
 مقخؼف من نص الخؼاب امللهي لصاحب الجاللت امللو  دمحم العادط

 6102ًىلُىص  30نصشه هللا وأًذه ًىم الخمِغ  

ًتتختتلتتيتتا جتتصتتعتتيتتا التتختتىا تتج والتتختتلتتامتتج متتم أ تتشاد التتجتتالتتُتتت "... 
تتتب التتتختتتذمتتتاث متتت تتت تتت ا وجتتت تتتعتتتُتتتؽ وجتتتصتتتذًتتت   بتتتالتتتختتتاس ا وجتتتقتتتٍش

 .املعاػشا واحترام لشامت   و ُانت حقىقه 
تن كت تذ  أما  ُما ًخص املشامج التي ٌلِشتهتا ضتلتع املتهتانتٍش
كىدت   ألسض الىػنا  ئن ا نؤلذ كلى طشوسة الخلامجا بهتج 
حتتضم و تتشامتتتا متتم متتج متتن ًتتصتتاوى التتختتالكتتب بتتمتتصتتالتت تتهتت  أو 

 .اظخغالى ؿشو ه 
وسغ  مج ما ًىانهىنه من  لىباثا  ئن ا نستجتجا بتاسجتُتا ا 
تتاسة بتتلتتذ تت   جتتضاًتتذ كتتذد التتزًتتن ٌتتلتتىدوا متت تت تت ا متتج ظتت تتتا لتتٍض

 .وأحباب  
لتتزلتتوا متتا  تتختتهتت تتا نتتلتت تتر لتتهتت  كتتن اكتتتتت اصنتتا بتتصتت تت تت  لتتىػتت تت تت ا 

 .وحش  ا كلى حماًت مصال ه 
 

 المملكة المغربية

 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة

 

  دلُج جىنُهي خاصدلُج جىنُهي خاص

 املقُمت بالخاس املقُمت بالخاس  بأ شاد الجالُت املغشبُتبأ شاد الجالُت املغشبُت  

  ملىالبت املقام الصُفي للمغاسبت املقُميا  بالخاس ملىالبت املقام الصُفي للمغاسبت املقُميا  بالخاس 

 20222022بشظ  بشظ    

 ملارا  زا الذلُج ؟ملارا  زا الذلُج ؟

جفلُال للخللُماث العامُت لصاحب الجاللت امللو دمحم العادط نصشه هللا وأًتذها 
والل اًت التي ًخص بت تا نتاللتخته  تزه التفتشتتا  تقتذ ةتشكتذ الت تنتىمتت املتغتشبتُتت  ت  
جقذً  دكمها أل شاد املغاسبت املقُميا    الخاس  وجذبير قظاًا ت  ومتلتفتاتت ت  بصتفتت 
اظخعجالُتا وحسخير ما ت الجهىد وإلامهانُاث لل فاؾ كلى سوابؽ مغاسبت اللالت  

تتت لعتتؼتتاث دا تتمتتا س تتن إلاةتتاسة  و ت   تتزا العتتُتتاص ؿتتلتتذ مصتتالتتي التتىمتتالتت الت تتظتتٍش
لخقذً  ما ت الخذماث والششوحاث الالصمت أل شاد نالتُتدت تا ونت تت متا ًتختؼتلتبته رلتو 
من مشونت واظخعجالُت    ملالجت امللفاث املقذمت من قبله  بخلاوا متم متختختلتف 

 الفشقاء املل ُياا سغبت م  ا    جصقُق الغاًاث الخالُت:
  ش وجصعيا نىدة الخذماث املقذمت للمغاسبت املقُميا    الخاس ؛  جؼٍى
 ض وجنثُف معا مت الجالُت املغشبُت    الاقخصاد الىػني؛  حلٍض
  جنثُف الخنعُق والخلاوا بيا مخخلف التقتؼتاكتاث واملتؤظتعتاث التلتمتىمتُتت

املخذخلت  ت  قظتاًتا التختلتمتيتر لت تج مشتامتج أ تشاد التجتالتُتت املتغتشبتُتت املتقتُتمتت  
ات  .  وحعهُج مأمىٍس

 إلانشاءاث املخخزة ملىالبت أ شاد الجالُتإلانشاءاث املخخزة ملىالبت أ شاد الجالُت

تت متنتمتىكتت متن التختذابتيتر  حتاػتت املتلت تُتيتا  لقذ اجخزث مصالي الىمتالتت الت تظتٍش
باألمشا بالل اًت الالصمت وحعن الاظتختقتبتاىا وجتىنتحت تهت  لت تج مشتامتلتهت   ت  متنتاى 

