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» 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



توطئة

يأتي انعقاد المجلس اإلداري 
للوكالة الحضرية للصويرة في 
دورته الثامنة في سياق عام 

يطبعه شروع بالدنا في ورش 
الجهوية المتقدمة حيث بات خيارا 

من أجل تحقيق تنمية وطنية 
متكاملة ومنسجمة. مما سيفرض 

حتما على كل الجهات وهياكلها 
أن تطور من آلياتها، وتكون أكثر 

ابتكارا في التنمية المستدامة 
لمجاالتها الترابية وتدبير مواردها 
حتى تكون أكثر تنافسية وقدرة 

على خلق الثروات واستقطاب 
االستثمارات. 

كما أن رهان التنمية المجالية هو 
أحد المرتكزات األساسية للمشروع 

المجتمعي الذي انخرطت فيه 
بالدنا بفضل التوجيهات الملكية 

السامية، والذي يضع في أولوياته 
الحد من الفوارق وضمان التوازن 

والتضامن بين المجاالت، من 
أجل تحقيق االندماج السوسيو 

اقتصادي، بطريقة مستدامة.
وقد شهدت سنة 2015 إجراء 

أول استحقاقات جماعية وجهوية، 
في إطار المقتضيات الجديدة 

لدستور2011 والقوانين التنظيمية 
ذات الصلة والتي تولي أهمية 

بالغة لقطاع التعمير وإعداد 
التراب الوطني. كما أفرزت النتائج 

االنتخابية عن هندسة ترابية 
مندمجة، ونخب جديدة، يستوجب 

معها إرساء آليات مؤسساتية 
وبنيات مجالية ومرفقية، ضرورية 

لتنزيل مخططات الجهوية 
الموسعة.

في ظل هذا التحدي بات لزاما 
االرتقاء ودعم أدوار الوكاالت 
الحضرية لالنتقال إلى نطاق 

التخطيط االستراتيجي والتعمير 

العملياتي المبني على التقائية 
واندماج السياسات القطاعية، 
وللرفع من تنافسية المجاالت 

الترابية وتكاملها، األمر الذي 
يؤهلها ال محالة إلى لعب دور 
مكتب دراسات عمومي في 

خدمة جميع الشركاء على 
المستوى المحلي والجهوي، 

يشتغل ويسير وفق النظم الحديثة 
لإلدارة والتدبير، ومبادئ الحكامة 

الجيدة. 
وبناء على الهندسة الترابية 

الجديدة فإن مجال تدخل الوكالة 
الحضرية للصويرة أضحى ينتمي 

إلى جهة مراكش - أسفي، مما 
يستلزم إعادة ترتيب المقاربات 
المعتمدة على مستوى هذا 

المجال، بما يتناسب مع أهمية 
موقعه كمكون أساسي للجهة، 

التي تمتد على مساحة تفوق 
40.300 كلم² ويصل تعداد 

ساكنتها ما يقارب 4.5 مليون 
نسمة.

ويمتد مجال تدخل هذه الوكالة 
الحضرية على مجموع إقليم 

الصويرة والذي يمتد على 
حوالي6335 كلم² أي 15,7% 
من المساحة اإلجمالية للجهة 

وبواجهة بحرية ممتدة على ما 
يناهز 152 كلم أي ما يعادل 56% 

من مجموع طول ساحل الجهة، 
وبساكنة ال تتعدى %10 فقط 
من مجموع ساكنة الجهة مما 

يترتب عنه كثافة سكانية ضعيفة 
قدرت ب 71,5 فرد/كلم² )مقارنة 

بالكثافة السكانية ب إقليم أسفي 
165,755 فرد/كلم²(

فمنذ إحداثها سنة 2007، أضحت 
الوكالة الحضرية للصويرة مكونا 

أساسيا ومتميزا في المشهد 

المؤسساتي واإلداري لقطاع 
التعمير على المستوى المحلي 
والجهوي، حيث ما فتأت تحرص 

وبثبات على تأكيد أنها :

أداة للخبرة والهندسة الترابية؛	 
آلية محلية لتأطير االستثمار 	 

ولتحسين مناخ األعمال؛
أداة تعنى باالرتقاء بجودة 	 

الخدمة العمومية؛
أداة لليقظة المجالية؛	 
آلية ناجعة لتفعيل المقاربة 	 

التشاركية المحلية.

ورغم اإلمكانيات والموارد 
المحدودة، استطاعت الوكالة 
الحضرية للصويرة تحقيق نتائج 

إيجابية سواء على مستوى 
اختصاصاتها داخل مجال تدخلها 

الترابي أو على مستوى تحديث 
اإلدارة من خالل العمل على 

تيسير الولوج للمعلومة لفائدة 
المواطنين والشركاء عبر استعمال 
تكنولوجيات حديثة واالعتماد على 

االبتكار ما أهلها من الحصول 
على جوائز دولية ووطنية للتمييز 

ساهمت في رفع راية البالد، 
والتعريف بالمملكة كبلد قطع 

أشواطا كبيرة في الرفع من جودة 
الخدمات العمومية.

ولقد كان لدعم السلطات المحلية 
والنخراط الجماعات الترابية في 

مسلسل الشراكة، كبير األثر في 
بلوغ األهداف المسطرة في 

برنامج عمل السنة الماضية، كما 
مكنت التقائية جهود موظفي 

الوكالة مع باقي الفرقاء 
باإلقليم من االستجابة النتظارات 
وانشغاالت المنتخبين والفاعلين 

بمجال التعمير ومهنيي قطاع 
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العقار وكذا المواطنين. ولذلك 
فإنني أود التعبير عن شكري 

وامتناني للجهود المتواصلة التي 
بذلها جل مستخدمي الوكالة 

الحضرية باإلضافة لكل شركاءنا 
المحليين. وحثهم على المزيد 
من التعبئة والعمل المتواصل 

لبلوغ األهداف المتوخاة والحصول 
على أحسن النتائج والنهوض 

المستمر بجودة الخدمات المقدمة 
للمواطنات والمواطنين.

خالل سنة 2015، واصلت الوكالة 
الحضرية للصويرة مجهوداتها 

بشراكة مع السلطات المحلية 
والمنتخبين والمصالح الخارجية، 

من أجل تعميم التغطية بوثائق 
للتعمير مرنة ومالءمة للخصوصيات 

المحلية. وبفضل تضافر الجهود، 
تمت المصادقة خالل هذه السنة 

على تصميمين للنمو وتوجيه ثالثة 
قصد المصادقة. وأضحت نسبة 

التغطية بوثائق التعمير المصادق 
عليها تقدر ب ٪45,6 بينما تصل 

نسبة التغطية بوثائق للتعمير في 
طور الدراسة إلى ٪54,3.

كما ساهمت بفعالية في إعداد 
دراسة هامة حول مقترح إحداث 

منطقة جديدة للتعمير بالغزوة 
في إطار رؤية شمولية للتنمية 

الحضرية لمدينة الصويرة. كما 
قامت مصالح الوكالة بالعمل 

على تقدم دراسة تصميم التهيئة 
للصويرة والتي تشرف عليها 

مصالح مديرية التعمير. 
أما بالنسبة للتدبير الحضري، 

وبعد مرور ثالث سنوات على 
استصدار المرسوم رقم 2.13.424 

القاضي بالموافقة على ضابط 
البناء العام والمحدث للشباك 
الوحيد لرخص التعمير، الزالت 

الجماعة الترابية للصويرة لم تتخذ 
التدابير واإلجراءات الكافية لتأهيل 

وتهيئة المقر الذي يحتضن هذا 
الشباك وفقا لمقتضيات دفتر 

التحمالت المتعلق بتحديد مهامه 
وااللتزامات الواجب التقيد بها 

لضمان حسن االستقبال والتدبير 
األمثل لملفات طلبات الرخص 

وكذا تحديد المواصفات والموارد 
البشرية الضرورية الواجب توفرها 

في هذا الشباك، الشيء الذي أثر 
سلبا على التدبير الحضري بمدينة 
الصويرة وحال دون بلوغ المرامي 
واألهداف التي توخاها القائمون 

على الشأن التعميري ببالدنا عند 
إصدار هذا المرسوم، والرامية 

إلى إخضاع المرافق العمومية 
والخدمات التي تقدمها لمعايير 

الجودة، الشفافية، المحاسبة 
والمسؤولية. ولم تتجاوز نسبة 

الملفات المصادقة عليها 57,59% 
بالوسط الحضري.

كمــا أغتنــم هــذه الفرصــة للتنويه 
بمجهــودات قســم التعميــر والبيئة 

بعمالــة الصويــرة لتوفيــر أجواء 
عمــل تســتجيب فــي مجملها 

لمتطلبــات اللجنتيــن اإلقليميتيــن 
للتعميــر. ممــا أثــر إيجابــا على 

عملهمــا حيــث تــم تحقيق نســبة 
هامــة مــن الملفــات المصادقة 

عليهــا تقــدر ب %81,25 بالوســط 
القــروي. كما أنوه بمســؤولي 

مصالــح التعميــر ورؤســاء الجماعات 
الترابيــة اللذيــن بــادروا إلخطار 

مصالــح الوكالــة الحضريــة بصفة 
دورية، بنســخ قرارات المشــاريع 
المرخصــة مــن طرفهم، وذلك 

تماشــيا مــع  للمــادة 39 من 
الضابــط العــام للبناء. 

