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مصنفات القرارات اإلدارية المتعلقة بالوكالة المستقلة الجماعية لتوزي    ع 

التطهير السائل بإقليمي الجديدة وسيدي بنورتدبير الماء والكهرباء و  
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 الئحة القرارات اإلدارية 
    

تيب    اسم القرار اإلداري المجال المجال الفرع   
 الرقم التر

ب والكهرباء  - ب والكهرباء من الضغط المنخفض -1 الماء الصالح للشر ي شبكة الماء الصالح للشر
اك ف   1 االشير

ي شبكة الكهرباء من الضغط المتوسط  الكهرباء  -
اك ف   2 االشير

ب والكهرباء  - ب و/أو الكهرباء فسخ عقد  الماء الصالح للشر اك المتعلق بالماء الصالح للشر  3 االشير

ب والتطهير السائل والكهرباء -  الماء الصالح للشر
ب والتطهير السائل   تجهير  التجزئات والمجموعات العقارية بشبكة الماء الصالح للشر

 والكهرباء
4 

ب والتطهير السائل - ب والتطهير السائل للوحدات الصناعية  الماء الصالح للشر  5 الربط بشبكة الماء الصالح للشر

ب والتطهير السائل والكهرباء - ب والتطهير السائل والكهرباء من الضغط المنخفض الماء الصالح للشر  6 الربط الفردي بشبكة الماء الصالح للشر

 7 الربط بشبكة الكهرباء من الضغط المتوسط  الكهرباء  -

ب والتطهير السائل والكهرباء -  الماء الصالح للشر
ب والتطهير السائل والكهرباء بالنسبة للموزعير   الربط االجتماعي بشبكة الماء الصالح للشر

 المانحير  لهذه الخدمة 
8 

ي العالم القروي الكهرباء  -
 9 الربط بشبكة الكهرباء ف 

ب والكهرباء  -  الماء الصالح للشر
كة للماء والكهرباء بالمدن العتيقة شهادة إدارية  لالستفادة من نظام فوترة العدادات المشير

 واألحياء غير المهيكلة
10 

 

 

a.bassioumi
Note
liste principale
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ب والكهرباء من الضغط المنخفض [1]القرار اإلداري رقم    شبكة الماء الصالح للشر
 
اك ف  االشتر

 

 مراجع القرار اإلداري  -1

ب       شبكة الماء الصالح للشر
 
اك ف  تسمية القرار اإلداري والكهرباء من الضغط المنخفض االشتر

 رمز القرار اإلداري  ] خاص بكتابة اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر و اإلجراء ات اإلدارية [ 

 

 المراجع القانونية للقرار اإلداري 

رقم المادة أو المواد المتعلقة 
 بالقرار اإلداري  

ي 
 رقم المرجع القانون 

نوعية المرجع  
ي 
 القانون 

ي 
 اسم المرجع القانون 

4-7-15 
18-24-29 

 ظهير  1-92-7
يف رقم    .  ي  1.92.7ظهير شر

بالتجزئات المتعلق  25.90( بتنفيذ القانون رقم  1992يونيو  17)  1412من ذي الحجة  15صادر ف 
ه وتتميمه؛   العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات كما تم تغيير

 ظهير  1-92-31 47-59
يف رقم    .  ي  1.92.31ظهير شر

المتعلق بالتعمير كما وقع    12.90( بتنفيذ القانون رقم 1992يونيو  17) 1412من ذي الحجة  15صادر ف 
ه وتتميمه؛  تغيير

 الوزيرقرار  350-67 -
ي البنايات 1967يوليوز  15بتاري    خ  350- 67قرار وزير األشغال العمومية والمواصالت رقم    . 

ي بتقنير  المنشآت الكهربائية ف 
، القاض 

 وربطها بالكهرباء؛ 

 المتعلق بالجباية المحلية؛ حول تطبيق القانون   1989دجنير  8/ م.ج.م بتاري    خ  288الدورية رقم    .  منشور الوزير  / م.ج.م  288 1- 14الفقرة 

ي موضوع أشغال المقاولة؛ 1994نونير  14/ م.و.م.إ بتاري    خ  147الدورية رقم    .  منشور الوزير  / م.و.م.إ  147  -
 ف 

ي موضوع أشغال المقاولة؛  1995غشت  2/ م.و.م.إ بتاري    خ  82الدورية رقم    .  منشور الوزير  / م.و.م.إ  82  -
 ف 

ي موضوع أشغال المقاولة؛  2002يونيو  11/ م.و.م.إ بتاري    خ  86الدورية رقم    .  منشور الوزير  م.و.م.إ /  86  -
 ف 

 منشور الوزير  / م.و.م.إ  72  -
حول تخفيض نسب األتعاب وتتبع األشغال المحصلة برسم الخدمات المقدمة   2003مايو  5/ م.و.م.إ بتاري    خ  72الدورية رقم    . 

؛ للمنعشير    والمنخرطير 

 منشور الوزير  / م.و.م.إ 164  -
حول المواصفات التقنية الخاصة بالتجهير  بالماء والكهرباء والتطهير السائل  2003غشت  22/ م.و.م.إ بتاري    خ 164الدورية رقم    . 

؛  المرتبط بمشاري    ع السكن اإلجتماعي

اير  9دورية بتاري    خ    .  منشور الوزير  193  -  متعلقة بتصنيف القواطع )الديسجانكتور( التفاضلية للوحات مراقبة المنشآت من الصنف األول؛     2004فير

 ، المتعلقة بتبسيط مسطرة ربط المقاوالت بشبكات توزي    ع الكهرباء؛ 2013ماي  29بتاري    خ   41دورية وزير الداخلية رقم    .  منشور الوزير  41  -

-  6205D/ 6205الدورية رقم    .  منشور الوزير  م.و.م.إD/ ي التجهير  بالماء، الكهرباء والتطهير السائل؛ 2014نونير  20م.و.م.إ بتاري    خ
 المتعلقة بالمساهمات ف 

a.bassioumi
Note
vous pouvez mettre au début de la rubrique :conformément à la loi n° 55-19 relative à la simplification des procédures 
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رقم المادة أو المواد المتعلقة 
 بالقرار اإلداري  

ي 
 رقم المرجع القانون 

نوعية المرجع  
ي 
 القانون 

ي 
 اسم المرجع القانون 

 مرسوم  577 -18- 02  -

وط منح  2019)يونيو   1440شوال  8بتاري    خ  577 – 18-  02مرسوم رقم    .  ( المصادق عىل الضابط العام للبناء والذي يحدد شكل وشر
يعية المتعلقة  بالتعمير والتجزءات العقارية الرخص وكذا الوثائق االزمة لملفات طلبات الرخص المقررة بموجب النصوص التشر

 والتجمعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها. 

-  D5808  الدورية الوزارية عدد    .  منشور الوزيرD5808   2019يوليوز  15بتاري    خ . 

 قرار الوزير 2064-19  -

ك لوزير الداخلية ووزير االقتصاد والمالية    .  ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير إعداد  القرار المشير
ي والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة ووزير الصناعة والتجارة واالقتصاد الرقمي رقم

اب الوطن  بتفعيل مساطر التدبير    2064.19الير
 المطابق وتسليمها. الالمادي المتعلقة بإيداع ودراسة طلبات الرخص ورخص السكن وشواهد  

 قرار الوزير 337-20  -

ي والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة ووزير الداخلية رقم    . 
اب الوطن  ك لوزيرة إعداد الير ي   337.20القرار المشير

جمادى   25الصادر ف 
يعية المتعلقة بالتعمير ( الذي يحدد الوثائق االزمة لملفات طلبات الرخص المقررة بموجب 2020يناير  21)  1441األوىل  النصوص التشر

 والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها. 

 قرار الوزير 338-20  -

ي والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة ووزير الصناعة    . 
اب الوطن  ك لوزير الداخلية ووزيرة إعداد الير والتجارة واالقتصاد  القرار المشير

( والذي يحدد كيفيات تفعيل مساطر التدبير 2020يناير 21)  1441جمادى األوىل   25الصادر بتاري    خ  338.20األخض  والرقمي رقم 
 الالمادي المتعلقة بإيداع ودراسة طلبات الرخص ورخص السكن وشواهد المطابقة وتسليمها. 

 اإلدارية بالنسبة للوكاالت المستقلة لتوزي    ع الماء والكهرباء؛قرارات المجالس    .  -  -   -

كات التدبير المفوض؛   .  -  -   -  عقود التدبير المفوض والقرارات المرتبطة بها، بالنسبة لشر

 دفير التحمالت للموزع.    .  -  -   -

 

ب والكهرباء من الضغط المنخفض ي شبكة الماء الصالح للشر
اك ف    الغاية من المسطرة االشير

 التوفر عىل الوثائق المطلوبة  

وط السالمة  ام شر  احير
وط الحصول عىل القرار اإلداري    شر

اك  وط توجيه طلب المرتفق نحو اإلدارة المعنية   حدى الملحقات التجارية التابعة للوكالة إل توجيه طلب االشير ي الخانة جانبه شر
 المرجو تحديد ف 

 

 

 

 

 

 

a.bassioumi
Note
la procédure
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 فئات المرتفقير   معنيون بالقرار اإلداري ؟

   المرتفق المستفيد 

 المغاربة المقيمون بالمغرب  نعم

 المغاربة المقيمون بالخارج نعم

 األجانب المقيمون بالمغرب نعم

 األجانبالسياح  ال

 المستثمرون  نعم

 المقاوالت نعم

 المهنيون نعم

 اإلدارات  نعم

 التعاونيات نعم

 الجمعيات نعم

 

 المسطرة اإلدارية المتعلقة بالقرار اإلداري  -2

 

 وذج استمارة طلب القرار اإلداري نم 1.2

ونية المرفقة   اسم الوثيقة اإللكير

اك  (( 1رقم ) المرفقمدرج ضمن المرفقات ب لوثيقةنموذج ا) - اسم االستمارة  طلب االشير

 االسم الشخصي 

ي استمارة طلب القرار اإلداري   جميع المعطيات المطلوبة من المرتفق
 ف 

 االسم العائىلي 

 رقم بطاقة التعريف  

اك )الماء او الكهرباء(  تحديد االشير

اك    عنوان االشير

 رقم الهاتف

ك   توقيع المشير

 

a.bassioumi
Note
mettre en pièce jointe les formulaires de chaque procédure (si existe)
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ي طلب القرار اإلداري 2.2
 اإلدارة أو اإلدارات المعنية بتلقر

ي   أرقام الهاتف
ون  يدي العنوان اإللكير  اسم اإلدارة  العنوان الير

  

 اإلدارات  المعنية

06-62-73-02-12 

06-62-73-16-17 

080-200-23-23 

05-23-34-21-98 

secretariat.radeej@gmail.com 
service.client@radeej.ma 

 شارع حمان الفطواكي الجديدة 

الوكالة المستقلة الجماعية لتوزي    ع الماء والكهرباء 
 والتطهير السائل بإقليمي الجديدة وسيدي بنور 

(RADEEJ) 

 

ي المسطرة اإلدارية المتعلقة بالقرار اإلداري اإلدارة أو اإلدارات المعنية بدراسة ومعالجة القرار اإلداري  3.2
 ودورها ف 

ي المسطرة اإلدارية 
 اسم اإلدارة  المصلحة المختصة  دورها ف 

 للوكالة المصلحة التجارية التابعة  إيداع الطلب  

 للوكالة المصلحة التجارية التابعة  المسطرة إنجاز  الوكالة المستقلة الجماعية لتوزي    ع الماء والكهرباء والتطهير السائل بإقليمي الجديدة وسيدي بنور 

 للوكالةالمصالح التقنية التابعة  تقديم الخدمة المطلوبة

 

 أو اإلدارات المعنية بتسليم القرار اإلداري اإلدارة 4.2

ي  أرقام الهاتف 
ون  يدي العنوان اإللكير  اسم اإلدارة  العنوان الير

 

 اإلدارات  المعنية

06-62-73-02-12 

06-62-73-16-17 

080-200-23-23 

05-23-34-21-98 

secretariat.radeej@gmail.com 
service.client@radeej.ma 

 شارع حمان الفطواكي الجديدة 

الوكالة المستقلة الجماعية لتوزي    ع الماء والكهرباء 
 والتطهير السائل بإقليمي الجديدة وسيدي بنور 

(RADEEJ) 
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 والمستندات المطلوبة الوثائق 5.2

اإلدارة المكلفة بإصدار 
 أو المستند  الوثيقة 

هل يمكن لهذه الوثيقة  
أن تكون موضوع تبادل  

 بي   اإلدارات؟ 

 تسمية الوثيقة أو المستند  الفئات المعنية  الفئات الفرعية 

اك )مطبوع يسحب من عند الموزع(؛ طلب  جميع الفئات المعنية بالقرار اإلداري المحددة أعاله  - ال -  االشير

 نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف؛  جميع الفئات المعنية بالقرار اإلداري المحددة أعاله  - ال -

 وثيقة إثبات تفويض اإلمضاء بالنسبة للشخص المفوض له؛  جميع الفئات المعنية بالقرار اإلداري المحددة أعاله  - ال -

 الجماعة 
 جميع الفئات المعنية بالقرار اإلداري المحددة أعاله  - نعم

اك   نسخة من رخصة السكن أو نسخة من شهادة المطابقة بالنسبة لالشير
 األوىلي للكهرباء؛ 

 وحسب الحالة:  جميع الفئات المعنية بالقرار اإلداري المحددة أعاله  - - -

 نسخة من رسم الملكية بالنسبة للمالك.   - بالقرار اإلداري المحددة أعاله جميع الفئات المعنية  - نعم المحافظة العقارية 

 جميع الفئات المعنية بالقرار اإلداري المحددة أعاله  - ال -
نسخة من ترخيص المالك موقعة ومصادق عىل صحة إمضائها    -

ي   بالنسبة للمكير

 وبالنسبة لألشخاص المعنويير  تضاف الوثائق التالية:  - - - -

 نسخة من السجل التجاري مصادق عليها؛    -   المقاوالت - ال -

 نسخة من القانون األساسي مصادق عليها؛      -   المقاوالت - ال -

 خاتم المؤسسة.     -   المقاوالت - ال -
 

 المصاريف والرسوم واألتاوى الواجب أداؤها من طرف المرتفق 6.2

 التسمية المراجع القانونية المبلغ  عنارص االحتساب اإلدارة المكلفة بالتحصيل 

الوكالة المستقلة الجماعية لتوزي    ع 
الماء والكهرباء والتطهير السائل 

 الجديدة وسيدي بنور بإقليمي 

  الواجبات تختلف حسب الحالة
 وتشمل: 

 تكاليف وضع ونزع العداد؛ 
ة(؛    تسبيق عىل االستهالك )ذخير

اك.   مصاريف عقد االشير

 حالةالمبالغ تختلف حسب ال
 للوكالة؛  قرارات المجالس اإلدارية -
 . الوكالةدفير التحمالت  -

ب   ي شبكة الماء الصالح للشر
اك ف  االشير

 والكهرباء من الضغط المنخفض

 

 

 

 

a.bassioumi
Note
pièces exigées prendre la première colonneet la même chose pour les 10 procédures marquées ci dessus
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 بيان مراحل المسطرة اإلدارية 7.2

الجهة  
المعنية  
 بالمرحلة

 مخرج المرحلة
تكلفة 
 المرحلة 

مدة الحصول  
عىل مخرج 
 المرحلة 

وط إتمام   شر
 المرحلة 

 كيفية إتمام المرحلة 

اسم  
 المرحلة 

رقم 
 المرحلة 

 تسلم مخرج المرحلة 
 إيداع طلب الحصول عىل مخرج المرحلة تتبع مسار معالجة الطلب 

ونية   منصة إلكير
الحضور 
 الشخصي 

ي 
ون   بريد إلكير

 مركز اتصال
ي 
 أو رقم هاتق 

ونية   منصة إلكير
الحضور 
 الشخصي 

ونية   منصة إلكير
الحضور 
 الشخصي 

RADEEJ - - - 

التوفر عىل  

الوثائق 

 المطلوبة 

www.digiradeej.radeej.ma - 
secretariat.radeej@gmail.com 

service.client@radeej.ma 

06-62-73-02-12 

06-62-73-16-17 

080-200-23-23 

05-23-34-21-98 

www.digiradeej.radeej.ma - www.digiradeej.radeej.ma  نعم 
إيداع  
 الطلب 

1 

RADEEJ 

ي  
اك ف  عقد االشير

شبكة الكهرباء من  

 الضغط المتوسط 

تختلف  

حسب 

حالةال  

- - 
- 

 نعم 
secretariat.radeej@gmail.com 

service.client@radeej.ma 

06-62-73-02-12 

06-62-73-16-17 

080-200-23-23 

05-23-34-21-98 

- - - -  
إنجاز 
 المسطرة 

2 

RADEEJ 

ي شبكة  
اك ف  االشير

الكهرباء من  

 الضغط المتوسط 

 
يومان )يضاف 

إىل هذه المدة  

أجل إنجاز 

ي حالة  
الربط ف 

 ربط جديد( 

ام   احير

وط   شر

 السالمة 
- 

- 
secretariat.radeej@gmail.com 

service.client@radeej.ma 

06-62-73-02-12 

06-62-73-16-17 

080-200-23-23 

05-23-34-21-98 

- - - -  

تقديم 
الخدمة  
 المطلوبة 

3 

 

 ((2رقم ) المرفقمدرج ضمن المرفقات ب لوثيقةنموذج ا)  نموذج مخرج القرار اإلداري 8.2

ب  ي شبكة الماء الصالح للشر
اك ف  ونية المرفقة اسم  والكهرباء من الضغط المنخفضعقد االشير  الوثيقة اإللكير
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ات التقنية أو البحوث العمومية عند االقتضاء  -3 وط إنجاز الخير  حاالت وشر

ة أو   هل سيؤدي إنجاز الخير
البحث العمومي  إىل تجاوز  

يوما لمعالجة طلب   60سقف 
 الحصول عىل القرار اإلداري؟ 

المخرجات 
  المطلوبة 

الجهة المعنية  
ورة   باإلنجاز عند الض 

آجال إنجاز  
ة أو البحث   الخير

  العمومي 

ة   نوعية الخير
أو البحث 
  العمومي 

ة  المراجع القانونية تسمية الخير
التقنية أو 

 البحث العمومي 

  

رقم 
أو   المادة

 المواد

رقم المرجع 
ي 
 القانون 

نوعية 
المرجع 
ي 
 القانون 

ي اسم 
 المرجع القانون 

 ال

قبول الطلب  
واستكمال المسطرة 
قصد الحصول عىل  

اك؛    االشير
أو رفض الطلب مع 

 تعليل ال

الوكالة المستقلة 
الجماعية لتوزي    ع الماء 

والكهرباء والتطهير  
السائل بإقليمي 

 الجديدة وسيدي بنور 

 يومان 

ي  
بحث تقن 
وجمع  

المعطيات 
الخاصة  
اك  باالشير

- - - 

 قرارات المجالس اإلدارية للوكالة ؛   -
 المعاينة التقنية  دفير التحمالت الوكالة.   -

 

 األجل المحدد لرد اإلدارة عىل طلب المرتفق -4

 

ي حالة ربط جديد( 
 يومان )يضاف إىل هذه المدة أجل إنجاز الربط ف 

 

تبة عىل سكوت اإلدارة داخل األجل المحدد  -5  . اآلثار المير

 يمكن لهذا القرار اإلداري أن يكون مشموال بمبدأ سكوت اإلدارة بمثابة موافقة؟ برأيكم، هل  ال

ي حالة اعتبار سكوت اإلدارة بمثابة موافقة - 
حة لتكون مكلفة بتسليم القرار اإلداري أو إشهاد بالسكوت ف   اإلدارة المقير

 - 
ي حالة االمتناع عن تسليم  

ي أو الذي يمكن اللجوء إليها أو إليه ف 
اح السلطة الحكومية أو المسؤول اإلداري النر اقير

 القرار اإلداري أو اإلشهاد بالسكوت 
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ي غير حالة اعتبار سكوت اإلدارة بمثابة موافقة( -6
 طرق الطعن المتاحة للمرتفق )يلجأ إىل تحديد طرق الطعن ف 

ي اآلجال المحددة مع تعليل أسباب الرفض يمكن للمرتفق سلك المساطر    
ي ف  ي حالة الرد السلنر

ف 
 القانونية الجاري بها العمل 

ي حالة سكوت اإلدارة بعد  
ي أو الذي يمكن اللجوء إليها أو إليه ف 

تحديد السلطة الحكومية أو المسؤول اإلداري  النر
ي حالة ردها 

ي انقضاء اآلجال المحددة أو ف   السلنر

-- - 
ي 
ابية، أو مجموعاتها، أو هيئاتها، تحديد السلطة النر بالنسبة للقرارات اإلدارية المسلمة من طرف الجماعات الير

ي حالة عدم الرد عىل طعن المرتفق 
، حسب الحالة، ف  يمكن للمرتفق اللجوء إليها عىل المستوى الجهوي أو اإلقليمي

 داخل اآلجال المحددة
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  شبكة الكهرباء من الضغط المتوسط  [2]القرار اإلداري رقم 
 
اك ف  االشتر

 
 مراجع القرار اإلداري  -1

  شبكة الكهرباء من الضغط المتوسط
 
اك ف  تسمية القرار اإلداري االشتر

 رمز القرار اإلداري  ] خاص بكتابة اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر و اإلجراء ات اإلدارية [ 

 

 المراجع القانونية للقرار اإلداري   

رقم المادة أو المواد المتعلقة 
 بالقرار اإلداري  

ي 
 رقم المرجع القانون 

نوعية المرجع  
ي 
 القانون 

ي 
 اسم المرجع القانون 

4-7-15 
18-24 -29 

 ظهير  1-92-7
يف رقم   .  ي  1.92.7ظهير شر

المتعلق بالتجزئات العقارية  25.90القانون رقم ( بتنفيذ 1992يونيو  17)  1412من ذي الحجة   15صادر ف 
ه وتتميمه؛  والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات كما تم تغيير

 ظهير  1-92-31 47-59
يف رقم    .  ي  1.92.31ظهير شر

المتعلق بالتعمير كما وقع    12.90( بتنفيذ القانون رقم 1992يونيو  17) 1412من ذي الحجة  15صادر ف 
ه   وتتميمه؛تغيير

 قرار الوزير 350-67 -
ي البنايات وربطها 1967يوليوز  15بتاري    خ  350- 67قرار وزير األشغال العمومية والمواصالت رقم    . 

ي بتقنير  المنشآت الكهربائية ف 
، القاض 

 بالكهرباء؛ 

 حول تطبيق القانون المتعلق بالجباية المحلية؛  1989دجنير  8/ م.ج.م بتاري    خ  288الدورية رقم    .  منشور الوزير  / م.ج.م  288 1- 14الفقرة 

ي موضوع أشغال المقاولة؛ 1994نونير  14/ م.و.م.إ بتاري    خ  147الدورية رقم    .  منشور الوزير  / م.و.م.إ  147  -
 ف 

ي موضوع أشغال  1995غشت  2/ م.و.م.إ بتاري    خ  82الدورية رقم    .  منشور الوزير  / م.و.م.إ  82  -
 المقاولة؛ ف 

ي موضوع أشغال المقاولة؛  2002يونيو  11/ م.و.م.إ بتاري    خ  86الدورية رقم    .  منشور الوزير  / م.و.م.إ  86  -
 ف 

 منشور الوزير  / م.و.م.إ  72  -
المقدمة  حول تخفيض نسب األتعاب وتتبع األشغال المحصلة برسم الخدمات  2003مايو  5/ م.و.م.إ بتاري    خ  72الدورية رقم    . 

