
  ميثاق
 حسن التدبير بالمدينة العتيقة

 تطوان



2011 دجنبر 9بتاريخ  تطوانالزيارة الملكية لمدينة ، صاحب الجاللة محمد السادس      





4 

 

 ..…………………………………………………………………………6مقدمة

   

 .………………..………………..…………9 تطوان مدينة تاريخ حول لمحة

  

 ………….………12العتيقة للمدينة التدبير حسن لميثاق العامة المبادئ

  

 ………16الهندسية العناصر دفتر : العتيقة للمدينة المعمارية المواصفات

  

 …………………………………………42المدينة مجال في التدخل ضابطة

 . تنظيمية مقتضيات          

 :العتيقة المدينة على اإلشراف لجنة            

  الهدم ، المراقبة ، البناء رخص) والمعماري العمراني التدبير لجنة            
 (والترميم ، اإلصالح ،

 :الحضرية والتهيئة التحتية البنيات لجنة           

 :والمهنية التجارية الرخص لجنة           

 ..…….………48العتيقة المدينة داخل احترامها يجب التي األحكام 

 .البناء على تطبيقها يجب التي األحكام         

  العمومي العمراني الفضاء على تطبيقها يجب التي األحكام       
 . العتيقة للمدينة

 .………………………………….………………………70القانونية المرجعية

 

 

 الفهرس



العتيقة تطوانخريطة مدينة   



 مقدمة
 السادس محمد الملك لجاللة  السامية للتوجيهات تنفيذا 

  الحضري النسيج على الحفاظ إلى الهادفة ، اهلل نصره

  .األصيل الثقافي وموروثها العتيقة للمدن

 الذي العتيقة تطوان مدينة ذنقاا مشروع ألهمية ونظرا

 اهلل نصره السادس محمد الجاللة صاحب انطالقته أعطى

  لجنة انكبت قدف ، 2011  دجنبر 9 الجمعة يوم وأيده

  بمشاركة ، المصالح و  المؤسسات من مجموعة من مكونة

  حسن ميثاق إعداد على  المدني المجتمع عن جمعيات

   .لتطوان العتيقة المدينة تدبير

 إلى تهدف تنظيمية ضابطة بمثابة الميثاق هذا ويعتبر

  والهندسية والمعمارية التاريخية الخصوصية على الحفاظ

 تحقيق إلى الوثيقة هذه وترمي المدينة، لهذه والفنية والثقافية

  الجديدة الحكامة مبادئ ترسيخ بينها، من أهداف عدة

 الثقافية خصوصياتها على والحفاظ العتيقة، المدينة تدبير في

 في إدماجها إعادة أجل من مؤهالتها واستثمار والحضارية،

  مستوى تحسين إلى تهدف كما الشاملة، المحلية التنمية

 السبل أحسن إيجاد خالل من العتيقة المدينة  سكان عيش

  االجتماعي، واإلقصاء الهشاشة مظاهر جميع على للقضاء

  وكذا ،تنطيقها إعادة خالل من والحرف التجارة وتنظيم

  واألمن السالمة على الحفاظ بهدف الجوالنو السير تنظيم

 إلى أيضا الوثيقة هذه وتهدف ،للساكنة والطمأنينة والصحة

 إلى إضافة العتيقة، المدينة في التدخل ومعايير منهجية تحديد

 .ذلك في المعتمدة المساطر
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  من انطالقا قضايا عدة معالجة الميثاق، هذا وسيتناول

  نذكر ، لتطوان العتيقة المدينة تعرفها التي اإلشكاليات

  تشويه من عنها نتج وما السكانية الكثافة بينها من

 الخصوصيات تراعي ال بناء عمليات نتيجة المبني لإلطار

 عن ناهيك العتيق، بالنسيج الخاصة والفنية العمرانية

  والمعمارية الثقافية القيمة ذات والبنايات المعالم تدهور

 االندثار إلى إضافة للسقوط، اآليلة البنايات وتزايد

  التجارية المسالك خاصة الوظيفي للنسق التدريجي

 بشكل المنظمة غير التجارة وانتشار الحرف و والسياحية

  ةالصناع وخاصة ، المحلي االقتصاد مستقبل يهدد

  عيش إطار على سلبي بشكل يؤثر مما والحرف ةالتقليدي

 .العتيقة المدينة هذه داخل

  المتعلق الجانب الى  األول جزئه في الميثاق يتطرقو

 الثاني ه الجزء في ،ه تؤطر التي القانونية بالمرجعيات

 ءالجز أما .العتيقة تدبيرالمدينة لحسن العامة المبادئ الى

  العامة والفنية المعمارية المواصفات سيوضح فانه ، الثالث

  فانه ، الرابع للجزء بالنسبة أما .العتيقة المدينة في المعتمدة

  بتحديد األمر ويتعلق ، التنظيمي الجانب إلى سيتطرق

  والمراقبة والهدم واإلصالح البناء رخص لضبط لجان عدة

  لجنة إلى إضافة الحضرية، والتهيئة التحتية البنيات لجنة و

 الميثاق هذا سيحدد كما والمهنية، التجارية الرخص تسليم
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 يجب التي الوثائق و ، اللجن هذه اختصاصات

  أو األشغال مباشرة اإلذن على للحصول بها اإلدالء

 .والمهني التجاري النشاط

 هذه بإعداد المكلفة اللجنة أن إلى اإلشارة وتجدر

 من مراجع عدة على عملها في اعتمدت قد ، الوثيقة

 ومشروع العمل، بها الجاري الصلة ذات القوانين بينها

 بمواثيق استأنست كما العتيقة، للمدينة التهيئة تصميم

  هذه أن إلى إضافة ، ومراكش شفشاون مثل المدن بعض

 الفاعلين مختلف مع اجتماعات عدة عقدت قد اللجنة

 المجال هذا في، النشيطة الجمعيات بعض و العموميين

  هذا إعداد في ساهمت التي اللجنة هذه أساسا  تتكون

 من  الميثاق

 .تطوان والية ـ

 .لتطوان الحضرية الجماعة ـ

 . لتطوان الحضرية الوكالة ـ

 .اسمير تطاون جمعية ـ 

 .العتيقة المدينة جمعيات شبكة ـ 

 ..بتطوان للثقافة الجهوية المديرية ـ

 .بتطوان للسياحة اإلقليمية المندوبية ـ

 ..بتطوان المعماريين المهندسين هيئة ـ 
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تطوانلمحة حول تاريخ مدينة    
 

  األخيرة الخمس القرون عبر تطوان مدينة تاريخ يتميز 

  المتنوع ومعمارها الفريد عمرانها و المحافظ مجتمعها بتطور

  تاريخ في الخاصة ومكانتها األصيلة وثقافتها والمتميز

  ، البيضاء الحمامة ، تطوان حاضرة تأثرت لقد .المغرب

  نهاية في الغرناطي المنظري على أسسها أن منذ باألندلس

  العنصر كان إذا .عشر السادس وبداية  عشر الخامس القرن

  ، االجتماعي تطوان تطور في أثر قد األندلسي

  .والفني  والثقافي والمعماري والحضاري واالقتصادي

 . أخرى ثقافية بعناصر أيضا تأثرت قد الحاضرة هذه فإن

   .تأسيسها منذ االزدهار عصور تطوان مدينة عرفت

  خالل كله تاريخها األصلي المدينة موقع اختيار وجه ولقد

 ألسباب المدينة موقع اختيار وتم .األخيرة الخمس القرون

 لبعض العسكري الجانب إبراز  يفسر ما وهذا أمنية،

  لقد .وأبوابها وأبراجها سورها مثل بالمدينة المعمارية العناصر

  تطوان عالقات إنعاش وراء المتوسطية النافذة هذه كانت

  طارق وجبل مرسيليا مثل المنطقة موانئ أهم مع البحرية

 مع التجارية الشبكة ومع جهة من واإلسكندرية وليفربول

 .ثانية جهة من كفاس المغربية الداخلية التجارية المدن
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إن التطور  التدريجي  للمدينة  يفسر  تنوعها  المعماري  على   
خصوصية مآثرها  التاريخية  وهدا  يظهر  على  صعيد  أحياء   

برمتها تطورت  حسب  فترة  تأسيسها  . فاألحياء  التي    
ظهرت في  المرحلة  األولى  مثل  السويقة  وجامع  القصبة    
تختلف جذريا  عن  األحياء  التي  بنيت  في  بداية  القرن    

التاسع عشر،  مثل  حي  جامع  الكبير  وحي  المالح  . وهناك    
بعض المآثر  التاريخية  التي  ارتبطت  بتطوان  مند  تأسيسها   

كالمطامر شبكة و  ماء  السكوندو  التي  تمتد  عبر  جميع   
أحياء المدينة  . 

