
وزارة إعداد التراب الوطني 
و التعمير واإلسكان  و سياسة املدينة
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املالي املعنوية واالستقالل  هي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية 

وتخضع لوصاية وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة

املدينة وقد مت إحداثها مبوجب : 

1414 22 من ربيع األول  1.93.54 الصادر يف  • الظهير الشريف رقم 

   املوافق ل 10 شتنبر 1993 املعتبر مبثابة قانون يتعلق بإحداث الوكاالت 

   احلضرية؛

• املرسوم رقم 2.13.462 الصادر يف 8 شعبان 1434 املوافق ل 17 يونيو 2013

   احملدث للوكالة احلضرية لتارودانت؛   

1439 املوافق 11 جمادى االخرة  2.17.634 الصادر يف  • املرسوم رقم 

   ل 28 فبراير 2018 املتعلق بنطاق اختصاص الوكاالت احلضرية. 

واعادة املباني  وجتديد  احلضرية  القطاعات  اصالح  عملية  اجناز   •

   هيكلة االحياء ناقصة التجهيز؛

الراي يف جميع املشاريع املتعلقة بتقسيم وجتزيء االراضي • إبداء 

   وإقامة املجموعات السكنية واملباني ويكون الرأي الذي تبديه يف

   ذلك ملزما؛

للمراكز بالتدبير احلضري  املتعلقة  املعلومات  • جمع وتعميم جميع 

   واملدن الواقعة داخل نطاق اختصاصات الوكالة احلضرية.

التجمعات وإحداث  والتجزئة  البناء  رخص  طلبات  دراسة  تخضع 

السكانية وتقسيم العقارات ملقتضيات القوانني :

90-12  املتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف • القانون 

    رقم 3.92.3 بتاريخ 15 من ذي احلجة 1412  املوافق ل 17 يونيو 1992؛ 

السكنية واملجموعات  العقارية  بالتجزئات  املتعلق   25-90 القانون   •

 1.92.7 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  العقارات  وتقسيم    

    بتاريخ 15 من ذي احلجة 1412 املوافق ل 17 يونيو 1992؛ 

12-66 املتعلق مبراقبة وزجر املخالفات يف ميدان التعمير • القانون 

بتاريخ  1.16.124 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  والبناء    

1437 املوافق ل 25 غشت 2016؛ 21 من ذي القعدة     

• ضابط البناء العام احملدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق

والتجزئات بالتعمير  املتعلقة  التشريعية  النصوص  املقررة مبوجب    

  العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة

  لتطبيقها.

طاطا 

 تارودانت

تزنيت

 كلم2

عدد االقاليم

 عدد اجلماعات الترابية ذات الطابع احلضري

عدد اجلماعات الترابية ذات الطابع القروي

ا ملساحة

عدد السكان

03

14

120

48 213
1  847 154
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• توحيد ومجانسة أشكال وإجراءات احلصول على الرخص املعتمدة على
  املستوى الوطني؛

بالنسبة العمل  بها  اجلاري  القوانني  عبر  املسندة  املسؤوليات  توضيح   •
ملختلف املتدخلني؛   

• تسهيل الوصول إلى املعلومة وتتبع مسار ملفات طلبات الرخص وحتسني
املتدخلني؛ مختلف  بني  التنسيق    

• وضع تدابير إجرائية مالئمة حلجــــم املــــدن واحترام مبــــادئ 
  القرب والتدرج :

       - شباك وحيد على مستوى كل جماعة يتجاوز عدد سكانها
50.000 نسمة؛

       - جلان إقليمية للتعمير على مستوى العماالت واألقاليم بالنسبة

. 50 000  للجماعات التي يقل أو يساوي عدد سكانها نسمة 

من بدءا  العملية  مراحل  من  مرحلة  لكل  احملددة  اآلجال  يف  التحكم   •
   إيداع امللفات حتى احلصول على رخص البناء ورخص السكن وشواهد

