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املرجعيات القانونية و أليات التفعيل 

 توبر أكفيوالتكنولوجيات الحديثة والتجارة وزارة الصناعة هاأطلقتالتي ”2013املغرب الرقمي "استراتيجية توجهات
رقمنةلى مبدأ ، والتي ترتكز اولوياتها ع، تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا2009

الخدمات العامة املوجهة للمرتفقين وتكريس الثقة الرقمية؛

 2009يونيو 18مقتضيات املرسوم املحدث للمجلس الوطني لتكنولوجيات االعالم واالقتصاد الرقمي الصادر بتاريخ
قمي وضمان الذي يضطلع بمهمة تنسيق السياسات الوطنية الهادفة الى تطوير تكنولوجيات االعالم واالقتصاد الر 

؛تنفيذهاتتبعها وتقييم 

 القاض ي باملوافقة على ضابط البناء العام والسيما2013ماي 27بتاريخ الصادر 424-13-2املرسوم رقم مقتضيات
؛الالمادياملتعلقتين بالتدبير 48و 47املادتين 

 املتعلق بإحداث الشباك الوحيد لرخص التعمير على مستوى 2014يناير 6القرار الوزاري املشترك الصادر بتاريخ
؛املقاطعاتنسمة وكذا 50.000الجماعات التي يفوق عدد سكانها 

 بخصوص تنفيذ مقتضيات ضابط البناء العام املحدد2013نونبر13الدورية الوزارية املشتركة الصادرة بتاريخ
.دالشباك الوحيباحداثلشكل وشروط الرخص والسيما الجانب املتعلق ببنود دفتر التحمالت الخاص 

:املرجعيات القانونية -1
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املرجعيات القانونية و اليات التفعيل 

:التفعيل لياتآ-2

ر والداخلية استصدار قرار مشترك بين السلطات الحكومية املكلفة بالتعمي
الصادر 424-13-2من املرسوم رقم 48املادة ) ؛ والتكنولوجيات الحديثة

(القاض ي باملوافقة على ضابط البناء العام 2013ماي 27بتاريخ 

املشتركةالتفاعليةالرقميةباملعطياتخاصةقاعدةوضع.
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الالماديالكبرى ملنهجية التدبير التوجهات 

االقتصادتمكينمن اجل “املواطنينخدمةفي اإللكترونيةاإلدارة”مبدأ تفعيل
؛املجاالتمختلففيواإلقالعالتأهيلشروطمنالوطني

 وتحقيقاالستثماراتتشجيععلى نحو يؤتي “اإلدارةتحديث”فياملساهمة
؛املستدامةالتنميةومتوخيات أهداف

 فافيةوالشالجودةبمعاييرالرقيبما يضمن ” الخدمات على الخط"تكريس مبدأ
زتعزي، كمساهمة في إطار التدبير الالمادي للخدمات بغية اإلداري والقرب

.صاديةاالقتالتنافسية
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الالماديالبرنامج املعلوماتي الخاص بالتدبير متوخيات 

؛البناءرخصطلباتدراسةآجالتقليص

؛ل وترشيد استعمال املواردالوسائعقلنة

 لى املعلومة وتيسير الولوج اللملفات“ االلكتروني على الخط”الدراسة والتتبع
؛املتعلقة بتتبع امللفات

 عموميةاللخدمةالى االولوجفيالشفافيةمبدأ إرساءتكريس سياسة القرب و

التعميرمجالفيالترخيصبطلباتخاصرقمـيأرشيفتكوين.

