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إعداد التراب الوطني والتنمية املجالية
حصيلة 2017
االستشراف وتأطير املجاالت الترابية
 إنهاء دراستين استراتيجيتين :
• تقييم التصميم الوطني إلعداد التراب
• االستراتيجية الوطنية لتدبير العقار في املغرب

 تتبع الدراسات االستراتيجية :
• استشراف الشبكة الحضرية الوطنية
• التدبير املندمج للساحل املغربي
• واملجاالت و التضامن املجالي

مواكبة الجهات ودعم تنمية املجاالت
 إبرام  08اتفاقيات شراكة مع الجهات بهدف دعم ومواكبة الجهات في إنجاز التصاميم الجهوية إلعداد التراب
 استكمال تفعيل البرنامج الوظيفي ملشارعع التنمية القروية املتعاقد بشأنها برسم سنة  2017من خالل الشروع في تحويل مبلغ 130
مليون درهم لفائدة املشارعع التي سبق التعاقد بشأنها.
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اعداد التراب الوطني والتنمية املجالية
برنامج العمل لسنة 2018
دراسات االستشراف املجالي
 إعطاء االنطالقة لوضع مرجعية وطنية إلعداد التراب تهدف لتحديد األولويات والخيارات االستراتيجية لسياسة إعداد التراب الوطني التي
يجب أخذها بعين االعتبار عند إنجاز التصاميم الجهوية إلعداد التراب.
 االنتهاء من إعداد الدراسات االستراتيجية التالية وتعميم مضامينها:
• استشراف الشبكة الحضرية الوطنية ؛
• تقييم التصميم الوطني إلعداد التراب ؛
• برنامج التنمية املجالية املستدامة لألطلسين الكبير والصغير

مواكبة تنزيل الجهوية
 الدعم التقني للجهات من أجل إعداد التصاميم الجهوية إلعداد التراب
 إعداد البرنامج الوطني للتنمية املندمجة للمراكز الصاعدة
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التعمير
حصيلة سنة 2017
التغطية بوثائق التعمير (املصادقة على  140وثيقة)
 تتبع إنجاز  32مخطط لتوجيه التهيئة العمرانية
 املصادقة على  75تصميم تهيئة؛
 املصادقة على 20مخطط للتنمية وإحالة  40مشروع على األمانة العامة للحكومة
البدء في إعداد  80وثيقة تعميرية جديدة
مراجعة مناهج التخطيط الحضري املعتمدة واالستشراف املجالي
 مواكبة وتتبع املرحلة الثانية من الدراسة املتعلقة بمراجعة منظومة التخطيط الترابي
 تتبع ومواكبة الدراسة التي تشرف على إنجازها منظمة التعاون والتنمية االقتصادية OCDEحول موضوع "حكامة السياسات الترابية من
أجل تنمية مدمجة ومستدامة للفضاء املتربولي للدار البيضاء"
 االنتهاء من إعداد دالئل مرجعية حول :
• الكثافة واألشكال الحضرية
• برمجة املرافق العمومية والخاصة ذات النفع العام؛
• قواعد التعمير املستدام.
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التعمير
حصيلة سنة 2017
االستدامة والتحول الرقمي للمجاالت
 إعطاء االنطالقة للدراسة املتعلقة :
• بوضع نماذج استشرافية لتطور املجاالت الحضرية ملدينتي طنجة ومراكش في أفق 2050
• بتشجيع الزراعة الحضرية ملدن فاس ومكناس وأكادير وبني مالل
• بإعداد املخططات التوجيهية للتحويل الرقمي ملدن فاس ومراكش وأكادير
 تتبع ومواكبة الدراسة املتعلقة باألحياء البيئية (مراكش وطنجة) وإعطاء االنطالقة للدراسة املتعلقة باملدن البيئية (الداخلة وبنسليمان)؛

تقوية قدرات املجاالت على مجابهة األخطار الطبيعية
 إطالق الدراسات املتعلقة بإعداد خرائط القابلية للتعمير ألقاليم جتهي طنجة تطوان الحسيمة وفاس مكناس؛
 إبرام اتفاقية مع وزارة الداخلية إلعداد خرائط القابلية للتعمير على مستوى  20مجال حضري ( مكناس -توالل -وسالن ،إفران-أزرو،
بني مالل ،أزيالل ،القنيطرة -سيدي الطيبي-مهدية –عامر السفلية ،سيدي اسليمان ،مراكش الكبرى ،شيشاوة ،قلعة السراغنة،
اليوسفية ،الحوز ،تارودانت ،كلميم وسيدي إفني)
11

التعمير
برنامج العمل لسنة 2018
التغطية بوثائق التعمير
 املصادقة على 140وثيقة
 إعطاء االنطالقة إلعداد  110وثيقة تعميرية جديدة

