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 صحفي بالغ
 

 - الدار البيضاءة للدار البيضاء بمقر والية جهة اجتماع المجلس اإلداري للوكالة الحضري 2017 مارس 22 انعقد بتاريخ

كافة أعضاء بحضور و ،الداخلية وزير لدى المنتدب الوزير الضريس الشرقي سطات تحت الرئاسة الفعلية  للسيد

 .المجلس

و مناقشة 2016 برسم سنة أهم األنشطة التي أنجزتها الوكالة الحضرية للدار البيضاء  لعرضهذا االجتماع خصص  وقد 

 .2019 -2017و خطة العمل لفترة  2017 مشروع ميزانية 

 

 ركز حيث  ، 2016 سنة يميز ما أهم إلى ،في العرض الذي ألقاه  السيد العامل، المدير العام للوكالة الحضرية تطرق قد و

 :يلي ما على

 

I. الحضريان التدبير و التخطيط 
 الحضري التخطيط .1

  
حيث بتصاميم التهيئة الذي يشمله المخطط التوجيهي للتهيئة الحضرية تراب المواصلة تغطية الوكالة الحضرية بقامت  

  .و ساري المفعول للتهيئة ملزم تصميم 30وصل عددها إلى 

 

  : التهيئة متصامي- 

 النواصر، إقليم المحمدية، عمالة ، البيضاء الدار عمالة) العمرانية للتهيئة التوجيهي بالمخطط  المغطى المجال في% 80

 بنسليمان إقليم ـ المنصورية جماعة ، مديونة إقليم

 جماعة الدار البيضاء في  96%

 

 : القطاعية  التهيئة متصامي - 

 إطار في أخرى صفقات إبرام تم كما. عزوز والد لجماعة القطاعي التهيئة تصميم على بالمصادقة 2016 سنة تميزت

  .القطاعية التهيئة تصاميم دراسات إلعداد مختصة دراسات مكاتب مع العروض طلبات

 

 الحضري التدبير .2
 البناء والتجزئة،عمال بمقتضيات ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم رخص  و الحضري التدبير مجال في

دراسة طلبات ترخيص المشاريع الكبرى و الصغرى في إطار اللجن ،  2016واصلت الوكالة الحضرية خالل سنة 

  .بالشبابيك الموحدة بالجماعات ، و كذا لجن التعمير بالعماالت و األقاليم حدثةالم

 

 ٬ 2016سنة  مشروع موافق عليه خالل 1212هكتارا من أصل  1.170مشروع على مساحة  722  : قطاع السكن -

 .درهم( 250.000للسكن االجتماعي ) مخصصة وحدة  20.000 منها ،وحدة سكنية  69.400بمنتوج سكني يصل إلى 

) يتولى القطاع الخاص مرفق  300بالرأي الموافق على  الوكالة الحضريةأشرت : الخاصة و العمومية المرافق -

 منها(. % 71إنجاز 

سياحي  مشروع 12وحدة صناعية و 117على بالرأي الموافق الوكالة الحضرية أشرت  : االقتصادية األنشطة - 

  وعلى مشاريع مخصصة للتجارة والخدمات والمكاتب.

 

II. الكبرى المشاريع 
 المدينة)القطب الحضري آلنفا ـ المسرح الكبيرـ  الكبرى الحضرية المشاريع تتبع في في الحضرية الوكالة ساهمت

 الجسر المعلق عند مدخل الدار البيضاء ـ النفق تحت أرضي "الموحدين".... (. - لزناتة الجديدة
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III. الحضري التأهيل برامج 

 
  برامج إعادة إسكان قاطني دور الصفيح .1

 

 :البرنامـــــــــج الجهـــــــــــوي- 
على النحو  2016البرنامج الجهوي إلعادة إسكان قاطني دور الصفيح بالدار البيضاء الكبرى خالل سنة تتوزع حصيلة 

 التالي :

 

 9  إلعادة موجهة مجهزة بقعة 13.378 خلق من مكنت هكتار 374تمتد على مساحة  تسلمها تم و مرخصةعمليات 

 . أسرة 26.756 إسكان

 03  الترخيص طور فيعمليات. 

