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الدورة الثانية عشرة للمجلس اإلداري للوكالة الحضرية للعيون
ترأس السيد نبيل بن عبد هللا وزير إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ،وبحضور السادة والي جهة
العيون الساقية الحمراء والسادة عمال صاحب الجاللة على أقاليم بوجدور وطرفاية ،أشغال الدورة الثانية عشرة
للمجلس اإلداري للوكالة الحضرية للعيون ،وذلك يوم األربعاء  17ماي  2017بقصر املؤتمرات بمدينة العيون.
وخالل هذا اللقاء ،أكد السيد الوزير في معرض مداخلته على األهمية البالغة التي يكتسيها قطاع التعمير بالجهة في ظل
الحركية الكبيرة التي تعرفها كافة ربوع اململكة ومن خالل مواكبة املشاريع التي تدخل في إطار النموذج التنموي الجديد
لألقاليم الجنوبية الذي أعطى انطالقته صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا خالل زيارته األخيرة ملدينة العيون.
كما قامت السيدة توفة أندور ،مديرة الوكالة الحضرية ،بعرض حصيلة املؤسسة برسم سنة  ،2016والتي انكبت على
االستمرار في تغطية كافة التجمعات الحضرية والقروية بوثائق التعمير ،وتناهز نسبة التغطية بوثائق التعمير املصادق
عليها  %75( % 64بالوسط الحضري و% 60بالنسبة للمراكز القروية).
أما في مجال التدبير الحضري ،فقد عرفت سنة  2016دراسة  934مشروعا لطلبات رخص البناء والتجزيء وإحداث
املجموعات السكنية وتقسيم العقارات ،حصل منها  562على الرأي املوافق ،أي بمعدل .% 62
فيما يخص املراقبة وزجر املخالفات في مجال التعمير والبناء ،قامت الوكالة الحضرية خالل سنة  2016بمعاينة  369ورشا
للبناء تم على إثرها الوقوف على  215مخالفة حررت بشأنها محاضر معاينة تمت إحالتها على املصالح املعنية قصد القيام
باإلجراءات القانونية الالزمة في هذا امليدان.
كما تولي الوكالة الحضرية اهتماما بالغا بالجانبين القانوني والعقاري فيما يخص كافة مناحي اشتغالها ،ابتداء بتغطية
املدن واملراكز بالصور الجوية وبالتصاميم اإلرجاعية ومرورا بعملية دراسة وإبداء الرأي في ملفات املشاريع التي تحال عليها
وانتهاء باملشاركة في عمليات اختيار األراض ي.
فيما يخص تشجيع االستثمار ،قامت الوكالة الحضرية في إطار اللجنة الجهوية لالستثمار بدراسة  251ملفا استثماريا،
كما شاركت بشكل نشيط وفعال في إطار اللجنة الجهوية لتحسين مناخ األعمال ،وكذا في مواكبة املشاريع الكبرى التي
تدخل في إطار النموذج التنموي الجديد لألقاليم الجنوبية للمملكة.