مراجعة مناهج التخطيط الحضري املعتمدة واالستشراف املجالي
 مراجعة منظومة التخطيط الترابي ووضع قواعد فتح وتمويل التعمير
 إعداد أطلس التوسعات العمرانية للفترة املمتدة ما بين  1990و  2017يهم  25مدينة ؛

تقوية قدرة املجاالت
 إعطاء االنطالقة للدراسات املتعلقة بالبرنامج الوطني "املدن واألودية
 تتبع ومواكبة الدراسة املتعلقة بتشجيع الزراعة الحضريةبمدن فاس ومكناس وأكادير وبني مالل؛
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الهندسة املعمارية
حصيلة 2017
دعم وتأهيل العمارة بالعالم القروي
 التوقيع على خمس اتفاقيات بقيمة  60مليون درهم ملدة ثالث سنوات  2018/2020تتقاسمها مناصفة الوزارة واملجالس الجهوية
املعنية (جهة فاس -مكناس و بني مالل خنيفرة وسوس  -ماسة والداخلة وادي الذهب ودرعة – تافياللت)

تأهيل ورد االعتبار للتراث املعماري
 تتبع تغطية املدن العتيقة بتصاميم التهيئة ورد االعتبار في إطار تشاركي مع الوكاالت الحضرية املعنية
 إطالق الدراسة الخاصة بتثمين مشاهد املعابر السككية للمقطع الرابط بين مطار محمد الخامس والقنيطرة؛
متابعة إعداد املواثيق املعمارية واملشهدية في إطار اتفاقيات مع الوكاالت الحضرية)  31وثيقة في طور اإلنجاز(؛
االنتهاء من إعداد دليل معماري مرجعي يخص املؤسسات السجنية

مواكبة التكوين وممارسة مهنة املهندس املعماري
تتبع الدراسة املتعلقة بإعداد "استراتيجية التكوين في مجال الهندسة املعمارية في أفق 2030
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الهندسة املعمارية
برنامج العمل لسنة 2018
دعم وتأهيل العمارة بالعالم القروي
 مصاحبة وتتبع البرنامج الوطني للمساعدة التقنية والهندسية بالعالم القروي ،من خالل:
• تنفيذ تفعيل االتفاقيات املوقعة مع املجالس الجهوية الخمس
• توقيع اتفاقيات الشراكة مع املجالس الجهوية السبع املتبقية

تحسين الجودة املعمارية واالرتقاء باملناظر الحضرية
 استكمال إعداد ضابط عام للبناء متعلق بصيانة األمالك العقارية واملباني والجمالية وشروط الراحة العامة ؛
 االنتهاء من إعداد دليل معماري مرجعي يخص املؤسسات االستشفائية وآخر متعلق باملؤسسات التعليمية

 إعطاء اإلنطالقة لدراسة تهم "تقييم تصاميم التهيئة ورد االعتبار لألنسجة العتيقة".
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التأطير القانوني
حصيلة 2017
نصوص قانونية نشرت بالجريدة الرسمة
 مرسوم القاض ي بتغيير املرسوم املتعلق بمزاولة مهنة الهندسة املعمارية و إحداث هيئة املهندسين املعماريين الوطنية.
 مقرر مشترك الخاص بتحديد عدد املقاعد املخصصة لكل فئة من فئات املهندسين املعماريين داخل املجلس الوطني واملجالس الجهوية لهيئة
املهندسين املعماريين الوطنية.
نصوص قانونية في طور املصادقة و النشر
 إعداد مشروع القرار املشترك املحدد للخاصيات التقنية وقياسات مختلف الولوجيات العمرانية
 املراسيم الخاصة:
• بإعادة تنظيم املعهد الوطني للتهيئة والتعمير ؛
• بتحديد مسطرة إعداد التصميم الجهوي إلعداد التراب وتحيينه وتقييمه ؛
• بتغيير نطاق اختصاص الوكاالت الحضرية
إصدارات اخرى
 تطبيق معلوماتي وكتيب يضمان النصوص القانونية والدوريات املتعلقة بميدان البناء والتعمير ؛
 الدورية املشتركة مع وزارة الداخلية عدد  17.07تتعلق بتفعيل مقتضيات القانون رقم  66.12؛
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التأطير القانوني
برنامج العمل لسنة 2018
 إعداد مشروع قانون إعداد التراب الوطني ،مع إصدار املرسوم الخاص بإحداث اللجنة الوزارية إلعداد التراب؛
 املصادقة على تعديل املرسوم باملوافقة على ضابط البناء العام املحدد ألشكال وشروط دراسة وتسليم رخص التعمير ؛
 املصادقة على النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون  66-12املتعلق بمراقبة وزجر املخالفات في ميدان التعمير والبناء ؛
 املصادقة على مشروع مرسوم بتغيير نطاق اختصاص الوكاالت الحضرية.