 01  "98بلغت نسبة تقدم األشغال بها  ,السكن إدماج و العمران تشرف على إنجازها عملية واحدة "الرياض % . 

 01  شقة 2.164عملية واحدة إلعادة اإلسكان تضم. 

 

 .أسرة 11.763 البرنامج هذا إطار في إسكانها إعادة تمت التي األسر عدد حاليا يبلغ

 

أشغال التجهيز بالشطر األول و  انتهتعلى إنجازها الوكالة الحضرية فقد أما بخصوص عملية النصر التي تشرف 

 من الثاني و األول الشطر سيمكن .هكتارا( 93هكتار والشروع في أشغال  الشطر الثالث ) 175الثاني على مساحة 

  .  %83 بنسبة أسرة، 7608 إسكان إعادة

 

 :التكميلي البرنامج - 
 ألف أسرة : 12إلعادة إسكان عمليات  9يشمل هذا البرنامج  

  بالد الصلب وأوالد عزوز»أسرة بعمليتي   2315تمت إعادة إسكان» ، 

 6  عمليات في طور األشغال. 

  توسعة ( . 1عملية واحدة في طور الترخيص )الفتح 

 

 برنامج معالجة البنايات اآليلة للسقوط  .2
 %.34الئق، أي بنسبة  أسرة من سكن 3100أسرة استفادت منها  9250يهم هذا البرنامج 

 

 برنامج إعادة هيكلة األحياء ناقصة التجهيز  .3
حي  14حيا، تمت إعادة هيكلة  90أسرة عن طريق إعادة هيكلة  94.899يهدف هذا البرنامج إلى تحسين إطار عيش 

 .2016منها خالل سنة 

 

IV.  الثانيالبرنامج  : للـدار البيضـاء ـةمـديـقـالإعــادة تـأهـيـل الـمـديـنـة 

  
هذه الذي تميز خالل ، إلعادة تأهيل المديـنة الـقديمة (2018ـ2014) البرنامج الثانيالوكالة الحضرية إنجاز واصلت 

 ''دار النسيج''و  ''يوليوز 9''لمشاريع مهيكلة للقرب كالمركز الصحي صاحب الجاللة نصره هللا وأيده سنة بتدشينال

 .  ''التدغي''وللمعبد اليهودي  ''سيدي عالل القرواني''إلنعاش الصناعة التقليدية و كذا الزيارة التي قام بها جاللته لضريح 

 

 االتفاقية موضوع البيضاء، للدار القديمة المدينة تأهيل إلعادة الثاني البرنامج إطار في المندرجة  المشاريع هذه تتوخى و

 مجال في القديمة المدينة ساكنة لحاجيات االستجابة ,2014  أبريل فاتح يوم هللا نصره الملك جاللة يدي بين الموقعة

 .التقليدية الصناعة مكانة وتقوية والتاريخية الدينية الصبغة ذات البنايات وتأهيل للقرب العمومية المرافق
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V. الحضرية التهيئة العقار و 
 

تهدف من خاللها تعزيز الحركة العمرانية عن طريق  عملياتعدة األشغال ب الدراسات و إنجازالوكالة الحضرية  واصلت

تشرف على إنجازها الوكالة ومن بين أهم العمليات التي  .وثائق التعميرإحداث أقطاب مندمجة تتوافق مع توجهات 

هكتار،  175ى مساحة علمنها التي  انتهت أشغال التجهيز بالشطر األول و الثاني « عملية النصر»نخص بالذكرالحضرية 

 .هكتارا( 93مع الشروع في أشغال  الشطر الثالث )

 : عمليات إلى باإلضافة هذا

 للنواصر الحضري القطب-

 توسعة ''النصر  - '' 

  ''النور-'' 

 '' لينكولن ''فندق تأهيل و تجديد مشروع كذلك و

VI. اإلعالميات 

 هاموقع عبر تعميم المعلومة التعميرية ، 2016خالل سنة  واصلت الوكالة الحضرية،  للمعلومة الولوجمبدأ ب عمال

 المجاني و اآللي النشر إلى إضافة عليها المصادق التعمير وثائقب المتعلقة معلوماتال على الحصول يمكن حيث ،كترونيلاإل

