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  تقديم عامتقديم عام

فدددددددددددي ةرفيدددددددددددة سياسدددددددددددية   ينددددددددددددرج انعقددددددددددداد املجلدددددددددددس إلاداري للوكالدددددددددددة الحضدددددددددددرية لوجددددددددددددة فدددددددددددي دورتددددددددددد  الواحددددددددددددة والعشدددددددددددرين  

الاسددددددددتحقاقات  إجددددددددراء بالدنددددددددا  فدددددددديناحيددددددددة السياسددددددددية  فددددددددي نجدددددددداح حيددددددددت يتجلددددددددى هددددددددذا التميددددددددز مددددددددن ال، متميددددددددزة واقتصددددددددادية  ووبائيددددددددة

 كمدددددددا جددددددداء فدددددددي خطددددددداب جاللدددددددة امللددددددد فدددددددي الوقدددددددت الدددددددذي يدشدددددددن فيددددددد  املغدددددددرب،  8583فدددددددي الثدددددددامن مدددددددن أكتدددددددوبر  الشددددددداملة الانتخابيدددددددة

ديددددددددددة  مرحلدددددددددة ج" ،بمناسدددددددددبة افتتددددددددداح الددددددددددورة ألاولدددددددددى مدددددددددن السدددددددددنة التشدددددددددريعية ألاولدددددددددى مدددددددددن الواليدددددددددة الحاديدددددددددة عشدددددددددر  دمحم السدددددددددادس

وكددددددددددذا   ".ولويددددددددددات الاسدددددددددةراتيجية ملواصددددددددددلة مسددددددددديرة التنميددددددددددة ومواجهددددددددددة التحدددددددددديات الخارجيددددددددددةتقتضددددددددد ي تضددددددددددافر الجهدددددددددود حددددددددددول ألا 

 .ضايا السيادة  في مختلف أبعادها الصحية والطاقية والصناعية والغذائيةقتعزيز مكانة املغرب وتحصين 

تميددددددددزت بنجدددددددداح بالدنددددددددا فددددددددي تدددددددددبير ألازمددددددددة الوبائيددددددددة  اصددددددددةوصددددددددحية خ وبائيددددددددةفددددددددي ةرفيددددددددة الدددددددددورة كمددددددددا يددددددددأتي انعقدددددددداد هددددددددذه    

، وهدددددددو مدددددددا 32-لحملدددددددة الوطنيدددددددة للتلقددددددديي ضدددددددد جائحدددددددة كوروندددددددا كوفيدددددددداإطدددددددال   ومواصدددددددلة إنعددددددداي الاقتصددددددداد الدددددددوطني مدددددددن خدددددددالل

وقدددددددد حققندددددددا والحمدددددددد ف، الكثيدددددددر مدددددددن املكاسدددددددب، فدددددددي حمايدددددددة صدددددددحة املدددددددواطنين، "فدددددددي خطابددددددد  أكدددددددده صددددددداحب الجاللدددددددة نصدددددددره   

الانتعاشدددددددددددة لالقتصددددددددددداد الانطالقدددددددددددة و  بإعدددددددددددادةهدددددددددددذه الظرفيدددددددددددة  كمدددددددددددا تميدددددددددددزت " . م الددددددددددددعم للقطاعدددددددددددات والفئدددددددددددات املتضدددددددددددررةوتقددددددددددددي

يدددددددددر املسدددددددددبوقة لجائحدددددددددة كورونادددددددددد وتدددددددددي كلهدددددددددا مؤشدددددددددرات حسدددددددددب جاللتددددددددد  تبعددددددددد  علدددددددددى التفدددددددددا ل  علدددددددددى الدددددددددر م مدددددددددن آلاثدددددددددار الدددددددددوطني 

 .ملبادرة لدى الفاعلين الاقتصاديين واملستثمرينالثقة  عند املواطنين وألاسر وتقوية روح ا وألامل و على تعزيز 

تبنتهدددددددددا وزارة  ة إلاقدددددددددالع التدددددددددي طدددددددددبلدددددددددورة خ تنددددددددددرج هدددددددددذه الددددددددددورة كدددددددددذل  فدددددددددي إطدددددددددار انخدددددددددرا  الوكالدددددددددة الحضدددددددددرية فدددددددددي كمددددددددا       

 الانطالقدددددددددة والانتعاشدددددددددة لقطددددددددداع التعميدددددددددر علدددددددددى اعتبددددددددداره إلعدددددددددادةإعدددددددددداد الةدددددددددراب الدددددددددوطني والتعميدددددددددر وإلاسدددددددددكان وسياسدددددددددة املديندددددددددة 

 فددددددددي إطددددددددار ت زبددددددددلكمددددددددا تندددددددددرج  ، ل وإنتدددددددداج ال ددددددددروةومجدددددددداال لتددددددددوفير فددددددددر  الشددددددددغلالقتصدددددددداد الددددددددوطني  ألاساسددددددددية رافعددددددددةالقدددددددداطرة و ال

مسدددددددددتدامة وقدددددددددادرة  وخاصدددددددددة فدددددددددي شدددددددددق  املتعلدددددددددق بخلدددددددددق مجددددددددداالت ترابيدددددددددة  "8514مغدددددددددرب"النمدددددددددوذج التنمدددددددددوي الجديدددددددددد  مخرجدددددددددات

  اسدددددددددددةراتيجية الكبدددددددددددرى  واملتمثلدددددددددددة فدددددددددددي العمدددددددددددل علدددددددددددى انبثدددددددددددعلدددددددددددى التكيدددددددددددف كفضددددددددددداءات لةرسدددددددددددي  التنميدددددددددددة  وتحقيدددددددددددق الخيدددددددددددارات الا 

تكريسددددددددددددددا للمكانددددددددددددددة املركزيددددددددددددددة للجهددددددددددددددات باعتبارهددددددددددددددا مصدددددددددددددددرا لخلددددددددددددددق ال ددددددددددددددروات املاديددددددددددددددة والالماديددددددددددددددة والنبثددددددددددددددا   الجهددددددددددددددات  بمغددددددددددددددر 

وضددددددددددمان إعددددددددددادة تنظدددددددددديم متجدددددددددددد للمسددددددددددتويات الةرابيددددددددددة وتشددددددددددجيع ديموقراطيددددددددددة تشدددددددددداركية وترسددددددددددي  مبددددددددددادئ اسددددددددددتدامة املددددددددددوارد ،

تيسدددددددير تهيئدددددددة مندمجدددددددة للمجددددددداالت فضدددددددال عدددددددن ات العموميدددددددة سددددددداملدددددددواطن فدددددددي صدددددددلب السيا عار تنطددددددديم ترابدددددددي يضدددددددطدددددددا فدددددددي إترابطهددددددد

الحفددددددددداا علدددددددددى املدددددددددوارد الطبيعيدددددددددة وتقويدددددددددة مدددددددددع  الةرابيددددددددة وتحسدددددددددين السدددددددددكن وإطدددددددددار العدددددددددي  وتعزيدددددددددز الدددددددددربط بالشددددددددبكات والتنقدددددددددل 

ا هددددددالحفدددددداا علددددددى املددددددوارد املائيددددددة مددددددن خددددددالل تثمددددددين أفضددددددل ل ويددددددرات املناخيددددددة غقدددددددرات الصددددددمود لدددددددى املجدددددداالت الةرابيددددددة أمددددددا  الت

 .لةبوتدبير أك ر صرامة لندرتها لفائدة ألاجيال الحالية واملق

وفدددددددددددي هدددددددددددذا التوقيدددددددددددت الخدددددددددددا  الدددددددددددذي إن انعقددددددددددداد املجلدددددددددددس إلاداري للوكالدددددددددددة الحضدددددددددددرية لوجددددددددددددة فدددددددددددي دورتددددددددددد  الحاليدددددددددددة       

نتخبددددددددة  ليعددددددددد مناسددددددددبة متميددددددددزة  للعمددددددددل جنبددددددددا إلددددددددى جنددددددددب مددددددددع فرقدددددددداء يةددددددددزامن مددددددددع بدايددددددددة السددددددددنة ألاولددددددددى مددددددددن عمددددددددل املؤسسددددددددات امل

الوكالدددددددددددة الحضدددددددددددرية لتحقيدددددددددددق ألاهدددددددددددداف وبلدددددددددددورة التوجهدددددددددددات الحكوميدددددددددددة  الكبدددددددددددرى لقطددددددددددداع التعميدددددددددددر فدددددددددددي إطدددددددددددار تنددددددددددداعم تدددددددددددا  مدددددددددددع 

إرسدددددددداء إطددددددددار مرجعددددددددي لتأهيددددددددل مجدددددددداالت تنافسددددددددية ومسددددددددتدامة  ووضددددددددع مرتكددددددددزات توجهددددددددات إعددددددددداد الةددددددددراب الددددددددوطني وذلدددددددد  بغيددددددددة 

ميددددددددددددر مددددددددددددرن وعمليدددددددددددداتي وبلددددددددددددورة تدددددددددددددبير حضددددددددددددري محفددددددددددددز لالسددددددددددددتثمار والاسددددددددددددتدامة وتحسددددددددددددين الحكامددددددددددددة الةرابيددددددددددددة والرفددددددددددددع مددددددددددددن لتع

تحسدددددددددين ةدددددددددروف العدددددددددي  وتقلددددددددديص الفدددددددددوار  والدددددددددتحكم فدددددددددي املخددددددددداطر وتعزيدددددددددز و تنافسدددددددددية الاقتصددددددددداد القدددددددددروي وتنويدددددددددع أنشدددددددددطت  

   .روي والحضري بين املجالين الق بطالطبقة املتوسطة بالعالم القروي مع تقوية الروا

ت دمدددددددددن التدددددددددداعيات السدددددددددلبية لجائجدددددددددة كوروندددددددددا علدددددددددى جميدددددددددع املسدددددددددتويات، فقدددددددددد  دددددددددومدددددددددن هدددددددددذا املنطلدددددددددق، وعلدددددددددى الدددددددددر م    
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 بضددددددددرورة بدددددددددل املزيددددددددد مددددددددن الجهددددددددود لضددددددددمان اسددددددددتمرارية تقددددددددديم الخدددددددددماتلوجدددددددددة  جائحددددددددة الشددددددددعور لدددددددددى الوكالددددددددة الحضددددددددريةال

 ، كمدددددددددا أةهدددددددددرت أهميدددددددددةة املفروضددددددددة مدددددددددن طدددددددددرف السدددددددددلطات العموميدددددددددةفددددددددي إطدددددددددار الاحةدددددددددرا  التدددددددددا  لإلجدددددددددراءات الصدددددددددحية والحاجزيددددددددد

 .الدورة الاقتصادية والرقميات  كرافعة ضرورية الستمرارية عمل املرافق العمومية 

علددددددددى مواصددددددددلة تحولهددددددددا الرقمددددددددي مددددددددن خددددددددالل  8583وفددددددددي هددددددددذا إلاطددددددددار، حرصددددددددت الوكالددددددددة الحضددددددددرية لوجدددددددددة خددددددددالل سددددددددنة   

وتتبددددددددددع الدراسدددددددددددات واملخططددددددددددات الاستشددددددددددرافية املتعلقددددددددددة بإعددددددددددداد الةددددددددددراب الدددددددددددوطني  كمددددددددددا واصددددددددددلت مواكبددددددددددة   رقمنددددددددددة خدددددددددددماتها،  

، فضدددددددددال عدددددددددن تحيدددددددددين ملواكبدددددددددة الجهويدددددددددة املتقدمدددددددددة ةفدددددددددي إطدددددددددار مقاربدددددددددة شدددددددددمولية ومندمجددددددددد نظدددددددددرا لتقاطعهدددددددددا مدددددددددع وثدددددددددائق التعميدددددددددر

هندسدددددددددية وإعطددددددددداء ألاولويدددددددددة  وثدددددددددائق التعميدددددددددر املنتهيدددددددددة الصدددددددددالحية ومواكبدددددددددة املجددددددددداالت القرويدددددددددة عبدددددددددر تقدددددددددديم املواكبدددددددددة التقنيدددددددددة وال

فددددددي نفدددددددس الوقدددددددت كرسدددددددت . لتنميددددددة املراكدددددددز الصددددددداعدة  مدددددددع الحفدددددداا علدددددددى املدددددددورو  الثقدددددددافي وتطددددددويره والاعتنددددددداء باملجددددددداالت الهشدددددددة

ةراحيدددددددددددة فدددددددددددي خدمدددددددددددة الشدددددددددددركاء املحليدددددددددددين والجهدددددددددددويين فدددددددددددي ميدددددددددددداني التعميدددددددددددر قوة اقدددددددددددهدددددددددددذه املؤسسدددددددددددة  جهودهدددددددددددا لتعزيدددددددددددز  دورهدددددددددددا ك

ر  علدددددددددددى تحسدددددددددددين الخددددددددددددمات املقدمدددددددددددة لفائددددددددددددة  مرتفق هدددددددددددا  فدددددددددددي إطدددددددددددار مقاربدددددددددددة تتدددددددددددو ى الجدددددددددددودة والهندسدددددددددددة املجاليدددددددددددة مدددددددددددع الحددددددددددد

    . والشراكة وتسهيل الولوج إلى املعلومةوتعتمد على مبادئ الانفتاح والقرب 

  :املجاالت التالية 8583الت الوكالة الحضرية لوجدة خالل سنة خفقد شملت تدوفي هذا الصدد، 

 ؛الجهوي و الوطني ذات البعد فيةاستشر مواكبة الدراسات الا  -1

 ؛التخطيط العمراني واملجالي  -0

 ؛تحفيز الاستثمارو التدبير الحضري -2

 ؛مواكبة املجاالت القروية -2

 . الحكامة املؤسساتيةتقوية  -1

ملبددددددددددددددادئ وتجسددددددددددددديدا  وفدددددددددددددي هددددددددددددددذا السددددددددددددديا ، لشددددددددددددددكل اجتمددددددددددددداع املجلددددددددددددددس إلاداري للوكالدددددددددددددة الحضددددددددددددددرية لوجددددددددددددددة تكريسددددددددددددددا     

دددددددددددداالت  3221شدددددددددددددتنبر  35الصددددددددددددداددر بتددددددددددددداري   21-43-3ف رقدددددددددددددم كما يدددددددددددددنص علدددددددددددددى ذلددددددددددددد  الظهيدددددددددددددر الشدددددددددددددريمدددددددددددددةالحكا املحدددددددددددددد  للوكد

وكددددددددددذل   8583، كمددددددددددا لشدددددددددكل مناسددددددددددبة ألعضدددددددددداء املجلدددددددددس إلاداري لتقيدددددددددديم حصددددددددديلة الوكالددددددددددة الحضددددددددددرية خدددددددددالل سددددددددددنة الحضدددددددددرية

 .فرصة القةراح ما من شأن  تقويم النواقص التي يمكن أن تعةري هذه الحصيلة

كددددددن قبدددددددل ذلددددددد  ال بدددددددد مدددددددن اسددددددتعران أهدددددددم مؤشدددددددرات ألاداء والتدددددددي تبقددددددد  علددددددى الدددددددر م مدددددددن تدددددددداعيات الجائحدددددددة مؤشدددددددرات ل

دالددددددددددددة تعكددددددددددددس طجددددددددددددم املجهددددددددددددودات املبذولددددددددددددة مددددددددددددن طددددددددددددرف الوكالددددددددددددة الحضددددددددددددرية لوجدددددددددددددة بمعيددددددددددددة فرقا هددددددددددددا، كمددددددددددددا تعكددددددددددددس النتددددددددددددائج 

 :تتمثل هذه املؤشرات فيما يلي إلايجابية لخطة إلاقالع  وإعادة الانطالقة  لقطاعي التعمير والبناء، حي 

 22% هكتدددددددددددددار 33555قدددددددددددددرت ب  مسدددددددددددداحة إجماليددددددددددددة مفتوحددددددددددددة للتعميددددددددددددرو  ،كنسددددددددددددبة تغطيددددددددددددة بوثددددددددددددائق التعميددددددددددددر 

 ؛كمساحة تتم تهيئتها

 33  مديندددددددددة كبدددددددددرى ومتوسدددددددددطة تتدددددددددوفر علدددددددددى  33مغطددددددددداة  بوثدددددددددائق التعميدددددددددر، م هدددددددددا  32جماعدددددددددة ترابيدددددددددة مدددددددددن أصدددددددددل

  ؛سارية املفعول  تصاميم تهيئة مصاد  عل ها

 3555  ملددددددددددف بالعددددددددددالم القددددددددددروي وبنسددددددددددبة موافقددددددددددة فاقددددددددددت  3455كمعدددددددددددل سددددددددددنوي للملفددددددددددات املدروسددددددددددة بمعدددددددددددل

 مليار درهم؛ 4وبمبلغ استثماري قدرب   24%

 383 345555هكتددددددددار وبسدددددددداكنة فاقدددددددددت  355تصددددددددميم تقددددددددويم منجددددددددز إلدددددددددى  ايددددددددة اليددددددددو  علددددددددى مسددددددددداحة قدددددددددرت ب 

 نسمة؛
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 35  منصات رقمية؛ 53خدمات رقمية على الخط و 

 31  ملحقات للوكالة؛ 53لجان عاملية و 54شبابي  وحيدة و 1بنية للقرب م ها 

 15  إقليميدددددددددددددة وجهويدددددددددددددة ووطنيدددددددددددددة مرتبطدددددددددددددة بإعدددددددددددددداد الةدددددددددددددراب الدددددددددددددوطني دراسدددددددددددددة استشدددددددددددددرافية وقطاعيدددددددددددددة سدددددددددددددنويا

 ؛والبيئة والاستدامة

 52 مشدددددددداريع كبددددددددرى مهيكلددددددددة منتجددددددددة لل ددددددددروة وفددددددددر  الشددددددددغل كالقطددددددددب التكنولددددددددوجي لوجدددددددددة  والقطددددددددب الفالحددددددددي 

 ؛ ...بركان واملحطة السياحية 

 355  تهم التدبير الحضري  %45للشكايات املعالجة واملدروسة م ها  سنوي  شكاية كمتوسط. 

 

ي واملدددددددددالي ال بدددددددددد مدددددددددن وضدددددددددع أعضددددددددداء املجلدددددددددس إلاداري فدددددددددي صدددددددددورة املجدددددددددال الةرابدددددددددي للوكالدددددددددة التقريدددددددددر ألادبددددددددد تفصددددددددديل وقيدددددددددل 

 . ن حيدددددددد  املددددددددؤهالت التددددددددي يوفرهددددددددا وإلاشددددددددكاليات التددددددددي يطرحهدددددددداالحضددددددددرية لوجدددددددددة مددددددددن حيدددددددد  تقددددددددط القددددددددوة والضددددددددعف وكددددددددذل  مدددددددد
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  املجال الترابي للوكالة الحضرية لوجدة املجال الترابي للوكالة الحضرية لوجدة     

مددددددددن مسدددددددداحة  %23 ألدددددددف كلددددددددم مربدددددددع أي مددددددددا لعدددددددادل  33يمتدددددددد املجددددددددال الةرابدددددددي للوكالددددددددة الحضدددددددرية لوجدددددددددة علدددددددى مسدددددددداحة   

دددددددددان وتدددددددددداوريرت وجددددددددددرادة وفجدددددددددديج، حيدددددددددد  ، وهددددددددددو يضددددددددددم عمالددددددددددة وجدددددددددددة أنجدددددددددداد واقددددددددددا8كلددددددددددم 25315جهددددددددددة الشددددددددددر  البالغددددددددددة  ليم بركد

 .جماعة ترابية ذات طابع قروي 43ضري وحم ها ذات طابع  33جماعة ترابية  32لغطي 

غنددددددددددداه الثقدددددددددددافي بإمكانياتددددددددددد  الطبيعيدددددددددددة والبشددددددددددرية و تنددددددددددوع  مدددددددددددوارده ووبغندددددددددد  املجددددددددددال بامتدددددددددددداده الجغرافدددددددددددي هدددددددددددذا  يتميددددددددددز و    

ل فرصدددددددا حقيقيدددددددة للتطدددددددور، كمدددددددا لعددددددداني هدددددددذا املجدددددددال الةرابدددددددي مدددددددن العديدددددددد مدددددددن ، ممدددددددا لشدددددددكوالحضددددددداري وببنيتددددددد  التحتيدددددددة املهمدددددددة

تسددددددددهر الوكالددددددددة الحضددددددددرية لوجدددددددددة بمعيددددددددة فرقا هددددددددا إلددددددددى تحويلهددددددددا إلددددددددى فددددددددر  إلاشددددددددكاليات وإلاكراهددددددددات ممددددددددا لشددددددددكل نقددددددددط ضددددددددعف 

 .وإمكانيات للتطور و للتنمية في عمليات التخطيط والاستشراف العمراني واملجالي 

 قوة مظاهر ال: أوال  

 ال بمبادرة ملكية سامية طموحةجم

 8551مددددددددددارس  32شددددددددددكلت املبددددددددددادرة امللكيددددددددددة السددددددددددامية التددددددددددي أعلددددددددددن ع هددددددددددا صدددددددددداحب الجاللددددددددددة امللدددددددددد  دمحم السددددددددددادس بتدددددددددداري    

العديددددددددد مددددددددن  ديناميددددددددة تنمويددددددددة شددددددددملت إطددددددددال عرفددددددددت الجهددددددددة منددددددددذ ذلدددددددد  الحددددددددين جهددددددددة الشددددددددر ، حيدددددددد  لتنميددددددددة خارطددددددددة الطريددددددددق 

زيددددددددددارة  83كمددددددددددا حظيددددددددددت الجهددددددددددة ب. همددددددددددت امليددددددددددادين الاقتصددددددددددادية والاجتماعيددددددددددة واملجاليددددددددددةكبددددددددددرى، الع شددددددددددارياملهيكلددددددددددة و ألاوراي امل

شددددددددددكلت الجهددددددددددة  مجدددددددددداال السددددددددددتقطاب الاسددددددددددتثمار حيدددددددددد  منددددددددددذ ذلدددددددددد  الحددددددددددين علددددددددددى املسددددددددددتوى الددددددددددوطني،  تهدددددددددداممددددددددددا عددددددددددزز مكان ملكيددددددددددة

 .مليار درهم 335 الذي ناهزالعمومي 

 

 

 البنية التحتية األساسية والمشاريع المهيكلة بجهة الشرق
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جهددددددددددددددددددددة وفددددددددددددددددددددي هددددددددددددددددددددذا الصدددددددددددددددددددددد، اسددددددددددددددددددددتفادت  

نجدددددددداز بنيددددددددة تحتيددددددددة مهمددددددددة شددددددددملت إ مددددددددنالشددددددددر   

إنجدددددداز ر صددددددعلددددددى سددددددبيل املثددددددال ال الح

فدددددددددددددداس،  -وجدددددددددددددددةالطريددددددددددددددق السدددددددددددددديار  

وخددددددددددددط السددددددددددددكة الحديديددددددددددددة تدددددددددددداوريرت 

النددددددددددددددددددداةور و تهيئدددددددددددددددددددة وتوسدددددددددددددددددددعة مطدددددددددددددددددددار 

وجدددددددددددددددددة أنكدددددددددددددددداد وبنددددددددددددددددداء امليندددددددددددددددداء الةرفي دددددددددددددددددي 

وربدددددددط للسدددددددعيدية، فضدددددددال عدددددددن تثنيدددددددة الطدددددددر  

مددددددددددددن الجهدددددددددددة بمختلدددددددددددف الشدددددددددددبكات، كمدددددددددددا تدددددددددددم 

تنميدددددددددددددددددددددددددددددة الاقتصدددددددددددددددددددددددددددددادية إنجددددددددددددددددددددددددددددداز مشددددددددددددددددددددددددددددداريع ال

 والصددددددددددددناعية والفالحيددددددددددددة والحضددددددددددددرية والسددددددددددددياحية

كالقطدددددددددددددددددددددب التكنولدددددددددددددددددددددوجي بوجدددددددددددددددددددددددة، ، والجامعيدددددددددددددددددددددة

ددددددددددددددان واملحطدددددددددددددددة السدددددددددددددددياحية  والقطدددددددددددددددب الفالحدددددددددددددددي ببركد

للسدددددددددعيدية  ومارتشددددددددديكا و املحطددددددددددة الحراريدددددددددة بجددددددددددرادة 

وألاقطددددددددددداب الحضدددددددددددرية  ومدددددددددددا رافدددددددددددق ذلددددددددددد  مدددددددددددن مشددددددددددداريع تهدددددددددددم 

 . للجهة و يرها من املشاريع املهيكلة تقوية الوةائف الاستشفائية والجامعية

دددددددددان لهددددددددددذه املشدددددددددداريع املهيكلددددددددددة الكبدددددددددرى التددددددددددأثير املباشددددددددددر علددددددددددى تحسددددددددددين إطدددددددددار عددددددددددي  السدددددددددداكنة الجهويددددددددددة، حيدددددددددد      وقدددددددددد كد

سددددددداهمت فدددددددي امتصدددددددا  البطالدددددددة، كمدددددددا مكندددددددت أوراي البنيدددددددة التحتيدددددددة  شدددددددكلت هدددددددذه املشددددددداريع أحواضدددددددا مدددددددوفرة لفدددددددر  الشدددددددغل

اململكددددددددة وبالخددددددددارج ومددددددددن اسددددددددتعادة دور الجهددددددددة الريددددددددادي كمنطقددددددددة عبددددددددور فددددددددي اتجدددددددداه دول البحددددددددر مددددددددن ربددددددددط الجهددددددددة  ببدددددددداقي جهددددددددات 

سددددددديكون لددددددد  ألاثدددددددر إلايجدددددددابي فدددددددي  الدددددددذيو   دددددددرب املتوسدددددددط-نددددددداء النددددددداةور يأك دددددددر بم ، حيددددددد  سددددددديتعزز هدددددددذا الددددددددور ألابددددددديط املتوسدددددددط

  .إعادة تموقع مجال الجهة

حضدددددددددددددري ومشددددددددددددداريع رد الاعتبدددددددددددددار ل ن دددددددددددددجة القديمدددددددددددددة كمدددددددددددددا اسدددددددددددددتفادت الجهدددددددددددددة مدددددددددددددن مشددددددددددددداريع التأهيدددددددددددددل والتجديدددددددددددددد ال   

، و يرهددددددددا مددددددددن املشدددددددداريع الاجتماعيددددددددة والبددددددددرامج الكبددددددددرى كمدددددددددن بدددددددددون صددددددددفيي كالقصددددددددبات والقصددددددددور واملدددددددددن العتيقددددددددة العتيقددددددددةو 

 . للسقو وإعادة إسكان قاطني الدور املهددة بالفيضانات والبنايات آلايلة 

هددددددددة الشددددددددر  بددددددددأربع مددددددددوان  بواجهددددددددة بحريددددددددة علددددددددى جززت البنيددددددددة التحتيددددددددة لوهكددددددددذا وبفضددددددددل املبددددددددادرة امللكيددددددددة السددددددددامية تعدددددددد   

 455مليدددددددددون طدددددددددن مدددددددددن السدددددددددلع و 3.4ب( مدددددددددن الشدددددددددبكة الوطنيدددددددددة %15) كلدددددددددم مدددددددددن السدددددددددك  الحديديدددددددددة 335كلدددددددددم، و 855مسددددددددداحة 

وببنيددددددددة ( مددددددددن الشددددددددكة الوطنيددددددددة %35)كلددددددددم كطريددددددددق سدددددددديار 335كلددددددددم مددددددددن الطددددددددر  م هددددددددا  4433ألددددددددف مسددددددددافر، وبددددددددثال  مطددددددددارات و

 .سرير 1355مصحة خاصة بطاقة استعابية وصلت إلى  88كستشفيات عمومية و 35ئية  مهمة م ها استشفا

  متنوعةوتراثية طبيعية وبشرية  مجال شاسع بمؤهالت

متنوعددددددددددددة تشددددددددددددكل عددددددددددددامال وتراثيددددددددددددة  وبشددددددددددددرية  طبيعيددددددددددددة مددددددددددددؤهالت يزخددددددددددددر املحددددددددددددال الةرابددددددددددددي للوكالددددددددددددة الحضددددددددددددرية لوجدددددددددددددة ب    

 .جهة الشر  لتنمية حقيقيا 

لشددددددددددددكل التنددددددددددددوع الطبيعددددددددددددي الددددددددددددذي لعرفدددددددددددد  هددددددددددددذا املجددددددددددددال فرصددددددددددددة حقيقيددددددددددددة لتنميددددددددددددة جهددددددددددددة مددددددددددددن الناحيددددددددددددة الطبيعيددددددددددددة،  ف   

والبيومناخيدددددة  الطبيعيدددددة يتمثدددددل هدددددذا التندددددوع فدددددي إلامكانيدددددات الطبيعيدددددة املتنوعدددددة والتدددددي تجمدددددع بدددددين تبددددداين ألاوسدددددا  والشدددددر ، 

 ميناء الناظور غرب المتوسط
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 ، (البحر والسهل والجبل والهضاب والواحات ) 

دددددددددان قطبددددددددددا فالحيددددددددددا بامتيدددددددددداز وحوضددددددددددا مهمددددددددددا لتشددددددددددغيل اليددددددددددد العاملددددددددددة فددددددددددي القطدددددددددداع  يجعددددددددددلتريفددددددددددة فسددددددددددهل   مددددددددددن إقلدددددددددديم بركد

، كمدددددددددا لشدددددددددكل سدددددددددهل طافراطدددددددددة بدددددددددإقليم تددددددددداوريرت مجددددددددداال فالحيدددددددددا مسدددددددددتقطبا لليددددددددددد الفالحدددددددددي

 . العاملة

كلددددددددددم  دددددددددددى  855تتعدددددددددددى بحريةإن تددددددددددوفر جهددددددددددة الشددددددددددر  علددددددددددى واجهددددددددددة 

سددددددددياحية بإنجدددددددداز فددددددددة الحيدددددددد  تعددددددددززت الوةيالسددددددددياحة  الجهويددددددددة والوطنيددددددددة، 

ددددددان لهدددددددا  املحطدددددددة السدددددددياحية للسدددددددعيدية ومدددددددا رافقهدددددددا مدددددددن إجدددددددراءات مواكبدددددددة كد

ألاثددددددددر الواقددددددددا علددددددددى تقويددددددددة الاقتصدددددددداد املحلددددددددي والجهددددددددوي، وعلددددددددى التشددددددددغيل 

  .وتشجيع الاستثمار

ليددددددددة بسالسددددددددل جلشددددددددمل املجددددددددال الةرابددددددددي للوكالددددددددة الحضددددددددرية ا مددددددددك  

متنوعددددددددددا مددددددددددن  مجدددددددددداال طبيعيدددددددددداعددددددددددد تي تددددددددددوال سلسددددددددددلة بنددددددددددي زناسددددددددددن مهمددددددددددة ك

تافو الدددددددددددددددددت ) السدددددددددددددددددياحية املسدددددددددددددددددارات حيددددددددددددددددد  املدددددددددددددددددؤهالت الطبيعيدددددددددددددددددة و 

جبدددددددددددددال  سلسدددددددددددددلة كدددددددددددددذل  ، وومشدددددددددددددجعا علدددددددددددددى الاسددددددددددددتقرار (وزكددددددددددددزل 

والنجددددددددددود والهضدددددددددداب   (الغابددددددددددات) الهورسددددددددددت بددددددددددإقليم جددددددددددرادة

  .والواحات بإقليم فجيج (ي الشاسعةعاملرا) العليا
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لجهددددددددددوي الطبيعددددددددددي مددددددددددن تنويددددددددددع الاقتصدددددددددداد ا  التبدددددددددداينوقددددددددددد  مكددددددددددن هددددددددددذا 

هدددددددددددذا  وتقويدددددددددددة وةدددددددددددائف الشدددددددددددبكة الحضدددددددددددرية الجهويدددددددددددة، كمدددددددددددا شدددددددددددكل 

فدددددددددددددي التخطددددددددددددديط الحضدددددددددددددري الدددددددددددددذي  املحددددددددددددددد ألاساسددددددددددددد يالتندددددددددددددوع 

الحفدددددددددداا علددددددددددى  علددددددددددى تسددددددددددعى مددددددددددن خاللدددددددددد  الوكالددددددددددة الحضددددددددددرية

 وةدددددددددددددددائف املددددددددددددددددن واملراكدددددددددددددددزالخوصددددددددددددددديات املحليدددددددددددددددة وتقويدددددددددددددددة 

والحفددددددددددددددددددددداا علدددددددددددددددددددددى املواقدددددددددددددددددددددع ذات ألاهميدددددددددددددددددددددة إلايكولوجبدددددددددددددددددددددة 

 .واقع ألاثرية والتاريخيةملوحماية ا  والبيولوجية

أمدددددددا مدددددددن الناحيدددددددة البشدددددددرية، تقددددددددر سددددددداكنة املجدددددددال 

نسدددددددددددددمة مليدددددددددددددون  3.1الةرابدددددددددددددي للوكالدددددددددددددة الحضدددددددددددددرية لوجددددددددددددددة 

لسددددددددددددددددنة إلاحصدددددددددددددددداء العددددددددددددددددا  للسددددددددددددددددكان والسددددددددددددددددكن   حسددددددددددددددددب

مليدددددددددددددددددددددون نسدددددددددددددددددددددمة كسددددددددددددددددددددداكنة  8.1مدددددددددددددددددددددن أصدددددددددددددددددددددل  8533

م هدددددددددددددددددددا تةركدددددددددددددددددددز شدددددددددددددددددددمال  % 24جهويدددددددددددددددددددة، حدددددددددددددددددددوالي 

 . الجهة

ر، إال وتجدددددددددددددر إلاشدددددددددددددارة فددددددددددددي هدددددددددددددذا إلاطدددددددددددددا 

مدددددددددددددددن سددددددددددددددداكنة املجدددددددددددددددال  مليدددددددددددددددون نسدددددددددددددددمة 3.3أن 

مدددددددن أصدددددددل  امديندددددددة ومركدددددددز  43تقطدددددددن ب  الةرابدددددددي للوكالدددددددة الحضدددددددرية

 315حدددددددددوالي  مقابدددددددددل 8كلدددددددددمألدددددددددف  83علدددددددددى مسددددددددداحة ال تتعددددددددددى  32

  .8ألف كلم  41ألف نسمة على مساحة 

سددددددددداكنة شدددددددددابة وفدددددددددي مدددددددددن ال %34حيددددددددد  أن  ،محدددددددددددا مهمدددددددددا لتنميدددددددددة الجهدددددددددة رافي الدددددددددوزن الدددددددددديمو  اذبقددددددددددر مدددددددددا لشدددددددددكل هدددددددددو 

، فقددددددددددددد شددددددددددددكل عددددددددددددامال أساسدددددددددددديا  فددددددددددددي تمركددددددددددددز ألانشددددددددددددطة والخدددددددددددددمات واملرافددددددددددددق الكبددددددددددددرى ذات إلاشددددددددددددعاع الجهددددددددددددوي سددددددددددددن النشددددددددددددا 

 .  والوطني بالشمال مما جعل من  قطبا مهما لجذب الساكنة وأحواضا للتشغيل

راثدددددددد  الثقددددددددافي والحضدددددددداري، فددددددددإلى تأمددددددددا علددددددددى املسددددددددتوى الةرالددددددددي، يتميددددددددز املجددددددددال الةرابددددددددي للوكالددددددددة الحضددددددددرية لوجدددددددددة بغندددددددد     

تزخددددددددددددر بمورو هددددددددددددا التدددددددددددداريألاي واملعمدددددددددددداري كاملدينددددددددددددة العتيقددددددددددددة وألاسددددددددددددوار وألابددددددددددددواب  مدينددددددددددددة وجدددددددددددددة التدددددددددددديجانددددددددددددب املدينددددددددددددة ألالفيددددددددددددة 

توجدددددددددد لهدددددددددذا املجدددددددددال العديدددددددددد مدددددددددن القصدددددددددبات التاريخيدددددددددة كقصدددددددددبة السدددددددددعيدبة وتددددددددداوريرت  ،ثر العمرانيدددددددددة املصدددددددددنفةآالقديمدددددددددة واملددددددددد

وقصدددددددبة دبددددددددو وقصدددددددور فجددددددديج وعدددددددين الشدددددددعير وبوعندددددددان وبندددددددي تجيدددددددت وإلددددددد  و يرهدددددددا مدددددددن املواقددددددددع ذات والعيدددددددون سددددددديدي ملدددددددو  

ألاهميدددددددددددددددددددة التاريخيدددددددددددددددددددة وإلايكولوجيدددددددددددددددددددة كزكدددددددددددددددددددزل 

وتافو الددددددددددت وعددددددددددين الصددددددددددفا 

إلدددددددددددددددددددددددى  يدددددددددددددددددددددددر 

ذلدددددددددددددددددد  مددددددددددددددددددن 

الةدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرا  

 .املبني

ركز الساكنة شمال الجهةتم  
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لشددددددددددكل ثددددددددددروة حقيقيددددددددددة يمكددددددددددن تثمي هددددددددددا واسددددددددددتغاللها لتنميددددددددددة الجهددددددددددة، كمددددددددددا الثقددددددددددافي والحضدددددددددداري  ويشددددددددددكل هددددددددددذا املددددددددددورو 

 . التخطيط العمراني ملا لستوجب  من عمليات الحماية والحفاا ورد الاعتبار نمحددا أساسيا في ميدا

  املجال الترابي للوكالة الحضرية لوجدةإشكاليات : ثانيا 

 حيددددددددددد  أن تعقدددددددددددد، الكبدددددددددددرى  إلاشدددددددددددكاليات الحضدددددددددددريةمدددددددددددن  املجدددددددددددال الةرابدددددددددددي للوكالدددددددددددة الحضدددددددددددرية لوجددددددددددددة العديدددددددددددد  يطدددددددددددرح   

املجاليدددددددددددة كدددددددددددرس مفهدددددددددددو   تخدددددددددددتالال املسدددددددددددتمر لال تصدددددددددددحيي التددددددددددددار  و اللعقاريدددددددددددة أندددددددددددتي واقعدددددددددددا عمرانيدددددددددددا هشدددددددددددا، كمدددددددددددا أن البنيدددددددددددة ا

 .محدودية وةائف الشبكة الحضرية، هذا فضال عن التعمير الاستدراكي لدى كافة الفرقاء والشركاء

  بنية عقارية معقدة 

يتميددددددددددددددددز النظددددددددددددددددا  العقدددددددددددددددداري باملجددددددددددددددددال الةرابددددددددددددددددي للوكالدددددددددددددددددة   

لوجددددددددددة بةركيبتددددددددد  املزدوجدددددددددة فدددددددددإلى جاندددددددددب العقدددددددددارات  الحضدددددددددرية

املحفظدددددددددددة يوجددددددددددددد رصددددددددددديد عقدددددددددددداري  يددددددددددددر محفددددددددددد ، كمددددددددددددا يتميددددددددددددز 

بتنددددددددوع أنماطدددددددد  العقاريددددددددة واملتمثلددددددددة فددددددددي أراضدددددددد ي الجمددددددددوع وامللدددددددد  

الخدددددددددددددا  والعدددددددددددددا  للدولدددددددددددددة وكدددددددددددددذا أمدددددددددددددال  الجماعدددددددددددددات الةرابيدددددددددددددة 

 .واملل  الغابوي وألامال  الخاصة

لعديدددددددددددددد مدددددددددددددن وقدددددددددددددد طرحدددددددددددددت هدددددددددددددذه الةركيبدددددددددددددة املتنوعدددددددددددددة ا

إلاشددددددددددددددكاالت وخاصددددددددددددددة مددددددددددددددا يتعلددددددددددددددق باسددددددددددددددتثمار ال ددددددددددددددروة العقاريددددددددددددددة 

املتدددددددوفرة وتعبئتهدددددددا فددددددددي قطددددددداع التعميدددددددر والبندددددددداء، حيددددددد  أن طغيددددددددان 

العقددددددددددددددار السدددددددددددددداللي   يددددددددددددددر املحفدددددددددددددد  باملدددددددددددددددن واملراكددددددددددددددز الحضددددددددددددددرية 

والتجمعدددددددات العمرانيددددددددة القرويدددددددة، خلددددددددق صدددددددعوبات وإكراهددددددددات فددددددددي  

 .عمرانيا هشا التدبير الحضري اليومي، كما أفرز واقعا

وقدددددددد ندددددددتج عدددددددن ذلددددددد  أن أصدددددددبحت امللكيدددددددة العقاريدددددددة  يدددددددر  

قدددددددددددادرة علدددددددددددى احتدددددددددددواء املشددددددددددداريع الكبدددددددددددرى املهيكلدددددددددددة، كمدددددددددددا عرفدددددددددددت 

أمدددددددددددددال  الدولدددددددددددددة الخاصدددددددددددددة  اسدددددددددددددتهالكا ونفددددددددددددداذا نتيجدددددددددددددة التعبئدددددددددددددة 

املسددددددددددددددددتمرة فددددددددددددددددي بددددددددددددددددرامج إعددددددددددددددددادة إلاسددددددددددددددددكان وإلادمدددددددددددددددداج والبددددددددددددددددرامج 

 .السكنية الكبرى 

 

قددددددددددد  ال دددددددددددروة العقاريدددددددددددة املتدددددددددددوفرة مهمدددددددددددة مدددددددددددن حيددددددددددد  مسددددددددددداحاتها ومواقعهدددددددددددا إذا مدددددددددددا تدددددددددددم لكدددددددددددن علدددددددددددى الدددددددددددر م مدددددددددددن ذلددددددددددد ، تب 

 .   أمثل في تحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية واملجالية استثمارها بشكل

 أفقي بمقاربة استدراكيةتعمير 

، وقددددددددد مسددددددددت عرفددددددددت مدددددددددن ومراكددددددددز املجددددددددال الةرابددددددددي ةدددددددداهرة حضددددددددرية اسددددددددت نائية تمثلددددددددت فددددددددي  التوسددددددددع العمرانددددددددي ألافقددددددددي 

ددددددددان وتدددددددداوريرت، كمدددددددددا لدددددددددم تسددددددددلم م هدددددددددا املدددددددددن املتوسدددددددددطة والصدددددددددغرى  هددددددددذه الظددددددددداهرة بالخصددددددددو  الحواضدددددددددر الكبدددددددددرى كوجدددددددددة وبركد

 توزيع ألاراض ي الساللية باملجال الةرابي للوكالة الحضددددددددرية لوجدددددددددة
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املتميدددددددزة بطغيدددددددات أراضددددددد ي طبيعدددددددة النظدددددددا  العقددددددداري وقدددددددد سددددددداهم فدددددددي هدددددددذا الوضدددددددع . وكدددددددذا املراكدددددددز الحضدددددددرية والقرويدددددددة الصددددددداعدة

 . الجموع

تفتقدددددددر إلدددددددى املرافدددددددق   يدددددددر متجانسدددددددة ومندمجدددددددة  حيددددددداء وأنويدددددددة وأنمدددددددا  سدددددددكنيةانتشدددددددار أفدددددددي  هدددددددذه الظددددددداهرة تمثلدددددددت وقدددددددد  

وتحتدددددددددددل مواقدددددددددددع  يدددددددددددر آمندددددددددددة وخطددددددددددددرة،  مدددددددددددن ضدددددددددددعف تدددددددددددأمين الخددددددددددددمات الحضدددددددددددرية ألاساسددددددددددديةوالتجهيدددددددددددزات الضدددددددددددرورية وتعددددددددددداني 

 جماليدددددددددةممدددددددددا أثدددددددددر بشدددددددددكل مباشدددددددددر فدددددددددي  .وسدددددددددكن الصدددددددددفيي والفياضدددددددددنات كالسدددددددددكن النددددددددداقص التجهيدددددددددز والسدددددددددكن املهددددددددددد باالنهيدددددددددار

فدددددددرن ، كمدددددددا إشدددددددكالية الدددددددنقص فدددددددي التجهيدددددددزات واملرافدددددددق التدددددددي تتطل هدددددددا الحيددددددداة الحضدددددددريةاملشدددددددهد العمراندددددددي وعمدددددددق بشدددددددكل كبيدددددددر 

 .على السلطات العمومية ضرورة التعامل مع الظاهرة باإلدماج وإعادة إلاسكان وإطال  برامج التأهيل

ددددددددددان لهدددددددددددذه الظددددددددددداهرة نتدددددددددددائج سدددددددددددلبية      التددددددددددددبير الحضدددددددددددري وتقدددددددددددويط املجهدددددددددددوذات  كلفدددددددددددةفدددددددددددي الرفدددددددددددع مدددددددددددن  تمثلدددددددددددت وقدددددددددددد كد

 ومدددددددددددا خاصدددددددددددة فدددددددددددي ةدددددددددددل تندددددددددددامي هدددددددددددذه الظددددددددددداهرة خدددددددددددالل العشدددددددددددريتين ألاخيدددددددددددرتين،  ،املبذولدددددددددددة علدددددددددددى مسدددددددددددتوى التخطددددددددددديط الحضدددددددددددري 

 . على املدن واملراكز الحضريةغط عمراني صاحب ذل  من تمدن سريع و ض

مددددددددن حيدددددددد  عدددددددددد  داف إلادمدددددددداج الحضددددددددري قددددددددد حققددددددددت أهدددددددد الظاهريددددددددة للتعميددددددددر الاسددددددددتدراكي  يددددددددر أندددددددد  وإن كانددددددددت النتددددددددائج 

ألددددددددددف نسددددددددددمة و مددددددددددن حيدددددددددد  املسدددددددددداحةالتي تمددددددددددت تسددددددددددويتها والتددددددددددي قدددددددددددرت بددددددددددأك ر مددددددددددن  345السدددددددددداكنة املسددددددددددتفيدة والتددددددددددي تجدددددددددداوزت 

املددددددداء الصدددددددالا للشدددددددرب، الكهربددددددداء ) وكدددددددذل  الدددددددربط بمختلدددددددف الشدددددددبكات مرافدددددددق القدددددددربالتمكدددددددين مدددددددن  ومدددددددن حيددددددد هكتدددددددار،  3555

 .محدودة التأثير اجتماعيا ومجاليا واقتصادياة تبق  عملي، إال أنها (والتطهير

 شبكة حضرية متنوعة ومحدودة الوظائف

علددددددددددددى الدددددددددددددر م مددددددددددددن تندددددددددددددوع الشدددددددددددددبكة الحضددددددددددددرية باملجدددددددددددددال الةرابدددددددددددددي للوكالددددددددددددة الحضدددددددددددددرية لوجددددددددددددددة  وتدددددددددددددرجها مدددددددددددددن املديندددددددددددددة   

عمرانيددددددددددة القرويددددددددددة، إال أن م املراكددددددددددز الصدددددددددداعدة فالتجمعدددددددددات الثدددددددددواملتوسددددددددددطة فاملددددددددددن الصددددددددددغيرة  ى م املددددددددددن الكبددددددددددر ثدددددددددداملةروبوليدددددددددة 

 الوةددددددددائف  املنتجددددددددة لل ددددددددروة وإن عددددددددزز مددددددددن الوةددددددددائف التقليديددددددددة للمدددددددددن ، فقددددددددد ةلددددددددت   فددددددددي املسددددددددتوبات الجغرافيددددددددةهددددددددذا التدددددددددرج 

 .محدودة

 : على الشكل التاليباملجال الةرابي للوكالة الحضرية لوجدة  وفي هذا الصدد، تتوزع الشبكة الحضرية 

 ألدددددددف نسدددددددمة، تتمثدددددددل فدددددددي مديندددددددة وجددددددددة عاصدددددددمة جهدددددددة الشدددددددر ، وتضدددددددم  325وز سددددددداكنتها مديندددددددة مةربوليدددددددة وطنيدددددددة تتجدددددددا

 املرافق والتجهيزات الحيوية الكبرى و ذات إلاشعاع الجهوي ؛

   دددددددددددان، جددددددددددددرادة ، بوعرفددددددددددددة وتدددددددددددداوريرت) مدددددددددددددن عواصددددددددددددم ألاقدددددددددددداليم ،  تحتضددددددددددددن مقددددددددددددرات العمدددددددددددداالت وتعددددددددددددرف ديناميددددددددددددة (بركد

 قليمي والجهوي ؛حضرية ومجالية ، كما  تلعب دور  التأطير إلا

  (السعيدية، بني درار، فجيج)مدن ذات صبغة خاصة سياحية ومنجمية وحدودية. 

 تجمعات شب  حضرية  تشكل مناطق التوسع املستقبلية للمدن والحواضر الكبرى؛ 

  (عين بني مطهر، دبدو، العيون سيدي ملو ) املدن الصغرى الوسيطية... 

 للساكنة كمراكز املريجة، عين الصفا ومستفركي؛ املراكز الصاعدة التي تشكل أحوان جدب 

  التجمعات القروية الصغرى. 

