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تفعیل توصیات المجلس اإلداري األخیر	§
 ظرفیة انعقاد الدورة السابعة عشر للمجلس اإلداري للوكالة الحضریة:	§

 مواكبة المخطط االستراتیجي للتنمیة المندمجة والمستدامة إلقلیم القنیطرة 2020-2015
 االنتھاء من إعداد دراسة مخطط توجیه التھیئة العمرانیة للقنیطرة الكبرى وضواحیھا

 إعطاء االنطالقة لدراسة إعداد أول تصمیم تھیئة لمدینة سیدي سلیمان
 مواكبة دراسة تصمیم التھیئة القطاعي للمنطقة المحیطة بمحطة القطار الفائق السرعة بالقنیطرة

 افتتاح الشباك الوحید للترخیص في میدان التعمیر  بمدینة سوق أربعاء الغرب
 إطالق منظومة التدبیر الالمادي لمساطر الترخیص  بجماعة القنیطرة

 توقیع مذكرة تفاھم حول تھیئة فضاء المنطقة الرطبة لمرجة الفوارات بجماعة القنیطرة
 نشر وتعمیم وثائق التعمیر عبر اإلنترنت

حصیلة برنامج العمل برسم سنة 2017	§
  

التأھیل  العمراني : مسایرة لمتطلبات الحكامة الترابیة 
· دراسات استشرافیة  في طور التنفیذ 	
· دراسات في طور اإلعداد	
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التخطیط الحضري : نحو تعمیم التغطیة بدراسات وثائق التعمیر
· معدل التغطیة بدراسات وثائق التعمیر	
· تتبع دراسات وثائق التعمیر 	
· وثائق تعمیر جدیدة 	
· التغطیة بالصور الجویة والتصامیم اإلرجاعیة	

  

· المشاریع المدروسة خالل سنة 2017	
· وتیرة إنتاج السكن 	
· إحداث شبابیك وحیدة جدیدة، تكریس لسیاسة القرب وسعي لتقلیص آجال الترخیص  	
· دراسة طلبات االستثناء في میدان التعمیر	
· دراسة المشاریع االستثماریة في إطار اللجنة الجھویة لالستثمار 	
· الحصیلة اإلجمالیة لمراقبة أوراش البناء المفتوحة	

· تحدید الدواویر وتبسیط مساطر البناء بالوسط القروي 	
· مذكرات المعلومات التعمیریة	
· دراسة وتتبع الشكایات	
· توفیر التأطیر القانوني والتقني للمتدخلین في مجال التعمیر 	
· تتبع المنازعات اإلداریة المعروضة على المحاكم	
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· المشاركة في العدید من الملتقیات	
· التواصل	
· تدبیر األرشیف	
· النظام المعلوماتي لدراسة وتتبع أنشطة التدبیر الحضري	
· ترسیخ نظام إدارة الجودة : عماد لتحسین الحكامة المؤسساتیة بالوكالة الحضریة	

تفعیل الدوریات األساسیة الصادرة سنة 2017	§
برنامج العمل المرتقب برسم سنة 2018	§
برنامج العمل التوقعي 2021-2019	§
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المســاعي  تقییــم  مــن  تمكــن أعضــاءه  مناســبة   قاسم-ســیدي ســلیمان  للقنیطرة-ســیدي  الحضریــة  للوكالــة  اإلداري   المجلــس  یشــكل 
وســیدي  القنیطــرة  أقالیــم  ومراكــز  مــدن  ربــوع   لمختلــف  والمعمــاري  العمرانــي  بالمشــھد  الرقــي  أجــل  مــن  المبذولــة  والجھــود 

سلیمان وسیدي قاسم. وهو أیضا فرصة للوقوف على إنجازات المؤسسة في مجال التعمیر وإعداد التراب الوطني. 
 

ولعــل أهــم مــا یمیــز هــذه الــدورة الســابعة عشــر الجھــود المبذولــة مــن طــرف الوكالــة الحضریــة قصــد تنفیــذ التوجھــات االســتراتیجیة ذات 
البعــد الوطنــي وكــذا مواكبــة الدینامیــة االقتصادیــة واالجتماعیــة المتســارعة التــي یعرفھــا مجــال تدخلھــا والناتجــة عــن إنجــاز مشــاریع مھیكلــة 
ذات إشــعاع وطنــي وجھــوي ؛ وباألســاس مواكبــة تنفیــذ المخطــط االســتراتیجي للتنمیــة المســتدامة والمندمجــة إلقلیــم القنیطــرة 2020-2015 
الــذي أعطــى انطالقتــه صاحــب الجاللــة الملــك محمــد الســادس نصــره هللا وأیــده والھــادف إلــى االرتقــاء بحواضــر  ومراكــز  إقلیــم القنیطــرة 

وفق رؤیة منسجمة ومتوازنة لتعزیز موقعه االقتصادي وتحسین إطار عیش ساكنته مع الحفاظ على منظومته البیئیة. 

تلــك  وتحییــن  التعمیــر  بوثائــق  الترابــي  مجالھــا  تغطیــة  تعمیــم  علــى  الحضریــة  الوكالــة  حرصــت  ذلــك،  جانــب  إلــى 
الكبــرى  للقنیطــرة  العمرانیــة  التھیئــة  توجیــه  كمخطــط  اســتراتیجي  بعــد  ذات  تعمیــر  وثائــق  دراســات  بلــورة   وكــذا  المتجــاوزة 

والذي هو في طور المصادقة وكذا إعطاء انطالقة مخطط توجیه التھیئة العمرانیة لسیدي سلیمان وسیدي قاسم. 

هــذا وبھــدف تبســیط مســطرة الترخیــص بالبنــاء فــي الوســط القــروي، عملــت الوكالــة الحضریــة علــى تنفیــذ برنامــج عملھــا المتعلــق بتحدیــد 
ــادة  ــات إع ــى دراس ــة إل ــك إضاف ــة وذل ــم الثالث ــتوى األقالی ــى مس ــا عل ــا مكثف ــا عمرانی ــرف ضغط ــي  تع ــة الت ــق القروی ــر والمناط الدواوی

الھیكلة التي مكنت من تزوید عدة جماعات بوثائق مرجعیة للتأهیل الحضري وإنجاز البنیات التحتیة والمرفقیة الضروریة. 

وقــد حرصــت الوكالــة الحضریــة أیضــا علــى التأطیــر القانونــي والتقنــي لشــركائھا ال ســیما الجماعــات الترابیــة فیمــا یخــص تنفیــذ 
مقتضیات القوانین الجدیدة كالقانون رقم 12.66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في میدان التعمیر والبناء. 
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الحكامــة  تحقیــق  تبغــي  التــي  المواطنــة،  الحدیثــة  لــإلدارة  مثالیــا   نموذجــا  تكــون  أن  إلــى  أیضــا  المؤسســة  تســعى  كمــا 
ســواء  حــد  علــى  المرتفــق  و  للمواطــن  الخدمــة  توفیــر  علــى  والعمــل  القــرب،  سیاســة  نھــج  تكریــس  خــالل  مــن  الجیــدة، 

في أفضل و أمثل الظروف، و كذا تیسیر التواصل مع مختلف الفاعلین المعنیین، باستثمار اإلمكانیات الرقمیة المتاحة. 

مــن  لــكل  التعمیــر  لرخــص  الوحیدیــن  الشــباكین  انطالقــة  إعطــاء  علــى  الحضریــة  الوكالــة  أشــرفت  الســیاق،  ذات  وفــي 
المعلوماتیــة  المنظومــة  انطالقــة  إعطــاء  علــى  وكــذا  الغــرب  أربعــاء  وســوق  الطیبــي  لســیدي  الترابیتیــن  الجماعتیــن 

المتعلقة بالتدبیر الالمادي لمساطر الترخیص في مجال التعمیر على مستوى مدینة القنیطرة. 

إن التقریر الموضوع بین أیدیكم یرمي ببســاطة إلى تســلیط الضوء حول ما حققته المؤسســة من منجزات خالل الســنة الماضیة، وطرح برنامج 
عمل مستقبلي، یراعى أساسا توجھات الوزارة الوصیة، وتطلعات الشركاء المحلیین كفاعلین محوریین في تحقیق التنمیة. 

 
وغنــي عــن البیــان، أن حصیلــة عمــل  الوكالــة الحضریــة مــا كانــت لتتــم  بــكل هــذه الفعالیــة والمردودیــة  اإلیجابیــة لــوال الدعــم 
الجماعــات  مــن رؤســاء  المنتخبیــن  للســادة  المثمــر  التفاعــل  الثالثــة وكــذا  األقالیــم  الســادة عمــال  مــن طــرف  تتلقــاه  الــذي  الكبیــر 

الترابیة والغرف المھنیة باإلضافة إلى التواصل الدائم مع المصالح الخارجیة ومھنیي قطاع التعمیر والبناء . 
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حصیلة التفعیل التوصیة
* تمــت المصادقــة باإلجمــاع علــى التقریریــن األدبــي 

والمالــي برســم ســنة 2016. * المصادقة على التقریرین األدبي و المالي برسم سنة 2016

* تمــت المصادقــة باإلجمــاع علــى  برنامج العمــل التوقعي 
للوكالــة الحضریــة  بالنســبة للخمس ســنوات القادمة

* المصادقــة علــى برنامــج العمــل التوقعــي للوكالــة الحضریــة  بالنســبة للخمس 
ســنوات القادمة

137 مــن نظــام الصفقــات  المــادة  * مقتــرح تعدیــل  
العمومیــة الخــاص بالوكالــة الحضریــة فــي طــور التنفیــذ.

* المصادقــة علــى تعدیــل المــادة 137 مــن نظــام الصفقــات العمومیــة الخــاص 
بالوكالــة الحضریــة والمتعلقــة بصفقــات الدراســات ،وذلــك بمنــح إمكانیــة 

ــا للقبــول ــى نقطــة تقنیــة دنی التنصیــص فــي نظــام االستشــارة ،عل

ــات  ــام الصفق ــن نظ ــم 1  م ــق رق ــل الملح ــرح تعدی * مقت
العمومیــة الخــاص بالوكالــة الحضریــة و المتعلــق بإیــواء 
ــي  طــور  ــا ف ــي لھ ــر المعلومات ــة والتدبی النظــم المعلوماتی
ــة  ــص  صیان ــا یخ ــل فیم ــم أي تعدی ــم یت ــا ل ــذ، بینم التنفی
البرامــج والبرمجیات المعلوماتیة والمســاعدة المحاســباتیة.

ــة  ــات العمومی ــام الصفق ــن نظ ــم 1 م ــق رق ــل الملح ــى تعدی ــة عل *  المصادق
الخــاص بالوكالــة الحضریــة القنیطــرة - ســیدي قاســم - ســیدي ســلیمان 
المتعلــق بالئحــة األعمــال الممكــن أن تكــون موضــوع عقــود أو اتفاقــات 

خاضعــة للقانــون العــام ،وذلــك بإضافــة الخدمــات اآلتیــة : 

  - إیواء النظم المعلوماتیة والتدبیر المعلوماتي لھا؛
  - صیانة البرامج والبرمجیات المعلوماتیة؛

  - المساعدة المحاسباتیة .

* تم تقدیم المقترح لوزارة االقتصاد و المالیة.

المصادقــة علــى تعدیــل الملحــق رقــم 3 مــن نظــام الصفقــات العمومیــة الخــاص 
ــق بالئحــة  ــة القنیطرة-ســیدي قاسم-ســیدي ســلیمان، المتعل ــة الحضری بالوكال
األعمــال الممكــن أن تكــون موضــوع الصفقــات القابلــة للتجدیــد ،وذلــك بإضافــة 
ــة )prestation d’intérim( بالنســبة للمــدة  ــة المؤقت الخدمــات الخارجی

التــي یحتمــل أن تمتــد إلــى ثــالث ســنوات.

ــات  ــام الصفق ــن نظ ــم 4  م ــق رق ــل الملح ــرح تعدی * مقت
العمومیــة الخــاص بالوكالــة الحضریــة و المتعلــق بكــراء 
القاعــات و الفضــاءات وأجنحــة المعــارض والخدمــات 
ــم یتــم أي تعدیــل  المتعلقــة بھــا فــي طــور التنفیــذ، بینمــا ل

ــأكل. ــتقبال والم ــواء واالس ــة واإلی ــص  الفندق ــا یخ فیم

المصادقــة علــى تعدیــل الملحــق رقــم 4 مــن نظــام الصفقــات العمومیــة الخــاص 
بالوكالــة الحضریــة القنیطــرة -ســیدي قاســم ،المتعلــق بالئحــة األعمــال الممكــن 

أن تكــون محــل ســندات الطلــب ،وذلــك بإضافــة الخدمــات اآلتیــة : 

  - الفندقة واإلیواء واالستقبال والمأكل؛
  - كراء القاعات و الفضاءات وأجنحة المعارض والخدمات المتعلقة بھا.
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مواكبة المخطط االستراتیجي للتنمیة المندمجة والمستدامة إلقلیم القنیطرة 2015 - 2020

تنفیذا لمضامین المخطط االستراتیجي للتنمیة المندمجة والمستدامة إلقلیم القنیطرة  2015-2020 والذي أشرف على إعطاء انطالقته صاحب 
الجاللــة الملــك محمــد الســادس نصــره هللا وأیــده والھــادف إلــى االرتقــاء بحواضــر ومراكز اإلقلیــم وفق رؤیة منســجمة ومتوازنــة لتعزیز موقعه 
االقتصادي وتحسین إطار عیش ساكنته مع الحفاظ على منظومته البیئیة، حرصت الوكالة الحضریة القنیطرة-سیدي قاسم-سیدي سلیمان خالل 

سنة 2017  وذلك إلى جانب باقي  المتدخلین على مواكبة إنجاز هذا البرنامج واإلسھام فیه لتجسیده على أرض الواقع. 
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االنتھاء من إعداد دراسة مخطط توجیه التھیئة العمرانیة للقنیطرة الكبرى وضواحیھا

تنزیــال لمقتضیــات القانــون رقــم 12-90 المتعلــق بالتعمیــر و ســعیا إلرســاء 

أســس الحكامــة الجیــدة و ســیرا فــي مواكبــة المشــاریع الكبــرى المھیكلــة ذات 

ــة  ــي والمنطق ــاء األطلس ــروع المین ــر مش ــص بالذك ــي و نخ ــعاع الوطن اإلش

الصناعیــة الحــرة والخــط الفائــق الســرعة والقطــب الحضــري الجدیــد لســیدي 

یحیــى الغــرب، تــم إعطــاء االنطالقــة لمشــروع مخطــط توجیــه التھیئــة 

العمرانیــة للقنیطــرة الكبــرى وضواحیھــا، لیضــم مجــال الدراســة 12 جماعــة 

ترابیــة مــن بینھــا 3 جماعــات ذات طابــع حضــري و 9 جماعــات ذات طابــع 

قــروي. ویعتبــر المخطــط وثیقــة إســتراتیجیة ذات رؤیــة شــمولیة تھــدف إلــى 

تحســین وتوزیــع وتدبیــر الثــروات وإلــى تقلیــص الفروقــات االجتماعیــة بیــن 

الجماعــات المعنیــة  وتمكینھــا مــن اإلقالع المنشــود في طور التنمیة المســتدامة 

ــات تمكــن الجماعــات مــن االســتفادة مــن ثمــار المشــاریع  ــق توازن وكــذا خل

الكبــرى وذلــك فــي أفــق 25 ســنة المقبلــة. وتجــدر  اإلشــارة إلــى أن المشــروع 

اســتوفى جمیــع المراحــل القانونیــة وتمــت المصادقــة علیــه مــن طــرف اللجنــة 

المركزیــة المنعقــدة بتاریــخ 04 غشــت 2015 وبعدهــا اللجنة المحلیــة المنعقدة 

بتاریــخ 31 دجنبــر 2015؛ وأخیــرا مرحلــة مــداوالت المجالــس قبــل أن تتــم
إحالتــه علــى المصادقــة بعــد دراســة المالحظــات المنبثقــة عــن المجالــس المنتخبــة والبــت فیھــا مــن طــرف اللجنــة المختصــة بتاریــخ

 22 فبرایر 2017.