وفي إطار االرتقاء بالخدمة 
العمومية، قامت الوكالة الحضرية 
للصويرة خالل سنة 2015 بإحداث 

بوابة الكترونية حديثة ومالءمة 
لجميع الشاشات واألجهزة، مكونة 

من ثالثة مواقع باللغات العربية 
والفرنسية واألمازيغية. لتعزز بذلك، 

تموقعها في مجال التواصل 
وهي التي تتوفر حاليا على أكبر 

تغطية لوكالة حضرية على مواقع 
ومنصات التواصل االجتماعي.

وتأتي هذه الحصيلة نتيجة لتبني 
الوكالة الحضرية، تنفيذا لتوجيهات 

الوزارة الوصية وبإشراف السيد 
العامل وبمعية شركائنا، مقاربات 

متجددة لتدبير الشأن الترابي تقوم 
على المساهمة في تبسيط 
مساطر دراسة طلبات الرخص 

بشتى أنواعها واإلسهام اإليجابي 
في أجرأة التدابير الجديدة الواردة 
بضابط البناء العام المحدد لشكل 

وشروط تسليم رخص التعمير 
والذي يسعى المشرع من خالله 

إلى تيسير شؤون المواطنين 
وتشجيع االستثمار وتحسين مناخ 

األعمال.
ويشرفني فيما يلي أن أعرض 
عليكم التقرير األدبي والمالي 
للوكالة الحضرية للصويرة الذي 
يعرض حصيلة عمل مؤسستنا 

برسم سنة 2015، ويقدم البرنامج 
التوقعي لسنة 2016 ومخطط 
عمل الوكالة الحضرية للصويرة 

برسم الفترة الممتدة إلى 2017.

يونس أسري
مدير الوكالة الحضرية للصويرة 
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أبرز مؤشرات العمل
لسنة 2015

التخطيط الحضري

التدبير الحضري

المؤشرات المالية

8,7%

89%

81,25%

100%

57,59%
نسبة زيادة عدد الملفات 

المدروسة مقارنة بسنة 2014

نسبـة إنجـاز الميـزانية برســم 
سنــة 2015

نسبة عدد الملفات الموافق 
عليها بالوسط القروي

نسبـة تحصيــل الميـزانية 
لسنـة 2015 

نسبة عدد الملفات الموافق 
عليها بالوسط الحضري

33,75%
نسبـة انخفاض مـداخيــل الخـدمات 
المـؤدى عنـها مقارنـة بسنة 2014 

45,6%
نسبة التغطية بوثائق 
التعمير المصادق عليها

54,3%
نسبة التغطية بوثائق التعمير قيد 
الدراسة من طرف الوكالة الحضرية

68,42%
 نسبة التغطية بمجموع وثائق 

التعمير قيد الدراسة )الوكالة الحضرية 
للصويرة والعمالة(

تصاميم نمو تمت 02
وثيقة تعميرية في طور 31المصادقة عليها

اإلنجاز من طرف الوكالة 
الحضرية للصويرة.

تصاميم نمو في 03
طور المصادقة
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لقــد تــم تأســيس الوكالــة الحضريــة للصويــرة بالمرســوم رقــم 166 – 06 – 2 الصــادر فــي 26 رمضــان 1427 الموافــق ل )19 
أكتوبــر 2006( المتعلــق بالــوكاالت الحضريــة للخميســات، الخنيفــرة، الصويــرة، قلعــة الســراغنة والجديــدة، بنفــود تــراب اقليــم 
الصويــرة الــذي عــرف خــالل الســنوات األخيــرة تطــورا إســتثنائيا علــى المســتوى اإلقتصــادي واإلجتماعــي والثقافــي، ممــا 

فــرض علــى الوكالــة الحضريــة للصويــرة الســهر علــى مواكبــة هــذه الديناميــة بشــراكة مــع جميــع الفرقــاء المحلييــن.
أمــا اإلطــار التنظيمــي للــوكاالت الحضريــة فقــد تــم تأسيســه عبــر ظهيــر 1993 المذكــور أعــاله وخاصــة البنــود رقــم 4، 5، 6، 

7، 8 و11، و كذلــك بالمرســوم رقــم 67 – 93 – 2 الصــادر بتاريــخ 21 شــتنبر 1993 الصــادر لتطبيــق هــذا الظهيــر.
ولهذا، يسهر على تنفيذ مهام الوكالة الحضرية جهازين أساسيين:

n مجلس اإلدارة الذي يتكون من ممثلي الهيئات المنتخبة على صعيد العمالة أو اإلقليم، وممثلين عن الدولة؛
n المديــر الــذي يشــرف علــى التدبيــر اإلداري والتقنــي والمالــي للوكالــة كمــا يقــوم بتنفيــذ مقــررات مجلــس اإلدارة. 

وبصفــة عامــة، يديــر شــؤون جميــع مصالــح الوكالــة.

وتضم الوكالة الحضرية للصويرة 42 موظفا يتوزعون كما يلي :
n األطر:  27 منصب 

n أعوان الشرف :  14 منصب
n أعوان التنفيذ :  1 منصب

n أي بنسبة تأطير تقدر ب 64.29%

ورقة تقديمية

عن الوكالة الحضرية للصويرة ومجال نفوذها

الخصائص الديموغرافية:
عدد السكان باإلقليم :  450527   نسمة   )إحصاء 2014(  

منها 100800 نسمة  بالوسط الحضري  أي %22,4   من مجموع سكان اإلقليم  )6+%  نسبة النمو منذ 2004( 
و 349727  بالوسط القروي  أي  %77,6 من مجموع سكان اإلقليم     )2-% نسبة النمو منذ 2004(

المؤهالت العامة:
hn وسط طبيعي جد متنوع : ساحل على طول 152 كلم و الغطاء النباتي مكون من غابات األركان و غابات العرعار

hn مؤهالت سياحية جد مهمة؛ 

hn موروث تاريخي وثقافي متنوع 

القطاعات االقتصادية
أهم القطاعات االقتصادية :  السياحة -الفالحة- الصيد البحري- الصناعة التقليدية

معطيات عامة حول مجال تدخل الوكالة الحضرية للصويرة

9

2015 تــــقــــريـــــر الـــــدورة الـثــــامـنــة

للـمــجــلـــــس اإلداري





التقرير األدبي
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13 المؤشرات الدالة 

14 حصيلة الدراسات العقارية والطبوغرافية 

18 حصيلة قسم الدراسات 

20 مراحل تقدم وثائق التعمير 

22 تصاميم تمت المصادقة عليها برسم سنة 2015 

27 الدراسات الخاصة 

                                                                                                                                                                                                                              33 تدخالت موازية 
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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%

12
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

23

2015 تــــقــــريـــــر الـــــدورة الـثــــامـنــة

للـمــجــلـــــس اإلداري



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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التدبير الحضري

 حصيلــة دراســة ملفــات طلبــات البنــاء والتجــزيء وإحــداث المجموعــات 
السكنية وتقسيم العقارات؛

 المشــاريع المدروســة فــي إطــار لجنــة االســتثناءات مــن المقتضيــات 
التعميرية؛

الملفات المدروسة في إطار لجنة االستثناء بالعالم القروي؛

المراقبة؛

الشكايات المدروسة؛

المشاركة ضمن لجن الخبرة واختيار األراضي؛

دراسة الملفات الواردة من طرف المركز الجهوي لالستثمار.

حصيلة عمل
مديرية التدبير الحضري والتقنين

خالل سنة 2015
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التدبير الحضري

1. حصيلة عمل لجن الدراسة بالوسط القروي :

بتــت مديريــة التدبيــر الحضــري والتقنيــن ســنة 2015 فــي 192 ملفــا، حظــي منهــا 156 طلبــا بالموافقــة أي بنســبة 81.25% 
وذلــك علــى الشــكل التالــي: 

I. حصيلة دراسة طلبات البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم 
العقارات

الرفض  الموافقة
عدد الطلبات 

المدروسة النسبة الجماعة
المئوية % العدد النسبة 

المئوية % العدد

31.25 15 68.75 33 48 أوناغة

11.76 02 88.23 15 17 حد الدرى

11.11 03 88.88 24 27 سيدي كاوكي

11.11 01 88.88 08 09 موالي بوزرقطون

42.85 03 57.14 04 07 سيدي اسحاق

40.00 02 60.00 03 05 أقرمود

11.11 02 88.88 16 18 اسميمو

00 00 100 01 01 سيدي أحمد أوحامد

00 00 100 03 03 لكريمات

12.50 01 87.50 07 08 لحسينات

00 00 100 01 01 مجي

10.00 01 90.00 09 10 تيدزي

13.33 02 86.66 13 15 أكرض

16.66 01 83.33 05 06 تفتاشت

00 00 100 06 06 تكاط

00 00 100 01 01 امننتليث

50.00 02 50.00 02 04 سيدي احمد اومرزوق

توزيع الملفات التي تم البت فيها بالوسط القروي خالل سنة 2015
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2. حصيلة عمل لجنة الدراسة بالوسط الحضري :

أما داخل الوسط الحضري فقد تم البت في 554 ملفا نال منها 319 طلبا الرأي المطابق، أي بنسبة تفوق 57.59%

