




المؤسســات  جميــع  انخــراط  يقتضــي  الجديــدة  المرحلــة  هــذه  نجــاح  إن   ...«
والفعاليــات الوطنيــة المعنيــة، فــي إعطــاء نفــس جديــد، لعمليــة التنميــة االقتصاديــة 

واالجتماعية ببالدنا.

كمــا يتطلــب التعبئــة الجماعيــة، وجعــل مصالــح الوطــن والمواطنيــن تســمو فــوق 
أي اعتبــار، حقيقــة ملموســة، وليــس مجــرد شــعارات.

وإلــى جانــب الــدور الهــام، الــذي يجــب أن تقوم به مختلف المؤسســات الوطنية، 
أريــد هنــا، أن أؤكــد علــى ضــرورة انخراط المواطن المغربي، باعتباره من 

أهم الفاعلين في إنجاح هذه المرحلة.

ــة الفاعلــة؛  ــروح المواطن لــذا، أدعــو جميــع المغاربــة، للمســاهمة اإليجابيــة فيهــا، ب
ألن النتائــج التــي نطمــح إليهــا، والمشــاريع والمبــادرات، التــي نقــدم عليهــا، لهــا 

هــدف واحــد هــو : تحســين ظــروف عيــش المواطنيــن .

مقتطف من الخطاب املليك السامي لصاحب الجاللة امللك محمد السادس 

نرصه الله املنعم عىل عرش أسالفه املنعمني
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تقديم عام
فــي ســياق وطنــي متميــز بالخطــاب امللكــي الســامي بمناســبة  فــي دورتــه التاســعة عشــر  ينــدرج انعقــاد املجلــس اإلداري 

2019 والــذي جــاء حافــال بالتوجيهــات امللكيــة الســامية لجاللتــه   06 نونبــر  44 للمســيرة الخضــراء املظفــرة بتاريــخ   الذكــرى 

نصــره هللا وأيــده حــول تنزيــل الجهويــة املتقدمــة والتــي اعتبرهــا املدخــل األسا�ضــي  لتحقيــق التنميــة الجهويــة املتوازنــة، حيــث 

دعــا  مــن خاللــه  صاحــب الجاللــة  إلــى أن املغــرب يجــب أن يقــوم علــى جهــات منســجمة ومتكاملــة، تســتفيد علــى قــدم املســاواة، 

مــن البنيــات التحتيــة، ومــن املشــاريع الكبــرى، التــي ينبغــي أن تعــود بالخيــر علــى كل الجهــات. مؤكــدا حرصــه علــى  أن التنميــة 

الجهويــة يجــب أن ترتكــز علــى التعــاون والتكامــل بيــن الجهــات، وأن تتوفــر كل جهــة علــى منطقــة كبــرى لألنشــطة االقتصاديــة، 

حســب مؤهالتهــا وخصوصياتهــا.

كمــا يأتــي انعقــاد هــذه الــدورة فــي خضــم ســنة عرفــت تنظيــم العديــد مــن امللتقيــات الجهويــة واملناظــرات الوطنيــة  والتــي 

شــكلت مناســبة  للنقــاش املفتــوح حــول العديــد مــن القضايــا التــي تهــم الشــأن الوطنــي والجهــوي واملحلــي، وال ســيما املناظــرة 

الوطنيــة األولــى حــول الجهويــة املتقدمــة، التــي احتضنتهــا مدينــة أكاديــر يومــي 20 و21 دجنبــر2019،  والتــي تميــزت بالرســالة 

امللكيــة الســامية  التــي أكــد مــن خاللهــا جاللتــه نصــره هللا علــى أن التطبيــق الفعلــي ملختلــف مضاميــن الجهويــة املتقدمــة يظــل 

فــي املجــاالت االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة، وذلــك  رهينــا بوجــود سياســة جهويــة واضحــة وقابلــة للتنفيــذ، 

وفقــا لسياســة عموميــة مبنيــة علــى البعــد الجهــوي وعلــى اقتصــاد ناجــع وقــوي، يهــدف إلــى خلــق النمــو، وتوفيــر فــرص الشــغل، 

وتحقيــق العدالــة االجتماعيــة. كمــا تميــزت بالتوصيــات املهمــة التــي انبثقــت عــن أشــغالها وال ســيما  التوصيتيــن األولــى والثانيــة 

واملتعلقتيــن بتعزيــز آليــات التخطيــط الترابــي فــي تناســق مــع السياســات العامــة للدولــة فــي مجــال إعــداد الترابـــ، والعمــل علــى 

التقائيــة وتناســق برامــج التنميــة الجهويــة فيمــا بينهــا ومــع املخططــات القطاعيــة، فضــال عــن تبنــي العدالــة املجاليــة كأولويــة فــي 

السياســات العموميــة والترابيــة مــن أجــل تقليــص الفــوارق املجاليــة واالجتماعيــة. 

كمــا تنعقــد هــذه الــدورة فــي  إطــار اإلصالحــات التشــريعية الكبــرى التــي عرفتهــا منظومــة التعميــر واالســتثمار  وال ســيما  

بإحــداث املراكــز الجهويــة لالســتثمار واللجــان الجهويــة املوحــدة  -18  املتعلــق   47 القانــون رقــم  تنزيــل وتنفيــذ   فــي  الشــروع 

لالســتثمار وكذلــك االضابــط العــام للبنــاء  فــي صيغتــه الجديــدة فضــال عــن  الــورش الوطنــي الهيكلــي الــذي يهــم التدبيــر الالمــادي 

.»ROKHAS«  للمســاطر عبــر االنتقــال  للمعالجــة والدراســة  الرقميــة للملفــات مــن خــالل  املنصــة اإللكترونيــة

ومــن منطلــق املكانــة التــي يح�ضــى بهــا قطــاع التعميــر فــي السياســات العموميــة  ودوره فــي تحريــك عجلــة االقتصــاد الوطنــي 

وتحقيــق التنميــة املجاليــة املتوازنــة، فــإن البرامــج التــي يتــم تســطيرها فــي هــذا اإلطــار مــن طــرف الوكالــة الحضريــة لوجــدة تؤســس 

علــى هــذه املرجعيــات التــي تعتبــر  توجيهــات مرجعيــة لالنخــراط فــي مواكبــة  الخيــارات واألوراش الوطنيــة الكبــرى ال ســيما مــا 

يتعلــق منهــا بمواكبــة الجهويــة وميثــاق الالتمركــز اإلداري و ورش إصــالح منظومــة االســتثمار.

فــي االستشــراف العمرانــي وآليــة  الــوكاالت الحضريــة باعتبارهــا مؤسســات فاعلــة  إلــى  تعزيــز  تموقــع   وهــو مــا يدعــو 

لدعــم االســتثمار مــن خــالل تجــاوز وظائفهــا التقليديــة واالنخــراط فــي األدوار اإلســتراتيجية الكبــرى كآليــة للتفكيــر واالقتــراح 

واملواكبــة تماشــيا مــع األهــداف االســترتيجية الكبــرى املتمثلــة فــي بنــاء نمــوذج يقــوم علــى  تلبيــة الحاجيــات املتزايــدة وعلــى الحــد 

مــن الفــوارق االجتماعيــة والتفاوتــات املجاليــة. 

وفــي هــذا الصــدد، ووعيــا منهــا بأهميــة املرحلــة حرصــت الوكالــة الحضريــة فــي تنفيــذ برنامــج عملهــا لســنة 2019 علــى 
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تبنــي التوجهــات الحكوميــة خاصــة مــا يتعلــق بمواكبــة الجهويــة واالنخــراط فــي التخطيــط االستشــرافي الجهــوي والوطنــي، فضــال 

عــن إدمــاج املقاربــة التنمويــة والعنصــر البيئــي فــي التخطيــط العمرانــي، آخــذة بعيــن االعتبــار تحقيــق الغايــات  الخمــس لعقــدة 

األهــداف واملتمثلــة فيمــا يلــي:

تبني سياسة متجددة في مجال التهيئة والتنمية الترابية؛��

تخفيف فوارق التنمية بين املجاالت وتقوية التماسك االجتماعي؛��

وضع سياسة حضرية متجددة؛��

تثمين والحفاظ على املوروت املعماري؛��

مواكبة املشاريع الكبرى والدراسات االستراتيجية الوطنية والجهوية واملحلية.��

وفي هذا الصدد، تركزت تدخالت الوكالة الحضرية على ثالثة محاور أساسية :

 التخطيط  املجالي واالستشرافي ؛��

 التدبير الحضري ومواكبة االستثمار ؛��

الحكامة املؤسساتية. ��

وفــي هــذا الســياق يشــكل املجلــس اإلداري للوكالــة الحضريــة لوجــدة فــي دورتــه التاســعة عشــر مناســبة ألعضــاء املجلــس 

اإلداري لتقييــم حصيلــة عمــل هــذه املؤسســة فــي مياديــن التخطيــط العمرانــي والتدبيــر الحضــري ومواكبــة املجــاالت، وفرصــة 

كذلــك للوقــوف علــى حجــم اإلكراهــات والتحديــات املطروحــة والوقــوف علــى اآلثــار اإليجابيــة لهــذه التدخــالت علــى املســتويات 

االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة واملجاليــة.

وقبل االنتقال إلى استعراض حصيلة عمل الوكالة الحضرية لوجدة  خالل سنة 2019 ، ال بد من التذكير بتوصيات 

املجلس اإلداري الثامن عشر املنعقد بتاريخ 27 مارس 2019، وكذا اإلجراءات املتخذة لتفعيلها وتنفيذها.

اإلجراءات املتخذة لتفعيل التوصيات توصيات املجلس اإلداري السابع عشر

تمت املصادقة عليها خالل أشغال الدورة املصادقة على التقريرين األدبي واملالي للوكالة الحضرية لوجدة برسم سنة 2018

تم تفعيل التوصية املصادقة على البرنامج التوقعي للوكالة الحضرية لوجدة  برسم سنة 2019

تمت املصادقة عليها خالل أشغال الدورة املصادقة على حسابات الوكالة الحضرية برسم سنة 2018

تم تفعيل التوصية املصادقة املبدئية على مشروع ميزانية سنة 2019

في طور التفعيل
املصادقة على إعفاء مديرية  األمالك املخزنية من األتعاب املترتبة على الخدمات املؤدى 

عنها لفائدة الوكالة الحضرية لوجدة في إطار دراسة ملفات طلبات الرخص املتعلقة 
بعمليات البناء والتجزيء والتقسيم 

تم تفعيل التوصية
املوافقة على تعديل التنظيم الهيكلي للوكالة الحضرية لوجدة وذلك بإدراج مهام تدبير 
األرشيف ضمن مهام مصلحة التوثيق وتعيير اسمها إلى »مصلحة األرشيف والتوثيق« 

توصيات المجلس اإلداري الثامن عشر
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التقــريـــــــر األدبــــــــــــــــــي 
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تقديم  المجال الترابي للوكالة الحضرية لوجدة 

ترتبــط مؤشــرات إنجــاز أي برنامــج عمــل بالســياق العــام والظــروف املحيطــة بــه  فضــال عــن اإلكراهــات املوضوعيــة 

املحليــة  بالخصوصيــات  مباشــر  بشــكل  تتأثــر  التــي  األفقيــة  القطاعــات  مــن  التعميــر  كان  وملــا   الترابــي،  باملجــال  املرتبطــة 

والثقافيــة والعوامــل الجغرافيــة والطبيعيــة كان لزامــا قبــل الخــوض فــي تقديــم حصيلــة الوكالــة الحضريــة لوجــدة خــالل ســنة 

2019 التطــرق إلــى مميــزات املجــال الترابــي كمــا جــرت العــادة لذلــك وفــق مقاربــة الوكالــة ومنهجيــة اشــتغالها، مــن أجــل الوقــوف 

علــى اإلمكانيــات املحفــزة وكــذا اإلكراهــات التــي تســتوجب تضافــر جهــود املنظومــة املحليــة والجهويــة لتجاوزهــا.

أوال : خصائص ومميزات المجال الترابي للوكالة الحضرية لوجدة 

1 - مجال ترابي شاسع بمؤهالت طبيعية متنوعة 

مــن  يتكــون  والــذي  لوجــدة،  الحضريــة  للوكالــة  الترابــي  املجــال  يمتــد 

بــركان وتاوريــرت وجــرادة وفجيــج علــى مســاحة  أنــكاد وأقاليــم  عمالــة وجــدة 

الشــرق  جهــة  مســاحة  مــن   84% يعــادل  مــا  أي  كلــم2،  ألــف   76 ب  تقــدر 

البالغــة 90130 كلــم2،  كمــا يغطــي 68 جماعــة ترابيــة منهــا 17 جماعــة ذات 

 . طابــع حضــري و51 جماعــة ذات طابــع قــروي 

إن شســاعة املجــال الترابــي وامتــداده الجغرافــي جعــل منــه مجــاال 

متكامــال مــن حيــث املؤهــالت الطبيعيــة التــي يزخــر بهــا مــع تبايــن واضــح 

بيــن الشــمال والجنــوب، فإلــى جانــب توفــره علــى إمكانيــات ســياحية 

متنوعــة، تتمثــل فــي واجهــة بحريــة مهمــة وســاحل ممتــد يجعــل 

األبيــض  البحــر  دول  اتجــاه  فــي  أساســية  وبوابــة  منفــذا  منهــا 

تجمــع  التــي  الطبيعيــة  مســاراته  تنــوع  عــن  فضــال  املتوســط، 

تــراث معمــاري والمــادي  البحــر والجبــل والرمــال وتوفــره علــى  بيــن 

بمؤهالتــه  لوجــدة  الحضريــة  للوكالــة  الترابــي  النفــوذ  يتميــز  مهــم، 

املســاحات  فــي  واملتمثلــة  الفالحيــة  إمكانياتــه  عــن  فضــال  الطبيعيــة 

الصالحــة للزراعــة والتجهيــزات الهيدروفالحيــة الكبــرى) ســهل تريفــة، واد ملويــة، ســدي مشــرع حمــادي والحســن الثانــي، 

ســهوب الحلفاء، املراعي الشاســعة...( باإلضافة إلى اإلمكانيات املســتقبلية التي ســيوفرها الشــروع   في اســتغالل غاز تاندرارة 

فجيــج. إقليــم  مســتوى  علــى 

هــذا، كمــا يتميــز املجــال الترابــي للوكالــة الحضريــة بتنــوع أوســاطه وأنظمتــه البيومناخيــة والتــي تشــكل عامــل جــدب 

واســتقرار للســكان.) النجــود العليــا، سلســلة بنــي زناســن، جبــال الهورســت و الواحــات...(.

ويعتبــر التنــوع الطبيعــي الــذي يميــز املجــال الترابــي للوكالــة الحضريــة لوجــدة أحــد مرتكــزات التنميــة الجهويــة القائمــة 

علــى اســتغالل املؤهــالت واإلمكانيــات املتاحــة، كمــا يعــد محــددا أساســيا للتخطيــط املجالــي املبنــي علــى عنصــري الوظيفيــة 

والتكامــل.
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2 - مجال متباين من حيث توزيع وتمركز الساكنة واألنشطة 

 يتميــز املجــال الترابــي للوكالــة الحضريــة لوجــدة بالتبايــن بيــن الشــمال والجنــوب 

اإلجماليــة  الســاكنة  مــن   85% أن  حيــث  واألنشــطة.  الســكان  توزيــع  حيــث  مــن 

للمجــال الترابــي للوكالــة والبالــغ عددهــا 1.3 مليــون نســمة حســب اإلحصــاء العــام 

للســكان والســكنى لســنة  2014 تقطــن بالشــمال. أي مــا يمثــل  %56 مــن مجمــوع 

ســاكنة جهــة الشــرق املقــدرة ب 2.3 مليــون نســمة. 

الترابــي  املجــال  بقــراءة لخريطــة  أنــه  إلــى  هــذا اإلطــار  فــي  وتجــدر اإلشــارة 

 1.1 لــه تقطــن بهــا حوالــي  68 املكونــة  56 مدينــة ومركــز مــن أصــل  يتضــح أن 

مليــون نســمة وذلــك علــى مســاحة ال تتعــدى 21 ألــف كلــم2  مقابــل حوالــي 

130 ألــف نســمة علــى مســاحة 53 ألــف كلــم 2، األمــر الــذي يعــزى إلــى 

تمركــز األنشــطة والخدمــات واملرافــق الكبــرى ذات اإلشــعاع الجهــوي 

تشــكل  واملراكــز  املــدن  هــذه  أن  كــون  وإلــى  الشــمالي  بالجــزء  والوطنــي 

أقطــاب جــذب وأحــواض تشــغيل لليــد العاملــة.

لكــن علــى الرغــم مــن ذلــك، تشــكل الديموغرافيــا عامــال مهمــا لتحقيــق 

التنميــة املحليــة والجهويــة، حيــث تشــير املؤشــرات الديموغرافيــة إلــى أن أزيــد مــن 45 % مــن الســاكنة شــابة وفــي ســن النشــاط 

وهــو مــا يمكــن اعتبــاره مؤهــال بشــريا مهمــا ســيمكن  ال محالــة مــن توفيــر اليــد العاملــة .

3 - مجال مشاريع ببنية تحتية مهمة

شــكلت املبــادرة امللكيــة الســامية التــي أعلــن عنهــا صاحــب الجاللــة امللــك محمــد الســادس بتاريــخ 18 مــارس 2003 

خارطــة الطريــق إلســتراتيجية النهــوض باألوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة لجهــة الشــرق، حيــث عملــت املبــادرة علــى خلــق 

ديناميــة تنمويــة شــملت إطــالق أوراش مهيكلــة ومشــاريع كبــرى واعــدة ومتنوعــة، ممــا عــزز بنيتهــا التحتيــة وســاهم فــي تقويــة 

قدرتهــا االســتقطابية والتنافســية.

وقد شكلت الجهة  منذ ذلك الحين مجاال الستقطاب االستثمار العمومي ما يناهز 100 مليار درهم.

وفــي هــذا الصــدد، اســتفادت الجهــة مــن مشــاريع  البنيــات التحتيــة الكبــرى املهيكلــة كالطريــق الســيار وجــدة- فــاس، 

وخــط الســكة الحديديــة تاوريــرت الناظــور و تهيئــة وتوســعة مطــار وجــدة أنــكاد وبنــاء املينــاء الترفيهــي للســعيدية، فضــال عــن 

تثنيــة الطــرق وتزويــد مــدن الجهــة باملــاء الشــروب وشــبكة الكهربــاء ...، كمــا تــم تدعيــم وظيفتهــا اإلنتاجيــة والخدماتيــة بإحــداث 

أقطاب صناعية وفالحية وتكنولوجية وحضرية، كما تم تقوية الوظيفة االستشــفائية بإحداث مراكز استشــفائية جديدة 

و كــذا الوظيفــة الجامعيــة بإنشــاء معاهــد وكليــات للتكويــن فــي املهــن الجديــدة.



الدورة التاسعة عشر للمجلس اإلداري للوكالة الحضرية لوجدة

 حصيلة عمل الوكالة الحضرية لوجدة برسم سنة 2019

13

 كمــا تــم تدعيــم الوظيفــة الســياحية بإنشــاء محطتــي الســعيدية ومارتشــيكا، فضــال عــن إنجــاز العديــد مــن األوراش 

الكبــرى كاملحطــة الحراريــة لعيــن بنــي مطهــر وغيرهــا مــن املشــاريع التنمويــة الكبــرى.

االعتبــار  ورد  الحضــري  والتجديــد  بالتأهيــل  املتعلقــة  الكبــرى  الوطنيــة  البرامــج  مــن  الشــرق  جهــة  اســتفادت  كمــا   

لألنســجة العتيقــة، وغيرهــا مــن املشــاريع االجتماعيــة والبرامــج الكبــرى كمــدن بــدون صفيــح وإعــادة إســكان قاطنــي الــدور 

للســقوط.  اآليلــة  والبنايــات  بالفيضانــات  املهــددة 

لكــن علــى الرغــم ممــا تــم إنجــازه، ظلــت املؤشــرات االقتصاديــة واالجتماعيــة دون املســتوى املطلــوب إذ لــم تتعــدى 

%4.2، مــع طغيــان  لــم تتجــاوز القيمــة املضافــة للقطــاع الصناعــي  الناتــج الوطنــي الخــام، كمــا  فــي   4.9% مســاهمة الجهــة 

األنشــطة التجاريــة والخدماتيــة، حيــث يعــزى هــذا األمــر إلــى التأثيــر املحــدود لالســتثمار العمومــي علــى تشــجيع االســتثمار 

الثــروة.    املقــاوالت املتوســطة والصغــرى وخلــق  الخــاص وجلــب 

ثانيا : إكراهات المجال الترابي للوكالة الحضرية 

علــى الرغــم مــن اإلمكانيــات الطبيعيــة والبشــرية التــي يزخــر بهــا املجــال الترابــي للوكالــة الحضريــة لوجــدة، ال زال يعانــي 

من العديد من اإلكراهات واإلشــكاليات التي تحد من تأثير السياســات العمومية في ميدان التعمير، منها ما يتعلق بهشاشــة 

املجــاالت وعــدم اندماجيتهــا مــع ضعــف إنتــاج الثــروة، ومنهــا مــا يتعلــق بأنمــاط اســتغالل املجــال ومــا أنتجتــه مــن واقــع عمرانــي 

معقــد  فضــال عــن اإلشــكالية العقاريــة وتبديــد الجهــود فــي التعميــر االســتدراكي.

1 - شبكة حضرية متنوعة وبوظائف محدودة

تتميــز الشــبكة الحضريــة باملجــال الترابــي للوكالــة الحضريــة لوجــدة بالتنــوع مــن حيــث الطبيعــة والنــوع، كمــا تتميــز 

بمحدوديــة الوظائــف وخاصــة املنتجــة للثــروة وخلــق قيمــة مضافــة وبالتالــي توفيــر فــرص الشــغل.
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التأهيــل واملواكبــة والتجديــد.

هــداف اإلدمــاج الحضــري مــن حيــث التمكيــن مــن التجهيــزات والمرافــق الضروريــة للحيــاة 
أ
نــه وإن كانــت النتائــج ظاهريــا قــد حققــت ا

أ
غيــر ا

نها لم ظلت مجاالت هامشــية تســتوجب مجهودات مضاعفة.
أ
وكذلك الربط بمختلف الشــبكات) الماء الصالح للشــرب، الكهرباء والتطهير(، إال ا

3 - توسع أفقي غير متحكم فيه   

فقــي، وقــد مســت هــذه الظاهرة بالخصوص 
أ
 عرفــت مــدن ومراكــز المجــال الترابــي ظاهــرة حضريــة اســتثنائية تمثلــت فــي  التوســع العمرانــي اال

الحواضــر الكبــرى كوجــدة وبــركان وتاوريــرت، كمــا لــم تســلم منهــا المــدن المتوســطة والصغــرى وكــذا المراكــز الحضريــة والقرويــة الصاعــدة. كمــا 

شــكال حضريــة غيــر متجانســة ومندمجــة فــي محيطهــا الحضــري كالســكن الناقــص التجهيــز والســكن المهــدد باالنهيــار وســكن الصفيــح 
أ
تمثلــت فــي ا

ساســية. 
أ
ميــن الخدمــات الحضريــة اال

أ
وظهــور فضــاءات هامشــية تشــكو مــن ضعــف تا

وقــد كان لهــذه الظاهــرة نتائــج ســلبية علــى املجــال واإلنســان، حيــث ســاهمت مــن جهــة فــي تفكيــك املشــهد العمرانــي 

وتعميــق إشــكالية النقــص فــي التجهيــزات واملرافــق التــي تتطلبهــا الحيــاة الحضريــة ومشــاكل التنقــل، ومــن جهــة أخــرى ســاهمت 

فــي الرفــع مــن تكلفــة إعــادة اإلدمــاج والتأهيــل وكلفــة التدبيــر الحضــري وتقويــض املجهــوذات املبذولــة علــى مســتوى التخطيــط 

الحضــري. 

كمــا ســاهمت طبيعــة النظــام العقــاري فــي تعميــق هــذه اإلشــكالية ، حيــث عرفــت أراض الجمــوع ضغطــا واســتهالكا 

عمرانيــا فــي املناطــق الضاحويــة املحيطــة باملــدن واملراكــز الحضريــة. 

4 - بنية عقارية مركبة ومعقدة

يتميــز النظــام العقــاري باملجــال الترابــي للوكالــة الحضريــة لوجــدة بتركيبتــه املزدوجــة فإلــى جانــب العقــارات املحفظــة 

يوجــد رصيــد عقــاري غيــر محفــظ، كمــا يتميــز بتنــوع أنماطــه العقاريــة واملتمثلــة فــي أرا�ضــي الجمــوع وامللــك الخــاص والعــام 

للدولــة وكــذا أمــالك الجماعــات الترابيــة وامللــك الغابــوي واألمــالك الخاصــة.

وقــد طرحــت هــذه التركيبــة املتنوعــة العديــد مــن اإلشــكاالت وخاصــة مــا يتعلــق باســتثمار الثــروة العقاريــة املتوفــرة 

وتعبئتهــا فــي قطــاع التعميــر والبنــاء، حيــث أن طغيــان العقــار الســاللي  غيــر املحفــظ باملــدن واملراكــز الحضريــة والتجمعــات 

العمرانيــة القرويــة، خلــق صعوبــات وإكراهــات فــي  التدبيــر الحضــري اليومــي، كمــا أفــرز واقعــا عمرانيــا هشــا.

وقــد نتــج عــن ذلــك أن أصبحــت امللكيــة العقاريــة غيــر قــادرة علــى احتــواء املشــاريع الكبــرى املهيكلــة، كمــا عرفــت أمــالك 

الدولــة الخاصــة  اســتهالكا ونفــاذا نتيجــة التعبئــة املســتمرة فــي برامــج إعــادة اإلســكان واإلدمــاج والبرامــج الســكنية الكبــرى.

لكــن علــى الرغــم مــن ذلــك، تبقــى الثــروة العقاريــة املتوفــرة مهمــة مــن حيــث مســاحاتها ومواقعهــا إذا مــا تــم اســتثمارها 

بشــكل أمثــل فــي تحقيــق التنميــة العمرانيــة واالقتصاديــة واملجاليــة.   



الدورة التاسعة عشر للمجلس اإلداري للوكالة الحضرية لوجدة

 حصيلة عمل الوكالة الحضرية لوجدة برسم سنة 2019

16

حصيلة عمل الوكالة احلضرية لوجدة 
خالل سنة 2019
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حرصــت الوكالــة الحضريــة لوجــدة ســنة 2019 علــى تنفيــذ وتنزيــل مــا تــم االلتــزام بــه خــالل الــدورة الســابقة للمجلــس 

اإلداري وذلــك وفــق رؤيــة تــزاوج بيــن االنخــراط فــي ترجمــة التوجهــات الوزاريــة فــي ميــدان التعميــر وكــذا  التجديــد فــي مقاربــات 

تدخلهــا املجالــي تماشــيا مــع اإلصــالح التشــريعي ملنظومــة االســتثمار والتعميــر.    

فــي إطــار املقاربــة املتجــددة لإلشــكاالت الكبــرى املطروحــة واملرتبطــة  بإشــكاالت  تنــدرج هــذه الحصيلــة كذلــك  كمــا 

االســتثمار. وتشــجيع  مواكبــة  وكــذا  والتدبيــر  التخطيــط 

المحور األول : التخطيط المجالي واالستشرافي  

يعــد التخطيــط املجالــي واالستشــرافي املنطلــق األسا�ضــي لتحقيــق التنميــة املتوازنــة والنجاعــة الترابيــة، فإعــداد وتحييــن 

وثائــق التخطيــط العمرانــي ال محالــة تعــد اآلليــة الحقيقيــة ملواكبــة نمــو املجــاالت بمختلــف خصوصياتهــا، كمــا أن التخطيــط 

االستشــرافي كفيــل بوضــع املقاربــات التنمويــة واملرتكــزات األساســية لبنــاء نمــوذج تنمــوي منتــج للثــروة وفــرص الشــغل. 

   وإيمانــا منهــا بأهميــة هــذا املوضــوع، ركــزت الوكالــة الحضريــة خــالل ســنة 2019 علــى تبنــي مقاربــة جديــدة  تقــوم علــى 

التوفيــق بيــن معاييــر الجــودة فــي إعــداد وثائــق التعميــر مــع إدمــاج مفاهيــم التعميــر املســتدام وتعميــر املشــاريع والتقائيتهــا، وبيــن 

مواكبــة التخطيــط االستشــرافي باعتبــاره املرجــع األسا�ضــي لتوجيــه وتنظيــم التدخــالت علــى املــدى املتوســط والبعيــد.  

أوال  : التخطيط االستشرافي 

انخرطــت الوكالــة الحضريــة فــي هــذا التوجــه تماشــيا مــع موقعهــا ضمــن املنظومــة اإلداريــة املحليــة والجهويــة كآليــة 

الدراســات  توجهــات ومخرجــات  االعتبــار  بعيــن  يأخــذ  أن  يجــب  العمرانــي  التخطيــط  أن  ومــن منطلــق  واملواكبــة،  للتفكيــر 

واملحليــة. واإلقليميــة  والجهويــة  الوطنيــة  االستشــرافية 

1- مواكبة الدراسات االستشرافية الوطنية 
أ-   املخطط الوطني للشبكة الحضرية

 تطــرح الشــبكة الحضريــة الوطنيــة العديــد مــن اإلشــكاالت ســواء علــى مســتوى التخطيــط والتدبيــر الحضــري، منهــا مــا 

يرتبــط بالوظيفيــة ومنهــا مــا يتعلــق بتكامــل هــذه الشــبكة ومســتوى الترابطــات القائمــة بينهــا.

وفــي هــذا اإلطــار، تنــدرج الدراســة املتعلقــة باملخطــط الوطنــي للشــبكة الحضريــة والــذي ســيمكن مــن وضــع اإلجابــات 

مــا يتعلــق بإشــكالية تراتبيــة املجــاالت  التــي تطرحهــا الشــبكة الحضريــة الوطنيــة وخاصــة  الضروريــة عــن أهــم اإلشــكاالت 

ودورهــا التأطيــري واإلشــعاعي املحلــي والجهــوي والوطنــي وكذلــك اإلشــكالية املرتبطــة بأشــكال وأنســاق التنميــة املنشــودة فــي 

ظــل منظومــة حضريــة تتميــز بتعقــد الظواهــر الحضريــة ومحدوديــة الوظائــف، وتأثيــر املدينــة  علــى محيطهــا الجغرافــي فــي إطــار 

عالقــة املركــز باملحيــط.

ووعيــا منهــا بأهميــة هــذه الدراســة فــي تحديــد معالــم وشــكل الشــبكة الحضريــة املســتقبلية، تحــرص الوكالــة الحضريــة 

لوجــدة علــى تتبــع هــذه الدراســة أمــال فــي كــون مخرجاتهــا ســتمثل مرجعــا أساســيا  فــي التخطيــط العمرانــي  وذلــك مــن أجــل 

تقويــة وظائــف املــدن واملراكــز فــي إطــار مقاربــة تضمــن تميــز املجــاالت مــن حيــث الخصوصيــات والوظائــف، حيــث تــم فــي هــذا 

الصــدد تصنيــف وجــدة كمدينــة وطنيــة متروبوليــة.   
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ب-  البرنامج الوطني لتنمية املراكز الصاعدة 

 يعتبر رهان تنمية املراكز الصاعدة من األهداف األساســية ضمن عمل الوكالة الحضرية لوجدة، وقد تجســد ذلك 

فــي إطــار رؤيتهــا املتجــددة لتنميــة املراكــز القرويــة الصاعــدة مــن خــالل الحــرص فــي التخطيــط العمرانــي علــى تقويــة الوظيفــة 

التأطيريــة للمراكــز الصاعــدة وجعلهــا أقطابــا جاذبــة لألنشــطة والخدمــات.  

وفــي هــذا اإلطــار تنســجم الدراســة املتعلقــة بالبرنامــج الوطنــي لتنميــة املراكــز الصاعــدة والهادفــة إلــى اقتــراح مشــاريع 

مجاليــة خاصــة بتهيئــة وتنميــة املراكــز الصاعــدة مــع مقاربــة الوكالــة الحضريــة لهــذا املوضــوع وذلــك مــن أجــل بلــورة تصــور 

واضــح حــول أنســاق النمــو التــي تتطلبهــا هــذه املجــاالت وذلــك وفــق معاييــر ومواصفــات تجعــل منهــا مراكــز للتأطيــر الخدماتــي 

ومجــاالت إلقامــة وإنجــاز املشــاريع، حيــث تــم فــي هــذا اإلطــار اختيــار أولــوي لثمانيــة مراكــز علــة مســتوى جهــة الشــرق.

