" ….ترتكز خطة إنعاش االقتصاد على صندوق االستثمار االستراتيجي ،الذي دعونا إلحداثه .وقد
قررنا أن نطلق عليه إسم ” صندوق محمد السادس لالستثمار “.
وإننا نتطلع ألن يقوم بدور ريادي ،في النهوض باإلستثمار ،والرفع من قدرات االقتصاد الوطني،
من خالل دعم القطاعات اإلنتاجية ،وتمويل ومواكبة المشاريع الكبرى ،في إطار شراكات بين
القطاعين العام والخاص.
.............
وسيرتكز في تدخالته على صناديق قطاعية متخصصة ،تابعة له ،حسب المجاالت ذات األولوية،
التي تقتضيها كل مرحلة ،وحسب حاجيات كل قطاع.
ومن بين هذه المجاالت ،نذكر إعادة هيكلة الصناعة ،واالبتكار والقطاعات الواعدة،
والمقاوالت الصغرى والمتوسطة ،والبنيات التحتية ،والفالحة والسياحة.
ونود التأكيد هنا ،على األهمية التي يجب أن تعطى للفالحة والتنمية القروية ،ضمن عملية
اإلنعاش االقتصادي.
ففي الظروف الحالية ،يتعين دعم صمود هذا القطاع الوازن ،وتسريع تنفيذ جميع البرامج
الفالحية.
وهو ما سيساهم في تحفيز االستثمار والتشغيل ،وتثمين اإلنتاج الفالحي الوطني ،وتسهيل
االندماج المهني بالعالم القروي ،وفقا لالستراتيجية الفالحية الجديدة.
وتشكل عملية تعبئة مليون هكتار ،من األراضي الفالحية الجماعية ،لفائدة المستثمرين وذوي
الحقوق ،رافعة أساسية ضمن هذه االستراتيجية.
ويقدر حجم االستثمارات المنتظرة ،في إطار هذا المشروع ،بما يقارب  83مليار درهم ،على
المدى المتوسط.
وهو ما سيمكن من خلق قيمة مضافة ،لتمثل حوالي نقطتين إضافيتين سنويا ،من الناتج
الداخلي الخام ،وإحداث عدد هام من مناصب الشغل ،خالل السنوات القادمة.
لذا ،يجب تعزيز التنسيق والتعاون بين القطاعات المعنية ،مع العمل على تحفيز الشباب في
العالم القروي ،عن طريق خلق المقاوالت ،ودعم التكوين ،السيما في المهن والخدمات،
المرتبطة بالفالحة".
مقتطف من نص الخطاب السامي الذي وجهه جاللة الملك
بمناسبة افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية الخامسة من الوالية التشريعية العاشرة في  09أكتوبر 2020

الفهرس

1
2
3

تعبئة شاملة لمواجهة أزمة كوفيد  19ولتجاوز تبعاتها
 تدابير استباقية لمواجهة الجائحة العالمية أرقام تعكس فترة الحجر الصحي تعبئة وابتكار لتجاوز األزمة من أجل تحقيق إقالع لقطاع التعمير والعقار -إستراتيجية تواصلية رقمية ناجعة

التقرير األدبي

 تتبع تفعيل التوصيات -سلسلة القيم

من أجل مجاالت مستدامة ،أكثر عدالة ،وأكثر جاذبية و تنافسية

تقديم
أوال :تعميم التغطية بوثائق التعمير
 -1العرض الترابي

 1-1العرض الترابي لتحفيز االستثمار
 2-1العرض الترابي الخاص بمناطق األنشطة اإلقتصادية

 2حصيلة دراسات وثائق لتعمير

 1-2تصاميم تمت المصادقة عليها
 2-2تصاميم في طور المصادقة
 3-2تصاميم في مرحلة اللجنة التقنية المحلية
 4-2تصاميم في طور الدراسة
 5-2دراسات جديدة لوثائق التعمير
 6-2التغطية بالصور الجوية العمودية والتصاميم اإلرجاعية
 7-2مواكبة إعداد الدراسات الطبوغرافية و البحوث العقارية قصد إنجاز دراسات تصاميم إعادة الهيكلة
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من أجل مجاالت مستدامة ،أكثر عدالة ،وأكثر جاذبية و تنافسية
ثانيا :من أجل تعمير عملياتي ومستدام
 -1ممارسات تعميرية متجددة ومستدامة
 -2دراسات التأهيل الحضري وإعادة الهيكلة
 -3تقليص التفاوتات المجالية
 -4تقوية قدرات المجاالت على مواجهة المخاطر
 -5االرتقاء بالجودة المعمارية والعمرانية و بالمشهد الحضري
 -6المساهمة في تتبع الدراسات الخاصة إلى جانب المتدخلين المعنيين
ثالثا :تحسين إطار العيش و إنعاش مناخ األعمال وتوفير المواكبة
 -1حصيلة أنشطة التدبير المجالي
 1-1المشاريع المدروسة خالل سنة 2020
 2-1قراءة مجالية في وتيرة االستثمارات وحصيلة تفعيل التدابير التحفيزية االستثنائية
 3-1الحصيلة اإلجمالية لمراقبة أوراش البناء المفتوحة
 4-1تنزيل التدابير التحفيزية إلنعاش االستثمار (تفعيل الدوريات الوزارية )4

 -2حصيلة األنشطة القانونية والعقارية
 1-2المشاريع االستثمارية المعروضة على أنظار اللجنة الجهوية الموحدة لالستثمار
 2-2تقديم مذكرات المعلومات التعميرية
 3-2المساهمة في إطالق البوابة الوطنية لوثائق التعمير المصادق عليها
 4-2المواكبة القانونية و معالجة ودراسة الشكايات و اختيار األراضي
 1-4-2توفير التأطير القانوني والتقني قصد إنجاز التجهيزات العمومية
 2-4-2دراسة ومعالجة الشكايات
 3-4-2االستشارات القانونية
 4-4-2اليقظة القانونية
 5-2تأطير التعمير وإنعاش االستثمار بالعالم القروي
 1-5-2تحديد الدواوير كآلية لتبسيط مساطر البناء
 2-5-2توفير التأطير التقني والقانوني لطلبات كراء أو اقتناء األراضي الساللية
 3-5-2تعبئة األراضي الساللية لفائدة االستثمار
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تموقع أفضل من أجل المساهمة في تحقيق اإلقالع
االقتصادي المنشود
تقديم
 -1تتبع نظام إدارة الجودة
 -2تعزيز وتسريع تنزيل إستراتيجية الوكالة الحضرية الرقمية في أفق 2021
 1-2إطالق جيل جديد من الخدمات عن بعد موجهة لالستثمار
 2-2المواكبة من أجل تسريع رقمنة المنظومات المحلية للترخيص في التعمير

 -3تقوية التواصل وتعبئة المنظومات المحلية لتحقيق اإلقالع المنشود
 1-3التواصل آلية أساسية لتعزيز التعبئة في مواجهة الوباء
 2-3اإلنصات لنبض المحيط الخارجي وتمتين الشراكة
 1-2-3حملة للتبرع بالدم بهدف تقوية التالحم مع الشركاء
 2-2-3المشاركة في اللقاءات التواصلية عن بعد
 3-2-3تأكيد تعزيز االنفتاح على المحيط الخارجي باستثمار وسائل التواصل الحديثة
 3-3الشراكة والتعاون رافدان أساسيان لتحقيق اإلقالع االقتصادي التنموي المنشود
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 -4تدبير األرشيف

برنامج العمل  2021تحت شعار اإلنصات
إلى نبض المجال وتحفيز االستثمار
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البرنامج التوقعي 2023 -2022

التقرير المالي

حصيلة الوضعية اإلدارية برسم سنة 2020
حصيلة الوضعية المالية برسم سنة 2020
مشروع ميزانية المؤسسة برسم سنة 2021

تفعيل الدوريات
خاتمة

تقديم عام
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تتميز أشغال الدورة الحالية للمجلس اإلداري للوكالة الحضرية القنيطرة-
سيدي قاسم-سيدي سليمان بانعقادها في هذه الظرفية الوبائية لفيروس
كوفيد 91-بحيث يواجه وطننا الحبيب على غرار باقي بلدان العالم عدة إكراهات
ويرفع عدة تحديات لكسب الرهانات على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي.
ولقد تمكنت بالدنا ،تحت القيادة الرشيدة لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك محمد السادس
نصره الله وأيده ،من حسن تدبير الجائحة العالمية لفيروس كوفيد 19-وتجنيبه األسوء
وكذا السهر على مد يد المساعدة والعون إلى بلدان القارة اإلفريقية في ظل هذه
األزمة الصحية ،أضحت للمغرب مكانة متميزة إقليميا وقاريا ودوليا وذلك كصلة
وصل أساسية بين أوروبا وإفريقيا وكبوابة لالقتصاد واالستثمار على المستوى العالمي.
ولعل ما يميز هذه السنة الوبائية كذلك ،اإلجراءات والتدابير المتخذة من طرف الدولة قصد
التخفيف من اآلثار االقتصادية واالجتماعية السلبية لجائحة كوفيد 91-على المواطنين
والقطاعات األكثر تضررا ،وكذا مخطط اإلقالع االقتصادي الذي أعلن عنه صاحب الجاللة
الملك محمد السادس حفظه الله من خالل وضع اآلليات المؤسساتية والتمويلية القمينة
بالنهوض باالستثمار والرفع من قدرات االقتصاد الوطني وكذا العمل على تعبئة العقار
العمومي وتقديم المساعدات والدعم للقطاعات وللفئات المتضررة بكثرة من الجائحة.
وفي نفس السياق ،شهدت سنة  2020اعتماد وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان
وسياسة المدينة منذ اإلعالن عن جائحة كورونا ،لعدة تدابير وإجراءات احترازية للحد من
تفشيها ووضع مخطط إلنعاش قطاع التعمير والعقار والمتضرر كثيرا جراء هذه األزمة
وذلك من خالل تحفيزات وتشجيعات تم إدراجها في الميزانية التعديلية لسنة 2020
وأخرى في قانون ميزانية  2021وكذا اعتماد إجراءات تحفيزية استثنائية إلعادة دراسة
الملفات العالقة وإخراج مشاريع التجزئات والمجموعات السكنية المتوقفة إلى حيز الوجود.

وعلى غرار باقي مكونات الوزارة الوصية ،لم تتوان الوكالة الحضرية القنيطرة-
سيدي قاسم-سيدي سليمان في بذل الجهود ،سواء خالل فترة الحجر الصحي
أو بعدها ،بحيث سهرت على االلتزام بتطبيق التدابير واإلجراءات االحترازية
الحاجزية المقررة خالل األزمة الصحية بهدف حماية صحة المستخدمين
والمرتفقين ،من جهة ،وكذا ضمان استمرارية المرفق العام من جهة أخرى.
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وعليه ،تتمثل التدابير المتخذة في تبسيط المساطر ورقمنة الخدمات المقدمة
وابتكار حلول رقمية جديدة ،وذلك تماشيا مع الطفرة الرقمية التي عرفتها
هذه الظرفية وتسريعا لتنزيل استراتيجية "الوكالة الحضرية الرقمية في أفق
 ،"2021باإلضافة إلى مواكبة الشركاء ومهنيي القطاع قصد تجاوز التبعات السلبية
للجائحة وتوفير التأطير القانوني والتقني وتبسيط مساطر البناء بالوسط القروي.
ويستعرض هذا التقرير الذي بين أيديكم حصيلة سنة  2020بما في ذلك اإلجراءات
والتدابير المتخذة تماشيا مع توجيهات الوزارة الوصية لتجاوز هذه األزمة بتظافر
جهود كافة المتدخلين المعنيين من سلطات ترابية وإقليمية ومحلية وجماعات
ترابية ومصالح ال ممركزة وهيئات منتخبة ومهنية وذلك بهدف ضمان استمرارية
المرفق العام والعمل على إعادة إنعاش قطاع التعمير والعقار وتحريك عجلة االقتصاد.
وهكذا ،فرغم إكراهات ظرفية جائحة كوفيد  ،19تمكنت الوكالة الحضرية القنيطرة-
سيدي قاسم-سيدي سليمان خالل سنة  ،2020بفضل انخراط مواردها البشرية ودعم
شركائها ،من ضمان استمرارية تتبع أنشطتها من خالل عقد االجتماعات عن بعد بالنسبة
إلعداد الدراسات ،والبت في طلبات الترخيص في التعمير ،وتوفير التأطير القانوني
والتقني والمواكبة للسلطات والجماعات الترابية ،وكذا توفير خدمات عن بعد للمرتفقين
والمواطنين وذلك باحترام تام للتدابير الوقائية الحاجزية ضد تفشي فيروس كوفد .19
هذا وانسجاما مع توجهات الوزارة الوصية ،وبالنظر إلى التحديات اآلنية والمستقبلية
لبلدنا العزيز ،يستعرض هذا التقرير برنامج العمل المرتقب للوكالة الحضرية القنيطرة-
سيدي قاسم-سيدي سليمان والذي يعتبر خيطه الناظم باألساس اعتماد آليات اإلنصات
لنبض المجاالت بهدف تعزيز مقاومتها للمخاطر واألزمات وجاذبيتها لالستثمار
مستقبال ،والرفع من األداء لفعالية ونجاعة إداريتين كبيرتين ،وكذا تمكين الوكالة
الحضرية من االضطالع بدور فاعل كقاطرة ومحرك بالنسبة لمنظومة التعمير والعقار.
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يعيش وطننا الحبيب كباقي دول العالم منذ منتصف شهر مارس  2020في ظل ظرفية جائحة كوفيد،-19
مما جعله يواجه عدة رهانات ويرفع عدة تحديات على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي.

وتنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الهادفة إلى التصدي النتشار جائحة
كورونا المستجد (كوفيد  )19والتخفيف من تداعياتها السلبية على اقتصادنا وعلى وضعية عدد كبير من المغاربة
وكذا العمل على تجاوزها ،سارعت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة منذ اإلعالن عن هذا
الوباء شهر مارس الماضي إلى بذل كافة الجهود لتجاوز سلبيات هذه الظرفية الحرجة بهدف ضمان استمرار المرفق
العام ومواكبة الفاعلين من سلطات وجماعات ترابية ومستثمرين ومهنيي قطاع التعمير والبناء والمرتفقين وذلك
على مستوى كافة هياكلها ومكوناتها.

مواجهة أزمة كوفيد 19

وفي هذا اإلطار ،تعبأت الوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليمان على غرار باقي مكونات الوزارة
الوصية بهدف تنزيل التدابير واإلجراءات المنصوص عليها منذ اإلعالن عن حالة الحجر الصحي منتصف شهر مارس
 2020لمدة  3أشهر وذلك في مواجهة تفشي جائحة كورونا (كوفيد  )19بين أوساط الموظفين والمرتفقين وكذا
لضمان استمرارية المرفق العمومي من خالل تبسيط ورقمنة المساطر وتقديم الخدمات باعتماد التقنيات الحديثة
لإلعالم والتواصل.