ونشــير إلــى أن العديــد مــن الملفــات المرفوضــة حظيــت مطلــع هــذه الســنة بموافقــة لجنــة الشــباك الوحيــد بالنســبة 
ــار كمــا أن بعــض الملفــات ســتحظى  ــر بدائرتــي الصويــرة وتمن ــرة واللجنتيــن اإلقليميتيــن المكلفتيــن بالتعمي لمدينــة الصوي

ــداة مــن طــرف لجــن الدراســة. ــة المب هــي األخــرى بالموافقــة بمجــرد اســتيفاءها لبعــض المالحظــات التقني

الرفض  الموافقة
عدد الطلبات 

المدروسة النسبة الجماعة
المئوية % العدد النسبة 

المئوية % العدد

44.46 201 55.54 251 452 الصويرة

46.15 06 53.85 07 13 آيت داوود

20 03 80 12 15 الحنشان

35 07 65 13 20 تالمست

33.34 18 66.66 36 54 تمنار

42.41 235 57.59 319 554 المجموع

00 00 100 02 02 لكدادرة

00 00 100 01 01 ادا وعزا

00 00 100 01 01 كشولة

00 00 100 01 01 لمرابط

100 01 0.00 00 01 بوزمور

18.75% 36 81.25% 156 192 المجموع
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التدبير الحضري
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التدبير الحضري

جدول المشاريع االستثمارية المدروسة برسم سنة 2015

II. المشاريع المدروسة في إطار لجنة االستثناءات من المقتضيات التعميرية

كلفة اإلجمالية 
للمشروع بالدرهم

عدد 
مناصب 
الشغل 

القارة

 رأي اللجنة المكلفة 
AD-HOC المساحة 

m² ب نوعية المشروع الجماعة
عدم  

الموافقة الموافقة

200 000 000 
95 عدم 

الموافقة -
21091  توسيع فندق الجزر وبناء

تجمع عقاري من 4 أشطر

الصويرة

15 000 000 25 - الموافقة  20657  إحداث إقامة عقارية للتنمية
السياحية تضم 11 وحدة

258 000
12  عدم

الموافقة -
2570  تحويل منزل سكني  إلى دار

للضيافة

4 000 000 6 تأجيل البت 629 بناء دار للضيافة

4 700 000
15  عدم

الموافقة -
472 بناء إقامة سياحية

20 000 000
25  عدم

الموافقة -
5734  إعادة تهيئة وترميم بناء

 إلى دار الضيافة ومركز
االستجمام

5 500 000

14 - الموافقة

610  بناء محل تجاري في الطابق
 األرضي ومساكن في

 الطابق األول والثاني مع
50٪ في السطح

3 260 000
25 تأجيل البت 804 بناء مدرسة خاصة

)إعادة الدراسة( تمنار

4 000 000 
6 - الموافقة 4010  تحويل منزل سكني  إلى

دار للضيافة

 موالي
بوزرقطون

8 515 200 
11 - الموافقة 7182  تحويل منزل ريفي إلى دار

للضيافة

2 000 000 10 تأجيل البت 3739 إحداث مشروع سياحي

4 500 000 10 تأجيل البت 16382 بناء دار للضيافة
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8 000 000 
10 - الموافقة 29561  تحويل منزل سكني  إلى

دار للضيافة مع التوسعة

أوناغة

5 000 000
5 - الموافقة 38300  تهيئة مخيم و مكان قافالت

التخييم

12 000 000
25 - الموافقة 13097  إحداث إقامة عقارية للتنمية

السياحية

2 500 000
10 - الموافقة 8335  تحويل منزل ريفي إلى دار

للضيافة

7 489 410 
38 - الموافقة 5130  بناء مركز للصيانة التقنية

ومحطة  للخدمات

123 100 000 250 - الموافقة 30524 بناء مركب للسياحة الطبية  سيدي
6  000 000 8كاوكي - الموافقة 7154 بناء دار للضيافة

3 000 000 
10 - الموافقة 3309  تحويل منزل سكني  إلى

دار للضيافة

 000 000 4إدا گرض
12 تأجيل البت 20437  تحويل منزل ريفي إلى دار

للضيافة

4 600 000 6 - الموافقة 12268 بناء دار للضيافة

   449 422 610 626 مجموع مناصب الشغل القارة المحدثة على صعيد اإلقليم 
والكلفة اإلجمالية لهاته المشاريع بالدرهم

تنفيــذا لمضاميــن الدوريــة الوزاريــة عــدد 10186 الصــادرة بتاريــخ 6 يوليــوز 2010، المتعلقــة بالشــروط التــي تخــول للمشــاريع 
االســتثمارية االســتفادة مــن االســتثناءات فــي مجــال التعميــر، أحدثــت مديريــة التدبيــر الحضــري والتقنيــن خليــة خاصــة 
مكلفــة باســتقبال المســتثمرين وتقديــم اإلرشــادات لهــم وتوجيههــم تبعــا لطبيعــة المشــاريع المزمــع إنجازهــا، وذلــك وعيــا 

منهــا باألهميــة الكبــرى لهــذه المشــاريع فــي التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة وخاصــة علــى صعيــد:
توفير فرص قارة وعرضية للشغل؛	 
در موارد مالية هامة على الدولة والجماعات المحلية؛	 
خلق دينامية اقتصادية على مستوى اإلقليم.	 
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التدبير الحضري

III. الملفات المدروسة في إطار لجنة االستثناء بالعالم القروي

تنفيــذا للمقتضيــات الــواردة فــي المــواد 35،36 و37 مــن المرســوم التطبيقــي للقانــون 12-90 والمتعلقــة بشــروط وكيفيــة 
منــح االســتثناء لطلبــات البنــاء بالعالــم القــروي غيــر المســتوفية لشــرط المســاحة الدنيــا، بتــت مديريــة التدبيــر الحضــري بمعيــة 

باقــي أعضــاء لجنــة االســتثناء، فــي 75 ملفــا، حظــي منهــا 51 طلبــا بالموافقــة ، وذلــك حســب الجــدول أعــاله.

وضعية الملفات التي تمت معالجتها في إطار مسطرة االستثناء
للبناء بالعالم القروي برسم سنة 2015

مجموع 
الملفات

عدد الملفات 
قيد الدراسة

عدد الملفات التي 
لم تحظ بالموافقة 

عدد الملفات التي 
حظيت بموافقة اللجنة الجماعة

22 02 04 16 سيدي كاوكي

16 04 07 05 أكرض

02 - - 02 تيدزي

03 - 01 02 سيدي أحمد السايح

01 - - 01 سيدي علي الكراتي

28 06 08 14 أوناغة

06 - 04 02 حد الدرا

01 - - 01 لحسينات

03 - - 03 أقرمود

05 - - 05 تكاط

87 12 24 51 المجموع
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IV. المراقبة

V. استقبال الشكايات والملتمسات ودراستها

تســعى الوكالــة الحضريــة، فــي إطــار عضويتهــا ضمــن اللجنــة اإلقليميــة لمراقبــة البنــاء غيــر القانونــي، إلــى تفقــد العديــد  
ــل التــي تســاهم  ــاء مــن جهــة، والوقــوف علــى مواطــن الخل ــر والبن ــة التعمي ــع وضعي ــة تتب مــن المناطــق والمجــاالت بغي
ــاء بــدون  بشــكل أو بآخــر فــي تفشــي مختلــف أنــواع المخالفــات ســواء تعلــق األمــر بمخالفــة التصاميــم المرخصــة أو بالبن

ترخيــص.

وقد مكنت مختلف الجوالت التي تم القيام بها خالل سنة 2015 من الوقوف   على 113 مخالفة.

بلــغ عــدد الشــكايات الــواردة علــى مديريــة التدبيــر الحضــري والتقنيــن برســم ســنة 2015 مــا مجموعــه 51 شــكاية، توزعــت 
علــى الشــكل التالــي :

ــة فيمــا 6 شــكايات 	  ــر 7 محاضــر مخالفــات، 30 محضــر معاين ــم فيهــا تحري ــن، ت 49 شــكاية مقدمــة مــن طــرف المواطني
اندرجــت فــي إطــار عــدم االختصــاص وشــكاية واحــدة تــم ســحبها مــن طــرف واضعهــا؛ 

ملتمسين من لدن هيئات المجتمع المدني؛ 	 
5 تعرضات على طلبات بناء تم إدماجها في ملفاتها قصد أخذها بعين االعتبار من طرف لجان الدراسة؛	 
شكاية واحدة محالة من المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني بالوزارة الوصية.	 

ــى دراســتها  ــن عل ــر الحضــري والتقني ــة التدبي ــة بمديري ــأي شــكاية أو ملتمــس تعمــل المصلحــة المعني فبمجــرد التوصــل ب
بمعيــة لجنــة مختلطــة مخصصــة لهــذا الغــرض، وتتــم موافــاة المشــتكين 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 وتقــوم هــذه اللجنــة بمعاينــات ميدانيــة للتأكــد مــن صحــة المعطيــات الــواردة فــي الشــكايات، مــع تحريــر محاضــر بعيــن 
المــكان علــى ضوئهــا يتــم تحريــر أجوبــة مســتوفية لجميــع عناصــر الــرد فــي إطــار مــن الحيــاد التــام والشــفافية ووفقــا لمــا 

تقتضيــه مبــادئ ميثــاق األخالقيــات المهنيــة.
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التدبير الحضري

VI. المشاركة ضمن أشغال لجن الخبرة واختيار األراضي

VII. دراسة الملفات الواردة من طرف المركز الجهوي لالستثمار

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 فــي تحديــد القيمــة التجاريــة والكرائيــة للعقــارات المملوكــة للدولــة التــي هــي موضــوع طلبــات 

التفويــت أو الكــراء.   

