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التدبير الحضري

بتــت مديريــة التدبيــر الحضــري والتقنيــن ســنة 2016 فــي 832 ملفــا، حظــي منهــا 432 طلبــا بالموافقــة أي بنســبة 52% 
وذلــك علــى الشــكل التالــي :

1. بالوسط القروي :

بتــت مديريــة التدبيــر الحضــري والتقنيــن ســنة 2016 فــي 223 ملفــا، حظــي منهــا 150 طلبــا بالموافقــة أي بنســبة 67.26% 
وذلــك تبعــا للجــدول أســفله :

2. حصيلة عمل لجنة الدراسة بالوسط الحضري :

أما داخل الوسط الحضري فقد تم البت في 609 ملفا نال منها 282 طلبا الرأي المطابق، أي بنسبة تفوق 46 %

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

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

الرفض الموافقة المبدئية تأجيل البت عدد  الموافقة
الطلبات 

المدروسة
النسبة الجماعة

المئوية العدد النسبة 
المئوية العدد النسبة 

المئوية العدد النسبة 
المئوية العدد

12,5% 01 37,5% 03 00% 00 50% 04 08 اكرض

100% 01 0% 00 00% 00 0% 00 01 ايت سعيد

0% 00 20% 01 00% 00 80% 04 05 اقرمود

11,11% 01 0% 00 00% 00 88,88% 08 09  موالي
بوزرقطون

0% 00 21,05% 04 00% 00 78,94% 15 19 حد الدرا

42,85% 03 14,28% 01 00% 00 42,85% 03 07  سيدي
اسحاق

23,68% 09 7,89% 03 00% 00 68,42% 26 38  سيدي
كاوكي

0% 00 0% 00 00% 00 100% 01 01 كشولة

0% 00 0% 00 00% 00 100% 02 02 لكدادرة

0% 00 50% 01 00% 00 50% 01 02 لحسينات

33,33% 01 0% 00 00% 00 66,66% 02 03 لمخاليف

33,33% 01 0% 00 00% 00 66,66% 02 03 مسكالة

0% 00 0% 00 00% 00 100% 01 01 ادا اوعزا

الرفض الموافقة المبدئية تأجيل البت عدد  الموافقة
الطلبات 

المدروسة
النسبة الجماعة

المئوية العدد النسبة 
المئوية  العدد النسبة 

المئوية العدد النسبة 
المئوية  العدد

36,05% 186 19,38% 100 00% 00 44,57% 230 516 الصويرة

7,142% 01 35,71% 05 00% 00 57,14% 08 14 ايت داود

11,76% 02 29,41% 05 00% 00 58,82% 10 17 حنشان

8,33% 02 20,83% 05 00% 00 70,83% 17 24 تالمست

26,31% 10 28,94% 11 00% 00 44,73% 17 38 تمنار

33.00% 201 20.70% 126 00% 00 46.30% 282 609 المجموع

18,66% 14 12% 09 00% 00 69,33% 52 75 اوناغة

14,81% 04 18,51% 05 00% 00 66,66% 18 27 سميمو

25% 02 75% 06 00% 00 00% 00 08 تدزي

0% 00 0% 00 00% 00 100% 04 04 تفتاشت

20% 02 10% 01 00% 00 70% 07 10 تكاط

17.48% 39 14.34% 34 00% 00 67.26% 150 223 المجموع

توزيع الملفات التي تم البت فيها بالوسط القروي خالل سنة 2016
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التدبير الحضري

