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المؤشرات الدالة

تصاميم تهيئة تمت 05
المصادقة عليها

تصميم نمو تمت 01 
المصادقة عليه

تصميمي نمو في 02
طور المصادقة

دراسات خاصة 08
منجزة

 01
تصميم تهيئة 

و05 تصاميم نمو 
تمت إحالتها على 
المجالس المعنية 
لمباشرة مسطرة 

مداوالت المجلس 
والبحث العلني

تصاميم تهيئة تمت 03
إحالتها على اللجنة 

التقنية المحلية

تصميما للتهيئة في 14
طور اإلنجاز

تصاميم نمو في 05 
طور اإلنجاز

دراسات خاصة في 03
طور اإلنجاز

صورة جوية منجزة48

تصميما فوتوغرامتريا 42
منجزا )1 من طرف الوزارة 

الوصية(

تصاميم فوتوغرامترية 07 
في طور اإلنجاز؛

تصميما فوتوغرامتريا 14
أعطيت انطالقة الدراسة 

الخاصة بها

 حصيلة الوكالة الحضرية

أولت الوكالة الحضرية للصويرة خالل هذه السنة اهتماما خاصا بميدان التخطيط العمراني باإلقليم و ذلك عبر 
تركيز جهودها وتكريس وسائلها التقنية ومواردها البشرية في تتبع الدراسات المتعلقة بتغطية مجال اإلقليم 

بوثائق التعمير وبالوثائق الفتوغراميترية الالزمة، حيث اتخذت لذلك مجموعة من اإلجراءات و التدابير الهادفة 
إلى اإلسراع في إنجاز هذه الوثائق وتفعيل المساطر المتعلقة بالمصادقة عليها والتي يمكن تلخيصها على 

النحو التالي :

hn تتبع انجاز الصور الجوية والتصاميم الفوتوغرامترية لتغطية مجال اإلقليم؛

hn تكريس دعم آليات التخطيط و تعميم التغطية بوثائق التعمير بمختلف المراكز التابعة لإلقليم؛

hn المواكبة العملية لتنمية المجال، من خالل تعزيز ودعم التأطير التقني، على الصعيدين العمراني 

والمعماري، وتيسير سبل كل ما من شأنه إنعاش االستثمار. 

 التخطيط الحضري

 تطور نسبة التغطية بوثائق التعمير المصادق عليها والمعمول بها
 )بين سنتي 2012 و2014(
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التصاميم الفتوغرامترية  في طور اإلنجاز

عملت الوكالة الحضرية خالل سنة 2014 على تتبع إنجاز 21 تصميما فوتوغرامتريا والتي تهم 
المراكز التالية

هكتار7000
 مجموع المساحة المشمولة

بالتصاميم الفتوغرامترية قيد اإلنجاز

900هـ الحنشان 300هـ سيدي علي الكوراتي

300هـ أدغاس 300هـ سيدي أحمد أومبارك

300هـ اسايس 300هـ تركانت

300هـ ازاويت 300هـ إمكراد

300هـ ادا اوعزا 300هـ  اكليف

300هـ المواريد 300هـ بوزمور

300هـ الكشولة 300هـ إدا وكازو

300هـ سيدي عيسى الركراكي 300هـ سيدي أحمد أومرزوق

300هـ سيدي بولعالم 300هـ تاهلوانت

400هـ سيدي كاوكي الشاطئ 300هـ تاكوشت

300هـ الحسينات

حصيلة الدراسات العقارية والطبوغرافية

 التخطيط الحضري

صورة جوية و تصميم 14 
فتوغراميتري تم إعطاء
انطالقة إنجازهم برسم

 سنة 2014

إعطــاء  مــن  للصويــرة  الحضريــة  الوكالــة  تمكنــت 
األمــر  ويتعلــق  جويــة  صــورة   14 إنجــاز  انطالقــة 

