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يتمحور اإلطار الترشيعي والتنظيمي الجاري به العمل يف ميدان التعمري، حول النصوص الترشيعية والتنظيمية 

األساسية التالية :

الظهري الرشيف رقم 063-60-1 الصادر بتاريخ 25 يونيو 1960 بشأن توسيع نطاق العامرات القروية، وكذا 

مرسومه التطبيقي؛

القانون رقم 12.90 املتعلق بالتعمري، الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم 31-92-1 بتاريخ 15 ذي الحجة 

1412 موافق 17 يونيو 1992، وكذا مرسومه التطبيقي؛

القانون رقم 25.90 املتعلق بالتجزئات العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات، الصادر بتنفيذه 

مرسومه  وكذا   ،1992 يونيو   17 موافق   1412 الحجة  ذي  من   15 بتاريخ   1-92-7 رقم  الرشيف  الظهري 

التطبيقي؛

القانون رقم 00-78 املتعلق بامليثاق الجامعي، الصادر بتنفيذه الظهري رشيف رقم 297-02-1 الصادر يف 25 

رجب 1423 )3 أكتوبر 2002(، كام تم تغيريه وتتميمه بالقانون رقم 03-01 والقانون رقم 08-17؛ 

الظهري الرشيف رقم 1.93.51 الصادر يف 22 من ربيع األول عام 1414 موافق 10 سبتمرب 1993 معترب مبثابة 

قانون يتعلق بإحداث الوكاالت الحرضية، وكذا مرسومه التطبيقي؛

القانون رقم 7.81 املتعلق بنزع امللكية للمنفعة العامة وباالحتالل املؤقت كام تم تغيريه، وكذا مرسومه 

التطبيقي. 













تقديـــم

إن التطبيق السليم للنصوص القانونية الجاري بها العمل يقتيض - ال محالة - مواكبتها بعملية تحسيس وإخبار 

مختلف املتدخلني يف ميدان التعمري، وخاصة منهم الجامعات الحرضية والقروية )املجالس الجامعية ورؤسائها(.

وتندرج عملية تحسيس وإخبار املنتخبني املحليني باملقتضيات املنظمة للتعمري يف إطار تقوية الالمركزية من أجل 

إرساء حكامة محلية جيدة يف هذا امليدان.

ويكمن الهدف املتوخى من هذا الدليل يف متكني املنتخبني املحليني من مامرسة مهامهم بشكل فعال خاصة فيام 

يتعلق باتخاذ قرار إداري أو نهج مسطرة ما، والتحقق من مدى رشعيتهام، ودرجة آثارهام مع تفادي العقوبات 

التي قد تنتج عن عدم التطبيق السليم لهام.

وتجدر اإلشارة يف هذا السياق إىل أن هذا الدليل ال يعترب مرجعا تقليديا لقانون التعمري، وذلك عىل اعتبار أن 

الجوانب التي يتطرق إليها ترمي إىل إعطاء إجابة مقتضبة عىل التساؤالت املطروحة أو التي من املمكن أن تطرح 

من طرف املتدخلني يف ميدان التعمري وخاصة منهم املدبرين )املجالس الجامعية ورؤسائها( الذين خول لهم 

الترشيع الجاري به العمل صالحيات واسعة يف هذا امليدان.

ويف هذا اإلطار، يبدو من الرضوري يف البداية، التذكري باختصاصات املجالس الجامعية واملقاطعات وكذا تلك 

املتعلقة برؤساء هذه املجالس يف ميدان التعمري، حيث حددت هذه االختصاصات – رصاحة - ضمن مقتضيات 

النصوص الترشيعية والتنظيمية املشار إليها أعاله.

اختصاصات املجلس الجامعي

لقد أناط املرشع، يف إطار النصوص الترشيعية والتنظيمية السالفة الذكر، املجلس الجامعي بعدة اختصاصات 

ذاتية واستشارية يف ميدان التعمري، منها عىل سبيل الذكر :



ملاذا هذا الدليل ومن املعني مبحتواه ؟
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يدرس مرشوع مخطط توجيه التهيئة العمرانية، ويديل برأيه داخل أجل ثالثة )3( أشهر تبتدئ من تاريخ 

إحالة املخطط إليه؛

ميثل داخل لجنة متابعة إعداد مخطط توجيه التهيئة العمرانية؛

يدرس مرشوع تصميم التنطيق، ويديل برأيه داخل أجل شهرين )2( تبتدئ من تاريخ إحالة التصميم إليه؛

يدرس مرشوع قرار القيام بدراسة تصميم التهيئة؛

يدرس مرشوع تصميم التهيئة ويديل برأيه داخل أجل شهرين )2( تبتدئ من تاريخ إحالة التصميم إليه؛

يتخذ جميع التدابري الالزمة، بتنسيق مع اإلدارة )السلطة الحكومية املكلفة بالتعمري أو الوكالة الحرضية 

بحسب الحالة(، من أجل إنجاز واحرتام مقتضيات تصميم التهيئة؛

يدرس مشاريع قرارات تخطيط حدود الطرق العامة وقرارات تخطيط حدود الطرق العامة املعينة فيها 

األرايض املراد نزع ملكيتها؛

يدرس مرشوع التصميم الخاص بتوسيع نطاق العامرات القروية، ويديل برأيه يف املرشوع؛

يسهر عىل احرتام مقتضيات مخططات توجيه التهيئة العمرانية وتصاميم التهيئة والتصاميم الخاصة بتوسيع 

نطاق العامرات القروية وباقي وثائق التعمري؛

يدرس مشاريع ضوابط البناء الجامعية؛

يدرس القرارات املتعلقة بتعيني الطرق واملسالك واملمرات واألزقة...

اختصاصات رئيس املجلس الجامعي

يف إطار مامرسة اختصاصات الرشطة اإلدارية الجامعية املخولة لرئيس املجلس الجامعي، وطبقا ألحكام النصوص 

الترشيعية والتنظيمية املشار إليها أعاله، فإنه يقوم أساسا مبا ييل :

ميثل املجلس داخل اللجنة املركزية ملتابعة إعداد مخطط توجيه التهيئة العمرانية وكذا داخل اللجنة املحلية 

لدراسة مخطط توجيه التهيئة العمرانية وتصميم التهيئة؛

التنطيق  وتصميم  العمرانية  التهيئة  توجيه  مخطط  املتعلقة مبرشوع  الجامعي  املجلس  مقرتحات  يحيل 

وتصميم التهيئة إىل السلطة الحكومية املكلفة بالتعمري. وترفق هذه املقرتحات مبلف البحث العمومي؛

يصدر قرار القيام بدراسة تصميم التهيئة بعد أن يتداول املجلس الجامعي بشأنه، ويؤجل البث يف جميع 

الطلبات الرامية إىل إحداث تجزئة عقارية أو مجموعات سكنية أو إقامة بناء، ابتداء من تاريخ نرش هذا 

القرار؛

ينرش إعالنا يتضمن تاريخ افتتاح واختتام البحث العمومي ويشار فيه إىل إيداع مرشوع تصميم التهيئة أو 

مرشوع قرار تخطيط حدود الطرق العامة، مبقر الجامعة. ويتم هذا النرش مرتني تفصل بينهام مثانية )8( 

أيام، يف جريدتني يوميتني مسموح لهام بتلقي اإلعالنات القانونية؛

يتوصل، بواسطة ظرف مضمون الوصول مع إشعار بالتسلم أو عن طريق سجل، مبالحظات العموم )البحث 

العمومي( حول مرشوع تصميم التهيئة؛

يتخذ قرارات تخطيط حدود الطرق العامة وقرارات تخطيط حدود الطرق العامة املعينة فيها األرايض املراد 

نزع ملكيتها؛

يسهر عىل تطبيق القوانني والضوابط املتعلقة بالتعمري وعىل احرتام مقتضيات وثائق التعمري؛

يسلم الرخص واألذون والشهادات املتعلقة بالتعمري )رخصة البناء ورخصة السكن وشهادة املطابقة، واإلذن 

بإحداث تجزئة عقارية ومجموعات سكنية وتقسيم العقارات، وشهادة التسلم املؤقت والنهايئ، وشهادة 

إتباث أن املرشوع ال يدخل يف نطاق تطبيق القانون املنظم للتجزئات العقارية، ...(؛
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يسلم، خارج الجامعات الحرضية واملراكز املحددة واملناطق ذات صبغة خاصة وكذا إذا كان الغرض املخصصة 

له األرايض غري محددة يف تصميم التهيئة أو تصميم التنطيق، رخصة البناء بعد الحصول عىل الرأي املطابق 

للجنة تجتمع تحت رئاسته، وذلك يف الحاالت التالية :

أن تكون مساحة األرض املزمع إقامة املبنى فيها أقل من هكتار واحد )1(؛

تتعدى 800 مرت  بحيث  األرض،  نسبة 5/1 من مجموع مساحة  للبناء عىل  القابلة  املساحة  تزيد  أن 

مربع؛

أن يزيد الحد األقىص لعلو املبنى عىل 8,50 أمتار باعتبار كل تجهيز فوقي؛

يأذن، بعد موافقة اإلدارة املكلفة بالتعمري، بتغيري الغرض املخصص له كل مبنى والذي سلمت من أجله 

رخصة البناء ورخصة السكن أو شهادة املطابقة؛

يتخذ القرارات املسامة »ضوابط البناء الجامعية«؛

يرأس لجنة التسلم املؤقت ألشغال التجزئة العقارية؛

يعني املوظفني الجامعيني املكلفني باملراقبة )املعاينة وتحرير املحارض بشأن املخالفات يف ميدان التعمري(؛

يتسلم محارض معاينة املخالفات يف ميدان التعمري؛

يصدر األمر بإيقاف األعامل املخالفة يف الحال إذا كانت أشغال البناء ما زالت يف طور اإلنجاز، ويبلغ بذلك 

املخالف؛

قانون  ضوابط  يف  عليه  منصوص  إخالال خطريا  متثل  املخالفة  كانت  إذا  امللك  وكيل  لدى  الشكوى  يودع 

التعمري؛

يأمر املخالف بإنهاء املخالفة عندما ال متثل إخالال خطريا خصوصا بضوابط التعمري. ويتخىل عن املتابعة 

القضائية )سحب الشكوى( يف حالة إنهاء األفعال املتكونة منها املخالفة؛

يتخذ القرارات املتعلقة بتعيني الطرق واملسالك واملمرات واألزقة؛

يجوز أن يفوض بقرار بعض مهامه إىل نوابه رشيطة أن ينحرص التفويض يف قطاع محدد )قطاع التعمري عىل 

سبيل املثال( لكل نائب؛

يطلب، إن اقتىض الحال، من السلطة اإلدارية املحلية املختصة، اللجوء إىل استعامل القوة العمومية من أجل 

احرتام قراراته وأوامره املتخذة يف ميدان التعمري، وذلك يف حدود الترشيع الجاري به العمل...

الجامعات الحرضية الخاضعة لنظام املقاطعات 

اختصاصات مجلس املقاطعة
يبدي مجلس املقاطعة رأيه حول إعداد ومراجعة أو تعديل وثائق التعمري وكل مرشوع للتهيئة الحرضية، عندما 

تهم هذه الوثائق أو املشاريع كليا أو جزئيا الدائرة الرتابية للمقاطعة.

اختصاصات رئيس مجلس املقاطعة
يختص يف مجال التعمري والبناء، بتسليم رخص البناء والسكن املتعلقة بالبنايات التي ال يتجاوز علوها 11 مرتا 

والتي توجد يف املناطق املتوفرة عىل وثائق للتعمري سارية املفعول. وتوجه قصد اإلخبار نسخة من الرخص 

املسلمة إىل رئيس املجلس الجامعي داخل أجل مثانية )8( أيام؛

ميكن لرئيس مجلس املقاطعة أن يفوض بقرار بعض مهامه إىل واحد أو أكرث من النواب؛

ميكن لرئيس املجلس الجامعي أن يفوض إىل رئيس مجلس املقاطعة بعضا من اختصاصاته املتعلقة بالتدابري 

الفردية املتعلقة بالرشطة اإلدارية؛

إذا رفض رئيس مجلس املقاطعة أو امتنع عن القيام باألعامل الواجبة عليه مبقتىض القانون، جاز لرئيس 

املجلس الجامعي بعد إنذاره بدون جدوى وموافقة رصيحة من الوايل أو العامل، القيام بها بصفة تلقائية.
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يتطرق هذا الدليل بصفة مقتضبة إىل املحاور التالية :

وثائق التعمري؛

مسالك ومساطر دراسة ملفات طلبات الرخص ؛

بعض الرخص املسلمة يف ميدان التعمري ؛

املراقبة وزجر املخالفات يف ميدان التعمري.









ما هي املحاور التي يتطرق إليها هذا الدليل ؟

 وثائق التعمري: أصنافها ؟

ما هي املرجعية القانونية والتنظيمية ؟

وثائق التعمري: تعريفها ؟ 

ما هو نطاق التطبيق؟

ما هو الغرض؟

ما هي الوثائق املكونة لوثائق التعمري؟ 

وثائق التعمري: دراستها واملوافقة عليها ؟

ما هي اآلثار املرتتبة عن وثائق التعمري؟ 

ما هي رشوط تعديل وثائق التعمري؟ 

تصنف وثائق التعمري حسب القانون إىل:

مخطط توجيه التهيئة العمرانية؛ 

تصميم التنطيق؛

تصميم التهيئة؛

تصميم النمو الخاص بتوسيع نطاق العامرات القروية؛ 

قرار تخطيط حدود الطرق العامة.





























وثائـق التعميـر
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املرجعية القانونية والتنظيمية

ينظم مخطط توجيه التهيئة العمرانية بقوانني ودوريات نذكر منها خاصة :

القانون رقم 90-12 املتعلق بالتعمري، الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم 31-92-1 بتاريخ 15 من ذي 

الحجة 1412 )17 يونيو 1992(؛ 

رقم القانون  بتطبيق  القايض  أكتوبر 1993(   14( الثاين  ربيع  من  الصادر يف 27  رقم 2-92-832   املرسوم 

 90-12 املتعلق بالتعمري؛ 

الدورية رقم DPU/DUA/221 الصادرة يف 15 يونيو 1995 املتعلقة بدراسة مخطط توجيه التهيئة العمرانية، 

إجراءات بحثه، املوافقة عليه و متابعة إنجازه )تم إصدارها باللغة الفرنسية(؛ 

الدورية رقم DPU/DUA/664/2 الصادرة يف 27 نونرب 1995 املتعلقة باللجنة املحلية ملتابعة مخطط توجيه 

التهيئة العمرانية )تم إصدارها باللغة الفرنسية(.

املقتضيات الجديدة التي نص عليها القانون الجاري به العمل

تتمثل أهم املقتضيات الجديدة التي نص عليها القانون رقم 12.90 املتعلق بالتعمري أساسا، فيام ييل:

تقييد اإلدارة ويف بعض الحاالت الخواص بأحكام مخطط توجيه التهيئة العمرانية؛

إحداث مبدأ التسلسل بني مختلف وثائق التعمري؛ 

)تصميم  األخرى  التعمري  وثائق  غياب  كوثيقة مرجعية يف حالة  العمرانية  التهيئة  توجيه  اعتامد مخطط 

التنطيق وتصميم التهيئة(.

تعريف مخطط توجيه التهيئة العمرانية 

يعترب مخطط توجيه التهيئة العمرانية أداة للتخطيط الحرضي، ويف هذا السياق :

يخطط التنظيم العام للتنمية العمرانية للرقعة املتعلق بها، و ذلك ملدة ال ميكن أن تتجاوز 25 سنة؛

التي  العامة والهيئات  الدولة والجامعات املحلية واملؤسسات  التي تقوم بها خاصة  التهيئة  ينسق أعامل 

تحصل عىل مساعدات أو مساهامت مالية من الدولة والجامعات املحلية واملؤسسات السالفة الذكر؛ 

يتميز بتوجهاته العامة املعتمدة إلنجاز وثائق التعمري األخرى مبا فيها تصاميم التهيئة. 

نطاق تطبيق مخطط توجيه التهيئة العمرانية

يطبق مخطط توجيه التهيئة العمرانية عىل رقعة أرضية تستوجب تنميتها أن تكون محل دراسة إجاملية بسبب 

الرتابط القائم بني مختلف مكوناتها يف املجاالت االقتصادية والتجارية واالجتامعية.

 تعريفات
تشتمل الرقعة األرضية املشار إليها أعاله عىل تراب جامعة حرضية أو عدة جامعات حرضية ومركز محدد 

أو عدة مراكز محددة وكذلك، إن اقتىض الحال، عىل بعض أو جميع تراب جامعة قروية أو جامعات قروية 

مجاورة. وهو بذلك يطبق عىل تجمع حرضي و »منطقة تأثريه املبارشة«؛

تشتمل منطقة التأثري املبارشة عىل املنطقة املحيطة التي تشكل امتدادا للتجمع املعني. وتتمثل أهم املؤرشات 

املعتمدة لتحديد منطقة التأثري املبارشة للمدن يف التوجه املحتمل الستمرار املجال املبني وكرثة التنقالت 

الحرضية  بالجامعات  املحيطة  واملنطقة  الحرضي،  واملدار  التهيئة،  تتميز عن مدار  فإنها  وبالتايل،  اليومية. 

واملراكز املحددة.
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الغرض من مخطط توجيه التهيئة العمرانية 

يهدف مخطط توجيه التهيئة العمرانية، بوجه خاص، إىل:

تحديد اختيارات التهيئة التي يتطلبها تحقيق تنمية متناسقة عىل الصعيدين االقتصادي واالجتامعي للرقعة 

األرضية املعنية؛ 

الحفاظ، بوجه  بالقيام بعمليات عمرانية فيها، مع  السامح  الجديدة و تواريخ  العمرانية  املناطق  تحديد 

خاص، عىل األرايض الزراعية و املناطق الغابوية التي تتوىل السلطة التنظيمية تحديدها بواسطة مرسوم 

يقرتح من طرف الوزير املكلف بالفالحة بعد استطالع رأي السلطة الحكومية املكلفة بالتعمري. 

كام يهدف، كذلك، إىل تحديد األغراض العامة املخصصة لها األرايض وتعيني مواقع : 

املناطق الزراعية والغابوية؛ 

املناطق السكنية وكثافتها؛ 

املناطق الصناعية والتجارية والسياحية؛ 

املناطق املثقلة بارتفاقات عدم البناء وعدم التعلية واالرتفاقات الخاصة بحامية املوارد املائية؛ 

األماكن الطبيعية والتاريخية واألثرية التي يجب القيام بحاميتها أو إبراز قيمتها أو بهام معا؛ 

املساحات الخرضاء الرئيسية التي يجب القيام بإحداثها وحاميتها أو إبراز قيمتها أو بهام معا؛ 

التجهيزات الكربى كشبكة الطرق الرئيسية و منشآت املطارات واملوانئ والسكك الحديدية و املؤسسات 

الرئيسية الصحية والرياضية والتعليمية؛ 

املناطق التي تكون تهيئتها محل نظام قانوين خاص. 

