
 2014تقــريــر الــدورة الســابعــة للمـجـلــس اإلداري 
 للوكالة الحضرية للصويرة

 2015 بريلأ 28 



المملكة دستور  
السامية الملكية التوجيهات  

الحكومي برنامجال  
الوصية الوزارة ولوياتأو  هدافأ  

 المرجعيات



 توفير خدمة عمومية 
 :ترتكز على
الجودة 
االبتكار 

 التـمـيــز



.I 2014برسم سنة الحصيلة : 
التخطيط الحضري 
التدبير الحضري 
القرب والتواصل 
التقرير اإلداري والمالي 

.IIالسادس اإلداري المجلس توصيات تفعيل تقييم 
.III برامج العمل: 

2015 لسنة المرتقب العمل برنامج 
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 التخطيط الحضري



 :إحداث الوكالة الحضريةقبل 
 
 

 الدراسةالجماعات موضوع وثائق التعمير قيد نسبة  17,5% 
 

 نسبة الجماعات المغطاة بوثائق التعمير    10,52%

 إشكاليات تعميرية
 :اإلكراهات المسجلة 

متقادمة أنجزت في غالبيتها التعمير وثائق •
 في ثمانينات القرن الماضي؛

تفاوت في اإلحداثيات أو غيابها  في العديد •
من وثائق التعمير المصادق عليها أو في 

 طور اإلنجاز؛
غياب كلي لدراسات التأهيل الحضري •

 واالرتقاء بالمشهد العمراني؛
ملفات بدون  التجزئات)إشكاليات تعميرية عديدة •

م أشغالها، أحياء قديمة أقيمت ليتسبدون مرخصة أو 
بدون أي ترخيص، عدم إدماج مضامين تصاميم 

م تهيئة، وجود تصاميم يماتصالمرخصة ضمن  التجزئات
، وجود بعض التناقضات بين اتمختلفة لنفس تجزئ

 .(ميم التهيئةاتصمضامين و  التجزئاتتصاميم 



 التخطيط الحضري
لإلقليم الترابية الجماعات جل تغطية على الحرص 

 التعمير؛ بوثائق
 

التعمير بوثائق الخاص الوثائقي الرصيد تجميع 
 عليها؛ المصادق

 
التعمير؛ بوثائق المسجلة االختالالت تصحيح 

 
؛اإلقليم مجال لتغطية الفوتوغرامترية الصور انجاز تتبع 

 
المهام اطار في الخاصة الدراسات انجاز على الحرص 

 .الحضرية بالوكاالت المنوطة الجديدة
 



 :إحداث الوكالة الحضريةبعد 
 

بالتصاميم و  الجويةبالصور  المغطاةسبة الجماعات ن 100%
 ؛ الفوتوغرامترية

 

 ؛نسبة الجماعات موضوع وثائق التعمير قيد الدراسة 70,1%
 

 بوثائق التعمير مصادق عليها المغطاةالجماعات نسبة  43% 

 التخطيط الحضري



 منذ إحداث الوكالة الحضرية باألرقام الحصيلة

 05خالل  04)ا عليهتمت المصادقة تهيئة  ميماتص
 (2014سنة 

 01في طور  02 و المصادقة عليهتمت نمو  تصميم
 المصادقة؛

  08 منجزة؛خاصة دراسات 
 22 ؛اإلنجازتهيئة في طور تصميم 
 12 ؛اإلنجازنمو في طور تصميم 
 03 اإلنجاز؛خاصة في طور دراسات 
42  تصاميم  10ضمنها  منجز فوتوغرامتريتصميم

 .المسجلة بوثائق التعمير االختالالتلتصحيح 
 
 

 

 التخطيط الحضري



 ؛ فوتوغراميتريةتصاميم  14 إنجازإعطاء انطالقة 

 ؛ فوتوغرامتريجوية وتصميم  ةصور  07إنجاز تتبع 

للعموم معلوماتمذكرة  166 تسليم. 

 الدراسات العقارية والطبوغرافية

 2014برسم سنة  الحصيلة باألرقام التخطيط الحضري



04 عليها؛ المصادقة تمت للتهيئة تصاميم   
 02المصادقة؛ على إحالتهم تمت للنمو تصاميم 
العلني؛ والبحث المجالس المداوالت مسطرة على إحالته تمت تهيئة تصميم 
 05العلني؛ والبحث المجالس المداوالت مسطرة على إحالتهم تمت نمو تصاميم 
03 العلني؛ والبحث المجالس المداوالت مسطرة على اإلحالة طور في نمو تصاميم 
03 المحلية؛ التقنية اللجنة على إحالتهم تمت تهيئة تصاميم 
03 المحلية؛ التقنية اللجنة مرحلة في تهيئة تصاميم 
11 (1/5000 و 1/2000 سلم) الدراسة طور في للنمو تصميم 02و للتهيئة تصاميم. 