ويدددددددددددتحكم فدددددددددددي تصدددددددددددنيف الشدددددددددددبكة الحضدددددددددددرية خمسدددددددددددة عوامدددددددددددل أساسدددددددددددية تقدددددددددددو  علدددددددددددى املعيدددددددددددار الدددددددددددديمو رافي والوةدددددددددددائف 
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والاقتصددددددددددددددددادية واملوقددددددددددددددددع الجغرافددددددددددددددددي واملددددددددددددددددؤهالت الخاصددددددددددددددددة، إلاداريددددددددددددددددة 

الجهدددددددددددوي  حيدددددددددد  أنددددددددددد  باسدددددددددددت ناء املدددددددددددن الكبدددددددددددرى  ذات إلاشدددددددددددعاع

دددددددددان وتدددددددددداوريرت وجددددددددددرادة وبوعرفددددددددددة حيدددددددددد   والسددددددددددعيدية كوجدددددددددددة وبركد

تةركدددددددددددددز ألانشدددددددددددددطة والخددددددددددددددمات وكدددددددددددددذا املرافدددددددددددددق والتجهيدددددددددددددزات الكبدددددددددددددرى، 

تنفدددددددددرد بددددددددداقي املددددددددددن واملراكدددددددددز الحضدددددددددرية والقرويدددددددددة ألاخدددددددددرى بالوةيفدددددددددة 

 . وبعط الوةائف  ير املنتجة لل روةإلادارية 

الشدددددددبكة،  لكدددددددن علدددددددى الدددددددر م مدددددددن الةراتبيدددددددة املجاليدددددددة لهدددددددذه

فإنهدددددددددا تطدددددددددرح العديدددددددددد مدددددددددن إلاشدددددددددكاالت املرتبطدددددددددة بارتفددددددددداع نسدددددددددبة 

ارتفدددددددددددددددداع  عدددددددددددددددددد السددددددددددددددددكان الحضددددددددددددددددريين وكددددددددددددددددذل  عددددددددددددددددد  و التمدددددددددددددددددن 

مديندددددددة  43التدددددددوازن بدددددددين الشدددددددمال والجندددددددوب مدددددددن حيددددددد  التوزيدددددددع، إذ تةركدددددددز 

 .مدينة ومركز بالجنوب 38ومركز شماال مقابل 

             

            

تنددددددددددددددوع ويددددددددددددددرتبط ذلدددددددددددددد  بضددددددددددددددرية إشددددددددددددددكاالت علددددددددددددددى مسددددددددددددددتوى التخطدددددددددددددديط وأشددددددددددددددكال التنميددددددددددددددة، كمددددددددددددددا تطددددددددددددددرح الشددددددددددددددبكة الح

الاسدددددددددددددتغالل بدددددددددددددين شدددددددددددددمال يتميدددددددددددددز بجاذبيتددددددددددددد  وأنمدددددددددددددا  الخصوصددددددددددددديات الثقافيدددددددددددددة واملجاليدددددددددددددة والطبيعيدددددددددددددة، وكدددددددددددددذا تندددددددددددددوع الدددددددددددددنظم 

ويسددددددددددددتوجب ر يددددددددددددة عمرانيددددددددددددة اسددددددددددددتباقية ومواكبددددددددددددة مسددددددددددددتمرة، وبددددددددددددين جنددددددددددددوب يتميددددددددددددز بامتددددددددددددداده وطابعدددددددددددد  الخددددددددددددا  ألامددددددددددددر الددددددددددددذي 

لسددددددددددددتوجب ر يددددددددددددة عمرانيددددددددددددة ومعماريددددددددددددة توفددددددددددددق بددددددددددددين متطلبددددددددددددات الحفدددددددددددداا ورد الاعتبددددددددددددار وتثمددددددددددددين الةددددددددددددرا  املعمدددددددددددداري الغنددددددددددددي وبددددددددددددين 

 .التخطيط املجالي السليم

 

 

 

 

 
 

 

 النظا  الحضري بجهة الشر          
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  02010201كالة الحضرية لوجدة خالل سنة كالة الحضرية لوجدة خالل سنة و و يلة عمل اليلة عمل الحصحص

الراميدددددددددة إلدددددددددى تجددددددددداوز التبعدددددددددات السدددددددددلبية ل زمدددددددددة  دفدددددددددي الجهدددددددددو  8583خدددددددددالل سدددددددددنة  انخرطدددددددددت الوكالدددددددددة الحضدددددددددرية لوجددددددددددة    

الوبائيددددددددددة التددددددددددي لشددددددددددهدها املغددددددددددرب كغيددددددددددره مددددددددددن دول املعمددددددددددور، حيدددددددددد  انخرطددددددددددت وبكددددددددددل مسددددددددددؤولية فددددددددددي ت زيددددددددددل إلاجددددددددددراءات املرتبطددددددددددة 

 .بإعادة الانطالقة لقطاع التعمير والبناء على اعتبارهما الرافعة ألاساسية لتشجيع الاستثمار وتوفير فر  الشغل

لتجدددددددداوز التددددددددأثيرات السددددددددلبية ل زمددددددددة الوبائيددددددددة، ركددددددددزت الوكالددددددددة  دهددددددددذا إلاطددددددددار ووعيددددددددا م هددددددددا بأهميددددددددة مضدددددددداعفة الجهددددددددو وفددددددددي   

اسددددددددددتمرارية تقدددددددددديم الخدددددددددددمات  للمددددددددددرتفقين والفرقدددددددددداء مددددددددددن خددددددددددالل الةركيددددددددددز  نعلددددددددددى ضددددددددددما 8583الحضدددددددددرية لوجدددددددددددة خددددددددددالل سددددددددددنة 

كمددددددددددددا واصددددددددددددلت مواكبددددددددددددة .ة مباشدددددددددددرة بدددددددددددداملرتفقينعلدددددددددددى وري التحددددددددددددول الرقمددددددددددددي للوكالددددددددددددة عبددددددددددددر رقمندددددددددددة الخدددددددددددددمات التددددددددددددي لهددددددددددددا عالقدددددددددددد

الاسددددددددددددددتثمار  فددددددددددددددي امليدددددددددددددددان العقدددددددددددددداري  عبددددددددددددددر الدراسددددددددددددددة الرقميددددددددددددددة مللفددددددددددددددات البندددددددددددددداء والتجددددددددددددددزيء وإحدددددددددددددددا  املحموعددددددددددددددات السددددددددددددددكنية 

والقسدددددددددددددمة، فضددددددددددددددال عدددددددددددددن مواصددددددددددددددلة مواكبدددددددددددددة املشدددددددددددددداريع  املهيكلدددددددددددددة والدراسددددددددددددددات الاستشدددددددددددددرافية ذات البعددددددددددددددد الدددددددددددددوطني والجهددددددددددددددوي 

ومواكبددددددددددددة و إعددددددددددددداد  بتحيددددددددددددين وإعددددددددددددداد وثددددددددددددائق التعميددددددددددددر  واملرجعددددددددددددي  مواكبددددددددددددة التخطدددددددددددديط العمرانددددددددددددي وإلاقليمددددددددددددي  باإلضددددددددددددافة إلددددددددددددى

 .الوثائق املرجعية كتصاميم تقويم النسيج الناقص التجهيز وقرارات تخطيط حدود الطر  العامة وتحديد الدوائر

املتعلدددددددددق بالحكامدددددددددة  أهميدددددددددة قصدددددددددوى للجاندددددددددب 8583خدددددددددالل سدددددددددنة لوجددددددددددة  ةمدددددددددوازاة مدددددددددع ذلددددددددد  أولدددددددددت الوكالدددددددددة الحضدددددددددري   

 .ومواصلة الانخرا  في وري التحدي  إلاداري 

   الاستشرافي الاستراتيجيالتخطيط : املحور ألاول 

هدددددددددددذا املحدددددددددددور بمواكبدددددددددددة الدراسدددددددددددات الاستشدددددددددددرافية والاسدددددددددددةراتيجية ذات البعدددددددددددد الدددددددددددوطني والجهدددددددددددوي وإلاقليمدددددددددددي  يددددددددددرتبط     

املخططدددددددددددددات والاسدددددددددددددةراتيجيات الوطنيدددددددددددددة لدددددددددددددوطني والاسدددددددددددددتدامة و وخاصدددددددددددددة مدددددددددددددا يتعلدددددددددددددق بالدراسدددددددددددددات املتعلقدددددددددددددة بإعدددددددددددددداد الةدددددددددددددراب ا

 .  و يرها من البرامج التنموية املتعلقة بالشبكة الحضرية وإنعاي تنافسية املدن الصغيرة والتجديد الحضري 

ات تندرج هذه العملية في إطار التوج  الجديد للوكالة الحضرية لوجدة، واملرتبط بوع ها العميق بأهمية تقاطع آليكما 

موذج التنموي نوفي إطار مواكبة وري الجهوية املتقدمة وت زيل خيارات الالتخطيط الاسةراتيجي وأدوات التخطيط العمراني، 

.8514رب غالجديد م

افية ذات البعد الوطنيالدراسات  -أوال    الاستشر

 املخطط الوطني للشبكة الحضرية   -1

الدراسددددددددددددددددة املتعلقددددددددددددددددة بددددددددددددددداملخطط الددددددددددددددددوطني للشددددددددددددددددبكة   ت زيددددددددددددددددل مخرجددددددددددددددداتواصدددددددددددددددلت الوكالددددددددددددددددة الحضدددددددددددددددرية لوجدددددددددددددددددة    

إلددددددددددددى إيجدددددددددددداد ووضددددددددددددع إلاجابددددددددددددات الضددددددددددددرورية ألهددددددددددددم إلاشددددددددددددكاالت التددددددددددددي تطرحهددددددددددددا الشددددددددددددبكة الحضددددددددددددرية   والهادفددددددددددددةالحضددددددددددددرية، 

الوطنيدددددددة وخاصدددددددة مدددددددا يتعلددددددددق بإشدددددددكالية تراتبيدددددددة املجدددددددداالت ودورهدددددددا التدددددددأطيري وإلاشدددددددعاعي املحلددددددددي والجهدددددددوي والدددددددوطني وكددددددددذا 

 .ية املنشودة في ةل منظومة حضرية  ير من جمة ومحدودة الوةائفأشكال وأنسا  التنم

ووعيدددددددا م هدددددددا بأهميدددددددة هدددددددذه الدراسدددددددة فدددددددي تحديدددددددد معدددددددالم وشدددددددكل الشدددددددبكة الحضدددددددرية املسدددددددتقبلية، تحدددددددر  الوكالدددددددة    

أمدددددددددال فدددددددددي كدددددددددون مخرجاتهدددددددددا سدددددددددتمثل فدددددددددي فدددددددددي إطدددددددددار اللجدددددددددان املكلفدددددددددة باملواكبدددددددددة الحضدددددددددرية لوجددددددددددة علدددددددددى تتبدددددددددع هدددددددددذه الدراسدددددددددة 

 .الوةيفية والتكامل الجغرافي  عامليبل  مرجعا أساسيا  في التخطيط الحضري  املبني على املستق
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 البرنامج الوطني لتنمية املراكز الصاعدة   -2

فدددددددددي إطدددددددددار إلدددددددددى تحقيقهدددددددددا  تسدددددددددعى الوكالدددددددددة الحضدددددددددرية لوجددددددددددة  تعدددددددددد تنميدددددددددة املراكدددددددددز الصددددددددداعدة مدددددددددن ألاولويدددددددددات التدددددددددي  

إلددددددددى تقويددددددددة وةيفيددددددددة املراكددددددددز القرويددددددددة الصدددددددداعدة مددددددددن خددددددددالل تزويدددددددددها  العمليددددددددة ، وتهدددددددددف هددددددددذهبالعددددددددالم القددددددددروي تدددددددددخالتها 

بوثددددددددائق التعميدددددددددر وتدددددددددأطير حركيددددددددة التعميدددددددددر والبنددددددددداء لهدددددددددا، حيدددددددد  تن دددددددددجم هدددددددددذه التددددددددددخالت مددددددددع أهدددددددددداف الدراسدددددددددة املتعلقدددددددددة 

ليدددددددددددة وتثمدددددددددددين إعدددددددددددداد املشددددددددددداريع املجا'والتدددددددددددي توجدددددددددددد فدددددددددددي املرحلدددددددددددة الثالثدددددددددددة  ،بالبرندددددددددددامج الدددددددددددوطني لتنميدددددددددددة املراكدددددددددددز الصددددددددددداعدة

  «Elaboration des projets de territoires et valorisation de leurs aires d’influence »'املناطق الخاضعة لتأثيرها

مواصددددددددلة مواكبددددددددة هددددددددذا البرنددددددددامج  الددددددددذي تددددددددم مددددددددن خاللدددددددد  اختيددددددددار ثمانيددددددددة مراكددددددددز علددددددددى  8583سددددددددنة وقددددددددد عرفددددددددت      

عرفدددددددددد  هددددددددددذا البرنددددددددددامج نتيجددددددددددة الظددددددددددروف الاسددددددددددت نائية املرتبطددددددددددة علددددددددددى الددددددددددر م مددددددددددن التددددددددددأخير الددددددددددذي مسددددددددددتوى جهددددددددددة الشددددددددددر  

 . 32-بكوفيد

 الدراسة املتعلقة باإلستراتيجية الوطنية إلنعاش تنافسية املدن الصغيرة  - 3

مواكبددددددددددة الدراسدددددددددة املتعلقددددددددددة باإلسدددددددددةراتيجية الوطنيددددددددددة  8583واصدددددددددلت الوكالدددددددددة الحضددددددددددرية لوجددددددددددة خددددددددددالل سدددددددددنة       

يرة، وذلدددددددد  مددددددددن منطلددددددددق إيمانهددددددددا بأهميددددددددة الدراسددددددددة فددددددددي استشددددددددراف مسددددددددتقبل هددددددددذه املدددددددددن إلنعدددددددداي تنافسددددددددية املدددددددددن الصددددددددغ

واعتبددددددددارا للمجهددددددددودات التددددددددي تبدددددددددذلها  و الجهويددددددددة وإلاقليميددددددددةباعتبددددددددار دورهددددددددا املحددددددددوري ضددددددددمن الشددددددددبكة الحضددددددددرية الوطنيددددددددة

 والخدددددددددددددماتالسددددددددددددتقبال ألانشدددددددددددطة  تجعلهددددددددددددا مجددددددددددداال ل الوكالدددددددددددة الحضددددددددددددرية لتدددددددددددأطير التعميددددددددددددر لهدددددددددددذه الوحدددددددددددددات الجغرافيدددددددددددة 

 . املتنوعة

تحدددددددر  الوكالددددددة علدددددددى مواكبدددددددة  8585ومددددددن هدددددددذا املنطلددددددق، وعلدددددددى الدددددددر م مددددددن ةدددددددروف الجائحددددددة وعلدددددددى  دددددددرار سددددددنة      

 . وتأطير هذه الدراسة املتميزة في إطار اللجان املكلفة بذل  في أفق إخراجها إلى حيز الوجود

 إلاستراتيجية الوطنية للتجديد الحضري  - 4

، واصددددددددددلت الوكالددددددددددة الحضددددددددددرية  32-الاسددددددددددت نائية املرتبطددددددددددة بجائحددددددددددة كورونددددددددددا كوفيددددددددددد ظددددددددددروفالمددددددددددن علددددددددددى الددددددددددر م       

 . لوجدة مواكبة وتتبع الدراسة املتعلقة باإلسةراتيجية الوطنية للتجديد الحضري 

Porpositions» 'اقةراحددددددددددددددات وتوصدددددددددددددديات'التددددددددددددددي توجددددددددددددددد فددددددددددددددي املرحلددددددددددددددة الثانيددددددددددددددة وتندددددددددددددددرج هددددددددددددددذه الدراسددددددددددددددة         et 

recommandations »   فددددددددددددي إطددددددددددددار إلاسددددددددددددةراتيجية الوطنيددددددددددددة املتعلقددددددددددددة بمراجعددددددددددددة منظومددددددددددددة  تهيئددددددددددددة ونمددددددددددددو املجدددددددددددداالت

دددددددددددددا للتطددددددددددددددور الاقتصددددددددددددددادي  العمرانيددددددددددددددة، كمددددددددددددددا تهدددددددددددددددف إلددددددددددددددى جعددددددددددددددل التجديددددددددددددددد الحضددددددددددددددري محددددددددددددددورا لتنميددددددددددددددة املجدددددددددددددداالت ومحركد

قاربددددددددات ، وذلدددددددد  وفددددددددق موال ددددددددروات ومجدددددددداالت مددددددددوفرة لفددددددددر  الشددددددددغل والاجتمدددددددداعي وجعددددددددل املدددددددددن مجدددددددداالت منتجددددددددة للحلددددددددول 

ومنهجيدددددددددات  متجدددددددددددة ومرتكدددددددددزة علدددددددددى نظدددددددددم وأنمدددددددددا  جديددددددددددة فدددددددددي التهيئدددددددددة  تعطدددددددددي ألاهميدددددددددة للتكثيدددددددددف والتجميدددددددددع  السدددددددددكني 

 .بدل التوسع العمراني ألافقي املرتفع التكلفة

بدددددددددداملوازة مددددددددددع ذلدددددددددد ، تواكددددددددددب الوكالددددددددددة الحضددددددددددرية لوجدددددددددددة الدراسددددددددددة املتعلقددددددددددة بدددددددددداملخطط املددددددددددديري للتحددددددددددول الرقمددددددددددي 

 .املعلن من طرف وزارة إعداد الةراب الوطني والتعمير وإلاسكان وسياسة املدينة للمجاالت الةرابية

افيةالدراسات  -ثانيا   ذات البعد الجهوي  الاستشر

ويتعلدددددددق ألامدددددددر بددددددداملخطط الجهدددددددوي إلعدددددددداد الةدددددددراب  واملخطدددددددط درج هدددددددذه الدراسدددددددات فدددددددي إطدددددددار مواكبدددددددة الجهدددددددة، تنددددددد   
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 .لةرا  املبنيالجهوي للتنمية، والدراسة املتعلقة بجرد ا

 املخطط الجهوي إلعداد التراب   -1

الجهدددددددة فددددددددي إخدددددددراج الدراسددددددددة املتعلقدددددددة بدددددددداملخطط الجهدددددددوي إلعددددددددداد الةددددددددراب  مواكبددددددددة مواصدددددددلة 8583عرفدددددددت سددددددددنة     

عملددددددت الوكالددددددة الخضددددددرية ووعيددددددا م هددددددا بالةرابطددددددات القائمددددددة بددددددين إعددددددداد الةددددددراب الددددددوطني والتعميددددددر،  فقددددددد . إلددددددى حيددددددز الوجددددددود

علددددددى التسددددددريع مددددددن وثيددددددرة الاجتماعددددددات وتحددددددت إلاشددددددراف املباشددددددر للسدددددديد والددددددي جهددددددة الشددددددر  طددددددار لجنددددددة القيددددددادة لوجدددددددة فددددددي إ

فددددددددددي أفددددددددددق زمنيددددددددددة املتوافددددددددددق بشددددددددددأنها وذلدددددددددد  واللجددددددددددان املخصصددددددددددة لدراسددددددددددة  الوثددددددددددائق املتعلقددددددددددة بدددددددددداملخطط وفددددددددددق الجدولددددددددددة ال

 .8583إلى حيز الوجود قبل متم شهر يونيو   تفادي التأخير وإخراج

، وفددددددددددي إطددددددددددار احةددددددددددرا  املقتضدددددددددديات القانونيددددددددددة املتعلقددددددددددة بإعددددددددددداد املخطددددددددددط الجهددددددددددوي إلعددددددددددداد فددددددددددي هددددددددددذا الصددددددددددددو      

 الوقددددددددتعبددددددددر عقددددددددد اجتماعددددددددات وفددددددددي نفددددددددس الثدددددددداني  لقاءهددددددددا  8583يندددددددداير  88  بتدددددددداري  الةددددددددراب، عقدددددددددت اللجنددددددددة الاستشددددددددارية

بددددددددددين  راء وتبددددددددددادل آلا  لتشدددددددددداور لسدددددددددبة حيددددددددد  شددددددددددكل هددددددددددذا اللقدددددددددداء منا ، اليم عبدددددددددر تقنيددددددددددة املندددددددددداةرة املرئيددددددددددةعلدددددددددى مسددددددددددتوى ألاقدددددددددد

 . املصادقة علي  من طرف لجنة القيادة في أفق التقرير التشخيص ي بشأن جميع الفرقاء واملتدخلين

فقددددددددددددد توجددددددددددددت ، "8534ر يددددددددددددة " ونظددددددددددددرا ألهميددددددددددددة هددددددددددددذه الوثيقددددددددددددة املرجعيددددددددددددة والتددددددددددددي تؤسددددددددددددس لر يددددددددددددة تنمويددددددددددددة جهويددددددددددددة 

قددددددددددددة عيدددددددددددة املندطدددددددددددرف مجلدددددددددددس الجهدددددددددددة فدددددددددددي إطدددددددددددار دورتددددددددددد  العااملوافقدددددددددددة علدددددددددددى الوثدددددددددددائق املتعلقدددددددددددة بددددددددددداملخطط مدددددددددددن الجهدددددددددددود ب

 .8583يوليوز  54بتاري 

              

 

 

 

 

 84و   أساسددددددددديةيرتكدددددددددز علدددددددددى سدددددددددبعة عناصدددددددددر كمدددددددددا   ،8534املخطدددددددددط الجهدددددددددوي إلعدددددددددداد الةدددددددددراب ر يدددددددددة  ويشدددددددددكل

جهدددددددددة الشدددددددددر   الر يدددددددددة الاسدددددددددةراتيجية لتنميدددددددددة حيددددددددد  تجدددددددددد .مشدددددددددروع وإجدددددددددراء 115محدددددددددور أولدددددددددوي و 35توجهدددددددددا اسدددددددددةراتيجيا و

جهدددددددة الشدددددددر  تتميدددددددز ببنيدددددددة حضدددددددرية منظمدددددددة بدددددددين املددددددددن والقدددددددرى، كمدددددددا أنهدددددددا جهدددددددة ذامجدددددددة وحاضدددددددنة أن  كدددددددون  فدددددددي أساسدددددددها

 خصائص النظا  الحضري بجهة الشر  
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لتهددددددددا الحدوديددددددددة ومتصددددددددلة وسدددددددددهلة ز ومثمنددددددددة لرأسددددددددمالها البشددددددددري ومسددددددددتقطبة وممتعددددددددة لسدددددددداكنتها ولجاليتهدددددددددا كمددددددددا تتجدددددددداوز ع

املدددددددداء : مددددددددن حيدددددددد  الاسددددددددتدامة، تددددددددثمن مواردهددددددددا الطبيعيددددددددة الولددددددددوج والعبددددددددور فضددددددددال عددددددددن كونهددددددددا جهددددددددة إيكولوجيددددددددة نموذجيددددددددة

 .والساحل والجبال والواحات كما أنها جهة ذكية ونشيطة ذات اقتصاد متنوع ومتفو  

وجددددددددددير بالدددددددددذكر أن املخطدددددددددط الجهدددددددددوي إلعدددددددددداد الةدددددددددراب قدددددددددد اعتمدددددددددد علدددددددددى مفددددددددداهيم متقدمدددددددددة تجعدددددددددل مدددددددددن املجدددددددددال  

حيدددددددد  ميددددددددز  « Espaces projets »ومجدددددددداالت مشدددددددداريع  « Des couloirs de developpement» الجهدددددددوي ممددددددددرات للتنميددددددددة

صددددددددري التكامدددددددل الجغرافددددددددي والاقتصددددددددادي كددددددددل واحدددددددد مددددددددن هددددددددذه املجدددددددداالت مجددددددددال مشدددددددداريع، آخددددددددا بعددددددددين الاعتبددددددددار عن 33بدددددددين 

إلاحددددددددى عشدددددددرةة لعتبدددددددرا وحددددددددة مجاليدددددددة وبشدددددددرية منذمجدددددددة ومتناسدددددددقة مدددددددن حيددددددد  املميدددددددزات والخصدددددددائص الطبيعيدددددددة وكدددددددذا 

 .تصادية والاجتماعية ومن حي  وةيفتها وطبيعة عالقتها على املستويين الداخلي والخارجيإلاشكاالت الاق

 

وفدددددددددددددددي إطدددددددددددددددار العالقدددددددددددددددة القائمدددددددددددددددة بدددددددددددددددين هدددددددددددددددذه الر يدددددددددددددددة  الصدددددددددددددددددهدددددددددددددددذا  وفدددددددددددددددي   

والتخطدددددددددديط العمرانددددددددددي فقددددددددددد حرصددددددددددت الوكالددددددددددة الحضددددددددددرية لوجدددددددددددة  بمعيددددددددددة 

بددددددداقي الفرقددددددداء علدددددددى دراسدددددددة الةرابطدددددددات القائمدددددددة بدددددددين املخطدددددددط الجهدددددددوي 

إلعدددددددددددداد الةددددددددددددراب  واملخطدددددددددددط التددددددددددددوجهي ي للتهيئدددددددددددة الحضددددددددددددرية إلقلدددددددددددديم 

ددددددددان مدددددددددن حيددددددددد  طبيعدددددددددة املشددددددددداريع املقةرحدددددددددة فدددددددددي إطدددددددددار يجعدددددددددل مدددددددددن  بركد

املخطدددددددط الجهدددددددوي إلعدددددددداد الةدددددددراب وثيقدددددددة مرجعيدددددددة لتوجهدددددددات وثدددددددائق 

  .التعمير

 برنامج التنمية الجهوي   -2

اصددددددددددلت الوكالددددددددددة الحضددددددددددرية لوجدددددددددددة ، و بدددددددددداملوازاة مددددددددددع ذلدددددددددد 

مدددددددددددن منطلددددددددددددق  8583-8533امج التنميددددددددددددة الجهدددددددددددوي مواكبدددددددددددة برنددددددددددد

حرصددددددددددددددها الدددددددددددددددائم علددددددددددددددى تعزيددددددددددددددز مكانتهددددددددددددددا  ضددددددددددددددمن املنظومددددددددددددددة 

الجهويدددددددددددة كشدددددددددددري  فدددددددددددي التنميدددددددددددة وفاعدددددددددددل أساسددددددددددد ي فدددددددددددي 

   .التخطيط العمراني واملجالي

ويتددددددو ى هددددددذا البرنددددددامج الددددددذي تبلددددددغ كلفتدددددد  فددددددي أفددددددق 

مليددددددددار درهددددددددم تحقيددددددددق ألاهددددددددداف الكبددددددددرى 32.4مددددددددا يندددددددداهز  8583

 :ياملتمثلة ف

خلدددددددددددددددددددق الشدددددددددددددددددددغل مدددددددددددددددددددن خدددددددددددددددددددالل اقةدددددددددددددددددددراح 

 نموذج تنموي واقا يضع إشكالية التشغيل ضمن الاهتمامات، 

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

الاهتمدددددددددددددددا  بالجواندددددددددددددددب الاقتصدددددددددددددددادية والاجتماعيدددددددددددددددة والبي يدددددددددددددددة وإلاشدددددددددددددددكاالت التنمويدددددددددددددددة املطروحدددددددددددددددة علدددددددددددددددى مسدددددددددددددددتوى 

 .الجهة

وعمومددددددددددا، لسددددددددددعى هددددددددددذا البرنددددددددددامج التنمددددددددددوي الجهددددددددددوي إلددددددددددى مواكبددددددددددة  الطفددددددددددرة التنمويددددددددددة التددددددددددي تعرفهددددددددددا جهددددددددددة الشددددددددددر   

املبدددددددددددادرة امللكيدددددددددددة السدددددددددددامية، كمدددددددددددا مهددددددددددددف إلدددددددددددى تحسدددددددددددين جاذبيدددددددددددة املجددددددددددداالت القرويدددددددددددة مدددددددددددن خدددددددددددالل مددددددددددددها بددددددددددداملرافق  بفضدددددددددددل

 مجاالت املشاريع  حسب املخطط الجهوي إلعداد الةراب
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 . والتجهيزات الضرورية وإنجاز وتهيئة الطر  واملسال 

 علقة بجرد التراث املبني  الدراسة املت3 - 

، واصدددددددددلت الوكالدددددددددة الحضدددددددددرية لوجددددددددددة تدددددددددأطير ومواكبدددددددددة الدراسدددددددددة املتعلقدددددددددة  بجدددددددددرد الةدددددددددرا  املبندددددددددي بمجدددددددددال تددددددددددخلها  

تنددددددددرج هدددددددذه الدراسدددددددة املمولدددددددة مدددددددن طدددددددرف الوكالدددددددة الحضدددددددرية لوجددددددددة واملنجدددددددزة ألول مدددددددرة علدددددددى مسدددددددتوى الجماعدددددددات حيددددددد  

 : هدف إلىالةرابية  في إطار التعاون الجهوي، كما ت

أثددددددري وتدددددداريألاي مددددددع اقةددددددراح  بندددددداء جددددددرد وتشددددددخيص الةددددددرا  املبنددددددي انطالقددددددا مددددددن تحليددددددل وبحدددددد  دقيددددددق عددددددن كددددددل مددددددا هددددددو

 وتصنيف  حسب ستة أنما  تراثية؛ من شأن  تثمين  ورد الاعتبار ل  ما

لقديمدددددددددة وألان دددددددددجة ا القصدددددددددبات والقصدددددددددور ) اقةدددددددددراح حلدددددددددول للحفددددددددداا ورد الاعتبدددددددددار للةدددددددددرا  املبندددددددددي الغندددددددددي واملتندددددددددوع 

 ..(.والتاريخيةوالبنايات ألاثرية 

 

التددددددددي مكنددددددددت مددددددددن ،  "الجددددددددرد وتحديددددددددد مبددددددددادئ التثمددددددددين " هددددددددذه الدراسددددددددة  وتجدددددددددر إلاشددددددددارة فددددددددي هددددددددذا إلاطددددددددار، إلددددددددى ان  

ستشددددددددددكل  مرجعددددددددددا أساسدددددددددديا للمدددددددددددبرين بنايددددددددددة تراثيددددددددددة ربعهددددددددددا تحتظندددددددددد  حدددددددددداةرة جهددددددددددة الشددددددددددر  وجدددددددددددة ألالفيددددددددددة،  135جددددددددددرد 

وتوج هدددددددددد  لخدمددددددددددة  عليدددددددددد ملحافظددددددددددة واورد الاعتبددددددددددار لتثميندددددددددد   فددددددددددي املددددددددددوروت املعمدددددددددداري املبنددددددددددياملحليددددددددددين والجهددددددددددويين للتدددددددددددخل 

 .التنمية الجهوية

خريطــــــــــة تعــــــــــرض الســــــــــواحل املغربيــــــــــة للمخــــــــــاطر الطبيعيــــــــــة والتلــــــــــوث البحــــــــــري املتعلقــــــــــة ب دراســــــــــةال 4-  

 )جهة الشرق  ( العرض ي

لتجهيددددددددز والنقدددددددددل واللوجسدددددددددتي  واملددددددددداء إلدددددددددى تهدددددددددف هدددددددددذه الدراسدددددددددة التدددددددددي تشددددددددرف علدددددددددى إنجازهدددددددددا املديريدددددددددة الجهويدددددددددة ل  

تحديدددددددددد خريطدددددددددة املنددددددددداطق السددددددددداحلية املعرضدددددددددة للمخددددددددداطر الطبيعيدددددددددة و اقةدددددددددراح الوسدددددددددائل والحدددددددددول الكفيلدددددددددة للوقايدددددددددة  م هدددددددددا 

 .والحد من تأثيراتها

توجددددددددد  يو جدددددددددير بالددددددددذكر أن الوكالددددددددة الحضددددددددرية  لوجدددددددددة تواكددددددددب فددددددددي إطددددددددار املنظومددددددددة املحليددددددددة  هددددددددذه الدراسددددددددة  التدددددددد
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 .'جمع املعطيات الطبيعية' « Recueil des données naturelles  » حلتها ألاولىفي مر 

 واملحلي إلاقليميالبعد ذات  والبرامج التنموية القطاعية الدراسات -ثالثا

فدددددددي تكدددددددوين قاعددددددددة  القطاعيدددددددة باهميدددددددة الدراسددددددداتالحضدددددددرية لوجددددددددة تنددددددددرج هدددددددذه العمليدددددددة فدددددددي إطدددددددار وعدددددددي الوكالدددددددة    

كالنقددددددددددددل والتنقددددددددددددل والفيضددددددددددددانات  لهدددددددددددا عالقددددددددددددة مباشددددددددددددرة بدددددددددددالتعميرمتنوعددددددددددددة واضددددددددددديع وإشددددددددددددكاليات معلومدددددددددددات مهمددددددددددددة عددددددددددددن م

، وكدددددددددذل  فدددددددددي إطدددددددددار الحدددددددددر  الددددددددددائم لهدددددددددذه املؤسسددددددددددة والتنميدددددددددة املسدددددددددتدامة ودراسدددددددددات التطهيدددددددددر و يرهدددددددددا مدددددددددن الدراسددددددددددات

لتدددددددأطير والاقةددددددددراح ا لتتبدددددددع ومواكبدددددددة البدددددددرامج التنمويدددددددة إلاقليميددددددددة ملدددددددا تتضدددددددمن  مدددددددن عمليدددددددات تسددددددددتوجب تددددددددخل الوكالدددددددة فدددددددي

 . والتصور 

الوكالدددددددددددة  حرصدددددددددددت، 32-املرتبطدددددددددددة بجائحدددددددددددة كوروندددددددددددا كوفيدددددددددددد وعلدددددددددددى الدددددددددددر م مدددددددددددن الظدددددددددددروف الخاصدددددددددددة والاسدددددددددددت نائية  

هدددددددذه   تقدددددددديميمكدددددددن و تدددددددأطيرا ومواكبدددددددة، علدددددددى التواجدددددددد املسدددددددتمر إلدددددددى جاندددددددب فرقا هدددددددا  8583خدددددددالل سدددددددنة  الحضدددددددرية لوجددددددددة 

 :الدراسات على الشكل التالي

 لتنموية إلاقليمةالبرامج ا  -1 

 البرنامج التنموي املندمج إلقليم تاوريرت -أ

إلددددددددددى تأهيددددددددددل   8583إلددددددددددى  ايددددددددددة  8585مهدددددددددددف هددددددددددذا البرنددددددددددامج املمتددددددددددد مددددددددددن 

مددددددددددن ومراكدددددددددز إقلددددددددديم تددددددددداوريرت  عبدددددددددر تطدددددددددوير البنيدددددددددات التحتيدددددددددة ألاساسدددددددددية 

وفددددددد  العزلدددددددة عدددددددن العدددددددالم القدددددددروي والتأهيدددددددل الحضدددددددري  وإحددددددددا  املرافدددددددق 

 .ريةوالتجهيزات الضرو 

ووعيدددددددددا م هددددددددددا بأهميددددددددددة هددددددددددذا البرنددددددددددامج فددددددددددي تأهيددددددددددل مجددددددددددال إلاقلدددددددددديم  

والرفدددددددددددع مددددددددددددن قدرتدددددددددددد  الاسددددددددددددتقطابية، ونظدددددددددددرا لتقاطعدددددددددددد  مددددددددددددع املجهددددددددددددودات 

املبذولدددددددددة فدددددددددي ميددددددددددان التعميدددددددددر، تحدددددددددر  الوكالدددددددددة الحضدددددددددرية لوجددددددددددة فدددددددددي 

إطدددددددددددار املنظومدددددددددددة املحليدددددددددددة علدددددددددددى مسدددددددددددتوى إلاقلددددددددددديم علدددددددددددى مواكبدددددددددددة هدددددددددددذا 

 :  رتكز على املحاور التاليةالبرنامج التنموي املندمج وامل

 تطوير القطاعات املنتجة 

ويتعلدددددددددددددددق ألامدددددددددددددددر بقطاعدددددددددددددددات الفالحدددددددددددددددة والصدددددددددددددددناعة  

والصددددددددددددددددناعة التقليديددددددددددددددددة والسددددددددددددددددياحة، وذلدددددددددددددددد  مددددددددددددددددن خددددددددددددددددالل 

اسدددددددددددددتغالل إلامكانيددددددددددددددات الطبيعيددددددددددددددة التدددددددددددددي يزخددددددددددددددر لهددددددددددددددا إقلدددددددددددددديم 

تدددددددددددددددداوريرت واملتمثلددددددددددددددددة فدددددددددددددددددي وجددددددددددددددددود مسدددددددددددددددداحات صدددددددددددددددددالحة للزراعددددددددددددددددة وتجهيدددددددددددددددددزات 

وإمكانيددددددددددددددات مهمددددددددددددددة لتطددددددددددددددوير الصددددددددددددددناعة الغذائيددددددددددددددة ومنتوجددددددددددددددات هيدروفالحيددددددددددددددة مهمددددددددددددددة، 

الصدددددددددناعة التقليديدددددددددة فضدددددددددال عمدددددددددا يزخدددددددددر بددددددددد  إلاقلددددددددديم مدددددددددن مدددددددددؤهالت سدددددددددياحية طبيعيدددددددددة 

 .وثقافية وحضارية

 إقليم تاوريرت
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 التأهيل الحضري ملدن ومراكز إلاقليم  

) ة تدددددددداوريرتتشددددددددمل هددددددددذه العمليددددددددة تهيئددددددددة املحدددددددداور والطددددددددر  الرئيسددددددددية وتأهيددددددددل ألاحيدددددددداء الناقصددددددددة التجهيددددددددز بمديندددددددد    

، كمدددددددا تهدددددددم تهيئدددددددة السددددددداحات العموميدددددددة بكدددددددل مدددددددن تددددددداوريرت و دبددددددددو، (حيدددددددا 88) وجماعدددددددة العيدددددددون سددددددديدي ملدددددددو ( حيدددددددا  83

 .وتأهيل مدخل مركز سيدي شافي بجماعة لكطيطر العيون وتاهيل قصبة موالي إسماعيل ب

 تأهيل البنيات التحتية ألاساسية 

ت ومددددددددددخل مديندددددددددة العيدددددددددون سددددددددديدي ملدددددددددو  فدددددددددي اتجددددددددداه تافو الدددددددددت، ويتعلدددددددددق ألامدددددددددر  بت نيدددددددددة مدددددددددداخل مديندددددددددة تددددددددداورير  

باإلضددددددددافة إلددددددددى ( مسددددددددتكمار، سدددددددديدي لحسددددددددن، عددددددددين ل جددددددددر)فضددددددددال عددددددددن تثنيددددددددة قنطددددددددرة تدددددددداوريرت  وتأهيددددددددل الطددددددددر  القرويددددددددة 

 .تزويد العالم القروي باملاء الصالا للشرب وشبكة الكهرباء

افق وتجهيزات القرب   إحداث مر

لبنيدددددددددددة التحتيدددددددددددة املرفقيدددددددددددة بإحددددددددددددا  مرافدددددددددددق وتجهيدددددددددددزات القدددددددددددرب، حيددددددددددد  تهدددددددددددم  تهددددددددددددف هدددددددددددذه العمليدددددددددددة إلدددددددددددى تقويدددددددددددة ا

إحدددددددددددا  مستشددددددددددف  إقليمددددددددددي لتوسدددددددددديع وتنويددددددددددع العددددددددددرن الصدددددددددد ي،وكذل  تقويددددددددددة البنيددددددددددة الرياضددددددددددية ببندددددددددداء قاعدددددددددداة متعددددددددددددة 

الرياضدددددددددات بتددددددددداوريرت والعيدددددددددون ودبددددددددددو، فضدددددددددال عدددددددددن إنجددددددددداز مسدددددددددار لسدددددددددبا  الددددددددددراجات بمديندددددددددة تددددددددداوريرت، كمدددددددددا تهدددددددددم هدددددددددذه 

 .تقوية عرن التكوين املنهي  بجماعة العيون سيدي ملو  العملية

 البرنامج التنموي املندمج إلقليم جرادة -ب

ثالثدددددددة ، حيددددددد  ترتكدددددددز هدددددددذه الر يدددددددة علدددددددى فدددددددي إطدددددددار الر يدددددددة التنمويدددددددة لتأهيدددددددل إقلددددددديم جدددددددرادةوينددددددددرج هدددددددذا البرندددددددامج      

  :تيمحاور أساسية 

 التأهيل الحضري والبيئي؛

 ماعية للقرب؛تعزيز التجهيزات الاجت

 . خلق بديل اقتصادي عبر الفالحة والصناعة وتشجيع الاستثمار

وجدددددددددذير بالدددددددددذكر أن هدددددددددذا البرندددددددددامج الدددددددددذي بلغدددددددددت كلفتددددددددد              

تهددددددددددددم أشدددددددددددددغال  مشددددددددددددروعا 83يتضدددددددددددددمن، مليددددددددددددون درهددددددددددددم 255

وتأهيددددددددددددددل البنيددددددددددددددة التحتيددددددددددددددة التهيئددددددددددددددة الحضددددددددددددددرية 

الطرقيدددددددددددددة وإحددددددددددددددا  املرافدددددددددددددق وتجهيدددددددددددددزات 

التنشددددددددددددددددددديط  وإحددددددددددددددددددددا  منددددددددددددددددددداطق القدددددددددددددددددددرب

الاقتضددددددددددددددددددددادي وإعدددددددددددددددددددددادة هيكلدددددددددددددددددددددة النشددددددددددددددددددددديج 

النددددددددددداقص التجهيدددددددددددز و إعدددددددددددادة إسدددددددددددكان قددددددددددداطني 

 . لة للسقو يالدور آلا 

الوكالدددددددددددة الحضدددددددددددرية لوجددددددددددددة  واكبدددددددددددتوقدددددددددددد 

مشدددددددروع  قليم جددددددرادة إفددددددي إطددددددار املنظومددددددة املحليددددددة بدددددد

خلددددددددددددددق منددددددددددددددداطق التنشددددددددددددددديط الاقتصددددددددددددددادي بكدددددددددددددددل مدددددددددددددددن 

ة ألانشطة إلاقتصادية بجرادةإتما  أشغال تهيئة منطق  
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 .مليون درهم 34 وبكلفةهكتار  18جرادة وكنفودة وتوسيت وعين بني مطهر على مساحة 

الانتهددددددددداء مددددددددن أشددددددددغال تهيئدددددددددة منطقددددددددة ألانشددددددددطة الاقتصدددددددددادية بجددددددددرادة علدددددددددى  8583وفددددددددي هددددددددذا إلاطدددددددددار، عرفددددددددت سددددددددنة  

، وكدددددددددددددددذل  الانتهددددددددددددددداء مدددددددددددددددن أشدددددددددددددددغال تهيئدددددددددددددددة منددددددددددددددداطق التنشددددددددددددددديط بقعدددددددددددددددة 38هكتدددددددددددددددارات والبدددددددددددددددالغ عددددددددددددددددد بقعهدددددددددددددددا  35مسدددددددددددددداحة 

حيدددددددددد  شددددددددددرعت املنظومددددددددددة املحليددددددددددة فددددددددددي تسددددددددددليم الددددددددددرخص  عددددددددددين بنددددددددددي مطهددددددددددر وكنفددددددددددودة وتويسدددددددددديتالاقتصددددددددددادي  بكددددددددددل مددددددددددن 

وحدددددددددة صددددددددناعية  38إلقامددددددددة  8583املشدددددددداريع والوحدددددددددات الصددددددددناعية، حيدددددددد  تددددددددم فددددددددي هددددددددذا إلاطددددددددار الةددددددددرخيص سددددددددنة  إلقامددددددددة 

بعدددددددددين  58تويسدددددددددت وب 53بكنفدددددددددوذة و 51وحددددددددددات بجدددددددددرادة، و 51مليدددددددددون درهدددددددددم، موزعدددددددددة علدددددددددى  33لفدددددددددة ماليدددددددددة قددددددددددرت ب كب

 ..بني مطهر

 

                 منطقة التنشيط إلاقتصادي بتوسيت                          إلاقتصادي بعين بني مطهر منطقة التنشيط 

 53بجدددددددددددددددرادة و 53دور للشدددددددددددددددباب  58إنجددددددددددددددداز التجهيدددددددددددددددزات واملرافدددددددددددددددق املبرمجدددددددددددددددة وم هدددددددددددددددا جكمدددددددددددددددا عدددددددددددددددرف البرندددددددددددددددام           

 .ولوجيا التطبيقية لعين بني مطهربسيدي بوبكر، ومعهذ للتكن

لتواجددددددددددددد ل داي مجهددددددددددددو الوكالددددددددددددة الحضددددددددددددرية لوجدددددددددددددة   تدددددددددددددخرلددددددددددددم الهميددددددددددددة التددددددددددددي يكتسدددددددددددد ها هددددددددددددذا البرنددددددددددددامج، ونظددددددددددددرا ل 

إعدددددددددددادة هيكلدددددددددددة النسددددددددددديج والدددددددددددذي مهدددددددددددم  ملددددددددددددن ومراكدددددددددددز إلاقلددددددددددديم  املسدددددددددددتمر ملصددددددددددداحبة مشدددددددددددروع التأهيدددددددددددل الحضدددددددددددري والبيئدددددددددددي

شدددددددروع تأهيدددددددل املددددددددنجم مشدددددددروع إعدددددددادة إسددددددددكان قددددددداطني الددددددددور آلايلدددددددة للسدددددددقو  ومو التكميلدددددددي  هالنددددددداقص التجهيدددددددز فدددددددي شدددددددطر 

 .الصغير وإحدا  معهد إلحياء الةرا  املنجمي ومشروع تأهيل البيئة

 الدراسات القطاعية إلاقليمية واملحلية2- 

 بالحماية من الفيضانات  املرتبطةالدراسات 

ن تندددددددددرج  هددددددددذه الدراسددددددددات فددددددددي إطددددددددار  املخطددددددددط الددددددددوطني للحمايددددددددة مددددددددن الفيضددددددددانات، وفددددددددي إطددددددددار حمايددددددددة املددددددددد           

والتجمعدددددددددات الحضدددددددددرية والقرويدددددددددة مدددددددددن ألاخطدددددددددار الناتجدددددددددة عدددددددددن التقلبدددددددددات املناخيدددددددددة، كمدددددددددا  تهددددددددددف إلدددددددددى تجددددددددداوز إلاشدددددددددكاليات 

املرتبطدددددددة بالتمددددددددن السدددددددريع و يدددددددر املعقلدددددددن والدددددددذي أندددددددتج واقعدددددددا مجاليدددددددا يطدددددددرح الكثيدددددددر مدددددددن التحدددددددديات علدددددددى مسدددددددتوى تددددددددبير 
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دة بالفيضدددددددددددانات علددددددددددددى مسدددددددددددتوى املدددددددددددددن واملراكددددددددددددز  مخددددددددددداطر الفيضددددددددددددانات، وتهدددددددددددم هددددددددددددذه الدراسدددددددددددات تحديددددددددددددد املنددددددددددداطق املهددددددددددددد

وتحديدددددددد إلاجدددددددراءات الواجبدددددددة للحمايدددددددة مدددددددن هدددددددذه ألاخطدددددددار مدددددددع اقةدددددددراح البددددددددائل املمكندددددددة إلعدددددددادة إسدددددددكان قددددددداطني املجددددددداالت 

 . املهددة بالفيضانات

ة مددددددددن وفددددددددي هددددددددذا الصدددددددددد تواصددددددددل الوكالددددددددة الحضددددددددرية مواكبتهددددددددا لهددددددددذه الدراسددددددددات فددددددددي إطددددددددار املنظومددددددددة الجهويدددددددد           

خدددددددالل املسددددددداهمة فدددددددي تحديدددددددد املنددددددداطق  املهدددددددددة بالفيضدددددددانات و مدددددددد مكاتدددددددب الدراسدددددددات بالوثدددددددائق التعميريدددددددة الالزمدددددددة، وكدددددددذا 

 .املشاركة في تحديد مناطق إعادة إلاسكان مع تقديم الدعم التقني  الضروري أثناء دراسة امللفات

 الدراسات املتعلقة بالتنمية املستدامة والدراسات املشهدية
 

تهيئة واد ورطاس وواد اشراعة بإقليم   - أ

 بركان

الوكالدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة  واصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلت           

 8583الحضدددددددددددددددرية لوجددددددددددددددددة خدددددددددددددددالل سدددددددددددددددنة 

املتعلقدددددددددددددددددة  بتهيئدددددددددددددددددة واد  الدراسدددددددددددددددددة مواكبدددددددددددددددددة 

دددددددددددان، و تهددددددددددددم  ورطدددددددددددداس وواد اشددددددددددددراعة بددددددددددددإقليم بركد

البي يددددددددددددددة واملشددددددددددددددهدية  الدراسددددددددددددددة الجوانددددددددددددددبهددددددددددددددذه 

والتعميريدددددددددددددددددددددددددددة املتعلقددددددددددددددددددددددددددددة بتهيئدددددددددددددددددددددددددددة واد اشددددددددددددددددددددددددددددراعة 

ددددددددددانوورطددددددددددد إلدددددددددددى  ، وتهددددددددددددف إلدددددددددددى اس بدددددددددددإقليم بركد

إعدددددددددددددددددددددادة إدمددددددددددددددددددددداج وادي اشدددددددددددددددددددددراعة وروافدددددددددددددددددددددده  

املحيطدددددددة بددددددد  فدددددددي محيطددددددد   واملنددددددداطق الهامشدددددددية

والرفددددددددع مددددددددن الجاذبيددددددددة املعماريددددددددة الاقتصددددددددادي 

 .والهندسية لعاصمة إلاقليم 

 

 

    

 Porjet» 'مشددددددددددددروع التنفيددددددددددددذ واستشددددددددددددارة الشددددددددددددركات' ، ألاخيددددددددددددرةوقددددددددددددد عرفددددددددددددت الدراسددددددددددددة التددددددددددددي توجددددددددددددد فددددددددددددي مرحلتهددددددددددددا 

d’éxécution et dossiers de consultation des entreprises » ، تجددددددداوبالنتيجدددددددة  %25إنجددددددداز وصدددددددلت إلدددددددى  نسدددددددبة 

، كمدددددددددا تعتبدددددددددر بمثابدددددددددة ر يدددددددددة متكاملدددددددددة مدددددددددن حيددددددددد  املشددددددددداريع املقةرحدددددددددة جميدددددددددع الفرقددددددددداءالكبيدددددددددر الدددددددددذي تحظددددددددد  بددددددددد  مدددددددددن طدددددددددرف 

 تصور ألحدى مكونات املشروع
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موعددددددددددة مددددددددددن املرافددددددددددق الرياضددددددددددية والةرف هيددددددددددة والسددددددددددياحية اقةددددددددددراح سددددددددددتة مندددددددددداطق مشدددددددددداريع وبرمجددددددددددة إنجدددددددددداز مج املتمثلددددددددددة فدددددددددديو 

اقةدددددددراح إنشددددددداء مشدددددددتل ومدرسدددددددة للبسدددددددتنة وإحددددددددا  منطقدددددددة لوجسدددددددتيكية خاصدددددددة بالعمدددددددال الفالحيدددددددين وتهيئدددددددة فضدددددددال عدددددددن 

 .وتقوية  ابة الحرشة وتهيئة الفضاء الخا  بعين واولوت كمورو  لستدعي التثمين واملحافظة

 يطة القابلية للتعمير بإقليم بركانالدراسة املتعلقة بإعداد خر    -ب

املتعلقددددددددددة بخريطدددددددددددة القابليدددددددددددة  الدراسدددددددددددةمواكبدددددددددددة   8583خدددددددددددالل سددددددددددنة  الوكالدددددددددددة الحضددددددددددرية لوجددددددددددددة  واصددددددددددلت            

 .وفي إطار توافق مع املنظومة املحلية تحت إلاشراف املباشر للسيد عامل إلاقليموذل   للتعمير

خصددددددددددددددددائص " الثانيدددددددددددددددةمرحلتهدددددددددددددددا وجدددددددددددددددد فددددددددددددددددي التدددددددددددددددي تهدددددددددددددددذه الدراسددددددددددددددددة  تنددددددددددددددددرجو             

Caractéristiques » املخدددددددددددددددددددداطر  des 

Risques » البرنددددددددامج  فددددددددي إطددددددددار تفعيددددددددل

الحكددددددددددددددددددددددددددددددددومي للتدددددددددددددددددددددددددددددددددبير املندددددددددددددددددددددددددددددددددمج 

للمخدددددددددداطر الطبيعيددددددددددة، وتهدددددددددددف إلددددددددددى 

تحديددددددددد املواقددددددددع واملجدددددددداالت القابلددددددددة 

للتوسددددددددددددددددددددددددددددع العمرانددددددددددددددددددددددددددددي وتجنددددددددددددددددددددددددددددب 

املندددددددداطق املهددددددددددة بخطددددددددر الكددددددددوار  

 .الطبيعية

 

 

 

 16  جماعة ترابية 

 289137   نسمة 

 1833.67    8كلم 

 160 8كلم/ نسمة 
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 الدراسة التعميرية واملشهدية والهندسية للمحور الطرقي في اتجاه الحدود املغربية الجزائرية   -ج

الدراسددددددددددات تندددددددددددرج فدددددددددي إطددددددددددار ، و املحددددددددددور الطرقددددددددددي فدددددددددي اتجدددددددددداه الحدددددددددددود املغربيدددددددددة الجرائريددددددددددةهددددددددددذه الدراسدددددددددة  تهدددددددددم        

  الخاصدددددة التدددددي مدددددا فت دددددت تشدددددرف علدددددى إنجازهدددددا الوكالدددددة الحضدددددرية لوجددددددة، وتهددددددف هدددددذه الدراسدددددة الهندسدددددية واملشدددددهدية

تحسدددددددددددددين جاذبيدددددددددددددة املجدددددددددددددال إلدددددددددددددى  « Synthése et propositions d’intervention » التدددددددددددددي توجدددددددددددددد فدددددددددددددي مرحلتهدددددددددددددا ألاخيدددددددددددددرة

ي لهددددددددذا املحددددددددور إعددددددددداد تصددددددددور هندسدددددددد ي وتعميددددددددر وذلدددددددد  عبددددددددر  .العمرانددددددددي وخلددددددددق مجدددددددداالت مسددددددددتقطبة ل نشددددددددطة والخدددددددددمات

الطرقددددددددي املهيكددددددددل الددددددددذي لعددددددددرف حركددددددددة عمرانيددددددددة مهمددددددددة ومتعددددددددددة ألاشددددددددكال ويعتبددددددددر البوابددددددددة الرئيسددددددددية للمغددددددددرب فددددددددي اتجددددددددداه 

 .دول الفضاء املغاربي

 

 

 مجال الدراسة

 واقع الحال
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تندددددددددرج مدددددددن حيدددددددد  مضددددددددمونها  فددددددددي إطددددددددار التعميددددددددر العمليدددددددداتي  هددددددددذه الدراسددددددددة   إذا كانددددددددت وجددددددددير بالددددددددذكر، أندددددددد            

التصدددددددددددورات التنمويدددددددددددة والر يدددددددددددة العمرانيدددددددددددة  املتوافدددددددددددق بشدددددددددددأنها  سدددددددددددواء فدددددددددددي املخطدددددددددددط املدددددددددددديري للتهيئدددددددددددة تن دددددددددددجم مدددددددددددع  فإنهدددددددددددا

أو فدددددددددي إطدددددددددار املخططدددددددددات التنمويدددددددددة وكدددددددددذا البرندددددددددامج التنمدددددددددوي للمنددددددددداطق  كممدددددددددر للتهيئدددددددددة املميدددددددددزةالعمرانيدددددددددة لوجددددددددددة الكبدددددددددرى 

 .الحدودية

 

 

 

 

 

 

 

 

 التنقل والنقل الحضري  بمدينة وجدة

لددددددددددددق ألامددددددددددددر بت زيددددددددددددل توجهددددددددددددات التصددددددددددددميم املددددددددددددديري للتنقددددددددددددل والنقددددددددددددل الحضددددددددددددري بمدينددددددددددددة وجدددددددددددددة،  حيدددددددددددد  يتع            

 . تعمل الوكالة في إطار اللجنة املحلية املحدثة على ت زيل وتتبع املشاريع املدرجة في هذا املوضوع

 الدراسة املتعلقة بتصميم التجديد الحضري لشارع دمحم الخامس بمدينة وجدة

ة إنجدددددددداز تصددددددددميم التجديددددددددد تهددددددددم هددددددددذه العمليدددددددد

 . الحضري لشارع دمحم الخامس بمدينة  وجدة

كمدددددددددددددددا تنددددددددددددددددرج هدددددددددددددددذه الدراسدددددددددددددددة فدددددددددددددددي 

إطدددددددددددددار تنفيدددددددددددددذ مقتضددددددددددددديات القدددددددددددددانون رقدددددددددددددم 

املتعلددددددددددددددددددددددددددددق بالبنايددددددددددددددددددددددددددددات املهددددددددددددددددددددددددددددددة  23-38

باالنهيددددددددددددددددار وتنظدددددددددددددددديم عمليددددددددددددددددات التجديدددددددددددددددددد 

 . الحضري 

حيدددددددددددد   لشددددددددددددمل مجددددددددددددال الدراسددددددددددددة 

جددددددددددددددددددددددددددددددل املعددددددددددددددددددددددددددددددالم واملواقددددددددددددددددددددددددددددددع ألاثريددددددددددددددددددددددددددددددة 

ى طددددددددددددددددددددددول شددددددددددددددددددددددارع  دمحم والتاريخيدددددددددددددددددددددة علدددددددددددددددددددددد

واملصدددددددددددددددنفة كبنايددددددددددددددات ومعدددددددددددددددالم  الخددددددددددددددامس

بنددددددد   البريددددددد،)تاريخيددددددة أو  ك دددددددرات وطندددددددي 

 تصميم التجديد الحضري لشارع دمحم الخامس بمدينة وجدة

 

 الر ية العمرانية ملجال الدراسة في إطار املخطط املديري للتهيئة العمرانية
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مقدددددددددددر  وضدددددددددددريي سددددددددددديدي زيدددددددددددان، ،فندددددددددددد  سددددددددددديمون، ديدددددددددددرين مهدددددددددددوديين الكنيسدددددددددددة الكاتوليكيدددددددددددة ،سدددددددددددينما فدددددددددددوكس  املغدددددددددددرب،

  (.…البلدية

ت املهددددددددددددددددة الحضدددددددددددددري والبنايددددددددددددددالوكالددددددددددددددة الوطنيدددددددددددددة للتجديددددددددددددددد ا عل هددددددددددددددا تسدددددددددددددهروتهددددددددددددددف هددددددددددددددذه الدراسدددددددددددددة التددددددددددددددي             