ج -  الدراسة املتعلقة باإلستراتيجية الوطنية إلنعاش تنافسية املدن الصغيرة

2019 الدراســة املتعلقــة باإلســتراتيجية الوطنيــة إلنعــاش تنافســية  واكبــت الوكالــة الحضريــة لوجــدة خــالل ســنة 

املــدن الصغيــرة، وذلــك مــن  منطلــق تقاطــع التعميــر مــع سياســة إعــداد التــراب الوطنــي وكذلــك نظــرا للــدور الــذي تلعبــه هــذه 

املــدن ضمــن الشــبكة الحضريــة الوطنيــة، مــن حيــث موقعهــا الجغرافــي ووظائفهــا املتعــددة وكــذا أهميتهــا فــي تحقيــق نــوع مــن 

التــوازن املجالــي  داخــل الشــبكة الحضريــة الجهويــة كأحــواض لجــذب األنشــطة والســاكنة.

املــدن  تنافســية  إلنعــاش  الوطنيــة  اإلســتراتيجية  تحديــد  إلــى   باألســاس  تهــدف  الدراســة  هــذه  أن  بالذكــر،  وجديــر 

وإنعاشــها.  بتنميتهــا  املتعلقــة  القــرارات  اتخــاذ  مــن  ســتمكن  استشــرافية  وثيقــة  وإعــداد  الصغــرى 

د - االستراتيجية الوطنية للتجديد الحضري

حرصــت الوكالــة الحضريــة علــى مواكبــة وتتبــع الدراســة املتعلقــة باإلســتراتيجية الوطنيــة للتجديــد الحضــري نظــرا 

ألهميــة هــذا املوضــوع وتأثيراتــه اإليجابيــة علــى النهــوض بأوضــاع املجــاالت العمرانيــة وتقويــة قدرتهــا االســتقطابية والتنافســية.

وتنــدرج هــذه الدراســة فــي إطــار اإلســتراتيجية الوطنيــة املتعلقــة بمراجعــة منظومــة  تهيئــة ونمــو املجــاالت العمرانيــة، 

كمــا تهــدف إلــى جعــل التجديــد الحضــري محــركا للتطــور االقتصــادي واالجتماعــي وجعــل املــدن مجــاالت منتجــة للحلــول، 

وذلــك وفــق مقاربــات ومنهجيــات  متجــددة ومرتكــزة علــى نظــم وأنمــاط جديــدة فــي التهيئــة  تعطــي األهميــة للتكثيــف والتجميــع  

الســكني بــدل التوســع العمرانــي األفقــي املرتفــع التكلفــة.

 2-تتبع الدراسات االستشرافية الجهوية

ويتعلــق األمــر هنــا باملخطــط الجهــوي إلعــداد التــراب  واملخطــط الجهــوي للتنميــة، والدراســة املتعلقــة بجــرد التــراث 

املبنــي.

أ-   املخطط الجهوي إلعداد التراب

التوافــق  الجهــوي وتحقيــق  املجــال  وثيقــة مرجعيــة الستشــراف مســتقبل  التــراب  الجهــوي إلعــداد  التصميــم  يعتبــر 

بيــن الدولــة والجهــة حــول تدابيــر تهيئــة املجــال وتأهيلــه وفــق رؤيــة إســتراتيجية واستشــرافية، بمــا يســمح بتحديــد توجهــات 

واختيــارات التنميــة الجهويــة، ويضــع إطــارا عامــا للتنميــة املســتدامة واملنســجمة باملجــاالت الحضريــة والقرويــة، كمــا يحــدد 

االختيــارات املتعلقــة بالتجهيــزات واملرافــق العموميــة الكبــرى املهيكلــة علــى مســتوى الجهــة  ويحــدد مجــاالت املشــاريع الجهويــة 
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وبرمجــة إجــراءات تثمينهــا وكــذا مشــاريعها املهيكلــة.

 وفي هذا اإلطار، تواكب الوكالة الحضرية لوجدة الدراســة والتي توجد في مرحلة التشــخيص، ســواء في إطار اللجان 

التقنيــة املحدثــة لتتبــع الدراســة أو فــي إطــار اللجنــة االستشــارية املحدثــة بمقت�ضــى املرســوم املتعلــق بإجــراءات وكيفيــات 

إعــداد املخطــط الجهــوي إلعــداد التــراب.

وجديــر بالذكــر، إلــى أنــه قــد تمــت املوافقــة علــى التقريــر التأسي�ضــي املتعلــق باملخطــط الجهــوي إلعــداد التــراب مــن 

طــرف لجنــة القيــادة بتاريــخ  11يونيــو2019، حيــث طلــب مــن مكتــب الدراســات املــرور إلــى مرحلــة التشــخيص الترابــي.

هــذا وتجــدر اإلشــارة، إلــى أنــه قــد تمــت بلــورة وثيقــة مؤقتــة حــول اإلطــار التوجيهــي للسياســة العامــة إلعــداد التــراب علــى 

صعيد جهة الشــرق في انتظار اســتصدار توجهات السياســة العامة إلعداد التراب الوطني.  

ب-  برنامج التنمية الجهوي

باملــوازاة مــع ذلــك، واكبــت الوكالــة الحضريــة لوجــدة الجهــة فــي إعــداد برنامــج التنميــة الجهــوي 2016-2021  وفــق 

فــي شــتى أبعادهــا، كمــا تأخــذ بعيــن  فــي البرامــج وتتوخــى تحقيــق التنميــة  منهجيــة تشــاركية تجمــع بيــن االلتقائيــة والتكامــل 

االعتبــار األبعــاد البيئيــة والثقافيــة وكــذا مقاربــة النــوع. 

ويتوخــي هــذا البرنامــج التنمــوي الجهــوي الــذي تبلــغ كلفتــه اإلجماليــة فــي أفــق 2021 مــا يناهــز 19.5مليــار درهــم تحقيــق 

ضمــن  التشــغيل   إشــكالية  يضــع  واضــح  تنمــوي  نمــوذج  اقتــراح  خــالل  مــن  الشــغل  خلــق  فــي  املتمثلــة  الكبــرى  األهــداف 

االهتمامــات، وكذلــك تأهيــل وتنميــة العالــم القــروي مــن خــالل فــك العزلــة وتقويــة البنيــات التحتيــة والخدمــات، كمــا يراعــي 

هــذا البرنامــج الــذي تــم تســطيره فــي شــكل أوراش همــت الجوانــب االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة واإلشــكاالت التنمويــة 

املطروحة على مستوى الجهة.

التنمــوي  البرنامــج  وعمومــا، يســعى هــذا 

التــي  التنمويــة  الطفــرة  مواكبــة   إلــى  الجهــوي 

امللكيــة  املبــادرة  نتيجــة  الشــرق  جهــة  تعرفهــا 

جاذبيــة  تحســين  إلــى  يهــدف  كمــا  الســامية، 

باملرافــق  مدهــا  خــالل  مــن  القرويــة  املجــاالت 

الطــرق  وتهيئــة  وإنجــاز  الضروريــة  والتجهيــزات 

واملســالك. 

ج- الدراسة املتعلقة بجرد التراث املبني  

أعــدت الوكالــة الحضريــة لوجــدة خــالل 

التــراث  بجــرد  املتعلقــة  الدراســة   2019 ســنة 

الدراســة  هــذه  وتنــدرج  تدخلهــا،  بمجــال  املبنــي 

ورد  الحفــاظ  إلــى  الراميــة  التوجهــات  إطــار  فــي 

االعتبــار للتــراث املبنــي الغنــي واملتنــوع )القصبات  
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والقصــور واألنســجة القديمــة والبنايــات األثريــة والتاريخيــة ...(. كمــا تهــدف هــذه الدراســة إلــى جــرد وتشــخيص التــراث املبنــي 

انطالقــا مــن تحليــل وبحــث دقيــق عــن كل مــا هــو أثــري وتاريخــي مــع اقتــراح مــا مــن شــأنه تثمينــه ورد االعتبــار لــه.

  وتجــدر اإلشــارة فــي هــذا اإلطــار، إلــى انــه قــد تمــت املوافقــة علــى املرحلــة األولــى مــن الدرســة »مرحلــة التحليــل والبحــث 

عــن نوعيــة التــراث«، كمــا تــم عقــد ورشــات إقليميــة علــى مســتوى عمالــة وجــدة أنجــاد وأقاليــم بــركان وتاوريــرت وجــرادة وفجيــج 

مــن طــرف مكتــب الدراســات، حيــث فتــح نقــاش عــام فــي إطــار املنظومــة املحليــة والجهويــة حــول مخرجــات الدراســة وكــذا 

االقتراحــات الكفيلــة بتثميــن  املــوروث املبنــي، كمــا توجــد الدراســة التــي أنجــزت ألول مــرة علــى مســتوى كل الجماعــات الترابيــة 

فــي مرحلــة الجــرد وتحديــد مبــادئ التثميــن. 

3-  مواكبة الدراسات  االستشرافية اإلقليمية واملحلية

تندرج هذه العملية في إطار مواكبة الدراسات القطاعية واملوضوعاتية اإلقليمية واملحلية ذات الطابع االستشرافي 

والفيضانــات  املندمجــة  والتهيئــة  املســتدامة  بالتنميــة  املتعلقــة  والدراســات  اإلقليميــة  التنمويــة  كاملخططــات  التنمــوي، 

ودراســات التنقــل والنقــل وغيرهــا مــن الدراســات ذات الطابــع القطاعــي.  

وجدير بالذكر، ونظرا ألهمية هذه الدراســات في تكوين قاعدة معطيات مهمة حول العديد من اإلشــكاالت املرتبطة 

بالتعمير، فقد عرفت سنة 2019 تأطير ومواكبة مجموعة  من الدراسات موزعة حسب موضوعاتها على الشكل التالي: 

أ- البرامج التنموية اإلقليمة

- البرنامج التنموي املندمج إلقليم تاوريرت

إطــار  فــي  البرنامــج  هــذا  ينــدرج 

تاوريــرت،  إلقليــم  املندمجــة  التنميــة 

املمتــد  البرنامــج  هــذا  يهــدف  حيــث 

إلــى    2024 غايــة  إلــى   2020 مــن 

مــن  اإلقليــم  ومراكــز  مــدن  تأهيــل 

خــالل تطويــر البنيــات التحتيــة األساســية 

وفــك العزلــة عــن العالــم القــروي والتأهيــل 

والتجهيــزات  املرافــق  وإحــداث  الحضــري  

الضروريــة. 

إلقليــم  املندمــج  التنمــوي  البرنامــج  ويرتكــز 

: أساســية  محــاور  أربعــة  علــى  تاوريــرت 

تطوير القطاعات املنتجة ��

التأهيل الحضري ملدن ومراكز اإلقليم ��

تأهيل البنيات التحتية األساسية��

إحداث مرافق وتجهيزات القرب��

x� ،تطوير القطاعات املنتجة : ويتعلق األمر بقطاعات الفالحة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة
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وذلك من خالل استغالل اإلمكانيات الطبيعية التي يزخر بها إقليم تاوريرت واملتمثلة في وجود مساحات 

صالحة للزراعة وتجهيزات هيدروفالحية مهمة، وإمكانيات مهمة لتطوير الصناعة الغذائية ومنتوجات 

الصناعة التقليدية فضال عما يزخر به اإلقليم من مؤهالت سياحية طبيعية وثقافية وحضارية.

x� التأهيل الحضري ملدن ومراكز اإلقليم : تشمل هذه العملية تهيئة املحاور والطرق الرئيسية وتأهيل

األحياء الناقصة التجهيز بمدينة تاوريرت) 26 حيا ( وجماعة العيون سيدي ملوك) 22 حيا(، كما تهم تهيئة 

الساحات العمومية بكل من تاوريرت و دبدو، وتاهيل قصبة موالي إسماعيل بالعيونـ وتأهيل مدخل مركز 

سيدي شافي بجماعة لكطيطر.

x� تأهيل البنيات التحتية األساسية : ويتعلق األمر  بتثنية مداخل مدينة تاوريرت ومدخل مدينة العيون

سيدي ملوك في اتجاه تافوغالت، فضال عن تثنية قنطرة تاوريرت  وتأهيل الطرق القروية )مستكمار، سيدي 

لحسن، عين لحجر( باإلضافة إلى تزويد العالم القروي باملاء الصالح للشرب وشبكة الكهرباء.

x� افق وتجهيزات القرب : تهدف هذه العملية إلى تقوية البنية التحتية املرفقية بإحداث مرافق  إحداث مر

وتجهيزات القرب، حيث تهم  إحداث مستشفى إقليمي لتوسيع وتنويع العرض الصحي،وكذلك تقوية البنية 

الرياضية ببناء قاعاة متعددة الرياضات بتاوريرت والعيون ودبدو، فضال عن إنجاز مسار لسباق الدراجات 

بمدينة تاوريرت، كما تهم هذه العملية تقوية عرض التكوين املنهي  بجماعة العيون سيدي ملوك.
- البرنامج التنموي املندمج إلقليم جرادة

يرتكــز البرنامــج التنمــوي إلقليــم جــرادة، الــذي يتضمــن21 مشــروعا، حــول ثالثــة محــاور أساســية تتمثــل فــي التأهيــل 

الحضــري والبيئــي وتعزيــز التجهيــزات االجتماعيــة للقــرب وخلــق بديــل اقتصــادي عبــر الفالحــة والصناعــة وتشــجيع االســتثمار. 

ويندرج هذا البرنامج الذي رصد له غالف مالي بلغ 900 مليون درهم في إطار الرؤية التنموية لتأهيل إقليم جرادة.

وتجــدر اإلشــارة فــي هــذا اإلطــار إلــى الــدور املهــم الــذي لعبتــه الوكالــة الحضريــة لوجــدة ضمــن املنظومــة املحليــة إلنجــاح 

هــذا البرنامــج خاصــة فيمــا يتعلــق بمواكبتهــا ملناطــق التنشــيط االقتصاديــة علــى مســاحة 32 هكتــار بجماعــات جــرادة و عيــن 

بنــي مطهــر وتوســيت وكنفــوذة والتــي تشــكل أهــم مرتكــزات البرنامــج التنمــوي لإلقليــم. 

هــذا، وقــد عرفــت أشــغال إنجــاز البرنامــج التنمــوي إلقليــم جــرادة خــالل ســنة 2019 تقدمــا ملحوظــا خاصــة فيمــا 
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يتعلــق بأشــغال التهيئــة الحضريــة وتأهيــل البنيــة التحتيــة الطرقيــة وإحــداث املرافــق وتجهيــزات القــرب. 

ب- مواكبة الرؤية التنموية لوجدة الكبرى 2020 والرؤى التنموية اإلقليمية

واصلــت الوكالــة خــالل ســنة 2019 مواكبــة الرؤيــة التنمويــة لوجــدة الكبــرى 2020، مــن خــالل الدعــم التقنــي الــذي 

تقدمــه لفائــدة  الشــركاء املعنييــن بالتنفيــذ، مــن حيــث  االقتــراح والتصــور وتقديــم االستشــارة التعميريــة الالزمــة. 

وجديــر بالذكــر أن الرؤيــة التنمويــة لوجــدة الكبــرى فــي أفــق 2020  والتــي تتضمــن 116 مشــروعا  بكلفــة إجماليــة تصــل 

إلــى 4.3 مليــار درهــم تــروم تحقيــق أهــداف تنمويــة كبــرى تتمثــل فــي تعزيــز وتقويــة البنيــات التحتيــة وتأهيــل النســيج الحضــري 

والعمرانــي، وتحســين النقــل والتنقــل الحضــري، ودعــم القطــاع الريا�ضــي وتعزيــز البنيــات الصحيــة والتعليميــة والســياحية 

والثقافيــة وإنجــاز الفضــاءات الترفيهيــة  وتأهيــل الطــرق واملســالك باملناطــق الحدوديــة.

ج- الدراسات املرتبطة بالحماية من الفيضانات 

تنــدرج  هــذه الدراســات فــي إطــار  املخطــط الوطنــي للحمايــة مــن الفيضانــات، وفــي إطــار حمايــة املــدن والتجمعــات 

الحضريــة والقرويــة مــن األخطــار الناتجــة عــن التقلبــات املناخيــة، كمــا  تهــدف إلــى تجــاوز اإلشــكاليات املرتبطــة بالتمــدن 

الســريع وغيــر املعقلــن والــذي أنتــج واقعــا مجاليــا يطــرح الكثيــر مــن التحديــات علــى مســتوى تدبيــر مخاطــر الفيضانــات، وتهــم 

هــذه الدراســات تحديــد املناطــق املهــددة بالفيضانــات علــى مســتوى املــدن واملراكــز  وتحديــد اإلجــراءات الواجبــة للحمايــة مــن 

هــذه األخطــار مــع اقتــراح البدائــل املمكنــة إلعــادة إســكان قاطنــي املجــاالت املهــددة بالفيضانــات. 

وفــي هــذا الصــدد تواصــل الوكالــة الحضريــة مواكبتهــا لهــذه الدراســات فــي إطــار املنظومــة الجهويــة مــن خــالل املســاهمة 

فــي تحديــد املناطــق  املهــددة بالفيضانــات و مــد مكاتــب الدراســات بالوثائــق التعميريــة الالزمــة، وكــذا املشــاركة فــي تحديــد 

مناطــق إعــادة اإلســكان مــع تقديــم الدعــم التقنــي  الضــروري أثنــاء دراســة امللفــات.

د- الدراسات املرتبطة بالتأثير على البيئة 

والجهويــة،  املحليــة  املنظومــة  إطــار  فــي  بيئيــة  ثــالث دراســات   2019 خــالل ســنة  لوجــدة  الحضريــة  الوكالــة  واكبــت 

ويتعلــق األمــر بدراســات التأثيــر علــى البيئــة ملشــروع إحــداث ثمانيــة آبــار بتروليــة بالجماعــة الترابيــة معتركــة بإقليــم فجيــج، 
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ومشــروع تطويــر املحطــة الحراريــة لعيــن بنــي مطهــر بإقليــم جــرادة وكــذا مشــروع  إحــداث محطــة لتعبئــة الحمضيــات بالقطــب 

الفالحــي ببــركان، كمــا تواكــب كذلــك الدراســة املتعلقــة باملخطــط الجماعــي  للنفايــات املنزليــة واملماثلــة بتاوريــرت. وتهــدف هــذه 

الدراســات إلــى تحديــد االنعكاســات البيئيــة لهــذه املشــاريع وأثرهــا املباشــر علــى التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة واملجاليــة

ه- الدراسات املتعلقة بالتنمية املستدامة
- تهيئة واد ورطاس وواد اشراعة بإقليم بركان

 نظــرا ألهميــة املقاربــة البيئيــة فــي التخطيــط والتهيئــة العمرانيــة، أعلنــت الوكالــة الحضريــة لوجــدة عــن إنجــاز الدراســة 

البيئيــة واملشــهدية والتعميريــة املتعلقــة بتهيئــة واد اشــراعة وورطــاس بإقليــم بــركان والتــي ســيقوم بإعدادهــا مكتــب دراســات 

خــاص. 

وتهدف هذه الدراسة إلى إعادة إدماج هذا املجال في محيطه االقتصادي وخلق حركية تجارية مع إحداث فضاءات 

للترفيه في إطار يزاوج بين إدراج العنصر البيئي كمكون أسا�ضي واعتماد مبادئ التهيئة املتوازنة. 

كما سيمكن إعادة تشجير املنطقة من خلق منتزه، سيشكل استمرارية للحزام األخضر القائم. 

- تهيئة واد الناشف سيد امعافة بمدينة وجدة 

يتعلــق األمــر بمواكبــة إنجــاز الشــطر الثانــي مــن مشــروع تهيئــة وادي الناشــف وإســلي املمتــد فــي مجملــه علــى طــول 12 

كلــم، وذلــك بكلفــة إجماليــة بلغــت 118 مليــون درهــم بتمويــل مــن الفرقــاء املؤسســاتيين املعنييــن.

ويعرف املشــروع الذي يندرج في إطار الرؤية التنموية لوجدة الكبرى في أفق 2020 تقدما ملموســا في أشــغال التهيئة، 

كمــا يتضمــن إنجــاز عمليــات تهيئــة وفــق منظــور عمرانــي ومشــهدي متجــدد ومســتدام يجعــل مــن هــذه الفضــاءات الهامشــية 

مجــاالت خضــراء قابلــة للترفيــه والتنــزه. والصــور التاليــة توضــح وضعيــة تقــدم أشــغال الشــطر األول مــن املشــروع :
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و- الدراسة املتعلقة بإشكالية السكن غير القانوني بإقليم بركان

فــي إطــار رؤيتهــا املتجــددة لقضايــا التعميــر والبنــاء، وإيمانــا منهــا بــأن إيجــاد الحلــول للظواهــر الحضريــة  رهيــن باملعرفــة 

الدقيقــة باإلشــكاليات املطروحــة وكــذا العوامــل املســاعدة علــى بروزهــا، وعلــى اعتبــار أن ظاهــرة البنــاء غيــر القانونــي مــن 

الظواهــر الحضريــة التــي أصبحــت تــؤرق املنظومــة املحليــة والجهويــة، نظــرا لتكلفتهــا الباهضــة دون تحقيــق النتائــج املرجــوة، 

أعلنــت  الوكالــة الحضريــة لوجــدة  فــي إطــار املنظومــة املحليــة عــن إعــداد دراســة موضوعاتيــة حــول« إشــكالية الســكن غيــر 

القانونــي بإقليــم بــركان«  وذلــك وفــق مقاربــة جديــدة تقــوم علــى االستشــراف والبحــث امليدانــي، حيــث  ســيتم إنجازهــا علــى 

مرحلتيــن، األولــى تتعلــق بإجــراء بتشــخيص ميدانــي والثانيــة بتحليــل املعطيــات ووضــع الخالصــات. 

ز-الدراسات التعميرية واملشهدية
- ميثاق الهندسة املعمارية ملدينة وجدة

الوكالــة الحضريــة  املعماريــة ملدينــة وجــدة، واصلــت  الهندســة  بميثــاق  املتعلقــة  الدراســة  ونظــرا ألهميــة مخرجــات 

لوجــدة خــالل ســنة 2019  بمعيــة فرقائهــا الجهــود لبلــورة كيفيــات وإجــراءات تنفيــذ هــا علــى أرض الواقــع فــي شــكل تدخــالت 

عملياتيــة ســواء فــي إطــار دراســة امللفــات أو فــي إطــار عمليــات تهيئــة. 

-الدراسة التعميرية واملشهدية والهندسية للمحور الطرقي في اتجاه الحدود املغربية الجزائرية

تماشــيا مــع الرؤيــة التنمويــة لوجــدة 2020، ونظــرا لألهميــة الرياديــة ملدينــة وجــدة ضمــن الشــبكة الحضريــة الجهويــة 

فــي إعــداد دراســة مشــهدية وتعميريــة وهندســية   2019 الوكالــة الحضريــة لوجــدة خــالل ســنة  ألفيــة، انخرطــت  كحاضــرة 
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للمحــور الطرقــي فــي اتجــاه الحــدود املغربيــة الجزائريــة. 

  وتهــدف هــذه الدراســة والتــي تنطلــق مــن تشــخيص واقــع حــال هــذا املحــور الــذي يشــكل البوابــة الرئيســية للمدينــة فــي 

اتجــاه الفضــاء املغاربــي، إلــى إعــداد تصــور هند�ضــي وتعميــري لهــذا املحــور الطرقــي املهيــكل الــذي يعــرف حركــة عمرانيــة مهمــة 

ومتعــددة األشــكال.

 كمــا يعتبــر هــذا املحــور مجــاال لألنشــطة املرتبطــة باملطعمــة والترفيــه، ومنطقــة ذات رؤيــة عمرانيــة مســتقبلية ســواء فــي 

إطــار املخطــط املديــري للتهيئــة العمرانيــة أو فــي املخططــات التنمويــة وكــذا البرنامــج التنمــوي للمناطــق الحدوديــة. 

ح- تحيين برامج تنمية الجماعات 

باملــوازاة مــع ذلــك، ووعيــا منهــا بدورهــا كشــريك فــي التنميــة وتشــجيع االســتثمار، وانطالقــا مــن مهــام املواكبــة التقنيــة 

والقانونيــة التــي تقــوم بهــا الوكالــة الحضريــة لفائــدة شــركائها املؤسســاتيين، حرصــت هــذه األخيــرة علــى مصاحبــة الجماعــات 

الترابيــة فــي إعــداد وتحييــن برامــج عملهــا، حيــث وضعــت لهــذا الغــرض رهــن إشــارة الجماعــات املعنيــة الوثائــق واملعلومــات 

التعميريــة الالزمــة، وذلــك لتقاطــع هــذه البرامــج مــع مقتضيــات وثائــق التعميــر، ومــن منطلــق إيمانهــا بــأن وثائــق التعميــر هــي 

واملمكــن  الجماعــات  منــه مختلــف  تعانــي  الــذي  والخصــاص  الحاجيــات  وفــق  املبرمجــة  التنمويــة  العمليــات  مــن  مجموعــة 

ترجمتهــا علــى أرض الواقــع فــي إطــار برامــج عمــل الجماعــات.
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وتجــدر اإلشــارة فــي هــذا اإلطــار، إلــى الــدور الــذي تلعبــه الوكالــة الحضريــة لوجــدة فــي هــذا الشــأن، مــن خــالل التواجــد 

املســتمر فــي جميــع اللجــان املحدثــة لذلــك واملســاهمة فــي التصــور واالقتــراح وفقــا ملــا تقتضيــه مقتضيــات وثائــق التعميــر.

ط- الدراسة املتعلقة بإعداد خريطة القابلية للتعمير بإقليم بركان

تنــدرج فــي إطــار تفعيــل البرنامــج الحكومــي للتدبيــر املندمــج للمخاطــر الطبيعيــة، وتهــدف إلــى تحديــد املواقــع واملجــاالت 

القابلــة للتوســع العمرانــي وتجنــب املناطــق املهــددة بخطــر الكــوارث الطبيعيــة، ونظــرا ألهميــة هــذه الدراســة، فقــد عملــت 

الوكالــة علــى موافــاة املصالــح املركزيــة باملعطيــات الالزمــة إلعــداد النصــوص املرجعيــة فــي أفــق تتبعهــا إلعــداد خريطــة القابليــة 

للتعميــر .

ي - التنقل والنقل الحضري  بمدينة وجدة

يتعلــق األمــر بتنزيــل توجهــات التصميــم املديــري للتنقــل والنقــل الحضــري بمدينــة وجــدة،  حيــث تعمــل الوكالــة فــي إطــار 

اللجنــة املحليــة املحدثــة علــى تنزيــل وتتبــع املشــاريع املدرجــة فــي هــذا املوضــوع. 

ر- الدراسة املتعلقة بتصميم التجديد الحضري لشارع محمد الخامس بمدينة وجدة

تنــدرج هــذه العمليــة فــي إطــار تنفيــذ مقتضيــات املــادة 29 مــن القانــون رقــم 94-12 املتعلــق بالبنايــات املهــددة باالنهيــار 

وتنظيــم عمليــات التجديــد الحضــري وفــي إطــار مواكبــة الوكالــة الوطنيــة للتجديــد الحضــري فــي تنزيــل برنامجهــا. 

وتهــم هــذه العمليــة إنجــاز تصميــم التجديــد الحضــري لشــارع محمــد الخامــس بمدينــة وجــدة، حيــث  يشــمل مجــال 

الدراســة جــل املعالــم واملواقــع األثريــة والتاريخيــة علــى طــول شــارع  محمــد الخامــس  واملصنفــة كبنايــات ومعالــم تاريخيــة أو  

كثــرات وطنــي )البريــد ،بنــك املغــرب ،فنــدق املدينــة ،الكنيســة الكاتوليكيــة ،ســينما فوكــس ،فنــدق ســيمون، مســجدين ،ديريــن 

يهودييــن ،كنيســة وضريــح ســيدي زيــان(. 

وتجــدر اإلشــارة فــي هــذا اإلطــار، إلــى أن الوكالــة الحضريــة لوجــدة، قــد واكبــت هــذه العمليــة  وذلــك مــن خــالل  اقتــراح 

مجــال عمليــات التجديــد الحضــري تماشــيا مــع تصميــم تهيئــة وجــدة الكبــرى وكــذا امليثــاق املعمــاري ملدينــة وجــدة. 
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 كخالصــة يعتبــر التخطيــط االســتراتيجي التنمــوي مــن اآلليــات األساســية لتحديــد  آفــاق وأنســاق التنميــة علــى املدييــن 

املتوســط والبعيــد، إذ كلمــا كان التخطيــط اســتراتيجيا واستشــرافيا كلمــا كانــت الــرؤى واالســتراتيجيات واضحــة للمدبريــن 

املتوازنــة  وللتهيئــة  للمجــال  األمثــل  املناســبة لإلعــداد  القــرارات  املحلــي التخــاذ  او  الجهــوي  أو  الوطنــي  املســتوى  ســواء علــى 

للمجــاالت بمختلــف أشــكالها وخصوصياتهــا. 

ثانيا : التخطيط المجالي  

تنــدرج هــذه العمليــة فــي إطــار مواكبــة نمــو املجــاالت الترابيــة واســتباق التوســع العمرانــي، وتهــم إعــداد وثائــق التعميــر 

التنظيمــي ومختلــف الوثائــق ذات الصبغــة التقنيــة والقانونيــة كقــرارات تخطيــط حــدود الطــرق ومشــاريع تحديــد املراكــز 

فضــال عــن إعــداد تصاميــم التقويــم .

1-التخطيط العمراني
- إعداد وثائق التعمير التنظيمي

أ
ا

- مرتكزات ومقاربات اإلنجاز

حرصــت الوكالــة الحضريــة لوجــدة خــالل ســنة 2019  علــى مواصلــة تنزيــل مقاربتهــا املتجــددة فــي إعــداد وتحييــن  وثائــق 

التعميــر وفقــا للهــدف الثالــث مــن عقــدة األهــداف 2017-2021 واملتعلــق بوضــع سياســة حضريــة متجــددة، حيــث تتمحــور 

هــذه املقاربــة علــى  خمــس مرتكــزات أساســية هــي كالتالــي:

استغالل خالصات التخطيط االسترتيجي االستشرافي��

تراتبية املجاالت وتكامل وظائفها��

إدماج البعد البيئي في التخطيط��

إدماج مقاربة » تعمير املشاريع«��

مبدأ التوافق مع الفرقاء واملتدخلين األساسيين في ميدان التعمير      ��

ســواء  واالستشــرافي  االســتراتيجي  التخطيــط  يعــد   : االستشــرافي  االســترتيجي  التخطيــط  خالصــات  اســتغالل 

املحلي،اإلقليمــي، الجهــوي والوطنــي آليــة أساســية فــي توجيــه عمــل الوكالــة الحضريــة فــي ميــدان التخطيــط الحضــري،  حيــث 

تشــكل خالصــة الدراســات االستشــرافية )القطاعيــة منهــا أو ذات الطابــع االستشــرافي( محــددا أساســيا فــي توجيــه عمليــات 

التخطيط، حيث أن تقاطع التعمير مع إعداد التراب الوطني يجعل من الدراســة املتعلقة باملخطط الجهوي إلعداد التراب 

آليــة أساســية فــي توجيــه التدخــالت فــي ميــدان التعميــر،  كمــا أن التدخــل فــي املراكــز الصاعــدة يجــب أن يأخــد بعيــن االعتبــار 

الرؤيــة االســتراتيجية املتعلقــة بتنميــة هــذه املراكــز، إضافــة إلــى األخــذ بعيــن االعتبــار للدراســات املتعلقــة بالفياضنــات والتأثيــر 

علــى البيئــة والدراســات اإليكولوجيــة فضــال عــن دراســات التثميــن والحفــاظ علــى املــوروت الثقافــي والحضــاري والطبيعــي.

تراتبيــة املجــاالت وتكامــل وظائفهــا : يعــد هــذا املبــدأ مــن املرتكــزات األساســية فــي التخطيــط العمرانــي، حيــث أن أي 

دراســة حضريــة يجــب أن تأخــذ بعيــن االعتبــار تراتبيــة املجــاالت ودورهــا اإلشــعاعي والتأطيــري، وذلــك فــي إطــار تكريــس وتقويــة 

الترابطــات القائمــة بيــن املدينــة والقريــة ولتحقيــق تنميــة متوازنــة قائمــة علــى التكامــل الوظيفــي والرفــع مــن جاذبيــة وتنافســية 

املجــاالت.  