ويهدف مخطط توجيه التهيئة العمرانية كذلك إىل :

تحديد القطاعات التي يجب القيام بإعادة هيكلتها أو تجديدها أو بهام معا؛ 

تحديد مبادئ الرصف الصحي واألماكن الرئيسية التي تصب فيها املياه املستعملة واألماكن التي توضع فيها 

النفايات املنزلية؛ 

تحديد مبادئ تنظيم النقل. 

ويف األخري، يهدف مخطط توجيه التهيئة العمرانية إىل حرص برمجة مختلف مراحل تطبيق املخطط وبيان األعامل 

التي يجب أن يحظى إنجازها باألولوية.

الوثائق املكونة ملخطط توجيه التهيئة العمرانية  

يشتمل مخطط توجيه التهيئة العمرانية عىل: 

وثائق تتكون من رسوم بيانية وتشمل بوجه خاص خرائط تتضمن بيان استعامل األرايض وتحدد املناطق 

الزراعية والغابوية. كام تتضمن، إن اقتىض الحال، تصميام لصيانة الرتاث التاريخي وإبراز قيمته؛ 

تقرير يربر ويرشح اختيار التهيئة املبني يف خرائط استعامل األرايض ويحدد التدابري التي يجب القيام بها 

لبلوغ األهداف املحددة فيه ويشري إىل مراحل تنفيذ اإلجراءات املقررة خصوصا املراحل التي يجب أن تزود 

خاللها املناطق املعنية بتصاميم التنطيق وتصاميم التهيئة وتصاميم التنمية.
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 الدراسة وإجراءات البحث واملوافقة عىل مخطط توجيه التهيئة العمرانية 

املبادرة 

بالتعمري(  املكلفة  الحكومية  )السلطة  اإلدارة  من  مببادرة  العمرانية  التهيئة  توجيه  يتم وضع مرشوع مخطط 

ومبساهمة الجامعات املحلية.

إلتزامات اإلدارات واملؤسسات العامة

يجب عىل اإلدارات و املؤسسات العامة أن تبلغ السلطة الحكومية املكلفة بالتعمري، داخل أجل ال يزيد عن ثالثة 

أشهر من تاريخ طلب اإلدارة، الوثائق املتعلقة مبشاريع التجهيز ذات املنفعة الوطنية أو الجهوية املراد إنجازها 

يف نطاق مخطط توجيه التهيئة العمرانية املقرتح. 

اللجنة املركزية املكلفة مبتابعة إعداد مخطط توجيه التهيئة العمرانية

التهيئة  إعداد مخطط توجيه  بالتعمري، مبتابعة  املكلفة  الحكومية  السلطة  لجنة مركزية، تحت رئاسة  تتكلف 

العمرانية. وتقوم هذه اللجنة ببحث وتوجيه الدراسات املنجزة يف مختلف مراحل إعداد مخطط توجيه التهيئة 

العمرانية.  

وتضم هذه اللجنة املركزية ممثيل الوزارات املكلفة بالداخلية واألشغال العمومية والفالحة والتجارة والصناعة 

العمومية والطاقة  الوطنية والصحة  الثقافية والنقل واألوقاف والشبيبة والرياضة والرتبية  والسكنى والشؤون 

واملعادن والسياحة واالتصاالت السلكية والالسلكية.

كام تضم ممثيل اإلدارات املكلفة بالدفاع الوطني واإلحصاء وكذا مدير أمالك الدولة أو ممثله ومدير الوكالة 

الجامعات  مجالس  ورؤساء  املعنية  واألقاليم  العامالت  الوالة وعامل  إىل  باإلضافة  حالة وجودها،  الحرضية يف 

املعنية. 

و أخريا، ميكن أن تستعني اللجنة املركزية املكلفة مبتابعة إعداد مخطط توجيه التهيئة العمرانية بكل إدارة أو 

شخص ترى فائدة يف االسرتشاد برأيه.

التهيئة  املكلفة مبتابعة إعداد مخطط توجيه  املركزية  الداخيل للجنة  التنظيم   
العمرانية 

املتعلقة بدراسة مخطط توجيه  الصادرة يف 15 يونيو 1995   DPU/DUA/221 الدورية رقم طبقا ملقتضيات 

التهيئة العمرانية واملوافقة عليه ومتابعة إنجازه، فإن النظام الداخيل للجنة املركزية املكلفة مبتابعة إعداد مخطط 

توجيه التهيئة العمرانية، تتجىل أساسا فيام ييل: 

يعني أعضاء اللجنة املركزية بأسامئهم ويجب أن يكونوا مؤهلني التخاذ القرارات التي تستلزمها دراسة وضع 

مشاريع مخططات توجيه التهيئة العمرانية خالل الجلسة املنعقدة لذلك؛ 

تتوىل مديرية التعمري أعامل سكرتارية اللجنة املركزية؛

تقوم إدارة التعمري بإرسال قامئة مشاريع مخططات توجيه التهيئة العمرانية، التي متت التأشرية عليها من 

طرف وزارة املالية من أجل إعدادها، إىل أعضاء اللجنة، وذلك خالل شهر أبريل من كل سنة؛

يجب أن تقدم املالحظات التي أبداها أعضاء اللجنة املركزية كتابيا خالل اجتامع هذه األخرية؛ 

إذا مل تتمكن اللجنة املركزية من الحسم يف مسألة خاصة وذلك لعدم توفر معطيات أو معلومات، فإنه يجب 

عىل ممثيل املصالح املعنية تزويد سكرتارية اللجنة باملعطيات الرضورية وذلك داخل أجل ال يتعدي 15 يوما 

من تاريخ انعقاد اجتامع هذه اللجنة؛
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يحرر محرض اجتامعات اللجنة املركزية بصفة واضحة ويجب أن يحدد عالوة عىل مرشوع مخطط توجيه 

التهيئة العمرانية، موضوع االجتامع مع مختلف املالحظات والتحفظات املدىل بها والئحة األعضاء الذين 

أبدوها وكذلك القرارات املتخذة. كام يجب أن يوقع هذا املحرض من طرف جميع األعضاء الحارضين.

اللجنة املحليـة

تحيل اإلدارة املكلفة بالتعمري مرشوع مخطط توجيه التهيئة العمرانية الذي تم الحسم بشأنه من طرف اللجنة 

املكلفة  الحكومية  للسلطة  الخارجية  املصالح  اللجنة  وتتوىل سكرتارية هذه  محلية،  لجنة  نظر  املركزية، عىل 

بالتعمري أو الوكالة الحرضية إن اقتىض الحال. 

وتضم هذه اللجنة :

الوايل أو العامل املعني، رئيسا؛ 

أعضاء اللجنة التقنية التابعة للعاملة أو اإلقليم املعني؛

رؤساء مجالس الجامعات املعنية؛ 

رؤساء الغرف املهنية املعنية.    

ويجب أن يرسل ملخص أشغال اللجنة املحلية، معززا مبحرض هذه األشغال، إىل اللجنة املركزية التخاذ القرار وذلك 

يف أجل ال يتعدى 15 يوما من تاريخ انتهاء األشغال املذكورة.

املجالس الجامعيـة 

يحال مرشوع مخطط توجيه التهيئة العمرانية، من أجل الدراسة، إىل املجالس الجامعية املعنية. وتبدي هذه 

األخرية، داخل أجل ثالثة أشهر يبتدئ من تاريخ إحالة مرشوع املخطط إليها، ما تراه يف شأنه من اقرتاحات.

وإذا مل تتم مداوالت املجالس السالفة الذكر يف اآلجال املحددة لها، فإنه يفرتض أن ليس لها أي اقرتاح يف موضوع 

مرشوع املخطط املحال إليها. ويهدف هذا اإلجراء الترشيعي )تحديد اآلجال( إىل مواجهة أي عرقلة محتملة 

ملسطرة إعداد مخطط توجيه التهيئة العمرانية من طرف املنتخبني املحليني.

وتتوىل اإلدارة املكلفة بالتعمري مبشاركة املجالس الجامعية املعنية، دراسة املقرتحات التي تم إبدائها.

املوافقة عىل مخطط توجيه التهيئة العمرانية 

تتم املوافقة عىل مخطط توجيه التهيئة العمرانية مبرسوم ينرش يف الجريدة الرسمية، ويصدر باقرتاح من السلطة 

الحكومية املكلفة بالتعمري بعد استطالع رأي وزير الداخلية ووزير املالية والوزير املكلف باألشغال العمومية 

والوزير املكلف بالفالحة.

اللجنة املحلية املكلفة مبتابعة إنجاز مخطط توجيه التهيئة العمرانية  

تحدث بالوالية أو العاملة أو اإلقليم املعني خارج حدود مناطق اختصاص الوكاالت الحرضية، لجنة محلية ملتابعة 

إنجاز املخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية. 

وتتكلف هذه اللجنة بتتبع تنفيذ التوجهات املحددة يف املخطط والسهر بوجه خاص عىل إنجاز مراحله والقيام 

بعملية تنسيق أعامل التهيئة املقررة فيه.
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وتضم اللجنة املحلية تحت رئاسة الوايل أو العامل، )عندما تشمل املناطق املدرجة يف مخطط توجيه التهيئة 

املعنيني  العامل  إىل  بالتناوب  املذكورة  اللجنة  رئاسة  تسند  األقاليم،  أو  العامالت  من  أكرث  أو  اثنني  العمرانية 

باألمر(: 

أعضاء اللجنة التقنية التابعة للعاملة أو اإلقليم املعني، 

ممثيل املجالس الجامعية املعنية، 

ممثيل الغرف املهنية. 

وميكن للرئيس أن يدعو للمشاركة يف أشغال اللجنة املذكورة كل شخص يرى فائدة يف االسرتشاد برأيه. كام تجتمع 

هذه اللجنة بدعوة من رئيسها كلام كان ذلك رضوريا مرتني يف السنة عىل األقل.

إنجاز  مراحل  بالتعمري عىل مختلف  املكلفة  الحكومية  السلطة  بانتظام  املعني  العامل  أو  الوايل  ويطلع  هذا، 

املخطط التوجيهي.

اآلثار املرتتبة عن مخطط توجيه التهيئة العمرانية

يصبح مخطط توجيه التهيئة العمرانية، بعد املوافقة عليه، ملزما للدولة والجامعات املحلية واملؤسسات العامة 

وأشخاص القانون الخاص املعنوية التي يكون رأساملها بأجمعه مملوكا للدولة والجامعات املحلية واملؤسسات 

العامة. 

كام ال ميكن اإلذن يف إنجاز كل مرشوع تجزئة أو مجموعة سكنية أو مرشوع بناء، يف حالة عدم وجود تصميم 

تهيئة أو تصميم تنطيق، إال إذا كان ال يتناىف واألحكام املقررة يف مخطط توجيه التهيئة العمرانية املتعلقة باملناطق 

العمرانية الجديدة واألغراض العامة املخصصة لها األرايض الواقعة فيها. 

التهيئة  توجيه  بأحكام مخطط  تتقيد  أن  التنمية  وتصاميم  التهيئة  وتصاميم  التنطيق  تصاميم  كام يجب عىل 

العمرانية املتعلقة بتحديد:

اختيارات التهيئة التي يتطلبها تحقيق تنمية متناسقة عىل الصعيدين االقتصادي واالجتامعي للرقعة األرضية 

املعنية؛ 

املناطق العمرانية الجديدة وتواريخ السامح بالقيام بعمليات عمرانية فيها، مع الحفاظ، بوجه خاص، عىل 

األرايض الزراعية واملناطق الغابوية التي تتوىل السلطة التنظيمية تحديدها بواسطة مرسوم يقرتح من طرف 

الوزير املكلف بالفالحة بعد استطالع رأي السلطة الحكومية املكلفة بالتعمري؛ 

األغراض العامة املخصصة لها األرايض وتعيني مواقع : 

املناطق الزراعية والغابوية؛ 

املناطق السكنية وكثافتها؛ 

املناطق الصناعية والتجارية والسياحية؛ 

املناطق املثقلة بارتفاقات عدم البناء وعدم التعلية واالرتفاقات الخاصة بحامية املوارد املائية؛ 

األماكن الطبيعية والتاريخية واألثرية التي يجب القيام بحاميتها أو إبراز قيمتها أو بهام معا؛ 

املساحات الخرضاء الرئيسية التي يجب القيام بإحداثها وحاميتها أو إبراز قيمتها أو بهام معا؛ 

التجهيزات الكربى كشبكة الطرق الرئيسية و منشآت املطارات واملوانئ والسكك الحديدية و املؤسسات 

الرئيسية الصحية والرياضية والتعليمية؛ 

املناطق التي تكون تهيئتها محل نظام قانوين خاص؛

تحديد القطاعات التي يجب القيام بإعادة هيكلتها أو تجديدها أو بهام معا.
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 مراجعة مخطط توجيه التهيئة العمرانية

تتم مراجعة مخطط توجيه التهيئة العمرانية وفق اإلجراءات والرشوط املقررة لوضعه واملوافقة عليه. وميكن بناء 

عىل طلب من السلطة الحكومية املعنية مراجعة هذا املخطط إذا استلزم تنفيذ املشاريع ذات املنفعة العامة.
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املرجعية القانونية والتنظيمية

رقم الرشيف  الظهري  بتنفيذه  الصادر  بالتعمري،  املتعلق   12-90 رقم  القانون  مبقتىض  التنطيق  تصميم   ينظم 

 31-92-1 صادر يف 15 من ذي الحجة 1412 )17 يونيو 1992( و مرسومه التطبيقي رقم  832-92-2 صادر يف 

27 من ربيع الثاين 1414 )14 أكتوبر 1993(.

التعريف 

يعترب تصميم التنطيق من بني وثائق التعمري القانونية املبسطة الذي يهدف إىل متكني اإلدارة والجامعات املحلية 

من اتخاذ التدابري التحفظية الالزمة إلعداد تصميم التهيئة والحفاظ عىل توجهات مخطط توجيه التهيئة العمرانية. 

وهو بذلك يعد أداة قانونية انتقالية.

الغرض 

يهدف تصميم التنطيق إىل تحديد :

التي يجب أن تستعمل لها بصورة أساسية : منطقة سكنية، منطقة  تخصيص مختلف املناطق لألغراض 

صناعية، منطقة تجارية، منطقة سياحية، منطقة زراعية، منطقة غابوية عىل سبيل املثال؛

املناطق التي يحظر فيها البناء بجميع أنواعه؛

واملدارس  واملستوصفات  الرئيسية  كالطرق  واالجتامعية  األساسية  التجهيزات  إلقامة  املخصصة  املواقع 

واملساحات الخرضاء؛ 

املناطق التي يجوز لرئيس املجلس الجامعي أن يؤجل البت يف الطلبات التي ترمي إىل الحصول عىل إذن 

للقيام داخلها بتجزئة أو إحداث مجموعة سكنية أو عىل ترخيص للبناء فيها.

الوثائق املكونة للتصميم

يشمل تصميم التنطيق عىل : 

وثيقة تتكون من رسوم بيانية؛ 

نظام يحدد قواعد استعامل األرايض.

مساطر دراسة تصميم التنطيق وإجراءات بحثه واملوافقة عليه

املبادرة 

يتم وضع مرشوع تصميم التنطيق مببادرة من اإلدارة املكلفة بالتعمري ومبساهمة الجامعات املحلية املعنية مع 

مراعاة الصالحيات املسندة مبوجب الترشيع الجاري به العمل يف هذا امليدان إىل الوكاالت الحرضية.

اللجنة املحلية 

تقوم اإلدارة املكلفة بالتعمري أو الوكالة الحرضية، بحسب الحالة، بعرض مرشوع تصميم التنطيق عىل نظر لجنة 

محلية تتألف من: 

العامل املعني، رئيسا؛ 

أعضاء اللجنة التقنية التابعة للعاملة أو اإلقليم املعني؛ 
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رؤساء املجالس الجامعية املعنية؛ 

رؤساء الغرف املهنية املعنية. 

وتوجه اللجنة املحلية موجزا ألعاملها مدعوما مبحرض عن هذه األعامل إىل اإلدارة املكلفة بالتعمري أو إىل مدير 

الوكالة الحرضية بحسب الحالة، قصد اتخاذ القرار، وذلك داخل أجل خمسة عرش يوما عىل األكرث بعد انتهاء 

األعامل املذكورة.

املجالس الجامعية

تحيل السلطة الحكومية املكلفة بالتعمري أو مدير الوكالة الحرضية بحسب الحالة مرشوع تصميم التنطيق إىل 

املجالس الجامعية املعنية لدراسته. وميكن لهذه املجالس أن تبدي، داخل أجل شهرين يبتدئ من تاريخ توصلها 

بالتصميم، ما تراه يف شأنه من اقرتاحات. 

وتتوىل السلطة الحكومية السالفة الذكر أو مدير الوكالة الحرضية بدراسة هذه االقرتاحات مبشاركة الجامعات 

املعنية.

املصادقة 

يوافق عىل تصميم التنطيق بقرار للسلطة الحكومية املكلفة بالتعمري وينرش يف الجريدة الرسمية.

اآلثار املرتتبة عن التصميم

يرسي مفعول تصميم التنطيق خالل مدة أقصاها سنتان من تاريخ نرش النص املوافق مبوجبه عليه. 

خامتة

يهدف تصميم التنطيـق إىل ملء الفراغ الذي ميكن أن يحدث ما بني تاريخ إنجاز مخطط توجيه 
التهيئة العمرانية وتاريخ وضع تصميم التهيئة. وبالتايل، فإن الغاية من إعداده تتجىل يف وقف 

جميع محاوالت البناء التي قد ال تطابق مقتضيات تصميم التهيئة املرتقب.
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املرجعية القانونية و التنظيمية
القانون رقم 90-12 املتعلق بالتعمري، الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم 31-92-1 بتاريخ 15 من ذي 

الحجة 1412 )17 يونيو 1992(؛ 

املرسوم رقم 832-92-2 الصادر يف 27 من ربيع اآلخر عام 1414 )14 أكتوبر 1993( القايض بتطبيق القانون 

رقم 90-12 املتعلق بالتعمري؛

القانون رقم 7.81 املتعلق بنزع امللكية للمنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف 

رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( كام تم تغيريه؛

املرسوم رقم 2.82.382 الصادر بتاريخ 2 رجب 1403 )16 أبريل 1983( القايض بتطبيق القانون رقم 7.81 

املتعلق بنزع امللكية للمنفعة العامة وباالحتالل املؤقت؛ 

الدراسة، إجراءات بحثه  التهيئة: مراحل  بتصميم  املتعلقة  يناير 1994  الصادرة يف 17  الدورية رقم 005 

واملوافقة عليه وتتبع إنجازه؛

التهيئة واملوافقة  الدورية رقم 156 الصادرة يف 6 مارس 1995 املتعلقة بإجراءات دراسة وبحث تصميم 

عليه؛ 

الدورية رقم 219 الصادرة يف 15 يونيو 1995 املتعلقة بتغطية التكتالت بتصاميم التهيئة؛

الدورية رقم 302 الصادرة يف 29 شتنرب 1995 املتعلقة بتمويل تصاميم التهيئة من طرف صندوق التجهيز 

الجامعي؛ 

الدورية رقم 399 الصادرة يف 14 ماي 1996 املتعلقة مبتابعة تنفيذ مقتضيات تصاميم التهيئة؛ 

دورية الوزير األول رقم 12/96 الصادرة يف 29 أكتوبر 1996 املتعلقة بتفعيل مقتضيات وثائق التعمري.

