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الوطني،  التنموي  النموذج  في  النظر  إعادة  إلى   ]...[ دعوت  لقد 
على  وقادر  المواطنين،  لحاجيات  يستجيب  جديد،  منظور  وبلورة 
االجتماعية  العدالة  تحقيق  وعلى  والتفاوتات،  الفوارق  من  الحد 

والعالمية. الوطنية  التطورات  ومواكبة  والمجالية 

‘‘

‘‘

 مقتطف من الخطاب  الملكي السامي أمام أعضاء مجل�سي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة األولى 

من السنة التشريعية الثالثة من الوالية التشريعية العاشرة بتاريخ  الخميس 11 أكتوبر 2018.
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  الوكالة احلضرية 
 لبني مالل

أرقام وكفاءات 
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جمال ترابي متنوع: 
رهانات وحتديات 

04متباينة 
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خصوصيات املجال .1  
أ. تعدد في المكونات املجالية : 

ب. غالبية الطابع القروي :
نسبة التمدن 46,99 % مقابل 60,30 % على المستوى الوطني.

ج. موروث مادي وال مادي متميز :
  تراث عمراني أصيل غني ومتنوع، خصوصا بالمناطق الجبلية واألنسجة 

ومواقع  المغربي  التاريخ  عمق  في  ضارب  ثقافي  رصيد  جانب  إلى  العتيقة 

طبيعية وجيولوجية فريدة بعضها مصنف تراثا عالميا )جيو بارك مكون(.

د. خزان مائي وطني :
سدود كبيرة و متوسطة بطاقة استيعابية تصل إلى 58,2 مليار متر مكعب 

تستفيد منها جهات مختلفة من المملكة.   

 ه. اقتصاد واعد : 
عن  الري  مياه  في  االقتصاد  إلى  فأكثر  أكثر  تتجه  عصرية  فالحة  اعتماد 

طريق اعتماد تقنية السقي بالتنقيط، إلى جانب إمكانيات هائلة في ميدان 

الفوسفاط  ومعالجة  استخراج  خاصة  والتعدين  الغذائية  الصناعة 

000 520 هكتارا، ناهيك عن  وغطاء غابوي متنوع يناهز 

كقطب   المهيكلة  المشاريع  من  مجموعة 

agro� الغذائية  )الصناعات 

الطاقة  توليد  ومحطات   )pole

الكهرمائية.
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2. الرهانات و التحديات. 
أ. التعارض بين متطلبات التعمير وضرورة الحفاظ على األرا�سي الفالحية 

بفعل التزايد الديموغرافي والمضاربات العقارية وظاهرة السكن غير القانوني، تعرف األرا�سي الفالحية، سواء داخل املجال 

السقوي أو بمناطق الري الصغير والمتوسط، تراجعا مستمرا أمام زحف التوسع العمراني.

ونظرا لما ينتج عن هذه الظاهرة من آثار سلبية جانبية )ضياع تجهيزات فالحية وضياع نسبة من اإلنتاج سنويا وارتفاع 

كلفة التعمير وتراجع الغطاء النباتي...(، فإن الحفاظ على هذه األرا�سي ومواكبة تأطير التجمعات السكنية المتواجدة بها، 

أضحت ضرورة ملحة وإحدى األولويات االستراتيجية لعمل المؤسسة،التي تعمل في اتجاه :

الحرص على تفادي فتح األرا�سي الفالحية للتعمير إال في حالة الضرورة القصوى ؛  

إنجاز دراسات يتم من خاللها تحديد تجمعات واقعة داخل األرا�سي الفالحية أو بأطرافها يمكن تنميتها لتخفيف الضغط   

على األرا�سي الفالحية ذات المردودية العالية دون المساس بهذه األخيرة ؛ 

تشجيع البناء العمودي بالمراكز القروية القتصاد املجال وللحد من البناء األفقي المستهلك لألرا�سي الفالحية.  

 ب.التفاوت في درجة ووتيرة التنمية بين المكونات املجالية : 

التنموية، ففي الوقت الذي  الوثيرة  تاريخية وجغرافية، لم تعرف المكونات املجالية لنطاق تدخل الوكالة نفس  ألسباب 

ح�سي فيه السهل باهتمام خاص من حيث توفير التجهيزات والبنيات المؤسساتية إلحداث واستغالل الدائرة السقوية 

لتادلة وما استتبع ذلك من أثر على نمو التجمعات السكنية وتنظيم املجال المأهول بشكل عام، ظلت املجاالت األخرى، 

خصوصا الجبل، تعاني من نوع من العزلة ونقص ملحوظ في تجهيزات البنية الفوقية والبنية التحتية، مما نجم عنه عدم 

توازن واضح في درجة تنمية المكونات املجالية السالفة الذكر.

الجهوية  تنزيل  مع  وبالتزامن  اليوم،  أصبح  حدته،  من  التقليل  األقل  على  أو  الوضع   هذا  تدارك  فإن  فيه،  شك  ال  ومما 

إطار  في  ومأسستها  اعتمادها  يتم  واضحة  اختيارات  على  مبنية  تكون  للتنمية  مندمجة  رؤية  اعتماد  يقت�سي  المتقدمة، 

مقاربة استشرافية وتشاركية وتعاقدية إلعداد التراب الجهوي. 

 ج.عدم ارتقاء المشهد الحضري وإطار العيش إلى المستوى الجمالي والوظيفي المأمول :

على الرغم من املجهودات المبذولة في ميدان التخطيط الحضري، فإنه يالحظ أن إنتاج املجال المبني بالوسطين الحضري 

والقروي ال يستجيب في غالب األحيان للحد األدنى للمستوى الوظيفي والجمالي  المفروض توفره في إطار العيش.

وهكذا، فإنه أصبح من الالزم اليوم تعميق التفكير في هذا اإلشكال الذي يحيل على إشكاالت أخرى ال تقل عنه وزنا، تهم 

الحكامة  تفعيلها  وكذا  املجالي وتمويل  التخطيط  أدوات  متدخلين متعددين، وترتبط بقضايا متداخلة من قبيل نجاعة 

الترابية والتربية على المواطنة.

 د.استفحال ظاهرة البناء العشوائي :

يعتبر السكن العشوائي والناقص التجهيز من بين المشاكل المتفاقمة على صعيد مجال تدخل الوكالة . ونظرا لما لهذا 

النوع من السكن من سلبيات مجالية وعمرانية واجتماعية ، فقد توجه االهتمام منذ البدايات األولى لهذه المؤسسة إلى 
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العمل على الحد من هذه الظاهرة عن طريق اعتماد مقاربة تشاركية إلعادة هيكلة هذا النوع من السكن.

يتعين معه مواصلة   الذي  األمر  تزال ملحة،  املجال ال  في هذا  المبذولة، فإن االحتياجات  املجهودات  بالرغم من  أنه  إال   

العمل لمواجهة أفضل لمعضلة هذا النوع من السكن الذي يتعين تدعيم الجهود الموجهة للقضاء عليه بمجموعة من 

االجراءات من قبيل :

توفير اإلطار القانوني لعملية إعادة هيكلة السكن العشوائي والناقص التجهيز؛  

مراجعة مفهوم ومقاربة التجهيز التدريجي مع توسيع دائرة تطبيقه؛  

اإلجتهاد إليجاد صيغ إلنتاج سكن قانوني ينافس السكن غير القانوني من حيث الكلفة.  

ه. عالم قروي بإشكاليات كبيرة على مستوى التخطيط والتدبير:
من مساوئ التغطية بوثائق التعمير بالوسط القروي، أنها تقتصر في الغالب على تغطية مراكز الجماعات وتغفل الدواوير 

والتجمعات األخرى، األمر الذي ينجم عنه نمو عفوي وغير منظم لهذه التجمعات والدواوير من جهة، ويطرح بها مشكل 

البناء باعتبارها مجاالت قروية غير مغطاة بوثيقة للتعميرمن جهة أخرى.

  ونظرا لالحتياجات المتزايدة  لسكن الئق بالعالم القروي، خصوصا المناطق 

البناء  غير المغطاة بوثيقة للتعمير، فإنه أصبح ملحا تأطير حركية التعمير و 

به، عن طريق وضع أدوات مرنة للتخطيط وتقنين مجاالت تطبيقها و مسطرة 

إنجازها، من قبيل التصاميم الهيكلية التي يمكن المصادقة عليها محليا، شرط 

إحاطتها بكافة الضمانات الالزمة لتنفيذ مقتضياتها من جهة، وجعلها ال تخالف 

مطلب الحفاظ على األرا�سي الفالحية من جهة أخرى.

و. شبكة حضرية في حاجة إلى المزيد من التوازن :
تتكون الشبكة الحضرية من ثالث مجاالت أساسية مختلفة في درجة تمدنها:

الدير والسهل اللذان يشهدان تمدنا قويا ؛  

األنشطة    بفضل  متسارعة  وتيرة  التمدن  يعرف  حيث  الوسطى  الهضبة 

التعدينية والبنيات التحتية الجيدة في ميدان المواصالت )طرق مهيكلة 

والطريق السيار وخط السكة الحديدية...( ؛

قديمة    تجمعات  تؤطره  التمدن،  ضعيف  مجاال  يشكل  الذي  الجبل 

وضعيتها متأزمة )دمنات، أزيالل، واويزغت...( أومراكز صغرى ذات قاعدة 

اقتصادية ضعيفة )ابزو، أفورار، فم الجمعة...( .

وضعية الالتوازن هاته، تتطلب تفكيرا عميقا ومتأنيا، على اعتبار أن رهانات 

التنمية المستدامة وكذا تنزيل الجهوية المتقدمة، هما أمران يرتبطان بشكل 

عضوي باالختيارات المتبناة لتوجيه حركة التمدن.



21

 مرجعيات مؤطرة 
 ذات أبعاد دولية
05 و وطنية و جهوية



مالل لبني  احلضرية  للوكالة  اإلداري    اجمللس 
عشرة التاسعة  2019 الدورة 

22

تعتمد الوكالة الحضرية في عملها على مجموعة من المرجعيات المؤطرة تنبثق من عدة مستويات :

1. على الصعيد الدولي
أ. اتفاقية باريس 2015

تتخذ جميع األطراف التدابير الالزمة للوقاية من أسباب تغير المناخ أو تقليلها أو التخفيف من حدة آثارها الضارة، 

ومهما كانت التهديدات والتحديات يجب اتخاذ كل التدابير الالزمة لمعالجة األمر. 