لقد تأثرت  المساجد  والزوايا  واألضرحة  والمنازل  الخاصة    
بالمراحل التاريخية  التي  بنيت  خاللها،  أن كما  عناصرها    

تنفرد عن  غيرها  من  المآثر  التاريخية  التي  ظهرت  خالل    
تلك الحقبة  التاريخية  نفسها  إنها . تختلف  بأنماطها  الهندسية   

وبحجمها وبأشكالها  وبمواد  البناء  وعناصر  بنائها  والزخرفة    
وأثاثها وحتى  وكذلك  بمجموعة  من  التأثيرات  الفنية  من    
مناطق مغربية  مختلفة  وأوربا  وخصوصا  إسبانيا  نظرا  للمكانة    
الخاصة التي  حظيت  بها  تطوان  في  عالقات  المغرب    
واسبانيا . وأخيرا  , هناك  تأثير  فني  جاء  من  المشرق  العربي    

عبر العالقات  التجارية  والثقافية  والدينية  مع  شبه  الجزيرة    
العربية ومع  مصر  . 

إن التطــور التــدريجي للمدينــة يفســر تنوعهــا المعمــاري     

وهــدا يظهــر علــى صــعيد  ، علــى خصوصــية مآثرهــا التاريخيــة  

فاألحيـاء التـي   . أحيـاء برمتهـا تطـورت حسـب فتـرة تأسيسـها      

ــل     ــى مثـ ــة األولـ ــي المرحلـ ــويقةظهـــرت فـ ــبة   السـ ــامع القصـ وجـ

ــة القــرن        تختلــف جــذريا عــن األحيــاء التــي بنيــت فــي بداي

ــي    ــل حــ ــر، مثــ ــع عشــ ــر  الالتاســ ــامع الكبيــ ــالح ، جــ ــي المــ . وحــ

منـــد  بتطــوان وهنــاك بعــض المــآثر التاريخيــة التــي ارتبطــت       

التي تمتـد عبـر    السكوندوشبكة ماء  و،  كالمطامرتأسيسها 

 .جميع أحياء المدينة

ــازل      ــرحة والمنــ ــا واألضــ ــاجد والزوايــ ــأثرت المســ ــد تــ لقــ

ــا، كمـــا أن       ــي بنيـــت خاللهـ ــة التـ ــل التاريخيـ ــة بالمراحـ الخاصـ

عناصـــرها تنفـــرد عــــن غيرهـــا مـــن المــــآثر التاريخيـــة التــــي      

إنهـــا تختلـــف . ظهـــرت خـــالل تلـــك الحقبـــة التاريخيـــة نفســـها 

بأنماطهـــــا الهندســـــية وبحجمهـــــا وبأشـــــكالها وبمـــــواد البنـــــاء      

وكــذلك بمجموعــة مــن  ،وعناصـر بنائهــا والزخرفــة وأثاثهــا  

، التــــــأثيرات الفنيــــــة مــــــن منــــــاطق مغربيــــــة مختلفــــــة وأوربــــــا  

 بهــاوخصوصــا إســبانيا نظــرا للمكانــة الخاصــة التــي حظيــت  

هنــاك تــأثير , وأخيــرا. فــي عالقــات المغــرب واســبانيا  تطــوان

عبــــر العالقــــات التجاريــــة ، فنــــي جــــاء مــــن المشــــرق العربــــي  

 .والثقافية والدينية مع شبه الجزيرة العربية ومع مصر

تطوانلمحة حول تاريخ مدينة    
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تعتبر خصوصية الفنـون التقليديـة التطوانيـة  نموذجيـة،     

نــذكر منهــا الــزليج التطــواني الــذي يختلــف عــن الــزليج    

ــة   ــدن المغربيــ ــر المــ ــواني   . فــــي أكبــ ــزليج التطــ ويختلــــف الــ

ــه وأشـــكاله     ــناعته وبألوانـ ــتعملة لصـ ــات المسـ ــالمواد والتقنيـ بـ

فهـو ينفـرد   ، ويعد الطرز التطواني فريدا . الهندسية المتنوعة

ــيلة      ــية األصـ ــومه الهندسـ ــه ورسـ ــه وبزخرفتـ ــذلك ، بألوانـ وكـ

بوظائفه وأصوله كـالطرز العثمـاني المسـتورد مـن الجزائـر،      

إن الــنقش علــى الجيــر فــي جــدران      . وفــن الطــبخ التطــواني  

المنــازل التطوانيــة تختلــف عــن الــنقش علــى الجــبس المنتشــر     

أو الــــنقش علــــى الحجــــر فــــي المنــــازل  ، فــــي المنــــازل الفاســــية 

ــالوية  ــة والســــ ــازل   . الرباطيــــ ــرى ، إن المنــــ ــة أخــــ ومــــــن جهــــ

والمساجد والزوايا التطوانيـة اسـتوردت بعـض العناصـر الفنيـة      

ــوع      ــذا التنـ ــإن هـ ــع ذلـــك، فـ ــوش ومـ ــون المنقـ كالخشـــب الملـ

إن تطوان تشكل مثاال رائعـا للمدينـة   . الفني فرض نفسه بقوة

المغربية التي حافظت على الثقافة األندلسية بـل وطورتهـا   

 .في مجاالت متعددة

تطوانلمحة حول تاريخ مدينة    
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عامة يجب احترامها   الميثاق على  مبادئ تنظيمية  ينص 

 أو العمل عليها 

 المعمارينالمهندسين  باشراك تشاركيةاعتماد مقاربة 

ومؤرخي الفن وعلماء اآلثار والمجتمع  ، والمؤرخين 

 .المدني

 الصحة   وضمان الخدمات والتجهيزات المتعلقة بالنظافة

 .العامة

 الفن   والمستمر بأهمية المعمار  التحسيستطوير آليات

مصنفة ضمن التراث   انهاو ، العتيقةوالثقافة بالمدينة 

 . 1997العالمي كتراث أنساني سنة 

  تنظيم أوقات دخول العربات إلى المدينة العتيقة لنقل

 .المواد والبضائع

تنظيم استغالل الملك العام. 

تنطيقالتجارة والمهن، مع األخذ باالعتبار  تنطيق 

 .المهن الجديدة

 وخاصة التنسيق بين مختلف  الحكامةإعمال آليات ،

 .المتدخلين خاصة في المشاريع المتعلقة بالبنيات التحتية

 مع التقيد الصارم  ، إلزامية االستعانة بالمهندس المعماري

 .األصيل للمدينة العتيقةبالطابع 
 

 المبادئ العامة لميثاق حسن التدبير
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. 
 مبادئ التدخل في اإلطار المبني:

  ــياتالمحافظــــــة علــــــى ــة ،المعماريــــــة ،الخصوصــــ  ،الفنيــــ

 .جميع التدخالت التي تشملهاللمدينة في والثقافية 

 فنيــة تــتالءم مــع خصوصــيات  واعتمــاد معــايير  هندســية

 .المدينة العتيقة

 اكتشــاف قطــع أو مواقــع أثريــة ذات قيمــة     حالــة  فــي

على الطابع التراثي والفني مـن االنـدثار   وحفاظا تراثية، 

ــة بـــــــالقطع أو      ــآثر التاريخيـــــ ــلحة المـــــ ــار مصـــــ يجـــــــب إخبـــــ

حتــــى تــــدرس مــــن ، تــــم العثــــور عليهــــا  األمـــاكن التــــي  

 .طرف المختصين

   ــار  إعـــادة توظيـــف ــل أو تـــرميم أبـــواب،  وفـــي إطـ تأهيـ

ــة التقليديـــــة     ــوار ، القصـــــبات ، المرافـــــق العموميـــ أبـــــراو، أســـ

و األقواس المعلقة بالمدينة العتيقة يجـب   السباطاتكذا و

البنـاء التقليديـة   مـواد  احترام هندستها المعمارية مع استعمال 

 .معالمها الفنية األصيلة عند كل تدخلللحفاظ على 

   ــي إطـــار تـــرميم ــة منهـــا أو  " الشـــوارع التراثيـــة "فـ التجاريـ

ــكنية  ــى     ، الســ ــاظ علــ ــة، يجــــب الحفــ ــاحات العموميــ والســ

مـع السـهر علـى صـيانتها     ، طابعها األصيل عند أي تدخل 

 .المحافظة على مجالها و



14 

مثل العتيقة المدينة في المستعمل الحضري التأثيث إن 

 النماذو تحترم أن يجب ، والمقاعد االعرشة ،الفوانس

  أن شريطة ، حديثة نماذو استخدام مع القائمة، التقليدية

  مصنوعة تكون  وأن للمدينة والفنية المعمارية الهوية تحترم

  الفضاء مع تتناسب وبتصاميم عالية جودة ذات مواد من

 .للمدينة التقليدي

المدينة اتوفضاء مرافق كافة إلى الولوجية ضمان يجب  

 وذلك المحدودة، الحركية ذوي لألشخاص بالنسبة العتيقة

 اتوالفضاء والبوابات األزقة تهيئة احترام خالل من

 .الولوجيات لمبادئ ةالعمومي

و التجارية والمحالت المنازل أبواب ترقيم بعملية القيام  

  مجال بدقة للمعرفة وذلك ، والدروب األزقة تسمية كذا

   .جوانب عدة من العتيقة .المدينة

المختصين التقليديين الخبراء إشراك مع مختص إشراف 

    التقليدية المواد استعمالو .السكوندو ماء شبكة ترميم في

 على المحافظة مع ، قنواتال وتجديد مد عند (الفخار ) 