   إدمــاج البعــد البيئــي فــي التخطيــط : يعــد إدمــاج البعــد البيئــي مرتكــزا أساســيا فــي إعــداد وتحييــن وثائــق التعميــر، وذلــك 
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مــن منطلــق أهميــة هــذه املقاربــة فــي ضمــان اســتدامة املجــاالت ونموهــا بشــكل يمكــن مــن اســتغالل اإلمكانــات املتاحــة ويســاهم 

فــي الحفــاظ علــى ديمومتهــا واســتمراريتها، وفــي هــذا الصــدد تعمــل الوكالــة الحضريــة علــى اســتحضار هــذا البعــد األسا�ضــي 

ضمــن إعــداد وثائــق التعميــر، مــن خــالل الحفــاظ علــى املقومــات البيئيــة وبرمجــة مشــاريع مندمجــة مشــهدية وبيئيــة مــن شــأنها 

تكريــس البعــد البيئــي فــي التخطيــط الحضــري. 

إدمــاج مقاربــة “ تعميــر املشــاريع : فــي هــذا الصــدد، وانطالقــا مــن نتائــج الدراســات املنجــزة حــول تقييــم مــدى إنجــاز 

مقتضيــات التعميــر والتــي تبقــى ضعيفــة، تحــرص الوكالــة الحضريــة لوجــدة علــى تجــاوز املقاربــات التقليديــة فــي إنجــاز وثائــق 

التعميــر واملعتمــدة علــى مبــدأ التخصيــص وتحديــد قواعــد اســتعمال األرا�ضــي إلــى نهــج مقاربــة قائمــة علــى اقتــراح وبرمجــة 

مشــاريع مندمجــة ومتكاملــة وقابلــة للتنزيــل والتنفيــذ علــى أرض الواقــع فــي إطــار رؤيــة عمرانيــة متجــددة وواضحــة، مــن قبيــل 

املشــاريع الحضريــة، والبيئيــة فضــال عــن عمليــات التهيئــة املشــهدية والهندســية واملعماريــة. 

افــق مــع الفرقــاء واملتدخليــن األساســيين فــي ميــدان التعميــر : يشــكل هــذا املبــدأ مرتكــزا أساســيا فــي توجيــه  مبــدأ التو

تدخــل الوكالــة فــي ميــدان التخطيــط الحضــري، وذلــك مــن منطلــق أن وثيقــة التعميــر يجــب أن تكــون نتــاج مشــاورات وتنســيق 

دائــم بيــن الفاعليــن واملتدخليــن األساســيين فــي منظومــة التعميــر، فالتوافــق املحلــي بشــأن البرامــج املقترحــة واملزمــع إنجازهــا 

يشــكل فــي حذداتــه مؤشــرا مهمــا لتنفيذهــا وبالتالــي الرفــع مــن مؤشــرات اإلنجــاز.

-  املؤشرات األساسية في ميدان التخطيط العمراني

تتمثل أهم املؤشرات فيما يلي :

انتقال نسبة التغطية من %37 سنة 1997 إلى أزيد من %98 حاليا ؛��

تغطية 67 مدينة ومركز من أصل 68، مما يعني أن الشبكة الحضرية مزودة على األقل بوثيقة تعميرية مصادق ��

عليها؛

17 مدينة كبرى ومتوسطة  من أصل 17 تتوفر على تصميم تهيئة مصادق عليه، وهو مؤشر على أن التخطيط ��

العمراني يواكب الحركة العمرانية واالقتصادية؛ 

ارتفاع نسبة تحيين وثائق التعمير إلى ما يفوق%93 وهو ما يدل على نجاح املقاربة القائمة على مبادئ التوافق ��

والتشاور وتدبير القرب؛

%50 من وثائق التعمير أنجزت باإلمكانيات الذاتية للوكالة الحضرية لوجدة، كما أن %95 منها  تم تمويلها من ��

طرف الوزارة الوصية والوكالة الحضرية لوجدة، مما يؤشر على أهمية وثائق التعمير في توجيه االستثمار وخلق 

الثروة؛

  ارتفاع حضيرة وثائق التعمير إلى 114 وثيقة موزعة على 02 مخططات للتهيئة العمرانية و72 تصميما للتهيئة ��

و40 تصميما لنمو التكتالت العمرانية القروية، وهي حصيلة تراكمية مهمة تعكس حجم املجهودات املبذولة في 

ميدان التغطية بوثائق التعمير خالل العشريتين األخيرتين.

فتح أكثر من 16 ألف هكتار  للتعمير  مع برمجة  أزيد من 1000 هكتار كتجهيزات ومرافق عمومية. ��
- الحصيلة في ميدان التغطية بوثائق التعمير

عرفت ســنة 2019 تأطير17 وثيقة تعميرية موزعة على مخطط مديري للتهيئة العمرانية إلقليم بركان، 09 تصاميم 

تهيئــة و07 تصاميــم نمــو، وتهــم هــذه الوثائــق 31 جماعــة ترابيــة بمبلــغ إجمالــي قــدر ب11  مليــون درهــم، حيــث أعــدت الوكالــة 

الحضريــة 10 وثائــق بإمكانياتهــا الذاتيــة وذلــك بنســبةzz تصــل إلــى 59%. 
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تنفيــذ  2019 علــى  الجهــود خــالل ســنة  تركــزت    وقــد 

عقــدة  تنفيــذ  وكــذا  فرقائهــا  اتجــاه  عنهــا  املعبــر  االلتزامــات 

هــذا  فــي  تــم  حيــث  الوصيــة،  الــوزارة  مــع  املوقعــة  األهــداف 

اإلطــار املصادقــة علــى 06 وثائــق تعميريــة، حيــث يتعلــق األمــر 

بتصميــم تهيئــة مدينــة تاوريــرت وأهــل واد زا، حيــث أصبحــت 

عاصمــة اإلقليــم تتوفــر علــى وثيقــة تعميريــة متوافــق بشــأنها  

إطــار  فــي  العملياتيــة  التدخــالت  مختلــف  ينظــم  إطــارا  تشــكل 

يجمــع بيــن إثقــال املجــال بقواعــد اســتعمال األرا�ضــي وبرمجــة 

إنجــاز املرافــق والتجهيــزات العموميــة ذات اإلشــعاع اإلقليمــي. 

تهيئــة  تصميــم  عليهــا  املصــادق  الوثائــق  تهــم  كمــا     

مهمــة  وقانونيــة  تقنيــة  آليــة  يشــكل  والــذي  فجيــج،  جماعــة 

للتنظيــم ومواكبــة مشــاريع وبرامــج تثميــن املجــال الواحــي علــى 

مســتوى مدينــة فجيــج، باإلضافــة إلــى    تصميــم تهيئــة مركــز 

جماعــة  مركــز  نمــو  وتصاميــم  جــرادة   بإقليــم  عصفــور  رأس 

عيــن الصفــا بعمالــة وجــدة أنجــاد ومركــزي جماعتــي عبــو لكحــل 

فجيــج.  بإقليــم  وبومريــم 

هــذا، ونظــرا ملــا تكتســيه املــدن الوســيطية مــن أهميــة ضمــن الشــبكة الحضريــة الجهويــة مــن حيــث التأطيــر املجالــي، 

ضاعفــت الوكالــة الحضريــة جهودهــا لتســريع مســطرة دراســة تصميــم تهيئــة عيــن بنــي مطهــر وجــزء مــن بنــي مطهــر بإقليــم 

مرحلــة  فــي  حاليــا  يوجــد  والــذي  جــرادة 

االستشــارات القانونيــة فــي أفــق إخضاعــه 

ملسطرة املصادقة. 

وتصاميــم  كيــل  بنــي  مركــز  تهيئــة  تصميــم  دراســة  مســطرة  مــن  ســرعت  كمــا   

نمــو مركــزي معتركــة وأنــوال بإقليــم فجيــج وكــذا تصميــم تهيئــة بوغريبــة بإقليــم بــركان 

وتصميــم نمــو مركــز أوالد ســيدي عبــد الحاكــم بإقليــم جــرادة فــي أفــق إخضاعهــا ملرحلــة 

االستشــارات القانونيــة، فــي حيــن كثفــت مــن مشــاوراتها مــع املنظومــة املحليــة لتســريع 
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تحييــن تصاميــم تهيئــة مراكــز جماعــات فــزوان ورســالن والعتامنــة وفــق توجهــات املخطــط املديــري للتهيئــة العمرانيــة إلقليــم 

بــركان.

هــذا وانســجاما مــع هــذه الحصيلــة، تكــون الوكالــة الحضريــة قــد حققــت نســبة إنجــاز مهمــة شــارفت 90 % مــن عقــدة 

األهــداف 2019  املوقعــة مــع الــوزارة الوصيــة، األمــر الــذي يعكــس حجــم املجهــودات املبذولــة مــن طــرف هــذه املؤسســة  بمعيــة 

الفرقــاء فــي إطــار التوافــق والتشــاور. 

ونظرا ألهمية الدراسة املتعلقة باملخطط املديري للتهيئة العمرانية إلقليم بركان  والتي تشكل إطار إقليميا للتشاور 

بشــأن التوجهــات العمرانيــة الكبــرى لإلقليــم، واصلــت الوكالــة الحضريــة لوجــدة تأطيــر هــذه الدراســة التــي توجــد فــي مرحلــة 

توجهــات التهيئــة والتنميــة، والتــي ستشــكل مرجعــا أساســيا لتحييــن وثائــق التعميــر علــى مســتوى إقليــم بــركان.

وتهــدف هــذه الدراســة االستشــرافية التــي تنــدرج فــي إطــار الجيــل الجديــد مــن املخططــات املديريــة إلــى التوفيــق بيــن 

مفاهيــم »التنميــة والتهيئــة والحفــاظ« فــي إطــار توجهــات كبــرى تثمــن اإلمكانيــات الفالحيــة والســياحية التــي يتوفــر عليهــا إقليــم 

بــركان وتراعــي مكانتــه وموقعــه الجغرافــي ضمــن الخريطــة الجهويــة كصلــة وصــل بيــن الحاضــرة األلفيــة وجــدة وبيــن القطــب 

الصناعــي والخدماتــي الناظور-بنــي انصــار. 

وتســعى  وزارة إعــداد التــراب الوطنــي والتعميــر واإلســكان وسياســة املدينــة فــي إطــار توجهاتهــا الجديــدة إلــى تعميــم هــذا 

النــوع مــن الدراســات االستشــرافية التــي يطابــق مجــال دراســتها حــدود اإلقليــم،  حيــث ســيتم اإلعــالن عــن الصفقــة املتعلقــة 

2020 تماشــيا مــع مخطــط التنميــة املندمــج لإلقليــم  فــي أفــق ســنة  باملخطــط التوجيهــي للتهيئــة العمرانيــة إلقليــم جــرادة 

وانســجاما مــع التحــوالت املجاليــة التــي تعرفهــا املنطقــة, و الجــدول التالــي يبــن وضعيــة وثائــق التعميــر  إلــى غايــة 31 دجنبــر 

.2019
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 - النتائج املجالية واالقتصادية واالجتماعية للتخطيط العمراني

كان لعملية التخطيط العمراني نتائج إيجابية على الجوانب املجالية واالقتصادية واالجتماعية :

الجوانب املجالية : حيث مكنت وثائق التعمير من فتح أزيد من 16ألف هكتار كمناطق جديدة للتعمير مما ��

سيكون له األثر اإليجابي على تنظيم املجال العمراني في شكل عمليات تهيئة مندمجة و منظمة، وفي الحد من 

توسع املجاالت العشوائية فضال عن تأطير عمليات البناء.

 كمــا مكنــت مــن برمجــة إنجــاز شــبكة واســعة مــن الطــرق والشــوارع الداخليــة واملــدارات الدائريــة، ال�ضــيء الــذي كان لــه 

الوقــع اإليجابــي فــي هيكلــة املجــاالت الحضريــة والقرويــة والرفــع مــن جاذبيتهــا املجاليــة.

الجوانب االقتصادية :  حيث مكنت وثائق التعمير من برمجة العديد من األنشطة االقتصادية والحرفية ��

والصناعية والسياحية، مما سيوفر مما ال شك فيه قاعدة اقتصادية مهمة باملدن واملراكز الحضرية ستمكن 

من توفير فرص الشغل وتحقيق النجاعة الترابية.

 كمــا مكنــت مــن توفيــر قاعــدة الحتضــان املشــاريع االســتثمارية الكبــرى، وفــي هــذا اإلطــار تجــدر اإلشــارة إلــى مناطــق 

... التجاريــة والترفيهيــة  التنمويــة واملركبــات  التنشــيط االقتصــادي واملناطــق واألحيــاء الصناعيــة، واألقطــاب 

الجوانب االجتماعية : حيث مكنت وثائق التعمير من برمجة أزيد من 1000 هكتار كمرافق وتجهيزات، كما ��

ساهم تنفيذ مقتضياتها من إنجاز مرافق القرب )املدارس واملستوصفات ودور الشباب والنوادي النسوية ...( 

وكذا إحداث وإقامة التجهيزات الكبرى  ذات اإلشعاع اإلقليمي والجهوي، ال�ضيء الذي ال محالة سيساهم بشكل 

كبير في الرفع من جاذبية املجاالت وفي تحسين الظروف االجتماعية للساكنة وتقوية العرض الصحي والتعليمي. 

الجوانب املتعلقة بالتنمية املستدامة : إن إدماج املقاربة البيئية في إعداد وثائق التعمير كانت له نتائج إيجابية ��

في تحسين الجوانب البيئية، حيث أن اقتراح مشاريع مندمجة بيئية  ضمن وثائق التعمير من شأنه الحفاظ على 

املقومات الطبيعية واإليكولوجية مما سيحقق ال محالة استدامة املجاالت وتقوية املشهد العمراني والحفاظ 

على التراث الطبيعي وتثمينه خاصة ما يتعلق باملنتزهات واملحميات واملواقع اإليكولوجية والبيئية.

وتجــدر اإلشــارة، فــي هــذا اإلطــار، أن عمليــة التخطيــط الحضــري تواكبهــا إجــراءات قبليــة مهمــة تتمثــل فــي إجراءيــن 

أساســيين   :

x� افية : بوضع جدولة زمنية إلعداد الصور الجوية تأخذ بعين إعداد الصور الجوية والتصاميم الطبوغر

االعتبار برنامج العمل وكذا االلتزامات املعبر عنها اتجاه الفرقاء، فضال عن عملية تحيين وثائق التعمير 

املنتهية الصالحية، حيث عرفت سنة 2019 إنهاء أشغال 04 صور جوية على مساحة قدرت ب 11354 

هكتار.

x� تقييم مدى تنفيذ مقتضيات وثائق التعمير املنتهية الصالحية : حيث تهم هذه العملية القيام بجرد 

للمرافق والتجهيزات والطرق املبرمجة و كذا القائمة، وتهدف إلى  تنفيذ املقتضيات القانونية الجاري بها 

العمل والسيما أحكام املادة 28 من القانون رقم 12-90 املتعلق بالتعمير واملرتبطة باستعادة مالك األرا�ضي 

التصرف في األرا�ضي فور انتهاء اآلثار املترتبة عن إعالن املنفعة العامة تفاديا للنزاعات املحتملة. 

ب- إعداد قرارات التخطيط 

تنــدرج هــذه العمليــة فــي إطــار  تفعيــل مقتضيــات املــادة 32 مــن القانــون رقــم 90-12 املتعلــق بالتعميــر و كــذا أجــرأة 

مقتضيــات الدوريــة عــدد 475 الصــادرة بتاريــخ 05 مايــو 2003 بشــأن تفويــض االختصــاص فيمــا يخــص التأشــير علــى بعــض 
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القــرارات الجماعيــة املتعلقــة بالتعميــر، وتهــدف هــذه العمليــة إلــى تأطيــر الجماعــات فــي حالــة اتخــاذ قــرارات تخطيــط حــدود 

الطــرق العامــة أو قــرارات تخطيــط حــدود الطــرق العامــة املعينــة فيهــا األرا�ضــي املــراد نــزع ملكيتهــا ملــا تســتوجبه العمليــة.

كما تكت�ضي هذه العملية أهمية بالغة، حيث تمكن من تنفيذ مقتضيات وثائق التعمير خاصة فيما يتعلق بإحداث 

طرق جماعية أو ساحات أو مواقف عامة للسيارات أو إلى تغيير تخطيطها أو عرضها أو حذفها كال أو بعضا.

وقد عرفت سنة 2019 تأطير و إبداء الرأي في  خمسة وعشرين 25 مشروعا .

ولهــذا الغــرض تقــوم الوكالــة الحضريــة لوجــدة بمواكبــة املجالــس الجماعيــة فــي فهــم املقتضيــات القانونية والتنظيمية 

املعمــول بهــا،  مــع  تقديــم جميــع االستشــارات التقنيــة فــي املوضــوع واملقــررة بمقت�ضــى القانــون واملتمثلــة فــي مطابقــة مشــروع 

القــرار لوثيقــة التعميــر املعمــول بهــا والتأشــير علــى مشــروع القــرار وكــذا التصميــم امللحــق بــه فضــال عــن مواكبــة املجلــس فــي 

مســطرة املصادقــة علــى هــذه القــرارات.

2- التخطيط املرجعي االستدراكي

 تهم هذه العملية  إعداد تصاميم تقويم االحياء الناقصة التجهيز، حيث تندرج هذه العملية ذات البعد االجتماعي 

فــي إطــار التعميــر االســتدراكي، كمــا تهــدف إلــى إعــادة إدمــاج املجــاالت الهامشــية وتمكينهــا مــن اآلليــات التقنيــة الالزمــة إلقامــة 

التجهيــزات ومختلــف الشــبكات  والبنيــات التحتيــة األساســية.  

أ- الحصيلة

 عرفــت ســنة 2019 إعــداد 30 تصميمــا تقويميــا، حيــث تمــت املصادقــة علــى 07 منهــا فــي حيــن توجــد 07 تصاميــم فــي 

طــور املصادقــة و16 تصميمــا فــي طــور الدراســة.

   وتجــدر اإلشــارة فــي هــذا اإلطــار إلــى أن الحصيلــة التراكميــة لعمليــة التقويــم منــذ بــدء العمليــة قــد بلغــت 421 تصميمــا 

تقويميــا بمســاحة إجماليــة فاقــت 3970 هكتــارا، حيــث اســتفاذت منهــا ســاكنة بلغــت أزيــد مــن 620 ألــف نســمة.

 ويوضح الجدول التالي التوزيع املجالي للتصاميم املنجزة منذ بدء العملية.

العمالة أو اإلقليم
التصاميم املنجزة إلى 
غاية31 دجنبر 2019

عدد السكان 
املساحة بالهكتاراملستفيدين

1612570061481.02وجدة أنكاد

86143132803.3بركان

3176062344.6تاوريرت

4873667351.69جرادة

951258401006.46فجيج

4216757073987.07املجموع

ب - النتائج املباشرة لعملية التقويم 

كان لعملية التقويم نتائج إيجابية ملموسة همت الجوانب االجتماعية واالقتصادية واملجالية.
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على املستوى املجالي 

 مكنــت عمليــة التقويــم مــن التســوية العمرانيــة ملســاحة إجماليــة 

شــارفت 4000 هكتــار، ومــن إنجــاز أشــغال البنيــة التحتيــة األساســية مــن 

طرقــات وتطهيــر والربــط بشــبكات املــاء والكهربــاء والتطهيــر الســائل. 

 كمــا مكنــت مــن إدمــاج الفضــاءات الهامشــية والعشــوائية ضمــن 

النســيج الحضــري املنظــم وتزويدهــا باملرافــق والتجهيــزات الضروريــة للقرب  

املالعــب  عــن  فضــال  والخضــراء  الحــرة  الفضــاءات  تهيئــة  برمجــة  مــع 

الرياضيــة واملركبــات السوســيوثقافية والرياضيــة، ممــا ســاهم بشــكل كبيــر 

جــودة  مــن  والرفــع  الهشاشــة  مــن  والحــد  املجاليــة  الفــوارق  تقليــص  فــي 

الخدمات الحضرية األساسية. 

على الصعيد االجتماعي 

فــي  باألســاس  تمثلــت  مهمــة  نتائــج  التقويــم  لعمليــة  كان 

الحضــري  النســيج  ضمــن  نســمة  ألــف   620 مــن  أزيــد  إدمــاج 

مــن  الســاكنة  عيــش  ظــروف  تحســين  فــي  ســاهم  ممــا  املنظــم، 

خــالل تقريــب الخدمــات منهــا وتمكينهــا مــن املرافــق والتجهيــزات 

تعليتهــا وفــق  أو  بنــاء مســاكنها  بإمكانهــا  الضروريــة، كمــا أصبــح 

العمــل.  بهــا  الجــاري  واملســاطر  القوانيــن 

على املستوى االقتصادي

التجاريــة  الحركــة  تنشــيط  فــي  التقويــم  ســاهمت عمليــة 

مــواد  تجــارة  عرفــت  حيــث  التقويــم،  عمليــة  موضــوع  باألحيــاء 

ملحوظــة.  انتعاشــة  املهيكلــة  باملجــاالت  البنــاء 

مــن  الترابيــة  العمليــة الجماعــات  هــذا وقــد مكنــت هــذه 

تحســين مداخيلهــا نتيجــة اســتخالص مقابــل الخدمــات التــي تقدمهــا، حيــث تجــدر اإلشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى أن  حوالــي 30% 

مــن طلبــات البنــاء املدروســة مقدمــة  فــي األحيــاء  املهيكلــة.

  مــن جانــب آخــر وارتباطــا بهــذا املوضــوع، مكنــت عمليــة التقويــم مــن الشــروع فــي التســوية العقاريــة لبعــض أحيــاء 

الســكن الناقــص التجهيــز، رغبــة فــي تمكيــن األســر مــن الرســوم العقاريــة ال�ضــيء الــذي ال محالــة ســيكون لــه األثــر اإليجابــي علــى 

املواطــن ملــا لرســوم التمليــك مــن قيمــة اقتصاديــة وعقاريــة، حيــث تشــكل ضمانــة حقيقيــة للملكيــة وضامــن أسا�ضــي اتجــاه 

األبنــاك واملؤسســات االئتمانيــة، وهــذا مــا ســينعكس إن تــم االنخــراط فــي التســوية العقاريــة علــى تحســين املشــهد العمرانــي 

وتقويــة قدرتــه التنافســية، كمــا سيشــكل مــوردا ماليــا إضافيــا للجماعــات الترابيــة. 
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ج- اإلجراءات املواكبة لعملية التقويم
التحديد على مستوى وثائق التعمير

تهــدف هــذه العمليــة إلــى مواكبــة عمليــة 

الحضريــة  الوكالــة  تحــرص  حيــث   التقويــم، 

التخطيــط  مســتوى  علــى  فرقائهــا  بمعيــة 

العمرانــي علــى إدمــاج األحيــاء الناقصــة التجهيــز 

وفــق رؤيــة مســتقبلية وتحديــد متوافــق بشــأنه 

وذلــك مــن أجــل تســهيل عمــل اللجــان التقنيــة 

وتيســير عمليــة دراســة امللفــات داخــل التحديــد 

املقتــرح بوثائــق التعميــر مــن جهــة، وتفاديــا ألي  

توســعات مســتقبلية غيــر متحكــم فيهــا مــن جهــة 

أخــرى. 

إعطــاء  إلــى  العمليــة  هــذه  تهــدف  كمــا  

ملــا  العامــة  املنفعــة  وطابــع  القانونيــة  الصبغــة 

خضــراء. ومســاحات  حــرة  وفضــاءات  طــرق  و  ومرافــق  تجهيــزات  مــن  التقويــم  تصاميــم  ضمــن  برمجتــه  تمــت 

تحديد الدوائر والدواوير بالعالم القروي

تأتــي هــذه العمليــة فــي إطــار مواكبــة عمليــة البنــاء بالعالــم القــروي خاصــة باملجــاالت التــي تعــرف جنوحــا نحــو االســتقرار 

وغيــاب الوثائــق املرجعيــة لدراســة امللفــات، وبالدواويــر التــي تعــرف عمليــات بنــاء غيــر مؤطــرة. وتهــدف هــذه العمليــة إلــى العمــل 

فــي إطــار املنظومــة املحليــة مــن أجــل القيــام بتحديــد متوافــق بشــأنه لهــذه الدواويــر واملجــاالت علــى أساســه ســيتم تســليم 

رخــص البنــاء. 

وفــي هــذا اإلطــار، شــرعت الوكالــة الحضريــة لوجــدة وفــي إطــار مــن التوافــق مــع املنظومــة املحليــة علــى مســتوى إقليــم 

فجيــج فــي إنجــاز هــذا العمــل- الــذي يقــوم علــى جــرد دقيــق للدواويــر واملجــاالت املتوافــق بشــأنها- والــذي سيشــمل الجماعــات 
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الترابية ذات الطابع القروي في أفق تعميمها على باقي النفوذ الترابي، وذلك سعيا منها للتوفر على الوثائق التقنية املرجعية 

لدراســة طلبــات البنــاء. 

3- مواكبة الوثائق ذات الصبغة القانونية

تهم هذه العملية املواكبة في تحديد املراكز وكذا تأطير عملية التحديد الترابي  للجماعات

أ- مواكبة عملية تحديد املراكز

الجماعــات  لفائــدة  التقنيــة  للدعــم واملســاعدة  كآليــة  الحضريــة  الوكالــة  تفعيــل دور  إطــار  فــي  العمليــة  هــذه  تنــدرج 

الحضريــة. املــدارات  توســعة  وكــذا  الجماعــات  مراكــز  تحديــد  مشــاريع  إعــداد  فــي  القانونيــة  ومواكبتهــا  الترابيــة 

كمــا تهــدف هــذه العمليــة إلــى مواكبــة نمــو الجماعــات الترابيــة وفــق نظــرة مســتقبلية تأخــذ بعيــن االعتبــار التطــور 

االقتصــادي والديموغرافــي والعمرانــي والتحــوالت  املجاليــة التــي تعرفهــا هــذه الوحــدات اإلداريــة والتــي تســتدعي إمــا إحــداث 

مراكــز محــددة الســتخالص نفقــات ومقابــل الخدمــات املقدمــة للمواطنيــن  أو توســعة مــدارات الجماعــات الحتــواء وضبــط 

بقــرارات  املتعلقــة   الجماعيــة  القــرارات  بعــض  اتخــاذ  فــي  الترابيــة  الجماعــات  هــذه  عــن مواكبــة  العمرانــي، فضــال  التوســع 

تخطيــط حــدود الطــرق العامــة.

ب- تأطير عملية التحديد الترابي للجماعات

تطبيقــا ألحــكام الظهيــر شــريف رقــم 1.13.74 صــادر فــي 18 مــن رمضــان 1434 )27 يوليــو 2013( بتنفيــذ القانــون رقــم 

131.12 املتعلــق بمبــادئ تحديــد الدوائــر الترابيــة للجماعــات الترابيــة وبنــاء علــى دوريــة الســيد وزيــر الداخليــة عــدد 1179 

بتاريــخ 21 فبرايــر 2017حــول تعييــن الحــدود الترابيــة للجماعــات و تبعــا لرســائل الســيد والــي جهــة الشــرق عامــل عمالــة وجــدة 

أنجــاد والســادة عمــال أقاليــم بــركان وتاوريــرت وجــرادة وفجيــج، فقــد انخرطــت الوكالــة الحضريــة لوجــدة خــالل ســنة 2019 

بفعاليــة وبــكل إمكانياتهــا البشــرية واللوجيســتيكية باملواكبــة فــي إعــداد مشــاريع التحديــد الترابــي للجماعــات ال ســيما بتــراب 

عمالــة وجدة-أنجــاد وإقاليــم بــركان وتاوريــرت وجــرادة وفجيــج وذلــك وفقــا للمقتضيــات القانونيــة والتنظيميــة الجــاري بهــا 

العمــل حيــث تقــوم بفحــص تقنــي لشــروع التصــور املقتــرح وضبــط اإلحداثيــات املقترحــة.

4- مواكبة مشاريع التهيئة والتأهيل الحضري

مــوازاة مــع ذلــك، تواكــب الوكالــة الحضريــة مشــاريع التهيئــة والتأهيــل الحضــري ملــدن ومراكــز نفوذهــا الترابــي، ســواء 

املنجــزة فــي إطــار اتفاقــي أو فــي إطــار برامــج عملياتيــة مندمجــة، وذلــك مــن خــالل املشــاركة فــي  عمــل اللجــان املكلفــة بتتبــع 

األشــغال ، فضــال عــن دعهــا التقنــي ملكاتــب الدراســات املكلفــة بإعــداد الدراســات  ومســاهمتها فــي االقتــراح والتصــور وعنــد 

االقتضــاء  إعــداد التصاميــم واآلليــات التقنيــة الضروريــة إلعــداد التركيبــة املاليــة املتعلقــة باإلنجــاز .

وقــد عرفــت ســنة 2019 مواصلــة الوكالــة تأطيــر مشــروع التأهيــل الحضــري ملدينــة جــرادة والبالــغ كلفتــه 347 مليــون 

درهم، حيث يهم هذا املشــروع تأهيل وتهيئة الشــوارع والســاحات واملســاحات الخضراء والفضاءات الحرة فضال عن تأهيل 

الســكن الناقــص التجهيــز.

 مــوازاة مــع ذلــك، واكبــت الوكالــة فــي إطــار املنظومــة املحليــة والجهويــة،  مشــروع التأهيــل الحضــري لجماعتــي توســيت 

وعيــن بنــي مطهــر والبالغــة كلفتهمــا علــى التوالــي 136 مليــون درهــم و 126 مليــون درهــم  .
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ووعيــا منهــا بضــرورة إنتــاج فضــاءات عمرانيــة اندماجيــة وإنتاجيــة وتضامنيــة، مافتئــت الوكالــة تقــدم الدعــم الــالزم 

لتنفيــذ العمليــات املدرجــة فــي إطــار مشــاريع التأهيــل الحضــري ملــدن وتجمعــات عمالــة وجــدة أنــكاد وأقاليــم بــركان وجــرادة 

وتاوريــرت وفجيــج وذلــك بغيــة تحقيــق النجاعــة الترابيــة واســتدامة املجــاالت.

وكخالصــة، يبقــى التخطيــط العمرانــي و املرجعــي  التنظيمــي األداة األساســية  التــي يجــب أن تنبنــي عليهــا  السياســات 

العموميــة  لوضــع اســتراتيجيات تنمويــة منســجمة وفعالــة وقابلــة للتنفيــذ علــى أرض الواقــع فــي شــكل رؤى وعمليــات متكاملــة، 

تــروم تحقيــق أهــداف اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة وبيئيــة، مــن جهــة خدمــة للمواطــن ومــن جهــة أخــرى لتجــاوز أزمة املدينة 

غيــر القــادرة علــى تحقيــق وتوفيــر الوظائــف األساســية  مــن شــغل ونقــل وعمــل وســكن.

المحور الثاني : التدبير الحضري ومواكبة االستثمار

تهــم هــذه العمليــة دراســة ملفــات البنــاء والتجزئــات العقاريــة وإحــداث املجموعــات الســكنية وتقســيم العقــارات، كمــا 

تعنــى بمواكبــة املشــاريع االســتثمارية والتنمويــة فضــال عــن القيــام بمهــام التوجيــه واإلرشــاد.

 وتتــم هــذه العمليــة عبــر مداخــل وآليــات  أساســية تتمثــل فــي الشــباك الوحيــد واللجــان العامليــة لرخــص التعميــر وفــي 

إطــار آليــة اللجنــة الجهويــة املوحــدة لالســتثمار.

وقبــل تقديــم الحصيلــة فــي ميــدان التدبيــر الحضــري ومواكبــة االســتثمار، تجــدر اإلشــارة إلــى أن الوكالــة الحضريــة 

لوجــدة قــد واكبــت خــالل ســنة 2019 إصــالح املنظومــة املتعلقــة باالســتثمار والتعميــر وال ســيما القانــون رقــم 47-18 املتعلــق 

بإحــداث املراكــز الجهويــة لالســتثمار وإحــداث اللجــان الجهويــة املوحــدة لالســتثمار والــذي أســس آلليــة قانونيــة جديــدة 

للتعامــل مــع ملفــات االســتثمار واالســتثناء فــي ميــدان التعميــر، وكــذا الضابــط العــام للبنــاء فــي صيغتــه الجديــدة والــذي حــدد 

كيفيــات وشــكليات منــح رخــص التســوية واإلصــالح والهــدم الجزئــي والكلــي، فضــال عــن مواكبتهــا للمنصــة اإللكترونيــة ‘رخــص’ 

والتــي ســتمكن مــن التدبيــر الرقمــي للملفــات.  

كما عرفت ســنة 2019  تنظيم لقاءات وعقد اجتماعات تواصلية مع املنظومة املحلية واإلقليمية بشــأن الترخيص 

بالبنــاء فــي العالــم القــروي، حيــث  ينــدرج هــذا فــي إطــار تكريــس مبــدأ التوافــق مــع املنظومــة املحليــة فيمــا يخــص القضايــا 

واإلشــكاليات التــي يطرحهــا تدبيــر امللفــات.