 Scénarios d’intervention de rénovation »سدددددددددديناريوهات التددددددددددددخل "والتدددددددددددي توجددددددددددد فدددددددددددي املرحلددددددددددة الثانيدددددددددددة  باالنهيددددددددددار

urbaine »  إنجدددددددددددددداز تصددددددددددددددميم التجديددددددددددددددد الحضددددددددددددددري لشددددددددددددددارع دمحم الخددددددددددددددامس واقةددددددددددددددراح سددددددددددددددبل ومخرجددددددددددددددات رد الاعتبددددددددددددددار  إلددددددددددددددى

  . نيوالحفاا على هذا املورو  الةرالي و العمرا

تجدددددددر إلاشددددددارة فددددددي هددددددذا إلاطددددددار، إلددددددى أن الوكالددددددة الحضددددددرية لوجدددددددة، قددددددد واكبددددددت هددددددذه العمليددددددة  وذلدددددد  مددددددن خددددددالل و   

وجددددددددددددة وكدددددددددددذا امليثدددددددددددا  مديندددددددددددة املشددددددددددداركة فدددددددددددي اقةدددددددددددراح مجدددددددددددال عمليدددددددددددات التجديدددددددددددد الحضدددددددددددري تماشددددددددددديا مدددددددددددع تصدددددددددددميم تهيئدددددددددددة 

قدددددددددة بالدراسددددددددددة وفدددددددددي التصددددددددددور ملرجعيددددددددددة املتعلاملعمددددددددداري ملدينددددددددددة وجددددددددددة ومواكبددددددددددة الوكالدددددددددة الوطنيددددددددددة فدددددددددي إعددددددددددداد النصدددددددددو  ا

 .حوالاقةرا

كخالصددددددددددة لعتبددددددددددر التخطدددددددددديط الاسددددددددددةراتيجي التنمددددددددددوي مددددددددددن آلاليددددددددددات ألاساسددددددددددية لتحديددددددددددد  آفددددددددددا  وأنسددددددددددا  التنميددددددددددة    

دددددددان التخطدددددددديط اسددددددددةراتيجيا واستشددددددددرافيا كلمددددددددا كانددددددددت الددددددددر ى والاسددددددددةراتيجيات  علددددددددى املددددددددديين املتوسددددددددط والبعيددددددددد، إذ كلمددددددددا كد

سدددددددددددواء علددددددددددى املسدددددددددددتوى الدددددددددددوطني أو الجهددددددددددوي او املحلدددددددددددي التخددددددددددداذ القددددددددددرارات املناسدددددددددددبة لإلعدددددددددددداد ألامثدددددددددددل  واقددددددددددحة للمددددددددددددبرين

 . للمجال وللتهيئة املتوازنة للمجاالت بمختلف أشكالها وخصوصياتها

 تحيين برامج تنمية الجماعات 

قددددددددددددا مددددددددددددن مهددددددددددددا  بدددددددددددداملوازاة مددددددددددددع ذلدددددددددددد ، ووعيددددددددددددا م هددددددددددددا بدددددددددددددورها كشددددددددددددري  فددددددددددددي التنميددددددددددددة وتشددددددددددددجيع الاسددددددددددددتثمار، وانطال    

املواكبدددددددددة التقنيدددددددددة والقانونيدددددددددة التدددددددددي تقدددددددددو  لهدددددددددا الوكالدددددددددة الحضدددددددددرية لفائددددددددددة شدددددددددركا ها املؤسسددددددددداتيين، حرصدددددددددت هدددددددددذه ألاخيدددددددددرة 

علدددددددددددى مصددددددددددداحبة الجماعددددددددددددات الةرابيدددددددددددة فدددددددددددي إعددددددددددددداد وتحيدددددددددددين بدددددددددددرامج عملهددددددددددددا، حيددددددددددد  وضدددددددددددعت لهددددددددددددذا الغدددددددددددرن رهدددددددددددن إشددددددددددددارة 

، وذلددددددددددددد  لتقدددددددددددداطع هددددددددددددذه البدددددددددددددرامج مددددددددددددع مقتضدددددددددددديات وثدددددددددددددائق الجماعددددددددددددات املعنيددددددددددددة الوثددددددددددددائق واملعلومدددددددددددددات التعميريددددددددددددة الالزمددددددددددددة

التعميددددددددر، ومدددددددددن منطلدددددددددق إيمانهدددددددددا بدددددددددأن وثدددددددددائق التعميدددددددددر تدددددددددي مجموعدددددددددة مدددددددددن العمليدددددددددات التنمويدددددددددة املبرمجدددددددددة وفدددددددددق الحاجيدددددددددات 

والخصدددددددددددددا  الدددددددددددددذي تعددددددددددددداني منددددددددددددد  مختلدددددددددددددف الجماعدددددددددددددات واملمكدددددددددددددن ترجمتهدددددددددددددا علدددددددددددددى أرن الواقدددددددددددددع فدددددددددددددي إطدددددددددددددار بدددددددددددددرامج عمدددددددددددددل 

 .الجماعات

هدددددددذا إلاطدددددددار، إلدددددددى الددددددددور الدددددددذي تلعبددددددد  الوكالدددددددة الحضدددددددرية لوجددددددددة فدددددددي هدددددددذا الشدددددددأن، مدددددددن خدددددددالل  وتجددددددددر إلاشدددددددارة فدددددددي  

التواجددددددددد املسددددددددتمر فدددددددددي جميددددددددع اللجدددددددددان املحدثددددددددة لددددددددذل  واملسددددددددداهمة فددددددددي التصدددددددددور والاقةددددددددراح وفقددددددددا ملدددددددددا تقتضددددددددي  مقتضددددددددديات 

 .وثائق التعمير
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 واملرجعي العمرانيالتخطيط :  املحور الثاني 

ل  ذه العمليددددددددة فدددددددددي إطدددددددددار التعميددددددددر التنظيمدددددددددي، حيددددددددد  تهددددددددم إعدددددددددداد وتحيدددددددددين وثددددددددائق التعميدددددددددر، وكدددددددددتندددددددددرج هدددددددددذ            

ومشددددددددددداريع  العامدددددددددددة كقدددددددددددرارات تخطددددددددددديط حددددددددددددود الطدددددددددددر   مختلدددددددددددف الوثدددددددددددائق  القانونيدددددددددددة املرجعيدددددددددددة  ذات الطدددددددددددابع التنطيمدددددددددددي

 .رتحديد الدوائو تصاميم  زتقويم السكن الناقص التجهيتحديد املراكز فضال عن إعداد تصاميم 

 وثائق التعمير وتحيين إعداد  1- 

 في ميدان التخطيط الحضري  نجازالعشر لإل  املؤشرات - أ

 :فيما يلي  الحضري تتمثل أهم املؤشرات في ميدان التخطيط             

 وثيقة تعميرية منجزة كحصيلة تراكمية منذ إحدا  الوكالة الحضرية لوجدة؛ 111 -

 نسبة التغطية بوثائق التعمير؛ 22% -

املصددددددددددداد  عل هدددددددددددا سدددددددددددارية  الخاصدددددددددددة باملددددددددددددن الكبدددددددددددرى واملتوسدددددددددددطة والصدددددددددددغرى  مدددددددددددن وثدددددددددددائق التعميدددددددددددر 355% -

 املفعول؛

فددددددددددوذ الةرابددددددددددي للوكالددددددددددة نجماعددددددددددة ترابيددددددددددة تشددددددددددكل ال32مدينددددددددددة ومركددددددددددز مددددددددددن أصددددددددددل  33 -

 الحضرية لوجدة مغطاةبوثائق التعمير؛

 الصالحية؛نسبة تحيين وثائق التعمير املنتهية  355% -

دددددددددددددددددان، تددددددددددددددددداوريرتمددددددددددددددددددن كبددددددددددددددددددرى، وجددددددددددددددددد 54 - جددددددددددددددددددرادة ، دة، بركد

وبوعرفددددددددددة، تتددددددددددوفر علددددددددددى تصددددددددددداميم تهيئددددددددددة مصدددددددددداد  عل هدددددددددددا 

 وسارية املفعول؛

صدددددددددددغيرة ومركدددددددددددز قدددددددددددروي صددددددددددداعد  متوسدددددددددددطة و  مديندددددددددددة  84 -

مغطددددددددددددددددددداة بوثدددددددددددددددددددائق  تعميددددددددددددددددددددر مصددددددددددددددددددداد  عل هدددددددددددددددددددا وسددددددددددددددددددددارية 

 درار، السدددددددددددددددددددعيدية، أكلددددددددددددددددددديم،فجددددددددددددددددددديج، بندددددددددددددددددددي )املفعدددددددددددددددددددول 

العيدددددددددددون  سددددددددددديدي سدددددددددددليمان اشدددددددددددراعة، دبددددددددددددو، أحفيدددددددددددر،

عددددددددين بنددددددددي مطهددددددددر، تويسدددددددديت، إسدددددددددلي،  ،سدددددددديدي ملددددددددو 

أهددددددددل أنجدددددددداد، سددددددددديدي موسدددددددد   ملهايدددددددددة، عددددددددين الصدددددددددفا، 

زكددددددددددددزل، أ بددددددددددددال، مدددددددددددددا ، تافو الددددددددددددت، أهددددددددددددل واد 

زا، ملقدددددددددددددددددددددددددد  الويدددددددددددددددددددددددددددان، بنددددددددددددددددددددددددددي مطهددددددددددددددددددددددددددر، 

لعوينددددددددددددددات ، سدددددددددددددديدي بددددددددددددددوبكر، بنددددددددددددددي كيددددددددددددددل 

  ؛(وتالسينت

تجمددددددددددددع عمرانددددددددددددي قدددددددددددددروي مغطدددددددددددد  بوثدددددددددددددائق  12 -

 تعمير مصاد  عل ها؛

 لتعمير ضمن وثائق التعمير؛مساحة مفتوحة لألف هكتار   33 -

  .كتجهيزات ومرافق عموميةمبرمجة ضمن وثائق التعمير  هكتار 3555  -

 الحضرية بالنفوذ الةرابي للوكالة الحضرية لوجدةالشبكة 
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 الحصيلة  - ب

 إلدددددددددى 3223بلغددددددددت الحصددددددددديلة الةراكميدددددددددة فدددددددددي ميددددددددددان التخطددددددددديط الحضدددددددددري مندددددددددذ إحددددددددددا  الوكالدددددددددة الحضدددددددددرية سدددددددددنة   

، كمدددددددددا %22إلدددددددددى  %13بة التغطيدددددددددة مدددددددددن انتقلدددددددددت نسددددددددد وثيقدددددددددة تعميريدددددددددة، حيددددددددد  332نجددددددددداز مدددددددددا مجموعددددددددد  إ اليدددددددددو ،       ايدددددددددة 

، عرفدددددددددت الشدددددددددبكة الحضدددددددددرية علدددددددددى مسدددددددددتوى النفدددددددددوذ الةرابدددددددددي للوكالدددددددددة الحضدددددددددرية لوجددددددددددة تغطيدددددددددة شددددددددداملة بوثدددددددددائق التعميدددددددددر

 %28حددددددددوالي و  .م هددددددددا تتددددددددوفر علدددددددى ألاقددددددددل علددددددددى وثيقددددددددة تعميريددددددددة مصدددددددداد  عل هددددددددا 33جماعددددددددة ترابيددددددددة  32مددددددددن أصددددددددل حيددددددد  أندددددددد  

  .ل سارية املفعو  ذه الوثائقه من

وثيقددددددددددة  34تددددددددددأطير إعددددددددددداد وتحيددددددددددين    8583وفددددددددددي هددددددددددذا إلاطددددددددددار، واكبددددددددددت الوكالددددددددددة الحضددددددددددرية لوجدددددددددددة خددددددددددالل سددددددددددنة    

دددددددددان  يددددددددددد  حتصدددددددددداميم نمددددددددددو،   54وتصددددددددددداميم تهيئددددددددددة   52وتعميريددددددددددة، تهددددددددددم املخطددددددددددط املددددددددددديري للتهيئدددددددددددة العمرانيددددددددددة إلقلدددددددددديم بركد

 . %31 بإمكانياتها الذاتية وذل  بنسبة تصل إلى وثيقة 33أعدت الوكالة الحضرية 

 

علدددددددى الددددددددر م مدددددددن الظددددددددروف الاسدددددددت نائية املرتبطددددددددة بجائحدددددددة كورونددددددددا فقدددددددد تعدددددددددت نسدددددددبة إنجدددددددداز عقددددددددة ألاهددددددددداف  و   

املصدددددددادقة علدددددددى أربدددددددع وثدددددددائق تعميريدددددددة تهدددددددم  تصدددددددميم تهيئدددددددة جماعدددددددة عدددددددين ب دددددددي مطهدددددددر   8583باملائدددددددة، حيددددددد  عرفدددددددت سدددددددنة  25

ابيدددددددة معةركدددددددة و أوالد سددددددديدي عبدددددددد الحددددددداكم ومركددددددددز وجدددددددزء مدددددددن جماعدددددددة بندددددددي مطهدددددددر وتصددددددداميم نمدددددددو مراكدددددددز الجماعدددددددات الةر 

 . أنوال بجماعة بوشاون 

دددددددان 8583كمددددددددا عرفددددددددت سددددددددنة     يوالتدددددددد مواكبددددددددة الدراسددددددددة املتعلقددددددددة بدددددددداملخطط املددددددددديري للتهيئددددددددة العمرانيددددددددة إلقلدددددددديم بركد

عميددددددر علددددددى تحيددددددين وثددددددائق التفددددددي أفددددددق إلددددددى حيددددددز الوجددددددود، هددددددذه الدراسددددددة  وذلدددددد  أمددددددال فددددددي إخددددددراجتوجددددددد فددددددي املراحددددددل القانونيددددددة 

 .إقليم بركان في إطار ر ية عمرانية من جمة ومتكاملةمستوى 

وتندددددددددرج هددددددددذه الدراسددددددددة املمولددددددددة مددددددددن طددددددددرف وزارة إعددددددددداد الةددددددددراب الددددددددوطني والتعميددددددددر وإلاسددددددددكان وسياسددددددددة املدينددددددددة     

وفيددددددددق ألددددددددف درهددددددددم فددددددددي إطددددددددار الجيددددددددل الجديددددددددد مددددددددن املخططددددددددات املديريددددددددة الهادفددددددددة إلددددددددى الت 323مليددددددددون و 3بغددددددددالف مددددددددالي بلددددددددغ 

ددددددددددان ضدددددددددددمن الشدددددددددددبكة ". التنميدددددددددددة والتهيئدددددددددددة والحفددددددددددداا"بدددددددددددين مفددددددددددداهيم  كمدددددددددددا تهددددددددددددف إلدددددددددددى تقويدددددددددددة مكاندددددددددددة ووةيفدددددددددددة إقلددددددددددديم بركد

الحضددددددددددددرية الجهويددددددددددددة والوطنيددددددددددددة  كصدددددددددددددلة وصددددددددددددل بددددددددددددين الحاضدددددددددددددرة ألالفيددددددددددددة وجدددددددددددددة وبدددددددددددددين القطددددددددددددب الصددددددددددددناعي والخددددددددددددددماتي 

 .بني انصار فضال عن تثمين إمكانيات  الفالحية والسياحية-الناةور 

نمو مركز أنوال بجماعة بوشاون تصميم  تصميم تهيئة جماعة بني مطهر وجزء من بني مطهر  
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تهيئددددددددة  يتصدددددددميمبوثدددددددائق التعميدددددددر املتعلقدددددددة  تحيدددددددينت فدددددددي رعر بالدددددددذكر أن الوكالدددددددة الحضدددددددرية لوجددددددددة قدددددددد شددددددددوجددددددددي 

 فدددددددددددزوان  تصدددددددددددميمي تهيئدددددددددددة جمددددددددددداعتي  كدددددددددددذل   و 8533و 8534 تيسدددددددددددنعلدددددددددددى التدددددددددددوالي خدددددددددددالل  وبو ريبدددددددددددة  العتامندددددددددددة تيجمددددددددددداع

تدددددددوجي ي للتهيئدددددددة العمرانيدددددددة قدددددددد ،  يدددددددر أن الشدددددددروع فدددددددي إعدددددددداد الدراسدددددددة املتعلقدددددددة بددددددداملخطط ال8532خدددددددالل سدددددددنة  ورسدددددددالن 

يدددددددرتبط ذلددددددد  بتوافدددددددق املنظومدددددددة املحليدددددددة علدددددددى ضدددددددرورة  انتظدددددددار اتضددددددداح ، حيددددددد  دراسدددددددة هدددددددذه الوثدددددددائق حدددددددال دون مواصدددددددلة 

دددددددان كمرجدددددددع أساسدددددددد ي لتحيددددددددين وثدددددددائق التعميددددددددر علددددددددى  الر يدددددددة العمرانيددددددددة  للمخطدددددددط التددددددددوجي ي للتهيئددددددددة العمرانيدددددددة إلقلدددددددديم بركد

  .مستوى إلاقليم

 

ددددددددان مدددددددددن أهميدددددددددة ضدددددددددمن املنظومدددددددددة الحضدددددددددرية الجهويدددددددددة وإلاقليميدددددددددة كتسدددددددددي  ت ونظدددددددددرا ملدددددددددا    كهمزة وصدددددددددل مديندددددددددة بركد

اء الانطالقددددددددة للدراسددددددددة املتعلقددددددددة بتصددددددددميم تهيئددددددددة طددددددددإع 8583فقددددددددد عرفددددددددت سددددددددنة  ،وعاصددددددددمتها ألالفيددددددددةبددددددددين شددددددددمال الجهددددددددة 

ددددددددان الكبدددددددددرى  ددددددددان و بركد  تينالةددددددددددرابي ينتأجدددددددددزاء مدددددددددن الجمددددددددداعجماعددددددددددة سددددددددديدي سدددددددددليمان اشدددددددددراعة و  والدددددددددذي لغطدددددددددي جماعدددددددددة بركد

وسددددددتمكن هددددددذه الوثيقددددددة   ،لجغرافيددددددةا داتحددددددهددددددذه الو  لفدددددزوان وزكددددددزل وذلدددددد  نظددددددرا للةددددددرابط املجددددددالي وإلاداري القددددددائم بددددددين

مدددددددددن تعزيدددددددددز الوةيفدددددددددة الفالحيدددددددددة  ،تحظددددددددد  بتوافدددددددددق املنظومدددددددددة املحليدددددددددة،التدددددددددي توجدددددددددد حاليدددددددددا فدددددددددي مرحلدددددددددة التشدددددددددخيص ألاولدددددددددي و 

 . ا مع الحركية التنموية والعمرانية التي لعرفها إقليم بركانتماشيوإلادارية  والخدماتية لعاصمة إلاقليم 

 

فددددددددددددي نفدددددددددددددس إلاطدددددددددددددار، ووعيدددددددددددددا م هدددددددددددددا بةراتبيدددددددددددددة املجدددددددددددداالت وتندددددددددددددوع خصوصدددددددددددددياتها، حرصدددددددددددددت الوكالدددددددددددددة الحضدددددددددددددرية             

لوجددددددددددة علدددددددددى تسدددددددددريع الدراسدددددددددة املتعلقدددددددددة بتصدددددددددميم نمدددددددددو مركدددددددددز جماعدددددددددة أوالد ادمحم الدددددددددذي يوجدددددددددد فدددددددددي مرحلدددددددددة الاستشدددددددددارات 

 .( متغيرة التصميم)يةالتقن
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 .8583دجنبر  13والجدول التالي يبن وضعية وثائق التعمير  إلى  اية 

بدددددددددداملوازاة مددددددددددع عمليددددددددددة التخطدددددددددديط الحضددددددددددري، واكبددددددددددت الوكالددددددددددة الحضددددددددددرية لوجدددددددددددة فرقا هددددددددددا فددددددددددي إنجدددددددددداز التجهيددددددددددزات 

 .استشارة معمارية  43واملرافق الكبرى، حي  شاركت في 

 مقاربات إلانجاز  -ج

  :ترتكز مقاربة الوكالة الحضرية لوجدة في ميدان التخطيط الحضري على املرتكزات التالية 

افق مع الفرقاء واملتدخلين ألاساسيين في ميدان التعميربدأ م   التو

لشدددددددددكل هدددددددددذا املبددددددددددأ مرتكدددددددددزا أساسددددددددديا فدددددددددي توجيددددددددد  تددددددددددخل الوكالدددددددددة فدددددددددي ميددددددددددان التخطددددددددديط الحضدددددددددري، وذلددددددددد  مدددددددددن   

منطلدددددددددق أن وثيقدددددددددة التعميدددددددددر يجدددددددددب أن تكدددددددددون نتددددددددداج مشددددددددداورات وتنسددددددددديق دائدددددددددم بدددددددددين الفددددددددداعلين واملتددددددددددخلين ألاساسددددددددديين فدددددددددي 

داتدددددددددددد  مؤشددددددددددددرا مهمددددددددددددا دفددددددددددددالتوافق املحلددددددددددددي بشددددددددددددأن البددددددددددددرامج املقةرحددددددددددددة واملزمددددددددددددع إنجازهددددددددددددا لشددددددددددددكل فددددددددددددي ح منظومدددددددددددة التعميددددددددددددر،

 .لتنفيذها وبالتالي الرفع من مؤشرات إلانجاز

 العمالة

 إلاقليم أو
 21/10/0201في  وضعية الوثيقة 21/10/0202في  وضعية الوثيقة الوثيقة

 بركان

22 

 ات القانونيةاملشاور  املشاورات القانونية املخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية إلقليم بركان

افق بشأن متغيرة التهيئة تصميم تهيئة مركز جماعة العتامنة  التوافق بشأن متغيرة التهيئة التو

افق بشأن متغيرة التهيئة جماعة بوغريبة  تصميم تهيئة مركز  التوافق بشأن متغيرة التهيئة التو

افق بشأن متغيرة التهيئة تصميم تهيئة مركز جماعة فزوان  افق بشأن متغيرة التهيئةالتو  التو

افق بشأن متغيرة التهيئة تصميم تهيئة مركز جماعة رسالن  التوافق بشأن متغيرة التهيئة التو

 التشخيص التحضير للشروع في الدراسة تصميم تهيئة جماعة الشويحية

 التشخيص التحضير للشروع في الدراسة تصميم تهيئة بركان الكبرى 

 تاوريرت

20 

 التشخيص التحضير للشروع في الدراسة ئة جماعة لكطيطرتصميم تهي

 متغيرة التصميم متغيرة التهيئة تصميم نمو مركز العاطف 

 جرادة

 

22 

 التشخيص التحضير للشروع في الدراسة تصميم تهيئة جماعة كنفودة

 التشخيص التحضير للشروع في الدراسة تصميم نمو جماعة ملريجة وجزء من أوالد اغزيل

 تصميم تهيئة جماعة عين بني مطهر وجزء 

 من جماعة بني مطهر
 مصاد  علي  في طور املصادقة

 مصاد  علي  البحث العلني تصميم نمو مركز أوالد سيدي عبد الحاكم

 فجيج

20 

 مصاد   علي  في طور املصادقة تصميم نمو مركز أنوال

 لي مصاد  ع في طور املصادقة تصميم نمو مركز جماعة معتركة
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 استغالل خالصات التخطيط الاسترتيجي الاستشرافي     

ية فددددددددي توجيددددددددد  لعددددددددد التخطدددددددديط الاسدددددددددةراتيجي والاستشددددددددرافي سددددددددواء املحلي،إلاقليمدددددددددي، الجهددددددددوي والددددددددوطني آليدددددددددة أساسدددددددد

القطاعيددددددددة )عمددددددددل الوكالددددددددة الحضددددددددرية فددددددددي ميدددددددددان التخطدددددددديط الحضددددددددري،  حيدددددددد  تشددددددددكل خالصددددددددة الدراسددددددددات الاستشددددددددرافية 

فعلددددددددى سددددددددبيل املثددددددددال فددددددددإن .  محددددددددددا أساسدددددددديا فددددددددي توجيدددددددد  عمليددددددددات التخطدددددددديط العمرانددددددددي( م هددددددددا أو ذات الطددددددددابع الاستشددددددددرافي

لدراسددددددة املتعلقددددددة بدددددداملخطط الجهددددددوي إلعددددددداد الةددددددراب آليددددددة تقدددددداطع  قطدددددداع التعميددددددر مددددددع إعددددددداد الةددددددراب الددددددوطني يجعددددددل مددددددن ا

أساسددددددددددية فددددددددددي توجيدددددددددد  التدددددددددددخالت فددددددددددي ميدددددددددددان التعميددددددددددر،  كمددددددددددا أن التدددددددددددخل فددددددددددي املراكددددددددددز الصدددددددددداعدة يجددددددددددب أن يأخددددددددددد بعددددددددددين 

الاعتبدددددددددار الر يددددددددددة الاسدددددددددةراتيجية املتعلقددددددددددة بتنميدددددددددة هددددددددددذه املراكدددددددددز، إضددددددددددافة إلدددددددددى ألاخددددددددددذ بعدددددددددين الاعتبددددددددددار للدراسدددددددددات املتعلقددددددددددة 

انات والتدددددددددددأثير علدددددددددددى البيئدددددددددددة والدراسدددددددددددات إلايكولوجيدددددددددددة فضدددددددددددال عدددددددددددن دراسدددددددددددات التثمدددددددددددين والحفددددددددددداا علدددددددددددى املدددددددددددوروت بالفيضدددددددددد

 .الثقافي والحضاري والطبيعي

 تراتبية املجاالت وتكامل وظائفها

لعددددددددددد هددددددددددذا املبدددددددددددأ مددددددددددن املرتكددددددددددزات ألاساسددددددددددية فددددددددددي التخطدددددددددديط العمرانددددددددددي، حيدددددددددد  أن أي دراسددددددددددة حضددددددددددرية يجددددددددددب أن 

راتبيدددددددددددة املجددددددددددداالت ودورهدددددددددددا إلاشدددددددددددعاعي والتدددددددددددأطيري، وذلددددددددددد  فدددددددددددي إطدددددددددددار تكدددددددددددريس وتقويدددددددددددة الةرابطدددددددددددات تأخدددددددددددذ بعدددددددددددين الاعتبدددددددددددار ت

القائمددددددددة بددددددددين املدينددددددددة والقريددددددددة ولتحقيددددددددق تنميددددددددة متوازنددددددددة قائمددددددددة علددددددددى التكامددددددددل الددددددددوةيفي والرفددددددددع مددددددددن جاذبيددددددددة وتنافسددددددددية 

 .  املجاالت

 إدماج البعد البيئي في التخطيط

أساسددددددديا فددددددي إعدددددددداد وتحيدددددددين وثددددددائق التعميدددددددر، وذلددددددد  مددددددن منطلدددددددق أهميدددددددة هدددددددذه  لعددددددد إدمددددددداج البعدددددددد البيئددددددي مرتكدددددددزا    

املقاربددددددددة فددددددددي ضددددددددمان اسددددددددتدامة املجدددددددداالت ونموهددددددددا بشددددددددكل يمكددددددددن مددددددددن اسددددددددتغالل إلامكانددددددددات املتاحددددددددة ويسدددددددداهم فددددددددي الحفدددددددداا 

علددددددددى ديمومتهددددددددا واسددددددددتمراريتها، وفددددددددي هددددددددذا الصدددددددددد تعمددددددددل الوكالددددددددة الحضددددددددرية علددددددددى استحضددددددددار هددددددددذا البعددددددددد ألاساسدددددددد ي ضددددددددمن 

إعدددددددددداد وثدددددددددائق التعميدددددددددر، مدددددددددن خدددددددددالل الحفددددددددداا علدددددددددى املقومدددددددددات البي يدددددددددة وبرمجدددددددددة مشددددددددداريع مندمجدددددددددة مشدددددددددهدية وبي يدددددددددة مدددددددددن 

  .شأنها تكريس البعد البيئي في التخطيط الحضري 

 "تعمير املشاريع" إدماج مقاربة 

ثدددددددددددائق فدددددددددددي هدددددددددددذا الصددددددددددددد، تحدددددددددددر  الوكالدددددددددددة الحضدددددددددددرية لوجددددددددددددة علدددددددددددى تجددددددددددداوز املقاربدددددددددددات التقليديدددددددددددة فدددددددددددي إنجددددددددددداز و     

التعميدددددددددر واملعتمددددددددددة علدددددددددى مبددددددددددأ التخصددددددددديص وتحديدددددددددد قواعدددددددددد اسدددددددددتعمال ألاراضددددددددد ي إلدددددددددى نهددددددددد  مقاربدددددددددة قائمدددددددددة علدددددددددى اقةدددددددددراح 

وبرمجددددددددددة مشدددددددددداريع مندمجددددددددددة ومتكاملددددددددددة وقابلددددددددددة للت زيددددددددددل والتنفيددددددددددذ علددددددددددى أرن الواقددددددددددع فددددددددددي إطددددددددددار ر يددددددددددة عمرانيددددددددددة متجددددددددددددة 

 . التهيئة املشهدية والهندسية واملعماريةوواقحة، من قبيل املشاريع الحضرية، والبي ية فضال عن عمليات 

 

 املجالية والاقتصادية والاجتماعية للتخطيط العمراني النتائج -2

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

ار كمندددددددددداطق ألددددددددددف هكتددددددددد33حيددددددددد  مكنددددددددددت وثدددددددددائق التعميدددددددددر مددددددددددن فدددددددددتي أزيددددددددددد مدددددددددن  :املجاليــــــــــةالجوانـــــــــ   -

لددددددد  ألاثدددددددر إلايجدددددددابي علدددددددى   محالدددددددة سددددددديكون جديددددددددة للتعميروكمنددددددداطق توسدددددددع مسدددددددتقبلية، ال ددددددد يء الدددددددذي ال 

منظمدددددددة، وفدددددددي الحدددددددد مدددددددن توسدددددددع املجددددددداالت تنظددددددديم املجدددددددال العمراندددددددي فدددددددي شدددددددكل عمليدددددددات تهيئدددددددة مندمجدددددددة و 
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 .العشوائية فضال عن تأطير عمليات البناء

شددددددددددددبكة واسددددددددددددعة مددددددددددددن الطددددددددددددر  والشددددددددددددوارع الداخليددددددددددددة كمددددددددددددا مكنددددددددددددت وثددددددددددددائق التعميددددددددددددر مددددددددددددن برمجددددددددددددة إنجدددددددددددداز  -

ددددددددان لددددددددد  الوقدددددددددع إلايجدددددددددابي فدددددددددي هيكلدددددددددة املجددددددددداالت الحضدددددددددرية والقرويدددددددددة  واملددددددددددارات الدائريدددددددددة، ال ددددددددد يء الدددددددددذي كد

  .والرفع من جاذبيتها واستقطابيتها

هكتدددددار كمرافددددددق  3555حيددددد  مكندددددت وثدددددائق التعميدددددر مدددددن برمجدددددة أزيدددددد مدددددن   :الاجتماعيـــــةالجوانـــــ   -

املددددددددددارس واملستوصدددددددددفات ودور )م تنفيدددددددددذ مقتضدددددددددياتها مدددددددددن إنجددددددددداز مرافدددددددددق القدددددددددرب وتجهيدددددددددزات، كمدددددددددا سددددددددداه

وكدددددددددددذا إحددددددددددددا  وإقامدددددددددددة التجهيدددددددددددزات الكبدددددددددددرى  ذات إلاشدددددددددددعاع إلاقليمدددددددددددي ...( الشدددددددددددباب والندددددددددددوادي النسدددددددددددوية 

والجهددددددددوي، ال دددددددد يء الددددددددذي ال محالددددددددة سيسدددددددداهم بشددددددددكل كبيددددددددر فددددددددي تحسددددددددين الظددددددددروف الاجتماعيددددددددة للسدددددددداكنة 

 . ليميوتقوية العرن الص ي والتع

مكنددددددت عمليددددددة التخطدددددديط الحضددددددري  مددددددن تغطيددددددة  املجددددددال الةرابددددددي للوكالددددددة   :الجوانــــــ  الاســــــتثمارية -

التعميددددددددر، وهدددددددو مدددددددا يددددددددوفر قاعددددددددة مهمدددددددة لالسددددددددتثمار، فارتفددددددداع نسدددددددبة التغطيددددددددة الحضدددددددرية لوجددددددددة بوثدددددددائق 

قواعددددددددددددددد  واقدددددددددددددحةتعندددددددددددددي أن العقدددددددددددددار املع ددددددددددددد  الحتضدددددددددددددان الاسددددددددددددددتثمار ضدددددددددددددمن وثدددددددددددددائق التعميدددددددددددددر  % 22إلدددددددددددددى 

وهدددددددو مدددددددا يتددددددديي إمكانيدددددددات وفدددددددر  متنوعدددددددة لالسدددددددتثمار فدددددددي امليددددددددان العقددددددداري وبددددددداقي بددددددد  عمال ألاراضددددددد ي اسدددددددت

 . القطاعات ألاخرى املنتجة وخاصة ما يتعلق بالصناعة والتجارة والخدمات 

حيدددددددددد  مكنددددددددددت وثددددددددددائق التعميددددددددددر مددددددددددن برمجددددددددددة العديددددددددددد مددددددددددن ألانشددددددددددطة   :الاقتصــــــــــاديةالجوانــــــــــ   -

قاعددددددددددة  لسدددددددددياحية والخدماتيدددددددددة، ممدددددددددا سددددددددديوفر ممدددددددددا ال شددددددددد  فيددددددددد  الاقتصدددددددددادية والحرفيدددددددددة والصدددددددددناعية وا

اقتصددددددددددددادية مهمددددددددددددة باملددددددددددددددن واملراكددددددددددددز الحضددددددددددددرية سدددددددددددددتمكن مددددددددددددن تددددددددددددوفير فدددددددددددددر  الشددددددددددددغل وإنتدددددددددددداج ال دددددددددددددروة 

 .وتحقيق النجاعة الةرابية

كمدددددددددددا مكندددددددددددت مدددددددددددن تدددددددددددوفير قاعددددددددددددة الحتضدددددددددددان املشددددددددددداريع الاسدددددددددددتثمارية الكبدددددددددددرى، وفدددددددددددي هدددددددددددذا إلاطدددددددددددار تجددددددددددددر  -

شدددددددددددددديط الاقتصدددددددددددددادي واملندددددددددددددداطق وألاحيددددددددددددداء الصددددددددددددددناعية، وألاقطددددددددددددداب التنمويددددددددددددددة إلاشدددددددددددددارة إلددددددددددددددى منددددددددددددداطق التن

 ...واملركبات التجارية والةرف هية 

إن إدمددددداج املقاربدددددة البي يدددددة فدددددي إعدددددداد وثدددددائق التعميدددددر   :املســـــتدامةالجوانـــــ  املتعلقـــــة بالتنميـــــة  -

  بي يددددددددددة كانددددددددددت لدددددددددد  نتددددددددددائج إيجابيددددددددددة فددددددددددي تحسددددددددددين الجوانددددددددددب البي يددددددددددة، حيدددددددددد  أن اقةددددددددددراح مشدددددددددداريع مندمجددددددددددة

وثدددددددددائق التعميدددددددددر مدددددددددن شدددددددددأن  الحفددددددددداا علدددددددددى املقومدددددددددات الطبيعيدددددددددة وإلايكولوجيدددددددددة ممدددددددددا سددددددددديحقق ال  ضدددددددددمن

محالدددددددة اسدددددددتدامة املجددددددداالت وتقويدددددددة املشدددددددهد العمراندددددددي والحفددددددداا علدددددددى الةدددددددرا  الطبيعدددددددي وتثمينددددددد  خاصدددددددة 

 .ما يتعلق باملنةزهات واملحميات واملواقع إلايكولوجية والبي ية

 : ية التخطيط الحضري إجراءات قبلية مهمة تتمثل في إجراءين أساسيين عمل وكخالصة ، تواكب 

 وعيدددددددددا م هددددددددا بأهميدددددددددة تجديدددددددددد وثدددددددددائق التعميدددددددددر املنتهيدددددددددة : إعددددددددداد الصدددددددددور الجويدددددددددة والتصددددددددداميم الطبو رافيدددددددددة

الصدددددددددددالحية بشددددددددددددكل  يتماخددددددددددد   ومسددددددددددددتجدات الواقدددددددددددع ويأخددددددددددددذ بعدددددددددددين الاعتبددددددددددددار املتغيدددددددددددرات املجاليددددددددددددة، فقددددددددددددد 

 للمراكز املبرمجة؛إنجاز الصور الجوية والفتو راميةرية   مواكبة 8583عرفت سنة 

 أثنددددددداء تحيدددددددين وثدددددددائق التعميدددددددر املنتهيدددددددة  تقيددددددديم مددددددددى تنفيدددددددذ مقتضددددددديات وثدددددددائق التعميدددددددر املنتهيدددددددة الصدددددددالحية



 

 
 

42 

مدددددددن القدددددددانون  82ملدددددددادة با مدددددددن أجدددددددل السدددددددهر علدددددددى تنفيدددددددذ املقتضددددددديات القانونيدددددددة املتعلقدددددددة  الصددددددالحية وذلددددددد

مير واملرتبطددددددددة باسددددددددتعادة مددددددددال  ألاراضدددددددد ي التصددددددددرف فددددددددي ألاراضدددددددد ي فددددددددور انتهدددددددداء املتعلددددددددق بددددددددالتع 25-38رقددددددددم 

 . آلاثار املةرتبة عن إعالن املنفعة العامة تفاديا لل زاعات املحتملة

 العامة إعداد قرارات تخطيط حدود الطرق  3 - 

تعلدددددددق بدددددددالتعمير و كدددددددذا امل 38-25مدددددددن القدددددددانون رقدددددددم  18تنددددددددرج هدددددددذه العمليدددددددة فدددددددي إطدددددددار  تفعيدددددددل مقتضددددددديات املدددددددادة 

بشددددددددددددأن تفددددددددددددويط الاختصددددددددددددا  فيمددددددددددددا يخددددددددددددص  8551مددددددددددددايو  54الصددددددددددددادرة بتدددددددددددداري   334أجددددددددددددرأة مقتضدددددددددددديات الدوريددددددددددددة عدددددددددددددد 

التأشدددددددددير علدددددددددى بعدددددددددط القدددددددددرارات الجماعيدددددددددة املتعلقدددددددددة بدددددددددالتعمير، وتهددددددددددف هدددددددددذه العمليدددددددددة إلدددددددددى تدددددددددأطير الجماعدددددددددات فدددددددددي حالدددددددددة 

ط حدددددددددود الطددددددددر  العامدددددددة املعينددددددددة ف هددددددددا ألاراضدددددددد ي املددددددددراد اتخددددددداذ قددددددددرارات تخطدددددددديط حدددددددددود الطددددددددر  العامدددددددة أو قددددددددرارات تخطددددددددي

 .نزع ملكيتها ملا تستوجب  العملية

كمدددددددددا تكتلددددددددد ي هدددددددددذه العمليدددددددددة أهميدددددددددة بالغدددددددددة، حيددددددددد  تمكدددددددددن مدددددددددن تنفيدددددددددذ مقتضددددددددديات وثدددددددددائق التعميدددددددددر خاصدددددددددة فيمدددددددددا 

تقلدددددددديص أو  الطددددددددر   سدددددددداحات أو مواقددددددددف عامدددددددة للسدددددددديارات أو إلددددددددى تغييدددددددر تخطدددددددديطالجماعيدددددددة أو الطددددددددر  اليتعلدددددددق بإحدددددددددا  

 .عرضها أو حذفها كال أو بعضا

قدددددددددرارات تخطددددددددديط حددددددددددود الطدددددددددر  مشددددددددداريع ( 51)تدددددددددأطير و إبدددددددددداء الدددددددددرأي فدددددددددي  ثدددددددددال   8583هدددددددددذا وقدددددددددد عرفدددددددددت سدددددددددنة 

 .العامة

 العدد الطرق موضوع قرار التصفيف الجماعة العمالة أو إلاقليم

 21 .33 رقم التهيئة طريق تحويل دبدو تاوريرت

 20 .353 رقم الطريق على الوقود بمحطة خاصة ريقالط إحدا  بني مطهر جرادة

 22 .882 رقم التهيئة طريق تحويل تاوريرت تاوريرت

 

ولهددددددددذا الغددددددددرن تقددددددددو  الوكالددددددددة الحضددددددددرية لوجدددددددددة بمواكبددددددددة املجددددددددالس الجماعيددددددددة فددددددددي شددددددددرح وتبسدددددددديط املقتضدددددددديات    

ي املوضدددددددوع واملقددددددددررة بمقتضددددددد   القددددددددانون القانونيدددددددة والتنظيميدددددددة املعمددددددددول لهدددددددا،  مدددددددع  تقددددددددديم جميدددددددع الاستشدددددددارات التقنيددددددددة فددددددد

واملتمثلددددددددددة فددددددددددي مطابقددددددددددة مشددددددددددروع القددددددددددرار لوثيقددددددددددة التعميددددددددددر املعمددددددددددول لهددددددددددا والتأشددددددددددير علددددددددددى مشددددددددددروع القددددددددددرار وكددددددددددذا التصددددددددددميم 

 .امللحق ب  فضال عن مواكبة املجلس في مسطرة املصادقة على هذه القرارات

ي عرفتهددددددددا املنظومددددددددة املتعلقددددددددة بددددددددالتعمير فددددددددي إطددددددددار وجدددددددددير بالددددددددذكر فددددددددي هددددددددذا إلاطددددددددار، أن التعددددددددديالت التشددددددددريعية التدددددددد 

 3453جددددددددال التعميددددددددر والبندددددددداء الصددددددددادر بالجريدددددددددة الرسددددددددمية مراقيددددددددة وزجددددددددر املخالفددددددددات فددددددددي ماملتعلددددددددق ب 33-38القددددددددانون رقددددددددم 

شددددددددددأن توسدددددددددديع نطددددددددددا  ب 3.35.531قددددددددددد منحددددددددددت فددددددددددي البدددددددددداب الثالدددددددددد  مددددددددددن الظهيددددددددددر الشددددددددددريف رقددددددددددم   8533شددددددددددتنبر  32بتدددددددددداري  

ر سددددددددداء املجدددددددددالس الجماعيدددددددددة صدددددددددالحية اتخددددددددداد قدددددددددرارات يباشدددددددددر بموج هدددددددددا توسددددددددديع الطدددددددددر  والسددددددددداحات العمدددددددددارات القرويدددددددددة ل

 .ة جديدةيالعمومية املوجودة أو تسويتها أو إلغاءها كال أو بعضا، وكذا إنشاء طر  أو ساحات عموم
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 مواكبة عملية تحديد املراكز-  أ

يددددددددددددة للدددددددددددددعم واملسدددددددددددداعدة التقنيددددددددددددة لفائدددددددددددددة تندددددددددددددرج هددددددددددددذه العمليددددددددددددة فددددددددددددي إطددددددددددددار تفعيددددددددددددل دور الوكالددددددددددددة الحضددددددددددددرية كآل 

الجماعدددددددددددددات الةرابيدددددددددددددة ومواكبتهدددددددددددددا القانونيدددددددددددددة فدددددددددددددي إعدددددددددددددداد مشددددددددددددداريع تحديدددددددددددددد مراكدددددددددددددز الجماعدددددددددددددات وكدددددددددددددذا توسدددددددددددددعة املددددددددددددددارات 

 .الحضرية

كمدددددددددا تهددددددددددف هدددددددددذه العمليدددددددددة إلدددددددددى مواكبدددددددددة نمدددددددددو الجماعدددددددددات الةرابيدددددددددة وفدددددددددق نظدددددددددرة مسدددددددددتقبلية تأخدددددددددذ بعدددددددددين الاعتبدددددددددار  

افي والعمراندددددددددددددي والتحدددددددددددددوالت  املجاليدددددددددددددة التدددددددددددددي تعرفهدددددددددددددا هدددددددددددددذه الوحددددددددددددددات إلاداريدددددددددددددة والتدددددددددددددي التطدددددددددددددور الاقتصدددددددددددددادي والدددددددددددددديمو ر 

تسددددددددتدعي إمددددددددا إحدددددددددا  مراكددددددددز محددددددددددة السددددددددتخال  نفقددددددددات ومقابددددددددل الخدددددددددمات املقدمددددددددة للمددددددددواطنين  أو توسددددددددعة مدددددددددارات 

 .الجماعات الحتواء وضبط التوسع العمراني

 التسوية العمرانية ألحباء السكن الناقص التجهيز   -ب

تهدددددددددم إعدددددددددداد تصددددددددداميم تقدددددددددويم الاحيددددددددداء الناقصدددددددددة التجهيدددددددددز، تنددددددددددرج هدددددددددذه العمليدددددددددة فدددددددددي إطدددددددددار التعميدددددددددر الاسدددددددددتدراكي و 

 وتمكي هدددددددا مدددددددن آلاليدددددددات التقنيدددددددة الالزمدددددددةفدددددددي النسددددددديج الحضدددددددري املدددددددنظم   كمدددددددا تهددددددددف إلدددددددى إعدددددددادة إدمددددددداج املجددددددداالت الهامشدددددددية

 .  تحتية ألاساسيةإقامة التجهيزات ومختلف الشبكات  والبنيات الملنج الةرخيص و 

 الحصيلة -ج

 26وجدددددددددددد يم هدددددددددددا فددددددددددي حدددددددددددين  08تصدددددددددددميما تقويميددددددددددا، حيددددددددددد  تمددددددددددت املصدددددددددددادقة علددددددددددى  34إعددددددددددداد  8583عرفددددددددددت سدددددددددددنة   

 .تصاميم في طور الدراسة

تصدددددددميما تقويميدددددددا  333وتجددددددددر إلاشدددددددارة فدددددددي هدددددددذا إلاطدددددددار إلدددددددى أن الحصددددددديلة الةراكميدددددددة لعمليدددددددة التقدددددددويم قدددددددد بلغدددددددت    

 . نسمة 322.133هكتارا، حي  استفادت م ها ساكنة بلغت أزيد من 3535بمساحة إجمالية فاقت 

 .ويوقا الجدول التالي التوزيع املجالي للتصاميم املنجزة منذ بدء عملية التقويم

 العمالة أو إلاقليم
التصاميم املنجزة إلى 

 0201 دجنبر 21غاية

عدد السكان 

 املستفيدين
 املساحة بالهكتار

 3323 843553 333 وجدة أنكاد

 233 332833 353 بركان

 3553 384235 24 تاوريرت

 333.3 22333 32 جرادة

 132.3 32533 13 فجيج

 3533 322133 212 املجموع
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 املجالي  املستوى على 

هكتددددددددار، ومددددددددن إنجدددددددداز أشدددددددددغال  3535فاقددددددددت مكنددددددددت عمليددددددددة التقددددددددويم مددددددددن التسددددددددوية العمرانيددددددددة ملسدددددددداحة إجماليددددددددة   

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

ها الهامشدددددددددية والعشدددددددددوائية ضدددددددددمن النسددددددددديج الحضدددددددددري املدددددددددنظم وتزويدددددددددد كمدددددددددا مكندددددددددت مدددددددددن إدمددددددددداج الفضددددددددداءات  

عددددددن املالعددددددب  مدددددددع برمجدددددددة تهيئدددددددة الفضددددددداءات الحدددددددرة والخضدددددددراء فضدددددددال  بددددددداملرافق والتجهيدددددددزات الضدددددددرورية للقدددددددرب

الرياضددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددية 

واملركبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددات 

السوسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددديوثقافية 

والرياضددددددددددددددددددددددية، ممددددددددددددددددددددددا 

سدددددددداهم بشددددددددكل كبيددددددددر 

فددددددي تقلدددددديص الفددددددوار  

املجاليددددددة والحددددددد مددددددن 

الهشاشدددددددددددددددددة والرفدددددددددددددددددع 

مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن جددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددودة 

الخدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمات 

الحضددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرية 

  .ألاساسية

 تماعي على الصعيد الاج

ددددددددان لعمليدددددددددة التقدددددددددويم نتدددددددددائج مهمدددددددددة تمثلدددددددددت باألسددددددددداس فدددددددددي إدمددددددددداج أزيدددددددددد     نسدددددددددمة ضدددددددددمن النسددددددددديج  ألدددددددددف 322مدددددددددن كد

الحضدددددددددري املدددددددددنظم، ممدددددددددا سددددددددداهم فدددددددددي تحسدددددددددين ةدددددددددروف عدددددددددي  السددددددددداكنة مدددددددددن خدددددددددالل تقريدددددددددب الخددددددددددمات م هدددددددددا وتمكي هدددددددددا مدددددددددن 

وفدددددددددق القدددددددددوانين واملسددددددددداطر الجددددددددداري لهدددددددددا املرافدددددددددق والتجهيدددددددددزات الضدددددددددرورية، كمدددددددددا أصدددددددددبي بإمكانهدددددددددا بنددددددددداء مسددددددددداك ها أو تعليتهدددددددددا 

 . العمل
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 على املستوى الاقتصادي 

سددددددددددداهمت عمليدددددددددددة التقدددددددددددويم فدددددددددددي تنشددددددددددديط الحركدددددددددددة التجاريدددددددددددة باألحيددددددددددداء موضدددددددددددوع عمليدددددددددددة التقدددددددددددويم،  

حيددددددددددددد  عرفدددددددددددددت تجدددددددددددددارة مدددددددددددددواد 

هيكلددددددددددددددددددة البنددددددددددددددددداء باملجدددددددددددددددددداالت امل

 . انتعاشة ملحوةة

هدددددددددددددددددددذا وقدددددددددددددددددددد مكندددددددددددددددددددت 

هدددددددددددددددددذه العمليدددددددددددددددددة الجماعدددددددددددددددددات 

الةرابيدددددددددددددددددددددددددددددة مدددددددددددددددددددددددددددددن تحسدددددددددددددددددددددددددددددين 

مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداخيلها نتيجدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

اسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتخال  مقابددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل 

الخددددددددددددددددددددمات التدددددددددددددددددددي تقددددددددددددددددددددمها، 

حيدددددد  تجدددددددر إلاشددددددارة فددددددي هددددددذا 

 %15الصددددددددددد إلدددددددددى أن  حدددددددددوالي 

مددددددن طلبددددددات البندددددداء املدروسددددددة 

 .مقدمة  في ألاحياء  املهيكلة

 على املستوى العقاري 

نددددددددب آخددددددددر وارتباطددددددددا لهددددددددذا املوضددددددددوع، مكنددددددددت عمليددددددددة التقددددددددويم مددددددددن الشددددددددروع فددددددددي التسددددددددوية العقاريددددددددة لددددددددبعط مددددددددن جا  

أحيدددددددداء السددددددددكن الندددددددداقص التجهيددددددددز، ر بددددددددة فددددددددي تمكددددددددين ألاسددددددددر مددددددددن الرسددددددددو  العقاريددددددددة ال دددددددد يء الددددددددذي ال محالددددددددة سدددددددديكون لدددددددد  

شددددددددددكل ضددددددددددمانة حقيقيددددددددددة ألاثددددددددددر إلايجددددددددددابي علددددددددددى املددددددددددواطن ملددددددددددا لرسددددددددددو  التمليدددددددددد  مددددددددددن قيمددددددددددة اقتصددددددددددادية وعقاريددددددددددة، حيدددددددددد  ت

للملكيددددددددة وضدددددددددامن أساسددددددددد ي اتجددددددددداه ألابنددددددددا  واملؤسسدددددددددات الائتمانيدددددددددة، وهدددددددددذا مدددددددددا سددددددددينعكس إن تدددددددددم الانخدددددددددرا  فدددددددددي التسدددددددددوية 

العقاريدددددددددة علدددددددددى تحسدددددددددين املشدددددددددهد العمراندددددددددي وتقويدددددددددة قدرتددددددددد  التنافسدددددددددية، كمدددددددددا سيشدددددددددكل مدددددددددوردا ماليدددددددددا إضدددددددددافيا للجماعدددددددددات 

 . الةرابية

سددددددددو  العقاريدددددددة علددددددددى مسدددددددتوى إقلدددددددديم جدددددددرادة تجربددددددددة رائددددددددة وتعكددددددددس طجددددددددم وفدددددددي هددددددددذا إلاطدددددددار يبقدددددددد  اسدددددددتخراج الر    

املجهدددددددودات املبذولددددددددة فددددددددي إطدددددددار املنظومددددددددة إلاقليميددددددددة لحدددددددل مشددددددددكل العقددددددددار علدددددددى مسددددددددتوى إلاقلدددددددديم، فدددددددي أفددددددددق تعميمهددددددددا علددددددددى 

 . كالة الحضرية لوجدةو ذ الةرابي للو باقي النف

   لسكن الناقص التجهيزالتسوية العمرانية ألحياء اإلاجراءات املواكبة لعملية  -1

 التحديد على مستوى وثائق التعمير -أ

تدددددددددددرو  هدددددددددددذه العمليدددددددددددة بالدرجدددددددددددة ألاولدددددددددددى تحديدددددددددددد ألاحيددددددددددداء التدددددددددددي تسدددددددددددتوجب إعدددددددددددادة الهيكلدددددددددددة علدددددددددددى مسدددددددددددتوى وثدددددددددددائق   

التعميدددددددددر وذلددددددددد  بمنحهدددددددددا تنطيقدددددددددا  مالئمدددددددددا يتماخددددددددد   وطبيعدددددددددة العمليدددددددددة، كمدددددددددا  تهددددددددددف هدددددددددذه العمليدددددددددة إلدددددددددى إعطددددددددداء الصددددددددددبغة 

ابع املنفعدددددددة العامدددددددة ملدددددددا تمدددددددت برمجتددددددد  ضدددددددمن تصددددددداميم التقدددددددويم مدددددددن تجهيدددددددزات ومرافدددددددق و طدددددددر  وفضددددددداءات القانونيدددددددة وطددددددد

