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مقدمة
يعتبر التعمير و إعداد التراب الوطني قطاعا استراتيجيا وذلك نظرا لدوره المباشر في تأطير المجاالت بالشكل الذي يتيح استدامة 

مواردها وإرساء التعاون والتضامن بين مختلف مكوناتها وضمان إسهامها في التنمية االقتصادية واالجتماعية.
ويستمد هذا الدور الحيوي أهميته من التوجيهات الملكية السامية التي تتمثل في ضرورة تحسين فضاء عيش الساكنة وجعل 
العنصر البشري محور التنمية مع الحفاظ على الموروث الحضاري والهوية المعمارية، وهو ما يقتضي تطوير أدوات ومرجعيات 

التخطيط المجالي و إعداد مخططات استباقية لتأطير ومواكبة نمو المجاالت بمختلف خصوصياتها.  
ووعيا منها بأهمية هذه الرهانات، انصبت جهود الوكالة الحضرية للقنيطرة سيدي قاسم على إيالء عناية خاصة لمجموعة من 
القضايا المرتبطة بتأطير نمو المجاالت الحضرية والقروية وتقوية تنافسيتها وضمان استدامتها وذلك على وجه الخصوص من 

خالل :
 تعميم التغطية بوثائق التعمير وتحيين المتجاوز منها مع إعطاء األولوية للمناطق التي تعرف ضغطا عمرانيا ؛

 تأطير دينامية البناء بالعالم القروي ؛
 إنجاز عدد من الدراسات الهادفة إلى إعمال مشاريع نوعية للتجديد واالرتقاء الحضري و المشاريع الحضرية ؛

 تنظيم وتبسيط مسالك دراسة طلبات الترخيص وفقا للمنظور الجديد الذي تم إرسائه من طرف الظابط العام للبناء.
وموازاة مع ذلك حرصت الوكالة على تكثيف جهودها الرامية إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة واالرتقاء بدورها كجهاز مختص 
يعنى بالتخطيط المجالي االستراتيجي والتعمير العملياتي وذلك من خالل ترسيخ منظومة الجودة وتعميمها على كافة جوانب 

اشتغال الوكالة.
وقد تكللت المجهودات المبذولة في هذا اإلطار بتحقيق النتائج التالية :

 الرفع من نسبة تغطية الجماعات الترابية بوثائق التعمير الضرورية وذلك بتتبع مراحل اإلعداد والمصادقة على 27 وثيقة 
تعميرية تمت المصادقة على ستة وثائق منها باإلضافة إلى الشروع في إنجاز وثيقتين جديدتين تمت برمجتها برسم برنامج 

العمل لسنة 2013 ؛
 المصادقة على عشر دراسات إلعادة الهيكلة ومتابعة الدراسات الخاصة ب 26 دراسة أخرى على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 

1200 هكتار وتهم ساكنة تقدر بأزيد من 60000 نسمة ؛
 إنجاز تسع دراسات للتأهيل الحضري  ومتابعة إنجاز دراسة مشروعين حضريين باإلضافة إلى 4 دراسات خاصة تتمحور حول 
المراكز القروية الناشئة والهندسة المعامرية الجهوية والتصميم األخضر لمدينة القنيطرة وقابلية منطقة الفوارات للتعمير ؛

 ارتفاع عدد ملفات طلبات الترخيص المدروسة بالنسبة للسنة الماضية  بنسبة %12 حصلت منها 93،5 % على الرأي الموافق ؛ 
 تسليم 574 مذكرة تعميرية ودراسة 60 طلبا لكراء او تفويث أراضي الدولة وأراضي الجماعات الساللية ؛

 االحتفاظ بشهادة الجودة وتعميم التغطية بمنظومة الجودة لتشمل مجمل أنشطة الوكالة الحضرية.

ويعطي هذا التقرير نظرة شاملة حول المنجزات المحققة خالل سنة 2013 وكذا حول التزامات الوكالة برسم برنامج عمل الفترة 
الممتدة من 2014 إلى 2016 
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حصيلة أنشطة الوكالة
برسم سنة 2013
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1 مواكبة األوراش الوطنية الكربى
1-1 املساهمة يف إنجاح الربامج الوطنية »محاربة السكن غري الالئق«

في إطار مواكبة المشاريع المهيكلة التي تفضل صاحب الجاللة بإعطاء انطالقها، قامت الوكالة الحضرية خالل سنة 2013 في 
إطار تشاركي بمواكبة مشروعين هامين على صعيد اإلقليم و يتعلق األمر بمشاريع إعادة الهيكلة لكل من مركز سيدي الطيبي و 
كذا قطاع المخاليف عين السبع بمدينة القنيطرة  حيث تمت المصادقة على تصميمي المشروعين و ذلك على مساحة تناهز 440 

هكتار بالنسبة للمشروع األول و 100 هكتار بالنسبة للمشروع الثاني .
و تجدر اإلشارة إلى كون هذه المشاريع تندرج في إطار هيكلة هذه األحياء الناقصة التجهيز و تمكينها من تصاميم مرجعية تمكن 

باقي المتدخلين من إنجاز مختلف الشبكات ) الماء، الكهرباء، التطهير السائل ، الطرق( و كذا دمج تجهيزات القرب من مرافق 
تعليمية و صحية و غير ذلك من المرافق الضرورية ذات الطابع العمومي. 

و لقد اعتمدت في هذه المشروعين مقاربة تشاركية و نظرة شمولية  تهدف بالدرجة األولى لإلرتقاء بالمشهد الحضاري مع توفير 
الخدمات والتجهيزات األساسية للساكنة المستهدفة. 

وفي إطار المساهمة في إنجاح البرنامج الوطني »مدن بدون صفيح«، حرصت مصالح الوكالة الحضرية على المشاركة في كافة 
اللجن المكلفة بهذا البرنامج، والعمل على تدليل العقبات إلنجاح كافة عمليات إيواء أصحاب دور الصفيح الذين استفادوا من بقع 

أرضية بتجزئة الجنان 2 بمدينة القنيطرة، وهكذا فقد تمت الموافقة على 276 تصميما هندسيا في إطار الشباك الوحيد الذي 
يجتمع بصفة منتظمة في مقر تم تشييده خصيصا لهذه العملية وذلك بالقرب من مشروع الجنان بمنطقة أوالد امبارك.  

 من جهة أخرى، فقد تمت الموافقة على 26 تصميما هندسيا، سلمت جميعها للمستفيدين بتجزئة الخير بمدينة سيدي سليمان 
وذلك في إطار عملية إعادة إيواء بعض قاطني دور الصفيح بمنطقة السوق القديم.

كما ساهمت الوكالة في تسهيل اقتناء العقار المخصص إلحداث تجزئة البحيرة بمدينة القنيطرة لفائدة شركة العمران والتي 
سيخصص جزء كبير منها إلعادة إيواء قاطني دور الصفيح.

2-1 مواكبة الورش الوطني املتعلق بتحسني مناخ األعمال
يشكل قطاع التعمير وال سيما مشاريع البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية مجاال استثماريا بامتياز. وحثى 

يتسنى لهذا القطاع اإلسهام في تشجيع االستثمار المذر لفرص الشغل والمنتج للثروات  ال بد من تبسيط وتسريع المساطر في 
إطار من التنسيق المحكم بين كل األطراف المتدخلة في هذا الميدان. وفي هذا الصدد تجدر اإلشارة إلى اختيار عاصمة الجهة 

مدينة القنيطرة بمعية مدينتي أكادير و تمارة كمجال للدراسة التي تقوم بها الوزارة بشراكة مع وزارة الشؤون العامة والحكامة  
والبنك الدولي وذلك من أجل رصد االختالالت و العوائق التي تشوب مسطرة طلب رخص البناء وإنجاز المشاريع والحصول على 

شهادة السكن.
وقد واكبت الوكالة هذه الدراسة من خالل توفير المعطيات الالزمة إلنجازها والمشاركة في مختلف االجتماعات التنسيقية التي 

تمت في إطارها.
 ويبقى الهدف المتوخى من هذه التجربة، التي تدخل في إطار البرنامج الوطني لتحسين مناخ األعمال، هو وضع مؤشرات للنجاعة 
ستساعد مختلف المتدخلين على إعطاء صورة واضحة حول اآلجال الزمنية التي تستغرقها مختلف مراحل الحصول على التراخيص 

في افق تقليصها والتحكم فيها.
وفي نفس السياق، تولي الوكالة أهمية خاصة لمتابعة تنزيل مقتضيات المرسوم الجديد الخاص بضابطة البناء والذي سيسهم 

بشكل فعال في تقليص اآلجال وإضفاء مزيد من الفعالية على مساطر الترخيص. 
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2 - التخطيط الحضري
2 - 1 دراسات وثائق التعمري

استكماال لبرنامجها الرامي إلى توفير تغطية متكاملة للمجال الترابي التابع لها بوثائق التعمير، واصلت الوكالة الحضرية خالل سنة 
2013 جهودها المتعلقة بإعداد وتحيين وثائق التعمير طبقا لعقدة األهداف المبرمة مع الوزارة الوصية. حيث تميزت هذه السنة 

بتتبع مراحل إنجاز والمصادقة على 29 وثيقة تعمير، ويمكن إجمال أهم النتائج المحصل عليها إلى غاية 31 دجنبر 2013 فيما يلي:
• متابعة الدراسة الخاصة بمخطط توجيه التهيئة العمرانية للقنيطرة الكبرى حيث تميزت السنة المنصرمة بعقد أربعة ورشات 

موضوعاتية  وإطالق موقع إلكتروني إخباري وتفاعلي خاص بهده الدراسة كآليات لتكريس ثقافة التواصل بين جميع المتدخلين 
والفاعلين المحليين؛

• بلوغ تصاميم التهيئة الخاصة ب 4 مدن )سيدي قاسم-زيرارة، سوق األربعاء، جرف الملحة ومشرع بلقصيري( و5 مراكز قروية 
)تنين السرافح، سوق الثالثاء الغرب، سيدي محمد بنمنصور، سيدي محمد لحمر وسيدي عبد العزيز( المراحل النهائية  للمصادقة ؛ 

• المصادقة على  تصاميم تهيئة 6 مراكز قروية منها 4 بإقليم سيدي قاسم )جعاونة بالجماعة القروية سيدي احمد بن عيسى، 
رحامنة بالجماعة القروية بني وال، سيدي الكامل والنويرات( و2 بإقليم سيدي سليمان )لعبيات بالجماعة القروية اوالد احسين 

وفجر بالجماعة القروية داربالعامري(؛
• إخضاع تصميم واحد لمسطرة البحث العلني ومداوالت المجلس )عين الدفالي( واالستعداد إلخضاع تصميمين آخرين لنفس 

المسطرة )الصبيح ولعنابسة بالجماعة القروية المناصرة(؛
عقد اللجنة التقنية المحلية الخاصة بتصميمين )الصبيح والعنابسة( وإحالة 3 تصاميم على مصالح الوالية لنفس الغرض )موالي 

بوسلهام، الداللحة وعرباوة(؛
• متابعة الدراسة الخاصة ب4 تصاميم تهيئة )دار الكداري، الخنيشات، الحوافات بإقليم سيدي قاسم وحد والد جلول بإقليم 

القنيطرة(  وتصميم نمو واحد )دار الحراق بالجماعة القروية الشوافع(؛
• إبرام الصفقات الخاصة بإنجاز تصميمي تهيئة حد كورت بإقليم سيدي قاسم و لالميمونة بإقليم القنيطرة.

