
تقرير الدورة الـثـامـنــة
للـمـجــلس اإلداري



» إذا كان للعقــار الــدور األساســي فــي مجــال التعميــر والتخطيــط العمرانــي،
فــإن وثائــق التعميــر وآليــات التخطيــط العمرانــي، ينبغــي أن تســتهدف خدمــة المواطنيــن.

وهــو مــا يتطلــب العمــل علــى التهيئــة الجيــدة للفضــاء العمرانــي،
والحــد مــن التفاوتــات المجاليــة، وتكريــس العدالــة االجتماعيــة،

بــدل أن تكــون هــذه الوثائــق وســيلة للمضاربــة، التــي تتنافــى مــع مصالــح المواطنيــن.«

مقتطف من الرسالة الملكية السامية إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول موضوع »السياسة العقارية للدولة«
الثالثاء 08 دجنبر 2015  بالرباط





الوكالة الحضرية للصويرة

حائزة على

ISO 9001 شهادة الجودة العالمية
نسخة 2008



التقرير األدبي
برسم سنة 2015

التخطيط الحضري

المؤشرات الدالة

حصيلة الدراسات العقارية والطبوغرافية

حصيلة قسم الدراسات

مراحل تقدم وثائق التعمير

تصاميم تمت المصادقة عليها برسم سنة 2015

الدراسات الخاصة

تدخالت موازية                                                                               

5

2015 تــــقــــريـــــر الـــــدورة الـثــــامـنــة

للـمــجــلـــــس اإلداري





في إطار اإلستراتيجية المسطرة والموضوعة من طرف الوزارة الوصية وعلى غرار السنوات المنصرمة، واصلت مصالح 
الوكالة الحضرية للصويرة خالل هذه السنة جهودها في مجال التخطيط العمراني  وذلك بهدف تغطية مجمل مراكز 
نفوذها الترابي بوثائق مرجعية )تصاميم التهيئة وتصاميم النمو(، وفي هذا الصدد تم   اتخاذ مجموعة من اإلجراءات 

والتدابير الهادفة إلى اإلسراع في إنجاز هذه الوثائق وتفعيل المساطر المتعلقة بالمصادقة عليها والتي يمكن تلخيصها 
على النحو التالي :

hn تتبع إنجاز الصور الفوتوغرامترية لتغطية مجمل مراكز اإلقليم؛

hn دعم آليات التخطيط وتعميم التغطية بوثائق التعمير بمختلف المراكز التابعة لإلقليم.

 التخطيط الحضري

حصيلة قسم الدراسات العقارية والطبوغرافية

تحليل لمعدالت التغطية

إنجازات باألرقام للوكالة الحضرية منذ إحداثها :
100% + نسبة الجماعات المغطاة بالصور الجوية. 

100% + نسبة الجماعات المغطاة بالتصاميم الفوتوغرامترية.
نسبة الجماعات

 المغطاة بالصور الجوية
و بالتصاميم الفوتوغرامترية

100%
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تصميما طبوغرافيا 

تم إعطاء انطالقة إنجازهم  
برسم سنة 2015  

اكرض

دوار لعظامة الكدادرة دوار لحمر

دوار البور

تالمست

دوار المسيرة

دوار الظهر دوار ايت جلول

دوار إدا أو زمن دوار إبن عباد

دوار لمرين دوار بئرزران

زاوية بن 
حميدة

دوار اوالد عباس 

دوار سوق القديم

قامــت الوكالــة الحضريــة خــالل ســنة 2015 بإعطــاء االنطالقــة لدراســات إنجــاز تصاميــم طبوغرافيــة  تهــم 12 دوارا منتميــا 
ألربــع جماعــات ترابيــة، وذلــك فــي إطــار تعاقــدي بهــدف تمويــل دراســة إعــادة هيكلــة هــذه المجــاالت الناقصــة التجهيــز، 

ويتعلــق األمــر بالدواويــر التاليــة :
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تطور حصيلة الوكالة الحضرية 