التاليــة بالمراكــز 

1000هـ بلدية الحنشان

400هـ أدغاس  

400هـ أسايس 

400هـ أزاويت

400هـ إدا أو عزا 

400هـ المواريد

400هـ الكشولة

400هـ سيدي عيسى الركراكي 

400هـ سيدي بولعالم 

500هـ سيدي كاوكي - 
الشاطئ

400هـ سيدي امحمد اومرزوق

400هـ تاهلوانت

400هـ تاكوشت 

400هـ الحسينات

هكتار6300
 مجموع المساحة المشمولة

بالصور الجوية قيد اإلنجاز

الصور الجوية في طور اإلنجاز

تحليل لمعدالت التغطية

إنجازات باألرقام للوكالة الحضرية منذ إحداثها :

بالصــور  المغطــاة  الجماعــات  نســبة  هــي   100%
الفوتوغرامتريــة بالتصاميــم  و  الجويــة 

تعتبــر الصــور الجويــة والتصاميــم الفتوغرامتريــة مــن 
الوثائــق األساســية إلعــداد وثائــق التعميــر

نسبة الجماعات
 المغطاة بالصور الجوية

و بالتصاميم الفوتوغرامترية

100%
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مصلحة الطبوغرافية

0524474037

0524474038

www.auessaouira.ma

لتحميل طلب لمذكرة المعلومات
http://goo.gl/C9kxFM

 التخطيط الحضري
مذكرات المعلومات

قامــت الوكالــة الحضريــة خــالل ســنة 2014 بتســليم مــا مجموعــه 166 مذكــرة معلومــات 
للعموم.كمــا عملــت علــى تســليم بطاقــات معلومــات تفيــد التنطيــق الــذي تخصصــه وثائــق 
ــة الســتقبال المؤسســات  ــح العمومي ــة التــي تبرمــج مــن طــرف المصال ــة العقاري ــر لألوعي التعمي
ذات الطابــع الدينــي )بنــاء المســاجد( والمشــاريع ذات الصبغــة االســتثمارية والمرافــق العامــة

المشاركة في لجن اختيار األراضي

تســاهم الوكالــة الحضريــة فــي أشــغال لجــن اختيــار األراضــي الســتقبال التجهيــزات العموميــة أو 
المشــاريع الهامــة فــي نســق تشــاوري مــع مختلــف الفاعليــن ضمــن لجــن تقنيــة خاصــة. وتحــرص 
ــر  ــارات اللجنــة نحــو مواقــع تتناســب وتوجهــات وثائــق التعمي ــة الحضريــة علــى توجيــه اختي الوكال

وتســاهم فــي تفعيلهــا.

توطين المشاريع الصغرى بوثائق التعمير

عملــت مصلحــة الطبوغرافيــا خــالل ســنة 2014 علــى توطيــن المشــاريع الصغــرى بوثائــق التعميــر 
المصــادق عليهــا.

16
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نسبة الجماعات موضوع وثائق التعمير في طور الدراسة

حصيلة قسم الدراسات

وضعية تقدم إنجاز وثائق التعمير

 التخطيط الحضري

نظــرا لألهميــة البالغــة التــي تكتســيها وثائــق التعميــر باعتبارهــا األدوات األساســية التــي مــن 
شــأنها تنظيــم المجــال وتحســين المشــهدين العمرانــي والمعمــاري لمختلــف المراكــز وكــذا 
توجيــه التعميــر واســتقطاب االســتثمار، واصلــت الوكالــة الحضريــة خــالل ســنة 2014 تتبــع إنجــاز 
وثائــق التعميــر علــى مســتوى نفوذهــا الترابــي، حيــث وصــل عــدد الوثائــق فــي طــور الدراســة أو 

التســجيل إلــي 34 وثيقــة منهــا 22 تصميمــا للتهيئــة و 12 تصميمــا للنمــو.

42,10%

2011

47,36%

2012

56,14%

2014

57,89%

2013
18
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اإلحالة على اللجنة التقنية المحلية : 

hn تصميم تهيئة مركز لكدادرة؛

hn تصميم تهيئة مركز ايدا أو كلول؛

hn تصميم تهيئة مركز سيدي احمد أو حامد.

hn تصميم تهيئة الصويرة؛

hn تصميم تهيئة تمنار؛

hn تصميم تهيئة كاب سيم.