؛قت املالئمفي الو القراراتاتخاذكفيلة بالتتبع و بياناتمعلومات و قاعدةخلق

 القطاع؛في والهيئات املهنية املتدخلةاالدراةبين االلتقائيةتيسير مبدأ
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اإلجراءات األولية املعتمدة: التدبير الالمادي

 و 47مـــادتين الخاصـــة بتفعيـــل مســـطرة التـــدبير الالمـــادي تفعـــيال للاألوليـــة مناقشـــة التـــدابير
جماعـة مقـر من املرسوم املتعلق بضابط البناء العام خالل االجتماع التنسيقي املنعقد ب48

د وزيـر السـياللقاء التواصلي الذي ترأسهوذلك باستحضار نتائج  2014ماي 29بتاريخ تازة 
تــم ، والــذي 2014مــايو 8وإعــداد التــراب الـوطني بمقــر واليــة جهـة فــاس بوملــان بتـاريخ يـرالتعم

لــــى عخاللــــه اعطــــاء انطالقــــة العمــــل بنظــــام التــــدبير الالمــــادي ملعالجــــة ملفــــات رخــــص البنــــاء
مستوى مدينة فاس؛ 

 03/06/2014لتــــــازة بتــــــاريخ  الحضــــــرية عقــــــد لقــــــاء تنســــــيقي بالو الــــــة
بحضــــــور ممثلــــــي الو الــــــة الحضــــــرية و إنقــــــاذ فــــــاس و املجلــــــس الجهــــــوي 

للمهندسين املعماريين للجهة الوسطى الشمالية بفاس ؛
 سـطرة حـول التـدبير الالمـادي ملعقد اجتماعـات تنسـيقية و تحسيسـية

معالجــــــة ملفـــــــات طلبـــــــات رخــــــص البنـــــــاء بشـــــــراكة مــــــع الهيـــــــأة الجهويـــــــة 
وجميــع بفــاس و الو الــة الحضــرية و إنقــاذ فــاسللمهندســين املعمــاريين 

ريخ بتـــــاجرســـــيفاملحليـــــة بكـــــل مـــــن عمالتــــــي تـــــازة و مكونـــــات املنظومـــــة 
04/06/2014.
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ين تقديم تجربة الو الة الحضرية وانقاذ فاس بتنسيق مع الهيأة الجهوية للمهندس
املعماريين بفاس ومكونات املنظومة املحلية ؛

 مندمج بشراكة مع الو الة الحضرية و إنقاذ لفاس؛سن برنامج معلوماتي

 التكيف مع املساطر والنظم املعلوماتية؛أجل تنظيم ورشات تدريبية من

 اح التدابير احداث لجنة للتتبع والتوجيه تتولى مأمورية املصاحبة التقنية للمشروع واقتر
. الواجب اتخاذها للرفع من جودة الخدمات املقدمة 

اإلجراءات األولية املعتمدة: التدبير الالمادي
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مسطرة الدراسة الرقمية للطلبات الترخيص : تقديم النظام املعلوماتي

قعالولوج الى النظام املعلوماتي عبر املو 
لتازةاإللكتروني الرسمي للوكالة الحضرية

www.autaza.ma
 ثم الدخول إلى الحيز املناسب حسب صفة

:مستخدم النظام
مهندس معماري خاص-
عضو لجنة الشباك الوحيد-
صاحب املشروع  -

9



مسطرة الدراسة الرقمية لطلبات الترخيص : تقديم النظام املعلوماتي

:1املرحلة 
ايداع طلب الترخيص من طرف املهندس املعماري 

architecte@cabinet.ma

1558/2015
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مسطرة الدراسة الرقمية لطلبات الترخيص : تقديم النظام املعلوماتي

على مستوى كتابة الضبط للشباك الوحيد بجماعة تازة : 2املرحلة 
 بعد عملية ( إعطاء رقم ترتيبـي للطلب)للشباك الوحيد تسجيل الطلب من طرف  كتابة الضبط

؛لدراستهالتحقق من توفر جميع املعطيات و الوثائق الالزمة 

 ؛كبرى مشاريع / مشاريع صغرى : تصنيف الطلب حسب مسطرة الدراسة

 ة مـــن طـــرف كتابـــبعـــد تســـجيل الطلـــب
-ري املعمـا، يتوصل املهنـدس الضبط 

ضـــمن بوصـــل يت-إلكترونيـــةرســـالة عبـــر 
ه بتتبــع الــرقم الترتي ــي للطلــب  ســم  لــ

