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الوكالة الحضرية للصويرة

توطئة
يأتي انعقاد المجلس اإلداري للوكالة
الحضرية للصويرة في دورته الحالية في
سياق الورش الوطني إلصالح اإلدارة
تفعيال للتوجيهات الملكية السامية
المضمنة في خطاب افتتاح الدورة
األولى من السنة التشريعية األولى
من الوالية التشريعية العاشرة بتاريخ 14
أكتوبر  .2016هذا الخطاب يعد خارطة
طريق تتوخى تحسين عالقة اإلدارة
بالمواطن عن طريق تبسيط اإلجراءات
والمساطر اإلدارية في إطار احترام
للقانون ،وتيسير الولوج إلى الخدمات
العمومية والمعلومات وتحسين مناخ
األعمال ،وذلك وفق منهجية إعادة
هندسة المساطر ورقمنتها.
ومنذ إحداثها سنة  ،2007راكمت
الوكالة الحضرية للصويرة مجموعة
من التجارب الهامة والمتميزة في
مجال التعمير وإعداد التراب حيث
أضحت فاعال أساسيا في المشهد
المؤسساتي واإلداري بإقليم
الصويرة،كما عملت منذ سنة 2011
على تعبئة كل الوسائل المتاحة
لتقديم خدمات عمومية قائمة على
تبسيط المساطر ومتسمة بالجودة،
الفعالية والنجاعة فعلى سبيل المثال
ال الحصر نذكر ما يلي:
•التوقيع خالل سنة  2013على ما
يفوق  16اتفاقية للتدبير الحضري،
استهدفت تبسيط المساطر وإضفاء
المرونة أثناء دراسة مختلف المشاريع
بالعديد من الجماعات والعمل على
إدماج ما تم التوافق بشأنه ضمن
وثائق التعمير قيد الدراسة؛
•اعتماد وثيقة مبتكرة وتوافقية
بين الفاعلين المحليين سنة ،2012
لتأطير عملية منح االستثناء في
البناء بالعالم القروي حيث كان
لهذا اإلجراء ،وقع كبير في ارتفاع
عدد الملفات المدروسة والحائزة
على الموافقة من طرف اللجنة
المختلطة؛
•المعالجة النهائية لمشكل
التجاوزات بالتصاميم الطبوغرافية
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(الفتوغراميترية) لوثائق التعمير
المنجزة قبل إحداث الوكالة ،وفي
هذا اإلطار قامت الوكالة الحضرية
الصويرة بطلب خبرة مع إعادة
إنجاز تلك التصاميم وتزويد مكاتب
الدراسات المعنية بها خالل متم
سنة 2012؛
•التوقيع سنة  2015على عدة
اتفاقيات لإلنجاز دراسات إلعادة
هيكلة دواوير بالعالم القروي؛
•اعتماد المادة  19من القانون 12/90
في تصاميم التهيئة المصادق
عليها في السنوات األخيرة من
أجل تطبيق مرونة أكبر خالل دراسة
المشاريع؛
•تقديم مقترح خالل السنة الجارية،
في إطار اللقاءات التواصلية
المنظمة مع المصالح الخارجية
ورجال السلطة المحلية تحت إشراف
السيد عامل إقليم الصويرة ،لتحسين
مستوى إنجاز وثائق التعمير يضم
إجراءات عملية قابلة للتفعيل محليا
تقوم على تحسيس ومواكبة
المنتخبين المحليين والمصالح
الخارجية في مراحل دراسة وثيقة
التعمير وطيلة فترة اإلعالن عن
المنفعة العامة.
وفي إطار االرتقاء بالخدمة العامة،
عملت الوكالة على:
•تيسير التواصل معا اإلدارة حيث أن
 %80من االستقباالت للمواطنين
والمستثمرين خالل الفترة 2015-
 ،2016تمت دون موعد مسبق،
وكل االستقباالت تم تدوين
معلوماتها بسجالت خاصة مع تتبع
مآلها؛
•االستجابة السريعة لطلبات وشكايات
المواطنين في ظرف زمني يترواح
بين  6و 8أيام وهو معدل المدة
الفاصلة بين التوصل بالطلب في
مكتب الضبط وبين االستجابة لها
عبر برمجة معاينة أو جواب كتابي؛
•أقل من يوم واحد هو معدل إنجاز
جذاذة المعلومات والتوقيع عليها

من طرف اإلدارة؛
•تنظيم األبواب المفتوحة الستقبال
المغاربة المقيمين بالخارج سنويا
حيث تم إحداث خلية للمتابعة
وتجهيز المرفق الستقبالهم
وتلبية طلباتهم في أقرب اآلجال
األمر الذي خلف أثرا إيجابيا لدى
المرتفقين والمواطنين،
•اعتماد القرب عبر استعمال وسائل
مبتكرة وفعالة تمكن من الحصول
على معلومات حديثة ومحينة
باستمرار.
ولقد كان لتوظيفها وسائل التواصل
الرقمي منذ عام  ،2011الوقع الهام
على االرتقاء بمستوى الخدمات
العمومية فباالعتماد الحصري على
الكفاءات الذاتية وتبادل المعارف مع
باقي الوكاالت الحضرية بغية تعميم
استخدام التقنيات المبتكرة والمتاحة
بالمجان تمكنت الوكالة من الحصول
على:
1.1اعتراف وتقدير ذو إشعاع عالمي
سنة  ،2013حيث حازت على الجائزة
الثانية لألمم المتحدة للخدمة
العامة بمنطقة «إفريقيا» عن فئة
«المقاربات الشمولية في عصر
المعلومة»؛
2.2باإلضافة إلى تميز آخر على
المستوى الوطني المتمثل في
إحرازها على الجائزة الوطنية لإلدارة
اإللكترونية «امتياز» فئة التشجيع،
صنف الخدمات الموجهة للمواطنين
عن خدمة رموز االستجابة السريعة
«.»QrCodes
كما كان هاجس تحسين مستوى
التعامل مع المواطنين والشركاء ،عامال
حاسما في العمل على تطوير الموقع
اإللكتروني للوكالة الحضرية ليصير بوابة
تضم ثالث مواقع باللغات العربية،
األمازيغية والفرنسية باإلضافة للحضور
القوي للوكالة الحضرية للصويرة
بمنصات التواصل االجتماعي.
ويأتي كذلك انعقاد هذا المجلس
اإلداري في سياق عام يتميز بعودة

قطاعي التعمير وإعداد التراب لتشكيل
قطب متجانس ومتكامل مع قطاعي
اإلسكان وسياسة المدينة في إطار
الهندسة الحكومية الجديدة .وأود أن
أغتنم هذه الفرصة باسمي وباسم
كافة مستخدمي الوكالة الحضرية
للصويرة ،لتقديم التهاني الخالصة
للسيد محمد نبيل بنعبدالله على
الثقة المولوية السامية وتعيينه من
طرف صاحب الجاللة الملك محمد
السادس ،نصره الله وأيده ،وزيرا إلعداد
التراب الوطني والتعمير واإلسكان
وسياسة المدينة .كما أغتنم الفرصة
أيضا للتعبير عن االرتياح لكون البرنامج
الحكومي نص على االرتقاء بدور
الوكاالت الحضرية وإعادة تموقعها
مجاليا لتتماشى مع مقتضيات ورش
الجهوية الموسعة .وهو ما سيدعم
أدوار الوكاالت الحضرية لالنتقال إلى
نطاق التخطيط االستراتيجي والتعمير
العملياتي المبني على التقائية
واندماج السياسات القطاعية ،وللرفع
من تنافسية المجاالت الترابية وتكاملها،
األمر الذي سيؤهلها ال محالة إلى
لعب دور مكتب دراسات عمومي في
خدمة جميع الشركاء على المستوى
المحلي والجهوي ،يشتغل ويسير
وفق النظم الحديثة في مجال التدبير
اإلداري ،ومبادئ الحكامة الجيدة.
إن الوكالة الحضرية للصويرة تثمن
الدعم المتواصل للسلطات المحلية
وانخراط جماعات ترابية في مسلسل
الشراكة ،لما له من كبير األثر في
بلوغ األهداف المسطرة في برنامج
عمل السنة الماضية ،كما مكنت
التلقائية جهود موظفي الوكالة مع
باقي الفرقاء باإلقليم من االستجابة
النتظارات وانشغاالت الفاعلين في
مجال التعمير وكذا المواطنين .ولذلك
فإنني أود التعبير عن شكري وامتناني
للجهود المتواصلة التي بذلها كل
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.
وهكذا فخالل سنة  ،2016واصلت
الوكالة الحضرية للصويرة مجهوداتها
بشراكة مع السلطات المحلية
والمنتخبين والمصالح الخارجية ،من أجل
تعميم التغطية بوثائق للتعمير مرنة
ومالئمة للخصوصيات المحلية .وبفضل
تضافر الجهود ،تم تسجيل تقدم
ملحوظ في نسبة التغطية بوثائق
التعمير حيث فاقت  %54بينما تجاوزت
نسبة التغطية بوثائق للتعمير في طور
الدراسة  ٪49حيث تمت المصادقة
خالل هذه السنة على أربعة تصاميم
للتهيئة ومتابعة مسطرة المصادقة
لخمس تصاميم للنمو .وتم السهر
على تقدم معظم الدراسات التعميرية،
سواء تعلق األمر بتصاميم التهيئة أو
النمو أو الدراسات الخاصة.
إن حصيلة عمل الوكالة الحضرية
للصويرة لسنة  2016في مجال التدبير
الحضري ،كانت جد مرضية رغم كل
اإلكراهات التي واجهتنا على مدار
السنة ،ويعزى ذلك إلى اعتماد
اتفاقيات التدبير الحضري الموقعة تحت
إشراف السيد عامل إقليم الصويرة،
حيث أتاحت للجنة الشباك الوحيد لرخص
التعمير ،رغم أنها مع األسف الزالت
تعقد أشغالها في ظروف غير مالئمة،
وكذلك للجنتين اإلقليميتين للتعمير
سبل عملياتية جديدة للتعاطي بمنطق
اإليجابية مع مختلف الملفات وإيجاد
الحلول المناسبة لبعضها دون اإلخالل
بالضوابط القانونية المعمول بها.
أما على صعيد العالم القروي فالوكالة
الحضرية للصويرة تشكل استثناءا إذ أن
معظم طلبات البناء المقدمة تندرج
في إطار مسطرة االستثناء وفي هذا
الصدد ،يتم قبول دراسة جل الطلبات
المقدمة مهما بلغت نسبة مساحاتها
شريطة أن تحظى بموافقة لجنة
االستثناء في البناء بالعالم القروي

