من أجل مس اعدتكم ىلع
إنجاز م شاريعكم اال ستثمارية
يف أحسن الظروف
تطبيقا للتوجيهات امللكية السامية القاضية بتقديم كافة
أشكال الدعم والتأطير للمواطنين املغاربة القاطنين بالخارج من
أجل مساعدتكم ىلع إنجاز مشاريعكم االستثمارية يف أحسن
الظروف؛
وانسجاما مع التعليمات الحكومية يف هذا الشأن؛ وحيث أن جهة
بني مالل –خنيفرة تتميز بوجود جالية مهمة مقيمة بالخارج؛
أحدثت الوكالة الحضرية لبني مالل بمقتضى املذكرة الداخلية
عدد  2000/1املؤرخة يف  22ماي  2000خلية مكلفة باستقبال
وتأطير املواطنين املغاربة املقيمين بالخارج ىلع مستوى
الوكالة الحضرية ،ستستمر يف أداء نفس املهام املنوطة بها

وبشكل مكثف خالل موسم .2019
2

3

اختصاصات الوكالة الحضرية
حدد الظهير الشريف رقم  1-93-51املشار إليه سالفا يف مادته الثالثة
اختصاصات الوكاالت الحضرية املحدثة بمقتضى أحكامه ،وتتمثل يف:



القيام بالدراسات الالزمة إلعداد املخططات التوجيهية املتعلقة
بالتهيئة الحضرية ومتابعة تنفيذ التوجيهات املحددة فيها؛



تحضير مشاريع التهيئة املرتبطة بتحقيق األهداف التي ترمي إليها
املخططات التوجيهية؛



تحضير مشاريع وثائق التعمير املقررة بنصوص تنظيمية خصوصا
خرائط التنطيق ومخططات التهيئة ومخططات التنمية؛



إبداء الرأي املطابق يف جميع املشاريع املتعلقة بتقسيم وتجزئة
األراضي وإقامة املجموعات السكنية واملباني ،ويكون الرأي الذي
تبديه ملزما؛



مراقبة أعمال التقسيم وتجزئة األراضي وإقامة املجموعات السكنية
واملباني عندما تكون يف طور اإلنجاز ،وذلك للتحقق من مطابقتها
ألحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولرخص
التجزيء أو التقسيم أو إقامة املجموعات السكنية أو املباني
املسلمة ألصحاب الشأن؛



القيام بالدراسات الالزمة ملشاريع تهيئة قطاعات خاصة وتنفيذ
جميع مشاريع الصيانة أو التهيئة لحساب الدولة والجماعات املحلية
أو أي شخص آخر يطلب من الوكالة القيام بذلك سواء كان من أشخاص
القانون الخاص ،كلما كان املشروع ذا منفعة عامة؛
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تشجيع وإنجاز عمليات إصالح القطاعات الحضرية وتجديد
املباني وإعادة هيكلة األحياء املفتقرة ىلع التجهيزات
األساسية ،والقيام لهذه الغاية بإنجاز الدراسات وامتالك األراضي
الالزمة لذلك؛



املساهمة يف نشاط أي مؤسسة يطابق نشاطها األهداف
املرسومة للوكالة واملهام املسندة إليها؛



االهتمام بمساعدة من الهيئات املنتخبة املعنية ،بتشجيع
إنشاء وتطوير جمعيات املالك وذلك بجعل األطر الضرورية رهن
إشارتها قصد تيسير تنفيذ وثائق التعمير والسعي ،بوجه خاص،
إلحداث جمعيات نقابية تطبيقا للتشريع الجاري به العمل يف
هذا امليدان ،والحرص ىلع متابعة العمليات التي تقوم بها
هذه الجمعيات ،وذلك بتنسيق مع الهيئات املنتخبة املذكورة؛



تقديم املساعدة التقنية للجماعات املحلية فيما يتعلق
با لتعمير والتهيئة ،وللهيئات العامة والخاصة فيما تقوم به من
أعمال التهيئة إذا ما طلبت ذلك؛



جمع وتعميم املعلومات املتعلقة بالتنمية املعمارية للعماالت
واألقاليم الواقعة داخل نطاق اختصاص الوكالة.

5

قبل اقتناء أرض

من أجل البناء

التأكد من أن القطعة األرضية
صالحة للبناء:
لذلك يستحسن االتصال ب:


مصالح الجماعة املعنية؛



مصالح الوكالة الحضرية؛



مصالح املحافظة العقارية.

