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 الفهرس

 

 9 تقديم عام

 11 األدبــــــــــــــــــي  التقــريـــــــر

ية لوجدة ي للوكالة الحضر اب 
 11 تقديم  المجال التر

ية لوجدة: أوال  ي للوكالة الحضر اب 
ات متنوعة:  المجال التر ر  11 خصائص وممت 

يةال: ثانيا  ي للوكالة الحضر اب 
ى: مجال التر  11 إشكاليات وإكراهات كت 

ية متنوعة وبوظائف محدودة1.  11 شبكة حضر

 11 التعمت  االستدراكي .1

ي .3
ي األفقر

ر
 11 التوسع العمراب

 11 اإلشكالية العقارية. 4

ية لوجدة خالل سنة   12 1212حصيلة عمل الوكالة الحضر

ي : المحور األول  اتيج  ي واإلستر
ر
 12 التخطيط اإلستباق

ي : أوال   اتيج   12 التخطيط  اإلستر

اتيجية الوطنية -1  12 الدراسات اإلستر

ية   -أ ي للشبكة الحضر
 02 المخطط الوطنر

ي لتنمية المراكز الصاعدة  -ب
نامج الوطنر  02 البر

اتيجية الوطنية إلنعاش تنا  -ج  ةالدراسة المتعلقة باإلسبر  02 فسية المدن الصغبر

ي -د  اتيجية الوطنية للتجديد الحضر  02 اإلسبر

اتيجية الجهوية2-  11 الدراسات االستر

اب   -أ  00 المخطط الجهوي إلعداد البر

 00 برنامج التنمية الجهوي  -ب

ي  -ج
اث المبنر  02 الدراسة المتعلقة بجرد البر

اتيجية اإلقليمية والمحليةال  -3  13 دراسات  االستر

امج التنموية اإلقليمة -أ  02 البر

 14 تطوير القطاعات المنتجة  1--

ي لمدن ومراكز اإلقليم  -1  14 التأهيل الحضر

 14 تأهيل البنيات التحتية األساسية -3

ات القرب  -4 ر  12 إحداث مرافق وتجهت 

ى  -أ  02 والرؤى التنموية اإلقليمية 0202مواكبة الرؤية التنموية لوجدة الكبر

 02 ة من الفيضاناتالدراسات المرتبطة بالحماي -ب

 02 الدراسات المتعلقة بالتنمية المستدامة والدراسات المشهدية  -د

ي بإقليم بركان -ه
 22 مواكبة الدراسة المتعلقة بإشكالية السكن غبر القانونر

ر برامج تنمية الجماعات -و  22 تحيير

 20 الدراسة المتعلقة بإعداد خريطة القابلية للتعمبر بإقليم بركان -ز

ي  بمدينة وجدة -ح   20 التنقل والنقل الحضر

ي لشارع دمحم الخامس  -ط  20 بمدينة وجدةالدراسة المتعلقة بتصميم التجديد الحضر

ي : ثانيا 
ر
 34 التخطيط االستباق

ي1-   34 التخطيط الحضر

 22 مقاربات اإلنجاز -أ
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ات اإلنجاز  -ب  23 مؤشر

ي ميدان التغطية بوثائق التعمبر  -ج
ر

 23 الحصيلة ف

ي النتائج المجالية واالقتصادية واالجتماعية للتخطيط ال -د
 23 عمرانر

ي -ه  22 اإلجراءات المواكبة لعملية التخطيط الحضر

 41 االستدراكي التخطيط  -1

 22 الحصيلة -أ

 20 نتائج عملية التقويم  –ب 

 22 اإلجراءات المواكبة لعملية التقويم -ج

ي 
ر
ي ومواكبة االستثمار: المحور الثاب  42 التدبت  الحضر

ي: أوال  44 التدبت  الحضر

ى -1 ات الكت   44 المؤشر

 41 دراسة مشاريــــع البناء والتجزئات العقارية وتقسيم العقارات -1

 23 التجزئات والمجموعات السكنية   -أ

 32 مشاري    ع البناء   -ب

 30 مشاري    ع تقسيم العقارات -ج

 30 دراسة ملفات التسوية -د

ر التجزئات العقارية والمجموعات السكنية -ه  30 وآجال إنجازها دراسة اآلجال المتعلقة بأشغال تجهبر

ي لم يتم إبداء رأي موافق بشأنها -و
 32 إعادة دراسة الملفات النر

 32 البناء بالعالم القروي -ز

 24 اإلجراءات المواكبة لعملية البناء بالعالم القروي -1

 22 دراسة الملفات بالعالم القروي -1

 21 مراقبة األوراش -3

 35 أشغال فرقة مراقبة التعمبر    -أ

ي  المنظومة الجديدة للمراقبة -ب
ر

 35 االنخراط ف

 29 مواكبة االستثمار: ثانيا

 29 دراسة ومواكبة المشاريــــع االستثمارية -1

ي  أشغال اللجنة الجهوية الموحدة لالستثمار  -أ
ر

 33 المشاركة ف

ي  -ب
ي عملية اختيار األراضر

ر
 52 والتقييمالمشاركة ف

 50 تسليم بطاقة المعلومات -ج

ي الس -د
 52 الليةملفات كراء وتفويت األراضر

ى  -1  13 مواكبة األوراش التنموية الكت 

ي بوجدة-أ  52 القطب التكنولوجر

كان -ب  52 القطب الفالجي ببر

وع المحطة السياحية للسعيدية -ج  52 مشر

ي لوجدة-د  Urba pôle 53 القطب الحضر

وع النض بمدينة وجدة -ه  53 مشر

ي لتاوريرت -و  55 القطب الحضر

 14 والمالي  اإلداري التقرير

 11 تعزيز سياسة القرب وتقوية الحكامة اإلدارية:  المحور األول 

 11 تعزيز سياسة القرب – أوال

 11 اإلجراءات المتخذة لضمان استمرارية تقديم الخدمات -1

ام التداببر  -أ ي احبر
ر

 55 الصحية المفروضة من طرف السلطات العمومية االنخراط ف

ي دعم الصندوق الخاص بتدببر جائحة كورونا -ب
ر

 53 االنخراط ف

ر وال -ج ي عىل جميع الموظفير ر بالوكالةتعميم الكشف المخبر  53 عاملير

ر   -1  19 معالجة الشكايات وتكريس مبدأ اإلنصات للمواطني 

ابية -1  41 المواكبة التقنية والقانونية  للجماعات التر
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ي للمهاجر -3
 41 االحتفال باليوم الوطنر

نامج اإلذاعي    -4 ي الت 
ر
ي الواجهة ‘مواكبة المواطن عت  المشاركة ق

ر
 43 ‘ جهة ق

 43 مصاحبة المستثمرين وحاملي المشاريــــع -2

 44 تقوية الحكامة اإلدارية والمؤسساتية  -ثانيا

ر الخدمات اإلدارية  -1  44 تحسي 

 22 رقمنة اإلدارة - أ

 25 واإلجراءات اإلدارية تبسيط المساطر -ب

ي الحصول عىل المعلومات -ج 
ر

 25 الحق ف

ر االستقبال -د   22 تحسير

ي  -1 ر الرأس مال البشر  41 تثمي 

ر  -أ  23 تطور عدد المستخدمير

قية الداخلية -ب   23 البر

 23 التكوين المستمر -ج 

 52 توفبر مناخ عمل مالئم -د 

ي التدبت   -3
ر
 11 تكريس مبادئ الحكامة واعتماد الممارسات الجيدة ق

 52 نشر التقارير السنوية  -أ

ي تدببر الصفقات العمومية -ب
ر

 52 تعزيز الشفافية والحكامة ف

ي -ج
 50 التدقيق المالي والمحاسبانر

 52 تدببر الجودة -د

ر أجال األداءات بالمؤسسات العمومية -ه  53 تحسير

 12 تطبيق التوصيات الصادرة عن المجلس األعل للحسابات -4

 88 تطبيق وتنفيذ مقتضيات الدوريات الصادرة عن الوزارة -5

ي 
ر
 91 1212حصيلة األنشطة المالية خالل سنة : المحور الثاب

 91 البيانات المحاسبية للوكالة وفق أنظمة المحاسبة العمومية 1-

انية - أ ر  30 0223تنفيذ مبر

ي دفعها برسم سنة  -ب 
ر

 33 والسنوات السابقة 2019أداء المصاريف الباف

 32 فرقة مراقبة التعمبر وضعية مصاريف تسيبر  -ج

 91 الوضعية المحاسبية للوكالة وفق أنظمة المحاسبة التجارية2-

 35 (Bilan)الحصيلة  - أ

 222 (Compte de Produit et Charges) حساب العائدات والتكاليف     - ب

ية الوكالة عمل برنامج  124 1211 سنة خالل لوجدة الحضر

ر واستصدار و 1- ي توجد قيد الدراسةتحيي 
 122 ثائق التعمت  النر

ي للمدن -1  122 تتبع وتأطت  مشاريــــع التجديد والتأهيل الحضر

ر  -3  122 مواصلة عملية تقويم السكن الناقص التجهت 

 121 مواكبة الدراسات المعمارية والمشهدية -4

افية الوطنية والجهوية والمحلية -2  121 مواكبة الدراسات االستشر

 121 مواكبة وتأطت  الدراسات القطاعية -1

 121 مواصلة ورش التحديث اإلداري  -4

ية وت -1 ي إعداد الصور  الجوية والفتوغرامتر
ر
 124 صاميم المسح الطبوغراق

 124 مواكبة تشجيع االستثمار -9

نامج  121 1213 -1211 التوقعي  الت 

ر التغطية بوثائق التعمت  1-  129 تحيي 

ر 2-  112 مواصلة عملية تقويم السكن الناقص التجهت 

ية  للمدن و المراكز الصاعدة3-  112 مواكبة  المشاريــــع الحضر

 112 تاطت  الدراسات المعمارية والمشهدية -4

افية الوطنية والجهوية والمحلية مواكبة وتأطت  والدراسات   -5  112 التنموية االستشر
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 112 مواكبة وتأطت  الدراسات القطاعية -1

 111 مواصلة ورش التحديث اإلداري -4

انية سنة  ر وع مت   111 1211مشر

ية لوجدة برسم سنوات  انية الوكالة الحضر ر وع مت   111 1213-1211-1211مشر

انية المتوقعة لتسيت  فرقة مراقبة التعمت  برسم سنة  ر  114 0202المت 

ي التسيت  تفاصيل رصف 
انينر ر امات  إل غاية  مت  ر  112 1219دجنت   31و االستثمار وااللتر

 112 2020  دجنت   31الوضعية الخاصة بمصاريف التسيت  إل حدود 

 114 2020دجنت   31الوضعية الخاصة بمصاريف االستثمار إل حدود 
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  تقديم عامتقديم عام

وسن بالدنا لحالة  91-يأتي  انعقاد املجلس إلاداري في دورته العشرين في سياق وطني استثنائي تميز بانتشار جائحة كوفيد 

حجر صحي للحد من انتشار الجائحة وما تالها من تضافر للجهود لتجاوز  وفرض 0202مارس  02الطوارئ الصحية بتاريخ 

 .تداعيات الوباء على مختلف القطاعات سواء الصحية أو إلانتاجية

كما ينعقد هذا املجلس في ظل ظرفية متميزة بالتعبئة الشاملة وراء القيادة النيرة لصاحب الجاللة امللك دمحم السادس  

نظره الثاقب  ملحاربة تداعيات الجائحة والحد من آلاثار السلبية لها، حيث شكلت املبادرة امللكية السامية نصره هللا وأيده وبعد 

املدخل ألاساس ي ملواجهة الجائحة من خالل توفير البنية التحتية " صندوق تدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا"املتعلقة بإحداث 

لتي يتطلبها محاربة تفش ي الوباء وكذلك دعم الاقتصاد الوطني للتخفيف من املالئمة واملعدات والوسائل الاستعجالية ا

التداعيات على املستوى الاجتماعي أساسا، وما تلى ذلك من انخراط قوي للجميع، حيث لقيت هذه املبادرة حماسا تلقائيا 

 باريين، وتضامنا متواصال  تجسد في دعم املؤسسات والهيئات الوطنية وألاشخاص الذاتيين والاعت

كما يأتي انعقاد هذه الدورة في ظل ترجمة وتنفيذ املبادرات امللكية املتضمنة في الخطاب امللكي السامي بمناسبة الذكرى 

الواحدة والعشرين لتربع جاللته أعزه هللا ونصره على عرش أسالفه امليامين، والذي شكل حدثا مفصليا جسد بعد النظر املولوي 

يات جائحة كورونا، حيث أكد من خالله جاللته على أن ألامر ال يتعلق بمواجهة الوباء فقط ، وإنما معالجة السديد في تدبير تداع

إلعادة ... انعكاساته الاجتماعية والاقتصادية ضمن منظور مستقبلي شامل يستخلص الدروس من هذه املرحلة والاستفاذة منها،

، من خالل إطالق خطة طموحة لإلنعاش ...ي ونموذج اجتماعي أكثر إدماجاترتيب ألاولويات وبناء مقومات اقتصاد قوي وتنافس 

الاقتصادي تمكن القطاعات إلانتاجية من استعادة عافيتها والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل والحفاظ على مصادر 

 . والنهوض بالتنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية واملجالية... الدخل

ورة في ظل الانتصارات الدبلوماسية التي حققها املغرب بشأن القضية الوطنية ضد خصوم الوحدة كما تنعقد هذه الد

الترابية وإعادة فتح معبر الكركرات في وجه التجارة الدولية  وما عقب ذلك من تقوية للتمثيل القنصلي الخارجي باملنطقة واعتراف 

 . بالسيادة املغربية على كامل التراب الوطني 

ظل هذا السياق الوطني املتميز والاستثنائي، انخرطت الوكالة الحضرية لوجدة في تجسيد روح إلادارة املواطنة، من  إذن في

خالل أوال الانخراط في دعم املبادرات الوطنية الكبرى ملواجهة الجائحة وفي  تنفيذ إلاجراءات الوقائية والاحترازية التي سنتها 

اط الشامل في تنفيذ إلاجراءات الحكومية القطاعية التي سنتها وزارة إعداد ا لتراب الوطني السلطات العمومية وثانيا الانخر 

والتعمير وإلاسكان وسياسة املدينة وال سيما  ورش إعادة الانطالقة آلامنة واملستدامة لقطاع التعمير والبناء باعتبارهما املحركين 

خراط في ورش التدبير الالمادي للمساطر من خالل استكمال رقمنة ألاساسيين لالستثمار وتوفير فرص الشغل، وكذلك الان

 . الخدمات املقدمة للمواطنين واملرتفقين

انتقال  0202هذا ، وقد شكل حدث بناء املقر الجديد للوكالة الحضرية لوجدة حدثا أساسيا وبارزا، حيث عرفت سنة  

هذه املؤسسة، وذلك من جهة بفضل مواصفاته املعمارية والتقنية العمل باملقر الجديد، وهو ما يشكل مرحلة جديدة في تاريخ 

 .العالية ومن جهة أخرى  لتوفيره  الظروف املالئمة  لالشتغال والاستقبال

ومن هذا املنطلق، وعلى الرغم من صعوبة الظرفية الاقتصادية، فقد استطاعت الوكالة الحضرية لوجدة من ضمان 

ع التقيد الصارم باإلجراءات الوقائية والاحترازية لتدبير الجائحة، حيث تركزت الجهود خالل الاستمرارية في تقديم الخدمات م
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في دراسة امللفات، وتنزيل إلاصالحات " ROKHAS"على مواصلة ورش رقمنة الخدمات و اعتماد املنصة إلالكترونية رخص  0202

 .ع وتأطير الدراسات الاستشرافية والحضريةالتشريعية والتنظيمية املتعلقة بالتعمير والبناء مع مواصلة تتب

وفي هذا الصدد، وفي إطار الاحترام التام لإلجراءات الصحية التي سنتها السلطات العمومية واصلت الوكالة الحضرية 

 :جهودها الرامية إلى ضمان استمرارية املرفق العام، حيث تركزت تدخالتها على ثالثة محاور أساسية  0202لوجدة خالل سنة 

 التخطيط  الاستباقي والاستراتيجي ؛ -1

 مواكبة الاستثمار ؛  -2

 . رقمنة الخدمات وتقوية الحكامة املؤسساتية -3

وفي هذا السياق يشكل املجلس إلاداري للوكالة الحضرية لوجدة في دورته العشرين مناسبة ألعضاء املجلس إلاداري 

ومتميزة، وفرصة كذلك للوقوف على حجم إلاكراهات والتحديات لتقييم حصيلة عمل هذه املؤسسة في سنة استثنائية 

 .املطروحة وآلاثار والتداعيات السلبية للجائحة على قطاعي التعمير والبناء

، ال بد من التذكير بمؤشرات إلانجاز العشرة  0202وقبل استعراض حصيلة عمل الوكالة الحضرية لوجدة  خالل سنة 

هي مؤشرات تدل على انخراط املؤسسة بمعية فرقائها في خطة إلانعاش الاقتصادي وإعادة على الرغم من ظروف الجائحة، و 

 .املحركين ألاساسيين  لالقتصاد الجهوي وتحقيق التنمية املجالية والاجتماعية والبناء باعتبارهماالانطالقة لقطاعي التعمير 

 91 عدد وثائق التعمير املنجزة إلى غاية اليوم ، 

 90222 هكتار؛922جمالية مفتوحة للتعمير ضمن وثائق التعمير، بمعدل سنوي يراوح كمساحة إ 

 191 نسمة؛ 022222هكتار وبساكنة فاقت  122تصميم تقويم منجز إلى غاية اليوم على مساحة قدرت ب 

 0222  وبمبلغ  %00ملف بالعالم القروي وبنسبة موافقة فاقت  9022كمعدل سنوي للملفات املدروسة بمعدل

 مليار درهم؛ 0استثماري قدر ب 

 91  ملحقات للوكالة؛ 21لجان عاملية و 20شبابيك وحيدة و 1بنية للقرب منها 

 12  دراسة استشرافية وقطاعية سنويا حول مواضيع متعددة كاملخطط الجهوي إلعداد التراب، املراكز

 الصاعدة، التجديد الحضري ؛

 20 وفرص الشغل كالقطب التكنولوجي لوجدة  والقطب الفالحي بركان  مشاريع كبرى مهيكلة منتجة للثروة

 ؛ ...واملحطة السياحية 

 19%  نساء؛ %12منه  12نسبة التأطير بالوكالة الحضرية لوجدة بعدد موظفين وصل إلى 

 92 لكتروني، نظام املعلومات الجغرافية، التدبير إلالكتروني للوثائق، ألاداء إلا: إجراءات ملواكبة التحول الرقمي

 ؛ ...بطاقة املعلومات على الخط، الشكايات على الخط، وثائق التعمير على الخط، 

 922  تهم التدبير الحضري  %02املتوسط السنوي للشكايات املعالجة واملدروسة منها. 
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  تقديم  املجال الترابي للوكالة الحضرية لوجدة تقديم  املجال الترابي للوكالة الحضرية لوجدة 

يتميز املجال الترابي للوكالة الحضرية لوجدة بامتداده الجغرافي ، كما يتميز بغنى موارده وإمكانياته الطبيعية والبشرية  

 .وغناه الثقافي والحضاري وببنيته التحتية املهمة

عقدة وتباينه الجغرافي في املقابل يطرح هذا املجال العديد من إلاشكاليات الحضرية الكبرى واملتمثلة في بنيته الحضرية امل 

 . بين الشمال والجنوب وكذلك عدم تكامل وظائفه

كل هذه إلامكانيات وإلاشكاليات تعد محددا أساسيا  لعمل الوكالة الحضرية لوجدة،  حيث أن أي حصيلة ال يمكن أن 

إال باألخذ بعين الاعتبار  لواقع تكون إيجابية إإل بفهم دقيق لهذه املعطيات خاصة وأن التعمير في حذداته ال يمكن أن يستقيم 

 . املجال املدروس كما أنه يتأثر بالخصوصيات املحلية والعوامل الطبيعية وبالحمولة الثقافية والحضارية

 خصائص ومميزات متنوعة:  املجال الترابي للوكالة الحضرية لوجدة: أوال 

  الشساعة والتنوع الطبيعي

 

الحضرية لوجدة، والذي يتكون من عمالة يمتد املجال الترابي للوكالة 

 10وجدة أنكاد وأقاليم بركان وتاوريرت وجرادة وفجيج على مساحة تقدر ب 

 12912من مساحة جهة الشرق البالغة  %01، أي ما يعادل 0ألف كلم

جماعة ذات طابع حضري  91جماعة ترابية منها  00،  كما يغطي 0كلم

 . جماعة ذات طابع قروي  09و

ة املجال الترابي وامتداده الجغرافي جعل منه مجاال إن شساع

متكامال من حيث املؤهالت الطبيعية التي يزخر بها مع تباين واضح بين 

إمكانيات سياحية متنوعة، توفره على الشمال والجنوب، فإلى جانب 

تتمثل في واجهة بحرية مهمة وساحل ممتد يجعل منها منفذا وبوابة 

بحر ألابيض املتوسط، فضال عن تنوع مساراته أساسية في اتجاه دول ال

الطبيعية التي تجمع بين البحر والجبل والرمال وتوفره على تراث 

معماري والمادي مهم، يتميز النفوذ الترابي للوكالة الحضرية 

لوجدة بمؤهالته الطبيعية فضال عن إمكانياته الفالحية 

ت واملتمثلة في املساحات الصالحة للزراعة والتجهيزا

ود سهل تريفة، واد ملوية، سد) الهيدروفالحية الكبرى 

مشرع حمادي والحسن الثاني، سهوب  الخامس  دمحم

باإلضافة إلى إلامكانيات ...( الحلفاء، املراعي الشاسعة

املستقبلية التي سيوفرها الشروع في استغالل غاز تاندرارة على 

  .مستوى إقليم فجيج

لوجدة النفوذ الترابي للوكالة الحضرية    
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هذا، كما يتميز املجال الترابي للوكالة الحضرية بتنوع أوساطه وأنظمته البيومناخية والتي تشكل عامل جدب واستقرار 

 ...(.النجود العليا، سلسلة بني زناسن، جبال الهورست و الواحات.) للسكان

لوجدة أحد مرتكزات التنمية الجهوية القائمة على ويعتبر التنوع الطبيعي الذي يميز املجال الترابي للوكالة الحضرية 

 .استغالل املؤهالت وإلامكانيات املتاحة، كما يعد محددا أساسيا للتخطيط املجالي املبني على عنصري الوظيفية والتكامل
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 توزيع وتمركز الساكنة وألانشطة  حيثالتباين من 

حيث أن . بين الشمال والجنوب من حيث توزيع السكان وألانشطة يتميز املجال الترابي للوكالة الحضرية لوجدة بالتباين

مليون نسمة حسب إلاحصاء العام للسكان والسكنى  9.1من الساكنة إلاجمالية للمجال الترابي للوكالة والبالغ عددها  00%

 . ةمليون نسم 0.1من مجموع ساكنة جهة الشرق املقدرة ب  00%أي ما يمثل  . تقطن بالشمال 0291لسنة  

املكونة له  00مدينة ومركز من أصل  00وتجدر إلاشارة في هذا إلاطار إلى أنه بقراءة لخريطة املجال الترابي يتضح أن 

ألف  01ألف نسمة على مساحة  912مقابل حوالي   0ألف كلم 09مليون نسمة وذلك على مساحة ال تتعدى  9.9تقطن بها حوالي 

نشطة والخدمات واملرافق الكبرى ذات إلاشعاع الجهوي والوطني بالجزء الشمالي وإلى كون ، ألامر الذي يعزى إلى تمركز ألا0كلم 

 .أن هذه املدن واملراكز تشكل أقطاب جذب وأحواض تشغيل لليد العاملة

 
 تمركز الساكنة شمال الجهة

، حيث تشير املؤشرات لكن على الرغم من ذلك، تشكل الديموغرافيا عامال مهما لتحقيق التنمية املحلية والجهوية

من الساكنة شابة وفي سن النشاط وهو ما يمكن اعتباره مؤهال بشريا مهما سيمكن  ال  % 10الديموغرافية إلى أن أزيد من 

 .محالة من توفير اليد العاملة 
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 مهمة تحتيةبنية 

خارطة الطريق  0221مارس  90يخ شكلت املبادرة امللكية السامية التي أعلن عنها صاحب الجاللة امللك دمحم السادس بتار 

إلستراتيجية النهوض باألوضاع الاقتصادية والاجتماعية لجهة الشرق، حيث عملت املبادرة على خلق دينامية تنموية شملت 

 .إطالق أوراش مهيكلة ومشاريع كبرى واعدة ومتنوعة، مما عزز بنيتها التحتية وساهم في تقوية قدرتها الاستقطابية والتنافسية

 .مليار درهم 922وقد شكلت الجهة  منذ ذلك الحين مجاال الستقطاب الاستثمار العمومي ما يناهز 

 

فاس، وخط  -وفي هذا الصدد، استفادت الجهة من مشاريع  البنيات التحتية الكبرى املهيكلة كالطريق السيار وجدة

وبناء امليناء الترفيهي للسعيدية، فضال عن تثنية الطرق السكة الحديدية تاوريرت الناظور و تهيئة وتوسعة مطار وجدة أنكاد 

 ....وتزويد مدن الجهة باملاء الشروب وشبكة الكهرباء 

 

كما تم تدعيم وظيفتها إلانتاجية والخدماتية بإحداث أقطاب صناعية وفالحية وتكنولوجية وحضرية، كما تم تقوية 

و كذا الوظيفة الجامعية بإنشاء معاهد وكليات للتكوين في املهن  الوظيفة الاستشفائية بإحداث مراكز استشفائية جديدة

 .الجديدة
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كما تم تدعيم الوظيفة السياحية بإنشاء محطتي السعيدية ومارتشيكا، فضال عن إنجاز العديد من ألاوراش الكبرى  

 .كاملحطة الحرارية لعين بني مطهر وغيرها من املشاريع التنموية الكبرى 

 

هة الشرق من البرامج الوطنية الكبرى املتعلقة بالتأهيل والتجديد الحضري ورد الاعتبار لألنسجة كما استفادت ج 

العتيقة، وغيرها من املشاريع الاجتماعية والبرامج الكبرى كمدن بدون صفيح وإعادة إسكان قاطني الدور املهددة بالفيضانات 

 . والبنايات آلايلة للسقوط

ه، ظلت املؤشرات الاقتصادية والاجتماعية دون املستوى املطلوب إذ لم تتعدى مساهمة لكن على الرغم مما تم إنجاز 

، مع طغيان ألانشطة التجارية %1.0في الناتج الوطني الخام، كما لم تتجاوز القيمة املضافة للقطاع الصناعي  %1.1الجهة 

ي على تشجيع الاستثمار الخاص وجلب املقاوالت والخدماتية، حيث يعزى هذا ألامر إلى التأثير املحدود لالستثمار العموم

 .   املتوسطة والصغرى وخلق الثروة

 إشكاليات وإكراهات كبرى : وكالة الحضريةلاملجال الترابي ل: ثانيا 

يعاني املجال الترابي للوكالة الحضرية لوجدة من العديد من إلاكراهات وإلاشكاليات الحضرية، منها ما يتعلق بهشاشة 

وعدم اندماجيتها، ومنها ما يتعلق بأنماط استغالل املجال وما أنتجته من واقع عمراني معقد  فضال عن إلاشكالية  املجاالت

 . العقارية وتبديد الجهود في التعمير الاستدراكي

 شبكة حضرية متنوعة وبوظائف محدودة1.

حيث الطبيعة والنوع، كما تتميز بمحدودية  تتميز الشبكة الحضرية باملجال الترابي للوكالة الحضرية لوجدة بالتنوع من

 .الوظائف وخاصة املنتجة للثروة وخلق قيمة مضافة وبالتالي توفير فرص الشغل

ويتحكم في تصنيف الشبكة الحضرية خمسة عوامل أساسية تقوم على املعيار الديموغرافي والوظائف إلادارية 

ث أنه باستثناء املدن الكبرى  ذات إلاشعاع الجهوي كوجدة وبركان والاقتصادية واملوقع الجغرافي واملؤهالت الخاصة، حي

وتاوريرت وجرادة وبوعرفة حيث تتركز ألانشطة والخدمات وكذا املرافق والتجهيزات الكبرى، تنفرد باقي املدن واملراكز الحضرية 

 . والقروية ألاخرى بالوظيفة إلادارية حيث تشكل مراكز استقرار للساكنة

 : دد، تتوزع الشبكة الحضرية على الشكل التاليوفي هذا الص
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  ألف نسمة، تتمثل في مدينة  112مدينة متربولية وطنية تتجاوز ساكنتها

 وجدة عاصمة جهة الشرق، وتضم 

 املرافق والتجهيزات الحيوية الكبرى و ذات إلاشعاع الجهوي ؛

   تحتضن ،  (بركان، جرادة ، بوعرفة وتاوريرت) مدن عواصم ألاقاليم

مقرات العماالت وتعرف دينامية حضرية ومجالية ، كما  تلعب دور  

 التأطير إلاقليمي والجهوي ؛

  السعيدية، )مدن ذات صبغة خاصة سياحية ومنجمية وحدودية

 .(بني درار، فجيج

  تجمعات شبه حضرية  تشكل مناطق التوسع املستقبلية للمدن

 والحواضر الكبرى؛

  عين بني مطهر، دبدو، ) املدن الصغرى الوسيطية

 ...(العيون سيدي ملوك

  املراكز الصاعدة التي تشكل أحواض جدب للساكنة

 كمراكز املريجة، عين الصفا ومستفركي؛

  التجمعات القروية الصغرى. 