التوجھات الكبرى لمخطط توجیه التھیئة العمرانیة للقنیطرة الكبرى وضواحیه
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مجال دراسة مخطط توجیه التھیئة العمرانیة للقنیطرة الكبرى وضواحیھا



ــة ســیدي ســلیمان  ــة لمدین ــم تھیئ ــداد أول تصمی ــة لدراســة إع ــاء االنطالق إعط
فــي إطــار االضطــالع بمھامھــا األساســیة والمتمثلــة فــي تغطیة كافــة المراكز الحضریة لمجــال تدخلھا بدراســات بوثائق التعمیــر، قامت مصالح 
الوكالــة الحضریــة القنیطرة-ســیدي قاســم -ســیدي ســلیمان واعتمــادا علــى إمكانیاتھــا الذاتیــة بإعــادة صیاغــة وإعــداد مشــروع أول تصمیــم تھیئة 
لمدینــة ســیدي ســلیمان؛ حیــث تــم التــداول بخصــوص مناقشــة مضامیــن مختلــف صیغــه مــن خــالل عــدة اجتماعــات تشــاوریة، قبــل إحالتــه على 
أنظــار اللجنــة التقنیــة المحلیــة والتــي انعقــدت بتاریــخ 04 أبریــل 2017 بعمالــة إقلیــم ســیدي ســلیمان، لیتــم فتــح البحــث العمومــي بشــأنه خــالل 

الفترة الممتدة مابین 2017/05/22 إلى 2017/06/21 وعرضه على أنظار المجلس الجماعي بتاریخ 10 غشت 2017 . 

مشروع تصمیم التھیئة لمدینة سیدي سلیمان
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ــوح  ــورش طم ــة ل ــاء االنطالق ــم إعط ــككي، ت ــل الس ــاع النق ــص قط ــا یخ ــة فیم ــال الدراس ــتقبلیة لمج ــات المس ــف االحتیاج ــار تكیی ــي إط ف
یعتبر األكبر في إفریقیا للربط بین قطبي االقتصاد طنجة والدار البیضاء بواسطة خط سككي فائق السرعة.  

الخاصــة  الدراســة  بتتبــع  الحضریــة  الوكالــة  تضطلــع  المعنیــة،  األطــراف  مختلــف  بیــن  الموقعــة  لالتفاقیــة  وتفعیــال 
تھــم  التــي  الدراســة  هــذه  وتــروم  للقنیطــرة.  الجدیــدة  القطــار  بمحطــة  المحیطــة  للمنطقــة  قطاعــي  تھیئــة  تصمیــم  بإنجــاز 
المعماریــة  والجــودة  الوظائــف  تنــوع  یضمــن  مندمــج  تصــور  إعطــاء  إلــى  هكتــارا   85 یقــارب  مــا  علــى  تمتــد  منطقــة 

والمشھدیة العالیة وكذا التوافق والتكامل مع مختلف األقطاب الحضریة والقطاعیة للقنیطرة الكبرى.  

مواكبة دراسة تصمیم التھیئة القطاعي للمنطقة المحیطة بمحطة الخط الفائق السرعة بالقنیطرة
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ــخ  ــم بتاری ــر، ت ــي مجــال التعمی ــص ف ــى تحســین وتبســیط مســاطر الترخی ــة إل ــاء الرامی ــام للبن ــط الع ــات الضاب ــل مقتضی ــي ســیاق تفعی و ف
09 نونبــر 2017 إعطــاء انطالقــة الشــباك الوحیــد للترخیــص فــي مجــال التعمیــر علــى مســتوى مدینــة ســوق أربعــاء الغــرب.
و یمكــن هــذا اإلجــراء مــن التوفــر علــى مرفــق إداري یشــكل المخاطــب الوحیــد ألصحــاب الشــأن یعنــى بتوجیھھــم وإرشــادهم وكذا بتتبع مســار 
مختلــف الطلبــات والمشــاریع ابتــداء مــن إیداعھــا إلــى غایــة الحصــول علــى الرخــص واألذون و من ثمــة تجوید المرفــق العمومــي الجماعي في 
هــذا المجــال وذلــك باعتبــار  الشــباك الوحیــد قیمــة مضافــة على مســتوى هذه المدینة التــي تعرف دینامیــة دیمغرافیة وحضریة متنامیــة. و مما ال 
شــك فیــه ســیكون للشــباك الوحیــد أیضــا وقــع كبیــر علــى تحســین وتبســیط مســاطر الترخیص فــي مجال التعمیــر وتقریــب اإلدارة مــن المواطن؛ 

بحیث سینعكس األمر إیجابا على الحیاة الیومیة للمواطن وللمقاولة و بالتالي تحسین مناخ األعمال وإنعاش االستثمار. 
 هــذا وقــد قامــت لجنــة دراســة المشــاریع بالبــت في عدد من الملفــات التي تم إیداعھا في نفس الیوم بالشــباك الوحید المحدث على مســتوى 

جماعة ســوق أربعاء الغرب. 

افتتاح الشباك الوحید للترخیص في میدان التعمیر  بمدینة سوق أربعاء الغرب
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فــي إطــار تنفیــذ التوجیھــات الملكیــة الســامیة لصاحــب الجاللــة الملــك محمــد 
ومســاهمة  المغربیــة،  اإلدارة  بتحدیــث  والمتعلقــة  وأیــده  هللا  نصــره  الســادس 
منھــا فــي تحســین منــاخ االســتثمار المرتبــط بقطــاع التعمیــر والبنــاء، وبھــدف 
الوكالــة  ســھرت  القنیطــرة،  مدینــة  تعرفھــا  التــي  العمرانیــة  الدینامیــة  مواكبــة 
المنظومــة  إطــالق  قصــد  للقنیطــرة  الترابیــة  الجماعــة  مواكبــة  علــى  الحضریــة 
المعلوماتیــة المتعلقــة بالتدبیــر الالمــادي للمســاطر علــى مســتوى الشــباك الوحیــد 
للترخیــص فــي مجــال التعمیــر وذلــك فــي ســیاق تشــاركي مــع مصالــح عمالــة 

إقلیم القنیطرة وكذا المجلس الجھوي لھیئة المھندسین المعماریین. 

إطــالق منظومــة التدبیر الالمادي لمســاطر الترخیص  بجماعة القنیطرة



الملــك  الجاللــة  لصاحــب  الســامیة  الملكیــة  للتوجیھــات  اســتحضارا 
تنمویــة  بإعــداد مخططــات  القاضیــة  وأیــده  الســادس نصــره هللا  محمــد 
المحكــم،  االســتراتیجي  التخطیــط  مبــادئ  تراعــي  ومســتدامة،  مندمجــة 
الشــراكة  مبــادئ  علــى  تســتند  أبعــاد جھویــة  ذات  تنمویــة  وفــق رؤیــة 
المتناســق  بشــكله  الحضــري  النســیج  إلــى تطویــر  والتشــاركیة وتھــدف 
والمتــوازن، واالرتقــاء بــه إلــى مســتوى تطلعــات الســاكنة  تبعــا للتوجھــات 

االستراتیجیة الوطنیة للتنمیة المستدامة 2030-2016.  

ســلیمان  قاسم-ســیدي  القنیطرة-ســیدي  الحضریــة  الوكالــة  وقعــت  مســتدام،  حضــري  تخطیــط  اعتمــاد  ألهمیــة  ومراعــاة   
القنیطــرة  بجماعــة  الفــوارات  لمرجــة  الرطبــة  المنطقــة  فضــاء  تھیئــة  حــول  تفاهــم  مذكــرة   2018 فبرایــر  فاتــح  بتاریــخ 
الحــوض  ووكالــة  طفیــل  ابــن  وجامعــة  القنیطــرة  وجماعــة  للقنیطــرة  اإلقلیمــي  والمجلــس  القنیطــرة  إقلیــم  عمالــة  جانــب  إلــى 
وزیــر  لــدى  الدولــة  وكتابــة  بالقنیطــرة  الســائل  والتطھیــر  والكھربــاء  المــاء  لتوزیــع  المســتقلة  الجماعیــة  والوكالــة  لســبو  المائــي 

الطاقة والمعادن والتنمیة المستدامة المكلفة بالتنمیة المستدامة والمندوبیة السامیة للمیاه والغابات ومحاربة التصحر. 

وتھــدف هــذه المذكــرة إلــى ضــرورة دمــج مرجــة الفــوارات، التــي تــم تصنیفھــا مؤخــرا ضمــن الالئحــة الدولیــة للمناطــق الرطبــة رامســار، فــي 
التھیئــة الحضریــة لمدینــة القنیطــرة وفــق مبــادئ التنمیــة المســتدامة، التــي تأخــذ بعیــن االعتبــار الخدمــات البیئیــة التي تقدمھــا واحتــرام إمداداتھا 

المائیة وضرورة تثمینھا كفضاء انتقالي بین البیئتین الحضریة والطبیعیة بشكل یراعي و یدعم استمراریة المجال الطبیعي. 

توقیع مذكرة تفاھم حول تھیئة فضاء المنطقة الرطبة لمرجة الفوارات بجماعة القنیطرة
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فــي إطــار تیســیر الولــوج إلــى المعلومــة ووضعھــا رهــن إشــارة كافــة المواطنیــن والمھنیین 
وأصحــاب القــرار وتمكینھــم مــن االطــالع علــى التخصیصــات التعمیریــة للعقــارات عــن 
بعد،عملــت الوكالــة الحضریــة خــالل ســنة 2016، في مرحلة أولى، على نشــر ثالث وثائق 
تعمیــر مصــادق علیھــا تھــم ثالثــا من أهــم المراكــز الحضریة بمجــال تدخلھا )مــدن القنیطرة 

وسیدي قاسم وسوق األربعاء الغرب( ببوابتھا االلكترونیة على االنترنت.  
وخــالل شــھر یولیــوز لســنة 2017، أعطــت الوكالــة الحضریــة االنطالقــة لمشــروع 
ــة  ــم تھیئ ــا )32 تصمی ــر المصــادق علیھ ــق التعمی ــع وثائ ــة لتشــمل جمی ــم هــذه العملی تعمی
ــة )7  ــي طــور المصادق ــي ف و4 مخططــات لتوجیــه التھیئــة العمرانیــة( وتلــك التــي ه
تصامیــم تھیئــة و 1 مخطــط توجیــه التھیئــة العمرانیــة(، حیــث مــن المرتقــب الشــروع فــي 

نشر هذه الوثائق على اإلنترنیت  خالل النصف األول من سنة 2018.  

نشر وتعمیم وثائق التعمیر عبر االنترنت
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تتوفر الوكالة الحضریة على 5 دراسات استشرافیة منجزة قابلة للتنفیذ من شأنھا توفیر المرجعیة الالزمة للتأهیل العمراني والمعماري 
والمشھدي لمدن ومراكز مجال تدخلھا وتخص كال من : 

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

دراسات استشرافیة في طور التنفیذ 

دراسات خصوصیة 
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علـــى  والمحافظــة  الترابــي  نفوذهــا  مجــال  لتنمیــة  ســلیمان  قاسم-ســیدي  القنیطرة-ســیدي  الحضریــة  الوكالــة  مواكبــة  إطــار  فــي 
الموروث الثقافـي والعمراني والبیئي بالمنطقة ،باشرت الوكالـة الحضریة برسم سنة 2017 ،إتمام الدراسات اآلتیة : 

•   دراسات ذات بعد بیئي
الحضریــة  الوكالــة  أولــت  تدخلھــا،  تــراب  مجمــوع  بھــا  یتمیــز  التــي  والبیئیــة  اإلیكولوجیــة  بالخصوصیــة  منھــا  إیمانــا 
إعــداد  فــي  االســتدامة  مبــادئ  إدمــاج  عبــر  البیئــي  بالجانــب  كبیــرا  اهتمامــا  ســلیمان  قاسم-ســیدي  القنیطرة-ســیدي 
بدراســتین  المتعلقــة  المراحــل  مواصلــة  علــى   2017 ســنة  خــالل  عملــت  حیــث  والعملیاتیــة،  التعمیریــة  الدراســات 

قطاعیتین تھدفان إلى رد االعتبار لمنطقتین تكتسیان أهمیة خاصة من الناحیة البیئیة واإلیكولوجیة. ویتعلق األمر بــ : 

1- دراسة تھیئة ضفاف المرجة الزرقاء بمركز موالي بوسلھام 

- مرحلة الدراسة : المرحلة الثانیة )میثاق الھندسة المعماریة والعمرانیة والمنظور الحضري بمركز  موالي بوسلھام( 
اقترحــت الدراســة تعزیــز مؤهــالت الجــذب الســیاحي لمركــز مــوالي بوســلھام جــراء مــا یعرفــه من دینامیـــة كبیــرة خصوصا في فصــل الصیف، 
بتھیئة ضفاف هذه البحیرة بطریقة تمكن من الحفاظ على النظام اإلیكولوجي للموقع والحد من التلوث الناجم عن األنشــطة والممارســات البشــریة 
ــلھام،  ــوالي بوس ــز م ــة والمنظــور لحضــري لمرك ــة والعمرانی ــاق الھندســة المعماری ــراح میث ــى اقت ــة إل ــذا باإلضاف ــة. ه ــا المنطق ــي تعرفھ الت
أحیائــه والمجــاالت بیــن  انســجام وتناغــم  العمومیــة وخلــق  لتحســین منظــر فضاءاتــه  باإلقلیــم  بــه كمحطــة ســیاحیة  الرقــي  بھــدف 

الطبیعیة المحیطة به : المحمیة  والغابة والشاطئ.   
 

دراسات في طور اإلعداد



2- دراسة تھیئة ضفاف وادي بھت بمدینة سیدي سلیمان

3- الدراسات المتعلقة بتدبیر المخاطر 

ــلیمان.  ــة ســیدي س ــت بمدین ــاف وادي بھ ــة ضف ــرح تھیئ ــداد مقت ــة بإع ــة الحضری ــت الوكال قام
ویھــدف هــذا المقتــرح باألســاس إلــى دمــج هــذه الضفــاف فــي النســیج الحضــري للمدینــة، حتــى 
تشــكل نقطــة التحــام بیــن ضفتیھــا الغربیــة والشــرقیة مــن خــالل برمجــة مجموعــة مــن المرافــق 

السوسیو-ثقافیة والفضاءات العمومیة من ساحة ومناطق خضراء ومسار للمشاة. 

تســھر  والــذي  الطبیعیــة  للمخاطــر  المندمــج  للتدبیــر  الوطنــي  البرنامــج  ســیاق  فــي   
علیــه وزارة الداخلیــة بشــراكة مــع البنــك الدولــي، تــم توقیــع اتفاقیتــي شــراكة مــا بیــن 

بإعــداد  تتعلــق  و   2017 یولیــوز   28 بتاریــخ  األولــى  الداخلیــة.  ووزارة  ســلیمان  قاسم-ســیدي  القنیطرة-ســیدي  الحضریــة  الوكالــة 
ــم  ــتنبر 2017 و تھ ــخ 07 ش ــة بتاری ــلیمان( و الثانی ــیدي س ــم س ــري )إقلی ــة دار بلعم ــز جماع ــة مرك ــال تھیئ ــر لمج ــة للتعمی ــة القابلی دراس

إعداد دراسة القابلیة لتعمیر للمنطقة المخصصة لمشروع المدینة اإلیكولوجیة بمدینة القنیطرة )إقلیم القنیطرة(.  

الترابیــة  الجماعــات  وجــه  فــي  المفتــوح   2017-2016 لســنة  المشــاریع  عــن  اإلعــالن  ســیاق  فــي  االتفاقیتیــن  هاتیــن  وتنــدرج 
والمؤسســات العمومیــة مــن أجــل االســتفادة مــن تمویــل الصنــدوق الوطنــي للبرنامــج المذكــور والممــول مــن طــرف البنــك الدولــي.
ولإلشارة ، فقد تم اإلعالن عن طلبات العروض بالنسبة لھاتین الدراستین بتاریخ 2017/09/20 وعلى إثر اجتماع  لجنة فتح األظرفة بتاریخ 

2017/10/19، تم اإلعالن عنھما دون جدوى وسیتم اإلعالن من جدید عن طلبات العروض بالنسبة لھاتین الدراستین.    
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1- میثاق الھندسة المعماریة والعمرانیة والمنظور الحضري لمدینة القنیطرة
مرحلة الدراسة  : المرحلة األخیرة )الصیغ النھائیة للمیثاق(

اقترحــت الدراســة تجویــد المشــھد الحضــري والمعمــاري للمدینــة بإعطائھــا اإلشــعاع والصورة التي تســتحقھا وكذا الحفــاظ على تراثھا 
المعمــاري وإرثھا الثقافي.

