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شعبي العزيز،

التي  والبرامج  المشاريع  ومن  التنموي،  النموذج  تجديد  من  الغاية  إن 
من  والحد  المواطنين،  عيش  ظروف  وتحسين  المغرب،  تقدم  هو  أطلقناها، 

الفوارق االجتماعية والمجالية.

والواقع أن الفئات التي تعاني أكثر، من صعوبة ظروف العيش، تتواجد على 
الخصوص، في المجال القروي، وبضواحي المدن.

والعمل  بأوضاعها،  واالهتمام  الدعم  من  المزيد  إلى  تحتاج  الفئات  هذه 
المتواصل لالستجابة لحاجياتها الملحة.

المدرة  األنشطة  من خالل خلق  القروي،  بالعالم  للنهوض  ندعو  فتئنا  ما  لذا، 
للدخل والشغل، وتسريع وتيرة الولوج للخدمات االجتماعية األساسية، ودعم 

التمدرس، ومحاربة الفقر والهشاشة.

.....

وبموازاة ذلك، يجب استثمار كافة اإلمكانات المتوفرة بالعالم القروي، وفي 
إنجاز  قصد  تعبئتها،  إلى  دعونا  التي  الساللية،  الفالحية  األراضي  مقدمتها 

مشاريع استثمارية في المجال الفالحي.

النجاح،  لضمان  تكفي  ال  وحدها،  الدولة  جهود  أن  على  التأكيد  ينبغي  وهنا 
لهذه العملية الكبرى.

مقتطف من الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجاللة الملك محمد السادس، نصره اهلل، بمناسبة الذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب في 20 غشت 2019

بل البد من دعمها بمبادرات ومشاريع القطاع الخاص، إلعطاء دينامية قوية لالستثمار الفالحي، وفي المهن والخدمات المرتبطة به، 
وخاصة في العالم القروي.«
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الـــــــــفـــــــــهــــــــرس

مقتطف من خطاب جاللة الملك بمناسبة ثورة الملك والشعب 20 غشت 2019

مقدمة

استراتيجية جديدة من أجل دور  ريادي وانخراط فاعل في بلورة النموذج التنموي الجديد

استراتيجية تدبيرية جديدة لرفع التحديات والرهانات اآلنية والمستقبلية
مشاريع رائدة من أجل مواكبة ورش النموذج التنموي الجديد 

 مجال تدخلنا: ما بين المؤهالت واإلكراهات
 تتبع تفعيل التوصيات

التقرير األدبي

تواريخ ومؤشرات دالة لسنة 2019

تقليص التفاوتات المجالية واإلسهام في تنمية الوسط  القروي
  

1. تقديم 

2. التغطية بوثائق التعمير والدراسات الخاصة

1.2-    فتح مناطق جديدة للتعمير بالعالم القروي
2.2- دراسات إعادة الهيكلة

3.2- برنامج التنمية المندمجة والمستدامة للجماعات ذات الصبغة القروية

10

28

28
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3. تأطير البناء وتوفير المواكبة القانونية والتقنية بالعالم القروي

1.3-   تبسيط مساطر البناء
2.3-   تفعيل المساعدة المعمارية والتقنية المجانية

3.3-   تحديد الدواوير وتبسيط مساطر البناء بالعالم القروي
4.3-   توفير التأطير التقني والقانوني لطلبات كراء أو اقتناء األراضي الساللية 

إرساء سياسة مجالية متجددة من أجل إطار عيش الئق للساكنة و تحسين مناخ األعمال

تقديم 

تعميم التغطية بوثائق التعمير

1. تصاميم تمت المصادقة عليها
2. تصاميم في طور المصادقة 

3. تصاميم في مرحلة اللجنة التقنية المحلية
4. تصاميم في طور الدراسة

5. إ طالق دراسات جديدة لوثائق التعمير
6. التغطية بالصور الجوية العمودية والتصاميم اإلرجاعية

44
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دراسات جديدة من أجل اإلنخراط في بلورة النموذج التنموي الجديد

1. دراسات ذات بعد عملياتي  وبيئي
2. مشاريع بارزة في إطار تحسين المشهد العمراني

3. تقوية قدرات المجاالت على مواجهة المخاطر
4. مواكبة التحول الرقمي للمجاالت

5. المساهمة في تتبع الدراسات الخاصة إلى جانب المتدخلين المعنيين

تحسين مناخ األعمال وتوفير التأطير القانوني والتقني

1. حصيلة أنشطة التدبير المجالي

1.1-   قراءة مجالية في حصيلة دراسة ملفات طلبات رخص التعمير لسنة 2019
2.1-   الحصيلة اإلجمالية لمراقبة أوراش البناء المفتوحة في إطار اللجن اإلقليمية لليقظة

2. حصيلة األنشطة القانونية والعقارية
1.2-   المشاريع المعروضة على أنظار اللجنة الجهوية لالستثناء في مجال التعمير

2.2-    المشاريع المعروضة على أنظار اللجنة الجهوية لالستثمار
3.2-    تقديم مذكرات المعلومات التعميرية

4.2-    نشر   وثائق التعمير المصادق عليها على شبكة األنترنيت
5.2-   المواكبة القانونية و معالجة وتتبع الشكايات 
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روح المواطنة دافع لتقوية اإلطار المؤسساتي والتنظيمي من أجل تنمية مستدامة

1. نظام الجودة عماد الحكامة المؤسساتية
2. تفعيل استراتيجية الوكالة الحضرية الرقمية 

3. مقر جديد للوكالة الحضرية بمواصفات بيئية عالية  
4. تقوية التواصل واالنفتاح على المحيط الخارجي

آفاق وبرنامج العمل 2020

البرنامج التوقعي 2022-2021

التقرير المالي

حصيلة الوضعية اإلدارية برسم سنة 2019 

حصيلة الوضعية المالية برسم سنة 2019

مشروع ميزانية المؤسسة برسم سنة 2020

خاتمة

44

78

44
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تتميز أشغال الدورة الحالية للمجلس اإلداري للوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليمان بانعقادها في أجواء 
تطبعها الرغبة في تحقيق اإلقالع التنموي المنشود لمختلف مجاالت الوطن من خالل اعتماد نموذج تنموي جديد متوافق 
افتتاح  السامي بمناسبة  الملكي  الخطاب  إطار منظور استراتيجي شامل ومندمج« كما جاء في منطوق  بشأنه »في 

الدورة األولى من السنة التشريعية الثالثة من الوالية التشريعية العاشرة بتاريخ 12 أكتوبر 2018.

وتنعقد هذه الدورة في أعقاب إعطاء االنطالقة الرسمية للمسلسل التشاوري حول توجهات السياسة العامة إلعداد التراب 
الوطني من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة تحت شعار: »سياسة إعداد التراب بين تحديات 
الفوارق المجالية ورهانات التنمية الدامجة« وذلك في أفق بلورة مرجع أساسي يتضمن مجموعة من التوجهات االستراتيجية 
الوطني والجهوي مع مراعاة خصوصيات كل  التراب على المستوى  إعداد  الخيارات األساسية للدولة في مجال  التي تحدد 

مجال.

كما تنعقد الدورة التاسعة عشر ألشغال المجلس اإلداري للوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليمان أيضا بعد 
احتضان مدينة أكادير لفعاليات المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة التي حثت من خالل الرسالة المولوية السامية الموجهة 
العمومية،  والمؤسسات  الالممركزة  والمصالح  الترابية  الجماعات  موارد  جميع  تعبئة  على  الحرص  ضرورة  على  ألشغالها 

البشرية والمالية واللوجستيكية، لتوفير خدمات عمومية تستجيب لشروط النجاعة واإلنصاف في تغطية التراب الوطني.

و من سياقات انعقاد هذه الدورة كذلك،  تفعيل ميثاق الالتمركز اإلداري المحدد لدور واختصاصات اإلدارات المركزية والالممركزة، 
وإبراز المستوى الجهوي، وكذا تفعيل المنظومة الجديدة للمراكز الجهوية لالستثمار.

وفي هذا اإلطار ووعيا منها بأهمية الرهانات واألوراش الكبرى الوطنية، اعتمدت الوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم-
سيدي سليمان استراتيجية جديدة تتوخى من خاللها القيام  بدور  ريادي،  وانخراط فاعل في بلورة وتنزيل النموذج التنموي 
إمكانيات  استثمار  على  الحرص  مع  وتدخالتها،  مقارباتها  فلسفة  صلب  في  المجالي  البعد  وضع  خالل  من  المأمول  الجديد 

ومؤهالت مجال نفوذها الترابي، والسعي إلرساء العدالة المجالية بين مكونات أقاليم القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي 

مقدمة

سليمان، ال سيما المجال القروي، الذي توليه الوكالة الحضرية عناية خاصة حيث تطمح إلى تحويل إمكانياته الكبيرة والغنية 
بشراكة مع الفرقاء المعنيين إلى ثروات وقيم مضافة عبر إطالق ديناميات تنموية مستدامة ومندمجة.

النتائج المسجلة بتظافر  وهكذا، فإن تقرير المجلس اإلداري للوكالة الحضرية الذي بين أيديكم اليوم يبرز، وبالملموس، حجم 
ترابية ومصالح ال ممركزة وهيئات منتخبة  ترابية وإقليمية ومحلية وجماعات  المعنيين من سلطات  المتدخلين  جهود كافة 
ومهنية بالعمل على توفير آليات التعمير المستدام والمندمج القمين بتحقيق التقائية ومالءمة السياسات العمومية وذلك 
عبر تعميم التغطية بوثائق التعمير و إعداد دراسات ذات أبعاد عملياتية وبيئية وكذا دراسات التأهيل الحضري وإعادة الهيكلة 

على مستوى العديد من الجماعات ذات الصبغة القروية. 

التفاعل  تطوير  في  والمساهمة  السعي  مقدمتها  في  الرهانات  من  مجموعة  رفع  إلى  الحضرية،  الوكالة  تتطلع  وختاما، 
االستباقي مع االنتظارات، و االبتكار في إيجاد الحلول لإلشكاليات المطروحة، وكذا تثمين قيم ومبادئ المرفق العمومي، 
دون إغفال مواصلة الجهود الحثيثة لتوفير التأطير القانوني والتقني وتبسيط مساطر الترخيص في التعمير ورقمتنها رغبة 
في إنعاش وتحفيز االستثمار، وتوفير مجاالت عيش كريم للمواطن، والتي تمثل حتما رهانات يستوجب تحقيقها وتكريسها 
التعمير  قطاع  في  ومتدخلين  ترابية  وجماعات  سلطات  من  الشركاء  جميع  مع  مستمرين  وتشاركا  وتواصال  وتوافقا  دعما 

والبناء ومصالح غير ممركزة.
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التراب الوطني والتعمير بمكانة هامة في السياسات العمومية. وقد أكدت على ذلك التوجيهات  يحظى قطاع إعداد 

اعتماد مقاربات  إلى  تدعو  السادس نصره اهلل وأيده والتي  الملك محمد  الجاللة  المتضمنة في خطب صاحب  السامية 

متجددة إلعداد التراب والتعمير، قوامها إشراك كل الفاعلين من جماعات ترابية وقطاع خاص ومجتمع مدني ومختصين 

وذلك بغية تأهيل المجاالت وتقليص الفوارق المجالية والتوفيق بين متطلبات النمو والمحافظة على التوازنات البيئية.

للذكرى  المخلد  السادس نصره اهلل وأيده  الملك محمد  الجاللة  التاريخي لصاحب  الخطاب  2019 هو  ولعل ما ميز سنة 

العشرين لعيد العرش المجيد والذي أعلن جاللته خالله على ضرورة تظافر جميع القوى والكفاءات الوطنية من أجل وضع 

نموذج تنموي جديد.

من  لفئة  المتزايدة  الحاجيات  تلبية  على  قدرته  عدم  عن  األخيرة،  السنوات  خالل  التنموي،  نموذجنا  أبان  لقد   ...  «

المواطنين، وعلى الحد من الفوارق االجتماعية، ومن التفاوتات المجالية. وهو ما دفعنا للدعوة لمراجعته وتحيينه...«.

الترابي  التخطيط  وثائق  مختلف  تناسق  لضمان  الحضرية  الوكاالت  بأدوار  االرتقاء  ضرورة  على  الحكومي  البرنامج  ركز  لقد 

والحضري. لهذا أضحت هذه المؤسسات مدخال أساسيا لبلورة وتنفيذ النموذج التنموي الجديد بالنظر ألدوارها الحيوية في 

تأطير تطور المجالين الحضري والقروي. لقد أصبحت الوكاالت الحضرية ،في هذه الظرفية التاريخية مدعوة الستثمار الخبرة 

الجارية  الهيكلية  التحديات ومواكبة اإلصالحات  الواعي  في رفع مختلف  35 سنة واالنخراط  راكمتها على امتداد  التي 

والمساهمة في بلورة نموذج تنموي جديد لبالدنا.

استراتيجية تدبيرية جديدة لرفع التحديات 
والرهانات اآلنية والمستقبلية

جهات  ألهم  األساسية  المكونات  أحد  سليمان،  قاسم-سيدي  القنيطرة-سيدي  الحضرية  الوكالة  تدخل  مجال  يعتبر   

المملكة وهي جهة الرباط-سال-القنيطرة. و يتميز هذا المجال بموقع جغرافي استراتيجي ما بين محوري طنجة –أكادير 

السامية عبر  الملكية  العناية  المجال بفضل  التي يشهدها هذا  المضطردة  للدينامية  والرباط-وجدة مرورا بفاس. وبالنظر 

إطالق استراتيجيات ومشاريع تنموية كبرى، تنحو الوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليمان اليوم إلى 

االضطالع بدور أساسي في خدمة التنمية الجهوية والمحلية المستدامة إلى جانب السلطات والجماعات.

ومن أجل بلوغ هذا المبتغى، تسهر الوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليمان على ترسيخ استراتيجية 

تدبيرية جديدة ركائزها الجودة والتحسين المستمر في األداء وفقا للممارسات المثلى على الصعيد العالمي. وترتكز هذه 

اإلستراتيجية على األهداف التالية:
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وللتذكير، فإن الوكالة الحضرية القنيطرة سيدي قاسم-سيدي 
سليمان قد سطرت استراتيجية ترتكز على األهداف التالية:

مواكبة تنفيذ 
استراتيجية وزارة إعداد 

التراب الوطني والتعمير 
واإلسكان وسياسة 

المدينة وباقي 
االستراتيجيات والبرامج 
القطاعية والمشاريع 
الكبرى ذات الوقع 
الجهوي والمحلي

ضمان اليقظة المجالية 
والتفاعل االستباقي 
مع انتظارات الفرقاء ، 
واإلبداع في   صياغة 
الحلول و ترسيخ قيم 

المرفق العام

تبسيط المساطر 
وتسريع آجال البت 

في الملفات اعتمادا 
على رقمنة الخدمات 

المقدمة وتنزيال للورش 
الرائد »الوكالة الحضرية 

الرقمية في أفق 
2021« ومواكبة التحول 

الرقمي للمجاالت.
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  مشاريع رائدة من أجل مواكبة ورش النموذج التنموي الجديدمشاريع رائدة من أجل مواكبة ورش النموذج التنموي الجديد  

مجال الدراسة:

الساكنة سنة 2014 :

نسبة التمدن:

قيد المصادقةوضعية الدراسة:

الغرب،  يحيى  سيدي  المهدية،  القنيطرة،  جماعة:   12
سيدي الطيبي، الحدادة، لمناصرة، أوالد سالمة، المكرن، 
وعامر  السفلية  عامر  بنمنصور،  محمد  سيدي  بنمنصور، 

الشمالية.

في  القطاعية   والبرامج  اإلستراتيجيات  انسجام  ضمان 
التجهيزات، السكن، اإلقتصاد، البيئة،  التنقل.... فالمخطط 
يعتبر آلية مرجعية لمختلف الفاعلين المحليين إلتخاد القرار 
في المشاريع ذات صلة بالتنمية المندمجة والمستدامة  

لهذا المجال.

حماية المكونات الطبيعية ودمجها في الدينامية المجالية،
خلق مدينة ايكولوجية بحلقة اوالد برجال،

خلق مرافق ذات مستوى عالي لمواكبة التوجه المتروبولي للمجال،
تقوية وتنويع القاعدة اإلقتصادية للمدن والمراكز المحيطة بالقنيطرة،

تقوية المجاالت القروية بالمرافق اإلجتماعية. 