وقد تم إنجاز جزء هام من هذه الوثائق التعميرية باالعتماد على إمكانيات الوكالة الحضرية، البشرية والمادية الخاصة بنسبة تصل 
إلى 40 %.

وبالتالي فيمكن تلخيص أهم مؤشرات اإلنجاز على الشكل التالي :

الجدول رقم1: إنجاز برنامج العمل في ميدان التغطية بوثائق التعمير 

نسبة التغييرنتائج 2012نسبة اإلجنازنتائج 2013أهداف 2013املرحلة

100+%3%13647املصادقة

+%911%121083املوافقة )البحث العلني ومداوالت اجمللس(

50-%10%35166الدراسة )اللجنة التقنية احمللية(

%60-6-اإلعداد

60-%5%9223االنطالقة

وبناء على هذه المؤشرات يمكن الوقوف على أهم الخالصات التالية :
• تضاعف عدد التصاميم التي تمت المصادقة عليها سنة 2013 بالنسبة لسنة 2012 وهو ما يرفع العدد اإلجمالي لوثائق التعمير 

المصادق عليها والسارية المفعول إلى  49 وثيقة تغطي مجموع الجماعات الحضرية و 43 جماعة قروية من أصل 53 جماعة بالجهة؛ 
في حين يعزى انخفاض نسبة اإلنجاز بالمقارنة مع الهدف الذي تم تحديده إلى تأخر مساطر الموافقة على عدد من التصاميم التي 

تمت إحالتها على الجماعات المعنية ؛
• بلوغ 10 تصاميم لمرحلة الموافقة منها 9 تصاميم ثم اختتام مسطرة البحث العلني ومداوالت المجلس الخاصة بها، أصبحت 

مقتضياتها ملزمة طبقا إلحكام الفصل 27 من القانون 90-12 المتعلق بالتعمير موفرة بالتالي أرضية قانونية للتدبير الحضري 
على مستوى عدد من التجمعات الحضرية خاصة منها تلك التي تعرف دينامية حضرية متميزة كبلديات سيدي قاسم و سوق االربعاء 

ومشرع بلقصيري وجرف الملحة؛ 
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• تحقيق نسبة إجمالية لإلنجاز تقدر ب 62 % ويعزى ذلك إلى ما يلي :
§ تأخر عقد اجتماع اللجنة التقنية المحلية الخاصة بمراكز موالي بوسلهام والداللحة. 

§ اإلكراهات اإلدارية التي تعترى الصفقة المتعلقة بإنجاز تصميمي تهيئة مركزي الصبيح والعنابسة بالجماعة القروية المناصرة.
§ إلغاء الدراسات الخاصة بمراكز أوالد موسى احسين الواد وبورنجة ودار بلعامري بإقليم سيدي سليمان والذي سيتم إدماجها 

ضمن دراسة  تعميرية شمولية خاصة بمدينة سيدي سليمان والمناطق المحيطة بها مبرمجة خالل سنة 2014. 
§ عدم الشروع في إنجاز ستة تصاميم نظرا الرتباطها بمراحل تقدم دراسة مخطط توجيه التهيئة العمرانية للقنيطرة الكبرى.

§ طول مدة المشاورات مع مصالح وزارة الفالحة حول تصميم تهيئة بلدية دار الكداري بإقليم سيدي قاسم.

وهكذا، أصبحت نسبة تغطية مدن ومراكز الجماعات القروية للجهة بوثائق التعمير تناهز 84 % وذلك بنسبة تغطية تبلغ 100% 
بالنسبة للجماعات الحضرية و 81 % بالنسبة للجماعات القروية. وتتوزع هذه النسب حسب األقاليم على الشكل التالي :
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وفي نفس السياق، واصلت الوكالة الحضرية جهودها الرامية إلى إعطاء االنطالقة لمجموعة من الصور الجوية و التصاميم 
اإلرجاعية والصور الجوية العمودية. حيث تتابع األشغال المتعلقة بالتغطية بالصور الجوية العمودية بسلم 7500 /1 والتصاميم 
اإلرجاعية بسلم 2000/1 المتعلقة ببلدية القنيطرة والمناطق المحيطة بها، و يتعلق األمر بكل من بلدية مهدية ومراكز سيدي 

الطيبي والشليحات وسيدي عياش اوالد بورحمة المتواجدة على التوالي بالجماعات القروية لسيدي الطيبي والمناصرة وأوالد سالمة 
وعامر السفلية، حيث تم إنهاء األشغال المتعلقة بالتغطية بالصور الجوية العمودية لهذه المناطق، وتسليم الوثائق المتعلقة بهذه 

األشغال لمصلحة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية قصد افتحاصها و التحقق من مصداقيتها.
كما عرفت سنة 2013 عقد اتفاقية بين الوكالة الحضرية القنيطرة سيدي قاسم والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية 

وذلك تبعا  لالتفاقية اإلطار التي تم عقدها بين الوزارة الوصية والوكالة المذكورة تهم إنجاز أشغال التغطية بالصور الجوية 
لكل من مركز اللة ميمونة بإقليم القنيطرة و بلدية حد كورت بإقليم سيدي قاسم باإلضافة إلى بلدية سيدي سليمان والمناطق 

المحيطة بها وذلك على مساحة إجمالية تناهز 130 كلم مربع.     

الوضعية المفصلة لتقدم دراسات وثائق التعمير بجهة الغرب الشراردة بني احسن
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2 - 2 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 2013 
على إعداد 36 دراسة إلعادة الهيكلة، همت 12 قطاعا لكل إقليم من األقاليم الثالثة المكونة للجهة.

 كما تميزت سنة 2013، بالمصادقة على 10تصاميم إلعادة الهيكلة وهو ما يشكل تطورا هاما بالنسبة لسنة 2012 التي عرفت 
المصادقة على تصميمين، وقد توزعت التصاميم المصادق عليها على النحو التالي:

• قطاعين بإقليم القنيطرة وهما عين السبع-المخاليف التابع لمدينة القنيطرة  وسيدي الطيبي التابع للجماعة القروية سيدي طيبي.
• 4 قطاعات بإقليم سيدي سليمان وهم سيدي عبد العزيز التابع للجماعة القروية أوالد احسين ودكالة التابع للجماعة القروية عامر 

• الشمالية ومزورة التابع للجماعة القروية الصفافعة وفجار التابع للجماعة القروية دار بلعامري.
• 4 قطاعات بإقليم سيدي قاسم وهم الرحامنة التابع للجماعة القروية بني وال وقطاعات جعاونة الروا وجعاونة الحمري والجعاونة 

أحمر الراس التابعين للجماعة القروية سيدي أحمد بنعيسى.

الجدول رقم 2:  وضعية دراسات إعادة الهيكلة سنة 2013

التصاميم قيد اإلعدادالتصاميم قيد املصادقةالتصاميم املصادق عليها

855عدد اجلماعات

101114عدد القطاعات

544412231املساحة املغطاة بالهكتار

378001320011000الساكنة املقدرة

ويبين الجدول التالي الحصيلة المفصلة لدراسات تصاميم إعادة الهيكلة إلى غاية 31 دجنبر 2013 :

الجدول رقم 3:  دراسات إعادة الهيكلة 

مرحلة الدراسةالدراسةالقطاعاجلماعةاإلقليم

طرة
الــــــــقني

متت املصادقة عليهادراسة خاصةعني السبع-اخملاليفالقنيطرة

متت املصادقة عليهادراسة خاصةسيدي طيبيسيدي طيبي

سوق األربعاء الغرب

أوالد الدبا

في طور املصادقةدراسة خاصة سياح

عزيب بنزهرة

سيدي محمد حلمر

مركز سيدي محمد حلمر

في طور املصادقةمدمجة في تصميم التهيئة سدود

ملوار

سوق الثالثاء الغرب 

بوعياد

في طور املصادقةمدمجة في تصميم التهيئة أوالد رياح

عزيب الصوديا

في طور الدراسةدراسة خاصةأوالد بوعليسيدي عالل التازي
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سليمان
سيدي 

في طور الدراسةدراسة خاصةأوالد مالكسيدي سليمان

دار بلعامري

مركز دار بلعلمري
في طور الدراسة دراسة خاصة

أوالد عبد الصادق

متت املصادقة عليهامدمجة في تصميم التهيئةفجار

أزغار

حلوا رثة

في طور الدراسةدراسة خاصة املسيرة

وادي الذهاب

متت املصادقة عليهادراسة خاصةسيدي عبد العزيزأوالد احسني

متت املصادقة عليهادراسة خاصةدكالةعامر الشمالية

متت املصادقة عليهادراسة خاصةاملزورةالصفافعة

أوالد بن حمادي
أوالد بوتابت

في طور الدراسةمدمجة في تصميم التهيئة
بومعيز

م
ســــ

سيدي قا

حد كورت
حبا رة القاضي

في طور املصادقةدراسة خاصة
حبارة تفراوة

متت املصادقة عليهامدمجة في تصميم التهيئةالرحامنةبني وال 

سيدي أحمد بنعيسى

اجلعونة الروا

متت املصادقة عليهامدمجة في تصميم التهيئة اجلعاونة احلمري

اجلعاونة أحمر الراس

سيدي الكامل

الكدادرة 

في طور املصادقةمدمجة في تصميم التهيئة

حلرارتة

أوالد الصغير

أوالد سعيد

ملواغر

الكدادرة املسيرة

2 - 3 الدراسات العامة
في ما يتعلق بحصيلة الدراسات العامة خالل سنة 2013، عملت الوكالة الحضرية من جهة على استكمال الدراسات الموجودة قيد 

اإلعداد بغية الوصول بها رفقة باقي الشركاء المعنيين إلى المراحل النهائية للمصادقة في أفق إيجاد السبل الكفيلة بتحقيقها على 
أرض الواقع. ومن جهة ثانية، واستجابة للطلبات الواردة عليها من طرف مختلف الفاعلين، قامت الوكالة الحضرية بإنجاز مجموعة 

من الدراسات المستجدة التي لم تكن مدرجة ببرنامج العمل لنفس السنة. ويمكن إجمال وضعية تقدم هذه الدراسات التي بلغ 
عددها اإلجمالي 10 دراسات على الشكل التالي :

 أ- دراسات مدمجة ببرنامج عمل سنة 2013
دراسة تحديد و تراتبية المراكز القروية  الناشئة بالجهة

وصلت هذه الدراسة خالل نهاية السنة إلى المرحلة األخيرة والمتعلقة بإعداد برنامج تنمية المراكز القروية 
الناشئة التي حظيت باألولوية على صعيد األقاليم الثالثة للجهة: سيدي عالل التازي وموالي بوسلهام 

بإقليم القنيطرة، دار بلعامري بإقليم سيدي سليمان والخنيشات بإقليم سيدي قاسم. وتتضمن هذه 
البرامج التي تكتسي طابعا عملياتيا تركيبة مالية ومؤسساتية للمشاريع المقترحة وسيتم عرضها على 

أنظار المصالح المعنية قصد الدراسة والموافقة عليها في أفق بلورتها وتنفيذها على أرض الواقع.