 إحالة مشروع القانون املتعلق بوثائق التعمير على مصالح األمانة العامة للحكومة؛
 إيداع مشروع القانون الخاص بالتهيئة العقارية (التهيئة التشاورية والضم الحضري وحق األولوية) لدى مصالح األمانة العامة للحكومة؛
 إعداد مشروع قانون خاص برخص التعمير؛
 إعداد مشروع قانون خاص باملشارعع ذات النفع الوطني والجهوي؛
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تعزيز التواصل والتعاون والتكوين
حصيلة سنة 2017
التواصل والتعاون والشراكة
 اعتماد التطبيقات اإلدارية الخاصة بالتدبير الرقمي للمراسالت اإلدارية وبالشكايات االلكترونية؛
 مواكبة إعداد تقارير تلفزية حول املدن العتيقة باملغرب؛
 تتبع مراحل انجاز الحوار املجالي مع منظمة التعاون والتنمية االقتصادية الخاص
• باملجاالت املتربولية
• والعالقة بين النطاقات الحضرية والقروية
• وحكامة املؤشرات الترابية
 دعم القدرات لفائدة  51إطار ومسؤول بالوزارة حول التنمية الحضرية والجهوية املستدامة بتنسيق مع املعهد الكوري للتربية وفنون املعمار؛

التكوين
 إحداث النواة األولى للمدرسة الوطنية للهندسة املعمارية ألكادير ؛
 إحداث معهد التقنيين في التعمير والهندسة املعمارية والبناء لوجدة ملواكبة الدينامية الجهوية والرفع من العرض التكويني جهويا
 توفير عقارات لبناء مقرات املدارس الوطنية للهندسة املعمارية لوجدة ومراكش وتطوان؛
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تعزيز التواصل والتعاون التكوين
برنامج العمل لسنة 2018
تعزيز التواصل والتعاون والنظم املعلوماتية
 السهر على تنفيذ مضامين االتفاقيات املبرمة مع الطوغو ،فرنسا ،تشاد ،كوريا الجنوبية ،الهند ،تونس )...،؛
 املشاركة في امللتقى الدولي للحواضر  Forum urbain mondialبمليزيا من  07إلى  13فبراير 2018؛
 تنفيذ املخطط املديري للنظم املعلوماتية وتطوير التطبيقات والخدمات الرقمية الخاصة بالوزارة ؛
 تعزيز التواصل مع مختلف وسائل اإلعالم من أجل تثمين أنشطة وبرامج الوزارة

التكوين
 إعطاء االنطالقة لبناء مقر املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية لتطوان ؛
 إعداد الدراسات التقنية والهندسية ملقري مدرستي وجدة ومراكش ؛
 إحداث معهد التقنيين املتخصصين في التعمير والهندسة املعمارية والبناء للراشيدية
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تطوير الحكامة وتحديث اإلدارة وتدبير املوارد والعمل االجتماعي
حصيلة سنة 2017
تثمين الرأسمال البشري
 مواصلة تفعيل هيكلة مصالح الوزارة وتزويدها باملوارد البشرية  :توظيف  08أساتذة باحثين وفتح باب الترشيح لشغل ( 9أقسام 80 ،مصلحة)؛
 تعزيز أعداد مستخدمي الوكاالت الحضرية وذلك بتخصيص  85منصب مالي جديد للتوظيف
 تحيين الدليل املرجعي للوظائف والكفاءات وإنجاز  30دورة تكوينية

تطوير آليات الحكامة والتنظيم
 تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي لقانون املالية عبر هيكلة ميزانية القطاع حول  03برامج وإعداد مشروع نجاعة األداء
 اعتماد مبدأ التعاقد مع كافة الوحدات اإلدارية التابعة للوزارة (توقيع عقد برامج مع املتفشيات والوكاالت)

 مواكبة الوكاالت الحضرية باعتماد نظام الجودة :ل  25وكالة نالت شهادة الجودة ISO 9001 version 2008؛  04وكاالت في طور االستكمال

تحسين عالقة اإلدارة باملواطن
 تحسين جودةاالستقبال بالوكاالت الحضرية (احداث وحدات إدارية مكلفة)
التجزعئ)
 تبسيط اإلجراءات واملساطير ورقمنتها (نشر  100وثيقة تعميرية مصادق عليها بطريقة تفاعلية ،التدبير الالمادي مللفات طابات رخص البناء و
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تطوير الحكامة وتحديث اإلدارة وتدبير املوارد والعمل االجتماعي
برنامج العمل لسنة 2018
تثمين الرأسمال البشري
 تعزيز الطاقم اإلداري والبيداغوجي للمدارس الوطنية للهندسة املعمارية لفاس وتطوان ومراكش وأكادير وكذا معهد تكوين التقنيين بوجدة،
 املساهمة الفعالة في وضع النظام املعلوماتي املشترك لتدبير املوارد البشرية للوظيفة العمومية SICGRH-AP
 الشروع في تنزيل التدبير التوقعي للكفاءات عبر تفعيل الدليل املرجعي للوظائف والكفاءات REC

