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 استراتيجيتينإنهاء دراستين:
التصميم الوطني إلعداد التراب قييم ت•
الوطنية لتدبير العقار في املغرباالستراتيجية •

الدراسات االستراتيجية تتبع:

واملجاالت و التضامن املجالي •
التدبير املندمج للساحل املغربي •
الشبكة الحضرية الوطنية استشراف •

االستشراف وتأطير املجاالت الترابية 

تنمية املجاالت مواكبة الجهات ودعم 

 مع الجهات بهدف دعم ومواكبة الجهات في إنجاز التصاميم الجهوية إلعداد التراباتفاقيات شراكة 08إبرام

 130الشروع في تحويل مبلغ من خالل 2017سنة برسم التنمية القروية املتعاقد بشأنها شارعع الوظيفي ملالبرنامج تفعيل استكمال
.  لفائدة املشارعع التي سبق التعاقد بشأنهامليون درهم 

2017حصيلة 

والتنمية املجالية  الوطنيالتراب إعداد 
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والتنمية املجالية  الوطنياعداد التراب 

2018برنامج العمل لسنة 

دراسات االستشراف املجالي

 وطني التي األولويات والخيارات االستراتيجية لسياسة إعداد التراب التحديد لتهدفإعطاء االنطالقة لوضع مرجعية وطنية إلعداد التراب
.إنجاز التصاميم الجهوية إلعداد الترابعند يجب أخذها بعين االعتبار 

مضامينهاوتعميمالتاليةاالستراتيجيةالدراساتإعدادمناالنتهاء:
؛الوطنيةالحضريةالشبكةاستشراف•
؛الترابإلعدادالوطنيالتصميمتقييم•
والصغيرالكبيرلألطلسيناملستدامةاملجاليةالتنميةبرنامج•

مواكبة تنزيل الجهوية

التصاميم الجهوية إلعداد الترابمن أجل إعداد لجهات لالتقنيدعمال

صاعدة إعداد البرنامج الوطني للتنمية املندمجة للمراكز ال
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التعمير 
2017سنة حصيلة 

(وثيقة140املصادقة على )التعمير التغطية بوثائق 

 التهيئة العمرانيةمخطط لتوجيه 32إنجاز تتبع

 ؛ تصميم تهيئة75على املصادقة

للحكومةالعامةاألمانةعلىمشروع40حالةإو للتنميةمخطط20علىاملصادقة

 جديدةتعميريةوثيقة 80إعداد البدء في

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 االقتصاديةOCDE حكامة السياسات الترابية من "حول موضوع
" للدار البيضاءاملتربوليأجل تنمية مدمجة ومستدامة للفضاء 

حول مرجعيةدالئلإعدادمناالنتهاء:
الحضريةواألشكالالكثافة•
العام؛النفعذاتوالخاصةالعموميةفقاملرابرمجة•
.املستدامالتعمير قواعد•
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التعمير 
2017سنة حصيلة 

االستدامة والتحول الرقمي للمجاالت 

املتعلقةللدراسةاالنطالقةإعطاء:

بإعداد املخططات التوجيهية للتحويل الرقمي ملدن فاس ومراكش وأكادير•

قدرات املجاالت على مجابهة األخطار الطبيعيةتقوية 

مكناس؛وفاسالحسيمةتطوانطنجةجتهيألقاليمللتعمير القابليةخرائطبإعداداملتعلقةالدراساتإطالق

أزرو،-إفرانوسالن،-توالل-مكناس)حضري مجال20مستوى علىللتعمير القابليةخرائطإلعدادالداخليةوزارةمعاتفاقيةإبرام
راغنة،السقلعةشيشاوة،الكبرى،مراكشاسليمان،سيديالسفلية،عامر –مهدية-الطيبيسيدي-القنيطرةأزيالل،مالل،بني

(إفنيوسيديكلميمتارودانت،الحوز،اليوسفية،

2050بوضع نماذج استشرافية لتطور املجاالت الحضرية ملدينتي طنجة ومراكش في أفق •

؛(وبنسليمانداخلةال)البيئيةباملدناملتعلقةللدراسةاالنطالقةوإعطاء(وطنجةمراكش)البيئيةباألحياءاملتعلقةالدراسةومواكبةتتبع

بتشجيع الزراعة الحضرية ملدن فاس ومكناس وأكادير وبني مالل•
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2018برنامج العمل لسنة 