 .السكوندو لماء المكتسبة الحقوق

العتيقة بالمدينة األضرحة و والزوايا المساجد ترميم أثناء  

  ومعالمها هاتهيكل على بالحفاظ القيام يجب ، بتطوان

  عملية في المحلي المعماري الفن واستعمال ، األصلية الفنية

 .البناء إعادة

 



   توحيــــد األلــــوان مــــع الحفــــاظ علــــى األلــــوان والمــــواد األصــــيلة

 . سابقا المستعملة

      ــمان ــا و ضـ ــيانتها وتهيئتهـ ــع صـ ــابر مـ ــيات المقـ احتـــرام خصوصـ

 .النظافة بها
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 التي الهندسية األنماط بعض  تفاصيل يحدد الهندسي الدفتر هذا

  عناصر ، العناصر هذه وتضم . العتيقة تطوان مدينة في توجد

 . تقليدية أو حديثة

  متميزة خصائص ذات بعناصر كلها تتميز األصناف هذه إن

  الهندسية القوانين على يجب .العتيقة المدينة بها تنفرد

 جميع في يحترم أن نموذجا بصفتها الميثاق بهذا المحددة

  أن المهندس على ويجب .والبناء والترميم لإلصالح التدخالت

 .أعماله جميع في االعتبار بعين النماذو هذه يأخذ

 المواصفات المعمارية للمدينة العتيقة
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يوجد هذا الباب القديم في حي البلد وهو من  
 .األنماط القديمة

 
 .هندسيةالعناصره 

أخذ هذا الباب شكال مستطيال ويساوي علوه مرتين 

أضيفت فوق الباب نافذة الغرض منها  . ونصف عرضه

وعلى غرار أبواب المنازل  . إنارة المدخل وتهويته

المغربية، يضم هذا الباب إطارا رئيسيا يكسي حجم  

الباب وإطارا ثانيا أصغر من األول، يركب فيه الباب 

(.  الخوخة)الذي يمكن أن يفتح قصد االستعمال اليومي

 .  أما اإلطار الرئيسي فيفتح في المناسبات

 

   . االستعمال المقترح
يوجد هذا النمط من األبواب بكثرة في األحياء  

باب السفلي وسيدي  الووالمالح  المطامر: التالية
 .  ورأس الرخامة الطرنكاتوكذلك في  ، الصعيدي

 

 أنماط أبواب المدينة العتيقة
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يوجد هذا الباب في حي رباط األندلس ويعود تاريخه  

 الزليجوهذا واضح في حجمه وفي زخرفة . إلى فترة حديثة

 .هفوقاإلسباني الحديث 

 

 : هندسيةالعناصره 

.  شكل الباب مستطيل، وعلوه يساوي مرة ونصفا عرضه

إن غياب النافذة فوق الباب، يشير مدخل المنزل  ، بتواضع 

 في حجمه

 

 :االستعمال المقترح

  الطرنكاتإن هذا النمط موجود بكثرة في حي 

 .  والعيون ورأس الرخامة

 أنماط أبواب المدينة العتيقة
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 الجامع قرب دالالب بحي بمنزل الباب هذا يوجد

  .السكنية األحياء في بكثرة موجود وهو ، الكبير

 على عالوة ذلك يؤكد و الرفيع بالخشب حديثا صنع

 في تظهر لم التي الغنى عالمات  الفنية، الرموز بعض

 عشر الثامن القرن منذ إال العتيقة تطوان مدينة

 

 :عناصره الهندسية

  عرضه يضاعف وطوله مستطيل الباب شكل إن

  تهوية هدفها فوقه، نافذة وتوجد ، ونصف بمرتين

 .وإنارته المدخل

  هذا يضم ، عموما المغربية المنازل أبواب غرار وعلى

  األول، من أصغر ثانيا وإطارا رئيسيا إطارا الباب

  قصد يفتح أن يمكن الذي الباب فيه يركب

 فيفتح الرئيسي، اإلطار أما .(الخوخة)  اليومي االستعمال

 .الكبيرة المناسبات في

 

 :االستعمال المقترح

  باألحياء السكنية األحياء في الباب هذا يستعمل

  .والمصلى المالح باستثناء العتيقة بالمدينة الرئيسية

 . ترميم بعملية القيام حالة  في النمط هذا تقليد ويمكن

 أنماط أبواب المدينة العتيقة
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هندسية  

إن شكل  الباب  مستطيل،  وطوله  يضاعف  عرضه    
مرتين ونصفا  . وتوجد  نافذة  فوقه  هدفها  تهوية    
المدخل وإنارته  . 

وعلى غرار  أبواب  المنازل  المغربية  عموما،  يضم  هذا   
الباب إطارا  رئيسيا  وإطارا  ثانيا  أصغر  من  األول   

يركب فيه  الباب  الذي  يمكن  أن  يفتح  قصد   
االستعمال اليومي  ( الخوخة ). أما   اإلطار  الرئيسي،    

فيفتح في  المناسبات  الكبيرة  .  

ولقد فصل  الصانع  النافذتين  فوق  الباب  بحاجز  من   
الخشب فقلل  بذلك  إنارة  المدخل  وتهويته  . وتم     
احترام استعمال  إطارين  للباب  تبعا  لنمط  األبواب    

المغربية ونالحظ  غياب  اإلبزيم  الذي  يمثل  أصول   
العائلة .   

االستعمال المقترح     

يستعمل هذا  الباب  في  األحياء  السكنية  باألحياء    
الرئيسية بالمدينة  العتيقة  باستثناء  المالح  والمصلى  . 

ويمكن تقليد  هذا  النمط  في  حالة  القيام  بعملية    
الترميم  

 

 

  وهو ، السويقة حي في لألبواب النمط هذا يوجد

 حديث باب وهو .السكنية األحياء في أيضا موجود

  الباب، فوق للشبابيك الحديدية الزخرفة إن .العهد

 .المعاصرة اإلسبانية الزخرفة شكل أخذت

 :هندسيةالعناصره 

  عرضه يضاعف وطوله مستطيل، الباب شكل إن

 المدخل تهوية هدفها فوقه نافذة وتوجد .ونصفا مرتين

 .وإنارته

  هذا يضم عموما، المغربية المنازل أبواب غرار وعلى

 األول من أصغر ثانيا وإطارا رئيسيا إطارا الباب

  قصد يفتح أن يمكن الذي الباب فيه يركب

 فيفتح الرئيسي، اإلطار أما  .(الخوخة)اليومي االستعمال

   .الكبيرة المناسبات في

  من بحاجز الباب فوق النافذتين الصانع فصل ولقد

  احترام وتم  .وتهويته المدخل إنارة بذلك فقلل الخشب

  .المغربية األبواب لنمط تبعا للباب إطارين استعمال

   .العائلة أصول يمثل الذي اإلبزيم غياب ونالحظ

   المقترح االستعمال

 باألحياء السكنية األحياء في الباب هذا يستعمل

  .والمصلى المالح باستثناء العتيقة بالمدينة الرئيسية

 الترميم بعملية القيام حالة في النمط هذا تقليد ويمكن

 

 أنماط أبواب المدينة العتيقة
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  ، المالح حي في بكثرة يوجد النمط هذا إن

  إلى تاريخه ويعود المصلى حي في وكذلك

  المنازل في مستعمل وهو عشر التاسع القرن بداية

 .الكبيرة

 :هندسيةال عناصره

  الهندسة هندسته في يشبه لألبواب النمط هذا إن

 في توظيفها ويمكن ، اإلسبانية المعمارية

  تلك في الكبرى بالشوارع التجديد مشاريع

  البنايات في وكذلك العتيقة، بالمدينة األحياء

 .الجديدة بالمدينة

   :المقترح االستعمال

  في األبواب من النمط بهذا االحتفاظ يمكن

  باألحياء الرئيسية الشوارع في الترميم مشاريع

 .المالح كحي

 أنماط أبواب المدينة العتيقة
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  الدول في بكثرة موجود الباب هذا نمط إن
 1880 سنة نهاية في النمط هذا انتشر . المتوسطية

  الجديدة البنايات جميع في 1900 وبداية
  كبيرا انتشارا وعرف ، العتيقة تطوان بمدينة

  .المالح بحي السكنية األحياء في خصوصا
  وفي الرئيسية األبواب في النمط هذا استعمل

 .السواء على الثانوية األبواب

 

   :الهندسية عناصره

  عرضه يفوق طوله مستطيل شكل ذو باب هذا
  عبارة هو الباب فوق قوس يوجد ونصف، مرتين

 خالفا المزخرفة، الحديدية بالشبابيك نافذة عن
  بدل البساطة عليه تطغى الذي الباب إلطار

 .الزخرفة

 :المقترح االستعمال

  حي في جوداويت األبواب من النمط هذا إن
  ، الترميم مشاريع في استخدامه ويمكن المالح

 التقليدية األحياء في استعماله يمكن وال

 أنماط أبواب المدينة العتيقة
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 أنماط أبواب المدينة العتيقة
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  الهندسة في بكثرة مستعمل النمط هذا إن

  في ونجده .العتيقة تطوان بمدينة المعمارية

 .القرآنية  كالمدارس العمومية المرافق

 

 :عناصره المعمارية

  يساوي علوها مستطيال شكال النافذة أخذت

  لحمايتها خشبي إطار ولها ونصفا عرضها ضعف

  يعوضه الشكل المخروط التقليدي النمط  إن

  على أيضا ويحتوي  الخشب من مائل شكل

 .المظلة درو أو كف

 

 :االستعمال المقترح

 في للنافذة النمط هذا استعمال يمكن

  باستثناء السكنية، األحياء بأهم السكنية المناطق

  يمكن كما ، المصلى وحي المالح، حي

 العمومية المرافق ترميم عند النموذو هذا اعتماد.