في مرحلة اللجنة التقنية المحلية:

hn تصميم تهيئة الحنشان؛

hn تصميم تهيئة أيت داود؛

hn تصميم تهيئة تالمست؛

hn تصميم النمو لمركز الكريمات؛

hn تصميم تهيئة مركز مجي؛

hn تصميم النمو لمركز أيت عيسى اححان.

في طور الدراسة )على سلم 2000/1(:

hn تصميم تهيئة مركز لحسينات؛

hn تصميم تهيئة سيدي كاوكي الشاطئ؛

hn تصميم تهيئة مركز تاركانت؛

hn تصميم تهيئة مركز سيدي أحمد أومبارك؛

hn تصميم تهيئة مركز أكلبف؛

hn تصميم تهيئة مركز بوزمور؛

hn تصميم تهيئة مركز إيدا وكازو.

في طور الدراسة )على سلم5000/1 (:

وثائق03 

وثائق03  

وثائق06 

وثائق07 

 التخطيط الحضري

المصادقة والنشر بالجريدة الرسمية:
hn تصميم تهيئة مركز سيدي عبد الجليل؛

hn تصميم تهيئة مركز بئركوات

 )الجماعة القروية لزاوية بن حميدة ( ؛
hn تصميم تهيئة مركز تفتاشت؛

hn تصميم تهيئة مركز أكرض.

متابعة مسطرة المصادقة والنشر بالجريدة الرسمية:

hn تصميم النمو لمركز أيت سعيد؛

hn تصميم النمو لمركز بيزضاض.

اإلحالة على مسطرة مداوالت المجلس والبحث العلني: 

hn تصميم تهيئة تدزي؛

hn تصميم النمو لمركز تكاط؛

hn تصميم النمو لمركز بويهات

hn تصميم النمو لمركز امرامر؛

hn تصميم النمو لمركز أوالد امرابط؛

hn تصميم النمو لمركز ايمي نتليت.

مراحل تقدم وثائق التعمير

في طور اإلحالة على مسطرة مداوالت المجلس والبحث العلني:

hn تصميم النمو لمركز تمزكدة أو فتاس ؛

hn تصميم النمو لمركز سيدي غانم؛

hn تصميم النمو لمركز المزيالت.

وثائق04 

وثائق02 

وثائق06 

وثائق03 
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تصميم تهيئة مركز سيدي عبد الجليل 

تواريخ هامة

انعقاد اللجنة 2014-03-18
المركزية 

النشر بالجريدة 2014-07-25
الرسمية

إرسال الملف2014-05-19
 لمديرية التعمير

 لمباشرة مسطرة
 المصادقة 

تصميم تهيئة مركز تفتاشت

تواريخ هامة

انعقاد اللجنة 2014-03-18
المركزية 

النشر بالجريدة 2014-10-27
الرسمية

إرسال الملف2014-09-19
 لمديرية التعمير

 لمباشرة مسطرة
 المصادقة 

 التخطيط الحضري

تصميم تهيئة مركز أكرض 

تواريخ هامة

انعقاد اللجنة 2014-03-18
المركزية 

النشر بالجريدة 2014-07-24
الرسمية

إرسال الملف2014-05-19
 لمديرية التعمير

 لمباشرة مسطرة
 المصادقة 

تواريخ هامة

انعقاد اللجنة 2014-03-18
المركزية 

النشر بالجريدة 2014-07-01
الرسمية

إرسال الملف2014-05-19
 لمديرية التعمير

 لمباشرة مسطرة
 المصادقة 

تصاميم تمت المصادقة عليها برسم سنة 2014

تصميم تهيئة مركز بئر كوات
 )الجماعة القروية لزاوية بن احميدة(.
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تصميم نمو مركز بيزضاض

تواريخ هامة

 إرسال الملف لمصالح العمالة 2014-12-10
الستصدار القرار العاملي

 إرسال الملف إلى السيد الوالي 2014-12-23
قصد مباشرة مسطرة المصادقة 

صدور القرار العاملي الخاص 2014-12-23
بالموافقة على التصميم

 التخطيط الحضري

تصميم تهيئة مركز 
سيدي عبد الجليل .

