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مقدمة

�ت�شاء االأقدار اأن یت�شادف انعقاد الد�رة الثامنة ع�شر من املجل�ص االإداري للوكالة احل�شریة القنیطرة-�شیدي قا�شم-�شیدي 

�شلیمان �هذه االأخریة تخلد مر�ر 20 �شنة على اإحداثها �تاأ�شی�شها �شنة 1998، �هي بذلك حتیي 20 عاما من احل�شور الفعلي 

الیومیة  �االن�شغاالت  االأ�جه  كافة  یالم�ص  حیوي  قطاع  يف  �الفرقاء  ال�شركاء  لكافة  �التقني  القانوين  التاأطری  �تقدمي  �املواكبة 

للمواطن، �ی�شبو اإىل اإنعا�ص عجلة اال�شتثمار، �حت�شنی ظر�ف عی�ص املغاربة �احلد من الفوارق االجتماعیة �املجالیة �ذلك تنفیذا 

للتعلیمات امللكیة ال�شامیة ل�شاحب اجلاللة املك حممد ال�شاد�ص ن�شره اهلل �اأیده.

التي  املهمة  التحوالت  للوقوف على  تاأملیة  ��قفة  تقییمیة  الوكالة احل�شریة حمطة  اإحداث  منذ  �شنة   20 تخلید مر�ر  �یعترب 

عرفتها مكونات جمال تدخلها �الذي �شكل قبل التق�شیم االإداري ل�شنة 2015 اجلهة الفتیة للغرب ال�شراردة بني ح�شن �التي كانت 

تتوق اإىل احتالل موقع متمیز بنی اجلهات ال�شت ع�شر للمملكة.

ت�شتوقفنا الیوم هذه املحطة، �جمال تدخل الوكالة احل�شریة هو اأحد املكونات االأ�شا�شیة من جماالت اإحدى اأهم جهات اململكة 

�هي اجلهة اجلدیدة للرباط-�شال-القنیطرة، الإعادة حتدید �شبل حتقیق تنمیة م�شتدامة لهذا املجال على �شوء حتلیل ا�شرتاتیجي 

متجدد لنقط القوة �املوؤهالت التي اأ�شحت متیزه مع العمل على تدارك مكامن �شعفه �تفادي التهدیدات املحتملة. كل ذلك بهدف 

تثمنی ما راكمه ��شریاكمه هذا املجال من مكا�شب تنفیذ امل�شاریع الكربى اال�شرتاتیجیة املهیكلة ذات االإ�شعاع اجلهوي �الوطني، 

املو�شعة  للجهویة  الوطنیة  االأ�را�ص  تنزیل  بعد  مالحمها  ن�شت�شف  بداأنا  التي  �اجلدیدة  الوا�شعة  االآفاق  يف  الواعي  �االنخراط 

�االإ�شكان  �التعمری  الوطني  الرتاب  اإعداد  لوزارة  اال�شرتاتیجیة  االأهداف  �مرامي  اأبعاد  �كذا  االإدارینی  �الالمتركز  �الالتركیز 

اإىل راأب فجوة التفا�تات املجالیة  اإر�شاء �شیا�شة ح�شریة متجددة املعامل، �ال�شعي  2017-2021 الرامیة اإىل  ��شیا�شة املدینة 

�باالأ�شا�ص على م�شتوى العامل القر�ي �كذا حت�شنی احلكامة املوؤ�ش�شاتیة �حتقیق النجاعة االإداریة.
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كما تدعونا جمیعا �قفة التاأمل هاته، �ما رافق الوكالة احل�شریة من جناحات � انتكا�شات، اإىل التفكری يف ال�شیغ الكفیلة التي 

من �شاأنها اأن تخول لنا كیفیات التعاطي االإیجابي مع الور�ص الذي تعتزم �زارتنا اإطالقه قریبا، �اخلا�ص باإعادة متوقع الوكاالت 

امل�شتدامة �جتوید حكامتها  الرتابیة  التنمیة  اأ�ش�ص  اإر�شاء  م�شل�شل  الرحى يف  اأجل جعلها قطب  باأد�ارها من  �االرتقاء  احل�شریة 

�من ثمة يف م�شتوى رفع التحدیات االآنیة �امل�شتقبلیة من قبیل االنخراط يف تنزیل االأ�را�ص الوطنیة الكربى من جهویة متقدمة، 

�الال متركز االإداري، �التنزیل االأمثل لال�شرتاتیجیة الوطنیة للتنمیة امل�شتدامة، ناهیك عن اإیجاد �توفری اأر�شیات لتنزیل �تفعیل 

جمموعة من الن�شو�ص القانونیة املرتبطة بتحدیث املرفق العمومي.

اإن الوكالة احل�شریة القنیطرة-�شیدي قا�شم- �شیدي �شلیمان الیوم، �باعتمادها على �شیا�شة تدبرییة جدیدة هاج�شها االأ�شا�شي 

�شمان جودة اخلدمات املقدمة ل�شركائها �ملرتفقیها، ت�شبو �بكل حر�ص لتحقیق جمموعة من الرهانات:

• اإىل يف حتقیق التقائیة �مالءمة ال�شیا�شات العمومیة على م�شتوى جمال تدخل الوكالة احل�شریة �من ثمة 	 اأ�الها: ال�شعي 

جت�شید اأكرب جناعة لرباجمها التنمویة؛

• ثانیها: �شمان الیقظة املجالیة بهدف تطویر التفاعل اال�شتباقي مع انتظارات خمتلف الفاعلنی الرتابینی �االإبداع اجلماعبي 	

يف اإیجاد احللول لالإ�شكالیات املطر�حة؛

• ثالثها: تثمنی قیم �مبادئ املرفق العمومي القمنی باإنعا�ص � حتفیز اال�شتثمار، �توفری جماالت عی�ص كرمي للمواطن.	

لكن حتقیق كل هذه الرهانات ی�شتوجب دعما �م�شتمرا من طرف كافة الفاعلنی �ال�شركاء من �شلطات �جماعات ترابیة �م�شالح 

غری ممركزة �متدخلنی يف قطاع التعمری �البناء.
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متت املصادقة باإلجامع عىل التقريرين  ¦

األديب واملايل برسم سنة 2017.

املصادقة عىل برنامج عمل الوكالة الحرضية برسم سنة 2018 وبرنامج العمل  ¦

التوقعي 2021-2019.

متت املصادقة باإلجامع عىل برنامج عمل  ¦
الوكالة الحرضية برسم سنة 2018 وبرنامج 

العمل التوقعي 2021-2019.

متت املصادقة باإلجامع ¦املوافقة املبدئية عىل مرشوع ميزانية الوكالة الحرضية برسم سنة 2018. ¦

أداء  ¦ من  القروي  بالوسط  الفردي  السكن  بناء  مشاريع  إعفاء  عىل  املوافقة 

الخدمات املقدمة من طرف الوكالة الحرضية بالنسبة للمشاريع التي ال تتجاوز 

مساحتها املغطاة اإلجاملية املبنية 100 مرت مربع.

جاري بها العمل. ¦

الحرضية  ¦ بالوكالة  الخاص  العمومية  الصفقات  لنظام   1 رقم  امللحق  تعديل 

القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليامن واملتعلق بالئحة الخدمات التي ميكن أن 

تكون موضوع عقود أو اتفاقيات خاضعة للقانون العادي، وذلك بإضافة خدمة 

املساعدة املعامرية والتقنية بالعامل القروي.

يف طور اإلنجاز. ¦

تفعيل	توصيات	المجلس	اإلداري	األخير
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حصيلة التفعيلالتوصية

الحرضية  ¦ بالوكالة  املسؤولية  مناصب  لشغل  الرتشح  رشوط  عىل  املصادقة 

القنيطرة سيدي قاسم سيدي سليامن :

• بالنسبة ملنصب رئيس مديرية، و يشرتط يف املرشح أن يكون حاصال عىل األقل 	

املفتوح  املسؤولية  له عالقة مبنصب  أو دبلوم  املواصفات  بهذه  عىل شهادة 

للتباري، وأن يتوفر املرشح عىل األقل عىل ثالث )03( سنوات من التجربة يف 

مجال اختصاص الوكالة الحرضية يف عالقة وتقاطع مع املنصب املقرتح شغله، 

وأن يكون أيضا قد شغل منصب رئيس قسم عىل األقل ملدة سنتني؛

• بالنسبة لرئيس قسم أو رئيس مصلحة، وطبقا ملقتضيات املرسوم 680.11.2 	

الصادر بتاريخ 25 نونرب 2011 بشأن تعيني رؤساء األقسام، ورؤساء املصالح 

التوصية تبقى تدقيقا  الوزير كون هذه  السيد  أبرز  العمومية.  باإلدارات 

هذا  يف  قاسم  سيدي  عامل  السيد  وأشار  املسؤولية،  مناصب  تحمل  يف 

يغلق  الحرضية  الوكاالت  باختصاص  وربطه  املنصب  تحديد  أن  الصدد 

الباب يف وجه باقي املرتشحني، مقرتحا القول باعتامد »تجربة« يف اإلدارات 

العمومية.

تم تفعيل التوصية  ¦

املوافقة املبدئية عىل توقيع اتفاقية إطار للرشاكة والتعاون بني الوكالة الحرضية  ¦

بالجامعة  املعامرية  الهندسة  ومدرسة  سليامن  قاسم-سيدي  القنيطرة-سيدي 

الدولية بالرباط فيام يخص التكوين والبحث وتبادل الخربات يف ميادين التعمري 

والهندسة املعامرية وإعداد الرتاب الوطني والتنمية الحرضية.

يف  ¦ املوقعة  االتفاقية  مقتضيات  تفعيل 

مواضيع  تهم  عمل  ورشات  تنظيم  إطار 

القنيطرة  ملدينة  الحرضي  التجديد 

واملحافظة عىل موروث املعامري.

املوافقة عىل بلورة »إسرتاتيجية الوكالة الحرضية الرقمية 2021«. ¦

¦  2018 سنة  خالل  االسرتاتيجية  تنزيل 

وبرمجة املشاريع املندرجة يف إطارها برسم 

.2021-2019
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تواريخ	ومؤشرات	دالة	بالنسبة	لسنة	2018
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حصيلة	برنامج	العمل	
برسم	سنة	2018
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تعميم	التغطية	بوثائق	التعمير	

يشكل تعميم تغطية تراب مجال تدخل الوكالة الحرضية بدراسات وثائق التعمري أحد األهداف 

املركزية لربامج عملها بالنظر ألهمية هذه الوثائق و مرجعيتها يف إرساء مبادئ تنمية مستدامة ومتوازنة 

عىل املستوى املجايل واالقتصادي واالجتامعي وكذا البيئي. وقد تحسنت نسبة هذه التغطية خالل سنة 

2018 مقارنة مع السنوات الفارطة حيث وصلت نسبة التغطية إىل 89 % منها 100 % بالنسبة بالوسط 

الحرضي و87 % للوسط القروي موزعة حسب األقاليم الثالثة حسب الرسم البياين.

نسبة التغطية بوثائق التعمري
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نسبة التغطية بوثائق التعمري

قامت الوكالة الحرضية خالل سنة 2018 بتتبع مراحل إعداد واملصادقة عىل 33 وثيقة. وقد جاءت حصيلة تحقيق النتائج عىل 

مستوى كل إقليم عىل الشكل التايل:

تصاميم متت املصادقة عليها

مكتب الدراسات املكلفنوعية الوثيقة التعمريية اإلقليم

القنيطرة

Ayesaتصميم تهيئة جامعة املهدية 

املوارد الذاتية للوكالة الحرضيةتصميم تهيئة مركز أحد أوالد جلول بجامعة بنمنصور 

إدريس جميلتصميم تهيئة مركز مصباح الرويف بجامعة بحارة أوالد عياد 

رشيد محفضتصميم تهيئة مركز اللة ميمونة 

رشيد محفضتصميم تهيئة مركز سيدي عالل التازي

املوارد الذاتية للوكالة الحرضيةتصميم تهيئة جامعة سيدي سليامن سيدي سليامن

عمر اإلدرييستصميم تهيئة مركز دار بلعامري 

31

تتبع	دراسات	وثائق	التعمير. 1

تطور عدد وثائق التعمري املصادق عليها سنويا ما بني 2002 و2018
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وتجدر اإلشارة إىل أن كل مدن األقاليم و املراكز القروية التي تعرف دينامية حرضية مهمة مغطاة بوثائق تعمري مصادق عليها. 

ويف هذا اإلطار اتسمت هذه السنة باملصادقة عىل أول تصميم التهيئة بالنسبة لكل من مدينتي سيدي سليامن واملهدية. باإلضافة اىل 

تصاميم تهيئة كل من اللة ميمونة وسيدي عالل التازي ودار بلعامري وهي من أهم املراكز الناشئة مبجال تدخل الوكالة. وقد مكنت 

هذه الوثائق عىل سبيل الحرص من :

املندمجة  ¦ للتنمية  االسرتاتيجي  املخطط  إطار  يف  املندرجة  املشاريع  وخصوصا  الفرقاء  مختلف  تدخالت  وإدماج  مواكبة 

واملستدامة إلقليم القنيطرة 2020-2015، 

 إدماح املشاريع املندرجة يف مخططات التنمية الجامعية ، ¦

 إعطاء دينامية سياحية جديدة للواجهة الشاطئية للمهدية ، ¦

 إعطاء دينامية مهمة للرتخيص يف املناطق املشمولة بإعادة الهيكلة، ¦

Û تصميم تهيئة جامعة املهدية

Û تصميم تهيئة جامعة سيدي سليامن

Û تصميم تهيئة مركز مصباح الرويف بجامعة بحارة أوالد عياد

Û تصميم تهيئة مركز أحد أوالد جلول بجامعة بنمنصور

Û تصميم تهيئة مركز جامعة دار بلعامري

Û تصميم تهيئة مركز اللة ميمونة

Û تصميم تهيئة مركز سيدي عالل التازي

تعميم	التغطية	بوثائق	التعمير	

32
تصاميم التهيئة املصادق عليها سنة 2018
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1-1	تصاميم	في	طور	المصادقة

مكتب الدراسات املكلفنوعية الوثيقة التعمرييةاإلقليم

Ayesaمخطط توجيه التهيئة العمرانية للقنيطرة الكربىالقنيطرة

Ayesaمخطط توجيه التهيئة العمرانية للقنيطرة الكربىسيدي سليامن

رشيد محفضتصميم تهيئة بلدية حد كورتسيدي قاسم

1-2	تصاميم	في	مرحلة	اللجنة	التقنية	المحلية

نوعية الوثيقة التعمرييةاإلقليم
مكتب الدراسات 

املكلف
تقدم الدراسة

القنيطرة

تصميم تهيئة القنيطرة-الشليحات

Ayesaتصاميم يف مرحلة خيارات التهيئة

تصميم تهيئة مركز سيدي الطيبي

تصميم تهيئة مركز أوالد بورحمة بجامعة عامر السفلية 

تصميم تهيئة مركز املكرن 

تصميم تهيئة مركز سيدي عياش بجامعة أوالد سالمة 

يف مرحلة اللجنة التقنية املحليةرشيد محفضتصميم تهيئة مركز عني عريس بجامعة الحدادة

تصاميم يف مرحلة خيارات التهيئةArchi MedStudioتصميم التهيئة القطاعي ملحطة القطار القنيطرة

يف مرحلة اللجنة التقنية املحليةرشيد محفضتصميم تهيئة بلدية دار الكداريسيدي قاسم

تصميم يف مرحلة خيارات التهيئةAYESAتصميم تهيئة سيدي يحيى الغربسيدي سليامن

33
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تعميم	التغطية	بوثائق	التعمير	

 1-3	تصاميم	في	طور	الدراسة	

تقدم الدراسةمكتب الدراسات املكلفنوعية الوثيقة التعمرييةاإلقليم

القنيطرة

يف طور الدراسةاملوارد الذاتية للوكالة الحرضيةتصميم تهيئة جامعة سوق األربعاء 

مقرتحات التهيئةرشيد محفضتصميم تهيئة مركز كتامة بجامعة وادي املخازن

تقرير التشخيص الرتايبArhi-Maghrebineتصميم تهيئة مركز سيدي محمد بنمصور  

تقرير التشخيص الرتايبرشيد محفضتصميم تهيئة مركز سيدي بوبكر الحاج 

يف طور الدراسةاملوارد الذاتية للوكالة الحرضيةتصميم تهيئة مركز الصبيح بجامعة املنارصة 

يف طور الدراسةاملوارد الذاتية للوكالة الحرضيةتصميم تهيئة مركز العنابسة بجامعة املنارصة 

سيدي قاسم

يف طور الدراسةاملوارد الذاتية للوكالة الحرضيةتصميم تهيئة جامعة سيدي قاسم 

مقرتحات التهيئةعمر اإلدرييستصميم تهيئة مركز جامعة الصفصاف 

بجامعة  الرشادي  عزيب  مركز  تهيئة  تصميم 

سيدي عزوز

Arhi-Maghrebineتقرير التشخيص الرتايب

بجامعة  النيهي  عزيب  مركز  تهيئة  تصميم 

السلفات

يف مرحلة انطالق الدراسةرشيد محفض

جامعة  ملركز  القروي  للتكتل  النمو  تصميم 

التكنة  

يف مرحلة انطالق الدراسةعمر اإلدرييس

سيدي سليامن

تقرير التشخيص الرتايبرشيد محفض تصميم تهيئة مركز اللة يطو بجامعة القصيبية

بهت  واد  لضفاف  القطاعي  التهيئة  تصميم 

بجامعة سيدي سليامن 

يف طور الدراسةاملوارد الذاتية للوكالة الحرضية

سيدي قاسم- 

سيدي سليامن

العمرانية  التهيئة  توجيه  مخطط  إعداد  دراسة 

للقطبني الحرضيني سيدي قاسم وسيدي سليامن

الرتاب  إعداد  لوزارة  املركزية  املصالح  )مواكبة 

الوطني والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة( 

AREA
تقرير التشخيص الرتايب
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1-4	التغطية	بالصورالجوية	العمودية	والتصاميم	اإلرجاعية	:

يف إطار مواكبتها للجامعات الرتابية فيام يخص إعداد وثائق التعمري، عملت الوكالة الحرضية إىل نهاية سنة 2018 عىل إعطاء انطالقة 

إنجاز التصاميم اإلرجاعية والصور الجوية العمودية ملراكز جامعة موالي بوسلهام بإقليم القنيطرة وكذا ملراكز الجامعات لكل من تكنة 

والرميالت بإقليم سيدي قاسم وذلك عىل مساحة إجاملية تقدر بـحوايل 1110 هكتار.