781476
70,6 نسمة

أهداف المخطط:

أهم توجهات المخطط: 

مخطط توجيه التهيئة العمرانية للقنيطرة الكبرى

                 تجاوبا مع الدينامية التنموية التي يعرفها مجال تدخل الوكالة تميزت سنة 2019 بإعداد أو التقدم في إنجاز مجموعة من الدراسات ذات البعد 
التنظيمي والعملياتي. وقد حرصت هذه الوكالة من خالل هذه المشاريع على استحضار مبادئ الحكامة الترابية وخصوصا اإلنصات والتواصل مع 
الفاعلين المعنيين وذلك إلدماج مختلف تصوراتهم وانشغاالتهم وكذا البرامج القطاعية وضمان التنفيذ األفضل لمخرجات هذه الدراسات. ويعكس 

هذا الحرص عزم هذه الوكالة االنخراط المسؤول والواعي في النموذج التنموي الجديد . و من أهم هذه الدراسات:     

المساحة 

1752 كلم2

%

إطار الدراسة :

وضعية الدراسة:
مرحلة البحث العلني 

ومداوالت المجلس.

القنيطرة  وجماعة  القنيطرة  إقليم  عمالة  مع  شراكة 
والمكتب الوطني للسكك الحديدية.

  تحسين وتقوية الوظيفة الحضرية للمنطقة المحيطة بمحطة القطار وتقوية جاذبيتها، 
  خلق أقطاب وظيفية متنوعة ومتكاملة )السكن، الخدمات، الصحة، الرياضة والترفيه، ...
  خلق مدار للراجلين على طول المشروع وإدماج مساحات وفضاءات عمومية ذات جودة

    بيئية وعمرانية عالية.

هاما  حضريا  قطبا  لجعلها  المنطقة  هذه  تطور  توجيه 
بوظائف حضرية  وإناطتها  القنيطرة  على مستوى مدينة 

متعددة )التجارة ،األعمال، الخدمات ،السكن ،....(. هكتار 93
مجال الدراسة:

أهم توجهات التصميم: 

أهداف الدراسة:

تصميم تهيئة المنطقة المحيطة بمحطة القطار فائق السرعة بالقنيطرة
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  مشاريع رائدة من أجل مواكبة ورش النموذج التنموي الجديدمشاريع رائدة من أجل مواكبة ورش النموذج التنموي الجديد  

مجال الدراسة:

هكتار 15

البرنامج  إطار  في  المنجزة  المشاريع  على  اإلرتكاز 
إلقليم  والمستدامة  المندمجة  للتنمية  االستراتيجي 

القنيطرة 2020-2015

أهداف الدراسة:

 تعزيز جاذبية الجماعة ومركزها وقدرتها على استقطاب أنشطة اقتصادية متعددة 
ومتنوعة.

إلى  لون  كل  ويرمز  ومتكاملة.   مختلفة  وظائف   5 تضم  موضوعاتية  مقاطع   8  
وظيفة معينة. ومن هنا جاء اسم المشروع »نزهة في ألوان الطبيعة«.

أهم توجهات  التصميم:  

منتهية وضعية الدراسة:

تصميم تهيئة كورنيش على ضفاف نهر سبو بمركز جماعة 
بنمنصور »نزهة في ألوان الطبيعة«

مجال الدراسة:

هكتار على 32 مرتكز  عرباوة  بجماعة  جديد  تنموي  قطب  خلق 
المؤهالت المحلية وتنمية مجالها القروي.

أهداف الدراسة:

 تحسين الولوجية والحركية داخل المركز.
 تثمين التراث المعماري والطبيعي للمركز عبر ترميم بناية الجمارك القديمة وتحويلها إلى  

    مركز للترويج الثقافي والتاريخي، وتهيئة متنزه طبيعي.
 تطوير األنشطة االقتصادية المحلية عبر هيكلة منطقة باحة االستراحة والمطاعم، وتأهيل  

   األكشاك المخصصة لعرض و بيع منتوجات الفخار بجانب مشروع المبنى المبرمج لبيع  
   المنتوجات المحلية.

 خلق منطقة سياحية لالستفادة من المناظر الطبيعية التي تزخر بها المنطقة.

أهم توجهات  التصميم: 

منتهية ،وضعية الدراسة:

إطار الدراسة :
اإلرتكاز على الحمولة والرمزية التاريخية لمركز الخضاضرة 

تصميم تهيئة المنطقة المحيطة بالديوانة القديمة 
بمركز لخضاضرة بجماعة  عرباوة
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  مشاريع رائدة من أجل مواكبة ورش النموذج التنموي الجديدمشاريع رائدة من أجل مواكبة ورش النموذج التنموي الجديد  

إطار الدراسة :
القنيطرة وتهيئة  بمدينة  الكبرى  الشوارع  تهيئة  أشغال 
الحديدية  للسكك  الوطني  للمكتب  التابعة  القناطر 
للتنمية  االستراتيجي  المخطط  إطار  في  المندرجة 

المندمجة والمستدامة إلقليم القنيطرة.

مشهدها  جودة  من  والرفع  تاشفين  بن  يوسف  بقنطرة  المحيطة  المنطقة  تهيئة   
الحضري وذلك من خالل تغطية هيكل هذه القنطرة بعناصر معمارية  مستوحاة من 
إضفاء  من  المشروع  هذا  وسيمكن  بالقنيطرة.  الجديدة  السرعة  فائق  القطار  محطة 

قيمة جمالية  هامة للمدخل الجنوبي للمدينة.

أهداف الدراسة:

مشروع بناء المقر الجديد للوكالة الحضرية بمواصفات الجودة البيئية العالية مشروع تهيئة قنطرةالسكة الحديدية بشارع يوسف بن تاشفين

الحضرية  الوكالة  تسهر  المستدامة،  للتنمية  الوطنية  لإلستراتيجية  تنفيذا 
على إعداد المراحل األخيرة النطالق ورش بناء مقرها الرئيسي الجديد بمعايير 
تحترم البيئة ، وفًقا لشهادة الجودة البيئية العالية »HQE« ، وذلك في إطار 
المستدامة وشركة  والتنمية  الطاقة والمعادن  وزارة  اتفاقية شراكة مع 
االستثمارات الطاقية. وسيكون هذا المقر أول مبنى إلدارة عمومية من هذا 

النوع على المستوى الوطني. 
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  مشاريع رائدة من أجل مواكبة ورش النموذج التنموي الجديدمشاريع رائدة من أجل مواكبة ورش النموذج التنموي الجديد  

دراسة تأهيل و تهيئة مركز موالي بوسلهام  مع خلق مدينة خضراء 

إطار الدراسة :
تأهيل مركز  المحلية في دراسة جدوى  المنظومة  رغبة 

موالي بوسلهام وخلق قطب حضري جديد.

مجال الدراسة:

هكتار  15
اإلنجاز،  توجد قيد  التي  وتلك  القائمة  التحتية  البنية  واالرتكاز على  بوسلهام  جاذبية مركز موالي  تعزيز 
الصحي  الصرف  إعادة هيكلة شبكة  السريع ومشروع  بالطريق  الذي سيربطه  المزدوج  الطريق  ال سيما 
السائل وإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي. ومن بين أهم مكونات هذا المشروع خلق مدينة 

خضراء جديدة .

أهداف الدراسة:

قيد اإلعدادوضعية الدراسة:
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مجال تدخلنا: مابين المؤهالت واإلكراهات   
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تتبع تفعيل التوصيات

التوصية
- المصادقة على التقريرين األدبي و المالي برسم سنة 2018.

المصادقة على برنامج عمل الوكالة الحضرية برسم سنة 2019 وبرنامج العمل التوقعي 2021-2020.

الموافقة المبدئية على مشروع ميزانية الوكالة الحضرية برسم سنة 2019.

ــه التهيئــة العمرانيــة  الموافقــة علــى إحــداث لجــان إقليميــة محليــة مكلفــة بمتابعــة وتقييــم تنفيــذ مضاميــن مخططــات توجي
وتصاميم التهيئة المصادق عليها.

ــة والســادة عمــال أقاليــم القنيطــرة وســيدي ســليمان  ــة الحضري الموافقــة المبدئيــة علــى توقيــع اتفاقيــة إطــار مــا بيــن الوكال
ــة  ــة المتعلق ــات التعميري ــل الدراس ــرأة وتفعي ــة بأج ــات المتعلق ــض المقتضي ــاد بع ــم اعتم ــا يت ــي بموجبه ــم و الت ــيدي قاس وس

بإعادة الهيكلة.

ــة  ــم، وغرف ــيدي قاس ــرة وس ــليمان والقنيط ــيدي س ــم س ــاالت أقالي ــن عم ــن كل م ــراكة بي ــة ش ــع اتفاقي ــى توقي ــة عل الموافق
الصناعــة والتجــارة والخدمــات لجهــة الرباط-ســال-القنيطرة، والوكالــة الحضريــة القنيطرة-ســيدي قاسم-ســيدي ســليمان بهــدف 

إرساء تعمير تجاري وصناعي وخدماتي مستدام على مستوى األقاليم الثالث. 

توقيــع اتفاقيــة شــراكة مــا بيــن وزارة الطاقــة والمعــادن والتنميــة المســتدامة والوكالــة الحضريــة تتعلــق بمواكبــة هــذه األخيــرة فيمــا 
يخــص ضمــان مبــادئ االســتدامة والنجاعــة الطاقيــة فــي مشــروع بنــاء مقرهــا الجديــد وذلــك فــي أفــق نيــل شــهادة الجــودة العاليــة 

.)H.Q.E( للبيئة

بطلــب مــن الســيد وزيــر االقتصــاد والماليــة المضمــن فــي الرســالة الموجهــة إلــى الســيد وزيــر إعــداد التــراب الوطنــي والتعميــر 
واإلســكان وسياســة المدينــة رقــم 2952 بتاريــخ 17 غشــت 2018، ونظــرا للطابــع العمومــي التــي تكتســيه العمليــات العقاريــة 
المنجــزة مــن طــرف مديريــة أمــالك الدولــة، يقتــرح علــى المجلــس اإلداري الموقــر للوكالــة الحضرية القنيطرة-ســيدي قاسم-ســيدي 
ــة القنيطــرة- ــة الحضري ــدة الوكال ــة علــى الخدمــات المــؤدى عنهــا لفائ ــة مــن األتعــاب المترتب ــة أمــالك الدول ســليمان إعفــاء مديري

سيدي قاسم-سيدي سليمان في إطار دراسة ملفات طلبات الرخص المتعلقة بعمليات البناء والتجزيئ والتقسيم.

الثالثــة عشــر  الــدورة  خــالل  القنيطرة-ســيدي قاسم-ســيدي ســليمان  الحضريــة  للوكالــة  اإلداري  المجلــس  توصيــة  تعديــل 
المنعقــدة بتاريــخ 03 أبريــل 2014 بخصــوص تعرفــة األداء عــن الخدمــات المقدمــة عــن دراســة مشــاريع التقســيم، حيــث تعتمــد 
حاليــا تعريفــة جزافيــة بقيمــة عشــرون ســنتيما للمتــر المربــع دون احتســاب الرســوم.  ويهــدف التعديــل المقتــرح  إلــى اعتمــاد مبــدأ 

األداء عن الخدمات بالنسبة للمساحة موضوع التقسيم العقاري.

التفعيل حصيلة 

تمت المصادقة باإلجماع على التقريرين األدبي والمالي برســم ســنة 2018.

تمــت المصادقــة باإلجمــاع على برنامج عمل الوكالة الحضرية برســم ســنة 2019 وبرنامج العمل التوقعي 2021-2020.

تمت المصادقة باإلجماع على الموافقة المبدئية على مشــروع ميزانية الوكالة الحضرية برســم ســنة 2019.

 فــي انتظــار تنزيل مقتضيات ميثــاق الالمركزية و الالتمركز اإلداري

المصادقة قيد 

جــاري بهــا العمــل )عقــد اجتماعــات علــى مســتوى عمالــة إقليــم ســيدي ســليمان بهــدف دراســة إمكانيــة إيــداع ترشــيحات 
مشــاريع فــي إطــار صنــدوق المناطــق الصناعيــة المســتدامة لوكالــة حســاب تحــدي األلفية-المغــرب.

جــاري بهــا العمل في إطار تتبع إنجاز مشــروع المقر الجديــد للوكالة الحضرية.

جاري بها العمل.

 

جاري بها العمل.
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تواريخ ومؤشرات دالة لسنة 2019

3 يوليوز 25:2019 مارس 2019: 16 ماي 2019:

26 نونبر 2019: 25 دجنبر 15:2019 يوليوز 2019:

وزارة  من  كل  مع  شراكة  اتفاقية  توقيع 
المستدامة  والتنمية  والمعادن  الطاقة 
الطاقية  لالستثمارات  الوطنية  والشركة 
في  الحضرية  الوكالة  مواكبة  أجل  من 
من  والذي  الجديد  مقرها  بناء  مشروع 
إلدارة  مشروع  أول  يشكل  أن  المتوقع 
»الجودة  شهادة  على  يحرز  عمومية 
الوطني. الصعيد  على  العالية«  البيئية 

للكورنيش  التنموي  المشروع  تقديم 
جلول  أوالد  أحد  بمركز  اإليكولوجي 
تحت  اجتماع  خالل  بنمنصور  بجماعة 
القنيطرة. إقليم  عامل  السيد  رئاسة 

على  المحلية  التقنية  اللجنة  مصادقة 
تصميم التهيئة للمنطقة المحيطة بمحطة 
ستشكل  والتي  السرعة  الفائق  القطار 
بالنظر لموقعها المتميز قطبا حضريا يرتقب 
الصعيد  على  تنموية  دينامية  يبعث  أن 
القنيطرة. االقتصادي واالجتماعي بمدينة 

بإقليم  المحلية  المنظومة  مواكبة 
الرباط- جهة  ومجلس  قاسم  سيدي 
سال-القنيطرة بهدف إنجاز مركب جامعي 
مندمج بمدينة سيدي قاسم يضم كلية 
جامعي. وحي  االختصاصات  متعددة 

لتهيئة وتنمية  التنموي  المشروع  تقديم 
وإعادة  االعتبار  ورد  عرباوة  جماعة  مركز 
الحدودية  للنقطة  التاريخية  البناية  توظيف 
تحت  اجتماع  خالل  للخضاضرة  القديمة 
القنيطرة إقليم  عامل  السيد  رئاسة 

منح صفة - الملزم المصنف »أ«- للوكالة 
الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي 
سليمان من طرف المديرية العامة للضرائب. 

نسبة التغطية بوثائق التعمير )%100 
بالنسبة للوسط الحضري و91% بالنسبة 

للوسط القروي(

92%

هكتارا

31 مشروعا استثماريا

2205
أزيد من

مساحة القطاعات المشمولة بدراسات 
إلعادة الهيكلة منجزة  خالل سنة 

.2019

مساحة دراسات إعادة الهيكلة المصادق 
عليها خالل سنة 2019 بالنسبة للمناطق 

المشمولة بوثائق التعمير.

عدد مذكرات المعلومات 
التعميرية المسلمة.

عدد الشكايات التي تم 
البت فيها.

تمت دراستها في إطار اللجنة الجهوية لالستثمار حظي منها 4 مشاريع 
بالموافقة بقيمة استثمارية تناهز 732 مليون درهم مع توفير أكثر من 

2700 منصب شغل.

نسبة تصاميم التهيئة 
الموجودة على شبكة 

األنترنيت.

نسبة الملفات المدروسة 
والحاصلة على الرأي 

الموافق.

9287

495

225

154
نسبة إنجاز عمليات تحديد الدواوير 

المتمثلة في 77 دوارا بإقليم القنيطرة 
مقارنة مع الهدف المحدد سنويا في 50 

دوارا .

هكتارا 866

33 طلب إستثناء
تمت دراستها في إطار اللجنة الجهوية لالستثناء في مجال 

التعمير، حظي مشروعان منها بالموافقة المبدئية بقيمة 
استثمارية تناهز 762 مليون درهم مع توفير أكثر من 2800 

منصب شغل.

