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 المملكة المغربية 
 وزارة الداخليـــــــة

 البيضــــــاء الوكالــــة الحضــرية للدار
 

 

 

 صحفي بالغ

 

 جديدا تنظيميا هيكال تعتمد الحضرية للدار البيضاء الوكالة

 

 
 

 إلى الهادفة العمومية السياسات إطار في

 المواطن جعل و المواطنين من االدارة تقريب

 اإلداري المستوى على االهتمام محور المغربي

 قامت الخدمات، جودة تحسين إلى باإلضافة

 باعتماد البيضاء للدار الحضرية الوكالة

مزيد من تحقيق  تتوخى جديدة تنظيمية هيكلة

 االدارية مكوناتهااالنسجام بين مختلف 

تجميع  إلى باإلضافة وفعالية أكثر في األداء،

 و المهام تحديد و متجانس للوظائف

 عبر الالمركزية سياسة مواكبة و ياتالمسؤول

 الترابي التدخل مجال داخل ملحقات 6 خلق

 .الحضرية للدار البيضاء للوكالة
 

الجديد  العمرانيالسياق  أن فيه الشك مما

الذي تعمل فيه الوكالة الحضرية للدار 

البيضاء جعل من الضروري تعديل تنظيمها 

 فمنذ االنخراط لمواجهة التحديات الجديدة.

للوكالة الحضرية للدار البيضاء في  الفعلي
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الحضرية كإعادة تأهيل  التهيئةعمليات 

إعادة إسكان قاطني  برامج و المدينة القديمة

معالجة البنايات اآليلة  برامج و دور الصفيح

 إعادة هيكلة األحياء ناقصة التجهيز و للسقوط

مساهمتها في المشاريع الحضرية  إلى باإلضافة

 هيكلة تبنيصبح من الضروري أ ٬الكبرى 

 السياق مع تتالءم و تستجيب جديدة تنظيمية

 .الجديد

 

 المديريتينب يحتفظ الهيكلة الجديدة إطار في

األولى متخصصة في التخطيط و  (السابقتين

التدبير الحضريين و الثانية في التهيئة 

 المدير العامل تؤازران اللتان ،)الحضرية

 مع الحضرية الةالوك شؤون تسيير في العام

 الجديدة الهيكلية العناصر من مجموعة خلق

التخطيط و التدبير مديرية  تعززت بحيث

 التخطيط شعبة  شعبتين تضم التي( الحضريين

 خاص بقسم) الحضري التدبير الحضري وشعبة

  .بالتراث

 

 في القسم لهذا الموكولة المهمة تتجلى و

 أجل من الالزمة والتدابير  اإلجراءات اقتراح

 المعماري التراث على المحافظة و تثمين

 الدار مدينة به تزخر الذي الغني التاريخي

 . البيضاء

 الحضرية الوكالة تنجز ٬الصدد هذا في و 

 خارطة وضع إلى تهدف دراسة البيضاء للدار

 الدار تراث وتثمين لحماية استراتيجية

 و .-بليوط  سيدي مقاطعة  -الكبرى البيضاء

 بتتبع بالتراث المكلف الجديد القسم يقوم

 مختلف مع تشاوري إطار في الدراسة هذه

 إنجازعلى  الحرص مع المعنيين الشركاء
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 الدار من أخرى مناطق تهم مماثلة دراسات

 .الكبرى البيضاء

 

 المجال داخلملحقات  6 خلق أيضا تم كما

 شعبة إشراف تحت ، الحضرية الترابي للوكالة

 الواسع الترابي جالللم نظرا الحضري التدبير

 و تفعيال الكبرى البيضاء الدار لمدينة

 و مردودية من الرفعكذلك  و القرب لسياسة

 ملفات دراسة مجال في المقدمة الخدمات جودة

 و التجزئة و التقسيم و البناء مشاريع

  .السكنية المجموعات

 ملحقة رئيس ملحقة كل شؤون بتدبير و سيقوم

 مختلف توفير على صالحر مع ٬قسم رئيس بمرتبة

 معماريين مهندسين من الالزمة المتخصصة األطر

 تقنيين. و
 

 :التالي النحو على الملحقات هذه تتوزع و

 ملحقات 3: البيضاء الدار عمالة 

 الدار مقاطعات عماالت تخص ملحقة -

 الحي و الشق عين و أنفا البيضاء

 الحسني؛

 السبع عين مقاطعات عمالتي تهم ملحقة-   

 ؛ البرنوصي سيدي و المحمدي الحي و

 ـ الفداء مقاطعات عماالت تشمل ملحقة   -

 بن٬عثمان سيدي ـ رشيد موالي ٬السلطان مرس

  مسيك

 ؛ المشور باشوية و

 واحدة تشمل ملحقة:  المحمدية عمالة 

 المنصورية جماعة و المحمدية عمالة تراب

 ؛ سليمان بن إلقليم التابعة

 تراب تهم  واحدة ملحقة:  النواصر إقليم 

 ؛ النواصر إقليم
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 إقليم تهم واحدة ملحقة:  مديونة إقليم 

 .مديونة

 

 فإنه٬ الحضرية التهيئة مديرية يخص فيما

 الحضرية التهيئة عمليات إنجاز إليها أوكل

 ٬القديم الحضريللنسيج  األولوية إعطاء مع

 إعادة و التجديد برامج تتبع و إعداد خاصة

المديرية  ذهه تضم و ن.يالحضري الهيكلة

 وشعبة والبرمجة الدراسات شعبة: شعبتين

  .الحضري التجديد و التهيئة أعمال
 

مزيدا  ستضفي الجديدة الهيكلة هذه نأ محالة ال

 الوكالة أداء على الفعالية و المرونة من

 خدمة توفير أجل من اختصاصاتهاو  الحضرية

 يعزز أن شأنه مما من ٬ عالية جودة ذات عمومية

حاضرة الدار البيضاء  جعلإلى  الرامية الجهود

 مختلف في مواجهة التحديات  على قادرة الكبرى

 ة متميز مكانة تبوء و العمرانية الميادين

 السامية للتوجيهاتوفقا  العالمي الصعيد على

 هللا. نصره السادس محمد الملك الجاللة لصاحب
 
 


