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القروي، وتنامي  بالمجال  المدن  »......لقد عرفت مدننا، نموًا ديمغرافيًا ملحوظًا، وتوسعًا عمرانيًا كبيرًا، نتج عنه اختالط ضواحي 
حاجيات السكان، إلى التجهيزات التحتية والمرافق الضرورية. وذلك ما يتطلب اعتماد رؤية شمولية، تستهدف استباق أبعاد التوسع 
العمراني، والتحكم فيه، وفتح مناطق جديدة للتمدن، وخلق توازن بين المدينة والمراكز القروية المجاورة لها. غايتنا المثلى، ليس 
فقط تحقيق مدن بال صفيح، وال استبدالها بمساكن أشبه بعلب اإلسمنت عديمة الروح االجتماعية، وإنما باألحرى، جعل مدننا ترتقي 

إلى فضاء للتساكن والعيش الكريم، ومجال لالستثمار واإلنتاج، في حفاظ على طابعها الحضاري المتميز...«

مقتطف من نص خطاب جاللة الملك إلى المشاركين في الملتقى الوطني حول الجماعات المحلية بأكادير بتاريخ 12 دجنبر 2006
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اإن ال�شعي اإىل تنمية املجاالت احل�رضية والقروية وحتقيق التوازن واالن�شجام املن�شود بني خمتلف 

مكوناتها يبقى رهينا بقدرة كل الفاعلني والقيمني على تدبري ال�شاأن العام املحلي على ا�شتيعاب 

االإختالالت التي تعاين منها هذه املجاالت، وا�شت�رضاف اآفاق تطورها وفق روؤية �شمولية ومندجمة، 

تاأخذ بعني االعتبار كل االأبعاد االقت�شادية واالجتماعية والبيئية.

�شاأنها مواكبة التحوالت الهامة التي  اآليات ناجعة لتدبري املجال من  اإر�شاء  ويتوقف ذلك على 

تعرفها االأن�شجة العمرانية وذلك بهدف جعلها من جهة اأقطابا اقت�شادية تناف�شية ذات قدرة على 

ال�رضوط  كل  فيها  تتوفر  ف�شاءات  اأخرى  جهة  ومن  للرثوات،  املنتجة  اال�شتثمارات  جذب 

املواتية لتح�شني ظروف عي�ش ال�شكان وحتقيق االندماج االجتماعي.

وا�شتح�شارا منها لهذه الرهانات، و�شعيا النخراطها يف الدينامية التنموية التي تعرفها بالدنا عموما، 

 - القنيطرة  احل�رضية  الوكالة  ت�شهر  اخل�شو�ش،  وجه  على  بني ح�شن  ال�رضاردة  الغرب  وجهة 

بفعالية يف مواكبة املجهودات  االإ�شهام  وتعاون مع كافة �رضكائها على  بتن�شيق  قا�شم  �شيدي 

املبذولة على كافة امل�شتويات الوطنية واجلهوية واملحلية من اأجل حتقيق التنمية امل�شتدامة 

مبجال تدخلها. 

فباعتبارها فاعال من�شقا يف التخطيط والتدبري احل�رضيني، عملت الوكالة احل�رضية خالل �شنة 

2011، على انتهاج �شيا�شة للقرب مبنية على مقاربة ت�شاركية وت�شاورية تتمثل اأ�شا�شا يف دعم كل 

الفرقاء اخلوا�ش والعموميني الإجناح امل�شاريع التنموية التي يقومون بها.

وهكذا وا�شلت الوكالة احل�رضية خالل �شنة 2011 جهودها الرامية اإىل اإنتاج خمتلف اآليات التخطيط 

املجايل من وثائق للتعمري وت�شاميم اإعادة الهيكلة وو�شعها رهن اإ�شارة الفاعلني املحليني، باالإ�شافة 

العملياتية من قبيل  التخطيط احل�رضي املت�شمة بطبيعتها  اأدوات  اإعداد جيل جديد من  اإىل 

امل�شاريع احل�رضية وم�شاريع االرتقاء احل�رضي والت�شاميم اخل�رضاء.

تقدمي عام



التقرير الأدبي و املايل

الوكالة احل�رضية القنيطرة - �سيدي قا�سم

7

املبادرات  من  جمموعة  احل�رضية  الوكالة  اتخذت  فقد  احل�رضي،  التدبري  م�شتوى  على  اأما 

بالبناء  االإ�شكاالت املرتبطة مبجال الرتخي�ش  االأثر يف حل بع�ش  بالغ  لها  التي كان  التفاعلية 

بالو�شطني احل�رضي والقروي. كما حر�شت على ت�شجيع ومواكبة امل�شاريع اال�شتثمارية الكربى 

من خالل اإعمال اآلية الدرا�شة القبلية التي اأبانت عن جناعتها، لي�ش فقط يف تقلي�ش اآجال درا�شة 

هذه امل�شاريع، لكن كذلك يف اإغنائها و�شمان اندماجها �شمن حميطها املجايل.

ومبوازاة مع ذلك اأولت الوكالة احل�رضية اأهمية كربى الإجناز خمتلف البحوث العقارية وكذا 

الت�شاميم االإرجاعية وال�شور اجلوية و�شور االأقمار اال�شطناعية الالزمة الإعداد وثائق التعمري وتتبع 

اإجنازها ومواكبة م�شاطر الرتخي�ش على م�شتوى التدبري احل�رضي.

من جهة اأخرى وعلى م�شتوى التدبري االإداري فقد قطعت الوكالة احل�رضية خالل ال�شنة املن�رضمة 

اأ�شواطا متقدمة على درب و�شع منظومة للت�شيري واجلودة، حيث يتوقع اأن حتظى املوؤ�ش�شة خالل 

. 9001 ISO الن�شف االأول من �شنة 2012 بعالمة اجلودة وفق معيار

�شاملة حول  نظرة  االإداري  املجل�ش  اأع�شاء  ال�شادة  اإ�شارة  رهن  يو�شع  الذي  التقرير  هذا  ويعطي 

ح�شيلة عمل هذه الوكالة خالل ال�شنة املن�رضمة وحول اجلوانب املتعلقة بالتدبري املايل ل�شنتي 

2010 و2011 وكذا حول برنامج عملها املرتقب خالل �شنة 2012 وبرنامج عملها التوقعي ل�شنتي 2013 

و2014. 

وال بد من االإ�شارة اإىل اأن هذه احل�شيلة ما كانت لتتحقق لوال ت�شافر جهود جميع املتدخلني يف 

ميدان التعمري و�شيا�شة املدينة وخا�شة ال�شلطات اجلهوية واالإقليمية واجلماعات الرتابية وامل�شالح 

اخلارجية. 
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التقرير الأدبي
ح�سيلة العمل بر�سم �سنة 2011
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 1- تتبع تنفيذ تو�سيات املجل�س 
الإداري ل�سنة 2010
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اإلجراءات المتخذةموضوع التوصية

للقنيطرة  الحضرية  للوكالة  األدبي  التقرير  على  المصادقة 
سيدي قاسم برسم الفترة الممتدة من 01 أكتوبر 2009 إلى 30 

شتنبر 2010

تمت المصادقة على هذه التوصيات خالل اجتماع الدورة العاشرة 
للمجلس اإلداري للوكالة الحضرية 

المصادقة على التقرير المالي للوكالة الحضرية للقنيطرة سيدي 
قاسم برسم سنة 2009

الموافقة المبدئية على مشروع ميزانية الوكالة الحضرية برسم 
سنة 2011

وزارة  طرف  من  المبذولة  المجهودات  مساندة  على  الموافقة 
اإلسكان والتعمير والتنمية المجالية من أجل إخراج نظام أساسي 

موحد للوكاالت الحضرية

الحضرية  الوكالة  مستخدمي  جميع  انخراط  على  الموافقة 
للقنيطرة سيدي قاسم في النظام التكميلي "روكور" للصندوق 
الوطني للتقاعد والتامين مع مساهمة المشغل ابتداء من فاتح 

لم يتم تفعيل هاتين التوصيتين بسبب تحفظ وزارة االقتصاد يناير 2011
على  المالي  وقعهما  دراسة  حين  إلى  وذلك  عليهما  والمالية 

ميزانية الوكالة الحضرية
للقنيطرة  الحضرية  الوكالة  مستخدمي  انخراط  على  الموافقة 

سيدي قاسم في نظام التأمين التكميلي عن المرض

دعم الموافقة على تعميم دفع ثمن الخدمات المؤدى عنها التي 
واإلدارات  والمؤسسات  األفراد  لفائدة  الحضرية  الوكالة  تقدمها 
بالنسبة  المهيئ  المربع  للمتر  دراهم  ثالث  بتسعيرة  العمومية 
للتجزئات والمغطى للمباني )ال تخضع للدفع كل من المشاريع 
المقدمة من طرف الجماعات المحلية ومشاريع السكن االجتماعي 
التقنية  المساعدة  إطار  في  المسجلة  القروي  السكن  ومشاريع 
وضمن برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وأماكن العبادة 

والمؤسسات الخيرية(

صعيد  على  التوصية  هذه  مقتضيات  تطبيق  في  الشروع  تم 
الوكالة الحضرية ابتداء من فاتح غشت 2011. 
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2 - اأن�سطة التخطيط احل�رضي
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إن أهم ما ميز سنة 2011 هو تكريس الدور الفعال للوكالة الحضرية في مجال التخطيط الحضري على مستوى 
الرامية إلى القيام بإنجاز الدراسات المتعلقة  تراب جهة الغرب اشراردة بني احسن. فقد ضاعفت هذه الوكالة جهودها 
بوثائق التعمير وتأهيل المجال الحضري حيث عملت خالل هذه السنة على تقديم الدعم التقني للجماعات المحلية عبر 

إعداد وثائق تعميرية؛ تنظيمية وعملياتية تتمثل في تصاميم التهيئة وتصاميم إعادة الهيكلة وكذا المشاريع الحضرية.
وقد عرفت هذه السنة تنفيذ عدد من العمليات منها ما هو مبرمج برسم برنامج العمل المصادق عليه من طرف 
اإلداري السابق ،ومنها وما أخذت الوكالة الحضرية المبادرة إلنجازه في إطار تفاعلها المستمر مع انشغاالت  المجلس 

وانتظارات الفرقاء وسعيها إلى االستجابة للحاجيات واإلكراهات المسجلة على مستوى مجال تدخلها. 

وهكذا وطبقا لبرنامج العمل السالف الذكر، فقد قامت الوكالة الحضرية بما يلي :
إعطاء االنطالقة إلنجاز ثالث تصاميم جديدة للتهيئة ؛••
المصادقة على مخطط توجيهي للتهيئة العمرانية وتصميم للتهيئة ؛••
متابعة إنجاز21 تصميم للتهيئة شرع في إنجازها قبل سنة 2011 ؛••
المصادقة على ست )6( تصاميم إلعادة الهيكلة ؛••
إنجاز دراسة خاصة بتأهيل قطاع الخبازات بمدينة القنيطرة ؛••
متابعة إنجاز الدراسة الخاصة بالمشروع الحضري لمدينة سيدي قاسم والتصميم األخضر لمدينة القنيطرة ؛••
متابعة إنجاز دراستين عامتين تهمان المراكز القروية الناشئة والهندسة المعمارية الجهوية.••

 
أما فيما يخص العمليات المنجزة خارج برنامج العمل فيتعلق األمر ب:

إعداد دراسة خاصة باالرتقاء الحضري لحلقة واد سبو ؛••
إعداد دراسة خاصة بتأهيل كنيسة السيدة بهت بمدينة سيدي سليمان والمنطقة المحيطة بها وذلك نزوال ••

عند طلب السلطات اإلقليمية ؛
إعطاء االنطالقة لدراسة أربع تصاميم تهيئة بثالث جماعات قروية استجابة لطلب الجماعات المعنية ؛••
إنجاز ثالث تصاميم إلعادة الهيكلة. ••

ويمكن تقديم هذه الحصيلة كما يلي : 

2.-1.الدراسات.العامة

لقد كرست الوكالة الحضرية خالل سنة 2011 تبنيها لمقاربة جديدة قائمة على إعطاء األولية للتعمير العملياتي، 
حيث أنجزت جيال جديدا من الدراسات يرتكز على استقراء الرهانات االقتصادية واالجتماعية والبيئية التي تواجه مختلف 
األنسجة العمرانية ضمن رؤية شمولية يبقى الهدف األسمى من ورائها هو تحسين اإلطار المجالي وبالتالي المعيشي 
وتصورات  اختيارات  تحديد  في  الفاعلين  جل  إشراك  إلى  تهدف  تشاورية  عمل  طريقة  على  دلك  في  معتمدة  للساكنة 
التهيئة. وبالتالي الوصول إلى مشاريع عملية قابلة لإلنجاز مقرونة بتركيبة مالية ومؤسساتية واضحة ومدققة تشكل 

قاعدة للتعاقد بين مختلف الشركاء المعنيين.

2-1-1.الدراسات.العامة.املنجزة.باملوارد.الذاتية.للوكالة.الحضرية

سبق  والذي  القنيطرة  لمدينة  الحضري  المشروع  محاور  بمختلف  المرتبطة  الدراسات  بإنجاز   ،2011 سنة  تميزت 
للوكالة الحضرية أن حددت معالمه الكبرى خالل سنة 2010، حيث تهدف هذه الدراسة إلى وضع إستراتيجية تدخل في 
ميدان التأهيل واالرتقاء الحضريين على مستوى األحياء المتواجدة بالجهة الشمالية الشرقية والجنوبية الشرقية للمدينة.

وانطالقا من هذه الدراسة ،أخذت الوكالة الحضرية على عاتقها وضع أرضية إلنجاز مشاريع عملية تم تحديدها 
وفقا لمنهجية تشاورية ذات تصور جماعي ،وذلك في إطار ورشات موضوعاتية تناولت اإلشكاليات المطروحة حول التنمية 
المستدامة والرهانات االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية ،سيتم في ختامها االتفاق على إعداد مشاريع عملياتية 
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للتنمية تتمثل في:

إلى •• تحويلها  إلى  أساسا  يهدف  الذي  القنيطرة  لمدينة  القديمة  الصناعية  للمنطقة  الحضري  االرتقاء  مشروع 
منطقة ذات صبغة ثقافية وترفيهية؛

مشروع االرتقاء الحضري لحلقة وادي سبو بمدينة القنيطرة؛••
مشروع ترصيف ورد االعتبار للمركز التجاري الخبازات؛••
مشروع التأهيل الحضري لحي المالح؛••
مشروع تهيئة منطقة الفوارات.••

وقد أنجزت الوكالة الحضرية ،بإمكانياتها الذاتية خالل سنة ،2011 الدراستين الخاصتين بمركز الخبازات وحلقة واد 
سبو بعد أن أنهت سنة 2010 الدراسة الخاصة بالمنطقة الصناعية القديمة، في حين تم تكليف مكتب دراسات مختص 

بإعداد الدراسة الخاصة بحي المالح. 
الحضرية  الوكالة  بها  قامت  ناجحة  تجربة  أول  القنيطرة  لمدينة  الحضري  المشروع  دراسة  كانت  وإذا  وهكذا، 
المجال، فإن هده األخيرة، قد عمدت على تعميمها على صعيد مدينتي سيدي سليمان وسيدي قاسم برسم  هذا   في 

سنة 2011. ويمكن تقديم هده المشاريع على الشكل التالي:

أ-إقليم القنيطرة 

 مشروع ترصيف ورد االعتبار لمركز التجارة الخبازات بمدينة القنيطرة 
يعد مركز الخبازات القلب التجاري النابض لمدينة القنيطرة بامتياز. غير أن هذا القطب عرف عدة اختالالت على 
المستوى التنظيمي والجمالي. حيث ظهرت الحاجة إلى القيام بعملية تهدف إلى االرتقاء بهذا المجال وذلك عبر تنشيط 
التجارة وتحسين الولوج والسير والجوالن باإلضافة إلى تحسين المشهد الحضري. وهكذا قامت الوكالة الحضرية بإعداد 

تشخيص مجالي مدقق هم خمس محاور أساسية تتمثل في:
السير والجوالن؛••
األنشطة التجارية ؛••
المجال المبني والمنظور الحضري ؛••
البيئة ؛••
الجانب االجتماعي.••

وقد أسفر هذا التشخيص على إبراز اإلكراهات والصعوبات التي يعرفها مجال الدراسة، وتحديد خيارات التهيئة التي 
يمكن إجمالها في النقط التالية:



التقرير الأدبي و املايل

الوكالة احل�رضية القنيطرة - �سيدي قا�سم

15

.1.-.دعم.تنافسية.وجاذبية.مركز.»الخبازات«.عرب.تنظيم.استعمال.واستغالل.مكوناته.املجالية

توضح هذه الصور التبيانية بعض عمليات التهيئة التي يقترح إنجازها على مستوى الحي وتتمثل أساسا في تنظيم 
للسيارات  بموقف  األخيرة  الصورة  وتتعلق  التجارية.  للمرات  تغطية  إضافة  وكذا  الباعة  العام من طرف  الملك  استغالل 

يقترح تهيئته باستغالل مجال متخلى عنه يستعمل حاليا كمطرح للنفايات.
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-2.الرفع.من.جودة.املشهد.الحضري.عرب.تأهيل.املوروث.املعماري.والعمراني.للمركز

يضم مشروع ترصيف ورد االعتبار لمركز التجارة الخبازات لمدينة القنيطرة، ميثاقا للهندسة المعمارية والمنظور 
العمراني. حيث يقترح إعادة استعمال عدد من العناصر العمرانية المتواجدة في المركز عند كل بناء جديد أو إعادة التهيئة 
الحضري  لألثاث  متناسقة  مجموعة  المشروع  يقترح  لذلك،  الحضري.وإضافة  المشهد  وتأهيل  الواجهات  تنسيق  بهدف 
يتماشى ووظيفة المركز التجارية مع مراعاة خلق فضاءات خضراء. وقد تم تدارس مكونات المشروع مع جميع الشركاء 
خالل االجتماع التنسيقي التشاوري المنعقد بتاريخ 25 يناير 2012. حيث تمت المصادقة على مقتضياته باإلجماع. ومن 
رأسهم  وعلى  الفرقاء  جميع  مع  بالتنسيق  وذلك  المشروع  إنجاز  عملية  عاتقها  على  المعنية  الجماعة  تأخذ  أن  المنتظر 

المندوبية الجهوية للصناعة والتجارة. 

في إطار مشروع االرتقاء الحضري للمنطقة الصناعية القديمة لمدينة القنيطرة، قامت الوكالة الحضرية بإعداد 
دراسة لمشروع التهيئة واالرتقاء الحضري لحلقة وادي سبو خارج برنامج عملها برسم سنة 2011.

لقطاع  والتنمية  للتهيئة  ومندمجة  منسجمة  شمولية  رؤية  على  الحصول  ضرورة  من  المشروع  فكرة  وتنبثق 
باألحياء  األمر  ويتعلق  الوادي.  لهذا  اليسرى  للضفة  المكونة  الحضرية  والمجاالت  سبو  وادي  حلقة  وهو  أال  استراتيجي 
والمنطقة  الميناء  )friches urbaines( ومنطقة  الحضرية  البوار  والمكونة أساسا من  للمدينة  األولى  النواة  التي شكلت 

الصناعية؛ باإلضافة إلى األحياء المجاورة التي تجمعها تجاذبات هامة بمجال الدراسة.
بـ 960 هكتارا على  الذي يمتد على مساحة تقدر  الحضري لحلقة وادي سبو  التهيئة واالرتقاء  وينبني مشروع 

تحقيق مجموعة أهداف من أهمها:

مشروع.التهيئة.واالرتقاء.الحضري.لحلقة.وادي.سبو.بمدينة.القنيطرة
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ب- إقليم سيدي سليمان

مشروع.تهيئة.قطب.ثقايف.حول.كنيسة.سيدة.بهت.بمدينة.سيدي.
سليمان

بإعداد  اإلقليمية،  السلطة  من  وبطلب  الحضرية،  الوكالة  قامت 
سليمان.  بسيدي  بهت  سيدة  كنيسة  حول  ثقافي  قطب  تهيئة  مشروع 
ويندرج هذا المشروع في إطار المجهودات التي تقوم بها الوكالة الحضرية 
للمحافظة على الموروث المعماري بالجهة، والتي توجت سنة 2006 بتقييد 

19 بناية بمدينة القنيطرة ضمن قائمة الموروث الوطني.

وتعد كنيسة سيدة بهت من أهم البنايات على صعيد الجهة التي تتميز بقيمة معمارية وجمالية وتاريخية. غير أنها 
عرفت في اآلونة األخيرة تدهورا ملحوظا يستوجب معه تدخال سريعا للحفاظ على معالمها.

