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 بالغ صحفي
2020ماي  20الرباط   

 

 

تعميم مسطرة الدراسة القبلية وإعادة دراسة ملفات طلبات الترخيص العالقة لتعزيز 

 الثقة وتشجيع االستثمار في قطاع البناء

 

في إطار إسهامات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة في الحد من آثار 

على االقتصاد الوطني وإرساء مناخ أعمال مستقر وجذاب ومالئم إلعادة  19-وتداعيات جائحة كوفيد 

ماي  12ريخ بتا 209إطالق دينامية االستثمار، وجهت السيدة نزهة بوشارب رسالة دورية تحت عدد 

الوكاالت الحضرية الخاضعة لوصايتها  بخصوص إعادة دراسة  مديري ، إلى السيدات والسادة 2020

 املشاريع العالقة التي كانت موضوع طلبات لرخص التعمير.

ها الوزارة تبعا لدراسة مختلف التقارير يلإلالستنتاجات التي خلصت  فعيال و تأتي هذه الدورية ت

ة لطلبات رخص البناء والتجزيء وإحداث املجموعات السكنية وتقسيم والدراسات التقييمي

افقة على ضابط البناء العام املحدد لشكل  ،العقارات خاصة بعد استصدار املرسوم القاض ي باملو

وشروط تسليم الرخص والوثائق وكذا ما يتم تداوله باجتماعات املجالس اإلدارية للوكاالت الحضرية 

ما يتعلق بعدد من  تنص على  عدم بلوغ مستوى النجاعة املنشود سواء فيبهذا الخصوص، والتي 

افقة أو التي تم إرجاء الب  فيها. تاملشاريع العالقة أو تلك التي لم تحظ باملو

تدعيم املجهودات املبذولة من طرف السلطات العمومية إلى هذه الدورية   تهدف وبهذا الخصوص، 

واملستخدمين العاملين بالوكاالت الحضرية من أجل العمل على   عن طريق تحسيس وتعبئة كافة األطر 

معالجة ملفات املشاريع املعنية مع وجوب االقتصار على املالحظات الجوهرية املتعلقة باالرتفاقات 

وقواعد التهيئة والبناء املتضمنة في وثائق التعمير وفي التجزئات املرخصة من قبيل عدد املستويات 

 األرض واملقتضيات التي تمس حقوق األغيار، إلخ؛ومعامل استعمال 
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تعميم خدمة الدراسة القبلية  من أجل كما حثت السيدة الوزيرة الوكاالت الحضرية على العمل 

وإشراك املهنيين في معالجة املشاريع املودعة وتشجيع التبادل االلكتروني بهذا الصدد وكذا وضع 

 تتبع ملفات طلبات الترخيص.املؤشرات الدالة وقاعدة معطيات رقمية ل

كذلك إلى جرد مجموع املشاريع العالقة، وخاصة تلك الخاضعة ملسطرة املشاريع  تدعو الدوريةو 

وذلك بحضور املهنيين املعنيين وفي إطار من  ،2020الكبرى، وإعادة دراستها قبل متم شهر  يوليوز 

التنسيق والتعاون املحكم بين كل األطراف املتدخلة في هذا امليدان مع وجوب االقتصار على 

 املالحظات الجوهرية.

و من أجل تفعيل وضمان تتبع التوجيهات الواردة في هذه الدورية، دعت السيدة الوزيرة مديري 

افاة املصالح  ر إلى السهالوكاالت الحضرية  شخصيا على اتخاذ كافة التدابير واإلجراءات الالزمة ومو

املركزية للوزارة بالجرد املفصل للمشاريع املعنية وبنتائج أشغال لجان إعادة الدراسة من خالل تقارير 

دورية متضمنة للمعطيات الضرورية وللصعوبات التي قد تعترض تنفيذ املقتضيات الواردة في هذه 

 .الدورية

 

 