 .حرة ومساحات خضراء
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وتنددددددددددددددددددددرج هدددددددددددددددددددذه العمليدددددددددددددددددددة فدددددددددددددددددددي إطدددددددددددددددددددار          

مواكبددددددددددددددة عمليددددددددددددددة التقددددددددددددددويم، حيدددددددددددددد   تسددددددددددددددعى 

الوكالددددددددددددددددة الحضددددددددددددددددرية بمعيددددددددددددددددة فرقا هددددددددددددددددا علددددددددددددددددى 

مسدددددددددددددددتوى التخطددددددددددددددديط العمراندددددددددددددددي إلدددددددددددددددى  إدمددددددددددددددداج 

التجهيدددددددز وفدددددددق ر يدددددددة مسدددددددتقبلية  ألاحيددددددداء الناقصدددددددة

وتحديدددددددددد متوافدددددددددق بشدددددددددأن  وذلددددددددد  مدددددددددن أجدددددددددل تسدددددددددهيل 

عمدددددددل اللجدددددددان التقنيدددددددة وتيسدددددددير عمليدددددددة دراسدددددددة امللفدددددددات 

داخددددددددددددل التحديددددددددددددد املقةددددددددددددرح بوثددددددددددددائق التعميددددددددددددر مددددددددددددن جهددددددددددددة، 

وتفاديددددددددا ألي  توسددددددددعات مسددددددددتقبلية  يددددددددر مددددددددتحكم ف هددددددددا مددددددددن 

 . جهة أخرى 

 تحديد الدوائر والدواوير بالعالم القروي -ب

، واكبدددددددددددددت الوكالدددددددددددددة 8585علدددددددددددددى  دددددددددددددرار سدددددددددددددنة  

مدددددددددوازاة مدددددددددع  8583الحضدددددددددرية لوجددددددددددة خدددددددددالل سدددددددددنة 

 بالعددددددددددالم القدددددددددددرويوالدددددددددددوائر التددددددددددي تعددددددددددرف ضددددددددددغطا عمرانيددددددددددا  عمليددددددددددة التقددددددددددويم وإعددددددددددادة الهيكلددددددددددة عمليددددددددددة تحديددددددددددد الددددددددددددواوير 

 .البعيد والنائي  على مستوى إقليم فجيج 

وتدددددددددددأتي هدددددددددددذه العمليدددددددددددة فدددددددددددي إطدددددددددددار مواكبدددددددددددة عمليدددددددددددة    

اء بالعدددددددددددالم القدددددددددددروي خاصدددددددددددة باملجددددددددددداالت التدددددددددددي تعددددددددددددرف البنددددددددددد

جنوحدددددددددددددددددا نحدددددددددددددددددو الاسدددددددددددددددددتقرار و يددددددددددددددددداب الوثدددددددددددددددددائق املرجعيدددددددددددددددددة 

لدراسددددددددة ملفددددددددات البندددددددداء، وبالدددددددددواوير التددددددددي تعددددددددرف عمليددددددددات 

 .بناء  ير مؤطرة

وتهددددددددددددددددددف هدددددددددددددددددذه العمليدددددددددددددددددة إلدددددددددددددددددى تحديدددددددددددددددددد دقيدددددددددددددددددق     

عمرانيددددددا  يددددددر مدددددددؤطر  اللدددددددواوير واملجدددددداالت التددددددي تعددددددرف نمددددددو 

ق مددددددددع املنظومددددددددة املحليددددددددة وإلاقليميدددددددددة فددددددددي إطددددددددار مددددددددن التوافدددددددد

وذلددددددد  مدددددددن أجدددددددل تفدددددددادي البنددددددداء العشدددددددوائي وتدددددددأطير التوسدددددددع 

 .العمراني ببعط املجاالت الةرابية

وفددددددددددددي هددددددددددددذا إلاطددددددددددددار، شددددددددددددرعت الوكالددددددددددددة الحضددددددددددددرية     

وفددددددددددي إطددددددددددار مددددددددددن التوافددددددددددق مددددددددددع املنظومددددددددددة املحليددددددددددة ،لوجدددددددددددة 

الدددددذي  فدددددي إنجددددداز هدددددذا العمدددددل ،علدددددى مسدددددتوى إقلددددديم فجددددديج

ى جدددددددددددددرد دقيدددددددددددددق للددددددددددددددواوير واملجددددددددددددداالت املتوافدددددددددددددق يقدددددددددددددو  علددددددددددددد

مل الجماعددددددددددددات الةرابيددددددددددددة ذات الطددددددددددددابع شددددددددددددبشددددددددددددأنها والددددددددددددذي 

القددددددروي فددددددي أفددددددق تعميمهددددددا علددددددى بدددددداقي النفددددددوذ الةرابددددددي، وذلدددددد  

سدددددددددددددددعيا م هدددددددددددددددا للتدددددددددددددددوفر علدددددددددددددددى الوثدددددددددددددددائق التقنيدددددددددددددددة املرجعيدددددددددددددددة 

 . لدراسة طلبات البناء

 تحديد ألاحياء الناقصة التجهيز بتصميم التهيئة

 

 مورفولوجية العالم القروي بجهة الشر  
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إنتاجيدددددددددددددة وتضدددددددددددددامنية، مافت دددددددددددددت الوكالدددددددددددددة تقدددددددددددددد  ووعيدددددددددددددا م هدددددددددددددا بضدددددددددددددرورة إنتددددددددددددداج فضددددددددددددداءات عمرانيدددددددددددددة اندماجيدددددددددددددة و  

الددددددددددعم الدددددددددالز  لتنفيدددددددددذ العمليدددددددددات املدرجدددددددددة فدددددددددي إطدددددددددار مشددددددددداريع التأهيدددددددددل الحضدددددددددري ملددددددددددن وتجمعدددددددددات عمالدددددددددة وجددددددددددة أنكددددددددداد 

 .وأقاليم بركان وجرادة وتاوريرت وفجيج وذل  بغية تحقيق النجاعة الةرابية واستدامة املجاالت

 

 

راندددددددددددي و املرجعددددددددددددي  التنظيمددددددددددددي ألاداة ألاساسددددددددددددية  التدددددددددددي يجددددددددددددب أن تنبنددددددددددددي عل هددددددددددددا  وكخالصدددددددددددة، يبقدددددددددددد  التخطدددددددددددديط العم  

السياسددددددددددات العموميددددددددددة  لوضددددددددددع اسددددددددددةراتيجيات تنمويددددددددددة من ددددددددددجمة وفعالددددددددددة وقابلددددددددددة للتنفيددددددددددذ علددددددددددى أرن الواقددددددددددع فددددددددددي شددددددددددكل 

ر ى وعمليدددددددددات متكاملدددددددددة، تدددددددددرو  تحقيدددددددددق أهدددددددددداف اقتصدددددددددادية واجتماعيدددددددددة وثقافيدددددددددة وبي يدددددددددة، مدددددددددن جهدددددددددة خدمدددددددددة للمدددددددددواطن 

ن جهدددددددة أخددددددرى لتجددددددداوز أزمدددددددة املدينددددددة  يدددددددر القدددددددادرة علددددددى تحقيدددددددق وتدددددددوفير الوةددددددائف ألاساسدددددددية  مدددددددن شددددددغل ونقدددددددل وعمدددددددل ومدددددد

 .وسكن

                  نموذج تحديد بجماعة بني تجيت بإقليم فجيج

                  نموذج تحديد بجماعة بوعنان بإقليم فجيج
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 التدبير الحضري ومواكبة الاستثمار:  الثالثاملحور ا

بمعيددددددددددة فرقا هددددددددددا مضدددددددددداعفة الجهددددددددددود لتجدددددددددداوز آلاثددددددددددار السددددددددددلبية  8583سددددددددددنة  واصددددددددددلت الوكالددددددددددة الحضددددددددددرية لوجدددددددددددة   

لدددددددى قطددددددداع التعميدددددددر والبنددددددداء، حيددددددد  انخرطدددددددت فدددددددي ت زيدددددددل إلاجدددددددراءات املتعلقدددددددة بإعدددددددادة الانتعاشدددددددة للقطددددددداع لجائحدددددددة كوروندددددددا ع

ت زيدددددددل  فدددددددي عبدددددددر إجدددددددراءات داخليدددددددة تتدددددددو ى املروندددددددة والسدددددددرعة وتددددددددبير الوقدددددددت فدددددددي إبدددددددداء الدددددددرأي، ومدددددددن جهدددددددة أخدددددددرى الانخدددددددرا 

وسياسددددددددددة املدينددددددددددة والهادفددددددددددة إلددددددددددى إعددددددددددادة   إلاسددددددددددةراتيجية القطاعيددددددددددة  لددددددددددوزارة إعددددددددددداد الةددددددددددراب الددددددددددوطني والتعميددددددددددر وإلاسددددددددددكان

الانطالقددددددددددة آلامنددددددددددة واملسددددددددددتدامة لقطدددددددددداعي التعميددددددددددر والبندددددددددداء باعتبارهمددددددددددا املحددددددددددركين ألاساسدددددددددديين لالسددددددددددتثمار وإنتدددددددددداج ال ددددددددددروة 

 .ونظرا ملساهمتهما في خلق الرواج الاقتصادي والتخفيف من البطالة

 املتعلدددددددددددق بدددددددددددالتعمير والبنددددددددددداءري التشدددددددددددريعي يدددددددددددل الدددددددددددو مواصدددددددددددلة ت ز  انخدددددددددددرا  الوكالدددددددددددة فدددددددددددي 8583كمدددددددددددا عرفدددددددددددت سدددددددددددنة  

والسددددددديما مدددددددا يدددددددرتبط باملدددددددذكرة التقنيدددددددة املتعلقدددددددة بالوقايدددددددة مدددددددن أخطدددددددار الهلدددددددع والحريدددددددق فدددددددي املبددددددداني عبدددددددر تفعيدددددددل مقتضددددددديات 

واملتعلقددددددددددددة بدددددددددددددأجرأة ضددددددددددددابط البنددددددددددددداء العددددددددددددا  املوافددددددددددددق عليددددددددددددد  باملرسددددددددددددو  رقدددددددددددددم  8585دجنبددددددددددددر 13دوريددددددددددددة الصددددددددددددادرة بتددددددددددددداري  ال

وال سددددددددددديما مدددددددددددا يتعلدددددددددددق باملدددددددددددذكرة التقنيدددددددددددة  املتعلقدددددددددددة بالوقايدددددددددددة مدددددددددددن أخطدددددددددددار   8532يونيدددددددددددو  38اري  الصدددددددددددادر بتددددددددددد 433.32.8

الرقمددددددددددي  واصددددددددددلة الددددددددددوريم، وكددددددددددذل  الحريددددددددددق والهلددددددددددع فددددددددددي املبدددددددددداني وكددددددددددذل  املددددددددددذكرة التقنيددددددددددة املتعلقددددددددددة بالنجاعددددددددددة الطاقيددددددددددة

 ".  ROKHAS"العمل باملنصة إلالكةرونية تعميم املتعلق ب

ة املفصدددددددددلة فدددددددددي ميددددددددددان التددددددددددبير الحضدددددددددري ال بدددددددددد مدددددددددن إلاشدددددددددارة إلدددددددددى أن التددددددددددبير الحضدددددددددري وقبدددددددددل تقدددددددددديم الحصددددددددديل   

وتشدددددددددجيع الاسدددددددددتثمار يدددددددددتم عبدددددددددر مدددددددددداخل قانونيدددددددددة أساسدددددددددية تتمثدددددددددل فدددددددددي الشدددددددددبابي  املوحددددددددددة الثالثدددددددددة علدددددددددى مسدددددددددتوى مددددددددددن 

دددددددددان وتدددددددددداوريرت دددددددددان ووجدددددددددددة وتدددددددددداوريرت، وعلددددددددددى مسددددددددددتوى اللجددددددددددان العامليددددددددددة بعمالددددددددددة وجدددددددددددة أنجدددددددددداد وأقدددددددددداليم بركد وجددددددددددرادة  بركد

اللجنددددددددة وفدددددددي إطددددددددار “ ROKHAS" وعبدددددددر املنصددددددددة إلالكةرونيدددددددة رخددددددددص وفجددددددديج وذلدددددددد  وفقدددددددا ملقتضدددددددديات ضدددددددابط البندددددددداء العددددددددا 

 . 33-32القانون رقم  وفقا ألحكا الجهوية املوحدة لالستثمار 

بالتدددددددددددددددبير الحضددددددددددددددري تحسددددددددددددددين املؤشددددددددددددددرات املتعلقددددددددددددددة عرفددددددددددددددت تكددددددددددددددريس الجهددددددددددددددود ل 8583وجديربالددددددددددددددذكر أن سددددددددددددددنة  

 التوافددددددددددق مددددددددددع املنظومددددددددددة املحليددددددددددة وتكددددددددددريس القبليددددددددددة للملفددددددددددات،، والدراسددددددددددة بآجددددددددددال دراسددددددددددة امللفدددددددددداتتعلددددددددددق وخاصددددددددددة مددددددددددا ي

  . ROKHASرخص  بشأن إلاشكاليات املطروحة فضال عن التقييم املستمر للعمل في إطار املنصة الرقمية

 التدبير الحضري : أوال

 0201خالل سنة  للتدبير الحضري  كبرى العشر الاملؤشرات 

 املدروسة؛جموع امللفات م 1122 -

 ؛  اية اليو إلى  3222ميدان التدبير الحضري منذ  فيتراكمية حصيلة كملف  111121 -

 ؛ املدروسة نسبة املوافقة على امللفات   21.0% -

 ؛مجموع امللفات املدروسة في إطار مسطرة املشاريع الكبرى   1221 -

 بالعالم الحضري؛مجموع امللفات املدروسة   3133 -

 بالعالم القروي؛مجموع امللفات املدروسة   1021 -
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 ؛ املوافق علي ها نتجة من خالل التجزئات واملجموعات السكنيةمجموع الوحدات امل  1220 -

 ؛خصصة للسكن الاجتماعي وإعادة إلاسكاناملبقع مجموع ال  0112 -

 طجم الاستثمار؛ درهممليار  2.1 -

 .مجموع املساحة املهيئة هكتار 201.1 -

 

 دراسة مشاريع البناء والتجزئات العقارية وتقسيم العقاراتنتائج   -1

 و 8585 ملفددددددددددا سددددددددددنة  4123ملفددددددددددا مقابددددددددددل  4431مددددددددددا مجموعدددددددددد   8583 بلددددددددددغ عدددددددددددد امللفددددددددددات املدروسددددددددددة برسددددددددددم سددددددددددنة 

  ملفدددددددددددددا   3852 ملفدددددددددددددا مقابدددددددددددددل  3133وقدددددددددددددد بلدددددددددددددغ عددددددددددددددد امللفدددددددددددددات املدروسدددددددددددددة بالعدددددددددددددالم الحضدددددددددددددري ،  8532ملفدددددددددددددا سدددددددددددددنة  3231

ملفدددددددا فدددددددي إطددددددددار  3153مشدددددددروعا فددددددددي إطدددددددار املشددددددداريع الصددددددددغرى و   3838علدددددددى يدددددددد  تتدددددددوزع هدددددددذه امللفددددددددات ح بالعدددددددالم القدددددددروي، 

ملدددددددددددف  333ملدددددددددددف إحددددددددددددا  تجزئدددددددددددة عقاريدددددددددددة ومجموعدددددددددددة سدددددددددددكنية و  23ملدددددددددددف بنددددددددددداء و  4184املشددددددددددداريع الكبدددددددددددرى، كمدددددددددددا تهدددددددددددم 

 .تقسيم

دة أنكددددددددداد و أقددددددددداليم ويوقدددددددددا الجددددددددددول التدددددددددالي التوزيدددددددددع املجدددددددددالي لعددددددددددد امللفدددددددددات املدروسدددددددددة علدددددددددى صدددددددددعيد عمالدددددددددة وجددددددددد 

 .بركان و جرادة وتاوريرت و فكي 

 

 العمالة أو إلاقليم

 

 

مجموع 

 امللفات

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

الوسط 

 الحضري 

الوسط 

 القروي

مشاريع 

 كبرى 

مشاريع 

 صغرى 
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 %5.3 85 %38 121 %23.1 8213 8313 333 324 8334 1845 عمالة وجدة أنجاد

 %5.4 3 %31.8 323 %23.1 3833 3353 133 314 3518 3333 إقليم بركان

 %4.1 35 %83.3 48 %33 383 33 383 23 23 322 جرادة إقليم

 .8583إلى  اية  3222تطور عدد امللفات خالل الفةرة املمتدة من 
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 العمالة أو إلاقليم

 

 

مجموع 

 امللفات

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

الوسط 

 الحضري 

الوسط 

 القروي

مشاريع 

 كبرى 

مشاريع 

 صغرى 
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 %8.3 33 %33.2 32 %25.4 113 828 382 23 133 333 إقليم تاوريرت

 %3.4 3 %83.4 31 %33 325 322 32 353 343 843 إقليم فجيج

 %1 10 %12.2 221 %21.0 2212 2020 1221 1021 2212 1122 املجموع

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشاريع البناء   - أ

 ،8532سدددددددددددددنة  ملفددددددددددددا 3438 و 8585 ملدددددددددددددف سددددددددددددنة  4332ملدددددددددددددف بندددددددددددداء مقابددددددددددددل  4184دراسددددددددددددة  8583 عرفددددددددددددت سددددددددددددنة 

البندددددددددداء خددددددددددالل السددددددددددنوات ألاخيددددددددددرة مقارنددددددددددة مددددددددددع  السددددددددددنوات ال دددددددددد يء الددددددددددذي لعكددددددددددس الاسددددددددددتقرار الددددددددددذي تعرفدددددددددد  دراسددددددددددةملفات 

 .ألف ملف كمعدل سنوي  35تميزت بدراسة أزيد من  ي والت 8531إلى  اية  8552املمتدة من 

ملفدددددددددددا وتدددددددددددي نسدددددددددددبة  3432بمجمدددددددددددوع ملفدددددددددددات بلدددددددددددغ   %23اسدددددددددددتقرار نسدددددددددددبة املوافقدددددددددددة فدددددددددددي  8583كمدددددددددددا عرفدددددددددددت سدددددددددددنة   

تكدددددددددرة فدددددددددي إطدددددددددار املنظومدددددددددة املحليدددددددددة لتجددددددددداوز إلاشدددددددددكاليات التدددددددددي يطرحهدددددددددا مهمدددددددددة تعكدددددددددس املجهدددددددددوذات املبذولدددددددددة  والحلدددددددددول املب

تدددددددددبير امللفددددددددات عبددددددددر عقددددددددد الاجتماعددددددددات الدوريددددددددة للتقيدددددددديم والتقددددددددويم والتتبددددددددع املسددددددددتمر لدراسددددددددة امللفددددددددات فددددددددي إطددددددددار املنصددددددددة 

 .الرقمية رخص

 .و يوقا الجدول أسفل  مشاريع البناء املدروسة حسب الطبيعة والغرن

8583أو إلاقليم خالل سنة ة حسب العمالة التوزيع املجالي لعدد امللفات املدروس  
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 النسبة املئوية عددال طبيعة الوحدات

 %24 1255 سكن  اقتصادي

 %4.15 831 فيال

 %1.83 345 عمارة

 %8.11 353 *مرفق عمومي

 %3.33 23 بناءات فالحية

 %5.25 13 مشاريع صناعية

 %5.32 2 مشاريع سياحية

 %5.13 33 تجارية مشاريع

 %5.53 1 املبادرة الوطنية للتنمية البشرية

 %5.32 18 خدمات

         

 :ن جل من خالل املعطيات الواردة أعاله املالحظات التالية

وحدددددددددة  1255أن وحدددددددددات السددددددددكن الاقتصددددددددادي تحتددددددددل الصدددددددددارة فددددددددي ترتيددددددددب مشدددددددداريع البندددددددداء املدروسددددددددة ب  -

سددددددددددكنية، ويددددددددددرتبط هددددددددددذا بتفضدددددددددديل هددددددددددذا الصددددددددددنف مددددددددددن السددددددددددكن السددددددددددتجابت  لحاجيددددددددددات ألاسددددددددددر ووضددددددددددعها 

 املادي؛

سددددددددددنة  مرفقددددددددددا 132و 8585مرفقدددددددددا سددددددددددنة  813مقابددددددددددل  8583سددددددددددنة مرفقددددددددددا  353تراجدددددددددع عدددددددددددد املرافددددددددددق إلدددددددددى -

يدددددددددرتبط هدددددددددذا الةراجدددددددددع بالظرفيدددددددددة الخاصدددددددددة بانتشدددددددددار جائحدددددددددة كوروندددددددددا وتدددددددددداعياتها السدددددددددلبية حيددددددددد  ، 8532

 على القطاعات إلانتاجية الكبرى؛

بندددددددددددداء سددددددددددددنة  23إلددددددددددددى   8585بندددددددددددداء سددددددددددددنة  383 و 8532بندددددددددددداء سددددددددددددنة  331تراجددددددددددددع البندددددددددددداءات الفالحيددددددددددددة مددددددددددددن  -

ضددددددددددعية الاقتصددددددددددادية الصددددددددددعبة املرتبطددددددددددة مددددددددددن جهددددددددددة بتددددددددددداعيات و الةراجددددددددددع بال ذايددددددددددرتبط هددددددددددددددددددددد حيدددددددددد  8583

  .  جائجة كورونا وكذل  بتوالي سنوات الجفاف التي لشهدها العالم القروي

 .8583و  8585والجدول التالي لعطي مقارنة بين سنتي 

 8583حصيلة سنة  8585حصيلة سنة  

 مشاريع البناء 
مشاريع التجزئات 

 موعات السكنيةواملج
 مشاريع البناء

مشاريع التجزئات 

 واملجموعات السكنية

 23 4184 332 4382 مجموع امللفات املدروسة

 42 %33.3 3432 %23 38 %33 3134 %24 امللفات املوافق عل ها

 4258 3432 3823 3134 الوحدات املنتجة

 3142 1823.2 3122 1333 (مليون درهم)طجم الاستثمار 

 838.4 333 154 313 بالهكتار املساحة

 التجزئات واملجموعات السكنية   -ب

 8585مشدددددددددروعا سدددددددددنة  332مقابدددددددددل  تجزئدددددددددة ومجموعدددددددددة سدددددددددكنية إحددددددددددا   مشدددددددددروع  23دراسدددددددددة  8583 عرفدددددددددت سدددددددددنة
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فددددددددددي مشدددددددددداريع التجزئددددددددددات املدروسددددددددددة إلددددددددددى تراجددددددددددع الاسددددددددددتثمار فددددددددددي  لعكددددددددددس هددددددددددذا الةراجددددددددددع، حيدددددددددد  8532مشددددددددددروع سددددددددددنة  332 و

الناجمدددددددددة عددددددددددن الوضدددددددددعية الوبائيددددددددددة التدددددددددي تعيشددددددددددها اململكدددددددددة واملرتبطددددددددددة  صددددددددددعوبة الظرفيدددددددددة الاقتصدددددددددداديةامليددددددددددان العقددددددددداري و 

 .وكذل  إلى وفرة العرن السكني في إطار التجزئات املرخصة 32-بجائجة كوفيد

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

 

 العمالة أو إلاقليم

عمالة وجدة 

 ادأنج
 املجموع إقليم فجيج إقليم تاوريرت إقليم جرادة إقليم بركان

افق  عدد التجزئات و املجموعات السكنية املو

 عليها
13 33 8 3 1 42 

 8523 2 11 332 3833 314 بقع اقتصادية

عدد الوحدات 

املنتجة من 

خالل التجزئات 

و املجموعات 

 السكنية

 سكن اجتماعي
 432 5 5 5 5 )*(432 بقع

 3814 5 5 5 5 )**(3814 شقق

 235 425 5 5 885 5 بقع إلعادة إلاسكان

 333 5 38 5 135 383 بقع للعمارات

 432 5 5 5 32 435 بقع للفيالت

 33 3 3 3 81 13 بقع للتجهيزات

 2 5 5 5 5 5 بقع ل نشطة الاقتصادية

 0 5 5 5 5 8 بقع للسياحة

 4258 423 28 385 3231 1333 املجموع

 3142 21.3 24.1 33.8 383.3 344.1 (مليون درهم)مبلغ الاستثمارات 

 838.4 32 3.4 8 23 335 املساحة بالهكتار

 .درهم 845.555الاجتماعي بكلفة  تدخل في إطار السكن بقعة 432 *

 درهم 845.555شقة  تدخل في إطار السكن الاجتماعي بكلفة  3814)**( 

 :دول أعاله ن جل املالحظات التاليةمن خالل استقراء معطيات الج

  8583 عدددددددددددد الوحدددددددددددات املنتجددددددددددة فددددددددددي إطددددددددددار التجزئددددددددددات العقاريددددددددددة واملجموعددددددددددات السددددددددددكنية سددددددددددنة اسدددددددددتقرار -

 8585مشدددددددروع سدددددددنة  332علدددددددى الدددددددر م مدددددددن تراجدددددددع عددددددددد امللفدددددددات املدروسدددددددة مدددددددن  8585 مقارندددددددة مدددددددع سدددددددنة 

 ؛8583مشروع سنة  23إلى 

 بقعة؛ 8433بلغت حي   8585سنة مقارنة مع  8523 استقرار عدد البقع الاقتصادية في -

حيدددددددد  اسددددددددتقر هدددددددددذا  8585بقعدددددددددة مقارنددددددددة مددددددددع سدددددددددنة  333 إلددددددددىللعمددددددددارات املخصصدددددددددة  البقددددددددععدددددددددد تراجددددددددع  -

  ؛بقعة 333في العدد 

بقعددددددة  22الوحدددددددات املنتجددددددة مددددددن صددددددنف الفدددددديالت، حيدددددد  انتقددددددل هددددددذا العدددددددد مددددددن عدددددددد  فددددددي  مهددددددم ارتفدددددداع  -

وهددددددددددددددو ارتفدددددددددددددداع ملحدددددددددددددددوا  8583بقعددددددددددددددة سددددددددددددددنة  432ي دددددددددددددددجل ل 8585بقعددددددددددددددة سددددددددددددددنة  313إلددددددددددددددى  8532سددددددددددددددنة 

  السكن الفردي؛ وباملقارنة مع السنوات الفارطة وهو ما لعكس التوج  الجديد ل سر نح

ة مخصصدددددددددددددة ل نشدددددددددددددطة بقعدددددددددددددة مخصصدددددددددددددة للتجهيدددددددددددددزات فدددددددددددددي حدددددددددددددين لدددددددددددددم يدددددددددددددتم إنتددددددددددددداج أي بقعددددددددددددد 33إنتددددددددددددداج  -

 شددددددددطة الاقتصددددددددادية، قعددددددددة مخصصددددددددة ل نب 31التددددددددي عرفددددددددت إنتدددددددداج  8585نددددددددة مددددددددع سددددددددنة الاقتصددددددددادية مقار 

 ل  دددددددران السدددددددياحية، حيددددددد  يدددددددرتبط ذلددددددد  بصدددددددعوبة الظرفيدددددددة تينمخصصددددددد وحددددددددتينم إنتددددددداج تدددددددفدددددددي حدددددددين 
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 ؛32-كورونا كوفيد املرتبطة بجائحة الاقتصادية الصعية

 3321إنتددددددددداج  8583، حيددددددددد  عرفدددددددددت سدددددددددنة الوحددددددددددات املخصصدددددددددة للسدددددددددكن الاجتمددددددددداعي عدددددددددددفدددددددددي اسدددددددددتقرار  -

 ؛ألف درهم 845في إطار السكن الاجتماعي بكلفة  شقة 3814بقعة و 432وحدة موزعة بين 

سدددددددددنة  مليدددددددددار درهدددددددددم 3.1 مليدددددددددار درهددددددددم مقابدددددددددل 8.3 ارتفدددددددداع املبلدددددددددغ الاسدددددددددتثماري املع ددددددددد  فددددددددي هدددددددددذا إلاطدددددددددار إلدددددددددى -

 . 8532مليون درهم سنة  324 و 8585

 مشاريع تقسيم العقارات -ج

املوافقددددددددددددددددددة وذلدددددددددددددددددد  ملفددددددددددددددددددا ب 333م هددددددددددددددددددا  ، حظدددددددددددددددددديملددددددددددددددددددف تقسدددددددددددددددددديم للعقددددددددددددددددددارات 333دراسددددددددددددددددددة  8583 عرفددددددددددددددددددت سددددددددددددددددددنة

 .ملفا 333 املوافقة على حي  تمت  8585، م جال بذل  تراجعا طفيفا عن سنة %32بنسبة

 دراسة ملفات التسوية -د

املتعلدددددددددددق بزجدددددددددددر ومراقبدددددددددددة املخالفدددددددددددات فدددددددددددي  33-38تنددددددددددددرج هدددددددددددذه العمليدددددددددددة فدددددددددددي إطدددددددددددار تنفيدددددددددددذ أحكدددددددددددا  القدددددددددددانون رقدددددددددددم  

 ، وكدددددددددذل  تنفيدددددددددذا ملقتضدددددددددياتء العدددددددددا  فدددددددددي صددددددددديغت  الجديددددددددددةميددددددددددان التعميدددددددددر والبنددددددددداء، وت دددددددددزيال ملقتضددددددددديات ضدددددددددابط البندددددددددا

املتعلددددددددق بتحديددددددددد إجددددددددراءات وكيفيددددددددات مددددددددني رخددددددددص إلاصددددددددالح والتسددددددددوية والهددددددددد ، وكددددددددذا الدوريددددددددة  8.32.334املرسددددددددو  رقددددددددم 

التعميددددددددددددر وإلاسددددددددددددكان وسياسددددددددددددة املدينددددددددددددة عدددددددددددددد  و الوزاريددددددددددددة املشددددددددددددةركة بددددددددددددين وزارة الداخليددددددددددددة ووزارة إعددددددددددددداد الةددددددددددددراب الددددددددددددوطني

 .أن مني رخصة التسويةبش 32.52

انخرطدددددددددددت مندددددددددددذ تدددددددددداري  دخدددددددددددول مقتضددددددددددديات وجدددددددددددير بالدددددددددددذكر أن  الوكالددددددددددة الحضدددددددددددرية لوجددددددددددددة بمعيددددددددددة فرقا هدددددددددددا قددددددددددد 

املتعلقدددددددددة بطلبدددددددددات تسدددددددددوية بنايدددددددددات  يدددددددددر قانونيدددددددددة، املحالدددددددددة عل هدددددددددا و فدددددددددي عمليدددددددددة دراسدددددددددة امللفدددددددددات  ،املرسدددددددددو  حيدددددددددز التطبيدددددددددق

 43 مقابددددددددل لجددددددددان الدراسددددددددة بموافقددددددددة ملفددددددددا م هددددددددا  333ملفددددددددا حظددددددددي  813دراسددددددددة مددددددددا مجموعدددددددد   8583حيدددددددد  شددددددددهدت سددددددددنة 

 .م ها  لم تح  باملوافقة لعد  استجابتها للمقتضيات القانونية الجاري لها العمل  ملفا

 

 .ويوقا الجدول أسفل  عدد امللفات املدروسة حسب طبيعة ونوعية البنايات موضوع رطلب رخصة التسوية 

 

 أسباب الرفض

 

عدد امللفات التي 

 لم تحظ

افقة  باملو

 

عدد امللفات 

التي حظيت 

افقة  باملو

 

  امللفاتنوعية 

 عدد امللفات
 النوع العدد

 عد  احةرا  مقتضيات ضوابط التهيئة -

  (CES)عد  احةرا  معامل استغالل ألارن  -

 .والةراجعات والعلو املسموح ب 

 .مالحظات مبداة من طرف اللجنة التقنية -
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  يسكن 832
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 فالحي 53

 صناعي 58

 مرافق 53

 خدمات 58

 تجاري  53

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

ب الدددددددددددوطني والتعميدددددددددددر بدددددددددددين وزارة الداخليدددددددددددة ووزارة إعدددددددددددداد الةدددددددددددراتفعددددددددددديال ملقتضددددددددددديات الدوريدددددددددددة الوزاريدددددددددددة املشدددددددددددةركة    
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بخصددددددددددددددددو  أشددددددددددددددددغال تجهيددددددددددددددددز  8585يونيددددددددددددددددو  32الصددددددددددددددددادرة بتدددددددددددددددداري   D1205-2760وسياسددددددددددددددددة املدينددددددددددددددددة عدددددددددددددددددد وإلاسددددددددددددددددكان 

علدددددددددددى  البدايدددددددددددة، عملدددددددددددت الوكالدددددددددددة الحضدددددددددددرية لوجددددددددددددة مندددددددددددذ التجزئدددددددددددات العقاريدددددددددددة واملجموعدددددددددددات السدددددددددددكنية وآجدددددددددددال إنجازهدددددددددددا

مدددددددن خدددددددالل عقددددددددد لقددددددداءات تواصدددددددلية مدددددددع مختلددددددددف  الانخدددددددرا  التدددددددا  فدددددددي عمليددددددددة تعمددددددديم وشدددددددرح مضدددددددامين الدوريددددددددة الجديددددددددة

,  8585  شددددددددت 53بمقددددددددر عمالددددددددة وجدددددددددة انجدددددددداد بتدددددددداري  لقدددددددداء تواصددددددددلي حيدددددددد  انعقددددددددد فددددددددي هددددددددذا إلاطددددددددار املتدددددددددخلين والفرقدددددددداء، 

 . 8585 شت  38بمقر عمالة تاوريرت بتاري  آخر  لقاءو  8585 شت  33بمقر عمالة  بركان بتاري   لقاءتاله 

للت زيددددددددددددل  الفرقدددددددددددداءانخدددددددددددرا  جميددددددددددددع املتدددددددددددددخلين و ات مناسدددددددددددبة للتأكيددددددددددددد علددددددددددددى ضددددددددددددرورة وقدددددددددددد كانددددددددددددت هددددددددددددذه اللقدددددددددددداء   

الصددددددددددددددددعوبات و  واملتمثددددددددددددددددل فددددددددددددددددي تددددددددددددددددذليل الفعددددددددددددددددال و السددددددددددددددددليم لإلجددددددددددددددددراءات و املقتضدددددددددددددددديات املنصددددددددددددددددو  عل هددددددددددددددددا فددددددددددددددددي الدوريددددددددددددددددة

 .ت السكنيةالتجزئات العقارية و املجموعاتجهديز و تسليم أشغال   رن إنجازدةتعإلاشكاليات الدتي  

خدددددددددددا  ( Remontée) إلكةروندددددددددددي تطبيدددددددددددق، عملدددددددددددت الوكالدددددددددددة الحضدددددددددددرية لوجددددددددددددة علدددددددددددى وضدددددددددددع وفدددددددددددي هدددددددددددذا الصددددددددددددد      

بعمليدددددددددددددة تتبدددددددددددددع  مشددددددددددددداريع التجزئدددددددددددددات العقاريدددددددددددددة و املجموعدددددددددددددات السدددددددددددددكنية املدددددددددددددرخص لهدددددددددددددا علدددددددددددددى امتدددددددددددددداد العشدددددددددددددر سدددددددددددددنوات 

دون إتمدددددددددددا   املنصدددددددددددرمة، حيددددددددددد  يمكدددددددددددن هدددددددددددذا التطبيدددددددددددق مدددددددددددن تتبدددددددددددع وضدددددددددددعية التجزئدددددددددددات التدددددددددددي تجددددددددددداوزت آلاجدددددددددددال القانونيدددددددددددة

 .أشغال التجهيز 

التجزئدددددددددددات العقاريدددددددددددة واملجموعدددددددددددات  إدراجمدددددددددددن  الةرابيدددددددددددة املعنيدددددددددددةملمثلدددددددددددي الجماعدددددددددددات   كمدددددددددددا يتددددددددددديي هدددددددددددذا التطبيدددددددددددق  

ممددددددددددا يددددددددددوفر قاعدددددددددددة بيانددددددددددات ومعلومددددددددددات مهمددددددددددة تمكددددددددددن  إلالكةرونددددددددددي السددددددددددكنية موضددددددددددوع الدوريددددددددددة فددددددددددي حيندددددددددد  علددددددددددى التطبيددددددددددق

 .تجزئات العقاريةاملنظومة املحلية من تتبع ودراسة وضعية ال

وجددددددددددددددددير بالدددددددددددددددذكر، أن عددددددددددددددددد التجزئدددددددددددددددات العقاريدددددددددددددددة واملجموعدددددددددددددددات السدددددددددددددددكنية امل دددددددددددددددجلة حاليدددددددددددددددا علدددددددددددددددى مسدددددددددددددددتوى    

 .تجزئة عقارية ومجموعة سكنية 332التطبيق الالكةروني قد بلغ ما مجموع  

وقددددددد أسددددددفر ت زيددددددل مقتضدددددديات الدوريددددددة  علددددددى تحقيددددددق نتددددددائج جددددددد مهمددددددة مددددددن حيدددددد  عدددددددد امللفددددددات املدروسددددددة حيدددددد    

إلاقليميددددددددددة املكلفددددددددددة الرأي املوافددددددددددق للجنددددددددددة بددددددددددملفددددددددددا م هددددددددددا  32حظددددددددددي  8583ملفددددددددددا برسددددددددددم سددددددددددنة  81تمددددددددددت دراسددددددددددة مددددددددددا يندددددددددداهز 

 .21%بدراسة إمكانية تمديد آجال انجاز ألاشغال بنسبة ناهزت 

 .8583أسفل  توزيع امللفات املدروسة برسم سنة ويبين الجدول 

 
عدد امللفات 

 املدروسة

عدد امللفات 

افق عليها  املو
 %النسبة 

عدد امللفات غير 

افق عليها  املو

ملفات في طور 

 الدراسة

املبلغ 

 د.الاستثماري م

عدد مناص  الشغل 

 املباشرة

 32823 د.  353 1 4 32 15 32 وجدة

 3333 د.  333 - 1 100 3 4 بركان

 332 د.  4,3- -  100 1 1 جرادة

 135 د.  33،1 --  100 1 1 تاوريرت

 - -  - - - - فجيج

 83328 د.  221 1 5 80 20 25 املجموع
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 إعادة دراسة امللفات التي لم يتم إبداء رأي موافق بشأنها -و

املتعلقدددددددددة  8583دجنبدددددددددر 53الصدددددددددادرة بتددددددددداري   3334هدددددددددا فدددددددددي ت زيدددددددددل مقتضددددددددديات الدوريدددددددددة الوزاريدددددددددة عددددددددددد  انخراطدددددددددا م    

 ملجموعددددددددددات السددددددددددكنية وتقسددددددددددديم العقددددددددددارات والتددددددددددديلفدددددددددددات طلبددددددددددات رخددددددددددص البنددددددددددداء والتجددددددددددزيء وإحددددددددددددا  امبإعددددددددددادة دراسددددددددددة 

عملدددددددددت دعدددددددددت إلدددددددددى تكثيدددددددددف الجهدددددددددود مدددددددددن أجدددددددددل تيسدددددددددير معالجدددددددددة امللفدددددددددات العالقدددددددددة وتعمددددددددديم الدراسدددددددددة القبليدددددددددة للمشددددددددداريع، 

، حيددددددد  تدددددددم الوكالدددددددة الحضدددددددرية لوجددددددددة علدددددددى عقدددددددد اجتماعدددددددات مكثفدددددددة فدددددددي املوضدددددددوع مدددددددع شدددددددركا ها فدددددددي تددددددددبير قطددددددداع التعميدددددددر

يندددددددددداير  53إلددددددددددى  ايددددددددددة  8583دجنبددددددددددر  33املمتدددددددددددة مددددددددددن  مقددددددددددر الوكالددددددددددة الحضددددددددددرية لوجدددددددددددة عقددددددددددد سلسددددددددددلة مددددددددددن الاجتماعددددددددددات ب

وذلددددددد  مدددددددن أجدددددددل تحديدددددددد امللفدددددددات التدددددددي يمكدددددددن معالجتهدددددددا وفدددددددق مقتضددددددديات تصددددددداميم التهيئدددددددة والقدددددددوانين الجددددددداري لهدددددددا ، 8588

  .العمل مع مراعاة مبدأ املرونة في إعادة الدراسة 

جدددددددددرد جميدددددددددع امللفدددددددددات العالقدددددددددة  املضدددددددددمنة فدددددددددي الدوريدددددددددة الوزاريدددددددددة، ، تنفيدددددددددذا للتوصدددددددددياتتدددددددددم فدددددددددي هدددددددددذا الصددددددددددد كمدددددددددا  

 333بمختلدددددددددف العمددددددددداالت التابعدددددددددة للنفدددددددددوذ الةرابدددددددددي للوكالدددددددددة الحضدددددددددرية لوجددددددددددة حيددددددددد  أسدددددددددفرت هدددددددددذه العمليدددددددددة علدددددددددى جدددددددددرد 

 .ملفا موزعة مابين مشاريع البناء ومشاريع التجزئات العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات

ا للغايدددددددددددة املرجدددددددددددوة مدددددددددددن إصددددددددددددار الدوريدددددددددددة الوزاريدددددددددددة، تولدددددددددددت الوكالدددددددددددة الحضدددددددددددرية لوجددددددددددددة مهمدددددددددددة  ربدددددددددددط وتحقيقددددددددددد       

باملهندسددددددددددددين املعمدددددددددددداريين واضددددددددددددعي تصددددددددددددور املشدددددددددددداريع املعنيددددددددددددة هاتفيددددددددددددا وعددددددددددددن طريددددددددددددق البريددددددددددددد إلالكةرونددددددددددددي قصددددددددددددد  الاتصددددددددددددال

علددددددددددى مسددددددددددتوى املنصددددددددددة دعددددددددددوتهم لالسددددددددددتجابة للمالحظددددددددددات املبددددددددددداة مددددددددددن طددددددددددرف اللجددددددددددان التقنيددددددددددة و إعددددددددددادة إيددددددددددداع امللفددددددددددات 

  23 إعدددددددددادة دراسدددددددددة  والاتصددددددددداالت مددددددددنه الاجتماعددددددددات ذوقددددددددد مكندددددددددت هددددددددد الرقميددددددددة مدددددددددن أجددددددددل الدراسدددددددددة وإبدددددددددداء الددددددددرأي ف هدددددددددا،  

ملفدددددددددا م هدددددددددا علدددددددددى الدددددددددرأي املوافدددددددددق للجدددددددددان التقنيدددددددددة املختصدددددددددة فدددددددددي حدددددددددين بلدددددددددغ عددددددددددد  32حظدددددددددي  عالقدددددددددا  ملفدددددددددا 333مدددددددددن أصدددددددددل 

 . ملفا 82بالرأي املوافق  امللفات التي لم تح 

 

 توزيع امللفات املدروسة حسب طبيعة املشروع
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  .موضوع إعادة الدراسة باملجال الةرابي للوكالة الحضرية لوجدةويوقا الجدول أسفل  مجموع امللفات 

 

 دراستها بمختلف عماالت جهة الشر   ويوقا الجدول أسفل  مجموع امللفات التي تمت إعادة
عدد مناص  

الشغل 

املباشرة )

وغير 

 (املباشرة

املبلغ 

الاستثماري 

 بمليون درهم

 

 

 

 

املجم

 وع

 

افق عليها حس  طبيعتها  عدد امللفات غير املو
 

 

 

 

 املجموع

 

افق عليها حس  طبيعتها   عدد امللفات املو

 

 

 املجموع

 

في إطار  عدد امللفات التي تمت إعادة دراستها

 اللجان التقنية

 

2020 
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تقسيم 

 العقارات

التجزئات 

العقارية 

واملجموعات 

 السكنية

مشاريع 

 البناء
تقسيم 

 العقارات

التجزئات العقارية 

واملجموعات 

 السكنية

مشاريع 

 البناء

تقسيم 

 العقارات

التجزئات 

العقارية 

واملجموعات 

 السكنية

مشاريع 

 البناء

02 2 4 22 12 9 2 57 11 11 6 79 

 

 توزيع امللفات املدروسة حسب نوعية املشروعويوقا الجدول أسفل  

 فالحة
خدمات،تجهيزات 

 ذات منفعة عامة
 تجارة

تجهيزات 

 عمومية
  سكن صناعة سياحة

2 2 1 0 1 - 11 
 

 وجدة

- - - 0 - - 1 
 

 بركان

1 - - 2 1 - 2 
 

 تاوريرت

1 - - - - 1 - 
 

 جرادة

1 1 1 1 - - 2 
 

 فجيج

 املجموع 20 1 0 2 0 1 2

افق عليها العمالة أو إلاقليم  عدد امللفات غير املو

 12 وجدة

 22 بركان

 11 تاوريرت

 12 جرادة

 11 فجيج

 121 املجموع
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 البناء بالعالم القروي -ز

تنددددددددرج هدددددددذه العمليدددددددة فددددددددي إطدددددددار مواكبدددددددة الةددددددددرخيص بالبنددددددداء فدددددددي العددددددددالم القدددددددروي، وتهددددددددف هددددددددذه العمليدددددددة إلدددددددى تددددددددأطير 

التوسددددددددع العمرانددددددددي الدددددددددذي لشددددددددهده العدددددددددالم القددددددددروي فدددددددددي العشددددددددرية ألاخيددددددددرة نتيجدددددددددة العنايددددددددة الخاصدددددددددة التددددددددي يحظددددددددد  لهددددددددا هدددددددددذا 

املغدددددددددددرب " ل ضدددددددددددمن البدددددددددددرامج التنمويدددددددددددة الوطنيدددددددددددة والسددددددددددديما برندددددددددددامج محاربدددددددددددة الفدددددددددددوار  املجاليدددددددددددة واملخطدددددددددددط الدددددددددددوطنياملجدددددددددددا

 ."ألاخضر

ومددددددددددن منطلددددددددددق وع هددددددددددا بأهميددددددددددة هددددددددددذه العمليددددددددددة، وإيمانددددددددددا م هددددددددددا بتعدددددددددددد العددددددددددوالم القرويددددددددددة وتدددددددددددرجها وتراتبيتهددددددددددا، مددددددددددن   

بلية للمدددددددددن واملراكدددددددز الحضدددددددرية، ومجدددددددداالت مجددددددداالت شدددددددب  حضدددددددرية محيطددددددددة باملددددددددن والتدددددددي تعتبددددددددر كمنددددددداطق توسدددددددع مسدددددددتق

قرويدددددددددة ممتددددددددددة وسددددددددديطية ذات طبيعدددددددددة فالحيدددددددددة ورعويدددددددددة ومراكدددددددددز قرويدددددددددة مدددددددددؤطرة وعدددددددددالم قدددددددددروي ندددددددددائي، مدددددددددا فت دددددددددت الوكالدددددددددة 

الحضددددددددرية لوجدددددددددة وفددددددددي إطددددددددار املنظومددددددددة املحليددددددددة تبددددددددذل قصددددددددارى جهودهددددددددا لتددددددددأطير عمليددددددددة البندددددددداء بالعددددددددالم القددددددددروي وذلدددددددد  

سددددددددتهال   يددددددددر املعقلددددددددن للمجدددددددداالت الفالحيددددددددة والرعويددددددددة، وملواكبددددددددة نمددددددددو املراكددددددددز القرويددددددددة وفددددددددق لتفددددددددادي البندددددددداء املتفددددددددر  والا 

 .القواعد والضوابط القانونية املعمول لها

وتجددددددددر إلاشدددددددارة فددددددددي هدددددددذا إلاطددددددددار إلدددددددى أن عمليددددددددة الةدددددددرخيص بالبندددددددداء فدددددددي العددددددددالم القدددددددروي تواك هددددددددا إجدددددددراءات موازيددددددددة    

  :     ومهمة سنأتي على ذكرها فيما يلي

 دراسة امللفات بالعالم القروي 

ملفدددددددا  مقارندددددددة مدددددددع سددددددددنة   3852مجموعدددددددد   امددددددد 8583خدددددددالل سدددددددنة  عددددددددد امللفدددددددات املدروسدددددددة بالعددددددددالم القدددددددروي  بلدددددددغ   

مشدددددددددددروعا  325ومشدددددددددددروعا كبيدددددددددددرا  382وقدددددددددددد توزعدددددددددددت املشددددددددددداريع املدروسدددددددددددة بدددددددددددين ،  ملفدددددددددددا 3488حيددددددددددد  تمدددددددددددت دراسدددددددددددة  8585

مقارندددددددة مدددددددع السدددددددنوات املاضدددددددية، حيدددددد  لعدددددددزى هدددددددذا الاسدددددددتقرار إلدددددددى إعمدددددددال  %33صددددددغيرا، كمدددددددا اسدددددددتقرت نسدددددددبة املوافقدددددددة فددددددي

مبددددددددادئ التبسدددددددديط واملرونددددددددة فددددددددي التعامددددددددل مددددددددع ملفددددددددات البندددددددداء بالعددددددددالم القددددددددروي وإلددددددددى تنفيددددددددذ خالصددددددددات وتوصدددددددديات اللقدددددددداءات 

 . التواصلية مع الفرقاء

م واملقتضدددددددددددددديات وجدددددددددددددددير بالددددددددددددددذكر أن نسددددددددددددددبة امللفددددددددددددددات  يددددددددددددددر املوافددددددددددددددق عل هددددددددددددددا تبقدددددددددددددد  مرتبطددددددددددددددة بملفددددددددددددددات ال تن ددددددددددددددج

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

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

 العمالة أو إلاقليم
مجموع 

 امللفات

  الطبيعة امللفات حس

 والوسط
افق افق رأي مو  *آخر رأي غير مو

مشاريع 

 كبرى 

مشاريع 

 الصغرى 
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 %3.1 3 %81.3 334 %34 133 333 112 324 عمالة وجدة أنجاد

 %5.3 1 %32 32 %23.3 143 835 324 314 إقليم بركان

 %2.3 2 %12.1 13 %48.3 32 33 32 23 إقليم جرادة
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 العمالة أو إلاقليم
مجموع 

 امللفات

  الطبيعة امللفات حس

 والوسط
افق افق رأي مو  *آخر رأي غير مو

مشاريع 

 كبرى 

مشاريع 

 الصغرى 
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 %35.3 35 %12.3 13 %45 33 33 25 23 إقليم تاوريرت

 %3 3 %83.3 83 %38.1 31 33 13 353 إقليم فجيج

 %0.2 01 %02.0 012 %22.2 222 325 201 1021 املجموع

 إرجاع امللفات إلى الجماعات املعنية وتأجيل البت  )*(

عل هددددددددددا اسددددددددددتفادت مددددددددددن الاسددددددددددت ناء  املقددددددددددرر بمقتضدددددددددد   مددددددددددن املشدددددددددداريع املوافددددددددددق  % 45وجدددددددددددير بالددددددددددذكر أن أزيددددددددددد مددددددددددن  

القددددددددددددانون، كمددددددددددددا أن املشدددددددددددداريع املدروسددددددددددددة بالعددددددددددددالم القددددددددددددروي تتددددددددددددوزع بددددددددددددين مشدددددددددددداريع السددددددددددددكن الفددددددددددددردي واملشدددددددددددداريع الفالحيددددددددددددة 

والصدددددددددناعية والسدددددددددياحية والتجزئدددددددددات العقاريدددددددددة وتقسددددددددديم العقدددددددددارات وكدددددددددذل  املرافدددددددددق العموميدددددددددة والتدددددددددي ممدددددددددا ال شددددددددد  فيددددددددد  

 .يجابي على تحسين ةروف عي  الساكنة وتحسين الخدمات العمومية املقدمةسيكون لها ألاثر إلا 

 إلاجراءات املواكبة لعملية البناء بالعالم القروي 

وإلاجدددددددددددراءات كددددددددددل العمليددددددددددات   8583الوكالددددددددددة الحضدددددددددددرية لوجدددددددددددة خددددددددددالل سددددددددددنة  ، واصددددددددددلت8585علددددددددددى  ددددددددددرار سددددددددددنة   

ضدددددددددددددوع اللقددددددددددددداءات التواصدددددددددددددلية املنعقددددددددددددددة حدددددددددددددول موضدددددددددددددوع والتدددددددددددددي كاندددددددددددددت مو   بالعدددددددددددددالم القدددددددددددددروي البنددددددددددددداء املواكبدددددددددددددة لعمليدددددددددددددة 

 ".الةرخيص بالعالم القروي"

 :واملجالي على مستوى التخطيط العمراني -

ز الجماعددددددددات الةرابيددددددددة كددددددددأولددددددددت الوكالددددددددة الحضددددددددرية لوجدددددددددة أهميددددددددة بالغددددددددة لعمليددددددددة  التغطيددددددددة بوثددددددددائق التعميددددددددر  ملرا  

ة التغطيدددددددة بوثدددددددائق التعميدددددددر فدددددددي العدددددددالم القدددددددروي إلدددددددى والتجمعدددددددات القرويدددددددة التدددددددي تعدددددددرف ضدددددددغطا عمرانيدددددددا، حيددددددد  تصدددددددل نسدددددددب

 .، إذ أن جل التجمعات العمرانية القروية مغطاة بوثائق  تعمير مصاد  عل ها وسارية املفعول %22

يددددددددة وإلاقليميددددددددة والجهويددددددددة علددددددددى مواكبددددددددة عمليددددددددة الةددددددددرخيص عبددددددددر لكمددددددددا تحددددددددر  الوكالددددددددة وفددددددددي إطددددددددار املنظومددددددددة املح   

الخاضددددددددعة لوثدددددددائق التعميددددددددر والتدددددددي تعدددددددرف ضددددددددغطا عمرانيدددددددا لسددددددددتوجب املواكبدددددددة والتددددددددأطير،  تحديدددددددد الددددددددوائر البعيدددددددددة و يدددددددر