وفق المعايير المتوافق محليا بشأنها.
تلك المعايير التي حان وقت تقييم
نتائجها وتحيينها وفق نتائج دراسة خاصة
بهذا الصدد سيتم إعطاء انطالقتها
خالل السنة الجارية.
أما على صعيد مدينة الصويرة فقد
نجحت الوكالة الحضرية بتنفيذ تجربة
نموذجية منبثقة من وعيها بأهمية
التدخالت الموازية النابعة من التعليمات
الملكية السامية ،والمنصوص عليها
كذلك في المادتين الثالثة والسابعة
من الظهير المعتبر بمثابة قانون
متعلق بإحداث الوكاالت الحضرية
حيث وضعت استراتيجية طموحة تروم
النهوض النسيج العتيق بها والمحافظة
على تراثها المعماري األصيل ،حيث
قامت بإنجاز ميثاق الهندسة المعمارية
الخاص للمدينة العتيقة ،واإلعداد
بمعية مصالح العمالة على وضع
أسس اتفاقية شراكة من أجل تحديد
آليات إنجاز وتمويل «مشروع تأهيل
المدينة العتيقة للصويرة».
في ختام هذه التوطئة نؤكد أن
الوكالة الحضرية للصويرة ستستمر
في أداء المهام المنوطة بها مع
إعمال مسطرة المرونة واليسر في
إطار احترام القانون ووفق األهداف
المسطرة في البرنامج الحكومي
وأولويات الوزارة الوصية الراميين إلى
االرتقاء بأدوار الوكاالت الحضرية.
ويشرفني فيما يلي أن أعرض عليكم
التقرير األدبي والمالي للوكالة الحضرية
للصويرة الذي يعرض حصيلة عمل
مؤسستنا برسم سنة  ،2016ويقدم
البرنامج التوقعي لسنة  2017ومخطط
عمل الوكالة الحضرية للصويرة برسم
الفترة الممتدة إلى .2018

يونس أسري

مدير الوكالة الحضرية للصويرة
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أبرز مؤشرات العمل
لسنة 2015
المحتويات

التخطيط الحضري

22

وثيقة تعميرية في طور
اإلنجاز من طرف الوكالة
الحضرية للصويرة

54,3

%

نسبة التغطية بوثائق التعمير
المصادق عليها

04

تصاميم تهيئة
تمت المصادقة
عليها

05

36,8

49,1

%

نسبة التغطية بوثائق التعمير قيد
الدراسة من طرف الوكالة الحضرية
للصويرة

تصاميم نمو في
طور المصادقة

%

نسبة التغطية بوثائق التعمير قيد
الدراسة من طرف الوكالة الحضرية
للصويرة والعمالة

التدبير الحضري

+830

73,2

عدد الملفات المدروسة
خالل سنة 2016

نسبة عدد الملفات
بالوسط الحضري

%

ورقة تقديمية

10

التقرير األدبي برسم سنة 2016

12

• التخطيط الحضري

14

• التدبير الحضري

34

• القرب والتواصل

46

التقرير اإلداري والمالي برسم سنة 2016

62

برنامج العمل المرتقب

74

خاتمة

82

67,3

%

نسبة الملفات الموافق عليها
بالوسط القروي

تقارير متعددة
مطبوع

رقمي

المؤشرات المالية

2017/11/14
تاريخ التأشير على ميزانية
المؤسسة لسنة 2016

10

10

81,9

%

نسبة تحصيل الميزانية
لسنة 2016

+18,2

%

مسح QR CODE
عبر هاتف محمول

نسبة زيادة المداخيل الذاتية
تحميل  PDFعبر الرابط
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ورقة تقديمية
عن الوكالة الحضرية للصويرة ومجال نفوذها
لقــد تــم تأســيس الوكالــة الحضريــة للصويــرة بالمرســوم رقــم  2 – 06 – 166الصــادر فــي  26رمضــان  1427الموافــق ل (19
أكتوبــر  )2006المتعلــق بالــوكاالت الحضريــة للخميســات ،الخنيفــرة ،الصويــرة ،قلعــة السـراغنة والجديــدة ،بنفــود تـراب اقليــم
الصويــرة الــذي عــرف خــال الســنوات األخيــرة تطــورا إســتثنائيا علــى المســتوى اإلقتصــادي واإلجتماعــي والثقافــي ،ممــا
فــرض علــى الوكالــة الحضريــة للصويــرة الســهر علــى مواكبــة هــذه الديناميــة بشـراكة مــع جميــع الفرقــاء المحلييــن.
أمــا اإلطــار التنظيمــي للــوكاالت الحضريــة فقــد تــم تأسيســه عبــر ظهيــر  1993المذكــور أعــاه وخاصــة البنــود رقــم ،6 ،5 ،4
 8 ،7و ،11و كذلــك بالمرســوم رقــم  2 – 93 – 67الصــادر بتاريــخ  21شــتنبر  1993الصــادر لتطبيــق هــذا الظهيــر.
ولهذا ،يسهر على تنفيذ مهام الوكالة الحضرية جهازين أساسيين:
 nمجلس اإلدارة الذي يتكون من ممثلي الهيئات المنتخبة على صعيد العمالة أو اإلقليم ،وممثلين عن الدولة؛
 nالمديــر 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  44موظفا وبنسبة تأطير تقدر ب . 65.91%

معطيات عامة حول مجال تدخل الوكالة الحضرية للصويرة
الخصائص الديموغرافية:

عدد السكان باإلقليم  450527 :نسمة (إحصاء )2014
منها  100800نسمة بالوسط الحضري أي  22,4%من مجموع سكان اإلقليم ( %+6نسبة النمو منذ )2004
و  349727بالوسط القروي أي  77,6%من مجموع سكان اإلقليم ( %-2نسبة النمو منذ )2004

المؤهالت العامة:
n

h

n

h

n

h

وسط طبيعي جد متنوع  :ساحل على طول  152كلم و الغطاء النباتي مكون من غابات األركان و غابات العرعار
مؤهالت سياحية جد مهمة؛
موروث تاريخي وثقافي متنوع

القطاعات االقتصادية

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

14

مؤشرات دالة

18

حصيلة الدراسات العقارية والطبوغرافية

19

حصيلة قسم الدراسات

22

مراحل تقدم وثائق التعمير

24

تصاميم تمت المصادقة عليها برسم سنة 2016

26

الدراسات الخاصة

30

تدخالت موازية

33
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التخطيط الحضري
التخطيط الحضري
يمتــد مجــال تدخــل الوكالــة الحضريــة للصويــرة علــى مســاحة تقــدر ب  6335كلــم مربــع ،وهــو مجمــوع مســاحة النفــوذ
الترابــي إلقليــم الصويــرة ،ويضــم  57جماعــة .وتمثــل نســبة التغطيــة بوثائــق التعميــر فــي إقليــم الصويــرة مــا معدلــه % 100
بالنســبة للوســط الحضــري و % 75بالنســبة للوســط القــروي ،وهــو معطــى جعــل الوكالــة الحضريــة للصويــرة تعمــل علــى
برمجــة مجموعــة مــن التصاميــم وصلــت إلــى مراحــل مختلفــة مــا بيــن الدراســة والمصادقــة وذلــك بهــدف التغطيــة الشــاملة
لمجــال تدخلهــا فــي أفــق ســنة ( 2017باســتثناء المراكــز التــي ال يمكــن فتحهــا للتعميــر) .ممــا يتطلــب تظافــر جهــود جميــع
المتدخليــن وتســهيل مســاطر الدراســات والمصادقــة حتــى يتــم تيســير إنجــاز هــذه الوثائــق الالزمــة للتطــور العمرانــي الســليم
وكــذا لتشــجيع االســتثمار المنتــج والهــادف.
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الوكالة الحضرية للصويرة

تطور حصيلة الوكالة الحضرية

مؤشرات دالة

18

 .Iحصيلة قسم الدراسات العقارية والطبوغرافية

09

تصاميم تهيئة تمت
المصادقة عليها

03

03

تصاميم نمو تمت
المصادقة عليها

08

دراسات خاصة
منجزة

05

تصاميم نمو في
طور المصادقة

03

دراسات خاصة
في طور اإلنجاز

01

تصميم نمو في مرحلة
البحث العلني

62

صورة جوية منجزة

02

تصاميم تهيئة تمت
إحالتها على اللجنة
التقنية المحلية

09

(تم تدارسه في إطار اللجنة مابعد
مداوالت المجلس الجماعي)

تصاميم نمو في
طور اإلنجاز

تحليل لمعدالت التغطية
إنجازات باألرقام للوكالة الحضرية منذ إحداثها :

07

تصاميم طبوغرافية
منجزة

05

تصاميم طبوغرافية
في طور اإلنجاز

تصاميم تهيئة في
مرحلة اللجنة التقنية
المحلية

49

تصميما فوتوغرامتريا منجزا

( 01من طرف الوزارة الوصية)

03

تصاميم نمو في مرحلة
مداوالت المجلس والبحث
العلني

14

تصميما فوتوغرامتريا
في طور اإلنجاز

04

تصاميم التهيئة في طور
اإلنجاز

+100%
نسبة الجماعات المغطاة
بالصور الجوية

+100%

نسبة الجماعات المغطاة
بالتصاميم الفوتوغرامترية

19
19
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الوكالة الحضرية للصويرة

التخطيط الحضري
 .Iتصاميم طبوغرافية منجزة :
قامــت الوكالــة الحضريــة خــال ســنة  2016بإنجــاز  07تصاميــم طبوغرافيــة تهــم  07دواويــر منتميــة لثــاث جماعــات ،وذلــك
فــي إطــار تعاقــدي بهــدف تمويــل دراســة إعــادة هيكلــة هــذه المجــاالت الناقصــة التجهيــز ،ويتعلــق األمــر بالدواويــر التاليــة :

الجماعة

الدوار

لكدادرة

دوار لحمر

تالمست

دوار المسيرة
دوار ايت جلول
دوار إبن عباد
دوار بئرزران

زاوية بن حميدة

دوار اوالد عباس
دوار السوق القديم

إنجاز

07

تصاميم طبوغرافية
 .2تصاميم طبوغرافية في طور اإلنجاز :
فــي إطــار اســتكمال الدراســة الخاصــة بإعــداد التصاميــم الطبوغرافيــة التــي تــم إعطــاء انطالقــة إنجازهــا ســنة  ،2016تتهيــأ
مصالــح الوكالــة الحضريــة إلنجــاز التصاميــم الخاصــة بــكل مــن دواويــر لعظامنــة و البــور و الذهــار و إدا أو زمــن و إمريــن،
العظامنــة ،البــور ،الظهــر ،إدا و زمــن ،إماريــرن المنتميــة لجماعــة اكــرض.

 .3التصاميم الفتوغرامترية في طور اإلنجاز :
تعمل الوكالة الحضرية على تتبع إنجاز ( )14تصميما فوتوغرامتريا تخص المراكز التالية :

20

الحنشان

800هـ

الحسينات

300هـ

أدغاس

300هـ

سيدي عيسى الركراكي

300هـ

أسايس

300هـ

سيدي بولعالم

300هـ

الزاويت

300هـ

سيدي كاوكي  -الشاطئ-

400هـ

إدا أو عزا

300هـ

المواريد

300هـ

كشولة

300هـ

سيدي امحمد اومرزوق

300هـ

تاهلوانت

300هـ

تاكوشت

300هـ

4800
هكتار

مجموع المساحة
المشمولة بالتصاميم
الفتوغرامترية قيد اإلنجاز
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الوكالة الحضرية للصويرة

التخطيط الحضري
 .4مذكرة المعلومات :
قامــت الوكالــة الحضريــة منــذ بدايــة الســنة الجاريــة بتســليم مــا مجموعــه  184مذكــرة 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
العامة.