التعمير 

التغطية بوثائق التعمير

 وثيقة140املصادقة على

  جديدةتعميريةوثيقة 110إعطاء االنطالقة إلعداد

مراجعة مناهج التخطيط الحضري املعتمدة واالستشراف املجالي

مراجعة منظومة التخطيط الترابي ووضع قواعد فتح وتمويل التعمير

 مدينة ؛25يهم 2017و 1990إعداد أطلس التوسعات العمرانية للفترة املمتدة ما بين

قدرة املجاالت تقوية 

األوديةاملدن و "دراسات املتعلقة بالبرنامج الوطني للة إعطاء االنطالق

الل؛ وبني مكادير أو فاس ومكناسبمدنتتبع ومواكبة الدراسة املتعلقة بتشجيع الزراعة الحضرية
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2017حصيلة 

الهندسة املعمارية 

دعم وتأهيل العمارة بالعالم القروي

 تتقاسمها مناصفة الوزارة واملجالس الجهوية 2018/2020سنوات درهم ملدة ثالث مليون 60بقيمة على خمس اتفاقيات التوقيع
(تافياللت–ماسة  والداخلة وادي الذهب ودرعة -وسوس خنيفرةمكناس و بني مالل -فاس جهة )املعنية 

تأهيل ورد االعتبار للتراث املعماري 

 املعنيةتغطية املدن العتيقة بتصاميم التهيئة ورد االعتبار في إطار تشاركي مع الوكاالت الحضرية تتبع

 للمقطع  الرابط بين مطار محمد الخامس والقنيطرة؛السككيةالدراسة الخاصة بتثمين مشاهد املعابر إطالق

؛)وثيقة في طور اإلنجاز31(متابعة إعداد املواثيق املعمارية واملشهدية في إطار اتفاقيات مع الوكاالت الحضرية

يخص املؤسسات السجنيةمرجعيمعماري دليلإعدادمناالنتهاء

 2030استراتيجية التكوين في مجال الهندسة املعمارية في أفق "تتبع الدراسة املتعلقة بإعداد

مهنة املهندس املعماري ممارسة و التكوين مواكبة 
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2018برنامج العمل لسنة 

الهندسة املعمارية

دعم وتأهيل العمارة بالعالم القروي

خاللمنالقروي،بالعالموالهندسيةالتقنيةللمساعدةالوطنيالبرنامجوتتبعمصاحبة:

يةاملتبقالسبعالجهويةاملجالسمعالشراكةاتفاقياتتوقيع•

سالخمالجهويةاملجالسمعاملوقعةاالتفاقياتتفعيلذتنفي•

تحسين الجودة املعمارية واالرتقاء باملناظر الحضرية

؛العامةالراحةوشروطوالجماليةواملبانيالعقاريةاألمالكبصيانةمتعلقللبناءعامضابطإعداداستكمال

لعتيقةالألنسجةاالعتبار وردالتهيئةتصاميمتقييم"تهملدراسةاإلنطالقةإعطاء".

التعليميةباملؤسساتمتعلقوآخر االستشفائيةاملؤسساتيخصمرجعيمعماري دليلإعدادمناالنتهاء
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2017حصيلة 

التأطير القانوني

نشرت بالجريدة الرسمة نصوص قانونية 

الوطنيةاملعمارييناملهندسينهيئةإحداثو املعماريةالهندسةمهنةبمزاولةاملتعلقاملرسومبتغيير القاض يمرسوم.
 لهيئةلجهويةاواملجالسالوطنياملجلسداخلاملعمارييناملهندسينفئاتمنفئةلكلاملخصصةاملقاعدعددبتحديدالخاصمشتركمقرر

.الوطنيةاملعمارييناملهندسين

النشراملصادقة ونصوص قانونية في طور 

العمرانيةالولوجياتمختلفوقياساتالتقنيةللخاصياتاملحدداملشتركالقرار مشروعإعداد

؛والتعمير للتهيئةالوطنياملعهدتنظيمبإعادة•
؛وتقييمهوتحيينهالترابإلعدادالجهوي التصميمإعدادمسطرةبتحديد•
الحضريةالوكاالتاختصاصنطاقبتغيير•

الخاصةيمسار امل:

إصدارات اخرى 

؛66.12رقمالقانون مقتضياتبتفعيلتتعلق17.07عددالداخليةوزارةمعاملشتركةالدورية

؛ر والتعميالبناءبميداناملتعلقةوالدورياتالقانونيةالنصوصيضمانوكتيبمعلوماتيتطبيق



2018برنامج العمل لسنة 

التأطير القانوني

التراب؛إلعدادالوزاريةاللجنةبإحداثالخاصاملرسومإصدار معالوطني،الترابإعدادقانون مشروعإعداد

؛التعمير رخصوتسليمدراسةوشروطألشكالاملحددالعامالبناءضابطعلىباملوافقةاملرسومتعديلعلىاملصادقة

؛والبناءالتعمير ميدانفياملخالفاتوزجر بمراقبةاملتعلق66-12بالقانون الخاصةالتطبيقيةالنصوصعلىاملصادقة

الحضريةالوكاالتاختصاصنطاقبتغيير مرسوممشروععلىاملصادقة.

