
الوكالة الحضرية للصويرة

حصيلة دراسة طلبات البناء والتجزيء وإحداث 
المجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

حصيلة عمل لجن الدراسة بالوسط القروي

الرفض الموافقة  عدد الطلبات
المدروسة

الجماعة

النسبة % العدد النسبة % العدد

%17.31 09 %82.69 43 52 أوناغة

%6.25 01 %93.75 15 16 حد الدرى

%21.43 06 %78.57 22 28 سيدي كاوكي

%00 00 %100 06 06 موالي بوزرقطون

%16 04 %84 21 25 سيدي اسحاق

%12.50 01 %87.50 07 08 أقرمود

%16.67 02 %83.33 10 12 اسميمو

%00 00 %100 01 01  سيدي أحمد
أوحامد

%00 00 %100 01 01 لكريمات

%33.33 01 %66.67 02 03 لحسينات

%00 00 %100 02 02 مجي

%18 02 %82 09 11 تيدزي

توزيع الملفات التي تم البت فيها بالوسط القروي خالل سنة 2014

التدبير الحضري
للمجلــس  الســابعة  الــدورة  أشــغال  تنعقــد 
فــي  للصويــرة  الحضريــة  للوكالــة  اإلداري 
شــهور  باالحتفالقبــل  تميــز  وطنــي  ســياق 
قليلــة خلــت وتحــت الرعايــة الســامية لموالنــا 
صاحــب الجاللــة الملــك محمــد الســادس نصره 
اللــه وأيــده، بمرورمائــة ســنة علــى اســتصدار 
أول نــص قانونــي يعنــى بالتعميــر ببالدنــا. 
ويكتســي هــذا الحــدث أهميــة بالغــة نظــراألن 
ــون يعكــس عراقةوغنــى الحضــارة  هــذا القان
المعماريــة والعمرانيــة التــي يزخــر بهــا المغــرب 
بقيــت  روحــه  أن  علــى  فضــال  قــرون،  منــذ 
لتضمنــه  التســعينيات  قوانيــن  فــي  ســارية 
تجــارب رائــدة ألجــرأة مفاهيــم التعميــر مقارنــة 
كمناهــج  المعمــور،  دول  مــن  العديــد  مــع 
العمرانــي وترتيــب  التــراث  المحافظــة علــى 
إقــرار  علــى  عــالوة  والمشــاهد،  المواقــع 
ــر  ــة لتوفي ــة والبرامــج العملياتي ــم التهيئ تصامي

للجميــع.  الســكن 
مناســبة  الــدورة  هــذه  أشــغال  تشــكل  كمــا 
ســانحة لتقييــم حصيلــة ســنة ونيــف مــن بــدء 
 2.13.424 رقــم  وأجرأةالمرســوم  تطبيــق 
القاضــي   2013 مــاي   24 بتاريــخ  الصــادر 

وفيما يلي، نعرض حصيلة هذه السنة في مجال التدبير الحضري من خالل المحاور التالية:

hn حصيلــة دراســة ملفــات طلبــات البنــاء والتجــزيء وإحــداث المجموعــات الســكنية وتقســيم 

العقــارات.
hn المشاريع المدروسة في إطار لجنة االستثناءات من المقتضيات التعميرية.

hn الملفات المدروسة في إطار لجنة االستثناء بالعالم القروي.

hn الشكايات المدروسة.

hn المشاركة ضمن لجن الخبرة واختيار األراضي.

hn دراسة الملفات الواردة من طرف المركز الجهوي لالستثمار.

