
المملكة المغربية

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة



المؤسسات المتدخلة▪

آليات التمويل ▪

المناسبةآليات تعبئة األوعية العقارية ▪
تعزيز الشراكة بين الدولة و القطاع الخاص▪

دعم المواطنينأدوات ▪

االجتماعيةتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في اهتمام دائم بالعدالة 

السكن ضمن أولويات الدولة

الهدف

ذات األهمية االجتماعيةمعتمدةبرامجوتراتيجياتسا

…تعبئة مختلف الفاعلين و الشركاء

:هذه الدينامية كانت مصحوبة بإصالحات مهمة شملت



تعبئ الدولة والجماعات الترابية و القطاع الخاص إجتماعيبرامج ذات بعد 

برنامج التدخل في المباني اآليلة برنامج مدن بدون صفيح

للسقوط 

ت
مرتكزا

ف
هدا

و أ

2004يوليوز : االنطالقة 

االسر القاطنة: الساكنة المعنية 

ئقة بدور الصفيح في ظروف غير ال

:  طرق التدخل 

/  إعادة اإلسكان /  إعادة اإليواء  

هيز التهيئة و تجعمليات : الهيكلةإعادة 

األرضيةالقطع 

:البرنامج حصيلة 
مليون نسمة 1,5تحسين ظروف سكن

وترميمالتحتيةالبنياتتأهيلإعادة

تدخلأخرىمبادراتوالتاريخيةالمآثر

لمعالجةاستعجاليةإجراءاتإطارفي

للسقوطاآليلةالمبانيظاهرة

:مباشرةمباشرة و غير تدخل طرق 

،، التدعيمالهدم

،إعادة اإلسكان

إعادة اإليواء 

رقم القانون إصدارتم 2016سنة في •

يم المتعلق بالمباني اآليلة للسقوط وتنظ94.12

ة الوكالة الوطني"عمليات التجديد الحضري و خلق 

إلعادة التأهيل الحضري و ترميم المباني اآليلة 

" للسقوط

:مقاربة جديدة للتدخل
للبرمجةالمدينة كوحدة-
ت إطار تعاقدي يحدد مسؤوليات والتزاما-

األطراف المعنية 
الرفع من إنتاج الوحدات  المخصصة -

لسكن الوقائي

:البرنامج حصيلة 
مة مليون نسأزيد من نصفعيش تحسين ظروف 



الوقاية محاربة السكن غير الالئق

مرتكزات

و أهداف برامج السكن االجتماعي 

الولوج إلى الملكية

اإلجتماعيبرنامج السكن 

بالمجال القروي  

للسكنبرنامجألولاإلنطالقةاعطاء

الثانيالحسنالملكطرفمناإلجتماعي

وحدة سكنية 200.000إلنجاز 

األسر ذات الدخل المحدودفائدةل

وحدة سكنية في متم 180.000انجاز 

2010

2001

اعطاء انطالقة جديدة للسكن

في إطار اإلجتماعي

،2020-2010مخطط 

المدعوم بمنح امتيازات للمنعشين 

العقاريين من أجل االستثمار في هذا 

المجال

ا للمستفيد من السكن في  إطار ذو ك

البرامجهده 

2008
التكلفةبرنامج السكن المخفض 

درهم140,000بقيمة 

متعاقد عليهاوحدات ▪

درهم200.000ثمن الوحدة السكنية ال يتجاوز ▪

m² 100التتعدىالوحدة السكنية مساحة ▪

ائب للمنعشين العقاريين  من الضرإعفاء شامل ▪

المحليةالسلطات و الرسوم للدولة و 

منتوجات ▪

سكنية 

ر بدفتمرفوقة▪

تحمالت يحدد  

المواصفات 

التقنية و 

العمرانية و 

المعمارية 

2019

اإلجتماعيبرنامج السكن 

درهم  2010بقيمة  000 250
2010

المعد اإلجتماعيبرنامج السكن 

للكراء



برامج السكن االجتماعي مرتكزات

تعريف المنتوج 

وحدة500عدد الوحدات

متر مربع80و50ما بين المساحة المحددة

الثمن المحدد للبيع
درهم دون احتساب الضريبة على القيمة 250.000

المضافة

مدة صالحية االتفاقية
سنوات ابتداء من تاريخ الحصول على أول رخصة 5

.بناء

الممنوحةالجبائيةاالمتيازات

العقاريينللمنعشين

:اإلعفاءات الممنوحة▪

الضريبة على الشركات،-

الضريبة على األرباح،-

رسوم التسجيل و التنبر،-

رسوم التحفيظ العقاري،-

الضريبة المهنية،-

نية،الضريبة على األراضي الحضرية غير المب-

.الضريبة على عمليات البناء-

الجبائيةاالمتيازات 