حيدددددددددد  شددددددددددرعت فددددددددددي هددددددددددذه العمليددددددددددة علددددددددددى مسددددددددددتوى إقلدددددددددديم فجدددددددددديج فددددددددددي أفددددددددددق تعميمهددددددددددا علددددددددددى بدددددددددداقي   النفددددددددددوذ الةرابددددددددددي للوكالددددددددددة 

 .الحضرية لوجدة

التقدددددددددويم بدددددددداملراكز القرويدددددددددة تصدددددددداميم باإلصددددددددافة إلددددددددى هدددددددددذا تواصددددددددل الوكالدددددددددة الحضددددددددرية لوجددددددددددة  عمليددددددددة إعدددددددددداد         

 .املزودة بوثائق التعمير، وذل  من أجل حل إشكالية الةرخيص بالبناء باملجاالت العشوائية

 على املستوى التنظيمي والتشريعي  -

الت التددددددددددددددي تتيحهددددددددددددددا النصددددددددددددددو  التنظيميددددددددددددددة والتشددددددددددددددريعية يتعمددددددددددددددل الوكالددددددددددددددة وباسددددددددددددددتمرار علددددددددددددددى اسددددددددددددددتغالل التسدددددددددددددده  

إذ تحدددددددددر  الوكالدددددددددة يات القانونيدددددددددة املتعلقدددددددددة باالسدددددددددت ناء، ضدددددددددلعدددددددددالم القدددددددددروي وال سددددددددديما املقتاملتعلقدددددددددة بالبنددددددددداء والتعميدددددددددر با
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املتعلددددددددددق بددددددددددالتعمير  25-38القددددددددددانون رقددددددددددم  تفعيددددددددددل لجنددددددددددة الاسددددددددددت ناءات املنصددددددددددو  عل هددددددددددا بمقتضدددددددددد   بمعيددددددددددة فرقا هددددددددددا علددددددددددى 

عدددددددالم القدددددددروي، فضدددددددال عدددددددن للبنددددددداء بال ملدددددددني اسدددددددت ناءات علدددددددى املسددددددداحة والعلدددددددو املسدددددددموح لهمددددددداومرسدددددددوم  التطبيقدددددددي وذلددددددد  

مبدددددددادئ اليسدددددددر واملروندددددددة فدددددددي التعامدددددددل مدددددددع امللفدددددددات املعروضدددددددة سدددددددواء مدددددددن حيددددددد  عدددددددد  التشددددددددد فيمدددددددا يثبدددددددت امللكيدددددددة  إعمدددددددال 

 .حول طبيعة وعدد الوثائق املطلوبةو 

 : على مستوى املواكبة والتأطير التقني والهندس ي  -

ندددددددددي واملعمددددددددداري لسددددددددداكنة العدددددددددالم القدددددددددروي مدددددددددن تفعيدددددددددل آليدددددددددة التدددددددددأطير التقتحدددددددددر  الوكالدددددددددة الحضدددددددددرية لوجددددددددددة علدددددددددى 

خدددددددددالل السدددددددددهر علدددددددددى تنفيدددددددددذ وت زيدددددددددل برندددددددددامج املسددددددددداعدة املعماريدددددددددة والتقنيدددددددددة بالعدددددددددالم القدددددددددروي، حيددددددددد  تدددددددددم فدددددددددي هدددددددددذا إلاطدددددددددار 

فدددددددي أفدددددددق تعميمهدددددددا  لم القدددددددروي علدددددددى مسدددددددتوى إقلددددددديم جدددددددرادةاملصدددددددادقة علدددددددى الاتفاقيدددددددة املتعلقدددددددة باملسددددددداعدة املعماريدددددددة بالعدددددددا

 .الةرابي للوكالة الحضرية  وذعلى باقي النف

هدددددددددذا، واعتبدددددددددار ألهميدددددددددة املشدددددددددهد العمراندددددددددي فدددددددددي تأثيددددددددد  املجدددددددددال الحضدددددددددري أو القدددددددددروي، لدددددددددم يقتصدددددددددر تددددددددددخل الوكالدددددددددة 

الحضدددددددددرية عندددددددددد دراسدددددددددة وتددددددددددبير ملفدددددددددات البنددددددددداء و التجدددددددددزيء وتقسددددددددديم العقدددددددددارات، وإنمدددددددددا شدددددددددمل كدددددددددذل  الجاندددددددددب الجمدددددددددالي 

اقةدددددددراح واجهدددددددات معماريدددددددة موحددددددددة ومتجانسدددددددة مدددددددع محيطهدددددددا وتأخدددددددذ واملشدددددددهدي للمشددددددداريع، وذلددددددد  مدددددددن خدددددددالل العمدددددددل علدددددددى 

بعدددددددددين الاعتبددددددددددار الجواندددددددددب الجماليددددددددددة واملقومدددددددددات الحضددددددددددارية والثقافيدددددددددة وكددددددددددذا الخصوصددددددددديات املحليددددددددددة، وذلددددددددد  مددددددددددن أجددددددددددل 

 . تحقيق التجانس املعماري وتحسين املشهد العمراني

 8583املشدددددددداريع املدروسددددددددة خددددددددالل سددددددددنة الددددددددر م مددددددددن اسددددددددتقرار عدددددددددد  فإندددددددد  علددددددددى  دراسددددددددة امللفدددددددداتوكخالصددددددددة ملحددددددددور 

 : ، فقد كان لها ألاثر إلايجابي على املستويات الاقتصادية والاجتماعية واملجالية4431في 

فقدددددددددد مكندددددددددت املشددددددددداريع املدروسدددددددددة مدددددددددن تعبئدددددددددة مبلدددددددددغ اسدددددددددتثماري قددددددددددر ب  علدددددددددى املسدددددددددتوى الاقتصدددددددددادي -

لدددددددى تدددددددوفير فدددددددر  الشدددددددغل وخلدددددددق مليدددددددار درهدددددددم، ال ددددددد يء الدددددددذي سددددددديكون لددددددد  ال محالدددددددة ألاثدددددددر إلايجدددددددابي ع 3.3

حركيدددددددة تجاريدددددددة مرتبطدددددددة بتسدددددددويق مدددددددواد البنددددددداء باإلضدددددددافة إلدددددددى خلدددددددق ألانشدددددددطة وإنجددددددداز املشددددددداريع التجاريدددددددة 

 والسياحية والحرفية والصناعية؛ 

فقددددددددد مكنددددددددت املشدددددددداريع املدروسددددددددة مددددددددن تددددددددوفير عددددددددرن سددددددددكني متنددددددددوع يالئددددددددم  علددددددددى املسددددددددتوى الاجتمدددددددداعي -

عدددددددددددددة بدددددددددددددين الوحددددددددددددددات الاقتصدددددددددددددادية والسدددددددددددددكن الاجتمددددددددددددداعي وحددددددددددددددة موز  35125حاجيدددددددددددددات ألاسدددددددددددددر قددددددددددددددر ب 

والبقددددددددددع املخصصددددددددددة إلعددددددددددادة إلاسددددددددددكان والعمددددددددددارات والفدددددددددديالت وألانشددددددددددطة، كمددددددددددا سدددددددددداهمت فددددددددددي  تددددددددددوفير مددددددددددا 

 ألف منصب شغل سنويا؛ 34ماليين يو  عمل و أك ر من 3يناهز 

ون لددددددد  هكتددددددار  ال دددددد يء الدددددددذي ال محالددددددة سدددددديك 183.4فقددددددد تمددددددت تهيئددددددة مسددددددداحة   علددددددى الصددددددعيد املجدددددددالي -

 . ألاثر إلايجابي على املشهدين املعماري والعمراني

  املخالفات في ميدان التعمير والبناءمراقبة 

املهددددددددا  املنوطددددددددة لهددددددددا فددددددددي ميدددددددددان  2021، واصددددددددلت الوكالددددددددة الحضددددددددرية لوجدددددددددة خددددددددالل سددددددددنة علددددددددى  ددددددددرار تدددددددددخالتها      

تسدددددددعى جاهددددددددة إلدددددددى  ، حيددددددد بدددددددار عدددددددن املخالفددددددداتبمهدددددددا  التبليدددددددغ وإلاخ وذلددددددد  مدددددددن خدددددددالل القيدددددددا   ;مراقبدددددددة وزجدددددددر املخالفدددددددات

تعزيدددددددز حضددددددددورها ضددددددددمن لجددددددددان اليقظددددددددة املحدثدددددددة علددددددددى مسددددددددتوى أقدددددددداليم نفوذهددددددددا الةرابدددددددي، وضددددددددمن  فرقددددددددة مراقبددددددددة التعميددددددددر 

 .بمدينة وجدة ومحيطها
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اقبة -2  الانخراط في  املنظومة الجديدة للمر

لقدددددددة بمنظومدددددددة املراقبدددددددة، حيددددددد  يتمثدددددددل تددددددددخل تنددددددددرج هدددددددذه العمليدددددددة فدددددددي إطدددددددار ت زيدددددددل املسدددددددتجدات القانونيدددددددة املتع   

 :الوكالة الحضرية في هذا إلاطار في مستويين إ ثنين

حيدددددددد  تدددددددددتم هددددددددذه العمليددددددددة فددددددددي إطددددددددار لجدددددددددان تقنيددددددددة أو فددددددددي إطددددددددار تدددددددددخل أحدددددددددادي : التبليددددددددغ وإلاخبددددددددار عددددددددن املخالفددددددددات

الجانددددددددب مددددددددن طددددددددرف الوكالدددددددددة الحضددددددددرية لوجدددددددددة، وتهدددددددددف هدددددددددذه العمليددددددددة إلددددددددى إثددددددددارة الانتبددددددددداه إلددددددددى املخالفددددددددات املرصددددددددودة فدددددددددي 

 تمراريتها؛ ميدان التعمير والبناء والقيا  باملتعين بشأنها تفاديا لتطورها واس

حيددددددد  تدددددددم فدددددددي  ، اسدددددددتغالل قاعددددددددة البياندددددددات املتوصدددددددل لهدددددددا فدددددددي إطدددددددار التبليدددددددغ مدددددددن طدددددددرف ضدددددددبا  الشدددددددرطة القضدددددددائية

هددددددددذا إلاطددددددددار إعددددددددداد تطبيددددددددق إلكةرونددددددددي خددددددددا  بتدددددددددبير قاعدددددددددة البيانددددددددات املرتبطددددددددة باملخالفددددددددات املرصددددددددودة، وذلدددددددد  فددددددددي أفددددددددق 

 .راقبةتكوين قاعدة معلومات مشةركة بين املتدخلين في منظومة امل

مدددددددددددن تكدددددددددددوين قاعددددددددددددة معلومدددددددددددات  8583وجددددددددددددير بالدددددددددددذكر أن هدددددددددددذا التطبيدددددددددددق إلالكةروندددددددددددي قدددددددددددد مكدددددددددددن خدددددددددددالل سدددددددددددنة   

مهمددددددددة حددددددددول املخالفددددددددات املرصددددددددودة مددددددددن طددددددددرف السددددددددلطات املحليددددددددة علددددددددى مسددددددددتوى عمالددددددددة وجدددددددددة أنجدددددددداد  وأقدددددددداليم تدددددددداوريرت 

دددددددان، والتددددددددي وصددددددددل عددددددددددها إلددددددددى  ايددددددددة مددددددددتم  شددددددددهر دجنبددددددددر  مخالفددددددددة، أزيددددددددد  3181مجموعدددددددد   مددددددددا 8583وجددددددددرادة وفجدددددددديج وبركد

 . م ها تتعلق بالبناء بدون رخصة %25من 

 : 2021والجدول التالي يبين توزيع املخالفات املرصودة من طرف السلطات املحلية خالل سنة             

 املخالفات املرصودة العمالة أو إلاقليم

 021 عمالة وجدة أنجاد

 122 إقليم بركان

 122 إقليم جرادة

 102 قليم تاوريرتإ

 122 إقليم فجيج

 1202 املجموع

باملوافقدددددددددددة علدددددددددددى الضدددددددددددابط  8.32.433وتماشددددددددددديا مدددددددددددع املسدددددددددددتجدات التشدددددددددددريعية الجديددددددددددددة وال سددددددددددديما املرسدددددددددددو  رقدددددددددددم 

املتعلددددددددق بددددددددإجراءات وكيفيدددددددددات مددددددددني رخددددددددص إلاصدددددددددالح   8.32.334العددددددددا  للبندددددددداء فددددددددي صددددددددديغت  الجديدددددددددة وكددددددددذا املرسدددددددددو  رقددددددددم 

يوليددددددددددوز  52بتدددددددددداري   3321واملنشددددددددددورين بالجريدددددددددددة الرسددددددددددمية عدددددددددددد  8532يونيددددددددددو  38درين بتدددددددددداري  والتسددددددددددوية والهددددددددددد  الصددددددددددا

، اتخدددددددددددذت الوكالدددددددددددة الحضدددددددددددرية لوجددددددددددددة إجدددددددددددراءات مواكبدددددددددددة لعمليدددددددددددة املراقبدددددددددددة، تتمثدددددددددددل فدددددددددددي وضدددددددددددع تطبيدددددددددددق إلكةروندددددددددددي 8532

طلبدددددددددات  سددددددددديمكن مدددددددددن تدددددددددوفير قاعددددددددددة معلومدددددددددات مشدددددددددةركة ال محالدددددددددة سدددددددددتمكن مدددددددددن تسدددددددددهيل عمليدددددددددة التعامدددددددددل مدددددددددع ملفدددددددددات

 .رخصة التسوية وال سيما ما يتعلق بمحاضر املعاينات

اقبة التعمير العمل في إطار     -3  أشغال فرقة مر

وقدددددددددددد . معاينددددددددددة  فددددددددددي إطددددددددددار تدددددددددددخالتها امليدانيددددددددددة 213أسددددددددددفرت تدددددددددددخالت فرقددددددددددة مراقبددددددددددة التعميددددددددددر عددددددددددن القيدددددددددددا  ب     

 53ومخالفددددددددددة باملدددددددددددار الحضددددددددددري  338 مخالفددددددددددة بمدينددددددددددة وجدددددددددددة ومحيطهددددددددددا تهددددددددددم 332مكنددددددددددت هددددددددددذه املعاينددددددددددات مددددددددددن رصددددددددددد 

 13و  مخالفددددددددددددة تهددددددددددددم البندددددددددددداء بدددددددددددددون رخصدددددددددددددة 333 علددددددددددددى  بالعددددددددددددالم القددددددددددددروي، حيدددددددددددد  توزعددددددددددددت هددددددددددددذه املخالفدددددددددددددات مخالفددددددددددددات

 .وإلاصالح بعد  احةرا  التصاميم املعمارية املصاد  عل ها وكذا بيانات رخصة البناءمخالفة ترتبط 
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ومعايندددددددات فرقدددددددة مراقبدددددددة التعميدددددددر خدددددددالل الفةدددددددرة املمتددددددددة مدددددددا بدددددددين والجددددددددول التدددددددالي يبدددددددين التوزيدددددددع الزمندددددددي لتددددددددخالت 

8533-8583 

 0212 0212 0211 0202 0201 

 51 32 24 25 44 يناير

 35 35 358 23 32 فبراير

 83 31 383 28 33 مارس

 83 33 334 21 38 أبريل

 32 31 33 343 33 مايو

 32 42 23 28 38 يونيو

 33 32 23 335 33 يوليو

 52 41 33 353 41  شت

 52 33 38 21 33 شتنبر

 52 48 22 311 33 أكتوبر

 35 42 31 354 388 نونبر

 53 35 33 22 331 دجنبر

 122 221 1212 1011 212 املجموع

 التوزيع الزمني لتدخالت  فرقة مراقبة التعمير بمدينة وجدو ومحيطها القريب

  

إلاجدددددددراءات القانونيدددددددة بشدددددددأن املخالفدددددددات املرصدددددددودة، حيددددددد  يدددددددتم  ومدددددددوازاة مدددددددع ذلددددددد ، تقدددددددو   فرقدددددددة التعميدددددددر باتخددددددداذ  

توجيددددددد  تقدددددددارير لهدددددددذا الشدددددددأن إلدددددددى السدددددددلطات املحليدددددددة املعنيدددددددة قصدددددددد القيدددددددا  بددددددداملتعين وتحريددددددد  املسدددددددطرة القضدددددددائية فدددددددي حدددددددق 

 .املتعلق بمراقبة وزجر املخالفات في ميدان التعمير والبناء 33-38املخالفين طبقا ملقتضيات القانون رقم 

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

 معالجة شكايات املواطنين ؛ 

 . املشاركة في اللجان التقنية املكلفة باملعاينات والتتبع
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 الاستثماروتشجيع  مواكبة: ثانيا

 دراسة ومواكبة املشاريع الاستثمارية -1

اللجدددددددان الجهويدددددددة، إطدددددددار ر مواكبددددددة الاسدددددددتثمار، وتهدددددددم دراسدددددددة ملفدددددددات الاسددددددتثمار فدددددددي تندددددددرج هدددددددذه العمليدددددددة فدددددددي إطدددددددا    

فضددددددددددال عددددددددددن تقددددددددددديم مددددددددددذكرات املعلومددددددددددات والدراسددددددددددة القبليددددددددددة للمشدددددددددداريع ومواكبددددددددددة الجماعددددددددددات واملصددددددددددالا الخارجيددددددددددة فددددددددددي 

 .إنجاز املرافق وإلادارات العمومية، فضال عن املواكبة التقنية  للمهنيين وحاملي املشاريع

 املشاركة في  أشغال اللجنة الجهوية املوحدة لالستثمار   -أ

املنصدددددددددو  عل هدددددددددا فدددددددددي املدددددددددادة - سدددددددددتثمارلال  املوحددددددددددة اللجندددددددددة الجهويدددددددددةلوجددددددددددة ضدددددددددمن  الوكالدددددددددة الحضدددددددددرية تشدددددددددار     

املتعلدددددددددددددق بإصدددددددددددددالح املراكدددددددددددددز الجهويدددددددددددددة لالسدددددددددددددتثمار وبإحددددددددددددددا  اللجدددددددددددددان الجهويدددددددددددددة املوحددددددددددددددة  33.32مدددددددددددددن القدددددددددددددانون رقدددددددددددددم  82

ذا إنجددددددددددددددداز املشددددددددددددددداريع الاسدددددددددددددددتثمارية مدددددددددددددددن خدددددددددددددددالل البوابدددددددددددددددة إلالكةرونيدددددددددددددددة للمراكدددددددددددددددز الجهويدددددددددددددددة لالسدددددددددددددددتثمار  وكددددددددددددددد -لالسدددددددددددددددتثمار

www.cri-invest.ma بمختلف أنواعها، 

 املوحدددددددددددددددة فددددددددددددددي إطددددددددددددددار اللجنددددددددددددددة الجهويددددددددددددددة - 8583أبدددددددددددددددت الوكالددددددددددددددة الحضددددددددددددددرية خددددددددددددددالل سددددددددددددددنة وفددددددددددددددي هددددددددددددددذا إلاطددددددددددددددار،    

 121 حظدددددددي م هددددددداعلدددددددى مسدددددددتوى نفوذهدددددددا الةرابدددددددي، مشدددددددروعا اسدددددددتثماريا  179رأمهدددددددا فدددددددي  بمختلدددددددف أنواعهدددددددا -سدددددددتثمارلال 

وقدددددددددد مكندددددددددت هدددددددددذه املشددددددددداريع مدددددددددن تعبئدددددددددة مبلدددددددددغ اسدددددددددتثماري يفدددددددددو   .مشدددددددددروعا 58باملوافقدددددددددة، فدددددددددي حدددددددددين تدددددددددم رفدددددددددط  مشددددددددداريع

 (.1,842,904,255)ماليير درهم 1.8

 
 عمالة

 وجدة أنجاد
 يم جرادةإقل إقليم تاوريرت إقليم بركان

 إقليم

 فجيج

مجموع 

 املشاريع
 النسبة املئوية

افق عليها  % 68 121 13 02 20 36 01 املشاريع املو

افق عليها  % 32 58 01 10 12 11 12 املشاريع غير املو

 33 37 38 47 31 مجموع املشاريع 
179 

 
355 % 

 

 حسب رأي اللجنة 8583خالل سنة  مارلالستثتوزيع املشاريع  املدروسة في إطار اللجنة الجهوية املوحدة 

 

 

 

 

 

 

http://www.cri-invest.ma/
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 طبيعة املشروع

------ 

 العمالة أو إلاقليم

 املجموع رياض ي عقاري  صحي تربوي  صناعي سياحي بيئي تجاري /خدماتي

 22 22 22 20 21 20 21 21 02 أنجاد-وجدة

 47 21 20 22 22 22 21 22 02 بركان

 38 20 22 22 22 22 06 12 12 تاوريرت

 37 22 21 22 21 20 21 11 16 جرادة

 12 22 22 22 22 22 21 21 22 فجيج

 179 22 22 20 20 22 43 21 78 املجموع

 % 122 % 20 % 20 % 21 % 21 % 22 % 24 % 23 % 43 النسبة املئوية

  179 املجموع العام

 

 حسب طبيعة املشروع 8583خالل سنة  لالستثمارإطار اللجنة الجهوية املوحدة  في توزيع املشاريع املدروسة

 

 

 التوزيع املجالي للمشاريع إلاستثمارية حسب العمالة وألاقاليم
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 حسب نوعية اللجنة 8583خالل سنة  الستثمارلإطار اللجنة الجهوية املوحدة في  توزيع املشاريع املدروسة

 يمو املشاركة في عملية اختيار ألاراض ي والتق -ب

فدددددددددي إطدددددددددار املسددددددددداعدة التقنيدددددددددة والقانونيدددددددددة التدددددددددي تقددددددددددمها الوكالدددددددددة الحضدددددددددرية لفائددددددددددة  هدددددددددذه العمليدددددددددة  تنددددددددددرج             

يمدددددددددا يتعلدددددددددق بإحددددددددددا  التجهيدددددددددزات تنفيدددددددددذ مقتضددددددددديات وثدددددددددائق التعميدددددددددر خاصدددددددددة فل الجماعدددددددددات الةرابيدددددددددة ومؤسسدددددددددات الدولدددددددددة

يم، املحدددددددددثتين و والتقددددددددلجنتددددددددي اختيددددددددار  ألاراضدددددددد ي وذلدددددددد  مددددددددن خددددددددالل دورهددددددددا املحددددددددوري ضددددددددمن أشددددددددغال واملرافددددددددق العموميددددددددة، 

املتعلدددددددددددددق باالقتنددددددددددددداءات  8583فبرايدددددددددددددر  38بتددددددددددددداري   58/8583ملنشدددددددددددددور السددددددددددددديد رئددددددددددددديس الحكومدددددددددددددة رقدددددددددددددم طبقدددددددددددددا ملقتضددددددددددددديات 

و املتمثددددددددددددل فددددددددددددي توضدددددددددددديي التخصدددددددددددديص التعميددددددددددددري للعقددددددددددددار ، لدولددددددددددددةلخددددددددددددا  لدددددددددددد  الاملالعقاريددددددددددددة التددددددددددددي تهددددددددددددم والتخصيصددددددددددددات 

 .موضوع الاختيار بموجب وثيقة التعمير املعمول لها

عمليدددددددددة اختيدددددددددار ألاراضددددددددد ي لبرمجدددددددددة  31 وقدددددددددد أسدددددددددفر عمدددددددددل الوكالدددددددددة ضدددددددددمن هددددددددداتين اللجنتدددددددددين عدددددددددن القيدددددددددا  ب             

   :أسفل كما هو مبين في الجدول  للتقييمعملية  23 عناملرافق العمومية و 

نوعية   

 اللجنة

------------- 

العمالة 

 إلاقليم

التقييم 

املسبق 

للمشاريع 

 الاستثمارية

تفويت 

ألاراض ي 

التابعة 

ملل  الدولة 

 الخا 

إلاشهاد 

بعد  

الصبغة 

 الفالحية

طلبات 

الاحتالل 

 تاملؤق

الرخص 

 وألاذون 

دراسات 

التأثير 

على 

 البيئة

ترتيب 

املؤسسات 

 السياحية

طلبات 

 إلاسناد

العقود 

 والاتفاقيات

النسبة  املجموع

 املئوية

 % 24 43 21 21 22 10 21 03 21 08 22 أنجاد-وجدة

 % 26 47 21 22 08 21 22 12 22 06 47 بركان

 % 01 38 22 22 20 12 21 20 22 14 38 تاوريرت

 % 01 37 22 22 22 11 21 21 22 07 37 جرادة

 % 8 12 22 22 22 05 21 07 22 21 12 فجيج

 % 100 179 20 12 17 48 22 20 21 36 179 املجموع

النسبة 

 املئوية

122 % 

 
20 % 1 % 18 % 18 % 27 % 9 % 6 % 1 % 122 % 122 % 

 عمليات التقويم ألاراض ي عمليات اختيار العمالة أو إلاقليم

 02 10 عمالة وجدة أنجاد

 11 02 إقليم بركان

ليم جرادة
ٌ
 02 12 إق

 12 12 إقليم تاوريرت

 12 10 إقليم فجيج

 12 22 املجموع

 122 املجموع العام

 8532غال اللجان املكلفة باختيار ألاراض ي والتقويم برسم أش
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  تسليم بطاقة املعلومات -ج

من مهددددددددا  إلارشدددددددداد والتوجيدددددددد  التددددددددي تضددددددددطلع لهددددددددا الوكالددددددددة الحضددددددددرية لفائدددددددددة املددددددددواطنين تندددددددددرج هددددددددذه العمليددددددددة ضدددددددد    

واملقتضددددددددددديات  ات التعميريدددددددددددة،واملهنيدددددددددددين، كمدددددددددددا تهددددددددددددف إلدددددددددددى توجيددددددددددد  اسدددددددددددتعمال ألاراضددددددددددد ي مدددددددددددن خدددددددددددالل تحديدددددددددددد التخصيصددددددددددد

 .  ملكية عقارية بموجب وثيقة التعمير املعمول لها القانونية املطبقة على

املقتضدددددددددددديات القانونيددددددددددددة املطبقددددددددددددة علددددددددددددى ملكيددددددددددددة عقاريددددددددددددة ة هددددددددددددذه الوثيقددددددددددددة فددددددددددددي تحديددددددددددددد وعلدددددددددددى الددددددددددددر م مددددددددددددن أهميدددددددددددد   

بطاقددددددددة معلومددددددددات تعميريددددددددة  322تسددددددددليم مددددددددا مجموعدددددددد   8583ا، فقددددددددد عرفددددددددت سددددددددنة  بموجددددددددب وثيقددددددددة التعميددددددددر املعمددددددددول لهدددددددد

ة مدددددددددوازاة مدددددددددع ذلددددددددد ، سدددددددددلمت الوكالدددددددددة الحضدددددددددري، بطاقدددددددددة معلومدددددددددات إلكةرونيدددددددددة 833بطاقدددددددددة معلومدددددددددات عاديدددددددددة و  131م هدددددددددا 

معلومدددددددددددات تعميريدددددددددددة لفائددددددددددددة إلادارات العموميدددددددددددة وذلددددددددددد  بغدددددددددددرن اسدددددددددددتكمال إلاجدددددددددددراءات املتعلقدددددددددددة بتفويدددددددددددت ألاراضددددددددددد ي  333

 .وكذا تسوية الوضعية العقارية أو إلنجاز مشاريع استثمارية

 بطاقة املعلومات إلالكةرونية بطاقة املعلومات العادية
لفائدة  املعلوماتبطاقة 

 إلادارات العمومية
 املجموع

222 833 333 322 

 

 

لكدددددددن علدددددددى الددددددددر م مدددددددن ذلددددددد ، ونظددددددددرا ملدددددددا يتطلبددددددد  اسددددددددتقرار املعدددددددامالت العقاريدددددددة مددددددددن ضدددددددبط لقواعدددددددد اسددددددددتعمال       

عقاريدددددددددددة بموجدددددددددددب وثدددددددددددائق التعميدددددددددددر، تبقددددددددددد  بطاقدددددددددددة املعلومدددددددددددات مدددددددددددن الوثدددددددددددائق اللكيدددددددددددة املألارن وكدددددددددددذا الارتفاقدددددددددددات املقدددددددددددررة ب

ثر فددددددددي سددددددددالمة ريع مددددددددن التأكددددددددد مددددددددن خلددددددددو امللكيددددددددة ممددددددددا مددددددددن شددددددددأن  أن يددددددددؤ ألاساسددددددددية التددددددددي تمكددددددددن املهنيددددددددين وأصددددددددحاب املشددددددددا

وكدددددددذا إنجددددددداز املشددددددداريع الاسدددددددتثمارية مدددددددن خدددددددالل البوابدددددددة إلالكةرونيدددددددة للمراكدددددددز الجهويدددددددة لالسدددددددتثمار   املعدددددددامالت العقاريدددددددة

www.Cri-invest.ma 

 يةملفات كراء وتفويت ألاراض ي السالل -د

وترف هيدددددددددددة  ملفدددددددددددا لكدددددددددددراء وتفويدددددددددددت العقدددددددددددارات السددددددددددداللية إلنجددددددددددداز مشددددددددددداريع خدماتيدددددددددددة 08بتدددددددددددت الوكالدددددددددددة رأمهدددددددددددا فدددددددددددي      

 .وسكنية ومرافق عمومية

 العدد إلاقليم/العمالة 

 00 عمالة وجدة أنجاد

 55 إقليم بركان

ليم جرادة
ٌ
 04 إق

 03 إقليم تاوريرت

 01 إقليم فجيج

 08 املجموع

 8585توزيع بطاقات املعلومات حسب طبيعتها خالل سنة 

 

http://www.cri-invest.ma/
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بددددددددددأن إلادارة املواطنددددددددددة تددددددددددي إلادارة املنفتحددددددددددة علددددددددددى محيطهددددددددددا الخددددددددددارجي وعلددددددددددى فرقا هددددددددددا املؤسسدددددددددداتيين،  وإيمانددددددددددا م هددددددددددا

مقاربدددددددددة متجدددددددددددة تنبندددددددددي علدددددددددى انفتددددددددداح املؤسسدددددددددة علدددددددددى محيطهدددددددددا الخدددددددددارجي  2021نهجدددددددددت الوكالدددددددددة الحضدددددددددرية خدددددددددالل سدددددددددنة 

لقانونيددددددددددة للجماعددددددددددات وكدددددددددذا تكددددددددددريس سياسددددددددددة تواصددددددددددلية مددددددددددع املددددددددددرتفقين، حيدددددددددد  هدددددددددم هددددددددددذا الجانددددددددددب املسدددددددددداعدة التقنيددددددددددة وا

الةرابيدددددددددددة وإعمدددددددددددال مبدددددددددددادئ إلانصدددددددددددات والقدددددددددددرب فدددددددددددي تددددددددددددبير ومعالجدددددددددددة جميدددددددددددع الشدددددددددددكايات والتظلمدددددددددددات املقدمدددددددددددة مدددددددددددن طدددددددددددرف 

 .املواطنين والتي تهم قضايا التعمير والبناء

 مواكبة ألاوراش التنموية الكبرى  -0

الكبددددددددددددرى التددددددددددددي أعطدددددددددددد   مواكبددددددددددددة ألاقطدددددددددددداب التنمويددددددددددددة 2021واصددددددددددددلت الوكالددددددددددددة الحضددددددددددددرية لوجدددددددددددددة خددددددددددددالل سددددددددددددنة    

انطالقتهددددددددا صدددددددداحب الجاللددددددددة امللدددددددد  دمحم السددددددددادس نصددددددددره   وأيددددددددده، والتددددددددي تشددددددددكل القاعدددددددددة الصددددددددلبة لالقتصدددددددداد الجهددددددددوي 

 :من حي  أهميتها في توفير فر  الشغل وتحسين جاذبية املجال العمراني، حي  تتمثل هذه املشاريع فيما يلي

 القطب التكنولوجي بوجدة  -أ

شددددددددددروع دعامددددددددددة أساسددددددددددية للتنميددددددددددة الاقتصددددددددددادية علددددددددددى مسددددددددددتوى جهددددددددددة الشددددددددددر ، وقددددددددددد عددددددددددرف منددددددددددذ لشددددددددددكل هددددددددددذا امل  

مشددددددددروعا توزعددددددددت بددددددددين الوحدددددددددات إلانتاجيددددددددة ومعامددددددددل التلفيددددددددف ووحدددددددددات التحويددددددددل  33إحداثدددددددد  إلددددددددى  ايددددددددة اليددددددددو ، دراسددددددددة 

عاهدددددددددددد والتبريددددددددددد وبنيدددددددددددات تحتيدددددددددددة لوجيسدددددددددددتيكية ووحددددددددددددات لعدددددددددددرن وبيدددددددددددع السددددددددددديارات وعددددددددددددد مدددددددددددن املركبدددددددددددات الخدماتيدددددددددددة وم

 ... التكوين باإلضافة إلى مجمع املعرفة

و يددددددددددددددددددوفر هددددددددددددددددددذا املشددددددددددددددددددروع قاعدددددددددددددددددددة اقتصددددددددددددددددددادية مهمددددددددددددددددددة متنوعددددددددددددددددددة مددددددددددددددددددابين اللوجسددددددددددددددددددتي  والخدددددددددددددددددددمات املرحلددددددددددددددددددة    

والتكنولوجيدددددددددددا النظيفدددددددددددة، إضدددددددددددافة إلدددددددددددى املرافدددددددددددق الخدماتيدددددددددددة والةرف هيدددددددددددة، كمدددددددددددا سددددددددددداهم هدددددددددددذا املشدددددددددددروع فدددددددددددي هيكلدددددددددددة املجدددددددددددال 

 . وتقوية البنية التحتية الطرقيةاملحيط ب  من خالل الربط الطرقي 
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 القطب الفالحي ببركان  -ب

مواكبتهدددددددددددا للقطدددددددددددب الفالحدددددددددددي، حيددددددددددد  أبددددددددددددت رأمهدددددددددددا فدددددددددددي  2021واصدددددددددددلت الوكالدددددددددددة الحضدددددددددددرية لوجددددددددددددة خدددددددددددالل سدددددددددددنة    

مشددددددددروعا، تتمثددددددددل أساسددددددددا فددددددددي  بندددددددداء مجموعددددددددة مددددددددن  13وقددددددددد وصددددددددل عدددددددددد املشدددددددداريع املدروسددددددددة إلددددددددى  ايددددددددة اليددددددددو   .مشددددددددروعين

ناعية وإلانتاجيددددددددددددة وإلاداريدددددددددددة وكددددددددددددذا مركدددددددددددز البحددددددددددد  واملراقبددددددددددددة ووحددددددددددددات التبريددددددددددددد والتلفيدددددددددددف وفضدددددددددددداءات الوحددددددددددددات الصددددددددددد

 .ر وتصدير الفواك  والخضربيووحدات تص لالستقبال

 

 مشروع املحطة السياحية للسعيدية  -ج

  واصددددددددلت الوكالدددددددددة الحضدددددددددرية لوجددددددددددة ، بمعيدددددددددة فرقا هدددددددددا، مواكبددددددددة مشدددددددددروع املحطدددددددددة السدددددددددياحية للسدددددددددعيدية، وذلددددددددد  

مددددددن اجددددددل بلددددددو  ألاهددددددداف املحددددددددة، حيدددددد  عرفددددددت املحطددددددة منددددددذ إحدددددددا ها إنجدددددداز العديددددددد مددددددن املشدددددداريع السددددددكنية،   إضددددددافة 

دددددان لدددددد  ألاثددددددر إلايجددددددابي فددددددي تقويددددددة الوةيفددددددة الحضددددددرية  إلددددددى إنجدددددداز العديددددددد مددددددن الوحدددددددات الفندقيددددددة، ال دددددد يء  الددددددذي الددددددذي كد

سدددددددددددريرا مدددددددددددن مجمدددددددددددوع  4313ة الاسدددددددددددتعابية املحققدددددددددددة للمديندددددددددددة  وكدددددددددددذا البنيدددددددددددة التحتيدددددددددددة السدددددددددددياحية، حيددددددددددد  بلغدددددددددددت الطاقددددددددددد

 . كطاقة استيعابية متوقعة 33254

دددددددددان لهدددددددددذا املشددددددددددروع، نتددددددددددائج إيجابيدددددددددة تمثلددددددددددت فدددددددددي خلددددددددددق رواج   تجدددددددددداري وسدددددددددياحي باملدينددددددددددة، كمدددددددددا مكددددددددددن مددددددددددن     كمدددددددددا كد

 .منصبا متوقعا 2555منصب شغل من أصل  8555توفير حوالي 
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  Urba pôle القطب الحضري لوجدة-د

بلددددددددددغ مشدددددددددروع القطدددددددددب الحضددددددددددري ملديندددددددددة وجددددددددددة، حيددددددددد   8583بدددددددددت الوكالدددددددددة الحضدددددددددرية لوجددددددددددة خددددددددددالل سدددددددددنة واك   

 .مشروعا 33عدد املشاريع املدروسة إلى  اية اليو  

و مهددددددددددددف هددددددددددددذا املشددددددددددددروع إلددددددددددددى تحسدددددددددددين املشددددددددددددهد الحضددددددددددددري للمدينددددددددددددة ألالفيدددددددددددة عبددددددددددددر تقويددددددددددددة وةيفتهددددددددددددا الحضددددددددددددرية     

مشدددددددددددروعا تتدددددددددددوزع بدددددددددددين  بنددددددددددداء مجموعدددددددددددات سدددددددددددكنية تجاريدددددددددددة  33دراسدددددددددددة والخدماتيدددددددددددة، وقدددددددددددد عدددددددددددرف املشدددددددددددروع مندددددددددددذ إحداثددددددددددد  

ومكاتددددددددددب باإلضددددددددددافة إلددددددددددى  محطددددددددددة القطددددددددددار و املقددددددددددر الرئيلدددددددددد ي للبندددددددددد  الشددددددددددع ي فضددددددددددال عددددددددددن تهيئددددددددددة السدددددددددداحات والفضدددددددددداءات 

 .الحرة، كما ساهم في هيكلة املجال املحيط ب  عبر الربط الطرقي بين أطراف املدينة

  مشروع النصر بمدينة وجدة -ه

رف املشددددددددددروع إلددددددددددى  ايددددددددددة آلان تقدددددددددددما فددددددددددي نسددددددددددبة إلانجدددددددددداز، حيدددددددددد  تددددددددددم منددددددددددذ لعددددددددد

 88دراسددددددددددددددددة  8583انطددددددددددددددددال  املشددددددددددددددددروع إلددددددددددددددددى  ايددددددددددددددددة مددددددددددددددددتم سددددددددددددددددنة 

مشددددددددروعا موزعددددددددة بددددددددين بنددددددددداء مجموعددددددددات سددددددددكنية اجتماعيدددددددددة 

ألددددددددف درهددددددددم مددددددددن فئددددددددة سددددددددفلي بددددددددأربع  845بتكلفددددددددة 

طوابددددددددددددددددق، ومجموعددددددددددددددددات سددددددددددددددددكنية مددددددددددددددددن فئددددددددددددددددة 

باإلضددددددددددددافة ( Standing)سددددددددددددفلي بسددددددددددددت طوابددددددددددددق

 . درسة وإعداديةإلى م

 

ددددددددان لهدددددددددذا املشدددددددددروع تددددددددداثير إيجدددددددددابي علدددددددددى و  قدددددددددد كد

الجاندددددددب املجدددددددالي واملشدددددددهدي مدددددددن حيددددددد  تهيئدددددددة الشدددددددوارع 

قطبدددددددددددددددددددا إداريدددددددددددددددددددا متميدددددددددددددددددددزا  وفدددددددددددددددددددتي الطر ،كمدددددددددددددددددددا أصدددددددددددددددددددبي 

  .يحتضن مقرات إلادارات واملرافق العمومية الجهوية
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 القطب الحضري لتاوريرت -و

يتعلدددددددددددددددددددق ألامدددددددددددددددددددر بمشددددددددددددددددددددروع القطدددددددددددددددددددب الحضددددددددددددددددددددري     

، علددددددددددى 3ع  ربددددددددددا علددددددددددى الطريددددددددددق الوطنيددددددددددة رقددددددددددم الواقدددددددددد

هكتددددددددددددددار، والددددددددددددددذي مهدددددددددددددددف إلددددددددددددددى  345مسدددددددددددددداحة 

تقويددددددددددة الوةيفددددددددددة الحضددددددددددرية ملدينددددددددددة تدددددددددداوريرت 

عبدددددددددر خلدددددددددق قطدددددددددب حضدددددددددري يتدددددددددوفر علدددددددددى جميدددددددددع 

ويقدددددددددددددد  عرضدددددددددددددا التجهيددددددددددددزات واملرافدددددددددددددق الضددددددددددددرورية 

سدددددددددددددددكنيا متنوعدددددددددددددددا مدددددددددددددددن فددددددددددددددديالت وسدددددددددددددددكن اقتصدددددددددددددددادي 

وسدددددددددددددكن اجتمددددددددددددداعي وشدددددددددددددقق فدددددددددددددي إطدددددددددددددار مدددددددددددددن التناسدددددددددددددق 

كمدددددددا يأخدددددددذ املشددددددددروع . ا  بدددددددين مكوندددددددات املشددددددددروعوالان دددددددج

بعددددددددين الاعتبدددددددددار مدينددددددددة تددددددددداوريرت كعاصددددددددمة لإلقلددددددددديم وكدددددددددذا 

التجهيدددددددددددددددددزات الكبدددددددددددددددددرى املبرمجدددددددددددددددددة ذات إلاشدددددددددددددددددعاع إلاقليمدددددددددددددددددي 

ملحقددددددددددة الجامعددددددددددة، املركددددددددددب الرياضدددددددددد ي، املنطقددددددددددة )والجهددددددددددوي 

 ....(.اللوجيستيكية،

 

شدددددددددددروع مدددددددددددن خدددددددددددالل التدددددددددددأطير التقندددددددددددي والقدددددددددددانوني، وجددددددددددددير بالدددددددددددذكر، أن الوكالدددددددددددة الحضدددددددددددرية لوجددددددددددددة تصددددددددددداحب امل    

حيددددددد  تضدددددددع لهدددددددذا الغدددددددرن رهدددددددن إشدددددددارة املنظومدددددددة خبرتهدددددددا مدددددددن أجدددددددل تحسدددددددين مكوندددددددات املشدددددددروع مدددددددن خدددددددالل الحدددددددر  علدددددددى 

 .إدماج املشروع في النسق  العمراني العا  عبر خلق طر  الولوج وكذا املساحات الخضراء والفضاءات الحرة 
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 تقوية الحكامة إلادارية واملؤسساتية  : ألاول  املحور 

 88الصدددددددددادر بتددددددددداري   43.32ان دددددددددجاما مدددددددددع مقتضددددددددديات ميثدددددددددا  املرافدددددددددق العموميدددددددددة املنصدددددددددو  عل هدددددددددا فدددددددددي القدددددددددانون رقدددددددددم    

مجهوداتهددددددددددا الراميددددددددددة إلددددددددددى ترسددددددددددي  مبددددددددددادئ وقواعددددددددددد الحكامددددددددددة الجيدددددددددددة فددددددددددي  8583، واصددددددددددلت الوكالددددددددددة خددددددددددالل سددددددددددنة 8583يوليددددددددددوز 

و  و تيسدددددددددير لعمدددددددددل املقدمدددددددددة لضدددددددددمان جدددددددددودة الخددددددددددماتل اعتمددددددددداد أسددددددددداليب تددددددددددبير حديثدددددددددة لتسددددددددديير مواردهدددددددددا  تددددددددددبيرها مدددددددددن خدددددددددال

 هددددددددا وترسددددددددي  قدددددددديم املرفددددددددق العددددددددا  املرتكددددددددزة علددددددددى الشددددددددفافية واملسدددددددداواة والفعاليددددددددة والنجاعدددددددددة لرفددددددددع مددددددددن أداكددددددددذا او  الولددددددددوج إل هددددددددا،

 . والنتائج

 تحسين الخدمات إلادارية -1

نفتدددددددداح علددددددددى محيطهددددددددا الا دعددددددددائم  مددددددددن أجددددددددل إرسدددددددداء تاحددددددددةملبتعبئددددددددة جميددددددددع الوسددددددددائل ا وجدددددددددةقامددددددددت الوكالددددددددة الحضددددددددرية ل 

تحسدددددددددين  وانتظددددددددداراتهم و همتسدددددددددتجيب لحاجيدددددددددات للقدددددددددرب الدددددددددداخلي والخدددددددددارجي، وإشدددددددددرا  مختلدددددددددف الفددددددددداعلين فدددددددددي تطدددددددددوير خددددددددددمات

 : ، وذل  من خاللعتبار تحقيق النجاعة والفعالية بعين الا  خذألا  معجودتها 

 ات إلاداريةلخدمرقمنة ا - أ

الخددددددددددددمات  تجويدددددددددددد و فدددددددددددي سددددددددددديا  تعزيدددددددددددز مبدددددددددددادئ الحكامدددددددددددة الجيددددددددددددةو  ضدددددددددددمان الانتقدددددددددددال الرقمدددددددددددي للمؤسسدددددددددددة فددددددددددي إطدددددددددددار  

وتكدددددددددددريس  ةراءات واملسددددددددددداطر إلاداريدددددددددددإلاجددددددددددد وتبسددددددددددديط مدددددددددددن خدددددددددددالل إرسددددددددددداء الخددددددددددددمات الالكةرونيدددددددددددة كمددددددددددددخل لتسدددددددددددهيل ،ةيدددددددددددإلادار 

ر يتدددددددوفخددددددددماتها الرقميدددددددة مدددددددن خدددددددالل و توسددددددديع سدددددددلة  تجويدددددددد لدددددددةواصدددددددلت الوكا ،العموميدددددددة الشدددددددفافية فدددددددي الولدددددددوج إلدددددددى الخددددددددمات

إلالكةرونددددددددي الرسدددددددمي أو مددددددددن خدددددددالل منصددددددددات الخدددددددددمات  هدددددددداموقع عبدددددددريمددددددددة مضددددددددافة عاليدددددددة، سددددددددواء خددددددددمات آمنددددددددة للمدددددددرتفقين بق

 . الوطنية

 :و يتعلق ألامر بالخدمات  التالية 

 ؛ « pré-Instruction » لتعميرالخاصة بالدراسة القبلية الرقمية لطلبات الرخص في مجال ا  الخدمة -
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 ؛« Résultats des commissions»الخاصة باالطالع على نتائج دراسة ملفات التعمير الخدمة -

 ؛« Documents 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»الخاصدددددة بددددداألداء الالكةروندددددي للخددددددمات املقدمدددددة مدددددن طدددددرف الوكالدددددة الحضدددددرية  الخدمدددددة -

rendus » ؛ 

ة مددددددددن خددددددددالل املواقددددددددع إلالكةرونيددددددددة للمنصددددددددات الوطنيددددددددة كمددددددددا انخرطددددددددت الوكالددددددددة كددددددددذل  فددددددددي تعزيددددددددز خدددددددددماتها الالكةرونيدددددددد -

  : عبر توفير الخدمات التالية

تبعددددددددا ملنشددددددددور السدددددددديد وزيددددددددر الاقتصدددددددداد )الخاصددددددددة بمكتددددددددب الضددددددددبط الرقمددددددددي للتدددددددددبير الالكةرونددددددددي للمراسددددددددالت   الخدمددددددددة -

بتنسدددددددددديق و تددددددددددم   ، حيدددددددددداملتعلددددددددددق بالخدددددددددددمات الرقميددددددددددة للمراسددددددددددالت إلاداريددددددددددة 58/8585واملاليددددددددددة وإصددددددددددالح إلادارة عدددددددددددد  

تددددددددبير الالكةروندددددددي للمراسدددددددالت الدددددددواردة والصدددددددادرة عدددددددن الالخاصدددددددة ب تفعيدددددددل هدددددددذه الخدمدددددددةمدددددددع وكالدددددددة التنميدددددددة الرقميدددددددة 

 ؛ https://courrier.gov.ma/virtualbo) )« « Bureau d’ordre digital هذه املؤسسة من خالل الرابط

دمددددددددة الخاصددددددددة بالتدددددددددبير الالمددددددددادي لطلبددددددددات الةددددددددراخيص فددددددددي مجدددددددداالت الخ -

 ؛« Rokhas »التعمير وألانشطة ذات الطابع الاقتصادي 

الخدمدددددددددددة الخاصدددددددددددة بدددددددددددالحق فدددددددددددي الحصدددددددددددول علدددددددددددى املعلومدددددددددددة  مدددددددددددن خدددددددددددالل  -

 ؛chafafiya.ma   البوابة الوطنية

الخدمددددددددددددددددددددددددة الخاصدددددددددددددددددددددددددة بدراسدددددددددددددددددددددددددة امللفدددددددددددددددددددددددددات الاسدددددددددددددددددددددددددتثمارية باملنصدددددددددددددددددددددددددة  -

 ؛invest.ma-www.cri  إلالكةرونية الخاصة

 Observatoire des الخاصددددة بمرصددددد تتبددددع أجددددال ألاداء الخدمددددة -

délais de paiement ؛ 

 .الخاصددددددة بتلقددددددي الفدددددددواتير الالكةرونيددددددة وشددددددكايات املمددددددونين الخدمددددددة -

ajal.finances.gov.ma 

      بوابددة الوطنيددة الخدمددة الخاصددة بتقددديم الشددكايات مددن خددالل ال -

       .  chikaya.ma   

وقددددددد وضدددددددعت الوكالدددددددة رهدددددددن إشددددددارة مرتفق هدددددددا رمدددددددوز الاسدددددددتجابة السدددددددريعة   -

QR-Codes قصد تسهيل الولوج ملختلف هذه الخدمات. 

