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-ني ماللببمقر والية جهة  على الساعة العاشرة صباحا 2019 أبريل 17 األربعاءانعقد يوم 

س هذا أقد تر  ، و ةعشر  التاسعةلبني مالل في دورته  خنيفرة املجلس اإلداري للوكالة الحضرية

إعداد التراب الوطني و التعمير و اإلسكان  الكاتب العام لوزارة اللطيف النحليعبد االجتماع السيد 

خنيفرة و عامل إقليم بني مالل، -كل من السيد والي جهة بني ماللبحضور  ،و سياسة املدينة

 السيد عامل إقليم خريبكة و ، السيد عامل إقليم أزياللو السيد عامل إقليم الفقيه بن صالح،  و

و رؤساء الغرف  السادة رؤساء املجالس اإلقليمية و الجماعات الترابيةو الجهة،  ممثلكذا السيد  و

هيئات أخرى، كما حضره أيضا ممثلو منابر  و  الوزارات أعضاء املجلس اإلداري  ممثلو و  املهنية

 اإلعالم بالجهة.

اإلداري للوكالة الحضرية  رئيس املجلسالسيد  رحب ،االفتتاحية كلمته مستهل فيو

في ، مذكرا بأن هذه الدورة تنعقد الفاعلين و كافة الفرقاء  بأعضاء املجلس اإلداري و  مالل لبني

االرتقاء بأدواره في خدمة الصالح  ليات الحكامة الجيدة املعتمدة لتدبير املرفق العام و آطار تطوير إ

ملؤسسة وتوجيه أعمالها في اتجاه مواكبة شروط مما يشكل مناسبة لتقييم عمل هذه ا ،العام

 املواطنين. االستجابة الفعالة االنتظارات املواطنات و  التنمية املندمجة و 

ضمن مناخ يتسم باستمرارية مواصلة تنفيذ األوراش الكبرى  املجلس هذا وينعقد

امللك محمد االستراتيجية عبر مختلف ربوع اململكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة 

ولويات أى ميدان التعمير بمكانة استراتيجية ضمن ظ، بحيث يحأيدهو السادس نصره هللا 

 للمجاالتالعمرانية و االجتماعية و السياسات العمومية على اعتبار ارتباطه بالتنمية االقتصادية 

مواكبة و  العمومية التدخالتتوجيه و  في عقلنةسهام لى قدرته على اإل إ بالنظر أيضا و ة، يالتراب

الذي يجعل من الوكاالت الحضرية  األمر هو و املجالية.  الفوارق تقليص و االستثمارية  الدينامية

 مجال التأهيل املجالي. فيخبرات و أداة للمواكبة بفضل ما راكمته هذه املؤسسات من تجارب 

ورش  على أهمية مالل، اإلداري للوكالة الحضرية لبني رئيس املجلسالسيد كما أكد 

بحيث تمت  ببالدناالالتمركز و عزيز الالمركزية من إجراءات لت صاحبهاما و الجهوية املتقدمة 

مر املصادقة على امليثاق الوطني لالتمركز اإلداري الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من هذه السنة. األ 

بغاية وضع وتنفيذ مشروع نهضوي  املحليةالنخب و الطاقات  تعبئة كلو الذي يستدعي انخراط 

فيـحـالغ صـــب  
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االستثمار املنتج، وعلى تجاوز معضلة السكن غير متوازن ومستدام، يرتكز باألساس على دعم 

 وإنعاش الحركة االقتصادية وتأهيل املراكز الحضرية والقروية. الالئق،

على  مالل لبني الحضرية للوكالة اإلداري  املجلس رئيس السيدأكد  في معرض تدخله، و

شرطا للتنمية، يوليها صاحب باعتبارها تحسين ظروف العيش وضمان الكرامة للساكنة  أهمية

الجاللة محمد السادس نصره هللا أهمية قصوى من خالل خطبه السامية ومختلف األوراش التي 

اتخذت تدابير لتأطير التعمير واإلسكان بالعالم القروي، كتعميم  كما أن الوزارةيشرف عليها، 

دة املعمارية والتقنية املجانية ، وكذا وضع برنامج املساعاملجاالت القروية بوثائق التعميرتغطية 

في العالم القروي انسجاما مع الخصوصيات املحلية، إلى غير ذلك من التدابير واإلجراءات التي 

  تروم تبسيط مساطر الترخيص بالعالم القروي.

