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2017 تقرير الدورة الثامنة
للمجلس اإلداري

يمتــد مجــال تدخــل الوكالــة الحضريــة للصويــرة علــى مســاحة تقــدر ب 6335 كلــم مربــع، وهــو مجمــوع مســاحة 

النفــوذ الترابــي إلقليــم الصويــرة، ويضــم 57 جماعــة. وتمثــل نســبة التغطيــة بوثائــق التعميــر فــي إقليــم الصويــرة 

مــا معدلــه 100 % بالنســبة للوســط الحضــري و 90.3% بالنســبة للوســط القــروي، وهــو معطــى جعــل الوكالــة 

الحضريــة للصويــرة تعمــل علــى برمجــة مجموعــة مــن التصاميــم وصلــت إلــى مراحــل مختلفــة مــا بيــن الدراســة 

ــة الشــاملة لمجــال تدخلهــا فــي أفــق ســنة 2018 )باســتثناء المراكــز التــي ال  ــك بهــدف التغطي والمصادقــة وذل

يمكــن فتحهــا للتعمير(.ممــا يتطلــب تظافــر جهــود جميــع المتدخليــن وتســهيل مســاطر الدراســات والمصادقــة 

حتــى يتــم تيســير إنجــاز هــذه الوثائــق الازمــة للتطــور العمرانــي الســليم وكذا لتشــجيع االســتثمار المنتــج و الهادف.    

التخطيط الحضري
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مؤشرات دالة على تطور حصيلة الوكالة الحضرية

تصاميم تهيئة تمت 09
المصادقة عليها؛

تصاميم نمو في 04
طور المصادقة

04

03

07

01

07

06

09

01

تصاميم تهيئة تمت إحالتها 
على اللجنة التقنية المحلية؛

تصاميم نمو في مرحلة 
مداوالت المجلس والبحث 

العلني؛

تصاميم نمو في طور 
اإلنجاز؛

دراسة خاصة في طور 
اإلنجاز؛

تصاميم تهيئة في مرحلة 
اللجنة التقنية المحلية؛

تصاميم تهيئة في طور 
اإلنجاز؛

دراسات خاصة منجزة؛

 دراسة خاصة في طور فسخ 
الصفقة.

05

01

تصاميم نمو تمت 
المصادقة عليها؛

تصميم نمو في مرحلة البحث 
العلني )تم تدارسه في 

إطار اللجنة مابعد مداوالت 
المجلس الجماعي(؛

6263

13

صورة جوية 
منجزة

تصميما فوتوغرامتريا 
منجزا

تصميما طوبوغرافيا
منجزا

التخطيط الحضري
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2017 تقرير الدورة الثامنة
للمجلس اإلداري

حصيلة قسم الدراسات العقارية والطبوغرافية

التصاميم الفتوغرامترية المنجزة

تحليل لمعدالت التغطية
إنجازات باألرقام للوكالة الحضرية منذ إحداثها :

100 % هي نسبة الجماعات المغطاة بالصور الجوية.   

100 % هي نسبة الجماعات المغطاة بالتصاميم الفوتوغرامترية.

تعتبــر التصاميــم الفوتوغرامتريــة، مــن الركائــز األساســية إلعــداد وثائــق التعميــر، وفــي هــذا الصــدد 

قامــت الوكالــة الحضريــة للصويــرة بالتســلم النهائــي ل)14( تصميمــا فتوغرامتريــا فــي إطــار الصفقــة 

عــدد 2014/01، ويتعلــق األمــر بالمراكــز التاليــة:

الحنشان

أدغاس

أسايس

أزاويت

إدا أو عزا

المواريد

الكشولة

800هـ

300هـ

300هـ

300هـ

300هـ

300هـ

300هـ

300هـ

300هـ

300هـ

300هـ

300هـ

300هـ

400هـ

سيدي امحمد اومرزوق

تاهلوانت

تاكوشت

الحسينات

سيدي عيسى الركراكي

سيدي بولعالم

سيدي كاوكي - الشاطئ

4800 هكتار
 مجموع المساحة 

المشمولة بالتصاميم 
الفتوغرامترية المنجزة
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تمكنــت الوكالــة الحضريــة للصويــرة مــن إنجــاز 12 تصميمــا طبوغرافيــا فــي نســخ ورقيــة ورقميــة، ويتعلــق 

األمــر بالدواويــر التاليــة:

قــام قســم الدراســات العقاريــة والطبوغرافيــة منــذ بدايــة الســنة الجاريــة بتســليم مــا مجموعــه 

184مذكــرة معلومــات للعمــوم. كمــا عملــت علــى إنجــاز 44 مذكــرة معلومــات تفيــد التنطيــق الــذي 