 .5المشاركة في لجن اختيار األراضي :
تســاهم الوكالــة الحضريــة فــي أشــغال لجــن اختيــار األراضــي الســتقبال التجهي ـزات العموميــة أو المشــاريع الهامــة فــي
نســق تشــاوري مــع مختلــف الفاعليــن ضمــن لجــن تقنيــة خاصــة .وتحــرص الوكالــة الحضريــة علــى توجيــه اختيــارات اللجنــة
نحــو مواقــع تتناســب وتوجهــات وثائــق التعميــر وتســاهم فــي تفعيلهــا.

حصيلة قسم الدراسات
 .Iوضعية تقدم إنجاز وثائق التعمير
نظـرا 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
خــال ســنة  2016تتبــع إنجــاز وثائــق التعميــر علــى مســتوى نفوذهــا الترابــي ،حيــث وصــل عــدد الوثائــق فــي طــور الدراســة
إلــى  22وثيقــة منهــا  15تصميمــا للتهيئــة و 07تصميمــا للنمــو.

22
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للـمــجــلـــــس اإلداري 2016
تــــقــــريـــــر الـــــدورة الـثــــامـنــة

الوكالة الحضرية للصويرة

التخطيط الحضري
 .1مراحل تقدم وثائق التعمير :

• في مرحلة اللجنة التقنية المحلية :

• المصادقة والنشر بالجريدة الرسمية:

04

وثائق

• تصميم تهيئة مركز تدزي؛
• تصميم تهيئة مركز ايدا أو كلول؛
• تصميم تهيئة مركز سيدي احمد أو حامد؛
• تصميم تهيئة مركز لكدادرة.

09

وثائق

• متابعة مسطرة المصادقة والنشر بالجريدة الرسمية :

05

وثائق

• تصميم النمو لمركز امرامر؛
• تصميم النمو لمركز أوالد امرابط؛
• تصميم النمو لمركز ايمي نتليت؛
• تصميم النمو لمركز تكاط؛
• تصميم النمو لمركز بويهات (الجماعة القروية لتكاط).

• تصميم تهيئة الصويرة؛
• تصميم تهيئة تمنار؛
• تصميم تهيئة كاب سيم؛
• تصميم تهيئة سيدي لعروسي؛
• تصميم تهيئة مركز تاركانت؛
• تصميم تهيئة مركز سيدي أحمد أومبارك؛
• تصميم تهيئة مركز أكليف؛
• تصميم تهيئة مركز بوزمور؛
• تصميم تهيئة مركز إيدا وكازو.

• في طور الدراسة (على سلم :)2000/1

04

وثائق

• تصميم تهيئة تالمست؛
• تصميم تهيئة الحنشان؛
• تصميم تهيئة سيدي كاوكي الشاطئ ؛
• تصميم النمو لمركز الكريمات.

• اإلحالة على مسطرة مداوالت المجلس والبحث العلني :

01

وثيقة

• في طور الدراسة (على سلم:) 5000/1
• تصميم النمو لمركز المزيالت (دوار الحرار).

03

وثائق

• تصميم تهيئة لمركز لحسينات؛
• تصميم النمو لمركز اداغاس؛
• تصميم النمو لمركز اسايس.

• في طور اإلحالة على مسطرة مداوالت المجلس والبحث العلني :

03

وثائق

• تصميم النمو لمركز تمزكدة أو فتاس ؛
• تصميم النمو لمركز سيدي غانم؛
• تصميم النمو لمركز أيت عيسى إححان.

• اإلحالة على اللجنة التقنية المحلية :

02
24

وثائق

• تصميم تهيئة مركز مجي؛
• تصميم تهيئة ايت داود.
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التخطيط الحضري
 .2تصاميم تمت المصادقة عليها برسم سنة 2016
• تصميم تهيئة تدزي
تواريخ هامة

2015/12/29

انعقاد اللجنة المركزية

2016/01/20

إرسال الملف إلى مديرية التعمير
قصد مباشرة مسطرة المصادقة؛

2016/03/03

النشر بالجريدة الرسمية

• تصميم تهيئة مركز ايدا أو كلول
تواريخ هامة

2016/06/13

2016/08/08

26

إرسال الملف إلى مديرية
التعمير قصد مباشرة
مسطرة المصادقة؛

النشر بالجريدة الرسمية

• تصميم تهيئة مركز سيدي احمد أو حامد
تواريخ هامة

2016/07/19

انعقاد اللجنة المركزية؛

2016/08/02

إرسال الملف إلى مديرية التعمير
قصد مباشرة مسطرة المصادقة

2016/10/20

النشر بالجريدة الرسمية

• تصميم تهيئة مركز لكدادرة
تواريخ هامة

2016/07/19

انعقاد اللجنة المركزية

2016/08/02

إرسال الملف إلى مديرية
التعمير قصد مباشرة مسطرة
المصادقة

2016/09/19

النشر بالجريدة الرسمية
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التخطيط الحضري
 .3تصاميم في طور المصادقة
• تصميم نمو مركز امي انتليت

• تصميم النمو لمركز تكاط

مرحلة التقدم  :في انتظار النشر بالجريدة الرسمية

مرحلة التقدم  :في انتظار النشر بالجريدة الرسمية

تواريخ هامة

2015/07/21

إرسال الملف لمصالح العمالة
الستصدار القرار العاملي

2016/03/15

إرسال الملف لمصالح العمالة
الستصدار القرار العاملي

2015/08/11

صدور القرار العاملي الخاص
بالموافقة على التصميم

2016/05/04

صدور القرار العاملي الخاص
بالموافقة على التصميم

2015/08/27

إرسال الملف إلى السيد الوالي
قصد مباشرة مسطرة المصادقة

2016/05/16

إرسال الملف إلى السيد الوالي
قصد مباشرة مسطرة المصادقة

• تصميم نمو مركز اوالد مرابط

• تصميم النمو لمركز بويهات (الجماعة القروية لتكاط):

مرحلة التقدم  :في انتظار النشر بالجريدة الرسمية

مرحلة التقدم  :في انتظار النشر بالجريدة الرسمية

تواريخ هامة
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تواريخ هامة

تواريخ هامة

2015/12/31

إرسال الملف لمصالح العمالة
الستصدار القرار العاملي

2016/03/15

2016/02/05

صدور القرار العاملي الخاص
بالموافقة على التصميم

2016/05/04

2016/03/02

إرسال الملف إلى السيد
الوالي قصد مباشرة
مسطرة المصادقة

2016/05/16

إرسال الملف لمصالح العمالة
الستصدار القرار العاملي
صدور القرار العاملي الخاص
بالموافقة على التصميم
إرسال الملف إلى السيد الوالي
قصد مباشرة مسطرة المصادقة
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 .4جهود الوكالة الحضرية في مواجهة اكراهات إنجاز وثائق التعمير

 .1دراسات في طور اإلنجاز :

•مواكبة مصالح العمالة إلتمام المسطرة القانونية الخاصة بوثائق التعمير :
بــادرت مصالــح الوكالــة الحضريــة إلــى تأطيــر المصالــح التقنيــة للجماعــات المعنيــة إضافــة إلــى القيــام بالتعديــات التقنيــة
الخاصــة ببعــض التصاميــم قبــل إحالتهــا علــى المجالــس لمباشــرة مســطرة البحــث العلنــي؛

• دراسة هيكلة منطقة الغزوة :

• 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 ،إال أنــه تعــذر إيجــاد
حــل لهــذه الوضعيــة (تصميــم نمــو ســيدي غانــم)؛
• تحديد المناطق المهددة بالفيضانات :
بالتنســيق مــع مصالــح وكالتــي الحــوض المائــي لتانســيفت وســوس ماســة درعــة ،تــم إعطــاء االنطالقــة للدراســات الخاصــة
بتحديــد المناطــق المهــددة بالفيضانــات للمراكــز موضــوع وثائــق التعميــر فــي طــور اإلعــداد؛

الهــدف الرئيســي مــن الدراســة  :هيكلــة المنطقــة عبــر اتخــاذ التدابيــر الضروريــة والكفيلــة بتقويــم االختــاالت التــي تحــول
دون تفعيــل مقتضيــات تصميــم تهيئــة مدينــة الصويــرة (قطــاع الغــزوة).
المرحلــة الحاليــة (الثالثــة واألخيــرة) :حيــث تمــت موافــاة جميــع المصالــح المعنيــة بتقاريــر هــذه المرحلــة فــي أفــق عقــد
االجتمــاع النهائــي والــذي ســيتم مــن خاللــه تحديــد التوجهــات النهائيــة للتعميــر بالمنطقــة إلدماجهــا بتصميــم التهيئــة
الشــمولي لمدينــة الصويــرة.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الدراســة عرفــت تأخـرا بســبب عــدم توصــل الوكالــة الحضريــة بالمعطيــات الخاصة بالمشــاريع المهيكلة
المبرمجــة بهــذه المنطقــة مــن المصالــح المعنية.

• تحديد المجاالت الغابوية :
رغــم الجهــود المبذولــة مــن طــرف الوكالــة الحضريــة فــي هــذا الصــدد مــن خــال عقــد مجموعــة مــن االجتماعــات علــى
المســتوى المحلــي والمركــزي وكــذا ربــط االتصــال مــع المصالــح المعنيــة ،إال أنــه ال ت ـزال الدراســة الخاصــة بتصميــم نمــو
واحــد متوقفــة (تصميــم نمــو تمزكــدا اوفتــاس)؛
• تأطير الجماعات المحلية في مرحلة البحث العلني ومداوالت المجلس :
عبر عقد اجتماعات تحسيسية ومواكبة هذه المرحلة بعين المكان؛
• مشكل إدماج بعض المناطق ذات الصبغة الخاصة (المجاالت السقوية )...في وثائق التعمير:
تأخر بعض المصالح بموافاة الوكالة الحضرية بحدود هذه المجاالت بالرغم من تعدد المراسالت الموجهة لها؛
• عدم احترام مكاتب الدراسات اللتزاماتهم إزاء الوكالة الحضرية :
تــم تســريع وتيــرة إنجــاز بعــض الدراســات باســتكمال انجازهــا مــن طــرف مصالــح الوكالــة الحضريــة بالرغــم مــن محدوديــة
مواردهــا البشــرية.

 .IIالدراسات الخاصة
دراسات في طور اإلنجاز

• دراسة هيكلة منطقة الغزوة  :الدراسة في المرحلة الثالثة (األخيرة)
• دراسة إعادة هيكلة دوار العرب  :الدراسة في المرحلة الثالثة (األخيرة)

دراسات متوقفة

• دراســة تأهيــل المنطقــة الصناعيــة لمدينــة الصويــرة  :الدراســة متوقفــة فــي المرحلــة األخيــرة «التهيئــة المعتمــدة علــى
سلم ».1/500
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• دراسة إعادة هيكلة دوار العرب :
الهــدف الرئيســي مــن الدراســة  :مواجهــة ظاهــرة البنــاء العشــوائي والغيــر المنظــم وكــذا تأطيــر عمليــات الترخيــص للبنــاء
والتجــزيء باإلضافــة إلــى ضبــط وتقنيــن التجمعــات الســكنية الناقصــة التجهيــز.
عمــا منهــا علــى اســتئناف دراســة إعــادة هيكلــة دوار العــرب ،قامــت الوكالــة الحضريــة بانجــاز الدراســة الخاصــة بالمســح
الطبوغرافــي لهــذه المنطقــة.