 العتيقة تطوانأنماط نوافذ مدينة 
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 األول القسم ، قسمين من التقليدية النافذة هذه تتكون

 إلى إضافة ، مستطيل شكل في مستويين على يفتح

  النافذة إن .بها خاص إطار في وضعت ، حديدية شبكة

 عمق في وتضاف .الحائط واجهة فوق توجد التقليدية

 قطع وتضاف .الجالسين ذلك يشغل ال حتى الجدار

  الملون الزجاو إن .التقليدية النوافذ إلى مزخرفة خشبية

 .الجالسين حرمة حفظ في أيضا يساهم

 بعضها مع كليا انسجاما تنسجم العناصر هذه كل إن

  داخل الترميم عملية في استغاللها ويمكن ، البعض

 . المدينة أحياءاموجودةب  المنازل

 

 العتيقة تطوانأنماط نوافذ مدينة 



 

 

 

 

 

  عبر ، والضوء الهواء لتمرير الشبابيك األصل في المغربي المنزل عرف

  مستوى حسب بسيطة أشكال على تتوفر المنازل كانت لقد . الحائط

  المغربي للنمط طبقا تقليدية أشكال على تتوفر كانت إنها أو المنزل

 . األندلسي

  عادة، .مراشة مصطلح عليه فيطلق اللوحة، في المرسوم النموذو أما

  كانت التي المبنية الغرف جميع في تستعمل كانتف الشماسيات فاما

 . الضوء من المزيد إلى تحتاو
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 العتيقة تطوانأنماط نوافذ مدينة 
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 أنماط نوافذ مدينة تطوان العتيقة
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 العتيقة تطوانأنماط أقواس  مدينة 
 

 

وهـي تتكـون   1860لقد تم بناء باب النوادر بعـد سـنة   

قوســا آخــر وفوقهــا مــا يســمى     يــؤطرانأساســا مــن قوســين   

إن جميــع   .مســتطيالبكــف ودرو وقــد أخــذت شــكال    

الــدرعين  و، المعــالم البــارزة تــم بنالهــا بــالجير والتــراب  

العمــــوديين فــــي األمــــام مزخــــرف فــــي جهتهمــــا العليــــا   

 .بتضاريس في شكل ماسة 

وفي حالـة اسـتثنائية فـإن بـاب النـوادر صـبغت بـاللون        

وقـــد أضـــيفت الصـــباغة إلـــى الجيـــر والتـــراب    اآلجـــوري

 . بهالذي بنيت 
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إن بــــاب المقــــابر شــــأنها فــــي ذلــــك شــــأن األبــــواب  

ومع هـذا فـإن   ، األخرى  تم بنالها طبقا للنمط الجديد 

ــة أضــيفت لكــل      ــرات الطفيف ــة لحفــظ  بعــض التغيي حال

خصوصية البناء أو العتبـارات خاصـة كاالعتبـارات    

 . العسكرية

بتعـدد   يتميـز وخالفا للمثال السـابق فـإن بـاب المقـابر     

فـإن  ، وبما أن البناء كـان يعتمـد الجيـر والتـراب     . أقواسه

تركــزت  والزخرفــة محــدودة فــي درع هــذه البــاب  

 .الزخرفة في الجهة العليا للباب بالكف والدرو 

ــر     ــبالط األخضــــ ــفوف ســــــقف الــــ ــإن صــــ وأخيــــــرا فــــ

وهنـاك صـف   . تزيد البـاب جمـاال   بالقرمودالمعروف 

الملـــون، الـــذي يتنـــاقض مـــع اللـــون األبـــيض   الـــزليجمـــن 

 . للباب

 العتيقة تطوانأنماط أقواس  مدينة 



 

 

 

 

  استعمل وقد ، المكسر بقوسها العيون سقاية تتميز

  الداخلي القسم أما ، جدارها لتزيين الزليج

  من مصنوع فهو بالماء، يتصل الذي للسقاية

  فيه الشك، مما .منقوش الصهريج رخام إن .الحجر

  على يحافظ مازال الحجر، من المصنوع القسم أن

 . أصله

  العمومية، السقايات عن السكوندو ماء قطع بعد

 . منها عدد في  الشروب بالماء  عوضت
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 العتيقة تطوانأنماط أقواس  مدينة 
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 ويضم ، الفوقي السوق جامع باب يمثل الرسم هذا إن

  إن. والدرو الكف من مكون قوس فيه صغيرا قوسا

  الجهة في  التضاريس عوضتها الزخرفة وقلة البساطة

 . العليا

 العتيقة تطوانأنماط أقواس  مدينة 
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 أنماط أقواس  مدينة تطوان العتيقة
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 أنماط الشبابيك الحديدية
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 التأثيث الحضري
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 تبليط أزقة مدينة تطوان العتيقة
 

 

 

 

 

 

  رخام و أحجار من يتكون ، المقترح التبليط إن

  هناك .تقليدية أشكال في برسوم المنطقة

  .الطريق وسط يحدد الذي الغرانيط من خطوط

  والخطين الرئيسية للشوارع الثالثية الخطوط و

  .تطوان في تستعمل كانت التي الثانوية لألزقة

  للدروب بالنسبة المواد نفس استعمال نقترح و

 . المغلقة
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 الدراقات الشمسية
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 الفانوس النموذجي
 

 

 

 

. لقـــد تـــم تـــزيين شـــوارع تطـــوان مـــؤخرا بـــالفوانيس التقليديـــة  

ولكــن هــذه النمــاذو ليســت وظيفيــة، فمــن الناحيــة التقنيــة   

ال تلبــي شــروط اإلضــاءة ألن مصــابيحها مــن النــوع العــادي،   

كما أنهـا مصـنوعة مـن    .  وليست كافية لالستعمال العمومي

 . مواد غير مالئمة

أمـــا النمـــوذو الـــذي نقدمـــه فـــي هـــذه البطاقـــة فهـــو يحتـــرم   

  النمط التقليدي ولكنه يضم محوال كهربائيا ومصابيح قوية



 

 دقاقات األبواب
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 الرموز الخاصة وزخارف األبواب 
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  : الحديدية الرموز
  يضعون كانوا األندلسيين، األوائل السكان إن

  رمز رمانة، شكل في وهي ، منازلهم أبواب فوق رموزهم
  .  الخمسة رمز يستعمل فكان غيرهم، أما .غرناطة

 الرموز الخاصة وزخارف األبواب 
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األصيل التطواني الزليج  
 

 

 

 

 

 

 
  ، تطوان بمدينة تميزا االكثر الفنية القطع من إنها

  و  المعادن من المصنوعة وزخرفتها بألوانها وتتميز

  األصالة في االنفراد تعطيها التي الصغيرة أحجامها

  األعمدة و  المنزل وسط في استعمالها في ، والخصوصيات

 .    والجدران والسقايات

 الترميم أعمال جميع في التطواني الزليج استعمال نقترح

  ، العمومية المرافق  أو السكنية المشاريع إطار في التجديد و

 . األصليين وزخرفتها ألوانها على حفاظالتا مع



األصيل التطواني الزليج  
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 ضابطة التدخل في مجال المدينة
  مقتضيات تنظيمية : 

