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« )٠٠٠أمــا البعــد الثالــث ،فيتعلــق بالتنزيــل الفعلــي للنمــوذج التنمــوي ،وإطــاق
مجموعــة متكاملــة مــن المشــاريع واإلصالحــات مــن الجيــل الجديــد.
وإننــا نتطلــع أن تشــكل هــذه الواليــة التشــريعية ،منطلقــا لهــذا المســار اإلرادي
والطمــوح ،الــذي يجســد الــذكاء الجماعــي للمغاربــة.
وهنــا يجــب التذكيــر ،بــأن النمــوذج التنمــوي ليــس مخططــا للتنميــة ،بمفهومــه
التقليــدي الجامــد ،وإنمــا هــو إطــار عــام ،مفتــوح للعمــل ،يضــع ضوابــط جديــدة،
ويفتــح آفاقــا واســعة أمــام الجميــع.
ويشــكل «الميثــاق الوطنــي مــن أجــل التنميــة» ،آليــة هامــة لتنزيــل هــذا النمــوذج؛
باعتبــاره التزامــا وطنيــا أمامنــا ،وأمــام المغاربــة».
مقتطــف مــن الخطــاب الســامي الــذي وجهــه صاحــب الجاللــة الملــك محمــد
الســادس نصــره هللا وأيــده بمناســبة افتتــاح الــدورة األولــى مــن الســنة
التشــريعية األولــى مــن الواليــة الحاديــة عشــرة بتاريــخ  08أكتوبــر .2021
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علــى مــدى  24ســنة مــن الوجــود ،تمكنــت

ومسلســل الالتمركــز وكــذا النمــوذج التنمــوي

الوكالــة الحضريــة لطنجــة مــن مراكمــة تجــارب

الجديــد ،والتــي أعطــى انطالقتهــا صاحــب

متميــزة فــي تهيئــة وتســيير مجال تدخلهــا ،ومن

الجاللــة الملــك محمــد الســادس نصــره هللا

تســخير جميــع إمكانياتهــا الســتثمار المؤهــات

وأيــده .فهــي إذن مدعــوة ،مــن جهــة ،إلــى التوجــه

المجاليــة لنفوذهــا الترابــي وتجــاوز المعيقــات

إلــى تمركــز جديــد علــى المســتوى الجهــوي وإلــى

التــي تعتــرض الســير قدمــا علــى درب التنميــة

االنتقــال إلــى مهــن حديثــة محورهــا التخطيــط

المندمجــة والمســتدامة ،ممــا أهلهــا إلــى أن

االســتراتيجي واالستشــراف والتحــول الرقمــي،

تصبــح واحــدة مــن الركائــز األساســية فــي

ومــن جهــة أخــرى ،إلــى تبنــي حكامــة إداريــة

هندســة المجــال والخبــرة الترابيــة.

تعتمــد علــى التكنولوجيــات ووســائل االتصــال

وبالرغــم مــن هــذه النتائــج االيجابيــة ،تبقــى

العصريــة وعلــى التقاريــر والتشــخيص والتقييم

الوكالــة الحضريــة لطنجــة ،كمثيالتهــا مــن

عبــر مؤشــرات فعالــة للتتبــع والنجاعــة.

الــوكاالت الحضريــة بالمغــرب ،ملزمــة برفــع

وفــي ســبيل تحقيــق التحــول المنشــود والوفــاء

التحديــات الحاليــة والمســتقبلية المرتبطــة

بــكل االلتزامــات والعهــود ،تعتمــد وكالتنــا

بالمجــال وبمصاحبــة اإلصالحــات البنيوية اآلنية

كمؤسســة مواطنــة ومســؤولة علــى احتــرام

المتعلقــة بتنزيــل ورش الجهويــة الموســعة

محــاور األهــداف االســتراتيجية التاليــة :

المحور األول :
التقيــد باإللتزامــات الوطنيــة واالســتجابة للمســتجدات المؤسســاتية والتشــريعية ولتوجهــات
السياســات العموميــة فــي ميــدان التعميــر وكــذا لخصوصيــات مجــال التدخــل وانتظــارات الفرقــاء
المحلييــن.

المحور الثاني :
إنعــاش تنميــة مجــال «طنجــة الكبــرى» عــن طريــق تنفيــذ برنامــج عمــل واقعــي وطمــوح فــي آن واحــد،
مــع وضــع مرتكــزات لتعميــر مــرن وعمالتــي يأخــذ بعيــن االعتبــار البعــد البيئــي ومتطلبــات الجــودة
والســامة واالســتدامة .

المحور الثالث :
المساهمة في تحقيق االنصاف والعدالة المجالية واالجتماعية من خالل تقليص الفوارق وضمان
السكن الالئق وتثمين الجودة المعمارية والمشهدية ورد االعتبار للمدن العتيقة والتراث.

المحور الرابع:
المشــاركة فــي اقتصــاد تنافســي خالــق لفــرص الشــغل عــن طريــق دعــم االســتثمار وتحســين حكامــة
وجــودة التخطيــط والتدبيــر المجالييــن وتعزيــز تنافســية المجــاالت الترابيــة ودعــم تنميــة الوســط
القــروي وتقويــة جاذبيتــه االقتصاديــة.
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المحور الخامس:
اإلســهام فــي تحســين الحكامــة الترابيــة ،خدمــة للمواطــن ،عبر دعم التقائيــة التدخالت العمومية على
الصعيــد الترابــي وتحســين جــودة الخدمــات المقدمــة وتبســيط المســاطر وضبــط اآلجــال وتعزيــز
اإلطــار القانونــي وتعميــم الرقمنــة ،مــع تعزيــز سياســة القــرب مــن المرتفــق مــن خــال اإلنصــات إليــه
وتوجيهــه وتلبيــة احتياجاتــه بصفــة مســتمرة.

المحور السادس :
تمتيــن خبــرات رأس المــال البشــري للوكالــة الحضريــة مــن خــال تطويــر ثقافــة الحكامــة الجيــدة
واالســتفادة مــن الممارســات الرشــيدة واســتثمار المكتســبات واالنجــازات المميــزة والتجــارب التــي
راكمتهــا المؤسســة فــي جميــع مجــاالت تدخلهــا.

أيضا وفي خضم التحوالت الكبرى التي تعرفها

يتطلــب عمــل جميــع الفاعليــن المحلييــن علــى

المجــاالت الحضريــة والقرويــة التابعــة لنفــوذ

تدعيــم واســتثمار المكتســبات المتراكمــة مــن

هــذه المؤسســة وكــذا التحديــات التــي تطرحهــا

جهــة ومضاعفــة الجهــود المبذولــة لمواجهــة

المجــاالت المذكــورة باعتبارهــا مكانــا للعيــش

اإلكراهــات المطروحــة وتــدارك الخصــاص

ومصــدرا للشــغل وموروثــا تاريخيــا ومعماريــا

الحاصــل مــن جهــة أخــرى.

وثقافيــا لألجيــال المقبلــة ،أصبــح مــن الضــروري

فــي هــذا الصــدد ،ال بــد مــن اإلشــارة أن الوكالــة

إعــادة صياغــة المنظومــة القانونيــة المؤطــرة

الحضريــة لطنجــة تســهر بتنســيق وتعــاون مــع

لعمليتــي التخطيــط والتدبيــر المجالــي بغيــة

فرقائها على المســاهمة الفعلية والمســتمرة

إيجــاد التوازنــات المطلوبــة مــا بيــن االحتياجــات

فــي المشــاريع الهادفــة إلــى تحقيــق جاذبيــة

المتزايــدة علــى الفضــاءات المجاليــة المهيئــة

وانســجام مجــال تدخلهــا ،حيــث ترتكــز فــي مــا

واالمكانــات المحــدودة المتاحــة.

تســعى إلــى تحقيقــه مــن أهــداف اســتراتيجية

هــذا وتفعيــا للنمــوذج التنمــوي الجديــد الــذي

علــى خمــس دعامــات ومرتكــزات رئيســية :

يضــع النهــوض بظــروف عيــش العنصــر

-تبنــي تخطيــط اســتراتيجي مســتدام مــن خــال

البشــري ضمــن أولوياتــه ،فإننــا لــن نجــد ســبيال

التأســيس لجيــل جديــد مــن وثائــق التعميــر

لذلــك إال مــن خــال انتــاج مجــاالت كفيلــة بتوفيــر

يعتمــد مبــدأ التعميــر المســتدام ويأخــذ بعيــن

جميــع متطلبــات العيــش الكريــم للســاكنة.

االعتبــار حمايــة المــوارد الطبيعيــة والمواقــع

ويبقــى الوصــول إلــى هذا المبتغــى رهينا بتكامل

الحساســة ،ويشــجع علــى التمــازج االجتماعــي

وانســجام وتالقــي السياســات العموميــة علــى
المستويين المركزي والجهوي .كما أن تحقيق
التــوازن واالنســجام المجالييــن أصبــح اليــوم
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وتنــوع العــرض ويضمــن اندمــاج المجــاالت

الترابيــة وتطويــر الخدمــات الرقميــة عــن بعــد.

الترابيــة مــن خــال اعتمــاد مقاربة جديــدة تتناول

إن الوكالــة الحضريــة لطنجــة ،وبالنظــر

مواضيــع نوعيــة وخاصــة؛

لخصوصيــات وأهميــة مجــال تدخلهــا ،تواجــه

-الرفــع مــن صمــود المجــال عبــر تمكيــن هــذا

صعوبــات عديــدة ومعقــدة تتناولهــا بالجديــة

األخيــر مــن خرائــط قابليــة التعميــر التــي يجــب

والتعقــل الالزميــن مــن جهــة ،وتســتخلص

االعتمــاد عليهــا كوثائــق مرجعيــة تأخــذ بعيــن

مــن التعامــل معهــا الــدروس الكفيلــة بوضــع

االعتبــار القــدرة علــى التحمــل والتكيــف مــع

تصــورات واضحــة لإلجــراءات التصحيحيــة

المخاطــر والكــوارث الطبيعيــة المحتملــة؛

الواجــب تبنيهــا فــي أفــق تطويــر وتجويــد

-تفعيــل مناهــج جديــدة للمقاربــة تعتمــد علــى

المنجــزات مــن جهــة أخــرى.

تثميــن وترســيخ مبــدأ التنســيق مــع كافــة

وســيرا علــى دأبهــا فــي اســتلهام اختياراتهــا

الشــركاء المحلييــن وتولــي العنايــة الالزمــة

االســتراتيجية مــن توجهــات الخطــب الملكيــة

لألبعــاد االجتماعيــة واالقتصاديــة والمعماريــة

الســامية ،فــإن هــذه الوكالــة لعلــى اقتنــاع تــام

وتلــك المتعلقــة بجــودة وجماليــة المشــهد

بضــرورة تقويــة وتدعيــم االنخــراط فــي محيطها

العمرانــي؛

العــام بــكل مســتوياته من أجــل توجيه تدخالتها

-المســاهمة الفعالــة فــي إعــداد وانجــاز

صــوب االشــكاليات التنمويــة الملحــة بشــكل

المشــاريع والبرامــج الهادفــة الــى تحقيــق

يراعــي خصوصيــات نطــاق تدخلهــا باعتبــاره

نمــو عمرانــي منســجم ومتــوازن (األقطــاب

مجــاال يوفــر فرصــا كثيــرة وامكانيــات كبيــرة علــى

العمرانيــة الجديــدة )...؛

مســتوى االســتثمار فــي قطاعــات مختلفــة

-تحقيــق التصــور الوطنــي الــذي ينشــد التحــول

أهمهــا الصناعــة والســياحة.

الرقمــي فــي إطــار مسلســل رقمنــة المجــاالت

«إننــا فــي الوكالــة الحضريــة لطنجــة نؤمــن إيمانــا راســخا أن تحقيــق هــذه
المقاصــد ال يمكــن أن يأتــي إال عــن طريــق القــدرة علــى الخلــق واالبــداع والرؤيــة
االستشــرافية للمســتقبل واالنصــات لنبــض المجــال واســتنهاض قدراتــه
الذاتيــة والعمــل جنبــا لجنــب مــع الفرقــاء لمواجهــة التحديــات الحقيقيــة
إلشكاالت التنمية الحضرية والقروية على حد سواء في إطار من االستدامة
والقــدرة علــى مواجهــة األزمــات».
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تلعــب الوكالــة الحضريــة لطنجــة دورا مهمــا

التغيــرات الكبــرى التــي تعرفهــا البــاد وخاصــة

كشــريك متميــز للجماعــات الترابيــة وفاعــل

بنــاء صــرح الجهويــة المتقدمــة ،فــإن الوكالــة

أساســي فــي التنميــة الجهويــة والمحلية ،بحيث

الحضريــة ورغبــة منهــا فــي المســاهمة الفعالة

تحــرص فــي إطــار تدخلهــا فــي منطقــة تتميــز

والناجعــة فــي بنــاء ركائــز هــذا الصــرح ،انخرطــت

بغنــى ثراتهــا العمرانــي والمعمــاري والثقافــي

بــكل جديــة فــي تتبــع التحــوالت االقتصاديــة

واالجتماعــي وتنــوع خصائصهــا الطبيعيــة

واالجتماعيــة والعمرانيــة التــي يعرفهــا المجــال

وبشســاعة مكونهــا القــروي ،علــى تقويــة

الترابــي الخاضــع لنفوذهــا ،وذلــك عبــر توفيــر

جاذبيــة هــذا المجــال ،مــن خــال تشــخيصه

اآلليــات المســاعدة علــى تنميتــه واالجــراءات

وتأطيــر ديناميكيــة ووثيرة نمــوه ومحاولة تقوية

المصاحبــة لدعــم تنفيــد مختلــف المشــاريع

مؤهالتــه وتصحيــح االختــاالت التــي تشــوبه

التنمويــة ،وعلــى الخصــوص تلــك المتعلقــة

فــي إطــار مــن التنســيق والتشــاور مــع مختلــف

بإعــداد وثائــق التعميــر والدراســات المجاليــة

الفرقــاء ،وذلــك عبــر رفع مجموعة مــن الرهانات

التــي مــن شــأنها وضــع أرضيــة تشــجع علــى

والتحديــات المتمثلــة أساســا فــي التفاوتــات

تنافســية الجهــة واســتقطاب االســتثمار،

المســجلة فــي وثيــرة التنميــة بيــن المكونــات

وبالمصاحبة القبلية للمستثمرين في القطاع،

المجاليــة ،واســتفحال ظاهــرة الســكن الناقص

وكذلــك بدعــم الجماعــات الترابيــة ســواء مــن

التجهيــز ،وإشــكاليات المجــال القــروي علــى

حيــث دراســة مختلــف الملفــات المعروضــة

مســتوى التخطيــط والتدبيــر.

علــى أنظارهــا أو مــن حيــث تأهيــل مجاالتهــا.

وترتكــز طــرق تدبيــر المجــال لهــذه المؤسســة

إن الحكامــة الجيــدة والتدبيــر اإلداري الحديــث

علــى مجموعــة مــن المرجعيــات األساســية

لمؤسســة بحجــم ومهــام الوكالــة الحضريــة

المؤطــرة ذات األبعــاد الدوليــة والوطنيــة

لطنجــة يقتضيــان ممــا الشــك فيــه وقفــة

والجهويــة والمحليــة ،والتي أرســت في مجملها

تأمــل لتقييــم المنجــزات ورصــد مكامــن

التوجهــات العامــة لسياســة واســتراتيجية

الضعــف والقــوة وتحديــد األهــداف والتوجهــات

عملهــا مــن خــال تبنــي مقاربــة استشــرافية

المســتقبلية بغيــة تحســين وتطويــر األداء

تــروم توحيــد الــرؤى بيــن مختلــف المتدخليــن فــي

وجعلــه أكثــر نجاعــة وفعاليــة .وعليــه ،يشــكل

القطــاع مــن ســلطات محليــة ومؤسســات

انعقــاد المجلــس اإلداري للوكالــة الحضريــة

عموميــة وجماعــات ترابيــة ومهنيــي القطــاع.

لطنجــة ،فــي دورتــه العشــرين ،موعــدا لعــرض

انطالقــا مــن هــذا اإلطــار وانســجاما مــع

أهــم إنجــازات هــذه المؤسســة خــال الثــاث
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الســنوات الفارطــة وأبــرز تطلعاتهــا برســم

بــادرت الوكالــة الحضريــة لطنجــة إلــى تنفيــد

الثــاث ســنوات القادمــة ،ولتقييــم عملهــا عــن

برنامــج عملهــا التوقعــي بالرغــم مــن الظــروف

طريــق اإلصغــاء للمالحظــات واالقتراحــات

االســتثنائية التــي مــرت بهــا فــي ظــل تداعيــات

البنــاءة ألعضــاء المجلــس الموقريــن .كمــا أن

جائحــة الكوفيــد  .19وقــد ســاهمت هــذه

هــذا اللقــاء يمثــل فرصــة للوقــوف علــى مــدى

الظرفيــة فــي تعزيــز الوعــي بأهميــة الــدور الــذي

انخراطهــا فــي ترجمــة التعليمــات المولويــة

يلعبــه قطــاع التعميــر حيث وجدت هــذه الوكالة

الســامية وتوجهــات الحكومــة والــوزارة الوصيــة

نفســها ملزمــة بمواصلة نشــاطها مــع ضرورة

المرتبطــة بهــا ،والمتمثلــة أساســا في اإلســراع

تكييــف آلياتهــا وفقــا لخطــة عمــل تــم إنجازهــا

بالتطبيــق الجيــد والكامــل لــأوراش الوطنيــة

فــور االعــان عــن الحجــر الصحــي فــي المملكــة.

الكبــرى التــي تــم اطالقهــا والراميــة الــى نجاعــة

وبالرغــم مــن التدابيــر المتخــذة علــى المســتوى

وتقــارب السياســات العموميــة ،والحــد مــن

الوطنــي والمحلــي ،فقــد تأثــر قطاعــي التعميــر

الفــوارق االجتماعيــة والتفاوتــات المجاليــة،

واإلســكان كغيرهمــا مــن القطاعــات الحيويــة

وتحســين منــاخ األعمــال وتشــجيع االســتثمار

مــن تبعــات األزمــة ،األمــر الــذي ترتــب عنــه

المؤطــر والمقنــن والهــادف الــى خلــق الثــروات،

اتخــاد مجموعــة مــن االجــراءات التــي ســمحت

وترســيخ مبــدئ اإلدارة المواطنــة مــن خــال

بالتكيــف مــع الوضعيــة ومكنــت مــن إعطــاء

االنفتــاح علــى المواطنيــن والتقــرب مــن

دفعــة جديــدة لمختلــف العمليــات واألنشــطة

حاجياتهــم ومتطلباتهــم وتكريــس الحكامــة

المرتبطــة بمجــال تدخــل المؤسســة .وقــد حفــز

الجيدة والشــفافية واعتماد الجودة والفعالية.

هــذا الوضــع رغبــة هاتــه األخيــرة فــي االنخــراط

وعليــه ،فــإن هــذا التقريــر ال يتضمــن فحســب

فــي األوراش الحكوميــة الكبــرى ومــن أهمهــا

حصيلــة منجــزات الوكالــة الحضريــة لطنجــة

«الــورش الوطنــي لــإدارة اإللكترونيــة» الــذي

خــال 2019و2020و 2021والســيما فيمــا

هدفــه األســمى التســريع بالتحــول الرقمــي

يتعلــق بأنشــطة التخطيــط والتدبيــر المجالــي

لبالدنــا.

واألنشــطة العقاريــة والقانونيــة واألنشــطة
اإلداريــة والماليــة وتلــك التــي تخــص جانــب
تحديــث اإلدارة ،بــل هــو يعبــر وبشــدة عــن مــدى
انضمــام هــذه المؤسســة لمجمــوع الجهــود
المبذولــة مــن طــرف الســلطات واإلدارات
المحليــة والهيئــات المنتخبــة وفعاليــات
المجتمــع المدنــي فــي مياديــن التعمير والتهيئة
المجاليــة واإلســكان.
ودعمــا للمجهــودات الراميــة إلــى الرفــع مــن
مســتوى تنافســية مجــاالت تدخلهــا لتصبــح
قطبــا مســتقطبا لمختلــف االســتثمارات،
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وفــي هــذا الصــدد ،عملــت الوكالــة الحضريــة

أكثــر نجاعــة وجاذبيــة وحداثــة وســهولة للولــوج

لطنجــة خــال  2020و 2021علــى تحديــث كافــة

من طرف مســتخدميه ،وأضحى بالتالي يشــكل

خدماتهــا وتحســين جودتهــا مــن أجــل ضمــان

وســيلة تواصــل شــفافة وفعالــة تطمــح إلــى

الســرعة والفعاليــة والشــفافية فــي أداء جميــع

المســاهمة إيجابــا فــي تحســين منــاخ األعمــال

المهــام المنوطــة بهــا واالســتجابة لمتطلبــات

وتشــجيع االســتثمار ،عبــر إحــداث منصــات

المرتفقيــن وانتظــارات الشــركاء المحلييــن.

رقميــة وخدمــات إلكترونيــة مرتبطــة أساســا

ولهــذا ،ووعيــا منهــا باألهميــة المتصاعــدة

بمهــن الوكالــة الحضريــة لطنجــة.

للتقنيــات الحديثــة لإلعــام واالتصــال ومــن أجــل

وفــي األخيــر ،البــد مــن التذكيــر بــأن انجــازات هــذه

تفعيــل مقتضيــات القانون رقــم  31.13المتعلق

الوكالــة هــي مدينــة للدعــم والمــؤازرة اللذيــن

بالحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات ،شــكل

تجدهمــا باســتمرار ،فــي مؤسســة الســيد

تحديــث موقعهــا اإللكترونــي إحــدى أول التدابيــر

الوالي المحترم والســيد العامل المحترم ،وروح

المتخــذة مــن طــرف هــذه المؤسســة خــال

التعــاون والتشــاور والتشــارك مــع الســادة

الســنتين الفارطتيــن ،حيــث أصبــح هــذا األخيــر

رؤســاء المجالــس المحترميــن وكافــة الفرقــاء
المحلييــن مشــكورين.
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أرقام وكفاءات
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المؤسسة في أرقام

.1
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 .2النفوذ الترابي
 01عمالة

 01إقليم

 19جماعة ترابية منها  3حضرية و 16قروية
 1.297.815نسمة

 %94نسبة التمدن
 172.311هكتار مساحة مجال التدخل

 1.152.215الساكنة الحضرية

 145.600الساكنة القروية

تقريــر المجلــس اإلدار ي :الحصيلــة
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 .3المهام واالختصاصات الرئيسية
التخطيط والدراسات المجالية؛
التدبير المجالي :إبداء الرأي الملزم في آجال محددة بخصوص طلبات رخص التعمير؛
مراقبــة مطابقــة مشــاريع التعميــر قيــد اإلنجــاز للقوانيــن الجــاري بهــا العمــل والتأكــد مــن امتثالهــا
لمــا تــم الترخيــص بــه؛
المواكبــة والمســاعدة التقنيــة لفائــدة الجماعــات المحليــة والهيئــات العامــة والخاصــة فــي مجــال
التعميــر والتهيئــة؛
جمع ونشر جميع المعلومات المتعلقة بالتنمية المعمارية.

النفود الترابي للوكالة الحضرية لطنجة

تقريــر المجلــس اإلدار ي :الحصيلــة
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الكفاءات
التنــــــظيم الهيكـــــــــلي للوكالــــــــــة الحضريـــــــــــة لطنجــــــــــــة

اﻟﻤـــــﺪﻳﺮ
اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ أوﺑﺎﺣﺎ

ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺎت واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت
اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل

ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻮازن

ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﻤﻬﻤﺔ :اﻻﻓﺘﺤﺎص اﻟﺪاﺧﻠﻲ
و ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ وﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﺠﻮدة

ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻤﻬﻤﺔ :اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
واﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺮاﺑﻴﺔ

دﻧﻴﺎ ﻣﺠﺘﻬﺪ

........

رﺋﻴﺲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺸﺆون
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ

رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ
اﻹدارﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

أﺣﻤﺪ ﻣﺴﻌﻮدي

أﺣﻤﺪ اﻷﻣﺮاﻧﻲ

ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺆون اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ

ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﻗﺴﻢ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ

ﻗﺴﻢ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

.........

ﻏﻔﺎر اﻟﻄﻮﻳﻞ

ﺳﻤﻴﺮة اﻟﺤﺮ

ﺟﻼل أﻛﻠﻴﺔ

ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻄﺒﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ
واﻻﻗﺘﻨﺎءات

اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ

ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺸﺘﻮاﻧﻲ

........

ﻣﺤﻤﺪ رﺑﻴﻊ اﻟﺨﻨﺸﻮف

ﻧﺠﻼء اﻟﻬﺎدي

ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ

ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪات

ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ واﻷرﺷﻴﻒ

ﺳﺎﻣﻴﺔ ﺑﻮﻳﺎ

ﺣﺴﻨﻴﺔ اﺑﻦ ﺟﻨﻴﻒ

ﺳﻬﺎم ﺑﻮﻟﻌﻴﺶ ﺑﻴﺼﺔ

ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺪﻧﺎن

رﺋﻴﺴﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ
اﻟﺤﻀﺮي

ﻣﺤﺎﺳﻦ ﺑﺮﻛﺔ

ﻫﺎﺟﺮ اﻟﺼﺮوخ

ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ و اﻟﺪراﺳﺎت

ﻗﺴﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻗﺴﻢ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﻴﻘﻈﺔ اﻟﺘﺮاﺑﻴﺔ

ﻗﺴﻢ دراﺳﺔ اﻟﻤﻠﻔﺎت

ﻫﺸﺎم ﺑﻨﺮﺷﻴﺪ

ﻟﻄﻴﻔﺔ اﻟﻜﺮوﻣﻲ

ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺤﻠﻴﻤﻲ

......

ﻣﺼﻠﺤﺔ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ

ﺳﻔﻴﺎن ﺑﻨﻌﺠﻴﺒﺔ

ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﻴﻘﻈﺔ

ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﺮى

ﻣﺮاد ﺑﻮﻫﻮت

ﺟﻤﻌﺔ أﺟﻐﺎو

ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﺪﻛﺲ

ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ

ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﺘﻬﻴﺌﺔ

ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺮﺻﺪ واﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت

ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﺒﺮى

ﻣﺼﻄﻔﻰ أزوﻗﺎ

........

ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰﻫﺮاء ﺑﻮزﻳﺪ

ﻫﺎﺟﺮ اﻟﺼﺮوخ
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خصوصيات وإشكاليات ورهانات
وتحديات
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 1الخصوصيات

جهة طنجة -تطوان -الحسيمة
أهم اإلمكانيات الجهوية

أهم اإلشكاالت الجهوية

ثاني قطب صناعي بالمملكة

هيكلــة حضريــة مســتقطبة

مشاريع كبرى ومهيكلة

بشــدة وغيــر متوازنــة نظــرا

تنوع ثقافي وطبيعي

للقطــب الثنائــي طنجــة -تطــوان

بناء متروبولي

مــع نمــو غيــر مناســب للتكتــات
المحاذيــة للمــدن الكبــرى
مناطققرويةهشة
صمود مجالي هش:
مخاطر كبيرة للزالزل  /فيضانات
 /انهيارات أرضية
انتشارالسكنالعشوائي

% 30مــن ســكان الجهــة علــى
مســتوى عمالــة طنجة-أصيلة
 % 80مــن الثــروة متركــزة فــي
طنجــة الكبــرى
ديناميكيــة حضريــة قويــة علــى
مســتوى طنجــة
بحلــول

 ، 2030أكثــر مــن

 ٪ 50مــن الســاكنة ســتتركز
علــى مقطــع الســاحل بيــن
طنجــة ومرتيــل

إقليم
الفحص-أنجرة
عمالة
طنجة-أصيلة

تقريــر المجلــس اإلدار ي :الحصيلــة
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عمالة طنجة-أصيلة
-موقــع مميــز فــي أقصــى شــمال المغــرب

يصــل إلــى  % 93.6وديناميــة حضريــة مســتمرة،

مطــل علــى المحيــط األطلســي ومضيــق جبــل

ممــا دفــع إلــى إحــداث مناطــق حضريــة جديــدة

طــارق؛

لكبــح الضغــط الحضــري والنمــو الســريع

-قاطــرة للتنميــة الصناعيــة لجهــة الشــمال ،إذ

لمدينــة طنجــة ،كالمدينــة الجديــدة للشــرافات

تشــكل هــذه العمالــة واحــدا مــن أهــم الثــاث

بإقليــم الفحص-أنجــرة والقطــب الحضــري ابــن

أقطــاب الصناعيــة بالمغــرب ال ســيما وأنهــا

بطوطــة بعمالــة طنجة-أصيلــة؛

تتوفــر علــى أكبــر منطقــة حــرة علــى المســتوى

-تنــوع التضاريــس التــي توحــد الشــواطئ

الوطنــي ذات شــهرة دوليــة (وعــاء عقــاري

والغابــات ،والطقــس المعتــدل ،وكذا اإلشــعاع

بمســاحة  450هكتار/أكثــر مــن  60000منصــب

البــارز علــى المســتوى الثقافــي والتاريخــي

شــغل /أكثــر مــن  500شــركة  7 /مليــار درهــم

والتراثــي ،يجعــل مــن هــذه العمالــة واحــدة مــن

مــن االســتثمارات المنجــزة)؛

الوجهــات الســياحية المفضلــة وطنيــا وعالميــا.

-مجــال ترابــي يتميــز بمعــدل تحضــر عالــي جــدا

إقليم الفحص-أنجرة
-يقــع هــذا اإلقليــم جزئيا علــى الجانب الغربي من

مناطــق صناعيــة رئيســية مــن شــأنها تعزيــر

البحــر األبيــض المتوســط مــن المغــرب وهــو

التمــدن بالمنطقــة ،وأيضــا المدينــة الجديــدة

يشــمل بشــكل أساســي الجماعــات القرويــة

الشــرفات التــي تــم إحداثهــا الســتيعاب مــا

المطلــة علــى مضيــق جبــل طــارق .ويعــد اليــوم

يقــرب  150.000مــن الســكان.

قطــب نشــاط مركــزي فــي قلــب المضيــق نظــرا

-يتميــز هــذا اإلقليــم بمناظــر طبيعيــة خالبــة

الســتضافته لمينــاء طنجــة المتوســط منــذ

خاصــة قبالــة المضيــق (منطقــة القصــر

عــام  2007ومنطقــة التطويــر الخاصــة بــه ،وعدة

ا لصغيــر ) .
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العرض المجالي لالستثمار

مناطق
صناعية وحرة
هكتار 3880

مناطق
سكنية
 12897هكتار

مناطق
سياحية:
1696
هكتار

مناطق
اقتصادية
 1820هكتار

مناطق
المشاريع
المندمجة
 117هكتار

المناطق الصناعية والحرة

طنجة أوتوموتيف سيتي T.A.C

معمل رونو-نيسان

مدينة محمد السادس طنجة-تيك

المنطقة الحرة لطنجة T.F.Z
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 2االشكاليات الكبرى المرتبطة بالمجال الترابي للوكالة الحضرية
لطنجة

				
األقطاب العمرانية المهيكلة
حســب خالصــات تقريــر المرحلــة الثانيــة

وتاغرامــت) .وبالنظــر لمقوماتهــا الســياحية

المتعلقــة بمخطــط توجيــه التهيئــة العمرانيــة

والثقافيــة تبقــى مدينــة أصيلة مؤهلــة ألن تكون

لطنجــة الكبــرى الــذي هــو فــي طــور االنجــاز،

مدينــة متوســطة.

تتميــز منطقــة طنجــة الكبــرى ،باعتبارهــا مركــزا

وحتــى تتمكــن طنجــة الكبــرى بأقطابهــا

لإلشــعاع الدولــي والجهــوي ،بظهــور ثــاث مدن

المختلفــة مــن تحقيــق تنميــة متناســقة

جديــدة صاعــدة ستســاهم فــي تطــور المجــال

ومســتدامة ،يتحتــم عليهــا تجــاوز مجموعــة مــن

الترابــي ”كزناية-ابــن بطوطــة“ و”العوامة-عيــن

عناصــر الضعــف الرئيســية والتهديــدات التــي

الدالية-مدينــة طنجــة تيــك“ و“الشــرافات-

تؤثــر ســلبا علــى مجالهــا الترابــي:

ملوســة“1؛ باإلضافة إلى أربعة أقطاب حضرية

 -التركز المفرط للتنمية في مدينة طنجة؛

محيطــة تشــكل مراكز داعمــة (القصر الصغير-

 -التضخــم والتمــدد العمرانــي المفــرط الــذي

قصــر المجــاز وملوســة والبحراوييــن واحجــر

يعرفــه التكتــل العمرانــي لطنجــة؛

النحل) .كما تضم هذه المنطقة أقطابا قروية

 -الزحــف العمرانــي المتســارع وغيــر المتحكــم

متوســطة وصغيــرة الحجــم تشــكل مواطنــا

فيــه بصفــة جيــدة ومعقلنــة؛

واعــدة الزدهــار األنشــطة الســياحية والصناعيــة

 -االرتبــاط الشــديد لألقطــاب الحضريــة

المرتبطــة بالمجــال الفالحــي (خميــس أنجــرة

الجديــدة

بالمركــز.

ودار الشــاوي وســيدي اليمنــي واحــد الغربيــة

طنجة المدينة-المركز
ذات اإلشعاع
المتروبولي
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التوسع العمراني في المناطق الساحلية
يبلــغ طــول الشــريط الســاحلي المتوســطي

إكراهــات متعــددة أهمها:

واألطلســي لمنطقــة طنجــة الكبــرى  126كلــم

 -الضغط العمراني والسياحي المتناميين على

تقريبــا وتطــل عليــه  8جماعــات ترابيــة تمتــد

الشريط الساحلي؛

علــى مســاحة  67271هكتــار( % 42مــن مجمــوع

 -االتجــاه التصاعــدي للتوســع العمرانــي فــي

الجماعــات الترابيــة لهــا واجهة بحرية) .كما يضم

الســاحل األطلســي؛

الســاحل األطلســي القطبــان العمرانيــان كزناية

 -الفــوارق المســجلة بيــن الشــريط الســاحلي

وأصيلة ،في حين يطل القطب العمراني القصر

والمناطــق القرويــة الداخليــة علــى مســتوى

الصغير-قصر المجاز على الساحل المتوسطي.

مقومــات التنميــة.

ويعانــي الشــريط الســاحلي لمنطقــة طنجــة من

الضغط العمراني في ضواحي المدن
يواجــه الوســط الحضــري (طنجــة واكزنايــة وأصيلــة) والجماعــات الترابيــة المحاذيــة لــه ( البحراوييــن
والعوامــة وحجــر النحــل وأقــواس بريــش) إكراهييــن أساســين :
 التمدد العمراني المتنامي؛ -االنتشار غير المتحكم فيه للبناء غير المنظم في هوامش المدن.
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وسط قروي بإشكاليات كبيرة على مستوى التخطيط والتدبير
يشكل الوسط القروي نسبة  % 84من المجال

-امتــداد فضــاءات قرويــة تتميــز بطابــع خــاص

الترابــي لطنجــة الكبــرى بينمــا تمثــل الســاكنة

علــى مناطــق شاســعة مــن الســاحل؛

القرويــة نســبة  % 12مــن الســاكنة العامــة

-وجــود مناطــق قرويــة ذات تضاريــس وعــرة

للمنطقة .ويعاني هذا الوســط من اإلشــكاليات

تعيــق عمليــة ولــوج الســاكنة إلــى المرافــق

الرئيســية التاليــة:

المجــاورة وممارســة أنشــطتها المختلفــة؛

 -كثافــة ســكانية مرتفعة خصوصــا فــي بعــض

-التعــارض بيــن متطلبــات التعميــر وضــرورة

الجماعــات القرويــة القريبــة مــن طنجــة؛

الحفــاظ علــى األراضــي الفالحيــة.

 -نقــص فــي تجهيــزات البنيــة التحيــة والمرافــق

ونظــرا لالحتياجــات المتزايــدة للســاكنة القرويــة،

فــي بعــض المناطــق القرويــة؛

خصوصــا بالمناطــق غيــر المغطــاة بوثائــق

 -تقسيم واستنزاف (إفقار) الفضاءات القروية

تعميرية ،فإنه أصبح ملحا تأطير حركية التعمير

والطبيعية؛

والبنــاء بالوســط القــروي ،عــن طريــق وضــع

 -مشــاكل متعلقــة بالنظــام العقــاري (عــودة

أدوات مرنة للتخطيط وتقنين مجاالت تطبيقها

ملكيــة أغلــب األوعيــة العقاريــة للجماعــات

ومســطرة إنجازهــا ،مــن قبيــل التصاميــم

الســالية ،ضعــف نســبة التحفيــظ العقــاري،

الهيكليــة التــي يمكــن المصادقــة عليهــا محليــا،

تفتــت األوعيــة العقاريــة ،نزاعــات حــول حــدود

شــرط إحاطتهــا بكافة الضمانــات الالزمة لتنفيذ

األوعيــة العقاريــة بيــن الجماعــات الســالية

مقتضياتها من جهة ،وجعلها ال تخالف مطلب

وإدارة الميــاه والغابــات)...؛

الحفــاظ علــى األراضــي الفالحيــة مــن جهــة أخــرى.
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استفحال ظاهرة البناء العشوائي
يعتبر الســكن العشــوائي والناقص التجهيز من

المبذولة من طرف جميع المتدخلين المحليين،

بيــن المشــاكل المتفاقمــة علــى صعيــد مجــال

فــإن االحتياجــات فــي هــذا المجــال ال تــزال ملحــة،

تدخــل الوكالــة الحضريــة لطنجــة ،إذ ســاهمت

األمــر الــذي يتعيــن معــه مواصلــة العمــل

العديــد مــن العوامــل المتدخلــة والمركبــة فــي

لمواجهــة هــذه الظاهــرة والحــد منها ،بمجموعة

انتشــار هــذه الظاهــرة والتــي تأخــذ فــي مجملهــا

مــن االجــراءات مــن قبيــل :

أبعــادا اقتصاديــة واجتماعيــة تغديهــا بعــض

 -توفيــر اإلطــار القانونــي لعمليــة إعــادة هيكلــة

المظاهــر كالهشاشــة االجتماعيــة والهجــرة

الســكن العشــوائي والناقــص التجهيــز؛

والمضاربــات العقاريــة .ونظــرا لمــا لهــا مــن

 -مراجعــة مفهــوم ومقاربــة التجهيــز التدريجــي

ســلبيات مجاليــة وعمرانيــة ،فقد توجــه االهتمام

مــع توســيع دائــرة تطبيقــه؛

منــذ البدايــات األولــى لهــذه المؤسســة إلــى

 -االجتهــاد إليجــاد صيــغ إلنتــاج ســكن قانونــي

اعتمــاد مقاربــة تشــاركية إلعــادة هيكلــة األحيــاء

ينافس الســكن غير القانوني من حيث الكلفة.

غيــر القانونيــة .إال أنــه بالرغــم مــن المجهــودات

عدم ارتقاء المشهد الحضري وإطار العيش إلى المستوى
الجمالي والوظيفي المأمول
رغــم الجهــود المكرســة فــي ميدانــي التخطيــط والتدبيــر المجالييــن واإلجــراءات المتخــذة فــي هــذا اإلطــار
كاصــدار مجموعــة مــن مواثيــق الهندســة المعماريــة ،والتأكيــد علــى الجانــب الجمالــي فــي حضيــرة لجــن
دراســة ملفات التعمير ،فإنه يالحظ أن إنتاج المجال المبني بالوســطين الحضري والقروي ال يســتجيب
فــي غالــب األحيــان للمســتوى الوظيفــي والجمالــي المفــروض توفــره.
وهكــذا ،فإنــه أصبــح مــن الــازم اليــوم تعميــق التفكيــر فــي هــذا اإلشــكال الــذي يحيــل علــى إشــكاالت أخــرى
ال تقــل عنــه وزنــا ،تهــم متدخليــن متعدديــن ،وترتبــط بقضايــا متداخلــة مــن قبيــل نجاعــة أدوات التخطيــط
المجالــي وتمويــل تفعيلهــا وكــذا الحكامــة الترابيــة والتربية علــى المواطنة.
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ودائمــا فــي إطــار البــاب المتعلــق بإشــكاالت

أصبــح اليــوم وبالتزامــن مــع تنزيــل الجهويــة

المجــال الترابــي للوكالــة الحضريــة لطنجــة يمكــن

المتقدمة يقتضي اعتماد رؤية مندمجة للتنمية

ذكــر:

تكون مبنية على اختيارات واضحة يتم اعتمادها

ضعــف قــدرة المجــال الترابــي علــى الصمــود فيوجــه التغيرات المناخية والمخاطر الطبيعية؛
التفاوت في درجة ووتيرة التنمية بين المكوناتالمجاليةوالتمييزاالجتماعيوالمجاليالمتنامي.
وفــي هــذا الصــدد وممــا ال شــك فيــه ،فــإن تــدارك
هــذا الوضــع أو علــى األقــل التقليــل مــن حدتــه،

ومأسســتها فــي إطــار مقاربــة استشــرافية
وتشــاركية وتعاقديــة إلعــداد التــراب الجهــوي؛
صعوبــة التعامــل مــع الجوانــب العقاريــة فــيقضايــا التعميــر بفعل تعــدد األنظمــة العقارية
وضعــف التحفيــظ العقــاري وكــذا اســتنزاف
المــوارد العقاريــة.

تعقد المساطر المتعلقة بإنجاز وثائق التعمير وتفعيل
مقتضياتها
بالرغــم من المجهودات المبذولة مــن أجل إخراج

لحيــز الوجــود .وعليــه وجــب:

وثائــق التعميــر إلــى حيــز الوجــود ،ال بــد مــن التذكيــر

 -ضــرورة انخــراط جميــع المصالــح المعنيــة

باإلكراهــات التــي يعرفهــا مسلســل إعــداد وثائق

المتدخلــة فــي ميــدان التعميــر فــي هــذه

التعميــر علــى المســتوى الوطنــي والتــي يعــد

الدراســات بالعنايــة والســرعة الالزمتيــن؛

اقتــراح الحلــول المالئمــة للبعــض منهــا ضمــن

 -االســتمرار فــي تجويــد المقتضيــات المرجعيــة

رهانــات وتحديــات الــوزارة الوصيــة والــوكاالت

الخاصــة بإعــداد وثائــق التعميــر مــن خــال حصــر

الحضريــة (إكراهــات علــى عــدة مســتويات :

عــدد المراحــل وتدبيــر جيــد للجهــد والوقــت؛

تمويــل إعــداد وثائق التعمير -تجميع المعطيات

 -توفيــر االعتمــادات الماليــة الالزمــة مــن أجــل

والبرامــج -الخبــرة الوطنيــة -مــدة إنجــاز وثائــق

أجــراة وتنفيــذ مقتضيــات الوثائــق المصــادق

التعميــر وجودتهــا والمصادقــة عليها-ضعــف

عليهــا مــع التأكيــد علــى احتــرام كل طــرف

تنفيذ مقتضيات وثائق التعمير-انعكاسات اآلثار

اللتزاماتــه؛

القانونيــة المترتبــة عــن إعــان المنفعــة العامة).

 -اصــاح المنظومــة القانونيــة إلعــداد وثائــق

وفــي نفــس الموضــوع ،مــن الضــروري اإلشــارة

التعميــر قصــد مســايرة التحــوالت المجاليــة

إلــى الصعوبــات والعوائــق التــي عرفهــا مــآل

وغيــر المجاليــة التــي تعرفهــا المــدن والمراكــز

تصميــم تهيئــة مدينــة طنجــة كمثيالتهــا مــن

والتجمعــات.

كبريــات المــدن المغربيــة .اشــكاالت ال تحــد مــن
نجــاح وثائــق التعميــر هاتــه فحســب بــل تشــكل
فــي حــاالت عديــدة عائقــا حقيقيــا أمــام إخراجهــا
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 3الرهانات والتحديات

رهان التفاوتات المجالية:
تحسين ظروف عيش الساكنةتقليص الفوارق االجتماعيةوالمجالية
تعزيز التمازج االجتماعي دعم التماسك المجالي و تنافسيةالمجاالت الترابية
تقوية الروابط بين البادية والمدينةالرفع من تنافسية االقتصادالقروي وتنويع أنشطته

رهان تعزيز المنظومة
الحضرية:
تأطير مسار البناء المتروبولي-إرساء نظام حكماتي خاص

رهان االستدامة
توفير شروط االستدامة والتحكمفي المخاطر
النهوض بالجودة والسالمةواالستدامة
تطوير آليات اليقظة المجاليةوالصمود الترابي

رهان االرتقاء بالمشهد
الحضري والقروي
تحسين فضاء عيش الساكنةضمان السكن الالئقتوفير سكن يستجيب للطبقاتالمتوسطة واألكثر هشاشة
تثمين الجودة المعماريةوالمشهدية
-رد االعتبار للمدن العتيقة والتراث

رهان دعم االستثمار
دعم التقائية التدخالت العموميةالمساهمة في تحسين الحكامةالترابية
بلورة تخطيط وتدبير ترابي محفزلالستثمار
وضع مرتكزات لتعمير مرنوعمالتي
تحسين جودة الخدمات العموميةالمقدمة وتعميم الرقمنة
تبسيط المساطر وضبط اآلجال-تعزيز اإلطار القانوني
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تعتمــد الوكالــة الحضريــة لطنجــة فــي عملهــا علــى مجموعــة مــن المرجعيــات المؤطــرة والثوابــت
المنبثقــة مــن عــدة مســتويات:

. 1على الصعيد الدولي

االتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة
االنخــراط التــام فــي تنفيــذ المعاهــدات

الحضرية الجديدة واألهداف المتفق عليها على

واالتفاقيــات الدوليــة أو اإلقليميــة علــى غــرار

المســتوى الدولــي فــي مجــال التعميــر ،خاصــة

أجنــدة  2030وأجنــدة  2036واتفاقيــة باريــس

فيمــا يتعلــق بجعــل المــدن والمســتوطنات

ومخطط-إطــار ســنداي للحــد مــن مخاطــر

البشــرية شــاملة للجميــع وآمنــة ومســتدامة

الكــوارث ،والمســاهمة فــي تفعيــل األجنــدة

وقــادرة علــى الصمــود.