ترؤس صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لجلسة عمل لتتبع تدبير جائحة فيروس كورونا المستجد بتاريخ  17مارس 2020

تدابير استباقية لمواجهة الجائحة العالمية
اتخاذ تدابير حاجزية داخلية:

تتبع الدراسات( :الفترة المرجعية :ينايرـ ماي )2019
50%

توفير أدوات تحسيسية
ومواد التعقيم والكمامات
مع مراقبة الحرارة

50%
تراجع بنسبة:

تراجع بنسبة:

تشكيل لجنة اليقظة لتتبع
احترام التدابير الحاجزية

تكثيف عمليات تنظيف
وتطهير المقرات والمرافق
وسيارات المصلحة

48%

25%

حصيلة تتبع دراسات وثائق التعمير

اعتماد نظام ديمومة على
مستوى مقر وملحقتي
الوكالة الحضرية

حصيلة تتبع الدراسات الخاصة

تتبع وتيرة االستثمار( :الفترة المرجعية  20 :مارس ـ  29ماي )2020
1345

136

48
تراجع بنسبة:

عقد اجتماعات تنسيقية
داخلية بواسطة تقنية
الفيديو عن بعد

16

أرقام تعكس فترة الحجر الصحي

تراجع بنسبة:

تراجع بنسبة:

33

45

طلبات اكتراء األراضي الجماعية

210

مذكرات المعلومات التعميرية

الملفات المدروسة

ميزانية الوكالة الحضرية( :الفترة المرجعية :ينايرـ ماي )2019

ضمان استمرارية المرفق العام برقمنة الخدمات المقدمة
3.898.828

5.415.415
تراجع بنسبة:

تراجع بنسبة:

1.416.995

520.000

مصاريف اإلسثتمار بالدرهم

إيرادات الخدمات المؤدى عنها

تعبئة وابتكار لتجاوز الجائحة العالمية

تسجيل حوالي  70 000مشاهدة إطالق كبسولة تعريفية
للخدماتالرقميةونشرهاعلىاليوتيوبمنذ 31مارس2020

100%

من الخدمات عن بعد عبر البوابة اإللكترونية
التفاعلية الجديدة باللغتين العربية
والفرنسية منذمنتصف شهر مارس 2020
إدماج الخدمات عن بعد الجديدة ضمن تطبيق
الهاتف الذكي -تعميري” -

دراسة طلبات الترخيص في التعمير بواسطة تقنية Visio
 Commissionعلى مستوى األقاليم الثالث منذ  16مارس 2020

المصادقة على الدراسات من خالل اجتماعات عن بعد
(إعادة هيكلة قطاعات الزاوية والرياح بالداللحة-
جماعة موالي بوسلهام ،خرائط القابلية للتعمير)... ،

التتبع عن بعد لعملية إدماج وثيقة تعمير مصادق
عليها ضمن البوابة
الجغرافية الوطنية لوثائق
التعمير المصادق عليها.
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تنظيم برنامج خاص تحت شعار:
رقمنة الخدمات وتبسيط المساطر من
أجل إعادة إنعاش قطاع التعمير والبناء“
تغطية إعالمية واسعة للتدابير المتخذة قصد مواجهة تفشي الجائحة على إذاعة مدينة إفم بمشاركة مهنيي
من طرف الجرائد الوطنية والبوابات اإللكترونية منذ  20مارس  2020قطاع التعمير والعقار ( 22ماي )2020

وعلى إثر اإلعالن عن نهاية فترة الحجر الصحي ،سارعت الوكالة الحضرية إلى إعداد
برنامج الخروج من الحجر الصحي على أساس جدولة زمنية لاللتحاق التدريجي بمقرات
العمل على  3مراحل ،وتزويد مداخل مقر وملحقتي الوكالة الحضرية بأجهزة قياس
الحرارة والتعقيم وكذا إحداث خلية داخلية للتتبع الدوري الحترام التدابير الوقائية.

من أجل تحقيق إقالع لقطاع التعمير والعقار

1

إنعاش االستثمار وتحسين إطار عيش المواطن
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اقليم القنيطرة :
الملك الخاص للدولة 45000 :
األراضي الجماعية 87867 :

اقليم سيدي قاسم
الملك الخاص للدولة 56330:
األراضي الجماعية 88393 :
اقليم سيدي سليمان
الملك الخاص للدولة 56330:

توزيع الرصيد العقاري العمومي بالهكتار

توزيع المراكز القروية الناشئة على مستوى المجال الترابي

إقليم القنيطرة )91%( 5979

إقليم سيدي قاسم )2%( 125

إقليم سيدي سليمان )7%( 443
توزيع مناطق االستثمار المتوفرة (مناطق صناعية ،سياحية ،تجارية
وخدماتية) على مستوى المجال الترابي بالهكتار

األراضي الجماعية 88393 :

من أجل تحقيق إقالع لقطاع التعمير والعقار

2

اليقظة ،اإلعالم والتواصل التعميري والمجالي

العمل على إحداث روابط تفاعلية
مع مختلف المراصد الموجودة
على مستوى الجهة من أجل
تسهيل تبادل المعطيات وترشيد
الجهود والموارد

تسريع إعادة تفعيل عمليات تحديد
الدواوير بهدف تأطير المجالات القروية
وتزويدها بأدوات التخطيط الترابي وذلك
قصد التشجيع والتنظيم الأمثل للاستثمار

مواكبة مرحلة الإقلاع باستراتيجية
ناجعة للتواصل الرقمي.

اللجوء إلى صور الأقمار الصناعية
وتكنولوجيا  Dronesمن أجل معالجة
وأخذ صور جوية وتدقيق البحث المجالي
وكذا حث الشركاء على استعمال التقنيات
الحديثة للإعلام والاتصال

توجيه البوابة الجغرافية لوثائق التعمير إلى
المساهمة في إنعاش الاستثمار من خلال
إبراز الأرصدة العقارية المخصصة للمناطق
السياحية والصناعية والخدماتية وتلك
المخصصة للتجهيزات ذات النفع العام.

تطوير فضاء مخصص للمستثمرين
على مستوى البوابة الجغرافية لوثائق
التعمير المصادق عليها..

3

تعزيز التحول الرقمي واالبتكار
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إستراتيجية تواصلية رقمية ناجعة
بهدف رسملة المكتسبات المحققة في مجال التحول الرقمي ،وضمان تموقع الوكالة الحضرية
كقطب الرحى لخلق منظومة محلية رقمية من أجل تحقيق إقلاع قطاع التعمير والبناء ،عملت هذه
الأخيرة على تنزيل استراتيجية واصلية رقمية أكثر نجاعة وفعالية مع محيطها الخارجي :

تنظيم ندوات بواسطة تقنيات المحاكاة عن بعد
في مواضيع ذات راهنية (دور التحول الرقمي
في تحقيق إقلاع قطاع التعمير والعقار خلال فترة
ما بعد الجائحة ،العالم القروي والإقلاع الاقتصادي
ما بعد كوفيد ،التحول الرقمي للمجالات)... ،؛

1

تكوين شبكة للروابط الخاصة بالتحول الرقمي
على مستوى شركاء الوكالة الحضرية بما فيهم
جامعة ابن طفيل؛

2

بهدف تعبئة أكبر وانخراط مهنيي قطاع التعمير
والعقار في تحقيق الإقلاع المنشود ،تنظيم حملة
تضامنية للتبرع بالدم المنظمة تحت شعار:
«المغرب بلادك  ...محتاج لدمك» يوم الجمعة
 26يونيو  2020بتنسيق مع مركز تحاقن الدم
بالمستشفى الإقليمي

3

تعزيز تواجد الوكالة الحضرية على شبكات
التواصل الاجتماعي(  (�Blog de l’AUKSS, Ins
)… ,tagram, LinkedIn؛

4

إطلاق منصات تفاعلية مع الشباب (مهندسون
معماريون ،مهندسون ،طلبة جامعيون ) ،وكذا
مع أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج
والمنتمية إلى المنطقة وذلك بهدف ملامسة
نظرتهم بالنسبة للفترة ما بعد الجائحة؛

5

المشاركة عن بعد في البرنامج الخاص تحت
عنوان « الإنعاش العقاري بإقليم القنيطرة:
انطلاقة قوية ما بعد أزمة كورونا» المنظم على
أثير إذاعة مدينة إفم وذلك بتاريخ  10يوليوز
2020؛

6

تكوين شبكة للروابط
الخاصة بالتحول
الرقمي

تنظيم ندوات
بواسطة تقنيات
المحاكاة عن بعد

2

المشاركة عن بعد
في البرنامج الخاص

1

3
تنظيم حملة
تضامنية للتبرع بالدم

4
تعزيز تواجد الوكالة
الحضرية على
شبكات التواصل
الاجتماعي

5

إطلاق منصات
تفاعلية مع الشباب

6

كبسولات
إنجاز
تعريفية للخدمات عن
بعد من الجيل الجديد

7
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تتبع تفعيل توصيات

التوصية

حصيلة التفعيل

المصادقة على التقريرين األدبي و المالي برسم سنة  - 2019تمت المصادقة باإلجماع على التقريرين األدبي والمالي
برسم سنة 2019
المصادقة على برنامج عمل الوكالة الحضرية برسم سنة
2020
الموافقة المبدئية على مشروع ميزانية الوكالة الحضرية
برسم سنة 2020

تمت المصادقة باإلجماع على برنامج عمل الوكالة
الحضرية برسم سنة 2020
تمت المصادقة باإلجماع على الموافقة المبدئية على
مشروع ميزانية الوكالة الحضرية برسم سنة 2020

الموافقة على توقيع اتفاقيات إطار للشراكة ما جاري بها العمل.
بين عماالت أقاليم القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي
سليمان والمجالس اإلقليمية الثالث والوكالة الحضرية
القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليمان قصد
إعداد مخططات مديرية للتحول الرقمي للمجاالت
الموافقة على توقيع اتفاقيات شراكة ما بين عماالت جاري بها العمل.
أقاليم القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان والمجالس
اإلقليمية الثالث والوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي
قاسم-سيدي سليمان والمديرية الجهوية للثقافة
وجامعة ابن طفيل والمجلس الجهوي للهيئة الوطنية
للمهندسين المعماريين لجهة الرباط-سال-القنيطرة
وإقليم وزان-منطقة القنيطرة وجمعية المنعشين
العقاريين والمجزئين بالقنيطرة قصد المحافظة ورد
االعتبار للموروث المعماري والعمراني للقرن العشرين

تقديم
تفعيال لألهداف المسطرة في البرنامج االستراتيجي للوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم -سيدي
سليمان  2021-2018وتثمينا لما تحقق خالل برامج عملها السابقة عملت هذه الوكالة خالل سنة 2020
على مواصلة إنجاز المشاريع والدراسات المبرمجة والسارية وفق مقاربة تراعي انتظارات مختلف الفاعلين.
كما دأبت الوكالة الحضرية على اعتماد آليات متنوعة ومتكاملة من أجل المساهمة في تقليص التفاوتات
المجالية بالعالم القروي وشبه القروي  .وتتوزع هذه اآلليات على ما هو استراتيجي كدراسة تحديد وترتيب
المراكز القروية الناشئة ودراسة النماذج المعمارية بالمجاالت القروية و ما هو عملياتي كدراسات تصاميم
إعادة الهيكلة و دراسات المواثيق المعمارية والمشاهد الحضرية ودراسات خرائط القابلية للتعمير باإلضافة
إلى اآلليات الهادفة إلى مواكبة الجماعات في تجاوز المعيقات واإلكراهات ذات الصلة بمجال البناء والتعمير
كآلية المساعدة المعمارية في الوسط القروي ومسطرة تحديد الدواوير وتبسيط المساطر المتعلقة بدراسة
طلبات رخص التعمير.
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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 للفرقاء المحليين للبحث 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
 ، 2020-2015فقد تميزت هذه السنة بدينامية استثنائية فيما يتعلق بتقوية بعض المجاالت بالدراسات
الخاصة وذلك بهدف الرفع من المستوى الحضري والتأطيري لهذه المجاالت وتقوية قدرتها االستقطابية
لالستثمارات وتنويع قدراتها االقتصادية.
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أوال  :تعميم التغطية
بوثائق التعمير
العرض الترابي لالستثمار

وفي هذا اإلطار ،مكنت وثائق التعمير المصادق عليها إلى حدود نهاية  2020من فتح ما يناهز 5600
هكتارا للتعمير .وستمكن هذه المناطق من ذون شك من تقوية القاعدة االقتصادية للمجاالت
القروية ودعم الساكنة النشيطة ،مع مراعاة الحفاظ على األراضي الفالحية ذات المردودية العالية
وكذا الثروة الغابوية والمناطق ذات الخصوصيات الطبيعية والبيئية.

العرض الترابي الخاص بمناطق
األنشطة اإلقتصادية
تقدر المساحة المبرمجة لمناطق األنشطة
اإلقتصادية،الصناعية ،السياحية  ،الخدماتية،
التجارية ...بوثائق التعمير المصادق عليها
بحوالي :

 3240هكتار
مناطق األنشطة اإلقتصادية المبرمجة بوثائق التعمير المصادق عليها
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1

4

-1منطقة اللوجيستيك بسيدي قاسم
-2منطقة تسويق المنتوجات الفالحية بسيدي سليمان
-3المنطقة المخصصة للكلية متعددة االختصاصات بسيدي قاسم

2

3

5

6

العرض الترابي الخاص بالمرافق
الصحية والتعليمية
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عدد المرافق الصحية المبرمجة بوثائق التعمير المصادق عليها  157 :مرفق بمعدل مرفق صحي واحد لكل 9209
نسمة و مؤشر أفضل من المعدل المرجعي والمقدر بمرفق صحي لكل  25000نسمة.
عدد المرافق التعليمية المبرمجة بوثائق التعمير المصادق عليها  157 :مرفق بمعدل مرفق تعليمي واحد لكل
 2370نسمة.

-4مناطق صناعية بمشرع بلقصيري واحد كورت
-5مناطق سياحية بالمهدية
-6منطقة التنشيط السياحي بأحد والد جلول بجماعة بنمنصور

المرافق الصحية

نسبة الساكنة لكل مرفق صحي

المرافق التعليمية

نسبة الساكنة لكل مرفق تعليمي

حصيلة دراسات وثائق التعمير

قامت الوكالة الحضرية خالل سنة  2020بتتبع مراحل إعداد والمصادقة ،همت  30وثيقة .وقد جاءت الحصيلة على
مستوى كل إقليم على الشكل التالي:

خريطة تغطية مجال التدخل بوثائق التعمير

 /1تصاميم تمت المصادقة عليها

استقرت نسبة التغطية بوثائق التعمير خالل سنة 2020
مقارنة مع سنة  2019في  % 92منها  % 100بالنسبة
للوسط الحضري و % 91بالنسبة للوسط القروي موزعة
حسب األقاليم الثالثة حسب الرسم البياني.