  

 

لكن على الرغم من التراتبية املجالية لهذه الشبكة، فإنها تطرح 

مع  % 00دن والتي بلغت العديد من إلاشكاالت املرتبطة بارتفاع نسبة التم

وكذلك  0291مليون نسمة سنة  9.0ارتفاع  عدد السكان الحضريين إلى 

مدينة  00عدم التوازن بين الشمال والجنوب من حيث التوزيع، إذ تتركز 

 .مدينة ومركز بالجنوب 90ومركز شماال مقابل 

 

كما تطرح الشبكة الحضرية إشكاالت على مستوى 

التنمية، حيث يرجع ذلك إلى تنوع الخصوصيات التخطيط  وأشكال 

الثقافية واملجالية والطبيعية، وكذا تنوع النظم وأنماط الاستغالل بين شمال 

يتميز بجاذبيته ويستوجب رؤية عمرانية استباقية ومواكبة مستمرة، وبين 

جنوب يتميز بامتداده وطابعه الخاص ألامر الذي يستوجب رؤية 

بين متطلبات الحفاظ ورد الاعتبار وتثمين  عمرانية ومعمارية توفق

 .التراث املعماري الغني وبين التخطيط املجالي السليم

 

 

 النظام الحضري بجهة الشرق         
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 التعمير الاستدراكي.2

عرفت مدن ومراكز املجال الترابي للوكالة الحضرية لوجدة خالل العشريتين ألاخيرتين تمدنا سريعا أفرز واقعا عمرانيا 

 . غير متحكم فيه، ألامر الذي أصبحت معه محاوالت إلادماج والتأهيل محدودة التأثير وتتطلب إمكانيات مالية مضاعفة

ملجهودات املبذولة سواء في إطار املنظومة املحلية والجهوية أوفي إطار البرامج وجدير بالذكر في هذا إلاطار إلاشارة إلى ا

الحكومية الستدراك املوقف وتجاوز الظاهرة، والتي توزعت ما بين برامج إعادة إلادماج والتقويم وكذلك برامج التأهيل واملواكبة 

 .والتجديد

ج الحضري من حيث التمكين من التجهيزات واملرافق غير أنه وإن كانت النتائج ظاهريا قد حققت أهداف إلادما

، إال أنها لم ظلت مجاالت هامشية (املاء الصالح للشرب، الكهرباء والتطهير) الضرورية للحياة وكذلك الربط بمختلف الشبكات

 .تستوجب مجهودات مضاعفة

  التوسع العمراني ألافقي.3

ثنائية تمثلت في  التوسع العمراني ألافقي، وقد مست هذه الظاهرة عرفت مدن ومراكز املجال الترابي ظاهرة حضرية است 

بالخصوص الحواضر الكبرى كوجدة وبركان وتاوريرت، كما لم تسلم منها املدن املتوسطة والصغرى وكذا املراكز الحضرية 

لناقص التجهيز كما تمثلت في أشكال حضرية غير متجانسة ومندمجة في محيطها الحضري كالسكن ا. والقروية الصاعدة

  .والسكن املهدد باالنهيار وسكن الصفيح وظهور فضاءات هامشية تشكو من ضعف تأمين الخدمات الحضرية ألاساسية

وقد كان لهذه الظاهرة نتائج سلبية على املجال وإلانسان، حيث ساهمت من جهة في تفكيك املشهد العمراني وتعميق 

تي تتطلبها الحياة الحضرية، ومن جهة أخرى ساهمت في الرفع من تكلفة إعادة إلادماج إشكالية النقص في التجهيزات واملرافق ال

 . والتأهيل وكلفة التدبير الحضري وتقويض املجهوذات املبذولة على مستوى التخطيط الحضري 

انيا في كما ساهمت طبيعة النظام العقاري في تعميق هذه إلاشكالية ، حيث عرفت أراض الجموع ضغطا واستهالكا عمر 

 . املناطق الضاحوية املحيطة باملدن واملراكز الحضرية

 إلاشكالية العقارية . 4

يتميز النظام العقاري باملجال الترابي للوكالة الحضرية لوجدة بتركيبته املزدوجة فإلى جانب العقارات املحفظة يوجد 

أراض ي الجموع وامللك الخاص والعام للدولة وكذا أمالك  رصيد عقاري غير محفظ، كما يتميز بتنوع أنماطه العقارية واملتمثلة في

 .الجماعات الترابية وامللك الغابوي وألامالك الخاصة

وقد طرحت هذه التركيبة املتنوعة العديد من إلاشكاالت وخاصة ما يتعلق باستثمار الثروة العقارية املتوفرة وتعبئتها في 

الساللي  غير املحفظ باملدن واملراكز الحضرية والتجمعات العمرانية القروية، قطاع التعمير والبناء، حيث أن طغيان العقار 

 .خلق صعوبات وإكراهات في  التدبير الحضري اليومي، كما أفرز واقعا عمرانيا هشا

ة وقد نتج عن ذلك أن أصبحت امللكية العقارية غير قادرة على احتواء املشاريع الكبرى املهيكلة، كما عرفت أمالك الدول

 .الخاصة  استهالكا ونفاذا نتيجة التعبئة املستمرة في برامج إعادة إلاسكان وإلادماج والبرامج السكنية الكبرى 

أمثل في  إذا ما تم استثمارها بشكلواقعها لكن على الرغم من ذلك، تبقى الثروة العقارية املتوفرة مهمة من حيث مساحاتها وم       

.   تحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية واملجالية

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 حصيلة عمل

 الوكالة الحضرية لوجدة 

 2222خالل سنة  
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  22222222كالة الحضرية لوجدة خالل سنة كالة الحضرية لوجدة خالل سنة و و يلة عمل اليلة عمل الحصحص

وما تالها من حجر صحي واتخاذ  91-في سياق استثنائي تميز بانتشار جائحة كورونا كوفيد 0202تندرج حصيلة سنة 

 . ملجموعة من إلاجراءات الصحية للحد من انتشار الجائحة

لكن على الرغم من ذلك، انخرطت الوكالة الحضرية لوجدة وبكل مسؤولية في تنفيذ قرارات السلطات العمومية مع 

كما انخرطت في املجهودات . صها الدائم على ضمان استمرارية املرفق العمومي وتقديم الخدمات لفائدة املواطنات واملواطنينحر 

املبذولة من طرف الوزارة الوصية للنهوض بقطاعي التعمير والبناء في ظرفية استثنائية تميزت بتراجع مساهمة القطاعات املنتجة 

 .  في الناتج الوطني الخام

إلى مواصلة تأطير ألاوراش  0202إذن في ظل هذا السياق املتميز والاستثنائي سعت الوكالة الحضرية لوجدة خالل سنة 

والدراسات املوجودة قيد الدراسة والانخراط في تنزيل ورش إلاصالح التشريعي والتنظيمي ملنظومة التعمير والبناء واستكمال 

 .    الورش الرقمي

 ستراتيجي  ستباقي وإلا خطيط إلا الت: املحور ألاول 

يرتبط تحقيق التنمية املجالية والنجاعة الترابية بمدى فعالية التخطيط الاستباقي والاستراتيجي، فكلما كانت أدوات 

 التخطيط العمراني قابلة للتنفيذ، كلما انعكس ذلك على جاذبية املجاالت الترابية وقدرتها على جلب الاستثمار واملقاولة، وكلما

كانت آليات التخطيط الاستراتيجي متوفرة ومتاحة كلما تمكن الفاعلون الجهويون من وضع املقاربات التنموية املمكنة   للنهوض 

 . بأوضاع املجال الجهوي وتحقيق التنمية املتوازنة املنشودة

الدراسات إلاستراتيجية  تأطير 0202ووعيا منها بأهمية واستثنائية املرحلة، واصلت الوكالة الحضرية خالل سنة    

، كما واصلت تأطير تحيين وإعداد وثائق التخطيط الحضري  0291الوطنية والجهوية واملحلية التي كانت قيد إلانجاز خالل سنة 

 .وغيرها من الدراسات املشهدية والتعميرية والهندسية

 ستراتيجي التخطيط  إلا : أوال  

تندرج هذه العملية في إطار التوجه الجديد للوكالة الحضرية لوجدة، واملرتبط بوعيها العميق بأهمية تقاطع آليات 

التخطيط الاستراتيجي وأدوات التخطيط العمراني ، حيث ال يمكن رسم معالم التنمية الجهوية دون تخطيط عمراني استباقي 

.ألادوات القانونية والتقنية املرجعيةيعتمد آلاليات و 

 الدراسات إلاستراتيجية الوطنية  -1

 املخطط الوطني للشبكة الحضرية   -أ

مواكبة  الدراسة املتعلقة باملخطط الوطني  0202، واصلت الوكالة الحضرية لوجدة سنة 0291على غرار سنة 

إلاجابات الضرورية ألهم إلاشكاالت التي تطرحها الشبكة للشبكة الحضرية، حيث تهدف هذه الدراسة  إلى إيجاد ووضع 

الحضرية الوطنية وخاصة ما يتعلق بإشكالية تراتبية املجاالت ودورها التأطيري وإلاشعاعي املحلي والجهوي والوطني وكذا 

 .أشكال وأنساق التنمية املنشودة في ظل منظومة حضرية غير منسجمة ومحدودة الوظائف
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ة هذه الدراسة في تحديد معالم وشكل الشبكة الحضرية املستقبلية، تحرص الوكالة الحضرية ووعيا منها بأهمي

لوجدة وفي إطار اللجان املكلفة باملواكبة على تتبع هذه الدراسة أمال في كون أن مخرجاتها ستمثل في املستقبل  مرجعا 

جغرافي بين الوحدات املجالية املكونة للنفوذ الترابي أساسيا  في التخطيط الحضري  املبني على عوامل الوظيفية والتكامل ال

 .   للوكالة الحضرية لوجدة

 البرنامج الوطني لتنمية املراكز الصاعدة   -ب

تسعى الوكالة الحضرية لوجدة في إطار اهتمامها الدائم بالعالم القروي إلى تقوية وظيفية املراكز القروية الصاعدة  

مير وتأطير حركية التعمير والبناء بها، حيث تنسجم هذه التدخالت مع أهداف الدراسة من خالل تزويدها بوثائق التع

 .   املتعلقة بالبرنامج الوطني لتنمية املراكز الصاعدة

مواصلة مواكبة هذا البرنامج  الذي تم من خالله اختيار ثمانية مراكز  0291على غرار سنة  0202وقد عرفت سنة 

أفق استئناف أشغال اللجان املكلفة بتأطيره  بعد الظروف الاستثنائية املرتبطة بجائحة  على مستوى جهة الشرق ر في

 .91-كوفيد

 الدراسة املتعلقة باإلستراتيجية الوطنية إلنعاش تنافسية املدن الصغيرة  -ج 

عاش مواكبة الدراسة املتعلقة باإلستراتيجية الوطنية إلن 0202واصلت الوكالة الحضرية لوجدة خالل سنة 

تنافسية املدن الصغيرة، وذلك من منطلق إيمانها بأهمية الدراسة في استشراف مستقبل هذه املدن باعتبار دورها املحوري 

ضمن الشبكة الحضرية الوطنية واعتبارا للمجهودات التي تبذلها الوكالة الحضرية لتأطير التعمير بهذه الوحدات 

 . والخدماتالجغرافية وجعلها مجاال الستقبال ألانشطة 

تحرص الوكالة على مواكبة وتأطير هذه  0291ومن هذا املنطلق، وعلى الرغم من ظروف الجائحة وعلى غرار سنة 

 . الدراسة املتميزة في إطار اللجان املكلفة بذلك في أفق إخراجها إلى حيز الوجود

 إلاستراتيجية الوطنية للتجديد الحضري  -د 

مواكبة وتتبع  0202واصلت الوكالة الحضرية لوجدة سنة  0291لى غرار سنة على الرغم من ظروف الجائحة، وع 

 . الدراسة املتعلقة باإلستراتيجية الوطنية للتجديد الحضري 

وتندرج هذه الدراسة في إطار إلاستراتيجية الوطنية املتعلقة بمراجعة منظومة  تهيئة ونمو املجاالت العمرانية، كما 

ري محورا لتنمية املجاالت ومحركا للتطور الاقتصادي والاجتماعي وجعل املدن مجاالت تهدف إلى جعل التجديد الحض

منتجة للحلول، وذلك وفق مقاربات ومنهجيات  متجددة ومرتكزة على نظم وأنماط جديدة في التهيئة  تعطي ألاهمية 

 .للتكثيف والتجميع  السكني بدل التوسع العمراني ألافقي املرتفع التكلفة

 اسات الاستراتيجية الجهويةالدر 2- 

 .ويتعلق ألامر باملخطط الجهوي إلعداد التراب  واملخطط الجهوي للتنمية، والدراسة املتعلقة بجرد التراث املبني
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 املخطط الجهوي إلعداد التراب   -أ

وعلى الرغم من الظروف  0202واصلت الوكالة الحضرية لوجدة خالل سنة 

كورونا مواكبة املخطط الجهوي إلعداد التراب وذلك  الاستثنائية املرتبطة بجائحة

من منطلق وعيها بأهمية هذه الوثيقة الدستورية واملرجعية والتي ستحدد 

أنساق وأشكال التنمية الجهوية في إطار التوافق بين الدولة والجهة حول 

تدابير تهيئة املجال وتأهيله وفق رؤية إستراتيجية واستشرافية، وذلك 

نمية املستدامة واملنسجمة باملجاالت الحضرية والقروية، لتحقيق الت

وتحديد الاختيارات املتعلقة بالتجهيزات واملرافق العمومية الكبرى املهيكلة 

على مستوى الجهة  مع تحديد مجاالت املشاريع الجهوية وبرمجة إجراءات 

  .تثمينها وكذا مشاريعها املهيكلة

سلسلة من الاجتماعات   عقد 0202وفي هذا إلاطار، عرفت سنة 

تحت إشراف السيد والي جهة الشرق لتسريع إخراج الدراسة التي 

توجد في مرحلة التشخيص إلى حيز الوجود، حيث تم في هذا 

إلاطار مواكبة مكتب الدراسات في تنقيح التقرير بناء على 

 .مالحظات لجنة القيادة

املقتضيات القانونية وجدير بالذكر، وفي إطار احترام 

املتعلقة بإعداد املخطط الجهوي إلعداد التراب، عقدت 

 اللجنة الاستشارية

لقاءها الثاني عبر عقد اجتماعات وفي نفس آلان على  

، تم من خالله التشاور بشأن التقرير التشخيص ي بين 0209يناير  00مستوى ألاقاليم عبر تقنية املناظرة املرئية بتاريخ 

قاء واملتدخلين في أفق املصادقة عليه من طرف لجنة القيادة، كما تم خالله دعوة مكتب الدراسات إلى التسريع جميع الفر 

في إعداد املراحل املتبقية من الدراسة من خالل إعادة جدولة مراحلها في أفق تفادي التأخير وإخراجها إلى حيز الوجود قبل 

 .0209متم شهر يونيو 

 الجهوي برنامج التنمية   -ب

مواكبة برنامج التنمية  0202، واصلت الوكالة الحضرية لوجدة خالل  سنة 0291باملوازاة مع ذلك وعلى غرار سنة 

من منطلق حرصها الدائم على تعزيز مكانتها  ضمن املنظومة الجهوية كشريك في التنمية وفاعل  0209-0290الجهوي 

 .أساس ي في التخطيط العمراني واملجالي

 :مليار درهم تحقيق ألاهداف الكبرى املتمثلة في91.0ما يناهز  0209ا البرنامج الذي تبلغ كلفته في أفق ويتوخى هذ

 خلق الشغل من خالل اقتراح نموذج تنموي واضح يضع إشكالية التشغيل ضمن الاهتمامات،  -

 تأهيل وتنمية العالم القروي من خالل فك العزلة وتقوية البنيات التحتية والخدمات،  -

 .هتمام بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وإلاشكاالت التنموية املطروحة على مستوى الجهةالا  -

 خريطة جهة الشرق 
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وعموما، يسعى هذا البرنامج التنموي الجهوي إلى مواكبة  الطفرة التنموية التي تعرفها جهة الشرق نتيجة املبادرة 

روية من خالل مدها باملرافق والتجهيزات الضرورية وإنجاز امللكية السامية، كما يهدف إلى تحسين جاذبية املجاالت الق

 . وتهيئة الطرق واملسالك

 الدراسة املتعلقة بجرد التراث املبني   -ج

نتيجة انتشار جائحة كورونا، واصلت الوكالة الحضرية  0202على الرغم من الظروف الاستثنائية التي عرفتها سنة 

 .ة  بجرد التراث املبني بمجال تدخلهالوجدة تأطير ومواكبة الدراسة املتعلق

وتندرج هذه الدراسة املمولة من طرف الوكالة الحضرية لوجدة واملنجزة ألول مرة على مستوى الجماعات الترابية   

 : في إطار التعاون الجهوي، كما تهدف إلى

من  مع اقتراح ماجرد وتشخيص التراث املبني انطالقا من تحليل وبحث دقيق عن كل ما هو أثري وتاريخي  -

 ؛شأنه تثمينه ورد الاعتبار له

وألانسجة القديمة  القصبات والقصور ) اقتراح حلول للحفاظ ورد الاعتبار للتراث املبني الغني واملتنوع  -

 ...(.والتاريخيةوالبنايات ألاثرية 

الجرد " على املرحلة ألاخيرة من الدراسة املوافقة 0202وتجدر إلاشارة في هذا إلاطار، إلى انه قد تمت خالل سنة               

، حيث أنه مما ال شك فيه،  ستشكل  هذه الدراسة مرجعا أساسيا للمدبرين املحليين والجهويين "وتحديد مبادئ التثمين 

 .للتدخل في املوروت املعماري املبني للمحافظة ورد الاعتبار إليه وتوجيهه لخدمة التنمية الجهوية

 ستراتيجية إلاقليمية واملحليةالدراسات  الا   -3

، مواكبة جميع الدراسات القطاعية إلاقليمية واملحلية املؤطرة 0202واصلت الوكالة الحضرية لوجدة خالل سنة  

،  وتندرج هذه العملية في إطار وعي الوكالة باهمية هذه الدراسات في تكوين قاعدة معلومات مهمة عن 0291خالل سنة 

عالقة مباشرة بالتعمير كالنقل والتنقل والفيضانات والتنمية املستدامة ودراسات التطهير وغيرها  مواضيع وإشكاليات لها

 . كما تهم هذه العملية مواكبة البرامج التنموية إلاقليمية من خالل التأطير والاقتراح والتصور . من الدراسات القطاعية

الحضرية لوجدة حريصة على التواجد املستمر إلى  وعلى الرغم من الظروف الخاصة والاستثنائية، ظلت الوكالة

 :جانب فرقائها تأطيرا ومواكبة، حيث يمكن جرد  هذه الدراسات على الشكل التالي
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 البرامج التنموية إلاقليمة -أ

 البرنامج التنموي املندمج إلقليم تاوريرت

يهدف هذا البرنامج املمتد من  

إلى تأهيل   0201إلى غاية  0202

مدن ومراكز إقليم تاوريرت  عبر 

تطوير البنيات التحتية ألاساسية 

وفك العزلة عن العالم القروي 

والتأهيل الحضري  وإحداث املرافق 

 .والتجهيزات الضرورية

 

ووعيا منها بأهمية هذا البرنامج في 

الرفع من قدرته تأهيل مجال إلاقليم و 

الاستقطابية، ونظرا لتقاطعه مع املجهودات 

املبذولة في ميدان التعمير، تحرص الوكالة الحضرية 

لوجدة في إطار املنظومة املحلية على مستوى إلاقليم على 

 :  مواكبة هذا البرنامج التنموي املندمج واملرتكز على املحاور التالية

 تاوريرت  إلقليمداري التقسييم إلا                                                                                                                     

 تطوير القطاعات املنتجة   1-

ويتعلق ألامر بقطاعات الفالحة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، وذلك من خالل استغالل إلامكانيات 

ي يزخر بها إقليم تاوريرت واملتمثلة في وجود مساحات صالحة للزراعة وتجهيزات هيدروفالحية مهمة، وإمكانيات الطبيعية الت

مهمة لتطوير الصناعة الغذائية ومنتوجات الصناعة التقليدية فضال عما يزخر به إلاقليم من مؤهالت سياحية طبيعية 

 .وثقافية وحضارية

 قليم التأهيل الحضري ملدن ومراكز إلا  -2

( حيا  00) تشمل هذه العملية تهيئة املحاور والطرق الرئيسية وتأهيل ألاحياء الناقصة التجهيز بمدينة تاوريرت

، كما تهم تهيئة الساحات العمومية بكل من تاوريرت و دبدو، وتاهيل قصبة موالي (حيا 00) وجماعة العيون سيدي ملوك

 .في بجماعة لكطيطروتأهيل مدخل مركز سيدي شا العيون إسماعيل ب

 تأهيل البنيات التحتية ألاساسية -3

ويتعلق ألامر  بتثنية مداخل مدينة تاوريرت ومدخل مدينة العيون سيدي ملوك في اتجاه تافوغالت، فضال عن 

باإلضافة إلى تزويد العالم القروي ( مستكمار، سيدي لحسن، عين لحجر)تثنية قنطرة تاوريرت  وتأهيل الطرق القروية 

 .املاء الصالح للشرب وشبكة الكهرباءب
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افق وتجهيزات القرب  -4  إحداث مر

تهدف هذه العملية إلى تقوية البنية التحتية املرفقية بإحداث مرافق وتجهيزات القرب، حيث تهم  إحداث مستشفى 

بتاوريرت والعيون  إقليمي لتوسيع وتنويع العرض الصحي،وكذلك تقوية البنية الرياضية ببناء قاعاة متعددة الرياضات

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 

. مليون درهم في إطار الرؤية التنموية لتأهيل إقليم جرادة 122الذي رصد له غالف مالي بلغ  ويندرج هذا البرنامج

 :مشروعا، حول ثالثة محاور أساسية تتمثل في 09ويرتكز هذا البرنامج الذي يتضمن

 التأهيل الحضري والبيئي؛ -

 تعزيز التجهيزات الاجتماعية للقرب؛ -

 . صناعة وتشجيع الاستثمارخلق بديل اقتصادي عبر الفالحة وال -

عرفت إلاعالن عن جميع العمليات املسطرة بالبرنامج، كما عرفت انخراط الوكالة  0202وجدير بالذكر أن سنة 

الحضرية لوجدة، ضمن املنظومة املحلية،  إلنجاح هذا البرنامج خاصة فيما يتعلق بمواكبتها ملناطق التنشيط الاقتصادي  

 . مطهر وتوسيت وكنفوذة والتي تشكل أهم مرتكزات البرنامج التنموي لإلقليمبجماعات جرادة وعين بني 

 

  التهيئة الحضرية ملدينة وجدة

وعلى الرغم من الظروف  0202هذا، وقد عرفت أشغال إنجاز البرنامج التنموي إلقليم جرادة خالل سنة 

بأشغال التهيئة الحضرية وتأهيل البنية التحتية الطرقية الاستثنائية املرتبطة بانتشار جائحة  كورونا  تقدما  فيما يتعلق 

 .وإحداث املرافق وتجهيزات القرب

قليم جرادة على مواكبة خلق مناطق التنشيط إوقد حرصت الوكالة الحضرية لوجدة في إطار املنظومة املحلية ب

 .مليون درهم 10بالغة تكلفتها هكتار وال 10الاقتصادي بكل من جرادة وكنفودة وتوسيت وعين بني مطهر على مساحة 

 92الانتهاء من أشغال تهيئة منطقة ألانشطة الاقتصادية بجرادة على مساحة  0202وفي هذا إلاطار، عرفت سنة  

 .بقعة 10هكتارات والبالغ عدد بقعها 
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 إتمام أشغال يهيئة منطقة ألانشطة إلاقتصادية بجرادة

 .صادي بكل من عين بني مطهر وكنفودة وتويسيت تقدما مهماكما عرفت أشغال تهيئة مناطق التنشيط الاقت

              

 منطقة التنشيط إلاقتصادي بتوسيت                     منطقة التنشيط إلاقتصادي بعين بني مطهر                    

الوكالة الحضرية لوجدة في التواجد وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية املتميزة بانتشار جائحة كورونا، لم تتوان  

املستمر إلى جانب املنظومة املحلية وإلاقليمية على مستوى إلاقليم ملصاحبة مشروع التأهيل الحضري والبيئي والبالغة 

مليون درهم  12مليون درهم والذي يتضمن إعادة هيكلة النسيج الناقص التجهيز في شطرها التكميلي بكلفة  910تكلفته 

مليون درهم   0أسرة من قاطني الدور آلايلة للسقوط بدوار الكرابة بجماعة عين بني مطهر بكلفة  12عادة إسكان ومشروع إ

 02مليون درهم ومشروع تأهيل البيئة ب  12ومشروع تأهيل املنجم الصغير وإحداث معهد إلحياء التراث املنجمي بكلفة 

 .مليون درهم
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 والرؤى التنموية إلاقليمية 2222كبرى مواكبة الرؤية التنموية لوجدة ال -أ

، من خالل الدعم التقني الذي 0202مواكبة الرؤية التنموية لوجدة الكبرى  0202واصلت الوكالة خالل سنة 

 . تقدمه لفائدة  الشركاء املعنيين بالتنفيذ، من حيث  الاقتراح والتصور وتقديم الاستشارة التعميرية الالزمة

مشروعا  بكلفة إجمالية تصل إلى  990والتي تتضمن   0202ة التنموية لوجدة الكبرى في أفق وجدير بالذكر أن الرؤي

مليار درهم تروم تحقيق أهداف تنموية كبرى تتمثل في تعزيز وتقوية البنيات التحتية وتأهيل النسيج الحضري  1.1

نيات الصحية والتعليمية والسياحية والعمراني، وتحسين النقل والتنقل الحضري، ودعم القطاع الرياض ي وتعزيز الب

 .والثقافية وإنجاز الفضاءات الترفيهية  وتأهيل الطرق واملسالك باملناطق الحدودية

 الدراسات املرتبطة بالحماية من الفيضانات  -ب

تندرج  هذه الدراسات في إطار  املخطط الوطني للحماية من الفيضانات، وفي إطار حماية املدن والتجمعات 

ية والقروية من ألاخطار الناتجة عن التقلبات املناخية، كما  تهدف إلى تجاوز إلاشكاليات املرتبطة بالتمدن السريع الحضر 

وغير املعقلن والذي أنتج واقعا مجاليا يطرح الكثير من التحديات على مستوى تدبير مخاطر الفيضانات، وتهم هذه 

مستوى املدن واملراكز  وتحديد إلاجراءات الواجبة للحماية من هذه  الدراسات تحديد املناطق املهددة بالفيضانات على

 . ألاخطار مع اقتراح البدائل املمكنة إلعادة إسكان قاطني املجاالت املهددة بالفيضانات

وفي هذا الصدد تواصل الوكالة الحضرية مواكبتها لهذه الدراسات في إطار املنظومة الجهوية من خالل املساهمة في 

املناطق  املهددة بالفيضانات و مد مكاتب الدراسات بالوثائق التعميرية الالزمة، وكذا املشاركة في تحديد مناطق تحديد 

 .إعادة إلاسكان مع تقديم الدعم التقني  الضروري أثناء دراسة امللفات

 الدراسات املتعلقة بالتنمية املستدامة والدراسات املشهدية  -د

 اشراعة بإقليم بركانتهيئة واد ورطاس وواد 

تهم هذه العملية الدراسة البيئية واملشهدية والتعميرية املتعلقة بتهيئة واد اشراعة وورطاس بإقليم بركان والهادفة  

إلى إعادة إدماج وادي اشراعة وروافده  واملنطقة املحيطة به في محيطه الاقتصادي مع خلق حركية تجارية باملنطقة والرفع 

  .تقطابية و التنافسية لعاصمة إلاقليم وتحسين جاذبيتها املعمارية والهندسيةمن القدرة الاس

 



 

28 
 

 
 تصور ألحد مكونات املشروع

على الرغم من ظروف الجائحة على التسريع في إنجاز  0202وقد حرصت الوكالة الحضرية لوجدة خالل سنة 

املستمر مع املنظومة املحلية تحت إلاشراف املباشر الدراسة من خالل املواكبة املستمرة ملكتب الدراسات، والتنسيق 

 .للسيد عامل إلاقليم، وذلك أمال في التوافق بشأن صياغة اقتراحات وتوصيات عملية

 

تجاوبا مهما من خالل اقتراح ستة مناطق مشاريع وبرمجة إنجاز  الثانيةوقد عرفت الدراسة التي توجد في مرحلتها 

والترفيهية والسياحية فضال عن اقتراح إنشاء مشتل ومدرسة للبستنة وإحداث منطقة مجموعة من املرافق الرياضية 

لوجستيكية خاصة بالعمال الفالحيين وتهيئة وتقوية غابة الحرشة وتهيئة الفضاء الخاص بعين واولوت كموروث يستدعي 

 .التثمين واملحافظة
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 مقطع توضيحي للتصورات واقتراحات التهيئة

 سيد امعافة بمدينة وجدة  تهيئة واد الناشف

كلم،  90يتعلق ألامر بمواكبة إنجاز الشطر الثاني من مشروع تهيئة وادي الناشف وإسلي املمتد في مجمله على طول 

 .مليون درهم بتمويل من الفرقاء املؤسساتيين املعنيين 990وذلك بكلفة إجمالية بلغت 

تقدما ملموسا في أشغال التهيئة،  0202لوجدة الكبرى في أفق  ويعرف املشروع الذي يندرج في إطار الرؤية التنموية

كما يتضمن إنجاز عمليات تهيئة وفق منظور عمراني ومشهدي متجدد ومستدام يجعل من هذه الفضاءات الهامشية 

 .والصور التالية توضح وضعية تقدم أشغال الشطر ألاول من املشروع. مجاالت خضراء قابلة للترفيه والتنزه

 

 ةع طولي ملجال الدراسمقط
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 الدراسة التعميرية واملشهدية والهندسية للمحور الطرقي في اتجاه الحدود املغربية الجزائرية

تندرج هذه الدراسة في إطار التوجه الجديد للوكالة الحضرية لوجدة والرامي إلى مواكبة التعمير العملياتي من خالل 

  .املجال العمراني وخلق مجاالت مستقطبة لألنشطة والخدمات إعداد دراسات هندسية ومشهدية لتحسين جاذبية

 
 مجال الدراسة

ونظرا ألهمية هذه الدراسة التي تهم املحور الطرقي في اتجاه الحدود املغربية الجرائرية والتي توجد في مراحلها 

، فقد حرصت الوكالة الحضرية لوجدة على -91-ألاخيرة، وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية املرتبطة بجائحة كوفيد

 . ق إخراجها إلى حيز الوجودإيالئها ألاهمية البالغة ضمن جدول عملياتها في أف

 

  واقع الحال

وتهدف هذه الدراسة والتي تنطلق من تشخيص واقعي، إلى إعداد تصور هندس ي وتعميري لهذا املحور الطرقي  

 .املهيكل الذي يعرف حركة عمرانية مهمة ومتعددة ألاشكال ويعتبر البوابة الرئيسية للمغرب في اتجاه دول الفضاء املغاربي

الذكر، أن هذه الدراسة تنسجم مع التصورات التنموية والرؤية العمرانية  املتوافق بشأنها  سواء في وجدير ب

املخطط املديري للتهيئة العمرانية لوجدة الكبرى كمجال للمطعمة والترفيه أو في إطار املخططات التنموية وكذا البرنامج 

 .التنموي للمناطق الحدودية



 

31 
 

 

 الدراسة في إطار املخطط املديري للتهيئة العمرانيةالرؤية العمرانية ملجال 

 مواكبة الدراسة املتعلقة بإشكالية السكن غير القانوني بإقليم بركان -ه

نظرا ألهمية هذه الدراسة، حرصت الوكالة الحضرية لوجدة في إطار املنظومة املحلية بإقليم بركان على مواكبة 

القانوني باإلقليم على الرغم من ظروف الجائحة، وذلك أمال في إخراجها إلى حيز الدراسة املتعلقة بإشكالية السكن غير 

 .الوجود

وتندرج هذه الدراسة في إطار رؤيتها املتجددة لقضايا التعمير والبناء، وإيمانا منها بأن إيجاد الحلول للظواهر  

ساعدة على بروزها، وعلى اعتبار أن ظاهرة البناء الحضرية  رهين باملعرفة الدقيقة باإلشكاليات املطروحة وكذا العوامل امل

 .غير القانوني من الظواهر الحضرية التي أصبحت تؤرق املنظومة املحلية والجهوية

استكمال الدراسة املنجزة في مرحلتين أساسيتين، حيث يتعلق ألامر بإجراء تشخيص  0202وقد عرفت سنة 

ملساهمة في انتشارها، والقيام بعد ذلك  بتحليل للمعطيات ووضع ميداني ملعرفة الظاهرة والوقوف على العوامل ا

  .الخالصات الالزمة لتجاوزها والحد من تأثيراتها املجالية والاجتماعية

 تحيين برامج تنمية الجماعات  -و

لتقنية باملوازاة مع ذلك، ووعيا منها بدورها كشريك في التنمية وتشجيع الاستثمار، وانطالقا من مهام املواكبة ا

والقانونية التي تقوم بها الوكالة الحضرية لفائدة شركائها املؤسساتيين، حرصت هذه ألاخيرة على مصاحبة الجماعات 

الترابية في إعداد وتحيين برامج عملها، حيث وضعت لهذا الغرض رهن إشارة الجماعات املعنية الوثائق واملعلومات 

امج مع مقتضيات وثائق التعمير، ومن منطلق إيمانها بأن وثائق التعمير هي التعميرية الالزمة، وذلك لتقاطع هذه البر 

مجموعة من العمليات التنموية املبرمجة وفق الحاجيات والخصاص الذي تعاني منه مختلف الجماعات واملمكن ترجمتها 

 .على أرض الواقع في إطار برامج عمل الجماعات

لذي تلعبه الوكالة الحضرية لوجدة في هذا الشأن، من خالل التواجد وتجدر إلاشارة في هذا إلاطار، إلى الدور ا

 .املستمر في جميع اللجان املحدثة لذلك واملساهمة في التصور والاقتراح وفقا ملا تقتضيه مقتضيات وثائق التعمير
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 الدراسة املتعلقة بإعداد خريطة القابلية للتعمير بإقليم بركان -ز

مج الحكومي للتدبير املندمج للمخاطر الطبيعية، وتهدف إلى تحديد املواقع واملجاالت تندرج في إطار تفعيل البرنا

 .القابلة للتوسع العمراني وتجنب املناطق املهددة بخطر الكوارث الطبيعية

 29ونظرا ألهمية هذه الدراسة، فقد واكبت الوكالة الحضرية لوجدة الدراسة بمعية فرقائها ، حيث تم بتاريخ  

تحت إلاشراف املباشر للسيد عامل إلاقليم وفي إطار الاحترام التام لإلجراءات الصحية والاحترازية ضذ كوفيد  2020دجنبر

  ."جمع وتحليل املعطيات"اجتماع خصص لدراسة التقرير الخاص باملرحلة ألاولى من الدراسة  عقد91-

 

 التنقل والنقل الحضري  بمدينة وجدة -ح 

وجهات التصميم املديري للتنقل والنقل الحضري بمدينة وجدة،  حيث تعمل الوكالة في إطار يتعلق ألامر بتنزيل ت

 . اللجنة املحلية املحدثة على تنزيل وتتبع املشاريع املدرجة في هذا املوضوع

 الدراسة املتعلقة بتصميم التجديد الحضري لشارع دمحم الخامس بمدينة وجدة -ط

كما تندرج هذه الدراسة في . لتجديد الحضري لشارع دمحم الخامس بمدينة  وجدةتهم هذه العملية إنجاز تصميم ا

 . املتعلق بالبنايات املهددة باالنهيار وتنظيم عمليات التجديد الحضري  90-11إطار تنفيذ مقتضيات القانون رقم 

السادس واملصنفة كبنايات حيث  يشمل مجال الدراسة جل املعالم واملواقع ألاثرية والتاريخية على طول شارع  دمحم 

الكنيسة الكاتوليكية ،سينما فوكس ،فندق سيمون، ديرين يهوديين  ،بنك املغرب البريد،)ومعالم تاريخية أو  كثرات وطني 

  (.…مقر البلدية ،،كنيسة وضريح سيدي زيان
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مقطع طولي ملجال الدراس  مقطع طولي ملجال الدراسة                 مقطع من تصميم التهيئة ملجال الدراسة                 

 

 مجال دراسة تصميم التجديد الحضري لشارع دمحم الخامس بمدينة وجدة

عليها الوكالة الوطنية للتجديد الحضري والبنيايت املهددة باالنهيار على إنجاز   وتهدف هذه الدراسة التي تسهر

ل ومخرجات رد الاعتبار والحفاظ على هذا املوروث التراثي و تصميم التجديد الحضري لشارع دمحم الخامس واقتراح سب

 . العمراني
 

 املشاركة فيوتجدر إلاشارة في هذا إلاطار، إلى أن الوكالة الحضرية لوجدة، قد واكبت هذه العملية  وذلك من خالل 

اقتراح مجال عمليات التجديد الحضري تماشيا مع تصميم تهيئة وجدة الكبرى وكذا امليثاق املعماري ملدينة وجدة ومواكبة 

، كما شاركت في فتح ألاظرفة بتاريخ الوكالة الوطنية في إعداد النصوص املرجعية املتعلقة بالدراسة وفي التصور والاقتراح