تطوير آليات الحكامة والتنظيم
 مالئمة الهياكل التنظيمية ل  11وكالة حضرية التي أحدثت سنة  2006و 2004قصد توحيدها
 مواكبة عشر وكاالت الحضرية لبناء مقراتها
 الشروع في وضع أسس نظام التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير على صعيد الوكاالت الحضرية؛
 دراسة إعادة تموقع الوكاالت الحضرية بشكل يؤهلها للعب دورها بشكل أفضل على صعيد كل جهة تماشيا مع متطلبات الجهوية املوسعة

تحسين عالقة اإلدارة باملواطن
 مواصلة تعميم التدبير الالمادي ونشر وثائق التعمير على االنترنت
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تنفيذ ميزانية  2017ومشروع ميزانية 2018
ميزانية القطاع برسم سنة 2018
الفصل
املوظفون
املعدات والنفقات املختلفة
االستثمار
املجموع

( قانون املالية لسنة )2017
امليزانية العامة
127 500 000
576 636 000
293 900 000
998 036 000

(مشروع قانون املالية لسنة  )2018مشروع قانون املالية لسنة 2018
 2017 /أي بزيادة
امليزانية العامة
%2
130 858 000
%5
607 000 000
%18
347 200 000
%8
1 085 058 000

البرمجة امليزانياتية لثالث سنوات  2020-2018حسب طبيعة النفقة
البرامج
إعداد التراب و دعم التنمية
الترابية
التعمير و الهندسة املعمارية
الدعم واملصالح املتعددة
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قانون املالية للسنة
2017

مشروع قانون املالية للسنة
2018

اإلسقاطات
2019

اإلسقاطات
2020

15 100 000

39 000 000

45 000 000

50 000 000

691 400 000
291 536 000

736 820 000
309 238 000

797 500 000
352 000 000

839 000 000
387 000 000

3

حصيلة سنة  2017وبرنامج عمل الوزارة برسم سنة 2018
الباب الثاني :اإلسكان وسياسة املدينة
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 .1املؤشرات األساسية لقطاع اإلسكان 2017-2016

أ -اإلسكان
2016

مبيعات اإلسمنت (مليون طن)

ضمان السكن :
فوكاريم
فوكالوج

المبلغ االجمالي بمليار الدرهم
عدد القروض
المبلغ االجمالي بمليار الدرهم

عدد القروض

جاري القروض العقارية(مليار.د(
التشغيل في قطاع البناء واألشغال
العمومية (بمليون منصب شغل)
االستثمارات األجنبية املباشرة في قطاع العقار (بمليار
الدرهم)

14,15

( 2017يناير-شتنبر)
10,07

2,01

2,44

12384

15096

1,35

1,44

5127

247,507
1,038
11,86

5371

255,218
إحداث  7000منصب
مابين الربع الثاني  2017والربع الثاني 2016

-
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 .2األنشطة االستراتيجية للقطاع العقاري

أ -اإلسكان
حصيلة 2017

برنامج التدخل في السكن الصفيحي



إعالن مدينتي القصر الكبير وسطات بدون صفيح بتحسين ظروف عيش حوالي  2354أسرة بكلفة إجمالية بلغت  302مليون درهما منها 46,6
مليون درهما كمساهمة للوزارة ليصل عدد املدن املعلنة  58من أصل ،وعدد األسر املستفيدة  258ألف؛

 3مدن أخرى جاهزة لإلعالن هي البروج وموالي يعقوب وتطوان.

برنامج التدخل في السكن املهدد باالنهيار
 التعاقد بشأن  10 783بناية في إطار  9اتفاقيات بكلفة إجمالية تصل إلى 780مليون درهما وبدعم من الوزارة بلغ  282مليون درهما ليصل مجموع
البنايات املستفيدة من البرامج  27.500من أصل  43.697املحصية.
برامج إنعاش السكن االجتماعي
 منتوج  250ألف درهما ومنتوج  140ألف درهما:
 تم إنجاز  42323وحدة في إطار االتفاقيات املبرمة (من أصل  358417مسكنا حصل على شهادة املطابقة منذ انطالق املشروع سنة ) 2010؛
 إبرام  84اتفاقية من أجل إنجاز 79 984وحدة (من أصل  1073اتفاقية تهم 1مليون و 622ألف وحدة منذ سنة .) 2010
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 .2األنشطة االستراتيجية للقطاع العقاري

أ -اإلسكان
حصيلة ( 2017تتمة)

استخراج الرسوم العقارية:

 تمت تسوية الوضعية العقارية ملا مجموعه  502عملية منذ سنة  2014واستصدار ما مجموعة 190538رسما عقاريا إلى متم  2016من أصل  318.929في
إطار مخطط خماس ي لتسوية الوضعية العقارية.

