« ...وبمــوازاة ذلــك ،یتعیــن إرســاء أســس تعمیــر یقــوم
علــى

مراعــاة

الھویــات،

والخصوصیــات

المحلیــة،

ویســعى إلــى بلــورة مقاربــات متجــددة إلنتــاج فضــاءات
متناســقة ،أكثــر إنتاجیــة واندماجیــة واســتدامة ،قــادرة
على مواجھة مختلف التحدیات والرھانات.
كمــا ندعوكــم إلــى التفكیــر فــي اعتمــاد آلیــات جدیــدة
ومبتكــرة ،لصیاغــة منظومــة حضریــة جدیــدة ،تتوخــى
تمكیــن مواطنینــا مــن مقومــات العیــش الجیــد ،بمــا یعنیھــا
مــن ســكن الئــق یحفــظ الكرامــة اإلنســانیة ،وبیئــة نظیفــة
تنســجم وضــرورات النمــو االقتصــادي ،وتخطیــط عمرانــي
ذكي یكون اإلنسان منطلقھا وغایتھا»...

مقتطــف مــن الرســالة الســامیة التــي وجھھــا صاحــب الجاللــة الملــك محمــد الســادس نصــره هللا وأيــده إلــى المشــاركین فــي
أشغال المنتدى الوزاري العربي الثاني لإلسكان والتنمیة الحضریة المنعقد بالرباط بتاريخ  21دجنبر .2017
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§تفعيل توصيات المجلس اإلداري األخير
§ ظرفية انعقاد الدورة السابعة عشر للمجلس اإلداري للوكالة الحضرية:
مواكبة المخطط االستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة إلقليم القنيطرة 2020-2015
االنتهاء من إعداد دراسة مخطط توجيه التهيئة العمرانية للقنيطرة الكبرى وضواحيها
إعطاء االنطالقة لدراسة إعداد أول تصميم تهيئة لمدينة سيدي سليمان
مواكبة دراسة تصميم التهيئة القطاعي للمنطقة المحيطة بمحطة القطار الفائق السرعة بالقنيطرة
افتتاح الشباك الوحيد للترخيص في ميدان التعمير بمدينة سوق أربعاء الغرب
إطالق منظومة التدبير الالمادي لمساطر الترخيص بجماعة القنيطرة
توقيع مذكرة تفاهم حول تهيئة فضاء المنطقة الرطبة لمرجة الفوارات بجماعة القنيطرة
نشر وتعميم وثائق التعمير عبر اإلنترنت

§حصيلة برنامج العمل برسم سنة 2017
التأهيل العمراني  :مسايرة لمتطلبات الحكامة الترابية
·دراسات استشرافية في طور التنفيذ
·دراسات في طور اإلعداد
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التخطيط الحضري  :نحو تعميم التغطية بدراسات وثائق التعمير
·معدل التغطية بدراسات وثائق التعمير
·تتبع دراسات وثائق التعمير
·وثائق تعمير جديدة
·التغطية بالصور الجوية والتصاميم اإلرجاعية

·المشاريع المدروسة خالل سنة 2017
·وتيرة إنتاج السكن
·إحداث شبابيك وحيدة جديدة ،تكريس لسياسة القرب وسعي لتقليص آجال الترخيص
·دراسة طلبات االستثناء في ميدان التعمير
·دراسة المشاريع االستثمارية في إطار اللجنة الجهوية لالستثمار
·الحصيلة اإلجمالية لمراقبة أوراش البناء المفتوحة
·تحديد الدواوير وتبسيط مساطر البناء بالوسط القروي
·مذكرات المعلومات التعميرية
·دراسة وتتبع الشكايات
·توفير التأطير القانوني والتقني للمتدخلين في مجال التعمير
·تتبع المنازعات اإلدارية المعروضة على المحاكم
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·المشاركة في العديد من الملتقيات
·التواصل
·تدبير األرشيف
·النظام المعلوماتي لدراسة وتتبع أنشطة التدبير الحضري
·ترسيخ نظام إدارة الجودة  :عماد لتحسين الحكامة المؤسساتية بالوكالة الحضرية

§تفعيل الدوريات األساسية الصادرة سنة 2017
§برنامج العمل المرتقب برسم سنة 2018
§برنامج العمل التوقعي 2021-2019
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يشــكل المجلــس اإلداري للوكالــة الحضريــة للقنيطرة-ســيدي قاسم-ســيدي ســليمان مناســبة تمكــن أعضــاءه مــن تقييــم المســاعي
والجهــود المبذولــة مــن أجــل الرقــي بالمشــهد العمرانــي والمعمــاري لمختلــف ربــوع مــدن ومراكــز أقاليــم القنيطــرة وســيدي
سليمان وسيدي قاسم .وهو أيضا فرصة للوقوف على إنجازات المؤسسة في مجال التعمير وإعداد التراب الوطني.
ولعــل أهــم مــا يميــز هــذه الــدورة الســابعة عشــر الجهــود المبذولــة مــن طــرف الوكالــة الحضريــة قصــد تنفيــذ التوجهــات االســتراتيجية ذات
البعــد الوطنــي وكــذا مواكبــة الديناميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة المتســارعة التــي يعرفهــا مجــال تدخلهــا والناتجــة عــن إنجــاز مشــاريع مهيكلــة
ذات إشــعاع وطنــي وجهــوي ؛ وباألســاس مواكبــة تنفيــذ المخطــط االســتراتيجي للتنميــة المســتدامة والمندمجــة إلقليــم القنيطــرة 2020-2015
الــذي أعطــى انطالقتــه صاحــب الجاللــة الملــك محمــد الســادس نصــره هللا وأيــده والهــادف إلــى االرتقــاء بحواضــر ومراكــز إقليــم القنيطــرة
وفق رؤية منسجمة ومتوازنة لتعزيز موقعه االقتصادي وتحسين إطار عيش ساكنته مع الحفاظ على منظومته البيئية.
إلــى جانــب ذلــك ،حرصــت الوكالــة الحضريــة علــى تعميــم تغطيــة مجالهــا الترابــي بوثائــق التعميــر وتحييــن تلــك
المتجــاوزة وكــذا بلــورة دراســات وثائــق تعميــر ذات بعــد اســتراتيجي كمخطــط توجيــه التهيئــة العمرانيــة للقنيطــرة الكبــرى
والذي هو في طور المصادقة وكذا إعطاء انطالقة مخطط توجيه التهيئة العمرانية لسيدي سليمان وسيدي قاسم.
هــذا وبهــدف تبســيط مســطرة الترخيــص بالبنــاء فــي الوســط القــروي ،عملــت الوكالــة الحضريــة علــى تنفيــذ برنامــج عملهــا المتعلــق بتحديــد
الدواويــر والمناطــق القرويــة التــي تعــرف ضغطــا عمرانيــا مكثفــا علــى مســتوى األقاليــم الثالثــة وذلــك إضافــة إلــى دراســات إعــادة
الهيكلة التي مكنت من تزويد عدة جماعات بوثائق مرجعية للتأهيل الحضري وإنجاز البنيات التحتية والمرفقية الضرورية.
وقــد حرصــت الوكالــة الحضريــة أيضــا علــى التأطيــر القانونــي والتقنــي لشــركائها ال ســيما الجماعــات الترابيــة فيمــا يخــص تنفيــذ
مقتضيات القوانين الجديدة كالقانون رقم  12.66المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء.
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كمــا تســعى المؤسســة أيضــا إلــى أن تكــون نموذجــا مثاليــا

لــإدارة الحديثــة المواطنــة ،التــي تبغــي تحقيــق الحكامــة

الجيــدة ،مــن خــال تكريــس نهــج سياســة القــرب ،والعمــل علــى توفيــر الخدمــة للمواطــن و المرتفــق علــى حــد ســواء
في أفضل و أمثل الظروف ،و كذا تيسير التواصل مع مختلف الفاعلين المعنيين ،باستثمار اإلمكانيات الرقمية المتاحة.
وفــي ذات الســياق ،أشــرفت الوكالــة الحضريــة علــى إعطــاء انطالقــة الشــباكين الوحيديــن لرخــص التعميــر لــكل مــن
الجماعتيــن الترابيتيــن لســيدي الطيبــي وســوق أربعــاء الغــرب وكــذا علــى إعطــاء انطالقــة المنظومــة المعلوماتيــة
المتعلقة بالتدبير الالمادي لمساطر الترخيص في مجال التعمير على مستوى مدينة القنيطرة.
إن التقرير الموضوع بين أيديكم يرمي ببســاطة إلى تســليط الضوء حول ما حققته المؤسســة من منجزات خالل الســنة الماضية ،وطرح برنامج
عمل مستقبلي ،يراعى أساسا توجهات الوزارة الوصية ،وتطلعات الشركاء المحليين كفاعلين محوريين في تحقيق التنمية.
وغنــي عــن البيــان ،أن حصيلــة عمــل الوكالــة الحضريــة مــا كانــت لتتــم بــكل هــذه الفعاليــة والمردوديــة اإليجابيــة لــوال الدعــم
الكبيــر الــذي تتلقــاه مــن طــرف الســادة عمــال األقاليــم الثالثــة وكــذا التفاعــل المثمــر للســادة المنتخبيــن مــن رؤســاء الجماعــات
الترابية والغرف المهنية باإلضافة إلى التواصل الدائم مع المصالح الخارجية ومهنيي قطاع التعمير والبناء .
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التوصية
* المصادقة على التقريرين األدبي و المالي برسم سنة 2016

حصيلة التفعيل
* تمــت المصادقــة باإلجمــاع علــى التقريريــن األدبــي
والمالــي برســم ســنة .2016

* المصادقــة علــى برنامــج العمــل التوقعــي للوكالــة الحضريــة بالنســبة للخمس * تمــت المصادقــة باإلجمــاع علــى برنامج العمــل التوقعي
للوكالــة الحضريــة بالنســبة للخمس ســنوات القادمة
ســنوات القادمة
* المصادقــة علــى تعديــل المــادة  137مــن نظــام الصفقــات العموميــة الخــاص
* مقتــرح تعديــل المــادة  137مــن نظــام الصفقــات
بالوكالــة الحضريــة والمتعلقــة بصفقــات الدراســات ،وذلــك بمنــح إمكانيــة
العموميــة الخــاص بالوكالــة الحضريــة فــي طــور التنفيــذ.
التنصيــص فــي نظــام االستشــارة ،علــى نقطــة تقنيــة دنيــا للقبــول
* المصادقــة علــى تعديــل الملحــق رقــم  1مــن نظــام الصفقــات العموميــة
الخــاص بالوكالــة الحضريــة القنيطــرة  -ســيدي قاســم  -ســيدي ســليمان
* مقتــرح تعديــل الملحــق رقــم  1مــن نظــام الصفقــات
المتعلــق بالئحــة األعمــال الممكــن أن تكــون موضــوع عقــود أو اتفاقــات
العموميــة الخــاص بالوكالــة الحضريــة و المتعلــق بإيــواء
خاضعــة للقانــون العــام ،وذلــك بإضافــة الخدمــات اآلتيــة :
النظــم المعلوماتيــة والتدبيــر المعلوماتــي لهــا فــي طــور
التنفيــذ ،بينمــا لــم يتــم أي تعديــل فيمــا يخــص صيانــة
 إيواء النظم المعلوماتية والتدبير المعلوماتي لها؛البرامــج والبرمجيات المعلوماتية والمســاعدة المحاســباتية.
 صيانة البرامج والبرمجيات المعلوماتية؛ المساعدة المحاسباتية .المصادقــة علــى تعديــل الملحــق رقــم  3مــن نظــام الصفقــات العموميــة الخــاص
بالوكالــة الحضريــة القنيطرة-ســيدي قاسم-ســيدي ســليمان ،المتعلــق بالئحــة
األعمــال الممكــن أن تكــون موضــوع الصفقــات القابلــة للتجديــد ،وذلــك بإضافــة * تم تقديم المقترح لوزارة االقتصاد و المالية.
الخدمــات الخارجيــة المؤقتــة ( )prestation d’intérimبالنســبة للمــدة
التــي يحتمــل أن تمتــد إلــى ثــاث ســنوات.
المصادقــة علــى تعديــل الملحــق رقــم  4مــن نظــام الصفقــات العموميــة الخــاص
* مقتــرح تعديــل الملحــق رقــم  4مــن نظــام الصفقــات
بالوكالــة الحضريــة القنيطــرة -ســيدي قاســم ،المتعلــق بالئحــة األعمــال الممكــن
العموميــة الخــاص بالوكالــة الحضريــة و المتعلــق بكــراء
أن تكــون محــل ســندات الطلــب ،وذلــك بإضافــة الخدمــات اآلتيــة :
القاعــات و الفضــاءات وأجنحــة المعــارض والخدمــات
المتعلقــة بهــا فــي طــور التنفيــذ ،بينمــا لــم يتــم أي تعديــل
 الفندقة واإليواء واالستقبال والمأكل؛فيمــا يخــص الفندقــة واإليــواء واالســتقبال والمــأكل.
 -كراء القاعات و الفضاءات وأجنحة المعارض والخدمات المتعلقة بها.
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مواكبة المخطط االستراتیجي للتنمیة المندمجة والمستدامة إلقلیم القنیطرة 2020 - 2015

تنفيذا لمضامين المخطط االستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة إلقليم القنيطرة  2020-2015والذي أشرف على إعطاء انطالقته صاحب
الجاللــة الملــك محمــد الســادس نصــره هللا وأيــده والهــادف إلــى االرتقــاء بحواضــر ومراكز اإلقليــم وفق رؤية منســجمة ومتوازنــة لتعزيز موقعه
االقتصادي وتحسين إطار عيش ساكنته مع الحفاظ على منظومته البيئية ،حرصت الوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليمان خالل
سنة  2017وذلك إلى جانب باقي المتدخلين على مواكبة إنجاز هذا البرنامج واإلسهام فيه لتجسيده على أرض الواقع.
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االنتهاء من إعداد دراسة مخطط توجيه التهيئة العمرانية للقنيطرة الكبرى وضواحيها
تنزيــا لمقتضيــات القانــون رقــم  90-12المتعلــق بالتعميــر و ســعيا إلرســاء
أســس الحكامــة الجيــدة و ســيرا فــي مواكبــة المشــاريع الكبــرى المهيكلــة ذات
اإلشــعاع الوطنــي و نخــص بالذكــر مشــروع المينــاء األطلســي والمنطقــة
الصناعيــة الحــرة والخــط الفائــق الســرعة والقطــب الحضــري الجديــد لســيدي
يحيــى الغــرب ،تــم إعطــاء االنطالقــة لمشــروع مخطــط توجيــه التهيئــة
العمرانيــة للقنيطــرة الكبــرى وضواحيهــا ،ليضــم مجــال الدراســة  12جماعــة
ترابيــة مــن بينهــا  3جماعــات ذات طابــع حضــري و  9جماعــات ذات طابــع
قــروي .ويعتبــر المخطــط وثيقــة إســتراتيجية ذات رؤيــة شــمولية تهــدف إلــى
تحســين وتوزيــع وتدبيــر الثــروات وإلــى تقليــص الفروقــات االجتماعيــة بيــن
الجماعــات المعنيــة وتمكينهــا مــن اإلقالع المنشــود في طور التنمية المســتدامة
وكــذا خلــق توازنــات تمكــن الجماعــات مــن االســتفادة مــن ثمــار المشــاريع
الكبــرى وذلــك فــي أفــق  25ســنة المقبلــة .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن المشــروع
اســتوفى جميــع المراحــل القانونيــة وتمــت المصادقــة عليــه مــن طــرف اللجنــة
المركزيــة المنعقــدة بتاريــخ  04غشــت  2015وبعدهــا اللجنة المحليــة المنعقدة
بتاريــخ  31دجنبــر 2015؛ وأخيــرا مرحلــة مــداوالت المجالــس قبــل أن تتــم

