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ضررررررور التأكرررررد
مررررررررن مالءمررررررررة
العقررررررار المرررررررراد
اقتنرررررررررررررررررررررررررررا
لالسرررررررررررررررررررتعمال
المقصرررود ،حٌررر
أن تسررررجٌل قررررد
شررررررررراء لبقعررررررررة
أرضرررٌة  -مررر ال -
لرررررررد مصرررررررلحة
التسررجٌل والتنبررر
والمحافظرررررررررررررررررة
العقارٌررررة م ٌهررررم
إم حرررق الملكٌرررة،
أمرررررررا اسرررررررتعمال
العقررررررار المعنررررررً
فهرررو رهرررٌن بمرررا
تخصصرررررررر لرررررررر
و ائق التعمٌر.

الوثٌقة التً ٌجب االطالع
نوعٌة العقار
علٌها
•تصممممممٌم التجزئمممممة الممممممرخ
بقعة أرضٌة  plan de masseودفتمممر
مستخرجة التحمالت المتعلق بها؛
من تجزئة •شهادة التسلم المؤقت ألشغال
عقارٌة
التجهٌز المتعلقة بالتجزئة.

النقط التً ٌجب التأكد منها
العقار مفتوح للبناء أم ال؛
• ضوابط البناء الجماعٌة ؛
• المساحة المبنٌة وعدد الطوابق ؛
•نوعٌة االستعمال واألنشطة المسموح
بها وخاصة بالطابق السفلً.

له
االستعمال والغرض المخص
مذكرة المعلومات التعمٌرٌة
العقار حسب مقتضٌات وثائق التعمٌر
بقعة أرضٌة
مسلمة من طرف الوكالة
الجاري بها العمل (سكن ،تجارة،
غٌر
الحضرٌة.
صناعة )...ومالءمته مع المشروع
مستخرجة
Note de
المراد انجازه؛
من التجزئة
renseignements
•ضوابط البناء الجماعٌة
عقار مبنً •رخصة السكن أو شهادة مالءمة البناء للنشاط المزمع القٌام به
(سكن ،تجارة ،صناعة)...
المطابقة ؛
•تصمٌم المشروع المرخ ؛
•نظام الملكٌة المشتركة .

مذكزة انمعهوماث انتعميزيت
و ٌقة تسلم من طرف الوكالة الحضرٌة التً ٌوجد العقار داخل
نفوذها الترابً ،بناء لى طلب ٌتقدم ب صاحب الشأن وٌحدد
بموجبها امستعمال المخصص لملكٌة قارٌة وفقا لمقتضٌات و ائق
التعمٌر الجاري بها العمل  .وٌمكن ألي كان أن ٌتقدم بهذا الطلب فً
حالة وجود و ٌقة تعمٌر مصادق لٌها ،بٌد أن فً غٌاب هذ الو ٌقة،
م ٌمكن أن ٌقدم هذا الطلب إم مالك العقار المعنً أو كل شخص ٌدلً
بموافقة هذا األخٌر أو بو ٌقة تبرر الحصول لى هذ المذكر .

يودع طهب انحصول عهي مذكزة انمعهوماث انتعميزيت ندى انوكانت انحضزيت مقابم
وصم إيداع مؤرخ وموقع مه ندن صاحب انشأن
صالحٌة مذكر المعلومات التعمٌرٌة

•

مد سرٌان اآل ار القانونٌة المترتبة لى إ الن المنفعة العامة بموجب
و ٌقة التعمٌر المعمول بها.
الو ائق المطلوبة

•طلب الحصول لى مذكر المعلومات التعمٌرٌة ( نموذج متوفر بمقر الوكالة الحضرٌة )؛
•نسخة من بطاقة التعرٌف الوطنٌة؛
•شهاد الملكٌة مسلمة من قبل مصالح المحافظة العقارٌة ؛
•تصمٌم المسح الطبوغرافً أصلً مسلم من طرف مصالح المسح العقاري؛
•جدول إحدا ٌات ممبٌر م شر لٌ من طرف مصالح المسح الطبوغرافً؛
أما فً حالة األراضً غٌر المحفظة :تصمٌم طبوغرافً مسلم من طرف مهندس مساح
طبوغرافً معتمد ٌتضمن إحدا ٌات ممبٌر للقطعة األرضٌة وذلك فً حالة دم توفر جدول
اإلحدا ٌات.