؛   للمنعشير  والمنخرطير 

 منشور الوزير  / م.و.م.إ 164  -
حول المواصفات التقنية الخاصة بالتجهير  بالماء والكهرباء والتطهير السائل المرتبط  2003غشت  22/ م.و.م.إ بتاري    خ 164الدورية رقم    . 

؛  بمشاري    ع السكن اإلجتماعي

اير  9دورية بتاري    خ    .  منشور الوزير  193  -  متعلقة بتصنيف القواطع )الديسجانكتور( التفاضلية للوحات مراقبة المنشآت من الصنف األول؛     2004فير

 ، المتعلقة بتبسيط مسطرة ربط المقاوالت بشبكات توزي    ع الكهرباء؛ 2013ماي  29بتاري    خ   41دورية وزير الداخلية رقم    .  منشور الوزير  41  -

-  6205D/ 6205الدورية رقم    .  منشور الوزير  م.و.م.إD/ ي التجهير  بالماء، الكهرباء والتطهير السائل؛ 2014نونير  20م.و.م.إ بتاري    خ
 المتعلقة بالمساهمات ف 

a.bassioumi
Note
procédure n° 2 idem que la première et continuer ainsi pour le reste
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رقم المادة أو المواد المتعلقة 
 بالقرار اإلداري  

ي 
 رقم المرجع القانون 

نوعية المرجع  
ي 
 القانون 

ي 
 اسم المرجع القانون 

 مرسوم  577 -18- 02  -

وط منح  2019)يونيو   1440شوال  8بتاري    خ  577 – 18-  02مرسوم رقم    .  ( المصادق عىل الضابط العام للبناء والذي يحدد شكل وشر
يعية المتعلقة  بالتعمير والتجزءات العقارية والتجمعات الرخص وكذا الوثائق االزمة لملفات طلبات الرخص المقررة بموجب النصوص التشر

 السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها. 

-  D5808  الدورية الوزارية عدد    .  منشور الوزيرD5808   2019يوليوز  15بتاري    خ . 

 قرار الوزير 2064-19  -

ك لوزير الداخلية ووزير االقتصاد والمالية    .  ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير إعداد  القرار المشير
ي والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة ووزير الصناعة والتجارة واالقتصاد الرقمي رقم

اب الوطن  بتفعيل مساطر التدبير    2064.19الير
 المطابق وتسليمها. الالمادي المتعلقة بإيداع ودراسة طلبات الرخص ورخص السكن وشواهد  

 قرار الوزير 337-20  -

ي والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة ووزير الداخلية رقم    . 
اب الوطن  ك لوزيرة إعداد الير ي   337.20القرار المشير

جمادى   25الصادر ف 
يعية المتعلقة بالتعمير ( الذي يحدد الوثائق االزمة لملفات طلبات الرخص المقررة بموجب 2020يناير  21)  1441األوىل  النصوص التشر

 والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها. 

 قرار الوزير 338-20  -

ي والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة ووزير الصناعة    . 
اب الوطن  ك لوزير الداخلية ووزيرة إعداد الير والتجارة واالقتصاد األخض   القرار المشير

( والذي يحدد كيفيات تفعيل مساطر التدبير الالمادي 2020يناير  21)  1441جمادى األوىل  25الصادر بتاري    خ   338.20والرقمي رقم 
 المتعلقة بإيداع ودراسة طلبات الرخص ورخص السكن وشواهد المطابقة وتسليمها. 

 اإلدارية بالنسبة للوكاالت المستقلة لتوزي    ع الماء والكهرباء؛قرارات المجالس    .  -  -   -

كات التدبير المفوض؛   .  -  -   -  عقود التدبير المفوض والقرارات المرتبطة بها، بالنسبة لشر

 دفير التحمالت للموزع.    .  -  -   -

 

ي شبكة الكهرباء من الضغط المتوسط  -
اك ف   االشير

 التوفر عىل الوثائق المطلوبة   -

وط السالمة  - ام شر  احير

اك  -  الملحقات التجارية التابعة للوكالة إلحدى توجيه طلب االشير

  الغاية من المسطرة

وط الحصول عىل القرار اإلداري    شر

وط توجيه طلب المرتفق نحو اإلدارة المعنية   ي الخانة جانبه شر
 المرجو تحديد ف 
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 فئات المرتفقير   معنيون بالقرار اإلداري ؟

  المرتفق المستفيد 

 المغاربة المقيمون بالمغرب  نعم

 المغاربة المقيمون بالخارج نعم

 األجانب المقيمون بالمغرب نعم

 األجانبالسياح  ال

 المستثمرون  نعم

 المقاوالت نعم

 المهنيون نعم

 اإلدارات  نعم

 التعاونيات نعم

 الجمعيات نعم

 

 المسطرة اإلدارية المتعلقة بالقرار اإلداري  -2

 

 وذج استمارة طلب القرار اإلداري نم 1.2

ونيةاسم الوثيقة   المرفقة اإللكير

اك  -اسم االستمارة  طلب االشير

 االسم و النسب / اسم المقاولة

ي استمارة طلب القرار اإلداري 
 جميع المعطيات المطلوبة من المرتفق ف 

 عنوان المقر

 عنوان المحل موضوع الربط بالكهرباء 

 مجموع قوة المحوالت 

 القوة المكتتبة المطلوبة 
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ي طلب  2.2
 القرار اإلداري اإلدارة أو اإلدارات المعنية بتلقر

ي   أرقام الهاتف
ون  يدي العنوان اإللكير  اسم اإلدارة  العنوان الير

  

 اإلدارات  المعنية

06-62-73-02-12 

06-62-73-16-17 

080-200-23-23 

05-23-34-21-98 

secretariat.radeej@gmail.com 
service.client@radeej.ma 

 شارع حمان الفطواكي الجديدة 

المستقلة الجماعية لتوزي    ع الماء والكهرباء الوكالة 
 والتطهير السائل بإقليمي الجديدة وسيدي بنور 

(RADEEJ) 

 

ي المسطرة اإلدارية المتعلقة بالقرار اإلداري  3.2
 اإلدارة أو اإلدارات المعنية بدراسة ومعالجة القرار اإلداري ودورها ف 

ي المسطرة اإلدارية 
 اسم اإلدارة  المختصة المصلحة  دورها ف 

 للوكالة  المصلحة التجارية التابعة  إيداع الطلب  

الوكالة المستقلة الجماعية لتوزي    ع الماء والكهرباء والتطهير السائل بإقليمي الجديدة وسيدي  
 بنور

 للوكالة المصلحة التجارية التابعة  إنجاز المسطرة 

 التابعة للهيئة الموزعة المصالح التقنية  تقديم الخدمة المطلوبة

 

 اإلدارة أو اإلدارات المعنية بتسليم القرار اإلداري 4.2

ي  أرقام الهاتف 
ون  يدي العنوان اإللكير  اسم اإلدارة  العنوان الير

 

 اإلدارات  المعنية

06-62-73-02-12 

06-62-73-16-17 

080-200-23-23 

05-23-34-21-98 

secretariat.radeej@gmail.com 
service.client@radeej.ma 

 شارع حمان الفطواكي الجديدة 
الوكالة المستقلة الجماعية لتوزي    ع الماء والكهرباء 
 والتطهير السائل بإقليمي الجديدة وسيدي بنور 
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 والمستندات المطلوبة الوثائق 5.2

اإلدارة المكلفة بإصدار  
 أو المستند الوثيقة 

هل يمكن لهذه الوثيقة  
أن تكون موضوع تبادل 

 بي   اإلدارات؟

الفئات الفرعية )مثال:  
وجون..(   القارصون، المتر 

 تسمية الوثيقة أو المستند الفئات المعنية

اك مع بيان القوة الكهربائية المتعاقد عليها؛طلب  جميع الفئات المعنية بالقرار اإلداري المحددة أعاله  - ال -   االشير

 نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف؛  جميع الفئات المعنية بالقرار اإلداري المحددة أعاله  - ال -

 وثيقة إثبات تفويض اإلمضاء بالنسبة للشخص المفوض له؛     جميع الفئات المعنية بالقرار اإلداري المحددة أعاله  - ال -

 وحسب الحالة:   - - -

 نسخة من رسم الملكية بالنسبة للمال؛  - جميع الفئات المعنية بالقرار اإلداري المحددة أعاله  - نعم المحافظة العقارية 

 نسخة من ترخيص المالك موقعة ومصادق عىل صحة إمضائها؛   - جميع الفئات المعنية بالقرار اإلداري المحددة أعاله  - ال -

 وبالنسبة لألشخاص المعنويير  تضاف الوثائق التالية:  - - - -

  نسخة من السجل التجاري مصادق عليها؛     .    المقاوالت - ال -

 نسخة من القانون األساسي مصادق عليها؛      .    المقاوالت - ال -

 خاتم المؤسسة.      .    المقاوالت - ال -

 

 الواجب أداؤها من طرف المرتفقالمصاريف والرسوم واألتاوى  6.2

 التسمية المراجع القانونية المبلغ  عنارص االحتساب اإلدارة المكلفة بالتحصيل 

الوكالة المستقلة الجماعية لتوزي    ع 
الماء والكهرباء والتطهير السائل 
 بإقليمي الجديدة وسيدي بنور 

  الواجبات تختلف حسب الحالة
 وتشمل: 

 تكاليف وضع آلية عد االستهالك؛ 
ة( حسب   تسبيق عىل االستهالك )ذخير

 ؛ KVAالقوة الكهربائية المتعاقد عليها ب  
اك.    مصاريف عقد االشير

 المبالغ تختلف حسب الحالة
 للوكالة؛ قرارات المجالس اإلدارية  -
 دفير التحمالت الوكالة.  -

ي شبكة الكهرباء من الضغط 
اك ف  االشير
 المتوسط 

 

 

 

a.bassioumi
Texte surligné 



 المتعلق بتبسيط المساطر  19-55القانون رقم  مصنفات القرارات اإلدارية  

 

 
15 

 

 بيان مراحل المسطرة اإلدارية 7.2

الجهة المعنية  
 بالمرحلة 

مخرج  
 المرحلة 

تكلفة 
 المرحلة 

مدة الحصول  
عىل مخرج  
 المرحلة 

وط إتمام   شر
 المرحلة 

 كيفية إتمام المرحلة

اسم  
 المرحلة 

رقم  
 المرحلة 

 تسلم مخرج المرحلة 
 المرحلة إيداع طلب الحصول عىل مخرج  تتبع مسار معالجة الطلب

منصة 
ونية   إلكير

الحضور  
ي  الشخصي 

ون   بريد إلكير
 مركز اتصال
ي 
 أو رقم هاتق 

ونية   منصة إلكير
الحضور  
 الشخصي 

ونية   منصة إلكير
الحضور 
 الشخصي 

RADEEJ - - - 

التوفر عىل  

الوثائق 

 المطلوبة

- - 
secretariat.radeej@gmail.com 

service.client@radeej.ma 

06-62-73-02-12 

06-62-73-16-17 

080-200-23-23 

05-23-34-21-98 

www.digiradeej.radeej.ma - www.digiradeej.radeej.ma 1 إيداع الطلب  نعم 

RADEEJ 

اك   عقد االشير

ي شبكة  
ف 

الكهرباء من 

الضغط  

 المتوسط 

تختلف  

حسب  

 الحالة 

 نعم - - -
secretariat.radeej@gmail.com 

service.client@radeej.ma 

06-62-73-02-12 

06-62-73-16-17 

080-200-23-23 

05-23-34-21-98 

www.digiradeej.radeej.ma - - -  
إنجاز 
 المسطرة 

2 

RADEEJ 

ي  
اك ف  االشير

شبكة 

الكهرباء من 

الضغط  

 المتوسط 

يومان  

)يضاف إىل  

هذه المدة  

أجل إنجاز  

ي حالة  
الربط ف 

 ربط جديد( 

وط   ام شر احير

 - السالمة 
- 

secretariat.radeej@gmail.com 

service.client@radeej.ma 

06-62-73-02-12 

06-62-73-16-17 

080-200-23-23 

05-23-34-21-98 

- - - -  
تقديم 

الخدمة  
 المطلوبة 

3 

 

 (( 3رقم ) المرفقمدرج ضمن المرفقات ب  لوثيقةنموذج ا) نموذج مخرج القرار اإلداري 8.2

ي شبكة الكهرباء من الضغط المتوسط
اك ف  ونية المرفقة اسم  عقدة االشير  الوثيقة اإللكير
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ات التقنية أو البحوث العمومية عند االقتضاء  -3 وط إنجاز الخير  حاالت وشر

ة أو   هل سيؤدي إنجاز الخير
البحث العمومي  إىل تجاوز  

يوما لمعالجة طلب   60سقف 
 الحصول عىل القرار اإلداري؟ 

المخرجات 
  المطلوبة 

الجهة المعنية  
ورةباإلنجاز عند    الض 

آجال إنجاز  
ة أو البحث   الخير

  العمومي 

ة أو   نوعية الخير
  البحث العمومي 

 المراجع القانونية
ة  تسمية الخير

التقنية أو 
 البحث العمومي 

  

  رقم المادة
 أو المواد

رقم 
المرجع 
ي 
 القانون 

نوعية 
المرجع 
ي 
 القانون 

ي 
 اسم المرجع القانون 

 ال

قبول الطلب  
واستكمال المسطرة 
قصد الحصول عىل  

اك؛    االشير
أو رفض الطلب مع 

 التعليل 

الوكالة المستقلة 
الجماعية لتوزي    ع الماء 

والكهرباء والتطهير  
السائل بإقليمي 

 الجديدة وسيدي بنور 

 يومان 

ي وجمع  
بحث تقن 

المعطيات 
اك   الخاصة باالشير

- - - 
 للوكالة ؛ قرارات المجالس اإلدارية 
 دفير التحمالت الوكالة. 

 المعاينة التقنية 

 

 األجل المحدد لرد اإلدارة عىل طلب المرتفق -4
 

ي حالة ربط جديد( 
 يومان )يضاف إىل هذه المدة أجل إنجاز الربط ف 

 

تبة عىل سكوت اإلدارة داخل األجل المحدد  -5  اآلثار المير

 مشموال بمبدأ سكوت اإلدارة بمثابة موافقة؟ برأيكم، هل يمكن لهذا القرار اإلداري أن يكون  ال

ي حالة اعتبار سكوت اإلدارة بمثابة موافقة - 
حة لتكون مكلفة بتسليم القرار اإلداري أو إشهاد بالسكوت ف   اإلدارة المقير

 - 
ي حالة االمتناع عن تسليم  

ي أو الذي يمكن اللجوء إليها أو إليه ف 
اح السلطة الحكومية أو المسؤول اإلداري النر اقير

 القرار اإلداري أو اإلشهاد بالسكوت 
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ي غير حالة اعتبار سكوت اإلدارة بمثابة موافقة(  -6

 طرق الطعن المتاحة للمرتفق )يلجأ إىل تحديد طرق الطعن ف 

ي اآلجال المحددة مع تعليل أسباب الرفض يمكن للمرتفق سلك المساطر    
ي ف  ي حالة الرد السلنر

ف 
 القانونية الجاري بها العمل 

ي حالة سكوت اإلدارة بعد  
ي أو الذي يمكن اللجوء إليها أو إليه ف 

تحديد السلطة الحكومية أو المسؤول اإلداري  النر
ي حالة ردها 

ي انقضاء اآلجال المحددة أو ف   السلنر

- 
ي 
ابية، أو مجموعاتها، أو هيئاتها، تحديد السلطة النر بالنسبة للقرارات اإلدارية المسلمة من طرف الجماعات الير

ي حالة عدم الرد عىل طعن المرتفق 
، حسب الحالة، ف  يمكن للمرتفق اللجوء إليها عىل المستوى الجهوي أو اإلقليمي

 داخل اآلجال المحددة
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ب و/أو الكهرباء [3]القرار اإلداري رقم  اك المتعلق بالماء الصالح للشر  فسخ عقد االشتر

 

 مراجع القرار اإلداري    -1

ب و/أو الكهرباء  اك المتعلق بالماء الصالح للشر  تسمية القرار اإلداري فسخ عقد االشتر

 رمز القرار اإلداري  اإلدارية [ ] خاص بكتابة اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر و اإلجراء ات 

 

 المراجع القانونية للقرار اإلداري  

رقم المادة أو المواد المتعلقة بالقرار  
 اإلداري  

ي 
ي  رقم المرجع القانون 

ي  نوعية المرجع القانون 
 اسم المرجع القانون 

-   -  - 
والكهرباء والتطهير السائل بإقليمي المستقلة الجماعية لتوزي    ع الماء  دفير التحمالت الوكالة
 .الجديدة وسيدي بنور

 

ب و/أو الكهرباء  -  اك المتعلق بالماء الصالح للشر  فسخ عقد االشير

 الحصول عىل فاتورة حض الحساب  - 
  الغاية من المسطرة

وط الحصول عىل القرار اإلداري   التوفر عىل الوثائق المطلوبة  شر

اك  وط توجيه ط الملحقات التجارية التابعة للوكالةإلحدى توجيه طلب فسخ عقد االشير ي الخانة جانبه شر
 لب المرتفق نحو اإلدارة المعنية المرجو تحديد ف 
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 فئات المرتفقير   معنيون بالقرار اإلداري ؟

  المرتفق المستفيد 

 المغاربة المقيمون بالمغرب  نعم

 المغاربة المقيمون بالخارج نعم

 األجانب المقيمون بالمغرب نعم

 السياح األجانب ال

 المستثمرون  نعم

 المقاوالت نعم

 المهنيون نعم

 اإلدارات  نعم

 التعاونيات نعم

 الجمعيات نعم

 

 المسطرة اإلدارية المتعلقة بالقرار اإلداري  -2
 

 وذج استمارة طلب القرار اإلداري نم 1.2

ونية المرفقة  (( 4رقم ) المرفقمدرج ضمن المرفقات ب لوثيقةنموذج ا) اسم الوثيقة اإللكير

اك  اسم االستمارة  طلب فسخ عقد االشير

 االسم الشخصي 

ي استمارة طلب القرار اإلداري  
 جميع المعطيات المطلوبة من المرتفق ف 

 االسم العائىلي 

اك )القطاع اك - مراجع االشير  ( …رقم عقد االشير

اك    عنوان االشير

ك )امضاء مصحح(  توقيع المشير
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ي طلب القرار اإلداري  2.2
 اإلدارة أو اإلدارات المعنية بتلقر

ي العنوان  أرقام الهاتف
ون  يدي اإللكير  اسم اإلدارة  العنوان الير

  

 اإلدارات  المعنية

06-62-73-02-12 

06-62-73-16-17 

080-200-23-23 

05-23-34-21-98 

secretariat.radeej@gmail.com 
service.client@radeej.ma 

 شارع حمان الفطواكي الجديدة 

والكهرباء الوكالة المستقلة الجماعية لتوزي    ع الماء 
 والتطهير السائل بإقليمي الجديدة وسيدي بنور 

(RADEEJ) 

 

ي المسطرة اإلدارية المتعلقة بالقرار اإلداري  3.2
 اإلدارة أو اإلدارات المعنية بدراسة ومعالجة القرار اإلداري ودورها ف 

ي المسطرة اإلدارية 
 اسم اإلدارة  المصلحة المختصة  دورها ف 

 للوكالة  المصلحة التجارية التابعة  إيداع الطلب  

الوكالة المستقلة الجماعية لتوزي    ع الماء والكهرباء والتطهير السائل بإقليمي الجديدة وسيدي  
 بنور

 المصلحة التجارية التابعة للوكالة  إنجاز المسطرة 

 المصالح التقنية التابعة للهيئة الموزعة  تقديم الخدمة المطلوبة

 

 اإلدارة أو اإلدارات المعنية بتسليم القرار اإلداري 4.2

ي  أرقام الهاتف
ون  يدي العنوان اإللكير  اسم اإلدارة  العنوان الير

 

 اإلدارات  المعنية
06-62-73-02-12 

06-62-73-16-17 

080-200-23-23 

05-23-34-21-98 

secretariat.radeej@gmail.com 
service.client@radeej.ma 

 شارع حمان الفطواكي الجديدة 
الوكالة المستقلة الجماعية لتوزي    ع الماء والكهرباء 
 والتطهير السائل بإقليمي الجديدة وسيدي بنور 
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 الوثائق والمستندات المطلوبة 5.2

اإلدارة المكلفة بإصدار  
 أو المستند الوثيقة 

هل يمكن لهذه  
تكون  الوثيقة أن 

موضوع تبادل بي   
 اإلدارات؟ 

الفئات الفرعية  
)مثال: القارصون،  
وجون..(  المتر 

 تسمية الوثيقة أو المستند الفئات المعنية

 جميع الفئات المعنية بالقرار اإلداري المحددة أعاله  - ال -

ي حالة عدم وفاء الزبون بواجباته فإن 
ك )ملحوظة: ف  فسخ بطلب من المشير

اك(: الفسخ يكون   مفروضا من طرف الموزع طبقا لبنود عقدة االشير

اك )مطبوع يسحب من عند الموزع(؛ -  طلب فسخ عقد االشير

 نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف؛   -

  وثيقة إثبات تفويض اإلمضاء بالنسبة للشخص المفوض له   -

 

 المصاريف والرسوم واألتاوى الواجب أداؤها من طرف المرتفق 6.2

 التسمية المراجع القانونية المبلغ  عنارص االحتساب اإلدارة المكلفة بالتحصيل 

الوكالة المستقلة الجماعية لتوزي    ع 
الماء والكهرباء والتطهير السائل 
 بإقليمي الجديدة وسيدي بنور 

 تسوية الوضعية مع الزبون: 
إما هناك رسوم عىل الزبون أن    -

 يؤديها؛ 

 عوضه. تأن  الوكالة إما عىل ا   -

 حسب فاتورة حض الحساب 

 للوكالة؛ قرارات المجالس اإلدارية  -
المحددة لتعاريف بيع الطاقة القرارات الوزارية  -

ب واتاوات التطهير   الكهربائية والماء الصالح للشر
 السائل؛

 دفير التحمالت الوكالة.  -

اك المتعلق بالماء   فسخ عقد االشير
ب و/أو الكهرباء  الصالح للشر
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 مراحل المسطرة اإلدارية بيان 7.2

الجهة المعنية 
 بالمرحلة 

مخرج 
 المرحلة

تكلفة 
 المرحلة

مدة  
الحصول 
عىل مخرج  
 المرحلة

وط   شر
إتمام  
 المرحلة

 كيفية إتمام المرحلة

اسم 
 المرحلة

رقم 
 تتبع مسار معالجة الطلب  تسلم مخرج المرحلة  المرحلة

إيداع طلب الحصول عىل مخرج  
 المرحلة

ونية  منصة إلكير
الحضور  
 الشخصي 

ي 
ون   بريد إلكير

 مركز اتصال
ي 
 أو رقم هاتق 

ونية  منصة إلكير
الحضور  
 الشخصي 

ونية  منصة إلكير
الحضور  
 الشخصي 

RADEEJ - - - 

التوفر  

عىل  

الوثائق 

 المطلوبة

- - 
secretariat.radeej@gmail.com 

service.client@radeej.ma 

06-62-73-02-12 

06-62-73-16-17 

080-200-23-23 

05-23-34-21-98 

 نعم - - -
إيداع 
 الطلب

1 

RADEEJ - - - - - نعم 
secretariat.radeej@gmail.com 

service.client@radeej.ma 

06-62-73-02-12 

06-62-73-16-17 

080-200-23-23 

05-23-34-21-98 

- - 
- -  

إنجاز  
 المسطرة

2 

RADEEJ 

اتورة حض  ف

الحساب     

و استكمال  

مسطرة  

فسخ  

 العقدة 

حسب  

فاتورة  

حض  

 الحساب

 يومان  

ام   احير

وط   شر

 السالمة
- 

- 
secretariat.radeej@gmail.com 

service.client@radeej.ma 

06-62-73-02-12 

06-62-73-16-17 

080-200-23-23 

05-23-34-21-98 

- - 
- -  

تقديم 
الخدمة 
 المطلوبة

3 

 

 ((5رقم ) المرفقمدرج ضمن المرفقات ب لوثيقةنموذج ا)  ج مخرج القرار اإلدارينموذ  8.2

ونية المرفقة  فاتورة حض الحساب   اسم الوثيقة اإللكير
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ات التقنية أو البحوث العمومية عند االقتضاء  -3 وط إنجاز الخير  حاالت وشر

ة أو   هل سيؤدي إنجاز الخير
البحث العمومي  إىل تجاوز  

يوما لمعالجة طلب   60سقف 
 الحصول عىل القرار اإلداري؟ 

المخرجات 
  المطلوبة 

الجهة المعنية  
باإلنجاز عند 
ورة    الض 

آجال إنجاز  
ة أو البحث   الخير

  العمومي 

ة أو   نوعية الخير
  البحث العمومي 

 المراجع القانونية

ة  تسمية الخير
التقنية أو البحث 

  العمومي 

رقم 
أو   المادة

 المواد

رقم 
المرجع 
ي 
 القانون 

نوعية المرجع  
ي 
 القانون 

ي 
 اسم المرجع القانون 

 ال

استكمال مسطرة   
 فسخ العقدة 

الوكالة المستقلة 
الجماعية لتوزي    ع 
الماء والكهرباء 

والتطهير السائل 
بإقليمي الجديدة 

 وسيدي بنور 

 يوم واحد
معاينة العداد أو 

 إزالته
- - - 

 للوكالة ؛ قرارات المجالس اإلدارية 
 معاينة ميدانية  دفير التحمالت الوكالة. 