 .IIIإعادة هيكلة األحياء الناقصة التجهيز :
تجســيدا لتوجيهــات الــوزارة الوصيــة الراميــة إلــى تحســين الجــودة العمرانيــة عبــر االرتقــاء بالتدبيــر الحضــري وتنظيــم األنســجة
العمرانيــة لألحيــاء والدواويــر الناقصــة التجهيــز التــي تســتوجب مخططــات إلعــادة الهيكلــة ،عملــت الوكالــة الحضريــة علــى
ابـرام مجموعــة مــن االتفاقيــات مــع أربــع مجالــس جماعيــة ،والتــي تســعى مــن خاللهــا إلــى :
•إيجاد آليات عملية من خالل المساهمة في تحقيق مرونة أكثر لمعالجة الملفات المتعلقة بالتدبير الحضري؛
•محاولة تسوية الوضعية العقارية والعمرانية لهذه األحياء بهدف التحكم في حركية العمران وتوجيهه؛
•إيجاد آلية إلنجاز وإحداث التجهيزات األساسية (طرقات.)..
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الوكالــة الحضريــة قامــت بإنجــاز معظــم التصاميــم الطبوغرافيــة الخاصــة بالدواويــر المعنيــة بهــذه
االتفاقيــات كمــا ستشــرف علــى التتبــع التقنــي لمراحــل إنجــاز دراســات إعــادة الهيكلــة.
خــال هــذه الســنة قامــت مصالــح الوكالــة الحضريــة بإعــداد االتفاقيــات الخاصــة بــكل مــن الجماعــات التاليــة :أيــت داود
وســيدي إســحاق فــي انتظــار المصادقــة عليهــا مــن طــرف المجالــس المعنيــة.

 .IVتدخالت موازية :
 .1تتبع الدراسات:
برســم ســنة  ،2016واصلــت الوكالــة الحضريــة تتبــع مجموعــة مــن وثائــق التعميــر التــي أعطيــت انطالقتهــا مــن طــرف
عمالــة إقليــم الصويــرة ،وذلــك مــن خــال تدارســها وإبــداء المالحظــات بشــأنها مــع إعــداد الملفــات الخاصــة بمســطرة البحــث
العلنــي ومــداوالت المجالــس ومــن تــم المصادقــة عليهــا (التنســيق مــع الجماعــات المعنيــة والمصالــح الخارجيــة الســتكمال
مختلــف الوثائــق الضروريــة إلنجــاز هــذه الدراســات مــن خــال عقــد مجموعــة مــن االجتماعــات والقيــام بزيــارات ميدانيــة).
الدراسة
تصميم تهيئة أوناغة
تصميم تهيئة موالي
بوزرقطون

 .2دراسات متوقفة

تصميم تهيئة حد الدرا

مرحلة التقدم

اإلجراءات المتخدة

في طور اإلحالة على
مسطرة مداوالت
المجلس والبحث
العلني

• عقد مجموعة من الحصص التقنية مع مكتب الدراسات
المكلف ومصالح العمالة والجماعة المعنية من أجل
إدماج مالحظات اللجنة التقنية المحلية بالتصميم؛
• القيام بزيارات ميدانية من أجل مطابقة التصميم مع
الواقع.

• دراسة تأهيل المنطقة الصناعية لمدينة الصويرة :
حرصــا منهــا علــى إخ ـراج دراســة قابلــة لإلنجــاز ،ســتعمل الوكالــة الحضريــة للصويــرة علــى إعطــاء انطالقــة لدراســة جديــدة
تــروم إلــى تحييــن المعطيــات الخاصــة بالحــي الصناعــي ،قصــد بلــورة رؤيــة متكاملــة للحــي فــي أفــق إدماجــه فــي النســيج
العمرانــي للمدينــة وتدعيــم هويتهــا الثقافيــة والســياحية ،وذلــك مــن خــال :
•تغيير الصبغة الوظيفية للحي إلى حي سكني وسياحي وترفيهي؛
•إدماج مجموعة من المرافق المهمة والمهيكلة والتي تفتقر إليها مدينة الصويرة؛
•تأهيل البنية التحتية وطرقات الحي؛
•االستفادة من الموقع اإلستراتيجي للحي كونه مطال على واجهة بحرية مهمة.
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 .2المساهمة في لجن معاينة البنايات المهددة باالنهيار :

 .VIاإلكراهات التي عرفها تفعيل برنامج عمل الوكالة الحضرية للصويرة برسم
سنة : 2016
•محدودية اإلمكانيات البشرية لمديرية الدراسات والطبوغرافية وذلك بالمقارنة مع حجم الدراسات والمهام المنوطة
بها ،بحيث أن قسم الدراسات يضم  06أطر ( 02مهندسين و 4أطر عليا) يقومون بتتبع  25دراسة منها  22وثيقة
تعميرية و 03دراسات خاصة .أما فيما يخص مصلحة الطبوغرافية فال تضم سوى إطار عالي ومهندس وعون شرف
ممتاز؛
•محدودية اإلمكانيات اللوجيستيكية المرصودة لمديرية الدراسات والطبوغرافية ،إذ تعذر على مصالح هذه المديرية
تدارس مجموعة من التصاميم نظرا لعدم توفير آلة الطباعة الخاصة بها ،مما عرقل الوصول لألهداف المسطرة
خالل هذه السنة؛
•إلغاء برنامج العمل الخاص بوثائق التعمير رغم المجهودات المبذولة من طرف مصالح مديرية الدراسات لتدارك التأخر
المسجل إبان التأشير على الميزانية المرصودة للوكالة الحضرية للصويرة؛
•عدم احترام بعض مكاتب الدراسات لآلجال المحددة في الصفقات ،وكذا عدم األخذ بعين االعتبار للمالحظات
المقدمة من طرف مختلف المصالح؛
•تعقد اإلجراءات والمساطر المتعلقة بمتابعة مراحل الدراسة أو المصادقة على وثائق التعمير.

واصلــت الوكالــة الحضريــة للصويــرة خــال ســنة  2016مشــاركتها فــي معاينــة البنايــات المهــددة باالنهيــار مــن خــال
المســاهمة فــي أشــغال اللجنــة المحليــة لمراقبــة ورصــد الــدور اآليلــة للســقوط.

 .Vتقييم برنامج عمل الوكالة الحضرية برسم سنة ( 2016التخطيط الحضري) :

تصاميم
التهيئة

تصاميم
النمو
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الدراسة

الجماعة

المساحة

الدراسة الخاصة
بتصميم التهيئة لمركز
الزاويت

الزاويت

 300هكتار

الدراسة الخاصة
بتصميم التهيئة لمركز
تهلوانت

تهلوانت

 300هكتار

الدراسة الخاصة
بتصميم التهيئة لمركز
تاكوشت

تاكوشت

 300هكتار

الدراسة الخاصة
بتصميم النمو لمركز
سيدي محمد أومرزوق

سيدي محمد
أومرزوق

 300هكتار

الدراسة الخاصة
بتصميم النمو لمركز
إداوعزا

إداوعزا

تقييم اإلنجاز

تم إلغاء الصفقة

 300هكتار
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الوكالة الحضرية للصويرة

التخطيط الحضري

قسم الدراسات

 502مليون درهم لتأهيل المدينة العتيقة والساحات المجاورة لها

0661226613
0524474038
تم اإلعالن عن برمجة العديد من المشاريع التنموية
بإقليم الصويرة بغالف مالي إجمالي بلغ  502مليون
درهم .وتندرج هذه المشاريع في إطار برنامج التأهيل
الحضري للصويرة في شطره الثاني الذي هو في طور
اإلنجاز (.)2018 – 2015
هذا البرنامج يرتكز مبدئيا على نتائج دراسة حول تأهيل
المدينة العتيقة قامت بها الوكالة الحضرية للصويرة
لتحديد مشاريع مندمجة مبنية على أساس التنسيق
والتعاون بين مختلف الفاعلين المحليين والشركاء،
وبهدف إرساء رؤية تعميرية شمولية ومتكاملة للتنمية
بمدينة الصويرة (دراسة منتهية خالل سنة .)2012
يشمل هذا البرنامج ثالثة محاور تتمثل في تأهيل الشطر
الثاني من (شارع محمد السادس/الكورنيش ،وتهيئة
الحدائق واألسوار والساحات العمومية) وإعادة تأهيل
المدينة القديمة وحي المالح.
وفي ما يخص برنامج التأهيل ،ترتكز هذه المشاريع على
توسيع وتقوية قنوات التطهير السائل وشبكة تصريف
مياه األمطار وتجديد شبكة اإلنارة العمومية وإضاءة
الفضاءات الخضراء والساحات واألسوار وتبليط ممرات
الراجلين وتهيئة مساحات وأنظمة السقي والنافورات
وتنظيم حركة مرور السيارات.
ّ
أما ما يرتبط بتأهيل المدينة العتيقة فيهم تقوية البنيات
التحتية للمدينة ومعالجة اإلطار البنائي (إصالح المنازل
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اآليلة للسقوط) وتحويل تجهيزات القرب (القاعة المغطاة
القديمة ،وقصر العدالة القديم) وإصالح ،وتأهيل وتثمين
التراث الثقافي ،وإصالح فضاءات العبادة (مسجد و 6زوايا)
وإعادة تهيئة الفضاءات العمومية (سوق السمك).
كما تشمل محاور هذا البرنامج إعادة تأهيل حي المالح
من خالل تقوية البنية التحتية للحي وإصالح أسوار الحي
من كل الجوانب .ويهدف هذا البرنامج إلى تأهيل البنيات
التحتية األساسية وتحسين والرفع من جمالية المشهد
الحضري لهذه المدينة السياحية وتحسين جودة حياة
المواطنين وحماية البيئة.
يشار إلى أن هذه المشاريع ممولة من قبل وزارة الداخلية
(المديرية العامة للجماعات المحلية) ،ووزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية ووزارة الثقافة ووزارة السكنى
وسياسة المدينة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح
للشرب ومجلس الجهة والمجلس اإلقليمي والمجلس
البلدي.
كما تجدر اإلشارة إلى أن الوكالة الحضرية قامت بشراكة
مع مصالح العمالة بإنجاز المسودة األولى التفاقية
شراكة من أجل تحديد آليات إنجاز وتمويل “مشروع
تأهيل المدينة العتيقة للصويرة”بعد تنظيم العديد
من المشاورات على المستوى المحلي ( السلطات
والمنتخبين ومختلف المصالح الخارجية المعنية) والجهوي
والمركزي.

www.auessaouira.ma

لتحميل التقرير الخاص بالتخطيط الحضري
https://goo.gl/oPF8ep
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الوكالة الحضرية للصويرة

حصيلة عمل
مديرية التدبير الحضري والتقنين
خالل سنة 2016
التدبير الحضري
حصيلــة دراســة ملفــات طلبــات البنــاء والتجــزيء وإحــداث المجموعــات
الســكنية وتقســيم العقارات؛
المشــاريع المدروســة فــي إطــار لجنــة االســتثناءات مــن المقتضيــات
التعميريــة؛
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.
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الوكالة الحضرية للصويرة

التدبير الحضري
 .Iحصيلة دراسة طلبات البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم
العقارات
بتــت مديريــة التدبيــر الحضــري والتقنيــن ســنة  2016فــي  832ملفــا ،حظــي منهــا  432طلبــا بالموافقــة أي بنســبة 52%
وذلــك علــى الشــكل التالــي :