التعريف

يعترب تصميم التهيئة وثيقة التعمري التنظيمي التي تحدد حق استعامل األرض داخل الرقعة التي يطبق فيها، 

وهو بذلك يعد األداة التي ترتجم توجهات مخطط توجيه التهيئة العمرانية إىل مقتضيات قانونية ملزمة للدولة 

والخواص.  

نطاق التطبيق 

يوضع تصميم التهيئة ل:

جميع أو بعض أرايض كل من جامعة حرضية أو مركز محدد أو منطقة محيطة بجامعة حرضية أو مركز 

محدد أو مجموعة عمرانية. بيد أنه ال يجوز أن يوضع تصميم التهيئة لجزء من مجموعة عمرانية فقط إال 

إذا كانت هذه املجموعة مغطاة مبخطط توجيه للتهيئة العمرانية. 

جميع أو بعض أرايض جامعة قروية أو جامعات قروية تكتيس صبغة خاصة )سياحية أو صناعية أو منجمية( 

ويستوجب منوها العمراين املرتقب تهيئة تخضع لرقابة إدارية، وتتوىل اإلدارة تحديد هذه املناطق باقرتاح 

من مجالس الجامعات املختصة أو بطلب من عامل العاملة املعنية أو اإلقليم املعني يف حالة عدم صدور 

اقرتاح من هذه املجالس. 

تعريفات
الجامعات الحرضية : البلديات؛ 

املراكز املحددة : أجزاء من جامعات قروية تعني حدودها السلطة التنظيمية؛
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الجامعات  لتلك  املجاورة  القروية  األرايض   : املحددة  واملراكز  الحرضية  بالجامعات  املحيطة  املناطق 

واملراكز، ومتتد املناطق املحيطة باملدن إىل مسافة خمسة عرش كيلو مرتا تحسب من الدائرة البلدية، 

وتعني املناطق املحيطة باملراكز املحددة يف النص التنظيمي املتعلق بتحديد دائرة كل مركز من هذه 

املراكز. وإذا حدث تداخل بني منطقتني من املناطق املحيطة بالجامعات الحرضية واملراكز املحددة فإن 

حدود كل منهام تعني يف النص التنظيمي الصادر بإحداثها أو عند عدم وجوده بنص تنظيمي خاص؛

املجموعات العمرانية : املجموعات املتكونة من كل أو بعض جامعة حرضية أو عدة جامعات حرضية 

أو مراكز محددة واملناطق املحيطة بها وكذلك، إن اقتىض الحال، من أراض قروية تجاورها وتربطها 

بها عالقات اقتصادية وثيقة وتستلزم تنميتها بصورة رشيدة القيام بتهيئتها تهيئة جامعية أو تزويدها 

املجموعات  حدود  التنظيمية  السلطة  وتعني  فيها.  معا  العملتني  هاتني  إنجاز  أو  مشرتكة  بتجهيزات 

العمرانية.

الغرض 
يهدف تصميم التهيئة إىل تحديد جميع أو بعض العنارص التالية :

تخصيص مختلف املناطق بحسب الغرض األسايس الذي يجب أن تستعمل له أو طبيعة النشاطات الغالبة 

التي ميكن أن متارس فيها، وذلك بإحداث منطقة سكنية ومنطقة صناعية ومنطقة تجارية ومنطقة سياحية 

ومنطقة لزراعة الخرضوات ومنطقة زراعية ومنطقة غابوية عىل سبيل املثال؛

املناطق التي يحظر فيها البناء بجميع أنواعه؛

حدود الطرق )املسالك والساحات ومواقف السيارات( الواجب الحفاظ عليها أو تغيريها أو إحداثها

واملساحات  األلعاب  وميادين  والبساتني(  والحدائق  املشجرة  )األماكن  العامة  الخرضاء  املساحات  حدود 

املباحة املختلفة كاملساحات املخصصة للتظاهرات الثقافية والفلكلورية الواجب الحفاظ عليها أو تغيريها 

أو إحداثها؛ 

حدود املساحات املخصصة للنشاطات الرياضية الواجب إحداثها وحدود املساحات املخصصة للنشاطات 

الرياضية الواجب الحفاظ عليها أو تغيريها ؛

املواقع املخصصة للتجهيزات العامة كتجهيزات السكك الحديدية وتوابعها والتجهيزات الصحية والثقافية 

والتعليمية واملباين اإلدارية واملساجد واملقابر؛

املواقع املخصصة للتجهيزات الجامعية واملنشآت ذات املصلحة العامة التي يتوىل إنجازها القطاع الخاص 

كاملراكز التجارية واملراكز الرتفيهية ؛

األحياء واآلثار واملواقع التاريخية أو األثرية واملواقع واملناطق الطبيعية كاملناطق الخرضاء العامة أو الخاصة 

الواجب حاميتها أو إبراز قيمتها ألغراض جاملية أو تاريخية أو ثقافية وكذلك القواعد املطبقة عليها إن 

اقتىض األمر ذلك؛ 

ضوابط استعامل األرايض والضوابط املطبقة عىل البناء، خصوصا تحديد العلو األدىن واألقىص للمبنى ولكل 

جزء من أجزائه وطريقة تسييجه ورشوط إقامة العامرات وتوجيهها ومواقف السيارات املسقفة أو املكشوفة 

واملسافات الفاصلة بني املباين ونسبة املساحة املمكن إقامة البناء عليها بالقياس إىل مساحة األرض جميعها 

واالرتفاقات املعامرية ؛

االرتفاقات املحدثة ملصلحة النظافة واملرور أو ألغراض جاملية أو أمنية أو للحفاظ عىل الصحة العامة وكذلك 

االرتفاقات التي تفرضها قوانني خاصة إن وجدت ؛

املناطق املفتوحة إلنجاز أعامل عمرانية بها بحسب توقيت معني ؛

دوائر القطاعات الواجب إعادة هيكلتها أو تجديدها؛

املناطق التي تخضع تهيئتها لنظام قانوين خاص. 
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االستثناءات 

تحدد ضوابط التهيئة - إن اقتىض الحال ذلك - التغيريات التي يجوز إدخالها كإحداث تجزئة أو مجموعة سكنية، 

وتحدد املقتضيات املعنية مبوضوع التغريات فيام ييل : 

النشاطات  أو طبيعة  له  الذي يجب أن تستعمل  الغرض األسايس  املناطق بحسب  تخصيص مختلف 

تجارية  ومنطقة  صناعية  ومنطقة  سكنية  منطقة  بإحداث  وذلك  فيها،  متارس  أن  ميكن  التي  الغالبة 

ومنطقة سياحية ومنطقة لزراعة الخرضوات ومنطقة زراعية ومنطقة غابوية عىل سبيل املثال؛ 

ضوابط استعامل األرايض والضوابط املطبقة عىل البناء، خصوصا تحديد العلو األدىن واألقىص للمبنى 

ولكل جزء من أجزائه وطريقة تسييجه ورشوط إقامة العامرات وتوجيهها ومواقف السيارات املسقفة أو 

املكشوفة و املسافات الفاصلة بني املباين ونسبة املساحة املمكن إقامة البناء عليها بالقياس إىل مساحة 

األرض جميعها واالرتفاقات املعامرية؛ 

املناطق املفتوحة إلنجاز أعامل عمرانية بها بحسب توقيت معني. 

الوثائق املكونة للتصميم

يشتمل تصميم التهيئة عىل : 

وثيقة أو وثائق متكونة من رسوم بيانية : متكن هذه الوثائق، انطالقا من التصاميم، من إظهار مختلف 

املناطق املحدثة بواسطة تصميم التهيئة )مناطق حرضية، مناطق طبيعية، مجال غابوي.....(؛ 

نظام يحدد ضوابط استعامل األرايض واالرتفاقات والتزامات أخرى مفروضة من أجل تحقيق تهيئة منتظمة 

ومتناسقة باإلضافة إىل قواعد البناء املطبقة باملنطقة املعنية.

مساطر الدراسة، اإلجراء واملصادقة عىل تصميم التهيئة

قرار القيام بدراسة تصميم التهيئة

املبادرة والغرض

الرقعة  التهيئة« يعني حدود  القيام بدراسة تصميم  اتخاذ قرار يسمى »قرار  التهيئة، يجوز  قبل وضع تصميم 

األرضية التي يشملها تصميم التهيئة املزمع دراسته؛

ويصدر هذا القرار من طرف رئيس مجلس الجامعة بطلب من اإلدارة املكلفة بالتعمري أو الوكالة الحرضية أو 

مببادرة منه، وذلك بعد أن يتداول املجلس بشأنه.

نطاق تطبيق قرار القيام بدراسة تصميم التهيئة

يطبق قرار القيام بدراسة تصميم التهيئة يف :

جميع أو بعض أرايض جامعة حرضية أو مركز محدد أو منطقة محيطة بالجامعة حرضية أو مركز محدد أو 

مجموعة عمرانية. بيد أنه ال يجوز أن يوضع قرار القيام بالدراسة تصميم تهيئة لجزء من مجموعة عمرانية 

فقط إال إذا كانت هذه املجموعة مغطاة مبخطط توجيه التهيئة العمرانية؛

جميع أو بعض أرايض جامعة قروية أو جامعات قروية تكتيس صبغة خاصة )سياحية أو صناعية أو منجمية( 

ويستوجب منوها العمراين املرتقب تهيئة تخضع لرقابة إدارية.
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اآلثار املرتتبة عن القرار

يستمر مفعول قرار القيام بدراسة تصميم التهيئة مدة ستة أشهر من تاريخ نرشه يف الجريدة الرسمية ويجوز 

تجديده مرة واحدة ملدة مساوية للمدة األوىل. مبعنى أن مفعول هذا القرار ميكن أن يستمر سنة واحدة.

وفور نرش هذا القرار، يؤجل رئيس مجلس الجامعة البت يف جميع الطلبات الرامية إىل إحداث تجزئة أو مجموعة 

سكنية أو إقامة بناء يف الرقعة األرضية املعنية. 

وميكن أن يأذن يف إحداث تجزئة أو مجموعة سكنية أو إقامة بناء بعد موافقة اإلدارة املكلفة بالتعمري أو الوكالة 

الحرضية حسب الحالة، إذا كان املرشوع يتالءم مع األحكام الواردة يف مخطط توجيه التهيئة العمرانية أو مع ما 

يصلح له فعال القطاع املعني يف حالة عدم وجود املخطط املذكور.

إعداد مرشوع تصميم التهيئة

املبادرة

يتم وضع مرشوع تصميم التهيئة مببادرة من الوزارة املكلفة بالتعمري ومبساهمة من الجامعات املحلية مع مرعاة 

الصالحيات املسندة يف هذا امليدان إىل الوكاالت الحرضية.

اللجنة املحلية

تقوم الوزارة املكلفة بالتعمري أو الوكالة الحرضية، حسب الحالة، بعرض مرشوع تصميم التهيئة عىل نظر لجنة 

محلية من أجل الدراسة وإبداء الرأي. وتتكلف بأعامل سكرتارية هذه اللجنة املصالح الخارجية التابعة للسلطة 

الحكومية املكلفة بالتعمري أو الوكالة الحرضية يف حالة وجودها. وتتألف هذه اللجنة من:

العامل املعني، رئيسا؛

أعضاء اللجنة التقنية املعنية التابعة للعاملة أو اإلقليم املعني؛

رؤساء مجالس الجامعات املعنية ؛

أعضاء الغرف املهنية املعنية.

وتوجه اللجنة املحلية بعد انتهاء أعاملها بخمسة عرش يوما عىل األكرث موجزا ألعاملها مشفوعا مبحرض عن هذه 

األعامل إىل الوزارة املكلفة بالتعمري قصد اتخاذ القرار يف شأنه.

املجالس الجامعية 

تحيل السلطة الحكومية املكلفة بالتعمري أو مدير الوكالة الحرضية، بحسب الحالة، مرشوع تصميم التهيئة إىل 

مجلس الجامعة أو مجالس الجامعات املعنية، قصد دراسته.

وميكن لهذه املجالس أن تبدي، داخل أجل شهرين من تاريخ إحالة مرشوع التصميم إليها، مالحظات واقرتاحات 

تتوىل اإلدارة دراستها مبشاركة الجامعات املحلية التي يعنيها األمر.

البحث العمومي

يكون مرشوع تصميم التهيئة محل بحث علني يستمر شهرا ويجري خالل املدة التي يكون فيها مجلس الجامعة 

أو مجالس الجامعات املعنية بصدد دراسته. ويهدف البحث املشار إليه أعاله إىل إطالع العموم عىل املرشوع 

ومتكينه من إبداء ما قد يكون لديه من مالحظات عليه.
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ويجب عىل رئيس مجلس الجامعة أن يقوم، قبل افتتاح البحث العلني، بنرش إعالن يتضمن تاريخ افتتاح واختتام 

البحث املذكور، يشار فيه إىل إيداع مرشوع تصميم التهيئة مبقر الجامعة. ويجب أن ينرش اإلعالن املذكور مرتني 

تفصل بينهام مثانية أيام يف جريدتني يوميتني من الجرائد املسموح لها بتلقي اإلعالنات القانونية، ويكون كذلك 

محل ملصقات مبقر الجامعة.

وخالل مدة إجراء البحث العلني، يجوز لكل من يعنيه األمر أن يطلع عىل مرشوع تصميم التهيئة وأن يضمن 

مالحظاته يف سجل مفتوح لهذا الغرض مبقر الجامعة، وله كذلك أن يوجه املالحظات املذكورة يف ظرف مضمون 

الوصول مع إشعار بالتسلم إىل رئيس مجلس الجامعة املعني.

ويتوىل مجلس الجامعة عند دراسته ملرشوع تصميم التهيئة، دراسة املالحظات املعرب عنها خالل إجراء البحث 

قبل عرضها عىل اإلدارة.

املكلفة  الحكومية  السلطة  إىل  االقرتاحات  بتوجيه  الحالة  املذكورة حسب  املجالس  أو رؤساء  رئيس  يقوم  كام 

املذكورة  االقرتاحات  تكون  أن  الحرضية يف حالة وجودها. ويجب  الوكالة  بالتعمري قصد دراستها مبشاركة مع 

مشفوعة مبلف البحث العلني.

املوافقة

الجريدة  بالتعمري وينرش يف  املكلفة  الحكومية  السلطة  باقرتاح من  التهيئة مبرسوم يصدر  يوافق عىل تصميم 

الرسمية.

اآلثار املرتتبة عن تصميم التهيئة- اإللزامية

ابتداء من تاريخ اختتام البحث العلني وإىل حني صدور النص القايض باملصادقة عىل مرشوع تصميم التهيئة، 

ال يجوز اإلذن يف أي عمل من أعامل البناء وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية إذا كان يخالف أحكام هذا 

املرشوع. وينتهي العمل ابتداء من نفس التاريخ بأحكام تصميم التهيئة الذي يكون إذاك ساري املفعول.

بيد أنه إذا مل يتم نرش النص القايض باملصادقة عىل مرشوع تصميم التهيئة خالل أجل إثني عرش شهرا يبتدئ من 

تاريخ اختتام البحث العلني املتعلق به فإن أحكام املرشوع تصري غري الزمة التطبيق.

اإلعالن عن املنفعة العامة

يعترب النص القايض باملوافقة عىل تصميم التهيئة مبثابة إعالن بأن املنفعة العامة تستوجب القيام بالعمليات 

الالزمة إلنجاز التجهيزات التالية :

الطرق )املسالك والساحات ومواقف السيارات( ؛

املباحة  األلعاب واملساحات  والبساتني(، وميادين  املشجرة والحدائق  )األماكن  العامة  الخرضاء  املساحات 

املختلفة كاملساحات املخصصة للتظاهرات الثقافية والفلكلورية؛ 

املساحات املخصصة للنشاطات الرياضية؛ 

التجهيزات العامة كتجهيزات السكك الحديدية والتجهيزات الصحية والثقافية والتعليمية واملباين اإلدارية 

واملساجد واملقابر؛

التجهيزات املتعلقة بالقطاعات الواجب إعادة هيكلتها أوتجديدها أو هام معا.

تنتهي اآلثار املرتتبة عىل إعالن املنفعة العامة عند انقضاء أجل 10 سنوات يبتدئ من تاريخ نرش النص القايض 

باملوافقة عىل تصميم التهيئة يف الجريدة الرسمية، وال يجوز القيام بإعالن املنفعة العامة للغرض نفسه، فيام 

يتعلق باملناطق املخصصة للتجهيزات اآلنفة الذكر، قبل انرصام أجل 10 سنوات.
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انتهاء اآلثار املرتتبة عن إعالن املنفعة العامة

عندما يستعيد مالك األرايض الترصف يف أراضيهم فور انتهاء اآلثار املرتتبة عن إعالن املنفعة العامة يجب أن يكون 

استعامل تلك األرايض مطابقا للغرض املخصصة له املنطقة التي تقع فيها.

بيد أنه بخصوص األرايض املخصصة للطرق واملساحات الخرضاء العامة، وميادين األلعاب واملساحات املباحة 

الرياضية  للنشاطات  املخصصة  واملساحات  والفلكلورية،  الثقافية  للتظاهرات  املخصصة  كاملساحات  املختلفة 

اإلدارية،  واملباين  والتعليمية،  والثقافية  الصحية  والتجهيزات  الحديدية،  السكك  كتجهيزات  العامة  والتجهيزات 

واملساجد، واملقابر، يجوز بإذن من الجامعة الواقعة فيها أن تستعمل بصفة مؤقتة لغرض غري الغرض املنصوص 

عليه يف تصميم التهيئة.

وال تسلم الجامعة هذا اإلذن إال إذا كان االستعامل املؤقت املزمع القيام به ال يعوق إنجاز التجهيزات املقررة يف 

التصميم. ويف جميع الحاالت، عىل املالك أن يقوم حني مبارشة إنجاز هذه التجهيزات بإعادة األرض إىل الحالة 

التي كانت عليها فيام قبل.

تصميم التهيئة، قرار تعني فيه األرايض املراد نزع ملكيتها

ميكن أن يكون تصميم التهيئة مبثابة قرار تعني فيه األرايض املراد نزع ملكيتها لكونها الزمة إلنجاز التجهيزات 

املتعلقة بالطرق واملساحات الخرضاء العامة، وميادين األلعاب واملساحات املباحة املختلفة كاملساحات املخصصة 

كتجهيزات  العامة  والتجهيزات  الرياضية  للنشاطات  املخصصة  واملساحات  والفلكلورية،  الثقافية  للتظاهرات 

السكك الحديدية، والتجهيزات الصحية والثقافية والتعليمية، واملباين اإلدارية واملساجد واملقابر.

ويف هذه الحالة ينص تصميم التهيئة عىل العقارات املراد نزع ملكيتها مع بيان مشموالتها ومساحتها وأسامء 

مالكيها أو من يحتمل أن يكونوا مالكني لها.