وقد شملت الدراسة تشخيصا وتحليال مدققين للبناية ومحيطها ؛ بما في ذلك التركيبة المجالية والمكونات الهندسية 
والعمرانية. و يمكن تلخيص أهم معطيات هذه الدراسة في النقط التالية: 

فتح حلقة وادي سبو للتعمير بهدف النهوض بالقطاع السياحي مع الحفاظ على طابعها األساسي كمنطقة ••
خضراء؛ 

تحويل منطقة الميناء إلى قطب ترفيه؛••
دعم وتحسين الولوج إلى جل أنحاء المنطقة؛••
استغالل عمراني أمثل لبعض األماكن اإلستراتيجية عبر الرفع من الكثافة المسموح بها وذلك مع احترام ••

التناسق العام.
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1.-.إحدات.قطب.ثقايف.حول.الكنيسة

سيدي  لمدينة  ثقافي  فضاء  إلحدات  بها  المحيط  والمجال  الكنيسة  استعمال  إعادة  إلى  باألساس  المشروع  يهدف 
سليمان، مع إدماج هذا المجال ضمن النسيج الحضري المجاور والذي يضم مجموعة من المرافق العمومية ذات األهمية 

على صعيد المدينة.
وهكذا يحدد المشروع عمليات الترميم والتهيئة التي يجب القيام بها من أجل رد االعتبار للكنيسة والحفاظ على 
المهرجانات  لتنظيم  عمومية  وساحات  خضراء  فضاءات  بخلق  محيطها  تهيئة  إلى  باإلضافة  المتميز  المعماري  طابعها 
والحفالت الثقافية. كما ينص المشروع على ضرورة رد االعتبار للبنايات المحيطة بها وإعادة استعمالها واستغاللها إلحداث 

إدارة للمركب وصالة للبث، كذلك باإلضافة إلى تهيئة مقصف وصالة لعرض المنتج الثقافي والتقليدي.
ولإلشارة، فقد شمل المشروع إعادة تهيئة شارعي بئر إنزران والمغرب العربي. والتي ضمت في مجملها األثاثات 

الحضرية والخضراء مع مراعاة ضمان جوالن منظم وسلس حيث أعطيت األولية في ذلك للراجلين.
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2.-.إعادة.استعمال.الكنيسة.ألغراض.ثقافية.تتماشى.والقطب.الذي.تنتمي.إليه

3.-.الحفاظ.على.الكنيسة.كمعلمة.هندسية.تاريخية.وأثرية

بعض الصور التوضيحية إلعادة استعمال واستغالل بناية الكنيسة لتنظيم عروض ثقافية على مستوى مدينة سيدي سليمان
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4.-.تهيئة.شارعي.بئر.أنزران.واملغرب.العربي.للرفع.من.مستوى.املشهد.الحضري

2-1-2.الدراسات.املنجزة.من.طرف.مكاتب.الدراسات

أعطت الوكالة الحضرية االنطالقة لمجموعة من الدراسات تكلفت بإنجازها مكاتب دراسات مختصة همت المستويات 
الترابية التالية: 

أ -على مستوى الجهة

.دراسة.تحديد.وتراتبية.املراكز.الناشئة.بجهة.الغرب.اشراردة.بني.احسن

خالل سنة 2011، تم تدارس تقرير المرحلة األولى »تحديد و ترتيب المراكز و إعداد االستراتيجية العامة للتنمية«.   
حيث خلص هذا التقرير إلى تحديد )15( خمسة عشر مركزا ناشئا على صعيد الجهة  : )8( ثمانية بإقليم القنيطرة و)4( 
أربعة بإقليم سيدي قاسم و )3( ثالثة بإقليم سيدي سليمان. وقد أفضى عمل اللجان التقنية اإلقليمية التي عقدت على 
صعيد األقاليم الثالثة المكونة للجهة إلى اختيار كل من مركزي موالي بوسلهام وسيدي عالل التازي بإقليم القنيطرة 

ومركز الخنيشات بإقليم سيدي قاسم ومركز دار بلعامري بإقليم سيدي سليمان باعتبارها مراكز نموذجية. 
وتهم المرحلة الموالية من الدراسة والتي هي قيد اإلنجاز، بلورة برامج تنموية عملياتية ومندمجة تخص المراكز 
وذلك كمرحلة أولى. حيث  النموذجية السالفة الذكر في إطار تشاوري وتنسيقي وتعاقدي مع جل األطراف المتدخلة، 

تتوخى الوكالة الحضرية تعميم هذه المقاربة على المراكز القروية الناشئة األخرى.
وفي هذا اإلطار، انعقدت ورشات على صعيد كل الجماعات المعنية ضمت جميع المصالح المعنية للتداول حول 

استراتيجيات تدخلها في أفق التنسيق بينها من أجل وضع برنامج تنموي التقائي، مندمج ومتكامل.
وتهدف هذه الدراسة باألساس إلى تحديد وترتيب المراكز الناشئة ذات األولوية مع اقتراح برامج عمل عملياتية 

بتركيبتها المؤسساتية والمالية والتقنية.
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دراسة.الهندسة.املعمارية.الجهوية

القوة  مكامن  مع رصد  والقروي،  الحضري  بالوسطين  الجهوية  المعمارية  األنماط  إبراز  إلى  الدراسة  تهدف هذه   
المحلية  الخصوصيات  مراعاة  مع  والبناء  للعمارة  مرجعي  إطار  وضع  وبالتالي  الجهوية.  المعمارية  بالهندسة  والضعف 
لمختلف المجاالت الترابية للجهة. وقد تم خالل سنة 2011 المصادقة على التقرير األولي والذي يحدد المنهجية والمقاربة 

المعتمدتين في هذه الدراسة.

ب - إقليم القنيطرة

دراسة.التصميم.األخضر.ملدينة.القنيطرة

التقرير المنهجي ثم التقرير  خالل سنة2011، و بشراكة مع مختلف الفرقاء المعنيين، تمت المصادقة على 
التشخيصي و التحليلي و تقييم الوضعية الراهنة للمجاالت الخضراء. ومن المنتظر خالل المرحلة المتبقية من الدراسة، 

تقديم التصميم األخضر مع مقترحات للتهيئة باإلضافة إلى تحديد استرتيجية لتدبير المجاالت الخضراء. 
وتجدر اإلشارة ،أن الهدف من هذه الدراسة يبقى هو:

إعداد أدوات عملياتية ساعية إلدماج البعد البيئي في التهيئة الحضرية؛	 
 تأهيل وتهيئة وتدبير وصيانة المجاالت الخضراء.؛	 
 الرقي بجودة المناظر الطبيعية.	 

دراسة.التأهيل.الحضري.ملنطقة.املالح.بمدينة.القنيطرة

المالح  لقطاع  الحضري  التأهيل  دراسة  إلعداد  االنطالقة  بإعطاء   2011 سنة  أواخر  خالل  الحضرية  الوكالة  قامت 
بمدينة القنيطرة، وذلك بهدف:

إنقاذ المعالم البارزة للتراث الذي يزخر به هذا القطاع؛	 
إبراز المؤهالت المعمارية لهذا القطاع؛	 
تنظيم السير والجوالن؛	 
تجديد وظائف الحي والرفع من قيمة المشهد الحضري.	 

ت - إقليم سيدي قاسم

.دراسة.املشروع.الحضري.ملدينة.سيدي.قاسم

بهدف تقديم مشاريع ذات طبيعة عملياتية وتعاقدية منبثقة عن تصور شمولي مندمج وتشاركي لتقويم االختالالت 
واإلشكاالت المسجلة في ميدان البناء والتعمير والبيئة واألنشطة االقتصادية والسير والجوالن ، ..عرفت دراسة المشروع 
الحضري لمدينة سيدي قاسم خالل سنة 2011 مرحلة التشخيص والتحليل وتقديم المقترحات.حيث عقدت ورشات 
موضوعاتية من أجل التشاور والتنسيق بين كافة الفرقاء ،كانت أهمها المشاورات التي فتحت مع شركة السمير والمكتب 
الوطني للسكك الحديدية من أجل تحديد الدور الذي يمكن أن يلعبه هذان الفاعالن االستراتيجيان في تحقيق أهداف 
المشروع الحضري لمدينة سيدي قاسم وكذا حول الوظائف واالستعماالت التي يمكن أن تشمل األرصدة العقارية الهامة 

التي يمتلكانها بالمدينة.  
ويجري حاليا إعداد المشاريع المنبثقة عن المخطط الشمولي واألدوات الالزمة من أجل تنفيذها. 
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2-2.دراسات.إعداد.وثائق.التعمري

تمكنت الوكالة الحضرية من بلوغ نسبة مهمة من تغطية تراب الجهة بوثائق التعمير. حيث وصلت هذه النسبة إلى 
84,5% بمجموع 79 وثيقة تعميرية موزعة على أقاليم الجهة على الشكل التالي:

إقليم القنيطرة : نسبة تغطية تقدر بـ 95.6 % ؛	 
إقليم سيدي سليمان : نسبة تغطية تقدر بـ 81.8 % ؛	 
إقليم سيدي قاسم : نسبة تغطية تقدر بـ 79.3 %.	 

وتمثل الخريطة التالية التوزيع الجغرافي لمختلف الوثائق المصادق عليها أو تلك الموجودة حاليا في طور اإلعداد:
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واستكماال لهذه المجهودات، تميزت سنة 2011، بإعداد ومتابعة عدد من وثائق التعمير. بلغت في مجملها 30 دراسة؛ 
منها )10( عشر دراسات تم إنجازها اعتمادا على الموارد الذاتية للوكالة الحضرية. 

2-2-1.دراسات.وثائق.التعمري.املنجزة.باملوارد.الذاتية.للوكالة.الحضرية

خالل سنة 2011، قامت الوكالة الحضرية بإعداد بعض دراسات وثائق التعمير بمواردها الذاتية، حيث تبنت فيها 
مقاربة تشاورية وتشاركية فعلية مع الفاعلين عند كل مراحل الدراسة. كما قامت بإدماج دراسات إعادة الهيكلة ضمن 
دراسات تصاميم التهيئة وذلك رغبة في مد الجماعات المعنية بوثيقة مرجعية تمكنها من معالجة طلبات البناء بالتجمعات 
هذه  مستوى  على  العمومية  والمرافق  التحتية  البنيات  بتوفير  خاصة  شمولية  رؤية  وضع  مع  التجهيز  ناقصة  السكنية 

التجمعات.
أ - إقليم القنيطرة :

وهكذا، قامت الوكالة الحضرية بإعداد )6( ستة دراسات منها )5( خمس دراسات تصاميم تهيئة و تصميم نمو واحد، 
تم تدارس تصميم واحد منها خالل اجتماع اللجنة التقنية المحلية المنعقد يوم 08 دجنبر2011، ويتعلق األمر بتصميم 

تهيئة مدينة سوق األربعاء الغرب بإقليم القنيطرة. والجدول التالي، يبين مراحل هذه الدراسات:

جدول رقم 1: الدراسات المنجزة باإلمكانيات الذاتية والخاصة للوكالة الحضرية 

مرحلة الوثيقةنوعية الوثيقةالمركزالجماعةاإلقليم

الـــقنيــــطــــــــرة

اللجنة التقنية المحلية تصميم تهيئة سوق األربعاء الغربسوق األربعاء الغرب
اللجنة التقنية المحلية تصميم تهيئةسيدي محمد لحمرسيدي محمد لحمر

اللجنة التقنية المحلية تصميم تهيئةأحد أوالد جلولبنمنصور
اللجنة التقنية المحلية تصميم تهيئةسيدي محمد بنمنصورسيدي محمد بنمنصور

قيد الدراسةتصميم تهيئةسوق الثالثاء الغربسوق الثالثاء الغرب
قيد الدراسةتصميم نموأوالد الحراقالشوافع

أن أصبحت  الجدول أعاله قد تم تحيينها بعد  إليها في  المشار  األولى  )5( دراسات  الخمس  أن  إلى  وتجدر اإلشارة، 
متجاوزة بسبب انصرام أجل 12 شهرا من تاريخ اختتام البحث العلني ومداوالت المجلس وذلك طبقا للمادة 27 من القانون 

رقم 12-90 المتعلق بالتعمير.

 ب - إقليم سيدي قاسم :

yyتمت المصادقة على تصميم تهيئة مركز زكوطة بالجماعة القروية زكوطة بتاريخ 24 نونبر2011؛
yy تم عقد اجتماع اللجنة التقنية المحلية بتاريخ 22 شتنبر2011 لتدارس مشروعي تصميم تهيئة مركزي

نويرات بالجماعة القروية النويرات وسيدي الكامل بالجماعة القروية سيدي الكامل. اللذان تمت إحالتهما 
على مداوالت المجلسين المعنيين و البحث العلني؛

yy لكونها رائدة  تجربة  الدراسة  هذه  الملحة.وتشكل  جرف  تهيئة  تصميم  دراسة  إلعداد  االنطالقة  أعطيت 
إيجاد  إلى  المقاربة  هذه  وتهدف  التهيئة.  تصميم  بإعداد  المدينة  لهذه  الحضري  المشروع  دراسة  تدمج 
الحلول المناسبة لإلشكاليات التي يعاني منها النسيج الحضري والمتمثلة أساسا في انعدام مركز المدينة. 

.2-2-2.دراسات.وثائق.التعمري.املنجزة.من.طرف.مكاتب.الدراسات

في سياق نفس المقاربة، عملت الوكالة الحضرية خالل سنة 2011 على تتبع عملية إعداد مجموعة من دراسات 
وثائق التعمير عهدت إلى مكاتب دراسات خاصة في إطار صفقات عمومية في الفترة مابين 2007-2010. ويمكن تلخيص 

أهم محطاتها حسب أقاليم الجهة كاآلتي:
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أ - إقليم القنيطرة : 

yyتمت المصادقة على مخطط توجيه تهيئة الساحل بوقنادل إلى موالي بوسلهام بتاريخ 30 غشت 2011؛
yy إعطاء االنطالقة إلعداد دراسة تصميمي تهيئة مركزي موالي بوسلهام والداللحة بالجماعة القروية لموالي

بوسلهام وكذا مركز الجماعة القروية لعرباوة؛
yyإحالة مشروعي تصميمي الصبيح ولعنابسة بالجماعة القروية المناصرة على أنظار اللجنة التقنية المحلية؛

ب - إقليم سيدي سليمان :

yy من كل  مراكز  تهيئة  تصاميم  مشاريع  لتدارس  يناير2011   18 بتاريخ  التقنية  اللجنة  اجتماع  عقد  تم 
لعبيات وسيدي عبد العزيز بالجماعة القروية أوالد احسين، بومعيز وأوالد بوثابت بالجماعة القروية أوالد 
التصاميم على مداوالت  إحالة هذه  تمت  بلعامري. كما  دار  القروية  بالجماعة  بن حمادي، وزهانة وفجار 

المجالس المعنية وكذا البحوث العلنية؛
yy كما أحيلت دراسات تصاميم تهيئة كل من مراكز أوالد موسى بن احسين الواد وبورنجة بالجماعة القروية

بومعيز وأوالد حنون وكذا لال يطو بالجماعة القروية القصيبية على أنظار اللجنة التقنية المحلية.

ت - إقليم سيدي قاسم :

yy اعمر سيدي  القروية  بالجماعة  البصرة  والجعاونة  السرافح  اثنين  مركزي  تهيئة  تصاميم  تدارس  تم 
أحمد  سيدي  القروية  بالجماعة  الرأس  احمر  وجعاونة  الحمري  وجعاونة  الروا  جعاونة  ومراكز  الحاضي، 
المنعقد  المحلية  التقنية  اللجنة  اجتماع  خالل  وال  بني  القروية  بالجماعة  الرحامنة  مركز  وكذا  بنعيسى 

بتاريخ 19 دجنبر2011؛
yyتمت إحالة تصميمي تهيئة مدينتي سيدي قاسم ومشرع بلقصيري على أنظار اللجنة التقنية المحلية؛

الحصيلة العامة:
ومن خالل ما سبق، يمكن تحديد الحصيلة اإلجمالية ألنشطة الوكالة الحضرية في ميدان التغطية بوثائق التعمير 

خالل سنة 2011 كما يلي :

جدول رقم 2: الحصيلة اإلجمالية لألنشطة في ميدان التغطية بوثائق التعمير خالل سنة 2011

 مخطط توجيه التهيئةالوضعية
المجموعتصميم نموتصميم تهيئةالعمرانية

2-11مشاريع صودق عليها
 مشاريع في مرحلة

 البحث العلني ومداوالت
المجالس

-8-8

 مشاريع في طور اللجنة
8-8-التقنية المحلية

 مشاريع في طور
11112-الدرلسة

128130املجموع
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2-3.دراسات.إعادة.الهيكلة

تولي الوكالة الحضرية أهمية كبرى إلدماج األحياء ناقصة التجهيز ضمن النسيج الحضري وتحسين ظروف عيش 
ساكنتها خاصة بمراكز الجماعات القروية للجهة عبر إعداد تصاميم إعادة الهيكلة الخاصة بهذه التجمعات. وتعتبر هذه 
التصاميم أرضية أساسية توضع رهن إشارة الشركاء المحليين من أجل تسهيل عمليات توفير البنيات التحتية والتجهيزات 
والمرافق الضرورية لفائدة الساكنة. باإلضافة إلى أنها تمكن من حل مشاكل التدبير الحضري على مستوى هذه التجمعات 

حيث تعتمد كمرجعية لدراسات طلبات رخص البناء.
وقد قامت الوكالة الحضرية بعملية تتبع دراسات إعادة الهيكلة خاصة أو مدمجة في إطار وثائق التعمير. حيث عملت 
سنة 2011 على إعداد 41 دراسة إلعادة الهيكلة، همت 12 قطاعا بإقليم القنيطرة و14 بإقليم سيدي سليمان و15 بإقليم 

سيدي قاسم.
 هذا، وقد اقترحت الوكالة الحضرية في هذا الباب مشروع اتفاقية إطار إلعداد دراسة إعادة الهيكلة؛ حظيت بموافقة 
السلطات الجهوية واإلقليمية. وهي اتفاقية تهدف باألساس إلى تحديد مهام جل المتدخلين في عملية إعادة الهيكلة ابتداء 

من الدراسة إلى اإلنجاز.
كما تميزت سنة 2011، بالمصادقة على 06 تصاميم إلعادة الهيكلة. ويمكن تلخيص وضعية أهم هذه الدراسات 

على مستوى األقاليم الثالث المكونة للجهة كما يلي: 

توزيع الدراسات حسب المراحل واألقاليم 
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 أ -إقليم القنيطرة

 في إطار دراسة تصميمي تهيئة مركز العبيات وسيدي عبد العزيز بالجماعة القروية أوالد احسين ،تمت المصادقة 
على تصاميم إعادة هيكلة كل من قطاعات العبييات وأوالد جلول والبوطات والجديات. 

ب - إقليم سيدي سليمان

yy وفرت الوكالة الحضرية المواكبة التقنية للجماعة القروية لدار بلعامري قصد إنجاز الدراسة الخاصة إلعادة
هيكلة دوار أوالد عبد الصادق والتي يتم إعدادها في إطار المساعدة التقنية الممنوحة من طرف المجلس 
الجهوي للمهندسين المعماريين لجهة الغرب اشرارة بني احسن. حيث ساهمت في إعداد تصميم هيكلي 
تمت المصادقة عليه خالل اجتماع لجنة االستثناءات المجتمعة بتاريخ 27 يونيو2011 بمقر الوالية. لتتم 
بعد ذلك المصادقة عليه من طرف لجنة المشاريع الكبرى بتاريخ 21 يوليوز2011. ويشكل هذا التصميم 
أرضية للتدخل العاجل لحل مشكل 109 مسكن متضرر من فيضانات سنة 2010. وتجدر اإلشارة، وكسابقة 
على صعيد الجهة، فقد تمت هذه العملية في إطار مقاربة متميزة مبنية على إشراك الساكنة المعنية عبر 

وداديات سكنية جمعت في فدرالية للوداديات كمخاطب واحد.
yy إعداد التصور األولي لتصميم إعادة هيكلة دوار دكالة بالجماعة القروية عامر الشمالية والذي عرض على

أنظار اللجنة التقنية بتاريخ 26 يناير 2012 قصد المصادقة؛
yy 2012 إعداد تصميم إعادة الهيكلة لدوار لمزورة بالجماعة القروية الصفافعة، تم تدارسه يوم 12 يناير

بمقر عمالة سيدي سليمان من طرف لجنة تقنية أبدت موافقتها المبدئية مع اقتراح بعض التعديالت. لتتم 
بعد ذلك المصادقة عليه يوم 09 فبراير 2012 من طرف نفس اللجنة.