   املطابقة؛

• توحيد ملف الوثائق املكونة مللفات طلبات الرخص بالنسبة لكل نوع

   من املشاريع وشروط قبولها؛

• التحكم يف آجال برمجة اجتماعات اللجن املكلفة مبنح رخص السكن
وشواهد املطابقة؛  

• احلث والتشجيع على إعمال إجراءات ومساطر التدبير الالمادي إبان
منح التراخيص وإنشاء قواعد البيانات املشتركة لتمكني أصحاب الطلبات
من تتبع مسار مشاريعهم، واملسؤولني من السهر على حسن التسيير وضمان

املعتمدة. وفعالية اإلجراءات  جناعة 

56

املوافق   1434 13  رجب  2.13.424  بتاريخ  مت صدور املرسوم رقم 

العام احملدد البناء  الصادر باملوافقة على ضابط    2013 ل24 ماي  

النصوص مبوجب  املقررة  والوثائق  الرخص  تسليم  وشروط  لشكل 

املجموعات و  العقارية  والتجزئات  بالتعمير  املتعلقة  التشريعية  

الصادرة لتطبيقها (اجلريدة والنصوص  العقارات  السكنية وتقسيم 

الرسمية عدد 6155 الصادرة بتاريخ 16 رجب 1434 ماي 2013)؛ 

والوثائق الرخص  تسليم  وشروط  شكل  للبناء  العام  الضابط  يحدد 

والتجزئات بالتعمير  املتعلقة  التشريعية  النصوص  مبوجب  املقررة 

العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة

لتطبيقها ضوابط السالمة الواجب مراعاتها يف املباني والشروط الواجب

 توافرها فيها ملا تستلزمه متطلبات الصحة واملرور  واملتطلبات اجلمالية

ومقتضيات الراحة العامة خصوصا:

• قواعد استقرار املباني ومتانتها؛ 

• مساحة احملالت وأحجامها وأبعادها؛

األحجام مبختلف  يتعلق   فيما  خصوصا  احملالت،  تهوية  شروط   •

   واألجهزة التي تهم الصحة والنظافة؛

• حقوق ارتفاقات الطرق التي ميكن أن يستفيد منها أصحاب العقارات
   املجاورة لها؛

• مواد وطرق البناء احملظورة استخدامها بصورة دائمة؛

• التدابير املعدة للوقاية من احلريق؛
 

• طرق الصرف الصحي والتزويد باملاء الصالح  للشرب؛

• االلتزامات املتعلقة بصيانة األمالك العقارية واملباني.

ويهدف الضابط العام للبناء إلى :
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نسمة،  50.000 ساكنتها  عدد  يزيد  التي  اجلماعات  لدى  يحدث 

50.000 نسمة وكذلك باجلماعات التي يقل أو يساوي عدد سكانها 

بطلب من رئيس املجلس وباتفاق مع اإلدارات املعنية.