 الخلمير والب اء و رلو من خالى:
 صتج   جفلُج آلُت الشباك الىحُذ الخاص باملغتاسبتت املتقتُتمتيتا بتالتختاس  ػتُتلتت 

الصُف من أنج إلاظشاق بملتالتجتت ػتلتبتاتت ت  وةتهتاًتاتت ت  ومتذ ت  بتاملتلتلتىمتاث 
 وإلاسةاداث الالصمت؛

  12إلتى   8ج تـتُت  أًتام متفتختىحتت أل تشاد التجتالتُتت املتغتشبتُتت بتالتختاس  ابتختذاء متن 
ت لعؼاث؛  2022غشذ   بمقش الىمالت ال ظٍش

  ج ـُ  مذاوماث ضلذ ألاوقاث الشظمُت لللمج من العاكت التشاضتلتت والت تصتف
معتتاء إلتتى العتتادظتتت معتتاء متتن إلازتت تتيتتا إلتتى التتجتتمتتلتتت ومتتن العتتاكتتت التتختتاظتتلتتت 

  باحا إلى الثانُت كشش صوالا ًىم الع ذ ورلو ػُلت  صج الصُف؛
  حلُيا معخخذميا مخاػبيا سظمُيا لإلنابت كلى اظخفعتاساث أ تشاد التجتالتُتت

    من خالى املخاػبيا الخالُيا:
  75 88 94 0661ا سق  الهاجف  العُذ أميا بنخىميا مه ذط ملماسي           

   65 09 75 0662ا سق  الهاجف  قانىنيكال  العُذ دمحم أبىالشهىيا إػاس          
 91 42 24 0666ا سق  الهاجف  العُذ ظلُذ الشا  ا إػاس كال  جقني         

ذ إلالنتروني   اجصتتتتتا ث  من أنج الشد كلى  aus@menara.maجخصُص ال ًر
واظتختتفتعتتاساث أ تتشاد التجتتالتُتتت املتغتتشبتُتتت بتالتتختاس  أو كت تتر  التتبتىابتتت إلالتنتتتترونتتُتتت 

 مللىمت مهمت جخص اللقاس  قبج ػلب الشخصمللىمت مهمت جخص اللقاس  قبج ػلب الشخص

 بتذ متن التختألتذ متن متال تمتت التلتقتاس املتشاد اقتخت تاوه لتالتظتختلتمتاى املتقتصتتىدا 
لذي مصل ت الدتستجتُتج  -مثال–حُ  أا حسجُج كقذ ةشاء لبقلت أسطُت 

تت   مت ت  إ  حتق املتلتنتُتتا أمتا  اظتختلتمتاى التلتقتاس  والخ  ر وامل ا ـت اللقتاٍس
 امللني  هى س يا بما جخصصه له وزا ق الخلمير,



 خؼىاث  امتخؼىاث  امت

الىزُقت التي ًنب 
 الاػالق كلح ا

ال قؽ التي ًنب الخألذ 
 م  ا

 نىكُت اللقاس

تتةتتتغتتتاى • ةتتتهتتادة التتتدتتعتتتلتتت  لتتت ت
املعتلتمتتت متن ػتشا التجتتمتاكتتت 

 املل ُت ؛
د تتتتتتتر التتتختتتصتتتمتتتالث املتتتشختتتص • 

cahier des charges؛ 
الخصمُت  إلانتمتالت  لتلتختنتض تت  •

 .plan de masseاملشخص 

التختتنتتض تت متفتتختتىحتت لتتلتتبتت تاء أم  ؛ •
طتتتىابتتتؽ التتتبتتت تتتاء التتتجتتتمتتتاكتتتُتتتت ؛ •
املعاحت املبنُت وكتذد التؼتىابتق؛ •
نتتتىكتتتُتتتت الاظتتتختتتلتتتمتتتاى وألانشتتتؼتتتت •

املعتتمتتى  بتت تتا وختتا تتتت بتتتالتتؼتتابتتتق 
 العفل .

بتتقتتلتتت أسطتتُتتت معتتختتختتشنتتت 
ت  من جنض ت كقاٍس

ت • مزلشة املللىماث الخلميًر
note de            

renseignement  معلمت من
ت.  ػشا الىمالت ال ظٍش

الاظتختلتمتاى والتغتشض املتختصتص •
له اللقاس حعب مقخظُاث وزتا تق 
الخلمير الجاسي ب ا اللمج )ظتنتنا 
جتتنتتاسةا  تت تتاكتتت...م ومتتال تتمتتختته متتم 

طتىابتتؽ •املشتشوق املتتشاد انتتنتاصه؛ 
 الب اء الجماكُت.