ت - إقليم سيدي قاسم

yy من والمعد  النويرات  القروية  للجماعة  التابع  البعابشة  لدوار  الهيكلة  إعادة  على تصميم  المصادقة  تمت 
طرف الوكالة الحضرية بتاريخ 16 دجنبر 2011؛

yy في إطار دراسة تصاميم تهيئة كل من مراكز اثنين السرافح واجعانة البصرة بالجماعة القروية سيدي عمر
الحاضي واجعاونة الروا واجعاونة احمر الرأس واجعاونة الحمري بالجماعة القروية سيدي أحمد بنعيسى 
وكذا الرحامنة بالجماعة القروية بني وال، تم إنجاز تصاميم إعادة الهيكلة الخاصة بها. وتوجد حاليا في 

طور المصادقة والتأشير عليها.
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جدول رقم 3: دراسات إعادة الهيكلة بالجهة
مرحلة الدراسةالدراسةالقطاعالجماعةاإلقليم

الــــــــقنيطرة

مركز سيدي محمد لحمرسيدي محمد لحمر

مدمجة في تصميم التهيئة

في طور المصادقة سدود
لمواعر

في طور المصادقةبوعياد سوق الثالثاء الغرب
أوالد لياح

عزيب الصوديا

المناصرة

لمرابيح

في طور الدراسةمدمجة في تصميم التهيئة

أوالد زيان فزارة
مركز المناصرة

أوالد عزوز
الشلحة

أوالد لحسن

سيدي سلسمان

دار بلعامري

مصادق عليهادراسة خاصةأوالد عبد الصادق
الزهانة

مدمجة في تصميم التهيئة

 تتطلب تحيين الدراسة الطبوغرافية والبحوث
 العقارية من طرف الجماعتين ) جزء من

 الزهانة يوجد بتراب الجماعة الحضرية سيدي
سليمان

فجار

القصيبية
في طور الدراسةمدمجة في تصميم التهيئةبام اللة يطو

الدواغر اللة يطو
في طور المصادقةدراسة خاصةدكالةعامر الشمالية

أحيلت على العمالة قصد المصادقةدراسة خاصةالمزورةالصفافعة

أوالد احسين

لعبيات

مدمجة في تصميم التهيئة

مصادق عليها
مصادق عليهاأوالد جلول

مصادق عليهاالجديات
مصادق عليهابوطاط

بومعيز
أوالد موسى بن احسين

في طور الدراسةمدمجة في تصميم التهيئة
أوالد بورنجة

في طور الدراسةمدمجة في تصميم التهيئةبومعيزأوالد بن حمادي

سيدي قاسم

بعابشةالنويرات
مدمجة في تصميم التهيئة

مصادق عليها
مصادق عليهاأوالد مسلم

مصادق عليهادراسة خاصةسالطنة الوادزيرارة
مصادق عليهادراسة خاصةكرينات الواد

في طور الدراسةمدمجة في تصميم التهيئةالرحامنة بني وال

سيدي أحمد بنعيسى
الجعونة الروا

في طور الدراسةمدمجة في تصميم التهيئة الجعاونة الحمري
الجعاونة أحمر الراس

سيدي اعمر الحاضي
اثنين السرافح

في طور الدراسةمدمجة في تصميم التهيئة
الجعاونة البصرة

سيدي الكامل

الكدادرة لحرارتة

في طور المصادقةمدمجة في تصميم التهيئة
أوالد الصغير

أوالد سعيد
لمواغر

الكدادرة المسيرة
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3 اأن�سطة التدبري احل�رضي
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في مجال التدبير الحضري، حرصت الوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم خالل سنة 2011، على االستمرار في 
التسريع من وثيرة دراسة مشاريع االستثمار بما فيها تلك المتعلقة بالسكن االجتماعي وكذا التفاعل مع جميع القضايا 
المرتبطة بمجال التعمير والبناء على صعيد جميع الجماعات الحضرية والقروية، وقد بدا هذا األمر جليا، من خالل اقتراح 
حلول لمجموعة من اإلشكاالت المرتبطة بتسليم رخص البناء والحرص في الوقت ذاته على نهج سياسة استباقية من 

شأنها المساهمة في تفادي تعقيد بعض األوضاع المرتبطة بمجال تدبير التعمير.

3-1.املساهمة.يف.إنجاح.األوراش.الوطنية.

3-1-1.دعم.مشاريع.السكن.االجتماعي.

وفقا للتعليمات الملكية السامية إلنعاش السكن االجتماعي وتفعيال للتوجيهات الحكومية في هذا المجال، عمدت 
مصالح الوكالة الحضرية إلى تشجيع السكن االجتماعي وتبسيط مساطر الدراسة والترخيص المتعلقة به. 

هذا وقد تم خالل سنة 2011 دراسة 8 مشاريع للسكن اإلجتماعي من فئة 250.000.00 درهم حصلت 7 منها على 
الموافقة لتوفرها على كافة الشروط المعمارية لترخيصها حيث ستوفر حوالي 15748 وحدة سكنية، ويمكن تفصيل هذه 

المشاريع كما يلي :

جدول رقم 4: مشاريع السكن االجتماعي الحاصلة على الموافقة

عدد الوحداتصاحب المشروعإسم المشروعالجماعة

القنيطرة

8758الضحىالتيسير

122العمرانأمل 3

1003الشعبي لإلسكانسالمة

2829أول سكناإليمان

SOMAZAHRASOMAZAHRA126

ALLIANCE ALLIANCE2932
15748المجموع

وهكذا، يصل العدد اإلجمالي لوحدات السكن اإلجتماعي من فئة 250.000,00 درهم المرتقب على مستوى الجهة 
إلى 16191، وذلك باحتساب المشاريع التي حصلت على الرأي المطابق سنة 2010.
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خريطة لمشاريع السكن اإلقتصادي اإلجتماعي بمدينة القنيطرة وضواحيها

أما فيما يخص السكن المنخفض التكلفة من فئة 140.000.00 درهم، فقد أعطي الرأي الموافق إلنجاز مشروعين 
على صعيد بلدية القنيطرة سيمكنان من إحداث 302 وحدة سكنية تضاف إلى 196 وحدة حضيت بالرأي الموافق سنة 

2010 ليصل العدد إلى 498 وحدة سكنية مند انطالق المبادرة .
 وبذلك يبلغ مجموع وحدات السكن اإلجتماعي التي حصلت على الموافقة ما يقارب 16689 وحدة سكنية.

وعدم  القنيطرة  بمدينة  عليها  المصادق  االجتماعي  السكن  تمركز كل مشاريع  المعطيات  ويتبين من خالل هذه 
استفادة باقي مناطق الجهة من هذا المنتوج، وهو ما يفرض على كافة الشركاء المعنيين إيجاد السبل الكفيلة لتحقيق 
مع  يتالءم  اجتماعيا  سكنيا  عرضا  والمتوسطة  الصغرى  المدن  صعيد  على  يوفر  أن  شأنه  من  متوازن  جغرافي  توزيع 

الخصوصيات االجتماعية واالقتصادية لهذه المدن.

3-1-2.املساهمة.يف.إنجاح.الربنامج.الوطني.“مدن.بدون.صفيح”

تعرف جهة الغرب الشراردة بني حسن تواجد عدد من تجمعات دور الصفيح؛ الشيء الذي يتطلب تظافر جهود جميع 
المتدخلين من أجل الحد أوال من انتشار وتوسع هذه التجمعات وكذا المساهمة في إنجاح المشاريع الرامية لتجاوز هذه 
اآلفة وذلك في إطار البرنامج الوطني »مدن بدون صفيح«. وفي هذا اإلطار، واصلت الوكالة الحضرية خالل سنة 2011 
المؤقت  الترخيص والتسليم  التشاركية لتجاوز مختلف االكراهات سواء من خالل تبسيط مساطر  المقاربة  اتباع نفس 

للتجزئات المتعلقة بإعادة اإليواء أو المساهمة في اللجان اإلقليمية لمراقبة البناء غير القانوني. 
فعلى صعيد إقليم القنيطرة، تم التوقيع على بروتوكول تنظيمي إلحداث شباك وحيد بمنطقة أوالد امبارك قصد 
التسريع من وثيرة إيواء دور الصفيح المتواجدة بمنطقة الحنشة وأوالد امبارك بمدينة القنيطرة. كما تم القيام بالدراسة 
القبلية للتصاميم النموذجية المزمع تسليمها للمستفيدين خالل سنة 2012 وذلك بتنسيق تام مع مصالح الوالية وبلدية 

القنيطرة والمفتشية الجهوية لإلسكان والتعمير وسياسة المدينة وكذا المجلس الجهوي للمهندسين المعماريين.
و  صفيح  بدون  مدن  الوطني  البرنامج  من  المستفيدين  إيواء  إلعادة  المخصصة  السكنية  البقع  توفير  اجل  ومن 
النوع من  المتجه نحو هذا  الطلب  الالئق يتالءم وطبيعة  إيجاد وتطوير منتوج سكني بديل للسكن غير  المساهمة في 
السكن. فقد تم خالل سنة2011 المصادقة على مشاريع أربع تجزئات سكنية تابعة لشركة العمران ستمكن من توفير 

3014 بقعة إليواء قاطني دور الصفيح.
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اإلقليمية  المدينة والسلطات  والتعمير وسياسة  لوزارة اإلسكان  المركزية  المصالح  وفي نفس اإلطار، تم بمعية 
والمصالح المعنية تحديد وعاء عقاري جديد تبلغ مساحته 80 هكتارا سيخصص جزء منه الستقبال ساكني دور الصفيح. 

ويجري حاليا إعداد التصورات العمرانية التي سيتم وفقها فتح هذا الوعاء للتعمير. 
أما فيما يخص إقليم سيدي سليمان، فقد تم في مستهل سنة 2011 التوقيع على بروتوكول تنظيمي إلحداث شباك 
وحيد خاص بمتابعة عملية إيواء قاطني دور الصفيح بمدينة سيدي سليمان بتجزئة الخير ) الخير 1 و الخير2(، للتمكين 

من إعادة إيواء 1764 أسرة. )1120 بالخير1 و 344 بالخير2(. 
وفي نفس السياق، فقد تمت الموافقة في إطار لجنة االستثناء على مشروع تجزئة الوحدة المقدم من طرف شركة 

العمران على 51 هكتار ، والذي سيوفر 1248 وحدة إلعادة إيواء جزء من سكان دور الصفيح بمدينة سيدي يحيى.

3-1-3.دراسة.مشاريع.االستثمار.يف.إطار.لجنة.االستثناءات

أدخلت الدورية الوزارية المشتركة في صيغتها الجديدة والصادرة تحت عدد 10098/31 بتاريخ 06 يوليوز 2010، 
تغييرات جوهرية في كيفية دراسة طلبات االستثناء من أهمها تحديد نوعية المشاريع القابلة للدراسة من طرف اللجنة 

والمناطق الممنوعة من االستفادة من االستثناءات.
وفي إطار هذه الدورية تم ،وخالل سنة 2011، دراسة 22 مشروعا استثماريا على صعيد الجهة، حصلت 68 % منها 

على الموافقة المبدئية للجنة االستثناءات فيما لم يتم قبول  32% منها.

 جدول رقم 5: توزيع المشاريع المدروسة حسب اآلراء المبداة من طرف لجنة االستثناءات
رأي غير موافقرأي موافقعدد الملفاتاإلقليم

14113القنيطرة
413سيدي قاسم

431سيدي سليمان
22157المجموع بالجهة

وقد وصلت قيمة االستثمارات المتعلقة بالمشاريع الحاصلة على موافقة لجنة االستثناءات إلى 8985 مليون درهم 
موزعة على مشاريع السكن االجتماعي ،مجموعات سكنية ومرافق ذات طابع سياحي وصناعي وعمومي.

جدول رقم 6 : توزيع المشاريع الحاصلة على الموافقة المبدئية للجنة االستثناءات حسب طبيعتها

الموافق عليها عدد الملفاتنوعية المشاريع
2سكن اجتماعي

6عمارات/مجموعات سكنية
3مرافق

1مشاريع سياحية
1مشاريع صناعية

2مشاريع أخرى
15المجموع
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3-2 مبادرات تفاعلية مع القضايا المرتبطة بمجال الترخيص بالبناء بالوسطين الحضري والقروي

اتخذت  الساكنة،  عيش  إطار  وتحسين  الرخص  على  الحصول  وتسهيل  المساطر  تبسيط  سياسة  إطار  في 
الوكالة مجموعة من المبادرات في هذا الشأن :

.3-2-1 تحيين دفاتر التحمالت وفق مقتضيات وثائق التعمير المرجعية

انسجاما مع توجهات الوزارة الوصية وفي إطار التفاعل مع قضايا التعمير والبناء بالوسط الحضري، وسعيا إلى 
مواكبة تطلعات الساكنة ورغبتها في توسيع مساكنها وتحسين ظروف عيشها، عملت الوكالة الحضرية القنيطرة-
الترخيص سواء بإضافة  التجزئات قصد تبسيط مسطرة  التحمالت لمجموعة من  سيدي قاسم على تحيين دفاتر 
التهيئة سواء بمدينة  أو بفتح محالت تجارية، وذلك في انسجام تام مع مقتضيات ضابطة  طوابق علوية إضافية 

القنيطرة أو سوق األربعاء الغرب.

وهكذا فقد تمت االستجابة لمجموعة من الطلبات التي توصلت بها مصالح الوكالة الحضرية من طرف بعض 
رؤساء الجماعات الحضرية ،نجملها في الجدول التالي:

جدول رقم 7 : طلبات تحيين دفاتر التحمالت

 التجزئات المعنيةموضوع الطلبالجماعة الحضرية
رأي اللجنةتاريخ اجتماع اللجنةبالطلب

السماح بإضافة القنيطرة
طوابق علوية ثالثة

جميع التجزئات 
03 نونبر 2011بالمدينة

الموافقة بالنسبة 
لجميع البقع المطلة 

على طرق ال يقل 
محرمها عن 15 مترا.

السماح بإضافة القنيطرة
طوابق علوية ثانية

جميع التجزئات 
03 نونبر 2011بالمدينة

الموافقة بالنسبة 
لجميع البقع المطلة 

على طرق ال يقل 
محرمها عن 8 أمتار.

فتح محالت تجاريةالقنيطرة
- اإلرشاد توسعي

- المغرب العربي »د«
- اإلرشاد

12يوليوز2011
18يوليوز2011

الموافقة بالنسبة 
لبعض البقع 

األرضية

السماح بإضافة سوق األربعاء الغرب
طوابق علوية ثانية

- انجيمة
- بدر

- حي السالم
- التقدم

الموافقة بالنسبة  20شتنبر 2011
لجميع التجزئات
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3-2-2.تبسيط.املساطر.وتجاوز.املعيقات.املتعلقة.بمشاريع.إعادة.الهيكلة

سعيا منها إلى تنظيم البناء بالوسطين الحضري والقروي، وتدليال للعقبات التي اعترضت عملية الترخيص بالبناء 
إيجاد  بها  الترخيص  عملية  تطلبت  التي  القروية  الدواوير  ببعض  أو  الهيكلة  إلعادة  بدراسات  المشمولة  باألحياء  سواء 
وثيقة مرجعية من قبيل تصميم إعادة الهيكلة أو ما يماثله، عملت مصالح الوكالة الحضرية بدعم من السلطات اإلقليمية 
وباقي المتدخلين في مجال تدبير التعمير والبناء، على تبسيط مسطرة إحداث بعض التجزئات بالوسط القروي من خالل 
تجاوز المشكل العقاري واالكتفاء بالحد األدنى من مرافق البنية التحتية خالل عملية تجهيزها، وذلك بغية إيواء بعض 
المتضررين من فيضانات سنة 2010 بها وكذا التسريع من وثيرة تمكين ساكنة الوسط القروي من السكن الالئق المنظم 

والمؤطر.
 والجدول التالي يلخص المشاريع التي استفادت من هذه المقاربة سواء بالوسط القروي أو الحضري:

جدول رقم 8 : تبسيط المساطر المتعلقة بعمليات إعادة الهيكلة

طبيعة الجماعة 
اإلشكاالت المطروحةالمشروع

عدد الملفات التي تم 
الترخيص لها خالل 

سنة 2011
مالحــــــــظات 

الحضرية 
مهدية

مشروع إعادة 
هيكلة قطاع 

القصبة

تزايد عدد البقع 
والمستفيدين 

بالمقارنة مع تصميم 
إعادة الهيكلة المصادق 

عليه سنة 2002 
وتواجد بنايات غير 

محترمة لطرق التهيئة. 

3

- بغية االستجابة لمتطلبات الساكنة في ترميم 
أو توسيع أو بناء مساكنها، وبالنظر لكون أشغال 
التجهيز المتعلقة بالبنية التحتية قد تم انجازها 

بنسبة كبيرة، فقد تم االتفاق خالل آخر اجتماع تم 
عقده بمقر باشوية مهدية بتاريخ 04 يناير 2012 
على الشروع في الترخيص بالنسبة لجميع البقع 

المجهزة والمحترمة لطرق التهيئة.
- أما فيما يخص البنايات غير المحترمة لهذه 

الطرق، فستتم معالجتها خالل الدراسة الجديدة 
التي تعهدت شركة العمران بالقيام بها في أقرب 

اآلجال. 

القروية أوالد 
احسين

مشروع تجزئة 
الصيابرة 

مشكل العقار وصعوبة 
تجهيز التجزئة بجميع 
مرافق البنية التحتية 

296

- بعد موافقة لجنة االستثناءات على المشروع 
وبالنظر للطابع االجتماعي للمشروع، فقد تم 

الترخيص بالبناء للمستفيدين المتضررين من 
فيضانات سنة 2010 وذلك وفق مقاربة تشاورية 

مع جميع المصالح المعنية. 

القروية دار 
بلعامري

مشروع إعادة 
هيكلة دوار أوالد 

عبد الصادق

صعوبة تجهيز التجزئة 
بجميع مرافق البنية 

التحتية
88

- تم الشروع في الترخيص بالبناء للمستفيدين في 
إطار تشاور تام مع جميع المصالح المعنية، وفي 

إطار التجهيز التدريجي للتجزئة.

القروية 
بومعيز

مشروع إعادة 
هيكلة دوار 

امزوك الرمل

مشكل العقار وصعوبة 
تجهيز التجزئة بجميع 
مرافق البنية التحتية

21

- ستتم أشغال التجهيز بصفة تدريجية؛ 
- يهدف المشروع إلى المساعدة في إحداث تجمع 

سكني منظم ومتناسق؛
- تم الشروع في الترخيص بالبناء للمستفيدين 

السالليين القاطنين بنفس الدوار، وذلك في إطار 
مقاربة تشاركية وتشاورية مع جميع المصالح 

المعنية.
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.3-2-3برنامج.املساعدة.التقنية.واملعمارية.املجانية.لفائدة.ساكنة.الوسط.القروي

الحضرية  الوكالة  قامت  القروي،  الوسط  ساكنة  لفائدة  والمعمارية  التقنية  المساعدة  برنامج  تفعيل  إطار  في 
القنيطرة-سيدي قاسم بعقد اتفاقية مع المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بجهة الغرب الشراردة بني احسن 
والجماعة القروية النويرات، حيت تم بمقتضاها العمل على إنجاز مجموعة من الدراسات وتقديمها مجانا لفائدة بعض 
ساكنة الجماعة القروية النويرات والتي توجد في وضعية اجتماعية صعبة، قصد مساعدتها على إنجاز مساكنها القروية 

بشكل يستجيب للضوابط القانونية الجاري بها العمل.
وفي هذا اإلطار، استفادت 87 أسرة من هذا البرنامج، حيث قامت الوكالة الحضرية بتسديد أتعاب مكاتب الدراسات 
في حدود الموارد المالية المخصصة لهذا البرنامج، والمتمثلة في 3000 درهم عن كل طلب بناء مقابل قيام المجلس 
الخرسانة  وتصاميم  الهندسية  التصاميم  الطبوغرافية،  التصاميم  إنجاز  على  بالسهر  المعماريين  للمهندسين  الجهوي 

المسلحة بالنسبة لكل مشروع على حدة.
غير أنه، وبالنظر للطابع القروي للجهة وكثرة طلبات البناء بها، فإن تعميم االستفادة المجانية على جميع ساكنة 
الوسط القروي، أمر يحتاج إلى إمكانيات مادية كبيرة تتجاوز بكثير ما هو متاح في الوقت الراهن، الشيء الذي يتطلب 
إيجاد مقاربة أخرى لتفعيل هذا البرنامج على أرض الواقع من قبيل إعطاء اإلمكانية الستعمال الموارد المالية المخصصة 
للبرنامج بشكل يتناسب وحاجيات الوسط القروي كإنجاز مشاريع دراسات هيكلية وتنموية من قبيل إعادة هيكلة بعض 
األحياء العشوائية أو الناقصة التجهيز، أو اقتراح دراسات متعلقة بإحداث بعض التجزئات ذات التجهيز التدريجي، وهو ما 
من شأنه المساهمة في الرفع من مستوى البناء والمعمار بالوسط القروي وكذا مساعدة الساكنة على إنجاز مساكنها 

بشكل متطور. 

3-2-4..مساعدة.منكوبي.الفيضانات.التي.عرفتها.الجهة.خالل.سنة2010.