دراسة حول الهندسة المعمارية الجهوية لجهة الغرب شراردة بني احسن
عملت الوكالة الحضرية خالل سنة 2013 على المصادقة على تقرير المرحلة الثانية من هذه الدراسة 

والمتعلقة بالتشخيص والتحليل وإعطاء االنطالقة للمرحلة الثالثة الخاصة بإنجاز التقرير التركيبي 
والتوجهات. وقد أسفرت هذه الدراسة على حصر األشكال المعمارية وتقنيات البناء المحلية وأنماط السكن 

بالمجاالت القروية للجهة مع تحديد خصوصيات كل من هذه المجاالت.   
دراسة التصميم األخضر للقنيطرة



13 واملــالي التقريراألدبي 

خالل سنة 2013، وصلت هذه الدراسة إلى مرحلتها ما قبل األخيرة والمتعلقة بإعداد التصميم األخضر الذي يحدد وفق منظور 
شمولي ومنسجم استراتيجية تطوير المجاالت الخضراء وتدبيرها واستغاللها. وسيتم أخد مقتضيات هذه الدراسة بعين االعتبار 

ضمن مخطط توجيه التهيئة الحضرية للقنيطرة الكبرى قيد اإلعداد.
المشروع الحضري لمدينة سيدي سليمان

شرعت الوكالة الحضرية سنة 2013 اعتمادا على مواردها الذاتية في إعداد المشروع الحضري لمدينة سيدي سليمان. وقد 

همت المرحلة األولى من هده الدراسة إجراء تشخيص دقيق يحدد مكامن القوة والضعف في كافة المجاالت والقطاعات )المرافق 
العمومية األساسية والمرافق الكبرى، الفضاءات العمومية والمجاالت الخضراء، السكن، التنقل، اإلقتصاد، ...( على أن تليها مرحلة 

التوجهات والمقترحات مصحوبة ببعض مشاريع التهيئة. 

  المشروع الحضري لمدينة سيدي قاسم

تمت خالل السنة المنصرمة 2013 الموافقة على تقرير المرحلة األولى »التشخيص والتحليل والمقترحات«. من جهة أخرى وبالنظر 
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للتقدم المتزامن لهذه الدراسة مع مشروع تصميم تهيئة المدينة، ويتم العمل حاليا على تدقيق المشاريع المقترحة وأدوات 
تفعيلها من أجل مالئمتها مع مقتضيات تصميم التهيئة الذي بلغ المراحل النهائية للمصادقة. 

مشروع تأهيل ورد االعتبار لقطاع المالح بمدينة القنيطرة
تمت خالل سنة 2013 إنهاء هده الدراسة التي مكنت من اقتراح عدة مشاريع تهم: 

تثمين الثرات المعماري للحي؛
تحسين جودة اإلطار الحضري والمشهد العمراني؛

تنظيم األنشطة االقتصادية وحركة السير والجوالن. 

دراسة قابلية منطقة الفوارات للتعمير
هي دراسة خاصة بتحديد قابلية منطقة الفوارات للتعمير وذلك بالنظر للضغط العمراني الهام الذي تعرفه هذه المنطقة 

والمتمثل في عدد طلبات االستثمار المرتفع التي تهم في مجملها إحداث حوالي 20.000 وحدة للسكن االجتماعي. وقد أسفرت هذه 
الدراسة عن تحديد المناطق القابلة للتعمير من دونها والشروط التقنية الواجب مراعاتها في مختلف الحاالت. 

ويمكن تلخيص وضعية تقدم هذه الدراسات على النحو التالي :

الجدول رقم 4 :  وضعية تقدم الدراسات العامة قيد اإلنجاز 

الوضعية إلى نهاية 2013الوضعية إلى نهاية 2012الدراسة

املشروع احلضري ملدينة سيدي قاسم
متابعة إجناز املرحلة األولى »التقرير التشخيصي 

والتحليلي واملقترحات«

املوافقة على تقرير املرحلة األولى في انتظار بدأ املرحلة الثانية 
من الدراسة »استراتيجيات ووسائل طرق االجناز« وذلك بعد 
تعديل تصميم تهيئة مدينة سيدي قاسم تبعا ملالحظات 

اللجنة املركزية.

حتديد وتراتبية املراكز القروية الناشئة 
بجهة الغرب الشراردة بني حسن

متابعة إجناز الشق األول من املرحلة الثالثة »إعداد بنك 
املشاريع« 

متابعة إجناز الشق الثاني من املرحلة الثالثة »إعداد برنامج 
العمل متعدد السنوات وطرق اإلجناز والتعاقد« »مشاريع 

التنمية املندمجة للمراكز األولوية«

التصميم األخضر ملدينة القنيطرة
املصادقة على املرحلة األولى »التقرير التحليلي 

والتشخيصي وتقييم املوروث األخضر«

املصادقة على املرحلة الثانية  »إنشاء التصميم األخضر ملدينة 
القنيطرة وتهيئة حلقة وادي سبو« للمرور إلى املرحلة الثالثة » 

حتديد إستراتيجية تدبير واستغالل املساحات اخلضراء« 

املصادقة على التقرير األوليالهندسة املعمارية اجلهوية
املصادقة على املرحلة الثانية »التقرير التحليلي والتشخيصي« 

للمرور إلى املرحلة الثالثة »التقرير التركيبي والتوصيات«.

التأهيل احلضري ملنطقة املالح مبدينة 
القنيطرة

إجناز املرحلة األولى »التقرير التشخيصي والتحليلي 
والتوصيات ومشاريع التهيئة بسلم 500/1 »

إنتهاء الدراسة

قابلية التعمير لقطاع الفوارات مبدينة 
القنيطرة

املرحلة األولى  »أبحاث ميدانية والتعرف على قطاع 
الفوارات«

إنتهاء الدراسة
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ب - دراسات منجزة  خارج برنامج عمل سنة 2013
مشروع تأهيل قطاع المرس والمالحفة بمدينة سيدي قاسم

بطلب من السلطة اإلقليمية واعتمادا على مواردها الذاتية، قامت الوكالة الحضرية خالل سنة 2013 بإعداد مشروع تأهيل النسيج 
الحضري القديم لمدينة سيدي قاسم والمتمثل في حيي المرس والمالحفة وتقديمه أمام كافة األطراف المعنية قصد الموافقة 

عليه ودراسة سبل تفعيله. وقد أفضت هذه الدراسة إلى مجموعة من المقترحات الخاصة بالجوانب التالية :
• إعادة االعتبار للتراث المعماري للمنطقة وتجديد نسيجها المتقادم.

• تدعيم اإلشعاع التجاري للقطاع.
• اإلشكاليات المرتبطة بالسير والجوالن. 

• مشاريع التأهيل الحضري ببعض مدن ومراكز إقليم القنيطرة. 
قامت الوكالة الحضرية، بطلب من السلطة اإلقليمية،  بإعداد برامج خاصة بتأهيل كل من مدينتي مهدية وسوق األربعاء الغرب 

وكذا مركزي موالي بوسلهام وسيدي عالل التازي بغية تقوية أدوارها وإشعاعها ضمن المنظومة الحضرية اإلقليمية والجهوية.     
هذا وقد تضمنت هذه البرامج مجموعة من المقترحات تتعلق بتطوير البنية االقتصادية والحضرية و ودعم البنية التحتية 

والمرفقية. 

موالي بوسلهاممهديــة

سوق األربعاء الغربسيدي عالل التازي
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مشروع تهيئة شارع المفضل الشرقاوي بمدينة سوق األربعاء الغرب
قامت الوكالة الحضرية بإعداد مقترح لتهيئة شارع المفضل الشرقاوي بالجماعة الحضرية لسوق األربعاء الغرب وقد تضمن 

المشروع تهيئة الطريق ومواقف السيارات والساحات والمجاالت الخضراء وكذا التأثيث الحضري.

ج- المشاركة في إبداء الرأي لدراسات التأثير على البيئة 
تطبيقا لقانون رقم 12-03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة وباعتبارها عضوا دائما في اللجنة الجهوية والوطنية الممثلة 

للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير، قامت الوكالة الحضرية برسم سنة 2013 بفحص 16 دراسة للتأثير على البيئة للمشاريع 
التنموية المتواجدة والمبرمجة في نطاقها الترابي. 

وقد شملت هذه الدراسات عددا من المشاريع المختلفة، منها ما هو سياحي )مشروع واحد(، صناعي )مشروع واحد(، سكني 
)مشروع واحد(، ما هو متعلق بالتطهيرين السائل والصلب )4 مشاريع(  وما هو متعلق باستغالل المقالع الرملية الستخراج مواد 

البناء. حيث يشكل هذا األخير الحصة الكبرى من مجموع دراسات التأثير على البيئة بجهة الغرب الشراردة بني حسن لسنة 2013.  

3- التدبري الحضري

3-1 أوراش مستمرة بهدف تبسيط مساطر الرتخيص بالبناء بالوسطني الحضري والقروي

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

 3–1-1 االستمرار في تحيين دفاتر التحمالت 
تبعا لنفس النهج والمقاربة اللتان تم اتباعهما خالل السنوات األخيرة، عملت مصالح الوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم 

خالل سنة 2013 على االستمرار في تحيين دفاتر التحمالت الخاصة ببعض التجزئات المصادق عليها.
وفي هذا اإلطار، تمت االستجابة لمجموعة من الطلبات التي توصلت بها مصالح الوكالة الحضرية بعد دراستها والتأكد من 

احترامها للمقتضيات القانونية والمعايير التقنية الجاري بها العمل. 

