قلعة السراغنة-الرحامنة 82 ،ابريل 8102
أشغال الدورة العاشرة للمجلس االداري ،للوكالة الحضرية لقلعة السراغنة-الرحامنة

بالنيابة عن السيد عبد الاحد فاس ي فهري ،وزيرإعداد التراب الوطني والتعميروإلاسكان وسياسة املدينة ،ترأس
السيد عبد اللطيف النحلي ،الكاتب العام لوزارة إعداد التراب الوطني والتعميروإلاسكان وسياسة املدينة ،يومه
ألاربعاء ،أشغال الدورة العاشرة للمجلس الاداري ،للوكالة الحضرية لقلعة السراغنة-الرحامنة ،الذي خصص
لعرض حصيلة هذه الوكالة ،برسم سنة  8102ومناقشة مشروع ميزانية سنة  ،8102باالضافة إلى إلاطالع على
برنامجها املستقبلي برسم الفترة املمتدة بين سنوات  8102و 8180
"بالنسبة للدراسات و التخطيط املجالي و التغطية بوثائق التعمير":
عملت الوكالة الحضرية لقلعة السراغنة الرحامنة على تتبﻊ مساطرالدراسة والمﺻادقة المتعلقة ب  01وثﯾقة
 %للتعمﯾر ,علﻰ مستوى إقليمي قلعة السراغنة والرحامنة ،لتبلغ بذلك نسبة التغطية بوثائق التعمير20.08
بالنسبة للشق املتعلق بالدراسات املجالية ،قامت الوكالة الحضرية بتتبﻊ و إنجازالدراسات املتعلقة ب:
املشروعين الحضريين لبلديتي العطاوية و سيدي بوعثمان الدراسات الخاﺻة بإعادة هيكلة  80حي و دوار(بمساحة تناهز 822هكتار)دراسة إعداد امليثاق املعماري للسكن القروي على مستوى إقليم قلعة السراغنةميثاق الهندسة املعمارية و املشهد الحضري ملدينة ابن جرير؛ •التصميم املديري للسيروالجوالن بمدينة قلعة السراغنةاملشهد الحضري ملدينة سيدي رحالإضافة إلى اعداد الوكالة لتصميمين طبوغرافي وتجزيئي لدوارالسكارتة التابﻊ للجماعة الترابية الهيادنة إقليم قلعة
السراغنة على مساحة اجمالية تقدرب  02هكتار ،وكذا تحديد  23تجمعا سكانيا متواجدا داخل املدارالسقوي و
ذلك بهدف تدليل بعض الصعوبات التي ظلت تعترض عمليات البناء بهذه املناطق.
على مستوى التدبيرالحضري:
فيما يخص دراسة ملفات طلبات رخص البناء وإحداث التجزئات السكنية وتقسيم العقارات ،فقد توﺻلت الوكالة
برسم سنة  8102ب ـ ـ ــما مجموعه  8820ملفا قصد الدراسة ،في حين بلغ عدد امللفات التي حظيت باملوافقة 0232ملفا
بنسبة  %22من مجموع امللفات املدروسة.
فيما يتعلق بطلبات الاستثناء في ميدان التعمير ،تمت دراسة  02مشروعا استثماريا حصل منه  02ملفا على املوافقة
املبدئية ،الش يء الذي من شأنه تعبئة استثمارات مالية تقدرب  808مليون درهم ،وإحداث  383منصب شغل.
أما فيما يخص الجانب املتعلق بمراقبة املخالفات في ميدان التعمير ،عملت الوكالة في إطاراللجنة إلاقليمية
لليقظة ،على القيام ب  822خرجة ،تم من خاللها رﺻد ما مجموعه  010مخالفة.

وقد اختتمت أشغال دورة املجلس ببرقية الوالء التي رفعت إلى السدة العالية بالـلـه ﺻاحب الجاللة امللك محـمد
السادس نصره الـلـه وأيده وذلك بعد املصادقة على كل التوﺻيات والتقريرين ألادبي واملالي وكذا برنامج عملها
التوقعي برسم سنة  8102وكذا ثالثي 8180-8102