أوال: التدبير الحضري

1- املؤشرات الكبرى في ميدان التدبير الحضري
قراءة في املؤشرات

عرفــت ســنة 2019 دراســة 6913 ملفــا مقابــل 6794 ملفــا ســنة 2018، ممــا يفســر تراجــع واســتقرار مؤشــرات التدبيــر 

الحضــري خــالل الســنتين األخيرتيــن مقارنــة مــع بدايــة العشــرية الثانيــة حيــث ناهــز عــدد امللفــات املدروســة 10 ألــف ملــف. 

والرســم البيانــي التالــي يبيــن تطــور عــدد امللفــات خــالل الفتــرة املمتــدة مــن 1998 إلــى غايــة 2019.
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من خالل قراءة معطيات املبيان نسجل املالحظة التالية :

ثــالث  التدبيــر الحضــري بوجــود  تميــزت علــى مســتوى  قــد  الوكالــة الحضريــة لوجــدة،  مــن تواجــد  أن عشــرين ســنة 

أساســية: مراحــل 

مرحلة التأسيس والتي عرفت تصاعدا مستمرا في عدد امللفات حيث انتقل عدد امللفات من 246 ملفا إلى أزيد ��

من 4000 ملفا حيث يرجع ذلك إلى املجهودات التي بدلت في إطار املنظومة املحلية للتجاوز إشكالية البناء غير 

القانوني، واالنخراط في عملية التقويم ؛

مرحلة التموقع ضمن املنظومة املحلية واإلقليمية والجهوية، حيث تعرف هذه املرحلة بمرحلة األوراش الكبرى، ��

نتيجة املبادرة امللكية السامية لتنمية جهة الشرق، وقد تميزت هذه املرحلة بالتصاعد املستمر لعدد ملفات 

البناء واالستثمار ليسجل سنوات 2010 و2011 و2012 أعلى مستوى له بأزيد من 10آالف ملف، حيث يعزى 

ذلك إلى التسهيالت والتحفيزات التي جاء بها قانون املالية لسنة 2010 في ميدان االستثمار العقاري؛  

املرحلة الثالثة عرفت تراجعا مستمرا في عدد امللفات، حيث استقر هذا العدد في السنوات األخيرة في حدود ��

7000 ملفا، حيث يعزى ذلك إلى تراجع االستثمار في امليدان العقاري وإلى الظرفية االقتصادية الصعبة، كما 

يرجع إلى كون السوق العقاري اليوم تعرف تضخما في اإلنتاج وضعفا في التسويق مما انعكس بشكل أو بآخر 

على حركية البناء، هذا باإلضافة إلى وقف عملية الترخيص فوق أراض الجموع  ببعض األحياء موضوع إعادة 

الهيكلة تنفيذا ملقتضيات الدورية رقم 40 الصادرة بتاريخ 25 أكتوبر 2017 واملتعلقة بتسليم شواهد االستغالل 

أوالشواهد اإلدارية للعقارات الجماعية.
النتائج املباشرة للتدبير الحضري

علــى الرغــم مــن اســتقرار عــدد املشــاريع املدروســة خــالل ســنة 2019، فقــد كان لهــا األثــر اإليجابــي علــى املســتويات 

واملجاليــة. واالجتماعيــة  االقتصاديــة 

علــى املســتوى االقتصــادي : فقــد ناهــز حجــم االســتثمارات بقطــاع العقــار 4.9 مليــار درهــم، ممــا خلــق حركــة تجاريــة 

مهمــة مرتبطــة بتســويق مــواد البنــاء وإنجــاز مشــاريع تجاريــة وســياحية وحرفيــة وصناعيــة ومناطــق لألنشــطة مــدرة للدخــل 



الدورة التاسعة عشر للمجلس اإلداري للوكالة الحضرية لوجدة

 حصيلة عمل الوكالة الحضرية لوجدة برسم سنة 2019

38

ومســاهمة فــي خلــق الثــروة؛  

علــى املســتوى االجتماعــي : فقــد مكنــت املشــاريع املدروســة مــن  توســيع العــرض الســكني وتنويعــه ليشــمل مختلــف 

الشــرائح االجتماعيــة، كمــا ســاهمت فــي  توفيــر مــا يناهــز 6 مالييــن يــوم عمــل؛

علــى الصعيــد املجالــي : كان لهــذه املشــاريع األثــر الكبيــر علــى املشــهدين املعمــاري والعمرانــي وذلــك ملــا وفرتــه مــن قيمــة 

هندســية وجماليــة مضافــة. كمــا مكنــت مــن تهيئــة  مســاحة ناهــزت 245 هكتــارا.

2- دراسة مشاريع البناء والتجزئات العقارية وتقسيم العقارات

بلــغ عــدد امللفــات املدروســة برســم ســنة 2019 مــا مجموعــه 6913 ملفــا  منهــا  5215 ملفــا بالعالــم الحضــري و1698 

بالعالــم القــروي، موزعــة علــى 4635  مشــروعا فــي إطــار املشــاريع الصغــرى و 2278 ملفــا فــي إطــار املشــاريع الكبــرى، كمــا تهــم 

6572 ملــف بنــاء و 119 ملــف إحــداث تجزئــة عقاريــة ومجموعــة ســكنية و 222 ملــف تقســيم، حيــث يوضــح الجــدول التالــي 

التوزيــع املجالــي لعــدد امللفــات املدروســة علــى صعيــد عمالــة وجــدة أنــكاد و أقاليــم بــركان و جــرادة وتاوريــرت و فكيــك.

مجموع العمالة أو اإلقليم
امللفات

افقامللفات حسب الطبيعة والوسط افقرأي مو تأجيل البترأي غير مو

الوسط 
الحضري

الوسط 
القروي

مشاريع 
صغرى

مشاريع 
كبرى

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

%1033%2528%32444489732271288989عمالة وجدة أنجاد

%572%1969%225315527016041649200089إقليم بركان

ليم جرادة
ٌ
%3011%2510%2631231401907320879إق

%193%6210%60748312424236552687إقليم تاوريرت

%234%6111%54626128526927746285إقليم فجيج

%2323%5969%69135215169822784635608588املجموع

التوزيع المجالي لعدد الملفات المدروسة
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وتجــدر اإلشــارة فــي هــذا اإلطــار إلــى  اســتقرار نســبة املوافقــة فــي حــدود 88 % ســنة 2019 ممــا يعكــس مســتو التوافــق 

والتجــاوب الــذي تحظــى بــه عمليــة دراســة امللفــات مــن طــرف جميــع املتدخليــن، حيــث بلغــت نســبة امللفــات املوافــق عليهــا 

6085 ملفــا مقابــل 596 ملفــا لــم يحظــى باملوافقــة لعــدم اســتجابتها للمعاييــر التقنيــة والقانونيــة املعمــول بهــا.

أ-   التجزئات واملجموعات السكنية

عرفــت ســنة 2019 دراســة  119 ملــف تجزئــة و إحــداث مجموعــات ســكنية وهــو نفــس العــدد الــذي تمــت دراســته 

ســنة 2018، حيــث يرجــع هــذا االســتقرار فــي مشــاريع التجزئــات املدروســة إلــى وفــرة العــروض الســكنية فــي إطــار التجزئــات 

املرخصــة ســابقا وكذلــك تراجــع االســتثمار فــي امليــدان العقــاري وصعوبــة الظرفيــة االقتصاديــة, ويوضــح الجــدول التالــي توزيــع 

هــذه املشــاريع و نوعيــة الوحــدات التــي ســتنتجها.

و اإلقليم
أ
نكادالعمالة ا

أ
�لمجموعفجيجتاوريرتجر�دةبركانوجدة �

عدد التجزائت و المجموعات السكنية الموافق 

47190602074عليها

2043----157641453بقع اقتصادية

عدد الوحدات 

المنتجة من 

خالل التجزائت 

و المجموعات 

السكنية

100----100--بقعسكن اجتماعي
842)*(------842شقق

30----30----بقع إلعادة اإلسكان
136------8848بقع للعمارات
98--------98بقع للفيالت

44------3509بقع للتجهيزات
-----------بقع لألنشطة االقتصادية

-----------بقع للسياحة
3293----263957183المجموع

785----6101669مبلغ �الستثمار�ت )مليون درهم(
113----100121�لمساحة بالهكـتار

* 842 شقة تدخل في إطار السكن االجتماعي بكلفة 250.000 درهم.
)**( 100 بقعة تدخل في إطار السكن االجتماعي بكلفة 250.000 درهم

)***( يتعلق األمر بمشروعين تعديليين تم احتسابهما من قبل

مــن خــالل اســتقراء معطيــات الجــدول أعــاله، يالحــظ تراجــع عــدد الوحــدات املنتجــة فــي إطــار التجزئــات املرخصــة، 

حيــث انتقــل هــذا العــدد مــن 7799 وحــدة ســنة 2018 إلــى 3293 وحــدة ســنة 2019، ممــا يعنــي أن عــدد كبيــر مــن امللفــات 

يتعلــق بملفــات تعديليــة لتجزئــات مصــادق عليهــا، كذلــك لــم تســلم البقــع االقتصاديــة املنتجــة مــن التراجــع حيــث لــم يتجــاوز 

2043 بقعــة ســنة 2019 مقابــل  4851 بقعــة ســنة 2018، ممــا يؤشــر علــى صعوبــة الظرفيــة االقتصاديــة وصعوبــة تســويق 

العــرض الســكني املتوفــر.

كمــا عــرف عــدد البقــع املخصصــة للعمــارات تزايــدا حيــث انتقــل مــن 106 بقعــة ســنة 2018 إلــى 136 ســنة 2019، 

ويرتبط هذا االستقرار بوفرة الطلب من هذا النوع من السكن في السوق العقاري، وتفضيل املواطنين للسكن االقتصادي 

بــدل امللكيــة املشــتركة، فــي حيــن اســتمر عــدد البقــع املخصصــة للفيــالت فــي التراجــع إذ انتقلــت مــن  514 بقعــة ســنة 2016 إلــى 

250 بقعــة ســنة 2017 إلــى 152 بقعــة ســنة 2018 لتســجل ســنة 2019 فقــط 98 بقعــة. 
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مقابــل ذلــك لــم يتــم ســنة 2019 إنتــاج أي بقعــة مخصصــة لألنشــطة االقتصاديــة والســياحية مقارنــة مــع الســنوات 

املاضيــة، حيــث يفســر ذلــك بتراجــع االســتثمارات الخاصــة فــي املياديــن االقتصاديــة والســياحية، ال�ضــيء الــذي ال محالــة كانــت 

لــه نتائــج ســلبية فــي تراجــع عــدد مناصــب الشــغل وركــود الحركيــة التجاريــة واالقتصاديــة. هــذا هــذا وقــد تراجــع كذلــك عــدد 

البقــع املخصصــة للتجهيــزات ليســتقر فــي 44 بقعــة ســنة 2019 مقابــل81 بقعــة ســنة 2018.

كمــا عرفــت البقــع املوجهــة للســكن االجتماعــي تراجعــا مقارنــة مــع ســنتي 2017 و2018، حيــث انتقــل عددهــا علــى 

التوالــي مــن  596 بقعــة إلــى 236 لتســجل ســنة 2019 مــا مجموعــه 100 فــي إطــار الســكن االجتماعــي 250 ألــف درهــم، كمــا 

عــرف كذلــك عــدد الشــقق املوجهــة للســكن االجتماعــي 250 ألــف درهــم تراجعــا ملحوظــا حيــث انتقــل مــن1934 شــقة ســنة 

2018 إلــى 842 شــقة ســنة 2019.

 وقــد انعكــس هــذا التراجــع فــي عــدد امللفــات، علــى املبلــغ االســتثماري املعبــئ والــذي تراجــع مــن 1334 مليــون درهــم ســنة 

2017 إلــى 1595 مليــون درهــم ســنة 2018 إلــى 785 مليــون درهــم ســنة 2019. 

ب-   مشاريع البناء

2018 حيــث تمــت  5858 ملفــا باملوافقــة مقارنــة  مــع ســنة  6572 مشــروعا حظــي منهــا  2019 دراســة  عرفــت ســنة 

املوافقــة علــى 5750 ملفــا، وذلــك بنســبة موافقــة وصلــت إلــى  %89، وهــذا مــا يفســر التجــاوب والتوافــق الــذي أصبــح يؤطــر 

عمــل اللجــان التقنيــة املكلفــة بدراســة امللفــات.

 و يوضح الجدول أسفله مشاريع البناء املدروسة حسب الطبيعة والغرض.

النسبة املئويةالعددطبيعة الوحدات

%490684سكن  اقتصادي
%1332.27فيال

%1342.28عمارة
%3686.28مرفق عمومي

%1632.78بناءات فالحية
%390.66مشاريع صناعية
%030.05مشاريع سياحية

%300.51مراكز تجارية
%020.03املبادرة الوطنية للتنمية البشرية

%800.36خدمات

        

الســكن  وحــدات  أن  أعــاله،  املعطيــات  مــن  يتبيــن 

االقتصــادي تحتــل الصــدارة فــي ترتيــب مشــاريع البنــاء املدروســة 

ب 4906 وحدة سكنية، وهو ما يعكس توجه املواطن نحو هذا 

املــادي ويســتجيب  يتما�ضــى ووضعــه  والــذي  الســكن  مــن  النــوع 

لحاجيــات األســر، يليــه  مشــاريع بنــاء املرافــق والتــي عرفــت تزايــدا 

2018 إلــى  228 مرفقــا ســنة  ملحوظــا حيــث انتقــل عددهــا مــن 

368 مرفقــا ســنة 2019، األمــر الــذي ســيكون لــه الوقــع اإليجابــي 
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علــى الرفــع مــن القــدرة االســتقطابية للمجــال وتحســين الخدمــات املقدمــة للمواطنيــن. فــي حيــن تراجــع صنــف العمــارات مــن 

184 مشــروع موافــق عليــه ســنة 2018 إلــى 134 مشــروعا ســنة 2019، ممــا يؤكــد صعوبــة تســويق العــرض الســكني املتوفــر 

فــي إطــار العمــارات، كمــا تراجــع صنــف الفيــالت مــن  149 مشــروعا ســنة 2018 إلــى 133 مشــروعا موافــق عليــه ســنة 2019، 

كمــا تمــت املوافقــة علــى 72 مشــروعا صناعيــا وســياحيا وتجاريــة، ممــا ســيكون لــه األثــر اإليجابــي علــى توفيــر فــرص الشــغل 

وتحســين جاذبيــة املشــهد العمرانــي, و للمقارنــة بيــن حصيلتــي ســنتي 2018 و 2019 نــورد الجــدول التالــي.

حصيلة سنة 2019حصيلة سنة 2018

مشاريع البناء
مشاريع التجزئات 

واملجموعات السكنية
مشاريع البناء

مشاريع التجزئات 
واملجموعات السكنية

64471216572119مجموع امللفات املدروسة

%896274*%5858%7864%575089امللفات املوافق عليها

5750779958583293الوحدات املنتجة

حجم االستثمار )مليون 
درهم(

491015954115785

254193132113املساحة بالهكتار

ج- مشاريع تقسيم العقارات

عرفت ســنة 2019 دراســة 222 ملفا متعلقا بمشــاريع تقســيم العقارات، حظي منها 153 ملفا باملوافقة وذلك بنســبة 

%69 مقارنة مع ســنة 2018 حيث تمت دراســة 226 ملفا، حظي منها 157 ملفا باملوافقة.

د- البناء بالعالم القروي
- اإلجراءات املواكبة لعملية الترخيص 

تنفيذا ملخرجات لقاء بن جرير بتاريخ 27 فبراير 2019 حول موضوع “التعمير واإلسكان بالعالم القروي”، وتماشيا 

مــع اإلســتراتيجية التواصليــة التــي تنهجهــا الوكالــة الحضريــة لوجــدة للتحســيس بأهميــة النهــوض بالعالــم القــروي وفــق مقاربــة 

تأخــذ بعيــن العتبــار   خصوصيــات هــذا املجــال ســواء علــى املســتوى املعمــاري أو االجتماعــي تحقيقــا للعدالــة املجاليــة وتعزيــز 

القــروي  بالعالــم  بالبنــاء  الترخيــص  2019 عمليــة  الوكالــة الحضريــة لوجــدة خــالل ســنة  البشــرية، واكبــت  التنميــة  ملســار 

عبــر تنظيــم لقــاءات علــى مســتوى مجالهــا الترابــي حــول موضــوع “البنــاء بالعالــم القــروي”، شــكلت فرصــة للفرقــاء لتــدارس 

الصعوبــات واإلكراهــات التــي يطرحهــا الترخيــص بالبنــاء فــي بعــض املجــاالت القرويــة، كمــا كانــت مناســبة للخــروج بمجموعــة 

مــن التوصيــات هــي كالتالــي:

تحديد الدوائر البعيدة غير الخاضعة لوثائق التعمير والتي ال تتوفر على تصاميم مرجعية لدراسة امللفات، ��

وذلك من أجل تحديدها وتزويدها بوثائق مرجعية للترخيص.

الحرص على تفعيل لجنة االستثناءات املنصوص عليها بمقت�ضى القوانين الجاري بها العمل ملنح استثناءات على ��

املساحة والعلو املسموح بهما.

  بدل مزيد من الجهود إلعمال مبادئ اليسر واملرونة في التعامل مع امللفات املعروضة سواء من حيث عدم ��

التشدد فيما يثبت امللكية و حول طبيعة وعدد الوثائق املطلوبة؛

 تفعيل آلية التأطير التقني واملعماري  لساكنة العالم القروي من خالل السهر على تنفيذ وتنزيل برنامج ��
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املساعدة املعمارية والتقنية بالعالم القروي.

وينــدرج تدخــل الوكالــة فــي هــذا الصــدد فــي إطــار تنفيــذ وتنزيــل الرؤيــة امللكيــة الســامية لتنميــة العالــم القــروي وتماشــيا 

املالئمــة  الشــروط  توفيــر  خــالل  مــن  القــروي  بالعالــم  الفالحــي  االســتثمار  مواكبــة  إلــى  الراميــة  العموميــة  السياســات  مــع 

لالســتقرار والحــد مــن الهجــرة القرويــة فــي اتجــاه املــدن واملراكــز الحضريــة.

- حصيلة دراسة امللفات بالعالم القروي

عرفــت ســنة 2019 دراســة 1698 مشــروعا بالعالــم القــروي وذلــك بزيــادة واضحــة عــن ســنة 2018 حيــث تمــت دراســة 

1330 ملفــا، وقــد وزعــت هــذه املشــاريع بيــن 1170 مشــروعا كبيــرا و 528 مشــروعا صغيــرا. كمــا عرفــت نســبة املوافقــة ارتفاعــا 

حيــث انتقلــت مــن %78 ســنة 2018 إلــى %83 ســنة 2019، حيــث يعــزى هــذا االرتفــاع إلــى تكريــس إعمــال مبــادئ التبســيط 

واملرونــة فــي التعامــل مــع ملفــات البنــاء بالعالــم القــروي. 

غيــر أن النســبة املتبقيــة مــن امللفــات  تبقــى مرتبطــة بملفــات ال تنســجم واملقتضيــات القانونيــة املعمــول بهــا باإلضافــة 

إلــى االســتحالة القانوينــة لدراســتها وإنجازهــا.

 والجدول التالي يبين عدد امللفات املدروسة بالعالم القروي باملجال الترابي للوكالة الحضرية لوجدة.

العمالة أو اإلقليم
مجموع 
امللفات

 امللفات حسب الطبيعة
والوسط

افق افقرأي مو آخر*رأي غير مو

 مشاريع
كبرى

 مشاريع
الصغرى

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

%112%4610%4484004839188عمالة وجدة أنجاد

%213%9013%70134535659084إقليم بركان

%1712%1914%1401221810474إقليم جرادة

%86%2621%12411959073إقليم تاوريرت

%186%3512%28518410123282إقليم فجيج

%754%21613%16981170528140783املجموع

)*(  إرجاع الملفات إلى الجماعات المعنية وتأجيل البت 

وجديــر بالذكــر أن أزيــد مــن 50 % مــن املشــاريع املوافــق عليهــا اســتفادت مــن االســتثناء  املقــرر بمقت�ضــى القانــون، 

كمــا أن املشــاريع املدروســة بالعالــم القــروي تتــوزع بيــن مشــاريع الســكن الفــردي واملشــاريع الفالحيــة والصناعيــة والســياحية 

والتجزئــات العقاريــة وتقســيم العقــارات وكذلــك املرافــق العموميــة والتــي ممــا ال شــك فيــه ســيكون لهــا األثــر اإليجابــي علــى 

تحســين ظــروف عيــش الســاكنة وتحســين الخدمــات العموميــة املقدمــة.

هــذا، واعتبــار ألهميــة املشــهد العمرانــي فــي تأثيــث املجــال الحضــري أو القــروي، لــم يقتصــر تدخــل الوكالــة الحضريــة 

عنــد دراســة وتدبيــر ملفــات البنــاء و التجــزيء وتقســيم العقــارات، وإنمــا شــمل كذلــك الجانــب الجمالــي واملشــهدي للمشــاريع، 
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الجوانــب  بعيــن االعتبــار  مــع محيطهــا وتأخــذ  اقتــراح واجهــات معماريــة موحــدة ومتجانســة  العمــل علــى  مــن خــالل  وذلــك 

الجماليــة واملقومــات الحضاريــة والثقافيــة وكــذا الخصوصيــات املحليــة، وذلــك مــن أجــل تحقيق التجانس املعماري وتحســين 

املشــهد العمرانــي.

3- مراقبةاألوراش 

 واصلــت الوكالــة الحضريــة لوجــدة خــالل ســنة 2019 مهــام التبليــغ واإلخبــار عــن املخالفــات فــي ميــدان التعميــر والبنــاء 

معــززة حضورهــا ضمــن اللجــان املحدثــة لهــذا الغــرض علــى مســتوى أقاليــم النفــوذ الترابــي للوكالــة الحضريــة لوجــدة. كمــا 

واصلــت عملهــا ضمــن فرقــة مراقبــة التعميــر بمدينــة وجــدة ومحيطهــا.

أ-   أشغال فرقة مراقبة التعمير 

  أسفرت تدخالت فرقة مراقبة التعمير عن القيام ب 1093 معاينة  في إطار تدخالتها امليدانية. 

ويوضح الجدول أسفله التوزيع الزمني لتدخالت ومعاينات فرقة مراقبة التعمير بمدينة وجدة ومحيطها القريب.

2016201720182019

100559095يناير

1034994102فبراير

1107782124مارس

997293145أبريل

816415466مايو

82629296يونيو

744616091يوليو

685310666غشت

74719372شتنبر

827613389أكتوبر

6312210573نونبر

601138874دجنبر

99686012911093املجموع

التوزيع الزمني لتدخالت ومعاينات فرقة مراقبة التعمير المرصودة خالل الفترة الممتدة ما بين 2019-2016
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وقــد مكنــت هــذه املعاينــات مــن رصــد 258 مخالفــة بمدينــة وجــدة ومحيطهــا تهــم 223 مخالفــة باملــدار الحضــري و35 

بالعالــم القــروي، حيــث توزعــت هــذه املخالفــات علــى الشــكل التالــي :

106 مخالفة تهم البناء بدون رخصة؛��

152 مخالفة تتعلق بعدم احترام التصاميم املعمارية املصادق عليها، وكذا بيانات رخصة البناء ؛��

والتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة، يتــم توجيــه املخالفــات إلــى الســلطة املحليــة )ضابــط الشــرطة القضائيــة( قصــد تحريــر 

محاضــر املعاينــات وتحريــك املســطرة القضائيــة فــي حــق املخالفيــن طبقــا ملقتضيــات القانــون رقــم 12-66 املتعلــق بمراقبــة 

وزجــر املخالفــات فــي ميــدان التعميــر والبنــاء.

و باملوازاة مع ذلك،  تضطلع فرقة مراقبة التعمير بأنشطة أخرى تتمثل فيما يلي :

معالجة شكايات املواطنين ؛ ��

املشاركة في اللجان التقنية املكلفة باملعاينات والتتبع. ��
ب- االنخراط في  املنظومة الجديدة للمراقبة

 تنــدرج هــذه العمليــة فــي إطــار تنزيــل املســتجدات القانونيــة املتعلقــة بمنظومــة املراقبــة، حيــث يتمثــل تدخــل الوكالــة 

الحضريــة فــي هــذا اإلطــار فــي مســتويين إ ثنيــن:

حادي الجانب من طرف الوكالة ��
أ
و في إطار تدخل ا

أ
خبار عن �لمخالفات: حيث تتم هذه العملية في إطار لجان تقنية ا �لتبليغ و�الإ

نها 
أ
الحضرية لوجدة، وتهدف هذه العملية إلى إثارة االنتباه إلى المخالفات المرصودة في ميدان التعمير والبناء والقيام بالمتعين بشا

تفاديا لتطورها واستمراريتها؛ 

طار �لتبليغ من طرف ضباط �لشرطة �لقضائية : حيث تم في هذا اإلطار إعداد �� �ستغالل قاعدة �لبيانات �لمتوصل بها في �إ

فق تكوين قاعدة معلومات مشتركة بين 
أ
تطبيق إلكـتروني خاص بتدبير قاعدة البيانات المرتبطة بالمخالفات المرصودة، وذلك في ا

المتدخلين في منظومة المراقبة.
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وجدير بالذكر أن هذا التطبيق اإللكتروني قد مكن خالل سنة 2019 من تكوين قاعدة معلومات مهمة حول ��

املخالفات املرصودة بأقاليم تاوريرت وجرادة وفجيج وبركان، حيث وصل عدد املخالفات املسجلة 693 مخالفة، 

أزيد من %90 منها تتعلق بالبناء بدون رخصة, والجدول التالي يبين توزيع املخالفات املسجلة :  

املخالفات املسجلة

375إقليم بركان 

89إقليم جرادة

134إقليم تاوريرت

95إقليم فجيج

693املجموع

وتماشــيا مع املســتجدات التشــريعية الجديدة وال ســيما املرســوم رقم 2.18.577 باملوافقة على الضابط العام للبناء 

2.18.475  املتعلــق بإجــراءات وكيفيــات منــح رخــص اإلصــالح والتســوية والهــدم  فــي صيغتــه الجديــدة وكــذا املرســوم رقــم 

الصادريــن بتاريــخ 12 يونيــو 2019 واملنشــورين بالجريــدة الرســمية عــدد 6793 بتاريــخ 08 يوليــوز 2019، اتخــذت الوكالــة 

الحضريــة لوجــدة إجــراءات مواكبــة لعمليــة املراقبــة، ســيمكن هــذا التطبيــق مــن تكويــن قاعــدة معلومــات مشــتركة ال محالــة 

ســتمكن اللجــان التقنيــة فيمــا بعــد مــن تســهيل عمليــة التعامــل مــع ملفــات طلبــات رخصــة التســوية ووفقــا للشــروط املقــررة 

لذلــك.

التطبيق اإللكتروني الخاص بالمخالفات

كمــا انخرطــت بتوافــق مــع املنظومــة الجهويــة واإلقليميــة علــى اســتكمال عمليــات تحديــد املجــاالت التــي ســيتم فيهــا 

تقديــم عمليــات التســوية وال ســيما املناطــق الواجــب إخضاعهــا لعمليــة إعــادة الهيكلــة وفقــا ألحــكام القانــون رقــم 90-25 

املتعلــق بالتجزئــات العقاريــة وإحــداث املجموعــات الســكنية والقســمة. 
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ثانيا: مواكبة االستثمار

1-  مواكبة األوراش التنموية الكبرى

تنــدرج هــذه العمليــة فــي إطــار مواكبــة املشــاريع االســتثمارية، وتهــم املشــاريع الكبــرى املهيكلــة التــي أعطــى انطالقتهــا 

فــرص  الجهــوي وتوفيــر  املجــال  إلــى تحســين جاذبيــة  وأيــده، والهادفــة  الســادس نصــره هللا  امللــك محمــد  الجاللــة  صاحــب 

الشــغل وتنويــع فــرص وأنســاق التنميــة الجهويــة، حيــث تتمثــل هــذه املشــاريع فيمــا يلــي:

أ-القطب التكنولوجي بوجدة 

منــذ إحداثــه إلــى غايــة اليــوم، بلــغ عــدد املشــاريع املدروســة بالقطــب التكنولوجــي لوجــدة 64 مشــروعا توزعــت بيــن 

وبيــع  لعــرض  ووحــدات  لوجيســتيكية  تحتيــة  وبنيــات  والتبريــد  التحويــل  ووحــدات  التلفيــف  ومعامــل  اإلنتاجيــة  الوحــدات 

إلــى مجمــع املعرفــة...  التكويــن باإلضافــة  مــن املركبــات الخدماتيــة ومعاهــد  الســيارات وعــدد 

و يوفر هذا املشــروع قاعدة اقتصادية مهمة متنوعة مابين اللوجســتيك والخدمات املرحلة والتكنولوجيا النظيفة، 

إضافــة إلــى املرافــق الخدماتيــة والترفيهيــة، كمــا ســاهم هــذا املشــروع فــي هيكلــة املجــال املحيــط بــه مــن خــالل الربــط الطرقــي 

وتقويــة البنيــة التحتيــة الطرقيــة. 

ب- القطب الفالحي ببركان 

واصلــت الوكالــة الحضريــة لوجــدة خــالل ســنة 2019  مواكبتهــا للقطــب الفالحــي، حيــث أبــدت رأيهــا فــي ثالثــة مشــاريع، 

ويتعلــق األمــر بمشــروع تعليــب قنينــات العصيــر وامليــاه املعدنيــة واملشــروبات الغازيــة، ومشــروع بنــاء وكالــة تجاريــة فضــال عــن 

مشــروع يتعلــق بجمــع املنتوجــات الكميائيــة.

وقــد وصــل عــدد املشــاريع املدروســة إلــى غايــة اليــوم 34 مشــروعا، تتمثــل أساســا فــي  بنــاء مجموعــة مــن الوحــدات 

لالســتقبال. والتلفيــف وفضــاءات  التبريــد  واملراقبــة ووحــدات  البحــث  وكــذا مركــز  واإلداريــة  واإلنتاجيــة  الصناعيــة 

ج- مشروع املحطة السياحية للسعيدية 

 واصلــت الوكالــة الحضريــة لوجــدة ، بمعيــة فرقائهــا، مواكبــة مشــروع املحطــة الســياحية للســعيدية، وذلــك مــن اجــل 

بلــوغ األهــداف املحــددة، حيــث عرفــت املحطــة منــذ إحداثهــا إنجــاز العديــد مــن املشــاريع الســكنية،   إضافــة إلــى إنجــاز العديــد 
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مــن الوحــدات الفندقيــة، ال�ضــيء  الــذي الــذي كان لــه األثــر اإليجابــي فــي تقويــة الوظيفــة الحضريــة للمدينــة  وكــذا البنيــة 

التحتية الســياحية، حيث بلغت الطاقة االســتعابية املحققة 5636 ســريرا من مجموع 16905 كطاقة اســتيعابية متوقعة. 

كمــا كان لهــذا املشــروع، نتائــج إيجابيــة تمثلــت فــي خلــق رواج   تجــاري وســياحي باملدينــة، كمــا مكــن مــن توفيــر حوالــي 

2000 منصــب شــغل مــن أصــل 8000 منصبــا متوقعــا.

 Urbapole د-القطب الحضري لوجدة

واكبــت الوكالــة الحضريــة لوجــدة خــالل ســنة 

وجــدة،  ملدينــة  الحضــري  القطــب  مشــروع   2019

واملنطقــة  املحطــة  حــي  مشــروع  دراســة  تمــت  حيــث 

و)ب(. )أ(  باملنطقــة  الخدمــات  املتعــددة 

املشــهد  تحســين  إلــى  املشــروع  هــذا  يهــدف  و 

الحضــري للمدينــة األلفيــة عبــر عبــر تقويــة وظيفتهــا 

منــذ  املشــروع  عــرف  وقــد  والخدماتيــة،  الحضريــة 

بنــاء  بيــن   تتــوزع  مشــروعا   11 دراســة  إحداثــه 

إلــى   باإلضافــة  ومكاتــب  تجاريــة  ســكنية  مجموعــات 

الشــعبي  للبنــك  الرئي�ضــي  املقــر  و  القطــار  محطــة 

فضــال عــن تهيئــة الســاحات والفضــاءات الحــرة، كمــا ســاهم فــي هيكلــة املجــال املحيــط بــه عبــر الربــط الطرقــي بيــن أطــراف 

املدينــة.