دراسات مواثیق الھندسة المعماریة  •
تعتبــر هــذه الدراســات آلیــة مــن آلیــات الرقــي بالمشــھد الحضــري والمعمــاري لمــدن القنیطــرة والمھدیــة وســیدي قاســم وســیدي 
ســلیمان وســوق األربعــاء الغــرب، ذلــك أن التطــــور الــــذي تعرفــــه هــذه المــدن یقتضــي وضــع إطــار توجیھــــي لتحقیــق تجانــس 
مرجعیــة  وثیقــة  باعتبارهــا  الدراســات،  هاتــه  مقتضیــات  تنفیــذ  فــإن  وبالتالــي  بھــا؛  والمعمــاري  العمرانــي  اإلطــار  وانســجام 

تتأسس على خالصات التشخیص التشاركي بین جمیع الفرقاء والمھتمین بالتراث المعماري، یعتبر ضرورة ملحة. 
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3- میثاق الھندسة المعماریة والعمرانیة والمنظور الحضري لمدینة سیدي سلیمان

مرحلة الدراسة  : المرحلة  الثالثة )الصیغ النھائیة للمیثاق(.
بھذا الخصوص، اقترحت الدراسة تثمین وتعزیز الحزام األخضر للمدینة وكذا إدماج المكونات المجالیة للمدینة في المشھد الحضري في 

إطار تدبیر معقلن لما یعرفه نسیجھا من تطور سریع. 

2- میثاق الھندسة المعماریة والعمرانیة والمنظور الحضري لمدینة المھدیة

مرحلة الدراسة : المرحلة  الثالثة )الصیغ النھائیة للمیثاق(
في هذا الباب ، اقترحت الدراسة تأهیال معمـاریا وحضـریا  للواجھـة البحریـة للمدینة باعتبارها مدینة سیاحیة بامتیاز على الصعید الجھوي و كذا 

الحفاظ على الموروث الثقافي بھا )قصبة موالي إسماعیل(.



5- میثاق الھندسة المعماریة والعمرانیة والمنظور الحضري لمدینة سوق األربعاء 

مرحلة الدراسة : المرحلة األولى )التقریر التشخیصي والتحلیلي واالقتراحات(
تخــص هــذه الوثیقــة مجموعــة مــن المواصفــات المعماریــة في میــدان البناء والترمیــم والتجدیــد والتھیئة وذلك في إطــار متجانس یحترم 

مقومــات التــراث المعمــاري المبنــي للمنطقــة. 

دراسات التأھیل الحضري وإعادة الھیكلة   •

تولــي الوكالــة الحضریــة اهتمامــا كبیــرا لألبنیــة غیر المنظمة واألحیاء الناقصة التجھیز، فبرســم ســنة 2017 قامت المؤسســة بمجموعة من 
الدراســات المتعلقة بالتأهیل الحضري وإعادة الھیكلة وذلك للرقي بجودة المشــھد الحضري وتحقیق تنمیة سوســیو-اقتصادیة لھذه المجاالت.

4- میثاق الھندسة المعماریة والعمرانیة والمنظور الحضري لمدینة سیدي قاسم

مرحلة الدراسة  : المرحلة الثالثة )الصیغ النھائیة للمیثاق(
اقترحت الدراسة إدماج البنیات والمرافق العمومیة في المشھد الحضري وتثمین التراث المعماري والعمراني الذي یمیز المدینة منذ عھد 

الحمایة ومواكبة التطور العمراني والمعماري الحدیث.
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1- دراسة تھیئة المحاور الكبرى لمركز سیدي الطیبي وقطاع عین السبع المخالیف بمدینة القنیطرة 

بتھیئــة  وذلــك  للمجالیــن  ومتناســق  عقالنــي  تنظیــم  إلــى  تھــدف  والتــي  الدراســة،  مــن  األولــى  المرحلــة  إنجــاز  حالیــا  یتــم 
البنیة الطرقیة بالقطاعین واإلجابة على االختالالت التي یعانیان منھا وكذا الرفع من جاذبیتھما واستقطابھما. 
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2- دراسات إعادة الھیكلة بمجال نفوذ الوكالة الحضریة

قامت الوكالة الحضریة خالل سنة 2017 بعملیة تتبع دراسات إعادة الھیكلة خاصة أو مدمجة في إطار وثائق التعمیر. حیث عملت على 
إعطــاء االنطالقــة وإنھــاء إعــداد دراســات إلعــادة الھیكلة، همت 20 قطاعا خصت 11 جماعة تابعة لألقالیم الثالثة على مســاحة إجمالیة تقدر 

بحوالي 863 هكتار. 

وضعیة تقدم الدراسةمكتب الدراسات المكلفالدراسةاإلقلیم

القنیطرة

قطاعات كریز واوالد بن سبع واوالد حماد التابعة لمدینة 
سوق األربعاء الغرب

تقریر المرحلة 2 مصادق علیهعامل توفیق

تقریر المرحلة 2 مصادق علیهرشید محفظقطاع الدشرة التابعة لجماعة اللة میمونة
قطاعات عزیب صودیا النجاجعة اوالد الریاحي اوالد بوعیاد 

بجماعة سوق الثالثاء الغرب
تصمیم التھیئة مصادق علیهالوكالة الحضریة

انطالقة الدراسةعمر اإلدریسيقطاعات بقباقة وعبدسالمیة والمسجد بمركز جماعة عرباوة،
انطالقة الدراسةعمر اإلدریسيقطاع الظھور الكبار بجماعة اوالد سالمة

سیدي سلیمان

قید الدراسةالوكالة الحضریةقطاع أوالد مالك بجماعة سیدي سلیمان

قید انطالق الدراسةالوكالة الحضریةقطاع مركز دار بلعامري
قطاعات اوالد جلول و الجدیات وبوطات بجماعة اوالد 

حسین
الوكالة الحضریة

التصامیم الھیكلیة مصادق 
علیھا

سیدي قاسم
قید الدراسةالوكالة الحضریةقطاعي الحبارة تافراوت والحبارة القاضي ببلدیة حد كورت

قید الدراسةالوكالة الحضریةقطاع سالطنة بمكز جماعة زیرارة

قید الدراسةالوكالة الحضریةقطاع اوالد الضرید بجماعة الشبانات

)*(: یتــم إنجــاز هاته الدراســات باالعتماد على اإلمكانیــات الذاتیة للوكالة الحضریة
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المساھمة في تتبع الدراسات الخاصة إلى جانب المتدخلین المعنیین

1-  دراسات التأثیر على البیئة

ســاهمت الوكالة الحضریة القنیطرة-ســیدي قاسم-ســیدي ســلیمان، مراعاة لمبادئ االســتدامة، في دراسة 41 مشــروعا في إطار اللجنتین الوطنیة 
والجھویــة للتأثیــر علــى البیئــة. و قــد هــم 30 % منھــا إحــداث وحــدات صناعیــة و17 % تھــم التطھیــر الســائل و 10 % المشــاریع الخاصــة 
بالتنقیــب علــى الغــاز فــي حیــن أن 36 % منھــا خصت إحداث مقالع لم تتم الموافقة علیھا اعتبارا لتمركزها في مناطق ذات حساســیة بیئیة عالیة 

) غابة، كثبان رملیة،مدار سقوي...(

2- الدراسة المتعلقة بإنجاز مخطط التنقل الحضري لمدینة القنیطرة

في إطار الجھود المبذولة من أجل تحسین وضعیة التنقل الحضري بمدینة القنیطرة و ضاحیتھا، ساهمت مصالح الوكالة الحضریة في تــتـــبع 
الدراسة المتعلقة بإنجاز مخطط التنقل الحضري للمدینة و الذي یھدف إلى اقتراح صیغ للحد من المشاكل التي یطرحھا التنقل الحضري نتیجة 

التوسع المستمر لنسیجھا العمراني.
وبھدف خلق توازن بین التنقل الحضري والتخطیط العمراني بالمدینة، تسھر مصالح الوكالة الحضریة على إدراج كافة التوجھات المنـبــثـقـة 

عن هذا المخطط في إطار تصمیم تھیئة مدینة القنیطرة حالیا الموجود قید الدراسة.

3- الدراسات المتعلقة بالتطھیر السائل

بخصوص المشاریع الرامیة إلى تنمیة العالم القروي والمندرجة في إطار المخطط اإلستراتیجي للتنمیة المندمجة، قامت مصالح هذه الوكــالـة 
خالل سنة 2017 بتتبع الدراسات المتعلقة بالتطھیر السائل لعدد من المراكز القرویة )لال میمونة، عرباوة  وسیدي عالل التازي(. ویتـــمـثـل 
دور الوكالة الحضریة في هذا الشأن في دراسة كافة الحلول المقترحة وتقدیم التوصیات التقنیة وذلك تـــماـشیا مع تصامیم التھــیئـة التي تـھـم 

المناطق المعنیة. كما تعطى األولویة للجانب البیئي والمحافظة على المناطق ذات األهمیة اإلیكولوجیة. 
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یشــكل تعمیــم تغطیــة تــراب مجــال تدخــل الوكالــة الحضریــة بدراســات وثائــق التعمیــر أحــد 
األهــداف المركزیــة لبرامــج عملھــا بالنظــر ألهمیــة هــذه الوثائــق و مرجعیتھــا  فــي إرســاء 
مبــادئ تنمیــة مســتدامة ومتوازنــة علــى المســتوى المجالــي واالقتصــادي واالجتماعــي وكــذا 
البیئــي . و قــد تحســنت نســبة هــذه التغطیــة خــالل ســنة 2017 مقارنــة مــع الســنوات المنفرطة 
حیــث وصلــت نســبة التغطیــة إلــى 86 % منھــا  100 % بالنســبة بالوســط الحضــري 

و84 % بالنسبة للمراكز القرویة موزعة حسب األقالیم الثالثة حسب الرسم البیاني. 

معدل التغطیة بدراسات وثائق التعمیر

تتبع دراسات وثائق التعمیر

 تصامیم تمت المصادقة علیھا
قامت الوكالة الحضریة خالل سنة 2017 بتتبع مراحل إعداد والمصادقة على 25 وثیقة. وقد جاءت حصیلة تحقیق النتائج على مستوى كل 

إقلیم على الشكل التالي : 

مكتب الدراسات المكلف نوعیة الوثیقة التعمیریة اإلقلیم
Ayesa مخطط توجیه التھیئة العمرانیة للقنیطرة الكبرى)*(

القنیطرة
شكري بثینة تصمیم تھیئة مركز الداللحة بجماعة موالي بوسلھام
Ayesa مخطط توجیه التھیئة العمرانیة للقنیطرة الكبرى )*(

سیدي سلیمان
الموارد الذاتیة للوكالة الحضریة تصمیم تھیئة مركز سیدي عبد العزیز بجماعة أوالد حسین
الموارد الذاتیة للوكالة الحضریة المصادقة على تصمیم تھیئة مركز جماعة الحوافات

سیدي قاسم
رشید محفض المصادقة على تصمیم تھیئة مركز الخنیشات

)*( تمت إحالته على المصالح المركزیة للوزارة بھدف المصادقة
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تصامیم تمت المصادقة علیھا

وهنا وجبت اإلشارة إلى تأجیل إحالة تصمیم تھیئة مركز موالي بوسلھام على المصادقة بالرغم من استیفائه مسطرة البحث العمومي و مداوالت 
المجلس وذلك للتمكن من إدراج الرؤیة الجدیدة لتنمیة المركز والتي یتم التداول بشأنھا بین الفاعلین المعنیین. 

تصمیم تھیئة مركز سیدى عبد العزیز بجماعة اوالد حسین

تصمیم تھیئة مركز جماعة الحوافات تصمیم تھیئة مركز الخنیشات

تصمیم تھیئة مركز الداللحة بجماعة موالي بوسلھام
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تصامیم في مرحلة البحث العلني ومداوالت المجلس

تصامیم في مرحلة اللجنة التقنیة المحلیة

تقدم الدراسة مكتب الدراسات المكلف نوعیة الوثیقة التعمیریة اإلقلیم

مرحلة المصادقة

AYESA تصمیم تھیئة بلدیة المھدیة ؛

القنیطرة

رشید محفض تصمیم تھیئة مركز اللة میمونة
رشید محفض تصمیم تھیئة مركز سیدي عالل التازي

الموارد الذاتیة للوكالة 
الحضریة

تصمیم تھیئة مركز أحد اوالد جلول بجماعة 
بنمنصور

إدریس جمیل تصمیم تھیئة مركز مصباح الرویف بجماعة 
البحارة اوالد عیاد  

الموارد الذاتیة للوكالة 
الحضریة تصمیم تھیئة مدینة سیدي سلیمان  سیدي 

عمر اإلدریسيسلیمان تصمیم تھیئة مركز دار بلعامري

تقدم الدراسة مكتب الدراسات المكلف نوعیة الوثیقة التعمیریة اإلقلیم

تصامیم في مرحلة 
اللجنة التقنیة المحلیة

AYESA

تصمیم تھیئة القنیطرة-الشلیحات 

القنیطرة

تصمیم تھیئة مركز سیدي الطیبي
تصمیم تھیئة مركز أوالد بورحمة )جماعة عامر 

السفلیة(
تصمیم تھیئة مركز المكرن

تصمیم تھیئة مركز سیدي عیاش )جماعة أوالد 
سالمة(

رشید محفض تصمیم تھیئة بلدیة حد كورت  سیدي قاسم
رشید محفض تصمیم تھیئة بلدیة دار الكداري 



42

تصامیم في  طور الدراسة

تقدم الدراسة مكتب الدراسات المكلف نوعیة الوثیقة التعمیریة اإلقلیم
تقریر التشخیص الترابي رشید محفض تصمیم تھیئة مركز عین عریس

تقریر التشخیص الترابيالقنیطرة رشید محفض تصمیم تھیئة مركز تھیئة مركز 
كتامة بجماعة وادي المخازن

وثائق  تعمیر جدیدة

المركزیــة  المصالــح  مواكبــة  إلــى  باإلضافــة  الصفصــاف؛  جماعــة  مركــز  تھیئــة  تصمیــم  إعــداد  دراســة  فــي  الشــروع  تــم 
العمرانیــة  التھیئــة  توجیــه  مخطــط  إعــداد  لدراســة  المدینــة  وسیاســة  واإلســكان  والتعمیــر  الوطنــي  التــراب  إعــداد  لــوزارة 

للقطبین الحضریین سیدي قاسم وسیدي سلیمان التي أعطیت انطالقتھا بتاریخ 2017/10/02. 