احلكوميتني للسلطتني  مشترك  بقرار  الوحيد،  الشباك  يحدث 

والداخلية. بالتعمير  املكلفتني 

بدور للجماعة  التابعة  التعمير  ميدان  يف  املختصة  املصالح  تقوم 

اللجنة. سكرتارية 

تعقد اللجنة اجتماعاتها باملقر الذي تضعه اجلماعة حتت تصرفهم

على مستوى نطاق اختصاصات الوكالة احلضرية لتارودانت-تزنيت-طاطا

3 شبابيك وحيدة موزعة على الشكل التالي : توجد 

الترابية لتارودانت ؛ • شباك وحيد باجلماعة 

الترابية ألوالد تامية؛ • شباك وحيد باجلماعة 

لتزنيت. الترابية  • شباك وحيد باجلماعة 

عن: ممثلني  من  الدراسة،  بلجن  الدائمون  األعضاء  يتكون 

اإلقليم؛ أو  العمالة   •

اجلماعة؛  •

احلضرية؛ الوكالة   •

ملفات بدراسة  األمر  تعلق  إذا  العقارية  األمالك  على  احملافظة   •

العقاري. التقسيم  بشأن  رخص  طلبات   

يف حالة دراسة املشاريع التي تندرج يف إطار مسطرة "املشاريع الكبرى"،

العامة املديرية  ممثلو  إليهم  املشار  الدائمني  األعضاء  إلى  ينضاف 

بشبكات الربط  مجال  يف  املختصة  املصالح  وممثلو  املدنية  للوقاية 

املكلفة بتسيير السلكية والالسلكية وكذا ممثلو األجهزة  االتصاالت 

الشبكات. مختلف   

الشباك الوحيد لرخص التعمير :

األعضاء الدائمون :

حتدث جلنة أو جلان على صعيد العمالة أو اإلقليم لدراسة طلبات

50000 يساوي  أو  ساكنتها  عدد  يقل  التي  باجلماعات  الرخص 

عاملي. بقرار  نسمة 

أو اإلقليم التابعة للعمالة  التعمير  تقوم املصالح املختصة يف ميدان 

اللجنة. سكرتارية  بدور 

يحدد مقدر اجتماع اللجنة بقرار عاملي للعمالة أو اإلقليم املعني .

لتارودانت- احلضرية  الوكالة  اختصاصات  نطاق  مستوى  على 

: التالي  الشكل  على  موزعة  إقليمية  جلان   3 توجد  تزنيت-طاطا 

تارودانت؛ بإقليم  إقليمية  جلنة    •

تزنيت؛ بإقليم  إقليمية  جلنة    •

طاطا. بإقليم  إقليمية  جلنة    •

اإلدارات ممثلي  من  الدراسة  بلجان  الدائمني  غير  األعضاء  يتكون 

الذين تعتبر أراءهم ضرورية وذلك طبقا للقوانني اجلاري بها العمل .

يجوز لرئيس مجلس اجلماعة أن يستدعي، على سبيل االستشارة،

. الدراسة  جلان  داخل  برأيه  االسترشاد  يف  فائدة  يرى  شخص  كل 

بطلب من رئيس املجلس اجلماعي، أو كلما طلب أعضاء اللجنة ذلك،

هذا  استدعاء  ميكن  املشروع  أجنز  الذي  املعماري  املهندس  من  أو 

خالل حوله  الضرورية  التوضيحات  وتقدمي  املشروع  لعرض  األخير 

امللفات، ويجب أن ينسحب خالل مداوالت هذه أشغال جلنة دراسة 
. للجنة ا

األعضاء غير الدائمون :



• تودع ملفات الطلبات لدى مكتب
  الضبط للشباك الوحيد لرخص

التعمير.   
ملفات لدراسة  برنامج  وضع  يتم   •
كتابة طرف  من  الرخص  طلب    
   الشباك الوحيد لرخص التعمير؛
جلنة أعضاء  على  امللفات  حتال   •
يتعدى ال  أجل  داخل  الدراسة،    
  ثالثة أيام مفتوحة، حتتسب من

  تاريخ تسلم  امللفات؛
يف اللجنةاملذكورة  أعضاء  يبث   •
املعروضة الرخص  طلبات  ملفات    
يتعدى ال  أجل  داخل  عليهم   

  خمسة عشر يوما مفتوحة.

910

مسطرة
املشاريع

الكبرى

التداول بشأن ملفات طلبات يتم 
الرخص اخلاضعة ملسطرة املشاريع
جلنة أعضاء  طرف  من  الصغرى 
الدراسة يف حينه مبجرد إيداعها
الوحيد الشباك  ضبط  مبكتب 

لرخص التعمير.