ــح العموميــة الســتقبال  ــة التــي تبرمــج مــن طــرف المصال ــة العقاري ــر لألوعي تخصصــه وثائــق التعمي

ــي والمشــاريع ذات المنفعــة العامــة.   ــع الدين المؤسســات ذات الطاب

التصاميم الطبوغرافية المنجزة

مذكرة المعلومات

دوار لحمر
دوار المسيرة

دوار ايت جلول
دوار إبن عباد
دوار بئر إنزران
دوار لعظامنة

دوار البور
دوار الظهر

دوار إدا أو زمن
دوار اماريرن

دوار اوالد عباس 
دوار سوق القديم

 جماعة الكدادرة

جماعة تالمست

جماعة اكرض

جماعة زاوية بن حميدة

122.5 هكتار  
مجموع المساحة

 المشمولة بالتصاميم 
الطبوغرافية المنجزة
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2017 تقرير الدورة الثامنة
للمجلس اإلداري

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، 

ــث  ــي، حي ــر علــى مســتوى نفوذهــا التراب ــق التعمي ــع إنجــاز وثائ ــة خــال ســنة 2017 تتب ــة الحضري ــت الوكال واصل

وصــل عــدد الوثائــق فــي طــور الدراســة أو التســجيل إلــى 28وثيقــة منهــا 17 تصميمــا للتهيئــة و11تصميمــا للنمــو.

وضعية تقدم إنجاز وثائق التعمير

حصيلة قسم الدراسات
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المصادقة والنشر بالجريدة الرسمية:

hn  تصميم النمو لمركز تكاط
hn  تصميم النمو لمركز ابحيبح.

متابعة مسطرة المصادقة والنشر بالجريدة الرسمية:
hn  تصميم النمو لمركز امرامر؛

hn  تصميم النمو لمركز أوالد امرابط؛
hn  تصميم النمو لمركز ايمي نتليت؛

hn  تصميم النمو لمركز بويهات 
)جماعة تكاط(.

اإلحالة على مسطرة مداوالت المجلس والبحث العلني: 

hn  تصميم النمو لمركز المزيات 
)دوار لحرار(

مراحل تقدم وثائق التعمير

في طور اإلحالة على مسطرة مداوالت المجلس والبحث العلني:

hn تصميم النمو لمركز تمزكدة أو فتاس ؛
hn تصميم النمو لمركز سيدي غانم؛

hn تصميم النمو لمركزأيت عيسى إححان.

وثائق02

وثائق04

وثائق01

وثائق03 
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2017 تقرير الدورة الثامنة
للمجلس اإلداري

اإلحالة على اللجنة التقنية المحلية : 

hn تصميم تهيئة مركز مجي؛
hn تصميم تهيئة ايت داود؛

hn تصميم تهيئة سيدي لعروسي؛

hn تصميم تهيئة سيدي كاوكي الشاطئ.

hn تصميم تهيئة الصويرة؛

hn  تصميم تهيئة كاب سيم؛
hn  تصميم تهيئة مركز تاركانت؛

hn  تصميم تهيئة مركز سيدي أحمد أومبارك؛
hn  تصميم تهيئة مركز أكليف؛
hn  تصميم تهيئة مركز بوزمور؛

hn  تصميم تهيئة مركز إيدا وكازو.

hn تصميم تهيئة مركز تهلوانت
hn  تصميم تهيئة مركز الزاويت

hn  تصميم تهيئة مركز تاكوشت
hn  تصميم النمو لمركز إيداوعزا

hn  تصميم النمو لمركز سيدي امحمد اومرزوق
hn  تصميم النمو لمركزكشولة

hn  تصميم النمو لمركز سيدي عيسى الركراكي

في مرحلة اللجنة التقنية المحلية:

hn  تصميم تهيئة تالمست؛
hn  تصميم تهيئة الحنشان؛

hn  تصميم النمو لمركز الكريمات؛
hn  تصميم النمو لمركز اسايس.

في طور الدراسة )على سلم 2000/1(:

hn  تصميم تهيئة مركز لحسينات؛
hn  تصميم النمو لمركز ادغاس.

في طور الدراسة )على سلم5000/1 (:

في طور التسجيل :

وثائق04

وثائق07

وثائق04

وثائق02

وثائق07
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تواريخ هامة

صدور القرار العاملي الخاص 2015/09/21
بالموافقة على التصميم؛

النشر بالجريدة 2017/12/28
الرسمية

إرسال الملف إلى السيد 2016/03/23
الوالي قصد مباشرة
مسطرة المصادقة 

تواريخ هامة

2016/05/04
صدور القرار العاملي 

الخاص بالموافقة 
على التصميم؛

النشر بالجريدة 2017/12/28
الرسمية.