 .0202نونبر  20

خطيط الاستراتيجي التنموي من آلاليات ألاساسية لتحديد  آفاق وأنساق التنمية على املديين كخالصة يعتبر الت 

املتوسط والبعيد، إذ كلما كان التخطيط استراتيجيا واستشرافيا كلما كانت الرؤى والاستراتيجيات واضحة للمدبرين سواء 

بة لإلعداد ألامثل للمجال وللتهيئة املتوازنة للمجاالت على املستوى الوطني أو الجهوي او املحلي التخاذ القرارات املناس

 . بمختلف أشكالها وخصوصياتها
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 التخطيط الاستباقي: ثانيا 

تهم هذه العملية التخطيط املجالي الاستباقي والهادف إلى مواكبة التوسع العمراني واستباق نمو املجاالت الترابية،  

املسطرة وكذا الالتزامات املتفق عليها ضمن برنامج العمل ، وتهم إعداد وتحيين   وتندرج هذه العملية في إطار تنفيذ ألاهداف

وثائق التعمير والوثائق القانونية ذات الطابع التنظيمي كقرارات تخطيط حدود الطرق ومشاريع تحديد املراكز فضال عن 

 .إعداد تصاميم التقويم وتحديد الدوائر

 التخطيط الحضري 1-

 وثائق التعمير  إعداد -1-1

 مقاربات إلانجاز -أ

، واصلت الوكالة الحضرية لوجدة خالل 91-على الرغم من الظروف الاستثنائية املتميزة بانتشار جائحة كوفيد  

تنزيل عقدة ألاهداف املوقعة مع الوزارة الوصية في إطار تنفيذ برنامجها الثالثي املتوافق بشأنه خالل الدورة   0202سنة 

 :عشر للمجلس إلاداري، وذلك وفق مقاربة متجددة توفق بين املرتكزات التاليةالثامنة 

 استغالل خالصات التخطيط الاسترتيجي الاستشرافي     

يعد التخطيط الاستراتيجي والاستشرافي سواء املحلي،إلاقليمي، الجهوي والوطني آلية أساسية في توجيه عمل   

القطاعية منها أو ذات )حضري،  حيث تشكل خالصة الدراسات الاستشرافية الوكالة الحضرية في ميدان التخطيط ال

فعلى سبيل املثال فإن تقاطع  قطاع التعمير مع .  محددا أساسيا في توجيه عمليات التخطيط العمراني( الطابع الاستشرافي

ساسية في توجيه التدخالت في إعداد التراب الوطني يجعل من الدراسة املتعلقة باملخطط الجهوي إلعداد التراب آلية أ

ميدان التعمير،  كما أن التدخل في املراكز الصاعدة يجب أن يأخد بعين الاعتبار الرؤية الاستراتيجية املتعلقة بتنمية هذه 

 املراكز، إضافة إلى ألاخذ بعين الاعتبار للدراسات املتعلقة بالفيضانات والتأثير على البيئة والدراسات إلايكولوجية فضال

 .عن دراسات التثمين والحفاظ على املوروت الثقافي والحضاري والطبيعي

 تراتبية املجاالت وتكامل وظائفها

يعد هذا املبدأ من املرتكزات ألاساسية في التخطيط العمراني، حيث أن أي دراسة حضرية يجب أن تأخذ بعين 

إطار تكريس وتقوية الترابطات القائمة بين املدينة والقرية الاعتبار تراتبية املجاالت ودورها إلاشعاعي والتأطيري، وذلك في 

 .  ولتحقيق تنمية متوازنة قائمة على التكامل الوظيفي والرفع من جاذبية وتنافسية املجاالت

 إدماج البعد البيئي في التخطيط   

أهمية هذه املقاربة في  يعد إدماج البعد البيئي مرتكزا أساسيا في إعداد وتحيين وثائق التعمير، وذلك من منطلق

ضمان استدامة املجاالت ونموها بشكل يمكن من استغالل إلامكانات املتاحة ويساهم في الحفاظ على ديمومتها 

واستمراريتها، وفي هذا الصدد تعمل الوكالة الحضرية على استحضار هذا البعد ألاساس ي ضمن إعداد وثائق التعمير، من 

يئية وبرمجة مشاريع مندمجة مشهدية وبيئية من شأنها تكريس البعد البيئي في التخطيط خالل الحفاظ على املقومات الب

  .الحضري 
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 "تعمير املشاريع" إدماج مقاربة 

في هذا الصدد، وانطالقا من نتائج الدراسات املنجزة حول تقييم مدى إنجاز مقتضيات التعمير والتي تبقى ضعيفة، 

اوز املقاربات التقليدية في إنجاز وثائق التعمير واملعتمدة على مبدأ التخصيص تحرص الوكالة الحضرية لوجدة على تج

وتحديد قواعد استعمال ألاراض ي إلى نهج مقاربة قائمة على اقتراح وبرمجة مشاريع مندمجة ومتكاملة وقابلة للتنزيل 

الحضرية، والبيئية فضال عن  والتنفيذ على أرض الواقع في إطار رؤية عمرانية متجددة وواضحة، من قبيل املشاريع

 . عمليات التهيئة املشهدية والهندسية واملعمارية

 مبدأ التوافق مع الفرقاء واملتدخلين ألاساسيين في ميدان التعمير
 

يشكل هذا املبدأ مرتكزا أساسيا في توجيه تدخل الوكالة في ميدان التخطيط الحضري، وذلك من منطلق أن وثيقة 

نتاج مشاورات وتنسيق دائم بين الفاعلين واملتدخلين ألاساسيين في منظومة التعمير، فالتوافق  التعمير يجب أن تكون 

 .املحلي بشأن البرامج املقترحة واملزمع إنجازها يشكل في حذداته مؤشرا مهما لتنفيذها وبالتالي الرفع من مؤشرات إلانجاز

 مؤشرات إلانجاز  -ب

 :العمراني فيما يلي  تتمثل أهم املؤشرات في ميدان التخطيط

 حاليا؛ %10إلى أزيد من  9111سنة  %11انتقال نسبة التغطية من  -

، مما يعني أن الشبكة الحضرية مزودة على ألاقل بوثيقة تعميرية 00مدينة ومركز من أصل  01تغطية  -

 مصادق عليها؛

وهو مؤشر على  تتوفر على تصميم تهيئة مصادق عليه، 91مدينة كبيرة ومتوسطة وصغيرة من أصل  17 -

 أن التخطيط العمراني يواكب الحركة العمرانية والاقتصادية؛ 

وهو ما يدل على نجاح املقاربة القائمة على مبادئ  %11يفوق ارتفاع نسبة تحيين وثائق التعمير إلى ما  -

 التوافق والتشاور وتدبير القرب؛

منها  تم تمويلها  %10ية لوجدة، كما أن من وثائق التعمير أنجزت باإلمكانيات الذاتية للوكالة الحضر  02% -

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

 الاستثمار وخلق الثروة؛

 10ومخططات للتهيئة العمرانية  20وثيقة موزعة على  991ارتفاع الحصيلة التراكمية لوثائق التعمير إلى  -

تصميما لنمو التكتالت العمرانية القروية، وهي حصيلة مهمة تعكس حجم  12ويئة تصميما للته

املجهودات املبذولة في ميدان التغطية بوثائق التعمير خالل العشريتين ألاخيرتين مما يؤشر على النفوذ 

 ؛له مشمول بقواعد استعمال ألاراض يالترابي ك

  .كتجهيزات ومرافق عمومية هكتار 9222زيد من أألف هكتار  للتعمير  مع برمجة   90فتح أكثر من  -

 الحصيلة في ميدان التغطية بوثائق التعمير -ج

 99تأطير إعداد وتحيين   -على الرغم من الظروف الاستثنائية- 0202واكبت الوكالة الحضرية لوجدة خالل سنة 
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تصاميم   21تصاميم تهيئة و  20ليم بركان ووثيقة تعميرية، حيث تهم هذه الوثائق املخطط املديري للتهيئة العمرانية إلق

وثائق  21درهم، حيث أعدت الوكالة الحضرية  مليون  0جماعة ترابية بمبلغ إجمالي ناهز  01نمو، وتهم هذه الوثائق 

 . %01بإمكانياتها الذاتية وذلك بنسبة تصل إلى 

وتجدر إلاشارة في هذا إلاطار، إلى أنه على الرغم من توقف آلاجال املرتبطة بدراسة وثائق التعمير التي توجد في 

مرحلة الاستشارات القانونية وفقا للمادة السادسة من القانون املرسوم املتعلق بسن حالة الطوارئ الصحية، فقد عرفت 

از مهمة فيما يتعلق بوثائق التعمير انسجاما مع عقدة ألاهداف، تحقيق مؤشرات إنج 0291على غرار سنة  0202سنة 

 .باملائة 02حيث تجاوز مؤشر إلانجاز 

وهكذا فقد تم الانتهاء من الاستشارات القانونية كما هو محدد في عقدة ألاهداف بالنسبة لتصميم تهيئة عين بني 

كم اتمت  .0202ملسطرة املصادقة قبل متم سنة حيث تم إخضاعهما  ،مطهر وجزء من جماعة بني مطهر بإقليم جرادة 

 .تهيئة جماعة بني كيل بإقليم فجيجاملصادقة على تصميم 

وستمكن هاتين الوثيقتين من 

تحديد استعماالت ألاراض ي بمجاالت ذات 

خصوصيات متميزة، فمن جهة تشكل 

مدينة عين بني مطهر مركزا حضريا 

وذي  صاعدا في مجال رعوي متميز

، مما يفرض لية متنوعةمؤهالت مجا

تدعيم وظيفتها التأطيرية والخدماتية، 

كما تشكل جماعة بني كيل املنطقة 

الخلفية لبوعرفة حيث يستوجب ألامر 

تنمية وتطوير مركز الجماعة وتقوية 

 .  وظيفته الخدماتية

 تصميم تهيئة جماعة بني مطهر وجزء من بني مطهر                                                                                            

في نفس السياق، ونظر للدور الذي يحتله  

مركز جماعة معتركة ضمن البنية 

الحضرية إلاقليمية كمركز يستوجب 

تقوية وظيفته إلادارية والخدماتية 

بمجال ذو خصوصيات رعوية، فقد 

دقة على تم  تسريع مسطرة املصا

تصميم نمو مركز الجماعة،  حيث تم 

الانتهاء من الاستشارات القانونية 

املتعلقة به وعرضه على أنظار عامل 

قصد   00/92/0202إلاقليم بتاريخ 

 . استكمال مسطرة املصادقة عليه

 تصميم تهيئة مركز جماعة بني كيل                                                                                                        
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 0202كما تم تسريع مسطرة دراسة تصميم نمو مركز أنوال بجماعة بوشاون بإقليم فجيج، حيث تم خالل سنة 

 . الانتهاء من الاستشارات القانونية املتعلقة به في أفق إخضاعه ملسطرة املصادقة

 

هذا، ونظرا ملا يكتسيه مركز    

جماعة أوالد عبد الحاكم بإقليم جرادة 

كمنطقة حدودية تستوجب تنميتها 

فاق تنميتها آوثيقة تعميرية تحدد 

العمرانية خالل العشرية القادمة، 

فقد حرصت الوكالة الحضرية 

لوجدة على تسريع مسطرة 

دراستها، حيث تم إخضاعها 

 99ملسطرة البحث العلني بتاريخ 

في أفق إستكمال  0202نونبر

 .مسطرة املصادقة عليها

 

 تصميم نمو مركز أنوال بجماعة بوشاون                                                                                                     

 

كما كثفت الوكالة الحضرية  

من مشاوراتها  0202لوجدة خالل سنة 

املحلية على مستوى  مع املنظومة

إقليم بركان من أجل تسريع 

مسطرة دراسة تصاميم تهيئة 

جماعات بوغريبة، فزوان، 

العتامنة ورسالن والتي توجد في 

مرحلة متغيرة التصميم وذلك من 

أجل  إخضاعها ملرحلة الاستشارات 

التقنية في إطار اجتماع اللجنة 

التقنية املحلية في أفق إخضاعها 

 .قانونية ومسطرة املصادقةلالستشارات ال

 تصميم نمو مركز أنوال بجماعة أوالد سيدي عبد الحاكم                                                                     

وجدير بالذكر في هذا إلاطار، أن نشير إلى أن التأخير الذي عرفته دراسة هذه الوثائق باملقارنة مع البرمجة الزمنية 

على ضرورة اتضاح الرؤية العمرانية والتوجهات الكبرى للتهيئة  للمخطط  ألاهداف يرتبط  بتوافق املنظومة عقدة وفق

 .املديري للتهيئة العمرانية إلقليم بركان  ألخذها بعين الاعتبار في إطار وثائق التعمير قيد الدراسة
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ها، حرصت الوكالة الحضرية لوجدة على تسريع في نفس إلاطار، ووعيا منها بتراتبية املجاالت وتنوع خصوصيات

متغيرة )الدراسة املتعلقة بتصميم نمو مركز جماعة العاطف وأوالد ادمحم الذي يوجد في مرحلة الاستشارات التقنية

 .في أفق إخضاعه لالستشارات القانونية ومداوالت املجلس الجماعي املعني( التصميم

مواكبة الدراسة املتعلقة باملخطط املديري للتهيئة العمرانية إلقليم  0291على غرار سنة   0202كما عرفت سنة  

، وذلك أمال في إخراجها إلى حيز الوجود، خاصة وأن املنظومة 91-بركان على الرغم من الظروف الاستثنائية املرتبطة بكوفيد

والقانوني لتحيين وثائق التعمير على  املحلية على مستوى إلاقليم تراهن على هذه  الدراسة على اعتبارها املرجع التقني

" مستوى إلاقليم في إطار من التناغم والانسجام مع التوجهات العمرانية الكبرى للمخطط والذي يوجد في مرحلته الثالثة

 "..املشاورات القانونية

دينة بغالف مالي بلغ وتندرج هذه الدراسة املمولة من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير وإلاسكان وسياسة امل

التنمية والتهيئة "ألف درهم في إطار الجيل الجديد من املخططات املديرية الهادفة إلى التوفيق بين مفاهيم  911مليون و 1

كما تهدف إلى تقوية مكانة ووظيفة إقليم بركان ضمن الشبكة الحضرية الجهوية والوطنية  كصلة وصل بين ". والحفاظ

بني انصار فضال عن تثمين إمكانياته الفالحية -ة وبين القطب الصناعي والخدماتي الناظور الحاضرة ألالفية وجد

 .والسياحية

هذا، وتحرص وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير وإلاسكان وسياسة املدينة على تعميم هذا الجيل من الدراسات  

كاليات مرتبطة بالتمويل حالت دون إلاعالن عن الصفقة الاستشرافية التي يطابق مجال دراستها حدود إلاقليم ، غير أن إش

 .0202املتعلقة باملخطط املديري للتهيئة العمرانية إلقليم جرادة املبرمج خالل سنة 

 .0202دجنبر  19والجدول التالي يبن وضعية وثائق التعمير  إلى غاية 

 العمالة 

 إلاقليم أو
 31/12/2222في  الوثيقةوضعية  31/12/2212في  وضعية الوثيقة الوثيقة

 بركان

20 

املخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية 

 إلقليم بركان
 املشاورات القانونية توجهات التهيئة و التنمية

 تصميم تهيئة مركز جماعة العتامنة

استكمال الدراسة رهين باتضاح 

توجهات املخطط املديري للتهيئة 

 العمرانية

 التوافق بشأن متغيرة التهيئة

 التوافق بشأن متغيرة التهيئة تصورات التهيئة  جماعة بوغريبة  تصميم تهيئة مركز

 التوافق بشأن متغيرة التهيئة تصورات التهيئة تصميم تهيئة مركز جماعة فزوان

 التوافق بشأن متغيرة التهيئة تصورات التهيئة تصميم تهيئة مركز جماعة رسالن

 متغيرة التهيئة املشاورات ألاولية العاطف وأوالد ادمحمتصميم نمو مركز  تاوريرت 21  

 جرادة

 

22 

تصميم تهيئة جماعة عين بني مطهر وجزء 

 من جماعة بني مطهر
 في طور املصادقة انعقاد اللجنة التقنية املحلية

 البحث العلني متغيرات التهيئة تصميم نمو مركز أوالد سيدي عبد الحاكم
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 العمالة 

 إلاقليم أو
 31/12/2222في  الوثيقةوضعية  31/12/2212في  وضعية الوثيقة الوثيقة

  23فجيج  

 مركز جماعة بني كيلتصميم تهيئة 
التحضير إلخضاع املشروع ملسطرة 

 البحث العلني
 مصادق عليه

 تصميم نمو مركز أنوال
التحضير إلخضاع املشروع ملسطرة 

 البحث العلني
 في طور املصادقة

 في طور املصادقة مداوالت املجلس الجماعي تصميم نمو مركز جماعة معتركة

 

 والاقتصادية والاجتماعية للتخطيط العمرانيالنتائج املجالية  -د

 :كان لعملية التخطيط العمراني نتائج إيجابية على الجوانب املجالية والاقتصادية والاجتماعية 

مكنت عملية التخطيط الحضري  من تغطية  املجال الترابي للوكالة الحضرية لوجدة   :الجوانب الاستثمارية  -  

تعني أن العقار املعبئ الحتضان  % 10التعمير، وهو ما يوفر قاعدة مهمة لالستثمار، فارتفاع نسبة التغطية إلى بوثائق 

وهو ما يتيح إمكانيات وفرص متنوعة لالستثمار في به قواعد استعمال ألاراض ي  واضحةالاستثمار ضمن وثائق التعمير 

 . اصة ما يتعلق بالصناعة والتجارة والخدمات امليدان العقاري وباقي القطاعات ألاخرى املنتجة وخ

ألف هكتار كمناطق جديدة 90حيث مكنت وثائق التعمير من فتح أزيد من  : الجوانب املجالية  -  

للتعميروكمناطق توسع مستقبلية، الش يء الذي ال محالة  سيكون له ألاثر إلايجابي على تنظيم املجال العمراني في شكل 

 .منظمة، وفي الحد من توسع املجاالت العشوائية فضال عن تأطير عمليات البناءة و عمليات تهيئة مندمج

كما مكنت وثائق التعمير من برمجة إنجاز شبكة واسعة من الطرق والشوارع الداخلية واملدارات الدائرية، الش يء  

 .الذي كان له الوقع إلايجابي في هيكلة املجاالت الحضرية والقروية والرفع من جاذبيتها واستقطابيتها

العديد من ألانشطة الاقتصادية والحرفية حيث مكنت وثائق التعمير من برمجة  : الجوانب الاقتصادية-   

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

 .من توفير فرص الشغل وإنتاج الثروة وتحقيق النجاعة الترابية

الكبرى، وفي هذا إلاطار تجدر إلاشارة إلى مناطق كما مكنت من توفير قاعدة الحتضان املشاريع الاستثمارية  

 ...التنشيط الاقتصادي واملناطق وألاحياء الصناعية، وألاقطاب التنموية واملركبات التجارية والترفيهية 

هكتار كمرافق وتجهيزات، كما  9222حيث مكنت وثائق التعمير من برمجة أزيد من  : الجوانب الاجتماعية -    

وكذا إحداث ...( املدارس واملستوصفات ودور الشباب والنوادي النسوية )تضياتها من إنجاز مرافق القرب ساهم تنفيذ مق

وإقامة التجهيزات الكبرى  ذات إلاشعاع إلاقليمي والجهوي، الش يء الذي ال محالة سيساهم بشكل كبير في في تحسين 

 . الظروف الاجتماعية للساكنة وتقوية العرض الصحي والتعليمي

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

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

حالة استدامة املجاالت وتقوية املشهد العمراني والحفاظ على التراث الطبيعي الطبيعية وإلايكولوجية مما سيحقق ال م

 .وتثمينه خاصة ما يتعلق باملنتزهات واملحميات واملواقع إلايكولوجية والبيئية
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 إلاجراءات املواكبة لعملية التخطيط الحضري  -ه

 : تواكب عملية التخطيط الحضري إجراءات قبلية مهمة تتمثل في إجراءين أساسيين 

وعيا منها بأهمية تجديد وثائق التعمير املنتهية الصالحية بشكل  : إعداد الصور الجوية والتصاميم الطبوغرافية  -   

استكمال أشغال  إنجاز الصور  2020نة يتماش ى ومستجدات الواقع ويأخذ بعين الاعتبار املتغيرات املجالية، فقد عرفت س

الجوية والفتوغراميترية ملجموعة من املدن واملراكز الصاعدة على مستوى نفوذها الترابي، حيث شملت هذه العملية 

سيدي سليمان شراعة و ومركز جماعة كنفودة، وكذا إنجاز -استكمال أشغال إنجاز  الصورة الجوية تهم جماعتي بركان

ية ملجموعة من ألاحياء بكل من جماعتي بوعنان وتالسينت قصد إعداد وإنجاز تصاميم تقويم ألاحياء تصاميم طبوغراف

 .الناقصة التجهيز

تهم هذه العملية القيام بجرد للمرافق  حيث: تقييم مدى تنفيذ مقتضيات وثائق التعمير املنتهية الصالحية-   

إلى  تنفيذ املقتضيات القانونية الجاري بها العمل والسيما أحكام املادة والتجهيزات والطرق املبرمجة و كذا القائمة، وتهدف 

املتعلق بالتعمير واملرتبطة باستعادة مالك ألاراض ي التصرف في ألاراض ي فور انتهاء آلاثار املترتبة  12-90من القانون رقم  00

 . عن إعالن املنفعة العامة تفاديا للنزاعات املحتملة

 رارات تخطيط حدود الطرق العامة  إعداد ق -1-2

املتعلق بالتعمير وكذا أجرأة  90-12من القانون رقم  10تندرج هذه العملية في إطار  تفعيل مقتضيات املادة 

بشأن تفويض الاختصاص فيما يخص التأشير على بعض  0221مايو  20الصادرة بتاريخ  110مقتضيات الدورية عدد 

بالتعمير، وتهدف هذه العملية إلى تأطير الجماعات في حالة اتخاذ قرارات تخطيط حدود القرارات الجماعية املتعلقة 

 .الطرق العامة أو قرارات تخطيط حدود الطرق العامة املعينة فيها ألاراض ي املراد نزع ملكيتها ملا تستوجبه العملية

تعمير خاصة فيما يتعلق بإحداث كما تكتس ي هذه العملية أهمية بالغة، حيث تمكن من تنفيذ مقتضيات وثائق ال

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

 .مشاريع  1تأطير و إبداء الرأي في  تسعة  2020وقد عرفت سنة 

 العدد الطرق موضوع قرار التصفيف الجماعة العمالة أو إلاقليم

 21 تصفيف الطرق بحي الزيتون املهيكل جرادة جرادة

 جرادة جرادة
تصفيف الطرق للحي الجديد و حي بني يعلى و حي السعادة و حي 

 العيون وحي أوالد الحاج
22 

 23 توسيع شارع موالي سليمان وجدة وجدة

 24 حي الس ي لخضر B31توسيع الزنقة  وجدة وجدة

 20 شقرونوأحمد بن  05طريق التهيئة رقم  وجدة وجدة

 بركان
سيدي سليمان 

 الشراعة
 25 الطريق الدائري ملدينة بركان الكبرى 
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 العدد الطرق موضوع قرار التصفيف الجماعة العمالة أو إلاقليم

 بوعرفة فجيج
 104حذف جزء من طريق التهيئة رقم 

 لبناء مستشفى إقليمي
20 

 أنكاد وجدة

 الطريق الدائري الجنوبي الرابط بين طريق

 (25الطريق الوطنية رقم ) جرادة 

 (5220رقم الطريق إلاقليمية ) وطريق تويست 

20 

 22 من تصميم التهيئة 33تحويل جزء من الطريق رقم  بني درار وجدة

 

ولهذا الغرض تقوم الوكالة الحضرية لوجدة بمواكبة املجالس الجماعية في شرح وتبسيط املقتضيات القانونية 

بمقتض ى القانون واملتمثلة في مطابقة والتنظيمية املعمول بها،  مع  تقديم جميع الاستشارات التقنية في املوضوع واملقررة 

مشروع القرار لوثيقة التعمير املعمول بها والتأشير على مشروع القرار وكذا التصميم امللحق به فضال عن مواكبة املجلس 

 .في مسطرة املصادقة على هذه القرارات

 مواكبة عملية تحديد املراكز -1-3

ة الحضرية كآلية للدعم واملساعدة التقنية لفائدة الجماعات الترابية تندرج هذه العملية في إطار تفعيل دور الوكال

 .ومواكبتها القانونية في إعداد مشاريع تحديد مراكز الجماعات وكذا توسعة املدارات الحضرية

كما تهدف هذه العملية إلى مواكبة نمو الجماعات الترابية وفق نظرة مستقبلية تأخذ بعين الاعتبار التطور 

دي والديموغرافي والعمراني والتحوالت  املجالية التي تعرفها هذه الوحدات إلادارية والتي تستدعي إما إحداث مراكز الاقتصا

محددة الستخالص نفقات ومقابل الخدمات املقدمة للمواطنين  أو توسعة مدارات الجماعات الحتواء وضبط التوسع 

 .العمراني

 التخطيط الاستدراكي -2

تهم هذه العملية إعداد تصاميم تقويم الاحياء الناقصة التجهيز، حيث تندرج هذه العملية ذات البعد الاجتماعي  

في إطار التعمير الاستدراكي، كما تهدف إلى إعادة إدماج املجاالت الهامشية وتمكينها من آلاليات التقنية الالزمة إلقامة 

 .  تية ألاساسيةالتجهيزات ومختلف الشبكات  والبنيات التح

 الحصيلة -أ

تصاميم في طور  92منها في حين توجد  91تصميما تقويميا، حيث تمت املصادقة على  12إعداد  0202عرفت سنة  

 .تصميما في طور الدراسة 91و أو البحث العمومي املصادقة

تصميما تقويميا بمساحة  111 وتجدر إلاشارة في هذا إلاطار إلى أن الحصيلة التراكمية لعملية التقويم قد بلغت   

 . ألف نسمة 001هكتارا، حيث استفادت منها ساكنة بلغت أزيد من  1222إجمالية فاقت 

 .ويوضح الجدول التالي التوزيع املجالي للتصاميم املنجزة منذ بدء عملية التقويم
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 العمالة أو إلاقليم
التصاميم املنجزة إلى 

 2222 دجنبر 31غاية

عدد السكان 

 املستفيدين
 املساحة بالهكتار

 9109 001220 909 وجدة أنكاد

 091  910091 10 بركان

 9220 900012 10 تاوريرت

 112 00090 01 جرادة

 110 10200 19 فجيج

 4215 502030 433 املجموع

 

 نتائج عملية التقويم  –ب 

 .والاقتصادية واملجاليةكان لعملية التقويم نتائج إيجابية ملموسة همت الجوانب الاجتماعية 

 املجالي  املستوى على 

هكتار، ومن إنجاز أشغال البنية  1222مكنت عملية التقويم من التسوية العمرانية ملساحة إجمالية شارفت  

  .التحتية ألاساسية من طرقات وتطهير والربط بشبكات املاء الكهرباء والتطهير السائل

 

كما مكنت من إدماج 

الهامشية  الفضاءات

والعشوائية ضمن النسيج 

الحضري املنظم وتزويدها 

باملرافق والتجهيزات 

الضرورية للقرب  مع 

برمجة تهيئة الفضاءات 

الحرة والخضراء فضال عن 

املالعب الرياضية واملركبات 

السوسيوثقافية والرياضية، 

مما ساهم بشكل كبير في 

تقليص الفوارق املجالية والحد 

ع من جودة من الهشاشة والرف

  .الخدمات الحضرية ألاساسية

 حي وطاس العلوي بجماعة بركان                                                                      



 

43 
 

 على الصعيد الاجتماعي 

كان لعملية التقويم نتائج مهمة 

تمثلت باألساس في إدماج أزيد من 

ألف نسمة ضمن النسيج  001

، مما ساهم في الحضري املنظم

تحسين ظروف عيش الساكنة 

من خالل تقريب الخدمات منها 

وتمكينها من املرافق والتجهيزات 

الضرورية، كما أصبح بإمكانها بناء 

مساكنها أو تعليتها وفق القوانين 

 . واملساطر الجاري بها العمل

 

 حي الزياني بجماعة عين بني مطهر بإقليم جرادة                                                                   

 على املستوى الاقتصادي 

ساهمت عملية التقويم في تنشيط الحركة التجارية باألحياء موضوع عملية التقويم، حيث عرفت تجارة مواد البناء 

 . باملجاالت املهيكلة انتعاشة ملحوظة

هذا وقد مكنت هذه 

العملية الجماعات الترابية من 

ن مداخيلها نتيجة تحسي

استخالص مقابل الخدمات 

التي تقدمها، حيث تجدر 

إلاشارة في هذا الصدد إلى 

من طلبات  %12أن  حوالي 

البناء املدروسة مقدمة  في 

 .ألاحياء  املهيكلة

 

 

 حي بوكشوط بجماعة زكزل بإقليم بركان                                             

من جانب آخر وارتباطا بهذا املوضوع، مكنت عملية التقويم من الشروع في التسوية العقارية لبعض أحياء السكن   

الناقص التجهيز، رغبة في تمكين ألاسر من الرسوم العقارية الش يء الذي ال محالة سيكون له ألاثر إلايجابي على املواطن ملا 

، حيث تشكل ضمانة حقيقية للملكية وضامن أساس ي اتجاه ألابناك لرسوم التمليك من قيمة اقتصادية وعقارية

واملؤسسات الائتمانية، وهذا ما سينعكس إن تم الانخراط في التسوية العقارية على تحسين املشهد العمراني وتقوية قدرته 
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 . التنافسية، كما سيشكل موردا ماليا إضافيا للجماعات الترابية

 لعملية التقويمإلاجراءات املواكبة  -ج

 التحديد على مستوى وثائق التعمير

تروم هذه العملية بالدرجة ألاولى 

تحديد ألاحياء التي تستوجب إعادة الهيكلة 

على مستوى وثائق التعمير وذلك بمنحها 

تنطيقا  مالئما يتماش ى وطبيعة العملية، 

كما  تهدف هذه العملية إلى إعطاء 

العامة  الصبغة القانونية وطابع املنفعة

ملا تمت برمجته ضمن تصاميم التقويم 

من تجهيزات ومرافق و طرق وفضاءات 

 .حرة ومساحات خضراء

 

 تحديد ألاحياء الناقصة التجهيز بتصميم التهيئة                                                             

تسعى الوكالة الحضرية بمعية فرقائها على مستوى وتندرج هذه العملية في إطار مواكبة عملية التقويم، حيث   

التخطيط العمراني إلى  إدماج ألاحياء الناقصة التجهيز وفق رؤية مستقبلية وتحديد متوافق بشأنه وذلك من أجل تسهيل 

توسعات عمل اللجان التقنية وتيسير عملية دراسة امللفات داخل التحديد املقترح بوثائق التعمير من جهة، وتفاديا ألي  

 . مستقبلية غير متحكم فيها من جهة أخرى 

 تحديد الدوائر والدواوير بالعالم القروي

، واكبت الوكالة الحضرية لوجدة خالل سنة 0291على غرار سنة  

موازاة مع عملية التقويم وإعادة الهيكلة عملية تحديد الدواوير  0202

 .بالعالم القروي

ملية البناء بالعالم القروي وتأتي هذه العملية في إطار مواكبة ع

خاصة باملجاالت التي تعرف جنوحا نحو الاستقرار وغياب الوثائق املرجعية 

 .لدراسة ملفات البناء، وبالدواوير التي تعرف عمليات بناء غير مؤطرة

 

وتهدف هذه العملية إلى تحديد دقيق للدواوير واملجاالت التي تعرف 

التوافق مع املنظومة املحلية وإلاقليمية نمو عمرانيا غير مؤطرا في إطار من 

وذلك من أجل تفادي البناء العشوائي وتأطير التوسع العمراني ببعض 

 .املجاالت الترابية

 ولوجية العالم القروي بجهة الشرق مورف                                                                                                                                    
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وفي هذا إلاطار، شرعت الوكالة الحضرية لوجدة وفي إطار من التوافق مع املنظومة املحلية على مستوى إقليم 

والذي سيشمل الجماعات  -الذي يقوم على جرد دقيق للدواوير واملجاالت املتوافق بشأنها -فجيج في إنجاز هذا العمل

القروي في أفق تعميمها على باقي النفوذ الترابي، وذلك سعيا منها للتوفر على الوثائق التقنية املرجعية الترابية ذات الطابع 

 . لدراسة طلبات البناء

 

 نموذج تحديد بجماعة بني تجيت بإقليم فجيج                نموذج تحديد بجماعة بوعنان بإقليم فجيج          

ت عمرانية اندماجية وإنتاجية وتضامنية، مافتئت الوكالة تقدم الدعم الالزم ووعيا منها بضرورة إنتاج فضاءا  

لتنفيذ العمليات املدرجة في إطار مشاريع التأهيل الحضري ملدن وتجمعات عمالة وجدة أنكاد وأقاليم بركان وجرادة 

 .وتاوريرت وفجيج وذلك بغية تحقيق النجاعة الترابية واستدامة املجاالت

التخطيط العمراني و املرجعي  التنظيمي ألاداة ألاساسية  التي يجب أن تنبني عليها  السياسات  وكخالصة، يبقى

العمومية  لوضع استراتيجيات تنموية منسجمة وفعالة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع في شكل رؤى وعمليات متكاملة، 

مة للمواطن ومن جهة أخرى لتجاوز أزمة املدينة تروم تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية، من جهة خد