 التنظيمية المقتضيات جميع تحديد إلى الضابطة هذه تهدف

  الالزم الضوابط وكذلك المباني في تتوفر أن يجب التي

  والصحة والنظافة ، بالسالمة المتعلقة وخاصة فيها، احترامها

  الرخص تسليم وشروط شكل تحدد الضوابط وهذه ، العامة

  السالمة ضوابط تحدد كما المطلوبة الوثائق من وغيرها

 فيها توفرها الواجب والشروط المباني في مراعاتها الواجب

  ، الجمالية ومتطلبات والمرور الصحة متطلبات تستلزمه لما

  عدة إحداث تم اإلطار هذا في و ، العامة الراحة ومقتضيات

  : يلي كما وهي لجان

 : العتيقة المدينة على اإلشراف لجنة ـ 1

  اإلدارات مختلف من تتكون موسعة لجنة وهي

  ، الترابية والجماعات ، العمومية والمؤسسات الالمتمركزة

 عالقة لها التي المدني المجتمع وهيئات ، المهنية والغرف

 السيد إشراف تحت تجتمع وهي العتيقة، المدينة شؤون بتدبير

   : إليها ويعهد ،(عنه ينوب من أو) الوالي

  و العتيقة المدينة في المتدخلين مختلف بين التنسيق ـ

   .للميثاق العامة المبادئ تطوير

 .إنجازها المزمع المشاريع وتحديد الدراسات على الموافقة ـ

  البناء رخص بمنح المكلفة اللجان وأداء عمل منهجية تقييم ـ

  والمراقبة والمهنية التجارية والرخص ، والهدم واإلصالح

 .الحضرية والتهيئة التحتية والبنيات
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ــاء واإلصـــالح    مـــن أجـــل حســـن تـــدبير عمليـــات البنـ

والتـــرميم والهـــدم بالمدينـــة العتيقـــة، فقـــد أحـــدثت لجنـــة  
تتكلــــف بمعالجـــــة الطلبـــــات المتعلقـــــة بـــــرخص البنـــــاء  
ورخــص اإلصــالح والتــرميم، والهــدم، وكــذلك معالجــة   
الشكايات والتقارير التي تعدها خلية المراقبة بخصوص 

 المخالفات المتعلقة بالتعمير
وتجتمــع هــذه اللجنــة بــدعوة مــن رئيســها أو بطلــب  
ــرة فـــي األســـبوع،بمقر        ــن احـــد أو بعـــض أعضـــاءها، مـ مـ
الجماعــة الحضــرية، بينمــا يمكنهــا أن تجتمــع أكثــر مــن  

 مرة حسب الحاالت

 : تتكون لجنة رخص البناء من

 رئيسا( أو من يمثله)رئيس الجماعة الحضرية •

 ممثل مفتشية المباني التاريخية•

 ممثل الوكالة الحضرية•

 ممثل والية تطوان•

 ممثل هيئة المهندسين المعماريين•
مـع اسـتدعاء ممثـل أمانـديس ونظـارة األحبـاس والوقايـة        
المدنيــة و الســلطة المحليــة ومندوبيــة الســياحة أو المصــالح  

 األخرى في الحاالت التي تستوجب ذلك
أشـهر   6و تنتهي صالحية رخصة اإلصالح إلى غايـة  

 بعد تاريخ استالم الرخصة من طرف اإلدارة

 :والهدم واالصالح البناء رخصة لجنة ـ ـ2

  والترميم واإلصالح البناء عمليات تدبير حسن أجل من

 تتكلف لجنة أحدثت فقد العتيقة، بالمدينة والهدم

  اإلصالح ورخص البناء برخص المتعلقة الطلبات بمعالجة

  والتقارير ، الشكايات معالجة وكذلك والهدم، والترميم،

  المتعلقة المخالفات بخصوص المراقبة خلية تعدها التي

  .   بالتعمير

  احد من بطلب أو رئيسها من بدعوة اللجنة هذه وتجتمع

  الحضرية، الجماعة األسبوع،بمقر في مرة أعضاءها، بعض أو

 . الحاالت حسب مرة من أكثر تجتمع أن يمكنها بينما

   :من البناء رخص لجنة تتكون

رئيسا (يمثله من أو) الحضرية الجماعة رئيس .  

 المباني التاريخية مفتشيةممثل.  

ممثل الوكالة الحضرية.  

 تطوانممثل والية.  

ممثل هيئة المهندسين المعماريين.  

  المدنية والوقاية ، األحباس ونظارة ، أمانديس ممثل استدعاء مع

  األخرى المصالح أو السياحة ومندوبية ، المحلية السلطة و

  . ذلك تستوجب التي الحاالت في

  بعد أشهر 6 غاية إلى اإلصالح رخصة صالحية تنتهي و

  . اإلدارة طرف من الرخصة استالم تاريخ
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 :البناء رخص ملفات مكونات

 في الواردة الوثائق البناء رخصة طلب ملف يتكون

  هذا مكونات إلى يضاف 1500/2000 الوزارية الدورية

  : الملف

دفتر الورش.  

صور حول الحالة الراهنة للبناية أو المشروع.  

التزام المواطن باحترامه للمشروع.  

معاينة المشروع ميدانيا قبل المواقة من طرف اللجنة.  

نسخ من تصميم البناية. 

  عضويتها في تضم للمراقبة، خلية اللجنة هذه عن تنبثق 

  ، الحضرية والوكالة ، المحلية والسلطة الحضرية الجماعة

 حسب مناسبا تراه من وكل للثقافة، الجهوية والمديرية

 .الحاالت

  من األول األسبوع خالل ميدانيا اللجنة عمل برنامج يتحدد

  كلما ، استثنائية بجوالت القيام إمكانية مع ، شهر كل

 إعداد خاللها يتم حيث ذلك، إلى الضرورة دعت

  الوالي السيد إلى وإرسالها ، البناء وضعية حول تقارير

  .الالزمة اإلجراءات اتخاذ قصد المعنية والمصالح
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 التي المعايير وتتبع احترام مدى معاينة أجل من

  العتيقة المدينة لجنة تقوم التدخل، من النوع هذا تصاحب

 جميع ضبط أجل من وذلك الهدم، عملية بدراسة

 .العملية هذه ممارسة تصاحب التي المخالفات

 :مكونات ملف الهدم

المواطن طلب.  

صور لألماكن المزمع هدمها.  

شهادة المختبر بإمكانية الهدم.  

التزام مكتب الدراسات بتتبع عملية الهدم.  

  .الموافقة قصد اللجنة على الملف إحالة يتم

 :رخص اإلصالح والترميم بالمدينة العتيقة

  سلبا األحيان بعض في الترميم و اإلصالح رخص تنعكس

 التاريخية والمآثر المعالم لبعض الفنية المعمارية القيمة على

 وفي وتخريبها، المعالم هذه بتشويه وذلك العتيقة، بالمدينة

  اإلصالح رخص لدراسة لجنة إحداث نقترح اإلطار هذا

  .الرخص هذه الستعمال المصاحبة المعايير ضبط أجل من

 :اإلصالح رخص ملف مكونات

  .باألمر المعني التزام وثيقة 

   .اإلصالح طلب 

  .إصالحها المزمع األماكن صور 

   .إصالحها المراد األماكن تصاميم 
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 :الحضرية والتهيئة التحتية البنيات لجنة ـ3

  ستنجز التي أو ، العتيقة بالمدينة تنجز التي للمشاريع نظرا

  أو ، العتيقة للمدينة االعتبار إعادة اتفاقية إطار في

 تحدث ، المستقبل في تنجز أن يمكن التي المشاريع

 بتتبع إليها يعهد الحضرية والتهيئة التحتية البنيات لجنة

 والمؤسسات المصالح بين والتنسيق المشاريع هذه تنفيذ

  كل إيقاف يمكنها كما المشاريع هذه صاحبة

  .التحمالت كناش مقتضيات يحترم ال مشروع

  :من اللجنة هذه وتتكون

  .رئيسا (يمثله من أو) الحضرية الجماعة رئيس ـ

  .تطوان والية ممثل ـ

 .لتطوان الحضرية الوكالة ممثل ـ

 .بتطوان للثقافة الجهوية المديرية ممثل ـ

 التي األخرى والهيئات المصالح دعوة للجنة يمكن ـ

 .المشروعب عالقة لها
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 :والمهنية التجارية الرخص لجنة ـ4

 للحياة الرئيسي الشريان والمهنية التجارية األنشطة تشكل

 هذين تنظيم يستوجب مما العتيقة، المدينةب االقتصادية

 الصناعات تنطيق إلى إضافة وتأطيرهما، القطاعين

  الصياغين، الخرازين،) بها خاصة أحياء في الحرفية

  الرخص لجنة أحدثت الغرض ولهذا ،(...الحدادين

  وإبداء الطلبات هذه بدراسة إليها يعهد والمهنية التجارية

  الحضرية، الجماعة طرف من منحها قبل فيها رأيها

 من او) الحضرية الجماعة رئيس ـ :من اللجنة هذه وتتكون

  الجهوية المديرية ، المحلية السلطة ، رئيسا (عنه ب ينو

 وحسب .والصناعة التجارة مندوبية.  بتطوان للثقافة

  التعمير قسم. الصحة لحفظ الجماعي القسم الحاالت

 مندوبية ، المدنية الوقاية ، السياحة مندوبية ، الجماعةب

 . الوطني األمن ، التقليدية الصناعة
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 المدينة العتيقة داخلاألحكام التي يجب احترامها في 