مسطرة
املشاريع
الصغرى

الطلبات لدى مكتب • توضع ملفات 
   الضبط للجماعة املعنية؛

جلنة أعضاء  على  امللفات  حتال   •
يتعدى ال  أجل  داخل  الدراسة،    
حتتسب مفتوحة،  أيام  ثالثة    
   من تاريخ تسلم امللفات، من طرف

   اجلماعة املعنية؛
• يتم وضع برنامج لدراسة ملفات
اللجنة طرف  من  الرخص  طلب    

للتعمير؛ اإلقليمية    
يف اللجنةاملذكورة  أعضاء  يبث   •
املعروضة الرخص  طلبات  ملفات    
يتعدى ال  أجل  داخل  عليهم   

  خمسة عشر يوما مفتوحة.

مسطرة
املشاريع

الكبرى

التداول بشأن ملفات طلبات يتم 
الرخص اخلاضعة ملسطرة املشاريع
جلنة أعضاء  طرف  من  الصغرى 
الدراسة يف حينه مبجرد إيداعها
املعنية. اجلماعة  ضبط  مبكتب 

مسطرة
املشاريع
الصغرى
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جلماعة أكثر من 50.000 نسمة
س املعماريعدد ساكنة ا

املهند

إيداع الطلبات

حينه
يف 

3 أيام

3 أيام

3 أيام

4 أيام15 أيام
4 أيام

حيد
ك الو

ط الشبا
ضب

مكتب ال

صغرى
مسطرة املشاريع ال

صغرى
يف قائمة املشاريع ال

حملددة 
الئحة املشاريع ا

يف قائمة املشاريع الكبرى
حملددة 

الئحة املشاريع ا

جلماعة، الوقاية
ضرية، العمالة / اإلقليم، ا

حل
الوكالة ا

ط
يف مجال الرب

صة 
صالح املخت

ممثلو امل
 املدنية و

ف الشبكات.
 و التسيير ملختل

حسب املشاريع
صالح الواجب استشارتها 

امل
حسب املشاريع

صالح الواجب استشارتها 
امل

اآلراء املبداة

جلماعي
س ا

س املجل
رئي

صة
صدار الرخ

است

املوافقة
عدم املوافقة

تأجيل البث

ض مع تعليل القرار
الرف

تعديل املشروع

جلماعة
ضرية، العمالة / اإلقليم، ا

حل
الوكالة ا

....

مسطرة املشاريع الكبرى

يف
صة 

خت
جلماعية امل

صالح ا
السكرتارية: امل

 ميدان التعمير

حب الطلب
صا

ضرية
حل

الوكالة ا
العمالة

الوقاية املدنية
صالح املعنية

امل

+

+
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جلماعة أقل من 50.000 نسمة
س املعماريعدد ساكنة ا

املهند

إيداع الطلبات

حينه
يف 

3 أيام

3 أيام

3 أيام

15 أيام

4 أيام
4 أيام

جلماعة
ط با

ضب
مكتب ال

صغرى
مسطرة املشاريع ال

صغرى
يف قائمة املشاريع ال

حملددة 
الئحة املشاريع ا

اللجنة اإلقليمية للتعمير

يف قائمة املشاريع الكبرى
حملددة 

الئحة املشاريع ا

جلماعة، الوقاية
ضرية، العمالة / اإلقليم، ا

حل
الوكالة ا

ط
يف مجال الرب

صة 
صالح املخت

ممثلو امل
 املدنية و

ف الشبكات.
 و التسيير ملختل

حسب املشاريع
صالح الواجب استشارتها 

امل
حسب املشاريع

صالح الواجب استشارتها 
امل

اآلراء املبداة

جلماعي
س ا

س املجل
رئي

صة
صدار الرخ

است

املوافقة
عدم املوافقة

تأجيل البث

ض
الرف

تعديل املشروع

جلماعة
ضرية، العمالة / اإلقليم، ا

حل
الوكالة ا

....