  للتعريفة.األداء االلكتروني  بعد إلكترونيا موقعة عليها الحصول إمكانية مع ،(إخبارية) معلومات لورقة

للتشجيع صنف الخدمات اإلجرائية اإللكترونية “  امتياز“و قد كللت هذه الجهود بحصول الوكالة الحضرية  على جائزة 

 . 2016 دجنبر 21التي تمنحها وزارة الوظيفة العمومية و تحديث اإلدارة خالل دورتها العاشرة  المنعقدة بتاريخ 

VII. االجتماعية األنشطة 

السيما في مجال  فق ما ينص عليه قانونها األساسيو مهامها ،2016 سنة خالل االجتماعية األعمال جمعية واصلت

 عرف ، المصغرة القدم لكرة وطني دوري تنظيمب حيث تميزت هذه السنة ،والترفيهية و الرياضية  الصحية الخدمات

  به فاز إذ، الوطني الصعيد على الحضرية الوكاالت لمختلف ممثال فريقا 28 جمع و دةـاألصع مختلف مستوى على نجاحا

  . البيضاء للدار  الحضرية الوكالة فريق
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 للدار البيضاء الحضرية الوكالةحول مهام و اختصاصات  ورقة
 

 لوصاية وتخضع المالي واالستقالل االعتبارية بالشخصية تتمتع عامة مؤسسة البيضاء للدار الحضرية الوكالة تعتبر

أكتوبر  9 ) 1405 من محرم 13بتاريخ  1.84.188رقم  شريف المعتبر بمثابة قانونال للظهير وفقا ، الداخلية وزير

 الدار لوالية والقروية الحضرية الجماعات مجموع في اختصاصاتها البيضاء للدار الحضرية الوكالة تمارس و(  1984

 . الكبرى البيضاء للدار الحضرية للتهيئة التوجيهي المخطط في الداخلة األخرى المناطق في وكذا الكبرى البيضاء

(  1984 أكتوبر 9)  1405 محرم من 13 بتاريخ 1.84.188 رقم قانون بمثابة المعتبر الشريف الظهير نص رفقته(

 .)البيضاء للدار الحضرية بالوكالة المتعلق
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 يالتدبير الحضر حول ورقة

، واصلت الوكالة الحضرية  ةالتجزئعمال بمقتضيات ضابط البناء العام المحدد لشكل و شروط تسليم رخص البناء و 

و الصغرى في إطار اللجن المختصة بالشبابيك الموحدة سة طلبات ترخيص المشاريع الكبرى ،  درا 2016خالل سنة 

مشروع  200قامت لجنة المشاريع الكبرى بدراسة ما يقارب  بالجماعات ، و كذا لجن التعمير بالعماالت و األقاليم حيث

 مشروعا بالنسبة للجنة دراسة المشاريع الصغرى . 600شهريا في حين يناهز هذا العدد 

 

و تعتمد الوكالة الحضرية في هذا السياق ، على العمل بالنظام المعلوماتي لتدبير و برمجة ملفات طلبات الرخص و اللجان 

 ''CASA-URBA''لدار البيضاء و بتنسيق مع قاعدة الخدمات االمختصة على مستوى الشباك الوحيد لجماعة 

 

، مشروعا 9.924حيث بلغت ما مجموعه ارتفاعا مهما  2016عرفت المشاريع المعروضة على مختلف اللجن خالل سنة 

 .%49مشروعا بالرأي الموافق أي ما يعادل  4.861حظي منها 

 

  : السكن قطاع1.