حرصــا منهــا علــى تمكيــن قطــاع التعميــر مــن اإلســهام الفعــال فــي تشــجيع االســتثمار، تســاهم مديريــة التدبيــر الحضــري 
والتقنيــن أثنــاء اســتدعائها مــن طــرف المركــز الجهــوي لالســتثمار، 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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h

0524785885

0524474038

www.auessaouira.ma

www.about.me/auess

لتحميل التقرير الخاص بالتدبير الحضري
http://goo.gl/AXvbVE
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القرب والتواصل

البوابة االلكترونية

منصات التواصل االجتماعي

الممارسات الجيدة
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Newsletter : النشرة اإلخبارية

Bulletin de Veille :نشرة اليقظة
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القرب والتواصل

خــالل ســنة 2015، واصلــت الوكالــة الحضريــة للصويــرة نهــج سياســتها للتواصــل، المعتمــدة منــذ ســنة 2011، مــن خــالل تعزيــز 
حضورهــا واعتمــاد أدوات حديثــة ومبتكــرة للتواصــل بهــدف :  

تقريب اإلدارة من المواطنين	 
االرتقاء بمستوى التواصل كخدمة عمومية متميزة	 
شرح األدوار المنوطة بالوكالة الحضرية وتمكين من تتبع سير برامجها بكل شفافية	 
التفاعل اإليجابي مع تساؤالت واقتراحات المواطنين والشركاء	 

باإلضافــة العتمادهــا األساســي علــى الكفــاءات الذاتيــة لمواردهــا البشــرية واســتخدام أحــدث التقنيــات المتاحــة والمجانيــة 
فــي مجــال تكنولوجيــات االتصــال الرقمــي واالجتماعــي، اســتعانت الوكالــة الحضريــة للصوبــرة بكفــاءات شــركاءها بالقطــاع 

الخــاص.

وقد تميزت خطة التواصل الرقمية للوكالة خالل سنة 2015 ب :

1 – إحداث بوابة الكترونية للوكالة الحضرية للصويرة تضم 3 مواقع باللغات العربية والفرنسية واألمازيغية

2 – الحضور القوي عبر صفحاتها الرسمية على أهم منصات التواصل االجتماعي

3 – األبواب المفتوحة لفائدة الجالية المغربية بالخارج

4 – عرض تجربة الوكالة ضمن فعاليات مؤتمر المدن الذكية بشمال افريقيا 
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البوابة االلكترونية للوكالة الحضرية للصويرة

للصويــرة  الحضريــة  الوكالــة  قامــت 
موقعهــا  بتحديــث   2015 ســنة  خــالل 
إعــادة  تــم  حيــث  كليــا  االلكترونــي 
ــة  ــة الكتروني ــى شــكل بواب تصميمــه عل
ثــالث مواقــع جديــدة )بالعربيــة  تضــم 
إحداثهــا  تــم  واألمازيغيــة(  والفرنســية 
خــالل النصــف األخيــر مــن الســنة لالرتقــاء 
بالخدمــة العموميــة ولتحســين التواصــل 

الشــركاء. ومــع  المواطنيــن  مــع 

هــذه مواقــع تتميــز بكونهــا أكثــر كفــاءة 
وديناميكية وتطور، تواكب المســتجدات 
االتصــال  تكنولوجيــات  مجــال  فــي 
ــدة، وتوفــر ســهولة  والمعلومــات الجدي
المعلومــات  إلــى  الســريع  للولــوج 
باإلضافــة  نقدمهــا  التــي  وللخدمــات 
الشاشــات  لمختلــف  مالءمــة  لكونهــا 
)الحواســيب والهواتــف الذكيــة واألجهــزة 
اللوحيــة(. وستســهر الوكالــة الحضريــة 
المحينــة  بالمعلومــات  تحديثهــا  علــى 

بانتظــام. وتطويرهــا 

تقــدم هــذه المواقــع أجوبة للعديد من 
التســاؤالت لــدى الجمهــور والمهنييــن 
ومهــام  أدوار  حــول  خاصــة  بصفــة 
الــوكاالت الحضريــة والمســاطر الخاصــة 
للحصــول علــى التراخيــص أو النصــوص 
وتوفــر  القطــاع،  هــذا  تنظــم  التــي 
معلومــات عــن تقــدم الدراســات التــي 
الحضريــة  الوكالــة  انطالقتهــا  أعطــت 

للصويــرة.

الوكالــة الحضريــة للصويــرة، مــن خــالل 
والمواقــع  االلكترونيــة  البوابــة  هــذه 
الثالثة ومختلف حســاباتها على شــبكات 
عاقــدة  هــي  االجتماعــي،  التواصــل 

العــزم وملتزمــة بتســهيل الولــوج إلــى 
المعلومــات ومشــاركتها مــع العمــوم، 
واالهتمامــات  لالحتياجــات  واالنتبــاه 
المواطنيــن  لــدن  مــن  عنهــا  المعبــر 
والشــركاء فــي تســيير الشــأن التعميــري 

باإلقليــم.

أن  للصويــرة  الحضريــة  الوكالــة  تأمــل 
البــادرة عنــد حســن ظــن  تكــون هــذه 
المواطنيــن وشــركاءها، وتدعــو جميــع 
زوار البوابــة أن ال يتــرددوا فــي مراســلتها 
واقتراحاتهــم  تســاؤالتهم  حــول 

تهــم. ومالحظا

3 مواقع باللغات العربية والفرنسية واألمازيغية 
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القرب والتواصل

عامل إقليم الصويرة يشرف على إطالق 
الموقع اإللكتروني للوكالة الحضرية بالصويرة

احتضن مقر الوكالة الحضرية بالصويرة يوم اإلثنين 20 يوليوز 
2015، عملية إطالق الموقع االلكتروني الجديد للوكالة وذلك 

بحضور عامل إقليم الصويرة جمال مخططار.
وشهدت الوكالة الحضرية فعاليات هذا اللقاء ٬ مناسبة وقف 

من خاللها عامل اإلقليم على ما تقومه به الوكالة من 
خدمات لتقريب اإلدارة من المواطنين وتكريس ثقافة الحق 

في المعلومة.

وكان للسيد العامل، فرصة لتفقد مصالح الوكالة الحضرية للصويرة ويتعلق األمر بكل من قسم التدبير الحضري 
والتقني وقسم الدراسات والطوبوغرافيا وقسم الشؤون اإلدارية والمالية. كما زار مختلف المرافق التابعة لها كقاعة 

االجتماعات، المكان المخصص ألداء الصلوات، المقصف ومكتب الضبط.
 وخالل اللقاء وقف المسؤول األول عن اإلقليم عن كثب على المهام التي يقوم بها أطر الوكالة وقدمت لعامل 

اإلقليم مجموعة من التوضيحات والشروحات بخصوص طريقة اشتغال وسير الوكالة الحضرية لمدينة الصويرة.

www.auessaouira.ma  بيانات الموقع اإللكتروني
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www.auessaouira.ma

بيانات الموقع
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القرب والتواصل

بيانات الموقع
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القرب والتواصل

منصات التواصل االجتماعي

كانــت الوكالــة الحضريــة للصويــرة ســباقة، ســنة 2011 العتمــاد أهــم مواقــع التواصــل االجتماعــي كقنــوات للتواصــل 
أهــم  ومــن  وللمشــاركة.    للتعــاون  إمكانيــات  مــن  بــه  تتســم  لمــا  والشــركاء،  المواطنيــن  مــع  المســتمر  والتفاعــل 
التعــرف أكثــر علــى الخدمــات المســداة مــن طــرف الوكالــة  مميــزات قنــوات اإلعــالم االجتماعيــة، أنهــا تمكــن مــن 
الحضريــة وتســاهم فــي خلــق جــو مــن الثقــة والشــفافية مــع المواطنيــن.   كمــا تتطلــب أدوات التواصــل االجتماعــي 
اســتجابات ســريعة، طــوال ســاعات اليــوم، لألســئلة واالستفســارات المعبــر عنهــا. وهــذا مــا ترجــو الوكالــة الحضريــة 

تحقيقــه كخدمــة عموميــة مســتدامة. للصويــرة 

FACEBOOK  الصفحة الرسمية على

ــر مــن 1400 منخــرط وتعــد ثانــي  ــا أكث ــرة صفحــة رســمية علــى الفيســبوك، يتابعهــا حالي ــة للصوي ــة الحضري للوكال
ــة  : ــاة للتواصــل الرقمــي للوكال أهــم قن

www.facebook.com/Agence.Urbaine.dEssaouira

هذه صفحة تمكنت خالل سنة 2015 من تجاوز العتبة الرمزية ل1000 متابع ! 

