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مـن خـالل تزويـده , املغربية وحتسني هتيئهتا وفك العزةل عن العـامل القـروي

ابلتجهزيات الالزمـة، عـاملني عـىل تـوفري املنـاخ املـالمئ لتحفـزي الاسـتامثر، 

"...عالوة عىل هنج سـياسة للتأهيل الاجامتعي

2012مقتطف من اخلطاب املليك مبناسـبة عيد العرش اجمليد لسـنة 
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3 مقدمة3
 التعمري ميدان يف جديدة مقاربة اعامتد تسـتدعي وهجوي وطين ٕاشعاع ذات هميلكة مشاريع عدة ٕاجناز احسن بين ارشاردة الغرب هجة تعرف

وررضورضيريورينوىلو  واجامتعيةاقتصاديةديناميةتفرضهاحرضيةتمنيةملتطلباتالاسـتجابة بغيةوذكل.احلرضيالتدبرئاوالعمراينالتخطيطمسـتوىعىلسواء

.متسارعة

  

 الرهاانتمنعدداالاعتباربعنيتأخذمندجمةتمنيةضامنعىلاحمللية املنظومةعملتمتوازن،معراينتطوروضامناملتغرياتهذهوملواكبة

:أالساسـية

؛ الاقتصادية التنافسـية من الرفع•

  ما يف التوازن حتقيق عىل واحلرص واجلهوية الوطنية احلرضية الشـبكة ٕاطار يف والقروية احلرضية اجملاالت وادوار وظائف حتديد•

بيهنا؛

العمومية؛ السـياسات وخمتلف الكربى املشاريع بني والانسجام الالتقائية ضامن•

.ومسـتدام مندمج ٕاطار يف الطبيعية املوارد عىل واحلفاظ احلرضي التطور بني التوازن ضامن•

 حممك تدبري عرب وكذا ومعلياتية واسترشافية اسرتاتيجية دراسات ٕاعداد عرب هبا املنوطة املهام ٕاطار يف بلورته ٕاىل احلرضية الواكةل تسعى ما وهو

: يه احلرضية الواكةل معل علهيا يرتكز اليت احملاور ٔامه ولعل .تدخلها جملال

ة1 ةاملشااك رتات طينالذاتاال املاخكال تامثتشأال ةالا كحما ةالالئفغال التمن  والتمنية الالئفغريالسكنوحماربةالاستامثروتشجيعاالعاملمناخ كتحسني الوطينالبعدذاتإالسرتاتيجيةاملشاريعمواكبة1.

؛ القروية

؛ احملينة التعمري بواثئق التغطية تعممي2.

ة3 ةمواك ويةاحلرضيةاجملاالتتمن ؛اخلاصةادلراساتمنعددعربوالق ؛اخلاصة ادلراساتمنعددعربوالقرويةاحلرضيةاجملاالتمنيةمواكبة3.

.اجليدة واحلاكمة القرب سـياسة تكريس4.

 املمتدة الفرتة معل امجــــــبرن برمس الزتاماهتا وكذا 2014 سـنة خالل احلرضية الواكةل حققهتا اليت املنجزات عىل الضوء التقرير هذا ويسلط

.2016ٕاىل2015من ٕىل5ن
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حصيلة أنشطة حصيلة أنشطة 
ريةالوكالة الحضرية  ا ة ا و ا

2014برسم سنة  م بر
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7 7 .Iيمواكبة المشاريع اإلستراتيجية ذات بعد وطني و ب يجي ر إل ريع ب و
1@M@´¤@„bäß@ÞbàÇþa@Ýîçdmë@‰bàrnüaZ

برتابالاستامثرودمعأالعاملمناخحتسنياىلابٔالساسهتدفاالجراءاتمنمجموعةاختاذعىل2014سنةخاللاحلرضيةالواكةلمعلت  برتاب الاستامثرودمعاالعاملمناخحتسنيٕاىلابالساسهتدفإالجراءاتمنمجموعةاختاذعىل2014سـنةخاللاحلرضيةالواكةلمعلت

:ٔامهها ولعل .اجلهة

: للبناء العام الضابط مقتضيات تفعيل - أ 
لشلكاحملددللبناءالعامالضابطبتطبيقالقايض2013مايو24بتارخي24-13-2رمقاملرسوممقتضياتتفعيلشلك2014سـنةخالل  لشلك احملددللبناءالعامالضابطبتطبيقالقايض2013مايو24 بتارخي 21324رمقاملرسوممقتضياتتفعيلشلك2014سـنةخالل

 املعنيني الفرقاء مبعية معلت حيث  .احلرضية الواكةل مصاحل علهيا انكبت اليت أالوراش ٔامه ٔاحد التعمري، ميدان يف الرخص تسلمي ورشوط

  : ٕاحداث عىل  السـنة تكل منتصف منذ

قامس؛وسـيديسلامينسـيديالقنيطرة، احلرضيةامجلاعاتمنبلك،التعمريلرخصالوحيدالشـباك• يب صو ررضنلكرير يي ياميني ي مسو

  مبقر ٔاو ادلوائر مبقر سواء الاجامتعات عقد يمت حيت ادلوائر، ومجيع والعامالت الوالية مسـتوى عىل للتعمري، إالقلميية اللجنة•

.املتدخلني مجيع مع بشأهنا التوافق مت معل مناجه وفق وذكل العامالت

:التالية النتاجئ اسـتخالص ميكن فٕانه اجلديدة، الهيالك هذه ٔالشغال ٔاوىل تقيمي ٕاطار ويف

 .البناء طلبات دراسة وثرية من الترسيع من مكن :التعمري لرخص الوحيد الشـباك مسـتوى عىل•

  الوسائل بعض غياب جراء من ٔالخرى، دائرة من تعرتضها اليت الصعوابت بعض رمغ فٕانه :للتعمري إالقلميية اللجن مسـتوى وعىل•

 عىل التغلب ٔاجل من املتدخةل املصاحل بني التعاون ويمت الوضع، هذا امجليع تفهم فقد التنقل، ووسائل اكحلواسيب اللوجستيكية

  .أالداء وحتسني املعيقات هذه

لطخلككٔٓٔاك  قبيل منالعملية،هبذهاملرتبطةاخلدماتبتحسنيكذكلرهينةممكنة، مدةٔاقرصٕاىلالرتخيصآجالوتقليصأالداءحتسنيٕاماكنيةوتبقى

 الوقاية وملصاحل احلرضية للواكةل ادلراسة رسوم( املتدخةل إالدارية املصاحل خملتلف اجلبائية للرسوم الفوري أالداء من الطلبات ٔاحصاب متكني

.)ٕاخل... املبنية، غري أالرايض رضيبة املدنية،
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: اخملتصة اللجن ٕاطار يف الاستامثرية املشاريع دراسة - ب
خييفع متت ،2010 يوليوز 06 بتارخي 10098/31عددحتتالصادرةالوزاريةلدلوريةطبقا :الاسـتثناءاتجلنةٕاطاريفاملشاريعدراسة-

املوافق الرٔاي عىل مهنا 13 حصل اجلهة، صعيد عىل استامثراي مرشوعا 37 دراسة

رٔاي غري موافقٕارجاء البترٔاي موافقعدد امللفاتإالقلمي

ط 35111014القنيطرةال

2200سـيدي سلامين

37131014اجملموع ابجلهة

.فقط ملفني دراسة عرفت اليت 2013 سـنة مع مقارنة املدروسة امللفات عدد يف كبري ارتفاع جسل وقد
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عدد ملفات االستثناء رأي الموافق راي غير موافق

مهنا23حظيت.اللجنةهذهاطاريفمرشوعا45دراسةيفاملسامهةمتت:لالستامثراجلهويةاللجنةاطاريفالاستامثريةاملشاريعدراسة-  مهنا 23 حظيت .اللجنة هذه ٕاطار يفمرشوعا45دراسةيفاملسامهةمتت:لالستامثراجلهوية اللجنة ٕاطاريفالاستامثريةاملشاريعدراسة

.املوافق الرٔاي عىل
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2@M@òàçb½a@¿@b¬g@wßbãÛa@ìÛa@Bæ†ß@æë†i@|îÐ•B
اكفةيفاملشاركةعىلاحلرضيةالواكةلحرصت،"صفيحبدونمدن"الوطينالربانمجاجناحيفاملسامهةاطارويفالهنج،نفسعىلاسـمترارا مترارا   اكفة يف املشاركةعىلاحلرضيةالواكةلحرصت،صفيحبدونمدن الوطينالربانمجٕاجناحيفاملسامهةٕاطارويفالهنج،نفسعىلا