للحكومة؛العامةاألمانةمصالحعلىالتعمير بوثائقاملتعلقالقانون مشروعإحالة

للحكومة؛العامةاألمانةمصالحلدى(األولويةوحقالحضري والضمالتشاوريةالتهيئة)العقاريةبالتهيئةالخاصالقانون مشروعإيداع

التعمير؛برخصخاصقانون مشروعإعداد

والجهوي؛الوطنيالنفعذاتباملشارععخاصقانون مشروعإعداد

16
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2017حصيلة سنة 

تعزيز التواصل والتعاون والتكوين

التواصل والتعاون والشراكة

االلكترونية؛وبالشكاياتاإلداريةللمراسالتالرقميبالتدبير الخاصةاإلداريةالتطبيقاتاعتماد

؛باملغربالعتيقةاملدنحول تلفزيةتقاريرإعدادمواكبة
الخاصاالقتصاديةوالتنميةالتعاون منظمةمعاملجاليالحوارانجاز مراحلتتبع

املتربوليةباملجاالت •
والعالقة بين النطاقات الحضرية والقروية •
وحكامة املؤشرات الترابية•

املعمار؛ون وفنللتربيةالكورياملعهدمعبتنسيقاملستدامةوالجهويةالحضريةالتنميةحول بالوزارةومسؤولإطار 51لفائدةالقدراتدعم

التكوين

؛ألكادير املعماريةللهندسةالوطنيةللمدرسةاألولىالنواةإحداث
جهوياالتكوينيالعرضمنوالرفعالجهويةالديناميةملواكبةلوجدةوالبناءاملعماريةوالهندسةالتعمير فيالتقنيينمعهدإحداث

 وتطوان؛ومراكشلوجدةاملعماريةللهندسةالوطنيةاملدارسمقراتلبناءعقاراتتوفير
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2018برنامج العمل لسنة 

تعزيز التواصل والتعاون التكوين

والنظم املعلوماتيةتعزيز التواصل والتعاون 

 ؛(...س،تونالهند،الجنوبية،كورياتشاد،فرنسا،،الطوغومعاملبرمةاالتفاقياتمضامينتنفيذعلىالسهر

للحواضرالدوليامللتقىفياملشاركةForum urbain mondial؛2018فبراير13إلى07منبمليزيا

؛بالوزارةالخاصةالرقميةوالخدماتالتطبيقاتتطوير و املعلوماتيةللنظماملديري املخططتنفيذ

 الوزارةوبرامجأنشطةتثمينأجلمناإلعالموسائلمختلفمعالتواصلتعزيز

التكوين

؛ومراكشوجدةمدرستيملقري والهندسيةالتقنيةالدراساتإعداد

؛لتطواناملعماريةللهندسةالوطنيةاملدرسةمقر لبناءاالنطالقةإعطاء

شيديةللراوالبناءاملعماريةوالهندسةالتعمير فياملتخصصينالتقنيينمعهدإحداث
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اإلدارة وتدبير املوارد والعمل االجتماعي تطوير الحكامة وتحديث 

2017حصيلة سنة 

تثمين الرأسمال البشري 

؛(مصلحة80أقسام،9)لشغلالترشيحبابوفتحباحثينأساتذة08توظيف:البشريةباملواردوتزويدهاالوزارةمصالحهيكلةتفعيلمواصلة

 منصب مالي جديد للتوظيف85تعزيز أعداد مستخدمي الوكاالت الحضرية وذلك بتخصيص

 دورة تكوينية30وإنجاز تحيين الدليل املرجعي للوظائف والكفاءات

تطوير آليات الحكامة والتنظيم

 مشروع نجاعة األداءبرامج وإعداد 03حول القطاع املالية عبر هيكلة ميزانية لقانون تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي

(توقيع عقد برامج مع املتفشيات والوكاالت)اعتماد مبدأ التعاقد مع كافة الوحدات اإلدارية التابعة للوزارة

 وكالة نالت شهادة الجودة 25ل : الجودةنظام باعتماد مواكبة الوكاالت الحضريةISO 9001 version 2008االستكمالفي طور وكاالت  04؛

تحسين عالقة اإلدارة باملواطن

 (ةمكلفوحدات إدارية احداث )بالوكاالت الحضرية االستقبالجودةتحسين

 (التجزعئو تفاعلية، التدبير الالمادي مللفات طابات رخص البناء مصادق عليها بطريقة تعميريةوثيقة 100نشر )ورقمنتهاتبسيط اإلجراءات واملساطير
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2018برنامج العمل لسنة 

