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وفقا ألحكام قانون إنشائها، انعقدت الدورة الثامنة عشرة ملجلس إدارة الوكالة الحضرية بسطات يوم 

املفتش العام لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير  واإلسكان  السيد برئاسة 2022أبريل  14الخميس 

رؤساء الغرف املهنية وممثلي و  الجماعات الترابيةسطات ورؤساء  عامل إقليموفي حضور  وسياسة املدينة

 الخارجية للوزارات ووسائل اإلعالم. املصالح

 وباء شهدت العالم دول  جميع مثل مثلها بالدنا أن إلىاملفتش العام  السيد أشار االفتتاحية خالل كلمته

 حبصا وتبصر حكمة وبفضل ،ينالعاملي املالي والنظام االقتصاد على أثر الذي( 19 كوفيد) كورونا فيروس

 الالزمة اإلجراءات واتخذت الوباء تفاقم مواجهة بالدنا استطاعت هللا، نصره السادس، محمد امللك الجاللة

 خالل من االقتصادية، الديناميكية على قائمة جديدة استراتيجية في ودمجها االقتصادي الركود ملواجهة

 وتدهور  19آثار كوفيد  من للتخفيف خاص صندوق  بإنشاء وأيضا االقتصادي، خطة لالنتعاش رسم

 والقدرة الوظائف على والحفاظ املتضررة، واملتوسطة الصغيرة املشاريع ودعم االقتصادية، األنشطة

  لألسر، الشرائية
 
 وتمويل اإلنتاجية ودعم األنشطة تعزيزل لالستثمار صندوق محمد السادس إنشاء وأخيرا

 .االستثمارية مختلف املشاريع

 لتسريع جديدة مرحلة اطالق على أصر وأيده هللا حفظه امللك جاللة أنعام املفتش الالسيد  وأضاف

يتطلب  نموذج وهو الجديد النموذج التنموي  تبني خالل من االجتماعي املشروع وترسيخ االقتصادي االنطالق

 .املغربية الدولة ومهارات طاقات كل مساهمة تتطلب والتي الوطنية عالياتمشتركة لكافة الف مسؤولية

 فإن بالدنا، بها تمر التي الهامة التنموية التحوالت هذه خضم في أنه إلىاملفتش العام  السيد أشار كما

 بصياغة ،2026-2021 برنامج عملها خالل من التزمت هللا، نصره السادس، محمد امللك جاللة حكومة

 التي التنمية من تدامومس متقدم مستوى  تحقيق أجل من إلعداد التراب الوطني والتعمير فعالة سياسات

 الكبرى، املشاريع ودعم ، االستثمار جذب خالل من العالمي، املستوى  على املتقدمة املراتب في بلدنا ستضع

 سياسات وضع خالل، أيضا، ومن الجديد التنموي  والنموذج املتقدمة الجهوية لشروط الفعال والتنفيذ

 .املحلية للتنمية مجوبرا خطط ووضع املحلي املستوى  على استشرافية عامة

 املجال الترابي، تنمية مشاكل بمعالجة 2021-2019 الفترة خالل لسطات الحضرية الوكالة نشاط تميز

 التنمية تحقيق بهدف البشرية املوارد في واالستثمار املحلي املستوى  على للتنمية املالئمة الظروف وتهيئة

 وباء آثار للتخفبف من التي بذلت الجهود إغفال ون د هذا كل ، فيها واملشاركة سطات إلقليم املتكاملة

 (.19 كوفيد) كورونا فيروس



 

 

 

 ة الوكالة الحضرية لسطات برسم سنواتوقد خصصت الدورة لتقييم واملصادقة على حصيلة أنشط

 كالتالي: جاءت، والتي 2025-2023وللفترة  2022وبرنامج عملها لسنة  2021و 2020و 2019

 إنجاز حيث من جهودها بسطات الحضرية الوكالة واصلت الحضري، والتخطيط بالدراسات يتعلق ففيما

 التالي: النحو على تعميرية، تتوزع وثيقة 68 وتتبع

 ؛ 2020 تعميرية برسم سنة ائقوث 06 و 2019 وثيقة تعميرية برسم سنة 11 على املصادقة -

 ؛ 2020 عميريه سنةوثيقة ت 13 و 2019 وثيقة تعميريه كانت في طور املصادقة سنة 19 -

 ومداوالت البحث العلني مرحلة وثائق 7 اجتازت ، في حين2021 سنة وثائق تعميرية 3 على املصادقة -

 نسبة أتاحت هذه املجهودات من بلوغ وقد. تعميرية خالل هذه السنة وثائق 09 مت متابعة وتأطيرتكما  املجلس