 .غير القادرة على تحقيق وتوفير الوظائف ألاساسية  من شغل ونقل وعمل وسكن

 التدبير الحضري ومواكبة الاستثمار: املحور الثاني 

لق في ميدان التدبير الحضري وتشجيع الاستثمار تنزيل الورش التشريعي والتنظيمي املتع 0202عرفت سنة   

 ".  ROKHAS"بالتعمير والبناء وكذلك الورش الرقمي املتعلق بالعمل باملنصة إلالكترونية 

تم العمل في إطار املنظومة املحلية وإلاقليمية املتدخلة في عملية الترخيص  0291وفي هذا إلاطار وعلى غرار سنة 

حدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق املقررة على تنزيل وتنفيذ املقتضيات الجديدة املتعلقة بضابط البناء العام امل

وخاصة ما يتعلق بأجرأة القرار   0291يونيو  90بمقتض ى القوانين الجاري بها العمل في صيغته الجديدة الصادرة بتاريخ 

يناير  09في الصادر  02.111املشترك لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير وإلاسكان وسياسة املدينة  ووزير الداخلية رقم 

واملحدد للوثائق الالزمة مللفات طلبات الرخص املقررة بموجب النصوص التشريعية املتعلقة بالتعمير والتجزئات  0202

 .العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها

 :كما حرصت على تنزيل مقتضيات الدوريات الصادرة بهذا الخصوص وال سيما

 ؛0291دجنبر 20بشأن منح رخصة التسوية الصادرة بتاريخ  91-21لدورية املشتركة رقم ا 

  بخصوص دراسة طلبات رخص البناء والتجزيء  0202مايو  90د الصادرة بتاريخ /021الدورية رقم
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 وإحداث املجموعات السكنية وتقسيم العقارات التي لم يتم إبداء رأي موافق بشأنها؛

  قم الدورية املشتركة رD1205 /0102  بخصوص أشغال تجهيز التجزئات  0202يونيو  90الصادرة بتاريخ

 العقارية واملجموعات السكنية وآجال إنجازها؛

  الدورية املشتركة رقمD1206 /0109  بخصوص تنفيذ مقتضيات ضابط  0202يونيو  90الصادرة بتاريخ

حتساب مقابل الخدمات املقدمة من طرف البناء العام في صيغته الجديدة وال سيما ما يتعلق بورقة ا

 املصالح املتدخلة في عملية الترخيص؛

  واملتعلقة بأجرأة ضابط البناء العام املوافق عليه  0202دجنبر 19دورية وزير الداخلية الصادرة بتاريخ

تعلقة وال سيما ما يتعلق باملذكرة التقنية  امل  0291يونيو  90الصادر بتاريخ  011.90.0باملرسوم رقم 

 .بالوقاية من أخطار الحريق والهلع في املباني وكذلك املذكرة التقنية املتعلقة بالنجاعة الطاقية

وقد تزامن تنزيل هذا الورش مع الظروف الاستثنائية التي تعيشها اململكة واملرتبطة بسن حالة الطوارئ الصحية 

ات سلبية على القطاعات إلانتاجية الكبرى والتي يبقى قطاع ، وما خلفته من تأثير 91-للحد من انتشار جائحة كورونا كوفيد

 .البناء أحد مرتكزاتها

وفي خضم هذا السياق، انخرطت الوكالة الحضرية لوجدة منذ بداية الجائحة في تنفيذ إلاجراءات املتخذة في ميدان 

الالمادي للمساطر وتنزيل  التعمير والبناء من طرف السلطات العمومية وال سيما ما يتعلق بتعزيز ورش التدبير

إلاستراتيجية القطاعية  لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير وإلاسكان  وسياسة املدينة والهادفة إلى إعادة الانطالقة آلامنة 

 واملستدامة لقطاعي التعمير والبناء باعتبارهما املحركين ألاساسيين لالستثمار وإنتاج الثروة ونظرا ملساهمتهما في خلق

 .الرواج الاقتصادي والتخفيف من البطالة

وفي إطار  0202وفي هذا إلاطار، ومن وعيها العميق بأهمية التدبير الالمادي للمساطر تركزت الجهود خالل سنة 

، حيث شكل هذا الورش اللبنة « ROKHAS »املنظومة املحلية كذلك على إنجاح ورش العمل باملنصة إلالكترونية، 

 .ع رقمنة الخدمات املقدمة لفائدة املواطنين واملرتفقينألاساسية في مشرو 

انخراط الوكالة الحضرية لوجدة بمعية فرقائها في ميدان الاستثمار في تنزيل املقتضيات  0202كما عرفت سنة 

تثمار املتعلق بإصالح املراكز الجهوية لالستثمار وبإحداث اللجان الجهوية املوحدة لالس 11-90املتعلقة بالقانون رقم 

 . والسيما ما يتعلق بأشغال اللجنة الجهوية املوحدة لالستثمار

وقبل تقديم الحصيلة املفصلة في ميدان التدبير الحضري ال بد من إلاشارة إلى أن التدبير الحضري وتشجيع 

وجدة وتاوريرت، الاستثمار يتم عبر مداخل قانونية أساسية تتمثل في الشبابيك املوحدة الثالثة على مستوى مدن بركان و 

وعلى مستوى اللجان العاملية بعمالة وجدة أنجاد وأقاليم بركان وتاوريرت وجرادة وفجيج وذلك وفقا ملقتضيات ضابط 

 . 11-90البناء العام وعلى مستوى اللجنة الجهوية املوحدة لالستثمار في إطار القانون رقم 

ريس جهود املنظومة املحلية لضمان تدبير حضري عرفت تك 0291وعلى غرار سنة  0202وجدير بالذكر أن سنة 

سليم يزاوج بين احترام القواعد والضوابط القانونية وبين تقديم الخدمات في ظروف صحية ومالئمة وهو ما مكن من 

ملفا  0111في  0202تحقيق نتائج معتبرة على الرغم من ظروف الجائحة، حيث استقر عدد امللفات املدروسة خالل سنة 

أيام  21، كما تم تحسين املؤشرات املتعلقة باإلنجاز حيث تم تقليص آجال دراسة امللفات في  %01موافقة بلغت بنسبة 

 .بالنسبة للمشاريع الكبرى ويوم واحد بالنسبة للمشاريع الصغرى، وهو ما سنأتي على تفصيله فيما يلي
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 التدبير الحضري : أوال

 املؤشرات الكبرى  -1

فقد عرفت  91-نتيجة انتشار جائحة كورونا  كوفيد 0202ستثنائية التي ميزت سنة على الرغم من الظروف الا 

ملفا مقارنة مع  0111مؤشرات التدبير الحضري استقرارا واضحا مقارنة مع السنوات الثالثة املاضية، حيث تمت دراسة 

ف إذا أخدنا بعين الاعتبار ،  وهو تراجع طفي0290ملفا سنة  0111ملفا مقابل  0191التي عرفت دراسة   0291سنة 

 . ظروف املرحلة وما صاحبها من ركود هم جميع القطاعات إلانتاجية الكبرى 

إن حرص الوكالة الحضرية لوجدة على تقديم الخدمات وضمان استمرارية املرفق العمومي خالل فترة الطوارئ 

على مناصب الشغل وتنشيط الحركية الصحية، قد مكن من استقرار مؤشرات التدبير الحضري، وبالتالي الحفاظ 

 .التجارية املرتبطة بالبناء

وقبل الخوض في تقديم النتائج ال بد من إلاشارة إلى أن الحصيلة التراكمية للوكالة الحضرية لوجدة في ميدان 

 :لبياني التاليملفا كما هو مبين في الرسم ا 901101إلى حدود آلان  9110التدبير الحضري وتشجيع الاستثمار قد بلغت منذ 

 

 .0202إلى غاية  9110تطور عدد امللفات خالل الفترة املمتدة من 

 :من خالل قراءة معطيات املبيان نسجل املالحظات التالية  

ملفا تبقى إيجابية على الرغم من تسجيل  901101أن الحصيلة التراكمية للوكالة الحضرية والبالغة  -

مراحل استقرار وتراجع في عدد امللفات املدروسة نتيجة عوامل موضوعية مرتبطة أوال بالصعوبات 

ستثنائية ومرتبطة كذلك بالظروف الا   0292الاقتصادية التي عاشها سوق العقار في املغرب بعد سنة 

وما صاحبها من حجر صحي وركود اقتصادي لم  0202مع مطلع   91-املتميزة بانتشار جائحة كورنا كوفيد

 يسلم منه قطاع البناء؛ 

وهو ما يعكس املجهودات املبذولة في إطار  0291و 0290يبقى مهما باملقارنة مع سنتي  0111أن رقم  -

 لصحية؛املنظومة املحلية خالل فترة حالة الطوارئ ا
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، فقد كان لها ألاثر إلايجابي 0111في  0202على الرغم من استقرار عدد املشاريع املدروسة خالل سنة  -

 : على املستويات الاقتصادية والاجتماعية واملجالية

مليار درهم،  1.0على املستوى الاقتصادي فقد مكنت املشاريع املدروسة من تعبئة مبلغ استثماري قدر ب  -

كون له ال محالة ألاثر إلايجابي على توفير فرص الشغل وخلق حركية تجارية مرتبطة الش يء الذي سي

بتسويق مواد البناء باإلضافة إلى خلق ألانشطة وإنجاز املشاريع التجارية والسياحية والحرفية 

  ؛والصناعية

اجيات ألاسر على املستوى الاجتماعي فقد مكنت املشاريع املدروسة من توفير عرض سكني متنوع يالئم ح -

وحدة موزعة بين الوحدات الاقتصادية والسكن الاجتماعي والبقع املخصصة إلعادة  92019قدر ب 

 90ماليين يوم عمل و أكثر من 0إلاسكان والعمارات والفيالت وألانشطة، كما ساهمت في  توفير ما يناهز 

 ألف منصب شغل سنويا؛

هكتار  الش يء الذي ال محالة سيكون له ألاثر إلايجابي  111على الصعيد املجالي،  فقد تمت تهيئة مساحة  -

 . على املشهدين املعماري والعمراني

 دراسة مشاريع البناء والتجزئات العقارية وتقسيم العقارات -2
 

 1010،  منها  0291ملفا سنة  0191ملفا مقابل  ما  0111ما مجموعه  0202بلغ عدد امللفات املدروسة برسم سنة 

ملفا في  9001مشروعا في إطار املشاريع الصغرى و   1100ملفا  بالعالم القروي، موزعة على  9000لم الحضري ملفا بالعا

 .ملف تقسيم 911ملف إحداث تجزئة عقارية ومجموعة سكنية و  990ملف بناء و  0901إطار املشاريع الكبرى، كما تهم 

روسة على صعيد عمالة وجدة أنكاد و أقاليم بركان و جرادة ويوضح الجدول التالي التوزيع املجالي لعدد امللفات املد

 .وتاوريرت و فكيك

 التوزيع املجالي لعدد امللفات املدروسة

 

 العمالة أو إلاقليم  

 

 

مجموع 

 امللفات

افق امللفات حسب الطبيعة والوسط افق رأي مو  تأجيل البت رأي غير مو

الوسط 

 الحضري 

الوسط 

 القروي

مشاريع 

 كبرى 

 مشاريع

 صغرى 
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 %0 10 %91 111 %01 0211 9010 011 111 0210 0101 عمالة وجدة أنجاد

 %0 19 %90 911 %00 9100 9919 019 001 9911 9100 بركان إقليم

لي
ٌ
 %0 90 %91 19 %11 909 01 901 919 01 002 م جرادةإق

 %0 19 %91 12 %09 112 011 011 901 111 019 تاوريرت إقليم

 %1 11 %90 00 %09 111 110 911 000 011 110 فجيج إقليم

 %3 103 %13 022 %04 5200 3020 1552 1022 3002 0324 وعاملجم
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 :خالل معطيات الجدول أعاله نسجل املالحظتين التاليتين ومن 

،  يعكس مستوى التوافق والتجاوب الذي تحظى به عملية 0202سنة  % 01أن استقرار نسبة املوافقة في حدود  -9

لفة أو في إطار اللجان التقنية املك" رخص"دراسة امللفات من طرف جميع املتدخلين سواء في إطار املنصة إلالكترونية 

 بدراسة امللفات؛

يؤشر على الاهتمام املتزايد بالعالم  0291أن استقرار عدد امللفات املدروسة بالعالم القروي مقارنة مع سنة  -0

 القروي نتيجة ألاوراش والبرامج التي يعرفها في إطار محاربة الفوارق املجالية ومخطط املغرب ألاخضر؛

  

0202أو إلاقليم خالل سنة ة حسب العمالة املدروسالتوزيع املجالي لعدد امللفات   

 التجزئات واملجموعات السكنية   -أ

وهو نفس  0291مشروع سنة  991مشروع تجزئة ومجموعة سكنية مقابل  دراسة   990دراسة  0202 عرفت سنة

إلى تراجع الاستثمار في ، حيث يرجع هذا الاستقرار في مشاريع التجزئات املدروسة 0290العدد الذي تمت معالجته سنة 

 .امليدان العقاري وصعوبة الظرفية الاقتصادية وكذلك إلى وفرة العرض السكني في إطار التجزئات املرخصة

 .ويوضح الجدول التالي توزيع هذه املشاريع و نوعية الوحدات التي ستنتجها

 

 العمالة أو إلاقليم

عمالة وجدة 

 أنجاد
 املجموع إقليم فجيج تاوريرتإقليم  إقليم جرادة إقليم بركان

افق  عدد التجزئات و املجموعات السكنية املو

 عليها
10 99 20 99 20 10 

 0011 0 9910 00 911 9921 بقع اقتصادية
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 العمالة أو إلاقليم

عمالة وجدة 

 أنجاد
 املجموع إقليم فجيج تاوريرتإقليم  إقليم جرادة إقليم بركان

عدد الوحدات 

املنتجة من 

خالل التجزئات 

و املجموعات 

 السكنية

 -- - -- - -- -- بقع سكن اجتماعي

 0000 -- )***(9910 00 )**(020 )*(001 شقق

 010 092 -- -- 10 -- بقع إلعادة إلاسكان

 000 -- 022 -- 10 11 بقع للعمارات

 919 -- 11 -- 20 01 بقع للفيالت

 00 29 00 21 20 01 بقع للتجهيزات

 11 -- -- 11 -- - بقع لألنشطة الاقتصادية

 -- -- -- - -- -- بقع للسياحة

 0010 090 1210 022 110 0200 املجموع

 9100 00 109 01 011 111 (مليون درهم)مبلغ الاستثمارات 

 120 20 911 91 21 912 املساحة بالهكتار

 .درهم 002.222الاجتماعي بكلفة  شقة تدخل في إطار السكن 101 *

 درهم 002.222شقة  تدخل في إطار السكن الاجتماعي بكلفة  020)**( 

 ألف درهم 912شقة تدخل في إطار السكن الاجتماعي  900ألف درهم و 002تدخل في إطار السكن الاجتماعي  شقة 190)***( 

 :من خالل استقراء معطيات الجدول أعاله نسجل املالحظات التالية

 0010إلى  0202ارتفاع عدد الوحدات املنتجة في إطار التجزئات العقارية واملجموعات السكنية سنة  -

مسجل نفس املنحى  1011حيث لم يتعدى عدد الوحدات املنتجة  0291مع سنة وحدة مقارنة 

 ؛1111ب  0290التصاعدي الذي عرفته سنة 

بقعة  0211حيث لم يتعدى هذا العدد  0291مقارنة مع سنة  0011استقرار عدد البقع الاقتصادية في  -

 بقعة ؛ 1009حيث تم توفير 0290ومسجال تراجعا كبيرا مقارنة مع سنة 

بقعة  920و 091بقعة سنة  910مقابل  0202بقعة سنة  000رتفاع عدد البقع املخصصة للعمارات إلى ا -

، ويرتبط هذا الارتفاع إلى مجاراة الطلب على هذا النوع من السكن وال سيما بإقليم تاوريرت، 0290سنة 

بقعة  022فير من تو  99حيث مكنت التجزئات واملجموعات السكنية املوافق عليها والبالغ عددها 

 مخصصة للعمارات؛ 

 0291بقعة سنة  10ارتفاع طفيف في الوحدات املنتجة من صنف الفيالت، حيث انتقل هذا العدد من  -

، ويرجع هذا الانحسار في هذا الصنف من السكن إلى تراجع الطلب على الفيالت 0202بقعة سنة  919إلى 

  ؛الاقتصادي والاجتماعي والعمارات صنف السكنو توجه ألاسر نحو العروض السكنية ألاخرى والسيما 

حيث لم يتم إنتاج أي بقعة وتهم  0291وحدة مخصصة لألنشطة الاقتصادية مقارنة مع سنة  11إنتاج  -

هذه الوحدات إقليم جرادة، ويرجع هذا إلى املجهودات املبذولة على مستوى إلاقليم في إطار إحداث 

يتم إنتاج أي وحدة مخصصة لألغراض السياحية، حيث يرتبط في حين لم . مناطق التنشيط الاقتصادي

 ؛91-ذلك بصعوبة الظرفية الناتجة عن انتشار جائحة كورونا كوفيد

ارتفاع عدد الوحدات املخصصة للسكن الاجتماعي وال سيما الشقق املنجزة سواء في إطار السكن  -

إنتاج  0202، حيث عرفت سنة ألف درهم 912ألف درهم أو السكن املنخفض التكلفة 002الاجتماعي 
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على  001بإقليم بركان و 020شقة بإقليم تاوريرت و 9910، منها  0291شقة سنة   010شقة مقابل  0000

 مستوى عمالة وجدة أنجاد؛

 . 0291مليون درهم سنة  100مليار درهم مقابل  9.1ارتفاع املبلغ الاستثماري املعبئ في هذا إلاطار إلى  -

 مشاريع البناء   -ب

ملفا باملوافقة،  1110، حظي منها  0291مشروعا سنة  0010ملف بناء مقابل  0901دراسة  0202عرفت سنة 

، وهذا ما يفسر مدى التجاوب والتوافق الذي أصبح يؤطر عمل اللجان التقنية %00وذلك بنسبة موافقة وصلت إلى  

 ". رخص"ذلك العمل باملنصة إلالكترونية املكلفة بدراسة امللفات بعد تنزيل مقتضيات ضابط البناء العام وك

 .و يوضح الجدول أسفله مشاريع البناء املدروسة حسب الطبيعة والغرض

 النسبة املئوية العدد طبيعة الوحدات

 %01 1000 سكن  اقتصادي

 %0.10 901 فيال

 %0.01 990 عمارة

 %1.10 011 *مرفق عمومي

 %0.01 900 بناءات فالحية

 %2.19 19 مشاريع صناعية

 %2.21 0 مشاريع سياحية

 %2.19 90 تجارية مشاريع

 %2.00 92 املبادرة الوطنية للتنمية البشرية

 %2.19 01 خدمات

         

 :نسجل من خالل املعطيات الواردة أعاله املالحظات التالية

 

وحدة سكنية، ويرتبط هذا  1001وحدات السكن الاقتصادي تحتل الصدارة في ترتيب مشاريع البناء املدروسة ب  أن -

 النوع بتفضيل هذا الصنف من السكن الستجابته لحاجيات ألاسر ووضعها املادي؛
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مرفقا، ويرتبط  100حيث عرفت املوافقة على  0291مقارنة مع سنة  0202مرفقا سنة  011تراجع عدد املرافق إلى  -

 هذا التراجع بالظرفية الخاصة بانتشار جائحة كورونا وتداعياتها السلبية على القطاعات إلانتاجية الكبرى؛

حيث  0291على الرغم من ظروف الجائحة مقارنة مع سنة  0202بناء سنة  900استقرار عدد البناءات الفالحية في  -

الاستقرار باألهمية التي أصبح يحتلها العالم القروي نتيجة ألاوراش  بناء فالحي، ويرتبط هذا 901تمت املوافقة على 

 . والبرامج الكبرى التي يحظى بها ضمن السياسات العمومية

 .0202و  0291والجدول التالي يعطي مقارنة بين سنتي 

 2222حصيلة سنة  2212حصيلة سنة  

 مشاريع البناء 
مشاريع التجزئات 

 واملجموعات السكنية
 البناء مشاريع

مشاريع التجزئات 

 واملجموعات السكنية

 990 0901 991 0010 مجموع امللفات املدروسة

 10 %09 1110 %00 %      11 00 %*01 0000 امللفات املوافق عليها

 0010 1110 1011 0000 الوحدات املنتجة

 9100 1919 100 1990 (مليون درهم)حجم الاستثمار 

 120 911 991 910 املساحة بالهكتار

 

 مشاريع تقسيم العقارات -ج

، مسجال %01ملفا باملوافقة وذلك بنسبة  920ملف تقسيم للعقارات، حظي منها  911دراسة  0202عرفت سنة 

 .ملفا 000حيث تمت دراسة  0291بذلك تراجعا طفيفا عن سنة 

 دراسة ملفات التسوية -د

املتعلق بزجر ومراقبة املخالفات في ميدان التعمير  00-90هذه العملية في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم  تندرج

 .والبناء، وتنزيال ملقتضيات ضابط البناء العام في صيغته الجديدة

م ملفا لعد 12ملفا باملوافقة في حين تم رفض  11ملف تسوية، حظي منها  01وقد أسفرت الدراسة عن معالجة  

 .  احترامها ملقتضيات وثائق التعمير

 دراسة آلاجال املتعلقة بأشغال تجهيز التجزئات العقارية واملجموعات السكنية وآجال إنجازها -ه

في إطار تنفيذ مقتضيات الدورية املشتركة بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير وإلاسكان وسياسة املدينة ووزارة 

بشأن أشغال تجهيز التجزئات العقارية واملجموعات  0202يونيو  90الصادرة بتاريخ  9020D/0102الداخلية عدد 

السكنية وآجال إنجازها، ووعيا منها بأهمية التجزئات العقارية في رسم معالم املدينة وتأطير نمو املجاالت العمرانية وتهيئة 

قتصادية  وما يرتبط بذلك من تشجيع لالستثمار الفضاءات الضرورية إلحداث املشاريع السكنية ومختلف ألانشطة الا
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وتوفير فرص الشغل، انخرطت الوكالة الحضرية لوجدة بمعية املنظومة املحلية وإلاقليمية والجهوية في تنفيذ وتنزيل 

 :مقتضيات هذه الدورية، حيث قامت في هذا إلاطار بما يلي

يمي بركان وتاوريرت لتعميم فحوى الدورية وشرح تنظيم لقاءات تواصلية على مستوى عمالة وجدة أنجاد وإقل -

 مقتضياتها؛

تنظيم ورشات داخلية مع الفرقاء املتدخلين في ميدان الترخيص  لتنزيل مقتضيات الدورية، حيث تم القيام بجرد  -

ون رقم من القان 99شامل للتجزئات التي لم تنجز أشغال التجهيز بها داخل آلاجال القانونية املحددة بمقتض ى املادة 

 املتعلق بالتجزئات العقارية  واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات؛ 00-12

وضع تطبيق إلكتروني بقاعدة معلومات مشتركة وتفاعلية بين الوكالة الحضرية والجماعات الترابية لجرد التجزئات  -

البت من طرف اللجان العاملية  التي لم تنجز بها ألاشغال داخل آلاجال القانونية املحددة بمقتض ى القانون في أفق

املحدثة لهذا الغرض في التدابير التي تراها مالئمة ملعالجة وضعية التجزئات العقارية واملجموعات السكنية وفقا ملا 

  ؛تنص عيه القوانين وألانظمة الجاري بها العمل

  .وضع قاعدة معطيات إعالمية جغرافية لتمكين املدبرين من آليات التتبع في حينه -

ملفات، توقفت أشغال التجهيز  20هذا وقد أسفر عمل اللجنة العاملية على مستوى عمالة وجدة أنجاد من دراسة 

املتعلقة بها داخل ألاجل القانوني بسبب القوة القاهرة املرتبطة بجائحة كورونا وسن حالة الطوارئ الصحية، حيث حظي 

 . باملوافقة 21منها 

بمعية فرقائها، على تفعيل مقتضيات الدورية في أفق تصفية جميع ملفات   وتحرص الوكالة الحضرية لوجدة

التجزئات واملجموعات السكنية العالقة بسبب التوقف الناجم عن القوة القاهرة او الظرف الفجائي، والتوقف ألسباب 

املجموعة السكنية أو طال معللة ومثبتة أو التوقفات الناجمة عن كل تغيير طال الوضعية القانونية لصاحب التجزئة أو 

 .عالقاته التعاقدية

افق بشأنها -و  إعادة دراسة امللفات التي لم يتم إبداء رأي مو

بشأن  0202مايو  90د الصادرة بتاريخ /021تندرج هذه العملية في إطار تفعيل مقتضيات الدورية الوزارية عدد 

 .قإعادة دراسة امللفات العالقة و التي لم تحظ بالرأي املواف

وإيمانا منها بأهمية املوضوع  في ظرفية استثنائية تستوجب تظافر جهود جميع املتدخلين لتجاوز تداعيات كورونا  

و إنعاش الاستثمار فضال عن إعادة الانطالقة لقطاع البناء باعتباره مجاال استثماريا بامتياز، انخرطت الوكالة  91-كوفيد

دة دراسة جميع امللفات العالقة بنفوذها الترابي، إذ كثفت من وثيرة انعقاد اللجان وبمعية فرقائها في ميدان الترخيص بإعا

التقنية في إطار يجمع بين توخي النجاعة املطلوبة واحترام التدابير الوقائية والصحية املفروضة للحد من انتشار وباء 

 92مشروع بناء و 902وافقة موزعة على بامل911ملفا، حظي منها  010كورونا، حيث أسفرت إعادة الدراسة عن معالجة 

 . مشاريع تقسيم العقارات 21تجزئات عقارية ومجموعة سكنية و



 

54 
 

 البناء بالعالم القروي -ز

تندرج هذه العملية في إطار مواكبة الترخيص بالبناء في العالم القروي، وتهدف هذه العملية إلى تأطير التوسع 

لعشرية ألاخيرة نتيجة العناية الخاصة التي يحظى بها هذا املجال ضمن البرامج العمراني الذي يشهده العالم القروي في ا

 ."املغرب ألاخضر" التنموية الوطنية والسيما برنامج محاربة الفوارق املجالية واملخطط الوطني

جاالت شبه ومن منطلق وعيها بأهمية هذه العملية، وإيمانا منها بتعدد العوالم القروية وتدرجها وتراتبيتها، من م

حضرية محيطة باملدن والتي تعتبر كمناطق توسع مستقبلية للمدن واملراكز الحضرية، ومجاالت قروية ممتدة وسيطية 

ذات طبيعة فالحية ورعوية ومراكز قروية مؤطرة وعالم قروي نائي، ما فتئت الوكالة الحضرية لوجدة وفي إطار املنظومة 

لية البناء بالعالم القروي وذلك لتفادي البناء املتفرق والاستهالك غير املعقلن املحلية تبذل قصارى جهودها لتأطير عم

 .للمجاالت الفالحية والرعوية، وملواكبة نمو املراكز القروية وفق القواعد والضوابط القانونية املعمول بها

ها إجراءات موازية ومهمة سنأتي وتجدر إلاشارة في هذا إلاطار إلى أن عملية الترخيص بالبناء في العالم القروي تواكب

 :      على ذكرها فيما يلي

 إلاجراءات املواكبة لعملية البناء بالعالم القروي  -1

على تنزيل وتنفيذ خالصات الاجتماعات التواصلية التي عرفتها  0202حرصت الوكالة الحضرية لوجدة خالل سنة 

 01عقدة في إطار تنفيذ مخرجات لقاء بن جرير املنعقد بتاريخ ، واملن"الترخيص بالعالم القروي"حول موضوع  0291سنة 

 ". التعمير وإلاسكان بالعالم القروي"حول موضوع  0291فبراير 

وفي هذا إلاطار، وعلى الرغم من ظروف الجائحة وفرض حالة الطوارئ الصحية، واصلت الوكالة الحضرية لوجدة 

 :ومنها 0291وي والتي كانت موضوع تنزيل سنة كل العمليات املتعلقة بالعالم القر   0202خالل 

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

في بإقليم فجيج  0291أجل تحديدها وتزويدها بوثائق مرجعية للترخيص، حيث تم الشروع في هذا العمل خالل سنة 

 ؛مه على باقي ألاقاليمأفق تعمي

الحرص على تفعيل لجنة الاستثناءات املنصوص عليها بمقتض ى القوانين الجاري بها العمل ملنح استثناءات على  -

 املساحة والعلو املسموح بهما، إذ تعد هذه آلالية القانونية املرتكز ألاساس ي لعملية الترخيص بالعالم القروي؛ 

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

 يثبت امللكية وحول طبيعة وعدد الوثائق املطلوبة ؛

تفعيل آلية التأطير التقني واملعماري لساكنة العالم القروي من خالل السهر على تنفيذ وتنزيل برنامج املساعدة  -

لم القروي، حيث تم في هذا إلاطار املصادقة على الاتفاقية املتعلقة باملساعدة املعمارية بالعالم املعمارية والتقنية بالعا

 ؛ي أفق تعميمها على باقي ألاقاليمالقروي على مستوى إقليم جرادة ف

إعداد تصاميم التقويم باملراكز القروية املزودة بوثائق التعمير، وذلك من أجل حل إشكالية الترخيص بالبناء باملجاالت  -
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 .العشوائية

 دراسة امللفات بالعالم القروي -2

عالم ، استقر عدد امللفات املدروسة بال91-على الرغم من الظروف الاستثنائية املتميزة بانتشار جائحة كورونا كوفيد

مشروعا وذلك  9010حيث تمت دراسة   0291ملفا، وهو رقم مهم إذا ما قورن بسنة  9000في  0202القروي خالل سنة 

 . ملفا 910بتراجع طفيف بلغ 

 %11مشروعا صغيرا، كما استقرت نسبة املوافقة في 002مشروعا كبيرا و 110وقد توزعت املشاريع املدروسة بين 

ة، حيث يعزى هذا الاستقرار إلى إعمال مبادئ التبسيط واملرونة في التعامل مع ملفات البناء مقارنة مع السنوات املاضي

 . بالعالم القروي وإلى تنفيذ خالصات وتوصيات اللقاءات التواصلية مع الفرقاء

ملعمول بها وجدير بالذكر أن نسبة امللفات غير املوافق عليها تبقى مرتبطة بملفات ال تنسجم واملقتضيات القانونية ا

 .في ميدان البناء بالعالم القروي باإلضافة إلى الاستحالة القانوينة لدراستها وإنجازها

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

 العمالة أو إلاقليم
مجموع 

 امللفات

امللفات حسب الطبيعة 

 والوسط
ا افق فقرأي مو *آخر رأي غير مو  

مشاريع 

 كبرى 

مشاريع 

 الصغرى 
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 %0 1 %01 10 %10 010 990 010 111 عمالة وجدة أنجاد

 %0 91 %90 01 %01 100 002 111 001 إقليم بركان

 %0 99 %09 01 %19 11 00 920 919 إقليم جرادة

 %0 92 %09 10 %11 990 0 910 901 إقليم تاوريرت

 %1 91 %90 10 %10 919 901 920 000 إقليم فجيج

 %4 53 %12 200 %00 1104 002 202 1022 املجموع

 إرجاع امللفات إلى الجماعات املعنية وتأجيل البت  )*(
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 توزيع امللفات املدروسة في العالم القروي

من املشاريع املوافق عليها استفادت من الاستثناء  املقرر بمقتض ى القانون، كما أن  % 02وجدير بالذكر أن أزيد من 

املشاريع املدروسة بالعالم القروي تتوزع بين مشاريع السكن الفردي واملشاريع الفالحية والصناعية والسياحية والتجزئات 

يه سيكون لها ألاثر إلايجابي على تحسين ظروف العقارية وتقسيم العقارات وكذلك املرافق العمومية والتي مما ال شك ف

 .عيش الساكنة وتحسين الخدمات العمومية املقدمة

هذا، واعتبار ألهمية املشهد العمراني في تأثيث املجال الحضري أو القروي، لم يقتصر تدخل الوكالة الحضرية عند 

ذلك الجانب الجمالي واملشهدي للمشاريع، وذلك دراسة وتدبير ملفات البناء و التجزيء وتقسيم العقارات، وإنما شمل ك

من خالل العمل على اقتراح واجهات معمارية موحدة ومتجانسة مع محيطها وتأخذ بعين الاعتبار الجوانب الجمالية 

واملقومات الحضارية والثقافية وكذا الخصوصيات املحلية، وذلك من أجل تحقيق التجانس املعماري وتحسين املشهد 

  .العمراني

اقبة ألاوراش  -3  مر

على غرار تدخالتها في السنوات السابقة وفي إطار التدابير الاحترازية التي يفرضها أمن ألاوراش وكذلك الحد من   

املهام املنوطة بها في ميدان مراقبة وزجر  0202، واصلت الوكالة الحضرية لوجدة خالل سنة 91-انتشار وباء كورونا كوفيد

ص هذه املؤسسة على القيام بمهام التبليغ وإلاخبار عن املخالفات كما تسعى جاهدة إلى تعزيز املخالفات، حيث تحر 

حضورها ضمن لجان اليقظة املحدثة على مستوى أقاليم نفوذها الترابي، وضمن  فرقة مراقبة التعمير بمدينة وجدة 

 .ومحيطها

اقبة التعمير    -أ  أشغال فرقة مر

وقد مكنت هذه . معاينة  في إطار تدخالتها امليدانية 119التعمير عن القيام ب أسفرت تدخالت فرقة مراقبة   
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بالعالم القروي، حيث  99مخالفة باملدار الحضري و 909مخالفة بمدينة وجدة ومحيطها تهم  910املعاينات من رصد 