اإلدارة وتدبير املوارد والعمل االجتماعي تطوير الحكامة وتحديث 

تثمين الرأسمال البشري 

تطوير آليات الحكامة والتنظيم

تحسين عالقة اإلدارة باملواطن

 بوجدةيينالتقنتكوينمعهدوكذاوأكاديرومراكشوتطوانلفاساملعماريةللهندسةالوطنيةللمدارسوالبيداغوجياإلداري الطاقمتعزيز،

العموميةللوظيفةالبشريةاملواردلتدبير املشتركاملعلوماتيالنظاموضعفيالفعالةاملساهمةSICGRH-AP

والكفاءاتللوظائفاملرجعيالدليلتفعيلعبر للكفاءاتالتوقعيالتدبيرتنزيلفيالشروعREC

توحيدهاقصد2004و2006سنةأحدثتالتيحضريةوكالة11لالتنظيميةالهياكلمالئمة

مقراتهالبناءالحضريةوكاالتعشر مواكبة

الحضرية؛الوكاالتصعيدعلىالتسيير ومراقبةالداخليالتدقيقنظامأسسوضعفيالشروع

املوسعةةالجهويمتطلباتمعتماشياجهةكلصعيدعلىأفضلبشكلدورهاللعبيؤهلهابشكلالحضريةالوكاالتتموقعإعادةدراسة

االنترنتعلىالتعمير وثائقونشر الالماديالتدبير تعميممواصلة



2018ميزانية القطاع برسم سنة 

2018لسنة املالية مشروع قانون 
أي بزيادة2017/ 

(  2018مشروع قانون املالية لسنة )
امليزانية العامة

(  2017قانون املالية لسنة ) 
امليزانية العامة

الفصل

2% 130 858 000 127 500 000 املوظفون 
%5 607 000 000 576 636 000 املعدات والنفقات املختلفة

%18 347 200 000 293 االستثمار 000 900
%8 1 085 058 000 998 036 000 املجموع

حسب طبيعة النفقة2020-2018لثالث سنوات امليزانياتيةالبرمجة 

2018ومشروع ميزانية 2017تنفيذ ميزانية 

اإلسقاطات 
2020

اإلسقاطات 

2019

ةللسنمشروع قانون املالية 
2018

قانون املالية للسنة

2017
البرامج

50 000 000 45 000 000 39 000 000 15 100 000
إعداد التراب و دعم التنمية 

الترابية 
839 000 000 797 500 000 736 820 000 691 400 000 التعمير و الهندسة املعمارية
387 000 000 352 000 000 309 238 000 291 536 000 الدعم واملصالح املتعددة 
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اإلسكان وسياسة املدينة: الباب الثاني

2018وبرنامج عمل الوزارة برسم سنة 2017حصيلة سنة 3
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2017-2016املؤشرات األساسية لقطاع اإلسكان . 1

(شتنبر-يناير)2017 2016 

10,07 14,15

2,44 2,01

15096 12384

1,44 1,35

5371 5127

255,218 247,507

منصب 7000إحداث 
2016والربع الثاني 2017الربع الثاني مابين

1,038

- 11,86

(مليون طن)مبيعات اإلسمنت 

)د.مليار)العقاريةجاري القروض

التشغيل في قطاع البناء واألشغال
(منصب شغلبمليون )العمومية

بمليار )ار االستثمارات األجنبية املباشرة في قطاع العق
(  الدرهم

:ضمان السكن 
فوكاريم

فوكالوج

عدد القروض

همالدر مليارالمبلغ االجمالي  ب

عدد القروض

مالمبلغ االجمالي  بمليار الدره

اإلسكان -أ
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2017حصيلة 

برنامج التدخل في السكن الصفيحي
46,6منهادرهمامليون 302بلغتإجماليةبكلفةأسرة2354حواليعيشظروفبتحسينصفيحبدون وسطاتالكبير القصر مدينتيإعالن

ألف؛258املستفيدةاألسر وعددأصل،من58املعلنةاملدنعددليصلللوزارةكمساهمةدرهمامليون 

3وتطوانيعقوبومواليالبروجهيلإلعالنجاهزةأخرى مدن.