 .1بالوسط القروي :
بتــت مديريــة التدبيــر الحضــري والتقنيــن ســنة  2016فــي  223ملفــا ،حظــي منهــا  150طلبــا بالموافقــة أي بنســبة 67.26%
وذلــك تبعــا للجــدول أســفله :
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الموافقة

الموافقة المبدئية

الرفض

عدد
الطلبات
المدروسة

العدد

النسبة
المئوية

العدد

النسبة
المئوية

العدد

النسبة
المئوية

العدد

النسبة
المئوية

اكرض

08

04

50%

00

00%

03

37,5%

01

12,5%

ايت سعيد

01

00

0%

00

00%

00

0%

01

100%

اقرمود

05

04

80%

00

00%

01

20%

00

0%

موالي
بوزرقطون

09

08

88,88%

00

00%

00

0%

01

11,11%

حد الدرا

19

15

78,94%

00

00%

04

21,05%

00

0%

سيدي
اسحاق

07

03

42,85%

00

00%

01

14,28%

03

42,85%

سيدي
كاوكي

38

26

68,42%

00

00%

03

7,89%

09

23,68%

كشولة

01

01

100%

00

00%

00

0%

00

0%

لكدادرة

02

02

100%

00

00%

00

0%

00

0%

لحسينات

02

01

50%

00

00%

01

50%

00

0%

لمخاليف

03

02

66,66%

00

00%

00

0%

01

33,33%

مسكالة

03

02

66,66%

00

00%

00

0%

01

33,33%

ادا اوعزا

01

01

100%

00

00%

00

0%

00

0%

الجماعة

سميمو

27

18

66,66%

00

00%

05

18,51%

04

14,81%

تدزي

08

00

00%

00

00%

06

75%

02

25%

تفتاشت

04

04

100%

00

00%

00

0%

00

0%

تكاط

10

07

70%

00

00%

01

10%

02

20%

00%

34

14.34%

المجموع 223

00 67.26% 150

17.48% 39

 .2حصيلة عمل لجنة الدراسة بالوسط الحضري :

توزيع الملفات التي تم البت فيها بالوسط القروي خالل سنة 2016
تأجيل البت

اوناغة

75

52

69,33%

00

00%

09

12%

14

18,66%

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

الموافقة المبدئية

الرفض

تأجيل البت

عدد
الطلبات
المدروسة

العدد

النسبة
المئوية

العدد

النسبة
المئوية

العدد

النسبة
المئوية

العدد

النسبة
المئوية

الصويرة

516

230

44,57%

00

00%

100

19,38%

186

36,05%

ايت داود

14

08

57,14%

00

00%

05

35,71%

01

7,142%

حنشان

17

10

58,82%

00

00%

05

29,41%

02

11,76%

تالمست

24

17

70,83%

00

00%

05

20,83%

02

8,33%

تمنار

38

17

44,73%

00

00%

11

28,94%

10

26,31%

00%

33.00% 201 20.70% 126

الجماعة

المجموع 609

00 46.30% 282

ونشــير إلــى أن العديــد مــن الملفــات المرفوضــة حظيــت مطلــع هــذه الســنة بموافقــة لجنــة الشــباك الوحيــد بالنســبة
لمدينــة الصويــرة واللجنتيــن اإلقليميتيــن المكلفتيــن بالتعميــر بدائرتــي الصويــرة وتمنــار كمــا أن بعــض الملفــات ســتحظى
هــي األخــرى بالموافقــة بمجــرد اســتيفاءها لبعــض المالحظــات التقنيــة المبــداة مــن طــرف لجــن الدراســة.
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التدبير الحضري
 .IIالمشاريع المدروسة في إطار لجنة االستثناءات من المقتضيات التعميرية
تمنار

جدول المشاريع االستثمارية المدروسة برسم سنة 2016
الجماعة

الصويرة
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نوعية المشروع

المساحة ب
m²

رأي اللجنة المكلفة AD-HOC

عدد
مناصب
الشغل
القارة

كلفة اإلجمالية للمشروع
بالدرهم

1221

الموافقة

-

25

3 260 000

بناء مركز الفحص التقني

905

الموافقة

-

12

2 000 000

بناء دار الضيافة (الصنف الثاني)

29335

الموافقة

-

4

5 000 000

عدم
الموافقة

10

2 000 000

بناء مدرسة ابتدائية
(إعادة الدراسة)

168

الموافقة

-

18

25 000 000

بناء دار للضيافة (إعادة الدراسة)

16382

الموافقة

-

10

4 500 000

إحداث إقامة عقارية للتنمية
السياحية تضم  11وحدة (إعادة
الدراسة)

20657

الموافقة

-

25

15 000 000

إنشاء وحدة الستخراج زيت أركان
ومطعم

12130

الموافقة

-

70

6 000 000

بناء دار للضيافة
(إعادة الدراسة)

بناء دار للضيافة

12890

الموافقة

-

6

4 000 000

629

الموافقة

-

06

4 000 000

بناء دار للضيافة

10001

الموافقة

-

12

4 500 000

إعادة تهيئة وترميم بناء إلى دار
الضيافة ومركز االستجمام(إعادة
الدراسة)

5734

-

عدم
الموافقة

25

20 000 000

تحويل منزل سكني إلى دار
للضيافة

9868

الموافقة

بناء دار للضيافة

10000

الموافقة

-

18

15 000 000

تحويل رياض إلى دار للضيافة

222

تأجيل البت

08

5 000 000

تحويل إقامة فندقية إلى إقامة
عقارية للترويج السياحي
“Essaouira Lodge”

23284

تأجيل البت

تهيأة منزل للسكن إلى دار
الضيافة

3999

الموافقة

-

10

3 000 000

بناء مقهى ومكاتب

1248

الموافقة

-

60

9 858 000

مشروع سياحي

6057

تأجيل البت

20

12 000 000

ترميم وإعادة تهيئة رياض إلى دار
الضيافة

284

الموافقة

إنشاء مجمع سكني ذي طابع
سياحي ذو علو  3و 4طوابق

12150

تأجيل البت

الموافقة

عدم
الموافقة

-

موالي
بوزرقطون

بناء مدرسة خاصة
(إعادة الدراسة)

أوناغة

10

15 000 000

80

75 000 000

بناء نادي لموظفي التعليم

7291

الموافقة

-

20

5 000 000

تحويل فيال إلى دار الضيافة

4041

-

عدم
الموافقة

6

3 000 000

مشروع سياحي للسياحة البيئية

8966

-

عدم
الموافقة

12

3 000 000

مشروع سياحي
(إعادة الدراسة)

6057

-

عدم
الموافقة

20

12 000 000

تحويل رياض إلى دار للضيافة
(إعادة الدراسة)

222

الموافقة

-

8

5 000 000

بناء منشأ دراسي؛ حضانة
وابتدائي

788

-

عدم
الموافقة

12

2 500 000

مشروع سياحي (إعادة الدراسة)

3739

-

-

6

5 000 000

13

12 000 000

بناء دار للضيافة

12465

الموافقة

-

12

4 000 000

بناء دار للضيافة

7219

الموافقة

-

10

3 500 000

بناء فندق (إعادة الدراسة)

3067

تأجيل البت

22

13 900 000

إدا أگرض

سيدي
كاوكي

تحويل منزل ريفي إلى دار
للضيافة

4406

الموافقة

-

10

3 000 000

أسايس

بناء مركز تجاري

1486

الموافقة

-

50

3 000 000

الكريمات

إنشاء محطة بنزين INOV

39660

الموافقة

-

7

2 900 000

الحسينات

إعادة تهيئة وتوسيع دار الضيافة

42145

الموافقة

-

10

5 000 000

مجموع مناصب الشغل القارة المحدثة على صعيد اإلقليم والكلفة اإلجمالية لهاته المشاريع
بالدرهم

419

152 518 000

تنفيــذا لمضاميــن الدوريــة الوزاريــة عــدد  10186الصــادرة بتاريــخ  6يوليــوز  ،2010ا 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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الوكالة الحضرية للصويرة

التدبير الحضري
 .IVالمراقبة

 .IIIالملفات المدروسة في إطار لجنة االستثناء بالعالم القروي

تســعى الوكالــة الحضريــة ،فــي إطــار عضويتهــا ضمــن اللجنــة اإلقليميــة لمراقبــة البنــاء غيــر القانونــي ،إلــى تفقــد العديــد
مــن المناطــق والمجــاالت بغيــة تتبــع وضعيــة التعميــر والبنــاء مــن جهــة ،والوقــوف علــى مواطــن الخلــل التــي تســاهم
بشــكل أو بآخــر فــي تفشــي مختلــف أنــواع المخالفــات ســواء تعلــق األمــر بمخالفــة التصاميــم المرخصــة أو بالبنــاء بــدون
ترخيــص.

وضعية الملفات التي تمت معالجتها في إطار مسطرة االستثناء
للبناء بالعالم القروي برسم سنة 2016
الجماعة

عدد الملفات التي
حظيت بموافقة اللجنة

عدد الملفات التي
لم تحظ بالموافقة

عدد الملفات
قيد الدراسة

مجموع
الملفات

سيدي كاوكي

28

04

03

35

أكرض

11

10

04

25

تيدزي

03

01

-

04

موالي بوزرقطون

04

03

22

29

سميمو

01

-

-

01

تفتاشت

01

-

01

02

سيدي أحمد السايح

01

-

-

01

مسكالة

01

-

-

01

أوناغة

33

24

12

69

لكدادرة

02

01

01

04

حد الدرا

04

01

-

05

إدا اوعزا

01

-

-

01

سيدي العروسي

-

02

-

02

سيدي إسحاق

01

03

01

05

لحسينات

01

-

-

01

أقرمود

-

-

04

04

تكاط

04

02

01

07

المجموع

96

51

49
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وقد مكنت مختلف الجوالت التي تم القيام بها خالل سنة  2016من الوقوف على  45مخالفة.

 .Vاستقبال الشكايات والملتمسات ودراستها
بلــغ عــدد الشــكايات الــواردة علــى مديريــة التدبيــر الحضــري والتقنيــن برســم ســنة  2016مــا مجموعــه ســبع وأربعــون ()47
شــكاية ،توزعــت علــى الشــكل التالــي:
•أربعــون ( )40شــكاية مقدمــة مــن طــرف المواطنيــن ،تــم فيهــا تحريــر خمســة ( )05محاضــر مخالفــات ،وثمانــي وعشــرين
( )28محضــر معاينــة فيمــا ثــاث ( )03شــكايات 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.
فبمجــرد التوصــل بــأي شــكاية أو ملتمــس تعمــل المصلحــة المعنيــة بمديريــة التدبيــر الحضــري والتقنيــن علــى دراســتها
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 احتـرام 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.

تنفيــذا للمقتضيــات الــواردة فــي المــواد  35،36و 37مــن المرســوم التطبيقــي للقانــون  90-12والمتعلقــة بشــروط وكيفيــة
منــح االســتثناء لطلبــات البنــاء بالعالــم القــروي غيــر المســتوفية لشــرط المســاحة الدنيــا ،بتــت مديريــة التدبيــر الحضــري بمعيــة
باقــي أعضــاء لجنــة االســتثناء ،فــي  75ملفــا ،حظــي منهــا  51طلبــا بالموافقــة  ،وذلــك حســب الجــدول أعــاه.