تحدد
مذكر
المعلومات
التعمٌرٌة
امستعمال
المخصص
لملكٌة قارٌة
وفقا
لمقتضٌات
و ائق التعمٌر
الجاري بها
العمل مسٌما
المعطٌات
التالٌة:

تحدٌد تخصٌص المنطقة

تحدٌد امستعمامت المحظور

أنواع امستعمامت التً تخضع لشروط خاصة

أنواع امستعمامت التً تخضع لشروط خاصة

تسلم بطاقة
المعلومات التعمٌرٌة
بناء لى المعطٌات
التً ٌدلً بها صاحب
الشأن وذلك فً أجل
م ٌتعد ٌومٌن
مفتوحٌن ،كما م
تعتبر إشهادا لى
مد صحة
المعلومات المدلى
بها  ،وم ٌمكن
ا تبارها بأي حال
من األحوال ،موافقة
مبدئٌة إلنجاز
مشروع معٌن.

طلب رخصة البناء:

 طلب موقع من صاحب المشروع أو مهندس المعماري؛ شهاد ملكٌة البقعة األرضٌة أو البناء القائم أو البناء المزمع تغٌٌر ؛ تصمٌم مسلم من طرف الوكالة الوطنٌة للمحافظة لى األمالك العقارٌة والمسح العقاري والخرائٌطٌة تعٌن فٌ حدود األرض فً حالةما إذا كان العقار محفظا أو تصمٌم طبوغرافً فً حالة ما إذا كان العقار غٌر محفظ ؛
 تصمٌم لموقع البقعة المعنٌة ،إن اقتضى الحال ٌ،تضمن وجهتها والطرق الموصلة إلٌها ،مع تبٌان أسمائها ومعالم تمكن من تحدٌدموقعها؛
 التصامٌم الهندسٌة للمشروع لى سلم  1/100لى األقل تحدد المستوٌات ،الواجهات ،المقاطع واألسطح مع تبان جمٌع األحجاموالمقاٌٌس؛
 التصامٌم الهندسٌة المرخصة إذا كان المشروع ٌخص تغٌٌر أو زٌاد طوابق ببناٌة قائمة؛ نسخة من العقد المبرم مع المهندس المعماري ودفتر الورش.طلب اإلذن فً القٌام بإحدا تجزئة قارٌة :
 طلب موقع من طرف صاحب المشروع أو مهندس المعماري؛ شهاد مسلمة من المحافظة لى األمالك العقارٌة ت بت أن األرض المراد تجزئتها محفظة أو فً طور التحفٌظ وأن آجال التعرضات قدانصرم من غٌر أن ٌقدم أي تعرض لى ذلك؛
 تصمٌم مسلم من طرف الوكالة الوطنٌة للمحافظة لى األمالك العقارٌة والمسح العقاري والخرائٌطٌة ٌبٌن فً حدود األرض المرادتجزئتها؛
 تصمٌم طبوغرافً لى سلم  500/1أو  1000/1إذا كانت مساحة المشروع تفوق  25هكتاراٌ ،بٌن حدود العقار مع أرقام المحطاتواألراضً المجاور الفاصلة بٌن األنصاب والنقط المضلعة ومنحنٌات المستو والمبانً والمزرو ات القائمة إن اقتضى الحال؛

تصمٌم الموقع لى سلم  2000/1أو 5000/1؛
تصامٌم التجزئة لى سلم  500/1أو  1000/1مسقطة لى التصمٌم الطبوغرافً؛
المستندات الفنٌة المتعلقة بانجاز الطرق ومختلف شبكات الماء والصرف الصحً والكهرباء؛
نسخة من العقد المبرم مع المهندس المعماري ودفتر الورش.
طلب اإلذن بإحدا مجمو ة سكنٌة:
الو ائق الالزمة للحصول لى رخصة التجزيء؛
الو ائق الالزمة للحصول لى رخصة البناء.
تقدم الو ائق المطلوبة فً المسطرتٌن مر واحد .
طلب اإلذن بتقسٌم العقارات:
 طلب موقع من طرف صاحب المشروع أو أي شخص ٌن لهذا الغرض؛ شهاد من المحافظة لى األمالك العقارٌة تبٌن فٌها طبٌعة الملك ومحتوا واسم المالك والحقوق العٌنٌة العقارٌة والتكالٌف العقارٌةالتً تشمل الملك والحصة المشا ة العائد لكل مالك شرٌك ندما ٌتعلق األمر بملكٌة مشتركة ،فً حالة ما إذا كان العقار محفظا وبنسخة
مشهود بمطابقتها لرسم الملكٌة بالبقعة المعنٌة إذا كان العقار غٌر محفظ؛
 تصمٌم مسلم من طرف الوكالة الوطنٌة للمحافظة لى األمالك العقارٌة والمسح العقاري والخرائٌطٌة ٌبٌن فً حدود األرض المرادتقسٌمها فً حالة ما إذا كان العقار محفظا؛
 تصمٌم الموقع منجز من طرف مهندس مساح طبوغرافً مرتبط بمنظومة إحدا ٌات ممبٌر لى سلم  2000/1أو ٌ 5000/1حددالطرقات والمبانً المجاور للبقعة المعنٌة؛
 تصمٌم ام ٌبٌن الحالة القائمة؛ تصمٌم لمشروع التقسٌم العقاري لى سلم  500/1أو 1000/1؛نسخة من العقد المبرم مع المهندس المساح الطبوغرافً.