 مشروع موافق عليه خالل 1212أصل  هكتارا من 1.170مشروع على مساحة  722حظي قطاع السكن بـ 

 ي :ـالـتـالـموزعة كسكنية وحدة  69.392بمنتوج سكني يصل إلى   2016سنة 

 20.006  ( 250.000وحدة للسكن االجتماعي  )؛درهم 

 6.423  وحدة للسكن االقتصادي ؛ 

 6.030   ؛وعالي الجودة  من النوع المتوسط وحدة سكنية 

   35 سكنا قرويا ؛ 

   36.898  .وحدة سكنية بعد البناء الكلي للتجزئات المؤشر عليها بالرأي الموافق 
 

 المرافق العمومية و الخاصة : 2. 
 مرفق بمساحة سقفية إجمالية تصل إلى 300تم التأشير بالرأي الموافق على 

 منها.  % 71، يتولى القطاع الخاص إنجاز ما يفوق   ²م342.557 
 

 

 األنشطة االقتصادية3.
 الــصــنــاعــي الــقــطــاع 

 هكتارات 6بقعة صناعية بمساحة  30و ²م320.067وحدة صناعية بمساحة سقفية 117

 الخدمـــاتو الـتـجـاري القــطــاع 
مخصصة للخدمات ومحالت ² سقفية مساحة م97.552كمساحة سقفية مخصصة للتجارة  إضافة إلى  ²م 164.211

 “Show-room”العرض التجاري 

 للمكاتب مخصصة سقفية كمساحة 2م117.012

 الـسـيـاحـــي الــقــطــاع 
 هكتارا 13 تناهز إجمالية بمساحة عليه الموافقة تمت مشروعا 12
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 الحضري التأهيل حول ورقة
 

 بـرامـج إعـادة إسـكــان قــاطــني دور الـصـفــيـح 
 

 : الـبـرنـامــج الـجـهـــوي  -1
على  2016سنة  تتوزع حصيلة البرنامج الجهوي إلعادة إسكان قاطني دور الصفيح بالدار البيضاء الكبرى خالل

 النحو التالي :
 

 9  26.756 إسكان إلعادة موجهة مجهزة بقعة 13.378 خلق من مكنت هكتار 374تمتد على مساحة  مرخصةعمليات 

 . أسرة
 03  الترخيص طور فيعمليات. 

 01  "98بلغت نسبة تقدم األشغال بها  .السكن إدماج و العمران تشرف على إنجازها عملية واحدة "الرياض % . 

 01  شقة 2.164عملية واحدة إلعادة اإلسكان تضم. 
 

 .أسرة 11.763 البرنامج هذا إطار في إسكانها إعادة تمت التي األسر عدد حاليا يبلغ
 

 أشغال التجهيز بالشطر األول  انتهتأما بخصوص عملية النصر التي تشرف على إنجازها الوكالة الحضرية فقد 
 من الثاني و األول الشطر سيمكن .هكتارا( 93والشروع في أشغال  الشطر الثالث )هكتار  175و الثاني على مساحة 

  . %83 بنسبة أسرة، 7608 إسكان إعادة
                                          

 البرنامج التكميلي : -2
 ألف أسرة : 12عمليات إلعادة إسكان  9يشمل هذا البرنامج  

  بالد الصلب وأوالد عزوز»أسرة بعمليتي   2315تمت إعادة إسكان» ، 

 6  عمليات في طور األشغال. 

  توسعة ( 1عملية واحدة في طور الترخيص )الفتح . 

 

 للسقوط اآليلة البنايات معالجة برنامج 

 .%34أسرة من سكن الئق، أي بنسبة  3100أسرة استفادت منها  9250يهم هذا البرنامج 

 

  برنامج إعادة هيكلة األحياء ناقصة التجهيز 

حي  14حيا، تمت إعادة هيكلة  90أسرة عن طريق إعادة هيكلة  94.899يهدف هذا البرنامج إلى تحسين إطار عيش 

 .2016منها خالل سنة 
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 البرنامج الثاني :القديمة المدينة تأهيل إعادة حول ورقة

 
تنفيذا لالتفاقية التي تم توقيعها بين يدي صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا و أيده، واصلت الوكالة 

 .)البرنامج الثاني(إعادة تأهيل المدينة القديمة ، انجاز مشروع  2016الحضرية خالل سنة 

 
على تدشين المركز  2016دجنبر  16و قــد أشرف صاحب الجاللة محمد السادس نصره هللا بالمدينة القديمة يوم 

 إلنعاش الصناعة التقليدية.  ''دار النسيج''و  ''يوليوز 9 ''الصحي 

  . ''التدغي''وللمعبد اليهودي  ''سيدي عالل القرواني''كما قام جاللة الملك نصره هللا و أيده بزيارة لضريح 