 :توزعت هذه املخالفات على الشكل التالي 

 مخالفة تهم البناء بدون رخصة؛ 11 -

 .تتعلق بعدم احترام التصاميم املعمارية املصادق عليها، وكذا بيانات رخصة البناءمخالفة  11 -

-0290والجدول التالي يبين التوزيع الزمني لتدخالت ومعاينات فرقة مراقبة التعمير خالل الفترة املمتدة ما بين 

0202 

 2215 2210 2210 2212 2222 

 00 10 12 00 922 يناير

 12 920 11 11 921 فبراير

 01 901 00 11 992 مارس

 10 910 11 10 11 أبريل

 01 00 901 01 09 مايو

 00 10 10 00 00 يونيو

 10 19 902 10 11 يوليو

 01 00 920 01 00 غشت

 09 10 11 19 11 شتنبر

 00 01 911 10 00 أكتوبر

 01 11 920 900 01 نونبر

 12 11 00 991 02 دجنبر

 041 1223 1221 052 225 املجموع

 
 

 التوزيع الزمني لتدخالت فرقة مراقبة التعمير بمدينة وجدة ومحيطها القريب



 

58 
 

وموازاة مع ذلك، تقوم  فرقة التعمير باتخاذ إلاجراءات القانونية بشأن املخالفات املرصودة، حيث يتم توجيه 

املسطرة القضائية في حق املخالفين طبقا  تقارير بهذا الشأن إلى السلطات املحلية املعنية قصد القيام باملتعين وتحريك

 .املتعلق بمراقبة وزجر املخالفات في ميدان التعمير والبناء 00-90ملقتضيات القانون رقم 

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

 معالجة شكايات املواطنين ؛ 

 . املشاركة في اللجان التقنية املكلفة باملعاينات والتتبع

اقبة -ب  الانخراط في  املنظومة الجديدة للمر

تندرج هذه العملية في إطار تنزيل املستجدات القانونية املتعلقة بمنظومة املراقبة، حيث يتمثل تدخل الوكالة  

 :الحضرية في هذا إلاطار في مستويين إ ثنين

  حيث تتم هذه العملية في إطار لجان تقنية أو في إطار تدخل أحادي الجانب من : بار عن املخالفاتالتبليغ وإلاخ

طرف الوكالة الحضرية لوجدة، وتهدف هذه العملية إلى إثارة الانتباه إلى املخالفات املرصودة في ميدان التعمير 

 والبناء والقيام باملتعين بشأنها تفاديا لتطورها واستمراريتها؛ 

   حيث تم في هذا إلاطار : استغالل قاعدة البيانات املتوصل بها في إطار التبليغ من طرف ضباط الشرطة القضائية

إعداد تطبيق إلكتروني خاص بتدبير قاعدة البيانات املرتبطة باملخالفات املرصودة، وذلك في أفق تكوين قاعدة 

 .معلومات مشتركة بين املتدخلين في منظومة املراقبة

من تكوين قاعدة معلومات مهمة حول  0202ر بالذكر أن هذا التطبيق إلالكتروني قد مكن خالل سنة وجدي

املخالفات املرصودة من طرف السلطات املحلية على مستوى عمالة وجدة أنجاد  وأقاليم تاوريرت وجرادة وفجيج وبركان، 

منها تتعلق بالبناء بدون  %12خالفة، أزيد من م 9010ما مجموعه  0202والتي وصل عددها إلى غاية متم  شهر دجنبر 

 . رخصة

 : 0202والجدول التالي يبين توزيع املخالفات املرصودة من طرف السلطات املحلية خالل سنة             

 املخالفات املرصودة العمالة أو إلاقليم

 332 عمالة وجدة أنجاد

 055 إقليم بركان

 112 إقليم جرادة

 120 إقليم تاوريرت

 102 إقليم فجيج

 1222 املجموع
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باملوافقة على الضابط العام للبناء في  0.90.011وتماشيا مع املستجدات التشريعية الجديدة وال سيما املرسوم رقم 

املتعلق بإجراءات وكيفيات منح رخص إلاصالح والتسوية والهدم الصادرين   0.90.110صيغته الجديدة وكذا املرسوم رقم 

، اتخذت الوكالة الحضرية لوجدة 0291يوليوز  20بتاريخ  0111واملنشورين بالجريدة الرسمية عدد  0291يونيو  90بتاريخ 

إجراءات مواكبة لعملية املراقبة، تتمثل في وضع تطبيق إلكتروني سيمكن من توفير قاعدة معلومات مشتركة ال محالة 

 .التسوية وال سيما ما يتعلق بمحاضر املعايناتستمكن من تسهيل عملية التعامل مع ملفات طلبات رخصة 

كما انخرطت بتوافق مع املنظومة الجهوية وإلاقليمية على استكمال عمليات تحديد املجاالت التي سيتم فيها تقديم 

املتعلق  12-00عمليات التسوية وال سيما املناطق الواجب إخضاعها لعملية إعادة الهيكلة وفقا ألحكام القانون رقم 

 . لتجزئات العقارية وإحداث املجموعات السكنية والقسمةبا

 

 مواكبة الاستثمار: ثانيا

 دراسة ومواكبة املشاريع الاستثمارية -1

تندرج هذه العملية في إطار مواكبة الاستثمار، وتهم دراسة ملفات الاستثمار في غطار اللجان الجهوية، فضال عن 

ية للمشاريع ومواكبة الجماعات واملصالح الخارجية في إنجاز املرافق وإلادارات تقديم مذكرات املعلومات والدراسة القبل

 .العمومية، فضال عن املواكبة التقنية  للمهنيين وحاملي املشاريع

 املشاركة في  أشغال اللجنة الجهوية املوحدة لالستثمار   -أ

من القانون  01املنصوص عليها في املادة -ر تشارك الوكالة الحضرية لوجدة ضمن اللجنة الجهوية املوحدة لالستثما

 : بمختلف أنواعها -املتعلق بإصالح املراكز الجهوية لالستثمار وبإحداث اللجان الجهوية املوحدة لالستثمار 11.90رقم 

 إجراء تقييم مسبق ملشاريع الاستثمار املعروضة عليها،   -

البت أو إبداء رأيها أو رأيها املطابق، حسب الحالة، وفق الشروط واملساطر املحددة بموجب النصوص التشريعية   -

وفي هذا إلاطار، تمارس . والتنظيمية الجاري بها العمل، في جميع القرارات إلادارية الضرورية إلنجاز مشاريع الاستثمار

 :اللجنة الجهوية الاختصاصات التالية 

ت في طلبات تفويت ألاراض ي التابعة مللك الدولة الخاص أو كرائها بما في ذلك ألاراض ي الفالحية أو ذات تب - 9

 الصبغة الفالحية وتحدد قيمة هذه ألاراض ي التجارية أو الكرائية، حسب الحالة ؛
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 فوقها؛تبت في طلبات الاشهاد بعدم الصبغة الفالحية لألراض ي املزمع إنجاز مشاريع استثمارية  - 0

تبت في طلبات الترخيص بتقسيم ألاراض ي الواقعة داخل دوائر الري أو دوائر الاستثمار في ألاراض ي الفالحية غير  -1

 املسقية من أجل إحداث منشآت غير فالحية أو توسيعها ؛

سة حسب تبت في إنجاز مشاريع استثمارية في منطقة ساحلية ال تشملها وثائق التعمير أو في املناطق الحسا -1

 :مدلول النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل 

تبت في الطلبات املتعلقة باالحتالل املؤقت للقطع ألارضية التابعة للملك العام للدولة وللملك الغابوي وتحدد  -0

الغابوية املخصصة  إلاتاوة املرتبطة بهما، وكذا في الطلبات املتعلقة باملعاوضة واملقايضة العقارية بخصوص ألاراض ي

 إلنجاز مشاريع استثمارية ؛

تبدي رأيها املطابق بخصوص رخص البناء وأذون إحداث التجزئات العقارية وتقسيم العقارات وبإحداث  -0

 املجموعات السكنية وكذا رخص السكن وشواهد املطابقة املطلوبة إلنجاز مشاريع الاستثمار أو استغاللها ؛

في منح تراخيص، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بممارسة أعمال تبدي رأيها املطابق  -1

 التصدير ذات الطابع الصناعي أو التجاري وأعمال الخدمات املرتبطة بها داخل مناطق التصدير الحرة ؛

 ستثمار املعروضة عليها ؛تفحص دراسات التأثير على البيئة وتبدي رأيها في شأن املوافقة البيئية حول مشاريع الا  - 0

 تبدي رأيها في ترتيب املؤسسات السياحية ورخص استغاللها ؛ -1

تبدي رأيها في طلبات إسناد القطع ألارضية في املناطق الصناعية ومناطق ألانشطة الاقتصادية وفقا للشروط  - 92

 .والكيفيات املحددة في اتفاقيات تهيئة املناطق املذكورة وتطويرها

ة وإبداء رأيها في مشاريع الاستثمار املعروضة عليها لالستفادة من الامتيازات املمنوحة في إطار املنظومة دراس -ج

 .التحفيزية املعمول بها أو الصناديق املخصصة لهذا الغرض أو هما معا، وفي العقود والاتفاقيات املتعلقة بها

 .ملتعلقة باالستثماروبصفة عامة، يمكن للجنة الجهوية البت في جميع املجاالت ا

بمختلف  -في إطار اللجنة الجهوية املوحدة لالستثمار - 0202وفي هذا إلاطار، أبدت الوكالة الحضرية خالل سنة 

 11مشروعا باملوافقة، في حين تم رفض  89 مشروعا استثماريا على مستوى نفوذها الترابي، حظي منها 185أنواعها رأيها في 

لشروط املطلبوبة،  فيما توزعت البقية بين توجيه املستثمر بثالثة ملفات، تقديم معلومات مشروعا لعدم استجابتها ل

إضافية يعشرة ملفات، املوافقة املبدئية بملف واحد، املطابقة بملفين، في انتظار البرمجة بثالثة عشرملف و  في طور 

 .مليار درهم 9در بحوالي وقد مكنت هذه املشاريع من تعبئة مبلغ استثماري ق. التأهيل بملف واحد
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0202توزيع املشاريع املوافق عليها في إطار اللجنة الجهوية املوحدة لالستثمار خالل سنة   

 

 العمالة أو إلاقليم

 املشروع طبيعة
 

 املجموع

 سياحي رياض ي صحي بيئي صناعي عقاري  تربوي  اقتصادي تجاري 

 10 1 0 1 6 0 1 3 0 3 أنجاد-وجدة

 20 7 0 0 6 1 3 0 0 10 بركان

 20 0 0 0 12 1 3 0 0 4 تاوريرت

 17 1 1 1 3 0 6 1 1 3 جرادة

 12 0 0 0 3 2 0 0 0 5 فجيج

 02 2 1 2 32 4 13 4 1 25 املجموع

 % 122 % 2 %1 % 2 % 34 % 4 % 10 % 4 %1 % 20 النسبة املئوية

   02 املجموع العام

 املشاركة في عملية اختيار ألاراض ي والتقييم -ب

تندرج هذه العملية  في إطار املساعدة التقنية والقانونية التي تقدمها الوكالة الحضرية لفائدة الجماعات الترابية 

واملرافق العمومية، وذلك من ومؤسسات الدولة لتنفيذ مقتضيات وثائق التعمير خاصة فيما يتعلق بإحداث التجهيزات 

 021خالل دورها املحوري ضمن أشغال لجنتي اختيار  ألاراض ي والتقييم، املحدثتين طبقا ملقتضيات املنشور الوزيري عدد 

املتعلق باالقتناءات العقارية التي تهم ملك الدولة  الخاص، و املتمثل في توضيح التخصيص  9110مايو  00الصادر بتاريخ  

 .للعقار موضوع الاختيار بموجب وثيقة التعمير املعمول بها التعميري 

عملية اختيار ألاراض ي لبرمجة املرافق العمومية  01وقد أسفر عمل الوكالة ضمن هاتين اللجنتين عن القيام ب 

 : عملية للتقييم كما هو مبين في الجدول أسفله  920وعن 

0291والتقويم برسم  أشغال اللجان املكلفة باختيار ألاراض ي  

 عمليات التقويم ألاراض ي عمليات اختيار العمالة أو إلاقليم

 34 12 عمالة وجدة أنجاد

 22 12 إقليم بركان

ليم جرادة
ٌ
 11 12 إق
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لكن على الرغم من ذلك، ونظرا ملا يتطلبه استقرار املعامالت العقارية من ضبط لقواعد استعمال ألارض وكذا 

بطاقة املعلومات من الوثائق ألاساسية التي الارتفاقات املقررة بموجب القانون بملكية عقارية بموجب وثائق التعمير، تبقى 

وكذا إنجاز  ثر في سالمة املعامالت العقاريةتمكن املهنيين وأصحاب املشاريع من التأكد من خلو امللكية مما من شأنه أن يؤ 

 www.Cri-invest.maاملشاريع الاستثمارية من خالل البوابة إلالكترونية للمراكز الجهوية لالستثمار  

 ملفات كراء وتفويت ألاراض ي الساللية -د

ملفا لكراء وتفويت العقارات الساللية إلنجاز مشاريع خدماتية وترفيهية وسكنية ومرافق  19بتت الوكالة رأيها في 

 .ملفا باملوافقة املبدئية فيما تم رفض ملف واحد 10عمومية، حظي منها 

 

 العدد إلاقليم/ العمالة

 29 عمالة وجدة أنجاد

 22 إقليم بركان

ليم جرادة
ٌ
 20 إق

 90 إقليم تاوريرت

 20 إقليم فجيج

 19 املجموع

 

وإيمانا منها بأن إلادارة املواطنة هي إلادارة املنفتحة على محيطها الخارجي وعلى فرقائها املؤسساتيين، نهجت الوكالة   

مقاربة متجددة تنبني على انفتاح املؤسسة على محيطها الخارجي وكذا تكريس سياسة تواصلية  0202الحضرية خالل سنة 

مع املرتفقين، حيث هم هذا الجانب املساعدة التقنية والقانونية للجماعات الترابية وإعمال مبادئ إلانصات والقرب في 

 .التي تهم قضايا التعمير والبناءتدبير ومعالجة جميع الشكايات والتظلمات املقدمة من طرف املواطنين و 

 مواكبة ألاوراش التنموية الكبرى   -2

مواكبة ألاقطاب التنموية الكبرى التي  0202واصلت الوكالة الحضرية لوجدة خالل سنة  0291على غرار سنة  

قتصاد الجهوي من أعطى انطالقتها صاحب الجاللة امللك دمحم السادس نصره هللا وأيده، والتي تشكل القاعدة الصلبة لال

 :حيث أهميتها في توفير فرص الشغل وتحسين جاذبية املجال العمراني، حيث تتمثل هذه املشاريع فيما يلي

 القطب التكنولوجي بوجدة -أ

يشكل هذا املشروع دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية على مستوى جهة الشرق، وقد عرف منذ إحداثه إلى غاية 

http://www.cri-invest.ma/
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ا توزعت بين الوحدات إلانتاجية ومعامل التلفيف ووحدات التحويل والتبريد وبنيات تحتية مشروع 01اليوم، دراسة 

 ... لوجيستيكية ووحدات لعرض وبيع السيارات وعدد من املركبات الخدماتية ومعاهد التكوين باإلضافة إلى مجمع املعرفة

خدمات املرحلة والتكنولوجيا النظيفة، و يوفر هذا املشروع قاعدة اقتصادية مهمة متنوعة مابين اللوجستيك وال

إضافة إلى املرافق الخدماتية والترفيهية، كما ساهم هذا املشروع في هيكلة املجال املحيط به من خالل الربط الطرقي وتقوية 

 . البنية التحتية الطرقية

 

 القطب الفالحي ببركان  -ب

للقطب الفالحي، حيث أبدت رأيها في ثالثة مشاريع، مواكبتها  0202واصلت الوكالة الحضرية لوجدة خالل سنة 

ويتعلق ألامر بمشروع تعليب قنينات العصير واملياه املعدنية واملشروبات الغازية، ومشروع بناء وكالة تجارية فضال عن 

 .مشروع يتعلق بجمع املنتوجات الكميائية

أساسا في  بناء مجموعة من الوحدات  مشروعا، تتمثل 11وقد وصل عدد املشاريع املدروسة إلى غاية اليوم 

 .الصناعية وإلانتاجية وإلادارية وكذا مركز البحث واملراقبة ووحدات التبريد والتلفيف وفضاءات لالستقبال

 

 مشروع املحطة السياحية للسعيدية  -ج

ذلك من اجل واصلت الوكالة الحضرية لوجدة ، بمعية فرقائها، مواكبة مشروع املحطة السياحية للسعيدية، و  

بلوغ ألاهداف املحددة، حيث عرفت املحطة منذ إحداثها إنجاز العديد من املشاريع السكنية،   إضافة إلى إنجاز العديد من 

الوحدات الفندقية، الش يء  الذي الذي كان له ألاثر إلايجابي في تقوية الوظيفة الحضرية للمدينة  وكذا البنية التحتية 

 . كطاقة استيعابية متوقعة 90120سريرا من مجموع  0010اقة الاستعابية املحققة السياحية، حيث بلغت الط

 0222كما كان لهذا املشروع، نتائج إيجابية تمثلت في خلق رواج   تجاري وسياحي باملدينة، كما مكن من توفير حوالي 

 .منصبا متوقعا 0222منصب شغل من أصل 
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  Urba pôle القطب الحضري لوجدة-د

مشروع القطب الحضري ملدينة وجدة، حيث تمت دراسة مشروع  0202الوكالة الحضرية لوجدة خالل سنة واكبت 

 (.ب)و( أ)حي املحطة واملنطقة املتعددة الخدمات باملنطقة 

و يهدف هذا املشروع إلى 

تحسين املشهد الحضري للمدينة 

ألالفية عبر تقوية وظيفتها الحضرية 

منذ  والخدماتية، وقد عرف املشروع

مشروعا تتوزع بين   99إحداثه دراسة 

بناء مجموعات سكنية تجارية 

ومكاتب باإلضافة إلى  محطة القطار 

و املقر الرئيس ي للبنك الشعبي فضال 

عن تهيئة الساحات والفضاءات 

الحرة، كما ساهم في هيكلة املجال 

املحيط به عبر الربط الطرقي بين 

 .أطراف املدينة

  نة وجدةمشروع النصر بمدي -ه

دراسة  0202يعرف املشروع إلى غاية آلان تقدما في نسبة إلانجاز، حيث تم منذ انطالق املشروع إلى غاية متم سنة 

ألف درهم من فئة سفلي بأربع طوابق، ومجموعات  002مشروعا موزعة بين بناء مجموعات سكنية اجتماعية بتكلفة  00

 . ضافة إلى مدرسة وإعداديةباإل ( Standing)سكنية من فئة سفلي بست طوابق
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ويتميز هذا املشروع بأن أصبح قطبا إداريا متميزا يحتضن مقرات إلادارات واملرافق العمومية الجهوية، كما أضفى 

  .على املجال رونقا خاصا وجمالية مشهدية، ساهمت فيها التهيئة املتناسقة للشوارع  والطرق 

 القطب الحضري لتاوريرت -و

يتعلق ألامر بمشروع القطب الحضري الواقع غربا على                

هكتار، والذي  902، على مساحة 0الطريق الوطنية رقم 

يهدف إلى تقوية الوظيفة الحضرية ملدينة تاوريرت عبر خلق 

قطب حضري يتوفر على جميع التجهيزات واملرافق 

ويقدم عرضا سكنيا متنوعا من فيالت وسكن الضرورية 

اقتصادي وسكن اجتماعي وشقق في إطار من التناسق 

كما يأخذ املشروع بعين . والانسجام بين مكونات املشروع

الاعتبار مدينة تاوريرت كعاصمة لإلقليم وكذا التجهيزات 

ملحقة )الكبرى املبرمجة ذات إلاشعاع إلاقليمي والجهوي 

 ....(.الجامعة، املركب الرياض ي، املنطقة اللوجيستيكية،

 

وجدير بالذكر، أن الوكالة الحضرية لوجدة تصاحب 

املشروع من خالل التأطير التقني والقانوني، حيث تضع لهذا الغرض 

رهن إشارة املنظومة خبرتها من أجل تحسين مكونات املشروع من خالل الحرص على إدماج املشروع في النسق  العمراني 

.الولوج وكذا املساحات الخضراء والفضاءات الحرة العام عبر خلق طرق 
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 تعزيز سياسة القرب وتقوية الحكامة إلادارية :  املحور ألاول 

ترتكز سياسة الوكالة الحضرية لوجدة في هذا إلاطار على أربعة مبادئ أساسية تشكل أهم القيم في التدبير اليومي سواء  

تعلق ألامر بتقديم الخدمات للمواطنين واملرتفقين أو فيما يخص تدبير عالقاتها مع فرقائها في ميدان التعمير والبناء، وتتمثل 

 .ت والشراكة واملواكبةهذه املبادئ في القرب وإلانصا

و يشكل تدبير القرب أحد املرتكزات ألاساسية في عمل الوكالة وذلك من خالل تواجدها املستمر إلى جانب فرقائها في قلب  

كما أن تكريس . القضايا وإلاشكاليات املرتبطة بالتعمير والبناء من منطلق إيمانها الراسخ بالنتائج إلايجابية لهذا النوع من التدبير

 .املواطنين يشكل الهاجس اليومي في عمل الوكالة الحضريةمبدأ إلانصات لقضايا 

هذا، وتظل الشراكة كمدخل أساس ي يؤطر عالقة  املؤسسة بفرقائها وذلك اللتقائية قطاع التعمير وباقي القطاعات 

رقاء وال سيما في حين تبقى املواكبة التقنية والقانونية  لفائدة الف. إلانتاجية ألاخرى وكذلك لتعدد املتدخلين في القطاع

الجماعات الترابية من أهم املبادئ التي تحرص الوكالة على تقويتها وذلك ملا لها من نتائج إيجابية في توحيد الرؤى بشأن القضايا 

 .الخالفية وبخصوص إلاشكاالت الكبرى التي يطرحها التخطيط والتدبير الحضريين

لعمل إلاداري اليومي وفي تكريس مبادئ الحكامة الجيدة وقواعد و من منطلق إيمانها الراسخ بأهمية هذه املبادئ في ا

 . التدبير الشفاف، سنحاول من خالل هذا املحور تسليط الضوء على هذه الجوانب املهمة

 تعزيز سياسة القرب  – أوال

إلادارية  وعلى غرار السنوات السابقة على تعزيز موقعها ضمن املنظومة 0202حرصت  الوكالة الحضرية لوجدة  سنة 

املحلية وإلاقليمية والجهوية، وذلك من خالل  املواكبة التقنية والقانونية املستمرة للجماعات الترابية وباقي املتدخلين في ميدان 

 .الترخيص  فضال عن إلانصات للمواطنين ومصاحبة حاملي املشاريع واملستثمرين في إنجاز املشاريع

إلاجراءات التي اتخذتها الوكالة الحضرية لوجدة لضمان تقديم الخدمات واستمرارية لكن قبل ذلك ال بد من إلاشارة إلى  

 .91-املرفق العمومي في فترة استثنائية مرتبطة بفرض حالة الطوارئ الصحية للحد من انتشار جائحة كورونا كوفيد

 إلاجراءات املتخذة لضمان استمرارية تقديم الخدمات  -1

، انخرطت الوكالة الحضرية لوجدة في الجهوذ 0202مارس  02بتاريخ  لطوارئ الصحيةمنذ إلاعالن عن فرض حالة ا

املبذولة للحد من انتشار جائحة كورونا وضمان استمرارية املرفق العمومي على اعتبار أهمية قطاعي التعمير والبناء في تنشيط 

 :من إلاجراءات نذكرها كالتالي الحركة الاقتصادية املحلية والجهوية، وفي هذا إلاطار تم اتخاذ مجموعة

 الانخراط في احترام التدابير الصحية املفروضة من طرف السلطات العمومية -أ

الهادفة إلى  مباشرة بعد إلاعالن عن حالة الطوارئ الصحية، اتخذت الوكالة الحضرية مجموعة من إلاجراءات الداخلية

خالل التخفيف ما أمكن من عدد املوظفين مع إعمال مبدأ التناوب، فضال الحد من انتشار الجائحة بين املوظفين والعاملين من 

 .عن رسم مسارات الدخول والخروج والتعقيم الدائم للمقر الوكالة الحضرية

وقد صاحب ذلك حملة تحسيسية بأهمية احترام التدابير الاحترازية الصحية من تباعد اجتماعي وعدم التصافح  

 .والتعقيم الدائم لليدين

قد تزامن هذا، مع انتقال الوكالة الحضرية لوجدة ملقرها الجديد، وهو ما شكل ظروفا جيدة إلعادة الانطالقة آلامنة  و 
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 .والعودة التدريجية للحياة الطبيعية داخل الوكالة

فرقاء، موازاة مع ذلك، حرصت الوكالة الحضرية لوجدة على ضمان استمرارية الخدمات لفائدة املواطنين واملرتفقين وال

 .حيث انخرطت في استكمال الورش الرقمي من خالل تعميم الخدمات الرقمية

وجدير بالذكر أنه خالل هذه الفترة تم تسجيل مؤشر استعمال معتبر للخدمات الرقمية وال سيما ما يتعلق بطلب  

 .الخط الحصول على مذكرة املعلومات التعميرية وألاداء إلالكتروني  وكذلك تقديم الشكايات على 

 الانخراط في دعم الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا -ب

مباشرة بعد تعليمات جاللته نصره هللا وايده بإحداث صندوق خاص لتدبير جائحة كورونا، انخرطت الوكالة الحضرية 

لتجاوز الظروف لوجدة، في الجهود الوطنية املبذولة ملواجهة الجائحة، من خالل دعم الصندوق والوقوف كإدارة مواطنة 

 . الاستثنائية املرتبطة بحالة الطوارئ الصحية

 تعميم الكشف املخبري على جميع املوظفين والعاملين بالوكالة  -ج

وسعيا منها لضمان استمرارية املرفق العمومي والانطالقة آلامنة واملستدامة لقطاعي التعمير البناء، جندت الوكالة 

جراء كشف مخبري لجميع العاملين كإجراء استباقي للحد من انتشار الفيروس، وهو ما مكن الحضرية لوجدة كل إمكانياتها إل 

 .بطبيعة الحال من حصر الحاالت املصابة،  والعودة التدريجية لوثيرة العمل باملؤسسة

 معالجة الشكايات وتكريس مبدأ إلانصات للمواطنين  -1

ن وإلانصات للقضايا املرتبطة بالتعمير والبناء، واصلت الوكالة سيرا على نهجها في تدبير ومعالجة شكايات املواطني

مواكبتها  -وفي إطار الحرص على احترام التدابير الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا - 0202الحضرية لوجدة خالل سنة 

القرب املبني على إلانصات للمواطن للمواطنين واملرتفقين من خالل تلقي الشكايات ومعالجتها وتتبعها معتمدة في ذلك  تدبير 

 . والبحث والتدقيق في موضوع الشكايات والحرص على احترام آلاجال القانونية املحددة لدراستها

، وضعت الوكالة الحضرية لوجدة صندوق إلكتروني بمدخلها 91-وموازاة مع ذلك، وتفاديا النتشار جائحة كورونا كوفيد

 .ين من التعبير عن شكاياتهم وتعرضاتهم وذلك لتمكين املواطنين واملرتفق

شكايات إلكترونية، حيث مكنت دراسة ومعالجة  20شكاية ورقية و  00معالجة وتدبير  0202وفي هذا إلاطار، عرفت سنة 

الشكايات املرتبطة بوثائق التعمير التدبير امللفات    من جرد إلاشكاليات التي يطرحها تدبير ملفات البناء والتعمير ومن تم اقتراح 

من  00رفع اليد في إطار املادة  البدائل املمكنة لتجاوزها أثناء دراسة امللفات وإعداد وثائق التعمير وال سيما ما يتعلق بطلبات

 . املتعلق بالتعمير 12-90القانون رقم 

 

 

 

 

 

 0202توزيع الشكايات حسب طبيعتها خالل سنة 
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 وثائق التعمير طبيعة الشكايات
ملفات التدبير 

 الحضري 
 مختلفات مخالفات تصاميم التقويم

 90 91 20 01 21 العدد

 %91 %09 %20 %11 %90 النسبة

 52 املجموع

  

 
 

0202توزيع الشكايات حسب طبيعتها خالل سنة       

، حيث يرتبط 0291و 0290و 0291تراجعا باملقارنة مع سنة   0202هذا، وقد عرف عدد الشكايات املقدمة خالل سنة 

هذا التراجع أوال بحرص الوكالة من خالل عملها على تجاوز إلاشكاليات  املطروحة واتخاذ التدابير الالزمة بشأنها أثناء إعداد 

لشكايات املرتبطة برفع اليد  وذلك حماية منها للحقوق املكتسبة وكذا الحقوق املرتبطة دراسات وثائق التعمير خاصة ما يتعلق با

بحق امللكية،  فضال عن حرص إلادارة الدائم لتقويم عمل اللجان التقنية املكلفة بدراسة امللفات وتجاوز النواقص التي تعتري 

 . التدبير الحضري 

مقدمة من طرف مغاربة % 1ن الشكايات املعالجة تهم قضايا  املواطنين، وم %10وتجدر إلاشارة في هذا املوضوع، إلى أن 

 :العالم كما هو مبين في الجدول اسفله

 0202توزيع الشكايات حسب مصدرها برسم 

 املواطنين مصدر الشكاية

 

الجالية املقيمة 

 بالخارج

 إلادارات العمومية
 

 الجمعيات
 املهنيين

 20 20 0 21 11 العدد

 %92 %1 20 % 99 % 10 النسبة

 52 املجموع
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0202توزيع الشكايات حسب مصدرها برسم     

 

 املواكبة التقنية والقانونية  للجماعات الترابية  -2

تنزيل وتفعيل الورش التشريعي والتنظيمي في ميدان التعمير والبناء، حيث أخذت الوكالة الحضرية  0202عرفت سنة 

ومضمون املستجدات من خالل عقد لقاءات تواصلية وتحسيسة لفائدة الجماعات الترابية لوجدة على عاتقها تعميم فحوى 

ورجال السلطة، وقد همت هذه اللقاءات شرح مقتضيات ضابط البناء العام في صيغته الجديدة وكذا الدوريات الوزارية 

لهدم الجزئي والكلي وإلاصالح وكذلك القرار املشتركة املرتبطة به وال سيما ما يتعلق باملقتضيات املتعلقة برخص التسوية وا

املشترك املتعلق بالوثائق املكونة مللفات طلبات الترخيص وال سيما ما يتعلق بنماذج مذكرات احتساب الخدمات املقدمة 

 .والوقاية من أخطار الحريق والهلع والنجاعة الطاقية

املتعلق  12-00من القانون رقم  99ملشتركة املتعلقة باملادة كما تم عقد لقاءات تواصلية لتعميم فحوى الدورية الوزارية ا

بالتجزئات العقارية واملجموعات السكنية والقسمة على مستوى عمالة وجدة أنجاد وإقليمي  بركان وتاوريرت على التوالي بتاريخ 

 .والصور التالية توضح جانبا من هذه اللقاءات.  0202غشت 99و 21يوليوز و 290

 

مواكبة الجماعات  0202كما عرفت سنة 

الترابية على مستوى عمالة وجدة أنجاد وأقاليم 

بركان وتاوريرت وجرادة في تنزيل الورش الرقمي 

، "رخص" املهم واملرتبط باملنصة إلالكترونية 

حيث حرصت في هذا إلاطار، وتحت إلاشراف 

املباشر للسيد والي جهة الشرق، وبتنسيق مع 

بتدبير املنصة على إنجاح برنامج  الجهة املكلفة

التكوين لفائدة املعنيين باملعالجة الرقمية 

للملفات، كما تحرص من حين ألخر على عقد 

ورشات عمل مع املتدخلين في عملية الترخيص 

لتقييم العمل باملنصة إلالكترونية، وذلك من أجل 
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 .مية الجديدة املتعلقة بالترخيصتجاوز إلاشكاليات والنواقص املطروحة وتنزيل املستجدات التنظي

هذا وتواصل الوكالة الحضرية لوجدة مواكبة الجماعات الترابية من خالل التكثيف من عقد جلسات وورشات العمل   

الداخلية بشأن إلاشكاليات التي يطرحها تدبير امللفات سواء في إطار اللجان التقنية على مستوى الشبابيك املوحدة واللجان 

، حيث مكنت هذه  الورشات من توحيد الرؤى من خالل القراءة "رخص" للتعمير أو في إطار املنصة إلالكترونيةالعاملية 

الجماعية لبعض املقتضيات القانونية وعبر التقييم املوضوعي لإلشكاليات التي يطرحها تدبير امللفات باملنصة إلالكترونية 

لى جانب الجماعات الترابية عبر حضور دورات املجالس الجماعية حيث تقوم  كما تحرص الوكالة على التواجد املستمر إ". رخص"

بمواكبة املجالس الجماعية في اتخاذ القرارات الجماعية املتعلقة بالتعمير والبناء كقرارات تخطيط حدود الطرق العامة وكذا 

بحث العلني ومداوالت املجلس فضال عن تقديم تحديد دوائر املراكز وإخضاع وثائق التعمير للمساطر القانونية من الدراسة كال