التغطیة بالصور الجویة والتصامیم اإلرجاعیة

لمراكــز   )restitution( اإلرجاعیــة  التصامیــم  إنجــاز  مواصلــة  علــى   2017 ســنة  خــالل  الحضریــة  الوكالــة  عملــت 
الحــاج،  بوبكــر  ســیدي  والعنابســة(،  الصبیــح  )مركــزي  المناصــرة  بنمنصــور،  محمــد  ســیدي  مــن  لــكل  الترابیــة  الجماعــات 
الشــرادي(  عزیــب  عزوز)مركــز  وســیدي  ســلفات  صفصــاف،  مــن  لــكل  الترابیــة  الجماعــات  لمراكــز  كــذا  و  القنیطــرة،  بإقلیــم 

بإقلیم سیدي قاسم ومركز لال یطو بالجماعة الترابیة القصیبیة بإقلیم سیدي سلیمان على  مساحة 1854 هكتار. 
كمــا واكبــت الوكالــة الحضریــة الجماعــات الترابیــة في األشــغال الطبوغرافیة المختلفة وباألخــص تلك التي یكون الغایة منھا إنجاز أشــغال 

إعــادة الھیكلة. و نذكر منھــا : 
§ إنھاء األشغال الطبوغرافیة والبحوث العقاریة  الخاصة بدواویر الھماسیس و أوالد شكور بالجماعة الترابیة أوالد سالمة؛	

§ إنھاء األشغال الطبوغرافیة الخاصة بقطاع أوالد مالك  بمدینة سیدي سلیمان؛	
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§ والبحــوث 	 الطبوغرافیــة  األشــغال  إتمــام 
العقاریــة  الخاصــة بمركــز دار بلعامــري 
وأوالد عبــد الصــادق بالجماعــة الترابیــة دار 

بلعامــري؛

§ الخاصــة 	 الطبوغرافیــة  األشــغال  تحییــن 
المرضیــة   القریــة  و  الرتبیــة  بالقریــة 

الحوافــات؛ الترابیــة  بالجماعــة 

§ الطبوغرافیــة 	 األشــغال  مراقبــة  مواصلــة 
بقطاعــي  الخاصــة  العقاریــة  والبحــوث 
ــة  ــة الترابی ــرة بالجماع ــي كم ــة وبن البطابط

الكــداري؛ دار 

كمــا قامــت الوكالــة الحضریــة بمواكبة الجماعة الترابیة لموالي بوســلھام إلعطاء االنطالقة لألشــغال الطبوغرافیة والبحوث العقاریة الخاصة 
بأحیاء الزاویة والریاح والداللحة. 

سد وادي المخازن
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المشاریع المدروسة خالل سنة 2017: 
تمیزت أنشــطة التدبیر الحضري خالل ســنة 2017 بدراســة ما مجموعه 7952 ملف طلب ترخــیــــص، حظي منھا 7170 مـشـــروع 

بالموافقة أي بنســبة 90 %.  
وتتوزع هذه الملفات على الشكل التالي :  

الموافقالمشاریع مفتوحةالــرأي غیر الموافقالرأي  المجموعنســبة الرأي الموافقملفات 
المشاریع 
الصغرى

بالمائة678443432  947250

المشاریع 
الكبرى

بالمائة38621898  55702

بالمائة7170652130المجموع  907952

مقارنــة مــع حصیلــة ســنة 2016 والتــي عرفــت دراســة 7990 مشــروعا، یالحــظ خــالل ســنة 2017 اســتقرار العــدد اإلجمالــي 
للملفات التي تمت دراستھا سواء من طرف لجان الشباك الوحید لرخص التعمیر أو اللجان اإلقلیمیة للتعمیر. 

وتمثل المشاریع الصغرى 91 % من مجموع المشاریع المدروسة، علما أن نسبة الموافقة علیھا بلغت نسبة 94 % من مجموع الملفات التي 
تمت دراستھا في إطار  هذه المسطرة. 

الصغرى: المشاریع 

برســم نفس الفترة، درســت اللجن المختصة في إطار مســطرة المشــاریع الصغرى، 7250 مشــروعا منھا: 

6784 مشــروعا حصل على الرأي الموافق أي بنســبة 94 %	 
 434 مشــروعا حصل على الرأي غیر الموافق بنســبة 6 % 	 
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توزیع المشــاریع الصغرى المدروســة حســب الجماعات الحضریة والدوائر

الجماعات الترابیةاإلقلیم
أو الدوائر

الرأي 
الموافق

الرأي غیر 
الموافق

النسبة 
المائویة

ملفات مفتوحة أو تم 
المجموعإرجاء البت فیھا

القنیطرة

2668-97 %257791القنیطرة
951674 %63736المھدیة

862105 %9013ســوق األربعاء الغرب
944760 %71541دائرة أحــواز القنیطرة

بنمنصور 49-80 %3910دائرة 
85385 %7210دائــرة اللة میمونة

18-83 %153دائرة ســوق األربعاء الغرب
32-84 %275دائرة ســوق الثالثاء الغرب

سلیمان سیدي 
سلیمان 8510466 %39561سیدي 

924129 %1196ســیدي یحیى الغرب
893567 %50361دائرة ســیدي سلیمان

قاسم سیدي 

قاسم 844320 %27046سیدي 
الملحة 136-99 %1342جرف 
35-89 %314دار الكداري

بلقصیري 38-92 %353مشرع 
23-87 %203حد كورت
58-98 %571دائرة بھت

242-99 %2402دائــرة الغرب بني مالك
315-97 %30411دائرة الشراردة
951498 %47522دائرة ورغة

32-91 %293دائرة تالل الغرب
94327250 %6784434المجموع

ــتیفائھا للمالحظــات أو  ــة بمجــرد اس ــت مفتوحــة ســتحظى بالموافق ــي بقی ــات المرفوضــة أو الت ــن الملف ــد م ــى أن العدی ــر إل  ویذك
ــة. ــق الضروری ــتكمالھا بالوثائ اس
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الكبرى: المشاریع 
أما فیما یخص مســطرة المشــاریع الكبرى، فقد درســت اللجن المختصة 702 مشــروعا منھا: 

توزیع المشاریع الكبرى المدروسة حسب الجماعات الحضریة والدوائر

الجماعات الترابیةاإلقلیم
أو الدوائر

الرأي 
الموافق

النسبة 
المائویة

الرأي 
غیر 

الموافق

ملفات مفتوحة 
أو تم إرجاء البت 

فیھا
المجموع

القنیطرة

6111132370 %227القنیطرة
19-588 %11المھدیة

33-5515 %18سوق األربعاء الغرب
813121 %17دائرة أحواز القنیطرة

684322 %15دائرة بنمنصور
1410821 %3دائرة اللة میمونة

دائرة سوق األربعاء 
38418 %3الغرب

14517 %1دائرة سوق الثالثاء الغرب

سیدي 
سلیمان

32101334 %11سیدي سلیمان
44329 %4سیدي یحیى الغرب
1831117 %3دائرة سیدي سلیمان

سیدي 
قاسم

5913441 %24سیدي قاسم
4-502 %2حد كورت

2-501 %1دار الكداري
273511 %3مشرع بلقصیري

535215 %8جرف الملحة
5-801 %4دائرة بھت

455111 %5دائرة الغرب بني مالك
533415 %8دائرة الشراردة
434923 %10دائرة ورغة

575114 %8دائرة تالل الغرب
5521898702 %386المجموع

386 مشــروعا حصــل على  	 

         الرأي الموافق أي بنسبة 55 % 

218 مشــروعا حصــل على   	 

ــق   ف ا لمو ا ــر  غی ي  أ ــر ل ا          

بنسبة 31 %   

98 ملفــا بقــي مفتوحــا أو تم    	 

ــه      فی ــت  لب ا ء  جــا ر           إ

. %  1 4 بنســبة   



وتیرة إنتاج السكن:

یرتقب أن تفضي جمیع المشــاریع التي حصلت على موافقة مختلف اللجن المكلفة بدراســة طلبات البناء والتجزئات والمجموعات الســكنیة، 
إلــى إنتــاج أزیــد مــن 13.500 وحــدة ســكنیة إضافیــة و هــو ما سیســاهم في االســتجابة لحاجیــات المواطنین مــن مختلف أنواع الســكن 

باألقالیــم  الثالثــة.  

إحداث شبابیك وحیدة جدیدة، تكریس لسیاسة القرب وسعي لتقلیص آجال الترخیص  

ــرار  ــا للق ــرب، وتطبیق ــاء الغ ــوق األربع ــي وس ــیدي الطیب ــن لس ــن الترابیتی ــن الجماعتی ــكل م ــاء ب ــرة البن ــاع وتی ــا الرتف ــار مواكبتھ ــي إط ف
المشــترك لوزیــر التعمیــر وإعــداد التــراب الوطنــي ووزیــر الداخلیــة رقــم 2164.16 الصــادر بتاریــخ 12 یولیــوز 2016 والــذي 
عــوض الملحــق رقــم 1 المرفــق بالقــرار المشــترك رقــم 3213.13 الصــادر بتاریــخ 14 نونبــر 2013 المتعلــق بإحــداث الشــباك 
ــة إحــداث  ــة عملی ــة الحضری ــى مســتوى الجماعــات التــي یفــوق عــدد ســكانھا 50.000 نســمة، واكبــت الوكال ــد لرخــص التعمیــر عل الوحی

الشباك الوحید لرخص التعمیر على مستوى هاتین الجماعتین، واللذین مكنا من تكریس سیاسة القرب في معالجة طلبات.  

الشــباك  إطــار  فــي  الطیبــي  ســیدي  الترابیــة  بالجماعــة  البنــاء  طلبــات  دراســة  فــي  الشــروع  تــم   2017 یونیــو   14 ففــي 
 09 الخمیــس  یــوم  الغــرب  األربعــاء  ســوق  بمدینــة  الوحیــد  الشــباك  افتتــاح  تــم  فیمــا  الجماعــة،  بمقــر  إحداثــه  تــم  الــذي  الوحیــد 

نونبر 2017 وسط أجواء تفاؤلیة بأهمیة هذه الخطوة ومدى تأثیرها االیجابي على منھجیة الترخیص بالمدینة. 



50

دراسة طلبات االستثناء في میدان التعمیر

فــي إطــار الدوریــة الوزاریــة المشــتركة الصــادرة تحــت عــدد 31/10098 بتاریــخ 06 یولیــوز 2010 والمتعلقــة بتحدیــد شــروط 
ــة  ــنة 2017، بدراس ــالل س ــتثناءات خ ــة لالس ــة الجھوی ــت اللجن ــر، قام ــال التعمی ــي مج ــتثناءات ف ــن اس ــتثماریة م ــاریع االس ــتفادة المش اس

15 مشروعا استثماریا على صعید األقالیم الثالثة التابعة لنفوذ الوكالة الحضریة، حصلت 7 منھا على الرأي الموافق. 

توزیع ملفات طلبات االستثناء حسب الجماعات
عدد المشاریع الحاصلة على 

الموافقة المبدئیة
عدد 
الملفات الجماعة الترابیة

2 8 القنیطرة
1 1 المھدیة
1 1 سیدي سلیمان
1 2 عامر السفلیة
1 2 قریة بن عودة
1 1 القصیبیة
7 15 المجموع

توزیع الملفات السبعة  الحاصلة على الموافقة المبدئیة
حسب طبیعتھا

عدد الملفات نوعیة المشاریع
2 وحدات صناعیة
2 مرافق عمومي
1 مرفق سیاحي
1 تجزئة سكنیة
1 مشروع سكني

07 المجموع
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دراسة المشاریع االستثماریة في إطار اللجنة الجھویة لالستثمار 

ــة  ــا بالموافق ــروعا حظــي 18 منھ ــة 44 مش ــنة 2017 بدراس ــة خــالل س ــة الحضری ــت الوكال ــتثمار، قام ــة لالس ــة الجھوی ــار اللجن ــي إط ف
المبدئیة للجنة. وتمثل هذه المشاریع استثمارات تناهز 3600 ملیون درهم والتي ستمكن من خلق 7200 منصب شغل. 

توزیع ملفات طلبات االستثناء حسب األقالیم

مشاریع حصلت على 
الموافقة المبدئیة

صنف 
الفالحة

صنف
السیاحة

و األنشطة

صنف 
الخدمات
و المرافق

صنف
السكن

صنف 
الصناعة

عدد 
الملفات االقلیم

12 2 5 9 7 5 27 القنیطرة
5 - 0 6 0 3 9 سیدي قاسم
1 - 0 2 3 1 6 سیدي سلیمان

18 2 5 17 10 9 42 المجموع

الحصیلة اإلجمالیة لمراقبة أوراش البناء المفتوحة
الحصیلة اإلجمالیة للمخالفات المسجلة سواء في إطار مراقبة المطابقة  أو 

اللجنة اإلقلیمیة للیقظة
سنة 2017 اإلقلــــــیم

عدد المخالفات عدد الجوالت
1003 266 القنــیـطــرة

54 15 سیدي سلیمان
15 17 سـیـدي قـاسم

1072 298 المجموع

 298 ب  القیــام   2017 ســنة  خــالل  تــم  لقــد 
جولــة للمراقبــة، مــن طــرف اللجــان اإلقلیمیــة 
للیقظــة واللجــان الخاصــة بالوكالــة الحضریــة، 
منھــا  مخالفــة   1072 معاینــة  خاللھــا  تمــت 
ســیدي  بإقلیــم  و54  القنیطــرة  بإقلیــم   1003

سلیمان و15 بإقلیم سیدي قاسم. 



52

لجان المراقبة الخاصة بالوكالة الحضریة القنیطرة-سیدي قاسم-سیدي سلیمان

والموافــق   1414 األول  ربیــع  مــن   22 فــي  الصــادر   1.93.51 الشــریف  الظھیــر  بمقتضــى  لھــا  الموكولــة  المھــام  إطــار  فــي 
10 شــتنبر 1993 بمثابــة قانــون یتعلــق بإحــداث الــوكاالت الحضریــة وكــذا بمقتضــى القانــون 12.66 المتعلــق بمراقبــة وزجــر 
ــرف  ــي تع ــق الت ــي، وباألخــص المناط ــا التراب ــوع نفوذه ــة مجم ــى تغطی ــة عل ــة الحضری ــرص الوكال ــر، تح ــدان التعمی ــي می ــات ف المخالف

وتیرة بناء جد هامة بالمدن والتجمعات السكنیة ذات االستقطاب المرتفع وذلك فیما یخص مھام مراقبة وضبط المخالفات. 

ــل  ــن أج ــة م ــة الحضری ــة الخاصــة بالوكال ــة المراقب ــار لجن ــي إط ــوالت ف ــن الج ــة م ــام بمجموع ــنة 2017 القی ــالل س ــم خ ــد ت ــه، فق وعلی
ضبــط مــدى احتــرام المشــاریع للتصامیــم المرخصــة وتحســیس أصحابھــا بأهمیــة تنفیــذ المعاییــر التقنیــة والتعمیریــة الكفیلــة بتوفیــر 

منتوج جید یرقى إلى ضمان مشھد عمراني منسجم ومتناسق وذلك بإخبار السلطات المعنیة بالمخالفات المسجلة. 

 74 الثالثــة  األقالیــم  بمجمــوع   2017 ســنة  خــالل  الحضریــة  الوكالــة  بھــا  قامــت  التــي  الجــوالت  عــدد  وصــل  وقــد 
التخــاذ  اإلقلیمیــة  الســلطات  علــى  مراســالت  عبــر  ذلــك  بعــد  وإحالتھــا  مخالفــة   253 ضبــط  تــم  وخاللھــا  جولــة، 
مضبوطــة  معاییــر  علــى  بنــاءا  الجــوالت  عــدد  توزیــع  تــم  وقــد  مرتكبیھــا.  حــق  فــي  والقانونیــة  اإلداریــة  اإلجــراءات 

ترتكز أساسا على نسبة الملفات المدروسة والرخص المسلمة في شأنھا بكل جماعة ترابیة على حدة.  

عدد المخالفات المسجلة حسب اإلقلیم في إطار مراقبة المطابقة
سنة 2017

عدد المخالفاتاإلقلــــــیم عدد الجوالت
199 44 القنــیـطــرة
39 14 سیدي سلیمان
51 16 سـیـدي قـاسم

253 74 المجموع
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عدد المخالفات المسجلة حسب اإلقلیم في إطار اللجنة اإلقلیمیة للیقظة 
سنة 2017

عدد المخالفاتاإلقلــــــیم عدد الجوالت
804 222 القنــیـطــرة
15 1 سیدي سلیمان
- 1 سـیـدي قـاسم

819 224 المجموع

اللجن اإلقلیمیة للیقظة

للیقظــة،  اإلقلیمیــة  اللجــان  بمھــام  الرقــي  علــى  ســلیمان  ســیدي   - قاســم  ســیدي   - القنیطــرة  الحضریــة  الوكالــة  مــن  حرصــا 
المصالــح  مــع  والتنســیق  الضروریــة  والبشــریة  اللوجســتیكیة  بالوســائل  إمدادهــا  فــي  الفعالــة  المســاهمة  علــى  العمــل  تــم 

اإلقلیمیة المعنیة في تحدید النقط السوداء والتكتالت السكنیة التي یجب تكثیف عملیات المراقبة بھا. 