المشاركة  على  الحضرية  الوكالة  مصالح  عملت  خصوصا،  الوصية  والوزارة  عموما  الحكومة  سياسة  مع  تفاعال 
والمساهمة في دعم المتضررين من الفيضانات التي عرفتها الجهة خالل سنة 2010، عن طريق مساعدتهم على إعادة 
بناء مساكنهم المنهارة وتأطيرهم تقنيا ومعماريا، وذلك في إطار اتفاقية شراكة وتعاون مع المجلس الجهوي للمهندسين 
المعماريين بجهة الغرب الشراردة بني احسن، وباقي المصالح اإلدارية المعنية كعمالتي إقليمي سيدي سليمان وسيدي 

قاسم، المفتشية الجهوية لإلسكان والتعمير والتنمية المجالية وشركة العمران-الرباط.
وفي هذا اإلطار، تم تسليم 2192 متضررا، تصاميم البناء وتصاميم الخرسانة المسلحة بشكل مجاني إضافة إلى 

مساعدات مالية تقدر ب 15.000 درهم بالنسبة لكل متضرر.
الجدول التالي يلخص المعطيات الرقمية المتعلقة بعدد المتضررين وتصاميم البناء التي تم تسليمها للمتضررين:

جدول رقم 9 : وضعية التصاميم المسلمة إلى المتضررين من الفيضانات

عدد التصاميم التي تم تسليمها للمتضررينالعدد اإلجمالي للمتضرريناإلقليم
11371116سيدي قاسم

11861076سيدي سليمان
23232192المجموع

3-2-5.تكريس.مبدأ.»الرفوف.الفارغة«

في إطار تسهيل و تسريع الحصول على رخص البناء و التجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات و 
إنجاز مشاريع السكن االجتماعي، وتماشيا مع ما جاء في اإلرسالية الوزارية عدد 14976 بتارخ 15 شتنبر 2011 بخصوص 
تفعيل أجندة سنة 2011 لألولويات االجتماعية، عملت الوكالة الحضرية على تكريس مبدأ الرفوف الفارغة مع االلتزام 
باحترام اآلجال والمساطر القانونية في دراسة الملفات وتفعيل دور الشباك الوحيد في البت السريع في جميع الملفات 

المعروضة وتفادي أي تأخير في معالجتها.
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3-2-6.نشر.نتائج.اجتماعات.الشباك.الوحيد.على.املوقع.االلكرتوني.للوكالة.الحضرية

في إطار تحسين آليات تواصلها مع باقي الفرقاء وتقريب المعلومة من المواطنين المعنيين مباشرة باآلراء المبداة 
من طرف لجن الشباك الوحيد بشأن تصاميم البناء أو التجزئ التي يتقدمون بها لدى مصالح الجماعات المعنية، شرعت 
الوكالة الحضرية في نشر الئحة المشاريع التي تتم دراستها من طرف مختلف لجن الشباك الوحيد وذلك بصفة يومية 

.www.auks.ma . على موقعها االلكتروني

3-3.الشباك.الوحيد.خطوة.متقدمة.للتسريع.من.وثرية.دراسة.طلبات.البناء.والتجزيء.وإحداث.
املجموعات.السكنية.وتقسيم.العقارات

خالل سنة 2011، قامت الوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم بدراسة 6964 ملفا ،منها 6488 في إطار مسطرة 
المشاريع الصغرى و 476في إطار المشاريع الكبرى ،وذلك دون احتساب التصاميم التي تم تسليمها للمتضررين من 

الفيضانات التي عرفها كل من إقليمي سيدي سليمان وسيدي قاسم والتي بلغت في مجموعها 2192 تصميما.

3-3-1.الشباك.الوحيد.بالوسط.الحضري

بالنسبة للملفات التي تمت دراستها بالوسط الحضري، فإن الجماعات التابعة إلقليم القنيطرة احتلت المرتبة األولى 
بنسبة 66.2 %، وذلك بالنظر لكثرة التجزئات السكنية التي تضمها وارتفاع طلبات البناء بها مقارنة مع باقي الجماعات 
الحضرية التابعة إلقليمي سيدي سليمان وسيدي قاسم والتي تتراوح نسبة المشاريع بها على التوالي بين 6.7 و 27.1 %.

جدول رقم 10 : توزيع الملفات المدروسة حسب الجماعات الحضرية
المجموع المشاريع الصغرى المشاريع الكبرى

الجماعة اإلقـليــم
2011 2011 2011
2731 2491 240 القنيطرة

141القــنيطـرة 125 16 مهدية

88 71 17 سوق األربعاء الغرب

2960 2687 273 مجموع اإلقليم

22 - 22 سيدي سليمان
سيدي سليمان

277 268 9 سيدي يحيى الغرب

299 268 31 مجموع اإلقليم

564 515 49 سيدي قاسم

سيدي قاسم
346 327 19 مشرع بلقصيري

200 196 04 جرف الملحة

40 34 06 حد كورت

59 58 01 دار الكداري

1209 1130 79 مجموع اإلقليم

4468 4085 383 مجموع الجهة

3-3-2.الشباك.الوحيد.بالوسط.القروي

بالنسبة للملفات التي تمت دراستها بالوسط القروي ،فإن الجماعات القروية التابعة إلقليم القنيطرة سجلت أعلى 
نسبة ،حيث بلغت  48%  من مجموع الملفات المدروسة على مستوى الجهة ،تلتها تلك التابعة إلقليم سيدي قاسم بنسبة       

 30%ثم تلك التابعة إلقليم سيدي سليمان بنسبة22 %.  
من جهة أخرى، و بالمقارنة مع باقي دوائر الجهة، فقد سجلت أكبر نسبة بدائرة أحواز القنيطرة )23%(، بل األكثر من ذلك 
فإن مجموع الملفات بهذه الدائرة يفوق بقليل مجموع طلبات البناء التي تمت دراستها بجميع الجماعات القروية التابعة 
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إلقليم سيدي قاسم، وهو ما يفرض الحرص على إيجاد مقاربات نوعية من شأنها التحكم في عمليات البناء بضواحي 
مدينة القنيطرة وتأطير عمليات التوسع العمراني التي تعرفها. 

 جدول رقم 11: توزيع الملفات المدروسة حسب الدوائر
المجموع عدد المشاريع الصغرى عدد المشاريع الكبرى

الدائــرة اإلقليــم
2011 2011 2011
798 782 16 أحواز القنيطرة

القــنيطـرة
182 168 14 بنمنصور
39 34 5 سوق األربعاء الغرب
59 48 11 سوق الثالثاء الغرب

111 100 11 اللة ميمونة
1189 1132 57 مجموع اإلقليم

558 547 11 دائرة سيدي سليمان سيدي سليمان
558 547 11 مجموع اإلقليم
294 284 10 أشراردة

سيدي قاسم
131 124 07 ورغة
39 34 05 تالل الغرب
29 29 00 بهت

256 253 03 الغرب بني مالك
749 724 25 مجموع اإلقليم 

2496 2403 ** 93 مجموع الجهة

** دون احتساب التصاميم التي تم تسليمها للمتضررين من فيضانات سنة 2010، والتي بلغ عددها 2192.

3-3-3.توزيع.آراء.لجن.الشباك.الوحيد

تشكل الملفات التي حصلت على موافقة لجنة دراسة المشاريع خالل هذه الفترة 93  %من مجموع الملفات التي تمت 
دراستها في إطار الشباك الوحيد؛ فيما بلغت نسبة المشاريع التي حصلت على الرأي غير الموافق  6.8%، بينما بقيت نسبة 
0.2 % من الملفات المدروسة مفتوحة وذلك قصد تمكين أصحابها من استكمالها بالوثائق المطلوبة أو تعميق البحوث 

الميدانية المتعلقة بها من طرف بعض المصالح اإلدارية الممثلة داخل اللجنة.

جدول رقم 12: توزيع اآلراء المبداة حسب اإلقليم

المجموع ملف مفتوح الرأي غير الموافق الرأي الموافق

2011اإلقليــم 2011 2011 2011

% العدد % العدد % العدد

4149 %0.1 2 %8.5 354 %91.4 3793 القنـيطرة

857  %0.6 5 %2.4 20  %97 832 سيدي سليمان

1958 %0.2 4 %5 97 %94.8 1857 ســيدي قـاسـم

6964 0.2 11 6.8 471 93 6482 الجهــة
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3-3-4.توزيع.امللفات.املدروسة.حسب.نوعية.املشاريع.بالوسط.الحضري
جدول رقم 13 : توزيع المشاريع الكبرى حسب نوعيتها

المجموع

 وحدات خدماتية

 وصناعية وتجارية

كبرى

مرافق وتجهيزات عمارات مجموعات سكنية تجزئات
اإلقليــم

2011 2011 2011 2011 2011 2011
273 30 67 142 14 20 القنيــطرة

31 4 10 11 00 06 سيدي سليمان

79 5 6 37 00 31 سيدي قاسم

383 39 83 190 14 57 الجـهــة

بالنسبة للمشاريع الكبرى، تأتي العمارات في مقدمة المشاريع التي تمت دراستها وذلك بنسبة 50 % ثم المرافق 
والتجهيزات بنسبة 22%، فيما ال تتجاوز نسبة باقي المشاريع %28.

أما فيما يخص المشاريع الصغرى، فقد شكل السكن الفردي )االقتصادي والفيالت( نسبة 96% من مجموع المشاريع 
الصغرى التي تمت دراستها، فيما لم تتجاوز نسبة الوحدات التجارية الصغرى نسبة %4. 

 جدول رقم 14 : توزيع المشاريع الصغرى حسب نوعيتها

المجموع
وحدات خدماتية

 وتجارية صغرى
سكن اقتصادي فيال

اإلقلـــيم
2011 2011 2011 2011
2687 150 2077 460 القنيــطرة
268 00 268 00 سيدي سليمان
1130 0 1095 35 سيدي قاسم
4085 150 3440 495 الجـهــة
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3-3-5.توزيع.امللفات.املدروسة.حسب.نوعية.املشاريع.بالوسط.القروي

جدول رقم 15: توزيع المشاريع الكبرى حسب نوعيتها

المجموع
 وحدات فالحية

كبرى

 وحدات خدماتية

وصناعية كبرى
مرافق وتجهيزات

 تجزئات وتقسيم

عقارات اإلقلـــيم
2011 2011 2011 2011 2011

57 20 14 16 7 القنيـطـرة

11 5 00 1 5 سيدي سليمان

25 09 09 4 3 سيدي قاسم

93 34 23 21 15 الجـهــة

للجهة وذلك  القروية  الجماعات  المدروسة على صعيد  الكبرى  المشاريع  الفالحية في مقدمة ملفات  الوحدات  تأتي 
بنسبة 35%، تليها باقي المشاريع بنسب تتراوح بين 10 و %24.

أما فيما يخص المشاريع الصغرى، فإن السكن القروي يمثل 82%، فيما تشكل مشاريع السكن المودعة بالتجزئات 
نسبة %18.

جدول رقم 16: توزيع المشاريع الصغرى حسب نوعيتها
المجموع فيالت سكن اقتصادي سكن قروي

اإلقليـــم
2011 2011 2011 2011
1132 68 145 919 القنيطــرة
547 00 20 527 سيدي سليمان
724 00 205 519 سيدي قاسم
2403 68 370 1965 الجـهــة

3-4.مـراقبة.البناء.غري.القانوني.والحرص.على.احرتام.التصاميم.املرخصة.

لقد شكلت محاربة السكن غير القانوني أحد أولويات برنامج عمل الوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم، وذلك 
غير  البناء  ظاهرة  تنامي  خطورة  إلى  تطرق  والذي   2001 غشت   20 بتاريخ  السامي  الملكي  الخطاب  لمضامين  تنفيذا 
القانوني لما لها من انعكاسات سلبية على النمو االقتصادي واالجتماعي للبالد، حيث حرصت الوكالة على تنفيذ مقتضيات 
الدوريات الوزارية المتعلقة بمحاربة السكن غير القانوني خاصة منها الدورية الوزارية عدد 1307 بتاريخ 17 شتنبر 2001 
الدوريات  الذكر وكذا تنفيذ مقتضيات  الملكي السالف  الخطاب  الواردة في  السامية  الملكية  التعليمات  المتعلقة بتفعيل 
و2757/11525/468  عدد 127/2259  والتعمير  باإلسكان  ووزارة  العدل  ووزارة  الداخلية  وزارة  بين  المشتركة  الوزارية 
و2911 الصادرة على التوالي بتاريخ 27 غشت 2002 و11 يوليوز2003 و12 مايو 2008 والمتعلقة بتفعيل آليات المراقبة 
وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء. ودورية وزارة الداخلية عدد 6370 بتاريخ 02 يوليوز 2010 المتعلقة بالحد من 

انتشار البناء غير القانوني.
وهكذا، فقد حرصت الوكالة الحضرية القنيطرة سيدي قاسم على توفير وسائل النقل رغم اإلكراهات التي مرت 
بها والمتمثلة أساسا في انتهاء عقود كراء سيارات المصلحة والتأخير في المصادقة على تجديدها. كما عملت على برمجة 
تضمن التواجد المستمر للجنة داخل أنوية البناء العشوائي والعمل على تركيز جوالت اللجنة بالتجزئات التي تعرف وثيرة 

بناء جد ملحوظة وذلك من أجل التأكد من مدى احترام التصاميم المرخصة داخل هذه التجزئات و األحياء المنظمة.
إليهم ومساعدتهم  المواطنين واإلنصات  تأطير  بها على  التي تقوم  الجوالت  إطار  المراقبة في  لجنة  هذا وتعمل 
وتوجيههم في إطار مقاربة جديدة منبثقة من تطبيق مبدأ سياسة القرب على أوسع نطاق، خاصة بالوسط القروي حيث 
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يتم تحسيس الساكنة بأهمية إعداد الملفات المتعلقة بالحصول على التراخيص الالزمة من أجل خلق نسيج عمراني 
متجانس وضمان سالمة مستعملي البنايات وذلك بتطبيق المعايير التقنية الضرورية لتفادي األخطار المحتملة في غياب 

التتبع التقني للمشاريع.
وقد قامت اللجنة خالل الفترة الممتدة من 2011/01/01 إلى 2011/12/31 بما يناهز 243 جولة بكافة تراب الجهة، 
)127 جولة خالل سنة 2010( منها 203 جولة بإقليم القنيطرة أي بنسبة 83.5 % في حين وصل العدد إلى 40 جولة بإقليم 

سيدي- قاسم أي بنسبة %16.5. 
هذا، وقد تمت خالل سنة 2011 معاينة مجموعة من األوراش المفتوحة، والتي وصل عددها 1058 ورشا منها 936 
بإقليم القنيطرة أي بنسبة 88.4 % و122 ورشا بإقليم سيدي قاسم أي بنسبة 11.6%. تم خاللها تسجيل ما يناهز 416 
مخالفة )مقابل 286 مخالفة خالل سنة 2010( أي بنسبة 39 % ؛ منها 379 مخالفة بإقليم القنيطرة أي بنسبة 91 % و37 

مخالفة بإقليم سيدي قاسم أي بنسبة %9.

 جدول رقم 17 : عدد المخالفات المسجلة حسب اإلقليم
2011 عدد المخالفاتاإلقلــــــيم عدد الجوالت

379 203 القنــيـطــرة
37 40 سـيـدي قـاسم

416 243 مجموع الجـهـة
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4 الأن�سطة العقارية والقانونية



املجل�س الإ داري

التقرير الأدبي و املايل 44



التقرير الأدبي و املايل

الوكالة احل�رضية القنيطرة - �سيدي قا�سم

45

تشكل تعبئة العقار اللبنة األولى بامتياز من أجل إنجاز المشاريع االستثمارية في مجال التعمير والبناء لما تكتسيه 
هذه العملية من أهمية وذلك بالنظر من جهة إلى ندرة األوعية العقارية الممكن تعبئتها من أجل إنجاز المشاريع السالفة 
بمساطر  يتعلق  ما  في  وخصوصا  واختالف  تنوع  من  المغربية  العقارية  األنظمة  به  تتميز  لما  أخرى  جهة  ومن  الذكر، 
االقتناء. وانطالقا من هذا المعطى ومواكبة للدينامكية العمرانية التي تعرفها الجهة، و خصوصا المشاريع االستثمارية 
المهيكلة، تعمل الوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم على تحضير كافة البحوث العقارية وكذا التصاميم اإلرجاعية 
والصور الجوية وصور األقمار االصطناعية الضرورية إلنجاز مختلف المهام المنوطة بها خاصة منها المتعلقة بمواكبة 

مساطر الترخيص على مستوى التدبير الحضري و كذا إعداد وتتبع مختلف الدراسات المتعلقة بإنجاز وثائق التعمير. 

4-1.األنشطة.العقارية

4-1-1.الصور.الجوية.والتصاميم.اإلرجاعية

قامت الوكالة الحضرية برسم سنة 2011 باإلشراف على عملية إعداد التغطية بالصور الجوية العمودية والتصاميم 
اإلرجاعية لمجموعة من المراكز بتراب الجهة وهي كالتالي:

yy تتبع األشغال المتعلقة بالتغطية بالصور الجوية العمودية بسلم 7500/1 والتصاميم اإلرجاعية بسلم 2000/1 المتعلقة
ببلدية جرف الملحة ومركز الكدادرة المتواجد بالجماعة القروية المرابيح بإقليم سيدي قاسم؛

yy لكل  2000/1 بسلم  اإلرجاعية  والتصاميم   7500/1 بسلم  العمودية  الجوية  بالصور  بالتغطية  المتعلقة  األشغال  إنهاء 
من مركز الجماعة القروية لسيدي محمد بنمصور ومركز الحوافات والقرية الرتبية والقرية المرضية بالجماعة القروية 

الحوافات؛
yy 2000/1 إعطاء االنطالقة لألشغال المتعلقة بالتغطية بالصور الجوية العمودية بسلم 7500/1 والتصاميم اإلرجاعية بسلم

المتعلقة بمدينة سيدي سليمان وضواحيها ويتعلق األمر بالجماعات القروية لكل من دار بلعامري، بومعيز وأوالد بنحمادي 
بإقليم سيدي سليمان. 

وفي إطار اإلعداد لمشروع المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لمدينة القنيطرة وضواحيها، وكذا تصاميم التهيئة 
لمدينة القنيطرة وضواحيها، ويتعلق األمر بكل من بلدية المهدية ومراكز الشليحات، سيدي الطيبي، سيدي عياش،المكرن، 
أوالد بورحمة المتواجدة على التوالي بالجماعات القروية للمناصرة وسيدي الطيبي وأوالد سالمة والمكرن وعامر السفلية، 
بالتغطية  المتعلقة  اإلعداد لألشغال  يتم  التابعة إلقليم سيدي سليمان،  يحيى  وبلدية سيدي  القنيطرة،  التابعة إلقليم 
بالصور الجوية العمودية بسلم 7500/1 والتصاميم اإلرجاعية بسلم 2000/1 المتعلقة بها على مساحة تناهز 32000 

هكتار. 

4-1-2.تسليم.مذكرة.املعلومات.اإلدارية

في إطار المهام المنوطة بها، سلمت الوكالة الحضرية خالل سنة 2011 ما مجموعه 434 مذكرة معلومات إدارية 
والتي تمكن صاحب الشأن من معرفة التخصيص والضوابط الذي يخضع لها العقار المطلوب وفق وثائق التعمير الساري 
بها المفعول، ومقتضيات القوانين المعمول بها في مجال التعمير بالمجالين الحضري و القروي؛ هذا ويراعى في ذلك 
دقة المعلومات واآلجال المخصصة لتسليمها، تطبيقا لمقتضيات الدورية الوزارية عدد 2000/1500 الصادرة بتاريخ 06 

أكتوبر2000.
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 جدول رقم 18 : توزيع مذكرات المعلومات حسب أقاليم الجهة

2011 2010 2009 اإلقليم
303 251 217 القنيطرة
88 63 76 سيدي قاسم
43 44 - سيدي سليمان

434 358 293 مجموع الجهة

4-1-3.تفويت.وكراء.أراضي.الجماعات.الساللية.وأراضي.امللك.الخاص.للدولة

في إطار عمليات تفويت وكراء األراضي التابعة لملك الدولة الخاص وللجماعات الساللية تعرض المصالح المعنية 
على أنظار الوكالة الحضرية ملفات المشاريع المزمع إنجازها فوق هذه األراضي، وهكذا أبدت الوكالة الحضرية رأيها حول 

71 مشروعا على مستوى الجهة بمساحة إجمالية تناهز 220 هكتارا موزعة كالتالي: 

جدول رقم 19 : توزيع عمليات تفويت وكراء األراضي حسب نوعيتها العقارية

نوعية العقار
200920102011

المساحة بالهكتارعدد األراضيالمساحة بالهكتارعدد األراضيالمساحة بالهكتارعدد األراضي

121014294أراضي الدولة
631.309761.15262216الجماعات الساللية أراضي

751.319901.15471220مجموع الجهة

4-1-4.اللجنة.الجهوية.املكلفة.ببعض.العمليات.العقارية.ولجنة.االستثمار

في  الحضرية  الوكالة  تشارك  االستثمار،  وتشجيع  الالمركزية  تعزيز  إلى  الرامية  السامية  الملكية  للتوجهات  تبعا 
العقارية ولجنة االستثمار، وقد تم خالل سنة 2011 دراسة  العمليات  المكلفة ببعض  الجهوية  اللجنة  اجتماعات  أشغال 
16 مشروعا استثماريا همت قطاعات مختلفة،  حيث تحرص الوكالة الحضرية قدر اإلمكان على التأكد من مدى مالئمة 
المشاريع االستثمارية مع القوانين الجاري بها العمل في ميدان التعمير، مع الحرص على تنوير اللجنة وتمكينها من اآلليات 

الكفيلة بإدماج المشاريع في محيطها. 