ه- مشروع النصر بمدينة وجدة 

يعــرف املشــروع إلــى غايــة اآلن تقدمــا فــي نســبة اإلنجــاز، حيــث تــم منــذ انطــالق املشــروع إلــى غايــة متــم ســنة 2019 

دراســة 21 مشــروعا موزعــة بيــن بنــاء مجموعــات ســكنية اجتماعيــة بتكلفــة 250 ألــف درهــم مــن فئــة ســفلي بأربــع طوابــق، 

ومجموعــات ســكنية مــن فئــة ســفلي بســت طوابــق)Standing( باإلضافــة إلــى مدرســة وإعداديــة. 

بــأن أصبــح قطبــا إداريــا متميــزا يحتضــن مقــرات اإلدارات واملرافــق العموميــة الجهويــة، كمــا  ويتميــز هــذا املشــروع 

التهيئــة املتناســقة للشــوارع  والطــرق. أضفــى علــى املجــال رونقــا خاصــا وجماليــة مشــهدية، ســاهمت فيهــا 
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و- القطب الحضري لتاوريرت

يتعلــق األمــر بمشــروع القطــب الحضــري الواقــع غربــا علــى الطريــق الوطنيــة رقــم 6، علــى مســاحة 150 هكتــار، والــذي 

يهدف إلى تقوية الوظيفة الحضرية ملدينة تاوريرت عبر خلق قطب حضري يتوفر على جميع التجهيزات واملرافق الضرورية 

ويقــدم عرضــا ســكنيا متنوعــا مــن فيــالت وســكن اقتصــادي وســكن اجتماعــي وشــقق فــي إطــار مــن التناســق واالنســجام بيــن 

مكونــات املشــروع. كمــا يأخــذ املشــروع بعيــن االعتبــار مدينــة تاوريــرت كعاصمــة لإلقليــم وكــذا التجهيــزات الكبــرى املبرمجــة ذات 

اإلشــعاع اإلقليمــي والجهــوي )ملحقــة الجامعــة، املركــب الريا�ضــي، املنطقــة اللوجيســتيكية،....(.

وجديــر بالذكــر، أن الوكالــة الحضريــة لوجــدة تصاحــب املشــروع مــن خــالل التأطيــر التقنــي والقانونــي، حيــث تضــع 

لهــذا الغــرض رهــن إشــارة املنظومــة خبرتهــا مــن أجــل تحســين مكونــات املشــروع مــن خــالل الحــرص علــى إدمــاج املشــروع فــي 

النســق  العمرانــي العــام عبــر خلــق طــرق الولــوج وكــذا املســاحات الخضــراء والفضــاءات الحــرة .

2- دراسة ومواكبة املشاريع االستثمارية

تنــدرج هــذه العمليــة فــي إطــار مواكبــة االســتثمار، وتهــم دراســة ملفــات االســتثمار فــي غطــار اللجــان الجهويــة، فضــال عــن 

تقديــم مذكــرات املعلومــات والدراســة القبليــة للمشــاريع ومواكبــة الجماعــات واملصالــح الخارجيــة فــي إنجــاز املرافــق واإلدارات 

العموميــة، فضــال عــن املواكبــة التقنيــة  للمهنييــن وحاملــي املشــاريع.

أ-  املشاركة في  أشغال اللجنة الجهوية لالستثناء في ميدان التعمير

واصلــت الوكالــة الحضريــة لوجــدة عملهــا فــي إطــار اللجنــة الجهويــة لالســتثناء، املحدثــة بمقت�ضــى الدوريــة املشــتركة 

10098-31 الصــادرة بتاريــخ  6 يوليــوز2010، حيــث عرفــت ســنة 2019 دراســة 16 مشــروعا مقابــل67 مشــروعا ســنة 2018 

، حظــي منهــا 09 مشــاريع باملوافقــة املبدئيــة.

وقــد مكنــت هــذه املشــاريع مــن تعبئــة مبلــغ اســتثماري ناهــز 93 مليــون درهــم ، ومــن تعبئــة وعــاء عقــاري قــدر ب 10 

هكتــارات وتوفيــر 1200 منصــب شــغل.
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طبيعة المشاريع المدروسة في إطار اللجنة الجهوية لإلستثناء
العددطبيعة املشروع

01صحي

01صناعي

02مختلط

03خدماتي

02سياحي
09املجموع

ب- املشاركة في أشغال اللجنة الجهوية املكلفة ببعض العمليات العقارية واالستثمارية

أبدت الوكالة الحضرية خالل سنة 2019، في إطار اللجنة الجهوية املكلفة ببعض العمليات العقارية واالستثمارية، 

رأيهــا فــي 26 مشــروعا اســتثماريا بمجالهــا الترابــي  حظــي منهــا 12 مشــروعا باملوافقــة، فــي حيــن تــم رفــض 04 مشــاريع قيمــا تــم 

إرجــاء البــث فــي ملــف واحــد،  وقــد مكنــت هــذه املشــاريع مــن تعبئــة مبلــغ اســتثماري قــدر ب 149 مليــون و758 ألــف درهــم.

ج- املشاركة في عملية اختيار األرا�ضي والتقويم

واكبــت  الوكالــة الحضريــة لوجــدة خــالل ســنة 2019 الجماعــات الترابيــة ومؤسســات الدولــة لتنفيــذ مقتضيــات وثائــق 

التعميــر خاصــة فيمــا يتعلــق بإحــداث التجهيــزات واملرافــق العموميــة، وذلــك مــن خــالل دورهــا املحــوري ضمــن أشــغال لجنتــي 

اختيــار األرا�ضــي والتقييــم املحدثتيــن طبقــا ملقتضيــات املنشــور الوزيــري عــدد 209 الصــادر بتاريــخ 26 مايــو 1976 املتعلــق 

باالقتنــاءات العقاريــة التــي تهــم ملــك الدولــة الخــاص.

وقــد أســفر عمــل الوكالــة ضمــن هاتيــن اللجنتيــن عــن القيــام ب 80 عمليــة اختيــار األرا�ضــي لبرمجــة املرافــق العموميــة 

و عــن 65 عمليــة للتقويــم كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول أســفله: 

أشغال اللجان المكلفة باختيار األراضي والتقويم برسم 2019
عمليات التقويمعمليات اختيار األرا�ضيالعمالة أو اإلقليم

3033عمالة وجدة أنجاد

1529إقليم بركان

ليم جرادة
ٌ
0809إق

0305إقليم تاوريرت

0904إقليم فجيج

6580املجموع

145املجموع العام

د- تسليم بطاقة املعلومات

تهــدف هــذه العمليــة إلــى توجيــه اســتعمال األرا�ضــي مــن خــالل تحديــد التخصيصــات التعميريــة املطبقــة بملكية عقارية 

بموجب وثيقة التعمير الســارية املفعول. 

وقد عرفت سنة 2019 تسليم 396 بطاقة معلومات تعميرية منها 07 بطاقات معلومات إلكترونية.
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مــوازاة مــع ذلــك، ســلمت الوكالــة الحضريــة 95 مذكــرة توجيهيــة لفائــدة اإلدارات العموميــة وذلــك بغــرض اســتكمال 

اإلجــراءات املتعلقــة بتفويــت األرا�ضــي وكــذا تســوية الوضعيــة العقاريــة أو إلنجــاز مشــاريع اســتثمارية، كمــا تــم تســليم 01 

بطاقــة معلومــات تتعلــق بتصميــم تهيئــة منتهــي الصالحيــة ألغــراض إداريــة.

و نظرا ملا يتطلبه استقرار املعامالت العقارية من ضبط لقواعد استعمال األرا�ضي وكذا االرتفاقات املقررة بموجب 

القانــون، وتماشــيا مــع املســتجدات الجديــدة املتمثلــة فــي رقمنــة دراســة امللفــات مــن خــالل املنصــة اإللكترونيــة “رخــص”، تبقــى 

بطاقــة املعلومــات مــن الوثائــق املهمــة التــي تمكــن املهنييــن وأصحــاب املشــاريع مــن التأكــد مــن خلــو امللكيــة ممــا مــن شــأنه أن 

يؤثــر فــي ســالمة املعامــالت العقارية,والجــدول التالــي يبيــن التوزيــع املجالــي لبطاقــات املعلومــات املســلمة برســم ســنة 2019.

إقليم فجيجإقليم تاوريرتإقليم جرادةإقليم بركانعمالة وجدة أنجادالعمالة أو اإلقليم

196118175906املجموع

396املجموع العام

املجموعبطاقة املعلومات اإللكترونيةبطاقة املعلومات الورقية

38907396

ه- املشاركة في أشغال اللجنة الجهوية املكلفة بترتيب املؤسسات السياحية

واصلــت الوكالــة الحضريــة لوجــدة عملهــا ضمــن  اللجنــة الجهويــة املكلفــة بترتيــب املؤسســات الســياحية املحدثــة طبقــا 

للظهيــر الشــريف رقــم 1.15.108 الصــادر فــي 04 غشــت 2015 بتنفيــذ القانــون رقــم 80.14 املتعلــق باملؤسســات الســياحية 

وأشــكال اإليواء الســياحي األخرى والدورية املشــتركة بين الســيد وزير الداخلية والســيد وزير الســياحة عدد 1016.12 بتاريخ 

2012 بشــأن مســطرة الترخيــص والتصنيــف ومراقبــة املؤسســات واملــآوي الســياحية، حيــث تمــت خــالل ســنة  14 مــارس 

2010 املحــدد ملعاييــر تصنيــف املؤسســات الســياحية،  30 غشــت  1547.10 الصــادر بتاريــخ  2019 طبقــا للمرســوم عــدد 

دراســة 04 ملفــات طلبــات ترتيــب تقنــي ال زالــت قيــد الدراســة وفقــا ملقتضيــات الظهيــر الســالف الذكــر وللمعاييــر التقنيــة 

املعمــول بهــا فــي ميــدان تصنيــف املؤسســات الســياحية.
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و- إبداء الرأي في ملفات كراء األرا�ضي الساللية

بتــت الوكالــة الحضريــة لوجــدة خــالل ســنة 2019  رأيهــا فــي 33 ملفــا لكــراء وتفويــت العقــارات الســاللية إلنجــاز مشــاريع 

خدماتيــة وترفيهيــة وســكنية ومرافــق عموميــة، حظــي منهــا 32 ملفــا باملوافقــة املبدئيــة، فيمــا تــم رفــض ملــف واحــد.

كــم بتــت الوكالــة رأيهــا فــي مجموعــة مــن امللفــات املتعلقــة بالتســوية القانونيــة والعقاريــة املتعلقــة بالظهيــر الشــريف 

بمتابــة قانــون رقــم 1.73.213 بتاريــخ 26 محــرم 1393)2 مــارس 1973( تنقــل بموجبــه إلــى الدولــة ملكيــة العقــارات الفالحيــة 

أو القابلــة للفالحــة التــي يملكهــا أشــخاص ذاتيــون أجانــب أو أشــخاص معنويــون.

هــذا، وفــي إطــار مهــام املســاعدة التقنيــة، واكبــت الوكالــة الحضريــة لوجــدة إنجــاز املرافــق والتجهيــزات الكبــرى ذات 

اإلشــعاع اإلقليمــي والجهــوي، حيــث واكبــت تحضيــر امللــف التقنــي إلنجــاز املستشــفى الجهــوي بمدينــة وجــدة  والــذي ينــدرج فــي 

إطــار تنويــع العــرض الصحــي علــى صعيــد جهــة الشــرق، مــن خــالل اقتــراح مواقــع الحتضــان املستشــفى الجهــوي والــذي ســيتم 

مســاحة  علــى   2024-2020 الفتــرة  خــالل  إنجــازه 

اســتعابية  وبطاقــة  هكتــارات  بعشــر  تقــدر  إجماليــة 

هــذه  فــي  تحكمــت  حيــث  ســرير،   250 إلــى  تصــل 

وعــدم  املتاحــة  العقاريــة  اإلمكانيــات  االختيــارات 

تعارضهــا مــع مقتضيــات تصميــم تهيئــة وجــدة املصادق 

للتهيئــة  املديــري  املخطــط  توجهــات  وكــذا  عليــه 

العمرانية لوجدة الكبرى.

كمــا واكبــت الوكالــة الحضريــة لوجــدة مشــروع 

حيــث   تاوريــرت،  بمدينــة  إقليمــي  مستشــفى  إحــداث 

اتخــذت لذلــك اإلجــراءات التقنيــة الضروريــة لتســهيل 

إنجــاز هــذا املشــروع الــذي ســيكون لــه الوقــع اإليجابــي 

فــي هيكلــة املجــال املحيــط به.فضــال عــن تقويــة العــرض الصحــي علــى مســتوى اإلقليــم.
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التقرير اإلداري واملالي



الدورة التاسعة عشر للمجلس اإلداري للوكالة الحضرية لوجدة

 حصيلة عمل الوكالة الحضرية لوجدة برسم سنة 2019

53

المحور األول :  تعزيز سياسة القرب وتقوية الحكامة اإلدارية 

تماشــيا مــع التوجهــات الحكوميــة فــي املوضــوع، كرســت الوكالــة الحضريــة لوجــدة خــالل ســنة 2019 مقاربتهــا املبنيــة 

علــى تعزيــز سياســة القــرب اتجــاه فرقائهــا ومرتفقيهــا، كمــا حرصــت علــى مواصلــة الجهــود الراميــة إلــى تقويــة الحكامــة اإلداريــة 

واملؤسســاتية وتعميــم التطبيقــات واملمارســات الجيــدة فــي التدبيــر واألداء والرقــي بالعمــل اإلداري خدمــة للمرتفقيــن وتكريســا 

ملوقــع الوكالــة الحضريــة ضمــن املنظومــة اإلداريــة الجهويــة واإلقليميــة واملحليــة.

أوال – تعزيز سياسة القرب 

تنــدرج هــذه العمليــة فــي إطــار السايســة التدبيريــة التــي تبنتهــا الوكالــة الحضريــة لوجــدة منــذ إحداثهــا، وذلــك إيمانــا 

منهــا بــأن نجــاح سياســة التعميــر رهيــن بتموقــع الوكالــة الحضريــة لوجــدة ضمــن املنظومــة اإلداريــة املحليــة وكذلــك بتكريــس 

سياســة تواصليــة بشــأن القضايــا واإلشــكاليات التــي يطرحهــا تدبيــر امللفــات واملســاطر املعمــول بهــا. وتهــم هــذه العمليــة مواكبــة 

الجماعــات الترابيــة، واإلنصــات للمواطنيــن ومواكبــة مغاربــة العالــم فضــال عــن مصاحبــة حاملــي املشــاريع واملســتثمرين فــي 

إنجــاز املشــاريع.

1-  مواكبة الجماعات الترابية 

واكبت الوكالة الحضرية لوجدة خالل سنة 2019 الجماعات الترابية، حيث تمثلت  هذه املواكبة فيما يلي:

التكثيف من عقد جلسات وورشات العمل حول القضايا الخالفية املطروحة على مستوى تدبير امللفات، حيث ��

مكنت هذه الورشات من القراءة الجماعية لضوابط التهيئة والقواعد املطبقة على البناء في بعض املناطق 

مثل التراجعات املقررة واملرائب وغيرها من القواعد التي تكون موضوع تأويل متباين بين أعضاء اللجان التقنية 

املكلفة بدراسة امللفات .

 املواكبة في تعميم فحوى ومضمون النصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة في إطار إصالح املنظومة ��

القانونية املتعلقة بالتعمير والبناء، حيث واكبت الوكالة الجماعات الترابية في شرح مضمون ضابط البناء العام 

في صيغته الجديدة والذي سيدخل حيز التنفيذ في 08 يناير 2020، وذلك من اجل توحيد الرؤى حول أهم 

املستجدات القانونية وال سيما ما يتعلق منها باملقتضيات املتعلقة برخص التسوية واإلصالح والهدم الجزئي أو 

الكلي وغيرها من املقتضيات القانونية الجديدة. 

املواكبة في مسطرة إخضاع وثائق التعمير ملسطرة البحث العلني ومداوالت املجالس املعنية، عبر شرح املسطرة ��

القانونية والتتبع اليومي لسيرها وذلك بهدف احترام اآلجال القانونية وسالمة ملف البحث العلني من العيوب 

الشكلية التي قد تحول دون استكمال مسطرة املصادقة.  

ضمان تمثيليتها في جميع االجتماعات املنعقدة على مستوى نفوذها الترابي والتي تهم قضايا التعمير والبناء ��

كإشكالية البناء في العالم القروي واإلشكاليات املرتبطة بتنفيذ وثائق التعمير والتدبير الحضري فضال عن 

طلبات تحديد مراكز الجماعات وتوسعة املدارات الحضرية واإلشكاليات املتعلقة بتسليم الشواهد اإلدارية 

وطلبات اإلدماج بتصاميم التقويم .

 تقديم املساعدة التقنية والقانوية فيما يخص  إعداد قرارات تصفيف حدود الطرق العامة وكذا تكوين ملفات  ��

تحديد املراكز والدوائر الترابية .

 تقديم حلول تقنية وقانونية لبعض اإلشكاالت املطروحة على مستوى بعض الجماعات الترابية.��

التواصل املستمر مع املصالح التقنية بالجماعتا الترابية وأقسام التعميربعمالة وأقاليم النفوذ الترابي للوكالة ��

وذلك من أجل توحيد الرأي بشأن مساطر التديبر الحضري والبحث عن الحلول املالئمة لإلشكاالت القانونية 
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املطروحة. 

2-  تكريس مبدأ اإلنصات لقضايا املواطنين 

 2.17.265 رقــم  املرســوم  مقتضيــات  تنفيــذ  علــى   حرصهــا   2019 ســنة  خــالل  لوجــدة  الحضريــة  الوكالــة  واصلــت   

الصــادر فــي 28 رمضــان 1438) 23 يونيــو2017( بتحديــد كيفيــات تلقــي مالحظــات  املرتفقيــن واقتراحاتهــم وشــكاياتهم وتتبعهــا 

ومعالجتهــا. 

وفــي هــذا الصــدد، نهجــت الوكالــة الحضريــة لوجــدة فــي معالجتهــا للشــكايات تدبيــر القــرب املبنــي علــى اإلنصــات للمواطن 

والبحــث والتدقيــق فــي موضــوع الشــكايات والحــرص علــى احتــرام اآلجــال القانونيــة املحــددة لدراســتها، حيــث عرفــت ســنة 

2019  معالجــة وتدبيــر 91 شــكاية ورقيــة و 04 شــكايات إلكترونيــة .

وقد مكنت دراسة ومعالجة الشكايات من:

فهم ودراسة التصرفات غير القانونية الصادرة سواء من طرف اإلدارة أو املواطنين؛��

 اقتراح البدائل املمكنة في حالة إذا تعلق األمر بملفات أو قضايا تتوفر الوكالة على عناصر الجواب عليهاـ، تفاديا ��

لتحول هذه الشكايات إلى نزاعات قضائية قد تضر بمصالح املواطنين وتدخل اإلدارة في نزاعات قضائية ؛

 إحالة الشكايات التي ال تندرج ضمن اختصاصات الوكالة على املصالح املعنية املختصة قصد القيام باملتعين.��

وثائق التعميرطبيعة الشكايات
ملفات التدبير 

الحضري
مختلفاتمخالفاتتصاميم التقويم

0838102015العدد

%16%22%11%42%9النسبة

91املجموع

وتجــدر اإلشــارة فــي هــذا املوضــوع، إلــى أن %94 مــن الشــكايات املعالجــة تهــم قضايــا  املواطنيــن منهــا 8 %مقدمــة مــن 

طــرف مغاربــة العالــم.
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 والجدول التالي يبين توزيع الشكايات حسب مصدرها.  

توزيع الشكايات حسب مصدرها برسم 2019

المهنيينالجمعياتاإلدارات العموميةالجالية المقيمة بالخارجالمواطنينمصدر الشكاية

780700501العدد

%1%8005 %86 %النسبة

91المجموع

هــذا، وقــد عــرف عــدد الشــكايات املقدمــة خــالل ســنة 2019 اســتقرارا مقارنــة مــع ســنتي 2018 و2017، حيــث يرتبــط 

هــذا االســتقرار أوال بالحــرص علــى اتخــاذ التدابيــر الالزمــة أثنــاء إعــداد دراســات وثائــق التعميــر لحمايــة الحقــوق املكتســبة 

وكــذا  الحقــوق املرتبطــة بحــق امللكيــة،  فضــال عــن حــرص اإلدارة الدائــم لتقويــم عمــل اللجــان التقنيــة املكلفــة  بدراســة 

امللفــات وتجــاوز النواقــص التــي تعتــري التدبيــر الحضــري. 

3- مواكبة مغاربة العالم

تنفيــذا ملضاميــن الدوريــة الوزيريــة عــدد 6639 الصــادرة بتاريــخ 28 يونيــو 2019 بشــان مواكبــة املقــام الصيفــي ملغاربــة 

القبليــة  اإلجــراءات  مــن  مجموعــة  ســنة،  ككل  ،وكعادتهــا  لوجــدة  الحضريــة  الوكالــة  اتخــذت    ،2019 ســنة  برســم  العالــم 

لهــم وتحســين ظــروف  بغيــة تجويــد الخدمــات املقدمــة  بالخــارج  القاطنيــن  املغاربــة  للمواطنيــن  للمقــام الصيفــي  واملواكبــة 

اســتقبالهم بمــا يكفــل التجــاوب الفعلــي مــع رغباتهــم.

وفــي هــذا اإلطــار، توزعــت املجهــودات املبذولــة مــن طــرف الوكالــة الحضريــة لوجــدة خــالل ســنة 2019  بيــن إجــراءات 

داخليــة تنظيميــة تهــم ظــروف االســتقبال والتوجيــه ودراســة ومعالجــة امللفــات والشــكايات والتظلمــات وأخــرى تهــم جانــب 

فــي ســبيل  فــي ميــدان التعميــر والبنــاء واملجهــودات التــي تبذلهــا  التواصــل والتحســيس باملؤسســة واملهــام التــي تضطلــع بهــا  

مواكبــة املقــام الصيفــي ملغاربــة العالــم. 
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أ- اإلجراءات الداخلية والتنظيمية

وتهدف هذه اإلجراءات إلى  توفير الظروف املواتية الستقبال مغاربة العالم ، حيث تتمثل فيما يلي:

تهيئة فضاءات مخصصة الستقبال مغاربة العالم وبتشوير واضح ومؤثثة بدعامات ووسائط تواصلية من ��

دالئل ولوحات تشرح مساطر دراسة ملفات البناء والوثائق املكونة لها وشكليات وإجراءات تسليم الرخص ودور 

الوكالة الحضرية كمؤسسة تعنى بإبداء الرأي املطابق بخصوص هذه امللفات؛

وضع الكفاءات املؤهلة لالستقبال والتوجيه وتقديم االستشارات التقنية والقانونية الضرورية بشأن قضايا ��

وانشغاالت مغاربة العالم واملرتبطة بدراسة امللفات ومذكرة املعلومات التعميرية واإلشكاليات املرتبطة بالعقار.

    إحداث شباك وحيد لدراسة امللفات املقدمة وكذا معالجة الشكايات والتظلمات وذلك بتنسيق مع الفرقاء ��

املتدخلين، إذ تم تكليف رئيس قسم لهذا الغرض لالنكباب كلما دعت الضرورة لدراسة الحاالت املستعجلة 

والتي تتطلب تدخال آنيا، حيث تم في هذا اإلطار دراسة ومعالجة مجموعة من امللفات في حينه في إطار املساطر 

املعمول بها.

إحداث خلية على مستوى اإلدارة يرأسها مكلف بمهمة، مهمتها االستقبال والتوجيه وتقديم االستشارات الالزمة ��

ملغاربة العالم.

ب- اإلجراءات املواكبة لتنظيم األبواب املفتوحة ما بين 05 و09 غشت 2019

- إحداث خلية دائمة مكلفة باالستقبال والتوجيه

وفــي هــذا اإلطــار، تجــدر اإلشــارة أن الوكالــة الحضريــة لوجــدة جنــدت لهــذه املهمــة طاقمــا إداريــا وتقنيــا مهمــا تنحصــر 

مهمتــه فــي تقديــم الشــروحات الضروريــة لــزوار الوكالــة مــن مغاربــة العالم 

حــول املهــام املنوطــة بالوكالــة الحضريــة ، وكذلــك تقديــم التوضيحــات 

حيــث  التقنيــة،  اللجــان  أنظــار  علــى  املعروضــة  امللفــات  بشــأن  الالزمــة 

تــم فــي هــذا اإلطــار اســتقبال 30 مرتفقــا مــن املغاربــة القاطنيــن بالخــارج 

توزعت انشغاالتهم بين ملفات البناء والحصول على معلومات تعميرية 
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واستشــارات قانونيــة بشــأن بعــض اإلشــكاليات التــي يطرحهــا تنفيــذ وثائــق التعميــر، وكــذا معرفــة اإلمكانيــات التــي توفرهــا 

وثائــق التعميــر وال ســيما فــي ميــدان االســتثمار فــي العقــار. 

- املشاركة في البرنامج اإلذاعي › جهة في الواجهة

 مــوازاة مــع ذلــك، شــاركت الوكالــة الحضريــة لوجــدة فــي البرنامــج اإلذاعــي » جهــة فــي الواجهــة« يــوم الخميــس 

25 يوليــوز2019 حــول موضــوع» الوكالــة الحضريــة لوجــدة : عشــرون ســنة مــن التواجــد« والــذي تــم خاللــه التعريــف 

فــي  عــن مشــاركتها  العالــم، فضــال  ملغاربــة  الصيفــي  املقــام  ملواكبــة  املتخــذة  اإلجــراءات  وكــذا  املؤسســة  هــذه  بمهــام 

البرنامــج الوطنــي حــول »مغاربــة العالــم« علــى أمــواج اإلذاعــة الوطنيــة. 

ج- املشاركة في أشغال االحتفال باليوم الوطني للمهاجر

بمناســبة تخليــد اليــوم الوطنــي للمهاجــر والــذي يصــادف العاشــر مــن شــهر غشــت مــن كل ســنة، شــاركت الوكالــة 

الحضريــة لوجــدة ضمــن أشــغال االحتفــاالت املنظمــة علــى مســتوى عمالــة وجــدة أنــكاد وأقاليــم بــركان، تاوريــرت، جــرادة 

وفجيــج، تحــت شــعار” سياســة القــرب فــي خدمــة مغاربــة العالــم”، وتجــدر اإلشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى أن الوكالــة قــد عبئــت 

إلنجــاح هــذا الحــدث املتميــز كل إمكانياتهــا اللوجســتيكية والبشــرية، وقــد تمثلــت أهــم تدخالتهــا فيمــا يلــي:

إقامة جناح خاص بالوكالة على مستوى املعرض الذي أقيم ببهو والية جهة الشرق، تضمن  لوحات إشهارية ��

خاصة بمهام وإنجازات الوكالة الحضرية لوجدة والسيما مهام املواكبة التقنية والقانونية للمواطنين، فضال 

عن عرض دليل بمساطر وشروط تسليم الرخص والوثائق املقررة بمقت�ضى القوانين الجاري بها العمل في ميدان 
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التعمير والبناء، باإلضافة إلى مطبوعات خاصة بالوثائق املكونة مللفات البناء والتجزيء وإحداث املجموعات 

السكنية وتقسيم العقارات. 

املشاركة في االحتفاالت املنظمة بكل من أقاليم بركان، تاوريرت، جرادة و فجيج، من خالل تمثيليتها ضمن لجان ��

z البنيات التحتية املحدثة واملكلفة باإلجابة عن اإلشكاليات والقضايا املرتبطة بالتعمير وكذا شرح املساطر

صوالقوانين الجاري بها العمل.

4- مصاحبة املستثمرين وحاملي املشاريع

تهدف هذه العملية إلى مواكبة ومصاحبة املستثمرين وحاملي املشاريع القتراح إنجاز مشاريع تستجيب للمقتضيات 

القانونية وتوفق بين متطلبات الجمالية والتهيئة املتناسقة، حيث تقوم الوكالة الحضرية لهذا الغرض  بما يلي :

تقديم النصح واإلرشاد فيما يخص طبيعة املشاريع الواجب إنجازها ؛��

شرح املقتضيات القانونية والضوابط التقنية املطبقة بالقطاعات املعنية ؛��

 املساعدة في بلورة مشاريع تتما�ضى والخصوصيات املعمارية والهندسية وتوفق بين املتطلبات الجمالية ��

واملقتضيات القانونية؛

وضع رهن إشارة املستثمرين دفاتر التحمالت وتصاميم الكتلة املتعلقة ببعض املشاريع الكبرى.��

وقد مكنت هذه العملية من اقتراح مشاريع متكاملة ومندمجة  ومن تسريع وثيرة الدراسة، حيث يتم في غالب ��

األحيان العمل على تصحيح العيوب والنواقص قبل عرضها على أنظار اللجان التقنية املكلفة بالدراسة.

ووعيا منها بأهمية ودور املهنيين كشريك في تنزيل مقتضيات القانون،  نشطت الوكالة الحضرية لوجدة ورشة ��

عمل حول املستجدات الجديدة التي جاء بها ضابط البناء العام في صيغته الجديدة وال سيما املقتضيات 

املتعلقة بتسليم رخص التسوية والهدم الجزئي والكلي واإلصالح، واملقتضيات املتعلقة بإناطة مهام احتساب 

أجور الخدمات املؤدى عنها لفائدة الجماعات والوكالة الحضرية.

ثانيا-  تقوية الحكامة اإلدارية والمؤسساتية

تركــزت مجهــودات الوكالــة الحضريــة فــي هــذا املجــال فــي مجمــل العمليــات املرتبطــة بمواكبــة مشــروع اإلصــالح اإلداري 

واملؤسســاتي املتجســدة فــي تعزيــز اإلطــار التدبيــري والهيكلــي والتخليقــي والرقمــي وذلــك مــن خــالل تكريــس مبــادىء الحكامــة 

التحــول  فــي مشــروع  االنخــراط  القــرب وكــذا  والفعاليــة واالنفتــاح  وتعزيــز سياســة  والنجاعــة  الشــفافية  الجيــدة وقواعــد 

الرقمــي لجعــل البنيــة اإلداريــة أداة فــي خدمــة املواطــن والتنميــة.

2019 علــى تجســيد األهــداف الكبــرى إلصــالح اإلدارة مــن  وهكــذا، حرصــت الوكالــة الحضريــة لوجــدة خــالل ســنة 

خــالل العمــل علــى تحديــث وتطويــر منظومتهــا التدبيريــة عبــر الدعامــات واآلليــات األساســية التاليــة:

1- تثمين الرأس املال البشري

استهدفت الوكالة الحضرية لوجدة تثمين رأسمالها البشري من خالل اعتماد املقاربات الحديثة في التدبير  املرتكزة 

على مفاهيم الوظائف والكفاءات وتقييم األداء وتثمين املؤهالت البشــرية عبر سياســة التكوين املســتمر، وكذا تبني معايير 

الكفاءة واالســتحقاق والشــفافية في الولوج إلى الوظائف وتدبير املســارات املهنية للعاملين بها.

  ويمكن إجمال أهم املؤشرات املرتبطة بالرأسمال البشري كما يلي:
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بلغت نسبة التأطير   %73؛��

بلغ عدد املستخدمين 92 إطارا وعونا;��

بلغت نسبة النساء %40 من مجموع املستخدمين بالوكالة، وتمثل نسبة النساء %38 من مجموع األطر، فيما ��

تبلغ نسبة النساء الالئي يشغلن مناصب املسؤولية %27. وهو ما يؤكد انخراط املؤسسة في تعزيز مقاربة النوع 

االجتماعي في التدبير.

 و في مايلي نستعرض توزيع املوارد البشرية حسب التخصص والوحدات اإلدارية:

أ - تعزيز الوكالة الحضرية باملؤهالت البشرية الضرورية

تعــززت التركيبــة البشــرية للمؤسســة بمجموعــة مــن الكفــاءات التقنيــة تنفيــذا لقانــون اإلطــار لســنة 2019. وفــي هــذا 

الصــدد، وطبقــا للمقتضيــات التنظيميــة املؤطــرة، قامــت الوكالــة  بتوظيــف مهنــدس معمــاري بملحقــة جــرادة فــي إطــار توجههــا 

الهــادف إلــى تجســيد سياســة القــرب مــن خــالل تدعيــم ملحقاتهــا باملؤهــالت البشــرية الالزمــة.

كمــا قامــت املؤسســة بإدمــاج كفــاءات متخصصــة حيــث تــم توظيــف مختــص فــي التهيئــة الحضريــة وتقنــي فــي الطبــع 

املعلوماتــي )Infographie(. كمــا التحــق بالوكالــة إطــار مختــص فــي التدقيــق ومراقبــة التســيير بعــد تحويــل منصبــه املالــي مــن 

الوكالــة الحضريــة للناظــور تطبيقــا للمقتضيــات التنظيميــة فــي هــذا املجــال.