بالموافقــة علــى ضابــط البنــاء العــام المحــدد 
والوثائــق  الرخــص  تســليم  وشــروط  لشــكل 
التشــريعية  النصــوص  بموجــب  المقــررة 
العقاريــة  والتجزئــات  بالتعميــر  المتعلقــة 
والمجموعــات الســكنية وتقســيم العقــارات 
عمــال  لتطبيقهــا،  الصــادرة  والنصــوص 
بمقتضيــات المادتيــن 59 و60 مــن القانــون 

.90/12 رقــم 
الحضريــة  الوكالــة  فــإن  الصــدد  هــذا  وفــي 
بذلتهــا  التــي  بالمســاعي  تنــوه  للصويــرة 
اإلقليميــة  الســلطات  تبذلهــا  والزالــت 
والمجالــس المنتخبــة مــن أجــل إنجــاح هــذا 
فــي  وتدعــو  الهــام  اإلصالحــي  الــورش 
نفــس الوقــت مصالــح بلديــة مدينــة الصويــرة 
إلــى مواصلــة بــذل المزيــد مــن المجهــودات 
مــن أجــل تفعيــل المقتضيــات الــواردة فــي 
الوحيــد  بالشــباك  الخــاص  التحمــالت  دفتــر 
لرخــص التعميــر لكــي ترقــى إلــى المســتوى 
المثلــى  الشــروط  توفــر  ولكــي  المطلــوب 
هــذا  وأهــداف  مرامــي  يحقــق  بمــا  للعمــل 

العــام. الضابــط 
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التدبير الحضري
حصيلة عمل لجنة الدراسة بالوسط الحضري

الرفض الموافقة  عدد الطلبات
المدروسة

الجماعة

النسبة % العدد النسبة % العدد

29.50% 169 70.50% 404 573 الصويرة

%00 00 %100 18 18 آيت داوود

%00 00 %100 15 15 الحنشان

21.43% 06 78.57% 22 28 تالمست

15.91% 07 84.09% 37 44 تمنار

26.85% 182 73.15% 496 678 المجموع

توزيع الملفات التي تم البت فيها بالمجال الحضري خالل سنة 2014

73%

نسبة الملفات الحاصلة على
 الموافقة بالوسط الحضري

%10 02 %90 18 20 أكرض

%00 00 %100 12 12 تفتاشت

%00 00 %100 03 03 تكاط

%25 01 %75 03 04 امننتليث

%00 02 %100 00 02 سيدي لعروسي

%00 00 %100 02 02 لكدادرة

%00 00 %100 02 02 المخاليف

%00 00 %100 01 01 تافضنة

%00 00 %100 01 01 كشولة

%50 01 %50 01 02 مسكالة

%00 00 %100 03 03 آسايس

%14.75 32 %85.25 185 217 المجموع

نسبة الملفات الحاصلة على85%
 الموافقة بالوسط القروي
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تطور عدد المشاريع التي تمت دراستها في الفترة 2014-2011التدبير الحضري
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183 عدم الموافقة 2570 بناء مزرعة للضيافة

3679200 60 الموافقة 413  تحويل فيال إلى
مصحة طبية-جراحية

تأجيل البت 508  بناء معهد للتعليم
الخاص

46640000 الموافقة 5493  بناء دور للسكن
 االجتماعي في إطار

 برنامج 250000
درهم

تأجيل البت 610  بناء مركز تجاري من
 سفلي ودور من
 طابقين مع %50

بالسطح

عدم الموافقة 109920  تحويل منزل ريفي
إلى دار للضيافة

13000000 10 الموافقة 42651
+

12905

 تحويل منزل قديم
إلى دار للضيافة

عدم الموافقة 109920  تحويل منزل ريفي
إلى دار للضيافة

13000000 10 الموافقة 42651
+

12905

 تحويل منزل قديم
إلى دار للضيافة

عدم الموافقة 16382 بناء دار للضيافة

عدم الموافقة 7855  بناء مركز
 سوسيوثقافي
 مؤسسة محمد

الزرقطوني

عدم الموافقة 9654  بناء مشروع سياحي
في الهواء الطلق
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التدبير الحضري
المشاريع المدروسة في إطار لجنة االستثناءات من 