تصاميم تهيئة تمت 05
المصادقة عليها

تصاميم نمو تمت 03
المصادقة عليها

تصاميم نمو في 03
طور المصادقة

تصميم تهيئة تم تدارسه 01
من طرف اللجنة المركزية

تصميما نمو في طور 02
التعديالت النهائية 
لمباشرة مسطرة 

المصادقة

تصاميم تهيئة03
و 01 تصميم نمو تمت 
إحالتها على المجالس 

المعنية لمباشرة 
مسطرة مداوالت 
المجلس والبحث 

العلني

تصميم تهيئة تمت إحالته 01
على اللجنة التقنية المحلية

تصميما للتهيئة في طور 13 
اإلنجاز

تصميم تهيئة في 01
طور التسجيل

تصاميم نمو في 06
طور اإلنجاز

دراسات خاصة منجزة08

دراسات خاصة في طور 03 
اإلنجاز

صورة جوية منجزة62

تصميم طوبوغرافي  01
منجز

تصميما طوبوغرافيا  12
في طور اإلنجاز

تصميما فوتوغرامتريا 14
في طور اإلنجاز

تصميما فوتوغرامتريا 49
منجزا )01 من طرف 

الوزارة الوصية(

المؤشرات الدالة
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الصور الجوية  المنجزة

قامت الوكالة الحضرية للصويرة بإنجاز )14( صورة جوية ويتعلق األمر بالمراكز التالية:

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 برسم سنة 2015

 التخطيط الحضري
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التصاميم الفتوغرامترية المنجزة

قامت الوكالة الحضرية للصويرة بالتسلم النهائي ل )07( تصميما فتوغرامتريا ويتعلق األمر بالمراكز التالية :

300هـ سيدي علي الكراتي

300هـ سيدي أحمد أومبارك

300هـ تاركانت

300هـ إمكراد

300هـ أكليف

300هـ بوزمور

300هـ إدا وكازو

هكتار2100
 مجموع المساحة المشمولة بالتصاميم 

الفتوغرامترية برسم سنة 2015
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التصاميم الفتوغرامترية  في طور اإلنجاز

التصاميم الطبوغرافية  في طور اإلنجاز

من جهة أخرى تعمل الوكالة الحضرية على تتبع إنجاز )14( تصميما فوتوغرامتريا تهم المراكز التالية :

التصميــم الطبوغرافيــة، مــن الركائــز األساســية إلعــداد دراســات إعــادة الهيكلــة، وفــي هــذا اإلطــار تمكنــت الوكالــة الحضريــة 
للصويــرة مــن إعطــاء انطالقــة إنجــاز 12 تصميمــا طبوغرافيــا فــي نســخ ورقيــة ورقميــة، ويتعلــق األمــر بالدواويــر التاليــة :

800هـ الحنشان

300هـ أدغاس 

300هـ أسايس

300هـ أزاويت

300هـ إدا أو عزا

300هـ المواريد

300هـ الكشولة

300هـ سيدي امحمد اومرزوق

300هـ تاهلوانت

300هـ تاكوشت

300هـ الحسينات

300هـ سيدي عيسى الركراكي

300هـ سيدي بولعالم

400هـ سيدي كاوكي - الشاطئ-

هكتار4800
 مجموع المساحة المشمولة بالتصاميم 

الفتوغرامترية قيد اإلنجاز

 التخطيط الحضري
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مذكرة المعلومات

المشاركة في لجن اختيار األراضي

قامــت الوكالــة الحضريــة منــذ بدايــة الســنة الجاريــة بتســليم مــا مجموعــه 159 مذكــرة معلومــات للعمــوم. كمــا عملــت 
علــى تســليم بطاقــات معلومــات تفيــد التنطيــق الــذي تخصصــه وثائــق التعميــر لألوعيــة العقاريــة التــي تبرمــج مــن طــرف 
المصالــح العموميــة الســتقبال المؤسســات ذات الطابــع الدينــي )بنــاء المســاجد( والمشــاريع ذات الصبغــة االســتثمارية 

والمرافــق العامــة.  