التوجهات الكبرى لمخطط توجيه التهيئة العمرانية للقنيطرة الكبرى وضواحيه

إحالتــه علــى المصادقــة بعــد دراســة المالحظــات المنبثقــة عــن المجالــس المنتخبــة والبــت فیھــا مــن طــرف اللجنــة المختصــة بتاریــخ
 22فبرایر .2017
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إعطــاء االنطالقــة لدراســة إعــداد أول تصميــم تهيئــة لمدينــة ســيدي ســليمان
فــي إطــار االضطــاع بمهامهــا األساســية والمتمثلــة فــي تغطية كافــة المراكز الحضرية لمجــال تدخلها بدراســات بوثائق التعميــر ،قامت مصالح
الوكالــة الحضريــة القنيطرة-ســيدي قاســم -ســيدي ســليمان واعتمــادا علــى إمكانياتهــا الذاتيــة بإعــادة صياغــة وإعــداد مشــروع أول تصميــم تهيئة
لمدينــة ســيدي ســليمان؛ حيــث تــم التــداول بخصــوص مناقشــة مضاميــن مختلــف صيغــه مــن خــال عــدة اجتماعــات تشــاورية ،قبــل إحالتــه على
أنظــار اللجنــة التقنيــة المحليــة والتــي انعقــدت بتاريــخ  04أبريــل  2017بعمالــة إقليــم ســيدي ســليمان ،ليتــم فتــح البحــث العمومــي بشــأنه خــال
الفترة الممتدة مابين  2017/05/22إلى  2017/06/21وعرضه على أنظار المجلس الجماعي بتاريخ  10غشت . 2017

مشروع تصميم التهيئة لمدينة سيدي سليمان

مواكبة دراسة تصميم التهيئة القطاعي للمنطقة المحيطة بمحطة الخط الفائق السرعة بالقنيطرة
فــي إطــار تكييــف االحتياجــات المســتقبلية لمجــال الدراســة فيمــا يخــص قطــاع النقــل الســككي ،تــم إعطــاء االنطالقــة لــورش طمــوح
يعتبر األكبر في إفريقيا للربط بين قطبي االقتصاد طنجة والدار البيضاء بواسطة خط سككي فائق السرعة.
وتفعيــا لالتفاقيــة الموقعــة بيــن مختلــف األطــراف المعنيــة ،تضطلــع الوكالــة الحضريــة بتتبــع الدراســة الخاصــة
بإنجــاز تصميــم تهيئــة قطاعــي للمنطقــة المحيطــة بمحطــة القطــار الجديــدة للقنيطــرة .وتــروم هــذه الدراســة التــي تهــم
منطقــة تمتــد علــى مــا يقــارب  85هكتــارا إلــى إعطــاء تصــور مندمــج يضمــن تنــوع الوظائــف والجــودة المعماريــة
والمشهدية العالية وكذا التوافق والتكامل مع مختلف األقطاب الحضرية والقطاعية للقنيطرة الكبرى.
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افتتاح الشباك الوحيد للترخيص في ميدان التعمير بمدينة سوق أربعاء الغرب
و فــي ســياق تفعيــل مقتضيــات الضابــط العــام للبنــاء الراميــة إلــى تحســين وتبســيط مســاطر الترخيــص فــي مجــال التعميــر ،تــم بتاريــخ
 09نونبــر  2017إعطــاء انطالقــة الشــباك الوحيــد للترخيــص فــي مجــال التعميــر علــى مســتوى مدينــة ســوق أربعــاء الغــرب.
و يمكــن هــذا اإلجــراء مــن التوفــر علــى مرفــق إداري يشــكل المخاطــب الوحيــد ألصحــاب الشــأن يعنــى بتوجيههــم وإرشــادهم وكذا بتتبع مســار
مختلــف الطلبــات والمشــاريع ابتــداء مــن إيداعهــا إلــى غايــة الحصــول علــى الرخــص واألذون و من ثمــة تجويد المرفــق العمومــي الجماعي في
هــذا المجــال وذلــك باعتبــار الشــباك الوحيــد قيمــة مضافــة على مســتوى هذه المدينة التــي تعرف ديناميــة ديمغرافية وحضرية متناميــة .و مما ال
شــك فيــه ســيكون للشــباك الوحيــد أيضــا وقــع كبيــر علــى تحســين وتبســيط مســاطر الترخيص فــي مجال التعميــر وتقريــب اإلدارة مــن المواطن؛
بحيث سينعكس األمر إيجابا على الحياة اليومية للمواطن وللمقاولة و بالتالي تحسين مناخ األعمال وإنعاش االستثمار.
هــذا وقــد قامــت لجنــة دراســة المشــاريع بالبــت في عدد من الملفــات التي تم إيداعها في نفس اليوم بالشــباك الوحيد المحدث على مســتوى
جماعة ســوق أربعاء الغرب.
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إطــاق منظومــة التدبير الالمادي لمســاطر الترخيص بجماعة القنيطرة
فــي إطــار تنفيــذ التوجيهــات الملكيــة الســامية لصاحــب الجاللــة الملــك محمــد
الســادس نصــره هللا وأيــده والمتعلقــة بتحديــث اإلدارة المغربيــة ،ومســاهمة
منهــا فــي تحســين منــاخ االســتثمار المرتبــط بقطــاع التعميــر والبنــاء ،وبهــدف
مواكبــة الديناميــة العمرانيــة التــي تعرفهــا مدينــة القنيطــرة ،ســهرت الوكالــة
الحضريــة علــى مواكبــة الجماعــة الترابيــة للقنيطــرة قصــد إطــاق المنظومــة
المعلوماتيــة المتعلقــة بالتدبيــر الالمــادي للمســاطر علــى مســتوى الشــباك الوحيــد
للترخيــص فــي مجــال التعميــر وذلــك فــي ســياق تشــاركي مــع مصالــح عمالــة
إقليم القنيطرة وكذا المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين.
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توقيع مذكرة تفاهم حول تهيئة فضاء المنطقة الرطبة لمرجة الفوارات بجماعة القنيطرة
اســتحضارا للتوجيهــات الملكيــة الســامية لصاحــب الجاللــة الملــك
محمــد الســادس نصــره هللا وأيــده القاضيــة بإعــداد مخططــات تنمويــة
مندمجــة ومســتدامة ،تراعــي مبــادئ التخطيــط االســتراتيجي المحكــم،
وفــق رؤيــة تنمويــة ذات أبعــاد جهويــة تســتند علــى مبــادئ الشــراكة
والتشــاركية وتهــدف إلــى تطويــر النســيج الحضــري بشــكله المتناســق
والمتــوازن ،واالرتقــاء بــه إلــى مســتوى تطلعــات الســاكنة تبعــا للتوجهــات
االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة .2030-2016
ومراعــاة ألهميــة اعتمــاد تخطيــط حضــري مســتدام ،وقعــت الوكالــة الحضريــة القنيطرة-ســيدي قاسم-ســيدي ســليمان
بتاريــخ فاتــح فبرايــر  2018مذكــرة تفاهــم حــول تهيئــة فضــاء المنطقــة الرطبــة لمرجــة الفــوارات بجماعــة القنيطــرة
إلــى جانــب عمالــة إقليــم القنيطــرة والمجلــس اإلقليمــي للقنيطــرة وجماعــة القنيطــرة وجامعــة ابــن طفيــل ووكالــة الحــوض
المائــي لســبو والوكالــة الجماعيــة المســتقلة لتوزيــع المــاء والكهربــاء والتطهيــر الســائل بالقنيطــرة وكتابــة الدولــة لــدى وزيــر
الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
وتهــدف هــذه المذكــرة إلــى ضــرورة دمــج مرجــة الفــوارات ،التــي تــم تصنيفهــا مؤخــرا ضمــن الالئحــة الدوليــة للمناطــق الرطبــة رامســار ،فــي
التهيئــة الحضريــة لمدينــة القنيطــرة وفــق مبــادئ التنميــة المســتدامة ،التــي تأخــذ بعيــن االعتبــار الخدمــات البيئيــة التي تقدمهــا واحتــرام إمداداتها
المائية وضرورة تثمينها كفضاء انتقالي بين البيئتين الحضرية والطبيعية بشكل يراعي و يدعم استمرارية المجال الطبيعي.

نشر وتعميم وثائق التعمير عبر االنترنت
فــي إطــار تيســير الولــوج إلــى المعلومــة ووضعهــا رهــن إشــارة كافــة المواطنيــن والمهنيين
وأصحــاب القــرار وتمكينهــم مــن االطــاع علــى التخصيصــات التعميريــة للعقــارات عــن
بعد،عملــت الوكالــة الحضريــة خــال ســنة  ،2016في مرحلة أولى ،على نشــر ثالث وثائق
تعميــر مصــادق عليهــا تهــم ثالثــا من أهــم المراكــز الحضرية بمجــال تدخلها (مــدن القنيطرة
وسيدي قاسم وسوق األربعاء الغرب) ببوابتها االلكترونية على االنترنت.
وخــال شــهر يوليــوز لســنة  ،2017أعطــت الوكالــة الحضريــة االنطالقــة لمشــروع
تعميــم هــذه العمليــة لتشــمل جميــع وثائــق التعميــر المصــادق عليهــا ( 32تصميــم تهيئــة
و 4مخططــات لتوجيــه التهيئــة العمرانيــة) وتلــك التــي هــي فــي طــور المصادقــة (7
تصاميــم تهيئــة و  1مخطــط توجيــه التهيئــة العمرانيــة) ،حيــث مــن المرتقــب الشــروع فــي
نشر هذه الوثائق على اإلنترنيت خالل النصف األول من سنة .2018
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دراسات استشرافية في طور التنفيذ
تتوفر الوكالة الحضرية على  5دراسات استشرافية منجزة قابلة للتنفيذ من شأنها توفير المرجعية الالزمة للتأهيل العمراني والمعماري
والمشهدي لمدن ومراكز مجال تدخلها وتخص كال من :

وتشكل ھذه الدراسات أدوات فعالة في التخطیط االستراتیجي والتنظیم المجالي ،حیث تضع بین یدي متخذي القرار وسیلة ناجعة لمباشرة
السیاسات الترابیة الالزمة وبالتالي النھوض بالمدن والمراكز القرویة المعنیة.

دراسات خصوصية
30

دراسات في طور اإلعداد
فــي إطــار مواكبــة الوكالــة الحضريــة القنيطرة-ســيدي قاسم-ســيدي ســليمان لتنميــة مجــال نفوذهــا الترابــي والمحافظــة علـــى
الموروث الثقافـي والعمراني والبيئي بالمنطقة ،باشرت الوكالـة الحضرية برسم سنة ، 2017إتمام الدراسات اآلتية :

• دراسات ذات بعد بيئي
إيمانــا منهــا بالخصوصيــة اإليكولوجيــة والبيئيــة التــي يتميــز بهــا مجمــوع تــراب تدخلهــا ،أولــت الوكالــة الحضريــة
القنيطرة-ســيدي قاسم-ســيدي ســليمان اهتمامــا كبيــرا بالجانــب البيئــي عبــر إدمــاج مبــادئ االســتدامة فــي إعــداد
الدراســات التعميريــة والعملياتيــة ،حيــث عملــت خــال ســنة  2017علــى مواصلــة المراحــل المتعلقــة بدراســتين
قطاعيتين تهدفان إلى رد االعتبار لمنطقتين تكتسيان أهمية خاصة من الناحية البيئية واإليكولوجية .ويتعلق األمر بــ :

 -1دراسة تهيئة ضفاف المرجة الزرقاء بمركز موالي بوسلهام
 مرحلة الدراسة  :المرحلة الثانية (ميثاق الهندسة المعمارية والعمرانية والمنظور الحضري بمركز موالي بوسلهام)اقترحــت الدراســة تعزيــز مؤهــات الجــذب الســياحي لمركــز مــوالي بوســلهام جــراء مــا يعرفــه من ديناميـــة كبيــرة خصوصا في فصــل الصيف،
بتهيئة ضفاف هذه البحيرة بطريقة تمكن من الحفاظ على النظام اإليكولوجي للموقع والحد من التلوث الناجم عن األنشــطة والممارســات البشــرية
التــي تعرفهــا المنطقــة .هــذا باإلضافــة إلــى اقتــراح ميثــاق الهندســة المعماريــة والعمرانيــة والمنظــور لحضــري لمركــز مــوالي بوســلهام،
بهــدف الرقــي بــه كمحطــة ســياحية باإلقليــم لتحســين منظــر فضاءاتــه العموميــة وخلــق انســجام وتناغــم بيــن أحيائــه والمجــاالت
			
الطبيعية المحيطة به  :المحمية والغابة والشاطئ.
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 -2دراسة تهيئة ضفاف وادي بهت بمدينة سيدي سليمان
قامــت الوكالــة الحضريــة بإعــداد مقتــرح تهيئــة ضفــاف وادي بهــت بمدينــة ســيدي ســليمان.
ويهــدف هــذا المقتــرح باألســاس إلــى دمــج هــذه الضفــاف فــي النســيج الحضــري للمدينــة ،حتــى
تشــكل نقطــة التحــام بيــن ضفتيهــا الغربيــة والشــرقية مــن خــال برمجــة مجموعــة مــن المرافــق
السوسيو-ثقافية والفضاءات العمومية من ساحة ومناطق خضراء ومسار للمشاة.

 -3الدراسات المتعلقة بتدبير المخاطر
فــي ســياق البرنامــج الوطنــي للتدبيــر المندمــج للمخاطــر الطبيعيــة والــذي تســهر
عليــه وزارة الداخليــة بشــراكة مــع البنــك الدولــي ،تــم توقيــع اتفاقيتــي شــراكة مــا بيــن
الوكالــة الحضريــة القنيطرة-ســيدي قاسم-ســيدي ســليمان ووزارة الداخليــة .األولــى بتاريــخ  28يوليــوز  2017و تتعلــق بإعــداد
دراســة القابليــة للتعميــر لمجــال تهيئــة مركــز جماعــة دار بلعمــري (إقليــم ســيدي ســليمان) و الثانيــة بتاريــخ  07شــتنبر  2017و تهــم
إعداد دراسة القابلية لتعمير للمنطقة المخصصة لمشروع المدينة اإليكولوجية بمدينة القنيطرة (إقليم القنيطرة).
وتنــدرج هاتيــن االتفاقيتيــن فــي ســياق اإلعــان عــن المشــاريع لســنة  2017-2016المفتــوح فــي وجــه الجماعــات الترابيــة
والمؤسســات العموميــة مــن أجــل االســتفادة مــن تمويــل الصنــدوق الوطنــي للبرنامــج المذكــور والممــول مــن طــرف البنــك الدولــي.
ولإلشارة  ،فقد تم اإلعالن عن طلبات العروض بالنسبة لهاتين الدراستين بتاريخ  2017/09/20وعلى إثر اجتماع لجنة فتح األظرفة بتاريخ
 ،2017/10/19تم اإلعالن عنهما دون جدوى وسيتم اإلعالن من جديد عن طلبات العروض بالنسبة لهاتين الدراستين.