المقتضيات التعميرية

تنفيــذا لمضاميــن الدوريــة الوزاريــة عــدد 10186 الصــادرة بتاريــخ 6 يوليــوز 2010، المتعلقة بالشــروط 
التــي تخــول للمشــاريع االســتثمارية االســتفادة مــن االســتثناءات فــي مجــال التعميــر، أحدثــت 
مديريــة التدبيــر الحضــري والتقنيــن خليــة خاصة مكلفة باســتقبال المســتثمرين وتقديم اإلرشــادات 
ــرى  ــة الكب ــا منهــا باألهمي ــك وعي لهــم وتوجيههــم تبعــا لطبيعــة المشــاريع المزمــع إنجازهــا، وذل

لهــذه المشــاريع فــي التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة وخاصــة علــى صعيــد:

hn توفير فرص قارة وعرضية للشغل؛

hn در موارد مالية هامة على الدولة والجماعات المحلية؛

hn خلق دينامية اقتصادية على مستوى اإلقليم.

 كلفة اإلجمالية
للمشروع بالدرهم

 عدد مناصب
 الشغل القارة

رأي اللجنة المكلفة
 AD-HOC

المساحة ب 
m²

نوعية المشروع الجماعة

28840000 الموافقة 11906  بناء مركب ديني
 وثقافي

77000000 الموافقة 16890  توسيع تجزئة سيدي
مكدول

عدم الموافقة 168 بناء مدرسة خاصة

تأجيل البت  بناء محطة لوقوف
الحافالت

5000000 8 الموافقة 183  تحويل منزل قديم
إلى دار للضيافة

11150018 24 الموافقة 1030  بناء إقامة فندقية
سام

3000000 الموافقة 117  بناء فندق من طابقين
و50% بالسطح

رة
ــــــ

ــــــ
يـــ

ـو
ــــــ

ــــــ
صــ

ــــــ
ــــــ

ــــــ
ال



الوكالة الحضرية للصويرة

5555

3500000 20 الموافقة 43498 بناء محطة للخدمات

355594018 622 المجموع

لحسينات

منصب شغل قار 622
محدث على صعيد 

اإلقليم

مليون درهم هي مجموع 
الكلفة اإلجمالية للمشاريع

تأجيل البت 15380 بناء دار للضيافة

3216200 22 الموافقة 16540 بناء دار للضيافة

8573000 34 الموافقة 16741 تهيئة مركب سياحي

عدم الموافقة 1026 بناء دار للضيافة

عدم الموافقة 336  تحويل منزل ريفي إلى
فندق

تأجيل البت 3067 بناء فندق

2000000 6 الموافقة 6190  تحويل وتوسيع منزل
ريفي إلى دار للضيافة

2500000 20 الموافقة 5513 بناء محطة للخدمات

تأجيل البت 7635 بناء مركب
سياحي وسكني 

87394000 300 الموافقة لوحدة 
التبريد والتكييف

79350  بناء وحدة
 للتبريد والتكييف
وإحداث تجزئة

90000000 12 الموافقة 18000 تهيئة دار للضيافة

1000000 10 الموافقة 2362  بناء محطة للخدمات
سامير

20000000 50 الموافقة 9723  بناء محطة للخدمات
ومطعم وشقق فندقية

12000000 13 23284 تعديل إقامة سياحية

24495600 33 الموافقة 20464  بناء إقامة عقارية
لإلنعاش السياحي
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استقبال الشكايات والملتمسات ودراستها

بلــغ عــدد الشــكايات الــواردة علــى مديريــة التدبيــر الحضــري والتقنيــن برســم ســنة  2014 مــا 
مجموعــه644 شــكاية، توزعــت علــى الشــكل التالــي:

⇚ 59 شــكاية مقدمــة مــن طــرف المواطنيــن، تــم فيهــا تحريــر 9 محاضــر مخالفات،42محضــر 
معاينــة فيمــا 8 شــكايات اندرجــت فــي إطــار عــدم االختصــاص؛ 

⇚ 4 ملتمسات من لدن هيآت المجتمع المدني؛
n شــكاية واحــدة محالــة مــن المديريــة العامــة للتعميــر والهندســة المعماريــة وإعــداد التــراب 

الوطنــي بالــوزارة الوصيــة.

