الوكالة الحضرية للصويرة

التقرير اإلداري والمالي
ميزانية المؤسسة برسم سنة 2014
قامــت الوكالــة الحضريــة للصويــرة بإعــداد
مشــروع ميزانيتهــا برســم ســنة  ،2014تبعــا
للتوجيهــات المنصــوص عليهــا بدوريــة الســيد
وزيــر اإلقتصــاد و الماليــة عــدد  23197بتاريــخ
 28أكتوبــر  2013المتعلقــة بإعداد مشــاريع
ميزانيــات المؤسســات و الشــركات العموميــة
لســنة .2014

حصيلة إنجاز الميزانية برسم سنة 2014

فـــي هــذا اإلطــار بلغــت تـــوقعات ميزانيــة
الوكالــة برســــم هــذه الســنة مــا مجموعــه

المــوارد البشــرية
تنفيــذ قـانون اإلطار
الصــــــــــــــنــــــــــــــف

درهم و تتوزع على الشكل التالي:

المداخيل

عدد المناصب
المالية في
01/01/2014

خلق أو تحويل مناصب
مالية
)(-

المصاريف

الموضوع

اإلعتمادات المفتوحة

الموضوع

اإلعتمادات المفتوحة

الرصيد لدى الخزينة إلى
/غاية 31/12/2013

1 874 352.56

نفقات التسيير

13 004 852,56

آليات و نفقات مختلفة

5 109 800,09

إعانة التسيير برسم
سنة2014

13 000 000.00

مشتريات مستهلكة من
مواد ولوازم

360 000,00

تكاليف خارجية أخرى

1 827 800,09

المساهمة في برنامج
اإلستثمار برسم سنة
2014

2 000 000,00

ضرائب ورسوم

2 922 000,00

نفقات المستخدمين

6 825 061,55

اعتمادات غير مبرمجة

0,00

الباقي لألداء للتسيير

1 069 990,92

نفقات اإلستثمار

5 419 500,00

الباقي للتحصيل

800 000.00

أصول ثابتة معنوية

1 499 500,00

المداخيل الذاتية

750 000,00

أصول ثابتة مادية

420 000,00

اعتمادات غير مبرمجة

0,00

الباقي لألداء للتجهيز

3 500 000,00

المجموع العام

18 424 352,56

المجموع العام

18 424 352,56

األطر

أعوان األشراف

أعوان التنفيذ
المجموع

المناصب المشغلة
إلى غاية 31/12/2014

)(+
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عملــت الوكالــة الحضريــة علــى تـــوظيف
مهندســة الدولــة فــي المعلوميــات طبقــا
للمـــرسوم  2-11-621الصــادر فــي  28مــن
ذي الحجــة  1432الموافــق لـــ ( 25نوفمبــر
 )2011الــذي يحـــدد شــروط و كيفيــات تنظيــم
مباريــات التوظيــف فــي المناصــب العموميــة.
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التقرير اإلداري والمالي
و هكذا أصبح عدد العاملين بالوكالة الحضرية للصويرة مع نهاية سنة  2014ما مجموعـه 39
مـوظفا ،أي بنسبة تأطير تقدر بـ  ،%64مـوزعين حسب الفئات على الشكل التالي :

تطبيق التعديل رقم 01/2014
تم تعديل المادة  14من القانون األساسي المؤقت الخاص بالوكالة الحضرية للصويرة بالقرار
رقم ( 2014/01تأشير وزارة المالية عدد  8026بتاريخ  26نونبر )2014

توزيع الموارد البشرية حسب الفئات وحسب المديريات
G

المديرية

الفئة

خارج
اإلطار

األطر
العليا

األطر

أعوان األشراف
الممتازون

أعوان
األشراف

أعوان
التنفيذ

المجموع

نسبة التأطير

التكوين المستمر

اإلدارة

1

-

-

1

-

-

2

%50

قسم الشؤون اإلدارية
والمالية

-

3

4

3

3

-

13

%54

مديرية الدراسات و
الطبوغرافية

-

8

-

2

-

-

10

%80

مديرية التدبير الحضري و
التقنين

1

5

2

5

-

-

13

%62

مصلحة المعلوميات

-

1

-

-

-

-

1

%100

المجموع

2

17

6

11

3

-

39

%64

وعيــا منهــا بأهميــة منــح تكويــن مســتمر
مالئــم لمســتخدمي الــوكاالت الحضريــة،
قامــت الــوزارة الوصيــة بوضــع مخطــط
التكويــن المســتمر لفائــدة الــوكاالت الحضريــة
ممتــد علــى مــدى ثــاث ســنوات ،وذلــك
قصــد تمكينهــم مــن برمجــة تكويــن مواكــب
للتوجهــات اإلســتراتيجية للــوزارة.
و فــي هــــذا اإلطــار ،سطـــرت الوكالــة الحضرية
للصويــرة برنامجــا تكوينيــا يمتـــد علــى ثــــاثة
سنـوات ( ،)2015--2014 2013وذلك إعتمادا
علــى دليــل التكويــن المستمــــر الــذي أعـدتــــه
الــوزارة الوصيــة و يتضمــن البرنامــج التكوينــي
لســنة  2014المـــواضيع التاليــــة :