4-1-5.اختيار.األراضي.القابلة.الستيعاب.التجهيزات.العمومية

القابلة الستيعاب  األراضي  باختيار  المكلفة  التقنية  اللجنة  أشغال  الحضرية بصفة مستديمة في  الوكالة  تشارك 
التعمير؛ حيث  وثائق  لمقتضيات  المعتمدة  االختيارات  احترام تالؤم  ذالك على  أثناء  العمومية حارسة  التجهيزات  مختلف 
شاركت خالل سنة 2011 في أشغال 50 لجنة تقنية الختيار األراضي بكل من أقاليم القنيطرة و سيدي سليمان وسيدي 

قاسم على مساحة إجمالية تناهز حوالي 151 هكتار. 

4-1-6.املناطق.الجديدة.املفتوحة.للتعمري

في إطار األشغال الرامية إلى إنجاز أطلس جديد للمناطق المفتوحة للتعمير قامت الوكالة الحضرية بتزويد المصالح 
االستثمارية  المشاريع  الستقطاب  القابلة  باألراضي  المتعلقة  والتقنية  القانونية  بالمعطيات  الوصية  للوزارة  المركزية 

بتصاميم التهيئة وإبرازها في إطار يسهل ولوجها من طرف المستثمرين والمنعشين العقاريين.
وفي هذا اإلطار، تم تحديد ما يناهز 2.086 هكتارا تتوزع على الشكل التالي: 
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جدول رقم 20 : توزيع المساحات حسب األقاليم
المساحة )هكتار( اإلقليم

903 القنيطرة
307 سيدي سليمان
876 سيدي قاسم

2.086 مجموع الجهة

4-1-7.تعبئة.العقار.العمومي.من.أجل.إنعاش.السكن.االجتماعي

اإلجراءات  من  مجموعة  اتخاذ  إلى  الرامية  السامية  الملكية  التوجيهات  من  والمستلهم  الحكومي  للبرنامج  تفعيال 
لتدبير  الخاضعة  العقارية  واألنظمة  المحلية  والجماعات  للدولة  التابعة  العقارية  األرصدة  تعبئة  في  المتمثلة  والتدابير 
اإلدارات والمؤسسات العمومية، قامت الوكالة الحضرية على مستوى مدينة القنيطرة وبتنسيق مع دائرة أمالك الدولة بجرد 
وتحديد نوع العقار لألراضي المفتوحة للتعمير وخاصة تلك القابلة الستقطاب المشاريع السكنية ذات الطابع االجتماعي 
ووضع هذا الوعاء العقاري على شكل مصنف رهن إشارة المستثمرين والمنعشين العقاريين في ميدان السكن االجتماعي 

وذلك على مساحة إجمالية تناهز50 هكتارا. 

4-2.األنشطة.القانونيـة

اليومي  التدبير  أثناء  القانوني  البعد  الدائم على استحضار  الحضرية في حرصها  للوكالة  القانوني  الجانب  يتمثل 
لملفات طلبات رخص البناء والتجزيء وإحداث التجمعات السكنية وتقسيم األراضي؛ كما تحرص أيضا على إتباع المساطر 

القانونية واإلجراءات اإلدارية الجاري بها العمل خالل السهر على إعداد وثائق التعمير ودراسات إعادة الهيكلة.
وتعمل هذه الوكالة أيضا على النظر في الشكايات والتظلمات الواردة عليها في إطار من الحياد والشفافية ووفقا 
لما تقتضيه القوانين الجاري بها العمل في ميدان التعمير والبناء وكذا القانون 03-01 المتعلق بتعليل القرارات اإلدارية.

بنفوذها  المتواجدة  المحلية  للجماعات  القانونية  المساعدة  تقديم  على  اختصاصاتها،  نطاق  ضمن  تحرص  كما 
الترابي؛ وكذا بنشر وتعميم النصوص القانونية والدوريات الوزارية المتعلقة بمجال اختصاصاتها.

وتتمثل هذه المساعدة القانونية أساسا فيما يلي:
yy المحلي الشأن  بتدبير  المتعلقة  العمليات  لبعض  تتبعها  خالل  من  المحلية  للجماعات  والقانوني  التقني  التأطير  تقديم 

)قرارات التصفيف، تحديد أو توسيع المدارات لبعض البلديات والمراكز المحددة، ...(؛
yy إيجاد الحلول القانونية المالئمة لإلشكاالت التي تطرح أثناء التدبير اليومي للملفات وذلك بتنسيق مع المصالح والسلطات

المعنية؛
yy.التحسيس بمقتضيات القوانين الجديدة التي تهم عالقة الوكالة الحضرية بفرقائها
yy تقييم الدوريات الخاصة بالمراقبة وزجر المخالفات والمساهمة في تفعيل الدورية الوزارية المشتركة بين وزارة اإلسكان

والتعمير والتنمية المجالية و وزارة الداخلية ووزارة العدل المتعلقة بتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بمراقبة التعمير 
والبناء؛ 

4-2-1.معالجة.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 القيطرة-سيدي قاسم خالل سنة 2011 بما مجموعه 140 شكاية، منها 
124 بإقليم القنيطرة و19 بإقليم سيدي قاسم و07 بإقليم سيدي سليمان. ولقد همت هذه الشكايات مواضيع 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:
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 الجدول رقم 21: مصدر الشكايات ونوعيتها
توزيع الشكايات حسب نوعيتها

مصدر الشكاية
المجمـوع البناء بدون ترخيص واإلشكاالت العقارية التدبير الحضري وثائق التعمير

23 08 11 04 المؤسسات العمومية
19 16 01 02 الجمعيات والتعاونيات
05 05 - - المهنيون
90 81 08 01 الخواص
03 02 01 - الجالية المغربية

140 112 21 07 المجمـوع

4-2-2.تعزيز.املراقبة

من  بالحد  الكفيلة  القانونية  اآلليات  ووضع  القانوني  غير  البناء  محاربة  إلى  الرامية  الوزارية  للتوجهات  استجابة 
انتشاره، عملت الوكالة الحضرية على تعزيز الموارد البشرية المخول لها القيام بعمليات مراقبة أوراش البناء والتجزئات 
العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وذلك بتتميم مسطرة أداء اليمين القانونية لباقي الموظفين المؤهلين 
لهده العملية قصد الحصول على بطاقات عون محلف التي تمكنهم من تحرير محاضر معاينة بالمخالفات في هذا المجال، 
تكون لها حجية قانونية لدى الجهات المختصة؛ حيث يبلغ عدد األعوان المحلفين 33 عونا من أصل 71 موظفا بالوكالة 

الحضرية.

4-2-3.مشروع.ضابطة.البناء.ملدينة.القنيطرة

عملت الوكالة الحضرية على القيام بعدة مشاورات على المستويين المحلي والمركزي بهدف إعداد مشروع ضابطة 
البناء المحلية لمدينة القنيطرة؛ إال أنها لم تتمكن من ذلك نظرا للفراغ القانوني الذي يتمثل في غياب الضابطة الوطنية 
على  والبناء  التعمير  ضابطة  استصدار  فور  الضابطة  هذه  استصدار  على  الوكالة  هذه  وستعمل  هذا  والبناء.  للتعمير 

المستوى الوطني.

4-2-4.تتبع.املنازعات.اإلدارية.املعروضة.على.املحاكم

تحرص 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.
تستأنس  المحاكم  هذه  فإن  والبناء،  التعمير  ميدان  في  مختصا  وتقنيا  إداريا  جهازا  وبصفتها  السياق،  هذا  وفي 
برأي الوكالة الحضرية وكذا بكافة الوثائق المتوفرة لديها أثناء البت في القضايا المعروضة عليها، وخاصة تلك المتعلقة 
منها بملفات إلغاء القرارات اإلدارية الصادرة عن رؤساء المجالس الجماعية والمتمثلة في رخص البناء والتجزيئ وإحداث 

المجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
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التقرير املايل والإداري



املجل�س الإ داري

التقرير الأدبي و املايل 50



التقرير الأدبي و املايل

الوكالة احل�رضية القنيطرة - �سيدي قا�سم

51

1-األنشطة المالية 
1-1..حصيلة.إنجاز.امليزانية.برسم.سنة.2010.

1-1-1.تقديم.ميزانية.الوكالة.الحضرية.برسم.سنة.2010

جدول رقم 22 : ميزانية الوكالة لسنة 2010
التكاليف الموارد

المبلغ البند المبلغ بالدرهم البند

26.594.387,96 تكاليف االستغالل 5.202.035,77 رصيد االستغالل إلى غاية 2009/12/31

750.000,00 استهالك المواد واألدوات
13.000.000,00 إعانة التسيير برسم سنة 2010

1.746.000,00 تكاليف خارجية أخرى

8.643.793,96 ضرائب ورسوم
6.800.000,00 مساهمة الدولة برسم سنة 2010

12.538.000,00 تكاليف المستخدمين

2.916.594,00 اعتمادات غير مبرمجة

14.875.043,21 6.620.000,00رصيد االستثمار إلى غاية  2009/12/31 تكاليف االستثمار

3.900.000,00 المنقوالت المعنوية

1.060.000,00 المنقوالت المادية
2.960.000,00 الباقي للتحصيل )1(

- المنقوالت المالية

1.660.000,00 اعتمادات غير مبرمجة
5.206.594,00 المداخيل الذاتية للوكالة الحضرية )2(

14.829.285,02 الباقي لألداء

48.043.672,98 المجموع 48.043.672,98 المجموع

)1(: يتشكل هذا المبلغ من الباقي للتحصيل في إطار اتفاقيات مع الوزارة الوصية ألجل انجاز بعض وثائق التعمير.

)2(: يتشكل هذا المبلغ من:

130.000,00 درهم : المداخيل المتعلقة ببيع مذكرات المعلومات؛
300.000,00 درهم : الفوائد البنكية السنوية؛

50.000,00 درهم : المداخيل المتعلقة ببيع الوثائق و المعدات 
4.726.594,00 درهم : مداخيل الخدمات المقدمة من طرف الوكالة الحضرية إلى شركة العمران
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 - وضعية القانون اإلطار إلى غاية 31 دجنبر 2010

 جدول رقم 23 : وضعية القانون اإلطار إلى غاية 31 دجنبر 2010

مــالحظـة  المناصب الشاغرة إلى غاية
2010/12/31

المناصب المشغولة
 إلى غاية 2010/12/31

المناصب المرتقبة
إلى غاية 2010/12/31 الفـئـة

01 01 المدير

06 06 خارج إطار
 منصبين شاغرين على اثر
 تعيين إطاريين عاليين في

 مناصب عليا.
02 12 14 إطار عالي

15 15 إطار

20 20 عون تمكين رئيسي

03 03 عون تمكين

07 07 عون تنفيذ رئيسي

02 64 66  المجموع

بلغت نسبة األطر بالوكالة الحضرية )عدد األطر/مجموع مستخدمي الوكالة( %53 

 أعوان التنفيذ 11%

األطر 53%

 أعوان التمكين 36% 
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 رصيد الوكالة الحضرية بالخزينة العامة إلى غاية 31 دجنبر 2010
بعد عمليات المقاربة البنكية، بلغ رصيد الوكالة الحضرية بالخزينة الجهوية للقنيطرة إلى غاية 31-12-2010 ما 

مجموعه 3.733.387,12 درهم؛ ويتشكل هذا المبلغ على النحو التالي :
جدول رقم 24 : الرصيد إلى غاية إلى غاية31 دجنبر 2010

مبلغ مديني بالدرهممبلغ دائني بالدرهمالعملية
20.077.078,98الرصيد إلى غاية 31 دجنبر 2009

1.922.688,00استخالص الخدمات المقدمة إلى شركة العمران

129.600,00المداخيل المتعلقة ببيع مذكرات المعلومات

522.396,54الفوائد البنكية السنوية

1.560.000,00الباقي للتحصيل في إطار اتفاقيات مع الوزارة الوصية ألجل انجاز بعض وثائق التعمير

87.366,66مداخيل أخرى

2.000.000,00إعانة التسيير برسم سنة 2010

4,68رصيد الوكالة إلى غاية 2010-12-31

26.299.134,86مجموع المداخيل

16.085.058,32المصاريف المتعلقة باالستغالل برسم 2010

555.519,79المصاريف المتعلقة باالستثمار برسم 2010

3.728.545,91المصاريف المتعلقة بالباقي لألداء بميزانية االستغالل برسم السنوات السابقة

2.196.619,11المصاريف المتعلقة بالباقي لألداء بميزانية االستثمار برسم السنوات السابقة

22.565.747,74مجموع المصاريف

3.733.387,12الرصيد إلى غاية 2010-12-31

1-1-2.وضعية.إنجاز.امليزانية.إىل.غاية.31.دجنرب.2010

جدول رقم 25 : وضعية إنجاز الميزانية إلى غاية31 دجنبر 2010

الباقي لألداء

 نسبة

اإلنجاز

%

األداءات إلى غاية
2010/12/31

بالدرهم

 نسبة

اإلنجاز

%

االلتزامات إلى غاية
2010/12/31

بالدرهم

االعتمادات المفتوحة

بالدرهم
البنــد

ميزانية االستغالل
1.686,66 100 690.792,47 92 692.473,13 750.000,00 استهالك المواد واألدوات

394.297,46 73 1.070.432,97 84 1.464.730,43 1.746.000,00 تكاليف خارجية أخرى

100 3.886.839,78 53 3.886.839,78 7.383.793,96 ضرائب ورسوم

101.838,34 99 10.436.993,10 84 10.538.831,44 12.538.000,00 تكاليف المستخدمين
497.822,46 97 16.085.058,32 74 16.582.880,78 22.417.793,96 المجموع 1

ميزانية االستثمار
3.138.000,00 2 54.848,58 62 3.192.848,58 5.160.000,00 المنقوالت المعنوية

411.932,17 55 500.671,21 86 912.603,38 1.060.000,00 المنقوالت المادية
3.549.932,17 14 555.519,79 66 4.105.451,96 6.220.000,00 المجموع 2
4.047.754,63 80 16.640.578,11 72 20.688.332,74 28.637.793,96 المجموع )2+1(
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بلغت نسبة االلتزامات المتعلقة بميزانية االستغالل 74% من االعتمادات المفتوحة؛ في حين بلغت نسبة األداءات 
مقارنة بمبلغ االلتزامات 97%. ويتشكل الفارق )3%( أساسا من مبالغ الفواتير التي لم يتم التوصل بها بعد إلى غاية 
نهاية السنة والمتعلقة ببعض سندات الطلب والصفقات المرتبطة بالتسيير إضافة إلى التحمالت االجتماعية المرتبطة 

بأجور الموظفين. 
أما نسبة االلتزامات المتعلقة بميزانية االستثمار، فقد بلغت 66% من االعتمادات المفتوحة؛ حيث بلغ إنجاز االعتمادات 

المخصصة للمنقوالت المعنوية )الدراسات( والمنقوالت المادية على التوالي 26% و %86.
في حين لم تتجاوز نسبة األداءات المتعلقة بميزانية االستثمار 14% مقارنة باإللتزامات؛ ويرجع ذلك إلى كون إنجاز 
بعض الدراسات في إطار الصفقات التي أبرمتها الوكالة الحضرية مع مكاتب الدراسات ال يزال في مراحله األولى إضافة 

إلى عدم توصل الوكالة الحضرية بالفواتير المتعلقة ببعض سندات الطلب والصفقات المرتبطة ببعض التجهيزات.

2-1.حصيلة.إنجاز.ميزانية.الوكالة.الحضرية.برسم.سنة.2011

2-1-1.تقديم.ميزانية.الوكالة.الحضرية.برسم.سنة.2011.

جدول رقم 26 : ميزانية الوكالة برسم سنة 2011

التكاليف الموارد

المبلغ البند المبلغ البند

19.742.906,00 تكاليف االستغالل 2.000.000,00 رصيد االستغالل إلى غاية 2010/12/31

670.000,00 استهالك المواد واألدوات
10.759.000,00 إعانة التسيير برسم سنة 2011

1.501.000,00 تكاليف خارجية أخرى

985.535,00 ضرائب ورسوم 4.000.000,00 إعانة إضافية للتسيير برسم سنة 2011

13.050.000,00 تكاليف المستخدمين 2.983.906,00 المداخيل الذاتية للوكالة الحضرية

2.983.906,00 اعتمادات غير مبرمجة

1.733.387,12 رصيد االستثمار إلى غاية 2010/12/31
552.465,00 الباقي لألداء المتعلق بالتسيير

7.833.387,12 تكاليف االستثمار

2.560.000,00 المنقوالت المعنوية

600.000,00 المنقوالت المادية
2.100.000,00 إعانة االستثمار برسم سنة 2011

- المنقوالت المالية

- اعتمادات غير مبرمجة
4.000.000,00 إعانة إضافية لالستثمار برسم سنة 2011

4.673.387,12 الباقي لألداء المتعلق باالستثمار

27.576.293,12 المجموع 27.576.293,12 المجموع
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 - وضعية القانون اإلطار إلى غاية 31 دجنبر 2011

جدول رقم27: وضعية القانون اإلطار إلى غاية 31 دجنبر 2011
 المناصب الشاغرة

إلى غاية 2011/12/31

المناصب المشغولة

إلى غاية 2011/12/31

المناصب المرتقبة

إلى غاية 2011/12/31
الفـئـة

- 01 01 المدير
- 08 08 خارج إطار
- 19 19 إطار عالي
- 18 18 إطار
- 18 18 عون تمكين رئيسي
- 04 04 عون تمكين
- 06 06 عون تنفيذ رئيسي
- - - عون تنفيذ
- 74 74  المجموع

بلغت نسبة األطر بالوكالة الحضرية )عدد األطر/مجموع مستخدمي الوكالة( %62.

األطر 62%

 أعوان التمكين 29,7% 

 أعوان التنفيذ 8,3%
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- رصيد الوكالة الحضرية بالخزينة العامة إلى غاية 31 دجنبر 2011

بعد عمليات المقاربة البنكية، بلغ رصيد الوكالة الحضرية بالخزينة الجهوية للقنيطرة إلى غاية 2011/12/31 ما 
مجموعه 4.400.663,94 درهم؛ ويتشكل هذا المبلغ على النحو التالي :

جدول رقم 28 : الرصيد إلى غاية إلى غاية31 دجنبر 2011
مبلغ مديني بالدرهممبلغ دائني بالدرهمالعملية

3.733.387,12الرصيد إلى غاية 2010/12/31

986.793,60استخالص الخدمات المقدمة إلى شركة العمران

134.800,00المداخيل المتعلقة ببيع مذكرات المعلومات

126.101,05الفوائد البنكية السنوية

748,292,48استخالص الخدمات المقدمة من طرف الوكالة في إطار دراسة المشاريع

24.302,00مداخيل أخرى

10.759.000,00إعانة التسيير برسم سنة 2011

2.230.000,00إعانة إضافية للتسيير برسم سنة 2011

2.100.000,00إعانة االستثمار برسم سنة 2011

20.842.676,25مجموع المداخيل

13.929.219,46المصاريف المتعلقة باالستغالل برسم 2011

220.968,40المصاريف المتعلقة باالستثمار برسم 2011

506.392,93المصاريف المتعلقة بالباقي لألداء بميزانية االستغالل برسم السنوات السابقة

1.783.079,52المصاريف المتعلقة بالباقي لألداء بميزانية االستثمار برسم السنوات السابقة

16.439.660,31مجموع المصاريف

4.403.015,94الرصيد إلى غاية31 دجنبر 2011
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2-2-1.وضعية.إنجاز.امليزانية.إىل.غاية.31.دجنرب.2011

جدول رقم 29 : وضعية إنجاز الميزانية إلى غاية31 دجنبر 2011

الباقي لألداء

 نسبة

اإلنجاز

%

االداءات إلى غاية 
2011/12/31

بالدرهم

نسبة اإلنجاز

%

االلتزامات إلى غاية
2011/12/31

بالدرهم

االعتمادات المفتوحة

بالدرهم
الـــبــنــد

ميزانية االستغالل
84.228,00 87 558.258,52 96 642.486,52 670.000,00 استهالك المواد واألدوات

499.081,89 64 906.767,66 93 1.405.849,55 1.514.500,00 تكاليف خارجية أخرى
880.535,00 4 36.460,20 94 916.995,20 972.035,00 ضرائب و رسوم
150.994,97 99 12.427.733,08 96 12.578.728,05 13.050.000,00 تكاليف المستخدمين

1.614.839,86 90 13.929.219,46 96 15.544.059,32 16.206.535,00 المجموع 1
ميزانية االستثمار

1.558.580,00 2 25.000,00 62 1.583.580,00 2.560.000,00 المنقوالت المعنوية
275.362,80 42 195.968,40 79 471.331,20 600.000,00 المنقوالت المادية

1.833.942,80 11 220.968,40 65 2.054.911,20 3.160.000,00 المجموع 2
3.448.782,66 81 14.150.187,86 91 17970,52.598. 19.366.535,00 المجموع )1+2(

بلغت نسبة االلتزامات المتعلقة بميزانية االستغالل 96% من االعتمادات المفتوحة؛ في حين بلغت نسبة األداءات 
مقارنة بمبلغ االلتزامات 90%. ويتشكل الفرق )10%( من مبالغ الفواتير التي لم يتم التوصل بها بعد إلى غاية نهاية 
المضافة  القيمة  الضريبة على  بالتسيير إضافةإلى مبالغ  المرتبطة  الطلب والصفقات  والمتعلقة ببعض سندات  السنة 

برسم سنة 2011.
أما بخصوص ميزانية االستثمار، فقد وصلت نسبة االلتزامات بها 65% من االعتمادات المفتوحة. في حين بلغت 
نسبة األداء المتعلقة بها 11% مقارنة بااللتزامات؛ ويعزى ذلك أساسا إلى أن الصفقات التي أبرمتها الوكالة الحضرية مع 
مكاتب الدراسات ألجل إنجاز وثائق التعميــر ال تزال في مراحلها األولى؛ حيث أن مبالغ هذه األخيرة تشكل نسبة 83% من 

مجموع الباقي لألداء المتعلق بميزانية االستثمار.