 وهكذا .ٔارضية بقع من اسـتفادوا اذلين الصفيح دور ٔاحصاب ٕايواء معليات ٕالجناح العقبات تدليل عىل والعمل الربانمج هبذا امللكفة اللجن

:متت

ريفياميىلو القنيطرة بدليةمبقرٔاوامباركبأوالدمقرهيفسواءمنتظمةبصفة جيمتع اذليالوحيدالشـباكٕاطاريفهندسـياتصمامي183عىلاملوافقة- يبٕ وريفوبعيو رب روب يمب رب ي

اجلديد؛ البناء ضابط مقتضيات تفعيل بعد

 وسيمت القنيطرة مبدينة امبارك ٔاوالد مبنطقة 2اجلنان بتجزئة التدرجيي التجهزي ٕاطار يف البناء رخص بتسلمي يسمح حمرض وتوقيع ٕاعداد-

؛2015سـنةخاللبهالعمل

 سلامين سـيدي مبدينة اخلري بتجزئة ملسـتفيدين مجيعها سلمت  2013 سـنة خالل تصممي 26 مقابل هندسـيا تصمامي 46 عىل املوافقة-

.القدمي السوق مبنطقة الصفيح دور قاطين بعض ٕايواء ٕاعادة معلية ٕاطار يف وذكل

3dü 3MÝîçdmpübaòíŠš§aòíëŠÔÛaë@Z
 عيش ظروف وحتسني احلرضي النسـيج مضن التجهزي انقصة أالحياء ٕالدماج الهادفة مهنجيهتا 2014 سـنة خالل احلرضية الواكةل واصلت

زهت التجمعاتهذهلزتويدمرجعيةواثئقتعترباليتالهيلكةٕاعادةدراسات ٕاعدادٔافقيفوذكلللجهة؛القرويةامجلاعاتمبراكزخاصةساكنهتا قربيتيٕرٕقيفورومبر يو زتور

 التجمعات هذه مسـتوى عىل احلرضي التدبري مشالك حل من متكن ٔاهنا ٕاىل ابٕالضافة .الساكنة لفائدة الرضورية واملرافق التحتية ابلبنيات

  .البناء رخص طلبات دلراسات مكرجعية تعمتد حيث

 كام .نسمة 42000 ولفائدة هكتار 637  تبلغ ٕاجاملية مبساحة اجلهة صعيد عىل قطاعا 26 ختص الهيلكة ٕالعادة دراسة 25 تتبع مت وهكذا،

:التايل النحو عىل علهيا املصادق التصاممي توزعت وقد الهيلكة، ٕالعادة تصاممي 4 عىل ابملصادقة ،2014 سـنة متزيت

الغرب؛ أالربعاء سوق ملدينة التابعة والسـياح ادلاب ؤاوالد بزنهرة عزيب وهام القنيطرة ابقلمي قطاعات 3•

؛الهيلكيتصمميهعىلاملصادقة متتواذليسلامينسـيديملدينةالتابعماكلٔاوالدقطاع•
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 .احلرضية للواكةل اذلاتية اخلربة عىل اعامتدا ٕاجنازها مت ادلراسات هذه جل ٔان ٕاىل إالشارة وجتدر

مق ل سنة:1اجلد لكة اله اعادة ات ا د ة 2014ضع 2014وضعية دراسات ٕاعادة الهيلكة سـنة: 1اجلدول رمق

التصاممي قيد إالعدادالتصاممي قيد املصادقةالتصاممي املصادق علهيا

426عدد امجلاعات

4517عدد القطاعات

30182636.9املساحة املغطاة ابلهكتار

ة املقد اكنة 3392455542102ال

 يف ابخلصوص جتلت الهيلكة ٕاعادة دراسات ٕالعداد جديدة مقاربة بهنج السـنة هذه خالل قامس سـيدي- القنيطرة احلرضية الواكةل قامت وقد

 من بلك أالمر ويتعلق .للمدن احلرضيابلنسـيجأالنسجةهذهوٕادماجأالساسـيةالتجهزياتو اخلدماتتوفريمعاحلرضيابملشهدالارتقاء

3392455542102الساكنة املقدرة

جعي قيجٕ

 هذه ٕاطار يف احلرص مت حيث  .ابجلهة هممني حرضيني قطبني تعتربان اللتني سلامين وسـيدي الغرب أالربعاء سوق ملدينيت التابعة القطاعات

 واملرافق القرب ملرافق الالزمة العقارية أالوعية وتوفري حرضية طرقية شـبكة ٕاىل ترىق ومتنوعة تراتبية طرقية بشـبكة تزويدها عىل ادلراسات

.إالدماجية

4@M@ŒíŒÈmŠÈÛa@åß@åØÛa@ïÇbànuüaZ
ورعي مدينة مسـتوى عىل متركزت درمه 250.000فئةمنسكنيةوحدة4209توفريشأهنامن2014 سـنةخاللابملوافقةمشاريع07حظيت ريهنناب زرمهنيوو وىىلر

.2013 سـنة مع مقارنة %14بـ تقدر املربجمة الوحدات عدد يف زايدة عرف السكن من النوع هذا ٔان إالشارة وجتدر .القنيطرة



11 11

5@M@òîàänÛa@òíëŠÔÛa@Z
:بـ2014سـنةخالل احلرضيةالواكةل قامتالقروي،العاملتمنيةٕاىلالراميةاحلكوميةالتوهجاتمعانسجاما

 مراكز 04لـ مندمج تمنية برانمج اقرتحت واليت احسن بين ارشاردة الغرب جلهة الناشـئة املراكز وترتيب حتديد دراسة ٕاعداد من الانهتاء-

 سـيدي ابقلمي واخلنيشات سلامين سـيدي ابقلمي بلعامري ودار القنيطرة ابقلمي التازي عالل وسـيدي بوسلهام موالي ويه انشـئة قروية

. قامس
ل  املشاوراتمرحةليفحاليايوجدواذليبوسلهاممواليالقروية للجامعةامجلاعيالتمنيةخمططمرشوعدلراسةالانطالقةٕاعطاء-

للمصادقة؛  عرضه قبل والتنسـيق

 مساطر بتبسـيط واملتعلقة 2012 دجنرب 25 بتارخي الصادرة 20536 عدد اجلديدة الوزارية ادلورية مقتضيات تفعيل  : ادلواوير حتديد-
حملجلٔ -832 املرسوممن35الفصليفعلهيااملنصوصاحملدثةالاسـثتناءات جلنةدلورمؤطرغريتفعيلٔاليوتفادايالقرويابلوسطالرتخيص

 التابعة التقنية املصاحل مع بتنسـيق احلرضية الواكةل ارتأت ابلتعمري، املتعلق 12.90 القانون لتطبيق 1993 ٔاكتوبر 14 بتارخي الصادر 2- 92

 عىل االتفاق قصد امجلاعات، هبذه ادلواوير بعض حتديد بعملية القيام السفلية، وعامر محلر محمد سـيدي احلدادة، القروية للجامعات

ات اا انن ا ةاللا ةمعل اتا اطل اتىلفاظاذكلال ةامل اطلالفال ايامل فافا افةال الك  الكثافة الرتفاعوتفاداياملناطقلبعضالفالحيةاملمزياتعىلحفاظا وذكلالبناءطلباتدراسةمعليةخاللمراعاهتاينبغيدنيامساحات

 .هبا الساكنية

 مه وقد .%24 حوايل بلغ ،2013 سـنة مع ابملقارنة تراجعا 2014 سـنة خالل القروي ابلوسط دراسـهتا متت اليت امللفات نسـبة عرفت وقد  

ةاقلالرتاذا ط ةدلاميدالقن ا ظا امتاليتالرتخةيفال ا اضات فاليتادل ةكثافةت اكن  ساكنية كثافةتعرفاليتادلواويرببعضٕاتباعهامتاليتالرتخيص مهنجيةيفالنظرٕاعادةبعدسلامين،وسـيديالقنيطرةٕاقلمييالرتاجعهذا

  .هبا ابلبناء الرتخيص قبل هيلكهتا ٕاعادة أالمر يتطلب حيت مرتفعة،

: اجلهة مسـتوى عىل املدروسة امللفات وتتوزع 
37%43%

 نسـبة امللفات املدروسة ابلعامل القروي

القنيطرة

ٔ

20%

43% سـيدي سلامين

سـيدي قامس

 ورغة دائرةمت)%20(بنسـبةسلامينسـيديدائرةتلهتا)%22( القنيطرةٔاحوازبدائرةنسـبةٔاكربجسلتفقداجلهة،دوائرمسـتوىوعىل