إذا كانت القطعة
األرضية تابعة ألراضي
الجموع ،يتعين االتصال
باملصالح املختصة

إذا كانت القطعة األرضية
واقعة بتجزئة سكنية يتعين
التأكد من أن التجزئة:
•
•

مصادق عليها؛
مسلمة (تجهيزاتها موافق عليها
من طرف اللجن املختصة)؛

•

متوفرة ىلع دفتر للتحمالت الخاص
بالتجزئة.

6

بالعمالة (قسم الشؤون
القروية) أو السلطة
املحلية للحصول ىلع
املعلومات املتعلقة
باالستفادة من حق
جماعي.

ماهي بطاقة املعلومات؟

„

بطاقة املعلومات وثيقة إدارية توضح االستعمال الذي
تخصصه وثائق التعمير الجاري بها العمل لعقار أو مجموعة
من العقارات .ويف حالة عدم توفر هذه الوثيقة تسلم
بطاقة توجيهية.
للحصول ىلع بطاقة املعلومات يجب اإلدالء بالوثائق التالية:


طلب يف املوضوع؛



شهادة ملكية البقعة أو كل وثيقة تقوم مقامها وتخول لصاحب
الشأن حق املطالبة بها؛



تصميم املسح الطبوغرايف لألراضي املعنية أو تصميم ملوقع
العقار بمقياس  1/2000أو  1/1000يتضمن:
• الئحة إحداثيات البقعة؛
• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

ملحوظة

بالنسبة للمغاربة املقيمين بالخارج تسلم بطاقة
املعلومات يف نفس اليوم الذي يودع فيه الطلب
بالوكالة الحضرية.

https://www.aubm.ma/lnk/nr
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 الئحة االحداثيات البقعة؛

كيف يتم الحصول ىلع رخصة بناء؟
تتمثل أهم الخطوات التي من شأنها التمكين من الحصول ىلع رخصة بناء
يف:


التأكد أوال عند اقتناء العقار من صالحيته إلنجاز املشروع املراد
القيام به؛



إ عداد ملف طلب رخصة البناء (الوثائق والتصميم) من طرف
مهندس معماري يزاول بالقطاع الحر؛



إيداع الطلب لدى مصالح الجماعة الحضرية أو القروية التي
سينجز املشروع بمجالها الترابي مقابل وصل إيداع؛



تسليم الرخصة من طرف املصالح الجماعية بعد دراسة امللف
من طرف املصالح املختصة طبقا للمساطر الجاري بها العمل.

بمقتضى املرسوم رقم  2.13.424صادر يف  24ماي  2013القاضي باملوافقة
ىلع ضابط البناء العام املحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق املقررة
بموجب النصوص التشريعية املتعلقة بالتعمير واملتجزئات العقارية
واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها.
تحدد قائمة الوثائق األساسية الالزمة عند إيداع ملف طلب رخصة بناء:


طلب رخصة بناء موجهة إلى السيد رئيس املجلس؛



شهادة ملكية البقعة؛



تصميم مسلم من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية
ىلع األمالك العقارية واملسح العقاري والخرائطية؛
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تصميم ملوقع البقعة املعنية إن اقتضى الحال؛



تصميم البناء بمقياس ال يقل ىلع 1/100؛



عقد املهندس املعماري؛

o

قائمة الوثائ ق املطلوبة للحصول ىلع

رخصة إحداث تجزئة عقارية

للحصول ىلع اإلذن يف تقسيم العقارات ،الواجب داخل الجماعات
الحضرية واملراكز املحددة واملناطق املحيطة بها والتجمعات العمرانية
واملناطق ذات الصبغة خاصة ،وكذا جميع املناطق التي تشملها وثيقة
التعمير ،يقدم امللف إلى الجماعة املعنية.
تحدد قائمة الوثائق الالزمة املكونة مللف طلبات رخص تقسيم
العقارات تنفيذا ملقتضيات املادة  32من املرسوم رقم  2.13.424الصادر يف
 24ماي  2013القاضي باملوافقة ىلع ضابط البناء العام املحدد لشكل
وشروط تسليم الرخص والوثائق املقرر بموجب النصوص التشريعية
املتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم
العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها:


طلب اإلذن يف القيام وإحداث تجزئة عقارية يحمل توقيع
صاحب الشأن أو املهندس أو كل شخص تم انتدابه؛



