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قرارمشترك لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعميرواإلسكان وسياسة
املدينة ووزير الداخلية   رقم  1032.21صادر في  30من

« - 2-1الوثائق التكميلية الالزمة قبل تسليم املستندات الحاملة
«لعبارة «غير قابل للتغيير»

شعبان  13( 1442أبريل  )2021بتغيير القرار املشترك لوزيرة
إعداد التراب الوطني والتعميرواإلسكان وسياسة املدينة ووزير
الداخلية رقم  337.20الصادر في  25من جمادى األولى 1441
( 21يناير )2020تحدد بموجبه الوثائق الالزمة مللفات طلبات
الرخص املقررة بموجب النصوص التشريعية املتعلقة
بالتعمير والتجزئات العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم
العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها.

«.........................................................................................................

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،
ووزير الداخلية،
بناء على القانون رقم  55.19املتعلق بتبسيط املساطر واإلجراءات
اإلدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.20.06بتاريخ
 11من رجب  6 ( 1441مارس  ) 2020؛
وبعد االطالع على القرار املشترك لوزيرة إعداد التراب الوطني
والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ووزير الداخلية رقم 337.20
الصادر في  25من جمادى األولى  21( 1441يناير  )2020تحدد بموجبه
الوثائق الالزمة مللفات طلبات الرخص املقررة بموجب النصوص
التشريعية املتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية واملجموعات
السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها،

«  -رسم املنشآت ................................................................وجودها ؛
«  -نسخة من وصوالت األداء على الخدمات املؤدى عنها ؛
« -دفتر الورش .............................................اإلدارة املختصة ؛
« -جذاذة تعريف تحمل توقيع صاحب الشأن.
« - 3 - 1عدد الوثائق الالزمة
«تقدم الوثائق الالزمة ،املضافة إلى طلب اإلذن بإحداث التجزئة
«العقارية ،املشار إليها في النقط  1.1و 2.1أعاله في نسخة واحدة.
« - 2طلب اإلذن بإحداث املجموعات السكنية.
« - 1-2الوثائق األساسية الالزمة عند إيداع ملف طلب اإلذن
«بإحداث املجموعات السكنية.
«تشتمل الوثائق الالزمة ...........................................على :
«..........................................................................................................
« - 2-2الوثائق التكميلية الالزمة قبل تسليم املستندات الحاملة
«لعبارة «غير قابل للتغيير»
«..........................................................................................................
«  -التصاميم التقنية املعدة  ........................................املعمول بها ؛
«  -نسخة من وصوالت األداء على الخدمات املؤدى عنها ؛
« -دفتر الورش ........................................................املختصة ؛

قررا ما يلي :
املادة األولى
تغير على النحو التالي مقتضيات املادة األولى من القرار املشترك،
املشار إليه أعاله،رقم : 337.20
«تطبيقا ملقتضيات  ...............................................في هذا املرسوم
«على النحو التالي :
« - 1طلب اإلذن بإحداث تجزئة عقارية.
« - 1-1الوثائق األساسية الالزمة عند إيداع ملف طلب اإلذن
«بإحداث تجزئة عقارية
«..........................................................................................................