 

 األجل المحدد لرد اإلدارة عىل طلب المرتفق -4
 

 يومان  

 

تبة عىل سكوت اإلدارة داخل األجل المحدد   -5  اآلثار المير

 برأيكم، هل يمكن لهذا القرار اإلداري أن يكون مشموال بمبدأ سكوت اإلدارة بمثابة موافقة؟  ال

ي حالة اعتبار سكوت اإلدارة بمثابة موافقة - 
حة لتكون مكلفة بتسليم القرار اإلداري أو إشهاد بالسكوت ف   اإلدارة المقير

 - 
ي حالة االمتناع عن تسليم  

ي أو الذي يمكن اللجوء إليها أو إليه ف 
اح السلطة الحكومية أو المسؤول اإلداري النر اقير

 القرار اإلداري أو اإلشهاد بالسكوت 
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ي غير حالة اعتبار سكوت اإلدارة بمثابة موافقة(  -6
 طرق الطعن المتاحة للمرتفق )يلجأ إىل تحديد طرق الطعن ف 

ي اآلجال المحددة مع تعليل أسباب الرفض يمكن للمرتفق سلك    
ي ف  ي حالة الرد السلنر

ف 
 المساطر القانونية الجاري بها العمل 

ي حالة سكوت اإلدارة بعد انقضاء 
ي أو الذي يمكن اللجوء إليها أو إليه ف 

تحديد السلطة الحكومية أو المسؤول اإلداري  النر
ي حالة 

ي اآلجال المحددة أو ف   ردها السلنر

- 
ي يمكن 

ابية، أو مجموعاتها، أو هيئاتها، تحديد السلطة النر بالنسبة للقرارات اإلدارية المسلمة من طرف الجماعات الير
ي حالة عدم الرد عىل طعن المرتفق داخل اآلجال 

، حسب الحالة، ف  للمرتفق اللجوء إليها عىل المستوى الجهوي أو اإلقليمي
 المحددة
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ب والتطهت  السائل والكهرباء  [4]القرار اإلداري رقم   تجهت   التجزئات والمجموعات العقارية بشبكة الماء الصالح للشر
 

 مراجع القرار اإلداري    -1

ب والتطهت  السائل والكهرباء      تسمية القرار اإلداري تجهت   التجزئات والمجموعات العقارية بشبكة الماء الصالح للشر

 رمز القرار اإلداري  خاص بكتابة اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر و اإلجراء ات اإلدارية [ ] 

 

 المراجع القانونية للقرار اإلداري   

رقم المادة أو المواد المتعلقة 
 بالقرار اإلداري  

ي 
 رقم المرجع القانون 

نوعية المرجع  
ي 
 القانون 

ي 
 اسم المرجع القانون 

4-7-15 

18-24-29 
 ظهير  1-92-7

يف رقم    .  ي  1.92.7ظهير شر
المتعلق بالتجزئات  25.90( بتنفيذ القانون رقم  1992يونيو  17)  1412من ذي الحجة  15صادر ف 

ه وتتميمه؛   العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات كما تم تغيير

 ظهير  1-92-31 47.59
يف رقم    .  ي  1.92.31ظهير شر

المتعلق بالتعمير كما وقع    12.90( بتنفيذ القانون رقم 1992يونيو  17) 1412الحجة من ذي  15صادر ف 
ه وتتميمه؛  تغيير

 قرار الوزير 350-67 -
ي البنايات 1967يوليوز  15بتاري    خ  350- 67قرار وزير األشغال العمومية والمواصالت رقم    . 

ي بتقنير  المنشآت الكهربائية ف 
، القاض 

 بالكهرباء؛ وربطها 

 حول تطبيق القانون المتعلق بالجباية المحلية؛  1989دجنير  8/ م.ج.م بتاري    خ  288الدورية رقم    .  منشور الوزير  / م.ج.م  288 1-14الفقرة 

ي موضوع أشغال المقاولة؛ 1994نونير  14/ م.و.م.إ بتاري    خ  147الدورية رقم    .  منشور الوزير  / م.و.م.إ  147 -
 ف 

ي موضوع أشغال المقاولة؛  1995غشت  2/ م.و.م.إ بتاري    خ  82الدورية رقم    .  منشور الوزير  م.و.م.إ /  82 -
 ف 

ي موضوع أشغال المقاولة؛  2002يونيو  11/ م.و.م.إ بتاري    خ  86الدورية رقم    .  منشور الوزير  / م.و.م.إ  86 -
 ف 

 منشور الوزير  / م.و.م.إ  72 -
حول تخفيض نسب األتعاب وتتبع األشغال المحصلة برسم الخدمات المقدمة   2003مايو  5م.و.م.إ بتاري    خ /  72الدورية رقم    . 

؛   للمنعشير  والمنخرطير 

 منشور الوزير  / م.و.م.إ 164 -
والتطهير السائل حول المواصفات التقنية الخاصة بالتجهير  بالماء والكهرباء  2003غشت  22/ م.و.م.إ بتاري    خ 164الدورية رقم    . 

؛  المرتبط بمشاري    ع السكن اإلجتماعي

اير  9دورية بتاري    خ    .  منشور الوزير  193  -  متعلقة بتصنيف القواطع )الديسجانكتور( التفاضلية للوحات مراقبة المنشآت من الصنف األول؛     2004فير

 ، المتعلقة بتبسيط مسطرة ربط المقاوالت بشبكات توزي    ع الكهرباء؛ 2013ماي  29بتاري    خ   41دورية وزير الداخلية رقم    .  منشور الوزير  41  -

-  6205D/ 6205الدورية رقم    .  منشور الوزير  م.و.م.إD/ ي التجهير  بالماء، الكهرباء والتطهير السائل؛ 2014نونير  20م.و.م.إ بتاري    خ
 المتعلقة بالمساهمات ف 
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رقم المادة أو المواد المتعلقة 
 بالقرار اإلداري 

ي 
 رقم المرجع القانون 

نوعية المرجع  
ي 
 القانون 

ي 
 اسم المرجع القانون 

 مرسوم  577 -18- 02  -

وط منح  2019)يونيو   1440شوال  8بتاري    خ  577 – 18-  02مرسوم رقم    .  ( المصادق عىل الضابط العام للبناء والذي يحدد شكل وشر
يعية المتعلقة  بالتعمير والتجزءات العقارية الرخص وكذا الوثائق االزمة لملفات طلبات الرخص المقررة بموجب النصوص التشر

 والتجمعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها. 

-  D5808  الدورية الوزارية عدد    .  منشور الوزيرD5808   2019يوليوز  15بتاري    خ . 

 قرار الوزير 2064-19  -

ك لوزير الداخلية ووزير االقتصاد والمالية    .  ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير إعداد  القرار المشير
ي والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة ووزير الصناعة والتجارة واالقتصاد الرقمي رقم

اب الوطن  بتفعيل مساطر التدبير    2064.19الير
 المطابق وتسليمها. الالمادي المتعلقة بإيداع ودراسة طلبات الرخص ورخص السكن وشواهد  

 قرار الوزير 337-20  -

ي والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة ووزير الداخلية رقم    . 
اب الوطن  ك لوزيرة إعداد الير ي   337.20القرار المشير

جمادى   25الصادر ف 
يعية المتعلقة بالتعمير ( الذي يحدد الوثائق االزمة لملفات طلبات الرخص المقررة بموجب 2020يناير  21)  1441األوىل  النصوص التشر

 والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها. 

 قرار الوزير 338-20  -

ي والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة ووزير الصناعة    . 
اب الوطن  ك لوزير الداخلية ووزيرة إعداد الير والتجارة واالقتصاد  القرار المشير

( والذي يحدد كيفيات تفعيل مساطر التدبير 2020يناير 21)  1441جمادى األوىل   25الصادر بتاري    خ  338.20األخض  والرقمي رقم 
 الالمادي المتعلقة بإيداع ودراسة طلبات الرخص ورخص السكن وشواهد المطابقة وتسليمها. 

-  1205D قرار الوزير 
المتعلقة بأشغال تجهير  التجزئات العقارية والمجموعات السكنية واجال   2020يونيو  18م.و.م.إ بتاري    خ /1205Dالدورية رقم    . 

 انجازها؛ 

1203د   - اير  8/م.و.م.إ بتاري    خ 1203الدورية رقم د    .  قرار الوزير   ي أداء تقويمات التجهير  والربط 2011فير
ي موضوع منح التسهيالت ف 

 ف 

3774د   - ي أداء تقويمات التجهير  والربط .  2011أبريل  25/م.و.م.إ بتاري    خ 3774الدورية رقم د   .  قرار الوزير 
ي موضوع منح التسهيالت ف 

 ف 

 قرارات المجالس اإلدارية بالنسبة للوكاالت المستقلة لتوزي    ع الماء والكهرباء؛   .  - - -

كات التدبير المفوض؛عقود التدبير المفوض والقرارات    .  - - -  المرتبطة بها، بالنسبة لشر

 دفير التحمالت للموزع.    .  - - -

 

ب والتطهير السائل والكهرباء   الغاية من المسطرة تجهير  التجزئات والمجموعات العقارية بشبكة الماء الصالح للشر

وط الحصول عىل القرار اإلداري   التوفر عىل الوثائق المطلوبة    شر

وط توجيه طلب المرتفق نحو اإلدارة المعنية   توجيه طلب الربط مرفقا بالوثائق المطلوبة من خالل البوابة الرقمية للوكالة   ي الخانة جانبه شر
 المرجو تحديد ف 
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 فئات المرتفقير   معنيون بالقرار اإلداري ؟

  المرتفق المستفيد 

 المغاربة المقيمون بالمغرب  نعم

 المغاربة المقيمون بالخارج نعم

 األجانب المقيمون بالمغرب نعم

 السياح األجانب ال

 المستثمرون  نعم

 المقاوالت نعم

 المهنيون نعم

 اإلدارات  نعم

 التعاونيات نعم

 الجمعيات نعم

 

 المسطرة اإلدارية المتعلقة بالقرار اإلداري  -2
 

 وذج استمارة طلب القرار اإلداري نم 1.2

ونية المرفقة   اسم الوثيقة اإللكير

ب والتطهير السائل والكهرباءطلب   اسم االستمارة  تجهير  التجزئات والمجموعات العقارية بشبكة الماء الصالح للشر

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو ما يعادلها. 

ي استمارة طلب القرار اإلداري  
 جميع المعطيات المطلوبة من المرتفق ف 

 .  النظام األساسي والسجل التجاري بالنسبة لألشخاص المعنويير 

وع المرخص له. (dwgنسخة ورقية و رقمية )   من تصميم المشر

 نسخة من دفير التحمالت المرخص له 

 عليها أو ما يعادلها. نسخة من شهادة الملكية أو رخصة مصادق 

ي حالة المجموعات العقارية و اإلقامات السكنية
 نسخة من رخصة البناء ف 

ي حالة المجموعات العقارية و اإلقامات السكنية
 نسخة مصادق عليها لمختلف التصاميم المعمارية ف 
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ب  طلب  اسم االستمارة  والتطهير السائل والكهرباءتجهير  التجزئات والمجموعات العقارية بشبكة الماء الصالح للشر

ي تربط  رسم يوضح موضع العدادات و علب التوزي    ع و القطع, علوها,
عددها, ونوع وخصائص األسالك الكهربائية النر

ي حالة المجموعات العقارية و اإلقامات السكنية
 بينها وموضعها ف 

ي استمارة طلب 
القرار اإلداري جميع المعطيات المطلوبة من المرتفق ف   

ي حالة المجموعات  (Tableau de contenanceجدول تفصيىلي )
مصادق عليه من طرف المهندس المعماري ف 

 العقارية و اإلقامات السكنية

ي حالة ذلك
 شهادة لبناء السكن االجتماعي ف 

 االسم و النسب

ي 
كة, رقم التسجيل, اسم و نسب ممثلها مع الوكالة ف   حالة ذلكاسم الشر

 العنوان

 رقم بطاقة التعريف الوطنية 

 رقم الهاتف

ي 
ون  يد اإللكير  الير

وع    المعلومات العقارية للمشر

وع   ي المشر
 الموضع الجغراف 

وع   نوع المشر

 تطهير سائل( ,إنارة, ماء نوع الربط )كهرباء,

خيص   رقم و تاري    خ الير

 

ي طلب القرار اإلداري اإلدارة أو اإلدارات المعنية  2.2
 بتلقر

ي  أرقام الهاتف
ون  يدي العنوان اإللكير  اسم اإلدارة  العنوان الير

 اإلدارات  المعنية
06-62-73-02-12 

06-62-73-16-17 

080-200-23-23 

05-23-34-21-98 

secretariat.radeej@gmail.com 
service.client@radeej.ma 
digiradeej@radeej.ma 

 

 شارع حمان الفطواكي الجديدة 

الوكالة المستقلة الجماعية لتوزي    ع الماء والكهرباء 
 والتطهير السائل بإقليمي الجديدة وسيدي بنور 

(RADEEJ) 

 

 

 

 

mailto:secretariat.radeej@gmail.com
mailto:service.client@radeej.ma
mailto:digiradeej@radeej.ma
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ي المسطرة اإلدارية المتعلقة بالقرار اإلداري  3.2
 اإلدارة أو اإلدارات المعنية بدراسة ومعالجة القرار اإلداري ودورها ف 

ي المسطرة اإلدارية 
 اسم اإلدارة  المصلحة المختصة  دورها ف 

 المصلحة التجارية التابعة ل للوكالة  استقبال و المراجعة اإلدارية الطلب 

الوكالة المستقلة الجماعية لتوزي    ع الماء والكهرباء والتطهير السائل بإقليمي الجديدة وسيدي  
 بنور

 المصلحة التجارية التابعة ل للوكالة  إنجاز المسطرة 

 المصالح التقنية التابعة للهيئة الموزعة  الخدمة المطلوبةتقديم 

 اإلدارة أو اإلدارات المعنية بتسليم القرار اإلداري 4.2

ي  أرقام الهاتف 
ون  يدي العنوان اإللكير  اسم اإلدارة  العنوان الير

 اإلدارات  المعنية
06-62-73-02-12 

06-62-73-16-17 

080-200-23-23 

05-23-34-21-98 

secretariat.radeej@gmail.com 
service.client@radeej.ma 
digiradeej@radeej.ma  

 جديدة شارع حمان الفطواكي ال

الوكالة المستقلة الجماعية لتوزي    ع الماء والكهرباء 
 والتطهير السائل بإقليمي الجديدة وسيدي بنور 

(RADEEJ) 

 

 والمستندات المطلوبة الوثائق 5.2

اإلدارة المكلفة بإصدار 
 أو المستند  الوثيقة 

هل يمكن لهذه الوثيقة  
أن تكون موضوع تبادل  

 بي   اإلدارات؟ 

الفئات  
 الفرعية  

 تسمية الوثيقة أو المستند  الفئات المعنية 

 طلب مقدم من طرف المنعش )نموذج مطبوع يسحب من عند الموزع(؛ جميع الفئات المعنية بالقرار اإلداري المحددة أعاله  - ال -

 دفير تحمالت التجزئة أو المجموعات العقارية مصادق عليه من طرف المصالح المختصة؛    جميع الفئات المعنية بالقرار اإلداري المحددة أعاله  - نعم الجماعة 

 البنايات مصادق عليه من طرف المصالح المختصة؛  تصاميم التجزئة او جميع الفئات المعنية بالقرار اإلداري المحددة أعاله  - نعم الجماعة 

 رخصة البناء؛  اإلداري المحددة أعاله جميع الفئات المعنية بالقرار  - نعم الجماعة 

 جميع الفئات المعنية بالقرار اإلداري المحددة أعاله  - ال -
( ودراسة  ي تصاميم شبكة تطهير السائل وإيصالها بالشبكة الموجودة )رسم ومظهر جاننر

 شاملة منجزة من طرف مكتب الدراسات؛

 المحددة أعاله جميع الفئات المعنية بالقرار اإلداري  - ال -
ب وإيصالها بالشبكة الموجودة )رسم ومظهر  تصاميم شبكات الكهرباء والماء الصالح للشر

ي حالة طلبها من الموزع؛
( ودراسة شاملة منجزة من طرف مكتب الدراسات ف  ي  جاننر

mailto:secretariat.radeej@gmail.com
mailto:service.client@radeej.ma
mailto:digiradeej@radeej.ma
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اإلدارة المكلفة بإصدار 
 أو المستند  الوثيقة 

هل يمكن لهذه الوثيقة  
أن تكون موضوع تبادل  

 اإلدارات؟ بي   

الفئات  
 الفرعية  

 تسمية الوثيقة أو المستند  الفئات المعنية 

 تصميم يوضح موقع حاضنة العدادات بالنسبة للمجموعات العقارية؛ جميع الفئات المعنية بالقرار اإلداري المحددة أعاله  - نعم الجماعة 

 جميع الفئات المعنية بالقرار اإلداري المحددة أعاله   - ال -

ب  ي تتطلب إنجاز مراكز التحويل أو منشئات الماء الصالح للشر
بالنسبة للمشاري    ع النر

أو  والتطهير السائل، شهادة التنازل عىل القطع األرضية من أجل إنشاء هذه المراكز
 المنشآت؛

 الملكية؛ شهادة  جميع الفئات المعنية بالقرار اإلداري المحددة أعاله  - نعم المحافظة العقارية 

 جميع الفئات المعنية بالقرار اإلداري المحددة أعاله  - ال -
السكنية والمساحات    بطاقة تقنية من طرف المهندس المعماري يوضح عدد الوحدات

 المبنية؛

 تصاميم الطرق والمنشآت النموذجية؛ جميع الفئات المعنية بالقرار اإلداري المحددة أعاله  - نعم الجماعة 

 جميع الفئات المعنية بالقرار اإلداري المحددة أعاله  - نعم الجماعة 
المجموعات العقارية  حسب المستويات والواجهات )بالنسبة للعمارة(  تصاميم التجزئة أو

 مصادق عليها من طرف المصالح المختصة؛

وع؛  أعاله جميع الفئات المعنية بالقرار اإلداري المحددة  - نعم المحافظة العقارية   نسخة من تصميم تحديدي للمشر

؛ جميع الفئات المعنية بالقرار اإلداري المحددة أعاله  - ال - مة بير  المنعش العقاري والدولة بالنسبة للسكن االجتماعي  نسخة من االتفاقية المير

 الوطنية للتعريف؛ نسخة من البطاقة  جميع الفئات المعنية بالقرار اإلداري المحددة أعاله  - ال -

 وثيقة إثبات تفويض اإلمضاء بالنسبة للشخص المفوض له؛  جميع الفئات المعنية بالقرار اإلداري المحددة أعاله  - ال -

 وبالنسبة لألشخاص المعنويير  تضاف الوثائق التالية:  - - - -

 نسخة من السجل التجاري مصادق عليها؛ المقاوالت - ال -

 نسخة من القانون األساسي مصادق عليها؛  المقاوالت - ال -

 خاتم المؤسسة.  المقاوالت - ال -

 

 

 

 

 

 

 

 



 المتعلق بتبسيط المساطر  19-55القانون رقم  مصنفات القرارات اإلدارية  

 

 
31 

 

 المصاريف والرسوم واألتاوى الواجب أداؤها من طرف المرتفق 6.2

 التسمية المراجع القانونية المبلغ  عنارص االحتساب اإلدارة المكلفة بالتحصيل 

لتوزي    ع الوكالة المستقلة الجماعية 
الماء والكهرباء والتطهير السائل 
 بإقليمي الجديدة وسيدي بنور 

 وتشمل:  الحالةالواجبات تختلف حسب 

ي البنية التحتية للماء والتطهير السائل والكهرباء؛   - 
 المساهمة ف 

ي دفير - 
ي شبكات الماء والتطهير السائل المحددة ف 

المساهمات ف 

 ؛  تحمالت الوكالة

 مصاريف األتعاب وتتبع األشغال؛ - 

 مصاريف الدراسات؛ - 

 التكاليف الحقيقية للتجهير  إذا ما أسندت األشغال للوكالة؛- 

 مصاريف تمديد الشبكات وربط التجزئات والمجموعات العقارية.   - 

 الحالةالمبالغ تختلف حسب 

قرارات المجالس اإلدارية    -
 للوكالة؛ 

 دفير تحمالت الوكالة.   -

تجهير  التجزئات والمجموعات  
العقارية بشبكة الماء الصالح  

ب والتطهير السائل والكهرباء  للشر

 

 مراحل المسطرة اإلدارية بيان 7.2

الجهة  
المعنية  
 بالمرحلة

 مخرج المرحلة
تكلفة 
 المرحلة 

مدة 
الحصول  
عىل مخرج 
 المرحلة 

وط إتمام   شر
 المرحلة 

 كيفية إتمام المرحلة 

اسم  
 المرحلة 

رقم 
 المرحلة 

 إيداع طلب الحصول عىل مخرج المرحلة تتبع مسار معالجة الطلب  تسلم مخرج المرحلة 

ونية   منصة إلكير
الحضور 
 الشخصي 

ي 
ون   بريد إلكير

 مركز اتصال
ي أو رقم 

 هاتق 
ونية   منصة إلكير

الحضور 
 الشخصي 

ونية   منصة إلكير
الحضور 
 الشخصي 

RADEEJ  بالمجان إقرار االستالم - 

التوفر عىل  

الوثائق 

 المطلوبة 

www.digiradeej.radeej.ma ال 

secretariat.radeej@gmail.com 

service.client@radeej.ma 

digiradeej@radeej.ma 

06-62-73-02-12 

06-62-73-16-17 

080-200-23-23 

05-23-34-21-98 

www.digiradeej.radeej.ma ال www.digiradeej.radeej.ma ال 
إيداع  
 الطلب 

1 

RADEEJ  التقويم 
 بالمجان

:  التقويم  

يوما 30  

التوفر عىل  

الوثائق 

 المطلوبة 
www.digiradeej.radeej.ma ال 

secretariat.radeej@gmail.com 

service.client@radeej.ma 

digiradeej@radeej.ma 

06-62-73-02-12 

06-62-73-16-17 

080-200-23-23 

05-23-34-21-98 

www.digiradeej.radeej.ma 
 ال

www.digiradeej.radeej.ma 
إنجاز  ال

 المسطرة 
2 

RADEEJ 

' اشغال الربطإنجاز  ' 