44

45

للـمــجــلـــــس اإلداري 2016
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الوكالة الحضرية للصويرة

التدبير الحضري
 .VIالمشاركة ضمن أشغال لجن الخبرة واختيار األراضي
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 الك ـراء.

 .VIIدراسة الملفات الواردة من طرف المركز الجهوي لالستثمار
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.

0524785885
0524474038
www.auessaouira.ma
www.about.me/auess

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

التقرير األدبي
برسم سنة 2016
القرب والتواصل
البوابة اإللكترونية
منصات التواصل االجتماعي
الممارسات الجيدة
تميز
النشرة اإلخبارية Newsletter :
نشرة اليقظةBulletin de Veille :
«كم��ا يتع�ين تعمي��م ا لإدارة ا لإلكرتوني��ة بطريق��ة مند جم��ة،
تتي��ح الو ل��وج امل�ش�ترك للمعلو م��ات ب�ين خمتل��ف القطا ع��ات واملرا ف��ق.
فتوظي��ف التكنولوجي��ات احلديث��ة ،ي�س��اهم يف ت�س��هيل ح�ص��ول املوا ط��ن ،عل��ى اخلد م��ات،
ل ج��ال ،دون احلا ج��ة �إىل ك�ثرة التنق��ل واالحت��كاك ب��ا لإدارة»
يف �أ ق��رب ا آ
مقتطف من الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره الله
ي افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية األولى من الوالية التشريعية العاشرة
يوم الجمعة  14أكتوبر 2016
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الوكالة الحضرية للصويرة

القرب والتواصل
االرتقاء بالخدمة العامة
وضعــت الوكالــة الحضريــة أولويــات تتمثــل بتحديــث الخدمــة العامــة وبتقريــب اإلدارة مــن المواطنيــن وبتحســين العالقــات
مــع الشــركاء وذلــك عبــر :
•تيســير التواصــل مــع اإلدارة  :أكثــر مــن  %80مــن االســتقباالت للمواطنيــن والمســتثمرين خــال الفتــرة ، 2016-2015
تمــت دون موعــد مســبق ،وكل االســتقباالت تــم تدويــن معلوماتهــا بســجالت خاصــة وتتبــع مآلهــا.
•االســتجابة الســريعة لطلبــات وشــكايات المواطنيــن  6 :إلــى  8أيــام هــي معــدل المــدة الفاصلــة بيــن التوصــل بالطلــب
فــي مكتــب الضبــط وبيــن االســتجابة لــه عبــر برمجــة معاينــة أو جــواب كتابــي ..مثــا ،وأقــل مــن يــوم واحــد هــو معــدل
انجــاز جــذاذة المعلومــات والتوقيــع عليهــا مــن طــرف اإلدارة.
•تنظيــم األبــواب المفتوحــة الســتقبال المغاربــة المقيميــن بالخــارج ســنويا حيــث تــم تجهيــز المرفــق الســتقبالهم ولتلبيــة
طلباتهــم فــي أقــرب اآلجــال.
•القــرب عبــر اســتعمال وســائل مبتكــرة وفعالــة والحصــول علــى معلومــات حديثــة باســتمرار  :الخدمــات اإللكترونيــة متميــزة
ومبتكرة.

ّ
الخدمات اإللكترونية الموجهة للمواطنين
واصلـــت الوكالـــة الحضريـــة للصويـــرة نهـــج سياســـتها للقرب والتواصـــل ،المعتمـدة منـذ سـنة  ،2011مـن خـالل تعزيـز حضورهـا
واعتمـــاد أدوات حديثـــة ومبتكـــرة للتواصـــل بهـــدف  :التفاعــل اإليجابــي مــع تســاؤالت واقتراحــات المواطنيــن والشــركاء
وشــرح األدوار المنوطــة بالوكالــة الحضريــة وتمكيــن مــن تتبــع ســير برامجهــا بــكل شــفافية واالرتقــاء بمســتوى التواصــل
كخدمــة عموميــة متميــزة وتقريــب اإلدارة مــن المواطنين باإلضافة العتمادها األساســي علـــى الكفـــاءات الذاتيـــة لمواردهـــا
البشـــرية واســـتخدام أحـــدث التقنيـــات المتاحـــة والمجانيـــة فـــي مجـــال تكنولوجيـــات االتصال الرقمـي.

وقد تميزت خطة التواصل الرقمية للوكالة بإحداث :
بوابــة إلكترونيــة تضــم  3مواقــع بالعربيــة واالمازيغيــة والفرنســية وتوفــر ســهولة للولــوج الســريع إلــى
المعلومــات وللخدمــات ومالءمــة لمختلــف الشاشــات (الهواتــف الذكيــة واألجهــزة اللوحيــة) .كمــا توفــر خدمــات إلكترونيــة
مثــل :وضــع شــكايات ،حجــز المواعيــد ،طلــب بطاقــة المعلومــات ،الدراســة القبليــة للمشــاريع ،بيــع الوثائــق ،التســجيل بنشـرات
إخباريــة إلكترونيــة للوكالــة الحضريــة ،تفحــص نتائــج لجــن المشــاريع الصغــرى والكبــرى وكذلــك نتائــج اللجــن الجهويــة لدراســة
طلبــات االســتثناء علــى مســتوى إقليــم الصويــرة باإلضافــة إلــى طلبــات العــروض وعــروض العمــل وآخــر اإلصــدارات
والمســتجدات وكــذا المقــاالت الصحفيــة ذات الصلــة .كمــا يوفــر إمكانيــة التفاعــل مــع المواطنيــن عبــر خدمــة االقتراحــات
باإلضافــة إلــى اســتطالع للــرأي للتعــرف علــى مــدى رضــا المواطنيــن ....مــع الســهر علــى تحديثــه بالمعلومــات المحينــة
وتطويــره بانتظــام! كمــا تقــدم هــذه المواقــع أجوبــة للعديــد مــن التســاؤالت لــدى الجمهــور والمهنييــن بصفــة خاصــة حــول
أدوار ومهــام الــوكاالت الحضريــة والخطــوات الالزمــة للحصــول علــى التراخيــص وكــذا النصــوص القانونيــة التــي تنظــم هــذا
القطــاع ،باإلضافــة إلــى توفيرهــا معلومــات عــن تقــدم الدراســات التــي أعطــت انطالقتهــا الوكالــة الحضريــة للصويــرة.

https://auessaouira.ma
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القرب والتواصل
بيانات الموقع اإللكتروني www.auessaouira.ma

حصيلة الخدمات اإللكترونية المسداة من خالل البوابة اإللكترونية للوكالة خالل سنة 2016

E-Services
الموقع
االلكتروني

طلبات
جذاذات
المعلومات

الشكاوى

استبيان
الرضا

طلبات
ألخذ
موعد

بيع وثائق

دراسة
قبلية

فرنسي

2

3

1

1

0

69

عربي

0

1

0

0

0

25

4

4

1

1

0

94

11

المجمـوع 2

نعم

ال

تعليق
على
المقاالت

9

83
17

100

التواصل عبر البريد
االلكتروني:

contact@auessaouira.ma
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المصدر  :منظومة المعلومات للبوابة اإللكترونية

شهادة  SSLلتأمين البوابة اإللكترونية ونظام بريدها

نشــر وثائــق التعميــر المعمــول بهــا علــى موقعهــا االلكترونــي فــي
إطــار منظومــة معلومــات جغرافيــة  .SIGهــذه الخدمــة المجانيــة تمكــن
كافــة المواطنيــن مــن الولــوج الســلس للمعطيــات الخاصــة بالتعميــر .وذلــك فــي
إطــار تفاعلــي يمكــن مــن خاللــه االضطــاع علــى مختلــف المقتضيــات والمعلومــات
المتعلقــة بالتنطيقــات ومواقــع التجهي ـزات ومحــارم الطــرق والبنيــة التحتيــة باإلضافــة
إلــى قواعــد البنــاء… ،بالمجــاالت المشــمولة بوثائــق التعميــر المصــادق عليهــا
والمعمــول بهــا .ويعتبــر تصميــم التهيئــة لمركــز بئــر كــوات التابــع لجماعــة زاويــة بــن
احميــدة أول وثيقــة تعميريــة تــم نشــرها علــى الموقــع اإللكترونــي إنضــاف إليهــا حاليــا
لتصميــم تهيئــة مركــز أكــرض وذلــك فــي انتظــار التعميــم التدريجــي لهــذه التقنيــة
الحديثــة علــى كافــة وثائــق التعميــر المصــادق عليهــا والمعمــول بهــا بالوكالــة الحضريــة
للصويــرة.

ليتــم التعامــل مــع البيانــات الشــخصية ومعالجتهــا فــي بيئــة ســليمة وآمنــة ,اختــارت الوكالــة اعتمــاد البروتوكــول األمنــي
« »HTTPSلمواجهــة االختراقــات وضمــان تعامــل آمــن علــى الشــبكات الرقميــة .وتضمــن هــذه الشــهادة ،درجــة عاليــة مــن
الســرية وتشــفير المعلومــات لتجنــب الوقــوع ضحيــة لقرنصــة منظومتهــا الرقميــة .ويمكــن لمســتخدمي اإلنترنــت التحقــق
مــن وجــود هــذا البروتكــول بفضــل صــورة «قفــل» علــى برامــج التصفــح الخاصــة بهــم.

https://auessaouira.ma
لتصفح GEOPORTAIL
https://goo.gl/cYkfxG
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للـمــجــلـــــس اإلداري 2016
تــــقــــريـــــر الـــــدورة الـثــــامـنــة

الوكالة الحضرية للصويرة

القرب والتواصل
الحســابات الرســمية علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي لمــا تتســم بــه مــن إمكانيــات للتعــاون وللمشــاركة.
ومــن أهــم مميـزات قنــوات اإلعــام االجتماعيــة ،أنهــا تعــرف أكثــر بالخدمــات المســداة وتســاهم فــي خلــق جــو مــن الثقــة
والشــفافية.

الصفحة الرسمية على FACEBOOK
للوكالــة الحضريــة للصويــرة صفحــة رســمية علــى الفيســبوك ،يتابعهــا حاليــا أكثــر مــن  1650منخــرط وتعــد ثانــي
أهــم قنــاة للتواصــل الرقمــي للوكالــة :
www.facebook.com/Agence.Urbaine.dEssaouira

الحساب الرسمي على TWITTER
تتوفر الوكالة الحضرية على حساب رسمي على هذا الموقع للتدوين المصغر ،microblogging
ويمكن رصد جل إصدارات الوكالة من خالل كلمة #AUESS :
www.twitter.com/aur_essaouira

الحساب الرسمي على INSTAGRAM

الرســالة اإللكترونيــة الدوريــة للتعريــف بمســتجدات الوكالــة الحضريــة :
النشــرة اإلخباريــة هــي نشــرة دوريــة عبــارة عــن رســالة معلومــات يتــم إرســالها
عبــر البريــد االلكترونــي إلــى قائمــة مــن المنخرطيــن.

لالنخراط بالنشرات االخبارية
http://goo.gl/Wvwr3X

نشــرة شــهرية لليقظــة خاصــة بمســتجدات القطــاع علــى
المســتوى الوطنــي :نشــرة شــهرية ترصــد التغطيــة الصحفيــة المكتوبــة
واإللكترونيــة للقطــاع علــى الصعيــد الوطنــي .تهــدف هــذه النشــرة إلــى رصــد
األحــداث الكبــرى بالقطــاع.