.مسار دراسة هذا األخير

ب   وصل اإليداع يتضمن الرقم الترتيبي للطل: رسالة إلكترونية
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مسطرة الدراسة الرقمية لطلبات الترخيص : تقديم النظام املعلوماتي

كل إدارة على حدة الدراسة الرقمية للطلب من طرف : 3املرحلة 

رف الدراسة الرقمية للطلب من طرف اإلدارات املمثلة في لجنة الشباك الوحيد، و خاصة من ط
.   لتازةو الو الة الحضرية جماعة تازة ممثلي عمالة تازة و 

وثائق الطلب/ معطيات 

مسار دراسة الملف

مالحظات ممثل اإلدارة
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مسطرة الدراسة الرقمية لطلبات الترخيص : تقديم النظام املعلوماتي

تأكيد محضر اللجنة الرقمي   :  4املرحلة 

 الرقمـي خالل هذه املرحلة تقوم الجماعة  بتأكيد املحضر(Validation du PV électronique) ،
؛السابقةخالل املرحلة املبداةأعضاء اللجنة مالحظات جميع الذي يتضمن 

 سخة رقمية مصحوبة بنإلكترونية املهندس املعماري برسالة يتوصل بعد تأكيد املحضر
.ملحضر اللجنة الرقمية

رسالة إلكترونية

نسخة رقمية للمحضر

المحضر إنتظارتأكيدالئحة الطلبات في 
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مسطرة الدراسة الرقمية لطلبات الترخيص : تقديم النظام املعلوماتي

: في حالة وجود مالحظات تستوجب القيام بتغيرات في الطلب•

على مستوى املهندس املعماري الخاص:   5املرحلة 

يقـــــــــــوم املهنـــــــــــدس املعمـــــــــــاري بـــــــــــالتغييرات الالزمـــــــــــة وفـــــــــــق
مالحظــــــات اللجنــــــة، ثــــــم يقــــــوم بإيــــــداع امللــــــف مــــــن أجــــــل 

اظ رقم تسلسلي جديد مـع االحتفـ)دراسة رقمية جديدة 
؛(بنفس الرقم الترتي ي لإليداع األول بالجماعة 

: ( ملف مقبول )مالحظات في حالة عدم وجود •

ها الورقيــة يقــوم املهنــدس املعمــاري بإيــداع جميــع  الوثــائق الرســمية الخاصــة بالطلــب فــي نســخت
التـــرخيص كمـــا تمـــت املوافقـــة علنهـــا فـــي النظـــام املعلومـــاتي الخـــاص بالدراســـة الرقميـــة لطلبـــات

. بمكتب الضبط للشباك الوحيد بالجماعة
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على مستوى لجنة الشباك الوحيد:   6املرحلة 

مسطرة الدراسة الرقمية لطلبات الترخيص : تقديم النظام املعلوماتي

طباعة املحضر و التأشير عليه

التأشير على التصاميم في نسختها الورقية 

إحالة امللف على السيد رئيس جماعة تازة من أجل الترخيص

التحقق من الوثائق املكتوبة و املرسومة طبقا ملا تمت دراسته
عبر النظام الرقمـي 

يوضع امللف أوتوماتيكيا، داخل األرشيف الرقمـي
كما تتم عملية األرشيف الورقي بكل إدارة على حدة

نموذج لمحضر اللجنة
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تعديل و تطوير النظام املعلوماتي

مجموعة من التعديالت و التحسينات و ذلك 2014عرف النظام املعلوماتي منذ تبنيه  شهر يونيو 
:  تبعا ملالحظات مختلف مستعملي النظام، نذكر منها 

 ى عرض التمييز بين املشاريع الصغرى و الكبرى على مستوى قاعدة املعطيات و على مستو

؛( affichage)امللفات 

كتابة الضبط، أعضاء : لهم املو ولةفت  حسابات شخصية ملستخدمي النظام حسب املهام
 ل منهم ؛و ضبط صالحيات ( compte consultant)اللجنة، متتبع للنظام 