إرسال الملف إلى 2016/05/16
السيد الوالي قصد 

مباشرة مسطرة 
المصادقة 

تصاميم تمت المصادقة عليها برسم سنة 2017

hn تصميم النمو لمركز تكاط

hn تصميم النمو لمركز ابحيبح
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للمجلس اإلداري

تواريخ هامة

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

2015/08/27
إرسال الملف إلى السيد الوالي 

قصد مباشرة مسطرة المصادقة.

صدور القرار العاملي الخاص 2015/08/11
بالموافقة على التصميم؛

تواريخ هامة

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

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

صدور القرار العاملي الخاص 2015/09/21
بالموافقة على التصميم؛

تصاميم في طور المصادقة

hn  تصميم النمو لمركز ايمي انتليت:
مرحلة التقدم :

في انتظار النشر بالجريدة الرسمية

hn  تصميم النمو لمركز امرامر
مرحلة التقدم :

في انتظار النشر بالجريدة الرسمية
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تواريخ هامة

تواريخ هامة

2015/12/31

2016/03/15

إرسال الملف لمصالح 
العمالة الستصدار 

القرار العاملي؛

إرسال الملف لمصالح العمالة 
الستصدار القرار العاملي؛

2016/03/02

2016/05/16

إرسال الملف إلى السيد 
الوالي قصد مباشرة 

مسطرة المصادقة.

إرسال الملف إلى السيد 
الوالي قصد مباشرة 

مسطرة المصادقة.

2016/02/05

2016/05/04

صدور القرار العاملي 
الخاص بالموافقة 

على التصميم؛

صدور القرار العاملي الخاص 
بالموافقة على التصميم؛

hn  تصميم النمو لمركز اوالد مرابط
مرحلة التقدم :

في انتظار النشر بالجريدة الرسمية

hn  تصميم النمو لمركز بويهات )جماعة تكاط(:

مرحلة التقدم :
في انتظار النشر بالجريدة الرسمية
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المســطرة  إلتمــام  العمالــة  مصالــح  مواكبــة    hn
بــادرت  حيــث  التعميــر:  بوثائــق  الخاصــة  القانونيــة 
مصالــح الوكالــة الحضريــة إلــى تأطيــر المصالــح التقنيــة 
ــات  ــام بالتعدي ــى القي ــة إضافــة إل للجماعــات المعني
التقنيــة الخاصــة ببعــض التصاميــم قبــل إحالتهــا علــى 

المجالــس لمباشــرة مســطرة البحــث العلنــي؛ 

hn  تســوية وضعيــة جــزء مــن التجزئــة الخاضعــة لنظام 
اإلصــاح الزراعــي بهــدف فتحهــا للتعميــر: تــم توجيــه 
مجموعــة مــن اإلرســاليات للجهــات المعنيــة ولمديريــة 
أجــل  مــن  اجتماعــات  عــدة  عقــد  وكــذا  التعميــر 
التدخــل لــدى المصالــح المركزيــة إليجــاد حــل ناجــع 
إلتمــام الدراســة الخاصــة بتصميــم نمــو ســيدي غانــم، 

إال أنــه تعــذر إيجــاد حــل لهــذه الوضعيــة؛ 

hn  تحديــد المناطــق المهــددة بالفيضانــات: بالتنســيق 
لتانســيفت  المائــي  الحــوض  وكالتــي  مصالــح  مــع 
ولســوس ماســة، تــم إعطــاء االنطاقــة للدراســات 
بالفيضانــات  المهــددة  المناطــق  بتحديــد  الخاصــة 
للمراكــز موضــوع وثائــق التعميــر فــي طــور اإلعــداد؛

المجهــودات  رغــم  الغابويــة:  المجــاالت  تحديــد    hn
الحضريــة  الوكالــة  مصالــح  طــرف  مــن  المبذولــة 
فــي هــذا الصــدد مــن خــال عقــد مجموعــة مــن 

جهود الوكالة الحضرية في مواجهة إكراهات إنجاز وثائق التعمير

والمركــزي  المحلــي  المســتوى  علــى  االجتماعــات 
وكــذا ربــط االتصــال مــع المصالــح المعنيــة، إال أنــه 
التــزال الدراســة الخاصــة بتصميم نمــو تمزكدااوفتاس 

متوقفــة؛

البحــث  المحليــة فــي مرحلــة  الجماعــات  تأطيــر    hn

ــر عقــد اجتماعــات  العلنــي ومــداوالت المجلــس: عب
مــع  المســطرة  هــذه  تطبيــق  ومواكبــة  تحسيســية 