  وإلاجراءات إلادارية تبسيط املساطر -ب

الجهدددددددددددددددود  8583خدددددددددددددددالل سدددددددددددددددنة  واصدددددددددددددددلت الوكالدددددددددددددددة الحضدددددددددددددددرية لوجددددددددددددددددة     

، وذلددددددد  مدددددددن خدددددددالل وتبسددددددديطها هايل ولدددددددوج املدددددددرتفقين إلدددددددى خددددددددماتتسددددددده الراميدددددددة إلدددددددى

السدددددددددديما فددددددددددي مددددددددددا يتعلددددددددددق بتلقددددددددددي طلبددددددددددات املتعلددددددددددق بتبسدددددددددديط املسدددددددددداطر وإلاجددددددددددراءات إلاداريددددددددددة  44.32ت زيددددددددددل أحكددددددددددا  القددددددددددانون رقددددددددددم 

https://courrier.gov.ma/virtualbo
https://courrier.gov.ma/virtualbo
http://www.cri-invest.ma؛/
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 .املرتفقين ومعالجتها وتقديم الخدمات موضوع هذه الطلبات

يتعلددددددددق بإبددددددددداء الددددددددرأي  مدددددددداداريددددددددة التددددددددي لهددددددددا عالقددددددددة بدددددددداملرتفق والسدددددددديما وقددددددددد قامددددددددت الوكالددددددددة بتوثيددددددددق وتدددددددددوين القددددددددرارات إلا    

 . نشرها بالبوابة الوطنية لتبسيط املساطر وإلاجراءات إلادارية تماملطابق وتسليم مذكرة املعلومات التعميرية، والتي 

التددددددددددي  خدددددددددددماتال تحسددددددددددين املسددددددددددتمر لجددددددددددودةالكمددددددددددا حرصددددددددددت الوكالددددددددددة علددددددددددى تعزيددددددددددز الثقددددددددددة بددددددددددين إلادارة واملرتفددددددددددق وعلددددددددددى     

 لحدددددددددددوارل مدددددددددددع ايدددددددددددالء أهميدددددددددددة تددددددددددددعيم الشدددددددددددفافية واملسددددددددددداواة فدددددددددددي الولدددددددددددوج إلدددددددددددى الخددددددددددددمات العموميدددددددددددة تقددددددددددددمها، كمدددددددددددا تعمدددددددددددل علدددددددددددى

 . بكل سالسة وانسيابية كاياتهمتقديم ش من وتمكي هم رتفقيناستقبال امل تحسين ةروفو  والتواصل

 الشخص يذات الطابع حماية املعطيات  -ج

عدددددددال  الوكالدددددددة الحضددددددد
ُ
رية لوجددددددددة معطيدددددددات ذات طدددددددابع مخصددددددد ي فدددددددي إطدددددددار ممارسدددددددة مهدددددددا  املرفدددددددق العمدددددددومي وفدددددددي احةدددددددرا  ت

 املتعلدددددددددق بحمايدددددددددة ألامدددددددددخا  الدددددددددذاتيين تجددددددددداه معالجدددددددددة املعطيدددددددددات ذات الطدددددددددابع الشخصددددددددد ي، 52-52تدددددددددا   ألحكدددددددددا  القدددددددددانون رقدددددددددم 

عدددددددد الواجدددددددب اتباعهدددددددا قبدددددددل حيددددددد  تسدددددددهر الوكالدددددددة علدددددددى احةدددددددرا  حقدددددددو  ألامدددددددخا  املعنيدددددددين ومعطيددددددداتهم الشخصدددددددية وفدددددددق القوا

غايددددددات أخدددددددرى  يددددددر تلدددددد  التدددددددي جمعددددددت مدددددددن لضدددددددمان الولددددددوج إل هدددددددا فقددددددط، وعددددددد  اسدددددددتغاللها  مددددددع وأثندددددداء معالجددددددة هدددددددذه املعطيددددددات 

 .أجلها

وتطبيقدددددددددددددا ملقتضددددددددددددديات  ووعيدددددددددددددا م هدددددددددددددا بأهميدددددددددددددة وحاجدددددددددددددة املؤسسدددددددددددددة إلدددددددددددددى اسدددددددددددددتعمال املعطيدددددددددددددات الشخصدددددددددددددية فدددددددددددددي أنشدددددددددددددطتها

إشدددددددددددعار اللجندددددددددددة الوطنيدددددددددددة ملراقبدددددددددددة وحمايدددددددددددة املعطيدددددددددددات ذات الطدددددددددددابع الشخصددددددددددد ي ، قامدددددددددددت الوكالدددددددددددة بالقدددددددددددانون السدددددددددددالف الدددددددددددذكر

 : باملعالجات التالية

 :  املعالجات املنجزة على املوقع الالكةروني للوكالة ويتعلق ألامر ب

 فدددددددددددددي املعالجدددددددددددددةتدددددددددددددم الةددددددددددددرخيص لهدددددددددددددذه  : الدراسددددددددددددة القبليدددددددددددددة الرقميدددددددددددددة لطلبدددددددددددددات الددددددددددددرخص فدددددددددددددي مجدددددددددددددال التعميدددددددددددددر -

 ؛ D-131/2020 رقم  تحت 32/58/8585

  ؛في طور الةرخيص  جةلهذه املعا : تلقي الشكايات الرقمية -

 ؛في طور الةرخيص  جةلهذه املعا :تلقي طلبات بطاقة املعلومات التعميرية -

تحدددددددت  15/51/8583فدددددددي  جدددددددةلحيددددددد  تدددددددم الةدددددددرخيص لهدددددددذه املعا :بمقدددددددر الوكالدددددددةوضدددددددع نظدددددددا  مراقبدددددددة بالكددددددداميرات  -

 D-VS-209/201:   رقم

فدددددددي  جدددددددةلحيددددددد  تدددددددم الةدددددددرخيص لهدددددددذه املعا :ذات الطدددددددابع الشخصددددددد ي فدددددددي إطدددددددار تددددددددبير املمدددددددونين عالجدددددددة املعطيددددددداتم -

 ؛ A-GF-156/2021تحت رقم  85/53/8583

هددددددددددددذه  : معالجددددددددددددة املعطيددددددددددددات ذات الطددددددددددددابع الشخصدددددددددددد ي مددددددددددددن أجددددددددددددل تدددددددددددددبير طلبددددددددددددات الحصددددددددددددول علددددددددددددى املعلومددددددددددددات -

 ؛في طور الةرخيص  جةلاملعا

 ؛في طور الةرخيص  جةلهذه املعا :ء ر تدبير الزبنامعالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي في إطا -

 .في طور الةرخيص  جةلهذه املعا : حضور املستخدمين  ستعمال ألاجهزة البيومةرية ملراقبةا -
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هددددددددذه ر صدددددددتقت املعالجدددددددة ذات الطدددددددابع الشخصددددددد ي، عطيددددددداتملا وأمدددددددنية ر را  سدددددددةددددددداحوتجددددددددر إلاشدددددددارة إلدددددددى أنددددددد  وفدددددددي إطدددددددار     

  ى اسدددددددددددددددددددددددددددتعمال تلدددددددددددددددددددددددددددعالجدددددددددددددددددددددددددددات علدددددددددددددددددددددددددددامل

املعطيدددددددددددات وفقدددددددددددا ل هدددددددددددداف والغايدددددددددددات 

نيددددددددددل موافقددددددددددة بعددددددددددد  املحددددددددددددة واملعلنددددددددددة

را  ةدددددددددددددددددداحمددددددددددددددددددع ن يعنيددددددددددددددددددامل ألامددددددددددددددددددخا 

فددددددي هددددددذا الصدددددددد، وذلدددددد  مددددددن حقددددددوقهم 

 :خالل

ي يوضددددددددددحيدددددددددد  يددددددددددتم ت :خبددددددددددار إلا  

خصددددددددددائص املعالجددددددددددة بصددددددددددفة صددددددددددريحة 

ودقيقدددددددددددددددددددددددة فدددددددددددددددددددددددي السدددددددددددددددددددددددند املسدددددددددددددددددددددددتعمل 

 لتجميددددددددددددددددددددددددددع املعطيددددددددددددددددددددددددددات الشخصددددددددددددددددددددددددددية

هويدددددددددددة املسدددددددددددؤول وخاصدددددددددددة مدددددددددددا يتعلدددددددددددق ل

حقدددددددو  ألامدددددددخا  املعنيدددددددين و كيفيدددددددة ، الجهدددددددات التدددددددي ترسدددددددل إل هدددددددا املعطيدددددددات، الغايدددددددات املتوخددددددداة مدددددددن املعالجدددددددة، عدددددددن املعالجدددددددة

 ؛خاصيات وصل التصريي أو إلاذن املسلم من لدن اللجنة الوطنية، و كذا ممارستها

 ؛ لشخصيةملعطيات  ا للشخص املعني الولوج إذ يمكن  إلى املعطيات الشخصية الولوجالحق في  

تحيدددددددددددين أو تصدددددددددددحيي أو م ددددددددددددا أو إ دددددددددددال  الولدددددددددددوج إلددددددددددددى حيدددددددددددد  يكدددددددددددون بإمكدددددددددددان الشددددددددددددخص املعندددددددددددي  التصدددددددددددحييالحدددددددددددق فدددددددددددي  

 ؛أو  ير دقيقة أو متقادمة   ير مكتملة أو  ير صحيحة إذا كانتاملعطيات ذات الطابع الشخص ي التي تخص  

التدددددددددددي عطيدددددددددددات امليدددددددددددا  بمعالجدددددددددددة علدددددددددددى الق ،ألسدددددددددددباب مشدددددددددددروعةو لتعدددددددددددرن للشدددددددددددخص املعندددددددددددي ا حيددددددددددد  يمكدددددددددددن  : التعدددددددددددرن

  .تخص 

  الحق في الحصول على املعلومات - د

لعتبدددددددر حدددددددق الحصدددددددول علدددددددى املعلومدددددددات مدددددددن الحقدددددددو  والحريدددددددات ألاساسدددددددية التدددددددي ندددددددص عل هدددددددا الدسدددددددتور الصدددددددادر بتنفيدددددددذه 

ن مدددددددددددن تمكدددددددددددين املدددددددددددواطني ومدددددددددددن أجدددددددددددل . منددددددددددد  83، والسددددددددددديما الفصدددددددددددل 8533يوليدددددددددددوز  82بتددددددددددداري   3.33.23الظهيدددددددددددر الشدددددددددددريف رقدددددددددددم 

اتخددددددددددددذت الوكالدددددددددددددة  املتعلددددددددددددق بدددددددددددددالحق فددددددددددددي الحصددددددددددددول علدددددددددددددى املعلومددددددددددددات، 13.31و تنفيددددددددددددذا ملقتضدددددددددددديات القدددددددددددددانون رقددددددددددددم  املعلومددددددددددددات

  :، وذل  من خاللهذا الحقمارستهم م لتمكي هم من  التدابير الكفيلة الحضرية جميع

وكدددددددددددذا عبددددددددددددر  ،جتمدددددددددددداعيوسددددددددددددائل التواصدددددددددددل الا مختلدددددددددددف موقعهددددددددددددا الالكةروندددددددددددي وعبددددددددددددر  عبدددددددددددرالنشدددددددددددر الاسدددددددددددتباقي للمعلومددددددددددددات 

 ؛واجهة إلاعالنات املوجودة بمدخل إلادارة

خدددددددددالل وذلددددددددد  إمدددددددددا عدددددددددن ،  التدددددددددي تتوصدددددددددل لهدددددددددا املؤسسدددددددددة حصدددددددددول علدددددددددى املعلومددددددددداتال اتطلبددددددددد تقدددددددددديم املعلومدددددددددات فدددددددددي إطدددددددددار

 حيددددددددد  عالجددددددددت .أو إلالكةرونددددددددي مقابددددددددل إشددددددددعار بالتوصددددددددل ،أو عددددددددن طريددددددددق البريدددددددددد العددددددددادي ،املباشددددددددر مقابددددددددل وصددددددددل إلايددددددددداع

 . واحد طلب  8583خالل سنة  الوكالة
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  الانفتاح والتواصل   -ه

تعزيددددددددددددددزا ملبددددددددددددددادئ الشددددددددددددددفافية والحكامددددددددددددددة الجيدددددددددددددددة و  

محيطهددددددددددددددددددا  ىعلددددددددددددددددددمددددددددددددددددددن أجددددددددددددددددددل دعددددددددددددددددددم انفتدددددددددددددددددداح املؤسسددددددددددددددددددة 

ةرسدددددددددي  واملنهدددددددددي، قامدددددددددت الوكالدددددددددة بالاقتصدددددددددادي والاجتمددددددددداعي 

تحسدددددددددددددددددين الصدددددددددددددددددورة  نظدددددددددددددددددا  تواصدددددددددددددددددلي نددددددددددددددددداجع لسدددددددددددددددددهم فدددددددددددددددددي

مدددددددددددددددع  يالايجددددددددددددددداب املؤسسددددددددددددددداتية لدددددددددددددددإلدارة وضدددددددددددددددمان تفاعلهدددددددددددددددا

 .مرتفق ها واملتعاملين معها

الوسددددددددددددددائل  اعتمددددددددددددددادويرتكددددددددددددددز هددددددددددددددذا النظددددددددددددددا  علددددددددددددددى 

مدددددددددن أجدددددددددل تعزيدددددددددز   التكنولوجيدددددددددة للمعلوميدددددددددات والاتصدددددددددال

ن بكيفيددددددددددة رتفقياملدددددددددو  املتددددددددددخلين  مختلددددددددددف لتواصدددددددددل مدددددددددعا

حديثدددددددددددة وفعالدددددددددددة مدددددددددددع الالةدددددددددددزا  التدددددددددددا  بالهويدددددددددددة البصدددددددددددرية 

 .للوكالة

 :على القنوات التاليةويعتمد النظا  التواصلي للوكالة 

 الوكالددددددددة سددددددددهرتلعددددددددد املوقددددددددع الالكةرونددددددددي بمثابددددددددة أداة رئيسددددددددية للتواصددددددددل،  حيدددددددد   :للوكالــــــــة  إلالكترونــــــــي وقــــــــعامل -

ندددددددددددتظم بدددددددددددالتعريف امل وتقدددددددددددو    بدددددددددددأخر املسدددددددددددتجدات فدددددددددددي مجدددددددددددال تددددددددددددخلها علدددددددددددى تحيدددددددددددين املوقدددددددددددع بشدددددددددددكل مسدددددددددددتمر

 ؛قدمهانشطة التي تقو  لها وبالخدمات التي تبمهامها وبرامجها وألا

اقــــــــــــع التواصـــــــــــــل الا  -  الحضدددددددددددددور الددددددددددددددائم بمواقددددددددددددع التواصدددددددددددددل الاجتمددددددددددددداعي سددددددددددددميل : « facebook » جتمـــــــــــــاعيمو

 و املدددددددددددرتفقين  الفدددددددددددوري بدددددددددددين إلادارة التفاعدددددددددددلب

وأراء  تدددددددددددددددددددديي الحصدددددددددددددددددددددول علددددددددددددددددددددى تعليقددددددددددددددددددددداتوي

 حدددددددددددددددددددددددددول الخددددددددددددددددددددددددددمات  املدددددددددددددددددددددددددواطنين

 املقدمة؛

اســــــــــــــــــــــــــــــــــتعمال التجهيــــــــــــــــــــــــــــــــــزات    -

الســـــــــــــمعية البصـــــــــــــرية عبـــــــــــــر نشـــــــــــــر 

يددددددددددتم عددددددددددرن   :فيــــــــــديوهات تواصــــــــــلية

فيددددددددددددددددديوهات تواصددددددددددددددددلية علددددددددددددددددى شاشددددددددددددددددات 

تفاعليددددددددددددددددددددددة بمدددددددددددددددددددددددخل الوكالددددددددددددددددددددددة لتوجيدددددددددددددددددددددد  

املدددددددددددددددددواطنين وتحسيسدددددددددددددددددهم وتمكيددددددددددددددددد هم مددددددددددددددددددن 

إلاطدددددددددددددددددددددددددالع علددددددددددددددددددددددددددى املعلومدددددددددددددددددددددددددات واملعطيددددددددددددددددددددددددددات 

 املختلفة؛

ملختلددددددددف الخدددددددددمات الرقميددددددددة  لتوجيدددددددد  مسددددددددتعملي الهواتددددددددف النقالددددددددة : اســــــــتعمال رمــــــــوز الاســــــــتجابة الســــــــريعة -

  املتاحة باملؤسسة؛

 .للتعريف بالخدمات التي تقدمها املؤسسة و مسارات تقديمها  : قات ومنشوراتإعداد ملص   -
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 مواصلة الجهود الرامية إلى الحد من انتشار جائحة كورونا  -و

م هددددددددددددددا علددددددددددددددى اسددددددددددددددتمرارية املرفددددددددددددددق العمددددددددددددددومي وديمومددددددددددددددة الخدددددددددددددددمات التددددددددددددددي تقدددددددددددددددمها املؤسسددددددددددددددة فددددددددددددددي هددددددددددددددذه الفةددددددددددددددرة  حرصددددددددددددددا

، واصدددددددددلت الوكالدددددددددة التقيدددددددددد بالتددددددددددابير 32حية للحدددددددددد مدددددددددن جائحدددددددددة كوروندددددددددا كوفيدددددددددد الاسدددددددددت نائية املرتبطدددددددددة بحالدددددددددة الطدددددددددوارئ الصددددددددد

  . الاحةرازية والوقائية، وكذا عملية التحسيس املرتبطة لها سواء بالنسبة للموةفين أو املرتفقين

مدددددددددن  وفددددددددي هدددددددددذا إلاطدددددددددار اعتمدددددددددت الوكالدددددددددة الحضدددددددددرية كافددددددددة التددددددددددابير الاحةرازيدددددددددة للوقايددددددددة مدددددددددن انتشدددددددددار جائحددددددددة كوروندددددددددا،   

خددددددددددالل تجهيددددددددددز مقددددددددددر الوكالددددددددددة بمختلددددددددددف الوسددددددددددائل الالزمددددددددددة مددددددددددن تشددددددددددوير و ملصددددددددددقات و إعالنددددددددددات تحسيسددددددددددة و أدوات التعقدددددددددديم، 

 .وقد مك ها ذل  من التحكم في عدد الحاالت املصابة. ناهي  عن التتبع املستمر للوضعية الوبائية كإجراء استباقي

طنيدددددددة للتلقددددددديي مددددددددن خدددددددالل التتبدددددددع الددددددددائم لوضدددددددعية امللقحددددددددين إضدددددددافة إلدددددددى ذلددددددد  انخرطدددددددت الوكالددددددددة فدددددددي إلاسدددددددةراتيجية الو  

مدددددددددن موةف هدددددددددا  وتحسيسدددددددددهم بأهميدددددددددة هدددددددددذه العمليدددددددددة للحدددددددددد مدددددددددن انتشدددددددددار الجائحدددددددددة، كمدددددددددا انخرطدددددددددت فدددددددددي تفعيدددددددددل قدددددددددرار الحكومدددددددددة 

أساسدددددددددددها اعتمددددددددددداد جدددددددددددواز التلقددددددددددديي كوثيقدددددددددددة ضدددددددددددرورية  Covid  19بتبندددددددددددي مقاربدددددددددددة احةرازيدددددددددددة جديددددددددددددة ملواجهدددددددددددة فيدددددددددددروس كوروندددددددددددا

، حيدددددددد  أصدددددددددرت املؤسسددددددددة مددددددددذكرة بخصددددددددو  8583أكتددددددددوبر  83لولددددددددوج ألامدددددددداكن العامددددددددة ابتددددددددداء مددددددددن يددددددددو  الخمدددددددديس وإلزاميددددددددة 

وتعمددددددددددل الوكالددددددددددة علددددددددددى . إلزاميددددددددددة إدالء املددددددددددوةفين واملددددددددددرتفقين بجددددددددددواز التلقدددددددددديي عنددددددددددد ولددددددددددوج مقددددددددددر الوكالددددددددددة الحضددددددددددرية وملحقاتهددددددددددا

ات التلقدددددديي الالزمددددددة وتقددددددديم جددددددواز التلقدددددديي، وكددددددذا التفعيددددددل الدددددددائم لهددددددذا القددددددرار مددددددن خددددددالل إلددددددزا  جميددددددع موةف هددددددا بأخددددددذ جرعدددددد

 .  وإلالةزا  بالتدابير إلاحةرازية قبل ولوج مقر الوكالة وملحقاتها لتلقييإلزا  جميع املرتفقين باإلدالء بجواز ا

 تثمين الرأس مال البشري  -0

 وضدددددددددددع آليدددددددددددات و دادإعددددددددددد تحسدددددددددددين منظومدددددددددددة تددددددددددددبير مواردهدددددددددددا البشدددددددددددرية مدددددددددددن خدددددددددددالل  علدددددددددددىباسدددددددددددتمرار تحدددددددددددر  الوكالدددددددددددة    

وتحسدددددددين مردوديدددددددة املرفدددددددق العدددددددا   إلاداري  للتحدددددددول  ألاساسدددددددية الدعامدددددددة باعتبارهدددددددا وارداملددددددد تلددددددد  لتددددددددبير ومحكمدددددددة حديثددددددة

 .والرفع من جودة الخدمات 

الشدددددددفافية   تكدددددددريس معددددددداييرو تأهيدددددددل مواردهدددددددا و الرفدددددددع مدددددددن أدا هدددددددا و  تددددددددبيرها أسددددددداليبوتسدددددددعى الوكالدددددددة دومدددددددا إلدددددددى تطدددددددوير 

 ، هنية  والكفاءة املستحقاالا  و

  : بما يلي 8583وقد تميزت الحصيلة الاجتماعية لسنة 

 



 

 
 

77 

 املؤشرات املتعلقة بالحصيلة إلاجتماعية  -أ

. مسدددددددددددتخدما 23مدددددددددددا مجموعددددددددددد   8583دجنبدددددددددددر  13بلدددددددددددغ العددددددددددددد إلاجمدددددددددددالي للمسدددددددددددتخدمين بالوكالدددددددددددة الحضدددددددددددرية لوجددددددددددددة فدددددددددددي 

سددددددددددتقالة مهندسددددددددددة فددددددددددي نظددددددددددم املعلومددددددددددات الجغرافيددددددددددة وإحالددددددددددة ا) للوكالددددددددددة ( 8)وقددددددددددد شددددددددددهدت هددددددددددذه السددددددددددنة مغددددددددددادرة مسددددددددددتخدمين 

 (.إطار عال على التقاعد

 :8583دجنبر  13وفي مايلي نستعرن بعط املؤشرات العامة املتعلقة باملوارد البشرية للوكالة إلى  اية 

 املؤشرات التسمية

 34 عدد ألاطر

 88 عدد ألاعوان

 %34 نسبة التأطير

 درهم 25, 571 483 20 بالدرهم 8583دجنبر  31كثلة ألاجور في 

 8585في  % 1مقابل  %1 معدل دوران املوارد البشرية

 

 الرفددددددددددددع مددددددددددددنتتميددددددددددددز تركيبددددددددددددة الرأسددددددددددددمال البشددددددددددددري للوكالددددددددددددة بارتفدددددددددددداع نسددددددددددددبة التددددددددددددأطير وهددددددددددددو مؤشددددددددددددر إيجددددددددددددابي مددددددددددددن شددددددددددددأن  

لتدددددددددي توجدددددددددد فدددددددددي من دددددددددى جدددددددددودة خددددددددددماتها علدددددددددى الدددددددددر م مدددددددددن انعكددددددددداس ذلددددددددد  علدددددددددى كتلدددددددددة ألاجدددددددددور باملؤسسدددددددددة وا تحسدددددددددينمردوديتهدددددددددا و 

 .تصاعدي

 .وبحس  الوحدات إلادارية توزيع املستخدمين بحس  التخصص
 

التخصص/الفئة   العدد 

 التوزيع بحس  الوحدات إلادارية

 إلادارة

املديرية 

إلادارية 

 واملالية

مديرية 

الدراسا

 ت

مديرية 

التدبير 

 الحضري 

مديرية الشؤون 

القانونية 

 والعقارية

ملحقة 

 بركان

 ملحقة

تاورير 

 ت

ملحقة 

 جرادة

ملحقة 

 بوعرفة

  53 3 3  8 3   2 املهندسين املعماريين

      3   3 8 املهندسين

    3 1 8 3 1  35 أطر قانونية

أطر في الاقتصاد و 

 التهيئة
4 3 8 8       

        3  3 التدقيق



 

 
 

78 

التخصص/الفئة   العدد 

 التوزيع بحسب الوحدات إلادارية

 إلادارة

رية املدي

إلادارية 

 واملالية

مديرية 

الدراسا

 ت

مديرية 

التدبير 

 الحضري 

مديرية الشؤون 

القانونية 

 والعقارية

ملحقة 

 بركان

ملحقة 

تاورير 

 ت

ملحقة 

 جرادة

ملحقة 

 بوعرفة

     3    3 8 أطر في الجغرافيا

التقنيين 

 الطبو رافيين
35   3  3 3   53 

التقنيين في الهندسة 

 والتعمير
2   8 4   3 1  

التقنيين في الهندسة 

 املدنية
3   3 3 3     

التقنيين في 

 املحاسبة
3  3        

     3  8 3 8 3 إلاعالميات

     3 1 3 1 3 2 الكاتبات

      1 3 35  33 فئات أخرى 

 53 58 58 51 33 85 34 83 53 23 املجموع

 

ات إلاداريددددددددة لهيمنددددددددة املددددددددديريات التددددددددي تضددددددددطلع يتميددددددددز توزيددددددددع أعددددددددداد املسددددددددتخدمين بحسددددددددب التخصددددددددص و بحسددددددددب الوحددددددددد

 .% 31أي بنسبة  من مجموع املستخدمين مستخدما 31 حي  تضمباملها  التقنية 

 .حس  النوعبتوزيع املستخدمين 
 

 العدد أو النسبة التسمية

 14 عدد النساء

 %35 نسبة التأني 

 53 عدد النساء اللواتي لشغلن مناصب املسؤولية

 26 النساءعدد ألاطر من 

 % 30 نسبة التأطير في صفوف النساء

 

موةفددددددددددة أي بنسددددددددددبة  تأنيدددددددددد   14موعدددددددددد  جبلددددددددددغ عدددددددددددد النسدددددددددداء مددددددددددن مجمددددددددددوع املسددددددددددتخدمين بالوكالددددددددددة الحضددددددددددرية مددددددددددا مي      

 26، كمدددددددددا يقددددددددددر عددددددددددد ألاطدددددددددر مدددددددددن النسددددددددداء ب نسددددددددداء 3بلدددددددددغ عددددددددددد اللدددددددددواتي لشدددددددددغلن مناصدددددددددب املسدددددددددؤولية ي، بينمدددددددددا %35تقددددددددددر ب 

 .%30 ير بنسبة تأط إطار أي
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 .توزيع املستخدمين بحس  هرم ألاعمار
 

 الفئة العمرية العدد النسبة

 سنة فما فو   45 35 %40 

 سنة45و 35بين  27 %31

 سنة 35و 15بين  33 %85

 سنة 15أقل من  2 %2

 املجموع 23

 

 45ميدددددددددز تركيبدددددددددة املدددددددددوارد بحسدددددددددب هدددددددددر  ألاعمدددددددددار لهيمندددددددددة الفئدددددددددة العمريدددددددددة تت

املسدددددددتخدمين، فدددددددي حدددددددين تمثدددددددل  مدددددددن مجمدددددددوع % 40ثدددددددل سدددددددنة فمدددددددا فدددددددو  حيددددددد  تم

 15بالنسدددددددددددبة للفئدددددددددددة العمريدددددددددددة بدددددددددددين  %85، و% 31سدددددددددددنة  45و 35الفئدددددددددددة بدددددددددددين 

مددددددددددددن  % 2سددددددددددددنة  15سددددددددددددنة، بينمددددددددددددا تمثددددددددددددل الفئددددددددددددة العمريددددددددددددة أقددددددددددددل مددددددددددددن  35و

 .مجموع املستخدمين

وبددددددددددذل  يمكددددددددددن القددددددددددول أن ألامددددددددددر يتعلددددددددددق بةركيبددددددددددة بشددددددددددرية فددددددددددي 

سسدددددددددددة ضدددددددددددرورة وضدددددددددددع طدددددددددددور الشددددددددددديخوخة، ممدددددددددددا يفدددددددددددرن علدددددددددددى املؤ 

 وزارة املاليدددددددددددددددددددددةبرندددددددددددددددددددددامج تدددددددددددددددددددددوقعي للتوةيدددددددددددددددددددددف بالتنسددددددددددددددددددددديق مدددددددددددددددددددددع 

باإلضدددددددددددافة إلدددددددددددى تفعيدددددددددددل مختلدددددددددددف آلاليدددددددددددات املمكندددددددددددة كالحركيدددددددددددة 

خددددددددددالل السددددددددددنوات  يمك ها مددددددددددن تددددددددددوفير احتياجاتهددددددددددا مددددددددددن املددددددددددوارد البشددددددددددريةسدددددددددد ممددددددددددا الداخليددددددددددة بددددددددددين املصددددددددددالا والتكددددددددددوين املسددددددددددتمر

 .ها  التي تضطلع لها املقبلة بما يتالء  مع احتياجاتها ونوعية امل

 حس  ألاقدميةبتوزيع املستخدمين 
 

 ألاعوان ألاطر النسبة ألاقدمية

 3 15 %12 سنة فما فو   85

 3 31 %88 سنة 34-32

 3 31 %32.4 سنة 35-33

 8 8 %3.4 سنوات 4-2

 3 3 %15 سنوات 3أقل من 

     

 هر  الفئات العمرية بالوكالة الحضرية لوجدة
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املددددددددددددوارد  تركيبددددددددددددة ميددددددددددددز توزيددددددددددددعيت

 لهيمندددددددددة ألاقدميدددددددددةالبشدددددددددرية بحسدددددددددب 

 85التدددددددي تتدددددددوفر علدددددددى أقدميدددددددة  الفئدددددددة

، وهددددددددددددددددو مؤشددددددددددددددددر فمددددددددددددددددا فددددددددددددددددو  سددددددددددددددددنة 

ايجددددددددددددددددددددددابي يؤكددددددددددددددددددددددد علددددددددددددددددددددددى الخبددددددددددددددددددددددرة و 

الةدددددددراكم املعرفدددددددي واملنهددددددددي الدددددددذي يميددددددددز 

املدددددددددددددددددددوارد البشدددددددددددددددددددرية للوكالدددددددددددددددددددة ومدددددددددددددددددددا 

لدددددددددددددددددددددددددذل  مددددددددددددددددددددددددددن انعكددددددددددددددددددددددددداس علددددددددددددددددددددددددددى 

مردوديتهدددددددددددددددددددددددددا وتحسددددددددددددددددددددددددديين أدا هدددددددددددددددددددددددددا 

 .وفعاليتها  

 

  تقييم املستخدمين    - ب

ل إعطدددددددددداء علددددددددددى تنميددددددددددة الكفدددددددددداءات مددددددددددن خددددددددددال 8583املسددددددددددتخدمين خددددددددددالل سددددددددددنة تقيدددددددددديم عتمدددددددددددة فددددددددددي قاربددددددددددة املامل تكددددددددددز تر ا   

بمددددددددددددى إسدددددددددددهامهم الفعلدددددددددددي فدددددددددددي تطدددددددددددوير العمدددددددددددل ، وكدددددددددددذل  داريدددددددددددةهدددددددددددا  إلا امل فدددددددددددي أداء بتكدددددددددددارالا ردوديدددددددددددة و سدددددددددددتحقا  واملال هميدددددددددددة لألا 

 .هاوحاجيات دارةإلا ت وحسن تفاعلهم مع متطلبا وتحسين مستوى الخدمات العمومية

 للنظدددددددددا  ألاساسددددددددد ي املؤقدددددددددت للوكالدددددددددة الحضدددددددددرية لوجددددددددددة، واصدددددددددلتوطبقدددددددددا  للمسدددددددددتخدمين ينهدددددددددملا ألاداء م وفدددددددددي إطدددددددددار تقيدددددددددي 

الدرجدددددددددددة وهمدددددددددددت املسدددددددددددتخدمين بمختلدددددددددددف الفئدددددددددددات  الرتبدددددددددددة و الةرقيدددددددددددة الداخليدددددددددددة وقدددددددددددد شدددددددددددملت الةرقيدددددددددددة فدددددددددددي عمليدددددددددددةاملؤسسدددددددددددة 

  .والدرجات املهنية

 تطوير الحماية الاجتماعية   -ج

تعلقددددددددددددددددة بتف دددددددددددددددد ي وبدددددددددددددددداء كورونددددددددددددددددا، عددددددددددددددددززت الوكالددددددددددددددددة منظومددددددددددددددددة الحمايددددددددددددددددة الاجتماعيددددددددددددددددة فددددددددددددددددي ةددددددددددددددددل الظرفيددددددددددددددددة الراهنددددددددددددددددة امل

للمسدددددددددددتخدمين مدددددددددددن خدددددددددددالل تدددددددددددوفير بنيدددددددددددة عمدددددددددددل أمندددددددددددة تسدددددددددددتجيب للشدددددددددددرو  السدددددددددددليمة للعمدددددددددددل داخدددددددددددل إلادارة وتحةدددددددددددر  التددددددددددددابير 

ن الاحةرازيدددددددددة املعمدددددددددول لهدددددددددا مدددددددددن أجدددددددددل ضدددددددددمان السدددددددددالمة الصدددددددددحية للمسدددددددددتخدمين  وتمكيددددددددد هم مدددددددددن القيدددددددددا  بمهدددددددددامهم علدددددددددى أحسددددددددد

 .وج 

السددددددددالمة  بتحسددددددددين ةددددددددروف العمددددددددل وضددددددددمان كمددددددددا تعمددددددددل الوكالددددددددة علددددددددى دعددددددددم مختلددددددددف الجوانددددددددب الاجتماعيددددددددة املرتبطددددددددة  

 :والوقاية من ألاخطار املهنية وذل  من خالل 

   ؛التأمين الص ي التكميليخصوصا  تماعية ملستخدمي الوكالة وأنشطتهادعم جمعية ألاعمال الاج -

  ؛لجميع املستخدمين لشغل واملخاطر املهنيةإبرا  عقد تأمين ضد حواد  ا -

  ؛اإلسعافات ألاولية بمقر الوكالةألادوية املرتبطة بتوفير  -

   ؛ضد ألانفلونزا املوسمية كل سنة تلقيي املستخدمين -

 .تتبع عملية التلقيي ضد فيروس كورونا -

 شريحة األقدمية بالوكالة الحضرية لوجدة
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 التكوين املستمر - د

 هممددددددددددددن أجددددددددددددل تحسددددددددددددين قدددددددددددددرات ثمددددددددددددين املددددددددددددوارد البشددددددددددددريةن كرافعددددددددددددة لتاعتبددددددددددددارا للدددددددددددددور املحددددددددددددوري الددددددددددددذي يلعبدددددددددددد  التكددددددددددددوي  

دورات تكوينيددددددددددة وفقدددددددددددا لبرنامجهدددددددددددا السدددددددددددنوي للتكدددددددددددوين  8583م والرفدددددددددددع مدددددددددددن مدددددددددددؤهالتهم، نظمددددددددددت الوكالدددددددددددة خدددددددددددالل سدددددددددددنة ومعددددددددددارفه

 : املستمر، همت املجاالت التالية

 ؛التواصل املؤسساتي -

 ؛النظا  العقاري  -

 ؛مبادئ الخرائطية -

 ؛املراقبة الداخلية  -

 ؛تنظيمي للمالية العامةالقانون ال -

 .نظم املعلومات الجغرافية -

  تكريس مبادئ الحكامة واعتماد املمارسات الجيدة في التدبير -2

مسدددددددؤول وشدددددددفاف يضدددددددمن مصدددددددداقية  تددددددددبيرإرسددددددداء  عبدددددددر الوكالدددددددة تفعيدددددددل وتطبيدددددددق ميثدددددددا  املمارسدددددددات الجيددددددددة تواصدددددددل  

 :ا  وذل  من خالل وتعزيز مردودية املرفق الع وفعالية ونجاعة ألاداء العمومي

 .التقارير السنوية املعلومات و املعطيات و نشر  -أ 

 : تقو  املؤسسة بنشر جميع التقارير السنوية املرتبطة ب

عملهدددددددددا  التسددددددددديير إلاداري واملدددددددددالي للمؤسسدددددددددة والتدددددددددي تبدددددددددين وضدددددددددعيتها املاليدددددددددة ومؤشدددددددددرات إنجازاتهدددددددددا، وكدددددددددذا برندددددددددامج -

 ؛تنفيذه وآلياتاملستقبلي 

التدددددددددددددي خضدددددددددددددعت لتددددددددددددددقيق ( حسدددددددددددددابات املدددددددددددددوارد والتكددددددددددددداليف وجددددددددددددددول أرصددددددددددددددة التددددددددددددددبير)ية الحسدددددددددددددابات السدددددددددددددنو  -

بتحديددددددددددددددددددد أشددددددددددددددددددكال نشددددددددددددددددددر الحسددددددددددددددددددابات السددددددددددددددددددنوية  8.31.228طبقددددددددددددددددددا ملقتضدددددددددددددددددديات املرسددددددددددددددددددو  رقددددددددددددددددددم  (خدددددددددددددددددارجي 

بنشدددددددددددرة إلاعالندددددددددددات 8585، حيددددددددددد  قامدددددددددددت الوكالدددددددددددة بنشدددددددددددر حسددددددددددداباتها لحصددددددددددديلة سدددددددددددنة )للمؤسسدددددددددددات العموميدددددددددددة

وكدددددذل  بموقعهدددددا  8583يوليدددددوز  33بتددددداري   4338 للجريددددددة الرسدددددمية عددددددد القانونيدددددة والقضدددددائية وإلاداريدددددة 

 .الالكةروني

 نشر البرنامج التوقعي للصفقات التي تعةز  الوكالة ابرامها برسم السنة املالية الجارية؛ -

ميثدددددددددا  أخالقيدددددددددات العددددددددداملين )نشدددددددددر جميدددددددددع املعطيدددددددددات واملعلومدددددددددات املرتبطدددددددددة بالسياسدددددددددة التدبيريدددددددددة للمؤسسدددددددددة  -

، ميثددددددددددددددددا  أخالقيددددددددددددددددات املسددددددددددددددددؤولين، امليثددددددددددددددددا  املتعلددددددددددددددددق بتحديددددددددددددددددد سياسددددددددددددددددة التوثيددددددددددددددددق باملؤسسددددددددددددددددة، باملؤسسددددددددددددددددة

اسدددددددددددددددةرتيجية الوكالدددددددددددددددة الحضدددددددددددددددرية، السياسدددددددددددددددة العامدددددددددددددددة للجدددددددددددددددودة، سياسدددددددددددددددة حمايدددددددددددددددة املعطيدددددددددددددددات ذات الطدددددددددددددددابع 

 ؛......(الشخص ي، القواعد والتعليمات املتعلقة باستعمال تجهيزات و ممتلكات املؤسسة

 .ة بحكامة املؤسسة وخاصة تل  املتعلقة بةركيبة املجلس إلاداري وأعضائ نشر املعطيات املتعلق -
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 تعزيز الشفافية والحكامة في تدبير الصفقات العمومية  -ب

نصدددددددددددو  عل هدددددددددددا فدددددددددددي امل ا  الطلبيدددددددددددات العموميدددددددددددة وتددددددددددددبيرهابمبدددددددددددادئ وقواعدددددددددددد الحكامدددددددددددة الجيددددددددددددة فدددددددددددي إبدددددددددددر  الوكالدددددددددددة تقيددددددددددددت

 : من خالل وذل  العمل النصو  التشريعية والتنظيمية الجاري لها

 العمومية؛ ضمان شفافية وحرية املنافسة إلى الولوج للصفقات- -3

  ؛اعتماد مبدأ املساواة في التعامل مع املتعهدين في جميع مراحل إبرا  الصفقات -8

 ؛ تعزيز التدبير الالمادي للطلبيات العمومية لهدف تسهيل الولوج إلى الصفقات العمومية- -1

 في تدبير الطلبيات العمومية؛ النفقاتاستحضار مبدأ ترشيد  -3

 وسندات الطلب؛ وتتبع جودة إنجاز الصفقات العمومية وتقييم تعزيز مراقبة -4

، وفددددددددددددددي هددددددددددددددذا الصدددددددددددددددد وطبقددددددددددددددا لنظددددددددددددددا  الصددددددددددددددفقات إخضدددددددددددددداع الصددددددددددددددفقات العموميددددددددددددددة للمراقبددددددددددددددة والتدددددددددددددددقيق -3

ر الوكالدددددددددة تددددددددم اخضدددددددداع الصدددددددددفقة املتعلقددددددددة ببنددددددددداء مقدددددددد( 332الفصدددددددددل )العموميددددددددة للوكالددددددددة الحضدددددددددرية لوجدددددددددة 

 الحضرية لتدقيق خارجي هم الجوانب املتعلقة بالتحضير للصفقة وتفويتها وكذا تنفيذها؛ 

 املستحقات املرتبطة بالصفقات وبالطلبيات العمومية التي تنجزها الوكالة ؛ أداءتحسين آجال  -3

 ؛ نافسةحرية املتحديد الحاجيات  وإعداد املواصفات التقنية بشكل دقيق وواقا مع مراعاة مبدأ  -2

 ؛رهاينشر طلبات العرون و إلاعالن عن جميع املعطيات املتعلقة بمختلف مراحل تدب -2

تحديددددددددددددد الكلفددددددددددددة التقديريددددددددددددة ل عمددددددددددددال والخدددددددددددددمات بحسدددددددددددددب نوعيتهددددددددددددا وموضددددددددددددوعها وألاسددددددددددددعار املطبقددددددددددددة فدددددددددددددي  -35

  .السو  

 التدقيق املالي واملحاسباتي-ج

إنجدددددددددددددداز عمليددددددددددددددات التدددددددددددددددقيق املددددددددددددددالي والحكامددددددددددددددة، بقامددددددددددددددت الوكالددددددددددددددة، وتكريسددددددددددددددا ملبددددددددددددددادئ الشددددددددددددددفافية   8583خددددددددددددددالل سددددددددددددددنة 

التددددددددددددقيق فدددددددددددي مختلدددددددددددف خبيدددددددددددر محاسدددددددددددب، وذلددددددددددد  لهددددددددددددف  طدددددددددددرفمدددددددددددن  وفدددددددددددق قواعدددددددددددد املحاسدددددددددددبة العامدددددددددددة والتجاريدددددددددددة واملحاسددددددددددد ي

  .8585برسم سنة للوكالة الحضرية لوجدة  إلاداري واملالي واملحاسباتي  تسييرالاملرتبطة بالعمليات 

  :لتاليةهذه العملية الجوانب ا و قد شملت

وذلددددد  عبددددر التحقددددق مددددن احةددددرا  وتطبيدددددق ألاحكددددا  القانونيددددة والتنظيميددددة للمؤسسدددددة : الددددداخلي  تقيددددديم نظددددا  املراقبددددة  •  

  واملساطر الداخلية وكذا املعايير وألاعراف املهنية وألاخالقية؛

ابات املاليددددددددة للمؤسسددددددددة تددددددددم التأكددددددددد مددددددددن أن البيانددددددددات والحسدددددددد لهدددددددددف: تدددددددددقيق ومراقبددددددددة الحسددددددددابات والبيانددددددددات الةركيبيددددددددة  • 

وكددددددددددذا التحقددددددددددق مددددددددددن وفدددددددددداء املؤسسددددددددددة بالةزاماتهددددددددددا فيمددددددددددا يخددددددددددص  ،إعدددددددددددادها وفقددددددددددا ملبددددددددددادئ وأسدددددددددداليب املحاسددددددددددبة املتعددددددددددارف عل هددددددددددا

  إلاقرارات الضريبية وأداء جميع املستحقات الضريبية ؛

سددددددابية املتعلقددددددة بتدددددددبير امليزانيددددددة مددددددن خددددددالل التأكددددددد مددددددن أن البيانددددددات الح: مراقبددددددة الحسددددددابات الخاصددددددة بتنفيددددددذ امليزانيددددددة •  

 ....تعكس بصورة صحيحة جميع موارد املؤسسة، املبالغ امللةز  لها، وألاداءات

، مددددددددع 8585 ةقة علددددددددى حسددددددددابات املؤسسددددددددة برسددددددددم سددددددددنالحسددددددددابات باملصددددددددادو  مكتددددددددب التدددددددددقيق وفددددددددي هددددددددذا الصدددددددددد، قددددددددا  

 .إلاداري   التدبير املالي والخدماتي و انظ لهدف تعزيزإبداء بعط التوصيات 
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املدددددددددددددالي واملحاسددددددددددددد ي برسدددددددددددددم سدددددددددددددنة  وفددددددددددددي مدددددددددددددا يلدددددددددددددي نسدددددددددددددتعرن أهدددددددددددددم التوصددددددددددددديات املقدمدددددددددددددة مددددددددددددن طدددددددددددددرف مكتدددددددددددددب التددددددددددددددقيق

 :،وكذا التدابير املتخذة من قبل الوكالة الحضرية لتفعيلها8585

 مالحظات التدابير املتخذة لتفعيلها توصيات  مكت  التدقيق املالي واملحاسبي

                 رةمناصب مسؤولية شا  3ضرورة ملئ 

 (ر ساء مصالا 1ر ساء أقسا  و   3)

 

يتم التحضير ملسطرة إلاعالن عن الةرشيي 

مناصب مسؤولية شا رة في أجل  2لشغل 

 8588مارس  13أقصاه 

 

يتعلق ألامر بأربعة مناصب ر ساء قسم و 

مناصب ر ساء مصلحة أصبحت شا رة  3

بفعل مغادرة مجموعة من ألاطر 

 (، استقالةتقاعد)للمؤسسة 

 سيتم تفعيل هذه التوصية اعتماد نظا  املحاسبة التحليلية باملؤسسة

إن وضع نظا  للمحاسبة التحليلية يتطلب 

منهجية محددة واعتبارات متعددة وجب 

على املؤسسة أن تأخذها بعين الاعتبار من 

خالل التعرف على إمكانيات املؤسسة إلى 

 .جانب تحديد الطر  املمكن تطبيقها

لوضع هذا النظا  يجب أن تتوفر و 

املؤسسة على نظا  عا  للمعلومات وموارد 

 .بشرية مؤهلة في هذا املجال

ضرورة توةيف فئات شابة بالنظر إلى الةركيبة 

 البشرية للوكالة التي تتميز بالشيخوخة

معالجة هذه الوضعية تستوجب مقاربة 

شمولية ترتكز باألساس على التكوين املستمر 

 الداخلية إضافة إلى عملية التوةيف والحركية

إن عملية التوةيف مرتبطة بتوفير 

املناصب املالية من طرف وزارة الاقتصاد 

 واملالية

دراسة إمكانية إدراج عملية إعداد ألاجور ضمن 

 نظا  تدبير املحاسبة

يتم حاليا دراسة إمكانية ربط نظا  إعداد 

 SAGEبنظا  تدبير املحاسبة GPRHألاجور 

 اج املعطيات املتعلقة باألجور لهذا النظا إلدر 

 

ضرورة مقاربة  وثائق التعمير امل جلة في قوائم 

مديرية الدراسات  مع امل جلة في املعطيات 

 املحاسبية

  تم تفعيل هذه التوصية

تثمين البرامج املعلوماتية املنجزة داخليا 

 وت جيلها ضمن العمليات املحاسبية

بالنسبة لجميع  سيتم تفعيل هذه التوصية

 البرامج التي يتم إعدادها و تطويرها داخليا

إن تثمين البرامج املعلوماتية املنجزة داخليا 

لستوجب وضع نظا  املحاسبة التحليلية 

 باملؤسسة من أجل تحديد تكلفتها

تحفي  ألامال  العقارية اململوكة من طرف 

 (مقر الوكالة وملحقات جرادة وبوعرفة)الوكالة 

ي  املقر الجديد للوكالة الحضرية، تم تحف

بينما يوجد مقر ملحقة جرادة في طور 

التحفي ، في انتظار استكمال إلاجراءات 

املتعلقة باستخراج الرسو  املتعلقة بمقر 

بوعرفة من طرف مؤسسة العمران لتحفيظ  

 باسم الوكالة الحضرية

 

تقييم وثائق التعمير املنجزة داخليا  من طرف 

كالة  و تحديد تكلفتها  وت جيلها مستخدمي الو 

 ضمن ألاصول الثابثة

يتم حاليا تحديد القواعد التي سيتم على 

 أساساها تقييم وتقدير  كلفة انجاز كل وثيقة

تقييم و تثمين وثائق التعمير املنجزة 

داخليا يتطلب وضع نظا  املحاسبة 

 التحليلية باملؤسسة
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 مالحظات التدابير املتخذة لتفعيلها توصيات  مكت  التدقيق املالي واملحاسبي

اعتماد إجراءات و مسطرة محددة لتتبع أداء 

 مستحقات  املمونين

يتم تتبع أداء مستحقات املمونين بشكل دائم و 

 دقيق ؛

تتوفر الوكالة على البيانات الضرورية لتتبع 

 تنفيذ امليزانية ووضعية ألاداءات

يتم كذل  تتبع أداء مستحقات املمونين 

 منصتي مسار واجال عبر

اعتماد إجراءات من أجل استخال  املبالغ 

الواجب أدا ها عن دراسة امللفات سواء الحاصلة 

على الرأي املوافق أو  ير املوافق من خالل فرن 

 تسبيق على سبيل الضمان

( Rokhas)منذ الشروع في العمل بنظا  رخص 

لم لعد مشكل استخال  املقابل عن دراسة 

 تتم املوافقة عل ها  مطروحا امللفات التي

تحر  الوكالة على تتبع امللفات التي يتم 

املوافقة عل ها من أجل استخال  املبالغ 

الواجب عل ها قبل الةرخيص لها، وذل  

، (13املادة )طبقا للضابط العا  للبناء

حي  يتم مراسلة املهندسين املعماريين 

املكلفين بتل  املشاريع و ر ساء الجماعات 

عنية من أجل التسريع والعمل على امل

 تسوية وضعيتها قبل الةرخيص لها

اعتماد نظا  لتدبير املداخيل برسم الخدمات  

 املقدمة مندمج مع نظا  املحاسبة

سيتم تفعيل هذه التوصية في إطار النظا  

 املعلوماتي املندمج

يتم تحميل املعطيات املتعلقة بعمليات 

املداخيل من التطبيق الخا  

الستخال  بشكل مباشر وإدراجها با

 بنظا  املحاسبة

ضرورة اعتماد نظا  معلومات مندمج للوكالة 

 الحضرية لوجدة

لعتبر إعداد نظا  معلومات مندمج للتدبير 

املالي من أولويات الوكالة، حي  يتم حاليا 

العمل على وضع نظا  متكامل لهذا الخصو  

 وذل  بشكل تدريجي

قات وحلول تتوفر املؤسسة على تطبي

معلوماتية للتسيير املالي واملحاسباتي والتي 

تمكن من استغالل وتتبع املعلومة املالية 

تطبيق للتسيير ) واملحاسباتية 

، تطبيق عملية ألاجرة، SAGEاملحاسباتي

تطبيق لتسيير املداخيل تطبيق لتسيير 

و يتم حاليا إعداد نظا  مندمج  )املخزون

 لتدبير امليزانية

ع مسطرة محددة لتتبع وضعية ضرورة وض

 التجهيزات ااملعلوماتية

تتوفر الوكالة الحضرية على بيانات مفصلة 

 بخصو  وضعية التجهيزات املعلوماتية

يتم تتبع وضعية هذه التجهيزات بشكل 

 مستمر و متواصل

ضرورة اعتماد إجراءات محددة  لحماية 

 املعطيات الشخصية

ألحكا  تم اتخاذ الالز  في املوضوع طبقا 

املتعلق بحماية ألامخا  تجاه  52.52القانون 

 معالجة املعطيات الشخصية

تم لحد آلان القيا  بتمانية معالجات لدى 

اللجنة الوطنية ملراقبة وحماية املعطيات 

ذات الطابع الشخص ي، ثالثة م ها تم 

معالجات في طور  4الةرخيص لها و  

 الةرخيص

ية ضمن نظا  ضرورة إدماج املحاسبة امليزانيات

 املعلومات للوكالة

يتم إعداد نظا  مندمج لتدبير امليزانية في إطار 

 نظا  املعلومات املندمج للوكالة
 

احتساب مخصصات الاستهال  املرتبطة باشغال 

بناء مقر الوكالة ابتداء من تاري  دخولها الفعلي 

 للحصيلة

تم احتساب مخصصات الاستهال  املتعلقة 

الوكالة على أساس الكلفة بأشغال بناء مقر 

إلاجمالية ل شغال ابتداء من تاري  الشروع في 

 .8585يوليوز  13استغالل املقر في 
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 تدبير الجودة  -د

لتحقيددددددددددق الجددددددددددودة املطلوبددددددددددة فددددددددددي و  لتأهيددددددددددل نظامهددددددددددا التدددددددددددبيري، املتواصددددددددددل لوجدددددددددددةي إطددددددددددار سددددددددددعي الوكالددددددددددة الحضددددددددددرية فدددددددددد 

    نددددونبرخددددالل شددددهر لتدددددقيق خددددارجي  طر، ، املرتكددددز علددددى تدددددبير املخددددانظددددا  تدددددبير الجددددودة بالوكالددددة ضددددعخالخدددددمات املقدمددددة 

 2021 (audit de renouvellement de certification) متخصددددددص فددددددي هددددددذا املجددددددال مددددددن طددددددرف مكتددددددب (MOODY CERTIFICATION 

MAROC) ، ملدددددددددددة  8534ن ددددددددددخة  2553ملعيددددددددددار إيددددددددددزو  طبقددددددددددا الجددددددددددودة  نظددددددددددا  شددددددددددهادة وقددددددددددد أسددددددددددفرت هددددددددددذه العمليددددددددددة عددددددددددن تجديددددددددددد 

  .ثالثة سنواتتمتد إلى  

لعددددددددددة تددددددددددقيقات داخليدددددددددة  8583كمدددددددددا خضدددددددددع نظدددددددددا  تددددددددددبير الجدددددددددودة املعتمدددددددددد بالوكالدددددددددة الحضدددددددددرية لوجددددددددددة خدددددددددالل سدددددددددنة   

مددددددددددن طددددددددددرف لجنددددددددددة التدددددددددددقيق الددددددددددداخلي، حيدددددددددد  شددددددددددمل هددددددددددذا التدددددددددددقيق مختلددددددددددف العمليددددددددددات املرتبطددددددددددة بمجددددددددددال تدددددددددددخل املؤسسددددددددددة 

 .وتحسين  وتطويره  تفعيلو  هذا النظا نواقص ، وذل  لهدف معالجة العمليات التقنية وباألخص

تنميدددددددة الشدددددددراكة مدددددددع كافدددددددة الفددددددداعلين ودعدددددددم سياسدددددددة القدددددددرب و  تعزيدددددددز التواصدددددددل علدددددددى الحضدددددددرية الوكالدددددددة تحدددددددر كمدددددددا    

حيدددددددددد  وضددددددددددعت لهددددددددددذا  ،إرضدددددددددداء شددددددددددركا هام هددددددددددا لتحسددددددددددين جددددددددددودة خدددددددددددماتها وبالتددددددددددالي سددددددددددعيا عبددددددددددر التشدددددددددداور وإلانصددددددددددات والتوجيدددددددددد  

عدددددددن جدددددددودة الخددددددددمات التدددددددي تقددددددددمها الوكالدددددددة والاطدددددددالع  املعمدددددددارييناملهندسددددددديين  رضددددددد   الغدددددددرن جدددددددذاذات بحددددددد  لقيددددددداس مسدددددددتوى 

مدددددددن املالحظدددددددات والاقةراحدددددددات  تقدددددددديم العديدددددددد مدددددددنعلدددددددى ستقصددددددداء الا  وقدددددددد أسدددددددفر هدددددددذا. عدددددددن قدددددددرب علدددددددى انشدددددددغاالتهم واقةراحددددددداتهم

  .ينو تعزيز آليات التواصل و الحوار مع مختلف املهني الرفع من جودة الخدمات التي تقدمها هذه  الوكالةأجل 

 تحسين أجال ألاداءات باملؤسسات العمومية  -ه

شددددددددددكل تحسددددددددددين آجددددددددددال ألاداء أهددددددددددم ألاوراي التددددددددددي إنخرطددددددددددت ف هددددددددددا الوكالددددددددددة بجديددددددددددة مددددددددددن أجددددددددددل تعزيددددددددددز حكامددددددددددة وفعاليددددددددددة   

املرفدددددددق العدددددددا ، وتددددددددعيم العالقدددددددات والثقدددددددة بدددددددين املؤسسدددددددات واملقددددددداوالت العموميدددددددة وشدددددددركا ها، وذلددددددد  فدددددددي إطدددددددار التطبيدددددددق السدددددددليم 

بتحديددددددددددددددد آجددددددددددددددال ألاداء وفوائددددددددددددددد التددددددددددددددأخير املتعلقددددددددددددددة املتعلددددددددددددددق  8533يوليددددددددددددددو  88بتدددددددددددددداري   8.33.133رسددددددددددددددو  رقددددددددددددددم ات اململقتضددددددددددددددي