اتفاقية باريس 2015
تتخــذ جميــع األطــراف التدابيــر الالزمــة للوقايــة مــن أســباب تغيــر المنــاخ أو تقليلهــا أو التخفيــف مــنحــدة آثارهــا الضــارة ،ومهمــا كانــت التهديــدات والتحديــات يجــب اتخــاذ كل التدابيــر الالزمــة لمعالجــة
األمــر.
وضــع الخطــط المناســبة المســتدامة لحمايــة النظــام المناخــي مــن التغير نتيجة للنشــاط البشــري.وفــي هــذا الصــدد ،فقــد التزمــت بالدنــا بخفــض انبعاثاتهــا مــن الغــازات الدفيئــة بنســبة  %42فــي أفــق
ســنة .2030
األجندة الحضرية
”بحلــول عــام ، 2050مــن المتوقــع أن يتضاعــف عــدد ســكان الحواضــر ،ممــا يجعــل التمــدن أحــد
المحركات الرئيســية لتحول القرن الحادي والعشــرين .فالســكان والنشــاط االقتصادي والتفاعالت
االجتماعيــة والثقافيــة واآلثــار البيئيــة واإلنســانية تتركــز بشــكل متزايــد فــي المــدن ،وهــي حالــة تفــرض
مشــاكل اســتدامة هائلــة ،بمــا فــي ذلــك اإلســكان والبنيــة التحتيــة والخدمــات األساســية واألمــن
الغذائــي والصحــة والتعليــم والوظائــف الالئقــة واألمــن والمــوارد الطبيعيــة“.
مقتطف من نص االتفاق الموقع في أكتوبر 2016

أهداف التنمية المستدامة

الهدف  :11مدن ومجتمعات محلية مستدامة
”جعل المدن شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة “.
”  %95من التوسع الحضري في العقود القادمة سيحدث في البلدان النامية“.
”العمل على وضع رؤية للمبنى وللشارع وللحي وللعمل ،والتصرف بناءا على هذه الرؤية“.
مقتطفات من أهداف التنمية المستدامة لمنظمة األمم المتحدة
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. 2على الصعيد الوطني

التوجيهات الملكية السامية
العمل في إطار منظومة متكاملة إلعداد التراب

”( )...وفــي هــذا الصــدد ،ندعــو لبلــورة رؤيــة جماعيــة مشــتركة حــول منظومــة متكاملــة إلعــداد
التــراب ،تقــوم علــى االستشــراف وتــروم ترشــيد اســتغالل المجــال والمــوارد المتاحــة وتســاهم فــي
إعــادة التــوازن للشــبكة الحضريــة وتقويــة قدراتهــا علــى التكيــف والتأقلــم مــع مختلــف التحــوالت
االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة والتكنولوجيــة ،مــع العمــل علــى تقليــص الفجــوة بيــن المجاالت
الحضريــة واألحيــاء الهامشــية والمناطــق القرويــة.
وبمــوازاة ذلــك ،يتعيــن إرســاء أســس تعميــر يقــوم علــى مراعــاة الهويــات والخصوصيــات
المحليــة ،ويســعى إلــى بلــورة مقاربــات متجــددة إلنتاج فضاءات متناســقة ،أكثر إنتاجيــة واندماجية
واســتدامة ،قــادرة علــى مواجهــة مختلــف التحديــات والرهانــات.
كمــا ندعوكــم إلــى التفكيــر فــي اعتمــاد آليــات جديــدة ومبتكــرة لصياغــة منظومــة حضريــة جديــدة،
تتوخــى تمكيــن مواطنينــا مــن مقومــات العيــش الجيــد ،بمــا يعنيــه مــن ســكن الئــق يحفــظ الكرامة
اإلنســانية وبيئــة نظيفــة تنســجم وضــرورات النمــو االقتصــادي ،وتخطيــط عمرانــي ذكــي يكــون
اإلنســان منطلقــه وغايتــه “.
مقتطف من نص الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا
إلى المشاركين في أشغال المنتدى الوزاري العربي الثاني لإلسكان والتنمية الحضرية
.بتاريخ  21دجنبر  2017بالرباط

مبادئ الحكامة الجيدة وتجويد خدمات القرب

”( )...ومــن هــذا المنطلــق ،فإننــا نؤكــد اليــوم علــى ضــرورة الحــرص علــى التناســق والتكامــل بيــن
المهــام الموكولــة لــكل الفاعليــن العمومييــن الترابييــن ،وخاصــة منهــم الجماعــات الترابيــة ،علمــا
بــأن القوانيــن المنظمــة لهــذه الجماعــات حــددت للجهــات مهــام النهــوض بالتنميــة االجتماعيــة،
خاصــة فــي المجــال القــروي كمــا فــي المجــاالت الحضريــة ،وســطرت للجماعــات مهــام تقديــم
خدمــات القــرب للســاكنة“.
”( )...ويظل اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة ،وربط ممارســة المســؤولية بالمحاســبة ،حجر الزاوية
في تعزيز نجاعة المؤسســات ،والنهوض بالتنمية الجهوية والمحلية المندمجة“.
مقتطف من نص الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا
إلى المشاركين في الملتقى البرلماني الثالث للجهات بتاريخ  19دجنبر  2018بالرباط

تقريــر المجلــس اإلدار ي :الحصيلــة

30

المساهمة في التنزيل الفعلي للنموذج التنموي الجديد

”( )....أمــا البعــد الثالــث ،فيتعلــق بالتنزيــل الفعلــي للنمــوذج التنمــوي وإطــاق مجموعــة متكاملــة مــن
المشــاريع واإلصالحــات مــن الجيــل الجديــد .وإننــا نتطلــع أن تشــكل هــذه الواليــة التشــريعية منطلقــا
لهــذا المســار اإلرادي والطمــوح الــذي يجســد الــذكاء الجماعــي للمغاربــة .وهنــا يجــب التذكيــر بــأن
النمــوذج التنمــوي ليــس مخططــا للتنميــة ،بمفهومــه التقليــدي الجامــد ،وإنمــا هــو إطــار عــام مفتــوح
للعمــل ،يضــع ضوابــط جديــدة ويفتــح آفاقــا واســعة أمــام الجميــع.
ويشــكل «الميثــاق الوطنــي مــن أجــل التنميــة» ،آليــة هامــة لتنزيــل هــذا النمــوذج باعتبــاره التزامــا وطنيــا
أمامنــا وأمــام المغاربــة “.
مقتطف من الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا بمناسبة افتتاح
الدورة األولى من السنة التشريعية األولى من الوالية الحادية عشرة بتاريخ  08أكتوبر 2021

مقتضيات الوثيقة الدستورية
-الجهويــة المتقدمــة بشــقيها المؤسســاتي

بالمجــال العمرانــي كحق المواطن في ســامته

والعملياتــي؛

وحمايــة ممتلكاتــه والحــق فــي الســكن الالئــق

-منظومــة حقــوق اإلنســان بمــا فــي ذلــك

والحــق فــي بيئــة ســليمة؛

الحــق فــي العيــش الكريــم وتحقيــق التنميــة

-دســترة وثائــق إعــداد التــراب الوطنــي علــى

المســتدامة؛

الصعيــد الجهــوي وجعلهــا مرجعيــة للتخطيــط

-مجموعــة مــن المبــادئ والحقــوق ذات الصلــة

العمرانــي.

توصيات تقرير النموذج التنموي الجديد
-أجــرأة النمــوذج التنمــوي الجديــد الــذي وضــع

-إدراج المجــاالت كفضــاءات يتــم تصميــم

األســس للطمــوح الوطنــي واقتــرح مســارا

السياســات العموميــة مــع الدولــة مــن خاللهــا

للتغييــر يتميــز بالمصداقيــة وقابليــة التحقيــق

باعتبارهــا مجــاالت إلحــداث الثــروة الماديــة

فــي أفــق تعزيــز ودعــم مجــاالت مزدهــرة ومرنــة؛

والالماديــة.
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مضامين البرنامج الحكومي ذات الصلة بالقطاع
-تكامــل والتقائيــة المشــاريع وفــق األهــداف

المســتدامة كوثيقــة مرجعيــة اســتراتيجية

المسطرة طبقا للبرنامج الحكومي 2026-2021

تهــدف إلــى تعزيــز جميــع السياســات العمومية

والنمــوذج التنمــوي الجديــد خصوصا في الشــق

فــي مجــال التنميــة المســتدامة وتصحيــح

المتعلــق بتطويــر وتعزيــز الســامة والجــودة

االختالالت المؤسساتية والتنظيمية المرتبطة

واالســتدامة والنجاعــة الطاقيــة بمشــاريع

بهــا بهــدف تحقيــق االنتقــال نحــو االقتصــاد

البنــاء؛

األخضــر والشــامل بحلــول ســنة .2030

االعتمــاد علــى االســتراتيجية الوطنيــة للتنميــةاالستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة

الرهان
الثاني :

انجاح التحول نحو
اقتصاد أخضر

الرهان
السابع:

الرهان
الخامس :

تشجيع
ثقافة التنمية
المستدامة

تبني عناية خاصة
بالمجاالت ذات
صبغة حساسة

تقريــر المجلــس اإلدار ي :الحصيلــة

32

التوجهات األساسية للتصميم الوطني للشبكة الحضرية

على مستوى ممرات التبادل :
-تقوية ممر التكامل الدولي األورو-متوسطي

على مستوى المدن الكبرى :
تقوية دور هذه المدن كقاطرة للتنمية الوطنية-تطوير قاعدة اقتصادية متعددة الوظائف

على مستوى المدن الصغرى :
إنعاش تنمية المدن الصغرى وتعزيز دورها في تأطير المجاالت القروية-تعزيز تنمية منطقة طنجة الكبرى

على مستوى المراكز القروية الصاعدة :

تطوير الروابط بين الوسطين الحضري والقروي وتقليص الفوارق المجالية بينهماإنعاش تنمية المجال القروي وتأطير االستثمار العمومي 2مراكز قروية صاعدة على مستوى النفوذ الترابي للوكالة الحضرية لطنجة (سيدي اليمنيبعمالة طنجة أصيلة وملوسة بإقليم الفحص-أنجرة)

المنطقة المتروبولية للمضيق

تثمين إمكانات الجهة وتحسين قدرتها التنافسية
تعزيز تطوير قاعدة اقتصادية متعددة الوظائف
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التوجهات االستراتيجية للوزارة الوصية
السياسة العامة إلعداد التراب واعتماد مقاربة منهجية جديدة من خالل  3مسارات:
تعزيز تنمية أكثر شمولية تحقيقا لإلنصاف المجالي وتكافؤ الفرص؛
القضــاء علــى التفاوتــات الشــديدة وتعزيــز التنميــة األكثــر تمايــزا مــن خــال دعــم ومصاحبــة
الجهــات فــي مســارها التنمــوي وفقــا لخصوصياتهــا ومواردهــا المحليــة؛
الحــث علــى تنميــة مجاليــة متصاعــدة ومعالجــة رهانــات الروابــط داخــل وبيــن المجــاالت
باســتخدام مقاربــة األنظمــة المجاليــة.
تبنــي مقاربــة شــمولية ومندمجــة لمواكبــة الجهويــة المتقدمــة بغيــة تحقيــق التقائيــة واندماجيــة
التوجيهــات التنمويــة وتوجيههــا لخدمــة التنميــة الفعليــة للمجال الجهــوي ،وذلك من خــال المواكبة
الفعليــة للدراســات االســتراتيجية ومشــاريع التنميــة الجهويــة.

. 3على الصعيد الجهوي والمحلي

التصميم الجهوي إلعداد التراب
يعتبــر التصميــم الجهــوي إلعــداد التــراب الــذي

وتتميــز الخطــوط العريضــة لبرنامــج عملــه

يحمــل التصــورات المســتقبلية لبنــاء تــراب

( )2046 -2021بكونهــا مشــتركة وشــاملة وتهــم

الجهــة فــي إطــار مــن التــوازن والتماســك

باألســاس أكثــر مــن قطــاع فــي وقــت واحــد .كما

والتناســق االقتصــادي واالجتماعــي والمجالــي،

يضــم هــذا التصميــم الــذي تمــت المصادقــة

آليــة للتخطيــط وبرمجــة تصاميــم ومشــاريع

عليــه بتاريــخ  13ينايــر  2021والــذي يعكــس

التنميــة المســتدامة علــى صعيــد تــراب الجهــة.

طموحــات وانتظــارات الفاعليــن الجهوييــن ،مــا

ويهــدف التصميــم الجهــوي إلعــداد التــراب

مجموعــه  376مشــروعا مهيــكال قابــا للتنزيــل

لجهــة طنجة-تطوان-الحســيمة أساســا إلــى

بهــدف اســتدراك العجــز الحاصــل ،باســتثمار

تمكيــن الجهــة مــن التموقــع بمثابــة قطــب

إجمالــي يقــدر ب  291.6مليــار درهــم علــى أســاس

رئيســي علــى المســتوى الدولــي فــي مياديــن

صــرف غــاف مالــي قــدره  11.66مليــار درهــم كل

الصناعــة التحويليــة والســياحة واللوجســتيك

ســنة علــى مــدى  25ســنة.
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المخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية
يعتبــر المخطــط التوجيهــي للتهيئــة العمرانيــة

توجيــه التهيئــة العمرانية للســاحل المتوســطي

وثيقــة مرجعيــة إلعــداد التــراب ذات رؤيــة

طنجــة ـــــ تطــوان) ؛

استشرافية من  20إلى  25سنة .وتتوفر الوكالة
الحضريــة لطنجــة علــى:

مشــروع مخطــط توجيــه التهيئــة العمرانيــة
لطنجــة الكبــرى 2040الــذي يغطــي مســاحة

ثــاث مخططــات توجيــه التهيئــة العمرانيــة

 150 169هكتــار ويســتهدف ســاكنة يقــدر عددهــا

مصــادق عليهــا (مخطــط توجيــه التهيئــة

ب  1142048نســمة (فــي طــور اإلنجاز:المرحلــة

العمرانية لمدينة طنجة/مخطط توجيه التهيئة

الثانيــة المتعلقــة باإلســقاطات المجاليــة

العمرانيــة لمدينــة أصيلــة وســاحلها /مخطــط

واالقتراحــات التنمويــة للمجــاالت).

برنامج عمل الوكالة الحضرية لطنجة برسم 2024-2023-2022
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رؤيتنا االستراتيجية في أفق 2025
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مبادئ تشكل أساس استراتيجيتنا وعملنا
المواطنة

2

36

الفعالية

الديمومة

قيم والتزامات تعرب عن أخالقنا االجتماعية المكرسة كليا
إلرضاء المواطنين والشركاء المحليين

االحترام

اعتماد الممارسات الجيدة لتحقيق

المتبادل بين األطر واتجاه الفرقاء

الحكامة والتدبير الجيد

«نكن لبعضنا ولشركائنا كامل التقدير

مرونة المساطر المتبعة

واالحترام المبنيين على النقد البناء «

االنفتاح واالنصات الجيد والحضور

روح المجموعة
تعزيز التضامن والتآزر والتشاور والتعاون
بين موظفي الوكالة ومع جميع الفرقاء

المستمر والقرب وحسن االستقبال
المساعدة والمواكبة المستمرة والتأطير
التقني والقانوني الفعال

النزاهة والشفافية والصدق

جودة الخدمات المقدمة

اإلبداع واالبتكار والتجديد

احترام القوانين واألنظمة ذات الصلة

المسؤولية وااللتزام

احترام أخالقيات المهنة مع جعل

باالختيارات و بالقرارات وباآلجال

المصلحة العامة فوق كل اعتبار

االستباقية واالستشراف

احترام حقوق الموظفين وضمان إطار

الفعالية والمهنية واالحترافية

عمل جذاب ومحفز للكفاءات الداخلية

«قيم مواطنة وصادقة تعتمد المسؤولية وااللتزام واالحترام الفردي والجماعي في آن واحد»
«قيم تحدد هويتنا كمؤسسة متميزة وتؤطرنا للقيام بمهامنا وانجاح استراتيجيتنا»
«قيم تشكل اإلطار العام الذي تتطور بفضله روحنا الجماعية والتزاماتنا اتجاه مؤسستنا
وفرقائنا»
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3

مقاربة إرادية تشاركية وتشاورية وتكاملية وتضامنية

4

رؤية مستقبلية مبنية من قبل أطر ومسؤولي الوكالة الحضرية
لطنجة تجسد األهداف االستراتيجية والركائز األساسية لهذه
المؤسسة

«فــي أفــق ، 2025نســعى ألن نكــون مؤسســة نموذجيــة ومواطنــة ومتميــزة وأكثــر انفتاحــا
علــى محيطهــا الجهــوي والمحلــي عبــر االشــراك والتواصــل حــول أنشــطتها وتقويــة
شــراكاتها ،ومعتمــدة فــي أداء مهامهــا علــى اإلبــداع واالبتــكار والتطويــر لطــرق وحلــول
جديــدة .كمــا نطمــح أن ندقــق درايتنــا بمجــال تدخلنــا لكــي نلعــب دورنــا كامــا كفاعــل أساســي
فــي تنميــة المجــال الترابــي التابــع لنــا ،ومصاحبــة التحــوالت المجاليــة والسوســيو اقتصاديــة
فــي الوســطين الحضــري والقــروي ،والمســاهمة فــي المحافظــة علــى الثــراث المعمــاري
والعمرانــي والمشــاهد الطبيعيــة .وفــي األخيــر نتــوق أن نبنــي دائمــا نجاحاتنــا علــى أســاس
«منطــق النتائــج» عبــر نهــج الجــودة والتنظيــم الفعــال للعمــل مــن خــال هيــكل وظيفــي
واضــح ،وأن نكــون مؤسســة قويــة ذات مــوارد بشــرية محفــزة تتمتــع بوســائل عامــة وماليــة
لدعــم تطورهــا ولهــا أدوات مؤسســاتية وقانونيــة وماليــة تعــزز موضعهــا محليــا وجهويــا»

نفكر

نرافق

نالحظ

نستبق

الوكالة الحضرية
لطنجة

نقيم
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حصيلة ثالث سنوات من العمل الدؤوب والمتواصل

39
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التخطيط المجالي والعمراني
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 1وثائق التعمير :

1-1

وثائق التعمير :الحصيلة اإلجمالية

اســتكماال لبرنامجها الرامي إلى تغطية متكاملة للمجال الترابي التابع لها بوثائق التعمير المالئمة،
واصلــت الوكالــة الحضريــة لطنجــة خــال الســنوات الثــاث األخيــرة  2019و 2020و  2021جهودهــا
المتعلقــة ،مــن جهــة ،بتنفيــذ مقتضيــات وثائــق التعميــر المصــادق عليهــا ،وبإعــداد وتتبــع إنجــاز وكــذا
تحييــن وثائــق التعميــر مــن جهــة أخــرى .ويبلــغ مجمــوع وثائــق التعميــر  59وثيقــة مقســمة كاآلتــي:

 12وثيقة تعميرية

 47وثيقة تعميرية مصادق عليها
منهــا  10وثائــق خــال الفتــرة الممتــدة مــا

منهــا  04وثائــق فــي طــور المصادقــة

بيــن  2019و ،2021تســهر هــذه المؤسســة

و 08وثائــق فــي طــور الدراســة ،تحــرص

علــى تتبــع تنفيــذ مقتضياتهــا.

هــذه الوكالــة علــى تتبــع مراحــل إنجازهــا
عليهــا.

والمصادقــة

الجدول رقم  : 01توزيع تغطية المجال بوثائق التعمير
المراحل  /نوع الوثائق

وثائق التعمير المصادق عليها

عمالة طنجة أصيلة
إقليم الفحص
أنجرة
المجموع

مجموع وثائق التعمير

02

07

04

13

01

04

29

34

3

11

33

47

00

01

00

01

00

02

01

03

المجموع

00

03

01

04

عمالة طنجة أصيلة
إقليم الفحص
أنجرة
المجموع

01

05

01

07

01

01

00

02

*01

06

01

*08

عمالة طنجة أصيلة

03

13

05

21

02

07

30

39

*04

20

35

* 59

عمالة طنجة أصيلة
إقليم الفحص
وثائق التعمير في طور المصادقة
أنجرة

وثائق التعمير في طور الدراسة

مخطط توجيه التهيئة
العمرانية

تصميم التهيئة

تصميم النمو

المجموع

إقليم الفحص
أنجرة
المجموع

* باحتساب التصميم التوجيهي للتهيئة العمرانية لطنجة الكبرى الذي يغطي المجال الترابي لعمالة طنجة أصيلة وإقليم الفحص أنجرة
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مخططات توجيه التهيئة العمرانية ( 4وثائق)
الجدول رقم  : 02مخططات توجيه التهيئة العمرانية المصادق عليها والتي هي في طور الدراسة
تاريخ المصادقة/الجريدة الرسمية

الوثيقة

الجماعات المعنية

مخطط توجيه التهيئة العمرانية

طنجة وكزناية والعوامة والبحراويين

المخطط المديري للتهيئة العمرانية
ألصيلة وساحلها السياحي

أصيلة والساحل الشمالي
وأقواس برييش وكزناية

المخطط التوجيهي لتهيئة الشريط
الساحلي لطنجة تطوان

طنجة والقصر الصغير وقصر
المجاز وتغرامت

مخطط توجيه التهيئة العمرانية لطنجة
الكبرى

تراب عمالة طنجة أصيلة

 09فبراير 1998
الجريدة الرسمية عدد  4567بتاريخ  9مارس 1998
 26ماي 2004
الجريدة الرسمية عدد  5221بتاريخ  14يونيو 2004
 11مارس 2004
الجريدة الرسمية عدد  5199بتاريخ  29مارس 2004
في طور الدراسة

وإقليم الفحص أنجرة

1

2

4

3
1
2
3
4
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تصاميم التهيئة ( 20وثيقة)
الجدول رقم :3تصاميم التهيئة المصادق عليها والتي هي في طور المصادقة وفي طور الدراسة

تصاميم
التهيئة
المصادق
عليها
(11وثيقة)

تصميم التهيئة

الجماعة المعنية

تاريخ المصادقة/الجريدة الرسمية

تصميم تهيئة جماعة أصيلة

أصيلة

 04شتنبر ( 2012الجريدة الرسمية عدد  6080بتاريخ  06شتنبر )2012

تصميم تهيئة جماعة الساحل
الشمالي

الساحل الشمالي

 15يوليو ( 2012الجريدة الرسمية عدد  6094بتاريخ  25أكتوبر )2012

تصميم تهيئة ملوسة اجوامعة

ملوسة واجوامعة

 10غشت ( 2012الجريدة الرسمية عدد  6077بتاريخ  27غشت )2012

تصميم تهيئة قطاع مديار احجر
النحل

احجر النحل

 02يونيو ( 2013الجريدة الرسمية عدد  6169بتاريخ  15يوليوز )2013

تصميم تهيئة مركز سبت الزينات

سبت الزينات

فاتح غشت ( 2013لجريدة الرسمية عدد  6178بتاريخ  15غشت )2013

تصميم تهيئة مركز سيدي اليماني

سيدي اليماني

 19دجنبر ( 2013الجريدة الرسمية عدد  6216بتاريخ  26دجنبر )2013

تصميم تهيئة جماعة المنزلة

جماعة المنزلة

 23دجنبر ( 2014الجريدة الرسمية عدد  6321بتاريخ  29دجنبر )2014

تصميم تهيئة مركز اخميس أنجرة

أنجرة

فاتح يوليو ( 2014الجريدة الرسمية عدد  5792بتاريخ  14يوليوز )2014

تصميم تهيئة جماعة أحد الغربية

أحد الغربية

 24يوليو ( 2015الجريدة الرسمية عدد  6384بتاريخ  6غشت )2015

تصميم تهيئة مركز ملوسة

جماعة ملوسة

 15فبراير ( 2016الجريدة الرسمية عدد  6444بتاريخ  03مارس )2016

تصميم تهيئة المنطقة الجنوبية
للبحراويين

البحراويين

 08شتنبر ( 2020الجريدة الرسمية عدد  6920بتاريخ  24شتنبر )2020

*باحتساب تصميم تهيئة أصيلة (المراجعة)

المصادقــة علــى  11تصميــم
تهيئــة مــا بيــن  2012و2020
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الجدول رقم :3تصاميم التهيئة المصادق عليها والتي هي في طور المصادقة وفي طور الدراسة (تتمة)

تصاميم
التهيئة
السارية األثر
القانوني-
في طور
المصادقة
(3وثائق)

تصميم التهيئة

الجماعة
المعنية

تاريخ البحث العلني

تصميم تهيئة أصيلة (المراجعة)*

أصيلة

من  19يونيو  2018إلى  19يوليوز 2018

تصميم تهيئة طنجة

طنجة

من  02دجنبر  2019إلى  31دجنبر 2019

تصميم التهيئة القطاعي لملوسة/
اجوامعة (مراجعة جزئية)

ملوسة
واجوامعة

-ملوسة من  25غشت  2021إلى  23شتنبر 2021

تصميم تهيئة قصر المجاز تغرامت

قصر المجاز
وتغرامت

-اجوامعة من  19غشت  2021إلى  17شتنبر 2021

تغرامت من  4نونبر  2021إلى  3دجنبر 2021-قصر المجاز من  1دجنبر  2021إلى  31دجنبر 2021

*باحتساب تصميم تهيئة أصيلة (المراجعة)

تصاميم
التهيئة في
طور الدراسة
(6وثائق)

تصميم التهيئة

الجماعة
المعنية

الوضعية الحالية

تصميم تهيئة مقاطعتي السواني
ومغوغة

طنجة

عقد اجتماع اللجنة التقنية المحلية في  06دجنبر 2021؛
تم إرساله لمباشرة مرحلة البحث العلني ومداوالت المجلس في
 25دجنبر 2021

تصميم تهيئة مقاطعة بني مكادة

طنجة

تنقيح مشروع تصميم التهيئة لعرضه على أنظار اللجنة التقنية
المحلية

تصميم تهيئة مقاطعة طنجة
المدينة

طنجة

تنقيح مشروع تصميم التهيئة لعرضه على أنظار اللجنة التقنية
المحلية

تصميم تهيئة العوامة

العوامة

وضع صيغة مشروع تصميم التهيئة لعرضه على أنظار اللجنة
التقنية المحلية

تصميم تهيئة مركز أقواس برييش

أقواس برييش

تم إرساله لمباشرة مرحلة البحث العلني ومداوالت المجلس في
 17دجنبر 2021

البحراويين
التصور االستراتيجي وتصميم تهيئة
والقصر الصغير
الشريط الساحلي ساحل إلقليم
وقصر المجاز
الفحص أنجرة

عقد اجتماع اللجنة التقنية المحلية في  28دجنبر 2021
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تصاميم النمو (35وثيقة)
الجدول رقم :4تصاميم النمو المصادق عليها والتي هي في طور
المصادقة وفي طور الدراسة
تصاميم النمو المصادق عليها ( 33وثيقة)
تصميم النمو

الجماعة المعنية

تاريخ المصادقة/الجريدة الرسمية

تصميم النمو لمركز المنزلة

المنزلة

 09مارس ( 2005الجريدة الرسمية عدد  1426بتاريخ  2ماي )2005

األنجرة

 3دجنبر ( 2015الجريدة الرسمية عدد  6340بتاريخ  5مارس )2015

تغرامت

 10دجنبر ( 2014الجريدة الرسمية عدد  6340بتاريخ  5مارس )2015

اجوامعة

 10دجنبر ( 2014الجريدة الرسمية عدد  6340بتاريخ  5مارس )2015

تصميم النمو مدشر عين حمراء

ملوسة

 3دجنبر ( 2015الجريدة الرسمية عدد  6340بتاريخ  5مارس )2015

تصميم النمو أوالد موسى واوالد يحيى

سيدي اليماني

 25ابريل ( 2016الجريدة الرسمية عدد  6508بتاريخ  13أكتوبر )2016

تصميم النمو ادشيشة

تغرامت

 13أكتوبر ( 2016الجريدة الرسمية عدد  6508بتاريخ  13أكتوبر )2016

تصميم النمو مدشر احجيرة

قصر المجاز

 13أكتوبر ( 2016الجريدة الرسمية عدد  6508بتاريخ  13أكتوبر )2016

تصميم النمو مدشر الحومة

قصر المجاز

 25أبريل ( 2016الجريدة الرسمية عدد  6508بتاريخ  13أكتوبر )2016

تصميم النمو الدالية

تغرامت

 01ماي ( 2017الجريدة الرسمية عدد  6565بتاريخ  1ماي )2017

تصميم النمو مركز دار الشاوي

دار الشاوي

 02يناير ( 2017الجريدة الرسمية عدد  6556بتاريخ  30مارس )2017

تصميم النمو لمدشر خندق الزرارع

القصر الصغير

 20دجنبر ( 2017الجريدة الرسمية عدد  6642بتاريخ  25دجنبر )2017

تصميم النمو لمدشر حسانة

القصر الصغير

 21نونبر ( 2017الجريدة الرسمية عدد  6631بتاريخ  18دجنبر )2017

تصميم النمو لمدشر الطالع الشريف

القصر الصغير

 21نونبر ( 2017الجريدة الرسمية عدد  6631بتاريخ  18دجنبر )2017

تصميم النمو لمدشري أكنوان وغرباوة

القصر الصغير

 21نونبر ( 2017الجريدة الرسمية عدد  6631بتاريخ  18دجنبر )2017

تصميم النمو لمدشر فدان اسعيدي

البحراويين

 20دجنبر ( 2017الجريدة الرسمية عدد  6642بتاريخ  25دجنبر )2017

تصميم النمو لدواوير عين الزيتونة وبني
مسعود وبني امجمل

البحراويين

 20دجنبر ( 2017الجريدة الرسمية عدد  6642بتاريخ  25دجنبر )2017

تصميم النمو لمدشر دوقشير

جماعة قصر
المجاز

 20دجنبر ( 2017الجريدة الرسمية عدد  6642بتاريخ  25دجنبر )2017

تصميم النمو لمدشر بوعباد

قصر المجاز

 20دجنبر ( 2017الجريدة الرسمية عدد  6642بتاريخ  25دجنبر )2017

تصميم النمو مدشر الحامة

قصر المجاز

 29ماي ( 2018الجريدة الرسمية عدد  6690بتاريخ  12يوليوز )2018

تصميم النمو مدشر احتاتش

قصر المجاز

 04يونيو ( 2018الجريدة الرسمية عدد  6690بتاريخ  12يوليوز )2018

تصميم النمو مدشري القلعة و تافزة

قصر أنجرة

 16ماي ( 2018الجريدة الرسمية عدد  6690بتاريخ  12يوليوز )2018

تصميم النمو مدشر بين الويدان

تغرامت

 16ماي ( 2018الجريدة الرسمية عدد  6690بتاريخ  12يوليوز )2018

تصميم النمو مدشر أمزوك

تغرامت

 17ماي ( 2018الجريدة الرسمية عدد  6688بتاريخ  05يوليوز )2018

تصميم النمو مدشر بني حلو السفلي و
الفوقي
تصميم النمو مداشر ادشيشة عين
الجير،البيوت
تصميم النمو مدشري عيدادة وولجة
البحري
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الجدول رقم :4تصاميم النمو المصادق عليها والتي هي في طور المصادقة وفي طور الدراسة (تتمة)
تصاميم النمو المصادق عليها (تتمة)
تصميم النمو

الجماعة
المعنية

تاريخ المصادقة/الجريدة الرسمية

تصميم النمو مدشري بوفراح وادشيور

الساحل
الشمالي

 10مارس ( 2020الجريدة الرسمية عدد  6874بتاريخ  19أبريل )2020

تصميم النمو لمدشر الزميج

جماعة
ملوسة

 09نونبر ( 2020الجريدة الرسمية عدد  6946بتاريخ  24دجنبر )2020

تصميم النمو مدشر لمجبحة

اجوامعة

 05دجنبر ( 2019الجريدة الرسمية عدد  6847بتاريخ  13يناير )2020

تصميم النمو مدشر خندق الكبش

اجوامعة

 05دجنبر ( 2019الجريدة الرسمية عدد  6849بتاريخ  20يناير )2020

تصميم النمو مدشري اكتامة وعين الصغير

قصر
المجاز

 09نونبر ( 2020الجريدة الرسمية عدد  6943بتاريخ  14دجنبر )2020

تصميم النمو مدشر اسعدييش ،المنطقة الجنوبية
ألنجرة

األنجرة

 05دجنبر ( 2019الجريدة الرسمية عدد  6847بتاريخ  13يناير )2020

تصميم النمو مداشر ضهر لودرسة وادرادية
ولمغاربة

تغرامت

 05دجنبر ( 2019الجريدة الرسمية عدد  6847بتاريخ  13يناير )2020

تصميم النمو مدشري لمخالد والحوض

اجوامعة

 09نونبر ( 2020الجريدة الرسمية عدد  6946بتاريخ  24دجنبر )2020

تصميم النمو مداشر الزاوية بني عتاب وارملة ودار
العقال

األنجرة

 07يونيو ( 2021الجريدة الرسمية عدد  7012بتاريخ  12غشت )2021

تصاميم النمو السارية األثر القانوني-في طور المصادقة ( 1وثيقة)
تصميم النمو

الجماعة
المعنية

تاريخ البحث العمومي

تصميم النمو المنطقة الغربية لملوسة

ملوسة

من  06شتنبر  2021إلى  05أكتوبر 2021

تصاميم النمو في طور الدراسة ( 1وثيقة)
تصميم النمو

الجماعة
المعنية

الوضعية الحالية

تصميم النمو لمنطقة تاندافل

الساحل
الشمالي

في طور الدراسة
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وثائق التعمير المصادق عليها قبل سنة  2019وفي الفترة الممتدة من  2019إلى 2021

مخططات توجيه
التهيئة العمرانية

تصاميم التهيئة

تصاميم النمو

قبل 2019

2021-2019

قبل 2019

2021-2019

قبل
2019

2021-2019

3

-

22

1

24

9

المجموع
59

وثائق التعمير السارية األثر القانوني (فيطورالمصادقة) قبل سنة  2019وفي الفترة الممتدة من  2019إلى 2021

مخططات توجيه التهيئة
العمرانية

تصاميم التهيئة

تصاميم النمو

قبل 2019

2021-2019

قبل
2019

2021-2019

قبل
2019

2021-2019

0

0

2

4

3

1

المجموع
10

وثائق التعمير في طور الدراسة قبل  2019وفي الفترة الممتدة من 2019إلى 2021

مخططات توجيه
التهيئة العمرانية

تصاميم التهيئة

تصاميم النمو

قبل 2019

2021-2019

قبل
2019

2021-2019

قبل
2019

2021-2019

1

-

5

6

9

1

المجموع
22
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وثائق التعمير :انجازات 2019و2020و2021
وثائق التعمير المصادق عليها ( 10وثائق)

شــهدت فتــرة  2021-2019المصادقــة علــى عشــر وثائــق تعميريــة تغطــي مســاحة إجماليــة تعــادل
 4805هكتــار .

تصميم النمو لدواوير ظهر
لودرسة وادرادية ولمغاربة
بجماعة تغرامت

تصميم النمو لدوار
اسعيدييش بجماعة أنجرة

تصميم النمو لمدشر
لمجبحة بجماعة اجوامعة

تصميم النمو لمدشر خندق
الكبش بجماعة اجوامعة

تصميم النمو لمدشري
ادشيور وبوفراح بجماعة
الساحل الشمالي

تاريخ صدور مرسوم
أو قرار المصادقة

اإلعالن بالجريدة
الرسمية

 05دجنبر 2019

عدد 6847
بتاريخ  13يناير 2020

تاريخ صدور مرسوم
أو قرار المصادقة

اإلعالن بالجريدة
الرسمية

 05دجنبر 2019

عدد 6847
بتاريخ  13يناير 2020

تاريخ صدور مرسوم
أو قرار المصادقة

اإلعالن بالجريدة
الرسمية

 05دجنبر 2019

عدد 6847
بتاريخ  13يناير 2020

تاريخ صدور مرسوم
أو قرار المصادقة

اإلعالن بالجريدة
الرسمية

 05دجنبر 2019

عدد 6849
بتاريخ20يناير2020

تاريخ صدور مرسوم
أو قرار المصادقة

اإلعالن بالجريدة
الرسمية

 10مارس 2020

عدد  6874بتاريخ
 19أبريل 2020

المساحة
بالهكتار
476

المساحة
بالهكتار
155

المساحة
بالهكتار
440

المساحة
بالهكتار
257

المساحة
بالهكتار
215
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تصميم التهيئة للمنطقة
الجنوبية لجماعة البحراويين

تصميم النمو لدواوير اكتامة
وعين الصغير بجماعة قصر
المجاز

تصميم النمو لمدشري
لمخالد و الحوض بجماعة
اجوامعة

تصميم النمو لمدشر زميج
بجماعة ملوسة

تصميم النمو لمداشر
الزاوية وبني عتاب والرملة
دار العقال بجماعة أنجرة
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تاريخ صدور مرسوم
أو قرار المصادقة

اإلعالن بالجريدة
الرسمية

 08شتنبر 2020

عدد  6920بتاريخ
 24شتنبر 2020

تاريخ صدور مرسوم
أو قرار المصادقة

اإلعالن بالجريدة
الرسمية

 09نونبر 2020

عدد  6943بتاريخ 14
دجنبر 2020

تاريخ صدور مرسوم
أو قرار المصادقة

اإلعالن بالجريدة
الرسمية

 09نونبر 2020

عدد  6946بتاريخ
 24دجنبر 2020

تاريخ صدور مرسوم
أو قرار المصادقة

اإلعالن بالجريدة
الرسمية

 09نونبر 2020

عدد  6946بتاريخ
 24دجنبر 2020

تاريخ صدور مرسوم
أو قرار المصادقة

اإلعالن بالجريدة
الرسمية

 07يونيو 2021

عدد  7012بتاريخ 12
غشت 2021

المساحة
بالهكتار
1966

المساحة
بالهكتار
219

المساحة
بالهكتار
276

المساحة
بالهكتار
253

المساحة
بالهكتار
548
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وثائق التعمير في طور المصادقة ( 4وثائق)
خــال الفتــرة الممتــدة مــن  2019إلــى، 2021تجــاوزت بعــض الوثائــق مرحلــة البحــث العلنــي ومــداوالت
المجلــس وهــي كالتالــي:
تصميم تهيئة الجماعة الحضرية لطنجة

تصميــم تهيئــة المنطقة الممتــدة بين قصر

قامــت الوكالــة الحضريــة لطنجــة بإرســال هــذه

المجــاز وتغرامت

الوثيقــة للجماعــة المعنيــة إلخضاعهــا ،مــرة

ينــدرج هــذا التصميــم فــي إطــار شــراكة مــع

أخــرى ،لمســطرة البحــث العلنــي ومــداوالت

الشــركة الخاصــة طنجــة المتوســط ،وقــد تــم

المجلــس ،وذلــك بعــد أن توصلــت فــي إطــار

إخضاعــه لمرحلــة البحــث العلنــي لقصــر المجــاز

تشــاوري مــع المنظومــة المحليــة إلــى اتفــاق

وتغرامــت ،وذلــك خــال الفتــرة الممتــدة مــن

يقضــي بإعــادة تكييــف هــذه الوثيقــة علــى ضــوء

أكتوبــر إلــى دجنبــر  2021بالنســبة للجماعتيــن

مــا تــم تســجيله من تعرضــات ومالحظات خالل

المعنيتيــن.

البحثيــن العموميــن الســابقين .هــذا وقــد تــم

تصميم النمو للمنطقة الغربية لملوسة

فتــح بحــث علنــي بشــأنه خــال الفتــرة الممتــدة

تجــاوز هــذا التصميــم مرحلــة البحــث العلنــي

مــن  02دجنبــر  2019إلــى  31دجنبــر  ، 2019حيــث

ومــداوالت المجلــس وذلــك خــال الفتــرة

تــم تســجيل  3800تعــرض .كمــا أن اللجنــة

الممتــدة مــن شــتنبر إلى نونبــر  ،2021واألشــغال

المركزيــة باشــرت أشــغالها خــال ســنة ، 2020

حاليــا منكبــة فــي تحضيــر اجتمــاع اللجنــة

حيــث درســت مــا يقــارب  %30مــن التعرضــات ؛

التقنيــة المكلفــة بدراســة تعرضــات العمــوم

إال أنــه ونظــرا لتطــورات الحالــة الوبائيــة بســبب

ومالحظــات المجلــس قبل إخضاعــه للموافقة

كوفيــد  ، 19فقــد تــم تعليــق أشــغال اللجنــة

النهائيــة.

المذكــورة الشــيء الــذي حــال دون بلــوغ هــذه
الوثيقــة مرحلــة المصادقــة النهائيــة.
تصميمالتهيئةالقطاعيلملوسة/اجوامعة
هــذه الوثيقــة هــي مراجعــة جزئيــة لتصميــم
تهيئــة قطــب ملوســة/اجوامعة المصــادق
عليــه ،وتهــم المناطــق المخصصــة لألنشــطة
الصناعيــة والفالحيــة؛ وقــد تجــاوز هذا التصميم
مرحلــة البحــث العمومي ومداوالت المجلســين
المعنييــن ملوســة واجوامعــة ،وذلــك في الفترة
الممتدة من شــهر غشــت إلى غاية شــهر نونبر
 2021بالنســبة للجماعتيــن معــا.
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وثائق التعمير في طور الدراسة (8وثائق)
دراسة المخطط التوجيهي لتهيئة طنجة الكبرى
يهــم هــذا المخطــط المجــال الترابــي لــكل مــن عمالــة طنجــة أصيلــة وإقليــم الفحــص أنجــرة  ،الــذي
يوجــد حاليــا فــي مرحلــة تنقيــح وثائــق المرحلــة الثانيــة المتعلقــة ”باإلســقاطات المجاليــة واالقتراحــات
التنموية للمجاالت“ ،وذلك بعدما تمت دراستها من طرف اإلدارة وتسجيل العديد من المالحظات
بشــأنها .وقــد ســطر مجموعــة مــن التوجهــات التــي تصــب فــي تنميــة المكونــات المجاليــة للنفــوذ
الترابــي ككل ،مــع تقويــة دور مدينــة طنجــة كقاطــرة تقــود هــذه التنميــة المجاليــة ،ونذكــر منهــا علــى
ســبيل المثــال ال الحصــر:
تقويــة البنيــات التحتيــة للتواصــل واالتصــال مــن خــال تطويــر شــبكة التواصــل الجهــوي
وفــك العزلــة عــن المناطــق القرويــة وتكملــة واجهــة طنجة-المينــاء مــع ضمــان االدمــاج
الترابــي األمثــل للمركــب المينائــي طنجــة المتوســط  ،ووضــع مخطــط هيكلــي للمنصــات
اللوجســتيكية وخلــق عــرض جهــوي للمســافرين مــن نــوع ترام-قطــار أو قطــار خفيــف للربــط
 ،وضمــان تناســق بيــن متطلبــات عيــش الســاكنة وفــرص الشــغل.
متابعــة التنميــة االقتصاديــة المنتجــة وذلــك مــن خــال تقويــة األقطــاب الصناعيــة الكبــرى
فــي مجــال الســيارات وتنويــع القطــاع الصناعــي وإبــراز قطبيــة جديــدة لألنشــطة الخدماتيــة.
إنعــاش وتنويــع العــرض الســياحي وذلك بتطوير ســياحة األعمــال والرحالت البحرية وتطوير
معقلن لعروض المبيت وتنمية الســياحة القروية مع تثمين الســاحل.
تنظيــم مجالــي هيكلــي متعــدد المراكــز عبــر خلــق تنميــة مجاليــة متعــددة المراكــز مــع إحــداث
إطــار مجالــي منظــم وضمــان انســجام بيــن الشــبكات والمراكــز القطبيــة وتعزيــز التنميــة
المســتدامة للمجــاالت الترابيــة ،وذلــك بالحفــاظ علــى اســتمرارية المناطــق األيكولوجيــة
الكبــرى للمجــال الترابــي وتقويــة البنيــات المتعلقــة بالبيئــة وإدمــاج المخاطــر الطبيعيــة
وكذلــك التحكــم فــي اســتهالك األراضــي الفالحيــة والســواحل الرمليــة.

مشروع مخطط توجيه التهيئة
العمراني لطنجة الكبرى
مرحلة الدراسة:
المرحلة الثانية المتعلقة
«باإلسقاطات المجالية واإلقتراحات التنموية للمجاالت»
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تصميم تهيئة مقاطعتي السواني ومغوغة
بعد تعذر المصادقة على تصميم تهيئة الجماعة الحضرية لطنجة ،قامت الوكالة الحضرية لطنجة
بنهــج مقاربــة جديــدة للعمــل علــى إخراجــه لحيــز الوجــود؛ حيــث ارتــأت تقســيم هــذه الوثيقــة إلــى ثــاث
وثائــق تهــم المقاطعــات الحضريــة األربــع وذلــك بعــد التشــاور مــع الفرقــاء المعنييــن (عمالــة طنجــة
أصيلة وجماعة طنجة والمفتشــية الجهوية للتعمير والهندســة المعمارية وإعداد التراب الوطني).
هــذا ،وقــد تــم وضــع الصيغــة المعدلــة لمشــروع تصميــم تهيئــة مقاطعتــي الســواني ومغوغــة،
كوثيقــة أولــى فــي سلســلة هــذه الوثائــق  ،والتــي تــم عرضهــا علــى أنظــار اللجنة التقنيــة المحلية بتاريخ
 06دجنبــر  2021؛ وبعــد تنقيــح مشــروع هــذه الوثيقــة علــى ضــوء المالحظــات المبــداة مــن طــرف جــل
المصالــح الخارجيــة المجتمعــة ،عملــت مصالــح هــذه المؤسســة علــى إرســاله للمصالــح المعنيــة
لمباشــرة مســطرة البحــث العلنــي ومــداوالت المجلــس وذلــك بتاريــخ  25دجنبــر .2021

تصميم تهيئة مقاطعة بني مكادة
يوجــد هــذا التصميــم فــي مرحلــة تنقيــح صيغــة المشــروع قبــل عرضــه علــى أنظــار اللجنــة التقنيــة
المحليــة.

تصميم تهيئة مقاطعة طنجة المدينة
بعــد االنتهــاء مــن إعــداد تصميــم تهيئــة بنــي مــكادة وإخضاعــه للموافقــة المحليــة ،ستشــرع مصالــح
هــذه المؤسســة فــي إعــداد مشــروع تصميــم تهيئــة مقاطعــة طنجــة المدينــة ،كمحطــة أخيــرة فــي
تغطيــة تــراب الجماعــة الحضريــة لطنجــة ككل.

مقاربــة جديــدة
لتصميــم تهيئــة
مدينــة طنجــة
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تصميم تهيئة مركز أقواس برييش
بعــد تخطيــه مرحلــة المشــاورات األوليــة وتنقيــح مشــروع التصميــم علــى ضــوء خالصــات المصالــح
الخارجيــة ،قامــت الوكالــة الحضريــة لطنجــة بإرســاله للمصالــح المعنيــة إلخضاعــه لمســطرة البحــث
العمومــي ومــداوالت المجلــس المعنــي.

التصور االستراتيجي وتصميم تهيئة الساحل
المتوسطي إلقليم الفحص أنجرة
تــم عــرض مشــروع هــذا التصميــم علــى أنظــار اللجنــة التقنية
المحليــة بتاريــخ  28دجنبــر  ،2021واألشــغال منكبــة حاليــا علــى
دراســة مالحظــات المصالــح الخارجيــة إلنهــاء علــى ضوئهــا
مشــروع هــذه الوثيقــة قبــل إخضاعهــا لمرحلــة البحــث
العمومــي ومــداوالت المجالــس المعنيــة.