تصميم للنمو في 
 طور المصادقة

وثيقة للتعمير 
 في طور الدراسة

 وثائق التعمير
تصاميم تهيئة تمت 

 4 المصادقة عليها

 التخطيط الحضري

2 
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 2014برسم سنة  الحصيلة باألرقام



 تصاميم للتهيئة المصادق عليها 04

 سيدي عبد الجليل بيركوات

 أكرض

 2014سنة برسم الحصيلة 

 تصاميم للنمو في طور المصادقة 02

سعيد آيت  

 تفتاشت بيزضاض

 التخطيط الحضري



 الصويرةتصميم تهيئة مدينة 

التعمير؛ مديرية مع بشراكة الصويرة لمدينة جديد تهيئة تصميم مشروع إلى وتحويلها الدراسة هذه استئناف 
الدراسة؛ الستئناف الالزمة والوثائق المستجدات لحصر التعمير لمديرية أطر طرف من ميدانية مهمة انجاز 
الصويرة تهيئة تصميم مقتضيات تنفيذ لتقييم المحليين الفاعلين مع التشاورية االجتماعات من مجموعة عقد 

 ؛2004 لسنة
 

 التي التعميرية اإلشكاليات لمختلف التوافقي الحل ستشكل الصويرة مدينة تهيئة تصميم لمشروع النهائية الصيغة
 المستقبلية الرؤية توضيح إلى باإلضافة العمرانية التطورات وكذا المستجدات بمراعاة وذلك المدينة تعرفها

 .اإلنجاز طور في هي التي الدراسات موضوع المجاالت لمختلف
 

 2014سنة برسم الحصيلة  التخطيط الحضري



 :مواجهة إكراهات إنجاز وثائق التعمير      
 

بالفيضانات؛ المهددة المناطق تحديد 
؛الفالحية الصبغة ذات المجاالت تحديد 
؛الغابوية المجاالت تحديد 
الدراسات؛ بعض مواصلة المحلية الجماعات بعض رفض 
اللتزاماتهم؛ الدراسات مكاتب بعض احترام عدم  

 دراسات متوقفة 3
في انتظار تحديد المناطق المهددة 

وكذا  الغابويةتحديد المجاالت بالفيضانات و 
 الحسم في المناطق ذات الصبغة الفالحية

 2014سنة برسم الحصيلة  التخطيط الحضري



 :تمت المصادقة النهائية عليها خاصة دراسة  01
تأهيل حي المالح بالمدينة العتيقة. 

 الدراسات الخاصة

 :دراسات خاصة قيد اإلنجاز 02
 الهيكلة لدوار العرب؛إعادة 
 لمنطقة الغزوةالهيكلة. 

 2014سنة برسم الحصيلة  التخطيط الحضري



 التدخالت الموازية
تتبع مجموعة من الدراسات التي أعطيت انطالقتها من طرف متدخلين آخرين في ميدان التعمير 

 :والبيئة 
 للتهيئة العمرانية؛ الجهويالمخطط 
 ؛الصويرةللتهيئة العمرانية لساحل  المديريالمخطط 
 ؛الصويرةاإلقليمي لتدبير النفايات إلقليم  المديريالمخطط 
دراسة تأهيل أنظمة الصرف الصحي لمدينة الصويرة؛ 
دراسات التأثير على البيئة. 

 :  المساهمة في لجن معاينة البنايات المهددة باالنهيار
37 معاينة خاصة بالبنايات المهددة باالنهيار؛ 

 

 2014سنة برسم الحصيلة  التخطيط الحضري

  حي ودوار 28+تحديد 
 بسبع جماعات هيكلته تستوجب إعادة 



الحضريالتدبيـر   



 إشكاليات تعميرية
 متقادمة ؛التعمير توفر أغلب المراكز على وثائق 
تفاوت في اإلحداثيات أو غيابها  في العديد من وثائق التعمير المصادق عليها؛ 
 إشكاليات تعميرية عديدة: 