اقتراح تدابير لتشجيع إنتاج السكن:





اقتراح تعديل برنامج السكن االجتماعي  250ألف درهم على أساس نتائج الدراسات املنجزة في نطاق استراتيجيات تتعلق بسكن الفئات الهشة وسكن
الفئات املتوسطة األولى؛
اقتراحات جبائية من أجل تحسين أداء القطاع؛
إعداد مشروع خاص بتحسين ظروف السكن بالوسط القروي؛
مواصلة تأطير التعاونيات والجمعيات وتشجيعها.

تتبع مؤشرات القطاع عبر إصدارات:






السكنى في أرقام ”2013-2012 -2011؛
نتائج الدراسة املتعلقة بالبحث الوطني حول حظيرة السكن  2012؛
أهم املعطيات الخاصة بالقطاع في اإلحصاء العام للسكن والسكني  2014؛
الظرفية العقارية للنصف الثاني من  2016؛
أهم مؤشرات القطاع .
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 .2األنشطة االستراتيجية للقطاع العقاري

أ -اإلسكان

برنامج العمل لسنة 2018
في مجال تشجيع الولوج إلى السكن
 اقتراح تدابير من أجل تأطير السكن الذاتي مع تعهد وصيانة البناء القائم؛

 االنكباب على دراسة خاصة تتعلق بالتأمين في مجال السكن املخصص للكراء؛
 اقتراح تدابير جديدة إلنعاش سكن الفئات املعوزة والفئات املتوسطة والسكن القروي؛
 تتبع أنشطة الجمعيات والوداديات السكنية؛
 اقتراح إطار تعاوني وتشاركي للسكن.

في مجال تتبع القطاع وإنتاج املؤشرات
 إحداث مرصد وطني لتأطير واستشراف القطاع بشراكة مع املتدخلين في القطاع؛

في مجال العقار
 تعبئة العقار من أجل تقليص العجز السكني ومحاربة السكن غير الالئق وتنمية السكن االجتماعي
 مواصلة تسوية الوضعية العقارية للبرامج السكنية املنجزة من طرف الدولة
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 .2األنشطة االستراتيجية للقطاع العقاري

أ -اإلسكان

برنامج عمل ( 2018تتمة)

برنامج التدخل في السكن الصفيحي
 تأهيل ست ( )6مدن في أفق إعالنها مدن بدون صفيح :فاس ،ميسور ،عين عتيق ،سيدي يحيى زعير ،تارجيست ،طنجة؛
 متابعة التعاقد بشأن األسر غير املبرمجة والناتجة أساسا عن التوسعات العمرانية واألسر املركبة حسب التحيينات.

برنامج التدخل في السكن املهدد باالنهيار

 متابعة إنجاز البرامج املتعاقد بشأنها والتي تهم  27500بناية في إطار اإلحصاء املنجز من طرف وزارة الداخلية سنة 2012
( 43697بناية)؛
 التعاقد بشأن  50%من البنايات املهددة باالنهيار املتبقية غير متعاقد بشأنها (ما يقارب  8000بناية)؛

برامج إنعاش السكن االجتماعي
 تكثيف املنتوج السكني ( 250ألف و  140ألف درهم) عبر مواصلة إبرام االتفاقيات مع املنعشين العقاريين املعنيين.

عقد الدورة العادية للمجلس الوطني لإلسكان تزامنا مع اليوم العاملي لإلسكان "أكتوبر ."2018
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 .3النهوض بالجودة والسالمة واالستدامة

أ -اإلسكان
حصيلة 2017









تصنيف وترتيب  229مقاولة منها  72مقاولة جديدة لغاية  2017/10/23؛
وضع  40معيارا جديدا في مسطرة االعتماد من طرف اللجان التقنية للمعايرة التي ترأسها الوزارة؛
إسناد دراسة متعلقة بإعداد دليل أشغال الحفر في املجال الحضري؛
إعداد مشروع الخاصيات التقنية املتعلقة بالولوجيات املعمارية؛
املشاركة في مختلف أشغال التحالف الدولي للبناء والسكن ؛
املشاركة في تنظيم املعرض الدولي للسكن بالسنغال كضيف شرف للدورة الثانية ،من 10إلى  12أكتوبر 2017؛
املشاركة في اللجنة الدائمة للكودات العربية املوحدة للبناء التابعة لجامعة الدول العربية.