مخالفــة   819 ضبــط  خاللھــا  تمــت  جولــة،   224 الثــالث  األقالیــم  بمجمــوع   2017 ســنة  خــالل  الجــوالت  عــدد  وصــل  وقــد 
وإحالتھا بعد ذلك عبر مراسالت على السلطات اإلقلیمیة التخاذ اإلجراءات اإلداریة والقانونیة في حق مرتكبیھا. 

ــز،  أوالد  ــن اســبع، كری ــم القنیطــرة، همــت قطاعــات أوالد ب ــم تســجیلھا بإقلی ــي ت ــاء مــن أصــل 804 الت ــة بن ــإن 411 مخالف ولإلشــارة، ف
حماد، أوالد الدبة والسیاح بمدینة سوق األربعاء الغرب وذلك في إطار لجنة مختلطة عملت طوال ثالث أسابیع متتالیة.  
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تحدید الدواویر وتبسیط مساطر البناء بالوسط القروي

مســطرة  تبســیط  بخصــوص   2012 دجنبــر   25 بتاریــخ   21536 عــدد  المدینــة  وسیاســة  والتعمیــر  الســكنى  وزیــر  لدوریــة  تبعــا 
التدابیــر المتعیــن اتخاذهــا فــي إطــار المقاربــة  الترخیــص بالبنــاء للســكن فــي العالــم القــروي والتــي تنــص علــى مجموعــة مــن 
تعــرف ضغطــا عمرانیــا  التــي  الدواویــر  مــدارات  تحدیــد  آلیــة  القرویــة، ومنھــا  المجــاالت  فــي  والبنــاء  التعمیــر  لتأطیــر  الجدیــدة 
ــات  ــة بمقتضی ــة مرفوق ــط جوی ــي خرائ ــك ف ــق ذل ــر وتوثی ــن الدواوی ــة م ــد مجموع ــى تحدی ــة عل ــة الحضری ــح الوكال ــت مصال ــرا، عمل كبی

تنظیمیة ملزمة تم االتفاق بخصوصھا مع جمیع المتدخلین في عملیة دراسة طلبات رخص البناء بالوسط القروي. 
وقــد مكنــت هــذه الخطــوة وإن كانــت فــي بدایتھــا، مــن تجــاوز مجموعــة مــن المعیقــات التقنیــة التــي طالمــا اعترضــت عملیــة دراســة الملفــات 
مــن طــرف اللجنــة اإلقلیمیــة للتعمیــر والتــي ســتمكن ال محالــة مــن تحســین ظــروف عیــش الســاكنة مــن خــالل مســاعدتھا علــى إنجــاز مســاكنھا 
وفــق منھجیــة تراعــي كذلــك الرفــع مــن المنتــوج التعمیــري للتجمعــات الســكنیة وإمكانیــة التحكــم فــي توســعھا وهیكلتھــا إن اقتضــى الحــال.
وستعمل الوكالة الحضریة الحقا على تشجیع الجماعات الترابیة القرویة على االنخراط في مثل هذه المقاربات الشمولیة لدراسة جمیع مشاریع 
البنــاء بالعقــارات أو المحطــات الســكنیة التــي تقــل مســاحتھا عــن الھكتــار الواحــد، عــوض االســتمرار فــي القیــام بالمعاینــات المیدانیــة لكل طلب 

على حدة من طرف لجنة االستثناءات المنصوص علیھا بالمادة 35 من المرسوم التطبیقي للقانون 12-90 المتعلق بالتعمیر. 
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وفي هذا اإلطار، قامت الوكالة الحضریة خالل سنة 2017 بتحدید ما مجموعه 138 دوارا موزعة كالتالي:

عدد الدواویرالمصادق علیھاعدد الدواویر المحددةالجماعة الترابیة    اإلقلیم

القنیطرة

-20عامر السفلیة
-1حدادة

-9المناصرة
-5سیدي محمد بن منصور

1818بن منصور
-13مكرن

-2سوق الثالثاء الغرب
-2اللة میمونة
7018المجموع 1

سیدي سلیمان

55عامر الشمالیة
22أزغار
77بومعیز

66دار بلعامري
22القصیبیة
-2المساعدة

44أوالد بن حمادي
99أوالد حسین
1313الصفافعة

5048المجموع 2

سیدي قاسم

55سیدي محمد الشلح
22الخنیشات
55تاوغیات
22أوالد نوال
44لمرابیح

1818المجموع 3
13884المجموع اإلجمالي
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مذكرة المعلومات التعمیریة

اإلداریــة  الوثائــق  أهــم  مــن  وتعــد  للعقــارات،  العمرانــي  التخصیــص  تحدیــد  إلــى  التعمیریــة  المعلومــات  مذكــرة  تھــدف 
ســاعة    48 یتعــدى  ال  أجــل  فــي  طالــب  لــكل  ســلیمان  قاسم-ســیدي  القنیطرة-ســیدي  الحضریــة  الوكالــة  تمنحھــا  التــي 

عمل احتراما للقوانین المعمول بھا من جھة، وكذا لمعاییر منظومة الجودة الخاصة بالوكالة الحضریة. 

نسبة التطور ما بین 2016 و2017 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 اإلقلیم
% -18 260 316 268 349 419 369 303 القنیطرة
% -29 66 96 97 210 113 151 88 سیدي قاسم 
% -31 37 52 52 34 42 25 43 سیدي سلیمان
% -22 363 464 417 593 574 545 434 المجموع
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نالحــظ مــن خــالل مــا ســبق أنــه تــم تســجیل انخفــاض یناهــز 22 %  بیــن ســنتي 
2016 و2017 مــع اإلشــارة أن هــذه الوثیقــة لــم تعــد ملزمــة حیــن دراســة المشــاریع 
وذلــك بالرجــوع إلــى المرســوم عــدد 2.13.424 صــادر فــي 13 مــن رجــب 1434 
ــلیم  ــروط تس ــكل وش ــدد لش ــام المح ــاء الع ــط البن ــى ضاب ــة عل ــاي 2013( بالموافق )24 م
الرخــص والوثائــق المقــررة بموجــب النصــوص التشــریعیة المتعلقــة بالتعمیــر والتجزئــات 

العقاریة والمجموعات السكنیة وتقسیم العقارات والنصوص الصادرة لتطبیقھا. 

وســعیا مــن الوكالــة الحضریــة القنیطــرة- ســیدي قاســم- ســیدي ســلیمان إلــى الرفــع مــن جــودة 
ــل،  ــى التنق ــاء دون الحاجــة إل ــف الفرق ــن وكــذا مختل ــح بإمــكان المرتفقی ــد أصب خدماتھــا، فق
اإلســتفادة مــن الخدمــات الرقمیة المتمثلة فــي الخدمة اإللكترونیة لمذكــرة المعلومات التعمیریة 
و ذلــك فــي إطــار مواكبــة البرنامــج الحكومــي لرقمنــة الخدمــات اإلداریــة و بالتالــي التحــول 

إلى اإلدارة اإللكترونیة تماشیا مع التوجیھات الملكیة السامیة بھذا الخصوص. 

القنیطــرة- الحضریــة  للوكالــة  اإللكترونیــة  البوابــة  خــالل  مــن  بالذكر،أنــه  جدیــر 
وبطریقــة  باإلمــكان  أصبــح  (؛    www.auks.ma( ســلیمان  قاسم-ســیدي  ســیدي 

مبسطة ایداع طلب مذكرة المعلومات التعمیریة وكذا أداء الرسوم المستحقة. 

وتھــدف الوكالــة الحضریــة فــي هــذا الســیاق إلــى تحقیــق النجاعــة فــي التعامــل مــع طلبــات 
المواطنیــن وتزویدهــم بالمعلومــات التعمیریــة المطلوبــة فــي وقــت قیاســي و مواكبــة 
ــات  ــة لطلب ــة اإللكترونی ــي المعالج ــم الشــروع ف ــث ت ــة، حی ــة الحالی ــتجدات التكنولوجی المس

مذكرة المعلومات التعمیریة من خالل برنامج معلوماتي في هذا الخصوص. 



58

دراسة وتتبع الشكایات: 

الخطــب  مــن  والمســتلھمة  إلیھــم،  واإلنصــات  المواطنیــن  بشــكایات  االهتمــام  إلــى  الرامیــة  الوزاریــة  للتوجھــات  تبعــا 
الملكیة السامیة، تولي الوكالة الحضریة القنیطرة-سیدي قاسم- سیدي سلیمان عنایة خاصة بالشكایات الواردة علیھا. 

وفي هذا الصدد، توصلت المؤسسة خالل سنة 2017 بما مجموعه 168 شكایة، منھا 121 بإقلیم القنیطرة و24 بإقلیم سیدي قاسم و23 
بإقلیم سیدي سلیمان؛ مقارنة مع سنة 2016  التي توصلت خاللھا ب 203 شكایة ؛ حیث سجل انخفاضا ملحوظا في عدد الشكایات الواردة 

على الوكالة الحضریة. 
القانونیــة  اآلجــال  داخــل  ومعالجتھــا  دراســتھا  تمــت  حیــث  التعمیــر  مجــال  فــي  مختلفــة  مواضیــع  الشــكایات  هــذه  همــت  ولقــد 
بھــا  الجــاري  القوانیــن  تقتضیــه  لمــا  طبقــا  وذلــك  الالزمــة،  والتحریــات  المیدانیــة  بالبحــوث  القیــام  بعــد   90٪ بنســبة 

العمل في هذا المجال ووفقا لنظام معاییر الجودة المذكور. وتتوزع هذه الشكایات على الشكل التالي: 

توزیع الشكایات حسب نوعیتھا
مصدر الشكایة

المجمـوع البناء بدون ترخیص 
واإلشكاالت العقاریة التدبیر الحضري وثائق التعمیر

22 03 09 10 المؤسسات العمومیة
06 01 05 - الجمعیات والتعاونیات
01 - - 01 المھنیون

139 22 105 12 الخواص
- - - - الجالیة المغربیة

168 26 119 23 المجمـوع
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توفیر الـتـأطیر القانوني والتقني للمتدخلین في مجال التعمیر

التحسیس بمقتضیات الدوریة  المشتركة رقم  07-17 بشأن تفعیل مقتضیات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر  
      المخالفات في مجال التعمیر والبناء 

الدوریــة  إثــر صــدور  بفرقائھــا؛ وعلــى  الحضریــة  الوكالــة  تھــم عالقــة  التــي  الجدیــدة  القوانیــن  بمقتضیــات  التحســیس  فــي إطــار 
الصــادرة  المدینــة  والتعمیــر واإلســكان وسیاســة  الوطنــي  التــراب  إعــداد  الداخلیــة ووزارة  بیــن وزارتــي  المشــتركة   17-07 رقــم 
ــاء،  ــر والبن ــال التعمی ــي مج ــات ف ــر المخالف ــة و زج ــق بمراقب ــم 66.12 المتعل ــون رق ــات القان ــل مقتضی ــت 2017، لتفعی ــح غش ــي فات ف
تــم تنظیــم لقــاءات تواصلیــة لفائــدة المنظومــة المحلیــة علــى صعیــد عمالــة القنیطــرة، عمالــة ســیدي ســلیمان وكــذا عمالــة ســیدي 
قاســم، وذلــك مــن أجــل تســلیط الضــوء علــى مقتضیــات هــذه الدوریــة التــي تضمنــت مجموعــة مــن اإلجــراءات المســطریة ترمــي 
إلــى توضیــح وتفســیر بعــض المقتضیــات القانونیــة عنــد تفعیلھــا مــن طــرف المنظومــة المحلیة،حیــث تــم تقســیم المقتضیــات التــي 
ال  تنظیمیة ومقتضیــات  نصــوص  بإصــدار  تنزیلھــا  یرتبــط  الدوریة،مقتضیــات  هــذه  فــي  نوعیــن  إلــى   66.12 القانــون  بھــا  جــاء 

یرتبط تنزیلھا بإصدار نصوص تنظیمیة و هي التي شكلت القسط األوفر في تفسیر وتوضیح كیفیة تنزیلھا في الدوریة.  

 اللقــاء التواصلــي المنظــم بمقــر عمالــة ســیدي قاســم بتاریــخ 2017/09/20
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اللقــاء التواصلــي المنظــم بمقــر عمالــة ســیدي ســلیمان بتاریــخ 2017/10/26

اللقــاء التواصلــي المنظــم بمقــر جامعــة ابــن طفیــل بتاریــخ 2017/11/30

وقــد شــكلت هــذه اللقــاءات، فرصــة لإلنصــات  لمختلــف الفرقــاء المعنییــن بشــأن مــا جــاءت بــه هــذه الدوریــة فــي أفــق التفعیــل 
الزجــر  المراقبــة و  الترخیــص ومنظومــة  بیــن منظومــة  الفصــل  بلورتــه  إبــان  الــذي توخــى   ،12-66 القانــون  لمقتضیــات  الســلیم 
و  والبنــاء.  التعمیــر  میــدان  فــي  والجــودة   الســالمة  شــروط  توفیــر  أجــل  مــن  المتدخلیــن  بیــن  المســؤولیات  بتوضیــح  وذلــك 

كذا تنزیل مبدأ ربط المسؤولیة بالمحاسبة من خالل تجاوز االختالالت والنواقص التي كانت تشوب منظومة المراقبة. 
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االستشارات القانونیة:

توصلــت الوكالــة الحضریــة القنیطرة-ســیدي قاسم-ســیدي ســلیمان خــالل ســنة 2017 بمــا مجموعــه 40 استشــارة، منھــا 22 بإقلیــم 
ــة  ــل دور الوكال ــار تفعی ــي إط ــارات ف ــذه االستش ــل ه ــث تصــب مجم ــلیمان، حی ــیدي س ــم س ــم و14 بإقلی ــیدي قاس ــم س ــرة و04 بإقلی القنیط
ــي  ــا ف ــة منھ ــا، محاول ــة لنفوذه ــة التابع ــة للجماعــات الترابی ــذه الوكال ــا ه ــي تقدمھ ــة الت ــة والقانونی ــة التقنی ــي المصاحب ــل ف ــة المتمث الحضری

إیجاد الحلول المالئمة والصیغ التوافقیة لبعض اإلشكاالت التعمیریة  وذلك تطبیقا للقوانین المعمول بھا في مجال التعمیر.  

تتبع المنازعات اإلداریة المعروضة على المحاكم

تحــرص الوكالــة الحضریــة علــى متابعــة ملفــات المنازعــات المعروضــة أمــام المحاكــم والتــي تھــم مجــال اختصاصھــا محاولــة منھا 
فــي اســتنباط مواطــن الخلــل مــن خــالل قــراءة األحــكام الصــادرة في هذا الشــأن واالســتفادة منھا فــي نوازل مشــابھة من خالل 

تدبیرهــا الیومــي للملفــات المعروضــة علیھــا. 

وفــي هــذا الســیاق، وبصفتھــا جھــازا إداریــا وتقنیــا مختصــا فــي میــدان التعمیــر والبنــاء، فــإن هــذه المحاكــم تســتأنس بــرأي الوكالــة الحضریــة 
وكــذا بكافــة الوثائــق المتوفــرة لدیھــا أثنــاء البــت فــي القضایــا المعروضــة علیھــا، وخاصــة تلــك المتعلقــة منھــا بملفــات إلغــاء القــرارات اإلداریة 

الصادرة عن رؤساء المجالس الجماعیة والمتمثلة في رخص البناء والتجزیئ وإحداث المجموعات السكنیة وتقسیم العقارات. 
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المشاركة في العدید من الملتقیات
على المستوى المحلي: 

األبواب المفتوحة والیوم الوطني للمھاجر:  ○

الفــرص  العالــم:  مغاربــة  »اســتثمارات  شــعار:  تحــت   2017 غشــت   10 بتاریــخ  المنظــم  للمھاجــر  الوطنــي  بالیــوم  احتفــاء 
والتحدیــات«، شــاركت الوكالــة الحضریــة فــي التظاهــرات المنظمــة مــن طــرف عمــاالت أقالیــم القنیطــرة وســیدي ســلیمان وســیدي 
قاســم وبالخصــوص مــن خــالل تھیئــة أروقــة تقــدم اإلجــراءات المعــدة لمغاربــة العالــم واألدوات التواصلیــة والتبســیطیة لمســاطر 

 الترخیص في مجال التعمیر والبناء وكذا طریقة االطالع عبر شبكة اإلنترنت على وثائق التعمیر المصادق علیھا. 
كما تم استقبال بعض أعضاء الجالیة المغربیة المقیمة بالخارج بأروقة الوكالة الحضریة واإلنصات لطلباتھم والسھر على االستجابة لھا. 