• دراسات مواثيق الهندسة المعمارية
تعتبــر هــذه الدراســات آليــة مــن آليــات الرقــي بالمشــهد الحضــري والمعمــاري لمــدن القنيطــرة والمهديــة وســيدي قاســم وســيدي
ســليمان وســوق األربعــاء الغــرب ،ذلــك أن التطــــور الــــذي تعرفــــه هــذه المــدن يقتضــي وضــع إطــار توجيهــــي لتحقيــق تجانــس
وانســجام اإلطــار العمرانــي والمعمــاري بهــا؛ وبالتالــي فــإن تنفيــذ مقتضيــات هاتــه الدراســات ،باعتبارهــا وثيقــة مرجعيــة
تتأسس على خالصات التشخيص التشاركي بين جميع الفرقاء والمهتمين بالتراث المعماري ،يعتبر ضرورة ملحة.

 -1ميثاق الهندسة المعمارية والعمرانية والمنظور الحضري لمدينة القنيطرة
مرحلة الدراسة  :المرحلة األخيرة (الصيغ النهائية للميثاق)

اقترحــت الدراســة تجويــد المشــهد الحضــري والمعمــاري للمدينــة بإعطائهــا اإلشــعاع والصورة التي تســتحقها وكذا الحفــاظ على تراثها
المعمــاري وإرثها الثقافي.
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 -2ميثاق الهندسة المعمارية والعمرانية والمنظور الحضري لمدينة المهدية
مرحلة الدراسة  :المرحلة الثالثة (الصيغ النهائية للميثاق)
في هذا الباب  ،اقترحت الدراسة تأهيال معمـاريا وحضـريا للواجهـة البحريـة للمدينة باعتبارها مدينة سياحية بامتياز على الصعيد الجهوي و كذا
الحفاظ على الموروث الثقافي بها (قصبة موالي إسماعيل).

 -3ميثاق الهندسة المعمارية والعمرانية والمنظور الحضري لمدينة سيدي سليمان
مرحلة الدراسة  :المرحلة الثالثة (الصيغ النهائية للميثاق).
بهذا الخصوص ،اقترحت الدراسة تثمين وتعزيز الحزام األخضر للمدينة وكذا إدماج المكونات المجالية للمدينة في المشهد الحضري في
إطار تدبير معقلن لما يعرفه نسيجها من تطور سريع.
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 -4ميثاق الهندسة المعمارية والعمرانية والمنظور الحضري لمدينة سيدي قاسم
مرحلة الدراسة  :المرحلة الثالثة (الصيغ النهائية للميثاق)
اقترحت الدراسة إدماج البنيات والمرافق العمومية في المشهد الحضري وتثمين التراث المعماري والعمراني الذي يميز المدينة منذ عهد
الحماية ومواكبة التطور العمراني والمعماري الحديث.

 -5ميثاق الهندسة المعمارية والعمرانية والمنظور الحضري لمدينة سوق األربعاء
مرحلة الدراسة  :المرحلة األولى (التقرير التشخيصي والتحليلي واالقتراحات)
تخــص هــذه الوثيقــة مجموعــة مــن المواصفــات المعماريــة في ميــدان البناء والترميــم والتجديــد والتهيئة وذلك في إطــار متجانس يحترم
مقومــات التــراث المعمــاري المبنــي للمنطقــة.

• دراسات التأهيل الحضري وإعادة الهيكلة
تولــي الوكالــة الحضريــة اهتمامــا كبيــرا لألبنيــة غير المنظمة واألحياء الناقصة التجهيز ،فبرســم ســنة  2017قامت المؤسســة بمجموعة من
الدراســات المتعلقة بالتأهيل الحضري وإعادة الهيكلة وذلك للرقي بجودة المشــهد الحضري وتحقيق تنمية سوســيو-اقتصادية لهذه المجاالت.

 -1دراسة تهيئة المحاور الكبرى لمركز سيدي الطيبي وقطاع عين السبع المخاليف بمدينة القنيطرة
يتــم حاليــا إنجــاز المرحلــة األولــى مــن الدراســة ،والتــي تهــدف إلــى تنظيــم عقالنــي ومتناســق للمجاليــن وذلــك بتهيئــة
البنية الطرقية بالقطاعين واإلجابة على االختالالت التي يعانيان منها وكذا الرفع من جاذبيتهما واستقطابهما.

36

 -2دراسات إعادة الهيكلة بمجال نفوذ الوكالة الحضرية
قامت الوكالة الحضرية خالل سنة  2017بعملية تتبع دراسات إعادة الهيكلة خاصة أو مدمجة في إطار وثائق التعمير .حيث عملت على
إعطــاء االنطالقــة وإنهــاء إعــداد دراســات إلعــادة الهيكلة ،همت  20قطاعا خصت  11جماعة تابعة لألقاليم الثالثة على مســاحة إجمالية تقدر
بحوالي  863هكتار.
الدراسة

اإلقليم

قطاعات كريز واوالد بن سبع واوالد حماد التابعة لمدينة
سوق األربعاء الغرب
قطاع الدشرة التابعة لجماعة اللة ميمونة
القنيطرة

سيدي سليمان

سيدي قاسم

قطاعات عزيب صوديا النجاجعة اوالد الرياحي اوالد بوعياد

وضعية تقدم الدراسة

مكتب الدراسات المكلف
عامل توفيق

تقرير المرحلة  2مصادق عليه

رشيد محفظ

تقرير المرحلة  2مصادق عليه

الوكالة الحضرية

تصميم التهيئة مصادق عليه

بجماعة سوق الثالثاء الغرب
قطاعات بقباقة وعبدسالمية والمسجد بمركز جماعة عرباوة ،عمر اإلدريسي

انطالقة الدراسة

قطاع الظهور الكبار بجماعة اوالد سالمة

عمر اإلدريسي

انطالقة الدراسة

قطاع أوالد مالك بجماعة سيدي سليمان

الوكالة الحضرية

قيد الدراسة

قطاع مركز دار بلعامري

الوكالة الحضرية

قيد انطالق الدراسة

قطاعات اوالد جلول و الجديات وبوطات بجماعة اوالد

الوكالة الحضرية

التصاميم الهيكلية مصادق

حسين
قطاعي الحبارة تافراوت والحبارة القاضي ببلدية حد كورت

الوكالة الحضرية

عليها
قيد الدراسة

قطاع سالطنة بمكز جماعة زيرارة

الوكالة الحضرية

قيد الدراسة

قطاع اوالد الضريد بجماعة الشبانات

الوكالة الحضرية

قيد الدراسة

(*) :يتــم إنجــاز هاته الدراســات باالعتماد على اإلمكانيــات الذاتية للوكالة الحضرية
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المساهمة في تتبع الدراسات الخاصة إلى جانب المتدخلين المعنيين
 -1دراسات التأثير على البيئة
ســاهمت الوكالة الحضرية القنيطرة-ســيدي قاسم-ســيدي ســليمان ،مراعاة لمبادئ االســتدامة ،في دراسة  41مشــروعا في إطار اللجنتين الوطنية
والجهويــة للتأثيــر علــى البيئــة .و قــد هــم  % 30منهــا إحــداث وحــدات صناعيــة و % 17تهــم التطهيــر الســائل و  % 10المشــاريع الخاصــة
بالتنقيــب علــى الغــاز فــي حيــن أن  % 36منهــا خصت إحداث مقالع لم تتم الموافقة عليها اعتبارا لتمركزها في مناطق ذات حساســية بيئية عالية
( غابة ،كثبان رملية،مدار سقوي)...

 -2الدراسة المتعلقة بإنجاز مخطط التنقل الحضري لمدينة القنيطرة
في إطار الجهود المبذولة من أجل تحسين وضعية التنقل الحضري بمدينة القنيطرة و ضاحيتها ،ساهمت مصالح الوكالة الحضرية في تــتـــبع
الدراسة المتعلقة بإنجاز مخطط التنقل الحضري للمدينة و الذي يهدف إلى اقتراح صيغ للحد من المشاكل التي يطرحها التنقل الحضري نتيجة
التوسع المستمر لنسيجها العمراني.
وبهدف خلق توازن بين التنقل الحضري والتخطيط العمراني بالمدينة ،تسهر مصالح الوكالة الحضرية على إدراج كافة التوجهات المنـبــثـقـة
عن هذا المخطط في إطار تصميم تهيئة مدينة القنيطرة حاليا الموجود قيد الدراسة.

 -3الدراسات المتعلقة بالتطهير السائل
بخصوص المشاريع الرامية إلى تنمية العالم القروي والمندرجة في إطار المخطط اإلستراتيجي للتنمية المندمجة ،قامت مصالح هذه الوكــالـة
خالل سنة  2017بتتبع الدراسات المتعلقة بالتطهير السائل لعدد من المراكز القروية (لال ميمونة ،عرباوة وسيدي عالل التازي) .ويتـــمـثـل
دور الوكالة الحضرية في هذا الشأن في دراسة كافة الحلول المقترحة وتقديم التوصيات التقنية وذلك تـــماـشيا مع تصاميم التهــيئـة التي تـهـم
المناطق المعنية .كما تعطى األولوية للجانب البيئي والمحافظة على المناطق ذات األهمية اإليكولوجية.
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معدل التغطية بدراسات وثائق التعمير
يشــكل تعميــم تغطيــة تــراب مجــال تدخــل الوكالــة الحضريــة بدراســات وثائــق التعميــر أحــد
األهــداف المركزيــة لبرامــج عملهــا بالنظــر ألهميــة هــذه الوثائــق و مرجعيتهــا فــي إرســاء
مبــادئ تنميــة مســتدامة ومتوازنــة علــى المســتوى المجالــي واالقتصــادي واالجتماعــي وكــذا
البيئــي  .و قــد تحســنت نســبة هــذه التغطيــة خــال ســنة  2017مقارنــة مــع الســنوات المنفرطة
حيــث وصلــت نســبة التغطيــة إلــى  % 86منهــا  % 100بالنســبة بالوســط الحضــري
و % 84بالنسبة للمراكز القروية موزعة حسب األقاليم الثالثة حسب الرسم البياني.

تتبع دراسات وثائق التعمير
تصاميم تمت المصادقة عليها
قامت الوكالة الحضرية خالل سنة  2017بتتبع مراحل إعداد والمصادقة على  25وثيقة .وقد جاءت حصيلة تحقيق النتائج على مستوى كل
إقليم على الشكل التالي :

اإلقليم
القنيطرة
سيدي سليمان
سيدي قاسم

نوعية الوثيقة التعميرية

مكتب الدراسات المكلف

مخطط توجيه التهيئة العمرانية للقنيطرة الكبرى(*)

Ayesa

تصميم تهيئة مركز الداللحة بجماعة موالي بوسلهام

شكري بثينة

مخطط توجيه التهيئة العمرانية للقنيطرة الكبرى (*)

Ayesa

تصميم تهيئة مركز سيدي عبد العزيز بجماعة أوالد حسين الموارد الذاتية للوكالة الحضرية
المصادقة على تصميم تهيئة مركز جماعة الحوافات
المصادقة على تصميم تهيئة مركز الخنيشات

الموارد الذاتية للوكالة الحضرية
رشيد محفض

(*) تمت إحالته على المصالح المركزية للوزارة بهدف المصادقة
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تصاميم تمت المصادقة عليها
وهنا وجبت اإلشارة إلى تأجيل إحالة تصميم تهيئة مركز موالي بوسلهام على المصادقة بالرغم من استيفائه مسطرة البحث العمومي و مداوالت
المجلس وذلك للتمكن من إدراج الرؤية الجديدة لتنمية المركز والتي يتم التداول بشأنها بين الفاعلين المعنيين.
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تصميم تهيئة مركز الداللحة بجماعة موالي بوسلهام

تصميم تهيئة مركز سيدى عبد العزيز بجماعة اوالد حسين

تصميم تهيئة مركز الخنيشات

تصميم تهيئة مركز جماعة الحوافات

تصاميم في مرحلة البحث العلني ومداوالت المجلس
اإلقليم

القنيطرة

سيدي
سليمان

نوعية الوثيقة التعميرية
تصميم تهيئة بلدية المهدية ؛
تصميم تهيئة مركز اللة ميمونة
تصميم تهيئة مركز سيدي عالل التازي
تصميم تهيئة مركز أحد اوالد جلول بجماعة
بنمنصور
تصميم تهيئة مركز مصباح الرويف بجماعة
البحارة اوالد عياد
تصميم تهيئة مدينة سيدي سليمان
تصميم تهيئة مركز دار بلعامري

مكتب الدراسات المكلف
AYESA
رشيد محفض
رشيد محفض
الموارد الذاتية للوكالة
الحضرية

تقدم الدراسة

مرحلة المصادقة

إدريس جميل
الموارد الذاتية للوكالة
الحضرية
عمر اإلدريسي

تصاميم في مرحلة اللجنة التقنية المحلية
اإلقليم

نوعية الوثيقة التعميرية

مكتب الدراسات المكلف

تقدم الدراسة

تصميم تهيئة القنيطرة-الشليحات
تصميم تهيئة مركز سيدي الطيبي

القنيطرة

سيدي قاسم

تصميم تهيئة مركز أوالد بورحمة (جماعة عامر
السفلية)
تصميم تهيئة مركز المكرن
تصميم تهيئة مركز سيدي عياش (جماعة أوالد
سالمة)

AYESA
تصاميم في مرحلة
اللجنة التقنية المحلية

تصميم تهيئة بلدية حد كورت

رشيد محفض

تصميم تهيئة بلدية دار الكداري

رشيد محفض
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تصاميم في طور الدراسة
اإلقليم

نوعية الوثيقة التعميرية

مكتب الدراسات المكلف

تقدم الدراسة

القنيطرة

تصميم تهيئة مركز عين عريس
تصميم تهيئة مركز تهيئة مركز
كتامة بجماعة وادي المخازن

رشيد محفض

تقرير التشخيص الترابي

رشيد محفض

تقرير التشخيص الترابي

وثائق تعمير جديدة
تــم الشــروع فــي دراســة إعــداد تصميــم تهيئــة مركــز جماعــة الصفصــاف؛ باإلضافــة إلــى مواكبــة المصالــح المركزيــة
لــوزارة إعــداد التــراب الوطنــي والتعميــر واإلســكان وسياســة المدينــة لدراســة إعــداد مخطــط توجيــه التهيئــة العمرانيــة
للقطبين الحضريين سيدي قاسم وسيدي سليمان التي أعطيت انطالقتها بتاريخ .2017/10/02

التغطية بالصور الجوية والتصاميم اإلرجاعية
عملــت الوكالــة الحضريــة خــال ســنة  2017علــى مواصلــة إنجــاز التصاميــم اإلرجاعيــة ( )restitutionلمراكــز
الجماعــات الترابيــة لــكل مــن ســيدي محمــد بنمنصــور ،المناصــرة (مركــزي الصبيــح والعنابســة) ،ســيدي بوبكــر الحــاج،
بإقليــم القنيطــرة ،و كــذا لمراكــز الجماعــات الترابيــة لــكل مــن صفصــاف ،ســلفات وســيدي عزوز(مركــز عزيــب الشــرادي)
بإقليم سيدي قاسم ومركز لال يطو بالجماعة الترابية القصيبية بإقليم سيدي سليمان على مساحة  1854هكتار.
كمــا واكبــت الوكالــة الحضريــة الجماعــات الترابيــة في األشــغال الطبوغرافية المختلفة وباألخــص تلك التي يكون الغاية منها إنجاز أشــغال
إعــادة الهيكلة .و نذكر منهــا :