 - 1سلك الخبرة في المساعدة
 - 2تقنيات التواصل البيشخصي
 - 3الخرائطيــة الرقميــة ونظــم المعلومــات
الجغرافيــة  :المفاهيــم األساســية والبيانــات
الجغرافيــة وبرمجيــات نظــم المعلومــات
الجغرافيــة (  )ARCGISالمســتوى الثانــي
 - 4المرسوم الجديد للصفقات العمومية
 - 5أمثلــة التدبيــر ونفقــات حظيــرة
ســيا را تكم
 - 6المقتضيــات القانونيــة الخاصــة بنــزع
الملكيــة بســب المنفعــة العامة واإلحتالل

64%

نسبة التأطير

المؤقــت للملــك العــام
 - 7مهمة مصاحبة التوثيق
 - 8مؤشرات وجدول القيادة
 - 9تكوين مدققون للجودة ()ISO
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التقرير اإلداري والمالي
تجديد الحصول على شهادة الجودة  ISO 9001نسخة 2008
بعــد حصولهــا علــى شــهادة الجــودة وفــق
معيــار  ISO 9001نســخة  ،2008عملــت
الوكالــة الحضريــة علــى تجديدهــا خــال الربــع
األول مــن ســنة  2014و ذلــك مــن أجــل
الوقــوف علــى درجـــة تطبيق مختلف مســاطر
نظــام الجــودة و تقييــم مــدى فعاليتــه.
هــذا اإلفتحــاص يشــكل لمـــؤسستنا دليــل
علــى إلتزامهــا المســتمر بتحســين الخدمــات
المقدمــة للشــركاء و للمواطنيــن.

إنجازات الميزانية برسم سنة 2014
المـداخيل
وضعية المداخيل برسم سنة 2014

الحوار االجتماعي
مكنــت االتصــاالت مـــع التمثيليــة النقابيـــة والتــي تميــزت بالشــفافية ،مــن إرســاء حــوار ،ســتعمل
اإلدارة علــى دعمــه للتوفيــق بيــن مطالــب الموظفيــن المشــروعة منهــا وبيــن اكراهــات والتزامــات
التســيير اإلداري للمرفــق العــام.

التسمية

مداخيل مرتقبة

مداخيل محصلة

نسبـة التحصيل
السنوي %

إعانة التسيير برسم سنة2014

13 000 000.00

13 000 000.00

100%

مساهمة الدولة في برنامج
اإلستثمار برسم سنة 2014

2 000 000.00

1 500 000.00

75%

مجموع اإلعانات ((1

15 000 000.00

14 500 000.00

96.67%

مداخيل تسليم بطاقات
المعلومات

40 000,00

41 750.00

104.37%

مداخيل الخدمات المؤدى
عنها

700 000,00

768 202,50

109.74 %

9 000.00

00.00

-

مجموع المداخيل الذاتية
)(2

749 000.00

809 952.50

108 .13 %

الباقي للتحصيل ((3

800 000,00

-

-

16 549 000.00

15 309 952.50

92.51%

مداخيل نسخ التصاميم

نظام األرشــفة
خــال سنـــة  ،2013قامـــت الوكالــة الحضريــة للصويــرة بوضــع نظــام أرشفـــة مــادي حيــث اختيــرت
مديريــة التدبيــر الحضــري و التقنيــن كمشــروع مبدئــي تــم خاللــه جـــرد و أرشــفة  1517ملــف وفــق
نظــام تصنيــف مناســب يمكــن مــن الـولـــوج الســـريع للملفـــات ،مــع العلــم أن المؤسســة ال تتوفــر
فــي الوقــت الراهــن علــى اإلمكانيــات الماديــة والبشــرية الكافيــة إلنشــاء نظــام أرشــفة إلكترونيــة
للملفــات والمخطوطــات.