 .الخبرة في ميادين التقويم وإعادة الهيكلة والترخيص بالبناء في العالم القروي

 الاحتفال باليوم الوطني للمهاجر  -3

ت شارك ،91-في إطار الاحترام التام لإلجراءات والتدابير الاحترازية والصحية للحد من انتشار جائحة كورونا كوفيد 

، 0202غشت 92الوكالة الحضرية لوجدة، وكعادتها كل سنة، في الاحتفاالت املنظمة بخصوص اليوم الوطني للمهاجر بتاريخ 

 .وتندرج هذه العملية في إطار مواكبة مغاربة العالم  وتوجيههم ومصاحبتهم في إنجاز املشاريع

ظروف الاستثنائية التي تمر بها اململكة نتيجة فرض حالة وجدير بالذكر أنه على الرغم من تزامن الاحتفال هذه السنة بال 

الطوارئ الصحية للحد من انتشار جائحة كورنا، فقد أبت الوكالة الحضرية لوجدة وكعادتها  إال أن تتواجد إلى جانب فرقائها 

 . تثمارلالحتفال باليوم الوطني للمهاجر وذلك ملا يقدمه مغاربة العالم لبلدهم من فرص وإمكانيات  لالس

وفي هذا إلاطار، شاركت الوكالة الحضرية لوجدة ضمن أشغال الاحتفاالت املنظمة على مستوى عمالة وجدة أنكاد 

، حيث عبئت الوكالة الحضرية "سياسة القرب في خدمة مغاربة العالم" وأقاليم بركان، تاوريرت، جرادة وفجيج، تحت شعار

 :للوجستيكية والبشرية، وقد تمثلت أهم تدخالتها فيما يليإلنجاح هذا الحدث املتميز كل إمكانياتها ا

  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 

ل بمساطر وشروط تسليم الرخص والوثائق املقررة بمقتض ى القوانين الجاري بها العمل في ميدان عرض دلي

التعمير والبناء، باإلضافة إلى مطبوعات خاصة بالوثائق املكونة مللفات البناء والتجزيء وإحداث املجموعات 

  .السكنية وتقسيم العقارات

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

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

 .والقوانين الجاري بها العمل

وموازاة مع إلاجراءات الاحترازية والصحية املتخذة ولضمان تقديم الخدمات لهذه الفئة من املواطنين، وضعت الوكالة 

الحضرية لوجدة رهن إشارتهم على املوقع إلالكتروني ألرقام املسؤولين املكلفين بدراسة امللفات وتلقي الشكايات، كما استكملت 

مباشرة باملواطن وال سيما  تقديم بطاقة املعلومات وتقديم الشكايات على الخط وألاداء  ورش رقمنة الخدمات التي لها عالقة

 .  إلالكتروني وغيرها من الخدمات التي تغني املواطن عن التنقل إلى مقر الوكالة الحضرية
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 ‘ جهة في الواجهة ‘مواكبة املواطن عبر املشاركة في البرنامج إلاذاعي    -4

وتنفيذا لبرنامجها  91-ي إطار التدابير الاحترازية املفروضة للحد من انتشار جائحة كورونا كوفيدموازاة مع ذلك، وف 

الذي تقدمة إلاذاعة الجهوية لوجدة  حول "جهة في الواجهة " التواصلي، شاركت الوكالة الحضرية  ثالث مرات في البرنامج إلاذاعي 

"  وكذلك حول موضوع " وضمان تقديم الخدمات 91-تخذة ملواجهة كوفيدإلاجراءات امل: الوكالة الحضرية لوجدة " مواضيع 

 ".تقريب املواطن من املفاهيم الكبرى املرتبطة بالتعمير

 

وتندرج هذه العملية في إطار تنزيل الاتفاق بين إلاذاعة الجهوية لوجدة والوكالة الحضرية لوجدة حول املشاركة املستمرة 

 . ية كلما كان ألامر ممكنا وكلما كانت هناك مستجدات يستوجب ألامر تعميمها وإخبار املواطن بها للوكالة في تقديم برامج إذاع

 مصاحبة املستثمرين وحاملي املشاريع -0

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

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

 تقديم النصح وإلارشاد فيما يخص طبيعة املشاريع الواجب إنجازها ؛ 

 شرح املقتضيات القانونية والضوابط التقنية املطبقة بالقطاعات املعنية ؛ 

 ت الجمالية رية والهندسية وتوفق بين املتطلبااملساعدة في بلورة مشاريع تتماش ى والخصوصيات املعما

 ؛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 ألاحيان 

 .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 

وال سيما املقتضيات املتعلقة بتسليم رخص التسوية املستجدات الجديدة التي جاء بها ضابط البناء العام في صيغته الجديدة 

والهدم الجزئي والكلي وإلاصالح، واملقتضيات املتعلقة بإناطة مهام احتساب أجور الخدمات املؤدى عنها لفائدة الجماعات 

الحريق والهلع واملذكرة والوكالة الحضرية للمهندسين املعماريين، وكذلك املرتبطة باملذكرة التقنية املتعلقة بالوقاية من أخطار 

 .املتعلقة بالنجاعة الطاقية
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 تقوية الحكامة إلادارية واملؤسساتية  -ثانيا

على  0202لوجدة  انخراطها ضمن تفعيل ورش إصالح إلادارة املغربية، حيث عملت خالل سنة  تواصل الوكالة الحضرية

ج إليها وترسيخ فعالية تدبير املوارد وكذا انفتاحها على تحسين منظومة تدبيرها ودعم جودة الخدمات العمومية وتسهيل الولو 

 .محيطها مع الحرص على إشراك مختلف الفاعلين في تحسين الخدمات وتجويدها

كما أن التأثير السلبي للجائحة أدى إلى ضرورة إعادة النظر في أولويات الوكالة الحضرية لوجدة مما يتماش ى مع 

وعقلنة نمط تسيريها من خالل  املالية الجديدة، بهدف تقوية وتحسين فعالية تدخالت إلادارةالاحتياجات والتحديات إلادارية و 

  : العمل على

 تحسين الخدمات إلادارية  -1

في ظل حالة الطوارئ الصحية ملواجهة الوضع الاستثنائي املتعلق بخطر تفش ي فيروس كورونا، تجندت كل مكونات 

مجموعة من التدابير والاجراءات لضمان استمرارية خدماتها وتقريبها من املواطنين  الوكالة الحضرية لوجدة عبر اتخاذها

 .بالسرعة والجودة املطلوبتين، مع الالتزام التام بالتدابير الاحترازية والوقائية حرصا على سالمة أطرها وجميع املرتفقين

جهودها املتعلقة بدعم التحول الرقمي وفي هذا الصدد، حرصت الوكالة الحضرية خالل هذه الظرفية على مضاعفة 

وتقليص املعامالت الورقية وتسهيل الولوج للمعلومة وتبسيط املساطر إلادارية وتيسير ولوج املرتفقين للخدمات إلادارية ، وذلك 

 : من خالل

 رقمنة إلادارة  - أ

قمية من أجل ضمان استمرارية ، فرض على الجميع اللجوء للخدمات الر 91-إن سياق ألازمة املرتبطة بجائحة كوفيد

املرفق العمومي والولوج الى الخدمات العمومية وذلك حفاظا على صحة املرتفقين واملوظفين، من خالل اعتماد تقنيات الرقمنة 

وتعبئة نظم املعلومات املختلفة لتيسير الولوج للخدمات الرقمية بطريقة فعالة توفر خدمات آمنة للمرتفقين بقيمة مضافة 

 . ة، سواء من خالل املوقع إلالكتروني الرسمي للوكالة أو من خالل منصات الخدمات الوطنيةعالي

  :وهكذا عملت الوكالة الحضرية من خالل موقعها الالكتروني على توفير الخدمات الرقمية التالية

 ؛ « pré-Instruction » الخاصة بالدراسة القبلية الرقمية لطلبات الرخص في مجال التعمير  الخدمة -

 ؛« Résultats des commissions»الخاصة باالطالع على نتائج دراسة ملفات التعمير الخدمة -

 ؛« Document d’urbanisme en ligne »الخاصة باالطالع على وثائق التعمير   الخدمة -

 ؛«Requêtes en ligne»الخاصة بتلقي الشكايات املتعلقة بمجال تدخل الوكالة الحضرية    الخدمة -

 ؛«Note de renseignement»الخاصة بتلقي طلبات بطاقة املعلومات التعميرية   الخدمة -

 ؛ « Paiement des services rendus»الخاصة باألداء الالكتروني للخدمات املقدمة من طرف الوكالة الحضرية   الخدمة- 

ل املواقع إلالكترونية للمنصات الوطنية عبر توفير كما انخرطت الوكالة كذلك في تعزيز خدماتها الالكترونية من خال 

  : الخدمات التالية

تبعا ملنشور السيد وزير الاقتصاد واملالية )الخاصة بمكتب الضبط الرقمي للتدبير الالكتروني للمراسالت   الخدمة -
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مع وكالة التنمية الرقمية تفعيل هذه املتعلق بالخدمات الرقمية للمراسالت إلادارية تم بتنسيق  20/0202وإصالح إلادارة عدد  

الخاصة بتدبير الالكتروني للمراسالت الواردة والصادرة عن هذه املؤسسة من خالل الرابط  الخدمة

https://courrier.gov.ma/virtualbo )« « Bureau d’ordre digital ؛ 

الخدمة الخاصة بالتدبير الالمادي لطلبات التراخيص في مجاالت التعمير وألانشطة ذات الطابع الاقتصادي  -

« Rokhas »؛ 

 ؛chafafiya.ma   الخدمة الخاصة بالحق في الحصول على املعلومة  من خالل البوابة الوطنية -

 ؛www.cri-invest.maية الخاصة  الخدمة الخاصة بدراسة امللفات الاستثمارية باملنصة إلالكترون -

   chikaya.ma  .             بتقديم الشكايات من خالل البوابة الوطنية      الخدمة الخاصة  -

 

 0202طلبات الخدمات الرقمية التي تم اعتمادها من قبل الوكالة الحضرية  خالل سنة  عدد

الخدمات وحرصا على حماية املعطيات الشخصية املستعملة في 

املقدمة عبر بوابتها الالكترونية، تمت مالءمة املوقع الالكتروني للوكالة 

املتعلق بحماية  20-21الحضرية لوجدة طبقا ملقتضيات القانون رقم 

ألاشخاص الذاتيين تجاه معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي، حيث 

 تم اتخاذ كافة إلاجراءات الضرورية من أجل ضمان سرية وسالمة

املعطيات الشخصية املسجلة من أجل تجنب إتالفها أو تحريفها أو الولوج 

إليها من طرف أغيار غير مرخص لهم، السيما عبر تحسيس كافة الفاعلين 

بواجباتهم وحصر الولوج للمعطيات حسب املهام واملسؤوليات املوكلة لكل 

 .فاعل واستعمال ألانظمة املعلوماتية آلامنة

وتنفيذا ملقتضيات هذا القانون، يتم إخبار متصفحي املوقع 

الالكتروني للوكالة بخصائص املعالجة أثناء تجميع املعطيات الشخصية 

وجود حق الولوج وحق التصحيح والحق في التعرض )على املوقع إلالكتروني 

، (ألسباب مشروعة وكذا املصلحة التي يمكن من خاللها ممارسة هذه الحقوق 

https://courrier.gov.ma/virtualbo
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  » « CNDPكما قامت الوكالة بإشعار اللجنة الوطنية ملراقبة وحماية املعطيات ذات الطابع الشخص ي . طلب الرضا املسبقوكذا 

، « pré-Instruction »باملعالجات املنجزة على موقعها الالكتروني والتي همت الخدمات التالية الدراسة القبلية للمشاريع 

، حيث تم الترخيص  Note de renseignement »، بطاقة املعلومات التعميرية  « Requêtes en ligne » الشكايات على الخط

في أفق الترخيص للخدمات pré-Instruction »  للمعالجة الخاصة بالدراسة القبلية الرقمية لطلبات الرخص في مجال التعمير

 . ألاخرى 

 وإلاجراءات إلادارية  تبسيط املساطر -ب

املتعلق بتبسيط املساطر وإلاجراءات إلادارية والرامية إلى تقريب إلادارة من املرتفق  91.00رقم  تنفيذا ملقتضيات القانون 

فيما يخص إيداع الطلبات املتعلقة بالقرارات إلادارية ومعالجتها وتسليمها وكذا حول تعليل إلادارة لقراراتها السلبية وإخبار 

لوجدة في إعداد مصنف القرارات إلادارية الخاصة بقطاع إعداد التراب الوطني  املرتفقين املعنيين بها،  شاركت الوكالة الحضرية

والتعمير، حيث تم جرد القرارات إلادارية التي تدخل ضمن اختصاصاتها والتي تنظم العالقة بين املرتفق واملصالح التابعة لها، 

   .ت إلاداريةوذلك في أفق نشرها على البوابة الالكترونية الوطنية للمساطر وإلاجراءا

 الحق في الحصول على املعلومات  -ج 

املتعلق بالحق في الحصول على املعلومات، شرعت الوكالة الحضرية لوجدة  19.91في إطار تفعيل مقتضيات القانون    

حصول على في تلقي الطلبات في هذا الشأن، سواء عبر البريد العادي، إلايداع املباشر، البوابة الوطنية لل 0202خالل سنة 

أو من خالل البريد الكتروني الخاص بتلقي طلبات الحصول على املعلومات   chafafiya.ma املعلومة

.« droitinfo@auo.org.ma » 

 وقد توصلت الوكالة بثالث طلبات في هذا إلاطار تمت معالجة اثنين منها في آلاجال املحددة، في حين رفض الطلب الاخر 

 (.       طلب غير مؤسس)ملعلومة املطلوبة لعدم توفر املؤسسة على ا

كما تسهر الوكالة على النشر الاستباقي للمعلومات من خالل موقعها الالكتروني وعبر وسائل التواصل الاجتماعي وكذا عبر 

 .واجهة إلاعالنات املوجودة بمدخل إلادارة

 : طيات التاليةعوفي هذا الصدد قامت هذه املؤسسة بالنشر الاستباقي للم

 النصوص التشريعية والتنظيمية؛ -

 مهام املؤسسة وهياكلها إلادارية، واملعلومات الضرورية من أجل الاتصال بها؛ -

 ألانظمة واملساطر والدوريات والدالئل التي يستخدمها موظفو املؤسسة في أداء مهامهم؛ -

 قائمة الخدمات التي تقدمها املؤسسة؛  -

 ملؤسسة وطرق التظلم املتاحة له؛حقوق وواجبات املرتفق تجاه ا -

 البرامج التوقعية للصفقات العمومية ؛ -

 برامج مباريات التوظيف، وإلاعالنات الخاصة بنتائجها؛ -

إلاعالنات الخاصة بفتح باب الترشيح لشغل مناصب املسؤولية واملناصب العليا والئحة املترشحين املقبولين للتباري  -

 .بشأنها ونتائجها
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 الاستقبال  تحسين -د 

يعد الاستقبال من أبرز مداخل إلاصالح إلاداري الذي يروم تطوير آليات التواصل مع املرتفقين تكريسا النفتاح إلادارة مع 

 .محيطها عبر تحسين ظروف استقبال املرتفقين وحسن توجيههم

جودة لخدماتها وتحقيق الفعالية والشفافية ذلك، تبنت الوكالة الحضرية لوجدة مبدأ توحيد املكاتب،والسهرعلى ضمان ال ومن أجل

الخدمات  تقديم آلاجال، تقليص وخاصة املرتفقين، لحاجيات والسريعة إلايجابية الاستجابة من إلادارة للولوج إليها وذلك لتمكين

 .املرتفقين مع التعامل في الشفافية وضمان العمومي املرفق في النزاهة قيم وتعزيز

 : ل تم اتخاذ إلاجراءات التاليةولتعزيز ظروف الاستقبا

خلق فضاءات لالستقبال بالطابق ألارض ي للمؤسسة لتحسين ظروف استقبال املرتفقين وتيسير توجيههم لولوج الخدمات  -

 إلادارية؛ 

 للخدمات وتيسير ولوجهم املرتفقين استقبال لحسن التقنية الضرورية واملعدات تجهيز فضاءات الاستقبال بالوسائل -

 العمومية؛

 

تجهيز ممرات خاصة وأرصفة مرتفعة، توفير أماكن مخصصة في )توفير الولوجيات خصوصا لألشخاص في وضعية إعاقة  -

، وذلك لتسهيل ولوج هذه الفئة إلى جميع (موقف السيارات، توفير حمامات خاصة باألشخاص ذوي الحركية املحدودة

 الخدمات إلادارية؛ 
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املرتفقين  لتلقي اقتراحات وشكايات  (borne interactive)كالة بشاشة الكترونية تفاعلية تجهيز املدخل الرئيس ي للو   -

(requête électronique) إضافة إلى صندوق لنفس الغرض؛ 

 . بعملية الاستقبال املكلفة البشرية املوارد مواصلة تأهيل  -

خاطر الناتجة عن انتشار وباء كورونا، تقيدت ومن أجل ضمان سالمة املرتفقين في هذه الظرفية الاستثنائية وتدبير امل

املؤسسة بجميع التدابير الاحترازية والوقائية الصادرة عن السلطات املختصة وعززت إلاجراءات املتعلقة بولوج املرتفقين لإلدارة 

  : من خالل

 ملؤسسة؛تسجيل البيانات الشخصية للزوار، تطهير اليدين والرجلين، قياس درجة الحرارة عند ولوج ا -

استعمال عالمات التشوير على ألارض والكراس ي املستخدمة للجلوس لضمان التباعد بين املرتفقين عند الانتظار أو خالل  -

 الحصول على الخدمة؛

 

 ،.مرافقة وتوجيه املرتفق من طرف مصالح الاستقبال للحصول على الخدمة املطلوبة، وذلك لتجنب تنقله بعدة أماكن -

بطرق الوقاية .....( إعالنات، ملصقات، وصالت اشهارية )الوسائل والوسائط سواء الورقية أو الرقمية التحسيس بجميع 

 السليمة وإلاجراءات التي يجب اتخاذها عند ولوج املؤسسة؛

 .توفير وسائل النظافة الالزمة بمقر املؤسسة وفي مقدمتها فضاء الاستقبال وغيره من ألاماكن املفتوحة للعموم -

 ين الرأس مال البشري تثم  -2

إلاداري،  للتحول  ألاساسية الدعامة باعتبارها البشرية مواردها تدبير منظومة تسهر الوكالة الحضرية لوجدة على تطوير

 طريق عن القدرات واملؤهالت من للكفاءات والرفع التوقعي والرشيد معاصرة تعتمد على التدبير وأساليب آليات وذلك باعتماد

  .املسؤولية مناصب ولوج من املرأة تمكين عبر النوع مقاربة وتعزيز مر،املست التكوين

كما فرضت ظروف جائحة كورونا على الوكالة الانفتاح على أساليب اشتغال متجددة  كالعمل عن بعد والاعتماد أكثر على 

  .التكنولوجيات الحديثة

  : بما يلي 0202وقد تميزت الحصيلة الاجتماعية لسنة 
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 عدد املستخدمينتطور  -أ

واملتعلق بتنظيم مباريات التوظيف  0202أكتوبر  1الصادر بتاريخ  90/0202عمال بمنشور السيد رئيس الحكومة عدد 

وامتحانات الكفاءة املهنية، تم تنظيم مباراة لتوظيف إطار عال تقني في احترام تام لكافة التدابير الوقائية والاحترازية املحددة من 

 .واملترشحات، وقد أسفرت هذه املباراة عن توظيف مهندسة معمارية  لصحية من أجل سالمة املترشحينطرف السلطات ا

استقالة مهندسيين وإحالة عون على )مستخدمين  1مغادرة  0202كما شهدت الوكالة الحضرية لوجدة خالل سنة 

 (. التقاعد

، كما بلغت %74مستخدما مع نسبة تأطير تجاوزت  89 ما مجموعه 0202وبهذا بلغ مجموع العاملين بالوكالة بنهاية سنة 

 . نساء يشغلن مناصب املسؤولية 1من بينهم  %40نسبة التأنيث  

 

 
                             توزيع املوارد البشرية حسب إلاطار                                                       هرم الفئات العمرية بالوكالة الحضرية لوجدة                  

                                                                                

 الترقية الداخلية  -ب 

طبقا للنظام ألاساس ي املؤقت للوكالة الحضرية لوجدة، واصلت هذه املؤسسة مجهوداتها  لتثمين وتحفيز مواردها 

وتشكل هذه الترقية مناسبة . البشرية ومواكبة تطور مسارها املنهي وتحسين وضعيتها إلادارية واملادية من خالل الترقية الداخلية

 0202وقد شملت هذه العملية الترقية في الدرجة والرتبة وهمت خالل سنة . ؤسسةسنوية مهمة لتقييم أداء العاملين بامل

 . املستخدمين بمختلف الفئات والدرجات املهنية

  21/0202 وتجدر إلاشارة إلى أن الوكالة قامت بتأجيل الترقية في الرتبة تنفيذا ملنشور السيد رئيس الحكومة عدد 

واملتعلق بتأجيل الترقيات ومباريات التوظيف إلى غاية صدور منشور السيد رئيس الحكومة عدد  0202مارس  00الصادر بتاريخ 

 .واملتعلق بتنظيم مباريات التوظيف وامتحانات الكفاءة املهنية 0202أكتوبر  1الصادر بتاريخ  90/0202

 التكوين املستمر -ج 

رفع من مردودية العمل، التزمت الوكالة الحضرية لوجدة  رغم الظرفية الراهنة ووعيا منها بأهمية التكوين املستمر لل

ببرنامجها السنوي في التكوين املستمر حيث استفاد مستخدمو الوكالة من عدة دورات تكوينية  منجزة عن بعد في املجاالت 

 :التالية 
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في ميدان  لوطنية العليا لإلدارةدورات تكوينية منظمة من طرف املدرسة ا 1في مجال التدبير املالي، استفاد أطر الوكالة من  -

 تسيير امليزانية خالل مرحلة ألازمة الصحية؛

دورات تكوينية منظمة من طرف فيدرالية الوكاالت الحضرية  1في ميدان التواصل، استفاد أعضاء لجنة التواصل من  -

 .للمغرب

  (logiciel Autocad Map 3D) دورات تكوينية تهم النظم املعلوماتية الجغرافية 1كما تم أيضا برمجة  

,( Logiciel QGIS initiation et perfectionnement)  دورات تكوينية تهم مجال املحاسبة والتدبير املالي 0و. 

   توفير مناخ عمل مالئم -د           

في ظل تفش ي جائحة كورونا وإعالن حالة الطوارئ الصحية، اعتمدت الوكالة على نمط جديد من التدبير يضمن 

على مجموعة من إلاجراءات والتدابير  استمرارية املرفق العمومي و السالمة الصحية للمستخدمين واملرتفقين، حيث اعتمدت

وذلك من  20/0202و  1/0202، 0/0202، 9/0202داخل مقر العمل طبقا ملنشورات وزير الاقتصاد واملالية وإصالح إلادارة رقم 

 : خالل

قظة تسهر على تنفيذ وتتبع إلاجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا إحداث لجنة داخلية للي   -  

 داخل املؤسسة؛       

تنظيم العمل بالتناوب بين العاملين الذين يقومون بنفس املهام في نفس املصالح للتخفيف من أعداد املوظفين داخل  -

 للمؤسسة؛ املؤسسة، دون أن يؤثر ذلك سلبا على السير العادي

 تنظيم العمل عن بعد لبعض فئات املستخدمين؛ -  

تمكين النساء الحوامل والعاملين املصابين بمرض مزمن أو ضعف جهاز املناعة، من الاستفادة من تسهيالت تراعي -  

 خصوصيات حالتهم الصحية؛

 تب الضبط الرقمي؛التقليص إلى الحد ألادنى من تداول وتبادل الوثائق الورقية واعتماد خدمة مك-  

توعية املوظفين وتحسيسهم بطرق الوقاية السليمة وإلاجراءات الاحترازية التي يجب إتباعها وذلك عبر استغالل -  

 ؛...( إعالنات،ملصقات، وصالت اشهارية،)مختلف القنوات املتاحة 

 تعريف العاملين بالتدابير الواجب اتخاذها في حالة الشك باإلصابة باملرض؛-  

الكمامات الطبية، وأجهزة قياس الحرارة، واملطهرات، واملناديل الورقية، ومعقمات ألاحذية،  :توفير التجهيزات الصحية-  

 وأكياس النفايات واملعدات ألاخرى الالزمة للوقاية من فيروس كورونا وتستجيب للمواصفات املعتمدة؛

 تعقيم جميع فضاءات املؤسسة بشكل منتظم؛-  

عاملين للفحص في حالة ظهور أعراض الفيروس أو الاتصال بأشخاص مصابين أو تظهر عليهم أعراض إخضاع ال-  

 .الفيروس، أو التواجد في مكان يعتبر بؤرة من بؤر الوباء للوقاية من انتشار الفيروس

لى  إجراء اختبارات وتجدر إلاشارة إلى أن الوكالة الحضرية لوجدة وفور تسجيلها ألولى الحاالت بفيروس كورونا بادرت إ
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إصابة في صفوف مستخدميها تماثلت  01جماعية مكنت من كبح انتشار الفيروس داخل املؤسسة، حيث بلغ مجموع إلاصابات 

 .كلها للشفاء

 تكريس مبادئ الحكامة واعتماد املمارسات الجيدة في التدبير  -3

ة وذلك من خالل تبني  منظومة تدبيرية تستهدف عملت  الوكالة على مواصلة تفعيل وتطبيق ميثاق املمارسات الجيد

  : تعزيز الحكامة والشفافية من خالل

 نشر التقارير السنوية  -أ

 : تقوم املؤسسة بنشر جميع التقارير السنوية املرتبطة ب

عملها املستقبلي وأليات  التسيير إلاداري واملالي للمؤسسة والتي تبين وضعيتها املالية ومؤشرات إنجازاتها، وكذا برنامج -

 ؛تنفيذه

طبقا ملقتضيات (التي خضعت لتدقيق خارجي ( حسابات املوارد والتكاليف وجدول أرصدة التدبير)الحسابات السنوية   -

، حيث قامت الوكالة بنشر حساباتها )بتحديد أشكال نشر الحسابات السنوية للمؤسسات العمومية 0.91.000املرسوم رقم  

 0202يوليوز  00بتاريخ  5621 بنشرة إلاعالنات القانونية والقضائية وإلادارية للجريدة الرسمية عدد  0291لحصيلة سنة 

 .وكذلك بموقعها الالكتروني

 تعزيز الشفافية والحكامة في تدبير الصفقات العمومية  -ب

ومية بدءا ببرمجتها، مرورا تسهر الوكالة على تعزيز قواعد الحكامة الجيدة خالل جميع مراحل تدبير الصفقات العم

وحرية املنافسة واملساواة في الولوج  بتنفيذها وانتهاء بتتبعها وتقييمها، وذلك عبر اتخاذ  مجموعة من التدابير تضمن الشفافية

 : إلى الصفقات العمومية من خالل

ي للصفقات التي تعتزم الوكالة العمل على نشر، خالل الثالثة أشهر ألاولى من بداية كل سنة مالية،البرنامج التوقع-  

 إبرامها برسم السنة املالية الجارية ؛

وضع دفاتر تحمالت تحدد بدقة الحاجيات املراد تلبيتها، واملواصفات التقنية ومحتوى ألاعمال، دون أن يكون من شأن  -  

 تحديد هذه املواصفات التقنية وضع عراقيل أمام حرية املنافسة؛

ي جريدتين توزعان على الصعيد الوطني، تكون إحداهما باللغة العربية وألاخرى بالفرنسية، نشر طلبات العروض ف-  

 ؛ة إلالكترونية للصفقات العموميةباإلضافة إلى النشر باملوقع إلالكتروني للوكالة وبالبواب

صفقة وألاسعار املطبقة تقدير الكلفة التقديرية لألعمال املزمع إنجازها على أساس تعريف ومحتوى ألاعمال موضوع ال-  

 في السوق؛

 إخبار املتنافسين بكل املستجدات ونشر النتائج النهائية بعد انتهاء لجان طلبات العروض من أشغالها؛-  

 تعزيز التدبير الالمادي للطلبيات العمومية بهدف تسهيل الولوج إلى الصفقات العمومية؛-  

درهم مع ( 5.000.000)لعمومية التي يتجاوز مبلغها خمسة ماليين القيام بعمليات التدقيق الالزمة للصفقات ا-  

 احتساب الرسوم ؛
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احترام آجال ألاداء بالنسبة لكل الطلبيات العمومية من خالل إصدار ألامر بدفع وأداء النفقات املتعلقة بالطلبيات -  

 .العمومية ضمن آلاجال القانونية

 التدقيق املالي واملحاسباتي-ج

دئ الحكامة في التدبير وتطبيقا للمقتضيات التنظيمية في هذا املجال، حرصت الوكالة على إنجاز عمليات تكريسا ملبا

من قبل خبير محاسب، وذلك بهدف تقييم العمليات املرتبطة بتسييرها إلاداري واملالي  0202التدقيق املالي واملحاسبي خالل سنة 

  .0291واملحاسباتي برسم سنة 

  :إلى أن هذه العملية شملت الجوانب التاليةوتجدر إلاشارة 

وذلك عبر التحقق من احترام وتطبيق ألاحكام القانونية والتنظيمية للمؤسسة واملساطر : الداخلي  تقييم نظام املراقبة •  

  الداخلية وكذا املعايير وألاعراف املهنية وألاخالقية؛

ن طريق التأكد من أن البيانات والحسابات املالية للمؤسسة تم إعدادها وفقا ع: تدقيق ومراقبة الحسابات والبيانات التركيبية  •

ملبادئ وأساليب املحاسبة املتعارف عليها وكذا التحقق من وفاء املؤسسة بالتزاماتها فيما يخص إلاقرارات الضريبية وأداء جميع 

  املستحقات الضريبية ؛

من خالل التأكد من أن البيانات الحسابية املتعلقة بتدبير امليزانية تعكس بصورة : مراقبة الحسابات الخاصة بتنفيذ امليزانية •  

 ....صحيحة جميع موارد املؤسسة، املبالغ امللتزم بها، وألاداءات

إضافة إلى ذلك قدم مكتب التدقيق  0291وفي هذا الصدد، تم حصر حسابات الوكالة الحضرية لوجدة برسم سنة 

 . ص نظام املراقبة الداخلية والبيانات املحاسبية للوكالة وكذا الحسابات الخاصةمجموعة من التوصيات بخصو 

وتنفيذا للمقتضيات التنظيمية وفي إطار تتبع تنفيذ وتفعيل هذه التوصيات عملت الوكالة على اتخاذ العديد من التدابير 

الي واملحاسباتي، وكذا تجنب املخاطر املحتملة في هذا وإلاجراءات الهادفة إلى تحسين نظام املراقبة الداخلية وتعزيز تدبيرها امل

 .املجال

  :0291املالي واملحاسبي برسم سنة  وفي ما يلي نستعرض أهم التوصيات املقدمة من طرف مكتب التدقيق

 مالحظات التدابير املتخذة لتفعيلها توصيات  مكتب التدقيق املالي واملحاسبي

 1) مناصب مسؤولية شاغرة  0ضرورة ملئ 

 (رؤساء أقسام ورئيس مصلحة

تم تأجيل فتح باب الترشيحات لشغل مناصب 

تنفيذا ملقتضيات  0209املسؤولية إلى سنة 

  21/0202 منشور السيد رئيس الحكومة عدد 

واملتعلق  0202مارس  00الصادر بتاريخ 

بتأجيل الترقيات ومباريات التوظيف في إطار 

 91كوفيد إلاجراءات املواكبة ملواجهة جائحة 

سيتم فتح باب الترشيحات لشغل مناصب 

 0209املسؤولية الشاغرة خالل سنة 

ضرورة املقاربة  بين الجرد املادي لألصول 

واملعطيات املحاسبية بشكل يمكن من القيام 

 بالتقويمات الالزمة

تم الجرد املادي لألصول الثابتة املادية ومقاربة 

وتسجيل نتائجه مع املعطيات املحاسبية 

نتائجها باملحاسبة بعد استيفاء إلاجراءات 

الالزمة وانجاز إجراءات التصرف في ألاصول 

 الثابتة

قامت الوكالة بوضع برنامج للقيام بعملية 

جرد  وتحيين  جميع املعلومات املتوفرة 

حول ألاصول املعنوية ومن ضمنها وثائق 

التعمير وبمقاربتها مع املعطيات املحاسبية، 

 0209ل سنة وذلك خال

وضع قوائم لجميع وثائق التعمير منذ إحداث 

 سواء  تلك املنجزة )الوكالة الحضرية لوجدة 
 يتم تتبع وضعية وثائق التعمير بشكل مستمر

تتوفر مديرية الدراسات على قائمة وثائق 

التعمير سواء املوروثة أو املنجزة منذ 
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 مالحظات التدابير املتخذة لتفعيلها توصيات  مكتب التدقيق املالي واملحاسبي