خطــوة صغيــرة تبــرز مجهوداتهــا لالرتقــاء بالخدمــة عامــة. حيــث أن هــذه الصفحــة هــي قبــل كل شــيء، فرصــة 
لبنــاء جســور للتواصــل صادقــة ودائمــة مــع متتبعينــا الذيــن لنــا شــرف أن يتفاعلــوا معنــا مــن خــالل إســهاماتهم. 

وستســعى الوكالــة جاهــدة كل يــوم إلغنــاء هــذه الصفحــة معكــم. 

 TWITTER الحساب الرسمي على

،microblogging تتوفر الوكالة الحضرية على حساب رسمي على هذا الموقع للتدوين المصغر
#AUESS : ويمكن رصد جل إصدارات الوكالة من خالل كلمة

www.twitter.com/aur_essaouira

هذه صفحة تمكنت خالل سنة 2015 من تجاوز العتبة الرمزية ل1000 تدوينة و1000 متابع ! 

INSTAGRAM الحساب الرسمي على  

ــة.  ــف المحمول ــر الهوات INSTAGRAM موقــع للتواصــل االجتماعــي متخصــص فــي نشــر الصــور ومشــاركتها عب
ــات، لقــاءات ...( والتعريــف بمختلــف  ــة لعــرض مســتجداتها بالصــور )المشــاركة بمنتدي ــة الحضري تســتخدمها لوكال

ــم : ــة باإلقلي ــة والتراثي المؤهــالت الطبيعي
instagram.com/auessaouira 

هذه صفحة تمكنت خالل سنة 2015 من تجاوز العتبة الرمزية ل1000 متابع!
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الحضور بمنصات التواصل االجتماعي األخرى

+GOOGLE تتوفر الوكالة الحضرية على حساب على هذا الموقع ويمكن 
كذلك من التعريف بمستجدات الوكالة الحضرية

plus.google.com/+AuessaouiraMa

YOUTUBE موقع للتواصل االجتماعي متخصص في نشر مقاطع فيديو. 
تستخدمه الوكالة الحضرية لنشر ربورتاجات تلفزية حول مبادراتها أولعرض 

الفيديو الخاص بمنتدى األمم المتحدة :
youtube.com/user/agenceurbaine 

LINKEDIN موقع للتواصل االجتماعي متخصص في ابراز المهام والقدرات 
المهنية لألشخاص والشركات والمؤسسات العامة 

com/company/agence-urbaine-d›essaouira

SLIDESHARE موقع متخصص في نشر العروض التقديمية والمستندات 
والجداول. تستخدمه الوكالة الحضرية لنشر اصداراتها كالتقارير السنوية 

والعروض والمطويات ونشرات اليقظة :
slideshare.net/aur.essaouira

+1000 
متابع على كل منصة من 
منصات التواصل اإلجتماعي
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القرب والتواصل

الممارسات الجيدة

عرض تجربة الوكالة الحضرية للصويرة في القمة العالمية للمدن الذكية 
لشمال أفريقيا

وقــد تمــت دعــوة الوكالــة الحضريــة للصويــرة لتقديــم عــرض حــول اســتراتيجيتها للتواصــل الرقمــي ضمــن أفضــل الممارســات 
التــي أبرزهــا مؤتمــر القمــة الدولــي الثانــي للمــدن الذكيــة لشــمال أفريقيــا والــذي نظــم يومــي 6 و 7 أكتوبــر 2015 فــي 

الربــاط تحــت رعايــة صاحــب الجاللــة الملــك محمــد الســادس، نصــره اللــه.

إنــه اعتــراف دولــي جديــد للتجربــة الرائــدة والمبتكــرة للوكالــة الحضريــة الصويــرة ونهجهــا التحســين المســتمر فــي الخدمــات 
العامــة مــن خــالل اســتخدام أحــدث االبتــكارات التكنولوجيــة المجانيــة.

ويهــدف هــذا المؤتمــر الدولــي لتبــادل وتقاســم الحلــول المبتكــرة والعمليــة التــي يتعيــن اعتمادهــا لتحســين نوعيــة الحيــاة 
فــي المــدن. ويهــدف إلــى اقتــراح حلــول عمليــة، ذكيــة وتكييفهــا مــع الوضــع العــام فــي شــمال أفريقيــا للمســاهمة فــي 

التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والحضريــة للمــدن مــن أجــل جعلهــا أكثــر توازنــا وعــادال.

ــراء  وحضــر هــذا االجتمــاع خبــراء وشــخصيات مــن عــدة بلــدان : قــادة ومســؤولين حكومييــن وأكاديمييــن والمهنييــن والخب
فــي تنميــة المــدن.

http://isc-summit.org/documents-en-ligneلتحميل عرض الوكالة الحضرية الصويرة :
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تميز

شهادة تقديرية للوكالة الحضرية للصويرة من جمعية الصويريين 
المقيمين بالخارج

إنطالقــا مــن العنايــة المولويــة الســامية التــي يوليهــا صاحــب الجاللــة الملــك محمــد الســادس نصــره اللــه للمواطنيــن 
ــن منشــور الســيد رئيــس الحكومــة رقــم 7 / 2015  ــه فــي مضامي ــم ترجمت ــأرض المهجــر، وهــو مــا ت ــن ب ــة المقيمي المغارب
بتاريــخ 20 يوليــوز 2015 وتزامنــا مــع اليــوم الوطنــي للجاليــة المغربيــة المقيمــة بالخــارج، وتبعــا لتعليمــات الســيد وزيــر التعميــر 
وإعــداد التــراب الوطنــي الــواردة برســالة عــدد 6628 بتاريــخ 06 غشــت 2015، التــي تنــدرج فــي إطــار المقاربــة الجديــدة 
التــي تنهجهــا الــوزارة والتــي تــروم االنفتــاح والتواصــل مــع المواطنيــن، وكــذا الحــرص علــى تعزيــز مبدئــي القــرب وتجويــد 
الخدمــات وتحســين ظــروف االســتقبال لفائــدة جميــع المرتفقيــن، قامــت الوكالــة الحضريــة للصويــرة وبعــد أن حضــرت 
ــة الصويــرة يومــه اإلثنيــن  فعاليــات االحتفــاء باليــوم الوطنــي للجاليــة المغربيــة المقيمــة بالخــارج التــي أقيمــت بمقــر عمال
10 غشــت 2015 والــذي ترأســه الســيد عامــل عمالــة إقليــم الصويــرة، بتنظيــم أيــام مفتوحــة امتــدت علــى مــدار خمســة 
أيــام، خصــص لهــا رواقــا مجهــزا بمختلــف الدعامــات والوســائط التواصليــة تخــص مهــام الوكالــة الحضريــة للصويــرة ونوعيــة 
الخدمــات المقدمــة بهــا، والمشــاريع التــي تشــتغل عليهــا ثــم دالئــل المســاطر القانونيــة المتبعــة، إضافــة إلــى فتــح شــباك 
خــاص، أمــال فــي اإلســراع بمعالجــة قضايــا الجاليــة المغربيــة المقيمــة بالخــارج إضافــة إلــى اطالعهــم علــى فــرص االســتثمار 
الــذي يتيحهــا اإلقليــم. وقــد تجنــدت لهــذه المهمــة خاليــا للمداومــة تشــكلت مــن مختلــف أطــر مديريتــي التخطيــط والتدبيــر 

الحضريتيــن، ثــم أطــر مــن قســم الشــؤون الماليــة واإلداريــة أيضــا.

كمــا حظيــت هــذه األيــام المفتوحــة بمتابعــة إعالميــة محترمــة مــن طــرف العديــد مــن المنابــر اإلعالميــة مــن جرائــد ورقيــة 
وإلكترونيــة أيضــا، والتــي تتبعــت وغطــت كل مراحــل التظاهــرة المذكــورة.

وفــي ختــام فعاليــات األيــام المفتوحــة لجاليتنــا المغربيــة المقيمــة بالمهجــر، أبــت هــذه األخيــرة مشــكورة فــي شــخص 
ــة  ــول أعضــاء مكتبهــا بمقــر الوكال ــر حل ــك عب ــادرة حســنة وذل ــة المقيمــة بالخــارج، إال أن تقــوم بب ــة الصويري ــة الجالي جمعي
الحضريــة للصويــرة، حيــث تــم إهــداء هــذه األخيــرة شــهادة تقديريــة عرفانــا بالخدمــات التــي قدمتهــا علــى طــول األيــام 
المفتوحــة ومــا فتئــت تقدمهــا منــذ إحداثهــا، وكــذا كشــكر علــى المجهــودات القيمــة التــي يبدلهــا أطــر مؤسســتنا للرقــي 

ــة. ــاز كمــا جــاء علــى لســان أعضــاء الجمعي ــا بامتي ــا حضاري ــرة وجعلهــا قطب ــة الصوي بمدين
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القرب والتواصل

المشاركة في برنامج الزائر الدولي القيادي للخارجية األمريكية

 ،)IVLP( قامــت وزارة الخارجيــة االمريكيــة بدعــوة مديــر الوكالــة الحضريــة للصويــرة للمشــاركة ببرنامــج للزائــر الدولــي القيــادي
عنوانــه: »وســائل اإلعــالم االجتماعيــة: توصيــل خــالق المجتمعــات«، تحــت إدارة مركــز ميريديــان الدولــي والــذي أجــري فــي 

الفتــرة مــن 27 يوليــو إلــى 14 أغســطس 2015.