محض  التسليم   '

ات   المؤقت لتجهير 

التجزئات والمجموعات  

العقارية بشبكة الماء  

ب والتطهير   الصالح للشر

 السائل والكهرباء

- 

المدة  

تختلف  

حسب 

حجم أشغال  

وع  المشر

- 
- 

- 

secretariat.radeej@gmail.com 

service.client@radeej.ma 

digiradeej@radeej.ma 

06-62-73-02-12 

06-62-73-16-17 

080-200-23-23 

05-23-34-21-98 

 ال - ال -
تقديم 
الخدمة  
 المطلوبة 

3 
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 نموذج مخرج القرار اإلداري  8.2

 ((6رقم ) المرفقمدرج ضمن المرفقات ب لوثيقةنموذج ا) التقويم - 
ات التجزئات  -  ب والتطهير السائل والكهرباءمحض  التسليم المؤقت لتجهير   والمجموعات العقارية بشبكة الماء الصالح للشر

ونية المرفقة اسم   الوثيقة اإللكير

 

ات التقنية أو البحوث العمومية عند االقتضاء -3 وط إنجاز الخير   حاالت وشر

ة أو   هل سيؤدي إنجاز الخير
البحث العمومي  إىل تجاوز  

يوما لمعالجة طلب   60سقف 
 الحصول عىل القرار اإلداري؟ 

  المخرجات المطلوبة 
الجهة المعنية  

ورة   باإلنجاز عند الض 

آجال إنجاز  
ة أو البحث   الخير

  العمومي 

ة أو   نوعية الخير
  البحث العمومي 

 المراجع القانونية

ة  تسمية الخير
التقنية أو البحث 

 العمومي 

  

رقم 
أو   المادة

 المواد

رقم 
المرجع 
ي 
 القانون 

نوعية 
المرجع 
ي 
 القانون 

ي 
 اسم المرجع القانون 

 التقويم     ال

الوكالة المستقلة 
الجماعية لتوزي    ع الماء 

والكهرباء والتطهير  
السائل بإقليمي 

 الجديدة وسيدي بنور 

 يوما 30

فحص واعتماد    
الدراسات المقدمة 
 من طرف المرتفق؛ 

- - - 
 للوكالة؛ قرارات المجالس اإلدارية  - 

 دفير التحمالت الوكالة.  - 

المصادقة عىل  
الدراسات التقنية 

  للشبكات 

 نعم

محض  التسليم 
ات  المؤقت لتجهير 

التجزئات 
والمجموعات العقارية  
بشبكة الماء الصالح 

ب والتطهير   للشر
 السائل والكهرباء

 

الوكالة المستقلة 
الجماعية لتوزي    ع الماء 

والكهرباء والتطهير  
السائل بإقليمي 

 الجديدة وسيدي بنور 

حسب حجم 
وع؛   المشر

المراقبة   -
 الطبوغرافية؛

السهر عىل     -
ام  القواعد   احير
والمعايير التقنية 

 المعمول بها 

 -  -  - 
 للوكالة؛ قرارات المجالس اإلدارية  - 

 . دفير التحمالت الوكالة - 

مراقبة وتتبع  
 األشغال. 
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 األجل المحدد لرد اإلدارة عىل طلب المرتفق -4
 

  التقويم  يوما 30

وع   محض  التسليم المؤقت المدة تختلف حسب حجم أشغال المشر

 

 

تبة عىل سكوت اإلدارة داخل األجل المحدد  -5  اآلثار المير

 موافقة؟ برأيكم، هل يمكن لهذا القرار اإلداري أن يكون مشموال بمبدأ سكوت اإلدارة بمثابة  ال

ي حالة اعتبار سكوت اإلدارة بمثابة موافقة - 
حة لتكون مكلفة بتسليم القرار اإلداري أو إشهاد بالسكوت ف   اإلدارة المقير

 - 
ي حالة االمتناع عن تسليم القرار 

ي أو الذي يمكن اللجوء إليها أو إليه ف 
اح السلطة الحكومية أو المسؤول اإلداري النر اقير

 اإلداري أو اإلشهاد بالسكوت 

 
ي غير حالة اعتبار سكوت اإلدارة بمثابة موافقة(  -6

 طرق الطعن المتاحة للمرتفق )يلجأ إىل تحديد طرق الطعن ف 

ي اآلجال المحددة مع تعليل أسباب الرفض يمكن للمرتفق سلك    
ي ف  ي حالة الرد السلنر

ف 
 المساطر القانونية الجاري بها العمل 

ي حالة سكوت اإلدارة بعد  
ي أو الذي يمكن اللجوء إليها أو إليه ف 

تحديد السلطة الحكومية أو المسؤول اإلداري  النر
ي حالة ردها 

ي انقضاء اآلجال المحددة أو ف   السلنر

- 
ي يمكن 

ابية، أو مجموعاتها، أو هيئاتها، تحديد السلطة النر بالنسبة للقرارات اإلدارية المسلمة من طرف الجماعات الير
ي حالة عدم الرد عىل طعن المرتفق داخل 

، حسب الحالة، ف  للمرتفق اللجوء إليها عىل المستوى الجهوي أو اإلقليمي
 اآلجال المحددة 
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ب والتطهت  السائل للوحدات الصناعية   [5]القرار اإلداري رقم   الربط بشبكة الماء الصالح للشر

 

 مراجع القرار اإلداري  -1

ب والتطهت  السائل للوحدات الصناعية        الربط بشبكة الماء الصالح للشر
 تسمية القرار اإلداري

 رمز القرار اإلداري  اإلجراء ات اإلدارية [ ] خاص بكتابة اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر و 

 

 المراجع القانونية للقرار اإلداري 

رقم المادة أو المواد  
 المتعلقة بالقرار اإلداري  

ي 
 رقم المرجع القانون 

نوعية المرجع  
ي 
 القانون 

ي 
 اسم المرجع القانون 

4 -7 -15  
18 -24 -29  

 ظهير  7- 92- 1
يف رقم    .  ي  1.92.7ظهير شر

المتعلق بالتجزئات العقارية  25.90( بتنفيذ القانون رقم  1992يونيو  17)  1412ذي الحجة من  15صادر ف 
ه وتتميمه؛  والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات كما تم تغيير

 ظهير  31- 1-92 47-59
يف رقم    .  ي  1.92.31ظهير شر

المتعلق بالتعمير كما وقع    12.90( بتنفيذ القانون رقم 1992يونيو  17) 1412من ذي الحجة  15صادر ف 
ه وتتميمه؛  تغيير

يف رقم    .  ظهير  113- 1-16 -   المتعلق بالماء 36.15بتنفيذ القانون رقم  1437ذي القعدة  6الصادر بتاري    خ  1.16.113ظهير شر

 قرار الوزير 350-67  -
ي البنايات وربطها 1967يوليوز  15بتاري    خ  350- 67قرار وزير األشغال العمومية والمواصالت رقم    . 

ي بتقنير  المنشآت الكهربائية ف 
، القاض 

 بالكهرباء؛ 

 حول تطبيق القانون المتعلق بالجباية المحلية؛  1989دجنير  8/ م.ج.م بتاري    خ  288الدورية رقم    .  منشور الوزير  / م.ج.م  288 1- 14الفقرة 

ي موضوع أشغال المقاولة؛ 1994نونير  14/ م.و.م.إ بتاري    خ  147الدورية رقم    .  منشور الوزير  / م.و.م.إ  147 -
 ف 

ي موضوع أشغال المقاولة؛  1995غشت  2/ م.و.م.إ بتاري    خ  82الدورية رقم    .  منشور الوزير  / م.و.م.إ  82 -
 ف 

ي موضوع  2002يونيو  11/ م.و.م.إ بتاري    خ  86الدورية رقم    .  منشور الوزير  / م.و.م.إ  86 -
 أشغال المقاولة؛ ف 

 منشور الوزير  / م.و.م.إ  72 -
حول تخفيض نسب األتعاب وتتبع األشغال المحصلة برسم الخدمات المقدمة   2003مايو  5/ م.و.م.إ بتاري    خ  72الدورية رقم    . 

؛   للمنعشير  والمنخرطير 

 منشور الوزير  / م.و.م.إ 164 -
حول المواصفات التقنية الخاصة بالتجهير  بالماء والكهرباء والتطهير السائل المرتبط  2003غشت  22/ م.و.م.إ بتاري    خ 164الدورية رقم    . 

؛  بمشاري    ع السكن اإلجتماعي

اير  9دورية بتاري    خ    .  منشور الوزير  193  -  متعلقة بتصنيف القواطع )الديسجانكتور( التفاضلية للوحات مراقبة المنشآت من الصنف األول؛     2004فير

 ، المتعلقة بتبسيط مسطرة ربط المقاوالت بشبكات توزي    ع الكهرباء؛ 2013ماي  29بتاري    خ   41دورية وزير الداخلية رقم    .  منشور الوزير  41  -

-  6205D/ 6205الدورية رقم    .  منشور الوزير  م.و.م.إD/ ي التجهير  بالماء، الكهرباء والتطهير السائل؛ 2014نونير  20م.و.م.إ بتاري    خ
 المتعلقة بالمساهمات ف 



 المتعلق بتبسيط المساطر  19-55القانون رقم  مصنفات القرارات اإلدارية  

 

 
35 

 

رقم المادة أو المواد  
 المتعلقة بالقرار اإلداري  

ي 
 رقم المرجع القانون 

نوعية المرجع  
ي 
 القانون 

ي 
 اسم المرجع القانون 

 مرسوم  577- 18-  02  -

وط منح  2019)يونيو   1440شوال  8بتاري    خ  577 – 18-  02مرسوم رقم    .  ( المصادق عىل الضابط العام للبناء والذي يحدد شكل وشر
يعية المتعلقة  بالتعمير والتجزءات العقارية والتجمعات الرخص وكذا الوثائق االزمة لملفات طلبات الرخص المقررة بموجب النصوص التشر

 السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها. 

-  D5808  الدورية الوزارية عدد    .  منشور الوزيرD5808   2019يوليوز  15بتاري    خ . 

 قرار الوزير 19- 2064  -

ك لوزير الداخلية ووزير االقتصاد والمالية    .  ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير إعداد  القرار المشير
ي والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة ووزير الصناعة والتجارة واالقتصاد الرقمي رقم

اب الوطن  بتفعيل مساطر التدبير    2064.19الير
 المطابق وتسليمها. الالمادي المتعلقة بإيداع ودراسة طلبات الرخص ورخص السكن وشواهد  

 قرار الوزير 337-20  -

ي والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة ووزير الداخلية رقم    . 
اب الوطن  ك لوزيرة إعداد الير ي   337.20القرار المشير

جمادى   25الصادر ف 
يعية المتعلقة بالتعمير ( الذي يحدد الوثائق االزمة لملفات طلبات الرخص المقررة بموجب 2020يناير  21)  1441األوىل  النصوص التشر

 والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها. 

 قرار الوزير 338-20  -

ي والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة ووزير الصناعة    . 
اب الوطن  ك لوزير الداخلية ووزيرة إعداد الير والتجارة واالقتصاد األخض   القرار المشير

( والذي يحدد كيفيات تفعيل مساطر التدبير الالمادي 2020يناير  21)  1441جمادى األوىل  25الصادر بتاري    خ   338.20والرقمي رقم 
 المتعلقة بإيداع ودراسة طلبات الرخص ورخص السكن وشواهد المطابقة وتسليمها. 

اير  8/م.و.م.إ بتاري    خ 1203الدورية رقم د    .  قرار الوزير /م.و.م.إ 1203د   - ي أداء تقويمات التجهير  والربط 2011فير
ي موضوع منح التسهيالت ف 

 ف 

ي أداء تقويمات التجهير  والربط 2011أبريل  25/م.و.م.إ بتاري    خ 3774الدورية رقم د  قرار الوزير /م.و.م.إ 3774د   -
ي موضوع منح التسهيالت ف 

 ف 

 قرارات المجالس اإلدارية بالنسبة للوكاالت المستقلة لتوزي    ع الماء والكهرباء؛   .  -  -   -

كات التدبير المفوض؛   .  -   -  -  عقود التدبير المفوض والقرارات المرتبطة بها، بالنسبة لشر

 دفير التحمالت للموزع.    .  -   -  -

 

ب والتطهير السائل    الغاية من المسطرة للوحدات الصناعية الربط بشبكة الماء الصالح للشر

ب والتطهير السائل وط الحصول عىل القرار اإلداري   المنطقة مجهزة بشبكة الماء الصالح للشر  شر

وط توجيه طلب المرتفق نحو اإلدارة المعنية   التوفر عىل الوثائق المطلوبة ي الخانة جانبه شر
 المرجو تحديد ف 
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 فئات المرتفقير   معنيون بالقرار اإلداري ؟

  المرتفق المستفيد 

 المغاربة المقيمون بالمغرب  نعم

 المغاربة المقيمون بالخارج نعم

 األجانب المقيمون بالمغرب نعم

 السياح األجانب ال

 المستثمرون  نعم

 المقاوالت نعم

 المهنيون نعم

 اإلدارات  نعم

 التعاونيات نعم

 الجمعيات نعم

 

 المسطرة اإلدارية المتعلقة بالقرار اإلداري  -2
 

 مارة طلب القرار اإلدارينموذج است 1.2

ونية المرفقة   اسم الوثيقة اإللكير

ب والتطهير طلب   اسم االستمارة  السائل للوحدات الصناعيةالربط بشبكة الماء الصالح للشر

ب و الكهرباء  طلب الربط مع تحديد معيار عداد الماء الصالح للشر

ي استمارة طلب القرار اإلداري  
 جميع المعطيات المطلوبة من المرتفق ف 

 دفير التحمالت مصادق عليه من طرف الجماعة المعنية 

 بالنسبة للتطهير السائل، دراسة منجزة من طرف مكتب الدراسات

 نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف 

 وثيقة إثبات تفويض اإلمضاء بالنسبة للشخص المفوض له 

ي 
يوكيميائية للمياه المستعملة النر ي الشبكةمذكرة حول الخصائص الفير 

 ستضف ف 

وط وأحكام االيصال بشبكة التطهير السائل  ام يخص شر  الير 

ضة للمياه المستعملة قبل رصفها    بيانات حول نمط المعالجة المفير

 تصميم البناية مصادق عليه

ب و الكهرباء  طلب الربط مع تحديد حاجيات الماء الصالح للشر
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 نسخة من رخصة البناء     .    

ب والتطهير السائل للوحدات الصناعيةطلب    اسم االستمارة  الربط بشبكة الماء الصالح للشر

 نسخة من شهادة الملكية    .    

ي استمارة طلب القرار اإلداري  
 جميع المعطيات المطلوبة من المرتفق ف 

 وبالنسبة لألشخاص المعنويير  تضاف الوثائق التالية: 

 التجاري مصادق عليها؛نسخة من السجل   -

 نسخة من القانون األساسي مصادق عليها؛  -

 خاتم المؤسسة

- 

 اإلسم و النسب

ي حالة ذلك
كة, رقم التسجيل, اسم و نسب ممثلها مع الوكالة ف   اسم الشر

 العنوان

 رقم بطاقة التعريف الوطنية 

 رقم الهاتف

ي 
ون  يد اإللكير  الير

وع    المعلومات العقارية للمشر

وع   ي المشر
 الموضع الجغراف 

وع   نوع المشر

 تطهير سائل( إنارة, ماء, نوع الربط )كهرباء,

خيص   رقم و تاري    خ الير

 

ي طلب القرار اإلداري 2.2
 اإلدارة أو اإلدارات المعنية بتلقر

ي   أرقام الهاتف
ون  يدي العنوان اإللكير  اإلدارة اسم  العنوان الير

  

 اإلدارات  المعنية

06-62-73-02-12 

06-62-73-16-17 

080-200-23-23 

05-23-34-21-98 

secretariat.radeej@gmail.com 
service.client@radeej.ma 
digiradeej@radeej.ma 

 

 شارع حمان الفطواكي الجديدة 

الوكالة المستقلة الجماعية لتوزي    ع الماء والكهرباء 
 بنور والتطهير السائل بإقليمي الجديدة وسيدي 

(RADEEJ) 

 

mailto:secretariat.radeej@gmail.com
mailto:service.client@radeej.ma
mailto:digiradeej@radeej.ma
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ي المسطرة اإلدارية المتعلقة بالقرار اإلداري  3.2
 اإلدارة أو اإلدارات المعنية بدراسة ومعالجة القرار اإلداري ودورها ف 

ي المسطرة اإلدارية 
 اسم اإلدارة  المصلحة المختصة  دورها ف 

 للوكالة المصلحة التجارية التابعة  استقبال و المراجعة اإلدارية الطلب 

الوكالة المستقلة الجماعية لتوزي    ع الماء والكهرباء والتطهير السائل بإقليمي 
 الجديدة وسيدي بنور 

 للوكالة التابع  قسم الدراسات إنجاز المسطرة 

 للوكالةالمصالح التقنية التابعة  تقديم الخدمة المطلوبة

 

 اإلدارات المعنية بتسليم القرار اإلدارياإلدارة أو  4.2

ي  أرقام الهاتف
ون  يدي العنوان اإللكير  اسم اإلدارة  العنوان الير

  

 اإلدارات  المعنية

06-62-73-02-12 

06-62-73-16-17 

080-200-23-23 

05-23-34-21-98 

secretariat.radeej@gmail.com 
service.client@radeej.ma 
digiradeej@radeej.ma  

 شارع حمان الفطواكي الجديدة 

ستقلة الجماعية لتوزي    ع الماء والكهرباء الوكالة الم
 والتطهير السائل بإقليمي الجديدة وسيدي بنور 

(RADEEJ) 

 

 الوثائق والمستندات المطلوبة 5.2

اإلدارة المكلفة بإصدار 
 أو المستند  الوثيقة 

هل يمكن لهذه الوثيقة  
أن تكون موضوع تبادل  

 بي   اإلدارات؟ 

الفئات  
 الفرعية  

 تسمية الوثيقة أو المستند  المعنية الفئات 

 جميع الفئات المعنية بالقرار اإلداري المحددة أعاله   - ال  -

 ( مع تحديد: طلب الربط )مطبوع يسحب من عند الموزع
ب ؛  -   عيار عداد الماء الصالح للشر
ب.  -   حاجيات الماء الصالح للشر

 دفير التحمالت مصادق عليه من طرف الجماعة المعنية؛ اإلداري المحددة أعاله جميع الفئات المعنية بالقرار   - نعم الجماعة  

 بالنسبة للتطهير السائل، دراسة منجزة من طرف مكتب الدراسات؛ جميع الفئات المعنية بالقرار اإلداري المحددة أعاله   - ال - 

 نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف؛  جميع الفئات المعنية بالقرار اإلداري المحددة أعاله   - ال  -

 وثيقة إثبات تفويض اإلمضاء بالنسبة للشخص المفوض له؛   جميع الفئات المعنية بالقرار اإلداري المحددة أعاله   - ال  -

mailto:secretariat.radeej@gmail.com
mailto:service.client@radeej.ma
mailto:digiradeej@radeej.ma
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اإلدارة المكلفة بإصدار 
 أو المستند  الوثيقة 

هل يمكن لهذه الوثيقة  
أن تكون موضوع تبادل  

 بي   اإلدارات؟ 

الفئات  
 الفرعية  

 تسمية الوثيقة أو المستند  الفئات المعنية 

؛  جميع الفئات المعنية بالقرار اإلداري المحددة أعاله   - ال  -  مذكرة توضيحية حول نوعية النشاط الصناعي

 جميع الفئات المعنية بالقرار اإلداري المحددة أعاله   - ال  -
ي مذكرة حول الخصائص 

ي ستضف ف 
يوكيميائية للمياه المستعملة النر الفير 

 الشبكة؛

ضة للمياه المستعملة قبل رصفها؛   جميع الفئات المعنية بالقرار اإلداري المحددة أعاله   - ال  -  بيانات حول نمط المعالجة المفير

 تصميم البناية مصادق عليه؛  جميع الفئات المعنية بالقرار اإلداري المحددة أعاله   - نعم الجماعة  

 نسخة من رخصة البناء   جميع الفئات المعنية بالقرار اإلداري المحددة أعاله   - نعم الجماعة  

 نسخة من شهادة الملكية  جميع الفئات المعنية بالقرار اإلداري المحددة أعاله   - نعم المحافظة العقارية 

 المعنويير  تضاف الوثائق التالية: وبالنسبة لألشخاص  -  - -  - 

 نسخة من السجل التجاري مصادق عليها؛      .    المقاوالت  - ال  -

 نسخة من القانون األساسي مصادق عليها؛      .    المقاوالت  - ال  -

 خاتم المؤسسة.      .    المقاوالت  - ال  -

 

 طرف المرتفقالمصاريف والرسوم واألتاوى الواجب أداؤها من  6.2

 التسمية المراجع القانونية المبلغ  عنارص االحتساب اإلدارة المكلفة بالتحصيل 

الوكالة المستقلة الجماعية لتوزي    ع الماء والكهرباء 
 والتطهير السائل بإقليمي الجديدة وسيدي بنور 

وتتغير حسب الواجبات تختلف حسب الحالة 

 مسافة الربط وأشغال التجهير  وتتعلق ب : 

 تكاليف تقوية الصبيب؛ - 

ي البنية التحتية؛   - 
 المساهمة ف 

 التكاليف الحقيقية للربط بالشبكة؛ - 

 مصاريف األتعاب وتتبع األشغال.  - 

المبالغ تختلف حسب  
 الحالة 

 قرارات المجالس اإلدارية للوكالة ؛  
 دفير تحمالت الوكالة. 