وضع الخطط المناسبة المستدامة لحماية النظام المناخي من التغير نتيجة للنشاط البشري، و في هذا الصدد 

فقد التزمت بالدنا بخفض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة بنسبة 42 % في أفق سنة 2030.   

ب. األجندة الحضرية

“بحلول عام 2050 ، من المتوقع أن يتضاعف عدد سكان الحواضر، مما يجعل التمدن أحد املحركات الرئيسية 

لتحول القرن الحادي والعشرين. فالسكان والنشاط االقتصادي والتفاعالت االجتماعية والثقافية واآلثار البيئية 

واإلنسانية تتركز بشكل متزايد في المدن، وهي حالة تفرض مشاكل استدامة هائلة، بما في ذلك اإلسكان والبنية 

التحتية والخدمات األساسية. واألمن الغذائي والصحة والتعليم والوظائف الالئقة واألمن والموارد الطبيعية. “

مقتطف من نص االتفاق الموقع في أكتوبر 2016

ج. أهداف التنمية المستدامة

“جعل المدن شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة “

“ 95% في المائة من التوسع الحضري في العقود القادمة سيحدث في البلدان النامية. “

“تبنى الدعوة إلى نوع المدينة الذي تعتقد أنك بحاجة إليه” 

“العمل على وضع رؤية للمبنى وللشارع وللحي وللعمل، والتصرف بناءا على هذه الرؤية.”

مقتطفات من اهداف التنمية المستدامة لمنظمة األمم المتحدة

2. على الصعيد الوطني 
أ. التوجهات الملكية السامية :

التراب، تقوم على االستشراف،  لبلورة رؤية جماعية مشتركة، حول منظومة متكاملة إلعداد  في هذا الصدد، ندعو  و   “
تقوية قدراتها على  و  الحضرية،  للشبكة  التوازن  إعادة  في  المتاحة، و تساهم  الموارد  و  املجال  ترشيد استغالل  تروم  و 

التكيف و التأقلم مع مختلف التحوالت االقتصادية و االجتماعية و البيئية و التكنولوجية، مع العمل على تقليص الفجوة 

بين املجاالت الحضرية و األحياء الهامشية و المناطق القروية.”

مقتطف من الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجاللة محمد السادس نصره الله إلى المنتدى الوزاري العربي الثاني 

لإلسكان و التنمية الحضرية، يوم الخميس 21 دجنبر 2017 بالرباط.

“... ومن هذا المنطلق، فإننا نؤكد اليوم على ضرورة الحرص على التناسق و التكامل بين المهام الموكولة لكل الفاعلين 

العموميين الترابيين، وخاصة منهم الجماعات الترابية، علما بأن القوانين المنظمة لهذه الجماعات حددت للجهات مهام 

النهوض بالتنمية االجتماعية، خاصة في املجال القروي كما في املجاالت الحضرية، وسطرت للجماعات مهام تقديم خدمات 

القرب للساكنة.”

3
4

الهدف 
ومجتمعات  مدن 

محلية  مستدامة

11
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“ ويظل اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، وربط ممارسة المسؤولية باملحاسبة، حجر الزاوية في تعزيز نجاعة المؤسسات، 

و النهوض بالتنمية الجهوية و املحلية المندمجة.”

مقتطف من الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجاللة محمد السادس نصره الله إلى الملتقى البرلماني الثالث للجهات، 

يوم األربعاء 19 دجنبر 2018 بالرباط.

ب. دستور المملكة : 

نص على مجموعة من المبادئ والحقوق ذات الصلة باملجال العمراني : حق المواطن في سالمته وحماية ممتلكاته - الحق 

في السكن الالئق –الحق في بيئة سليمة... 

ج. البرنامج الحكومي 2017�2021
شاملة  وطنية  حضرية  مقاربة  وضع  خالل  من  المدينة  وسياسة  والتعمير  التراب  إلعداد  فعالة  سياسة  إطالق 
والمصادقة على 600 وثيقة تعميرية وإعداد 30 خريطة للمناطق القابلة للتعمير ووضع استراتيجية وطنية خاصة 
بالمدن العتيقة والقصبات، وأخرى تعنى بالمشاهد الطبيعية. وتأطير التعمير والبناء بالعالم القروي، عن طريق 
وضع برنامج خاص للمساعدة المعمارية والتقنية والهندسية املجانية بالعالم القروي، وبلورة مشاريع مندمجة تهم 

المراكز الصاعدة، مع احترام تام للبيئة الطبيعية والخصوصيات المعمارية لكل منطقة.  

د. االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة

 الرهان الثاني
انجاح التحول نحو 

اقتصاد أخضر 

تبني عناية خاصة 
باملجاالت ذات صبغة 

حساسة

تشجيع ثقافة 
التنمية المستدامة .

   الرهان السابع  الرهان اخلامس

ه. التصميم الوطني للشبكة الحضرية 
ترقية مدينة بني مالل إلى مدينة ميتروبولية وطنية؛  

ترقية مدينة خريبكة إلى قطب استراتيجي؛  

ترقية مدن الفقيه بن صالح وأوالد عياد و سوق السبت و قصبة تادلة إلى أقطاب داعمة لمدينة بني مالل و مدينة  

 واد زم كقطب داعم لمدينة خريبكة.

و. توجهات السياسة العامة إلعداد التراب
»تقوية الهوية االقتصادية للجهات و التقليص من التفاوتات املجالية وتثمين المنظومة الحضرية/الميتروبولية والعالقة 

بين املجال الحضري والقروي من خالل توضيح آفاق تطور الوسط القروي وتحفيز التنمية والتماسك االجتماعي و املجالي 

والتدبير العقالني للموارد الطبيعية.« 

مقتطف من الوثيقة المؤقة  لتوجهات السياسة العامة العداد التراب الوطني
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3. على الصعيد الجهوي واملحلي
التصميم الجهوي إلعداد التراب: . 

يشكل آلية للتخطيط و برمجة تصاميم و مشاريع التنمية المستدامة على صعيد تراب الجهة، حامال لتصورات مستقبلية 

لبناء تراب الجهة في إطار من التوازن و التماسك و التناسق االقتصادي و االجتماعي واملجالي. 

مشروع التصميم الجهوي إلعداد التراب لجهة بني مالل خنيفرة، يوجد حاليا في مرحلة إعداد التصورات، حيث سيشكل 

بعد المصادقة عليه إحدى المرجعيات األساسية لعمل الوكالة الحضرية.

مخططات توجيه التهيئة العمرانية: . 

تعتبر وثائق مرجعية إلعداد التراب ذات رؤية استشرافية من 20 إلى 25 سنة. 
مخطط توجيه التهيئة العمرانية لمدينة بني مالل و الدائرة السقوية لتادلة )الذي يغطي مدن بني مالل والفقيه   

بن صالح و سوق السبت وأوالد عياد(: صودق عليه بمرسوم رقم2.01.2727 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 
4967 بتاريخ 22 شوال 1422 الموافق 7 يناير 2002. أهم مخرجات هذا املخطط تتجلى في تقوية دور مدينة 
الفالحية  األرا�سي  الحفاظ على  الصغرى قصد  المراكز  وتنمية  األخرى  المدن  باقي  دور  والرفع من  بني مالل 

للمدار المسقي لتادلة.
 مخطط توجيه التهيئة العمرانية لمدينة بني مالل الكبرى )الذي يغطي مدينة بني مالل و الجماعات الترابية   

مجال  خلق  في  يتجلى  استراتيجيا  اختيارا  تبنى  للمصادقة.  النهائية  المراحل  في  يوجد  الذي  بها(،  املحيطة 
في  ذلك  و  االقتصادية  وجاذبيته  التنافسية  قدرته  من  والرفع  مكوناته،  مختلف  بين  متكامل  و  متوازن 

احترام تام لثرواته الطبيعية.
مخطط توجيه التهيئة العمرانية لخريبكة الكبرى الذي يوجد في مرحلة التشخيص .  

برنامج العقدة الجهوي: . 

يشكل إطارا للعمل التعاقدي بين الوكالة الحضرية و الوزارة الوصية على القطاع خالل الفترة الممتدة ما بين سنة 2017 

وسنة 2021، وقد شكل هذا البرنامج أرضية أساسية لوضع برامج المؤسسة خالل الفترة المتعاقد بشأنها.
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 حنو رؤية طموحة ومهام 
واضحة وقيم ملزمة

 06
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في أفق إعداد استراتيجية متكاملة المعالم، عملت الوكالة في مرحلة أولية على صياغة ثالث مكونات أساسية. ويتعلق األمر 

برؤية 2030، ومهام المؤسسة ثم قيمها :

1. رؤية  2030

2. مهام  المؤسسة 

3. قيم المؤسسة 
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 أبرز أحداث سنة 

201807
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1. توسيع مجال تدخل
في إطار تفعيل التقسيم الجهوي الجديد، اتسع مجال تدخل الوكالة ليشمل إقليم 

خريبكة الذي انضاف إلى أقاليم بني مالل والفقيه بن صالح و أزيالل.

