
 قرار وزيري
 في ضبط مقدار علو أماآن السكنى تحت السقف

-------- 
 

حيث أنه من أعظم الفائدة أن يضبط علو البناءات تحت السقف رغبة في خفض ثمنها من غير اإلخالل 
 .وذلك بقواعد النظافة واألناقة

 

ن الشؤون  بشأ1952 يوليوز 30 الموافق 1371 ذي القعدة 7وبمقتضى الظهير الشريف الصادر يوم 
  منه 18المعمارية والسيما الفصل 

 
 :وباقتراح مدير الداخلية قررنا ما يأتي 

 
 الجزء األول

 علو البيوت المعدة للسكنى
 

 الفصل األول
ار مربعة أو المتجاوزة لهذه المساحة يحد أدنى مقدارها تإن علو بيوت السكنى المعادلة مساحتها لتسعة أم

 :حسبما يلي 
 

 . آيلومترا من الساحل25هلة الواقعة على مسافة أقل من  سنتمترا في األماآن اآل80بمترين و -)أ
هلة الواقعة خارج هذه المنطقة وتكون تهوية البيت في آل من الحالتين  أمتار في األماآن اآل3 بـ -)ب

 . سنتمترا30ـ في مستوى السقف أو على األقل أسفل السقف نفسه ب
 

 .رض إلى السقفويقاس هذا العلو من تجصيص األ
 

 .أما البيوت التي تكون مساحتها أقل من تسعة أمتار مربعة فال يجوز استعمالها للسكنى
 

 الفصل الثاني
 السقوف المنحدرة

إذا آان السقف في شكل منحدر فإن أدنى مقدار العلو المعين في الفصل األول يكون هو العلو 
 .ارا فإنه ال يجوز أبدا أن يقل عن متر وستين سنتمتراالمتوسط أما العلو المقاس من النقطة األآثر انحد

 
 الجزء الثاني

 مرافق البيوت المعدة للسكنى
 

 الفصل الثالث
 المطابخ وأماآن إيداع األواني وقاعات االستحمام وخزائن المالبس

 
 إن تهوية المطابخ وأماآن إيداع األواني وقاعات االستحمام وخزائن المالبس تكون تهويتها ويكون

و يجوز خفضه إلى أدنى مقدار علوها تحت السقف طبقا لما حدد في الفصل األول أعاله غير أن هذا العل
 .ية مهيأة في مستوى السقفو إن آانت ته2.25

 
 الفصل الرابع

 المراحيض والممرات أو المعابر
 سنتمترا غير أنه 25إن المراحيض والممرات أو المعابر يحد أدنى مقدار علوها تحت السقف بمترين و

انت هيئت في مستوى السقف تهوية دائمة آفي صورة تهيئة المرحاض تحت درج يجوز خفض هذا العلو إن 
 .بحيث ال يكون أبدا القسم العالي من هذه التهوية على مسافة أقل من مترين من األرض

 
 

 الفصل الخامس
 الشرفات الداخلية

 60لسكنى يحد أدنى مقدار علوها تحت السقف بمترين وإن الشرفات الداخلية المستعملة آبيوت ل
سنتمترا بشرط أن تفتح واجهة بتمامها من األربع واجهات في البيت الكبير وأن تكون التهوية خارج هذه 

 الشرفة حاصلة في مستوى السقف،



 
وه طبقا وإن القسم من البيت الكبير الكائن تحت الشرفة الداخلية تكون تهويته ويكون أدنى مقدار عل

 إن آانت مساحة هذا القسم على 12.25لما حدد في الفصل األول أعاله غير أن هذا العلو يجوز خفضه إلى 
سطح األرض مساوية للخمسين من مجموع مساحة البيت الكبير أو أدنى من هذا المقدار وآان هذا القسم 

 المنحدر تهوية خاصة به،
 

 الفصل السادس
 أن يسمح بمخالفة القواعد السابقة الذآر،يجوز للكاتب العام للحماية 

 
تنفيذا لبرامج المساآن الرخيصة الثمن الواقع تمويلها أو الجارية عليها المراقبة من لدن الدولة أو 

 .البلديات أو المؤسسات العمومية والسالم
 

 .1953 مارس سنة 9 الموافق 1372 جمادى الثانية عام 22وحرر بالرباط في 
 

 محمد المقري
 لع عليه وأذن بنشره،أط

 1953 مارس سنة 18الرباط في 
 

 ج دوبليصون: قامة العامة الوزير المفوض المعتمد باال
  
 
 
 

 
 
 

 