شهادة املحافظة ىلع األمالك العقارية تبين أن العقار
محفظ أو يف طور التحفيظ وأن األجل املحدد إليداع
العرضات يف هذه الحالة قد انصرم من غير أن يقدم أي
تعرض ىلع ذلك؛



تصميم مسلم من طرف الوكالة الوطنية العقارية
للمحافظة العقارية ىلع األمالك العقارية واملسح العقاري
والخرائطية؛
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رسم طبوغرايف محرر ىلع أساس مقياس  1/500أو
1/1000؛



دفتر الشروط املتعلق بالتجزئة؛



نسخة من العقدة املبرمة مع كل من املهندسين املتدخلين
يف املشروع؛



رسم يتعلق بالتصور املعماري للتجزئة بمقياس  1/500أو
 1/1000يحرر ىلع أساس الرسم الطبوغرايف للعقار املراد
تجزئته؛



املستندات التقنية املتعلق ة بإنجاز الطرق ومختلف شبكات
املاء والصرف الصحي والكهرباء بعد املصادقة ىلع املشروع
من طرف اللجنة التقنية املختصة.
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طلبات رخص االستثناء
املرجع

يف ميدان التعمير

الدورية الوزارية املشتركة عدد
31-10098

بتاريخ

2010/07/06

املتعلقة بشروط االستفادة للمشاريع
االستثمارية من استثناءات يف مجال

إطار دراسة طلبات االستثناء
يف مجال التعمير:

الهدف

التعمير.
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تشجيع االستثمار واعتبار وثائق التعمير
أدوات غير معرقلة لذلك.

تعرض الطلبات ىلع لجنة مختصة
يترأسها السيد الوالي ويحضرها السادة:


عامل اإلقليم؛



مدير املركز الجهوي لالستثمار؛



مدير الوكالة الحضرية؛



رئيس الجماعة املعنية؛



املسؤول الجهوي عن القطاع اإلداري
املعني باالستثمار؛



إمكانية االستعانة برأي كل إدارة أو هيئة
أخرى ذات الصلة؛

املرج ع:

مسطرة دراسة امللفات
املرسوم رقم  2.13.424بتاريخ  13رجب  24( 1423ماي )2013

القاضي باملوافقة ىلع ضابط البناء العام املحدد لشكل وشروط
تسليم الرخص والوثائق املقررة بموجب النصوص التشريعية
املتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية واملجموعات السكنية
وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها.
إيداع ملفات طلبات الرخص بمكتب ضبط الجماعة مقابل وصل إيداع مرقم ومؤرخ)
من طرف صاحب الشأن أو املهندس أو كل شخص تم انتدابه لهذا الغرض (إذا كان
العقار املراد تجزئته يوجد يف جماعتين أو عدة جماعات ،فإن ملف طلب رخصة
التجزيء وإحداث مجموعة سكنية ي ودع بمقر العمالة أو اإلقليم املعني.

يف حالة تواجد الشباك الوحيد لرخص التعمير ،يتم إيداع امللفات بمكتب ضبط
الشباك السالف الذكر.

عند انتهاء أشغال لجنة الدراسة ،يتم تحرير محضر يتضمن اآلراء الفردية ألعضائها.

يتم توجيه محضر أشغال لجنة الدراسة مرفوقا بالوثائق املكتوبة واملرسومة إلى
رئيس مجلس الجماعة ،قصد اتخاذ قرار بشأنه ،وذلك داخل أجل ال يتعدى  3أيام
مفتوحة تحتسب من تاريخ انعقاد اجتماع لجنة الدراسة.

https://www.aubm.ma/lnk/id

12

ال يتم احتساب اآلجال املنصوص عليها لتسليم الرخص بموجب التشريعات واألنظمة
الجاري بها العمل من جديد ،إال ابتداء من تاريخ إيداع صاحب الشأن للتصاميم أو
الوثائق التعديلية أو التكميلية األخرى مقابل وصل مؤرخ وموقع من طرف صاحب
الشأن.
حينما تثير دراسة ملف معين مالحظات تستوجب اإلدالء بوثائق
تكميلية أو رفع تحفظات غير ذات تأثير ىلع اآلراء واالستشارات
املعبر عنها من طرف أعضاء اللجنة ،تبلغ هذه املالحظات إلى
املهندس واضع تصور املشروع مع منحه أجل إضايف ال يتعدى 5
أيام مفتوحة تحتسب ابتداء من تاريخ التبليغ قصد تقديم
التعديالت واإلضافات الضرورية.