§إنهاء األشغال الطبوغرافية والبحوث العقارية الخاصة بدواوير الهماسيس و أوالد شكور بالجماعة الترابية أوالد سالمة؛
§إنهاء األشغال الطبوغرافية الخاصة بقطاع أوالد مالك بمدينة سيدي سليمان؛
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§إتمــام األشــغال الطبوغرافيــة والبحــوث
العقاريــة الخاصــة بمركــز دار بلعامــري
وأوالد عبــد الصــادق بالجماعــة الترابيــة دار
بلعامــري؛
§تحييــن األشــغال الطبوغرافيــة الخاصــة
بالقريــة الرتبيــة و القريــة المرضيــة
بالجماعــة الترابيــة الحوافــات؛
§مواصلــة مراقبــة األشــغال الطبوغرافيــة
والبحــوث العقاريــة الخاصــة بقطاعــي
البطابطــة وبنــي كمــرة بالجماعــة الترابيــة
دار الكــداري؛

سد وادي المخازن
كمــا قامــت الوكالــة الحضريــة بمواكبة الجماعة الترابية لموالي بوســلهام إلعطاء االنطالقة لألشــغال الطبوغرافية والبحوث العقارية الخاصة
بأحياء الزاوية والرياح والداللحة.
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المشاريع المدروسة خالل سنة :2017
تميزت أنشــطة التدبير الحضري خالل ســنة  2017بدراســة ما مجموعه  7952ملف طلب ترخــيــــص ،حظي منها  7170مـشـــروع
بالموافقة أي بنســبة .% 90
وتتوزع هذه الملفات على الشكل التالي :

المشاريع
المشاريع
الصغرى
المشاريع
الكبرى
المجموع

الرأي الموافق

الــرأي غير الموافق

ملفات مفتوحة

نســبة الرأي الموافق

المجموع

6784

434

32

 94بالمائة

7250

386

218

98

 55بالمائة

702

7170

652

130

 90بالمائة

7952

مقارنــة مــع حصيلــة ســنة  2016والتــي عرفــت دراســة  7990مشــروعا ،يالحــظ خــال ســنة  2017اســتقرار العــدد اإلجمالــي
للملفات التي تمت دراستها سواء من طرف لجان الشباك الوحيد لرخص التعمير أو اللجان اإلقليمية للتعمير.
وتمثل المشاريع الصغرى  % 91من مجموع المشاريع المدروسة ،علما أن نسبة الموافقة عليها بلغت نسبة  % 94من مجموع الملفات التي
تمت دراستها في إطار هذه المسطرة.

المشاريع الصغرى:
برســم نفس الفترة ،درســت اللجن المختصة في إطار مســطرة المشــاريع الصغرى 7250 ،مشــروعا منها:
● 6784مشــروعا حصل على الرأي الموافق أي بنســبة % 94
●  434مشــروعا حصل على الرأي غير الموافق بنســبة % 6
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ويذكــر إلــى أن العديــد مــن الملفــات المرفوضــة أو التــي بقيــت مفتوحــة ســتحظى بالموافقــة بمجــرد اســتيفائها للمالحظــات أو
اســتكمالها بالوثائــق الضروريــة.

اإلقليم

القنيطرة

سيدي سليمان

سيدي قاسم

توزيع المشــاريع الصغرى المدروســة حســب الجماعات الحضرية والدوائر
الرأي الرأي غير النسبة ملفات مفتوحة أو تم
الجماعات الترابية
إرجاء البت فيها
الموافق الموافق المائوية
أو الدوائر

القنيطرة
المهدية
ســوق األربعاء الغرب
دائرة أحــواز القنيطرة
دائرة بنمنصور
دائــرة اللة ميمونة
دائرة ســوق األربعاء الغرب
دائرة ســوق الثالثاء الغرب
سيدي سليمان
ســيدي يحيى الغرب
دائرة ســيدي سليمان
سيدي قاسم
جرف الملحة
دار الكداري
مشرع بلقصيري
حد كورت
دائرة بهت
دائــرة الغرب بني مالك
دائرة الشراردة
دائرة ورغة
دائرة تالل الغرب

المجموع

2577
637
90
715
39
72
15
27
395
119
503
270
134
31
35
20
57
240
304
475
29

91
36
13
41
10
10
3
5
61
6
61
46
2
4
3
3
1
2
11
22
3

% 97
% 95
% 86
% 94
% 80
% 85
% 83
% 84
% 85
% 92
% 89
% 84
% 99
% 89
% 92
% 87
% 98
% 99
% 97
% 95
% 91

1
2
4
3
10
4
3
4
1
-

6784

434

% 94

32

المجموع
2668
674
105
760
49
85
18
32
466
129
567
320
136
35
38
23
58
242
315
498
32

7250
47

المشاريع الكبرى:
أما فيما يخص مســطرة المشــاريع الكبرى ،فقد درســت اللجن المختصة  702مشــروعا منها:
● 386مشــروعا حصــل على
الرأي الموافق أي بنسبة % 55
● 218مشــروعا حصــل على
ا لــر أ ي غيــر ا لمو ا فــق
بنسبة % 31
● 98ملفــا بقــي مفتوحــا أو تم
إ ر جــا ء ا لبــت فيــه
بنســبة . % 1 4
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توزيع المشاريع الكبرى المدروسة حسب الجماعات الحضرية والدوائر

القنيطرة
المهدية
سوق األربعاء الغرب
دائرة أحواز القنيطرة
القنيطرة
دائرة بنمنصور
دائرة اللة ميمونة
دائرة سوق األربعاء
الغرب
دائرة سوق الثالثاء الغرب
سيدي سليمان
سيدي
سيدي يحيى الغرب
سليمان
دائرة سيدي سليمان
سيدي قاسم
حد كورت
دار الكداري
مشرع بلقصيري
جرف الملحة
سيدي
قاسم
دائرة بهت
دائرة الغرب بني مالك
دائرة الشراردة
دائرة ورغة
دائرة تالل الغرب

ملفات مفتوحة
أو تم إرجاء البت
فيها
32
1
3
8

370
19
33
21
22
21

3

% 38

4

1

8

1
11
4
3
24
2
1
3
8
4
5
8
10
8

% 14
% 32
% 44
% 18
% 59
% 50
% 50
% 27
% 53
% 80
% 45
% 53
% 43
% 57

5
10
3
3
13
2
1
3
5
1
5
3
4
5

1
13
2
11
4
5
2
1
4
9
1

7
34
9
17
41
4
2
11
15
5
11
15
23
14

المجموع

386

% 55

218

98

702

اإلقليم

الجماعات الترابية
أو الدوائر

الرأي
الرأي النسبة
غير
الموافق المائوية
الموافق
111
% 61 227
8
% 58
11
15
% 55
18
3
% 81
17
4
% 68
15
10
% 14
3

المجموع

وتیرة إنتاج السكن:
يرتقب أن تفضي جميع المشــاريع التي حصلت على موافقة مختلف اللجن المكلفة بدراســة طلبات البناء والتجزئات والمجموعات الســكنية،
إلــى إنتــاج أزيــد مــن  13.500وحــدة ســكنية إضافيــة و هــو ما سيســاهم في االســتجابة لحاجيــات المواطنين مــن مختلف أنواع الســكن
باألقاليــم الثالثــة.

إحداث شبابيك وحيدة جديدة ،تكريس لسياسة القرب وسعي لتقليص آجال الترخيص
فــي إطــار مواكبتهــا الرتفــاع وتيــرة البنــاء بــكل مــن الجماعتيــن الترابيتيــن لســيدي الطيبــي وســوق األربعــاء الغــرب ،وتطبيقــا للقــرار
المشــترك لوزيــر التعميــر وإعــداد التــراب الوطنــي ووزيــر الداخليــة رقــم  2164.16الصــادر بتاريــخ  12يوليــوز  2016والــذي
عــوض الملحــق رقــم  1المرفــق بالقــرار المشــترك رقــم  3213.13الصــادر بتاريــخ  14نونبــر  2013المتعلــق بإحــداث الشــباك
الوحيــد لرخــص التعميــر علــى مســتوى الجماعــات التــي يفــوق عــدد ســكانها  50.000نســمة ،واكبــت الوكالــة الحضريــة عمليــة إحــداث
الشباك الوحيد لرخص التعمير على مستوى هاتين الجماعتين ،واللذين مكنا من تكريس سياسة القرب في معالجة طلبات.
ففــي  14يونيــو  2017تــم الشــروع فــي دراســة طلبــات البنــاء بالجماعــة الترابيــة ســيدي الطيبــي فــي إطــار الشــباك
الوحيــد الــذي تــم إحداثــه بمقــر الجماعــة ،فيمــا تــم افتتــاح الشــباك الوحيــد بمدينــة ســوق األربعــاء الغــرب يــوم الخميــس 09
نونبر  2017وسط أجواء تفاؤلية بأهمية هذه الخطوة ومدى تأثيرها االيجابي على منهجية الترخيص بالمدينة.

دراسة طلبات االستثناء في ميدان التعمير
فــي إطــار الدوريــة الوزاريــة المشــتركة الصــادرة تحــت عــدد  31/10098بتاريــخ  06يوليــوز  2010والمتعلقــة بتحديــد شــروط
اســتفادة المشــاريع االســتثمارية مــن اســتثناءات فــي مجــال التعميــر ،قامــت اللجنــة الجهويــة لالســتثناءات خــال ســنة  ،2017بدراســة
 15مشروعا استثماريا على صعيد األقاليم الثالثة التابعة لنفوذ الوكالة الحضرية ،حصلت  7منها على الرأي الموافق.

توزيع ملفات طلبات االستثناء حسب الجماعات
عدد المشاريع الحاصلة على
عدد
الجماعة الترابية
الموافقة المبدئية
الملفات
2
8
القنيطرة
1
1
المهدية
1
1
سيدي سليمان
1
2
عامر السفلية
1
2
قرية بن عودة
1
1
القصيبية
7
15
المجموع
توزيع الملفات السبعة الحاصلة على الموافقة المبدئية
نوعية المشاريع
وحدات صناعية
مرافق عمومي

عدد الملفات
2
2

مرفق سياحي

1

تجزئة سكنية
مشروع سكني

1
1

المجموع
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حسب طبيعتها
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دراسة المشاريع االستثمارية في إطار اللجنة الجهوية لالستثمار
فــي إطــار اللجنــة الجهويــة لالســتثمار ،قامــت الوكالــة الحضريــة خــال ســنة  2017بدراســة  44مشــروعا حظــي  18منهــا بالموافقــة
المبدئية للجنة .وتمثل هذه المشاريع استثمارات تناهز  3600مليون درهم والتي ستمكن من خلق  7200منصب شغل.

االقليم
القنيطرة
سيدي قاسم
سيدي سليمان
المجموع

توزيع ملفات طلبات االستثناء حسب األقاليم
صنف
صنف
صنف
صنف
عدد
السياحة
الخدمات
السكن
الملفات الصناعة
و األنشطة
و المرافق
5
9
7
5
27
0
6
0
3
9
0
2
3
1
6
5
17
10
9
42

صنف
الفالحة

مشاريع حصلت على
الموافقة المبدئية

2
2

12
5
1
18

الحصيلة اإلجمالية لمراقبة أوراش البناء المفتوحة
لقــد تــم خــال ســنة  2017القيــام ب 298
جولــة للمراقبــة ،مــن طــرف اللجــان اإلقليميــة
لليقظــة واللجــان الخاصــة بالوكالــة الحضريــة،
تمــت خاللهــا معاينــة  1072مخالفــة منهــا
 1003بإقليــم القنيطــرة و 54بإقليــم ســيدي
سليمان و 15بإقليم سيدي قاسم.

الحصيلة اإلجمالية للمخالفات المسجلة سواء في إطار مراقبة المطابقة أو
اللجنة اإلقليمية لليقظة
اإلقلــــــيم

سنة 2017

القنــيـطــرة
سيدي سليمان
سـيـدي قـاسم

عدد الجوالت
266

عدد المخالفات
1003

15

54

17

15

المجموع

298

1072
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لجان المراقبة الخاصة بالوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليمان
فــي إطــار المهــام الموكولــة لهــا بمقتضــى الظهيــر الشــريف  1.93.51الصــادر فــي  22مــن ربيــع األول  1414والموافــق
 10شــتنبر  1993بمثابــة قانــون يتعلــق بإحــداث الــوكاالت الحضريــة وكــذا بمقتضــى القانــون  12.66المتعلــق بمراقبــة وزجــر
المخالفــات فــي ميــدان التعميــر ،تحــرص الوكالــة الحضريــة علــى تغطيــة مجمــوع نفوذهــا الترابــي ،وباألخــص المناطــق التــي تعــرف
وتيرة بناء جد هامة بالمدن والتجمعات السكنية ذات االستقطاب المرتفع وذلك فيما يخص مهام مراقبة وضبط المخالفات.
وعليــه ،فقــد تــم خــال ســنة  2017القيــام بمجموعــة مــن الجــوالت فــي إطــار لجنــة المراقبــة الخاصــة بالوكالــة الحضريــة مــن أجــل
ضبــط مــدى احتــرام المشــاريع للتصاميــم المرخصــة وتحســيس أصحابهــا بأهميــة تنفيــذ المعاييــر التقنيــة والتعميريــة الكفيلــة بتوفيــر
منتوج جيد يرقى إلى ضمان مشهد عمراني منسجم ومتناسق وذلك بإخبار السلطات المعنية بالمخالفات المسجلة.

عدد المخالفات المسجلة حسب اإلقلیم في إطار مراقبة المطابقة
اإلقلــــــيم

سنة 2017
عدد المخالفات
عدد الجوالت
199
44

القنــيـطــرة
سيدي سليمان

14

39

سـيـدي قـاسم

16

51

المجموع

74

253

وقــد وصــل عــدد الجــوالت التــي قامــت بهــا الوكالــة الحضريــة خــال ســنة  2017بمجمــوع األقاليــم الثالثــة 74
جولــة ،وخاللهــا تــم ضبــط  253مخالفــة وإحالتهــا بعــد ذلــك عبــر مراســات علــى الســلطات اإلقليميــة التخــاذ
اإلجــراءات اإلداريــة والقانونيــة فــي حــق مرتكبيهــا .وقــد تــم توزيــع عــدد الجــوالت بنــاءا علــى معاييــر مضبوطــة
ترتكز أساسا على نسبة الملفات المدروسة والرخص المسلمة في شأنها بكل جماعة ترابية على حدة.
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اللجن اإلقليمية لليقظة
حرصــا مــن الوكالــة الحضريــة القنيطــرة  -ســيدي قاســم  -ســيدي ســليمان علــى الرقــي بمهــام اللجــان اإلقليميــة لليقظــة،
تــم العمــل علــى المســاهمة الفعالــة فــي إمدادهــا بالوســائل اللوجســتيكية والبشــرية الضروريــة والتنســيق مــع المصالــح
اإلقليمية المعنية في تحديد النقط السوداء والتكتالت السكنية التي يجب تكثيف عمليات المراقبة بها.
وقــد وصــل عــدد الجــوالت خــال ســنة  2017بمجمــوع األقاليــم الثــاث  224جولــة ،تمــت خاللهــا ضبــط  819مخالفــة
وإحالتها بعد ذلك عبر مراسالت على السلطات اإلقليمية التخاذ اإلجراءات اإلدارية والقانونية في حق مرتكبيها.
ولإلشــارة ،فــإن  411مخالفــة بنــاء مــن أصــل  804التــي تــم تســجيلها بإقليــم القنيطــرة ،همــت قطاعــات أوالد بــن اســبع ،كريــز ،أوالد
حماد ،أوالد الدبة والسياح بمدينة سوق األربعاء الغرب وذلك في إطار لجنة مختلطة عملت طوال ثالث أسابيع متتالية.