مسطر دراسة المشارٌع امست مارٌة موضوع امستفاد من امست ناء فً مجال
التعمٌر
تطبٌقا للتوجٌهات الملكٌة السامٌة القاضٌة بتحقٌق الفعالٌة والنجا ة الالزمتٌن فً مجال تدبٌر المشارٌع
امست مارٌة وذلك انسجاما مع روح التدبٌر الالمتمركز لالست مار؛
وبناء لى القرار العاملً لوالً جهة الدار البٌضاء  -سطات رقم  1993بتارٌخ  2016-06-22الذي ٌقضً
بإحدا اللجنة الجهوٌة لالست مار لجهة الدار البٌضاء  -سطات؛
تهتم هذ اللجنة بالبت فً المشارٌع امست مارٌة موضوع امستفاد من امست ناء فً مجال التعمٌر وفق الضوابط
المنصوص لٌها فً الدورٌة الوزٌرٌة المشتركة بٌن التعمٌر والداخلٌة دد  10098/31الصادر بتارٌخ 06
ٌولٌوز 2010؛
تنعقد هذ اللجنة برئاسة السٌد والً جهة الدار البٌضاء  -سطات وبحضور كل من:
 امل اإلقلٌم المعنً؛ مدٌر المركز الجهوي لالست مار؛ رئٌس الجما ة المعنٌة ؛ مدٌر الوكالة الحضرٌة ؛باإلضافة إلى مصالح أخر تستلزم الحضور حسب طبٌعة المشارٌع المدروسة.
لى طالب امست ناء إٌداع ملف كامل فً  10نسخ ونسخة فً قرص مدمج لد مكتب الضبط بالوكالة الحضرٌة
والذي ٌتكون من الو ائق التالٌة:

طلب موجه إلى كتابة اللجنة؛
الملف االستثماري) (plaquette؛
المطبوع الموحد لالستثمار معبأ من طرف المعني باألمر  http:www.aub.maأو www.aubb.gov.ma

 لألشخاص المعنويين ،ملف قانوني يتكون من القانون األساسي التجاري والئحة أعضاء مجلس اإلداري والئحة المنخرطين؛
بطاقة التعريف الوطنية للمسير أو صاحب المشروع؛
 الجدوى التقنية واالقتصادية والمالية؛
 طريقة التمويل؛
 وثائق تثبت القدرة المالية للمستثمر؛
بطاقة معلومات مسلمة من طرف الوكالة الحضرية ؛
 موقع المشروع بالتحديد )( photo satellite؛
 تصميم طوبوغرافي وتصميم الموقع مع إبراز احداثيات المبير للبقعة المعنية بدقة؛
 تصميم هندسي الستغالل البقعة األرضية موضوع الطلب؛
 شهادة الملكية حديثة (أقل من ثالثة أشهر) للبقعة األرضية موضوع الطلب باإلضافة إلى أي وثيقة أخرى تثبت العالقة بين الملك وصاحب
الطلب( مطلب التحفيظ،عقد ،اتفاق مبدئي)....؛
 التزام صاحب المشروع بانجاز مشروعه االستثماري داخل آجال محددة.

نستقبل مالحظاتكم وشكاٌاتكم على:

الوكالة الحضرٌة
لبرشٌد  -بنسلٌمان
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تظل الوكالة الحضرٌة لبرشٌد – بنسلٌمان
دائما فً خدمتكم
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للمزٌد من المعلومات ٌمكنكم امتصال مباشر بمصالح
الم سسة