تصميم تهيئة جماعة العوامة
منــذ ســنوات وهــذه الوثيقــة لــم تعــرف تقدمــا علــى مســتوى
إنجازهــا ،وهــذا راجــع لكــون تراب الجماعة كان مســرحا للعديد
مــن المشــاريع الهيكليــة تنــدرج ضمــن برنامــج طنجــة الكبــرى
نذكــر منهــا المشــروع الضخــم ”طنجــة تيــك“ أو مــا يســمى
بمشــروع المدينــة الصناعيــة ،والــذي يعــرف حاليــا عملية إنجاز
الشــطر األول منــه.
هــذا ،وبرســم ســنة  2021قامــت الوكالــة بإعطــاء دفعــة إلخــراج هذه الوثيقة في أحســن الظروف ،حيث
عقــدت عــدة اجتماعــات مــع مكتــب الدراســات والفرقــاء المعنييــن مــن عمالــة طنجــة أصيلــة وجماعــة
العوامــة والمفتشــية الجهويــة للتعميــر والهندســة المعماريــة بغيــة صياغــة جديــدة لمشــروع هــذه
الوثيقــة تأخــذ بعيــن االعتبــار الواقــع الحالــي والمشــاريع البنيوية ســواء تلــك في طور اإلنجــاز أو المزمع
إنجازها.

تصميم النمو لمنطقة تندافل-جماعة الساحل الشمالي
اعتبــارا للخصوصيــات المجاليــة لمنطقــة تندافــل المتمثلــة فــي مؤهالتهــا الســياحية ،ارتــأت الوكالــة
الحضريــة إدمــاج هــذه المنطقــة فــي إطــار تصميــم تهيئــة الســاحل الشــمالي برســم ســنة .2022
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الجدول رقم :5تقييم اجمالي لوثائق التعمير برسم 2019و2020و2021
نوع الوثيقة

 31دجنبر 2019

 31دجنبر 2020

 31دجنبر 2021

تصميم تهيئة مدينة طنجة

البحث العلني
ومداوالت المجلس
()2019

مباشرة أشغال
اللجنة المركزية
( 26فبراير ) 2020

(مراجعة التصميم
– 3تصاميم تهيئة
تهم المقاطعات
الحضرية األربع)

تصميم تهيئة السواني
مغوغة -طنجة

إرساله إلى البحث
العلني ومداوالت
المجلس
( 25دجنبر ) 2021

تصميم تهيئة بني مكادة-
طنجة

في طور الدراسة

تصميم طنجة المدينة -طنجة

في طور الدراسة

مالحظات

إدماجه في تصميم تهيئة
مبرمج برسم
()2022

تصميم تهيئة أصيلة
(المراجعة)

البحث العلني
ومداوالت المجلس
()2018

-

-

تصميم تهيئة الجماعة
القروية العوامة

اللجنة التقنية
المحلية
(يناير )2013

اللجنة التقنية
المحلية
(يناير )2013

مشروع التصور
الحضري 1/2000
(غشت )2021

تصميم تهيئة مركز أقواس
برييش

اللجنة التقنية
المحلية
( 03دجنبر )2018

البحث العلني
ومداوالت
المجلس
( 13فبراير ) 2020

اعادة ارسال
الملف الى البحث
العلني ومداوالت
المجلس

عدم إخضاع التصميم للبحث
العلني ومداوالت المجلس
في 2020

تصميم النمو لمنطقة
تندافل -الساحل الشمالي

في طور الدراسة

-

-

إدماجه في تصميم تهيئة
الساحل الشمالي المبرمج
برسم
()2022

تصميم النمو لمدشري
ادشيور وبوفراح الساحل
الشمالي -

في طور المصادقة
( اللجنة التقنية)

مصادق عليه
( 10مارس ) 2020

إعداد تصور مجالي استراتيجي
للشريط الساحلي إلقليم
الفحص-أنجرة

اللجنة التقنية
المحلية
( 01غشت )2019

اللجنة التقنية
المحلية

-

اعادة انعقاد اللجنة
التقنية المحلية
( 28دجنبر )2021

إدخال تغييرات على مشروع
تصميم التهيئة قبل عقد
اللجنة التقنية المحلية
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الجدول رقم :5تقييم اجمالي لوثائق التعمير برسم 2019و2020و ( 2021تتمة)
 31دجنبر 2021

نوع الوثيقة

 31دجنبر 2019

 31دجنبر 2020

تصميم تهيئة المنطقة الجنوبية
للبحراويين

البحث العلني
ومداوالت المجلس
()2019

مصادق عليه
( 08شتنبر )2020

تصميم النمو لمدشر الزميج -
ملوسة

البحث العلني
ومداوالت المجلس
()2019

مصادق عليه
( 09شتنبر )2020

تصميم النمو للمنطقة الغربية
لملوسة

في طور الدراسة

في طور الدراسة

تصميم النمو لمدشري لمخالد
والحوض  -اجوامعة

البحث العلني
ومداوالت المجلس
()2019

مصادق عليه
( 09شتنبر )2020

تصميم النمو لدوار مجبهة -
اجوامعة

مصادق عليه
( 05دجنبر ) 2019

-

تصميم النمو خندق الكبش-
اجوامعة

مصادق عليه
( 05دجنبر )2019

-

تصميم التهيئة القطاعي لملوسة/
اجوامعة (مراجعة)

اللجنة التقنية المحلية
( 25دجنبر )2019

تصميم النمو للمنطقة الجنوبية
دوار اسعيديش  -أنجرة

مصادق عليه
( 05دجنبر )2019

تصميم النمو لدواوير الزاوية وبني
عتاب والرملة ودار العقلة -أنجرة

البحث العلني
ومداوالت المجلس
()2019

تحضير ملف
المصادقة

تصميم النمو لمدشري اكتامة
وعين الصغير /قصر المجاز

البحث العلني
ومداوالت المجلس
()2018

مصادق عليه
( 09شتنبر )2020

تصميم تهيئة المنطقة الممتدة
بين قصر المجاز وتغرامت

اللجنة التقنية المحلية
( 25دجنبر ) 2018

اللجنة التقنية
المحلية

تصميم النمو لمداشر اظهر
لودرسة وادرادية ولمغاربة/
تغرامت

مصادق عليه
( 05دجنبر )2019

اللجنة التقنية
المحلية

مالحظات
-

البحث العلني ومداوالت
المجلس
(نونبر )2021

تأخر مرتبط برأي
مديرية التجهيز

البحث العلني ومداوالت
المجلس(شتنبر )2021
مصادق عليه بتاريخ
( 12غشت )2021

البحث العلني
ومداوالت المجلس
(دجنبر )2021

عدم التوافق بشأن
بعض التوجهات
التعميرية من طرف
اللجنة

-

تصميم النمو دوار منصورة  /قصر
المجاز
تصميم النمو لدوار دهر الخروب /
قصر المجاز
تصميم النمو لدوار المرسى/
تغرامت
تصميم النمو لدوار مغارة /تغرامت

تم إدماج هذه التصاميم في تصميم تهيئة القصر الصغير تغرامت
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 2الدراسات العامة:
وعيا باألهمية اإلســتراتيجية لهذه الدراســات على المســتويات المحلية والجهوية والوطنية ،عملت
الوكالــة الحضريــة لطنجــة علــى مواكبــة وتتبــع مختلــف مراحــل انجازهــا وذلــك مــن خــال تزويــد مكاتب
الدراسات المكلفة بكافة الوثائق والتصاميم ذات الصلة بموضوع الدراسات مع تقديم اإلقتراحات
والمالحظــات التقنيــة المتعلقــة بهــا .ونذكــر على ســبيل المثال ال الحصر الدراســات التالية :

الجدول رقم :6جدول الدراسات العامة التي تساهم الوكالة في إنجازها
اسم الدراسة

المرحلة الحالية

اإلدارة المكلفة بالدراسة

االستراتيجية الوطنية للتجديد الحضري

إعداد اإلقتراحات و التوصيات

وزارة إعداد التراب الوطني
والتعمير واإلسكان وسياسة
المدينة

البرنامج الوطني للتنمية المندمجة
للمراكز القروية الصاعدة

انجاز التركيبة التقنية والمالية
لمشاريع المجاالت الترابية للمراكز
الصاعدة المنتقاة
(المرحلة )2

وزارة إعداد التراب الوطني
والتعمير واإلسكان وسياسة
المدينة

تصميم التنقل الحضري المستدام
لطنجة

انجاز تقرير الحالة الراهنة والتصميم
(المرحلة )2

وكالة إنعاش وتنمية أقاليم
الشمال

التصميم الجهوي إلعداد التراب لجهة
طنجة -تطوان -الحسيمة

تمت الموافقة النهائية على مشروع
التصميم الجهوي إلعداد التراب لجهة
طنجة -تطوان -الحسيمة

جهة طنجة -تطوان -الحسيمة

الدراسة التقنية للولوجيات بالنسبة
لألشخاص في وضعية إعاقة

مرحلة إنجاز الولوجيات انتهاء أشغال
الولوجيات بمقر جماعة طنجة

جماعة طنجة ( وزارة األسرة
والتضامن والمساواة والتنمية
االجتماعية)

إعداد خريطة القابلية للتعمير لعمالة
طنجة اصيلة وإقليم الفحص أنجرة

مرحلة تحديد خصائص المخاطر

وزارة إعداد التراب الوطني
والتعمير واإلسكان وسياسة
المدينة

دراسة حول وضع نموذج النمو الحضري
لمدينتي طنجة ومراكش

مرحلة إعداد السيناريوهات ووضع
النموذج الحضري

وزارة إعداد التراب الوطني
والتعمير واإلسكان وسياسة
المدينة

إعداد مخططات المناخ الجهوية لست
( )6جهات مغربية

مرحلة تحليل اإلتجاه العام إلنبعاثات
الغازات الدفيئة على المستوى الجهوي
والقطاعي وإعداد خطة للتخفيف من
آثارها

وزارة االنتقال الطاقي والتنمية
المستدامة

برنامج إعادة تأهيل ورد اإلعتبار للمدينة
العتيقة لطنجة

مرحلة إنجاز أشغال مختلف محاور
البرنامج

والية جهة طنجة تطوان الحسيمة

(المرحلة )3
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التصميم الجهوي إلعداد التراب لجهة طنجة -تطوان -الحسيمة
ينخــرط هــذا التصميــم الجهــوي الــذي أصــدرت
دراســته جهــة طنجة-تطوان-الحســيمة فــي
إطــار التخطيــط المجالــي االســتراتيجي وتفعيل
ورش الجهويــة المتقدمــة .ويعتبر بمثابة وثيقة
مرجعيــة لرســم مســتقبل الجهــة التنمــوي
ولتحقيــق التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة
والرفــع من تنافســيتها وتكاملها وانســجامها.
وقــد تمــت الموافقــة علــى هــذه الوثيقــة فــي
ســنة .2021

وضعإستراتيجية وطنية
للتجديدالحضري

الدراسةالمتعلقةبالبرنامج
الوطنيللتنميةالمندمجة
للمراكز القرويةالصاعدة

تهــدف هــذه الدراســة إلــى تحديــد اإلحتياطــي

يرمــي هــذا البرنامــج إلــى الحــد مــن تأثيــرات

العقــاري للمــدن حتــى يتســنى الرفــع مــن

الهجــرة القرويــة ،وتحســين نمــط عيــش

مؤهالتهــا الحضريــة وذلــك بالحــد مــن التوســع

الســاكنة مــن خــال تحديــد المجــاالت التي تتوفر

العمرانــي غيــر الممنهــج مع اســتعمال عقالني

لديهــا مجموعــة مــن عوامــل التنميــة وقدرتهــا

للرصيــد العقــاري .وتوجــد هــذه الدراســة،

علــى تأطيــر ديناميــة المناطــق المحيطــة بهــا

التــي أصدرتهــا مصالــح الــوزارة الوصيــة ،فــي

باإلضافــة إلــى تعزيــز الروابــط بيــن المناطــق

مرحلتهــا الثالثــة المتعلقــة بإعــداد اإلقتراحــات

الحضريــة والقرويــة.

والتوصيــات.
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دراسة حول وضع نموذج النمو
الحضري لمدينةطنجة

الدراسة التقنيةالخاصة
بالولوجياتبالنسبةلألشخاص
في وضعية إعاقة
ينــدرج هــذا المشــروع ،الــذي يكتســي صبغــة

تهــدف هــذه الدراســة التــي أعطيــت انطالقتهــا

اجتماعيــة ،فــي إطــار تنفيــد برنامج طنجــة مدينة

فــي شــهر يوليــو  ،2017إلــى اســتباق التحــوالت

ولوجــة واتفاقيــة الشــراكة التــي تــم عقدهــا مــع

الديناميكيــة التــي تعرفهــا مجاالتنــا الترابيــة،

وزارة األســرة والتضامــن والمســاواة والتنميــة

فضــا عــن ارتقــاء نمــاذج النمــو الحضــري

االجتماعيــة .وقــد ســاهمت الوكالــة الحضريــة

المرتقبة لتحقيق التكافؤ والتنمية المستدامة،

لطنجــة بخبرتهــا وأطرهــا فــي مشــروع إحــداث

وذلــك مــن أجــل تأطيــر عمليــة أخــذ القــرارات

الولوجيــات بمقــر مقاطعــة طنجــة المدينــة

السياســية المحليــة ،وإعــداد مســتقبل أفضــل

والشــوارع الرئيســية المحيطــة بهــا كمشــروع

لمدننــا فــي أفــق  .2050وقــد اعتمــدت الدراســة

نموذجــي ،حيــث ســيتم تعميمــه علــى باقــي

علــى تقنيــة تحليــل المورفولوجيــا الحضريــة مــن

اإلدارات العموميــة والمرافــق التــي تســتقبل

أجــل فهــم التطــور المجالــي.

المواطنيــن .وأوصــت الدراســة كخطــوة

واتخــذت مدينتــي مراكــش وطنجــة كنمــوذج

اســتباقية بــإدراج شــروط الولوجيــات فــي

لمجاليــن حضرييــن يتســمان بنمــو ديمغرافــي

دفاتــر التحمــات الخاصــة بتفويــض النقــل

قــوي وتوســع عمرانــي متســارع مــن أجــل

الحضــري بــدءا بمرحلــة التشــخيص حتــى مرحلة

اختيــار النمــوذج الحضــري األنســب لهمــا .وقــد

انتهــاء أشــغال الولوجيــات ،كمــا التزمــت هــذه

ســهرت مصالــح هــذه الوكالــة علــى تقديــم

المؤسســة بالعمــل علــى إدراج القانــون 10.03

المســاعدة التقنيــة الالزمــة خــال أشــغال لجنــة

المتعلــق بالولوجيــات بوثائــق التعميــر ،فــي طور

تتبــع الدراســة ،كمــا ســاهمت فــي التفكيــر فــي

اإلنجــاز أو المزمــع إنجازهــا.

مختلــف الســيناريوهات المســتقبلية للتطــور
الحضــري لمدينــة طنجــة خــال الســنوات
المقبلــة.
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إعداد خريطة القابلية للتعمير لعمالة طنجة-أصيلة وإقليم الفحص-أنجرة

خــال ســنة  ،2020تمــت المصادقــة علــى
المرحلــة األولــى المتعلقــة بإعــداد تقريــر
تشــخيص

وجمــع

وتركيــب

المعطيــات

المتوفــرة والمتعلقــة بالظواهــر الطبيعيــة،
علــى مســتوى عمالــة طنجــة أصيلــة وإقليــم
الفحــص أنجــرة ،وذلــك خــال االجتماع المنعقد
علــى مســتوى واليــة جهــة طنجــة تطــوان
الحســيمة بتاريــخ  29ينايــر  .2020وتوجــد حاليــا
هــذه الدراســة فــي المرحلــة الثانيــة الخاصــة
بإعــداد خرائــط الهشاشــة وخرائــط المخاطــر
المتعلقــة بالــزالزل والفيضانــات واالنزالقــات
األرضيــة والســاحل وكــذا التقريــر الخــاص
باالستكشــافات

الميدانيــة

واســتخالص

الخريطةالجيوميكانيكيةلعمالةطنجة-أصيلةوإلقليمالفحص-أنجرة

النتائــج.

المشاركة في ترميم وإعادة
تأهيل المدينة العتيقة ورد االعتبار
للبناياتالتراثيةبمدينةطنجة
شــاركت الوكالــة الحضريــة لطنجة خــال الفترة
الممتــدة مــن  2019إلــى  2021فــي إنجــاز وتنزيــل
مختلــف محــاور برنامــج ترميــم وإعــادة تأهيــل
المدينــة العتيقــة ،كمــا ســاهمت فــي التتبــع
التقنــي لمشــاريع تثميــن البنايــات التراثيــة
بمدينــة طنجــة.
المدينــة العتيقــة لطنجــة
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ترميم وإعادة تأهيل المدينة العتيقة
شــاركت هذه المؤسســة في أشــغال مجموعة من اللجان التقنية والعلمية المكلفة بتنفيذ محاور
برنامــج ترميــم وإعــادة تأهيــل المدينة العتيقة (برنامــج  )2024-2020وهي كالتالي :
 اللجنــة العقاريــة المكلفة بإجــراء بحث عقاريحــول البنايــات التــي توجــد فــي حالــة خــراب فــي
المدينــة العتيقــة وبعــض المواقــع خارجهــا
مــن أجــل تصفيــة وعائهــا العقــاري وتوظيفهــا
كمرافــق عموميــة واجتماعية لفائدة الســاكنة؛
 اللجنــة التقنيــة المصغــرة المكلفــة بصحبــةمكتــب الدراســات بمعالجــة الجوانــب التقنيــة
لمشــروع التنســيق المعمــاري للواجهــات
الرئيســية للبنايــات المطلــة علــى المحــاور
الكبــرى والمســارات الســياحية فــي المدينــة
العتيقــة لطنجــة؛
 اللجنــة العلميــة المكلفــة بمراجعــة وتطويــرالمحتــوى العلمــي لمراكــز التعريــف بالتــراث
التــي يتــم إحداثهــا علــى مســتوى بعــض البنايات
التاريخيــة والتــي توجــد فــي مراحلهــا النهائيــة
كمركــز التعريــف بالتحصينــات التاريخية لطنجة
ببــرج دار البــارود وفضــاء عــرض ذاكــرة ابــن
بطوطــة ببــرج النعــام بالقصبــة؛

 اللجنــة التقنيــة المكلفــة بتتبــع مشــروع ترميــموإعــادة توظيــف ســجن القصبــة الســابق
كفضــاء للعــروض الفنيــة والثقافية مــن أجل رد
االعتبــار لقيمتــه التاريخيــة وضمــان متانــة هيكل
البناية وتوفير شــروط ســامة الزوار والمرتادين
(تــم تدشــين البنايــة فــي حلتهــا الجديــدة بتاريــخ
 22دجنبــر  ،)2021ومشــروع ترميــم وإعــادة
توظيــف البنايــة التاريخيــة لدار النيابــة الذي يوجد
فــي مراحلــه النهائيــة ،وتحويلهــا إلــى فضــاء
للعــروض واألنشــطة الفنيــة.
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تدعيم البنايات اآليلة للسقوط بالمدينة العتيقة لطنجة

مــن أجــل تفعيــل اتفاقيــة تدعيــم ومعالجــة الســكن المهــدد باالنهيــار بالمدينــة العتيقــة لطنجــة ،تقــرر
خــال اجتمــاع ترأســه الســيد والــي جهــة طنجة-تطوان-الحســيمة وعامــل عمالــة طنجة-أصيلــة بتاريخ
 10يونيــو  ،2019تشــكيل لجنــة تنســيق ومتابعــة برئاســة الســيد الوالــي ،يعهــد إليهــا إعــداد قائمــة
المبانــي المســتفيدة التــي يبلــغ عددهــا حوالــي  300بنايــة ومتابعــة تنفيــذ األشــغال المتعلقــة بهــا.
وقــد انطلقــت أشــغال الشــطر األول مــن المشــروع فــي بدايــة شــهر شــتنبر  2019وتواصلت أشــغال
التدعيــم والمعالجــة طيلــة ســنتي  2020و 2021إلــى غايــة اســتنفاذ عــدد البنايــات المتضــررة وإزاحــة
خطــر االنهيــار الــذي يهــدد ســامة الســاكنة والمــارة.

أشغال تدعيم بعض البنايات اآليلة للسقوط بالمدينة العتيقة لطنجة

رد االعتبار للبنايات التراثية بمدينة طنجة
فــي هــذا اإلطــار ،شــاركت الوكالــة الحضريــة لطنجــة فــي عمليــة التتبــع التقنــي لمشــاريع ترميــم ورد
االعتبــار لبعــض البنايــات التراثيــة بمدينــة طنجــة وهــي كالتالــي:
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 -مشــروع ترميــم بنايــة «فيــا هاريــس»

 -مشــروع إحــداث مركــز التعريــف بمنــارة رأس

التــي ســاهمت فــي إنعــاش الحيــاة الثقافيــة

ســبارطيل.

والدبلوماسية بمدينة طنجة خالل فترة النظام
الدولــي ،وتثمينهــا مــن خــال توظيفهــا كمتحــف
للفنــون المعاصــرة تحــت اإلشــراف والمتابعــة
التقنيــة للمؤسســة الوطنيــة للمتاحــف ،حيــث
تــم تدشــين هــذا المرفــق الثقافــي الجديــد
بالمدينــة بتاريــخ  16مــارس .2021
 مشــروع ترميــم مســرح ”ســرفانطيس“وتوظيفــه كفضــاء للعــروض الثقافيــة والفنيــة
والــذي يوجــد حاليــا فــي المرحلــة األولــى التــي
تتجلــى فــي ترميــم األساســات وهيــكل الســطح
وإصــاح شــبكات المــاء والكهربــاء وقنــوات
تطهيــر الســائل وتصريــف ميــاه األمطــار ،قبــل
االنكبــاب علــى ترميــم المكونــات الداخليــة ذات
القيمــة المعماريــة والفنيــة المتميــزة.

 اللجنــة التقنيــة لمبــاراة األفــكار الختيــار مكتــبالهندســة المعماريــة المكلــف بترميــم حلبــة
الثيــران وإعــادة توظيفهــا كفضــاء لألنشــطة
الثقافيــة والترفيهيــة وقــد انطلقــت أشــغال
الترميــم فــي نهايــة ســنة .2021

مسرح سيرفانطيس

فيال هاريس قبل وبعد رد االعتبار
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 1دراسة طلبات البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية
وتقسيم العقارات في إطار الشباك الوحيد لرخص التعمير واللجن
اإلقليمية للتعمير:
الجدول رقم  : 7حصيلة الملفات المدروسة ابتداءً من سنة  2012إلى غاية سنة 2021
السنوات
الملفات

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

عدد الملفات
المدروسة

3240

2846

2720

2429

3177

3104

3275

3165

2102

2790

حصيلة الملفات المدروسة ابتداء من سنة  2012إلى غاية سنة 2021

شــهدت ســنة  2019انخفاضــا طفيفــا فــي عــدد
الملفــات المدروســة مقارنــة بســنة  ،2018حيــث
تمــت دراســة مــا مجموعــه  3165ملفــا ســنة
 2019مقابــل  3275ملفــا ســنة .2018

الجدول رقم  :8حصيلة الملفات التي تمت
دراستها خالل الفترة الممتدة من سنة 2019
إلى غاية سنة 2021
السنوات

2019

2020

2021

المجموع

عدد الملفات
المدروسة

3165

2102

2790

8057

حصيلة الملفات المدروسة من سنة  2019إلى غاية سنة 2021
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أبانــت اإلحصائيــات أن مجمــوع الملفــات التــي

المنظومــة المحليــة للرفــع مــن وتيــرة دراســة

تمــت دراســتها خــال 2019و2020و 2021قــد

الملفــات واإلســراع فــي إبــداء الــرأي الموافــق

بلــغ  8057ملفــا.

فــي الملفــات العالقــة وتحفيــز االســتثمار ،عــن

ويالحــظ أن عــدد الملفــات المعالجــة خــال

طريــق بلــورة تدبيــر مجالــي مــرن وعمالتــي يرتكــز

ســنة  2020عــرف انخفاضــا ملحوظــا بالمقارنــة

أساســا علــى تبســيط المســاطر وعلــى مقاربــة

مــع ســنة  2019وذلــك بنســبة  .% 33.58ويعــزى

اســتباقية تعتمــد علــى المواكبــة والمســاعدة

هــذا االنخفــاض إلــى الركــود الــذي عرفــه قطــاع

التقنيــة والقانونيــة والتعميريــة والمعماريــة

البنــاء خــال فتــرة الحجــر الصحــي نتيجــة انتشــار

للفرقــاء المحلييــن والمهنييــن والمهندســين

وبــاء كوفيــد  19بالمملكــة وبســائر بقــاع العالــم.

المعمارييــن ،وذلــك مــن خــال الدراســة القبلية

أمــا فيمــا يخــص ســنة  ،2021فقــد شــهدت

لملفــات رخــص التعميــر.

ارتفاعــا ملموســا فــي عــدد الملفــات المدروســة

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذه الوكالــة ابتــدأت

مقارنــة بالســنة الســالفة ،حيــث تمــت دراســة

بالعمــل تدريجيــا فــي إطــار المنصــة الرقميــة

مــا مجموعــه  2790ملفــا ســنة  2021مقابــل

رخــص انطالقــا مــن شــهر دجنبــر .2019

 2102ملفــا ســنة  .2020ويرجــع هــذا االرتفــاع
إلــى الجهــود الكبيــرة المبذولــة مــن طــرف
الوكالــة الحضريــة لطنجــة بتوافــق تــام مــع
الجدول رقم  :9حصيلة الملفات المدروسة خالل الثالث سنوات األخيرة حسب الوسطين
القروي والحضري وحسب العمالة واإلقليم
اإلقليم/
العمالة

الوسط الحضري

الوسط القروي

النسبة المئوية %

المجموع

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

عمالة
طنجة-أصيلة

2651

1717

2401

194

101

155

2845

1818

2556

90

86

92

إقليم
الفحص-
أنجرة

-

-

-

320

284

234

320

284

234

10

14

8

المجموع

2651

1717

2401

514

385

389

3165

2102

2790

100

100

100

النسبة
المئوية %

84

82

86

16

18

14

100

100

100

-

-

-

توزيع الملفات المدروسة بعمالة طنجة-أصيلة
خالل سنة 2021 - 2020-2019

توزيع الملفات المدروسة بإقليم الفحص-أنجرة
خالل سنة 2021 - 2020-2019
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10%

8%

14%

ﻋﻣﺎﻟﺔ طﻧﺟﺔ-
أﺻﯾﻠﺔ

ﻋﻣﺎﻟﺔ طﻧﺟﺔ-
أﺻﯾﻠﺔ

إﻗﻠﯾم اﻟﻔﺣص-
أﻧﺟرة

إﻗﻠﯾم اﻟﻔﺣص-
أﻧﺟرة

ﻋﻣﺎﻟﺔ طﻧﺟﺔ-
أﺻﯾﻠﺔ
إﻗﻠﯾم اﻟﻔﺣص-
أﻧﺟرة

86%

90%

توزيع الملفات المدروسة بالوسط
الحضري والقروي خالل سنة 2019

92%

توزيع الملفات المدروسة بالوسط
الحضري والقروي خالل سنة 2021

توزيع الملفات المدروسة بالوسط
الحضري والقروي خالل سنة 2020

عرفت ســنة  2019دراســة  2651ملفا بالوســط

كمــا بلــغ عــدد الملفــات التــي تمــت دراســتها

الحضــري مقابــل  2681ســنة ،2018و 514ملفــا

بالوســط الحضــري خــال ســنة  2021مــا

بالوســط القــروي مقابــل  594ملفــا ســنة 2018

مجموعــه  2401ملفــا ،بينمــا تمــت دراســة

(انخفــاض بمعــدل .)% 13,47

 389ملفــا علــى مســتوى الوســط القــروي أي

وبلــغ عــدد الملفــات المدروســة ســنة 2020

مــا يســاوي  ،% 14بحيــث ســجل عــدد الملفــات

بالوســط الحضــري 1717ملفــا مقابــل 2651

المدروســة بالوســط الحضــري ارتفاعــا بنســبة

ســنة ( 2019انخفــاض بمعــدل  ،)% 35,23و385

 % 28,5مقارنــة مــع ســنة .2020

ملفــا بالوســط القــروي ســنة  2020مقابــل 514

وعلــى غــرار الســنوات الماضيــة ،ظلــت نســبة

ســنة ( 2019انخفــاض بمعــدل  .)% 25ويرجــع

الملفات المدروســة بالوســط الحضري تحظى

ســبب هــذا التراجــع الهــام فــي عــدد الملفــات

بحصــة األســد إذ شــكلت  % 84مــن مجمــوع

في كال الوســطين إلى األســباب الســالفة الذكر

الملفــات ســنة  2019و% 82ســنة  2020و% 86

والمتعلقــة بتداعيــات جائحــة كوفيــد.19

ســنة .2021

الجدول رقم  :10توزيع الملفات حسب المشاريع الكبرى والصغرى خالل 2019و 2020و2021
اإلقليم/العمالة

المشاريع الكبرى

المجموع

المشاريع الصغرى

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

عمالة طنجة-أصيلة

836

498

508

2009

1320

2048

2845

1818

2556

إقليم الفحص-أنجرة

317

284

72

03

-

162

320

284

234

المجموع

1153

782

580

2012

1320

2210

3165

2102

2790

النسبة المئوية %

36

37

21

64

63

79

100

100

100

توزيع الملفات حسب المشاريع الكبرى والصغرى خالل 2021 - 2020 - 2019
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حصيلة الملفات المدروسة بالوسط الحضري
الجدول رقم  :11توزيع المشاريع الكبرى والصغرى بالوسط الحضري خالل  2019و 2020و2021
عدد الملفات  /نوعية
المشاريع
سنة
2019
سنة
2020
سنة
2021

المشاريع
الكبرى

المشاريع
الصغرى

المجموع

عدد الملفات

669

1982

2651

النسبة المئوية %

25

75

100

عدد الملفات

400

1317

1717

النسبة المئوية %

23

77

100

عدد الملفات

479

1922

2401

النسبة المئوية %

20

80

100
توزيع المشاريع الكبرى والصغرى بالوسط
الحضري خالل 2021 - 2020 - 2019

شــهدت ســنة  2021انخفاضــا نســبيا فــي

باإلضافــة إلــى اشــكالية عــدم المصادقــة علــى

نســبة الملفــات المدروســة فــي إطــار مســطرة

مجموعــة مــن وثائق التعميــر (طنجة و أقواس

المشــاريع الكبــرى بالوســط الحضــري مقارنــة

برييــش .)....

مــع الســنوات الماضيــة ،حيــث تــم تســجيل

كمــا ارتفعــت نســبة الملفــات المدروســة فــي

 % 20ســنة  2021مقابــل  % 23ســنة  2020و % 25

إطــار مســطرة المشــاريع الصغــرى بالوســط

ســنة . 2019ويعــزى هــذا التراجــع فــي النســب

الحضــري خــال  2021مقارنــة مــع الســنتين

إلــى نفــس العوامــل الخارجيــة الســالفة الذكــر

الماضيتيــن ( % 80ســنة  2021مقابــل % 77

والمتعلقــة أساســا باســتمرار تفشــي الوبــاء،

ســنة  2020و% 75ســنة .)2019
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الجدول رقم  :12توزيع الملفات بالمقاطعات والجماعات الحضرية خالل  2019و 2020و2021
عمالة طنجة -أصيلة
السنوات
الجماعة /
المقاطعة

2019

2021

2020

النسبة
النسبة
النسبة
المشاريع المشاريع
المشاريع المشاريع
المشاريع المشاريع
المجموع المئوية
المجموع المئوية
المجموع المئوية
الصغرى
الكبرى
الصغرى
الكبرى
الصغرى
الكبرى
%
%
%

مقاطعة
المدينة

287

565

852

32

182

433

615

36

251

636

887

37

مقاطعة
السواني

11

46

57

2

14

33

47

2,8

17

48

65

2,7

مقاطعة
مغوغة

116

395

511

19

57

267

324

19

76

442

518

21,5

مقاطعة
بني مكادة

89

912

1001

38

63

541

604

35

89

638

727

30

جماعة
أصيلة

56

57

113

4

13

43

56

3,2

13

82

95

4

جماعة
كزناية

110

7

117

5

71

-

71

4

33

76

109

4,8

المجموع

669

1982

2651

-

400

1317

1717

-

479

1922

2401

-

النسبة
المئوية
%

25

75

23

77

20

80

100

100

100

1200
1001

1000

887

852
800

727
2019

615

604
518

2020
2021

511

400

324
109

71

117

ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻛزﻧﺎﯾﺔ

95

56

113

ﺟﻣﺎﻋﺔ أﺻﯾﻠﺔ

200

57 47 65
ﻣﻘﺎطﻌﺔ ﺑﻧﻲ ﻣﻛﺎدة

ﻣﻘﺎطﻌﺔ ﻣﻐوﻏﺔ

600

ﻣﻘﺎطﻌﺔ اﻟﺳواﻧﻲ

توزيع الملفات بالمقاطعات والجماعات الحضرية خالل 2021 - 2020 - 2019

ﻣﻘﺎطﻌﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ

0
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خــال ســنة % 38 ،2019مــن ملفــات الوســط

الســواني.

الحضري تمت دراســتها عل مســتوى مقاطعة

أما خالل ســنة  2021وعلى غرار الســنة الماضية،

بنــي مــكادة و % 32بمقاطعــة المدينــة و% 19

سجلت مقاطعة المدينة أكبر عدد من الملفات

بمقاطعــة مغوغــة و% 5بجماعــة كزنايــة و%4

المدروســة فــي الوســط الحضــري بنســبة % 37

بجماعــة أصيلــة و % 2بمقاطعــة الســواني.

بلــغ منهــا عــدد المشــاريع الصغــرى  636ملفــا،

وبرســم ســنة  ،2020تمــت دراســة  % 36مــن

متبوعــة بمقاطعــة بنــي مــكادة بنســبة % 30

الملفــات بالوســط الحضــري علــى مســتوى

وبمقاطعــة مغوغــة بنســبة  % 21,5وبجماعــة

مقاطعــة المدينــة و % 35بمقاطعــة بنــي مــكادة

كزناية بنسبة  % 4,8وبجماعة أصيلة بنسبة % 4

و%19بمقاطعــة مغوغــة و% 4بجماعــة كزنايــة

وأخيــرا مقاطعــة الســواني بنســبة . % 2,7

و % 3,2بجماعــة أصيلــة و % 2,8بمقاطعــة

حصيلة الملفات المدروسة بالوسط القروي
الجدول رقم  :13توزيع المشاريع الكبرى والصغرى بالوسط القروي خالل  2019و 2020و2021
عدد الملفات  /نوعية
المشاريع
سنة
2019

سنة
2020

سنة
2021

المشاريع
الكبرى

المشاريع
الصغرى

المجموع

عدد الملفات

484

30

514

النسبة المئوية %

94

6

100

عدد الملفات

382

3

385

النسبة المئوية %

99

1

100

عدد الملفات

101

288

389

النسبة المئوية %

26

74

100

توزيع المشاريع الكبر ى والصغرى بالوسط القروي
خالل 2021 - 2020 - 2019

عرف عدد المشــاريع الصغرى بالوســط القروي

ملفــا ســنة  2021مقابــل  382ســنة  2020و 484

انخفاضــا خــال ســنة  2019مقارنــة مــع ســنة

ســنة  ، 2019بينمــا لوحــظ ارتفــاع عــدد الملفــات

 30( 2018ملفــا ســنة  2019مقابــل  77ملفــا ســنة

المدروســة فــي إطــار مســطرة المشــاريع

 )2018والشــيء نفســه ســجل بالنســبة لعــدد

الصغــرى بالوســط القــروي خــال  2021مقارنــة

المشــاريع الكبــرى الــذي انتقــل مــن  517ملفــا

مــع الســنتين الفارطتيــن ( 288ملفــا ســنة 2021

ســنة  2018إلــى 484ملفــا ســنة .2019

مقابــل  03ملفــات ســنة  2020و 30ملفــا ســنة

وفــي ســنة  ،2021شــهدت نســبة الملفــات

 .)2019ويرجــع هــذا االرتفــاع الهــام فــي عــدد

المدروســة فــي إطــار مســطرة المشــاريع

الملفــات المدروســة بالوســط القــروي مــا بيــن

الكبرى بالوسط القروي انخفاضا مهما مقارنة

 2019و 2021إلــى عــدة أســباب أهمهــا :

مــع الســنوات الماضيــة ،حيــث تــم دراســة 101
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 المصادقة على مجموعة من تصاميم النمو؛ االهتمام الذي توليه المنظومة المحلية بما فيها هذه الوكالة للوسط القروي في إطار تثبيت الساكنة القروية؛ تبسيط المساطر ونهج سياسة القرب والمرونة؛ الضغــط العمرانــي والجاذبيــة الــذي تعرفــه مؤخــرا بعــض الجماعــات الترابيــة بالنظــر لموقعهــااالســتراتيجي.

الجدول رقم  : 14توزيع الملفات حسب الجماعات القروية خالل  2019و 2020و2021
السنوات
اإلقليم

2019

2020
المجموع

النسبة
المئوية
%

المشاريع
الكبرى

المشاريع
الصغرى

المجموع

النسبة
المئوية
%

المشاريع
الكبرى

المشاريع
الصغرى

المجموع

النسبة
المئوية
%

5,5

14

-

14

3,6

7

8

15

3,8

17

-

17

4,4

4

21

25

6,4

-

22

5,8

2

32

34

8,8

-

7

1,8

5

10

15

3,8

الجماعة

المشاريع
الكبرى

المشاريع
الصغرى

حجر
النحل

26

2

28

أقواس
برييش

24

-

24

4,6

الساحل
الشمالي

31

6

37

7,2

22

عمالة

سيدي
اليماني

11

3

14

2,7

7

أصيلة

العمالة

طنجة

2021

الزينات

8

-

8

1,5

-

-

-

0

0

0

0

0

المنزلة

2

-

2

0,4

-

-

-

0

4

3

7

1,8

دار
الشاوي

4

-

4

0,8

2

-

2

0,5

0

2

2

0,5

أحد
الغربية

22

7

29

5,6

14

3

17

4,4

1

20

21

5,5

العوامة

39

9

48

9,3

22

-

22

5,8

6

30

36

9,2

167

27

194

37,6

98

3

101

26,3

29

126

155

39,8

مجموع عمالة
طنجة-أصيلة
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الجدول رقم  : 14توزيع الملفات حسب الجماعات القروية خالل  2019و 2020و( 2021تتمة)
السنوات

اإلقليم/
العمالة

2019

2021

2020

المجموع

النسبة
المئوية
%

المشاريع
الكبرى

المشاريع
الصغرى

المجموع

النسبة
المئوية
%

المشاريع
الكبرى

المشاريع
الصغرى

المجموع

النسبة
المئوية
%

12,2

37

-

37

9,6

12

53

65

16,7

11

-

11

2,9

5

13

18

4,6

-

25

6,5

9

9

18

4,6

137

35,6

31

67

98

25,2

0,5

1

0

1

0,2

11

12

23

0

8

11

2,9

162

234

60,2

الجماعة

المشاريع
الكبرى

المشاريع
الصغرى

القصر
الصغير

63

0

63

قصر
المجاز

21

0

21

4

ملوسة

34

0

34

6,6

25

124

0

124

24,5

137

-

تغرامت

21

3

24

4,6

2

-

2

الجوامعة

46

0

46

9

66

-

66

17,1

أنجرة

8

0

8

1,5

6

-

6

1,5

3

317

3

320

62,4

284

-

284

73,3

72

إقليم
الفحص البحراويين
أنجرة

مجموع إقليم
الفحص-أنجرة

2019

السنوات

2021

2020

المشاريع
الكبرى

المشاريع
الصغرى

المجموع

النسبة
المئوية
%

المشاريع
الكبرى

المشاريع
الصغرى

المجموع

النسبة
المئوية
%

المشاريع
الكبرى

المشاريع
الصغرى

المجموع

النسبة
المئوية
%

مجموع عمالة
طنجة-أصيلة

167

27

194

37,6

98

3

101

26,3

29

126

155

39,8

مجموع إقليم
الفحص-أنجرة

317

3

320

62,4

284

-

284

73,3

72

162

234

60,2

المجموع

484

30

514

100

382

3

385

100

101

288

389

100

نوعية المشاريع
اإلقليم/العمالة

مــن خــال تحليــل الجــدول أعــاه ،يالحــظ جليا أن

يتوفــر علــى مشــاريع كبــرى ومهيكلــة علــى

عــدد المشــاريع الكبــرى بإقليــم الفحص-أنجــرة

المســتوى الجهــوي والوطنــي؛ هــذا باإلضافــة

يفــوق عــدد نفــس نوعيــة المشــاريع بعمالــة

إلــى مؤهالتــه الجغرافيــة التي تخــول لمجموعة

طنجة-أصيلــة وذلــك نظــرا للطابــع القــروي

مــن جماعاتــه الترابيــة المهمــة أن تطــل علــى

لهــذا اإلقليــم وللجاذبيــة التــي يتمتــع بهــا لكونــه

البحــر األبيــض المتوســط.

تقريــر المجلــس اإلدار ي :الحصيلــة

74

وفــي هــذا اإلطــار ،تجــدر اإلشــارة للمجهــودات

جماعــة العوامــة أكبــر عــدد مــن الملفــات

المهمــة التــي تبدلهــا الوكالــة الحضريــة

المدروســة وصــل إلــى  48ملفــا ســنة 2019

لطنجــة لتدبيــر مشــاريع العالــم القــروي نظــرا

و 22ملفــا ســنة  2020و  36ملفــا ســنة .2021

لمــا يحظــى بــه هــذا األخيــر مــن أهميــة ضمــن

أمــا فيمــا يخــص إقليــم الفحص-أنجــرة ،فقــد

السياســات العموميــة المتبعــة مــن طــرف

تصــدرت جماعــة البحراوييــن القائمــة بعــدد

الــوزارة الوصيــة ،حيــث يعتبــر تأهيلــه وتثمينــه

الملفــات المدروســة الــذي بلــغ  124ســنة 2019

وتشــجيع االســتثمار بــه مــن بيــن األولويــات.

و 137ســنة  2020و 98ملفــا ســنة  .2021وعليــه

وعليــه ،تمــت دراســة خــال ســنة  2021مــا

ومــن خــال جــرد عــدد الملفــات المدروســة

مجموعــه  389ملفــا % 40 ،منهــا علــى مســتوى

علــى مســتوى كل جماعــة ،يتضــح أن جماعتــي

عمالــة طنجة-أصيلــة و % 60منهــا بإقليــم

العوامــة والبحراوييــن تعرفــان ضغطــا عمرانيــا

الفحص-أنجــرة.

ملحوظــا ممــا يســتلزم مواكبتهمــا علــى

علــى مســتوى عمالــة طنجة-أصيلــة ،ســجلت

مســتوى التخطيــط المجالــي.