تسهيل عملية البحث عن امللفات املدروسة باستخدام النظام املعلوماتي.
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تعديل و تطوير النظام املعلوماتي

اعتماد نظام التتبع(Traçabilité) بتسجيل املعطيات الشخصية حول عضو اللجنة الذي
املالحظات ؛قام بدراسة امللف أو تغيير 

 التسجيل األتوماتيكي لجميع تواريخ مسار دراسة امللف(Historique du dossier) من مرحلة
.اإليداع إلى مرحلة املصادقة على محضر اللجنة
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تعديل و تطوير النظام املعلوماتي

 رى مشاريع صغ/ مشاريع كبرى : حساب التأخير في دراسة امللفات حسب مسطرة الدراسة.
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تعديل و تطوير النظام املعلوماتي

 يمكن هذا ، حيثاإلشعار األتوماتيكي اليوميامللفات بواسطة دراسة وتيـرة نظام تتبع اعتماد
:اإلجراء مسؤولـي  ل من عمالة تازة و جماعة تازة و الو الة الحضرية لتازة من معرفة 

الوحيد ؛عدد الطلبات في انتظار التسجيل بالشباك -1
في انتظار الدراسة ؛الصغرى و الكبرى املشاريع عدد طلبات -2
.عدد الطلبات التي تعرف تأخرا في الدراسة-3
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البرنامج املعلوماتي الخاص بالتدبير الالماديوقع وإيجابيات 

 طلبات الترخيص؛إيداع و دراسة عملية تسهيل

 ملهندسين عدد امللفات املرفوضة عبر تسهيل عملية التواصل بين اتقليص
لجنة  دراسة امللفات؛أعضاء املعماريين و 

 حيث عدد النسخ الورقية للوثائق املكونة مللف طلب الترخيصتقليص
و البيئي؛اإلقتصادي شكل هذا ربحا على املستوى 

 تبادلة املزيد من الشفافية في عملية دراسة امللفات مما  عزز الثقة املضمان
اإلدارة؛بين املواطنين و املهندسين املعمارين و 

 ؛1,8إلى 3من : دراسات امللفاتعدد تقليص معدل

 امللفات ؛تقليص مدة دراسة

 15بنسبة ارتفاع عدد امللفات املدروسة مقارنة بالسنة املاضية%.
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2015و  2014لسنتـي التدبير الالماديحصيلة

المقبولة المشاريع المجموع المشاريع الكبرى  المشاريع الصغرى  السنة

303 394 62 332 2014*

707 910
مشروعا 844منها )

(جديدا

138

مشروعا 114منها )

(جديدا

772
مشروعا 730منها )

( جديدا

2015

1010 1238 176 1062 المجموع

 82و بنسبة قبول 1238بلغ عدد املشاريع املدروسة%

 دراسة للمشروع 1,8أي بمعدل 2238: عدد الطلبات املدروسة

المجموع المشاريع الكبرى  المشاريع الصغرى  السنة

668 104 564 2014*

1570 341 1229 2015

2238 445 1793 المجموع

1,8 2,5 1,7 معدل عدد الدراسات

(  2014منذ فات  يوليوز )2014معطيات تتعلق بالنصف األخير من سنة : *
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خاتمة

أداء لعملية “ CMI”بشراكة مع مركز النقديات التحضير على هامش  ل هذه املجهودات تم 
”  TPE”:الخدمات املقدمة من طرف الو الة الحضرية باستعمال البطاقة البنكية

Terminal de Paiement Electronique؛

الشباك ار إطاللجن التقنية املنصبة في كما تحرص الو الة الحضرية لتازة على نشر  نتائج 
.الوحيد و اللجن اإلقليمية على موقعها اإللكتروني الرسمـي
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وشكرا على حسن تتبعكم 
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