صــور لالحتفــال بالیــوم الوطنــي للمھاجــر بــكل مــن القنیطــرة وســیدي ســلیمان وســیدي قاســم بتاریــخ 10 غشــت 2017



المساھمة في الیوم الدراسي  والتواصلي حول تصمیم  تھیئة  المھدیة ○

إعــداد  یخــص  فیمــا  الترابیــة  للجماعــات  والتقنــي  القانونــي  التأطیــر  توفیــر  بھــدف 
وثائــق التعمیــر واســتجابة لطلــب رئیــس جماعــة المھدیــة، شــاركت الوكالــة الحضریــة 
طــرف  مــن  المنظــم  الدراســي  الیــوم  فــي  ســلیمان،  قاسم-ســیدي  بالقنیطرة-ســیدي 
ومقاربــة  الفــرص  وتكافــئ  المســاواة  هیئــة  مــع  بشــراكة  للمھدیــة  البلــدي  المجلــس 

النوع حول »مشروع تصمیم التھیئة« وذلك یوم الخمیس 12 أكتوبر2017. 
القنیطــرة  إقلیــم  عمالــة  عــن  ممثلیــن  بحضــور  الدراســي  الیــوم  هــذا  أشــغال  وتمیــزت 
وجمعیــات  الجماعــة  مستشــاري  إلــى  باإلضافــة  الالممركــزة  المصالــح  وبعــض 

المجتمع المدني بالمھدیة وكذا وسائل اإلعالم الوطنیة والجھویة والمحلیة. 
وتضمنت مشاركة الوكالة الحضریة عرضا خالل الجلسة الصباحیة بشأن توجھات المخطط المدیري لتوجیه التھیئة العمرانیة للقنیطرة الكبرى 
بالنســبة لجماعة المھدیة وكذا توجھات التھیئة المنصوص علیھا في مشــروع تصمیم تھیئة الجماعة والذي یوجد حالیا في مرحلة البحث العلني 

ومداوالت المجلس الجماعي باإلضافة إلى تأطیر أشغال ورشة العمل التي خصصت للتعمیر واالقتصاد عشیة ذات الیوم .  



 على المستوى الدولي:

المساھمة في الوفد الرسمي لعمالة إقلیم القنیطرة خالل زیارة منطقة كامارك بفرنسا ○

الوكالــة  الترابیــة لمــوالي بوســلھام وجھــة حــوض بوتیــت كامــارك بفرنســا، شــاركت  بیــن الجماعــة  اتفاقیــة الشــراكة  فــي إطــار 

خــالل  القنیطــرة  إلقلیــم  الممثــل  الرســمي  الوفــد  إطــار  فــي  الحضریــة 
الفتــرة مــا بیــن 23 إلــى 27 أكتوبــر 2017 والــذي قــام بزیــارة لھــذه 
ــص  ــا یخ ــن فیم ــن الطرفی ــاون بی ــة التع ــس عالق ــد تكری ــك قص ــة وذل المنطق

حمایــة وتثمیــن المنطقة الرطبــة للمرجــة الزرقــاء بمــوالي بوســلھام. 

 المشاركة في أشغال المنتدى الحضري العالمي التاسع بمدینة كواال لومبور بمالیزیا  ○

ترأســته  الــذي  الرســمي،  المغربــي  الوفــد  ضمــن  ســلیمان  قاسم-ســیدي  القنیطرة-ســیدي  الحضریــة  الوكالــة  شاركــت 
فــي  المدینــة،  وسیاســة  باإلســكان  المكلفــة  الدولــة  كاتبــة  الســیدة 
كــواال  بمدینــة  التاســع  العالمــي  الحضــري  المنتــدى  أشــغال  و  فعالیــات 
مــدن  شــعار  تحــت   2018 فبرایــر   13 إلــى   7 مــن  بمالیزیــا  لومبــور 
كیوتــو  إعــالن  عــن  الجدیدة المنبثقــة  الحضریــة  الخطــة  تنفیــذ   :2030

بشــأن المدن والمســتوطنات البشــریة المســتدامة للجمیع.  

ــرواق  ــتقبال زوار ال ــى تنشــیط واس ــة عل ــة الحضری ــل الوكال ــد ســھر ممث ولق
الحضریــة  الرطبــة  المناطــق  حــول  عــرض  تقدیــم  تــم  كمــا  المغربــي؛ 
مرجــة  تجربــة  مــن  انطالقــا  المســتدام  الحضــري  التخطیــط  وتحدیــات 
الفــوارات بمدینــة القنیطــرة المصنفــة بدایــة شــھر فبرایــر الحالــي علــى 
الالئحــة العالمیــة رامســار للمناطــق ذات األهمیــة الطبیعیــة والتــي وقعــت 

الوكالــة الحضریــة بخصوصھــا مذكــرة تفاهــم فــي فاتــح فبرایــر 2018. 
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التواصل:

عملت الوكالة الحضریة القنیطرة- سیدي قاسم-سیدي سلیمان خالل سنة 2017 على إنجاز برنامج عمل سنوي للتواصل وذلك على المستوى 
الداخلي وكذا الخارجي. 

التواصل الداخلي: 
ــي : ــا یل ــت فیم ــة تمثل ــم أنشــطة تواصلی ــة خــالل ســنة 2017 بتنظی ــة الحضری  قامــت الوكال

- عقــد اجتماعــات تنســیقیة وكذا اجتماعات ٕاخباریة على مســتوى كل     
            مكونات الوكالة الحضریة؛

- تنظیم یوم دراســي لتقییم نتائج ســنة 2016 وتقدیم ومناقشــة برامج      
   عمل مختلف المدیریات برسم سنة 2017.

- إصــدار نشــرة إخباریة رقمیــة داخلیة متعلقــة بالمدیریة المالیة    
   واإلداریــة تســمح بتتبع أنشــطة المدیریة ومتابعــة تنفیذ برنامج  
  عملھــا. وذلــك فــي أفق تعمیم هذه النشــرة علــى كافة مدیریات 

  الوكالة الحضریة

التواصل الخارجي واالنفتاح على المتدخلین والمرتفقین: 

قامت الوكالة الحضریة خالل نفس السنة بـ:
-  إعطــاء االنطالقــة إلعداد نســخة جدیدة لموقع الویب ؛  

- إصدار العدد 12 لنشــرة التواصل »رســالة الوكالة الحضریة«     
   ســاهم فیھا مجموعة من الشــركاء. 

غــالف العدد 12 من نشــرة تواصــل الوكالة الحضریة 
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تدبیر األرشیف

وفــق مــا یقتضیــه القانــون 69-99 لألرشــیف ، قامــت الوكالــة الحضریــة خــالل ســنة 2017 وبتنســیق مــع مؤسســة أرشــیف المغــرب بــــتحیین 
التصمیــم العــام لألرشــفة الخــاص بوثائــق الوكالــة الحضریــة، وكــذا التصامیم المفصلــة الخاصة بكل فئة مــن الوثائق على حــدة، وفقا لمالحظات 

مؤسسة أرشیف المغرب، كما تم تزوید وحدات األرشیف بالتجھیزات الالزمة لضمان حفظ جید لمختلف أنواع الوثائق. 

النظام المعلوماتي لدراسة وتتبع أنشطة التدبیر الحضري

تماشــیا مــع التوجیھــات الملكیــة الســامیة لصاحــب الجاللــة الملــك محمــد الســادس نصره هللا وأیــده المتضمنة في الخطــاب الملكي الســامي بتاریخ 
14 أكتوبر 2017 والمتعلقة بتعمیم اإلدارة اإللكترونیة بطریقة مندمجة، وفي إطار الجھود الحثیثة لإلدارة الجدیدة للوكالة الحضریة والرامیة 
إلــى تحدیــث آلیــات العمــل علــى مســتوى الوكالــة الحضریــة وتحســین الخدمــات المقدمــة لشــركائھا ومرتفقیھــا، تــم إعــداد نظــام معلوماتــي جدید 

لدراسة وتتبع أنشطة التدبیر الحضري بكل من مقرها بمدینة القنیطرة وكذا بملحقتیھا بمدینتي سیدي سلیمان وسیدي قاسم. 
 

وسیمكن هذا النظام من التتبع اإللكتروني لدراسة المشاریع الكبرى التي تتوصل بھا الوكالة الحضریة إما بالطریقة العادیة بعد توجیھھا من طرف 
الجماعات الترابیة إلى مصالحھا المعنیة أو بطریقة المادیة بالنســبة للشــباك الوحید للترخیص في میدان التعمیر بكل من جماعة القنیطرة وســیدي 

قاسم.  كما سیمكن هذا النظام من المعالجة اإللكترونیة لطلبات مذكرات المعلومات التعمیریة والتحكم أكثر في أجل تسلیمھا. 

وبالتالــي  الكبــرى  المشــاریع  لدراســة  المخصصــة  الزمنیــة  للمــدة  نوعــي  تقلیــص  مــن  المعلوماتــي  النظــام  هــذا  وســیمكن 
تحسین مؤشر  جودة مناخ األعمال Doing Business والدفع بعجلة االستثمار والتنمیة. 
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ترسیخ نظام إدارة الجودة: عماد لتحسین الحكامة المؤسساتیة بالوكالة الحضریة

انســجاما مــع التوجھــات العامــة لدســتور 2011 المرتبطــة بتوفیــر خدمــة ذات جــودة عالیــة لمرتفقــي اإلدارات العمومیــة، وتنفیــذا 
ــة  ــن الوالی ــى م ــنة التشــریعیة األول ــن الس ــى م ــدورة األول ــاح ال ــبة افتت ــه بمناس ــي الخطــاب الموج ــة ف ــامیة المتضمن ــة الس ــات الملكی للتعلیم
التشــریعیة العاشــرة بتاریــخ 14 أكتوبــر 2016 والمتعلقــة بضــرورة التحلــي بــروح الوطنیــة والمســؤولیة، مــن أجــل بلــورة حلــول حقیقیــة 
ــیدي  ــة القنیطرة-س ــة الحضری ــدت الوكال ــن، اعتم ــا للمواطنی ــي تقدمھ ــات الت ــودة الخدم ــن ج ــع م ــة، والرف ــق اإلداری ــل المراف ــاء بعم لالرتق
قاسم-ســیدي ســلیمان لتجویــد خدماتھــا علــى منظومــة إلدارة الجــودة، تغطــي جمیــع أنشــطتھا فــي إطــار 14 عملیــة مســطریة وذلــك 

بعد حصولھا منذ سنة 2012 على شھادة الجودة حسب المواصفة القیاسیة الدولیة إیزو 9001 حسب صیغة 2008. 
وفي هذا اإلطار، تمكنت الوكالة الحضریة یوم الجمعة 28 أبریل 2017 من االحتفاظ بھذه الشھادة للسنة الخامسة على التوالي. 

هذا، وتعتزم الوكالة الحضریة القنیطرة-ســیدي قاسم-ســیدي ســلیمان خالل ســنة 2018 العمل على ترســیخ منظومة الجودة باالنتقال إلى 
صیغــة 2015 للمواصفــة القیاســیة الدولیــة إیــزو 9001 وذلــك بتحییــن عملیاتھــا ومســاطرها، ومالءمتھــا مع مســتجدات هــذه الصیغة 

وباألســاس تلــك المتعلقــة بتدبیــر المخاطــر. 
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التخطیط الحضري

ســطرت الوكالة الحضریة للقنیطرة-ســیدي قاسم-ســیدي ســلیمان خالل ســنة 2018، تتبع 26 وثیقة  تعمیر موزعة على مجموع تراب 
اإلقلیــم. وفیمــا یلــي جداول تبین نوعیة وثائق التعمیر وكذا الوضعیة المرتقبة.

تصامیم تھیئة في مرحلة المصادقة :

یرتقب خالل سنة 2018 أن تتم المصادقة على 08 تصامیم تھیئة وفق الجدول أسفله:

الوضعیة المرتقبة نوعیة الوثیقة التعمیریة

المصادقة

تصمیم تھیئة المھدیة

08 تصامیم تھیئة

تصمیم تھیئة مركز سیدي عالل التازي بجماعة سیدي عالل التازي
تصمیم تھیئة مركز حد والد جلول بجماعة بنمنصور

تصمیم تھیئة جماعة دار الكداري
تصمیم تھیئة مركز مصباح الرویف بجماعة  بحارة أوالد عیاد

تصمیم تھیئة مركز اللة میمونة بجماعة اللة میمونة
تصمیم تھیئة مدینة سیدي سلیمان

تصمیم تھیئة مركز جماعة دار بلعامري
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تصامیم تھیئة في مرحلة البحث العمومي ومداوالت المجالس:

یرتقب خالل ســنة 2018 إحالة )12( اثني عشــر تصمیم تھیئة على مســطرة البحث العمومي ومداوالت المجالس. ویتعلق األمر ب:

الوضعیة المرتقبة نوعیة الوثیقة التعمیریة

مسطرة البحث 
العمومي ومداوالت 

المجالس

تصمیم تھیئة القنیطرة- الشلیحات

12 تصمیم تھیئة

تصمیم تھیئة سیدي یحیى الغرب
تصمیم تھیئة مركز عین عریس بجماعة الحدادة

تصمیم تھیئة مركز سیدي الطیبي

تصمیم تھیئة مركز سیدي عیاش بجماعة أوالد سالمة

تصمیم مركز المكرن بجماعة المكرن

تصمیم تھیئة مركز أوالد بورحمة بجماعة عامر السفلیة 

تصمیم تھیئة مركز موالي بوسلھام

تصمیم تھیئة مركز كتامة بجماعة وادي المخازن  
تصمیــم التھیئــة القطاعــي لمحطــة القطــار الفائــق الســرعة 

بالقنیطــرة
تصمیم تھیئة مركز الصفصاف بجماعة الصفصاف

تصمیم تھیئة جماعة أحد كورت
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إحالة تصامیم تھیئة على مسطرة اجتماع اللجنة التقنیة المحلیة:

یرتقــب خــالل ســنة 2018 إحالــة  )03( ثالثــة تصامیم تھیئة على مســطرة اجتماع  اللجنــة التقنیة المحلیة. ویتعلق األمر ب:

الوضعیة المرتقبة نوعیة الوثیقة التعمیریة

مســطرة اجتمــاع اللجنة 
ــة المحلیة التقنی

تصمیم تھیئة مركز الصبیح بجماعة المناصرة

تصمیم تھیئة مركز العنابسة بجماعة المناصرة03 تصامیم تھیئة

تصمیم تھیئة  مركز جماعة سیدي محمد بنمنصور

إعطاء انطالقة دراسات تصامیم تھیئة جدیدة:
یرتقب ســنة 2018 إعطاء االنطالقة لدراســات )03( تصامیم تھیئة جدیدة. ویتعلق األمر ب:

تصمیــم تھیئة مركز اللــة یطو بجماعة القصیبیة؛	 
تصمیــم تھیئة مركــز الكحیوات بجماعة الرمیالت؛	 
تصمیــم نمو التكتــالت القرویة لمركز جماعة تكنة.	 