برنامج التدخل في السكن املهدد باالنهيار
10بشأنالتعاقد مجموعليصلدرهمامليون 282بلغالوزارةمنوبدعمدرهمامليون 780إلىتصلإجماليةبكلفةاتفاقيات9إطارفيبناية783

.املحصية43.697أصلمن27.500البرامجمناملستفيدةالبنايات

برامج إنعاش السكن االجتماعي
درهماألف140ومنتوجدرهماألف250منتوج:

    ؛(2010مسكنا حصل على شهادة املطابقة منذ انطالق املشروع سنة 358417من أصل )وحدة في إطار االتفاقيات املبرمة   42323تم إنجاز

 79اتفاقية من أجل إنجاز 84إبرام (.2010ألف وحدة منذ سنة 622ومليون 1اتفاقية تهم 1073من أصل )وحدة   984

اإلسكاناألنشطة االستراتيجية للقطاع العقاري . 2 -أ
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(تتمة)2017حصيلة  

:العقاريةالرسوماستخراج
في318.929أصلمن2016متمإلىعقاريارسما190538مجموعةماواستصدار 2014سنةمنذعملية502مجموعهملاالعقاريةالوضعيةتسويةتمت

.العقاريةالوضعيةلتسويةخماس يمخططإطار 

:السكنإنتاجلتشجيعتدابير اقتراح
كنوسالهشةالفئاتبسكنتتعلقاستراتيجياتنطاقفياملنجزةالدراساتنتائجأساسعلىدرهمألف250االجتماعيالسكنبرنامجتعديلاقتراح

األولى؛املتوسطةالفئات
؛القطاعأداءتحسينأجلمنجبائيةاقتراحات
القروي؛بالوسطالسكنظروفبتحسينخاصمشروعإعداد
وتشجيعهاوالجمعياتالتعاونياتتأطير مواصلة.

:إصداراتعبر القطاعمؤشراتتتبع
؛”2013-2012-2011أرقامفيىالسكن
؛2012السكنحظيرةحول الوطنيبالبحثاملتعلقةالدراسةنتائج
؛2014والسكنيللسكنالعاماإلحصاءفيبالقطاعالخاصةاملعطياتأهم
؛2016منالثانيللنصفالعقاريةالظرفية
القطاعمؤشراتأهم.

اإلسكاناألنشطة االستراتيجية للقطاع العقاري . 2 -أ
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السكنإلىالولوجتشجيعمجالفي

القائم؛البناءوصيانةتعهدمعالذاتيالسكنتأطير أجلمنتدابير اقتراح

للكراء؛املخصصالسكنمجالفيبالتأمينتتعلقخاصةدراسةعلىاالنكباب

القروي؛والسكناملتوسطةوالفئاتاملعوزةالفئاتسكنإلنعاشجديدةتدابير اقتراح

السكنية؛والودادياتالجمعياتأنشطةتتبع

للسكنوتشاركيتعاونيإطار اقتراح.

املؤشراتوإنتاجالقطاعتتبعمجالفي

القطاع؛فياملتدخلينمعبشراكةالقطاعواستشرافلتأطير وطنيمرصدإحداث

العقارمجالفي

االجتماعيالسكنوتنميةالالئقغير السكنومحاربةالسكنيالعجز تقليصأجلمنالعقار تعبئة

الدولةطرفمناملنجزةالسكنيةللبرامجالعقاريةالوضعيةتسويةمواصلة

اإلسكاناألنشطة االستراتيجية للقطاع العقاري . 2 -أ

2018برنامج العمل لسنة 
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(تتمة)2018برنامج عمل 

برنامج التدخل في السكن الصفيحي 

نجة؛ط،تارجيستزعير،يحيىسيديعتيق،عينميسور،فاس،:صفيحبدون مدنإعالنهاأفقفيمدن(6)ستتأهيل

حييناتالتحسباملركبةواألسر العمرانيةالتوسعاتعنأساساوالناتجةاملبرمجةغير األسر بشأنالتعاقدمتابعة.

برنامج التدخل في السكن املهدد باالنهيار

2012سنةالداخليةوزارةطرفمناملنجز اإلحصاءإطار فيبناية27500تهموالتيبشأنهااملتعاقدالبرامجإنجاز متابعة
؛(بناية43697)

؛(بناية8000يقاربما)بشأنهامتعاقدغير املتبقيةباالنهيار املهددةالبناياتمن50%بشأنالتعاقد

برامج إنعاش السكن االجتماعي

املعنيينالعقارييناملنعشينمعاالتفاقياتإبراممواصلةعبر (درهمألف140وألف250)السكنياملنتوجتكثيف.

."2018أكتوبر"لإلسكانالعاملياليوممعتزامنالإلسكانالوطنيللمجلسالعاديةالدورةعقد

اإلسكاناألنشطة االستراتيجية للقطاع العقاري . 2 -أ
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السالمة واالستدامةو النهوض بالجودة . 3

؛23/10/2017لغايةجديدةمقاولة72منهامقاولة229وترتيبتصنيف
40وضع 

 
 معيارا

 
الوزارة؛ترأسهاالتيللمعايرةالتقنيةاللجانطرفمناالعتمادمسطرةفيجديدا

الحضري؛املجالفيالحفر أشغالدليلبإعدادمتعلقةدراسةإسناد
املعمارية؛بالولوجياتاملتعلقةالتقنيةالخاصياتمشروعإعداد
؛والسكنللبناءالدوليالتحالفأشغالمختلففياملشاركة
؛2017أكتوبر12إلى10منالثانية،للدورةشرفكضيفبالسنغالللسكنالدولياملعرضتنظيمفياملشاركة
العربيةالدول لجامعةالتابعةللبناءاملوحدةالعربيةللكوداتالدائمةاللجنةفياملشاركة.