توزيــع آراء اللجــن المكلفــة بدراســة ملفــات طلبــات رخــص البنــاء
والتجــزيء وإحــداث المجموعــات الســكنية وتقســيم العقــارات
خــال2019و 2020و2021
الجدول رقم  : 15توزيع اآلراء المبذاة خالل 2019و2020و2021
الرأي الموافق
اإلقليم/العمالة

عمالة طنجة-أصيلة

إقليم الفحص-أنجرة

المجموع

السنوات

المجموع

الرأي غير الموافق

العدد

النسبة المئوية
%

العدد

النسبة المئوية
%

العدد

النسبة
المئوية
%

2019

2031

71

814

29

2845

100

2020

1124

62

694

38

1818

100

2021

1904

74

652

26

2556

100

2019

163

51

157

49

320

100

2020

172

61

112

39

284

100

2021

106

45

128

55

234

100

2019

2194

69

971

31

3165

100

2020

1296

62

806

38

2102

100

2021

2010

72

780

28

2790

100
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توزيع آراء اللجن بإقليم الفحص-أنجرة
برسم 2021 - 2020 - 2019

توزيع آراء اللجن بعمالة طنجة-أصيلة
برسم 2021 - 2020 - 2019

شــكلت المشــاريع الحاصلة على الرأي الموافق

حيــث ســجلت علــى التوالــي نســبة  % 62و.% 69

خــال ســنة  2021نســبة  % 72مــن مجمــوع

ويرجــع هــذا االرتفــاع فــي نســبة الــرأي الموافــق

المشــاريع المدروســة بينمــا بلغــت نســبة

لمجموعــة مــن العوامــل التــي يمكــن تلخيصهــا

الملفــات التــي حصلــت علــى الــرأي الغيــر موافــق

كاآلتــي :

 % 28فقط؛ مقارنة مع ســنة  2020وســنة ،2019
 حل مجموعة من اإلشكاالت التقنية المرتبطة باستعمال المنصة الرقمية ”رخص“ ؛ تثمين مبدأ الدراســة القبلية للملفات من خالل اســتقبال حاملي المشــاريع وتأطيرهم من حيتالضوابــط المعماريــة والقانونيــة الجــاري بهــا العمــل ومنحهــم الفرصــة والوقــت إلدخــال تعديــات
علــى تصاميمهــم قبــل عرضهــا علــى أنظــار اللجــن المختصة ؛
 -ترسيخ مبدأ المرونة في معالجة ودراسة الملفات.
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توزيع الملفات حسب نوعية المشاريع خالل 2019و 2020و2021
المشاريع الكبرى
الجدول رقم  : 16توزيع المشاريع الكبرى حسب نوعيتها بالوسط الحضري
خالل  2019و 2020و2021

اإلقليم
العمالة/

طنجة-
أصيلة

السنوات

التجزئات
والتقسيمات
العقارية
العدد

النسبة
المئوية
%

المجموعات
السكنية
العدد

العمارات

المرافق
والتجهيزات

الوحدات
الخدماتية
والصناعية
والتجارية الكبرى

النسبة
المئوية
%

العدد

النسبة
المئوية
%

العدد

النسبة
المئوية
%

العدد

النسبة
المئوية
%

المجموع

العدد النسبة
المئوية
%

2019

46

10

100

21

261

55

27

6

37

8

471

100

2020

41

13

63

20

144

45

18

6

51

16

317

100

2021

68

13

129

25

219

42

70

13

37

7

523

100

توزيع المشاريع الكبرى بالوسط الحضري حسب نوعيتها خالل 2021 - 2020 - 2019

كمــا تمــت اإلشــارة لــه ســابقا ،فــإن قائمــة

الصغــرى بعــد االنخــراط الكلي لجميــع مكونات

المشــاريع الكبــرى والصغــرى عرفــت تغييــرا

المنظومــة المحليــة ،وذلــك طبقــا لمقتضيــات

علــى مســتوى التصنيــف خصوصــا بالنســبة

ضابــط البنــاء العــام المحــدد لشــكل وشــروط

للبنايــات المكونــة مــن ســفلي وثــاث طوابــق

تســليم الرخــص والوثائــق المقــررة بموجــب

وســفلي وأربــع طوابــق ،والتــي كانــت تصنــف

النصــوص التشــريعية المتعلقــة بالتعميــر

فــي قائمــة المشــاريع الكبــرى ،حيــث أصبحــت

والتجزئــات العقاريــة والمجموعــات الســكنية

ضمــن قائمــة المشــاريع

وتقســيم العقــارات والنصــوص الصــادرة
لتطبيقهــا .
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ومــن خــال تحليــل المعطيــات الــواردة فــي

 % 20ســنة  2020و % 21ســنة  ،2019متبوعــة

الجــدول الســابق ،يتضــح أن فــي ســنة 2021

بالتجزئــات والتقســيمات العقاريــة والمرافــق

شــكلت العمــارات غالبيــة المشــاريع الكبــرى

والتجهيــزات بمعــدل  % 13ســنة  . 2021أمــا

المدروســة بالوســط الحضــري بنســبة بلغــت

مشــاريع الوحــدات الخدماتيــة والصناعيــة

 % 42مقابــل  % 45ســنة  2020و % 55ســنة

والتجاريــة الكبــرى ،فجــاءت فــي المرتبــة الرابعــة

 ،2019فيمــا احتلــت المجموعــات الســكنية

واألخيــرة بمعــدل  % 7ســنة  2021مقابــل % 16

المرتبــة الثانيــة بمعــدل  % 25ســنة  2021مقابــل

ســنة  2020و % 8ســنة .2019

الجدول رقم  : 17توزيع المشاريع الكبرى بالوسط القروي حسب نوعيتها
خالل 2019و  2020و2021

اإلقليم/العمالة

عمالة
طنجة-أصيلة

إقليم
الفحص-أنجرة

المجموع

السنوات

التجزئات والمجموعات
السكنية والتقسيمات
العقارية

المرافق والتجهيزات

الوحدات الخدماتية
والصناعية والفالحية
الكبرى

النسبة
المئوية
%

العدد

المجموع

النسبة
المئوية
%

العدد

النسبة
المئوية
%

7

29

24

100

11

9

100

23

100
100

العدد

النسبة
المئوية
%

العدد

2019

5

21

12

50

2020

2

23

6

67

1

2021

5

22

5

22

13

56

2019

19

35

22

40

14

25

55

2020

14

36

4

10

21

54

39

100

2021

9

27

9

27

15

46

33

100

2019

24

30

34

43

21

27

79

100

2020

16

33

10

21

22

46

48

100

2021

14

25

14

25

28

50

56

100

توزيع المشاريع الكبرى بالوسط القروي حسب نوعيتها
بإقليم الفحص-أنجرة خالل 2021 - 2020 - 2019

توزيع المشاريع الكبرى بالوسط القروي حسب نوعيتها
بعمالة طنجة-أصيلة خالل 2021 - 2020 - 2019
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المشاريع الصغرى
الجدول رقم  :18توزيع المشاريع الصغرى بالوسط الحضري حسب نوعيتها
خالل  2019و 2020و2021
اإلقليم/
العمالة

عمالة
طنجة-
أصيلة

السكن االقتصادي
الفردي

الفيالت

الوحدات الخدماتية
والتجارية الصغرى

المجموع

السنوات

العدد

النسبة
المئوية
%

العدد

النسبة
المئوية
%

العدد

النسبة
المئوية
%

العدد

النسبة
المئوية
%

2019

178

8

1895

87

107

5

2180

100

2020

172

12

1168

84

60

4

1400

100

2021

237

13

1599

85

42

2

1878

100
100%

42

90%

1599

80%

237

70%

60

60%

1168

توزيع المشاريع الصغرى بالوسط الحضري
حسب نوعيتها خالل 2021 - 2020 - 2019

50%

172

40%
30%

107

1895

اﻟوﺣدات اﻟﺧدﻣﺎﺗﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
اﻟﺻﻐرى

178

اﻟﺳﻛن اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻔردي
2021

2020

20%
10%
0%

اﻟﻔﯾﻼت

2019

ســجلت ســنة  2021نفــس توجــه الســنتين الماضيتيــن بالوســط الحضــري فيمــا يتعلــق بالمشــاريع
الصغــرى والتــي عرفــت هيمنــة الســكن االقتصــادي الفــردي بنســبة  % 85علــى مجمــوع المشــاريع
المدروسة ،فيما احتلت الفيالت المرتبة الثانية بمعدل  % 13متبوعة بالوحدات الخدماتية والتجارية
الصغــرى بنســبة .% 2
الجدول  : 19توزيع المشاريع الصغرى بالوسط القروي حسب نوعيتها
خالل 2019و  2020و2021
اإلقليم /
العمالة

عمالة
طنجة-
أصيلة
إقليم
الفحص-
أنجرة

المجموع

السكن القروي
السنوات

السكن االقتصادي
الفردي

الفيالت

الوحدات الخدماتية
والصناعية والفالحية
الصغرى

المجموع
النسبة
المئوية
%

النسبة
المئوية
%

النسبة
المئوية
%

النسبة
المئوية
%

العدد

النسبة
المئوية
%

العدد

العدد

العدد

العدد

170

100

17

10

11

6

2019

35

21

107

63

100

10

92

12

9

2020

22

24

50

54

11

132

100

10

8

2021

50

37

58

44

14

11

100

4

265

2019

53

20

116

44

85

32

11

245

100

2020

41

17

123

50

71

29

10

4

100

2021

50

25

59

29

90

45

2

1

201

2019

88

20

223

51

96

22

28

7

435

100

2020

63

1

173

51

82

24

19

6

337

100

2021

100

30

117

35

104

31

12

4

333

100
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100%
10

90%

58

14

80%

50

70%

50

9

اﻟوﺣدات اﻟﺧدﻣﺎﺗﯾﺔ
واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﻔﻼﺣﯾﺔ
اﻟﺻﻐرى

اﻟﻔﯾﻼت

2021

2020

20%

35

11

50

10

اﻟﺳﻛن اﻟﻘروي

123
71

41

50%
40%
30%

11

116

85

اﻟﻔﯾﻼت

اﻟوﺣدات اﻟﺧدﻣﺎﺗﯾﺔ
واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﻔﻼﺣﯾﺔ
اﻟﺻﻐرى

2021

2019

توزيع المشاريع الصغرى بالوسط القروي حسب
نوعيتها بعمالة طنجة-أصيلة خالل 2021 - 2020 - 2019

80%
60%

53

10%
0%

90%
70%

40%
30%

107

59

90

50%

22

اﻟﺳﻛن اﻻﻗﺗﺻﺎدي
اﻟﻔردي

2

60%

11
17

100%

اﻟﺳﻛن اﻻﻗﺗﺻﺎدي
اﻟﻔردي
2020

اﻟﺳﻛن اﻟﻘروي

20%
10%
0%

2019

توزيع المشاريع الصغرى بالوسط القروي حسب
نوعيتها بعمالة فحص-أنجرة خالل 2021- 2020- 2019

على غرار الســنتين الماضيتين ،تميزت حصيلة العمل بالوســط القروي بهيمنة الســكن االقتصادي
الفــردي علــى قائمــة المشــاريع الصغــرى المدروســة ســنة  ،2021حيــث بلغــت نســبتها  % 35مــن
مجمــوع الملفــات المدروســة علــى صعيــد المجــال الترابــي للوكالــة الحضريــة لطنجــة ،تليهــا طلبــات
بنــاء الفيــات بنســبة  % 31والمســاكن القرويــة بمعــدل  % 30ثــم الوحــدات الخدماتيــة والصناعيــة
والفالحيــة الصغــرى بمعــدل .% 4

حصيلة لجنة اإلستثناءات خالل سنة 2019
عمــا بمقتضيــات الدوريــة الوزاريــة المشــتركة بيــن وزارة الداخليــة والــوزارة الوصيــة تحــت عــدد
 31/10.098بتاريــخ  6يوليــوز  2010والمتعلقــة بالشــروط التــي تمكــن المشــاريع االســتثمارية مــن
الحصول على اســتثناءات في مجال التعمير ،عقدت لجنة االســتثناءات اجتماعين خالل ســنة ،2019
حيــث تمكنــت مــن البــث فــي  30ملفــا تتواجــد بأكملهــا بعمالــة طنجــة -أصيلــة ،حصــل  12منهــا علــى
الموافقــة.
الجدول رقم  : 20توزيع المشاريع المدروسة حسب اآلراء المبذاة من طرف لجنة
االستثناءات برسم سنة 2019
اإلقليم/العمالة

عدد الملفات

الموافقة

عدم الموافقة

عمالة طنجة-أصيلة

30

12

18

إقليم الفحص-أنجرة

_

_

_

المجموع

30

12

18

النسبة المئوية %

100

40

60
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الجدول رقم  : 21توزيع المشاريع الحاصلة على الموافقة في إطار لجنة االستثناءات حسب
نوعيتها خالل سنة 2019
اإلقامات
السكنية

المشاريع
المختلطة

السكن االجتماعي من فئة
 250.000درهم والتجزئات
االقتصادية والسكن
المخصص للفئة المتوسطة

الوحدات
الصناعية
والخدماتية

المشاريع
السياحية

المرافق

المجموع

2019

00

01

03

01

00

07

12

النسبة
المئوية
%

-

8

25

8

-

59

100

خــال ســنة  ،2019شــكلت مشــاريع المرافــق مــا يقــارب نصــف المشــاريع التــي اســتفادت مــن
اســتثناءات فــي مجــال التعميــر بمعــدل وصــل إلــى  ،% 59فيمــا جــاءت مشــاريع الســكن االجتماعــي
مــن فئــة  250.000درهــم والتجزئــات االقتصاديــة والســكن المخصــص للفئــة المتوســطة في المرتبة
الثانيــة بنســبة  ، % 25متبوعــة بالمشــاريع المختلطــة والوحــدات الصناعيــة والخدماتيــة بنســبة % 8
لــكل نــوع.

 2دراسة مشاريع التعمير في إطار اللجنة الجهوية الموحدة
لالستثمار:
الجدول رقم  : 22توزيع مشاريع التعمير المدروسة حسب اآلراء المبذاة من طرف اللجنة
الجهوية الموحدة لالستثمار برسم سنتي  2020و2021
السنوات

عدد الملفات

الموافقة

عدم الموافقة

مؤجل

اإلقليم/العمالة

2020

23

5

7

11

عمالة

2021

65

29

16

20

طنجة -أصيلة

مجموع السنتين

88

34

23

31

النسبة المئوية %

100

38.63

26.14

35.23

2020

3

1

2

0

إقليم

2021

10

3

5

2

الفحص -أنجرة

مجموع السنتين

13

4

7

2

النسبة المئوية %

100

30.77

53.85

15.38

2020

26

*6

9

11

2021

75

32

21

22

مجموع السنتين

101

38

30

33

النسبة المئوية %

100

37,6

29,8

32,6

مجموع الوالية

*خــال ســنة  ،2020تمــت الموافقــة علــى  6مشــاريع مــن طــرف اللجنــة الجهويــة لالســتثمار حظــي منهــا  4مشــاريع بموافقــة الوكالــة الحضريــة
لطنجــة .
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فــي إطــار تفعيــل مقتضيــات القانــون رقــم

 26مشــروعا حظي منها  4مشــاريع بالموافقة

 47-18المتعلــق بإصــاح المراكــز الجهويــة

وهــذا راجــع بالطبــع إلــى الظرفيــة الخاصــة التــي

لالســتثمار ،وإحداث اللجنة الجهوية لالســتثمار

عاشــها القطــاع خــال هــذه الســنة بســبب

واعتبــارا لكــون الوكالــة الحضريــة لطنجــة

جائحــة كوفيــد  ،19بينمــا ارتفــع عــدد الملفــات

شــريكا مؤسســاتيا داخــل هــذه اللجنــة طبقــا

المدروســة ســنة  2021إلــى  75ملفــا مــن بينهــا

ألحــكام المــادة  31مــن القانــون الســالف الذكــر،

 32ملفــا موافــق عليــه باإلجمــاع.

شــاركت المؤسســة ســنة  2020فــي دراســة
الجدول رقم  : 23توزيع مشاريع التعمير المدروسة في إطار اللجنة الجهوية الموحدة
لالستثمار حسب العمالة واإلقليم وحسب الجماعات برسم سنتي  2020و2021
السنوات
اإلقليم/
العمالة

الجماعة

2020

2021

طنجة

16

أصيلة

1

4

كزناية

1

5

أقواس برييش

1

1

سيدي اليماني

1

0

الساحل الشمالي

1

0

حجر النحل

0

3

العوامة

2

2

23

65

قصر المجاز

1

2

القصر الصغير

0

2

البحراويين

1

3

ملوسة

1

1

الجوامعة

0

1

تغرامت

0

1

مجموع إقليم
الفحص-أنجرة

3

10

المجموع

26

75

عمالة
طنجة
أصيلة

مجموع عمالة طنجة-أصيلة

إقليم
الفحص
أنجرة

1

0

1

عدد الملفات عدد الملفات
50

0

1

3

0

2

2

2

0

3
0
0

اﻟﺑﺣراوﯾﯾن
اﻟﻘﺻر اﻟﺻﻐﯾر
ﻗﺻر اﻟﻣﺟﺎز

1

2

اﻟﺟواﻣﻌﺔ
ﻣﻠوﺳﺔ

1

1

ﺗﻐراﻣت

اﻟﻌواﻣﺔ
ﺣﺟر اﻟﻧﺣل

1

اﻟﺳﺎﺣل اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ

1

ﺳﯾدي اﻟﯾﻣﺎﻧﻲ
أﻗواس ﺑرﯾﯾش

1

1

1

5
1

4

16

50
2021

ﻛزﻧﺎﯾﺔ
أﺻﯾﻠﺔ
طﻧﺟﺔ

2020

حصيلة الملفات المدروسة في إطار اللجنة الجهوية الموحدة
لالستثمار حسب الجماعات برسم سنتي  2020و 2021

حصيلة الملفات المدروسة في إطار اللجنة الجهوية الموحدة
لالستثمار حسب العمالة واإلقليم برسم سنتي  2020و2021

ونالحــظ مــن خــال الرســوم البيانيــة أن مــا يقــارب  % 87مــن مشــاريع التعميــر المدروســة فــي إطــار
اللجنــة الجهويــة الموحــدة لالســتثمار ســنة  2021تتموقع بعمالــة طنجة-أصيلة ،حيث حظيت جماعة
طنجــة بالمرتبــة األولــى ب 50ملفــا وهــذا راجــع بالطبــع ألهميــة هــذا المجــال الترابــي الميتروبولــي
وجاذبيتــه.
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الجدول رقم  : 24توزيع مشاريع التعمير المدروسة في إطار اللجنة الجهوية الموحدة
لالستثمار حسب نوعيتها خالل سنتي  2020و2021

2020

2021

اإلقامات
السكنية

التجزئات

السكن
االجتماعي من
فئة 250.000
درهم

الوحدات
الصناعية
والخدماتية

عدد
الملفات
النسبة
المئوية %
عدد
الملفات
النسبة
المئوية %

المشاريع
السياحية

المرافق

المجموع

1

4

1

7

6

7

26

3,8

15,4

3,8

27

23

27

100

4

4

3

6

35

23

75

5,4

5,4

4

8

47

30,2

100

23

اﻟﻣراﻓﻖ

7

35

اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ

6
6

اﻟوﺣدات اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺎﺗﯾﺔ

7
3
4

1

45

35

40

30

25

15

20
2021

اﻟﺗﺟزﺋﺎت

4
4

10

اﻟﺳﻛن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن ﻓﺋﺔ  250.000درھم

اﻹﻗﺎﻣﺎت اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ

1
0

5

2020

توزيع مشاريع التعمير المدروسة في إطار اللجنة الجهوية الموحدة لالستثمار حسب نوعيتها خالل سنتي  2020و2021

خــال ســنة  ،2020شــكلت مشــاريع الوحــدات

الســياحية الئحــة مشــاريع التعميــر المدروســة

الصناعيــة والخدماتيــة والمرافــق أكبــر عــدد مــن

فــي إطــار اللجنــة الجهويــة الموحــدة لالســتثمار

المشــاريع المدروســة بمعــدل  % 27لــكل نــوع

بنســبة  % 47متبوعــة بالمرافــق بنســبة

،ثم تليها المشاريع السياحية بنسبة ،% 23فيما

 % 30,2ثــم بالوحــدات الصناعيــة والخدماتيــة

جــاءت مشــاريع التجزئــات فــي المرتبــة الثالثــة

بنســبة  .% 8أمــا التجزئــات واإلقامــات الســكنية

بنســبة  % 15,4متبوعــة بمشــاريع اإلقامــات

فقــد احتلــت المرتبــة الخامســة بمعــدل

الســكنية ومشــاريع السكن االجتماعي بنسبة

 % 5.4لــكل نــوع بينمــا جــاءت مشــاريع الســكن

 % 3,8لــكل نــوع.

االجتماعــي مــن فئــة  250.000درهــم فــي آخــر

وبرســم تمريــن  ،2021فقــد تصــدرت المشــاريع

الترتيــب بمعــدل .% 4

الجدول  : 25توزيع المشاريع الحاصلة على الموافقة في إطار اللجنة الجهوية الموحدة
لالستثمار حسب العمالة واإلقليم وحسب النوعية خالل سنتي  2020و 2021
المرافق

المجموع

2020

0

1

1

2

1

0

5

2021

3

0

1

4

12

9

29

2020

0

0

0

0

0

1

1

2020

0

1

0

2

0

0

3

اإلقليم/العمالة السنوات
عمالة
طنجة-أصيلة
إقليم
الفحص-أنجرة

اإلقامات
السكنية

التجزئات

السكن
االجتماعي من
فئة 250.000
درهم

الوحدات
الصناعية
والخدماتية

المشاريع
السياحية
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 3دراسة طلبات رخص بناء األماكن المخصصة إلقامة شعائر
الدين اإلسالمي فيها :
طبقــا للمرســوم رقــم  2-08-74الصــادر فــي

المشــتركة عــدد  99بتاريــخ  30نونبــر  2012بيــن

 05رجــب ( 1429الموافــق  09يوليــوز ،)2008

وزارة الداخليــة ووزارة األوقــاف والشــؤون

القاضــي بتطبيــق أحــكام الظهيــر الشــريف

اإلســامية ،يتــم العمــل فــي إطــار شــباك وحيــد

المعتبــر بمثابــة قانــون رقــم  1-84-150الصــادر

علــى مســتوى كل مــن عمالــة طنجة-أصيلــة

فــي  06محــرم ( 1405الموافــق  02أكتوبــر

وإقليــم الفحص-أنجــرة علــى الدراســة والبــث

 )1984المتعلــق باألماكــن المخصصــة إلقامــة

فيمــا يلــي:

شــعائر الديــن اإلســامي فيهــا ،وطبقــا للدوريــة
 طلبات الموافقة المبدئية على مشاريع بناء األماكن المخصصة إلقامة شعائر الدين اإلسالمي؛ طلبات اإلصالحات الكبرى لألماكن المخصصة إلقامة شعائر الدين اإلسالمي؛ طلبات تمديد أو تجديد رخصة البناء أو نقلها إلى الغير؛ مراقبة مدى مطابقة األشغال المنجزة لرخصة البناء قصد منح شهادة المطابقة.الجدول رقم : 26تقييم حصيلة طلبات رخص بناء األماكن المخصصة إلقامة الشعائر الدين
اإلسالمي خالل 2019و2020و2021
اإلقليم/
العمالة

السنوات

رأي موافق

رأي موافق
بشروط

الموافقة
المبدئية

رأي غير
موافق

ملف مفتوح *

المجموع

عمالة

2019

20

2

4

0

9

35

طنجة-
أصيلة

2020

1

4

5

2

7

19

2021

11

9

10

0

9

39

إقليم

2019

3

0

3

1

3

10

الفحص-
أنجرة

2020

4

1

0

0

2

7

2021

3

2

0

1

1

7

* ملفات مؤجلة إلى حين استدراك مالحظات اللجنة المختصة والمحدثة لهذا الغرض

النسبة
السنوات العدد المئوية العدد
%
المجموع

النسبة
المئوية
%

العدد

النسبة
المئوية
%

النسبة
العدد المئوية العدد
%

النسبة
المئوية
%

النسبة
العدد المئوية
%

2019

23

51

2

4.5

7

15.5

1

2.2

12

26.8

45

100

2020

5

19

5

19

5

19

2

8

9

35

26

100

2021

14

30

11

24

10

22

1

2

10

22

46

100

100%
10
9

1

12

80%
1

10

2

90%

7
2

5
11

70%
60%
50%
40%

5

23

30%
20%

14
10%

5

0%

2021
ﻣﻠف ﻣﻔﺗوح *

رأي ﻏﯾر ﻣواﻓﻖ

2020
اﻟﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺑدﺋﯾﺔ

2019
رأي ﻣواﻓﻖ
رأي ﻣواﻓﻖ
ﺑﺷروط

تقييم حصيلة طلبات رخص بناء األماكن المخصصة
إلقامة الشعائر الدين اإلسالمي خالل 2020 - 2020 - 2019
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خــال ســنة  ،2021تمــت دراســة مــا مجموعــه

وبلغت نسبة الملفات الحاصلة على الموافقة

 46ملفــا خاصــا بطلبــات بنــاء المســاجد أو

والموافقــة بشــروط والموافقــة المبدئيــة % 76

توســيعها أو إدخــال تعديــات عليهــا مــن

مــن مجمــوع الملفــات المدروســة ســنة 2021

طــرف اللجــن المختصــة ،منهــا  39مســجدا

مقابــل % 57ســنة  2020و% 71ســنة .2019

علــى مســتوى عمالــة طنجة-أصيلــة و 7مســاجد

ومــن أجــل اســتيفاء واســتدراك المالحظــات

بإقليــم الفحــص -أنجــرة ،مقابــل  26ملفــا ســنة

المبذاة ،تم تأجيل  % 10من الملفات سنة2021

 2020و  45ملفــا ســنة . 2019

مقابــل % 9ســنة 2020و  % 12ســنة . 2019

 4اإلجراءات المصاحبة في مجال التدبير المجالي:
فــي إطــار مضاعفــة الجهــود المبذولــة مــن طــرف الوكالــة الحضريــة لطنجــة لتكريس أســس الحكامة
الجيــدة والشــفافية واإلدارة المواطنــة ،وســعيا منهــا للمســاهمة فــي النهــوض بــأوراش التنميــة
بجهة طنجة-تطوان-الحســيمة ومواكبة المشــاريع االســتثمارية للمنطقة ,تم خالل الثالث ســنوات
األخيــرة العمــل علــى تبنــي مجموعــة مــن المبــادرات واإلجــراءات المهمــة التــي تتمثــل فيمــا يلــي :

االنخراط الجدي والفعلي في عملية االنتقال الرقمي عبر تفعيل المنصة
الرقمية ”رخص“
 -طبقــا ألحــكام البــاب الســابع (المادتيــن

 -تبعــا للقــرار الوالئــي عــدد  985بتاريــخ  04دجنبــر

53و )54مــن ضابــط البنــاء المحــدد لشــكل

 2019والــذي يتعلــق بإحــداث اللجنــة المحليــة

وشــروط تســليم الرخــص والوثائــق المقــررة

إلعمــال مســاطر التدبيــر الالمــادي المتعلقــة

بموجــب النصــوص التشــريعية المتعلقــة

بإيــداع

واســتصدار

بالتعميــر والتجزئــات العقاريــة والمجموعــات

التراخيــص عبــر المنصــة اإللكترونيــة «رخــص»؛

الســكنية وتقســيم العقــارات والنصــوص

 -تبعا للقرار العاملي عدد  58بتاريخ  13ديسمبر

الصادرة لتطبيقها والمتعلق بمســاطر التدبير

 2019والقاضــي بإحــداث اللجنــة المحليــة

الالمــادي بتاريــخ  12يونيــو 2019؛

إلعمــال المحليــة إلعمــال مســاطر التدبيــر

ومعالجــة

الطلبــات
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الالمــادي بإيــداع ومعالجــة الطلبات واســتصدار
التراخيــص عبــر المنصــة اإللكترونيــة «رخــص»؛
ومــن أجــل إعطــاء انطالقــة قويــة لمســطرة
التدبيــر الالمــادي للرخــص ،تــم اعتمــاد مجموعــة
مــن التدابيــر واإلجــراءات الراميــة إلنجــاح هــذه
الــورش المهــم وذلــك مــن خــال اإلعــداد
اللوجســتيكي المحكــم وإعــداد قواعــد البيانــات
والمعطيــات الضروريــة لتشــغيل المنصــة
الرقميــة الجديــدة فــي أحســن الظــروف وذلــك
مــن خــال :

مســاطر التدبيــر الالمــادي المتعلقــة بإيــداع
ومعالجــة طلبــات اســتصدار التراخيــص عبــر
المنصــة اإللكترونيــة «رخــص»؛
المشــاركة الفعالــة فــي برامــج التكويــن
المعــدة لفائــدة مســتعملي المنصــة الرقميــة
التفاعليــة المذكــورة؛
تعييــن ممثليــن دائميــن للوكالــة
الحضريــة لطنجــة مــن أجــل تأطيــر الجماعــات
وتتبــع مســاطر التدبيــر الالمــادي المتعلقــة
ومعالجــة

التراخيــص

تســخير كافــة الوســائل المتاحــة مــن
أجــل إعــداد لوجســتيكي محكــم يهــم باألســاس
التحديــث الشــامل ألدوات ووســائل االشــتغال
المخصصــة الســتقبال وتشــغيل المنصــة
الجديــدة بأعلــى كفــاءة ممكنــة؛
إعــداد قاعــدة بيانــات شــاملة ودقيقــة
تعتمــد باألســاس علــى تجميــع المعطيــات
والوثائــق الضروريــة لدراســة الملفــات بطريقــة
رقميــة وتســهيل الولــوج إليهــا علــى مســتوى
شــبابيك التعميــر واللجــان اإلقليميــة للتعميــر
والتــي تهــم بالخصــوص وثائــق التعميــر

مواكبــة الجماعــات فــي تنفيــذ وتتبــع

بإيــداع
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وتتبــع

الطلبــات
البرامــج

واســتصدار
والتكويــن؛

وتصاميــم

التجزئــات

المعتمــدة

ودفاتــر

تحمالتهــا وكل مــا يهــم تصاميــم إعــادة الهيكلة
والمواثيــق المعماريــة والهندســية؛
إحــداث غرفــة رقميــة داخليــة موجهــة
بالخصــوص لدراســة المشــاريع والمصادقــة
علــى اآلراء علــى المســتوى الداخلــي طبقــا
لمسطرة الجودة المعتمدة بالوكالة الحضرية
وخصوصــا مســطرة إبــداء الــرأي بخصــوص
طلبــات رخــص البنــاء والتجــزيء وإحــداث
المجموعــات الســكنية؛
إشــراك الــوزارة الوصيــة فــي مختلــف
مراحــل تنزيــل مســطرة التدبيــر الالمــادي وذلــك
النعكاســاتها المباشــرة علــى مختلــف التقاريــر
واإلحصائيــات المعــدة مــن طــرف الوكالــة
الحضريــة لطنجــة والموجهة للجهــات المعنية
(تقاريــر وإحصائيــات شــهرية ...،إلــخ) وذلــك
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قصــد تأميــن حــق الولــوج للمنصــة واســتخالص
كافــة المعطيــات واإلحصائيــات الضروريــة؛

إعــداد تقاريــر دوريــة بتعــاون مــع مختلف
الجهــات المعنيــة وتحــت إشــراف والــي جهــة

عقــد اجتماعــات دوريــة مــع مكتــب

طنجة-تطوان-الحســيمة وكــذا عامــل إقليــم

« »RIBATISمــن أجــل

الفحــص أنجــرة مــن أجــل الوقــوف علــى مختلــف

الوقــوف علــى ســيرورة تنزيــل مســطرة التدبيــر

المراحــل المؤسســة لتنزيــل مســطرة التدبيــر

الالمــادي ومــدى اســتجابة المنصــة الرقميــة

الالمــادي عبــر المنصــة الرقميــة «رخــص»

«رخــص» لهــذه العمليــة (تأميــن آراء مختلــف

(تحديــد اإلكراهــات ،اقتــراح حلــول عملية...،إلخ).

الدراســات المختــص

المتدخليــن ،عــدم تداخــل اآلراء  ،مســتوى ولوجية
المرتفقيــن حســب انتماءاتهــم .....إلــخ).

الدراسة القبلية للمشاريع االستثمارية
وعيــا منهــا بأهميــة المشــاريع االســتثمارية

مــن جهــة مــن إعــداد ملفاتهــم وتصميــم
مشــاريعهم وفقــ ًا لألنظمــة المعمــول بهــا

الحضريــة لطنجــة فــي إطــار اختصاصاتهــا

مــع مراعــاة األحــكام والخصوصيــات المحليــة،

ومنــذ إنشــائها علــى تقديــم المســاعدة التقنيــة

وكــذا توجيههــم إلــى ربــط االتصــال بالمصالــح

والخبــرة الالزمــة لجميــع المتدخليــن فــي ميــدان

الخارجيــة التــي تكتســي آراؤهــا صبغــة إلزاميــة

البنــاء مــن مهندســين معمارييــن ومنعشــين

حســب طبيعــة المشــاريع وحجمهــا وموقعهــا

عقارييــن ومؤسســات عموميــة ومواطنيــن،

واالكراهــات المتعلقــة بهــا مــن جهــة أخــرى.

مــن خــال العمــل علــى انجــاز الدراســات

وأخي ًر ا  ،تجدر اإلشــارة إلى أن مســطرة الدراســة
القبليــة للمشــاريع االســتثمارية ُتعتمــد علــى

المجموعــات الســكنية ،وذلــك قبــل إيداعهــا

نطــاق واســع علــى المســتوى المحلــي مــن أجــل

مــن طــرف أصحابهــا فــي مســالك ومســاطر

البــث فــي الطلبــات المتزايــدة والــواردة على هذه

الترخيــص المعمــول بهــا.

الوكالــة مــن طــرف المســتثمرين والمهنييــن

والغــرض مــن هــذا اإلجــراء هــو مــد أصحــاب

الراغبيــن فــي تقليــص آجــال ترخيــص ملفاتهــم،

الشــأن بكامــل المالحظــات والتوجيهــات

حيــث بلــغ عــدد الدراســات القبليــة المنجــزة مــن

والنصائــح المتعلقــة بالجانــب التعميــري

طــرف الوكالــة الحضريــة لطنجــة 415دراســة

فــي تطويــر قطــاع التعميــر ،تعمــل الوكالــة

القبليــة لمشــاريع البنــاء والتجــزيء وإنشــاء

والمعمــاري

والقانونــي،

والتــي

تمكنهــم

ســنة .2021
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تأطير االنتاج المعماري والتعميري وتحسين جودة المشاريع
والمحافظة على التراث المحلي
في إطار تنزيل وتوطيد السياسة المحلية الرامية

مســاطر دراســة طلبــات رخــص البنــاء والتجــزيء

للرفــع مــن جودة اإلطار المشــيد ومعه الطبيعي

وإحــداث المجموعــات الســكنية (مســطرة

مــع الحفــاظ علــى التــراث الثقافــي والتاريخــي

المشــاريع الكبــرى والصغــرى

والمســاجد

والمعمــاري يبقــى بأهميــة مــن مــكان التذكيــر

ومشــاريع االســتثمار .)...ولهــذا الغــرض يتــم حث

بالعنايــة الخاصــة التــي توليهــا مؤسســتنا لهــذا

المهندســين المعمارييــن وأصحــاب المشــاريع

الموضوع والجهود التي ما فتأت تبذلها من أجل

علــى تبنــي مجموعــة مــن المبــادئ واألســس

بلــوغ هــذا الهــدف ســواء علــى مســتوى مســطرة

التــي تفضــي للنتائــج المرجــوة فــي مجــال التســيير

الدراســة القبلية للمشــاريع االســتثمارية أو باقي

الحضــري التــي تتلخــص فيمــا يلــي:

الرفــع من الجــودة المعمارية والعمرانية

ضمــان اســتدامة ونقــاء المشــاريع

بتصميــم مشــاريع ذات جــودة عاليــة ترفــع مــن

باعتمــاد أجهــزة لتنظيــف الواجهــات وخصوصــا

قيمة بيئتها المباشرة وتضمن اندماجها المثالي

بالنسبة للواجهات الزجاجية؛

في محيطها وذلك باألخذ بعين االعتبار لمكونات
العمــارة المحليــة األصيلــة والمعمــار المعاصــر؛
تشــجيع المشــاريع التي تمتاز بلمسات
معماريــة مميــزة وأشــكال وأحجــام مدروســة
بعنايــة وواجهــات مشــكلة بمــواد جــد غنيــة
ومتناســقة والتــي تتخــذ مــن العنصــر النباتــي
واألخضــر أهــم مؤهالتهــا؛

إدخــال بعــض التدابيــر الضروريــة علــى
دفاتــر التحمــات مــن أجــل ضمــان تناســق
المشــاريع التــي ســيتم تشــييدها والســكن؛
دعــم مشــاريع إحــداث المجموعــات
الســكنية التــي يســهل التحكــم فــي شــكلها
وتصورهــا النهائــي .أمــا مشــاريع التجــزيء فيتم
تفضيلهــا وتشــجيعها بالمناطــق المهــددة

الســهر علــى احتــرام مواثيــق العمــارة

بالســكن الغيــر منظــم وفــي هــذه الحالــة ومــن

والمناظــر المعــدة مــن طــرف هــذه الوكالــة فــي

أجــل ضمــان أدنــى درجــة مــن التناســق يفــرض

إطار مهمتها المتعلقة بالتخطيط والمصادق

تصــور التنســيق المعمــاري للواجهــات بطريقة

عليهــا مــن طــرف جميــع الهيئــات المعنيــة؛

تلقائيــة؛

المســاهمة فــي الحفــاظ علــى العناصــر

المشــاركة فــي وضــع تعميــر مندمــج

التقنيــة والهندســية التــي تحيــل الواجهــات علــى

ومســتدام ينبنــي علــى إدمــاج الفضــاءات

نمطهــا المعمــاري؛

الخضــراء والمشــجرة عــدا عــن األســطح

المحافظــة علــى المبانــي التــي تتواجــد
بقطاعات تكتســي أهمية تاريخية وتراثيه خاصة؛
احتــرام ارتفــاق حظــر التعليــة مــن أجــل
الحفــاظ علــى نفــس األحجام ببعــض القطاعات
والمجــاالت؛

والواجهــات الخضــراء كمبدأ أساســي فــي إعداد
تصاميــم التعميــر والهندســة المعماريــة؛
كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن لجن دراســة الملفات
تفــرض بالنســبة للمشــاريع المتواجــدة علــى
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محاور رئيســية وقبالة الســاحات والمجاالت الخضراء وبصفة عامة كل المشــاريع التي تعتبر مهمة
نظــرا لطبيعتهــا أو موقعهــا ،ضــرورة تقديــم الوثائــق التقنيــة التــي تســمح بتقييــم هــذه المشــاريع
علــى المدييــن القريــب والمتوســط مــن الناحيــة العمرانيــة والمعماريــة والجماليــة.

تفعيل مقتضيات المرسوم رقم  2.18.475الصادر بتاريخ  12يونيو
 2019والمحدد إلجراءات وكيفيات منح رخص اإلصالح والتسوية
والهدم
تبعــا للقانــون  66-12المتعلــق بمراقبــة وزجــر

التحســيس بالمقتضيــات القانونيــة

المخالفــات فــي مجــال التعميــر خصوصــا مــا

التــي تؤطــر عمليــة تســليم رخــص التســوية؛

تضمنــه مــن مجموعــة مــن المقتضيــات وال

تبســيط المفاهيــم التــي تخــص رخــص

ســيما التنصيــص علــى رخــص جديــدة عــززت

التســوية وكــذا نطــاق تطبيقهــا؛

منظومــة الرخــص المعمــول بهــا والتــي تتعلــق

ضبــط مراحــل تســليم رخصــة التســوية

برخــص اإلصــاح والتســوية والهــدم ،تمــت

بــدءا مــن مرحلــة إيــداع طلــب رخصــة التســوية

المصادقــة علــى المرســوم رقــم 2.18.475

إلــى مرحلــة تســليمها مــن عدمــه؛

الصــادر بتاريــخ  12يونيــو  2019لتحديــد اجــراءات

التأكيــد علــى الشــروط والضوابــط

وكيفيــات منــح رخــص اإلصــاح والتســوية

الواجــب توفيرهــا قصــد تســليم رخصــة

والهــدم .غيــر أنــه ونظرا للخصوصية التي تطبع

التســوية (ضوابــط الســامة الواجــب مراعاتهــا

رخــص التســوية ورغبــة فــي تحصيــن إجــراءات

فــي البنايــة ،متطلبــات الصحــة والمــرور

تســليمها مــن االنحرافــات التــي قــد تشــوبها،

والجماليــة ومقتضيــات الراحــة العامــة ،التقيــد

تــم التوقيــع علــى دوريــة مشــتركة بيــن وزيــر

بالمقتضيــات المضمنــة فــي وثائــق التعميــر

الداخليــة ووزيــرة إعــداد التراب الوطني والتعمير

وضوابــط البنــاء كــون المنطقــة التــي تقــع

واإلســكان وسياســة المدينــة رقــم 19-09

فيهــا البنايــة معــدة للتعميــر ،عــدم إمكانيــة

بشــأن منــح رخــص التســوية .وعليــه ووعيــا مــن

تســوية البنايــات القائمــة بتجزئــات غيــر قانونيــة

الوكالــة الحضريــة بالــدور األساســي المنوط بها

إال بعــد خضــوع هــذه األخيــرة لعمليــة إعــادة

مــن أجــل المســاهمة فــي ضبــط وتأطيــر عمليــة

الهيكلــة)...،؛

تســليم رخــص التســوية ،حرصــت المؤسســة
علــى القيــام بمجموعــة مــن الخطــوات بتنســيق

االســتعداد القبلــي للتطبيــق الســليم
لهــذا المرســوم وذلــك عــن طريــق:

مــع المتدخليــن المعنيــن وتحــت إشــراف

تحديــد قبلــي لألحيــاء والمناطــق الحضريــة

الحكامــة المحليــة أهمهــا عقــد لقــاءات علــى

الممكــن تســوية البنايــات غيــر القانونيــة

مســتوى عمالــة طنجــة أصيلــة وإقليــم الفحص

المشــيدة بهــا؛

أنجــرة بحضــور الجماعــات المعنيــة وذلــك مــن
أجــل :

إعــداد قاعــدة بيانــات مشــتركة ومحينــة
بيــن مصالــح اإلقليــم والوكالــة الحضريــة
والمفتشــية الجهويــة والجماعــات بخصــوص
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مخالفــات التعميــر والبنــاء والتــي تمــت معاينتهــا وتحريــر محاضــر بشــأنها وذلــك حتــى ال يتــم تســليم
رخــص التســوية لبنايــات موضــوع مســطرة المراقبــة؛
إعــداد التقاريــر عــن إكراهــات المرســوم واالقتراحــات لتجاوزهــا تمهيــدا لوضــع الضوابــط المالئمــة
للتفعيــل األمثــل لرخــص التســوية ،وموافــاة وزارتــي الداخليــة ووزارة إعــداد التــراب الوطنــي والتعمبــر
واإلســكان وسياســة المدينــة بهــا داخــل اآلجــال القانونيــة لذلــك؛
إعــداد قاعــدة بيانــات وســجل مرجعــي لملفــات طلبــات رخــص التســوية قصــد الدراســة والتتبــع
والمراقبة.
إال أنــه ولغايــة  31دجنبــر  2021لــم يتــم البــث فــي أي ملــف رخصــة تســوية نظــرا لعــدم تفعيــل هــذه
المســطرة علــى المســتوى المحلــي وفقــا لمقتضيــات المرســوم الســالف الذكــر.
ودائمــا فــي إطــار اإلجــراءات المصاحبــة فــي

المرتفقيــن

تزويــد

والمهنييــن

مجــال التدبيــر المجالــي ،مــن الضــروري اإلشــارة

باإلحصائيــات والبيانــات العامــة المتعلقــة

إلــى أن الوكالــة الحضريــة لطنجــة قــد قامــت

بالتدبيــر الحضــري حســب الحاجــة وذلــك طبقــا

خــال الثــاث ســنوات األخيــرة بأجــرأة وتنزيــل

للقانــون المنظــم للحــق فــي الحصــول علــى

مجموعــة مــن التدابيــر يتمثــل أهمهــا فيما يلي :

المعلومــة

؛

الحــرص علــى تقديــم المســاعدة لكافــة

كمــا تميــزت ســنة  2021بتبنــي مبــدأ الرصــد وتتبع

الشــركاء بهدف تقليص آجال دراســة الملفات

الملفــات العالقــة وإعــادة النظــر فيهــا مــن خــال

وتشــجيع االســتثمار وتحســين منــاخ األعمــال

إعــادة دراســة الملفــات التــي حظيــت بالــرأي

عــن طريــق برمجــة حصــص عمــل منتظمــة مــع

غيــر الموافــق مــع اعتمــاد المرونــة والتبســيط

جميــع الشــركاء المهنييــن والمؤسســاتيين

الالزميــن فــي إبــداء الــرأي ؛ علمــا أنــه إلــى غايــة 31

إليجــاد حلــول مناســبة لمختلــف المشــاكل التي

دجنبــر  2021قامــت مديريــة التســيير الحضــري

يمكــن مواجهتهــا خــال دراســة الملفــات؛

بإعادة دراســة ما مجموعه  35مشــروعا حظيت

اســتقبال المواطنيــن والمرتفقيــن

كلهــا بالموافقــة وذلــك بمعية الفرقــاء المحلين

الراغبيــن فــي معرفــة مــآل ملفاتهــم أو

المعنييــن (الواليــة والجماعــة والهيئــة الجهويــة

الحصــول علــى توضيحــات تفصيليــة بخصوص

للمهندســين المعمارييــن).

المالحظــات التقنيــة المبــداة من طــرف اللجان
ا لمتخصصــة ؛
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 5أشغال لجنة اليقظة ومراقبة البناء غير المنظم:
الجدول رقم  : 27عدد المخالفات المسجلة برسم  2019و 2020و2021
اإلقليم /العمالة

عدد المخالفات

عدد الجوالت
2019

2020

2021

2019

2020

2021

عمالة طنجة -أصيلة

170

133

203

516

440

579

إقليم الفحص-أنجرة

23

23

11

22

124

30

المجموع

193

156

214

538

564

609

طبقــا للمقتضيــات التشــريعية للقانــون رقــم
 66-12المتعلــق بمراقبــة وزجــر المخالفــات فــي
ميــدان التعميــر والبنــاء المنشــور بالجريــدة
الرســمية عدد 6501بتاريخ  19شــتنبر  2016وفي
إطــار مهــام الوكالــة الحضريــة لطنجــة ،شــاركت
هــذه األخيــرة ســنة  2021فــي  214جولــة قامــت
بهــا لجــن اليقظــة ومراقبــة األوراش ،منهــا 203
بالمجال الترابي لعمالة طنجة-أصيلة و  11على
مســتوى إقليــم الفحص-أنجــرة ،حيــث ســجلت
 609مخالفــة علــى صعيــد الواليــة  .بينمــا خــال
ســنة  ،2020ســاهمت هذه المؤسســة في 156

عدد الجوالت والمخالفات المسجلة خالل 2021 - 2020 - 2019

جولــة ســجلت علــى إثرهــا  564مخالفــة ،مقابــل

البنــاء فــوق الملك العمومــي أو الخاص

 193جولــة برســم ســنة  2019حيــث تــم تســجيل

للدولــة أو الــذي تعود ملكيته للجماعات الترابية

 538مخالفــة.

أو الســالية دون تراخيــص مســبقة؛

ومــن خــال الجــدول أعــاه ،نالحــظ ارتفــاع عــدد

عــدم احتــرام المســالك والمســاطر

المخالفــات مابيــن  2019و.2021

القانونيــة المتعلقــة بالرخــص (مثال :اســتغالل

و يمكــن تمثيــل المخالفــات المســجلة أساســا

رخصــة إصــاح مــن أجــل إعــادة بنــاء أو إنجــاز

فيمــا يلــي:

تغييــرات جذريــة)...؛

تشــييد بنــاءات بــدون رخصــة أو مخالفــة
للرخــص المســلمة؛

تغييــر العلــو المســموح بــه أو األحجــام
أو المواقــع المــأذون فيهــا بالبنــاء؛

عدماحتراممقتضياتالرخصالمسلمة؛
البنــاء فــي مناطــق غيــر صالحــة للبنــاء
(منطقــة

محرمــة

البنــاء،

تغييــر المســاحة المبــاح بناؤهــا أو
الغــرض

االرتفاقــات)...؛

المخصــص

لــه

البنــاء؛

عــدم احتــرام التصفيفــات الجماعيــة؛
عــدم احتــرام الواجهــات واأللــوان ومــواد
البنــاء

المرخصــة.
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ومــن أجــل الحــد مــن المخالفــات فــي ميــدان
التعميــر والبنــاء ،عملــت الوكالــة الحضريــة
منــد مــدة علــى وضــع رؤيــة تشــاركية بتشــاور
مــع الفاعليــن المحلييــن المعنييــن مــن أجــل
تنفيــذ مقتضيــات القانــون  66-12المتعلــق بزجــر
ومراقبــة المخالفــات مــع األخــذ بعيــن االعتبــار
الوســائل اللوجســتيكية والبشــرية المحــدودة،
حيــث اتخــذت إجــراءات عمليــة تتمثــل فــي:
مراجعــة برنامــج عمــل مختلــف لجــن
الدراســة مــن أجــل تخصيــص يوميــن إثنيــن فــي
كل أســبوع قصــد القيــام بالمراقبــة الفوريــة
والفجائيــة والتلقائيــة مــع تخصيــص خمــس
فــرق للمعاينــة والمراقبة ممــا يمكن من تأطير
أكبــر للمجــال الترابــي ومراقبــة األوراش؛
جدولــة باقــي أيــام األســبوع قصــد التدخــل
بــاألوراش بطلــب مــن مختلــف الفاعليــن
المحلييــن (العمالــة ،اإلقليــم ،الســلطات
المحليــة،

الجماعــات

والمقاطعــات

والمواطنيــن) وذلــك بطريقــة فوريــة ( غيــر
مخطــط لهــا) عندمــا يتعلــق األمــر بحالــة
اســتعجالية (بنايــة آيلــة للســقوط مثــا)؛
الســهر علــى التنســيق التــام بيــن كافــة
المعنييــن بمراقبــة أوراش البنــاء ؛
تحســيس المهندســين المعمارييــن عــن
طريــق الهيئــة الجهويــة للمهندســين بضــرورة
تنظيــم تدابيــر افتتــاح وإغــاق األوراش وإلزاميــة
فتــح ومســك دفتــر للــورش يتضمــن جميــع
المعلومــات والبيانــات تمكــن مــن ضمــان
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افتحــاص وتتبــع ومراقبــة هــذه األوراش مــن
طــرف المراقبيــن؛
تنظيــم جــوالت مخصصــة أساســا لمراقبــة
أســيجة األوراش واللوحــات اإلشــهارية التــي
يجــب أن تكــون مطابقــة للنمــوذج المعــد
مســبقا مــن طــرف الســلطات المعنيــة .ويبقــى
الغــرض مــن هــذا اإلجــراء المحافظــة علــى
تناســق ونظافــة المدينــة مــع ضمــان ســامة
المواطنيــن وتســهيل مهــام المراقبيــن؛
إعــداد إحصائيــات دوريــة تبيــن نــوع وعــدد
المخالفــات والخرجــات الميدانيــة والتــي تعــرض
بصفــة دائمــة علــى الجهــات المختصــة.
وفــي األخيــر ،يجــب اإلشــارة إلــى أنــه ورغــم كل
المجهودات المبذولة من طرف جميع الجهات
المعنيــة (العمالــة واإلقليــم والجماعــات
والســلطات المحليــة والوكالة الحضرية) ،تبقى
ظاهــرة المخالفــات جــد معقــدة وتســاهم فــي
تشــويه المشــهد الحضــري والقــروي.
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 6أشــغال اللجــن المكلفــة برخــص الســكن والتســليم المؤقــت
والنهائــي:
الجدول رقم  :28حصيلة اللجن المكلفة برخص السكن والتسليم المؤقت والنهائي خالل
2019و  2020و2021
السنة
اإلقليم/
العمالة

عمالة
طنجة
أصيلة

إقليم
الفحص
أنجرة

2019

2021

2020

الجماعة

عدد
المشاريع

النسبة
المئوية %

عدد
المشاريع

النسبة
المئوية %

عدد
المشاريع

النسبة
المئوية %

جماعة طنجة

35

64

4

33.3

4

17.4

جماعة كزناية

5

9

0

-

6

26.1

جماعة أصيلة

7

13

1

8.34

3

13

جماعة العوامة

1

2

1

8.34

1

4.35

جماعة حجر النحل

-

-

-

-

1

4.35

جماعة الزينات

-

-

-

-

1

4.35

جماعة سيدي
اليماني

1

2

1

8.34

-

-

جماعة البحراويين

3

5

1

8.34

2

8.7

جماعة الجوامعة

3

5

3

25

4

17.4

1

8.34

1

4.35

12

100

23

100

جماعة ملوسة
المجموع

55

100

خــال ســنة  ،2019أجــرت اللجــن المكلفة برخص
الســكن والتســليم المؤقــت والنهائــي  50زيــارة
بنسبة  % 88على مستوى عمالة طنجة-أصيلة
و % 12علــى صعيــد إقليــم الفحص-أنجــرة ،حيــث
تــم البــث فــي  55طلبــا ( % 64بجماعــة طنجــة
و % 13بجماعة أصيلة و % 9بجماعة جزناية و%5
بــكل مــن جماعتــي البحراوييــن والجوامعــة و%2
بــكل مــن جماعتــي ســيدي اليمانــي والعوامــة).
ويعــزى االنخفاض المســجل فــي عدد الخرجات
والطلبــات التــي تــم البــث فيهــا بيــن ســنة 2018
و 2019خصوصــا علــى مســتوى جماعــة طنجــة
( 27زيــارة للبــث فــي طلبــات رخــص الســكن
حصيلة اللجن المكلفة برخص السكن والتسليم
المؤقت والنهائي حسب الجماعات برسم سنة 2021 - 2020 - 2019

والتســليم المؤقــت والنهائــي برســم ســنة
 2019مقابــل  40زيــارة للبــث فــي طلبــات رخــص
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الســكن والتســليم المؤقــت والنهائــي برســم

الجماعــة والعمالــة مــع إمكانيــة األخــذ بــآراء

ســنة  )2018إلــى تفعيــل مقتضيــات ضابــط

باقــي األشــخاص مــن عدمهــا (ممثلــي اإلدارات

البنــاء العــام المحــدد لشــكل وشــروط تســليم

المتدخلــة) وذلــك علــى ســبيل االستشــارة ال غيــر

الرخــص مــن طــرف مصالــح الجماعــة (البــاب

وكلمــا اقتضــت الضــرورة ذلــك.