 ،بعد أشغالها لم تسلم أوال تتوفر على التصاميم المرخصة  تجزئات•
 أحياء قديمة أقيمت بدون ترخيص،•
 تهيئة،الم يماتصبالمرخصة  التجزئاتعدم إدماج مضامين تصاميم •
 ،ميم التهيئةاتصمضامين و  التجزئاتوجود بعض التناقضات بين تصاميم •
 ،اتتجزئالوجود تصاميم مختلفة لنفس •
 التقسيمات غير القانونية ،•
 ...انعدام البنية التحتية •



 :تبسيط المساطر وتبني المزيد من المرونة عبر  التعميريةمواجهة أبرز اإلكراهات  
تفعيل وتأطير مسطرة االستثناء بالعالم القروي؛ 
 اتفاقيـــات تدبيريـــة لتـــدارك الصـــعوبات الناجمـــة عـــن عـــدم تغطيـــة بعـــض إعـــداد

 ؛المناطق بوثائق التعمير أو عن تطبيق وثائق تشوبها اختالالت تقنية 
؛اقتراح إعداد مخططات لهيكلة األحياء العشوائية وناقصة التجهيز 
 باإلحـداثيات تحديد مدارات تهيئة المراكز المغطاة بوثائق التعمير غير المربوطة

 مستواها؛تعرف اختالالت على تلك التي الجيوديزية أو 
 مرنة؛ تعميريةتطبيق ضوابط 
 تحيينيةاقتراح إنجاز تصاميم (Plans de Recollement)  للتجزئات التـي ال

 تتوفر على ملف تقني، من طرف المصالح التقنية ورؤساء الجماعات المعنية؛
اعتماد محاضر تصفيف البنايات. 

 التدبير الحضري



 ضابط البناء العام
 أهم اإلجراءات 
 

.I إصــدار قــرار عــاملي محــدث للجنتــين إقليميتــين للتعميــر
 :مكلفتين بدراسة ملفات طلبات المشاريع الصغرى 

 يوجد مقرها بدائرة الصويرة: األولى. 
  بدائرة تمنار: الثانية. 

ومحــدث للجنــة إقليميــة مكلفــة بدراســة المشــاريع الكبــرى 
 .بمقر العمالة

 
.IIإحداث شباك وحيد على مستوى بلدية الصويرة 

 2014سنة برسم الحصيلة  التدبير الحضري

 السنة األولى
 لتطبيق مقتضيات

 العامالبناء ضابط 



 %.85بالموافقة أي بنسبة طلبا  185، حظي منها بالوسط القرويملفا  217دراسة 

  %.73منها بالموافقة، أي بنسبة ملفا  496، حظي ملفا 678، فقد تم البت في الوسط الحضرييخص فيما 

23.2% 
 عدد الملفات نسبة تراجع 

 التي تمت دراستها مقارنة مع 
 2013سنة 

 2014سنة برسم الحصيلة  التدبير الحضري



 اللجنة الجهوية لمنح االستثناء في التعمير

 ،35 :المدروسة الملفات عدد
 ،16 :الموافقة على الحاصلة الملفات عدد

 ، درهم مليون 355,6  : ستثماريةاال قيمةال
 .قار شغل منصب 622  المحدثة المناصب عدد

 

 : التالية المجاالت ضمت
والخدمات، السياحي المجال   
الثقافي، المجال 
االجتماعي المجال. 

 2014سنة برسم الحصيلة  التدبير الحضري



 دراسة الشكايات

  الوصية الوزارة وموافاة كاملة دراستها تمت شكاية 64 
  ،المراقبة لجنة رصدتها التي بالمعطيات المعنيين والمواطنين

 االستثناء بالعالم القروي لجنة 

 منها طلبا 36 حظي ملفا، 127 :بها المتوصل الملفات عدد
 . رفضها تم طلب 16 و بالموافقة

 2014سنة برسم الحصيلة  التدبير الحضري



 القرب والتواصل



 للمواطنات والمواطنين » 

 حق الحصول على المعلومات، 

 الموجودة في حوزة اإلدارة العمومية، 

 والمؤسسات المنتخبة، 

 والهيئات المكلفة بمهام

 «..المرفق العام 

27الفصل   
 دستور المملكة المغربية

 القرب والتواصل



 : حول 2014 سنة خالل للوكالة التواصل خطة
 

مستمر بشكل االلكتروني الموقع تحيين على السهر 
االجتماعي التواصل مواقع أهم على الرسمية صفحاتها عبر التفاعل 
الحضرية الوكالة بمستجدات للتعريف الدورية االلكترونية الرسالة دور تعزيز 
الوطني المستوى على القطاع بمستجدات خاصة لليقظة شهرية نشرة إنجاز 