تطور عدد وثائق التعمير المصادق عليها سنويا ما بين  2002و2020

تطور نسبة التغطية بوثائق التعمير حسب السنوات

60وثيقة
مصادق عليها

05 49 06

تصميم النمو

تصميم التهيئة

مخطط توجيه
التهيئة العمرانية

30وثيقة

في طور الدراسة

02 26 02

تصميم النمو

تصميم التهيئة

مخطط توجيه
التهيئة العمرانية

اإلقليم

نوعية الوثيقة التعميرية

مكتب الدراسات المكلف

سيدي قاسم

تصميم تهيئة جماعة دار
الكداري وجزء من جماعة الرميالت

رشيد محفض
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 /4تصاميم في طور الدراسة
اإلقليم

 /2تصاميم في طور المصادقة
نوعية الوثيقة التعميرية

اإلقليم
القنيطرة
سيدي سليمان
سيدي قاسم

مخطط توجيه التهيئة العمرانية للقنيطرة الكبرى
تصميم التهيئة القطاعي لمحطة القطار القنيطرة

Archi MedStudio

تصميم تهيئة مركز كتامة بجماعة وادي المخازن

رشيد محفض

مخطط توجيه التهيئة العمرانية للقنيطرة الكبرى

Ayesa

تصميم تهيئة جماعة سيدي قاسم

تصميم تهيئة القنيطرة-الشليحات
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
تصميم تهيئة مركز سيدي بوبكر الحاج

مكتب الدراسات المكلف
Ayesa

نوعية الوثيقة التعميرية

القنيطرة

تصميم تهيئة مركز الصبيح بجماعة المناصرة

الموارد الذاتية للوكالة الحضرية

تصميم تهيئة مركز جماعة الصفصاف

تصميم تهيئة مركز العنابسة بجماعة المناصرة

رشيد محفض

 /3تصاميم في مرحلة اللجنة التقنية المحلية

تصميم تهيئة مركز الخضاضرة بجماعة عرباوة
تصميم تهيئة مركز موالي بوسلهام
تصميم النمو للتكتل القروي لمركز دار الحراق بجماعة الشوافع

اإلقليم

نوعية الوثيقة التعميرية

مكتب الدراسات المكلف

سيدي قاسم

في مرحلة اللجنة التقنية المحلية

تصميم تهيئة مركز عين
عريس بجماعة الحدادة
في مرحلة اللجنة التقنية المحلية
تصميم تهيئة مركز سيدي
Arhi-Maghrebine
محمد بنمنصور
في مرحلة اللجنة التقنية المحلية
تصميم تهيئة مركز عزيب
رشيد محفض
النيهي بجماعة السلفات
في مرحلة اللجنة التقنية المحلية
تصميم تهيئة مركز عزيب
Archi-Maghrebine
الشرادي بجماعة سيدي عزوز
رشيد محفض

القنيطرة

تقدم الدراسة
تصميم تهيئة مركز حكيوات بجماعة الرميالت
سيدي قاسم

تصميم النمو للتكتل القروي لمركز جماعة التكنة
تصميم تهيئة مركز المرابيح
تصميم تهيئة مركز توغيلت
تصميم تهيئة مركز بير الطالب
تصميم تهيئة مركز زكوطة
تصميم تهيئة مركز اللة يطو بجماعة القصيبية

سيدي سليمان تصميم تهيئة سيدي يحيى الغرب
تصميم تهيئة مركز بكارة بجماعة المساعدة
دراسة إعداد مخطط توجيه التهيئة العمرانية للقطبين الحضريين
سيدي قاسم -سيدي قاسم وسيدي سليمان
سيدي سليمان (مواكبة المصالح المركزية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير
واإلسكان وسياسة المدينة)

مكتب الدراسات المكلف

AYESA

رشيد محفض
الموارد الذاتية للوكالة
الحضرية
الموارد الذاتية للوكالة
الحضرية
مكتب الدراسات البكدوري
محمد
دراسات المدينة
الموارد الذاتية للوكالة
الحضرية

تقدم الدراسة
وثيقة المشاورات بخصوص تصميم
التهيئة بمقياس 0002/1

في مرحلة خيارات التهيئة
في مرحلة خيارات التهيئة
في طور الدراسة
في مرحلة التقرير التشخيصي والرهانات
االستراتيجية
في مرحلة خيارات التهيئة
في طور الدراسة

رشيد محفض

في مرحلة خيارات التهيئة

دراسات المدينة
رشيد محفض
رشيد محفض
رشيد محفض
ضفحم ديشر
ضفحم ديشر

في مرحلة خيارات التهيئة
في طور الدراسة
في طور الدراسة
في طور الدراسة
في طور الدراسة
في مرحلة خيارات التهيئة

AYESA

وثيقة المشاورات بخصوص تصميم
التهيئة

Archi-Maghrebine

في طور الدراسة

AREA

تقرير المرحلة الثانية من الدراسة
(استراتيجية التهيئة والتنمية وخريطة
مخطط توجيه التهيئة العمرانية)

 /5دراسات جديدة لوثائق التعمير
تمت خالل سنة  2020برمجة إعطاء االنطالقة لمسطرة طلبات العروض بالنسبة لدراسة تصميم تهيئة مركز قرية
بنعودة بإقليم القنيطرة ،و كذا تصاميم كل من مراكز سيدي محمد الشلح ،باب التيوكة ،دار العسلوجي بإقليم
سيدي قاسم ،باإلضافة إلى تصميم تهيئة مركز أزغار بإقليم سيدي سليمان .لكن ،ونظرا لتأثيرات األزمة الصحية
المتعلقة بجائحة كوفيد 19 -على ميزانية الدولة عموما وعلى الميزانيات القطاعية ،فقد تمت مراجعة ميزانية
الوكالة الحضرية القنيطرة سيدي قاسم سيدي سليمان وتأجيل برمجة هذه الدراسات إلى ميزانية سنة .2021

 /6التغطية بالصور الجوية العمودية والتصاميم اإلرجاعية
في إطار تعميم تزويد المجال الترابي لتدخل الوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليمان بمختلف
وثائق التعمير ،دأبت هذه األخيرة على توفير متطلبات هذه الوثائق والمتمثلة في التصاميم اإلرجاعية والصور
الجوية العمودية لمختلف مراكز الجماعات الترابية .وبهذا الخصوص ،فقد تم إعطاء االنطالقة وتتبع أشغال إنجاز
التصاميم اإلرجاعية والصور الجوية العمودية و ذلك في إطار صفقتين :
الصفقة األولى  )2019-AUKSS-15( :همت مركز جماعة قرية بن عودة بإقليم القنيطرة ومراكزالجماعات الترابية لكل من بير الطالب ،باب تيوكة ،سيدي محمد الشلح ،دار العسلوجي والشبانات بإقليم سيدي قاسم
وكذا مراكز الجماعات الترابية لكل من المساعدة وأزغار بإقليم سيدي سليمان وذلك على مساحة تناهز 0531هكتار؛

 /7مواكبة إعداد الدراسات الطبوغرافية و البحوث العقارية قصد إنجاز
دراسات تصاميم إعادة الهيكلة
وعيا منها بضرورة مواكبة الجماعات الترابية في ما يخص دراسات إعادة الهيكلة في كل من الوسط الحضري و المجال القروي ،تقوم الوكالة
الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليمان في إطار مختلف االتفاقيات المبرمة مع هذه األخيرة ،بمصاحبتها في إعداد الدراسات
الطبوغرافية و البحوث العقارية الضرورية للشروع في دراسات إعادة الهيكلة وذلك على جميع المستويات و إلى غاية الحصول على النسخة
األخيرة المصححة لهذه األشغال ،و ذلك من خالل المراقبة في إطار لجنة مختلطة تشكل فيها الوكالة الحضرية العمود الفقري.
اإلقليم القطاعات المعنية
قطاع النخاخصة التابع لمدينة القنيطرة

قيد الدراسة

انتهاء األشغال

قطاعات عزيب الصوديا والنجاجعة وأوالد الرياحي وأوالد بوعياد
.التابعة لسوق الثالثاء الغرب

تم إمداد الجماعة بدفتر التحمالت
وتحديد المناطق المشمولة بالدراسة

قيد انطالق الدراسة

دواوير تابعة لجماعة المكرن

تم إمداد الجماعة بدفتر التحمالت

قيد انطالق الدراسة

دراسة من إعداد الوكالة الحضرية

األشغال جارية

دراسة من إعداد الجماعة

انتهاء األشغال

،قطاعات بقباقة وعبدسالمية والمسجد التابعة لجماعة عرباوة

دراسة من إعداد الوكالة الحضرية

انتهاء األشغال

قطاع الظهور الكبار التابع لجماعة عامر السفلية

دراسة من إعداد الوكالة الحضرية

انتهاء األشغال

قطاعات الزاوية والرياح والداللحة التابعة لموالي بوسلهام

دراسة من إعداد الجماعة

انتهاء األشغال

األحياء الغربية ( 4قطاعات) وقطاع الجبيرات ،العبدسالمي و دوار
الجديد التابعة لمدينة سيدي سليمان

دراسة من إعداد الجماعة

انتهاء األشغال

دراسة من إعداد الجماعة

قيد انطالق الدراسة

قطاعات الحوارثة والمسيرة ووادي الذهب التابعة لجماعة أزغار

دراسة من إعداد الجماعة

قيد تصحيح المالحظات و اإلدالء
بالنسخة النهائية

قطاعات بريويكة وأوالد دواد وجزء من المركز التابعة لجماعة
الخنيشات

دراسة من إعداد الجماعة

قيد تصحيح المالحظات و اإلدالء
بالنسخة النهائية

قطاعات تابعة لجماعة حد كورت 7

تم اإلنتهاء من جل األشغال

قيد انطالق الدراسة

قطاع أوالد اضريد التابع لجماعة الشبانات

دراسة من إعداد الجماعة

قيد انطالق الدراسة

دواوير تابعة لجماعة تاوغيلت

دراسة من إعداد الجماعة

قيد تصحيح المالحظات و
اإلدالء بالنسخة النهائية

القنيطرة قطاع مركز الصبيح و دوار افزارة التابع لجماعة المناصرة
دواوير تابعة لجماعة اللة ميمونة

الصفقة الثانية :)2019-AUKSS-16( :همت مدينة سوق األربعاء وجزء من الجماعة الترابية لبني مالكوكذلك مركز الخضاضرة بالجماعة الترابية لعرباوة بإقليم القنيطرة ،وكذا مراكز الجماعات الترابية لتاوغيلت
وزكوطة ولمرابيح بإقليم سيدي قاسم وذلك على مساحة تناهز  5613هكتار.
كما تم إنهاء أشغال إنجاز التصاميم اإلرجاعية والصور الجوية العمودية لمراكز سلفات و الرميالت بإقليم سيدي
قاسم.

وضعية تقدم الدراسة

مالحظات

سيدي سليمان قطاع الشانطي التابع لمدينة سيدي يحي الغرب

وفي هذا اإلطار ،تم اعتماد تقنية جديدة ومبتكرة في إطار إنجاز التصاميم اإلرجاعية والصور الجوية العمودية
بجودة عالية الدقة المتمثلة في ( ،)DRONEبالنسبة لمركزي سيدي بوبكر الحاج بإقليم القنيطرة ومركز لاليطو
بالجماعة الترابية القصيبية بإقليم سيدي سليمان.
سيدي قاسم
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CARTE DAJF COUVERTURE
EN RESTITUTIONS
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ثانيا :من أجل تعمير
عملياتي ومستدام
 /1تكريس ممارسات حضرية متجددة ومستدامة
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دراسة تهيئة المشهد الحضري لقنطرة السكة الحديدية
بشارع يوسف بن تاشفين

دراسة تهيئة بناية الديوانة القديمة بجماعة عرباوة
في إطار المجهودات المبذولة من طرف الوكالة الحضرية للمحافظة على الموروث
المعماري والعمراني المتواجد بنفوذها الترابي قامت هذه األخيرة خالل سنة 2020
وبطلب من المجلس الجماعي لعرباوة ،بإعداد دراسة رد االعتبار للنقطة الحدودية القديمة
للخضاضرة بجماعة عرباوة وتهيئة المنطقة المحيطة بها .وتعتبر هذه البناية من
المعالم التاريخية والعمرانية المهمة بتراب الجماعة .وقد تم إعداد تصور لتهيئة
هذه النقطة مع الحفاظ على هيكل البناية وتغيير وظيفتها ليتماشى مع متطلبات
وتطلعات المنظومة المحلية حيث خصص لهذا المشروع غالف مالي من طرف وزارة
إعداد التراب الوطني واإلسكان والتعمير وسياسة المدينة من أجل إنجازه .وستعمل
الوكالة على مواكبة الجماعة في إعداد الدراسة التفصيلية إلنجاز هذا التصور وذلك في
إطار بروتكول اتفاق تم توقيعه بتاريخ  28أكتوبر  2020بمقر الجماعة تحت إشراف
السيد عامل إقليم القنيطرة.

كتكملة لألوراش الكبرى لتهيئة شوارع مدينة القنيطرة،
عملت الوكالة الحضرية خالل سنة  2020وبطلب من
السيد عامل إقليم القنيطرة على مواكبة المكتب
الوطني للسكك الحديدة في إعداد التصور النهائي
لتهيئة الواجهة األمامية لقنطرة السكة الحديدية على
مستوى شارع يوسف بن تاشفين وجنباتها والذي كان
موضوع عدة إجتماعات توجت بالموافقة في شهر نونبر
 2020على الصيغة النهائية للمشروع النهائي للواجهة.
وسيساهم هذا المشروع في تحسين جمالية ورونق
المدخل الجنوبي للمدينة.

دراسة تهيئة المحور الطرقي لمركز الداللحة بجماعة موالي بوسلهام
مواكبة لمشاريع المخطط اإلستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة إلقليم
القنيطرة  2020-2015والذي أعطى انطالقته صاحب الجاللة ،عملت الوكالة
الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليمان خالل سنة  2020وبطلب
من السيد عامل إقليم القنيطرة بإعداد دراسة تهيئة المحور الطرقي لمركز
الداللحة والذي يتضمن في محتواه تهيئة الساحات العمومية و المساحات
الخضراء إلى جانب تهيئة مدارتين ستنجز عليهما مجسمات تبرز المنتجات التي
تزخر بها المنطقة .وقد تمت المصادقة على هذه الدراسة خالل االجتماع الذي
ترأسه السيد عامل إقليم القنيطرة بمقر جماعة موالي بوسلهام بتاريخ 04
يونيو .2020
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دراستا التجديد الحضري للمنطقتين المحيطتين بمحطتي القطار لمدينتي سيدي
قاسم وسيدي سليمان
تهدف هاتين الدراستين إلى إعادة إحياء وظائف المنطقتين المحيطتين بمحطتي
القطار لمدينتي سيدي قاسم وسيدي سليمان واللتين تعتبران منطقتين مهمتين
وحيويتين بكل من سيدي قاسم وسيدي سليمان وذلك عبر عملية التجديد
الحضري التي تروم تجديد المجاالت الحضرية المتدهورة وتقوية االندماج
االجتماعي مع خلق مناطق لألنشطة والخدمات واإلسهام في تنمية المدينتين بشكل
عام ،ويتعلق األمر بكل من:
دراسة تأهيل مركز موالي بوسلهام
قامت الوكالة الحضرية خالل سنة  2020بتتبع
دراسة تأهيل مركز موالي بوسلهام التي تروم
الرفع من جودة المشهد العمراني والحضري
والرقي بهذا المركز الذي يعتبر موقعا سياحيا
بامتياز حيث تمت المصادقة على مرحلتها
األولى في شهر يونيو  2020خالل اجتماع موسع
انعقد بمقر جماعة موالي بوسلهام ترأسه السيد
عامل إقليم القنيطرة .وتتميز هذه الدراسة
كذلك بخلق مدينة خضراء بجوار المركز.

دراسة التجديد الحضري للمنطقة الصناعية القديمة ومحطة القطاربمدينة سيدي سليمان؛
دراسة التجديد الحضري للمنطقة المجاورة لمحطة القطار بمدينةسيدي قاسم؛
خالل سنة  2020قامت الوكالة الحضرية بتتبع الدراستين وذلك عبر عقد ورشتين
للتدارس بكل مدينة على حدة ،وذلك من أجل إشراك الفرقاء المعنيين والوقوف على
توجهاتهم حيث خلصت الورشتين إلى اقتراح مجموعة من المشاريع التي تم
إدراجها ضمن خيارات التهيئة المرتبطة بالمرحلة الثانية من الدراستين.

 2دراسات التأهيل الحضري وإعادة الهيكلة :
قامت الوكالة الحضرية بإعطاء االنطالقة وإعداد وإنهاء دراسات إلعادة الهيكلة ،همت  06قطاعا خصت  71جماعة تابعة لألقاليم
الثالثة .وتجدر اإلشارة إلى أن  42دراسة من مجموع الدراسات التي أعطيت انطالقتها خالل سنة  2020متوقفة وذلك راجع باألساس إلى عدم
توفرها على الدراسات الطبوغرافية والبحوث العقارية ،وقد تمت إلى نهاية سنة  2020المصادقة على  53دراسة بنسبة  %79على مساحة
 818,6هكتارا في حين ال زال مركز واحد قيد الدراسة .وهو ما يشكل تطورا هاما بالمقارنة مع سنة  2019التي عرفت المصادقة على 91
تصميما بالرغم من الظروف التي عرفتها المملكة خالل هذه السنة و المتعلقة بتفشي وباء كورونا ،حيث قامت الوكالة الحضرية بمجهودات
جبارة تمثلت في المصادقة على مجموعة من الدراسات التي تم انجازها بمواردها الذاتية والتي وصلت إلى  42دراسة بنسبة مهمة قدرت
بحوالي  %86من مجموع الدراسات المصادق عليها.