كام عملت الوكالة الحرضية عىل إنهاء أشغال إنجاز الصور الجوية العمودية والتصاميم اإلرجاعية الخاصة مبراكز كل من جامعة 

سيدي محمد بنمنصور، مركزي الصبيح والعنابسة بالجامعة الرتابية املنارصة، مركز جامعة سيدي بوبكر الحاج بإقليم القنيطرة، وكذا 

مراكز جامعات الصفصاف، سلفات وسيدي عزوز )مركز عزيب الرشادي( بإقليم سيدي قاسم، وذلك باإلضافة إىل مركز لاليطو بجامعة 

القصيبية بإقليم سيدي سليامن عىل مساحة إجاملية تناهز 1854 هكتار.

1-5	وثائق	تعمير	جديدة

تم فتح األظرفة املتعلقة بطلب عروض دراسات تصاميم تهيئة كل من مركز عزيب النيهي بجامعة السلفات وتصميم النمو للتكتل 

القروي مبركز جامعة تكنة بإقليم سيدي قاسم والذي يعد كأول وثيقة تعمري تهم هذه الجامعة والتي تهدف ملواكبة وتأطري الرؤية 

التنموية للجامعة وللمركز. يف حني كان اإلعالن عن طلب العروض املتعلق بدراسة تصميم تهيئة مركز حكيوات بجامعة الرميالت عديم 

الجدوى وسيتم إرجاؤه إىل سنة 2019.
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إعداد	جيل	جديد	من	الدراسات	تهم	استدامة	المجاالت

36

دراسات	ذات	بعد	عملياتي. 1

الثقافـي  لتنمية مجال تدخلها واملحافظة علـى املوروث  القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليامن  الوكالة الحرضية  يف إطار مواكبة 

والعمراين والبيئي باملنطقة وتنفيذا للتوجهات اإلسرتاتيجية لوزارة إعداد الرتاب الوطني والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة والرامية 

لتحسني وتجويد كافة خدماتها، وسعيا منها لرقي مبراكز األقاليم الثالث التابعة لنفوذها الرتايب، قامت الوكالة الحرضية خالل سنة 2018 

مبارشة مسطرة انطالقة لدراسة خاصة بالتأهيل الحرضي ملركز موالي بوسلهام، وذلك يف أفق إرساء سياسة حرضية متجددة ترتكز عىل 

تهيئة وتأهيل املركز وكذا وضع إطار مرجعي يتوخى تعزيز التنافسية مبختلف مكونات املركز و استدامتها .

دراسات	ذات	بعد	بيئي. 2

هذا وإميانا منها بالخصوصية اإليكولوجية والبيئية التي يتميز بها مجموع تراب تدخلها، تويل الوكالة الحرضية القنيطرة-سيدي 

قاسم-سيدي سليامن اهتامما كبريا بالجانب البيئي عرب إدماج مبادئ االستدامة يف إعداد الدراسات التعمريية والعملياتية، حيث تم 

البيئية  الناحية  االعتبار ملنطقة تكتيس أهمية خاصة من  اإلنتهاء واملوافقة عىل دراسة قطاعية تهدف إىل رد  بتاريخ 2018/10/12 

الجذب  مؤهالت  تعزيز  اقرتحت  والتي  بوسلهام.  موالي  مبركز  الزرقاء  املرجة  ضفاف  تهيئة  بــدراسة  األمر  ويتعلق  واإليكولوجية. 

السياحي ملركز موالي بوسلهام، وذلك بتهيئة ضفاف هذه البحرية بطريقة تراعي النظام اإليكولوجي للموقع.

وقد أفضت هذه الدراسة كذلك إىل ميثاق الهندسة املعامرية والعمرانية واملنظور الحرضي ملركز موالي بوسلهام ؛ بهدف الرقي به 

كمحطة سياحية باإلقليم لتحسني منظر فضاءاته العمومية وخلق انسجام وتناغم بني أحيائه واملجاالت الطبيعية املحيطة به : املحمية 

والغابة والشاطئ. 
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و قد متت موافاة املديرية الجهوية للبيئة مبخرجات هذه الدراسة قصد إدماجها يف مخطط التدبري املندمج للمجاالت الساحلية لجهة 

الرباط-سال-القنيطرة واملنصوص عليه يف القانون 81.12 املتعلق بالساحل. 

ومن بني مخرجات هذه الدراسة:

• حفظ وتحسني الجودة املعامرية والتنظيمية، وتعزيز القيم الجاملية والتنمية املتناسقة للهندسة املعامرية واملناظر الطبيعية.	

• جعل املرافق العمومية معامل مهمة داخل املدينة.	

• تسليط الضوء عىل عنارص هوية املوقع.	

• تثمني املوارد الطبيعية للمركز.	

37
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تقوية	قدرات	المجاالت	على	مواجهة	المخاطر

خالل سنة 2018 و يف سياق اإلعالن عن املشاريع املفتوح يف وجه الجامعات الرتابية واملؤسسات العمومية من أجل االستفادة من 

متويل صندوق الربنامج الوطني للتدبري املندمج للمخاطر الطبيعية املمول من طرف البنك الدويل والذي تسهر عليه وزارة الداخلية 

برشاكة مع هذا األخري، تم توقيع اتفاقيتي رشاكة ما بني الوكالة الحرضية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليامن ووزارة الداخلية خالل 

سنة 2017، حيث بارشت الوكالة الحرضية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليامن إلعطاء االنطالقة لدراستني استباقيتني ضد الكوارث 

الطبيعية بتنسيق مع مختلف املتدخلني يف هذا املجال، ويتعلق األمر بكل من:

دراسة•قابلية•التعمري•للمنطقة•املخصصة•ملرشوع•املدينة•اإليكولوجية•مبدينة•القنيطرة•)إقليم•القنيطرة(؛ •	

دراسة•قابلية•التعمري•ملجال•تهيئة•مركز•جامعة•دار•بلعامري•)إقليم•سيدي•سليامن(. •	

الدراستني خالل شهر دجنرب 2018 وعىل إثر اجتامع لجنة فتح األظرفة  بالنسبة لهاتني  هذا فقد تم اإلعالن عن طلبات العروض 

بتاريخ 24 دجنرب 2018، تم اختيار مكتب الدراسات الذي سيقوم بإعداد هاتني الدراستني. وتروم هذه الدراستني تقوية مناعة املجاالت 

املدروسة وقدرتها عىل تدبري مخاطر الفيضانات و اآلثار الناجمة عنها فضال عن الحفاظ عىل األرواح البرشية واملوارد املادية والطبيعية 

يف هاته املناطق.
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طعاضئئ الاتعل الرصمغ لطمةاقتطعاضئئ الاتعل الرصمغ لطمةاقت

مساهمة يف تنزيل مقتضيات الخطة الحرضية الجديدة وخطة التنمية املستدامة 2030 وال سيام الهدف الحادي عرش بشأن املدن 
والتجمعات املستدامة، وتنفيذا للربنامج الوطني للتعمري املستدام فيام يخص التحول الرقمي للمجاالت وكذا السرتاتيجية املغرب الرقمي، 
قامت الوكالة الحرضية خالل سنة 2018 باإلعالن عن تلقي عروض مفتوحة إلعداد املخطط املديري للتحول الرقمي ملدينة القنيطرة يف 
إطار تجربة منوذجية سيتم تعميمها عىل باقي األقطاب الحرضية عىل مستوى أقاليم القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليامن ؛ حيث كان 

هذا اإلعالن عن طلب العروض عديم الجدوى وسيتم إرجاؤه إىل سنة 2019.
 

ويف هذا اإلطار، تجدر اإلشارة إىل أن هذه الدراسات تعترب آليات خالقة ورائدة من شـأنها تعزيز الجاذبية الرتابية ملكونات مجال 
تدخل الوكالة الحرضية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليامن وذلك بتقديم بنية تحتية رقمية تنافسية قمينة بتحسني مناخ االستثامر 

وإذكاء التناغم االجتامعي وتقليص الفجوة الرقمية وبزوغ وانتعاش استعامالت جديدة مرتبطة بالتقنيات املعلوماتية الحديثة.

ويتطلب إعداد هذه املخططات املديرية تعبئة القطاعني العام والخاص من أجل إعداد برامج قصرية ومتوسطة وبعيدة املدى من 
أجل مصالح وخدمات حرضية تستجيب لحاجيات الساكنة واملرتفقني يف كل ما يهم التنقالت والطاقة والصحة والبيئة ... وذلك مبا فيه 

الولوج إىل بنوك املعطيات املتعلقة بالخدمات الذكية يف إطار تبسيط املساطر وتحسني مناخ األعامل.
أأأأججججججللللل  ممممصصصصااااللللللححححححح   وووووخخخخخخدددددمممممااااااتتتتت   ححححححرضرضرضرضرضرضرضييييةةةةةة تتتتتتسسسسستتتتججججججججييييببببب  لللللللحححححححححاااااججججججييييييااااتتتتت  ااااااللللللسسسسساااااكككككنننننةةةةةةة  ووووووواااااملململململململململررررررررررتتتتتتتتتفففففففففققققققققققنينينينينينينينينينيني  يفيفيفيفيفيفيفيفيف  كككككككككللللللل مممممممماااااا   يييييييييههههههههههمممممممم  ااااااالللللللللتتتتتتتتتتننننننننننقققققققققالالالالالالالالالتتتتتتتتت  ووووووووواااااااللللللللللطططططططططااااااااقققققققققةةةةةة  وووووووواااااالللللصصصصصحححححةةةةة  ووووووااااالللللببببببييييييئئئئئئةةةةةة  ............ وووووذذذذذلللللككككك مبمبمبمبمبمباااااا فففففيييييهههههه  

اااااللللللللوووووووولللللووووووججججججججج   إإإإإإإإىلىلىلىلىلىلىلىل ببببببببننننننننووووووووكككككككك ااااااململململململململععععععطططططططييييااااااتتتتتت اااااملململململململتتتتتتععععععلللللللقققققققةةةةةةةة  ببببببببببااااااللللللللخخخخخخدددددمممممااااااتتتتتت  اااالللللللذذذذذذذكككككيييييةةةةةة يفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيف  إإإإإطططططططااااااارررررر تتتتتتببببببسسسسسسسسيييييييطططططططططط ااااااااململململململململسسسسسسسسساااااااااطططططططططرررررررر وووووووووتتتتتتتحححححححححححسسسسسسسسسسسنينينينينينينينيني  مممممممممننننننننننااااااااخخخخخخخخخخخخ اااااااااااااألألألألألألألألألألألألألألألألألألععععععععاماماماماماماماماملللللللل......
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االرتقاء	بالجودة	المعمارية	والعمرانية	وبالمشهد	الحضري

40

دراسات	مواثيق	الهندسة	المعمارية. 1

القنيطرة  الحرضية  الوكالة  تدخل  التابعة ملجال  للمدن  واملعامري  الحرضي  باملشهد  الرقي  آليات  آلية من  الدراسات  تعترب هذه 

-سيدي قاسم -سيدي سليامن، ذلك أن التطــور الــذي تعرفــه هذه املدن يقتيض وضع إطار توجيهــي لتحقيق تجانس وانسجام 

اإلطار العمراين واملعامري بها؛ وبالتايل فإن تنفيذ مقتضيات هاته الدراسات، باعتبارها وثيقة مرجعية تتأسس عىل خالصات التشخيص 

التشاريك بني جميع الفرقاء واملهتمني بالرتاث املعامري، يعترب رضورة ملحة.

من  مجموعة  وإنهاء  بتتبع  سلميان  وسيدي  قاسم-  القنيطرة-سيدي  الحرضية  الوكالة  قامت   2018 لسنة  عملها  برنامج  فخالل 

الدراسات الخاصة املتعلقة مبواثيق الهندسة املعامرية والعمرانية واملشهدية لكل من التجمعات السكانية : القنيطرة، مهدية، موالي 

بوسلهام، سيدي قاسم وسيدي سليامن وسوق األربعاء. 
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االرتقاء	بالجودة	المعمارية	والعمرانية	وبالمشهد	الحضري:

42

	دراسات	التأهيل	الحضري	وإعادة	الهيكلة	. 2

تويل الوكالة الحرضية أهمية كربى إلدماج األحياء ناقصة التجهيز ضمن النسيج الحرضي وتحسني ظروف عيش ساكنتها عرب إعداد 

تصاميم إعادة الهيكلة الخاصة بهذه التجمعات. وتعترب هذه التصاميم أرضية أساسية توضع رهن إشارة الرشكاء املحليني من أجل 

إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات واملرافق الرضورية لفائدة الساكنة. فضال عن كونها تشكل أداة مرجعية لدراسة طلبات رخص البناء 

يف  هذه التجمعات.

وقد قامت الوكالة الحرضية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليامن خالل سنة 2018 بإعطاء االنطالقة وإنهاء إعداد دراسات إلعادة 

الهيكلة، همت 40 قطاعا خصت 13 جامعة تابعة لألقاليم الثالثة عىل مساحة إجاملية تقدر بحوايل 1462,7 هكتار .
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وضعية تقدم الدراسةمكتب الدراسات املكلفالدراسةاإلقليم

القنيطرة

ملدينة  التابعني  سبع  بن  واوالد  كريز  قطاعات 
تقرير املرحلة 3 متت املصادق عليهعامل توفيقسوق األربعاء   

قطاعات أوالد الدبة والسياح وأوالد حامد التابعة 
التصاميم التعديلية متت املصادقة عليهاالوكالة الحرضيةملدينة سوق األربعاء* 

تقرير املرحلة 3 قيد املصادقة عليهرشيد محفظقطاع الدرشة التابع لجامعة اللة ميمونة 

التابعة  واملسجد  وعبدسالمية  بقباقة  قطاعات 

لجامعة عرباوة،  
تقرير املرحلة 1 قيد املصادقة عليهعمر اإلدرييس

عامر  لجامعة  التابع  الكبار  ظهور  قطاع 
عمر اإلدرييسالسفلية 

تقرير املرحلة 1 قيد املصادقة 

عليه

التابعة  والداللحة  والرياح  الزاوية  قطاعات 
املرحلة 1 قيد الدراسةArchi Maghrébineملوالي بوسلهام 

سيدي سليامن

سليامن  سيدي  ملدينة  التابعة  الغربية  األحياء 
املرحلة 1 قيد الدراسةArchi Maghrébine)12 قطاعا(

متت املصادقة عليهالوكالة الحرضيةقطاع أوالد مالك بجامعة سيدي سليامن* 

قيد انطالق الدراسةعمر اإلدرييسقطاع الشانطي التابع ملدينة سيدي يحي الغرب

قيد الدراسةالوكالة الحرضيةقطاع مركز دار بلعامري*  

الذهب  ووادي  واملسرية  الحوارثة  قطاعات 

التابعة لجامعة أزغار  
قيد انطالق الدراسةعمر اإلدرييس

سيدي قاسم

التابعة  كمرة  وبني  والبطابطة  و2   1 قطاعني 

ملدينة دار الكداري  
قيد انطالق الدراسةرشيد محفظ

قيد الدراسةالوكالة الحرضيةقطاع الكدادرة التابع ملدينة جرف امللحة* 

قيد الدراسةالوكالة الحرضيةقطاع أوالد ارضيد التابع لجامعة الشبانات* 

التابعني  الواد  وكرينات  الواد  سالطنة  قطاعي 

لجامعة زيرارة*  
متت املصادقة عليهامالوكالة الحرضية

القرية الرتبية والقرية املرضية التابعتني لجامعة 

الحوافات*  
متت املصادقة عليهامالوكالة الحرضية
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االرتقاء	بالجودة	المعمارية	والعمرانية	وبالمشهد	الحضري:

كام متيزت سنة 2018، باملصادقة عىل 8 تصاميم إلعادة الهيكلة عىل مساحة إجاملية تقدر بحوايل 195,5 وهو ما يشكل تطورا هاما 

بالنسبة لسنة 2017 التي عرفت املصادقة عىل 3 تصاميم إعادة الهيكلة. 

وكنموذج لدراسات إعادة الهيكلة التي متت املصادقة عليها خالل سنة 2018، هناك قطاعني يتواجدان بجامعة الحوافات املتواجدة 

بإقليم سيدي قاسم ويتعلق األمر بكل من القرية الرتبية والقرية املرضية واللتان كانتا تعانيان من عدة اختالالت مجالية مرتبطة بعدم 

تواجد البنيات التحتية.

وتجدر اإلشارة أنه خالل سنة 2018 وبناءا عىل طلب من املجلس الجامعي للحوافات من أجل تأهيل القريتني يف إطار رشاكة مع 

وزارة إعداد الرتاب الوطني والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة، قامت الوكالة الحرضية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليامن بإعداد 

دراسة إعادة الهيكلة لكل من القرية الرتبية والقرية املرضية مبواردها الذاتية.

كام أنه خالل سنة 2018 متت املصادقة كذلك عىل كل من دراستي إعادة الهيكلة الخاصة بقطاعي كريز وأوالد بن السبع مبدينة 

سوق األربعاء وكذا قطاع الدرشة بجامعة اللة ميمونة، هاتني الدراستني تعتربان من الجيل الجديد لدراسات إعادة الهيكلة اللتان تم 

إعدادهام من طرف مكتب الدراسات، حيث متت خاللها املصادقة عىل املرحلة الثالثة واألخرية من هاتني الدراسات واللتني تتمحوران 

تصاميم  مع  العمومية  الساحات  و  الخرضاء  املساحات  تهيئة  إىل  باإلضافة  املرشوع  إلنجاز  اإلجاملية  والتكلفة  العمل  برنامج  حول 

الواجهات املطلة عىل املحاور الرئيسية وذلك خالل اجتامع موسع ترأسه السيد عامل إقليم القنيطرة.