« -جذاذة تعريف تحمل توقيع صاحب الشأن.
« - 3 - 2عدد الوثائق الالزمة
«تقدم الوثائق الالزمة ،املضافة إلى ملف طلب اإلذن بإحداث
«املجموعات السكنية املشار إليها في النقط  1.2و  2.2أعاله في نسخة
«واحدة.
« - 3طلب اإلذن بتقسيم العقارات.
« - 1-3الوثائق األساسية الالزمة عند إيداع ملف طلب اإلذن
«بتقسيم العقارات
«..........................................................................................................
«  -تصميم ملوقع البقعة  .................................................موقعها ؛
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«  -شهادة مسلمة  .................العقار محفظا وبنسخة لرسم امللكية
«املتعلق بالبقعة املعنية ،إذا كان العقار غير محفظ ؛
«..........................................................................................................
« - 2 - 3عدد الوثائق الالزمة
«تقدم الوثائق الالزمة ،املضافة إلى طلب ملف اإلذن بتقسيم
«العقارات املشار إليها في النقطة  1.3في نسخة واحدة.
« - 4طلب رخصة البناء.
« -1 - 4الوثائق األساسية الالزمة عند إيداع ملف طلب رخصة البناء
«..........................................................................................................
« -عقد املهندس املعماري ...................................الجاري بها العمل ؛
« -مذكرة تقنية بخصوص احترام التصاميم املعمارية والتقنية
«موضوع طلب الرخصة ملقتضيات ضابط البناء العام املحدد
«لقواعد الوقاية من أخطار الحريق والهلع في البنايات واملحدث
«للجنة الوطنية للوقاية من أخطار الحريق والهلع في البنايات
«املوافق عليه بموجب املرسوم رقم  2.14.499الصادر في  20من
«ذي الحجة  15( 1435أكتوبر  ،)2014وذلك وفقا للنماذج
«املرفقة بهذا القرار املشترك(*) ،بالنسبة للبنايات التالية :
« -البنايات املعدة للسكن الفردي التي تتجاوز سفلي وثالث طوابق ؛
« -البنايات املعدة للسكن الجماعي التي تعادل أو تتجاوز سفلي
«وثالث طوابق ،شريطة أن تتجاوز مساحة القطعة األرضية
«املزمع إقامة البناية عليها 150مترا مربعا ؛
« -البنايات املستقبلة للعموم ERP؛
« -البنايات املستقبلة للعاملينERT؛
« -البنايات ذات العلو الكبير.IGH
«يؤشر على املذكرة التقنية وعلى التصاميم املعمارية والتقنية
«املرفقة ،كل من املهندس املعماري واملهندس املختص ومكتب املراقبة
«التقنية،كل حسب اختصاصه.
«أما بالنسبة للبنايات املعدة للسكن التي ال تندرج ضمن البنايات
«املذكورة أعاله ،فيكتفي املهندس املعماري واضع تصور املشروع
«بالتوقيع على التصاميم املعمارية املتعلقة بها ،مع تضمينها عبارة
«تفيد أن هذه التصاميم املعمارية تحترم قواعد الوقاية من الحريق
«والهلع في البنايات ،كما هي منصوص عليها في النصوص التشريعية
«والتنظيمية الجاري بها العمل.
« -مذكرة تقنية معدة من طرف املهندس املعماري واضع تصور
«املشروع بخصوص احترام قواعد النجاعة الطاقية للمبنى .........
« 15( ...........................أكتوبر .)2014
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« - 2-4الوثائق التكميلية الالزمة قبل تسليم رخصة البناء
«يجب أن يتضمن..........................................................التالية :
« -جذاذة تعريف تحمل توقيع صاحب الشأن ؛
«..........................................................................................................
« -دفتر الورش ....................................................املختصة ؛
«نسخة من وصوالت األداء على الخدمات املؤدى عنها ؛
« - 3-4عدد الوثائق الالزمة
«تقدم الوثائق الالزمة ،املضافة إلى طلب الحصول على رخصة
«البناء املشار إليها في النقط  1.4و  2.4أعاله في نسخة واحدة.
«.............................................................................
«.............................................................................
« - 6طلب رخصة الهدم.
« - 1-6الوثائق الالزمة عند إيداع ملف طلب رخصة الهدم
«..........................................................................................................
« - 2-6عدد الوثائق الالزمة
«تقدم الوثائق الالزمة ،املضافة إلى طلب الحصول على رخصة
«الهدم املشار إليها في النقطة  1.6أعاله ،في نسخة واحدة.
« - 7طلب رخصة تسوية البنايات غير القانونية.
« - 1-7الوثائق األساسية الالزمة عند إيداع ملف طلب رخصة
«تسوية البنايات غير القانونية
«..........................................................................................................
« -2-7الوثائق التكميلية الالزمة قبل تسليم رخصة تسوية البنايات
«غير القانونية
«يجب أن يتضمن..........................................................التالية :
« -جذاذة تعريف تحمل توقيع صاحب الشأن ؛
«  -نسخة من وصوالت األداء على الخدمات املؤدى عنها ؛
« - 3-7عدد الوثائق الالزمة
«تقدم الوثائق الالزمة ،املضافة إلى طلب الحصول على رخصة
«تسوية البنايات غير القانونية املشار إليها في النقط  1.7و 2.7أعاله،
«في نسخة واحدة».
املادة الثانية
تنسخ وتعوض النماذج املرفقة بالقرار املشترك املشار إليه أعاله
رقم  337.20بالنماذج املرفقة بهذا القرار املشترك.