تواريخ هامة

 إرسال الملف لمصالح العمالة 2014-09-09
الستصدار القرار العاملي

 إرسال الملف إلى السيد الوالي 2014/11/04
قصد مباشرة مسطرة المصادقة 

صدور القرار العاملي الخاص 2014-10-29
بالموافقة على التصميم

تصميم نمو مركز أيت سعيد

تصاميم في طور المصادقة
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الدراسات الخاصة

إنجــاز  بتتبــع  للصويــرة  الحضريــة  الوكالــة  قامــت 
ســنة  برســم  الخاصــة  الدراســات  مــن  العديــد 
2014، ســعيا منهــا لمعالجــة مختلــف اإلختــالالت 
المراكــز  تعرفهــا  التــي  والهندســية  العمرانيــة 

الصويــرة. مدينــة  وخاصــة  الحضريــة، 

دراسات منتهية برسم سنة 2014

دراســة تأهيــل حــي المــالح بالمدينــة 
العتيقــة للصويــرة

تمــت المصادقــة علــى الصيغــة النهائيــة للدراســة 
بتاريــخ  2014-12-26

دراسات في طور اإلنجاز

hn دراســة هيكلــة منطقــة الغــزوة : الدراســة فــي 

المرحلــة الثانيــة )مــا قبــل األخيــرة( 
hn دراســة إعــادة هيكلــة دوار العــرب : الدراســة 

فــي المرحلــة الثانيــة )مــا قبــل األخيــرة(

دراســة متوقفة في انتظار اســتكمال 
معلومات

لمدينــة  الصناعيــة  المنطقــة  تأهيــل  دراســة   hn

الصويــرة: الدراســة متوقفــة فــي المرحلــة األخيرة 
"التهيئــة المعتمــدة علــى ســلم 500/1."

O4دراسات
قامت الوكالة الحضرية للصويرة بتتبع

 إنجازها برسم سنة 2014

الفالحيــة  الصبغــة  المجــاالت ذات  تحديــد   hn

)األحــواض الســقوية، ....(: وذلك بالمشــاركة 
فــي الزيــارات الميدانية مــع المصلحة المعنية؛

hn تســوية وضعيــة جــزء مــن التجزئــة الخاضعــة 

فتحهــا  بهــدف  الزراعــي  اإلصــالح  لنظــام 
للتعميــر: تــم توجيــه مجموعــة من اإلرســاليات 
وكــذا  التعميــر  ولمديريــة  المعنيــة  للجهــات 
عقــد عــدة اجتماعــات مــن أجــل التدخــل لــدى 
ــة إليجــاد حــل ناجــع إلتمــام  ــح المركزي المصال

الدراســة الخاصــة بالتصميــم المعنــي؛

hn تحديــد المســارات الواجــب احتــرام ارتفاقاتهــا 

داخــل مجــاالت التهيئــة )قنــوات الغــاز، التيــارات 
الكهربائيــة ....(: مــن خــالل القيــام بمجموعــة 
ممثلــي  بمعيــة  الميدانيــة  الخرجــات  مــن 

المصالــح المعنيــة؛

بالفيضانــات:  المهــددة  المناطــق  تحديــد   hn

بالتنســيق مــع مصالــح وكالــة الحــوض المائــي 
لدراســة  االنطالقــة  إعطــاء  تــم  لتانســيفت، 
تهــم تحديــد هــذه المجــاالت بأربعــة مراكــز ؛

hn رفــض بعــض المجالــس الجماعيــة لتغطيــة  

عقــد  تــم  التعميــر:  بوثائــق  الترابــي  مجالهــا 
التشــاورية  االجتماعــات  مــن  مجموعــة 
والتحسيســية باإلضافــة إلــى إشــراك الفاعليــن 
المحلييــن والمركزييــن بهــدف اســتئناف ثــالث 
فــي  الشــروع  تــم  لذلــك  وتبعــا  دراســات: 

منهــا؛ المتبقيــة  المراحــل 

 التخطيط الحضري
جهود الوكالة الحضرية في مواجهة إكراهات إنجاز وثائق التعمير

hn تحديــد المجــاالت الغابويــة: رغــم الجهــود 

المبذولــة مــن طــرف الوكالــة الحضريــة فــي 
مجموعــة   عقــد  خــالل  مــن  الصــدد  هــذا 
مــن االجتماعــات علــى المســتوى المحلــي 
والمركــزي وكــذا ربــط االتصــال مــع المصالــح 
المعنيــة، إال أنــه  ال تــزال  الدراســة الخاصــة 