3-1-2 تأطير البناء بالوسط القروي.
تفاعال مع مقتضيات الدورية الوزارية عدد 20536 الصادرة بتاريخ 25 دجنبر 2012 حول تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء 

بالوسط القروي، وبغية تأطير عمليات البناء بهذه المجاالت، عملت مصالح الوكالة الحضرية على القيام بتقييم للمنتوج العمراني 
الناتج عن رخص البناء المسلمة بمجموعة من الدواوير خاصة تلك المحيطة بمدينة القنيطرة والمتواجدة بالجماعات القروية 

الحدادة، سيدي الطيبي، أوالد اسالمة، المناصرة وعامر السفلية.
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وهكذا، فقد تبين على ضوء المعطيات الرقمية التي تم استنتاجها من خالل هذا التقييم الذي هم الرخص المسلمة خالل الثالث 
سنوات األخيرة )2013-2012-2011( أن المساحات الدنيا للعقارات التي يتم الترخيص بها بناء على رأي اللجنة المنصوص عليها 

في الفصلين 35 و 36 من المرسوم الخاص بتطبيق القانون 90-12، تتقلص بشكل تدريجي سنة بعد أخرى، حيت وصلت في كثير 
من األحيان إلى ما دون 500 متر مربع، الشيء الذي ساهم في الزيادة من الكثافة السكانية بهذه الدواوير وفي توسعها على حساب 
المناطق الفالحية، وذلك في غياب أية مواكبة لهذا التوسع من خالل إنجاز مرافق عمومية أو بنيات تحتية من شأنها تحسين ظروف 

عيش الساكنة والحيلولة دون تحويل هذه الدواوير إلى تجمعات سكانية ناقصة التجهيز.   
وبناء عليه، فإن األمر يتطلب مواكبة هده الدينامية العمرانية المتسارعة من خالل وضع مقاربة استباقية تتمثل في تأطير هده 

التجمعات السكانية عبر وضع وثائق مرجعية )تصاميم إعادة الهيكلة، تصاميم تحديد الدواوير، تصاميم التهيئة، ...( يتم االحتكام 
إليها في عملية دراسة طلبات الترخيص كما ستمكن من تسهيل عمليات االرتقاء بها. 

3-2 دراسة طلبات الرتخيص
خالل سنة 2013، قامت الوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم بدراسة 8912 ملفا تمت إحالتها عليها من طرف مختلف الجماعات 
الحضرية والقروية مقابل 7991 خالل سنة 2012 أي بزيادة تناهز %12، وقد همت هذه الزيادة في مجملها المشاريع الصغرى فيما 

سجل استقرار في عدد المشاريع التي تدخل في إطار مسطرة المشاريع الكبرى.

جدول رقم 5 : عدد الملفات المدروسة حسب األقاليم

اإلقـليـم

اجملموعاملشاريع الصغرىاملشاريع الكبرى
نسبة التغيير

)%( سنة 
2012

 سنة 
2013

�سنة
2012 

�سنة
2013 

�سنة
2012 

�سنة
2013 

+ 353372479457585147613019القـنيطـرة

- 254510521000107710453سيدي سليمان

- 1379716301640176717371.7سـيدي قاسم 

+ 515514747683987991891211.5اجلهـة

3-2-1 الشباك الوحيد بالوسط الحضري
بالنسبة للملفات التي تمت دراستها بالوسط الحضري، فإن الجماعات التابعة إلقليم القنيطرة احتلت المرتبة األولى بنسبة 83%، 
وذلك بالنظر لكثرة التجزئات السكنية التي تضمها وارتفاع طلبات البناء بها مقارنة مع باقي الجماعات الحضرية التابعة إلقليمي 

سيدي قاسم وسيدي سليمان والتي وصلت نسبة المشاريع بهما على التوالي إلى 13 و4%.

 جدول رقم 6 : توزيع الملفات المدروسة حسب الجماعات الحضرية

نسبة 
التغيير

)%(

اجملموع املشاريع الصغرى املشاريع الكبرى

اجلماعة سنة اإلقـليــم
2013

سنة 
2012

سنة 
2013

سنة 
2012

سنة 
2013

سنة 
2012

+18,17 3838 3248 3554 2986 284 262 القنيطرة

52,64+القــنيطـرة 751 492 734 474 17 18 مهدية

+3,13 132 128 118 112 14 16 سوق األربعاء الغرب

+22,05 4721 3868 4406 3572 315 296 مجموع اإلقليم

+100,00 12 6 0 0 12 6 سيدي سليمان
سيدي سليمان

-9,09 230 253 221 244 9 9 سيدي يحيى الغرب

-6,56 242 259 221 244 21 15 مجموع اإلقليم
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-26,80 396 541 353 489 43 52 سيدي قاسم

سيدي قاسم

-52,60 137 289 126 256 11 33 مشرع بلقصيري

-13,37 162 187 155 178 7 9 جرف امللحة

-54,29 16 35 13 27 3 8 حد كورت

-21,31 48 61 47 57 1 4 دار الكداري

-31,81 759 1113 694 1007 65 106 مجموع اإلقليم

+9,20 5722 5240 5321 4823 401 417 مجموع اجلهة

المالحظ هنا أن عدد الملفات بالوسط الحضري، قد عرف زيادة بالمقارنة مع سنة 2012 بلغت %9، ساهم فيها ارتفاع عدد طلبات 
البناء بكل من مدينة القنيطرة وبلدية المهدية. 

كما يتبين أن الوكالة لم تتوصل للسنة الثانية على التوالي بأي ملف للمشاريع الصغرى على مستوى بلدية سيدي سليمان.

3-2-2 الشباك الوحيد بالوسط القروي
بالنسبة للملفات التي تمت دراستها بالوسط القروي، فإن الجماعات القروية التابعة إلقليم القنيطرة سجلت أعلى نسبة، حيث بلغت 

%44 من مجموع الملفات المدروسة على مستوى الجهة، تلتها تلك التابعة إلقليم سيدي قاسم بنسبة %31 ثم تلك التابعة إلقليم 
سيدي سليمان بنسبة 25%.

من جهة أخرى، و بالمقارنة مع باقي دوائر الجهة، فقد سجلت أكبر نسبة بدائرة أحواز القنيطرة )%30(، بل األكثر من ذلك فإن 
مجموع الملفات بهذه الدائرة فقط يعادل مجموع طلبات البناء التي تمت دراستها بجميع الدوائر التابعة إلقليم سيدي قاسم، وهو 

ما دفع الوكالة الحضرية إلى القيام، كما سلف ذكره، بتقييم لمنهجية دراسة طلبات البناء ببعض الجماعات، قصد اتخاذ التدابير 
الالزمة لمواكبة هذه الدينامية العمرانية بما يضمن التدبير المحكم لحركية النسيج العمراني بالجماعات القروية عموما وتلك 

المحيطة بالمدن خصوصا.
 جدول رقم 7 : توزيع الملفات المدروسة حسب األقاليم

نسبة 
التغيير

)%(

اجملموع عدد املشاريع الصغرى عدد املشاريع الكبرى

سنة اإلقليــم
2013

سنة 
2012

سنة 
2013

سنة 
2012

سنة 
2013

سنة 
2012

+10 1409 1279 1352 1222 57 57 القنيطرة

-2 803 818 779 808 24 10 سيدي سليمان

+50 978 654 946 623 32 31 سيدي قاسم

+16 3190 2751 3077 2653 113 98 مجموع اجلهة

3-2-3 توزيع آراء لجن الشباك الوحيد
تشكل الملفات التي حصلت على موافقة لجنة دراسة المشاريع خالل هذه الفترة 93.5. % من مجموع الملفات التي تمت دراستها 
في إطار الشباك الوحيد؛ فيما بلغت نسبة المشاريع التي حصلت على الرأي غير الموافق %5 ، بينما بقيت نسبة %1.4 من الملفات 

المدروسة مفتوحة وذلك قصد تمكين أصحابها من استكمالها بالوثائق المطلوبة أو تعديلها وفق مالحظات لجن الشباك الوحيد.

جدول رقم 8 : توزيع اآلراء المبداة حسب اإلقليم

ملف مفتوح أو مت إرجاء البت فيه الرأي غير املوافق الرأي املوافق

سنة 2013اإلقليــم سنة 2012 سنة 2013 سنة 2012 سنة 2013 سنة 2012

% العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

2 94 1.60 79 3 187 3.40 175 95.4 5849 95 4893 القنـيطرة

3 32 1.57 17 4.59 48 2.13 23 92.34 965 96.30 1037 سيدي سليمان
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00 00 0.30 5 12.60 218 5.70 93 87.44 1519 94.8 1669
ســيدي 
قـاسـم

1.5 126 1.26 101 5.09 453 3.64 291 93.50 8333 95.1 7599 اجلهــة

3-2-4 توزيع الملفات المدروسة حسب نوعية المشاريع بالوسط الحضري

جدول رقم 9 : توزيع المشاريع الكبرى حسب نوعيتها

اجملموع

وحدات خدماتية وصناعية 
وجتارية كبرى

مرافق وجتهيزات عمارات مجموعات سكنية جتزئات
اإلقليــم

سنة 2013 سنة 2013 سنة 2013 سنة 2013 سنة 2013

315 23 115 150 12 15 القنيــطرة

21 10 2 4 3 2 سيدي سليمان

65 9 11 26 1 18 سيدي قاسم

401 42 128 180 16 35 اجلـهــة

بالنسبة للمشاريع الكبرى، تأتي العمارات في مقدمة المشاريع التي تمت دراستها وذلك بنسبة %49، فيما بلغ مجموع نسب باقي 
المشاريع 51%.

أما فيما يخص المشاريع الصغرى، فقد شكل السكن الفردي )االقتصادي والفيالت( نسبة %99 من مجموع المشاريع الصغرى التي 
تمت دراستها، فيما لم تتجاوز نسبة الوحدات التجارية الصغرى نسبة 1%. 

 جدول رقم 10:  توزيع المشاريع الصغرى حسب نوعيتها

اجملموع

وحدات خدماتية وجتارية 
صغرى

سكن اقتصادي فيال
اإلقلـــيم

سنة 2013 سنة 2013 سنة 2013

4406 9 4155 242 القنيــطرة

221 7 211 3 سيدي سليمان

694 3 684 7 سيدي قاسم

5321 19 5050 252 اجلـهــة

3-2-5 توزيع الملفات المدروسة حسب نوعية المشاريع بالوسط القروي

جدول رقم11 : توزيع المشاريع الكبرى حسب نوعيتها

اجملموع

وحدات فالحية 
كبرى

وحدات خدماتية 
وصناعية كبرى

مرافق وجتهيزات
جتزئات وتقسيم 

عقارات
عمارات

اإلقلـــيم

سنة 2013 سنة 2013 سنة 2013 سنة 2013 سنة 2013

57 15 01 30 11 0 القنيـطـرة

24 4 11 1 8 0 سيدي سليمان

32 17 7 2 2 4 سيدي قاسم

113 36 19 33 21 4 اجلـهــة

تأتي الوحدات الفالحية في مقدمة ملفات المشاريع الكبرى المدروسة على صعيد الجماعات القروية للجهة وذلك بنسبة %32، تليها 
باقي المشاريع بنسب تتراوح بين 6 و 29%.