ب  الربط بشبكة الماء الصالح للشر
 للوحدات الصناعية والتطهير السائل 
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 بيان مراحل المسطرة اإلدارية 7.2

الجهة  
المعنية  
 بالمرحلة

مخرج 
 المرحلة 

تكلفة 
 المرحلة 

مدة الحصول  
عىل مخرج 
 المرحلة 

وط إتمام   شر
 المرحلة 

 كيفية إتمام المرحلة 

اسم  
 المرحلة 

رقم 
 المرحلة 

 الحصول عىل مخرج المرحلةإيداع طلب   تتبع مسار معالجة الطلب  تسلم مخرج المرحلة 

ونية   منصة إلكير
الحضور 
ي  الشخصي 

ون   بريد إلكير
 مركز اتصال
ي 
 أو رقم هاتق 

ونية   منصة إلكير
الحضور 
 الشخصي 

ونية   منصة إلكير
الحضور 
 الشخصي 

RADEEJ 
إقرار 

 االستالم 
 - بالمجان

التوفر عىل  

الوثائق 

 المطلوبة 

www.digiradeej.radeej.ma 
 ال

secretariat.radeej@gmail.com 

service.client@radeej.ma 

digiradeej@radeej.ma 

06-62-73-02-12 

06-62-73-16-17 

080-200-23-23 

05-23-34-21-98 

www.digiradeej.radeej.ma ال www.digiradeej.radeej.ma 
إيداع   ال

 الطلب 
1 

RADEEJ  التقويم 
 بالمجان

:  التقويم  

يوما 30  

التوفر عىل  

الوثائق 

 المطلوبة 
www.digiradeej.radeej.ma 

 ال

secretariat.radeej@gmail.com 

service.client@radeej.ma 

digiradeej@radeej.ma 

06-62-73-02-12 

06-62-73-16-17 

080-200-23-23 

05-23-34-21-98 

www.digiradeej.radeej.ma ال - 
إنجاز  ال

 المسطرة 
2 

RADEEJ 
إنجاز  

 اشغال الربط 
- 

أيام بالنسبة  7

إلنجاز اشغال 

 الربط 

- 
- 

- 

secretariat.radeej@gmail.com 

service.client@radeej.ma 

digiradeej@radeej.ma 

06-62-73-02-12 

06-62-73-16-17 

080-200-23-23 

05-23-34-21-98 

www.digiradeej.radeej.ma - - 
- 

تقديم 
الخدمة  
 المطلوبة 

3 

 

 ر اإلداري  نموذج مخرج القرا 8.2

ونية المرفقة  ((6رقم ) المرفقمدرج ضمن المرفقات ب لوثيقةنموذج ا)  التقويم            اسم الوثيقة اإللكير
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ات التقنية أو البحوث العمومية عند االقتضاء  -3 وط إنجاز الخير  حاالت وشر

ة أو   هل سيؤدي إنجاز الخير
البحث العمومي  إىل تجاوز  

يوما لمعالجة   60سقف 
طلب الحصول عىل القرار  

 اإلداري؟ 

المخرجات 
  المطلوبة 

الجهة المعنية  
باإلنجاز عند 
ورة    الض 

آجال إنجاز  
ة أو   الخير
البحث 
  العمومي 

ة أو   نوعية الخير
  البحث العمومي 

 المراجع القانونية

ة  تسمية الخير
التقنية أو البحث 

 العمومي 

  

رقم 
أو   المادة

 المواد

رقم 
المرجع 
ي 
 القانون 

نوعية المرجع  
ي 
 القانون 

ي 
 اسم المرجع القانون 

 ال
 التقويم 

الوكالة المستقلة 
الجماعية لتوزي    ع 
الماء والكهرباء 

والتطهير السائل 
بإقليمي الجديدة 

 وسيدي بنور 

 أيام 5

فحص واعتماد  

الدراسات المقدمة من 

 طرف المرتفق؛ 
 

- - - 

 قرارات المجالس اإلدارية للوكالة ؛ 
 دفير تحمالت الوكالة. 

المصادقة عىل  
الدراسات التقنية 

 للربط

 

 األجل المحدد لرد اإلدارة عىل طلب المرتفق -4

 

 أيام بالنسبة إلعداد التقويم 5 -

 أيام بالنسبة إلنجاز اشغال الربط  7 -

  يوما 12

ورة إنجاز أشغال تتعلق بتمديد أو تقوية الشبكات.  12يمكن أن تتجاوز المدة  ملحوظة:   ي حالة رص 
  يوما ف 

 

تبة عىل سكوت اإلدارة داخل األجل المحدد  -5  اآلثار المير

 برأيكم، هل يمكن لهذا القرار اإلداري أن يكون مشموال بمبدأ سكوت اإلدارة بمثابة موافقة؟  ال

حة  -  ي حالة اعتبار سكوت اإلدارة بمثابة موافقةاإلدارة المقير
 لتكون مكلفة بتسليم القرار اإلداري أو إشهاد بالسكوت ف 

 - 
ي حالة االمتناع عن تسليم القرار اإلداري  

ي أو الذي يمكن اللجوء إليها أو إليه ف 
اح السلطة الحكومية أو المسؤول اإلداري النر اقير

 أو اإلشهاد بالسكوت 

 

ي غير حالة اعتبار سكوت اإلدارة بمثابة موافقة(  -6
 طرق الطعن المتاحة للمرتفق )يلجأ إىل تحديد طرق الطعن ف 
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ي اآلجال المحددة مع تعليل أسباب الرفض يمكن للمرتفق    
ي ف  ي حالة الرد السلنر

ف 
 سلك المساطر القانونية الجاري بها العمل 

ي حالة سكوت اإلدارة بعد انقضاء 
ي أو الذي يمكن اللجوء إليها أو إليه ف 

تحديد السلطة الحكومية أو المسؤول اإلداري  النر
ي حالة ردها 

ي اآلجال المحددة أو ف   السلنر

- 
ي يمكن للمرتفق  

ابية، أو مجموعاتها، أو هيئاتها، تحديد السلطة النر بالنسبة للقرارات اإلدارية المسلمة من طرف الجماعات الير
ي حالة عدم الرد عىل طعن المرتفق داخل اآلجال المحددة

، حسب الحالة، ف   اللجوء إليها عىل المستوى الجهوي أو اإلقليمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب والتطهت  السائل والكهرباء من الضغط المنخفض [6]القرار اإلداري رقم   الربط الفردي بشبكة الماء الصالح للشر
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 مراجع القرار اإلداري    -1

ب والتطهير السائل والكهرباء من الضغط المنخفض       تسمية القرار اإلداري الربط الفردي بشبكة الماء الصالح للشر

 رمز القرار اإلداري  اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر و اإلجراء ات اإلدارية [ ] خاص بكتابة 

 

 المراجع القانونية للقرار اإلداري 

رقم المادة أو المواد  
 المتعلقة بالقرار اإلداري  

ي 
ي  رقم المرجع القانون 

ي  نوعية المرجع القانون 
 اسم المرجع القانون 

4-7-15 
18-24-29 

 ظهير  1-92-7
يف رقم    .  ي   1.92.7ظهير شر

المتعلق بالتجزئات العقارية  25.90( بتنفيذ القانون رقم 1992يونيو  17)  1412من ذي الحجة  15صادر ف 
ه وتتميمه؛   والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات كما تم تغيير

 ظهير  1-92-31 47-59
يف رقم  ي    1.92.31. ظهير شر

ه   12.90( بتنفيذ القانون رقم 1992 يونيو  17)  1412من ذي الحجة  15صادر ف  المتعلق بالتعمير كما وقع تغيير
 وتتميمه؛

يف رقم   ظهير    -  المتعلق بالماء 36.15بتنفيذ القانون رقم  1437ذي القعدة  6الصادر بتاري    خ  1.16.113ظهير شر

ي البنايات وربطها بالكهرباء؛ 1967يوليوز  15بتاري    خ  350-67قرار وزير األشغال العمومية والمواصالت رقم    .  قرار الوزير  350-67  -
ي بتقنير  المنشآت الكهربائية ف 

 ، القاض 

 حول تطبيق القانون المتعلق بالجباية المحلية؛  1989دجنير  8/ م.ج.م بتاري    خ  288الدورية رقم    .  منشور الوزير / م.ج.م  288 14.1الفقرة 

ي موضوع أشغال المقاولة؛ 1994نونير  14/ م.و.م.إ بتاري    خ  147الدورية رقم    .  الوزيرمنشور  / م.و.م.إ  147 - 
 ف 

ي موضوع أشغال المقاولة؛  1995غشت   2/ م.و.م.إ بتاري    خ  82الدورية رقم    .  منشور الوزير / م.و.م.إ  82 -
 ف 

ي موضوع أشغال المقاولة؛ 2002يونيو  11/ م.و.م.إ بتاري    خ  86الدورية رقم    .  منشور الوزير / م.و.م.إ  86 -
 ف 

 منشور الوزير / م.و.م.إ  72 -
حول تخفيض نسب األتعاب وتتبع األشغال المحصلة برسم الخدمات المقدمة للمنعشير    2003مايو  5/ م.و.م.إ بتاري    خ  72الدورية رقم    . 

؛   والمنخرطير 

 منشور الوزير / م.و.م.إ  164  -
حول المواصفات التقنية الخاصة بالتجهير  بالماء والكهرباء والتطهير السائل المرتبط بمشاري    ع   2003غشت  22م.و.م.إ بتاري    خ /  164الدورية رقم    . 

؛   السكن اإلجتماعي

اير  9دورية بتاري    خ    .  منشور الوزير 193  -  متعلقة بتصنيف القواطع )الديسجانكتور( التفاضلية للوحات مراقبة المنشآت من الصنف األول؛     2004فير

 ، المتعلقة بتبسيط مسطرة ربط المقاوالت بشبكات توزي    ع الكهرباء؛ 2013ماي  29بتاري    خ  41دورية وزير الداخلية رقم    .  منشور الوزير 41  -

-  6205D/ 6205الدورية رقم    .  منشور الوزير م.و.م.إD/ ي التجهير  بالماء، الكهرباء والتطهير السائل؛ 2014نونير  20م.و.م.إ بتاري    خ
 المتعلقة بالمساهمات ف 

 مرسوم 577 -18- 02  -

وط منح الرخص وكذا  ( المصادق عىل الضابط العام 2019)يونيو  1440شوال  8بتاري    خ  577  – 18- 02مرسوم رقم    .  للبناء والذي يحدد شكل وشر
يعية المتعلقة بالتعمير والتجزءات العقارية والتجمعات السكنية وتقسي م الوثائق االزمة لملفات طلبات الرخص المقررة بموجب النصوص التشر

 العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها. 

-  D5808 الدورية الوزارية عدد    .  منشور الوزيرD5808   2019يوليوز  15بتاري    خ . 

رقم المادة أو المواد  
 المتعلقة بالقرار اإلداري  

ي 
ي  رقم المرجع القانون 

ي  نوعية المرجع القانون 
 اسم المرجع القانون 
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 قرار الوزير  2064-19  -

ك لوزير الداخلية ووزير االقتصاد والمالية ووزير الفالحة والصيد البحري    .  ي  القرار المشير
اب الوطن  والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير إعداد الير

بتفعيل مساطر التدبير الالمادي المتعلقة بإيداع ودراسة   2064.19والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة ووزير الصناعة والتجارة واالقتصاد الرقمي رقم
 طلبات الرخص ورخص السكن وشواهد المطابق وتسليمها. 

 قرار الوزير  337-20  -

ي والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة ووزير الداخلية رقم    . 
اب الوطن  ك لوزيرة إعداد الير ي   337.20القرار المشير

  1441جمادى األوىل  25الصادر ف 
يعية المتعلقة بالتعم2020يناير  21) ير والتجزئات العقارية ( الذي يحدد الوثائق االزمة لملفات طلبات الرخص المقررة بموجب النصوص التشر

 والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها. 

 قرار الوزير  338-20 - 

ي والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة ووزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األ    . 
اب الوطن  ك لوزير الداخلية ووزيرة إعداد الير خض  والرقمي  القرار المشير

( والذي يحدد كيفيات تفعيل مساطر التدبير الالمادي المتعلقة بإيداع ودراسة  2020يناير 21)  1441جمادى األوىل  25الصادر بتاري    خ  338.20رقم 
 طلبات الرخص ورخص السكن وشواهد المطابقة وتسليمها. 

اير  8/م.و.م.إ بتاري    خ 1203الدورية رقم د    .  قرار الوزير  /م.و.م.إ 1203د  - ي أداء تقويمات التجهير  والربط 2011فير
ي موضوع منح التسهيالت ف 

 ف 

ي أداء تقويمات التجهير  والربط  2011أبريل  25/م.و.م.إ بتاري    خ 3774الدورية رقم د  قرار الوزير  /م.و.م.إ 3774د  -
ي موضوع منح التسهيالت ف 

 ف 

 للوكاالت المستقلة لتوزي    ع الماء والكهرباء؛ قرارات المجالس اإلدارية بالنسبة    .  - - -

كات التدبير المفوض؛   .  - - -  عقود التدبير المفوض والقرارات المرتبطة بها، بالنسبة لشر

 دفير التحمالت للموزع.    .   - -  -

 

ب والتطهير السائل للوحدات الصناعية    الغاية من المسطرة الربط بشبكة الماء الصالح للشر

ب والتطهير السائل و الكهرباء وط الحصول عىل القرار اإلداري  المنطقة مجهزة بشبكة الماء الصالح للشر  شر

وط توجيه طلب المرتفق نحو اإلدارة المعنية   التوفر عىل الوثائق المطلوبة ي الخانة جانبه شر
 المرجو تحديد ف 

 

 

 

 

 

 

 

 فئات المرتفقير   معنيون بالقرار اإلداري ؟
  المرتفق المستفيد 

 المغاربة المقيمون بالمغرب  نعم
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 المغاربة المقيمون بالخارج نعم

 األجانب المقيمون بالمغرب نعم

 األجانبالسياح  ال

 المستثمرون  نعم

 المقاوالت نعم

 المهنيون نعم

 اإلدارات  نعم

 التعاونيات نعم

 الجمعيات نعم

 

 المسطرة اإلدارية المتعلقة بالقرار اإلداري  -2
 

 وذج استمارة طلب القرار اإلداري نم 1.2

ونية المرفقة   اسم الوثيقة اإللكير

ب والتطهير السائل والكهرباء من الضغط المنخفضالربط الفردي بشبكة الماء طلب    اسم االستمارة  الصالح للشر

 نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف؛ 

ي استمارة طلب القرار اإلداري  
 جميع المعطيات المطلوبة من المرتفق ف 

 نسخة من شهادة الملكية أو رخصة مصادق عليها أو ما يعادلها 

ي نسخة من شهادة ضمان قاطع 
 التيار تحمل ختم الموزع و الكهربان 

ي 
ام الكهربان   الير 

ي حالة القوة المحركة(    
 بيان خاص بالقوة )ف 

  .  النظام األساسي والسجل التجاري بالنسبة لألشخاص المعنويير 

 نسخة من رخصة البناء

 نسخة مصادق عليها لمختلف التصاميم المعمارية 

ب والتطهير السائل والكهرباء من الضغط المنخفضطلب    اسم االستمارة  الربط الفردي بشبكة الماء الصالح للشر

ي استمارة طلب القرار اإلداري  االسم و النسب
 جميع المعطيات المطلوبة من المرتفق ف 
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كة, رقم  ي حالة ذلكاسم الشر
 التسجيل, اسم و نسب ممثلها مع الوكالة ف 

 العنوان

 رقم بطاقة التعريف الوطنية 

 رقم الهاتف

 تطهير سائل( إنارة, ماء, نوع الربط )كهرباء,

 
ي طلب القرار اإلداري  2.2

 اإلدارة أو اإلدارات المعنية بتلقر

ي   أرقام الهاتف
ون  يدي العنوان اإللكير  اإلدارة اسم  العنوان الير

  

 اإلدارات  المعنية

06-62-73-02-12 

06-62-73-16-17 

080-200-23-23 

05-23-34-21-98 

secretariat.radeej@gmail.com 
service.client@radeej.ma 

 شارع حمان الفطواكي الجديدة 

الوكالة المستقلة الجماعية لتوزي    ع الماء والكهرباء والتطهير  
 السائل بإقليمي الجديدة وسيدي بنور

(RADEEJ) 

 

ي المسطرة اإلدارية المتعلقة بالقرار اإلداري اإلدارة أو اإلدارات المعنية بدراسة ومعالجة  3.2
 القرار اإلداري ودورها ف 

ي المسطرة اإلدارية 
 اسم اإلدارة  المصلحة المختصة  دورها ف 

 للوكالة المصلحة التجارية التابعة  إيداع الطلب  

 للوكالة التابع  قسم الدراسات إنجاز المسطرة  وسيدي بنور الوكالة المستقلة الجماعية لتوزي    ع الماء والكهرباء والتطهير السائل بإقليمي الجديدة 

 للوكالةالمصالح التقنية التابعة  تقديم الخدمة المطلوبة

 

 

 

 

 

 اإلدارة أو اإلدارات المعنية بتسليم القرار اإلداري 4.2

mailto:secretariat.radeej@gmail.com
mailto:service.client@radeej.ma
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ي  أرقام الهاتف
ون  يدي العنوان اإللكير  اسم اإلدارة  العنوان الير

  

 المعنيةاإلدارات  

06-62-73-02-12 

06-62-73-16-17 

080-200-23-23 

05-23-34-21-98 

secretariat.radeej@gmail.com 
service.client@radeej.ma 

 شارع حمان الفطواكي الجديدة 

الوكالة المستقلة الجماعية لتوزي    ع الماء 
والكهرباء والتطهير السائل بإقليمي الجديدة 

 وسيدي بنور 
(RADEEJ) 

 الوثائق والمستندات المطلوبة 5.2

اإلدارة المكلفة بإصدار 
 أو المستند  الوثيقة 

هل يمكن لهذه الوثيقة  
أن تكون موضوع تبادل  

 بي   اإلدارات؟ 

 تسمية الوثيقة أو المستند  الفئات المعنية  الفئات الفرعية 

 طلب الربط )مطبوع يسحب من عند الموزع(؛  جميع الفئات المعنية بالقرار اإلداري المحددة أعاله   - ال - 

 نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف؛  جميع الفئات المعنية بالقرار اإلداري المحددة أعاله   - ال  -

 وثيقة إثبات تفويض اإلمضاء بالنسبة للشخص المفوض له  جميع الفئات المعنية بالقرار اإلداري المحددة أعاله   - ال  -

 جميع الفئات المعنية بالقرار اإلداري المحددة أعاله   - نعم الجماعة 
نسخة من رخصة البناء مسلمة من طرف الجماعة المحلية بالنسبة للربط بشبكة 

 الماء،التطهير السائل والكهرباء 

 جميع الفئات المعنية بالقرار اإلداري المحددة أعاله   - نعم الجماعة 
رخصة الربط مسلمة من طرف السلطات المختصة بالنسبة للدواوير والبنايات الغير  

 المهيكلة. 

 تصميم البناية مصادق عليه بالنسبة للربط بالماء والتطهير السائل والكهرباء.  جميع الفئات المعنية بالقرار اإلداري المحددة أعاله   - نعم الجماعة 

 جميع الفئات المعنية بالقرار اإلداري المحددة أعاله   - ال  -
)الديسجانكتور( بالنسبة للربط بشبكة نسخة من شهادة ضمان الخاليا القاطعة 

 الكهرباء؛ 

 وحسب الحالة:  -  -   -

 نسخة من رسم الملكية    -  جميع الفئات المعنية بالقرار اإلداري المحددة أعاله   - نعم المحافظة العقارية 

 جميع الفئات المعنية بالقرار اإلداري المحددة أعاله   - ال  -
ي حال اسم   - 

ي البناء او السكن عقد البيع ف 
ي رخصنر

المرتفق مغاير لالسم الوارد ف 
 وتصميم البناء. 

 وبالنسبة لألشخاص المعنويير  تضاف الوثائق التالية:    -   -

 نسخة من السجل التجاري مصادق عليها؛      .    المقاوالت  - ال  -

 عليها؛ نسخة من القانون األساسي مصادق      .    المقاوالت - ال  -

 خاتم المؤسسة.      .    المقاوالت - ال  -

 المصاريف والرسوم واألتاوى الواجب أداؤها من طرف المرتفق 6.2

mailto:secretariat.radeej@gmail.com
mailto:service.client@radeej.ma
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 التسمية المراجع القانونية المبلغ  عنارص االحتساب اإلدارة المكلفة بالتحصيل 

الوكالة المستقلة الجماعية لتوزي    ع 
الماء والكهرباء والتطهير السائل 
 بإقليمي الجديدة وسيدي بنور 

الواجبات تختلف حسب الحالة وتتغير حسب 
 مسافة الربط وأشغال التجهير  وتتعلق )*( ب : 

ي البنية التحتية؛   - 
 المساهمة ف 

 التكاليف الحقيقية للربط بالشبكة؛- 
 مصاريف األتعاب وتتبع األشغال.  - 

 
ي إط  ار تجزئة  

)*(: وإذا تعلق األم  ر بربط جديد ف 
ه  زة، ت  ؤدى مختل  ف المساهم  ات م   ن ط   رف  مج

المنع       ش العقاري حسب ما ينص عليه دفير 
ي العقار مقارنة 

التحمالت للتجزئة وادا حصل تغيير ف 
مع دفير التحمالت للتجزئة، تؤدى تكلفة المساهمات 

 من طرف المرتفق 

المبالغ تختلف حسب نوع الربط  
 وطبيعة األشغال. 

 جالس اإلدارية للوكالة ؛ قرارات الم 
 دفير تحمالت الوكالة. 

الربط الفردي بشبكة الماء الصالح   
ب والتطهير السائل والكهرباء من  للشر

 الضغط المنخفض

 

 بيان مراحل المسطرة اإلدارية 7.2

الجهة المعنية  
 بالمرحلة 

 مخرج المرحلة 
تكلفة 
 المرحلة 

مدة الحصول عىل  
 مخرج المرحلة 

وط إتمام   المرحلة شر

 كيفية إتمام المرحلة 

اسم  
 المرحلة 

رقم  
 المرحلة 

 تتبع مسار معالجة الطلب تسلم مخرج المرحلة 
إيداع طلب الحصول عىل مخرج  

 المرحلة 

منصة 
ونية   إلكير

الحضور  
 الشخصي 

ي 
ون   بريد إلكير

 مركز اتصال
ي 
 أو رقم هاتق 

منصة 
ونية   إلكير

الحضور  
 الشخصي 

ونية منصة   إلكير
الحضور  
 الشخصي 

RADEEJ التوفر عىل الوثائق المطلوبة - - إقرار االستالم 
 secretariat.radeej@gmail.com نعم -

service.client@radeej.ma 

06-62-73-02-12 

06-62-73-16-17 

080-200-23-23 

05-23-34-21-98 

 نعم - نعم -
إيداع 
 الطلب

1 

RADEEJ  التقويم 

تختلف  

حسب  

 الحالة 

أيام بالنسبة   7

 إلعداد التقويم 

المنطقة مجهزة بشبكة الماء  

ب والتطهير السائل   الصالح للشر

 والكهرباء

 secretariat.radeej@gmail.com نعم -

service.client@radeej.ma 

06-62-73-02-12 

06-62-73-16-17 

080-200-23-23 

05-23-34-21-98 

 نعم - نعم -
إنجاز  
 المسطرة

2 

RADEEJ 
إنجاز  اشغال  

 الربط
- 

أيام بالنسبة   7

إلنجاز اشغال  

 الربط

- - - secretariat.radeej@gmail.com 

service.client@radeej.ma 

06-62-73-02-12 

06-62-73-16-17 

080-200-23-23 

05-23-34-21-98 

- - - - 
تقديم 
الخدمة 
 المطلوبة

3 

 نموذج مخرج القرار اإلداري  8.2



 المتعلق بتبسيط المساطر  19-55القانون رقم  مصنفات القرارات اإلدارية  

 

 
49 

 

 

ونية المرفقة  ((7رقم ) المرفقمدرج ضمن المرفقات ب لوثيقةنموذج ا) التقويم            اسم الوثيقة اإللكير

 
ات التقنية أو البحوث العمومية عند االقتضاء  -3 وط إنجاز الخير  حاالت وشر

ة أو  هل  سيؤدي إنجاز الخير
البحث العمومي  إىل تجاوز  

يوما لمعالجة   60سقف 
طلب الحصول عىل القرار  

 اإلداري؟ 

المخرجات 
  المطلوبة 

الجهة المعنية  
باإلنجاز عند 
ورة    الض 

آجال إنجاز  
ة أو   الخير
البحث 
  العمومي 

ة أو   نوعية الخير
  البحث العمومي 

 المراجع القانونية

ة  تسمية الخير
ية أو البحث التقن

 العمومي 

  

رقم 
أو   المادة

 المواد

رقم 
المرجع 
ي 
 القانون 

نوعية المرجع  
ي 
 القانون 

ي 
 اسم المرجع القانون 

 التقويم  ال

الوكالة المستقلة 

لتوزيع الماء 

والكهرباء أو شركة 

 التدبير المفوض 

 

 أيام 7
المعاينة والدراسات 

 الميدانية 
- - - 

 اإلدارية للوكالة ؛ قرارات المجالس 
 دفير تحمالت الوكالة. 