لتحميل نشرات اليقظة

http://auessaouira.ma/bulletin/

 INSTAGRAMموقــع للتواصــل االجتماعــي متخصــص فــي نشــر الصــور ومشــاركتها عبــر الهواتــف المحمولــة.
تســتخدمها الوكالــة الحضريــة لعــرض مســتجداتها بالصــور (المشــاركة بمنتديــات ،لقــاءات  )...والتعريــف بمختلــف
المؤهــات الطبيعيــة والتراثيــة باإلقليــم :
instagram.com/auessaouira

54

55
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الوكالة الحضرية للصويرة

القرب والتواصل
نظــام األرشــــفة اإللكترونيــة  :تــم جــرد أكثــر مــن  2200ملــف وأرشــفته .هــذا ورش مهــم تنخــرط فيــه الوكالــة لحفــظ
ذاكــرة التدبيــر الحضــري باإلقليــم.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذه الخدمــات تمــت باالعتمــاد الحصــري علــى الكفــاءات الذاتيــة للمــوارد البشــرية بالوكالــة الحضريــة
للصويــرة وعبــر اســتخدام أحــدث التقنيــات المتاحــة فــي مجــال تكنولوجيــات االتصــال وخصوصــا تقنيــات تحديــد التموقــع
الجغرافــي.

0524475885
0524474038
www.auessaouira.ma
جانب من الخدمات اإللكترونية التي يوفرها الموقع اإللكتروني للوكالة

www.about.me/auess

لتحميل التقرير الخاص بالقرب والتواصل
https://goo.gl/QbxcjD

56

57

للـمــجــلـــــس اإلداري 2016
تــــقــــريـــــر الـــــدورة الـثــــامـنــة

الوكالة الحضرية للصويرة

التقرير اإلداري والمالي
برسم سنة 2016
التقرير اإلداري والمالي
ميزانية المؤسسة برسم سنة 2016
انجازات الميزانية برسم سنة 2016
المــوارد البشــرية
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للـمــجــلـــــس اإلداري 2016
تــــقــــريـــــر الـــــدورة الـثــــامـنــة

الوكالة الحضرية للصويرة

التقرير اإلداري والمالي
 .1إنجازات الميزانية برسم سنة 2016

 .Iميزانية المؤسسة برسم سنة 2016
قامت الوكالة الحضرية للصويرة بإعداد مشروع ميزانيتها برسم سنة  ،2016تبعا للتوجيهات المنصوص عليها بدورية
السيد وزير االقتصاد والمالية عدد  DEPP/15/D2231بتاريخ  2015/09/03المتعلقة بإعداد مشاريع ميزانيات المؤسسات
والشركات العمومية لسنة .2016
فـي هذا اإلطار بلغت تـوقعات ميزانية الوكالة برســم هذه السنة ما مجموعه  23 651 627.43درهم حيث تم
توزيعها كما هو مبين أسفله:

عاشــت الوكالــة الحضريــة للصويــرة خــال ســنة  2016وضعيــة خاصــة تمثلــت فــي عــدم انعقــاد مجلســها اإلداري فــي
دورتــه الثامنــة ،ومــا ترتــب عنــه مــن تبعيــات أبرزهــا عــدم التأشــير علــى ميزانيــة المؤسســة لســنة  2016إال بتاريــخ الرابــع عشــر
مــن نونبــر لنفــس الســنة؛ وعليــه فلــم يتبقــى أمامهــا غيــر شــهر واحــد مــن الســنة الماليــة إلنجــاز مــا تــم االتفــاق عليــه فــي
مشــروع الميزانيــة الشــيء الــذي انعكــس ســلبا علــى إنجازاتهــا وهــو مــا ســيتضح جليــا مــن خــال المعطيــات اآلتيــة :

 .1.1المـداخيل
وضعية المداخيل برسم سنة 2016

المداخيل
الموضوع

اإلعتمادات المفتوحة

الرصيد لدى الخزينة
إلى غاية2015/12/31

7 060 577.43

إعانة التسيير
برسم سنة 2016

13 000 000.00

المساهمة
في برنامج اإلستثمار
برسم سنة 2016

2 000 000.00

الباقي للتحصيل

800 000.00

المداخيل الذاتية

791 050.00

المجموع العام

23 651 627.43

المصاريف

التسمية

مداخيل مرتقبة

مداخيل محصلة

نسبـة التحصيل السنوي%

 .1مجموع اإلعانات

15 000 000.00

13 000 000.00

% 86.67

إعانة التسيير برسم سنة 2016

13 000 000.00

13 000 000.00

%100

2 000 000.00

-

-

الموضوع

اإلعتمادات المفتوحة

نفقات التسيير

15 730 651.32

آليات و نفقات مختلفة

6 479 750.00

• مشتريات مستهلكة من
مواد ولوازم

381 000.00

مساهمة الدولة في برنامج
االستثمار برسم سنة 2016

• تكاليف خارجية أخرى

2 128 750.00

 .2مجموع المداخيل الذاتية

791 050.00

601 680.04

%76.06

• ضرائب ورسوم

3 970 000.00

مداخيل تسليم بطاقات
المعلومات

40 000.00

46 000.00

%115

نفقات المستخدمين

8 129 112.12

مداخيل الخدمات المؤدى عنها 600 000.00

515 392.79

%85.89

اعتمادات غير مبرمجة

00.00

مداخيل نسخ التصاميم

500.00

-

-

الباقي لألداء للتسيير

1 121 789.20

مداخيل اخرى

150 550.00

40 287.25

%26.76

نفقات االستثمار

7 920 976.11

 .3الباقي للتحصيل

800 000.00

-

-

أصول ثابتة معنوية

805 000.00

أصول ثابتة مادية

600 000.00

المجموع العام
()3+2+1

16 591 050.00

13 601 680.04

%81.98

اعتمادات غير مبرمجة

3 515 976.11

الباقي لألداء للتجهيز

3 000 000.00

المجموع العام

23 651 627.43

بلغت مداخيل الوكالة الحضرية للصويرة خالل سنة  2016ما قدره

13 601 680.04

درهم

بنسبة تحصيل مهمة وصلت إلى  ،%81.98حيث تمثل منها المداخيل الذاتية بمبلغ

601 680.04

درهم

وتنقسم إلى ثالثة أصناف كما يوضح ذلك الرسم البياني اآلتي :
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الوكالة الحضرية للصويرة

التقرير اإلداري والمالي
المداخيل الذاتية للمؤسسة برسم سنة 2016
11%

التسمية
12.45%

مداخيل عن الخدمات المؤدى عنها
مداخيل عن ورقة المعلومات
مداخيل أخرى

87.55%

أما بالنسبة لمداخيل الوكالة الحضرية للصويرة عن الخدمات المؤدى عنها والمحصلة برسم هذه السنة فيمكن تلخيصها
على الشكل اآلتي:
المبالغ المحصلة عن الخدمات المؤدى عنها
والمفوترة خالل سنة 2016

المبالغ المحصلة عن الخدمات المؤدى عنها
والمفوترة بالسنوات السابقة

 477 626.43درهم

 37 766.36درهم

المجموع

 515 392.79درهم

86 503.56

%23

79 993.54

%92

6 510.02

تكاليف خارجية
2 128 750.00
أخرى

1 446 696.36

%68

683 469.71

%47

763 226.65

ضرائب
ورسوم

3 970 000.00

3 836 814.00

%97

3 836 814.00

%100

-

تكاليف
المستخدمين

8 129 112.12

7 195 695.97

%89

6 991 673.54

%97

204 022.43

اعتمادات غير
مبرمجة

-

-

-

-

-

-

المجموع

14 608 862.12

12 565 709.89

%86

11 591 950.79

%92

الباقي لألداء
للتسيير

1 121 789.20

المجموع
العام

- 15 730 651.32

-

-

-

-

-

973 759.10
-

 12درهم

بالنسبة لإلعتمادات المرصودة لها أي بنسبة إنجاز  ،%86حيث تم أداء مبلغ

11 591 950.79

خالل سنة  2016تم تخصيص مبلغ

15 730 651.32

درهم

لنفقات التسيير أي ما يقدر ب  % 66.5من الميزانية العامة للوكالة الحضرية للصويرة ويشكل مبلغ وقدره

62

مشتريات
مستهلكة من 381 000.00
مواد ولوازم

565 709.89

أ .نفقات التسيير

الباقي لألداء للتسيير.

االعتمادات
المفتوحة برسم
سنة 2016

االلتزامات برسم
سنة 2016

نسبة
اإلنجاز
%

األداءات إلى
غاية 2016/12/31

نسبة
اإلنجاز
%

الباقي لألداء

بلغت قيمة إلتزامات نفقات التسيير ما قدره

 .2.1المصاريــــــــف

1 121 789.20

نفقات التسيير برسم سنة 2016

درهم

درهم

من مجموع اإللتزامات التي وصلت إلى .% 92

خالل هذه السنة تم تسديد ضرائب ورسوم بقيمة

836 814.00

منها 1 840 399.00

 3درهم

درهم خاص بالضريبة على القيمة المضافة أي بنسبة تقدر ب .%49
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التقرير اإلداري والمالي
ب .1.األصـــول الثــابتــة المعنوية
ب .نفقات التجهيز

نفقات التجهيز برسم سنة 2016
االعتمادات المفتوحة
برسم سنة 2016
التسمية

أصول ثابتة
معنوية

اعتمادات
اعتمادات األداء
االلتزامات لسنة
لسنة 2016
 2016وما بعدها

االلتزامات
برسم سنة
2016

نسبة
اإلنجاز
%

األداءات
إلى غاية
2016/12/31

نسبة
اإلنجاز
%

الباقي لألداء

77 778.00

%3

12 978.00

%17

64 800.00

2 445 000.00
805 000.00

1 640 000.00

أصول ثابتة
مادية

600 000.00

-

251 855.64

%42

2 160.00

%1

249 695.64

اعتمادات غير
مبرمجة

3 515 976.11

-

-

-

-

-

-

خصصت الوكالة الحضرية للصويرة برسم سنة  2016غـالف مالي يقــدر بـ  1 920 000.00درهــم ،لتمويل الدراسات
 :اآلتية
• إنجاز تصميم التهيئة لمركز جماعة تاهلوانت؛
• إنجاز تصميم النمو لمركز جماعة ايذا وعزا؛
• إنجاز تصميم التهيئة لمركز جماعة تاكوشت؛
• إنجاز تصميم التهيئة لمركز جماعة الزاويت؛
• إنجاز تصميم النمو لمركز جماعة سيدي امحمد اومرزوق؛
غير أن المؤسسة لم تتمكن من برمجة جلسة فتح األظرفة الخاصة بهذه الدراسات إال بعد التأشير على ميزانيتها لسنة
 ،2016علما ان هذه المسطرة لم تسفر على أي صفقة لوجود خلل بها ،وقد تعذر على الوكالة الحضرية للصويرة
إعادة برمجتها من جديد لتزمنها مع اختتام السنة المالية.

ب .2.األصـــول الثــابتــة المــاديـــة
بالنســبة إلــى األصــول الثابتــة الماديــة فــإن المبلــغ المرصــود لســنة  2016هــو  600 000.00درهــــم حيــث بلغــت
االلتزامــات مــا قــدره  251 855.64درهــــم أي بنســبة إنجــاز وصلــت إلــى  %42مــن اإلعتمــادات المفتوحــة ،هــذه
المصاريــف شــملت بالخصــوص معــدات مكتبيــة ومعلوماتيــة.