اإلقليم

الجماعة
القنيطرة

قطاع النخاخصة

الوكالة الحضرية

قيد الدراسة

سيدي عالل
التازي

قطاع أوالد بوعلي

الوكالةالحضرية

تمت المصادقة عليه

سوق الثالثاء
الغرب

قطاعات عزيب الصوديا
والنجاجعة وأوالد الرياحي وأوالد
بوعياد

رشيد محفظ

متوقفة

عرباوة،

قطاعات بقباقة وعبدسالمية
والمسجد

عمر اإلدريسي

تمت المصادقة عليهم
والمرحلة الثالثة قيد التصحيحات

عمر اإلدريسي

تمت المصادقة عليه
والمرحلة الثالثة قيد التصحيحات

موالي
بوسلهام

قطاعات الزاوية والرياح والداللحة

Archi Maghrébine

تمت المصادقة عليها

سيدي
سليمان

األحياء الغربية ( 21قطاعا)

Archi Maghrébine

متوقفة

جماعة أوالد
بنحمادي

قطاعي أوالد بوتابت وبومعيز

الوكالة الحضرية

المخططين الهيكليين للقطاعين تمت
المصادقة عليهما

سيدي يحي
الغرب

قطاع الشانطي

عمر اإلدريسي

متوقفة

دار بلعامري

قطاع مركز دار بلعامري

الوكالة الحضرية

تمت المصادقة عليه

أزغار

قطاعات الحوارة والمسيرة
ووادي الذهب

عمر اإلدريسي

متوقفة

دار الكداري

قطاعين  1و 2والبطابطة وبني
كمرة

رشيد محفظ

تمت المصادقة على المخططات الهيكلية

جرف الملحة

قطاع الكدادرة

الوكالة الحضرية

الشبانات

قطاع أوالد اضريد

الوكالة الحضرية

متوقفة

الحوافات

 21قطاعا التابع لتراب الجماعة

الوكالة الحضرية

تمت المصادقة على المخططات الهيكلية

حد كورت

 7قطاعات تابعة لتراب الجماعة

رشيد محفظ

تمت المصادقة على المخططات الهيكلية

الخنيشات

قطاعات بريويكة وأوالد دواد
وجزء من المركز

عمر اإلدريسي

متوقفة

القنيطرة

الدراسة

عامر السفلية قطاع الظهور الكبار

سيدي
سليمان

سيدي
قاسم
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مكتب الدراسات المكلف

وضعية تقدم الدراسة

 .3التنمية المندمجة والمستدامة
للجماعات ذات الصبغة القروية

خريطة وثائق إعادة الهيكلة للمراكز القروية المستفيدة من المخطط اإلستراتيجي

 .4تقوية قدرات المجاالت على مواجهة المخاطر

دراسات القابلية للتعمير:

تنمية المراكز القروية الصاعدة :
خالل سنة  2020وفي سياق مواكبة المخطط االستراتيجي
للتنمية المندمجة والمستدامة إلقليم القنيطرة -2015-
 2020ودعما للمبادرات التنموية لبعض الجماعات ذات الطابع
القروي ،قامت الوكالة الحضرية بإعداد تصاميم إعادة
الهيكلة والتأهيل الحضري لمجموعة من المراكز القروية
الصاعدة شكلت العمود الفقري وإطارا لتنزيل مختلف
االستثمارات العمومية.

خريطة دراسات خرائط القابلية للتعمير
في إطار البرنامج الوطني للتدبير المندمج للمخاطر الطبيعية والذي تسهر
عليه وزارة الداخلية بشراكة مع البنك الدولي ،تم خالل سنة  2020التتبع
والمصادقة على دراستين لخارطتي قابلية التعمير 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.

 5اإلرتقاء بالجودة المعماريةو العمرانية و بالمشهد
الحضري

 -6المساهمة في تتبع
الدراسات الخاصة إلى جانب
المتدخلين المعنيين
 -1.6الدراسة المتعلقة بالتنقل الحضري
لمدينة القنيطرة

في إطار تعزيز الجودة المعمارية والعمرانية
والمشهدية لحواضر مجال تدخلها ،قامت
الوكالة الحضرية خالل سنة  2020بإعطاء
اإلنطالقة لدراستين متعلقتين بالمواثيق
المعمارية والعمرانية والمشهدية لكل من
مركز سيدي عالل التازي و دار بلعامري.
و ترمي هذه الواثيق إلى:
تحسين إطار العيش و ذلك بإنشاء حدائق عامةوساحات مفتوحة ذات جودة عالية
إضفاء نوع من التناسق بين أهم مكوناتالمشهد الحضري كالواجهات والفضاءات
العمومية ومداخل المراكز والمحاور الطرقية
الرئيسية ....

خريطة دراسات ميثاق الهندسة المعمارية والعمرانية :

ساهمت مصالح الوكالة الحضرية في تتبع
الدراسة المتعلقة بإنجاز مخطط التنقل
الحضري لمدينة القنيطرة والمصادقة
عليها وتم السهر على تنسيق كافة
التوجهات المنبثقة عن هذا المخطط مع
توجهات تصميم تهيئة مدينة القنيطرة
الذي يوجد قيد الدراسة .كما تم خالل هذه
السنة وبناءا على طلب من السيد عامل إقليم
القنيطرة بإعداد تصور لمحطات وقوف
الحافالت بمدينة القنيطرة من أجل إضفاء
صبغة جمالية على المدينة كما تم كذلك
إعداد نموذج لشكل الحافالت التي ستجوب
أرجاء المدينة.
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ثالثا :تحسين إطار العيش و إنعاش
مناخ األعمال وتوفير المواكبة

 -2.6اللجنة المحلية للسير والجوالن لمدينة القنيطرة
عدد الجوالت

عدد المعاينات

المعدل الشهري للجوالت

225

2

21
 -3.6حماية المدن من الفيضانات:

-1حصيلة أنشطة التدبير المجالي برسم سنة :2020

وهمت هذه العمليات:
•المشاركة في أشغال اللجنة اإلقليمية لتتبع إنجاز التجهيزات الخاصة بالحماية من الفيضانات بكل من جماعة
سيدي قاسم و جماعة دار الكداري .وكذاتتبع مجموعة من الدراسات المتعلقة بحماية المدن سيدي يحي
الغرب وسيدي سليمان ومشرع بلقصيري وسوق األربعاء من الفيضانات.

 1.1المشاريع المدروسة خالل سنة 2020
تميزت سنة  2020بدراسة ما مجموعه  0235ملف طلب ترخيص بمعدل أكثر من  12ملف خالل كل يوم عمل
مفتوح ،حيث شكلت الملفات التي حظيت منها بالرأي الموافق نسبة مهمة تتجاوز.5,48%

 -4.6دراسات التأثير على البيئة
من أجل تمكين قطاع التعمير من المساهمة الفعالة في تشجيع االستثمار ،تساهم الوكالة الحضرية أثناء استدعائها من طرف
المركز الجهوي لالستثمار في التأطير التقني والقانوني لمختلف المشاريع االستثمارية كما تشارك أثناء استدعاءها من طرف هذا
األخير في إطار أشغال اللجنة الجهوية لالستثمار واللجنة الجهوية لدراسة التأثير على البيئة.
فبالرغم من الظروف الصعبة لجائحة
كورونا التي عرفها العالم عامة
اإلقليم
وقطاع التعمير خاصة ،شاركت
الوكالة الحضرية برسم سنة 2020
بما مجموعه  41مشروعا لدراسة
موافق
التأثير على البيئة بمختلف األنشطة
االقتصادية حيث يعتبر هذا العدد ال القنيطرة غير موافق
بأس به مقارنة مع السنوات الفارطة
ملف لإلتمام
وذلك بفضل التكنولوجيا الحديثة
موافق
والعمل عن بعد إذا اقتضى الحال.
قاسم
سيدي
غير موافق
تتوزع هذه الدراسات على األقاليم
الثالث التابعة لنفوذ الوكالة الحضرية
القنيطرة-سيدي قاسم -سيدي
سليمان كما في الجدول التالي :

المشاريع
نوعية المشروع

عدد
الدراسات
باحة الخدمات
واالستراحة

استغالل المقالع
والمسطحات
الملحية

التطهير
السائل

مشروع صناعي
معصرة
الزيتون

مشاريع
أخرى

24

10

7

6

1

0

14

1

10

1

1

1

ملف لإلتمام
موافق

سيدي
سليمان

المجموع

غير موافق

3

0

0

2

0

1

رأي اللجنة

4

المشاريع الكبرى

12
1
1
1
1

المجموع

ملف لإلتمام
موافق

30

غير موافق
ملف لإلتمام

11

17

9

2

2

المشاريع
الصغرى

4220

79%

3957

246

17

94%

17
3

1

41

مجموع
الملفات المدروسة

الرأي
الموافق

الرأي غير
الموافق

ملفات
مفتوحة

نسبة الرأي
الموافق

5
6

1100

5320

21%

100%

539

4496

352

598

209

226

49%

84,5%

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

القنيطرة

سيدي سليمان

سيدي قاسم

58

دائرة أحواز القنيطرة

77

57

26

32

135

44

44

24

31

99

55

5

13

40

6

9

48

18

56
09

سوق األربعاء الغرب

68

91

7

0

دائرة أحواز القنيطرة

395

92

36

0

431

دائرة بنمنصور

13

81

3

0

16

دائرة اللة ميمونة

49

91

5

0

54

دائرة بنمنصور

دائرة سوق األربعاء الغرب

6

75

2

0

8

دائرة اللة ميمونة

22

دائرة سوق الثالثاء الغرب

17

89

0

2

19

دائرة سوق األربعاء الغرب

33

69

سيدي سليمان

230

87

32

1

263

دائرة سوق الثالثاء الغرب

34

61

4

سيدي يحيى الغرب

83

88

10

1

94

سيدي سليمان

6

67

2

1

دائرة سيدي سليمان

18

90

2

0

20

سيدي يحيى الغرب

5

36

6

3

14

دائرة القصيبية

136

92

10

1

147

دائرة سيدي سليمان

37

39

42

15

94

سيدي قاسم

210

85

26

11

247

دائرة القصيبية

25

30

52

8

85

جرف الملحة

97

98

2

0

99

سيدي قاسم

6

30

7

7

20

دار الكداري

7

87

1

0

8

جرف الملحة

4

40

4

2

10

مشرع بلقصيري

15

100

0

0

15

دار الكداري

1

100

0

0

1

حد كورت

1

50

1

0

2

مشرع بلقصيري

1

14

5

1

7

دائرة بهت

47

100

0

0

47

حد كورت

0

-

0

0

0

دائرة الغرب بني مالك

38

100

0

0

38

دائرة بهت

0

-

0

0

0

دائرة الشراردة

46

100

0

0

46

دائرة الغرب بني مالك

1

33

2

0

3

دائرة ورغة

24

92

2

0

26

دائرة الشراردة

48

87

5

2

55

دائرة تالل الغرب

19

100

0

0

19

دائرة ورغة

13

57

4

6

23

246

17

4220

دائرة تالل الغرب

4

المجموع

94

75

سوق األربعاء الغرب

16

41

17

6

39

المهدية

483

93

34

92

1

518

المهدية

18

64

7

3

28

القنيطرة

1955

96

89

73

0

2028

القنيطرة

144

45

128

51

323

الجماعات الترابية
أو الدوائر

95

الرأي غير
الموافق

ملفات مفتوحة أو تم
إرجاء البت فيها

الجماعات الترابية

الرأي غير
الموافق

ملفات مفتوحة
أو تم إرجاء البت
فيها

الرأي الموافق

3957

النسبة المائوية للرأي
الموافق %

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

اإلقليم

74,6

القنيطرة

12,4
سيدي سليمان

أو الدوائر

13
سيدي قاسم

100

المجموع

الرأي الموافق

539

النسبة المائوية للرأي
الموافق%

51

36

60

36

49

المجموع%

6

1

11

352

209

1100

69,8

18,4

11,8

100

 2.1قراءة مجالية في وتيرة االستثمارات برسم سنة 2020

بفعل تداعيات جائحة كرونا ،عرفت سنة  2020تراجعا في عدد المشاريع المدروسة
على مستوى األقاليم الثالث مقارنة مع سنة  9102نسبته 18,6%-مقابل 25%-
على الصعيد الوطني.
أكبر نسبة تراجع في عدد الملفات المدروسة مقارنة مع سنة  2019سجلها إقليم
سيدي قاسم بحوالي  ،56%يليه إقليم سيدي سليمان بنسبة  27%-؛ في حين
عرف إقليم القنيطرة انخفاضا طفيفا نسبته .2%-
هذا وقد سجل الوسط القروي تراجعا أكبر في عدد الملفات المدروسة ()30%-
مقارنة مع الوسط الحضري (.)12,7%-

تشكل مشاريع السكن القروي ما يناهز  %03من المشاريع الكبرى المدروسة على مستوى
األقاليم الثالث ،تليها فئة المرافق العمومية والخاصة بنسبة  %4,52ثم مشاريع العمارات
السكنية والمشاريع التجارية والخدماتية على التوالي بنسب % 71و .%21أما فيما يخص
المشاريع الصناعية والفالحية والسياحية ،فهي تمثل نسبا ضعيفة ال تتجاوز على التوالي %4
و %3,3و.%4,0
هذا ،وتختلف هذه النسب من مجال ترابي آلخر ،حيث يعرف إقليما سيدي سليمان وسيدي قاسم
هيمنة كبيرة لمشاريع السكن القروي بنسب تناهز على التوالي %86و %93مقارنة مع إقليم
القنيطرة ( )%6,81؛ مما يعكس الطابع القروي لهذين اإلقليمين وعدم قدرة منظومتهما
الحضرية على خلق دينامية اقتصادية موازية كفيلة بتوسيع القاعدة االقتصادية داخل
اإلقليمين وتنويعها.
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حوالي  %47من المشاريع المدروسة خالل سنة  2020بالوسط الحضري تتركز بالمجال
الترابي لجماعتي القنيطرة ومهدية ؛ مما يكرس الطبيعة الحضرية لهذا المجال وقدرته
االستقطابية العالية .من جهة أخرى ،يلفت هذا المعطى النظر إلى ضرورة العمل على تقوية
األدوار االستقطابية والتأطيرية التي يجب أن تضطلع بها باقي مكونات المنظومة الحضرية
خاصة المدن الصغرى والمتوسطة التي تعرف دينامية عمرانية جد ضعيفة (حد كورت ،دار
الكداري ومشرع بلقصيري).

تمثل مشاريع السكن القروي الفردي والمرافق ما يناهز  %38من مجموع الملفات
المدروسة بالوسط القروي لألقاليم الثالث خالل سنة  .2020في حين لم تتجاوز المشاريع
ذات الطابع االقتصادي (المشاريع الفالحية والصناعية والسياحية والتجارية والخدماتية)
نسبة .%11
هذا وقد سجل الوسط القروي على العموم خالل سنة  2020تراجعا ملحوظا في عدد الملفات
المدروسة مقارنة مع سنة  2019خاصة على صعيد إقليمي سيدي قاسم وسيدي سليمان ؛
فيما سجل المجال القروي إلقليم القنيطرة استقرارا في عدد هذه الملفات بحيث يعكس
هذا األمر هشاشة البنية االقتصادية واالجتماعية لعدد من المجاالت الترابية.

 3-1حصيلة تفعيل التدابير التحفيزية االستثنائية برسم سنة 2020

30%

مر تطور عدد ملفات طلبات رخص التعمير خالل سنة  2020من أربع مراحل أساسية /1 :مرحلة ما قبل ظهور جائحة كوفيد  19وبداية
الحجر الصحي /2 ،مرحلة الركود أو التراجع الكبير إبان فترة الحجر الصحي ( 71%-مقارنة مع  /3 ،)2019مرحلة التعافي /4مرحلة اإلقالع.
بفضل تفعيل حزمة من اإلجراءات والتدابير المتخذة على الصعيدين المركزي والمحلي ،تمكن قطاع التعمير والبناء من التعافي السريع
وذلك من خالل ما يلي :
-1تفعيل الدورية الوزارية عدد  902بتاريخ  12ماي  2020بخصوص إعادة دراسة المشاريع العالقة برسم سنتي  2019و 2020
وتبسيط مسطرة دراسة طلبات رخص التعمير؛
-2تفعيل الدورية المشتركة عدد  2760/D1205بخصوص أشغال تجهيز التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وآجال إنجازها؛
-3تفعيل الدورية المشتركة عدد  2761/D1206القاضية بتأجيل العمل بالمذكرتين التقنيتين الخاصتين بالوقاية من أخطار
الحريق والهلع والنجاعة الطاقية بالمباني إلى غاية الفاتح من شهر يناير 2021؛
-4إعمال مساطر التدبير الالمادي لطلبات رخص التعمير وتعميمها.