الســادس المتعلــق برخصــة الســكن وشــهادة

أمــا خــال ســنة  ،2021فقــد ســاهمت الوكالــة

المطابقــة) بمــا يتيــح لرئيســها تســليم رخــص

الحضريــة فــي معاينــة  23مشــروعا مقابــل 12

الســكن وشــواهد المطابقة اســتنادا باألســاس

مشــروعا برســم ســنة .2020

وبشكل حصري على اللجنة المكونة من ممثلي
الجدول رقم  : 29توزيع المشاريع موضوع طلبات رخص السكن والتسليم المؤقت
والنهائي حسب نوعيتها خالل 2019و  2020و2021
2019

السنوات

2021

2020

نوعية المشروع

عدد المشاريع

النسبة
المئوية %

عدد المشاريع

النسبة
المئوية %

عدد المشاريع

النسبة
المئوية %

التجزئات

11

20

5

42

5

21.7

الفنادق ودور الضيافة

2

4

-

-

-

-

مجموعة فيالت

2

4

-

-

1

4.4

المجموعات السكنية

17

31

-

-

4

17.4

العمارات

3

5

-

-

-

الوحدات الصناعية

6

11

-

-

3

13.1

المساجد

4

7

4

33

9

39

الخدمات

-

-

2

17

-

-

أخرى

10

18

1

8

1

4.4

المجموع

55

100

12

100

23

100

توزيع المشاريع موضوع طلبات رخص السكن والتسليم
المؤقت والنهائي حسب نوعيتها برسم 2021 - 2020 - 2019
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شــكلت المجموعــات الســكنية األغلبيــة

رخــص الســكن والتســليم المؤقــت والنهائــي

الســاحقة بالنســبة للمشــاريع التــي تمــت

بمــا يعــادل نســبة  ،% 39متبوعــة بالتجزئات التي

معاينتهــا مــن طــرف اللجــن المكلفــة بالبــث

مثلــت نســبة  % 21,7ثــم المجموعــات الســكنية

فــي طلبــات رخــص الســكن والتســليم المؤقــت

بنســبة . % 17,4

والنهائــي برســم ســنة  ،2019بمــا عــدده 17

ويبقــى مــن المهــم التوضيــح بــأن دور الوكالــة

مجموعــة ســكنية ،فيمــا تأتــي التجزئــات فــي

الحضريــة فــي حضيــرة اللجــن المكلفــة بالبــث

المرتبــة الثانيــة بمــا يعــادل  11مشــروعا.

فــي طلبــات رخــص الســكن والتســليم المؤقــت

وفي سنة  ،2020مثلت التجزئات% 42والمساجد

والنهائــي ال يقتصــر فقــط علــى التحقــق مــن

 % 33مــن مجمــوع المشــاريع المعاينــة  .أمــا

مطابقــة األشــغال المنجــزة للتصاميــم

خــال ســنة  ،2021فقــد تصــدرت المســاجد

المرخصــة ولكــن يرمــي أيضــا إلــى بــدل

الئحــة المشــاريع التــي تمــت معاينتهــا مــن

المجهــودات االزمــة مــن أجــل التأكــد مــن:

طــرف اللجــن المكلفــة بالبــث فــي طلبــات
احترام مجموع االلتزامات المضمنة بدفاتر تحمالت المشاريع؛
احترام الواجهات واأللوان ومواد البناء المرخص لها؛
حســن انجــاز أشــغال التهيئــة الخارجيــة ،خاصــة تهيئــة الســاحات ومواقــف الســيارات وفضــاءات
الترفيــه لألطفــال والمســاحات الخضــراء والمشــجرة... ،؛
حصــول المشــاريع علــى التســليم الضــروري مــن طــرف المصالــح المكلفــة بالبنيــات التحتيــة
األساســية (التطهيــر ،المــاء الشــروب ،الكهربــاء وخطــوط الهاتــف)...؛
جودة الطرق المنجزة من خالل تقارير مكاتب الدراسة المختصة والمختبرات؛
إنجــاز أصحــاب المشــاريع طــرق الربــط بالشــبكة الطرقيــة للمدينــة وإصــاح كل مــا تــم إتالفــه
(نتيجــة أشــغال البنــاء) وإعــادة البيئــة المحيطــة للمشــروع لحالتهــا األصليــة (األشــجار ،المجــال
األخضــر والطــرق)...؛
احترام معايير السالمة عند الهلع والحريق.
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 1مذكرة المعلومات التعميرية:
ينــدرج تســليم مذكــرة المعلومــات التعميريــة

وفــــي إطــــار االســتراتيجية التشــاركية لهــذه

في إطار الخدمات التي تقدمها مصالح الوكالة

المؤسســة وحرصهــــا الدائــــم علــــى تقاســــم

الحضريــة لطنجــة للمرتفقيــن والمتعامليــن

المعلومــــة مــــع كافــــة الشــــركاء والمتدخليــــن

معهــا ،مــن مســتثمرين وخــواص وهيئــات

مــــن إدارات ومؤسســــات عموميــــة وجماعــــات

عموميــة ،وذلــك بغــرض إخبــار المعنييــن باألمــر

ترابيــــة ،قامــت بتســليم مــا مجموعــه 3128

باالســتعمال المخصــص الــذي يخضــع لــه
العقــار وفقـ ًا لمقتضيــات وثائق التعمير الجاري

مذكــــرة معلومــــات تعميريــــة خــال الثــاث
ســنوات األخيــرة.

بهــا العمــل.
الجدول رقم  :30عدد المذكرات التعميرية المسلمة برسم  2019و 2020و2021
السنة

عدد المذكرات التعميرية

2019

820

2020

1368

2021

940

المجموع

3128

الجدول رقم  :31المذكرات التعميرية المسلمة ورقيا ورقميا من طرف الوكالة الحضرية
برسم  2019و 2020و2021
السنة

المذكرات التعميرية المسلمة
ورقيا

المذكرات التعميرية المسلمة عن طريق الخدمة
االلكترونية

المجموع

2019

820

0

820

2020

767

601

1368

2021

103

837

940

بلغــت المذكــرات التعميريــة المعالجــة عــن طريــق المنصــة االلكترونيــة للوكالــة الحضريــة لطنجــة
% 89مــن مجمــوع المذكــرات المســلمة ســنة  2021مقارنــة مــع  % 44ســنة  .2020وهــذا االرتفــاع
المهــم يرجــع باألســاس للنجــاح الــذي عرفتــه الخدمــة الرقميــة الســالفة الذكــر والتــي خولــت للعديــد
مــن المرتفقيــن الحصــول علــى المذكــرات التعميريــة عــن بعــد دون التنقــل إلــى مقــر هــذه المؤسســة
مــن أجــل تقديــم طلبهــم ودفــع المســتحقات ثــم اســتالم الوثيقــة.
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الجدول رقم  :32توزيع مذكرات المعلومات التعميرية المسلمة حسب المصدر
برسم  2019و 2020و2021
عدد المذكرات التعميرية

صاحب الطلب

2019

2020

2021

المهنيون

136

269

235

الشركات

124

148

92

األشخاص الذاتيون

560

951

613

المجموع

820

1368

940

توزيع األراضي موضوع طلبات مذكرات المعلومات التعميرية

يتضــح مــن خــال الجــداول أعــاه أن أكبــر
عــدد مــن المذكــرات التعميريــة المســلمة
تــم تســجيله ســنة  2020بمــا مجموعــه 1368
مذكرة ،كما يتبين أن خالل 2019و2020و2021
شــكل األشــخاص الذاتيــون أول مصــدر
للمذكــرات التعميريــة المســلمة مــن طــرف
الوكالــة الحضريــة.

 2طلبــات المعلومــات التعميريــة واالستشــارات التعميريــة الخاصــة
بالجماعــات الترابيــة والمؤسســات العموميــة واإلدارات:
المعلومــات

التخطيــط والتدبيــر العمرانييــن واالســتثمار.

يعــد

موضــوع

المهــام

وفــي هــذا الســياق ،تمــت معالجــة مــا مجموعــه

الملقــاة علــى عاتــق هــذه المؤسســة لمــا

 466طلــب و  82استشــارة تعميريــة خــال

لهــا مــن انعــكاس إيجابــي علــى عــدد الملفــات

2019و 2020و .2021

واالستشــارات

طلبــات
التعميريــة

مــن

والمشــاريع التــي لهــا ارتبــاط وثيــق بمجالــي
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الجدول رقم  :33عدد االستشارات التعميرية والطلبات الخاصة بالجماعات الترابية
والمؤسسات العمومية وبالمرتفقين خالل الثالث سنوات األخيرة
السنة

عدد الطلبات الخاصة الجماعات الترابية
والمؤسسات العمومية

عدد الطلبات الخاصة
بالمرتفقين

االستشارات التعميرية

2019

68

186

21

2020

65

38

37

2021

101

08

24

المجموع

234

232

82

ﻋدد اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
ﻋدد اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣرﺗﻔﻘﯾن
اﻻﺳﺗﺷﺎرات اﻟﺗﻌﻣﯾرﯾﺔ

24

8

101

37

21

300

38

250

2020

65

186

200

2021

2019

68

150

100

50

0

توزيع عدد االستشارات التعميرية والطلبات الخاصة بالجماعات الترابية والمؤسسات
العمومية وبالمرتفقين خالل الثالث سنوات األخيرة

 3التأطير العقاري:

اختيار األراضي القابلة الستيعاب التجهيزات العمومية
تحــــرص الوكالــــة الحضريــــة لطنجــة علــــى

بالمســــاهمة فــــي أشــــغال  133لجنــــة اختيــــار

المشــــاركة فــــي اجتماعــــات لجنــــة مختلطــة،

خــال ســنوات  2019و 2020و 2021وذلــــك

حيــث تعمــل رفقــة أعضــائها بزيــارات ميدانيــة

بتنســيق فعلــي مــع كافــة الشــركاء فــي ميــدان

لألوعيــــة العقاريــــة موضــــوع المشــــاريع

التعميــــر بــكل مــن عمالــة إقليــم طنجــة -أصيلــة

االســــتثمارية المعنيــــة لتحــــدد مــــدى قابليتهــا

وعمالــة الفحص-أنجــرة ،مــــع الحــــرص التــــام

الحتــــواء مرافــــق عموميــــة أو مشــــاريع تنــــدرج

علــــى توجيــــه اختيــــارات اللجنــــة وفــــق توجهــــات

فــي إطــار المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية.

وثائــــق التعميــــر.

وفــــي هــــذا اإلطــــار ،قامــــت هــذه المؤسســة
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تقييم العقارات

شهادة اإلبراء

تعتبــر الوكالــة الحضريــة شــريكا مهمــا فــي

شــاركت الوكالــة الحضريــة لطنجــة خــال

إطــار األشــغال المتعلقــة بتقييــم العقــارات،

2019و2020و2021فــي أشــغال  160لجنــة

حيــث شــاركت خــال الثــاث ســنوات األخيــرة

مكلفــة بمعاينــة إنجاز المشــاريع المقامة فوق

فــي أشــغال  150لجنــة إداريــة لتقييــم العقــارات

األراضــي ذات صبغــة عموميــة.

المــراد تفويتهــا أو كراؤهــا لــإدارات أو الخــواص
مــن أجــل إنجــاز المشــاريع المهيكلــة الكبــرى
المتعلقــة بالتنميــة اإلداريــة واالجتماعيــة.

طلبات تفويت بقع أرضية صناعية مجهزة ذات صبغة عمومية
مســاهمة منهــا فــي إنجــاز المشــاريع الصناعيــة ،شــاركت الوكالــة الحضريــة لطنجــة خــال الثــاث
ســنوات األخيــرة فــي أشــغال  69لجنــة مكلفــة بدراســة طلبــات تفويــت بقــع أرضيــة صناعيــة مجهــزة
ذات صبغــة عموميــة إلنجــاز مشــاريع صناعيــة.
الجدول رقم  :34حصيلة مشاركة الوكالة الحضرية في اللجن المتعلقة بالعقار خالل الثالث
سنوات األخيرة
اللجنة

2019

2020

2021

المجموع

اختيار األراضي القابلة الستيعاب التجهيزات العمومية

46

32

55

133

تقييم العقارات

52

50

48

150

شهادة اإلبراء

37

73

50

160

تفويت بقع أرضية صناعية مجهزة ذات صبغة عمومية

15

17

37

69
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 4المصاحبة القانونية:
إن الــدور الحيــوي الــذي تضطلــع بــه الوكالــة الحضريــة فــي المنظومــة المحليــة فــي مجــال التعميــر
والتهيئــة المجاليــة بحكــم اختصاصاتهــا وكونهــا مؤسســة مواطنــة فــي خدمــة المواطــن بالدرجــة
األولــى ،جعلــت هــذه المؤسســة مــن الشــؤون القانونيــة أحــد أهــم اهتماماتهــا ،خاصة في إطــار تقديم
االستشــارة والدعــم القانونييــن لجميــع المصالــح وفقــا للقواعــد واألنظمــة الجــاري بهــا العمــل فــي
ميــدان التعميــر ومــا يتصــل بهــا مــن االجتهــادات القانونيــة.
ويمكن إبراز األنشطة القانونية بالوكالة الحضرية لطنجة من خالل العناوين التالية:

 . 1-4مقاربة فعالة لتدبير الشكايات
إن تلبيــة حاجيــات المرتفــق أصبحــت تشــغل حيــزا

واقتراحــات المرتفقيــن واإلجابــة علــى شــكاياتهم

ال يســتهان به ضمــن اهتمامــات اإلدارة وأولويات

الواردة ســواء عن طريق اإليداع المباشــر أو على

عملهــا ،بحيــث تعمــل هــذه األخيــرة جاهــدة علــى

مستوى البواية الوطنية الموحدة للشكايات التي

مســاعدته علــى قضــاء مصالحــه فــي أحســن

تــم إحداثهــا كأداة لتقريــب اإلدارة مــن المواطنيــن

الظــروف وخــال آجــال معقولــة وكــذا االســتجابة

وكوســيلة لتقويــم أداء اإلدارة وتحســين جــودة

لشــكاياته وتظلماتــه ،وذلــك مــن خــال تطويــر

خدماتهــا.

خدماتهــا والرفــع مــن جودتهــا.

وتعمــل الوكالــة الحضريــة ،فــي إطــار سياســة

وبنــاء علــى مقتضيــات المرســوم رقــم 2.17.265

القــرب ،علــى تقديــم المســاعدة للمرتفقيــن فيما

الصــادر فــي  28مــن رمضــان  1438الموافــق

يخصشكاياتهموتظلماتهمالواردةعليهاوفقا

ل 23يونيــو  2017المتعلــق بتحديــد كيفيــات تلقــي

لمــا تقتضيــه األخالقيــات اإلداريــة .كمــا تحــرص

مالحظــات المرتفقيــن واقتراحاتهم وشــكاياتهم

علــى توجيههــم إلــى المصالــح اإلداريــة المعنيــة

وتتبعهــا ومعالجتهــا ،واصلــت الوكالــة الحضريــة

بقضاياهــم عندمــا يكــون موضــوع تظلمهــم ال

لطنجــة مجهوداتهــا الراميــة إلــى تلقــي مالحظات

يدخــل ضمــن االختصاصات المخولة لهــا قانونا .

آلية تدبير المالحظات واالقتراحات والشكايات
بالرجــوع إلــى المرســوم رقــم  2.17.265الصــادر فــي  28مــن رمضــان  23( 1438يونيــو  )2017وكــذا إلــى
نظــام الجــودة المعتمــد مــن قبــل الوكالــة الحضريــة لطنجــة ( إيــزو  9001صيغــة  ) 2015تتلقــى هــذه
المؤسســة مالحظــات واقتراحــات وشــكايات المرتفقيــن عــن طريــق:
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تفيــد فــي تحديــد عناصــر الجــواب؛
اإلجابــة المباشــرة ،عندمــا يتعلــق األمــر

w w w . c h i k a y a . m a؛

ببعــض الشــكايات التــي تكــون عناصــر جوابهــا

وقــد أحدثــت بقــرار مــن مديــر الوكالــة الحضريــة

متوفــرة لــدى الوحــدة؛

لطنجــة بتاريــخ  15أكتوبــر  2018وحــدة عهد إليها

اإلحالــة علــى الســلطة المحليــة عندمــا يكــون

القيــام بالمهــام المنصــوص عليهــا فــي المــواد

موضــوع الشــكاية متعلقا بالتبليــغ عن مخالفة

 14و 15مــن المرســوم الســالف الذكــر ،بحيــث

تعميرية؛

تعمــل هــذه األخيــرة علــى تحليــل مضمــون

معالجــة ودراســة الشــكاية مــن طــرف

الشــكايات الــواردة عليهــا فــي ســبيل تحديــد

أعضــاء الوحــدة بنــاء على المعطيــات المتوفرة،

طــرق المعالجــة التــي تكــون كاآلتــي:

مــع توجيــه عناصــر الجــواب إلــى المرتفــق خــال

اإلحالــة علــى المديريــة المعنيــة قصــد
موافاتهــا بالمعطيــات والوثائــق الالزمــة التــي

اآلجــال القانونيــة كمــا هــي محــددة بالمرســوم
الســالف الذكــر.

مؤشرات إحصائية عامة حول سجل التظلمات والشكايات
فــي إطــار التوظيــف الجيــد لمرتكــزات سياســة

تعليــل القــرارات اإلداريــة الصــادرة عــن اإلدارات

القــرب ووفقــا لمبــادئ الحيــاد والشــفافية ومــا

العموميــة والجماعــات المحليــة والمؤسســات

تقتضيــه األخالقيــات اإلداريــة ،قامــت الوكالــة

العموميــة.

الحضريــة لطنجــة بمعالجــة مــا مجموعــه 485

وانخراطــا منهــا فــي مشــروع البوابــة الوطنيــة

شــكاية خــال ســنوات  2019و  2020و ،2021

الموحــدة للشــكايات ،وكــذا مشــروع المنظومــة

همــت مواضيــع مختلفــة فــي مجــال التعميــر

الخاصــة بتدبيــر الشــكايات المحدثــة علــى صعيــد

وذلــك بتنســيق تــام مــع المصالــح المعنيــة.

الــوزارة الوصيــة ،اســتقبلت هــذه المؤسســة مــا

وقــد تــم الــرد علــى هــذه الشــكايات فــي آجــال

مجموعه  150شــكاية من مصادر متعددة وذات

معقولــة بعــد القيــام بأعمــال البحــث الميدانــي

مواضيــع مختلفــة تنصــب فــي مجملهــا علــى

والتحريــات الالزمــة طبقــا للقوانيــن الجــاري بهــا

ميــدان التعميــر.

العمــل وخصوصــا تلــك المتعلقــة بإلزاميــة
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الجدول رقم  :35الشكايات الواردة على الوكالة الحضرية برسم  2019و  2020و 2021
السنة

الشكايات الواردة عن طريق اإليداع
بمكتب الضبط

الشكايات الواردة عن طريق البوابة الوطنية
الموحدة للشكايات

المجموع

2019

113

38

151

2020

107

91

202

2021

112

20

132

اﻟﺷﻛﺎﯾﺎت اﻟواردة ﻋن طرﯾﻖ اﻟﺑواﺑﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺷﻛﺎﯾﺎت

250

اﻟﺷﻛﺎﯾﺎت اﻟواردة ﻋن طرﯾﻖ اﻹﯾداع ﺑﻣﻛﺗب اﻟﺿﺑط

200

91

150
38

20

100

112

107

2021

2020

113

50

0

2019

الشكايات الواردة على الوكالة الحضرية برسم الثالث سنوات األخيرة

بالرغــم مــن المجهــودات التــي تبذلهــا الدولــة بشــكل عــام والوكالــة الحضريــة بشــكل خــاص مــن أجــل
تشــجيع المرتفقيــن علــى اســتعمال الخدمــات الالماديــة ،الزالت الشــكايات عن طريــق االيداع بمكتب
الضبــط تشــكل حيــزا مهمــا مــن مجمــوع الشــكايات الــواردة علــى المؤسســة .
الجدول رقم  :36تصنيف الشكايات حسب الموضوع برسم  2019و 2020و2021
السنة

التخطيط المجالي

التدبير المجالي

مختلفات

المجموع

2019

56

72

23

151

2020

41

74

87

202

2021

18

92

22

132

ﻣﺧﺗﻠﻔﺎت

اﻟﺗدﺑﯾر

250

اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺟﺎﻟﻲ

200

87
23

150

22
72

74

92

100

50
56

41

18

0

2021

2020

2019

تصنيف الشكايات حسب الموضوع برسم الثالث سنوات األخيرة
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الجدول رقم  :37تصنيف الشكايات حسب المصدر برسم  2019و  2020و 2021
السنة

اإلدارات والمؤسسات
العمومية

األشخاص الذاتيون

الجمعيات

المهنيين

مختلفات

المجموع

2019

13

92

31

09

06

151

2020

21

149

23

07

02

202

2021

21

78

24

09

0

132

اﻟﻣﮭﻧﯾﯾن

ﻣﺧﺗﻠﻔﺎت

اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت

اﻷﺷﺧﺎص اﻟذاﺗﯾون

149

23

6

200

250

78

24

9 0

7 2

اﻹدارات واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ

150

21

202
0

100

201
9

13

92

31

9

21

202
1

0

50

تصنيف الشكايات حسب المصدر برسم الثالث سنوات األخيرة

يتضــح مــن خــال الجــداول الســالفة الذكــر أن

لــدى المواطنيــن .وفــي نفــس اإلطــار ،شــاركت

مجمــل الشــكايات الــواردة علــى هــذه الوكالــة

الوكالــة الحضريــة بمعيــة الفرقــاء فــي أشــغال

تهــم أساســا مجــال التدبيــر المجالــي كمــا أن

لجــن مختلطــة تتعلــق بشــكايات المواطنيــن

أغلــب الشــكايات المودعــة كانــت مــن طــرف

وتظلماتهــم عبــر دعــوات مــن المنظومــة

األشــخاص الذاتييــن .ويمكــن تفســير هــذا

المحلية خاصة السلطات المحلية والجماعات

األمــر بالثقــة التــي اكتســبتها الوكالــة الحضريــة

المحليــة ومؤسســة الوســيط.
120
100
80
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99
33

52

40
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0

2021

2020
حصيلة اللجن المختلطة المتعلقة بالشكايات

2019
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 . 2-4تقديم الرأي القانوني والعقاري في مجال منازعات التعمير
أدلــت الوكالــة الحضريــة لطنجــة برأيهــا القانونــي فــي مجموعــة المنازعــات التــي تكــون طرفــا فيهــا،
حيــث عملــت علــى تقديــم بطاقــات قانونيــة بخصــوص القضايــا المعروضــة أمــام أنظــار القضــاء.

 . 3-4دراسة ملفات طلبات الرخص من الناحية القانونية
إن دراســة ملفات طلبات رخص البناء والتجزيء والتقســيم وإحداث المجموعات الســكنية من الوجهة
القانونيــة ،تشــغل حيــزا هامــا ضمــن اهتمامــات الوكالــة الحضريــة بحيــث ســهرت هــذه األخيــرة علــى إبــداء
رأيهــا مــن الناحيــة القانونيــة فــي المشــاريع المعروضــة علــى أنظــار مختلــف اللجــن بنــاء علــى المقتضيات
القانونية المتعلقة بالتعمير.

 . 4-4إبداء الرأي في مشاريع النصوص التنظيمية والتشريعية
المتعلقة بالتعمير
ســهرت الوكالــة الحضريــة علــى إبــداء رأيهــا
بمشــاريع القوانيــن المتعلقــة بالتعميــر الــواردة
عليهــا ،وذلــك قصــد المســاهمة فــي إيجــاد
الحلول والصيغ القانونية للمشاكل المطروحة
كمــا عملــت علــى اإلدالء بالمقترحــات التــي تراهــا
مالئمــة لتجــاوز نقائــص بعــض النصــوص
القانونيــة المتعلقــة بالتعميــر وتكييفهــا مــع

تقديم االستشارة القانونية لمختلف الشركاء
خاصة على مســتوى المنظومة المحلية؛
تعميــم القوانيــن والدوريــات الجديــدة علــى
مختلــف الشــركاء؛
تتبــع ومراقبــة إجــراءات المصادقــة علــى وثائــق
التعمير؛
تتبــع تنزيــل إجــراءات تبســيط مســاطر البنــاء

الواقــع المعــاش.

فــي العالــم القــروي والتــي تنــص علــى مجموعــة

ودائمــا فــي إطــار المواكبــة وإشــعاع الثقافــة

مــن التدابيــر المتعيــن اتخاذهــا فــي إطــار المقاربــة

القانونيــة بالمؤسســة وخارجها تعمــل الوكالــة

الجديــدة لتأطيــر التعميــر فــي العالــم القــروي؛

الحضريــة علــى:

تتبع مقتضيات الدوريـات الوزاريـة والعمل على
تنزيلهاوتعميمها.
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الجدول رقم  :38أهم الدوريات الواردة على الوكالة الحضرية لطنجة برسم  2019و 2020و2021
التاريخ

رقم الدورية

الموضوع
تطبيق ضابط البناء العام المحدد لقواعد األداء الطاقي للمباني

 03أبريل 2019

2546

مواكبة المقام الصيفي لمغاربة العالم برسم سنة 2019

 28يونيو 2019

6639

تدبير اآلجال المرتبطة بإعداد وثائق التعمير

 10أبريل 2020

2256

أشغال تجهيز التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وآجال إنجازها

 18يونيو 2020

D1205

تنفيذ مقتضيات ضابط البناء العام

 18يونيو 2020

D1206

الخدمات الرقمية للمراسالت اإلدارية

 01أبريل 2020

2020/2

ولــوج نظــام التدبيــر اإللكترونــي لطلبــات الحصــول علــى المعلومــات عبــر البوابــة
www.chafafiya.ma

 01يوليوز 2020

2826

االقتناءات والتخصيصات العقارية التي تهم الملك الخاص للدولة

 12فبراير 2021

02/2021

الوثائق الالزمة للحصول على مذكرة المعلومات التعميرية

 01أبريل 2021

1859

مواكبة المقام الصيفي لمغاربة العالم

 24يونيو 2021

3102

المذكــرة التقنيــة المتعلقــة بالوقايــة من الحريــق والهلع في البنايات والمخططات
االســتباقية للوقايــة مــن األخطار والتدخل عند االقتضاء

 06شتنبر 2021

20/21

إعــادة دراســة ملفــات طلبــات رخــص البنــاء والتجــزيء وإحــداث المجموعــات
الســكنية وتقســيم العقــارات التــي لــم يتــم إبــداء رأي موافــق بشــأنها

 06دجنبر 2021

6115

مواكبــة الدراســات االســتراتيجية ومشــاريع التنميــة الجهويــة التــي تشــرف عليهــا
مجالــس الجهــات

 06دجنبر 2021

6116

في شأن انعقاد المجالس اإلدارية للوكاالت الحضرية برسم سنة 2022

 30دجنبر 2021

6501
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 . 5-4الحق في الحصول على المعلومات في صلب اهتمام الوكالة
الحضرية لطنجة
تطبيقــا ألحــكام الفصــل  27مــن الدســتور الــذي

وتقديمهــا لطالبيهــا وفقــا للمقتضيــات

ينــص علــى حــق المواطنــات والمواطنيــن فــي

القانونيــة المتعلقــة بهــذا الموضــوع ،كمــا

الحصــول علــى المعلومــات المتوفــرة لــدى

تــم تحديــد كيفيــة أدائهــم لمهامهــم ،وكــذا

المؤسســات العموميــة ،فقــد صــدر بالجريــدة

التوجيهــات الالزمــة مــن أجــل التقيــد بأحــكام هذا

الرســمية عــدد  6655بتاريــخ  12مــارس ،2018

القانــون.

القانــون رقــم  31 .13المتعلــق بالحــق فــي

ولمواكبــة األشــخاص المكلفين وتســهيل أداء

الحصــول علــى المعلومــات ،والــذي يهــدف

مهامهــم ،تــم إحــداث لجنــة داخليــة للحــق فــي

إلــى تعزيــز أســس ومبــادئ الحكامــة الجيــدة

الحصــول علــى المعلومــات لتضطلــع بمهــام

وتدعيــم الشــفافية وتحســين عالقــة االدارة

إعــداد قاعــدة معطيات للمعلومــات التي تتوفر

بالمتعامليــن معهــا.

عليهــا الوكالــة الحضريــة وذلــك بهــدف نشــرها

وفــي هــذا الســياق ،عمــدت الوكالــة الحضريــة

والعمــل علــى إتاحــة امكانيــة اســتعمالها طبقــا

علــى تعييــن األشــخاص المكلفين بمهام تلقي

لمــا ينــص عليــه القانــون.

طلبــات الحصــول علــى المعلومــات ودراســتها
الجدول رقم  :39طلبات الحصول على المعلومات برسم 2019و2020و2021
عدد الطلبات وتصنيفها
عدد الطلبات12 :-المدينة  /الجهة :طنجة

تدبير طلب الحصول على المعلومات
االستجابة الكلية

االستجابة
الجزئية

الرفض

الجنسية :مغربيةطبيعة الطلبات :عادية-كيفية اإليداع:

عدد الشكايات المقدمة إلى رئيس المؤسسة

0
9

3

0

عن طريق مكتب الضبط

إن مــا يفســر محدوديــة عــدد طلبــات الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات الــواردة علــى الوكالــة
الحضريــة لطنجــة هــو حجــم الوثائق والمعلومات القابلة لالطالع لدى العموم على مســتوى الموقع
اإللكترونــي خاصــة أن هــذه المؤسســة عملــت علــى تصنيــف المعلومــات القابلــة للنشــر اإلســتباقي،
وهــو مــا يتضــح مــن خــال الجدوليــن التالييــن:
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الجدول رقم  :40تصنيف المعلومات القابلة للنشر االستباقي
تصنيف المعلومات القابلة للنشر االستباقي

الجهة

العمالة أو اإلقليم

جهة طنجة
تطوان
الحسيمة

عمالة طنجة أصيلة
وإقليم الفحص
أنجرة

المصلحة
المعنية

الوكالة
الحضرية
لطنجة

طبيعة
المعلومات أو
موضوعها

تاريخ صدور
المعلومة

تاريخ تحيين
المعلومة (إن
توفر)

مالحظة

النصوص
التشريعية
والتنظيمية
والدوريات
والمناشر
المتعلقة
بميدان التعمير

تاريخ النشر
بالجريدة
الرسمية

عند التتميم أو
التعديل

النشر بالموقع
اإللكتروني للوكالة
الحضرية لطنجة

الوثائق
المتعلقة
بمعلومات ذات
طابع تعميري

تاريخ
النشر بالجريدة
الرسمية

عند التتميم أو
التعديل

النشر بالموقع
اإللكتروني للوكالة
الحضرية لطنجة،
والتعليق بالسبورة
الخاصة باإلعالنات

معلومات
ذات طابع
عقاري (خرائط
ودراسات)

تاريخ اإلنجاز

عند التتميم أو
التعديل

النشر بالموقع
اإللكتروني للوكالة
الحضرية لطنجة

معلومات
ذات طابع
مؤسساتي
(اتفاقيات
التعاون
والشراكة)

تاريخ التوقيع
والمصادقة

عند التعديل

المهام
والتنظيم
الهيكلي للوكالة
الحضرية لطنجة

تاريخ النشر
بالجريدة
الرسمية

عند التعديل

النشر بالموقع
اإللكتروني للوكالة
الحضرية لطنجة

القوانين
والمراسيم
المحدثة للوكالة
الحضرية لطنجة

تاريخ النشر
بالجريدة
الرسمية

عند التتميم أو
التعديل

النشر بالموقع
اإللكتروني للوكالة
الحضرية لطنجة

مقررات
اإلعالن عن
إجراء مباريات
التوظيف
والنتائج النهائية

تاريخ التوقيع
على المقررات

ـــــ

النشر بالموقع
اإللكتروني للوكالة
الحضرية لطنجة

النشر بالموقع
اإللكتروني للوكالة
الحضرية لطنجة
والموقع اإللكتروني
للخدمات العمومية
والتعليق بالسبورة
الخاصة باإلعالنات
اإلدارية
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الجدول رقم  :40تصنيف المعلومات القابلة للنشر االستباقي (تتمة (
الجهة

العمالة أو اإلقليم

المصلحة
المعنية

جهة طنجة
تطوان
الحسيمة

عمالة طنجة أصيلة
وإقليم الفحص أنجرة

الوكالة الحضرية
لطنجة

طبيعة
المعلومات أو
موضوعها

تاريخ صدور
المعلومة

تاريخ تحيين
المعلومة
(إن توفر)

مالحظة

مقررات اإلعالن عن
فتح باب الترشيح
لشغل مناصب
المسؤولية
والنتائج النهائية

تاريخ التوقيع
على المقررات

ـــــ

النشر بالموقع
اإللكتروني
للوكالة الحضرية
لطنجة والموقع
اإللكتروني
للخدمات
العمومية
والتعليق
بالسبورة الخاصة
باإلعالنات اإلدارية

إعالنات طلبات
العروض المتعلقة
بالصفقات

تاريخ اإلعالن

ـــــ

النشر بالموقع
اإللكتروني
للوكالة الحضرية
لطنجة والموقع
اإللكتروني
للصفقات
العمومية
والجرائد المحلية
والوطنية

التقارير وبرامج
العمل

ـــــ

ـــــ

النشر بالموقع
اإللكتروني للوكالة
الحضرية لطنجة

الوثائق الالزمة
لدراسة مشاريع
البناء والتجزيء
وإحداث
المجموعات
السكنية وتقسيم
العقارات

تاريخ النشر
بالجريدة
الرسمية

عند التعديل

النشر بالموقع
اإللكتروني
للوكالة الحضرية
لطنجة ،والتعليق
بالسبورة الخاصة
باإلعالنات

نماذج الطلبات
المؤدى عنها

تاريح اإلنجاز

عند التحيين

النشر بالموقع
اإللكتروني
للوكالة الحضرية
لطنجة والتعليق
بالسبورة الخاصة
باإلعالنات اإلدارية

وثائق التعمير
المصادق عليها

تاريخ النشر
بالجريدة
الرسمية

عند التعديل

النشر بالموقع
اإللكتروني للوكالة
الحضرية لطنجة
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الجدول رقم  :41المعلومات والوثائق القابلة لإلطالع من لدن العموم
المعلومــــة

المهام و التنظيم
الهيكلي للوكالة
الحضرية لطنجة

نوع المعلومــــة

كيفية طلب المعلومة

القوانين والمراسيمالمحدثة للوكالة الحضرية
لطنجة
-التنظيم الهيكلي

ــــ جميع الوسائل

مقررات اإلعالن عنإجراء مباريات التوظيف
بالوكالة الحضرية لطنجة
التوظيف

-طلب الترشيح

التعيين
في مناصب
المسؤولية

ـــمقررات اإلعالن عن فتح
باب الترشيح لشغل
مناصب المسؤولية
الشاغرة بالوكالة؛
-طلب الترشيح

البريد اإللكترونيللخدمات العمومية؛
 السبورة الخاصةباإلعالنات اإلدارية .

ـــالتقارير األدبية و المالية
السنوية لحصيلة عمل
الوكالة الحضرية لطنجة؛

البريد اإللكترونيللوكالة الحضرية
لطنجة؛

البريد اإللكتروني للوكالةالحضرية لطنجة؛

برامج عمل الوكالةالحضرية لطنجة

-المراسلة؛

-المراسلة .

ــالبرامج التوقعية
السنوية للصفقات
العمومية المقرر إنجازها
من طرف الوكالة الحضرية
لطنجة؛
الصفقات
العمومية و طلبات
العروض

البريد اإللكترونيللخدمات العمومية

البريد اإللكتروني للوكالة
الحضرية لطنجة؛

 -النتائج النهائية .

التقارير و برامج
العمل

 البريد اإللكتروني للوكالةالحضرية لطنجة؛

منشورة بالموقع
اإللكتروني للوكالة و
الموقع اإللكتروني
للخدمات العمومية

 السبورة الخاصةباإلعالنات اإلدارية

النتائج النهائية لمبارياتالتوظيف بما فيها لوائح
االنتظار.

لوائح بأسماء المرشحينالذين تم اختيارهم إلجراء
المقابالت أمام لجنة
االنتقاء؛

ـــ البريد اإللكتروني للوكالة
الحضرية لطنجة؛

منشورة بالموقع
اإللكتروني للوكالة
الحضرية لطنجة

-المراسلة

الئحة بأسماء وهواتفمسؤولي الوكالة الحضرية
لطنجة.

لوائح بأسماء المرشحينالذين تم اختيارهم إلجراء
المباريات؛

كيفية تسليم المعلومة
للمواطن

ملفات طلبات العروض؛ إعالنات طلباتالعروض؛
دفاتر الشروط الخاصة ؛-أنظمة االستشارة؛

تدابير النشر
االستباقي

و معلقة بالسبورة
الخاصة باإلعالنات
اإلدارية

منشورة بالموقع
اإللكتروني للوكالة و
الموقع اإللكتروني
للخدمات العمومية
و معلقة بالسبورة
الخاصة باإلعالنات
اإلدارية

منشورة بالموقع
اإللكتروني للوكالة
الحضرية

-طلب شفوي.

البريد اإللكتروني للوكالةالحضرية لطنجة
الموقع اإللكترونيللصفقات العمومية
الجرائد المحليةوالوطنية

منشورة بالموقع
اإللكتروني للوكالة
والموقع اإللكتروني
للصفقات
العمومية
والجرائد المحلية
والوطنية

النتائج النهائية لطلباتالعروض.

المحاسبة

ـــالحصيلة وحسابات
العائدات و التكاليف؛
التقارير السنويةلألنشطة

البريد اإللكتروني للوكالة
الحضرية لطنجة؛
-المراسلة .

منشورة بالموقع
اإللكتروني للوكالة
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الجدول رقم  :41المعلومات والوثائق القابلة لالطالع من لدن العموم (تتمة)
المعلومــــة

التقارير
واإلحصائيات
المتعلقة بشق
التسيير الحضري

نوع المعلومــــة

كيفية طلب المعلومة

إحصائيات رخص البناء
والتجزيء وإحداث
المجموعات السكنية
وتقسيم العقارات

البريد اإللكتروني،

إحصائيات أشغال لجنة
اليقظة ومراقبة البناء

تقديم الطلب،
البريد العادي.

كيفية تسليم
المعلومة للمواطن

البريد اإللكتروني،
جواب كتابي.

تدابير النشر االستباقي

منشورة بالموقع
اإللكتروني للوكالة
الحضرية لطنجة

تقرير المجلس اإلداري
للوكالة الحضرية فيما يخص
التدبير الحضري
استشارات ذات
طابع تعميري
ومعماري

مشاريع البناء والتجزيء
وإحداث المجموعات السكنية
وتقسيم العقارات

طلب شفوي

االطالع المباشر

الوثائق الالزمة لدراسة
مشاريع االستثمار في إطار
لجنة االستثناءات
طلب شفوي،

معلومات ووثائق
ذات طابع تعميري

البريد اإللكتروني،

االطالع المباشر،
البريد اإللكتروني،

الوثائق المكونة لطلب
الخدمات المؤدى عنها
منشورة بالموقع
اإللكتروني للوكالة
الحضرية لطنجة
ومضمنة بالسبورة
الخاصة باإلعالنات

نموذج طلب الخدمات المؤدى
عنها

معلومات ذات
طابع قانوني

استشارات قانونية

ــــ النصوص التشريعية
والتنظيمية والدوريات
والمناشير المتعلقة بالتعمير

ــــ البريد اإللكتروني
للوكالة الحضرية
لطنجة

ـــ البريد اإللكتروني

ــــ القوانين والمراسيم
المحدثة للوكاالت الحضرية

ــــ تقديم الطلب

ــــ جواب كتابي

مشاريع البناء والتقسيم
والتجزيئ

ــــ البريد العادي
طلب شفوي

الوثائق الالزمة لدراسة
مشاريع االستثمار في
إطار لجنة االستثناءات
منشورة بالموقع
اإللكتروني للوكالة
الحضرية لطنجة
ومضمنة بالسبورة
الخاصة باإلعالنات
بالمديرية

االطالع المباشر

منشورة بالموقع
اإللكتروني للوكالة
الحضرية لطنجة
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الجدول رقم  :41المعلومات والوثائق القابلة لالطالع من لدن العموم (تتمة)
نوع المعلومــــة

كيفية طلب المعلومة

المعلومــــة

ـــ مذكرة المعلومات التعميرية
(مؤدى عنها)

ــــ تعبئة نموذج طلب

كيفية تسليم
المعلومة
للمواطن

تدابير النشر
االستباقي

ـــ جواب كتابي

الوثائق المكونة لطلب
مذكرة المعلومات
منشورة بالموقع
اإللكتروني للوكالة
الحضرية لطنجة،
ومعلقة بالسبورة
الخاصة باإلعالنات
بالمديرية

ـــ جواب كتابي

الوثائق المكونة لطلب
مذكرة المعلومات
منشورة بالموقع
اإللكتروني للوكالة
الحضرية لطنجة،
ومعلقة بالسبورة
الخاصة باإلعالنات
بالمديرية

ــــ اإلدالء بالوثائق الالزمة

معلومات ووثائق ذات
طابع تعميري
ــــ تعبئة نموذج طلب

ـــ معلومات تعميرية
(مؤدى عنها)

ــــ اإلدالء بالوثائق الالزمة

ـــ إحصائيات

ـــ تقديم الطلب

ـــ جواب كتابي

ــــ تقارير

 -طلب شفوي

 -االطالع المباشر

ـــ خرائط

معلومات ذات طابع
عقاري

ـــ دراسات

معلومات ذات طابع
مؤسساتي

ـــ اتفاقيات التعاون والشراكة
ـــ التقارير والدراسات المتوفرة

ــــ البريد اإللكتروني للوكالة
الحضرية لطنجة

وثائق التعمير

جدول خاص بوثائق التعمير
المصادق عليها.