 

 

 

 

 

 المعماري الطابع

  وإعادة والترميم البناء مشروع أي على يجب

  ، للمدينة األصلي الطابع على يستند أن التهيئة،

  التقليدية الخاصة المنازل تقسيم كليا منعا ويمنع

  إعادة وعند فضائها في جدد جدران ببناء

  السقف علو على المحافظة يجب البناء،

   .التقليدية البناء مواد استعمال مع األصلي

  والجمالي الفني الجانب على ظاالحف يجب

  العمراني التراث منظور من ، المدينة لمظهر

  .وحمايتها القديمة للمدينة المهم والمعماري

  بها الموصى العناصر هي وهذه
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 :النوافذ 1

 تسترشد أن يجب تضاف، التي الجديدة النوافذ إن

  إزالة ويمنع .العتيقة للمدينة األصيل التقليدي بالطابع

  المدينة طابع في ذلك أثر إذا شكلها تغيير أو نافذة

 يجب ، األصلية للواجهة األولوية إعطاء مع األصلي،

 الشبابيك وعلى ، الحائط داخل النوافذ شبابيك وضع

  .للمباني األصلي النمط تحترم أن المجددة، أو المضافة

  الشبابيك زخرفة وأنماط رسوم على الحفاظ ويجب

   .األصلية
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  :األبواب 2

  و .بالسكن الخاصة للمنازل محدثةال األبواب فتح يمنع

  لنمط تغييرا  إلى ذلك أدى إذا باب أي تغيير يمكن ال

 األبواب على الحفاظ مع .العتيقة المدينة لمباني األصلي

  المواد باستعمال بتجديدها السماح ويمكن .األصلية

 األبواب تالشت إذا االستثنائيات، الحاالت في .األصلية

   .األصلية
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   الباحات / الفناء 3

 الذي المفتوح الفضاء كل على الفناء مصطلح يدل

  وسط وهو وإضاءتها، المنزل غرف تهوية من يمكن

 على أمتار 4 في الرئيسي الفناء مساحة أدنى وتحدد .الدار

  .أمتار 4

 زجاجية قبة الحاالت، بعض في التقليدي الفناء ويضم

  مساحة في الفناء، هذا حجم ويحدد .األمطار من لحمايته

  مساحة من   20 من تفوق أو تساوي تكون أن يجب

 أقل فناء ببناء يسمح ال أخرى، جهة من .للمنزل اإلجمالية

  .أمتار 3 عن يقل ال للفناء عرض وأقل مربعا، مترا 15 من

   .كليا منعا تقسيمه أو الفناء، في بناء أي ويمنع
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  :هندسية عناصر 4

  التحمت إذا ، المعمارية  أو الهندسية العناصر قبول يمكن

  .العتيقة بالمدينة المحلية المعمارية الهندسة مع مالمحها

  الغرانيط  مثل الواجهات في الحديثة المواد استعمال ويمنع

 ...وغيره

  موافقة بدون الواجهات في تغيير أو تدخل أي يمنع 

   .إدارية
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   المنزل سطح 5

  ولو فيه، البناء يسمح ال و .السطح إلى الوصول يمكن

 1.20بين ما ( المتراس) الوقائي الحائط علو يحدد .مؤقتا

   .المجاورة الجهة في متر 1.80و الواجهة في  متر

 استعمال أم .المائلة األسقف على الحفاظ ويجب

  إطار في يوضع بحيث التقاليد، يحترم أن فيجب الزجاو

  اإلنارة لتمكين العادي الزجاو ويستعمل حديدي

   .الدار غرف لجميع والتهوية

   .الدار طبقات جميع في باألجور الفضاء هذا سد يمنع
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 السباط 6  

  ومع .الواجهة نصف يتجاوز أن السباط المتداد يمكن ال

  ملكيته يبرز أن الملك صاحب على يجب ذلك

  جهتي في للسبط الحاملة السباط فيها يوجد التي للجهتين

 باستعمال يسمح وال ،السبطات تقسيم يمكن ال  .الشارع

  .جديدة سبطات لبناء أعمدة لوضع العمومي الفضاء

 جمع معدات مرور يعرقل ال أن السباط حجم على ويجب

 علو الساباط يتجاوز أن يجب فال المدنية، والوقاية النفايات

   .األرضي الطابق

 يمنع ذلك ومع مترا، 20 وآخر سباط بين المسافة تتجاوز ال

 مترين من أقل الشارع عرض كان إذا السباط بناء

   .ونصف
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 البروزات 7

 3 من أقل الطريق عرض كان إذا البروزات إخراو يمنع

  70 تتجاوز ان يمكن فال ذلك، وقوع حالة وفي .أمتار

 اإلسمنت استعمال ويمنع .األرضي الطابق لواجهة سنتمرا

 والكتف الدرف استعمال ويمكن .الواجهات لدعم

   .الخشب من المصنوع
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   ضمها  أو العقارات تقسيم 8

  لعدة يمكن .جديدة أبواب فتح يمنع كما .المنازل تقسيم يمنع

 المخصص المجال احترام مع واحد منزل في تسكن أن عائالت

   .والراحة والهدوء الصحية الظروف توازن لضمان عائلة لكل

 .طابق كل في وحمام ومطبخ ، ومقعد ، غرفة تخصيص يجب

 والهياكل بالبنيات االحتفاظ مع المنازل ضم ويمكن

   .األصلي طابعها إلى استنادا األصلية،

 المجاور العمومية الفضاء باقي عن والدروب األزقة فصل عدم

  الفنية الخصوصيات تحترم ال التي الحديدية باألبواب

 .للمدينة والمعمارية
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   األلوان 9

الجدران في الشوارع والساحات، يجب أن تكون بيضاء 

 .  من الجير، ويمنع أي لون آخر

 

 

 .  أبواب المنازل باللون البني

 

 

أبواب  وأبواب المحالت التجارية باللون األخضر الغامق 

 المساجد والزوايا باللون األخضر الفاتح

 

 

 

لون )ينبغي أن ال تصبغ األسوار واألبراو بالمدينة العتيقة 

 (.كاكيحجري 

 

 

 البناء التي يجب تطبيقها على األحكام
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 األحكام التي يجب احترامها في المجال العمومي 
 :التقليدية والصناعة التجارية األنشطة تنظيم  1

  والصناعة التجارية األنشطة مزاولة أو بتطوير يسمح      

  المجالي محيطها سلباعلى تؤثر أال شريطة التقليدية

 الخطيرة والمواد الكريهة الروائح الغبار، الضجيج،)المباشر

 .(لالنفجار أو للحريق القابلة كالمواد

 التجارة أولها قسمين، إلى العتيقة بالمدينة التجارة تنقسم

  األولى، بالدرجة التقليدية الصناعة مهن تضم التي التقليدية

  وتجارة خدمات تؤدي التي المختلطة التجارة والثانية

 .عصرية

  البد التاريخي للنسيج المعمارية الخصائص على حفاظا

 أصنافها و ألنواعها طبقا التجارة لتنظيم المقاييس ضبط من

   وطبيعتها،

  التقليدية والصناعة التجارية األنشطة وتوزيع تنظيم إن

 في توزيعها مع المحددة االختيارات يحترم أن يجب

  الرخصة على الحصول بعد المهام لتلك المخصصة الشوارع

 العتيقة المدينة لجنة تمنحها التي للتجارة المخصصة اإلدارية
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  حسب العتيقة المدينة في واألنشطة التجارة تصنيف ويمكن

  : التالية المحاور و األصناف

 الخياطة؛ و الفضيات  :       الصياغين 

 المالبس؛ وأنسجة الحلي الثياب،  :        الطرافين

 التقليدية؛ الصناعة منتوجات   :       الخرازين

 القرب؛ تجارة للمتحف، المواكبة التجارة  :        المطامر

 الموسيقيون؛ الخزف،  :         النيارين

 الزيتون؛ الفواكه، مخبزة، األحذية،  :   الفوقي السوق

 من المشتقة المواد الزهور، الخضر، الفواكه،  : الترانكات

 .الحليب

 .الحليب من المشتقة المواد الدجاو، اللحوم تجارة  : الوطية

 السمك؛ و الحجاو اللحوم،  :        المصدع

 الحلويات؛ المعجون، اليابسة، الفواكه  :(أسيس ليفي) حايفة شارع

 الفواكه، اللحوم، الحليب، من المشتقة المواد :  لحم بيت شارع

 والزهور؛ الخضر

 القرب؛ تجارة الفنادق، الزهور،المطاعم، :(مكة) نابلس شارع

 الثأثيث، الفنادق، المطاعم،  :(لونيط) القديمة المصلة شارع

 مكاتب؛

  المالبس الطرز، : (زاقين ابن ليفي،سالمون سالمون) غزة شارع

 القرب وتجارة
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   :  للشرب الصالحة المياه شبكة 2