 مالحظات التدابير املتخذة لتفعيلها توصيات  مكت  التدقيق املالي واملحاسبي

 تصنيف املوردين حسب نوعية الخدمات
تتوفر الوكالة على قاعة بيانات مفصلة حول 

 ناملوردي
 

تصفية مبالغ الاقتطاع الضامن املرتبطة 

 بالصفقات العمومية

يتم اسةرجاع مبالغ الاقتطاع الضامن لجميع 

 الصفقات بعد التسليم ال هائي للصفقة

يتم اسةرجاع مبالغ الاقتطاع الضامن 

تطبيقا للمقتضيات التنظيمية في هذا 

 املجال

ت جيل الفواتير ضمن سنتها املحاسبية وإدراج 

رة التدقيق الداخلي لنظا  الجودة ضمن فاتو 

 التكاليف عون ألاصول 

-  تمت معالجة هذه الوضعية

املقارنة بين امللفات التي تمت املوافقة عل ها        

واملبالغ املستخلصة فعليا و رقم املعامالت 

 املحتسب

يتم احتساب رفع املعامالت على أساس املبالغ 

يتم  املستخلصة عن دراسة امللفات التي

املوافقة عل ها و تستكمل مسطرة الةرخيص      

 و ليس على أساس امللفات التي يتم دراستها

من ضابط البناء العا  على  13تنص املادة 

ال يجب أن لشةر  إطالقا في إبداء "أن  

آلاراء ألاداء املسبق للخدمات املقدمة بيد 

أن  يمكن استخال  ألاتعاب املةرتبة عن 

د أخد آلاراء والحصول هذه الخدمات بع

على التأشيرات وذل  قبل تسليم الرخص 

 "ألصحاب الشأن
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تقلددددددددديص أجددددددددال ألاداء وعدددددددددد  تجدددددددداوز آلاجدددددددددال القانونيددددددددة أو التنظيميدددددددددة ب ، حيددددددددد  تلةددددددددز  الوكالدددددددددة الحضددددددددريةبالطلبيددددددددات العموميددددددددة

 .دقيق ل داءات ومستحقات املتعاملين معهمأو تل  املتعاقد بشأنها وكذا التتبع والتقييم الدائم وال

ل لحددددددددددددددد آلان أيددددددددددددددة شددددددددددددددكاية متعلقددددددددددددددة بتددددددددددددددأخر هددددددددددددددذه املؤسسددددددددددددددة فددددددددددددددي أداء ت ددددددددددددددج لددددددددددددددموتجدددددددددددددددر إلاشددددددددددددددارة إلددددددددددددددى أن الوكالددددددددددددددة    

كمدددددددا  ، خصوصدددددددا فدددددددي هدددددددذه الظرفيدددددددة الخاصدددددددة املرتبطدددددددة بتدددددددداعيات جائحدددددددة كوروندددددددا،املسدددددددتحقات الواجبدددددددة عل هدددددددا تجددددددداه املقددددددداوالت

ارة إل هددددددددددددا ضددددددددددددمن مرصدددددددددددد أجددددددددددددال ألاداء الددددددددددددذي لعمدددددددددددل علددددددددددددى تتبددددددددددددع وضدددددددددددعية أجددددددددددددال ألاداء باملؤسسددددددددددددات لدددددددددددم يددددددددددددتم لحددددددددددددد آلان إلاشددددددددددد

 . واملقاوالت العمومية

إضددددددددافة إلددددددددى ذلدددددددد  وفددددددددي إطددددددددار تعزيددددددددز وري رقمنددددددددة املسدددددددداطر وتنفيددددددددذا لدوريددددددددة السدددددددديد وزيددددددددر الاقتصدددددددداد واملاليددددددددة و إصددددددددالح 

لكةرونددددددددددي للفددددددددددواتير مددددددددددن طددددددددددرف ممددددددددددوني املؤسسددددددددددات واملقدددددددددداوالت   ، املتعلقددددددددددة باإليددددددددددداع إلا8585يونيددددددددددو  3بتدددددددددداري    59إلادارة عدددددددددددد

ة مدددددددددوني املؤسسدددددددددلإليدددددددددداع الالكةروندددددددددي للفدددددددددواتير والتدددددددددي تتددددددددديي مل" أجدددددددددال "الالكةرونيدددددددددة  املنصدددددددددةفدددددددددي انخرطدددددددددت الوكالدددددددددة العموميدددددددددة،  

 :يلي حسب مبالغ هذه الفواتير و ذل  كما  واملتعاملين معها من مكاتب الدراسات و شركات من إيداع فواتيرهم

 بالنسبة للفواتير املتعلقة بالصفقات التي تساوي أو تفو  خمسة ماليين درهم؛ 8583يونيو  1 -

 بالنسبة للفواتير املتعلقة بالصفقات التي تساوي أو تفو  مليون درهم؛ 8588يناير  1 -

 .بالنسبة للفواتير املتعلقة بالصفقات التي تفو  مائتي ألف درهم 8588يونيو  1 -

علدددددددددى إصددددددددددار ونشدددددددددر  الحضدددددددددرية الوكالدددددددددةتحدددددددددر   ذلددددددددد  وفدددددددددي إطدددددددددار تعزيدددددددددز التواصدددددددددل وتددددددددددعيم الشدددددددددفافية،إضدددددددددافة إلدددددددددى   

خاذهدددددددددددا املعلومددددددددددات والبياندددددددددددات املتعلقدددددددددددة بتطدددددددددددور طجدددددددددددم مسدددددددددددتحقات املقدددددددددداوالت و ألاداءات املتعلقدددددددددددة لهدددددددددددا  وإلاجدددددددددددراءات املزمدددددددددددع ات

اري، حيدددددددددد  يددددددددددتم برمجددددددددددة مسددددددددددألة أداء مددددددددددن خددددددددددالل  تقريرهددددددددددا السددددددددددنوي املعددددددددددرن علددددددددددى أنظددددددددددار املجلددددددددددس إلاد تهددددددددددامددددددددددن أجددددددددددل معالج

 مسدددددددتحقات املمدددددددونين ضدددددددمن جددددددددول أعمدددددددال مجلسدددددددها إلاداري، وكدددددددذا مدددددددن خدددددددالل إرسدددددددال بياندددددددات شدددددددهرية املتعلقدددددددة بآجدددددددال ألاداء

الخدددددددددددا  بمديريدددددددددددة املنشدددددددددددات العامدددددددددددة والخوصصدددددددددددة " مسدددددددددددار"عبدددددددددددر النظدددددددددددا  املعلومددددددددددداتي املمدددددددددددونين والدددددددددددديون املسدددددددددددتحقة لفائددددددددددددة 

 . لوزارة الاقتصاد واملالية

 مهمة تقييم الوكاالت الحضرية من طرف املجلس ألاعلى للحسابات -و

ددددددداالت الحضددددددددرية خضددددددددعت هددددددددذه ألاخيددددددددرة خددددددددالل النصددددددددف الثدددددددداني مددددددددن سددددددددنة  فددددددددي  إطددددددددار تعزيددددددددز الحكامددددددددة وتتبددددددددع عمددددددددل الوكد

لعمليدددددددددة تقيددددددددديم شددددددددداملة مدددددددددن املجلدددددددددس ألاعلدددددددددى للحسدددددددددابات بالتنسددددددددديق مدددددددددع املجدددددددددالس الجهويدددددددددة وقدددددددددد همدددددددددت هدددددددددذه العمليدددددددددة  8583

تلددددددددف الجوانددددددددب املتعلقددددددددة بمهددددددددا  تلدددددددد  املؤسسددددددددات والعمليددددددددات التدبيريددددددددة املرتبطددددددددة لهددددددددا، وذلدددددددد  مددددددددن أجددددددددل تقيدددددددديم الحصدددددددديلة مخ

دددددداالت الحضدددددددرية فدددددددي مجدددددددال التددددددددبير الحضدددددددري، وتحديدددددددد مددددددددى قددددددددرة هدددددددذه املؤسسدددددددات   علدددددددى إلانخدددددددرا املرحليدددددددة لتجربدددددددة الوكد

 .و رسمها النموذج التنموي الجديد ومواكبة التوجهات الجديدة التي حددها نظا  الجهوية املتقدمة

 :وقد تركزت عملية التقييم على العناصر التالية

ددددددددداالت الحضددددددددددرية بحسددددددددددب ألاهددددددددددداف املحددددددددددددة واملهددددددددددا  املوكولددددددددددة إل هددددددددددا و الوسددددددددددائل  - تقيدددددددددديم أداء و مردوديددددددددددة الوكد

 املوضوعة رهن إشارتها؛

دددددددددددداالت الحضدددددددددددددرية للتوجهدددددددددددددات املرتبطدددددددددددددة بالجهويدددددددددددددة امل - تقدمدددددددددددددة والنمدددددددددددددوذج التنمدددددددددددددوي مددددددددددددددى مالءمدددددددددددددة أدوار الوكد

 الجديد؛

 تقييم تموقع الوكاالت الحضرية و مساهمتها في التنمية املجالية املحلية؛ -
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ددددددددددداالت الحضددددددددددددرية و سددددددددددددلطة الوصدددددددددددداية  و مختلددددددددددددف املتدددددددددددددخلين فددددددددددددي مجدددددددددددددال  - تحليددددددددددددل أوجدددددددددددد  التنسدددددددددددديق بددددددددددددين الوكد

 التعمير؛

دددددددددددددداالت الح - ضدددددددددددددددرية ملهامهدددددددددددددددا وكدددددددددددددددذا اسدددددددددددددددتطالع آلاراء بخصدددددددددددددددو  الشدددددددددددددددرو  العمليدددددددددددددددة املتعلقدددددددددددددددة بممارسدددددددددددددددة الوكد

  .  الصعوبات التي تعةرضها بغيت استخال  الدروس للمستقبل

 تطبيق التوصيات الصادرة عن املجلس ألاعلى للحسابات 4 - 

شدددددددددكلت متابعدددددددددة تنفيدددددددددذ وتفعيدددددددددل توصددددددددديات ومالحظدددددددددات املجلدددددددددس  ألاعلدددددددددى للحسدددددددددابات بخصدددددددددو  تسددددددددديير الوكالدددددددددة             

التددددددددابير  اتخددددددداذ، احددددددددى اولويدددددددات هدددددددذه املؤسسدددددددة مدددددددن خدددددددالل 8552ألاعلدددددددى برسدددددددم سدددددددنة  والتدددددددي تدددددددم تضدددددددمي ها فدددددددي تقريدددددددر املجلدددددددس

 .وإلاجراءات الالزمة لتطبيق وتفعيل جميع التوصيات لهذا الخصو ، وذل  تكريسا ملبادئ الحكامة و الشفافية

ية  وفددددددددددددي إطددددددددددددار متابعددددددددددددة تنفيددددددددددددذ وتفعيددددددددددددل توصدددددددددددديات ومالحظددددددددددددات املجلددددددددددددس ألاعلددددددددددددى للحسددددددددددددابات قامددددددددددددت الوكالددددددددددددة الحضددددددددددددر 

 :لوجدة  باتخاذ العديد من التدابير وإلاجراءات لهذا الخصو ، وذل  كما يلي 

 
على للحسابات

أ
 التدابير المتخذة توصيات المجلس ال

 التدابير املتخذة لتفعيلها مالحظات
مالحظات وتوصيات املجلس ألاعلى 

 للحسابات

تفعيل هذه التوصية رهين بقرار من سلطة 

 داري للوكالةالوصاية وكذا املجلس إلا 

تقو  الوكالة الحضرية بجميع املها  املوكولة إل ها 

طبقا للقوانين الجاري لها العمل باست ناء املهمة 

 املتعلقة بالتعمير العملياتي

ضرورة قيا  الوكالة بجميع الاختصاصات 

 املوكولة إل ها بموجب القانون 

 33تمت املصادقة على هذه الوثيقة بمرسو  

 8534أكتوبر 

تم إعداد مخطط جديد للتهيئة العمرانية ملدينة 

الذي لم يكن يكتل ي  3221وجدة لتعويط مخطط 

 طابعا ملزما بل توج هيا فقط

احةرا   توج هات املخطط املديري للتهيئة 

 الحضرية

تم اتخاذ الالز  في املوضوع، حي  تم تبسيط 

مسطرة إعداد وثائق التعمير في إطار النصو  

 املرجعية

 

ة مساطر إعداد وثائق التعمير من اختصا  مراجع

 إلادارة املركزية

ضرورة قيا  الوكالة والسلطات املعنية بتجاوز 

 املشاكل املرتبطة بمسطرة إعداد وثائق التعمير

 العملية مستمرة

تولي الوكالة الحضرية بشكل دائم أهمية قصوى 

الحةرا  املقتضيات القانونية  املنظمة لهذا املجال، 

رها من املها  ألاساسية املوكولة إل ها وتي باعتبا

السهر على احةرا  املقتضيات التشريعية 

 والتنظيمية في مجال التعمير والتدبير الحضري 

ضرورة احةرا  املقتضيات التشريعية 

والتنظيمية عند دراسة امللفات املتعلقة 

 بالتدبير الحضري 
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 التدابير املتخذة لتفعيلها مالحظات
مالحظات وتوصيات املجلس ألاعلى 

 للحسابات

 تنفيذ مقتضيات القانون 

املتعلق  32.33ون رقم يتم العمل بمقتضيات القان

بإصالح املراكز الجهوية لإلستثمار و بإحدا  اللجان 

 الجهوية املوحدة لإلستثمار

مراجعة املسطرة الخاصة بمني الاست ناء في 

 مجال التعمير

تغعيل هذه التوصية تتطلب تضافر  -

جهود جميع املتدخلين في مجال 

املراقبة من سلطات محلية 

ية وجماعات محلية ووكالة حضر 

 ومحاكم

العملية أصبحت مؤطرة بمقتض    -

املتعلق بمراقبة 38-33القانون رقم 

وزجر املخالفات في ميدان التعمير 

 والبناء

يتجسد دور الوكالة الحضرية في مجال املراقبة من 

 :خالل 

الدور الذي تضطلع لها الوكالة ضمن فرقة مراقبة   -

التعمير املحدثة على صعيد عمالة وجدة أنجاد 

 كلفة بمها  مراقبة وتتبع ألاوراي ؛وامل

املشاركة في لجان اليقظة إلاقليمية  املكلفة  -

 .بمراقبة الاوراي ومعاينة املخالفات في مجال البناء

اعتماد تنظيم أمثل لعملية املراقبة وتحديد 

املعايير الضرورية الختيار ألاوراي الواجب 

 مراقبتها والحر  على تتبع املخالفات املرصودة

 العملية مستمرة

تعمل الوكالة الحضرية جاهدة من أجل استكمال 

هيكلتها التنظيمية عبر ملئ مناصب املسؤولية 

الشا رة طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية في 

كما تسعى إلى ضمان اضطالع مختلف . هذا الصدد

املديريات و ألاقسا  واملصالا بمهامها 

 .واختصاصاتها

نظيمي للوكالة احةرا  الهيكل الت

(Organigramme) 

 العملية مستمرة

قامت الوكالة بمجهودات كبيرة في هذا املجال من 

خالل تطوير وتحيين واقتناء مجموعة من التجهيزات 

والحلول   و البرامج املعلوماتية  لجعل النظا  

املعلوماتي للوكالة  أك ر أمنا وفعالية، كما قامت 

ماتي يمكن من حف  باقتناء نظا  للتخزين املعلو 

 .املعلومات بشكل أكةر أمنا وفعالية

 وضع منظومة معلوماتية مندمجة ومحمية

 العملية مستمرة

يتم تحيين  سجل الجرد بصفة دائمة إلدخال 

املشةريات الجديدة ومواكبة جميع التغيرات في توزيع 

وتعيين الدتجهيزات بين الفينة وألاخرى لضرورات 

 .املصلحة

 (Inventaire)لجرد تحسن عملية ا
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 التدابير املتخذة لتفعيلها مالحظات
مالحظات وتوصيات املجلس ألاعلى 

 للحسابات

إعداد وثائق التعمير عميلة معقدة  نظرا لك رة 

 املتدخلين في هذه العملية

يتم حاليا اتخاذ إلاجراءات الردعية في حين  في 

 حالة التأخير

تعمل الوكالة الحضرية جاهدة من أجل التقيد  -

بمقتضيات دفاتر التحمالت الخاصة بإعداد 

 لق باحةرا  آلاجال؛تصاميم التهيئة وخاصة فيما يتع

تم اعتماد جدولة زمنية جديدة لتجاوز إشكالية  -

التقليص من مراحل ) التأخير في إنجاز الدراسات 

تدخل مكتب الدراسات وحصرها في مرحلة اللجنة 

 (التقنية

ضرورة احةرا  آلاجال املنصو  عل ها في دفاتر 

 التحمالت الخاصة بإعداد تصاميم التهيئة

 تعينتم القيا  بامل

تم إخضاع جميع التسعيرات املطبقة  بالوكالة 

الحضرية بخصو  الخدمات التي تقدمها للعمو  

ملصادقة املجلس إلاداري املنعقد في دورت  العاشرة 

 .8533فبراير  82بتاري  

إخضاع التسعيرات املطبقة ملصادقة املجلس 

 إلاداري للوكالة الحضرية

 الصادرة عن الوزارةتطبيق وتنفيذ مقتضيات الدوريات 5- 

 التاريخ الرقم موضوع الدورية مدى تطبيق الدورية

يتم تطبيق املنشور مع كافة املتدخلين 

 . املعنيين

املتعلق باالقتناءات  منشور رئيس الحكومة

والتخصيصات العقارية التي تهم امللك 

 .الخاص للدولة

 0201فبراير  10 20/0201

 .يتم تطبيق املنشور قدر إلامكان

املتعلق  21/0201منشور رئيس الحكومة رقم 

باإلسراع بتفعيل مقتضيات القانون رقم 

املتعلق بتبسيط املساطر وإلاجراءات  11.11

 .إلادارية

 0201مارس  00  21/0201

 ثم العمل بمقتضيات الدورية
بخصو  الوثائق الالزمة للحصول 

 على مذكرة املعلومات التعميرية
 8583أبريل  53 3242

 القيا  باملتعينتم 

 32-44تفعيل مقتضيات القانون 

املتعلق بتبسيط املساطر وإلاجراءات 

 إلادارية

 8583أبريل  52 232

 تم القيا  باملتعين
انتخاب ممثلي املوةفات واملوةفين في 

 اللجان إلادارية املتساوية ألاعضاء

منشور وزير الاقتصاد  53

 8583/وإصالح إلادارة رقم 
 8583ابريل  32

 يتم العمل بمقتضيات هذه الدورية

رفع إلاجراءات املواكبة املتخذة لفائدة 

املؤسسات واملقاوالت العمومية خالل 

 فةرة الطوارئ الصحية

83/333 

DEPP 
 8583ماي  51
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 التاريخ الرقم موضوع الدورية مدى تطبيق الدورية

تم تنفيذ مقتضيات هذه الدورية 

من خالل تعيين املخاطب الرسمي 

 وكالة الحضرية لهذا الخصو لل

تعيين املخاطب الرسمي للوكالة من 

أجل تدبير املجال املخصص لإليداع 

إلالكةروني للفواتير عبر منصة أجال 

يونيو  3بتاري   42تطبيقا للدورية رقم 

املتعلقة باإليداع إلالكةروني  8585

للفواتير من طرف مموني املؤسسات 

 واملقاوالت العمومية

 8583ونيو ي 2 072/21

 ثم اتخاد الالز  في املوضوع
إعداد التقرير السنوي للجنة الحق في 

 الحصول على املعلومات
 8583يونيو  33 

 تم تنفيذ مقتضيات هذا املنشور 

مني بعط التسهيالت ل طر واملوةفين 

وألاعوان بمناسبة الاستحقاقات 

 الانتخابية املقبلة

منشور رئيس الحكومة 

 34/8583عدد 
 8583شت   31

تم القيا  باملتعين من خالل 

 انخرا  الوكالة بمواردها 

و إمكانياتها في هذا الاستحقا  

 الوطني

مساهمة إلادارات العمومية في عملية 

التحضير لالستحقاقات الانتخابية 

 املقبلة

منشور رئيس الحكومة 

 33/8583عدد 
 8583 شت  31

 . يتم تطبيق الدورية أثناء دراسة امللفات

وزيرة إعداد التراب لدورية املشتركة بين ا

الوطني والتعمير وإلاسكان وسياسة املدينة 

املذكرة التقنية  بخصوص ووزير الداخلية

في     املتعلقة بالوقاية من الحريق والهلع 

البنايات واملخططات الاستباقية بالوقاية من 

 .ألاخطار والتدخل عند الاقتضاء

 0201شتنبر  21 4374

قيد بمقتضيات هذه الدورية تم الت

عند إعداد مشروع ميزانية الوكالة 

 وبرنامج عملها التوقعي 8588لسنة 

اعداد مشاريع ميزانيات املؤسسات 

 8588واملقاوالت العمومية برسم سنة 

وكذا املقةرحات املتعلقة  بالتوقعات 

 متعددة السنوات

3452/83/DEPP 83  8583شتنبر 

 .تم تطبيق الدورية

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير بين دورية 

بخصوص إعادة وإلاسكان وسياسة املدينة 

دراسة ملفات طلبات رخص البناء والتجزيء 

وإحداث املجموعات السكنية وتقسيم 

افق بشأنها  العقارات التي لم يتم إبداء رأي مو

 0201دجنبر  21 6115

تم القيا  باملتعين من خالل 

تخاب ممثلي إلاشراف على عملية ان

املنخرطين بالوكالة الحضرية 

لوجدة باملجلس إلاداري ملؤسسة 

 ألاعمال الاجتماعية للوزارة

خاب ممثلي املنخرطين في في شأن انت

داري ملؤسسة ألاعمال املجلس إلا 

 الاجتماعية

 8583دجنبر  33 3833
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 0201حصيلة ألانشطة املالية خالل سنة :  الثانياملحور 

علددددددددددددددى محاولددددددددددددددة احتددددددددددددددواء تددددددددددددددداعيات جائحددددددددددددددة كورونددددددددددددددا و أثارهددددددددددددددا  8583جهددددددددددددددود املؤسسددددددددددددددة طيلددددددددددددددة سددددددددددددددنة  كددددددددددددددزتتر               

السددددددلبية علددددددى قطددددددداع التعميددددددر، مدددددددن خددددددالل اعتمدددددداد تددددددددبير مددددددالي يرتكدددددددز أساسددددددا علددددددى ترشددددددديد اسددددددتعمال املدددددددوارد وتوجيدددددد  النفقدددددددات 

 .والاقتصادية وإلادارية الطارئة مع الاحتياجات والتحديات الاجتماعيةللبرامج ذات ألاولوية، وذل  بما يتماخ   

 البيانات املحاسبية للوكالة وفق أنظمة املحاسبة العمومية - 1

فدددددددددي سددددددددديا  التوجهدددددددددات إلاسدددددددددةراتيجية  8583ينددددددددددرج إعدددددددددداد ميزانيدددددددددة الوكالدددددددددة الحضدددددددددرية لوجددددددددددة برسدددددددددم السدددددددددنة املاليدددددددددة    

ملتعلدددددددددددددق بتحيدددددددددددددين املقةرحدددددددددددددات الخاصدددددددددددددة ، ا 8585يوليدددددددددددددوز  3بتددددددددددددداري   2/8585التدددددددددددددي حدددددددددددددددها منشدددددددددددددوري رئددددددددددددديس الحكومدددددددددددددة رقدددددددددددددم 

املتعلدددددددددددق بإعدددددددددددداد  8585 شدددددددددددت  38الصدددددددددددادر بتددددددددددداري    38/8585، و رقدددددددددددم  8581و 8583بالبرمجدددددددددددة امليزانياتيدددددددددددة لدددددددددددثال  سدددددددددددنوات 

، 8585شددددددددددتنبر  83بتدددددددددداري   3335، وكددددددددددذا مقتضدددددددددديات دوريددددددددددة السدددددددددديد وزيددددددددددر املاليددددددددددة رقددددددددددم 8583مشددددددددددروع قددددددددددانون املاليددددددددددة لسددددددددددنة    

وكدددددددددددددذا املقةرحدددددددددددددات املتعلقدددددددددددددة  8583اريع ميزانيدددددددددددددات املؤسسدددددددددددددات واملقددددددددددددداوالت العموميدددددددددددددة برسدددددددددددددم سدددددددددددددنة واملتعلقدددددددددددددة بإعدددددددددددددداد مشددددددددددددد

وقددددددددددددددد حددددددددددددددددت هددددددددددددددذه املرجعيددددددددددددددات املرتكددددددددددددددزات ألاساسددددددددددددددية . 8581-8583بمخططددددددددددددددات تنميددددددددددددددة هددددددددددددددذه الهيئددددددددددددددات لددددددددددددددثال  سددددددددددددددنوات 

د مشددددددداريع ميزانياتهددددددا وفدددددددق للتوجهددددددات الحكوميدددددددة فددددددي هدددددددذا املجددددددال و التدددددددي يتعددددددين علدددددددى املؤسسددددددات العموميدددددددة مراعاتهددددددا عندددددددد إعدددددددا

تسددددددددتهدف إصددددددددالح القطدددددددداع العددددددددا  و تعتمددددددددد علددددددددى ضددددددددمان الفعاليددددددددة والنجاعددددددددة فددددددددي البددددددددرامج والةركيددددددددز علددددددددى النفقددددددددات  مقاربددددددددة

 .الضرورية املرتبطة باملها  الرئيسية في ةل الظروف املرتبطة بالجائحة

ع املددددددددادي عددددددددن إعددددددددداد امليزانيددددددددة مددددددددن خددددددددالل                إضددددددددافة إلددددددددى ذلدددددددد  وفددددددددي إطددددددددار اسددددددددتكمال ت زيددددددددل املشددددددددروع املتعلددددددددق ب ددددددددزع الطدددددددداب  

 8583أبريددددددددددددددل  82بتددددددددددددداري   1142، وتنفيدددددددددددددذا لدوريدددددددددددددة السدددددددددددددديد وزيدددددددددددددر إلاقتصددددددددددددداد واملاليدددددددددددددة وإصددددددددددددددالح إلادارة رقدددددددددددددم ebudgetنظدددددددددددددا  

ددددددداالت الحضددددددددرية ضددددددددمن العينيددددددددة النموذ جيددددددددة املتعلقددددددددة بالماديددددددددة التأشددددددددير علددددددددى ميزانيددددددددات املؤسسددددددددات العموميددددددددة، تددددددددم إدراج الوكد

، حيددددددددد  تمدددددددددت املصدددددددددادقة 8583مدددددددددن املؤسسدددددددددات العموميدددددددددة املعنيدددددددددة بدددددددددوري املصدددددددددادقة إلالكةرونيدددددددددة علدددددددددى امليزانيدددددددددة خدددددددددالل سدددددددددنة 

 ”e budget ”.وألول مرة على ميزانية الوكالة الحضرية لوجدة بطريقة إلكةرونية عبر نظا 

لددددددددم يددددددددتم  املصددددددددادقة عليدددددددد  مددددددددن   2021وتجدددددددددر إلاشددددددددارة إلددددددددى أن مشددددددددروع ميزانيددددددددة الوكالددددددددة الحضددددددددرية لوجدددددددددة برسددددددددم سددددددددنة 

 .  طرف مجلسها إلاداري  لعد  انعقاده نتيجة فرن حالة الطوارئ الصحية

مدددددددددن طدددددددددرف مصددددددددددالا  8583يونيدددددددددو  15التددددددددددي تدددددددددم التأشدددددددددير عل هدددددددددا بطريقدددددددددة الكةرونيددددددددددة بتددددددددداري   وقدددددددددد بلدددددددددغ طجدددددددددم امليزانيدددددددددة   

 ،%84بنسددددددددبة تقددددددددارب 2020حوةددددددددا مقارنددددددددة بسددددددددنة درهددددددددددم، م ددددددددجلة انخفاضددددددددا مل 373,24 843 39 مددددددددا مجموعدددددددد   وزارة املاليددددددددة،

وانخفددددددددددان مبلددددددددددغ البدددددددددداقي دفعدددددددددد  برسددددددددددم ميزانيددددددددددة إلاسددددددددددتثمار   املخصصددددددددددة مليزانيددددددددددة الاسددددددددددتثمار اتالاعتمدددددددددداد تراجددددددددددعبفعددددددددددل وذلدددددددددد  

 .والسنوات السابقة 8585لسنة 
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 2021يبين املداخيل املتوقعة وتوزيع الاعتمادات املالية برسم سنة  التالي جدول ال

 النفقات اخيلاملد

 الاعتماد املفتوح التسمية الاعتماد املفتوح التسمية

 677,07 409 34 اعتمادات التسيير 373,24 308 6 8585دجنبر  13الرصيد لدى الخزينة في 

 000,00 148 1 اعتمادات الاستثمار 000,00 000 20 الدعم املتوقع برسم ميزانية التسيير

 000,00 000 3 ستثمارالدعم املتوقع برسم ميزانية الا 
برسم ميزانية  8585الباقي دفع  برسم سنة 

 الاستثمار
3 830 186,02 

 000,00 690 2 الدعم إلاضافي برسم ميزانية الاستثمار
برسم ميزانية  8585الباقي دفع  برسم سنة 

 التسيير
455 510,15 

   000,00 477 7 مداخيل ذاتية متوقعة

   000,00 368 الشركاء  مساهمة

 373,24 843 39 مجموع اعتمادات التسيير والتجهيز 373,24 843 39 مجموع املداخيل املتوقعة

    

درهم من مجموع املوارد املتوقعة برسم هذه السنة  991,71 747 37ما مجموع   2021بلغت املوارد املحصلة برسم سنة   

توصل الوكالة بالدعم عد    إلىبالر م من ارتفاعها  النسبة وتعود هذه. % 24رهم أي بنسبة د24, 373 843 39  واملقدرة ب 

املداخيل الذاتية املرتبطة  بينما ارتفعت درهم، 000,00 690 2واملقدر ب  منوح لها من طرف الدولةإلاضافي لالستثمار امل

 ارتفاعأي بنسبة  ،8583سنة  درهم 618,47  439 8 إلى 8585سنة  درهم 487,50 278 6من  انتقلتبالخدمات املقدمة والتي 

 .تداعيات جائحة كورونا على قطاع البناءب ر م الظروف املرتبطة%24 تقدر ب 

 :كما يلي  2021وتتوزع  املوارد املحصلة برسم سنة  -

 ؛  %17درهم، بنسبة  373,24 308 6  :  2020دجنبر 13الرصيد لدى الخزينة في - -

 ؛% 53درهم بنسبة   000,00 000 20 :الدعم املمنوح من الدولة برسم ميزانية التسيير- -

 ؛  %2 درهم بنسبة 000,00 000 3   :الدعم املمنوح من الدولة برسم ميزانية الاستثمار- -

 .% 88 درهم بنسبة   618,47 439 8  :مداخيل ذاتية برسم الخدمات املقدمة - -

  8583تنفيذ ميزانية  - أ

 % 49 مليزانيددددددددددددة التسدددددددددددديير و  % 22  موزعددددددددددددة بددددددددددددين % 22 ،8583 حصدددددددددددديلة تنفيددددددددددددذ ميزانيددددددددددددة السددددددددددددنة املاليددددددددددددةيبلددددددددددددغ إجمددددددددددددالي   

 .مليزانية الاستثمار
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    8583أهم مؤشرات تنفيد ميزانية 

 : 8583وفيما يلي تفصيل الحصيلة إلاجمالية لتنفيذ ميزانية الوكالة الحضرية لوجدة برسم سنة 

 الالةزامات نسبة إلانجاز

النسبة *

من إجمالي 

 امليزانية

 التسمية ات املفتوحةالاعتماد

 ميزانية التسيير 677,07 409 34 %97 598,54 616 30 %89

 ميزانية الاستثمار 000,00 148 1 %3 00, 110 559 %49

 *املجموع 677,07 557 35 %355 708,54 175 31 %89

 2020دون احتساب املصاريف املتعلقة بالباقي دفع  برسم سنة *

  2021 جنبر د 13وضعية صرف امليزانية في 

 .ألاداءات برسم ميزانيتي التسيير وإلاستثمار  

مددددددددددددددددددددددددا مجموعدددددددددددددددددددددددد   8588بلددددددددددددددددددددددددغ إجمددددددددددددددددددددددددالي طجددددددددددددددددددددددددم ألاداءات برسددددددددددددددددددددددددم ميزانيتددددددددددددددددددددددددي التسدددددددددددددددددددددددديير وإلاسددددددددددددددددددددددددتثمار لسددددددددددددددددددددددددنة          

 مددددددددددن مجمددددددددددوع إلالةزامددددددددددات برسددددددددددم هددددددددددذه السددددددددددنة والتددددددددددي تقدددددددددددر ب % 23درهددددددددددم، أي بنسددددددددددبة أداء تصددددددددددل إلددددددددددى 359,01 202 30

 .برسم ميزانية إلاستثمار % 12بالنسبة مليزانية التسيير و  % 22بين و تتوزع هذه النسبة درهم  708,54 175 31

دجنبددددددددددددر  13برسددددددددددددم ميزانيتددددددددددددي التسدددددددددددديير و إلاسددددددددددددتثمار إلددددددددددددى  ايددددددددددددة  8583لسددددددددددددنة و الجدددددددددددددول التددددددددددددالي يبددددددددددددين طجددددددددددددم ألاداءات  

8583. 
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*ألاداءات إلالةزامات إلاعتمادات املفتوحة التسمية  نسبة ألاداء 
قي دفع   البا برسم سنة  

8583 

 061,53 625 %  98 537,01 991 29 598,54 616 30 677,07 409 34 ميزانية التسيير

 288,00 348 % 38 822,00 210 110,00 559 000,00 148 1 ميزانية إلاستثمار

 349,53 973 97 % 359,01 202 30 708,54 175 31 677,07 557 35 املجموع

 8585فقدددددددددددط دون إدراج ألاداءات املتعلقدددددددددددة بالبددددددددددداقي دفعددددددددددد  برسدددددددددددم سدددددددددددنة  8583اءات برسدددددددددددم سدددددددددددنة يتعلدددددددددددق ألامدددددددددددر بددددددددددداألد*

 .والسنوات السابقة

 تفصيل نفقات التسيير

مدددددددن لشدددددددكل رهدددددددان الحكامدددددددة املاليدددددددة و هددددددداجس ترشددددددديد النفقدددددددات أهدددددددم مرتكدددددددزات التددددددددبير املدددددددالي بالنسدددددددبة للوكالدددددددة، وذلددددددد   

 . 32ومراعاة الظرفية الخاصة املرتبطة بكوفيد  عادي للمؤسسةالنفقات في ما هو ضروري للسير ال خالل حصر

 .% 22ميزانية التسيير اجمالي  وقد بلغت نسبة إنجاز

 : 2021مصاريف التسيير برسم السنة املالية  تفصيل والجدول التالي يبين

نسبة 

 إلانجاز
 الالةزامات

النسبة من ميزانية 

 التسيير

الاعتمادات 

 املفتوحة
 امجالبرن املشروع

 نفقات املستخدمين 000,00 990 25 % 76 499,85 946 23 % 92
التعمير والهندسة 

 املعمارية

79 % 6 670 098,69 24 % 8 419 677,07 
واملصاريف    مصاريف املعدات 

 املختلفة

 دعم وخدمات

 متعددة

 ميزانية التسيير 677,07 409 34* 355% 598,54 616 30 % 89

 2020املتعلقة بالباقي دفع  برسم  ميزانية التسيير لسنة  دون احتساب املصاريف*

 تفصيل صرف ميزانية التسيير

مؤشدددددددرات انجددددددداز ميزانيدددددددة التسددددددديير مدددددددن خدددددددالل توجددددددد  الوكالدددددددة إلدددددددى تقلددددددديص النفقدددددددات التدددددددي لددددددديس لهدددددددا تدددددددأثير  يمكدددددددن تحليدددددددل 

ت والنفقددددددددددددات املختلفددددددددددددة، مثددددددددددددل علددددددددددددى املردوديددددددددددددة والقدددددددددددددرات إلانتاجيددددددددددددة للمؤسسددددددددددددة، عبددددددددددددر ترشدددددددددددديد النفقددددددددددددات املتعلقددددددددددددة باملعدددددددددددددا

  .مصاريف النقل والتنقل داخل وخارج البالد، والكراء، ومصاريف الاستقبال والفندقة مراعاة لظروف الجائحة

     تفصيل نفقات الاستثمار

وتددددددددددي نسددددددددددبة مهمددددددددددة باملقارنددددددددددة مددددددددددع طجددددددددددم امليزانيددددددددددة املبرمجددددددددددة خددددددددددالل  % 32بلغددددددددددت نسددددددددددبة انجدددددددددداز ميزانيددددددددددة الاسددددددددددتثمار         
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درهدددددددددددم للمسددددددددددداعدة  000,00 568درهدددددددددددم فقدددددددددددط، خصدددددددددددص م هدددددددددددا مبلدددددددددددغ  000,00 148 1لإلسدددددددددددتثمار والتدددددددددددي بلغدددددددددددت  8583سدددددددددددنة 

 : باملعطيات التالية 8583وقد تميزت سنة  . من هذا الاعتماد%  45حوالي   الهندسية بالعالم القروي أي

دددددددددان الكبددددددددددرى  - ، درهددددددددددم 000,00 600بمبلددددددددددغ إجمددددددددددالي قدددددددددددره  إبددددددددددرا  الصددددددددددفقة املتعلقددددددددددة بانجدددددددددداز تصددددددددددميم تهيئددددددددددة بركد

، فيمددددددددددددددددا بددددددددددددددددرمج مبلددددددددددددددددغ  8583برسددددددددددددددددم سددددددددددددددددنة  كاعتمددددددددددددددددادات أداءدرهددددددددددددددددم فقددددددددددددددددط   000,00 180خصددددددددددددددددص م هددددددددددددددددا 

 ؛ 8588 كاعتمادات ملةز  لها برسم سنة درهم 000,00 420

 ؛  درهم 942,00 150  ونظم معلوماتية بمبلغ  اقتناء معدات -

 8583، حيدددددددددد  تددددددددددم خددددددددددالل سددددددددددنة عددددددددددد  صددددددددددرف الاعتمدددددددددداد املخصددددددددددص للمسدددددددددداعدة الهندسددددددددددية بالعددددددددددالم القددددددددددروي -

تحديددددددددددد املسددددددددددطرة املتبعددددددددددة و إجددددددددددراءات الاسددددددددددتفادة مددددددددددن برنددددددددددامج املسدددددددددداعدة الهندسددددددددددية بالتنسدددددددددديق مددددددددددع جميددددددددددع 

ألاطددددددددراف املعنيددددددددة باإلتفاقيددددددددة  وسددددددددديتم تفعيددددددددل مبدددددددددأ الاسددددددددتفادة بمجدددددددددرد توصددددددددل الوكالددددددددة الحضددددددددرية بالطلبدددددددددات 

 .لهذا الخصو 

  :8583برسم سنة  مصاريف الاستثمار والجدول التالي يبين تفصيل

نسبة 
 اإلنجاز

 االلتزامات
نسبة من ميزانية ال

 اإلستثمار
تعتمادات اال

 المفتوحة
 البرنامج المشروع

100 % 180 000,00 33% 180 000,00 * 
 التخطيط الحضري 

 تصميم تهيئة بركان الكبرى 
التعمير والهندسة 

 املعمارية
- 

في انتظار توصل الوكالة 

 بطلبات الاستفادة
32% 568 000,00 

 الهندسة املعمارية

املساعدة الهندسية و 

 التعميرية بالعالم القروي

 نفقات دعم املها  000,00 220 19% 280,00 209 % 95
 دعم وخدمات 

 000,00 180 %16 830,00 169 % 94 متعددة
التواصل والتعاون ونظم 

 املعلومات

 **مارميزانية الاستث 000,00 148 1 100% 110,00 559 % 49

 ؛2020 دون احتساب املصاريف املتعلقة بالباقي دفع  برسم  ميزانية الاستثمار لسنة **

برسدددددددددم سدددددددددنة   crédits d’engagementدرهدددددددددم كإعتمدددددددددادات الةدددددددددزا   00, 000 420 بدددددددددرمج املبلدددددددددغ املتبقدددددددددي مدددددددددن الصدددددددددفقة و املقددددددددددر ب *

8588 . 

  تفصيل صرف ميزانية الاستثمار
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 والسنوات السابقة  2020باقي دفعها برسم سنة أداء املصاريف ال - ب

فدددددددددددددددي إطدددددددددددددددار تحسدددددددددددددددين مندددددددددددددددات ألاعمدددددددددددددددال وطبقدددددددددددددددا للمقتضددددددددددددددديات التنظيميدددددددددددددددة املتعلقدددددددددددددددة بتحسدددددددددددددددين آجدددددددددددددددال ألاداء وتصدددددددددددددددفية 

املتددددددددأخرات املتعلقددددددددة بددددددددأداء الخدددددددددمات وانجدددددددداز الدراسددددددددات تحددددددددر  الوكالددددددددة الحضددددددددرية علددددددددى الوفدددددددداء بالةزاماتهددددددددا التعاقديددددددددة تجدددددددداه 

 .لدراسات ضمن آلاجال املعقولةاملمونين ومكاتب ا

بمددددددددددددددددا مجموعدددددددددددددددد    2020سددددددددددددددددنة  ميزانيتددددددددددددددددي التسددددددددددددددديير والتجهيددددددددددددددددز خدددددددددددددددداللوقددددددددددددددددر طجددددددددددددددددم املبددددددددددددددددالغ البددددددددددددددداقي دفعهددددددددددددددددا برسددددددددددددددددم 

 .2021من إجمالي ميزانية الوكالة برسم السنة املالية  %11أي بنسبة  696,17 285 4

لغ الواجدددددددددب عل هدددددددددا وبددددددددداألخص فدددددددددي الظدددددددددروف طدددددددددار الجهدددددددددود املبذولدددددددددة مدددددددددن طدددددددددرف الوكالدددددددددة لتحسددددددددديين أجدددددددددال أداء املبددددددددداإوفدددددددددي 

مددددددددددن  % 33درهددددددددددم، أي بنسددددددددددبة 686,01 233 3 بلددددددددددغ طجددددددددددم املبددددددددددالغ التددددددددددي تددددددددددم أدا هددددددددددا مددددددددددا مجموعدددددددددد  ، املرتبطددددددددددة بجائحددددددددددة كورونددددددددددا

 .في إطار ميزانيتي الاستثمار والتسيير 2020إجمالي املبالغ الواجب أدا ها برسم سنة 

  : وما قبلها 2085ملبالغ الباقي دفعها برسم سنة إجمالي الوضعية املتعلقة بأداء ا وفيما يلي

 نسبة إلانجاز
 13الاداءات إلى  اية 

 2021دجنبر 

إجمالي  النسبة من 

 املبالغ الباقي دفعها
 الفقرة الاعتمادات

99,8 % 454 379,86 11 % 455 510,15 
بخصو   2020الباقي دفع  برسم سنة 

 نفقات التسيير

73 % 2 779 306,15 89 % *3 830 186,02 
بخصو   2020الباقي دفع  برسم سنة 

 نفقات الاستثمار

 املجموع 696,17 285 4 355% 686,01 233 3 76%

 .والسنوات السابقة 2020يتعلق ألامر باملبالغ الباقي دفعها املبرمجة في إطار ميزانية الاستثمار برسم سنة *

 .والسنوات السابقة 2020فعها في إطار ميزانية الاستثمار برسم سنة تفصيل وضعية أداء املبالغ الباقي د 

 

 نسبة إنجاز امليزانية حسب البرامج
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السددددددددابقة وكددددددددذا والسددددددددنوات  8585نسددددددددتعرن فيمددددددددا يلددددددددي تفصدددددددديل املبددددددددالغ البدددددددداقي دفعهددددددددا برسددددددددم ميزانيتددددددددي التجهيددددددددز لسددددددددنة 

 .طجم ألاداءات برسم هذه املبالغ

 

 الباقي أدائ  مالحظات
املبالغ التي تم أدا ها خالل 

 2020سنة 
 املشروع الباقي دفع 

املرحلة الرابعة و ألاخيرة من 

 الدراسة
193 200,00 379 500,00 572 700,00 

الدراسة الخاصة باملعالجة املشهدية لواد 

 الشراعة

 0 تمت تصفية هذه الصفقة
33 600,00 

 

33 600,00 

 

تحديد الةرا  املعماري املبني بالنفوذ الةرابي 

 للوكالة

 0 تمت تصفية هذه الصفقة
1 299 182,14 

 

1 299 182,14 

 
 أشغال بناء مقر الوكالة الحضرية

 150,86 139 705,15 138 0 تمت تصفية هذه الصفقة
الدراسة املعمارية وتتبع أشغال بناء مقر 

 الوكالة الحضرية

 000,00 132 000,00 132 0 تمت تصفية هذه الدراسة
  الدراسة املرتبطة ببناء مقر الوكالة الحضرية

 (مكتب الدراسات)

 800,00 107 800,00 107 0 تمت تصفية هذه  الدراسة
  قر الوكالة الحضريةتبطة ببناء م الدراسة املر

 (مكتب املراقبة)

في إنتظار توصل الوكالة 

 بفاتورة املشروع
 مصاريف إلاشراف املنتدب للمشروع 000,00 575 - 000,00 575

 انجاز الصور الجوية ملراكز بركان وكنفودة 478,08 27 478,08 27 0 تمت تصفية هذه الصفقة

 SIGإعداد نظا  للمعلومات الجغرافية  520,00 179 400,00 122 120,00 57 في طور التسليم ال هائي

 - 150 000,00 - 150 000,00 
الدراسة التعميرية املتعلقة بتأهيل مدينة 

 وجدة

 إعداد تصاميم طوبو رافية 000,00 180 000,00 180 0 تمت تصفية هذا املشروع

 في طور التسليم ال هائي
75 074,16 

 
- 

75 074,16 

 
 وماتي للتخزيناقتناء نظا  معل

 0 تمت تصفية هذه الصفقة
36 641,05 

 

36 641,05 

 

اقتناء وتركيب التجهيزات التقنية املتعلقة 

 بمكيفات الهواء

 0 تمت تصفية هذه الصفقة
26 299,73 

 

26 299,73 

 

اقتناء وتركيب التجهيزات التقنية السمعية 

 البصرية

 -  تدقيق نظا  الجودة 800,00 10 800,00 10 0

 اقتناء تجهيزات املكتب 100,00 35 100,00 35 0 -

 اقتناء وتركيب التجهيزات التقنية 840,00 249 840,00 249 0 تمت تصفية هذه الصفقة

 املجموع 186,02 830 3 306,15 779 2 394,16 050 1 
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 وضعية مصاريف تسيير فرقة مراقبة التعمير -ج

درهددددددددددم  فيمددددددددددا  850,96 181  مددددددددددا مجموعدددددددددد  2021فرقددددددددددة مراقبددددددددددة التعميددددددددددر سددددددددددنة  بلددددددددددغ طجددددددددددم املبددددددددددالغ املبرمجددددددددددة لتسدددددددددديير  

املتدددددددددددخلين فددددددددددي  هددددددددددؤالء اهمةالبدددددددددداقي استخالصدددددددددد  مددددددددددن مسدددددددددد و 8583مسدددددددددداهمة املتدددددددددددخلين املتوقعددددددددددة برسددددددددددم سددددددددددنة  تمددددددددددت برمجددددددددددة

برسدددددددددم  درهدددددددددم  كاعتمددددددددادات  يددددددددر مبرمجدددددددددة 000,00 000 2واملقدددددددددر ب  8585إلددددددددى سدددددددددنة  8533مندددددددددذ سددددددددنة  تمويددددددددل هددددددددذه الفرقددددددددة

 .في انتظار التوصل لهاوالتجهيز  ميزانية التسيير

 : وقد وزعت ميزانية  فرقة مراقبة التعمير على الشكل التالي

 درهم؛850,96 181 واملقدر ب   2020دجنبر 31الرصيد الحسابي لدى الخزينة في  -

واملقدددددددددر  2021 و 8585سددددددددنتي مسدددددددداهمة الوكالددددددددة الحضددددددددرية لوجدددددددددة فددددددددي تمويددددددددل فرقددددددددة مراقبددددددددة التعميددددددددر برسددددددددم  -

 درهم؛ 000,00 200ب 

واملقدددددددددددددددددرة ب   2021املسددددددددددددددداهمة املتوقعددددددددددددددددة للمتدددددددددددددددددخلين فدددددددددددددددي تمويددددددددددددددددل فرقددددددددددددددددة مراقبددددددددددددددددة التعميدددددددددددددددر برسددددددددددددددددم سددددددددددددددددنة  -

 درهم؛ 000,00 300

  2020إلدددددى سدددددنة  8533ستخالصددددد  برسدددددم مسددددداهمة جماعدددددة وجددددددة ومجلدددددس عمالدددددة وجددددددة مدددددن سدددددنة البددددداقي ا -

 .درهم  000,00 500 1واملقدر ب 

  : كما يليميزانية فرقة مراقبة التعمير وقد تمت برمجت   

 التسمية الاعتمادات املفتوحة الالةزامات %الانجازنسبة

 اعتمادات التسيير 178,74 176 64, 565 163 %93

 2019الباقي دفع  برسم سنة  672,22 5 672,22 5 %  100

 املجموع 850,96 181 237,86  169 % 93

 تظار التوصل لهانفي ا التجهيز و برسم ميزانية التسيير اعتمادات  ير مبرمجة 000,00 000 2 - -

 

 يدددددددتم علدددددددى أسددددددداس التوقعدددددددات تجددددددددر إلاشدددددددارة إلدددددددى أن برمجدددددددة الاعتمدددددددادات الخاصدددددددة بميزانيدددددددة فرقدددددددة مراقبدددددددة التعميدددددددر  

والسدددددددددنوات السدددددددددابقة  2021املرتبطدددددددددة بتوصدددددددددل الوكالدددددددددة بمجمدددددددددوع مسددددددددداهمات املتددددددددددخلين فدددددددددي تسددددددددديير هدددددددددذه الفرقدددددددددة برسدددددددددم سدددددددددنة 

 . 8534مليون درهم، حي  لم تتوصل الوكالة بأية مساهمة في هذا الصدد منذ سنة  2 واملقدرة ب

د املتبقدددددددددددددددددي مدددددددددددددددددن مسددددددددددددددددداهمتها السدددددددددددددددددنوية املقددددددددددددددددددرة وتقتصدددددددددددددددددر الوكالدددددددددددددددددة لتمويدددددددددددددددددل تسددددددددددددددددديير هدددددددددددددددددذه الفرقدددددددددددددددددة علدددددددددددددددددى الرصدددددددددددددددددي

املتمثلدددددددددة باألسدددددددددداس فددددددددددي مصدددددددددداريف الب ددددددددددزين ومصدددددددددداريف التددددددددددأمين  درهدددددددددم، وذلدددددددددد  ألداء النفقددددددددددات الطارئددددددددددة فقددددددددددط 000,00 100ب

 .على السيارات والدراجات ومصاريف الاشةرا  في الهاتف

الةددددددددزا  كافددددددددة املتدددددددددخلين بمسدددددددداهماتهم إن اسددددددددتمرار هددددددددذه الفرقددددددددة فددددددددي أداء مهامهددددددددا يقتضدددددددد ي ديمومددددددددة تمويلهددددددددا مددددددددن خددددددددالل  

،فاالعتمدددددددددداد املتبقددددددددددي ال يمكددددددددددن مددددددددددن ضددددددددددمان تسدددددددددديير هددددددددددذه الفرقددددددددددة برسددددددددددم سددددددددددنة 8531طبقددددددددددا لبنددددددددددود اتفاقيددددددددددة الشددددددددددراكة لسددددددددددنة 
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الب دددددددددددددددددددزين والتدددددددددددددددددددأمين عدددددددددددددددددددن السددددددددددددددددددديارات والددددددددددددددددددددراجات  واملتعلقدددددددددددددددددددة بمصددددددددددددددددددداريف،وبددددددددددددددددددداألخص أداء الالةزامدددددددددددددددددددات التعاقديدددددددددددددددددددة 2022

، مدددددددع ة بسدددددددبب  يددددددداب الاعتمدددددددادات الالزمدددددددةتدددددددي لدددددددن تدددددددتمكن الوكالدددددددة مدددددددن تجديدددددددد هدددددددذه السدددددددنومصددددددداريف الاشدددددددةرا  فدددددددي الهددددددداتف وال

العلددددددددددم أن الالةزامددددددددددات التعاقديددددددددددة تقتضدددددددددد ي مسدددددددددداهمة كافددددددددددة ألاطددددددددددراف املوقعددددددددددة علددددددددددى الاتفاقيددددددددددة لضددددددددددمان اسددددددددددتمرار عمددددددددددل هددددددددددذه 

  .الفرقة حي  تعتبر املها  التي تضطلع لها مسؤولية مشةركة بين جميع املتدخلين

 ية املحاسبية للوكالة وفق أنظمة املحاسبة التجاريةالوضع2-  

 (Bilan)الحصيلة  - أ

درهدددددددددم  281,66 060 38 الحضدددددددددرية مدددددددددا مجموعددددددددد  ، بلغدددددددددت الحصددددددددديلة الصدددددددددافية للوكالدددددددددة2021دجنبدددددددددر  13إلدددددددددى  ايدددددددددة 

 درهددددددددم أي بنسددددددددبة897,41 521 5 قدددددددددره  نخفاضددددددددادورة السددددددددابقة، م ددددددددجلة بددددددددذل  ادرهددددددددم خددددددددالل الدددددددد 179,07 582 43 مقابددددددددل 

% 13  .   