عدد المخالفات المسجلة حسب اإلقليم في إطار اللجنة اإلقليمية لليقظة
اإلقلــــــيم

عدد الجوالت
222

سنة 2017
عدد المخالفات
804

القنــيـطــرة
سيدي سليمان

1

15

سـيـدي قـاسم

1

-

المجموع

224

819

53

تحديد الدواوير وتبسيط مساطر البناء بالوسط القروي
تبعــا لدوريــة وزيــر الســكنى والتعميــر وسياســة المدينــة عــدد  21536بتاريــخ  25دجنبــر  2012بخصــوص تبســيط مســطرة
الترخيــص بالبنــاء للســكن فــي العالــم القــروي والتــي تنــص علــى مجموعــة مــن التدابيــر المتعيــن اتخاذهــا فــي إطــار المقاربــة
الجديــدة لتأطيــر التعميــر والبنــاء فــي المجــاالت القرويــة ،ومنهــا آليــة تحديــد مــدارات الدواويــر التــي تعــرف ضغطــا عمرانيــا
كبيــرا ،عملــت مصالــح الوكالــة الحضريــة علــى تحديــد مجموعــة مــن الدواويــر وتوثيــق ذلــك فــي خرائــط جويــة مرفوقــة بمقتضيــات
تنظيمية ملزمة تم االتفاق بخصوصها مع جميع المتدخلين في عملية دراسة طلبات رخص البناء بالوسط القروي.
وقــد مكنــت هــذه الخطــوة وإن كانــت فــي بدايتهــا ،مــن تجــاوز مجموعــة مــن المعيقــات التقنيــة التــي طالمــا اعترضــت عمليــة دراســة الملفــات
مــن طــرف اللجنــة اإلقليميــة للتعميــر والتــي ســتمكن ال محالــة مــن تحســين ظــروف عيــش الســاكنة مــن خــال مســاعدتها علــى إنجــاز مســاكنها
وفــق منهجيــة تراعــي كذلــك الرفــع مــن المنتــوج التعميــري للتجمعــات الســكنية وإمكانيــة التحكــم فــي توســعها وهيكلتهــا إن اقتضــى الحــال.
وستعمل الوكالة الحضرية الحقا على تشجيع الجماعات الترابية القروية على االنخراط في مثل هذه المقاربات الشمولية لدراسة جميع مشاريع
البنــاء بالعقــارات أو المحطــات الســكنية التــي تقــل مســاحتها عــن الهكتــار الواحــد ،عــوض االســتمرار فــي القيــام بالمعاينــات الميدانيــة لكل طلب
على حدة من طرف لجنة االستثناءات المنصوص عليها بالمادة  35من المرسوم التطبيقي للقانون  90-12المتعلق بالتعمير.
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وفي هذا اإلطار ،قامت الوكالة الحضرية خالل سنة  2017بتحديد ما مجموعه  138دوارا موزعة كالتالي:

اإلقليم

القنيطرة

سيدي سليمان

سيدي قاسم

الجماعة الترابية

عدد الدواوير المحددة

عدد الدواويرالمصادق عليها

عامر السفلية
حدادة
المناصرة
سيدي محمد بن منصور
بن منصور
مكرن
سوق الثالثاء الغرب
اللة ميمونة

20
1
9
5
18
13
2
2

المجموع 1

70

18

عامر الشمالية
أزغار
بومعيز
دار بلعامري
القصيبية
المساعدة
أوالد بن حمادي
أوالد حسين
الصفافعة

5
2
7
6
2
2
4
9
13

5
2
7
6
2
4
9
13

المجموع 2

50

48

سيدي محمد الشلح
الخنيشات
تاوغيات
أوالد نوال
لمرابيح

5
2
5
2
4

5
2
5
2
4

المجموع 3

18

18

المجموع اإلجمالي

138

18
-

84
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مذكرة المعلومات التعميرية
تهــدف مذكــرة المعلومــات التعميريــة إلــى تحديــد التخصيــص العمرانــي للعقــارات ،وتعــد مــن أهــم الوثائــق اإلداريــة
التــي تمنحهــا الوكالــة الحضريــة القنيطرة-ســيدي قاسم-ســيدي ســليمان لــكل طالــب فــي أجــل ال يتعــدى  48ســاعة
عمل احتراما للقوانين المعمول بها من جهة ،وكذا لمعايير منظومة الجودة الخاصة بالوكالة الحضرية.

اإلقليم
القنيطرة
سيدي قاسم
سيدي سليمان
المجموع
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2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
303
88
43
434

369
151
25
545

419
113
42
574

349
210
34
593

268
97
52
417

316
96
52
464

260
66
37
363

نسبة التطور ما بين  2016و2017
% -18
% -29
% -31
% -22

نالحــظ مــن خــال مــا ســبق أنــه تــم تســجيل انخفــاض يناهــز  % 22بيــن ســنتي
 2016و 2017مــع اإلشــارة أن هــذه الوثيقــة لــم تعــد ملزمــة حيــن دراســة المشــاريع
وذلــك بالرجــوع إلــى المرســوم عــدد  2.13.424صــادر فــي  13مــن رجــب 1434
( 24مــاي  )2013بالموافقــة علــى ضابــط البنــاء العــام المحــدد لشــكل وشــروط تســليم
الرخــص والوثائــق المقــررة بموجــب النصــوص التشــريعية المتعلقــة بالتعميــر والتجزئــات
العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها.
وســعيا مــن الوكالــة الحضريــة القنيطــرة -ســيدي قاســم -ســيدي ســليمان إلــى الرفــع مــن جــودة
خدماتهــا ،فقــد أصبــح بإمــكان المرتفقيــن وكــذا مختلــف الفرقــاء دون الحاجــة إلــى التنقــل،
اإلســتفادة مــن الخدمــات الرقمية المتمثلة فــي الخدمة اإللكترونية لمذكــرة المعلومات التعميرية
و ذلــك فــي إطــار مواكبــة البرنامــج الحكومــي لرقمنــة الخدمــات اإلداريــة و بالتالــي التحــول
إلى اإلدارة اإللكترونية تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص.
جديــر بالذكر،أنــه مــن خــال البوابــة اإللكترونيــة للوكالــة الحضريــة القنيطــرة-
ســيدي قاسم-ســيدي ســليمان () www.auks.ma؛

أصبــح باإلمــكان وبطريقــة

مبسطة ايداع طلب مذكرة المعلومات التعميرية وكذا أداء الرسوم المستحقة.
وتهــدف الوكالــة الحضريــة فــي هــذا الســياق إلــى تحقيــق النجاعــة فــي التعامــل مــع طلبــات
المواطنيــن وتزويدهــم بالمعلومــات التعميريــة المطلوبــة فــي وقــت قياســي و مواكبــة
المســتجدات التكنولوجيــة الحاليــة ،حيــث تــم الشــروع فــي المعالجــة اإللكترونيــة لطلبــات
مذكرة المعلومات التعميرية من خالل برنامج معلوماتي في هذا الخصوص.

57

دراسة وتتبع الشكايات:
تبعــا للتوجهــات الوزاريــة الراميــة إلــى االهتمــام بشــكايات المواطنيــن واإلنصــات إليهــم ،والمســتلهمة مــن الخطــب
الملكية السامية ،تولي الوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم -سيدي سليمان عناية خاصة بالشكايات الواردة عليها.
وفي هذا الصدد ،توصلت المؤسسة خالل سنة  2017بما مجموعه  168شكاية ،منها  121بإقليم القنيطرة و 24بإقليم سيدي قاسم و23
بإقليم سيدي سليمان؛ مقارنة مع سنة  2016التي توصلت خاللها ب  203شكاية ؛ حيث سجل انخفاضا ملحوظا في عدد الشكايات الواردة
على الوكالة الحضرية.
ولقــد همــت هــذه الشــكايات مواضيــع مختلفــة فــي مجــال التعميــر حيــث تمــت دراســتها ومعالجتهــا داخــل اآلجــال القانونيــة
بنســبة  90٪بعــد القيــام بالبحــوث الميدانيــة والتحريــات الالزمــة ،وذلــك طبقــا لمــا تقتضيــه القوانيــن الجــاري بهــا
العمل في هذا المجال ووفقا لنظام معايير الجودة المذكور .وتتوزع هذه الشكايات على الشكل التالي:

مصدر الشكاية

وثائق التعمير

التدبير الحضري

البناء بدون ترخيص
واإلشكاالت العقارية

المجمـوع

المؤسسات العمومية
الجمعيات والتعاونيات

10
-

09
05

03
01

22
06

المهنيون

01

-

-

01

الخواص

12

105

22

139

-

-

-

-

23

119

26

168

الجالية المغربية
المجمـوع
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توزيع الشكايات حسب نوعيتها

توفير الـتـأطير القانوني والتقني للمتدخلين في مجال التعمير
التحسيس بمقتضيات الدورية المشتركة رقم  17-07بشأن تفعيل مقتضيات القانون رقم  66.12المتعلق بمراقبة وزجر
المخالفات في مجال التعمير والبناء
فــي إطــار التحســيس بمقتضيــات القوانيــن الجديــدة التــي تهــم عالقــة الوكالــة الحضريــة بفرقائهــا؛ وعلــى إثــر صــدور الدوريــة
رقــم  17-07المشــتركة بيــن وزارتــي الداخليــة ووزارة إعــداد التــراب الوطنــي والتعميــر واإلســكان وسياســة المدينــة الصــادرة
فــي فاتــح غشــت  ،2017لتفعيــل مقتضيــات القانــون رقــم  66.12المتعلــق بمراقبــة و زجــر المخالفــات فــي مجــال التعميــر والبنــاء،
تــم تنظيــم لقــاءات تواصليــة لفائــدة المنظومــة المحليــة علــى صعيــد عمالــة القنيطــرة ،عمالــة ســيدي ســليمان وكــذا عمالــة ســيدي
قاســم ،وذلــك مــن أجــل تســليط الضــوء علــى مقتضيــات هــذه الدوريــة التــي تضمنــت مجموعــة مــن اإلجــراءات المســطرية ترمــي
إلــى توضيــح وتفســير بعــض المقتضيــات القانونيــة عنــد تفعيلهــا مــن طــرف المنظومــة المحلية،حيــث تــم تقســيم المقتضيــات التــي
جــاء بهــا القانــون  66.12إلــى نوعيــن فــي هــذه الدورية،مقتضيــات يرتبــط تنزيلهــا بإصــدار نصــوص تنظيمية ومقتضيــات ال
يرتبط تنزيلها بإصدار نصوص تنظيمية و هي التي شكلت القسط األوفر في تفسير وتوضيح كيفية تنزيلها في الدورية.

اللقــاء التواصلــي المنظــم بمقــر عمالــة ســيدي قاســم بتاريــخ 2017/09/20
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اللقــاء التواصلــي المنظــم بمقــر عمالــة ســيدي ســليمان بتاريــخ 2017/10/26

اللقــاء التواصلــي المنظــم بمقــر جامعــة ابــن طفيــل بتاريــخ 2017/11/30
وقــد شــكلت هــذه اللقــاءات ،فرصــة لإلنصــات لمختلــف الفرقــاء المعنييــن بشــأن مــا جــاءت بــه هــذه الدوريــة فــي أفــق التفعيــل
الســليم لمقتضيــات القانــون  ،12-66الــذي توخــى إبــان بلورتــه الفصــل بيــن منظومــة الترخيــص ومنظومــة المراقبــة و الزجــر
وذلــك بتوضيــح المســؤوليات بيــن المتدخليــن مــن أجــل توفيــر شــروط الســامة والجــودة فــي ميــدان التعميــر والبنــاء .و
كذا تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من خالل تجاوز االختالالت والنواقص التي كانت تشوب منظومة المراقبة.
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االستشارات القانونية:
توصلــت الوكالــة الحضريــة القنيطرة-ســيدي قاسم-ســيدي ســليمان خــال ســنة  2017بمــا مجموعــه  40استشــارة ،منهــا  22بإقليــم
القنيطــرة و 04بإقليــم ســيدي قاســم و 14بإقليــم ســيدي ســليمان ،حيــث تصــب مجمــل هــذه االستشــارات فــي إطــار تفعيــل دور الوكالــة
الحضريــة المتمثــل فــي المصاحبــة التقنيــة والقانونيــة التــي تقدمهــا هــذه الوكالــة للجماعــات الترابيــة التابعــة لنفوذهــا ،محاولــة منهــا فــي
إيجاد الحلول المالئمة والصيغ التوافقية لبعض اإلشكاالت التعميرية وذلك تطبيقا للقوانين المعمول بها في مجال التعمير.

تتبع المنازعات اإلدارية المعروضة على المحاكم
تحــرص الوكالــة الحضريــة علــى متابعــة ملفــات المنازعــات المعروضــة أمــام المحاكــم والتــي تهــم مجــال اختصاصهــا محاولــة منها
فــي اســتنباط مواطــن الخلــل مــن خــال قــراءة األحــكام الصــادرة في هذا الشــأن واالســتفادة منها فــي نوازل مشــابهة من خالل
تدبيرهــا اليومــي للملفــات المعروضــة عليهــا.
وفــي هــذا الســياق ،وبصفتهــا جهــازا إداريــا وتقنيــا مختصــا فــي ميــدان التعميــر والبنــاء ،فــإن هــذه المحاكــم تســتأنس بــرأي الوكالــة الحضريــة
وكــذا بكافــة الوثائــق المتوفــرة لديهــا أثنــاء البــت فــي القضايــا المعروضــة عليهــا ،وخاصــة تلــك المتعلقــة منهــا بملفــات إلغــاء القــرارات اإلدارية
الصادرة عن رؤساء المجالس الجماعية والمتمثلة في رخص البناء والتجزيئ وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
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المشاركة في العديد من الملتقيات
على المستوى المحلي:
○

○األبواب المفتوحة واليوم الوطني للمهاجر:

احتفــاء باليــوم الوطنــي للمهاجــر المنظــم بتاريــخ  10غشــت  2017تحــت شــعار« :اســتثمارات مغاربــة العالــم :الفــرص
والتحديــات» ،شــاركت الوكالــة الحضريــة فــي التظاهــرات المنظمــة مــن طــرف عمــاالت أقاليــم القنيطــرة وســيدي ســليمان وســيدي
قاســم وبالخصــوص مــن خــال تهيئــة أروقــة تقــدم اإلجــراءات المعــدة لمغاربــة العالــم واألدوات التواصليــة والتبســيطية لمســاطر
الترخيص في مجال التعمير والبناء وكذا طريقة االطالع عبر شبكة اإلنترنت على وثائق التعمير المصادق عليها.
كما تم استقبال بعض أعضاء الجالية المغربية المقيمة بالخارج بأروقة الوكالة الحضرية واإلنصات لطلباتهم والسهر على االستجابة لها.