2.بناء المقر الجديد
تاريخ أمر بداية األشغال 2018/01/25  

كلفة المشروع :  18.979.650,00 درهم  

والرقي    الموظفين  عمل  إطار  تجويد   : الهدف 

باستقبال المرتفقين 

3. تعيين مدير جديد المؤسسة 
حفل تسليم السلط بتاريخ 2 نونبر 2018 

4. إصدار ميثاق للهندسة المعمارية األصيلة بالمناطق 
الجبلية 

األصيل  المعماري  الفن  بعناصر  التعريف  إلى  الميثاق  هذا  يهدف 

التي تميز جبال األطلس، وكذا بطرق ومواد البناء التقليدية، بهدف 

في  التفكير  في أفق  إليها وتثمينها،  حمايتها من االندثار ورد االعتبار 

القطاع  مهنيي  مع  شراكات  عبر  جديدة  مشاريع  في  توظيفها  إعادة 

تنفيذ  إطار  في  مضمونها  واستثمار  المعنية  الترابية  والجماعات 

البرنامج المندمج للمساعدة الهندسية و التقنية بالعالم القروي.
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08
منجزات سنة   

حصيلة يف مستوى 
التطلعات      

2018: ::
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1. التغطية املجالية بأدوات التخطيط
أ. وثائق التعمير:

تحظى وثائق التعمير بعناية خاصة من طرف الوكالة باعتبارها أدوات لتنظيم املجال وتحسين جودة ووظيفية اإلطار المبني 

بشكل  عام . في هذا السياق، تمكنت الوكالة ،منذ شروعها في ممارسة مهامها إلى اليوم، من تحقيق حصيلة متميزة تمثلت 

في المصادقة  على ما مجموعه 124 وثيقة للتعمير موزعة مجاليا حسب نوعها على النحو التالي :

وسيرا على نفس النهج في تدعيم التغطية بوثائق التعمير، همت األنشطة ،خالل سنة 2018، ما مجموعه 67 وثيقة، حيث 

جاءت الحصيلة على الشكل التالي: 

جدول رقم 1: توزيع وثائق التعمير المصادق عليها حسب النوع واإلقليم

جدول رقم 2: حصيلة التغطية بوثائق التعمير حسب النوع
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الناحية  من  غناها  هو  الفرقاء،  مختلف  مع  والتشاور  التنسيق  نتيجة  تحقيقها  تم  التي  الحصيلة،  هذه  يميز  ما  أهم  إن 

الكيفية وكذا نوعية املجاالت المعنية ، إذ أنها تشمل مخططتين لتوجيه التهيئة الحضرية لكل من بني مالل الكبرى وخريبكة 

الكبرى، إلى جانب تصاميم التهيئة ألهم املجاالت الحضرية على  مستوى مجال تدخل الوكالة، بل وعلى مستوى تراب الجهة 

ككل، ويتعلق األمر بتصاميم تهيئة مدن بني مالل والفقيه بن صالح وسوق السبت والقصيبة وأزيالل ودمنات.

 وبالنظر إلى توزيع هذه الوثائق حسب األقاليم المكونة ملجال تدخل الوكالة، فإن الحصيلة تكون على النحو التالي:

األقاليم  مع  مقارنة  صالح  بن  الفقيه  بإقليم  التعمير  وثائق  عدد  انخفاض  هو  أعاله،  الحصيلة  في  االنتباه  يشد  ما  ولعل 

األخرى، وهو األمر الذي يجد تفسيره في كون التغطية بوثائق التعمير السارية األثر القانوني جد جيدة على مستوى اإلقليم 

المعلنة  العامة  المنفعة  انتهت مدة صالحية  للتعمير  المذكور، علما أن الحصيلة املحققة به تهم باألساس تحيين وثائق 

بمقتضاها.

ب .تصاميم إعادة هيكلة السكن الناقص التجهيز:
العشوائي  البناء  بظاهرة  المرتبطة  واالجتماعية  والعمرانية  املجالية  لإلختالالت  السلبية  اآلثار  من  الحد  في  منها  إسهاما 

والناقص التجهيز، واصلت الوكالة إنجاز تصاميم إعادة هيكلة هذا النوع من السكن.  في هذا السياق تم االشتغال على 28 

تصميما إلعادة الهيكلة، حيث أمكن تحقيق النتائج التالية :

الموافقة النهائية على 07 تصاميم؛  

إحالة 11 تصميما على الموافقة النهائية؛  

إحالة 04 تصاميم على المشاورات مع الفرقاء؛  

مواصلة إنجاز 06 تصاميم؛  

جدول رقم 3: حصيلة التغطية بوثائق التعمير خالل سنة 2018، حسب األقاليم
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وجدير بالذكر أن الوكالة تقوم بإنجاز هذه التصاميم باالعتماد على وسائلها البشرية الذاتية، وفق منهجية تشاركية مع 

األطراف المعنية خاصة الجماعات الترابية.

ج. مواكبة استشرافية للمجال

إلى تنويع أنشطتها ومالءمتها مع خصوصيات مجال تدخلها، وذلك عن طريق مسايرة واستشراف النمو  تسعى الوكالة على الدوام 

املجالي والعمراني لهذا املجال بهدف تأهيل وتثمين المؤهالت التي يزخر بها. وتتلخص أهم المنجزات املحققة في هذا اإلطار فيما يلي :

إنجاز ميثاق للهندسة المعمارية بالمناطق الجبلية؛  

 مواصلة تتبع إنجاز الدراسة الخاصة بحماية موقع بحيرة سد بين الويدان ؛  

الشروع في المشاورات األولية بخصوص إعداد ميثاق الهندسة المعمارية لمدينة خريبكة ؛  

اإلعالن عن طلب للعروض إلنجاز دراسة تهيئة الموقع الطبيعي إلمي نفري )الصفقة لم ترس على أي مكتب للدراسات(.  

2. التدبير املجالي ومواكبة وتشجيع االستثمار  
المؤسسة  تبنت هذه  المرجوة  األهداف  لبلوغ  و  الجهوية،  التنمية  في  أساسيا  فاعال  تكون  لبني مالل ألن  الحضرية  الوكالة  تسعى 

مجموعة من المقاربات و اآلليات التي يمكن إجمالها في ما يلي  :

االجتهاد في حل اإلشكاليات المرتبطة بقطاع التعمير والبناء؛  

تحسين مناخ األعمال؛  

الدراسة القبلية للملفات؛  

توجيه و تأطير المستثمرين و جميع الفرقاء ؛  

اعتماد المرونة والتبسيط في دراسة الملفات؛  

الحرص على تقديم الخدمات للمواطنين بالجودة المطلوبة؛  

أ. دراسة ملفات طلبات رخص البناء والتجزيء واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات:
قامت الوكالة الحضرية لبني مالل، خالل سنة 2018، بدراسة وإبداء الرأي فيما مجموعه 6801 ملفا لطلبات رخص البناء والتجزيء 

وإحداث املجموعات السكنية وتقسيم العقارات، حظي منها 6.377 ملفا بالموافقة، أي بنسبة 94% من مجموع الملفات المدروسة 

على مستوى األقاليم األربعة التابعة لنفوذها الترابي.
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تجدر اإلشارة إلى أن نسبة الملفات المدروسة خالل سنة 2018 عرفت ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع سنة 2017 وذلك بنسبة 

30%، ويعزى هذا إلى:

إدماج اقليم خريبكة باملجال الترابي للوكالة الحضرية لبني مالل ؛  

االستمرار في التغطية بوثائق التعمير ؛  

المرونة في دراسة الملفات ؛  

مواكبة و تحسيس و تأطير الطواقم التقنية التابعة للجماعات الترابية ؛  

ومع ذلك، يالحظ أن نسبة الملفات بإقليم أزيالل عرفت تراجعا ملحوظا وذلك بنسبة 43,5% مقارنة مع سنة 2017 وهذا 
راجع باألساس الى ارتفاع كلفة إعداد تصاميم مشاريع البناء من طرف المهندسين المعماريين.

أ.1. توزيع الملفات المدروسة:

يعكس توزيع حجم الملفات المدروسة خصوصية التراتب املجالي لألقاليم المشكلة ملجال تدخل المؤسسة، إنطالقا من إقليم 

بني مالل إلى إقليم أزيالل ذي الطابع الجبلي، وبالتالي يؤكد طابع الال توازن في وتيرة تنمية المكونات املجالية للمنطقة عامة.

توضح نسبة الملفات المدروسة، حسب الوسط، أن العالم القروي لم يستطع بعد تشكيل مجال استقرار واستقطاب مهم 

بحيث ال تتعدى حصته ربع الملفات المدروسة على الرغم من شساعته املجالية.

جدول  4 : توزيع الملفات حسب اإلقليم

جدول  5 : توزيع الملفات المدروسة حسب الوسط
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أ.2. توزيع الملفات المدروسة بالوسط الحضري: 

تؤكد هذه المعطيات التراتبية املجالية لألقطاب اإلقليمية للنفوذ الترابي للوكالة الحضرية لبني مالل حيث تظل مدينة بني مالل 

على رأس القائمة متبوعة بمدينة خريبكة ثم مدينة الفقيه بن صالح وتظل مدينة أزيالل ذات الطابع الجبلي متذيلة للترتيب.

أ.3. توزيع الملفات المدروسة بالوسط القروي:  

تولي الوكالة الحضرية لبني مالل عناية خاصة للمشاريع بالعالم 

السياسات  ضمن  أهمية  من  به  يحظى  لما  نظرا  القروي، 

أولويات  بين  من  وتنميته  تأهيله  يعتبر  حيث  العمومية، 

الحكومات المتعاقبة.

 وقد مكنت المقاربة المعتمدة في تدبير ملفات المشاريع بالعالم 

القروي، القائمة على المرونة واستغالل التسهيالت التي تمنحها 

ما  دراسة  من  بها،  المعمول  والتشريعية  التنظيمية  النصوص 

المطابق  بالرأي  ملفا   1.532 منها  ملفا، حظي   1.677 مجموعه 

حسب  المدروسة  الملفات  هذه  وتتوزع    .%  91 بنسبة   أي 

اإلقليم وطبيعة المشروع كما هو مبين في الجدول جانبه :

جدول  6 : توزيع الملفات المدروسة حسب الوسط 

جدول  7 : توزيع الملفات المدروسة حسب اإلقليم والمسطرة
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أ.4. توزيع المشاريع الكبرى حسب الصنف:  

عرفت سنة 2018 دراسة 1.685 ملفا، و قد بلغ عدد الملفات الموافق عليها من طرف اللجان التقنية 1.466 أي بنسبة تصل 

الى 87%. و بالنظر إلى توزيع هذه المشاريع حسب الصنف، يتأكد أن قطاع السكن، بصفة عامة، ال زال يستحوذ على الحصة 

الكبرى في اقتصاد المنطقة المرتبط بالبناء، في حين تظل القطاعات األخرى ال تشكل إال نسبا محتشمة ال تتعدى 2 %  لكل 

صنف.