ويســعى برنامــج الزائــر الدولــي إلــى توفيــر عــرض واســع ومتــوازن لوجهــات النظــر مــن خــالل عقــد مجموعــة متنوعــة مــن 
المواعيــد مــع أفــراد وممثلــي المنظمــات ذات آراء ال تعكــس بالضــرورة وجهــة نظــر حكومــة الواليــات المتحــدة.

وقد لخصت وزارة الخارجية األهداف المحددة التالية لهذا المشروع :

ــر فــي وســائل االعــالم 	  ــة التعبي ــة حري ــق فــي حماي ــوازن الدقي ــل األول للدســتور األمريكــي والت ــادئ التعدي دراســة مب
االجتماعيــة.

مناقشــة التحــول الطــارئ علــى وســائل اإلعــالم التقليديــة فــي العصــر الرقمــي مــن خــالل اعتمــاد المحتــوى االلكترونــي 	 
واســتخدام وســائل التواصــل االجتماعيــة كمنابــر للتواصــل، والترفيــه، واإلعالم؛

 	»industryadvancing« التعرف على عمليات شركات وسائط اإلعالم الرقمية وتلك الخاصة بخلق التكنولوجيا
فحص كيفية عمل منظمات المناصرة الغير ربحية، والوكاالت الحكومية مع صناعة المحتوى الرقمي.	 

يهــدف البرنامــج الــذي أطلــق فــي ســنة 1940، مــن خــالل التبــادل الدولــي فــي مياديــن المهنيــة واالجتماعيــة والثقافيــة، 
إلــى تعزيــز الروابــط الشــخصية والمؤسســاتية بيــن الــزوار والمســؤولين والمنظمــات مــع نظرائهــم مــن الواليــات المتحــدة.

ويتم ترشيح المشاركين واختيارهم سنويا من قبل الموظفين في السفارات األميركية في جميع أنحاء العالم.
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Newsletter : النشرة اإلخبارية

قامــت الوكالــة الحضريــة للصويــرة ســنة 2013 بإصــدار نشــرة إخباريــة دوريــة 
عبــارة عــن رســالة المعلومــات يتــم إرســالها عبــر البريــد االلكترونــي إلــى قائمــة 
الوكالــة  بمســتجدات  للتعريــف  الخدمــة  هــذه  وتهــدف  المنخرطيــن.   مــن 
www. الحضريــة والتيســير الولــوج للمعلومــات المحينــة بالموقــع االلكترونــي
auessaouira.ma أو علــى الشــبكات االجتماعيــة أو للولــوج لمواضيــع ذات 
عالقــة بالقطــاع.  وقــد تــم إرســال عدديــن مــن هــذه النشــرة خــالل ســنة 2015. 
النشــرة تســاعد علــى تعزيــز التواصــل مــع شــريحة جديــدة مــن مســتعملي 
االنترنــت الراغبيــن بالمعرفــة كل مســتجدات الوكالــة. وقــد تــم تســجيل 222 

 بهــذه النشــرة إلــى غايــة متــم ســنة 2015.  
ً
انخراطــا

منخرط بخدمة 222+
NEWSLETTER

لالنخراط بالنشرات االخبارية
http://goo.gl/Wvwr3X
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Bulletin de Veille : نشرة اليقظة

شــرعت الوكالــة الحضريــة منــذ يوليــو 2013 فــي بــث نشــرة شــهرية لليقظــة المعلوماتيــة ترصــد التغطيــة الصحفيــة المكتوبــة 
وااللكترونيــة لقطــاع إعــداد التــراب والتعميــر واإلســكان علــى الصعيــد الوطنــي. تهــدف هــذه النشــرة إلــى رصــد األحــداث 

الكبــرى بالقطــاع بشــكل أفضــل وتطويــر حــس استشــرافي.

القرب والتواصل

لتحميل نشرات اليقظة
http://auessaouira.ma/bulletin/
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h

0524475885

0524474038

www.auessaouira.ma

www.about.me/auess

لتحميل التقرير الخاص بالقرب والتواصل
http://goo.gl/EUNEiC
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التقرير اإلداري والمالي
ميزانية المؤسسة برسم سنة 2015  

انجازات الميزانية برسم سنة 2015

المــوارد البشــرية

التقرير اإلداري والمالي
برسم سنة 2015
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التقرير اإلداري والمالي

I. ميزانية المؤسسة برسم سنة 2015

قامــت الوكالــة الحضريــة للصويــرة بإعــداد مشــروع ميزانيتهــا برســم ســنة 2015، تبعــا للتوجيهــات المنصــوص عليهــا بدوريــة 
الســيد وزيــر اإلقتصــاد والماليــة عــدد  22679بتاريــخ 15 شــتنبر2015 المتعلقــة بإعــداد مشــاريع ميزانيــات المؤسســات 

والشــركات العموميــة لســنة 2015.
فـي هذا اإلطار بلغت تـوقعات ميزانية الوكالة برســم هذه السنة ما مجموعه

905,25 894 20 درهم
حيث تم توزيعها كما هو مبين أسفله :

المصاريف  المداخيل

اإلعتمادات المفتوحة الموضوع اإلعتمادات المفتوحة الموضوع

13 745 730.46 نفقات التسيير
3 255 705.25  الرصيد لدى الخزينة إلى

188.57 096 5غاية2014/12/31 آليات و نفقات مختلفة

422 000.00 • مشتريات مستهلكة من 
مواد ولوازم 13 000 000.00 إعانة التسيير برسم

سنة 2015
2 052 188.57 • تكاليف خارجية أخرى

2 622 000.00 • ضرائب ورسوم

3 000 000.00 المساهمة في برنامج 
اإلستثمار برسم سنة 2015

7 236 324.18 نفقات المستخدمين

00.00 اعتمادات غير مبرمجة

1 413 217.71 الباقي لألداء للتسيير

7 149 174.79 نفقات االستثمار

1 574 375.00 أصول ثابتة معنوية 800 000.00 الباقي للتحصيل

850 000.00 أصول ثابتة مادية

839 200.00 000.00 554المداخيل الذاتية اعتمادات غير مبرمجة

4 170 799 .79 الباقي لألداء للتجهيز

20 894 905.25 المجموع العام 20 894 905.25 المجموع العام
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1. إنجازات الميزانية برسم سنة 2015

أ- المـداخيل

وضعية المداخيل برسم سنة 2015

نسبـة التحصيل السنوي مداخيل محصلة مداخيل مرتقبة التسمية

%100 13 000 000.00 13 000 000.00 إعانة التسيير برسم سنة2015

%100 3 000 000.00 3 000 000.00 مساهمة الدولة في برنامج 
اإلستثمار برسم سنة 2015

%100 16 000 000.00 16 000 000.00 مجموع اإلعانات )1(

%99.37 39 750.00 40 000.00 مداخيل تسليم بطاقات 
المعلومات

%72.69 508 888.44 700 000.00 مداخيل الخدمات المؤدى عنها

  - 00.00 1 000.00 مداخيل نسخ التصاميم

%41.34 40 600.00 98 200.00 مداخيل اخرى

%70.21 589 238.44 839 200.00 مجموع  المداخيل الذاتية  )2(

- - 800 000.00 الباقي للتحصيل  )3(

%94.04 16 589 238.44 17 639 200.00 المجموع العام 
)1+2+3(

يتبين من خالل الجدول أعاله، أن الوكالة الحضرية للصويرة توصلت بمبلغ 

238.44 589 16 درهم
من اإلعانات المرصودة لها لسنة 2015 أي بنسبة تحصيل %94.04.

بلغت المداخيل الذاتية للمؤسسة عن الخدمات المؤدى عنها برسم سنة 2015 ماقدره :

 888.44 508 درهم،
حيث حصرت قيمة المداخيل المحصلة من المشاريع الموافق عليها خالل نفس السنة ب

570.20 445 درهم
أي بنسبة تقدر ب % 87.55  في حين أن الباقي يخص السنوات السابقة.
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التقرير اإلداري والمالي

ب- المصاريــــــــف

ب. 1. نفقات التسيير

خالل سنة 2015 تم تخصيص مبلغ

730.46 745 13  درهم
لنفقات التسيير أي ما يقدر ب 66 % من الميزانية العامة للوكالة الحضرية للصويرة ويشكل مبلغ وقدره

217.71 413 1 درهم الباقي لألداء للتسيير.