؛)%17( بنسـبة قامس سـيدي ٕالقلمي التابعة



12 12.IIالتخطيط الحضري
1@M@òîİÌnÛa@Õöbqìi@àÈnÛa@Z

تمنيةمبادئالرساءمثىلمرجعيةالتعمريواثئقتعترب

ري ي

منيةمبادئٕالرساء مثىلمرجعيةالتعمريواثئقتعترب نسـبة تغطية اجلهة بواثئق التعمري

 والاجامتعي الاقتصادي املسـتوى عىل ومتوازنة مسـتدامة

 ببذل كربى ٔامهية احلرضية الواكةل تولهيا حيث .واجملايل والبييئ

%82%96وهكذا.هبااجلهة ترابتغطيةلتعمميقصوىجمهودات

ري ق بو جله ي ب

 ٕاقلمي القنيطرة
وهبهربيميوىهو

 %ٕاىل 2014 سـنة خالل اجلهة تراب تغطية نسـبة وصلت

 ابلنسـبة%81و احلرضية للمراكز ابلنسـبة 100 % مهنا 84

%76عىلالثالث أالقالميحسبموزعة.القرويةللجامعات

 ٕاقلمي سـيدي قامس

 ٕاقلمي سـيدي سلامين

مي

:التايل الشلك

الكربى للقنيطرة العمرانية الهتيئة توجيه خمطط :الاسرتاتيجي التخطيط واثئق - أ 
فت ا2014نةع ظاتقد ةاعداديفل ا هخمططد ئةت ةالهت ان ةال ط ةلعىلاملصادقةمتتثالكربىللقن ىلامل أال  االوىل املرحةل عىل املصادقة متت حيث.الكربىللقنيطرةالعمرانيةالهتيئةتوجيهخمططدراسة ٕاعداديفملحوظاتقدما2014سـنةعرفت

 وخريطة  الهتيئة بسـناريوهات املتعلقة الثانية املرحةل حول املشاورات فتح مت كام .2014/07/11 بتارخي  والتوهجات ابلتشخيص املتعلقة

.اخملطط

55يناهزماجسلحيث.التشاورعىلواملبنيةانطالقهتااعطاءمنذاملعمتدةاملهنجيةوفقادلراسةهذهاعداداسـتكاملمتفقدولالشارة، متدةاملهنجيةوفقادلراسة هذهٕاعداداسـتكاملمتفقدولٕالشارة،  55 يناهز ما جسل حيث .التشاور عىلواملبنيةانطالقهتإاعطاءمنذا

 التوافق ٕاىل وكذكل ادلراسة؛ مبجال ٕاحداهثا املزمع القطاعية املشاريع جل ٕادراج ٕاىل املشاورات هده خلصت وقد .قطاعيا تنسـيقيا اجامتعا

: حمورية مبادئ 5 الاعتبار بعني تأخذ للهتيئة خيارات  حول

كربى؛حبارضةتليق الاقتصاديةلٔالنشطةجماالتٕاحداث- ربرضيقٕ

متنوعة؛ همام ذات حرضية ٔاٌقطاب حتديد-

املهيلكة؛ ابملرافق املتعلقة خاصة للحاجيات الاسـتجابة-

للتمنية؛آليةوالفالحةالطبيعةجعل-

.الكربى للقنيطرة متوازنة تمنية ملرافقة متنوع سكين عرض دمع-
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المنو وتصاممي الهتيئة تصاممي : التنظميي التعمري واثئق - ب
 ويه وثيقة، 30 عىل واملصادقة ٕاعداد مراحل بتتيع احلرضية الواكةل خاللها من الزتمت واليت الوصية الوزارة مع املربمة أالهداف لعقدة طبقا

يلكام :ييلكامتتوزع

: عىل ابملصادقة أالمر ويتعلق . )%67 ٕاجناز بنسـبة ( أالهداف بعقدة مقرر تصممي 12 مقابل هتيئة تصاممي 8 عىل املصادقة-

؛ ماكل بين القروية امجلاعة تراب من وجزء الغرب أالربعاء سوق مدينة هتيئة تصممي•

ئةت• ةالغالثالاثقكهت ةابمجلا ؛الغالثالاثقالق ؛الغربالثالاثء سوقالقرويةابمجلاعةالغربالثالاثءسوقمركزهتيئةتصممي•

محلر؛ محمد سـيدي القروية ابمجلاعة محلر محمد سـيدي مركز هتيئة تصممي•

؛بمننصور محمد سـيدي القروية ابمجلاعة بمننصور محمد سـيدي هتيئة تصممي•

؛زيرارةالقرويةامجلاعةزيريرةمركزقامسسيديهتيئةتصممي• ؛ زيرارةالقرويةامجلاعةزيريرةمركزقامسسـيديهتيئةتصممي

؛احلايض امعر سـيدي القروية ابمجلاعة احلايض امعر سـيدي مركز هتيئة تصممي •

؛ امللحة جرف هتيئة تصممي•

زهتيمي  .ادلفايلعنيالقرويةابمجلاعةادلفايلعنيمركزهتيئةتصممي• يلنيرويابيلنير

 قد 2014 سـنة تكون وهبذا

دت ىلش ةٔا ادقةن

10

علهيااملصادقالهتيئةتصامميعدد

مصادقةنسـبةاعىلشهدت

 خالل التعمري واثئق عىل

 حيث أالخرية سـنوات العرش

4منذمماثةلنسبةتسجيليمتمل

6

8

الهتيئةتصامميعدد منذمماثةلنسـبةتسجيليمتمل

.2003 سـنة

0

2

4
هتمي

علهيااملصادق

0

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
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:)%87 ٕاجناز بنسـبة (أالهداف بعقدة املقررة 8 مقابل اجمللس ومداوالت العمويم البحث مسطرة عىل هتيئة تصاممي 7 ٕاحاةل-

؛بوسلهاممواليالقرويةابمجلاعة بوسلهاممواليمركزهتيئةتصممي•

  ؛بوسلهام موالي القروية ابمجلاعة ادلالحلة مركز هتيئة تصممي•

؛عرابوة القروية ابمجلاعة عرابوة مركز هتيئة تصممي•

؛ الكداري دار هتيئة تصممي•

ك  ؛اخلنيشاتالقرويةابمجلاعة اخلنيشاتمركزهتيئةتصممي•

  ؛ احلوافات القروية ابمجلاعة احلوافات مركز هتيئة تصممي•

.بلقصريي مرشع هتيئة تصممي•

طا ةالاطالقةا ا للاميةةدل اقا افققا ة(أال ل)%اجنان  ويتعلق .)%14 ٕاجناز بنسـبة (االهدافبعقدةمقررةدراسات7مقابلسلامينسـيديمدينة هتيئة تصمميدلراسةالانطالقةٕاعطاء-

.الكربى للقنيطرة العمرانية الهتيئة توجيه خمطط دراسة بتقدم املرتبطة هتيئة تصاممي دراسات 6 بـ أالمر

  

داتمغ ةلاجمل ذ فنامل اكةلط لانهاالاحلرضةال لاليتاالشاكالتضن نحت قد خاةأالهدافحتق لقاملت :أالت :بـ االمر ويتعلق املتوخاة االهدافحتقيقدونحتولاليتإالشاكالتبعضنسجلانهٕاالاحلرضية الواكةلطرفمناملبذوةلاجملهوداترمغ

املتدخلني؛ لبعض ملزمة حمددة ٔاجال عىل التنصيص عدم نتيجة والتداول املشاورات مساطر يف التأخري•

؛ إالجناز لوثرية ادلراسات ماكتب بعض احرتام عدم•

.الطبوغرافيةادلراساتاعدادتأخر• .الطبوغرافيةادلراساتٕاعدادتاخر
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2@M@òj×aìß@òîàäm@püba@òíŠš§a@òíëŠÔÛaë@Z
.العمرانيةجودهتامنوالرفعهاوجتديداجملاالتتأهيلاىلالراميةاخلاصةلدلراساتكربىٔامهيةقامسسـيديالقنيطرةاحلرضيةالواكةلتويل  . العمرانية جودهتا من والرفع ها وجتديداجملاالتتاهيلٕاىلالراميةاخلاصةلدلراساتكربىامهية قامسسـيديالقنيطرةاحلرضيةالواكةلتويل

:بـ أالمر ويتعلق .للمصادقة الهنائية املراحل دراسات 4 ببلوغ 2014 سـنة متزيت وقد

احسنبينرشاردةالغرب جلهةاجلهويةاملعامريةالهندسةحولدراسة نينرشرربههوامرور

 واملتعلقة ادلراسة هذه من الثانية املرحةل تقرير عىل املصادقة عىل 2014 سـنة خالل احلرضية الواكةل معلت

 وقد .والتوهجات الرتكييب التقرير ابجناز اخلاصة الثالثة للمرحةل الانطالقة وٕاعطاء والتحليل ابلتشخيص