يوما تواصليا حول البناء واإلسكان بالعالم  2019فبراير  27الصدد نظم بتاريخ  هذا فيو

ليط الضوء على مساهمة الوزارة بمختلف مكوناتها املركزية واملحلية في ميدان القروي بهدف تس

وكذا الجانب العملياتي الذي يجسده ميدان السكن القروي.  يالتخطيط العمراني واالستراتيج

لنا اليوم عن املقاربات الفضلى للتنمية ائن واقع مجاالتنا القروية يسبحيث البد من اإلشارة إلى أ

 واألهداف املتوخاة منها. املجالية 

 األوراشأهمية ب مالل، لبني الحضرية للوكالة اإلداري  املجلس رئيس السيدذكر كما 

املتعلق بمراقبة  66.12النصوص التطبيقية للقانون رقم  خاصةالقانونية التي تسهر عليها الوزارة 

من طرف مجلس الحكومة املنعقد  خالل املصادقةوالبناء، من  وزجر املخالفات في مجال التعمير 

بتحديد كيفيات منح رخص اإلصالح  2.18.475مشروع املرسوم رقم على  2018دجنبر  27بتاريخ 

تعزيز منظومة الرخص املعمول بها في مجال التعمير من خالل وهو نص يروم والتسوية والهدم 

 التنصيص على رخص جديدة.

ت مراقبة وزجر املخالفات في ميدان التعمير مشروع املرسوم بتحديد كيفياوفيما يتعلق ب

التوقيع عليه بالعطف  والذي تم إعداده وفق مقاربة تشاورية مع الفرقاء املعنيين، وبعدالبناء، و 

 خاللمن املرتقب إحالته على األمانة العامة للحكومة ف، املعنية السلطات الحكوميةمن طرف 

مع مشروع مرسوم بتحديد املقصود باإلدارة املكلفة األسابيع القليلة املقبلة، وذلك باملوازاة 

 بإعداد نموذج دفتر الورش، باإلضافة إلى مشروع قرار مشترك يتعلق بتحديد نموذج دفتر الورش.

 66.12هذا، وتجدر اإلشارة كذلك إلى أنه إلى جانب النصوص التطبيقية للقانون رقم 

 2018دجنبر  27ومة املنعقد بتاريخ من طرف مجلس الحكالسالف الذكر، فقد تمت املصادقة 

باملوافقة على  2.18.577شروع املرسوم رقم بم على نص قانوني في غاية األهمية ويتعلق األمر 

ضابط البناء العام املحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق املقررة بموجب النصوص 
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سكنية وتقسيم العقارات التشريعية املتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية واملجموعات ال

 .والنصوص الصادرة لتطبيقها

وقد أدخل مشروع املرسوم املذكور تعديالت هامة على ضابط البناء العام الجاري به 

املهنيين، ومراجعة بعض اإلجراءات املعتمدة التي أبانت  أدوار  العمل، تتمثل في العمل على تقوية

 املدمجة املشاريع قائمتي جال، وكذا مراجعةعن محدوديتها بغرض تبسيط املساطر واحترام ال 

 إلى غير ذلك من املستجدات. والصغرى  الكبرى  املشاريع بمسطرتي

الوكالة الحضرية لبني مالل تمكنت على مدى أكثر من عقدين من الزمن على  أنكما 

الترابي، حيث أضحت تشكل إحدى  وتدبير مجالهاإحداثها، من مراكمة تجربة مهمة في تهيئة 

بغية النهوض باستثمار  والخبرة الترابيةالركائز األساسية، إلى جانب باقي الفرقاء، في الهندسة 

  .ومستدامةمن أجل تنمية مندمجة  وتجاوز املعيقاتاملؤهالت املجالية 

من كافة  مالل اإلداري للوكالة الحضرية لبني رئيس املجلسالسيد ب و في األخير، طل

لبني مالل، من سلطات محلية و جماعات ترابية و كل  ةيأعضاء املجلس اإلداري للوكالة الحضر 

مزيد من الدعم لهذه املؤسسة التي تعتبر منهم و إليهم، حتى ذل الجهويين، ب الفاعلين املحليين و

ارتكازا على ما راكمته من خبرة إيجابية منذ  ،تتمكن من االستمرار في أداء مهامها على أحسن وجه

 القادمة نظرا ملستجدات مجالها الترابي. و خاصة في املراحل إحداثها،

ة املواطنة ية لهذه املؤسسلها مختلف املوارد البشر ذكما نوه باملجهودات الجبارة التي تب

ومستخدمين، راجيا منها املزيد من املثابرة واالستمرار في العطاء الفعال واإليجابي خدمة من أطر 

 للصالح العام.