ب - تدبير املسارات املهنية للمستخدمين

واصلــت الوكالــة الحضريــة لوجــدة  طبقــا للنظــام األسا�ضــي املؤقــت للعامليــن بهــا مجهوداتهــا الهادفــة إلــى تثميــن وتحفيــز 

مواردهــا البشــرية مــن خــالل مواكبــة مســاراتها املهنيــة وتعزيــز وضعيتهــا اإلداريــة واملاديــة عبــر عمليــة الترقيــة الداخليــة، حيــث 

شــملت الترقيــة فــي الرتبــة جميــع املســتخدمين بمختلــف الفئــات املهنيــة، فيمــا اســتفاد مــن الترقيــة فــي الدرجــة 26 مســتخدما 

)18 إطــارا و 08 أعــوان( والذيــن توفــرت فيهــم الشــروط الضروريــة طبقــا للمقتضيــات التنظيميــة فــي هــذا الصــدد.

ج - التكوين املستمر

يشــكل التكويــن املســتمر دعامــة أساســية لتأهيــل وتثميــن املــوارد البشــرية للمؤسســة وضــرورة ملحــة لتطويــر وتحســين 

 الوحدات 
اإلدارية

الهندسة 
والهندسة 
املعمارية 
والتعمير

القانون
اإلقتصاد 
والتهيئة 
الحضرية

التدقيق  الجغرافية
تقنيون في 
مختلف 

التخصصات
املجموعآخرالكتابةاملعلوميات

12100402012107091581مقر الوكالة

04---02---0101ملحقة بركان

03---02----01ملحقة تاوريرت

03---02----01ملحقة جرادة 

01--------01ملحقة بوعرفة

16110402012707091592اجملموع
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األداء وتعزيــز نجاعــة وفعاليــة املرفــق العــام. وفــي هــذا الصــدد، واصلــت الوكالــة سياســتها فــي هــذا املجــال مــن خــالل برمجــة 

وإنجــاز العديــد مــن الوحــدات التكوينيــة بمــا يتالئــم مــع احتياجاتهــا. وقــد همــت هــذه الوحــدات مجــاالت التكويــن املرتبطــة 

بالتدبيــر التوقعــي للمــوارد البشــرية واملاليــة ونظــام الجــودة والتحــول الرقمــي والتواصــل.

كما تركز الوكالة الحضرية على تعزيز التكوين املستمر للعاملين بها في املجاالت املرتبطة بمهامها ووظائفها التقنية.

د -  تعزيز الحوار االجتماعي 

إيمانــا منهــا باهميــة العالقــات االجتماعيــة ودورهــا فــي تحســين منــاخ العمــل والرفــع مــن املردوديــة وتعزيــز األداء، اتخــذت 

مــن خــالل  التدبيــري  املداخــل األساســية لعصرنــة وتقويــة نظامهــا  أحــد  الحــوار االجتماعــي  مــن  الوكالــة الحضريــة لوجــدة 

التواصــل الدائــم مــع الفاعليــن االجتماعييــن مــن نقابــات وجمعيــة األعمــال االجتماعيــة والعمــل علــى إيجــاد الحلــول للقضايــا 

التــي مــن شــأنها خلــق منــاخ اجتماعــي مالئــم ومشــجع علــى األداء، وكــذا دعــم املبــادرات املتجــددة فــي مجــال األعمــال االجتماعيــة 

والتــي تــروم تحســين أوضــاع العامليــن بالوكالــة الحضريــة.

كمــا تواصــل الوكالــة دعــم املبــادرات املتجــددة والهادفــة إلــى النهــوض باألوضــاع االجتماعيــة للعامليــن بهــا،  كمــا هــو 

الشــأن بالنســبة لنظــام التقاعــد التكميلــي RECORE والنظــام التكميلــي للتأميــن مــن املــرض.

وفــي هــذا اإلطــار تتــدارس الوكالــة الحضريــة لوجــدة بالتنســيق مــع كافــة املتدخليــن اإلجــراءات  الكفيلــة بتفعيــل وتنفيــذ 

املشــروع الهــادف إلــى تمكيــن املســتخدمين بالــوكاالت الحضريــة مــن تقاعــد تكميلــي عــن طريــق جمعيــات األعمــال االجتماعيــة 

)منشــور الســيد وزيــر االقتصــاد واملاليــة وإصــالح اإلدارة رقــم 2531 بتاريــخ 23شــتنبر 2019 وكــذا دوريــة الســيدة وزيــرة  إعــداد 

التــراب الوطنــي والتعميــر واإلســكان وسياســة املدينــة عــدد 54 بتاريــخ 03 ينايــر 2020 فــي شــأن اعتمــاد تقاعــد تكميلــي(.

2 - تكريس مبادئ الحكامة واعتماد املمارسات الجيدة في التدبير

إن تحســين عالقــة  اإلدارة باملواطــن يتطلــب تفعيــل وتعزيــز مختلــف التدابيــر واإلجــراءات املرتبطــة بتيســير الولــوج إلــى 

الخدمــات اإلداريــة وتحســين جودتهــا وإعــادة النظــر فــي ظــروف وشــروط االســتقبال والعمــل علــى تبســيط املســاطر واإلجــراءات 

اإلداريــة ودعــم اإلدارة االلكترونيــة والتحــول الرقمــي للمؤسســة، وتكريــس الحكامــة الجيــدة فــي التدبيــر كدعامــات أساســية 

لتحديــث وتنميــة اإلدارة العموميــة وتعزيــز نجاعــة أدائهــا.

فــي هــذا اإلطــار، تعمــل الوكالــة جاهــدة علــى تطبيــق وتفعيــل ميثــاق املمارســات الجيــدة وإعمــال قواعــد الشــفافية 

واملنافســة وتعزيــز التواصــل مــع محيطهــا وذلــك مــن خــالل: 

 أ -  نشر التقارير السنوية

تســعى الوكالــة إلــى إعمــال معاييــر الشــفافية والحكامــة فــي تدبيرهــا املالــي واإلداري مــن خــالل إعــداد تقاريــر ســنوية حــول 

تســييرها تبيــن وضعيتهــا املاليــة ومؤشــرات إنجازاتهــا، وكــذا برنامــج عملهــا املســتقبلي وأليــات تنفيــذه، إضافــة إلــى ذلــك خضعــت 

الوكالــة الحضريــة لوجــدة برســم ســنة 2019 لتدقيــق مالــي ومحاســباتي هــم ثــالث عمليــات أساســية مرتبطــة بتســييرها اإلداري 

واملالــي، ويتعلــق األمــر ب: 

- تقييــم  نظــام املراقبــة الداخليــة للوكالــة وتهــدف هــذه العمليــة إلــى دراســة والتأكــد مــن جــودة ومصداقيــة وفعاليــة 
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آليات املراقبة الداخلية املعتمدة  وتقييم  مختلف املساطر والتدابير املطبقة  في مجال التدبير اإلداري واملالي واملحاسباتي؛

- تدقيق البيانات املحاسبية  للوكالة وتستهدف هذه العملية مراقبة مصداقية نتائج مختلف العمليات املحاسباتية  

للوكالة برسم سنة 2019 سواء تعلق األمر بالحصيلة  أو حساب العائدات والتكاليف والنتائج وغيرها من البيانات؛

- تدقيــق البيانــات املرتبطــة بوضعيــة تنفيــذ امليزانيــة  مــن خــالل تحليــل وتقييــم مختلــف العمليــات املرتبطــة  بتدبيــر 

ميزانيــة الوكالــة كالبرمجــة، املصادقــة علــى امليزانيــة، صــرف اإلعتمــادات  وكــذا تنفيــذ امليزانيــة .

إضافــة إلــى ذلــك تقــوم املؤسســة بنشــر برنامجهــا التوقعــي فــي الجرائــد الوطنيــة طبقــا لنظــام الصفقــات العموميــة 

بالوكالــة.   الخــاص 

 وتنفيــذا  ملقتضيــات املرســوم رقــم 2.13.882 الصــادر فــي 12 مــن صفــر 1435 )16 دجنبــر 2013( بتحديــد أشــكال 

نشــر الحســابات الســنوية للمؤسســات العموميــة، قامــت الوكالــة بنشــر حســاباتها الســنوية )حســابات املــوارد والتكاليــف 

وجــدول أرصــدة التدبيــر( والتــي تهــم حصيلــة ســنة 2018 بنشــرة اإلعالنــات القانونيــة و القضائيــة واإلداريــة للجريــدة الرســمية 

عــدد 5556 بتاريــخ 24 أبريــل 2019.

ب -  تعزيز املنافسة والشفافية في الصفقات العمومية 

فــي هــذا الصــدد تحــرص الوكالــة الحضريــة علــى ترجمــة املبــادئ األساســية للحكامــة الجيــدة واملتمثلــة فــي تكريــس معاييــر 

الشــفافية  واملســاواة والجــودة وإعمــال القواعــد القانونيــة فــي تدبيــر العمليــات املرتبطــة بالولــوج إلــى الطلبيــات العموميــة 

فــي  املحــوري  ودورهــا  العموميــة  الصفقــات  بأهميــة  منهــا  وعيــا  وذلــك  الطلــب،  بســندات  أو  بالصفقــات  األمــر  تعلــق  ســواء 

تنشــيط الحركيــة االقتصاديــة. كمــا تحــرص الوكالــة علــى تعزيــز قواعــد الحكامــة الجيــدة خــالل جميــع مراحــل وعمليــات تدبيــر 

الصفقــات العموميــة كالبرمجــة والتنفيــذ والتتبــع والتقييــم.

وضمانــا ملبــدأ املســاواة فــي تدبيــر صفقاتهــا وإرســاء قواعــد الحكامــة االلكترونيــة فــي الشــراء العمومــي شــرعت الوكالــة 

أكثــر مرونــة ومالءمــة  لتبنــي قواعــد  تســعى  كمــا   ، الكترونيــة  بطريقــة  العــروض  وتقييــم  األظرفــة  فتــح  فــي   2018 منــذ ســنة 

إعــداد طلبيــات واختيارهــا، حيــث  الدراســات خصوصــا خــالل مرحلــة  بانجــاز  يتعلــق  فيمــا  لخصوصياتهــا وطبيعــة عملهــا 

تحــرص علــى تحديــد أدق للمواصفــات التقنيــة اســتنادا للمعاييــر وطبيعــة مهــام الوكالــة للحصــول علــى عــروض مالئمــة بيــن 

والســعر. الجــودة 

ج -  تحسين أجال االداءات باملؤسسات العمومية 

فــي إطــار تحســين منــاخ األعمــال وتعزيــز التنافســية وديناميــة املقــاوالت املغربيــة تحــرص الوكالــة الحضريــة لوجــدة علــى 

تحســين آليــات تدبيــر معامالتهــا مــع مختلــف مكاتــب الدراســات واملمونيــن فــي إطــار تنفيــذ ميزانيتهــا الســنوية. وفــي هــذا الصــدد 

تحــرص الوكالــة علــى احتــرام آجــال أداء مســتحقات املتعامليــن معهــا، كمــا تعمــل علــى تصفيــة التزاماتهــا املاليــة تجــاه الدائنيــن 

مــن خــالل التطبيــق الصــارم للوثائــق التعاقديــة، مــع إيجــاد الحلــول الالزمــة للحــاالت العالقــة مــن خــالل التواصــل املباشــر 

والدائــم مــع املعنييــن التخــاذ اإلجــراءات املناســبة.

العموميــة  واملقــاوالت  املؤسســات  ملعالجــة شــكايات ممونــي  االلكترونيــة  البوابــة  فــي  باالنخــراط  الوكالــة  قامــت  كمــا 
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عليهــا  الواجبــة  املســتحقات  أداء  فــي  املؤسســة  هــذه  بتأخــر  متعلقــة  شــكاية  أيــة  اآلن  لحــد  تســجيل  يتــم  لــم  "أجــال" حيــث 

تجــاه املقــاوالت. كمــا لــم يتــم لحــد اآلن اإلشــارة إليهــا ضمــن مرصــد آجــال األداء الــذي يعمــل علــى تتبــع وضعيــة آجــال األداء 

العموميــة.  واملقــاوالت  باملؤسســات 

وفــي إطــار تتبــع هــذه العمليــة وتنفيــذا للمقتضيــات التنظيميــة، خضعــت الوكالــة الحضريــة لعمليــة رقابيــة قــام بهــا 

الســيد مراقــب الدولــة للتأكــد مــن مــدى احتــرام املؤسســة للمقتضيــات القانونيــة والتنظيميــة والتعاقديــة املتعلقــة بآجــال 

األداء قــدم خاللهــا الســيد مراقــب الدولــة مجموعــة مــن التوصيــات مــن أجــل تحســين تدبيــر عمليــة أداء مســتحقات الوكالــة 

الحضريــة.

كمــا تعمــل الوكالــة الحضريــة وبشــكل دائــم علــى إدراج املعطيــات املتعلقــة بــأداء املســتحقات الواجبــة عليهــا بشــكل 

شــهري ضمــن بوابــة مســار.

د - املراقبة الداخلية وتدبير املخاطر وفق نظام الجودة

خــالل ســنة 2019، خضــع نظــام تدبيــر الجــودة حســب معيــار إيــزو 9001 صيغــة 2015 املعتمــد مــن طــرف الوكالــة 

التدقيقــات مختلــف  هــذه  الداخلــي، حيــث شــملت  التدقيــق  مــن طــرف لجنــة  تدقيقــات داخليــة  لعــدة  لوجــدة  الحضريــة 

العمليــات التقنيــة وعمليــات الدعــم و التواصــل و التدبيــر، وذلــك مــن أجــل تقييــم مــذى تفعيــل عمليــات هــذا النظــام و 

املخاطــر املرتبطــة بهــا و معالجــة النواقــص املتعلقــة بتفعيــل و تنزيــل مقتضياتــه و تحســينه و تطويــره.

كمــا قامــت الوكالــة الحضريــة لوجــدة علــى إثــر انعقــاد اجتمــاع مراجعــة اإلدارة )revue de direction( برســم ســنة 

2019 باتخــاذ مجموعــة مــن التدابيــر أهمهــا :

 تبني مقتضيات الدراسة املنجزة من طرف الوزارة الوصية و املتعلقة بإعداد خريطة املخاطر و دليل التدقيق ��

لفائدة الوكاالت الحضرية، حيث تم إدماج تدبير املخاطر ضمن مختلف عمليات نظام الجودة.

 إعداد  مسطرة متعلقة باليقظة القانونية ؛��

 إعداد  مسطرة لدراسة مشاريع االستثمار؛��

إعداد مسطرة التدبير الالمادي لدراسة امللفات؛��

إعداد عملية لتنظيم املراقبة البعدية في إطار مراقبة أوراش البناء؛��

 إعداد عملية خاصة بنظام املعلومات الجغرافية؛��

 إعداد عملية متعلقة بتدبير األرشيف.��

فــي الخدمــات املقدمــة وذلــك وفــق املعاييــر املتعــارف  فــي إطــار ســعي الوكالــة املتواصــل لتحقيــق الجــودة املطلوبــة  و 

عليهــا دوليــا خضعــت هــذه األخيــرة يومــي 19 و 20 نونبــر 2019 لتدقيــق خارجــي )audit de surveillance(  مــن طــرف مكتــب 

متخصــص للتدقيــق و الــذي أو�ضــى بمحافظتهــا علــى شــهادة الجــودة ايــزو 2001 صيغــة 2015. ويعــد ذلــك اعترافــا مســتحقا  

النخــراط الوكالــة الحضريــة ضمــن منظومــة شــاملة ومســتمرة قوامهــا تعزيــز الحكامــة وتجويــد الخدمــات بشــكل يســتجيب 

النتظــارات مختلــف الشــركاء.

ه -  تدبير األرشيف 

  26 فــي  الصــادر   2.14.267 رقــم  التطبيقــي   وملرســومه  لألرشــيف  املنظــم  رقــم69-99  القانــون  ملقتضيــات  تطبيقــا 
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نوفمبــر 2015، وفــي إطــار تعزيــز الجهــود التــي تبذلهــا الوكالــة الحضريــة لوجــدة مــن أجــل النهــوض بتنظيــم وتدبيــر األرشــيف 

العمومــي، أبرمــت الوكالــة الحضريــة خــالل ســنة 2019 اتفاقيــة إطــار مــع مؤسســة أرشــيف املغــرب مــن أجــل تحديــد برنامــج 

لتدبيراألرشــيف الخــاص بهــا وكــذا شــروط وإجــراءات تدبيــر وفــرز وإتــالف األرشــيف العــادي والوســيط وشــروط وإجــراءات 

تســليم األرشــيف النهائــي ألرشــيف املغــرب، كمــا تــم التنصيــص علــى ذلــك فــي الفقــرة الثالثــة مــن املــادة األولــى مــن املرســوم 

الذكــر. الســالف 

وتنفيــذا لبنــود هــذه االتفاقيــة تــم إحــداث بنيــة مكلفــة بمهــام تدبيــر األرشــيف ضمــن الهيــكل التنظيمــي للوكالــة ولجنــة 

خاصــة باألرشــيف، حيــث باشــرت هــذه اللجنــة تنفيــذ برنامــج تدبيــر األرشــيف وفقــا ملضاميــن الدراســة املنجــزة فــي هــذا اإلطــار 

مــن خــالل إعــداد وتحييــن أدوات تدبيــر األرشــيف، الســيما جــدول تصنيــف الوثائــق والجــدول الزمنــي للحفــظ وفقــا ألحــكام 

املــواد 6 و7 و8 و9 و10 و11 مــن املرســوم ســالف الذكــر وعرضهمــا علــى مؤسســة أرشــيف املغــرب قصــد التأشــير عليــه.

إلــى الخــاص   ويمكــن جــدول تصنيــف الوثائــق مــن تنظيــم األرشــيف الجــاري والوســيط بطريقــة تراتبيــة مــن العــام 

إلــى  الولــوج  تيســير  فــي  امللفــات حســب تسلســل منطقــي، كمــا سيســاهم  الوثائــق وترتيــب  نظــام وطريقــة تصنيــف  وتوحيــد 

املعلومــة وكــذا ضمــان اســتمرارية األنشــطة اإلداريــة فــي حالــة حركيــة املوظفيــن واملســتخدمين.أما بالنســبة لجــدول الحفــظ، 

فيســاهم فــي توحيــد قواعــد الحفــظ لجميــع الوثائــق وتقنيــن عمليــة اإلتــالف إضافــة لعقلنــة تدبيــر فضــاءات وتجهيــزات الحفــظ 

وتخفيــض تكاليفهــا.  

ومــن أجــل تنفيــذ هــذا البرنامــج وضعــت الوكالــة رهــن إشــارة املصلحــة املكلفــة بتدبيــر األرشــيف الوســائل اللوجســتيكية 

الالزمــة مــن معــدات املعالجــة والتلفيــف والتأثيــث، والحفــظ مــن أجــل إعــادة معالجــة األرشــيف منــذ إحــداث الوكالــة، وذلــك 

وفقــا لجــدول تصنيــف الوثائــق واســتنادا إلــى معطيــات الجــدول الزمنــي للحفــظ حيــث شــملت عمليــات تدبيــر األرشــيف : الجــرد 

والتصنيــف واملعالجــة والتلفيــف وإعــداد أدوات البحــث، واالســتغالل، والرقمنــة، والفــرز والحفــظ والتثميــن. 

وقــد تــم إيــداع الوثائــق التــي أصبحــت أرشــيفا وســيطا بموجــب الجــدول الزمنــي للحفــظ  الــذي تــم اعتمــاده فــي انتظــار 

املصادقــة عليــه بصفــة نهائيــة مــن طــرف مؤسســة أرشــيف املغــرب فــي مســتودع خــاص يســتجيب ملعاييــر الســالمة وشــروط 

حفــظ الوثائــق املعتمــدة بهــذا الخصــوص ومجهــز بمعــدات ترتيــب جديــدة حيــث يعتمــد علــى عنــوان الحفــظ الطوبوغرافــي 

لترتيــب وحفــظ العلــب داخــل املســتودع . ويهــدف هــذا النظــام التدبيــري الجديــد إلــى :

 ضبط وتسهيل الولوج لألرشيف ؛��

 حفظ الوثائق بصفة مالئمة ووفق شروط الوقاية والسالمة؛��

تيسير استعمال األرشيف واستغالله؛ ��

 تيسير تدبير األرشيفات الجارية عن طريق تخفيض حجم األرشيف املوجود باملكاتب.��
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ملخص تركيبي لمبنى األرشيف الجديد

مبنى االرشيف

- طابق تحت أر�ضي
- مساحة املستودع : 400 متر مربع

- طاقة التخزين : 19.000علبة أرشيف
- عدد ممرات املستودع : 24

- عرض املمرات في املستودع :  1.20 متر بالنسبة للممرين الرئيسيين و 0.8 متر للممرات الفرعية 

إجراءات األمن والسالمة

تهدف االجراءات املتخدة بهذا الخصوص الى تحقيق أعلى مستويات األمن والسالمة وتوفير البيئة املناسبة 
من أجل الحفاظ على املواد األرشيفية املحفوظة من خالل : 

- توفير منافذ من أجل تهوية منتظمة لضمان تجدد الهواء؛
- عدم تمرير أنابيب املياه عبر مستودع األرشيف؛

- تشييد جدران املستودع بمواد ال تشتمل على تركيبات كيميائية ملوثة؛
- تغطية الجدران الداخلية بألوان فاتحة تسمح بعزل الحرارة والرطوبة وتسهل تنظيف وصيانة املبنى؛

- استعمال مواد منيعة ومقاومة للحرارة والرطوبة؛
- ضبط درجة الحرارة والرطوبة والضوء، وذلك بتأثيث املخزن بمصابيح غير مالمسة للرفوف والعلب 

الألرشيفية وترك  مسافة فراغ بينهما واستعمال زجاج ملون عازل ألشعة الشمس بالنسبة للنوافذ؛ 
- فصل الوثائق املتضررة من أجل منع نقل العدوى للوثائق االخرى؛

- توفير أجهزة اإلنذار وإطفاء الحريق داخل املستودع؛
- تركيب نظام املراقبة بالكاميرات داخل وخارج املستودع؛ 

- رفع قاعدة الرفوف عن مستوى األرض من أجل التهوية والتنظيف؛
- ضمان تهوية كافية ملستودع الألرشيف.

تجهيزات
املستودع

- استعمال رفوف حديدية  ثابتة من الفوالد القوي تتحمل وزن 130 كيلوغرام من الحمولة لكل رف؛
- استعمال علب الألرشيف من الورق املقوى وترتيبها على الطريقة االيطالية ؛

- توفير فرامة الورق من أجل إتالف الوثائق؛ 
- تجهيز املستودع بعالمات تشوير واضحة ومرئية؛

- تجهيز قاعة االطالع واملعالجة باملعدات املكتبية الضرورية :حاسوب، ألة طباعة، كمامات، قفازات، علب....

و - تفعيل قانون الحق في الحصول على املعلومات

بعــد إصــدار قانــون رقــم 31.13 املتعلــق بالحــق فــي الحصــول علــى املعلومــات بالجريــدة الرســمية عــدد 6655 بتاريــخ 

12 مــارس 2018، والــذي دخــل حيــز التنفيــذ ابتــداء مــن 12 مــارس 2019، وتفعيــال ملقتضيــات منشــور الســيد الوزيــر املنتــدب 

لدى رئيس الحكومة املكلف بإصالح اإلدارة والوظيفة العمومية رقم 2 بتاريخ 25 دجنبر 2018 الهادف إلى حث املؤسسات 

والهيئــات املعنيــة بتنفيــذ القانــون رقــم 31.13 علــى اتخــاذ التدابيــر التــي ينــص عليهــا هــذا األخيــر ، وال ســيما فــي املادتيــن 12 

و13، قامــت الوكالــة الحضريــة  لوجــدة باتخــاد عــدة اجــراءات تتمثــل فيمــا يلــي :

  تعيين مسؤول مكلف بتلقي طلبات الحصول على املعلومات ودراستها وتقديم املعلومات املطلوبة، وكذا ��

املساعدة الالزمة عند االقتضاء لطالب املعلومات في اعداد طلبه ؛

 تعيين لجنة لتتبع وتقييم عمل املسؤول املكلف بتلقي طلبات الحصول على املعلومات والتي تنحصر مهمتها في:��

xاعداد برنامج العمل السنوي السالف الذكر ؛� 

xتقديم االستشارة للشخص املكلف حول جميع املسائل املتعلقة بالحق في الحصول على املعلومات ؛� 
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xاعداد منشور داخلي يحدد بشكل مدقق كيفية اداء الشخص املكلف اواالشخاص املكلفين ملهامهم ؛� 

x�.اعداد تقرير سنوي حول حصيلة تفعيل مقتضيات القانون السالف الذكر 

وفــي نفــس الصــدد، وتنفيــذا ملقتضيــات القانــون رقــم 31.13 قامــت الوكالــة بتحديــد الئحــة املعلومــات والوثائــق املمكــن 

اإلطــالع عليهــا  مــن لــدن العمــوم مــع مراعــاة مقتضيــات القوانيــن األخــرى ذات الصلــة.

 3 - تطبيق التوصيات الصادرة عن املجلس األعلى للحسابات

شــكلت متابعــة تنفيــذ وتفعيــل توصيــات ومالحظــات املجلــس  األعلــى للحســابات بخصــوص تســيير الوكالــة والتــي تــم 

تضمينهــا فــي تقريــر املجلــس األعلــى برســم ســنة 2009، احــدى اولويــات هــذه املؤسســة مــن خــالل اتخــاد التدابيــر واإلجــراءات 

الالزمــة لتطبيــق وتفعيــل جميــع التوصيــات بهــذا الخصــوص، وذلــك تكريســا ملبــادئ الحكامــة و الشــفافية.

وفــي إطــار متابعــة تنفيــذ وتفعيــل توصيــات ومالحظــات املجلــس األعلــى للحســابات قامــت الوكالــة الحضريــة  لوجــدة  

باتخــاذ العديــد مــن التدابيــر واإلجــراءات بهــذا الخصــوص، وذلــك كمــا يلــي :  

التدابير المتخذة لتفعيل توصيات المجلس األعلى للحسابات

مالحظات وتوصيات املجلس األعلى 
للحسابات

مالحظاتالتدابير املتخذة لتفعيلها

ضرورة قيام الوكالة بجميع االختصاصات 
املوكولة إليها بموجب القانون

تقوم الوكالة الحضرية بجميع املهام املوكولة إليها 
طبقا للقوانين الجاري بها العمل باستثناء املهمة 

املتعلقة بالتعمير العملياتي

تفعيل هذه التوصية رهين بقرار من سلطة 
الوصاية وكذا املجلس اإلداري للوكالة

احترام  توجيهات املخطط املديري للتهيئة 
الحضرية

تم إعداد مخطط جديد للتهيئة العمرانية ملدينة 
وجدة لتعويض مخطط 1983 الذي لم يكن يكت�ضي 

طابعا ملزما بل توجيهيا فقط 

تمت املصادقة على هذه الوثيقة بمرسوم 
16 أكتوبر 2015

ضرورة قيام الوكالة والسلطات املعنية 
بتجاوز املشاكل املرتبطة بمسطرة إعداد 

وثائق التعمير

مراجعة مساطر إعداد وثائق التعمير من اختصاص 
اإلدارة املركزية 

تم اتخاذ الالزم في املوضوع، حيث تم 
تبسيط مسطرة إعداد وثائق التعمير في 

إطار النصوص املرجعية

ضرورة احترام املقتضيات التشريعية 
والتنظيمية عند دراسة امللفات املتعلقة 

بالتدبير الحضري

تولي الوكالة الحضرية بشكل دائم أهمية قصوى 
الحترام املقتضيات القانونية  املنظمة لهذا املجال، 

باعتبارها من املهام األساسية املوكولة إليها وهي 
السهر على احترام املقتضيات التشريعية والتنظيمية 

في مجال التعمير والتدبير الحضري

العملية مستمرة

مراجعة املسطرة الخاصة بمنح االستثناء في 
مجال التعمير

سيتم العمل بمقتضيات القانون رقم 74.81 املتعلق 
بإصالح املراكز الجهوية لإلستثمار و بإحداث اللجان 

الجهوية املوحدة لإلستثمار

تنفيذ مقتضيات القانون

اعتماد تنظيم أمثل لعملية املراقبة وتحديد 
املعايير الضرورية الختيار األوراش الواجب 

مراقبتها والحرص على تتبع املخالفات 
املرصودة

يتجسد دور الوكالة الحضرية في مجال املراقبة من 
خالل : 

-  الدور الذي تضطلع بها الوكالة ضمن فرقة مراقبة 
التعمير املحدثة على صعيد عمالة وجدة أنجاد 

واملكلفة بمهام مراقبة وتتبع األوراش ؛
- املشاركة في لجان اليقظة اإلقليمية  املكلفة 

بمراقبة االوراش ومعاينة املخالفات في مجال البناء. 

تغعيل هذه التوصية تتطلب تضافر جهود 
جميع املتدخلين في مجال املراقبة من 

سلطات محلية وجماعات محلية ووكالة 
حضرية ومحاكم

العملية أصبحت مؤطرة بمقت�ضى القانون 
رقم 66-12املتعلق بمراقبة وزجر املخالفات 

في ميدان التعمير والبناء
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مالحظات وتوصيات املجلس األعلى 
للحسابات

مالحظاتالتدابير املتخذة لتفعيلها

احترام الهيكل التنظيمي للوكالة 
)Organigramme(

تعمل الوكالة الحضرية جاهدة من أجل استكمال 
هيكلتها التنظيمية عبر ملئ مناصب املسؤولية 

الشاغرة طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية 
في هذا الصدد. كما تسعى إلى ضمان اضطالع 

مختلف املديريات و األقسام واملصالح بمهامها 
واختصاصاتها.

العملية مستمرة

وضع منظومة معلوماتية مندمجة ومحمية

قامت الوكالة بمجهودات كبيرة في هذا املجال من 
خالل تطوير وتحيين واقتناء مجموعة من التجهيزات 

والحلول   و البرامج املعلوماتية  لجعل النظام 
املعلوماتي للوكالة  أكثر أمنا وفعالية، كما قامت 
باقتناء نظام للتخزين املعلوماتي يمكن من حفظ 

املعلومات بشكل أكتر أمنا وفعالية.

العملية مستمرة

)Inventaire( تحسن عملية الجرد

يتم تحيين  سجل الجرد بصفة دائمة إلدخال 
املشتريات الجديدة ومواكبة جميع التغيرات في توزيع 

وتعيين الـتجهيزات بين الفينة واألخرى لضرورات 
املصلحة.

العملية مستمرة

ضرورة احترام اآلجال املنصوص عليها في 
دفاتر التحمالت الخاصة بإعداد تصاميم 

التهيئة

- تعمل الوكالة الحضرية جاهدة من أجل التقيد 
بمقتضيات دفاتر التحمالت الخاصة بإعداد 

تصاميم التهيئة وخاصة فيما يتعلق باحترام اآلجال؛
- تم اعتماد جدولة زمنية جديدة لتجاوز إشكالية 
التأخير في إنجاز الدراسات ) التقليص من مراحل 
تدخل مكتب الدراسات وحصرها في مرحلة اللجنة 

التقنية(

إعداد وثائق التعمير عميلة معقدة  نظرا 
لكثرة املتدخلين في هذه العملية 

يتم حاليا اتخاذ اإلجراءات الردعية في حينه 
في حالة التأخير

إخضاع التسعيرات املطبقة ملصادقة 
املجلس اإلداري للوكالة الحضرية

تم إخضاع جميع التسعيرات املطبقة  بالوكالة 
الحضرية بخصوص الخدمات التي تقدمها للعموم 
ملصادقة املجلس اإلداري املنعقد في دورته العاشرة 

بتاريخ 28 فبراير 2011.

تم القيام باملتعين

4 -  التحول الرقمي للوكالة

يشــكل مشــروع التحــول الرقمــي للمؤسســة إحــدى الرهانــات االســتراتيجية للتحديــث وتعزيــز فعاليــة ونجاعــة املرفــق 

العــام والرفــع مــن أدائــه ، حيــث شــرعت الوكالــة فــي اتخــاذ العديــد مــن اإلجــراءات فــي هــذا الصــدد أهمهــا:

وضوع نظام للمعلومات الجغرافية بالوكالة يمكن من تدبير املعطيات املجالية بشكل أكتر فعالية؛��

اقتناء نظام للتخزين املعلوماتي لحفظ املعطيات واستعمالها وتحسين طرق تداولها؛��

اعتماد خدمة مذكرة املعلومات التعميرية على الخط عبر البوابة اإللكترونية للوكالة؛��

اعتماد خدمة األداء عبر األنترنت للمستحقات عن الخدمات املقدمة من طرف الوكالة  الحضرية؛��

 اعتماد خدمة األداء اإللكتروني  عبر البطائق البنكية للمستحقات عن الخدمات املقدمة عبر شبابيك الوكالة ��

وملحقتها ببركان؛
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وضع وثائق التعمير على الخط: حيث ستمكن هذه العملية املستثمرين وأصحاب املشاريع واملهندسين املعماريين ��

وكذا املواطنين من االطالع على مقتضيات وثائق التعمير وكذا قواعد وضوابط استعمال األرض على األنترنت من 

خالل البوابة اإللكترونية للوكالة الحضرية لوجدة.