جدول المشاريع االستثمارية المدروسة برسم سنة 2016

II. المشاريع المدروسة في إطار لجنة االستثناءات من المقتضيات التعميرية

كلفة اإلجمالية للمشروع 
بالدرهم

عدد 
مناصب 
الشغل 

القارة

AD-HOC رأي اللجنة المكلفة 
المساحة ب 

m² نوعية المشروع عدم  الجماعة
الموافقة الموافقة

 25 000 000 18 - الموافقة 168 بناء مدرسة ابتدائية
)إعادة الدراسة(

الصويرة

15 000 000 25 - الموافقة  20657
إحداث إقامة عقارية للتنمية 

السياحية تضم 11 وحدة )إعادة 
الدراسة(

4 000 000 06 - الموافقة 629 بناء دار للضيافة
)إعادة الدراسة(

20 000 000 25 عدم 
الموافقة - 5734

إعادة تهيئة وترميم بناء إلى دار 
الضيافة ومركز االستجمام)إعادة 

الدراسة(

15 000 000 18 - الموافقة 10000 بناء دار للضيافة

5 000 000 08 تأجيل البت 222 تحويل رياض إلى دار للضيافة

3 000 000 10 - الموافقة 3999 تهيأة منزل للسكن إلى دار 
الضيافة

9 858 000 60 - الموافقة 1248 بناء مقهى ومكاتب

12 000 000 20 تأجيل البت 6057 مشروع سياحي

15 000 000 10 - الموافقة 284 ترميم وإعادة تهيئة رياض إلى دار 
الضيافة

75 000 000 80 تأجيل البت 12150 إنشاء مجمع سكني ذي طابع 
سياحي ذو علو 3 و4 طوابق

5 000 000 20 - الموافقة 7291 بناء نادي لموظفي التعليم

3 000 000 6 عدم 
الموافقة - 4041 تحويل فيال إلى دار الضيافة

3 000 000 12 عدم 
الموافقة - 8966 مشروع سياحي للسياحة البيئية

12 000 000 20 عدم 
الموافقة - 6057 مشروع سياحي

)إعادة الدراسة(

5 000 000 8 - الموافقة 222 تحويل رياض إلى دار للضيافة 
)إعادة الدراسة(

2 500 000 12 عدم 
الموافقة - 788 بناء منشأ دراسي؛ حضانة 

وابتدائي

3 260 000 25 - الموافقة 1221 بناء مدرسة خاصة
تمنار )إعادة الدراسة(

2 000 000 12 - الموافقة 905 بناء مركز الفحص التقني

5 000 000 4 - الموافقة 29335 بناء دار الضيافة  )الصنف الثاني(

موالي 
000 000 2بوزرقطون 10 عدم 

الموافقة - 3739 مشروع سياحي )إعادة الدراسة(

4 500 000 10 - الموافقة 16382 بناء دار للضيافة )إعادة الدراسة(

6 000 000 70 - الموافقة 12130 إنشاء وحدة الستخراج زيت أركان 
ومطعم

أوناغة

4 000 000 6 - الموافقة 12890 بناء دار للضيافة

4 500 000 12 - الموافقة 10001 بناء دار للضيافة

5 000 000 6 - الموافقة 9868 تحويل منزل  سكني إلى دار 
للضيافة

12 000 000 13 تأجيل البت 23284
تحويل إقامة فندقية إلى إقامة 

عقارية للترويج السياحي 
“Essaouira Lodge” 

4 000 000 12 - الموافقة 12465 بناء دار للضيافة

سيدي 
000 500 3كاوكي 10 - الموافقة 7219 بناء دار للضيافة

13 900 000 22 تأجيل البت 3067 بناء فندق )إعادة الدراسة(

3 000 000 10 - الموافقة 4406 تحويل منزل ريفي إلى دار 
للضيافة إدا أگرض

3 000 000 50 - الموافقة 1486 بناء مركز تجاري أسايس

2 900 000 7 - الموافقة 39660 INOV إنشاء محطة بنزين الكريمات

5 000 000 10 - الموافقة 42145 إعادة تهيئة وتوسيع دار الضيافة الحسينات

152 518 000 419 مجموع مناصب الشغل القارة المحدثة على صعيد اإلقليم والكلفة اإلجمالية لهاته المشاريع 
بالدرهم

تنفيــذا لمضاميــن الدوريــة الوزاريــة عــدد 10186 الصــادرة بتاريــخ 6 يوليــوز 2010، ا لمتعلقــة 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

IV. المراقبةIII. الملفات المدروسة في إطار لجنة االستثناء بالعالم القروي

V. استقبال الشكايات والملتمسات ودراستها

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 2016

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 2016 من الوقوف على 45 مخالفة.

بلــغ عــدد الشــكايات الــواردة علــى مديريــة التدبيــر الحضــري والتقنيــن برســم ســنة 2016 مــا مجموعــه ســبع وأربعــون )47( 
شــكاية، توزعــت علــى الشــكل التالــي:

أربعــون )40( شــكاية مقدمــة مــن طــرف المواطنيــن، تــم فيهــا تحريــر خمســة )05( محاضــر مخالفــات، وثمانــي وعشــرين 	 
)28( محضــر معاينــة فيمــا ثــالث )03( شــكايات اندرجــت فــي إطــار عــدم االختصــاص - شــكايتان تمــت اإلجابــة عليهمــا 

مباشــرة وشــكاية واحــدة تــم دمجهــا فــي ملــف خــاص ألخذهــا بعيــن االعتبــار -؛ 
طلبان من أجل التدخل الفوري من طرف جمعيتين مدنيتين؛ 	 
تعرضــان ضــد طلبــات ومنــح رخــص للبنــاء، تــم إدماجهمــا فــي ملفاتهمــا قصــد أخذهمــا بعيــن اإلعتبــار مــن طــرف لجــان 	 

الدراســة؛
تظلمان قدما أمام الوكالة الحضرية للصويرة للبت في قضاياهما.	 
شكاية واحدة محالة من وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني.	 

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 الخليــة المركزيــة للشــكايات بالــوزارة والمواطنيــن المعنييــن 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.

مجموع 
الملفات

عدد الملفات 
قيد الدراسة

عدد الملفات التي 
لم تحظ بالموافقة 

عدد الملفات التي 
حظيت بموافقة اللجنة الجماعة

35 03 04 28 سيدي كاوكي

25 04 10 11 أكرض

04 - 01 03 تيدزي

29 22 03 04 موالي بوزرقطون

01 - - 01 سميمو

02 01 - 01 تفتاشت

01 - - 01 سيدي أحمد السايح

01 - - 01 مسكالة

69 12 24 33 أوناغة

04 01 01 02 لكدادرة

05 - 01 04 حد الدرا

01 - - 01 إدا اوعزا

02 - 02 - سيدي العروسي

05 01 03 01 سيدي إسحاق

01 - - 01 لحسينات

04 04 - - أقرمود

07 01 02 04 تكاط

196 49 51 96 المجموع
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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.    

لتحميل التقرير الخاص بالتدبير الحضري
https://goo.gl/UaUUKn

الوكالة الحضرية للصويرة
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