2179

ملف تم جرده
وأرشفته

المجموع العام )(3+2+1

يتبيــن مــن خــال الجــدول أعــاه ،أن
الوكالــة الحضريــة للصويــرة توصلــت بمبلــغ

96,67%
مليــون درهــم مــن اإلعانــات المرصــودة
لهــا لســنة .2014

نسبة التحصيل
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التقرير اإلداري والمالي
المصاريف
أمــا بالنســبة للمداخيــل الذاتيــة
للمؤسســة ،فقــد عرفــت زيــادة نســبية
بعــد التأشــير علــى القـرار الذي يخـــول
لشسيــــع المداخيــل لــدى الوكالـــة
الحضريــة للصويــرة مــن التحصيــل
المباشـــر للمداخيـــل التــي تهــم
دراســة طلبــات الترخيــص التــي تمــت
المصادقــة عليهــا مــن طــرف المجلــس
اإلداري خــال دورتــه الثالثــة.

تطور تحصيل المداخيل خالل سنة 2014

نفقات التسيير
خــال ســنة  2014تــم تخصيــص مبلــغ  13 004 852 .56درهــم لنفقــات التســيير أي مــا يقــدر
بـــ 71%مــن الميزانيــة العامــة للوكالــة الحضريــة للصويــرة ويشــكل مبلــغ وقــدره 1 069 990 .92
درهــم ,الباقــي لــأداء للتســير.
نفقات التسيير برسم سنة 2014

االعتمادات
المفتوحة برسم
سنة 2014

االلتزامات برسم
سنة 2014

نسبة
اإلنجاز
%

األداءات إلى غاية
31/12/2014

نسبة
اإلنجاز
%

الباقي لألداء

التسمية

مشتريات مستهلكة
من مواد ولوازم

360 000.00

333 972.94

93%

280 028.27

84

53 944.67

تكاليف خارجية أخرى

1 827 800.09

1 622 099.74

89%

1 312 359.44

81

309 740.30

ضرائب ورسوم

2 922 000.00

2 720 328.00

93%

2 720 328.00

100

-

تكاليف المستخدمين

6 825 061.55

6 486 400.99

95%

5 947 964.59

92

538 436.40

اعتمادات غير مبرمجة

0.00

-

-

-

-

-

الباقي لألداء للتسيير

1 069 990.92

المجموع

11 162 801 .67 13 004 852.56

92%
مجموع اإللتزامات المتعلقة
بنفقات التسيير

86 %

10 260 680.30

92 %

902 121.37

بلغــت قيمــة إلتزامــات نفقــات التســيير مــا قــدره
0000000000000درهــم بالنســبة لإلعتمــادات
11 162 801 .67
المرصــودة لهــا أي بنســبة إنجــاز  ،%86حيــث
مبلغ00000000000001درهــم مــن
تــم أداء
10 260 680.30
مجمــوع اإللتزامــات التــي وصلــت إلــى .%92
وتجــدر اإلشــارة إلــى انــه خــال هــذه
السنــــة تــــم تســــديد ضرائـــــــــب ورســــوم
 751درهــم بمــا فيــه مبلــغ.
بقيمــة0000000000
292.00
193 748.00
0000000000درهــم الخــاص بالشــروط الجزائية
المترتبة عن التأخير.
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التقرير اإلداري والمالي
األصول الثابتة المعنوية
إفتحاص و تدقيق الحسابات

خــال هــذه الســنة ،قــامـــت الوكالــة الحضريــة
بتخصيـــــص غـــاف إجمــالــــي لألصــــول الثابتــة
المعنــويــــة يقــــدر بـــ  11499 500.00درهــــم
ووصــل المبلــغ الملتــزم بــه مــا مجموعــه
 613 728.00درهــــم مــن هــذه اإلعتمــادات،
حيــــث رصــد منــه مبلــــغ 549 500 .00.
درهــــم لتنفيــذ صــور جويــة وإعــداد تصاميــم
فوتوغراميتريــة للمراكــز التاليــة  :الحنشــان،
أدغــاس ،أســايس ،أزاويــت ،الركراكــي ،ســيدي
بولعــام ،ســيدي كاوكــي ) الشــاطئ) ،ســيدي
امحمــد اومــرزوق ،تاهلوانــت ،تــــــاكــــــوشـــــــت،
لحسينات.
ومبلــغ  260 000.00درهــم إلنجــاز تصميــم
التهيئــة لمركــز الجماعــة القرويــة لســيدي
لعروســي الــذي تمــت إعــادة برمجتــه فــي
ميزانيــة .2015