 القرويةابجملاالتالسكنؤامناطاحملليةالبناءوتقنياتاملعامرية أالشاكلحرصعىلادلراسةهذهٔاسفرت

   .اجملاالت هذه من لك خصوصيات حتديد مع للجهة

للقنيطرة أالخرض التصممي دراسة

ادقةمتت2014نةخالل ةلىلامل لاامل ةق لقةأالخ داداملت اب ابعدادواملتعلقةاالخريةقبلمااملرحةل عىلاملصادقةمتت،2014سـنةخالل

 مشويل منظور وفق حيدد اذلي للمدينة سـبو وادي حلقة وهتيئة أالخرض التصممي

 املرحةل انطالقة ٔاعطيت كام .واسـتغاللها وتدبريها اخلرضاء اجملاالت تطوير ومنسجم

اخلرضاءاملساحاتواستغاللتدبرياسرتاتيجيةبتحديدواملتعلقةلدلراسةالهنائية .اخلرضاءاملساحاتواسـتغاللتدبري ٕاسرتاتيجيةبتحديدواملتعلقةلدلراسةالهنائية

 العمراين الهتيئة توجيه خمطط مضن الاعتبار بعني ادلراسة هذه مقتضيات ٔاخد وسيمت

.إالعداد قيد الكربى للقنيطرة

قامس سـيدي ملدينة احلرضي املرشوع

 ."واملقرتحات والتحليل التشخيص" أالوىل املرحةل تقرير عىل املوافقة 2014 املنرصمة السـنة خالل متت

عمتنميىلرىلو الهنايئالتقريرعىلأالخريةاللمساتوضعحاليايمتمن املدينة هتيئةتصمميعىلاملصادقةٕاثرعىلو يئررىلريو هن

 . لدلراسة
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بوسلهام ملوالي امجلاعي التمنية خمطط دراسة

 موالي القروية للجامعة امجلاعي التمنية خمطط دراسة ابعداد 2014 املنرصمة السـنة خالل قامس سـيدي- القنيطرة احلرضية الواكةل قامت

املرافق(والقطاعاتاجملاالتاكفةيفوالضعفالقوةماكمنحدددقيقتشخيصاجراءادلراسةهذهمهتوقدخربهتاعىلاعامتدابوسلهام  املرافق( والقطاعاتاجملاالتاكفةيفوالضعفالقوةماكمنحدد دقيق تشخيصٕاجراءادلراسةهذهمهتوقد.خربهتاعىلاعامتدابوسلهام

 ادلراسة هذه مضن مت كام . )... ،إالقتصاد التنقل، السكن، اخلرضاء، واجملاالت العمومية الفضاءات الكربى، واملرافق أالساسـية العمومية

.علهيا املصادقة ٔاجل من الهنائية مراحلها ٕاىل ادلراسة وصلت وقد .املربجمة املشاريع مجليع ابلنسـبة ومؤسساتية مالية تركيبة ٕاعداد

ةتلخميكن اتهذتقدض ا :التايلالنعىلادل :التايلالنحوعىلادلراساتهذهتقدموضعيةتلخيصوميكن

وضعية تقدم ادلراسات العامة قيد إالجناز :   2اجلدول رمق 

2014الوضعية ٕاىل هناية 2013الوضعية ٕاىل هناية ادلراسة

ىل أال ةل امل ىل افقة يل"امل ل ال الت ق ةلال ةأالامل ا ا"ادل ا لا ا
قامس سـيدي ملدينة احلرضي املرشوع

التقرير التشخييص والتحلييل"املوافقة عىل املرحةل االوىل

"واملقرتحات

 ووسائلاسرتاتيجيات"ادلراسةمناالخريةاملرحةل

ادلراسة قيد "الاجناز طرق

القنيطرة ملدينة أالخرض التصممي
 والتشخييص التحلييل التقرير" أالوىل املرحةل عىل املصادقة

"أالخرض املوروث وتقيمي

 واسـتغالل تدبري ٕاسرتاتيجية حتديد " الثالثة املرحةل

ادلراسة قيد  "اخلرضاء املساحات

ة ةال ام ةامل قةاجل ا ةلىلامل ةامل ق"الثان يلال ل ةل"التشخال ق"الثالثةامل اتالرتكال ةق"ال ا ادل .ادلراسةقيد"والتوصياتالرتكييبالتقرير"الثالثةاملرحةل "والتشخييصالتحلييل التقرير"الثانيةاملرحةلعىلاملصادقةاجلهويةاملعامريةالهندسة

عليه املصادقة طور يف الهنايئ التقرير-بوسلهام ملوالي امجلاعي التمنية خمطط مرشوع

3 5
4

4,5
املصادقة

1,5
2

2,5
3

3,5

2013

ٕاعداد املرشوع

التشخيص والتحليل

سة
دلرا
م ا
قد
ل ت
راح
م

0
0,5

1

دراسة الهندسة املعامرية املرشوع احلرضي التصممي الاخرض خمطط المتنية امجلاعي

الانطالقة2014

ة

للجهة لسـيدي قامس للقنيطرة ملوالي بوسلهام
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3@M@òîİÌnÛa@‰ì–Ûbi@òíì¦a@áîßb–nÛaë@òîÇbu‰⁄a@@Z
:2014سـنةخاللمت :2014سـنةخاللمت

هكتار؛ 39200 مساحة عىل وضواحهيا سلامين سـيدي ملدينة ادلقة عالية الاصطناعي القمر صورة اقتناء

هكتار؛12000 مساحة عىل كورت ؤاحد مميونة لالةل ومركزي وضواحهيا سلامين سـيدي مبدينة اخلاصة اجلوية الصور اقتناء

زٕ  بـ تقدر ٕاجاملية مساحة عىل اخملازن وواديالتازيعاللسـيديمبركوياخلاصةإالرجاعيةوالتصاممياجلويةالصورٕالجنازالانطالقةٕاعطاء ميوورٕ يو يمبرويٕر يزيي يىلزنوو ام رٕ

هكتار؛ 416

.هكتار 27000 مساحة عىل وضواحهيا القنيطرة مبدينة اخلاصة إالرجاعية التصاممي ٕاجناز اسـتكامل
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1@M@òa‰…@pbjÜ@—îÛa@@

سنةخالل8912مقابلملفا7505احلرضيةالواكةلطرفمندراسهتامتتاليتالرتخيصطلباتملفاتمجموعبلغ2014سنةخالل  سـنة خالل8912مقابلملفا7505 احلرضيةالواكةلطرفمن دراسـهتامتتاليتالرتخيصطلباتملفاتمجموعبلغ2014سـنةخالل

  يف دراسـهتا متت اليت امللفات عدد بلغ حني يف صغرى مكشاريع املصنفة امللفات الاخنفاض هذا مه وقد .16% قارب ابخنفاض ٔاي 2013

.%12 بزايدة ٔاي 2013 سـنة خالل 514 مقابل 574 الكربى املشاريع مسطرة ٕاطار

ةالقلميالتابعةامجلاعاتمستوىعىلاملدروسةامللفاتاحتلتاحلرضية،امجلاعاتمستوىوعىل ط ةالقن ت ةأالوىلامل وذكل،%78بنس  وذكل ،%78بنسـبةاالوىلاملرتبةالقنيطرةٕالقلميالتابعةامجلاعات مسـتوىعىلاملدروسةامللفاتاحتلتاحلرضية،امجلاعاتمسـتوىوعىل

 وسـيدي قامس سـيدي ٕالقلميي التابعة احلرضية امجلاعات ابيق مع مقارنة هبا البناء طلبات وارتفاع تضمها اليت السكنية التجزئات لكرثة ابلنظر

.%8و 14 ٕاىل التوايل عىل هبام املشاريع نسـبة وصلت واليت سلامين

ةجتد فت2014سنةٔاناالشا تفاعع سةامللفاتعددا ديالقلالتابعةاحلرضيةابمجلاعاتاملد ذكلس اماىلابلنظسلامين ق  قيام ٕاىل ابلنظرسلامين،وذكلسـيديٕالقلميالتابعةاحلرضيةابمجلاعات املدروسةامللفاتعددارتفاععرفت،2014سـنةانإالشارةوجتدر

 اكن ملا خالفا الوحيد الشـباك جلنة ٔانظار عىل الصغرى املشاريع ملسطرة اخلاضعة البناء طلبات بعرض سلامين سـيدي ملدينة البدلي اجمللس