1- تأھیل األنسجة العمرانیة والرقي بالمشھد الحضري :

ســتعمل الوكالة الحضریة القنیطرة-ســیدي قاســم في برنامج عملھا برســم ســنة 2018 على اســتكمال كل من الدراسات التالیة :
میثاق الھندســة المعماریة والعمرانیة والمنظور الحضري لمدینة ســیدي قاســم،- 
میثاق الھندســة المعماریة والعمرانیة والمنظور الحضري لمدینة ســیدي ســلیمان؛- 
میثاق الھندســة المعماریة والعمرانیة والمنظور الحضري لمدینة ســوق األریعاء الغرب،- 
میثــاق الھندســة المعماریة والعمرانیــة والمنظور الحضري للمھدیة،- 
تھیئة ضفاف المرجة الزرقاء و إعداد میثاق الھندســة المعماریة والمشــھدیة بمركز موالي بوســلھام،- 
التأهیل الحضري لقطاعي اكریز وأوالد بن الســبع بجماعة ســوق األربعاء الغرب؛- 
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التأهیــل الحضري لقطاع الدشــرة بجماعة اللة میمونة؛- 
التأهیل الحضري لألحیاء البقباقة والعبد ســالمیة والمســجد بمركز عرباوة؛- 
إعــادة هیكلــة قطاع الظھور لكبار بجماعة عامر الســفلیة؛- 
إعادة هیكلة دواري كرینات الواد وســالطنة الواد بمركز جماعة زیرارة؛- 
إعادة هیكلة دوار أوالد الضرید بجماعة الشــبانات؛- 

كما سیتم إعطاء انطالقة للدراسات التالیة : 
التأهیل الحضري لألحیاء الغربیة لمدینة ســیدي ســلیمان؛- 
التأهیل الحضري لحي شــانطي بمدینة ســیدي یحیى الغرب؛- 
التأهیــل الحضــري ألحیاء القطــاع 1و2 والبطابطة وبني كمرة بجماعة دار الكداري؛- 
التأهیــل الحضــري لقطاعات الزاویة والریاح وداللحة بحماعة موالي بوســلھام؛- 
إعــادة هیكلــة دواري القریة الرتبیة والقریــة المرضیة بجماعة الحوافات؛- 
إعــادة هیكلــة 3 قطاعات )وادي الذهب والحوارتة والمســیرة( بجماعة أزغار؛- 
إعــادة هیكلــة 4 قطاعــات )عزیــب صودیا والنجاجعة وأوالد الریاحي وأوالد بوطیب( بمركز جماعة ســوق الثالثاء الغرب؛- 

2- الدراسات الخاصة  :
سیتم الشروع في الدراسات التالیة  :

تأهیل مركز موالي بوســلھام،- 
التجدید الحضري للمنطقة الصناعیة القدیمة لســیدي ســلیمان،- 
دراســة القابلیــة للتعمیر لمجــال تھیئة مركز جماعة دار بلعمري، - 
دراســة القابلیــة للتعمیر للمنطقة المخصصة لمشــروع المدینــة اإلیكولوجیة بمدینة القنیطرة.- 
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األنشطة القانونیة والعقاریة
التغطیة بالصور الجویة والتصامیم اإلرجاعیة. 1

تــراب  تغطیــة  بتعمیــم  المتعلــق  الشــق  خاصــة   ،2021-2017 للفتــرة  الحضریــة  الوكالــة  برنامــج  تفعیــل  إطــار  فــي 
علــى   2018 ســنة  خــالل  الحضریــة  الوكالــة  ســتعمل  التعمیــر،  وثائــق  بدراســات  تدخلھــا  لمجــال  التابعــة  األقالیــم 

تحیین التصمیم اإلرجاعیي لمركز الجماعة الترابیة موالي بوسلھام في أفق مراجعة تصمیم تھیئته. 

نشر وتعمیم وثائق التعمیر عبر االنترنت. 2

اســتكماال لــورش نشــر وتعمیــم وثائــق التعمیــر عبــر االنترنــت التــي تمت مباشــرته ســنة 2016، تعتزم الوكالة الحضریة ســنة 2018 الشــروع 
فــي نشــر جمیــع وثائــق التعمیــر المصــادق علیھــا )32 تصمیــم تھیئــة و4 مخططات لتوجیــه التھیئة العمرانیــة( على موقعھــا اإللكتروني  وكذلك 

تلك التي من المرتقب أن تتم المصادقة علیھا خالل هذه السنة )7 تصامیم تھیئة و 1 مخطط توجیه التھیئة العمرانیة(.  

تحدید الدواویر وتبسیط مساطر البناء بالوسط القروي. 3

مواصلــة لــورش تحدیــد الدواویــر، ســتعمل الوكالــة الحضریــة خــالل ســنة 2018   علــى تحدیــد مــا ال یقــل عــن 50 تجمعــا قرویــا مــن مختلــف 
الجماعــات الترابیــة باألقالیــم الثالثــة التابعــة لنفــوذ هــذه الوكالــة، وذلــك وفــق مقاربــة تشــاركیة مندمجــة ورؤیــة تنمویــة مســتدامة تھــدف لتأطیــر 
وتحســین اإلطار المبني بالوســط القروي وتبســیط مســاطر البناء مع مراعاة الخصوصیات المحلیة وشــروط التنمیة المســتدامة المتمثلة أساسا في 

الحفاظ على الموارد الطبیعیة خاصة الفالحیة منھا لما یمثله هذا القطاع من أهمیة بالغة في بنیة االقتصاد المحلي والوطني.   

بلورة رؤیة واستراتیجیة الوكالة الحضریة الرقمیة في أفق 2021

ــي  ــده ف ــره هللا وأی ــادس نص ــد الس ــك محم ــة الم ــب الجالل ــاه صاح ــذي ألق ــامي ال ــاب الس ــي الخط ــة ف ــة المتضمن ــات الملكی ــا للتوجیھ تطبیق
والرامــي   ،2016 أكتوبــر   14 بتاریــخ  العاشــرة  التشــریعیة  الوالیــة  مــن  األولــى  التشــریعیة  الســنة  مــن  األولــى  الــدورة  افتتــاح 
إلــى ضــرورة تعمیــم اإلدارة اإللكترونیــة كمدخــل أساســي لضمــان النجاعــة اإلداریــة التــي مــن شــأنھا النھــوض بالتنمیــة، وجلــب 
االســتثمار الوطنــي واألجنببــي، وتعزیــز الثقــة التــي یحظــى بھــا المغــرب، وفــي إطــار المحــور المتضمــن فــي البرنامــج الحكومــي 
والمتعلــق بتعزیــز قیــم النزاهــة والعمــل علــى إصــالح اإلدارة وترســیخ الحكامــة الجیــدة، تعتــزم الوكالــة الحضریــة القنیطرة-ســیدي 

قاسم-سیدي سلیمان ابتداء من سنة 2018 بلورة رؤیة واستراتیجیة الوكالة الحضریة الرقمیة في أفق 2021. 
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وتســتھدف هذه الرؤیة وهذه االســتراتیجیة  تطویر وتحدیث آلیات جدیدة من شــأنھا مواكبة تنزیل الجھویة المتقدمة والورش الوطني لالمركزیة 
والالتمركز وإلى تحسین مناخ االستثمار وكذا إلى تبسیط المساطر والرقي باألداء وبالخدمات المقدمة للشركاء والمواطنین. 

عبــر  للمجــاالت  الرقمــي  التحــول  مواكبــة  علــى  االســترتیجیة  هــذه  تفعیــل  خــالل  مــن  الحضریــة  الوكالــة  ســتعمل  وعلیــه، 
مخططــات  إعــداد  فــي  المســاهمة  الجغرافیــة،  المعلومــات  نظــم  إعــداد  األنترنیــت،  علــى  التعمیــر  وثائــق  نشــر  و  تعمیــم 

مدیریة رقمیة لبعض المدن، إنجاز تطبیقات للھواتف الذكیة وكذا اعتماد تجربة المدن الذكیة. 
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ستعمل الوكالة الحضریة خالل الفترة الممتدة ما بین 2019 و2021 على إنجاز العملیات المبرمجة في إطار العقد البرنامج،  وذلك كالتالي:

2021 2020 2019 إرساء سیاسة حضریة متجددة األھداف اإلستراتیجیة
التغطیة بوثائق التعمیر األھداف الخاصة

سة
درا

 ال
مام

وإت
ز 

جا
إن

مخطط توجیه التھیئة العمرانیة سیدي سلیمان-سیدي قاسم )*(

العملیات المبرمجة

برسم 2021-2019

تصمیم تھیئة القنیطرة
تصمیم تھیئة سیدي الطیبي

تصمیم تھیئة أوالد بورحمة )جماعة عامر السفلیة(
تصمیم تھیئة المكرن

تصمیم تھیئة المنطقة المحیطة بمحطة القطار بالقنیطرة
تصمیم تھیئة عین عریس )جماعة الحدادة(

تصمیم تھیئة مركز موالي بوسلھام )جماعة موالي بوسلھام( 
تصمیم تھیئة مركز كتامة )جماعة وادي المخازن(

تصمیم تھیئة الصبیح  )جماعة لمناصرة(
تصمیم تھیئة العنابسة )جماعة لمناصرة(

تصمیم تھیئة مركز جماعة سیدي محمد بنمنصور
تصمیم تھیئة مركز اللة یطو )جماعة القصیبیة(
تصمیم تھیئة مركز الكحیوات )جماعة ارمیالت(

تصمیم  نمو  مركز جماعة تكنة

إنجاز وإتمام 
الدراسة

انطالق 
الدراسة

تصمیم تھیئة عزیب الشرادي )جماعة اوالد عزوز(

تصمیم نمو مركز سلفات

)*( مشروع ممول من طرف الوزارة
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2021 2020 2019 إعداد خرائط القابلیة للتعمیر األھداف الخاصة
إنجاز وإتمام 

الدراسة

دراســة القابلیــة 
لمركــز  للتعمیــر 

بلعامــري دار 

دراسة القابلیة للتعمیر لمنطقة حلقة سبو بالقنیطرة

العملیات المبرمجة 
2021-2019

انطالق 
الدراسة دراسة القابلیة للتعمیر إلقلیم القنیطرة )*(

مواكبة تفعیل وثائق التعمیر األھداف الخاصة

إنجاز وإتمام الدراسة المشــمولة  للمناطــق  الھیكلــة  إعــادة  دراســات  إنجــاز 
80 ھكتــار ســنویا بمعــدل  التعمیــر  بوثائــق 

العملیات المبرمجة 
2021-2019

 دراسات خاصة

إنجاز وإتمام الدراسة انطالق 
الدراسة

التجدیــد الحضــري للمنطقــة المحیطــة بمحطــة القطــار 
ــم ــیدي قاس س العملیات المبرمجة 

إنجاز وإتمام 2021-2019
الدراسة انطالق الدراسة التجدیــد الحضــري للمنطقــة المحیطــة بمحطــة القطــار 

ــیدي ســلیمان س
)*( مشروع ممول من طرف الوزارة
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2021 2020 2019 تحسین اإلطار المبني بالوسط القروي األھداف اإلستراتیجیة
تفعیل برنامج المساعدة المعماریة المجانیة بالعالم القروي األھداف الخاصة

إعداد تصامیم ھیكلة وتأھیل التجمعات القرویة في إطار شراكة مع الجھة و الجماعات
إنجاز 
وإتمام 
الدراسة

انطالق 
الدراسة

 تصامیم إعادة ھیكلة دواویر بریویكة واوالد دواد بجماعة 
الخنیشات

إنجاز 
وإتمام 
الدراسة

انطالق 
الدراسة

 میثاق الھندسة المعماریة و التعمیریة والمشھدیة للمحور 
الطرقي الرئیسي لمركز سیدي عالل التازي

إنجاز 
وإتمام 
الدراسة

انطالق 
الدراسة

میثاق الھندسة المعماریة و التعمیریة والمشھدیة للمحور 
الطرقي الرئیسي لمركز دار بلعامري

إنجاز 
وإتمام 
الدراسة

انطالق 
الدراسة

میثاق الھندسة المعماریة و التعمیریة والمشھدیة للمحور 
الطرقي الرئیسي لمركز جماعة نویرات

تبسیط مساطر البناء في العالم القروي األھداف الخاصة

إنجاز وإتمام الدراسة متابعة عملیة تحدید الدواویر وتحدید نوعیة التدخل بھا 
بمعدل 50 دوار سنویا العملیات المبرمجة  2021-2019

2021 2020 2019 تعزیز الحكامة وتطویر آلیات التواصل األھداف الخاصة

تفعیل االستراتیجیة بلــورة رؤیــة واســتراتیجیة الوكالــة الحضریــة 
الرقمیــة فــي أفــق 2021 العملیات المبرمجة 2021-2019
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الموارد البشریة:

الموارد البشریة الوافدة  :

 شھدت الوكالة الحضریة القنیطرة- سیدي قاسم- سیدي سلیمان خالل سنة 2017: 

تعیین الســیدة ناهد حمتامي مدیرة الوكالة الحضریة القنیطرة-ســیدي قاسم-ســیدي ســلیمان ؛- 
توظیف مھندســة في نظــم المعلومیات الجغرافیة  ؛- 
انتقــال 3 أطــر و  3 أعــوان مــن وكاالت حضریــة مختلفة )الرباط، الخمیســات، العرائش و وجدة( إلى الوكالة الحضریــة القنیطرة-  - 

ســیدي قاسم- سیدي سلیمان؛  
انتقــال مھندســة معماریــة و عــون التأهیــل مــن الوكالة الحضریة القنیطرة إلى كل من  االوكالة الحضریة الرباط-ســال و تمارة ؛- 

الموارد البشریة المغادرة :

اســتقالة مھندســین معماریین بملحقتي ســیدي قاسم و سیدي سلیمان؛- 
اإلحالــة علــى التقاعد لعون تأهیل واحد.- 

و یلخص الجدول التالي الوضعیة اإلجمالیة للموارد البشریة إلى غایة 31 دجنبر 2017، بما في ذلك منصب المدیرة. 

أعوان  التنفیذأعوان التأھیلاألطراألطر العلیاخارج اإلطارالمدیرة

عدد 
الموظفین

1124014180
المجموع: 85

معدل التأطیر: 79 % 
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التكوین :

اعتبــارا للــدور المحــوري الھــام الــذي یلعبــه التكویــن فــي تنمیــة كفــاءات طاقــم  المؤسســة، قامــت الوكالــة الحضریــة القنیطــرة- 
ســیدي قاســم- ســیدي ســلیمان بتنفیــذ و إعــداد برنامــج ســنوي للتكویــن المســتمر لفائــدة أطرهــا و مســتخدمیھا و قــد تــم هــذا االطــار 

إنجــاز مــا یلــي:
تحیین نظام إدارة الجودة حســب المواصفة القیاســیة إیزو 9001 نســخة 2015؛- 
دورة تكوینیة لفائدة إطارین حول مســتجدات قانون مالیة 2017؛- 
دورة تكوینیــة لفائــدة  إطــار واحد في مجال تقنیات التواصل وتأطیر الموارد البشــریة؛- 
دورة تكوینیــة إلطاریــن بالمدرســة العلیا لإلدارة حول القانــون التنظیمي لقانون المالیة؛- 
متابعة مھندســة معماریة دراســات علیا بالمعھد العالي إلدارة المقاوالت لنیل شــھادة الماســتر في مجال تدبیر المدن والمجاالت  - 

الترابیة؛  
إبرام اتفاقیة مع جامعة دولیة لتمكین مھندســة متخصصة في الھندســة المدنیة من متابعة دراســات علیا في مجال النقل والتنقل  - 

بالمجــاالت الحضریة  ؛  
متابعــة بعــض االعــوان حصــص تكوینیة في مجال المعلومیات وتدبیــر المقاولة بأحد المعاهد الخاصة.- 



86

بلغــت میزانیــة المؤسســة برســم توقعــات الســنة المالیــة 2017 مــا یفــوق 44 ملیــون درهــم، والتــي تھــم من حیــث المــوارد إعانــة الدولة، 
المداخیــل الذاتیــة، المبلــغ الصافــي فــي الخزینــة الــى غایــة 31 دجنبــر 2016 ، امــا مــن حیــث التــو ضیفــات فتھــم تغطیــة مصاریــف 

االستغالل بنسبة 66 %  ومصاریف االستثمار بنسبة 21 %  والمصاریف المتعلقة بالباقي لالداء بنسبة 13 %.   

1. الرصید الى غایة 31 دجنبر 2017

المبالغ ب 1000 درھمالبند

052 15الموفور بالخزینة إلى غایة  31 دجنبر  2016  
260 27المداخیل

500 17إمداد الدولة
074 9الموارد الذاتیة
182الفوائد البنكیة

504مداخیل استثنائیة
040 31المصاریف

002 26مصاریف االستغالل برسم سنة 2017
800مصاریف االستثمار برسم سنة 2017

382مصاریف االستغالل برسم  السنوات السابقة
856 3مصاریف االستثمار برسم  السنوات السابقة
272 11الرصید الى غایة 31/12/2017

ــة الحضریــة برســم ســنة 2017 مــا یفــوق 11 ملیــون درهــم مقابــل 15 ملیــون درهــم ســنة 2016. یرجــع هــذا  ــد الوكال بلــغ رصی
االنخفــاض الــى عــدم توصــل الوكالــة بالمبلــغ اإلجمالــي لدعــم الدولــة المتوقــع بمیزانیــة 2017 .
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2. إنجاز المیزانیة 2017

1.2 المداخیل:
خالل سنة 2017 بلغت المداخیل المحصلة ما یفوق 27 ملیون درهم، أي بنسبة إنجاز 94 %.