ــر الحضــري  ــة التدبي ــة بمديري ــأي شــكاية أو ملتمــس تعمــل المصلحــة المعني فبمجــرد التوصــل ب
والتقنيــن علــى دراســتها بمعيــة لجنــة مختلطــة مخصصــة لهــذا الغــرض، وتتــم موافــاة الخليــة 
المركزيــة للشــكايات بالــوزارة والمواطنيــن المعنييــن بمــا خلصــت إليــه اللجنــة المذكــورة داخــل آجــال 

معقولــة.
 وفــي هــذا الصــدد يالحــظ أن أغلــب الشــكايات تتعلــق بعــدم احتــرام التصميــم المرخــص، الترامــي 

علــى الملــك العمومــي وخــرق مقتضيــات وثائــق التعميــر.
هــذا وتقومهــذه اللجنــة بمعاينــات ميدانيــة للتأكــد مــن صحــة المعطيــات الــواردة فــي الشــكايات، 
ــرد  ــع عناصــر ال ــة مســتوفية لجمي ــم تحريرأجوب ــن المــكان علــى ضوئهــا يت ــر محاضــر بعي مــع تحري
فــي إطــار مــن الحيــاد التــام والشــفافية ووفقــا لمــا تقتضيــه مبــادئ ميثــاق األخالقيــات المهنيــة.

المشاركة ضمن أشغال لجن الخبرة واختيار األراضي.

تشــارك مديريــة التدبيــر الحضــري والتقنيــن فــي اجتماعــات هاتــه اللجــان، حيــث تقــوم بمعيــة 
فرقائهــا بزيــارات ميدانيــة لألوعيــة العقاريــة موضــوع المشــاريع االســتثمارية المعنيــة لتحــدد مــدى 
قابليتهــا الحتــواء مرافــق عموميــة، باإلضافــة إلــى مســاهمتها مــع لجنــة الخبــرة في تحديــد القيمة 

التجاريــة والكرائيــة للعقــارات المملوكــة للدولــة التــي هــي موضــوع طلبــات التفويــت أو الكــراء.

التدبير الحضري

 مجموع
الملفات

 عدد الملفات
قيد الدراسة

عدد الملفات التي 
لم تحظ بالموافقة 

 عدد الملفات التي
 حظيت بموافقة

اللجنة

الجماعة

25 15 03 07 سيدي كاوكي

16 06 00 10 أكرض

01 02 02 01 تيدزي

01 00 00 01 إمينتليت

06 02 00 04 سيدي اسحاق

47 25 11 08 أوناغة

05 03 00 02 حد الدرا

01 01 00 00 لحسينات

11 11 00 00 موالي بوزرقطون

06 06 00 00 أقرمود

04 07 00 03 أقرمود

130 77 16 35 المجموع

الملفات المدروسة في إطار لجنة االستثناء بالعالم القروي

وضعية الملفات التي تمت معالجتها في إطار مسطرة االستثناء
بالعالم القروي برسم سنة 2014
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مديرية التدبير الحضري والتقنين

0524474037

0524474038

www.auessaouira.ma

لتحميل التقرير الخاص بالتدبير الحضري
http://goo.gl/gx6iyP

التدبير الحضري
دراسة الملفات الواردة من طرف المركز الجهوي لالستثمار.

حرصــا منهــا علــى تمكيــن قطــاع التعميــر مــن اإلســهام الفعــال فــي تشــجيع االســتثمار، تســاهم 
الجهــوي لالســتثمار،  المركــز  أثنــاء اســتدعائها مــن طــرف  الحضــري والتقنيــن  التدبيــر  مديريــة 
فــي التأطيــر التقنــي والقانونــي لمختلــف المشــاريع االســتثمارية المقدمــة كمــا تشــارك أثنــاء 
اســتدعائها مــن طــرف هــذا األخيــر فــي أشــغال اللجنــة الجهويــة لالســتثمار واللجنــة الجهويــة 

لبعــض العمليــات العقاريــة.  
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