، 2018للمجلس اإلداري للسنة املالية  ةعشر  الثامنةة و بعد املصادقة على محضر الدور 

، والذي قدم من مدير الوكالة الحضرية لبني مالل محمد أوباحا االستماع إلى عرض السيدتم 

خالل  امبرز ،2019وبرنامج العمل برسم سنة  2018األدبي واملالي عن سنة  ينتقرير للخالله 

فيما يخص  ،مداخلته أهم مؤشرات حصيلة الوكالة الحضرية في مجال تدخلها، حيث تم

 املجالي:التخطيط 

o  98بلغت نسبة التغطية بوثائق التعمير  حيثوثيقة للتعمير،  67وإعداد تتبع% 

 الحضرية:بالنفوذ الترابي للوكالة 

 وثيقة؛ 16 على املصادقة  

  وثائق على املصادقة؛ 04إحالة 

 47 .وثيقة بمراحل مختلفة من اإلعداد 

o  تتعلق بإعادة هيكلة السكن الناقص ( دراسة 28) نو ثمانية وعشر إعداد وتتبع

 كالتالي:، موزعة التجهيز
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 ؛ميم اتص 7 املصادقة على 

 ؛ النهائية املصادقة على اتصميم إحالة إحدى عشرة 

  ؛تصاميم على املشاورات مع الفرقاء 4إحالة 

  تصاميم 6مواصلة إنجاز. 

، من خالل تبني مقاربة بذولةأبرز السيد املدير الجهود املالتدبير الحضري  و في مجال

ملفا  5124منها ملفا  6801املرونة و الفعالية في دراسة امللفات، حيث تمت دراسة ما مجموعه 

ملفا على مستوى الوسط القروي أي  1677 %، مقابل75على مستوى الوسط الحضري أي بنسبة 

 بني مالل أقاليم% على مستوى 94ملفا باملوافقة، أي بنسبة  6377ي منها ظحوقد ، %25بنسبة 

لجميع املشاريع التي تمت  االستثمارية القيمة. في حين بلغت وخريبكة أزيالل والفقيه بن صالحو 

أن هذا من شأنه خلق فرص شغل  امضيف درهم، مليون  2791ما يفوق  2018دراستها خالل سنة 

 .منصب شغل 2872 حواليمحتملة تقدر ب

ومشروع امليزانية  2018وبخصوص التقرير املالي، فقد تم عرض حصيلة تنفيذ ميزانية 

الذي تعتزم من  2021و 2020و 2019، إضافة إلى برنامج العمل لسنوات 2019املرتقبة لسنة 

مضاعفة جهودها لتعميم التغطية بوثائق التعمير وتعميق خالله الوكالة الحضرية لبني مالل 

التواصل مع الجماعات الترابية من أجل تكثيف عملية إنجاز تصاميم إعادة الهيكلة وتحسين 

 جودتها، و إنجاز دراسات عامة و خاصة حسب الحاجة.

ده ، ليتم بع2018عرض مدققة الحسابات للوكالة الحضرية لبني مالل برسم سنة  ،تال ذلك

فتح باب املناقشة العامة من خالل تدخالت بعض أعضاء املجلس حول مختلف قضايا التعمير 

 .لبني مالل بتراب نفوذ الوكالة الحضرية

 توقيع مجموعة من اتفاقيات الشراكة.و ، مشاريع التوصيات عدد من تقديمتم  كما

، الحضرية لبني مالل املجلس اإلداري للوكالةو ختاما و بعد الكلمة الختامية للسيد رئيس 

تالوة برقية الوالء واإلخالص املرفوعة إلى صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا تمت 

 وأيده.
********* 