44

عمليات إنجاز إعادة هيكلة كل من القرية الرتبية والقرية املرضية بجامعات الحوافات
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االرتقاء	بالجودة	المعمارية	والعمرانية	وبالمشهد	الحضري:

46

المساهمة	في	تتبع	الدراسات	الخاصة	إلى	جانب	المتدخلين	المعنيين	. 3
    

المخطط	االستراتيجي	للتنمية  المندرجة	في	إطار	 الحضرية	 التهيئة	 3-1 تتبع	تنفيذ	بعض	مشاريع	
									المندمجة	والمستدامة	إلقليم	القنيطرة	2020-2015

    
يف إطار إنجاز املشاريع املندرجة يف املخطط االسرتاتيجي للتنمية املندمجة واملستدامة إلقليم القنيطرة 2015-2020 والسيام تلك 

بدراسة وتقييم  املعنيني  الرشكاء  الحرضية خالل سنة 2018 مبواكبة  الوكالة  قامت  اإلقليم،  الحرضي ملدن ومراكز  بالتأهيل  املتعلقة 

االقرتاحات الخاصة بهذه املشاريع. نذكر منها:

• مشاريع تهيئة شوارع و الساحات العمومية والساحات الخرضاء مبدينة القنيطرة،	

• مشاريع تهيئة شوارع و الساحات العمومية والساحات الخرضاء مبدينة سوق األربعاء،	

• مشاريع تهيئة املحاور الطرقية باملراكز القروية النامية : سيدي عالل التازي، عرباوة، حد أوالد جلول، سيدي محمد لحمر، 	

3-2	دراسات	التأثير	على	البيئة

يف إطار التواصل ومواكبة الرشكاء املحليني ومن بينهم املصالح املختصة بتتبع دراسات التأثري عىل البيئة، ساهمت الوكالة الحرضية 

القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليامن يف دراسة 25 مرشوعا يف إطار اللجنتني الوطنية والجهوية للتأثري عىل البيئة. وقد حظيت منها 13 

دراسة عىل املوافقة البيئية وذلك بنسبة تصل إىل 52 % من مجموع الدراسات املعروضة عىل أنظار اللجنة، بينام 5 دراسات مل تحصل 

عىل املوافقة البيئة أي بنسبة تصل إىل 20 %، يف حني ما تزال 7 دراسات يف طور الدراسة وذلك بنسبة تصل إىل 28 % وستتم برمجتها 

الحقا قصد البت فيها من طرف اللجنة املختصة.
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3-3	الدراسة	المتعلقة	بإنجاز	مخطط	التنقل	الحضري	لمدينة	القنيطرة

يف إطار الجهود املبذولة من أجل تحسني وضعية التنقل الحرضي مبدينة القنيطرة و ضاحيتها، ساهمت مصالح الوكالة الحرضية 

مبعية املنظومة املحلية واإلقليمية يف تتبع الدراسة املتعلقة بإنجاز مخطط التنقل الحرضي للمدينة و الذي يهدف إىل اقرتاح صيغ للحد 

من املشاكل التي يطرحها التنقل الحرضي نتيجة التوسع املستمر لنسيجها العمراين. وبهدف خلق توازن بني التنقل الحرضي والتخطيط 

العمراين باملدينة، تسهر مصالح الوكالة الحرضية عىل إدراج كافة التوجهات املنبثقة عن هذا املخطط يف إطار تصميم تهيئة مدينة 

القنيطرة املوجود حاليا قيد الدراسة.

3-4	الدراسات	المتعلقة	بالتطهير	السائل

بخصوص املشاريع الرامية إىل تنمية العامل القروي واملندرجة يف إطار املخطط اإلسرتاتيجي للتنمية املندمجة، قامت مصالح هذه 

الوكالة خالل سنة 2018 بتتبع الدراسات املتعلقة بالتطهري السائل لعدد من املراكز القروية )داللحة وموالي بوسلهام، املكرن وأوالد 

سالمة(. ويتمثل دور الوكالة الحرضية يف هذا الشأن يف دراسة كافة الحلول املقرتحة وتقديم التوصيات التقنية وذلك متاشيا مع تصاميم 

التهيئة التي تهم املناطق املعنية. كام تعطى األولوية للجانب البيئي واملحافظة عىل املناطق ذات األهمية اإليكولوجية. 
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تنمية	العالم	القروي	وتحسين	مجاالت	العيش

50

مع ما ميثله العامل القروي من أهمية بالنسبة ملجال تدخل الوكالة الحرضية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليامن من مكانة أساسية 

ضمن البنية املجالية واالقتصادية ملنطقة الغرب )97 % من املساحة اإلجاملية للمنطقة، 56 % من الساكنة و98 % من الجامعات ذات 

صبغة قروية من بينها 20 مركزا كمراكز قروية ناشئة(. وفضال عن الثقل الدميوغرايف واملجايل للوسط القروي مبنطقة الغرب وما يزخر 

به من مؤهالت كقطب إنتاجي فالحي عىل الصعيد الوطني، ومن ثروات طبيعية ذات أهمية بالغة، فإن واقع الحال يكشف مجموعة 

من االختالالت واإلكراهات التي تنعكس بشكل سلبي عىل ظروف عيش ساكنته. وعليه، فإن تأهيل العامل القروي وتوفري ظروف العيش 

الكريم لساكنته يكتيس أهمية بالغة لدى السلطات العمومية عمال بالتوجيهات امللكية السامية التي تضع مسألة التنمية املندمجة 

للعامل القروي يف قلب التنمية الشاملة للبالد.

اإلطار  هذا  يف  التذكري  وجب  كام 

وزارة  اسرتاتيجية  أولتها  التي  باألهمية 

إعداد الرتاب الوطني والتعمري واإلسكان 

لتنمية   2021-2017 املدينة  وسياسة 

اسرتاتيجيا  هدفا  بجعلها  القروي  العامل 

مرتكزة يف ذلك عىل رزمة من اإلجراءات؛ 

وبلورة  البناء،  مساطر  تبسيط  أهمها 

وتفعيل  الرتابية،  للمشاريع  جيل جديد 

املجانية  املعامرية  املساعدة  برنامج 

بالعامل القروي.

واستنادا ملا سبق، فقد أولت الوكالة 

املجاالت  لتنمية  كربى  أهمية  الحرضية 

القروية املكونة ملجال تدخلها عرب عدة 

أنشطة املرتبطة باختصاصاتها.

نسبة املجال القروي عىل مستوى أقاليم القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليامن  
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ويف هذا الصدد، مكنت وثائق التعمري املصادق عليها من فتح ما يناهز 5600 هكتارا للتعمري بهدف تقوية القاعدة االقتصادية 

للمجاالت القروية ودعم الساكنة النشيطة، مراعية يف ذلك الحفاظ عىل األرايض الفالحية ذات املردودية العالية وكذا الرثوة الغابوية 

واملناطق ذات الخصوصيات الطبيعية والبيئية.

نسبة تغطية املجال القروي بوثائق التعمري

51

 مناطق صناعية ومناطق احتياط اسرتاتيجي مناطق جديدة مفتوحة للتعمري

التغطية	بوثائق	التعمير	والدراسات	الخاصة			. 1

1-1  فتح	مناطق	جديدة	للتعمير	بالعالم	القروي:

عملت الوكالة الحرضية منذ إحداثها عىل مواكبة العامل القروي وذلك بتأطري مجاله بوثائق التعمري، حيث وصلت إىل نهاية سنة 

2018 نسبة تغطية األقاليم الثالثة املكونة ملجال تدخلها إىل 87 %.
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1-2  دراسات	إعادة	الهيكلة:
يف إطار املجهودات املبذولة من أجل النهوض بالعامل القروي، أولت الوكالة الحرضية منذ تأسيسها أهمية كربى إلدماج املجاالت 

القروية التي تعرف دينامية مهمة بهدف تحسني ظروف عيش ساكنتها وذلك عرب إعداد تصاميم إعادة الهيكلة الخاصة بهذه التجمعات 

معتمدة يف ذلك ويف غالب األحيان عىل إمكانياتها الذاتية. وميكن تلخيص الحصيلة عىل النحو التايل:

• 14 دراسة إعادة الهيكلة بإقليم القنيطرة تهم 7 جامعات ؛	

• 17 دراسة إعادة الهيكلة بإقليم سيدي سليامن تهم 7 جامعات ؛	

• 22 دراسة إعادة الهيكلة بإقليم سيدي قاسم تهم 10 جامعات.	

متت إىل نهاية سنة 2018 املصادقة عىل 30 دراسة يف حني ال زالت 23 قيد الدراسة. 
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1-3  دراسة	ترتيب	وتنمية	المراكز	القروية	الناشئة:
انطالقا من دراسة تراتبية املراكز القروية الناشئة بأقاليم القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليامن والتي همت 53 جامعة، أفضت 

املرحلة الثالثة منها إىل تحديد أربعة )4( مراكز ناشئة ذات »األولوية« من بني املراكز الناشئة الخمسة عرش وهي سيدي عالل التازي 

وموالي بوسلهام بإقليم القنيطرة والخنيشات بإقليم سيدي قاسم ومركز دار بلعامري بإقليم سيدي سليامن. وقد خلصت هذه املرحلة 

إىل بلورة رؤية تنموية مندمجة ترتكز عىل عدة برامج للنهوض بهذه املراكز بعد سلسلة من الورشات التشاورية مع املصالح اإلقليمية 

املعنية؛ بحيث تم اعتامد هذه الدراسة كوثيقة مرجعية القرتاح بعض املشاريع خالل صياغة الربامج واملخططات التنموية وذلك بغاية 

تأهيل هذه املراكز الناشئة ودمجها ضمن الربامج التنموية التي همت تراب هذه األقاليم كاملخطط اإلسرتاتيجي للتنمية املندمجة 

واملستدامة إلقليم القنيطرة 2015-2020 وكذا الربامج املمولة يف إطار صندوق التنمية القروية.

الوطني والتعمري  الرتاب  الرباط-سال-القنيطرة ووزارة إعداد  املوقعة بني جهة  اتفاقية اإلطار  وخالل سنة 2018 ويف إطار تفعيل 

واإلسكان وسياسة املدينة الخاصة بتأهيل املراكز القروية الناشئة بغالف مايل قدره 750 مليون درهم، قامت الوكالة الحرضية مبعية 

الفرقاء املعنيني وبارتكاز عىل مخرجات هذه الدراسة باقرتاح املراكز القروية وكذا املشاريع ذات الوقع اإليجايب عىل الساكنة. 

 

تأطير	البناء	وتوفير	المواكبة	القانونية	والعقارية	بالعالم	القروي 	.2
2-1  تبسيط	مساطر	البناء:

تشكل االستجابة اليومية للحاجيات امللحة للساكنة القروية يف مجال السكن ما يقتضيه إعامل للحدود القصوى من املرونة الكافية يف 

التعاطي مع النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل يف هذا الباب وإعادة تكييفها مبا يتالءم مع الخصوصيات املحلية لكل 

منطقة، هاجسا وتحديا ذا أولوية بالنسبة للوكالة الحرضية وذلك من خالل:

تفعيل لجنة االستثناءات املنصوص عىل مكوناتها وصالحياتها باملواد 34 و35 و36 من املرسوم التطبيقي للقانون 12-90 املتعلق  أ. 

بالتعمري كام تم تغيريه وتتميمه مبوجب الظهري الرشيف رقم 1.16.124 الصادر يف 25 أغسطس 2016 بتنفيذ القانون رقم 66.12 

املتعلق مبراقبة وزجر املخالفات يف مجال التعمري والبناء وذلك بالنسبة لطلبات الرتخيص بالبناء يف املناطق غري املشمولة بوثائق 

التعمري والتي ال تتوفر فيها الرشوط القانونية املطلوبة من حيث املساحة الدنيا للعقار أو املساحة املراد تشييدها.

تفعيل الدوريات الوزارية التي تحث عىل تبسيط مسطرة الرتخيص بالبناء للسكن يف الوسط القروي من خالل اعتامد مجموعة ب. 

من اإلجراءات والتدابري ذات الطابعني العقاري والتعمريي.
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2-2  تفعيل	المساعدة	المعمارية	والتقنية	المجانية:

لقد سهرت الوكالة الحرضية إىل جانب باقي الرشكاء عىل تفعيل املساعدة املعامرية والتقنية املجانية يف صيغتها األوىل وذلك من 

خالل إبرام اتفاقيات رشاكة يف هذا الشأن مع األطراف املعنية وفقا للتوجيهات الوزارية يف هذا الصدد؛ غري أن وقع هذه العملية كان 

شبه منعدم بحكم مجموعة من اإلكراهات املرتبطة أساسا بضعف امليزانية املرصودة لها مقارنة مع تعداد الجامعات القروية املعنية 

وارتفاع عدد الطلبات، إضافة إىل صعوبة تحديد معايري االستفادة، اليشء الذي أدى إىل تحفظ رؤساء الجامعات وعدم انخراطهم الكايف 

يف هذه العملية. 

ويف هذا الصدد، ارتأت الوكالة الحرضية تحويل االعتامدات املرصودة لهذه العملية إىل تدخالت ذات وقع أكرث شمولية بالنسبة 

لساكنة املجاالت القروية من قبيل إعداد الدراسات التعمريية املتعلقة بإعادة الهيكلة .

2-3  تحديد	الدواوير	وتبسيط	مساطر	البناء	بالعالم	القروي

تفعيال للدورية الوزارية عدد 21536 بتاريخ 25 دجنرب 2012 بخصوص تبسيط مسطرة الرتخيص بالبناء للسكن يف العامل القروي، 

اعتمدت مصالح الوكالة الحرضية مقاربة جديدة لتأطري التعمري والبناء يف املجاالت القروية، متمثلة يف آلية تحديد مدارات الدواوير 

التي تعرف ضغطا عمرانيا كبريا. وتتم هذه العملية عرب توثيق ذلك يف خرائط جوية مرفوقة مبقتضيات تنظيمية ملزمة يتم التوافق 

بشأنها بني جميع املتدخلني املعنيني مبا فيها مصالح الفالحة والتجهيز والعاملة ووكالة الحوض املايئ والجامعات املعنية، علام أن هذه 

العملية ال تشكل غاية يف حد ذاتها، بل تعترب مرحلة انتقالية يف أفق تغطيتها بوثائق التهيئة العمرانية املناسبة التي من شأنها أن تضمن 

تطور هذه التجمعات بشكل منسجم ومندمج.  

وقد مكنت هذه الخطوة وإن كانت يف بدايتها، من تجاوز مجموعة من املعيقات التقنية التي طاملا اعرتضت عملية دراسة امللفات 

من طرف اللجنة اإلقليمية للتعمري والتي ستمكن ال محالة من تحسني ظروف عيش الساكنة من خالل مساعدتها عىل إنجاز مساكنها 

وفق منهجية تراعي كذلك الرفع من املنتوج التعمريي للتجمعات السكنية وإمكانية التحكم يف توسعها وهيكلتها إن اقتىض الحال.

وستعمل الوكالة الحرضية الحقا عىل تشجيع الجامعات عىل االنخراط يف مثل هذه املقاربات الشمولية لدراسة جميع مشاريع البناء 

بالعقارات أو املحطات السكنية التي تقل مساحتها عن الهكتار الواحد، باعتبارها إجراء وقائيا من شأنه الحد من انتشار السكن املتفرق 

والتمدد العمراين عىل حساب األرايض الفالحية.
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مالحظاتالجامعات املعنية بالتحديداإلقليم

القنيطرة  

عامر السفلية . 1

تم سنة 2018 تحديد 80 دوار : 

41 دوارا تابعا إلقليم القنيطرة 

39 دوارا تابعا إلقليم سيدي سليامن 

مجموع الدواوير املحددة منذ انطالق العملية يف 2017 :

 147 دوارا

40 دوارا تابعا إلقليم القنيطرة 

91 دوارا تابعا إلقليم سيدي سليامن 

16 دوارا تابعا إلقليم سيدي قاسم 

منارصة. 2

بن منصور. 3

سيدي قاسم

سيدي محمد الشلح . 1

الخنيشات . 2

تاوغيلت . 3

أوالد نوال. 4

ملرابيح. 5

سيدي سليامن

عامر الشاملية. 1

أزغار. 2

بومعيز. 3

دار بلعامري. 4

القصيبية. 5

املساعدة. 6

اوالد بن حامدي. 7

أوالد أحسني. 8

الصفافعة. 9

     النتائج املحققة سنة 2018: تحديد 80 دوارا )تسجيل نسبة 160 % مقارنة مع الهدف املحدد سنويا يف 50 دوارا(

 وضعية تحديد الدواوير وتبسيط مساطر البناء بالعامل القروي منذ سنة 2017
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توزيع عملية تحديد الدواوير عىل مستوى مجال تدخل الوكالة الحرضية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليامن



2-4  توفير	التأطير	التقني	والقانوني	لطلبات	كراء	أو	اقتناء	األراضي	الساللية

عدد طلبات اقتناء أو كراء األرايض
 الساللية حسب األقاليم

147

اإلجراءات	التحفيزية	والتواصلية	وتجويد	ورقمنة	الخدمات					 	.3

رأي  طلب   173 مجموعه  مبا   2018 سنة  خالل  الحرضية  الوكالة  توصلت 

بخصوص طلبات كراء أو اقتناء لألرايض الساللية : منها  147 بإقليم القنيطرة و04 

بإقليم سيدي قاسم و22 بإقليم سيدي سليامن. وتصب مجمل هذه االستشارات 

يف إطار تفعيل دور الوكالة الحرضية املتمثل يف املصاحبة التقنية التي تقدمها 

هذه األخرية للجامعات الرتابية التابعة ملجال تدخلها. ولقد عرفت هذه الطلبات 

انخفاضا يتمثل يف 9.24% – مقارنة مع سنة 2017.

• اإلعفاء من أداء الخدمات املقدمة من طرف الوكالة الحرضية لبعض 	

مشاريع البناء بالعامل القروي ؛    

• برمجة لقاءات مع رؤساء الجامعات ذات الطابع القروي قصد تدارس 	

اإلشكاالت املطروحة وإيجاد الحلول لها؛

• تجويد ورقمنة الخدمات املقدمة من طرف الوكالة الحرضية ملرتفقيها.	
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 املشاريع الصغرى: 

تتوزع ملفات طلبات الرتخيص بالبناء البالغ عددها 5818 ملفا والتي متت دراستها من طرف اللجن املختصة يف إطار مسطرة املشاريع 

الصغرى عىل الشكل التايل:

•  5403 مرشوعا حصل عىل الرأي املوافق أي بنسبة 93 % 	

• 330 مرشوعا حصل عىل الرأي غري املوافق بنسبة 5,6 % 	

حصيلة	أنشطة	التدبير	الحضري:. 1
1-1  المشاريع	المدروسة	خالل	سنة	2018:

متيزت أنشطة التدبري الحرضي خالل سنة 2018 بدراسة ما مجموعه 6649 ملف طلب ترخيص، حظي منها 5880 مرشوع عىل 
املوافقة أي بنسبة 88 %.  وتتوزع هذه امللفات عىل الشكل التايل :

املجموعنسبة الرأي املوافق ملفات مفتوحةالرأي غري املوافقالرأي املوافقاملشاريع

935818% 540333085املشاريع  الصغرى 

57831%47731341املشاريع الكربى 

886649%5880643126املجموع  

مقارنة مع حصيلة سنة 2017 والتي عرفت دراسة 7952 مرشوعا، يالحظ أن سنة 2018عرفت تراجعا بنسبة %16 فيام يخص 

العدد اإلجاميل للملفات املعروضة عىل أنظار لجان الشباك الوحيد لرخص التعمري أو اللجان اإلقليمية للتعمري. وقد شمل هذا الرتاجع 

بالخصوص فئة املشاريع الصغرى التي مرت من 7250 ملف سنة 2017 إىل 5818 ملف سنة 2018، يف حني حافظت املشاريع الكربى 

املدروسة عىل نفس الوترية التصاعدية املسجلة خالل السنوات الخمس األخرية بزيادة يبلغ معدلها السنوي املتوسط 9,3 %.