، حيددددددددد   (actif immobilisé) ثابتددددددددةالصدددددددددول ألا فقددددددددرة  تراجددددددددعإلدددددددددى (Actif)  مددددددددن جهدددددددددة ألاصددددددددول  نخفدددددددددانويعددددددددود هددددددددذا الا 

 .حدددددددددددف ألاصددددددددددول املسددددددددددتهلكة واملتقادمددددددددددة مددددددددددن حسددددددددددابات الوكالددددددددددةنتيجددددددددددة   %9,5بنسددددددددددبةدرهددددددددددم أي  063,73 344 3تراجعددددددددددت ب 

 .   %83إلى  تصل لخزينة بنسبةإضافة إلى ذل  تم ت جيل تراجع في مبالغ ا

فقدددددددددددرة ديدددددددددددون الخصدددددددددددو   لحدددددددددددوا فددددددددددديالةراجدددددددددددع املباألسددددددددددداس إلدددددددددددى الانخفددددددددددداا فيعدددددددددددود   (Passif)أمدددددددددددا مدددددددددددن جهدددددددددددة الخصدددددددددددو 

حسدددددددددددددابات املدددددددددددددوردين والحسدددددددددددددابات ، وذلددددددددددددد  راجدددددددددددددع باألسددددددددددددداس النخفدددددددددددددان %15بنسدددددددددددددبة  درهدددددددددددددم أي 647,48 840 1املتداولدددددددددددددة ب 

 .تحسين أجال ألاداءنتيجة ل  % 33 تجاوزت املرتبطة بنسبة

 

 2021دجنبر 13 إلى  اية( ألاصول )الحصيلة 

 2021الدورة املحاسبية  2020الدورة املحاسبية 

 ألاصول 
 صاف صاف

استهالكات   و 

 مخصصات
 إجمالي

 (A)     قيم معدومة ملحقة باألصول الثابتة 300,00 582 770,00 269 530,00 312 940,00 399

 مصاريف تمهيدية    

 تكاليف التوزيع على عدة دورات محاسبية 300,00 582 770,00 269 530,00 312 940,00 399

 مكافآت تسديد سندات افةراضية    

 (B) حقوق معنوية ملحقة باألصول الثابتة  716,66 210 25 677,20 780 15 039,46 430 9 398,40 012 11

 البح  و التنمية 433,33 336 5 038,03 772 4 395,30 564 765,29 792

 براءات،عالمات،حقو  و قيم شب هة لها 450,00 319 460,00 244 990,00 74 662,28 105

 حقو  معنوية أخرى ملحقة باألصول الثابتة 833,33 554 19 179,17 764 10 654,16 790 8 970,83 113 10
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 2021الدورة املحاسبية  2020الدورة املحاسبية 

 ألاصول 
 صاف صاف

استهالكات   و 

 مخصصات
 إجمالي

 (C)أصول ثابتة مادية   704,33 519 29 829,65 738 7 874,68 780 21 169,47 455 23

 أران 200,00 281 1  200,00 281 1 200,00 281 1

 مبان 572,83 399 19 149,08 493 1 423,75 906 17 609,59 854 18

 عتاد النقل 306,26 645 2 164,58 002 2 141,68 643 675,01 986

 أثا ،عتاد املكتب و تهييئات مختلفة 625,24 193 6 515,99 243 4 109,25 950 1 684,87 332 2

 أصول ثابتة مادية أخرى  - -  

 مادية جارية أصول ثابتة  -  

 (D)                    مخزونات 666,01 242  666,01 242 662,06 72

 بضائع    

 مواد ولواز  قابلة لالستهال  666,01 242  666,01 242 662,06 72

 منتجات قيد إلانجاز    

 منتجات وسيطة ومنتجات متبقية    

 ت تامة الصنعمنتجا    

 (E)دائنيات ألاصول املتداولة  475,57 435 1 - 475,57 435 1 154,90 051 2

 زبناء و حسابات مرتبطة 331,42 2 - 331,42 2 

 مستخدمون  550,00 326 - 550,00 326 625,00 348

 الدولة 332,69 096 1 - 332,69 096 1 950,33 690 1

 مدينون اخرون  -  

 ألاصول  -حسابات التسوية 261,46 10 - 261,46 10 579,57 11

 (F) خزينة باألصول  695,94 858 4 - 695,94 858 4 854,24 590 6

 بنوك،الخزينة العامة،شيكات بريدية 695,94 858 4 - 695,94 858 4 854,24 590 6

 صناديق،حوالات تسبيقات واعتمادات - -  

 (A+B+C+D+E+F) املجموع 558,51 849 61 276,85 789 23 281,66 060 38 179,07 582 43
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 2021 دجنبر 13 إلى  اية( الخصو )الحصيلة 

 الخصوم 2021الدورة املحاسبية  2020الدورة املحاسبية 

 (A)              رؤوس أموال ذاتية 752,25 768 4- 011,05 883 1-

 مرحل من جديد 011,05 883 1- 981,17 242 3

 نتائج صافية للدورة املحاسبية 741,20 885 2- 992,22 125 5-

 (B)       رؤوس أموال ذاتية مماثلة 004,33 437 38 513,06 232 39

 إعانات استثمار 004,33 437 38 513,06 232 39

 (C)      ديون الخصوم املتداولة 029,58 392 4 677,06 232 6

 موردون و حسابات مرتبطة 357,17 152 1 309,80 996 2

 زبناء دائنون، تسبيقات ودفعات 891,35 10 376,40 1

 مستخدمون  940,03 983 492,54 031 1

 هيئات إجتماعية 932,56 121 558,72 137

 الدولة 908,47 192 939,60 135

 دائنون آخرون 000,00 930 1 000,00 930 1

 (A+B+C) املجموع 281,66 060 38 179,07 582 43

 (Compte de Produit et Charges) كاليف حساب العائدات والت - ب

 . يوقا حساب العائدات و التكاليف الناتج املحصل علي  في أخر السنة املحاسبية

 (Produits)العائدات   

درهددددددددددم سددددددددددنة  739,59 359 25مقابددددددددددل   درهددددددددددم 399,24 004 28مددددددددددا قدددددددددددره  2021بلددددددددددغ مجمددددددددددوع عائدددددددددددات السددددددددددنة املاليددددددددددة 

 الاسددددددددتغاللعائددددددددددات  زيددددددددادة ، وذلددددددددد  راجددددددددع باألسدددددددداس إلدددددددددى% 10,5أي بنسددددددددبة  درهددددددددم659,68 644 2 بارتفدددددددداع قدددددددددره  2020

، إضدددددددددافة إلدددددددددى زيدددددددددادة  العائددددددددددات  يدددددددددر الجاريدددددددددة  14%بنسدددددددددبة  ارتفعدددددددددت والتدددددددددي مدددددددددداخيل الخددددددددددمات املقدمدددددددددة للعمدددددددددو  خصوصدددددددددا

 .بفعل ارتفاع مبلغ الاسةردادات من إعانات الاستثمار10,5%بنسبة 

 (Charges)التكاليف   

   731,81 485 30درهدددددددددددم مقابدددددددددددل   140,44 890 30 قددددددددددددره مدددددددددددا 2021مدددددددددددوع التكددددددددددداليف امل دددددددددددجلة برسدددددددددددم سدددددددددددنة بلددددددددددغ مج

، وذلددددددددد  راجدددددددددع باألسددددددددداس إلدددددددددى تزايدددددددددد طفيدددددددددف % 1بنسدددددددددبة  أي درهدددددددددم408,63 404  هقددددددددددر  طفيدددددددددف بارتفددددددددداع  2020درهدددددددددم سدددددددددنة 
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   .    لتكاليف املستخدمين والنفقات املتعلقة باقتناء اللواز  واملواد املستهلكة

 (Résultat Net) النتيجة الصافية 

بحسدددددددددددداب الفددددددددددددر  بددددددددددددين العائدددددددددددددات والتكدددددددددددداليف امل ددددددددددددجلة يت ددددددددددددا أن الوكالددددددددددددة سددددددددددددجلت نتيجددددددددددددة صددددددددددددافية سددددددددددددلبية للسددددددددددددنة 

   .2020مقارندددددددددددة بسدددددددددددنة  %43بنسدددددددددددبة  ملحدددددددددددوا التدددددددددددوالي مدددددددددددع تحسدددددددددددندرهدددددددددددم،  (741,20 885 2-)الرابعدددددددددددة علدددددددددددى التدددددددددددوالي بلغدددددددددددت  

جدددددددددع مدددددددددداخيل الوكالدددددددددة برسدددددددددم الخددددددددددمات املقدمدددددددددة نتيجدددددددددة للظرفيدددددددددة املرتبطدددددددددة بجائحدددددددددة تراوتعدددددددددود هدددددددددذه النتيجدددددددددة باألسددددددددداس إلدددددددددى 

 .  8583على الر م من التحسن النس ي لهذه املداخيل خالل سنة  32كوفيد 

 2021الدورة املحاسبية  دون الرسو   حساب العائدات و التكاليف

مجموع الدورة املحاسبية 

2020 

 مجموع الدورة املحاسبية

2021 

 تعمليا

متعلقة بالدورات املحاسبية 

 (8)السابقة 

خاصة بالدورة املحاسبة  

(3) 
 النوعية

 عائدات إلاستغالل    

 (على حالتها)مبيعات بضائع     

 مبيعات سلع وخدمات منتجة 242,16 990 6  242,16 990 6 279,57 177 5

 رقم املعامالت 242,16 990 6  242,16 990 6 279,57 177 5

 ر مخزونات املنتجاتتغي    

 أصول ثابتة منتجة من املنشأة لنفسها    

 إعانات الاستغالل 666,66 666 16  666,66 666 16 000,00 250 16

 عائدات استغالل أخرى     

 اسةردادات الاستغالل، تنقيالت تكاليف    800,00 1

 ( I) مجموع       908,82 656 23  908,82 656 23 079,57 429 21

 تكاليف الاستغالل    

 مشةريات بضائع    

 مشةريات مستهلكة من مواد ولواز  487,12 871  487,12 871 304,44 666

 تكاليف خارجية أخرى  857,84 938 1  857,84 938 1 701,85 860 1

 ضرائب و رسو  720,30 110  720,30 110 163,16 367

 تكاليف املستخدمين 549,82 788 23  549,82 788 23 206,41 732 23

 تكاليف استغالل أخرى     

 مخصصات الاستغالل 599,98 017 4  599,98 017 4 242,38 557 3

 ( II) مجموع       215,06 727 30  215,06 727 30 618,24 183 30

 (I-II)نتيجة الاستغالل    306,24 070 7- 538,67 754 8-

 عائدات مالية    

    
ملساهمة وسندات اخرى ملحقة باالصول عائدات سندات ا

 الثابتة
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مجموع الدورة املحاسبية 

2020 

 مجموع الدورة املحاسبية

2021 

 تعمليا

متعلقة بالدورات املحاسبية 

 (8)السابقة 

خاصة بالدورة املحاسبة  

(3) 
 النوعية

 مكاسب الصرف    

 عائدات  يرجارية    

 فوائد وعائدات مالية اخرى  940,21 37  940,21 37 660,42 27

 اسةردادات مالية تنقالت تكايف    

 ( III) مجموع       940,21 37  940,21 37 660,42 27

 تكاليف مالية    

 ائدتكاليف الفو     

 خسائر الصرف    

 تكاليف مالية أخرى     

 مخصصات مالية    

 ( IV) مجموع          

 (III-IV)                 النتيجة املالية   940,21 37 660,42 27

 النتيجة الجارية   366,03 032 7- 878,25 726 8-

 جارية   عائدات  ير    

 صول الثابتةعائدات التنازالت عن الا     741,66 163

 اعانات التوازن     

 اسةردادات من اعانات الاستثمار 508,73 147 4  508,73 147 4 112,38 668 3

 عائدات  ير جارية اخرى  370,14 120 671,34 41 041,48 162 145,56 71

 تنقالت تكاليف: اسةردادات  ير جارية     

 ( VI)  مجموع 878,87 267 4 671,34 41 550,21 309 4 999,60 902 3

 تكاليف غير جارية    

 قسم صافية من استهال  ألاصول الثابتة املتنازل  038,75 19  038,75 19 239,23 173

 إعانات ممنوحة    

 تكاليف  ير جارية أخرى  744,63  744,63 243,34 21

 مخصصات  ير جارية لالستهالكات    

 VII) (مجموع   783,38 19 482,57 194

 النتيجة غير الجارية   766,83 289 4 517,03 708 3

 نتيجة قبل الضرائ    599,20 742 2- 361,22 018 5-

 الضرائ  على النتائج   142,00 143 631,00 107

 النتيجة الصافية   741,20 885 2- 992,22 125 5-

 مجموعة العائدات   399,24 004 28 739,59 359 25

 مجموع التكاليف   44, 140 890 30 731,81 485 30

 (مجموع التكاليف–مجموع العائدات )النتيجة الصافية    741,20 885 2- 992,22 125 5-
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 التحليل املالي أهم املؤشرات املتعلقة ب -ج

 أنشطة املؤسسة  مؤشرات

 (Chiffres d’Affaires) رقم املعامالت   

إلدددددددددى  2020درهدددددددددم سدددددددددنة  279,57 177 5 مدددددددددن حيددددددددد  انتقدددددددددل ،%35ارتفاعدددددددددا ملحوةدددددددددا يقددددددددددر ب  رقدددددددددم املعدددددددددامالت عدددددددددرف 

 .تحسن املداخيل عن الخدمات املقدمة ، ويعود هذا الارتفاع إلى2021سنة   242,16 990 6

 (Valeur Ajoutée) القيمة املضافة 

درهدددددددددم 273,28 650 2 حيددددددددد  انتقدددددددددل مدددددددددن  درهدددددددددم،92, 623 529 1   سدددددددددجل مسدددددددددتوى القيمدددددددددة املضدددددددددافة ارتفاعدددددددددا قددددددددددره

وذلدددددددد  بفعددددددددل  %42أي بنسددددددددبة ارتفدددددددداع تقدددددددددر ب  ،8583 سددددددددنة درهددددددددم فددددددددي   897,20 179 4إلددددددددى 2020دورة املحاسددددددددبية خددددددددالل الدددددددد

 .التحسن املستمر للمداخيل برسم الخدمات املقدمة والتحكم في النفقات

 (Capacité d’Autofinancement)قدرة التمويل الذاتي 

درهددددددددم برسددددددددم السددددددددنة  -164,65 229 5مقابددددددددل 8583سددددددددنة درهددددددددم611,20 996 2-  بلددددددددغ مسددددددددتوى قدددددددددرة التمويددددددددل الددددددددذاتي 

ويعددددددددود هددددددددذا التطددددددددور إلددددددددى تحسددددددددن النتيجددددددددة وكددددددددذا ارتفدددددددداع مخصصددددددددات .  31%يقدددددددددر ب  أي بتحسددددددددن ملحددددددددوا 8585املحاسددددددددبية 

 .%13الاستغالل بنسبة  

 السيولة مؤشرات

 (Trésorerie Nette)  صافي الخزينة  

 مدددددددددددددن تراجدددددددددددددعدرهدددددددددددددم حيددددددددددددد   158,30 732 1 بمدددددددددددددا قددددددددددددددره  8583انخفدددددددددددددط رصددددددددددددديد الخزيندددددددددددددة خدددددددددددددالل الددددددددددددددورة املحاسدددددددددددددبية 

أي بنسددددددددددددددددددددبة انخفددددددددددددددددددددان تقدددددددددددددددددددددر  2021درهددددددددددددددددددددم فددددددددددددددددددددي  سددددددددددددددددددددنة  695,94 858 4 إلددددددددددددددددددددى 8585خددددددددددددددددددددالل سددددددددددددددددددددنة  درهددددددددددددددددددددم 854,24 590 6

 .املوردين وذل  راجع باألساس إلى تحسين أجال ألاداء ،26%ب

 (Besoin en Fonds de Roulement)       املال العامل رأسصافي 

 حي  انتقل من 8585مقارنة مع سنة %34 خالل هذه السنة تحسنا ملحوةا  بنسبة  أس املالعرف صافي ر 

نتيجدددددددددددددة لالنخفدددددددددددددان املهدددددددددددددم لفقدددددددددددددرة الخصدددددددددددددو  املتداولدددددددددددددة خصوصدددددددددددددا  8583سدددددددددددددنة  888,00 713 2-إلدددددددددددددى  860,10 108 4-

 .ألاداء ، وذل  بفعل تحسين أجال 33%حسابات املوردين والحسابات املرتبطة بنسبة الةراجع امل جل في 

 الربحية مؤشرات

 ملحدددددددوا نتيجدددددددة صدددددددافية سدددددددلبية للسدددددددنة الرابعدددددددة علدددددددى التدددددددوالي مدددددددع تحسدددددددن تدددددددم ت دددددددجيل 8583خدددددددالل الددددددددورة املحاسدددددددبية 

وذلددددددددددد  بفعدددددددددددل تراجددددددددددددع مدددددددددددداخيل الوكالدددددددددددة برسدددددددددددم الخددددددددددددمات املقدمدددددددددددة نتيجدددددددددددة للظرفيددددددددددددة  ،2020مقارندددددددددددة بسدددددددددددنة  %43بنسدددددددددددبة 

 .  8583النس ي لهذه املداخيل خالل سنة  على الر م من التحسن 32املرتبطة بجائحة كوفيد 
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ويتمحددددددددددددور هددددددددددددذا البرنددددددددددددامج علددددددددددددى  2024-2022فددددددددددددي إطددددددددددددار ت زيددددددددددددل برنددددددددددددامج العمددددددددددددل الثاللددددددددددددي  2022يندددددددددددددرج برنددددددددددددامج عمددددددددددددل    

 :تنفيذ العمليات التالية

  تحيين واستصدار وثائق التعمير التي توجد قيد الدراسة 1- 

  :على تسريع مسطرة الدراسة و املصادقة على 2022ستعمل الوكالة الحضرية لوجدة خالل سنة  -

 تصاميم تهيئة جماعات لعتامنة ورسالن وفزوان وبو ريبة  والشويحيةبإقليم بركان  -

 كنفودة بإقليم جرادة جماعةمركز  هيئة تصميم ت -

 جماعة لكطيطر بإقليم تاوريرت نمو مراكز ميم تص -

 مو مركز أوالد ادمحم بإقليم تاوريرت تصميم ن -

 بإقليم جرادة ملريجة وجزء من جماعة أوالد ا زيل ركز جماعة تصميم نمو م -

مددددددددوازاة مدددددددددع ذلدددددددد ، سدددددددددتعمل علددددددددى تسدددددددددريع مسدددددددددطرة  الدراسددددددددة واملصدددددددددادقة  علددددددددى  املخطدددددددددط املددددددددديري للتهيئدددددددددة العمرانيدددددددددة  -

 .إلقليم بركان

 :ب تعلق ألامرجديدة، حي  ي اتدراس 53 كما ستعمل على إعداد  -

 املخطط املديري للتهيئة العمرانية إلقليم جرادة -

 تصميم تهيئة جماعة السعيدية  -

 تصميم تهيئة جماعة جرادة وجزء من جماعة لعوينات -

 تصميم نمو مركز ملق  الويدان  -

 تصميم نمو مركز مشرع حمادي -

 .تصميم نمو مركز كفايت -
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 .8588صيل برنامج العمل والكلفة لسنة و الجدول التالي يوقا بالتف          

العمالة أو 

 إلاقليم
 الوثيقة الجماعة املعنية

مليون )إلاجمالية    الكلفة

 (درهم
 املهام املزمع إنجازها

 بركان

(02) 

جماعة مكونة لةراب إقليم  33

 بركان

املخطط املديري للتهيئة 

 العمرانية
 املصادقة 3.8

 املصادقة 5.4 تصميم تهيئة لعثامنة

 املصادقة 5.4 تصميم تهيئة بو ريبة

 املصادقة 5.4 تصميم تهيئة رسالن

 املصادقة 5.4 تصميم تهيئة فزوان

 5.3 تصميم تهيئة بركان الكبرى 
متغيرة التصميم 

3/8555 

 اللجنة التقنية املحلية 5.4 تصميم تهيئة الشويحية

 الانطالقة 3 تصميم تهيئة السعيدية

 تاوريرت

(04) 

 املصادقة 5.1 تصميم نمو أوالد ادمحم

 اللجنة التقنية املحلية 5.4 تصميم تهيئة لكطيطر

 الانطالقة 5.1 تصميم نمو ملق  الويدان

 الانطالقة 5.1 تصميم نمو مشرع حمادي

 جرادة

(05) 

 الجماعات الةرابية بإقليم جرادة
املخطط املديري للتهيئة 

 العمرانية
 قةإعطاء الاانطال 1

 إعطاء الانطالقة 5.3 تصميم تهيئة جرادة وجزء من العوينات

 اللجنة التقنية املحلية 5.4 تصميم تهيئة كنفودة

 البح  العلني 5.1 تصميم نمو ملريجة و أوالد ا زيل

 الانطالقة 5.1 تصميم نمو كفايت

 

 تتبع وتأطير مشاريع التجديد والتأهيل الحضري للمدن 2-

 و املراكز التابعة لنفوذها الةرابي للمدن مشاريع التجديد والتأهيل الحضري  تتبع وتأطير -

 مواصلة عملية تقويم السكن الناقص التجهيز  3-

  تقويم ألاحياء الناقصة التجهيزميم اإعداد تص -

 مواكبة الدراسات املعمارية واملشهدية4-

ط بددددددددددددددين وجددددددددددددددددة والحدددددددددددددددود املغربيدددددددددددددددة الدراسددددددددددددددة التعميريددددددددددددددة والهندسدددددددددددددددية واملشددددددددددددددهدية للمحددددددددددددددور الطرقدددددددددددددددي الددددددددددددددراب -

  الجزائرية

 الدراسة املشهدية لواد شراعة وروافده ببركان الكبرى  -

 الدراسة املتعلقة باالقابلية للتعمير بإقليم يركان  -
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  الدراسة املتعلقة بتصميم التجديد الحضري لشارع دمحم الخامس بمدينة وجدة -

افية الوطنية والجهوي5-    ة واملحليةمواكبة الدراسات الاستشر

  البرنامج الوطني لتنمية  املراكز الصاعدة -

 إلاسةراتيجية الوطنية للتجديد الحضري  -

  املخطط الجهوي لتنمية جهة الشر   -

  املخطط التنموي املندمج إلقليم جرادة -

 املخطط التنموي املندمج إلقليم تاوريرت  -

 إلاسةراتيجية الوطنية للتدبير املندمج للسواحل -

جهددددددددددة –قددددددددددة بخريطددددددددددة تعددددددددددرن السددددددددددواحل املغربيددددددددددة للمخدددددددددداطر الطبيعيددددددددددة والتلددددددددددو  البحددددددددددري العرضدددددددددد ي الدراسددددددددددة املتعل -

  .-الشر  

 مواكبة وتأطير الدراسات القطاعية 6-

 الدراسات املرتبطة بالفيضانات  -

  السير والجوالن -

 الدراسات املرتبطة بالتنمية املستدامة -

 مواصلة ورش التحديث إلاداري 7- 

  ي لإلدارةمواكبة وري التحول الرقم -

 إعداد الصور  الجوية والفتوغرامترية وتصاميم املسح الطبوغرافي8- 

اسدددددددددددتكمال التغطيدددددددددددة بالصدددددددددددور الجويدددددددددددة الحديثدددددددددددة وذلددددددددددد  بغيدددددددددددة  التحيدددددددددددين املسدددددددددددتمر لوثدددددددددددائق التعميدددددددددددر املنتهيدددددددددددة  -

 .الصالحية

  مواكبة تشجيع الاستثمار9-

مددددددددن خددددددددالل الحددددددددر  علددددددددى التنفيددددددددذ ألامثدددددددددل مواكبددددددددة الجماعددددددددات الةرابيددددددددة وكددددددددذا املسددددددددتثمرين وحدددددددداملي املشدددددددداريع  -

 ؛ملقتضيات ضابط البناء العا  وعبر الدراسة القبلية للمشاريع

 . مواكبة عملية البناء بمختلف املجاالت -
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 8583مددددددددددددددارس  33الصددددددددددددددادر فددددددددددددددي  53/8583بندددددددددددددداءا علددددددددددددددى التوجهددددددددددددددات العامددددددددددددددة ملنشددددددددددددددور السدددددددددددددديد رئدددددددددددددديس الحكومددددددددددددددة عدددددددددددددددد 

مدعومدددددددددددددة بأهدددددددددددددداف ومؤشدددددددددددددرات  8583-8588املقةرحدددددددددددددات املتعلقدددددددددددددة بالبرمجدددددددددددددة امليزانيتيدددددددددددددة لدددددددددددددثال  سدددددددددددددنوات  واملتعلدددددددددددددق بإعدددددددددددددداد

 8583شدددددددددددتنبر  83الصددددددددددادر فدددددددددددي  DEPP/21/1509نجاعددددددددددة ألاداء، ومقتضددددددددددديات منشددددددددددور السددددددددددديد وزيدددددددددددر الاقتصدددددددددداد واملاليدددددددددددة عددددددددددددد 

وكددددددددددددددذا املقةرحددددددددددددددات املتعلقددددددددددددددة   8588واملتعلددددددددددددددق بإعددددددددددددددداد مشدددددددددددددداريع ميزانيددددددددددددددات املؤسسددددددددددددددات واملقدددددددددددددداوالت العموميددددددددددددددة برسددددددددددددددم سددددددددددددددنة 

وفدددددددددددق مقاربدددددددددددة  8588بالتوقعدددددددددددات متعدددددددددددددة السدددددددددددنوات، تدددددددددددم إعدددددددددددداد مشدددددددددددروع ميزانيدددددددددددة الوكالدددددددددددة الحضدددددددددددرية لوجددددددددددددة برسدددددددددددم سدددددددددددنة 

ترتكددددددددددددز علددددددددددددى اتخدددددددددددداذ التدددددددددددددابير الكفيلددددددددددددة ملعالجددددددددددددة اكراهددددددددددددات تددددددددددددداعيات ألازمددددددددددددة الوبائيددددددددددددة والرفددددددددددددع مددددددددددددن الفعاليددددددددددددة الاقتصددددددددددددادية 

يحددددددددددددد  التوقعدددددددددددات حسدددددددددددب البدددددددددددرامج واملشددددددددددداريع  8583-8588تبويدددددددددددب ميزانيددددددددددداتي لفةدددددددددددرة  والاجتماعيدددددددددددة للمؤسسدددددددددددة، وذلددددددددددد  وفدددددددددددق

 .املبرمجة

وتهددددددددف هدددددددذه البرمجدددددددة إلدددددددى الرفدددددددع مدددددددن نجاعدددددددة املؤسسدددددددة عبدددددددر الدددددددتحكم فدددددددي النفقدددددددات والتخصددددددديص ألامثدددددددل للمدددددددوارد وفقدددددددا 

 :للحاجيات وألاولويات التالية  

 للمشاريع ذات ألاثر الاقتصادي والاجتماعي؛تشجيع الاستثمار وتحسين فعاليت  مع إعطاء ألاولوية  -

 الدعم واملواكبة لالسةراتيجيات والبرامج القطاعية؛ -

 تثمين وتنمية املواد املالية؛ -

 تعزيز مسار التحول الرقمي لالدارة؛ -

 ضبط نفقات املستخدمين ؛ -

 .ترشيد وعقلنة نفقات املعدات والنفقات املختلفة  -

 

   8583-8581-8588الوكالة الحضرية لوجدة برسم سنوات مشروع ميزانية                   

 ميزانية التسيير

 النفقات البرنامج الرمز

 الاعتمادات املتوقعة

2022 2023 2024 

120 
التعمير والهندسة 

 املعمارية

نفقات 

 املستخدمين
27 473 500,00 28 850 000,00 30 300 000,00 

 دعم وخدمات متعددة 112

ت مصاريف املعدا    

واملصاريف 

 املختلفة

8 196 659,14 8 700 000,00 9 135 000,00 

 000,00 435 39 000,00 550 37 159,14 670 35 املجموع
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درهدددددددددم 633,12 847 40 مجموعددددددددد  بمدددددددددا  2022ويقددددددددددر إجمدددددددددالي طجدددددددددم مشدددددددددروع ميزانيدددددددددة الوكالدددددددددة الحضدددددددددرية برسدددددددددم سدددددددددنة 

 : موزعة كما يلي 

  :موزعة كما يلي%  89درهم  أي بنسبة  350,96 296 36 نفقات التسيير

 درهم ؛  500,00 473 27  : نفقات املستخدمين -

 درهم؛ 659,14 196 8 :نفقات املعدات واملصاريف املختلفة -

 .درهم 191,82 626  : مصاريف باقي دفعها برسم ميزانية التسيير  -

 :موزعة كما يلي%  11درهم أي بنسبة     282,16 551 4 :نفقات الاستثمار

 ؛ درهم  000,00 200 1 :دراسات التعمير والهندسة املعمارية -

 درهم؛    600,00 532 1 : برنامج الدعم والخدمات املتعددة  -

 درهم؛    000,00 420 : برسم ميزانية الاستثمار(crédit consolidé)اعتمادات مدمجة  -

 .درهم    682,16 398 1 : مصاريف باقي دفعها برسم ميزانية الاستثمار  -

 

 : 8588ويستعرن الجدول التالي بشكل موجز املداخيل والنفقات املتوقعة برسم السنة املالية 

 النفقات املداخيل

 الاعتماد املفتوح التسمية الاعتماد املفتوح التسمية

من  8583سنة   الباقي استخالص  برسم

مساهمة الشركاء في إطار برنامج املساعدة 

 املعمارية بإقليم جرادة

 159,14 670 35 نفقات التسيير 000,00 484

 600,00 732 2 نفقات الاستثمار 633,12 627 4 8583دجنبر  13الرصيد لدى الخزينة في 

 873,98 024 2 8583سنة   الباقي دفع  برسم 000,00 268 10 مداخيل ذاتية متوقعة

 000,00 420 اعتمادات مدمجة برسم ميزانية الاستثمار 000,00 000 20 الدعم املتوقع برسم ميزانية التسيير

   000,00 000 5 الدعم املتوقع برسم ميزانية الاستثمار

   000,00 468 مساهمة الشركاء

 633,12 847 40 مجموع مصاريف التسيير والتجهيز 633,12 847 40 مجموع املداخيل

 

 ميزانية الاستثمار

 البرنامج الرمز
 الاعتمادات املتوقعة

2022 2023 2024 

 000,00 000 3 000,00 500 2 000,00 200 1 التعمير والهندسة املعمارية 602

 000,00 200 3 000,00 000 3 600,00 532 1 دعم وخدمات متعددة 610

 000,00  200 6 000,00 500 5 600,00 732 2 املجموع

 000,00 635 45 000,00 050 43 759,14 402 38 مجموع ميزانية التسيير والاستثمار
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اقبة التعمير برسم سنة  0200امليزانية املتوقعة لتسيير فرقة مر   

 2858تجددددددددر إلاشدددددددارة إلدددددددى أن برمجدددددددة الاعتمدددددددادات املتوقعدددددددة برسدددددددم ميزانيدددددددة تسددددددديير فرقدددددددة مراقبدددددددة التعميدددددددر خدددددددالل سدددددددنة 

غ مددددددددددددددن مسدددددددددددددداهمة الوكالددددددددددددددة الحضددددددددددددددرية والبددددددددددددددال 2021دجنبددددددددددددددر  13بنيددددددددددددددت علددددددددددددددى أسدددددددددددددداس الرصدددددددددددددديد املتبقدددددددددددددد  لدددددددددددددددى الخزينددددددددددددددة فددددددددددددددي 

درهددددددددم، بينمددددددددا  000,00 100واملقدددددددددرة ب  8588لسددددددددنة  و كددددددددذا علددددددددى مسدددددددداهمة الوكالددددددددة الحضددددددددرية لوجدددددددددة درهددددددددم، 394,24 133

وكدددددددذا البددددددداقي استخالصددددددد  مدددددددن مسددددددداهمة  8588تدددددددم إدراج املسددددددداهمة املتوقعدددددددة للمتددددددددخلين فدددددددي تمويدددددددل هدددددددذه الفرقدددددددة برسدددددددم سدددددددنة 

فدددددددددي انتظدددددددددار توصدددددددددل الوكالدددددددددة  2022برمجدددددددددة برسدددددددددم ميزانيدددددددددة كاعتمدددددددددادات  يدددددددددر م 2021إلدددددددددى سدددددددددنة  8533هددددددددذه ألاطدددددددددراف مدددددددددن سدددددددددنة 

وبدددددددذل  فدددددددان طجدددددددم الاعتمدددددددادات املبرمجدددددددة برسدددددددم ميزانيدددددددة فرقدددددددة مراقبدددددددة . لهدددددددذه املبدددددددالغ مدددددددن أجدددددددل إعدددددددادة تخصيصدددددددها فدددددددي امليزانيدددددددة

تدددددددي اعتمدددددددادات توقعيدددددددة تنبندددددددي علدددددددى معطيدددددددات مرتبطدددددددة بضدددددددرورة الةدددددددزا  املتددددددددخلين فدددددددي تمويدددددددل هدددددددذه  8588التعميدددددددر خدددددددالل سدددددددنة 

 .الفرقة بتحويل مساهماتهم طبقا التفاقية الشراكة املتعلقة بإحدا  وتمويل فرقة مراقبة التعمير

 394,24 233بمدددددددددددا مجموعددددددددددد    2022ويقددددددددددددر طجدددددددددددم امليزانيدددددددددددة املتوقعدددددددددددة لتسددددددددددديير فرقدددددددددددة مراقبدددددددددددة التعميدددددددددددر برسدددددددددددم سدددددددددددنة

 :درهم، يتوزع  على الشكل التالي 

 درهم؛  613,10 182   :مصاريف التسيير -

 درهم؛14 ,781 20   2021 : باقي دفعها برسم سنة مصاريف -

، وكدددددددددذا مبدددددددددالغ 8583إلدددددددددى  8533إضدددددددددافة إلدددددددددى ذلددددددددد  تدددددددددم إدراج البددددددددداقي استخالصددددددددد  مدددددددددن مسددددددددداهمة الشدددددددددركاء عدددددددددن سدددددددددنوات 

درهددددددددم كاعتمددددددددادات  يدددددددددر مبرمجددددددددة فدددددددددي انتظددددددددار التوصدددددددددل 000,00 200 2 واملقددددددددددرة ب 8588مسدددددددداهماتهم املتوقعددددددددة برسدددددددددم سددددددددنة 

 ضمن امليزانية؛لها وإعادة تخصيصها 

إن اسددددددددتمرار هددددددددذه الفرقددددددددة فددددددددي أداء مهامهددددددددا يقتضدددددددد ي ديمومددددددددة تمويلهددددددددا مددددددددن خددددددددالل الةددددددددزا  كافددددددددة املتدددددددددخلين بمسدددددددداهماتهم 

،حيدددددد  تعتبددددددر املهددددددا  التددددددي تضددددددطلع لهددددددا هددددددذه الفرقددددددة مسددددددؤولية مشددددددةركة بددددددين جميددددددع 8531طبقددددددا لبنددددددود اتفاقيددددددة الشددددددراكة لسددددددنة 

 .املتدخلين

اد املخصدددددددص لتسددددددديير فرقدددددددة مراقبددددددة التعميدددددددر، حيددددددد  لدددددددن تددددددتمكن الوكالدددددددة فدددددددي حالدددددددة عدددددددد  الاعتمدددددد وينبغددددددي التدددددددذكير بنفددددددداد

وبدددددددددداألخص أداء الالةزامددددددددددات التعاقديددددددددددة  ،8588توصددددددددددلها بالدددددددددددعم مددددددددددن الاسددددددددددتمرار فددددددددددي تدددددددددددبير احتياجددددددددددات الفرقددددددددددة خددددددددددالل سددددددددددنة 

  .واملتعلقة بمصاريف الب زين والتأمين عن السيارات والدراجات ومصاريف الاشةرا  في الهاتف 
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   0202-0200  برنامج العمل الثالثي -أوال 

 الحضرية لوجدة على املحاور التالية للوكالة 8583-8588يرتكز برنامج العمل الثاللي: 

 استصدار وثائق التعمير قيد الدراسة؛  

 تحيين التغطية بوثائق التعمير؛ 

 صور الجوية؛مواكبة التخطيط الحضري بإعداد وتحيين ال  

 مواكبة الدراسات الاستشرافية الوطنية والجهوية واملحلية؛  

  مواكبة الدراسات املعمارية واملشهدية؛ 

 التسوية العمرانية للسكن الناقص التجهيز؛ 

 مواصلة وري تحدي  إلادارة.  

  استصدار وثائق التعمير قيد الدراسة1- 

علدددددددى تسدددددددريع استصددددددددار الدراسدددددددات التدددددددي تدددددددي فدددددددي طدددددددور الانجددددددداز 8583-8588سدددددددتعمل الوكالدددددددة خدددددددالل الفةدددددددرة املمتددددددددة مدددددددن 

 33:واملصادقة والبالغ عددها

  وثائق 22:  إقليم بركان 

  .املخطط التوجي ي للتهيئة العمرانية إلقليم بركان -

  .تصميم تهيئة بركان الكبرى  -

  .ةتصاميم تهيئة مراكز الجماعات الةرابية بو ريبة وفزوان ورسالن والشويحية ولعتامن -

  وثيقتين: إقليم تاوريرت 

  .تصميم نمو مركز جماعة لكطيطر -

  .تصميم نمو العاطف أوالد ادمحم  -

  وثيقتين: إقليم جرادة 

  .تصميم نمو مركز ملريجة وجزء من جماعة أوالد ا زيل -

  .تصميم تهيئة جماعة  كنفودة -

  تحيين التغطية بوثائق التعمير-  0

 .وثيقة تعميرية 02 وإعداد على تحيين8583-8588تدة من ستعمل الوكالة خالل الفةرة املم -
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إلاقليم/العمالة   0202 0202 0200 نوع الوثيقة الجماعة املعنية 

عمالة وجدة 

 أنجاد

53 

 *   تصميم تهيئة مدينة وجدة

  *  تصميم تهيئة جماعة النعيمة

 *   تصميم تهيئة جماعة مستفركي

  *  تصميم نمو جماعة البصارة

ليم بركانإق  

53 

   * تصميم تهيئة جماعة السعيدية

  *  تصميم تهيئة جماعة تافو الت

  *  تصميم تهيئة جماعة أكليم

 *   تصميم تهيئة جماعة عين الركادة

 *   تصميم تهيئة جماعة سيدي بوهرية

 *   تصميم تهيئة جماعة مدا 

 إقليم تاوريرت

54 

   * تصميم نمو جماعة تنشرفي

ماعة مستكمرج    * تصميم نمو 

  *  تصميم نمو جماعة ملق  الويدان

  *  تصميم نمو جماعة مشرع حمادي

    تصميم نمو جماعة سيدي لحسن

 إقليم جرادة

53 

جماعة جرادة وجزء من جماعة 

 العوينات
   * تصميم تهيئة

 إقليم  جرادة
املخطط التوجي ي للتهيئة 

 الحضرية
*   

   * تصميم نمو جماعة كفايت

  *  تصميم نمو جماعة لبخاتة

  *  تصميم نمو جماعة تيولي

 *   تصميم نمو جماعة اوالد ا زيل

 إقليم فجيج

58 

 *   تصميم نمو جماعة عين الشواطر

 *   تصميم تهيئة جماعة بوعرفة

 مواصلة عملية تقويم السكن الناقص التجهيز3 - 

إطدددددددددار شدددددددددراكة مدددددددددع  فدددددددددييم وضدددددددددعية ألاحيددددددددداء ناقصدددددددددة التجهيدددددددددز عمليدددددددددة تقدددددددددو  تواصدددددددددل الوكالدددددددددة الحضدددددددددرية لوجددددددددددة -

 .أنكاد وأقاليم بركان وتاوريرت وجرادة وفكي -كل من عمالة وجدةبالفرقاء 

 مواكبة  املشاريع الحضرية  للمدن و املراكز الصاعدة   -4

ة الحضددددددددددددرية ستواصددددددددددددل الوكالددددددددددددة الحضددددددددددددرية لوجدددددددددددددة خددددددددددددالل هددددددددددددذه الفةددددددددددددرة  مواكبددددددددددددة بددددددددددددرامج التأهيددددددددددددل والتهيئدددددددددددد -

 . الرامية إلى الرفع من جاذبية املجال وتحسين ةروف عي  املواطنين
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 تاطير الدراسات املعمارية واملشهدية -5

 :دراسات تي كالتالي  خمسستواصل الوكالة الحضرية لوجدة خالل هذه الفةرة تتبع وتأطير  -

جددددددددددددددددة والحدددددددددددددددود املغربيدددددددددددددددة الدراسددددددددددددددة التعميريددددددددددددددة والهندسدددددددددددددددية واملشددددددددددددددهدية للمحددددددددددددددور الطرقدددددددددددددددي الددددددددددددددرابط بددددددددددددددين و  -

  الجزائرية

  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  -

  امليثا  الهندس ي واملشهدي للبناء بالعالم القروي -

افية الوطنية  -6   والجهوية واملحلية مواكبة وتأطير والدراسات  التنموية الاستشر

  البرنامج الوطني لتنمية  املراكز الصاعدة -

 إلاسةراتيجية الوطنية للتجديد الحضري  -

  .إلاسةراتيجية الوطنية إلنعاي تنافسية املدن الصغرى  -

  املخطط الجهوي لتنمية جهة الشر   -

  ملندمج إلقليم جرادةاملخطط التنموي ا -

 املخطط التنموي املندمج إلقليم تاوريرت  -

 خريطة القابلية للتعمير بإقليم بركان  -

 مواكبة وتأطير الدراسات القطاعية -7 

 الدراسات املرتبطة بالفيضانات  -

  السير والجوالن -

 الدراسات املرتبطة بالتنمية املستدامة -

 مواصلة ورش التحديث إلاداري  -8

كمدددددددددا ستواصدددددددددل الوكالدددددددددة الحضدددددددددرية انخراطهدددددددددا فدددددددددي وري التحددددددددددي  إلاداري، عبدددددددددر تعزيدددددددددز آليدددددددددات الحكامدددددددددة الجيددددددددددة            

 :والتدبير الالمادي للمساطر، حي  سيتم في هذا إلاطار 

  مواكبة وري التحول الرقمي لإلدارة؛ -

  .إعادة تصميم املوقع إلالكةروني للوكالة الحضرية من حي  الشكل واملضمون  -
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  02010201دجنبردجنبر  2121و الاستثمار والالتزامات  إلى غاية و الاستثمار والالتزامات  إلى غاية   تفاصيل صرف ميزانيتي التسييرتفاصيل صرف ميزانيتي التسيير

 0201  دجنبر 21الوضعية الخاصة بمصاريف التسيير إلى حدود                                            

 

 التسمية الرمز
الاعتمادات 

 املفتوحة
 الاعتمادات املتبقية لباقي دفعها املنجزات الالتزامات

نسبة 

 الانجاز

 دعم وخدمات متعددة برنامج 112

 نفقات املعدات واملصاريف املختلفة مشروع 12

 %74,61 564,33 283 048,14 107 064,60 726 112,74 833 677,07 116 1 اقتناء اللوازم واملواد املستهلكة 10

 %74,58 710,00 12 0,00 290,00 37 290,00 37 000,00 50 مواد الصيانة 11

 %57,43 850,00 63 170,00 31 980,00 54 150,00 86 000,00 150 لواز  املعدات التقنية واملعلوماتية 12

 %0 000,00 1 0,00 0,00 0,00 000,00 1 إعادة إلانتاج والصور  ،لواز  الطبع 13

 %77,88 232,26 44 878,14 75 889,60 79 767,74 155 000,00 200 شراء أدوات املكتب 14

 %89,43 000,00 37 0,00 000,00 313 000,00 313 000,00 350 إلانارة 15

 %80 000,00 20 0,00 000,00 80 000,00 80 000,00 100 املاء 2

 %63,60 000,00 91 0,00 000,00 159 000,00 159 000,00 250 شراء املحروقات 17

 %12,15 722,07 13 0,00 905,00 1 905,00 1 677,07 15 آلاالت و التجهيزات الصغرى  12

 %56,99 841,85 154 592,00 131 566,15 73 158,15 205 000,00 360 خدمات 02

 %55,25 594,60 71 592,00 71 813,40 16 405,40 88 000,00 160 الطبع وأعمال الن خ وإعادة إنتاج الصور  02

 %71,63 400,00 45 000,00 60 600,00 54 600,00 114 000,00 160 ألاتعاب 01

 %5,38 847,25 37 0,00 152,75 2 152,75 2 000,00 40 الوثائق العامة والتقنية 28

 %76,72 284,00 23 0,00 716,00 76 716,00 76 000,00 100 الكراء 22

 %76,72 284,00 23 0,00 716,00 76 716,00 76 000,00 100 الكراء ونفقات  20

 %37,56 676,64 221 0,00 323,36 133 323,36 133 000,00 355 صيانةال 22

 %67,49 502,00 6 0,00 498,00 13 498,00 13 000,00 20 صيانة املنقوالت 21

 %99,43 574,64 0,00 425,36 99 425,36 99 000,00 100 صيانة معدات النقل 42

 %42,67 600,00 8 0,00 400,00 6 400,00 6 000,00 15 صيانة املكاتب ألادوات 43

 %0 000,00 80 0,00 0,00 0,00 000,00 80 صيانة معدات التقنية والالكةرونية 44

 %10 000,00 126 0,00 000,00 14 000,00 14 000,00 140 الصيانة 45

 %89,43 987,78 10 0,00 012,22 93 012,22 93 000,00 104 التأمين 50

 %99,07 504,46 0,00 495,54 53 495,54 53 000,00 54 دةالتأمين ضد ألاخطار املتعد 51

 %79,03 483,32 10 0,00 516.68 39 516.68 39 000,00 50 تأمين وسائل النقل 52

 %75,31 859,98 167 252,44 56 887,58 455 140,02 512 000,00 680 أجور العاملين الخارجيين 60

 %76,89 351,80 99 150,84 37 497,36 293 648,20 330 000,00 430 (الحراسة) أجور العاملين الخارجيين 61

 %72,60 508,18 68 101,60 19 390,22 162 491,82 181 000,00 250 (النظافة( أجور العاملين الخارجيين 62

 %73,57 983,90 225 375,00 67 641,10 561 016,10 629 000,00 855 النقل والتنقل 70

 %3 700,00 9 0,00 300,00 300,0 000,00 10 نقل ألادوات 71
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 التسمية الرمز
الاعتمادات 

 املفتوحة
 الاعتمادات املتبقية الباقي دفعه املنجزات الالتزامات

نسبة 

 الانجاز

 %93,19 711,00 32 260,00 54 029,00 393 289,00 447 000,00 480 مصاريف النقل والتنقل 20

 %82,01 591,70 12 115,00 13 293,30 44 408,30 57 000,00 70 التعويضات الكيلومةرية 73

 %40 000,00 15 0,00 000,0 10 000,0 10 000,00 25 أداء الطريق السيار 74

 %0 000,00 50 0,00 0,00 0,00 000,00 50 املها  بالخارج 75

 %51,83 981,20 105 0,00 018,80 114 018,80 114 000,00 220 الحفالت والاستقباالت 76

 %71,26 076,60 112 016,95 52 906,45 225 923,40 277 000,00 390 الاتصاالتو  مصاريف البريد 22

 %42,10 790,09 5 0,00 209,91 4 209,91 4 000,00 10 مصاريف البريد 81

 %73,98 286,51 96 016,95 52 696,54 221 713,49 273 000,00 370 و الفاكس مصاريف الاتصاالت 82

 %0 000,00 10 0,00 0,00 0,00 000,00 10 الخدمات البنكية مصاريف 83

 %90,04 841,70 429 377,00 49 781,30 834 3 158,30 884 3 000,00 314 4 ضرائ  ورسوم 90

 %44,05 079,70 123 0,00 920,30 96 920,30 96 000,00 220 مباشرة ضرائب ورسو  11

 %94,87 162,00 204 377,00 49 461,00 728 3 838,00 777 3 000,00 982 3 أخرى  ضرائب ورسو  92

 %78,33 600,00 2 0,00 400,00 9 400,00 9 000,00 12 الرسو  على السيارات 12

 %0 000,00 100 0,00 0,00 0,00 000,00 100 ضرائب مرتبطة بسنوات سابقة 92

  116,78 630 1 661,53 463 898,76 180 6 560,29 644 6 677,07 274 8 مجموع مشروع نفقات املعدات واملصاريف املختلفة

 والتعاون ونظم املعلومات التواصل مشروع 20

 %17,61 461,60 119 0,00 538,40 25 538,40 25 000,00 145 إعالنات، إشهار وعالقات عامة 12

 %31,92 461,60 54 0,00 538,40 25 538,40 25 000,00 80 إلاعالنات، الاشةراكات والولوج الى الخدمات الالكةرونية 11

 %0 000,00 60 0,00 0,00 0,00 000,00 60 إلاشهار والتواصل 12

 %0 000,00 5 0,00 0,00 0,00 000,00 5 ...تفويت نظم املعلومات، املوقع الالكةروني 14

  461,60 119 0,00 538,40 25 538,40 25 000,00 145 التواصل والتعاون ونظم املعلومات مجموع مشروع

 %79,22 578,38 749 1 661,53 463 437,16 206 6 098,69 670 6 677,07 419 8 مجموع برنامج  دعم وخدمات متعددة

 الهندسة والتعمير برنامج 602

 دعم املها  مشروع 10

 %92,86 843,73 542 1 0,00 156,27 057 20 156,27 057 20 000,00 600 21 أجور املستخدمين 10

 %93,63 952,67 070 1 0,00 047,33 729 15 047,33 729 15 000,00 800 16 وألاجور الرواتب  11

 %90,21 024,82 465 0,00 975,18 284 4 975,18 284 4 000,00 750 4 املني والتعويضات 12

 %86,27 866,24 6 0,00 133,76 43 133,76 43 000,00 50 الساعات إلاضافية 13

 %93,89 306,42 208 0,00 693,58 201 3 693,58 201 3 000,00 410 3 التكاليف الاجتماعية 20

 %94,12 584,28 123 0,00 415,72 976 1 415,72 976 1 000,00 100 2 قاعدتمساهمة في نظا  ال 01

 %91,38 752,89 32 0,00 247,11 347 247,11 347 000,00 380 في التعاضدمساهمة  00

 %95,20 763,00 18 0,00 264,00 371 264,00 371 000,00 390 إلاعانات العائلية 02

 %99,42 035,04 1 0,00 964,96 178 964,96 178 000,00 180 التأمين عن حواد  الشغل 02

 %91,06 198,21 32 0,00 801,79 327 801,79 327 000,00 360 الرسو  عن التكوين املنهي 25

 %70,17 350,00 292 00, 400 161 250,00 526 650,00 687 000,00 980 اخرى  تكاليف اجتماعية 22
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 0201دجنبر 21الوضعية الخاصة بمصاريف الاستثمار إلى حدود 

 التسمية الرمز
الاعتمادات 

 املفتوحة
 الباقي دفعه املنجزات الالتزامات

الاعتمادات 

 املتبقية

نسبة 

 الانجاز

 الهندسة والتعمير برنامج 602

10 
 التخطيط الحضري  مشروع 

 %100 0,0 000,00 180 0,0 000,00 180 000,00 180 تصميم التهيئة والنمو 11

 %100 0,0 000,00 180 0,0 000,00 180 000,00 180 التخطيط الحضري  مجموع مشروع

 الهندسة التعميرية مشروع 22

 %0 000,00 568 0,0 0,0 0,0 000,00 568 تقنية والهندسيةاملساعدة ال 20

 %0 000,00 568 0,0 0,0 0,0 000,00 568 مجموع مشروع الهندسة التعميرية

 %24 000,00 568 000,00 180 0,0 000,00 180 000,00 748 الهندسة والتعمير مجموع برنامج

 مات متعددةدعم وخد برنامج 610

 دعم املهام مشروع 12

  520,00 480,00 69 0,0 480,00 69 000,00 70 الاستشارة واملساعدة 12

 000,00 10 أشغال البناءبالدراسة املتعلقة  25
0,0 0,0 0,0 0,0 

 

  120,00 0,0 880,00 59 880,00 59 000,00 60 إعداد وتهيئة وتركيب 12

  80,00 920,00 79 0,0 920,00 79 000,00 80 أدوات املكتب 20

 720,00 10 400,00 149 880,00 59 280,00 209 000,00 220 مجموع مشروع دعم املهام
95,13% 

 والتعاون ونظم املعلومات التواصل مشروع 20

  040,00 9 0,0 960,00 30 960,00 30 000,00 40 اقتناء النظم املعلوماتية 11

  112,00 1 888,00 18 0,0 888,00 18 000,00 20 معدات تقنية 01

  18,00 0,0 982,00 119 982,00 119 000,00 120 اقتناء معدات معلوماتية 00

 %94,35 170,00 10 888,00 18 942,00 150 830,00 169 000,00 180 والتعاون ونظم املعلومات التواصل مجموع مشروع

 %94,78 890,00 20 288,00 168 822,00 210 110,00 379 000,00 400 دعم وخدمات متعددةبرنامج  مجموع

 %48,70 890,00 588 288,00 348 822,00 210 110,00 559 000,00 148 1 ستثمارمجموع الا 

 %88,57 968,53 381 4 349,53 973 359,01 202 30 708,54 175 31 677,07 557 35 إجمالي امليزانية

 

 

 التسمية الرمز
الاعتمادات 

 املفتوحة
 الاعتمادات املتبقية الباقي دفعه املنجزات الالتزامات

نسبة 

 الانجاز

 %100 0,00 0,00 000,00 500 000,00 500 000,00 500 الدعم الخا  باألعمال الاجتماعية 31

 %0 000,00 100 0,00 0,00 0,00 000,00 100 النيةاتفاقية طبية ومواد الصيد 33

 %58,80 600,00 123 161400,00 000,00 15 400,00 176 000,00 300 التكوين املنهي املستمر 34

 %14,06 750,00 68 0,00 250,00 11 250,00 11 000,00 80 مختلفةتعويضات  21

 %92,4 500,15 043 2 400,00 161 099,85 785 23 499,85 946 23 000,00 990 25 الهندسة والتعمير مجموع برنامج

 %88,98 078,53 793 3 061,53 625 537,01 991 29 598,54 616 30 677,07 409 34 مجموع مصاريف التسيير