%

%%
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تقديم:  
تعتمد  تمثلها،  التي  اقتصادية  السوسيو-  والرهانات  القروي  وشبه  القروي  بالعالم  المجالية  التفاوتات  تقليص  بضرورة  منها  وعيا 
تحديد  كدراسة  استراتيجي  هو  ما  منها  ومتكاملة  متنوعة  آليات  على  سليمان  قاسم-سيدي  القنيطرة-سيدي  الحضرية  الوكالة 
وترتيب المراكز القروية الناشئة ودراسة النماذج المعمارية بالمجاالت القروية ومنها ما هو عملياتي كدراسات تصاميم إعادة الهيكلة 
مواكبة  تروم  التي  اآلليات  إلى  باإلضافة  هذا  للتعمير،  القابلية  خرائط  ودراسات  الحضرية  والمشاهد  المعمارية  المواثيق  دراسات  و 
الجماعات في تجاوز المعيقات واإلكراهات ذات الصلة بمجال البناء والتعمير كآلية المساعدة المعمارية في الوسط القروي ومسطرة 

تحديد الدواوير وتبسط المساطر المتعلقة بدراسة طلبات رخص التعمير.     

لكن رغم المجهودات المبذولة من خالل هذه اآلليات وبالنظر للديناميات التي تعرفها المجاالت  على صعيد األقاليم الثالث والمستنبطة 
2018 ذات صلة بملفات طلبات الترخيص بالبناء والتجزيء والتقسيم ونوعية المشاريع ولجان  من تشخيص مجموع معطيات سنة 
المراقبة وضبط المخالفات...، واصلت الوكالة مجهوداتها خالل سنة 2019  من خالل برنامجها السنوي بهدف مواكبة هذه الديناميات 

والمساهمة في تقليص العجز المسجل باألوساط القروية. 

01

التغطية بوثائق التعمير والدراسات الخاصة
يبقى تعميم التغطية بوثائق التعمير، أحد األهداف المركزية المسطرة ببرنامج عمل الوكالة الحضرية للحد من هذه الفوارق بين األقاليم 
2019، على برمجة  برنامج عملها لسنة  الحضرية من خالل  الوكالة  الثالث والرفع من قدراتها االستقطابية. وفي هذا اإلطار  عمدت 
وثائق تعميرية تروم تحسين نسبة تغطية نفوذها الترابي بوثائق جديدة، وكذا تجديد الوثائق التي استوفت آجال المنفعة العامة. كما 
تمت االستجابة لطلبات بعض الجماعات التي أبدت رغبة إما إلعداد وثيقة تعميرية جديدة أو إلعادة النظر في تلك المصادق عليها والتي 
لم تعد تتوافق مع األهداف المسطرة بالبرامج التنموية الترابية.  وبهدف تحسين نسبة التغطية بوثائق التعمير بالوسط القروي ، تم 
إعطاء انطالق الدراسة لتصاميم التهيئة لكل من مركز حكيوات بجماعة الرميلة ومركز بير الطالب ومركز لمرابيح بإقليم سيدي قاسم 

والتي تعد كأول وثيقة تعمير تهم هذه الجماعات.  

02

عملت الوكالة الحضرية منذ إحداثها على مواكبة 
العالم القروي وذلك بتأطير مجاله بوثائق التعمير، 
حيث وصلت إلى نهاية سنة 2019 نسبة تغطية 

91األقاليم الثالثة المكونة لمجال تدخلها  إلى 

تقليص التفاوتات املجالية واإلسهام يف تنمية الوسط القرويتقليص التفاوتات املجالية واإلسهام يف تنمية الوسط القروي

%

مخطط توجيه التهيئة العمرانية مصادق عليه

تصميم التهيئة مصادق عليه

تصميم النمو مصادق عليه

مخطط توجيه التهيئة العمرانية في طور المصادقة

تصميم التهيئة ملزم ) إغالق البحث العلني(

مخطط توجيه التهيئة العمرانية قيد الدراسة

تصميم التهيئة قيد الدراسة

تصميم النمو قيد الدراسة

خريطة تغطية الوسط القروي بوثائق التعمير

نسبة تغطية الجماعات بالوسط 
القروي بوثائق التعمير

% 100

% 88

% 78

 إقليم القنيطرة

إقليم سيدي قاسم

إقليم سيدي سليمان
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1.2  فتح مناطق جديدة للتعمير بالعالم القروي:

في هذا اإلطار، مكنت وثائق التعمير المصادق عليها إلى حدود نهاية 2019 من فتح ما يناهز 5600 هكتارا  للتعمير بهدف تقوية القاعدة االقتصادية 

للمجاالت القروية ودعم الساكنة النشيطة، مراعية في ذلك الحفاظ على األراضي الفالحية ذات المردودية العالية وكذا الثروة الغابوية والمناطق ذات 

الخصوصيات الطبيعية والبيئية.

مناطق جديدة
مفتوحة للتعمير

مناطق صناعية ومناطق
احتياط استراتيجي

6%
16%

%78 %90

4%

6%

2.2  دراسات إعادة الهيكلة

عدد دراسات إعادة الهيكلة بالوسط القروي إلى حدود 2019 

17
25
7

 إقليم القنيطرة

إقليم سيدي قاسم

إقليم سيدي سليمان

عدد دراسات إعادة الهيكلة 
17%بالوسط القروي إلى حدود 2019 

%25

%7

خريطة دراسات إعادة الهيكلة بالوسط القروي حصيلة 2019

تعتبر تصاميم إعادة الهيكلة أرضية أساسية توضع رهن إشارة الشركاء المحليين من أجل إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات والمرافق الضرورية. باإلضافة إلى 

أنها تعتمد كوثيقة مرجعية لدراسة طلبات رخص البناء. وتعكس المعطيات الرقمية األهمية التي يحظى بها إقليم سيدي قاسم من حيث عدد دراسات 

المؤشرات  تؤكدها  والتي  اإلقليم  لهذا  القروية  الساكنة  منه  تعاني  الذي  للخصاص  وثانيا  اإلقليم  لهذا  القروي  للطابع  أوال  بالنظر  وذلك  الهيكلة  إعادة 

الرسمية. 

وقد تمت إلى نهاية سنة
2019 المصادقة على 19 دراسة على مساحة إجمالية 

تقدر ب846 هكتار في حين ال زالت 16 قيد الدراسة.  
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وتتضح أهمية ونجاعة هذه اآلليات من خالل حجم االستثمارات المالية الذي استطاعت بعض الجماعات تعبئتها لتنفيذ برامج التأهيل المجالي على ضوء مخرجات 

دراسات إعادة الهيكلة المنجزة من طرف مصالح الوكالة الحضرية. ونخص بالذكر:

جماعة

حجم اإلستثمارات  المعبئة أو 
قيد التعبئة 

الحوافات

127.2
مليون درهم

جماعة

حجم اإلستثمارات  المعبئة 
أو قيد التعبئة 

اللة ميمونة

21.9
مليون درهم

جماعة

حجم اإلستثمارات  المعبئة 
أو قيد التعبئة 

عرباوة

17.2
مليون درهم

جماعة

حجم اإلستثمارات  المعبئة 
أو قيد التعبئة 

موالي بوسلهام

12
مليون درهم

3.2  برنامج التنمية المندمجة والمستدامة للجماعات ذات الصبغة القروية :
خالل سنة 2019 وبناءا على االتفاقية-إطار المتعلقة ببرنامج تأهيل مراكز الجماعات في الوسط القروي بجهة الرباط-سال-القنيطرة بتكلفة إجمالية تقدر بـ 

750 مليون درهم موزعة بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة بمبلغ 500 مليون درهم ومجلس جهة الرباط-سال-القنيطرة 

بمبلغ 250 مليون درهم، قامت الوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليمان بدعم ومواكبة عمالتي سيدي سليمان وسيدي قاسم في 

إعداد برنامجيهما لتنمية المراكز القروية الصاعدة.

خريطة المراكز القروية الصاعدة موضوع هذه االتفاقية

تهيئة وإحداث وتقوية 

الطرق والمسالك الداخلية 

لألحياء الناقصة التجهيز

تهيئة وتأهيل 

الساحات العمومية 

والفضاءات الخضراء

إحداث مرافق 

عمومية

خلق مناطق ذات التجهيز 

التدريجي

تأهيل وإحداث 

وتقوية شبكة 

اإلنارة العمومية

عناصر البرنامج
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يتم العمل  في هذا الباب من خالل:

أ . تفعيل لجنة االستثناءات المنصوص على مكوناتها وصالحياتها بالمواد 35 و36 و37 من المرسوم التطبيقي للقانون 90-12 المتعلق بالتعمير كما تم 
66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في  2016 بتنفيذ القانون رقم  25 أغسطس  1.16.124 الصادر في  تغييره وتتميمه بموجب الظهير الشريف رقم 

مجال التعمير والبناء وذلك بالنسبة لطلبات الترخيص بالبناء في المناطق غير المشمولة بوثائق التعمير والتي ال تتوفر فيها الشروط القانونية المطلوبة من 

حيث المساحة الدنيا للعقار أو العلو أو المساحة المراد تشييدها.

ب . تفعيل الدوريات الوزارية التي تحث على تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء للسكن في الوسط القروي من خالل اعتماد مجموعة من اإلجراءات والتدابير  ذات 
الطابعين العقاري والتعميري.

1.3  تبسيط مساطر البناء

تأطير البناء وتوفير المواكبة القانونية والتقنية بالعالم القروي 03

%7.8  إقليم القنيطرة

إقليم سيدي قاسم

إقليم سيدي سليمان

 %90

%2.2

توزيع المشاريع المدروسة في

 إطار لجنة اإلستثناأت 

بالوسط القروي

سهرت الوكالة الحضرية إلى جانب باقي الشركاء على تفعيل المساعدة المعمارية والتقنية المجانية في صيغتها األولى وذلك من خالل إبرام اتفاقيات شراكة 
في هذا الشأن مع األطراف المعنية وفقا للتوجيهات الوزارية في هذا الصدد؛ غير أن وقع هذه العملية كان شبه منعدم بحكم مجموعة من اإلكراهات المرتبطة 
االستفادة،  معايير  تحديد  صعوبة  إلى  إضافة  الطلبات،  عدد  وارتفاع  المعنية  الجماعات  تعداد  مع  مقارنة  المشروع  لهذا  المرصودة  الميزانية  بضعف  أساسا 
الشيء  الذي أدى إلى تحفظ رؤساء الجماعات وعدم انخراطهم. وفي هذا الصدد، ارتأت الوكالة الحضرية تحويل االعتمادات المرصودة لهذه العملية إلى برامج 

تدخل ذات وقع أكثر شمولية بالنسبة لساكنة المجاالت القروية من قبيل إعداد الدراسات التعميرية المتعلقة بإعادة الهيكلة.
بالبناء للسكن في العالم القروي وخصوصا تلك الخاصةبآلية تحديد مدارات الدواوير التي تعرف ضغطا عمرانيا كبيرا، عملت مصالح الوكالة 

تحديد الدواوير منذ انطالق العملية سنة 2017 و إلى غاية 2019 :

2.3  تفعيل المساعدة المعمارية والتقنية المجانية

3.3   تحديد الدواوير وتبسيط مساطر البناء بالعالم القروي

تنفيذا لتوجهات دورية السيد وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة عدد 21536 بتاريخ 25 دجنبر 2012 بخصوص تبسيط مسطرة الترخيص
الحضرية على مدى سنوات 2017، 2018 و2019  على تحديد ما مجموعه 218  دوارا. منها ما مجموعه 77 دوار خالل سنة 2019 جلها 

بإقليم القنيطرة.
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9

1

10

3

12

4
4

116

15
8

1

2
3

4.3    توفير التأطير التقني و القانوني لطلبات كراء أو اقتناء األراضي الساللية 
طلبات اقتناء أو كراء األراضي الساللية على صعيد تراب الوكالة الحضرية 

الخدمات 

الصناعة و اللوجيستيك

سياحي 

إقليم سيدي  إقليم القنيطرة
قاسم

المرافق اإلجتماعية

فالحي
خدماتي 

المرافق اإلجتماعية 
التجزئات و إعادة الهيكلة 

إقليم سيدي 
سليمان

فالحي

فالحي
الخدمات 

المرافق اإلجتماعية

1 التجزئات و إعادة الهيكلة الصناعة و اللوجيستيك

طلبات  اقتناء أو كراء األراضي الساللية 
على صعيد تراب الوكالة الحضرية

%13 %67

%3 %11
%2 %4

189
طلب 

مجموعه  بما   2019 سنة  خالل  سليمان  قاسم-سيدي  القنيطرة-سيدي  الحضرية  الوكالة  توصلت 
189 طلب رأي بخصوص إبداء الرأي للكراء أو االقتناء لألراضي الساللية : منها  159 بإقليم القنيطرة 
و07 بإقليم سيدي قاسم و23 بإقليم سيدي سليمان. و نستخلص أن الطلبات األوفر تتعلق بطلبات 

لصالح مشاريع فالحية بما مجموعه 127 طلبا  وجلها على صعيد إقليم القنيطرة.

فالحي

خدماتي 

الصناعة و اللوجيستيك

المرافق اإلجتماعية 

التجزئات و إعادة الهيكلة 

سياحي 

التقرير األدبي والمالي 2019  43التقرير األدبي والمالي 2019 42



التقرير األدبي والمالي 2019  45التقرير األدبي والمالي 2019 44



انسجاما مع  األهداف المسطرة في البرنامج االستراتيجي للوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم- سيدي سليمان 2018-2021 وتأسيسا على ما 

تحقق  خالل برامج العمل السابقة ، عملت  هذه الوكالة  خالل سنة 2019 على مواصلة إنجاز المشاريع والدراسات المبرمجة وفق مقاربة تراعي انشغاالت 

مختلف الفاعلين. ولعل  الرفع من نسبة التغطية بوثائق التعمير  وال سيما بأقاليم سيدي سليمان وسيدي قاسم يبقى أحد األهداف األساسية، وذلك 

بالنظر للدور المحوري الذي تلعبه وثائق التعمير في تأطير وتنمية المجال. 

باإلضافة إلى ذلك، وبالنظر لهشاشة األنسجة الحضرية في بعض مدن ومراكز األقاليم الثالث من جهة وللمعطيات المستقاة من الصعوبات المعبر عنها 

من طرف المتدخلين، كان لزاما االستمرار في إعطاء عناية خاصة لدراسات التأهيل الحضري و إعادة الهيكلة لما تتيحه هذه الوثائق من إمكانات لدى الفرقاء 

المحليين عند البحث عن االستثمارات الضرورية إلنجاز تجهيزات البنيات التحتية والمرافق االجتماعية والثقافية، أخذا بعين االعتبار الجانب المتعلق بالمشهد 

الحضري عبر إدماج مقتضيات ذات صلة ضمن هذه الوثائق أو عبر إعداد دراسات جديدة لمواثيق الهندسة المعمارية والمشهد العمراني.

وارتكازا على ما  تم إنجازه خالل البرنامج االستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة إلقليم القنيطرة 2015-2020 ، فقد تميزت هذه السنة بدينامية 

قدراتها  وتقوية  المجاالت  لهذه  والتأطيري  الحضري  المستوى  من  الرفع  بهدف  وذلك  الخاصة  بالدراسات  المجاالت   بعض  بتقوية  يتعلق  فيما  استثنائية 

االستقطابية لالستثمارات وتنويع أسسها االقتصادية.

لقد تحسنت نسبة التغطية بوثائق التعمير خالل سنة 2019 مقارنة مع السنوات الفارطة حيث وصلت هذه األخيرة إلى 92% منها 100% بالنسبة بالوسط 

الحضري و 91% بالنسبة للوسط القروي موزعة حسب الرسم البياني.