داخليا أو عن طريق مكتب الدراسات أو 

 (املوروثة

 حداث الوكالة الحضرية لوجدةإ

اعتماد نظام املحاسبة التحليلية لتثمين وثائق 

التعمير املنجزة من طرف مستخدمي الوكالة 

 وتسجيلها ضمن ألاصول الثابتة

إن التكاليف املتعلقة بوثائق التعمير املنجزة 

 داخليا تندرج ضمن تكاليف التسيير

ال تعتمد الوكالة على نظام املحاسبة 

لية بشكل يمكنها من تحديد تكلفة التحلي

 انجاز وثائق التعمير داخليا

إدراج بعض الفواتير ضمن ألاصول عوضا عن 

 التكاليف
  تم تصحيح هذه الوضعية

ضرورة تسجيل عمليات صندوق املداخيل ضمن 

قبل ( املبالغ املستخلصة)حساب الصندوق 

 ادراجها ضمن حساب البنك

السنة تم اعتماد هذه التوصية برسم 

 0202املحاسبية 
 

احتساب رقم املعامالت على أساس محضر لجان 

دراسة امللفات املحدد للرأي املوافق وليس على 

 أساس الفواتير املستخلصة

يتم احتساب رقم املعامالت على أساس املبالغ 

املستخلصة عن الخدمات املتعلقة بدراسات 

ملفات البناء والتجزيء وتقسييم العقارات 

ة للملفات التي يتم املوافقة عليها بالنسب

وتستكمل مسطرة الترخيص وليس على أساس 

 امللفات التي يتم دراستها

دراسة امللفات تتدخل فيه العديد من ألاطراف 

 وليس الوكالة الحضرية لوحدها

تحرص الوكالة على تتبع امللفات التي يتم 

دراستها من أجل استخالص املبالغ الواجب 

خيص لها، وذلك طبقا عليها قبل التر 

 للضابط العام للبناء

ضرورة تسجيل عمليات شساعة املداخيل 

 كرونولوجيا كل يوم والنفقات

تم مسك محاسبة شساعة املداخيل والنفقات 

 بصفة يومية

تم اعتماد هذه التوصية برسم السنة 

 0202املحاسبية 

انجاز قاعدة بيانات املوردين وكذا تصنيفهم 

 الخدماتحسب نوعية 

تواصل الوكالة تحيينها لجمع املعطيات حول 

 املوردين والعمليات املنجزة معهم

تتوفر الوكالة على قاعدة بيانات مفصلة 

 حول املوردين

ضرورة إلاشارة إلى تاريخ ورقم العمليات التي تم 

 "املوردين"تحليلها واملتعلقة بحساب 
  تم اتخاذ الالزم في املوضوع

يخ تسليم الخدمات أو انجاز ضرورة تحديد تار 

 ألاشغال لسندات الطلب
  تم تفعيل هذه التوصية

ضرورة تدوين تواريخ التأشير على الصفقات من 

 طرف نائلها، وكذا تواريخ استالم أوامر خدمة
  تم اتخاذ الالزم في املوضوع

ضرورة تجهيز الوكالة باليات الكترونية ملراقبة 

 حضور املستخدمين
 التوصية باملقر الجديد للوكالة تم تفعيل هذه

تم اقتناء أجهزة بيومترية ملراقبة ولوج 

املوظفين إلى املؤسسة واعتمادها خالل 

 0209سنة 

ضرورة اعتماد  نظام معلومات مندمج للوكالة 

الحضرية لوجدة وكذا منظومة ملتابعة املحاسبة 

 امليزانياتية

 سيتم تفعيل هذه التوصية بشكل تدريجي

كالة على عدة برامج  وتطبيقات تتوفر الو 

لضمان تدبيرها املالي واملحاسباتي، كما 

 سيتم إنجاز نظام مندمج لتدبير امليزانية

احتساب مخصصات الاستهالك املرتبطة 

بالدراسات ابتداء من تاريخ املصادقة على 

 الدراسة

 تم تفعيل هذه التوصية

تسعى الوكالة الحتساب الاستهالكات بصفة 

تتبع ألاصول الثابتة بالنجاعة دقيقة ومن 

 .املرجوة

إعادة تحويل مخصصات العطل غير املستهلكة 

 وكذا تحمالتها الاجتماعية
  تم اتخاذ الالزم في املوضوع
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 مالحظات التدابير املتخذة لتفعيلها توصيات  مكتب التدقيق املالي واملحاسبي

تصفية مبالغ الاقتطاع الضامن املرتبطة 

 بالصفقات العمومية

يتم استرجاع مبالغ الاقتطاع الضامن تطبيقا 

 ملجالللمقتضيات التنظيمية في هذا ا
 

تسجيل منحة النتيجة وتكاليفها الاجتماعية 

 ضمن سنتها املحاسبية

يتم احتساب منحة النتيجة على أساس مبلغ 

الخدمات املقدمة املستخلصة خالل سنة 

معينة غير أن  أدائها وصرفها يتم خالل شهر 

يناير من السنة املوالية حيث يتم إدراج النفقة 

ه السنة ضمن تكاليف املستخدمين برسم هذ

 املالية

 

 

احتساب فوائد العائدات املالية من خالل قيمتها 

إلاجمالية وتدوين الضرائب املتعلقة بها بالسنة 

 املحاسبية املوالية

 تم تفعيل هذه التوصية
 

 

تحسين مستوى الاداءات  وتقليص املبالغ الباقي 

 دفعها املبرمجة في امليزانية

 مستمريتم تفعيل هذه التوصية بشكل  -

تتبع دقيق لالداءات تطبيقا للمقتضيات  -

 التنظيمية في هذا إلاطار

تحرص الوكالة على تحسين وتقليص أجال 

 ألاداء املبالغ الواجب عليها

 

مكتب التدقيق املالي واملحاسبي تنفيذ توصيات تتبع   

 تدبير الجودة  -د

التزمت الوكالة في نهجها التدبيري على اعتماد نظام الجودة في إطار إستراتيجيتها الرامية إلى تحسين وتجويد خدماتها، 

املرتكز على آليات تدبير املخاطر والرقابة الداخلية القائمة على خرائطية املخاطر ملختلف  0290صيغة  1229حسب معيار 

 .العمليات واملساطر املرتبطة بمجال تدخل الوكالة

خلية والتي همت مختلف العمليات التدبيرية  باملؤسسة، كما خضع وقد خضع هذا النظام للعديد من التدقيقات الدا

من أجل املحافظة على شهادة الجودة  0202أواخر سنة   (audit de surveillance 2)أيضا لعملية تقييم سنوي للمرة الثانية   
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لنظام املعتمد  ملقتضيات والتي أشرف على انجازها مكتب متخصص في تصديقات شهادة الجودة، وذلك  للتحقق من مطابقة ا

 .النسخة الجديدة من هذا النظام، حيث أوصـى املكتب بمحافظة الوكالة علـى هذه الشـهادة

 .وتواصل الوكالة مجهوداتها الرامية إلى إدراج تدبير املخاطر ضمن مختلف عملياتها وبرامجها التدبيرية

 تحسين أجال ألاداءات باملؤسسات العمومية  -ه

ة الحضرية لوجدة على الوفاء بالتزاماتها املالية تجاه جميع الشركاء واملوردين للطلبيات العمومية من تحرص الوكال

مقاوالت وممونين ومكاتب للدراسات كما تسهر على تقليص أجال ألاداء وعدم تجاوز آلاجال القانونية أو التنظيمية أو تلك 

 .يق لألداءات ومستحقات املتعاملين معهماملتعاقد بشأنها وكذا التتبع والتقييم الدائم والدق

، حيث لم يتم "أجال"كما انخرطت الوكالة  في البوابة الالكترونية ملعالجة شكايات مموني املؤسسات واملقاوالت العمومية 

تم لحد آلان كما لم ي. تسجيل لحد آلان أية شكاية متعلقة بتأخر هذه املؤسسة في أداء املستحقات الواجبة عليها تجاه املقاوالت

إضافة إلى ذلك . إلاشارة إليها ضمن مرصد أجال ألاداء الذي يعمل على تتبع وضعية أجال ألاداء باملؤسسات واملقاوالت العمومية

تنهج الوكالة سياسة القرب مع املمونين ومكاتب الدراسات من خالل التواصل الدائم واملباشر من أجل ايجاد الحلول املناسبة 

 . قةللحاالت العال

وفي إطار تدعيم الشفافية، فان الوكالة تحرص على إصدار ونشر املعلومات والبيانات املتعلقة بتطور حجم مستحقات 

املقاوالت و ألاداءات املتعلقة بها  وإلاجراءات املزمع اتخاذها من أجل معالجة املرتبطة بها من خالل  تقريرها السنوي املعرض على 

ث يتم برمجة مسألة أداء مستحقات املمونين ضمن جدول أعمال مجلسها إلاداري، وكذا من خالل أنظار املجلس إلاداري، حي

الخاص بمديرية " مسار"بن عبر النظام املعلوماتي والديون املستحقة لفائدة املمون إرسال بيانات شهرية املتعلقة بآجال ألاداء

 . املنشات العامة والخوصصة لوزارة الاقتصاد واملالية

، قامت 0202مارس  00بتاريخ     E/2138يذا ملقتضيات دورية  السيد وزير الاقتصاد واملالية وإصالح إلادارة عدد وتنف

الوكالة باتخاذ مجموعة من إلاجراءات الاستعجالية بهدف تسريع وتيرة صرف مستحقات ممونيها من أجل التخفيف من 

 .كورونا على الاقتصاد الوطنيالتداعيات وآلاثار السلبية التي خلفتها جائحة فيروس 

 تطبيق التوصيات الصادرة عن املجلس ألاعلى للحسابات -4

شكلت متابعة تنفيذ وتفعيل توصيات ومالحظات املجلس  ألاعلى للحسابات بخصوص تسيير الوكالة والتي تم تضمينها في 

اد التدابير وإلاجراءات الالزمة لتطبيق ، احدى اولويات هذه املؤسسة من خالل اتخ0221تقرير املجلس ألاعلى برسم سنة 

 .وتفعيل جميع التوصيات بهذا الخصوص، وذلك تكريسا ملبادئ الحكامة و الشفافية

وفي إطار متابعة تنفيذ وتفعيل توصيات ومالحظات املجلس ألاعلى للحسابات قامت الوكالة الحضرية  لوجدة  باتخاذ 

 :  ، وذلك كما يلي العديد من التدابير وإلاجراءات بهذا الخصوص
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 التدابير المتخذة لتفعيل توصيات المجلس األعلى للحسابات

مالحظات التدابير املتخذة لتفعيلها
مالحظات وتوصيات املجلس ألاعلى 

للحسابات

تفعيل هذه التوصية رهين بقرار من سلطة 

الوصاية وكذا املجلس إلاداري للوكالة

املهام املوكولة إليها تقوم الوكالة الحضرية بجميع 

طبقا للقوانين الجاري بها العمل باستثناء املهمة 

املتعلقة بالتعمير العملياتي

ضرورة قيام الوكالة بجميع الاختصاصات 

املوكولة إليها بموجب القانون 

 90تمت املصادقة على هذه الوثيقة بمرسوم 

0290أكتوبر 

إعداد مخطط جديد للتهيئة العمرانية ملدينة  تم

الذي لم يكن يكتس ي  9101وجدة لتعويض مخطط 

طابعا ملزما بل توجيهيا فقط 

احترام  توجيهات املخطط املديري للتهيئة 

الحضرية

تم اتخاذ الالزم في املوضوع، حيث تم تبسيط 

مسطرة إعداد وثائق التعمير في إطار النصوص 

 املرجعية

مراجعة مساطر إعداد وثائق التعمير من اختصاص 

إلادارة املركزية 

ضرورة قيام الوكالة والسلطات املعنية بتجاوز 

املشاكل املرتبطة بمسطرة إعداد وثائق التعمير

العملية مستمرة

تولي الوكالة الحضرية بشكل دائم أهمية قصوى 

الحترام املقتضيات القانونية  املنظمة لهذا املجال، 

باعتبارها من املهام ألاساسية املوكولة إليها وهي 

السهر على احترام املقتضيات التشريعية 

والتنظيمية في مجال التعمير والتدبير الحضري 

ضرورة احترام املقتضيات التشريعية 

والتنظيمية عند دراسة امللفات املتعلقة 

بالتدبير الحضري 

تنفيذ مقتضيات القانون 

املتعلق  90.11سيتم العمل بمقتضيات القانون رقم 

بإصالح املراكز الجهوية لإلستثمار و بإحداث اللجان 

الجهوية املوحدة لإلستثمار

مراجعة املسطرة الخاصة بمنح الاستثناء في 

مجال التعمير

تغعيل هذه التوصية تتطلب تضافر جهود 

جميع املتدخلين في مجال املراقبة من سلطات 

وجماعات محلية ووكالة حضرية  محلية

 ومحاكم

العملية أصبحت مؤطرة بمقتض ى القانون رقم 

املتعلق بمراقبة وزجر املخالفات في 00-90

ميدان التعمير والبناء

يتجسد دور الوكالة الحضرية في مجال املراقبة من 

 : خالل 

الدور الذي تضطلع بها الوكالة ضمن فرقة مراقبة   -

صعيد عمالة وجدة أنجاد  التعمير املحدثة على

 واملكلفة بمهام مراقبة وتتبع ألاوراش ؛

املشاركة في لجان اليقظة إلاقليمية  املكلفة  -

. بمراقبة الاوراش ومعاينة املخالفات في مجال البناء

اعتماد تنظيم أمثل لعملية املراقبة وتحديد 

املعايير الضرورية الختيار ألاوراش الواجب 

لى تتبع املخالفات املرصودةمراقبتها والحرص ع
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مالحظات التدابير املتخذة لتفعيلها
مالحظات وتوصيات املجلس ألاعلى 

للحسابات

العملية مستمرة

تعمل الوكالة الحضرية جاهدة من أجل استكمال 

هيكلتها التنظيمية عبر ملئ مناصب املسؤولية 

الشاغرة طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية في 

كما تسعى إلى ضمان اضطالع مختلف . هذا الصدد

املديريات و ألاقسام واملصالح بمهامها 

.واختصاصاتها

احترام الهيكل التنظيمي للوكالة 

(Organigramme)

العملية مستمرة

قامت الوكالة بمجهودات كبيرة في هذا املجال من 

خالل تطوير وتحيين واقتناء مجموعة من التجهيزات 

والحلول   و البرامج املعلوماتية  لجعل النظام 

قامت املعلوماتي للوكالة  أكثر أمنا وفعالية، كما 

باقتناء نظام للتخزين املعلوماتي يمكن من حفظ 

.املعلومات بشكل أكتر أمنا وفعالية

وضع منظومة معلوماتية مندمجة ومحمية

العملية مستمرة

الجرد بصفة دائمة إلدخال  يتم تحيين  سجل

املشتريات الجديدة ومواكبة جميع التغيرات في توزيع 

وتعيين الـتجهيزات بين الفينة وألاخرى لضرورات 

.املصلحة

(Inventaire)تحسن عملية الجرد 

إعداد وثائق التعمير عميلة معقدة  نظرا لكثرة 

 املتدخلين في هذه العملية 

الردعية في حينه في يتم حاليا اتخاذ إلاجراءات 

حالة التأخير

تعمل الوكالة الحضرية جاهدة من أجل التقيد  -

بمقتضيات دفاتر التحمالت الخاصة بإعداد 

 تصاميم التهيئة وخاصة فيما يتعلق باحترام آلاجال؛

تم اعتماد جدولة زمنية جديدة لتجاوز إشكالية  -

التقليص من مراحل ) التأخير في إنجاز الدراسات 

مكتب الدراسات وحصرها في مرحلة اللجنة تدخل 

(التقنية

ضرورة احترام آلاجال املنصوص عليها في دفاتر 

التحمالت الخاصة بإعداد تصاميم التهيئة

تم القيام باملتعين

تم إخضاع جميع التسعيرات املطبقة  بالوكالة 

الحضرية بخصوص الخدمات التي تقدمها للعموم 

املنعقد في دورته العاشرة ملصادقة املجلس إلاداري 

.0299فبراير  00بتاريخ 

إخضاع التسعيرات املطبقة ملصادقة املجلس 

إلاداري للوكالة الحضرية
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 تطبيق وتنفيذ مقتضيات الدوريات الصادرة عن الوزارة 5 -

 التاريخ الرقم موضوع الدورية مدى تطبيق الدورية

 تم تنفيذ مقتضيات هذه الدورية
أولوية العمل لألشهر الثمانية عشر 

 القادمة وأطلس الخرائط
 0202يناير  09 010

 يتم العمل بمقتضيات الدورية

التدابير الاحترازية والوقائية ملنع 

إلاصابة والحد من انتشار فيروس 

 كورونا املستجد

 0202مارس  91 د/920

 يتم العمل بمقتضيات الدورية

خطر انتشار وباء  التدابير الوقائية من

كورونا باإلدارات العمومية والجماعات 

الترابية واملؤسسات العمومية 

 واملقاوالت العمومية

منشور وزير الاقتصاد 

واملالية وإصالح إلادارة رقم 

29/0202 

 0202مارس  90

تعمل الوكالة الحضرية على تطبيق 

 مضمون الدورية

 20بتاريخ  9.02.21الظهير الشريف رقم 

القاض ي بتنفيذ القانون رقم  0202مارس 

 00.90املغير واملتمم للقانون رقم  90.10

املتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام 

 والخاص

 0202مارس  91 0000

 تم اتخاذ الالزم في املوضوع
واملواكبة عن  تعميم الخدمات الرقمية

 بعد
 0202 مارس 02 0919

 تم اتخاذ الالزم في املوضوع
تأجيل الترقيات وإلغاء مباريات 

 التوظيف

منشور رئيس الحكومة رقم 

0/0202 
 0202مارس  00

 0202مارس  00 د/990 تدبير املراسالت إلادارية تم اتخاذ الالزم في املوضوع

 تم العمل بمقتضيات الدورية
تسريع وتيرة تسديد مستحقات 

 املقاوالت
2138/E 00  0202مارس 

 تم العمل بمقتضيات الدورية

إجراءات مواكبة لفائدة املؤسسات 

واملقاوالت العمومية من أجل ضمان 

املرونة في التدبير خالل فترة الطوارئ 

الصحية املرتبطة بجائحة فيروس 

 كورونا

C9/20/DEPP 19  0202مارس 

 تم اتخاذ الالزم في املوضوع
 إلاداريةالخدمات الرقمية للمراسالت 

 "مكتب الضبط الرقمي"

منشور وزير الاقتصاد 

واملالية وإصالح إلادارة    

20/0202 

 0202أبريل   29

 تم العمل بمقتضيات الدورية

 التدبير ألامثل لاللتزامات بنفقات 

الدولة واملؤسسات العمومية خالل 

 فترة الطوارئ الصحية

منشور رئيس الحكومة رقم 

0/0202 
 0202ابريل  91
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 التاريخ الرقم موضوع الدورية مدى تطبيق الدورية

تم اتخاذ الالزم في املوضوع من 

 خالل مساهمة جميع املستخدمين

املساهمة في الصندوق الخاص بتدبير 

 جائحة فيروس كورونا

منشور رئيس الحكومة  رقم 

0/0202 
 0202ابريل  91

 الدولةالعمل عن بعد بإدارات  تم اتخاذ الالزم في املوضوع

منشور وزير الاقتصاد 

واملالية وإصالح إلادارة   

 1/0202رقم 

 0202أبريل  90

تعمل الوكالة الحضرية بوجدة على 

تنفيذ محتوى الدورية أثناء دراسة 

ملفات البناء املتعلقة بالتعمير 

والتجزئات العقارية واملجموعات 

 السكنية وتقسيم العقارات

الرسمية حول قرارات صادرة في الجريدة 

 :بخصوص

قرار مشترك لوزيرة إعداد التراب الوطني  -

والتعمير وإلاسكان وسياسة املدينة ووزير 

من  00صادر في  111.02الداخلية رقم 

تحدد ( 0202ينلير 09) 9119جمادى ألاولى 

بموجبه الوثائق الالزمة مللفات طلبات 

الرخص املقررة بموجب النصوص 

والتجزئات  التشريعية املتعلقة بالتعمير

العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم 

 .العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقه

قرار مشترك لوزير الداخلية ووزيرة إعداد  -

التراب الوطني والتعمير وإلاسكان وسياسة 

املدينة ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد 

 00صادر في  02.110ألاخضر والرقمي عدد 

( 0202يناير 09) 9191من جمادى ألاولى 

يحدد كيفيات تفعيل مساطر التدابير 

الالمادي املتعلقة بإيداع ودراسة طلبات 

الرخص ورخص السكن وشواهد املطابقة 

 .وتسليمها

0011 

 
 0202أبريل  01

 .تم تنفيذ محتوى الدورية

دراسة ملفات طلبات رخص  بخصوص

البناء والتجزيء وإحداث املجموعات 

السكنية وتقسيم العقارات التي لم يتم 

 .إبداء رأي موافق بشأنها

 0202ماي  90 د/021

 تم العمل بمقتضيات الدورية

إلاجراءات املتخذة ملواكبة  استئناف 

أنشطة قطاع التعمير وإعداد التراب 

 املدينةالوطني والسكنى وسياسة 

 0202يونيو  99 009/02

 تم العمل بمقتضيات الدورية
استئناف العمل باإلدارات واملؤسسات 

 واملرافق العمومية والجماعات الترابية

منشور رئيس الحكومة رقم 

0/0202 
 0202يونيو  90
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 التاريخ الرقم موضوع الدورية مدى تطبيق الدورية

 
الرفع التدريجي للحجر الصحي 

 العمل إلاداري واستئناف 
 0202يونيو  90 د/000

يتم تنفيذ محتوى الدورية بتنسيق 

مع الشركاء املحليين في ميدان 

 .التعمير

دورية مشتركة بخصوص أشغال تجهيز 

التجزئات العقارية واملجموعات السكنية 

 .وأجل إنجازها

0102 

 
 0202يونيو  90

تنفذ الوكالة الحضرية محتوى 

ملفات البناء الدورية أثناء دراسة 

املتعلقة بالتعمير والتجزئات 

العقارية واملجموعات السكنية 

 وتقسيم العقارات

دورية مشتركة بخصوص تنفيذ مقتضيات 

ضابط البناء العام املحدد لشكل وشروط 

تسليم الرخص والوثائق املقررة بموجب 

النصوص التشريعية املتعلقة بالتعمير 

سكنية والتجزئات العقارية واملجموعات ال

وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة 

 .لتطبيقها

 0202يونيو  90 0109

 يتم العمل بمقتضيات الدورية
تحيين املقترحات املتعلقة بالبرمجة 

 0201-0209امليزانيتة لثالث سنوات 

منشور رئيس الحكومة  رقم 

1/0202 
 0202يوليوز  29

 تم تنفيذ هذا املنشور 
الوطن قضاء إلاجازات داخل أرض 

 وتشجيع السياحة الداخلية

منشور رئيس الحكومة   

 92/0202رقم 
 0202يوليوز  90

يتم بشكل مستمر تنفيذ 

املتعلق  19.91القانون  مقتضيات 

 في الحق في الحصول على املعلومة

 تفعيل الحق في الحصول على املعلومة

منشور وزير الاقتصاد 

واملالية وإصالح إلادارة  رقم 

0  2/0202 

 0202يوليوز  91

تم إدراج مقتضيات هذه الدورية 

ضمن مشاريع التوصيات التي 

ستعرض للمصادقة خالل املجلس 

 إلاداري 

منشور السيد وزير الاقتصاد واملالية 

 عدد       وإصالح إلادارة

D1073/20/DEPP   واملتعلق بادراج

املعطيات املتعلقة بتمكين الجمعيات 

الى الطلبيات واملقاول الذاتي من الولوج 

العمومية للمؤسسات واملقاوالت 

 العمومية الخاضعة للمراقبة القبلية

DO2/DHUCT 21  0202غشت 

تعمل الوكالة الحضرية على تطبيق 

 مضمون الدورية

البرنامج الوطني للتنمية املندمجة للمراكز 

 .القروية الناشئة
 0202غشت  1001

تم تنفيذ هذا املنشور من خالل 

 الترقيةتفعيل 

تنظيم مباريات التوظيف وامتحانات 

 الكفاءة املهنية

منشور رئيس الحكومة رقم 

02/0202 
 0202أكتوبر  21

 تم اتخاذ الالزم في ألامر

 00-91تفعيل مقتضيات القانون رقم 

املتعلق بتبسيط املساطر وإلاجراءات 

 إلادارية

منشور رئيس الحكومة رقم 

02/0202 
 0202دجنبر  09
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 2222حصيلة ألانشطة املالية خالل سنة :  الثانياملحور 

في مجال تدبيرها املالي على إعادة توجيه النفقات وفقا لالكراهات التي تمليها  0202انصبت جهود املؤسسة طيلة سنة 

والتحديات تداعيات جائحة كورونا وآثارها السلبية على قطاع التعمير، حيث اعتمدت على برمجة تتامش ى مع الاحتياجات 

 .الاجتماعية والاقتصادية وإلادارية الطارئة

 البيانات املحاسبية للوكالة وفق أنظمة املحاسبة العمومية 1-

،  فـي إطـار يحتـرم تعليمـات 0202يوليوز  90تم إعداد ميزانيــة الوكالــة الحضريــة لوجدة،  التي تم التأشير عليها بتاريخ 

واملتعلق بالتدبير ألامثل لاللتزامات بنفقات الدولة  0202ابريل  91الصادر في  20/0202رقم  منشور السـيد رئيـس الحكومـة

وإصالح إلادارة   واملؤسسات العمومية خالل فترة  حالة الطوارئ الصحية، وكـذا مقتضيـات دوريـة السـيد وزيـر الاقتصاد واملاليـة

راءات مواكبة لفائدة املؤسســات واملقــاوالت العموميــة من أجل ضمان املتعلقــة بإج 0202مارس  19بتاريـخ  C9/DEPPعـدد 

املرونة في التدبير خالل فترة الطوارئ الصحية املرتبطة بجائحة فيروس كورونا، والتي ركزت على النفقات الطارئة املتعلقة 

 . بضمان تسيير املؤسسة

وذلك بنسبة  0291مسجلة انخفاضا ملحوظا مقارنة بسنة  درهــم، 890,24 787 52وقد بلغ حجم امليزانية ما مجموعه 

 . ،بفعل انخفاض الاعتماد املخصصة مليزانية الاستثمار حيث لم يتم برمجة أية دراسة تعميرية في  هذا إلاطار91%تقارب 

طرف  لم يتم  املصادقة عليه من  0202وتجدر إلاشارة إلى أن مشروع ميزانية الوكالة الحضرية لوجدة برسم سنة 

 .  مجلسها إلاداري  لعدم انعقاده نتيجة فرض حالة الطوارئ الصحية

 2222جدول يبين املداخيل املتوقعة وتوزيع الاعتمادات املالية برسم سنة 

 النفقات املداخيل

 الاعتماد املفتوح التسمية الاعتماد املفتوح التسمية

 500,00 546 31 اعتمادات التسيير 326,85 137 11 0291دجنبر  19الرصيد لدى الخزينة في 

 800,00 004 3 اعتمادات الاستثمار 000,00 500 19 الدعم املتوقع برسم ميزانية التسيير

 000,00 500 7 الدعم املتوقع برسم ميزانية الاستثمار
برسم ميزانية  0291الباقي دفعه برسم سنة 

 الاستثمار
17 014 228,88 

 563,39 650 5 الاستثمارالدعم إلاضافي برسم ميزانية 
برسم ميزانية  0291الباقي دفعه برسم سنة 

 التسيير 
1 222 361,36 

   000,00 750 8 مداخيل ذاتية متوقعة

   000,00 250 الشركاء   مساهمة

 890,24 787 52 مجموع اعتمادات التسيير والتجهيز 890,24 787 52 مجموع املداخيل املتوقعة
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درهم من مجموع املوارد املتوقعة برسم هذه    814,35 065 50ما مجموعه  0202بلغت املوارد املحصلة برسم سنة  

إلى توصل الوكالة بكامل الدعم ممنوح لها من  وتعود هذه النسبة. %95درهم أي بنسبة     890,24 787 52 السنة واملقدرة ب 

درهم إلى  356,22 818 7رتبطة بالخدمات املقدمة والتي تراجعت من طرف الدولة رغم انخفاض املداخيل الذاتية امل

 .بفعل تداعيات جائحة كورونا على قطاع البناء% 20 درهم أي بنسبة انخفاض تقدر ب   487,50 278 6

 :كما يلي  2020وتتوزع  املوارد املحصلة برسم سنة 

 ؛%22هم، بنسبة   در  326,85 137 11  : 2019دجنبر 19الرصيد لدى الخزينة في - 

 ؛%  39درهم بنسبة  000,00 500 19 :الدعم املمنوح من الدولة برسم ميزانية التسيير- 

 ؛  %26درهم بنسبة 000,00 150 13  :الدعم املمنوح من الدولة برسم ميزانية الاستثمار- 

 .% 13 درهم بنسبة   487,50 278 6   :مداخيل ذاتية برسم الخدمات املقدمة - 

  2212تنفيذ ميزانية - أ

  
0202أهم مؤشرات تنفيد ميزانية      

  مليزانية التسيير و  89%موزعة بين   87,5% بنسبة إنجاز مهمة بلغت  2020تميزت حصيلة تنفيذ ميزانية السنة املالية 

 .مليزانية الاستثمار %71

 : 2020وفيما يلي تفصيل الحصيلة إلاجمالية لتنفيذ ميزانية الوكالة الحضرية لوجدة برسم سنة 

 الالتزامات نسبة إلانجاز
النسبة من *

 إجمالي امليزانية
 التسمية الاعتمادات املفتوحة

 ميزانية التسيير 500,00 546 31 %19 975,27 079 28 %89

 ميزانية الاستثمار 800,00 004 3 %1 871,54 137 2 %71

 *املجموع 300,00 551 34 %922 846,81 217 30 %87,5

 2019دون احتساب املصاريف املتعلقة بالباقي دفعه برسم سنة *

 2020 دجنبر  19وضعية صرف امليزانية في    
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 تفصيل نفقات التسيير

ترشيد صرف  تركزت جهود الوكالة الحضرية في إطار تنفيذ ميزانية التسيير على تعزيز الحكامة في التدبير املالي عن طريق 

من خالل توجيهها الستكمال تنفيذ برنامج عمل الوكالة في مجال الاستثمار املرتبط باألساس بمشروع بناء املقر الجديد  امليزانية

 .قات في ما هو ضروري للسير العادي للمؤسسةالنف للوكالة الحضرية وحصر

 : 0202والجدول التالي يبين مصاريف التسيير برسم السنة املالية . %89 وقد بلغت نسبة إنجاز ميزانية التسيير 

نسبة 

 إلانجاز
 الالتزامات

النسبة من ميزانية 

 التسيير 

الاعتمادات 

 املفتوحة
 البرنامج املشروع

 نفقات املستخدمين       500,00 305 25 80% 559,38 276 23 92%
التعمير والهندسة      

 املعمارية

77% 4 803 415,89 20% 6 241 000,00 
واملصاريف    مصاريف املعدات     

 املختلفة

 دعم وخدمات  

 متعددة

 ميزانية التسيير 500,00 546 31* 922% 975,27 079 28 89%

 2019دون احتساب املصاريف املتعلقة بالباقي دفعه برسم  ميزانية التسيير لسنة *

 تفصيل صرف ميزانية التسيير

 2020رسم بياني يوضح نسبة انجاز ميزانية التسيير برسم سنة 

تأثير على إن مؤشرات  انجاز ميزانية التسيير يمكن تحليلها من خالل توجه الوكالة إلى تقليص النفقات التي ليس لها 

املردودية والقدرات إلانتاجية للمؤسسة، عبر ترشيد النفقات املتعلقة باملعدات والنفقات املختلفة، مثل مصاريف النقل 

  .والتنقل داخل وخارج البالد، والكراء، ومصاريف الاستقبال والفندقة مراعاة لظروف الجائحة

     تفصيل نفقات الاستثمار



 

94 
 

نفقات بناء وتهيئة املقر الجديد للوكالة الحضرية  همت باألساس استكمال71% بلغت نسبة انجاز ميزانية الاستثمار 

 .لوجدة وكذلك ألاشغال املرتبطة به

 : باملعطيات التالية 0202وقد تميزت سنة 

نفقات ملواجهة تداعيات جائحة لم يتم برمجة أي دراسة ضمن ميزانية الاستثمار في إطار الجهود الرامية إلى تخفيض ال -

 كورونا؛

 تم الاقتصار على النفقات التي تندرج ضمن استكمال مشروع بناء وتجهيز مقر الوكالة الحضرية الجديد؛ -

  تم إبرام عقد ملحق لصفقة بناء أشغال مقر الوكالة الحضرية لوجدة  إلضافة أشغال غير مدرجة في الصفقة بمبلغ -

 .تمديد في آجال التنفيذ تبعا لألشغال إلاضافية درهم مع934,00 593  قدره  

  :0202مصاريف الاستثمار برسم سنة  والجدول التالي يبين تفصيل

 

نسبة 

 اإلنجاز
 االلتزامات

نسبة من ميزانية ال

 التسيير 

عتمادات اال

 المفتوحة
 البرنامج المشروع

 الهندسة املعمارية 000,00 600 20% 0,00 0%
والهندسة  التعمير

 املعمارية

 نفقات دعم املهام 800,00 754 1 58% 123,54 709 1 97%
دعم وخدمات 

 000,00 650 %22 748,00 428 %66 متعددة
التواصل والتعاون 

 ونظم املعلومات

 *ميزانية الاستثمار 800,00 004 3 100% 871,54 137 2 71%

 2019 برسم  ميزانية الاستثمار لسنة دون احتساب املصاريف املتعلقة بالباقي دفعه *

 
 تفصيل صرف ميزانية الاستثمار
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0202رسم بياني يوضح نسبة انجاز ميزانية الاستثمار برسم سنة   

 والسنوات السابقة  2019أداء املصاريف الباقي دفعها برسم سنة  -ب 

آجال ألاداء وتصفية املتأخرات املتعلقة في إطار تحسين مناخ ألاعمال وطبقا للمقتضيات التنظيمية املتعلقة بتحسين 