ــة أو المشــاريع الهامــة فــي  ــزات العمومي ــار األراضــي الســتقبال التجهي ــة فــي أشــغال لجــن اختي ــة الحضري تســاهم الوكال
نســق تشــاوري مــع مختلــف الفاعليــن ضمــن لجــن تقنيــة خاصــة. وتحــرص الوكالــة الحضريــة علــى توجيــه اختيــارات اللجنــة 

ــر وتســاهم فــي تفعيلهــا. نحــو مواقــع تتناســب وتوجهــات وثائــق التعمي

الكدادرة دوار لحمر

تالمست

دوار المسيرة

دوار ايت جلول

دوار إبن عباد

دوار بئرزران

اكرض دوار لعظامة

دوار البور

دوار الذهار

دوار إدا أو زمن

دوار لمرين

زاوية بن 
حميدة

دوار اوالد عباس 

دوار سوق القديم

هكتار122
 مجموع المساحة المشمولة بالتصاميم 

الطبوغرافية قيد اإلنجاز

تصميم طبوغرافي 12
تم إعطاء انطالقة إنجازهم  برسم سنة 2015
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I. وضعية تقدم إنجاز وثائق التعمير

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 2015 تتبــع إنجــاز وثائــق التعميــر علــى مســتوى نفوذهــا الترابــي، حيــث وصــل عــدد الوثائــق فــي طــور الدراســة 

أو التســجيل إلــى 31 وثيقــة منهــا 19 تصميمــا للتهيئــة و12 تصميمــا للنمــو.

حصيلة قسم الدراسات

 التخطيط الحضري
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• متابعة مسطرة المصادقة والنشر بالجريدة الرسمية :

• انعقاد اللجنة المركزية :

• تصميم تهيئة مركز تدزي

• تصميم النمو لمركز امرامر؛
• تصميم النمو لمركز أوالد امرابط؛
• تصميم النمو لمركز ايمي نتليت.

وثيقة01

وثائق03

1. مراحل تقدم وثائق التعمير :

• المصادقة والنشر بالجريدة الرسمية:

• تصميم النمو لمركز أيت سعيد؛
• تصميم النمو لمركز بيزضاض. وثائق02 

• في طور التعديالت النهائية لمباشرة مسطرة المصادقة :

• تصميم النمو لمركز تكاط ؛
• تصميم النمو لمركز بويهات )الجماعة القروية لتكاط ( وثائق02

• اإلحالة على مسطرة مداوالت المجلس والبحث العلني :

• تصميم تهيئة مركز ايدا أو كلول ؛
• تصميم تهيئة مركز سيدي احمد أو حامد ؛

• تصميم تهيئة مركز لكدادرة ؛
• تصميم النمو لمزيالت)دوار لحرار(. وثائق04
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 التخطيط الحضري

• في مرحلة اللجنة التقنية المحلية :

• اإلحالة على اللجنة التقنية المحلية :

• تصميم تهيئة الصويرة؛
• تصميم تهيئة تمنار؛

• تصميم تهيئة كاب سيم؛

• تصميم تهيئة مركز مجي

وثائق03

وثيقة01

• في طور الدراسة )على سلم 1/2000( :
• تصميم تهيئة تالمست؛

• تصميم تهيئة ايت داود؛
• تصميم تهيئة الحنشان؛

• تصميم تهيئة سيدي كاوكي الشاطئ؛
• تصميم النمو لمركز الكريمات؛

• تصميم النمو مركز أيت عيسى اححان.

وثائق06

• في طور الدراسة )على سلم1/5000 ( :

• في طور التسجيل :

• تصميم تهيئة لمركز لحسينات؛
• تصميم تهيئة مركز تاركانت؛

• تصميم تهيئة مركز سيدي أحمد أومبارك؛
• تصميم تهيئة مركز أكلبف؛
• تصميم تهيئة مركز بوزمور؛

• تصميم تهيئة مركز إيدا وكازو؛
• تصميم النمو لمركز اداغاس؛
• تصميم النمو لمركز اسايس.

• تصميم تهيئة مركز سيدي العروسي.

وثائق08

وثيقة01

• في طور اإلحالة على مسطرة مداوالت المجلس والبحث العلني :

• تصميم النمو لمركز تمزكدة أو فتاس ؛
• تصميم النمو لمركز سيدي غانم. وثائق02
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 التخطيط الحضري

2. تصاميم تمت المصادقة عليها برسم سنة 2015

• تصميم نمو مركز بيزضاض

2014/12/10
إرسال الملف لمصالح العمالة 

الستصدار القرار العاملي

النشر بالجريدة الرسمية2015/10/05

2014/12/23

• صدور القرار العاملي الخاص 
بالموافقة على التصميم؛

• إرسال الملف إلى السيد الوالي 
قصد مباشرة مسطرة المصادقة

تواريخ هامة

• تصميم نمو مركز أيت سعيد

النشر بالجريدة الرسمية2015/03/30

2014/09/09
إرسال الملف لمصالح العمالة 

الستصدار القرار العاملي

2014/11/14
إرسال الملف إلى السيد الوالي 

قصد مباشرة مسطرة المصادقة 

2014/10/29
صدور القرار العاملي الخاص 

بالموافقة على التصميم

تواريخ هامة
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3. تصاميم في طور المصادقة