1-3.تنمية.املوارد.املالية

بعدما تمت الموافقة خالل الدورة العاشرة للمجلس اإلداري للوكالة الحضرية على التوصية المتعلقة بتعميم دفع 
ثمن الخدمات المقدمة لفائدة األفراد والمؤسسات واإلدارات العمومية بتسعيرة ثالث دراهم للمتر المربع )دون احتساب 
الرسوم( المهيئ بالنسبة للتجزئات والمغطى للمباني، تم تفعيل هذه التوصية ابتداء من شهر غشت 2011؛ بحيث تم 

استخالص إلى غاية31 دجنبر 2011 ما مجموعه 748.846,02 درهم. 
أما فيما يتعلق بالموارد الذاتية األخرى، فقد تم استخالص إلى غاية31 دجنبر 2011 ما مجموعه 1.121.593,60 
و 134.800,00  العمران  الحضرية لشركة  الوكالة  المقدمة من طرف  الخدمات  منها 986.793,60 درهم برسم  درهم 

درهم برسم بيع مذكرات المعلومات.
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2- التأهيـل اإلداري وتدبير الموارد البشرية والتواصل 

2-1.التأهيـل.اإلداري

y•2008 منظومة تدبير الجودة وفق معيار 9001 صيغة
شهدت بداية سنة 2011 إجراء عملية افتحاص داخلي شاملة لمنظومة تدبير الجودة وفق معيار ISO 9001 صيغة 
الحضرية  بالوكالة  وضبطها  تحديدها  تم  التي   )Processus( األساسية  الكبرى  عمليات  الثماني  مستوى  على   2008

القنيطرة- سيدي قاسم منذ شهر يوليوز 2010. 
وعليه، فلقد تم إعداد 32 بطاقة تحسين للمنظومة واتخاذ 46 إجراء لتصحيح االختالالت التي سجلت خالل االفتحاص 

الداخلي السالف الذكر.
ومن المنتظر أن تستكمل خالل األسدوس األول من سنة 2102 مراحل السعي للحصول على شهادة الجودة وفق 

معيار 9001 صيغة 2008 بإجراء عملية افتحاص تجربيبي )Audit à blanc( على مستوى الوكالة الحضرية.
إلى جانب ذلك، عرفت سنة2011 تنظيم لقاء تواصلي )Brainstorming( لفائدة كافة موظفات وموظفي الوكالة 
الحضرية حول مصطلح الجودة ومنظومة تدبيرها المعمول بها حاليا وذلك تزامنا مع تعيين مدير جديد للوكالة الحضرية.

y•انطالق العمل بملحقة الوكالة الحضرية بسيدي سليمان
بعد إجراء أشغال التهيئة والتجهيزات الضرورية، أعطيت انطالقة العمل بملحقة الوكالة الحضرية بسيدي سليمان وذلك 

بتعيين األطر التي ستسهر على تقريب اإلدارة من مرتفقيها وتقديم خدمات الوكالة على مستوى هذا اإلقليم الفتي.

2-2.تدبري.املوارد.البشرية

y•تعميم مستجدات قانون الوظيفة العمومية على موظفي الوكالة الحضرية
القنيطرة-  الحضرية  الوكالة  لموظفي  المؤقت  األساسي  النظام  التي همت  التعديالت  تطبيق  شهدت سنة 2011 
الوظيفة  اعتماده على مستوى قطاعات  تم  ما  األجور على غرار  زيادة 600درهم في  بتعميم  والمتعلقة  قاسم  سيدي 

العمومية والجماعات المحلية وباقي المؤسسات العمومية.
كما تم تطبيق التعديل األخير الذي هم الوظيفة العمومية فيما يخص الرخصة السنوية والقاضي باحتساب أيام 

العمل الفعلية كأيام عطلة سنوية طبقا للظهير الشريف رقم 1.11.10 الصادر في 18 فبراير 2011. 
y•التوظيفات واالنتقاالت الجديدة

في إطار الحملة الوطنية لتوظيف حاملي الشواهد العليا التي عرفتها بالدنا خالل سنة 2011، قامت الوكالة الحضرية 
للحاجيات  الوكالة وذلك بهدف االستجابة  )5( أطر عليا، والذين تم تعيينهم بكل من مديريات وملحقتي  بإدماج خمسة 

المسجلة فيما يخص الموارد البشرية.
الوكاالت  من  قادمة  ألطر  استقبالها  وكذا  الشاغرة  المناصب  لملء  جديدة  توظيفات  الحضرية  الوكالة  عرفت  كما 

الحضرية للراشدية وطنجة وتازة.
y•التعيينات في مناصب المسؤولية

شهدت سنة 2011 تعيينات في بعض مناصب المسؤولية المتعلقة برؤساء األقسام وذلك في إطار إعالن مفتوح 
لتلقي الترشيحات. وتهم هذه المناصب مايلي:

قسم دراسات المشاريع )مديرية التدبير الحضري(؛ -
قسم المراقبة )مديرية التدبير الحضري(؛ -
قسم الشؤون العقارية واإلرشاد )مديرية الشؤون العقارية والقانونية(؛ -
قسم الدراسات التعميرية )مديرية الدراسات(. -
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إلى جانب ذلك، شارك بعض أطر وتقنيي الوكالة الحضرية في دورات تكوينية منظمة من طرف كل من الوزارة 
الملكي لالستشعار عن  المركز  للتهيئة والتعمير وكذا  الوطني  المعمارية والمعهد  للهندسة  الوطنية  الوصية والمدرسة 

بعد. وتهم هذه الدورات التكوينية المجاالت التالية:
تنمية الوسط القروي؛ -
النقل والتنقل بالوسط الحضري؛ -
نظام المعلومات الجغرافي؛ -
التجديد الحضري؛ -
قواعد المحاسبة العامة؛ -
مراقبة التدبير؛ -
تدبير وتقييم المشاريع. -

كما قامت الوكالة الحضرية بالترخيص لبعض موظفيها بمتابعة دراساتهم الجامعية لما لذلك من وقع إيجابي فيما 
يخص الرفع من قدراتهم المعرفية وتحسين أدائهم وذلك إلى جانب فسح المجال إلى البعض اآلخر من موظفيها لتلقي 

تكوينات في مجال التدبير المعلوماتي.

2-3.األنشطة.التواصلية.

 أ - على المستوى الداخلي : 
في إطار تحسين سياستها التواصلية الداخلية، قامت الوكالة الحضرية بتنظيم لقاء تواصلي )Brainstorming( يوم 

السبت 11 يونيو 2011 بضاية رومي بضواحي مدينة الخميسات وذلك لفائدة أطرها ومستخدميها.
ولقد تضمنت أشغال هذا اللقاء المحاور التالية: 

تقديم  السياسة الجديدة فيما يخص منظومة تدبير الجودة وفق معيار 9001 صيغة 2008 ؛ -
إطالع كافة موظفي وأعوان الوكالة الحضرية على هذه المنظومة ؛ -
المناهج الجديدة في التدبير الجيد. -

صور للدورات التكوينية

التكوين والتكوين المستمر	 
حرصا منها على تطوير كفاءات مواردها البشرية واالرتقاء بمردوديتها، تولي الوكالة الحضرية القنيطرة- سيدي 

قاسم أهمية خاصة للتكوين والتكوين المستمر كآلية إلنجاح برامج عملها وإضفاء الجودة على إنجازاتها.
التنظيمية في مجال  القوانين والنصوص  الحضرية بتنظيم دورات تكوينية حول  الوكالة  وفي هذا اإلطار، قامت 
التعمير لفائدة موظفيها الجدد وكذا لفائدة األطر التابعة ألقسام التعمير لعماالت القنيطرة وسيدي سليمان وسيدي قاسم 

ولمسؤولي مصالح التصاميم بالجماعات الحضرية التابعة لهاته العماالت وذلك أيام 13 و27 و28 شتنبر 2011.
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صور للقاء التواصلي
ب  - على المستوى الخارجي : 

تنظيم ندوة صحفية على هامش انعقاد المجلس اإلداري
على هامش انعقاد أشغال الدورة العاشرة من المجلس اإلداري للوكالة الحضرية بتاريخ 09 فبراير 2011، تم تنظيم 
ندوة صحفية لتقديم حصيلة أنشطة الوكالة برسم سنة 2010 وبرنامج عملها برسم سنة 2011 وكذا خالصات أشغال 

المجلس اإلداري.
األيام الدراسية

في إطار دراسة إعداد المشروع الحضري لمدينة سيدي قاسم، قامت الوكالة الحضرية بتنظيم يوم دراسي حول 
موضوع »االرتقاء الحضري لمدينة سيدي قاسم « بتاريخ 28 مايو 2011 بمقر العمالة وبحضور السلطات الترابية والمحلية 

والمنتخبة والمصالح الخارجية وبرلمانيي الجهة وممثلي جمعيات المجتمع المدني بالمدينة. 
كما شاركت الوكالة الحضرية في اللقاء الدراسي الذي نظمته الجماعة الحضرية للقنيطرة بتعاون مع المعهد العربي 
إلنماء المدن حول موضوع » إحداث مرصد حضري بالقنيطرة«، وذلك يومي 30 نونبر وفاتح دجنبر 2011 بقصر البلدية.

مركز التوثيق المتعدد الوسائط
القنيطرة-سيدي قاسم ومن أجل تقديم خدمات أفضل  التابع للوكالة الحضرية  التوثيق  أداء مركز  بهدف تحسين 
لمستعمليه، تم العمل على االرتقاء بهذا األخير إلى مركز متعدد للوسائط متوفرعلى رصيد بيبليوغرافي رقمي مجمع في 
قاعدة المعلومات »cdauks« ؛ بحيث أصبح الولوج إلى هذه األخيرة ممكنا من خالل الشبكة المعلوماتية الداخلية للوكالة 

الحضرية.
إضافة إلى ذلك، أضحى بإمكان مستعملي المركز من خارج الوكالة الحضرية القيام بأبحاثهم البيبليوغرافية مباشرة 

بواسطة حاسوب وضع رهن إشارتهم.
هذا، وسيتم الحقا إدراج قاعدة المعلومات في موقع الويب للوكالة الحضرية قصد توسيع إمكانية استعمال المركز. 
ولقد مكن تحيين النظام الداخلي للمركز من ضمان تسيير أفضل له وتقديم خدمات جديدة للمستعملين كالرفع من 

.)réservation( مدة االستعارة وعدد الكتب المستعارة، وكذا إمكانية حجز الكتب

إلى جانب ذلك، كان من بين األهداف األخرى لهذا اللقاء تمتين العالقات بين العاملين بالوكالة الحضرية وتدراس 
كيفية تحسين ظروف االشتغال وتشجيع روح الفريق داخل الوكالة الحضرية وتثمين اإلنجازات الجماعية. 
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الربنامج املرتقب لعمل الوكالة 
احل�رضية للقنيطرة �سيدي قا�سم 

ل�سنة 2012
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حيث  الحكومي.  البرنامج  في  الواردة  التوجيهات  من  انطالقا  المستقبلي  عملها  برنامج  الحضرية  الوكالة  تستقي 
والتعمير  المجالي  بالتخطيط  الحضرية كأدوات متخصصة تعنى  الوكاالت  االرتقاء بدور  البرنامج على »أهمية  أكد هذا 
العملياتي وكأدوات أساسية تعنى بورش الجهوية وبلوغ األهداف المنشودة من سياسة المدينة المعتمدة من خالل تدعيم 
سياسة القرب وإعمال جيل جديد من المشاريع من قبيل مشاريع التجديد واالرتقاء الحضري والمشاريع الحضرية والقرى 
المجالي لضمان إصدار وتجديد وثائق  التخطيط  البرنامج على ضرورة »تطوير أدوات ومرجعيات  المندمجة«. كما نص 

التعمير في مختلف المدن المغربية وإعداد وثائق للتعمير استباقية مرنة وقابلة للتنفيذ في إطار تعاقدي«.
كما تستمد الخطوط العريضة لبرنامج العمل من االحتياجات التي تم الوقوف عليها من خالل الجوالت التي قامت بها 

الوكالة على صعيد كل جماعات الجهة.
وفي هذا الصدد، سوف تنصب اهتمامات الوكالة الحضرية خالل سنة 2012 على المحاور التالية:

استكمال تغطية المراكز الحضرية والقروية بوثائق تعمير محينة يتم إعدادها وفقا لمقاربة تشاورية وتشاركية ؛ -
دعم البعد العملياتي من خالل إنجاز المشاريع الحضرية ومشاريع االرتقاء الحضري؛  -
اقتناء صور األقمار االصطناعي والصور الجوية وخرائط االسترجاع الالزمة لمواكبة دراسة وثائق التعمير المبرمجة؛ -
مواصلة الجهود الرامية إلى التحكم في اآلجال الخاصة بدراسة ملفات طلبات الرخص وكذا تبسيط المساطر وتسهيلها؛ -
- . ISO9001الحصول على عالمة الجودة

 1 - التخطيط الحضري
التركيز  الحضرية  الوكالة  تعتزم   ،2012 سنة  برسم  عملها  برنامج  إطار  في 
على تحيين دراسات تصاميم التهيئة التي أشرفت على نهاية صالحيتها، خاصة تلك 
المتعلقة بالمراكز الحضرية والقروية والتي تعرف دينامية حضرية مهمة على صعيد 

الجهة ككل.
أربع  برسم سنة 2012  قاسم  القنيطرة-سيدي  الحضرية  الوكالة  عمل  برنامج  يهم 

محاور أساسية: 
- إنطالق الدراسة الخاصة بمخطط توجيه التهيئة العمرانية وتصاميم التهيئة لمدينة 

القنيطرة وضاحيتها؛
- إعداد دراسات تصاميم تهيئة ومشاريع حضرية جديدة ؛
- تتبع إعداد وثائق التعمير قيد الدراسة أو قيد المصادقة ؛

- إنجاز عدد من الدراسات العامة.

1-1.مخطط.توجيه.التهيئة.العمرانية.وتصاميم.التهيئة.ملدينة.القنيطرة.وضاحيتها؛

القنيطرة  لمدينة  العمرانية  التهيئة  توجيه  مخطط  دراسة  إعداد   ،2012 سنة  ستعرفها  التي  الدراسات  أهم  من 
وضاحيتها والذي قامت الوكالة الحضرية بإعالن طلبات العروض المتعلقة به خالل الشهر األخير من سنة 2011. وستشمل 
هذه الدراسة ذات البعد االستراتيجي، التي تبلغ كلفتها اإلجمالية 7.5 ماليين درهم دون احتساب تكاليف اقتناء صور القمر 
االصطناعي و إعداد الصور الجوية وخرائط االسترجاع )حوالي 4 مليون درهم(، 3 جماعات حضرية و 6 جماعات قروية 

تقطن بها حوالي 700.000 نسمة.
وتكتسي هذه الدراسة أهمية بالغة بالنظر للضغط العمراني الكبير الذي تعرفه مدينة القنيطرة والمناطق المحيطة 
بها بفعل قربها من أقطاب حضرية واقتصادية كبرى و استفادتها من طرق مواصالت هامة خاصة الطريق السيار والسكك 
الحديدية والخط السككي الفائق السرعة قيد اإلنجاز. باإلضافة إلى ما تعرفه من تمركز لمشاريع استثمارية كبرى خاصة 

المنطقة الصناعية المندمجة قرب سيدي يحيى واألقطاب الحضرية الجديدة الموجودة قيد اإلنجاز أو قيد الدراسة. 
وستمكن هذه الدراسة من إنجاز المخطط المديري لتوجيه التهيئة العمرانية و ست تصاميم تهيئة كما يتبين ذلك 

من الجدول التالي :
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جدول رقم 30: دراسات تصاميم التهيئة المدمجة بدراسة مخطط توجيه التهيئة العمرانية لمدينة القنيطرة وضاحيتها

مالحظةوثيقة التعمير الحاليةالمركزالجماعةاإلقليم

الــقـنــيــطــرة

الــــــــقـنــيـــطـــــــــرة
نهاية الصالحية سنة 2014مصادق عليه بتاريخ 31 مارس 2004القنيطرة

دراسات لم تتم المصادقة عليها بسبب ال تتوفر على وثيقة تعميريةمهديةمهدية
انقضاء المدة الزمنية المحددة في سنة 
واحدة على تاريخ اختتام البحث العلني 

المتعلق بها؛ وذلك تطبيقا للمادة 27 من 
القانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير،

ال تتوفر على وثيقة تعميريةالشليحاتالمناصرة
ال تتوفر على وثيقة تعميريةسيدي عياشأوالد سالمة

ال تتوفر على وثيقة تعميريةالمكرنالمكرن

نهاية الصالحية سنة 2015 مصادق عليه بتاريخ 13أكتوبر2005سيدي الطيبيسيدي الطيبي
نهاية الصالحية سنة 2013 مصادق عليه بتاريخ 17 شتنبر 2009أوالد بورحمةعامر السفلية

 سيدي
سليمان

نهاية الصالحية سنة 2016مصادق عليه بتاريخ 02 مايو 2006سيدي يحيىسيدي يحيى

2-1.إعداد.دراسات.تصاميم.تهيئة.جديدة

تعتزم الوكالة الحضرية خالل سنة 2012، إعداد )4( أربع دراسات تصاميم تهيئة ؛ منها )3( ثالث دراسات عبارة عن 
تحيين لتصاميم تهيئة مصادق عليها أشرفت مدة صالحيتها على االنتهاء أو أصبحت متجاوزة بسبب التغييرات المجالية 
والدينامية التعميرية التي عرفتها المراكز المعنية. ويتعلق األمر بدراسات تصاميم تهيئة كل من مدينتي سيدي سليمان 
الدفالي  عين  القروية  بالجماعة  الدفالي  عين  مركزي  وكذا  قاسم  سيدي  بإقليم  ودارالكداري  سليمان  سيدي  بإقليم 

والحوافات بالجماعة القروية الحوافات الواقعين بتراب إقليم سيدي قاسم.

جدول رقم 31: دراسات تصاميم التهيئة الجديدة المبرمجة سنة 2012
الكلفة الماليةوثيقة التعمير الحاليةالمركزالجماعةاإلقليم

 سيدي
سليمان

سيدي سليمانسيدي سليمان
-  ال تتوفر على تصميم تهيئة 

- مشمول بمخطط توجيه التهيئة العمراني
 سيتم إنجازه باإلمكانيات الذاتية للوكالة

سيدي قاسم

دار الكداريدار الكداري
 يتوفر على تصميم تهيئة مصادق عليه بتاريخ

2003/06/06
 درهم500.000

الحوافاتالحوافات
 يتوفر على تصميم تهيئة مصادق عليه بتاريخ

2003/05/13
سيتم إنجازه باإلمكانيات الذاتية للوكالة

عين الدفاليعين الدفالي
 يتوفر على تصميم تهيئة مصادق عليه بتاريخ

2003/05/13
 سيتم تمويله جزئيا من طرف الجماعة

 المعنية
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..1-3.تتبع.وثائق.التعمري.قيد.الدراسة.أو.قيد.املصادقة

في  حاليا  الدراسة  قيد  تهيئة  لتصاميم  دراسات  أربع   )4( السنة على عرض  الحضرية خالل هذه  الوكالة  ستعمل 
مسطرة الموافقة. وكذا )13( ثالث عشرة مشروع تصميم تهيئة في مسطرة الموافقة في الوقت الراهن على مسطرة 

المصادقة.