ج .الباقـي لألداء إلى غاية  31دجنبر 2015

6 560 976.11
329 633.64

المجموع
4 920 976.11

1 640 000.00

%5

%5

15 138.00

314 495.64

الباقي لألداء
للتجهيز

3 000 000.00

-

-

-

-

-

-

المجموع
العام

7 920 976.11

1 640 000.00

-

-

-

-

-

وصل حجــم ميـزانيــة التجهيــز بــرسم سنـة  2016ما مجمـوعـه  7 920 976.11درهــم ،حيث يمثل مبلغ وقدره
 3 000 000.00درهــم الباقي لآلداء للتجهيز.
بلغت قيمة التزامات نفقات التجهيــز ما قدره  329 633.64درهم بالنسبة لإلعتمادات المفتوحة أي بنسبة تقدر ب
 %5وتنقسم على الشكل اآلتي:
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حدد المبلغ الباقي أداؤه إلى غاية  31دجنبر  2015في  8 255 373.19درهــم ،حيث قدر المبلغ المرتقب أداؤه
خالل ســنة  2016بـ  4 121 789.20درهم ،وفي متم هذه الســنة تم تســديد مبلغ  2 561 153.58درهـــم ،أي
بنسبــة أداء تقدر ب  ،%62كما يلخص الجدول التـالي :

الباقي لألداء إلى غاية  31دجنبر 2015
التسمية

المبلغ اإلجمالي
الباقي لألداء متم
سنة 2015

المبلغ المرتقب أداؤه
خالل سنة 2016

األداءات 2016

النسبة

الباقي لألداء
التسيير

1 121 789.20

1 121 789.20

715 795.63

%64

الباقي لألداء
لالستثمار

7 133 583.99

3 000 000.00

1 845 357.95

%62

المجمـوع

4 121 789.20 8 255 373.19

2 561 153.58

%62
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التقرير اإلداري والمالي
 .3.1المحاسبة العامة
بغية ضبط حساباتها المالية في اآلجال المحددة ،ارتأت الوكالة الحضرية للصويرة تسليم المحاسبة العامة لسنة 2016
لمكتب متخصص في هذا المجال وذلك عن طريق سند طلب.

 2المــوارد البشــرية

خــال ســنة  2016تــم منــح الوكالــة الحضريــة للصويــرة ثــاث مناصــب ماليــة وعليــه قامــت الوكالــة الحضريــة متــم نفــس
الســنة ،بتوظيــف مهندســة معماريــة ،إطــار مالــي وتقنيــة فــي المحاســبة.
كمــا عــرف قانــون اإلطــار تحويــات فــي ثــاث مناصــب ماليــة لمســتخدمين اســتوفوا ســنوات الترقيــة فــي الســلم وذلــك
بعــد التأشــير عليــه.
وعليــه أصبــح عــدد العامليــن بالوكالــة الحضريــة للصويــرة مــع نهايــة ســنة  2016مــا مجموعـــه  44مـــوظفا ،أي بنســبة تأطيــر
تقــدر بـــ  ،% 65.91مـــوزعين حســب الفئــات علــى الشــكل التالــي :

 .2.1تنفيــذ قـانون اإلطار

الصنف

عدد المناصب
المالية في
2016/01/01

المدير

01

خارج إطار

01

خلق مناصب
مالية

تحويل مناصب مالية
)(+

)(-

المناصب
المشغلة
إلى غاية
2016/12/31

توزيع الموارد البشرية للوكالة الحضرية للصويرة حسب التنظيم الهيكلي للمؤسسة

2% 5%

01
+1

02

34%

34%

األطر

أعوان
الشرف

أعوان
التنفيذ

إطار عال

18

إطار

07

عون شرف
ممتاز

11

عون شرف

03

عون تنفيذ
ممتاز

00

المجمـوع
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41

02

+1

-1
-1

01
-1

20

مديرية التدبير الحضري و التقنين
مصلحة المعلوميات

13
02
0

03

قسم الشؤون اإلدارية و المالية
مديرية الدراسات و الطبوغرافية

06
+1

اإلدارة

-

25%

44
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قسم الشؤون اإلدارية والمالية

 .2.1التكوين المستمر
فــي إطــار اســتكمال مخططهــا لتكويــن المســتمر برســم الســنوات الماضيــة ،قامــت الوكالــة الحضريــة للصويــرة ببرمجــة
تكوينيــن مــن أصــل ســتة ويتمحــوران حــول :
 )1القانون الجديد للصفقات العمومية؛
 )2ماهي االستعدادات الواجب اتخاذها أثناء المراقبة المالية للمؤسسات والمقاوالت العمومية.
في حين تعذر على المؤسسة برمجة باقي التكوينات ألسباب لوجستيكية خارجة عن إرادتها.

0524785737
0524474038
www.auessaouira.ma
www.about.me/auess

لتحميل التقرير المالي
http://goo.gl/nwvVoS
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برنامج العمل المرتقب
توقعات الميزانية
برنامج العمل التوقعي
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الوكالة الحضرية للصويرة

برنامج العمل المرتقب
 .Iتوقعات الميزانية برسم سنة 2017

 .IIبرنامج العمل التوقعي برسم سنة 2017

 .1الميزانية المرتقبة برسم سنة 2017
عــرف يــوم الثالــث مــن ينايــر  2017عقــد 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  2016/09/21المتعلقــة بإعــداد مشــاريع ميزانيــات المؤسســات والشــركات العموميــة برســم
ســنة  ،2017حيــث تــم منــح المؤسســة غــاف مالــي لهــذه الســنة قــدر بـــ :

26 740 995.43

تصاميم التهيئة
تصميم تهيئة الزاويت
إعطاء اإلنطالقة ل ( )03تصاميم تهيئة

تصميم تهيئة تاكوشت

درهـم،

وقــد خصــص منــه مبلــغ  9 516 276.44درهـــم للتجهيــز ،حيــث مــن المرتقــب إعطــاء انطالقة  13دراســة منها الدراســات
التــي تعــذر علــى المؤسســة إتمامهــا خــال الســنة الماضيــة فــي حيــن أن الباقــي وقــدره  17 224 718.99درهـــم
ســيخصص للتســيير وفــي هــذا الصــدد ســيتم اإلعــان عــن طلبــات عــروض مفتوحــة خاصــة بـــ :
• افتحاص وتدقيق الحسابات لسنوات ()2018 - 2017 - 2016؛
• حراسة ومراقبة مقر الوكالة الحضرية للصويرة.

تتبع مسطرة المصادقة على تصميم تهيئة وحيد

تصميم تهيئة أيت داوود
تصميم تهيئة الصويرة؛
تصميم تهيئة تمنار
تصميم تهيئة كاب سيم
تصميم تهيئة مجي

 .2مشروع قانون اإلطار
وفيمــا يتعلــق بمشــروع قانــون اإلطــار برســم ســنة  ،2017فقــد عبــرت الوكالــة الحضريــة عــن احتياجهــا لخمــس مناصــب
ماليــة والمتمثلــة فــي مهنــدس معمــاري ومهنــدس طوبوغرافــي وتقنــي فــي المحاســبة وكاتبــة وســائق ،ويبقــي هــذا
المشــروع رهيــن المصادقــة عليــه مــن طــرف المصالــح المختصــة لمديريــة الميزانيــة بــوزارة اإلقتصــاد والماليــة.
كمــا أنــه فــي إطــار تطبيــق التعديــل  2007/01المتعلــق بحركيــة الموظفيــن ســتعرف المؤسســة مغــادرة  4مســتخدمين
إلــى وكاالت حضريــة أخــرى والتحــاق مســتخدم آخــر قــادم مــن الوكالــة الحضريــة لتمــارة.

تصميم تهيئة تاهلوانت

تصميم تهيئة مركز لحسينات
تصميم تهيئة تالمست
تتبع إنجاز  14تصميم تهيئة

تصميم تهيئة الحنشان
)تصميم تهيئة سيدي كاوكي (الشاطئ
تصميم تهيئة سيدي أحمد أومبارك
تصميم تهيئة بوزمور

 .3عملية جرد المعدات
وضعــت الوكالــة الحضريــة للصويــرة ضمــن مخطــط عملهــا لســنة  2017القيــام بعمليــة جــرد شــاملة للمعــدات المكتبيــة
والمعلوماتيــة وذلــك بإعــداد ملفــات معلوماتيــة خاصــة بالجــرد تســاعد علــى التصنيــف المحاســباتي لــكل هــذه المعــدات.

تصميم تهيئة أكليف
تصميم تهيئة إيدا وكازو
تصميم تهيئة تاركانت
تصميم تهيئة سيدي لعروسي
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برنامج العمل المرتقب
تصاميم النمو
تصميم النمو الدا اوعزا
تصميم النمو لسيدي إحمد اومرزوق
تصميم النمو سيدي بولعالم

إعطاء اإلنطالقة ل  06تصاميم نمو

تصميم النمو كشولة
تصميم النمو مواريد
تصميم النمو سيدي عيسى الركراكي
تصميم النمو لتكاط
تصميم النمو لبويهات

تتبع مسطرة المصادقة على  06تصاميم نمو

تصميم النمو ألمرامر
تصميم النمو ألوالد امرابط
تصميم النمو لمزيالت
تصميم النمو إليمي نتليت
تصميم النمو لسيدي غانم
تصميم النمو للكريمات

تتبع إنجاز  06تصاميم نمو

تصميم النمو لتمزكدة أو فتاس
تصميم النمو ألدغاس
تصميم النمو ألسايس
تصميم النمو أليت عيسى إححان

الدراسات الخاصة
إعطاء االنطالقة
إنهاء دراستين خاصتين
تسوية وضعية دراسة خاصة
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دراسة تقييم وقع وأثر االستثناء بإقليم الصويرة
دراسة هيكلة منطقة الغزوة
دراسة إعادة الهيكلة لدوار العرب

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

دراسة تأهيل المنطقة الصناعية لمدينة الصويرة
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خاتمة

بنظــرة استشــرافية للمســتقبل ،وضعــت الوكالــة الحضريــة للصويــرة برنامــج عمــل يــروم مواصلــة جهــود تنفيــذ برنامــج
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 وسياســة المدينــة وإعــادة الهيكلــة للمناطــق ناقصــة التجهيــز.
كمــا ســتعمل الوكالــة الحضريــة علــى ترســيخ سياســة القــرب والجــودة وإرســاء مبــادئ الحكامــة الجيــدة وتبســيط
المســاطر وتيســير ولــوج المواطنيــن للمعلومــة مــن قبيــل تقنيــة رمــوز االســتجابة الســريعة التــي كانــت الســباقة
لالعتمادهــا علــى الصعيــد الوطنــي.
وإذا كان البرنامــج التوقعــي برســم ســنة  2017واعــدا ،فــإن إنجــازه بالكامــل وتحقيــق األهــداف المتوخــاة منــه ســيبقى
رهينــا بالدعــم المــادي والمعنــوي الــذي تتلقــاه الوكالــة الحضريــة مــن وزارة الماليــة والــوزارة الوصيــة وكــذا مــن
الســلطات المحليــة والجماعــات الترابيــة.
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