في إطار إرساء دعائم الحكامة الجيدة في تدبير المالية العمومية ،تم عقد صفقة منذ ،2013
ممتــدة علــى ثـــاث سنـــوات ( ،)2015-2014-2013مــع مكتــب «»THALAL CONSULTANTS
مــن أجــل إفتحــاص والتصديــق علــى حســابات الوكالــة الحضريــة للصويــرة .
المساعــدة المحاسباتية
تعزيــزا منهــا لمبــدئ الشــفافية و المصداقيــة ،اختــارت الـوكــــالة الحضريــة للصويــرة أن تكـــون
المحـــاسبة العامـــة لمـــؤسستها خاضعـــة لمســاعدة مكتـــب متخـــصص فــي المجــال .،ولهــــذا تـــم
عقـــد صفقـــة منــذ  2013ممتـــدة علــى  3سنـــوات مـــع مكتــب « .» G.E.CONSULTING
نفقات التجهيز
وصل حجــــم ميـزانيــــة التجهيــــز بــــرسم سنـــة  2014ما مجمـوعـــه  1 919 500.00درهــــم حيث
بلغــت قيمــة اإللتزامــات مــا قــدره  1 030 134 .00درهــــم ،أي بنســبة تنفيــذ تقـــدر ب % 54
مـوزعــــة علــــى الشكـــل التـالـي :

مجموع اإللتزامات المتعلقة
األصول الثابتة المعنوية

األصـــول الثــابتــة المــاديـــة :

نفقات التجهيز برسم سنة 2014
االعتمادات المفتوحة
برسم سنة 2014
التسمية

اعتمادات األداء
لسنة
2014

األداءات
االلتزامات برسم نسبة
اعتمادات
إلى غاية
اإلنجاز
سنة 2014
االلتزامات لسنة
31/12/2014 %
 2014وما بعدها

نسبة
اإلنجاز
%

الباقي لألداء

أصول ثابتة معنوية

1 499 500.00

0.00

613 728.00

41%

85 728.00

14%

528 000.00

420 000.00

-

416 406.00

281 526.00 99%

68%

134 880.00

اعتمادات غير مبرمجة

-

-

-

-

-

-

-

الباقي لألداء للتجهيز

3 500 000.00

-

-

-

-

-

-

المجموع

5 419 500.00

-

-

662 880.00

أصول ثابتة مادية

41%

367 254.00 19% 1 030 134.00

بالنســبة إلــى األصــول الثابتــة المادية فــإن المبلغ
المرصود برسم سنة  2014هـــو 420 000.00
درهـــــم حيث بلغــــــــت االلتزامــــــــات ما قــــــــــــدره
 416 406 .00درهــم أي بنســبة  % 99مــن
اإلعتمــادات المفتوحــة .هــذه المصاريــف شــملت
تجهيــز الوكالــة الحضرية للصويرة بمعدات مكاتب
ومعــدات تقنيــة ومعلوماتيــة وبعــض الصيانــات.
كمــا تــم تعزيــز حظيــرة الوكالــة الحضريــة للصويــرة
بثــاث ســيارات سياحيــــة اقتصاديـــة  :ســيارة مــن
نـــوع PEUGEOT 301 ACTIVE HDI 92 CH
و ســيارتان مــن نـــوع DACIA DUSTER 4*2
.LAUREATE

99%
مجموع اإللتزامات المتعلقة
األصول الثابتة المــاديـــة
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الوكالة الحضرية للصويرة

التقرير اإلداري والمالي

قسم الشؤون اإلدارية والمالية

الباقـي لألداء إلى غاية  31دجنبر2013
حــدد المبلــغ الباقــي أداؤه إلــى غايــة  31دجنبــر  2013فــي  10 575 670.16درهــــم .حيــث
قــدر المبلــغ المرتقــب أداؤه خــال ســنة  2014بـــ  4 569 990 .92درهــــم ،و فــي متــم هــذه
الســنة تــم تســديد مبلــغ  3 334 395 .76درهــــم ،أي بنسبــــة أداء تقــدر بـــ  ،31%كمــا يلخــص
الجــدول التـــالي
الباقي لألداء إلى غاية  31دجنبر 2013
المبلغ المدون
بميزانية 2014بالدرهم

األداءات

النسبة
%

التسمية

المبلغ الحقيقي

الباقي لألداء التسيير

1 069 990.92

1 069 990.92

479 383.50

45 %

الباقي لألداء لالستثمار

9 505 679.24

3 500 000.00

2 855 012.26

30 %

المجموع

10 575 670.16

4 569 990.92

3 334 395.76

31 %

0524785737
0524474038
www.auessaouira.ma
www.about.me/auess

لتحميل التقرير اإلداري والمالي
http://goo.gl/SLhYBx
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