جميع الوسائل

دراسات عامة

تقارير

جميع الوسائل

منشورة بالموقع
اإللكتروني للوكالة
الحضرية لطنجة

ـــ البريد اإللكتروني

منشورة بالموقع
اإللكتروني للوكالة
الحضرية لطنجة

-المراسلة

منشورة بالموقع
اإللكتروني

-البريد اإللكتروني

النشر بالموقع
اإللكتروني

-شفاهية

-المراسلة

 . 6-4تبسيط المساطر واإلجراءات اإلدارية
تطبيقا لمقتضيات القانون رقم  55.19المتعلق

وذلــك مــن خــال نظــام الجــودة الــذي اعتمدتــه

بتبســيط المســاطر واإلجــراءات اإلداريــة

منــذ ســنة .2011

والنصــوص الصــادرة لتطبيقــه ،تعمــل الوكالــة

باإلضافــة إلــى ذلــك ومــن أجــل تحســين جــودة

الحضرية لطنجة من جهة ،على تمكين المواطن

الخدمــات المقدمــة للمرتفقيــن ،اتخــذت هــذه

مــن قضــاء مصالحــه واالســتجابة لتظلماتــه فــي

المؤسســة إجــراءات أخــرى حيــت قامــت بنشــر

أحســن الظــروف واآلجــال وتبســيط المســاطر

المســاطر اإلداريــة عــن طريــق جميــع الوســائل

وتقريــب الخدمــات األساســية منــه .ومــن جهــة

المتاحــة ،خاصــة عبــر الموقــع اإللكترونــي ،وال

أخــرى ،تســهر علــى تطويــر خدماتهــا والرفــع مــن

سيما المساطر المتعلقة بالخدمات المقدمة،

مردوديــة عملهــا ،لتعزيــز قيــم النزاهــة والعمــل

باإلضافــة إلــى المســاهمة فــي مواصلــة الرفــع

علــى إصــاح اإلدارة وترســيخ الحكامــة الجيــدة

التدريجــي للطابــع المــادي للمســاطر ودعــم
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اســتعمال التكنولوجيــا الرقميــة لتحســين

مراعاة التناســب بين موضــوع الخدمــات

وتســهيل حصــول المواطــن علــى الخدمــات

المقدمــة والوثائــق والمســتندات والمعلومــات

بالجــودة المطلوبــة .وترمــي اإلجــراءات المتخــذة

المطلوبــة للحصــول عليهــا؛

إلــى تحقيــق األهــداف التاليــة :

لحــرص علــى التحســين المســتمر لجودة

ترسيخ الثقة بين اإلدارة والمرتفق؛

الخدمــات المقدمة للمرتفقيــن ،ال ســيما

شفافية المســاطر واإلجراءات المتعلقة

مــن خــال العمــل علــى تســريع وتيــرة األداء

بالخدمــات المقدمــة ،الســيما مــن خالل توثيقها

والرفــع مــن فعاليــة معالجــة الطلبات ورقمنــة

وتدوينهــا ونشــرها وإخبــار المرتفقيــن بمحتواهــا،

المســاطر واإلجراءات

واســتخدام

مــع الحــرص علــى تيســير الولــوج إليهــا بــكل

التقنيــات المبتكــرة فــي مجــال نظــم المعلومات

الوســائل المتاحــة؛

والتواصــل؛

تحديــد اآلجــال القصوى لدراســة طلبــات
المرتفقيــن ومعالجتهــا والــرد عليهــا مــن قبــل
اإلدارة؛

اإلداريــة

تقريــب اإلدارة مــن المرتفق فيمــا يخــص
إيــداع الطلبــات ومعالجتهــا وتســليمها؛
تعليــل اإلدارة لقراراتهــا

بخصــوص

الطلبــات وإخبــار المرتفقيــن المعنييــن بذلــك.
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.1المساهمة في أشغال اللجنة الجهوية الموحدة لالستثمار:

فــي إطــار تنزيــل مقتضيــات القانــون رقــم 47-18

دخول هذا القانون حيز التنفيذ وتتولى بالرغم من

المتعلــق بإصــاح المراكــز الجهويــة لالســتثمار

جميع األحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة

وإحــداث اللجنــة الجهويــة لالســتثمار ،واعتبــارا

مجموعــة مــن االختصاصــات ،خصوصــا تلك التي

لكــون الوكالــة الحضريــة لطنجــة شــريكا

تهــم الجانــب التعميــري والمعمــاري والمتمثلــة

مؤسســاتيا داخــل هــذه اللجنــة طبقــا ألحــكام

فــي مــا يلــي:

المــادة  31مــن القانــون الســالف الذكــر ،وبالرغــم

البــث فــي طلبــات تفويــت األراضــي التابعــة

من الظرفية االستثنائية الصعبة التي تعيشها

لملــك الدولــة الخــاص أو كرائهــا ،بمــا فــي ذلــك

بالدنــا منــذ ســنتين ،فإن جميع الجهــود بذلت من

األراضــي الفالحيــة أو ذات الصبغــة الفالحيــة

أجــل التفعيــل الســريع للجنــة الســالفة الذكــر في

وتحديــد قيمــة هــذه األراضــي التجاريــة أو الكرائيــة،

سبيل مواكبة المستثمرين وتمكينهم من إنجاز

حســب الحالــة؛

مشــاريعهم وضمان ديمومتها وذلك من خالل

البــث فــي إنجــاز مشــاريع اســتثمارية فــي

اعتمــاد مجموعة من التدابيــر والخطوات أهمها:

منطقة ساحلية ال تشملها وثائق التعمير أو في

المشاركة الفعالة في مختلف االجتماعات

المناطــق الحساســة حســب مدلــول النصــوص

واللقــاءات التــي تــم عقدهــا مــن أجــل إرســاء
مقتضيــات القانــون الســالف الذكــر

التشــريعية والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل؛

ووضــع

إبــداء رأيهــا المطابــق بخصــوص رخــص

أســس اللجنــة الجهويــة لالســتثمار مــع التأكيــد

البناء وأذون إحداث التجزئات العقارية وتقسيم

علــى فهــم وتنزيــل وتطبيــق كافــة االختصاصــات

العقارات وإنشــاء المجموعات الســكنية ،وكذا

المنوطــة بهــذه األخيــرة كمــا جــاء بــه المشــرع

رخــص الســكن وشــواهد المطابقــة المطلوبــة

(البــاب األول مــن القســم الثانــي المتعلــق

إلنجــاز مشــاريع االســتثمار أو اســتغاللها؛ مــار

باالختصاصــات) ،حيــث أكــد فــي هــذا اإلطــار

أو اســتغاللها؛

أن اللجنــة الجهويــة لالســتثمار

تفحــص دراســات التأثيــر علــى البيئــة وإبــداء

تحــل محــل اللجــان التــي

رأيها في شــأن الموافقة البيئية حول مشــاريع

تمــارس فــي تاريــخ

االســتثمار المعروضــة عليــه؛
إبــداء رأيهــا فــي ترتيــب المؤسســات
الســياحية

ورخــص

اســتغاللها؛

إبــداء رأيهــا فــي طلبــات إســناد القطــع
األرضيــة فــي المناطــق الصناعيــة ومناطــق
األنشــطة

االقتصاديــة

وفقــا

للشــروط

والكيفيــات المحــددة فــي اتفاقيــات تهيئــة
المناطــق المذكــورة وتطويرهــا؛
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الشــكل المنصــوص عليــه فــي أحــكام القانــون

دراســة وإبــداء رأيهــا فــي مشــاريع االســتثمار

أعــاه؛

المعروضــة عليــه لالســتفادة مــن االمتيــازات
الممنوحــة فــي إطــار المنظومــة التحفيزيــة

موافــاة المركــز الجهــوي لالســتثمار ،بنــاء علــى

المعمــول بهــا أو الصناديــق المخصصــة لهــذا

طلــب منــه ،بالمعطيــات والمعلومــات والوثائــق

الغــرض أو همــا معــا ،وفــي العقــود و االتفاقــات

التــي تعــد ضروريــة للقيــام بمهامــه وإبــداء الــرأي

المتعلقــة بهــا؛

بخصــوص المشــاريع التــي يعرضهــا علــى أنظــار

المشاركة في تفعيل المنصة الرقمية لتدبير

الوكالــة الحضريــة لطنجــة مســاهمة منهــا فــي

ملفــات المشــاريع االســتثمارية وذلــك بتعييــن

الجهود الرامية لدعم وتشجيع االستثمار بالجهة

ممثــل عــن الوكالة الحضرية مكلف بالتفاعل مع

والتــي تهــم بالخصــوص قطــاع التعميــر والبنــاء ؛

المنصــة الرقميــة التــي تــم وضعهــا لتدبيــر هــذه

التنســيق مع المركز الجهوي لالســتثمار في
أداء مهامه المتعلقة بتتبع مشــاريع االســتثمار

الملفات؛
المشــاركة فــي أشــغال اللجنــة الجهويــة

ســواء تعلــق األمــر بمشــاريع قيــد اإلنجــاز أو

الموحــدة لالســتثمار وإبــداء الــرأي بخصــوص

بمشــاريع تــم إنجازهــا في مجالي التعميــر والبناء.

المشــاريع المعروضــة قصــد الدراســة وفــق
الجدول رقم : 42توزيع مشاريع االستثمار حسب نوع الطلب ورأي اللجنة برسم سنة 2020
اآلراء المبداة

المشاريع
العدد

النسبة
المئوية
%

رخص التعمير

26

12,75

التقييم المسبق

1

0,49

ترتيب المؤسسات السياحية

9

4,41

التفويت

45

22,06

الكراء

8

3,92

االحتالل المؤقت للملك العام البحري

6

2,94

إسناد القطع األرضية في المناطق الصناعية
ومناطق األنشطة االقتصادية

75

36,76

دراسة التأثير على البيئة

3

1,47

اتفاقيات االستثمار

3

1,47

طلب الخبرة

5

2,45

طلب االستثناء

23

11,27

المجموع

204

100

نوع الطلب

مجموع اللجن

الموافقة
% 57

116

الرفض
% 24

49

204
46

التأجيل
% 19

39
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طﻠب اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء

23

طﻠب اﻟﺧﺑرة

5
3

اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

3

دراﺳﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ

19%

إﺳﻧﺎد اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ )اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ(

75

اﻻﺣﺗﻼل اﻟﻣؤﻗت ﻟﻠﻣﻠك اﻟﻌﺎم اﻟﺑﺣري

6

45

اﻟﺗﺄﺟﯾل

اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺳﺑﻖ
رﺧص اﻟﺗﻌﻣﯾر

26
40

50

57%

24%

ﺗرﺗﯾب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ
1

70

اﻟرﻓض

اﻟﺗﻔوﯾت
9

60

اﻟﻣواﻓﻘﺔ

اﻟﻛراء

8

80

116

20

30

0

10

ﻧوع اﻟطﻠب
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الجدول رقم : 43توزيع مشاريع االستثمار حسب نوع الطلب ورأي اللجنة برسم سنة 2021
الموافقة
%61

التأجيل
%22

الرفض
%17

نوع الطلب

عدد
المشاريع

رخص التعمير

75

32

التقييم المسبق

15

5

33

ترتيب المؤسسات السياحية

31

18

58

1

التفويت

30

10

33

13

43

الكراء

13

4

31

8

62

1

االحتالل المؤقت للملك العام البحري

15

7

47

3

20

5

النسبة
المئوية
%

النسبة
المئوية
%

العدد

النسبة
المئوية
%

العدد

العدد

22

29

43

21

28

33

5

33

5

3

12

39

7

23
8
33

إسناد القطع األرضية في المناطق الصناعية
ومناطق األنشطة االقتصادية

113

101

89

3

3

9

8

دراسة التأثير على البيئة

17

12

71

0

0

5

29

اتفاقيات االستثمار

11

7

64

1

9

3

27

تغيير اسم شركة

6

4

67

0

0

2

33

شهادة اإلبراء-طلب رفع اليد

3

1

33

0

0

2

67

المجموع

329

55

201
76

مجموع اللجن

ﺷﮭﺎدة اﻻﺑراء-طﻠب رﻓﻊ اﻟﯾد

3

ﺗﻐﯾﯾر اﺳم ﺷرﻛﺔ

6

اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

11

دراﺳﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ

17

إﺳﻧﺎد اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ )اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ(

113

اﻻﺣﺗﻼل اﻟﻣؤﻗت ﻟﻠﻣﻠك اﻟﻌﺎم اﻟﺑﺣري

15

اﻟﻛراء

13

اﻟﺗﻔوﯾت

30

ﺗرﺗﯾب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ

31

اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺳﺑﻖ

15

رﺧص اﻟﺗﻌﻣﯾر

75
120

100

80

60

40

20

0
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خــال ســنتي  2020و 2021وكمــا هــو مبيــن
بالجدوليــن الســابقين ،اســتحوذت مشــاريع

22%

إســناد القطــع األرضيــة فــي المناطق الصناعية

اﻟﻣواﻓﻘﺔ
اﻟرﻓض

ومناطــق األنشــطة االقتصاديــة علــى النســبة

اﻟﺗﺄﺟﯾل

17%

61%

األكبــر مــن العمليــة ،حيــث حظــي هــذا النــوع مــن
المشــاريع علــى الموافقــة بنســبة  % 37بالمائــة
ســنة  2020و  %89ســنة .2021

توزيع مشاريع االستثمار حسب رأي اللجنة برسم سنة 2021

الجدول رقم : 44توزيع مشاريع االستثمار حسب القطاع برسم 2020
القطاع

النسبة المئوية
عدد
)(%
المشاريع

الصناعة

92

45,10

السياحة

49

24,02

السكن

21

10,29

التعليم

10

4,90

الصحة

7

3,43

الخدمات

12

5,88

التجارة

5

2,45

الرياضة

4

1,96

مختلفات

4

1,96

المجموع

204

100%

مجموع المبالغ
االستثمارية المحتملة
)مليون درهم(

22371

مجموع فرص العمل
المحتملة

4322

4

ﻣﺧﺗﻠﻔﺎت

4

اﻟرﯾﺎﺿﺔ
اﻟﺗﺟﺎرة

5

اﻟﺧدﻣﺎت

12

اﻟﺻﺣﺔ

7

اﻟﺗﻌﻠﯾم

10

اﻟﺳﻛن

21

اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ

49

اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ

92
100

90

80

70

60

50

40

30

20
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توزيع مشاريع االستثمار حسب القطاع برسم 2020
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الجدول رقم : 45توزيع مشاريع االستثمار حسب القطاع برسم سنة 2021
القطاع

عدد المشاريع

المساحة بالهكتار

الصناعة

150

2869,25

السياحة

103

880,68

السكن

17

83,11

التعليم

3

4,94

الصحة

10

13,83

الخدمات

30

23,74

التجارة

7

2,55

الرياضة

5

5,89

الطاقة

4

145,86

المجموع

329

4029,85

4

اﻟطﺎﻗﺔ

5

اﻟرﯾﺎﺿﺔ
اﻟﺗﺟﺎرة

7

اﻟﺧدﻣﺎت

30

اﻟﺻﺣﺔ

10

اﻟﺗﻌﻠﯾم

3

اﻟﺳﻛن

17

اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ

103

اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ

150
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140
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100
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60

0

20
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توزيع مشاريع االستثمار حسب القطاع برسم سنة 2021

إن الوكالــة الحضريــة لطنجــة ومــن خــال

بلغت  92مشــروعا ســنة  2020و  150مشــروعا

مســاهمتها المتميــزة فــي تحســين منــاخ

ســنة .2021

األعمــال وتشــجيع االســتثمار ،اعتمــدت علــى

وعالقــة بتوزيــع مشــاريع االســتثمار حســب

المرونــة والتبســيط فــي دراســة الملفــات

العمالــة واإلقليــم ،فقــد شــهدت ســنة 2021

المعروضــة عليهــا إلبــداء الــرأي فــي مشــاريع

إبــداء الــرأي بخصــوص  245مشــروعا بعمالــة

االســتثمار علــى مســتوى اللجــن المختصــة

طنجــة أصيلــة و 84مشــروعا بإقليــم الفحــص

خاصــة تلــك المتعلقــة بقطــاع الصناعــة والتــي

أنجــرة ،وهــذا مــا يتبيــن مــن خــال الجــداول
المواليــة:

الجدول رقم  :46توزيع مشاريع االستثمار حسب العمالة و اإلقليم والجماعات برسم 2021
العمالة/
اإلقليم

عمالة طنجة -
أصيلة

إقليم فحص
أنجرة

المجموع

الجماعة

عدد
المشاريع

طنجة

134

أصيلة

6

اجزناية

86

العوامة

4

أقواس ابرييش

1

حجر النحل

12

سبت الزينات

0

دار الشاوي

0

المنزلة
أحد الغربية

0
1

الساحل الشمالي

1

سيدي اليماني

0

القصر الصغير

6

قصر المجاز

13

البحراويين

5

ملوسة

3

جوامعة

53

تغرامت

3

أنجرة

1

329

المجموع

أﻧﺟرة

1

ﺗﻐراﻣت

3

ﺟواﻣﻌﺔ

53

ﻣﻠوﺳﺔ

3

اﻟﺑﺣراوﯾﯾن

5

ﻗﺻر اﻟﻣﺟﺎز

13

اﻟﻘﺻر اﻟﺻﻐﯾر

6

245

0

ﺳﯾدي اﻟﯾﻣﺎﻧﻲ

1

اﻟﺳﺎﺣل اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ

1

أﺣد اﻟﻐرﺑﯾﺔ

0

اﻟﻣﻧزﻟﺔ

0

دار اﻟﺷﺎوي

0

ﺳﺑت اﻟزﯾﻧﺎت
ﺣﺟر اﻟﻧﺣل

12

أﻗواس اﺑرﯾﯾش

1

اﻟﻌواﻣﺔ

4

اﺟزﻧﺎﯾﺔ

86

أﺻﯾﻠﺔ

6

84

طﻧﺟﺔ

134
160

140

120

100

80

60

40

20

0
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الجدول رقم  :47توزيع مبالغ مشاريع االستثمار وفرص العمل حسب نوع الطلب -مشاريع
حظيت بالرأي الموافق للجنة الجهوية الموحدة لالستثمار برسم 2021
نوع الطلب

المبلغ االستثماري المحتمل
(مليون درهم)

فرص العمل
المحتملة

الرخص

8806,01

15420

التقييم المسبق

54,2

695

ترتيب المؤسسات السياحية

2006,26

2189

التفويت

828,56

1671

الكراء

272,04

392

االحتالل المؤقت للملك العام البحري

35,2

184

إسناد القطع األرضية في المناطق الصناعية
ومناطق األنشطة االقتصادية

3734

9563

دراسة التأثير على البيئة

10928,09

102616

اتفاقيات االستثمار

7803,6

2216

تغيير اسم شركة

104,15

820

شهادة اإلبراء-طلب رفع اليد

50

30

المجموع

34622,11

135796

طﻠب رﻓﻊ اﻟﯾد-ﺷﮭﺎدة اﻻﺑراء

50

ﺗﻐﯾﯾر اﺳم اﻟﺷرﻛﺔ

104,15

اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

7803,6

دراﺳﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ

10928,09

اﺳﻧﺎد اﻟﻘطﻊ اﻷرﺿﯾﺔ )اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ(

3734

اﻻﺣﺗﻼل اﻟﻣؤﻗت اﻟﻣﻠك اﻟﻌﺎم اﻟﺑﺣري

35,2

اﻟﻛراء

272,04

اﻟﺗﻔوﯾت

828,56

ﺗرﺗﯾب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ

2006,26

اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺳﺑﻖ

54,2

اﻟرﺧص

8806,01
12000

10000

8000

6000

4000

2000

اﻵراء اﻟﻣﺑداة

0
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الجدول رقم  : 48توزيع مساحات مشاريع االستثمار التي حظيت بالرأي الموافق للجنة
الجهوية الموحدة لالستثمار حسب الوضعية العقارية خالل 2021-2020-2019
السنوات

2019

2020

2021

الوضعية العقارية

المساحة بالهكتار

النسبة المئوية%

الملك الخاص للدولة

468,73

35,89

ملك الجماعات الساللية

104,31

7,99

الملك العام للدولة

3,16

0,24

ملك المياه و الغابات

730

55,89

المجموع

1306,2

100

الملك الخاص

808,30

94,73

الملك الخاص للدولة

44,69

5,23

الملك العام البحري

0,26

0,04

المجموع

853,24

100

الملك الخاص للدولة

352,13

10,01

الملك العام البحري

0,82

0,02

الملك الغابوي

2,5

0,07

الملك الجماعي

77,35

2,20

ملك الجماعات الساللية

71,56

2,04

ملك الحبوس

6,09

0,17

ملك الخواص

3005,04

85,49

المجموع

3515,49

100

توزيع مساحات مشاريع االستثمار التي حظيت بالرأي
الموافق للجنة الجهوية الموحدة لالستثمار حسب
الوضعية العقارية خالل الثالث سنوات األخيرة
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دراسات التأثير على البيئة
تطبيقــا لمقتضيــات القانــون  12-03المتعلــق

لالســتثمار والقاضــي بإحــداث اللجــان الجهويــة

بدراســات التأثيــر علــى البيئــة ومرســومه

الموحــدة لإلســتثمار ،شــاركت الوكالــة الحضريــة

التنظيمــي رقــم  2.04.563الــذي يحــدد صالحيــات

لطنجــة برســم الثــاث ســنوات األخيــرة فــي

وأشــغال اللجــان المكلفــة بدراســات التأثيــر على

دراســة  64مشــروعا منهــا  34مشــروعا بعمالــة

البيئــة ،والتــي أصبحــت تدخــل ضمــن أشــغال

طنجــة أصيلــة و 30علــى صعيــد إقليــم الفحــص

اللجنــة الجهويــة الموحــدة لالســتثمار بفعــل

أنجــرة.

القانون  47.18المتعلق بإصالح المراكز الجهوية
الجــدول رقــم  :49المشــاريع المدروســة فــي إطــار اللجــن الوطنيــة والجهويــة لدراســة التأثيــر
علــى البيئــة واللجنــة الجهويــة الموحــدة لالســتثمار خــال 2021-2020-2019
2019
اللجنة الجهوية لدراسة التأثير على البيئة

اللجنة الوطنية لدراسة التأثير على
البيئة

مجموع 2019

30

6

36

2020
اللجنة الجهوية لدراسة التأثير على البيئة/
اللجنة الجهوية الموحدة لالستثمار ابتداء من أواخر سنة 2020

اللجنة الوطنية لدراسة التأثير على
البيئة

مجموع 2020

10

1

11

2021
اللجنة الجهوية الموحدة لالستثمار

مجموع 2021

17

17

المجموع اإلجمالي 2021-2020-2019

64
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الجدول رقم  :50نوعية المشاريع موضوع دراسات التأثير على البيئة خالل 2021-2020-2019
نوعية المشاريع

العدد

النسبة المئوية
%

الصناعة

32

50

1

ﻣﻧﺷﺄة ﻋﻣوﻣﯾﺔ

الصناعة الغذائية

06

9,4

1

ﺗﮭﯾﺋﺔ ﻋﻘﺎرﯾﺔ

التطهير وإعادة التدوير

11

17,1

اللوجستيك

03

4,7

المقالع

06

9,4

الطاقة

02

3,2

السياحة

02

3,2

تهيئة عقارية

01

1,5

منشأة عمومية

01

1,5

المجموع

64

100

2

اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ

2

اﻟطﺎﻗﺔ
اﻟﻣﻘﺎﻟﻊ

6

اﻟﻠوﺟﺳﺗﯾك

3

اﻟﺗطﮭﯾر وإﻋﺎدة اﻟﺗدوﯾر اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ

11

اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ

6

اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ

32
30

40

20

10

0

نوعية المشاريع موضوع دراسات التأثير على البيئة خالل الثالث
سنوات األخيرة

الجدول رقم  :51عدد الموافقات البيئية حسب العمالة واإلقليم خالل 2021-2020-2019
عمالة أو اإلقليم

عدد المشاريع

عدد الموافقات البيئية

النسبة المئوية
%

عمالة طنجة أصيلة

34

28

82

اقليم الفحص انجرة

30

11

37

المجموع

64

39

61

يظهــر مــن خــال المعطيــات أعــاه أن قطــاع الصناعة شــكل  % 50من المشــاريع موضوع دراســات
التأثيــر علــى البيئــة خــال . 2021-2020-2019كمــا أن عــدد الموافقــات البيئيــة المســلمة ناهــز  % 61من
مجمــوع المشــاريع المدروســة إطــار اللجــن الوطنيــة والجهويــة لدراســة التأثيــر علــى البيئــة واللجنــة
الجهويــة الموحــدة لالســتثمار برســم نفــس الفترة.
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.2المشاركة في مختلف االجتماعات والخرجات بطلب من الفرقاء
المحليين:
في إطار المســاعدة التقنية والقانونية للفرقاء

المجموعات السكنية والمشاريع االسثثمارية؛

المحلييــن مــن ســلطات وإدارات عموميــة

 -االجتماعــات والزيــارات الميدانيــة المتعلقــة

وجماعــات ترابيــة ومصالــح خارجيــة ومهنييــن

باللجــن المكلفــة بدراســة طلبــات رخــص بنــاء

بطلــب منهــم ،قامــت الوكالــة الحضريــة لطنجة

األماكــن المخصصــة إلقامــة الشــعائر الديــن

بالمســاهمة فــي مــا مجموعــه  1606خرجــة

اإلســامي فيها المنعقدة على مســتوى عمالة

واجتماعــا ،وذلــك خــال الثــاث ســنوات األخيــرة،

طنجة-أصيلــة وإقليــم الفحص-أنجــرة؛

علمــا بــأن هــذا العــدد ال يشــمل :

 -اجتماعــات اللجــن المكلفــة بدراســة رخــص

 -اجتماعــات اللجــن المكلفــة بدراســة طلبــات

الســكن وشــواهد المطابقــة بمــا فيهــا تلــك

رخــص البنــاء والتجــزئ والتقســيم وإحــداث

المتعلقــة بالمســاجد؛

المجموعــات الســكنية؛

 -خرجــات اللجــن المكلفــة بالمراقبــة واليقظــة

-اجتماعــات

اللجنــة

الجهويــة

الموحــدة

المجاليــة؛

لال ســثثما ر ؛

 -اجتماعات اللجن الخاصة Adhoc؛

 -الزيــارات الميدانيــة فــي إطــار دراســة طلبــات

 -االجتماعــات والخرجــات المتعلقــة بمســطرة

رخــص البنــاء والتجــزئ والتقســيم وإحــداث

إنجــاز وثائــق التعميــر .

الجدول رقم  : 52حصيلة االجتماعات والخرجات التي ساهمت فيها الوكالة الحضرية لطنجة
برسم سنوات 2019و2020و 2021بطلب من الفرقاء المحليين
مجموع ثالث سنوات
المديرية المعنية

2019

2020

2021

التخطيط الحضري

113

18

67

198

الشؤون القانونية
والعقارية

364

229

382

975

61

التسيير الحضري

213

119

101

433

27

المجموع

690

366

550

1606

100

النسبة المئوية %

43 %

23 %

34 %

-

-

العدد

النسبة المئوية
%
12
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ويمكــن تصنيــف نوعيــة الخرجــات واالجتماعــات

العامــة والخاصــة التــي تــم إطالقهــا مــن طرف

التــي تســاهم فيهــا الوكالــة الحضريــة لطنجــة

الــوزارة الوصيــة أو الشــركاء المحلييــن؛

اســتجابة لدعــوة فرقائهــا المحلييــن ،علــى

 -االجتماعات الرامية لدراسة بعض العقبات

ســبيل المثــال ال الحصــر ،كمــا يلــي:

واإلشــكاليات المرتبطــة بميــدان التدبيــر أو

-معاينــة البنايــات اآليلــة للســقوط أو موضــوع

التخطيــط الحضــري بطلــب مــن الفرقــاء

انجرافــات للتربــة؛

المحلييــن؛

 -معاينــات ميدانيــة لدراســة شــكايات

 -المســاهمة فــي دورات وورشــات وأيــام

وتظلمــات المواطنيــن بطلــب مــن الشــركاء

دراســية متعلقــة بمواضيــع مختلفــة تمــس

المحلييــن وخصوصــا الســلطة المحليــة؛

مياديــن تدخــل الوكالــة الحضريــة؛

 -المساهمة في بعض الخبرات التقنية؛

 -اجتماعــات تخــص أوراش الرقمنــة والتدبيــر

 -الحضــور فــي االجتماعــات والخرجــات التــي

الالمــادي للخدمــات العموميــة؛

تخــص أشــغال التأهيــل وإعــادة هيكلــة األحياء

 -اجتماعات دورات المجالس الجماعية؛

ناقصــة التجهيــز؛

 -اجتماعــات فتــح األظرفة المتعلقة بمباريات

 -المشــاركة فــي عمليــة تتبــع أشــغال إعــادة

الهندســة إلنجاز مشــاريع الدولة؛

تهيئــة المدينــة العتيقــة لطنجــة وتثميــن ورد

 -الزيــارات الميدانيــة التــي تهــم تحديــد حــدود

االعتبــار للبنايــات والمواقــع التراثيــة؛

الجماعــات الترابيــة...

 -االجتماعــات المتعلقــة ببعــض الدراســات
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تعتيــر اإلدارة عنصــرا مهمــا مــن عناصــر الحكامــة الجيــدة وحســن التســيير والتدبيــر ،حيــث أصبــح
مــن الــازم االرتقــاء بأدائهــا وتطويــر مقومــات تســييرها حتــى تســتجيب بفعاليــة لمختلــف الحاجيــات،
الســيما فــي ظــل التحــوالت العالميــة الكبــرى االقتصاديــة واالجتماعيــة ،إذ بــات مــن المفروض عليها
اليــوم أن تطــور أســاليب اشــتغالها ووســائل عملهــا لتكــون أداة محوريــة فــي خدمــة التنميــة.
وتــروم المقاربــة الجديــدة لتحديــث اإلدارة تحســين نوعية األداء اإلداري والمالي للمؤسســة خصوصا
فيمــا يتعلــق بتقديــم الخدمــات اإلداريــة ،وذلــك عــن طريــق اســتعمال أدوات جديــدة للتدبيــر والحــد
مــن صالبــة التنظيــم اإلداري وإحــداث مرونــة فــي أنظمــة التواصــل الخارجــي والداخلــي ،اعتمــادا علــى
سياســة تســعى إلــى تقريــب اإلدارة مــن المواطــن وترســيخ مبــادئ الشــفافية ونجاعــة األداء المالــي.
وعليــه ،فــإن تحقيــق هــذا التحــول يســتدعي تغييــر األنمــاط المتداولــة والتخلــي عــن الطــرق المتجــاوزة
وتفعيل حكامة جيدة تعتمد على التقنيات الحديثة وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين وتسهيل
الولوج إليها وتحســين االســتقبال وتبســيط المســاطر اإلدارية ودعم اإلدارة اإللكترونية والرقمية.

 1تنفيد ورش التدبير الالمادي:
.1-1الخدمــات العموميــة االلكترونيــة كوســيلة لمحاربــة تداعيــات جائحــة «كوفيــد  »19وتشــجيع
االســتثمار والدفــع بعجلــة التنمية
في إطار التدابير االستشــرافية واإلجراءات االســتباقية والمبادرات العملية التي تم اتخاذها من أجل
التصــدي لجائحــة وبــاء فيــروس كورونــا المســتجد والتقليــل مــن آثــاره الســلبية علــى قطاعــي التعميــر
والبنــاء ،ووعيــا منهــا بدورهــا االســتراتيجي على المســتوى المحلي والجهوي ،عملــت الوكالة الحضرية
لطنجة خالل سنة  2020على بذل الجهود الالزمة من أجل تنزيل وتعميم الخدمات اإلدارية اإللكترونية
التــي تعــد إحــدى الوســائل الكفيلــة بمواكبــة ومرافقــة جميــع الفرقاء والشــركاء المحلييــن من فاعلين
اقتصادييــن ،ومنعشــين عقارييــن ومهنييــن وجماعــات ترابيــة ومواطنيــن فــي ظــل هــذه الظرفيــة
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الصعبــة واالســتثنائية ،والمســاهمة ولــو بحيــز قليــل فــي دعم وتشــجيع االســتثمار .وفي هذا الشــأن،
حرصــت هــذه المؤسســة علــى تعبئــة مواردهــا البشــرية ،المختصة مــن أجل االنخراط في هــذا الورش
المهــم الــذي تــم إطالقــه منــذ ســنوات وتســريع وثيرتــه ،حيــث تمكنــت من تبنــي واطــاق مجموعة من
الخدمــات الالماديــة المهمــة بمعية الــوزارة الوصية والفرقاء المحليين.
الجدول رقم :53حصيلة الخدمات العمومية االلكترونية للوكالة الحضرية لطنجة
الخدمة

خدمة وطنية
أو محلية

الهدف

تاريخ االطالق

تتيح للمهنيين والمستثمرين والمواطنين
تقديم طلباتهم للحصول على مذكرة
المعلومات التعميرية على اإلنترنت وتلقي
الوثائق المطلوبة عن طريق المنصة
والبريد اإللكتروني

يوليوز 2020

محلية

خدمة دراسة الملفات
Rokhas.ma

منصة رقمية تعاونية لدراسة ملفات
طلبات رخص التعمير في جميع مراحلها

يناير 2020

وطنية

خدمة الشكايات
E-Requêtes

تتيح التدبير اإللكتروني للمالحظات
واالقتراحات والشكايات وتمكن المشتكين
من متابعة طلباتهم عن بعد

2018

وطنية

خدمة وثائق التعمير
Documents d’urbanisme

توفر إمكانية االطالع على وثائق التعمير
(حدود والية طنجة ومجاالت دراسة الوثائق
)المذكورة ومرحلة التقدم

2016

محلية

خدمة مكتب الضبط الرقمي
Bureau d’ordre digital

نظام إدارة البريد الرقمي الداخلي والخارجي

2019

وطنية

خدمة البوابة الجغرافية لوثائق
التعمير
Géo portail national des
documents d’urbanisme

توفر إمكانية االطالع على وثائق التعمير
المصادق عليها والمعلومات المتعلقة
بالتنطيق

2021

وطنية

خدمة الدراسة القبلية
E-Pré instruction

تعطي للمهندسين المعماريين إمكانية
تقديم طلباتهم إلكترونيا لدراسة قبلية
لملفاتهم

في طور اإلنجاز

محلية

خدمة أخد موعد
Prise de RDV

تمكن من أخد المواعيد عن بعد مع المدير
أو أحد مسؤولي الوكالة الحضرية

2018

محلية

خدمة طلبات العروض
Appels d’offres

تتيح الولوج لطلبات العروض التي يتم
برمجتها سنويا بالوكالة طنجة الحضرية

2011

محلية

خدمة عروض العمل
Offres d’emploi

تمكن من االطالع على إعالنات التوظيف
بالوكالة الحضرية ومتابعة النتائج عن بعد

2018

محلية

خدمة الدفع عن بعد
E-Paiement

تسمح بدفع الرسوم المتعلقة بخدمات
الوكالة الحضرية طنجة عبر االنترنيت

خدمة مذكرة المعلومات التعميرية
E-Note

2020
بالنسبة لألداء على مذكرة
المعلومات التعميرية
في طور اإلنجاز بالنسبةلألداء على الخدمات المؤدى
عنها RSR

محلية
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البوابة الجغرافية الوطنية لوثائق التعمير

البوابــة الجغرافيــة الوطنيــة لوثائــق التعميــر

البنــاء وتنطيــق األراضــي المعنيــة ،وذلــك طبقــا

المصــادق عليهــا هــي منصــة رقميــة وخرائطيــة

لمقتضيــات القانــون  31.13الــذي تــم بموجبــه

تفاعليــة تمكــن مــن دعــم الجهــود المبذولــة فــي

التنصيــص علــى الحق فــي الولوج إلى المعلومة

مجــال المصادقــة علــى وثائــق التعميــر وتوفيــر

العموميــة مــن طــرف المواطنيــن .ومــن بيــن

المعطيــات التعميريــة المحــددة باإلحداثيــات

األهــداف االســتراتيجية لهــذه البوابــة :

الجغرافيــة والضروريــة لمواكبــة االســتثمار

 -وضــع مرجــع وطنــي لنظــم المعلومــات

والتنميــة الترابيــة .وتهــدف هــذه المنصــة التــي

الجغرافيــة لرقمنــة وثائــق التعميــر؛

تــم إطالقهــا مــن طــرف مديرية التعميــر التابعة

 -إنشــاء قاعدة بيانات جغرافية وطنية لوثائق

للوزارة الوصية عمال بالتوجيهات االستراتيجية

التعمير ؛

للبرنامــج الوطنــي للتعميــر المســتدام ،وعلــى

 -توحيد وتصنيف ضوابط التهيئة؛

وجــه الخصــوص المحــور المتعلــق بالتدبيــر

 -إحــداث مرجــع موحــد لتســمية التنطيقــات

الالمــادي وتطويــر خدمــات اإلنترنــت ،إلــى

التعميريــة علــى الصعيــد الوطنــي؛

تمكيــن مختلــف الــوكاالت الحضريــة مــن النشــر

وعليــه ،فقــد تمكنــت الوكالــة الحضريــة لطنجــة

اإللكترونــي لوثائــق التعميــر المصــادق عليهــا

من إدماج ما مجموعه  40وثيقة تعميرية خالل

وذلــك باعتمــاد ترميــز ومفتــاح موحــد وســهل

ســنتي  2020و 2021فــي إطــار البوابــة الجغرافية

الولــوج مــن طــرف المواطنيــن والمهنييــن،

الوطنيــة لنشــر وثائــق التعميــر وذلك مســاهمة

وكــذا توفيــر ورقــة معلومــات تعميريــة توجيهيــة

منهــا فــي تســهيل االطــاع علــى المعطيــات

مجانــا؛ وهــو األمــر الــذي سيســاهم المحالــة

والمعلومات التعميرية بالمجاالت المشمولة

فــي دمقرطــة الولــوج إلــى المعلومــة خاصــة

بوثائــق التعميــر المصــادق عليها.

فيمــا يتعلــق باإلمكانيــات المتاحــة فــي مجــال

نموذجان لوثائق تعميرية مدمجة بالبوابة الجغرافية الوطنية لوثائق التعمير
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المنصة اإللكترونية ”رخص“
وعيــا منهــا بأهميــة االنخــراط فــي ورش االنتقال
الرقمــي طبقــا للتوجهــات العامــة للمملكــة
المغربيــة والــوزارة الوصيــة ،والقاضــي بإحــداث
اإلدارة الرقميــة وتجويــد الخدمــات المقدمــة
للمرتفقيــن ،قامــت الوكالــة الحضريــة لطنجــة
باعتماد دراســة طلبات رخص البناء والتقســيم
والتجــزيء وإنشــاء المجموعــات الســكنية عبــر
المنصــة الرقميــة الوطنيــة ”رخــص“ ابتــداء مــن
شــهر دجنبــر . 2020
ومواكبة لهذا الورش ،حرصت هذه المؤسســة
علــى تنظيــم مجموعــة مــن الــدوارات التكوينيــة

.2-1تطوير النظام المعلوماتي

لألطــر والتقنييــن قصــد تأهيــل قدراتهــم التقنية

فــي إطــار التدبيــر الالمــادي للمعلومــات (رقمنــة

الســتعمال المنصــة الرقميــة ومــا تتيحــه مــن

المعلومــات) واســتجابة للحاجيــات المتزايــدة

آليــات االشــتغال بطريقــة مبســطة وسلســة،

للوكالــة الحضريــة لطنجــة فيما يخــص معالجة

وذلــك بتنســيق تــام مــع الشــركاء المحلييــن

وتخزيــن المعلومــة وتســهيل عمليــة الولــوج

(العمالــة واإلقليــم والجماعــات والمجلــس

إليهــا وضمــان حســن ســير النظــام المعلوماتي

الجهــوي للمهندســين المعمارييــن).

وألجــل تحســين المردوديــة وتوخيــا للفعاليــة

وتجــدر اإلشــارة أنــه خــال فتــرة الحجــر الصحــي،

المطلوبــة ،فقــد تــم إنجــاز مجموعــة مــن المهام

اســتمرت الوكالــة الحضريــة لطنجــة فــي إبــداء

خالل الفترة الممتدة من  2019إلى  2021يمكن

أراءهــا فــي الملفــات المعروضــة علــى اللجــان

تلخيصهــا كمــا يلــي:

المختصــة بفضــل عمليــة التدبيــر الالمــادي عــن

-شــراء وصيانــة التجهيــزات المعلوماتيــة

طريــق اســتخدام المنصــة الرقميــة ”رخــص“.

برســم ســنة  2019التــي تتضمــن الحواســيب

غيــر أنــه وبالرغــم مــن الــدور المهــم التــي تلعبــه

والطابعــات واللــوازم الضروريــة لعمــل النظــام

هــذه البوابــة االلكترونيــة والمجهــودات القيمــة

المعلوماتــي إضافــة إلــى البرمجيات األساســية؛

المبذولــة مــن طــرف الســلطات المعنيــة مــن

-صيانــة حظيــرة األجهــزة المعلوماتيــة وبرمجــة

أجــل تجويــد أدائهــا ومؤشــراتها ،يتبيــن من خالل

تدخــات التركيــب واإلصــاح الضروريــة؛

االســتغالل اليومــي لها وجود بعــض االكراهات

-تدبير الشبكة المعلوماتية وتقديم المساعدة

التقنيــة التــي تعيــق تحســين آجــال إبــداء الــرأي

التقنيــة الالزمــة مــن أجــل تطويــر البنيــة الرقميــة

فــي طلبــات رخــص التعميــر.

علــى مســتوى جميــع المديريات؛
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-صيانــة األجهــزة لحفــظ المعطيــات مــع وضــع

-المساعدة عل التحليل والتخطيط المجالي؛

ميكانيزمــات تضمــن األمــن المعلوماتــي؛

-توفيــر إمكانيــة دمــج المعلومــات المجاليــة

-التكويــن عنــد االقتضــاء لفائــدة المســتخدمين

والمعلومــات الوصفيــة فــي قاعــدة بيانــات

وكــذا المــوارد البشــرية المنظمــة فــي إطــار

واحــدة وبمواصفــات موحــدة ؛

هيكلة تسعى إلى التدبير والتخطيط والتنسيق

-اإلجابــة علــى االستفســارات المتعلقــة

والتنميــة ووضــع النظــم المعلوماتيــة داخــل

بالمجــال والتمثيــل الرقمــي للمعطيــات

الوكالــة الحضريــة لطنجــة.

التر ابيــة؛
الوصــول بســرعة إلــى مختلــف المعلومــاتالمخزنــة بفعاليــة عالية مما يســاهم فــي اتخاذ

نظام المعلومات الجغرافي
فــي إطــار سياســة تجويــد الخدمــات المقدمــة،

القــرارات فــي وقــت وجيــز؛

تتوفــر المؤسســة علــى نظــام المعلومــات

ومــن أبــرز التطبيقــات المتضمنــة بنظــام

الجغرافيــة  SIGالــذي يشــمل مجموعــة طــرق

المعلومــات الجغرافيــة المعمــول بــه منــذ

وأســاليب عمــل تمكــن مــن اســتخدام قاعــدة

ســنة  ،2010نجــد تطبيــق مذكــرة المعلومــات

البيانات وتخزين ومعالجة مختلف المعلومات

التعميريــة وتطبيــق ملفــات تراخيــص البنــاء

مــع تســهيل الولــوج إليهــا واســتعمالها خاصــة

وتطبيــق إدمــاج وثائــق التعميــر.

فيمــا يتعلــق بإجــراء التحليــات وإنجــاز التقاريــر

وفــي ســبيل إغنــاء هــذا النظــام ،حرصــت الوكالــة

وتحديــد المؤشــرات ،ممــا يســاعد علــى إيجــاد

الحضريــة لطنجــة خــال ســنوات  2019و2020

الحلــول لبعــض اإلشــكاالت المطروحــة علــى

و 2021علــى إدمــاج مــا مجموعــه  51وثيقــة

مســتوى التخطيــط والتدبيــر .ويتســم هــذا

تعميريــة كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول أســفله.

النظــام بمجموعــة مــن المميــزات أهمهــا:
الجدول رقم  :54حصيلة الوثائق التعميرية المدمجة في نظام المعلومات الجغرافي
خالل  2019و 2020و2021
السنة

عدد الوثائق المدمجة

2019

20

2020

29

2021

2

المجموع

51
نموذج إلدماج وثيقة تعميرية في نظام المعلومات الجغرافي

وتعتــزم الوكالــة الحضريــة لطنجــة إعطــاء االنطالقــة لمشــروع تجديــد وتحديــث نظــام المعلومــات
الجغرافــي فــي إطــار مقاربــة شــمولية تهــدف إلــى التــاؤم مــع التحديــات الجديــدة مــن أجــل تشــجيع
وتثميــن التحــول الرقمــي وتطويــر الوســائل واألدوات الرقميــة والخدمــات اإللكترونيــة والمنصــات
المتعلقــة بالماديــة المســاطير.
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إعداد تقرير ســنوي لمتابعة وتقييم اإلجراءاتالمتخــذة مــن طرف اللجنة.
وفــي األخيــر ،يبقــى الرهــان األساســي في تحديث
اإلدارة هــو الرقمنــة الكاملــة للخدمــات اإلداريــة
عبــر تســريع تأهيــل األطر وتطويــر البنية التحتية

داخليــة ســميت ب ”اللجنــة القياديــة للوكالــة

الرقمية.

تنســيق وتوجيــه التدابيــر واإلجــراءات الالزمــة

.4-1تطوير آليات تحليل البيانات
والمعلومات

الرقميــة لهــذه المؤسســة  ،وهــي:

بالنظــر إلــى الــدور الفعــال الــذي تلعبــه القــراءات

-نظام المعلومات الجغرافي SIG؛

التحليليــة لألرقــام والمؤشــرات الذكيــة فــي

-الخدمات الالمادية  E-SERVICES؛

مواكبــة التحــوالت الرقميــة للمجــاالت وتطويــر

الحضريــة الرقميــة” Kأعطيــت لهــا مســؤولية
لضمــان حســن ســير وأداء مختلــف المنصــات

-الموقع االلكتروني ؛

الخدمــات

-الشبكة الداخلية للمعلومات INTRANET

المحلييــن وكــذا أهميتهــا فــي االرتقــاء بجــودة

وقد تم تكليف هذه اللجنة بما يلي:

األداء اإلداري ،حرصــت الوكالــة الحضريــة

-تحديــد األهــداف المــراد تحقيقهــا مــع تقييــم

لطنجــة خــال الســنتين الماضيتيــن علــى تبنــي

النتائــج؛

آليــة رقميــة جديــدة تعتمــد علــى مجموعــة مــن

-تطوير وتعميم استخدام المنصات المذكورة

البيانــات والمصفوفــات  Matricesالتــي تــم

أعاله؛

إنزالهــا مــن طــرف الــوزارة الوصيــة مــن أجــل

-اقتــراح الحوافــز للتشــغيل الســليم للمنصــات

تحقيــق األهــداف التاليــة:

المذكــورة وتحســين اإلجــراءات التــي تضمــن

-تخزيــن وتتبــع المعطيــات المتعلقــة بجميــع

أدائهــا؛

مياديــن تدخــل الــوكاالت الحضريــة؛

ضمــان جمــع البيانــات والمعلومــات الالزمــةً
وفقــا للمســاطر الداخليــة
لتحييــن المنصــات

تقييــم وتتبــع وثيــرة عمــل الــوكاالت أثنــاء فتــرةالحجــر الصحــي ومــا بعدهــا ؛

الموضوعــة ؛

-مواكبــة عمليــة تفعيــل مختلــف الدوريــات

-ضبــط مســالك المعلومــات بيــن مختلــف

الوزاريــة (إعــادة دراســة الملفــات العالقــة

مكونــات الوكالــة؛

وملفــات التســوية ،ورش التدبيــر الالمــادي )...،؛

-تقييــم موثوقيــة البيانــات المدمجــة فــي

-إعادة النظر في مؤشرات النجاعة اإلدارية.