من المشاريع برسم سنة
 2020تمت دراستها في
إطار مساطر التدبير الالمادي

بزيادة قدرها
مقارنة مع سنة 2019

+45%
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لقد مكن تفعيل مقتضيات الدوريات الوزارية أو البين وزارية الصادرة خالل شهري ماي ويونيو من سنة  2020من إعطاء دفعة قوية
لقطاع البناء والتعمير والتجاوز السريع لتداعيات جائحة كوفيد .إلى جانب ذلك ،فقد كان لمساطر التدبير الالمادي لطلبات رخص التعمير
دور مهم في تجاوز تداعيات األزمة حيث تمت دراسة ما يناهز  %30من الملفات عن طريق كل من المنصة الرقمية للشباك الوحيد
لجماعة القنيطرة والمنصة الرقمية «رخص» على صعيد الشباك الوحيد لجماعة سيدي قاسم.

-2حصيلة األنشطة القانونية والعقارية:

 1.2المشاريع االستثمارية المعروضة على أنظار اللجنة الجهوية الموحدة لالستثمار
2019
2020

تبعا للتوجهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الالمركزية وتشجيع االستثمار ،تم استصدار القانون رقم  18-47المتعلق بإصالح المراكز الجهوية
لالستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة لالستثمار حيث تشارك الوكالة الحضرية في أشغال اجتماعات اللجنة الجهوية الموحدة لالستثمار المنبثقة
عن هذا القانون
وفي هذا اإلطار ،تمت دراسة  30مشروعا استثماريا خالل سنة  2020همت قطاعات مختلفة ،حيث تحرص الوكالة الحضرية قدر اإلمكان على التأكد
من مدى مالئمة المشاريع االستثمارية مع القوانين واألنظمة الجاري بها العمل في ميدان التعمير ،وكذا الحرص على تنوير اللجنة وتمكينها من اآلليات
الكفيلة بإدماج المشاريع في محيطها

2019

كما نقدم مقارنة بين سنتي  2019و،2020
ويظهر جليا التأثير الواضح للجائحة على
 المذكرات اإللكترونيةوفي إطار اإلجراءات االحترازية المرتبطة بانتشار جائحة تقديم طلبات مذكرة المعلومات التعميرية
كوفيد،19تم اعتماد تقنية مذكرة المعلومات
التعميرية اإللكترونية ،حيث تمت االستجابة لطلبات
المواطنين من خالل الموقع الرسمي للوكالة الحضرية
وتقنيات التواصل عن بعد ،مع االحترام التام لألجل
المخصص إلعداد هذه الطلبات حيث مكنت هذه
التقنية من تقليص مدة دراسة هذه الطلبات،هذا
دون المساس بقيمة وحجية مذكرة المعلومات
الممنوحة وذلك من خالل اعتماد تقنية التوقيع
اإللكتروني ،حيث تمت دراسة  68طلب في هذا الشأن

 2.2تقديم مذكرات المعلومات التعميرية
المذكرات الورقية :تهدف مذكرة المعلومات التعميرية إلى تحديد التخصيص العمراني للعقارات ،وتعد من أهم الوثائق اإلدارية التي تمنحها الوكالة
الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليمان لكل طالب وفقا للقوانين والقرارات المعمول بها في أجل ال يتعدى  48ساعة عمل
احتراما للقوانين المعمول بها من جهة ،وكذا لمعايير منظومة الجودة من جهة أخرى؛ وذلك بالنظر لحصول الوكالة على شهادة الجودة
للخدمات المقدمة للمواطنين وللجهات الخارجية الفاعلة في مجال مهامها .ولقد سلمت الوكالة الحضرية ما مجموعه  377مذكرة
.معلومات تعميرية 274 :على صعيد إقليم القنيطرة و  56على صعيد إقليم سيدي قاسم و47على صعيد إقليم سيدي سليمان
.كما تجدر اإلشارة إلى أن الوكالة الحضرية قامت بمعالجة  87طلب مذكرات معلومات تعميرية مقدمة لمجموعة من اإلدارات والجماعات الترابية
تطور عدد مذكرات المعلومات
التعميرية المسلمة خالل سنة 2020
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 3.2المساهمة في إطالق البوابة الوطنية لوثائق التعمير المصادق عليها
تبعا للتوجهات الحكومية الرامية إلى تبسيط المساطر
اإلدارية تسهر وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير
واإلسكان وسياسة المدينة على إطالق بوابة جغرافية
.وطنية تضم جميع وثائق التعمير المصادق عليها
وفي هذا السياق ،قامت الوكالة الحضرية بنشر
جميع تصاميم التهيئة المصادق عليها على
مستوى نفوذها الترابي والمتمثلة في 47
تصميم تهيئة مصادق عليه تغطي جماعات
.أقاليم القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان

- 3.4.2االستشارات القانونية

 4.2المواكبة القانونية و معالجة ودراسة الشكايات و اختيار األراضي
 1.4.2توفير التأطير القانوني والتقني قصد إنجاز التجهيزات العموم
في إطار أشغال اللجنة اإلدارية المكلفة باختيار المواقع
المؤهلة الحتضان المرافق و التجهيزات العمومية ،قامت
مصالح الوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي
سليمان خالل سنة  2020بمواكبة أشغال  22لجنة ( 22بإقليم.
القنيطرة 31،بإقليم سيدي قاسم و 02بإقليم سيدي
سليمان) حيث تصب مجمل هذه االستشارات في إطار تفعيل
دور الوكالة الحضرية المتمثل في المصاحبة التقنية التي
تقدمها هذه األخيرة للجماعات الترابية التابعة لمجال تدخلها
الرياضة

16%

الخدمات

38%

الصحة

18%

التعليم

22%

الصناعة

4%

العبادة

2%

القطاع

االقليم
العبادة

المجموع
الخدمات

الرياضة

الصناعة التعليم الصحة

القنيطرة

0

2

2
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1

8

21

سيدي قاسم

1

0

8

2

19

1

31

سيدي سليمان

0

0

2

0

0

0
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المجموع

1

2

12

10

21

9
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توصلت الوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم خالل سنة 2020
بما مجموعه  33استشارة ،منها  21بإقليم القنيطرة و 08بإقليم
سيدي قاسم و 04بإقليم سيدي سليمان ،حيث تصب مجمل هذه
االستشارات في إطار تفعيل دور الوكالة الحضرية المتمثل في
المصاحبة التقنية والقانونية التي تقدمها هذه الوكالة للجماعات
الترابية التابعة لنفوذها ،محاولة منها في إيجاد الحلول المالئمة والصيغ
التوافقية لبعض اإلشكاالت التعميرية وذلك تطبيقا للقوانين المعمول
بها في مجال التعمير وتتوزع هذه االستشارات على الشكل التالي

- 4.4.2اليقظة القانونية
-التحسيس بمقتضيات الدوريات الصادرة في مجال التعمير
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 2.4.2دراسة ومعالجة الشكايات
تبعا للتوجهات الوزارية الرامية إلى االهتمام بشكايات
المواطنين واإلنصات إليهم ،والمستلهمة من الخطب
الملكية السامية ،تولي الوكالة الحضرية القنيطرة-
.سيدي قاسم عناية خاصة بالشكايات الواردة عليها
وفي هذا الصدد ،توصلت الوكالة الحضرية خالل سنة
 2020بما مجموعه 158شكاية ،منها 113بإقليم القنيطرة
.و 31بإقليم سيدي قاسم و 14بإقليم سيدي سليمان
مواضيع
الشكايات
هذه
همت
وقد
مختلفة في مجال التعمير حيث تمت دراستها
بتنسيق مع المصالح المعنية والبت فيها في اآلجال القانونية بعد القيام بالبحوث الميدانية والتحريات الالزمة،
وذلك وفقا لما تقتضيه القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال وتتوزع هذه الشكايات على الشكل التالي

الجديدة
القوانين
بمقتضيات
التحسيس
إطار
في
وعلى
بفرقائها؛
الحضرية
الوكالة
عالقة
تهم
التي
إثر صدور الدوريتين المشتركتين بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب
الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة الصادرتين على التوالي تحت عددي
 1205/2760و 2761/1206بتاريخ  18يونيو  2020والمتعلقتين على التوالي
بأشغال تجهيز التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وأجال إنجازها وكذا تفعيل
مقتضيات ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق
المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية
والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها ،تم
تنظيم لقاءات تواصلية لفائدة السادة رجال السلطة والجماعات الترابية والمصالح
الالممركزة وكذا مهنيي قطاع التعمير والبناء على صعيد عماالت القنيطرة
وسيدي قاسم وسيدي سليمان وتحت رئاسة عمال هذه األقاليم هدفت إلى
مناقشة المستجدات التي عرفها القطاع خصوصا تلك التي تهم أشغال التجزئات
العقارية والمجموعات السكنية و آجال إنجازها ،وكذا تنفيذ مقتضيات ضابط البناء
العام المحدد لشكل و شروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص
التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات والمجموعات السكنية و تقسيم
العقارات والنصوص الصادرة بتطبيقها ،وذلك من حيث الشق التقني والقانوني

توزيع االستشارات القانونية حسب نوعيتها ومصدرها
مصدر االستشارة

وثائق
التعمير

إبداء الرأي

اإلدارات
العمومية

3

0

رخص
التعمير

مواضيع أخرى
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6

1

10
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0
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21
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 2.5.2توفير التأطير التقني والقانوني لطلبات كراء أو اقتناء األراضي الساللية

تتبع المنازعات اإلدارية المعروضة على المحاكمتحرص الوكالة الحضرية على متابعة ملفات المنازعات المعروضة أمام المحاكم والتي تهم
مجال اختصاصها محاولة منها في 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 والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات

 -5.2تأطير التعمير وإنعاش االستثمار بالعالم القروي
 -1.5.2تحديد الدواوير كآلية من آليات تبسيط مساطر البناء بالعالم القروي
بهدف تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء للسكن في العالم
القروي والتي تنص على مجموعة من التدابير المتعين اتخاذها
في إطار المقاربة الجديدة لتأطير التعمير والبناء في المجاالت
القروية ،ومنها آلية تحديد مدارات الدواوير التي تعرف ضغطا
عمرانيا كبيرا ،عملت مصالح الوكالة الحضرية على تحديد
مجموعة من الدواوير وتوثيق ذلك في خرائط جوية مرفوقة
بمقتضيات تنظيمية ملزمة تم االتفاق بخصوصها مع جميع
.المتدخلين في عملية دراسة طلبات رخص البناء بالوسط القروي
وعليه ،فقد تم تحديد سنة  2020ما مجموعه  39دوار جلها بإقليم
سيدي قاسم ليتم تغطية ما مجموعه 366هكتار بالمقارنة
مع  77دوار التي تم تحديدها سنة  2019وذلك بتراجع يقدر
.بحوالي  % 38بالنظر للهدف السنوي المتمثل في تحديد  50دوارا
وفيهذااإلطار،ومنذانطالقهذهالعمليةقامتالوكالةالحضريةعلىمدى
 4سنوات منذ  2017بتحديد ما مجموعه  275دوارا وتغطية  6317هكتار

اإلقليم

الجماعات المعنية

المساحة
عدد
الدواوير المغطاة هكتار

القنيطرة
6جماعات

بنمنصور-المناصرةالمكرن-سيدي عالل التازي-بني مالك-عامر
السفلية

124

4314

سيدي قاسم6
جماعات

أوالد النوال-المرابيح-تاوغيلت-الخنيشات-
التكنة-زكوطة

58

578

سيدي سليمان 9
جماعات

أزغار-دار بلعامري-عامر الشمالية-
الصفافعة-بومعيز-المساعدة-أوالد بن
حمادي-أوالد احسين

93

1425

المجموع
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المجموع

عدد الدواوير

79

80

77

39

275

المساحة المغطاة
هكتار

1266

1685

3000

366

6317

توصلت الوكالة الحضرية القنيطرة-
سيدي قاسم-سيدي سليمان خالل
سنة  2020بما مجموعه  115طلب رأي
بخصوص طلبات الكراء أو االقتناء بالنسبة
لألراضي الساللية  :منها 110بإقليم القنيطرة
و 05بإقليم سيدي سليمان؛ حيث تصب
مجمل هذه االستشارات في إطار تفعيل دور
الوكالة الحضرية المتمثل في المصاحبة
التقنية التي تقدمها هذه األخيرة
.للجماعات الترابية التابعة لمجال تدخلها
ونستخلص أن الطلبات األوفر تتعلق بطلبات
لصالح مشاريع فالحية بما مجموعه
 82طلب الحتضان هذه النوعية من
المشاريع هي على صعيد إقليم القنيطرة
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طلبات كراء أو اقتناء األراضي الساللية 2019 -

المالحظ أن طلبات الكراء عرفت وتيرة ثابتة خالل ثالث أشهر األولى لسنة  ,2020و مع ظروف الجائحة
عرفت هذه الطلبات انخفاضا واضحا وصل إلى كون شهرأبريل لم يسجل أي طلب كراء او اقتناء

2

22

82

طلبات كراء أو اقتناء األراضي الساللية 2020 -

115

-تتبع نظام إدارة الجودة

1

لقد تم تسليم السيدة وزيرة إعداد التراب
الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة
شهادة الجودة حسب المعيار الدولي إيزو
 9001صيغة  2015بالنسبة لنظام إدارة الجودة
المعتمدة على مستوى الوكالة الحضرية وذلك
على هامش أشغال الدورة التاسعة عشر لمجلسها
اإلداري المنعقد بمقر عمالة إقليم سيدي
قاسم بتاريخ  10مارس .2020
ولقد تمكنت الوكالة الحضرية بفضل اعتمادها
على هذه المنظومة من ضمان استمرار
خدماتها خالل فترة الحجر الصحي التي فرضت إثر اإلعالن عن تفشي الجائحة العالمية لفيروس كورونا وذلك تفعيال
للتوجيهات الوزارة الوصية والتي كانت سباقة بإصدار الدورية عدد /106د بتاريخ  16مارس .2020
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وعليه ،تمكنت الوكالة الحضرية من اتخاذ اإلجراءات القمينة بتجاوز اإلشكاليات اعترضت السير العادي لوحداتها خالل
فترة الحجر الصحي وإثر ذلك بعد فترة الرجوع إلى مقرات العمل والسهر على اتخاذ التدابير واإلجراءات المقترحة من
طرف الوزارة الوصية بهدف إعادة إنعاش قطاع التعمير والبناء وبالتالي تجاوز التبعات السلبية لجائحة كورونا.

وللتذكير ،فيعتبر اعتماد نظام إدارة الجودة حسب النسخة الجديدة لمعيار إيزو  9001تنزيال حقيقيا لمبادئ دستور
المملكة فيما يخص ضمان جودة المرفق العام وتفعيال للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحديث اإلدارة
العمومية وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين وتحسينا لمناخ األعمال وكذا تتويجا للمجهودات التي تبذلها هذه
المؤسسة بهدف الرفع من جودة الخدمات المقدمة للشركاء وللمواطنين ،وتحديث مكوناتها ،وإرساء مبادئ الحكامة
الجيدة ،وضمان التنافسية الترابية لمجالها واالرتقاء بمستوى مواكبتها للفاعلين المحليين في ميدان التعمير
والتنمية الترابية وذلك مع استحضار التحديات والرهانات اآلنية والمستقبلية التي يتسم بها مجال تدخل الوكالة
الحضرية والذي يطغى عليه الطابع القروي والفالحي.