المعنيــة؛ الجماعــات 

الصبغــة  ذات  المناطــق  بعــض  إدمــاج  مشــكل    hn
وثائــق  فــي  الســقوية...(  )المجــاالت  الخاصــة 
لــدى  الضروريــة  اإلمكانيــات  توفــر  التعمير:عــدم 
المصالــح الخارجيــة المعنيــة لتحديــد هــذه المجــاالت 
بوثائــق  إدماجهــا  يتســنى  حتــى  الازمــة  بالدقــة 

؛ لتعميــر ا

hn  عــدم احتــرام مكاتــب الدراســات اللتزاماتهــم إزاء 
بعــض  إنجــاز  وتيــرة  تســريع  تــم  الحضريــة:  الوكالــة 
مصالــح  طــرف  مــن  انجازهــا  باســتكمال  الدراســات 
مواردهــا  محدوديــة  مــن  بالرغــم  الحضريــة  الوكالــة 

البشــرية.

الدراسات الخاصة

دراسات منجزة 
دراسة إعادة هيكلة دوار العرب

دراسة هيكلة منطقة الغزوة:
الدراسة في المرحلة الثالثة )األخيرة(

دراسة تأهيل المنطقة الصناعية لمدينة الصويرة:
الدراسة متوقفة في المرحلة األخيرة "التهيئة المعتمدة على سلم 500/1."

دراسات في طور اإلنجاز

دراسات متوقفة 
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1 - دراسات منجزة  

دراسة إعادة هيكلة دوار العرب:

ــر اإلطــار  الهــدف الرئيســي مــن الدراســة: توفي

القانونــي لضبط التوســع العمرانــي بالتجمعات 

بالبنــاء  الترخيــص  تدبيــر  الهشــة عبــر  الســكنية 

ــاء العشــوائي  والتجــزئ ومعالجــة إشــكالية البن

والغيــر المهيــكل، إضافــة إلــى توفيــر التجهيــزات 

الضروريــة بالمنطقــة المعنيــة.

المرحلة الحالية : 

بتاريــخ  التصميــم  علــى  المصادقــة  تمــت 

2017/07/18 فــي انتظــار التأشــير عليــه مــن 

الرئيســيين:  الشــريكين  طــرف 

الصويــرة  وجماعــة  الصويــرة  إقليــم  عمالــة 

التهيئــة  بتصميــم  الوثيقــة  إدمــاج  وبالتالــي 

الصويــرة.  لمدينــة  الشــمولي 

دوار العرب



24

2017 تقرير الدورة الثامنة
للمجلس اإلداري

2- دراسات في طور اإلنجاز

دراسة هيكلة منطقة الغزوة:

الدراســة:  مــن  الرئيســي  الهــدف 

هيكلــة المنطقــة عبــر اتخــاذ التدابيــر 

بتقويــم  والكفيلــة  الضروريــة 

االختــاالت التــي تحــول دون تفعيــل 

مدينــة  تهيئــة  تصميــم  مقتضيــات 

الغــزوة(. )قطــاع  الصويــرة 

المرحلة الحالية )الثالثة واألخيرة(:

النهائيــة  الصيغــة  اعــداد  تــم  لقــد 

لتصميــم هيكلــة منطقــة الغــزوة بنــاء 

علــى توصيــات االجتمــاع التنســيقي 

المنعقــد بمقــر عمالــة إقليــم الصويــرة 

بتاريــخ 20 أبريــل 2017 برئاســة الســيد 

المصالــح  مختلــف  وبحضــور  العامــل 

المعنيــة. الخارجيــة 

مصالــح  أن  الــى  اإلشــارة  وتجــدر 

بموافــاة  قامــت  الحضريــة  الوكالــة 

قصــد  بالتصميــم  الشــركاء  مختلــف 

إعــداد  ومباشــرة  عليــه  المصادقــة 

أجــرأة  أجــل  مــن  الشــراكة  اتفاقيــة 

نتائــج الدراســة خصوصــا فيمــا يتعلــق 

بالبنيــة التحتيــة ممــا ســيكون لــه وقــع 

وأثــر إيجابــي علــى تفعيــل مقتضيــات 

لمدينــة  الشــمولي  التهيئــة  تصميــم 

الغــزوة. قطــاع  وتحديــدا  الصويــرة 

دوار الغزوة
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3- دراسات متوقفة