صــور لالحتفــال باليــوم الوطنــي للمهاجــر بــكل مــن القنيطــرة وســيدي ســليمان وســيدي قاســم بتاريــخ  10غشــت 2017
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○

○المساهمة في اليوم الدراسي والتواصلي حول تصميم تهيئة المهدية

بهــدف توفيــر التأطيــر القانونــي والتقنــي للجماعــات الترابيــة فيمــا يخــص إعــداد
وثائــق التعميــر واســتجابة لطلــب رئيــس جماعــة المهديــة ،شــاركت الوكالــة الحضريــة
بالقنيطرة-ســيدي قاسم-ســيدي ســليمان ،فــي اليــوم الدراســي المنظــم مــن طــرف
المجلــس البلــدي للمهديــة بشــراكة مــع هيئــة المســاواة وتكافــئ الفــرص ومقاربــة
النوع حول «مشروع تصميم التهيئة» وذلك يوم الخميس  12أكتوبر.2017
وتميــزت أشــغال هــذا اليــوم الدراســي بحضــور ممثليــن عــن عمالــة إقليــم القنيطــرة
وبعــض المصالــح الالممركــزة باإلضافــة إلــى مستشــاري الجماعــة وجمعيــات
المجتمع المدني بالمهدية وكذا وسائل اإلعالم الوطنية والجهوية والمحلية.
وتضمنت مشاركة الوكالة الحضرية عرضا خالل الجلسة الصباحية بشأن توجهات المخطط المديري لتوجيه التهيئة العمرانية للقنيطرة الكبرى
بالنســبة لجماعة المهدية وكذا توجهات التهيئة المنصوص عليها في مشــروع تصميم تهيئة الجماعة والذي يوجد حاليا في مرحلة البحث العلني
ومداوالت المجلس الجماعي باإلضافة إلى تأطير أشغال ورشة العمل التي خصصت للتعمير واالقتصاد عشية ذات اليوم .

على المستوى الدولي:
○

○المساهمة في الوفد الرسمي لعمالة إقليم القنيطرة خالل زيارة منطقة كامارك بفرنسا

فــي إطــار اتفاقيــة الشــراكة بيــن الجماعــة الترابيــة لمــوالي بوســلهام وجهــة حــوض بوتيــت كامــارك بفرنســا ،شــاركت الوكالــة
الحضريــة فــي إطــار الوفــد الرســمي الممثــل إلقليــم القنيطــرة خــال
الفتــرة مــا بيــن  23إلــى  27أكتوبــر  2017والــذي قــام بزيــارة لهــذه
المنطقــة وذلــك قصــد تكريــس عالقــة التعــاون بيــن الطرفيــن فيمــا يخــص
حمايــة وتثميــن المنطقة الرطبــة للمرجــة الزرقــاء بمــوالي بوســلهام.
○

○ المشاركة في أشغال المنتدى الحضري العالمي التاسع بمدينة كواال لومبور بماليزيا

شاركــت الوكالــة الحضريــة القنيطرة-ســيدي قاسم-ســيدي ســليمان ضمــن الوفــد المغربــي الرســمي ،الــذي ترأســته
الســيدة كاتبــة الدولــة المكلفــة باإلســكان وسياســة المدينــة ،فــي
فعاليــات و أشــغال المنتــدى الحضــري العالمــي التاســع بمدينــة كــواال
لومبــور بماليزيــا مــن  7إلــى  13فبرايــر  2018تحــت شــعار مــدن
 :2030تنفيــذ الخطــة الحضريــة الجديدة المنبثقــة عــن إعــان كيوتــو
بشــأن المدن والمســتوطنات البشــرية المســتدامة للجميع.
ولقــد ســهر ممثــل الوكالــة الحضريــة علــى تنشــيط واســتقبال زوار الــرواق
المغربــي؛ كمــا تــم تقديــم عــرض حــول المناطــق الرطبــة الحضريــة
وتحديــات التخطيــط الحضــري المســتدام انطالقــا مــن تجربــة مرجــة
الفــوارات بمدينــة القنيطــرة المصنفــة بدايــة شــهر فبرايــر الحالــي علــى
الالئحــة العالميــة رامســار للمناطــق ذات األهميــة الطبيعيــة والتــي وقعــت
الوكالــة الحضريــة بخصوصهــا مذكــرة تفاهــم فــي فاتــح فبرايــر .2018

التواصل:

عملت الوكالة الحضرية القنيطرة -سيدي قاسم-سيدي سليمان خالل سنة  2017على إنجاز برنامج عمل سنوي للتواصل وذلك على المستوى
الداخلي وكذا الخارجي.

التواصل الداخلي:
قامــت الوكالــة الحضريــة خــال ســنة  2017بتنظيــم أنشــطة تواصليــة تمثلــت فيمــا يلــي :
 عقــد اجتماعــات تنســيقية وكذا اجتماعات إخبارية على مســتوى كلمكونات الوكالة الحضرية؛
 تنظيم يوم دراســي لتقييم نتائج ســنة  2016وتقديم ومناقشــة برامجعمل مختلف المديريات برسم سنة .2017

 إصــدار نشــرة إخبارية رقميــة داخلية متعلقــة بالمديرية الماليةواإلداريــة تســمح بتتبع أنشــطة المديرية ومتابعــة تنفيذ برنامج
عملهــا .وذلــك فــي أفق تعميم هذه النشــرة علــى كافة مديريات
الوكالة الحضرية

التواصل الخارجي واالنفتاح على المتدخلين والمرتفقين:
قامت الوكالة الحضرية خالل نفس السنة بـ:
 إعطــاء االنطالقــة إلعداد نســخة جديدة لموقع الويب ؛ إصدار العدد  12لنشــرة التواصل «رســالة الوكالة الحضرية» 		ســاهم فيها مجموعة من الشــركاء.

غــاف العدد  12من نشــرة تواصــل الوكالة الحضرية
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تدبير األرشيف
وفــق مــا يقتضيــه القانــون  99-69لألرشــيف  ،قامــت الوكالــة الحضريــة خــال ســنة  2017وبتنســيق مــع مؤسســة أرشــيف المغــرب بــــتحيين
التصميــم العــام لألرشــفة الخــاص بوثائــق الوكالــة الحضريــة ،وكــذا التصاميم المفصلــة الخاصة بكل فئة مــن الوثائق على حــدة ،وفقا لمالحظات
مؤسسة أرشيف المغرب ،كما تم تزويد وحدات األرشيف بالتجهيزات الالزمة لضمان حفظ جيد لمختلف أنواع الوثائق.

النظام المعلوماتي لدراسة وتتبع أنشطة التدبير الحضري
تماشــيا مــع التوجيهــات الملكيــة الســامية لصاحــب الجاللــة الملــك محمــد الســادس نصره هللا وأيــده المتضمنة في الخطــاب الملكي الســامي بتاريخ
 14أكتوبر  2017والمتعلقة بتعميم اإلدارة اإللكترونية بطريقة مندمجة ،وفي إطار الجهود الحثيثة لإلدارة الجديدة للوكالة الحضرية والرامية
إلــى تحديــث آليــات العمــل علــى مســتوى الوكالــة الحضريــة وتحســين الخدمــات المقدمــة لشــركائها ومرتفقيهــا ،تــم إعــداد نظــام معلوماتــي جديد
لدراسة وتتبع أنشطة التدبير الحضري بكل من مقرها بمدينة القنيطرة وكذا بملحقتيها بمدينتي سيدي سليمان وسيدي قاسم.
وسيمكن هذا النظام من التتبع اإللكتروني لدراسة المشاريع الكبرى التي تتوصل بها الوكالة الحضرية إما بالطريقة العادية بعد توجيهها من طرف
الجماعات الترابية إلى مصالحها المعنية أو بطريقة المادية بالنســبة للشــباك الوحيد للترخيص في ميدان التعمير بكل من جماعة القنيطرة وســيدي
قاسم .كما سيمكن هذا النظام من المعالجة اإللكترونية لطلبات مذكرات المعلومات التعميرية والتحكم أكثر في أجل تسليمها.
وســيمكن هــذا النظــام المعلوماتــي مــن تقليــص نوعــي للمــدة الزمنيــة المخصصــة لدراســة المشــاريع الكبــرى وبالتالــي
تحسين مؤشر جودة مناخ األعمال  Doing Businessوالدفع بعجلة االستثمار والتنمية.

68

ترسيخ نظام إدارة الجودة :عماد لتحسين الحكامة المؤسساتية بالوكالة الحضرية
انســجاما مــع التوجهــات العامــة لدســتور  2011المرتبطــة بتوفيــر خدمــة ذات جــودة عاليــة لمرتفقــي اإلدارات العموميــة ،وتنفيــذا
للتعليمــات الملكيــة الســامية المتضمنــة فــي الخطــاب الموجــه بمناســبة افتتــاح الــدورة األولــى مــن الســنة التشــريعية األولــى مــن الواليــة
التشــريعية العاشــرة بتاريــخ  14أكتوبــر  2016والمتعلقــة بضــرورة التحلــي بــروح الوطنيــة والمســؤولية ،مــن أجــل بلــورة حلــول حقيقيــة
لالرتقــاء بعمــل المرافــق اإلداريــة ،والرفــع مــن جــودة الخدمــات التــي تقدمهــا للمواطنيــن ،اعتمــدت الوكالــة الحضريــة القنيطرة-ســيدي
قاسم-ســيدي ســليمان لتجويــد خدماتهــا علــى منظومــة إلدارة الجــودة ،تغطــي جميــع أنشــطتها فــي إطــار  14عمليــة مســطرية وذلــك
بعد حصولها منذ سنة  2012على شهادة الجودة حسب المواصفة القياسية الدولية إيزو  9001حسب صيغة .2008
وفي هذا اإلطار ،تمكنت الوكالة الحضرية يوم الجمعة  28أبريل  2017من االحتفاظ بهذه الشهادة للسنة الخامسة على التوالي.
هذا ،وتعتزم الوكالة الحضرية القنيطرة-ســيدي قاسم-ســيدي ســليمان خالل ســنة  2018العمل على ترســيخ منظومة الجودة باالنتقال إلى
صيغــة  2015للمواصفــة القياســية الدوليــة إيــزو  9001وذلــك بتحييــن عملياتهــا ومســاطرها ،ومالءمتهــا مع مســتجدات هــذه الصيغة
وباألســاس تلــك المتعلقــة بتدبيــر المخاطــر.

69

70

71

التخطيط الحضري

ســطرت الوكالة الحضرية للقنيطرة-ســيدي قاسم-ســيدي ســليمان خالل ســنة  ،2018تتبع  26وثيقة تعمير موزعة على مجموع تراب
اإلقليــم .وفيمــا يلــي جداول تبين نوعية وثائق التعمير وكذا الوضعية المرتقبة.

تصاميم تهيئة في مرحلة المصادقة :
يرتقب خالل سنة  2018أن تتم المصادقة على  08تصاميم تهيئة وفق الجدول أسفله:

نوعية الوثيقة التعميرية

الوضعية المرتقبة

تصميم تهيئة المهدية
تصميم تهيئة مركز سيدي عالل التازي بجماعة سيدي عالل التازي
تصميم تهيئة مركز حد والد جلول بجماعة بنمنصور
 08تصاميم تهيئة تصميم تهيئة جماعة دار الكداري
تصميم تهيئة مركز مصباح الرويف بجماعة بحارة أوالد عياد
تصميم تهيئة مركز اللة ميمونة بجماعة اللة ميمونة
تصميم تهيئة مدينة سيدي سليمان
تصميم تهيئة مركز جماعة دار بلعامري
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المصادقة

تصاميم تهيئة في مرحلة البحث العمومي ومداوالت المجالس:

يرتقب خالل ســنة  2018إحالة ( )12اثني عشــر تصميم تهيئة على مســطرة البحث العمومي ومداوالت المجالس .ويتعلق األمر ب:

نوعية الوثيقة التعميرية
تصميم تهيئة القنيطرة -الشليحات
تصميم تهيئة سيدي يحيى الغرب
تصميم تهيئة مركز عين عريس بجماعة الحدادة

الوضعية المرتقبة

تصميم تهيئة مركز سيدي الطيبي
تصميم تهيئة مركز سيدي عياش بجماعة أوالد سالمة
تصميم مركز المكرن بجماعة المكرن
 12تصميم تهيئة

تصميم تهيئة مركز أوالد بورحمة بجماعة عامر السفلية
تصميم تهيئة مركز موالي بوسلهام

مسطرة البحث
العمومي ومداوالت
المجالس

تصميم تهيئة مركز كتامة بجماعة وادي المخازن
تصميــم التهيئــة القطاعــي لمحطــة القطــار الفائــق الســرعة
بالقنيطــرة
تصميم تهيئة مركز الصفصاف بجماعة الصفصاف
تصميم تهيئة جماعة أحد كورت
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إحالة تصاميم تهيئة على مسطرة اجتماع اللجنة التقنية المحلية:
يرتقــب خــال ســنة  2018إحالــة ( )03ثالثــة تصاميم تهيئة على مســطرة اجتماع اللجنــة التقنية المحلية .ويتعلق األمر ب:

نوعية الوثيقة التعميرية

الوضعية المرتقبة

تصميم تهيئة مركز الصبيح بجماعة المناصرة
 03تصاميم تهيئة تصميم تهيئة مركز العنابسة بجماعة المناصرة
تصميم تهيئة مركز جماعة سيدي محمد بنمنصور

مســطرة اجتمــاع اللجنة
التقنيــة المحلية

إعطاء انطالقة دراسات تصاميم تهيئة جديدة:
يرتقب ســنة  2018إعطاء االنطالقة لدراســات ( )03تصاميم تهيئة جديدة .ويتعلق األمر ب:
●تصميــم تهيئة مركز اللــة يطو بجماعة القصيبية؛
●تصميــم تهيئة مركــز الكحيوات بجماعة الرميالت؛
●تصميــم نمو التكتــات القروية لمركز جماعة تكنة.