  تضر أن للشرب الصالحة بالمياه التزويد لعمليات يسمح ال

 الشبكات وكذا التاريخية القيمة ذات الفضاء أو بالمباني

  أو التعديل أو التجديد أشغال إن العصرية، أو منها التقليدية

 على تحال أن يجب للشرب الصالحة المياه لشبكة التمديد

 .الرأي إبداء و الدراسة قصد لجنة
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 :  شبكة الكهرباء، الهاتف واإلنارة العمومية   3

يجب إخفاء شبكة األسالك الكهربائية على الواجهات؛ 

 يمنع مد األسالك على واجهات المآثر التاريخية المصنفة بدون
 اخفائها او ادماجها؛

 يمنع وضع األسالك فوق األعمدة الحديدية التي تبعدها عن
 الواجهات؛

يمنع وضع األسالك المعلقة بين الواجهات واألزقة؛ 

  يمنع حفر جدران الواجهات للبنايات ذات القيمة المعمارية و
 .التراثية لوضع الشبكات
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   : العمومية اإلنارة  4

 الرئيسية األبواب و األزقة و الشوارع حجم على اعتمادا

 فيجب إنارتها، المراد البيئة حسب العمومية اإلنارة تخصص

  الجمالية و الفنية والصفات القياس العالية المصابيح من التأكد

 .تطوان لمدينة األصيل الجانب مراعاة مع
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   : العمومية المرافق  5

 التراثي و المعماري الطابع ذات المباني تهيئة يمكن

 طبيعتها حسب مكيفة عمومية مرافق إلى األصيل

 األصيل الهندسي الهيكل احترام مع المدينة، في وموقعها

 .لها التهيئة إعادة عمليات في للمبنى

  للضيافة، دور إلى قائمة دور أو منازل تحويل يخص فيما

 : التالية األساسية المبادئ احترام يجب

ومعماري هندسي طابع على الدار تتوفر أن يجب 

 .(إلخ...فناء،أقواس،سقاية،).أصيل

  يجب أن تتموقع على مقربة من أبواب ومداخل المدينة

العتيقة قصد تسهيل استقبال وإيواء السياح، وضمان سهولة  

 .عملية اإلخالء في حالة الخطر

  يجب أن تتموقع على إحدى المدارات السياحية أو بمقربة

 .منها

  يجب أن ال يشكل النشاط المقترح ضررا أو إزعاجا لحقوق

 .الغير أو الجيران

  يجب أثناء عملية تهيئة دار الضيافة احترام الشروط

والمواصفات التقنية المتضمنة  في قرار وزير السياحة رقم 

 .المحدد لمعايير تصنيف المؤسسات السياحية 1751.02

 يجب أن تسمح بنية ومساحة الدار بتوفير غرف وحمامات

 .خاصة بها ومرافق أساسية ضرورية لدار الضيافة
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المعماري الطابع والديكور التأثيث يحترم أن يجب 

 الزليج لمواد استعماال ويشمل تطوان، لمدينة المحلي

 قطع تشمل أن يجب كما...والجبص  والخشب التطواني

 بالطابع تعرف إلخ...وثريات وزرابي فنية ولوحات اثاث

 .التقليدي والفن

  اليسمح باستغالل أي دار للضيافة قبل حصولها على قرار

 .التصنيف

  يجب الحفاظ على التجهيزات التقليدية كاألفرنة

والحمامات والفنادق مع توظيفها إذا اقتضى الحال إلى 

أنشطة أخرى مع احترام هيكلها  وبنايتها األصلية  

 .وكذلك معالمها الفنية
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   : الخضراء المساحات  6

 الخضراء المساحات صيانة و ، الحفاظ إطار في

 بعمليات القيام كليا منعا يمنع العتيقة بالمدينة الموجودة

  والرمزية الجمالية القيمة إلى اإلشارة تجب كما .بها البناء

 والدالية كالياسمين العمومية؛ الفضاءات داخل للتشجير

 .عليها الحفاظ يجب التي والجوز
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   : العمومي الفضاء  7

 ورشة وجود حالة في و العمومي، للفضاء احتالل أي يمنع

  خاص استثناء منح لتطوان الحضرية للجماعة يجوز األشغال

 الفوري باإلفراغ الورش صاحب التزام مع المؤقت لالحتالل

 المرضى، نقل) اإلستعجالية الحاالت في العمومي للفضاء

 (...الحريق سيارات

 يحظر كذا و المؤقتة بالمباني العام الملك احتالل يحظر 

 و العتيقة المدينة جدران على الالفتات من نوع أي استعمال

 .التاريخية المآثر

  آخر إجراء أي أو تدمير أو كسر البناء، استغالل، احتالل، يمنع

 بدون البطاريات و األبراو األسوار، أجزاء أو مكونات على

 بعض في أو التاريخية المآثر مصلحة طرف من مسبق إذن

 .العسكري للتاريخ المغربية اللجنة مصالح من الحاالت

 والشعارات العالمات أو اإلشهارية الالفتات على يجب

  لأللوان اإلمتثال الكبرى أو الصغرى التجارية للشركات

 المواد تكون أن ويجب المدينة، في بها المسموح واألحجام

 هذه إدماو مع عالية جودة ذات الغرض لهذا المستعملة

 الحصول مع التجارية األبواب إطار في االشهارية اللوحات

 .الحضرية الجماعة موافقة على
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 أبواب بفتح العمومية والدروب األزقة عرقلة تمنع كما

 البيع نقط تمنع فيها، للبيع البضائع عرض يمنع كما تجارية

  المدينة شوارع في العمومي الفضاء على عرضها و المتجولة

  .أبوابها و العتيقة

  مركبة أو سيارة عربة، أي استعمال أو بإيقاف يسمح ال

  شوارع في البضائع أو السلع بيع أو لعرض أوال بمحرك

 .وأبوابها المدينة
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   : المنزلية النفايات جمع 8

  حسب مكيفة عربات بواسطة المنزلية النفايات جمع يتم

 تسبب ال عربات قبل من العتيقة للمدينة الضيقة الشوارع

 .العتيقة الجدران واهتزاز الشوارع تلوث في

 عربات مرور أوقات احترام المدينة سكان على يستحسن

 في المنزلية النفايات تفريغ نقط خلق ويمنع النفايات جمع

 .العتيقة للمدينة العمومي الفضاء

 والجمع التفريغ مواقع الحضرية الجماعة طرف من تحدد

   العمومي الفضاء في بتفريغها منع مع باألحياء

 إبقاء مع لتر 200 أو 100 نوع من الحاويات استعمال يقترح

  الحضرية الجماعة طرف من تحدد و باألزقة اإلفراغ نقط

 .لتطوان

 طمأنينة احترام مع المنزلية النفايات جمع أوقات احترام

 .المدينة فضاء مستعملي و الساكنة

 األحياء نظافة على للحفاظ للساكنة المستمر التحسيس

 .المنزلية النفايات جمع مع التعامل وكيفية
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نوع اإلحتالل أو اإلستعمال الممنوع في مجال المدينة   9
 : العتيقة

   : التالي احتالل أو استخدام تطوان مدينة فضاء في يحظر

الثانية، و األولى الفئتين في المصنف الصناعي النشاط  

 غير أو مباشرة صلة ذات المصنفة غير الصناعية والمنشآت

 .المدينة في بها المسموح الحرفية أو التجارية باألنشطة مباشرة

 أي نشاط في مجال التجارة و الصناعة في المباني الغير

مكيفة لطبيعة النشاط مع التسبب في اإلزعاو و التلوث 

 .بجميع أشكاله

أي توسع للنشاط الصناعي. 

فتح المقالع، الحفر في الطبقات األرضية.، 

محطات توزيع الوقود. 

  ،مرائب صيانة السيارات و بما في ذلك ذات العجلتين 

  تخزين ووضع نفايات البناء و المنزلية في األماكن

 .العامة كالساحات و المساحات الخضراء

 

 

 

 



 المرجعية القانونية
 1432شغبان من 27 في صادر 1.11.91 رقم الشريف الظهير•

 .الدستور نص بتنفيذ (2011 يوليوز 29)

  صفر 25 بتاريخ 1.75.168 رقم قانون بمثابة الشريف الظهير•

 تم كما العامل باختصاصات المتعلق (1977 فبراير 15) 1397

 قانون بمثابة المعتبر الشريف بالظهير الشريف بالظهير وتتميمه تعديله

  أكتوبر 6) 1414 اآلخر ربيع 19 في الصادر 1.93.293 رقم

1993). 