المنصــات

المعنيــة؛

تحديــد اإلشــكاالت التــي تعيــق األداء الســليمللمنصــات المذكــورة مــع اقتــراح الحلــول
المناســبة ؛

المقدمــة

للعمــوم

وللفرقــاء
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 2تعزيز التواصل الخارجي والداخلي:
.1-2التواصل الخارجي
فــي اطــار انفتاحهــا علــى فرقائهــا وشــركائها

وصيغــة المحمــول (ســمارت فــون)؛ وســيتم

المحلييــن والرفــع مــن عملهــا التواصلــي مــع

اطــاق النســخة الجديــدة للموقــع فــي وجــه

محيطهــا الخارجــي ،واظبــت الوكالــة الحضريــة

العمــوم أواخــر شــهر أبريــل .2022

لطنجــة خــال الثــاث ســنوات الماضيــة علــى:

مــن جهــة أخــرى ،حرصــت الوكالــة الحضريــة

-الحضــور الدائــم والمشــاركة الفعالــة فــي

كل الحــرص علــى تحييــن صفحاتهــا علــى
الفيســبوك وحســابها علــى التويتــر واســتغالل
لمــد
هــذه المواقــع االلكترونيــة كآليــة
المرتفقيــن بجميــع المعلومــات والروابــط
المهمــة (كهواتــف المســؤولين الذيــن أوكلــت
إليهــم مهمــة الــرد علــى تســاؤالت المهنييــن
والمنعشــين العقارييــن والمواطنيــن ومدهــم
بالحلــول المناســبة إلشــكالياتهم خــال فتــرة
الحجــر الصحــي)؛
تحســيس المرتفقيــن وتشــجيعهم وحثهــمعلــى اللجــوء للخدمــات الالماديــة وتعزيــز
هــذه المواقــع بالمالحظــات واالقتراحــات
الصائبــة بغيــة تطويرهــا والرفــع مــن نجاعتهــا،
حيــث قامــت الوكالــة الحضريــة لطنجــة خــال
ســنة  2020باتخــاذ مجموعــة مــن اإلجــراءات
التواصليــة عــن طريــق إصــدار بالغــات صحفيــة
باللغتيــن العربيــة والفرنســية بالجرائــد المحلية
والوطنيــة ،وذلــك فــي ســبيل التقــرب مــن
المواطنيــن وكافــة الشــركاء المحلييــن والتعبير
عــن رغبتهــا فــي مواكبتهــم ومســاعدتهم.
المشــاركة فــي اليــوم الوطنــي للمهاجــر الــذيينعقــد ســنويا بمقــر واليــة طنجــة بــرواق خاص،
وتنظيــم أيــام األبــواب المفتوحــة لفائــدة
المغاربة المقيمين بالخارج.

التظاهــرات والنــدوات والمؤتمرات والملتقيات
الدراســية والمعــارض ذات الصلــة بمهامهــا؛
المشــاركة فــي دورات مجالــس الجماعــاتالترابيــة والمقاطعــات الحضريــة خصوصــا التــي
ســطرت فــي جــدول أعمالهــا قطــاع التعميــر
والبنــاء؛
عقــد لقــاءات تواصليــة مــع المهنييــن ومختلفالمتدخليــن فــي القطاع؛
اســتقبال ومســاعدة الطلبــة بمختلــفأســاكهم بمــا فيهــم األجانــب ومدهــم بالوثائــق
والمعلومــات الالزمــة لهــم؛
المســاهمة فــي اللقــاءات التواصلية المنظمةمــن طــرف الــوزارة الوصية؛
تبنــي التواصــل الرقمــي كوســيلة لتطويــروتحســين صــورة المؤسســة بحيــث عملــت
هــذه األخيــرة برســم ســنة  ،2021مــن جهــة ،علــى
تحيييــن وتحديــث بواباتهــا اإللكترونيــة الخاصــة
وتعزيــز مكوناتهــا ومحتوياتهــا مــع تســهيل
وتســريع عمليــة الولــوج إلــى المعلومــات
والمعطيــات والخدمــات الالماديــة المتوفــرة
بتفعيــل تقنيــة رمــوز االســتجابة الســريعة
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مواكبــة المقــام الصيفــي لمغاربــة
العالــم
تفعيــا لدوريــة الــوزارة الوصية عــدد  3102بتاريخ
 24يونيــو  2021بخصــوص مواكبــة المقــام
الصيفــي لمغاربــة العالــم برســم ســنة 2021
وفــي إطــار العنايــة الخاصــة التــي توليهــا بالدنــا
للمواطنين المغاربة القاطنين بالخارج وسعيا
للرقي المستمر بجودة الخدمات المقدمة لهم
وبظــروف اســتقبالهم بمــا يكفــل االســتجابة
إلنتظاراتهــم والتعاطــي مــع مشــاكلهم ،قامــت
الوكالــة الحضريــة لطنجــة باتخــاذ مجموعــة مــن
التدابيــر واإلجــراءات التنظيميــة واللوجســتيكية
المرتكــزة أساســا على المواكبــة والمســاعدة
التقنية واإلدارية والتواصل والتحســيس ،والتي
يمكــن تلخيصهــا فيمــا يلــي:
إحــداث شــباك وحيــد خــاص بالمغاربــة
المقيميــن بالخــارج
تــم إحــداث شــباك وحيــد خــاص بالمغاربــة
المقيميــن بالخــارج علــى مســتوى هــذه الوكالــة
طيلــة الفتــرة الممتــدة مــن  1يوليــوز إلــى 15
شــتنبر  .2021وضــم هــذا الشــباك خليــة تتكــون
مــن مخاطبيــن يمثلــون كل مــن مديريــة
التدبيــر الحضــري ومديريــة الشــؤون القانونيــة
والعقارية .وقد أســندت لخلية الشــباك الوحيد
الخــاص بالمغاربــة المقيميــن بالخــارج المهــام
اآلتيــة :
العمــل علــى تحســين جــودة الخدمــات المقدمةلهــم وظــروف اســتقبالهم داخــل المؤسســة؛
التجــاوب الفعلــي مــع حاجياتهــم وانتظاراتهــموالتعاطــي مــع مشــاكلهم في أحســن الظــروف؛
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اإلســراع بمعالجــة طلباتهــم وقضاء شــؤونهماإلداريــة وذلــك عــن طريــق تقديــم المعلومــات
التعميرية واإلرشــادات ودراسة الشكايات ،وكذا
مواكبتهــم فــي عمليــة دراســة ملفــات طلبــات
رخــص التعميــر الخاصــة بهــم؛
الســهر علــى حســن اســتقبال الــزوار وتقديــمالشــروحات الكافيــة لهــم علــى النحــو المبســط
وذلــك خــال أيــام األبــواب المفتوحــة بغيــة تعزيــز
التواصــل مــع هــذه الفئــة والتحســيس بمهــام
الوكالة الحضرية ونوعية الخدمات المقدمة من
طرفهــا؛
الــرد فــي أقــرب وقــت ممكــن علــى األســئلةالمطروحــة عبــر الخــط الهاتفــي المخصــص مــن
طــرف المؤسســة لتلقــي مكالمــات مغاربــة
العالــم مــع العمــل علــى تقديــم التوضيحــات
واإلرشــادات الالزمــة؛
الحــرص علــى مــلء الســجل الخــاص بدراســةطلبات المغاربة المقيمين بالخارج بالمعلومات
الالزمــة وذلــك مــن أجــل التمكــن مــن موافــاة
الــوزارة الوصيــة بتقاريــر مفصلــة فــي الموضــوع.
تنظيــم المداومــات بمقــر الوكالــة بعــد
األوقــات الرســمية
تــم تنظيــم المداومــات عــل صعيــد مقــر الوكالــة
الحضريــة لطنجــة بعــد األوقــات الرســمية وذلــك
مــن الســاعة الرابعــة والنصــف إلــى الســاعة
السادســة والنصــف مســاءا (مــن االثنيــن إلــى
الجمعــة) ومــن الســاعة التاســعة صباحــا إلــى
الســاعة الثانيــة عشــر والنصــف ظهــرا (يــوم
الســبت).
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تعييــن منســق لعمليــة مواكبــة المقــام

-تخصيــص قاعــة االجتماعــات للوكالة الحضرية

الصيفــي لمغاربــة العالــم علــى صعيــد

لطنجــة الحتضــان هــذه التظاهــرة مــع تأثيــث

الوكالــة الحضريــة لطنجــة

فضائهــا بمجموعــة مــن الدعامــات والوســائط

فــي هــذا اإلطــار ،تــم تكليــف إطــار عالــي ونائــب

التــي تعــرف بمهــام المؤسســة وبأهميــة ترابهــا

عنــه فــي حالــة غيابــه بمهمة التنســيق بيــن كافة

(شــريط رقمــي ولوحــات تعريفيــة)؛

المتدخليــن وتتبــع جميــع مراحــل هــذه العمليــة.

-اســتقبال الــزوار وتقديــم الشــروحات الالزمــة

تخصيص رقم هاتفي لمغاربة العالم

لهــم؛

تــم تخصيــص رقــم هاتفــي لتلقــي مكالمــات

-اعتمــاد اإلجــراءات االحترازيــة والوقائيــة الالزمــة

مغاربــة العالــم والــرد علــى أســئلتهم وتقديــم

للحــد مــن انتشــار فيــروس الكوفيــد .19

التوضيحــات واإلرشــادات الممكنــة لهــم .وقــد

اإلعــان عــن التدابيــر المتعلقــة بمواكبــة

قامــت هــذه الوكالــة بتحديــد مســطرة داخليــة

المقــام الصيفــي لمغاربــة العالــم

لمعالجــة الطلبــات المســجلة عــن طريــق الرقم

مــن أجــل إخبــار الجاليــة المغربيــة بالتدابيــر

الهاتفــي المذكــور أعــاه.

المتخــذة مــن طــرف الوكالــة الحضريــة لطنجــة

تنظيــم أيــام األبــواب المفتوحــة لفائــدة

قامــت هــذه األخيــرة بمــا يلــي:

مغاربــة العالــم بمقــر الوكالــة الحضريــة

-نشــر إعــان باللغتيــن العربيــة والفرنســية

لطنجــة

عبــر موقعهــا اإللكترونــي ومواقــع التواصــل

مــن أجــل تعزيــز التواصــل مــع الجاليــة المغربيــة

االجتماعــي؛

المقيمــة بالخــارج والتحســيس بمهــام الوكالــة

-نشــر إعــان باللغتيــن العربيــة والفرنســية فــي

الحضريــة لطنجــة ونوعيــة الخدمــات المقدمــة

 3جرائــد ( 2وطنيــة و 1محليــة) بخصوص تنظيم

مــن طرفهــا داخــل مجــال نفوذها الترابــي ،قامت

أيــام األبــواب المفتوحــة؛

هــذه األخيــرة بتنظيــم أيــام األبــواب المفتوحــة

-اإلعــان عــن التدابيــر الســالفة الذكــر علــى

فــي الفتــرة الممتــدة مــن  09إلــى غايــة  13غشــت

مســتوى بهــو المؤسســة.

 2021لفائــدة هــذه الشــريحة المهمــة مــن
المواطنين.وفــي هــذا اإلطــار ،تم تفعيــل التدابير
التاليــة:
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مشــاركة الوكالــة الحضريــة لطنجــة فــي

طــرف مجموعــة مــن األطــر التــي تمثــل مختلــف

احتفال اليوم العالمي للمغاربة المقيمين

مديرياتهــا ،بحيــث تــم عــرض وتوزيــع عــدة

بالخــارج المنظــم بمقــر والية طنجة

منشــورات ودالئــل ومطويــات الهــدف منهــا

تخليــدا لليــوم الوطنــي للمهاجــر الــذي أقــره

إطــاع أفــراد الجاليــة علــى آخــر المســتجدات

صاحــب الجاللــة الملــك محمــد الســادس

المتعلقــة بالتســهيالت والخدمــات المقدمــة

نصــره هللا وأيــده ســنة  ،2003ســاهمت الوكالــة

لهــم مــن أجــل معالجــة قضاياهــم وتســريع

الحضريــة لطنجــة يــوم الثالثــاء  10غشــت 2021

وثيــرة اإلنجــاز بالنظــر إلــى الفتــرة المحــدودة

(علــى غــرار الســنوات الماضيــة) فــي المعــرض

لمقامهــم بــأرض الوطــن .خاصــة فــي ظــل

الــذي احتضنــه فضــاء مقر واليــة طنجة لمواكبة

الظــروف االســتثنائية التــي يعرفهــا المغــرب

المقــام الصيفــي لمغاربــة العالــم تحــت شــعار

بســبب جائحــة الكوفيــد.19

“دور المغاربــة المقيميــن بالخــارج فــي تنزيــل

كمــا شــكل هــذا اللقــاء التواصلــي الــذي شــهد

النمــوذج التنمــوي الجديــد“ حيــث تضمنــت هــذه

حضــور مجموعــة مــن المغاربــة المقيميــن

التظاهــرة إقامــة أروقــة مخصصــة لــإدارات

بالخــارج مناســبة لممثلــي الوكالــة الحضريــة

العموميــة والجماعــات المحلية والمؤسســات

لتقديــم التوجيهــات والشــروحات الالزمــة

الخصوصية المعنية بشؤون الجالية المغربية

حــول المســاطر الجديــدة فــي ميــدان التعميــر

المقيمــة بالخــارج.

واإلجابــة عــن تســاؤالتهم بخصــوص الوضعيــة

وقــد تميــزت مشــاركة الوكالــة الحضريــة لطنجة

التعميرية المتعلقة بعقاراتهم وعن المناطق

بتخصيــص رواق لهــا تــم تســييره مــن

االســتثمارية بالواليــة.

.2-2التواصل الداخلي
وعيــا منهــا بأهميــة التواصــل الداخلــي بيــن مختلــف مكوناتهــا والــذي يعتبــر أحــد الركائــز التــي تقــوي
الروابــط المهنيــة وتمكــن مــن نشــر المعطيــات والمعلومــات وتبــادل األفــكار وبالتالــي العمــل فــي
إطــار مــن التنســيق والتنظيــم ،اعتمــدت هــذه المؤسســة علــى نهــج تدبيــر تشــاركي وتوافقــي عبــر:
عقــد اجتماعــات منتظمــة للجنــة االداريــة ( )Comité de directionوالتــي يعهــد إليهــا مهمــة الرصــدوالمراقبــة والتنســيق واتخــاد القــرارات علــى مســتوى الوكالــة وتتبــع أنشــطة المديريــات وتقييــم
عقــدة البرنامــج؛
عقــد اجتماعــات منتظمــة بيــن مســؤولي الوكالــة الحضريــة فــي إطــار لجــن متعــددة االختصاصــاتمشــرفة علــى مواضيــع مختلفــة كلجنــة قيــادة الوكالــة الحضريــة الرقميــة ولجنة الحق فــي الحصول
علــى المعلومات؛
عقــد اجتماعــات دوريــة اخباريــة وتواصليــة بيــن المديــر ومختلف أطر ومســتخدمي الوكالة الحضريةلطنجة؛
-إدماج مسلك التواصل ضمن نظام الجودة كمسلك أفقي يشمل كل المديريات.
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 3اعتماد نظام الجودة ضمانا لتدبير إداري حديث:
تنفيــذا وتنزيــا للتعليمــات الملكيــة الرشــيدة

وتعتبــر هــذه النجاحــات ثمــرة لتظافــر الجهــود

لصاحــب الجاللــة الملــك محمــد الســادس

المبذولــة

وأطــر

نصــره هللا وأيــده والهادفــة إلــى االرتقــاء بــأداء

ومســتخدمي الوكالــة الحضريــة لطنجــة

المرفــق العــام وتحقيــق النجاعــة اإلداريــة،

ونهجهــم لسياســة جــودة هــذه األخيــرة التــي

وحرصــا منهــا علــى اعتمــاد أحــدث التقنيــات

تــم تســطير خطوطهــا العريضــة بهــدف تطوير

والمناهــج المعمــول بهــا دوليــا فــي مجــال

وتحســين طــرق تدخلهــا والخدمــات المقدمــة

التدبيــر اإلداري الحديــث فــي ســبيل تعزيــز آليــات

لشــركائها ومرتفقيهــا مــن ســلطات محليــة

الحكامــة الجيــدة ومعالجــة مكامــن الضعــف

وجماعــات ترابيــة ومهنييــن ومســتثمرين

والقصــور التــي قــد تعيــق تطورهــا وتوفيــر

ومواطنيــن ،والمبنيــة أساســا علــى مبــادئ

أفضــل الخدمــات وأجودهــا لصالــح فرقائهــا

االنفتــاح والمرونــة والجديــة وحســن االســتقبال

وكافــة مرتفقيهــا ،فــإن الوكالــة الحضريــة

واإلنصات الجيد والحضور المســتمر وسياســة

لطنجــة ال تدخــر جهــدا مــن أجــل االنخــراط الكلــي

القــرب وتقديــم المســاعدة الالزمــة والتشــارك

فــي مســار الجــودة والتقييــس الــذي يغطــي

المســتمر مــع كافة األطراف المعنيــة ،من أجل

جميــع أنشــطتها وكافة المســالك والمســاطر

تلبيــة متطلباتهــم مــن خــال احتــرام القوانيــن

الموكولــة إليهــا وذلــك وفــق المقايســة الدوليــة

واألنظمــة ذات الصلــة والمســاعدة فــي اتخــاد

إيــزو  9001نســخة .2015
ومنــذ ســنة  ،2011توفقــت الوكالــة الحضريــة

القــرارات المناســبة.

لطنجــة ولســبع مــرات على التوالــي من الحفاظ
علــى شــهادة الجــودة فــي صيغتهــا المتقادمــة
إيــزو  9001نســخة  2008وذلــك فيمــا يتعلــق
بمجــاالت الدراســات والتخطيــط والتســيير
الحضــري والشــؤون القانونيــة والعقاريــة.
وخــال ســنة  ،2019تكللــت جهــود أطر وموظفي
هــذه الوكالــة بالحصــول علــى شــهادة الجــودة
إيــزو  9001صيغــة  2015مــع تعميــم نظــام
الجــودة على كافة أنشــطتها ومجــاالت تدخلها.
وقــد تمكنــت مؤسســتنا مــن االجتيــاز بتفــوق
لعمليــة االفتحــاص التــي أجريــت يومــي  22و23
أبريــل  2021بمقرهــا وفقــا للضوابــط الجاري بها
العمــل فــي هــذا الميــدان.

مــن

طــرف

مســؤولي
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ولإلشارة ،فإن االنخراط في منظومة الجودة من شأنه تمكين الوكالة الحضرية لطنجة كمؤسسة
عموميــة بتعــاون وتنســيق مــع باقــي المتدخليــن مــن رفــع التحديــات اآلنيــة والمســتقبلية االقتصادية
واالجتماعيــة المطروحــة فــي مجــال تدخلهــا فــي ظــل تداعيــات األزمــة العالميــة الراهنــة ،والمســاهمة
فــي إرســاء االســتراتيجية المعتمــدة مــن طــرف الــوزارة الوصيــة والمرتكــزة باألســاس علــى انعــاش
قطاع التعمير والعقار ،والمساهمة في تشجيع االستثمار وتسريع وثيرة عجلة االقتصاد ،وتحقيق
العدالــة المجاليــة ،وتأهيــل وتنميــة المجــاالت الترابيــة ومصاحبــة التحــوالت المجاليــة والسوســيو
اقتصاديــة فــي الوســطين القــروي والحضــري ،وتحســين ظــروف عيــش الســاكنة ،والمحافظــة علــى
التــراث المعمــاري والمشــاهد الطبيعيــة ،وتوطيــد أســس التنميــة الترابيــة المســتدامة.

 -4تحسين بنية االستقبال:
يعتبــر تطويــر بنيــة االســتقبال علــى مســتوى

الشــكايات وفقــا لمواصفــات فعالــة ومعاييــر

هــذه الوكالــة مــن بيــن أولوياتهــا لمــا لذلــك مــن

جيــدة .ورغــم المجهــودات الجبــارة واإلجــراءات

تأثيــر كبيــر علــى جــودة اســتقبال المرتفقيــن

التنظيميــة والعمالتيــة التــي قامــت بهــا هــذه

وإرشــادهم وتوجيههــم واإلنصــات إليهــم

المؤسســة مــن أجــل الرقــي بجــودة الخدمــات

والتواصــل معهــم.

المقدمــة وتوفيــر فضــاء ومنــاخ مالئميــن

ونظــرا لكــون اســتقبال المواطن أصبح يشــكل

يمكنــان مــن االســتجابة إلــى رغبــات المرتفقيــن

الحجــر األســاس لــكل عمليــة ترمــي إلــى تطويــر

والمســتخدمين علــى الســواء ،إال أن عــدم

اإلدارة وعنصــر مــن العناصــر الهامــة التــي تمكن

توفرهــا علــى الوســائل واإلمكانيــات الكافيــة

مــن االهتمــام بقضايا المواطنين وبمشــاكلهم

حــال دون الوصــول إلــى نتائــج أفضــل ،خصوصــا

اليوميــة ،وحرصــا منهــا علــى مســايرة ومواكبــة

أن المقــر الحالــي للوكالــة ال يتــاءم مــع حجــم

هــذا التطــور وخدمــة للمصلحــة العامــة ،عملــت

المســؤوليات الملقــاة علــى عاتقهــا وال يلببــي

الوكالــة الحضريــة خــال الســنتين الماضيتيــن

االحتياجــات والمتطلبــات اليوميــة لموظفيهــا

علــى تطويــر منظومــة االســتقبال وكــذا وحــدة

ومرتفقيهــا.
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 1الموارد البشرية:
حرصــت الوكالــة الحضريــة لطنجــة ومنــذ

مســطرة االنتقــال .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن

نشــأتها علــى دعــم وتأهيــل وتكويــن مواردهــا

ســنة  2019عرفــت إعــادة توظيــف عــون

البشــرية وذلــك عــن طريــق التوظيــف

تنفيــذ رئيســي مــع تســوية وضعيتــه اإلداريــة

والتكويــن المســتمر لكــي تتمكــن مــن مواكبــة

والماليــة.

التطــور العلمــي والمعرفــي الــذي يعرفــه مجال

أمــا بخصــوص ســنتي  2020و ،2021فيمكــن

تدخلهــا  ،حيــث ظلــت هاتــه المــوارد البشــرية

اعتبارهمــا ســنتين

اســتثنائيتين بجميــع

مركــز اهتمامهــا وانشــغالها مــن حيــث توفيــر

المقاييــس مــن حيــث مخلفــات األزمــة الصحية

الظــروف اللوجســتيكية والماديــة والمعنويــة

للكوفيــد  19وآثارهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة

لهــا حســب مــا تســمح بــه اإلمكانيــات المتاحــة.

علــى المســتوى العالمــي والوطنــي ،بحيــث أن

وفــي هــذا اإلطــار ،ســوف نســتعرض مــن خــال

عــدد الموظفيــن ظــل ثابتــا نســبيا نظــرا لعــدم

هــذا التقريــر أهــم منجــزات الوكالــة الحضريــة

وجــود مناصــب ماليــة شــاغرة وعــدم منــح

لطنجــة فيمــا يخــص تدبيــر وتطويــر المــوارد

الوكالــة الحضريــة لطنجــة مناصــب ماليــة

البشــرية فــي الفتــرة الممتــدة مــا بيــن 2019

جديــدة تمكنهــا مــن توظيــف أطــر أخــرى.

و:2021
-لقــد تميــزت ســنة  2019بنــوع مــن االنخفــاض

القانون اإلطار للوكالة الحضرية لطنجة

فــي عــدد الموظفيــن مقارنــة مــع ســنة ،2018

تميــزت التركيبــة البشــرية خــال الثــاث

حيــث بلــغ عــدد المســتخدمين بالمؤسســة إلى

ســنوات

بعــض

غايــة  31دجنبــر  73 ،2019مســتخدما أي بنقــص

المســتخدمين والتحــاق آخريــن .وعليــه ،بلــغ

 3موظفيــن بالنســبة لنفــس الفتــرة مــن ســنة

عــدد األطــر واألعــوان إلــى غايــة 31دجنبــر ،2021

 ، 2018وذلــك نظــرا إلــى تقاعــد اثنــان  02مــن

72موظفــا (مــع منصبيــن شــاغرين نظــرا

األطــر العليــا المختصــة فــي مجــال االقتصــاد

الســتقالة مهندســين معمارييــن) .ويبيــن

والتعميــر وكــذا اســتقالة مهنــدس معمــاري،

الجــدول والرســوم البيانيــة المواليــة توزيــع

باإلضافــة إلــى التحــاق تقنــي متخصــص فــي

المســتخدمين حســب الفئــات والنــوع.

الهندســة المعماريــة بوكالــة أخــرى عــن طريق

الماضيــة

بمغــادرة
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الجدول رقم : 57القانون اإلطار إلى غاية  31دجنبر 2021
  
الفــــئة

المناصب
الموجودة

المناصب المشغولة إلى غاية 31/12/2021

المناصب الشاغرة
إلى غاية

نسبة الفئة مقارنة
مع المجموع %

رجال

نساء

مجموع

31/12/2021

المدير

1

1

0

1

0

1

خارج إطار

20

9

10

19

1

27

إطار عالي

25

11

13

24

1

34

إطار

11

8

3

11

0

15

عون تمكين ممتاز

8

3

5

8

0

11

عون تمكين

9

7

2

9

0

12

عون تنفيذ رئيسي

0

0

0

0

0

0

74

39

33

72

2

100

المجموع

الجدول رقم  : 58توزيع مناصب المسؤلية حسب النوع
عدد مناصب
المسؤولية المشغولة إلى غاية 31/12/2021
25

نساء

رجال
العدد

النسبة المئوية %

العدد

النسبة المئوية %

14

56

11

44

11

14

ﻧﺳﺎء

القانون اإلطار إلى غاية  31دجنبر 2021

رﺟﺎل

توزيع مناصب المسؤلية حسب النوع

مــن خــال تحليــل الجــدول المتعلــق بمناصــب المســؤولية المشــغولة علــى صعيــد الوكالــة
الحضريــة لطنجــة ،يتضــح أن هنــاك نوعــا مــن المناصفــة بيــن الجنســين حيــث أن نســبة النســاء
الالئــي يتحملــن المســؤولية بالمؤسســة تقــارب نســبة الرجــال الذيــن يتحملــون المســؤولية.
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جدول رقم  :59تطور عدد الموظفين من أعوان وأطر خالل 2019و2020و2021
2019

عدد المناصب
المشغولة إلى
غاية 31/12/2018

2021

2020

الفئة
التوظيف

المغادرة

0

3

األطر

التوظيف
0

المغادرة

التوظيف

المغادرة

0

2

2

76
األعوان

المجموع

2

1

0

0

0

0

2

4

0

0

2

2

تطــور عــدد الموظفيــن
مــن أعــوان وأطــر خــال
2019و2020و2021

الجدول رقم : 60تطور عدد المناصب المالية من سنة  2019إلى سنة 2021
عدد المناصب المالية
المشغولة إلى غاية 31/12/2018
المناصب المالية المحدثة

76

2019

2020

2

2021

1

0

الجدول رقم : 61تطور نسبة التأطير بالنسبة للمناصب الموجودة من سنة  2019إلى
سنة 2021
2019

2020

2021

عدد الموظفين

77

73

74

نسبة التأطير %

74

75

77
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وتتوزع الموارد البشرية للوكالة الحضرية لطنجة حسب التخصصات كالتالي :
الجدول رقم  : 62توزيع الموارد البشرية حسب التخصصات إلى غاية  31دجنبر 2021
األعوان

  األطر
العدد
النسبة
المئوية
%
نساء مجموع

العدد
رجال

نساء

مجموع

النسبة
المئوية
%

مهندسون معماريون

4

5

9

13

تقنيون في
الهندسة
المعمارية

1

1

2

3

مهندسون طوبوغرافيون

1

0

1

1

تقنيون في
الطبوغرافيا

1

1

2

3

أطر متخصصة في القانون

6

7

13

18

تقنيون في
اإلعالميات

1

0

1

2

أطر متخصص في اإلدارة
واالقتصاد

3

4

7

10

تقنيون في
المحاسبة

0

2

2

3

أطر تقنية في الهندسة
المعمارية والطبوغرافيا

11

0

11

15

كاتبات

0

1

1

2

أطر ذات تخصصات
مختلفة

4

10

13

18

سائقون

4

0

4

5

أعوان

3

2

5

7

المجموع

29

26

55

76

المجموع

10

7

17

24

التخصصات

رجال

المجموع الكلي

توزيع تخصصات األعوان حسب النوع إلى غاية  31دجنبر 2021

العدد72:

التخصصات

النسبة المئوية 100% :

توزيع تخصصات األطر حسب النوع إلى غاية  31دجنبر 2021

تقريــر المجلــس اإلدار ي :الحصيلــة

144

مــن خــال تحليــل الرســوم البيانيــة لتوزيــع مســتخدمي الوكالــة الحضريــة حســب التخصصــات،
يمكــن اســتنتاج مــا يلــي :
شكلت نســبة المهندســين المعمارييــن والطبوغرافييــن إلــى غايــة  31دجنبــر % 14، 2021مــن مجمــوع الموظفيــن ،بحيــث عرفــت هاتــه النســبة انخفاضــا ملموســا مقارنــة مــع ســنة 2019
( )% 16وســنة )% 17( 2018؛ و هــذا راجــع أساســا إلــى االســتقاالت فــي صفــوف المهندســين
المعمارييــن .
تمثل نسبة األطر التقنية  % 15من مجموع الموظفين.الجدول رقم  :63توزيع الموارد البشرية حسب الفئات العمرية إلى غاية  31دجنبر 2021
الفئة العمرية

رجال

النسبة
المئوية %

نساء

النسبة
المئوية %

مجموع

النسبة
المئوية %

من  25إلى  29سنة

1

1

2

3

3

4

من  30إلى  34سنة

0

0

1

1

1

1

من  35إلى  39سنة

3

4

6

8

9

12

من  40إلى  44سنة

5

7

6

8

11

15

من  45إلى  49سنة

13

18

10

14

23

32

من  50إلى  54سنة

9

13

5

7

14

20

أكبر من  55سنة

8

12

3

4

11

16

المجموع

39

55

33

45

72

100

14

13

12
9

8

10

10
8
6

5

5

3

6

6
4

3
1

أﻛﺑر ﻣن  55ﺳﻧﺔ

 54 -50ﺳﻧﺔ

 49 -45ﺳﻧﺔ

 44 -40ﺳﻧﺔ
ﻧﺳﺎء

 39 -35ﺳﻧﺔ

2
0

 34 -30ﺳﻧﺔ

رﺟﺎل

توزيع الموارد البشرية حسب الفئات العمرية إلى غاية  31دجنبر 2021

1

 29 -25ﺳﻧﺔ

2
0
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تدبير شؤون المستخدمين

العمريــة أحــد أهــم المؤشــرات واآلليــات التــي

فــي إطــار تحفيــز مســتخدميها والرقــي

تمكــن مدبــري المــوارد البشــرية مــن تحديــد

بمســتواهم االجتماعــي والمــادي ،قامــت

التخصصــات والكفــاءات التــي تحتاجهــا اإلدارة

الوكالــة الحضريــة خــال ســنة  ،2019بترقيــة 19

بشــكل مفصــل ودقيــق ومــن معرفــة عــدد

مســتخدما فــي الســلم بمختلــف الدرجــات ،مــن

الموظفيــن المتوقــع إحالتهــم علــى التقاعــد،

بينهــم ترقيــة عونيــن تقنييــن إلــى درجــة إطــار بعد

وبالتالــي وضــع البرامــج المناســبة فــي مجــال

نجاحهمــا فــي المبــاراة التــي أجرتهــا المؤسســة

التكويــن والتوظيــف إلعــداد الخلــف وســد

خــال هاتــه الســنة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،تــم

حاجيــات المؤسســة مــن المــوارد البشــرية

صــرف جميــع المســتحقات الماديــة للموظفين

الضروريــة.

والمتعلقــة بالزيــادة فــي التعويــض اإلداري

ويســتنتج مــن خــال تحليــل الجــدول الســابق

والتقنــي والتعويضــات العائليــة.

أن  % 5مــن الموظفيــن ال يتجــاوز ســنهم 34

وخــال ســنة  ، 2020لــم يعــرف تدبيــر شــؤون

ســنة و  % 32تقــل أعمارهــم عــن  44ســنة،

المســتخدمين أي تغييــر مقارنــة مــع ســنة

بينمــا نســبة  % 68تفــوق أعمارهــم عــن 45

 2019وذلــك راجــع باألســاس إلــى االنعكاســات

ســنة .كمــا يتضــح أيضــا أنــه  ،يتوقــع تقاعــد 11

السلبية لجائحة الكوفيد  19على ميزانية الوكالة

موظفــا خــال الخمــس ســنوات القادمــة أي

 ،بحيث تم اتخاذ عدة اجراءات اســتثنائية تنفيذا

بنســبة  % 16مــن مجمــوع الموظفيــن الحالــي،

لمنشــور الســيد رئيــس الحكومــة عــدد 03/2020

وتقاعــد  25موظفــا خــال العشــر ســنوات

الصادر بتاريخ  25مارس  2020والقاضي بتأجيل

المقبلــة أي بنســبة  % 36؛ممــا يســتوجب

جميــع المســاطر اإلداريــة والتدبيريــة المتعلقــة

التفكيــر مــن اآلن فــي مقاربــة استشــرافية

بتنميــة المــوارد البشــرية  ،خصوصا فيما يتعلق

لمعالجــة هاتــه اإلشــكالية تعتمــد علــى إعــداد

بالتوظيــف والترقيــة فــي الســلم والرتبــة ،و كــذا

وتكويــن الخلــف لهــؤالء الموظفيــن الــذي

إجــراء االمتحانــات المهنيــة.

ســيحالون علــى التقاعــد مســتقبال.
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أمــا بخصــوص ســنة  2021والتــي تعتبــر امتــدادا

المنطلــق ،فــإن الوكالــة الحضريــة لطنجــة تولــي

لســنة  ،2020وبالرغــم مــن اســتمرار مخلفــات

عنايــة خاصــة لتكويــن وتأهيــل مواردهــا البشــرية

فيــروس كورونــا المســتجد علــى الســير العــادي

مــن أجــل تطويــر معارفهــا وقدراتهــا وكفاءاتهــا

للمؤسســة وفــي ظــل التخفيــف مــن االجــراءات

المهنيــة فــي ســبيل االرتقــاء والرفــع مــن

االحترازيــة مــن طــرف الســلطات المختصــة ،

مردوديتهــا ،ممــا يمكــن المؤسســة مــن تقديم

تمكنــت الوكالــة الحضريــة لطنجــة برســم هاتــه

أفضــل وأجــود الخدمــات لصالح فرقائهــا وكافة

الســنة مــن إنجــاز عــدد مــن المســاطر اإلداريــة

مرتفقيهــا.

والتدبيريــة والمتعلقــة بتحفيــز المســتخدمين

وفــي هــذا اإلطــار ،وفــي ظــل الصعوبــات

والرفــع مــن معنوياتهــم ،بحيــث قامــت بإجــراء

واإلكراهــات التــي تواجههــا الوكالــة الحضريــة

االنتخابــات الخاصــة بممثلــي المســتخدمين

لطنجــة ،فقــد اســتطاعت هــذه األخيــرة

فــي حضيــرة اللجــان المتســاوية األعضــاء،

مــن تنفيــذ برنامجهــا للتكويــن خــال الثــاث

وبالتسوية المادية لمستحقات المستخدمين

الســنوات الماضيــة ســواء حضوريــا أوعــن

فيمــا يخــص الترقيــة فــي الســلم والدرجة لســنة

بعــد  ،بحيــث اســتفاد أكثــر مــن  181مســتفيد من

 2020والتــي كانــت مؤجلــة ،وأيضــا بترقيــة 19

دوارات تكوينيــة مهمــة مــن حيــث الجــودة والتــي

موظفــا فــي الســلم برســم ســنة  2021مــع

تكتســي طابعــا تدبيريــا وتســييريا فــي مياديــن

تســوية مســتحقاتهم الماديــة .

مختلفــة (نظــام الجــودة والقانــون واإلدارة
والتدبيــر الالمــادي ،)...ولهــا عالقــة مــع أوارش

التكوين المستمر

التحديــث والمهــن الجديــدة التــي انخرطــت

يعــد التكويــن المســتمر مــن ضمــن اآلليــات

فيهــا المؤسســة قصــد التوجــه نحــو تفعيــل

األساســية لتدبيــر المــوارد البشــرية وحلقــة

أســس اإلدارة الرقميــة وتوفيــر الخدمــات عــن

رئيسية لتحقيق استراتيجية النهوض بالعنصر

بعــد للمرتفقيــن فــي إطــار مــن الجــودة العاليــة

البشــري علــى مســتوى اإلدارة .ومــن هــذا

والشــفافية.
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الجدول رقم  :64برنامج التكوين المستمر برسم سنوات  2019و  2020و2021
السنة

مجال التكوين
تكوين إلتمام التأطير والمصاحبة لعملية االنتقال للصيغة العالمية
الجديدة للجودة(صيغة )2015
التسيير الالمادي ) ( ROKHASتكوين االطر التقنية في تدبير البوابة الرقمية
إليداع ملفات طلبات رخص البناء
تكوين حول تدبير نظام األرشيف والتوثيق

عدد المستفيدين
28
10
14

:تكوين األطر القانونية الكتساب المهارات في
التواصل وتدبير النزاعات؛
إدارة التغيير؛

10

المتابعة والدعم؛
2019

التقييم العام.
تكوين حول كيفية وضع اآلليات واألجهزة إلدارة المخاطر على مستوى
الوكاالت الحضرية

تكوين حول برمجة التطبيق المتعلق بتسيير الموارد البشرية
المرحلة النهائية )(intranet

تكوين موظفي الوكالة الحضرية لطنجة في نظام الجودة الخاص
بالمؤسس(صيغة )2015
تكوين حول األحكام الجديدة لقانون المالية2020

2020

تكوين لفائدة المستخدمين المكلفين ببطاقة المعلومات التعميرية
تكوين األطر حول االتصال الرقمي

2021

2

2

53

1
2
1

تكوين حول قواعد فعالية أداء الطاقة للمباني

1

تكوين خاص بقواعد السالمة ضد مخاطر الحريق والذعر في المباني و
إرشادات السالمة

3

تكوين خاص باألحكام الجديدة لقانون المالية  (:2021الجوانب النظرية
والعملية)

1

تكوين موظفي الوكالة الحضرية لطنجة في نظام الجودة الخاص
بالمؤسسة (صيغة )2015
المجموع

53
مستفيد 181
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 2حصيلة السنة المالية :2019
ميزانية 2019
تم تحديد مشروع ميزانية  2019على الشكل التالي:
الجدول رقم  :65مشروع الميزانية برسم سنة  2019في  01يناير 2019
المداخيل
نوعية
العملية

التكاليف

اعتمادات
2019

2018

التغير

10.075.574,67

13.916.461,55

-28%

إعانة
التسيير

21.000.000,00

20.000.000,00

5%  

إعانة
االستثمار

6.000.000,00

4.000.000,00

50%

مداخيل
ذاتية
للتسيير

5.000.000,00

4.050.000,00

23%

موجودات
الخزينة

نوعية العملية

اعتمادات
2019

2018

التغير

ميزانية
التسيير

35.724.518,21

34.432.483,71

4%

تكاليف
المستخدمين

22.410.779,61

20.496.298,27

بما فيه
الباقي لألداء

805.779,61

1.061.298,27

تكاليف العتاد
وتكاليف
مختلفة

13.313.738,60

13.936.185,44

بما فيه
الباقي لألداء

ميزانية
االستثمار

939.372,54

14.714.928,78

1.560.103,38

26.280.000,00

9%
-24%
%-4

-40%

-44%

مساهمة
إضافية
للدولة في
برنامج
االستثمار

8.052.122,32

18.323.022,16

-56%

تكاليف
االستثمار

6.140.000,00

18.280.000,00

-66%

الباقي
استخالصه

311.750,00

423.000,00

-26%

ترحيل الباقي
لألداء

8.574.928,78

8.000.000,00

7%

المجموع

50.439.446,99

60.712.483,71

-17%

المجموع

50.439.446,99

60.712.483,71

-17%

عــرف مشــروع ميزانيــة  2019انخفاضــا بنســبة  % 17مقارنــة مــع ســنة  2018وذلــك ناتــج باألســاس عــن
انخفــاض المســاهمة اإلضافيــة للدولــة فــي برنامــج االســتثمار بنســبة  % 56وانخفــاض موجــودات
الخزينــة بنســبة .% 28
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حصيلة إنجاز الميزانية برسم سنة 2019
إجمــاال حققــت الوكالــة الحضريــة لطنجــة نســبة  % 71مــن المداخيــل وأنجــزت  79%مــن االلتزامــات
المبرمجــة برســم ســنة . 2019
مداخيل سنة 2019
إن تحقيــق نســبة % 71مــن المداخيــل راجــع باألســاس إلــى «المداخيــل الذاتيــة والمداخيــل األخــرى»
التــي بلغــت نســبة إنجازهــا% 205مــن مــا كان متوقعــا ،وبالمقابــل لــم تتوصــل الوكالــة إال ب %52مــن
إعانــات الدولــة المبرمجــة.
الجدول رقم  :66المداخيل
2018

2019
النوعية

المداخيل المتوقعة

المداخيل المحققة

نسبة
اإلنجاز

المداخيل المحققة

التغير

إعانة الدولة

30.052.122,32

18.300.000,00

52%

20.000.000,00

%-9

17.300.000,00

82%

20.000.000,00

-14%

1.000.000,00

17%

0,00

0%

0,00
5.332.253,50

93%
107%

إعانة التسيير

21.000.000,00

مداخيل ذاتية لالستثمار
من ميزانية االستثمار

6.000.000,00

مساهمة إضافية
للدولة في برنامج
االستثمار

8.052.122,32

0,00

مداخيل ذاتية للتسيير

5.000.000,00

10.269.633,76

205%

مداخيل مقابل الخدمات

4.500.000,00

9.589.146,92

213%

4.633.561,56

بيع بطاقات المعلومات

500.000,00

297.000,00

59%

481.200,00

-38%

مداخيل أخرى

.

183.486,84

217.491,94

-16%

إعانة المساعدة التقنية
والهندسية

200.000,00

الباقي استخالصه

311.750,00

311.750,00

المجموع

40.363.872,32

28.881.383,76

100%
71%

423.000,00

-26%

25.755.253,50

12%

نالحــظ مــن هــذا الجــدول أن الوكالــة الحضريــة لطنجــة لــم تتوصــل بالمســاهمة اإلضافيــة للدولــة
فــي برنامــج االســتثمار وتوصلــت فقــط بنســبة  % 17مــن المداخيــل الذاتيــة لالســتثمار مــن ميزانيــة
االســتثمار لســنة  ،2019وكــذا  % 82مــن إعانــة التســيير ؛ وبالتالــي فــإن المداخيــل الذاتيــة وموجــودات
الخزينــة هــي التــي مكنــت مــن تمويــل الخصــاص فــي التســيير الــذي ناهــز  12.6مليــون درهــم وخصــاص
االســتثمار الــذي ناهــز مليــون درهــم .
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مصاريف ميزانية 2019
معــدل إنجــاز ميزانيــة  2019بلــغ  79%وذلــك عبــر إنجــاز  88%مــن ميزانيــة التســيير و 25%مــن
ميزانيــة التجهيــز .وقــد بلغــت مصاريــف التســيير  29,9مليــون درهــم أي مــا يعــادل  173%مــن
اإلعانــة المحصــل عليهــا للتســيير.
الجدول رقم  :67تنفيذ ميزانية سنة 2019
مجموع
االعتمادات

اعتماد
االلتزامات

االلتزامات/
اعتماد
االلتزامات

االلتزامات/
اعتماد
األداءات

نسبة
اإلنجاز

21.012.786.94

97%

21.012.786.94

72%

8.935.108,32

72%

29.947.895,26

88%

25.783.453,31

5%

1.995.280,00

14%

42.198,00

3%

1.995.280,00

14%

42.198,00

3%

31.943.175,26

66%

25.825.651,31

82%

نسبة
اإلنجاز

النوعية

اعتماد األداءات

تكاليف
المستخدمين

21.605.000,00

21.605.000,00

تكاليف العتاد
وتكاليف مختلفة

12.374.366,06

12.374.366,06

8.935.108,32

ميزانية التسيير

33.979.366,06

33.979.366,06

29.947.895,26

88%

تكاليف االستثمار

6.140.000,00

7.950.000,00

14.090.000,00

1.559.680,00

25%

435.600,00

ميزانية االستثمار

6.140.000,00

7.950.000,00

14.090.000,00

1.559.680,00

25%

435.600,00

5%

ميزانية 2019

40.119.366,06

7.950.000,00

48.069.366,06

31.507.575,26

79%

435.600,00

5%

مجموع
االلتزامات

نسبة
اإلنجاز

األداءات

نسبة
اإلنجاز

97%

19.787.669.18

94%

5.995.784,13

67%

86%

فيما يخص المقارنة بين تنفيد ميزانيتي  2019و ،2018فهي على الشكل التالي :
الجدول رقم  :68تنفيذ ميزانية سنة  2019مقارنة مع سنة 2018
النوعية

االعتمادات

األداءات

االلتزامات

2019

2018

التغير

2019

2018

التغير

2019

2018

التغير

تكاليف
المستخدمين

21.605.000,00

19.435.000,00

11%

21.012.786.94

18.825.319,90

12%

19.787.669.18

18.023.140,29

10%

تكاليف العتاد و
تكاليف مختلفة

12.374.366,06

12.376.082,06

0%

8.935.108,32

7.886.450,54

13%

5.995.784,13

7.091.320,46

-15%

ميزانية التسيير

33.979.366,06

31.811.082,06

7%

29.947.895,2

26.711.770,44

12%

25.783.453,31

25.042.460,75

3%

تكاليف
االستثمار

14.090.000,00

40.880.000,00

-66%

1.995.280,00

897.141,20

122%

42.198,00

169.541,20

-75%

ميزانية
االستثمار

14.090.000,00

40.880.000,00

-66%

1.995.280,00

897.141,20

122%

42.198,00

169.541,20

-75%

مجموع الميزانية

48.069.366,06

72.691.082,06

-34%

31.943.175,26

27.608.911,64

16%

25.825.651,31

25.212.001,95

2%
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بصفــة عامــة ،عرفــت إنجــازات ميزانيــة التســيير لســنة  2019ارتفاعــا طفيفــا مقارنــة مع ســنة  2018زائد
 % 7فــي االعتمــادات و  % 12فــي اإلنجــازات و  % 3فــي األداءات.
أمــا إنجــازات ميزانيــة االســتثمار ،فقــد عرفــت ارتفاعــا هامــا ( % 122فــي اإلنجــازات) والتــي تهــم أساســا
إعــداد الصــور الجويــة وتصاميــم االســترداد فــي مجــال نفــوذ الوكالــة الحضرية لطنجة وأشــغال التهيئة
والتجهيــز لبنايــات المؤسســة و كدلــك اقتنــاء عتــاد المكتــب والعتــاد اإلعالميائــي.
إن هاتــه االســتثمارات كانــت بهــدف تعزيــز سياســة القــرب وحســن اســتقبال المرفقين والســرعة في
معالجــة الملفــات وتســهيل الوصــول إلــى المعلومــات مــن خالل التحــول الرقمي لخدمــات الوكالة.
أما فيما يخص الباقي لألداء فهو على الشكل التالي:
الجدول رقم : 69الباقي لألداء برسم السنوات الماضية
الباقي لألداء

المستحق دفعه

في 31/12/2018

في 2019

الباقي لآلداء الخاص
بالتسيير

1.745.152,15

1.745.152,15

1.451.974,89

الباقي لآلداء الخاص
باالستثمار

8.574.928,78

8.574.928,78

1.440.750,00

17%

المجموع

10.320.080,93

10.320.080,93

2.892.724,89

28%

سنة 2019

األداءات

نسبة األداء

الباقي لألداء برسم
السنوات الماضية

83%

293.177,26
7.134.178,78
7.427.356,04
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الخزينــة  9.963.640,24 :درهــم حيــث تمثــل

حصيلة المحاسبة العامة

الخزينــة نســبة % 35مــن مجمــوع أصــول الوكالــة
ارتفــع المجمــوع الصافــي للحصيلــة بمــا يعــادل

الحضريــة لطنجــة ،وتعــزى هاتــه النســبة إلــى

 %12سنة  2019مقارنة مع سنة  ،2018وينقسم

كــون الوكالــة حصلــت علــى  12مليــون درهــم أي

بيــن األصول والخصــوم كالتالي:

مــا يناهــز  % 57مــن إعانــة التســيير فــي أواخــر
ســنة .2019

األصول

الخصوم

األصــول الثابتــة 13.477.124,13 :درهــم أي مــا

تعتبر مســاهمة الدولة (إعانات االســتثمار) هي

يعــادل  % 47مــن مجمــوع األصــول وتتكــون

الممــول الوحيد للخصوم.