 التغطية بوثائق التعمير

تقديم:

خريطة تغطية مجال التدخل بوثائق التعميرتعميم التغطية بوثائق التعمريتعميم التغطية بوثائق التعمري

%100
%89,7
%82

 إقليم القنيطرة
إقليم سيدي قاسم

إقليم سيدي سليمان

مراحل  بتتبع   2019 سنة  خالل  الحضرية  الوكالة  قامت  وهكذا 
على  الحصيلة  جاءت  وقد  وثيقة.   32 على  والمصادقة،  إعداد 

مستوى كل إقليم على الشكل التالي:
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تعميم التغطية بوثائق التعمريتعميم التغطية بوثائق التعمري

تطور عدد وثائق التعمير المصادق عليها سنويا ما بين 2002 و 2019 

مكتب الدراسات المكلفنوعية الوثيقة التعميرية اإلقليم
رشيد محفضتصميم تهيئة بلدية حد كورتسيدي قاسم

مكتب الدراسات المكلفنوعية الوثيقة التعميرية اإلقليم
رشيد محفضتصميم تهيئة بلدية حد كورتسيدي قاسم

مكتب الدراسات المكلفنوعية الوثيقة التعميرية اإلقليم

رشيد محفضتصميم تهيئة بلدية حد كورتسيدي قاسم

تصاميم تمت المصادقة عليها 01

تمت المصادقة خالل سنة 2019 على تصميم تهيئة بلدية حد كورت

مكتب الدراسات المكلفنوعية الوثيقة التعميريةاإلقليم

القنيطرة
Ayesaمخطط توجيه التهيئة العمرانية للقنيطرة الكبرى

Archi MedStudioتصميم التهيئة القطاعي لمحطة القطار فائق السرعة القنيطرة

Ayesaمخطط توجيه التهيئة العمرانية للقنيطرة الكبرىسيدي سليمان

رشيد محفضتصميم تهيئة بلدية دار الكداري وجزء من جماعة الرميالتسيدي قاسم

مكتب الدراسات نوعية الوثيقة التعميريةاإلقليم
تقدم الدراسةالمكلف

القنيطرة

في مرحلة اللجنة التقنية رشيد محفضتصميم تهيئة مركز عين عريس بجماعة الحدادة
المحلية

تصميم تهيئة مركز كتامة بجماعة وادي 
في مرحلة اللجنة التقنية رشيد محفضالمخازن

المحلية

-Arhi-Maghreتصميم تهيئة مركز سيدي محمد بنمنصور 
bine

في مرحلة اللجنة التقنية 
المحلية

سيدي قاسم
في مرحلة اللجنة التقنية عمر اإلدريسيتصميم تهيئة مركز جماعة الصفصاف

المحلية
تصميم تهيئة مركز عزيب الشرادي بجماعة 

سيدي عزوز
Arhi-Maghre-

bine
في مرحلة اللجنة التقنية 

المحلية

تصاميم في طور المصادقة   02

تصاميم في مرحلة اللجنة التقنية المحلية  03
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تعميم التغطية بوثائق التعمريتعميم التغطية بوثائق التعمري

تقدم الدراسةمكتب الدراسات المكلفنوعية الوثيقة التعميريةاإلقليم

القنيطرة

تصميم تهيئة القنيطرة-الشليحات

AYESAتصاميم في مرحلة خيارات التهيئة

تصميم تهيئة مركز سيدي الطيبي
تصميم تهيئة مركز أوالد بورحمة بجماعة عامر 

السفلية
تصميم تهيئة مركز المكرن

تصميم تهيئة مركز سيدي عياش بجماعة أوالد 
سالمة

في طور الدراسةالموارد الذاتية للوكالة الحضريةتصميم تهيئة جماعة سوق األربعاء 
في مرحلة خيارات التهيئة رشيد محفضتصميم تهيئة مركز سيدي بوبكر الحاج

في طور الدراسةالموارد الذاتية للوكالة الحضريةتصميم تهيئة مركز الصبيح بجماعة المناصرة
في طور الدراسةالموارد الذاتية للوكالة الحضريةتصميم تهيئة مركز العنابسة بجماعة المناصرة

سيدي قاسم

في طور الدراسة الموارد الذاتية للوكالة الحضريةتصميم تهيئة جماعة سيدي قاسم

مرحلة خيارات التهيئة رشيد محفضتصميم تهيئة مركز عزيب النيهي بجماعة السلفات

 تقرير التشخيص الترابي ومقترحاتعمر اإلدريسيتصميم النمو للتكتل القروي لمركز جماعة التكنة
التهيئة بمقياس 1 /2000

سيدي سليمان
في مرحلة خيارات التهيئةرشيد محفضتصميم تهيئة مركز اللة يطو بجماعة القصيبية

في مرحلة خيارات التهيئةAYESAتصميم تهيئة سيدي يحيى الغرب

سيدي قاسم- 
سيدي سليمان

دراسة إعداد مخطط توجيه التهيئة العمرانية للقطبين 
الحضريين سيدي قاسم وسيدي سليمان

)مواكبة المصالح المركزية لوزارة إعداد التراب الوطني 
والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة(

AREA
تقرير المرحلة الثانية من الدراسة 

)استراتيجية التهيئة والتنمية وخريطة 
مخطط توجيه التهيئة العمرانية( 

تصاميم في طور الدراسة  04
خالل سنة 2019  تم  استيفاء مسطرة فتح األظرفة المتعلقة بطلب عروض دراسات تصاميم تهيئة كل من  مراكز جماعة موالي بوسلهام والخضاضرة بجماعة 

عرباوة بإقليم القنيطرة و كذا تصاميم مركز جماعة زكوطة  ومركز جماعة تاوغيلت بإقليم سيدي قاسم و مركز البكارة بجماعة المساعدة بإقليم سيدي 

سليمان. وبهدف تحسين نسبة التغطية بوثائق التعمير، فقد تم إعطاء انطالق الدراسة لتصاميم التهيئة لكل من مركز حكيوات بجماعة الرميالت ومركز بير 

الطالب ومركز لمرابيح بإقليم سيدي قاسم والتي تعد كأول وثيقة تعمير تهم هذه الجماعات.

التصاميم  التعمير، قامت هذه األخيرة بتوفير  القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليمان بمختلف وثائق  في إطار تعميم تزويد مجال تدخل الوكالة الحضرية 

اإلرجاعية و الصور الجوية العمودية لمختلف مراكز الجماعات. وبهذا الخصوص ، فقد تم تسليم و إنهاء  أشغال إنجاز التصاميم اإلرجاعية للمراكز التالية :

خريطة دراسات وثائق التعمير الجديدة 

05   إطالق دراسات جديدة لوثائق التعمير 

التغطية بالصور الجوية العمودية والتصاميم اإلرجاعية 06
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تعميم التغطية بوثائق التعمريتعميم التغطية بوثائق التعمري

كما تم إعطاء اإلنطالقة إلنجاز التصاميم  اإلرجاعية و الصور الجوية العمودية للمراكز التالية :

المراكز المعنية اإلقليم

القنيطرة

1. سوق أربعاء وجزء من بني مالك

2. عرباوة )الخضاضرة(

3.  قرية بنعودة

سيدي قاسم

1. زكوطة

2. المرابيح
3. تاوغيلت

4. دار العسلوجي
5. الشبانات

6. بير الطالب
7.سيدي امحمد الشلح

8. باب تيوكة

سيدي سليمان
1 أزغار )مركز بني طاس(

2 المساعدة

المراكز المعنية اإلقليم

القنيطرة

1. موالي بوسلهام 
2. مناصرة )الصبيح و العنابسة(

3.  سيدي محمد بنمنصور
4. سيدي بوبكر الحاج

سيدي قاسم

1. الرميالت
2. تكنة

3. سلفات 
4. صفصاف

5. سيدي عزوز )عزيب الشرادي( 
اللة يطوسيدي سليمان

دراسات جديدة من أجل اإلنخراط يف بلورة النموذج التنموي الجديددراسات جديدة من أجل اإلنخراط يف بلورة النموذج التنموي الجديد

دراسات ذات بعد عملياتي وبيئي  01

خريطة دراسات التعمير المستدام
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دراسات جديدة من أجل اإلنخراط يف بلورة النموذج التنموي الجديددراسات جديدة من أجل اإلنخراط يف بلورة النموذج التنموي الجديد

دراسة تهيئة بناية الديوانة القديمة بجماعة عرباوة 
في إطار المجهودات المبذولة من طرف الوكالة الحضرية القنيطرة سيدي قاسم سيدي سليمان للمحافظة على الموروث المعماري والعمراني 
الترابي، قامت، وبطلب من المجلس الجماعي لعرباوة، بإعداد دراسة رد االعتبار للديوانة القديمة بجماعة عرباوة وتهيئة المنطقة  المتواجد بنفوذها 
المحيطة بها. وتعتبر هذه البناية من المعالم التاريخية والعمرانية المهمة بتراب الجماعة. وقد تم إعداد تصور لتهيئة هذه المعلمة  مع الحفاظ على 

هيكل البناية مع تغيير وظيفته ليتماشى مع متطلبات وتطلعات المنظومة المحلية.

دراسة تأهيل مركز موالي بوسلهام 
تم إعطاء اإلنطالقة لدراسة جديدة همت تأهيل مركز موالي بوسلهام وذلك من أجل الرفع من جودة المشهد العمراني والحضري والرقي بهذا المركز 

الذي يعتبر موقعا سياحيا بامتياز. وتستهدف هذه الدراسة إحداث مدينة خضراء بجوار المركز .

دراسة تصميم تهيئة كورنيش على ضفاف نهر سبو بمركز جماعة بنمنصور »نزهة في ألوان الطبيعة«

 دراسة تهيئة قنطرة السكة الحديدية بشارع يوسف بن تاشفين.
القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليمان وبطلب من السيد عامل  القنيطرة، قامت الوكالة الحضرية  كتكملة لألوراش الكبرى لتهيئة شوارع مدينة 

إقليم القنيطرة بإعداد تصور جديد للواجهة األمامية لقنطرة االسكة الحديدية على مستوى شارع يوسف بن تاشفين والذي سيرفع  من جمالية المدخل 

الجنوبي للمدينة.

القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليمان  الحضرية  الوكالة  تراب تدخلها، أولت  التي يتميز بها مجموع  بالخصوصية اإليكولوجية والبيئية  إيمانا منها 

اهتماما كبيرا بالجانب البيئي عبر إدماج مبادئ االستدامة في إعداد الدراسات التعميرية والعملياتية، حيث عملت خالل سنة 2019 على إعداد دراسة 

قطاعية تهدف باألساس إلى رد االعتبار لمنطقة تكتسي أهمية خاصة من الناحية البيئية واإليكولوجية. ويتعلق األمر بـدراسة تصميم تهيئة كورنيش 

على ضفاف نهر سبو بمركز جماعة بنمنصور »نزهة في ألوان الطبيعة«ـ
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دراستا التجديد الحضري  للمنطقتين المحيطتين بمحطتي القطار لمدينتي سيدي قاسم وسيدي سليمان

تم إعطاء انطالقة جيل جديد من الدراسات تهم التجديد الحضري لمنطقتين في كل من مدينتي سيدي قاسم وسيدي سليمان، ويتعلق األمر بكل من :

• دراسة التجديد الحضري للمنطقة الصناعية القديمة ومحطة القطار بمدينة سيدي سليمان )إقليم سيدي سليمان(.

• دراسة التجديد الحضري للمنطقة المجاورة لمحطة القطار بمدينة سيدي قاسم )إقليم سيدي قاسم(.

و تروم هاتين الدراستين إلى تنمية المدينتين و إعادة إحياء وظائفهما من خالل تجديد المجاالت الحضرية المتدهورة وتقوية االندماج االجتماعي مع خلق 
مناطق لألنشطة والخدمات وذلك عبر توطين أنشطة اقتصادية وخلق اندماج اقتصادي واجتماعي.

دراسات جديدة من أجل اإلنخراط يف بلورة النموذج التنموي الجديددراسات جديدة من أجل اإلنخراط يف بلورة النموذج التنموي الجديد
مشاريع بارزة في إطار تحسين المشهد العمراني  02

دراسات ميثاق الهندسة المعمارية والعمرانية  :

ميثاق الهندسة المعمارية و العمرانية و المشهد الحضري 
للمحور الرئيسي لمركز سيدي عالل التازي 

ميثاق الهندسة المعمارية و العمرانية و المشهد الحضري 
للمحور الرئيسي لمركز دار بلعامري

أهداف الدراستين

* تحسين اإلطار المبني والرفع من جودة اإلنتاج المعماري 
و العمراني ؛

* الحرص على خلق توازن مجالي بين المبني والشاغر ؛
*اقتراح عناصر التأثيث الحضري.

دراستان لمواثيق 
الهندسة 

المعمارية في 
طور الدراسة 
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دراسات جديدة من أجل اإلنخراط يف بلورة النموذج التنموي الجديددراسات جديدة من أجل اإلنخراط يف بلورة النموذج التنموي الجديد

61 قطاعا خصت  قامت الوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليمان بإعطاء االنطالقة وإعداد وإنهاء دراسات إلعادة الهيكلة، همت 

التي أعطيت  الدراسات  77% من مجموع  20 دراسة بنسبة  2019 المصادقة على  الثالثة. وقد تمت إلى نهاية سنة  تابعة لألقاليم  21 جماعة 

انطالقتها سنة 2019 على مساحة 866,3 هكتارا  في حين ال زالت 42 قيد الدراسة.  وهو ما يشكل تطورا هاما بالمقارنة مع سنة 2018  التي 

عرفت المصادقة على 8 تصاميم.

دراسات التأهيل الحضري وإعادة الهيكلة 

خريطة دراسات إعادة الهيكلة

وضعية تقدم الدراسةمكتب الدراسات المكلفالدراسةاإلقليم

القنيطرة

قيد الدراسةالوكالة الحضريةقطاع النخاخصة  التابع لمدينة القنيطرة*

التصميم التعديلي تمت المصادقة عليهالوكالة الحضريةقطاع أوالد حماد التابع لمدينة سوق األربعاء *

قطاعات عزيب الصوديا والنجاجعة وأوالد الرياحي وأوالد بوعياد 
قيد انطالق الدراسةرشيد محفظالتابعة لسوق الثالثاء الغرب

المخطط الهيكلي تمت المصادقة عليهالوكالة الحضريةقطاع لكفيفات التابع لجماعة المكرن *

المخطط الهيكلي تمت المصادقة عليهالوكالة الحضريةقطاع سيدي عياش التابع لجماعة أوالد سالمة *

التصميم التعديلي تمت المصادقة عليهرشيد محفظقطاع الدشرة التابع لجماعة اللة ميمونة

تمت المصادقة عليهالوكالة الحضريةبعض األحياء التابعة لمركز اللة ميمونة

تمت المصادقة عليهاعمر اإلدريسيقطاعات بقباقة وعبدسالمية والمسجد التابعة لجماعة عرباوة

المرحلة الثانية قيد الدراسةعمر اإلدريسيقطاع الظهور الكبار التابع لجماعة عامر السفلية

المرحلة الثانية قيد التصحيحاتArchi Maghrébineقطاعات الزاوية والرياح والداللحة التابعة لموالي بوسلهام 

سيدي سليمان

قيد الدراسةArchi Maghrébineاألحياء الغربية التابعة لمدينة سيدي سليمان  )12 قطاعا(

قطاعات أوالد بوطات وأوالد جلول وجديات التابعة لجماعة أوالد 
التصاميم التعديلية تمت المصادقة عليهاالوكالة الحضريةاحسين*

قيد الدراسةعمر اإلدريسيقطاع الشانطي التابع لمدينة سيدي يحي الغرب

قيد المصادقةالوكالة الحضريةقطاع مركز دار بلعامري*

قيد الدراسةعمر اإلدريسيقطاعات الحوارة والمسيرة ووادي الذهب التابعة لجماعة أزغار

سيدي قاسم

قيد الدراسةرشيد محفظقطاعين 1 و2 والبطابطة وبني كمرة التابعة لمدينة دار الكداري

قيد الدراسةالوكالة الحضريةقطاع الكدادرة التابع لمدينة جرف الملحة*

قيد الدراسةالوكالة الحضريةقطاع أوالد اضريد التابع لجماعة الشبانات*

التصميم التعديلي تمت المصادقة عليهالوكالة الحضريةقطاع سالطنة الواد التابع لجماعة زيرارة*

المخططات الهيكلية تمت المصادقة عليهاالوكالة الحضرية8 قطاعات تابعة لجماعة الحوافات*

قيد انطالق الدراسةرشيد محفظ7 قطاعات تابعة لجماعة حد كورت

قطاعات بريويكة وأوالد دواد وجزء من المركز  التابعة لجماعة 
قيد انطالق الدراسةعمر اإلدريسيالخنيشات

وضعية دراسات إعادة الهيكلة
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دراسات جديدة من أجل اإلنخراط يف بلورة النموذج التنموي الجديددراسات جديدة من أجل اإلنخراط يف بلورة النموذج التنموي الجديد

في إطار البرنامج الوطني للتدبير المندمج للمخاطر الطبيعية والذي تسهر عليه وزارة الداخلية بشراكة مع البنك الدولي، تم تتبع دراستين لخريطتين للقابلية 

للتعمير تهمان المنطقة المخصصة لمشروع المدينة اإليكولوجية بمدينة القنيطرة )إقليم القنيطرة( ومركز جماعة دار بلعامري )إقليم سيدي سليمان( . وفي 

نفس السياق، تشارك الوكالة الحضرية  في أشغال اللجنة الجهوية لتتبع دراسات خرائط القابلية للتعمير التى أعطت انطالقتها مصالح وزارة إعداد التراب الوطني 

و التعمير واإلسكان وسياسة المدينة والتي تهم كال من التجمعات الحضرية للقنيطرة الكبرى )القنيطرة-المهدية-سيدي طيبي-عامر السفلية( وسيدي 

سليمان وسيدي قاسم ومشرع بلقصيري. 