تطور عدد امللفات املدروسة خالل السنوات الخمس األخرية
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توزيع املشاريع الصغرى املدروسة حسب الجامعات الحرضية والدوائر

الرأي الجامعات أو الدوائراإلقليم
املوافق

النسبة املائوية 
للرأي املوافق

الرأي غري 
املوافق

أو  مفتوحة  ملفات 
املجموعتم إرجاء البت فيها 

القنيطرة

2229-9855 %2174القنيطرة 

516-9713 %503املهدية

80-9603 %77سوق األربعاء الغرب

714-18 97 %696دائرة أحواز القنيطرة 

66220374 %49دائرة بنمنصور 

102-8515 %87دائرة اللة ميمونة 

10--100 %10دائرة سوق األربعاء الغرب

92010239 %36دائرة سوق الثالثاء الغرب

سيدي سليامن

785335398 %310سيدي سليامن

870906114 %99سيدي يحيى الغرب

514622140 %72 دائرة سيدي سليامن

705706207 %144دائرة القصيبية

سيدي قاسم

941011352 %331سيدي قاسم 

145-9802 %143جرف امللحة 

19--100 %19دار الكداري

45-9502 %43مرشع بلقصريي

06--100 %06حد كورت

23-9501 %22دائرة بهت 

155-9803 %152دائرة الغرب بني مالك

209-9706 %203دائرة الرشاردة  

208-9413 %195دائرة ورغة

33-9701 %32دائرة تالل الغرب 

93330855818 %5403املجموع
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توزيع املشاريع الصغرى املدروسة خالل سنة 2018

حسب األقاليم 

هذا، ويحظى املجال الرتايب إلقليم القنيطرة بالحصة الكربى من طلبات الرتخيص ببناء املشاريع الصغرى بنسبة تناهز 64,7 % مقارنة 

مع إقليمي سيدي قاسم وسيدي سليامن اللذان تبلغ حصتهام من هذه الطلبات 35,3 %.

 

Û:املشاريع الكربى 

فيام يخص مسطرة املشاريع الكربى، فقد درست اللجن املختصة 831 مرشوعا منها: 
• 477 مرشوعا حصل عىل الرأي املوافق بنسبة 57 %؛	

• 313 مرشوعا حصل عىل الرأي غري املوافق بنسبة 38 %	

• 41 ملفا بقي مفتوحا أو تم إرجاء البت فيه بنسبة 05 %.	
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توزيع املشاريع الكربى املدروسة حسب الجامعات الحرضية والدوائر

الجامعات الرتابيةاإلقليم
أو الدوائر

الرأي 
املوافق

النسبة املائوية 
للرأي املوافق

الرأي غري 
املوافق

ملفات مفتوحة أو 
املجموعتم إرجاء البت فيها 

القنيطرة

6013211362 %219القنيطرة 

5090222 %11املهدية

6470328 %18سوق األربعاء الغرب

61140241 %25دائرة أحواز القنيطرة 

74140158 %43دائرة بنمنصور 

67130143 %29دائرة اللة ميمونة 

7760130 %23دائرة سوق األربعاء الغرب

7850127 %21دائرة سوق الثالثاء الغرب

سيدي سليامن

30140223 %07سيدي سليامن

7120114 %01سيدي يحيى الغرب

57130235 %20 دائرة سيدي سليامن

2190214 %03دائرة القصيبية

سيدي قاسم

5690225 %14سيدي قاسم 

3060110 %03حد كورت

01001 %0دار الكداري

18120217 %03مرشع بلقصريي

5540111 %06جرف امللحة

8300106 %05دائرة بهت

3170213 %04دائرة الغرب بني مالك

3390115 %05دائرة الرشاردة

4190117 %07دائرة ورغة

5380119 %10دائرة تالل الغرب

5731341831 %477املجموع
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تشكل املشاريع الكربى املدروسة باملجال الرتايب إلقليم القنيطرة 73,5 % من مجموع املشاريع الكربى املدروسة عىل صعيد األقاليم 

الثالثة. فيام يتوزع الباقي عىل إقليمي سيدي قاسم وسيدي سليامن بنسب ترتاوح عىل التوايل بني 16,1 % و10,4 %.

1-2  قراءة	مجالية	في	وتيرة	االستثمارات	من	خالل	دراسة	طلبات	رخص	التعمير:
بالنظر إىل آثاره االقتصادية واالجتامعية  بامتياز  بناء أو إحداث تجزئة أو مجموعة سكنية، مرشوعا استثامريا  يعترب كل مرشوع 

والتعمريية املتعددة. كام تعترب وترية طلبات الرتخيص لهذه املشاريع مؤرشا عىل دينامية املجاالت وقدرتها االستقطابية والتنافسية.

 طلبات رخص التعمري باملجال القروي:

يستنتج من خالل تحليل األرقام واملعطيات املتعلقة بدراسة ملفات طلبات رخص البناء باملجال القروي خالل السنة املنرصمة 2018 ما ييل:

تبلغ حصة املشاريع الكربى من مجموع امللفات املدروسة عىل صعيد املجال القروي لكل إقليم نسبا متفاوتة ترتاوح ما بني  ¦

17,5 % بإقليم القنيطرة و12 % بإقليم سيدي سليامن و10 % بإقليم سيدي قاسم.

تشكل املشاريع الفالحية والتقسيامت العقارية 26 % من مجموع املشاريع الكربى املدروسة عىل صعيد تراب املجاالت  ¦

القروية بأقاليم القنيطرة، سيدي قاسم وسيدي سليامن. أما طلبات الرتخيص بإحداث مشاريع ذات طابع صناعي فتتوزع 

غالبيتها عىل تراب املجاالت القروية املشكلة إلقليم القنيطرة. كام يسجل شبه غياب للمشاريع السياحية التي متثل 0,3 % 

فقط من مجموع طلبات ترخيص املشاريع الكربى. 

 

توزيع املشاريع الكربى املدروسة 

خالل سنة 2018 حسب األقاليم
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طبيعة املشاريع الكربى املدروسة باملجاالت القروية 

توزيع املشاريع املدروسة يف الوسط القروي حسب األقاليم 

خالل سنة 2018

دينامية املجال القروي وشبه القروي إلقليم القنيطرة وقدرته االستقطابية العالية مقارنة مع املجاالت القروية التابعة إلقليمي  ¦

سيدي قاسم وسيدي سليامن حيث أن:

• املشاريع 	 مجموع  من   %  51 تشكل  املجال  هذا  صعيد  عىل  والتقسيم  والتجزيء  بالبناء  الرتخيص  طلبات  ملفات 

املدروسة باملجاالت القروية لألقاليم الثالثة، يف حني تصل هذه النسبة إىل 31,2 % باملجال القروي إلقليم سيدي قاسم 

و17,8 % بسيدي سليامن؛
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عدد املشاريع املدروسة عىل صعيد املجال القروي إلقليم القنيطرة عرف ارتفاعا ملحوظا نسبته 11,24 % مقارنة مع سنة  ¦

2017. يف حني سجل هذا العدد تراجعا عىل صعيد إقليمي سيدي قاسم وسيدي سليامن بنسب ترتاوح عىل التوايل بني 42 % 

و32 %، وهم هذا الرتاجع باألساس فئة املشاريع الصغرى دون املشاريع الكربى التي حافظت عىل نفس الوترية بالنسبة 

للوسط القروي بإقليم سيدي قاسم مقابل ارتفاع ملحوظ يف عددها بإقليم سيدي سليامن.

امللفات املدروسة باملجال القروي حسب األقاليم

تعترب الجامعات التابعة لنفوذ دائرة أحواز القنيطرة أكرث املجاالت القروية دينامية واستقطابا عىل صعيد األقاليم الثالثة  ¦

حيث شكلت امللفات املدروسة عىل صعيد هذه الدائرة ما يقارب 34 % من امللفات املدروسة باملجاالت القروية التابعة 

ألقاليم القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليامن مجتمعة. تليها كل من دوائر ورغة والرشاردة بإقليم سيدي قاسم والقصيبية 

بإقليم سيدي سليامن بنسبة 10 %.

من جهة أخرى، تعترب الجامعات املشكلة لدائريت بهت وتالل الغرب بإقليم سيدي قاسم وكذا دائريت سوق األربعاء الغرب 

وسوق الثالثاء الغرب بإقليم القنيطرة األقل دينامية واستقطابا بالنظر لضعف نسبة املشاريع املعروضة عىل أنظار اللجن 

اإلقليمية للتعمري والتي ال تتعدى 3 % من مجموع امللفات املدروسة عىل صعيد املجاالت القروية لألقاليم الثالثة.

الـمفتـاح
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هذا األمر يدعو إىل تبني مقاربة شمولية ومندمجة تهدف إىل:

عىل  ¦ والحفاظ  التنافسية  قدراتها  من  الرفع  بغرض  إطار شمويل  يف  املستقطبة  للمجاالت  املتسارع  النمو  وتوجيه  مواكبة 

مقدوراتها الطبيعية وضامن استدامتها، مع إيالئها األولوية يف برامج عمل املتدخلني املعنيني؛

التعمري  ¦ بوثائق  تغطيتها  خالل  من  واملتوسطة  الكبرية  املجالية  والدينامية  االقتصادية  الجاذبية  ذات  الجامعات  مواكبة 

والدراسات املالمئة؛

إعداد تصورات مندمجة لتنمية الجامعات الرتابية التي تعرف نسب منو ضعيفة أو سلبية وتقوية قدراتها االستقطابية. ¦

الـمفتـاح
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 طلبات رخص التعمري باملجال الحرضي:

املشاريع  ¦ يناهز %73 من  ما  القنيطرة  التابعة إلقليم  الحرضية  املجاالت  املدروسة عىل صعيد  والكربى  الصغرى  املشاريع  متثل 

املدروسة عىل مستوى املجاالت الحرضية لألقاليم الثالثة مجتمعة. وهو األمر الذي يؤكد عىل جاذبية تراب هذا اإلقليم وديناميته 

القوية.

 

تتصدر مدينة القنيطرة قامئة املجاالت الحرضية األكرث استقطابا لالستثامرات يف ميدان البناء عىل مستوى أقاليم القنيطرة وسيدي  ¦

قاسم وسيدي سليامن حيث تستحوذ لوحدها عىل أكرث من 58 % من مجموع املشاريع املدروسة عىل صعيد الوسط الحرضي 

لهذه األقاليم، تليها كل من مدن املهدية وسيدي سليامن وسيدي قاسم بنسب ترتاوح عىل التوايل ما بني 12,2 % و9,5 % و8,5 %. 

وتجدر اإلشارة إىل أن هذه النسبة ال تتجاوز 1,5 % يف عدد من املدن تتواجد جلها برتاب إقليم سيدي قاسم )مرشع بلقصريي، 

دار الكداري وحد كورت(.

املشاريع املدروسة بالوسط الحرضي سنة 2018
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متثل مشاريع العامرات 50 % من مجموع املشاريع الكربى الحاصلة عىل الرأي املوافق باملجال الحرضي. يف حني ال تشكل املشاريع  ¦

الصناعية والسياحية إال 4,6 % من مجموع هذه املشاريع ويرتكز جلها مبدينة القنيطرة.

املشاريع ذات الطابع التجاري والخدمايت تشكل 10,4 % من مجموع املشاريع الكربى الحاصلة عىل الرأي املوافق باملجال الحرضي 

وترتكز بدورها باملجال الرتايب للقنيطرة ومهدية. 

من جهة أخرى، تعول مجموعة من املدن عىل مشاريع التجزئات التي حصلت عىل الرأي املوافق خالل سنة 2018 من أجل إنعاش 

االستثامر يف ميدان البناء )جرف امللحة، مرشع بلقصريي، سيدي قاسم وسوق األربعاء(.

الـمفتـاح

توزيع امللفات املدروسة بالوسط الحرضي برسم سنة 2018
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املشاريع الكربى الحاصلة عىل الرأي املوافق باملجال الحرضي

1-3  الحصيلة	اإلجمالية	لمراقبة	أوراش	البناء	المفتوحة

الحصيلة اإلجاملية للمخالفات املسجلة سواء يف إطار مراقبة املطابقة 
أو اللجنة اإلقليمية لليقظة

اإلقلــــــيم
سنة 2018

عدد املخالفاتعدد الجوالت

248660القنــيـطــرة

1330سيدي سليامن

0405سـيـدي قـاسم

265695املجموع

لقد تم خالل سنة 2018 القيام ب 265 جولة للمراقبة، من طرف اللجان اإلقليمية لليقظة واللجان الخاصة بالوكالة الحرضية، متت 

خاللها معاينة 695 مخالفة منها 660 بإقليم القنيطرة و30 بإقليم سيدي سليامن و05 بإقليم سيدي قاسم.
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 لجان املراقبةالخاصة بالوكالة الحرضية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليامن

هذا ويف إطار املهام املوكولة لها مبقتىض الظهري الرشيف 1.93.51 الصادر يف 22 من ربيع األول 1414 واملوافق 10 شتنرب 1993 

مبثابة قانون يتعلق بإحداث الوكاالت الحرضية وكذا مبقتىض القانون 12.66 املتعلق مبراقبة وزجر املخالفات يف ميدان التعمري، تحرص 

الوكالة الحرضية عىل تغطية مجموع نفوذها الرتايب مبهامت مراقبة وضبط املخالفات، وباألخص املناطق التي تعرف وترية بناء جد 

هامة باملدن والتجمعات السكنية ذات االستقطاب املرتفع. وعليه، فقد تم خالل سنة 2018 القيام مبجموعة من الجوالت يف إطار 

لجنة املراقبة الخاصة بالوكالة الحرضية من أجل ضبط مدى احرتام املشاريع للتصاميم املرخصة وتحسيس أصحابها بأهمية تنفيذ 

املعايري التقنية والتعمريية الكفيلة بتوفري منتوج جيد يرقى إىل ضامن مشهد عمراين منسجم ومتناسق وذلك بإخبار السلطات املعنية 

باملخالفات املسجلة.
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الحصيلة اإلجاملية للمخالفات املسجلة سواء يف إطار مراقبة املطابقة أو 

اللجنة اإلقليمية لليقظة

اإلقلــــــيم
سنة 2018

عدد املخالفاتعدد الجوالت

1748القنــيـطــرة

0507سيدي سليامن

0201سـيـدي قـاسم

2456املجموع

وقد وصل عدد الجوالت التي قامت بها الوكالة 

الحرضية خالل سنة 2018 مبجموع األقاليم الثالثة 

24 جولة، وخاللها تم ضبط 56 مخالفة وإحالتها بعد 

اإلقليمية التخاذ  السلطات  مراسالت عىل  ذلك عرب 

اإلجراءات اإلدارية والقانونية يف حق مرتكبيها. وقد 

ترتكز  معايري  عىل  بناءا  الجوالت  عدد  توزيع  تم 

أساسا عىل نسبة امللفات املدروسة والرخص املسلمة 

يف شأنها بكل جامعة ترابية عىل حدة.

 اللجن اإلقليمية لليقظة

اللجان اإلقليمية لليقظة، تم العمل عىل  الرقي مبهام  القنيطرة - سيدي قاسم - سيدي سليامن عىل  الوكالة الحرضية  حرصا من 

النقط  تحديد  املعنية يف  اإلقليمية  املصالح  والتنسيق مع  الرضورية  والبرشية  اللوجستيكية  بالوسائل  إمدادها  الفعالة يف  املساهمة 

السوداء والتكتالت السكنية التي يجب تكثيف عمليات املراقبة بها.

وقد وصل عدد الجوالت خالل سنة 2018 مبجموع األقاليم الثالث 241 جولة، متت خاللها ضبط 639 مخالفة وإحالتها بعد ذلك عرب 

مراسالت عىل السلطات اإلقليمية التخاذ اإلجراءات اإلدارية والقانونية يف حق مرتكبيها.

وجدير بالذكر أن عدد املخالفات التي تم ضبطها يف إطار اللجن اإلقليمية لليقظة عرف تراجعا ملحوظا مقارنة مع السنة املنرصمة 

وذلك بنسبة 22 %.
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الحصيلة اإلجاملية للمخالفات املسجلة سواء يف إطار مراقبة املطابقة أو اللجنة 

اإلقليمية لليقظة

اإلقلــــــيم
سنة 2018

عدد املخالفاتعدد الجوالت

231612القنــيـطــرة

0823سيدي سليامن

0204سـيـدي قـاسم

241639املجموع
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حصيلة	األنشطة	القانونية	والعقارية:. 2

2-1  المشاريع	المعروضة	على	أنظار	اللجنة	الجهوية	لالستثناء	
													في	مجال	التعمير:

متيزت سنة 2018 بدراسة ما مجموعه 33 مرشوعا استثامريا يف إطار اللجنة الجهوية 

استثامرية  بقيمة  املوافق  بالرأي  التعمري حظيت منها 9 مشاريع  لالستثناء يف مجال 

 3000 يفوق  ما  توفر  أن  املرتقب  من  والتي  درهم  مليون   1390 بـ  تقدر  إجاملية 

منصب شغل. %55 من هذه املشاريع تتمركز مبدينة القنيطرة حيث يحظى قطاعي 

الخدمات و الصناعة بالنصيب األوفر من املشاريع التي حظيت بالرأي املوافق. 

توزيع املشاريع املوافق عليها
 حسب النشاط

توزيع املشاريع املوافق عليها 
حسب النشاط 2-2		المشاريع	االستثمارية	المعروضة	على	أنظار	اللجنة	

														الجهوية	لالستثمار:

فيام يخص املشاريع املعروضة عىل أنظار اللجنة الجهوية لالستثامر، فقد بلغ عددها 

38 ملفا حظي 3 منها بالرأي املوافق وتقدر قيمتها االستثامرية اإلجاملية بـحوايل 800 

مليون درهم والتي من املرتقب أن توفر قرابة 1700 منصب شغل. كام أن املشاريع 

التي حظيت بالرأي املوافق تتوزع عىل األقاليم الثالثة ويغلب عليها الطابع الخدمايت. 
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2-3  تقديم	مذكرات	المعلومات	التعميرية	:
التعمريية والتي  املعلومات  بتسليم 472 مذكرة  القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليامن خالل سنة 2018  الحرضية  الوكالة  قامت 

عرفت تزايدا يناهز30 ٪ مقارنة مع سنة 2017؛ اليشء الذي ميكن تفسريه باملصادقة عىل تصميمي تهيئة كل من مدينتي سيدي سليامن 

واملهدية.

20112012201320142015201620172018اإلقليم

نسبة 
التطور ما 
بني 2017 

و2018

25 %303369419349268316260325القنيطرة

88151113210979666660سيدي قاسم 

118 %4325423452523781سيدي سليامن

30 %434545574593417464363472املجموع

تطور عدد مذكرات املعلومات التعمريية من سنة 2011 إىل غاية 2018
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2-4  نشر	وثائق	التعمير	المصادق	عليها	على	شبكة	األنترنيت

عىل  االطالع  من  ومتكينهم  القرار  وأصحاب  واملهنيني  املواطنني  كافة  إشارة  رهن  ووضعها  املعلومة  إىل  الولوج  تيسري  إطار  يف 

التخصيصات التعمريية للعقارات عن بعد، برسعة ودون تحمل عناء التنقل إىل املؤسسة، عملت الوكالة الحرضية خالل سنة 2016، 

يف مرحلة أوىل، عىل نرش ثالث وثائق 

من  ثالثا  تهم  عليها  مصادق  تعمري 

تدخلها  مبجال  الحرضية  املراكز  أهم 

قاسم وسوق  القنيطرة وسيدي  )مدن 

االلكرتونية  ببوابتها  الغرب(  األربعاء 

عىل االنرتنت. 