بتتتتتتتتقتتتتتتتتلتتتتتتتتت أسطتتتتتتتتُتتتتتتتتت غتتتتتتتتيتتتتتتتتر 
 معخخشنت من الخنض ت

د تر الخصمالث املشخص؛      •
متتال تتمتتت التتبتت تتاء لتتلتتنتتشتتاغ املتتضمتتم  - نـام امللنُت املشترلت.•

التتتتتقتتتتتُتتتتتام بتتتتته )ظتتتتتنتتتتتن اجتتتتتنتتتتتاسةا 
   اكت...م.

 كقاس مبني

  ُامج املهلفت بذساظت امللفاث ػلباث الشخص ُامج املهلفت بذساظت امللفاث ػلباث الشخص

تتش  تتت لعتتؼتتاث بتتمتتىنتتب قتتشاس مشتتتتترك لتتىٍص جتت  إحتتذار الشتتبتتاك التتىحتتُتتذ لتتلتتجتتمتتاكتتت التت تتظتتٍش
ش الخلمير وإكذاد التراب الىػني سق   والتزي  2013نىن ر  14املؤسخ     3213.13الذاخلُت ووٍص

ظه بالقشاس املشترك سق    خ  2164.16ج  نسخه وحلٍى  .2016ًىنُى  12بخاٍس

أحذزذ اللج ت إلاقلُمتُتت لتلتختلتمتيتر بتئقتلتُت  ظتؼتاث لتذساظتت ػتلتبتاث سختص التبت تاء والتختنتض تت 
تخ  247وإحذار املجمىكاث العن ُت وجقعُ  اللقتاساث بتمتىنتب قتشاس كتامتلت  سقت    04بتختاٍس

لتتلتقتتُتتام بتنتتمتتُتتم التختتذابتتيتر التقتتبتتلتُتتت التتالصمتتت ملتت ت  التتشختتص متتن ختالى أختذ  ساء  2014ًتىلتتُتتى 
 50.000وال صىى كلى الخأةيراث ورلو لذي الجماكاث التي ًتقتج كتذد ظتهتاوت تا أو ٌعتاوي 

 نعمت؛

ت لقع  الخلمير باللمالت  .أوملذ مهام العنشجاٍس

 لُفُت دساظت ملفاث ػلباث الشخصلُفُت دساظت ملفاث ػلباث الشخص

   إػاس إسظاء قىاكذ ال هامت الجُذة وجصعيا نىدة الخذماث املقذمت للمىاػ يتا جت تفتُتزا 
 اث امللنُت العتامتُتت املتختلتلتقتت بتختىؿتُتف التختنت تىلتىنتُتا الت تذًتثتت  ت  إلاداسة املتغتشبتُتت حللخىن

تتش نتتنتتاكتتتتت تتا تتت وصاسة التتذاختتلتتُتتت بتتختتصتتىص إكتتمتتاى معتتاػتتش التتختتذبتتيتتر  ٬وجتتؼتتٍى وجتتمتتاةتتُتتا متتم دوٍس
 .الالمادي املخللقت بئًذاق الؼلباث واظخصذاس التراخُص ك ر امل صت الشقمُت

تت دساظتت نتمتُتم ػتلتبتاث التتترختُتص كتلتى معتختىي املت تصتت  جخ  كلى معخىي التىمتالتت الت تظتٍش
 R3.1.7.4   إ ذاس ا الثال   (ROKHAS.ma) الشقمُت "سخص"

جمنن  زه امل صت من امللالجت الالمادًت والشاملت ورلتو متن جتقتذًت  ػتلتب التتترختُتص متن  
 قبج مقذمه حتى جىقُله من قبج س ِغ الجماكت املل ُت

تت كتتن ضتلتذ وبتانتختـتام و تتشث  تزه املتت تصتت متضاًتتا التختتقتعتُتمتاث بتا طتا تت إلتى دساظتت  التتلتقتاٍس
تتم املعتتاػتتش متتم اظتتختتصتتذاس سختتص املتتىقتتلتتت التتنتتتتترونتتُتتا وجتتى تتيتتر ألاسةتتفتتت  كتتذًتتذة متت تت تتا حعتتَش

 إلالنترونُت الخامت.

 الىزا ق املؼلىبتالىزا ق املؼلىبت

ػلب؛ 
 وزُقت جقىم مقامها أو جخىى لصاحب الشأا حق مج ةهادة ملنُت البقلت أو

 القُام بالب اء؛
  جصمُ  كقاسي إرا ماا اللقاس مصفـا أو جصمُ  ػبىغشا      حالت ما إرا ل

 ًنن اللقاس مصفـا؛
 ت بالنعبت ملعؼشة مزلشة املللىماث معلمت من ػشا الىمالت ال ظٍش

م الن ري؛  املشاَس
؛جصمُ  ملىقم البقلت امللُ ت 
جصمُ  الب اء؛ 
كقذ امله ذط امللماسي    ال ا ث التي جنىا  ح ا الاظخلانت به وانبت؛ 
ف جصمج جىقُلا مصح ا لصاحب الشأا؛  نزارة حلٍش
 الخصمُ  املشخص له ظابقا ك ذما ًخللق الؼلب بئدخاى حغُير كلى ب اًت

 قا مت.