:التاليةالدراساتإنجازمناالنتهاء
املعماريةللهندسةالعامةاملواصفاتتحيين(Devis Général d’Architecture(؛

؛البناياتفيالصوتيبالعزل يتعلقعامضابط

الجماعيةالبناياتفيالشمسيةالسخاناتبتركيبيتعلقعامضابط.

2000للزالزل املضادالبناءضابطاستعمالدليلإعدادRPS(2011إصدار)؛

البناياتفيالبناءوادملاالحتياجاتوتقدير التقنيةالنسبتحديد.

اإلسكان -أ

2017حصيلة  
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السالمة واالستدامةو النهوض بالجودة . 3

املسلحة؛بالخرسانةللبناءاملغربيبالضابطمتعلقةدراسةإعداد

بالبناء؛املتعلقةالتقنيةالضوابطمصنفإعداد

السكن؛مجالفياملناخيةالتغيراتمعوالتكيفبالتخفيفمتعلقةاملعطياتقاعدةإعداد

املعنية؛األطرافمعبشراكةاملناخيالتمويلصناديققبلمنللتمويلالقابلةاملشارععإعداد

البناء؛مقاوالتوترتيبتصنيفنظامحول تواصليةو تحسيسيةعملورشاتتنظيم

للبناءالدوليللمعرض17الدورةتنظيم.

:التاليةالدراساتإتمام

2000للزالزل املضادالبناءضابطةاستعمالدليلRPS(2011إصدار)؛

الحضري املجالفيالحفر أشغالدليل.

اإلسكان -أ

2018برنامج العمل لسنة 
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مجموعة التهيئة العمران
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مجموعة التهيئة العمران

:  فتح األوراش 
000 110:وحدات التأهيل الحضري لحساب الدولة               

000 20:وحدات في إطار املنتوج الجديد                         

500 5:وحدات في إطار الشراكة مع القطاع الخاص         

:إنهاء األوراش التالية
000 112:وحدات التأهيل الحضري لحساب الدولة

000 22:وحدات في إطار املنتوج الجديد 

000 4:وحدات في إطار الشراكة مع القطاع الخاص

مليون درهم5.300: اإلستثمارحجم 

:  فتح األوراش 
105.000:وحدات التأهيل الحضري لحساب الدولة               

22.000: وحدات في إطار املنتوج الجديد                         

6000: وحدات في إطار الشراكة مع القطاع الخاص         

:إنهاء األوراش التالية
110.000:وحدات التأهيل الحضري لحساب الدولة             

25.000: وحدات في إطار املنتوج الجديد 

7000: وحدات في إطار الشراكة مع القطاع الخاص

مليون درهم5.700: اإلستثمارحجم 

اإلسكان -أ

2017حصيلة 

2018برنامج العمل لسنة 
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سياسة المدينة-ب
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سياسة املدينة -ب

،فيهاتساهم.2017أكتوبرشهر نهايةإلى2012منذدرهممليار 64,08تبلغإجماليةبتكلفةاتفاقية151حول التعاقد
واملدنالحضريةواألقطابالصاعدةواملراكز واملدناألحياءتهماملائةفي22,4بنسبةأيدرهممليار 14,33بالوزارة

:الجديدة

السودانجنوبوجمهوريةكوناكري مدينةأحياءلتأهيلغينيادولةمنكلمعاملبرمتيناالتفاقيتينمضامينتنفيذ
.درهممليون 150بيقدر إجماليماليبغالفالجديدةالعاصمةبإحداثالخاصةالدراسةإلنجاز 

للمملكةالثالثةالجهاتعلىموزعةنموذجيةقصور 10داخلالترميمعملياتمناألول الشطر أشغالإتمام
درهم؛مليون 10قدرهإجماليباستثمار (الشرقيةوالجهةماسةوسوستافياللتدرعة)

2017حصيلة  
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العموميةالسياساتاللتقائيةأكبرتفعيلعلىالعملمعجديدةوتمويلشراكةاتفاقية60علىالتوقيع
؛والتمويالتالتدخالتوتحديداالولياتتدقيقأجلمن

املراكز وتنميةتأهيلبخصوص(جديدةجهويةاتفاقيات06)املتبقيةالجهاتمعالتعاقداستكمال 
؛الصاعدة

 (اتفاقيات02)املعنيةالوزاريةالقطاعاتمعاملبرمةاالتفاقياتتفعيلعبر مركزياااللتقائيةوتقويةتطوير
جديدة؛قطاعية-بيناتفاقيات03لتوقيعوااإلعداد

تفاقياتاالتنفيذوتتبعاالفريقيةالدول معوالتعاون الشراكةدعمأجلمناململكةمجهوداتفياالنخراط
؛(...الوسطىوأفريقياوكوناكري السودانجنوب)املبرمة

املدينةبسياسةالصلةذاتاملدنياملجتمعمبادراتدعم.