أ.5. توزيع المشاريع الصغرى حسب طبيعة المشروع :  

فيما يتعلق بدراسة مشاريع البناء في إطار المسطرة السريعة، فقد درست اللجنة املختصة 5116 مشروعا :

4.901 مشروعا حصل على الرأي المطابق أي بنسبة96 %؛  

215 مشروعا حصل على الرأي غير المطابق أي بنسبة 4 %.  

وتتوزع هذه المشاريع حسب الصنف كما يلي:

جدول  8 : توزيع المشاريع الكبرى حسب الصنف
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ب. المشاركة في أشغال اللجنة الجهوية لالستثناء في ميدان التعمير:
في إطار تشجيع االستثمار وتوفير فرص الشغل من خالل منح االستثناء في مجال التعمير، وتفعيال لمضامين الدورية المشتركة 
رقم 10098�31 بتاريخ 06 يوليوز 2010، درست اللجنة الجهوية المكلفة بمنح االستثناءات في مجال التعمير 49 مشروعا 

حظي منها 44 ملفا بالموافقة المبدئية، منها 6 مشاريع خاصة برفع اليد على الصبغة الفالحية. و تتوزع هذه الملفات كالتالي:

بالموافقة  جميعها  حظيت  تادلة،  بقصبة  الصناعية  األنشطة  بمنطقة  خاصا  استثماريا  مشروعا   21 دراسة  تمت  كما 

المبدئية من طرف اللجنة الجهوية لالستثمار.

ج.آثار مشاريع االستثمار المصادق عليها :
: 2.791,40 مليار درهم؛ المبلغ اإلجمالي المرتقب لالستثمار 

: 167,43 هكتار؛ المساحة اإلجمالية المستغلة 

: 2.872 منصب شغل؛ مناصب الشغل املحتمل توفيرها 

جدول  9 :  توزيع المشاريع الصغرى حسب طبيعة المشروع

جدول  10 :  توزيع أراء اللجنة الجهوية لالستثناء حسب اإلقليم
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جدول  11 :  توزيع المشاريع المقبولة حسب الصنف

مشروع خدماتيتوزيع مشاريع اإلستثناء التي حضيت بالموافقة المبدئية

مشروع تعليمي
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مشروع إداري مشروع صحي

مشروع ريا�سي

مشروع سياحي

مشروع تجاري

مشروع سكني

مشروع سياحي و ترفيهي
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د. المساعدة التقنية المعمارية بالعالم القروي:

في إطار االستراتيجية العمومية الهادفة إلى الرقي بالتعمير بالعالم القروي، و التي ترتكز على تأهيل و تنمية و توفير العيش 

الكريم للساكنة، تم تبني مقاربة تشاركية جديدة لتأطير البناء بالعالم القروي و الحفاظ على خصوصياته املحلية و مميزاته 

المعمارية و التحكم في التطور العمراني و المعماري، مع احترام معايير الجودة و السالمة و توفير تأطير معماري و تقني.

وقد شرعت مصالح الوكالة في تنفيذ أولي لمقتضيات هذه اإلستراتيجية على مستوى جماعتين ترابيتين قرويتين تقعان في 

املجال الجبلي التابع إلقليم بني مالل )أغبالة وتيزي نيسلي(، وذلك من أجل الوقوف على منهجية عمل تكون أرضية للتعاطي 

مع باقي املجال المعني بهذه العملية. وفي هذا اإلطار تمت دراسة 62 ملفا سنة 2018 موزعة على الشكل التالي:

ه. مراقبة املخالفات في مجال التعمير والبناء:

12�66 المتعلق بمراقبة وزجر املخالفات في مجال التعمير و البناء  2018 تفعيل وتنزيل مقتضيات القانون  عرفت سنة 

و التي تروم تجاوز االختالالت التي عرفتها منظومة المراقبة، و ذلك عبر تقوية البعد الردعي و الزجري دون إغفال أهمية 

البعد الوقائي، األمر الذي من شأنه تحسين المشهد العمراني و الحد من البناء غير القانوني.

وفي هذا اإلطار، قامت مصالح الوكالة الحضرية لبني مالل بعدة زيارات ميدانية في إطار لجن مختلفة ووفق برنامج عمل 

2017، حيث بلغ عدد  07�17 الصادرة في هذا الشأن سنة  منتظم تنفيذا للمقتضيات التي جاءت بها الدورية المشتركة 
الزيارات الميدانية ألوراش البناء 156 زيارة ملختلف الجماعات همت 1.503 ورشا موزعا كالتالي:

جدول  12 :  توزيع الملفات المدروسة في إطار المساعدة التقنية بالعالم القروي
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أهم مالحظة يمكن تسجيلها هي أن 85 % من مجموع األوراش التي تمت مراقبتها مخالفة للقانون وأن 95 % من املخالفات 

المسجلة تهم البناء بدون تصميم وبدون ترخيص.

3. الشؤون القانونية و الطبوغرافية
أ. إنجاز الصور الجوية والتصاميم اإلرجاعية

هيكلة  إعادة  وتصاميم  التعمير  وثائق  إلعداد  األساسية  المرجعية  القاعدة  اإلرجاعية  والتصاميم  الجوية  الصور  تعتبر 

األحياء الناقصة التجهيز والدراسات الخاصة. وفي هذا اإلطار، قامت الوكالة الحضرية لبني مالل بتتبع أشغال التغطية 

بالصور الجوية وكذا التصاميم اإلرجاعية، لما مجموعه 37 تجمعا بمساحة تقدر ب 23.153 هكتارا، في إطار الصفقات 

أدناه، والتي توجد كلها في مرحلة التسلم المؤقت في انتظار تقديم »شهادة التحقق« التي تسلمها الوكالة الوطنية للمحافظة 

العقارية والمسح العقاري والخرائطية: 

الصفقة رقم 2016/10 التي همت تغطية خمسة عشر )15( مركزا على مساحة إجمالية تفوق 10.400 هكتار.  

الصفقة رقم 2015/02 المتعلقة بتغطية عشرة )10( مراكز على مساحة إجمالية تقدر ب 6.560 هكتارا.   

الصفقة رقم 2015/01 الخاصة بتغطية اثني عشر )12( مركزا على مساحة إجمالية ناهزت 6.180 هكتارا.   

جدول  13 :  توزيع املخالفات المسجلة حسب نوعيتها وحسب الوسط خالل سنة 2018
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كما قامت الوكالة الحضرية خالل سنة 2018 بعقد صفقة عمومية من أجل تغطية تسعة )9( مراكز بالصور الجوية والتصاميم 

اإلرجاعية على مساحة تفوق 7.500 هكتار.

ب. لجن تسلم أشغال التجزئات العقارية واملجموعات  السكنية
السكنية  واملجموعات  العقارية  التجزئات  تحتلها  التي  المكانة  خالل  من  العقارية  التجزئات  ألشغال  المؤقت  التسلم  أهمية  تبرز 

الحضرية  الوكالة  وتعتبر  وتجهيزات.  مرافق  من  السكان  حاجيات  توفير  أجل  من  به  تقوم  الذي  والدور  العمراني  املجال  تنظيم  في 

العقارية  التجزئات  العقارية، حيث تقوم بمراقبة مدى تطابق  التجزئات  التسلم المؤقت ألشغال  في لجنة  لبني مالل عضوا فعاال 

للتصاميم المرخصة وغير القابلة للتغير مع إسقاطاتها على أرض الواقع، وذلك في احترام تام للقوانين والضوابط الجاري بها العمل 

في ميدان التجزيء العقاري.

وفي هذا اإلطار بلغ عدد التجزئات السكنية، التي شاركت مصالح هذه المؤسسة في أشغال اللجن المكلفة بتسلم أشغال تجهيزها 

خالل سنة 2018، 45 تجزئة  حيث مكنت هذه العملية من إغناء رصيد البقع املجهزة بما يفوق 7.104 بقعة أرضية منها 111 بقعة 

مخصصة للتجهيزات.

جدول  14 :  توزيع التجمعات التي استفادت من التغطية بالصور الجوية و التصاميم اإلرجاعية خالل سنة 2018

جدول  15 :  توزيع التجزئات   و املجموعات السكنية المسلمة
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ج. تسليم مذكرة المعلومات التعميرية 

بالغة في تعميم المعلومات املجالية و المساهمة في تنوير الراغبين في اقتناء  تكت�سي مذكرة المعلومات التعميرية أهمية 

وإنجاز المشاريع، باعتبارها وثيقة تقنية تخبر طالبيها بالتخصيص املحدد لعقارتهم، حسب وثائق التعمير الجاري بها العمل.

خالل هذه السنة تم تسجيل زيادة بنسبة تفوق 77 % في عدد طلبات الحصول على هاته الوثيقة مقارنة مع سنة 2017، 

إذ بلغ العدد اإلجمالي لها 1.252 طلبا، حوالي 10 % منها خاصة باإلدارات والمؤسسات العمومية. ويعزى هذا االرتفاع إلى 

انضمام إقليم خريبكة إلى مجال تدخل الوكالة الحضرية لبني مالل من جهة وإلى تدعيم سياسة القرب من جهة أخرى. وقد 

تمت اإلستجابة لجل هذه الطلبات بالسرعة الالزمة ضمن استراتيجية المؤسسة الهادفة إلى خدمة المواطنين والمرتفقين. 

وتتوزع هذه الطلبات كالتالي:

جدول  16 :  توزيع مذكرات المعلومات التعميرية المسلمة حسب اإلقليم والمصدر

توزيع التجزئات و املجموعات السكنية و مذكرات المعلومات 
التعميرية المسلمة حسب اإلقليم
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د. دراسة الشكايات  
بحكم  املجالية  التهيئة  و  التعمير  مجال  في  املحلية  المنظومة  في  الحضرية  الوكالة  به  تضطلع  الذي  الحيوي  الدور  إلى  باإلضافة 

شكايات  مع  التجاوب  سياسة  من  المؤسسة  هذه  جعلت  األولى،  بالدرجة  المواطن  خدمة  في  وكونها مؤسسة مواطنة  تخصصاتها 

المواطنين إحدى أهم أولوياتها.