بتصميــم نمــو واحــد متوقفــة. 

hn عــدم احتــرام مكاتــب الدراســات اللتزاماتهــم 

وتيــرة  تســريع  تــم  الحضريــة:  الوكالــة  إزاء 
إنجــاز بعــض الدراســات بعــد مجموعــة مــن 
المراســالت التذكرييــة  وكــذا اســتكمال انجازهــا 
مــن  بالرغــم  الحضريــة  الوكالــة  طــرف  مــن 

البشــرية.  مواردهــا  محدوديــة 
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دراسة إعادة هيكلة دوار العرب

الدراســة:  مــن  الرئيســي  الهــدف   hn

مواجهــة ظاهــرة البنــاء العشــوائي والغيــر 
المنظــم وكــذا تأطيــر عمليــات الترخيــص 
للبنــاء والتجــزيء  باإلضافــة  إلــى ضبــط 
الناقصــة  الســكنية  التجمعــات  وتقنيــن 

التجهيــز. 

عمــال منهــا علــى اســتئناف دراســة إعــادة 
الوكالــة  عمــدت  العــرب،  دوار  هيكلــة 
الحضريــة علــى إعطاء االنطالقة للدراســة 
وذلــك  الطبوغرافــي  بالمســح  الخاصــة 
ــة الخاصــة . ــى مواردهــا المالي اعتمــادا عل
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن مكتــب الدراســات 
المكلــف قــد شــرع فــي إعــداد الصيغــة 

النهائيــة للمســح الطبوغرافــي

منطقة الغزوة

دراسات في طور اإلنجاز

دراسة هيكلة منطقة الغزوة

hn الهــدف الرئيســي مــن الدراســة: هيكلــة 

ــر اتخــاذ اإلجــراءات الضروريــة  المنطقــة عب
والكفيلــة 

يطرحهــا  التــي  االختــالالت  بتصحيــح 
تصميــم تهيئــة الصويــرة )قطــاع الغــزوة(. 

مــن  الثانيــة  المرحلــة  فــي  الشــروع  تــم 
الدراســة التي تعتبر مرحلة حاســمة ســيتم 
مــن خاللهــا تحديــد التوجهــات المحوريــة 
للتعميــر بالمنطقــة والتــي ســيتم إدماجهــا 

ــرة. ــة الشــمولي للصوي ــم التهيئ بتصمي

دوار العرب

 التخطيط الحضري

بإتمــام   الحضريــة  الوكالــة  تكللــت جهــود 
بالمدينــة  المــالح  حــي  تأهيــل  دراســة 
ــرة حيــث تمــت المصادقــة  العتيقــة للصوي
علــى تصميــم التهيئــة القطاعــي والــذي 
التعميريــة  األدوات  مختلــف  يشــمل 
معالجــة  شــانها  مــن  التــي  والمعماريــة 
النســيج  يعرفهــا  التــي  االختــالالت 
العمرانــي لهــذا الحــي وكــذا اقتــراح برنامج 
عمــل مندمــج يلخــص مختلــف التدخــالت 

القطاعيــة.

دراسات منتهية برسم سنة 2014

دراسة تأهيل حي المالح بالمدينة العتيقة للصويرة

 تصميم 
التهيئية 
القطاعي 
لحي المالح 
بالمدينة 
العتيقة 
للصويرة

حي المالح
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المجاالت المقترحة إلعادة الهيكلة ببعض الجماعات 

المساحة المجاالت المقترحة إلعادة الهيكلة الجماعة المعنية

أيت عال أسايس

إمهرين

أيت محمد

تيكمي اوكرض

دوار لهماندة أوناغة

دوار اجعاونة

دوار لقليعة

دوار لعرايش

دوار بوسنكار

دوار إدا لوبان

5.5 كلم2 أنمار إيدا وعزا

4 كلم2 سيدي ابراهيم أوعيسى

3 كلم2 تغنيست

4.5 كلم2 تاساليا

دوار امزيالت المركز المزيالت

26000.00 م2 دوار أوالد جرار سيدي اسحاق

الكوانيت

 التخطيط الحضري
دراسات متوقفة في انتظار استكمال معلومات 

دراسة تأهيل المنطقة الصناعية لمدينة الصويرة

إعادة هيكلة األحياء الناقصة التجهيز:

تفعيــال منهــا لعمليــة تحديــد األحيــاء والدواويــر الناقصــة التجهيــز التــي تســتوجب إعــادة الهيكلــة، 
بــادرت الوكالــة الحضريــة إلــى عقــد مجموعــة مــن االجتماعــات علــى الصعيديــن المحلــي ) مــع 
الجماعــات المعنيــة( والمركــزي وذلــك بهــدف تحديــد اإلطــار التعاقــدي الــذي مــن خاللــه ســيتم 

إنجــاز هــذه الدراســات.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الوكالــة الحضريــة  ستشــرف علــى التتبــع التقنــي لمراحــل االنجــاز مــع 
العلــم أن األولويــة ســتعطى للجماعــات التــي ستســاهم فــي تمويــل الدراســة. 

فــي  متوقفــة  الدراســة 
أن  حيــث  األخيــرة،  مرحلتهــا 
المقترحــة  التهيئــة  خيــارات 
موقــع  بتحديــد  رهينــة 
المنطقــة الصناعيــة الجديــدة. 
بذلــت  الصــدد  هــذا  وفــي 
قصــارى  الحضريــة  الوكالــة 
عقــد  خــالل  مــن  جهدهــا 
االجتماعــات  مــن  العديــد 
مــع  والتنســيقية  التشــاورية 
المحلييــن  الفاعليــن  مختلــف 
الوعــاء  لتحديــد  والمركزييــن 
ســيضم  الــذي  العقــاري 
مفتوحــة  جديــدة  منطقــة 
شــأنها  مــن  للتعميــر 
الصناعيــة  المنطقــة  إيــواء 

. جيســتيكية للو ا و
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تدخالت موازية                                                                                                                                                                                                                              

 تتبع الدراسات 

برسم سنة 2014، واصلت الوكالة الحضرية تتبع مجموعة من الدراسات التي أعطيت 
انطالقتها من طرف متدخلين آخرين في ميدان التعمير والبيئة وذلك من خالل المشاركة 

في االجتماعات التنسيقية وكذا الدراسة التقنية للتصاميم والتقارير المحالة عليها. 

مرحلة التقدم الدراسة المؤسسة المسؤولة

المرحلة األولى: التحليل 
والتشخيص

المخطط المديري للتهيئة 
العمرانية لساحل الصويرة

عمالة إقليم الصويرة

التحضير من أجل مباشرة 
مسطرة البحث العلني

تصميم النمو لمركز بحيبح

المرحلة األولى: تحليل 
الوضعية الراهنة وتحديد 

األهداف

المخطط المديري اإلقليمي 
لتدبير النفايات المنزلية 

والمماثلة إلقليم الصويرة

المرحلة الثالثة: التقرير 
النهائي للمخطط

المخطط الجهوي للتهيئة 
العمرانية

 المفتشية الجهوية للتعمير
والهندسة

 المعمارية وإعداد التراب

دراسة تأهيل أنظمة الصرف 
الصحي لمدينة الصويرة

 المكتب الوطني للكهرباء والماء
الصالح للشرب

-قطاع الماء - 

دراسات التأثير على البيئة  الوزارة المنتدبة لدى وزارة الطاقة
 والمعادن والماء والبيئة المكلفة

بالبيئة

 التخطيط الحضري

10 هكتار تقريبا دوار لمعاشات حد الدرا

8 هكتار تقريبا دوار التايبة )أيت الحد(

5 هكتار تقريبا ظهر المصلى

10 هكتار تقريبا دوار أيت التهرية

دوار أوالد عيسى زاوية بن احميدة

دوار محمد بن عالل

400 هكتار دوار لحسن بن كروم

4 كلم2 دوار البشير

3 كلم2 دوار الشيخ

دوار أوالد عباس

دوار قرب سوق الجمعة القديم
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رأي اللجنة العدد الموقع الحي