• تصميم تهيئة تدزي

تم عرض التصميم على انظار 
العموم

)البحث العلني(

2015/02/05

2015/03/06

من

إلى 

انعقاد اللجنة المركزية2015/12/29

2015/03/20
تم التداول بشان التصميم من 

طرف المجلس المعني

تواريخ هامة

• تصميم نمو مركز امي انتليت
مرحلة التقدم : في انتظار النشر بالجريدة الرسمية

إرسال الملف لمصالح العمالة 
الستصدار القرار العاملي 2015/07/21

2015/08/27
إرسال الملف إلى السيد الوالي 
قصد مباشرة مسطرة المصادقة

2015/08/11
صدور القرار العاملي الخاص 

بالموافقة على التصميم

تواريخ هامة
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• تصميم نمو مركز امرامر
مرحلة التقدم : في انتظار النشر بالجريدة الرسمية

إرسال الملف لمصالح العمالة 
الستصدار القرار العاملي 2015/09/10

2015/10/14
إرسال الملف إلى السيد الوالي 
قصد مباشرة مسطرة المصادقة

2015/09/21
صدور القرار العاملي الخاص 

بالموافقة على التصميم

تواريخ هامة

 التخطيط الحضري

• تصميم نمو مركز اوالد مرابط
مرحلة التقدم : في انتظار استصدار القرار العاملي

تم التداول بشان التصميم 
من طرف المجلس المعني 2015/01/08

2015/03/13

2015/05/28

2015/12/31

تداول المجلس بشأن 
مالحظات العموم

انعقاد اللجنة التقنية ما 
بعد مداوالت المجلس 

والبحث العلني

إرسال الملف لمصالح العمالة 
الستصدار القرار العاملي

تواريخ هامة

تم عرض التصميم على 
انظار العموم

)البحث العلني(

2015/01/15

2015/02/13

من

إلى 
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نظــرا لألهميــة التــي يكتســيها التعجيــل بتغطيــة تــراب بلديــة الصويــرة بوثيقــة تعميريــة لضبــط وتقنيــن التوســع العمرانــي 
بالمدينــة، بــادرت مصالــح الوكالــة الحضريــة بمعيــة المصالــح المركزيــة )مديريــة التعميــر( ومصالــح العمالــة والبلديــة إلــى 
إســتئناف الدراســة الخاصــة بتصميــم تهيئــة مدينــة الصويــرة. حيــث تــم اتخــاذ مجموعــة مــن اإلجــراءات بهــدف توحيــد الــرؤى 

بشــأن هــذه الوثيقــة التعميريــة والمتمثلــة فــي :   
• عقــد مجموعــة مــن الحصــص التقنيــة لتقييــم انجــاز مختلــف مكونــات تصميــم تهيئــة مدينــة الصويــرة المصــادق عليــه فــي 

ســنة 2004 ؛ 
ــر( مــن أجــل الوقــوف علــى  ــة التعمي ــة )مديري ــوزارة الوصي ــة، مــن جهــة بمشــاركة ممثليــن عــن ال ــارات ميداني ــام بزي • القي
مختلــف المشــاريع الســكنية المنجــزة وكــذا المناطــق ذات صبغــة تعميريــة خاصــة )نقــص فــي التجهيــزات األساســية...(، و 

مــن جهــة أخــرى لتفقــد مختلــف المشــاريع المنجــزة منــذ تفعيــل مقتضيــات تصميــم تهيئــة 2004؛
• تحديــد المناطــق المعنيــة بمحاضــر التدبيــر الحضــري وتلــك المعنيــة بدراســات خاصة والتي ســيتم إدراجهــا بالوثيقة التعميرية 

كمناطــق مشــاريع )المدينــة العتيقــة والحي الصناعي(؛
• عقد مجموعة من االجتماعات على المستوى المركزي لمناقشة التعديالت التي ستهم هذا التصميم.