هذا وتتوصل هذه المؤسسة بمجموعة من الشكايات، إما بشكل مباشر أو عبر دعوات من السلطات املحلية لحضور أشغال اللجن 

المكلفة بدراسة الشكايات أو مؤسسة الوسيط أو المصالح المركزية للوزارة أو عبر البوابة االلكترونية »شكاية«، حيث يتم التعامل 

معها بما يلزم من موضوعية ودقة في التحري وسرعة في المعالجة في احترام تام للقانون، مع إبالغ المعنيين بمآل كل الشكايات في 

اآلجال املحددة.

268 شكاية منها  2018 والبالغ عددها  الوكالة الحضرية خالل سنة  بها  التي توصلت  وفي هذا اإلطار فقد تمت معالجة الشكايات 

شكايتين فقط عبر منصة »chikaya.ma«. وتتوزع هذه الشكايات حسب المصدر و الموضوع، على النحو التالي : 

ويتضح من الجدول السالف أن 59 % من الشكايات المعالجة، خالل سنة 2018، إما عبارة عن نزاعات عقارية، التي يبقى البت في 

غالبيتها من اختصاص القضاء، أو تهم مواضيع ال تدخل ضمن االختصاصات املخولة لهذه المؤسسة. ويعزى ارتفاع هذين الصنفين 

من الشكايات إلى الثقة التي اكتسبتها الوكالة الحضرية لدى المواطنين. كما يتبين كذلك أن الشكايات المودعة بشكل مباشر من 

طرف المواطنين أو الجمعيات، تشكل نسبة 30.60% من مجموع الشكايات التي تمت دراستها خالل هذه السنة. 

ه. لجن اختيار األرا�سي :

تكت�سي أشغال لجنة اختيار األرا�سي إلنجاز المشاريع وتقييمها أهمية بالغة في تنفيذ واحترام مقتضيات وثائق التعمير المعمول بها، 

فيما يخص تنزيل التجهيزات والمرافق العمومية المنصوص عليها في هذه الوثائق. 

وفي إطار المساعدة التقنية ملختلف المؤسسات في عمليات اختيار األرا�سي لفائدة اإلدارات العمومية والجماعات الترابية، شاركت 

مصالح الوكالة الحضرية لبني مالل خالل سنة 2018 في 43 عملية، مكنت من تعبئة رصيد عقاري فاق 99 هكتارا إلنجاز تجهيزات 

عمومية ومرافق القرب بمختلف الجماعات الترابية التابعة لنفوذ الوكالة الحضرية لبني مالل.

جدول  17 :  توزيع الشكايات حسب الموضوع والمصدر
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و. لجن دراسة التأثير على البيئة :

في إطار مواكبة أنشطة مختلف الفرقاء و التنسيق معهم، شاركت الوكالة في أشغال 44 اجتماعا للجنة المكلفة بدراسة 

التأثير على البيئة ملختلف مشاريع االستثمار المراد إنجازها.
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09
 اجملاالت القروية 

يف صلب
 اهتمام الوكالة 
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1. مجاالت قروية متنوعة 

يتميز العالم القروي، بنطاق تدخل الوكالة، بتعدد وتنوع مكوناته املجالية التي تشمل الجبل والسهل والدير والهضبة، كما 

يتميز أيضا بأهمية وازنة على مختلف األصعدة، إذ يشتمل على 53 % من ساكنة ذلك النطاق ويغطي 98 % من مساحته 

ويضم 88 % من الجماعات الترابية المكونة له. 

ومما الشك فيه، فإن التكوين واألهمية املجالية للعالم القروي، بقدر ما يسهم في تنوع وغنى المؤهالت )خزان مائي وثروة 

فالحية ومعدنية ومواقع طبيعية وتراث معماري(، بقدر ما  يطرح العديد من التحديات واإلكراهات التي تشكل عائقا أمام 

تنمية املجاالت القروية وتعقد إشكالية التخطيط والتدبير بها.

2. إشكالية التخطيط والتدبير 
تعتبر إشكالية التخطيط والتدبير بالعالم القروي موضوعا شائكا، تتطلب اإلحاطة بجميع جوانبه تفكيرا عميقا ومتأنيا. 

وقد تمكنت الوكالة، من خالل أكثر من عقدين من الممارسة، أن تكون فكرة واضحة بشأن أهم اإلشكاليات والتحديات 

التي يطرحها التخطيط والتدبير بالعالم القروي الواقع بمجال تدخلها.  و فيما يلي خالصة تركيبية ألهم هذه اإلشكاليات 

و التحديات :

محدودية آليات التخطيط في مواكبة النمو العمراني للجماعات الترابية )اقتصار التغطية على مراكز الجماعات، في   

حين تنمو التجمعات األخرى خارج الضوابط المعمول بها(؛

ضعف نسبة تطبيق وثائق التعمير التي ال تتعدى في أحسن األحوال 15 %، بسبب برمجة تفوق في الغالب االحتياجات   

الحقيقة وعدم أو ضعف تعبئة الموارد المالية لتنزيل مقتضيات وثائق التعمير وتعقد األنظمة و البنيات العقارية، ... ؛

التوسع    أنماط  وتفادي  عمومية(  مرافق  أساسية،  تجهيزات  )سكن،  للحاجيات  االستجابة  بين  المزاوجة  صعوبة   
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العمراني التي تتناقض مع استدامة الموارد الطبيعية )فالحة، ماء، غابة، ...(؛

التنامي المتزايد لظاهرة البناء العشوائي والناقص التجهيز بالمناطق القروية القريبة من المدن؛   

ارتفاع وتيرة التعمير الخطي على امتداد املحاور الطرقية، مع كل ما يستتبع ذلك من استهالك مفرط للمجال وتشتت   

للسكن وكلفة باهظة للتجهيزات األساسية؛

أي    و2011   1990 بين  ما  استهلكت  هكتارا   3.236( السقوية  الفالحية  األرا�سي  حساب  على  للبناء  المتزايد  التوسع 

بمعدل 300 هكتار سنويا، حسب دراسة أنجزها المكتب الجهوي لإلستثمار الفالحي لتادلة(؛

صعوبة اتخاذ القرار، في غياب أدوات التخطيط، بشأن طلبات رخص البناء في مناطق ذات صبغة خاصة تجب حمايتها   

)مواقع إيكولوجية ومواقع تراثية....(؛

ضعف البنيات التحتية التي ال تساير الوتيرة المتزايدة للحاجيات في ميدان السكن والبناء.  

3. مالئمة وتجويد آليات التخطيط والتدبير 
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في هذا السياق، تسعى الوكالة ألن تنخرط في سيرورة تكون مميزاتها األساسية :

التي    الجماعية  التهيئة  القروية من خالل إعادة تفعيل تصاميم  العمراني مع واقع املجاالت  التخطيط  آليات  مالئمة 

الهيكلية لالستجابة للحاجيات  تغطي كافة تراب الجماعة، عوض االقتصار على مركز أو مركزين و تبني التصاميم 

اآلنية الملحة؛

إحاطة وثائق التعمير بجميع الضمانات الالزمة لتنفيذ مقتضياتها؛  

التنصيص على إيجاد إطار قانوني مالئم لمقاربة إعادة هيكلة وتأهيل التجمعات القروية غير المنظمة؛  

إعادة مالئمة مقاربة مناطق التهيئة التدريجية باعتبارها آلية مشجعة للجماعات الترابية في تهيئة وتدبير املجال بشكل   

استباقي؛

اعتماد مقاربة تأهيل المراكز القروية الصاعدة وكذا القرى الصغيرة بالمناطق النائية، بتمكينها من البنيات التحتية؛   

والخدمات االجتماعية واالقتصادية األساسية التي من شأنها خلق ظروف عيش الئقة، قادرة على تشجيع الساكنة 

القروية على االستقرار و االنخراط في أنشطة أخرى غير الفالحة؛

تحسين جودة ووظيفية اإلطار المبني وكذا وسط عيش الساكنة القروية عن طريق أنجاز دراسات لتأهيل المراكز   

القروية الصاعدة ودراسات للتناسق المعماري، واالهتمام بالهندسة المعمارية األصيلة...؛

املجالية    التنمية  في  تساهم  الساللية كي  الجماعات  بأرا�سي  المرتبطة  العقارية  لتدبير اإلشكالية  قانوني  إطار  إيجاد 

والمشاريع العمرانية؛

 

4. تعزيز وتقوية برنامج المساعدة التقنية والهندسية  

المصادقة والتوقيع على اتفاقية الشراكة بين وزارة اعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان و سياسة المدينة ووزارة   

الداخلية والجهة و الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين بالجهة الوسطى ؛

تنزيل بنود االتفاقية فيما يخص اعداد التصاميم املجانية ؛  

حث أصحاب المشاريع على استعمال مواد البناء املحلية في عملية البناء ؛  

إبرام اتفاقية خاصة مع خلية الهيئة املحلية للمهندسين المعماريين ببني مالل بغية إنجاز تصاميم نموذجية مع مراعاة   

الخصوصيات املحلية ؛

اإلجراءات التحفيزية المقدمة للساكنة القروية ؛  

اعتماد مبدأ االجتماعات التواصلية مع جميع الجماعات الترابية بهدف تشخيص اإلشكاليات المرتبطة بقطاع التعمير   

والبناء و إيجاد الحلول المالئمة ؛
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10
اجملاالت احلضرية : 
الواقع والرهانات 
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1. شبكة حضرية بإمكانات واعدة و تحديات متباينة
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معدل مستقر على صعيد األقاليم األربعة

والتجزيء  البناء  طلبات  ملفات  ودراسة  التعمير  وثائق  وضعية  وخاصة  بالمؤسسة  الخاصة  المعطيات  من  انطالقا 

واالستثمار والدراسات المنجزة من طرف الوزارة الوصية، يتضح أن الدينامية الديمغرافية واالستثمار العمومي بالمنطقة 

شبكة  في  تجلت  التراتبية  هذه  وأزيالل.  صالح  بن  الفقيه  خريبكة،  مالل،  بني  الحضرية:  للمنظومة  تراتبية  خلق  إلى  أدى 

حضرية غير متوازنة تتميز ب :

اإلطار اإلداري للحواضر )بني مالل عاصمة للجهة(؛  

استقطاب تجهيزات كبرى )طريق السيار، الجامعة، قطب   

الصناعات الغذائية، المطار، ...( ؛

تراتبية ملفات االستثمار؛  

تراتبية ديمغرافية .  