أعطت   ،2017 سنة  وخالل  ذلك  بعد 

ملرشوع  االنطالقة  الحرضية  الوكالة 

تعميم هذه العملية لتشمل عدد كبري 

من  وثائق التعمري املصادق عليها )26 

تصميم تهيئة( وتلك التي هي يف طور املصادقة )7 تصاميم تهيئة(. وخالل سنة 2018، استمرت الوكالة الحرضية يف مرشوع  تعميم 

هذه العملية لتشمل جميع تصاميم التهيئة املصادق عليها )31 تصميم تهيئة( وتلك التي هي يف طور النرش )8 تصاميم تهيئة ( ليصل 

العدد اإلجاميل إىل 39 وثيقة.
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اإلقليم
تصاميم التهيئة املوجودة عىل شبكة 

األنرتنيت
خالصة التتبعتصاميم يف طور النرش

القنيطرة

1.القنيطرة
2.سوق األربعاء 
3.قرية بن عودة

4.داللحة
5.عرباوة

6.سوق الثالثاء - الغرب
7.سيدي محمد لحمر

8.سيدي محمد بن منصور

1.مهدية
2.أحد أوالد جلول
3.مصباح الرويف

4.سيدي عالل التازي
5.اللة ميمونة

إقليم القنيطرة ) 13 وثيقة(:
8 منشورة  •	

5 يف طور النرش •	

سيدي قاسم

1.سيدي قاسم
2.زيرارة

3.جرف امللحة
4.الرحامنة

5.عني الدفايل
6.زكوطة

7.باب تيوكة
8.سيدي عزوز

9.صفصاف
10.النويرات 
11.الشبانات

12.دار العسلوجي
13.سيدي الكامل

14.اتنني الرسافح و الجعاونة البرصة 
15.الجعاونة الروا الجعاونة احمريي 

الجعاونة احمر الراس

1.مرشع بلقصريي 
2.الخنيشات

إقليم سيدي قاسم )17 وثيقة(
15 منشورة  •	

2 يف طور النرش •	
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اإلقليم
تصاميم التهيئة املوجودة عىل شبكة 

األنرتنيت
خالصة التتبعتصاميم يف طور النرش

1.سيدي سليامن سيدي سليامن
2.سيدي عبد العزيز

3. لعبيات
4. بني طاس

5. بومعيز 
6. أوالد بوتابت

7.بكارة 
8.فجار

1.دار بلعامري
إقليم سيدي سليامن

 ) 9 وثيقة(:
	•8 منشورة 

	•1 يف طور النرش

8 وثائق يف طور النرش31 وثيقة منشورة عىل شبكة االنرتنيتاملجموع

2-5  المواكبة	القانونيـة	ومعالجة	وتتبع	الشكايات

يتمثل الجانب القانوين للوكالة الحرضية يف حرصها الدائم عىل استحضار البعد القانوين أثناء التدبري اليومي مللفات طلبات رخص 

البناء والتجزيء وإحداث التجمعات السكنية وتقسيم األرايض محاولة منها إيجاد الحلول املناسبة لإلشكاليات التي أبانت عنها تطبيق 

بعض مقتضيات النصوص الترشيعية والتنظيمية وذلك أخذا بعني االعتبار خصوصيات مجال التدخل وتعقد البنية العقارية به.

 كام تحرص أيضا عىل إتباع املساطر القانونية واإلجراءات اإلدارية الجاري بها العمل خالل السهر عىل إعداد وثائق التعمري ودراسات 

إعادة الهيكلة.

هذا وتبعا للتوجهات الوزارية املستلهمة من الخطب امللكية السامية والرامية إىل تخليق املرفق العام عن طريق االهتامم بشكايات 

املواطنني واإلنصات إليهم، تعمل هذه الوكالة أيضا عىل النظر يف الشكايات والتظلامت الواردة عليها وفقا ملا تقتضيه القوانني الجاري 

بها العمل يف ميدان التعمري والبناء وكذا القانون 01-03 املتعلق بتعليل القرارات اإلدارية.

ويف هذا الصدد، توصلت هذه املؤسسة خالل سنة 2018 مبا مجموعه 192 شكاية، منها 123 بإقليم القنيطرة و39 بإقليم سيدي قاسم 

و30 بإقليم سيدي سليامن. وهكذا، تم تسجيل انخفاض مقارنة مع سنة 2017 التي توصلت خاللها ب 203 شكاية والذي ميكن ربطه 

باآلثار والنتائج املرتتبة عن تطبيق نظام تدبري الجودة حسب املواصفة القياسية الدولية » ISO 9001« نسخة 2008.
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توزيع الشكايات حسب نوعيتها

مصدر الشكاية

توزيع الشكايات حسب نوعيتها

املجموع
التدبري الحرضيوثائق التعمري

البناء بدون ترخيص 

واإلشكاالت العقارية

 215219املؤسسات العمومية

78015الجمعيات والتعاونيات

0101املهنيون

1410237153الخواص

1214الجالية املغربية

2412840192املجموع

إضافة إىل ما سبق ذكره وبالنظر إىل األهمية التي يوليها الربنامج الحكومي يف إرساء منظومة موحدة لتلقي مالحظات املرتفقني واقرتاحاتهم 

.»chikaya.ma« وشكاياتهم وتتبعها، تسهر الوكالة الحرضية عىل تتبع الشكايات الواردة عرب البوابة الوطنية املوحدة للشكايات
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كام تحرص الوكالة الحرضية ضمن نطاق اختصاصاتها عىل تقديم املساعدة القانونية للجامعات الرتابية املتواجدة مبجال تدخلها، 

وكذا بنرش وتعميم النصوص القانونية والتنظيمية املتعلقة مبجال اختصاصاتها. وتتمثل هذه املساعدة القانونية أساسا فيام ييل:

التصفيف،  ¦ املتعلقة بتدبري الشأن املحيل )قرارات  العمليات  التقني والقانوين للجامعات من خالل تتبعها لبعض  التأطري  تقديم 

تحديد أو توسيع املدارات لبعض الجامعات واملراكز املحددة، تحديد الدواوير ...(؛

إيجاد الحلول القانونية املالمئة لإلشكاالت التي تطرح أثناء التدبري اليومي للملفات وذلك بتنسيق مع املصالح والسلطات املعنية؛ ¦

التحسيس مبقتضيات القوانني الجديدة التي تهم عالقة الوكالة الحرضية بفرقائها. ¦

ويف هذا الصدد، توصلت الوكالة الحرضية خالل سنة 2018 مبا مجموعه 23 طلب استشارة موزعة كالتايل:

توزيع عدد االستشارات القانونية املقدمة 

حسب األقاليم
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ترسيخ	نظام	إدارة	الجودة	كعماد	لتحسين	الحكامة	المؤسساتية	بالوكالة	الحضرية	

متاشيا مع التوجهات العامة لدستور 2011 املرتبطة بتوفري خدمة ذات جودة عالية ملرتفقي اإلدارات العمومية، وتنفيذا للتعليامت 

امللكية السامية املتضمنة يف الخطاب املوجه مبناسبة افتتاح الدورة األوىل من السنة الترشيعية األوىل من الوالية الترشيعية العارشة 

املرافق  بلورة حلول حقيقية لالرتقاء بعمل  الوطنية واملسؤولية، من أجل  التحيل بروح  أكتوبر 2016 واملتعلقة برضورة  بتاريخ 14 

التي تقدمها للمواطنني، سهرت الوكالة الحرضية منذ شهر يوليوز 2017 عىل تطوير منظومة  اإلدارية، والرفع من جودة الخدمات 

جديدة إلدارة الجودة تغطي جميع أنشطتها وذلك حسب الصيغة الجديدة 2015 للمواصفة القياسية الدولية إيزو 9001 وذلك انطالقا 

من تحليل اسرتاتيجي دقيق لسياقها الخارجي والداخيل وخصوصيات مجال تدخلها املتميز باإلرادة امللكية السامية لصاحب الجاللة 

امللك محمد السادس نرصه الله وأيده والرامية إىل إعادة متوقع منطقة الغرب يف إطار الجهوية املتقدمة، ومتكينها من رفع التحديات 

االقتصادية واالجتامعية، وكذا االرتقاء بأدوار هذه املؤسسة وجعلها قطب الرحى يف مسلسل إرساء أسس التنمية الرتابية املستدامة 

وتجويد الحكامة الرتابية، وباألساس مواكبة تنزيل الورشني الوطنيني املهمني للجهوية املتقدمة والالمتركز اإلداري. 

للتسيري تستجيب  تدبريية جديدة  إعداد سياسة  تم  الحرضية،  الوكالة  فرقاء ومرتفقي  املعنية من  األطراف  وهكذا وبعد تحديد 

للرهانات والتحديات اآلنية واملستقبلية عىل املستويني الخارجي والداخيل وكذا ملتطلبات رشكائها ومرتفقيها وذلك عرب تحديد محاور 

األهداف التالية:

املدينة  ¦ الوطني والتعمري واإلسكان وسياسة  الرتاب  تنفيذ اسرتاتيجية وزارة إعداد  الوكالة الحرضية يف مواكبة  تعزيز دور 

وباقي االسرتاتيجيات والربامج القطاعية واملشاريع الكربى ذات الوقع الجهوي والوطني؛

ضامن اليقظة املجالية بهدف تطوير التفاعل االستباقي مع انتظارات الفرقاء واملرتفقني، واإلبداع يف إيجاد الحلول لإلشكاليات  ¦

املطروحة وكذا تثمني قيم ومبادئ املرفق العمومي من أجل تكريس سيادة القانون وترسيخ ثقافةاملرفق العام ودعم النزاهة 

واملصداقية والحياد وربط املسؤولية باملحاسبة؛

تبسيط وتسهيل املساطر وترسيع آجال البت يف امللفات والطلبات يف إطار من الشفافية وباعتامد رقمنة الخدمات املقدمة  ¦

تنزيال للورش الرائد للوكالة الحرضية الرقمية يف أفق 2021 ومواكبة املخططات املديرية للتحول الرقمي للمجاالت.
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هذا ولقد متت بلورة السياسة التدبريية الجديدة املعتمدة 

للعمليات  هندسة  عرب  الحرضية  الوكالة  إدارة  طرف  من 

بعني  وتأخذ  للوزارة  االسرتاتيجية  األهداف  حول  تتمحور 

والتي  واملرتفقني  الفرقاء  وانتظارات  العام  السياق  االعتبار 

Processus de Mana- )تتضمن، إىل جانب عمليات اإلدارة 

 Processus( وتلك الخاصة بالوسائل واإلمكانيات )gement

Support(، عمليات ذات أبعاد اسرتاتيجي أال وهي:

التنمية املجالية املستدامة والتخطيط الحرضي؛ ¦

إنعاش االستثامر وتحسني إطار العيش؛ ¦

اليقظة، الولوج إىل املعلومة التعمريية واملجالية  ¦

والتواصل 

ويف هذا اإلطار، تجدر اإلشارة إىل أنه قد تم االعتامد عىل 

مخرجات ورشات إعداد النظام الجديد إلدارة الجودة قصد 

تحديد برامج عمل متت بلورتها يف إطار الربمجة امليزانياتية 

للوكالة الحرضية بالنسبة للفرتة 2019-2021 تنفيذا لقانون 

املالية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ بداية سنة 2019 وذلك 

انطالقا من األولويات واإلمكانيات املالية املتوفرة. 

81

صورة إلحدى ورشات إعداد العمليات املندرجة يف 
إطار النظام الجديد لتدبري الوكالة الحرضية
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تنفيذا للتوجيهات امللكية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس أعزه الله الذي جعل من استخدام التكنولوجيات الحديثة 

للمعلومات واالتصاالت داخل اإلدارة املغربية أحد الركائز األساسية لإلصالح وتحقيق النجاعة اإلدارية، حيث أكد جاللته يف خطابه  

السامي ليوم الجمعة 14 أكتوبر 2016 : » كام يتعني تعميم اإلدارة اإللكرتونية بطريقة مندمجة، تتيح الولوج املشرتك للمعلومات بني 

مختلف القطاعات واملرافق. فتوظيف التكنولوجيات الحديثة، يساهم يف تسهيل حصول املواطن، عىل الخدمات، يف أقرب اآلجال، 

دون الحاجة إىل كرثة التنقل واالحتكاك باإلدارة، الذي يعد السبب الرئييس النتشار ظاهرة الرشوة، واستغالل النفوذ ...«.

هذا وبهدف تنفيذ التوصية املتخذة خالل الدورة السابعة عرش للمجلس اإلداري للوكالة الحرضية واملتعلقة ببلورة »إسرتاتيجية الوكالة 

الحرضية الرقمية يف أفق 2021«، عملت الوكالة الحرضية خالل سنة 2018 عىل تدعيم البنية التحتية لنظامها املعلومايت عىل النحو التايل :

مواكبة التحول الرقمي 
للمجاالت

تحسني آليات التدبري 
الالمادي والدعم

املشاركة يف تنفيذ 
اإلسرتاتيجية الرقمية الوطنية 

)الحكومة اإللكرتونية(

تخليق اإلدارة والحكامة 
الجيدة

دراسة . 1 إطالق  عىل  العمل 
للتحول  مديري  مخطط 

الرقمي ملدينة القنيطرة؛
العمل عىل إعطاء االنطالقة . 2

املعلومات  نظام  إلعداد 
الجغرايف؛ 

التعمري . 3 وثائق  نرش  تعميم 
البوابة  عرب  عليها  املصادق 
االلكرتونية للوكالة الحرضية 

حيث ثم نرش 31 وثيقة.

املعلومايت . 1 التطبيق  تطوير 
الحرضي  التدبري  ألنشطة 
بإدماج الفوترة مع سلسلة 

مرقمة مسبًقا؛
إلعداد . 2 دراسة  إطالق 

املالية  املعلومات  نظام 
واملحاسباتية 

الهاتف . 1 تطبيق  إطالق 
للوكالة  »تعمريي«  الذيك 
القنيطرة-سيدي  الحرضية 

قاسم-سيدي سليامن؛
مشفرة . 2 مفاتيح  اقتناء 

للتوقيعات اإللكرتونية
إعادة تصميم موقع الوكالة . 3

متيز  والذي  الحرضية 
بإدماج الخدمات عن بعد. 

تفاعيل . 1 رابط  إحداث 
املعلومايت  النظام  بني 
الحرضي  التدبري  ألنشطة 
واملنصة  الحرضية  للوكالة 
اإللكرتونية للتدبري الالمادي 
للشباك الوحيد عىل مستوى 
القنيطرة  الرتابية  الجامعة 
املعطيات  تبادل  لضامن 
األطراف واملتدخلني يف  بني 

مجال التعمري؛
الرشاكة . 2 اتفاقيات  تفعيل 

وميثاق أفضل املامرسات يف 
التعمري والبناء.

اإللكرتونيتني . 3 البوابتني  تتبع 
الستقبال ومعالجة الشكايات 

وتتبع آجال األداء.
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تقديم تطبيق الهاتف الذيك »تعمريي« للسيد رئيس الحكومة خالل زيارته لرواق الوكالة 
الحرضية املقام مبعرض املؤمتر السابع املساحني الفرنكوفونيني واليوم الوطني السابع للمهندس 
املساح الطبوغرايف املنظم ما بني 29 نونرب وفاتح دجنرب 2018 بقرص املؤمترات بالصخريات-الرباط

إطالق	تطبيق	الهاتف	الذكي	»تعميري«:

يف إطار تفعيل االسرتاتيجية الطموحة »الوكالة الحرضية الرقمية 

يف أفق 2021«، تم، مبناسبة انعقاد الدورة السابعة عرش للمجلس 

اإلداري للوكالة الحرضية املنعقد بتاريخ 04 أبريل 2018، إطالق 

الولوج  من  العديد  يوفر  الذي  »تعمريي«  الذيك  الهاتف  تطبيق 

عن بعد للخدمات املقدمة من طرف الوكالة الحرضية كتتبع مآل 

امللفات املعروضة عىل الدراسة يف إطار الشبابيك الوحيدة واللجن 

قاسم  وسيدي  القنيطرة  أقاليم  مستوى  عىل  للتعمري  اإلقليمية 

وسيدي سليامن، وتيسري الولوج إىل املعلومة ووضعها رهن إشارة 

كافة املواطنني واملهنيني وأصحاب القرار ومتكينهم من االطالع عىل 

التخصيصات التعمريية للعقارات عن بعد؛ بحيث تضم هذه البوابة 

حاليا 31 وثيقة تعمريية عىل مستوى األقاليم الثالث وكذا إيداع 

شكايات املواطنني بصفة إلكرتونية )08 وثائق تعمريية إضافية هي 

يف طور النرش(.

الزمنية  للمدة  نوعي  تقليص  املعلومايت  النظام  هذا  شأن  ومن 

جودة  مؤرش  تحسني  وبالتايل  الكربى  املشاريع  لدراسة  املخصصة 

مناخ األعامل Doing Business والدفع بعجلة االستثامر والتنمية.



مشروع	بناء	المقر	الجديد	للوكالة	الحضرية	بمعايير	رفيقة	بالبيئة

يف إطار استكامل الدراسات املعامرية والتقنية املتعلقة مبرشوع بناء مقر إدارة الوكالة الحرضية القنيطرة سيدي قاسم-سيدي سليامن 

التي توجد حاليا يف مرحلة إعداد املرشوع األويل التفصييل، ويف إطار التزامها مببادئ التنمية املستدامة، تعاقدت الوكالة الحرضية يف 

إطار طلب عروض مع مكتب هندسة مختص إلعداد الدراسات املتعلق بتحديد ووضع اإلجراءات التقنية من أجل املصاحبة البيئية 

للمرشوع التي من شأنها إقرار مبادئ االستدامة خالل استغالل املرشوع والتي تهدف بالدرجة األوىل إىل تأمني جودة ظروف العمل 

 .»H.Q.E« والنجاعة الطاقية واحرتام البيئة وكذا حكامة تدبري البناية وذلك يف أفق الحصول عىل شهادة الجودة العالية للبيئة

ويف نفس اإلطار، تعتزم الوكالة الحرضية عقد رشاكة مع وزارة الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة تهدف إىل مصاحبتها لبلورة هذا 

الورش الطموح. 
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التواصل	. 1

عملت الوكالة الحرضية القنيطرة- سيدي قاسم-سيدي سليامن خالل سنة 2018 عىل إنجاز برنامج عمل سنوي للتواصل وذلك عىل 

املستوى الداخيل وكذا الخارجي.