بأداء الخدمات وانجاز الدراسات تحرص الوكالة الحضرية على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه املمونين ومكاتب الدراسات 

 .ضمن آلاجال املعقولة

من إجمالي ميزانية  %34,5أي بنسبة  590,24 236 18بما مجموعه   2019وتقدر حجم املبالغ الباقي دفعها برسم سنة 

 .2020الوكالة برسم السنة املالية 

وفي أطار الجهود املبذولة من طرف الوكالة لتحسيين أجال أداء املبالغ الواجب عليها وباألخص في الظروف املرتبطة 

إجمالي املبالغ الواجب من   %81درهم، أي بنسبة   727,57 675 14  بلغ حجم املبالغ التي تم أدائها ما مجموعه   بجائحة كورونا

 .في إطار ميزانيتي الاستثمار والتسيير 0291أداؤها برسم سنة 

  : وما قبلها 2019إجمالي الوضعية املتعلقة بأداء املبالغ الباقي دفعها برسم سنة  وفيما يلي

 نسبة إلانجاز
 19الاداءات إلى غاية 

 2020دجنبر 

إجمالي  النسبة من 

 املبالغ الباقي دفعها 
 الفقرة عتمادات الا 

100% 1 222 361,36 7% 1 222 361,36 
بخصوص  2019الباقي دفعه برسم سنة 

 نفقات التسيير 

80% 13 453 366,21 93% 17 014 228,88* 
بخصوص  2019الباقي دفعه برسم سنة 

 نفقات الاستثمار

 املجموع  590,24 236 18 922% 727,57 675 14 81%

 والسنوات السابقة 2019يتعلق ألامر باملبالغ الباقي دفعها املبرمجة في إطار ميزانية الاستثمار برسم سنة *
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 ةوالسنوات السابق 2019تفصيل وضعية أداء املبالغ الباقي دفعها في إطار ميزانية الاستثمار برسم سنة 

 الباقي أدائه مالحظات
املبالغ التي تم أدائها 

 2020خالل سنة 
 املشروع الباقي دفعه

 0 42 000,00 42 000,00 
الدراسة املتعلقة بتصميم تهيئة 

 عين بني مطهر

 0 20 790,00 20 790,00 
الدراسة املتعلقة بتصميم تهيئة 

 مركزعين بني كيل

 0 19 740,00 19 740,00 
الدراسة املتعلقة بتحيين تصميم 

 نمو مركز أنوال

 0 195 000,00 195 000,00 
بالسكن غير    الدراسة املتعلقة

 القانوني بإقليم بركان

املرحلة الثانية من 

 الدراسة
572 700,00 124 200,00 696 900,00 

الدراسة الخاصة باملعالجة 

 املشهدية لواد الشراعة

املرحلة الثانية من 

 الدراسة
150 000,00 - 150 000,00 

الدراسة التعميرية املتعلقة 

 بتأهيل مدينة وجدة

مبلغ الاقتطاع 

 الضامن

33 600,00 

 
446 400,00 480 000,00 

تحديد التراث املعماري املبني 

 بالنفوذ الترابي للوكالة

مبلغ الاقتطاع 

 الضامن

1 257 606,76 

 
8 163 481,18 9 554 192,27 

أشغال بناء مقر الوكالة 

 الحضرية

مرتبطة بالتسلم 

 النهائي للمشروع
91 150,86 136 222,41 227 032,16 

الدراسة املعمارية وتتبع أشغال 

 بناء مقر الوكالة الحضرية

 0 236 095,48 236 095,48 

الدراسة املرتبطة ببناء مقر 

الوكالة )الوكالة الحضرية 

 (املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء

مرتبطة بالتسلم 

 النهائي للمشروع
132 000,00 108 000,00 240 000,00 

املرتبطة ببناء مقر الدراسة 

مكتب )  الوكالة الحضرية

 (الدراسات

مرتبطة بالتسلم 

 النهائي للمشروع
107 800,00 142 200,00 250 000,00 

تبطة ببناء مقر     الدراسة املر

مكتب )  الوكالة الحضرية

 (املراقبة

مرتبطة بالتسلم 

 النهائي للمشروع
539 000,00 - 539 000,00 

املنتدب مصاريف إلاشراف 

 للمشروع

مبلغ الاقتطاع 

 الضامن
27 478,08 365 065,92 392 544,00 

انجاز الصور الجوية ملراكز 

 بركان وكنفودة

 إعداد تصاميم الطوبوغرافية 000,00 198 000,00 198 0 
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تتعلق في  0291واملتعلقة بالباقي دفعه برسم سنة  0202إلاشارة إلى أن املبالغ التي لم يتم أداؤها خالل سنة  وتجدر

وكذا الباقي من مبالغ الدراسات املتعلقة ببناء املقر واملرتبطة  (Retenue de garantie)مجملها بمبلغ الاقتطاعات الضامنة 

 .بالتسلم النهائي للمشروع

اقبة التعميروضعية  -ج  مصاريف تسيير فرقة مر

درهم  فيما تمت  393,26 302    ما مجموعه 2020فرقة مراقبة التعمير برسم سنة  بلغ حجم املبالغ املبرمجة لتسيير

 0290درهم  منذ سنة  000,00 600 1 املتدخلين في تمويل هذه الفرقة واملقدر ب  برمجة الباقي استخالصه من مساهمة

 .برسم ميزانية  التسيير في انتظار التوصل بها مبرمجة كاعتمادات غير

 : وقد وزعت ميزانية  فرقة مراقبة التعمير على الشكل التالي

 درهم؛393,26 302 واملقدر ب   2019دجنبر 31الرصيد الحسابي لدى الخزينة في  -

 درهم؛ 000,00 100واملقدر ب  2020مساهمة الوكالة الحضرية لوجدة في تمويل فرقة مراقبة التعمير برسم سنة  -

 الباقي أدائه مالحظات
املبالغ التي تم أدائها 

 2020خالل سنة 
 املشروع الباقي دفعه

 ملف خاضع

ملسطرة الحجز من 

 املنبع

 إعداد تصاميم الطوبوغرافية 000,00 180 - 000,00 180

املرحلة ألاخيرة من  

 الدراسة مدتها سنة
179 520,00 - 179 520,00 

إعداد نظام للمعلومات 

 SIGالجغرافية 

مبلغ الاقتطاع 

 الضامن

75 074,16 

 
- 

75 074,16 

 
 اقتناء نظام معلوماتي للتخزين

الاقتطاع  مبلغ

 الضامن

36 641,05 

 
486 802,55 532 443,60 

اقتناء وتركيب التجهيزات 

التقنية املتعلقة بمكيفات 

 الهواء

مبلغ الاقتطاع 

 الضامن

26 299,73 

 
349 410,67 375 710,40 

اقتناء وتركيب التجهيزات 

 التقنية السمعية البصرية

 اقتناء أثاث 032,16 227 1 136,00 217 1 0 

 سيارات املصلحة  اقتناء 200,00 726 200,00 726 0 

 تجهيزات معلوماتية اقتناء 850,00 98 850,00 98 0 

 تجهيزات املكتب اقتناء 000,00 66 000,00 66 0 

 برمجيات معلوماتية اقتناء 958,00 29 958,00 29 0 

 اقتناء بنايات ادارية 000,00 216 000,00 216 0 

 تهيئة ملحقة الوكالة بجرادة 014,00 55 014,00 55 0 

 تدقيق نظام الجودة 800,00 10 800,00 10 0 

 املجموع 228,88 014 17 366,21 453 14 870,64 408 3 
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 :0291مقارنة مع سنة  0202سنة  وفيما يلي نستعرض أهم املؤشرات املرتبطة بحصيلة

  ؛ %18التراجع املتواصل لرقم املعامالت بنسبة 

  ؛ %18تراجع القيمة املضافة بنسبة 

  وذلك بفعل تراجع املداخيل عن الخدمات املقدمة؛ %11 تسجيل انخفاض ملحوظ للخزينة بنسبة 

 وذلك بفعل تحسين أجال ألاداء؛  %01ت املوردين والحسابات املرتبطة بنسبة انخفاض ملحوظ في حسابا 

 ؛  0291مقارنة بسنة  %16  تسجيل نتيجة صافية سلبية للسنة الثالثة على التوالي مع تحسن طفيف بنسبة 

  0291مقارنة بسنة  %16تراجع نسبة قدرة التمويل الذاتي مع تحسن طفيف بنسبة .  

 

  2020دجنبر 19 إلى غاية( ألاصول )الحصيلة 

 2020الدورة املحاسبية  2019الدورة املحاسبية 

 ألاصول 

 صاف صاف
استهالكات   و 

 مخصصات
 إجمالي

191 120,00 399 940,00 157 460,00 557 400,00 
 (A)     قيم معدومة ملحقة باألصول الثابتة

    
 مصاريف تمهيدية

191 120,00 399 940,00 157 460,00 557 400,00 
 تكاليف التوزيع على عدة دورات محاسبية

    
 مكافآت تسديد سندات افتراضية

 (B) حقوق معنوية ملحقة باألصول الثابتة  048,32 264 25 649,92 251 14 398,40 012 11 112,73 310 12

 البحث و التنمية 100,00 527 5 334,71 734 4 765,29 792 647,96 687

 براءات،عالمات،حقوق و قيم شبيهة بها 114,99 629 452,71 523 662,28 105 198,11 158

 حقوق معنوية أخرى ملحقة باألصول الثابتة 33, 833 107 19 862,50 993 8 970,83 113 10 266,66 464 11

 (C)أصول ثابتة مادية   054,35 268 30 884,88 812 6 169,47 455 23 891,08 995 15

 أراض 200,00 281 1  200,00 281 1 600,00 259 1

 مبان 672,83 349 19 063,24 495 609,59 854 18 025,25 102

 عتاد النقل 306,26 645 2 631,25 658 1 675,01 986 930,57 811
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 2020الدورة املحاسبية  2019الدورة املحاسبية 

 ألاصول 

 صاف صاف
استهالكات   و 

 مخصصات
 إجمالي

 أثاث،عتاد املكتب و تهييئات مختلفة 875,26 991 6 190,39 659 4 684,87 332 2 106,39 935 1

 مادية أخرى أصول ثابتة  - -  

 جارية مادية أصول ثابتة  -  228,87 887 11

 (D)                    مخزونات 662,06 72  662,06 72 

 بضائع    

 مواد ولوازم قابلة لالستهالك 662,06 72  662,06 72 

 منتجات قيد إلانجاز    

    
 منتجات وسيطة ومنتجات متبقية

    
 منتجات تامة الصنع

 (E)دائنيات ألاصول املتداولة  154,90 051 2 - 154,90 051 2 658,43 860 2

 زبناء و حسابات مرتبطة  -  

556 295,00 

 
 مستخدمون  625,00 348 - 625,00 348

 الدولة 950,33 690 1 - 950,33 690 1 899,49 186 2

 مدينون اخرون  -  

 ألاصول  -التسوية حسابات 579,57 11 - 579,57 11 463,94 117

 (F) خزينة باألصول  854,24 590 6 - 854,24 590 6 720,11 539 11

 بنوك،الخزينة العامة،شيكات بريدية 854,24 590 6 - 854,24 590 6 720,11 539 11

 صناديق،حوالات تسبيقات واعتمادات - -  

 (A+B+C+D+E+F) املجموع 173,87 804 64 994,80 221 21 179,07 582 43 502,35 897 42
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 2020دجنبر  19 إلى غاية( الخصوم)الحصيلة 

 الخصوم 2020الدورة املحاسبية  2019الدورة املحاسبية 

  (A)              رؤوس أموال ذاتية 011,05 883 1- 981,17 242 3

 مرحل من جديد          981,17 242 3 583,16 372 9

 نتائج صافية للدورة املحاسبية          992,22 125 5- 601,99 129 6-

 (B)       رؤوس أموال ذاتية مماثلة 513,06 232 39 625,44 650 29

 إعانات استثمار          513,06 232 39 625,44 650 29

 (C)      ديون الخصوم املتداولة 677,06 232 6 895,74 003 10

 موردون و حسابات مرتبطة          309,80 996 2 557,70 338 6

 زبناء دائنون، تسبيقات ودفعات 376,40 1 500,00

 مستخدمون           492,54 031 1 557,64 701

 هيئات إجتماعية          558,72 137 109,13 101

 الدولة          939,60 135 171,27 932

 دائنون آخرون          000,00 930 1 000,00 930 1

  (A+B+C) املجموع 179,07 582 43 502,35 897 42

 (Compte de Produit et Charges )حساب العائدات والتكاليف     - ب

 . يوضح حساب العائدات و التكاليف الناتج املحصل عليه في أخر السنة املحاسبية

 (Produits)العائدات   

 2019درهم سنة  908,90 150 23مقابل     درهم 739,59 359 25ما مجموعه   2020بلغت عائدات السنة املالية 

، وذلك راجع باألساس إلى توصل الوكالة بكامل الدعم املمنوح لها من طرف % 9.5أي بنسبة   درهم 830,69 208 2 قدره   بارتفاع

 .الاستغالل رغم انخفاض مداخيل الخدمات املقدمة للعمومالدولة برسم ميزانية 

 (Charges)التكاليف   

درهم سنة    510,89 280 29درهم مقابل   731,81 485 30 مجموعه ما 2222بلغ مجموع التكاليف املسجلة برسم سنة 

 %78التي تمثل   تكاليف املستخدمين ، وذلك راجع باألساس إلى ارتفاع%  4بنسبة   درهم 220,92 205 1  هقدر   بارتفاع   2019

  .     جاريةالتكاليف غير ال من مجموع التكاليف إضافة إلى ارتفاع
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 (Résultat Net) النتيجة الصافية 

بحساب الفرق بين العائدات والتكاليف املسجلة يتضح أن الوكالة سجلت نتيجة صافية سلبية للسنة الثالثة على التوالي 

 درهم، وذلك راجع باألساس لالنخفاض املتواصل ملداخيل الوكالة برسم الخدمات املقدمة نتيجة (992,22 125 5-)بلغت  

 .  ، مقابل ارتفاع تكاليف الاستغالل91للظرفية الحالية املرتبطة بجائحة كوفيد 

 

 2020الدورة املحاسبية  دون الرسوم  حساب العائدات و التكاليف

مجموع الدورة 

 2019املحاسبية 

الدورة  مجموع

 املحاسبية

2020 

 عمليات

متعلقة بالدورات 

 (2)املحاسبية السابقة 

خاصة بالدورة 

 (1)املحاسبة  
 النوعية

 عائدات إلاستغالل    

 (على حالتها)مبيعات بضائع     

 مبيعات سلع وخدمات منتجة 279,57 177 5  279,57 177 5 971,16 303 6

 رقم املعامالت 279,57 177 5  279,57 177 5 971,16 303 6

 تغير مخزونات املنتجات    

 أصول ثابتة منتجة من املنشأة لنفسها    

 إعانات الاستغالل 000,00 250 16  000,00 250 16 333,33 133 13

 عائدات استغالل أخرى     

 استردادات الاستغالل، تنقيالت تكاليف 800,00 1  800,00 1 

 ( I) مجموع       079,57 429 21  079,57 429 21 304,49 637 19

 تكاليف الاستغالل    

 مشتريات بضائع    

 مشتريات مستهلكة من مواد ولوازم 304,44 666  304,44 666 283,68 840

 تكاليف خارجية أخرى  701,85 860 1  701,85 860 1 244,89 233 2

 و رسوم ضرائب 163,16 367  163,16 367 974,17 77

 تكاليف املستخدمين 206,41 732 23  206,41 732 23 597,59 898 22

 تكاليف استغالل أخرى     

 مخصصات الاستغالل 242,38 557 3  242,38 557 3 005,09 117 3

 ( II) مجموع       618,24 183 30  618,24 183 30 105,42 167 29

-9 529 800,93            -8 754 538,67             
    نتيجة الاستغالل(I-II) 

 عائدات مالية    

    
عائدات سندات املساهمة وسندات اخرى ملحقة 

 باالصول الثابتة

 مكاسب الصرف     

 عائدات غيرجارية    
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مجموع الدورة 

 2019املحاسبية 

الدورة  مجموع

 املحاسبية

2020 

 عمليات

متعلقة بالدورات 

 (2)املحاسبية السابقة 

خاصة بالدورة 

 (1)املحاسبة  
 النوعية

 فوائد وعائدات مالية اخرى    660,42 27  660,42 27 985,24 179

 استردادات مالية تنقالت تكايف     

 ( III) مجموع       660,42 27  660,42 27 985,24 179

  تكاليف مالية     

 تكاليف الفوائد    

 خسائر الصرف     

 تكاليف مالية أخرى     

 مخصصات مالية    

 ( IV) مجموع          

 (III-IV)                 النتيجة املالية   660,42 27 985,24 179

          النتيجة الجارية   878,25 726 8- 815,69 349 9 -

 جارية   عائدات غير    

 عائدات التنازالت عن الاصول الثابتة  741,66 163  741,66 163 000,00 28

 اعانات التوازن     

 استردادات من اعانات الاستثمار 112,38 668 3  112,38 668 3 715,09 225 3

 عائدات غير جارية اخرى  283,22 63 862,34 7 145,56 71 904,08 79

 تنقالت تكاليف: استردادات غير جارية     

 ( VI)  مجموع 137,26 895 3 862,34 7 999,60 902 3 619,17 333 3

 تكاليف غير جارية    

 قسم صافية من استهالك ألاصول الثابتة املتنازل  239,23 173  239,23 173 

 إعانات ممنوحة    

 تكاليف غير جارية أخرى  042,21 21 201,13 243,34 21 919,47 13

 مخصصات غير جارية لالستهالكات     

 VII) (مجموع 281,44 194 201,13 482,57 194 919,47 13

 النتيجة غير الجارية    517,03 708 3 699,70 319 3

 نتيجة قبل الضرائب    361,22 018 5- 115,99 030 6-

 الضرائب على النتائج   631,00 107 486,00 99

 - 6 129 601,99  -5 125 992,22    النتيجة الصافية 

 مجموعة العائدات   739,59 359 25 908,90 150 23

 مجموع التكاليف   731,81 485 30 510,89 280 29

-6 129 601,99 -5 125 992,22   
مجموع –مجموع العائدات )النتيجة الصافية 

 (التكاليف
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ويتمحور هذا البرنامج على تنفيذ العمليات  0201-0209في إطار تنزيل برنامج العمل الثالثي  0209يندرج برنامج عمل 

 :التالية

 التعمير التي توجد قيد الدراسة تحيين واستصدار وثائق 1- 

على تسريع مسطرة الدراسة و املصادقة على تصميم تهيئة جماعة  0209ستعمل الوكالة الحضرية لوجدة خالل سنة  

عين بني مطهر وجزء من بني مطهر بإقليم جرادة وتصاميم نمو مراكز معتركة وأنوال بإقليم فجيج  ومركز جماعة اوالد سيدي 

ليم جرادة وكذا تسريع دراسة تصاميم تهيئة جماعات لعتامنة ورسالن وفزوان وبوغريبة بإقليم بركان، وتصميم عبد الحاكم بإق

 . نمو مركز العاطف أوالد ادمحم بإقليم تاوريرت

 .موازاة مع ذلك، ستعمل على تسريع مسطرة  الدراسة واملصادقة  على  املخطط املديري للتهيئة العمرانية إلقليم بركان

 . ستعمل على إعداد دراسة جديدة، حيث يتعلق ألامر بتحيين تصميم تهيئة بركان الكبرى  كما

 .2221و الجدول التالي يوضح بالتفصيل برنامج العمل والكلفة لسنة           

 الوثيقة الجماعة املعنية العمالة أو إلاقليم
إلاجمالية    الكلفة

 (مليون درهم)
 املهام املزمع إنجازها

 بركان

(05) 

جماعة مكونة لتراب  90

 إقليم بركان
 املصادقة 1.0 املخطط املديري للتهيئة العمرانية

 اللجنة التقنية املحلية 2.0 تصميم تهيئة لعثامنة

 اللجنة التقنية املحلية  2.0 تصميم تهيئة بوغريبة

 اللجنة التقنية املحلية  2.0 تصميم تهيئة رسالن

 اللجنة التقنية املحلية  2.0 تصميم تهيئة فزوان

 الانطالقة 9 تصميم تهيئة بركان الكبرى 

 تاوريرت

21 

العاطف   

 أوالد ادمحم
 املشاورات القانونية  2.1 تصميم نمو

 جرادة

22 

عين بني مطهر  وجزء من 

 بني مطهر 
 املصادقة 2.0 تصميم تهيئة

 املصادقة 2.1 تصميم نمو أوالد سيدي عبد الحاكم

 فجيج

22 

 املصادقة 2.000 تصميم نمو أنوال

 املصادقة  2.0 تصميم نمو معتركة

 

 تتبع وتأطير مشاريع التجديد والتأهيل الحضري للمدن -2

تتبع وتأطير مشاريع التجديد والتأهيل الحضري والتي من شانها الارتقاء الحضري باملدن و املراكز التابعة لنفوذها  -

 اشراعة وتافوغالت و زكزل وتاوريرت والعيون سيدي ملوك وعين بني مطهربركان وسيدي سليمان : الترابي

 مواصلة عملية تقويم السكن الناقص التجهيز  -3

 تصميم تقويمي موزعة على النفوذ الترابي للوكالة  10إعداد  -
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 مواكبة الدراسات املعمارية واملشهدية -4

 الرابط بين وجدة والحدود املغربية الجزائريةالدراسة التعميرية والهندسية واملشهدية للمحور الطرقي  -

 الدراسة املشهدية لواد شراعة وروافده ببركان الكبرى  -

 الدراسة املتعلقة بتصميم التجديد الحضري لشارع دمحم الخامس بمدينة وجدة -

 الدراسة املتعلقة برد الاعتبار للنسيج العتيق بمدينة دبدو  -

 لم القرويامليثاق الهندس ي واملشهدي للبناء بالعا -

افية الوطنية والجهوية واملحلية -0  مواكبة الدراسات الاستشر

 املخطط الوطني للشبكة الحضرية -

 البرنامج الوطني لتنمية  املراكز الصاعدة -

 إلاستراتيجية الوطنية للتجديد الحضري  -

 إلاستراتيجية الوطنية إلنعاش تنافسية املدن الصغرى  -

 عداد الترابالدراسة املتعلقة باملخطط الجهوي إل  -

 املخطط الجهوي لتنمية جهة الشرق  -

 املخطط التنموي املندمج إلقليم جرادة -

 املخطط التنموي املندمج إلقليم تاوريرت  -

  خريطة القابلية للتعمير بإقليم بركان -

 مواكبة وتأطير الدراسات القطاعية -5

 الدراسات املرتبطة بالفيضانات  -

  السير والجوالن -

 بالتنمية املستدامةالدراسات املرتبطة  -

 مواصلة ورش التحديث إلاداري   -0

 استكمال بناء  املقر الجديد للوكالة الحضرية لوجدة  -

 باالنتقال إلى الصيغة املرتبطة بتدبير املخاطر ISOتطوير نظام الجودة  -

 مواكبة ورش التحول الرقمي لإلدارة -

  استكمال الدراسة املتعلقة باألرشيف إلاداري  -

 املعلومات الجغرافية نظام -
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 إعداد الصور  الجوية والفتوغرامترية وتصاميم املسح الطبوغرافي -0

 .استكمال التغطية بالصور الجوية الحديثة وذلك بغية  التحيين املستمر لوثائق التعمير املنتهية الصالحية -

  مواكبة تشجيع الاستثمار -2

لي املشاريع من خالل الحرص على التنفيذ ألامثل ملقتضيات مواكبة الجماعات الترابية وكذا املستثمرين وحام  -

 .ضابط البناء العام وعبر الدراسة القبلية للمشاريع
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يندرج برنامج العمل الثالثي للوكالة الحضرية لوجدة في إطار تنفيذ ألاهداف الكبرى املتمثلة في استمرارية تحيين  التغطية 

مواكبة الدراسات بوثائق التعمير والوثائق املرجعية، و مواصلة تأطير وإنجاز الدراسات املشهدية واملعمارية فضال عن 

 .الاستشرافية وإلاستراتيجية الوطنية، الجهوية واملحلية، باإلضافة إلى مواصلة ورش التحديث إلاداري 

 :ويرتكز هذا البرنامج على املحاور التالية

 تحيين التغطية بوثائق التعمير؛ -

 إعداد تصاميم التقويم؛ -

 تأطير ومواكبة الدراسات املعمارية واملشهدية؛  -

افية والقطاعية؛مواكبة ا -  لدراسات الاستشر

 .واكبة ورش التحديث إلاداري         -      

 تحيين التغطية بوثائق التعمير 1- 

على تسريع استصدار الدراسات التي هي في طور الانجاز واملصادقة  0201-0209ستعمل الوكالة خالل الفترة املمتدة من 

 .وثيقة 90دها وتحيين الوثائق املنتهية الصالحية والبالغ عد

 وثائق 20  :إقليم بركان 

 املخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية إلقليم بركان  -

 .تصاميم تهيئة بركان الكبرى ومراكز الجماعات الترابية بوغريبة وفزوان ورسالن والشويحية ولعتامنة -

 وثيقتين :إقليم تاوريرت 

 .تصميم نمو مركز جماعة لكطيطر -

 . تصميم نمو العاطف أوالد ادمحم  -

 وثائق 24: إقليم جرادة 

 تصميم تهيئة عين بني مطهر وجزء من بني مطهر   -

 تصميمي نمو مركزي جماعتي أوالد سيدي عبد الحاكم وملريجة -

 تصميم تهيئة جرادة العوينات -

 تصميم تهيئة جماعة  كنفودة -

 وثائق 22 :إقليم فكيك 

 تصميمي نمو مركز جماعة معتركة و مركز أنوال       -      
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 مواصلة عملية تقويم السكن الناقص التجهيز2- 

تصميما تقويميا في  02تواصل الوكالة الحضرية لوجدة عملية تقويم وضعية ألاحياء ناقصة التجهيز بإنجاز سنوي ل 

 .وتاوريرت وجرادة وفكيكأنكاد وأقاليم بركان -إطار شراكة مع الفرقاء في كل من عمالة وجدة

 مواكبة  املشاريع الحضرية  للمدن و املراكز الصاعدة 3- 

ستواصل الوكالة الحضرية لوجدة خالل هذه الفترة  مواكبة برامج التأهيل والتهيئة الحضرية الرامية إلى الرفع من 

 . جاذبية املجال وتحسين ظروف عيش املواطنين

 شهديةتاطير الدراسات املعمارية وامل -4

 :ستواصل الوكالة الحضرية لوجدة خالل هذه الفترة تتبع وتأطير ست  دراسات هي كالتالي

الدراسة التعميرية والهندسية واملشهدية للمحور الطرقي الرابط بين وجدة والحدود املغربية  -

 الجزائرية ؛

 الدراسة املشهدية لواد شراعة وروافده ببركان الكبرى ؛ -

 يم التجديد الحضري لشارع دمحم الخامس بمدينة وجدة ؛الدراسة املتعلقة بتصم -

 الدراسة املتعلقة برد الاعتبار للنسيج العتيق بمدينة دبدو ؛ -

 .امليثاق الهندس ي واملشهدي للبناء بالعالم القروي -

افية الوطنية  -5  والجهوية واملحلية مواكبة وتأطير والدراسات  التنموية الاستشر
 ضريةاملخطط الوطني للشبكة الح

 البرنامج الوطني لتنمية  املراكز الصاعدة -

 إلاستراتيجية الوطنية للتجديد الحضري  -

 إلاستراتيجية الوطنية إلنعاش تنافسية املدن الصغرى  -

 الدراسة املتعلقة باملخطط الجهوي إلعداد التراب -

 املخطط الجهوي لتنمية جهة الشرق  -

 املخطط التنموي املندمج إلقليم جرادة -

 وي املندمج إلقليم تاوريرت املخطط التنم -

 خريطة القابلية للتعمير بإقليم بركان  -

 مواكبة وتأطير الدراسات القطاعية -5

 الدراسات املرتبطة بالفيضانات  -

  السير والجوالن -
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 الدراسات املرتبطة بالتنمية املستدامة -

 مواصلة ورش التحديث إلاداري  -0

التحديث إلاداري، عبر تعزيز آليات الحكامة الجيدة والتدبير الالمادي كما ستواصل الوكالة الحضرية انخراطها في ورش 

 :للمساطر، حيث سيتم في هذا إلاطار 

 .0290نسخة  ISOنظام الجودة تعزيز  -

 .مواكبة ورش التحول الرقمي لإلدارة -

 .تعزيز النظم املعلوماتية للمؤسسة -

 .تأهيل منظومة التواصل املؤسساتي -
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  22212221ميزانية سنة ميزانية سنة   مشروعمشروع

في ظل الظرفية الاقتصادية الوطنية الاستثنائية الناتجة عن تفش ي فيروس كورونا، وتنفيذا ملنشور السيد رئيس الحكومة 

، يندرج 0201-0209واملتعلق بتحيين املقترحات املتعلقة بالبرمجة امليزانيتية لسنوات  0202يوليوز  29الصادر في  0202/ 1عدد 

وفق مقاربة ترتكز على ضمان النجاعة في استغالل املوارد  0209ميزانية الوكالة الحضرية لوجدة برسم سنة إعداد مشروع 

تماشيا مع ما يفرضه سياق جائحة فيروس كورونا، وذلك وفق تبويب ميزانياتي يحدد  وتغطية النفقات الضرورية وذات ألاولوية

 .  0201-0209البرامج واملشاريع املبرمجة لسنوات 

وتهدف هذه البرمجة إلى الرفع من نجاعة املؤسسة وتركيز أنشطتها ذات ألاولوية وتحسين حكامتها وعقلنة تدبيرها من 

جالية وإرساء ملتوخي العدالة ا و جاالتالفوارق التنموية بين امل تقليصتوجيه برامجها نحو و كذا ألاجل الرفع من فعاليتها، 

 : من خالل ترسيخ استراتيجية التنمية الجهويةوتيسير و   ستدامةملمقومات التنمية ا

 ؛تشجيع الاستثمار -

 ؛الدعم واملواكبة لالستراتيجيات والبرامج القطاعية -

 ؛إعادة هيكلة أحياء السكن غير القانوني والتأهيل الحضري  -

 ؛تحديث إلادارة  من خالل تعزيز مسار التحول الرقمي -

 ؛ فعالية ومردودية املرفق العامتحسين عالقة الوكالة مع محيطها والرفع من  -

 .إعتماد مبادئ التعمير املستدام في إعداد وثائق التعمير  -

-  

   0201-0200-0209مشروع ميزانية الوكالة الحضرية لوجدة برسم سنوات 

 ميزانية التسيير

 النفقات البرنامج الرمز

 الاعتمادات املتوقعة

2021 2022 2023 

522 
والهندسة  التعمير

 املعمارية
 350,00 142 30 000,00 707 28 000,00 340 26 نفقات املستخدمين

 دعم وخدمات متعددة 512
   مصاريف املعدات 

 واملصاريف املختلفة
8 069 677,07 8 586 560,00 9 015 889,00 

 239,00 158 39 560,00 293 37 677,07 409 34 املجموع
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، والتي تمت مناقشة خطوطها العريضة مع 2021ويقدر إجمالي حجم مشروع ميزانية الوكالة الحضرية برسم سنة 

 : درهم موزعة كما يلي  373,24 843 39 بما مجموعه  ، مصالح وزارة املالية

 موزعة كما يلي % 87,5درهم  أي بنسبة  187,22 865 34 نفقات التسيير:  

 ؛درهم   000,00 340 26  : نفقات املستخدمين 

 ؛درهم 677,07 069 8 :نفقات املعدات واملصاريف املختلفة 

  درهم 510,15 455  : مصاريف باقي دفعها برسم ميزانية التسيير. 

 موزعة كما يلي % 12,5درهم أي بنسبة     02, 186 978 4 :نفقات الاستثمار: 

 ؛ درهم  000,00 748 :التعمير والهندسة املعمارية دراسات 

  درهم    00,00 400 : تعددة املخدمات الدعم و البرنامج. 

  درهم    186,02 830 3 : مصاريف باقي دفعها برسم ميزانية الاستثمار. 

 : 2021ويستعرض الجدول التالي بشكل موجز المداخيل والنفقات المتوقعة برسم السنة المالية 

 النفقات املداخيل

 الاعتماد املفتوح التسمية الاعتماد املفتوح التسمية

 677,07 409 34 نفقات التسيير 373,24 308 6 2020دجنبر  19الرصيد لدى الخزينة في 

 000,00 148 1 نفقات الاستثمار 000,00 477 7 مداخيل ذاتية متوقعة

 696,17 285 4 2020سنة   الباقي دفعه برسم 000,00 000 20 الدعم املتوقع برسم ميزانية التسيير

   000,00 000 3 الدعم املتوقع برسم ميزانية الاستثمار

   000,00 690 2 لالستثمار  تكميلي دعم

   000,00 368 مساهمة الشركاء

 373,24 843 39 مجموع مصاريف التسيير والتجهيز 373,24 843 39 مجموع املداخيل

 ميزانية الاستثمار

 البرنامج الرمز
 الاعتمادات املتوقعة

2021 2022 2023 

 000,00 000 4 000,00 500 3 000,00 748 التعمير والهندسة املعمارية 602

 000,00 500 4 000,00 700 3 00,00 400 دعم وخدمات متعددة 610

 000,00 500 8 000,00 200 7 000,00 148 1 املجموع

 239,00 658 47 560,00 493 44 373,24 843 39 مجموع ميزانية التسيير والاستثمار
