 -1تأهيل األنسجة العمرانية والرقي بالمشهد الحضري :
ســتعمل الوكالة الحضرية القنيطرة-ســيدي قاســم في برنامج عملها برســم ســنة  2018على اســتكمال كل من الدراسات التالية :
	-ميثاق الهندســة المعمارية والعمرانية والمنظور الحضري لمدينة ســيدي قاســم،
	-ميثاق الهندســة المعمارية والعمرانية والمنظور الحضري لمدينة ســيدي ســليمان؛
	-ميثاق الهندســة المعمارية والعمرانية والمنظور الحضري لمدينة ســوق األريعاء الغرب،
	-ميثــاق الهندســة المعمارية والعمرانيــة والمنظور الحضري للمهدية،
	-تهيئة ضفاف المرجة الزرقاء و إعداد ميثاق الهندســة المعمارية والمشــهدية بمركز موالي بوســلهام،
	-التأهيل الحضري لقطاعي اكريز وأوالد بن الســبع بجماعة ســوق األربعاء الغرب؛
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	-التأهيــل الحضري لقطاع الدشــرة بجماعة اللة ميمونة؛
	-التأهيل الحضري لألحياء البقباقة والعبد ســامية والمســجد بمركز عرباوة؛
	-إعــادة هيكلــة قطاع الظهور لكبار بجماعة عامر الســفلية؛
	-إعادة هيكلة دواري كرينات الواد وســاطنة الواد بمركز جماعة زيرارة؛
	-إعادة هيكلة دوار أوالد الضريد بجماعة الشــبانات؛

كما سيتم إعطاء انطالقة للدراسات التالية :
	-التأهيل الحضري لألحياء الغربية لمدينة ســيدي ســليمان؛
	-التأهيل الحضري لحي شــانطي بمدينة ســيدي يحيى الغرب؛
	-التأهيــل الحضــري ألحياء القطــاع 1و 2والبطابطة وبني كمرة بجماعة دار الكداري؛
	-التأهيــل الحضــري لقطاعات الزاوية والرياح وداللحة بحماعة موالي بوســلهام؛
	-إعــادة هيكلــة دواري القرية الرتبية والقريــة المرضية بجماعة الحوافات؛
	-إعــادة هيكلــة  3قطاعات (وادي الذهب والحوارتة والمســيرة) بجماعة أزغار؛
	-إعــادة هيكلــة  4قطاعــات (عزيــب صوديا والنجاجعة وأوالد الرياحي وأوالد بوطيب) بمركز جماعة ســوق الثالثاء الغرب؛

 -2الدراسات الخاصة :

سيتم الشروع في الدراسات التالية :
	-تأهيل مركز موالي بوســلهام،
	-التجديد الحضري للمنطقة الصناعية القديمة لســيدي ســليمان،
	-دراســة القابليــة للتعمير لمجــال تهيئة مركز جماعة دار بلعمري،
	-دراســة القابليــة للتعمير للمنطقة المخصصة لمشــروع المدينــة اإليكولوجية بمدينة القنيطرة.
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األنشطة القانونية والعقارية

1.1التغطية بالصور الجوية والتصاميم اإلرجاعية

فــي إطــار تفعيــل برنامــج الوكالــة الحضريــة للفتــرة  ،2021-2017خاصــة الشــق المتعلــق بتعميــم تغطيــة تــراب
األقاليــم التابعــة لمجــال تدخلهــا بدراســات وثائــق التعميــر ،ســتعمل الوكالــة الحضريــة خــال ســنة  2018علــى
تحيين التصميم اإلرجاعيي لمركز الجماعة الترابية موالي بوسلهام في أفق مراجعة تصميم تهيئته.

2.2نشر وتعميم وثائق التعمير عبر االنترنت
اســتكماال لــورش نشــر وتعميــم وثائــق التعميــر عبــر االنترنــت التــي تمت مباشــرته ســنة  ،2016تعتزم الوكالة الحضرية ســنة  2018الشــروع
فــي نشــر جميــع وثائــق التعميــر المصــادق عليهــا ( 32تصميــم تهيئــة و 4مخططات لتوجيــه التهيئة العمرانيــة) على موقعهــا اإللكتروني وكذلك
تلك التي من المرتقب أن تتم المصادقة عليها خالل هذه السنة ( 7تصاميم تهيئة و  1مخطط توجيه التهيئة العمرانية).

3.3تحديد الدواوير وتبسيط مساطر البناء بالوسط القروي
مواصلــة لــورش تحديــد الدواويــر ،ســتعمل الوكالــة الحضريــة خــال ســنة  2018علــى تحديــد مــا ال يقــل عــن  50تجمعــا قرويــا مــن مختلــف
الجماعــات الترابيــة باألقاليــم الثالثــة التابعــة لنفــوذ هــذه الوكالــة ،وذلــك وفــق مقاربــة تشــاركية مندمجــة ورؤيــة تنمويــة مســتدامة تهــدف لتأطيــر
وتحســين اإلطار المبني بالوســط القروي وتبســيط مســاطر البناء مع مراعاة الخصوصيات المحلية وشــروط التنمية المســتدامة المتمثلة أساسا في
الحفاظ على الموارد الطبيعية خاصة الفالحية منها لما يمثله هذا القطاع من أهمية بالغة في بنية االقتصاد المحلي والوطني.

بلورة رؤية واستراتيجية الوكالة الحضرية الرقمية في أفق 2021
تطبيقــا للتوجيهــات الملكيــة المتضمنــة فــي الخطــاب الســامي الــذي ألقــاه صاحــب الجاللــة المــك محمــد الســادس نصــره هللا وأيــده فــي
افتتــاح الــدورة األولــى مــن الســنة التشــريعية األولــى مــن الواليــة التشــريعية العاشــرة بتاريــخ  14أكتوبــر  ،2016والرامــي
إلــى ضــرورة تعميــم اإلدارة اإللكترونيــة كمدخــل أساســي لضمــان النجاعــة اإلداريــة التــي مــن شــأنها النهــوض بالتنميــة ،وجلــب
االســتثمار الوطنــي واألجنببــي ،وتعزيــز الثقــة التــي يحظــى بهــا المغــرب ،وفــي إطــار المحــور المتضمــن فــي البرنامــج الحكومــي
والمتعلــق بتعزيــز قيــم النزاهــة والعمــل علــى إصــاح اإلدارة وترســيخ الحكامــة الجيــدة ،تعتــزم الوكالــة الحضريــة القنيطرة-ســيدي
قاسم-سيدي سليمان ابتداء من سنة  2018بلورة رؤية واستراتيجية الوكالة الحضرية الرقمية في أفق .2021
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وتســتهدف هذه الرؤية وهذه االســتراتيجية تطوير وتحديث آليات جديدة من شــأنها مواكبة تنزيل الجهوية المتقدمة والورش الوطني لالمركزية
والالتمركز وإلى تحسين مناخ االستثمار وكذا إلى تبسيط المساطر والرقي باألداء وبالخدمات المقدمة للشركاء والمواطنين.
وعليــه ،ســتعمل الوكالــة الحضريــة مــن خــال تفعيــل هــذه االســترتيجية علــى مواكبــة التحــول الرقمــي للمجــاالت عبــر
تعميــم و نشــر وثائــق التعميــر علــى األنترنيــت ،إعــداد نظــم المعلومــات الجغرافيــة ،المســاهمة فــي إعــداد مخططــات
مديرية رقمية لبعض المدن ،إنجاز تطبيقات للهواتف الذكية وكذا اعتماد تجربة المدن الذكية.
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ستعمل الوكالة الحضرية خالل الفترة الممتدة ما بين  2019و 2021على إنجاز العمليات المبرمجة في إطار العقد البرنامج ،وذلك كالتالي:

تصميم تهيئة عزيب الشرادي (جماعة اوالد عزوز)
تصميم نمو مركز سلفات
(*) مشروع ممول من طرف الوزارة
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إنجاز وإتمام الدراسة

إرساء سياسة حضرية متجددة
األهداف اإلستراتيجية
التغطية بوثائق التعمير
األهداف الخاصة
مخطط توجيه التهيئة العمرانية سيدي سليمان-سيدي قاسم (*)
تصميم تهيئة القنيطرة
تصميم تهيئة سيدي الطيبي
تصميم تهيئة أوالد بورحمة (جماعة عامر السفلية)
تصميم تهيئة المكرن
تصميم تهيئة المنطقة المحيطة بمحطة القطار بالقنيطرة
تصميم تهيئة عين عريس (جماعة الحدادة)
تصميم تهيئة مركز موالي بوسلهام (جماعة موالي بوسلهام)
العمليات المبرمجة
تصميم تهيئة مركز كتامة (جماعة وادي المخازن)
برسم  2021-2019تصميم تهيئة الصبيح (جماعة لمناصرة)
تصميم تهيئة العنابسة (جماعة لمناصرة)
تصميم تهيئة مركز جماعة سيدي محمد بنمنصور
تصميم تهيئة مركز اللة يطو (جماعة القصيبية)
تصميم تهيئة مركز الكحيوات (جماعة ارميالت)
تصميم نمو مركز جماعة تكنة

2020 2019

2021

انطالق
الدراسة

إنجاز وإتمام
الدراسة

إعداد خرائط القابلية للتعمير

األهداف الخاصة

دراسة القابلية للتعمير لمنطقة حلقة سبو بالقنيطرة

دراسة القابلية للتعمير إلقليم القنيطرة (*)

العمليات المبرمجة
2021-2019

إنجاز وإتمام
الدراسة

دراســة القابليــة
للتعميــر لمركــز
دار بلعامــري

العمليات المبرمجة
2021-2019

األهداف الخاصة
العمليات المبرمجة
2021-2019

2019

2020

2021

انطالق
الدراسة

مواكبة تفعيل وثائق التعمير
إنجــاز دراســات إعــادة الهيكلــة للمناطــق المشــمولة
إنجاز وإتمام الدراسة
بوثائــق التعميــر بمعــدل  80هكتــار ســنويا
دراسات خاصة
التجديــد الحضــري للمنطقــة المحيطــة بمحطــة القطــار انطالق
إنجاز وإتمام الدراسة
الدراسة
ســيدي قاســم
التجديــد الحضــري للمنطقــة المحيطــة بمحطــة القطــار
إنجاز وإتمام
انطالق الدراسة
الدراسة
ســيدي ســليمان

(*) مشروع ممول من طرف الوزارة
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األهداف اإلستراتيجية
األهداف الخاصة

2021 2020 2019

تحسين اإلطار المبني بالوسط القروي
تفعيل برنامج المساعدة المعمارية المجانية بالعالم القروي

إعداد تصاميم هيكلة وتأهيل التجمعات القروية في إطار شراكة مع الجهة و الجماعات
تصاميم إعادة هيكلة دواوير بريويكة واوالد دواد بجماعة
الخنيشات

انطالق
الدراسة

ميثاق الهندسة المعمارية و التعميرية والمشهدية للمحور
الطرقي الرئيسي لمركز سيدي عالل التازي

انطالق
الدراسة

ميثاق الهندسة المعمارية و التعميرية والمشهدية للمحور
الطرقي الرئيسي لمركز دار بلعامري

انطالق
الدراسة

ميثاق الهندسة المعمارية و التعميرية والمشهدية للمحور
الطرقي الرئيسي لمركز جماعة نويرات

األهداف الخاصة
العمليات المبرمجة 2021-2019
األهداف الخاصة
العمليات المبرمجة 2021-2019
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إنجاز
وإتمام
الدراسة
إنجاز
وإتمام
الدراسة
إنجاز
وإتمام
الدراسة
انطالق
الدراسة

إنجاز
وإتمام
الدراسة

تبسيط مساطر البناء في العالم القروي
متابعة عملية تحديد الدواوير وتحديد نوعية التدخل بها
بمعدل  50دوار سنويا

تعزيز الحكامة وتطوير آليات التواصل
بلــورة رؤيــة واســتراتيجية الوكالــة الحضريــة
الرقميــة فــي أفــق 2021

إنجاز وإتمام الدراسة

2019

2020

تفعيل االستراتيجية

2021
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الموارد البشرية:
الموارد البشرية الوافدة :
شهدت الوكالة الحضرية القنيطرة -سيدي قاسم -سيدي سليمان خالل سنة :2017
	-تعيين الســيدة ناهد حمتامي مديرة الوكالة الحضرية القنيطرة-ســيدي قاسم-ســيدي ســليمان ؛
	-توظيف مهندســة في نظــم المعلوميات الجغرافية ؛
	-انتقــال  3أطــر و  3أعــوان مــن وكاالت حضريــة مختلفة (الرباط ،الخميســات ،العرائش و وجدة) إلى الوكالة الحضريــة القنيطرة-
ســيدي قاسم -سيدي سليمان؛
	-انتقــال مهندســة معماريــة و عــون التأهيــل مــن الوكالة الحضرية القنيطرة إلى كل من االوكالة الحضرية الرباط-ســا و تمارة ؛

الموارد البشرية المغادرة :
	-اســتقالة مهندســين معماريين بملحقتي ســيدي قاسم و سيدي سليمان؛
	-اإلحالــة علــى التقاعد لعون تأهيل واحد.

و يلخص الجدول التالي الوضعية اإلجمالية للموارد البشرية إلى غاية  31دجنبر  ،2017بما في ذلك منصب المديرة.

عدد
الموظفين

المديرة

خارج اإلطار

األطر العليا

األطر

أعوان التأهيل

أعوان التنفيذ

1

12

40

14

18

0

المجموع85 :
معدل التأطير% 79 :
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التكوين :
اعتبــارا للــدور المحــوري الهــام الــذي يلعبــه التكويــن فــي تنميــة كفــاءات طاقــم المؤسســة ،قامــت الوكالــة الحضريــة القنيطــرة-
ســيدي قاســم -ســيدي ســليمان بتنفيــذ و إعــداد برنامــج ســنوي للتكويــن المســتمر لفائــدة أطرهــا و مســتخدميها و قــد تــم هــذا االطــار
إنجــاز مــا يلــي:
	-تحيين نظام إدارة الجودة حســب المواصفة القياســية إيزو  9001نســخة 2015؛
	-دورة تكوينية لفائدة إطارين حول مســتجدات قانون مالية 2017؛
	-دورة تكوينيــة لفائــدة إطــار واحد في مجال تقنيات التواصل وتأطير الموارد البشــرية؛
	-دورة تكوينيــة إلطاريــن بالمدرســة العليا لإلدارة حول القانــون التنظيمي لقانون المالية؛
	-متابعة مهندســة معمارية دراســات عليا بالمعهد العالي إلدارة المقاوالت لنيل شــهادة الماســتر في مجال تدبير المدن والمجاالت
الترابية؛
	-إبرام اتفاقية مع جامعة دولية لتمكين مهندســة متخصصة في الهندســة المدنية من متابعة دراســات عليا في مجال النقل والتنقل
بالمجــاالت الحضرية ؛
	-متابعــة بعــض االعــوان حصــص تكوينية في مجال المعلوميات وتدبيــر المقاولة بأحد المعاهد الخاصة.
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بلغــت ميزانيــة المؤسســة برســم توقعــات الســنة الماليــة  2017مــا يفــوق  44مليــون درهــم ،والتــي تهــم من حيــث المــوارد إعانــة الدولة،
المداخيــل الذاتيــة ،المبلــغ الصافــي فــي الخزينــة الــى غايــة  31دجنبــر  ، 2016امــا مــن حيــث التــو ضيفــات فتهــم تغطيــة مصاريــف
االستغالل بنسبة  % 66ومصاريف االستثمار بنسبة  % 21والمصاريف المتعلقة بالباقي لالداء بنسبة .% 13
 .1الرصيد الى غاية  31دجنبر 2017
البند

المبالغ ب  1000درهم

الموفور بالخزينة إلى غاية  31دجنبر 2016

15 052

المداخيل
إمداد الدولة
الموارد الذاتية
الفوائد البنكية
مداخيل استثنائية
المصاريف
مصاريف االستغالل برسم سنة 2017
مصاريف االستثمار برسم سنة 2017
مصاريف االستغالل برسم السنوات السابقة
مصاريف االستثمار برسم السنوات السابقة
الرصيد الى غاية 31/12/2017

27 260
17 500
9 074
182
504
31 040
26 002
800
382
3 856
11 272

بلــغ رصيــد الوكالــة الحضريــة برســم ســنة  2017مــا يفــوق  11مليــون درهــم مقابــل  15مليــون درهــم ســنة  .2016يرجــع هــذا
االنخفــاض الــى عــدم توصــل الوكالــة بالمبلــغ اإلجمالــي لدعــم الدولــة المتوقــع بميزانيــة . 2017
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 .2إنجاز الميزانية 2017
 1.2المداخيل:
خالل سنة  2017بلغت المداخيل المحصلة ما يفوق  27مليون درهم ،أي بنسبة إنجاز .% 94

إمداد االستغالل
إمداد االستثمار
الموارد الذاتية
المجموع

المبالغ المبرمجة ب  1000درهم

المبالغ المحصلة ب  1000درهم

20 000
3 000
6 000
29 000

14 000
3 500
9 760
27 260

معدل التحصيل ( )%
2016
2017
100
70
100
117
185
163
116
94

عــرف معــدل تحصيــل المداخيــل تراجعــا بنســبة  % 22بالمقارنــة مــع ســنة  ، 2016وذلــك جراء عــدم توصل الوكالــة الحضرية بالمبلغ
اإلجمالــي إلعانــة االســتغالل المبرمجــة فــي إطــار ميزانيــة  .2017لذلــك يمكن اســتنتاج أن هذه الســنة تميزت بمســاهمة المداخيــل الذاتية
فــي ســد العجــز الناتــج عــن عــدم تحصيــل المبلــغ الكامــل المتعلــق بدعــم الدولــة لتغطيــة مصاريــف التســيير ،إذ تبلــغ نســبة تغطيــة العجــز
 % 30مــن مصاريــف االســتغالل والتــي تخــص نفقات وتكاليف المســتخدمين.