  .2013 سـنة يف أالمر عليه

ة ةابلن ع ىاملشالن طالك :احلرضيابل :احلرضيابلوسطالكربىاملشاريعلنوعيةوابلنسـبة

 ،%46 بنسـبة وذكل دراسـهتا متت اليت املشاريع مقدمة يف العامرات - 1

.%54 املشاريع ابيق - 2

: تتوزع املشاريع فنوعية الصغرى، املشاريع خيص فامي ٔاما 

؛%93 بنسـبة )والفيالت الاقتصادي( الفردي السكن - 1

.%7بنسـبةالصغرى واخلدماتيةالتجاريةالوحدات-2 و

.%1 فهيا البت غرجاء مت اليت امللفات نسـبة تتعدى مل حني يف % 89 املوافق الرٔاي عىل احلاصةل للملفات إالجاملية النسـبة بلغت وقد
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2@M@òj×aìß@pbÇbà¦a@òîiaÛa@Z
:بـ 2014 سـنة خالل احلرضيةالواكةلقامتالرتابية،امجلاعاتخدمةيفواستشارة معويمدراساتمككتبهممهتاتفعيلٕاطاريف

للجامعة؛ امجلاعي التمنية خمطط ٕالعداد بوسلهام ملوالي القروية امجلاعة مع رشاكة اتفاقية ٕاجناز•

العمومية؛ املرافق ٕالحداث أالرايض الختيار جلنة 28 يف املسامهة•

ابلتعمري؛ الصةل ذات القضااي لتدارس احمللية اجملالس دورات يف الفعلية املسامهة•

  يوم :للجهة الثالث العامالت صعيد عىلاحملليةامجلاعاتتقنييلفائدةللبناءالعامالضابطحول وحتسيسـيةتكوينيةدوراتتنظمي•

.القنيطرة ٕاقلمي 2014/11/12 ويوم قامس سـيدي ٕالقلمي 2014/09/30و سلامين سـيدي ٕاقلمي 2014/09/29

3Mò¦bÈßpbjÜ@pbßìÜÈ½apbíbØ‘ë´äaì½a@Z

2014 2013 2012 2011 2010 إالقلمي

349 419 369 303 251 القنيطرة

ا

.ساعة 48 يف حمددة االٓجال داخل معلومات مذكرة 359 تسلمي-

210 113 151 88 63 سـيدي قامس

34 42 25 43 44 سـيدي سلامين

593 574 545 434 365 مجموع اجلهة
1400

 املعلومات مذكرة تسلمي نسـبة عرفت وقد

800 السابقةالسـنواتمعمقارنةملحوظاارتفاعا
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.%11يناهز سـنوي مبعدل
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 اليت الشاكايت نسـبة بلغت وقد .سلامين سـيدي ابقلمي 28و قامس سـيدي ابقلمي 25و القنيطرة ابقلمي 150 مهنا ،شاكية 203 معاجلة-

.%90احلرضيةللواكةل اجلودةمنظومةمضنعلهيااملنصوصاالٓجالداخلمعاجلهتامتت

:التايل اجلدول خالل من يتبني كام ،%52 بنسـبة الشاكايت هذه عىل العقارية وإالشاكالت ترخيص بدون البناء موضوع همين ولقد

حسب نوعيهتا الشاكايتتوزيع 
الشاكيةمصدر 

اجملمـوع العقارية واالشاكالت ترخيص بدون البناء احلرضي التدبري التعمري اجملمـوعواثئق بناء بدون ترخيص وإالشاكالت العقارية ا تدبري احلرضي ا تعمري واثئق ا

37 22 11 04 املؤسسات العمومية

28 16 10 02 امجلعيات والتعاونيات

14 14 - - يوناملهنيون

125 50 55 20 اخلواص

05 04 01 - اجلالية املغربية

203 106 71 26 عاجملمـوع

4@M@òíìÔm@òßbØ§a@ñ†î¦a@Z
اجلودةمنظومةتوطيد-ٔا ي جلووو

ISO اجلودة شهادة عىل احملافظة من احلرضية الواكةل متكنت  بنجاح اجتيازها بعد وذكل 2012 سـنة علهيا حصلت واليت 2008 صيغة 9001

 اكنت ٔان بعد مسار 14 يف ممثةل احلرضية الواكةل همام لك حاليا املنظومة هذه تشمل حيث .2014 مايو 02 بتارخي 2 رمق افتحاص لعملية

.مسارات8منمقترصة رنرص
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للمساطر الالمادي التدبري - ب
:وخيص.املساطرلالماديةطموحبرانمجٕاجنازيفاملتدخلنيمنمجموعةمبعية قامسسـيديالقنيطرةاحلرضيةالواكةلتعمل حجيفمس

احلرضية؛ للواكةل الانرتنيت بوابة عرب وأالداء الطلب فهيا مبا التعمريية املعلومات مذكرة خدمات-

قامس؛ وسـيدي سلامين سـيدي كن بلك ملحقتهيا وكذا ابلقنيطرة احلرضية الواكةل مسـتوى عىل البنكية البطاقة بواسطة أالداء خدمة-

.احلرضية للواكةل إاللكرتونية البوابة عرب السكنية التجمعات وخلق والتجزئ البناء طلبات بدراسة املتعلقة اخلدمات ٔاداء خدمة-

البرشية املوارد تدبري حتديث - ج
:هممني ورشني عىل قامس سـيدي القنيطرة احلرضية الواكةل معلت إالطار، هذا يف

؛للتقيميبنظاممرتبطواملهاراتللوظائفمرجعيدليل ابعداد تتعلقدلراسةالانطالقةٕاعطاء-

   :احملاور يف تكوين ٕاجناز من مكن وقد .احلرضية الواكةل ومسـتخديم ٔاطر لفائدة للتكوين سـنوي برانمج وتطبيق ٕاعداد-

للبناء؛ العام الضابط•

ا اكل اال لل التعمري؛ ميدانيفالعقاريةإالشاكليات•

؛ التواصل•

.ابٔالهداف التدبري•

لمعلاناجنا ا لل للتواصلسـنوي معل برانمجٕاجناز-د
  بأنشطهتا التعريف وكذا واملواطنني الفرقاء مع  صورهتا حتسني هبدف للتواصل السـنوي برانجمها احلرضية الواكةل ٔاجنزت ،2014 سـنة خالل

: بـ قامت إالطار، هذا ويف .هبا تقوم اليت املهام

ةاجناز ةل ات ؛ؤ ؛مؤسساتيةلوحةٕاجناز-

؛"الواكةل رساةل" احلرضية الواكةل جملةل جديد عدد ٕاصدار-

ابجلهة؛ احلرضية للجامعات للتعمري املفتوحة املناطق ٔاطلس نرش-

احلرضيةالواكةلمقرداخلالتشويرعالماتووضعالاستقبالفضاءحتسني- .احلرضيةالواكةلمقرداخلالتشويرعالمات ووضعالاسـتقبالفضاءحتسني



23 23.IVالتسويق الترابي
  10 يوم الوطين، الرتاب وٕاعداد التعمري وزارة طرف من املنظم 1914 سـنة ببالدان للتعمري قانوين نص ٔاول صدور مبائوية الاحتفاء ٕاطار يف  

 مبعية قامسسـيدي-القنيطرةاحلرضيةالواكةلخدلتؤايده،هللانرصه السادسمحمداملكلاجلالةللصاحبالساميةالرعايةحتت2014دجنرب

بي ر ويق

.حسن بين الرشاردة الغرب هجة والية مبقر 2014 نونرب 26و 25يويم القنيطرة ملدينة التعمري مائوية واحمللية اجلهوية الفعاليات مجيع

 للمامرسات وتقيميية تأملية وقفة شلك احلدث،فقد لهذا الرمزية امحلوةل عن النظر وبغض

مزيتاليتتكلوكذاللتعمري،قانونٔاولاصدارمنذعامةاملغربشهدهااليتالتعمريية مزيتاليتتكل وكذاللتعمري،قانوناولٕاصدارمنذعامةاملغربشهدهااليتالتعمريية

 املامرسات تقامس الاحتفاء هذا ٔااتح كام .هذا يومنا ٕاىل نشأهتا منذ القنيطرة مدينة

 ومصاحل حملية وجامعات سلطات من التعمري ميدان يف املتدخلني اكفة بني إالجيابية

اخلاص،القطاع همنييوكذاوجامعاتمدينجممتعومكوانتهمنيةومجعياتوزارية ري يوز ويو صعييووجينعو