  5-  تطبيق وتنفيذ مقتضيات الدوريات الصادرة عن الوزارة

أولــت الوكالــة الحضريــة لوجــدة  أهميــة بالغــة لتطبيــق وأجــرأة توجهــات ومضاميــن الدوريــات فــي احتــرام تــام ملقتضيــات 

ومضاميــن القوانيــن املعمــول بهــا  وذلــك انطالقــا مــن وعيهــا العميــق  بــأن النهــوض بميــدان التعميــر وتعزيــز حكامــة املرفــق 

العــام ال يســتقيم إال باحتــرام  النصــوص التشــريعية والتنظيميــة وتطبيــق الدوريــات الوزاريــة التــي تحــدد التوجهــات الحكوميــة 

العامــة وتســد النقــص والفــراغ املطــروح علــى مســتوى النصــوص التنظيميــة. 

مدى تطبيق مقتضيات الدوريةموضوع الدوريةالرقمالتاريخ

5 فبراير 
2019

652
التحضر للمجالس اإلدارية 

للوكاالت الحضرية برسم سنة 
.2019

يتم تنفيذ مقتضيات هذه الدورية بصفة تلقائية عند نهاية كل سنة

14 مارس 
2019

2366

إعداد دفاتر التحمالت املحلية 
للحد األدنى للمواصفات التعميرية 

والهندسية والتقنية للسكن 
االجتماعي بالعالم القروي. 

يتم  تفعيل مقتضيات هذه الدورية، حيث تم إعداد مشروع دفتر 
تحمالت، وإرساله إلى مصالح الوزارة، وكذا تعيين  مخاطب بهذا الشأن.

21 مارس 
2019

2706
تطبيق املواثيق الهندسية 

والتعميرية واملشهدية. 
يتم تطبيق و تتبع تفعيل مقتضيات هذه الدورية أثناء إعداد وثائق 

التعمير وكذلك خالل دراسة ملفات البناء.

5 أبريل 
2019

3479
الدليل املرجعي حول تهيئة 

املجاالت القروية
يتم تنفيذ مقتضيات هذه الدورية.

08 ماي 
2019

5 / 2019

مواكبة تنفيذ مقتضيات 
املرسوم املتعلق بتحديد 

كيفيات اإلشهاد على مطابقة 
نسخ الوثائق ألصولها

يتم بشكل مستمر تنفيذ مقتضيات هذا املرسوم حيث تم 
تعيين األشخاص املكلفين باإلشهاد على مطابقة الوثائق 

ألصولها ووضع لهذا الغرض سجال خاصا بعمليات اإلشهاد 
يتضمن كافة املعطيات حول هذه العملية. 

28 ماي 
2019

1037

19/DEPP

حكامة املؤسسات واملقاوالت 
العمومية

تم اتخاذ العديد من التدابير واإلجراءات لتجويد حكامة 
املؤسسة وخاصة في ما يتعلق بالشفافية ونشر املعلومة 
واحترام آجال أداء مستحقات املقاوالت وإرساء منظومة 

لتتبع وتدبير املخاطر والعمل على مواكبة التحول الرقمي.

08 يوليو 
2019

1820

19/DEPP

 إدراج املقتضيات املتعلقة 
بتمكين املقاول الذاتي من 

الولوج إلى الطلبيات العمومية

 تم إدراج مقتضيات هذه الدورية ضمن مشاريع التوصيات 
التي ستعرض للمصادقة خالل املجلس اإلداري التاسع عشر 

للوكالة الحضرية لوجدة. 

15 يوليو 
2019

5680
بخصوص دراسة شكايات و 
تظلمات املرتفقين وتحسيين 

الخدمات املقدمة لهم.

يتم العمل بشكل مستمر لتحسين الخدمات املقدمة 
للمرتفقين من خالل تحديد كيفيات تلقي مالحظات 
املرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها، 

واالنخراط في تدبير الشكايات عبر البوابة الوطنية 
للشكايات.



الدورة التاسعة عشر للمجلس اإلداري للوكالة الحضرية لوجدة

 حصيلة عمل الوكالة الحضرية لوجدة برسم سنة 2019

68

مدى تطبيق مقتضيات الدوريةموضوع الدوريةالرقمالتاريخ

9 غشت 
2019

2019/14

منشور رئيس 
الحكومة

تحسين ظروف استقبال وتوجيه 
األشخاص في وضعية إعاقة 

باملرفق العمومي.

تم تفعيل مقتضيات هذا املنشور من خالل التأهيل املادي 
)الولوجيات( للمقر الحالي وكذا املقر الجديد الذي يوجد في طور 

البناء والذي يوجد في مراحله النهائية، كما تعمل الوكالة الحضرية على 
تحسين ظروف االستقبال واإلرشاد والتوجيه.

11 شتنبر 
2019

تسهر الوكالة الحضرية على تنفيذ مقتضيات هذه الدورية.الوقاية من املخاطر الطبيعية.8213

20 شتنبر 
2019

8360

إبداء الرأي بخصوص بخصوص 
منصة » E_Urbanisme « من أجل 

التنزيل الالمادي لوثائق التعمير 
والخدمات املقدمة من طرف 

الوكاالت الحضرية.

تمت موافاة مصالح الوزارة باملالحظات واالقتراحات املتعلقة باملنصة.

23 شتنبر 
2019

8436
في شأن نتائج و تتبع الحوار 

االجتماعي

الدائــم  التواصــل  علــى  لوجــدة   الحضريــة  الوكالــة  تســهر 
األعمــال  وجمعيــة  نقابــات  مــن  االجتماعييــن  الفاعليــن  مــع 
مــن  التــي  للقضايــا  الحلــول  إيجــاد  علــى  والعمــل  االجتماعيــة 
شــأنها خلــق منــاخ اجتماعــي مالئــم ومشــجع علــى األداء، وكــذا 
دعــم املبــادرات املتجــددة فــي مجــال األعمــال االجتماعيــة والتــي 
تــروم تحســين أوضــاع العامليــن بالوكالــة الحضريــة، كمــا تعمــل 
علــى تتبــع وتفعيــل املقتضيــات التــي تهــدف إلــى تعزيــز العالقــات 

باملؤسســة. االجتماعيــة 

5 دجنبر 
2019

منح رخصة التسوية.19-09
يتم تنزيل وتفعيل الدورية املذكورة واملرسوم 2.18.475 املتعلق بتحديد 

إجراءات وكيفيات منح رخص اإلصالح والتسوية والهدم بالتنسيق مع 
املنظومة املحلية للتعمير.

18 دجنبر 
2019

10167
في شأن تفعيل الطابع الرسمي 

لألمازيغية.

تمت موافاة املصالح الوزارية باالقتراحات العملية إلدماج 
اللغة األمازيغية بكيفية تدريجية في أفق إعداد الوزارة 

للمخطط القطاعي الخاص بتفعيل مقتضيات القانون 
التنظيمي رقم 26.16 بتحديد مراحل أجرأة الطابع الرسمي 

لألمازيغية.
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المحور الثاني : حصيلة األنشطة المالية خالل سنة 2019

ينــدرج التقريــر املالــي للوكالــة الحضريــة لوجــدة برســم ســنة 2019 فــي إطــار تفعيــل املقتضيــات املرتبطــة بتنزيــل القانــون 

التنظيمــي للماليــة واملرتكــزة باألســاس علــى اعتمــاد مقاربــة التدبيــر بالنتائــج وتعزيــز فعاليــة ونجاعــة األداء وتقويــة مبــادئ 

وقواعــد التدبيــر املالــي وتعزيــز الشــفافية والحكامــة فــي املاليــة العموميــة، وكــذا تعزيــز آليــات الرقابــة علــى املاليــة العموميــة.

وقــد اعتمــدت الوكالــة خــالل ســنة 2019 فــي تدبيرهــا املالــي علــى هيكلــة جديــدة مليزانيتهــا ترتكــز علــى البرامــج وتســتهدف 

تعزيــز نجاعــة أدائهــا وتحســين فعاليــة مؤشــرات انجازاتهــا. ومــن أجــل تنفيــذ هــذا التوجــه ارتكــزت برمجــة ميزانيــة الوكالــة لســنة 

2019 علــى برنامجييــن اثنيــن يتعلــق األمــر ببرنامــج التعميــر والهندســة املعماريــة وبرنامــج الدعــم واملصالــح املتعــددة، حيــث 

تــم تقســيم كل برنامــج  إلــى مجموعــة مــن املشــاريع تتضمــن العديــد مــن اإلجــراءات تنــدرج ضمــن األهــداف املحــددة مــن قبــل 

الــوزارة املشــرفة علــى القطــاع، واملرتبطــة بدورهــا بمجموعــة مــن املؤشــرات الكميــة لقيــاس النتائــج املحققــة.

املؤشراتاألهدافاملشاريعالبرنامج

التعمير و الهندسة املعمارية

- دعم املهام
 - التخطيط الحضري 

-ا لتنمية املستدامة 
- الهندسة املعمارية

- االستشراف العقاري 
والحضري

-تحديث اإلدارة 

-  تعميم تغطية التراب الوطني 
بوثائق التعمير

 نسبة التغطية بوثائق التعمير

دعم االرتقاء نحو تعمير 
مستدام

- عدد الدراسات االستشرافية والوقائية املعتمدة
- عدد الدراسات املعتمدة للتأهيل وتدارك الخصاص                                                                                                                                           

                                                             

- تعزيز الجودة املعمارية 
واملناظر الطبيعية وصونها 
والحفاظ على التراث املبني

- معدل تنفيذ برنامج إعداد املواثيق املعمارية واملناظر 
الطبيعية

 الدعم واملصالح املتعددة
- دعم املهام 

-ا لتواصل والتعاون 
ونظم املعلومات

- عقلنة التنظيم وترشيد تدبير 
املوارد

-نجاعة تدبير املوارد البشرية
-نسبة استفادة العنصر النسوي من برامج التكوين

-النجاعة املكتبية

تعزيز التواصل ونظم 
املعلومات وتحسين جودة 

الخدمات املقدمة

-معدل رقمنة الخدمات املقدمة للمرتفقين
- نسبة توفر املنصة املعلوماتية

جدول توضيحي لملخص البرامج الواردة ضمن هيكلة ميزانية الوكالة الحضرية لوجدة وكذا األهداف ومؤشرات األداء المرتبطة بقطاع التعمير

1-البيانات المحاسبية للوكالة وفق أنظمة المحاسبة العمومية    

تمت املصادقة على ميزانية الوكالة الحضرية لوجدة برسم سنة 2019، وفق الهيكلة الجديدة املعتمدة، بتاريخ

 13 يونيو2019  بمبلغ إجمالي قدر ب572,17 462 65 موزعة كما يلي:



الدورة التاسعة عشر للمجلس اإلداري للوكالة الحضرية لوجدة

 حصيلة عمل الوكالة الحضرية لوجدة برسم سنة 2019

70

النفقاتاملداخيل

االعتماد املفتوحالتسميةاالعتماد املفتوحالتسمية

562,67 857 33اعتمادات التسيير572,17 322 20الرصيد لدى الخزينة في 31 دجنبر 2018

800,00 960 17اعتمادات االستثمار000,00 000 20الدعم املتوقع برسم ميزانية التسيير

000,00 000 6الدعم املتوقع برسم ميزانية االستثمار
الباقي دفعه برسم سنة 2018 برسم ميزانية 

االستثمار
13 333 533,78

000,00 700 7الدعم اإلضافي برسم ميزانية االستثمار
الباقي دفعه برسم سنة 2018 برسم ميزانية 

التسيير 
310 675,72

000,00 190 11مداخيل ذاتية متوقعة

000,00 250مساهمة  الشركاء 

572,17 462 65مجموع اعتمادات التسيير والتجهيز572,17 462 65مجموع املداخيل املتوقعة

جدول يبين المداخيل المتوقعة وتوزيع االعتمادات المالية برسم سنة 2019

تجــدر اإلشــارة إلــى أن  املــوارد املحصلــة برســم ســنة  2019 بلغــت مــا مجموعــه 928,39 140 50  درهــم مــن مجمــوع 

املوارد املتوقعة برســم هذه الســنة واملقدرة ب 572,17 462 65 درهم أي بنســبة  %77. وتعود هذه النســبة إلى عدم توصل 

الوكالــة بكامــل الدعــم املمنــوح لهــا مــن طــرف الدولــة برســم ميزانيــة التســيير، وكــذا إلــى انخفــاض املداخيــل الذاتيــة املرتبطــة 

بالخدمــات املقدمــة والتــي تراجعــت مــن  180,58 408 11 درهــم إلــى 356,22 818 7  درهــم أي بنســبة %31. وتتــوزع  املــوارد 

املحصلــة برســم ســنة 2019 كمــا يلــي :

الرصيد لدى الخزينة في 31 دجنبر 2018 :  572,17 322 20 درهم، بنسبة %40,5؛��

الدعم املمنوح من الدولة برسم ميزانية التسيير: 000,00 000 16 درهم بنسبة %32؛��

الدعم املمنوح من الدولة برسم ميزانية االستثمار:  000,00 000 6 درهم بنسبة %12؛ ��

مداخيل ذاتية برسم الخدمات املقدمة : 356,22 818 7    درهم بنسبة 15,5%.��

أمــا بالنســبة لالعتمــادات االجماليــة املبرمجــة برســم 2019 فقــد عرفــت ارتفاعــا ملحوظــا مقارنــة بســنة 2018 وذلــك 

بنســبة تقــارب %8  حيــث انتقلــت مــن أزيــد مــن 60,7 مليــون درهــم إلــى 65,4 مليــون درهــم ، وذلــك راجــع  باألســاس إلــى برمجــة 

الشــطر الثانــي مــن االعتمــاد املخصــص  لبنــاء وتجهيــز املقــر الجديــد للوكالــة الحضريــة لوجــدة.  

أ- تنفيذ ميزانية 2019 

تميــزت حصيلــة تنفيــذ ميزانيــة الســنة املاليــة 2019 بنســبة إنجــاز مهمــة بلغــت 86%  موزعــة بيــن %84 مليزانيــة التســيير 

و %90 مليزانيــة االســتثمار, وفيمــا يلــي تفصيــل الحصيلــة االجماليــة لتنفيــذ ميزانيــة الوكالــة الحضريــة لوجــدة برســم ســنة 

: 2019
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نسبة اإلنجاز االلتزامات
النسبة من إجمالي 

امليزانية 
االعتمادات املفتوحة التسمية

84% 28 358 063,61 52% 33 857 562,67 ميزانية التسيير

90% 16 105 843,18 27% 17 960 800,00 ميزانية االستثمار

86% 44 463 906,79 79% 51 818 362,67* املجموع*

*دون احتساب المصاريف المتعلقة بالباقي دفعه برسم سنة 2018

وضعية صرف الميزانية في 31 دجنبر 2019
 تفصيل نفقات التسيير

بلغــت نســبة إنجــاز ميزانيــة التســيير %84، وهــي نســبة تعكــس جهــود الوكالــة الحضريــة الســاعية إلــى تعزيــز الحكامــة 

الجيــدة  فــي التدبيرعــن طريــق ترشــيد صــرف امليزانيــة مــن خــالل توجيههــا لتنفيــذ برنامــج عمــل الوكالــة فــي مجــال االســتثمار 

وحصرالنفقــات فــي مــا هــو ضــروري للســير العــادي للمؤسســة.

 والجدول التالي يبين مصاريف التسيير برسم السنة املالية 2019 :

نسبة اإلنجاز االلتزامات النسبة من ميزانية التسيير  االعتمادات املفتوحة املشروع البرنامج

92% 23 379 795,91 75% 25 410 000,00
نفقات 

املستخدمين
التعمير والهندسة 

املعمارية

59% 4 978 267,70 25% 8 447 562,67

مصاريف 
املعدات 

واملصاريف 
املختلفة

دعم وخدمات 
متعددة

84% 28 358 063,61 100% 33 857 562,67* ميزانية التسيير

*دون احتساب المصاريف المتعلقة بالباقي دفعه برسم  ميزانية التسيير لسنة 2018

 تفصيل صرف ميزانية التسيي

هــذا، ويمكــن تفســير نســبة انجــاز ميزانيــة التســيير الــى عــدم صــرف مجمــوع االعتمــاد املبرمــج واملخصــص للضرائــب 

والرســوم )الضريبــة علــى القيمــة املضافــة( نظــرا لعــدم توصــل الوكالــة بمجمــوع الدعــم املمنــوح مــن طــرف الدولــة برســم 

ميزانيــة التســيير وعــدم تحصيــل مجمــوع املبالــغ املبرمجــة برســم املداخيــل الذاتيــة. 

 تفصيل نفقات االستثمار 

بلغت نسبة انجاز ميزانية االستثمار90 % همت باألساس ما يلي: 

  برمجة  مجموع  االعتمادات املخصصة برسم سنة 2019 لبناء املقر الجديد للوكالة الحضرية لوجدة والتي ��

تشكل  الشطر الثاني من إجمالي املبلغ املخصص للمشروع؛

تفويت الصفقة املتعلقة بإنجاز الدراسة الخاصة باملعالجة املشهدية للمناطق املتواجدة على طول واد الشراعة ��

وروافده على مستوى جماعات بركان، سيدي سليمان شراعة وزكزل بمبلغ إجمالي يتجاوز 690  ألف درهم؛

تفويت الصفقة املتعلقة بتجهيز املقر الجديد للوكالة الحضرية لوجدة بأثاث املكتب والتجهيزات التقنية ، حيث ��

أبرمت ثالث صفقات بمبلغ إجمالي يتجاوز 1,8  مليون درهم؛
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تفويت الصفقة املتعلقة بانجاز الصور الجوية  ملراكز بركان و كنفودة بمبلغ يتجاوز 390ألف درهم؛��

اقتناء3 سيارات نفعية بمبلغ إجمالي يتجاوز 726  ألف درهم؛��

انجاز الدراسات الطوبوغرافية للعديد من املراكز والتجمعات السكانية بالنفوذ الترابي للوكالة بمبلغ ��

000,00 198 درهم؛ 

الشروع في انجاز العديد من الدراسات التعميرية املتعلقة بالتأهيل الحضري بوجدة وبركان بمبلغ إجمالي يقدر ��

ب 345 ألف درهم.

 والجدول التالي يبين تفصيل مصاريف االستثمار برسم سنة 2019.                                                 

نسبة اإلنجاز االلتزامات
النسبة من ميزانية 

االستثمار 
االعتمادات املفتوحة املشروع البرنامج

78% 935 544,00 7% 1 200 000,00 التخطيط الحضري
التعمير 

والهندسة 
املعمارية

56% 696 900,00 7% 1 250 000,00 ا لتنمية املستدامة

- - 3% 600 000,00 الهندسة

98% 13 436 445,64 77% 13 760 800,00 نفقات دعم املهام دعم 
وخدمات 

%90متعددة 1 036 953,54 6% 1 150 000,00
ا لتواصل والتعاون ونظم 

املعلومات

90% 16 105 843,18 - 17 960 800,00 ميزانية االستثمار*

*دون احتساب المصاريف المتعلقة بالباقي دفعه برسم  ميزانية االستثمار لسنة 2018

تفصيل صرف ميزانية االستثمار

ب - تصفية املصاريف الباقي دفعها برسم سنة 2018 والسنوات السابقة 

فــي إطــار تحســين منــاخ األعمــال وطبقــا للمقتضيــات التنظيميــة املتعلقــة بتحســين آجــال األداء وتصفيــة املتأخــرات 

املمونيــن  تجــاه  التعاقديــة  بالتزاماتهــا  الوفــاء  علــى  الحضريــة  الوكالــة  تحــرص  الدراســات  وانجــاز  الخدمــات  بــأداء  املتعلقــة 

ومكاتــب الدراســات ضمــن اآلجــال املعقولــة.

وتقــدر حجــم املبالــغ الباقــي دفعهــا برســم ســنة 2018 بمــا مجموعــه  209,50 644 13 أي بنســبة %21 مــن إجمالــي 

ميزانية الوكالة برســم الســنة املالية 2019. وفيما يلي إجمالي الوضعية املتعلقة بأداء املبالغ الباقي دفعها برســم ســنة 2018 

وما قبلها.
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نسبة اإلنجاز
 االداءات إلى غاية 31

دجنبر 2019
 النسبة من  إجمالي
 املبالغ الباقي دفعها

الفقرة االعتمادات

99% *307 131.22 2% 310 675,72
 الباقي دفعه برسم سنة 2018

 بخصوص نفقات التسيير

83% 11 024 647,98 98% 13 333 533,78**
 الباقي دفعه برسم سنة 2018
بخصوص نفقات االستثمار

83% 11 331 779,92 100% 13 644 209,5  املجموع

*املبلغ الذي مل يتم أدائه برسم ميزانية التسيري يتعلق بخدمة ترتبط بسنوات سابقة ومل تتوصل الوكالة بالفاتورة الخاصة بها رغم االتصاالت املتكررة بالرشكة املعنية. 
**يتعلق األمر باملبالغ الباقي دفعها املربمجة يف إطار ميزانية االستثامر برسم سنة 2018 والسنوات السابقة.

تفصيل وضعية أداء املبالغ الباقي دفعها واملتعلقة بأهم املشاريع املبرمجة في إطار ميزانية االستثمار برسم سنة 2018 والسنوات السابقة

مالحظات الباقي دفعه
 املبالغ التي تم أدائها خالل

سنة 2019 وما قبلها
املبلغ اإلجمالي املشروع

 مرتبطة بالتسلم النهائي للمشروع
42 000,00 

مبلغ االقتطاع الضامن   
558 000,00 600 000,00

 الدراسة املتعلقة بتصميم تهيئة
 عين بني مطهر

 مرتبطة بالتسلم النهائي للمشروع
 20 790,00 

مبلغ االقتطاع الضامن
276 210,00 297 000,00

 الدراسة املتعلقة بتصميم تهيئة
 مركزعين بني كيل

 مرتبطة بالتسلم النهايئ للمرشوع
19 740,00

    مبلغ االقتطاع الضامن
262 260,00 282 000,00

 الدراسة املتعلقة بتحيني تصميم منو

 مركز أنوال

مرتبطة بانتهاء األشغال 156 061,64 562 570,79 718 632,44
 الدراسة املعامرية وتتبع أشغال بناء

 مقر الوكالة الحرضية

 يتعلق األمر بالشطر األول املربمج

برسم سنة 2018
0 *8 000 000,00 8 000 000,00 أشغال بناء مقر الوكالة الحرضية

0 182 042,00 182 042,00 اقتناء صور املسح الجوي

180 000,00 - 180 000,00 إعداد تصاميم الطوبوغرافية

الدراسة توجد يف املرحلة األخرية 179 520,00 636 480,00 816 000,00
 إعداد نظام للمعلومات الجغرافية

SIG

 تم أداء املبلغ املتعلق باملرحلة األوىل

من الدراسة خالل شهر يناير 2020
480 000,00 - 480 000,00

 تحديد الرتاث املعامري املبني بالنفوذ

 الرتايب للوكالة

0 249 600,00 249 600,00  الدراسة املتعلقة بتنظيم األرشيف

1 078 111,65 10 727 162,79 11 805 274,44

* يتعلق األمر بالشطر األول من المبلغ اإلجمالي لبناء مقر الوكالة والذي كان مبرمجا ضمن ميزانية 2018 في حين برمج الجزء المتبقي 

ضمن ميزانية 2019

ج - ميزانية فرقة مراقبة التعمير

بلــغ حجــم املبالــغ املبرمجــة لتســييرفرقة مراقبــة التعميــر برســم ســنة 2019 مــا مجموعــه  301,54 718 1 درهــم موزعــة 

علــى الشــكل التالــي :

الرصيد الحسابي لدى الخزينة في 31 دجنبر2018 واملقدر ب   301,54 418 درهم��

مساهمة الوكالة الحضرية لوجدة في تمويل فرقة مراقبة التعمير برسم سنة 2019 واملقدر ب 000,00 100 ��
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درهم؛

املساهمة املتوقعة للمتدخلين في تمويل فرقة مراقبة التعمير برسم سنة 2019  واملقدرة ب  000,00 300 ��

درهم؛

الباقي استخالصه برسم مساهمة جماعة وجدة ومجلس عمالة وجدة برسم سنوات 2016، 2017 و2018  ��

واملقدر ب 000,00 900  درهم.

  وقد تمت برمجت صرف هذا الغالف املالي كما يلي : 

نسبة االنجاز االلتزامات االعتامدات املفتوحة التسمية

41% 210 406,10 507 127,14 اعتامدات التسيري

100% 11 174,40 11 174,40 الباقي دفعه برسم سنة 2018

- - 1 200 000,00 اعتامدات غري مربمجة برسم ميزانية التجهيز

43% 221 580,50 518 301,54 *املجموع

*دون احتساب االعتمادات غير المبرمجة برسم ميزانية التجهيز والمقدرة ب 1,2 مليون درهم.

تجــدر اإلشــارة إلــى أن برمجــة االعتمــادات الخاصــة بميزانيــة فرقــة مراقبــة التعميــر يتــم علــى أســاس التوقعــات املرتبطــة 

الســابقة واملقــدرة  2019 والســنوات  الفرقــة برســم ســنة  هــذه  فــي تســيير  الوكالــة بمجمــوع مســاهمات املتدخليــن  بتوصــل 

ب  1,3مليــون درهــم، حيــث لــم تتوصــل الوكالــة بأيــة مســاهمة فــي هــذا الصــدد منــذ ســنة 2015. وتقتصــر الوكالــة لتمويــل 

تســيير هــذه الفرقــة علــى مســاهمتها الســنوية املقــدرة ب 000,00 100  درهــم ، وذلــك ألداء النفقــات الطارئــة فقــط، واملتمثلــة 

باألســاس فــي مصاريــف البنزيــن ومصاريــف التأميــن علــى الســيارات والدراجــات ومصاريــف االشــتراك فــي الهاتــف.

إن اســتمرار هــذه الفرقــة فــي أداء مهامهــا يقت�ضــي ديمومــة تمويلهــا مــن خــالل التــزام كافــة املتدخليــن بمســاهماتهم طبقــا 

لبنود اتفاقية الشــراكة لســنة 2013، فاالعتماد املتبقي ال يمكن من ضمان تســيير هذه الفرقة برســم ســنة 2020. 

2- الوضعية المحاسبية للوكالة وفق أنظمة المحاسبة التجارية

 أ -الحصيلة 

إلــى غايــة 31 دجنبــر 2019، بلغــت الحصيلــة الصافيــة للوكالــة الحضريــة مــا مجموعــه 502,35 897 42    درهــم مقابــل  

233,18 799 39  درهم خالل الدورة السابقة، مسجلة بذلك ارتفاعا قدره  269,17 098 3  درهم أي بنسبة 8% .  

ماديــة   ثابتــة  أصــول  فقــرة  ســجلته  الــذي  املهــم  االرتفــاع  )Actif(إلــى  األصــول   جهــة  مــن  االرتفــاع  هــذا  ويعــود 

جهــة  ومــن   .287% بنســبة  أي  درهــم    11 866 059,85 قــدره  بمبلــغ  ارتفعــت  حيــث   ،  )Immobilisations Corporelles(

بمبلــغ   )Dettes du Passif Circulant( املتداولــة   ديــون الخصــوم  ارتفــاع مســتوى  إلــى  باألســاس  يعــود    )Passif(الخصــوم

586,25 453 6 بنسبة  %182، وكذا ارتفاع رؤوس األموال املماثلة  )Capitaux Propres  Assimilés( بمبلغ  284,91 774 2  

أي بنســبة %10، ويعــزى هــذا االرتفــاع امللحــوظ بالرغــم مــن انخفــاض حجــم املداخيــل برســم الخدمــات املقدمــة للعمــوم 

وعــدم توصــل الوكالــة بمجمــوع الدعــم املخصــص لهــا برســم ســنة 2019، إلــى ارتفــاع األصــول الثابتــة املاديــةt قيــد االنجــاز  
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املتعلقــة ببنــاء وتهيئــة املقــر الجديــد للوكالــة الحضريــة لوجــدة.

وفيما يلي نستعرض أهم املؤشرات املرتبطة بالحصيلة:

   

الحصيلة )األصول( إلى غاية 31 دجنبر2019 

الدورة املحاسبية 
2018

الدورة املحاسبية 2019

األصول

صاف صاف
استهالكات  
ومخصصات

إجمالي

191 120,00 47 780,00 238 900,00 )A(     قيم معدومة ملحقة باألصول الثابتة

 مصاريف تمهيدية

191 120,00 47 780,00 238 900,00  تكاليف التوزيع على عدة دورات محاسبية

مكافآت تسديد سندات افتراضية

13 280 814,98 12 310 112,73 12 906 710,39 25 216 823,12 )B(  حقوق معنوية ملحقة باألصول الثابتة

866 518,33 687 647,96 4 950 932,04 5 638 580,00 البحث و التنمية

204 713,32 158 198,11 667 211,68 825 409,79 براءات،عالمات،حقوق و قيم شبيهة بها

12 209 583,33 11 464 266,66 7 288 566,67 18 752 833,33 حقوق معنوية أخرى ملحقة باألصول الثابتة 

4 129 831,23 15 995 891,08 9 283 430,34 25 279 321,42 )C(  أصول ثابتة مادية

1 259 600,00 1 259 600,00 1 259 600,00  أراض

102 025,25 5 369,75 107 395,00 مبان

1 210 373,90 811 930,57 1 775 125,70 2 587 056 ,27 عتاد النقل

1 113 631,15 1 935 106,39 7 502 934,89 9 438 041,28 أثاث،عتاد املكتب و تهييئات مختلفة

- - - أصول ثابتة مادية أخرى

546 226,18 11 887 228,87 - 11 887 228,87 أصول ثابتة مادية جارية 

1 547 713,26 2 860 658,43 - 2 860 658,43 )D( دائنيات األصول املتداولة
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- زبناء و حسابات مرتبطة

556 295,00 - 556 295,00 مستخدمون

1 364 875,01 2 186 899,49 - 2 186 899,49 الدولة

- مدينون اخرون

182 838,25 117 463,94 - 117 463,94 حسابات التسوية- األصول

20 840 873,71 11 539 720,11 - 11 539 720,11 )E(  خزينة باألصول

20 840 873,71 11 539 720,11 - 11 539 720,11 بنوك،الخزينة العامة،شيكات بريدية

- - - صناديق،حواالت تسبيقات واعتمادات

39 799 233,18 42 897 502,35 22 237 920,73 65 135 423,08 )A+B+C+D+E( املجموع

الحصيلة )الخصوم( إلى غاية 31 دجنبر 2019

الدورة املحاسبية 2018 الدورة املحاسبية 2019 الخصوم

9 372 583,16 3 242 981,17 رؤوس أموال ذاتية

10 940 617,29 9 372 583,16  نتائج صافية قيد اإلرصاد

-1 568 034,13 -6 129 601,99  نتائج صافية للدورة املحاسبية

26 876 340,53 29 650 625,44 رؤوس أموال ذاتية مماثلة

26 876 340,53 29 650 625,44  إعانات استثمار

3 550 309,49 10 003 895,74 ديون الخصوم املتداولة

852 128,77 6 338 557,70 موردون و حسابات مرتبطة

500,00 زبناء دائنون، تسبيقات ودفعات

627 654,77 701 557,64 مستخدمون

85 585,32 101 109,13 هيئات إجتماعية

54 940,63 932 171,27 الدولة

1 930 000,00 1 930 000,00 دائنون آخرون

39 799 233,18 42 897 502,35 املجموع

Compte de Produit et Charges   :  ب - حساب العائدات والتكاليف
)Produits(  العائدات-

673,66 593 24 درهــم ســنة  908,90 150 23  درهــم  مقابــل    2019 مــا مجموعــه  بلغــت عائــدات الســنة املاليــة 

2018 بانخفــاض  بلــغ  764,76 442 1 درهــم بنســبة  %6، وذلــك راجــع باألســاس إلــى انخفــاض مداخيــل الخدمــات املقدمــة 

للعمــوم حيــث انتقلــت مــن  227,93 316 9   ســنة  2018  إلــى  971,16 303 6   أي بنســبة انخفــاض بلغــت 32%.      

