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السُذ وصَش إعذاد التشاة الىطىٍ والجُئخ والتعمُش والسكىً عذد  دوسَخ

؛1999فجشاَش  12ثتبسَخ  254

 السُذ وصَش إعذاد التشاة الىطىٍ والجُئخ والتعمُش والسكىً عذد دوسَخ

؛2001مبٌ  08ثتبسَخ  622

2003مبسس  04 ثتبسَخ 3020عذد  مشتشكخالالىصاسَخ ذوسَخ ال 

خصىص ششوط استفبدح المشبسَع االستثمبسَخ مه استثىبءاد فٍ مجبل ث

؛التعمُش

2010 َىلُىص 06 ثتبسَخ 10098عذد  مشتشكخالالىصاسَخ ذوسَخ ال 

خصىص ششوط استفبدح المشبسَع االستثمبسَخ مه استثىبءاد فٍ مجبل ث

التعمُش

المنجزة

 22ثتبسَخ  1993سقم  سطبد–قشاس عبملٍ لىالٍ جهخ الذاس الجُضبء 

لالستثمبس لجهخ الذاس الجُضبء  الجهىَخالقبضٍ ثئحذاث اللجىخ  2016َىوُى 

؛ سطبد–

المقترحة

معلىمبد قبعذح وضع خالل مه االستثىبء مىح إلجشاءاد الالمبدٌ التذثُش 

  وتمكه مشبسَعهم مسبس متبثعخ مه الشأن أصحبة تمكه مشتشكخ

اإلجشائُخ؛ المسبلك سُشوسح حسه علً السهش مه المسؤولُه

ورلك الجهىٌ المستىي علً الجمبعبد تىمُخ فٍ المسبهمخ وست تىحُذ 

.اإلطبس هزا فٍ ثتعهذاد المستثمشَه ثئدالء

 إنجازه المزمع المشروع ٌكون أن التعمٌر مجال فً االستثناء لمنح ٌشترط

 المشروع هذا ٌكون أن أو أوخدماتً أوحرفً أوصناعً سٌاحً طابع ذو

 غٌر السكن من الحد عملٌات إطار أوفً االجتماعً السكن إطار فً

.الالئق

 بالمرافق المساس عدم االستثناء طلبات دراسة أثناء كذلك ٌتعٌن كما

 المهددة والمناطق التهٌئة وطرق الخضراء والمساحات العمومٌة
.المحمٌة والمناطق المسقٌة، والمناطق باألخطار أو بالفٌضانات

   

الوالً رئٌسا

المسؤول الجهوي 
للمدٌرٌة  اإلدارٌة 
المعنٌة باالستثمار

مدٌر المركز 
الجهوي لالستثمار

مدٌر الوكالة 
الحضرٌة المكلف 

بالكتابة

رئٌس الجماعة 
المعنٌة

عامل اإلقلٌم 
المعنً

الموافقة

سطات–لالستثمار لجهة الدار البٌضاء  الجهوٌةاللجنة 

تحت رئاسة السٌد الوالً

ٌجب على صاحب الشأن وضع 

أشهر من  6الملف داخل أجل 
أجل الحصول على الترخٌص

ضرورة مباشرة إنجاز أشغال المشروع 

اشهر من تارٌخ الحصول  6داخل أجل 
على الترخٌص

االستثناء في مجال التعمير 
اململكة املغربية

التعمير  و عداد التراب الوطني إوزارة 
سياسة املدينة و و إلاسكان 

لبرشيدالوكالة الحضرية  

طلبات متعلقة باتفاقٌات االستثمار•

الفالحٌةطلبات شهادات عدم الصبغة •

طلبات تفوٌت أو كراء أراضً الملك الخاص للدولة•

طلبات االحتالل المؤقت للملك العام للدولة•

طلبات فتح واستغالل المؤسسات المضرة والغٌر •

المؤسسات )المالئمة أو الخطٌرة من الدرجة األولى 

(المرتبة

طلبات رخص البحث عن المعادن•

االستثناءات فً مجال التعمٌــــــــــــــر

سطات -لالستثمار لجهة الدار البٌضاء الجهوٌةاللجنة 

إٌداع الملفات

كتابة اللجنة

الوكالة الحضرٌة المعنٌةلالستثمار الجهويالمركز 

الرفض

اقتراح عرض الملف على 
الجهوٌةاللجنة 

تبلٌغ المعنً باألمر 

من طرف السٌد 

العامل

 داخل اللجنة أعضاء جمٌع إلى الكامل الملف ٌبعث

 أجل من وذلك مفتوحة ساعة 72 أقصاه أجل

.الرأي وإبداء الدراسة

اللجنة المحلٌة 

تحت رئاسة السٌد العامل المعنً
( دراسة الملف فً أجل أقصاه شهر واحد) 

الملفات المتعلقة باالستثناءات فً مجال التعمٌر

تأجٌل البت الرفض

تبلٌغ المعنً باألمر من طرف السٌد الوالً
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