 ضرورة اإلصالح العاجل من طرف صاحب
المنزل

04 زنقة العلوج  بني عنتر

 ضرورة اتخاذ جميع التدابير الالزمة الزالة
الخطر

01 زنقة الطواحن

 ضرورة اإلصالح العاجل من طرف صاحب
المنزل

02 زنقة سبتة 

 التدخل العاجل من طرف صاحب المنزل
قصد إصالح األضرار التي لحقت بالبناية

01 زنقة موالي
 سليمان 

تفعيل قرار اإلفراغ 01 زنقة سيدي محمد بن 
عبد الله

 التدخل العاجل من طرف صاحب المنزل
قصد إصالح الغرف المتضررة

01 درب بابا احمد 
السوداني 

 التدخل العاجل من طرف صاحب المنزل
قصد إصالح الغرف المتضررة

01 سيدي علي بن داوود

 ضرورة اإلصالح العاجل من طرف صاحب
المنزل

01 زنقة القادسية

 ضرورة اتخاذ جميع التدابير الالزمة الزالة
الخطر

01 زنقة أحمد أوهارون  بني عنتر

 التدخل العاجل من طرف صاحب المنزل
 قصد إصالح األضرار التي لحقت بالبناية

01 زنقة بوشنتوف  الشبانات

01 اإلفراغ زنقة سيدي علي بن 
عبد الله

 التدخل العاجل من طرف صاحب المنزل
قصد إصالح األضرار التي لحقت بالبناية

01 زنقة القاضي عياض   اهل أغادير

تفعيل قرار الهدم 01 زنقة المالح المالح

القيام باإلصالحات الضرورية لرفع الضرر 02 زنقة عبد العزيز 
الفشتالي

المساهمة في لجن معاينة البنايات المهددة باالنهيار

 التخطيط الحضري

واصلــت الوكالــة الحضريــة للصويــرة خــالل ســنة 2014 مشــاركتها فــي معاينــة البنايــات المهــددة 
باالنهيــار مــن خــالل المســاهمة فــي أشــغال اللجنــة المحليــة لمراقبــة ورصد الدور اآليلة للســقوط،  
وقــد تمكنــت هــذه اللجنــة مــن التشــخيص العينــي لمجموعــة مــن البنايــات وذلــك تلبيــة لشــكاوى 

المواطنيــن وكــذا طلبــات المصالــح الخارجيــة والســلطات المحليــة.

 وقــد اســتجابت الوكالــة الحضريــة للصويــرة 37 طلبــا قصــد اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة تتجلــى فــي 
اســتصدار اقتراحــات وقــرارات مختلفــة، كمــا هــو مبيــن أســفله
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Z

اإلغالق إلى حين اإلصالح ضمن إعادة هيكلة 
المرافق الدينية بالمدينة

مسجد البواخر الصويرة

قيام نظارة األوقاف باإلصالحات الالزمة تحت 
إشراف مكتب دراسة ومختبر مختصين

مسجد بن يوسف

اللجوء إلى مكتب دراسات مختص النجاز خبرة 
في الموضوع

ثالث مباني مهددة باالنهيار 
بميناء الصويرة  

اإلغالق إلى حين عرضها على مكتب دراسات 
معتمد

القاعة المغطاة)ساحة موالي 
الحسن(

37
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 التخطيط الحضري
 قيام نظارة األوقاف باإلصالحات الالزمة

بشكل إستعجالي
02 شارع عالل بن عبد الله القصبة

 قيام نظارة األوقاف باإلصالحات الالزمة
بشكل إستعجالي

01 زنقة حمان الفطواكي

 ضرورة اتخاذ جميع التدابير الالزمة تفاديا
لكل  خطر

01 زنقة حمان الفطواكي

هذا باإلضافة إلى معاينة اللجنة لمجموعة من المرافق المتموقعة بالمجالين الحضري 
والقروي لإلقليم. 