مسطرة املشاريع الكبرى

صالح العمالة أو اإلقليم
السكرتارية: م

يف ميدان التعمير
صة 

خت
 امل

حب الطلب
صا

ضرية
حل

الوكالة ا
العمالة

الوقاية املدنية
صالح املعنية

امل

+

+
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صة السكن
خ

طلب ر
ف 

مل

+

جلماعة
اإليداع با

ختلطة
جلنة م

مطابقة األشغال

شواهد مطابقة األشغال املنجزة واملسلمة
يف مجال 

صة
صالح املخت

ف امل
 من طر

صاالت السلكية والالسلكية
اإلت

صريح بانتهاء
طلب الت

األشغال

3 أيام

صة السكن أو شهادة املطابقة
خ

منح ر

جلماعة
ا

س
التسليم بناءا على شهادة املهند

املعماري

س
شهادة املهند

جنة
ضر الل

مح

س
قرار الرئي

نيالعمالة / اإلقليم
يوم

ني
يوم 22 يوما15 يوما
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املشاريع املزمع اجنازها من طرف اإلدارات أو اجلماعات أو املؤسسات

إلى تهدف  مشاريع  كانت   سواء  حلسابها،  أو  العمومية  واملقاوالت 

ثانوي طابع  ذات  مشاريع  أو  األساسي  بنشاطها  القيام  من  متكينها 

الباب، على سبيل الذكر النشاط. وتدخل يف هذا  باملقارنة مع هذا 

والتهيئة؛ البناء  مشاريع  احلصر،  ال 

التي أو  العمومي  االستعمال  ذات  اخلاصة  املؤسسات  بناء  مشاريع 

: مثل  العموم  يستعملها 

ومخيمات و"موتيالت"  فنادق  السياحية:  والتجهيزات  املؤسسات   •

؛   و مراكز االصطياف، ... 

اخلاصة؛ الرياضية  التجهيزات   •

طبيعتها؛ كانت  كيفما  اخلصوصية  املدارس   •

واملراكز الليلية  والنوادي  السينما  قاعات  الترفيه:  جتهيزات   •

؛  .... والبصرية  السمعية 

• التجهيزات التجارية، كاحملالت التجارية الكبرى واملراكز التجارية

أو (مبنية  إجمالية  مساحة  على  اجنازها  واملزمع  والقيساريات    

يفوق أو   2 م  500 تتعدى  البناء  خارج  لألرضية  بناؤها)  سيتم    

5،50 م ؛   علوها 

مبختلف الصناعي  الطابع  ذات  املؤسسات  بناء  مشاريع  جميع   •

على اجنازها  املزمع  الثالث،  الصنف  مؤسسات  باستثناء  أصنافها    

البناء خارج  لألرضية  بناؤها)  سيتم  أو  (مبنية  إجمالية  مساحات    

5،50 م؛ 2 أو يقل أو يعادل علوها  م   500   تقل أو تعادل 

• جميع املشاريع املتعلقة ببناء العمارات التي يتعدى علوها 15،50 م 

سواء العلوية  املنشآت  فيها  مبا  عليا)  طوابق   3 سفلي+  طابق   )   