االنتهاء من إنجاز الدراسات التالية:






تحيين املواصفات العامة للهندسة املعمارية ((Devis Général d’Architecture؛
ضابط عام يتعلق بالعزل الصوتي في البنايات ؛
ضابط عام يتعلق بتركيب السخانات الشمسية في البنايات الجماعية .
إعداد دليل استعمال ضابط البناء املضاد للزالزل ( RPS 2000إصدار )2011؛
تحديد النسب التقنية وتقدير االحتياجات ملواد البناء في البنايات.
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 .3النهوض بالجودة والسالمة واالستدامة

أ -اإلسكان

برنامج العمل لسنة 2018







إعداد دراسة متعلقة بالضابط املغربي للبناء بالخرسانة املسلحة؛
إعداد مصنف الضوابط التقنية املتعلقة بالبناء؛
إعداد قاعدة املعطيات متعلقة بالتخفيف والتكيف مع التغيرات املناخية في مجال السكن؛
إعداد املشارعع القابلة للتمويل من قبل صناديق التمويل املناخي بشراكة مع األطراف املعنية؛
تنظيم ورشات عمل تحسيسية و تواصلية حول نظام تصنيف وترتيب مقاوالت البناء؛
تنظيم الدورة  17للمعرض الدولي للبناء.

إتمام الدراسات التالية :

 دليل استعمال ضابطة البناء املضاد للزالزل ( RPS 2000إصدار )2011؛
 دليل أشغال الحفر في املجال الحضري.
29

مجموعة التهيئة العمران
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أ -اإلسكان

مجموعة التهيئة العمران
حصيلة 2017
فتح األوراش :

وحدات التأهيل الحضري لحساب الدولة
وحدات في إطار املنتوج الجديد
وحدات في إطار الشراكة مع القطاع الخاص

110 000:
20 000:
5 500:

إنهاء األوراش التالية:

وحدات التأهيل الحضري لحساب الدولة
وحدات في إطار املنتوج الجديد
وحدات في إطار الشراكة مع القطاع الخاص

112 000:
22 000:
4 000:

حجم اإلستثمار  5.300 :مليون درهم

برنامج العمل لسنة 2018
فتح األوراش :

وحدات التأهيل الحضري لحساب الدولة
وحدات في إطار املنتوج الجديد
وحدات في إطار الشراكة مع القطاع الخاص

إنهاء األوراش التالية:

105.000 :
22.000 :
6000 :

وحدات التأهيل الحضري لحساب الدولة
وحدات في إطار املنتوج الجديد
وحدات في إطار الشراكة مع القطاع الخاص

110.000:
25.000 :
7000 :

حجم اإلستثمار  5.700 :مليون درهم
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ب -سياسة المدينة
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ب -سياسة املدينة
حصيلة 2017

 التعاقد ،حول  151اتفاقية بتكلفة إجمالية تبلغ  64,08مليار درهم منذ  2012إلى نهاية شهر أكتوبر .2017تساهم فيها
الوزارة ب  14,33مليار درهم أي بنسبة  22,4في املائة تهم األحياء واملدن واملراكز الصاعدة واألقطاب الحضرية واملدن
الجديدة:

 تنفيذ مضامين االتفاقيتين املبرمتين مع كل من دولة غينيا لتأهيل أحياء مدينة كوناكري وجمهورية جنوب السودان
إلنجاز الدراسة الخاصة بإحداث العاصمة الجديدة بغالف مالي إجمالي يقدر ب  150مليون درهم.

 إتمام أشغال الشطر األول من عمليات الترميم داخل  10قصور نموذجية موزعة على الجهات الثالثة للمملكة
(درعة تافياللت وسوس ماسة والجهة الشرقية) باستثمار إجمالي قدره  10مليون درهم؛
33

ب -سياسة املدينة
برنامج العمل لسنة 2018
 التوقيع على  60اتفاقية شراكة وتمويل جديدة مع العمل على تفعيل أكبر اللتقائية السياسات العمومية
من أجل تدقيق االوليات وتحديد التدخالت والتمويالت ؛
 استكمال التعاقد مع الجهات املتبقية ( 06اتفاقيات جهوية جديدة) بخصوص تأهيل وتنمية املراكز
الصاعدة ؛
 تطوير وتقوية االلتقائية مركزيا عبر تفعيل االتفاقيات املبرمة مع القطاعات الوزارية املعنية ( 02اتفاقيات)
وااإلعداد لتوقيع  03اتفاقيات بين-قطاعية جديدة؛