باألســاس مــن مســتعقرات غيــر ماديــة

وتنقسم الخصوم إلى:

كالدراســات ووثائــق التعميــر ومســتعقرات

التمويــل الدائــم 22.748.623,16 :درهــم يمثــل

ماديــة كالعتــاد وأثــاث المكتــب.

نســبة  % 80مــن مجمــوع الخصــوم.

األصــول المتداولــة 5.067.937,87 :درهــم وهــي

الخصــوم المتداولــة 5.760.079,08 :درهــم

مكونــة خاصــة مــن المداخيــل القابلــة للتحقيــق

مــا يعــادل  % 20مــن مجمــوع الخصــوم وهــي

مســتقبال

كالمداخيــل

مقابــل

الخدمــات

مجمــوع ديــون الوكالــة.

والضريبــة علــى القيمــة المضافــة الواجــب
اســتردادها وتســبيقات علــى أجــور الموظفيــن و
غيرهــا.

حساب العائدات والتكاليف
تكاليــف االســتغالل تتجــاوز بكثيــر عائــدات
االســتغالل (إعانــة التســيير والمداخيــل الذاتية)؛
لــذا وجــب العمــل علــى الزيــادة فــي المداخيــل
الذاتيــة فــي الســنوات المقبلــة وإال ســتواجه
المؤسســة عجــ ًز ا هيكليًــا يصعــب موازنتــه.
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 3حصيلة السنة المالية :2020
ميزانية 2020
بعــد مناقشــة مشــروع ميزانيــة 2020مــع مصالــح وزارة االقتصــاد والماليــة فــي شــهر دجنبــر
 ،2019ونظــرا للوضعيــة االســتثنائية التــي تميــز بهــا الفصــل األول مــن ســنة  ،2020التي تحكمت
فيهــا اإلجــراءات االحترازيــة جــراء تفشــي جائحــة الكوفيــد  ،19تعــذر انعقــاد المجلــس اإلداري،
وبالتالــي تمــت المصادقــة علــى هــذا المشــروع وفــق الصيغــة النهائيــة التاليــة:
الجدول رقم  : 72مشروع الميزانية برسم سنة  2020في  01يناير2020
المداخيل
نوعية العملية

التكاليف
اعتمادات

2020

2019

9.963.640,24

10.075.574,67

19.500.000,00

21.000.000,00

إعانة االستثمار

4.600.000,00

6.000.000,00

مداخيل ذاتية
للتسيير

8.000.000,00

5.000.000,00

موجودات الخزينة

التغير

%-1

نوعية العملية

2020

2019

التغير

ميزانية التسيير

36.849.938,24

35.724.518,21

3%

تكاليف
المستخدمين

23.240.117,76

22.410.779,61

4%

805.779,61

52%

13.313.738,60

2%

بما فيه الباقي
لألداء

  
إعانة التسيير

اعتمادات

تكاليف العتاد و
تكاليف مختلفة

1.225.117,76

13.609.820,48

%-7
بما فيه الباقي
لألداء

-23%

ميزانية االستثمار

3.045.213,09

5.547.152,00

939.372,54

14.714.928,78

224%

-62%

60%

100%

مساهمةإضافية
للدولة في برنامج
االستثمار

8.052.122,32

-100%

تكاليفاالستثمار

1.057.152,00

6.140.000,00

-83%

الباقي
استخالصه

333.450,00

311.750,00

7%

ترحيل الباقي
لألداء

4.490.000,00

8.574.928,78

-48%

المجموع

42.397.090,24

50.439.446,99

-16%

المجموع

42.397.090,24

50.439.446,99

-16%

عــرف مشــروع ميزانيــة 2020انخفاضــا بنســبة  % 16مقارنــة مــع ســنة  2019وذلــك ناتــج باألســاس
النخفاض مســاهمة الدولة بنســبة .% 31
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حصيلة إنجاز الميزانية برسم سنة 2020
إجمــاال حققــت الوكالــة الحضريــة لطنجــة نســبة  % 98مــن المداخيــل وأنجــزت  % 83مــن االلتزامــات
المبرمجة برســم ســنة .2020
مداخيل سنة 2020
هاتــه النســبة المرتفعــة لإلنجــاز ( )% 98مرتبطــة بالمداخيــل الذاتيــة للوكالة في حين أن مســاهمة
الدولة ال زالت تســجل انخفاضا مســتمرا حيث تقلصت هذه الســنة بنســبة .% 31
الجدول رقم  : 73المداخيل
2019

2020
النوعية

المداخيل المتوقعة

المداخيل المحققة

نسبة
اإلنجاز

المداخيل المحققة

التغير

إعانة الدولة

24.100.000,00

21.500.000,00

89%

18.300.000,00

17%

19.500.000,00

19.500.000,00

100%

17.300.000,00

13%

إعانة االستثمار

4.600.000,00

2.000.000,00

43%

1.000.000,00

100%

مداخيل ذاتية للتسيير

8.000.000,00

9.875.193,87

123%

10.269.633,76

-40%

مداخيل مقابل
الخدمات

7.600.000,00

9.337.850,42

123%

10.269.633,76

107%

بيع بطاقات
المعلومات

300.000,00

416.400,00

139%

297.000,00

-38%

فوائد

100.000,00

102.784,17

103%

158.299,73

-35%

25.187,11

-28%

200.000,00

-100%

333.450,00

333.450,00

100%

311.750,00

7%

32.433.450,00

31.708.643,87

98%

28.881.383,76

10%

إعانة التسيير

18.159,28

و مداخيل أخرى
المساعدة التقنية و
الهندسية
الباقي استخالصه

المجموع

مــن خــال هــذا الجــدول ،يتبيــن أن مســاهمة الدولــة لــم تتحقــق إال بنســبة  ( % 89االســتثمار
 % 43والتسيير )% 100
مصاريف ميزانية 2020
معــدل إنجــاز ميزانيــة  2020بلــغ % 83وذلــك عبــر إنجــاز  % 85مــن ميزانية التســيير و % 5من ميزانية
التجهيــز .وقــد ناهــزت مصاريــف التســيير  27,7مليــون درهــم أي مــا يعــادل % 142مــن اإلعانــة
المحصــل عليهــا للتســيير.
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الجدول رقم  : 74تنفيذ ميزانية سنة 2020
النوعية

اعتماد األداءات

االلتزامات

نسبة اإلنجاز

األداءات

نسبة اإلنجاز

تكاليف المستخدمين

22.015.000,00

20.268.733,58

92%

19.085.010.25

94%

تكاليف العتاد و تكاليف
مختلفة

10.564.607,39

7.472.876,05

71%

6.428.732,35

86%

ميزانية التسيير

32.579.607,39

27.741.609,63

85%

25.513.742,60

92%

تكاليف االستثمار

1.057.152,00

50.352,00

5%

7.152,00

14%

ميزانية االستثمار

1.057.152,00

50.352,00

5%

7.152,00

14%

ميزانية2020

33.636.759,39

27.791.961,63

83%

25.520.894,60

92%

الجدول رقم  : 75تنفيذ ميزانية سنة  2020مقارنة مع سنة 2019
االعتمادات

األداءات

االلتزامات

النوعية
2020

2019

التغير

2020

2019

التغير

2020

2019

التغير

تكاليف
المستخدمين

22.015.000,00

21.605.000,00

2%

20.268.733,58

21.012.786.94

%-4

19.085.010.25

19.787.669.18

%-4

تكاليف العتاد و
تكاليف مختلفة

10.564.607,39

12.374.366,06

-15%

7.472.876,05

8.935.108,32

-16%

6.428.732,35

5.995.784,13

7%

ميزانية التسيير

32.579.607,39

33.979.366,06

%-4

27.741.609,63

29.947.895,2

%-7

25.513.742,60

25.783.453,31

%-1

تكاليف االستثمار

1.057.152,00

14.090.000,00

-92%

50.352,00

1.995.280,00

-97%

7.152,00

42.198,00

-83%

ميزانية االستثمار

1.057.152,00

14.090.000,00

-92%

50.352,00

1.995.280,00

-97%

7.152,00

42.198,00

-83%

مجموع الميزانية

33.636.759,39

48.069.366,06

-30%

27.791.961,63

31.943.175,26

-13%

25.520.894,60

25.825.651,31

%-1
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بصفــة عامــة ،عرفــت إنجــازات ميزانيــة التســيير لســنة  2020انخفاضــا طفيفــا مقارنــة مــع ســنة
 2019ناقــص % 4فــي االعتمــادات و % 7فــي اإلنجــازات و % 1فــي األداءات.
أمــا إنجــازات ميزانيــة االســتثمار بلــغ فقــد عرفــت انخفاضــا هامــا (ناقــص  % 97فــي اإلنجــازات )
وذلــك راجــع باألســاس العتمــاد برنامــج جــد محــدود واســتثنائي بخصــوص هــذه الميزانيــة ،نظــرا
للوضعيــة الخاصــة التــي عرفهــا المغــرب علــى غــرار دول العالــم والمتمثلــة فــي تفشــي جائحة وباء
كوفيــد .19
أما فيما يخص الباقي لألداء فهو على الشكل التالي:
الجدول رقم  : 76الباقي لألداء برسم السنوات الماضية
سنة 2020

الباقي لألداء
في 31/12/2020

المستحق دفعه
في 2021

األداءات

نسبة األداء

الباقي لألداء
برسم السنوات الماضية

الباقي لآلداء الخاص
بالتسيير

4.270.330,85

4.270.330,85

3.779.475,88

89%

490.854,97

الباقي لآلداء الخاص
باالستثمار

8.878.270,78

4.490.000,00

1.700.945,47

38%

7.177.325,31

المجموع

13.148.601,63

7.760.330,85

5.480.421,35

63%

7.668.180,28

حصيلة المحاسبة العامة
ارتفــع المجمــوع الصافــي للحصيلــة بمــا يعــادل  % 5ســنة  2020مقارنــة مــع ســنة  ،2019وينقســم
بيــن األصــول والخصــوم كالتالي:
األصول
األصــول الثابتــة15.000.343,16 :درهــم أي مــا يعــادل  % 50مــن مجمــوع األصــول وتتكــونباألســاس مــن مســتعقرات غيــر ماديــة كالدراســات ووثائــق التعميــر ومســتعقرات مادية كالعتاد
وأثــاث المكتــب.
األصــول المتداولــة 4.521.847,03 :درهــم وهــي مكونــة خاصــة مــن المداخيــل القابلــة للتحقيــقمســتقبال كالمداخيــل مقابــل الخدمــات والضريبــة علــى القيمــة المضافــة الواجــب اســتردادها
وتســبيقات علــى أجــور الموظفيــن وغيرهــا.
الخزينــة 10.316.137,35 :درهــم وتمثــل الخزينــة نســبة % 35مــن مجمــوع أصــول الوكالــة الحضريةلطنجــة ،وتعــزى هاتــه النســبة إلــى كونهــا حصلــت علــى 6,5مليــون درهــم أي مــا يناهــز  % 33مــن
إعانــة التســيير فــي أواخــر ســنة .2020
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الخصوم
تعتبــر مســاهمة الدولــة (إعانــات االســتثمار) هــي الممــول الوحيــد للخصــوم .وتنقســم الخصــوم
إلــى:
التمويل الدائم 24.484.451,69:درهم يمثل نسبة  % 82من مجموع الخصوم.الخصــوم المتداولــة 5.353.875,85 :درهــم مــا يعــادل% 18مــن مجمــوع الخصــوم وهــي مجمــوعديــون الوكالــة.
حساب العائدات والتكاليف:
النتيجــة الصافيــة لحســاب العائــدات والتكاليــف إيجابيــة ب 1.610.838,09درهــم ،نظــرا لتوصــل
الوكالــة بمجمــوع إعانــة التســيير وتحقيــق مداخيــل ذاتيــة فاقــت التوقعــات المبرمجــة.
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الجدول رقم  : 77الحصيلة برسم سنة 2020
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 4حصيلة السنة المالية :2021
ميزانية 2021
حددت ميزانية  2021على الشكل التالي:
الجدول رقم  :79مشروع الميزانية برسم سنة  2021في  01يناير 2021
المداخيل
نوعية العملية

التكاليف

اعتمادات
2021

2020

التغير

10.316.137,35

9.963.640,24

4%

إعانة
التسيير

19.500.000,00

19.500.000,00

إعانة
االستثمار

4.000.000,00

4.600.000,00

موجودات
الخزينة

نوعية العملية

2021

2020

التغير

ميزانية
التسيير

40.762.128,62

36.849.938,24

11%

تكاليف
المستخدمين

26.429.723,33

23.240.117,76

14%

بما فيه الباقي
لألداء

1.399.723,33

1.225.117,76

14%

تكاليف العتاد
و تكاليف
مختلفة

14.332.405,29

13.609.820,48

5%

0%
بما فيه الباقي
لألداء

مداخيل
ذاتية
للتسيير

-13%

اعتمادات

ميزانية
االستثمار

10.200.000,00

8.000.000,00

28%

الباقي
استخالصه

358.925,00

333.450,00

8%

ترحيل الباقي
لألداء

المجموع

44.375.062,35

42.397.090,24

5%

المجموع

1.168.998,62

3.612.933 ,73

3.045.213,09

5.547.152,00

-62%

-35%

تكاليف
االستثمار

1.250.000,00

1.057.152,00

18%

2.362.933,73

4.490.000,00

-47%

44.375.062,35

42.397.090,24

5%

عــرف مشــروع ميزانيــة  2021ارتفاعــا بنســبة  % 5مقارنــة بســنة  2020وذلــك ناتــج باألســاس الرتفاع
المداخيل الذاتية للتســيير بنســبة  % 28وموجودات الخزينة بنســبة .% 4
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حصيلة إنجاز الميزانية برسم سنة 2021
إجمــاال ،حققــت الوكالــة الحضريــة لطنجــة نســبة  % 107مــن المداخيل وأنجــزت  68%من االلتزامات
المبرمجة برسم سنة . 2021
مداخيل سنة 2021
الجدول رقم  : 80المداخيل
2020

2021
النوعية

المداخيل المتوقعة

المداخيل المحققة

نسبة
اإلنجاز

المداخيل المحققة

التغير

إعانة الدولة

23.500.000,00

23.500.000,00

100%

21.500.000,00

9%

إعانة التسيير

19.500.000,00

19.500.000,00

100%

19.500.000,00

0%

إعانة االستثمار

4.000.000,00

4.000.000,00

100%

2.000.000,00

100%

مداخيل ذاتية للتسيير

10.200.000,00

12.695.588,68

124%

9.875.193,87

29%

مداخيل مقابل
الخدمات

9.800.000,00

12.083.191,79

123%

9.337.850,42

29%

بيع بطاقات
المعلومات

300.000,00

285.300,00

95%

416.400,00

-31%

فوائد

100.000,00

116.071,36

116%

102.784,17

13%

مداخيل أخرى

0,00

211.025,53

18.159,28

الباقي استخالصه

358.925,00

358.925,00

100%

333.450,00

8%

المجموع

34.058.925,00

36.554.513,68

107%

31.708.643,87

15%

إن تحقيــق نســبة  % 107مــن المداخيــل راجــع باألســاس إلــى «المداخيــل الذاتيــة للوكالــة» التــي
بلغــت نســبة إنجازهــا % 124
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مصاريف سنة 2021
معــدل إنجــاز ميزانيــة  2021بلــغ  % 86وذلــك عبــر إنجــاز  % 88مــن ميزانيــة التســيير و % 4مــن ميزانيــة
التجهيــز .وقــد ناهــزت مصاريــف التســيير  33,77مليــون درهــم أي مــا يعــادل  % 142مــن اإلعانــة
المحصــل عليهــا للتســيير.
الجدول رقم  : 81تنفيذ ميزانية سنة 2021
النوعية

اعتماد األداءات

االلتزامات

نسبة اإلنجاز

األداءات

نسبة اإلنجاز

تكاليف المستخدمين

25.030.000,00

22.378.753,15

89%

20.977.353,15

94%

تكاليف العتاد و تكاليف
مختلفة

13.163.406,67

11.399.982,21

87%

8.714.042,77

76%

ميزانية التسيير

38.193.406,67

33.778.735,36

88%

29.691.395,92

88%

تكاليف االستثمار

1.250.000,00

45.600,00

4%

0,00

0%

ميزانية االستثمار

1.250.000,00

45.600,00

4%

0,00

0%

ميزانية 2021

39.443.406,67

33.824.335,36

86%

29.691.395,92

88%
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فيما يخص المقارنة بين تنفيد ميزانيتي  2020و  2021فهي على الشكل التالي :

الجدول رقم  : 82تنفيذ ميزانية سنة  2021مقارنة مع سنة 2020
االعتمادات

النوعية

األداءات

االلتزامات

2021

2020

التغير

2021

2020

التغير

2021

2020

التغير

تكاليف
المستخدمين

25.030.000,00

22.015.000,00

14%

22.378.753,15

20.268.733,58

10%

20.977.353.15

19.085.010.25

10%

تكاليف العتاد و
تكاليف مختلفة

13.163.406,67

10.564.607,39

25%

11.399.982,21

7.472.876,05

53%

8.714.042,77

6.428.732,35

36%

ميزانية التسيير

38.193.406,67

32.579.607,39

17%

33.778.735,36

27.741.609,63

22%

29.691.395,92

25.513.742,60

16%

تكاليف
االستثمار

1.250.000,00

1.057.152,00

18%

45.600,00

50.352,00

%-9

7.152,00

-100%

ميزانية
االستثمار

1.250.000,00

1.057.152,00

18%

45.600,00

50.352,00

%-9

7.152,00

-100%

مجموع الميزانية

39.443.406,67

33.636.759,39

17%

33.824.335,36

27.791.961,63

22%

25.520.894,60

16%

29.691.395,92

بصفــة عامــة ،عرفــت إنجــازات ميزانيــة التســيير لســنة  2021ارتفاعــا ملحوظــا مقارنــة مــع ســنة
 2020زائــد  % 17فــي االعتمــادات و  % 22فــي اإلنجــازات و % 16فــي األداءات.
أمــا إنجــازات ميزانيــة االســتثمار ،فقــد عرفــت انخفاضــا طفيفــا (ناقــص  % 9فــي اإلنجــازات)و دلــك
راجــع باألســاس لعــدم برمجــة مشــاريع لالســتثمار نضرا الســتمرار الوضعيــة الوبائية.

الجدول رقم  :83الباقي لألداء برسم السنوات الماضية
سنة 2021

الباقي لألداء
في 31/12/2020

المستحق دفعه
في 2021

األداءات

نسبة األداء

الباقي لألداء
برسم السنوات
الماضية

الباقي لآلداء الخاص بالتسيير

2.568.721,95

2.568.721,95

2.360.077,6

92%

208.644,33

الباقي لآلداء الخاص
باالستثمار

7.104.445,31

2.362.933,73

892.235,38

38%

6.212.209,93

المجموع

9.673.167,26

4.931.655,68

3.252.313,38

66%

6.420.854,26
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حصيلة المحاسبة العامة
ارتفــع المجمــوع الصافــي للحصيلــة بمــا يعــادل  %9ســنة  2021مقارنــة مــع ســنة  ،2020وينقســم
بيــن األصــول والخصــوم كالتالــي:
األصول
األصــول الثابتــة 14.093.197,45 :درهــم أي مــا يعــادل  % 43مــن مجمــوع األصــول وتتكــونباألســاس مــن مســتعقرات غيــر ماديــة كالدراســات ووثائــق التعميــر ومســتعقرات ماديــة
كالعتــاد وأثــاث المكتــب.
األصول المتداولة: 5.396.684,89درهــم وهــي مكونــة خاصــة مــن المداخيــل القابلــة للتحقيــق مســتقبال كالمداخيــل
مقابــل الخدمــات والضريبــة علــى القيمــة المضافــة الواجــب اســتردادها وتســبيقات علــى أجــور
الموظفيــن و غيرهــا.
الخزينة : 13.569.734,10درهــم وتمثــل الخزينــة نســبة % 41مــن مجمــوع أصــول الوكالــة الحضريــة لطنجــة،
وتعــزى هاتــه النســبة إلــى كــون الوكالــة حصلــت علــى  7,3مليــون درهــم أي مــا يناهــز % 37مــن
إعانــة التســيير فــي أواخــر ســنة .2021
الخصوم
تعتبــر مســاهمة الدولــة (إعانــات االســتثمار) هــي الممــول الوحيــد للخصــوم .وتنقســم الخصــوم
إلــى:
التمويل الدائم: 27.653.423,12درهم يمثل نسبة  % 84من مجموع الخصوم.
الخصوم المتداولة 5.406.193,32درهم ما يعادل  % 16من مجموع الخصوم وهي مجموع ديون الوكالة.
حساب العائدات والتكاليف
نتيجــة االســتغالل ســلبية بمــا يناهــز  0,76مليــون درهــم رغــم توصــل الوكالــة بمجمــوع اإلعانــات
المبرمجــة وتحقيــق مداخيــل مهمــة مقابــل الخدمــات.
أمــا بخصــوص النتيجــة الصافيــة لحســاب العائــدات والتكاليــف فهــي إيجابيــة ب  0,76مليــون
درهــم.
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تدبير جائحة الكوفيد
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شــهدت المملكــة المغربيــة ابتــداء مــن مــارس

كامــل الحــرص علــى تنفيــد مضاميــن الدوريــات

 2020تفشــيا لفيــروس كورونــا المســتجد،

والمناشــير الصــادرة عــن الــوزارة الوصيــة ووزارة

والــذي كانــت لــه تداعيــات ســلبية علــى جميــع

الداخليــة ووزارة االقتصــاد والماليــة وإصــاح

القطاعــات الحيويــة بالبــاد طالــت بشــكل

اإلدارة والمتعلقــة باتخــاذ التدابيــر الالزمــة

جلــي قطــاع التعميــر ســواء علــى مســتوى

والراميــة إلــى مكافحــة وبــاء كوفيــد  19وبتفعيــل

جهــة طنجة-تطوان-الحســيمة أوباقــي جهــات

التدبيــر الالمــادي لمســاطر منح رخــص التعمير،

الوطــن.

بحيــث تــم اعتمــاد مجموعــة مــن اإلجــراءات

وفــي ظــل هــذه المســتجدات بمــا تحملــه مــن

االحترازية والوقائية والتحسيســية والتنظيمية

تحديــات همــت مختلــف الفاعليــن بالقطــاع

المتالئمــة مــع محيــط عملهــا والهادفــة،

الســالف الذكــر ،عمــدت الوكالــة الحضريــة

مــن جهــة ،إلــى ضمــان ســامة المرتفقيــن

لطنجــة إلــى تنزيــل خطــة اســتعجالية لضمــان

والموظفيــن ،ومــن جهــة أخــرى ،إلــى اســتمرارية

اســتمرارية أنشــطتها الخدماتيــة وبالخصــوص

ونجاعــة الخدمــات العموميــة المقدمــة للفرقاء

تلــك التــي تكتســي طابــع األولويــة ،وذلــك

المحلييــن والمهنييــن والمنعشــين العقارييــن

بالتزامــن مــع االعــان عــن بدايــة مرحلــة الحجــر

والمقاوليــن

المعمارييــن

الصحــي وحالــة الطــوارئ بالمملكــة.

والمواطنيــن.

والمهندســين

وعقــب الرفــع التدريجــي للحجــر الصحــي ومــن

التدابير ذات الطابع الصحي والوقائي

أجــل المســاهمة فــي الحــد مــن آثــار ومخلفــات

-تعقيــم جميــع المكاتــب وأماكــن العمــل ذات

الجائحــة ،قامــت هــذه المؤسســة بإعــداد خطــة

االســتعمال المشــترك والمرافــق الصحيــة

ثانيــة مــن أجــل إقــاع أنشــطتها ،مــع اســتصدار

وســيارات المصلحــة مــع الســهر علــى توفيــر

دليــل عملــي إلدارة مخاطر الجائحة بغية ضمان

جميــع مســتلزمات النظافــة والتعقيــم داخــل

الســير العــادي للخدمــات العموميــة والحفــاظ

المؤسسة وتكثيف عملية التنظيف والتطهير

علــى صحــة وســامة موظفــي المؤسســة

والتهويــة المســتمرة؛

ومرتفقيهــا.

-الترخيــص لحوالــي  % 90مــن الموظفيــن الذيــن

.1خطة استمرارية األنشطة
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انضمامــا

للجهــود

المبذولــة

ومزاولــة مهامهــم عــن طريــق اســتعمال
ودعمــا

للمبــادرات المتخــذة علــى المســتوى الوطنــي
والمحلــي ،حرصــت الوكالــة الحضريــة لطنجــة

كافــة وســائل التواصــل الحديثــة والموضوعــة
تحــت رهــن إشــارتهم ،وذلــك مــن أجــل احتــرام
شــروط العــزل الصحــي المنصــوص عليهــا على
الصعيــد الوطنــي.
التدابيــر التنظيميــة والعمليــة المتعلقــة
بالخدمــات العموميــة المقدمة
تنظيــم المداومــات داخــل المديريــات التابعــةللوكالــة وفــق منهجيــة تراعــي اســتمرارية
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تدابير التضامن الوطني

يمكــن القيــام بهــا عــن بعد؛

إيمانــا منهــا بضــرورة االنخــراط فــي المبــادرة

-اإلعــان للعمــوم عــن هواتــف المســؤولين

الملكيــة الســامية الرامية إلــى مكافحة تداعيات

الذيــن أوكلــت إليهــم مهمــة الــرد علــى تســاؤالت

الوبــاء والتقليــل مــن آثــاره الســلبية ســواء علــى

المرتفقيــن ومدهــم بالحلــول المناســبة

المســتوى الصحــي أو االجتماعــي أو االقتصــادي

إلشــكالياتهم خــال فتــرة الحجــر الصحــي؛

واعتــزازا بــروح التضامــن والمســؤولية التــي أبان

-مواكبــة عمــل الســلطات وذلــك عبــر مدهــا

عنهــا الشــعب المغربــي كافــة ،فــإن الوكالــة

باألدوات المتوفرة لدى الوكالة والتي تســاعدها

الحضريــة لطنجــة ،مديــرا ومســتخدمين ،لــم

علــى مزاولــة عملها الميدانــي كالخرائط والصور

تتوانى عن المساهمة التطوعية في الصندوق

الجويــة الحديثــة؛

الخــاص بتدبيــر الجائحــة وذلــك إســوة بجميــع

-اســتعمال وســائل االتصــال عــن بعــد قصــد

مكونــات الــوزارة الوصيــة وغيرهــا مــن الــوزارات.

عقــد االجتماعــات واللقــاءات وربــط االتصــال

وفــي األخيــر ،يمكــن القــول أن خطــة اســتمرارية

مــع الفرقــاء ؛

عمــل الوكالــة الحضريــة لطنجــة قــد أبانــت عــن

-تزويد الفرق المكلفة بدراســة الملفات بجميع

فعاليتهــا نظــرا لتمكــن هــذه المؤسســة مــن

الوســائل والمعــدات الحديثــة (الحواســب

الحفــاظ علــى الســير العــادي للعمــل خــال فترة

المحمولــة المجهــزة بكاميــرات وخطــوط الربط

الحجــر الصحــي ولــو بوثيــرة أقــل مــن المعتــاد.

باألنترنيــت ومفاتيــح التوقيــع لبريــد المغــرب)....
التــي تمكنهــم مــن اإلدالء بآرائهــم علــى
المســتوى التعميــري والمعمــاري عــن بعــد
مــع إمكانيــة عقــد اجتماعــات اللجــن باســتعمال
تقنيــة Visio-conférence؛
التكويــن عــن بعــد لصالــح تقنيــي الجماعــاتالترابيــة ومســاعدتهم مــن أجــل االســتعمال
الجيــد والصحيــح للبوابــة االلكترونيــة ”رخــص“؛
حــث المرتفقيــن علــى اســتعمال الخدمــاتالالماديــة المتوفــرة والتواصــل مــع الوكالــة
الحضريــة عــن طريــق طــرح تســاؤالتهم
واستفســاراتهم وشــكاياتهم عبــر البوابــة
االلكترونيــة للمؤسســة أو بريدهــا اإللكترونــي أو
البوابــة الوطنيــة للشــكايات أو رقمهــا الهاتفــي؛
العمــل علــى تدبير وتتبــع المراســات عبــرالشــباك االلكترونــي للمراســات:
courrier.gov.ma.
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التدابير المتعلقة بتنظيم العمل
إحــداث لجنــة إداريــة داخلية للســهر على تطبيقالتدابيــر الوقائيــة وتقييــم الوضعيــة الصحيــة

وفقـ ًا للمقتضيــات الــواردة فــي منشــور الســيد

بالمؤسسة من خالل عقد اجتماعات منتظمة

رئيــس الحكومــة عــدد  8/2020بتاريــخ 15

والحــرص علــى التوعيــة الصحيــة للعامليــن؛

يونيــو  2020المتعلــق باســتئناف العمــل فــي

-اســتئناف العمــل حســب التوقيــت الرســمي

اإلدارات والمؤسســات والمرافــق العموميــة

لجميع المســتخدمين بنســبة تشغيل تساوي

والجماعــات الترابيــة ،وفــي دوريتــي الــوزارة

 % 100وذلــك مــن خــال اعتمــاد العمــل عــن

الوصيــة عــدد  251بتاريــخ  11يونيــو  2020بشــأن

طريــق الحضــور وفــق نظــام تنــاوب يضمــن

اإلجــراءات الواجــب اتخاذهــا لدعــم اســتئناف

اســتمرارية عمــل كل المصالــح التابعــة

األنشــطة بالقطاعــات التابعــة للــوزارة وعــدد

للوكالــة مــع مراعــاة المرونــة الالزمــة بخصــوص

 256بتاريــخ  16يونيــو  2020بخصــوص الرفــع

المســتخدمين الذيــن يعانــون مــن أمــراض

التدريجــي للحجــر الصحــي واســتئناف العمــل

مزمنــة والنســاء الحوامــل ،والعمــل عــن بعــد

اإلداري ،وتبعــا لمضاميــن منشــور وزارة

كلمــا اســتدعت الضــرورة ذلــك ودون اإلخــال

االقتصــاد والماليــة وإصــاح اإلدارة عدد 4/2020

بــأداء ومردوديــة المؤسســة؛

بتاريــخ  22مايــو  2020المتعلــق بإجــراءات

-ضبــط وتعزيــز تدابيــر ولــوج المســتخدمين

العمــل بالمرافــق العموميــة بعــد رفــع الحجــر

والمرتفقيــن إلــى مقــر الوكالــة التي تقوم بشــكل

الصحــي ،بــادرت الوكالــة الحضرية لطنجــة ابتداء

أساســي علــى مراقبــة درجــة الحــرارة وارتــداء

مــن يــوم الثالثــاء  16يونيــو  2020إلــى اعتمــاد

الكمامــات الواقيــة وتعقيــم األحذيــة واليديــن

خطــة إقــاع تتضمــن مجموعــة مــن التدابيــر

مــع تســجيل البيانــات الخاصــة بــكل الوافديــن

اإلداريــة والتنظيميــة والوقائيــة والتحسيســية

على المؤسســة وتأهيل وتحســيس المكلفين

بغــرض مواكبــة عمليــة اســتئناف العمــل داخــل

بعمليــة االســتقبال؛

مقرهــا فــي ظــروف تضمــن ســامة وصحــة

-إنشــاء وتجهيــز مركــز االتصــال والتوجيــه

مســتخدميها ومرتفقيهــا وتخــول فعاليــة

الخــاص بالوكالــة الحضريــة لطنجــة مــع

خدماتهــا العموميــة .وعليــه ،يمكــن تصنيــف

العمــل علــى تطويــر خدماتــه المتمثلــة ،مــن

هــذه التدابيــر فــي أربــع فئــات:

جهــة ،فــي اســتقبال المكالمــات الهاتفيــة

التدابير المتعلقة بالمقر

وتوجيــه المرتفقيــن واإلجابــة قــدر االمــكان

-تعقيــم جميــع المكاتــب وأماكــن العمــل ذات

علــى تســاؤالتهم ،ومــن جهــة أخــرى ،فــي حجــز

االســتعمال المشــترك والمرافــق الصحيــة

المواعيــد لألشــخاص الراغبيــن فــي مقابلــة

وســيارات المصلحــة قبــل اســتئناف العمــل

مســؤولي المؤسســة حيــث ســاهم العمــل

مــع تعزيــز عمليــة التنظيــف المســتمر؛

بنظــام المواعيــد فــي التقليــل مــن اكتظــاظ

-إجــراء اختبــارات الفحــص ( )PCRبتنســيق مــع

المرتفقيــن بمقــر المؤسســة؛

الســلطات المحليــة للكشــف عــن الفيــروس
لجميــع مســتخدميها.
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-تعليــق األنشــطة التــي تنتــج عنهــا تجمعــات

تحييــن وتعزيــز وتحديــث مكونــات ومحتويــات

كبيــرة مــع اقتصــار االجتماعــات المباشــرة

بوابتها اإللكترونية وصفحتها على الفايسبوك

الضروريــة علــى عــدد محــدود مــن المشــاركين

وحســابها علــى التويتــر خــال هــذه الفتــرة.

وتشــجيع عقــد اللقــاءات ودورات التكويــن
واللجــن عــن طريــق اســتعمال تقنيــة

التدابير التواصلية والتحسيسية
حرصــت هــذه المؤسســة علــى التشــهير

Visio-conférence

بالتوجيهــات الوقائيــة لــوزارة الصحــة عــن طريق

-اعتمــاد التدبيــر االلكترونــي لتقليــص تــداول

تثبيــت ملصقــات وعــرض أشــرطة فيديــو

وتبــادل الوثائــق الورقيــة وتدبيــر جميــع

تتضمــن تعليمــات الصحــة والســامة والتدابيــر

المراســات اإلداريــة الصــادرة عــن الوكالــة

المتخــذة لمكافحــة الجائحــة ،وذلــك بمدخــل

أو الــواردة عليهــا عــن طريــق اســتعمال خدمــة

المؤسســة وبالمكاتــب وقاعــات االجتماعــات

مكتــب الضبــط الرقمــي.

والممرات والمرافــق الصحيــة والمصعــد ،كمــا

التدابيــر المتعلقــة بتطويــر الخدمــات
ا لال ما د يــة

تــم اســتصدار دليــل عملي إلدارة مخاطر تفشــي
الجائحــة.

وعيا منها بضرورة مواكبة احتياجات ومتطلبات
الفرقــاء المحلييــن والمهنييــن والمنعشــين
العقارييــن والمقاوليــن والمواطنيــن فــي فتــرة
الحجــر الصحــي ومابعدهــا ،قامــت هــذه الوكالــة
بمجهــودات جبــارة مــن أجــل تطويــر وتحســين
وتحديــث خدماتهــا العموميــة عبــر اإلنترنــت،
بحيــث أنهــا تمكنــت خــال مدة وجيــزة من تنزيل
العديــد مــن الخدمــات الالماديــة والســيما تلــك

التدابير الرامية إلى إنعاش االستثمار

المتعلقــة بمذكــرة المعلومــات ،والشــكايات،

تضمنــت خطــة إقالع أنشــطة المؤسســة ،التي

وأخــد المواعيد عبــر اإلنترنت ،والتدبير االلكتروني

تجــد أسســها في

للمراســات ،ودراســة طلبــات رخــص البنــاء

نظــام الجــودة ،مجموعــة مــن التدابير المتعلقة

والتجــزيء والتقســيم ،واألداء لمســتحقات

بالتخطيــط والتدبيــر المجالــي وبالمواكبــة

اإلدارة؛

القانونيــة والعقاريــة وهــي كالتالــي:
المعطيــات

-العمــل علــى اســتكمال الدراســات المتعلقــة

ومــن

أجــل

ضمــان

نشــر

والمســتجدات المتعلقــة بمجالــي التعميــر

بوثائــق التعميــر عبــر اســتئناف المراحــل التــي

والبنــاء علــى نطــاق واســع وبالتالــي ترســيخ

ال تســتدعي عقــد اجتماعــات أو بحــث عمومــي

حــق الولــوج إلــى المعلومــة وتقريــب اإلدارة

أو لجن؛

مــن المواطــن وتقليــل التوافــد غيــر الضــروري
للمرتفقيــن ،واظبــت الوكالــة الحضريــة علــى
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ومســاعدة الجماعــات الترابيــة التــي لــم تتبنــى

مــن أجــل إنجــاح خطة االقــاع وتنفيذا لمنهجية

المنصــة الرقميــة ”رخــص“؛

التواصــل والتحســيس الداخلــي والخارجــي

-إنعــاش وتعزيــز لجــن المراقبــة واليقظــة

للوكالــة الحضريــة والتــي كانــت تهــدف إلــى

المجاليــة مــع تطويــر نظــام المراقبــة عــن

دعــم اإلجــراءات المتخــذة لمواكبــة مرحلــة

بعــد باالعتمــاد علــى الصــور الرقميــة لألقمــار

الرفــع التدريجــي للحجــر الصحــي ،أصــدرت هــذه
المؤسســة دليـ ً
ـا يتعلــق بتدبيــر خطــر اإلصابــة

الولــوج ،وإطــاق حمــات توعيــة للمواطنيــن

ـاء على النصائح الواردة
بكوفيــد ،19تــم إعداده بنـ ً

خصوصــا فــي المناطــق البعيــدة والصعبــة
بخصــوص االنعكاســات الســلبية للمخالفــات؛

فــي الدليــل العملــي لــوزارة االقتصــاد والماليــة

-تكريــس سياســة القــرب عبــر تحســين

وإصــاح اإلدارة مــع مراعــاة الخصوصيــات

االســتقبال وتثميــن الوضــوح والشــفافية

والظــروف المحليــة .ويحتــوي الدليــل المذكــور

فــي دراســة الملفــات وتســهيل الولــوج إلــى

علــى جميــع التدابيــر اإلداريــة والتنظيميــة

ا لمعلو مــة ؛

والوقائيــة والتحسيســية التــي تــم اتخادهــا مــن

-تبنــي الســرعة فــي دراســة المشــاريع

طــرف المؤسســة للحــد مــن انتشــار فيــروس

االســتثمارية فــي ســبيل إحــداث منــاخ أعمــال

كورونــا ،باإلضافــة إلــى اإلجــراءات الواجــب

مناســب وتشــجيع المبــادالت العقاريــة؛

احترامهــا مــن قبــل المســتخدمين والمرتفقين

-تحســين وســائل التواصــل بيــن المؤسســة

والنصائــح التــي يجــب األخــذ بهــا فــي تلــك

ومرتفقيهــا مــن أجــل الدفــع بعجلــة التنميــة إلــى

المرحلــة الحساســة.

األمــام.
ال شــك أنــه كان للجائحــة أثــر عميــق علــى الســير العــادي للمؤسســة ووقــع إيجابــي علــى عالقــة
المؤسســة بمرتفقيها ،حيث أســهمت هاته األزمة الصحية في إعادة النظر في فلســفة اشــتغالها
وفــي تحفيزهــا علــى اعتمــاد نظــم جديــدة فــي التدبيــر والتنظيــم تجمــع مــا بيــن المرونــة والتفاعــل
وقابليــة التحــول ،وفــي تطويــر وابتــكار أســاليب حديثــة لتســهيل وتحســين جــودة الخدمــات المقدمــة
كتلــك المتعلقــة بتســريع ورش الرقمنــة.
كمــا أن تبنــي خطــة اســتمرار العمــل وكــذا خطــة االقــاع ســاعد الوكالــة الحضريــة لطنجة علــى التجاوز
النســبي للتبعــات الســلبية لفيــروس كوفيــد  19مــن خــال االســتمرار في جميع المهــام الموكولة لها
في أحســن الظــروف الممكنة.
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خــال اجتمــاع المجلــس اإلداري للوكالــة الحضريــة لطنجة في دورته التاســعة عشــرة المنعقد بتاريخ
 29مــارس  ،2019تمــت المصادقــة باإلجمــاع علــى توصية واحــدة وهي كالتالي :

مـــوضـــوع الـــتـــوصـــيــــة

إعفــاء مديريــة األمــاك المخزنيــة مــن األتعــاب المترتبــة
عــن الخدمــات المــؤدى عنهــا لفائــدة الوكالــة الحضريــة
لطنجــة فــي إطــار دراســة ملفــات طلبــات الرخــص
المتعلقــة بعمليــات البنــاء والتجــزيء والتقســيم.

اإلجــــراءات الـــمـــتـــخـــذة

تــم تنفيــذ مضمــون التوصيــة المصــادق عليهــا ابتــداء مــن
 01أبريــل2019
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تمكنــت الوكالــة الحضريــة لطنجــة مــن الحفاظ،

 -المساهمة في الحد من الفوارق االجتماعية

إن لــم يكــن الرفــع ،مــن وتيــرة عملهــا بنفــس

والتفاوتــات المجاليــة وتحســين فضــاء عيــش

المثابــرة وروح االبتــكار واالنفتــاح الدائــم

الســاكنة وجعــل العنصــر البشــري محــور

علــى جميــع فرقائهــا والتشــاور والتنســيق

التنميــة وتحفيــز االقتصــاد لفائــدة التشــغيل؛

المنتظميــن معهــم ،معتمــدة فــي ذلــك علــى

 -االنخــراط فــي عمليــة االبتــكار واإلبــداع مــن

توخــي ســبل اليســر والمرونــة فــي جميــع

خــال اعتمــاد مؤشــرات وأنظمــة جديــدة

مجــاالت تدخلهــا.

للتقييــم واإلبــاغ؛

غيــر أنــه وبالنظــر إلــى التزامــات المغــرب فيمــا

 -إنشــاء برامــج أفقيــة اســتراتيجية ســتعمل

يخــص تطبيــق المعاييــر الدوليــة وجــداول

علــى وضــع مشــاريع حضريــة وقرويــة مهيكلــة

األعمــال الجديــدة والســيما أهــداف التنميــة

ومتكاملــة ومندمجــة وقابلــة للتنفيــذ ورهــن

األعمــال

إشــارة مختلــف المتدخليــن ،وذلــك بالنظــر إلــى

المســتدامة

وتوجهــات

جــدول

الحضــري الجديــد ،فــإن هــذه الوكالــة كمثيالتهــا

خصوصيــات ومتطلبــات المجــاالت؛

مــن الــوكاالت الحضريــة عازمــة علــى مضاعفــة

 -العمــل علــى إعــداد دراســات للتخطيــط

الجهــود فــي ســبيل:

والتهيئــة المجاليــة قابلــة للتطبيــق علــى أرض

 -ترســيخ دورهــا كقطــب خبــرة محلــي وجهــوي

الواقــع وآخــذة لمبــدأ التنميــة المســتدامة

فــي ميدانــي التخطيــط والتدبيــر المجالــي

بعيــن االعتبــار؛

وكفاعــل رئيســي فــي التنميــة المحليــة؛

 -تحفيــز الفرقــاء المعنييــن مــن أجــل تطبيــق

 -مواجهــة التحديــات المجاليــة المختلفــة

مقتضيــات وثائــق التعميــر؛

ومواكبــة اإلصالحــات الهيكليــة الراميــة إلــى

 -التدخــل فــي إطــار مقاربــة تشــاركية وتعاقديــة

اإلســراع بتنفيــذ مشــاريع الجهويــة المتقدمــة

تؤمــن إنجــاز البنيــات التحتية وتجهيــزات القرب

مندمجــة

داخــل األحيــاء الهشــة وناقصــة التجهيــز التــي

والالتمركــز وكــذا النمــوذج التنمــوي الجديــد؛

اســتفادت مــن دراســات إعــادة الهيكلــة بغيــة

 -المســاهمة فــي التقائيــة االســتراتيجيات

االرتقــاء بالمشــهد المعمــاري للمجــال.

القطاعيــة والسياســات العموميــة وتكريــس

وبالرغــم مــن كل العراقيــل والعوائق والعقبات

الحكامــة الجيــدة فــي التدبيــر العمومــي وتعزيــز

التــي تعتــري مســارها ،فــإن الوكالــة الحضريــة

دور المجــاالت الترابيــة؛

لطنجــة أكثــر عزمــا اليــوم علــى ترصيــد وتوطيــد

 -دعــم االســتثمار وتحســين منــاخ األعمــال فــي

المكتســبات وتقويــم االختــاالت التــي أبانــت

إطــار مــن الشــفافية والقــرب وجــودة الخدمات

عنهــا التجربــة خــال  25ســنة مضــت ،ومواصلــة

والحكامــة الجيــدة والســرعة مــع الســهر علــى

العمــل بصــدق وحســن نيــة وبــذل المزيــد مــن

تطبيــق القوانيــن واألنظمــة ذات الصلــة؛

الجهــود والمبــادرات اإليجابيــة مــن أجــل الرفــع

لصياغــة

سياســات

عموميــة
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مــن وتيــرة عملهــا وتحســين جــودة ومردوديــة

وااللتــزام واالنســجام والتعبئــة واليقظــة

خدماتهــا فــي إطــار انفتاحهــا المعهــود علــى

والتميــز بــروح المســؤولية والعمــل الجــاد،

المواطنيــن وجميــع فرقائهــا ،واالســتجابة

والتحلــي بــروح الوطنيــة الصادقــة والمواطنــة

الدائمــة للمتطلبــات اآلنيــة والمســتقبلية

المســؤولة واســتحضار المصلحــة العليــا

لمحيطهــا المجالــي واالقتصــادي واالجتماعــي

وااليمــان فــي مســتقبل أفضــل .كل هــذا

مواكبــة لــأوراش الكبــرى للتهيئــة والتنميــة

تماشــيا مــع تعليمــات صاحــب الجاللــة الملــك

بهــذه الجهــة.

محمــد الســادس نصــره هللا وأيــده.

إال أن رفــع التحديــات وتحقيــق التطلعــات

ومــن هــذا المنطلــق ،تصبــو الوكالــة الحضريــة

واألهــداف المتوخــاة وتصحيــح االختــاالت

لطنجــة إلــى تحقيــق مزيــد مــن النجاحــات

ومعالجــة المشــاكل يقتضــي انخــراط جميــع

معتمــدة علــى دعــم وتشــجيع الــوزارة الوصيــة

الفرقــاء المحلييــن وتظافــر وتكامــل جهودهــم،

وكل فرقائهــا المحلييــن والجهوييــن.

إضافــة إلــى ضــرورة التخطيــط والتنســيق بيــن
مختلــف المؤسســات والفاعليــن والترفــع
عــن الخالفــات والعمــل فــي إطــار مــن الثقــة
والشــفافية والمصداقية والتعــاون والتضامن