والساكنة؛يةاملحلاملنظومةمنعنهااملعبر الحاجياتوفقعشر الستةالنموذجيةباملواقعالترميمأشغالتنفيذفيالشروع

سياسة املدينة -ب
2018برنامج العمل لسنة 

34



القانونيالتأطير
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التأطير القانوني

:تم نشرها بالجريدة الرسميةالتي النصوص القانونية املصادق عليها و 1.

 ؛(ةفي طور النشر بالجريدة الرسمي)يتعلق باملباني اآليلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري 94.12بتطبيق القانون رقم 2.16.469املرسوم رقم

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

:  النصوص القانونية املحالة على البرملان. 2

 (.في طور املناقشة بمجلس املستشارين)املتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة األعمال االجتماعية 13.16مشروع القانون رقم

: النصوص القانونية في طور مسطرة املصادقة . 3
مشروع قانون يتعلق باملدن الجديدة؛
 يتعلق بتنظيم عمليات البناء؛122.13مشروع قانون رقم
 ؛يتعلق بالتعاونيات السكنية023.12مشروع قانون رقم
  يتعلق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري 16.17مشروع قانون رقم.

:ملراسيم في طور املصادقةا. 4
 املتعلق ببيع العقار في طور اإلنجاز؛44.00بتغيير القانون رقم 107.12لقانون رقم ابتطبيق2.1.318مشروع املرسوم رقم
 يتعلق بهيكلة واختصاصات الوزارة2-14-196مشروع مرسوم بتعديل املرسوم.

2017حصيلة  
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القانونيالتأطير 

: صوص في طور املصادقة ن. 1
الجريااادة فاااياملصاااادقة والنشااار )املتعلاااق بإحاااداث وتنظااايم مؤسساااة األعماااال االجتماعياااة ملاااوظفي وزارة الساااكنى وسياساااة املديناااة13.16مشاااروع القاااانون رقااام •

.(الرسمية
العقاري كيلق بتنظيم مهنة الو املتعل16.17رقم مشروع قانون •
بتنظيم عمليات البناء؛املتعلق122.13رقم مشروع قانون •
املتعلاق بتغييار وتتمايم القااانون 107.12متابعاة مساطرة دراساة واملصاادقة علاى  إدمااج التعاديالت بمدوناة الضاارائب املتعلقاة بتنفياذ مقتضايات القاانون رقام •

.2018، بقانون مالية سنة املتعلق ببيع العقار في طور اإلنجاز44.00رقم 
؛املحاسباتيالجانب /مرسوم متعلق بنظام امللكية املشتركة مشروع •
تعلاق بتحدياد امل2.14.196رقم املرسوموتغيير إحداث املجلس الوطني لإلسكان املتعلق ب2.01.1011تغيير وتتميم املرسوم رقم تعلقان بين يمرسوممشروعا •

. اختصاصات وتنظيم وزارة السكنى وسياسة املدينة

:صوص في طور اإلعدادن. 2
املتعلق باإليجار املفض ي الى تملك العقار؛51.00مراجعة وتحيين القانون رقم •
مشروع قانون حول السكن التشاركي والتضامني؛•
,املحاسباتيالجانب /مشروع مرسوم متعلق بنظام امللكية املشتركة •

2018برنامج العمل لسنة 
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تطوير الحكامة وتحديث اإلدارة
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تطوير الحكامة وتحديث اإلدارة

طية املخاطر؛تحيين دليل املساطر املرتبطة باملهام املسندة ملديرية املوارد البشرية و الشؤون املالية والعامة وتحديد خرائ

كذاو العموميةوالصفقاتالعموميةباملشترياتخاصةتكوينيةودوراتالجدد؛املوظفينمن60لفائدةتكوينيةأيامتنظيم
للوزارة؛واملاليةاإلداريةاملصالحعلىاملسؤولينلفائدةاملعلوماتيةبالنظم

االجتماعيينالشركاءمعالقطاعياالجتماعيالحوار تنظيم.