 القرب والتواصل



 الصغرى المشاريع لجن نتائج تفحص خدمة الموقع هذا ويوفر
 االستثناء طلبات لدراسة الجهوية اللجن نتائج وكذلك والكبرى

 العروض طلبات إلى باإلضافة الصويرة إقليم مستوى على
 المقاالت وكذا المستجداتو  اإلصدارات وأخر العمل عروضو 

 .الصلة ذات الصحفية
 االقتراحات خدمة عبر المواطنين مع التفاعل إمكانية يوفر كما

 رضا مدى على للتعرف للرأي استطالع إلى باإلضافة
 .المواطنين

 الموقع االلكتروني  القرب والتواصل



 إلى للصويرة الحضرية الوكالة بادرت والشركاء، المواطنين مع التواصل قنوات لتطوير منها رغبة
  .وللمشاركة للتعاون إمكانيات من به تتسم لما االجتماعي التواصل مواقع اعتماد

 طرف من المسداة بالخدمات أكثر تعرف أنها االجتماعية، اإلعالم قنوات مميزات أهم ومن
  .المواطنين مع الفعال والتواصل والشفافية الثقة من جو خلق في وتساهم الحضرية الوكالة

 مواقع التواصل االجتماعي القرب والتواصل



 وسائل مبتكرة  للتواصلتطوير 

 القرب والتواصل



 النشرة اإلخبارية
  المعلومات رسالة عن عبارة دورية نشرة هي خباريةاإل نشرةال

 .المنخرطين من قائمة إلى االلكتروني البريد عبر إرسالها يتم
 . 2014 سنة متم غاية إلى النشرة بهذه 175 تسجيل تم وقد

 :النشرة الشهرية لليقظة 
 الصحفية التغطية ترصد المعلوماتية لليقظة شهرية نشرة بث

 .الوطني الصعيد على للقطاع وااللكترونية المكتوبة
 وتطوير بالقطاع الكبرى األحداث رصد إلى النشرة هذه تهدف
 .استشرافي حس

 القرب والتواصل



 ممارسات جيدة
 القرب والتواصل



والماليالتقرير اإلداري   



2.62% 
نسبة ارتفاع الميزانية مقارنة 

 2013سنة ب

والماليالتقرير اإلداري   

 2014المؤسسة برسم سنة درهم ميزانية 



 للمداخيل الذاتيةزيادة ملحوظة 

 المداخيل
 ،2014سنة برسم المرصودة  درهم قيمة اإلعانات 000.00 000 15
   .السنة متم إلى تحصيلها تم درهم 000.00 500 14

والماليالتقرير اإلداري    2014سنةإنجازات الميزانية برسم  



 المصاريف

13 004 852.56 من 71% أي التسيير لنفقات تخصيصه تم درهم 
 ؛ العامة الميزانية

11 1628 01.67 86 أي التسيير نفقات التزامات قيمة درهم%  
   المرصودة لإلعتمادات بالنسبة

10 260 680.30 92 بنسبة اإللتزامات مجموع من آداءه تم درهم%. 

 نفقات التسيير

والماليالتقرير اإلداري    2014سنةإنجازات الميزانية برسم  



1 919 500.00 2014 سنـة بــرسم التجهيــز ميـزانيــة حجــم درهم  
1 030 134.00 54 بنسبة أي االلتزامات قيمة درهم % :   

 

1 499 500.00 ، درهــم تم تخصيصه 
613 728.00  مجموع االلتزامات،درهــم 
528 000.00  86أي بنسبة  2014درهــم تم رصده للــدراســات المبرمجة برسم سنة%. 

والماليالتقرير اإلداري    2014سنةإنجازات الميزانية برسم  

 المصاريف
 نفقات التجهيز

 

 األصــول الثابتة المعنــويــة

 األصــول الثابتة المــاديـــة
420.000.00 ، درهم تم رصده 
416 406.00 99%مجموع االلتزامات أي بنسبــة   درهــم . 



 و تدقيق الحسابات إفتحاص
 ، مع مكتب (2015-2014-2013)صفقة ممتدة على  ثـالث سنـوات تم عقـد 

(THALAL CONSULTANTS)  الحساباتوالتصديق على  إفتحاصأجل من. 
 