معوقات  في  فتجلت  الحضرية  التراتبية  هذه  انعكاسات  أما 

تعميرية واضحة :

توسع حضري مضطرب ؛  

فقدان أرا�سي فالحية خصبة ؛  

انتشار السكن شبه الحضري ؛  

تعدد ظاهرة الضواحي سواء في المدن الكبرى أو المتوسطة؛  

الهشاشة اإلجتماعية.   

2. نحو جيل جديد من آليات التأهيل واإلدماج الحضري
المستقبلي  الرهان  فإن  الحضرية،  املجاالت  صعيد  على  تطرح  التي  والمتجددة  المتنوعة  والتحديات  لإلكراهات  نظرا 

يستدعي نهج مقاربة تنموية على قدر من الجرأة واإلبداع، تغني وتكمل التخطيط الحضري الكالسيكي. وهو التوجه الذي 

تسعى الوكالة الحضرية جاهدة لإلنخراط فيه، اعتمادا على بعض المباديء الكبرى التي من بين أهمها: 

في الشبكة الحضرية من أجل تنمية    التحكم 

مستدامة ؛

خلق توازن بين فرص ومؤهالت هذه الشبكة ؛  

تقوية العدالة املجالية بين مكونات الشبكة ؛  

تقوية ودعم دور المدن المتوسطة والصغرى .  

الحضرية  الوكالة  فإن  المبتغى  هذا  أجل  ومن 

ستعتمد على مجموعة من المبادرات تهم:

الحفاظ    أفق  في  المدن  مداخل  تأهيل 

جمالية  تحسين  في  والمساهمة  هويتها  على 

ووظائف النسيج الحضري؛

لالستجابة    آلية  باعتباره  الحضري  التجديد 
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للحاجيات المتجددة للساكنة الحضرية عن طريق المبادرة إلى تحسين البنيات التحتية واإلطار المبني ؛

وارتباطه    تاريخية وحضارية  قيمة  له من  لما  العتيقة،  الحضرية  األنسجة  المعماري األصيل داخل  بالتراث  اإلعتناء 

بالهوية الوطنية، وذلك عن طريق التعرف عليه وتبويبه بطريقة علمية دقيقة، حتى يتسنى وضع برامج عملية لصيانته 

وحمايته وتثمينه؛

مواكبة وتأطير المشاريع الكبرى لما لها من تأثير كبير في تنشيط عجلة االقتصاد الحضري وتوفير فرص الشغل؛  

اإلدماج الحضري لألحياء الناقصة التجهيز والمناطق ذات الصبغة الخاصة بهدف محاربة اإلقصاء والتهميش املجالي   

وتحسين وسط العيش مع استثمار إمكانات توظيف مؤهالت المناطق ذات الصبغة الخاصة في التنمية الحضرية؛

بالتأثيت    أو  الحضري  والنقل  بالسير والجوالن  المتعلقة سواء  في جوانبها  الحضرية  الوظائف  في تحسين  المساهمة 

الحضري أو بالثقافة والترفيه أو بغيرها من الوظائف الحضرية األخرى.
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 حنو ترسيخ أسس 

1 حكامة جيدة 1
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1. تدبير الموارد البشرية
التأطير والتوظيف أ . 

أي  أهداف  لتحقيق  أساسية  ثروة  باعتبارها  البشرية  الموارد  بأهمية  منها  إيمانا 

البشرية  لمواردها  معقلن  وتدبير  ترسيخ  على  الوكالة  عملت  مؤسسة، 

أساسه الثقة و الشفافية و تشجيع الكفاءات عن طريق :

الترقية الداخلية : همت 16 موظفا من مختلف الفئات ؛  

العملية    هذه  عرفت  حيث   : المسؤولية  مناصب  شغل 

احترام  في  المسؤولية  مناصب  في  أطر  ثالث  تعيين 

رقم  الحكومة  رئيس  السيد  منشور  لمقتضيات  تام 

7/2013 بتاريخ 18 جمادى الثانية 1434 

الخاص   2013 أبريل   29 ل  الموافق 

بالتعيين في مناصب المسؤولية.

الوكالة  طاقم  تطعيم  يخص  فيما  أما 

ذات  باألطر  الحضرية 

تم  التي  و  بمهامها  صلة 
بقانون  عليها  التنصيص 

فقد   2018 لسنة  اإلطار 

تم توظيف :

مهندسة معمارية ؛  

 تقنية في الهندسة المعمارية،  

تقني في الطبوغرافيا.  

مجموع  المستخدمين بالمؤسسة : 

معدل السن : 43 سنة

نسبة التأطير : 60 %

نسبة المسؤولية : 94 %

نسبة الفئة التقنية : 50 %

نسبة الفئة اإلدارية : 50 %

78

توزيع الموارد البشرية 
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هذا وتجدر اإلشارة إلى أن هذه المعطيات ال تتضمن األطر العاملة بملحقة الوكالة بخريبكة الذين لم يتم إلحاقهم بعد 

بقانون إطار المؤسسة، و سيتم العمل على إتخاذ اإلجراءات الالزمة إلدماجهم بقانون إطار  معدل خالل سنة 2019 .

ب . التكوين المستمر:
لمسايرة  ضرورية  ثقافة  اعتباره  وجب  الذي  و  بالمؤسسة،  العاملين  مهارات  و  أداء  تطوير  في  التكوين  بأهمية  منها  وعيا 

تطورات الواقع و الرفع من جودة الخدمات. فقد ارتكزت سياسة الوكالة الحضرية لبني مالل في هذا املجال على استراتيجية 

استباقية لحاجيات المستخدمين سواء من خالل املخطط الثالثي المسطر من طرف المؤسسة لسنوات 2016، 2017 

و 2018، أو السماح لبعض الموظفين بمتابعة تكوينات في مجاالت مختلفة، إضافة إلى المشاركة في دورات تكوينية من 

تنظيم الوزارة الوصية و هيئات أخرى.

ومن األنشطة المسجلة في هذا الباب على سبيل المثال، شارك أطر المؤسسة، خالل سنة 2018، في 5 دورات تكوينية. 

همت مواضيع مختلفة كما يلخص الجدول التالي :

ج . التواصل الداخلي :
التي  الركائز  أحد  باعتباره  الجديدة،  المهنية  العالقات  عليها  تبنى  التي  األعمدة  أحد  بالمؤسسة  الداخلي  التواصل  يعتبر 

تقوي الروابط بين العاملين عن طريق نشر المعلومات و تبادل األفكار، و بالتالي تنظيم و تنسيق األعمال فيما بين مكونات 

المؤسسة. و وعيا منها بأهمية التواصل بين مختلف مكوناتها في التدبير و التسيير، نهجت إدارة المؤسسة تدبيرا تشاركيا عبر :

جدول  18 : تنفيد برنامج التكوين المسطر برسم سنة 2018
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عقد اجتماعات تشاورية مع مسؤولي المؤسسة ؛  

عقد اجتماعات دورية إخبارية مع مختلف أطر المؤسسة ؛  

تتبع أنشطة المديريات لتقييم عقدة البرنامج .  

2. تحسين آليات العمل
أ . توفير الوسائل اللوجستيكية :

في إطار حرص المؤسسة على توفير أدوات و آليات العمل، و تحسين الظروف المناسبة للعاملين بها وذلك من أجل أداء 

مهامهم على أكمل وجه، و تقديم خدمات ذات جودة عالية لمترفقيها و شركائها، عملت المؤسسة على : 

اقتناء لوازم و معدات مكتبية ؛  

اقتناء برامج و معدات معلوماتية ؛  

إقليم    إضافة  بعد  الحاصل  الخصاص  لتعويض  جديدة،  سيارات   3 باقتناء  وتجديدها  السيارات،  بحظيرة  االعتناء 

خريبكة إلى مجال نفوذها الترابي ؛

صيانة مقر المؤسسة وملحقتيها.  

ب . تدبير الطلبيات العمومية :
طلبات العروض :. 

في إطار تفعيل برنامجها التوقعي برسم سنة 2018 أعلنت المؤسسة على خمس طلبات عروض أسفرت على أربع صفقات 

بمبلغ إجمالي يناهز : 1.213.224,00 درهم، وتهم :

نظافة و صيانة مقر الوكالة الحضرية و ملحقتيها لمدة 3 سنوات ؛  

اقتناء معدات معلوماتية ؛  

اقتناء برامج معلوماتية ؛  

إعداد الصور الجوية و التصاميم االرجاعية.  

سندات الطلب :. 

لتيسير  تدبير آليات العمل، أنجزت المؤسسة  30 سندا للطلب تهم :

اللوازم المكتبية و المعلوماتية ؛  

التكوين ؛  

الطباعة و النسخ ؛  

صيانة و إصالح حظيرة السيارات ؛  

صيانة المقر ؛   

و ثائق عامة .  
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3. تعزيز التواصل
 أ. تحسيس الفرقاء :

يعتبر التواصل الخارجي آلية من آليات انفتاح المؤسسة على محيطها الخارجي، في إطار مساهمتها لدعم مختلف الفرقاء 

لحسن تدبير املجال. في هذا اإلطار تم :

تنظيم دورة تحسيسية بمقر عمالة خريبكة حول الدورية المشتركة رقم 17�07 ؛  

تنظيم دورة تكوينية على مدى 5 أيام، لفائدة موظفي عمالة إقليم أزيالل؛  

المشاركة في اجتماعات و لقاءات عمل تشاورية مع مجالس الجماعات الترابية ؛  

المشاركة في الدورات العادية واإلستثنائية ملجالس الجماعات الترابية ؛  

عقد لقاءات عمل مع المهنيين و المتدخلين في القطاع ؛  

المشاركة في اللقاءات التواصلية التي تنظمها الوزارة الوصية ؛  

تنظيم أيام األبواب المفتوحة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج.  