رأي اللجنة المرفق الجماعة

إعداد دراسة من طرف مختبر معترف به لتحديد 
مدى االستمرار في استعمال قاعة الصالة

مسجد ايت اخلف تمنار

اإلبقاء على اإلغالق الكلي مسجد محمد الخامس

اإلبقاء على اإلغالق الجزئي مسجد لال حواء تمزكيدة
اوفتاس 

اإلبقاء على اإلغالق الكلي مسجد تزومط ادا وكلول

االستغناء عليه لوجود مسجد حديث مسجد تاكاديرت
 تكسوين

اكليف

ترميم الضريح مع هدم الباقي وبناء قاعة للصالة  الزاوية الناصرية

ضرورة هدم وإعادة بناء قاعة الصالة مسجد تنكمت  بوزمور

ضرورة هدم وإعادة بناء قاعة الصالة مسجد اكادير اموزكاون 

ضرورة هدم وإعادة بناء قاعة الصالة مسجد ايت كورمة

لم يتخذ أي قرار بشأنه حيث  تم إصالحه 
وترميمه سلفا

مسجد الحالت

الوكالة الحضرية للصويرة
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 التخطيط الحضري
إعداد الصور الجوية والتصاميم الفتوغراميترية

تقييم اإلنجاز التصاميم الفتوغراميترية بالهكتار الصور الجوية الجماعة

100%
من

اإلنجاز 

900 1000 الحنشان

300 400 أدغاس

300 400 أسايس

300 400 الزاويت

300 400 ايدا وعزا

300 400 المواريد

300 400 كشولة

300 400 سيدي عيسى الركراكي

300 400 سيدي بولعالم

400 500 سيدي كاوكي

300 400 سيدي امحمد ومرزوق

300 400 تاهلوانت

300 400 تاكوشت

300 400 لحسينات

من اإلنجاز 100%

تقييم برنامج عمل الوكالة الحضرية برسم سنة 2014 )التخطيط الحضري(:

تقييم اإلنجاز المساحة 
بالهكتار

الجماعة الدراسة

 تم نشر طلبات العروض
 الخاصة بهذه الدراسة غير أن

 الوكالة الحضرية لم تتلقى أي
 عرض في هذا الصدد

163 سيدي
 لعروسي 

الدراسة الخاصة بتصميم 
تهيئة 

مركز سيدي لعروسي

 في انتظار الموافقة النهائية
 للمندوبية السامية للمياه
 والغابات ومحاربة التصحر

بشأن الوعاء العقاري

133 الصويرة  الدراسة الخاصة بالقطب
المندمج لمنطقة الغزوة

ير
عم

الت
ق 

ثائ
و

صة
خا

ت 
سا

درا

من اإلنجاز

50%
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قسم الدراسات

0661226613

0524474038

www.auessaouira.ma

لتحميل التقرير الخاص بالتخطيط الحضري
http://goo.gl/5pz4V5

 التخطيط الحضري

hn محدوديــة المــوارد البشــرية لمديريــة الدراســات والطبوغرافيــة بالوكالــة الحضريــة وذلك بالمقارنة 

مــع حجــم الدراســات والمهــام المنوطــة بهــا : قســم الدراســات 06 أطــر )02 مهندســين و4 أطــر 
عليــا( وعــون شــرف ممتــاز يقومــون بتتبــع 37 دراســة منهــا 34 وثيقــة تعميريــة و03 دراســات 
خاصــة، أمــا فيمــا يخــص مصلحــة الطبوغرافيــة فــال تظــم ســوى 02 أطــر عليــا وعــون شــرف ممتــاز؛

hn محدودية اإلمكانيات المالية الموجودة لتتبع الدراسات

ــرام بعــض مكاتــب الدراســات لآلجــال المحــددة فــي الصفقــات، وكــذا عــدم األخــذ  hn عــدم احت

ــح؛ ــف المصال ــار للمالحظــات المقدمــة مــن طــرف مختل ــن االعتب بعي
hn تعقــد اإلجــراءات والمســاطر المتعلقــة بمتابعــة مراحــل الدراســة أو المصادقــة علــى وثائــق 

التعميــر.

 اإلكراهات التي عرفها تفعيل برنامج عمل الوكالة الحضرية للصويرة 
برسم سنة 2014:  
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