 مساهمة في تنزيل مقتضيات الخطة الحضرية الجديدة وخطة التنمية المستدامة 2030 وال سيما الهدف الحادي عشر بشأن المدن والتجمعات المستدامة، 

وتنفيذا للبرنامج الوطني للتعمير المستدام فيما يخص التحول الرقمي للمجاالت وكذا الستراتيجية المغرب الرقمي وبهدف االرتقاء بأدوارها مستقبال، تعمل 

الوكالة الحضرية على إطالق دراسات إعداد المخططات المديرية للتحول الرقمي للمجاالت لعواصم األقاليم الثالث والتي من شأنها  تعزيز الجاذبية الترابية  

تقوية قدرات المجاالت على مواجهة المخاطر 03
دراسة القابلية للتعمير: 

مواكبة التحول الرقمي للمجاالت  04

التوجهات  تنسيق  كافة  السهر على  القنيطرة  وتم  الحضري لمدينة  التنقل  بإنجاز مخطط  المتعلقة  الدراسة  تتبع  الحضرية في  الوكالة  ساهمت مصالح 

المنبثقة عن هذا المخطط مع  توجهات تصميم تهيئة مدينة القنيطرة الذي يوجد قيد الدراسة.  

المعدل الشهري عدد المعايناتعدد الجوالت
للجوالت

212252

لمكونات مجال تدخلها بتقديم بنية تحتية رقمية تنافسية قمينة بتحسين مناخ االستثمار وإذكاء التناغم االجتماعي وتقليص الفجوة الرقمية وبزوغ وانتعاش 

استعماالت جديدة مرتبطة بالتقنيات المعلوماتية الحديثة.

ويتطلب إعداد هذه المخططات المديرية تعبئة القطاعين العام والخاص من أجل إعداد برامج قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى من أجل مصالح وخدمات حضرية 

تستجيب لحاجيات الساكنة والمرتفقين في كل ما يهم التنقالت والطاقة والصحة والبيئة بما فيه الولوج إلى بنوك المعطيات المتعلقة بالخدمات الذكية في 

إطار تبسيط المساطر وتحسين مناخ االستثمار.

وفي هذا اإلطار، سهرت الوكالة الحضرية خالل سنة 2019 على مواكبة مراحل الدراسة التي أطلقتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة 

المدينة والمتمثلة في دراسة إعداد المخططات المديرية للتحول الرقمي لكل من مدن فاس ومراكش وأكادير واالستفادة من مخرجاتها بهدف توظيفها في 

الدراسات المزمع إعطاء انطالقتها بالنسبة لمدن القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وذلك في إطار اتفاقيات إطار للشراكة سيتم توقيعها بين كل من 

عماالت األقاليم والمجالس اإلقليمية الثالث والوكالة الحضرية.

المساهمة في تتبع الدراسات الخاصة إلى جانب المتدخلين المعنيين  05

1.5  الدراسة المتعلقة بالتنقل الحضري لمدينة القنيطرة

2.5  اللجنة المحلية للسير والجوالن لمدينة القنيطرة
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دراسات جديدة من أجل اإلنخراط يف بلورة النموذج التنموي الجديددراسات جديدة من أجل اإلنخراط يف بلورة النموذج التنموي الجديد

همت هذه العمليات:

• المشاركة  في أشغال اللجنة اإلقليمية لتتبع إنجاز التجهيزات الخاصة 

دار  الفيضانات بكل من جماعة سيدي قاسم و وجماعة  بالحماية من 

مدن  بحماية  المتعلقة  الدراسات  من  مجموعة  تتبع  وكذا  الكداري. 

وسوق  بلقصيري  ومشرع  سليمان  وسيدي  الغرب  يحي  سيدي 

األربعاء من الفيضانات.

خريطة الفيضانات

بطلب من  جماعة عرباوة، قامت الوكالة الحضرية خالل سنة 2019 بمعية الفرقاء 

المعنيين بإعداد تصميم السير والجوالن بمركز عرباوة وذلك بغية استصدارالقرار 

األفقية  التشوير  عالمات  ووضع  الطرقية  المحاور  بتنظيم  القاضي  الجماعي 

والعمودية وأماكن وقوف السيارات واتجاهات المرور.

3.5    تصميم السير  والجوالن بمركز جماعة عرباوة

4.5   حماية المدن من الفيضانات: 

• إعداد أطلس للمناطق المعرضة للفيضانات بالمناطق المغطاة بوثائق التعمير وموافاة المصالح اإلقليمية قصد اعتمادها كأرضية التخاذ التدابير التي 

تمكن مختلف المتدخلين لتدبير الفيضانات في حال وقوعها. 

• المساهمة في إعداد نظام مندمج للمساعدة على تدبير مخاطر الفيضانات بعمالة إقليم القنيطرة » Vigirisque Inondations « عبر تسخير بنك 

المعلومات الخاص بها والمتضمن لوثائق التعمير و التصاميم اإلرجاعية الرقمية لمجال تدخلها الترابي. 

5.5   دراسات التأثير على البيئة:  

شاركت الوكالة الحضرية في أشغال اللجنتين الوطنية والجهوية المكلفتين بإبداء الرأي حول دراسات التأثير على البيئة. و تتوزع هذه المشاريع 

على الشكل التالي :

الوكالة  هذه  مصالح  قامت  المندمجة،  للتنمية  اإلستراتيجي  المخطط  إطار  في  والمندرجة  القروي  العالم  تنمية  إلى  الرامية  المشاريع  بخصوص 

بالمساهمة في أشغال لجنة التتبع الخاصة  بمشاريع التطهير السائل لعدد من المراكز القروية  الناشئة باإلقليم  )داللحة وموالي بوسلهام، المكرن 

وأوالد سالمة وسيدي عالل التازي وسوق الثالثاء الغرب (. 

عدد االجتماعاتعدد المشاريعاإلقليم

نوعية المشاريع

استغالل 
أخرىصناعيةالمقالع

14القنيطرة

16

536

16619سيدي قاسم

2011سيدي سليمان

3211516المجموع

6.5   دراسة تطهير السائل: 
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تميزت سنة 2019 بدراسة ما مجموعه 6535 ملف طلب ترخيص بمعدل أكثر من 26 ملف خالل كل يوم عمل مفتوح، حيث شكلت الملفات التي حظيت منها 
بالرأي الموافق نسبة مهمة قدرها 87%. تتوزع هذه المشاريع على الشكل التالي:

المجموعنسبة الرأي الموافقملفات مفتوحةالرأي غير الموافقالرأي الموافقالمشاريع

86,47%925651%516740480المشاريع الصغرى

13,53%57884%505232147المشاريع الكبرى

100%876535%5672636227المجموع

تحسني مناخ األعامل وتوفري التأطري القانوين والتقنيتحسني مناخ األعامل وتوفري التأطري القانوين والتقني

حصيلة أنشطة التدبير المجالي 01

1.1  قراءة مجالية في حصيلة دراسة ملفات طلبات رخص التعمير برسم سنة 2019

توزيع المشاريع الصغرى المدروسة حسب الجماعات ذات الطابع الحضري والدوائر بالوسط القروي:

اإلقليم
الجماعات الترابية

أو الدوائر
الرأي 

الموافق
الرأي غير 
الموافق

النسبة المائوية
للرأي الموافق

ملفات 
مفتوحة أو تم 
إرجاء البت فيها

المجموع

القنيطرة

95%1954103القنيطرة

%94

012058

%59

9601533%50923المهدية

950084%7905سوق األربعاء الغرب

9409472%44023دائرة أحواز القنيطرة

610751%3113دائرة بنمنصور

970087%8403دائرة اللة ميمونة

950019%1801دائرة سوق األربعاء الغرب

790232%2505دائرة سوق الثالثاء الغرب

سيدي سليمان

87%33346سيدي سليمان

%93

05384

%15,6
8903140%12413سيدي يحيى الغرب

510895%4839دائرة سيدي سليمان

7310261%18962دائرة القصيبية

سيدي قاسم

87%35230سيدي قاسم

%79

23405

%25,4

9300149%13811جرف الملحة

1000021%2100دار الكداري

880140%3504مشرع بلقصيري

0000-0000حد كورت

950293%8803دائرة بهت

9806230%22400دائرة الغرب بني مالك

9601266%25411دائرة الشراردة

9601175%16806دائرة ورغة

950056%5303دائرة تالل الغرب

100%92805651%5167404المجموع

فيما يخص فئة المشاريع الصغرى، فإن إقليم القنيطرة يستأثر بحوالي 59% منها، في حين تبلغ هذه النسبة 25,4% و 15,6% على التوالي بإقليمي 
سيدي قاسم وسيدي سليمان.
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تحسني مناخ األعامل وتوفري التأطري القانوين والتقنيتحسني مناخ األعامل وتوفري التأطري القانوين والتقني

توزيع المشاريع الكبرى المدروسة حسب الجماعات ذات الطابع الحضري والدوائر بالوسط القروي:

الجماعات الترابيةاإلقليم
الرأي غير الرأي الموافقأو الدوائر

النسبة المائويةالموافق
ملفات مفتوحة 
أو تم إرجاء البت 

فيها
المجموع

القنيطرة

56%191103القنيطرة

%63

45339

%75

66156%3718المهدية

50430%1511سوق األربعاء الغرب

67460%4016دائرة أحواز القنيطرة

73651%378دائرة بنمنصور

60955%3313دائرة اللة ميمونة

74431%234دائرة سوق األربعاء الغرب

95140%381دائرة سوق الثالثاء الغرب

سيدي سليمان

62%2610سيدي سليمان

%52

642

%13
50212%64سيدي يحيى الغرب

492151%255دائرة سيدي سليمان

30510%32دائرة القصيبية

سيدي قاسم

41%1210سيدي قاسم

%29

729

%12

46413%63جرف الملحة

022%00دار الكداري

36111%46مشرع بلقصيري

 1437%13حد كورت

011%00دائرة بهت

013%02دائرة الغرب بني مالك

2947%21دائرة الشراردة

171023%49دائرة ورغة

18611%23دائرة تالل الغرب

100%57147884%505232المجموع

هذا و قد عرف إقليم القنيطرة انخفاضا ملحوظا نسبته 8,6% في عدد المشاريع المدروسة مقارنة مع سنة 2018. بالمقابل سجل إقليمي سيدي قاسم 

وسيدي سليمان ارتفاعا ملموسا في هذا العدد نسبته على التوالي 16% و %5,3 .

إقليمي  بين  المتبقي مناصفة  الربع  يتوزع  القنيطرة، في حين  بإقليم  يتواجد   )%75( المشاريع  أرباع هذه  الكبرى، فإن ثالثة  المشاريع  أما فيما يخص فئة 

سيدي قاسم وسيدي سليمان.

نوعية المشاريع الكبرى المدروسة برسم سنة 2019

يستشف من خالل المعطيات المتعلقة بنوعية وطبيعة المشاريع الكبرى المدروسة خالل سنة 2019 ما يلي: 

• تمثل المشاريع السكنية والمرافق حوالي ثلثي المشاريع الكبرى المدروسة على صعيد األقاليم الثالثة. في حين تمثل المشاريع ذات الطابع االقتصادي)تجارية، 
خدماتية، صناعية، سياحية، فالحية( نسبا متفاوتة تتراوح ما بين 1% بالنسبة للمشاريع السياحية و 7% للمشاريع الصناعية.

• 74% من المشاريع الكبرى ذات الطابع االقتصادي المدروسة على صعيد األقاليم الثالثة تتواجد بإقليم القنيطرة. في حين تبلغ حصة إقليمي سيدي   
     قاسم وسيدي سليمان من هذه النوعية 17% و 9% على التوالي؛

• 76% من مشاريع إحداث المرافق المدروسة تتواجد بإقليم القنيطرة. في حين تصل نسبة هذه النوعية من المشاريع إلى 17% بإقليم سيدي سليمان و %5   
     بإقليم سيدي قاسم؛
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تحسني مناخ األعامل وتوفري التأطري القانوين والتقنيتحسني مناخ األعامل وتوفري التأطري القانوين والتقني

• تستقطب المدن الواقعة على محور القنيطرة - سيدي قاسم أكبر نسبة من المشاريع المدروسة على صعيد الوسط الحضري لألقاليم الثالثة . بالمقابل 
تعرف مجموعة من المدن ، خاصة بإقليم سيدي قاسم ركودا و دينامية عمرانية ضعيفة ؛

• تمثل العمارات السكنية 36,4% من مجموع المشاريع الكبرى المدروسة بالوسط الحضري لألقاليم الثالثة. تليها في المرتبة الثانية مشاريع إحداث مرافق 
عمومية أو خاصة بنسبة 18,3%؛

• تمثل المشاريع ذات الطابع االقتصادي 13% من مجموع المشاريع الكبرى المدروسة بالوسط الحضري لألقاليم الثالثة. 76% منها يتركز بمدينتي القنيطرة 
والمهدية، في حين لم تتم دراسة أي مشروع من هذا النوع بعدد من المدن )جرف الملحة، مشرع بلقصيري، دار الكداري وحد كورت(.

مؤشرات و أرقام في حصيلة دراسة ملفات طلبات رخص التعمير بالوسط الحضري 

مؤشرات وأرقام في حصيلة دراسة ملفات طلبات رخص التعمير بالوسط القروي:

• سجل المجال القروي إلقليم القنيطرة تراجعا ملحوظا نسبته 21% مقارنة مع سنة 2018 في عدد المشاريع المدروسة، في حين سجل هذا العدد ارتفاعا 
على صعيد المجال القروي إلقليمي سيدي قاسم وسيدي سليمان بنسب تتراوح على التوالي بين 24% و 5% ؛

63% من مجموع المشاريع الكبرى المدروسة بالوسط القروي لألقاليم الثالثة. تليها في المرتبة الثانية مشاريع التقسيمات العقارية  • تشكل المرافق 
بنسبة 11% ؛

• المشاريع ذات الطابع االقتصادي )الفالحية والتجارية والخدماتية والصناعية والسياحية( تمثل 21% من مجموع المشاريع الكبرى المدروسة بالوسط   
  القروي لألقاليم الثالثة. 67% منها يتركز بإقليم القنيطرة. أما نصيب المجال القروي إلقليمي سيدي قاسم وسيدي سليمان من هذه المشاريع فهو  

   على التوالي 28% و 6% ؛

• تمت خالل سنة 2019 دراسة 702 مشروعا في إطار لجنة اإلستثناأت المنصوص عليها في المواد 35 و 36 و 37 من المرسوم التطبيقي للقانون -12    
90 المتعلق بالتعمير.

التقرير األدبي والمالي 2019  69التقرير األدبي والمالي 2019 68



تحسني مناخ األعامل وتوفري التأطري القانوين والتقنيتحسني مناخ األعامل وتوفري التأطري القانوين والتقني

 504 لليقظة، تمت خاللها معاينة  اإلقليمية  اللجان  إطار  للمراقبة في  238 جولة  الحضرية في أشغال  الوكالة  2019/12/31، شاركت مصالح  غاية  إلى 

مخالفة منها 487 بإقليم القنيطرة و13 بإقليم سيدي سليمان و04 بإقليم سيدي قاسم.

الحصيلة اإلجمالية لمراقبة أوراش البناء المفتوحة في إطار اللجن اإلقليمية لليقظة    2.1

في إطار توجهات الدورية الوزارية المشتركة الصادرة تحت عدد 10098/31 بتاريخ 6 يوليوز 2010 و المتعلقة بتحديد شروط استفادة المشاريع 
االستثمارية من االستثناءات في مجال التعمير  وفي إطار اللجنة الجهوية لالستثمار، قامت الوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي 
بإقليم سيدي قاسم و01   01 و  القنيطرة  بإقليم   31  : المبدئية   بالموافقة  33 مشروعا حظي مشروعان منها  بدراسة ما مجموعه  سليمان 

بإقليم سيدي سليمان؛ حيث تمثل مجمل هذه االستثمارات   761,8مليون درهم و التي ستمكن من خلق 2816 منصب شغل.  