• تسوية وضعية جزء من التجزئة الخاضعة لنظام اإلصالح الزراعي بهدف فتحها للتعمير:
تــم توجيــه مجموعــة مــن اإلرســاليات للجهــات المعنيــة ولمديريــة التعميــر وكــذا عقــد عــدة اجتماعــات مــن أجــل التدخــل 

لــدى المصالــح المركزيــة إليجــاد حــل ناجــع إلتمــام الدراســة الخاصــة بالتصميــم المعنــي؛

• تحديد المناطق المهددة بالفيضانات:
ــة الحــوض المائــي لتانســيفت، تــم إعطــاء االنطالقــة لدراســة تهــم تحديــد هــذه المجــاالت  بالتنســيق مــع مصالــح وكال

بعشــرة مراكــز؛

• تحديد المجاالت الغابوية :
رغــم الجهــود المبذولــة مــن طــرف الوكالــة الحضريــة فــي هــذا الصــدد مــن خــالل عقــد مجموعــة  مــن االجتماعــات علــى 
المســتوى المحلــي والمركــزي وكــذا ربــط االتصــال مــع المصالــح المعنيــة، إال أنــه  ال تــزال  الدراســة الخاصــة بتصميــم نمــو 

واحــد متوقفــة. 

• تأطير الجماعات المحلية في مرحلة البحث العلني ومداوالت المجلس :
عبر عقد اجتماعات تحسيسية ومواكبة هذه المرحلة بعين المكان؛

• مشكل جمع المعطيات الستكمال وإنهاء بعض الدراسات )دراسة هيكلة الغزوة(
رغم توجيه مجموعة من اإلرساليات للمصالح الخارجية المعنية قصد دمج المشاريع المهيكلة المبرمجة بهذا القطاع؛

• مشكل إدماج بعض المناطق ذات الصبغة الخاصة )المجاالت السقوية...(
فــي وثائــق التعميــر: تأخــر بعــض المصالــح بموافــاة الوكالــة الحضريــة بحــدود هــذه المجــاالت بالرغــم مــن تعــدد المراســالت 

الموجهــة لهــا؛

• عدم احترام مكاتب الدراسات اللتزاماتهم إزاء الوكالة الحضرية :
ــة  ــة بالرغــم مــن محدودي ــة الحضري ــح الوكال ــرة إنجــاز بعــض الدراســات بإســتكمال انجازهــا مــن طــرف مصال ــم تســريع وتي ت

مواردهــا البشــرية )تصميــم تهيئــة مركــز تــدزي وتصميمــي نمــو كل مــن بيهــات وتــكاط(.

4. جهود الوكالة الحضرية في مواجهة اكراهات إنجاز وثائق التعمير
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 التخطيط الحضري

دراسات في طور اإلنجاز
• دراسة هيكلة منطقة الغزوة : الدراسة في المرحلة الثانية )ما قبل األخيرة( 

• دراسة إعادة هيكلة دوار العرب : الدراسة في المرحلة الثانية )ما قبل األخيرة( 

دراسات متوقفة 
• دراســة تأهيــل المنطقــة الصناعيــة لمدينــة الصويــرة : الدراســة متوقفــة فــي المرحلــة األخيــرة »التهيئــة المعتمــدة علــى 

سلم 1/500.«

1. دراسات في طور اإلنجاز :

• دراسة هيكلة منطقة الغزوة :

المنطقــة عبــر  : هيكلــة  الدراســة  الرئيســي مــن  الهــدف 
اإلختــالالت  بتصحيــح  والكفيلــة  الضروريــة  اإلجــراءات  اتخــاذ 
الغــزوة(.  )قطــاع  الصويــرة  تهيئــة  التــي يطرحهــا تصميــم 

ــر  ــة مــن الدراســة التــي تعتب ــة الثاني ــم الشــروع فــي المرحل ت
مرحلــة حاســمة ســيتم مــن خاللها تحديــد التوجهات المحورية 
للتعميــر بالمنطقــة والتــي ســيتم إدماجهــا بتصميــم التهيئــة 

الشــمولي لمدينــة الصويــرة.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الدراســة عرفــت تأخــرا بســبب عــدم 
بالمشــاريع  الخاصــة  بالمعطيــات  الحضريــة  الوكالــة  توصــل 
المهيكلــة المبرمجــة بهــذه المنطقــة مــن المصالــح المعنيــة.