أما فيما يخص المشاريع الصغرى، فإن السكن القروي يمثل %91، فيما تشكل مشاريع السكن المودعة بالتجزئات نسبة 8%.
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 جدول رقم 12: توزيع المشاريع الصغرى حسب نوعيتها

اجملموع

وحدات خدماتية 
صغرى

فيالت سكن اقتصادي سكن قروي
اإلقليـــم

سنة 2013 سنة 2013 سنة 2013 سنة 2013

1352 6 54 208 1084 القنيطــرة

779 00 00 00 779 سيدي سليمان

946 00 00 00 946 سيدي قاسم

3077 6 54 208 2809 اجلـهــة

3 - 3 دراسة مشاريع االستثمار يف إطار لجنة االستثناءات
خالل سنة 2013، قامت لجنة االستثناءات في إطار الدورية الوزارية الصادرة تحت عدد 10098/31 بتاريخ 06 يوليوز 2010، 

بدراسة  مشروعين استثماريين على صعيد الجهة بكل من إقليم القنيطرة وسيدي سليمان حصل كالهما على الموافقة المبدئية، 
ويتعلق األمر بتصميم الكثلة الخاص بإعادة هيكلة وتأهيل مركز سيدي الطيبي الذي يمتد على مساحة 440 هكتار و مشروع 

للسكن االجتماعي ببلدية سيدي يحيى سيمكن من إحداث 892  وحدة سكنية. 
3 - 4  مـراقبة البناء غري القانوني والحرص على احرتام التصاميم املرخصة 

عملت مصالح الوكالة الحضرية المكلفة بعملية المراقبة خالل سنة 2013 على ضبط عمليات البناء سواء المرخص أو غير 
المرخص وذلك من خالل القيام بدوريات المراقبة الذاتية والمشاركة الدائمة بلجنة اليقظة وفق برامج شهرية. وقد حرصت هذه 
اللجن على تحديد النقط السوداء بمجموع نفوذ الجهة حيت تم تركيز الجوالت بها وذلك من أجل ضبط وثيرة البناء والتحكم في  

رقعة التوسع بها. 
وبخصوص تنفيذ مضامين اإلرسالية الوزارية عدد 847 الصادرة بتاريخ 10 فبراير 2012 والمتعلقة بتتبع انتشار السكن غير 

القانوني، فقد تمت موافاة المصالح المركزية بتقارير شهرية مفصلة ألشغال اللجان المكلفة بالمراقبة وكذا اإلجراءات القانونية 
واإلدارية المتخذة في هذا الشأن.

 من جهة أخرى، فقد سجلت حصيلة أشغال اللجان اإلقليمية المكلفة بعمليات المراقبة خالل هده السنة 176 جولة بالجهة منها 
159 جولة بإقليم القنيطرة وذلك بنسبة %90، وبالنسبة إلقليم سيدي قاسم وصل عدد الجوالت إلى 11 جولة وذلك بنسبة %6، أما 

بإقليم سيدي سليمان فقد تم القيام ب 6 جوالت وذلك بنسبة 4%.
هذا، وقد تمت معاينة  ما يناهز 1056 ورشا منها 954 بإقليم القنيطرة، 66 بإقليم سيدي قاسم و36 بإقليم سيدي سليمان، 

وخاللها تم تسجيل 394 مخالفة  وحررت في حقها محاضر معاينة من طرف  األعوان المحلفين بالوكالة الحضرية ليتم بعد ذلك 
إحالتها على رؤساء الجماعات المحلية قصد اتخاذ المتعين في حق مرتكبيها. وتتوزع الجوالت والمخالفات حسب األقاليم على 

الشكل التالي:

 جدول رقم 13: عدد المخالفات المسجلة حسب اإلقليم

2013
اإلقلـــــــــــــــيم

عدد اخملالفات عدد اجلوالت

368 159 القنــيـطــرة

20 11 سـيـدي قـاسم

6 6 سيدي سليمان

394 176 مجموع اجلـهـة
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4 - الشؤون العقارية و القانونية
4 - 1 تسليم مذكرة املعلومات التعمريية

تطبيقا ألحكام المرسوم عدد 2.13.424 الصادر بتاريخ 24 مايو 2013 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد ألشكال وشروط 
تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية و 
تقسيم العقارات تعمل الوكالة الحضرية على تسليم مذكرات المعلومات التعميرية التي تحدد االستعمال المخصص لملكية 

عقارية وفقا لمقتضيات وثائق التعمير الجاري العمل بها في أجل اليتعدى يومين مفتوحين، حيث تعطى عناية خاصة لهذه المذكرة 
من حيث دقة المعلومات واآلجال المخصصة لتسليمها.

جدول رقم 14: توزيع مذكرات المعلومات حسب األقاليم

2013 2012 2011 2010 اإلقليم

419 369 303 251 القنيطرة

113 151 88 63 سيدي قاسم

42 25 43 44 سيدي سليمان

574 545 434 365 مجموع اجلهة

وقد عرفت سنة 2013 تسليم 574 مذكرة بزيادة تبلغ حوالي 5 % بالنسبة للسنة المنصرمة.
4 - 2 تفويت وكراء أراضي الجماعات الساللية وأراضي امللك الخاص للدولة

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

رأيها حول 60 مشروعا على مستوى الجهة بمساحة إجمالية تناهز 615 هكتارا موزعة كالتالي:

جدول رقم 15 :الطلبات المتعلقة بتفويت وكراء األراضي التابعة لملك الدولة الخاص والجماعات الساللية

2013 2012 2011

نوعية العقار
املساحة بالهكتار عدد الطلبات

املساحة 
بالهكتار

عدد الطلبات
املساحة 
بالهكتار

عدد الطلبات

26 11 14 12 4 9 أراضي الدولة

589 49 317 62 216 62 اجلماعات الساللية

615 60 331 74 220 71 مجموع اجلهة

3 اختيار األراضي القابلة الستيعاب التجهيزات العمومية  - 4
تشارك الوكالة الحضرية في أشغال اللجنة التقنية المكلفة باختيار األراضي القابلة الستيعاب مختلف التجهيزات العمومية وخاصة 

منها المبرمجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حيث شاركت خالل سنة 2013 في أشغال 20 لجنة تقنية الختيار 
األراضي بإقليم القنيطرة على مساحة إجمالية تناهز حوالي 26 هكتار.

4 - 4 اللجنة الجهوية لالستثمار 
تبعا للتوجهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الالمركزية وتشجيع االستثمار، تشارك الوكالة الحضرية في أشغال اجتماعات 

اللجنة الجهوية لالستثمار حيث تمت دراسة 10 مشاريع استثمارية خالل سنة 2013 همت قطاعات مختلفة . وتحرص الوكالة 
الحضرية قدر اإلمكان على التأكد من مدى مالئمة المشاريع االستثمارية مع القوانين واألنظمة الجاري بها العمل في ميدان 

التعمير، مع الحرص على تنوير اللجنة وتمكينها من اآلليات الكفيلة بإدماج المشاريع في محيطها. 
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4 - 5 معالجة الشكايات
تبعا للتوجهات الوزارية الرامية إلى االهتمام بشكايات المواطنين واإلنصات إليهم، والمستلهمة من الخطب الملكية السامية، 

وتنفيذا اللتزام الوكالة الحضرية الرامي إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لفائدة شركائها ومرتفقيها، تولي الوكالة الحضرية 
القنيطرة-سيدي قاسم عناية خاصة للشكايات الواردة عليها.

  وفي هذا الصدد، توصلت الوكالة خالل سنة 2013 بما مجموعه 160 شكاية، منها 108 بإقليم القنيطرة و20 بإقليم سيدي قاسم 
و32 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 وكذا طبقا لمعايير نظام الجودة المذكور، وتتوزع هذه الشكايات على الشكل التالي:

   الجدول رقم  16: مصدر الشكايات ونوعيتها

توزيع الشكايـات حسب نوعيتها
مصدر الشكاية

اجملمـوع البناء بدون ترخيص واإلشكاالت العقارية التدبير احلضري وثائق التعمير

36 08 18 10 املؤسسات العمومية

16 02 04 10 اجلمعيات والتعاونيات

01 - - 01 املهنيون

104 45 41 18 اخلواص

03 2 - 01 اجلالية املغربية

160 57 63 40 اجملمـوع

4 - 6 تتبع املنازعات املعروضة على املحاكم 
التعمير هو مجموعة من الضوابط والقواعد وكذا اإلجراءات التي تتم صياغتها في شكل قوانين، يكون الهدف منها تنظيم المجال 
الترابي والتحكم فيه بشكل منظم وعقالني حتى يمكنه االستجابة لمتطلبات التنمية الشمولية و المتوازية لمختلف جهات التراب 

الوطني، و بالتالي تجاوز أي إخالل قد يصدر عن أي متدخل فيه يمكن أن يؤدي إلى المساس بجمالية العمران وذلك بمنع أي عملية 
بناء أو تجزئ أو تقسيم قد تتم خالفا لهذه الضـوابط  والقواعد.

وإذا كانت الجهات المكلفة بالتعمير هي المخول لها القيام بعملية مراقبة هذه القواعد واإلجراءات، فإن القضاء أيضا يساهم بدوره 
في القيام بهذه المراقبة ووضع رصيد قضائي من االجتهادات التي تقنــن بدورها هـذا المجال المتـشعب والمركب األبعاد وذلك 

من خالل ما يعرض عليه من منازعات يهدف من خاللها رافعوها إللغاء بعض القرارات الصادرة عن سلطة التعمير. 
وفي هذا اإلطار، فإن الوكالة الحضرية تحرص على متابعة ملفات المنازعات المعروضة أمام المحاكم محاولة منها في استنباط 

مواطن الخلل من خالل استقراء األحكام الصادرة في هذا الشأن واالستفادة منها في نوازل مشابهة من خالل تدبيرها اليومي 
للملفات المعروضة عليها.

5 - التأهيل اإلداري وتدبري املوارد البشرية
5 - 1 التأهيل اإلداري 

بعد مرور سنة من حصولها على شهادة الجودة إيزو 9001 صيغة 2008 بتاريخ 05 أبريل 2012، توفقت الوكالة الحضرية 
القنيطرة–سيدي قاسم في االحتفاظ بهذه الشهادة  لسنة ثانية على إثر عملية االفتحاص التي خضعت لها لهذا الغرض.