كام تطبق األحكام املنصوص عليها يف القانون رقم 7.81 املتعلق بنزع امللكية للمنفعة العامة وباالحتالل املؤقت 

الصادر بتاريخ 6 ماي 1982، عىل تصميم التهيئة املعترب مبثابة قرار تعني فيه العقارات املراد نزع ملكيتها، وذلك 

فيام يتعلق باإلجراءات التي يخضع لها واآلثار املرتتبة عنه، بيد أن مدة البحث املنصوص عليها تقترص عىل شهر.

تنفيذ وتفعيل مقتضيات تصميم التهيئة

املصالح  مع  بتشاور  واحرتامها  التهيئة  تصميم  أحكام  لتنفيذ  الالزمة  التدابري  جميع  الجامعات  مجالس  تتخذ 

الخارجية التابعة للسلطة الحكومية املكلفة بالتعمري أو الوكالة الحرضية بحسب الحالة.

ولهذه الغاية يجوز للمجالس املذكورة :

القيام، بتنسيق مع اإلدارات املعنية، بربمجة مشاريع التهيئة املتعلقة بتحقيق األهداف املتوخاة من تصميم 

التهيئة ؛

األشغال  إنجاز  والسيام  التهيئة  تصميم  يف  الواردة  األحكام  تنفيذ  تقدم  حالة  معرفة  بانتظام عىل  العمل 

والعمليات العامة.
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املرجعية القانونية والتنظيمية
الظهري الرشيف رقم 063-60-1 الصادر بتاريخ 30 من ذي الحجة 1379 )25 يونيو 1960( بشأن توسيع 

نطاق العامرات القروية؛
الدورية عدد 369 الصادرة بتاريخ 29 مارس 1973 املتعلقة باملجال القروي ودراسة تصاميم التنمية؛

الدورية عدد MHAT/DCL/DPAT/222-1257 الصادرة بتاريخ 17 نونرب 1980 املتعلقة بتصاميم تنمية 
التكثالت القروية؛

الدورية عدد 219 الصادرة بتاريخ 15 يونيو 1995 املتعلقة بتغطية التكثالت القروية بتصاميم التنمية ؛
الدورية عدد 220 الصادرة بتاريخ 15 يونيو 1995 املتعلقة بالترشيع املطبق عىل العامرات القروية التي 

تتوفر عىل تصميم تنمية مصادق عليه؛
التنمية من طرف صندوق  الدورية عدد 302 الصادرة بتاريخ 29 شتنرب 1995 املتعلقة بتمويل تصاميم 

التجهيز الجامعي؛
دورية الوزير األول عدد 12/96 الصادرة بتاريخ 29 أكتوبر 1996 املتعلقة بتنفيذ وتفعيل مقتضيات وثائق 

التعمري.

نطاق التطبيق

من  األول  الفصل  يف  املعينة  الدائرات  خارج  الواقعة  القروية  العامرات  لجميع  التنمية  تصميم  وضع  يجوز   
الظهري الرشيف املؤرخ يف 7 ذي القعدة 1371 املوافق ل 30 يوليوز 1952 املتعلق بالتعمري )ألغيت أحكام هذه 

القانون(. 

ويتعلق األمر بالعامرات القروية الواقعة خارج :

املدن التي متت ترقيتها إىل بلديات )الجامعات الحرضية(؛
املراكز القامئة أو يف طور النشأة، ويقصد بها املراكز املحددة؛

املناطق الضاحوية أو مناطق األحواز؛
بالجامعات  املحيطة  )املناطق  محددة  مراكز  أو  بلديات  إىل  ترقيتها  متت  التي  باملدن  املحيطة  املناطق 

الحرضية واملراكز املحددة(؛
املجموعات العمرانية.

الغرض

يهدف تصميم التنمية إىل تحديد بوجه خاص ما يأيت بيانه :

املناطق املخصصة لسكنى الفالحني التي تشمل تشييد مرافق خاصة باالستغالل الفالحي؛
املناطق املخصصة للسكنى من نوع غري فالحي وللتجارة والصناعة مبا فيها الصناعة التقليدية ؛

املناطق التي مينع فيها كل بناء ؛
تخطيط طرق السري الرئيسية ؛

األمكنة املخصصة للساحات العمومية واملساحات العارية واملغروسة؛
األمكنة املخصصة للبنايات واملصالح العمومية وكذا املنشآت الخاصة بالحياة االجتامعية والسيام بالسوق 

ومبلحقاته.
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 الدراسة وإجراءات البحث واملوافقة

املبادرة

لوزارة األشغال  التابعة  املختصة  املصالح  القروية مببادرة من  العامرات  بتوسيع نطاق  الخاص  التصميم  يدرس 
العمومية )مصلحة التعمري( ومن وزارة الفالحة )قسم استثامر األرايض والهندسة القروية(. 

االستشارة

بعد موافقة رئيس مقاطعة الهندسة القروية يعرض املرشوع الذي وضعته مصلحة التعمري عىل املجلس القروي 
الذي يتعني عليه إبداء رأيه فيه يف ظرف شهر واحد.

البحث العمومي

يخضع مرشوع التصميم بعد ذلك إىل بحث يدوم شهرا واحدا يطلع خالله العموم عليه ويدون مالحظاته بشأنه، 
ويعلن عن إيداع هذا املرشوع بإلصاق اإلعالنات الخاصة به مبقر السلطة املحلية املعنية باألمر )مقر الجامعة(. 

ويستشار املجلس القروي من جديد فيام إذا قدمت مالحظات أثناء البحث العمومي.

املصادقة واملوافقة

يصادق عىل التصميم، بعد ذلك، مبوجب قرار يصدره العامل. وينرش هذا القرار بعد موافقة وزير الداخلية عليه 
يف الجريدة الرسمية ومبقر السلطة املحلية )مقر الجامعة(.

اآلثار املرتتبة عن التصميم

إعالن املنفعة العامة

يعترب تصميم التنمية مبثابة الترصيح باملنفعة العامة بخصوص األشغال والعمليات العمومية الرضورية إلنجازه.

مدة صالحية التصميم

يرسي مفعول التصميم الخاص بتوسيع نطاق العامرات القروية ملدة عرش سنوات، ويجوز متديده ملدة مامثلة 
بعد بحث يدوم شهرا واحدا.

التصميم  أدخلت عىل  إذا  اللهم  املدة  تحديد يف  بدون  أدناه، يرسي مفعولها  إليها  املشار  االرتفاقات،  أن  غري 
تغيريات، تتعلق مبا ييل :

املناطق املخصصة لسكنى الفالحني والتي تشمل تشييد مرافق خاصة باالستغالل الفالحي؛
املناطق املخصصة للسكنى من نوع غري فالحي وللتجارة والصناعة التقليدية والعرصية؛

املناطق التي مينع فيها كل بناء.
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املرجعية القانونية
القانون رقم 12.90 املتعلق بالتعمري، الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم 31-92-1 بتاريخ 15 من ذي 

الحجة 1412 موافق 17 يونيو 1992 ؛

املرسوم رقم 2.92.832 الصادر بتاريخ 27 من ربيع اآلخر 1414 موافق 14 أكتوبر 1993 القايض بتطبيق 

القانون رقم 12.90 املتعلق بالتعمري ؛

القانون رقم 7.81 املتعلق بنزع امللكية للمنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف 

رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( كام تم تغيريه؛

املرسوم رقم 2.82.382 بتاريخ 2 رجب 1403 )16 أبريل 1983( القايض بتطبيق القانون رقم 7.81 املتعلق 

بنزع امللكية للمنفعة العامة وباالحتالل املؤقت؛ 

الدورية عدد 13 الصادرة بتاريخ فاتح يناير 1987 املتعلقة بأشغال البناء واحرتام التصفيف.

 التعريف- الغرض 

يعترب قرار تخطيط حدود الطرق العامة وثيقة من وثائق التعمري التي ميكن أن تقرر : 

إحداث طرق جامعية وساحات ومواقف عامة للسيارات بالجامعات ؛

تغيري تخطيطها أو عرضها ؛

حذفها كال أو بعضا. 

ويكون قرار تخطيط حدود الطرق العامة مصحوبا بخريطة تبني فيها حدود الطرق املعنية.

قرارات تخطيط حدود الطرق العامة املعينة فيها األرايض املراد نزع ملكيتها 

ميكن أن يعترب قرار تخطيط حدود الطرق العامة مبثابة قرار تعني فيها األرايض املراد نزع ملكيتها لكونها الزمة 

إلنجاز العمليات املنصوص عليها فيها. ولهذه الغاية تعني يف هذا القرار العقارات املراد نزع ملكيتها مع بيان 

مشموالتها ومساحتها وأسامء املالكني أو من يحتمل أن يكونوا مالكني لها.

إمكانيات أخرى إلنجاز الطرق العامة الجامعية

ميكن إحداث الطرق الجامعية بواسطة وثيقتني للتعمري هام : تصميم التهيئة وتصميم التنمية. 

ويف حالة التنصيص عىل الطرق ضمن وثيقة للتعمري كمخطط توجيه التهيئة العمرانية أو تصميم التهيئة، فإن 

اتخاذ قرار تخطيط حدود الطرق العامة يصبح دون جدوى. ويف هذه الحالة، يكفي فقط اتخاذ قرار تخطيط 

حدود الطرق العامة املعينة فيها األرايض املراد نزع ملكيتها ملا تستوجبه العملية وفقا للقانون رقم 7.81 املتعلق 

بنزع امللكية للمنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتفنيده الظهري الرشيف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من 

رجب 1402 )6  ماي 1982(.

نطاق التطبيق

ميكن اتخاذ قرار تخطيط حدود الطرق العامة داخل املدارات الحرضية واملناطق املحيطة باملدن وكذا داخل 

التكثالت القروية.


























قرارات تخطيط حدود الطرق العامة
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الدراسة وإجراءات البحث واملوافقة

مع مراعاة التأشريات املقررة يف النصوص الترشيعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يتخذ رئيس املجلس الجامعي 

نزع  املراد  األرايض  فيها  املعينة  العامة  الطرق  تخطيط حدود  وقرارات  العامة  الطرق  تخطيط حدود  قرارات 

ملكيتها، بعد : 

مداولة املجلس الجامعي ؛

الرأي املطابق للسلطة الحكومية املكلفة بالتعمري التي تحرص عىل التحقق من مالءمة املرشوع ألحكام 

مخطط توجيه التهيئة العمرانية أو تصميم التهيئة أو لهام معا إن وجدا.

كام يجب أيضا الحصول عىل موافقة املصالح املختصة للوزارة املكلفة بالشؤون الثقافية يف حالة تنصيص قرار 

تخطيط حدود الطرق العامة عىل تغيريات يهدف إدخالها عىل االرتفاقات املرتتبة عىل اإلدراج يف عداد موقع أو 

مبنى تاريخي )املادة 31 من املرسوم الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 1981 القايض بتطبيق القانون رقم 80-22 املتعلق 

باملحافظة عىل املباين التاريخية واملناظر والكتابات املنقوشة والتحف الفنية والعاديات(. 

البحث العمومي

يجرى بحث علني بشأن قرارات تخطيط حدود الطرق العامة وقرارات تخطيط حدود الطرق العامة املعينة فيها 

األرايض املراد نزع ملكيتها ملا تستوجبه العملية. وتكون مدة هذا البحث شهرا واحدا فيام يتعلق بقرارات تخطيط 

حدود الطرق العامة وشهرين فيام يخص قرارات تخطيط حدود الطرق العامة املعينة فيها األرايض املراد نزع 

ملكيتها ملا تستوجبه العملية.

وال يجوز، طوال مدة البحث وإىل غاية نرش القرار يف الجريدة الرسمية، تسليم أي رخصة إلقامة بناء عىل األرايض 

التي يشملها قرار تخطيط حدود الطرق العامة أو قرار تخطيط حدود الطرق العامة املعينة فيه األرايض املراد 

نزع ملكيتها، عىل أال يتجاوز هذا الحظر مدة أكرث من ستة أشهر.

اآلثار املرتتبة عن القرار

اإلعالن عن املنفعة العامة

تعترب قرارات تخطيط حدود الطرق العامة مبثابة إعالن بأن املنفعة العامة تقيض بإنجاز العمليات املنصوص عليها 

فيها، ويستمر مفعولها طوال عرش سنوات، وتقترص هذه املدة عىل سنتني فقط فيام يتعلق بقرارات تخطيط 

حدود الطرق العامة املعينة فيها األرايض املراد نزع ملكيتها ملا تستوجبه العملية.

التخصيص املؤقت

يجوز لألرايض التي تشملها قرارات التخطيط حدود الطرق العامة ومل تعني فيها األرايض املراد نزع ملكيتها ملا 

تستوجبه العملية، أن تخصص بصورة مؤقتة لغرض غري الغرض املنصوص عليه يف القرار بعد أن يأذن يف ذلك 

رئيس مجلس الجامعة. وال يجوز تسليم هذا اإلذن إال إذا كان التخصيص املؤقت ال يعوق إنجاز التجهيز املنصوص 

عليه يف الخريطة املضافة إىل القرار.

ويف جميع الحاالت يجب عىل مالك األرض، عند مبارشة إنجاز التجهيز اآلنف الذكر، أن يعيد األرض إىل الحالة 

التي كانت عليها فيام قبل.
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قرار تخطيط حدود الطرق العامة املعينة فيها األرايض املراد نزع ملكيتها

الوثائق املكونة للقرار 

يتكون قرار تخطيط حدود الطرق العامة املعينة فيها األرايض املراد نزع ملكيتها ملا تستوجبه العملية، مام ييل :

قرار إعالن املنفعة العامة :  قرار تخطيط حدود الطرق العامة؛

قرار تعيني األرايض املراد نزع ملكيتها لكونها الزمة إلنجاز حدود الطرق العامة أو تغيري تخطيطها : قرار 

تخطيط حدود الطرق العامة املعينة فيها األرايض املراد نزع ملكيتها ملا تستوجبه العملية.

اتخاذ قرار تخطيط حدود الطرق العامة املعينة فيها األرايض املراد نزع ملكيتها

العامة املعينة فيها األرايض املراد نزع ملكيتها ملا تستوجبه  اتخاذ قرار تخطيط حدود الطرق  ميكن للجامعة 

العملية، حينام تكون قادرة عىل اقتناء األرايض يف مدة قصرية )سنتني 2(.

القيود التي يفرضها هذا القرار

ابتداء من تاريخ نرش قرار تخطيط حدود الطرق العامة أو قرار تخطيط الطرق العامة املعينة فيه األرايض املراد 

املرفقة  الخريطة  الطريق مبقتىض  التي يشملها  األرايض  القيام يف  العملية، ال يجوز  نزع ملكيتها ملا تستوجبه 

بالقرار، بأي بناء جديد أو تعلية أو توطئة لألرض يكون من شأنها تغيري حالتها، وال يجوز أن تبارش يف املباين القامئة 

يف األرايض اآلنفة الذكر إال اإلصالحات التي تقتضيها صيانتها برشط أن يأذن يف ذلك رئيس مجلس الجامعة وفق 

القوانني والتنظيامت الجاري بها العمل.

املراجعـة

يتم تغيري قرارات تخطيط حدود الطرق العامة وقرارات تخطيط حدود الطرق العامة املعينة فيها األرايض املراد 

نزع ملكيتها ملا تستوجبه العملية وفق اإلجراءات املقررة لوضعها. 

وتكون مدة رسيان مفعول كل قرار صادر بتغيري قرار يتعلق بتخطيط حدود طريق عامة أو قرار يخص تخطيط 

حدود طريق عامة مع تعيني األرايض املراد نزع ملكيتها ملا تستوجبه العملية، مساوية ملدة رسيان مفعول القرار 

محل التغيري.
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تنظم مساطر دراسة طلبات رخص البناء وإحداث التجزئات العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات 

بواسطة منشور وزير إعداد الرتاب الوطني، والتعمري واإلسكان والبيئة عدد 1500/2000 بتاريخ 6 أكتوبر 2000.

ولإلشارة، فكيفام كانت مسطرة الدراسة، فإن طلبات الرخص تودع مبقر الجامعة املعنية. وبعد التأكد من محتوى 

امللف، يسلم باسم صاحب الطلب وصل مؤرخ وموقع وحامل لرقم ترتيبي. 

العقارات،  السكنية وتقسيم  العقارية واملجموعات  التجزئات  البناء وإحداث  إن مساطر دراسة طلبات رخص 

تحيلنا عىل وضع التساؤالت التالية :

ما هي مذكرة املعلومات اإلدارية ؟ 

ما هو املسلك وما هي مسطرة الدراسة الخاصة مبشاريع »األشغال الطفيفة واملنشآت املوسمية أو العرضية« ؟ 

ما هو املسلك وما هي مسطرة الدراسة الخاصة باملشاريع املسامة »املشاريع الصغرى« ؟ 

ما هو املسلك وما هي مسطرة الدراسة الخاصة باملشاريع املسامة »املشاريع الكربى«؟

ما هي املقتضيات املشرتكة بني مسطريت املشاريع »الصغرى والكربى« ؟ 

.1

.2

.3

.4

.5

مساطر دراسة طلبات رخص البناء وإحداث التجزئات العقارية 
و املجموعات السكنية وتقسيم العقارات
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ما هو الهدف من مذكرة املعلومات اإلدارية ؟
إن الغرض من مذكرة املعلومات اإلدارية يكمن يف إخبار صاحب الشأن باالستعامالت الذي تخصصه وثائق التعمري 

السارية املفعول لعقار أو مجموعة عقارات معينة.

من الذي ميكنه أن يتقدم بطلب مذكرة املعلومات اإلدارية ؟
ميكن أن يتقدم بطلب مذكرة املعلومات اإلدارية :

كل ذي مصلحة عندما تكون هناك وثيقة من وثائق التعمري مصادق عليها ؛

مذكرة  الحصول عىل  تربر  وثيقة  بكل  أو  األخري  هذا  مبوافقة  يديل  كل شخص  أو  املعني  العقار  صاحب 

املعلومات اإلدارية كقرار اإلعالن عن املنفعة العامة عىل سبيل املثال.

ويجب أن يتضمن طلب مذكرة املعلومات اإلدارية ما ييل:

هوية مالك العقار ؛

رخصة املالك وهوية صاحب الطلب إذا كان شخصا آخر غري املالك، ويف هذه الحالة يجب أن تكون املنطقة 

مغطاة بوثيقة للتعمري مصادق عليها ؛

شهادة امللكية مع املراجع املضبوطة ملصالح املسح العقاري املتعلقة بالعقار ورقم اللوحة املطابقة له، إن 

اقتىض الحال ذلك ؛

نوعية املرشوع املزمع إنجازه )تجزئة، بناء، ...(.

كام يجب عىل صاحب الطلب أن يديل فضال عن ذلك، يف نظريين، مبا ييل:

تصميم مساحي مسلم من مصلحة املسح الطبوغرايف أو رسم طبوغرايف ؛

تصميم ملوقع العقار مبقياس 1/2000 أو 1/5000.