الممنوحة للمستفيد

لمتعلقة االستفادة من الضريبة على القيمة المضافة ا

بالسكن االجتماعي

فرها الشروط التي ينبغي تو

المستفيدفي 

االستفادة مفتوحة في وجه كل المواطنين، ▪

ي اقتناه يشترط على المستفيد أن يكون السكن الذ▪

سنوات ابتداء 4هو سكنه الرئيسي و ذلك لمدة 

من تاريخ ابرام عقد البيع حتى يتسنى له

.  ةاالستفادة من الضريبة على القيمة المضاف

(درمه250.000)برانمج السكن الاجامتعي ب 

تعريف المنتوج 

وحدة بالمجال القروي50او / وحدة بالمجال الحضري و200عدد الوحدات

متر مربع60و50ما بين المساحة المحددة

درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة140.000الثمن المحدد للبيع

مدة صالحية االتفاقية
.سنوات ابتداء من تاريخ الحصول على أول رخصة بناء5

الممنوحةالجبائيةاالمتيازات

العقاريينللمنعشين

:اإلعفاءات الممنوحة▪

ر العمومي يستفيد من إعفاءات ضريبية و تعبئة العقا

والتجهيز بثمن   التكلفة

تفيدالممنوحة للمسالجبائيةاالمتيازات 
االستفادة من الضريبة على القيمة المضافة

الشروط التي ينبغي توفرها في 

المستفيد

ة االستفادة مفتوحة في وجه  قاطني األحياء السكني▪

المهددة باالنهيار؛

قاطني دور الصفيح؛▪

حاملي البدلة؛▪

والمقاوالت ( الساللم الدنيا)مأجوري القطاع العام ▪

.الخاصة والحرفيون

حد وأن يكون الدخل األدنى للمستفيد هو مرتين من ال▪

.2.5األدنى لألجور عوض 

درمه140.000التلكفة اخملفض برانمج السكن 



504.602

منجزةوحدة 

شهادة المطابقةحصلت على 

2013- 2020

28.053

وحدة منجزة

شهادة المطابقةحصلت على 

في وحدة سكنية 1985

برنامج موقعة اتفاقيات إطار 

السكن االجتماعي بالعالم 

القروي

ار إطفي وحدة وقعت اتفاقيتها 50

للكراءالسكن االجتماعي الموجه 



المتعاقد عليهااالجتماعيحكامة برامج السكن

دفتر التحمالت
يضبط المواصفات التقنية 

العمرانية و المعمارية و 

شهادة المطابقة
وزارة إعداد التراب طرف مسلمة من 

الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة

بينتوقع اتفاقية 
المنعش العقاري▪

وزارة االقتصاد و المالية▪

وزارة إعداد التراب ▪

ان الوطني والتعمير واإلسك

المدينةوسياسة 



برامج السكن االجتماعي 
مؤشرات تحسين جودة العرض السكنيو 

برنامج السكن 

اإلجتماعي

درهم250.000بقيمة 

المخفضبرنامج السكن 

بقيمةالتكلفة

درهم  140.000

درهم250,000بقيمة المساحة المتوسطة لسكن اجتماعي 

درهم 140,000المساحة المتوسطة لسكن المخفض التكلفة بقيمة 

مة،  الربط بشبكة الماء والكهرباء و تصريف المياه العاد)نسبة التجهيز 

(المرافق كالمطبخ و الحمام والمرحاض

مة، الربط بشبكة الماء والكهرباء و تصريف المياه العاد)نسبة التجهيز 

المرافق كالمطبخ و الحمام والمرحاض

55 m²

100%

52 m²

100%



السكن االجتماعيبرامج مكتسبات 

درهم 250000بقيمة اإلجتماعيالسكن برنامج 

-مدينة العيون-باألقاليم الجنوبية للمملكة 
درهم140000بقيمة المخفض التكلفةبرنامج السكن 

-الناظور مدينة -المملكة شمال ب

قد تمت من الوحدات المنجزة % 50•

االستفادة منها في إطار برنامج مدن 

المهددومعالجة السكن صفيح بدون 

باالنهيار

مكنت برامج السكن االجتماعي إلى جانب•

ف ظروتحسين باقي البرامج السكنية من 

مليون نسمة و 1.5عيش ما يزيد عن 

كنسبة للولوج إلى 62% تحقيق أزيد من 

.الملكية



شكرا على انتباهكم

بنغانمهدى 

مديرة السكنى

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة

(المغرب)

benrhanem@mhpv.gov.ma