ومن شأن اعتماد هذه المنظومة االستجابة للتوصيات المتضمنة في المدونة المغربية للتجارب السليمة في مجال حكامة الشركات 
والمؤسسات العمومية والرامية إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة من طرف الوكاالت الحضرية وإيالء العناية للعالقات مع 

شركائها ومرتفقيها. 
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هذا وسعيا منها إلى تحسين تدبير منظومة الجودة وتبعا للمالحظات المسجلة خالل عمليات االفتحاص التي أجريت سنة 2013، 
 )processus Approcheسهرت الوكالة الحضرية على إعادة النظر في هيكلة هذه المنظومة وفقا لمقاربة معتمدة على العمليات

( من شأنها تجسيد الترابطات الموجودة بين مختلف مكونات الوكالة الحضرية وتمكينها من االضطالع بمهامها على أحسن وجه 
وبالجودة المرجوة.

 وهكذا وبعد عدة اجتماعات انطلقت منذ شهر يوليوز 2013، تمت تغطية كافة أنشطة الوكالة الحضرية بمنظومة الجودة؛ بحيث 
تم تحديد العمليات التالية: 

          )Pilotage Processus( عملية القيادة •
       )Surveillance et Mesure Processus( عملية القياس والمراقبة •

 )Réalisation Processus( عمليات اإلنجاز •
  )Urbanisme’d Documents des Conception Processus( عملية إعداد وثائق التعمير •

)Spécifiques Etudes des Réalisation Processus( عملية إعداد الدراسات الخاصة •
)avis des Délivrance Processus( عملية دراسة طلبات البناء والتجزيء والتقسيم العقاري وخلق التجمعات السكنية •

)Requêtes des Traitement Processus( عملية معالجة الطلبات والشكايات •
)Renseignements de Notes des Délivrance Processus( عمليات تسليم مذكرة المعلومات التعميرية •

)Conformité de Contrôle de Processus( عملية مراقبة المطابقة •
  )Ressources Processus(        عمليات متعلقة بتدبير الموارد •

)Budgétaire Gestion Processus( عملية تدبير الميزانية •
)Humaines Ressources des Gestion Processus( عملية تدبير الموارد البشرية •

)Logistique la de et Infrastructure’l de Gestion Processus( عملية تدبير البنيات التحتية واللوجيستيكية •
)Achats des Gestion Processus( عملية تدبير المشتريات •

)Informations’d Système du Gestion Processus( عملية تدبير نظام المعلومات •
)Communication la de et Information’l de Gestion Processus( عملية تدبير المعلومات والتواصل •

وعليه، أصبحت منظومة الجودة للوكالة الحضرية تغطي كافة أنشطتها وتستهدف مختلف العمليات المتضمنة فيها والرامية 
لالضطالع بالمهام المنوطة بها طبقا للقوانين المؤطرة لها. 
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5 - 2 تدبري املوارد البشرية
وضعية القانون اإلطار إلى غاية  31-12-2013

  الجدول رقم 17: وضعية القانون اإلطار

الفــــئة
املناصب املرتقبة إلى غاية 

31/12/2013
املناصب املشغولة إلى غاية 

31/12/2013
املناصب الشاغرة إلى غاية 

31/12/2013

01010املدير

09090خارج اإلطار

242301إطار عال

19190إطار

13130عون متكني رئيسي

660عون متكني

330عون تنفيذ رئيسي

757401اجملموع

ولقد تم خالل سنة 2013 تسجيل نسبة تأطير تناهز 71%.
 • التوظيفات الجديدة

قامت الوكالة الحضرية باإلعالن عن عملية توظيف إطار عال طبقا  لمقتضيات منشور السيد رئيس الحكومة رقم 2012/24 
الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2012 المتعلقة بمسطرة التوظيفات.

• التكوين والتكوين املستمر
نظرا لألهمية التي توليها الوكالة الحضرية للتكوين والتكوين المستمر لفائدة مواردها البشرية واللذين من شأنهما الرفع من 

قدراتها المهنية، قامت هذه األخيرة بإنجاز برنامج تضمن تكوينا معمقا في عمليات االفتحاص قصد إحداث خلية دائمة تناط بها 
هذه المهمة، وكذا دورة تكوينية لفائدة كافة مواردها البشرية حول تحديد القيم الكفيلة بخلق االنسجام والتالحم بين جميع 

الطاقات البشرية للوكالة الحضرية وذلك بهدف إذكاء روح العمل الجماعي بينها.
كما شجعت الوكالة الحضرية عدة أطر وأعوان على متابعة دراسات جامعية في مجاالت القانون وعلوم المجال والبيئة وذلك طبقا 

للقوانين الجاري بها العمل.
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5 - 3 األنشطة التواصلية 

• التواصل الداخلي:
انسجاما مع منظومة الجودة المعتمدة حاليا بالوكالة الحضرية والمراجعة خالل سنة 2013، يتم عقد اجتماعات دورية كل يوم 

اثنين قصد تدارس استعراض برنامج العمل األسبوعي لكافة مكونات الوكالة، تليها اجتماعات على مستوى كل مديرية على حدة.
كما شهدت نهاية سنة 2013 تنظيم لقاء تواصلي لفائدة كافة مواردها البشرية، الهدف منه تحديد القيم  الكفيلة بخلق االنسجام 

والتآزر، والتواصل الداخلي وذلك بهدف إذكاء روح العمل الجماعي بينها.

• التواصل الخارجي:
دأبا منها على اعتماد وتفعيل سياسة القرب مع شركائها وكافة مرتفقيها، ساهمت الوكالة الحضرية بمعية مجلس جهة الغرب 

الشراردة بني احسن في تنظيم يوم دراسي تحت شعار: »التعمير وسياسة المدينة بجهة الغرب الشراردة بني احسن بتاريخ 04 
دجنبر  2013 ».

كما تم عقد عدة اجتماعات تواصلية على مستوى دوائر األقاليم الثالثة المكونة للجهة، ضمت ممثلي السلطات المحلية ورؤساء 
الجماعات وذلك قصد تدارس المشاكل المطروحة والعمل على إيجاد حلول لها.

استعمال المركز المتعدد الوسائط
بلغ عدد المنخرطين الجدد من الطلبة والباحثين 33 طالبا إلى غاية 31 دجنبر 2013، و بلغ عدد االستعارات 36 بالنسبة 

للمستعملين الخارجيين للمركز )الطلبة والباحثين( و26 بالنسبة للمستعملين الداخليين للمركز )المستخدمين(.
وتدل هذه اإلحصائيات على األهمية المتزايدة التي يحظى بها المركز المتعدد الوسائط للوكالة الحضرية على المستويين الداخلي 

والخارجي. لذا وقصد تحسين أداء المركز وتثمين رصيده الوثائقي وتوفير ظروف بحث أحسن لرواده، ستسهر الوكالة الحضرية 
خالل سنة 2014 على توفير فضاء وتجهيزات مالئمة الستقبالهم وكذا االستجابة لحاجياتهم المعلوماتية. 

6 - التدبري املالي
6 - 1 الرصيد البنكي اىل غاية 31/12/2013

تتوفر الوكالة الحضرية إلى غاية 31/12/2013 على رصيد بنكي تقدر قيمته بحوالي 1.8 مليون درهم مقابل 6.4 مليون درهم 
خالل السنة الماضية أي بنسبة -70 % . ويرجع هذا االنخفاض أساسا إلى عدم تحصيل كافة اإلعانات المرتقبة ) 7.4 مليون درهم 

لم تحول بعد( برسم ميزانية 2013 وانخفاض الموارد الذاتية حيت سجلت هده السنة 5.9 مليون درهم عوض 8 مليون درهم 
سنة 2012 . 

صورة جماعية للقاء التواصلي
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   الجدول رقم 18: الرصيد البنكي 

املبلغ بالدرهم البند

6.376.424.74 الرصيد إلى غاية 31/12/2012

22.036.928.17 املداخيل

16.145.000 إعانة الدولة

5.891.928.17 املداخيل الذاتية

26.598.313.80 املصاريف

22.535.403.96 مصاريف االستغالل برسم سنة 2013

396.524 مصاريف االستثمار برسم سنة 2013

442.808.29 مصاريف االستغالل برسم  السنوات السابقة

3.223.577.55 مصاريف االستثمار برسم  السنوات السابقة

1.815.039.11 الرصيد إلى غاية 31/12/2013

6 - 2 إنجاز امليزانية برسم سنة 2013
• التحصيالت 

   الجدول رقم19: التحصيالت

معدل االجناز)%(
التحصيل الباقي التحصيل املداخيل املتوقعة البند

2012 2013

13 0 3.000.000 0 3.000.000 إعانة االستثمار

100 78 4.435.000 16.145.000 20.580.000 إعانة االستغالل

5.891.928.17 6.131.194 املداخيل الذاتية :

335 106 0 5.427.085.10 5.111.194
اخلدمات الناجتة عن ايداء الرأي ازاء 

املشاريع املقدمة 

106 94 0 160.400 170.000 ييع بطاقة املعلومات

129 100 0 201.482.73 200.000 الفوائد البنكية

5.5 7.7 600.000 50.000 650.000 مساهمة الفرقاء

- - 0 52.960.34 0 مدا خيل استثنائية

91.3 74 8.035.000 22.036.928.17 29.711.194 اجملموع

بلغت تحصيالت الوكالة الحضرية القنيطرة -  سيدي قاسم برسم ميزانية السنة المالية 2013 ما يفوق 22 مليون درهم، أي 
بنسبة انجاز%74 مقارنة بالمداخيل المتوقعة وهو ما يشكل انخفاضا بما يعادل 17.3 % بالنسبة لما تم تحقيقه برسم السنة 

المالية 2012.
ويعود هدا االنخفاض خاصة إلى إعانة الدولة الباقي تحصيلها )7.4 مليون درهم( و كدا مداخيل الخدمات المقدمة لفائدة شركة 

العمران التي لم تأخذ بعين االعتبار ضمن توقعات 2012.
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وتجدر اإلشارة إلى أن المداخيل الذاتية ال تساهم إال بنسبة %17 من مجموع مداخيل الوكالة الحضرية. إذ تبقى هده األخيرة في 
حاجة ماسة  إلى إمدادات الدولة )80 % من الموارد( من اجل تحقيق أهدافها. كما تجدر اإلشارة إلى أن محدودية إعانة االستثمار 

والتي تقتصر على %10 من مجموع الموارد تأثر سلبا على انجازات الوكالة الحضرية من حيت المشاريع الترابية. كما ان عدم 
تحصيل الدعم المالى المخصص لالستثمار برسم السنة المالية 2013 و الذي يقدر ب 3 مليون درهم ساهم في محدودية 

