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برنامج العمل المرتقب

I. توقعات الميزانية برسم سنة 2017

1. الميزانية المرتقبة برسم سنة 2017

عــرف يــوم الثالــث مــن ينايــر 2017 عقــد جلســة مناقشــة مشــروع ميزانيــة الوكالــة الحضريــة للصويــرة برســم نفــس الســنة، 
والتــي تــم وضعهــا فــي إطــار يحتــرم تعليمــات الســيد رئيــس الحكومــة وكــذا مقتضيــات دوريــة الســيد وزيــر اإلقتصــاد والماليــة 
عــدد DEPP /16/2343بتاريــخ  2016/09/21 المتعلقــة بإعــداد مشــاريع ميزانيــات المؤسســات والشــركات العموميــة برســم 

ســنة 2017، حيــث تــم منــح المؤسســة غــاف مالــي لهــذه الســنة قــدر بـــ :

995.43 740 26  درهـم،
وقــد خصــص منــه مبلــغ  276.44 516 9 درهـــم للتجهيــز، حيــث مــن المرتقــب إعطــاء انطاقة 13 دراســة منها الدراســات 
ــم  ــن أن الباقــي وقــدره   718.99 224 17 درهـ ــة فــي حي التــي تعــذر علــى المؤسســة إتمامهــا خــال الســنة الماضي

ســيخصص للتســيير وفــي هــذا الصــدد ســيتم اإلعــان عــن طلبــات عــروض مفتوحــة خاصــة بـــ :
• افتحاص وتدقيق الحسابات لسنوات )2016 - 2017 - 2018(؛

• حراسة ومراقبة مقر الوكالة الحضرية للصويرة.

2. مشروع قانون اإلطار

وفيمــا يتعلــق بمشــروع قانــون اإلطــار برســم ســنة 2017، فقــد عبــرت الوكالــة الحضريــة عــن احتياجهــا لخمــس مناصــب 
ماليــة والمتمثلــة فــي مهنــدس معمــاري ومهنــدس طوبوغرافــي وتقنــي فــي المحاســبة وكاتبــة وســائق، ويبقــي هــذا 

ــح المختصــة لمديريــة الميزانيــة بــوزارة اإلقتصــاد والماليــة.  المشــروع رهيــن المصادقــة عليــه مــن طــرف المصال
كمــا أنــه فــي إطــار تطبيــق التعديــل 2007/01 المتعلــق بحركيــة الموظفيــن ســتعرف المؤسســة مغــادرة 4 مســتخدمين 

إلــى وكاالت حضريــة أخــرى والتحــاق مســتخدم آخــر قــادم مــن الوكالــة الحضريــة لتمــارة.

3. عملية جرد المعدات

وضعــت الوكالــة الحضريــة للصويــرة ضمــن مخطــط عملهــا لســنة 2017 القيــام بعمليــة جــرد شــاملة للمعــدات المكتبيــة 
والمعلوماتيــة وذلــك بإعــداد ملفــات معلوماتيــة خاصــة بالجــرد تســاعد علــى التصنيــف المحاســباتي لــكل هــذه المعــدات.

II. برنامج العمل التوقعي برسم سنة 2017

تصميم تهيئة الزاويت

تصميم تهيئة تاهلوانتإعطاء اإلنطالقة ل )03( تصاميم تهيئة

تصميم تهيئة تاكوشت

تصميم تهيئة أيت داوود تتبع مسطرة المصادقة على تصميم تهيئة وحيد

تصميم تهيئة الصويرة؛

تتبع إنجاز 14 تصميم تهيئة 

تصميم تهيئة تمنار

تصميم تهيئة كاب سيم

 تصميم تهيئة مجي

تصميم تهيئة مركز لحسينات

تصميم تهيئة تالمست

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 ل 06 تصاميم نمو

تصميم النمو لسيدي إحمد اومرزوق

تصميم النمو سيدي بولعالم

 تصميم النمو كشولة

تصميم النمو مواريد

تصميم النمو سيدي عيسى الركراكي

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

الدراسات الخاصة

دراسة تقييم وقع وأثر االستثناء بإقليم الصويرة إعطاء االنطالقة

دراسة هيكلة منطقة الغزوة
إنهاء دراستين خاصتين

دراسة إعادة الهيكلة لدوار العرب

دراسة تأهيل المنطقة الصناعية لمدينة الصويرة تسوية وضعية دراسة خاصة

برنامج العمل المرتقب

لتحميل برنامج العمل المرتقب
https://goo.gl/BrWti9
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