من الذي يسلم مذكرة املعلومات اإلدارية ؟
تسلم الوكالة الحرضية مذكرة املعلومات اإلدارية يف أجل ال يتعدى 72 ساعة من توصلها بالطلب. ويتعني أن 

يضم الطلب ما ييل : 

تحديد وثيقة التعمري )تصميم التنطيق، تصميم التهيئة أو تصميم تنمية التجمعات القروية( ؛

وعند االقتضاء وقف البت يف الطلبات مع اإلشارة إىل أسباب هذا القرار ؛

مقتضيات أساسية )ضابطة التهيئة( تهم : 

الغرض املخصصة له املنطقة ؛

أنواع االحتالل واستعامل األرايض املمنوعة ؛

أنواع االحتالل الخاضع لقواعد خاصة ؛

العلو األقىص للبنايات ... 

ما هي مدة صالحية مذكرة املعلومات اإلدارية ؟
أو  الدراسة  طور  يف  املعنية  التعمري  وثيقة  تكون  عندما  أشهر  ستة  يف  املعلومات  مذكرة  مدة صالحية  تحدد 

املصادقة. ويف حالة ما إذا كانت هذه الوثيقة قد متت املصادقة عليها، فإن هذه املذكرة تبقى صالحة ما مل تتوقف 

صالحية الوثيقة املذكورة.

هل تعد مذكرة املعلومات اإلدارية مبثابة موافقة الوكالة الحرضية ؟ 
ال ميكن، يف أي حال من األحوال، اعتبار مذكرة املعلومات اإلدارية مبثابة موافقة الوكالة الحرضية عىل أي مرشوع 

مستقبيل.









































مذكرة املعلومات اإلدارية
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تهم مسطرة »األشغال الطفيفة واملنشآت املوسمية أو العرضية« األشغال التالية:

منشآت ذات طابع موسمي أو عريض؛

إصالحات؛

املشرتكة واألعمدة  األجزاء  يهم  تغيري  أو  املبنى  له  املعد  الغرض  قامئة ال يرتتب عنها تحويل  تهيئة مباين 

والواجهات والتوزيع الداخيل.

يتكون ملف طلب الرتخيص للقيام بأشغال تخضع ملسطرة »األشغال الطفيفة واملنشآت املوسمية أو العرضية«، 

من الوثائق التالية:

طلب مكتوب يتضمن خصوصا:

بيان األشغال ومكان إنجازها؛

األجل الذي سيتم فيه إنجاز هذه األشغال وتاريخ الرشوع فيها؛

معاينة  بهم  املنوط  املحلفني  األعوان  مهمة  الحال-  اقتىض  إن   - وبتسهيل  طلبه  الطالب مبضمون  التزام 

املخالفات املرتكبة يف مجال البناء وباإلعالن عن نهاية األشغال فور االنتهاء منها.

إن امللفات الخاضعة لهذه املسطرة ال توجه إىل الوكالة الحرضية قصد إبداء الرأي فيها. غري أن الجامعات ملزمة 

شهريا بتوجيه قامئة الرخص املمنوحة إىل الوكالة الحرضية وكذا العاملة أو اإلقليم املعني مع إبراز طبيعة األشغال 

املزمع إنجازها.















مسطرة دراسة األشغال املسامة »األشغال الطفيفة واملنشآت املوسمية 
أو العرضية«
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املشاريع الخاضعة لهذه املسطرة

ويتعلق األمر باملشاريع اآلتية :

بناء السكن الفردي مثل »فيال« أو جناح أو دار، وبصفة عامة كل عامرة يقل علوها أو يعادل 11,50 م )طابق 

سفيل + طابقان علويان( مبا فيها املنشآت العلوية والتي تقع يف تجزئة عقارية سلمت أشغالها أو يف تجزئة 

غري قانونية متت إعادة هيكلتها؛

مشاريع بناء العامرات الواقعة داخل تجزئة سلمت أشغالها التي يقل أو يعادل علوها 13,50 م )طابق سفيل 

+ 3 طوابق( مبا فيها املنشآت العلوية، سواء تعلق األمر بعامرة معدة للسكن أو ألي غرض آخر، باإلضافة إىل 

كل عملية توسيع أو تعلية من شأنها أن توصل علو البناية إىل العلو املذكور؛

بناء أو تهيئة محل ذي طابع تجاري أو صناعي من الصنف الثالث، سيتم إنجازه عىل مساحة إجاملية »مبنية 

أو يف طور البناء« تقل مساحة أرضيتها الخالصة عن 500 م² ويقل علوها عن 5,50 م كالدكاكني املخصصة 

الصغرية ومشاغل اإلصالحات  الشاي واملقشدات واملخابز واملطاعم  بالتقسيط واملقاهي وقاعات  للتجارة 

امليكانيكية والصناعة التقليدية والنجارة... ؛

تغيريات تتعلق مبباين قامئة تدخل ضمن فئة املشاريع السالفة الذكر؛

تغيريات تتعلق مبباين قامئة ال تندرج ضمن هذه الفئة ولكن ال ينتج عنها أي تغيري عىل بنية املبنى )علو، 

قوام، ...(.

 تسيري لجنة الدراسة 

تجتمع لجنة دراسة طلبات الرخص املتعلقة باملشاريع الصغرى، يف حالة وجود وثيقة من وثائق التعمري مصادق 

عليها، برئاسة رئيس املجلس الجامعي أو من ميثله، وتتوىل الوكالة الحرضية مهمة أمانة هذه اللجنة. ويف حالة 

عدم توفر هذه الوثيقة، يتكلف مدير الوكالة الحرضية أو من ميثله برئاسة اللجنة اآلنفة الذكر.

يضع رئيس اللجنة جدول األعامل ويوجهه إىل األطراف األخرى داخل أجل 24 ساعة قبل بداية االجتامع. ويتم 

تحديد مكان وتاريخ اجتامع اللجنة باتفاق مشرتك بني الجامعة والوكالة الحرضية والعاملة أو اإلقليم. ويكون 

اجتامع اللجنة صحيحا بحضور ممثيل الجامعة والوكالة الحرضية والعاملة أو اإلقليم.

دراسة ملفات طلبات الرخص 

يتقدم ممثل الجامعة بامللفات املسجلة يف جدول أعامل اجتامع اللجنة، مصحوبة بكل وثيقة مرجعية من شأنها 

أن تساعد عىل دراسة هذه امللفات كالتصاميم ودفرت الرشوط املتعلقة بالتجزئات العقارية املصادق عليها وشهادة 

تسلم أشغال تجهيزها ....

ويتخذ قرار اللجنة بالتوافق. ويف حالة عدم حصول أي اتفاق بني أعضاء اللجنة، يتخذ رئيس املجلس الجامعي 

القرار وذلك دون املساس بالرأي امللزم للوكالة الحرضية. 

















مسطرة دراسة املشاريع املسامة »املشاريع الصغرى«
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وميكن بعد دراسة امللفات من طرف اللجنة مصادفة إحدى الحاالت الثالث اآلتية:

حالة موافقة اللجنة عىل املرشوع

ويف هذه الحالة ميكن مصادفة الحاالت التالية: 

حالة موافقة اللجنة عىل املرشوع دون إبداء أي تحفظ : يف هذه الحالة يضع ممثل الوكالة الحرضية عبارة 

»املوافقة« عىل وثائق امللف املرسومة واملكتوبة ويستعيده يف الحال ممثل الجامعة؛

حالة موافقة اللجنة عىل املرشوع مع إبداء تحفظ أو عدة تحفظات : ويف هذه الحالة أيضا يتم التأشري عىل 

امللف، ويعاد وفق نفس الرشوط املحددة يف الحالة السابقة. ويجب تقييد التحفظات املبداة يف الوثائق 

املعنية وإدراجها يف قرار الرتخيص.

يف كلتا الحالتني، يسلم رئيس املجلس الجامعي رخصة البناء، بعد وضع عبارة »غري قابل للتغيري« عىل وثائق 

امللف املكتوبة واملرسومة. ويوجه نظريا منها إىل الوكالة الحرضية، وإن اقتىض الحال، إىل املصالح املكلفة بتوزيع 

املاء والكهرباء، وذلك يف أجل ال يتعدى سبعة )7( أيام. ويتم تبليغ هذه الرخصة إىل عنوان طالبها.

حالة رفض اللجنة للمرشوع أو وقف البث يف شأنه 

ويف هذه الحالة يسرتجع ممثل الجامعة امللف، وتبلغ هذه األخرية قرارها للمعني باألمر )رفض الرخصة أو وقف 

البت يف شأن الطلب( خالل 48 ساعة املوالية الجتامع اللجنة. وتعلله مبا انتهت إليه من خالصة.

وميكن لصاحب الطلب، يف حالة الرفض، أن يقدم طلبه من جديد طبقا لنفس الرشوط السابقة الذكر، وبعد 

إدخال التعديالت التي قد تطلبها اإلدارة عىل املرشوع، مع اإلشارة إىل جميع مراجع امللف التي تم إيداعها من 

قبل.

حالة إحالة امللفات عىل الوكالة الحرضية 

عندما يكون املرشوع ذا خصوصيات تتطلب دراسة أكرث عمقا، أو حينام ال يحصل اتفاق بني أعضاء اللجنة، ميكن 

للوكالة الحرضية أن تطلب إحالة امللف عليها بهدف دراسته وعرضه يف اجتامع اللجنة املقبل.
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املشاريع الخاضعة لهذه املسطرة

تطبق مسطرة دراسة املشاريع املسامة »املشاريع الكربى« عىل مشاريع إحداث التجزئات العقارية واملجموعات 

السكنية وتقسيم العقارات والبناء والتهيئة. 

بالنسبة ملشاريع البناء والتهيئة يتعلق األمر ب :

املؤسسات  أو  املحلية  الجامعات  أو  اإلدارات  طرف  من  إنجازها  املزمع  املشاريع 
واملقاوالت العمومية أو لحسابها. وتدخل يف هذا الباب، عىل سبيل املثال ال الحرص، 

مشاريع البناء والتهيئة اآلتية: 
البنايات اإلدارية املعدة ملامرسة نشاط مرفق عمومي ؛

البنايات املعدة ملامرسة نشاط مؤسسات تساهم فيها الدولة بكيفية مبارشة أو غري مبارشة أو متارس عليها 

نوعا من املراقبة ؛

التجهيزات التابعة لهذه البنايات كمواقف السيارات والطرق واملساحات الخرضاء... 

املؤسسات املدرسية العمومية مبختلف مستوياتها وملحقاتها ؛

تجهيزات الصحة العمومية كاملستشفيات واملراكز الصحية واملستوصفات واملصحات التي سيتم إنجازها كليا 

أو جزئيا من طرف الدولة أو الجامعات املحلية أو املؤسسات العمومية ؛

التجهيزات الرياضية كاملركبات والقاعات واملالعب واملسابح... ؛

ومواقع  مشجرة  أو  خرضاء  ومناطق  عمومية  ومنتزهات  )حدائق  العمومية  والرتفيه  الراحة  مراكز 

طبيعية...(؛

املعطوبني  ودور  النسائية،  والنوادي  الخريية  واملؤسسات  الشباب  كدور  االجتامعي  الطابع  ذات  املراكز 

واملعاقني والعجزة... ؛

التجهيزات الثقافية كاملسارح واملتاحف والخزانات واملراكز الثقافية والنوادي... ؛

تجهيزات ذات طابع ديني مثل املساجد واملقابر... ؛

تجهيزات ذات الطابع االجتامعي، املزمع إنجازها من طرف املؤسسات اآلنفة الذكر لفائدة العاملني بها.

مشاريع بناء املؤسسات الخاصة ذات االستعامل العمومي أو التي يستعملها العموم 
مثل:

التجهيزات السياحية : فنادق و«موتيالت« ومخيامت ومراكز االصطياف... ؛

التجهيزات الرياضية الخاصة ؛

املدارس الخاصة كيفام كانت طبيعتها ؛

تجهيزات الرتفيه : قاعات السينام والنوادي الليلية واملراكز السمعية البرصية؛

والقيساريات،  التجارية  واملراكز  الكربى  التجارية  كاملحالت  التجارية،  التجهيزات 
املزمع إنجازها عىل مساحة إجاملية )مبنية أو سيتم بناؤها( لألرضية خارج البناء 

تتعدى 500م² أو يفوق علوها 5,50 م؛

باستثناء  أصنافها  مبختلف  الصناعي  الطابع  ذات  املؤسسات  بناء  مشاريع  جميع 
مؤسسات الصنف الثالث، املزمع إنجازها عىل مساحات إجاملية )مبنية أو سيتم 
بناؤها( لألرضية خارج البناء تقل أو تعادل 500م² أو يقل أو يعادل علوها 5,50م؛
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جميع املشاريع املتعلقة ببناء العامرات التي يتعدى علوها 13,50م )طابق سفيل + 
3 طوابق عليا( مبا فيها املنشآت العلوية سواء تعلق األمر بالعامرات املعدة للسكن 
أو لنشاط آخر وبالعامرات التي يعادل علوها 13,50م )طابق سفيل + 3 طوابق 

عليا( الواقعة خارج تجزئة سلمت أشغالها ؛

جميع مشاريع البناء واملجموعات السكنية التي كانت أو مل تكن موضوع تجزئة 
والتي يفوق الربنامج اإلجاميل لتحقيقها آنيا أو يف أجل محدود 20 مسكنا.

 مسطرة الدراسة 

توجه ملفات طلبات الرخص عند إيداعها بالجامعة، داخل أجل ال يتعدى ثالثة )3( أيام من تاريخ اإليداع، إىل 

الوكالة الحرضية وكذا املصالح واملؤسسات األخرى املعنية )املصالح املكلفة بتوزيع املاء والكهرباء والوقاية املدنية 

واملصالح املكلفة باالتصاالت...(. ويرفق كل ملف بنسخة من الوصل الذي يسلم إىل صاحب الطلب.

وتتم دراسة هذه امللفات من طرف املصالح واملؤسسات املشار إليها أعاله، كل يف مجال اختصاصه، متهيدا لتقدميها 

للجنة يرأسها مدير الوكالة الحرضية أو من ميثله، لدراستها داخل أجل ال يتعدى عرشة )10( أيام ابتداء من تاريخ 

تسلم هذه الوكالة للملفات. وتتكون هذه اللجنة من :

مهندس معامري ميثل الوكالة الحرضية ؛

مستشار جامعي، مسؤول عن قطاع التعمري طبقا ملقتضيات امليثاق الجامعي، مبعية مهندس معامري يعمل 

بالجامعة، أو تقني عند عدم وجود هذا األخري؛

ممثل عن القسم التقني للعاملة أو اإلقليم املعني ؛

ممثل عن املصالح املكلفة بالتطهري وتوزيع املاء والكهرباء ؛

ممثل عن الوقاية املدنية ؛

ممثل عن الجهة املكلفة باالتصاالت السلكية والالسلكية.

ويخضع تسيري هذه اللجنة إىل نفس القواعد املنصوص عليها بخصوص اللجنة املحدثة يف إطار مسطرة »املشاريع 

الصغرى«.

كام يجوز للجنة أن تستعني بكل مصلحة أو لجنة أخرى بإمكانها إفادتها برأيها بخصوص بعض الجوانب التقنية 

املتعلقة باملرشوع. وميكنها كذلك طلب رأي لجنة الجاملية واملآثر التاريخية واملواقع املرتبة حول جوانب معينة 

من املرشوع، والسيام فيام يتعلق باملحافظة عىل الرتاث املعامري والعمراين.

وتتكون لجنة الجاملية واملآثر التاريخية واملواقع املرتبة من :

مدير الوكالة الحرضية أو من ينوب عنه، رئيسا ؛

رئيس املجلس الجامعي أو من ينوب عنه ؛

ممثل عن عامل العاملة أو اإلقليم ؛

املهندس املعامري للجامعة، رئيس مصلحة التصميم ؛

ممثل عن مصلحة الشؤون الثقافية، عندما يكون مرشوع البناء واقعا يف املدينة القدمية أو يف موقع مرتب 

أو خاضع للمحافظة املعامرية ؛

رئيس املجلس الجهوي للهيئة الوطنية للمهندسني املعامريني أو من ينوب عنه ؛
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مهندس معامري من القطاع الخاص، يعني باتفاق بني الوكالة الحرضية واملجلس الجهوي للهيئة الوطنية 

للمهندسني املعامريني.

وميكن استدعاء املهندس املعامري واضع املرشوع لحضور اجتامع اللجنة.

وبعد دراسة امللفات من طرف اللجنة املذكورة أعاله ميكن مصادفة إحدى الحالتني اآلتيتني :

حالة موافقة اللجنة عىل املرشوع 

ويف هذه الحالة تبدي اللجنة موافقتها إما بدون تحفظ أو بتحفظ واحد أو أكرث:

حالة موافقة اللجنة عىل املرشوع دون إبداء أي تحفظ : يف هذه الحالة يضع ممثل الوكالة الحرضية عبارة 

»املوافقة« عىل وثائق امللف املرسومة واملكتوبة والذي تستعيده الجامعة. وتسلم الرخصة من طرف الجامعة 

بعد وضع عبارة »غري قابل للتغيري« عىل وثائق امللف ؛

حالة موافقة اللجنة عىل املرشوع مع إبداء تحفظ واحد أو أكرث : يف هذه الحالة أيضا يتم التأشري عىل امللف 

ويعاد إىل الجامعة ملنح الرخصة وفق نفس الرشوط املحددة يف الحالة السابقة. ويجب أن يتم تقييد التحفظات 

املبداة يف الوثائق وإدراجها يف قرار الرخصة. 

يف الحالتني معا، يتم تبليغ الرخصة إىل عنوان طالبها كام يوجه نظري من امللف املرخص له، حامال عبارة »غري 

قابل للتغيري« إىل الوكالة الحرضية خالل أجل ال يتعدى سبعة )7( أيام.

حالة رفض اللجنة للمرشوع 

يف هذه الحالة يعاد امللف إىل الجامعة التي تبلغ قرارها بالرفض للمعني باألمر، وتعلله مبا انتهت إليه اللجنة 

من خالصة.

وميكن لصاحب الطلب، يف حالة الرفض، أن يقدم طلبا جديدا حسب الرشوط السابقة الذكر، وذلك بعد تعديل 

املرشوع عىل ضوء املالحظات املدىل بها، مع اإلشارة إىل جميع مراجع امللف الذي تم إيداعه من قبل.
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تطبق عىل هاتني املسطرتني، املقتضيات املشرتكة اآلتية :

املعلومات  عىل  تحتوي  املرشوع«  مسار  »جذاذة  تسمى  جذاذة  لطلبه،  إيداعه  عند  الطلب،  لصاحب  تسلم 

التالية:

إسم صاحب الطلب ؛

تاريخ تسلم الطلب ؛

عنوان صاحب الطلب ؛

صفته ؛

بيان األشغال ؛

مكان األشغال ؛

تاريخ إحالة امللف عىل الوكالة الحرضية ؛ 

تاريخ اجتامع اللجنة ؛

مآل الطلب:

تسليم الرخصة تحت عدد ... بتاريخ ...؛

رفض الرخصة بتاريخ ؛

تأجيل البت بتاريخ ؛

مالحظات ومعطيات أخرى.