حصيلة األنشطة القانونية والعقارية 02

1.2  المشاريع المعروضة على أنظار اللجنة الجهوية لالستثناء في مجال التعمير  :

المشاريع المعروضة على أنظار اللجنة الجهوية لإلستثناء في مجال التعمير 
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سكني/اإلقليم
المجموعصناعيخدماتيمرافقسياحيسكنيسياحي

37379231القنيطرة
0001001سيدي قاسم

0000101سيدي سليمان
373810233المجموع

 2.2 المشاريع المعروضة على اللجنة الجهوية لإلستثمار

المجموعصناعيخدماتيمرافقسياحيسكنيسكني/سياحياإلقليم

36358127القنيطرة

0100102سيدي قاسم

0002002سيدي سليمان

37379131المجموع

  31 مجموعه  ما  بدراسة  سليمان  قاسم-سيدي  القنيطرة-سيدي  الحضرية  الوكالة  قامت  لالستثمار،  الجهوية  اللجنة  أشغال  إطار  في  أما 
مشروعا:  27 إقليم القنيطرة و02 بإقليم سيدي قاسم و02 بإقليم سيدي سليمان حظي منها 4 مشاريع بالموافقة؛ و تمثل مجمل هذه 

االستثمارات 731,8 مليون درهم مع خلق 2702  منصب شغل.

3.2 تقديم مذكرة المعلومات التعميرية :
مذكرة معلومات برسم سنة 2019
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

تطور عدد مذكرات المعلومات التعميرية المسلمة خالل الفترة ما بين 2011 و 2019 

4.2 نشر وثائق التعمير المصادق عليها على شبكة األنترنيت

المصادق  الوثائق  من 
عليها منشورة بالبوابة 

%92

في إطار تيسير الولوج إلى المعلومة ووضعها رهن إشارة كافة المواطنين والمهنيين وأصحاب القرار وتمكينهم من االطالع على التخصيصات 
التعميرية للعقارات عن بعد وبسرعة ، عملت الوكالة الحضرية ، في مرحلة أولى، على نشر ثالث وثائق تعمير مصادق عليها ببوابتها االلكترونية 
على االنترنت تهم ثالثا من أهم المدن )القنيطرة وسيدي قاسم وسوق األربعاء الغرب( واستمرت العملية ليصل عدد  الوثاثق المنشورة عند 

نهاية  سنة 2019  إلى 36 تصميم تهيئة مصادق عليه  في حين  توجد 3 تصاميم تهيئة  في طور النشر. 

5.2 المواكبة القانونية و معالجة و تتبع  الشكايات 

2. 5. 1-  أشغال اللجنة اإلدارية المكلفة باختيار المواقع المؤهلة لالحتضان المرافق و التجهيزات العمومية  :

في إطار أشغال اللجنة اإلدارية المكلفة باختيار المواقع المؤهلة لالحتضان المرافق و التجهيزات العمومية ، و في إطار تفعيل دور الوكالة الحضرية 
المتمثل في المصاحبة التقنية للجماعات الترابية التابعة لمجال تدخلها، قامت مصالح الوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليمان 

بحضور أشغال ما مجموعه 61 اجتماع لهذه اللجنة، منها  53 بإقليم القنيطرة و06 بإقليم سيدي قاسم و02 بإقليم سيدي سليمان.

أشغال اللجنة اإلدارية المكلفة باختيار المواقع المؤهلة لالحتضان المرافق و التجهيزات العمومية على نطاق تراب الوكالة الحضرية

14

1
1

22

13
2

4

1
1

الرياضة 

الصحة  

الخدمات 

الصناعة

العبادة 

التعليم

الرياضة 
العبادة 
التعليم

سيدي قاسمالقنيطرة 

1
1

العبادة 
التعليم

سيدي سليمان
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2.5.2- معالجة وتتبع الشكايات 

الوكالة  تولي  إليهم،  واإلنصات  المواطنين  وتظلمات  بشكايات  االهتمام  إلى  والرامية  السامية  الملكية  الخطب  من  المستلهمة  الحكومية  للتوجهات  تبعا 
الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليمان عناية خاصة للشكايات والتظلمات الواردة عليها، حيث توصلت هذه األخيرة بما مجموعه 225 شكاية، همت 

مواضيع مختلفة في مجال التعمير  والبناء وكذا اإلشكاالت العقارية.

3.5.2-  االستشارات القانونية:

27 بإقليم القنيطرة و01 بإقليم  39 طلب استشارة، منها  توصلت الوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم- سيدي سليمان بما مجموعه 
للجماعات  القانونية  المواكبة  الحضرية في  الوكالة  دور  تفعيل  إطار  االستشارات في  وتندرج هذه  بإقليم سيدي سليمان.  سيدي قاسم و11 
للمنظومة  بالعقار طبقا  المرتبطة  القانونية  اإلشكاالت  لبعض  التوافقية  المالئمة والصيغ  الحلول  إيجاد  لنفوذها، محاولة منها  التابعة  الترابية 

القانونية المعمول بها.

توزيع االستشارات القانونية حسب نوعيتها 

مصدر االستشارة 
المجموع إشكاليات أخرى  البناء بدون ترخيص

واإلشكاالت العقارية التدبير الحضري وثائق التعمير

34 0 0 10 24 المؤسسات العمومية
0 0 0 0 0 الجمعيات والتعاونيات
2 0 0 2 0 المهنيون
3 1 0 1 1 الخواص
0 0 0 0 0 الجالية المغربية
39 1 0 13 25 المجموع

4.5.2 - تتبع المنازعات اإلدارية المعروضة على المحاكم

تحرص الوكالة الحضرية على متابعة ملفات المنازعات المعروضة أمام المحاكم والتي تهم مجال اختصاصها محاولة منها استنباط مواطن 
الخلل من خالل قراءة األحكام الصادرة في هذا الشأن واالستفادة منها في نوازل مشابهة من خالل تدبيرها اليومي للملفات المعروضة عليها.
وفي هذا السياق، وبصفتها جهازا إداريا وتقنيا مختصا في ميدان التعمير والبناء، فإن هذه المحاكم تستأنس برأي الوكالة الحضرية وكذا بكافة 
الوثائق المتوفرة لديها أثناء البت في القضايا المعروضة عليها، وخاصة تلك المتعلقة منها بملفات إلغاء القرارات اإلدارية الصادرة عن رؤساء 

المجالس الجماعية والمتمثلة في رخص البناء والتجزيئ وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
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في إطار ظرفية تتميز بإعادة تموقع مجال تدخلها بفضل الدينامية المضطردة التي بثتها العناية الملكية السامية في هذا المجال، وبهدف رفع التحديات اآلنية 

والمستقبلية ذات األبعاد االقتصادية واالجتماعية، تنحو الوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليمان اليوم إلى االضطالع بدور فاعل أساسي 

في قلب التنمية الجهوية والمحلية وذلك إلى جانب السلطات والجماعات الترابية وكذا قاطرة حقيقية في خدمة التنمية المجالية المستدامة.

على  الجديدة  الجودة  إدارة  منظومة  تنزيل   2019 سنة  عرفت  اإلطار،  هذا  وفي 

مستوى كافة مكوناتها وتتبع حسن سير العمليات المندرجة ضمن هذه المنظومة 

من خالل مراقبة مؤشرات القيادة والنجاعة المرتبطة بها وكذا العمل على الوقوف 

التحسن  أجل  من  وذلك  بتجاوزها  الكفيلة  التدابير  ووضع  المحتملة  االختالالت  على 

المستمر واالرتقاء باألداء.

دجنبر  شهر  نهاية  داخلي  افتحاص  إجراء  تم  الجودة،  إلدارة  الجديدة  منظومتها  حول 

قاسم- القنيطرة-سيدي  الحضرية  الوكالة  تسهر  المبتغى،  هذا  بلوغ  أجل  ومن 

وفقا  المستمر  وتحسينها  الجودة  إلدارة  منظومتها  ترسيخ  على  سليمان  سيدي 

للممارسات المثلى على الصعيد العالمي فيما يخص أنشطتها وخدماتها المرتبطة 

بمجاالت التعمير والتخطيط الترابي المستدام وذلك في أفق ضمان تنافسية مجال 

تدخلها.

تدبيرية  بلورة سياسة  2019 على  الحضرية خالل سنة  الوكالة  وعليه، فقد سهرت 

جديدة إلدارة الجودة تغطي جميع أنشطتها حسب عمليات ومساطر وفق الصيغة 

الجديدة 2015 للمواصفة القياسية الدولية إيزو 9001.

ترابية بهذه  الحضرية كافة شركائها من سلطات وجماعات  الوكالة  هذا ولقد وافت 

على  الحضرية  الوكالة  جانب  إلى  والعمل  عليها  االطالع  قصد  التدبيرية  السياسة 

اآلنية  التحديات  رفع  من  وتمكينها  أدائها  وتحسين  الرفع  بهدف  وذلك  تفعيلها 

والمستقبلية. 

نظام الجودة عماد الحكامة المؤسساتية  01

الجديدة  الصيغة  الجودة وفق  الحصول على شهادة  افتحاص خارجي بهدف  الحضرية عمليات  الوكالة  اجتياز   2020 بداية سنة  المرتقب  أنه من  2019 على 

2015 للمواصفة القياسية الدولية إيزو 9001.  

تقوية اإلطار املؤسسايت والتنظيمي من أجل تنمية مستدامةتقوية اإلطار املؤسسايت والتنظيمي من أجل تنمية مستدامة
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تفعيل استراتيجية الوكالة الحضرية الرقمية 02

االستراتيجي  مخططها  مع  تماشيا  و  لخدماتها  المستمر  التحديث  بأهمية  منها  وعيا 
»الوكالة الحضرية الرقمية في أفق 2021« عملت الوكالة الحضرية طوال سنة 2019 
إطالق  تم  اإلطار،  هذا  وفي  االستراتيجي.  هدفها  لتحقيق  التحتية  البنية  وضع  على 
النسخة الثانية من تطبيقها للهاتف الذكي تعميري. كما تم إطالق الموقع االلكتروني 
بحلة جديدة تتماشى و التطور الكبير الذي عرفته المواقع االلكترونية من الجيل الجديد 
ذلك،  إلى  إضافة  الخدمات.  تقديم  كيفية  و  المحتوى  الشكل،  مستوى  على  سواء 
عمدت الوكالة إلى تفعيل التدبير الالمادي لمكتب الضبط مرورا ببقية مسار المراسالت 
مما  المراسالت  على  التأشير  و  المتخذة  القرارات  تنفيذ  و  الوكالة  على  الواردة  اإلدارية 
ساهم بشكل فعال في ضبط المراسالت و اآلجال باإلضافة إلى تدبير جيد للموارد البشرية 

و تقليص من استعمال الورق و آالت الطباعة.
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في إطار استكمال الدراسات المعمارية والتقنية المتعلقة ببناء مقر الوكالة الحضرية طبقا لمواصفات معايير »الجودة البيئية العالية«، عقدت الوكالة الحضرية 

المشروع  هذا  تنزيل  في  مواكبتها  بهدف  الطاقية  لالستثمارات  الوطنية  والشركة  المستدامة  والتنمية  والمعادن  الطاقة  وزارة  من  كل  مع  شراكة  اتفاقية 

الطموح الذي يروم بالدرجة األولى إلى تجويد ظروف االشتغال من جهة ومن جهة أخرى إعمال مبادئ االستدامة من خالل ترشيد تدبير البناية ال سيما كل ما 

يخص االستهالك الطاقي. وتواكب مجموعة من مكاتب الدراسات المختصة مصالح الوكالة الحضرية من أجل إخراج هذا المشروع بالمواصفات التقنية المطلوبة 

المتعلقة أساسا بالعزل الحراري والصوتي ذلك أن الدراسات المتعلقة به وصلت مرحلة إعداد ملف استشارات المقاوالت. و من المتوقع أن تشكل هذه البناية 

أول مشروع إلدارة عمومية يحوزعلى شهادة »الجودة البيئية العالية« على الصعيد الوطني.

مقر جديد للوكالة الحضرية بمواصفات بيئية عالية 03

تقوية اإلطار املؤسسايت والتنظيمي من أجل تنمية مستدامةتقوية اإلطار املؤسسايت والتنظيمي من أجل تنمية مستدامة

إصدار عدة أدوات مؤسساتية:

سعيا منها للتواصل الدائم مع مختلف مرتفقيها، عمدت الوكالة الحضرية إلى إصدار عدة أدوات تواصلية و تنظيم والمشاركة في أيام دراسية نستعرضها 

فيما يلي:

كتيب يستعرض التدابير واإلجراءات 
التي تقوم بها الوكالة الحضرية 

من أجل تحقيق التنمية المندمجة 
والمستدامة بالعالم القروي

شريط تعريفي لتطبيق الهاتف 
الذكي تعميري 

تقوية التواصل واالنفتاح على المحيط الخارجي 04
1.4    تقوية التواصل واالنفتاح على المتدخلين والمرتفقين

شريط  يخلد الذكرى العشرين 
للمؤسسة

العدد 14 لنشرة التواصل »رسالة 
الوكالة الحضرية«  تحت عنوان 

»من أجل تنمية مندمجة و 
مستدامة لمجاالتنا القروية«
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تنظيم األيام الدراسية والمشاركة في المنتديات
التي  القرب  سياسة  تفعيل  إلى  منها  سعيا   •
الترابية،  الجماعات  وباألخص  فرقائها  تجاه  تنهجها 

تم عقد عدة لقاءات تواصلية مع السادة رؤساء 

السلطة  ممثلي  بحضور  الجماعية  المجالس 

المحلية تمحورت حول قطاع التعمير والبناء. 

والتنمية  والمعادن  الطاقة  وزارة  طرف  من  المنظمة  الطاقية  النجاعة  يخص  فيما  المغربية  اإلدارة  بمثالية  المتعلقة  الورشة  أشغال  في  المشاركة   •

المستدامة بتاريخ 15 أبريل 2019 .

• المشاركة في اللقاء التواصلي المنظم من طرف  وزارة إعداد التراب الوطني 
والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة ببنجرير يوم 27 فبراير 2019 تحت شعار 

الضوء  سلط  والذي  واآلفاق''  الرهانات  القروي:  بالعالم  واإلسكان  التعمير   ''

على اإلكراهات التي يواجهها التعمير بالعالم القروي وسبل تجاوزها.

تقوية اإلطار املؤسسايت والتنظيمي من أجل تنمية مستدامةتقوية اإلطار املؤسسايت والتنظيمي من أجل تنمية مستدامة
•تنظيم أيام لألبواب المفتوحة واالحتفاء باليوم الوطني للمهاجر بتاريخ 10 غشت 2019، إذ شاركت الوكالة الحضرية في التظاهرات المنظمة من طرف 
عماالت أقاليم القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وبالخصوص من خالل تهيئة األروقة.  وقد حرصت الوكالة الحضرية على التغطية اإلعالمية

و اإللكترونية لكافة التدابير واألنشطة المنظمة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج وكذا توفير األدوات التواصلية واإلرشادية.

• المشاركة في ورشتي التفكير حول السكن في العالم القروي والمدن واألقطاب الحضرية الجديدة المنظمتين من طرف المجلس الوطني لإلسكان يوم 
األربعاء 25 شتنبر 2019 بمقر وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة.

•المشاركة في اللقاء الذي نظم بتاريخ 06 فبراير 2020 تحت رئاسة السيد عامل إقليم سيدي قاسم و الذي خصص لتدارس مستجدات قوانين التعمير 
وباألخص تدابير أجرأة المرسوم الجديد المتعلق برخص اإلصالح والتسوية والهدم ذلك بعد دخوله حيز التطبيق بداية شهر يناير 2020.
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قامت الوكالة الحضرية بإنجاز عدة أنشطة تواصلية تمثلت فيما يلي :

- عقد اجتماعات تنسيقية وكذا اجتماعات إخبارية على مستوى كل مكونات الوكالة 

الحضرية؛

النشر  طريقة  فيه  تعتمد   ، الحضرية  الوكالة  بموظفي  خاص  إلكتروني  بريد  خلق   -

وتعميم  نشر  إلى  يهدف  أفضل،  تواصل  توفير  أجل  من   ، للمعلومات  االنتقائي 

المعلومات والملفات الوثائقية المحصل عليها من خالل دورات التكوين أو المشاركة 

في األيام الدراسية، إضافة إلى آخر مستجدات الجريدة الرسمية وغيره. 