 ادلينامية مواكبة ٔاجل من طريق خارطة واعامتد احلرضي ابملشهد الارتقاء قصد وذكل

.تشهدها اليت املهيلكة املشاريع ظل يف القنيطرة ملدينة املتنامية احلرضية

يتعاقديبعد ذات ٔانشطةمشلوزاخرامتنوعابرانجماالتظاهرةهذهتضمنتوقد

 مركز ٕاحداث مهت للرشاكة اتفاقيات ثالث عىل التوقيع مت حيث .وترفهيـي وتربوي

 الواحد للقرن العمراين الرتاث عىل واحملافظة احلرضية الظاهرة حول اجلهوي البحث

القنيطرةجملال والبيئيةالطبيعيةاملؤهالتعىلاحملافظةوكذاالقنيطرةملدينةوالعرشين

.الكربى
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 يربز معرض وكذا والشـباب؛ أالطفال دلى الانامتء روح ٕاذاكء قصد وإالبداع للرمس وورشات املدينة ذاكرة حول احليك ورشات تنظمي مت كام 

 مدينة حول العلمية والبحوث وادلراساتإالصداراتلتمثنيخمصصرواقٕاىلابٕالضافة.املدينة شهدهتااليتالتارخييةوأالحداثاملعاملٔامه

.القنيطرة

 شعور وتكريس عامة بصفة التعمري قضااي حول القنيطرة ملدينة احلية القوى خمتلف بني احلوار ثقافة لرتسـيخ فرصة شلك احلدث هذا ٕان

.خاصة بصفة الساكنة دلى الغرب لعامصة الانامتء



25 25.IVالتدبير المالي
1@M@†î•‰@òÛb×ìÛa@òíŠš§a@òäíŒ¨bi@μg@òíbË2014O12O31

1مقابلدرمهمليون4قميتهتفوقبنيكرصيدعىل2014/12/31غايةاىلاحلرضيةالواكةلتتوفر حيثاملاضيةالسنةخاللدرمهمليون8

ي بير

 حيث املاضيةالسـنةخاللدرمهمليون1.8مقابلدرمهمليون4 ميته تفوقبنيكرصيدعىل2014/12/31غايةٕاىلاحلرضيةالواكةلتتوفر

 .2014 دجنرب شهر خالل درمه مليون 2.3 بقمية اسـتثنائية ٕاعانة حتصيل ٕاىل ٔاساسا يرجع الارتفاع هدا .%55 بنسـبة ارتفاعا جسل

املبلغ ابدلرمه البند

ةاىلال /ا /1.815.027.71 2013/12/31غايةٕاىلالرصيد

30.898.808.07 املداخيل

24.800.000 ادلوةلٕاعانة 

5 860 060 35 ل ةاملداخ 5.860.060.35اذلات اذلاتيةاملداخيل

162.675.15 الفوائد البنكية

76.072.57 اسـتثنائية مداخيل

28 547 972 33 28.547.972.33املصاريف املصاريف

22.057.362.04 2014مصاريف الاسـتغالل برمس سـنة 

540.390 2014برمس سـنة الاستامثر مصاريف 

2.873.207.57 3مصاريف الاسـتغالل برمس  السـنوات السابقة 5 ب و برمس الل ري

3.077.012.72 برمس  السـنوات السابقةالاستامثر مصاريف 

4.165.863.45 2014/12/31غاية ٕاىل الرصيد 
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2@M@pa‹b¬g@òîãaŒîß@òäÛa@òîÛb½a@2014
 املداخيلاملداخيل

(%)معدل الاجناز
التحصيل البايق التحصيل املتوقعة املداخيل البند

2013 2014

- 100 - 6.300.000 6.300.000 الاستامثرٕاعانة

78 100 - 18.500.000 18.500.000 الاسـتغاللٕاعانة 

102 - 6.098.808.07 6.000.000 :ادلانية  املداخيل

ا امل ا ا ٔ ال ا ا اجت ال ا 106اخل 103 - 5.684.860.35 5.500.000 اخلدمات الناجتة عن ٕابداء الرٔاي ٕازاء املشاريع 

املقدمة 

94 87.5 - 175.200 200.000 بطاقة املعلومات ييع

100 65 162 675 15 250 000 ة ك ال ائد 100الف 65 - 162.675.15 250.000 الفوائد البنكية

7.7 - - - - الفرقاءمسامهة 

- 152 - 76.072.57 50.000 مدا خيل اسـتثنائية

74 100 - 28 898 808 07 28 800 000 74اجملموع 100 28.898.808.07 28.800.000 اجملموع

اجناز مبعدل ٔاي درمه، مليون 28.9 يعادل ما2014 املالية السـنة مزيانية برمس قامس سـيدي  -  القنيطرة احلرضية الواكةل حتصيالت بلغت

 ٕالعانة إالجاميل املبلغ حتصيل ٕاىل الارتفاع هذا يرجع .2013 املالية ابلسـنة مقارنتا%26 ٕاىل تصل ارتفاع نسـبة بذكل ليحقق %100 يفوق

.ادلوةل
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 .املداخيل مجموع من%21 تفوق بنسـبة 2014 سـنة خالل احلرضية الواكةل موارد تعزيز يف اذلاتية املداخيل سامهت

30 000 000 00

20 000 000,00

25 000 000,00

30 000 000,00

5 000 000,00

10 000 000,00

15 000 000,00 تطور املداخيل اذلاتية

تطور اعانة ادلوةل

0,00

2012 2013 2014

مثناخنفاضاىلذكلويعزى2012سنةمعابملقارنةتراجعاجسلتٔاهناغري2013سنةمعابملقارنةاستقرارااذلاتيةاملداخيلعرفت  مثن اخنفاضٕاىلذكلويعزى.2012سـنةمعابملقارنةتراجعاجسلت اهناغري2013سـنةمعابملقارنةاسـتقرارااذلاتيةاملداخيلعرفت

  .درهام 10 عوض املربع للمرت درمه 3.6 لـ ختضع ٔاصبحت  واليت العمران رشكة لفائدة املقدمة اخلدمات

 وثرية يف للزايدة نظرا الاستامثر ٕاعانة تعزيز ٕاىل فيعود 2013 سـنة من ابتداء ادلوةل مداخيل عرفته اذلي الهام الارتفاع خيص فامي ٔاما

.احلرضيةالواكةلمعلخمططمضناملربجمةادلراسات ةللنربجمدلر رضيو

 الرتابية امجلاعات مع الرشاكة مبدأ  اعامتد طريق عن املالية مواردها حمدودية ختطي احلرضية الواكةل قررت املشاريع، هذه ٔالمهية فاعتبارا

 من املقدمة املشاريع دراسة ٕازاء أالداء مسطرة وتسهيل خدماهتا جودة حتسني اجل من وكذكل العمويم، ٔاو اخلاص القطاع ومؤسسات

.حسنبينالرشاردةالغربجلهةالتابعةأالقالميمبختلف الالكرتوينأالداءلعمليةالالماديالتدبرياعامتدطريقعناملرتفقنيطرف ينميينيق
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املصاريف

ٔ الاجنا (%)ل ٔ الاجنا البايق لٔالداء ٕاىل غاية (%)ل

2014/12/31

(%)معدل الاجناز ٕاىلأالداءات

2014/12/31غاية 

(%)معدل الاجناز غايةٕاىلالالزتامات 

2014/12/31

الاعامتدات

املفتوحة ابدلرمه
البند

2013 2014 2013 2014

1.737.371.14 88.3 88 22.057.018.02 95.5 94 23.574.687.80 25.123.200 :مصاريف الاسـتغالل

112.247.53 73 78 622.221.35 92 92 734.468.88 795.000 املشرتايت 

الاسـهتالكية من مواد 

ؤادوات

335.584.37ٔاك 78.7 83 1.774.439.42 86 94 2.013.353.39 2.145.200 ٔاخرىتاكليف خارجية

1.033.030.52 64 75 3.319.298.68 99 99 4.352.329.20 4.400.000 رضائب ورسوم

256.508.72اك 98.5 92 16.341.058.57 95.4 93 16.474.536.33 17.783.000 تاكليف املسـتخدمني

5.013.008.00 22.6 7 540.390.00 59 69 5.553.398.00 7.992.900 :مصاريف الاستامثر 

ٔ4.843.808.00 - - 90.472.00 39 69 4.934.280.00 7.107.900 املعنويةأالصول الثابتة

169.200.00 40 51 449.918.00 96 70 619.118.00 885.000 الثابتة املاديةأالصول 

6.750.379.14 84 68 22.597.408.02 92 88 29.128.085.80 33.116.100 اجملموع
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 مت واليت درمه مليون 33 يفوق ما 2014 املالية السـنة برمس قامس سـيدي – القنيطرة الواكةل مزيانية ٕاطار يف املربجمة التاكليف قمية تقدر

ع تاكليف مجموعمن %94ٕاىلالسـنةهدهخاللالاسـتغاللمبصاريف املتعلقةالاعامتداتاجنازمعدلوصلوقد،%88بنسـبةاجنازها

  وتتوزع .والهتيئة الهيلكة ٕاعادة دراسات يف ٔامهه جتىل واذلي الاستامثر خيص فامي %70 نسـبة املعدل هدا يتعدى مل بيامن الاسـتغالل،