   المحاسباتيةالمساعــدة 
، اختارت الـوكــالة الحضرية للصويرة أن والمصداقيةالشفافية لمبادئ تعزيزا منها 

.  المجالتكـون المحـاسبة العامـة لمـؤسستها خاضعـة لمساعدة مكتـب متخـصص في 
  (G.E.CONSULTING)سنـوات مـع مكتب  3ولهــذا تـم عقـد صفقـة ممتـدة على 

والماليالتقرير اإلداري    2014سنةإنجازات الميزانية برسم  



2014وضعية القانون اإلطار برسم سنة   
المحدد للمرسوم طبقا المعلوميات في الدولة مهندسة توظيف 

 .العمومية المناصب في التوظيف مباريات تنظيم وكيفيات لشروط
39 2014 سنة متم للصويرة الحضرية بالوكالة موظفا. 

المستمرالتكوين   
09  علـــى اعتمـــادا  2014خـــالل ســـنة انجازهـــا دورات تكوينيـــة تـــم

 أعدته الوزارة الوصيةدليل التكوين المستمر الذي 
 

والماليالتقرير اإلداري    2014سنةإنجازات الميزانية برسم  



 2008نسخة  ISO 9001 تجديد شهادة الجودة

 نظام األرشــفة 

 على شهادة الجودة العالمية  الحفاظ*
 مؤشر لألداء 20*
 ألعضاء المجلس اإلدارياستبيان الرضا *

 

والماليالتقرير اإلداري   



 التقييم الذاتي للمجلس اإلداري
 خالل من 2014 برسم الحضرية الوكالة عمل تقييم

 .السادسة دورته في اإلداري المجلس أعضاء رأي استبيان



توصيات تفعيلتقييم   
 المجلس اإلداري السادس



 للصويرةاإلداري للوكالة الحضرية  لمجلسالسادسة ل الدورة توصياتتفعيل  تقييم
 التوصيات تقييم تفعيـــلها

 ؛2013المصادقة على التقرير األدبي والمالي برسم سنة  ---
قامـت الوكالة الحضريـة للصويــرة بإعــداد مشـروع ميـزانيتها 

، بتشاور مـع الـوزارة الـوصيـة ووزارة 2014بـرسم سنـة 

االقتصاد و الماليــة، متبعـة بذلك التـوجيهات المنصوص عليها 

 28بتاريخ  23197بدورية السيد وزير االقتصاد والمالية عدد 

 .2013أكتوبر 

 ؛ 2014المصادقة المبدئية على مشروع ميزانية سنة 

 .قامت الوكالة الحضرية للصويرة بالعمل بمقتضيات هذا التعديل
الموافقة على تعديل نظام تفويت الصفقات الخاص بالوكاالت 

الحضرية، قصد مالئمته مع المرسوم الجديد للصفقات 
 العمومية؛

 2013أبريل  29بتاريخ  2013/ 7تفعيل الوكالة للمنشور رقم  .قامت الوكالة الحضرية للصويرة بالعمل بمقتضيات هذا المنشور
 .حول التعيين في مناصب المسؤولية بالمؤسسات العمومية

لتحديد ثمن  2014/85قرار لمدير الوكالة الحضرية للصويرة رقم 

بيع الوثائق للعموم حسب نوعيتها في إطار تحصيل الخدمات، 

 2014يونيو  02شرع العمل به ابتداء من 

تحديد ثمن بيع للعموم للوثائق حسب نوعيتها، من طرف 

 الوكالة الحضرية للصويرة في إطار تحصيل الخدمات
 



 برنامج العمل المرتقب 
2015برسم سنة   



 تصاميم التهيئة

 تصاميم النمو

 2015برنامج العمل المرتقب لسنة 

لسيدي العروسي إعادة إعطاء االنطالقة لتصميم التهيئة 
 تصميم التهيئة القطاعي للمنطقة الجديدة للتعمير بالغزوة 

 وألدغاس ألسايسإعطاء االنطالقة لتصميم النمو 

 اإلعادة الى اللجنة التقنية المحلية
تصميم تهيئة مدينة الصويرة 
 تمنارتصميم تهيئة مدينة 

تصاميم تهيئة  03  
تصاميم نمو  06و  

 سيتم المصادقة عليها



 2017 – 2016لفترةبرنامج العمل التوقعي 



 2014تقــريــر الــدورة الســابعــة للمـجـلــس اإلداري 
 للوكالة الحضرية للصويرة

 2015 بريلأ 28 