- إصدار دليل الموظف الجديد، وهو عبارة عن وثيقة رقمية تهدف إلى تسهيل إدماج 

الموظف الجديد في وسط العمل بالوكالة الحضرية وزرع الشعور باالنتماء عن طريق 

التحفيز ونقل قيم الوكالة.

- االحتفال  بذكرى عيد المرأة 08 مارس 2019 في جو بهيج وبحضور السيدة ناهد حمتامي، مديرة الوكالة الحضرية والسيدات العامالت بها على مستوى كل 

من مقرها بالقنيطرة وكذا بملحقتيها بسيدي سليمان وسيدي قاسم وذلك إلى جانب باقي األطر والمستخدمين. و بهذه المناسبة ، نظم حفل شاي ووزعت 

هدايا وورود على كافة سيدات الوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليمان.

تحسين إطار العمل الداخلي         2.4

تقوية اإلطار املؤسسايت والتنظيمي من أجل تنمية مستدامةتقوية اإلطار املؤسسايت والتنظيمي من أجل تنمية مستدامة

    • قامت الوكالة الحضرية بعقد اتفاقيات –إطار للشراكة  بتوافق بين عماالت كل من أقاليم القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان  وغرفة 
الصناعة والتجارة والخدمات لجهة الرباط-سال-القنيطرة من أجل إرساء تعمير تجاري وصناعي مستدام على مستوى األقاليم الثالث: القنيطرة، سيدي 

سليمان وسيدي قاسم.

وتهدف هذه االتفاقيات إلى خلق إطار شراكة مرجعي وتوافقي بين المتدخلين، كل في إطار اختصاصاته، في ميدان التعمير والبناء وتأهيل المجال الحضري 

يضمن  إرساء مقاربات متجددة  ومواكبة الجماعات الترابية والفاعلين المحليين قصد تأهيل وتهيئة مناطق التنشيط والمناطق الصناعية المستدامة مع 

الحفاظ على الخصوصيات المعمارية المحلية والرقي بالمشهد العمراني.

3.4 الشراكة 

في  بالحق  المتعلق   31.13 القانون  مقتضيات  على  الضوء  لتسليط   -

سبل  ومناقشة  تدارس  على  منها  وحرصا  المعلومات  على  الحصول 

تنزيل النصوص القانونية الجديدة التي لها عالقة بمهام وأنشطة الوكالة 

الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليمان، تم عقد اجتماع ضم 

مسؤولي هذه المؤسسة قصد تسليط الضوء على مقتضيات القانون 

السالف الذكر .
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آفاق و برنامج العمل آفاق و برنامج العمل 20202020

1

2

3

4

5

6

7

8

واألهداف  اإلستراتيجية  المحاور  مع  والتناغم  اإلنسجام  قاعدة  على  والمؤسس   ،2021-2018 اإلستراتيجي  برنامجها  في  المسطرة  األهداف  مع  تماشيا 

سطرت   ،2019 سنة  إنجازه  تم  لما  وتثمينا   2021-2017 المدينة  وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  لوزارة  اإلستراتيجي  للبرنامج  الخاصة 

في  تلخيصها  يمكن  والتي  األهداف  من  مجموعة   2020 سنة  برسم  عملها  برنامج  خالل  من  سليمان  –سيدي  قاسم  القنيطرة-سيدي  الحضرية  الوكالة 

المحاور الكبرى التالية:

تحسين أداء آليات التخطيط الحضري عبر الرفع من نسبة تغطية مجال تدخل الوكالة بوثائق التعمير مع مراجعة وتحيين الوثائق الخاصة بالمدن الكبرى 

التي تعرف دينامية مهمة كالقنيطرة وسوق األربعاء و وسيدي قاسم و مشرع بلقصيري وسيدي يحي الغرب؛ 

مواصلة إعداد جيل جديد من الدراسات االستشرافية  تروم ارساء مبادئ التجديد الحضري مع إحدات مرصد لتتبع الديناميات المجالية فضال عن وضع 

آليات لليقظة المجالية؛

إرساء مبادئ التعمير المستدام وتقوية المجاالت في مواجهة المخاطر عبر إدماجها في مجموع وثائق التعمير و كذا إعداد دراسات خرائط القابلية 

للتعمير؛

دعم التنمية القروية عبر اآلليات المناسبة من قبيل مسطرة تحديد الدواوير و الدراسات التأطيرية الالزمة )مخططات هيكلية وتصاميم

 إعادة الهيكلة(؛

الرقي بالمشهد الحضري للمحاور الطرقية  الرئيسة للمراكز القروية المهمة؛

التتبع المجالي لطلبات االستثمار في التعمير وللمجاالت التي تعرف دينامية مهمة وتحليل حجم االستثمارات ووقعها على مكونات مجال تدخل 

الوكالة الحضرية؛

تحسين مناخ األعمال وتبسيط المساطر ورقمنتها في إطار تنزيل استراتيجية الوكالة الحضرية الرقمية في أفق 2021 ومواكبة المخططات المديرية 

للتحول الرقمي للمجاالت؛

االرتقاء بأدوار هذه المؤسسة وجعلها قطب الرحى في مسلسل إرساء أسس التنمية الترابية المستدامة وتجويد الحكامة الترابية.

الهدف االستراتيجي 2: إرساء سياسة حضرية متجددة
الهدف الخاص 3 : تعميم التغطية بوثائق التعمير

دراسات وثائق التعمير 
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الهدف االستراتيجي 2: إرساء سياسة حضرية متجددة
 الهدف الخاص 4 : إعداد جيل جديد من الدراسات تهم استدامة 

المجاالت

دراسات التجديد الحضري 

تقوية اإلطار املؤسسايت والتنظيمي من أجل تنمية مستدامةتقوية اإلطار املؤسسايت والتنظيمي من أجل تنمية مستدامة

الهدف االستراتيجي 2: إرساء سياسة حضرية متجددة
الهدف الخاص 5 : تقوية قدرات المجاالت على مواجهة 

المخاطر

دراسات خرائط القابلية للتعمير
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الهدف االستراتيجي 2: إرساء سياسة حضرية متجددة 
الهدف الخاص 11 : اإلرتقاء بالجودة المعمارية والعمرانية وبالمشهد 

الحضري

دراسات مواثيق الهندسة المعمارية و العمرانية و المشهد الحضري

تقوية اإلطار املؤسسايت والتنظيمي من أجل تنمية مستدامةتقوية اإلطار املؤسسايت والتنظيمي من أجل تنمية مستدامة
الهدف االستراتيجي 3: تقليص تفاوتات التنمية بين المجاالت وخاصة 

في العالم القروي وتحفيز االستثمار
الهدف الخاص 1 : تحسين االستهداف الترابي لسياسة المدينة 

وتقليص التفاوتات المجالية

دراسات إعادة الهيكلة

التقرير األدبي والمالي 2019  95التقرير األدبي والمالي 2019 94



2022 2021 إرساء سياسة حضرية متجددة األهداف اإلستراتيجية
التغطية بوثائق التعمير األهداف الخاصة

تصميم تهيئة مركز جماعة الشبانات

العمليات المبرمجة 2022-2021

تصميم تهيئة مركز جماعة بومعيز
تصميم تهيئة مركز جماعة عامر الشمالية
تصميم تهيئة مركز جماعة سيدي الكامل

تصميم تهيئة مركز جماعة بني مالك
تصميم تهيئة مركز جماعة موالي عبد القادر

تصميم تهيئة مركز جماعة أوالد النوال
تصميم تهيئة مركز جماعة الصفافعة

اإلرتقاء بالجودة المعمارية والعمرانية وبالمشهد الحضري األهداف الخاصة
دراسة ميثاق الهندسة المعمارية والمشهد الحضري للمحور الطرقي الرئيسي 

لمركز جماعة نويرات، العمليات المبرمجة 2022-2021

تقليص تفاوتات التنمية بين المجاالت وخاصة في العالم القروي وتحفيز االستثمار األهداف الخاصة
إنجاز دراسات إعادة الهيكلة للمناطق المشمولة بوثائق التعمير بمعدل 80 

هكتار سنويا العمليات المبرمجة 2022-2021

األهداف   تعزيز اإلطار المؤسساتي والتنظيمي من أجل إدارة مواطنة
اإلستراتيجية

االستخدام األمثل لتكنلوجيات المعلومات واالتصاالت لتنفيذ أهداف الوزارة األهداف الخاصة

إرساء نظام اليقظة المجالية

العمليات المبرمجة 
2120-2022

تنفيذ مخطط إدارة تذاكر الصيانة
إنشاء نظام معلومات شامل للتواصل الداخلي والخارجي واإلرشاد

إرساء نظام اليقظة القانونية وإنشاء قاعدة بيانات قانونية وتنظيمية
استكمال تنفيذ برنامج التكوين حول حول تكنولوجية المعلومات و اإلتصاالت

الربنامج التوقعي الربنامج التوقعي 2022-20212022-2021
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شهدت الوكالة الحضرية القنيطرة - سيدي قاسم - سيدي سليمان خالل سنة 2019 تعزيز مواردها البشرية وذلك ب :

- توظيف مهندسين معماريين ؛

- مهندس دولة في نظم المعلومات الجغرافية ؛

- إطار تخصص القانون الخاص.

كما شهدت الوكالة أيضا مغادرة بعض أطرها :

- استقالة مهندسين معماريين.

ويلخص الجدول التالي الوضعية اإلجمالية للموارد البشرية إلى غاية 31 دجنبر 2019 بما في ذلك منصب المديرة :

الموارد البشرية 01

أعوان التنفيذأعوان التأهيلاألطراألطر العلياخارج اإلطارالمديرة

عدد 
الموظفين

1154513150
المجموع : 89

معدل التأطير :  %84

 األطر العليا
%51

 خارج اإلطار
%17

 أعوان التأهيل
%17

 األطر
%15

الوضعية اإلجمالية للموارد
البشرية إلى غاية
 31 دجنبر 2019

حصيلة الوضعية اإلدارية برسم سنة حصيلة الوضعية اإلدارية برسم سنة 20192019
التكوين  02

لتنمية قدرات مستخدمي الوكالة الحضرية القنيطرة- سيدي قاسم- سيدي سليمان و جعلها على دراية تامة بالمستجدات اإلدارية و التقنية، عملت 

هذه المؤسسة على إعداد مخطط ثالثي للتكوين 2019-2021 يتماشى مع األهداف اإلستراتيجية للوزارة و يستجيب لحاجيات مستخدمي الوكالة 

بنسبة مشاركة 89% وقد تم في هذا اإلطار إنجاز ما يلي  :

عدد المستفيدين موضوع الدورة التكوينية
70  تكوين وتدريب موظفي الوكالة الحضرية من أجل تحسين جودة األداء ومساعدتهم على تخطي العقبات الداخلية
2 دورة تكوينية في نظام الضرائب وقانون المالية 2019
1  دورة تكوينية في كيفية استخراج المعلومات انطالقا من تحليل صور األقمار االصطناعية 

25  دورة تكوينية لفائدة األطر التقنية للوكالة في موضوع »تطوير النجاعة الطاقية«
32 دورة تكوينية لفائدة األطر التقنية للوكالة في موضوع »نظم المعلومات الجغرافية«
8 دورة تكوينية في القوانين المتعلقة بالصفقات العمومية
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المبالغ ب 1000 درهمالبند

5533الباقي بالخزينة إلى غاية  31  دجنبر  2018 
35226المداخيل

27500إمدادات الدولة
7275الموارد الذاتية

115الفوائد البنكية
336مداخيل استثنائية

35651المصاريف
مصاريف االستغالل بما فيها الباقي أداؤه برسم السنوات 

30342السابقة

1598مصاريف االستثمار برسم سنة 2019
3711مصاريف االستثمار برسم  السنوات السابقة

5108الرصيد الى غاية 2019/12/31

الرصيد الى غاية 31 دجنبر 2019

بلغ رصيد الوكالة الحضرية برسم سنة 2019 ما يفوق 5 مليون درهم ليستقر في نفس المستوى مقارنة بسنة 2018. ويمكن تفسير هذه 

الوضعية بالمجهود المهم الذي تم بذله من أجل تصفية النفقات، إضافة إلى عدم التوصل بمبلغ المساهمة التكميلية للدولة في برنامج 

اإلستثمار غير أنه ال يطرح إشكاال بحكم ضمان الدولة للمؤسسات العمومية.    

حصيلة الوضعية املالية برسم سنة حصيلة الوضعية املالية برسم سنة 20192019

الدولة،  إعانة  الموارد  حيث  من  تهم  والتي  درهم،  مليون   50 يفوق  ما   2019 المالية  السنة  توقعات  برسم  المؤسسة  ميزانية  بلغت 

المداخيل الذاتية، المبلغ الصافي في الخزينة إلى غاية 31 دجنبر 2018.  أما من حيث التوظيفات فتهم تغطية مصاريف االستغالل بنسبة 

خالل سنة 2019 بلغت المداخيل المحصلة ما يفوق 34 مليون درهم ، أي بنسبة انجاز 78 % 62%  ومصاريف االستثمار بنسبة 21%  والمصاريف المتعلقة بالباقي لألداء بنسبة %17.  

التكميلي  المبلغ  الحضرية  الوكالة  منح  عدم  جراء  وذلك   ،  2018 سنة  مع  مقارنة   %10 بنسبة  تراجعا  المداخيل  تحصيل  معدل  عرف 
لمساهمة الدولة في برنامج االستثمار المبرمج في إطار ميزانية 2019، وكذا مبلغ إتفاقيتي الشراكة المبرمة مع صندوق محاربة آثار 

الكوارث الطبيعية.

 وصل مجموع المبالغ التي التزمت بها المؤسسة إلى غاية 31 دجنبر من سنة 2019، ما يناهز 40 مليون درهم،  21% منها تهم االستثمار.

إنجاز الميزانية 2019

1.2 المداخيل

2.2 المصاريف 

المبالغ المبرمجة ب 
1000 درهم

المبالغ المحصلة 
ب 1000 درهم

معدل التحصيل ) %(
20192018

20500100100 20500إمداد االستغالل
150007000470إمداد االستثمار

7963727592104 الموارد الذاتية
1200200170الباقي استخالص

44663349757888المجموع

1.2.2 مصاريف التسيير

بلغ مجموع نفقات التسيير المحققة برسم سنة 2019 ما قيمته 32.1 مليون درهم، حيث عرفت نسبة االلتزامات 97% من مجموع  
االعتمادات المفتوحة )33.3 مليون درهم( وذلك على النحو التالي :
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تكلف  والرسوم فهي  الضرائب  أما فيما يخص  االستغالل.  72% من مجموع مصاريف  الصحية...(  التغطية  التعويضات،  )الرواتب،  المستخدمين  تكاليف  تمثل 

الوكالة الحضرية 15% من ميزانية االستغالل و تتشكل أساسا من الضريبة على القيمة المضافة التي يتم استخالصها من المداخيل الذاتية و بشكل كبير من 

إعانة االستغالل. فقد بلغت قيمة هذه الضريبة سنة 2019 ما قدره 5 ماليين درهم. 