وميكن دعوة املهندس املعامري واضع املرشوع، بطلب منه أو مببادرة من رئيس اللجنة، لحضور االجتامع بصفة 

مالحظ لالطالع عىل املالحظات املدىل بها وتقديم التوضيحات الرضورية بخصوص املرشوع، كلام طلب منه أعضاء 

اللجنة ذلك.

بشأنه  ترث  مل  إن   - امللف  إبقاء  املرشوع،  املعامري صاحب  املهندس  أو  الشأن  بطلب من صاحب  يجوز،  كام 

مالحظات ذات أهمية قصوى- مفتوحا لدى الجامعة أو الوكالة الحرضية حسب الحالة، وذلك إىل حني اإلجابة 

عىل املالحظات املدىل بها، عىل أال يتعدى األجل املحدد لهذا الغرض عرشة )10( أيام.

وميكن كذلك إدخال تغيريات طفيفة أثناء اجتامع اللجنة رشيطة أال ترتتب عنها تغيريات أخرى أو عرقلة السري 

العادي لعمل اللجنة أو تحوير التصميم املودع لتدعيم طلب الرتخيص.

ويوجه يف جميع الحاالت إىل عامل العاملة أو اإلقليم، قصد اإلخبار، بيان خاص بامللفات بعد دراستها من طرف 

الجامعة يشتمل عىل القرار املتخذ وعىل رأي كل مصلحة.
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ما املقصود بتقسيم العقارات ؟

يتوقف، مبوجب القانون، إحداث »تقسيم العقارات« عىل الحصول عىل إذن سابق للتقسيم، يهم :

كل بيع أو قسمة يكون هدفهام أو يرتتب عليهام تقسيم عقار إىل بقعتني أو أكرث غري معدة إلقامة بناء عليها؛ 

بيع عقار لعدة أشخاص عىل أن يكون شائعا بينهم إذا كان من شأن ذلك أن يحصل أحد املشرتين عىل األقل 

عىل نصيب شائع تكون املساحة املطابقة له دون املساحة التي يجب أال تقل عنها مساحة البقع األرضية 

مبقتىض وثيقة من وثائق التعمري أو دون 2.500 مرت مربع إذا مل ينص عىل مساحة من هذا القبيل.

نطاق التطبيـق
يفرض اإلذن يف التقسيم يف الجامعات الحرضية واملراكز املحددة واملناطق املحيطة بها واملجموعات الحرضية 

واملناطق ذات صبغة خاصة وكل منطقة تشملها وثيقة من وثائق التعمري موافقة عليها.

السلطة املختصة
يسلم رئيس املجلس الجامعي اإلذن يف التقسيم، بعد استطالع رأي:

املصالح الخارجية التابعة للسلطة الحكومية املكلفة بالتعمري إذا كانت األرض محل التقسيم واقعة خارج 

دائرة اختصاص وكالة حرضية؛

املحافظة عىل األمالك العقارية املختصة.

يجب أن يوجه طلب اإلذن يف التقسيم إىل مقر الجامعة املعنية يف رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم 

أو يودع به مقابل وصل مؤرخ وموقع بصورة قانونية من لدن مودع الطلب املذكور، وأن يكون مشفوعا بأربع 

نسخ من الوثائق التالية :

تصميم ملوقع البقعة املعنية يعده مهندس قائس مبقياس 1/2000 أو 1/5000 يلحق بالشبكة الجيوديزية 

- إن اقتىض الحال - ويتضمن وجهتها والطرق املوصلة إليها مع بيان أسامئها ومعامل متكن من تحديد 

موقعها ؛

شهادة من املحافظة عىل األمالك العقارية تبني فيها طبيعة امللك ومحتواه واسم املالك والحقوق العينية 

العقارية والتكاليف العقارية التي تشمل امللك والحصة املشاعة الراجعة لكل مالك رشيك عندما يتعلق 

األمر مبلكية مشرتكة، وترفق الشهادة بتصميم عقاري إذا كان امللك محفظا وبنسخة مشهود مبطابقتها 

لرسم امللكية املتعلق بالبقعة املعنية إذا كان غري محفظ ؛

تصميم عام يربز املباين القامئة إن اقتىض الحال ذلك؛

تصميم مرشوع التقسيم الصحيح مبقياس 1/5000 أو 1/1000 إذا مل يتعلق األمر ببيع عىل الشياع. 

يبلغ اإلذن يف التقسيم إىل طالبه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم.

رفض طلب الحصول عىل إذن التقسيم
يصبح طلب الحصول عىل إذن التقسيم مرفوضا عندما ال يتضمن كل ملف جميع املحتويات السالفة الذكر، أو 

إذا كانت األرض املعنية تقع يف منطقة يباح البناء بها مبقتىض وثيقة من وثائق التعمري.
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ما املقصود بإحداث التجزئات العقارية ؟

تعترب تجزئة عقارية، تقسيم عقار من العقارات عن طريق البيع أو اإليجار أو القسمة إىل بقعتني أو أكرث لتشييد 

مبان للسكنى أو لغرض صناعي أو سياحي أو تجاري أو حريف مهام كانت مساحة البقع التي يتكون منها العقار 

املراد تجزئته.

تجزئة  بإحداث  القيام  يف  »إذن  يسمى  سابق  إداري  إذن  عىل  الحصول  عىل  عقارية  تجزئة  إحداث  ويتوقف 

عقارية«.

السلطات املختصة بتسليم اإلذن

يسلم رئيس املجلس الجامعي اإلذن يف القيام بإحداث تجزئة عقارية، وإذا كان العقار املراد تجزئته يوجد يف 

جامعتني أو عدة جامعات، يسلم اإلذن وزير الداخلية أو الوايل أو العامل املعني الذي يفوض إليه مبارشة ذلك، 

بعد استطالع رأي رؤساء مجالس الجامعات الحرضية أو القروية املعنية.

محتويات امللف

يودع صاحب الشأن طلب اإلذن يف القيام بالتجزئة مقابل وصل مؤرخ وموقع من قبله :

مبقر الجامعة التابع لها موقع التجزئة املراد القيام بها؛

أو مقر الوالية أو العاملة أو اإلقليم إذا كانت التجزئة تقع باثنتني أو أكرث من الجامعات.

كام يجب أن يكون طلب اإلذن مشفوعا بالوثائق التالية:

العقارية،  الخريطة  املبينة عىل  تجزئتها  املراد  للدائرة  املحسوبة  النقط  أساس  رسم طبوغرايف محرر عىل 

ويجب أن يكون عىل أساس مقياس 1/500 أو 1/1000 إذا كانت مساحة التجزئة املراد القيام بها تزيد عىل 

25 هكتارا، وأن تبني فيه بوجه خاص :

حدود األرض مع أرقام األنصاب والرسوم العقارية املوضوعة لألرايض املجاورة لها؛ 

املسافات الفاصلة بني األنصاب ؛

النقط املضلعة ومنحنيات املستوى ؛

األغراس واألبنية القامئة إن اقتىض الحال.

الواقعة بداخله(،  القطاع  التجزئة واندماجها يف  للتجزئة )مكونات  بالتصور املعامري  املتعلقة  املستندات 

والتي تشتمل عىل:

رسم يتعلق بالتصور املعامري للتجزئة مبقياس  1/500 أو 1/1000 يحرر عىل أساس الرسم الطبوغرايف 

للعقار املراد تجزئته ويتضمن ما ييل :

جوانب املرشوع الرئيسية؛

جوانب املداخل؛

الطرق وجوانب  قوارع  بها مثل  القيام  املزمع  التهيئة  أعامل  الطرق مع جميع  مخطط وعرض 

األرصفة واملواقع املخصصة لوقوف السيارات وغريها ؛

الطرق والساحات الخاضعة لتناسق معامري معني ؛

التجزئة تنجز بحسب  التي يجب أن يكون ترقيمها متصال ومتصاعدا ولو كانت  القطع  حدود 

القطاعات ومساحتها وأبعادها ؛
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والدينية  الثقافية  والتجهيزات  والرياضة  والصحة  بالتعليم  الخاصة  للتجهيزات  املعدة  املواقع 

واإلدارية والتجارية والخدماتية ؛

املواضع املعدة للساحات الخرضاء ونوع املغارس املقرر إحداثها ؛وسائل وصل التجزئة بالطرق 

العامة وطرق التجزئات املجاورة وإن اقتىض الحال باملنطقة الواقعة بالقرب من التجزئات املراد 

إنجازها وفقا للبيانات الواردة يف تصميم تهيئة املنطقة املذكورة.

وثيقة تتضمن املواصفات املعامرية املطبقة عىل الساحات الكربى والصغرى والطرق التي يشملها ارتفاق 

التناسق املعامري.

رسوم املنشآت مبقياس 1/50 عىل األقل إن اقتىض الحال ذلك.

رسوم ملوقع القطعة املعنية مبقياس 1/2000 أو 1/5000 يتضمن بيان وجهة األرض والطرق املوصلة إليها 

مع اإلشارة إىل أسامئها ومعامل متكن من تحديد موقعها.

املستندات الفنية املتعلقة بإنجاز الطرق ومختلف شبكات املاء والرصف الصحي والكهرباء والتي تشتمل 

عىل:

رسم أو عدة رسوم لتصور البنيات التحتية مبقياس 1/500 أو 1/1000 تحرر عىل أساس الرسم الطبوغرايف 

وتتضمن ما ييل :

الرسم البياين لتوزيع املاء والكهرباء واإلنارة العامة؛

مخطط شبكة رصف املياه؛

موضع املنشآت الخاصة؛

وصل كل بقعة من بقع التجزئة مبختلف الشبكات الداخلية للتجزئة؛ 

وصل التجزئة بشبكات رصف املياه وتوزيع املاء الصالح للرشب والطاقة الكهربائية الواقعة عىل 

مقربة منها يف حالة وجودها؛

شبكة االتصاالت الالزمة لوصل التجزئة بالشبكة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية العامة؛ 

موضع النوافري إن اقتىض الحال ذلك.

املقاطع الطولية لقوارع الطرق ومصارف املياه وقنوات املاء )مقاطع جميع القنوات مع إثبات صحة 

الحسابات(. ويجب أن تنجز املقاطع املذكورة عىل أساس مقاييس تيرس قراءة وفهم الرسوم سواء فيام 

يخص االرتفاع أو الطول؛

املقاطع العمودية النموذجية للطرق مبجموع حيزها واألجزاء البارزة منها يف حالة وجود مردوم أو حفري 

هام (منحدر( مع بيان ما ييل بوجه خاص:  

عرض قارعة الطريق وأبعاد الجوانب واملنحدرات؛

مواضع مختلف القنوات التحت أرضية. 

ويجب أن تنجز املقاطع املذكورة عىل أساس مقاييس تيرس قراءة وفهم الرسوم.

رسوم املنشآت مبقياس ال يقل عن 1/50 يف حالة وجودها.

دفرت الرشوط الذي يتضمن بوجه خاص :

مثل  التهيئة  وأنظمة  منها مخططات  تفرضه  ما  والسيام  العقار  تثقل  التي  االرتفاقات  أنواع  مختلف 

احرتامها وكذا  الواجب  الفصل  إحداثها ومناطق  أو  املراد حفظها  واملغارس  إنجازها  املراد  املباين  نوع 

التاريخية  املباين  باملحافظة عىل  املتعلقة  والتنظيمية  الترشيعية  للنصوص  تطبيقا  املحدثة  االرتفاقات 

واملواقع الطبيعية؛

عدد ومساحة البقع بحسب كل صنف من املباين وباعتبار الغرض املعدة له؛













































��



حجم املباين املراد إنجازها؛

املواضع الواجب تخصيصها للمؤسسات التجارية والتجهيزات العامة والجامعية وكذا مساحتها؛

يتوىل  التي  املغروسة  املبنية  غري  واملساحات  السيارات(  ومواقف  والساحات  واملسالك  الطرق)األزقة 

املجزئ إحداثها وتهيئتها وجميع أشغال التجزيء األخرى التي يتحملها؛

الطرق واملساحات غري املبنية التي تتوىل الجامعة املحلية إنجازها وتهيئتها؛

وإن اقتىض الحال رشوط إنجاز حفر الترصيف.

يجب عىل صاحب الشأن أن يضيف كذلك إىل طلب اإلذن يف القيام بالتجزئة :

شهادة من املحافظة عىل األمالك العقارية تثبت أن األرض املراد تجزئتها محفظة أو يف طور التحفيظ وأن 

األجل املحدد إليداع التعرضات يف هذه الحالة قد انرصم من غري أن يقدم أي تعرض عىل ذلك ؛

تصميام مسلام من املحافظة عىل األمالك العقارية تعني فيه حدود األرض املراد تجزئتها.

كام يجب أن تودع سبع نسخ من الوثائق املضافة إىل اإلذن يف القيام بالتجزئة. عىل أنه ميكن إذا برزت ذلك أهمية 

التجزئة وموقعها أن يطلب من صاحب الشأن تقديم عدد إضايف من النسخ ال يزيد عىل أربع عرشة نسخة.

رفض اإلذن يف القيام بإحداث تجزئة عقارية

يصبح طلب الحصول عىل إذن القيام بإحداث تجزئة عقارية مرفوضا عندما ال يتضمن كل ملف جميع املحتويات 

السالفة الذكر.

حاالت خاصة 

يجب أن تعرض املشاريع التالية عىل السلطة الحكومية املكلفة بالتعمري إلبداء رأيها فيها، ويتعلق األمر ب:

مشاريع التجزئة املشتملة عىل 50 بقعة أو 100 مسكن عىل األقل والواقعة يف القطاعات التي مل تحدد 

األغراض املخصصة لها يف تصميم تنطيق أو تصميم تهيئة ؛

مشاريع التجزئة املشتملة عىل 200 مسكن عىل األقل أو املراد إنجازها بأرض تساوي مساحتها أو تفوق 

خمسة هكتارات ما عدا التجزئات التي تكون لجميع بقعها مساحة تتجاوز2.500  مرت مربع، وتقع بالقطاعات 

التي مل تحدد األغراض املخصصة لها يف تصميم تنطيق أو تصميم تهيئة ؛

مشاريع التجزئة املراد إنجازها باسم الدول األجنبية ؛

مشاريع التجزئة املراد انجازها بالقرب من القصور واملنازل امللكية.

وال يطلب الحصول عىل الرأي السالف الذكر عندما يقع مرشوع التجزئة بدائرة اختصاص وكالة حرضية.

يتعلق  فيام  العمومية  باألشغال  املكلفة  الحكومية  للسلطة  التابعة  اإلقليم  أو  العاملة  مصالح  رأي  ويستطلع 

مبشاريع التجزئة املجاورة للملك البحري العام أو املراد إنجازها بأرض واقعة عىل طول طرق املواصالت الربية 

غري الجامعية.

إبالغ اإلذن

يبلغ اإلذن يف القيام بالتجزئة إىل طالبه يف رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم. ويشفع اإلذن بنسخة من 

كل وثيقة من الوثائق املكونة للملف مذيلة بعبارة »غري قابل للتغيري« وتوقيع السلطة املختصة بتسليم اإلذن 

ورقم وتاريخ القرار الصادر باإلذن.
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كام يجب أن توضع بالورش رهن ترصف أعوان املراقبة املؤهلني لهذا الغرض نسخة من القرار الصادر باإلذن 

وجميع الوثائق امللحقة بها مذيلة بعبارة » غري قابل للتغيري« وذلك ابتداء من الرشوع يف األعامل إىل حني تسليم 

شهادة التسلم النهايئ لألعامل املذكورة.

غياب وثائق التعمري

إذا كانت األغراض املخصصة لها األرايض غري محددة يف تصميم التنطيق أو تصميم التهيئة، يجوز للجهة املختصة 

بتسليم اإلذن يف التجزئة أن تقرر بعد استطالع رأي اإلدارة : 

داخل دوائر الجامعات الحرضية واملراكز املحددة واملناطق ذات صبغة خاصة :
إما وقف البت يف الطلبات الهادفة إىل الحصول عىل إذن للقيام بتجزئة عقارية؛

وإما تسليم اإلذن املطلوب إذا كانت التجزئة املراد إحداثها تطابق أحكام مخطط توجيه التهيئة العمرانية أو 

الغرض الذي يصلح له فعال القطاع الواقعة فيه يف حالة عدم وجود مخطط توجيه التهيئة العمرانية. 

خارج الدوائر املشار إليها أعاله، تسليم اإلذن يف القيام بالتجزئة إذا كانت التجزئة املراد 
بالزراعة  أو نشاطات مرتبطة  لنشاطات سياحية  أو  إحداثها مخصصة إلقامة مساكن متفرقة 

برشط أال تقل مساحة أي بقعة من بقع التجزئة عن هكتار واحد.

إلغاء اإلذن يف القيام بإحداث تجزئة عقارية

يسقط اإلذن يف القيام بالتجزئة إذا انقضت ثالث سنوات ابتداء من تاريخ تسليم اإلذن أو من تاريخ انتهاء اجل 

ثالثة أشهر دون أن يكون املجزئ قد أنجز أشغال التجهيز. 
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شهادة التسليم املؤقت

الترصيح باألشغال

يجب عىل صاحب التجزئة أن يرصح بانتهاء أشغال التجهيز املنصوص عليها يف مرشوع التجزئة. وتكون هذه 

األشغال بعد انتهائها محل تسلم مؤقت وكذا تسلم نهايئ بعد ميض سنة.

التسليم املؤقت لألشغال

بانتهاء أشغال  التي تيل الترصيح  التسلم املؤقت، الذي يجب أن يتم داخل مدة الخمسة وأربعني يوما  يتيح 

التجهيز، للجامعة من أن تتحقق أن هذه األشغال قد تم انجازها وفق ما ينص عليه املرشوع الذي صدر اإلذن 

يف شأنه.

وتتألف لجنة التسلم املؤقت لألشغال من :

ممثل مجلس الجامعة، رئيسا ؛

املهندس املعامري املزاول عمله يف الجامعة أو املهندس املعامري للعاملة أو اإلقليم؛

املهندس املزاول عمله يف الجامعة أو مهندس العاملة أو اإلقليم؛

ممثل السلطة اإلدارية املحلية ؛

ممثل املصالح الخارجية للتعمري أو إذا كانت التجزئة تقع بدائرة اختصاص وكالة حرضية ممثل هذه الوكالة؛

ممثل مصالح املحافظة عىل األمالك العقارية وأشغال املسح الطبوغرايف املعنية ؛

طرق  أو  البحري  العام  للملك  مجاورة  بتجزئة  األمر  تعلق  إذا  العمومية  باألشغال  املكلفة  الوزارة  ممثل 

املواصالت الربية غري الجامعية ؛

ممثل املصالح املكلفة بتوزيع املاء والكهرباء.