جدول رقم 32: توقعات تقدم دراسات وثائق التعمير الجارية

المرحلة المرتقبةالمرحلة الحاليةالمركزالجماعةاإلقليم

القنيطرة

الموافقةقيد الدراسةم.بوسلهامم.بوسلهام
داللحة

الموافقةالدراسةعرباوةعرباوة
الموافقةالدراسةسوق الثالثاء الغربسوق الثالثاء الغرب
المصادقةالموافقةسيدي محمد لحمرسيدي محمد لحمر

المصادقةالموافقةسيدى محمد بنمنصورسيدى محمد بنمنصور
المصادقةالموافقةأحد أوالد جلولبنمنصور
المصادقةالموافقةاللة يطوالقصيبة

المصادقةالموافقةأوالد حنون
المصادقةالموافقةالصبيجالمناصرة

المصادقةالموافقةالعنابسة

سيدى قاسم

المصادقةالموافقةسيدي قاسمسيدي قاسم
المصادقةالموافقةمشرع بلقصيريمشرع بلقصيري

صدور المرسومالمصادقةالنويراتالنويرات
صدور المرسومالمصادقةسيدى الكاملسيدى الكامل

المصادقةالموافقةاثنين السرافحسيدي عامر الحاضي

سيدي أحمد بن عيسى

جعاونة الروا

المصادقةالموافقة جعاونة حمر الراس
جعاونة حمري

الموافقةقيد الدراسةجرف الملحةجرف الملحة
المصادقةالموافقةالرحامنةبني وال

سيدى سليمان

دار بلعامري

زهانة
صدور المرسوم المصادقة فجار

لعبياتأوالد احسين

المصادقة
صدور المرسوم سيدي عبد العزيز

بومعيزأوالد بن حمادي

المصادقة
صدور المرسوم أوالد بوثابت

 أوالد موسى احسين الوادبومعيز
وبورنجة

المصادقةالموافقة

الدراسات.العامة
ستقوم الوكالة خالل سنة 2012 بإنجاز دراسة خاصة بتحديد قابلية منطقة الفوارات للتعمير ذلك بالنظر للضغط 
العمراني الهام الذي تعرفه هده المنطقة والمتمثل في العدد الهام من طلبات االستثمار الواردة بها والذي بلغ عددها سنة 

2011 ، 10 مشاريع تهم إحداث حوالي 20.000 وحدة للسكن االجتماعي.
ويبقى الهدف من هذه الدراسة هو تحديد اإلجراءات الواجب اتخاذها من أجل المحافظة على المقومات اإليكولوجية لهذه 
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المنطقة وحماية أي توسع عمراني محتمل بها من خطر الفيضانات.
لمدينة  الحضري  المشروع  دراسة  إعداد  على  العامة  الدراسات  إطار  في  الحضرية  الوكالة  ستعمل  كذلك 
إقليمية.  كعاصمة  الجديد  دورها  لتلعب  بها  واالرتقاء  المدينة  هذه  تأهيل  أفق  في  وذلك  سليمان   سيدي 

هذا باإلضافة إلى استكمال الدراسات العامة الموجودة قيد اإلنجاز و يتعلق األمر ب:
y• دراسة تحديد و تراتبية المراكز الناشئة بالجهة ؛
y•دراسة الهندسة الجهوية لجهة الغرب شراردة بني احسن ؛
y•.دراسة التصميم األخضر للقنيطرة

وضع  إلى  المعنيين  الشركاء  باقي  رفقة  الوصول  هو  الدراسات  هذه  بخصوص  المطروح  األكبر  الرهان  ويبقى 
الميكانيزمات المؤسساتية والمالية الكفيلة بتنفيذها على أرض الواقع.

2 - التدبير الحضري
في ميدان التدبير الحضري، تعتزم الوكالة الحضرية اتخاذ التدابير واإلجراءات التالية :

y•وضع نظام معلوماتي خاص بتتبع طلبات رخص البناء والتجزءات وإحداث المجموعات السكنية؛
y•تكريس مبدأ الرفوف الفارغة؛
y•االستمرار في المصاحبة األولوية ألصحاب المشاريع الكبرى بهدف تسريع دراسة ملفاتهم تشجيعا لالستثمار ؛
y• القيام بعملية شاملة لتحيين دفاتر تحمالت التجزئات من أجل تجاوز بعض اإلكراهات الموضوعية التي تم تسجيلها

مؤخرا ؛
y• تقوية عمليات مراقبة أوراش البناء مع إعطاء األفضلية لإلجراءات التحسيسية قبل اللجوء إلى المساطر القانونية

لزجر المخالفات؛
y•تبسيط مساطر

 الترخيص والسعي إلى توحيد معايير دراسة طلبات البناء بالوسط القروي )عملية تحديد الدواوير،...(

 3 - الشؤون العقارية
مواكبة منها لدراسات وثائق التعمير الجديدة المبرمجة برسم برنامج العمل لسنة 2012، وضعت الوكالة الحضرية 
برنامجا خاصا بإنجاز الصور الجوية وخرائط االسترداد. حيث ستعمل الوكالة على اقتناء صورة القمر االصطناعي للمنطقة 
المشمولة بالدراسة المرتقبة لمخطط توجيه التهيئة العمرانية لمدينة القنيطرة وضاحيتها على مساحة 1900 كلم مربع.

كما تعنزم الوكالة إنجاز الصور الجوية وخرائط االسترجاع الواردة في الجدول التالي :

جدول رقم 33: برنامج التغطية بالصور الجوية وخرائط االسترجاع

المساحة بالهكتار اإلقليم المنطقة المعنية

19279

القنيطرة

القنيطرة-مهدية-الشليحات-الحدادة

1462 أوالد بورحمة

383 المكرن

3632 أوالد اسالمة

4478 سيدي الطيبي

3541 سيدي سليمان سيدي يحيى الغرب

348 سيدي قاسم دار الكداري

33 123  المجموع بالهكتار
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4 - التسيير اإلداري والمالي

4-1.مشروع.ميزانية.الوكالة.الحضرية.برسم.سنة.2012

جدول رقم 34: مشروع ميزانية 2012
التكاليف الموارد

المبلغ البند المبلغ البند

22.611.324,74 تكاليف االستغالل 4.400.663,94 رصيد الوكالة إلى غاية 2011/12/31

765.000,00 استهالك المواد واألدوات

15.500.000,00 1.991.000,00إعانة التسيير برسم سنة 2012 تكاليف خارجية أخرى

2.783.913,38 ضرائب ورسوم

15.414.000,00 تكاليف المستخدمين 2.720.000,00 المداخيل الذاتية للوكالة الحضرية

1.657.411,36 الباقي لألداء المتعلق بالتسيير

3.000.000,00 10.209.339,20إعانة االستثمار برسم سنة 2012 تكاليف االستثمار

6.180.000,00 المنقوالت المعنوية

840.000,00 المنقوالت المادية 2.500.000,00
 مساهمة الوزارة الوصية في انجاز دراسة

 التصميم المديري للقنيطرة والضواحي برسم
 سنة 2012

3.189.339,20 الباقي لألداء المتعلق باالستثمار 4.700.000,00
 مساهمة الشركاء في برنامج االستثمار برسم

سنة 2012
32.820.663,94 المجموع 32.820.663,94 المجموع

4-2.تدبري.املوارد.البشرية

 التكوين المستمر••
المعتمد من طرف  للتكوين  المديري  المخطط  تنفيذ  مع  وبموازاة  المستمر،  التكوين  يكتسيها  التي  لألهمية  نظرا 
لفائدة  المستمر  والتكوين  للتكوين  مخططها  تنفيذ  على   2012 سنة  خالل  الحضرية  الوكالة  ستعمل  الوصية،  الوزارة 

الموظفين المعد بتنسيق مع كافة مكوناتها في المجاالت ذات الصلة باختصاصاتها. وتهم هذه المجاالت ما يلي:
الوظائف الجديدة في مجال التعمير )التجديد الحضري، االستدامة، النجاعة الطاقية،...(؛ -
تكوين في مجاالت التعمير والبناء لفائدة الموظفين الجدد؛ -
تكوين حول البرنامج المعلوماتي » Autocad” لفائدة الموظفين الجدد؛ -
تدبير الموارد البشرية؛ -
التواصل. -

.4-3.األنشطة.التواصلية

الحديث  للتدبير  التواصل كآلية  اعتماد  إلى  الحضرية وسعيا  الوكالة  الداخلي على مستوى  التواصل  بهدف تحسين 
المرتكز باألساس على إذكاء ثقافة روح الفريق والعمل الجماعي، سيتم إعداد مخطط تواصلي متكامل من شأنه تفعيل 

إستراتيجية تواصلية ناجعة كفيلة بالرفع من أداء الوكالة الحضرية ؛ ستتمحور حول العناصر التالية:
التواصل الداخلي:••
عقد اجتماعات تنسيقية دورية تهدف إلى دراسة المستجدات و متابعة أنشطة الوكالة ومناقشة المشاكل المطروحة مع  -

اقتراح الحلول الممكنة؛
تنظيم لقاءات دورية على مستوى كل مديرية على حدة؛ -
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االستمرار في تنظيم أيام األبواب المفتوحة للوكالة الحضرية؛ -
خلق فضاء للتواصل داخل الوكالة. -
التواصل الخارجي:••

كما ستعمل الوكالة الحضرية خالل سنة 2012 على تقوية إشعاعها الخارجي وتعزيز انفتاحها على محيطهـا وذلك بتنظيم 
موقعها  تحيين  وكذا  القصبة«  »رسالة  التواصل  نشـرة  المطويات،  قبيل  من  تواصلية  أدوات  وإصدار  إشعاعية  تظاهرات 

للويب بصفة مستمرة.

التوثيق••
قصد تحسين أداء المركز متعدد الوسائط التابع لها وتثمين رصيده الوثائقي، ستسهر الوكالة الحضرية على توفير فضاء 

وتجهيزات مالئمة الستقبال رواد هذا المركز، واالستجابة لحاجياتهم المعلوماتية.
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برنامج العمل التوقعي للفرتة 
2014 املمتدة ما بني 2013 – 
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فيما يخص الفترة الممتدة ما بين 2013 و2014، فستركز الوكالة جهودها على استكمال الدراسة الخاصة بمخطط 
توجيه التهيئة العمرانية وتصاميم تهيئة مدينة القنيطرة وضاحيتها التي سيتم الشروع في إنجازها خالل سنة 2012. 
كما ستعمل الوكالة الحضرية على تحيين الدراسات المصادق عليها المنتهية أو التي ستنتهي صالحيتها واستكمال تغطية 

جماعات الجهة بوثائق التعمير.

 وتتوزع هذه الدراسات التي يبلغ عددها 10 كاآلتي:

جدول رقم 35: برنامج تحيين أو استكمال تغطية الجهة بوثائق التعمير حالل فترة 2013 و 2014

مالحظةالجماعة المعنيةدراسةاإلقليم

القنيطرة

يتوفر على تصميم تهيئة مصادق عليه بتاريخ 2005/07/19لال ميمونةتصميم تهيئة لال ميمونة
يتوفر على تصميم تهيئة مصادق عليه بتاريخ 2005/08/16سيدي عالل التازىتصميم تهيئة سيدي عالل التازى

سيدى 
سليمان

يتوفر على تصميم تهيئة مصادق عليه بتاريخ 2005/07/19دار بلعامريتصميم تهيئة دار بلعامرى

سيدى قاسم

يتوفر على تصميم تهيئة مصادق عليه بتاريخ 2005/08/16احد كورتتصميم تهيئة احد كورت
يتوفر على تصميم تهيئة مصادق عليه بتاريخ 2003/05/13الصفصافتصميم تهيئة الصفصاف

يتوفر على تصميم تهيئة مصادق عليه بتاريخ 2004/02/24تاوغيلتتصميم تهيئة تاوغيلت
دراسة جديدةالمركزتصميم تهيئة مركز لمرابيح

دراسة جديدةالمركزتصميم تهيئة مركز موالي عبد القادر
دراسة جديدةالمركزتصميم تهيئة مركز اوالد نوال

دراسة جديدةالمركزتصميم تهيئة مركز اونانة

كما سيتم إعداد 4 مشاريع حضرية خاصة بمدن سوق األربعاء وسيدي يحيى ومشرع بلقصيري وحد كورت.
وستتم برمجة األشغال الخاصة بإنجاز الصور الجوية وخرائط االسترجاع الضرورية إلنجاز هذه الدراسات. 
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تتبع مقت�سيات الدوريات الوزارية 
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تطبيق الدورية طبيعة الدورية
جميع  دراسة  حاليا  ويتم  العالقة  الملفات  جميع  تصفية  تمت 
الوحيد بتنسيق مع  الشباك  الملفات في حينه في إطار نظام 

جميع الفاعلين.

المتعلقة   2002/12/30 بتاريخ  86/د  عدد  الدورية 
برخص  الخاصة  العالقة  للملفات  النهائية  بالتصفية 

التجزئات والبناء
وتقديم  توجيه  في  فعال  بشكل  الحضرية  الوكالة  تساهم 
المساعدة الالزمة لجميع المستثمرين، وذلك بتسهيل مساطر 
القابلة  األراضي  المشاريع وتأطيرهم وتوجيههم نحو  دراسة 

للتعمير.

الدورية عدد 730 بتاريخ 2003/01/20 المتعلقة بتعبئة 
في  االستثمار  مشاريع  بخصوص  الحضرية  الوكاالت 

قطاع البناء.

الدورية  الحضرية على تطبيق مقتضيات هذه  الوكالة  تسهر 
المشاريع  وكذا  للعموم  المستقبلة  البناء  مشاريع  جميع  في 
السكنية وذلك بالتنصيص على إلزامية وضع ممرات لألشخاص 

ذوي االحتياجات الخاصة.

المتعلقة   2003/05/07 بتاريخ   6975 عدد  الدورية 
الخاصة  االحتياجات  ذوي  األشخاص  بولوجيات 

بالمؤسسات العمومية

الموافق من  بالرأي  التي تحظى  التصاميم  فوق  التأشير  يتم 
لدن اللجنة التقنية المكلفة بدراسة طلبات رخص البناء بعالمة 
ضرورة مراعاة تصميم الخرسانة المسلحة لمقتضيات ضابط 

.RPS2000 البناء المضاد للزالزل

المتعلقة   2003/05/28 بتاريخ   8201 عدد  الدورية 
بتفعيل ضابط البناء المضاد للزالزل

تم تفعيل مقتضيات هذه الدورية بإحداث نظام الشباك الوحيد 
بتاريخ 21 فبراير 2005.

المتعلقة   2003/06/18 بتاريخ   9842 عدد  الدورية 
تسليم  آجال  وتقليص  العالقة  الملفات  دراسة  بتسريع 

رخص البناء
تقوم مصالح الوكالة الحضرية بالمشاركة في لجان المراقبة 
وتتم  المحلية،  والجماعات  السلطات  مع  بتشارك  واليقظة 
موافاة الوزارة بتقارير دورية حول حصيلة أشغال هذه اللجان 

وذلك بصفة منتظمة.

الدورية عدد 11525 بتاريخ 2003/07/11 حول تفعيل 
المراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير

تم تفعيل مقتضيات هذه الدورية بإحداث نظام الشباك 
الوحيد بتاريخ 21 فبراير 2005.

الدورية عدد 33 بتاريخ 2004/01/15 المتعلقة بتفعيل 
الدورية الوزارية عدد 6974 بتاريخ 2003/05/07 

المتعلقة بالشباك الوحيد.
قوانين  مقتضيات  تطبيق  على  الحضرية  الوكالة  تحرص 
التعمير الجاري بها العمل كما تعمل على إيجاد الحلول المالئمة 
والتوافقية للمشاكل المعروضة عليها وتزويد الجهاز القضائي 
كما  ذلك.  األمر  اقتضى  كلما  الالزمة  والوثائق  بالمعلومات 
الشكايات  جميع  على  اإلجابة  على  الحضرية  الوكالة  تعمل 
النهائية  القضائية  األحكام  االعتبار  بعين  وأخذ  عليها  الواردة 
إلى  فيها  البت  إرجاء  أو  عليها  المعروضة  الملفات  دراسة  في 

حين صدور األحكام النهائية.

حول   2004/01/21 بتاريخ   1398/350 عدد  الدورية 
وضعية المنازعات القضائية القائمة في مواجهة قطاع 

اإلسكان والتعمير

القنيطرة-سيدي قاسم على ملحقة  الحضرية  الوكالة  تتوفر 
بعمالة إقليم سيدي قاسم تعمل على القيام بالمهام الموكلة 
إليها وتمثلها على مستوى هذا اإلقليم، كما تم إحداث ملحقة 

أخرى بإقليم سيدي قاسم

إحداث  حول   2004/02/10 بتاريخ   2531 عدد  الدورية 
فروع الوكاالت الحضرية على صعيد مندوبيات العماالت 

واألقاليم

الشباك  نظام  بإحداث  الدورية  هذه  مقتضيات  تفعيل  تم 
الوحيد بتاريخ 21 فبراير 2005.

الدورية عدد 33 بتاريخ 2004/01/15 المتعلقة بتفعيل 
 2003/05/07 بتاريخ   6974 عدد  الوزارية  الدورية 

المتعلقة بالشباك الوحيد.
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تطبيق الدورية طبيعة الدورية

الجانب  ومراعاة  المساطر  بتبسيط  الحضرية  الوكالة  تقوم 
االجتماعي للسكان عند دراسة المشاريع المقدمة والمتواجدة 
ضمن  تعمل  كما  اإليواء،  وإعادة  الهيكلة  إعادة  مناطق  ضمن 
بدون  مدن  برنامج  بتتبع  المكلفة  والجهوية  اإلقليمية  اللجنة 
هذه  إنجاح  أجل  من  التسهيالت  جميع  بتقديم  وذلك  صفيح 
العملية ونذكر هنا على سبيل المثال منح تسليم مؤقت بشكل 
جزئي لبعض التجزئات رغم عدم إتمام التجهيز وذلك من أجل 
التهيئة  إطار  في  الصفيح  أحياء  سكان  ترحيل  عملية  تسريع 

التدريجي، وخلق شبابيك وحيدة خاصة ببعض العمليات.

الدورية عدد 19430 بتاريخ 2004/11/05 حول تسريع 
وتيرة إنجاز عمليات القضاء على أحياء الصفيح

تقوم الوكالة الحضرية بصفة دائمة باستشارة وكالة الحوض 
بالمراكز  الخاصة  التعمير  وثائق  إعداد  أثناء  لسبو  المائي 
المعرضة لخطر الفيضانات وتشارك في إعداد دراسات تحديد 
الوكالة  تساهم  كما  االعتبار.  بعين  وأخذها  المناطق  هذه 
مخاطر  من  للوقاية  اإلقليمية  اللجنة  أشغال  في  الحضرية 

الفيضانات .

إعداد  ووزارة  الداخلية  وزارة  بين  المشتركة  الدورية 
التراب الوطني والبيئة والماء والوزارة المنتدبة المكلفة 
بتاريخ 2005/01/07 حول  باإلسكان والتعمير عدد 08 

الوقاية من الفيضانات 

الموافق من  بالرأي  التي تحظى  التصاميم  فوق  التأشير  يتم 
لدن اللجنة التقنية المكلفة بدراسة طلبات رخص البناء بعالمة 
البناء  لمقتضيات  المسلحة  الخرسانة  تصميم  مراعاة  ضرورة 
المضاد للزالزل )RPS2000(. كما يتم اشتراط تسليم رخصة 
وفي  التصميم.  هذا  تقديم  بضرورة  الجماعة  لدن  من  البناء 
حالة تقديم طلبات التغيير والتهيئة وإضافة طوابق علوية يتم 
طلب شهادة مكتب دراسات معتمد إلثبات صالبة وقوة تحمل 

البنايات.

الدورية عدد 10 بتاريخ 2005/07/18 المتعلقة بمراعاة 
شروط الجودة والسالمة في البناء 

يتم دمج مقتضيات هذه الدورية في دفاتر التحمالت للمشاريع 
تصاميم  ضوابط  في  وكذا  العقارية  والتجزئات  السكنية 

التهيئة.

المتعلقة   2005/10/24 بتاريخ   21030 عدد  الدورية 
بـ«شجرة لكل عائلة«

تعمل الوكالة على إدراج التوجيهات الواردة بالدورية والهادفة 
ومالءمتها  التعمير  وثائق  على  الليونة  من  مزيد  إضفاء  إلى 
المتعلقة  المرجعية  المقتضيات  إعداد  عند  الواقع  ألرض 
بتصاميم التهيئة المبرمجة وكذلك على تدارك هذا األمر فيما 

يخص التصاميم الموجودة قيد الدراسة.