)Charges(  التكاليف - 

   26 161 707,79 510,89 280 29 درهــم مقابــل   بلــغ مجمــوع التكاليــف املســجلة برســم ســنة 2019 مــا مجموعــه 

درهم سنة 2018   بارتفاع  قدره  803,10 118 3 درهم  بنسبة  %12. وذلك راجع باألساس إلى ارتفاع تكاليف املستخدمين.
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 -النتيجة الصافية 

بحســاب الفــرق بيــن العائــدات والتكاليــف املســجلة يتضــح أن الوكالــة ســجلت نتيجــة صافيــة ســلبية للســنة التاليــة 

علــى التوالــي بلغــت   )601,99 129 6-( درهــم، وذلــك راجــع باألســاس النخفــاض مداخيــل الوكالــة برســم الخدمــات املقدمــة 

 )12% )بنســبة  تكاليــف االســتغالل  ارتفــاع  2019 مقابــل  لهــا برســم ســنة  الدعــم املمنــوح  الوكالــة بمجمــوع  وعــدم توصــل 

تكاليــف املســتخدمين.   وخصوصــا 

حساب العائدات و التكاليف  دون الرسوم الدورة المحاسبية 2019

مجموع الدورة 
املحاسبية 2018

مجموع الدورة 
املحاسبية
2019

عمليات
متعلقة بالدورات 

املحاسبية السابقة )2(

خاصة بالدورة 
املحاسبة  )1(

النوعية

عائدات اإلستغالل

مبيعات بضائع )على حالتها(

9 316 227,93 6 303 971,16 6 303 971,16 مبيعات سلع وخدمات منتجة

9 316 227,93 6 303 971,16 6 303 971,16 رقم املعامالت

تغير مخزونات املنتجات

أصول ثابتة منتجة من املنشأة لنفسها

11 666 666,67 13 133 333,33 13 133 333,33 إعانات االستغالل

عائدات استغالل أخرى

146 350,32 استردادات االستغالل، تنقيالت تكاليف

21 129 244,92 19 637 304,49 19 637 304,49 ) I (   مجموع

تكاليف االستغالل

مشتريات بضائع 

693 234,15 840 283,68 840 283,68  مشتريات مستهلكة من مواد ولوازم 

2 058 652,47 2 233 244,89 2 233 244,89  تكاليف خارجية أخرى

227 859,17 77 974,17 77 974,17  ضرائب و رسوم

20 217 367,33 22 898 597,59 22 898 597,59  تكاليف املستخدمين

تكاليف استغالل أخرى

2 834 778,64 3 117 005,09 3 117 005,09  مخصصات االستغالل

26 031 891,76 29 167 105,42 29 167 105,42 ) II (  مجموع

- 4 902 646,84 -9 529 800,93 -9 529 800,93 )I-II( نتيجة االستغالل

عائدات مالية

عائدات سندات املساهمة وسندات اخرى 
ملحقة باالصول الثابتة

مكاسب الصرف 
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عائدات غيرجارية

248 044,62 179 985,24 179 985,24  فوائد وعائدات مالية اخرى 

 استردادات مالية تنقالت تكايف

248 044,62 179 985,24 179 985,24 ) III (  مجموع

 تكاليف مالية 

تكاليف الفوائد

 خسائر الصرف

تكاليف مالية أخرى

مخصصات مالية

) IV (  مجموع

248 044,62 179 985,24 179 985,24 النتيجة املالية 

-4 654 602,22 - 9 349 815,69 - 9 349 815,69 النتيجة الجارية

عائدات غير   جارية

227 766,00 28 000,00 28 000,00 عائدات التنازالت عن االصول الثابتة 

اعانات التوازن

2 943 488,64 3 225 715,09 3 225 715,09 استردادات من اعانات االستثمار

45 129,48 79 904,08 61 925,64 17 987,44 عائدات غير جارية اخرى

استردادات غير جارية : تنقالت تكاليف

3 216 384,12 3 333 619,17 61 925,64 3 271 693,53 ) VI ( مجموع

 مجموع الدورة
املحاسبية 2018

 مجموع الدورة
املحاسبية
2019

عمليات
 متعلقة بالدورات

املحاسبية السابقة )2(

 خاصة بالدورة
املحاسبة  )1(

النوعية

تكاليف غير جارية

قسم صافية من استهالك األصول الثابتة املتنازل 
إعانات ممنوحة 

23 435,03 13 919,47 3 115,12 10 804,35 تكاليف غير جارية أخرى

مخصصات غير جارية لالستهالكات 

23 435,03 13 919,47 3 115,12 10 804,35 VII مجموع

3 192 949,09 3 319 699,70 النتيجة غير الجارية 

-1 461 653,13 -6 030 115,99 نتيجة قبل الضرائب 

106 381,00 99 486,00 99 486,00 الضرائب على النتائج

-1 568 034,13 - 6 129 601,99 النتيجة الصافية 

24 593 673,66 23 150 908,90 مجموعة العائدات

26 161 707,79 29 280 510,89 مجموع التكاليف

-1 568 034,13 -6 129 601,99
النتيجة الصافية )مجموع العائدات –مجموع 

التكاليف(

حساب العائدات و التكاليف  دون الرسوم الدورة المحاسبية 2019)تابع(
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برنامج عمل الوكالة احلضرية لوجدة 
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ينــدرج برنامــج عمــل 2020 فــي إطــار تنزيــل برنامــج العمــل الثالثــي 2020-2022، ويتمحــور هــذا البرنامــج علــى تنفيــذ 

التاليــة: العمليــات 

 1- تحيين واستصدار وثائق التعمير التي توجد قيد الدراسة 

 ســتعمل الوكالــة الحضريــة لوجــدة خــالل ســنة 2020 علــى تســريع مســطرة الدراســة و املصادقــة علــى تصميــم تهيئــة 

جماعــة عيــن بنــي مطهــر وجــزء مــن بنــي مطهــر بإقليــم جــرادة وتصاميــم تهيئــة جماعــات العتامنــة ورســالن وفــزوان وبوغريبــة 

بإقليــم بــركان، وتصميــم تهيئــة بنــي كيــل بإقليــم فجيــج فضــال عــن تصاميــم نمــو مراكــز معتركــة وأنــوال بإقليــم فجيــج  ومركــز 

جماعــة اوالد ســيدي عبــد الحاكــم بإقليــم جــرادة. 

مــوازاة مــع ذلــك ، ســتعمل علــى تســريع مســطرة  الدراســة واملصادقــة  علــى  املخطــط املديــري للتهيئــة العمرانيــة إلقليــم 

بركان.

كمــا ســتعمل علــى إعــداد دراســتين جديدتيــن، حيــث يتعلــق األمــر بتصميــم تهيئــة بــركان الكبــرى واملخطــط املديــري 

للتهيئــة العمرانيــة إلقليــم جــرادة, و الجــدول التالــي يوضــح بالتفصيــل برنامــج العمــل والكلفــة لســنة 2020.

الوثيقةالجماعة املعنيةالعمالة أو اإلقليم
الكلفة  اإلجمالية  

)مليون درهم(
املهام املزمع 

إنجازها

بركان

16 جماعة مكونة لتراب إقليم 
الدراسة05املخطط املديري للتهيئة العمرانيةبركان

البحث العلني0.5تصميم تهيئةلعثامنة

البحث العلني0.5 تصميم تهيئةبوغريبة

البحث العلني0.5 تصميم تهيئةرسالن

البحث العلني0.5 تصميم تهيئةفزوان

االنطالقة1.3تصميم تهيئةبركان الكبرى

جرادة

املصادقة0.96تصميم تهيئةتاوريرت-أهل واد زا

 العاطف 
أوالد امحمد

تصميم نمو
0.2
0.2

الدراسة

املخطط املديري للتهيئة 
العمرانية إللقيم جرادة

5املخطط املديري للتهيئة العمرانية

 االنطالقة
 رهينة بالتمويل

 من طرف الوزارة
الوصية

عين بني مطهر  وجزء من بني 
مطهر

املصادقة0.6تصميم تهيئة

االنطالقة0.2 تصميم نموأوالد سيدي عبد الحاكم

فكيك

املصادقة0.297تصميم تهيئةبني كيل

املصادقة0.282تصميم نموأنوال

املصادقة0.2تصميم نمومعتركة
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2- تتبع وتأطير مشاريع التجديد و التأهيل الحضري للمدن

تتبع وتأطير مشــاريع التجديد والتأهيل الحضري والتي من شــانها االرتقاء الحضري باملدن و املراكز التابعة لنفوذها 

الترابي.

3- مواصلة عملية تقويم السكن الناقص التجهيز 

إعداد 02 تصميم تقويمي موزعة على كافة النفوذ الترابي للوكالة ��

4- مواكبة الدراسات المعمارية والمشهدية

الدراسة املتعلقة بجرد املوروث  املعماري املبني بالنفوذ الترابي الوكالة الحضرية لوجدة ��

الدراسة التعميرية والهندسية واملشهدية للمحور الطرقي الرابط بين وجدة والحدود املغربية الجزائرية��

الدراسة املشهدية لواد شراعة وورطاس ببركان��

الدراسة املتعلقة بتصميم التجديد الحضري لشارع محمد الخامس بمدينة وجدة��

الدراسة املعمارية لرد االعتبار للمدينة العتيقة لوجدة ��

الدراسة املتعلقة برد االعتبار للنسيج العتيق بمدينة دبدو ��

امليثاق الهند�ضي واملشهدي للبناء بالعالم القروي��

5- مواكبة الدراسات االستشرافية الوطنية والجهوية والمحلية

املخطط الوطني للشبكة الحضرية��

 البرنامج الوطني لتنمية  املراكز الصاعدة��

 اإلستراتيجية الوطنية للتجديد الحضري ��

 اإلستراتيجية الوطنية إلنعاش تنافسية املدن الصغرى��

 الدراسة املتعلقة باملخطط الجهوي إلعداد التراب��

 املخطط الجهوي لتنمية جهة الشرق��

 املخطط التنموي املندمج إلقليم جرادة��

 املخطط التنموي املندمج إلقليم تاوريرت ��

خريطة القابلية للتعمير بإقليم بركان ��

6-  مواكبة وتأطير الدراسات القطاعية

الدراسات املرتبطة بالفيضانات ��

 السير والجوالن ��

 الدراسات املرتبطة بالتنمية املستدامة��

الدراسة املتعلقة بإشكالية البناء غير القانوني بإقليم بركان ��

7- مواصلة ورش التحديث اإلداري

استكمال بناء  املقر الجديد للوكالة الحضرية لوجدة ��

 تطوير نظام الجودة ISO باالنتقال إلى الصيغة املرتبطة بتدبير املخاطر��

 مواكبة ورش التحول الرقمي لإلدارة��

استكمال الدراسة املتعلقة باألرشيف اإلداري ��

نظام املعلومات الجغرافية��
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8-  إعداد الصور  الجوية والفتوغرامترية وتصاميم المسح الطبوغرافي

استكمال التغطية بالصور الجوية وذلك بغية تعميم التغطية بوثائق التعمير وتجديد املنتهية الصالحية

9- مواكبة تشجيع االستثمار

 مواكبــة الجماعــات الترابيــة وكــذا املســتثمرين وحاملــي املشــاريع مــن خــالل الحــرص علــى التنفيــذ األمثــل ملقتضيــات 

ضابــط البنــاء العــام وعبــر الدراســة القبليــة للمشــاريع.
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ينــدرج برنامــج العمــل الثالثــي للوكالــة الحضريــة لوجــدة فــي إطــار تنفيــذ األهــداف الكبــرى املتمثلــة فــي اســتكمال تحييــن  

التغطيــة بوثائــق التعميــر والوثائــق املرجعيــة، و مواصلــة تأطيــر وإنجــاز الدراســات املشــهدية واملعماريــة فضــال عــن مواكبــة 

الدراســات االستشــرافية واإلســتراتيجية الوطنيــة، الجهويــة واملحليــة، باإلضافــة إلــى مواصلــة ورش التحديــث اإلداري.

ويرتكز هذا البرنامج على املحاور التالية:

تحيين التغطية بوثائق التعمير؛��

إعداد تصاميم التقويم؛��

طير ومواكبة الدراسات المعمارية والمشهدية؛ ��
أ
تا

مواكبة الدراسات االستشرافية والقطاعية؛��

مواكبة ورش التحديث اإلداري.��

 1-تحيين التغطية بوثائق التعمير 

ســتعمل الوكالــة خــالل الفتــرة املمتــدة مــن 2020-2022 علــى تســريع اســتصدار الدراســات التــي هــي فــي طــور االنجــاز 

واملصادقــة وتحييــن الوثائــق املنتهيــة الصالحيــة والبالــغ عددهــا 16 وثيقــة.

إقليم بركان :  07 وثائق

املخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية إلقليم بركان ��

تصاميم تهيئة بركان الكبرى ومراكز الجماعات الترابية بوغريبة وفزوان ورسالن والشويحية والعتامنة.��

إقليم تاوريرت : وثيقتين

تصميم نمو مركز جماعة لكطيطر.��

تصميم نمو العاطف أوالد امحمد . ��

إقليم جرادة : 04 وثائق

املخطط املديري للتهيئة العمرانية إلقليم جرادة��

تصميم تهيئة عين بني مطهر وجزء من بني مطهر  ��

تصميمي نمو مركزي جماعتي أوالد سيدي عبد الحاكم وملريجة��

إقليم فكيك : 03 وثائق

تصميم تهيئة مركز بني كيل.��

نوال ��
أ
- تصميمي نمو مركز جماعة معتركة و مركز ا

 2-مواصلة عملية تقويم السكن الناقص التجهيز

حيــاء ناقصــة التجهيــز بإنجــاز ســنوي ل 20 تصميمــا تقويميــا فــي إطــار شــراكة مــع 
أ
تواصــل الوكالــة الحضريــة لوجــدة عمليــة تقويــم وضعيــة اال

قاليــم بــركان وتاوريــرت وجــرادة وفكيــك.
أ
نــكاد وا

أ
الفرقــاء فــي كل مــن عمالــة وجدة-ا

 3-مواكبة  المشاريع الحضرية  للمدن و المراكز الصاعدة 

هيــل والتهيئــة الحضريــة الراميــة إلــى الرفــع مــن جاذبيــة المجــال 
أ
ســتواصل الوكالــة الحضريــة لوجــدة خــالل هــذه الفتــرة  مواكبــة برامــج التا
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وتحســين ظــروف عيــش المواطنيــن. 

4- تاطير الدراسات المعمارية والمشهدية

ستواصل الوكالة الحضرية لوجدة خالل هذه الفترة تتبع وتأطير ست  دراسات هي كالتالي:

الدراسة الخاصة  بجرد املوروث التاريخي املبني باملجال الترابي للوكالة الحضرية لوجدة؛��

 الدراسة التعميرية والهندسية والمشهدية للمحور الطرقي الرابط بين وجدة والحدود المغربية الجزائرية ؛��

الدراسة المشهدية لواد شراعة وورطاس ببركان ؛��

الدراسة المتعلقة بتصميم التجديد الحضري لشارع محمد الخامس بمدينة وجدة ؛��

الدراسة المعمارية لرد االعتبار للمدينة العتيقة لوجدة.��

الدراسة المتعلقة برد االعتبار للنسيج العتيق بمدينة دبدو ؛��

الميثاق الهندسي والمشهدي للبناء بالعالم القروي.��

5- مواكبة وتأطير والدراسات  التنموية االستشرافية الوطنية والجهوية والمحلية

المخطط الوطني للشبكة الحضرية��

 البرنامج الوطني لتنمية  المراكز الصاعدة��

 اإلستراتيجية الوطنية للتجديد الحضري ��

 اإلستراتيجية الوطنية إلنعاش تنافسية المدن الصغرى��

 الدراسة المتعلقة بالمخطط الجهوي إلعداد التراب��

 المخطط الجهوي لتنمية جهة الشرق��

 المخطط التنموي المندمج إلقليم جرادة��

 المخطط التنموي المندمج إلقليم تاوريرت ��

خريطة القابلية للتعمير بإقليم بركان ��

6- مواكبة وتأطير الدراسات القطاعية

الدراسات المرتبطة بالفيضانات ��

 السير والجوالن ��

 الدراسات المرتبطة بالتنمية المستدامة��

الدراسة المتعلقة بإشكالية البناء غير القانوني بإقليم بركان ��

7 - مواصلة ورش التحديث اإلداري

كمــا ســتواصل الوكالــة الحضريــة انخراطهــا فــي ورش التحديــث اإلداري، عبــر تعزيــز آليــات الحكامــة الجيــدة والتدبيــر 

الالمــادي للمســاطر، حيــث ســيتم فــي هــذا اإلطــار :

استكمال بناء  المقر الجديد للوكالة الحضرية لوجدة ��

 تطوير نظام الجودة ISO باالنتقال إلى الصيغة المرتبطة بتدبير المخاطر��

 مواكبة ورش التحول الرقمي لإلدارة��

رشيف اإلداري ��
أ
استكمال الدراسة المتعلقة باال

نظام المعلومات الجغرافية��
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تــم إعــداد مشــروع ميزانيــة ســنة 2020 وفــق مقاربــة ترتكــز علــى التدبيــر بالنتائــج، حيــث تمــت هيكلــة النفقــات املبرمجــة 

فــي إطــار امليزانيــة وفــق برنامجيــن موزعيــن علــى العديــد مــن املشــاريع بتناســق تــام مــع توجهــات الــوزارة الوصيــة وبرنامــج عملهــا 

لســنوات 2020- 2022 . كمــا تســعى الوكالــة الحضريــة لوجــدة إلــى تعزيــز إدمــاج مقاربــة النــوع االجتماعــي فــي إعــداد مشــروع 

ميزانيتهــا مــن أجــل  توزيــع أمثــل للمــوارد املاليــة وتوجيــه عملهــا أكثــر نحــو تعزيــز االندمــاج االجتماعــي وتهيئــة املجــاالت الترابيــة 

للمســاهمة  فــي الحــد مــن الفــوارق االجتماعيــة والترابيــة خصوصــا عبــر:

إدماج معايير مقاربة النوع في إعداد وثائق التعمير وإرساء مبادئ التنمية املستدامة؛��
تقليص الفوارق املجالية واالجتماعية باملجال القروي؛��
الدعم واملواكبة لالستراتيجيات والبرامج القطاعية؛ ��
القضاء على السكن غير الالئق وتحسين البيئة املعيشية لألسر املعوزة من خالل برنامج إعادة ��

هيكلة أحياء السكن غير القانوني والتأهيل الحضري؛
تشجيع االستثمار؛ ��
تطوير الحكامة وتحديث االدارة.��

مشروع ميزانية الوكالة الحضرية برسم سنوات 2022-2021-2020    

ميزانية التسيير

النفقاتالبرنامجالرمز
االعتمادات املتوقعة

202020212022

602
التعمير والهندسة 

املعمارية
548,17 438 407,4330 671 900,0027 150 27نفقات املستخدمين

مصاريف املعدات دعم وخدمات متعددة610
واملصاريف املختلفة

6 929 036,61  9 123 187,510 035 506,25

054,42 474 594,9340 794 936,6136 079 34املجموع

   

ميزانية االستثمار

البرنامجالرمز
االعتمادات املفتوحة

202020212022

525,00 759 750,003 417 000,003 050 3التعمير والهندسة املعمارية602

000,00 500 000,005 000 800,005 810 3دعم وخدمات متعددة610

525,00 259 750,009 417 800,008 860 6املجموع

579,42 733 344,9349 212 736,6145 940 40مجموع ميزانية التسيير و االستثمار

ويقــدر إجمالــي حجــم مشــروع ميزانيــة الوكالــة الحضريــة برســم ســنة 2020، والتــي تمــت مناقشــة خطوطهــا العريضــة 

مــع مصالــح وزارة املاليــة بتاريــخ  18 دجنبــر 2019 ، بمــا مجموعــه   326,85 177 59  درهــم موزعــة كمــا يلــي : 

نفقات التسيير: 297,97 302 35 درهم  أي بنسبة %60 موزعة كما يلي: ��
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- برنامج التعمير والهندسة املعمارية :

xنفقات املستخدمين: 900,00 150 27 درهم ؛�

- برنامج دعم وخدمات متعددة :

xنفقات املعدات واملصاريف املختلفة : 036,61 929 6  درهم؛�

- مصاريف باقي دفعها برسم ميزانية التسيير : 361,36 222 1 درهم.

نفقات االستثمار :028,88 875 23  درهم أي بنسبة %40 موزعة كما يلي:��

xبرنامج التعمير والهندسة املعمارية:  000,00 050 3   درهم ؛�

x�.برنامج دعم وخدمات متعددة :  800,00 810 3  درهم

x�.مصاريف باقي دفعها برسم ميزانية االستثمار : 228,88 014 17 درهم

ويستعرض الجدول التالي بشكل موجز املداخيل والنفقات املتوقعة برسم السنة املالية 2020 :

النفقاتاملداخيل

االعتماد املفتوحالتسميةاالعتماد املفتوحالتسمية

936,61 079 34نفقات التسيير326,85 137 11الرصيد لدى الخزينة في 31 دجنبر 2019

800,00 860 6نفقات االستثمار000,00 790 11مداخيل ذاتية متوقعة

590,24 236 18الباقي دفعه برسم  سنة 000,002019 000 20الدعم املتوقع برسم ميزانية التسيير

000,00 000 8الدعم املتوقع برسم ميزانية االستثمار

000,00 000 8دعم تكميلي  لالستثمار

000,00 250مساهمة الشركاء

326,85 177 59مجموع مصاريف التسيير والتجهيز326,85 177 59مجموع املداخيل

الميزانية المتوقعة لتسيير فرقة مراقبة التعمير برسم سنة 2020

تجــدر اإلشــارة إلــى أن برمجــة االعتمــادات املتوقعــة برســم ميزانيــة تســيير فرقــة مراقبــة التعميــر خــالل ســنة   2020 

بنيــت علــى أســاس الرصيــد املتبقــى لــدى الخزينــة فــي 31 دجنبــر 2019، وكــذا مســاهمة  الوكالــة الحضريــة فقــط، بينمــا تمــت 

برمجــة املســاهمة املتوقعــة لجماعــة وجــدة ومجلــس عمالــة وجــدة أنجــاد برســم ســنة 2020 وكــذا الباقــي اســتخالصه مــن 

مســاهمة هــذه األطــراف برســم ســنوات 2016 و2017 و2018  و2019 كاعتمــادات غيــر مبرمجــة برســم ميزانيــة 2020 فــي 

انتظــار توصــل الوكالــة بهــذه املبالــغ مــن أجــل اعــادة برمجتهــا فــي امليزانيــة. وبذلــك فــان حجــم االعتمــادات املبرمجة برســم ميزانية 

فرقــة مراقبــة التعميــر خــالل ســنة 2020 هــي اعتمــادات توقعيــة تنبنــي علــى معطيــات مرتبطــة بضــرورة التــزام املتدخليــن فــي 

تمويــل هــذه الفرقــة بتحويــل مســاهماتهم طبقــا التفاقيــة الشــراكة املتعلقــة باحــداث وتمويــل فرقــة مراقبــة التعميــر.
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ويقــدر حجــم امليزانيــة املتوقعــة لتســيير فرقــة مراقبــة التعميــر برســم ســنة 2020 بمــا مجموعــه   393,26 902 1  

درهــم، يتــوزع  علــى الشــكل التالــي :

مصاريف التسيير : 048,82 291   درهم؛ ��

اعتمادات غير مبرمجة:  000,00 600 1    درهم؛��

مصاريف باقي دفعها برسم سنة 2019 :  672,22 5    درهم.��
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 حصيلة عمل الوكالة الحضرية لوجدة برسم سنة 2019
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ملحقات
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42
صيانة معدات 

%474,6098,36 525,400,001 525,4088 000,0088 90النقل

43
صيانة املكاتب 

%680,0073,20 320,000,002 320,007 000,007 10األدوات

44

صيانة معدات 
التقنية 

وااللكترونية
35 000,004 230,004 230,000,0030 770,0012,09%

%822,0047,26 544,5015 633,503 178,0010 000,0014 30الصيانة45

%660,9687,61 339,040,009 339,0468 000,0068 78التأمين50

51

التأمين ضد 
األخطار 
املتعددة

26 000,0025 490,5725 490,570,00509,4398 ,04%

52
تأمين وسائل 

%151,5382,40 848,470,009 848,4742 000,0042 52النقل

60
أجور العاملين 

%928,68217,8399,94 853,4930 782,17313 000,00344 345الخارجيين

61

أجور العاملين 
الخارجيين 
)الحراسة(

266 200,00266 183,84242 296,0423 887,8016,1699,99%

62

أجور العاملين 
الخارجيين (

النظافة(
78 800,0078 598,3371 557,457 040,88201,6799,74%

%718,8385,11 960,50120 320,6754 281,17635 000,00690 811النقل والتنقل70

%000,000 000,000,000,000,0040 40نقل األدوات71

72
مصاريف 

%400,0016,00100 584,0041 984,00458 000,00499 500النقل والتنقل

73
التعويضات 
%158,9283,64 060,509 780,589 841,0837 000,0046 56الكيلومترية

74
أداء الطريق 

%00100, 000,000,000 000,0025 000,0025 25السيار

%000,0062,50 000,000,0015 000,0025 000,0025 40املهام بالخارج75

76
الحفالت 

%543,9162,30 500,0056 956,094 456,0988 000,0093 150واالستقباالت

80

مصاريف 
البريد 

واالتصاالت 
280 000,00237 274,22217 638,8419 635,3842 725,7884,74%

81
مصاريف 

%920,7020,40 079,300,0015 079,304 000,004 20البريد

82

مصاريف 
االتصاالت و 

الفاكس
250 000,00233 194,92213 559,5419 635,3816 805,0893,28%
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83

مصاريف 
الخدمات 

البنكية
10 000,000,000,000,0010 000,000%

90
ضرائب 
%078,8340,52 831 478,002 025 443,171 921,17903 928 000,001 760 4ورسوم

91

ضرائب 
ورسوم 
مباشرة

210 000,00203 774,1759 774,17144 000,006 225,8397,04%

92
ضرائب 

%653,0037,78 818 478,002 869,00881 347,00829 711 000,001 530 4ورسوم أخرى

93
الرسوم على 

%200,0069 800,000,06 800,0013 000,0013 20السيارات

مجموع مشروع نفقات 
املعدات واملصاريف 

املختلفة
8 307 562,674 943 899,703 763 471,641 180 428,063 363 662,97

التواصل والتعاون ونظم املعلوماتمشروع 20

10

إعالنات، 
إشهار 

وعالقات 
عامة

140 000,0034 368 ,0027 499,206 868,80105 632,0024,55%

11

اإلعالنات، 
االشتراكات 
والولوج الى 
الخدمات 
االلكترونية

45 000,0030 768,0027 499,203 268,8014 232,0068,37%

%000,000,000,000,000,000 20املعارض12

13
اإلشهار 

%000,000,000,000,000,000 50والتواصل

14

تفويت نظم 
املعلومات، 

املوقع 
االلكتروني...

5 000,003 600,000,003 600,001 400,0072%

15

املشاركة في 
التظاهرات 

العلمية 
والتقنية

20 000,000,000,000,000,000%

مجموع مشروع التواصل 
والتعاون ونظم املعلومات

140 000,0034 368 ,0027 499,206 868,80105 632,0024,55%

مجموع برنامج  دعم 
وخدمات متعددة

8 447 562,674 978 267,703 790 970,841 187 296,863 469 294,9758,93%

الهندسة والتعميربرنامج602

دعم املهاممشروع 10
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10
أجور 

%872,9893,13 473 127,020,01 976 127,0219 976 000,0019 450 21املستخدمين

11
الرواتب 
%764,4795,80 235,530,0672 327 235,5315 327 000,0015 000 16واألجور

12
املنح 

%100,0585,20 899,950,0799 600 899,954 600 000,004 400 5والتعويضات

13
الساعات 
%008,4695,98 991,540,02 991,5447 000,0047 50اإلضافية

20
التكاليف 
%761,1192,45 238,890,0240 949 238,892 949 000,002 190 3االجتماعية

21
مساهمة في 
%088,8093,25 911,200,0135 864 911,201 864 000,001 000 2نظام القاعد

22
مساهمة في 

%917,6294,19 082,380.020 082,38339 000,00339 360التعاضد

23
اإلعانات 
%660,0086,67 340,000,046 340,00303 000,00303 350العائلية

24

التأمين عن 
حوادث 
الشغل

130 000,00125 671,25125 671,250,04 328,7596,67%

25
الرسوم عن 
%765,9490,35 234,060,033 234,06316 000,00316 350التكوين املنهي

30

تكاليف 
اجتماعية 

اخرى
770 000,00454 430,00422 910,0031 520,00315 570,0059,02%

31

الدعم 
الخاص 
باألعمال 

االجتماعية

350 000,00350 000,00350 000,000,00,0100%

32
مالبس 
%000,000 000,000,00,00,010 10األعوان

33

اتفاقية 
طبية ومواد 
الصيدالنية

30 000,000,00,00,030 000,000%

34
التكوين املنهي 

%620,0020,13 520,00239 860,0031 380,0028 000,0060 300املستمر

35
تعويضات 

%950,0055,06 050,000,035 050,0044 000,0044 80مختلفة

مجموع برنامج الهندسة 
والتعمير  

25 410 000,0023 379 795,9123 348 275,9131 520,002 030 204,0992,01%

%499,0683,76 499 816,865 218 246,751 139 063,6127 358 562,6728 857 33مجموع مصاريف التسيير



الدورة التاسعة عشر للمجلس اإلداري للوكالة الحضرية لوجدة

ملحقات

95

الوضعية اخلاصة مبصاريف االستثمار إىل حدود 31 دجنرب2019

التسميةالرمز
 االعتمادات

املفتوحة
االعتمادات املتبقيةالباقي دفعهاملنجزاتااللتزامات

 نسبة
االنجاز

الهندسة والتعميربرنامج602

التخطيط الحضري مشروع10

000,00 000,00105 000,000,0345 000,00345 450دراسات تعميرية14

15
الصور الجوية 

واألشغال 
الفوتوغرماتية

500 000,00392 544,000,0392 544,00107 456,00

16
الوثائق واألشغال 

الطبوغرافية
250 000,00198 000,000,0198 000,0052 000,00

 مجموع مشروع التخطيط
الحضري

1 200 000,00935 544,000,0935 544,00264 456,0077,96%

البرنامج الوطني للتنمية املستدامةمشروع20

21
دراسات مرتبطة 

بالتنمية املستدامة
1 250 000,00696 900,000,0696 900,00553 100,00

 مجموع مشروع تنمية
مستدامة

1 250 000,00696 600,000,0696 600,00553 100,00

 الهندسة التعميريةمشروع40

42
 املساعدة التقنية

والهندسية
600 000,000,00,00,0600 000,000%

 مجموع مشروع الهندسة
التعميرية

600 000,000,00,00,0600 000,000%

 مجموع برنامج الهندسة
  والتعمير

3 050 000,001 632 444,000,01 632 444,001 417 556,0054%

دعم وخدمات متعددةبرنامج610

دعم املهاممشروع10

10

13
 االستشارة
واملساعدة

10 800,0010 800,000,010 800,000,0

20
 أشغال البناء و

اإلصالح

23
 أشغال بناء املقرات

اإلدارية
11 050 000,0011 050 000,001 424 496,109 625 503,900

25
 الدراسة املتعلقة

بأشغال البناء
350 000,00236 095,480.0236 095,48113 904,52
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62
 إعداد وتهيئة

 وتركيب
100 000,0099 888,0044 874,0055 014,00112,00

معدات النقل30

32
 اقتناء سيارات

املصلحة
750 000,00726 200,000,0726 200,0023 800,00

40
  اإلقتناءات
امللموسة

117,84 032,16170 227 850,001 882,162 229 000,001 400 1معدات املكتب41

420,00 000,0016 580,0066 580,0017 000,0083 100أدوات املكتب42

%354,3697,64 645,54324 946 800,1011 489 445,641 436 800,0013 760 13مجموع مشروع دعم املهام

التواصل والتعاون ونظم املعلوماتمشروع20

10
 براءات، عالمات،

 حقوق وقيم شبيهة
بها

11
 اقتناء النظم
املعلوماتية

80 000,0029 958,000,029 958,0050 042,00

20
 املعدات واألدوات

املعلوماتية

854,46 145,5461 145,540908 000,00908 970 معدات تقنية21

22
 اقتناء معدات

معلوماتية
100 000,0098 850,00098 850,001 150,00

 مجموع مشروع التواصل
والتعاون ونظم املعلومات

1 150 000,001 036 953,540,01 036 953,54113 046,4690,17%

 مجموع برنامج دعم
وخدمات متعددة

14 910 800,0014 473 399,181 489 800,1012 983 599,08437 400,8297,07%

%956,8289,67 854 043,081 616 800,1014 489 843,181 105 800,0016 960 17مجموع االستثمار

%455,8886,39 354 859,947 834 046,8515 629 906,7928 463 362,6744 818 51إجمالي امليزانية
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