الجريدة الرسمية

عدد 22 - 6992اوش 22ش (( 22ينوي (3ي ((3

3813

املادة الثانية

املادة الثالثة
ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  30من شعبان  13( 1442أبريل .)2021
وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير
واإلسكان وسياسة املدينة،
اإلمضاء  :نزهة بوشارب.

وزير الداخلية،

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  20من شوال ( 1442فاتح يونيو .)2021

اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

تراجع النماذج في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد  6992بتاريخ
 22شوال  3( 1442يونيو .)2021

قرار لوزير الداخلية رقم  1522.21صادر في  20من شوال  1442
(فاتح يونيو  )2021بتغييروتتميم القراررقم  4516.14الصادر
في  25من صفر  18( 1436ديسمبر )2014املتعلق باملوقع
اإللكتروني الخاص باللوائح االنتخابية العامة.
وزير الداخلية،
بعد االطالع على قرار وزير الداخلية رقم  4516.14الصادر في
 25من صفر  18( 1436ديسمبر  )2014املتعلق باملوقع اإللكتروني
الخاص باللوائح االنتخابية العامة كما وقع تغييره وتتميمه،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تغير وتتمم على النحو التالي املادتان ( 3الفقرتان الثانية والثالثة)
و ( 4الفقرة األولى) من القرار املشار إليه أعاله رقم : 4516.14

اإلمضاء :عبد الوافي لفتيت.

مقرر ملدير املعهد املغربي للتقييس رقم  1173.21صادر في
 20من رمضان  3( 1442ماي  )2021القا�ضي باملصادقة على
مواصفات قياسية مغربية.
مدير املعهد املغربي للتقييس،
بناء على القانون رقم  12.06املتعلق بالتقييس والشهادة باملطابقة
واالعتماد الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.10.15بتاريخ
 26من صفر  11( 1431فبراير  )2010وال سيما املواد  11و  15و 32
منه ؛
وعلى قرار مجلس إدارة املعهد املغربي للتقييس رقم  10بتاريخ
 19من صفر  23( 1435ديسمبر  )2013املتعلق بتفويض سلطة
اإلعالن عن املصادقة على املواصفات القياسية املغربية وعن الشهادة
باملطابقة لهذه املواصفات إلى مدير معهد التقييس،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تعتبر مواصفات قياسية مغربية مصادق عليها املواصفات
القياسية املبينة مراجعها في امللحق بهذا املقرر(.)1

«املادة ( 3الفقرتان الثانية والثالثة) - .يجب على صاحب طلب
«القيد أو نقل القيد أن يدلي بعنوان بريد إلكتروني صحيح.

املادة الثانية

«ال يعالج النظام املعلوماتي كل طلب أدلى صاحبه بعنوان بريد
«إلكتروني غير صحيح.

توضع املواصفات القياسية املشار إليها في املادة األولى أعاله رهن
تصرف املعنيين باألمر باملعهد املغربي للتقييس.

«املادة ( 4الفقرة األولى) - .بعد ملء النسخة اإللكترونية لطلب
«القيد أو نقل القيد ،يجب على صاحب الطلب التثبت من املعلومات
«التي أدلى بها وتأكيد صحتها .وفور ذلك ،يتوصل صاحب الطلب عبر
«عنوان البريد اإللكتروني الذي أدلى به برسالة إلكترونية تتضمن رمزا
«يقوم بواسطته باإلشهاد على تقديم طلبه .ويتعين عليه أن يدخل
«الرمز املذكور في الخانة املخصصة لذلك على صفحة املوقع اإللكتروني
«املشار إليه في الرابط املوجود في الرسالة اإللكترونية ،وذلك حتى يتأتى
«للنظام املعلوماتي اعتماد طلبه ومعالجته وفق الكيفيات املبينة في هذا
«القرار.

املادة الثالثة
ينشر هذا املقرر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  20من رمضان  3( 1442ماي .)2021
اإلمضاء  :عبد الرحيم الطيبي.

( )1يراجع امللحق في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد  6992بتاريخ
 22شوال  3( 1442يونيو .)2021