المداخيل المحصلة خالل سنة 2015 عن الخدمات المؤدى عنها

12.45%

87.55%

األداء عن سنة 2015

االداءات عن السنوات السابقة 2012 - 2014
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نفقات التسيير برسم سنة 2015

الباقي لألداء
نسبة 
اإلنجاز

%

 األداءات إلى
غاية 2015/12/31

نسبة
اإلنجاز

%

 االلتزامات برسم
سنة 2015

 االعتمادات
 المفتوحة برسم

سنة 2015
التسمية

216 919.13 33.37 108 667.73 77.15 325 586.86 422 000.00
 مشتريات

 مستهلكة من
مواد ولوازم

234 198.18 85.70 1 404 606.43 79.85 1 638 804.61 2 052 188.57  تكاليف خارجية
أخرى

- 100 2 319 143.00 88.44 2 319 143.00 2 622 000.00  ضرائب
ورسوم

279 385.49 95.83 6 422 642.50 92.61 6 702 027.99 7 236 324.18  تكاليف
المستخدمين

- - - - - 00.00  اعتمادات غير
مبرمجة

- - - - - 1 413 217.71  الباقي لألداء
للتسيير

732 182.42 %93.35 10 255 059.66 %89.07 10 985 562.46 12 332 512.75 المجموع

بلغت قيمة إلتزامات نفقات التسيير ما قدره

562.46 985 10 درهم 
بالنسبة لإلعتمادات المرصودة لها أي بنسبة إنجاز%89.07، حيث تم أداء مبلغ

  059.66 255 10 درهم من مجموع اإللتزامات التي وصلت إلى 93.35 %.
خالل هذه السنة تم تسديد ضرائب ورسوم بقيمة

143.00 319 2 درهم
منها 580.00 749 1 درهم خاص بالضريبة على القيمة المضافة أي بنسبة %75.44. 

عرفت اإلعتمادات المفتوحة المخصصة للتكاليف الخارجية زيادة بسيطة مقارنة بسنة 2014 وهذا راجع لمجموعة من 

المتغيرات أهمها اكتراء ملحق إداري للوكالة الحضرية لدعم القدرة االستيعابية للمؤسسة وذلك بمبلغ شهري يقدر ب

000.00 14 درهم
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التقرير اإلداري والمالي

ب.2. نفقات التجهيز 

وصل حجــم ميـزانيــة التجهيــز بــرسم سنـة2015  ما مجمـوعـه 375.00 982 3 درهم حيث بلغت قيمة اإللتزامات ما 
قدره 096.11 744 1 درهم، أي بنسبة تنفيذ تقـدر ب% 44  مـوزعــة علــى الشكـل التـالـي :

نفقات التجهيز  برسم سنة 2015

الباقي لألداء
نسبة 
اإلنجاز

%

 األداءات
 إلى غاية

2015/12/31

نسبة
اإلنجاز

%

 االلتزامات
 برسم سنة

2015

االعتمادات المفتوحة
برسم سنة 2015

التسمية
اعتمادات  

االلتزامات لسنة 
2015 وما بعدها

اعتمادات األداء  
لسنة 2015

961 790.11 %15 176 298.00 %44 1 138 088.11
2 578 375.00

 أصول ثابتة
معنوية

1 004 000.00 1 574 375.00

307 008.00 %49 299 000.00 %71 606 008.00 - 850 000.00
 أصول ثابتة

مادية

- - - - - - 554 000.00
 اعتمادات غير

مبرمجة

- - - - - 4 170 799 .79
 الباقي لألداء

للتجهيز

1 268 798.11 %27 475 298.00 %44 1 744 096.11 1 004 000.00 7 149 174.79 المجموع
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األصـــول الثــابتــة المعنوية  

خالل هذه السنة، قــامـت الوكالة الحضرية بتخصيـــص غـالف إجمــالــي لألصــول الثابتة المعنــويــة يقــدر بـ
375.00 578 2 درهــم، ووصل المبلغ الملتزم به ما مجموعه  088.11 138 1 درهــم من هذه االعتمادات، حيث 
حضي تمويل الدراسات بنسبة %70.90 من هذا المبلغ أي بإجمالي قدره  000.00 807 درهم يتوزع على الشكل 

اآلتي :

من جهة أخرى، وتماشيا مع توجهات الوزارة الوصية وكذا استراتيجية المؤسسة بتمكين المواطن من المعلومة 
والتسريع بوتيرة إتاحتها، عمدت الوكالة الحضرية للصويرة في متم هذه السنة على اقتناء وإرساء برنامج نضم 

المعلومات الجغرافية SIG  والذي كلف غالف مالي قدره  800.00 172 درهــم.

األصـــول الثــابتــة المــاديـــة 

بالنســبة إلــى األصــول الثابتــة الماديــة فــإن المبلــغ المرصــود لهــا لســنة 2015 هــو 000.00 850 درهــــم حيــث بلغــت 
االلتزامــات مــا قــدره  008.00 606 درهــــم أي بنســبة %71 مــن اإلعتمــادات المفتوحــة، هــذه المصاريــف شــملت 
مكاتــب ومعــدات معلوماتيــة خاصــة بالموظفيــن الجــدد وكــذا بعــض الصيانــات، ناهيــك عــن حواســب تتماشــى ونضــم 

.SIG المعلومــات الجغرافيــة
كمــا تــم تعزيــز حظيــرة ســيارات الوكالــة الحضريــة للصويــرة بســيارة سياحيــــة مــن نـــوع  Honda CRV4*2  وتبلــغ قيمتهــا 

000.00 299 درهــــم.

المبلغ الدراسة

168 000.00 تجديد برنامج مشروع المنطقة الجديدة المفتوحة للتعمير بالغزوة

132 000.00 إنجاز تصميم النمو لمركز أدغاس

129 000.00 إنجاز تصميم النمو لمركز أسايس

204 000.00 إنجاز تصميم التهيئة لمركز سيدي لعروسي

174 000.00

إنجاز التصاميم أو المسح الطبوغرافي للمراكز التالية :
	 الجماعة القروية الكدادرة: دوار لحمر

	 دوار لحمر: دوار المسيرة ودوار ايت جلول ودوار ابن عباد ودوار بئر انزران
	 الجماعة القروية الكرض: دوار لعضامنة ودوار البور ودوار الظهر ودوار اداوزامن ودوار ايمارين

	 الجماعة القروية  زاوية بن احميدة: دوار اوالد عباس ودوار قرب سوق الجمعة القديم
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التقرير اإلداري والمالي

ب.3.  الباقـي لألداء إلى غاية 31 دجنبر 2014

حدد المبلغ الباقي أداؤه إلى غاية 31 دجنبر 2014 في  830,78 696 8 درهــم، حيث قدر المبلغ المرتقب أداؤه 
خــالل ســنة 2015 بـــ 017.50 584 5 درهــم، وفــي متــم هــذه الســنة لم يتم تســديد إال مبلغ 508.60 057 2  

درهـم، أي بنسبــة أداء تقدر ب %37، كما يلخص الجدول التـالي :

النسبة األداءات 2015  المبلغ المرتقب أداؤه
خالل سنة 2015

 المبلغ اإلجمالي
الباقي لألداء التسمية

45 % 643 010.29 1 413 217.71 1 413 217.71 الباقي لألداء 
التسيير

34 % 1 414 498.31 4 170 799.79 7 283 613.07 الباقي لألداء 
لالستثمار

37% 2 057 508.60 5 584 017.50 8 696 830.78 المجمـوع

خلق أو تحويل مناصب مالية  عدد المناصب
المالية في

2015/01/01
الصنف

)+( )-(

01 المدير

األطر
01 خارج إطار

+2 17 إطار عال

+1 06 إطار

+1 -1 11 عون شرف ممتاز
أعوان الشرف

03 عون شرف

0 عون تنفيذ ممتاز أعوان التنفيذ

39 المجمـوع

الباقي لألداء إلى غاية 31 دجنبر 2014

2 المــوارد البشــرية

أ- تنفيــذ قـانون اإلطار
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خــالل ســنة 2015 تــم منــح الوكالــة الحضريــة للصويــرة 3 مناصــب إداريــة وعليــه قامــت، تبعــا لشــروط وكيفيــات تنظيــم 
مباريــات التوظيــف فــي المناصــب العموميــة المحــددة فــي المـــرسوم رقــم 621-11-2 الصــادر فــي 28 مــن ذي الحجة 1432 

الموافــق لـــ )25 نوفمبــر 2011(، بتوظيــف مهندســة طبوغرافيــة  وإطــار عالــي قانونــي وكاتبــة.

كمــا عرفــت المؤسســة مغــادرة إطــار عالــي إلــى الوكالــة الحضريــة للقنيطــرة- ســيدي قاســم ابتــداء مــن فاتــح ينايــر 2016، 
حيــث تمــت المســطرة وفقــا للتعديــل رقــم 2007/01 المتعلــق بحركيــة مســتخدمي الــوكاالت الحضريــة.

وعليــه أصبــح عــدد العامليــن بالوكالــة الحضريــة للصويــرة مــع نهايــة ســنة 2015 مــا مجموعـــه 41 مـــوظفا، أي بنســبة تأطيــر 
تقــدر بـــ 65.85%، مـــوزعين حســب التنظيــم الهيكلــي للوكالــة الحضريــة للصويــرة علــى الشــكل التالــي :

ب- تطبيق التعديل رقم 02/2015

عــرف القانــون الداخلــي للمؤسســة هــذه الســنة تغييــرا يخــص الراتــب علــى الدخــل بالتعديــل رقــم 2015/02 والــذي دخــل 
حيــز التنفيــذ بعــد تأشــيره مــن قبــل وزارة اإلقتصــاد والماليــة بتاريــخ 2015/09/07.