ػلب ؛ 
 ت جث ذ أا ألاسض املشاد ةهادة معلمت من امل ا ـت كلى ألامالك اللقاٍس

جنض ت ا مصفـت أو    ػىس الخصفُفا وأا ألانج امل ذد  ًذاق الخلشطاث    
  زه ال الت قذ انصشم من غير أا ًقذم أي حلشض كلى رلو؛

جصمُت  الشظ  اللقتاسي؛ 
جصمُ  ػبىغشا  ؛ 
نسخت من اللقذة امل رمت مم مج من امله ذظيا املخذخليا    املششوق؛ 
الخصىس امللماسي للخنض ت؛ 
 د تر الخصمالثcahier des charges؛ 
 املعد ذاث الف ُت املخللقت بئنناص الؼشص ومخخلف ةبهاث املاء والصشا

 الصح  والنهشباء؛
.جصمُ  الب اًاث بالنعبت للمنمىكاث العن ُت 

تتا ضتلتذ حتلتبتشتت ػتلتب  ت   تزا  الىزا ق املؼلتىبتت لتلت تصتىى كتلتى متزلتشة املتلتلتىمتاث التختلتمتيتًر
 الشأاا ه  مالخال :

 

 ف أو بؼاقت إلاقامت بالنعبت ل نانتب أو نستختت متن نسخت من البؼاقت الىػ ُت للخلٍش
تا )ةتشلتتا نتمتلتُتتا  القانىا ألاظاس ي    حالتت متا إرا متاا  تاحتب التؼتلتب وتختصتا متلت تٍى

 حلاونُت ا...م؛
 

  ا قت املالو إرا متاا  تاحتب التؼتلتب وتختصتا غتيتر متالتو التلتقتاسا ورلتو  ت ومالت أو مى
 حالت ونىد اللقاس بم ؼقت غير مشمىلت بىزُقت حلمير مصادص كلح ا.

 

أو    ػىس الخصفُف ًخليا إلاد ء ب:    حالت ما إرا ماا اللقاس مصفـا 
 

 ُتاث معتلتمتيتا متن ػتشا التىمتالتتت ت  تمتُت  ػتبتىغتشا ت  مصت تىب بتال تصتت إلاحتذازت
تتتت واملستتتي التتتلتتتقتتتاسي  تتتت كتتتلتتتى ألامتتتالك التتتلتتتقتتتاٍس التتتىػتتت تتتُتتتت لتتتلتتتمتتتصتتتا تتتـتتتت التتتلتتتقتتتاٍس

 والخشا ؼُت؛
  أةهشم. 3ةهادة امللنُت )أقج من 

 

ًخليا إلاد ء ب    حالت ما إرا ماا اللقاس غير مصفف: 
 

      جصمُ  ػبىغشا   مشجبؽ بئحذازُاث  مبير م تنتض متن ػتشا متهت تذط ػتبتىغتشا ت
 مشخص له بمضاولت امله ت    القؼاق الخاص؛ 
  .نسخت من كقذ ًث ذ ملنُت اللقاس مىطىق الؼلب 

 
 تتذ الالتتنتتتتتتترونتتيجتتتشظتتج :  متتلتتت تتىؿتتتت تتتق التت تتتًر التتختتتالتتت :   تتزه التتتىزتتا تتتق كتتن ػتتٍش

Email :aus.noter@gmail.com  

 الوكالة الحضرية لسطات

   ظؼاث – 532ةاسق ال عن  الثاني ص.ب–  

 0523-40-17-23 / 16 الهاجف   

 0523-72-22-34 الفالغ 

 الوكالة الحضرية لسطات في خدمتكم عبر النت

ت لعؼتاث س تن إةتاسجتنت   كت تر متىقتلتهتا  ذ من املللىماثا الىمالت ال ظٍش للمٍض

 www.ausettat.orgإلالنتروني :  

ذ ا إلالنتروني :   aus@menara.maأو ك ر بٍش

لما ًمن نت  ػتلتب املتلتلتىمتاث أو حستجتُتج متالحتـتاجتنت  أو ةتهتاًتختنت  كت تر نتقتؽ 

http://www.aus.org.ma/
mailto:aus@menara.ma