دراسة تأهيل الحي الصناعي لمدينة الصويرة

عرفــت دراســة تأهيــل المنطقــة الصناعيــة لمدينــة الصويــرة فــي مرحلتهــا األخيــرة )تصميــم التهيئــة المقتــرح علــى 
ســلم 500/1( توقفــا منــذ ســنة 2011 وذلــك نظــرا لعــدم اتضــاح الرؤيــة المســتقبلية بخصــوص مــآل األنشــطة 

المتمركــزة بالحــي الصناعــي الحالــي، حيــث تــم اقتــراح خياريــن  متمثليــن فــي :
ــراح ووجــه بالرفــض مــن طــرف  1-   إعــادة توطيــن األنشــطة المذكــورة بــدوار العــرب،إال أن هــذا االقت  
المنــدوب الســامي للميــاه والغابــات ومحاربــة التصحــر مبــررا قــراره بكــون هــذه المنطقــة تزخــر بأنــواع نباتيــة 

متوطنــة.
2-  فتــح منطقــة جديــدة للتعميــر بالغــزوة والتــي ستشــمل منطقــة صناعيــة جديــدة ومرافــق كبــرى   
ومنطقــة ســكنية..... حيــث عملــت الوكالــة الحضريــة بمعيــة مصالــح عمالــة إقليــم الصويــرة علــى إنجــاز دراســة 
أوليــة بهــدف تدعيــم الملــف المقــدم للمندوبيــة الســامية للميــاه والغابــات والــذي لــم يحظــى بالموافقــة. 
ــرة إلــى  ــة للصوي ــة الحضري ــادرت الوكال ــر هــذا الملــف فقــد ب ــم يتــم الحســم إلــى حــد اآلن فــي مصي ــه ل بمــا أن
مباشــرة مســطرة إلغــاء الصفقــة الخاصــة بدراســة تأهيــل المنطقــة الصناعيــة لمدينــة الصويــرة نظــرا لتقــادم 
المعطيــات المدلــى بهــا مــن طــرف مكتــب الدراســات المكلــف ممــا ســينعكس ســلبا علــى توجهــات ونتائــج 

الدراســة فــي حالــة اســتئنافها.

تجســيدا لتوجيهــات الــوزارة الوصيــة الراميــة إلــى تحســين الجــودة العمرانيــة عبــر االرتقــاء بالتدبيــر الحضــري وتنظيــم 
األنســجة العمرانيــة لألحيــاء والدواويــر الناقصــة التجهيــز التــي تســتوجب مخططات إلعادةالهيكلــة، عملت الوكالة 

الحضريــة علــى ابــرام مجموعــة مــن االتفاقيــات مــع ثاثــة مجالــس جماعيــة، والتــي تســعى مــن خالهــا إلى: 
hn  إيجاد آليات عملية من خال المساهمة في تحقيق مرونة أكثر لمعالجة الملفات المتعلقة بالتدبير الحضري؛
hn محاولة تسوية الوضعية العقارية والعمرانية لهذه األحياء بهدف التحكم في حركية العمران وتوجيهه؛

hn إيجاد آلية إلنجاز وإحداث التجهيزات األساسية )طرقات...(.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الوكالــة الحضريــة قامــت بإنجــاز التصاميــم الطبوغرافيــة الخاصــة بالدواويــر المعنيــة بهــذه 
االتفاقيــات كمــا ستشــرف علــى التتبــع التقنــي لمراحــل إنجــاز دراســات إعــادة الهيكلــة.

خــال هــذه الســنة قامــت مصالــح الوكالــة الحضريــة بالتنســيق مــع مجموعــة مــن الجماعــات مــن أجــل تحديــد 
ــز ويتعلــق األمــر بــكل مــن  ــر الناقصــة التجهي ــاء والدواوي المناطــق التــي ستشــملها دراســات إعــادة هيكلــة األحي
جماعــات أيــت داود، أوناغــة، ســيدي إســحاق وزاويــة بــن احميــدة و التــي ستشــكل موضــوع اتفاقيــات جديــدة.

إعادة هيكلة األحياء الناقصة التجهيز:
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برســم ســنة 2017، واصلــت الوكالــة الحضريــة تتبــع مجموعــة مــن وثائــق التعميــر التــي أعطيــت انطاقتهــا مــن 
طــرف عمالــة إقليــم الصويــرة، وذلــك مــن خــال تدارســها وإبــداء الماحظــات 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(. 

تدخات موازية                                                                                    

تقييم برنامج عمل الوكالة الحضرية برسم سنة 2017
)التخطيط الحضري(:

)*(طلب عروض غير مثمر نظرا لعدم استيفاء مكاتب الدراسات للشروط المنصوص عليها قانونا.
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التخطيط الحضري

0524474037

0524474038

https//:auessaouira.ma

لتحميل تقرير التخطيط الحضري