2017حصيلة 

39

الية و إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون مع معاهد ومؤسسات متخصصة في التكوين  مع معهد املالية  التابع لوزارة االقتصاد وامل
الجامعة الدولية للرباط  لتمكين املوظفين من االستفادة من تكوينات  متوجة بالدبلوم؛

تنزيل اتفاقية الشراكة مع جامعة األخوين بإفران لتعزيز وتقوية القدرات التدبيرية ملسؤولي الوزارة؛

معلوماتي بين تفعيل مضامين االتفاقية املتعددة األطراف املوقعة بوزارة اصالح اإلدارة والوظيفة العمومية املتعلقة بإحداث  نظام
وزاري مندمج لتدبير املوارد البشرية؛

 2املساهمة في إنجاز الخطة الحكومية للمساواة إكرام.

2018برنامج العمل لسنة 



تعزيز التواصل والتعاون وتنمية نظم االعالم
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تعزيز التواصل والتعاون وتنمية نظم االعالم

بالسنغال؛للسكنالدوليللمعرضالثانيةالدورةتنظيمفياملشاركة
بالرباط؛العربالتعمير و اإلسكانوزراءملجلس34والدورةالحضريةوالتنميةلإلسكانالثانيالعربيالوزاري املنتدىتنظيم
لالعامةللجمعيةاالستثنائيةالدورةتنظيم(SHELTER AFRIQUE)املغربية؛باململكة
للسكناملتحدةاألممملوئلالتابعالبشريةاملستوطناتنامجر ببخاصدائممقر بإحداثالخاصةاالتفاقيةتفعيل)(ONU-Habitat.
الدوليةالتظاهراتمنعددفياملشاركة
(غينياالسودان،جنوبالتشاد،،السنغال)تفاهمومذكراتتعاون اتفاقياتعلىالتوقيع

في مجال التعاون 
2017حصيلة 

للوزارة؛مؤسساتيفيلمإنجاز

للوزارة؛االلكترونيةالبوابةووضعتصميمإعادةمواصلة

؛2021-2017بينماالفترةخاللللوزارةاملعلوماتيةللنظماملديري التصميمإعداد

للوزارةاملعلوماتيةالنظملتحصين2020–2017املديري بالتصميمالخاصةالدراسةاعداد.

في مجال التواصل ونظم اإلعالم
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التعاون 
غال؛تنظيم املنتدى الوزاري االفريقي  الثاني لإلسكان والتنمية الحضرية املستدامة بشراكة مع وزارة االسكان بالسن

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.

التواصل ونظم االعالم

 حول السكن وسياسة املدينة ؛توعوية تلفزيةبرامج إعداد

للوزارة ؛و كراسة مؤسساتية وميثاق القيم إعداد مجلة

 لوزارة؛للنظم املعلوماتية لاملديري لتامين الشبكة املعلوماتية للوزارة والتصميم املديري تفعيل توصيات التصميم

إقتناءbaie de stockage من اجل تعزيز قدرة التخزين املعلوماتية للوزارة

تعزيز التواصل والتعاون وتنمية نظم االعالم
2018العمل لسنة برنامج
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2017تنفيذ ميزانية 
2018ومشروع ميزانية 
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:يليكمامقسمةدرهممليار 2,65مجموعهما2017لسنةقطاعالمليزانيةاملقترحةاالعتماداتجملةبلغت

4,15.٪نسبةبدرهممليون 110,19املفتوحةاالعتماداتبلغت:التسييرميزانية

20.48٪نسبةبدرهم،مليون 543.75املفتوحةاالعتماداتبلغت:االستثمارميزانية

 الحضري واالدماجلإلسكاناالجتماعيالصندوق(FSHIU):بنسبةدرهممليار 2,65سنويااملفوضةاعتماداتهمجموعيبلغالذي
75,35%

ميزانية قطاع السكنى وسياسة املدينة    
2017حصيلة 

44

ت نسبة التنفيذ العتمادا
ان لإلسكصندوق التضامن 

واالندماج الحضري 

ميزانية نسبة التنفيذ برسم
االستثمار

 نسبة التنفيذ برسم
ميزانية التسيير

البرامج

84%

10,02% 70,15% الدعم و القيادة: البرنامج األول 
56,95% 36,36% وتأطير القطاعالسكنى: البرنامج الثاني 

35,84% 0% سياسة املدينة: ثالتالبرنامج ال

84% 43,14% 64,23% النسبة العامة

2017وضعية تنفيذ ميزانية القطاع إلى غاية آخر أكتوبر 



2018ميزانية قطاع السكنى و سياسة املدينة برسم سنة 

صندوق التضامن 

للسكنى

واالندماج الحضري 

2018

2018ميزانية االستثمار

2018ميزانية التسيير

املعدات والنفقات

املختلفة
املوظفون 

2 000 000 000,00 521 752 000,00 134 190 000,00 171 214 000,00
برسم برمجةاالعتمادات امل

2018سنة  املالية ال

45



شكرا لحسن تتبعكم 

46