 3) 1423 رجب 25 في صادر 1.02.297 :رقم الشريف الظهير•

 الجماعي بالميثاق المتعلق 78.00 رقم القانون بتنفيذ (2002 أكتوبر

 في الصادر 1.03.82 رقم الشريف بالظهير وتتميمه تغييره تم كما

 01.03 رقم القانون بتنفيذ (2003 مارس 24) 1424 محرم 20

 18) 1430 صفر 22 في الصادر 1.08.053 :رقم الشريف والظهير

 .17.08 رقم القانون بتنفيذ (2009 فبراير

 األول ربيع  22 في 1.93.51 رقم قانون بمثابة الشريف الظهير•

 الحضرية للوكاالت المحدث (1993 شتنبر 10)ل الموافق 1414

 1414 الثاني ربيع 4 في المؤرخ 2.9367 رقم المرسوم وكذا

 .1993 شتنبر 21 الموافق

 1430 صفر من 22 في الصادر 1.09.02 رقم الشريف الظهير•

 المالي بالتنظيم المتعلق 45.08 رقم القانون بتنفيذ (18/02/2009)

 .مجموعاتها و المحلية  للجماعات

 األمالك إشغال بشأن 1918 نونبر 30 في المؤرخ  الشريف الظهير•

 .وتتميمه تغييره تم حسبما مؤقتا العمومية

 األمالك شأن في 1921 أكتوبر 19 في المؤرخ  الشريف الظهير•

 .وتتميمه تعديله تم حسبما بالبلديات المختصة

 بشأن (1955 ماي 24) 1374 شوال 2 في المؤرخ الشريف الظهير•

 أو الصناعة أو للتجارة المستعملة األماكن أو األمالك كراء عقود

 .الحرف
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 17) 1412 الحجة ذي 15 بتاريخ 1.92.31 رقم الشريف الظهير•

 .بالتعمير المتعلق 12.90 رقم القانون بتنفيذ (1992 يونيو

 جمادى من 18 في صادر 1.06.102 رقم الشريف الظهير •

 القاضي 19.05 رقم القانون بتنفيذ (2006 يونيو 21 ) 1427 األولى

 المباني على بالمحافظة المتعلق 22.80 رقم القانون وتتميم بتغيير

 .والعاديات الفنية والتحف المنقوشة والكتابات والمناظر التاريخية

 ربيع فاتح في الصادر 1.02.176 األساسي رقم الشريف ظهيرال•

 بمثابة 61.00 رقم القانون بتنفيذ (2002 يونيو 13) 1423 الثاني

 .السياحية للمؤسسات النظام

 الظهير بتنفيذ الصادر بالولوجيات المتعلق 10.03 رقم القانون•

 12) 1424 األول ربيع 10 في المؤرخ 1.03.58 رقم الشريف

 .(2003 ماي

 العام األساسي النظام بتحديد المتعلق 24.83 رقم القانون•

 .التعاون تنمية مكتب ومهام للتعاونيات

  رجب من 25 في الصادر 1.02.298 رقم الشريف الظهير•

 للملكية الجديد النظام بشأن 18.00 رقم القانون بتنفيذ 1423

 المبنية للعقارات المشتركة

  رجب من 11 في الصادر 1.81.254 رقم الشريف الظهر•

 بنزع المتعلق 7.81 رقم القانون بتنفيذ (1982 ماي 6) 1402

   .المؤقت واالحتالل العامة المنفعة ألجل الملكية

 االول ربيع من 18 في الصادر 1.95.154 رقم الشريف الظهير•

 .بالماء المتعلق 10.95 رقم القانون بتنفيذ (1995 غشت 16) 1416

 (1913 غشت 12) 1331 رمضان 9 في الصادر الشريف الظهير•

 .وتتميمه تعديله تم كما والعقود، االلتزامات بقانون التعلق
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 1427 محرم من 15 في الصادر 15 .1.06 رقم الشريف الظهير•

 بالتدبير المتعلق 54.05 رقم القانون بتنفيذ (2006 فبربير 14)

 .العامة للمرافق المفوض

 األولى جمادى 3 في الصادر 1.58.376  رقم الشريف الظهير•

 كما الجمعيات، تأسيس حق بموجبه يضبط (1958 نونبر 15) 1378

 .75.00 رقم بالقانون وتتميمه تعديله تم

 ماي 26 ) 1400 رجب 11 بتاريخ 2.78.157 رقم المرسوم •

 إلى الرامية التدابير تلقائيا بها تنفذ التي الشروط بتحديد (1980

 .العمومية والصحة المرور سالمة وضمان األمن استثبات

  يناير 3) 1431 محرم 17 في الصادر 2.09.441 :رقم المرسوم•

  .ومجموعاتها المحلية للجماعات العمومية المحاسبة نظام بسن (2010

 1418 الثانية جمادى 27 في الصادر 2.97.361 رقم المرسوم•

  الحضرية الوكالة بإحداث المتعلق (1997 أكتوبر 30)ل الموافق

 .لتطوان

 1426 األولى جمادى 2 في الصادر 2.05.874 رقم المرسوم •

 في "العمران" للتهيئة القابضة للشركة باإلذن (2005 يونيو 10)

 التهيئة شركة" إحداهما تسمى تابعتين مساهمة شركتي إحداث

 ."للجنوب العمران التهيئة شركة" واألخرى "للبوغاز العمران

 ) 1401 الحجة ذي من 23 في الصادر 2.81.25 رقم المرسوم•

 بالمحافظة المتعلق 22.80 رقم القانون بتطبيق (1981 اكتوبر22

 الفنية والتحف المنقوشة والكتابات والمناظر التاريخية المباني على

  رقم الشريف الظهير بتنفيذه األمر المتضمن والعاديات،

 .(1980 دجنبر 25 ) 1401 صفر من 17 بتاريخ 1.08.341
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 الثاني ربيع من 27 بتاريخ الصادر 2.92.832 رقم المرسوم•

 12.90 رقم القانون بتطبيق القاضي (1993 أكتوبر 14 ) 1414

 .بالتعمير المتعلق

 16) 1403 شعبان من 21 في الصادر 2.82.382 رقم المرسوم•

 ألجل الملكية بنزع المتعلق 7.81 رقم القانون بتطبيق (1983 أبريل

 .المؤقت واالحتالل العامة المنفعة

  فبراير 05 ) 1428 محرم 16 بتاريخ 2.06.388 رقم المرسوم•

 بعض وكذا الدولة صفقات وإبرام أشكال بتحديد (2007

 .ومراقبتها بتدبيرها المتعلقة المقتضيات

 30) 1432 القعدة ذي 2 في صادر 2.11.246 رقم المرسوم•

 .بالولوجيات المتعلق 10.03 رقم القانون بتطبيق (2011 شتنبر

 العام األساسي بالنظام المتعلق24.83 رقم القانون تطبيق المرسوم•

 .التعاون تنمية مكتب ومهام للتعاونيات

  أكتوبر 9) 1423 شعبان 2 في الصادر 2.02.640 رقم المرسوم•

 األساسي النظام بمثابة 61.00 رقم القانون بتطبيق (2002

   .السياحية للمؤسسات

 تصنيف لمعايير المحدد 1751.02 رقم السياحة وزير قرار•

 منازل تحويل حاالت تحدد وضابطة كمرجع السياحية، المؤسسات

 .أواإليواءالسياحي للتنشيط مشاريع إلى فنادق أو

 من عليه المصادق (2016-2011) للتنمية الجماعي المخطط•

  ابريل لشهر العادية دورته في لتطوان الجماعي المجلس طرف

2011. 

 2000 مايو 29 بتاريخ 3/ م.م.ق 83 رقم الداخلية وزير منشور•

 حول المملكة وأقاليم عماالت وعمال الوالة السادة إلى الموجه

 .وصيانتها عليها والمحافظة اإلسالمية المقابر تدبير
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 الداخلية ووزير الثقافية الشؤون لوزير المشترك الوزاري المنشور•
    .التاريخية المعالم على المحافظة حول 2002 مارس 8 بتاريخ واإلعالم

 

 المرجعية القانونية



75 



76 

 تشكرات

الفاعلين المحليين وهيئات  المجتمع المدني،  وهذا الميثاق هو نتيجة عمل متميز ومشترك لمجموعة من المصالح 

على  لتطوانوهذه مناسبة للتوجه بالشكر الجزيل ألعضاء لجنة تتبع أشغال صيانة ورد االعتبار للمدينة العتيقة 

عملهم  الدءوب وسهرهم على تتبع إنجاز هذا الميثاق، الشكر موصول إلى كل الذين ساهموا بشكل مباشر  في 

 :  اللذين يمثلون كل من  وإعداد هذه الوثيقة 

 

 .تطوانوالية ـ 
 

 .لتطوانالجماعة الحضرية 
 

  لتطوانالوكالة الحضرية 
. 

 .اسمير تطاونجمعية 
 

 .شبكة جمعيات المدينة العتيقة
 

 ..بتطوانللثقافة  الجهويةالمديرية 
 

 .بتطوانالمندوبية اإلقليمية للسياحة 
 

 ..اللوكوسوكالة الحوض المائي 
 

 ..بتطوانهيئة المهندسين المعماريين 
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 المملكة المغربية

 

 

 وزارة اإلسكان والتعمير وسياسة المدينة

 

 

 والية تطوان
 

 مديرية الهندسة المعمارية

 

 لتطوانالجماعة الحضرية 
 

  لتطوان الوكالة الحضرية    

 