االلتزامات المتعلقة بانجاز الدراسات التعميرية. 
• التكاليف

الجدول رقم 20 : التكاليف

الباقي لألداء إلى 
غاية -31-12

2013

معدل االجناز)%(
األداءات إلى غاية 
31-12-2013

معدل االجناز)%( االلتزامات إلى 
غاية -31-12

2013

االعتمادات املفتوحة 
بالدرهم

البند

2012 2013 2012 2013

2.986.489.38 98 88.3 22.535.403.96 96 95.5 25.521.893.34 26.728.619 مصاريف االستغالل :

261.627.6 98 73 715.738.02 99 92 977.365.62 1.060.000
املشتريات االستهالكية من 

مواد و أدوات

339.890.63 83 78.7 1.254.881.95 89 86 1.594.772.58 1.854.000 تكاليف خارجية أخرى

2.128.890.86 100 64 3.808.523.76 91 99 5.937.414.62 5.981.619 ضرائب ورسوم

256.080.29 99 98.5 16.756.260.23 98 95.4 17.012.340.52 17.833.000 تكاليف املستخدمني

1.356.690 3 22.6 396.524 97 59 1.753.214 2.975.000 مصاريف االستثمار :

760.080 1 - - 98 39 760.080 1.940.000 األصول الثابتة املعنوية

596.610 19 40 396.524 94 96 993.134 1.035.000 األصول الثابتة املادية

4.343.179.38 78 84 22.931.927.96 96 92 27.275.107.34 29.703.619 اجملموع

تقدر قيمة التكاليف المبرمجة في إطار ميزانية الوكالة القنيطرة – سيدي قاسم برسم السنة المالية 2013 ما يفوق 29 مليون 
درهم. وقد بلغت نسبة االلتزام بهده المصاريف  92 %. حيت سجلت انخفاضا بنسبة 4 % بالمقارنة مع السنة الماضية. و يرجع هدا 

االنخفاض خاصة إلى ضعف نسبة االلتزامات المتعلقة بميزانية االستثمار. في حين عرف معدل األداء ) 84 % ( هده السنة ارتفاعا 
مهما بنسبة 6 % بالنظر لعام 2012 و دلك بفضل تحسين أسلوب تتبع خزينة المؤسسة.

ميزانية االستغالل
وتتوزع اعتمادات الوكالة الحضرية المتعلقة باالستغالل على النحو التالي :

ميزانية االستغالل برسم سنة 2013
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بلغت نسبة االلتزام بتكاليف االستغالل حوالي 96 % مسجلة بذلك استقرارا بالنسبة للسنة الماضية في حين بلغ معدل األداءات 
الخاص بهذه التكاليف حوالي 88 %.

تمثل تكاليف المستخدمين )الرواتب، التعويضات، التغطية الصحية ...(  ما يقارب  70 % من مجموع مصاريف االستغالل و التي 
تبلغ قيمتها حوالي 27 مليون درهم برسم سنة 2013

فيما يخص الضرائب والرسوم فهي تكلف الوكالة الحضرية 22 % من ميزانية االستغالل و تتشكل أساسا من الضريبة على 
القيمة المضافة التي يتم استخالصها من المداخيل الذاتية و بشكل كبير من إعانة االستغالل. فقد بلغت قيمة هده الضريبة 

سنة 2013 ما يعادل 6 مليون درهم ، 30 % منها لم يؤدى بعد نظرا لعدم توفر االعتمادات المالية الالزمة.
ميزانية االستثمار

ال تتعدى االعتمادات المفتوحة برسم ميزانية االستثمار 3 مليون درهم برسم السنة المالية 2013 ، 2 مليون درهم منها 
مخصص لدراسات التعمير و 1 مليون درهم منها لتغطية نفقات تجهيز اإلدارة.

وصل معدل اإللتزام بمصاريف االستثمار 59  % مسجال انخفاضا هاما بالنسبة لسنة 2012 التي بلغت خاللها هذه النسبة 97  %  
ويعزى ذلك أساسا إلى  :

عدم التمكن من اإلعالن عن الصفقات المتعلقة بأشغال التغطية بالصور الجوية في انتظار إنجاز هذه األشغال في إطار 
االتفاقية المبرمة مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية طبقا لمذكرة الوزارة الوصية في هذا الشأن؛

عدم اإلعالن عن الصفقة الخاصة بإنجاز تصميم تهيئة مركز دار بلعامري بالنظر إلى اإلكراهات التي تحول دون الحصول على 
الصورة الجوية وخريطة االسترداد الخاصة بالمركز من جهة وبسبب برمجته ضمن الدراسة التعميرية الشمولية لمدينة سيدي 

سليمان والمناطق المحيطة بها والتي تعتزم الوكالة إطالقها سنة 2014 في حال توفير اإلعتمادات المالية الالزمة لذلك ؛
عدم تقديم أية عروض إثر اإلعالن لمرتين على التوالي على الصفقة الخاصة باقتناء برامج معلوماتية.    

سجلت نسبة األداء الخاصة بميزانية االستغالل )%23( تطورا كبيرا بالمقارنة مع سنة 2012 التي لم تتجاوز خاللها هذه النسبة 
.3%

تراوح مديونية الوكالة الحضرية إلى غاية 31/12/2013 ما قدره 4.4 مليون درهم، حوالي 40 % منها تمثل الضريبة عن 
القيمة المضافة الناتجة عن استخالص مداخيل شهر دجنبر و اداءات شهري نونبر و دجنبر المتعلقة باقتناء المواد االستهالكية 

و األصول الثابتة المادية.
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برنامج العمل المرتقب
لسنة 2014



30

القنيطرة-سيدي قاسم الحضرية  الوكالة 

30



31 واملــالي التقريراألدبي 

1 - التخطيط الحضري
بالنظر إلى النسبة الهامة للتغطية بوثائق التعمير على صعيد الجهة، وبالنظر إلى الطلبات المتزايدة بخصوص دراسات إعادة 
الهيكلة التي تتوصل بها مصالح الوكالة الحضرية، ارتأت هذه األخيرة أن تعطي أهمية قصوى لهذا النوع من الدراسات برسم 

برنامج عملها لسنة 2014.
وتعتزم الوكالة برمجة وإنجاز هذه الدراسات وفق منظور جديد يتوخى عدم االقتصار على جعل هذه الدراسات فقط وسيلة لحل 

مشاكل الترخيص بالبناء في التجمعات السكانية المعنية بل سيتم التركيز على إدماجها ضمن رؤية شمولية  تروم تأهيل المجاالت 
الناقصة التجهيز ودمجها بالنسيج الحضري وبالتالي تحسين مستوى عيش الساكنة. حيث من المنتظر أن تعد هذه الدراسات في 

إطار شمولي يتطلع إلى تنمية مستدامة وفق أبعاد متعددة :
1- البعد االجتماعي: لتحديد حاجيات وتطلعات الساكنة؛

2- البعد االقتصادي: إلعطاء دينامية لألنشطة المذرة لحركية اقتصادية واعدة ؛
3- البعد البيئي: لتحديد شروط العيش الالئق التي تأخذ بعين االعتبار الكثافة والبنية التحتية والمناطق الخضراء.....إلخ

4- البعد المجالي: لتحديد مستوى حضري يؤهل القطاع المعني لالندماج بالنسيج الحضري عبر تحديد وظيفي وبنية طرقية 
سلسة ومرافق اجتماعية إدماجية والرقي بالمنظور الحضري....إلخ.

وفي هذا الصدد تمت برمجة عدد من الدراسات برسم برنامج العمل 2013 يمكن إجمالها فيما يلي:
1 - 1 الدراسات الجديدة 

  الجدول رقم 21:الدراسات المبرمجة برسم سنة 2014

القطاعاجلماعةاإلقليم

تصميم التهيئة

البلديةسيدي سليمانسيدي سليمان

القنيطرة

القنيطرة-املهدية-ااملناصرة
بلديتي القنيطرة و املهدية

 و مركزالشليحات

املركزسيدي الطيبي

سيدي عياشاوالد سالمة 

والد بورحمةعامر السفلية

املركزاملكرن

البلديةسيدي يحيىسيدي سليمان

وضع إطار تعاقدي لتفعيل توجهات 
وخيارات التهيئة املنبثقة عن 

مخطط توجيه التهيئة العمرانية 
للقنيطرة الكبرى

القنيطرة – سيدي 
سليمان

القنيطرة، مهدية، سيدي الطيبي، 
املناصرة، اوالد سالمة، حدادة، عامر 
السفلية، املكرن، بنمنصور، سيدي 

محمد بنمنصور، عامر الشمالية

مجال دراسة اخملطط

املركزموالي بوسلهامالقنيطرةتهيئة وتأهيل ضفاف املرجة الزرقاء

التأهيل احلضري وإعادة الهيكلة
القنيطرة

اكريز ووالد بن السبعسوق األربعاء

كريز والدشيرةلالميمونة

دوار الشانطيسيدي يحيىسيدي سليمان

31 واملــالي التقريراألدبي 
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1-2 دراسات قيد التتبع
تعتزم الوكالة الحضرية خالل سنة 2014 تكثيف الجهود للدفع بمجموعة من الدراسات وتأهيلها إلى مراحل متقدمة، ففيما يخص 

وثائق التعمير تعتزم الوكالة :
المصادقة على 11 تصميم تهيئة وتصميم نمو واحد ؛

إحالة 8 وثائق على مسطرة الموافقة )البحث العلني ومداوالت المجلس( ؛
إحالة دراسة مخطط توجيه التهيئة العمرانية لمدينة القنيطرة وضواحيها على اللجنتين المركزية والمحلية للتتبع؛

إحالة تصميمين للتهيئة على مسطرة الدراسة )اللجنة التقنية المحلية(.
هذا وستعمل الوكالة على إنهاء جميع الدراسات العامة الموجودة قيد اإلنجاز والبالغ عددها 5 دراسات.

أما فيما يخص إعادة الهيكلة فتتوقع الوكالة خالل السنة القادمة المصادقة على 12 دراسة تهم 5 جماعات.

