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كشفت مؤشرات جديدة عن أعطاب نظام معالجة ومنح تراخيص التعمير في البيضاء ،يتعلق األمر
بتأخر زمني كبير في إبداء الرأي من قبل اللجان على مستوى الشباك الوحيد المركزي وفي
الشبابيك الخاصة بالمقاطعات ،احتسب منذ اجتماعها ،وكذلك األمر بالنسبة إلى المدة التي
استغرقتها هذه اللجان إلخراج المحاضر ،وبشكل عام المساحات الجغرافية المرخص لها ،التي
.سجلت تباطؤا مهما أخيرا ،إذ لم تتجاوز إجماال  9.82كيلومترات مربعة
وأفادت المؤشرات ،الواردة في قاعدة البيانات الخاصة بالمنصة اإللكترونية “كازا إيربا .ما” ،تسجيل
تأخر زمني يصل إلى سبعة أيام في المتوسط بالنسبة إلى كل عضو في اللجان المكلفة بمعالجة
طلبات الحصول على التراخيص اإلدارية للتعمير في األقاليم والعماالت ،مشيرة إلى أن ممثلي
الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية رهنوا أصحاب طلبات التراخيص لمدة وصلت إلى
يوما ،متبوعين بممثلي الوقاية المدنية في النواصر بـ 16يوما ،وكذا ممثلي شركة “ليدك ”في 73
.المنطقة ذاته ،بما مجموعه  15يوما
وسلطت المعطيات المرقمة الضوء حول تأخر عمل اللجان المكلفة بمعالجة طلبات تراخيص
إذ يتطلب حجز موعد لدى لجنة المشاريع بأنفا -الفداء ما متوسطه  (CGP)،المشاريع الكبرى
يوما ،متبوعة بلجنة المشاريع الصغرى بالحي الحسني بمتوسط  14.76يوما ،ولجنة حي 14.99
،موالي عبد هللا بـ 12يوما ،فيما طال البطء أيضا ،الفترة المستغرقة إلخراج هذه اللجان محاضرها
علما أن التأخير يحتسب ابتداء من اليوم الثالث ،بعد تاريخ عقد اجتماع اللجنة ،يتعلق األمر بتخلف
.زمني يصل في المتوسط إلى سبعة أيام
وتركزت مالحظات التأخير في إخراج المحاضر ،لدى لجنة المشاريع الكبرى بالحي الحسني بـ20
يوما ،متبوعة بلجنتي بوسكورة وأنفا -الفداء بـ 17يوما ،ثم لجنة عمالة النواصر بـ 16يوما ،في الوقت

الذي استقر متوسط آجال تسليم الرخص اإلدارية للتعمير عند  44يوما ،علما أن اللجان المختلفة
عالجت ما مجموعه  18ألفا و 450ملف طلب منذ  ،2014بينما تم رفض % 48من ملفات طلبات
التراخيص منذ المرحلة األولى لإليداع ،و% 15خالل مراحل الحقة ،مقابل % 78من الملفات التي
.حظيت بالموافقة
وأكد مصدر مهني ،ارتفاع آجال الحصول على التراخيص اإلدارية لتتجاوز سنة ،خالفا لما هو مسجل
في المنصة اإللكترونية ،التي تديرها شركة “ريباليس” ،موضحا أن أعضاء في اللجان المكلفة
بمعالجة ملفات الطلبات ،يمثلون كابوسا بالنسبة إلى المهندسين المعماريين والمنعشين
العقاريين ،يتعلق األمر بتقنيي مصالح التعمير في العماالت واألقاليم وشركات توزيع الماء والكهرباء
والتطهير السائل ،وكذا الوقاية المدنية وشركات االتصاالت ،إذ يرهنون ملفات المشاريع لفترات
.طويلة ،بسبب كثرة التعديالت
ونبه المصدر ذاته ،في اتصال هاتفي مع “الصباح” ،إلى تعطيل العامل البشري عمل المنصة
اإللكترونية “كازا إيربا .ما” ،انطالقا من صعوبة الحصول على موعد مع اللجان ،إذ يستغرق األمر
،شهرين في المتوسط ،ناهيك عن تحمل تكاليف مالية كل مرة عند تحميل المشروع في المنصة
مشددا على ضرورة تغيير نمط معالجة طلبات التراخيص اإلدارية للتعمير ،من خالل فرض تقديم
مشاريع قبلية ،يتم مناقشتها بين صاحب المشروع والمهندس المكلف من جهة ،ومصالح التعمير
بالعمالة أو المقاطعة ،قبل االنتقال لمناقشة المشروع المفصل على مستوى اللجنة المختلطة ،بما
.يقلص آجال الحصول على التراخيص
وتضمنت المعطيات الجديدة ،استحواذ طلبات تراخيص البناء على نسبة % 56.2من إجمالي
 %،طلبات الحصول على التراخيص اإلدارية للتعمير ،متبوعة بطلبات التعديالت والتهيئة بنسبة 19.1
وتراخيص تعلية المباني الموجودة بنسبة  ،% 11.2وكذا التهيئة الداخلية بنسبة  ،% 8.4والوحدات
.والتجمعات السكنية ،على التوالي ،بـ% 2.8و1.5
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