• دراسة إعادة هيكلة دوار العرب :

الهــدف الرئيســي مــن الدراســة : مواجهــة ظاهــرة البنــاء 
ــات الترخيــص  ــر عملي ــر المنظــم وكــذا تأطي العشــوائي والغي
ــن التجمعــات  ــط وتقني ــى ضب ــاء والتجــزيء  باإلضافــة  إل للبن

الســكنية الناقصــة التجهيــز.
عمــال منهــا علــى اســتئناف دراســة إعــادة هيكلــة دوار العــرب، 
بالمســح  الخاصــة  الدراســة  بانجــاز  الحضريــة  الوكالــة  قامــت 

الطبوغرافــي لهــذه المنطقــة.

II. الدراسات الخاصة
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2. دراسات متوقفة

• دراسة تأهيل المنطقة الصناعية 
لمدينة الصويرة :

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

الصناعيــة واللوجيســتيكية.

فــي هــذا اإلطــار تــم إعــداد الملــف الخــاص بهــذه المنطقــة 
بغيــة تقديمــه للمندوبيــة الســامية للميــاه والغابــات ومحاربــة 
الــذي  العقــاري  الوعــاء  توفيــر  أجــل  مــن  وذلــك  التصحــر 
واللوجســتيكية  الصناعيــة  األنشــطة  مختلــف  سيســتقطب 
ــة والســكن االجتماعــي وبعــض المرافــق )المحطــة  والحرفي

الطرقيــة والســجن المحلــي والمــرآب البلــدي...(  

تفعيــال منهــا لعمليــة تحديــد األحيــاء والدواويــر الناقصــة التجهيــز التــي تســتوجب إعــادة الهيكلــة، بــادرت الوكالــة الحضريــة إلى 
عقــد مجموعــة مــن االتفاقيــات التــي تهــدف إلــى :

• إيجاد آليات عملية من خالل المساهمة في تحقيق مرونة أكثر في تدبير الملفات المتعلقة بالتدبير الحضري؛
• محاولة تسوية الوضعية العقارية والعمرانية لهذه األحياء بهدف التحكم في حركية العمران وتوجيهه؛

• إيجاد آلية إلنجاز وإحداث مرافق للقرب وفتح الطرقات والمسالك.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الوكالــة الحضريــة ســتقوم بإنجــاز المســح الطبوغرافــي الخــاص بالدواويــر المعنيــة بهــذه اإلتفاقيــات 

كمــا ستشــرف علــى التتبــع التقنــي لمراحــل االنجــاز.

III. إعادة هيكلة األحياء الناقصة التجهيز :
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 التخطيط الحضري

1. تتبع الدراسات: 

برســم ســنة 2015، واصلــت الوكالــة الحضريــة تتبــع مجموعــة مــن وثائــق التعميــر التــي أعطيــت انطالقتهــا مــن طــرف 
عمالــة إقليــم الصويــرة، وذلــك مــن خــالل تدارســها وإبــداء المالحظــات بشــأنها مــع إعــداد الملفــات الخاصــة بمســطرة البحــث 
العلنــي والمصادقــة )التنســيق مــع الجماعــات المعنيــة والمصالــح الخارجيــة الســتكمال مختلــف الوثائــق الضروريــة إلنجــاز هــذه 

الدراســات مــن خــالل عقــد مجموعــة مــن االجتماعــات والقيــام بزيــارات ميدانيــة(. 
ويمكن إجمالها في : 

IV. تدخالت موازية :                                                       

المساحة )بالهكتار( الدواوير المعنية  الجماعة

97 العظامنة و البور و الظهر و إداوزمن و إماريرن أكرض

11 المسيرة و ايت كلول و ابن عباد و بئرانزران تالمست

3.5 دوار والد احمر لكدادرة

اإلجراءات المتخدة مرحلة التقدم الدراسة

• إبداء المالحظات بشأن التصميم بمرحلة اللجنة التقنية 
المحلية؛ 

• تحرير المحاضر الخاصة بمرحلة اللجنة التقنية المحلية 
وما بعدها مع السهر على توقيعها؛

• القيام بزيارات ميدانية بهدف التأكد من مطابقة 
التصميم للواقع.