 ٪.91 إلى بوثائق التعمير بإقليم سطات عامة تغطية

 ملفا،  5954 تمت دراسة ، 2021-2019 الثالثة سنوات نفس خاللوما فيما يتعلق بالتدبير الحضري، أ 

 وتتوزع كاآلتي: .املعالجة امللفات من٪ 77 بنسبة أي املوافق رأيبال ملفا 4585 منها حظي

 .٪ 75أي بنسبة  املوافق رأيال على 1717 منها حصل ،2019 برسم سنة املف 2293 -

 ٪. 76أي بنسبة  املوافق الرأي على 1236 حصل منها ،2020 برسم سنة املف 1634 -

 ٪. 80أي بنسبة  املوافق الرأي على 1632 حصل منها ،2021 برسم سنة املف 2027 -

 

  2021شكاية خالل سنة  40قامت الوكالة الحضرية، بمعالجة ، التأطير والتواصل والتعميموفي مجال 

وتسليم مذكرات املعلومات التعميرية   2020 و 2019 تيل سنشكاية خال 50و 77 مقابل معالجة

باإلضافة إلى تأطير الجوانب القانونية والعقارية مللفات التدبير الحضري. وإلى جانب معالجة الشكايات 

التي تتوصل بها مباشرة، فقد انخرطت مصالح هذه الوكالة في تدبير وتتبع الشكايات االلكترونية الخاصة 

شكاية برسم سنة  26، حيث توصلت من خاللها ب ¨CHIKAYA.MA¨ة الوطنية للشكاياتعبر البواب

 .%100اإلجابة عليها بنسبة  تتم و  2020و  2019خالل سنتي  21و  10، مقابل 2021

 بإقليم سطات 2021مذكرة معلومات تعميرية خالل سنة  372تم تسليم ما مجموعه ومن جانب آخر، 

 .2020برسم سنة  287و 2019ميرية خالل سنة معلومات تع مذكرة 367مقابل

 



 

 

 وانتشار بظهور  أساس ي بشكل 2021-2019 فترة فقد تميزت ، واملالية اإلدارية أما بخصوص الشؤون 

 من طرف الوكالة الحضرية للدعم من اتخاذ التدابير الالزمة األمر  كورونا، مع ما استلزمه فيروس وباء

  اتخاذها تم والتي والوقاية
 
 السادس محمد امللك الجاللة لصاحب السامية امللكية للتوجيهات تطبيقا

 .اآلفة هذه في مواجهة املغاربة املواطنين صحة وحماية تعزيز إلى تهدف نصره هللا والتي

 استمرارية ضمان بضرورة املتعلقة تلك لسطات الحضرية الوكالة اتخذتها التي اإلجراءات بين من

املتعلقة  اإلجراءات من حزمة تطبيق خالل من ولشركائها املحليين الخدمات التي تقدمها للمواطنين

لتخفيف من أعباء ا أجل من بعد عن واالتصال اإللكترونية ودعم اإلدارة بالتدبير الالمادي للمساطر

  . االستثمار وثيرةو تسريع الحضرية  الوكالة تنقل املرتفقين إلى

ا 2020 و 2019 اميلع الحضرية للوكالة العامة امليزانية وشهدت    انخفاض 
 
 التوالي على 2018 بعام مقارنة

ا 2021 لسنة العامة امليزانية عرفت كما ،٪ 21 و٪ 10 بنحو  بنحو 2020 بمثيلتها لسنة مقارنة انخفاض 

 األزمة ونفقات التجهيز بسبب التسيير نفقات صلتق إلى االنخفاضات هذه وتعود أسباب٪. 10

 .كورونا فيروس أزمة خالل دنابال  بها مرت التي االقتصادية

 2020و 2019تميزت سنوات  اإلدارة واالرتقاء بنوعية الخدمات وفي الجانب املتعلق بتحديث وعصرنة 

 ISOو للجودة 2015 نسخة ISO 9001 شهادتي على والحصول  متكامل جودة نظام إنشاءب 2021و

 2021 و 2020 فياته الشهادات تم تجديد هو  ، 2019 ديسمبر في وذلك للبيئة، 2015 نسخة 14001

 لعملية االفتحاص والتتبع الذي أجري من طرف مكتب افتحاص دولي. بعد االجتياز بنجاح

عشر باملصادقة  الثامنةوأخيرا، توجت أشغال املجلس اإلداري للوكالة الحضرية املنعقد في دورته 

 :باإلجماع على 

 .2021 و 2020و  2019التقارير األدبية واملالية لسنوات  -

 .2025-2023و  2022برامج عمل سنة  -

 .2022مشروع ميزانية  -

 .التوصيات التي تم اقتراحها -

 