1-1		على	المستوى	الداخلي	

قامت الوكالة الحرضية خالل سنة 2018 بإنجاز عدة أنشطة تواصلية متثلت فيام ييل :

عقد اجتامعات تنسيقية وكذا اجتامعات إخبارية عىل مستوى كل مكونات الوكالة الحرضية؛ ¦

إىل  ¦ الوصول  بغية  ومناقشتها  مطالبهم  إىل  واالستامع  املوظفني  الستقبال  اإلدارة  مستوى  عىل  مفتوحة  أبواب  أيام  تخصيص 

اقرتاحات وحلول تريض جميع األطراف؛

خلق بريد إلكرتوين خاص مبوظفي الوكالة الحرضية، تعتمد فيه طريقة النرش االنتقايئ للمعلومات ، من أجل توفري تواصل  ¦

أفضل، يهدف إىل تعميم املعلومات وامللفات الوثائقية املحصل عليها من خالل دورات التكوين أو املشاركة يف األيام الدراسية، 

إضافة إىل آخر مستجدات الجريدة الرسمية وغريه. 

مواصلة إصدار نرشة إخبارية رقمية داخلية متعلقة باملديرية املالية واإلدارية تسمح بتتبع أنشطة املديرية ومتابعة تنفيذ  ¦

برنامج عملها. وذلك يف أفق تعميم هذه النرشة عىل كافة مديريات الوكالة الحرضية.

يف  ¦  2018 مارس   08 املرأة  عيد  بذكرى  االحتفال   

جو بهيج وبحضور السيدة ناهد حمتامي، مديرة 

كل  مستوى  عىل  بها  العامالت  والسيدات  الوكالة 

بسيدي  مبلحقتيها  وكذا  بالقنيطرة  مقرها  من 

سليامن وسيدي قاسم وذلك إىل جانب باقي األطر 

شاي  حفل  نظم  املناسبة  بهذه  و  واملستخدمني. 

الوكالة  سيدات  كافة  عىل  وورود  هدايا  ووزعت 

الحرضية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليامن.
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 1-2		التواصل	الخارجي	واالنفتاح	على	المتدخلين	والمرتفقين:	

قامت الوكالة الحرضية خالل نفس السنة بـ:

إنجازاتها عىل مستوى نفوذها  ¦ الوكالة الحرضية ومختلف  التعريف مبهام  إصدار عدة أدوات مؤسساتية، بعضها تهدف إىل 

الرتايب »الرشيط املؤسسايت للوكالة » وأخرى ببعض التطبيقات التي 

من شأنها تقريب املواطن من الوكالة الحرضية وتسهيل ولوجه  إىل 

املعلومات التي تخصها مثل الفيلم التعريفي لتطبيق الهاتف الذيك 

»تعمريي«؛

إصدار »العدد 13 لنرشة التواصل »رسالة الوكالة الحرضية« تحت عنوان »من أجل تحول رقمي للمجال«، وقد ساهم يف إنجازه  ¦

مجموعة من الرشكاء. 

تكريم السيد أمني إدرييس بلقاسمي، مكلف مبهمة سابقا، عىل إثر  ¦

تعيينه مديرا للوكالة الحرضية ألكادير وذلك عشية يومه الجمعة 22 

وبعض  املديرة  السيدة  فيه  قدمت  وذلك خالل حفل   ،2018 يونيو 

مسؤويل وأطر الوكالة الحرضية التهاين للمحتفى به مشيدين بخصاله 

القنيطرة-سيدي  الحرضية  بالوكالة  اشتغاله  طيلة  العالية  وبكفاءته 

قاسم-سيدي سليامن ومتمنيني له النجاح والتوفيق يف مهامه الجديدة. 
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   1-3		تنظيم	األيام	الدراسية	والمشاركة	في	المنتديات

نظمت الوكالة الحرضية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليامن، بإرشاف من عاملة إقليم القنيطرة، ، يوما دراسيا تحت شعار:  ¦

بتعاون  وذلك  مارس 2018   08 الخميس  يومه  الرتايب«  التموقع  إعادة  وتحديات  الحرضي  التخطيط  رهانات  بني  »القنيطرة 

مع الجامعة الرتابية للقنيطرة، وجامعة ابن طفيل، واملجلس الجهوي لهيئة املهندسني املعامريني-منطقة القنيطرة، ومؤسسة 

سيدي مشيش العلمي. ويندرج هذا اليوم الدرايس ضمن املقاربة التشاورية والتشاركية التي تعتمدها الوكالة الحرضية كمنهج 

لالشتغال قوامه اإلنصات واالستامع ملختلف الرشكاء وذلك انطالقا من قناعة راسخة مفادها أن التعمري والتنمية املجالية هي 

مسؤولية مشرتكة تقتيض تظافر الجهود وتكاثفها بغية بلورة رؤية جامعية ملختلف القضايا واإلشكاالت املطروحة.وقد متيز هذا 

اليوم بإعطاء االنطالقة للشباك الوحيد للتدبري الالمادي لرخص التعمري لجامعة القنيطرة.

املشاركة يف فعاليات أيام األبواب املفتوحة املنظمة من طرف الجامعة الرتابية القنيطرة ما بني 06 و08 يونيو 2018 تحت  ¦

شعار: »تبسيط املساطر وتحسني الخدمات لصالح املواطن واملستثمر«. ولقد ضم رواق الوكالة الحرضية الخدمات املقدمة عن 

بعد انطالقا من بوابتها اإللكرتونية وكذا عرب تطبيقها الذيك عىل الهاتف املحمول »تعمريي«، كام شاركت السيدة مديرة الوكالة 

الحرضية مبداخلة خالل أشغال الجلسة االفتتاحية لهذه األيام األبواب املفتوحة بحيث أوضحت أن مثل هذه املبادرات الرامية 

إىل اعتامد التكنولوجيات الحديثة يف مجال مساطر التدبري الالمادي تندرج يف سياق تفعيل التوجيهات امللكية السامية الرامية 

إىل إصالح اإلدارة العمومية كخيار اسرتاتيجي من شأنه املساهمة يف إرساء الركائز األساسية للنموذج التنموي املنشود وذلك 

إضافة لكونها، بالنسبة لتجربة جامعة القنيطرة، مثرة رشاكة وتظافر جهود الفرقاء األساسيني يف مجال التعمري محليا بهدف 

تبسيط مساطر دراسة طلبات رخص البناء والتجزيء والتقسيم العقاري، والتخفيف من أعباء املواطن لتحسني مناخ األعامل 

والرفع من القدرة االستقطابية للمدينة، إىل جانب متكني اقتصاد املنطقة من كل رشوط وسبل التقدم والرخاء.
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التظاهرات  ¦ يف  الحرضية  الوكالة  شاركت  2018، حيث  10 غشت  بتاريخ  للمهاجر  الوطني  واليوم  املفتوحة  األبواب  أيام  تنظيم 

القنيطرة وسيدي سليامن وسيدي قاسم وبالخصوص من خالل تهيئة أروقة تقدم اإلجراءات  املنظمة من طرف عامالت أقاليم 

التعمري والبناء وكذا طريقة االطالع عرب شبكة  التواصلية والتبسيطية ملساطر الرتخيص يف مجال  العامل واألدوات  املعدة ملغاربة 

اإلنرتنيت عىل وثائق التعمري املصادق عليها.

كام تم استقبال بعض أعضاء الجالية املغربية املقيمة بالخارج بأروقة الوكالة الحرضية واإلنصات لطلباتهم والسهر عىل االستجابة  ¦

لها. وقد حرصت الوكالة الحرضية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليامن عىل التغطية اإلعالمية لكافة التدابري واألنشطة املنظمة 

لفائدة املغاربة املقيمني بالخارج وكذا توفري األدوات التواصلية واإلرشادية من الفتات ومطويات تتضمن املساطر املعمول بها يف 

مجال التعمري وذلك إضافة إىل النرش املتواصل لكل األنشطة عىل مستوى صفحتها بالفيسبوك.

صورة لرواق الوكالة الحرضية يوم 2018/12/06
باملعرض املنظم من طرف جامعة القنيطرة

صور لالحتفال باليوم الوطني للمهاجر بكل من القنيطرة وسيدي سليامن وسيدي قاسم بتاريخ 10 غشت 2018 
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شاركت الوكالة الحرضية القنيطرة-سيدي قاسم- سيدي سليامن يف  ¦

فعاليات أشغال الدورة الحادية عرشة للمنتدى العاملي للجهات، 

شعار  تحت   2018 أكتوبر  و23   22 بني  ما  بالرباط  نظم  الذي 

»الجهات يف مواجهة تحديات تنفيذ األجندات العاملية الثالث«؛

 املشاركة يف فعاليات القمة الثامنة للمدن اإلفريقية » Africités « املنظم ما بني 20 و24 نونرب 2018 مبراكش ؛ وكذا أشغال  ¦

ترابية  القمة، تحت شعار “االنتقال نحو مدن ومجاالت  الوكاالت، عىل هامش هذه  الذي نظمته فيدراليات  الدرايس  اليوم 

مستدامة: دور الجامعات الرتابية اإلفريقية” ، وذلك يوم الجمعة 23 نونرب 2018 .

املشاركة يف أشغال الدورة السابعة لفدرالية املساحني الطبوغرافيني واملتزامن واليوم الوطني للمساح الطبوغرايف املنظم تحت  ¦

الرباط ما بني 29 نونرب  املتقدمة من أجل سياسات عقارية فعالة« وذلك بقرص املؤمترات الصخريات  شعار »التكنولوجيات 

وفاتح دجنرب 2018. إذ قدم رواق الوكالة الحرضية تطبيق الهاتف الذيك تعمريي املتضمن لعدة خدمات عن بعد وكذا البوابة 

اإللكرتونية الجديدة للوكالة عىل شبكة الويب مبا يف ذلك بوابة وثائق التعمري املصادق عليها والتي تم وضعها رهن إشارة 

املرتفقني لالطالع عليها عن بعد.

مشاركة الوكالة الحرضية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليامن خالل أشغال املؤمتر السابع للمساحني الفرنكوفونيني واليوم الوطني السابع 

للمهندس املساح الطبوغرايف تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نرصه الله وأيده تحت شعار التكنولوجيات املتقدمة من 

أجل سياسات عقارية فعالة وذلك ما بني 29 نونرب وفاتح دجنرب 2018 بقرص املؤمترات بالصخريات-الرباط
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الشراكة	. 2

2-1	دعم	الشراكة	وإرساء	الممارسات	الفضلى	في	ميدان	التعمير	والبناء	

كان  مبا  الرضورة  أضحى من  الواقع،  أرض  املتقدمة عىل  الجهوية  بتنزيل  املتميزة  الراهنة  الظرفية  تفرضها  التي  لرهانات  بالنظر 

مواكبة الفاعلني الجهويني واملحليني قصد رفع التحديات املجالية والسوسيو-اقتصادية الرسيعة والعميقة التي تصاحب هذه املشاريع 

ومواكبتها كام تفرض علينا يقظة أكرب لرصدها ومتابعتها من أجل االستفادة قدر اإلمكان من إيجابياتها وتوجيهها التوجيه الصحيح 

لتفادي ما قد ينتج عنها من سلبيات.

كام يقتيض ذلك تصحيح االختالالت املتعددة التي ما زال يعاين منها هذا الحيز الرتايب خاصة فيام يتعلق بانتشار أنوية السكن الناقص 

التجهيز وضغط متزايد عىل املوارد الطبيعية وتفاوت ملحوظ يف ظروف العيش ما بني الوسط الحرضي من جهة والوسط الشبه الحرضي 

والقروي من جهة أخرى.

وعليه، ولعل تداخل املسؤولية بني مجموعة من الفرقاء عىل مستوى املجال يستدعي اليوم التوافق حول ميثاق للمامرسات الفضىل يف 

ميدان التعمري والبناء يضمن إرساء مقاربات متجددة.

وعليه، شهدت أشغال الدورة 17 من املجلس اإلداري للوكالة الحرضية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليامن املنعقدة تحت رئاسة 

السيد الوزير يف 04 أبريل 2018 توقيع مواثيق للمامرسات الفضىل يف ميدان التعمري والبناء عىل مستوى أقاليم القنيطرة وسيدي 

سليامن وسيدي قاسم.

وتهدف هذه املواثيق إىل خلق إطار توافقي بني املتدخلني، كل يف إطار اختصاصاته، يف ميدان التعمري والبناء يضمن إرساء مقاربات 

متجددة، دعامئها:

سكانه  ¦ عيش  ومنط  مجال  لكل  املحلية  الخصوصيات  يراعي  مبدع  تعمري 

وتنقالتهم واحتياجاتهم؛

تعمري ذو أفق واسع ينظر إىل املجال املدروس ضمن منظومة حرضية وقروية  ¦

واسعة يجب أن تشتغل يف تكامل وانسجام تامني بني مختلف مكوناتها؛ 

تعمري متطور قادر عىل مواكبة دينامية املجاالت والرسعة التي تتغري بها؛ ¦

تعمري تشاريك يحسن فيه املختصون اإلنصات إىل نبض كل الفئات املجتمعية  ¦

واحتياجاتهم وتطلعاتهم وبلورتها؛

صورة مراسيم توقيع مواثيق إرساء تعمري تنموي مستدام يحفظ مقومات الحياة لألجيال الحالية واملستقبلية. ¦
املامرسات الفضىل يف ميدان التعمري والبناء 
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2-2	عقد	اتفاقية	شراكة	من	أجل	التجديد	الحضري	لمدينة	القنيطرة	والمحافظة	على	موروثها	المعماري:

شهد مقر جامعة القنيطرة االثنني 16 أبريل 2018، انطالق أشغال ورشة 

العمل الدولية املتعلقة مبدينة القنيطرة، والتي امتدت من 16 إىل 20 أبريل 

للجامعة  التابعة  املعامرية  الهندسة  مدرسة  من  مببادرة  وجاءت   ،2018

الدولية للرباط. ويف هذه املناسبة، تم التوقيع عىل اتفاقية رشاكة من أجل 

جامعة  مابني  املوروث  عىل  واملحافظة  القنيطرة  ملدينة  الحرضي  التجديد 

القنيطرة، والوكالة الحرضية القنيطرة-سيدي قاسم سيدي سليامن، ومدرسة 

الهندسة املعامرية التابعة للجامعة الدولية للرباط، واملجلس الجهوي لهيئة 

املهندسني املعامريني لجهة الرباط-سال-زمور-زعري/ منطقة القنيطرة.

وتهدف االتفاقية إىل دعم وتوحيد جهود الجهات املعنية لتمكني طالب مدرسة الهندسة املعامرية التابعة للجامعة الدولية الرباط، 

من إنجاز أبحاثهم ومشاريع نهاية الدراسة وكذا إجراء التداريب عىل مستوى جامعة القنيطرة، مع توفري التأطري واملتابعة الالزمني 

لذلك. وبالتايل إمداد مدينة القنيطرة ببنك من املشاريع املعامرية والحرضية املنجزة يف إطار التكوين مبدرسة الهندسة املعامرية التابعة 

للجامعة الدولية، ومنح االستفادة للفاعلني املحليني عىل مستوى مدينة القنيطرة من خربة ودراية هذه املدرسة ورشكائها قصد إرساء 

املامرسات الجيدة يف مجال التعمري والهندسة املعامرية.

صورة مراسيم توقيع اتفاقية رشاكة من أجل التجديد الحرضي 
ملدينة القنيطرة واملحافظة عىل موروثها املعامري
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آفاق	وبرنامج	العمل	2019 

متاشيا مع األهداف املسطرة يف برنامجها اإلسرتاتيجي 2018-2021، واملؤسس عىل قاعدة االنسجام والتناغم مع املحاور اإلسرتاتيجية 

واألهداف الخاصة للربنامج اإلسرتاتيجي لوزارة إعداد الرتاب الوطني والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة 2017-2021 وتثمينا ملا تم 

إنجازه سنة 2018، سطرت الوكالة الحرضية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليامن من خالل برنامج عملها برسم سنة 2019 مجموعة 

من األهداف والتي ميكن تلخيصها يف املحاور الكربى التالية:

الوثائق  ¦ التعمري مع مراجعة وتحيني  بوثائق  الوكالة  تغطية مجال تدخل  الحرضي عرب تحسني  التخطيط  آليات  أداء  تحسني 

الخاصة باملدن الكربى التي تعرف دينامية مهمة كالقنيطرة وسوق األربعاء وسيدي قاسم وسيدي سليامن وسيدي يحي الغرب؛ 

إعداد جيل جديد من الدراسات اإلسترشافية تروم إرساء مبادئ التجديد الحرضي؛ ¦

إرساء مبادئ التعمري املستدام وتقوية املجاالت يف مواجهة املخاطر عرب إدماجها يف مجموع وثائق التعمري وكذا إعداد دراسات  ¦

خرائط القابلية للتعمري؛

دعم التنمية القروية عرب اآلليات املناسبة من قبيل مسطرة تحديد الدواوير والدراسات التأطريية الالزمة )مخططات هيكلية  ¦

وتصاميم إعادة الهيكلة(؛

الرقي باملشهد الحرضي للمحاور الطرقية  الرئيسية للمراكز القروية املهمة؛ ¦

عىل  ¦ ووقعها  االستثامرات  وتحليل حجم  مهمة  دينامية  تعرف  التي  وللمجاالت  التعمري  يف  االستثامر  لطلبات  املجايل  التتبع 

مكونات مجال تدخل الوكالة الحرضية؛

تحسني مناخ األعامل وتبسيط املساطر ورقمنتها يف إطار تنزيل اسرتاتيجية الوكالة الحرضية الرقمية يف أفق 2021 ومواكبة  ¦

املخططات املديرية للتحول الرقمي للمجاالت؛

االرتقاء بأدوار هذه املؤسسة وجعلها قطب الرحى يف مسلسل إرساء أسس التنمية الرتابية املستدامة وتجويد الحكامة الرتابية. ¦

وهكذا، سيتم ترجمة هذه األهداف من خالل مجموعة من الدراسات واإلجراءات املرتبة حسب املحاور اإلسرتاتيجية واألهداف  ¦

الخاصة التالية واملنظمة بالتفصيل كام هو مبني أسفله:
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آفاق	وبرنامج	العمل	2019 
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برنامج	العمل	لسنة	2019

الهدف االسرتاتيجي 2 : إرساء سياسة حرضية متجددة

الهدف الخاص 3 : تعميم التغطية بوثائق التعمري

تصاميم تهيئة يف مرحلة املصادقة :

مخطط توجيه التهيئة العمرانية للقنيطرة الكربى

تصميم تهيئة جامعة أحد كورت

تصميم تهيئة مركز كتامة بجامعة وادي املخازن  

تصميم تهيئة جامعة دار الكداري

تصميم تهيئة مركز عني عريس بجامعة الحدادة

تصميم التهيئة القطاعي ملحطة القطار الفائق الرسعة بالقنيطر ة

تصاميم تهيئة يف مرحلة البحث العمومي ومداوالت املجالس:

تصميم تهيئة القنيطرة- الشليحات

تصميم تهيئة سيدي يحيى الغرب

تصميم تهيئة مركز سيدي الطيبي

تصميم تهيئة مركز سيدي عياش بجامعة أوالد سالمة

تصميم مركز املكرن بجامعة املكرن

تصميم تهيئة مركز أوالد بورحمة بجامعة عامر السفلية 

تصميم تهيئة مركز الصبيح بجامعة املنارصة

تصميم تهيئة مركز العنابسة بجامعة املنارصة

تصميم تهيئة جامعة سوق األربعاء

تصميم تهيئة جامعة سيدي قاسم

تصميم تهيئة مركز الصفصاف بجامعة الصفصاف

تصميم التهيئة القطاعي لضفاف واد بهت بجامعة سيدي سليامن

تصميم النمو للتكتل القروي التكنة مركز جامعة التكنة
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برنامج	العمل	لسنة	2019

إحالة تصاميم تهيئة عىل مسطرة اجتامع اللجنة التقنية املحلية:

تصميم تهيئة مركز جامعة سيدي محمد بنمنصور

تصميم تهيئة مركز سيدي سيدي بوبكر الحاج

تصميم تهيئة مركز اللة يطو بجامعة القصيبية

تصميم تهيئة مركز عزيب الرشادي بجامعة سيدي عزوز

تصميم تهيئة مركز عزيب النيهي بجامعة السلفات

إعطاء انطالقة دراسات تصاميم تهيئة جديدة:

بتصميم تهيئة مركز بوسلهام 

 تصميم تهيئة مركز لخضارضة بجامعة عرباوة 

تصميم تهيئة مركز حكيوات بجامعة الرميالت 

 تصميم تهيئة مركز جامعة توغيلت

 تصميم تهيئة مركز جامعة ملرابيح

 تصميم تهيئة مركز جامعة بري الطالب 

تصميم تهيئة مركز جامعة زكوطة

الهدف الخاص 4 : إعداد جيل جديد من الدراسات تهم استدامة املجاالت

دراسة التأهيل الحرضي ملركز موالي بوسلهام،

دراسة  لتجديد الحرضي للمنطقة املحيطة مبحطة القطار بسيدي سليامن

دراسة التجديد الحرضي للمنطقة املحيطة مبحطة القطار بسيدي قاسم

الهدف الخاص 5 : تقوية قدرات املجاالت عىل مواجهة املخاطر

دراسة خريطة قابلية التعمري لحلقة سبو مبدينة القنيطرة،

 دراسة خريطة قابلية التعمري ملركز جامعة دار بلعامري،
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الهدف الخاص  6 : مواكبة التحول الرقمي للمجاالت

دراسة املخطط املديري للتحول الرقمي ملدينة القنيطرة؛

تفعيل النظام الجغرايف للمعلومات 

إعداد املذكرة التنظيمية للجنة قيادة ورش »الوكالة الحرضية الرقمية«؛

وضع الخطة الرئيسية الخاصة بهيكلة النظام املعلومايت و تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛

مجال  الرتخيص يف  ملساطر  الالمادي  التدبري  منصات  إطالق  بهدف  ولسيدي سليامن  قاسم  لسيدي  الرتابيتني  الجامعتني  مواكبة 

التعمري؛

االستمرار يف نرش وثائق التعمري املصادق عليها عىل البوابة االلكرتونية للوكالة الحرضية.

الهدف الخاص 9 :  إرساء وسائل جديدة للتهيئة الحرضية و التعمري العمليايت

إنجاز أطلس للمناطق املفتوحة للتعمري

الهدف الخاص 11: االرتقاء بالجودة املعامرية والعمرانية وباملشهد الحرضي

إعداد ميثاق الهندسة املعامرية واملشهد الحرضي باملحور الرئييس ملركز سيدي عالل التازي،

إعداد ميثاق الهندسة املعامرية واملشهد الحرضي باملحور الرئييس ملركز دار بلعامري

الهدف االسرتاتيجي 3 : تقليص تفاوتات التنمية بني املجاالت وخاصة يف العامل القروي وتحفيز االستثامر

الهدف الخاص 1: تحسني االستهداف الرتايب لسياسة املدينة وتقليص التفاوتات املجالية

دراسة  التأهيل الحرضي لحي النخاخصة مبدينة القنيطرة

دراسة إعادة هيكلة وتأهيل بعض أحياء جامعة حد كورت

دراسة  إعادة هيكلة دواري أوالد بوعيل وأوالد الطيب بجامعة سيدي عالل التازي

دراسة  إعادة هيكلة 4 قطاعات )عزيب صوديا والنجاجعة وأوالد الرياحي وأوالد بوعياد( بجامعة سوق الثالثاء الغرب؛

دراسة إعادة هيكلة 6 قطاعات مبركز سيدي الكامل

دراسة  إعادة هيكلة دواري الكراروة والبدور وتعاونية البناء بجامعة تاوغيلت؛

دراسة  إعادة هيكلة دوار ي بام ودواغر اللة يطو  بجامعة القصيبية؛

دراسة  إعادة هيكلة قطاعات املركز وبريويكة وأوالد دواد بجامعة الخنيشات

الهدف الخاص 8 : املساهمة يف التهيئة ويف مواكبة البناء بالوسط القروي

متابعة عملية تحديد الدواوير وتحديد نوعية التدخل بها مبعدل 50 دوار سنويا.

برنامج	العمل	لسنة	2019
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برنامج	العمل	لسنة	2019

الهدف االسرتاتيجي 5 : تعزيز اإلطار املؤسسايت والتنظيمي من أجل إدارة مواطنة

الهدف الخاص 1 :  تنفيذ تدبري املوارد البرشية الحديثة عىل أساس الجدارة والكفاءة

تنزيل مضامني نظام التقييم، وفق الدليل املرجعي للكفاءات والوظائف الذي تم اعتامده ويف انسجام تام مع نظام الجودة الجديد 

إصدار 2015

الهدف الخاص 2 : تطبيق اإلصالح امليزانيايت املعتمد عىل األداء

تفعيل الربمجة امليزانياتية لثالث سنوات،وإعداد مرشوع امليزانية وفقا للتبويب الجديد املرتكز عىل الربامج وتقرير األداء

الهدف خاص 3 : التحسني املستمر لظروف العمل مع تدبري معقلن للوجستيك

الرشوع يف األشغال.املتعلقة مبرشوع بناء املقر الجديد للوكالة الحرضية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليامن 

الهدف الخاص 4 : اعتامد منهجية حكامة متجددة أساسها الفعالية يف األداء

إنهاء الدراسة املتعلقة باملواكبة التقنية والحصول عىل شهادة نظام إدارة الجودة وفقا إلصدار 2015 مع إنشاء منصة لتتبع هذا النظام

الهدف الخاص 5 : تحسني آليات التدبري اإلداري والدعم

تفعيل نظام تدبري املوارد البرشية؛

إعطاء انطالقة الدراسة املتعلقة بنظام املعلومات املالية واملحاسباتية؛

اعتامد وحدة للتدقيق الداخيل ومراقبة التسيري عرب التكوين كخطوة أوىل.

املحاكاة االفرتاضية للخوادم؛

إصالح البنية التحتية لحظرية املعدات  املعلوماتية ؛

إعداد برنامج التكوين فيام يخص تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

وضع ميثاق األمن  املعلومايت والخطة األمنية الرئيسية؛

وضع ميثاق تخصيص املعدات املعلوماتية؛

إحداث آلية بني خدمات الوكالة الحرضية و منصة التدبري الالمادي  للشباك الوحيد عىل مستوى الجامعة الرتابية القنيطرة لضامن 

تبادل املعطيات بني األطراف واملتدخلني يف مجال التعمري.

الهدف الخاص 6 : ترويج وتثمني مهام ومنجزات الوزارة الوصية

برنامج العمل للتواصيل عىل مدى ثالث سنوات
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البرنامج	التوقعي	برسم	2021-2020

20202021إرساء سياسة حرضية متجددةاألهداف اإلسرتاتيجية

التغطية بوثائق التعمرياألهداف الخاصة

العمليات املربمجة 2021-2020

تصميم تهيئة مركز قرية بنعودة 

تصميم تهيئة مركز دار العسلوجي 

تصميم تهيئة مركز الشبانات

تصميم تهيئة مركز باب تيوكة 

تصميم تهيئة جامعة أزغار 

تصميم تهيئة مركز ملساعدة 

تصميم تهيئة مركز سيدي محمد الشلح 

االرتقاء بالجودة املعامرية والعمرانية وباملشهد الحرضياألهداف الخاصة

العمليات املربمجة 2021-2020
ميثاق الهندسة املعامرية والتعمريية واملشهدية للمحور الطرقي 

الرئييس ملركز جامعة النويرات

األهداف اإلسرتاتيجية
تقليص تفاوتات التنمية بني املجاالت وخاصة يف العامل القروي 

وتحفيز االستثامر
20202021

تقليص تفاوتات التنمية بني املجاالت وخاصة يف العامل القروي وتحفيز االستثامراألهداف الخاصة

العمليات املربمجة 2021-2020
إنجاز دراسات إعادة الهيكلة للمناطق املشمولة بوثائق التعمري 

مبعدل 80 هكتار سنويا
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البرنامج	التوقعي	برسم	2021-2020

20202021تعزيز اإلطار املؤسسايت والتنظيمي من أجل إدارة مواطنةاألهداف اإلسرتاتيجية

االستخدام األمثل لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتنفيذ أهداف الوزارةاألهداف الخاصة

العمليات املربمجة 

2021-2020

إعداد نظام إلكرتوين لتدبري الوثائق )األرشيف اإللكرتوين(؛

إرساء مرصد لتتبع الديناميات املجالية للوكالة الحرضية و إصدارات املراصد املامثلة؛

إنشاء نظام إلكرتوين لتتبع أشغال اللجن الجهوية لالستثامر ؛

تحويل النظام املعلومايت ألنشطة التدبري الحرضي الحايل إىل نظام يعتمد عىل الويب 

ومتالئم مع النظام املعلومايت الجغرايف ؛

تطوير نظام إصدار معلومات التخطيط الحرضي إلكرتونيا؛

إعداد نظام لتجميع املستندات املرجعية لتثمني التجارب واملعطيات )تدبري املعارف والتجارب( ؛

تنفيذ برنامج التكوين فيام يخص تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

إرساء نظام اليقظة املجالية؛

إرساء نظام اليقظة القانونية وإنشاء قاعدة بيانات قانونية وتنظيمية؛

إنشاء شبكة داخلية للتواصل الداخيل وبوابة للوكالة الحرضية؛

تنفيذ مخطط إدارة تذاكر الصيانة؛ 

إنشاء نظام معلومات شامل للتواصل الداخيل والخارجي واإلرشاد؛

استكامل تنفيذ برنامج التكوين حول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
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حصيلة	الوضعية	اإلدارية	برسم	سنة	2018

الموارد	البشرية	:. 1
شهدت الوكالة الحرضية القنيطرة - سيدي قاسم - سيدي سليامن خالل 2018 التحاق عدة أطر وذلك من أجل تعزيز مواردها البرشية : ¦

l توظيف أربع مهندسني معامريني ؛

l إطار عايل ؛

l سائق مبلحقة سيدي سليامن ؛

l  القنيطرة - سيدي قاسم - سيدي الحرضية  الوكالة  إىل  السامرة واد نون  الحرضية كلميم  الوكالة  تقني من  إطار  انتقال 

سليامن من أجل دعم املوارد البرشية مللحقة سيدي سليامن.

كام شهدت الوكالة أيضا مغادرة بعض أطرها : ¦

l تعيني مكلف مبهمة كمدير للوكالة الحرضية ألكادير ؛

l إلحاق إطار لدى الوكالة الحرضية الرباط كرئيس ملديرية الشؤون اإلدارية واملالية ؛

l إحالة إطار عايل عىل االستيداع ؛

l .اإلحالة عىل التقاعد لعون تأهيل واحد

فيام يخص التعيينات يف مناصب املسؤولية فقد كانت كالتايل : ¦

l مكلف مبهمة ؛

l رئيس مديرية التدبري الحرضي ؛

l رئيس مديرية الدراسات ؛

l رئيس مديرية الشؤون اإلدارية واملالية ؛

l رئيسة قسم دراسات امللفات مبديرية التسيري الحرضي ؛

l رئيس قسم الدراسات العامة مبديرية الدراسات ؛

l رئيسة القسم اإلداري مبديرية الشؤون اإلدارية واملالية ؛

l رئيسة قسم الشؤون القانونية مبديرية الشؤون القانونية والعقارية ؛

l رئيس قسم الدراسات العامة مبديرية الدراسات ؛

l رئيس مصلحة املعلوميات ؛

l .رئيسة مصلحة الهندسة املعامرية والشبكة الحرضية مبديرية الدراسات
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حصيلة	الوضعية	اإلدارية	برسم	سنة	2018

ويلخص الجدول التايل الوضعية اإلجاملية للموارد البرشية إىل غاية 31 دجنرب 2018 مبا يف ذلك منصب املديرة 

عدد املوظفني

أعواناألطر أعواناألطر العلياخارج اإلطاراملديرة التنفيذ التأهيل 

11242 13180  

املجموع : 86

معدل التأطري : 79 %

الوضعية االجاملية للموارد البرشية إىل غاية 

31 دجنرب 2018

موضوع الدورة التكوينية عدد املستفيدين 

10تعزيز القدرات فيام يخص نظام إدارة الجودة حسب املواصفة القياسية إيزو 9001 نسخة 2015؛

25تكوين وتدريب موظفي الوكالة الحرضية من أجل تحسني جودة األداء ومساعدتهم عىل تخطي العقبات الداخلية؛

2دورة تكوينية يف نظام الرضائب؛

1دورة تكوينية يف كيفية استخراج املعلومات انطالقا من تحليل صور األقامر االصطناعية ؛

1دورة تكوينية لفائدة إطار واحد يف موضوع »إنجاح التحول الرقمي وتحسني خدمات املستخدمني« ؛

إبرام اتفاقية مع جامعة دولية لتمكني مهندسة متخصصة يف الهندسة املدنية من متابعة دراسات عليا يف مجال 
النقل والتنقل باملجاالت الحرضية ؛

1

1متابعة حصص تكوينية يف مجال املعلوميات وتدبري املقاولة بأحد املعاهد الخاصة.

التكوين	:. 2
اعتبارا للدور املحوري الهام الذي يلعبه التكوين يف تنمية كفاءات طاقم املؤسسة، قامت الوكالة الحرضية القنيطرة-سيدي قاسم- 

سيدي سليامن بتنفيذ و إعداد برنامج سنوي للتكوين املستمر لفائدة أطرها ومستخدميها وقد تم يف هذا اإلطار إنجاز ما ييل :
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حصيلة	الوضعية	المالية	برسم	سنة	2018

بلغت ميزانية املؤسسة برسم توقعات السنة املالية 2018 ما يفوق 41 مليون درهم، والتي تهم من حيث املوارد إعانة الدولة، 

املداخيل الذاتية، املبلغ الصايف يف الخزينة إىل غاية 31 دجنرب 2017، أما من حيث التوظيفات فتهم تغطية مصاريف االستغالل بنسبة 

69 % ومصاريف االستثامر بنسبة 20 % واملصاريف املتعلقة بالباقي لألداء بنسبة 11 %.  

الرصيد	الى	غاية	31	دجنبر	2018. 1

املبالغ ب 1000 درهمالبند

11272الباقي بالخزينة إىل غاية  31 دجنرب 2017 

37981املداخيل

20000إمداد الدولة

6470املوارد الذاتية

133الفوائد البنكية

107مداخيل استثنائية

32449املصاريف

26018مصاريف االستغالل برسم سنة 2018

992مصاريف االستثامر برسم سنة 2018

2423مصاريف االستغالل برسم السنوات السابقة

2873مصاريف االستثامر برسم  السنوات السابقة

5532الرصيد اىل غاية 2018/12/31

بلغ رصيد الوكالة الحرضية برسم سنة 2018 ما يفوق 5 ماليني درهم مقابل 11 مليون درهم سنة 2017. يرجع هذا االنخفاض اىل عدم 

توصل الوكالة باملبلغ اإلجاميل لدعم الدولة املتوقع مبيزانية اإلستثامر 2018 .
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حصيلة	الوضعية	المالية	برسم	سنة	2018

إنجاز	الميزانية	2018. 2

1.2	المداخيل:

خالل سنة 2018 بلغت املداخيل املحصلة ما يفوق 26 مليون درهم، أي بنسبة انجاز 88 % 

معدل التحصيل )% ( املبالغ املحصلة ب 1000 

درهم

املبالغ املربمجة ب 1000 

2018درهم 2017

100 70 إمداد االستغالل 000 20 000 20

0 117 0 إمداد االستثامر 000 4

104 163 املوارد الذاتية 228 6 470 6

88 94 26 470 30 228 املجموع

عرف معدل تحصيل املداخيل تراجعا بنسبة 06 % باملقارنة مع سنة 2017، وذلك جراء عدم منح الوكالة الحرضية املبلغ اإلجاميل إلعانة 

االستثامر املربمجة يف إطار ميزانية 2018. 

2.2	المصاريف	:

وصل مجموع املبالغ التي التزمت بها املؤسسة إىل غاية 31 دجنرب من سنة 2018، ما قيمته 34.2 مليون درهم، 19 % منها تهم 

االستثامر.

 1.2.2  مصاريف التسيري
بلغ مجموع نفقات التسيري املحققة برسم سنة 2018 ما قيمته 27.9 مليون درهم، أي بلغت نسبة االلتزامات 98 % من مجموع  

االعتامدات املفتوحة )28.4 مليون درهم( وذلك عىل النحو التايل :

األداء )1000   معدل اإلنجاز)%(

درهم(

االلتزامات  معدل اإلنجاز )%(    )العتامدات )1000 درهم(

2018 2017 2018 2017

98 99 27.890 28.46593 91 26.018
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حصيلة	الوضعية	المالية	برسم	سنة	2018

توزيع النفقات املتوقعة )28.4 مليون( 

الخاصة مبيزانية التسيري برسم سنة 2018 

نسبة إنجاز مصاريف التسيري برسم سنة 2018

متثل تكاليف املستخدمني )الرواتب، التعويضات، التغطية الصحية...( 75 % من مجموع مصاريف االستغالل. أما فيام يخص الرضائب 

والرسوم فهي تكلف الوكالة الحرضية %11 من ميزانية االستغالل و تتشكل أساسا من الرضيبة عىل القيمة املضافة التي يتم استخالصها 

من املداخيل الذاتية و بشكل كبري من إعانة االستغالل. فقد بلغت قيمة هذه الرضيبة سنة 2018 ما قدره 3 ماليني درهم. 