• جمع المعطيات الضرورية )التصاميم الطبوغرافية...( 
لتوطين مختلف المشاريع على التصميم.

مرحلة ما بعد اللجنة 
التقنية المحلية

تصميم تهيئة حد الدرا

تصميم تهيئة أوناغة

تصميم تهيئة موالي 
بوزرقطون

• عقد إجتماعات تحسيسية لفائدة المصالح التقنية 
للجماعة، بخصوص المسطرة التي يجب سلكها في 

مرحلة البحث العلني ومداوالت المجلس ؛ 
• عقد لقاءات مع المجلس الجماعي المعني بخصوص 

وضعية تقدم الدراسة والموافقات الضرورية إلحالة 
التصميم على المصادقة. 

إعداد التصميم من أجل 
اإلرسال للمصادقة

تصميم النمو لمركز 
بحيبح

الدواوير المعنية باإلتفاقيات التي تم عقدها برسم سنة 2015
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2. المساهمة في لجن معاينة البنايات المهددة باالنهيار :

واصلــت الوكالــة الحضريــة للصويــرة خــالل ســنة 2015 مشــاركتها فــي معاينــة البنايــات المهــددة باالنهيــار مــن خــالل 
المســاهمة فــي أشــغال اللجنــة المحليــة لمراقبــة ورصــد الــدور اآليلــة للســقوط.

V. تقييم برنامج عمل الوكالة الحضرية برسم سنة 2015 )التخطيط الحضري( :

تقييم اإلنجاز المساحة الجماعة الدراسة

الصفقة في طور التسجيل 163 هكتار سيدي لعروسي
الدراسة الخاصة بتصميم 

تهيئة مركز سيدي 
لعروسي

تم إعطاء إنطالقة الدراسة بتاريخ :
18-12-2015 300 هكتار أسايس الدراسة الخاصة بتصميم 

النمو لمركز أسايس

تم إعطاء إنطالقة الدراسة بتاريخ :
18-12-2015 300 هكتار أدغاس الدراسة الخاصة بتصميم 

النمو لمركز أدغاس

 تم إعداد الملف الخاص بهذه الدراسة
 وتقديمه للمندوبية السامية للمياه والغابات

 ومحاربة التصحر
133 هكتار الصويرة

تصميم التهيئة 
القطاعي للمنطقة 

الجديدة المفترحة 
للتعمير بالغزوة
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 التخطيط الحضري

االستحقاقات االنتخابية الجماعية والجهوية لسنة 2015 التي أدت إلى تأخر تقدم بعض الدراسات ؛• 
عدم احترام بعض مكاتب الدراسات لآلجال المحددة في الصفقات، وكذا عدم األخذ بعين االعتبار للمالحظات • 

المقدمة من طرف مختلف المصالح ؛
محدودية اإلمكانيات البشرية لمديرية الدراسات والطبوغرافية بالوكالة الحضرية وذلك بالمقارنة مع حجم الدراسات • 

والمهام المنوطة بها : قسم الدراسات 07 أطر )02 مهندسين و 5 أطر عليا( يقومون بتتبع 34 دراسة منها 31 وثيقة 
تعميرية و 03 دراسات خاصة، أما فيما يخص مصلحة الطبوغرافية فال تضم سوى إطار عالي وعون شرف ممتاز؛

محدودية اإلمكانيات اللوجيستيكية المرصودة لتتبع الدراسات ؛  • 
تعقد اإلجراءات والمساطر المتعلقة بمتابعة مراحل الدراسة أو المصادقة على وثائق التعمير.• 

VI. اإلكراهات التي عرفها تفعيل برنامج عمل الوكالة الحضرية للصويرة برسم 
سنة 2015 :
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0661226613

0524474038

www.auessaouira.ma

قسم الدراسات

لتحميل التقرير الخاص بالتخطيط الحضري
http://goo.gl/DlSLoi
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وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني

إقامة فضاء النخيل1، شارع
النخيل، حي الرياض، 

الرباط 10.000

الهـــاتــف: 85 06 57 37 05
الفاكس: 68 46 56 37 05

الوكالة الحضرية للصويرة

رقم 123، تجزئة المستقبل،
ص.ب. : 409، 

الصويرة الرئيسية.

الهـــاتــف: 37 40 47 24 05
الفاكس: 38 40 47 24 05

www.auessaouira.ma