الوضعية المرتقبة لتقدم دراسات وثائق التعمير بجهة الغرب الشراردة بني احسن بمتم سنة 2014
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2 - التغطية بصور األقمار االصطناعية والصور الجوية وخرائط االسرتداد
 عمال منها على مواكبة الدراسات الخاصة بوثائق التعمير المبرمجة ستعمل الوكالة الحضرية على إنهاء األشغال المتعلقة بإنجاز 

الصور الجوية والتصاميم اإلرجاعية وخرائط االسترداد الخاصة بمدينة القنيطرة وضواحيها. كما سيتم الشروع في إنجاز الصور 
الجوية الخاصة والتصاميم اإلرجاعية الخاصة بالمدن والمراكز التالية :

   الجدول رقم 22: المراكز المبرمجة للتغطية بالصور الجوية

املساحة )هكتار(املدينة/املركزاإلقليم

القنيطرة
317 سيدي عالل التازي

93 واد اخملازن

سيدي قاسم
65 الصفصاف

79 التكنة

12100سيدي سليمان ونواحيهاسيدي سليمان

كما سيتم إعطاء اإلنطالقة ألشغال التصاميم اإلرجاعية لكل من مركزي  اللة ميمونة و أحد كورت؛
 أيضا، ستعمل الوكالة على اقتناء صورة القمر اإلصطناعي لمنطقة سيدي سليمان وضواحيها على مساحة تناهز39200 هكتار. 

3 التدبري الحضري
3 - 1 تفعيل مقتضيات ضابط البناء العام 

تنفيذا لمقتضيات المرسوم رقم 2.13.424 الصادر في 24 ماي 2013 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط 
تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية 

وتقسيم العقارات، ستعمل الوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم بمعية شركائها على مواكبة تفعيل هذا المرسوم وضمان 
التنزيل السليم لمقتضياته خاصة فيما يتعلق بإرساء ما نص عليه من هياكل جديدة مختصة في دراسة طلبات الرخص ويتعلق 

األمر أساسا ب :
الشباك الوحيد لرخص التعمير، والذي سيهم بلديات القنيطرة، سيدي سليمان وسيدي قاسم؛ على اعتبار أن عدد ساكنتها يتجاوز 

50.000 نسمة حسب أخر إحصاء عام للسكان.
اللجنة اإلقليمية للتعمير، والتي ستعمل على دراسة الملفات التابعة للجماعات التي يقل عدد سكانها عن 50.000 نسمة.

3 - 2 تأطري دينامية البناء بالعالم القروي
على إثر الدراسة التقييمية التي قامت بها الوكالة لحركية البناء بالجماعات القروية المحيطة بمدينة القنيطرة ستعمل الوكالة 
خالل هذه السنة على إعداد وثائق مرجعية )تصاميم إعادة الهيكلة، تصاميم تحديد الدواوير، تصاميم التهيئة، ...( بالدواوير 

المعنية مع الحرص على تعميم هذه المقاربة لتشمل باقي مناطق الجهة التي تعرف ضغطا عمرانيا ملحوظا.

4 - التأهيل اإلداري وتدبري املوارد البشرية
• تدبري املوارد البشرية

تطبيقا للمسطرة المعتمدة في منظومة تدبير الجودة والمتعلقة بإعداد مخطط سنوي للتكوين والتكوين المستمر، تعتزم الوكالة 
تنفيذ برنامج متكامل للتكوين المستمر لفائدة مواردها البشرية برسم سنة 2014 يتضمن المحاور التالية :

§ تكوينات ذات صبغة تقنية :
التعمير )الضابط العام للبناء ، إعداد وثائق التعمير، إعادة قراءة النصوص التنظيمية ، االستدامة في التعمير والتنقل الحضري(،

إعتماد منظومة المعلومات الجغرافية،
برامج معلوماتية،

اللغة األنجليزية.
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§ تكوينات ذات صبغة تدبيرية :
• منظومة الجودة : التعريف ، إعداد وتتبع المؤشرات في إطار لوحة القيادة ، ضبط المنتوج غير المطابق.

• التدبير  عبر األهداف.
• التواصل بين األفراد.

• التواصل لفائدة مسئولي الوكالة الحضرية.
كما سيتم العمل على إنجاز دراسة خاصة بوضع منظومة متكاملة لتقييم المردودية، من شأنها أن تشكل اإلطار األمثل لتدبير 

الحياة المهنية لموظفي الوكالة انطالقا من معايير عقالنية تضمن الشفافية والفعالية المطلوبة.  
• األنشطة التواصلية 

قامت اللجنة المكلفة بأنشطة التواصل باعتماد مخطط تواصلي برسم سنة 2014؛ يتمحور كما يلي:

§ على مستوى التواصل الداخلي:

• عقد اجتماعات أسبوعية على مستوى إدارة الوكالة لتدارس المستجدات ووضع خطط العمل؛
• عقد اجتماعات أسبوعية على مستوى مختلف المديريات وبحضور كافة المستخدمين؛

• عقد اجتماعات دورية فيما بين المديريات لتعميم وتبادل المعلومات؛
• تنظيم أيام التواصل وتبادل اتجارب على المستوى الداخلي للوكالة؛

• تنظيم ملتقيات تواصلية تتمحور حول المواضيع الحالية التي تعمل عليها الوكالة؛ 
• إعداد أدوات تواصلية داخلية من قبيل نشرة التواصل الداخلي، نشرة الصحافة، البريد اإللكتروني الداخلي لنشر المعلومات التي 

يتم التوصل بها، واعتماد شبكة معلوماتية داخلية للتواصل) Intranet( ...الخ؛

§ على مستوى التواصل الخارجي:

• تحسين مستوى استقبال وتوجيه المواطنين وذلك ب: 
• وضع منظومة تشوير تسهل الوصول إلى مقر الوكالة الحضرية وإلى مقرات ملحقتيها وكذا الولوج إلى  مختلف مديريات ومرافق 

الوكالة الحضرية.
• وضع صندوق لتلقي اقتراحات مرتفقي الوكالة الحضرية؛

• إعداد فضاء لالستقبال.
• نشر بصفة دائمة ودورية للنشرة التواصلية »رسالة الوكالة«.

• تتبع األحداث الكبرى للوكالة الحضرية وإعداد لقاءات صحفية.؛
• إعداد أدوات تواصلية من قبيل الملصقات والمطويات والكتيبات، نشر أشغال األيام الدراسية، الخ.

تحيين موقع الويب للوكالة الحضرية.
• إعطاء دينامية جديدة للموقع التفاعلي الخاص بدراسة مخطط توجيه التهيئة العمرانية للقنيطرة الكبرى.
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5 - مشروع ميزانية الوكالة برسم سنة 2014

   الجدول رقم  23: مشروع الميزانية برسم سنة 2014

التو ضيفات املوارد

نسبة 
التغيير

املبلغ
البند

نسبة 
التغيير

املبلغ
البند

2013 2014 2013 2014

 % -0.5 27.302 27.162 مصاريف االستغالل: % -71 6.376 1.815 الرصيد  الى غاية 31 دجنبر

% -10 1.060 760
املشتريات االستهالكية 

من مواد و ادوات
% -10 20.580 18.500 اعانة االستغالل

% 1.6 1.854 1.883 تكاليف خارجية اخرى % 5.8 5.200 5.500 املداخيل الذاتية

% -38 5.981 3.700 ضرائب ورسوم % 116 3.000 6.500 اعانة االستثمار

- 17.833 17.833 تكاليف املستخدمني % 738 931 7.800 التحصيل الباقي

420 % 574 2.986 الباقي لألداء

53 % 8.785 12.953 مصاريف االستثمار :

289 % 1.940 7.553 االصول الثابتة املعنوية

13 - % 1.035 900 االصول الثابتة املادية

14 - % 5.810 4.500 الباقي لألداء

% 11 36.087 40.115 اجملموع % 11 36.087 40.115 اجملموع

تفوق قيمة الميزانية المتوقعة برسم سنة 2014 ما قدره 40 مليون درهم ، لتسجل بدلك ارتفاعا بنسبة 11 % مقارنة بميزانية 
2013. جاء هدا االرتفاع نتيجة للرفع من مستوى توقعات االستثمار، حيت يتوقع أن تصل إعانة االستثمار برسم سنة  2014 الى 

6.5 مليون درهم؛
تسجل مصاريف االستغالل المتوقعة برسم ميزانية سنة 2014 انخفاضا بمعدل 0.5 % بالنسبة لسنة 2013 ، حيث يالحظ 

اعلى انخفاض ) 38- %( في الشق المتعلق بالضرائب والرسوم والذي يهم أساسا الضريبة عن القيمة المضافة. اما فيما يخص 
االرتفاعات الملحوظة )420 %( في ميزانية االستغالل فهي تتعلق بالباقي لألداء والتي تناهز 3 مليون درهم مقابل 0.6 مليون 
درهم سنة من قبل. وتجدر اإلشارة إلى أن هدا االرتفاع يعود خاصة إلى كون الضريبة عن القيمة المضافة لشهر دجنبر 2013 

)اكتر من 2 مليون درهم( ال تؤدى إال متم شهر يناير 2014؛ 
بالنسبة لمصاريف االستثمار فاقوى ارتفاع  يتعلق باالصول التابتة المعنوية حيت تبلغ قيمتها المتوقعة في إطار ميزانية 2014 ما 

يفوق 7.5 مليون درهم وهي تهم بشكل كبير دراسات التعمير و اعادة هيكلة مجموعة من المراكز واالحياء المتواجدة في غالب 
االحيان بالمجاالت القروية ؛ 
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37 واملــالي التقريراألدبي 

برنامج العمل التوقعي
لسنة 2016-2015
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39 واملــالي التقريراألدبي 

تعتزم الوكالة الحضرية القنيطرة- سيدي قاسم خالل الفترة الممتدة ما بين 2015 إلى 2016 إعطاء أهمية أكثر للدراسات التي من 
شأنها الرقي بالمنظور الحضري وتأهيل المجال في إطار تنمية مندمجة ومستدامة.

وفي هذا الصدد تمت برمجة مجموعة من الدراسات برسم برنامج العمل يمكن إجمالها كالتالي :

1 - الدراسات العامة
   الجدول رقم 24: دراسات العامة

القطاعاجلماعةاإلقليمالدراسة

تصميم تنظيم قطاع التجارة

القنيطرة

مركز املدينةالقنيطرة

ميثاق الهندسة املعمارية 
واملنظور احلضري

القنيطرة
مركز املدينة

األحياء القدمية

تصميم تهيئة وإنقاذ ضاية 
سيدي بوغابة

ضاية سيدي بوغابةاملهدية

مركز املدينةسوق األربعاء الغرباملشروع احلضري

التأهيل احلضري حملور الطريق 
اجلهوية 409

املركزدار بلعامريسيدي سليمان

2 - دراسات وثائق التعمري

   الجدول رقم 25: دراسات وثائق التعمير

القطاعاجلماعةاإلقليمالدراسة

تصميم تهيئة

القنيطرة

سيدي عالل التازيسيدي عالل التازي

كتامةواد اخملازن

سيدي بوبكر احلاجسيدي بوبكر احلاج

سيدي قاسم

توغيلتتوغيلت

الصفصافالصفصاف

سلفاتسلفات
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