ويدعى كذلك لحضور أعامل اللجنة :

ممثل رشكة »اتصاالت املغرب« طبقا ملقتضيات القانون رقم 96-24 املتعلق باالتصاالت السلكية والالسلكية 

)7 غشت 1997( عندما تكون التجزئة متصلة بالشبكة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية ؛

التاريخية واملواقع  ممثل املصالح الجهوية لوزارة الشؤون الثقافية عندما يكون للتجزئة تأثري عىل املباين 

الطبيعية املرتبة أو املقيدة الواقعة بالقرب منها.

عىل أن اللجنة تضم، إذا كانت التجزئة تقع باثنتني أو أكرث من الجامعات، ممثل كل مجلس من مجالس الجامعات 

املعنية واملهندس املعامري واملهندس التابعني للعاملة أو اإلقليم وإن اقتىض الحال املهندس املعامري واملهندس 

املزاولني عملهام يف كل جامعة من الجامعات املذكورة، ويف هذه الحالة تسند رئاسة لجنة تسلم األشغال إىل ممثل 

السلطة اإلدارية التي سلمت اإلذن يف القيام بالتجزئة.

محرض التسلم املؤقت واملعاينة

يرتبط التسلم املؤقت لألشغال مبحرض. ويف حالة إذا عاينت اللجنة عدم مطابقة األشغال املنجزة ملا تنص عليه 

املستندات املوافق عليها تقوم بتحرير وثيقة تتضمن إثبات هذه الحالة. وإذا مل يقم صاحب التجزئة، داخل األجل 

املحدد فيها، بعد تبليغه وثيقة إثبات الحالة املعاينة بتسوية الوضعية القامئة بتغيري أو إزالة بعض املنشآت أو 

إنجاز أشغال تكميلية، يكون للسلطة اإلدارية املحلية أن تقوم تلقائيا عىل نفقة مالك األرض بهدم املنشآت املقامة 

بصورة غري قانونية أو إنجاز املنشآت الالزمة.
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التسلم النهايئ

تقوم اللجنة التي تولت التسلم املؤقت بالتسلم النهايئ ألشغال التجهيز بعد ميض سنة عىل تحرير محرض التسلم 

املؤقت لألشغال. ويدعى لحضور التسلم النهايئ كل من صاحب التجزئة واملقاول واملهندس املعامري واملهندسني 

املختصني.

ويهدف التسلم النهايئ إىل التحقق من أن الطرق ومختلف الشبكات ال يشوبها أي عيب.

شهادة التسلم النهايئ

يرتتب عىل التسلم النهايئ قيام رئيس مجلس الجامعي بتسليم شهادة تثبت أن الطرق ومختلف الشبكات توجد 

يف حالة سليمة.

اإللحاق باألمالك العامة للجامعة

يتوقف عىل تسليم شهادة التسلم النهايئ إلحاق طرق التجزئة أو املجموعة السكنية وشبكات املاء واملجاري 

والكهرباء واملساحات غري املبنية املغروسة، باألمالك العامة للجامعة.

أو رؤساء مجالس  الجامعة  العامة للجامعة محل محرض، يوقعه رئيس مجلس  باألمالك  اإللحاق  ويكون هذا 

الجامعات املعنية وصاحب التجزئة. ويجب أن يكون هذا اإللحاق موضوع قيد باسمها يف الصك العقاري األصيل 

للعقار املتعلق بالتجزئة، ويبارش هذا القيد مجانا بطلب من الجامعة التي يعنيها األمر.
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نطاق التطبيق
يجب الحصول عىل رخصة البناء :

داخل دوائر الجامعات الحرضية، واملراكز املحددة، واملناطق املحيطة بالجامعات الحرضية واملراكز املحددة، 

لرقابة  تهيئتها  تستوجب خضوع  خاصة  تكتيس صبغة  التي  املناطق  داخل  وكذا  العمرانية  واملجموعات 

إدارية؛

خارج دوائر الجامعات الحرضية، واملراكز املحددة، واملناطق املحيطة بالجامعات الحرضية واملراكز املحددة، 

القروية  التجمعات  إىل  باإلضافة  خاصة  صبغة  تكتيس  التي  املناطق  خارج  وكذا  العمرانية  واملجموعات 

املوضوع لها تصميم تنمية : عىل طول السكك الحديدية وطرق املواصالت غري الطرق الجامعية إىل غاية 

عمق يبلغ كيلومرت واحدا ابتداء من محور السكك الحديدية والطرق اآلنفة الذكر، وعىل طول حدود امللك 

العام البحري إىل غاية عمق يبلغ خمسة كيلومرتات ؛ 

داخل التجزئات املأذون يف إحداثها عمال بالترشيع املتعلق بتجزئة األرايض وتقسيمها وإقامة املجموعات 

السكنية.

ويجب الحصول عىل رخصة البناء كذلك يف حالة إدخال تغيريات عىل املباين القامئة إذا كانت التغيريات املزمع 

إدخالها عليها تتعلق بالعنارص املنصوص عليها يف الضوابط املعمول بها.  

السلطة املكلفة بتسليم رخصة البناء
يسلم رخصة البناء رئيس املجلس الجامعي. وإذا كان الغرض املخصصة له األرايض الواقعة داخل دوائر الجامعات 

الحرضية واملراكز املحددة واملناطق ذات الصبغة الخاصة غري محدد يف تصميم التهيئة أو يف تصميم التنطيق، 

يجوز لرئيس مجلس الجامعة بعد استطالع رأي الوكالة الحرضية أن يقوم  :

إما بتأجيل البت يف طلبات رخص البناء، ويكون التأجيل مسببا ويجب أال تتعدى مدته سنتني؛

وإما بتسليم رخصة البناء إذا كان املبنى املزمع إقامته يتالءم مع أحكام مخطط توجيه التهيئة العمرانية التي 

تهم تحديد املناطق العمرانية الجديدة وتحديد األغراض العامة املخصصة لها األرايض أو مع الغرض الذي 

يصلح له فعال القطاع املعني عند عدم وجود مخطط توجيه التهيئة العمرانية.

وإذا كان الغرض املخصصة له األرايض الواقعة خارج الدوائر املشار إليها أعاله غري محدد يف تصميم التهيئة أو 

تصميم التنطيق، فإن رئيس مجلس الجامعة يسلم رخصة البناء إذا توفرت يف املرشوع الرشوط املتعلقة باملساحة 

الدنيا للبقعة األرضية املزمع إقامة املبنى عليها وباملساحة املسموح ببنائها وبعلو املبنى. ويجب أن يقام املبنى 

عىل بعد 10 أمتار من حد الطريق العام املجاور له و5 أمتار من الحدود الفاصلة بينه وبني غريه من العقارات.

أما داخل تجزئة عقارية، تسلم رخصة البناء قبل انتهاء أشغال التجهيز إذا كان صاحب التجزئة هو الذي سيتوىل 

بنفسه تشييد مبان يف تجزئته.

ويف املنطقة املحيطة بجامعة حرضية، يسلم رخصة البناء رئيس مجلس الجامعة القروية املزمع إقامة البناء عىل 

أرضها بتنسيق مع رئيس مجلس الجامعة الحرضية.

سقوط رخصة البناء
تسقط رخصة البناء سواء أكانت رصيحة أم ضمنية إذا انقضت سنة من تاريخ تسليمها أو من تاريخ انتهاء أجل 

شهرين من تاريخ إيداع طلب الحصول عليها دون أن يرشع يف األشغال املتعلقة بأسس املبنى املنصوص عليها 

يف التصميم املرخص يف شأنه.
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ملف الطلب

يتكون ملف طلب رخصة البناء من الوثائق التالية :

املشاريع املتواجدة داخل الجامعات الحرضية واملراكز املحددة واملناطق املحيطة 
بها واملناطق ذات صبغة خاصة :

طلب، يف نظريين، موقع من طرف صاحب املرشوع )يسلم املطبوع من طرف الجامعة(؛

مذكرة املعلومات بالنسبة للمشاريع الخاضعة ملسطرة املشاريع الكربى مسلمة من طرف الوكالة الحرضية؛

جذاذة تعريف، يف نظريين، حاملة إلمضاء مصحح للطالب )يسلم املطبوع من طرف الجامعة(؛

جذاذة بيانية، يف نظريين، متأل من طرف صاحب املرشوع )يسلم املطبوع من طرف الجامعة(؛

شهادة ملكية البقعة األرضية أو البناء القائم أو البناء املزمع تغيريه أو كل وثيقة تقوم مقامها أو تخول 

لصاحب الشأن حق القيام بالبناء أو التغيري املزمع إنجازه؛ 

تصميم املوقع، يف نظريين، مبقياس 1/2000 عىل األقل )1/5000 إذا كانت البقعة األرضية تقع يف جامعة 

قروية(؛

تصميم املسح الطبوغرايف لألرض املعنية إذا كانت هذه األخرية محفظة؛

تصميم البناء، يف مثانية نظائر يشمل جميع طوابق البناية والطوابق السفلية وتحت أرضية وكذا السطوح 

والسقائف مبقياس ال يقل عن 1/100؛

التصميم املرخص به سابقا ورخصة البناء أو التجزئة السابقة، يف نظريين، عندما يتعلق الطلب بإدخال تغيري 

عىل بناية قامئة أو تجديد رخصة سواء بإدخال تغيري أم ال، أو بناء جديد يف تجزئة سبق اإلذن يف إحداثها. 

ويف حالة عدم توفر تصميم مرخص به، فيلزم عىل صاحب املرشوع تقديم تصميم معاينة ما هو قائم، يف 

ثالثة نظائر؛

امللف التقني املتعلق بربط البناية بالشبكة العامة التصاالت السلكية والالسلكية العامة، إذا اقتىض الحال 

ذلك؛

نسخة من عقد املهندس املعامري الذي يلتزم فيه رصاحة بأنه سيتوىل السهر عىل متابعة تنفيذ األشغال 

إىل غاية الحصول عىل رخصة السكن أو شهادة املطابقة يف حالة ما إذا كانت مساحة األرضيات املجتمعة 

للبناية تفوق 150 مرت مربع. 

املشاريع املتواجدة خارج الجامعات الحرضية واملراكز املحددة واملناطق املحيطة 
بها واملناطق ذات صبغة خاصة :

املشاريع الواقعة داخل التجمعات القروية املتوفرة عىل تصميم تنمية مصادق عليه

يقدم طلب الرتخيص بالبناء يف ثالثة )3( نظائر من طرف صاحب الشأن أو من ميثله، إىل رئيس املجلس الجامعي. 

ويتضمن الطلب ما ييل:

املعلومات املتعلقة بهوية الطالب؛

نسخة من معاينة التصفيف، إذا كان البناء املزمع القيام به محاديا لطريق عمومي؛

مواصفات البناء املزمع إنجازه، والتي يجب أن تتضمن ما ييل:

مساحة البقعة، مع اإلشارة إىل مرجع التجزئة إن وجدت ؛

نوعية استعامل البناء : سكن، استغالل فالحي، تجارة، صناعة تقليدية...

عدد ونوعية الغرف املعدة للسكن واملرافق املزمع إنجازها.

تصميم املوقع مبقياس 1/2000 وكذا التصاميم التنفيذية حينام يتعلق األمر ببناء صناعي أو 

مبؤسسة عمومية أو يستعملها العموم.
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ويف حالة ما إذا تعلق األمر باملباين العامة أو التي يستعملها العموم، فإن طلب رخصة البناء يجب أن يتضمن، 

زيادة عىل ما متت اإلشارة إليه، الوثائق البيانية واملكتوبة املعدة من طرف املهندس املعامري، وذلك وفقا ملا تم 

التنصيص عليه أعاله بالنسبة للمشاريع الواقعة داخل الجامعات الحرضية واملراكز املحددة واملناطق املحيطة بها 

واملناطق ذات صبغة خاصة.

املشاريع املتواجدة داخل املجموعات العمرانية، عىل طول السكك الحديدية والطرق 
غري الجامعية وعىل طول الساحل وداخل التجزئات العقارية املرخص بها طبقا ملقتضيات 

القانون رقم 25.90 :

فيام يخص املشاريع املتواجدة داخل التجمعات العمرانية أو عىل طول خط السكك الحديدية أو طرق املواصالت 

غري الطرق الجامعية إىل غاية عمق يبلغ كيلومرتا واحدا، ابتداء من محور السكك الحديدية والطرق اآلنفة الذكر، 

وعىل طول حدود امللك العام البحري إىل غاية عمق يبلغ خمسة كيلومرتات وداخل التجزئات العقارية املأذون يف 

إحداثها، فيجب أن يتضمن طلب رخصة البناء امللف املشار إليه يف الفقرة املتعلقة بالتجمعات القروية املتوفرة 

عىل تصميم تنمية مصادق عليه.

إجراءات الدراسة

يوضع ملف طلب رخصة البناء أو تغيري لدى مقر الجامعة أو املقاطعة، حسب الحالة، التي توجد بها البقعة 

األرضية موضوع الطلب.

عند إيداع ملف طلب رخصة البناء أو التغيري، تتكلف الجامعة أو املقاطعة بإرساله إىل الوكالة الحرضية ليك 

تتوىل لجنة مشاريع البناء بدراسته. )أنظر مساطر دراسة املشاريع الصغرى والكربى الواردة ضمن محاور هذا 

الدليل(.

رفض رخصة البناء

ال تسلم رخصة البناء إذا كانت األرض املزمع إقامة املبنى عليها غري موصولة بشبكة الرصف الصحي أو شبكة 

توزيع املاء الصالح للرشب، أو إذا كان مرشوع املبنى ال ينص عىل إقامة الخطوط الالزمة لربطه بشبكة االتصاالت 

السلكية والالسلكية العامة.كام أن رخصة البناء ال تسلم إال بعد الرأي املطابق للوكالة الحرضية.
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التي ال يجوز أن يستعملها إال إذا حصل عىل رخصة  البناية  بانتهاء أشغال  املبنى أن يرصح  يجب عىل مالك 

السكن إن تعلق األمر بعقار مخصص للسكن أو عىل شهادة املطابقة إن تعلق األمر بعقار مخصص لغرض آخر 

غري السكن.

السلطة املكلفة بتسليم رخصة السكن وشهادة املطابقة

التي تحدد بنص تنظيمي، رخصة  الجامعة، وفق اإلجراءات والرشوط  املالك، يسلم رئيس مجلس  بطلب من 

السكن وشهادة املطابقة وتحرر الرخصة والشهادة املذكورتان بعد إجراء معاينة للتحقق من أن األشغال أنجزت 

وفق ما يجب. بيد أنه إذا توىل مهندس معامري إدارة األشغال ميكن االكتفاء بشهادته عن املعاينة.

ويف حالة عدم تسليم رخصة السكن أو شهادة املطابقة خالل شهر يبتدئ من تاريخ الترصيح بانتهاء عملية البناء، 

يجوز ملالك املبنى أن يطلب من السلطة  اإلدارية املحلية املختصة مامرسة حقها يف الحلول محل رئيس مجلس 

الجامعة للقيام بذلك. 

عندما يتوىل صاحب تجزئة عقارية بنفسه إنجاز مبان يف تجزئته وفق األحكام الترشيعية املتعلقة بالتجزئات 

العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات فإن رخصة السكن وشهادة املطابقة ال يجوز تسليمهام إال 

بعد:

أن تتحقق املصالح املختصة يف ميدان االتصاالت السلكية والالسلكية من وجود الخطوط؛

التسليم املؤقت للتجزئة العقارية. 

تغيري الغرض

البناء ورخصة السكن أو شهادة  ال يجوز تغيري الغرض املخصص له كل مبنى والذي سلمت من أجله رخصة 

املطابقة.

بيد أنه ميكن لرئيس مجلس الجامعة اإلذن يف ذلك بعد موافقة اإلدارة املكلفة بالتعمري وبعد التأكد من أن الغرض 

الجديد يتالءم مع وظيفة القطاع املعني وتصميم املبنى وأنه ال يشكل أي إزعاج بالنسبة لسكان أو مستعميل 

البنايات املجاورة له.
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ما هي املرجعية القانونية والتنظيمية للمراقبة يف ميدان التعمري ؟ 

املخالفات يف ميدان التعمري: أي تصنيف ؟ 

من هي الجهة املكلفة مبعاينة املخالفات وتحرير املحارض بشأنها ؟

ما هي مساطر زجر املخالفات )مساطر املتابعات اإلدارية والقضائية( ؟

املرجعية القانونية والتنظيمية
القانون رقم 12.90 املتعلق بالتعمري، الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم 31-92-1 بتاريخ 15 من ذي 

الحجة 1412 موافق 17 يونيو 1992 ؛

القانون رقم 25.90 املتعلق بالتجزئات العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات، الصادر بتنفيذه 

الظهري الرشيف رقم 7-92-1 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 موافق 17 يونيو 1992 ؛

املرسوم رقم 2.92.832 بتاريخ 27 من ربيع اآلخر 1414 موافق 14 أكتوبر 1993 الصادر لتطبيق القانون 

رقم 12.90 املتعلق بالتعمري ؛

املرسوم رقم 2.92.833 بتاريخ 25 من ربيع اآلخر 1414 موافق 12 أكتوبر 1993 الصادر لتطبيق القانون رقم 

25.90 املتعلق بالتجزئات العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات ؛

الدورية رقم DUA/SJ/61 الصادرة بتاريخ 28 مارس 1994 املتعلقة بزجر املخالفات يف مجال التعمري ؛

الدورية رقم CAB/157 الصادرة بتاريخ 16 مارس املتعلقة مبخالفة القوانني املتعلقة بالتعمري؛ 

الدورية رقم DGUAAT/45 الصادرة بتاريخ 22 يناير 1996 املتعلقة مبراقبة أوراش البناء ؛ 

املتعلقة  بتاريخ 27 غشت 2002  الصادرة  )الداخلية-التعمري( رقم 2259-127  الوزارية املشرتكة  الدورية 

مبحاربة انتشار السكن غري القانوين؛

الدورية الوزارية املشرتكة )العدل-الداخلية- التعمري( رقم 275-468-11525 الصادرة بتاريخ 11 يونيو 2003 

املتعلقة بتفعيل آليات املراقبة وزجر املخالفات يف مجال التعمري؛ 

الدورية الوزارية املشرتكة )العدل-الداخلية- التعمري( رقم 2911 بتاريخ 12 مايو 2008 املتعلقة بتفعيل 

املقتضيات القانونية املنظمة للمراقبة يف مجايل التعمري والبناء.