وبالعمارات آخر  لنشاط  أو  للسكن  املعدة  بالعمارات  األمر  تعلق    

3 طوابق عليا) الواقعة   التي يعادل علوها 15،50 م ( طابق سفلي + 

؛ أشغالها  سلمت  جتزئة  خارج    

تكن  لم  أو  كانت  التي  السكنية  واملجموعات  البناء  مشاريع  وجميع   •

  موضوع جتزئة والتي يفوق البرنامج اإلجمالي لتحقيقها آنيا أو يف

مسكنا.  20 محدود  أجل    

املهني، مثل: أو  البناء املخصص لالستعمال السكني  مشاريع 

أو دار، وبصفة عامة كل عمارة أو جناح  الفردي مثل فيال  السكن   •

علويان) طابقان   + سفلي  (طابق  م   11.50 يعادل  أو  علوها  يقل    

سلمت عقارية  جتزئة  يف  تقع  والتي  العلوية  املنشآت  فيها  مبا    

طبقا هيكلتها  ة  د عا إ متت  نية  نو قا غير  ئة  جتز و  أ لها  شغا أ  

25.90 املتعلق بالتجزئات ملقتضيات الباب الثاني من القانون رقم    

العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات واخلاص بإعادة   

القانونية؛ هيكلة التجزئات غير    

التي أشغالها  سلمت  جتزئة  داخل  الواقعة  العمارات  بناء  مشاريع   •

3 طوابق) مبا فيها  + م (طابق سفلي   15.50 أو يعادل علوها    يقل 

  املنشآت العلوية، سواء تعلق األمر بعمارة معدة للسكن أو ألي غرض

أو تعلية من شأنها أن توصل   آخر، باإلضافة إلى كل عملية توسيع 

  علو البناية القائمة إلى العلو املذكور؛

• بناء أو تهيئة محل ذي طابع جتاري أو صناعي من الصنف الثالث،

تقل  " بناؤها  سيتم  أو  مبنية  إجمالية  مساحة  على  اجنازه  سيتم    

م  5.50 عن  علوها  ويقل   2 م  500 عن  اخلالصة  أرضيتها  مساحة    

الشاي وقاعات  واملقاهي  بالتقسيط  للتجارة  املخصصة  كالدكاكني    

اإلصالحات ومشاغل  الصغيرة  واملطاعم  واملخابز  واملقشدات   

؛ ........ امليكانيكية والصناعة التقليدية والنجارة،    

السالفة املشاريع  فئة  ضمن  تدخل  قائمة  مبباني  تتعلق  تغييرات   •
   الذكر؛

ال ولكن  الفئة  هذه  ضمن  تندرج  ال  قائمة  مبباني  تتعلق  تغييرات   •

   ينتج عنها أي تغيير على بنية املبنى  (علو - قوام، ..... ) وبصفة

   عامة كل املشاريع غير املعنية مبسطرة املشاريع الكبرى؛
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تتكون امللفات املتعلقة بطلبات رخص التجزئة من:

العقاري، مسلمة من طرف مصالح احملافظة  للرسم  امللكية  • عقد 
   العقارية؛

الرسم التحديدي، مسلم من طرف مصالح احملافظة العقارية؛  •

املراد للدائرة  احملسوبة  النقط  أساس  على  محرر  طبوغرايف  رسم   •

العقارية؛ املبينة على اخلريطة   جتزئتها، 

أنواع مختلف  بيان  خاص  بوجه  يتضمن  الذي  الشروط  دفتر   •

إقامته وشروط  املباني  وحجم  العقار  تثقل  التي  االرتفاقات   

 والتجهيزات التي تتحمل اجلماعة إجنازها والتي يجب أن ينجزها

صاحب التجزئة؛  

• املستندات املتعلقة بالتصور املعماري للتجزئة (التصاميم املعمارية)؛

• عقدة املهندس املعماري مصادق عليها من طرف صاحب املشروع؛

• جداده إحصائية متعلقة باملشروع ممضية من طرف املهندس املعماري؛

• طلب رخصة التجزيء مصادق عليه من طرف صاحب املشروع؛

املاء شبكات  مختلف  و  الطرق  بإجناز  املتعلقة  التقنية  الوثائق   •

 و الصرف الصحي و الكهرباء.

البناء من: املتعلقة بطلبات رخص  امللفات  تتكون 

• عقد امللكية للرسم العقاري، مسلمة من طرف مصالح احملافظة

   العقارية، أو عقد شراء مسجل.

أو العقارية  احملافظة  مصالح  طرف  من  مسلم  التحديدي،  الرسم   •

املراد للدائرة  احملسوبة  النقط  أساس  على  محرر  طبوغرايف  رسم   

 بناؤها وإرتفاقات املجاورة لها.

املعمارية، (التصاميم  للبناء  املعماري  بالتصور  املتعلقة  التصاميم   •

  03 نسخ على األقل).

• عقدة املهندس املعماري مصادق عليها من طرف صاحب املشروع.

• جداده إحصائية متعلقة باملشروع ممضية من طرف املهندس
املعماري.

• طلب رخصة البناء مصادق عليه من طرف صاحب املشروع.