%3: التايل النحو عىل ابالسـتغالل املتعلقة احلرضية الواكةل اعامتدات

9% املشرتايت الاسـهتالكية من مواد و ادوات

18% تاكليف خارجية اخرى

رضائب ورسوم

2014سـنةبرمسالاسـتغاللمزيانية

71%
ورسوم ب رضا

تاكليف املسـتخدمني

رمسزي

 قميهتا تبلغ واليت الاسـتغالل مصاريف مجموع من % 70 يفوق ما  )... ٔالصحية التغطية التعويضات، الرواتب،( املسـتخدمني تاكليف متثل•

2014 سـنة برمس درمه مليون 33

 املضافة القميةعىلالرضيبةمنٔاساساوتتشلكالاسـتغاللمزيانية من %18احلرضيةالواكةلتلكففهـيوالرسومالرضائبخيصفامي•

 4.3 قدره ما 2014 سـنة الرضيبة هده قمية بلغت فقد .الاسـتغالل ٕاعانة من كبري وبشلك اذلاتية املداخيل من اسـتخالصها يمت اليت

  درمه مليون

 يرجع الاخنفاض هدا املاضية، السـنة مع ابملقارنة %4 بنسـبة اخنفاضا جسل حيت 2014 سـنة %88  الالزتامات مجموع اجناز معدل بلغ•

احملققةالالزتامات فاقتادلراساتببعضاخلاصةاملتوقعةالاعامتداتكونٕاىلخاصة

 اليت ادلراسات من أالوىل املرحةل كون ٕاىل هذا ويعود 2013 لعام ابلنظر% 16 بنسـبة اخنفاضا السـنة هده ) %68 ( أالداء معدل عرف•

   إالنشاء قيد تزال ال 2014 مزيانية برمس هبا الالزتام مت

اكةلةا• ةال ةاىلاحل /ا ةللاال6ا/ ةابل الق  القمية عنابلرضيبةيتعلقدرمهمليون1فهيامبا،درمهمليون6.7 يفوقما2014/12/31غايةٕاىلاحلرضيةالواكةلمديونيةتراوح•

  .الاجناز طور يف تزال وال 2012 سـنة منذ فهيا الرشوع مت اليت ابدلراسات تتعلق درمه مليون 4.8و دجنرب بشهر اخلاصة املضافة
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ل  برنامج عمل نا 
ية   الوكالة الحضرية  الوكالة الحض

2015برسم سنة 2015برسم سنة 
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33 331MòîİÌnÛaÕöbqìiàÈnÛaòj×aìßë@òîàämpübaòíŠš§aòíëŠÔÛaëZ

من ادلراسة املتوخاةأالهداف ادلراسةأالقالمي

ثتمثني يامل ام احلرضي؛املنظامل

 اجلهة تعرفها اليت الاقتصادية ادلينامية ظل يف

واملنجزةاملربجمةاملهيلكةاملشاريعمهنا وخاصة

   احلرضية الواكةل معل بربانمج املربجمة املشاريع

القنيطرة ملدينة احلرضي واملنظور املعامرية الهندسة ميثاق مرشوع
احلرضي؛واملنظوراملعامرياملوروثتمثني

املعامرية اجلودة من والرفع احلرضي املنظور تأهيل

 سوق ملدينة احلرضي واملنظور املعامرية الهندسة ميثاق مرشوع

الغرب أالربعاء

احلرضي؛ واملنظور املعامري املوروث تمثني

املعامرية اجلودة من والرفع احلرضي املنظور تأهيل

واخلدمات؛ التجارة تنظمي
ٔ

ع

 املهمة النسـبة ٕاىل وابلنظر تراهبا، صعيد عىل

 احلرضية الواكةل ارتأت التعمري، بواثئق للتغطية

 يبقى ادلراسات من جديد جليل أالولوية ٕاعطاء

ــــ
طــ
قني
ل ا

املدينة؛داخلأالنشطةترتيبالقنيطرةمبدينةواخلدمات التجاريالتعمريمرشوع

  والسكن إالقامات مناطق عىل احملافظة

القنيطريني بذاكرة اترخيية محوةل ذو مكجال للساحة الاعتبار ٕاعادةالقنيطرة مبدينة إالدارية الساحة هتيئة مرشوع

  ابلقنيطرة الفورات مرجة هتيئة مرشوع
 التوسع من للحد وعقالين متوازن بشلك وهتيئهتا املرجة عىل احلفاظ

هباالعمراين

 احلرضي ابملشهد الريق مهنا أالسايس الهدف

 ويف .العمرانية جودته من والرفع وجتديده وتأهيهل

 القنيطرة احلرضية الواكةل تقرتح إالطار، هذا

ـرة
ــــ

بوغابة سـيدي ضاية عىل واحملافظة الهتيئة تصممي مرشوع
 عىل للحفاظ وعقالين متوازن بشلك وهتيئهتا الضاية عىل احلفاظ

 الطبيعي املوروث

 سـيدي القروية للجامعة التابع الزدغ قطاع هيلكة ٕاعادة مرشوع

الطييب

 ساكنته عيش ظروف وحتسني احلرضي النسـيج مضن القطاع دمج

 املنطقة لزتويد مرجعية وثيقة تعترب اليت ادلراسة ابعداد وذكل

الساكنةلفائدةالرضوريةواملرافقالتحتيةابلبنيات

سـنةبرمسمعلهابرانمجمضنقامس سـيدي

: التالية ابحملاور تتعلق  جديدة دراسات  2015

 املوروث عىل واحملافظة املسـتدامة التمنية•
بنياتالط تيةاب الساكنةلفائدةالرضوريةواملرافقا

 للجامعة التابعة وادلالحلة والرايح الزاوية قطاعات تأهيل مرشوع

بوسلهام موالي القروية

 وحتسني للمركز احلرضي النسـيج مضن التجهزي انقصة أالحياء ٕادماج

 اليت الهيلكة ٕاعادة دراسات ابعداد وذكل ساكنهتا عيش ظروف

 واملرافق التحتية ابلبنيات التجمعات هذه لزتويد مرجعية واثئق تعترب

الساكنة لفائدة الرضورية

لرش احفاثقطاأ اال ةال ام ةلل فحتالق ةشظ اك طقةال اتامل ن ةابل ال

؛الطبيعي

؛ احلرضي ابملنظور والريق تأهيل•

.والتجاري اخلدمايت التعمري•

ي
يد
سـ

سـيديالقرويةللجامعةالتابعالرساحف ٕاثنني قطاعتاهيلمرشوع

احلايض عامر

 التحتية ابلبنيات املنطقةوتزويدالساكنةعيشظروفحتسني

 الرضورية واملرافق

 للجامعة التابعة املرضية والقرية الرتبية القرية قطاعي تأهيل مرشوع

احلوافات القروية

 التحتية ابلبنيات املنطقتني وتزويد الساكنة عيش ظروف حتسني

الرضورية واملرافق

 ولكدادرة سعيد وأوالد ولكدادرة حلوارثة قطاعات تأهيل مرشوع
التحتيةابلبنياتاملنطقتنيوتزويدالساكنةعيشظروفحتسني

ــم
ــــ
اس
سـيديالقرويةللجامعةالتابعةوملواغر الصغريوأوالداملسريةي ق

الاكمل

 التحتية ابلبنيات املنطقتنيوتزويدالساكنةعيشظروفحتسني

الرضورية واملرافق

 التافراوت وحبارة القايض حبارة قطاعي هيلكة ٕاعادة مرشوع

كورت حد احلرضيةللجامعةالتابعة

 وحتسني للمركز احلرضي النسـيج مضن التجهزي انقصة أالحياء ٕادماج

 اليت الهيلكة ٕاعادة دراسات ابعداد وذكل ساكنهتا عيش ظروف

قربوررض واملرافق التحتية ابلبنياتالتجمعاتهذهلزتويدمرجعيةواثئقتعترب قزتورو ر و

الساكنة لفائدة الرضورية
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اكةللاثالا الطالطالحلل  : دراسات9لــالانطالقةٕاعطاءالسـنةنفسبرمساحلرضيةالواكةل تعزتم التعمري،واثئقبدراساتيتعلقماويف

؛ الشليحات-  همدية- القنيطرة هتيئة تصممي•

؛ الغرب حيي لسـيدي احلرضية امجلاعة هتيئة تصممي•

ةالطكةت• ةابمجلا الطلالق ؛الطييبلسـيديالقرويةابمجلاعة الطييبسـيديمركزهتيئةتصممي•

؛ السفلية عامر القروية ابمجلاعة بورمحة ٔاوالد مركز هتيئة تصممي•

؛ املكرن القروية ابمجلاعة مكرن هتيئة تصممي •

ئةتص• كزهت ديم اشس يةابمجلاعةع ديالق اشس ؛ع ؛عياشسـيديالقرويةابمجلاعة عياشسـيديمركزهتيئةتصممي