تصنيف املخالفات يف ميدان التعمري  
التجزئات العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات والبناء الغري مطابقة ألحكام وثائق  مشاريع 

التعمري ؛

إحداث تقسيم عقاري من غري إذن سابق ؛

تقسيم عقاري مرخص بدون الرأي املطابق للوكالة الحرضية ؛

إقامة تجزئة عقارية من غري الحصول عىل اإلذن ؛

تجزئة عقارية مرخصة بدون الرأي املطابق للوكالة الحرضية ؛

إقامة تجزئة غري مطابقة للتصميم املرخص ؛ 

تجزئة مل تكن محل التسلم املؤقت لألشغال ؛

تجزئة مل تكن محل التسلم النهايئ لألشغال ؛ 

بناء مرخص بدون الرأي املطابق للوكالة الحرضية ؛ 

إقامة بناء من غري إذن سابق ؛

إقامة بناء غري مطابق للتصميم املرخص ؛





















































املراقبة وزجر املخالفات يف ميدان التعمري
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إقامة بناء فوق منطقة مخصصة ملساحة خرضاء ؛

إقامة بناء فوق منطقة مخصصة لتجهيز عمومي ؛ 

منح رخصة البناء داخل تجزئة مل تكن محل التسلم املؤقت لألشغال ؛ 

منح رخصة البناء داخل تجزئة مل تكن محل التسلم النهايئ لألشغال ؛

القيام بتغيريات عىل بناء قائم من غري الحصول عىل رخصة البناء ؛

إنجاز أبنية فوق امللك العام بدون الحصول عىل إذن سابق ؛

بناء طوابق إضافية من غري الحصول عىل رخصة البناء ؛

إقامة بناء عىل أساس رخصة اإلصالح أو رخصة األشغال الطفيفة ؛ 

القيام بتعديالت وتهيئات داخل املبنى من غري الحصول عىل رخصة ؛ 

القيام بتغيري واجهة املبنى من غري الحصول عىل رخصة ؛ 

استعامل املبنى بدون الحصول عىل رخصة السكن ؛

استعامل املحالت التجارية بدون الحصول عىل شهادة املطابقة.....

وتقسيم  السكنية  واملجموعات  العقارية  بالتجزئات  املتعلق   25.90 رقم  القانون  ألحكام  املخالفة  األفعال  إن 

العقارات، والقانون رقم 12.90 املتعلق بالتعمري والضوابط العامة أو الجامعية للبناء والتعمري، يجب أن تكون 

موضوع محارض للمعاينة باإلضافة إىل إجراء مساطر للمتابعة )املتابعات اإلدارية والقضائية(.

من املكلف مبعاينة وتحرير محارض بشأن املخالفات يف مجال التعمري؟
ضباط الرشطة القضائية؛ 

موظفو الجامعات املكلفون مبراقبة املباين أو املفوض لهم بذلك من طرف رؤساء الجامعات املحلية ؛  

املوظفون التابعون إلدارة التعمري واملكلفون بهذه املهمة ؛ 

مهندس  أو  خبري  كل  أو  املأمورية،  بهذه  للقيام  بالتعمري  املكلف  الوزير  يعتمدهم  الذي  الدولة  موظفو 

معامري، كلف بهذه املهمة بصفة استثنائية من طرف رئيس مجلس الجامعة املعنية أو إدارة التعمري.

معاينة املخالفة، وتحرير وتبليغ املحارض

يقوم املأمور الذي عاين مخالفة من املخالفات ألحكام القانون رقم 12.90 املتعلق بالتعمري، بتحرير محرض بذلك، 

يوجهه يف أقرص أجل إىل رئيس مجلس الجامعة والعامل املعني واملخالف. 

امللك،  إىل وكيل  واملخالف،  والعامل  الجامعة  رئيس مجلس  إىل  باإلضافة  املخالفة  توجيه محرض معاينة  ويتم 

فيام يخص املخالفات ألحكام القانون رقم 25.90 املتعلق بالتجزئات العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم 

العقارات.

ما هي مساطر زجر املخالفات ؟

أمر وقف األشغال يف الحال 

إذا كانت أشغال البناء مازالت يف طور اإلنجاز يبلغ رئيس مجلس الجامعة فور تسلمه للمحرض أمرا إىل املخالف 

بوقف األشغال يف الحال. 
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إجراء املتابعة 

إيداع الشكوى 

إذا تم ارتكاب إحدى األعامل املمنوعة املشار إليها أدناه، يقوم رئيس مجلس الجامعة بإيداع شكوى لدى وكيل 

امللك املختص ليتوىل متابعة املخالف، ويحاط الوايل أو العامل املعني علام بذلك:  

ارتكاب أعامل ممنوعة تتعلق بقرارات تخطيط حدود الطرق العامة 

ابتداء من تاريخ نرش قرار تخطيط حدود الطرق العامة أو قرار تخطيط الطرق العامة املعنية فيها األرايض املراد 

نزع ملكيتها ملا تستوجبه العملية، ال يجوز القيام يف األرايض التي يشملها الطريق بأي بناء جديد أو تعلية أو 

توطئة لألرض يكون من شأنها تغيري حالتها، وال يجوز أن تبارش يف املباين القامئة يف األرايض اآلنفة الذكر سوى 

اإلصالحات التي تقتضيها صيانتها والتي يأذن بشأنها رئيس مجلس الجامعة.

بيد أن األرايض التي تشملها قرارات تخطيط حدود الطرق العامة التي مل تعني فيها األرايض املراد نزع ملكيتها 

ملا تستوجبه العملية، يجوز أن تخصص بصورة مؤقتة لغرض غري الغرض املنصوص عليه يف القرار بعد أن يأذن 

يف ذلك رئيس مجلس الجامعة. وال يجوز تسليم هذا اإلذن إال إذا كان الغرض الذي تخصص له األرايض مؤقتا ال 

يعوق إنجاز التجهيز املنصوص عليه يف الخريطة املضافة إىل القرار. ويجب يف جميع الحاالت عىل مالك األرض، 

عند مبارشة إنجاز التجهيز اآلنف الذكر، أن يعيد األرض إىل الحالة التي كانت عليها فيام قبل.

ارتكاب أعامل ممنوعة تتعلق برخصة البناء 

ال يجب إقامة أي بناء من غري الحصول عىل رخصة البناء )رصيحة أو ضمنية(. وال تسلم رخصة البناء إال بعد 

التحقق من أن املبنى املزمع إقامته تتوفر فيه الرشوط التي تفرضها األحكام الترشيعية والتنظيمية الجاري بها 

العمل، خصوصا األحكام الواردة يف تصاميم التنطيق وتصاميم التهيئة. 

ارتكاب أعامل ممنوعة تتعلق برخصة السكن وشهادة املطابقة

يسلم رئيس مجلس الجامعة، وفق اإلجراءات والرشوط التي تحددها السلطة التنظيمية، رخصة السكن وشهادة 

املطابقة بطلب من املالك الذي يجب عليه أن يرصح بانتهاء عملية البناء. 

وال يجوز استعامل املبنى بعد انتهاء األشغال فيه من غري الحصول عىل رخصة السكن أو شهادة املطابقة.

 ارتكاب أعامل ممنوعة تتعلق بتحويل الغرض املخصص له املبنى 

البناء ورخصة السكن أو شهادة  ال يجوز تغيري الغرض املخصص له كل مبنى والذي سلمت من أجله رخصة 

املطابقة.  ومينع كل تحويل للغرض املخصص له املبنى، بيد أنه ميكن لرئيس مجلس الجامعة اإلذن يف ذلك بعد 

موافقة اإلدارة املكلفة بالتعمري وبعد التأكد من أن الغرض الجديد يتالءم مع وظيفة القطاع املعني وتصميم 

املبنى وانه ال يشكل أي إزعاج بالنسبة لسكان أو مستعميل البنايات املجاورة له. 

ارتكاب أعامل ممنوعة تتعلق بضوابط البناء العامة أو الجامعية

ضوابط البناء العامة 

تحدد ضوابط البناء العامة : 

شكل ورشوط تسليم رخص البناء وغريها من الوثائق املطلوبة مبقتىض القوانني املتعلقة عىل التوايل بالتعمري 

والتجزئات العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات وكذا النصوص الصادرة لتطبيقها ؛ 
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ضوابط السالمة الواجب مراعاتها يف املباين والرشوط الواجب توافرها فيها ملا تستلزمه متطلبات الصحة 

واملرور واملتطلبات الجاملية ومقتضيات الراحة العامة خصوصا :

قواعد استقرار املباين ومتانتها ؛ 

مساحة املحالت وحجمها وأبعادها ؛ 

رشوط تهوية املحالت، خصوصا فيام يتعلق مبختلف األحجام واألجهزة التي تهم الصحة والنظافة ؛ 

الحقوق التي يتمتع بها يف الطرق العامة أصحاب العقارات املجاورة لها ؛ 

مواد وطرق البناء املحظور استخدامها بصورة دامئة ؛ 

التدابري املعدة للوقاية من الحريق ؛ 

طرق الرصف الصحي والتزويد باملاء الصالح للرشب ؛ 

االلتزامات املتعلقة بصيانة األمالك العقارية واملباين. 

يصدر مرسوم تنظيمي بتحديد ضوابط البناء العامة. وتكون هذه الضوابط، يف حدود الرشوط املقررة فيها أو 

يف النصوص الصادرة باملوافقة عليها، قابلة للتطبيق يف مجموع تراب اململكة، ما مل ينص عىل خالف ذلك إما يف 

الضوابط نفسها أو يف النص الصادر باملوافقة عليها.

ضوابط البناء الجامعية

ميكن لرئيس مجلس الجامعة أن يحدد، بعد أن تكون محل مداولة مجلس الجامعة، بقرارات يطلق عليها اسم 

»ضوابط البناء الجامعية«، قواعد األحكام غري املنصوص عليها يف  ضوابط البناء العامة أو تصاميم التهيئة.

وتحل أحكام ضوابط البناء العامة بقوة القانون محل األحكام املخالفة أو املباينة لها الواردة يف ضوابط البناء 

الجامعية.

وكل خرق لضوابط البناء العامة أو الجامعية املشار إليها أعاله سيعرض املخالف ملتابعات  إدارية و قضائية.

إبقاء الشكوى أو سحبها

إذا كانت املخالفات ال متثل إخالال خطريا بضوابط التعمري والبناء التي جرى انتهاكها، فإن رئيس مجلس الجامعة 

يأمر املخالف باتخاذ التدابري الالزمة إلنهاء املخالفة يف أجل ال ميكن أن يقل عن 15 يوما وال أن يتجاوز 30 يوما.

وإذا انتهت األفعال املتكونة منها املخالفة عند انقضاء األجل املشار إليه أعاله يقع التخيل عن املتابعات الجارية 

يف شأنها.

أما إذا لوحظ عند انتهاء األجل املشار إليه أعاله أن املخالف مل ينفذ األوامر املبلغة إليه، يخرب رئيس مجلس 

الجامعة الجهات املوجه إليها املحرض والشكوى بالتدابري التي اتخذها ومآلها.   

هدم جميع أو بعض البناء املخالف للضوابط املقررة 

 يجوز للعامل بطلب من رئيس الجامعة أو من تلقاء نفسه، وبعد إيداع الشكوى لدى وكيل امللك املختص، أن 

يأمر بهدم جميع أو بعض البناء املخالف للضوابط املقررة، وذلك إذا كانت املخالفة تتمثل يف القيام ببناء:

من غري إذن سابق يجب الحصول عليه قبل مبارشة ذلك ؛

يف منطقة غري قابلة مبوجب النظم املقررة ألن يقام بها املبنى املشيد أو املوجود يف طور التشييد؛

غري مطابق لإلذن املسلم يف شأنه من حيث عدم تقييده بالعلو املسموح به أو باألحجام واملواقع املأذون 

فيها أو باملساحة املباح بناؤها أو الضوابط املتعلقة مبتانة البناء واستقراره أو باألحكام التي تحظر استخدام 

بعض املواد أو استعامل بعض الطرق يف البناء أو بالغرض املخصص له البناء. 
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يبلغ األمر بالهدم إىل املخالف ويحدد فيه األجل املرضوب له إلنجاز أشغال الهدم. وال يجوز أن يتعدى هذا األجل 

ثالثني )30( يوما، وإذا مل ينجز الهدم يف األجل املرضوب لذلك تولت السلطة اإلدارية املحلية القيام بذلك عىل 

نفقة املخالف.

وال يحول هدم البناء دون إجراء املتابعة وال يرتتب عليه انقضاء املتابعة إذا كانت جارية.

رسوم مبسطة للمراقبة وزجر املخالفات
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معجم املصطلحات
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Accusé de réception إشعار بالتسلم 

Acquisition إقتناء 

Acte de cessibilité قرار تعني فيه االرايض املراد نزع ملكيتها 

Affectation provisoire التخصيص املؤقت 

Agence urbaine وكالة حرضية 

Agglomération تجمع سكاين 

Agglomérations rurales تجمعات قروية 

Agglomérations urbaines تجمعات حرضية 

Aménagement تهيئة 

Amende غرامة 

Approbation مصادقة

Architecte مهندس معامري

Armature urbaine هيكلة حرضية

Arrêté قرار

Arrêté d’alignement قرارات تخطيط حدود الطرق العامة

Arrêté d’alignement emportant cessibilité  قرار تخطيط حدود الطرق العامة املعينة فيها  

األرايض املراد نزع ملكيتها ملا تستوجبه العملية

Arrêté de mise à l’étude du plan d’aména--

gement

قرار القيام بدراسة تصميم التهيئة 

Arrêté de reconnaissance قرار يتعلق بتعيني الطرق واملسالك واملمرات واألزقة

Assainissement تطهري 

Autorisation de lotir اإلذن بإحداث تجزئة عقارية 

Avis conforme الرأي املطابق 

Centre délimité مركز محدد 

Certificat de conformité شهادة املطابقة 

Changement d’affectation تغيري التخصيص 

Chantier ورش

Chevauchement تداخل

Coefficient d’occupation du sol )COS( معامل استعامل األرض

Comité central لجنة مركزية

Comité technique لجنة تقنية

Commission de voirie لجنة الطرقات

Commission d’esthétique لجنة الجاملية
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Commission locale لجنة محلية

Conception urbanistique تصور معامري 

Conditions d’aération رشوط التهوية 

Conforme مطابق 

Consensus التوافق

Consistances مكونات

Contrevenant املخالف

Contrôle املراقبة

Déclaration d’utilité publique إعالن املنفعة العامة

Délibérations مداوالت

Délivrance تسليـم

Démolition هـدم 

Dipositions réglementaires مقتضيات تنظيمية

Dispositions législatives مقتضيات ترشيعية

Documents graphiques وثائق بيانية

Documents d’urbanisme وثائق التعمري

Domaine public امللك العام

Droit de Substitution سلطة الحلول

Droit des tiers حقوق الغري

Edification تشيـد

Effets آثـار

Elaboration إنجاز

Emprises de la voirie مساحة الطرق

Encorbellement الربوزات

Enquête publique البحث العمومي

Entrepreneur مقاول

Equipements collectifs التجهيزات الجامعية

Equipements publics التجهيزات العمومية

Espace vert مجال أخرض

Expropriation نزع امللكية

Extension du périmètre urbain توسيع املدار الحرضي

Façade واجهة
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Géomètre مهندس قائس

Groupes d’habitations املجموعات السكنية

Groupements d’urbanisme املجموعات العمرانية

Homologation مصادقة

Indéminités تعويضات

Infraction مخالفـة

Ingénieur spécialisé مهندس مختص 

Ingénieur Topographe مهندس طبوغرايف 

Législation en vigueur الترشيع الجاري به العمل

Lotissement تجزئة عقارية

Lotissement irrégulier تجزئة غري قانونية

Lotisseur مجزئ

Maître d’ouvrage صاحب املرشوع

Menus Travaux األشغال الطفيفة

Mesures transitoires تدابري انتقالية 

Mise à niveau تأهيل 

Mise en demeure إعذار 

Mise en œuvre تفعيل

Modification تغيري

Modifications mineures تعديالت طفيفة

Morcellement تقسيم عقاري

»Ne varietur« غري قابل للتغيري

Notification إبالغ

Occupation temporaire استغالل مؤقت

Opération de bornage عملية التحديد

Opération de délimitation des périmètres 

urbains

عملية تحديد املدارات الحرضية

Opération de partage عملية القسمة

Orientations توجهات 

Ouvrages d’art املنشآت الفنية 

Parties communes أجزاء مشرتكة 

Parties indivises أجزاء  عىل الشياع 

Paysage urbain  املشهد الحرضي
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Périmètre d’aménagement  مدار التهيئة

Permis de construire رخصة البناء

Plainte شكوى 

Plan d’aménagement تصميم التهيئة 

Plan de développement des agglomérations 

rurales

التصميم الخاص بتوسيع نطاق العامرات القروية 

Plan de situation تصميم املوقع 

Plan de Zonage تصميم التنطيق 

Plan Topographique رسم طبوغرايف 

Poursuite judiciaire متابعة قضائية 

Procédure d’instruction مسطرة الدراسة 

Procès-verbal de constat محرض معاينة

Programme d’échelonnement برنامج تقسيط األشغال

Propositions اقرتاحات

Publication نرش 

Raccordement ربط 

Réception définitive التسلم النهايئ

Réception provisoire التسلم املؤقت

Redressement  تقويم

Réfections إصالحات

Régime juridique نظام قانوين

Règlement d’aménagement ضابطة التهيئة

Règlement de copropriété نظام األجزاء املشرتكة

Législation en vigueur الترشيع الجاري به العمل

Règlements communaux de construction ضوابط البناء الجامعية

Règlements d’urbanisme ظوابط التعمري

Règlements généraux de contruction ضوابط البناء العامة

Règles d’utilisation du sol ضوابط استعامل األرض

Réhabilitation رد اإلعتبار

Remembrement urbain التجميع الحرضي

Rénovation التجديد

Rénovation urbaine التجديد الحرضي

Réseau géodisique الشبكة الجيوديزية
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Réseau principal الشبكة الرئيسية

Restauration ترميم

Restructuration إعادة الهيكلة

Sanctions العقوبات

Sanctions pénales العقوبات الجنائية

Sauvegarde إنقاذ

Schèma Directeur d’Aménagement Urbain مخطط توجيه التهيئة العمرانية

Secteurs à rénover القطاعات الواجب إعادة تجديدها

Secteurs à restructurer القطاعات الواجب إعادة هيكلتها

servitudes ارتفاقات

Servitudes d’ordonnancement ارتفاقات التناسق املعامري

Servitudes non aedificandi ارتفاقات عدم البناء

Servitudes non altus tollendi ارتفاقات عدم التعلية

Sites archéologiques مواقع أركيولوجية

Sites classés املواقع املرتبة

Sites historiques مواقع تاريخية

Surface constructible املساحة املبنية

Sursis à statuer تأجيل البث

Taxe sur les opérations de construction رسم عىل عمليات البناء

Texte réglementaire نص تنظيمي

Tissu urbain النسيج الحرضي

Travaux d’aménagement أشغال التهيئة

Travaux de construction أشغال البناء

Travaux d’équipement أشغال التجهيز

Urbanisation التحرض/ التمدن

Urbanisme opérationnel التعمري العمليايت

Utilisation du sol استعامل األرض

Villes nouvelles املدن الجديدة

Visa تأشرية

Voirie communale الطرق الجامعية

Zone agricole منطقة زراعية

Zone d’habitat dispersé منطقة السكن املتفرق
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zone d’habitat منطقة سكنية

Zone périphérique منطقة ضاحوية

Zones à mettre en valeur املناطق التي يجب إبراز قيمتها

Zones à protéger املناطق التي يجب الحفاظ عليها

Zones de recul مناطق الفصل

Zones nouvelles d’urbanisation املناطق العمرانية الجديدة

Zones périphériques des communes urbai--

nes et des centres délimités 

 املناطق املحيطة بالجامعات الحرضية واملراكز

القروية
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