بخصوص   2005/10/24 بتاريخ   19128 عدد  الدورية 
مراجعة محتوى تصاميم التهيئة ومساطر إنجازها 

على  المتدخلين  جميع  بحث  الحضرية  الوكالة  مصالح  تقوم 
التسريع بالبت في الملفات المتعلقة بمخالفة قوانين التعمير 

والبناء حتى يتم تصفيتها في ظرف وجيز.

المتعلقة   2006/10/31 بتاريخ   17710 عدد  الدورية 
محاربة  بخصوص  بها  المعمول  المساطر  بتسريع 

المخالفات في ميدان التعمير والبناء.

 تعمل الوكالة الحضرية إلى جانب السلطات اإلقليمية والجهات 
المعنية على تفعيل المقتضيات المتضمنة قي هذه الدورية، 
للجوالت  شهري  برنامج  بوضع  العمالة  مصالح  تقوم  حيث 
يحدد  والذي  األسبوعية،  العطل  وأيام  األعياد  أليام  المتضمن 
الجماعات المحلية التي ستتم زيارتها مع تحديد وسيلة النقل 

وموعد ومكان اجتماع أعضاء اللجنة.

العدل  ووزارة  الداخلية  وزارة  بين  المشتركة  الدورية 
المجالية عدد 2911  ووزارة اإلسكان والتعمير والتنمية 
بتاريخ  05/12/  2008حول تفعيل المقتضيات القانونية 

المتعلقة بمراقبة التعمير و البناء.
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تطبيق الدورية طبيعة الدورية

تم تعميم فحوى هذه الدورية على جميع رؤساء المجالس ••
المنوط  الدور  بأهمية  وتحسيسهم  بالجهة  الحضرية 
بهم في هذا المجال عبر استعمال صالحياتهم في إطار 

الشرطة اإلدارية؛
المهندسين •• هيئة  على  الدورية  مضمون  تعميم  تم 

في  مقترحاتها  تبني  إلى  ودعوتهم  بالجهة  المعماريين 
المشاريع المزمع إنجازها؛

ضوابط •• في  الدورية  مقترحات  تضمين  على  العمل  تم 
التهيئة ودفاتر تحمالت المشاريع العمرانية الجديدة.

 2009  /06/  07 بتاريخ   10153/6400 عدد  الدورية 
المتعلقة باالنتشار العشوائي للصحون الهوائية.

على  المتدخلين  باقي  جانب  إلى  الحضرية  الوكالة  تحرص 
تطبيق مقتضيات هذه الدورية وذلك بدراسة ملفات المشاريع 
االستثناء  من  االستفادة  فيها شروط  تتوفر  التي  االستثمارية 

في مجال التعمير. 

الدورية المشتركة عدد 10098/31 بتاريخ 
06/06/ 2010 بخصوص شروط االستفادة من االستثناء 

في مشاريع التعمير.

احترام  على   2011 سنة  برسم  الحضرية  الوكالة  عملت 
مقتضيات هده الدورية حيث تم تقليص حجم ميزانية التسيير 

بنسبة 10%.

المتعلقة   2011/04/05 بتاريخ   6159 عدد  الدورية 
والمنشآت  والمؤسات  اإلدارة  عيش  نمط  بترشيد 

العمومية برسم السنة المالية 2011
اإلقليمية  اللجان  إطار  في  ميدانية  بجوالت  القيام  يتم 
لليقظة من أجل ضبط المخالفات مع إرسال تقارير دورية 

إلى المصالح المركزية في هذا الشأن.

المجالية  رسالة السيد وزير اإلسكان والتعمير والتنمية 
انتشار  2011/05/10بخصوص  بتاريخ   8255 رقم 

السكن غير القانوني.
تنفيذا لدورية السيد الوزير األول بخصوص توظيف حاملي 
الشواهد العليا، قامت الوكالة بإدماج خمس أطر بالمؤسسة 

وتسوية وضعيتهم اإلدارية.

المتعلقة   2011/05/18 بتاريخ   8845 عدد  الدورية 
بتوظيف األطر العليا بالوكاالت الحضرية

تم تقليص آجال منح مذكرة المعلومات إلى 48 ساعة.

المجالية  رسالة السيد وزير اإلسكان والتعمير والتنمية 
عقلنة  بخصوص   2011 /06/8 بتاريخ   12073 رقم 
آجال  واحترام  المفتوحة  البناء  أوراش  مراقبة  مساطر 

منح مذكرة المعلومات.
طبقا لما وارد في هده لرسالة تم اتخاذ اإلجراءات التالية: 

الرأي •• إبداء  ثم  حيث  الفارغة،  الرفوف  مبدأ  تكريس 
شتنبر  متم  قبل  المفتوحة  الملفات  جميع  بخصوص 

.2011
على •• الوكالة  موقع  على  الوحيدة  الشبابيك  نتائج  إشهار 

اإلنترنت.
حث السادة رؤساء المجالس المحلية على تفعيل برنامج ••

الخدمة الهندسية لمجانية للبناء الذاتي في العالم القروي.

المجالية  رسالة السيد وزير اإلسكان والتعمير والتنمية 
تفعيل  بخصوص   2011/09/15 بتاريخ   14976 رقم 

أجندة 2011 لألولويات اإلجتماعية.

يتم العمل على تحسيس المنعشين العقاريين بأهمية التقيد 
بمضامين هذه الدورية.

المجالية  والتنمية  السيد وزير اإلسكان والتعمير  دورية 
رقم 18907 بتاريخ 2011/11/21 حول تشجيع اإلنعاش 
العقاري وتحسين جودة اإلطار المبني والمشهد الحضري
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امللحقات
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.1 - حصيلة تغطية إقليم القنيطــرة بوثائق التعميــر

الجدول 1: توزيع وثائق التعمير بإالجماعات الحضرية إلقليم القنيطرة.

مالحظةمرحلة الوثيقةنوعية الوثيقةالمركزالجماعةإقيم
القـــنـيـطــــــــــــــــــــــرة

القنيطرةالقنيطرة
 مصادق عليهتصميم التهيئة

 بتاريخ 31 مارس
2004

 تصميم تهيئة المدينة مبرمج
خالل سنة2012

مهديةمهدية
 المخطط المديري للتهيئة

العمرانية للساحل
 مصادق عليه

 بتاريخ 30 غشت
2011

 تصميم تهيئة المركز مبرمج
خالل سنة2012

 سوق
 األربعاء

الغرب

 سوق
 األربعاء

الغرب

 المخطط المديري للتهيئة
العمرانية

 مصادق عليه
 بتاريخ 22 أكتوبر

2003

-

 في طورتصميم التهيئة
الموافقة

 تـصميم تهيئة لم تتم
 المصادقة عليه طبقا للمادة

 27 من القانون 90-12
 المتعلق بالتعمير وتم تحيينه

 بالموارد الذاتية للوكالة
 الحضرية نظرا لكونه استوفى

 مدة سنة انطالقا من تاريخ
 البحث العلني ومداوالت

المجلس
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مالحظةمرحلة الوثيقةنوعية الوثيقةالمركزالجماعةإقيم

الــقـــنــــيــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــــــرةـ
عامر 

السفلية
أوالد 

بورحمة
مصادق علية تصميم التهيئة

17شتنبر 2009
تصميم تهيئة مبرمج خالل 

سنة2012

 سيدي
الطيبي

 سيدي
الطيبي

عليةتصميم التهيئة  مصادق 
13أكتوبر  بتاريخ 

2005

خالل  مبرمج  تهيئة  تصميم 
سنة2012 

للتهيئة المديري   المخطط 
العمرانية للساحل

عليه  مصادق 
غشت   30 بتاريخ 

2011

-

أوالد 
سالمة

-
للتهيئة المديري   المخطط 

العمرانية للساحل
عليه  مصادق 
غشت   30 بتاريخ 

2011

سيدي  مركز  تهيئة  تصميم 
عياش مبرمج خالل سنة2012

-الحدادة
للتهيئة المديري   المخطط 

العمرانية للساحل
مصادق عليه 

بتاريخ 30 غشت 
2011

المناصرة

الصبيح
في طور تصميم التهيئة

الموافقة
شليحات  مركز  تهيئة  تصميم 

مبرمج خالل سنة2012

العنابسة
في طور تصميم التهيئة

الموافقة

-
للتهيئة المديري   المخطط 

العمرانية للساحل
 مصادق عليه

 بتاريخ 30 غشت
2011

بنمنصور

 أحد أوالد
جلول

في طور الدراسةتصميم التهيئة

تصميم نمو مصادق عليه سنة 
1997؛

منجز  محين  تهيئة  تـصميم 
للوكالة  الذاتية  بالموارد 
المدار  لتداخل  نظرا  الحضرية 
المسقي ومدار التهيئة )لم يتم 
التقنية  اللجنة  محضر  توقيع 

من طرف مصالح الفالحة( 

-
للتهيئة المديري   المخطط 

العمرانية للساحل
عليه  مصادق 
غشت   30 بتاريخ 

2011

-

سيدي 
محمد 

بنمنصور
-

للتهيئة المديري   المخطط 
العمرانية للساحل

عليه  مصادق 
غشت   30 بتاريخ 

2011

-

في طور تصميم تهيئة
الموافقة

للوكالة  الذاتية  بالموارد  منجز 
الحضرية

المكرنالمكرن
المخطط المديري للتهيئة 

العمرانية للساحل
مصادق عليه 

بتاريخ 30 غشت 
2011

المكرن  مركز  تهيئة  تصميم 
مبرمج خالل سنة 2012

الجدول 2: توزيع وثائق التعمير بإالجماعات القروية بدائرة أحواز القنيطرة إلقليم القنيطرة.
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الجدول 3 : توزيع وثائق التعمير بإالجماعات القروية بدائرة سوق األربعاء الغرب إلقليم القنيطرة.

مالحظةمرحلة الوثيقةنوعية الوثيقةالمركزالجماعةإقيم

 الــقـــنــيــطـــــرة
عرباوة

-في طور المصادقةتصميم التهيئة لخضاضرة

عرباوة
 مصادق عليهفي طور الدراسةتصميم التهيئة

 بتاريخ 10 أكتوبر
1994

 وادي
المخازن

 وادي
المخازن

-في طور المصادقةتصميم التهيئة

 قرية
بنعودة

 قرية
بنعودة

 مصادق عليه بتاريخ 27 غشتتصميم التهيئة
2009

-

----بني مالك
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الجدول 4 : توزيع وثائق التعمير بإالجماعات القروية بدائرة سوق الثالثاء الغرب إلقليم القنيطرة.

نوعية المركزالجماعةإقيم
الوثيقة

 مرحلة
الوثيقة

مالحظة

الـــقـــــــنـــــيـــــطـــــــــــــــــــــــرة
 سيدي
 عالل
التازي

 سيدي عالل
التازي

 تصميم
التهيئة

عليه  مصادق 
05  بتاريخ 
شتنبر 2005

-

 سوق
 الثالثاء
 الغرب

 سوق الثالثاء
الغرب

 تصميم
التهيئة

 في طور
الدراسة

تصميم تهيئة مصادق عليه 
سنة 1986؛

منجز  محين  تهيئة  تـصميم 
للوكالة  الذاتية  بالموارد 
لتداخل  نظرا  الحضرية 
المدار المسقي ومدار التهيئة 
)لم يتم توقيع محضر اللجنة 
مصالح  طرف  من  التقنية 

الفالحة(؛ 

 بحارة
أوالد عياد

 تصميمبحارة أوالد عياد
التهيئة

 في طور
الدراسة

عليه  مصادق  نمو  تصميم 
بتاريخ 08 مايو 1995

 بحارة أوالد
موسى

 تصميم
التهيئة

 مصادق عليه
 بتاريخ 28

مارس 1995
تصميم  دراسة  في  مدمجة 
عياد  أوالد  بحارة  تهيئة 
إعادة  لتصميم  كدراسة 

الهيكلة
 تصميممغيطن زواوكة

التهيئة
 مصادق عليه

 بتاريخ 21
مايو 1997

 أوالد مصباح
الرويف

 تصميم
التهيئة

 مصادق عليه
 بتاريخ 20

نونبر 1997

 سيدي
 محمد
لحمر

 سيدي محمد
لحمر

 تصميم
التهيئة

 في طور
الدراسة

عليه  مصادق  نمو  تصميم 
سنة 1994؛

منجز  محين  تهيئة  تـصميم 
للوكالة  الذاتية  بالموارد 
لتداخل  نظرا  الحضرية 
المدار المسقي ومدار التهيئة 
)لم يتم توقيع محضر اللجنة 
مصالح  طرف  من  التقنية 

الفالحة(؛ 

 موالي
بوسلهام

 تصميمموالي بوسلهام
التهيئة

 في طور
الدراسة

تصميم تهيئة مصادق عليه 
بتاريخ 10 نونبر 2005

 تصميمأحميري
التهيئة

 في طور
الدراسة

عليه  مصادق  نمو  تصميم 
بتاريخ 20 نونبر 1997

 اللة
 تصميماللة ميمونةميمونة

التهيئة
 مصادق عليه

 بتاريخ 19
يوليوز 2005

-

 تصميمالشوافعالشوافع
النمو

 في طور
الدراسة

-

 سيدي
 بوبكر
الحاج

 سيدي بوبكر
الحاج

 تصميم
التهيئة

 في طور
 الدراسة

تصميم تهيئة مصادق عليه 
بتاريخ 15 نونبر 1995
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 2 - حصيلة تغطية إقليم سيدي قاســم بوثائق التعميــر

الجدول 5 : توزيع وثائق التعمير بالجماعات الحضرية إلقليم سيدي قاسم. 

مالحظةمرحلة الوثيقةنوعية الوثيقةالمركزالجماعةإقيم
ســيـــــــدي قـــــــــــاســــــــــــــم

سيدي قاسمسيدي قاسم

 المخطط
 المديري للتهيئة

العمرانية

مصادق عليه بتاريخ 
 01 شتنبر 1999

في طور الموافقةتصميم تهيئة
 تصميم تهيئة مصادق
 عليه بتاريخ 06 يونيو

2003

 مشرع
بلقصيري

 مشرع
بلقصيري

في طور الموافقةتصميم تهيئة
 تصميم تهيئة مصادق
 عليه بتاريخ 06 مارس

2000

في طور الدراسةتصميم تهيئةجرف الملحةجرف الملحة
 تصميم تهيئة مصادق
 عليه بتاريخ 23 غشت

2002

تصميم تهيئةدار الكداريدار الكداري
 مصادق عليه بتاريخ 06

يونيو 2003
-

تصميم تهيئةحد كورتحد كورت
 مصادق عليه بتاريخ 16

غشت 2005
-

الجدول 6: توزيع وثائق التعمير بدائرة سيدي قاسم إلقليم سيدي قاسم.

مالحظةمرحلة الوثيقةنوعية الوثيقةالمركزالجماعةإقيم

ســيـــــــدي قـــــــــــاســــــــــــــم

زيرارةزيرارة

 المخطط المديري
للتهيئة العمرانية

 مصادق عليه بتاريخ 01 شتنبر
1999

-

في طور الموافقةتصميم تهيئة
 تصميم تهيئة مصادق
 عليه بتاريخ 06 يونيو

2003
 باب

التيوكة
 باب

التيوكة
تصميم تهيئة

 مصادق عليه بتاريخ 10 يوليوز
2009

-

تصميم تهيئةزكوطةزكوطة
 تصميم تهيئة مصادق عليه بتاريخ

24 نونبر 2011
-

تصميم النموسلفاتسلفات
 مصادق عليه بتاريخ 15 مارس

2000
-

---تكنة
 تصميم تهيئة المركز

مبرمج سنة 2011

تصميم تهيئةالشباناتالشبانات
 مصادق عليه بتاريخ 06 غشت

2009
-

 بئر
الطالب

----
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الجدول 7: توزيع وثائق التعمير بدائرة مشرع بلقصيري إلقليم سيدي قاسم.

مالحظةمرحلة الوثيقةنوعية الوثيقةالمركزالجماعةإقيم
سيــدي قــاســــم

تصميم التهيئةالنويراتالنويرات
في مرحلة البحث العلني 

ومداوالت المجلس

تصميم تهيئة 
مصادق عليه 

بتاريخ 03  فبراير 
 2004

سيد الكاملسيد الكامل
تصميم التهيئة

في مرحلة البحث العلني 
ومداوالت المجلس

-

تصميم النمو
مصادق عليه بتاريخ 16 

غشت 2001
-

---الرميلةالرميلة

في طور الدراسةتصميم التهيئةالحوافاتالحوافات

تصميم تهيئة 
مصادق عليه 

بتاريخ 13 مايو 
2003

تصميم التهيئةالصفصافالصفصاف
مصادق عليه بتاريخ 13 

مايو 2003
-

تصميم التهيئةدار العسلوجيدار العسلوجي
مصادق عليه بتاريخ 06 

غشت 2009
-

الجدول 8: توزيع وثائق التعمير بدائرة ورغة إلقليم سيدي قاسم.

مالحظةمرحلة الوثيقةنوعية الوثيقةالمركزالجماعةإقيم

سيدي قــاســــم

---لمرابيحلمرابيح
---سيدي أحمد الشلحسيدي أحمد الشلح

---أوالد النوالأوالد النوال

تصميم التهيئة تاوغيلتتاوغيلت
مصادق عليه بتاريخ 

24 فبراير 2004
-

تصميم التهيئة الخنيشاتالخنيشات
مصادق عليه بتاريخ 

03 فبراير 2004
-
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الجدول 9: توزيع وثائق التعمير بدائرة حد كورت إلقليم سيدي قاسم.

مالحظةمرحلة الوثيقةنوعية الوثيقةالمركزالجماعةإقيم
ســــيـــدي قـــــــــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــــم

-في طور الموافقةتصميم التهيئة الرحامنةبني وال

عين الدفاليعين الدفالي
 مصادق عليهفي طور الدراسةتصميم التهيئة 

 بتاريخ 13 مايو
2003

---موالي عبد القادرموالي عبد القادر

تصميم التهيئةسيدي عزوزسيدي عزوز
 مصادق عليه بتاريخ

02 مايو 2006

سيدي أحمد بنعيسى

جعاونة الروة

في طور الموافقة تصميم التهيئة

-

-جعاونة حمر الراس

-جعاونة الحمري

سيدي أعمر الحاضي

اثنين السرافح

في طور الموافقة تصميم التهيئة

 تصميم نمو
 مصادق عليه

 بتاريخ 18 مايو
1992

جعاونة البصرة

 3 - حصيلة تغطية إقليم سيدي سليمان بوثائق التعميــر

الجدول 10: توزيع وثائق التعمير بإلجماعات الحضرية بإقليم سيدي سليمان.

مالحظةمرحلة الوثيقةنوعية الوثيقةالمركزالجماعةإقيم

ســيـــــــــــــــدي ســــــــــليـــــــــــــــمـان

سيدي سليمانسيدي سليمان

 المخطط المديري
للتهيئة العمرانية

 مصادق عليه
 بتاريخ 22 أكتوبر

2003

-

-في طور الدراسةتصميم تهيئة

سيدي يحيى الغربسيدي يحيى الغرب

 المخطط المديري
للتهيئة العمرانية

 مصادق عليه
 بتاريخ 22 أكتوبر

2003

-

 مصادق عليهتصميم تهيئة
 بتاريخ 02 مايو

2006

-
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الجدول 11: توزيع وثائق التعمير بإلجماعات الحضرية بإقليم سيدي سليمان.

مالحظةمرحلة الوثيقةنوعية الوثيقةالمركزالجماعةإقيم

ســيـــــــــــــــدي ســــــــــليـــــــــــــــمـان

دار بلعامري
دار بلعامري

مصادق عليه بتاريخ 19 تصميم تهيئة
يوليوز 2005

-

في مرحلة البحث العلني تصميم تهيئةزهانة 
ومداوالت المجلس

-

-تصميم تهيئةفجار

بني طاسأزغار
مصادق عليه بتاريخ 23 تصميم تهيئة

يونيو 2009
-

بكارةالمساعدة
مصادق عليه بتاريخ 23 تصميم تهيئة

يونيو 2009
-

أوالد احسين
في مرحلة البحث العلني تصميم تهيئةلعبيات

ومداوالت المجلس
-

-تصميم تهيئةسيدي عبد العزيز

أوالد بن حمادي
في مرحلة البحث العلني تصميم تهيئةبومعيز

ومداوالت المجلس
-

-تصميم تهيئةأوالد بوثابت

القصيبية
-في طور الموافقةتصميم تهيئةأوالد حنون

-في طور الموافقةتصميم تهيئةاللة يطو

بومعيز
أوالد موسى احسين 

الواد

-في طور الموافقةتصميم تهيئة

-في طور الموافقةتصميم تهيئةبورنجة

----الصفافع

----عامر الشمالية
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