 
 

 و يـمـكــن تقديم حــصــيــلــة هذا البرنامج كالتالي :
 

  تــحــســيــن ظـــروف الـعـيـش و الـسكــن عن طريق إعادة إسـكـان األسـر الـقـاطـنـة بالـبـنـايـات اآليـلـة

 :للسقــوط 

أسرة أخرى في طور اإلسكان ،  286أسرة  منها و   400أسرة معنية ، تمت إعادة إسكان   1040من مجموع 

 أسرة متبقية . 354إسكان في حين تباشر اللجنة المكلفة دراسة ملفات إعادة 
 

 : تــعــزيــز الـبـنـيــة الــتــحـتـيــة وصـيانــة الـــبــنـــايـــات 

 :  المبرمة  بين الوكالة الحضرية للدار البيضاء  لالتفاقيةتنفيذا  تنقيل و تقوية المحوالت الكهربائية

يل المحول كما انطلقت أشغال تنق“  السور الجديد”وشركة ليديك ، تم تنقيل المحول الكهربائي 
 .“ساحة وزان”الكهربائي 

 

 : )ستنطلق األشغال ابتداء من  تحسين جمالية الواجهات بالمحاور الرئيسية )الشطر الثاني

 .حيث تم دمجها مع أشغال إعادة تأهيل األحياء التجاريــــة 2017شهرمارس  
 

  تم ضم هذا الدليل  إلى تصميم تهيئة المدينة :إعداد دليل لتقنين أشغال ترميم و إصالح البنايات

 .القديمة الذي يوجد في طور المصادقة 
 

 ة للــقـــربإحداث مـــرافــــق عـــمــومـيــ  

 :  إنـــجــاز مــرافــق جـــديـــــدة 
 دارالمخزن و إعادة تهيئة بناية جماعية  حتفاظ بالملحقة اإلدارية بمشروعالملحقة اإلدارية : تم اال

 متواجدة كروض لألطفال استجابة للطلب المتزايد على هذا المرفق .
  : تقدم األشغال.  نسبة % من60دار الشباب ونادي نسوي درب القاضي 

  تم إعداد الدراسات الهندسية الضرورية في انتظار تسوية “ : بوسمارة”دار الشباب ونادي نسوي
 الوضعية العقارية للمشروع من طرف مديرية األمالك المخزنية .

  انتهاء أشغال البناء به وإشراف صاحب الجاللة محمد السادس نصره “ : يوليوز 9”المركز الصحي

 .2016دجنبر  16ه على تدشينه بتاريخ هللا و أيد

  تقدم األشغال نسبة % من40“ : أوبــرا”و الرياضي  االجتماعيالمركز. 

 الــتـــنــمــيــــة االقـــتـــصـــاديــــة 

  للشباب و النساء  وذوي االحتياجات الخاصــــة  االقتصاديو  االجتماعياإلدماج 
 إنـعـاش قطـاع الصناعــة التقليديـــة 
 )مــواصـلـة تـنـظـيـم الـمـنـاطـق الـتـجـاريـة )الـشـطـر الثاني 
 الــمــواكــبــة الــســيــاحــيـــة 
 

 الــتـنـمـيـة الــثــقــافــيــة و الــفــنــيــة 

 ارةـمـوسـب»ة ـة اإلداريـقـلحـة المـايـنـل بـيــأهت » 
 روضــعـون و الـنـفـاز دار الـجـإن 
 ادــــــــــــدار االتح”ل ـــيــأهـادة تــإع“ 



 

9 

 

 بـنايــات ذات قــيـمة معمــارية و تــاريــخـيــة 

  التدغي'' يالمعبد اليهودو  ''عالل القرواني سيدي''ضريح'' 

 ل البنايات ذات القيمة المعمارية و التراثيةـيـأهـت 
 توثيق تاريخ المدينة القديمة 
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 العقارية والعمليات الحضرية التهيئةحول  ورقة
 