المعاينة والدراسات 
 الميدانية 

 

 األجل المحدد لرد اإلدارة عىل طلب المرتفق -4

 

 أيام بالنسبة إلعداد التقويم  7 -

 أيام بالنسبة إلنجاز اشغال الربط  7 -

 يوما:  14

ورة إنجاز أشغال تتعلق بتمديد أو تقوية الشبكات.  14ملحوظة: يمكن أن تتجاوز المدة  ي حالة رص 
 يوما ف 

 

 

 

 

 

تبة عىل سكوت اإلدارة داخل األجل المحدد  -5  اآلثار المير
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 برأيكم، هل يمكن لهذا القرار اإلداري أن يكون مشموال بمبدأ سكوت اإلدارة بمثابة موافقة؟  ال

ي حالة اعتبار سكوت اإلدارة بمثابة موافقة - 
حة لتكون مكلفة بتسليم القرار اإلداري أو إشهاد بالسكوت ف   اإلدارة المقير

 - 
ي حالة االمتناع عن تسليم  

ي أو الذي يمكن اللجوء إليها أو إليه ف 
اح السلطة الحكومية أو المسؤول اإلداري النر اقير

 القرار اإلداري أو اإلشهاد بالسكوت 

 

ي غير حالة اعتبار سكوت اإلدارة بمثابة موافقة(  -6
 طرق الطعن المتاحة للمرتفق )يلجأ إىل تحديد طرق الطعن ف 

ي حالة  
ي اآلجال المحددة مع تعليل أسباب الرفض يمكن للمرتفق سلك المساطر  ف 

ي ف  الرد السلنر
 القانونية الجاري بها العمل 

ي حالة سكوت اإلدارة بعد  
ي أو الذي يمكن اللجوء إليها أو إليه ف 

تحديد السلطة الحكومية أو المسؤول اإلداري  النر
ي  ي حالة ردها السلنر

 انقضاء اآلجال المحددة أو ف 

- 
ي 
ابية، أو مجموعاتها، أو هيئاتها، تحديد السلطة النر بالنسبة للقرارات اإلدارية المسلمة من طرف الجماعات الير

ي حالة عدم الرد عىل طعن المرتفق 
، حسب الحالة، ف  يمكن للمرتفق اللجوء إليها عىل المستوى الجهوي أو اإلقليمي

 داخل اآلجال المحددة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الربط بشبكة الكهرباء من الضغط المتوسط   [7]القرار اإلداري رقم 
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 مراجع القرار اإلداري    -1

 تسمية القرار اإلداري الربط بشبكة الكهرباء من الضغط المتوسط    

 رمز القرار اإلداري  ] خاص بكتابة اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر و اإلجراء ات اإلدارية [ 

 

 القانونية للقرار اإلداري المراجع 

رقم المادة أو المواد  
 المتعلقة بالقرار اإلداري  

ي 
ي  رقم المرجع القانون 

ي  نوعية المرجع القانون 
 اسم المرجع القانون 

4-7-15 
18-24-29 

 ظهير  1-92-7
يف رقم    .  ي  1.92.7ظهير شر

المتعلق بالتجزئات  25.90( بتنفيذ القانون رقم  1992يونيو  17)  1412من ذي الحجة  15صادر ف 
ه وتتميمه؛   العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات كما تم تغيير

 ظهير  1.92-31 47-59
يف رقم    .  ي  1.92.31ظهير شر

المتعلق بالتعمير كما وقع    12.90( بتنفيذ القانون رقم 1992يونيو  17) 1412من ذي الحجة  15صادر ف 
ه وتتميمه؛  تغيير

 قرار الوزير 350-67 -
ي البنايات 1967يوليوز  15بتاري    خ  350- 67قرار وزير األشغال العمومية والمواصالت رقم    . 

ي بتقنير  المنشآت الكهربائية ف 
، القاض 

 وربطها بالكهرباء؛ 

 القانون المتعلق بالجباية المحلية؛ حول تطبيق  1989دجنير  8/ م.ج.م بتاري    خ  288الدورية رقم    .  منشور الوزير  / م.ج.م  288 1-14الفقرة 

ي موضوع أشغال المقاولة؛ 1994نونير  14/ م.و.م.إ بتاري    خ  147الدورية رقم    .  منشور الوزير  / م.و.م.إ  147 -
 ف 

ي موضوع أشغال المقاولة؛  1995غشت  2/ م.و.م.إ بتاري    خ  82الدورية رقم    .  منشور الوزير  / م.و.م.إ  82 -
 ف 

ي موضوع أشغال المقاولة؛  2002يونيو  11/ م.و.م.إ بتاري    خ  86الدورية رقم    .  منشور الوزير  م.و.م.إ /  86 -
 ف 

 منشور الوزير  / م.و.م.إ  72 -
حول تخفيض نسب األتعاب وتتبع األشغال المحصلة برسم الخدمات المقدمة   2003مايو  5/ م.و.م.إ بتاري    خ  72الدورية رقم    . 

؛ للمنعشير    والمنخرطير 

 منشور الوزير  / م.و.م.إ 164 -
حول المواصفات التقنية الخاصة بالتجهير  بالماء والكهرباء والتطهير السائل  2003غشت  22/ م.و.م.إ بتاري    خ 164الدورية رقم    . 

؛  المرتبط بمشاري    ع السكن اإلجتماعي

اير  9دورية بتاري    خ    .  منشور الوزير  193 -  متعلقة بتصنيف القواطع )الديسجانكتور( التفاضلية للوحات مراقبة المنشآت من الصنف األول؛     2004فير

 ، المتعلقة بتبسيط مسطرة ربط المقاوالت بشبكات توزي    ع الكهرباء؛ 2013ماي  29بتاري    خ   41دورية وزير الداخلية رقم    .  منشور الوزير  41 -

رقم المادة أو المواد  
 المتعلقة بالقرار اإلداري  

ي 
ي  رقم المرجع القانون 

ي  نوعية المرجع القانون 
 اسم المرجع القانون 
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- 6205D/ 6205الدورية رقم    .  منشور الوزير  م.و.م.إD/ ي التجهير  بالماء، الكهرباء والتطهير  2014نونير  20م.و.م.إ بتاري    خ
 السائل؛المتعلقة بالمساهمات ف 

 مرسوم  02-18-577 -

وط منح  2019)يونيو   1440شوال  8بتاري    خ  577 – 18-  02مرسوم رقم    .  ( المصادق عىل الضابط العام للبناء والذي يحدد شكل وشر
يعية المتعلقة بالتعمير والتجزءات  العقارية الرخص وكذا الوثائق االزمة لملفات طلبات الرخص المقررة بموجب النصوص التشر

 والتجمعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها. 

- D5808  الدورية الوزارية عدد    .  منشور الوزيرD5808   2019يوليوز  15بتاري    خ . 

 قرار الوزير 2064-19 -

ك لوزير الداخلية ووزير االقتصاد والمالية ووزير الفالحة والصيد    .  البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير إعداد  القرار المشير
ي والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة ووزير الصناعة والتجارة واالقتصاد الرقمي رقم

اب الوطن  بتفعيل مساطر التدبير    2064.19الير
 الالمادي المتعلقة بإيداع ودراسة طلبات الرخص ورخص السكن وشواهد المطابق وتسليمها. 

 قرار الوزير 337-20 -

ي والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة ووزير الداخلية رقم    . 
اب الوطن  ك لوزيرة إعداد الير ي   337.20القرار المشير

جمادى   25الصادر ف 
يعية المتعلقة2020يناير  21)  1441األوىل  بالتعمير  ( الذي يحدد الوثائق االزمة لملفات طلبات الرخص المقررة بموجب النصوص التشر

 والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها. 

 قرار الوزير 338-20 -

ي والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة ووزير الصناعة والتجارة واالقتصاد     . 
اب الوطن  ك لوزير الداخلية ووزيرة إعداد الير القرار المشير

( والذي يحدد كيفيات تفعيل مساطر التدبير 2020يناير 21)  1441جمادى األوىل   25الصادر بتاري    خ  338.20والرقمي رقم األخض  
 الالمادي المتعلقة بإيداع ودراسة طلبات الرخص ورخص السكن وشواهد المطابقة وتسليمها. 

اير  8/م.و.م.إ بتاري    خ 1203الدورية رقم د    .  قرار الوزير /م.و.م.إ 1203د  - ي أداء تقويمات التجهير  والربط 2011فير
ي موضوع منح التسهيالت ف 

 ف 

ي أداء تقويمات التجهير  والربط 2011أبريل  25/م.و.م.إ بتاري    خ 3774الدورية رقم د  قرار الوزير /م.و.م.إ 3774د  -
ي موضوع منح التسهيالت ف 

 ف 

 اإلدارية بالنسبة للوكاالت المستقلة لتوزي    ع الماء والكهرباء؛قرارات المجالس    .  - - -

كات التدبير المفوض؛   .  - - -  عقود التدبير المفوض والقرارات المرتبطة بها، بالنسبة لشر

 دفير التحمالت للموزع.    .  - - -

 

  الغاية من المسطرة من الضغط المتوسط  الكهرباءالربط بشبكة     

وط الحصول عىل القرار اإلداري  الوثائق المطلوبةالتوفر عىل   شر

وط توجيه طلب المرتفق نحو اإلدارة المعنية    ي الخانة جانبه شر
 المرجو تحديد ف 

 

 

 

  المرتفق المستفيد  فئات المرتفقير   معنيون بالقرار اإلداري ؟
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 المغاربة المقيمون بالمغرب  نعم

 المغاربة المقيمون بالخارج نعم

 األجانب المقيمون بالمغرب نعم

 السياح األجانب ال

 المستثمرون  نعم

 المقاوالت نعم

 المهنيون نعم

 اإلدارات  نعم

 التعاونيات نعم

 الجمعيات نعم

 

 المسطرة اإلدارية المتعلقة بالقرار اإلداري  -2
 

 نموذج استمارة طلب القرار اإلداري  1.2

ونية المرفقة اسم الوثيقة   اإللكير

 اسم االستمارة  الربط بشبكة الكهرباء من الضغط المتوسط     

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو ما يعادلها. 

ي استمارة طلب القرار اإلداري  
 جميع المعطيات المطلوبة من المرتفق ف 

 .  النظام األساسي والسجل التجاري بالنسبة لألشخاص المعنويير 

. (dwgنسخة ورقية و رقمية )  ي
وع المرخص له مع تحديد مكان المحول الكهربان   من تصميم المشر

 بيان خاص بالقوة

 نسخة من شهادة الملكية أو رخصة مصادق عليها أو ما يعادلها. 

 نسخة من رخصة البناء  

 

 

 

 اسم االستمارة  الربط بشبكة الكهرباء من الضغط المتوسط     
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 االسم و النسب

ي استمارة طلب القرار اإلداري  
 جميع المعطيات المطلوبة من المرتفق ف 

ي حالة ذلك
كة, رقم التسجيل, اسم و نسب ممثلها مع الوكالة ف   اسم الشر

 العنوان

 رقم بطاقة التعريف الوطنية 

 رقم الهاتف

ي 
ون  يد اإللكير  الير

وع    المعلومات العقارية للمشر

وع   ي المشر
 الموضع الجغراف 

وع   نوع المشر

 نوع الربط )كهرباء,ماء,إنارة,تطهير سائل(

خيص   رقم و تاري    خ الير

 

ي طلب القرار اإلداري  2.2
 اإلدارة أو اإلدارات المعنية بتلقر

ي   أرقام الهاتف
ون  يدي العنوان اإللكير  اسم اإلدارة  العنوان الير

  

 اإلدارات  المعنية

06-62-73-02-12 

06-62-73-16-17 

080-200-23-23 

05-23-34-21-98 

secretariat.radeej@gmail.com 
service.client@radeej.ma 

 dijiradeej@radeej.ma 

 شارع حمان الفطواكي الجديدة 

الوكالة المستقلة الجماعية لتوزي    ع الماء والكهرباء والتطهير  
 السائل بإقليمي الجديدة وسيدي بنور

(RADEEJ) 

 

ي المسطرة اإلدارية المتعلقة بالقرار اإلداري اإلدارة أو اإلدارات المعنية بدراسة ومعالجة القرار  3.2
 اإلداري ودورها ف 

ي المسطرة اإلدارية 
 اسم اإلدارة  المصلحة المختصة  دورها ف 

 للوكالة المصلحة التجارية التابعة  إيداع الطلب  

 للوكالة  اقسم الدراسات التابع إنجاز المسطرة  الوكالة المستقلة الجماعية لتوزي    ع الماء والكهرباء والتطهير السائل بإقليمي الجديدة وسيدي بنور 

 للوكالةالمصالح التقنية التابعة  تقديم الخدمة المطلوبة

 اإلدارة أو اإلدارات المعنية بتسليم القرار اإلداري 4.2

mailto:secretariat.radeej@gmail.com
mailto:service.client@radeej.ma
mailto:dijiradeej@radeej.ma
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ي  أرقام الهاتف  
ون  يدي العنوان اإللكير  اسم اإلدارة  العنوان الير

  

 اإلدارات  المعنية

06-62-73-02-12 

06-62-73-16-17 

080-200-23-23 

05-23-34-21-98 

secretariat.radeej@gmail.com 
service.client@radeej.ma 
dijiradeej@radeej.ma 

 شارع حمان الفطواكي الجديدة 

الوكالة المستقلة الجماعية لتوزي    ع الماء والكهرباء 
 والتطهير السائل بإقليمي الجديدة وسيدي بنور 

(RADEEJ) 

 

 الوثائق والمستندات المطلوبة 5.2

اإلدارة المكلفة بإصدار 
 أو المستند  الوثيقة 

هل يمكن لهذه الوثيقة  
أن تكون موضوع تبادل  

 بي   اإلدارات؟ 

الفئات  
 الفرعية  

 تسمية الوثيقة أو المستند  الفئات المعنية 

 جميع الفئات المعنية بالقرار اإلداري المحددة أعاله   - ال -
للكهرباء مع تحديد كشف عن القوة الكهربائية طلب الربط بشبكة الضغط المتوسط 

 للمحول؛ 

 نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف؛  جميع الفئات المعنية بالقرار اإلداري المحددة أعاله   - ال -

 وثيقة إثبات تفويض اإلمضاء بالنسبة للشخص المفوض له؛  جميع الفئات المعنية بالقرار اإلداري المحددة أعاله   - ال -

ي )ضغط متوسط/ضغط منخفض(؛  جميع الفئات المعنية بالقرار اإلداري المحددة أعاله   - ال -
 تصميم مفصل لمركز التحويل الكهربان 

 تصميم البناية مصادق عليه؛  جميع الفئات المعنية بالقرار اإلداري المحددة أعاله   - نعم الجماعة 

 نسخة من رسم الملكية بالنسبة للمالك؛ المعنية بالقرار اإلداري المحددة أعاله جميع الفئات   - نعم المحافظة العقارية 

 نسخة من ترخيص المالك مصادق عليها؛ جميع الفئات المعنية بالقرار اإلداري المحددة أعاله   - ال -

 البناء؛ نسخة من رخصة  جميع الفئات المعنية بالقرار اإلداري المحددة أعاله   - نعم الجماعة 

 وبالنسبة لألشخاص المعنويير  تضاف الوثائق التالية:  - - - -
 نسخة من السجل التجاري مصادق عليها؛      .    المقاوالت - ال -

 نسخة من القانون األساسي مصادق عليها؛      .    المقاوالت - ال -

 خاتم المؤسسة.      .    المقاوالت - ال -

 

 

 

 

 والرسوم واألتاوى الواجب أداؤها من طرف المرتفقالمصاريف  6.2

mailto:secretariat.radeej@gmail.com
mailto:service.client@radeej.ma
mailto:dijiradeej@radeej.ma
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 التسمية المراجع القانونية المبلغ  عنارص االحتساب اإلدارة المكلفة بالتحصيل 

الوكالة المستقلة الجماعية لتوزي    ع 
الماء والكهرباء والتطهير السائل 
 بإقليمي الجديدة وسيدي بنور 

الواجبات تختلف حسب الحالة وتتغير حسب 
 مسافة الربط وأشغال التجهير  وتتعلق ب : 

ي البنية التحتية؛  - 
 المساهمة ف 

 التكاليف الحقيقية لإليصال؛  - 
 مصاريف المصادقة ومعاينة مركز التحويل؛   - 
 مصاريف األتعاب وتتبع األشغال؛ - 
 مصاريف  دراسات الربط.  - 

المبالغ تختلف حسب نوع الربط  
 وطبيعة األشغال. 

 قرارات المجالس اإلدارية للوكالة ؛  
 دفير تحمالت الوكالة. 

الربط بشبكة الكهرباء من الضغط      
 المتوسط 

 

 بيان مراحل المسطرة اإلدارية 7.2

الجهة  
المعنية  
 بالمرحلة

مخرج 
 المرحلة 

تكلفة 
 المرحلة 

مدة الحصول  
عىل مخرج 
 المرحلة 

وط إتمام   شر
 المرحلة 

 كيفية إتمام المرحلة 

اسم  
 المرحلة 

رقم 
 إيداع طلب الحصول عىل مخرج المرحلة تتبع مسار معالجة الطلب  تسلم مخرج المرحلة  المرحلة 

ونية   منصة إلكير
الحضور 
 الشخصي 

ي 
ون   بريد إلكير

 مركز اتصال
ي 
 أو رقم هاتق 

ونية   منصة إلكير
الحضور 
 الشخصي 

ونية   منصة إلكير
الحضور 
 الشخصي 

RADEEJ 
إقرار 

 االستالم 
 - بالمجان

التوفر عىل الوثائق  

 المطلوبة 
www.digiradeej.radeej.ma 

 secretariat.radeej@gmail.com ال

service.client@radeej.ma 

06-62-73-02-12 

06-62-73-16-17 

080-200-23-23 

05-23-34-21-98 

www.digiradeej.radeej.ma ال www.digiradeej.radeej.ma ال 
إيداع  
 الطلب 

1 

RADEEJ  بالمجان التقويم 
أيام بالنسبة  15

 إلعداد التقويم 
- www.digiradeej.radeej.ma 

 secretariat.radeej@gmail.com ال

service.client@radeej.ma 

06-62-73-02-12 

06-62-73-16-17 

080-200-23-23 

05-23-34-21-98 

www.digiradeej.radeej.ma ال  ال 
إنجاز 
 المسطرة 

2 

RADEEJ 
جاز  إن

 اشغال الربط 
- 

أيام بالنسبة  15

إلنجاز اشغال 

 الربط 

- 
- 

- secretariat.radeej@gmail.com 

service.client@radeej.ma 

06-62-73-02-12 

06-62-73-16-17 

080-200-23-23 

05-23-34-21-98 

- - - 
- 

تقديم 
الخدمة  
 المطلوبة 

3 

 

 نموذج مخرج القرار اإلداري  8.2

ونية المرفقة  ((8رقم ) المرفقمدرج ضمن المرفقات ب لوثيقةنموذج ا) التقويم            اسم الوثيقة اإللكير

ات التقنية أو البحوث العمومية عند االقتضاء -3 وط إنجاز الخير  حاالت وشر
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ة أو   هل سيؤدي إنجاز الخير
البحث العمومي  إىل تجاوز  

يوما لمعالجة   60سقف 
طلب الحصول عىل القرار  

 اإلداري؟ 

المخرجات 
  المطلوبة 

الجهة المعنية  
باإلنجاز عند 
ورة    الض 

آجال إنجاز  
ة أو   الخير
البحث 
  العمومي 

ة أو   نوعية الخير
  البحث العمومي 

 المراجع القانونية

ة  تسمية الخير
التقنية أو البحث 

 العمومي 

  

رقم 
أو   المادة

 المواد

رقم 
المرجع 
ي 
 القانون 

نوعية المرجع  
ي 
 القانون 

ي 
 اسم المرجع القانون 

 التقويم  ال

الوكالة المستقلة 
الجماعية لتوزي    ع 
الماء والكهرباء 

والتطهير السائل 
بإقليمي الجديدة 

 وسيدي بنور 

 أيام  15
المعاينة والدراسات 

 الميدانية 
- - - 

 قرارات المجالس اإلدارية للوكالة ؛ 
 دفير تحمالت الوكالة. 

والدراسات المعاينة 
 الميدانية 

 

 األجل المحدد لرد اإلدارة عىل طلب المرتفق  -4

 

 أيام بالنسبة إلعداد التقويم   15 -

 أيام بالنسبة إلنجاز اشغال الربط 15 -

 يوما 30 

ورة إنجاز أشغال تتعلق بتمديد أو تقوية الشبكات.  30يمكن أن تتجاوز المدة  :ملحوظة  ي حالة رص 
 يوما ف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تبة عىل سكوت اإلدارة داخل األجل المحدد  -5  اآلثار المير
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 برأيكم، هل يمكن لهذا القرار اإلداري أن يكون مشموال بمبدأ سكوت اإلدارة بمثابة موافقة؟  ال

ي حالة اعتبار سكوت اإلدارة بمثابة موافقةاإلدارة  - 
حة لتكون مكلفة بتسليم القرار اإلداري أو إشهاد بالسكوت ف   المقير

 - 
ي حالة االمتناع عن تسليم  

ي أو الذي يمكن اللجوء إليها أو إليه ف 
اح السلطة الحكومية أو المسؤول اإلداري النر اقير

 القرار اإلداري أو اإلشهاد بالسكوت 

 

ي غير حالة اعتبار سكوت اإلدارة بمثابة موافقة( -6
 طرق الطعن المتاحة للمرتفق )يلجأ إىل تحديد طرق الطعن ف 

ي اآلجال المحددة مع تعليل أسباب الرفض يمكن للمرتفق سلك المساطر    
ي ف  ي حالة الرد السلنر

ف 
 القانونية الجاري بها العمل 

ي حالة سكوت اإلدارة بعد  
ي أو الذي يمكن اللجوء إليها أو إليه ف 

تحديد السلطة الحكومية أو المسؤول اإلداري  النر
ي حالة ردها 

ي انقضاء اآلجال المحددة أو ف   السلنر

- 
ي 
ابية، أو مجموعاتها، أو هيئاتها، تحديد السلطة النر بالنسبة للقرارات اإلدارية المسلمة من طرف الجماعات الير

ي حالة عدم الرد عىل طعن المرتفق 
، حسب الحالة، ف  يمكن للمرتفق اللجوء إليها عىل المستوى الجهوي أو اإلقليمي

 داخل اآلجال المحددة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب والتطهت  السائل والكهرباء بالنسبة للموزعي   المانحي   لهذه الخدمة   [8]القرار اإلداري رقم   الربط االجتماع  بشبكة الماء الصالح للشر
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 مراجع القرار اإلداري  -1

ب والتطهت  السائل والكهرباء بالنسبة للموزعي   المانحي   لهذه   تسمية القرار اإلداري الخدمة الربط االجتماع  بشبكة الماء الصالح للشر

 رمز القرار اإلداري  ] خاص بكتابة اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر و اإلجراء ات اإلدارية [ 

 

 المراجع القانونية للقرار اإلداري 

رقم المادة أو المواد المتعلقة 
 بالقرار اإلداري  

ي 
ي  رقم المرجع القانون 

ي  نوعية المرجع القانون 
 اسم المرجع القانون 

4-7-15 
18-24-29 

 ظهير  1-92-7
يف رقم    .  ي  1.92.7ظهير شر

المتعلق بالتجزئات  25.90( بتنفيذ القانون رقم  1992يونيو  17)  1412من ذي الحجة  15صادر ف 
ه وتتميمه؛   العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات كما تم تغيير

 ظهير  1-92-31 47-59
يف رقم    .  ي  1.92.31ظهير شر

المتعلق بالتعمير كما    12.90( بتنفيذ القانون رقم 1992يونيو  17) 1412من ذي الحجة  15صادر ف 
ه وتتميمه؛   وقع تغيير

 قرار الوزير 350-67 - 
ي بتقنير  1967يوليوز  15بتاري    خ  350- 67قرار وزير األشغال العمومية والمواصالت رقم    . 