 االنخراط في مجهودات اململكة من أجل دعم الشراكة والتعاون مع الدول االفريقية وتتبع تنفيذ االتفاقيات
املبرمة (جنوب السودان وكوناكري وأفريقيا الوسطى)...؛
 دعم مبادرات املجتمع املدني ذات الصلة بسياسة املدينة.
الشروع في تنفيذ أشغال الترميم باملواقع النموذجية الستة عشر وفق الحاجيات املعبر عنها من املنظومة املحلية والساكنة؛
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التأطير القانوني
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التأطير القانوني
حصيلة 2017
 .1النصوص القانونية املصادق عليها والتي تم نشرها بالجريدة الرسمية:
املرسوم رقم  2.16.469بتطبيق القانون رقم  94.12يتعلق باملباني اآليلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري (في طور النشر بالجريدة الرسمية)؛


 املرسوم رقم  2.17.354الخاص بالنظام النموذجي للملكية املشتركة بتطبيق القانون رقم  106.12بتغيير وتتميم القانون رقم  18.00املتعلق بنظاام امللكياة
املشتركة للعقارات املبنية( .في طور النشر بالجريدة الرسمية)؛

 .2النصوص القانونية املحالة على البرملان:
 مشروع القانون رقم  13.16املتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة األعمال االجتماعية (في طور املناقشة بمجلس املستشارين).

 .3النصوص القانونية في طور مسطرة املصادقة :
 مشروع قانون يتعلق باملدن الجديدة؛
 مشروع قانون رقم  122.13يتعلق بتنظيم عمليات البناء؛
 مشروع قانون رقم  023.12يتعلق بالتعاونيات السكنية؛
 مشروع قانون رقم  16.17يتعلق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري.
 .4املراسيم في طور املصادقة :
 مشروع املرسوم رقم  2.1.318بتطبيق القانون رقم  107.12بتغيير القانون رقم  44.00املتعلق ببيع العقار في طور اإلنجاز؛
 مشروع مرسوم بتعديل املرسوم  2-14-196يتعلق بهيكلة واختصاصات الوزارة.
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التأطير القانوني
برنامج العمل لسنة 2018
 .1نصوص في طور املصادقة :
•
•
•
•
•
•

مشااروع القااانون رقاام  13.16املتعلااق بإحااداث وتنظاايم مؤسسااة األعمااال االجتماعيااة ملااوظفي وزارة السااكنى وسياسااة املدينااة (املصااادقة والنشاار فااي الجرياادة
الرسمية).
مشروع قانون رقم  16.17املتعلق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري
مشروع قانون رقم  122.13املتعلق بتنظيم عمليات البناء؛
متابعاة مساطرة دراساة واملصاادقة علاى إدمااج التعاديالت بمدوناة الضارائب املتعلقاة بتنفياذ مقتضايات القاانون رقام  107.12املتعلاق بتغييار وتتمايم القااانون
رقم  44.00املتعلق ببيع العقار في طور اإلنجاز ،بقانون مالية سنة .2018
مشروع مرسوم متعلق بنظام امللكية املشتركة /الجانب املحاسباتي ؛
مشروعا مرسومين يتعلقان بتغيير وتتميم املرسوم رقم  2.01.1011املتعلق بإحداث املجلس الوطني لإلسكان وتغيير املرسوم رقم  2.14.196املتعلاق بتحدياد
اختصاصات وتنظيم وزارة السكنى وسياسة املدينة.

 .2نصوص في طور اإلعداد:

• مراجعة وتحيين القانون رقم  51.00املتعلق باإليجار املفض ي الى تملك العقار؛
• مشروع قانون حول السكن التشاركي والتضامني؛
• مشروع مرسوم متعلق بنظام امللكية املشتركة /الجانب املحاسباتي,
37

تطوير الحكامة وتحديث اإلدارة
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تطوير الحكامة وتحديث اإلدارة
حصيلة 2017



تحيين دليل املساطر املرتبطة باملهام املسندة ملديرية املوارد البشرية و الشؤون املالية والعامة وتحديد خرائطية املخاطر؛
تنظيم أيام تكوينية لفائدة  60من املوظفين الجدد؛ ودورات تكوينية خاصة باملشتريات العمومية والصفقات العمومية وكذا
بالنظم املعلوماتية لفائدة املسؤولين على املصالح اإلدارية واملالية للوزارة؛



تنظيم الحوار االجتماعي القطاعي مع الشركاء االجتماعيين.