2

-تعزيز وتسريع تنزيل إستراتيجية الوكالة الحضرية الرقمية في أفق 2021

أبانت األزمة الصحية الحالية التي دفعت بالعمل عن بعد عن صواب رؤية الوكالة الحضرية وبعد نظرها في بلورة إستراتيجية تحول
رقمية متعددة األبعاد ،مما حدا بها لتبني تسريع تنزيلها وذلك بإنجاز مشاريع كانت مبرمجة السنة القادمة قبل موعد استحقاقها
وعلى رأسها إعداد البنية األساسية للعمل وعقد االجتماعات والتدريب عن بعد ،وكذا تسريع تطوير مجمل الخدمات المقدمة عبر
االنترنيت لتغطية مع نهاية  2020أكتر من  % 90من الخدمات اإلجرائية للوكالة الحضرية كما سعت إلى تعميم االستفادة منها من
طرف المهنيين و عموم المرتفقين والمواطنين حيث المست نسبة % 50

 - 1-2إطالق جيل جديد من الخدمات عن بعد موجهة لالستثمار
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سهرت الوكالة الحضرية على إطالق جيل جديد من الخدمات الرقمية عبر بوابتها اإللكترونية الجديدة التفاعلية بصيغتيها العربية
والفرنسية وكذا عبر تطبيقها للهاتف الذكي تعميري
وتشمل هذا الخدمات عن بعد االطالع على نتائج دراسة الملفات والمشاريع ،الدفع اإللكتروني ،والبوابة الجغرافية لوثائق التعمير
المصادق عليها ،إيداع والبت في طلبات مذكرات المعلومات التعميرية ،وإيداع الشكايات ،وطلب الموعد عن بعد ،إعادة دراسة الملفات
.التي لم تحظ بالرأي الموافق ،والدراسة القبلية للمشاريع وكذا إيداع الفاتورات عن بعد
هذا ،وكتجربة رائدة ،عملت الوكالة الحضرية على إعداد منصة معلوماتية جغرافية لوضع وتتبع الشكايات المتعلقة بتصاميم
التهيئة في مرحلة البحث العلني بحيث تم إطالق أول تجربة عملياتية على مستوى الجماعة الترابية للصفصاف بإقليم سيدي
قاسم بتاريخ 2020/07/24
وتندرج هذه المنصة الرقمية الجديدة في سياق تعزيز جانب التدبير الالمادي للمساطر التي تعنى بدرجة أساسية بالقطاع ،وكذا
ترسيخ الحق في الوصول إلى المعلومة بالنسبة للمواطن؛ كما تشكل آلية من آليات تعزيز جانب الشفافية والمصداقية وتحديد
المسؤوليات ،وكذا إعادة أجواء الثقة للمواطن والمرتفق ناهيك عن كونها اآللية المثلى لتلقي مالحظات العموم خالل هذه الجائحة
العالمية لفيروس كورونا وفترات الحظر الصحي كتلك التي عشناها مع اإلشارة إلى أنها تبقى خير تجسيد لتفعيل توجيهات وزارة
.إعداد التراب الوطني و التعمير واإلسكان وسياسة المدينة الداعية إلى الحرص على رقمنة الخدمات المتعلقة بالقطاع
وجدير بالذكر أن اآلثار اإليجابية لهذه
المنصة تهم كل األطراف المعنية بهذه
المسطرة من جماعات ترابية ،ومواطنين
ووكالة حضرية ،حيث تسمح بسهولة
التواصل و تضمن حفظا سلسا للتعرضات
والمالحظات المقدمة ،وتمكن المواطن من
تفادي عناء التنقالت بين اإلدارات ،وتسمح
بوقف هدر الوقت والجهد ،وكذا تقليص
لمرحلة ما بعد البحث العلني لوثائق التعمير

 2-2المواكبة من أجل تسريع رقمنه المنظومات المحلية للترخيص في التعمير
وفي هذا الصدد وانطالقا من روح المهام المنوطة بها في دعم و تأطير
الشركاء المحليين ,عملت الوكالة الحضرية على إعداد ملتقيات في مقر
عماالت األقاليم الثالث ،تميزت بتقديم السيدة المديرة وبعض مسؤولي
الوكالة الحضرية اإلطار العام و األهداف المتوخاة من إرساء المنظومات
المحلية للترخيص وكذا اإلسقاطات على الضابط العام للبناءهذا وقد
سهرت الوكالة الحضرية على برمجة ورشات تكوينية تطبيقية كان
الهدف منها تحسيس المتدخلين في المنظومات المحلية للترخيص على
مستوى نفوذها الترابي على كيفية التعامل مع البرمجيات والوسائل
التكنولوجية المعمول بها في إطار المنصة الرقمية للترخيص في
التعمير؛ بحيث استفاد من هذه الدورات الموارد البشرية العاملة بأقسام صورة لدورات التكوينية حول استعمال المنصة الرقمية "رخص" على مستوى
عمالتي إقليمي القنيطرة وسيدي سليمان
التعمير ورجال السلطة ورؤساء و تقنيو الجماعات الترابية

 2.1.3االحتفاء باليوم الوطني للمهاجر
بتاريخ  10غشت  ،2020المصادف كل سنة لليوم الوطني للمهاجر،
شاركت الوكالة الحضرية في التظاهرات المنظمة من طرف عماالت
أقاليم القنيطرة وسيدي سليمان وسيدي قاسم من خالل تهيئة
أروقة تسلط الضوء على مختلف التدابير المعدة لمغاربة العالم
واألدوات التواصلية والتبسيطية لمساطر الترخيص في مجال
التعمير والبناء وكذا طريقة االطالع عبر شبكة اإلنترنت على وثائق
.التعمير المصادق عليها

صورة لالحتفال باليوم الوطني للمهاجر بتاريخ
 10غشت 2020

تقوية التواصل والشراكة وتعبئة المنظومات المحلية لمواجهة الجائحة3
وتحقيق اإلقالع المنشود
 1.3تعزيز التواصل الداخلي والخارجي:
تميزت سنة  2020بظرفية استثنائية بكل المقاييس ،جراء اآلثار السلبية ألزمة كوفيد  ،19وبالرغم من هذه اإلكراهات وآثارها الجانبية ،انكبت الوكالة
الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليمان على تسطير وإنجاز برنامج عمل تواصلي على المستويين الداخلي والخارجي بتنسيق مع السلطات والجماعات
الترابية وبشراكة مع مهنيي قطاع التعمير والبناء

اللقاء المنظم من طرف عمالة إقليم سيدي
سليمان بتاريخ  29يوليوز 2020

 1.1.3تقديم حصيلة فترة الحجر الصحي ومخطط اإلقالع
بهدف إطالع شركاء الوكالة الحضرية القنيطرة-
سيدي قاسم-سيدي سليمان من سلطات وجماعات
ترابية ومصالح غير ممركزة على حصيلة عملها
خالل فترة الحجر الصحي ومخططها لإلقالع ،قدمت
السيدة المديرة عرضا في هذا الخصوص وذلك
خالل اللقاءات المنظمة على صعيد عماالت أقاليم
القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان وذلك
بالموازاة مع إطالق المنصات الرقمية للترخيص في
التعمير رخص

اللقاء المنظم من طرف عمالة إقليم سيدي
سليمان بتاريخ  29يوليوز 2020

 3.1.3تأكيد تعزيز االنفتاح على المحيط
الخارجي باستثمار وسائل التواصل الحديثة
عملت الوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليمان على تأكيد تعزيز
االنفتاح على المحيط الخارجي من خالل المبادرة إلىاعتماد إصدارات متعددة الوسائط
 إنجاز شريط مؤسساتي تحت عنوان " :ومضات في مسارات نماء "...بهدف إلى التعريف بمهام الوكالة الحضرية ومختلف إنجازاتها على مستوى
.نفوذها الترابي
 إطالق النسخة الجديدة والتفاعلية للبوابة اإللكترونية للوكالة الحضريةعلى شبكة اإلنترنيت باللغتين العربية والفرنسية والتي تتضمن جميع اإلجراءات
االحترازية المتخذة لتفادي تفشي فيروس كورونا وذلك على الرابط التالي
 إصدار العدد  14لنشرة التواصل"رسالة الوكالة الحضرية" تحت عنوان من أجلتنمية مندمجة ومستدامة خالل فترة ما بعد كوفيد ،-19وهو عبارة عن إصدار
.رقمي يمكن االطالع عليه أيضا عبر موقع الويب
 إصدار أطلس النفوذ الترابي للوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليمان  ،وهو عبارة عن دليل خرائطي رقمي يعرف بالنفوذ الترابي واإلداري
للوكالة الحضرية ،وكذا المؤشرات الديموغرافية والسوسيو-اقتصادية وتركيبة
مجال النفوذ الترابي .إضافة إلى ذلك فهو ألقى نظرة حول محاور تدخل الوزارة
الوصية  .يمكن االطالع على هذا اإلصدار عبر بوابة الوكالة الحضرية
www.auks.ma.

 4.1.3تعزيز العالقة مع وسائل اإلعالم
مع إعالن حالة الطوارئ الصحية منذ أواسط شهر مارس  2020جراء الجائحة العالمية
لفيروس كورونا وفرض فترة للحجر الصحي اإلجباري وبالنظر إلى التبعات السلبية
لهذه الوضعية على قطاع التعمير والبناء ،كان من الضروري تعزيز العالقة مع
وسائل اإلعالم السمعي-المرئي واإللكتروني باألخص وذلك بهدف تسليط لضوء على
المستجدات وعلى اإلجراءات والتدابير المتخذة من طرف الوزارة الوصية والرامية
إلى التخفيف من وطاة هذه األزمة والتعريف بالتشجيعات والتحفيزات المقدمة
والرامية إلى إعادة إنعاش القطاع وتحريك عجلة االستثمار واالقتصاد من جديد

 2.3الشراكة والتعاون رافدان أساسيان لتحقيق
اإلقالع االقتصادي التنموي المنشود
بهذا الخصوص ،قامت الوكالة الحضرية بعقد اتفـاقـيات إطار توخت رد
االعتبار وتثمين التراث المعماري والعمراني ألقاليم القنيطرة وسيدي قاسم
وسيدي سليمان من خالل العمل على إلى إرساء إطار تشاركي يعبد سبيل إعداد
الدراسات المعمارية والعمرانية الخاصة برد االعتبار وتثمين التراث المعماري
والعمراني (تهيئة ،تغيير الوظائف ،ترميم ،إصالح ،)...،وذلك وفق برنامج
.تعاقدي يتم تسطيره بشكل تشاركي وتوافقي
و من شأن هذه الدراسات أن تحدد كذلك أشكال وأساليب التدخل بالنسبة لكل
قطاع مجالي أو موقع أو بناية مرفقة بتركيبة تقنية ومالية ومؤسساتية
وجدولة زمنية ،ليتم بعد ذلك الشروع في تنفيذ العمليات والمشاريع
المسطرة في هذا البرنامج في إطار اتفاقيات خاصة يتم إعدادها لهذا
.الغرض
و في ذات السياق ،قامت الوكالة الحضرية بالتوقيع على اتفاقيات إطار إلنجاز
المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للمدن ومجاالتها الوظيفية بكل من
أقاليم القنيطرة وسدي قاسم وسيدي سليمان .و تهدف هذه االتفاقيات
إلى تحديد أسس التعاون ما بين العماالت والمجالس اإلقليمية والمجالس
الجماعية وباقي الفاعلين المحليين من أجل ضمان شروط نجاح الدراسات
التي سيتم إطالقها لهذا الغرض .كما تحدد هذه االتفاقيات األدوار المنوطة
لكل من األطراف المتدخلين والمعنيين ،و إطار العمل من أجل إنجاز الدراسات
.المتعلقة بالمخططات المذكورة
وتعزيزا الستراتيجيتها المبتكرة "الوكالة الحضرية الرقمية في أفق
 ، "2021قامت الوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليمان،
باالتصال بوكالة التنمية الرقمية بحيث تم االتفاق على توقيع اتفاقية
شراكة والتعاون بهدف تعميم تجربة المنصة اإللكترونية الجديدة الخاصة
بتتبع وثائق التعمير في مرحلة البحث العلني والتي همت في مرحلة أولى
.جماعة الصفصاف بإقليم سيدي قاسم

80
االحتفال باليوم العالمي للمرأة  08مارس2020
ككل سنة ،حافظت الوكالة الحضرية على دفء روابط مختلف مكوناتها بتخليد التظاهرات المهمة كاليوم العالمي
للمرأة بحيث تم االحتفال بهذا اليوم األممي في جو بهيج بحضور 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

آفاق وبرنامج العمل 2021
تماشيا مع األهداف المسطرة في برنامجها اإلستراتيجي ،2021-2018وإنسجاما مع المحاور اإلستراتيجية واألهداف
الخاصة للبرنامج اإلستراتيجي لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة  2017-2017وتثمينا
لما تم إنجازه سنة  2020سطرت الوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم -سيدي سليمان من خالل برنامج عملها
برسم سنة  2012مجموعة من األهداف والتي يمكن تلخيصها في 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 وسيدي يحي الغرب؛
•مواصلة إعداد جيل جديد من الدراسات استشرافية تروم ارساء مبادئ التجديد الحضري مع
إرساء مرصد لتتبع الديناميات المجالية فضال عن وضع آليات لليقظة المجالية؛
•الرقي بالمشهد الحضري للمحاور الطرقية الرئيسة للمراكز القروية المهمة؛
•دعم التنمية القروية عبر اآلليات المناسبة من قبيل مسطرة تحديد الدواوير و الدراسات
التأطيرية الالزمة (مخططات هيكلية وتصاميم إعادة الهيكلة)؛
•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  1202ومواكبة المخططات المديرية للتحول الرقمي للمجاالت؛
•االرتقاء بأدوار هذه المؤسسة وجعلها قطب الرحى في مسلسل إرساء أسس التنمية الترابية
المستدامة وتجويد الحكامة الترابية.