المبالغ المحصلة ب 1000 درھمالمبالغ المبرمجة ب 1000 درھم
معدل التحصیل ) %(

20172016
70100 000 14 000 20إمداد االستغالل
117100 500 3 000 3إمداد االستثمار
163185 760 9 000 6الموارد الذاتیة

26094116 00027 29المجموع

عــرف معــدل تحصیــل المداخیــل تراجعــا بنســبة 22 % بالمقارنــة مــع ســنة 2016 ، وذلــك جراء عــدم توصل الوكالــة الحضریة بالمبلغ 
اإلجمالــي إلعانــة االســتغالل المبرمجــة فــي إطــار میزانیــة 2017. لذلــك یمكن اســتنتاج أن هذه الســنة تمیزت بمســاهمة المداخیــل الذاتیة 
فــي ســد العجــز الناتــج عــن عــدم تحصیــل المبلــغ الكامــل المتعلــق بدعــم الدولــة لتغطیــة مصاریــف التســییر، إذ تبلــغ نســبة تغطیــة العجــز 

30 % مــن مصاریــف االســتغالل والتــي تخــص نفقات وتكالیف المســتخدمین.

2.2 المصاریف :
وصــل مجمــوع المبالــغ التــي التزمــت بھــا المؤسســة إلــى غایــة 31 دجنبــر مــن ســنة 2017، مــا قیمتــه 35.3 ملیــون درهــم، 19.5 % 

منھــا تھم االســتثمار.
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توزیع النفقات المتوقعة )28.8 ملیون(نسبة إنجاز مصاریف التسییر برسم سنة 2017
الخاصة بمیزانیة التسییر برسم سنة 2017

تمثــل تكالیــف المســتخدمین )الرواتــب، التعویضــات، التغطیــة الصحیــة...( 82 % مــن مجمــوع مصاریــف االســتغالل. أمــا فیمــا یخص 
الضرائــب والرســوم فھــي تكلــف الوكالــة الحضریــة 13 % مــن میزانیــة االســتغالل و تتشــكل أساســا مــن الضریبة على القیمــة المضافة 
التــي یتــم اســتخالصھا مــن المداخیــل الذاتیــة و بشــكل كبیــر مــن إعانــة االســتغالل. فقــد بلغــت قیمــة هــذه الضریبــة ســنة 2017 مــا قــدره 

ــون درهم.  2.8 ملی

1.2.2 مصاریف التسییر

بلــغ مجمــوع نفقــات التســییر المحققــة برســم ســنة 2017 مــا قیمتــه 28.4 ملیــون درهــم، أي بلغت نســبة االلتزامــات 99 % من مجموع  
االعتمــادات المفتوحــة )28.8 ملیــون درهــم( وذلــك على النحــو التالي :

االلتزاماتاالعتمادات ) 1000 درھم(
معدل اإلنجاز )%(

األداء )1000 درھم(
معدل اإلنجاز )%(

2017201620172016
28.80028.400999826.0009199
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إنجازات االستثمار

االعتمادات المفتوحة 
ب 1000 درھم

االلتزامات ب 
1000 درھم

معدل اإلنجاز )%(االداء ب 1000 درھممعدل االنجاز )%(

2017201620172016
38473722.311.314 .367 540.46 7األصول الثابتة المعنویة
0571.73150078.013.627 855 1األصول الثابتة المادیة

7469800.311.516 939 6 395 9المجموع

توزیع توقعات میزانیة االستثمار 2017 معدل إنجاز میزانیة االستثمار 2017

2.2.2. مصاریف االستثمار :
إلــى غایــة 31 دجنبــر 2017 تــم إنفــاق مبلــغ 6.9 ملیــون درهــم ، أي مــا یمثــل نســبة 72 % مــن االعتمــاد المرصــود لنفقــات التجھیــز  

وقــدره  9.4 ملیــون درهــم و تتــوزع هــذه النفقــات علــى النحــو التالــي : 
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v§وثائق التعمیر

التكلفة االجمالیة ب نوعیة الدراسةتاریخ الشروع في الدراسة
1000 درھم

معدل األداء إلى غایة 31 
دجنبر 2017

معدل األداء المرتقب 
إلى غایة 31 دجنبر  

2018

التصمیم التوجیھي للتھیئة العمرانیة 02.07.2012
93 %54 %7480للقنیطرة الكبرى

100 % 67 %720تصمیم تھیئة دار كداري والخنیشات24.12.2012
93 % 32 %264تصمیم تھیئة حدكورت13.01.2014
93 %   53 %342تصمیم تھیئة لالمیمونة05.11.2015
100 %93 %245تصمیم تھیئة بحارة اوالد عیاد16.11.2015
100 %93 %246تصمیم تھیئة سیدي عالل التازي23.02.2016
100 % 93 %462تصمیم تھیئة دار بلعامري25.02.2016
55 %18 %270تصمیم تھیئة واد المخازن25.08.2016

04.09.2017
إعادة تاھیل جزء من  الطریق 

الوطنیة رقم 1 المتجه نحو محطة 
القطار بسیدي طیبي المدخل الجنوب 
الشرقي)عین السبع( لمدینة القنیطرة

240 % 100-

تصمیم تھیئة مركز عین عریس 04.10.2017
55 %0 % 300بجماعة الحدادة

تصمیم تھیئة مركز الصفصاف 01.12.2017
55 %0 % 300بجماعة الصفصاف

10869مجموع التكالیف

1.2.2.2. األصول الثابتة المعنویة : 

همت األصول الثابتة المعنویة المخصصة لالستثمار، خالل سنة 2017، إعداد الدراسات التالیة:
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v§الدراسات الخاصة

تاریخ الشروع في 
التكلفة االجمالیة ب نوعیة الدراسةالدراسة

1000 درھم
معدل األداء إلى غایة 

31 دجنبر 2017
معدل األداء المرتقب 
إلى غایة 31 دجنبر 

2018

02.02.2015
دراسة إعادة تجھیز حدود المرجة الزرقاء 

وانجاز میثاق الھندسة المعماریة لمركز موالي 
بوسلھام

906%41%93

دراسة اعادة ھیكلة مناطق كریز وأوالد بن سبع 01.06.2015
93%50%850بجماعة سوق األربعاء

 93%50%594دراسة إعادة ھیكلة مركز لالمیمونة01.06.2015
93%50%750میثاق الھندسة المعماریة للقنیطرة08.10.2015
93%50%387میثاق الھندسة المعماریة لمھدیة26.10.2015
93%50%594میثاق الھندسة المعماریة لسیدي سلیمان10.10.2016
93%18%648میثاق الھندسة المعماریة لسیدي قاسم16.01.2017
50% 0%450میثاق الھندسة المعماریة لسوق االربعاء29.03.2017

دراسة اعادة ھیكلة بعض المناطق بجماعتي 27.09.2017
50%0%1790عرباوة وعامر السفلیة

إعادة تصمیم الموقع االلكتروني للوكالة 01.12.2017
100%0%60الحضریة

7029مجموع التكالیف



92

v§الوثائق الطبوغرافیة

تاریخ الشروع في 
التكلفة االجمالیة ب نوعیة الدراسةالدراسة

1000 درھم
معدل األداء إلى غایة 

31 دجنبر 2017
معدل األداء المرتقب إلى 
غایة 31 دجنبر 2018

21.09.2015

التصامیم اإلرجاعیة الرقمیة للالمیمونة

240.6%50%100 التصامیم  اإلرجاعیة  الرقمیة لحد كورت
التصامیم  اإلرجاعیة  الرقمیة لسیدي سلیمان 

ودار بلعامري

التصامیم  اإلرجاعیة  الرقمیة والصور الجویة 04.03.2015
100%50%99.8لسیدي عالل التازي وواد المخازن

16.12.2016

التصامیم  اإلرجاعیة  الرقمیة والصور الجویة 
لصفصاف

282.5%25%75

التصامیم  اإلرجاعیة  الرقمیة والصور الجویة 
لسلفات

التصامیم  اإلرجاعیة  الرقمیة والصور الجویة 
لسیدي عزوز

التصامیم  اإلرجاعیة  الرقمیة والصور الجویة 
للقصیبیة

التصامیم  اإلرجاعیة  الرقمیة والصور الجویة 
لبنمنصور وسیدي محمد بنمنصور

التصامیم  اإلرجاعیة  الرقمیة والصور الجویة 
للمناصرة

التصامیم  اإلرجاعیة  الرقمیة والصور الجویة لسیدي بوبكر الحاج
622.9مجموع التكالیف



93

2.2.2.2 األصول الثابتة المادیة :

بلغــت قیمــة االلتزامــات المتعلقــة بمشــروع بنــاء المقــر والتجھیــزات المعلوماتیــة ولــوازم المكتــب مــا یفــوق 571000 درهــم والتــي 
تتــوزع كالتالــي:

االعتمادات 
المفتوحة ب 
1000 درھم

االلتزامات ب 
1000 درھم

االداء ب معدل االنجاز )%(
1000 درھم

 معدل اإلنجاز )%(

2017201620172016

---100015015مشروع بناء المقر و الدراسات 
-----400اقتناء السیارات

150124.883.210042.6347.5تجھیز المكاتب باالدوات واللوازم
155148.7965414.19.589.7التجھیزات المعلوماتیة والتقنیة
150148.2999821.214.354.6أشغال تجھیز المقر الحالي 

571.7315077.913.627 855 1المجموع

3.2 الباقي لألداء

ــا  ــة 2017 م ــم میزانی ــا برس ــع أداؤه ــون المتوق ــة الدی ــغ قیم تبل
یقــارب 6 ملیــون درهــم،  88 % منھــا تخــص مصاریــف 
االســتثمار. فخــالل ھــذه الســنة تمــت تصفیــة  75 % مــن 

مجموع هذه الدیون. 



94

مشروع میزانیة 2018  للوكالة الحضریة القنیطرة-سیدي قاسم-سیدي سلیمان

حجم النفقات )بالدرھم(حجم الموارد )بالدرھم(

الموفور بالخزینة إلى غایة 31 
 11272000دجنبر 2017

تكالیف التسییر

المشتریات االستھالكیة من مواد و أدوات	 

تكالیف خارجیة أخرى	 

ضرائب و رسوم	 

تكالیف المستخدمین	 

الباقي لألداء	 

26 547 200,00

745 000,00

2 684 000,00

3 850 000,00

19 099 000,00

169 200,00
تكالیف التجھیز000,00 000 20إمداد االستغالل برسم سنة 2018

األصول الثابتة المعنویة	 

األصول الثابتة المادیة	 

الباقي لألداء	 

14 952 800,00

5 972 800,00

4 550 000,00

4 430 000,00

000,00 000 4إمداد االستثمار برسم سنة 2018

6228000 الموارد الذاتیة

000,00 500 41المجموع000,00 500 41المجموع

توزیع توقعات مصاریف التسییر واالستثمار برسم میزانیة 2018
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خاتمــــة
مــن خــالل اســتقراء ســریع للمعطیــات الــواردة فــي التقریریــن األدبــي والمالــي ، یمكــن اإلقــرار  أن الوكالــة الحضریــة للقنیطــرة-
ســیدي قاسم-ســیدي ســلیمان ســعت فعلیــا علــى جمیــع  األصعــدة  إلــى  تحقیــق تخطیــط وتدبیــر عمرانییــن، یراعیــان البحــث عــن 
ــع  ــاد التوس ــف أبع ــتباق مختل ــالل  اس ــن خ ــع ، م ــى أرض الواق ــة عل ــات المطروح ــة اإلكراه ــبة لكاف ــة و المناس ــول المالئم الحل

العمرانــي والتحكــم فیــه؛ باعتمــاد اســتراتیجیة شــاملة وتوافقیــة تتناغــم مــع  منظــور التنمیــة المســتدامة. 

ــى مســتوى  ــات المطروحــة عل ــات والتحدی ــى الرهان ــى المســتویین البشــري والمــادي، وبالنظــر إل ــة مواردهــا عل ورغــم محدودی
مجــال تدخلھــا، ســعت الوكالــة الحضریــة للقنیطرة-ســیدي قاسم-ســیدي ســلیمان إلــى كســب رهــان  تعمیــم وتحییــن دراســات وثائــق 
التعمیــر علــى مختلــف مــدن ومراكــز أقالیــم القنیطــرة وســیدي ســلیمان وســیدي قاســم،  لمــا لھــذه الوثائــق مــن أهمیــة قصــوى فــي 
تحدیــد التوجھــات الرئیســیة وتشــجیع التنمیــة والحركیــة االقتصادیــة  لألقالیــم الثالثــة، وكــذا ضمــان حســن تنفیــذ هــذه المخططــات 

مــن خــالل تدبیــر عمرانــي معقلــن ومــرن. 

وإنــه لمــن دواعــي الفخــر واالعتــزاز؛ أن یكــون للوكالــة الحضریــة موقــع متمیــز ضمــن المشــھد المؤسســاتي الجھــوي والمحلــي، 
وهــو مــا یجســده االنخــراط اإلیجابــي لھــذه األخیــرة فــي ورش عصرنــة وتحدیــث اإلدارة المغربیــة؛ مــن خــالل الســعي المســتمر 

لخدمــة المواطــن بدرجــة أولــى وفــي أفضــل الظــروف.

و لإلشــارة و كمــا دأبــت علــى ذلــك منــذ اإلحــداث والتأســیس، نفــذت الوكالــة الحضریــة بالكامــل و بــكل دقــة مقــررات مجلســھا 
اإلداري األخیــر، دون المســاس بمبــدأ ترشــید النفقــات. و قــد نجحــت فــي مجمــوع مســاعیھا بفضــل   فــالح تواصلھــا مــع محیطھــا 
الخارجــي، وســائر المرتفقیــن المعنییــن بالقطــاع،و تعزیــز النھــج التشــاركي مــع مختلــف المتدخلیــن فــي مجــال التعمیــر والبنــاء، 

إعمــاال لمبــدأ الحكامــة الترابیــة.

إن مــا تجنیــه الوكالــة الحضریــة الیــوم مــن نتائــج، یبقــى باألســاس إفــرازا حتمیــا لتفانــي طاقمھــا و جھــوده الجبــارة وفــق توجیھــات 
إدارة حكیمــة نجحــت فــي تبویــئ المؤسســة مكانتھــا المســتحقة ضمــن خارطــة المصالــح الخارجیــة  المتمیــزة.

وإحقاقــا للحــق، فــإن حصیلــة عمــل المؤسســة الطیبــة تعــود أیضــا إلــى االنعكاســات اإلیجابیــة للتعامــل المثمــر والبنــاء بیــن الوكالــة 
الحضریــة وجمیــع الفرقــاء المعنییــن بالقطــاع، ومــن ثمــة وجــب تقدیــم كامــل الشــكر و جمیــل االمتنــان و العرفــان للســادة عمــال 
صاحــب الجاللــة علــى أقالیــم القنیطــرة وســیدي ســلیمان وســیدي قاســم لتفاعلھــم اإلیجابــي الدائــم و المســتمر مــع كل مــا مــن شــأنه 
ــي  ــة وممثل ــة والغــرف المھنی ــن  لرؤســاء الجماعــات الترابی ــر التامی ــه الشــكر والتقدی ــم وســاكنتھا، وكــذا توجی خدمــة هــذه األقالی
المصالــح الخارجیــة، والســلطات المحلیــة والمنتخبیــن، وأخیــرا شــكر  مدیریــة المنشــآت العامــة والخوصصــة، ومدیریــة المیزانیــة 

التابعتیــن لــوزارة االقتصــاد والمالیــة علــى دعمھمــا الكبیــر، ومواكبتھمــا المتواصلــة و المتمیــزة للمؤسســة.