 2.2المصاريف :

وصــل مجمــوع المبالــغ التــي التزمــت بهــا المؤسســة إلــى غايــة  31دجنبــر مــن ســنة  ،2017مــا قيمتــه  35.3مليــون درهــم% 19.5 ،
منهــا تهم االســتثمار.

87

 1.2.2مصاريف التسيير
بلــغ مجمــوع نفقــات التســيير المحققــة برســم ســنة  2017مــا قيمتــه  28.4مليــون درهــم ،أي بلغت نســبة االلتزامــات  % 99من مجموع
االعتمــادات المفتوحــة ( 28.8مليــون درهــم) وذلــك على النحــو التالي :
االعتمادات (  1000درهم)

االلتزامات

28.800

28.400

معدل اإلنجاز ()%
2016
2017
98
99

نسبة إنجاز مصاريف التسيير برسم سنة 2017

األداء ( 1000درهم)
26.000

معدل اإلنجاز ()%
2016
2017
99
91

توزيع النفقات المتوقعة ( 28.8مليون)
الخاصة بميزانية التسيير برسم سنة 2017

تمثــل تكاليــف المســتخدمين (الرواتــب ،التعويضــات ،التغطيــة الصحيــة % 82 )...مــن مجمــوع مصاريــف االســتغالل .أمــا فيمــا يخص
الضرائــب والرســوم فهــي تكلــف الوكالــة الحضريــة  % 13مــن ميزانيــة االســتغالل و تتشــكل أساســا مــن الضريبة على القيمــة المضافة
التــي يتــم اســتخالصها مــن المداخيــل الذاتيــة و بشــكل كبيــر مــن إعانــة االســتغالل .فقــد بلغــت قيمــة هــذه الضريبــة ســنة  2017مــا قــدره
 2.8مليــون درهم.
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 .2.2.2مصاريف االستثمار :

إلــى غايــة  31دجنبــر  2017تــم إنفــاق مبلــغ  6.9مليــون درهــم  ،أي مــا يمثــل نســبة  % 72مــن االعتمــاد المرصــود لنفقــات التجهيــز
وقــدره  9.4مليــون درهــم و تتــوزع هــذه النفقــات علــى النحــو التالــي :
إنجازات االستثمار

األصول الثابتة المعنوية
األصول الثابتة المادية
المجموع

االعتمادات المفتوحة
ب  1000درهم

االلتزامات ب
 1000درهم

7 540.4
1 855
9 395

6 367. 3
0571.7
6 939

معدل إنجاز ميزانية االستثمار 2017

معدل االنجاز ()%
2017
84
31
74

2016
73
50
69

االداء ب  1000درهم
722.3
078.0
800.3

معدل اإلنجاز ()%
2017
11.3
13.6
11.5

2016
14
27
16

توزيع توقعات ميزانية االستثمار 2017
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 .1.2.2.2األصول الثابتة المعنوية :
همت األصول الثابتة المعنوية المخصصة لالستثمار ،خالل سنة  ،2017إعداد الدراسات التالية:
v vوثائق التعمير
تاريخ الشروع في الدراسة
02.07.2012
24.12.2012
13.01.2014
05.11.2015
16.11.2015
23.02.2016
25.02.2016
25.08.2016
04.09.2017
04.10.2017
01.12.2017
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نوعية الدراسة

التصميم التوجيهي للتهيئة العمرانية
للقنيطرة الكبرى
تصميم تهيئة دار كداري والخنيشات
تصميم تهيئة حدكورت
تصميم تهيئة لالميمونة
تصميم تهيئة بحارة اوالد عياد
تصميم تهيئة سيدي عالل التازي
تصميم تهيئة دار بلعامري
تصميم تهيئة واد المخازن
إعادة تاهيل جزء من الطريق
الوطنية رقم  1المتجه نحو محطة
القطار بسيدي طيبي المدخل الجنوب
الشرقي(عين السبع) لمدينة القنيطرة
تصميم تهيئة مركز عين عريس
بجماعة الحدادة
تصميم تهيئة مركز الصفصاف
بجماعة الصفصاف
مجموع التكاليف

التكلفة االجمالية ب
 1000درهم

معدل األداء إلى غاية 31
دجنبر 2017

معدل األداء المرتقب
إلى غاية  31دجنبر
2018

7480

% 54

% 93

720
264
342
245
246
462
270

% 67
% 32
% 53
% 93
% 93
% 93
% 18

% 100
% 93
% 93
% 100
% 100
% 100
% 55

240

% 100

-

300

%0

% 55

300

%0

% 55
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v vالدراسات الخاصة
تاريخ الشروع في
الدراسة
02.02.2015
01.06.2015
01.06.2015
08.10.2015
26.10.2015
10.10.2016
16.01.2017
29.03.2017
27.09.2017
01.12.2017

نوعية الدراسة
دراسة إعادة تجهيز حدود المرجة الزرقاء
وانجاز ميثاق الهندسة المعمارية لمركز موالي
بوسلهام
دراسة اعادة هيكلة مناطق كريز وأوالد بن سبع
بجماعة سوق األربعاء
دراسة إعادة هيكلة مركز لالميمونة
ميثاق الهندسة المعمارية للقنيطرة
ميثاق الهندسة المعمارية لمهدية
ميثاق الهندسة المعمارية لسيدي سليمان
ميثاق الهندسة المعمارية لسيدي قاسم
ميثاق الهندسة المعمارية لسوق االربعاء
دراسة اعادة هيكلة بعض المناطق بجماعتي
عرباوة وعامر السفلية
إعادة تصميم الموقع االلكتروني للوكالة
الحضرية
مجموع التكاليف

التكلفة االجمالية ب
 1000درهم

معدل األداء إلى غاية
 31دجنبر 2017

معدل األداء المرتقب
إلى غاية  31دجنبر
2018

906

%41

%93

850

%50

%93

594
750
387
594
648
450

%50
%50
%50
%50
%18
%0

%93
%93
%93
%93
%93
%50

1790

%0

%50

60

%0

%100

7029
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v vالوثائق الطبوغرافية
تاريخ الشروع في
الدراسة

نوعية الدراسة

التصاميم اإلرجاعية الرقمية للالميمونة
التصاميم اإلرجاعية الرقمية لحد كورت
21.09.2015
التصاميم اإلرجاعية الرقمية لسيدي سليمان
ودار بلعامري
التصاميم اإلرجاعية الرقمية والصور الجوية
04.03.2015
لسيدي عالل التازي وواد المخازن
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
التصاميم اإلرجاعية الرقمية والصور الجوية
لبنمنصور وسيدي محمد بنمنصور
التصاميم اإلرجاعية الرقمية والصور الجوية
للمناصرة
التصاميم اإلرجاعية الرقمية والصور الجوية لسيدي بوبكر الحاج
مجموع التكاليف
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التكلفة االجمالية ب
 1000درهم

معدل األداء إلى غاية معدل األداء المرتقب إلى
غاية  31دجنبر 2018
 31دجنبر 2017

240.6

%50

%100

99.8

%50

%100

282.5

%25

%75

622.9

 2.2.2.2األصول الثابتة المادية :
بلغــت قيمــة االلتزامــات المتعلقــة بمشــروع بنــاء المقــر والتجهيــزات المعلوماتيــة ولــوازم المكتــب مــا يفــوق  571000درهــم والتــي
تتــوزع كالتالــي:

مشروع بناء المقر و الدراسات
اقتناء السيارات
تجهيز المكاتب باالدوات واللوازم
التجهيزات المعلوماتية والتقنية
أشغال تجهيز المقر الحالي
المجموع

االعتمادات
المفتوحة ب
 1000درهم
1000
400
150
155
150
1 855

معدل االنجاز ()%

االلتزامات ب
 1000درهم

2017

2016

150
124.8
148.7
148.2
571.7

15
83.2
96
99
31

100
54
98
50

معدل اإلنجاز ()%

االداء ب
 1000درهم

2017

2016

42.6
14.1
21.2
77.9

34
9.5
14.3
13.6

7.5
89.7
54.6
27

 3.2الباقي لألداء
تبلــغ قيمــة الديــون المتوقــع أداؤهــا برســم ميزانيــة  2017مــا
يقــارب  6مليــون درهــم % 88 ،منهــا تخــص مصاريــف
االســتثمار .فخــال هــذه الســنة تمــت تصفيــة  % 75مــن
مجموع هذه الديون.
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مشروع ميزانية  2018للوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليمان
حجم الموارد (بالدرهم)

الموفور بالخزينة إلى غاية 31
دجنبر 2017

11272000

تكاليف التسيير

حجم النفقات (بالدرهم)

-المشتريات االستهالكية من مواد و أدوات

745 000,00

-تكاليف خارجية أخرى

2 684 000,00

-ضرائب و رسوم

3 850 000,00

-تكاليف المستخدمين

19 099 000,00

-الباقي لألداء

إمداد االستغالل برسم سنة 2018
إمداد االستثمار برسم سنة 2018
الموارد الذاتية
المجموع

 20 000 000,00تكاليف التجهيز
4 000 000,00
6228000

169 200,00

14 952 800,00

-األصول الثابتة المعنوية

5 972 800,00

-األصول الثابتة المادية

4 550 000,00

-الباقي لألداء

4 430 000,00

 41 500 000,00المجموع

توزيع توقعات مصاريف التسيير واالستثمار برسم ميزانية 2018
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26 547 200,00

41 500 000,00

خاتمــــة
مــن خــال اســتقراء ســريع للمعطيــات الــواردة فــي التقريريــن األدبــي والمالــي  ،يمكــن اإلقــرار أن الوكالــة الحضريــة للقنيطــرة-
ســيدي قاسم-ســيدي ســليمان ســعت فعليــا علــى جميــع األصعــدة إلــى تحقيــق تخطيــط وتدبيــر عمرانييــن ،يراعيــان البحــث عــن
الحلــول المالئمــة و المناســبة لكافــة اإلكراهــات المطروحــة علــى أرض الواقــع  ،مــن خــال اســتباق مختلــف أبعــاد التوســع
العمرانــي والتحكــم فيــه؛ باعتمــاد اســتراتيجية شــاملة وتوافقيــة تتناغــم مــع منظــور التنميــة المســتدامة.
ورغــم محدوديــة مواردهــا علــى المســتويين البشــري والمــادي ،وبالنظــر إلــى الرهانــات والتحديــات المطروحــة علــى مســتوى
مجــال تدخلهــا ،ســعت الوكالــة الحضريــة للقنيطرة-ســيدي قاسم-ســيدي ســليمان إلــى كســب رهــان تعميــم وتحييــن دراســات وثائــق
التعميــر علــى مختلــف مــدن ومراكــز أقاليــم القنيطــرة وســيدي ســليمان وســيدي قاســم ،لمــا لهــذه الوثائــق مــن أهميــة قصــوى فــي
تحديــد التوجهــات الرئيســية وتشــجيع التنميــة والحركيــة االقتصاديــة لألقاليــم الثالثــة ،وكــذا ضمــان حســن تنفيــذ هــذه المخططــات
مــن خــال تدبيــر عمرانــي معقلــن ومــرن.
وإنــه لمــن دواعــي الفخــر واالعتــزاز؛ أن يكــون للوكالــة الحضريــة موقــع متميــز ضمــن المشــهد المؤسســاتي الجهــوي والمحلــي،
وهــو مــا يجســده االنخــراط اإليجابــي لهــذه األخيــرة فــي ورش عصرنــة وتحديــث اإلدارة المغربيــة؛ مــن خــال الســعي المســتمر
لخدمــة المواطــن بدرجــة أولــى وفــي أفضــل الظــروف.
و لإلشــارة و كمــا دأبــت علــى ذلــك منــذ اإلحــداث والتأســيس ،نفــذت الوكالــة الحضريــة بالكامــل و بــكل دقــة مقــررات مجلســها
اإلداري األخيــر ،دون المســاس بمبــدأ ترشــيد النفقــات .و قــد نجحــت فــي مجمــوع مســاعيها بفضــل فــاح تواصلهــا مــع محيطهــا
الخارجــي ،وســائر المرتفقيــن المعنييــن بالقطــاع،و تعزيــز النهــج التشــاركي مــع مختلــف المتدخليــن فــي مجــال التعميــر والبنــاء،
إعمــاال لمبــدأ الحكامــة الترابيــة.
إن مــا تجنيــه الوكالــة الحضريــة اليــوم مــن نتائــج ،يبقــى باألســاس إفــرازا حتميــا لتفانــي طاقمهــا و جهــوده الجبــارة وفــق توجيهــات
إدارة حكيمــة نجحــت فــي تبويــئ المؤسســة مكانتهــا المســتحقة ضمــن خارطــة المصالــح الخارجيــة المتميــزة.
وإحقاقــا للحــق ،فــإن حصيلــة عمــل المؤسســة الطيبــة تعــود أيضــا إلــى االنعكاســات اإليجابيــة للتعامــل المثمــر والبنــاء بيــن الوكالــة
الحضريــة وجميــع الفرقــاء المعنييــن بالقطــاع ،ومــن ثمــة وجــب تقديــم كامــل الشــكر و جميــل االمتنــان و العرفــان للســادة عمــال
صاحــب الجاللــة علــى أقاليــم القنيطــرة وســيدي ســليمان وســيدي قاســم لتفاعلهــم اإليجابــي الدائــم و المســتمر مــع كل مــا مــن شــأنه
خدمــة هــذه األقاليــم وســاكنتها ،وكــذا توجيــه الشــكر والتقديــر التاميــن لرؤســاء الجماعــات الترابيــة والغــرف المهنيــة وممثلــي
المصالــح الخارجيــة ،والســلطات المحليــة والمنتخبيــن ،وأخيــرا شــكر مديريــة المنشــآت العامــة والخوصصــة ،ومديريــة الميزانيــة
التابعتيــن لــوزارة االقتصــاد والماليــة علــى دعمهمــا الكبيــر ،ومواكبتهمــا المتواصلــة و المتميــزة للمؤسســة.
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