الحركة العمرانية بالمجاالت الضاحوية  زإلى تعزيتباشر الوكالة الحضرية عمليات  للتهيئة الحضرية  تهدف من خاللها 
لمدينة الدار البيضاء عن طريق إحداث أقطاب ضاحوية مندمجة تتوفر على المواصفات المعمارية المطلوبة و تتوافق 

 :وتتجلىهذهالعملياتفينية و تصاميم التهيئة. مع توجهات مخطط توجيه التهيئة العمرا
 

 عـمـلـيـة الـقـطــب الـحـضــري للــنــواصــر 
 عــمـــلــيــة الــنــصـــر 
   عــمـــلــيــة الــنــصـــر تـــوســـعـــة 
 عــمــلــيــة بـــوســـكـــورة 
  عـــمـــلـــيـــة  الـــنـــــور 

 

 لــيــنــكــولـــن فــنــدق تهيئة وإعادة تــجــديــد مـشـروع •
 

 العقارية السوق حول دراسة 

تواصل الوكالة الحضرية للدار البيضاء إعداد دراسة للسوق العقارية بالدار البيضاء الكبرى وذلك  من أجل وضع 
 . نظام لجمع و تحليل المعطيات و إدراجها في إطار بنك المعلومات في أفق بلورتها داخل المرصد العقاري

 

 والخبرة التنقيب 

، في اجتماعات اللجن اإلدارية للتنقيب والخبرة ، تتعلق بتحديد  2016شاركت الوكالة  الحضرية  ، خالل سنة 

 قيمة العقارات المخصصة إلحداث المرافق العمومية وإلستقبال المشاريع اإلستثمارية. 
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 اإلعالمياتحول  ورقة
 
  الـــخـــدمـــاتتـــطـــــور قـــاعـــدة 

على وضع قاعدة معلوماتية من اجل تدبير طلبات  2016عملت الوكالة الحضرية للدار البيضاء خالل سنة 

ورقة المعلومات واألداء االلكتروني للتعريفة و الحصول على ورقة المعلومات التعميرية ، التي تعتبر إحدى 
 ه القاعدة إلى :الخدمات األكثر طلبا من طرف المستعملين . وتهدف هذ

 

 تبسيط الولوج للمعلومة .  •

 للحصول على ورقة المعلومات  التعميرية. «Dématérialisation»التجريد المادي الشمولي  •

 االنفتاح على اإلدارات العمومية.  •

 التدبير الحضري التي تمارسها الوكالة الحضرية تحسين جودة الخدمات و أنشطة •
 .على المستويين الداخلي و الخارجي  
 

 2016 بعض األرقام لسنة: الخدمات اإللكترونية  

 9000  بطاقة يوميا ، مما يبين  30بطاقة معلومات استداللية مجانية  تم تسليمها ، أي بمعدل

 مدىاالهتمام الذي تحظى به القاعدة من طرف المستعملين والمهنيين . 

 7214 2016تم تسليمها خالل سنة  تعميرية بطاقة  معلومات : 

 ألصحاب العقارات ، % 73

 للمهنيين .  % 27

 26   بطاقة يوميا. 50ساعة كمعدل الوقت لمنح ورقة المعلومات، بمعدل 
 

 مواصلة عملية التخزين اإللكتروني للوثائق 

بأرشفة ما يناهز  2016في إطار مواصلة التخزين اإللكتروني للوثائق، قامت الوكالة الحضرية خالل سنة 

 . 2015وثيقة خالل سنة  1.200.000وثيقة تخص التدبير الحضري ، علما أنها  أرشفت  910.000

 

 األعــمــال االجتماعية حول ورقة
 

عملها  ،2016 سنة خالل االجتماعية األعمال جمعية واصلت المنخرطين، للموظفين االجتماعية المواكبة إطار في

 تميزت و .والترفيهية و الرياضية الصحية عليه قانونها األساسي السيما في مجال الخدماتفق ما ينص و االجتماعي

 فريقا 28 جمع و األصعـدة مختلف مستوى على نجاحا عرف ، المصغرة القدم لكرة وطني دوري بتنظيم السنة هذه

 . البيضاء للدار  الحضرية الوكالة فريق  به فاز ،إذ الوطني الصعيد على الحضرية الوكاالت لمختلف ممثال
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