ي البنايات ، القاض 
المنشآت الكهربائية ف 

 وربطها بالكهرباء؛ 

 حول تطبيق القانون المتعلق بالجباية المحلية؛  1989دجنير  8/ م.ج.م بتاري    خ  288الدورية رقم    .  منشور الوزير  / م.ج.م  288 14.1الفقرة 

ي موضوع أشغال المقاولة؛ 1994نونير  14/ م.و.م.إ بتاري    خ  147الدورية رقم    .  منشور الوزير  / م.و.م.إ  147  -
 ف 

ي موضوع أشغال المقاولة؛  1995غشت  2/ م.و.م.إ بتاري    خ  82الدورية رقم    .  منشور الوزير  / م.و.م.إ  82 - 
 ف 

ي موضوع أشغال المقاولة؛  2002يونيو  11/ م.و.م.إ بتاري    خ  86الدورية رقم    .  منشور الوزير  / م.و.م.إ  86 - 
 ف 

 منشور الوزير  م.و.م.إ /  72 - 
حول تخفيض نسب األتعاب وتتبع األشغال المحصلة برسم الخدمات المقدمة   2003مايو  5/ م.و.م.إ بتاري    خ  72الدورية رقم    . 

؛   للمنعشير  والمنخرطير 

 منشور الوزير  / م.و.م.إ 164 - 
التقنية الخاصة بالتجهير  بالماء والكهرباء والتطهير السائل حول المواصفات  2003غشت  22/ م.و.م.إ بتاري    خ 164الدورية رقم    . 

؛  المرتبط بمشاري    ع السكن اإلجتماعي

اير  9دورية بتاري    خ    .  منشور الوزير  193 -   متعلقة بتصنيف القواطع )الديسجانكتور( التفاضلية للوحات مراقبة المنشآت من الصنف األول؛     2004فير

 ، المتعلقة بتبسيط مسطرة ربط المقاوالت بشبكات توزي    ع الكهرباء؛ 2013ماي  29بتاري    خ   41دورية وزير الداخلية رقم    .  منشور الوزير  41 - 

-  6205D/ 6205الدورية رقم    .  منشور الوزير  م.و.م.إD/ ي التجهير  بالماء، الكهرباء والتطهير السائل؛ 2014نونير  20م.و.م.إ بتاري    خ
 المتعلقة بالمساهمات ف 

رقم المادة أو المواد المتعلقة 
 بالقرار اإلداري  

ي 
ي  رقم المرجع القانون 

ي  نوعية المرجع القانون 
 اسم المرجع القانون 
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 مرسوم  577- 18- 02 - 

وط  2019)يونيو   1440شوال  8بتاري    خ  577 – 18-  02مرسوم رقم    .  ( المصادق عىل الضابط العام للبناء والذي يحدد شكل وشر
يعية المتعلقة  بالتعمير والتجزءات العقارية منح الرخص وكذا الوثائق االزمة لملفات طلبات الرخص المقررة بموجب النصوص التشر

 والتجمعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها. 

 - D5808  الدورية الوزارية عدد    .  منشور الوزيرD5808   2019يوليوز  15بتاري    خ . 

 قرار الوزير 2064-19 - 

ك لوزير الداخلية ووزير االقتصاد والمالية    .  ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير إعداد  القرار المشير
ي والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة ووزير الصناعة والتجارة واالقتصاد الرقمي رقم

اب الوطن  بتفعيل مساطر التدبير    2064.19الير
 المطابق وتسليمها. الالمادي المتعلقة بإيداع ودراسة طلبات الرخص ورخص السكن وشواهد  

 قرار الوزير 337-20 - 

ي والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة ووزير الداخلية رقم    . 
اب الوطن  ك لوزيرة إعداد الير ي   337.20القرار المشير

جمادى   25الصادر ف 
يعية المتعلقة  ( الذي يحدد الوثائق االزمة لملفات طلبات الرخص المقررة بموجب 2020يناير  21)  1441األوىل  النصوص التشر

 بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها. 

 قرار الوزير 338-20  -

ي والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة ووزير الصناعة    . 
اب الوطن  ك لوزير الداخلية ووزيرة إعداد الير والتجارة واالقتصاد  القرار المشير

( والذي يحدد كيفيات تفعيل مساطر التدبير 2020يناير 21)  1441جمادى األوىل   25الصادر بتاري    خ  338.20األخض  والرقمي رقم 
 الالمادي المتعلقة بإيداع ودراسة طلبات الرخص ورخص السكن وشواهد المطابقة وتسليمها. 

اير  8/م.و.م.إ بتاري    خ 1203الدورية رقم د    .  قرار الوزير /م.و.م.إ 1203د  -  ي أداء تقويمات التجهير  والربط 2011فير
ي موضوع منح التسهيالت ف 

 ف 

ي أداء تقويمات التجهير  والربط .  2011أبريل   25/م.و.م.إ بتاري    خ 3774الدورية رقم د  .  قرار الوزير /م.و.م.إ 3774د  - 
ي موضوع منح التسهيالت ف 

  ف 

ية....(   .  -  -  -   االتفاقيات الموقعة بير  الموزع واالطراف المعنية )الجماعة، المبادرة الوطنية للتنمية البشر

 قرارات المجالس اإلدارية بالنسبة للوكاالت المستقلة لتوزي    ع الماء والكهرباء؛   .  -  -  - 

كات التدبير المفوض؛عقود التدبير المفوض والقرارات المرتبطة بها، بالنسبة    .  -  -  -   لشر

 دفير التحمالت للموزع.    .  -  -  - 

 

 

ب والتطهير السائل والكهرباء بالنسبة للموزعير  المانحير  لهذه الخدمة    الغاية من المسطرة الربط االجتماعي بشبكة الماء الصالح للشر

ب والتطهير السائل و  وط الحصول عىل القرار اإلداري  الكهرباءالمنطقة مجهزة بشبكة الماء الصالح للشر  شر

وط توجيه طلب المرتفق نحو اإلدارة المعنية   التوفر عىل الوثائق المطلوبة ي الخانة جانبه شر
 المرجو تحديد ف 

 

 فئات المرتفقير   معنيون بالقرار اإلداري ؟
  المرتفق المستفيد 

 المغاربة المقيمون بالمغرب  نعم
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 المقيمون بالخارجالمغاربة  نعم

 األجانب المقيمون بالمغرب نعم

 السياح األجانب ال

 المستثمرون  نعم

 المقاوالت نعم

 المهنيون نعم

 اإلدارات  نعم

 التعاونيات نعم

 الجمعيات نعم

 

 المسطرة اإلدارية المتعلقة بالقرار اإلداري  -2
 

 وذج استمارة طلب القرار اإلدارينم 1.2

ونية المرفقة اسم   الوثيقة اإللكير

ب والتطهير السائل والكهرباء  طلب   اسم االستمارة  الربط االجتماعي بشبكة الماء الصالح للشر

 نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف؛ 

ي استمارة طلب القرار اإلداري 
 جميع المعطيات المطلوبة من المرتفق ف 

 عليها أو ما يعادلها نسخة من شهادة الملكية أو رخصة مصادق 

ابية؛   رخصة الربط مسلمة من طرف الجماعة الير

ي 
 نسخة من شهادة ضمان قاطع التيار تحمل ختم الموزع و الكهربان 

ي 
ام الكهربان   الير 

ي حالة القوة المحركة(    
 بيان خاص بالقوة )ف 

  .  النظام األساسي والسجل التجاري بالنسبة لألشخاص المعنويير 

 

 

 

ونية المرفقة   اسم الوثيقة اإللكير
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ب والتطهير السائل والكهرباء  طلب    اسم االستمارة  الربط االجتماعي بشبكة الماء الصالح للشر

 االسم و النسب

ي استمارة طلب القرار اإلداري  
 جميع المعطيات المطلوبة من المرتفق ف 

ي حالة ذلك
كة, رقم التسجيل, اسم و نسب ممثلها مع الوكالة ف   اسم الشر

 العنوان

 رقم بطاقة التعريف الوطنية 

 رقم الهاتف

ي 
ون  يد اإللكير  الير

وع    المعلومات العقارية للمشر

وع   ي المشر
 الموضع الجغراف 

وع   نوع المشر

 نوع الربط )كهرباء,ماء,إنارة,تطهير سائل(

خيص   رقم و تاري    خ الير

 
ي طلب القرار اإلداري  2.2

 اإلدارة أو اإلدارات المعنية بتلقر

ي   أرقام الهاتف
ون  يدي العنوان اإللكير  اسم اإلدارة  العنوان الير

  

 اإلدارات  المعنية

06-62-73-02-12 

06-62-73-16-17 

080-200-23-23 

05-23-34-21-98 

secretariat.radeej@gmail.com 
service.client@radeej.ma 

 

 الفطواكي الجديدة شارع حمان 

الوكالة المستقلة الجماعية لتوزي    ع الماء والكهرباء 
 والتطهير السائل بإقليمي الجديدة وسيدي بنور 

(RADEEJ) 

 

ي المسطرة اإلدارية المتعلقة بالقرار اإلداري  3.2
 اإلدارة أو اإلدارات المعنية بدراسة ومعالجة القرار اإلداري ودورها ف 

ي 
 اسم اإلدارة  المصلحة المختصة  المسطرة اإلدارية دورها ف 

 للوكالة  التابعة المصلحة التجارية إيداع الطلب  
الوكالة المستقلة الجماعية لتوزي    ع الماء والكهرباء والتطهير السائل بإقليمي الجديدة 

 وسيدي بنور 
 للوكالة التابع  قسم الدراسات إنجاز المسطرة 

 للوكالةالمصالح التقنية التابعة  المطلوبةتقديم الخدمة 

 أو اإلدارات المعنية بتسليم القرار اإلداري اإلدارة 4.2

mailto:secretariat.radeej@gmail.com
mailto:service.client@radeej.ma
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ي  أرقام الهاتف 
ون  يدي العنوان اإللكير  اسم اإلدارة  العنوان الير

  

 اإلدارات  المعنية

06-62-73-02-12 

06-62-73-16-17 

080-200-23-23 

05-23-34-21-98 

secretariat.radeej@gmail.com 
service.client@radeej.ma 

 شارع حمان الفطواكي الجديدة 

الوكالة المستقلة الجماعية لتوزي    ع الماء والكهرباء 
 يدة وسيدي بنور والتطهير السائل بإقليمي الجد
(RADEEJ) 

 

 الوثائق والمستندات المطلوبة 5.2

اإلدارة المكلفة بإصدار 
 أو المستند  الوثيقة 

هل يمكن لهذه الوثيقة أن تكون  
 موضوع تبادل بي   اإلدارات؟

الفئات  
 الفرعية  

 تسمية الوثيقة أو المستند  الفئات المعنية 

 طلب الربط )مطبوع يسحب من عند الموزع(؛  اإلداري المحددة أعاله جميع الفئات المعنية بالقرار  -  ال - 

 نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف؛  جميع الفئات المعنية بالقرار اإلداري المحددة أعاله  -  ال - 

 المفوض له؛ وثيقة إثبات تفويض اإلمضاء بالنسبة للشخص  جميع الفئات المعنية بالقرار اإلداري المحددة أعاله  -  ال - 

 - 
 ال

 - 
 جميع الفئات المعنية بالقرار اإلداري المحددة أعاله 

نسخة من شهادة ضمان الخاليا القاطعة  )الديسجانكتور( بالنسبة للربط بشبكة 
 الكهرباء؛ 

ف عن الدخل بالنسبة لغير األجراء - -  -  -   تضي    ح بالشر

 شهادة الدخل الشهري بالنسبة لألجراء؛    - -  -  - 

 نعم الجماعة 
 - 

 جميع الفئات المعنية بالقرار اإلداري المحددة أعاله 
ي ال تتوفر عىل 

رخصة الربط مسلمة من طرف الجماعة بالنسبة للمساكن النر
 رخصة البناء. 

 وحسب الحالة:  - -  -  - 

 نسخة من رسم الملكية بالنسبة للمالك؛  بالقرار اإلداري المحددة أعاله جميع الفئات المعنية  -  نعم المحافظة العقارية 

ي؛   جميع الفئات المعنية بالقرار اإلداري المحددة أعاله  -  ال  -  نسخة من ترخيص المالك موقعة ومصادق عىل صحة إمضائها بالنسبة للمكير

 

 

 

 

 

 المصاريف والرسوم واألتاوى الواجب أداؤها من طرف المرتفق 6.2

mailto:secretariat.radeej@gmail.com
mailto:service.client@radeej.ma
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 التسمية المراجع القانونية المبلغ  عنارص االحتساب اإلدارة المكلفة بالتحصيل 

الوكالة المستقلة الجماعية لتوزي    ع 
والكهرباء والتطهير السائل الماء 

 بإقليمي الجديدة وسيدي بنور 

 الواجبات تختلف حسب الموزع وتتعلق بـ: 

 بالنسبة للماء الصالح للشرب والتطهير السائل:  - 

 المساهمة في البنية التحتية؛ 

 التكاليف الحقيقية للربط بالشبكة؛  

 مصاريف األتعاب وتتبع األشغال. 

 للكهرباء، فالواجبات تختلف من وكالة إلى أخرى.بالنسبة  -
 

المبالغ تختلف حسب نوع الربط  
 وطبيعة األشغال. 

 للوكالة؛ قرارات المجالس اإلدارية  -
 دفير تحمالت الوكالة.  -

الربط االجتماعي بشبكة الماء الصالح 
ب والتطهير السائل والكهرباء    للشر

 

 بيان مراحل المسطرة اإلدارية 7.2

الجهة المعنية  
 بالمرحلة 

 مخرج المرحلة 
تكلفة 
 المرحلة 

مدة الحصول عىل  
 مخرج المرحلة 

وط إتمام المرحلة   شر

 كيفية إتمام المرحلة 

اسم  
 المرحلة 

رقم  
 المرحلة 

 تتبع مسار معالجة الطلب تسلم مخرج المرحلة 
إيداع طلب الحصول عىل  

 مخرج المرحلة 

منصة 
ونية   إلكير

الحضور  
 الشخصي 

ي 
ون   بريد إلكير

 مركز اتصال
ي 
 أو رقم هاتق 

منصة 
ونية   إلكير

الحضور  
 الشخصي 

منصة 
ونية   إلكير

الحضور  
 الشخصي 

RADEEJ التوفر عىل الوثائق المطلوبة - - إقرار االستالم - 

 

 نعم 

 

secretariat.radeej@gmail.com 

service.client@radeej.ma 

06-62-73-02-12 

06-62-73-16-17 

080-200-23-23 

05-23-34-21-98 

 نعم - - -
إيداع 
 الطلب

1 

RADEEJ  بالمجان  التقويم 
أيام بالنسبة إلعداد   7

 التقويم 

المنطقة مجهزة بشبكة 

ب   الماء الصالح للشر

 والتطهير السائل والكهرباء 

- 
 نعم 

 

secretariat.radeej@gmail.com 

service.client@radeej.ma 

06-62-73-02-12 

06-62-73-16-17 

080-200-23-23 

05-23-34-21-98 

 نعم - - -
إنجاز  
 المسطرة

2 

RADEEJ 
إنجاز  اشغال  

 الربط
- 

أيام بالنسبة إلنجاز   7

 اشغال الربط
- 

- 
- secretariat.radeej@gmail.com 

service.client@radeej.ma 

06-62-73-02-12 

06-62-73-16-17 

080-200-23-23 

05-23-34-21-98 

- - - 
- 

تقديم 
الخدمة 
 المطلوبة

3 

 

 نموذج مخرج القرار اإلداري  8.2

ونية المرفقة  ((9رقم ) المرفقمدرج ضمن المرفقات ب لوثيقةنموذج ا)  التقويم            اسم الوثيقة اإللكير

ات التقنية أو البحوث العمومية عند االقتضاء  -3 وط إنجاز الخير  حاالت وشر
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ة أو   هل سيؤدي إنجاز الخير
البحث العمومي  إىل تجاوز  

يوما لمعالجة   60سقف 
طلب الحصول عىل القرار  

 اإلداري؟ 

المخرجات 
  المطلوبة 

الجهة المعنية  
باإلنجاز عند 
ورة    الض 

آجال إنجاز  
ة أو   الخير
البحث 
  العمومي 

ة أو   نوعية الخير
  البحث العمومي 

 المراجع القانونية

ة  تسمية الخير
التقنية أو البحث 

 العمومي 

  

رقم 
أو   المادة

 المواد

رقم 
المرجع 
ي 
 القانون 

نوعية المرجع  
ي 
 القانون 

ي 
 اسم المرجع القانون 

 التقويم  ال

الوكالة المستقلة 
الجماعية لتوزي    ع 
الماء والكهرباء 

والتطهير السائل 
بإقليمي الجديدة 

 وسيدي بنور 

 - - -  المعاينة التقنية  أيام 7

 قرارات المجالس اإلدارية للوكالة ؛ 
  المعاينة التقنية  الوكالة. دفير تحمالت 

 

 األجل المحدد لرد اإلدارة عىل طلب المرتفق -4

 

 أيام بالنسبة إلعداد التقويم  7 -

 أيام بالنسبة إلنجاز اشغال الربط  7 -

  
  يوما 14
  

ورة إنجاز أشغال تتعلق بتمديد أو تقوية الشبكات.  14ملحوظة: يمكن أن تتجاوز المدة  ي حالة رص 
 يوما ف 

  

 

 

 

 

 

 

 

تبة عىل سكوت اإلدارة داخل األجل المحدد  -5  اآلثار المير
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 برأيكم، هل يمكن لهذا القرار اإلداري أن يكون مشموال بمبدأ سكوت اإلدارة بمثابة موافقة؟  ال

ي حالة اعتبار سكوت اإلدارة بمثابة  - 
حة لتكون مكلفة بتسليم القرار اإلداري أو إشهاد بالسكوت ف   موافقةاإلدارة المقير

 - 
ي حالة االمتناع عن تسليم  

ي أو الذي يمكن اللجوء إليها أو إليه ف 
اح السلطة الحكومية أو المسؤول اإلداري النر اقير

 القرار اإلداري أو اإلشهاد بالسكوت 

 

ي غير حالة اعتبار سكوت اإلدارة بمثابة  -6
 موافقة( طرق الطعن المتاحة للمرتفق )يلجأ إىل تحديد طرق الطعن ف 

ي اآلجال المحددة مع تعليل أسباب الرفض يمكن للمرتفق سلك المساطر    
ي ف  ي حالة الرد السلنر

ف 
 القانونية الجاري بها العمل 

ي حالة سكوت اإلدارة بعد  
ي أو الذي يمكن اللجوء إليها أو إليه ف 

تحديد السلطة الحكومية أو المسؤول اإلداري  النر
ي 
ي انقضاء اآلجال المحددة أو ف   حالة ردها السلنر

- 
ي 
ابية، أو مجموعاتها، أو هيئاتها، تحديد السلطة النر بالنسبة للقرارات اإلدارية المسلمة من طرف الجماعات الير

ي حالة عدم الرد عىل طعن المرتفق 
، حسب الحالة، ف  يمكن للمرتفق اللجوء إليها عىل المستوى الجهوي أو اإلقليمي

 داخل اآلجال المحددة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  العالم القروي  [9]القرار اإلداري رقم 
 
 الربط بشبكة الكهرباء ف
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 مراجع القرار اإلداري    -1

  العالم القروي 
 
 تسمية القرار اإلداري الربط بشبكة الكهرباء ف

 رمز القرار اإلداري  ] خاص بكتابة اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر و اإلجراء ات اإلدارية [ 

 

 القانونية للقرار اإلداري المراجع 

ي  رقم المادة أو المواد المتعلقة بالقرار اإلداري  
ي  رقم المرجع القانون 

ي  نوعية المرجع القانون 
 اسم المرجع القانون 

ب - - - ي للكهرباء والماء الصالح للشر
ابية و/أو المكتب الوطن   اتفاقية مع الجماعة الير

 

ي 
  الغاية من المسطرة العالم القروي الربط بشبكة الكهرباء ف 

وط الحصول عىل القرار اإلداري    شر

وط توجيه طلب المرتفق نحو اإلدارة المعنية    ي الخانة جانبه شر
 المرجو تحديد ف 

 

 فئات المرتفقير   معنيون بالقرار اإلداري ؟

  المرتفق المستفيد 

 المغاربة المقيمون بالمغرب  نعم

 المقيمون بالخارجالمغاربة  نعم

 األجانب المقيمون بالمغرب نعم

 السياح األجانب ال

 المستثمرون  نعم

 المقاوالت نعم

 المهنيون نعم

 اإلدارات  نعم

 التعاونيات نعم

 الجمعيات نعم

 المسطرة اإلدارية المتعلقة بالقرار اإلداري  -2
 

 وذج استمارة طلب القرار اإلداري نم 1.2
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ونية المرفقة   اسم الوثيقة اإللكير

ي العالم القروي
 اسم االستمارة  طلب الربط بشبكة الكهرباء ف 

 نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف؛ 

ي استمارة طلب القرار اإلداري  
 جميع المعطيات المطلوبة من المرتفق ف 

 نسخة من شهادة الملكية أو رخصة مصادق عليها أو ما يعادلها 

ابية؛   رخصة الربط مسلمة من طرف الجماعة الير

ي 
 نسخة من شهادة ضمان قاطع التيار تحمل ختم الموزع و الكهربان 

ي 
ام الكهربان   الير 

ي حالة القوة المحركة(    
 بيان خاص بالقوة )ف 

  .  النظام األساسي والسجل التجاري بالنسبة لألشخاص المعنويير 

 االسم و النسب

ي حالة ذلك
كة, رقم التسجيل, اسم و نسب ممثلها مع الوكالة ف   اسم الشر

 العنوان

 رقم بطاقة التعريف الوطنية 

 رقم الهاتف

يد  ي الير
ون   اإللكير

وع    المعلومات العقارية للمشر

وع   ي المشر
 الموضع الجغراف 

وع   نوع المشر

 نوع الربط )كهرباء,ماء,إنارة,تطهير سائل(

خيص   رقم و تاري    خ الير

 

 

 

 
ي طلب القرار اإلداري  2.2

 اإلدارة أو اإلدارات المعنية بتلقر

ي   أرقام الهاتف
ون  يديالعنوان  العنوان اإللكير    اسم اإلدارة  الير
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06-62-73-02-12 

06-62-73-16-17 

080-200-23-23 

05-23-34-21-98 

secretariat.radeej@gmail.com 
 service.client@radeej.ma 

 شارع حمان الفطواكي الجديدة 

الوكالة المستقلة الجماعية لتوزي    ع الماء والكهرباء والتطهير  
 السائل بإقليمي الجديدة وسيدي بنور

(RADEEJ) 

 اإلدارات  المعنية

 

ي المسطرة اإلدارية المتعلقة بالقرار اإلداري اإلدارة أو اإلدارات المعنية بدراسة ومعالجة  3.2
 القرار اإلداري ودورها ف 

ي المسطرة اإلدارية 
 اسم اإلدارة  المصلحة المختصة  دورها ف 

 للوكالة  المصلحة التجارية التابعة  إيداع الطلب  

 التابع  للوكالة  قسم الدراسات إنجاز المسطرة  وسيدي بنور الوكالة المستقلة الجماعية لتوزي    ع الماء والكهرباء والتطهير السائل بإقليمي الجديدة 

 للوكالةالمصالح التقنية التابعة  تقديم الخدمة المطلوبة

 