؛ مميونة الةل القروية ابمجلاعة مميونة الةل مركز هتيئة تصممي•

؛ بلعامري دار القروية ابمجلاعة بلعامري دار مركز هتيئة تصممي•

.عيادٔاوالدحبارةالقرويةابمجلاعة عياد ؤاوالدحبارةمركزهتيئةتصممي• زهتيصممي رر وحب ررويابمجليو يوحب

: متقدمة مراحل ٕاىل لتأهيلها سابقة بدراسات وادلفع اسـتكامل تعزتم كام

   :التعمري واثئق دراسات-

بـأالمرويتعلقهتيئة تصمميعرشةٕاحدى)11(عىلاملصادقة: قميرشىل رو

املنارصة؛ القروية ابمجلاعة ولعنابسة الصبيح مركزي هتيئة تصمميي•

؛عرابوة القروية ابمجلاعة عرابوة مركز هتيئة تصممي•

؛بوسلهاممواليالقرويةابمجلاعةوادلالحلةبوسلهام مواليمركزيهتيئةتصمميي• ي

؛ بلقصريي ملرشع احلرضية امجلاعة هتيئة تصممي•

؛ احلوافات القروية ابمجلاعة احلوافات مركز هتيئة تصممي•

؛الكداري دلار احلرضية امجلاعة هتيئة تصممي•

.اخلنيشاتالقرويةابمجلاعة اخلنيشاتمركزهتيئةتصممي•

اجملالس مداوالت  مسطرة عىل الكربى للقنيطرة العمرانية الهتيئة توجيه خمطط ٕاحاةل.

العمويم البحث  مسطرة عىل بمننصور القروية ابمجلاعة جلول ٔاوالد ٔاحد ومركز سلامين لسـيدي احلرضية امجلاعة هتيئة تصامميي ٕاحاةل 

ال اجملالا .اجملالسومداوالت

ادلراسة مسطرة عىل كورت ٔالحد احلرضية للجامعة )1( واحد هتيئة تصممي ٕاحاةل.
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   : الرتابية اجملاالت مواكبة دراسات-

:التاليةادلراساتمنلكاسـتكاملعىل2015 سـنة برمسمعلهابرانمجيفقامسسـيدي-القنيطرةاحلرضيةالواكةلسـتعمل ج

؛احسن بين الرشاردة الغرب جلهة اجلهوية الهندسة دراسة مرشوع

القنيطرة؛ ملدينة أالخرض التصممي

قامس؛ سـيدي ملدينة احلرضي املرشوع
ل ؛بوسلهامملواليامجلاعيالتمنيةخمطط

الغرب؛ الاربعاء لسوق احلرضية ابمجلاعة السـبع بن ؤاوالد اكريز قطاعي تأهيل

بوسلهام موالي مبركز الزرقاء املرجة ضفاف هتيئة مرشوع.

2@M@íŠØm@òbî@lŠÔÛa@òßbØ§aë@ñ†î¦a@Z
  ٕاعطاء عىل العمل 2015 سـنة خالل قامس سـيدي- القنيطرة احلرضية الواكةل تعزتم خدماهتا، جودة من والرفع إالدارة حتديث لسـياسة اسـتكامال

: التالية ابخلدمات تتعلق ٔالوراش إالنطالقة

 املهندسني لهيئة اجلهوي واجمللس القنيطرة احلرضية وامجلاعة الوالية مصاحل مبعية وذكل أالنرتنيت عرب المادية بطريقة املشاريع دراسة-

املعامريني؛

.الانرتنيت عرب املواعيد ؤاخذ للشاكايت الالمادية  املعاجلة-

 وكذا للتقيمي بنظام مرتبط واملهارات للوظائف مرجعي دليل ٕاعداد دراسة من الانهتاء عىل الواكةل سـتعمل ادلاخيل، ابلتدبري يتعلق ما ويف

ر .أالرشفةهيمجديدنظامٕارساء رهيممٕ

 للتكوين و للتكوين برانمج ٕاجناز الفارطة السـنوات غرار عىل 2015 سـنة خالل احلرضية الواكةل تعزتم البرشية، مواردها كفاءات رفع وهبدف

.وتدبريية وقانونية تقنية طبيعة ذات احملاور يتضمن املسـمتر
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 للتواصل برانمج ٕاجناز2015 سـنة سـتعرف اجلودة، ٕادارة نظام مضن املندرج واملعلومات التواصل تدبري معلية تفعيل ٕاىل ابٕالضافة هذا

:اكالٓيتيمتفصل

:ادلاخيل الصعيد عىل-

احلرضية؛ الواكةل مكوانت لك مسـتوى عىل إالخبارية الاجامتعات وكذا التنسـيق اجامتعات تنظمي عقد يف الاسـمترار•

احلرضية؛الواكةلمسـتوىعىلاملعمتدةالالماديةاملساطرحولاخباريلقاءتنظمي• متدةالالمادية املساطرحولٕاخباريلقاءتنظمي احلرضية؛الواكةلمسـتوىعىلا

أالرشفة؛ تقنيات حول وحتسييس تكوين يوم•

.الفريق لبناء داخيل تواصيل لقاء•

  :اخلاريج الصعيد عىل-

احلرضية؛ الواكةل مسـتوى عىل الاسـتقبال حتسني•

الويب؛ملوقع جديدةنسخةٕاعداد• ع

؛"احلرضية الواكةل رساةل التواصل نرشة " ٕاصدار•

.تواصلية ٔادوات ٕاعداد•

 31و 30 بتارخي وذكل املقبةل سـنوات للثالث اجلـودة شهـادة جتـديد افتـحاص الجـتيـاز إالعـداد بصـدد ٔاهنا ٕاىل ابٕالضافة هذا•

.2015 مارس
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3@M@ÊëŠ’ß@òîãaŒîß@2015@Z
ظيفاتالتو ظيفاتالتواملوارد املوارد

نسـبة 

التغيري

املبلغ
البند

نسـبة 

التغيري

املبلغ
البند

2014 2015 2014 2015

%-5 27.162 25.850 :مصاريف الاسـتغالل %56 1.815 4.166 دجنرب 31غاية ٕاىل الرصيد  

%-10 760 692 املشرتايت الاسـهتالكية من 18.500 19.000 %الاسـتغاللاعانة 7 9 ن ي هتال الا رتاي

مواد و ادوات
%2.6

5 9 الل الا

%6 1.883 2.000 تاكليف خارجية اخرى %8 5.500 6.000 اذلاتية املداخيل

%-1.5 3.700 3.643 رضائب ورسوم %7 6.500 7.000 اعانة الاستامثر

- 17.833 17.778 تاكليف املسـتخدمني %-86 7.000 3.758 نيإالضافيةالاستامثرٕاعانة ي يامثرٕ ٕ

%-72 2.986 1.737 البايق لٔالداء - 800 800 التحصيل البايق

%13 12.953 14.874 :مصاريف الاستامثر 

%-39 7.553 5.419 الاصول الثابتة املعنوية

%85 900 6.105 الاصول الثابتة املادية

)%-1.5(2014مزيانيةمعابملقارنةملموسا اختالفاتلحظملٕاذدرمهمليون40.7يفوقمبا2015مزيانيةتقدر-

و

%-34 4.500 3.350 البايق لٔالداء

%-1.5 40.115 40.724 اجملموع %-1.5 40.115 40.724 اجملموع

زيعروملرمهونوقزير

 خفض ٕاىل راجع وذكل ، 2014 لسـنة ابلنسـبة % 5 مبعدل اخنفاضا 2015 سـنة مزيانية برمس الاسـتغالل مصاريف تسجل-

  الاسـهتالكية ابملشرتايت املتعلقة املصاريف

عغ 1(املضافةالقميةعىلالرضيبةاحتسابمعدرمهمليون1.3قميته تبلغ )%-72(ابملديونيةاملتعلقالشقيفاخنفاضٔاعىليسجل-

  .دجنرب شهر برمس ) درمه مليون

 ابلسـنة مقارنة% 85 بنسـبة ارتفاعا تسجل فهـي 2015 مزيانية برمس  املادية الثابتة ابٔالصول واملتعلقة الاستامثر مصاريف خيص فامي-

 اىل هيدف واذلي 2015 سـنة من ابتداء فيه الرشوع سيمت اذلي احلرضية الواكةل مقر بناء مرشوع ٕاىل يرجع الارتفاع هذا .املاضية

.املوظفنيمعلظروفحتسني