اإلقليم
القنيطرة

سيدي
قاسم

األهداف اإلستراتيجية

إرساء سياسة حضرية متجددة

األهداف الخاصة

التغطية بوثائق التعمير
تصميم تهيئة مركز بومعيز جماعة أوالد بنحمادي
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
تصميم تهيئة مركز أوالد بوتابت جماعة أوالد بنحمادي

العمليات المبرمجة -2022
2023

تصميم تهيئة مركز جماعة بني وال
تصميم تهيئة مركز جماعة سيدي أحمد بنعيسى
تصميم تهيئة مركز اللعبيات جماعة سيدي عبد العزيز
تصميم تهيئة مركز جماعة بومعيز
تصميم تهيئة مركز جماعة سيدي محمد الحمر

نوعية الوثيقة التعميرية
تصميم تهيئة مركز جماعة سوق األربعاء

تصميم تهيئة مركز جماعة سوق الثالثاء الغرب

تصميم تهيئة مركز جماعة قرية بن عودة

تصميم تهيئة مركز جماعة جرف الملحة

تصميم نمو مركز جماعة الشوافع

تصميم تهيئة مركز جماعة سيدي عمر الحاضي

تصميم تهيئة مركز جماعة سيدي محمد الشلح

تصميم تهيئة مركز جماعة عين الدفالي

تصميم تهيئة مركز جماعة باب تيوكة

األهداف الخاصة

اإلرتقاء بالجودة المعمارية والعمرانية وبالمشهد الحضري

تصميم تهيئة مركز جماعة دار العسلوجي

العمليات المبرمجة -2021
2023

دراسة ميثاق الهندسة المعمارية والمشهد الحضري للمحور الطرقي الرئيسي لمركز
جماعة نويرات،

األهداف الخاصة

تقليص تفاوتات التنمية بين المجاالت وخاصة في العالم القروي وتحفيز االستثمار

العمليات المبرمجة -2021
2023

إنجاز دراسات إعادة الهيكلة للمناطق المشمولة بوثائق التعمير بمعدل  80هكتار
سنويا

تصميم تهيئة مركز جماعة الشبانات
سيدي
سليمان

البرنامج التوقعي لدراسات وثائق التعمير لمرحلة 2023-2022

تصميم تهيئة مركز جماعة أزغار

2022

2023

حصيلة الوضعية اإلدارية
برسم سنة 2020
 -1الموارد البشرية :
شهدت الوكالة الحضرية القنيطرة  -سيدي قاسم  -سيدي سليمان خالل سنة  2020تعزيز مواردها البشرية وذلك بتوظيف مخطط
حضري ،كما شهدت الوكالة أيضا استقالة مهندس معماري وآخر طوبوغرافي.
ويلخص الجدول التالي الوضعية اإلجمالية للموارد البشرية إلى غاية  31دجنبر  2020بما في ذلك منصب المديرة :

 -2التكوين :
باعتبار التكوين المستمر أحد أعمدة منظومة تنمية الموارد البشرية بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية و التنظيمية داخل
الوكالة الحضرية و لتنمية قدرات مستخدميها و جعلها على دراية تامة بالمستجدات اإلدارية و التقنية ،عملت هذه المؤسسة على
إعداد مخطط ثالثي للتكوين  2022 -2020يتماشى مع التحوالت السريعة التي عرفها ميدان التعمير في ظل الظروف الراهنة
المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد  ،2019و في هذا اإلطار ،تم إنجاز الدورات التكوينية التالية عن بعد ،بنسبة مشاركة: %88

 -3تدبير العمل في إطار جائحة كورونا :
عمال بدوريات الوزارة الوصية ،رئاسة الحكومة ،وزارة اإلقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة ،وكذا توجيهات السلطات المعنية بتدبير جائحة كورونا،
حيث تم اتخاذ مجموعة من اإلجراءات أهمها:

حصيلة الوضعية المالية
برسم سنة 2020

•

تعريف طريقة العمل المناسبة بالنسبة لكل عملية  /وظيفة  /خدمة (العمل عن بعد  ،الحضور أو العمل بالتناوب ،وضع نظام ديمومة
اذا ما اقتضى األمر) ....،؛

•

ً
تنفيذ ورصد وتقييم وتحديث برنامج العمل وفقا لتطور الوضع.

بلغت ميزانية المؤسسة برسم توقعات السنة المالية  2020ما يفوق  44مليون درهم ،والتي تهم من حيث الموارد إعانة الدولة ،المداخيل الذاتية،
المبلغ الصافي في الخزينة إلى غاية  31دجنبر  ،2019أما من حيث التوظيفات فتهم تغطية مصاريف االستغالل بنسبة  %70ومصاريف االستثمار بنسبة
 % 10و المصاريف المتعلقة بالباقي لألداء بنسبة .% 20

•

مراقبة التدابير االحترازية والوقائية المعمول بها من خالل توفير المعدات الصحية على مستوى المقر الرئيسي للوكالة وكذا على
مستوى ملحقتيها (توفير الكمامات وقياس الحرارة والمطهرات الكحولية وما إلى ذلك)  ،وتعقيم أماكن العمل ومواقف السيارات
باستمرار؛

وتجدر اإلشارة أنه بسبب جائحة كورونا تم إلغاء برنامج العمل في شقه المتعلق بإعطاء اإلنطالقة لمجموعة من الدراسات المبرمجة والتي تشكل دائما
%80من ميزانية االستثمار ،إضافةإلى تخفيض وترشيد ،وكذا إلغاء مجموعة من النفقات طبقا لقانون المالية التعديلي ودوريات السيد رئيس الحكومة.

•

تعميم حجز المواعيد عبر اإلنترنت ؛

•

تقليل تداول الوثائق الورقية وتبادلها  ،عن طريق استخدام مكتب الضبط اإللكتروني للوكالة الحضرية وكذا الحلول والخدمات
الرقمية التي توفرها ؛

•

عقد االجتماعات عن بعد على المستويين الداخلي (االجتماعات التنسيقة) وعلى المستوى الخارجي مع الشركاء ؛

•

التحديث والتطوير المستمر للخدمات اإللكترونية المقدمة من طرف الوكالة الحضرية على مستوى الموقع اإللكتروني وإدراجها على
مستوى تطبيق تعميري للهواتف المحمولة...

•الرصيد الى غاية  31دجنبر 2020
البند

86

المبالغ ب  1000درهم

الباقي بالخزينة إلى غاية  31دجنبر2019

5107

المداخيل

36083

إمدادات الدولة

30000

الموارد الذاتية

5305

الفوائد البنكية

56

مداخيل استثنائية

722

المصاريف

35575

مصاريف االستغالل بما فيها الباقي أداؤه برسم السنوات السابقة

32087

مصاريف االستثمار برسم سنة 2020

864

مصاريف االستثمار برسم السنوات السابقة

2624

الرصيد الى غاية 2020/12/31

5615

بلغ رصيد الوكالة الحضرية برسم سنة  2020ما يفوق  5مليون درهم ليستقر في نفس المستوى مقارنةبسنة  .2019حيث قامت هذه
الوكالة بمجهود مهم من أجل تصفية النفقات ،رغم اإلكراهات التي ميزت سنة  2020والمتمثلة في تدبير جائحة كورونا.

•إنجاز الميزانية 2020
-1المداخيل
خالل سنة  2020بلغت المداخيل المحصلة ما يفوق  36مليون درهم  ،أي بنسبة انجاز .%92

إمداد االستغالل
إمداد االستثمار
الموارد الذاتية
الباقي استخالصه
المجموع

المبالغ المبرمجة ب
 1000درهم

المبالغ المحصلة ب
 1000درهم

19500
12550
6461
1200
39711

19500
10500
6084
600
36684

معدل التحصيل ( )%
2019
2020
100
100
47
84
91
94
0
50
78
92

برنامج : 602
التعمير و الهندسة
المعمارية ( تكاليف
المستخدمين )
برنامج : 610
الدعم و المصالح
المتعددة( تكاليف
المعدات والنفقات
المختلفة )
المجموع

االعتمادات (  1000درهم)

االلتزامات

24719

24682

8495

33412

8194

32876

معدل اإلنجاز ()%
2020
2019
99
97

97

97

96

98

األداء ( 1000درهم)
24292

7795

32087

معدل اإلنجاز ()%
2020
2019
98
98

84

94

95

98

عرف معدل تحصيل المداخيل ارتفاعا ملحوظا بنسبة %18مقارنة مع سنة  ، 2019وذلك جراء منح الوكالة الحضرية  % 66من المبلغ
التكميلي لمساهمة الدولة في برنامج االستثمار المبرمج في إطار ميزانية  4( 2020ماليين درهم من أصل  ،)6.05قصد تسوية إلتزاماتها
المالية.
-2المصاريف :
وصل مجموع المبالغ التي التزمت بها المؤسسة إلى غاية  31دجنبر من سنة  ،2020ما يناهز
 44مليون درهم %25،منها تهم االستثمار.

-1.2مصاريف التسيير
بلغ مجموع نفقات التسيير برسم سنة 2020ما قيمته 33مليون درهم ،حيث عرفت
نسبة االلتزامات  98%من مجموع االعتمادات المفتوحة ( 33.4مليون درهم) وذلك
على النحو التالي :

مستوى إنجاز ميزانية التسيير

تمثل تكاليف المستخدمين (الرواتب ،التعويضات ،التغطية الصحية)...
 %73من مجموع مصاريف االستغالل .أما فيما يخص الضرائب والرسوم
فهي تكلف الوكالة الحضرية  %15من 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 2020
ما قدره  4ماليين درهم.

توزيع النفقات المتوقعة ( 33.4مليون) الخاصة بميزانية التسيير

•األصول الثابتة المعنوية :

 2-2مصاريف االستثمار :
إلى غاية  31دجنبر  2020تم إنفاق حوالي مبلغ  4مليون درهم ،أي ما يمثل نسبة%95من االعتماد المرصود لنفقات اإلستثمار وقدره
 4.4مليون درهمو تتوزع هذه النفقات على النحو التالي :

همت األصول الثابتة المعنوية المخصصة لالستثمار ،خالل سنة  ،2020إعداد الدراسات التالية :
	وثائق التعمير

•إنجازات االستثمار

برنامج  : 602التعمير و
الهندسة المعمارية ( األصول
الثابتة المعنوية)
برنامج  : 610الدعم و المصالح
المتعددة( األصول الثابتة
المادية)
المجموع

االعتمادات
المفتوحة ب
 1000درهم
4042

االلتزامات ب
 1000درهم

2019

2020

3941

85

98

700

374

223

67

60

165

32

4416

4164

82

94

865

18

معدل االنجاز ()%

األداء ب 1000
درهم

توزيع توقعات ميزانية االستثمار

معدل إنجاز ميزانية االستثمار

•الباقي لألداء
تبلغ قيمة الديون المتوقع أداؤها برسم ميزانية  2020ما يقارب 6.9
مليون درهم من أصل  19م.د % 80،من هذا األخير يخص مصاريف
االستثمار .فخالل هذه السنة تمت تصفية  %40من قيمة المبلغ المبرمج.

معدالإلنجاز ()%
2019

2020

16

18

74

21

تاريخ الشروع في الدراسة

التكلفة االجمالية ب 1000
درهم

نوعية الدراسة

معدل األداء إلى معدل األداء المرتقب
غاية  31دجنبر  %إلى غاية  31دجنبر %
2021
2020

التصميم التوجيهي للتهيئة العمرانية
02.07.2012

التصميم التوجيهي للتهيئة العمرانية للقنيطرة الكبرى

7480

53

93

تصاميم التهيئة
04.10.2017

تصميم تهيئة مركز عين عريس بجماعة الحدادة

300

50

100

01.12.2017

تصميم تهيئة مركز الصفصاف بجماعة الصفصاف

300

93

100

15.10.2018

تصميم تهيئة مركز سيدي بوبكر الحاج(جماعة سيدي بوبكر الحاج)

297

18

50

08.10.2018

تصميم تهيئة مركز سيدي محمد بنمنصور(جماعة سيدي محمد
بنمنصور)

180

50

100

11.02.2019

تصميم تهيئة مركز السلفات(جماعة السلفات)

187

50

100

15.10.2018

تصميم تهيئة مركز لال يطو (جماعة القصيبية)

297

18

50

08.10.2018

تصميم تهيئة مركز عزيب الشرادي(جماعة سيدي عزوز)

180

50

100

11.02.2019

تصميمالنمولمركز التكنة(جماعة تكنة)

240

27

60

30.10.2019

تصميم تهيئة مركز لخضاضرة جماعة عرباوة

240

0

20

30.10.2019

تصميم تهيئة جماعة موالي بوسلهام

456

18

55

يناير2020

تصميم تهيئةجماعة زكوطة

210

18

55

يناير2020

تصميم تهيئةجماعة تاوغيلت

200

18

55

يناير2020

تصميم تهيئة لجماعة بئر طالب

171

0

20

يناير2020

تصميم تهيئةجماعة لمرابيح

183

0

20

يناير2020

تصميم تهيئةمركز حكيوات

174

18

55

يناير2020

تصميم تهيئةجماعة لمساعدة

192

18

55

مجموع التكاليف

12786

	وثائق التعمير
تاريخ الشروع في
الدراسة

	الوثائق الطبوغرافية
نوعية الدراسة

التكلفة االجمالية ب
 1000درهم

معدل األداء إلى غاية

()%

 31دجنبر 2020

معدل األداء المرتقب إلى

()%

غاية  31دجنبر 2021

يناير2020

ميثاق الهندسة المعمارية لمركز سيدي عالل التازي

210

0

40

يناير2020

ميثاق الهندسة المعمارية لمركز دار بلعامري

210

0

40

27.09.2017

دراسة اعادة هيكلة بعض المناطق بجماعتي عرباوة وعامر السفلية

1790

50

100

11.02.2019

دراسة قابلية التعمير لحلقة وادي سبو بمدينة القنيطرة

2000

21,5

100

11.02.2019

إعداد نظام جغرافي للمعلومات

1798.5

37

100

11.02.2019

التأهيل الحضري لمراكز الزاوية ،الرياح وداللحة بجماعة موالي
بوسلهام

420

93

100

05.11.2018

إعادة هيكلة األحياء الغربية بجماعة سيدي سليمان

636

0

20

11.02.2019

التأهيل الحضري لحي الشانطي بجماعة سيدي يحيى الغرب

440

0

20

11.02.2019

إعادة هيكلة أحياء وادي الذهب لحوارثة والمسيرة بجماعة أزغار؛

200

0

20

11.02.2019

إعادة هيكلة أحياء  1و  2للدواوير بطابطة وبني كمرة بجماعة دار
الكداري

150

22

50

11.02.2019

المساعدة التقنية لصاحب المشروع من أجل الحصول على شهادة
الجودة البيئية العالية والمتعلقة بناء المقر الجديد للوكالة الحضرية
القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليمان؛

222

36

70

11.02.2019

وضع نظام معلوماتي من أجل تدبير الشؤون المالية والمحاسبتية
بالوكالة الحضرية القنيطرة -سيدي قاسم -سيدي سليمان.

850

58

100

تاريخ الشروع في الدراسة

نوعية الدراسة

التكلفة
االجمالية ب
 1000درهم

معدل األداء إلى
غاية  31دجنبر
2020

()%

معدل األداء
المرتقب إلى
غاية  31دجنبر
2021

()%

التصاميم اإلرجاعية الرقمية للالميمونة
21.09.2015

التصاميم اإلرجاعية الرقمية لحد كورت

240.6

50

100

التصاميم اإلرجاعية الرقمية لسيدي سليمان ودار بلعامري
التصاميم اإلرجاعية الرقمية والصور الجوية لصفصاف
التصاميم اإلرجاعية الرقمية والصور الجوية لسلفات
التصاميم اإلرجاعية الرقمية والصور الجوية لسيدي عزوز
16.12.2016

التصاميم اإلرجاعية الرقمية والصور الجوية للقصيبية

282.5

25

100

التصاميم اإلرجاعية الرقمية والصور الجوية لبنمنصور وسيدي
محمد بنمنصور
التصاميم اإلرجاعية الرقمية والصور الجوية للمناصرة
التصاميم اإلرجاعية الرقمية والصور الجوية لسيدي بوبكر الحاج
140

0

50

يناير2020

إعادة الهيكلة بجماعة سوق الثالثاء الغرب

187.5

0

60

التصاميم اإلرجاعية الرقمية والصور الجوية لموالي بوسلهام ،تكنة
والرميالت

يناير2020

إعادةالهيكلة بجماعة الخنيشات

300

0

60

يناير2020

التصاميم اإلرجاعية الرقمية والصور الجوية جماعة سيدي سليمان

145.8

0

50

يناير2020

إعادة الهيكلة بجماعة حد كورت

525

0

60

يناير2020

التصاميم اإلرجاعية الرقمية والصور الجوية جماعة سيدي قاسم

341.8

0

50

يناير2020

التجديد الحضري لمنطقة محطة القطار بسيدي قاسم

246

0

40

يناير2020

التجديد الحضري للمنطقة الصناعية القديمة بسيدي سليمان

246

0

40

مجموع التكاليف

11612

يناير2020

مشروع ميزانية المؤسسة
سنة2021
2021
برسم سنة

يضاف إلى هذا المشروع نفقات االلتزام عن تكاليف االستثمار برسم سنوات  2022وما يليها والمقدرة بما يزيد عن  30مليون درهم.
وفيما يلي نبذة عن البرمجة الميزانياتية لباقي السنوات  2022و( 2023بالمليون درهم) ،في إطار تنزيل القانون التنظيمي رقم 130.13
لقانون المالية:

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  2021كما يلي:
النفقات

الموارد
تكاليف التسيير
الرصيد بالخزينة إلى غاية  31دجنبر2020
863.19 615 5

إمداد االستغالل برسم سنة 2021

000.00 500 19

إمداد االستثمار برسم سنة 2021

000.00 500 6

الموارد الذاتيةواإلتفاقيات

180.37 791 7

المساهمة التكميلية للدولة في برنامج االستثمار

000.00 200 11

الباقي تحصيله

المجموع

تكاليف المستخدمينتكاليف المعدات والنفقاتالمختلفة

400.00 052 34
400.00 096 27
000.00 956 6

الباقي لألداء

521.92 755

تكاليف اإلستثمار

526.25 518 9

برنامج التعمير والهندسةالمعمارية
برنامج الدعم والخدماتالمتعددة
الباقي لألداء

615.00 641 4
911.25 876 4
595.39 880 6

000.00 600

 043.56 207 51المجموع

043.56 207 51

2020

2021

2022

2023

الموارد الذاتية واإلتفاقيات

6.4

7.8

8.5

8.5

تكاليف التسيير

33.4

33.8

35.1

35.1

تكاليف المستخدمين

24.9

26.7

25.3

25.3

تكاليف المعدات والنفقات المختلفة

8.5

7.8

9.8

9.8

تكاليف اإلستثمار

11.3

17.8

20.3

11.6

إن الحصيلة اإلدارية و المالية للوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليمان ،برسم سنة  ،2020تتميز بتطورها الجلي من
حيث الوسائل و اآلليات و كذا النتائج ،ولعل أهم منجزات  2020تتمثل في اآلتي :
•
•
•

بلوغ نسبة تنفيذ الميزانية  ،% 95و هي نسبة تعكس بوضوح الجهود المبذولة رغم اإلكراهات التي فرضتها الجائحة؛
تعزيز موارد الوكالة الحضرية بالمداخيل الذاتية لهاته السنة و التي بلغت  5.3مليون درهم بنسبة تحصيل% 87؛
توقيع االتفاقية المتعلقة بصفة  -الملزم المصنف «أ» -بعد منحها 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 ّ
جيد ،وذلك طبقا للمرسوم رقم
 132-12-2الصادر في  28رمضان  17( 1433أغسطس  )2012بتحديد شروط منح صفة «الملزم المصنف».