 ب. الحضور في وسائل اإلعالم :
دأبت مصالح هذه المؤسسة منذ إحداثها، على فتح أبوابها ملختلف المنابر اإلعالمية من صحف وطنية و جهوية لتنوير 

الرأي العام املحلي و الوطني بمختلف أنشطتها. و في هذا اإلطار، شاركت المؤسسة في برنامج تلفزي بقناة ميدي 1 سات، 

كما تم إجراء عدة حوارات مع الجرائد اإللكترونية املحلية، شملت مختلف املجاالت التي تشتغل فيها المؤسسة، باإلضافة 

من  مجموعة  وإصدار  الحضرية  للوكالة  اإلداري  املجلس  أشغال  تغطية  في  اإلعالمية  المنابر  من  مجموعة  انخراط  إلى 

المقاالت غطت الحدث.

 ج. التواصل الرقمي :
الموقع  تحديث  على  األخيرة  هذه  عملت  الخارجي،  محيطها  على  انفتاحها  و  المؤسسة،  صورة  تحسين  و  تطوير  إطار  في 

اإللكتروني الخاص بها و جعله بوابة ديناميكية تقوم بدور الربط و التواصل بين اإلدارة و العموم. و يضطلع هذا الموقع 

بعرض مجموعة من المهام :

نشر وثائق التعمير المصادق عليها ؛  

تتبع تقدم أشغال دراسة الملفات ؛  

نشر مختلف النصوص القانونية ومستجداتها ؛  

نشر طلبات العروض المبرمجة ؛  

استقبال الشكايات عبر االنترنت ؛  

نشر  نتائج طلبات العروض ؛  

نشر إعالنات ونتائج عمليات التوظيف  .  
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4. تعزيز و اعتماد معايير نظم الجودة
الالزمة  واإلجراءات  التدابير  اتخاذ  في  الوكالة  شرعت  الجودة،  نظام  معايير  اعتماد  لمواصلة  المبذولة،  الجهود  إطار  في 

لإلنتقال و الحصول على شهادة الجودة ISO 9001 نسخة 2015 خالل سنة 2019.

5. اإلفتحاص الداخلي ومراقبة التسيير
مقتضيات  تنفيذ  إطار  في  و  الدولة،  مؤسسات  تدعيم  في  أساسية  ركيزة  جعلها  و  الجيدة،  الحكامة  مبادئ  تبني  إطار  في 
التي تشكل مقاربة أكثر واقعية تعزز  الميثاق المغربي للممارسات الجيدة للحكامة، واصلت المؤسسة تحسين الحكامة 

قيم الشفافية والتواصل.

و في هذا الصدد، ستشرع الوكالة الحضرية لبني مالل خالل سنة 2019 في اتخاذ جميع التدابير للعمل على تنزيل آليات 

اإلفتحاص الداخلي و مراقبة التسيير، إيمانا منها بجدوى هذه العملية في تطوير عمل المؤسسة بما يضمن مواصلة تحسين 

الحكامة بها.
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1 التقرير املايل  2
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1. ميزانية 2018 

الميزانية المتوقعة برسم سنة 2018: 58.269.805,08 درهم

إعانات التسيير :  19 مليون درهم )نسبة التحصيل 100 %(؛  

إعانة اإلستثمار :  5,220 مليون درهم )نسبة التحصيل 0,00 %(؛  

:  5,540 مليون درهم )نسبة التحصيل 152 %( ؛   مداخيل ذاتية  

الباقي استخالصه: 1,220 مليون درهم )نسبة التحصيل 0,00 %(.  

الميزانية الحقيقية المعتمدة برسم سنة 2018: 54.702.246,52 درهم

: 19 مليون درهم؛   إعانات التسيير  

: 0,00 % ؛   إعانة اإلستثمار  

: أكثر من 8,412 مليون درهم؛   مداخيل ذاتية  

الباقي استخالصه: 0,00 مليون درهم.  

وبهذا تشكل الميزانية المعتمدة 94 % من الميزانية المرتقبة.

جدول  19 : الميزانية المتوقعة برسم سنة 2018

توزيع ميزانية الوكالة الحضرية لبني مالل برسم سنة 2018
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2.  تنفيذ الميزانية 
أ. مصاريف التسيير:

سنة  برسم  التسيير  لمصاريف  المرصود  المبلغ 

2018 هو 31.629.075.33 درهم مقسم كما يلي: 

30.183.963,42 درهما نفقات التسيير برسم سنة 2018؛ 

1.445.111,91 درهما كباقي لألداء إلى غاية 31/12/2017؛

قدره  ما   2018 لسنة  التسيير  يخص  فيما  اإللتزامات  وبلغت 

24.470.369.49  درهما، أي بنسبة إنجاز وصلت إلى 81%، مفصلة 

حسب مختلف الفصول على النحو التالي:

ب. مصاريف االستثمار :
بلغ مجموع االعتماد المفتوح لالستثمار ما قدره 10.127.900,00 درهم موزع كما يلي: 

: 5.822.900,00 درهم،   األصول الثابتة المعنوية 

: 1.865.000,00 درهم،   األصول الثابتة المادية 

: 2.440.000,00 درهم،   اعتماد غير مبرمج 

األصول الثابتة المعنوية:. 

 5.822.900,00 قدره  ما   2018 سنة  برسم  المفتوح  االعتماد  بلغ 

ببرنامج  خاص  درهم،   3.072.900,00 قدره  مبلغ  ذلك  في  بما  درهم، 

المساعدة التقنية والمعمارية بالعالم القروي أي بنسبة 53 %، الذي 

لم يتم استغالله برسم هذه السنة. 

نسبة  فإن  درهم،   731.280,00 قدره  بما  فقط  االلتزام  تم  أنه  وبما 

بالعالم  والمعمارية  التقنية  المساعدة  مبلغ  احتساب  دون  اإلنجاز 

القروي ستصبح 27 %. 

مكونات ميزانية التسيير

جدول  20 : حصيلة تنفيذ ميزانية التسيير  خالل سنة 2018

مكونات ميزانية االستثمار
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وهذه  اإللتزامات تخص إنجاز الصور الجوية و التصاميم اإلرجاعية واقتناء برامج معلوماتية. وتعزى هذه النسبة إلى نتائج 

بعض الصفقات التي كانت بدون جدوى وكذا تأجيل برمجة دراستين متعلقتين بتصميمي التهيئة لمركزي عين قيشر وأيت 

بوولي لعدم توفر الوثائق المرجعية الضرورية إلعداد هذه الوثائق.

األصول الثابتة المادية :. 

فيما يخص هذا البند، فقد تم االلتزام بما قدره 1.063.716,00 درهم من أصل االعتماد المفتوح البالغ 1.865.000,00 

درهم أي بنسبة إنجاز بلغت 57%.

ج. الباقي لألداء 

الباقي أداؤه المتراكم إلى غاية نهاية 2017: 33.641.574,05 درهم؛  

الباقي أداؤه المدون بميزانية 2018: 17.957.941,66 درهم؛  

: 1.445.111,91 درهم )تم أداء مبلغ   1.338.866,47 درهم(؛ + الباقي أداؤه لالستغالل  

: 16.512.829,75 درهم )تم أداء مبلغ 8.126.501,10  درهم( + الباقي أداؤه لالستثمار 

جدول  21 : حصيلة تنفيذ ميزانية التجهيز خالل سنة 2018

جدول  22 : الباقي لألداء إلى غاية 31/12/2017
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هذا وستعمل المؤسسة خالل سنة 2019 على مضاعفة الجهود من أجل تصفية 80 % من الباقي لألداء المقدر حتى نهاية 

سنة 2018 ب 24.693.222,00 درهما.

د. الباقي استخالصه 
جدول  23 : الباقي استخالصه 
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1. برنامج العمل التوقعي 2021�2019:
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2. مشروع الميزانية الثالثية 2019 � 2021

لقد نص القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية، الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2016، على برمجة ميزانية ثالثية مبنية على برامج 

وأهداف بغية ضمان استدامة العمل وتحقيق أهداف فعالة و مؤشرات لتقييم النتائج املحققة.

جدول  24 : مشروع الميزانية الثالثية 2019 � 2021
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3. برنامج عمل 2019:
أ. تخطيط مجالي واستشرافي:

أ.1. التخطيط والتأهيل املجالي 

أ.1.أ. وثائق التعمير

التنمية  لمبادئ  ومراعاتها  جودتها  على  الحرص  مع  التعمير  بوثائق  التغطية  ميدان  في  الجهود  مواصلة  المتوقع  من 

المستدامة، وذلك عن طريق :

مواصلة إنجاز 51 وثيقة للتعمير، منها مخططان لتوجيه التهيئة العمرانية و42 تصميما للتهيئة و07 تصاميم لتنمية الكتل 

العمرانية القروية، فيما يلي بيانها حسب النوع واإلقليم:

العمل على إيصال 22 وثيقة إلى مرحلة المصادقة، كما هو مبين أدناه :

جدول  25 : وثائق التعمير التي ستواصل إنجازها خالل 2019 

جدول  26 : وثائق التعمير المتوقع المصادقة عليها خالل 2019 
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إعطاء اإلنطالقة للشروع في إنجاز 6 وثائق تعمير جديدة، ويتعلق األمر بما يلي:  *

تصميم تهيئة مركز فم الجمعة )إقليم أزيالل(  

تصميم تهيئة مركز عين قيشر )إقليم خريبكة(   

مراجعة تصميم تهيئة مركز حد بومو�سى )إقليم الفقيه بن صالح(  

تصميما تنمية الكتلتين العمرانيتين القرويتين آليت بوولي )إقليم أزيالل( وبوتفردة )إقليم بني مالل(  

تصميم تنمية الكتلة العمرانية القروية لبني شكدال )إقليم الفقيه بن صالح( .  

ولإلشارة فإنه بإنجاز تصاميم مراكز عين قيشر وآيت بوولي وبوتفردة، ستصبح جميع مراكز الجماعات الترابية الواقعة 

بمجال تدخل الوكالة متوفرة على التغطية بوثائق التعمير.