 2.2.2. مصاريف االستثامر :

إىل غاية 31 دجنرب 2018 تم إنفاق مبلغ 6.3 مليون درهم، أي ما ميثل نسبة 76 % من االعتامد املرصود لنفقات اإلستثامر  وقدره  8.3 

مليون درهم و تتوزع هذه النفقات عىل النحو التايل : 

انجازات االستثامر ¦

معدل اإلنجاز )%(

األداء ب 1000 درهم

معدل اإلنجاز )%(
 االلتزامات ب

1000 درهم

اإلعتامدات  

1000 درهم 

املفتوحة ب
2018 2017 2018 2017

15 11.3 860.8 97 84 5 858.6 6 055.6 األصول الثابتة املعنوية

27 13.6 130.7 21 31 478.6 األصول الثابتة املادية 230 2

16 11.5 991.6 76 74 6 337.2 8 285.6 املجموع



حصيلة	الوضعية	المالية	برسم	سنة	2018

توزيع توقعات ميزانية اإلستثامر 2018  معدل إنجاز ميزانية االستثامر 2018

 1.2.2.2. األصول الثابتة املعنوية : 

همت األصول الثابتة املعنوية املخصصة لالستثامر، خالل سنة 2018، إعداد الدراسات التالية :

6

8,2

5,8
6,3

2,2

0,5

107



108

معدل األداء 
املرتقب إىل غاية 
31 دجنرب 2019

معدل األداء إىل 
غاية 31 دجنرب 

2018

التكلفة 
االجاملية ب 
1000 درهم

نوعية الدراسة
 تاريخ الرشوع يف

الدراسة

%93 54 % 7480 التصميم التوجيهي للتهيئة العمرانية للقنيطرة الكربى 02.07.2012

%100 %67 720 تصميم تهيئة دار كداري والخنيشات 24.12.2012

%100 %32 264 تصميم تهيئة حدكورت 13.01.2014

%100 %93 342 تصميم تهيئة لالميمونة 05.11.2015

%100 %93 245 تصميم تهيئة بحارة اوالد عياد 16.11.2015

%100 %93 246 تصميم تهيئة سيدي عالل التازي 23.02.2016

%100 %93 462 تصميم تهيئة دار بلعامري 25.02.2016

%100 %18 270 تصميم تهيئة واد املخازن 25.08.2016

- %100 240
إعادة تاهيل جزء من  الطريق الوطنية رقم 1 املتجه 
الجنوب  املدخل  طيبي  بسيدي  القطار  محطة  نحو 

الرشقي)عني السبع( ملدينة القنيطرة
04.09.2017

%100 %0 300 تصميم تهيئة مركز عني عريس بجامعة الحدادة 04.10.2017

%100 %18 300 تصميم تهيئة مركز الصفصاف بجامعة الصفصاف 01.12.2017

%68 %0 297
تصميم تهيئة مركز سيدي بوبكر الحاج)جامعة سيدي 

بوبكر الحاج(
15.10.2018

%100 %0 180
بنمنصور)جامعة  محمد  سيدي  مركز  تهيئة  تصميم 

سيدي محمد بنمنصور( 
08.10.2018

%48 %0 187 تصميم تهيئة مركز السلفات)جامعة السلفات( 11.02.2019

%68 %0 297 تصميم تهيئة مركز لال يطو )جامعة القصيبية(؛ 15.10.2018

%55 %0 180 تصميم تهيئة مركز عزيب الرشادي)جامعة سيدي عزوز( 08.10.2018

%66 %0 240 تصميم النمو ملركز التكنة)جامعة تكنة( 11.02.2019

12250 مجموع التكاليف

حصيلة	الوضعية	المالية	برسم	سنة	2018
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وثائق التعمري ¦
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حصيلة	الوضعية	المالية	برسم	سنة	2018

الدراسات الخاصة ¦

معدل األداء 

املرتقب إىل غاية 

31 دجنرب 2019

معدل األداء إىل 

غاية 31 دجنرب 

2018

التكلفة االجاملية 

ب 1000 درهم
نوعية الدراسة

تاريخ الرشوع يف 

الدراسة

%100 %56 906
دراسة اعادة تجهيز حدود املرجة الزرقاء وانجاز 

ميثاق الهندسة املعامرية ملركز موالي بوسلهام
02.02.2015

%100 %95 850
دراسة اعادة هيكلة مناطق كريز واوالد بن سبع 

بجامغة سوق األربعاء
01.06.2015

%100 %50 594 دراسة اعادة هيكلة مركز لالميمونة 01.06.2015

%100 %93 750 ميثاق الهندسة املعامرية للقنيطرة 08.10.2015

%100 %50 387 ميثاق الهندسة املعامرية ملهدية 26.10.2015

%100 %93 594 ميثاق الهندسة املعامرية لسيدي سليامن 10.10.2016

%100 %93 648 ميثاق الهندسة املعامرية لسيدي قاسم 16.01.2017

%100 %50 450 ميثاق الهندسة املعامرية لسوق االربعاء 29.03.2017

%33 %0 1790
بجامعتي  املناطق  بعض  هيكلة  اعادة  دراسة 

عرباوة وعامر السفلية
27.09.2017

%100 %0 60 إعادة تصميم املوقع االلكرتوين للوكالة الحرضية 01.12.2017

%30 %0 1050 التأهيل الحرضي ملركز موالي بوسلهام                           11.02.2019

%30 %0 2000
مبدينة  سبو  وادي  لحلقة  التعمري  قابلية  دراسة 

القنيطرة
11.02.2019

%30 %0 200
دراسة قابلية التعمري ملركز دار بلعامري )جامعة 

دار بلعامري(
11.02.2019

%40 %0 1798.5 إعداد نظام جغرايف للمعلومات؛ 11.02.2019

%30 %0 420
التأهيل الحرضي ملراكز الزاوية، الرياح وداللحة 

بجامعة موالي بوسلهام
11.02.2019
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معدل األداء 

املرتقب إىل غاية 

31 دجنرب 2019

معدل األداء إىل 

غاية 31 دجنرب 

2018

التكلفة االجاملية 

ب 1000 درهم
نوعية الدراسة

تاريخ الرشوع يف 

الدراسة

%30 %0 636
سيدي  بجامعة  الغربية  األحياء  هيكلة  إعادة 

سليامن
05.11.2018

%30 %0 440
التأهيل الحرضي لحي الشانطي بجامعة سيدي 

يحيى الغرب
11.02.2019

%40 %0 200
لحوارثة  الذهب  وادي  أحياء  هيكلة  إعادة 

واملسرية بجامعة أزغار؛
11.02.2019

%40 %0 150
بطابطة  للدواوير   2 و   1 أحياء  هيكلة  إعادة 

وبني كمرة بجامعة دار الكداري
11.02.2019

%70 %0 222

أجل  من  املرشوع  لصاحب  التقنية  املساعدة 

العالية  البيئية  الجودة  شهادة  عىل  الحصول 

الحرضية  للوكالة  الجديد  املقر  بناء  واملتعلقة 

القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليامن؛

11.02.2019

%60 %0 850

الشؤون  تدبري  أجل  من  معلومايت  نظام  وضع 

املالية  واملحاسبتية بالوكالة الحرضية القنيطرة- 

سيدي قاسم- سيدي سليامن.

11.02.2019

14995.5 مجموع التكاليف

حصيلة	الوضعية	المالية	برسم	سنة	2018
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حصيلة	الوضعية	المالية	برسم	سنة	2018

الوثائق الطبوغرافية ¦

معدل األداء 

املرتقب إىل غاية 

31 دجنرب 2019

معدل األداء إىل 

غاية 31 دجنرب 

2018

التكلفة 

االجاملية ب 

1000 درهم

نوعية الدراسة
 تاريخ الرشوع يف

الدراسة

%100

 

%50 240.6

التصاميم اإلرجاعية الرقمية للالميمونة

التصاميم  اإلرجاعية  الرقمية لحد كورت

التصاميم  اإلرجاعية  الرقمية لسيدي سليامن ودار بلعامري

%100 %94 %99,8
التصاميم  اإلرجاعية  الرقمية والصور الجوية لسيدي 

عالل التازي وواد املخازن

%100 %25 282.5

التصاميم  اإلرجاعية  الرقمية والصور الجوية لصفصاف

التصاميم  اإلرجاعية  الرقمية والصور الجوية لسلفات

التصاميم  اإلرجاعية  الرقمية والصور الجوية لسيدي عزوز

التصاميم  اإلرجاعية  الرقمية والصور الجوية للقصيبية

التصاميم اإلرجاعية  الرقمية والصور الجوية لبنمنصور 

وسيدي محمد بنمنصور

التصاميم  اإلرجاعية  الرقمية والصور الجوية للمنارصة

الرقمية والصور الجوية لسيدي  التصاميم  اإلرجاعية  

بوبكر الحاج

%100 %0 140
الجوية ملوالي  الرقمية والصور  التصاميم  اإلرجاعية  

بوسلهام، تكنة والرميالت
15.10.2018

762.9 مجموع التكاليف
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 2.2.2.2  أصول الثابتة املادية :

بلغت قيمة االلتزامات املتعلقة مبرشوع بناء املقر والتجهيزات املعلوماتية ولوازم املكتب ما يفوق 478672.00 درهم والتي تتوزع كالتايل:

3.2	الباقي	لألداء

ميزانية  برسم  أداؤها  املتوقع  الديون  قيمة  تبلغ 

 9.1 أصل  من  درهم  مليون   5.4 يقارب  ما   2018

مصاريف  يخص  األخري  هذا  من   %  71.6( م.د، 

قيمة  تصفية  متت  السنة  هذه  فخالل  االستثامر. 

املبلغ املربمج(.

حصيلة	الوضعية	المالية	برسم	سنة	2018

2,9 2,9
2,6

2,4

األداء ب  معدل اإلنجاز )%(

 1000

درهم

معدل االنجاز )%(  االلتزامات 

ب 1000 

درهم

اإلعتامدات 

املفتوحة ب 

1000 درهم
2018 2017 2018 2017

- - - 12.5 15 135.2 1080 مرشوع بناء املقر و الدراسات

- - - - - - 600 اقتناء السيارات

- 34 - - 83.2 - 150 تجهيز املكاتب باألدوات واللوازم

8 9.5 18.1 92 96 230.8 250 التجهيزات املعلوماتية والتقنية

100 14.3 112.5 75 99 112.5 150 أشغال تجهيز املقر الحايل 

27 13.6 130.7 21 31 478.6 2230 املجموع
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مشروع	ميزانية	المؤسسة	برسم	سنة	2019 :حصيلة	الوضعية	المالية	برسم	سنة	2018

ينص القانون التنظيمي لقانون املالية عىل إعداد قانون املالية لهذه السنة استنادا إىل برمجة ميزانياتية لثالث سنوات. وتهدف هذه 

الربمجة امليزانياتية إىل :

دعم استدامة السياسات العمومية وضامن توافق أثرها امليزانيايت املستقبيل مع اإلمكانيات املالية للدولة واإلطار املاكرو اقتصادي؛ ¦

تدعيم فعالية تخصيص املوارد امليزانياتية  مع تعزيز الرتابط بني االسرتاتيجيات القطاعية وامليزانية السنوية؛ ¦

تحسني ظروف إعداد قانون املالية عرب تأطري إعداده عىل مدى ثالث  سنوات أخذا بعني االعتبار رضورة الحفاظ عىل التوازنات  ¦

األساسية؛

تقديم رؤية أفضل للمدبرين لتدبري برامجهم من خالل متكينهم من آليات تتبع نجاعة النفقات العمومية. ¦

ويف هذا الصدد، وانسجاما مع ميزانية الوزارة الوصية وبرامجها وكذا العقد /الربنامج املوقع، تم الرشوع يف إعداد ميزانية هذه الوكالة 

برسم سنة 2019 كام ييل:

مشروع	ميزانية	2019	للوكالة	الحضرية	القنيطرة-سيدي	قاسم-سيدي	سليمان

النفقات املوارد

31 048 000.00

24 592 000.00

6 456 000.00

2 047 678.88

تكاليف التسيري

• تكاليف املستخدمني 	

• تكاليف املعدات وتكاليف أخرى	

الباقي لألداء

5 532 483.70 املوفور بالخزينة إىل غاية 31 دجنرب 2018

11 519 210.00

8 764 210.00

2 755 000.00

3 800 000.00

تكاليف اإلستثامر

• برنامج التعمري والهندسة املعامرية	

• برنامج الدعم والخدمات املتعددة	

)9  040  733.79 أصل  لألداء)من  الباقي 

)Report(

20 500 000.00 إمداد االستغالل برسم سنة 2019

6 000 000.00 برنامج التعمري والهندسة املعامرية

8 382 405.08 املوارد الذاتية واإلتفاقيات

8 000 000.00 برنامج الدعم والخدمات املتعددة

48 414 888.88 املجموع 48 414 888.88 املجموع
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مشروع	ميزانية	المؤسسة	برسم	سنة	2019 

يضاف إىل هذا املرشوع نفقات االلتزام عن تكاليف االستثامر برسم سنوات 2020 وما يليها واملقدرة مبا يزيد عن 30 مليون درهم. 

وفيام ييل نبذة عن الربمجة امليزانياتية لباقي السنوات 2020 و2021، يف إطار تنزيل القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون املالية:

2021 2020 2019 2018

7 000 000,00 7 000 000,00 8 200 000,00 6 000 000,00 املوارد الذاتية واإلتفاقيات

31 100 000,00 31 100 000,00 31 048 000,00 26 045 000,00 تكاليف التسيري

24 600 000,00 24 600 000,00 24 592 000,00 21 146 000,00 تكاليف املستخدمني

6 500 000,00 6 500 000,00 6 456 000,00 4 899 000,00  تكاليف املعدات وتكاليف أخرى

11 556 960,00 18 795 310,00 11 519 210,00 10 705 000,00 تكاليف اإلستثامر

إن الحصيلة اإلدارية و املالية للوكالة الحرضية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليامن، برسم سنة 2018، تتميز بتطورها الجيل من حيث 

الوسائل و اآلليات وكذا النتائج، ولعل أهم منجزات 2018 تتمثل يف اآليت  : 

بلوغ نسبة تنفيذ امليزانية لسنة 2018: 93 %، وهي نسبة تعكس بوضوح الجهود املبذولة لتحسني تدبري الطلبات العمومية؛ ¦

تعزيز موارد الوكالة الحرضية باملداخيل الذاتية لهاته السنة والتي بلغت6707455.37 درهم بنسبة تحصيل 108 %؛ ¦

الرشوع يف إمتام الدراسات املتعلقة مبرشوع بناء املقر الجديد للوكالة الحرضية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليامن؛  ¦

تدبري األرشيف وفق ما يقتضيه القانون 69-99 لألرشيف حيث قامت الوكالة الحرضية خالل سنة 2018 وبتنسيق مع مؤسسة  ¦

أرشيف املغرب بتحيني التصميم العام لألرشفة الخاص بوثائق الوكالة الحرضية، وذلك متاشيا مع ما ينص عليه الدليل املرجعي 

ملعالجة األرشيف العام. كام عملت عىل وضع اللبنات األوىل للمعالجة الرقمية للوثائق، وكذا تزويد وحدات األرشيف بالتجهيزات 

الالزمة لضامن حفظ جيد ملختلف أنواع الوثائق.
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خاتمــةمشروع	ميزانية	المؤسسة	برسم	سنة	2019 
يقف القارئ، عىل إثر مطالعة هذا التقرير املتضمن لحصيلة الوكالة الحرضية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليامن لسنة 2018 

وبرنامج عملها املستقبيل 2019 وكذا التوقعي 2020-2021، عىل أن املؤسسة قد قطعت فعال مراحال وأشواطا هامة من حيث حضورها 

الفاعلني الرتابيني من  كمؤسسة عمومية إىل جانب باقي املصالح الخارجية، وقد أثبتت وجودها بكل قوة كرشيك متميز يف خدمة 

سلطات وجامعات ومتدخلني يف قطاع التعمري والبناء، دامئة اإلنصات إليهم، وأنها بلغت من النضج ما بلغت بعد ما راكمته من خربة 

خصوصا وأنها جاوزت العقدين من الزمن عىل تاريخ البدايات والنشأة، وهو ما تؤرش عليه بوضوح تلك األرقام الدالة التي جاءت بني 

طيات هذا التقرير.

وحري بالتذكري أن ما وصلته املؤسسة وهي تعيش عىل إيقاع الذكرى العرشينية إلحداثها، ما كان ليكون لوال دعم ومساندة السيد 

وايل جهة الرباط-سال-القنيطرة والسادة عامل صاحب الجاللة عىل أقاليم القنيطرة، وسيدي قاسم، وسيدي سليامن، والسادة رؤساء 

املجالس اإلقليمية والجامعات الرتابية والسادة املنتخبني، والسادة رؤساء الغرف املهنية، والسادة رجال السلطة املحلية، وممثيل باقي 

املصالح الخارجية السيام مديرية املنشآت العامة والخوصصة، ومديرية امليزانية التابعتني لوزارة االقتصاد واملالية، وإن الوكالة الحرضية 

لتأمل أن يجد كل هؤالء الفرقاء والرشكاء جميل االمتنان والعرفان من خالل هذه األسطر.

واليوم حتى تكون الوكالة الحرضية يف مستوى التطلعات ومختلف االنتظارات، وللربهنة عىل مدى استثامر سنوات التجربة، فلقد 

عملت طيلة أكرث من سنة عىل تطوير منظومة جديدة للتسيري حسب الصيغة الجديدة 2015 للمواصفة القياسية الدولية إيزو 9001 

السامية  امللكية  باإلرادة  املتميز  تدخلها  والداخيل وخصوصيات مجال  الخارجي  لسياقها  اسرتاتيجي دقيق  تحليل  انطالقا من  وذلك 

لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نرصه الله وأيده والرامية إىل إعادة متوقعه يف إطار الجهوية املتقدمة، ومتكينه من رفع التحديات 

اآلنية واملستقبلية االقتصادية واالجتامعية وباألساس مواكبة إنجاز املشاريع الكربى واالسرتاتيجيات القطاعية وتنزيل الورشني الوطنيني 

الهامني للجهوية املتقدمة والالمتركز اإلداري، وكذا االرتقاء بأدوار هذه املؤسسة وجعلها فاعال أساسيا يف إرساء أسس التنمية الرتابية 

املستدامة وتجويد الحكامة الرتابية.

وعليه، تصبو الوكالة الحرضية، رغم محدودية املوارد برشيا وماديا ويف بحث حثيث وجريء إلعادة متوقعها، عىل جعل وثائق التعمري 

آلية فعلية لتحقيق االلتقائية، وجدوى الربامج التنموية للسياسات العمومية خصوصا تلك املتعلقة بالعامل القروي، إىل جانب تحقيق 

التنمية املستدامة، واإلسهام يف االرتقاء مبجاالت العيش، مع العمل الدؤوب عىل تحسني مناخ األعامل واالستثامر، واملواكبة اإليجابية 

البالد صاحب الجاللة امللك  السامية لعاهل  التوجيهات املولوية  الوطن واملواطن تحت  الكربى بهاجس خدمة صالح  النامء  ألوراش 

محمد السادس أعز الله أمره.
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