توزيع الموارد البشرية للوكالة الحضرية للصويرة حسب التنظيم الهيكلي للمؤسسة

اإلدارة

قسم الشؤون اإلدارية و المالية

مديرية الدراسات و الطبوغرافية

مديرية التدبير الحضري و التقنين

مصلحة المعلوميات

2% 5%

36%

26%

31%
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التقرير اإلداري والمالي

ج- التكوين المستمر

ــرة  ــة للصوي ــة الحضري ــالث ســنوات قامــت الوكال ــرة ث ــى فت ــذي ســطر عل ــن المســتمر ال ــق مخطــط التكوي فــي إطــار تطبي
باســتكمال التكوينــات المبرمجــة لســنة 2014 وأقــرت البرنامــج التكوينــي لســنة 2015 والــذي يتمحــور حــول المواضيــع اآلتيــة :

ــة وبرامــج نظــم المعلومــات  ــات جغرافي ــادئ عامــة ومعطي ــة SIG : مب ــة نظــام المعلومــات الجغرافي ــة الرقمي 1( الخرائطي
الجغرافيــة SIG ؛

2( قيادة مشروع إرساء نظم المعلومات الجغرافية SIG ؛
3( اإلستعدادات الواجب اتخاذها أثناء المراقبة المالية للمؤسسات والمقاوالت العمومية؛

4( الترميم ومحاربة السكن غير الالئق، التصميم والمنهجية والممارسات الجيدة؛
ORACLE 3( إدارة قاعدات المعطيات

3( مبادئ التواصل لفائدة السائقين وأعوان الخدمة؛
3( سيرورة الميزانية.
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قسم الشؤون اإلدارية والمالية

0524785737

0524474038

www.auessaouira.ma

www.about.me/auess

لتحميل التقرير المالي
http://goo.gl/nwvVoS

72

2015 تــــقــــريـــــر الـــــدورة الـثــــامـنــة

للـمــجــلـــــس اإلداري



برنامج العمل التوقعي برسم سنة 2016

برنامج العمل التوقعي للفترة من 2017-2016

برنامج العمل التوقعي لسنة 2017

برنامج العمل المرتقب
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برنامج العمل المرتقب

I. توقعات الميزانية برسم سنة 2016

1. الميزانية المرتقبة برسم سنة 2016

طبقــا لتعليمــات الســيد رئيــس الحكومــة وبمقتضــى دوريــة الســيد وزيــر اإلقتصــاد والماليــة عــدد  DEPP/15/D2231 بتاريــخ 
2015/09/03 المتعلقــة بإعــداد مشــاريع ميزانيــات المؤسســات والشــركات العموميــة برســم ســنة 2016، تــم خــالل شــهر 
دجنبــر مــن ســنة 2015 عقــد جلســة مناقشــة مشــروع ميزانيــة الوكالــة الحضريــة للصويــرة برســم ســنة 2016 مــع الــوزارة 

الوصيــة وكــذا وزارة االقتصــاد والماليــة حيــث تــم منــح المؤسســة غــالف مالــي قــدر ب

 627.43 651 24  درهـم،
وتــم بذلــك تخصيــص نســبة   65,73  %مــن الغــالف اإلجمالــي لهــذه الميزانيــة للتســيير أي بقيمــة  651.32 204 16 درهـــم، 

فيمــا حضيــت ميزانيــة التجهيــز بنســبة  % 34,27 وذلــك بمبلــغ يقدر ب 976.11 446 8  درهـــم.

وحصر المبلغ الباقي لألداء لسنة 2015 الخاص بالتسيير في  789.20 121 1 درهـم،
درهـــم  وقــدر مبلــغ 583.99 133 7 درهـــم كباقــي أداء خــاص بالتجهيــز حيــث برمــج منــه أداء مبلــغ 000.00 000 3

فــي ســنة 2016 ، والباقــي ســتتم إعــادة برمجتــه بالســنوات المواليــة.

مشروع قانون اإلطار لسنة 2016  2- .1

وفيمــا يتعلــق بمشــروع قانــون اإلطــار برســم ســنة 2016، حضيــت المؤسســة بمنصبــي إطــار عــال ومنصــب مــن صنــف 
عــون شــرف ممتــاز ومنصــب مــن صنــف عــون شــرف وتبقــى مباشــرة مســطرة التوظيــف رهينــة التأشــير علــى قانــون اإلطــار 

الخــاص بســنة 2016. 
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II. برنامج العمل التوقعي برسم سنة 2016

التصاميم الفتوغراميترية )بالهكتار( المراكز

900 الحنشان

300 أدغاس

300 أسايس

300 الزاويت

300 ايدا وعزا

300 المواريد

300 كشولة

300 سيدي عيسى الركراكي

300 سيدي بولعالم

400 سيدي كاوكي

300 سيدي امحمد ومرزوق

300 تاهلوانت

300 تاكوشت

300 لحسينات

إعداد التصاميم الفتوغراميترية
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برنامج العمل المرتقب

تصميم تهيئة الزاويت

إعطاء اإلنطالقة لتصاميم تهيئة

تصميم تهيئة تاهلوانت

تصميم تهيئة تاكوشت

 تصميم التهيئة القطاعي للمنطقة الجديدة المفتوحة
للتعمير بالغزوة

تصميم تهيئة تدزي

تتبع مسطرة المصادقة على 04 تصاميم 
تهيئة

تصميم تهيئة إيدا وكلول

تصميم تهيئة سيدي احمد أوحامد

تصميم تهيئة لكدادرة

تصميم تهيئة الصويرة؛

تتبع إنجاز 15 تصميم تهيئة

تصميم تهيئة تمنار

تصميم تهيئة كاب سيم

 تصميم تهيئة مجي

تصميم تهيئة مركز لحسينات

تصميم تهيئة تالمست

تصميم تهيئة أيت داوود

تصميم تهيئة الحنشان

)تصميم تهيئة سيدي كاوكي )الشاطئ

تصميم تهيئة سيدي أحمد أومبارك

تصميم تهيئة بوزمور

تصميم تهيئة أكليف

تصميم تهيئة إيدا وكازو

تصميم تهيئة تاركانت

تصميم تهيئة سيدي لعروسي

تصاميم التهيئة
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تصميم النمو الدا اوعزا
إعطاء اإلنطالقة لتصميمي نمو

تصميم النمو لسيدي إحمد اومرزوق

تصميم النمو لتكاط

تتبع مسطرة  المصادقة على 06 تصاميم نمو

تصميم النمو لبويهات

تصميم النمو ألمرامر

تصميم النمو ألوالد امرابط

تصميم النمو لمزيالت

تصميم النمو إليمي نتليت

تصميم النمو لسيدي غانم

تتبع إنجاز 06 تصاميم نمو

تصميم النمو للكريمات

تصميم النمو لتمزكدة أو فتاس

تصميم النمو ألدغاس

تصميم النمو ألسايس

تصميم النمو أليت عيسى إححان

تصاميم النمو
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دراسة هيكلة منطقة الغزوة
إنهاء دراستين خاصتين

دراسة إعادة الهيكلة لدوار العرب

دراسة تأهيل المنطقة الصناعية لمدينة الصويرة تسوية وضعية دراسة خاصة

الدراسات الخاصة

تصاميم النمو

سيدي بولعالم

كشولة

المواريد

سيدي عيسى الركراكي

دراسات إعادة الهيكلة

دواوير العظامنة والبور والظهر وإداوزمن وإماريرن )جماعة أكرض(

دواوير المسيرة وايت كلول وابن عباد وبئرانزران )جماعة تالمست(

دوار والد احمردوار)جماعة  الكدادرة(

دواوير اوالد عباس وقرب السوق القديم )جماعة زاوية بن احميدة(

برنامج العمل التوقعي لسنة 2017

برنامج العمل المرتقب
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لتحميل التقرير السنوي
http://goo.gl/bGAAgb
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خاتمة

ــذ برنامــج  ــة جهــود تنفي ــروم مواصل ــرة برنامــج عمــل ي ــة للصوي ــة الحضري بنظــرة استشــرافية للمســتقبل، وضعــت الوكال
للتغطيــة الشــاملة لإلقليــم بوثائــق التعميــر والتركيــز علــى معالجــة اإلشــكاليات التعميريــة.   

وســتواصل الوكالــة الحضريــة مجهوداتهــا لتأطيــر المجــاالت علــى المســتوى التعميــري والمعمــاري ولمصاحبــة إنجــاز 
المشــاريع االســتثمارية وبرامــج التأهيــل الحضــري وإعــادة الهيكلــة للمناطــق ناقصــة التجهيــز.  

وتبســيط  الجيــدة  الحكامــة  مبــادئ  وإرســاء  والجــودة  القــرب  ترســيخ سياســة  علــى  الحضريــة  الوكالــة  كمــا ســتعمل 
الســباقة  كانــت  التــي  الســريعة  االســتجابة  رمــوز  تقنيــة  قبيــل  مــن  للمعلومــة  المواطنيــن  ولــوج  وتيســير  المســاطر 

الوطنــي.  الصعيــد  علــى  لالعتمادهــا 

وإذا كان البرنامــج التوقعــي برســم ســنة 2016 واعــدا، فــإن إنجــازه بالكامــل وتحقيــق األهــداف المتوخــاة منــه ســيبقى 
مــن  وكــذا  الوصيــة  والــوزارة  الماليــة  وزارة  مــن  الحضريــة  الوكالــة  تتلقــاه  الــذي  والمعنــوي  المــادي  بالدعــم  رهينــا 

الترابيــة. والجماعــات  المحليــة  الســلطات 
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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