أ.1.ب. دراسات إعادة هيكلة السكن غير الالئق:

مواصلة إنجاز 16 دراسة، موزعة على الجماعات الترابية التالية:  *

6 بالجماعة الترابية ألزيالل )إقليم أزيالل(  

4 بالجماعة الترابية لدمنات )إقليم أزيالل(  

5 بالجماعة الترابية لسيدي حمادي )إقليم الفقيه بن صالح(  

1 بالجماعة الترابية لبني عياط )إقليم أزيالل(  

إحالة 11 دراسة على الموافقة النهائية:  *

6 بالجماعة الترابية ألزيالل )إقليم أزيالل(   

4 بالجماعة الترابية لدمنات )إقليم أزيالل(  

1 بالجماعة الترابية لبني عياط )إقليم أزيالل(  

برمجة 11 دراسة جديدة:  *

6 بالجماعة الترابية ألفورار )إقليم أزيالل(  

5 بالجماعة الترابية للكريفات )إقليم الفقيه بن صالح(  

والتصاميم  الهيكلة  إعادة  دراسات  إنجاز  تكثيف  المتوقع  من  فإنه  األولية،  البرمجة  هذه  جانب  إلى  أنه  اإلشارة  وتجدر 

الهيكلية في إطار تفعيل المساعدة التقنية المعمارية بالعالم القروي. 

أ.2. الدراسات اإلستشرافية :

برمجة دراسة إنجاز مخطط توجيه التهيئة العمرانية لدير بني مالل؛  *

الشروع في إنجاز ميثاق الهندسة المعمارية لمدينة خريبكة ؛  *

الشروع في إنجاز ميثاق الهندسة المعمارية للمدينة العتيقة ألبي الجعد ؛  *

المشاركة في تتبع أنجاز 3 خرائط للقابلية للتعمير تشرف الوزارة الوصية على إنجازها، وتهم التجمعات الحضرية لكل   *

من بني مالل وخريبكة/اوالد عبدون وأزيالل؛

إنجاز 3 مشاريع حضرية تهم المداخل الرئيسية للتجمع الحضري خريبكة/أوالد عبدون؛  *

إعطاء اإلنطالقة إلنجاز دراسة تهيئة الموقع الطبيعي إلمي نفري الواقع بالجماعة الترابية لتفني بإقليم أزيالل.  *
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أ.3. دراسات خاصة 

تقييم مشاريع اإلستثناء *

تقييم تنفيذ وثائق التعمير *

ب. يقظة مجالية وضبط وتوفير المعلومة الترابية :
ب.1. الصور الجوية، والتصاميم اإلسترجاعية 

خالل سنة 2019،  ستقوم مصالح الوكالة الحضرية لبني مالل بتتبع تنفيذ الصفقة رقم 04/2018 المتعلقة بالتغطية بالصور 

الجوية وكذا التصاميم اإلسترجاعية لتسعة مراكز ودواوير بالجماعات الترابية التابعة لنفوذها بمساحة تقدر ب 7.506 هكتارات. 

ومن أجل محاربة السكن العشوائي، ستعمل المؤسسة ابتداء من هذه السنة بمعية الشركاء على دراسة إمكانية تتبع وتيرة  

بناء هذا النوع من السكن في إطار اتفاقية للشراكة مع المركز الملكي لإلستشعار البعد الفضائي.

ب.2. خرائط القابلية للتعمير 

ستعمل المؤسسة خالل هذه السنة بمعية مديرية التعمير على تتبع الدراسات المتعلقة بإنجاز خرائط القابلية للتعمير 

لكل من مجال خريبكة-أوالد عبدون، مدينة بني مالل ومدينة أزيالل.

ب.3. الشروع في إعداد قاعدة بيانات رقمية 

تتوفر جهة بني مالل-خنيفرة على مناطق فالحية ذات مردودية جد مهمة خاصة المدار السقوي لسهل تادلة. ومن أجل 

حماية هذا املجال سيتم الشروع في إنجاز قاعدة بيانات رقمية تضم كافة المعطيات املجالية التي من شأنها المساهمة في 

تخطيط وتدبير هذا املجال بشكل دقيق لضبط توسع التجمعات القروية داخله والحفاظ على األرا�سي الفالحية. وفي هذا 

الباب، يرتقب أن تقوم الوكالة الحضرية بإحصاء وتحديد مجالي لهذه التجمعات بمعية كل الفرقاء المعنيين من سلطات 

إقليمية ومحلية وجماعات ترابية إضافة إلى المكتب الجهوي لإلستثمار الفالحي والمديرية الجهوية للفالحة. هذا وسيشكل 

إعداد قاعدة البيانات الرقمية أداة ناجعة للوصول إلى تخطيط مجالي يحافظ على خصوصيات هذا املجال و يساعد على 

التحكم في انتشار التجمعات السكنية.

ب.4. رقمنة وثائق التعمير المصادق عليها

تعتبر عصرنة المؤسسات العمومية وضمان الحق في الوصول إلى المعلومة إحدى األوراش الكبرى التي تبنتها بالدنا من 

أجل النهوض بالخدمة العمومية. في هذا اإلطار انخرطت الوكالة الحضرية في مشاريع هدفها تعميم المعطيات التعميرية 

كإنجاز نظام المعلومات الجغرافية. هذا األخير الذي سيتجسد من خالل بوابة إلكترونية توفر عدة معطيات مجالية أهمها 

وثائق التعمير. وكخطوة أولى، سيتم العمل خالل هذه السنة على رقمنة مجموعة من الوثائق التعميرية الجاري بها العمل 

والتي تعرف ارتفاعا متزايدا في طلبات مذكرات المعلومات التعميرية.

ج. تنزيل برنامج المساعدة التقنية والمعمارية بالعالم القروي 
إنجاز  ببني مالل قصد  المعماريين  للمهندسين  الهيئة املحلية  اتفاقية شراكة خاصة مع خلية  إبرام  في هذا اإلطار سيتم 

ومواثيق  التدريجية  التهيئة  مناطق  وتصاميم  التجهيز  الناقصة  لألحياء  الهيكلة  إعادة  وتصاميم  املجانية  البناء  تصاميم 

الهندسة المعمارية.
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د. التدبير الحضري :
االستمرار في المواكبة والمصاحبة لجميع المتدخلين في ميداني التعمير والبناء لتحقيق األهداف المتوخاة من دراسة 

الملفات المتعلقة بالمساعدة التقنية المعمارية بالعالم القروي؛

االستمرار بالعمل بمبادئ التبسيط والمرونة في دراسة ملفات طلبات رخص بناء المشاريع الكبرى والصغرى بهدف   

تشجيع االستثمار؛

مواصلة العمل بالمقاربة المتمثلة في إعداد املحاضر التدبيرية لمعالجة اإلشكاليات التي لها طابع استعجالي بالمناطق   

التي تعرف ضغطا عمرانيا الغير مغطاة بوثائق التعمير؛

مواصلة تطوير آليات التنسيق والتواصل عبر االنترنيت والخدمات اإللكترونية )برامج التدبير الالمادي(؛  

مواصلة العمل بالدراسة القبلية لملفات طلبات رخص البناء والتجزيء والتقسيمات العقارية؛  

االستمرار في عملية مراقبة أوراش البناء.  

ه. تعزيز الحكامة و التواصل 

ستعمل المؤسسة خالل سنة 2019 على مواصلة تعزيز الحكامة الجيدة عبر تكريس قيم الشفافية والنزاهة والتواصل

 و تحسيس الموظفين بأهمية هذا الموضوع من خالل:

إرساء قواعد التدقيق والمراقبة الداخلية؛  

تكريس مبدأ الشفافية في الطلبيات العمومية؛  

التوظيف والتحفيز؛  

االستمرار في تجويد الخدمات.  

ه.1. التواصل والتحسيس والتأطير التقني و القانوني للفرقاء 

في إطار مواصلة المؤسسة النفتاحها على محيطها الخارجي، ووعيا منها بأهمية التواصل مع الفرقاء، ستعمل هذه األخيرة 

المرتبطة  القضايا  ومختلف  التعمير  قطاع  تخص  تكوينية  دورات  عقد  عبر  وتأطيرهم  الفرقاء  تحسيس  مواصلة  على 

بالمستجدات القانونية.

ه.2. التدبير الالمادي

المشاريع  من  مجموعة  إعداد  برمجة  مالل  لبني  الحضرية  الوكالة  مصالح  باشرت  اإللكترونية،  اإلدارة  ومواكبة  تحديث  إطار  في 

قصد و مواكبة عملية تنزيل ميكانيزمات اإلدارة اإللكترونية الحديثة على أرض الواقع، وذلك عن طريق تبني مجموعة من الخدمات 

الالمادية عبر بوابتها الجغرافية والتي تهدف إلى تحقيق النجاعة اإلدارية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة ملختلف المتدخلين، 

والرامية إلى و vإرساء أسس الحكامة الترابية وتطوير اإلدارة.

و كمرحلة أولى سيتم :

 إعطاء اإلنطالقة لرقمنة وثائق التعمير المصادق عليها ؛  

التدبير اإللكتروني للوثائق اإلدارية )GED( ؛  

التدبير الالمادي لبطاقة المعلومات ؛  

التدبير الالمادي لطلبات رخص البناء .  
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ه.3. اإلنتقال إلى نظام الجودة 9001 نسخة 2015

في إطار تحسين جودة عمل المؤسسة، من المنتظر خالل هذه السنة، االنتقال إلى نظام الجودة إيزو 9001 نسخة 2015.

ه.4. مواصلة تفعيل برنامج التكوين المستمر

وعيا منها بأهمية و دور التكوين المستمر في الرفع من قدرات الموظفين، ستعمل هذه المؤسسة، خالل سنة 2019، على مواصلة 

تفعيل التكوين المستمر عبر طلبيات عمومية أو إبرام إتفاقية شراكة مع الهيئات املختصة في هذا الميدان عمومية كانت أو خاصة.

4. مشروع ميزانية 2019

لقد تمت برمجة الميزانية المتوقعة برسم 2019 وفق التسمية الجديدة للميزانية وتطبيقا للقانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق 

بالقانون المالي المبني على البرامج واألهداف والنتائج.

جدول  27 : مشروع ميزانية الوكالة برسم سنة 2019 
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تنفيذ  حصيلة 
1التوصيات  4
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تمت، خالل انعقاد املجلس اإلداري للوكالة الحضرية لبني مالل في دورته الثامنة عشرة بتاريخ 

تنفيذ مضامينها،  أجل  التوصيات، ومن  المصادقة على مجموعة من   ،2018 أبريل   6

عملت الوكالة الحضرية لبني مالل على اتخاذ مجموعة من اإلجراءات العملية، 

يمكن عرضها على الشكل التالي:
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