0تفعيل الدوريات الوزارية الصادرة برسم سنة 2020
رقموتاريخ الدورية

الموضوع

المنشور رقم  2131بتاريخ 20
مارس 2020

تنزيل التدابير واإلجراءات المنصوص
عليها منذ اإلعالن عن حالة الحجر
الصحي قصد مواجهة تفشي
جائحة كورونا (كوفيد  )19بين أوساط
الموظفين والمرتفقين وكذا لضمان
استمرارية المرفق العمومي من خالل
تبسيط ورقمنة المساطر وتقديم
الخدمات باعتماد التقنيات الحديثة
لإلعالم والتواصل.

الدورية الوزارية عدد 209
بتاريخ  12مايو 2020

إعادة النظر في ملفات مشاريع البتاء
والتجزيئ والتقسيم العالقة

أجرأة التفعيل

•استخدام الخدمات الرقمية المقدمة على
مستوى البوابة االليكترونية للوكالة الحضرية
وعلى تطبيقها للهاتف الذكي تعميري في
حدود اإلمكان وكذا القيام بطلب الموعد عبر
االنترنيت؛
•تقليل تداول الوثائق الورقية وتبادلها ،عن طريق استخدام
مكتب الضبط اإللكتروني للوكالة الحضرية ؛
•االلتزام باحترام اإلجراءات الوقائية األخرى التي
تطلبها اإلدارة داخل مؤسستها.

حصيلة التفعيل
•تشكيل لجنة اليقظة لتتبع
احترام التدابير الحاجزية؛
•تكثيف عمليات تنظيف
وتطهير المقرات والمرافق
وسيارات المصلحة؛
•توفير أدوات تحسيسية ومواد
التعقيم والكمامات لفائدة
الموظفين ومراقبة الحرارة
عند الولوج إلى مقر وملحقتي
الوكالة الحضرية؛
•اعتماد نظام ديمومة على
مستوى مقر وملحقتي الوكالة
الحضرية قصد ضمان استمرار
المرفق العام؛
•عقد اجتماعات تنسيقية
داخلية بواسطة تقنية الفيديو
عن بعد لتتبع أنشطة الوكالة
الحضرية.

المنشور رقم 2020/04
بتاريخ  22مايو 2020

إجراءات وتدابير العمل بالمرافق
العمومية بعد رفع حالة الطوارئ
الصحية

 عدد الملفات المعنية بعملية إعادةالدراسة :؛325
 عدد الملفات المودعة لدى اللجن الخاصةالمكلفة بإعادة الدراسة  160بنسبة
49,2%
الدراسة المسبقة لطلبات تراخيص التعمير العالقة
برسم سنوات  2020-2019-2018-2017وذلك عبر
الوسائل التالية:
•توعية المهنيين لتقديم ملفات
للدراسة المسبقة؛
•تغطية إعالمية إلطالق المنصة
المذكورة

الدورية رقم  2826بتاريخ 01
يوليو 2020

المتعلقة بولوج التدبير اإلليكتروني
لطلبات الحصول على المعلومات عبر
البوابة www.chafafia .ma

مراقبة التدابير االحترازية والوقائية المعمولبها من خالل توفير المعدات الصحية على
مستوى المقر الرئيسي للوكالة وكذا على
مستوى ملحقتيها (توفير الكمامات وموازين
الحرارة والمطهرات الكحولية وما إلى ذلك)،
وتعقيم أماكن العمل ومواقف السيارات
باستمرار؛
المراقبة الصارمة فيما يخص الولوج إلى مبانيالوكالة الحضرية (المقر الرئيسي و الملحقتين)
من خالل ضمان االمتثال للتدابير الوقائية
(قياس درجة الحرارة المنتظم ،واحترام ارتداء
الكمامات من قبل المستخدمين؛
تقليل تداول الوثائق الورقية وتبادلها ،عنطريق استخدام مكتب الضبط اإللكتروني
للوكالة الحضرية وكذا الحلول والخدمات
الرقمية التي توفرها ؛
عقد االجتماعات عن بعد على المستويينالداخلي (االجتماعات التنسيقة) وعلى المستوى
الخارجي مع الشركاء ؛
التحديث والتطوير المستمر للخدماتاإللكترونية المقدمة من طرف الوكالة
الحضرية على مستوى الموقع اإللكتروني
وإدراجها على مستوى تطبيق تعميري
للهواتف المحمولة ؛
تنفيذ برنامج التكوين المستمر عن بعد وتدبير طلبات الترشيح لشغل مناصب المسؤولية
؛

تحرص الوكالة الحضرية على تفعيل هذه
اإلجراءات

حث المكلفين بدراسة طلبات الحصول على المعلومات االتصال
بالسيدة رئيسة قسم العالقات مع المؤسسات الدستورية
بالمفتشية العامة بالوزارة الوصية لتمكيتهم من كلمة المرور تحرص الوكالة الحضرية على تفعيل هذه
اإلجراءات
الخاصة بهم لولوج النظام وفقا لمعايير األمن المعلوماتي
المعمول بها وذلك من أجل ضمان حسن استعمال البوابة
المذكورة.

 عدد الملفات الحاصلة على الرأي الموافق: 77بنسبة ()48,1%؛
قيمة مبالغ االستثمار الخاصةبالمشاريع الحاصلة على الرأي الموافق:
 467.000.000,00درهم .
	-تنظيم برنامج خاص تحت
شعار« :رقمنة الخدمات
وتبسيط المساطر من أجل
إعادة إنعاش قطاع التعمير
والبناء“ على إذاعة مدينة إفم
بمشاركة مهنيي قطاع التعمير
والعقار بتاريخ  22مايو .2020

الدورية رقم  4790بتاريخ 23
أكتوبر 2020

تنفيذ القانون  13-31بشأن الحق في
الوصول إلى المعلومات

تنزيل القانون رقم  31-13المتعلق بالحق في الوصول إلى
المعلومات وذلك بتعبئة االستبيان االليكتروني المعد من طرف
قطاع إصالح اإلدارة والرامي إلى معرفة مستوى تفعيل
اإلدارات والمؤسسات العمومية للقانون المذكور كما يتضمن
هذا االستبيان إلى التعريف بالغدارة ،ثالثة محاور تتعلق بالنشر
التفاعلي المتمثلة في مسطرة الحصول على المعلومات والنشر
االستباقي وكذا اإلجراءات المتخذة لتفعيل القانون السالف الذكر

حرصت الوكالة الحضرية على تفعيل هذا
القانون وذلك بعقد اجتماع تحسيسي والذي
تم خالله تسليط الضوء على مقتضيات القانون
رقم  31.13المتعلق بالحق في الحصول على
المعلومات وتحديد الئحة المعلومات والوثائق
المتعلقة بالنشر اإلستباقي القابلة لالطالع عليها
من لدن العموم وكذا تعبئة هذا االستبيان
موضوع هذه الدورية

الدورية المشتركة بين وزارة
الداخلية ووزارة إعداد التراب
الوطني والتعمير واإلسكان
وسياسة المدينة عدد
D1206و 2761بتاريخ  18يونيو
2020

تنفيذ مقتضيات ضابط البناء العام
المحدد لشكل وشروط تسليم
الرخص والوثائق المقررة بموجب
النصوص التشريعية المتعلقة
يالتعميروالتجزئات العقارية
والمجموعات السكنية وتقسيم
العقارات والنصوص الصادرة
لتطبيقها.

الدورية المشتركة بين وزارة
الداخلية ووزارة إعداد التراب
الوطني والتعمير واإلسكان
وسياسة المدينة عدد  1205بخصوص أشغال تجهيز التجزئات
و2760بتاريخ  18يونيو  2020العقارية والمجموعات السكنية وآجال
إنجازها

•نظمت الوكالة الحضرية بمعية فرقائها
اإلقليميين والمحليين دورات تحسيسية
بمقتضيات الدورية لفائدة رجال السلطة
والجماعات الترابية والمهنيين وباقي الفرقاء
المعنيين على صعيد أقاليم القنيطرة وسيدي
قاسم وسيدي سليمان؛
•تنظيم دورات تكوينية لفائدة المهندسين
المعماريين وكذا تقنيي الوكالة الحضرية
المكلفين بدراسة المشاريع في إطار اللجن
المختصة من أجل تنزيل هذه الدورية وخاصة
فيما يتعلق بمذكرة الهلع والحرائق.

تحرص الوكالة الحضرية على تفعيل هذه
اإلجراءات

•إحداث لجنة إقلیمیة تحت اإلشراف الشخصي
للسادة العمال للبت في التدابیر التي تراها
مناسبة في معالجة ومواكبة مشاریع التجزئات
والمجموعات السكنیة التي تعرف تعثرا في
إنجاز أشغالها ؛
•حث رؤساء المجالس الجماعیة على التسریع
بتسویة الوضعیة القانونیة للعقارات المتعلقة
بالطرق والشبكات والمساحات المغروسة
وإلحاقها باألمالك العامة الجماعیة وفق برنامج
زمني محدد بتنسیق مع المجزئین؛
•.إعداد اللجنة اإلقلیمیة لجرد مشاریع التجزئات
العقاریة والمجموعات السكنیة المرخص لها
والتي تعرف تعثرا في وتیرة إنجاز أشغالها؛
•وضع قاعدة بیانات إعالمیة جغرافیة تتضمن
المعطیات المتعلقة بمشاریع التجزئات
العقاریة والمجموعات السكنیة المعنیة؛
•إعداد نماذج دفاتر تحمالت الخاصة بمشاریع
التجزئات العقاریة طبق الشروط اإلداریة
والتقنیة المتعلقة بإنجاز الشبكات والبنیات
التحتیة؛
•.مشاریع التجزئات العقاریة والمجموعات
السكنیة التي تتم دراستها حالیا في أفق
تسلیم األذون الخاصة بها.

•العدد اإلجمالي للتجزئات
العقاريةوالمجموعات السكنية
المعنية 33 :منها  27تجزئة و4
مجموعات سكنية
•التجزئات العقارية والمجموعات
السكنية المحالة على اللجن اإلقليمية
المختصة  3( 4 :بإقليم القنيطرة و1
بسيدي قاسم)
• 4تجزئات تم البث فيها من طرف
اللجن اإلقليمية المعنية وتم التسليم
المؤقت ألشغالها .و التجزئات األربعة
تندرج في إطار البرنامج الوطني مدن
بدون صفيح ،وتتجاوز مساحتها
اإلجمالية  234هكتار ويتجاوز عدد
البقع األرضية بها  6600بقعة؛

• عقد االجتماعات عن بعد على المستويين الداخلي (االجتماعات
التنسيقية) وعلى المستوى الخارجي مع الشركاء ؛
• التحديث والتطوير المستمر للخدمات اإللكترونية المقدمة
من طرف الوكالة الحضرية على مستوى الموقع اإللكتروني
وإدراجها على مستوى تطبيق تعميري للهواتف المحمولة ؛
المنشور رقم  256تاريخ
16يونيو 2020

المتعلق بالرفع التدريجي لحالة
الطوارئ الصحية واستئناف العمل
اإلداري

• تنفيذ برنامج التكوين المستمر عن بعد و تدبير طلبات
الترشيح لشغل مناصب المسؤولية ؛
• تنظيم استعمال المقصف مع مراعاة واحترام التدابير
االحترازية والوقائية ؛
• المراقبة الصارمة على مستوى المرافق الصحية للوكالة
الحضرية عن طريق توفير وسائل النظافة الالزمة (الصابون
السائل ومجفف األيدي).

تحرص الوكالة الحضرية على تفعيل
هذه اإلجراءات

خاتمـة :

99

و يظهر جليا من خالل هذا التقرير المواكبة اإليجابية
للوكالة الحضرية لمختلف المتغيرات الظرفية التي تهم

دون شك و أنت تبحر بين طيات و صفحات هذا التقرير ،يمكن
مالمسة و مالحظة أن كل ما تم تحقيقه هذا العام من حصيلة
و إنجازات ،تم في سياق ظرف استثنائي بكل المقاييس موسوم
بتفشي وباء كورونا وقانا الله و إياكم منه.
و حين استقراء سريع لمجموع ما تحقق يمكن الوقوف على
أن كل هذه المنجزات ما كتب لها النجاح إال بفضل تضافر مساعي
و دعم السادة والي جهة الرباط ــ سال ــ القنيطرة و عمال صاحب
الجاللة على أقاليم القنيطرة و سيدي قاسم و سيدي سليمان،
و ممثلي باقي المصالح الال ممركزة خصوصا مديرية المنشآت
العامة و الخوصصة و مديرية الميزانية التابعتين لوزارة

محيط مجاالت اشتغالها ،و ما يشوبها من نقالت و طفرات
كما يترجم ذلك بجالء شعار هذه الدورة المنعقد حول محور:
« من أجل مجاالت أكثر عدالة و استدامة لمواجهة الكوارث
و استقطاب االستثمار» ،في تناغم تام مع التوجهات
العامة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان
وسياسة المدينة ،وفي انسجام مع قيم المؤسسة القائمة
أساسا على تحقيق تخطيط مجالي مستدام عملياتي
ومستقطب لالستثمار ،وتجويد إلطار العيش وإنعاش مناخ
األعمال ،مع الحرص على اإلنصات لنبض المجال وضمان
اليقظة الترابية،إلى جانب تقليص التفاوتات المجالية و
بذل مزيد من الجهود بالعالم القروي دون إغفال مواصلة
تبسيط المساطر ورقمنة الخدمات ،وكذا السهر على ضمان
التأطير اإليجابي والمواكبة التعبوية المستمرة للمنظومة
المحلية بمختلف مكوناتها ،وذلك من أجل تحقيق الغايات
التي تتطلع إليها الوكالة الحضرية رغم محدودية مواردها
البشرية و المادية ،وفي أفق االنخراط السلس في جميع
األوراش التنموية الكبرى الرامية إلى المساهمة في إعادة
إنعاش االقتصاد الوطني لتجاوز تبعات الجائحة العالمية،
واالرتقاء بمجاالت المؤسسة إلى مراتب ومصاف أفضل،
من خالل االرتقاء بأدوارها حتى تكون في مستوى رفع كل
التحديات اآلنية و المستقبلية .

100