االعتمادات
االلتزامات  )1000 درهم(

األداء )1000 معدل اإلنجاز )%(
درهم( 

معدل اإلنجاز )%(
2019201820192018

برنامج 602 :  التعمير              
و الهندسة المعمارية ) تكاليف 

المستخدمين (
24057232509799228699899

برنامج 610 :  الدعم                   
و المصالح  المتعددة ) تكاليف 
المعدات والنفقات المختلفة (

92618934969574738473

33318321849798303429493المجموع

حصيلة املالية حصيلة املالية املاليةاملالية برسم سنة  برسم سنة 20192019

توزيع النفقات المتوقعة )33.3 مليون( الخاصة مستوى إنجاز ميزانية التسيير برسم سنة 2019
بميزانية التسيير برسم سنة 2019

إلى غاية 31 دجنبر 2019، تم إنفاق حوالي 9 مليون درهم، أي ما يمثل نسبة 82 % من االعتماد المرصود لنفقات اإلستثمار  وقدره  10.7 مليون درهم.         
 و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي : 

 2.2.2 مصاريف االستثمار 

إنجازات االستثمار

االعتمادات 
المفتوحة ب 
1000 درهم

االلتزامات 
ب 1000 

درهم

األداء ب معدل االنجاز )%(
1000 درهم

معدل اإلنجاز )%(

2019201820192018
برنامج 602 :  التعمير              

و الهندسة المعمارية 
)األصول الثابتة المعنوية(

86007336859711381615

برنامج 610 :  الدعم                
و المصالح المتعددة )األصول 

الثابتة المادية(
2155144667214613227

107558782827615991816المجموع

توزيع توقعات ميزانية االستثمار 2019معدل إنجاز ميزانية االستثمار 2019
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وثائق التعمير

تاريخ الشروع في 
نوعية الدراسةالدراسة

التكلفة 
االجمالية ب 
1000 درهم

معدل األداء إلى 
غاية 31 دجنبر 

2019

معدل األداء المرتقب 
إلى غاية 31 دجنبر 

2020

التصميم التوجيهي للتهيئة العمرانية

93% 53%7480التصميم التوجيهي للتهيئة العمرانية للقنيطرة الكبرى2012.07.02

تصاميم التهيئة

100%67%720تصميم تهيئة دار كداري والخنيشات2012.12.24

100%60%264تصميم تهيئة حدكورت2014.01.13

100%93%245تصميم تهيئة بحارة اوالد عياد2015.11.16

100%39.5%270تصميم تهيئة واد المخازن2016.08.25

100%50%300تصميم تهيئة مركز عين عريس بجماعة الحدادة04.10.2017

%50100%300تصميم تهيئة مركز الصفصاف بجماعة الصفصاف2017.12.01

100%18%297تصميم تهيئة مركز سيدي بوبكر الحاج)جماعة سيدي بوبكر الحاج(2018.10.15

100%50%180تصميم تهيئة مركز سيدي محمد بنمنصور)جماعة سيدي محمد بنمنصور( 2018.10.08

100%18%187تصميم تهيئة مركز السلفات)جماعة السلفات(2019.02.11

100%18%297تصميم تهيئة مركز لال يطو )جماعة القصيبية(؛2018.10.15

100%50%180تصميم تهيئة مركز عزيب الشرادي)جماعة سيدي عزوز(2018.10.08

100%27%240تصميم النمو لمركز التكنة)جماعة تكنة(2019.02.11

55%0%240تصميم تهيئة  مركز لخضاضرة جماعة عرباوة2019.10.30

55%0%456تصميم تهيئة جماعة موالي بوسلهام2019.10.30

55%0%210تصميم تهيئة جماعة زكوطةيناير 2020

55%0%200تصميم تهيئة جماعة تاوغيلتيناير2020

55%0%171تصميم تهيئة  لجماعة بئر طالبيناير 2020

55%0%183تصميم تهيئة جماعة لمرابيحيناير 2020

55%0%174تصميم تهيئة مركز حكيواتيناير2020

55%0%192تصميم تهيئة جماعة لمساعدةيناير 2020

      12786مجموع التكاليف

همت األصول الثابتة المعنوية المخصصة لالستثمار خالل سنة 2019 إعداد الدراسات التالية : 

1.2.2.2 األصول الثابتة المعنوية : 

حصيلة الوضعية حصيلة الوضعية املاليةاملالية برسم سنة  برسم سنة 20192019
الدراسات الخاصة

تاريخ الشروع 
نوعية الدراسةفي الدراسة

التكلفة 
االجمالية ب 
1000 درهم

معدل األداء 
إلى غاية 31 
دجنبر 2019

معدل األداء 
المرتقب إلى غاية 
31 دجنبر 2020

100%57%387ميثاق الهندسة المعمارية لمهدية2015.10.26

40%0%210ميثاق الهندسة المعمارية لمركز سيدي عالل التازييناير 2020 

40%0%210ميثاق الهندسة المعمارية لمركز دار بلعامرييناير 2020

100%50%594دراسة اعادة هيكلة مركز لالميمونة2015.06.01

100%93%1790دراسة اعادة هيكلة بعض المناطق بجماعتي عرباوة وعامر السفلية2017.09.27

100%31.5%2000دراسة قابلية التعمير لحلقة وادي سبو بمدينة القنيطرة11.02.2019

100%31.5%200دراسة قابلية التعمير لمركز دار بلعامري )جماعة دار بلعامري(2019.02.11

100%36.03%1798.5إعداد نظام جغرافي للمعلومات؛2019.02.11

100%18%420التأهيل الحضري لمراكز الزاوية، الرياح وداللحة بجماعة موالي بوسلهام2019.02.11

60%0%636إعادة هيكلة األحياء الغربية بجماعة سيدي سليمان2018.11.05

40%0%440التأهيل الحضري لحي الشانطي بجماعة سيدي يحيى الغرب2019.02.11

40%0%200إعادة هيكلة أحياء وادي الذهب لحوارثة والمسيرة بجماعة أزغار؛2019.02.11

 إعادة هيكلة أحياء 1 و 2 للدواوير بطابطة وبني كمرة بجماعة2019.02.11
40%0%150دار الكداري

2019.02.11
 المساعدة التقنية لصاحب المشروع من أجل الحصول على

 شهادة الجودة البيئية العالية والمتعلقة بناء المقر الجديد
للوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليمان؛

222%0%70

2019.02.11
  وضع نظام معلوماتي من أجل تدبير الشؤون المالية

 والمحاسبتية بالوكالة الحضرية القنيطرة- سيدي قاسم-
سيدي سليمان.

850%15%55

60%0%187.5إعادة الهيكلة  بجماعة سوق الثالثاء الغربيناير 2020

60%0%300إعادة  الهيكلة   بجماعة الخنيشاتيناير 2020

60%0%525إعادة الهيكلة بجماعة حد كورتيناير 2020

40%0%246التجديد الحضري لمنطقة محطة القطار بسيدي قاسميناير 2020

40%0%246التجديد الحضري للمنطقة الصناعية القديمة بسيدي سليمانيناير 2020

       11612مجموع التكاليف
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الوثائق الطبوغرافية

تاريخ الشروع في 
نوعية الدراسةالدراسة

التكلفة 
االجمالية ب 
1000 درهم

معدل األداء إلى 
غاية 31 دجنبر 

2019

معدل األداء 
المرتقب إلى غاية 
31 دجنبر 2020

2015.09.21

التصاميم اإلرجاعية الرقمية للالميمونة

240.6%50%100 التصاميم  اإلرجاعية  الرقمية لحد كورت
التصاميم  اإلرجاعية  الرقمية لسيدي سليمان ودار بلعامري

2015.03.04
 التصاميم  اإلرجاعية  الرقمية والصور الجوية لسيدي

100%94%99.8عالل التازي وواد المخازن

2016.12.16

التصاميم  اإلرجاعية  الرقمية والصور الجوية لصفصاف

282.5%25%100

التصاميم  اإلرجاعية  الرقمية والصور الجوية لسلفات
التصاميم  اإلرجاعية  الرقمية والصور الجوية لسيدي عزوز
التصاميم  اإلرجاعية  الرقمية والصور الجوية للقصيبية
 التصاميم  اإلرجاعية  الرقمية والصور الجوية لبنمنصور

وسيدي محمد بنمنصور
التصاميم  اإلرجاعية  الرقمية والصور الجوية للمناصرة

 التصاميم  اإلرجاعية  الرقمية والصور الجوية لسيدي
بوبكر الحاج

التصاميم  اإلرجاعية  الرقمية والصور الجوية لموالي يناير 2020 
50%0%140بوسلهام، تكنة والرميالت

التصاميم  اإلرجاعية  الرقمية والصور الجوية جماعة يناير 2020
50%0%145.8سيدي سليمان

التصاميم  اإلرجاعية  الرقمية والصور الجوية  جماعة يناير 2020  
50%0%341.8سيدي قاسم

1250.5مجموع التكاليف

حصيلة الوضعية حصيلة الوضعية املاليةاملالية برسم سنة  برسم سنة 20192019

بلغت قيمة االلتزامات المتعلقة بمشروع بناء المقر والتجهيزات المعلوماتية ولوازم المكتب ما يقارب 1.45 مليون درهم والتي تتوزع كالتالي:

2.2.2.2 األصول الثابتة المادية :

اإلعتمادات المفتوحة ب 
1000 درهم

االلتزامات ب 
1000 درهم

األداء ب معدل االنجاز )%(
1000 درهم

 معدل اإلنجاز )%(
2019201820192018

---8724875612.5مشروع بناء المقر و الدراسات 

-250100-40025063اقتناء السيارات

----25019678أثاث  ومعدات المكاتب 

35031390921148التجهيزات المعلوماتية والتقنية

20020010075200100100أشغال تجهيز المقر الحالي 

310144662214613227 2المجموع

تبلغ قيمة الديون المتوقع أداؤها برسم ميزانية 2019 ما يقارب 8.1 مليون درهم من أصل 11 م.د، 82 % من هذا األخير 
يخص مصاريف االستثمار. فخالل هذه السنة تمت تصفية 64.2 % من قيمة المبلغ المبرمج.

3.2 الباقي لألداء
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ينص القانون التنظيمي لقانون المالية على إعداد قانون المالية للسنة استنادا إلى برمجة ميزانياتية  لثالث سنوات. وتهدف هذه البرمجة الميزانياتية  إلى :

 دعم استدامة السياسات العمومية وضمان توافق أثرها الميزانياتي المستقبلي مع اإلمكانيات المالية للدولة واإلطار الماكرو اقتصادي؛

 تدعيم فعالية  تخصيص الموارد الميزانياتية مع تعزيز الترابط بين االستراتيجيات القطاعية والميزانية السنوية؛

 تحسين ظروف إعداد قانون المالية عبر تأطير إعداده على مدى ثالث  سنوات أخذا بعين االعتبار ضرورة  الحفاظ على التوازنات األساسية؛

 تقديم رؤية أفضل للمدبرين لتدبير برامجهم من خالل تمكينهم من آليات تتبع نجاعة النفقات العمومية.

وفي هذا الصدد، وانسجاما مع ميزانية الوزارة الوصية وبرامجها، تم الشروع في إعداد ميزانية هذه الوكالة برسم سنة 2020 كما يلي:

مشروع ميزانية 2020  للوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليمان
النفقاتالموارد

الرصيد بالخزينة إلى غاية 31 دجنبر 

2019

 5 107 541.19

تكاليف التسيير

تكاليف المستخدمين  	 

والنفقات 	  المعدات  تكاليف 
المختلفة

الباقي لألداء

35 154 723.60

25 329 403.60

9 825 320.00

1 845 963.41

تكاليف اإلستثمار000 000 20       إمداد االستغالل برسم سنة 2020

والهندسة 	  التعمير  برنامج 
المعمارية

والخدمات 	  الدعم  برنامج 
المتعددة

الباقي لألداء 

16 796 817.59

7 816 310.40

2 254 600.00

6 725 907.19

000.00 000 7إمداد االستثمار برسم سنة 2020  

000.00 510 8الموارد الذاتية واإلتفاقيات

المساهمة التكميلية للدولة في برنامج  
000.00 104 10االستثمار 

000 230 1  الباقي تحصيله

541.19 951 51المجموع541.19 951 51المجموع

يضاف إلى هذا المشروع نفقات االلتزام عن تكاليف االستثمار برسم سنوات 2021 وما يليها والمقدرة بما يزيد عن 30 مليون درهم. وفيما يلي نبذة عن البرمجة   مرشوع ميزانية املؤسسة برسم سنة مرشوع ميزانية املؤسسة برسم سنة 20202020

الميزانياتية لباقي السنوات 2021 و2022 )بالمليون درهم( في إطار تنزيل القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية:

تتميز الحصيلة اإلدارية و المالية للوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليمان برسم سنة 2019  بتطورها الجلي من حيث الوسائل و اآلليات و كذا 

النتائج. ولعل أهم منجزات 2019 تتمثل في اآلتي  : 

 بلوغ نسبة تنفيذ الميزانية 93%، و هي نسبة تعكس بوضوح الجهود المبذولة إلنجاز برنامج العمل؛

 تعزيز موارد الوكالة الحضرية بالمداخيل الذاتية لهاته السنة و التي بلغت  7.3 مليون درهم بنسبة تحصيل 91%؛

 منح صفة - الملزم المصنف »أ«- للوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليمان من طرف المديرية العامة للضرائب وهي أعلى درجة، حيث أن  

هذه الصفة تخص المنشآت ذات الوضعية الضريبية السليمة التي تتم إدارتها بشفافية وتتمتع بسلوك ضريبي جّيد، وذلك طبقا للمرسوم رقم 132-12-2 

الصادر في 28 رمضان 1433 )17 أغسطس 2012( بتحديد شروط منح صفة »الملزم المصنف«. 

2022 2021 2020 2019  
8.5 8.5 8.5 7.7 الموارد الذاتية واإلتفاقيات
35.1 35.1 35.1 33 تكاليف التسيير
25.3 25.3 25.3 24 تكاليف المستخدمين
9.8 9.8 9.8 9  تكاليف المعدات والنفقات المختلفة
11.6 20.3 16.8 10.7 تكاليف اإلستثمار
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لقد اطلعتم من خالل هذا التقرير ووقفتم عن كثب على أهم منجزات الوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليمان برسم سنة 2019، 
وبرنامج عملها المستقبلي والتوقعي بحيث يتبين بوضوح مدى سعي المؤسسة الدائم لالحتفاظ بما حققته من مكاسب،و تكريس حضورها اإليجابي 
كشريك استراتيجي للمجالس الجماعية بمجال نفوذها الترابي، مجاالت أقاليم القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان، كآلية لتأطير ولمواكبة هذه 
المجالس في تنزيل مختلف المشاريع التنموية، ولتفعيل كل ما من شأنه المساهمة بالرقي بالمشاهد المعمارية والعمرانية لمختلف مراكز  مجال 
النفوذ الترابي وذلك حتى يتم فعال تعبيد سبيل االندماج اإليجابي والسلس في الورش الوطني الكبير، ورش بلورة وتنزيل نموذج تنموي جديد الذي 

يقوده صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره اهلل وأيده. 

وإن كل ما تم تحقيقه، وما يتطلع لتحقيقه قريبا ما كان ليكون لوال الدعم الكامل للسيد والي جهة الرباط سال القنيطرة والسادة عمال صاحب الجاللة 
على أقاليم القنيطرة، وسيدي قاسم، وسيدي سليمان، والسادة رؤساء الجماعات الترابية، ذات صبغة حضرية أو قروية، والسادة المنتخبين، والسادة 
رؤساء الغرف المهنية، والسادة رجال السلطة المحلية، وممثلي باقي المصالح الالممركزة، خصوصا مديرية المنشآت العامة والخوصصة، ومديرية 

الميزانية التابعتين لوزارة االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة.

سلطات  من  الترابيين،  الفاعلين  جميع  بين  وتوافق  تشاور  تشارك،  تعاون،  ثمرة  حتما  هي  إنما  الصدفة،  وليدة  ليست  اليوم  المؤسسة  نتائج  ولعل 
وجماعات ومتدخلين في قطاع إعداد التراب الوطني و التعمير واإلسكان وسياسة المدينة، وأيضا بفضل استراتيجية االنفتاح على المحيط الخارجي، 

ونهج سياسة القرب المعتمدة من طرف المؤسسة، والتي مكنتها من حسن اإلنصات، والتتبع و المواكبة.

وللتذكير، فقد وجبت اإلشارة إلى أن الوكالة الحضرية، وبفضل كل هذه المساندة، لتضع على عاتقها السير قدما لضمان تموقع متميز لمجال نفوذها 
الترابي في إطار تنزيل ورشي الجهوية المتقدمة والالتمركز اإلداري.

كما تحرص هذه المؤسسة على توفير كل سبل النجاح في التغلب على التحديات االقتصادية واالجتماعية اآلنية والمستقبلية بهدف إرساء أسس 
تنمية مستدامة ومندمجة ترتكز على تجويد الحكامة الترابية وضمان تنافسية مجال تدخلها.

ومن هذا المنطلق، تتطلع الوكالة الحضرية، رغم محدودية الموارد بشريا وماديا، إلى جعل وثائق التعمير آلية فعلية لتحقيق االلتقائية بخصوص مختلف 
البرامج التنموية للسياسات العمومية خصوصا تلك المتعلقة بالعالم القروي، ومن ثمة، المساهمة في تجويد مجاالت عيش الساكنة مع تحسين 
مناخ األعمال واالستثمار، والمواكبة الفاعلة ألوراش النماء الكبرى تحت التوجيهات المولوية السامية لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك محمد السادس 

أعز اهلل أمره.

خاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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