األداء بالنسبة للوكالة الحضرية :آداء واجبات الخدمات املقدمة من طرف الوكالة
الحضرية طبقا للقرار عدد  2358بتاريخ  17ماي 2011

يسلم رئيس مجلس الجماعة الرخصة ،وذلك بعد وضع عبارة "غير قابل للتغيير" ىلع
الوثائق املرسومة واملكتوبة للملف الذي يتضمن رأي أعضاء لجنة الدراسة.

توجه نسخة من قرار تسليم الرخصة داخل أجل يومين مفتوحين يحتسبان ابتداء
من تاريخ تسليمها ،إلى السلطة اإلدارية املحلية وكذا إلى أعضاء لجنة الدراسة

يبلغ رئيس مجلس الجماعة صاحب طلب قرار تسليم الرخصة لصاحب الشأن
بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم يف أجل ال يتعدى يومين مفتوحين
يحتسبان من تاريخ إصدار هذا القرار عبارة
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"غير قابل للتغيير"

يقرر رئيس املجلس الجماعي بشأن مآل طلب الرخصة ،وذلك ىلع ضوء اآلراء
واالستشارات املعبر عنها من طرف أعضاء لجنة الدراسة.
ال يمكن ،يف أي حال من األحوال ،تسليم الرخصة دون الحصول ىلع الرأي املطابق
الذي يبديه ممثل الوكالة الحضرية يف حظيرة اللجنة.

يف حالة رفض منح الرخصة ،يجب ىلع رئيس مجلس الجماعة أن يقوم بتعليل
قراره وإخبار صاحب الشأن به

توجيه رئيس مجلس الجماعة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسليم إلى صاحب
الشأن ،داخل أجل ال يتعدى يومين مفتوحين يحتسبان من تاريخ توصله بمحضر
أشغال اللجنة الدراسة ،وذلك قصد إدخال التعديالت الضرورية ىلع ضوء

املالحظات املبداة.

0

14

املشاريع الكبرى (املادة )18

من املرسوم رقم  2.13.424الصادر يف 24

ماي  2013القاضي باملوافقة ىلع ضابط البناء العام املحدد لشكل وشروط تسليم
الرخص والوثائق املقررة بموجب النصوص التشريعية املتعلقة بالتعمير والتجزئات
العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها.

https://www.aubm.ma/lnk/gp

إيداع امللف بمكتب الضبط بالجماعة.

إحالة امللف ىلع أعضاء اللجنة داخل أجل  3أيام مفتوحة.
البت يف امللف داخل  15يوما مفتوحة

( )+وتعمل الجماعة أو قسم

التعمير ىلع الكتابة حسب الحالة.

األداء بالنسبة للوكالة الحضرية آداء واجبات الخدمات املقدمة من طرف الوكالة
الحضرية طبقا للقرار عدد  2358بتاريخ  17ماي 2011
https://www.aubm.ma/lnk/rsr
( ) +يوضع برنامج لدراسة ملفات طلب الرخص بحسب الحالة من طرف الشباك الوحيد
لرخص التعمير أو من طرف اللجة اإلقليمية للتعمير.
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0

آجال مسطرة دراسة ملفات

طلبات الرخص

املشاريع الصغرى (املادة )19

من املرسوم رقم  2.13.424الصادر يف 24

ماي  2013القاضي باملوافقة ىلع ضابط البناء العام املحدد لشكل وشروط تسليم
الرخص والوثائق املقرر ة بموجب النصوص التشريعية املتعلقة بالتعمير
والتجزئات العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة
لتطبيقها.

إيداع امللف بمكتب الضبط بالجماعة.

إحالة امللف مباشرة

ىلع اللجنة

البت يف امللف يف حينه

https://www.aubm.ma/lnk/pp
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0

التدبير الالمادي
لطلبات الرخص
تدبير المادي لرخص البناء

قريبا
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تقديم تعرضات

بخصوص وثائق التعمير

„
مرحلة البحث العلني
يكون مشروع تصميم التهيئة محل بحث علني يستمر شهرا.
ويهدف هذا البحث إلى اضطالع العموم ىلع املشروع
وتمكينه من إبداء ما قد يكون لديه من مالحظات عليه والتي
يتم تدوينها يف سجل معد لهذه الغاية بمقر الجماعة الترابية
املعنية.
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