برنامج العمل لسنة 2018
 إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون مع معاهد ومؤسسات متخصصة في التكوين مع معهد املالية التابع لوزارة االقتصاد واملالية و
الجامعة الدولية للرباط لتمكين املوظفين من االستفادة من تكوينات متوجة بالدبلوم؛
 تنزيل اتفاقية الشراكة مع جامعة األخوين بإفران لتعزيز وتقوية القدرات التدبيرية ملسؤو لي الوزارة؛
 تفعيل مضامين االتفاقية املتعددة األطراف املوقعة بوزارة اصالح اإلدارة والوظيفة العمومية املتعلقة بإحداث نظام معلوماتي بين
وزاري مندمج لتدبير املوارد البشرية؛
 املساهمة في إنجاز الخطة الحكومية للمساواة إكرام .2
39

تعزيز التواصل والتعاون وتنمية نظم االعالم
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تعزيز التواصل والتعاون وتنمية نظم االعالم
في مجال التعاون

حصيلة 2017

املشاركة في تنظيم الدورة الثانية للمعرض الدولي للسكن بالسنغال؛
تنظيم املنتدى الوزاري العربي الثاني لإلسكان والتنمية الحضرية والدورة  34ملجلس وزراء اإلسكان و التعمير العرب بالرباط؛
تنظيم الدورة االستثنائية للجمعية العامة ل) (SHELTER AFRIQUEباململكة املغربية؛
تفعيل االتفاقية الخاصة بإحداث مقر دائم خاص ببرنامج املستوطنات البشرية التابع ملوئل األمم املتحدة للسكن ) .(ONU-Habitat
املشاركة في عدد من التظاهرات الدولية
التوقيع على اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم (السنغال  ،التشاد ،جنوب السودان ،غينيا)








في مجال التواصل ونظم اإلعالم





إنجاز فيلم مؤسساتي للوزارة؛
مواصلة إعادة تصميم ووضع البوابة االلكترونية للوزارة؛
إعداد التصميم املديري للنظم املعلوماتية للوزارة خالل الفترة ما بين  2021-2017؛
اعداد الدراسة الخاصة بالتصميم املديري  2020 – 2017لتحصين النظم املعلوماتية للوزارة.
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تعزيز التواصل والتعاون وتنمية نظم االعالم
التعاون

برنامج العمل لسنة 2018






تنظيم املنتدى الوزاري االفريقي الثاني لإلسكان والتنمية الحضرية املستدامة بشراكة مع وزارة االسكان بالسنغال؛
تنظيم لقاء حول تنمية التعاون مع املؤسسات الدولية املكلفة بالتعاون واملمولين على الصعيد الدولي ؛
مواصلة تفعيل االتفاقيات املبرمة مع الدول اإلفريقية؛
إعداد نظام معلوماتي تفاعلي مخصص للتعاون.






إعداد برامج تلفزية توعوية حول السكن وسياسة املدينة ؛
إعداد مجلة و كراسة مؤسساتية وميثاق القيم للوزارة ؛
تفعيل توصيات التصميم املديري لتامين الشبكة املعلوماتية للوزارة والتصميم املديري للنظم املعلوماتية للوزارة؛
إقتناء  baie de stockageمن اجل تعزيز قدرة التخزين املعلوماتية للوزارة

التواصل ونظم االعالم
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تنفيذ ميزانية 2017
ومشروع ميزانية 2018
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ميزانية قطاع السكنى وسياسة املدينة

حصيلة 2017

بلغت جملة االعتمادات املقترحة مليزانية القطاع لسنة  2017ما مجموعه  2,65مليار درهم مقسمة كما يلي:
 ميزانية التسيير :بلغت االعتمادات املفتوحة  110,19مليون درهم بنسبة 4,15.٪
 ميزانية االستثمار :بلغت االعتمادات املفتوحة  543.75مليون درهم ،بنسبة 20.48٪
 الصندوق االجتماعي لإلسكان واالدماج الحضري ( :)FSHIUالذي يبلغ مجموع اعتماداته املفوضة سنويا  2,65مليار درهم بنسبة
75,35%

وضعية تنفيذ ميزانية القطاع إلى غاية آخر أكتوبر 2017

البرامج
البرنامج األول  :الدعم و القيادة
البرنامج الثاني  :السكنى وتأطير القطاع
البرنامج الثالت :سياسة املدينة
النسبة العامة

نسبة التنفيذ برسم
ميزانية التسيير

نسبة التنفيذ برسم ميزانية
االستثمار

نسبة التنفيذ العتمادات
صندوق التضامن لإلسكان
واالندماج الحضري

70,15%
36,36%

10,02%
56,95%

84%

0%

35,84%

64,23%

43,14%

84%
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ميزانية قطاع السكنى و سياسة املدينة برسم سنة 2018

ميزانية التسيير 2018
املوظفون
االعتمادات املبرمجة برسم
السنة املالية 2018

171 214 000,00

املعدات والنفقات ميزانية االستثمار 2018
املختلفة
134 190 000,00

521 752 000,00

صندوق التضامن
للسكنى
واالندماج الحضري
2018
2 000 000 000,00
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شكرا لحسن تتبعكم
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