 اإلدارة أو اإلدارات المعنية بتسليم القرار اإلداري 4.2

ي  أرقام الهاتف 
ون  يدي العنوان اإللكير  اسم اإلدارة  العنوان الير

 

 اإلدارات  المعنية

06-62-73-02-12 

06-62-73-16-17 

080-200-23-23 

05-23-34-21-98 

secretariat.radeej@gmail.com 
service.client@radeej.ma 

 شارع حمان الفطواكي الجديدة 

المستقلة الجماعية لتوزي    ع الماء والكهرباء الوكالة 
 والتطهير السائل بإقليمي الجديدة وسيدي بنور 

(RADEEJ) 

 

 

 

 

 

 

 والمستندات المطلوبة الوثائق 5.2

اإلدارة المكلفة بإصدار 
 أو المستند  الوثيقة 

هل يمكن لهذه الوثيقة أن تكون  
 موضوع تبادل بي   اإلدارات؟

 تسمية الوثيقة أو المستند  الفئات المعنية  الفئات الفرعية 

mailto:secretariat.radeej@gmail.com
mailto:service.client@radeej.ma
mailto:secretariat.radeej@gmail.com
mailto:service.client@radeej.ma
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 طلب الربط )مطبوع يسحب من عند الموزع(؛   جميع الفئات المعنية بالقرار اإلداري المحددة أعاله  -   - 

 نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف؛  جميع الفئات المعنية بالقرار اإلداري المحددة أعاله  -   - 

ابية؛  الفئات المعنية بالقرار اإلداري المحددة أعاله جميع  -   -   رخصة الربط مسلمة من طرف الجماعة الير

 نسخة من شهادة ضمان الخاليا القاطعة  )الديسجانكتور(.  جميع الفئات المعنية بالقرار اإلداري المحددة أعاله  -   - 

 

 المرتفقالمصاريف والرسوم واألتاوى الواجب أداؤها من طرف  6.2

 التسمية المراجع القانونية المبلغ  عنارص االحتساب اإلدارة المكلفة بالتحصيل 

الوكالة المستقلة الجماعية لتوزي    ع 
الماء والكهرباء والتطهير السائل 
 بإقليمي الجديدة وسيدي بنور 

  الواجبات تختلف حسب بنود االتفاقية 
المبالغ تختلف حسب نوع الربط  

 األشغال. وطبيعة 

ابية و/أو  - اتفاقية مع الجماعة الير
ي للكهرباء والماء الصالح 

المكتب الوطن 
ب  ؛ للشر

 قرارات المجالس اإلدارية للوكالة ؛ -
 دفير تحمالت الوكالة. -

ي العالم 
الربط بشبكة الكهرباء ف 

 القروي 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراحل المسطرة اإلدارية بيان 7.2

الجهة المعنية  
 بالمرحلة 

مخرج  
 المرحلة 

تكلفة 
 المرحلة 

مدة الحصول عىل  
 مخرج المرحلة 

وط إتمام المرحلة   اسم المرحلة كيفية إتمام المرحلة  شر
رقم  
 المرحلة 
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 تتبع مسار معالجة الطلب تسلم مخرج المرحلة 
إيداع طلب الحصول عىل مخرج  

 المرحلة 

منصة 
ونية   إلكير

الحضور  
 الشخصي 

ي بريد 
ون   إلكير

 مركز اتصال
ي 
 أو رقم هاتق 

ونية   منصة إلكير
الحضور  
 الشخصي 

منصة 
ونية   إلكير

الحضور  
 الشخصي 

RADEEJ إقرار االستالم 
 بالمجان 

 
 نعم - التوفر عىل الوثائق المطلوبة -

secretariat.radeej@gmail.com 

service.client@radeej.ma 

06-62-73-02-12 

06-62-73-16-17 

080-200-23-23 

05-23-34-21-98 

 1 إيداع الطلب نعم - نعم -

RADEEJ  بالمجان  التقويم 
أيام بالنسبة إلعداد   7

 التقويم 
 نعم - التوفر عىل الوثائق المطلوبة

secretariat.radeej@gmail.com 

service.client@radeej.ma 

06-62-73-02-12 

06-62-73-16-17 

080-200-23-23 

05-23-34-21-98 

 نعم - نعم -
إنجاز  
 المسطرة

2 

RADEEJ 
إنجاز  اشغال  

 الربط
- 

 

المدة تختلف حسب  

وع   حجم أشغال المشر

 

- - - secretariat.radeej@gmail.com 

service.client@radeej.ma 

06-62-73-02-12 

06-62-73-16-17 

080-200-23-23 

05-23-34-21-98 

- - - - 
تقديم 
الخدمة 
 المطلوبة

3 

 

 نموذج مخرج القرار اإلداري  8.2

ونية المرفقة  ((9رقم ) المرفقمدرج ضمن المرفقات ب لوثيقةنموذج ا)  التقويم            اسم الوثيقة اإللكير

 

 

 

 

 

 

 

 
ات التقنية أو البحوث العمومية عند االقتضاء  -3 وط إنجاز الخير  حاالت وشر

 المراجع القانونية
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ة أو   هل سيؤدي إنجاز الخير
تجاوز  البحث العمومي  إىل 

يوما لمعالجة طلب   60سقف 
 الحصول عىل القرار اإلداري؟ 

المخرجات 
  المطلوبة 

الجهة المعنية  
باإلنجاز عند 
ورة    الض 

آجال إنجاز  
ة أو   الخير
البحث 
  العمومي 

ة أو   نوعية الخير
  البحث العمومي 

رقم 
أو   المادة

 المواد

رقم 
المرجع 
ي 
 القانون 

نوعية المرجع  
ي 
 القانون 

ي 
 اسم المرجع القانون 

ة  تسمية الخير
التقنية أو البحث 

 العمومي 

  

 التقويم  ال

الوكالة المستقلة 
الجماعية لتوزي    ع 
الماء والكهرباء 

والتطهير السائل 
بإقليمي الجديدة 

 وسيدي بنور 

 - - -  المعاينة التقنية  أيام 7

ابية و/أو  اتفاقية مع الجماعة الير
ي للكهرباء والماء الصالح 

المكتب الوطن 
ب   للشر

 قرارات المجالس اإلدارية للوكالة ؛ 
 دفير تحمالت الوكالة. 

الربط بشبكة الكهرباء  

 في العالم القروي 
 

 

 األجل المحدد لرد اإلدارة عىل طلب المرتفق -4

 

 أيام بالنسبة إلعداد التقويم  7

  
  أيام 7 
  

وع تختلف  مدة ملحوظة:   االنجاز حسب حجم أشغال المشر
  

 

 

 

 

 

 

 

تبة عىل سكوت اإلدارة داخل األجل المحدد  -5  اآلثار المير

 برأيكم، هل يمكن لهذا القرار اإلداري أن يكون مشموال بمبدأ سكوت اإلدارة بمثابة موافقة؟  ال
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ي  - 
حة لتكون مكلفة بتسليم القرار اإلداري أو إشهاد بالسكوت ف   حالة اعتبار سكوت اإلدارة بمثابة موافقةاإلدارة المقير

 - 
ي حالة االمتناع عن تسليم القرار اإلداري  

ي أو الذي يمكن اللجوء إليها أو إليه ف 
اح السلطة الحكومية أو المسؤول اإلداري النر اقير

 أو اإلشهاد بالسكوت 

 

ي غير حالة اعتبار سكوت اإلدارة بمثابة موافقة(  -6
 طرق الطعن المتاحة للمرتفق )يلجأ إىل تحديد طرق الطعن ف 

ي اآلجال المحددة مع تعليل أسباب الرفض يمكن للمرتفق    
ي ف  ي حالة الرد السلنر

ف 
 سلك المساطر القانونية الجاري بها العمل 

ي حالة سكوت اإلدارة بعد انقضاء 
ي أو الذي يمكن اللجوء إليها أو إليه ف 

تحديد السلطة الحكومية أو المسؤول اإلداري  النر
ي حالة 

ي اآلجال المحددة أو ف   ردها السلنر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كة للماء والكهرباء بالمدن العتيقة واألحياء غت  المهيكلة [10]القرار اإلداري رقم 
 شهادة إدارية لالستفادة من نظام فوترة العدادات المشتر

 

 مراجع القرار اإلداري  -1
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كة للماء   تسمية القرار اإلداري والكهرباء بالمدن العتيقة واألحياء غت  المهيكلة شهادة إدارية لالستفادة من نظام فوترة العدادات المشتر

 رمز القرار اإلداري  ] خاص بكتابة اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر و اإلجراء ات اإلدارية [ 

 

 المراجع القانونية للقرار اإلداري 

ي  رقم المادة أو المواد المتعلقة بالقرار اإلداري  
ي  رقم المرجع القانون 

ي  نوعية المرجع القانون 
 اسم المرجع القانون 

- 11/2014  منشور الوزير  

المتعلقة بتحديد مسطرة منح   2014نونير  10بتاري    خ  2014/ 11دورية وزير الداخلية رقم 
كة للماء  الشهادة اإلدارية المطلوبة لالستفادة من  النظام الجديد لفوترة العدادات المشير

 والكهرباء. 

 

كة للماء والكهرباء بالمدن العتيقة واألحياء غير المهيكلة   الغاية من المسطرة الحصول عىل شهادة إدارية لالستفادة من نظام فوترة العدادات المشير

وط الحصول عىل القرار  التوفر عىل الوثائق المطلوبة  اإلداري شر

وط توجيه طلب المرتفق نحو اإلدارة المعنية   توجيه طلب الحصول عىل الشهادة إلحدى الملحقات التجارية التابعة للوكالة ي الخانة جانبه شر
 المرجو تحديد ف 

 

 فئات المرتفقير   معنيون بالقرار اإلداري ؟

  المرتفق المستفيد 

 المغاربة المقيمون بالمغرب  نعم

 المغاربة المقيمون بالخارج نعم

 األجانب المقيمون بالمغرب نعم

 السياح األجانب ال

 المستثمرون  نعم

 المقاوالت نعم

 المهنيون نعم

 اإلدارات  نعم

 التعاونيات نعم

 الجمعيات نعم

 المسطرة اإلدارية المتعلقة بالقرار اإلداري  -2
 

 نموذج استمارة طلب القرار اإلداري  1.2
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ونية المرفقة   اسم الوثيقة اإللكير

كة  اسم االستمارة  طلب الحصول عىل شهادة لالستفادة من نظام فوترة العدادات المشير

 االسم الشخصي 

ي استمارة طلب القرار اإلداري 
 جميع المعطيات المطلوبة من المرتفق ف 

 االسم العائىلي 

التعريفرقم بطاقة    

 العنوان

 عدد االش

 

ي طلب القرار اإلداري  2.2
 اإلدارة أو اإلدارات المعنية بتلقر

ي   أرقام الهاتف
ون  يدي العنوان اإللكير  اسم اإلدارة  العنوان الير

  

 اإلدارات  المعنية

06-62-73-02-12 

06-62-73-16-17 

080-200-23-23 

05-23-34-21-98 

secretariat.radeej@gmail.com 
 service.client@radeej.ma 

 شارع حمان الفطواكي الجديدة 

الوكالة المستقلة الجماعية لتوزي    ع الماء والكهرباء والتطهير  
 بإقليمي الجديدة وسيدي بنورالسائل 

(RADEEJ) 

 

ي المسطرة اإلدارية المتعلقة بالقرار اإلداري  3.2
 اإلدارة أو اإلدارات المعنية بدراسة ومعالجة القرار اإلداري ودورها ف 

ي المسطرة اإلدارية 
 اسم اإلدارة  المصلحة المختصة  دورها ف 

 للوكالة المصلحة التجارية التابعة  إيداع الطلب  

 للوكالة المصلحة التجارية التابعة  إنجاز المسطرة  الوكالة المستقلة الجماعية لتوزي    ع الماء والكهرباء والتطهير السائل بإقليمي الجديدة وسيدي بنور 

 للوكالةالمصالح التقنية التابعة  تقديم الخدمة المطلوبة

 

 

 أو اإلدارات المعنية بتسليم القرار اإلداري اإلدارة 4.2

ي  أرقام الهاتف 
ون  يدي العنوان اإللكير    اسم اإلدارة  العنوان الير

mailto:secretariat.radeej@gmail.com
mailto:service.client@radeej.ma
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06-62-73-02-12 

06-62-73-16-17 

080-200-23-23 

05-23-34-21-98 

secretariat.radeej@gmail.com 
service.client@radeej.ma 

 شارع حمان الفطواكي الجديدة 

الوكالة المستقلة الجماعية لتوزي    ع الماء والكهرباء 
 يدة وسيدي بنور والتطهير السائل بإقليمي الجد
(RADEEJ) 

 اإلدارات  المعنية

 

 ثائق والمستندات المطلوبة الو 5.2

اإلدارة المكلفة بإصدار 
 أو المستند  الوثيقة 

هل يمكن لهذه الوثيقة أن تكون  
 موضوع تبادل بي   اإلدارات؟

الفئات  
 الفرعية  

 تسمية الوثيقة أو المستند  الفئات المعنية 

السلطة اإلدارية المحلية  
 المختصة

 
 - 

 تعبئة طلب وفق النموذج المودع لدى اإلدارة المكلفة بتدبير الماء والكهرباء؛  جميع الفئات المعنية بالقرار اإلداري المحددة أعاله 

 -  
 - 

 نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف.  جميع الفئات المعنية بالقرار اإلداري المحددة أعاله 

 

 أداؤها من طرف المرتفقالمصاريف والرسوم واألتاوى الواجب  6.2

 التسمية المراجع القانونية المبلغ  عنارص االحتساب اإلدارة المكلفة بالتحصيل 

 بالمجان بالمجان - 

  

دورية وزير الداخلية رقم  
  2014نونير  10بتاري    خ 2014/ 11

المتعلقة بتحديد مسطرة منح الشهادة  
اإلدارية المطلوبة لالستفادة من النظام  

كة  الجديد  لفوترة العدادات المشير
  للماء والكهرباء. 

شهادة إدارية لالستفادة من نظام 
كة للماء   فوترة العدادات المشير

والكهرباء بالمدن العتيقة واألحياء 
  غير المهيكلة 

  

 مراحل المسطرة اإلدارية بيان 7.2

الجهة المعنية  
 بالمرحلة 

 مخرج المرحلة 
تكلفة 
 المرحلة 

مدة الحصول عىل  
 مخرج المرحلة 

وط إتمام المرحلة   كيفية إتمام المرحلة  شر
اسم  
 المرحلة 

رقم  
 المرحلة 

mailto:secretariat.radeej@gmail.com
mailto:service.client@radeej.ma
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 تتبع مسار معالجة الطلب تسلم مخرج المرحلة 
إيداع طلب الحصول عىل  

 مخرج المرحلة 

منصة 
ونية   إلكير

الحضور  
 الشخصي 

ي 
ون   بريد إلكير

 مركز اتصال
ي 
 أو رقم هاتق 

منصة 
ونية   إلكير

الحضور  
 الشخصي 

منصة 
ونية   إلكير

الحضور  
 الشخصي 

السلطة اإلدارية 

المحلية  

 المختصة 
 - - التوفر عىل الوثائق المطلوبة - - -

secretariat.radeej@gmail.com 

service.client@radeej.ma 

06-62-73-02-12 

06-62-73-16-17 

080-200-23-23 

05-23-34-21-98 

 نعم - - -
إيداع 
 الطلب

1 

سلطة اإلدارية ال

المحلية  

 المختصة 
- - - - - - 

secretariat.radeej@gmail.com 

service.client@radeej.ma 

06-62-73-02-12 

06-62-73-16-17 

080-200-23-23 

05-23-34-21-98 

- - - - 
إنجاز  
 المسطرة

2 

سلطة اإلدارية ال

المحلية  

 المختصة 

شهادة إدارية  

لالستفادة من  

نظام فوترة 

العدادات 

كة للماء   المشير

والكهرباء بالمدن  

العتيقة واألحياء  

 غير المهيكلة 

 مجانا

 
 secretariat.radeej@gmail.com نعم - - أيام5

service.client@radeej.ma 

06-62-73-02-12 

06-62-73-16-17 

080-200-23-23 

05-23-34-21-98 

- - - - 
تقديم 
الخدمة 
 المطلوبة

3 

 

 ((10رقم ) المرفقمدرج ضمن المرفقات ب لوثيقةنموذج ا)  مخرج القرار اإلداري نموذج 7.2

    
كة للماء والكهرباء بالمدن العتيقة واألحياء  شهادة إدارية لالستفادة من نظام فوترة العدادات المشير

 غير المهيكلة 
  

ونية المرفقة   اسم الوثيقة اإللكير

 

 

 

 

وط إنجاز  -3 ات التقنية أو البحوث العمومية عند االقتضاء حاالت وشر  الخير
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ة أو   هل سيؤدي إنجاز الخير
البحث العمومي  إىل تجاوز  

يوما لمعالجة طلب   60سقف 
 الحصول عىل القرار اإلداري؟ 

  المخرجات المطلوبة 

الجهة المعنية  
باإلنجاز عند 
ورة    الض 

آجال إنجاز  
ة أو   الخير
البحث 
  العمومي 

ة أو   نوعية الخير
  البحث العمومي 

 المراجع القانونية

ة  تسمية الخير
التقنية أو البحث 

 العمومي 

  

رقم 
أو   المادة

 المواد

رقم المرجع 
ي 
 القانون 

نوعية 
المرجع 
ي 
 القانون 

ي 
 اسم المرجع القانون 

 ال

شهادة إدارية لالستفادة  
من نظام فوترة  

كة للماء   العدادات المشير
والكهرباء بالمدن  

العتيقة واألحياء غير  
 المهيكلة. 

 أيام 5 عون السلطة 
المعاينة  

 ميدانية ال
- 11 /2014   

منشور  
 الوزير

  2014/ 11دورية وزير الداخلية رقم 
المتعلقة   2014نونير  10بتاري    خ 

بتحديد مسطرة منح الشهادة اإلدارية 
المطلوبة لالستفادة من النظام الجديد 

كة للماء   لفوترة العدادات المشير
 الكهرباء. و 

 بحث عون السلطة 
  

 

 األجل المحدد لرد اإلدارة عىل طلب المرتفق -4

 

 أيام 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تبة عىل سكوت اإلدارة داخل األجل المحدد  -5  اآلثار المير

 برأيكم، هل يمكن لهذا القرار اإلداري أن يكون مشموال بمبدأ سكوت اإلدارة بمثابة موافقة؟  -
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 - 
حة لتكون  ي حالة اعتبار سكوت اإلدارة بمثابة اإلدارة المقير

مكلفة بتسليم القرار اإلداري أو إشهاد بالسكوت ف 
 موافقة

 - 
ي حالة االمتناع عن تسليم  

ي أو الذي يمكن اللجوء إليها أو إليه ف 
اح السلطة الحكومية أو المسؤول اإلداري النر اقير

 القرار اإلداري أو اإلشهاد بالسكوت 

 

ي غير حالة اعتبار سكوت اإلدارة بمثابة موافقة(  -6
 طرق الطعن المتاحة للمرتفق )يلجأ إىل تحديد طرق الطعن ف 

- 
ي حالة سكوت اإلدارة بعد  تحديد 

ي أو الذي يمكن اللجوء إليها أو إليه ف 
السلطة الحكومية أو المسؤول اإلداري  النر
ي  ي حالة ردها السلنر

 انقضاء اآلجال المحددة أو ف 

- 
ي 
ابية، أو مجموعاتها، أو هيئاتها، تحديد السلطة النر بالنسبة للقرارات اإلدارية المسلمة من طرف الجماعات الير

ي حالة عدم الرد عىل طعن المرتفق 
، حسب الحالة، ف  يمكن للمرتفق اللجوء إليها عىل المستوى الجهوي أو اإلقليمي

 داخل اآلجال المحددة
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 الئحة المرفقات 

   [1]القرار اإلداري رقم  

ب والكهرباء من الضغط المنخفض طلب  (1رقم ) المرفق -1   شبكة الماء الصالح للشر
 
اك ف  االشتر

ب والكهرباء من الضغط المنخفض (2رقم ) المرفق -2   شبكة الماء الصالح للشر
 
اك ف  عقد االشتر

   [2]القرار اإلداري رقم  

  شبكة الكهرباء من الضغط المتوسط (3رقم ) المرفق -1
 
اك ف  عقدة االشتر

 [3]القرار اإلداري رقم  

اك  (4رقم ) المرفق -1  طلب فسخ عقد االشتر

 فاتورة حرص الحساب (5رقم ) المرفق -2

   [4]القرار اإلداري رقم  

ب والتطهت  السائل والكهرباء تقويم تجهت   التجزئات  (6رقم ) المرفق  والمجموعات العقارية بشبكة الماء الصالح للشر

   [5]القرار اإلداري رقم  

ب والتطهت  السائل للوحدات الصناعية  تقويم (6رقم ) المرفق  الربط بشبكة الماء الصالح للشر

   [6]القرار اإلداري رقم  

ب والتطهت  السائل والكهرباء من الضغط المنخفضالربط الفردي بشبكة الماء  تقويم (7رقم ) المرفق  الصالح للشر

      [7]القرار اإلداري رقم  

 تقويم الربط بشبكة الكهرباء من الضغط المتوسط (8رقم ) المرفق

  [8] القرار اإلداري رقم

ب والتطهت  السائل والكهرباء  (9رقم ) المرفق  تقويم الربط االجتماع  بشبكة الماء الصالح للشر

   [9]القرار اإلداري رقم  

  العالم القروي (9رقم ) المرفق
 
 تقويم الربط بشبكة الكهرباء ف

  [10]القرار اإلداري رقم  

كة للماء والكهرباء بالمدنشهادة إدارية لالستفادة من نظام فوترة العدادات  (10رقم ) المرفق  العتيقة واألحياء غت  المهيكلة المشتر
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   [1]القرار اإلداري رقم  

ب والكهرباء من الضغط المنخفض طلب  (1رقم ) المرفق -1   شبكة الماء الصالح للشر
 
اك ف  االشتر
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ب والكهرباء من الضغط المنخفض  ةعقد( 2رقم ) المرفق -2   شبكة الماء الصالح للشر
 
اك ف االشتر
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   [2]القرار اإلداري رقم  

  شبكة الكهرباء من الضغط المتوسط (3رقم ) المرفق
 
اك ف  عقدة االشتر
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   [3]القرار اإلداري رقم  

اك  (4رقم ) المرفق -1  طلب فسخ عقد االشتر
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 الحسابفاتورة حرص  (5رقم ) المرفق -2
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ب والتطهت  السائل والكهرباء [4]القرار اإلداري رقم    تقويم تجهت   التجزئات والمجموعات العقارية بشبكة الماء الصالح للشر

ب والتطهت  السائل للوحدات الصناعية تقويم [5]  القرار اإلداري رقم  الربط بشبكة الماء الصالح للشر

  (6رقم ) المرفق 
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 [6]القرار اإلداري رقم  

ب والتطهت  السائل والكهرباء من الضغط المنخفض تقويم (7رقم ) المرفق  الربط الفردي بشبكة الماء الصالح للشر
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      [7]القرار اإلداري رقم  

 تقويم الربط بشبكة الكهرباء من الضغط المتوسط (8رقم ) المرفق
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ب والتطهت  السائل والكهرباء  [8] القرار اإلداري رقم  تقويم الربط االجتماع  بشبكة الماء الصالح للشر

  العالم القروي [9]القرار اإلداري رقم  
 
 تقويم الربط بشبكة الكهرباء ف

 (9رقم ) المرفق 
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  [10]القرار اإلداري رقم  

كة للماء والكهرباء بالمدنشهادة إدارية لالستفادة من نظام فوترة العدادات  (10رقم ) المرفق  المهيكلة  العتيقة واألحياء غت   المشتر
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