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2017 تقرير الدورة الثامنة
للمجلس اإلداري

1-1 الميزانية المرتقبة برسم سنة 2018

عــرف يــوم 25دجنبــر2017 عقــد جلســة مناقشــة مشــروع ميزانيــة الوكالــة الحضريــة للصويــرة 
برســم ســنة 2018، والتــي تــم وضعهــا فــي إطــار يحتــرم تعليمــات الســيد رئيــس الحكومــة وكــذا 
مقتضيــات دوريــة الســيد وزيــر اإلقتصــاد والماليــة عــدد DEPP/17/D2674 بتاريــخ 2017/09/14 
المتعلقــة بإعــداد مشــاريع ميزانيــات المؤسســات والمقــاوالت العموميــة برســم ســنة 2018، 
ــغ قــدره                               ــة لهــذه الســنة تقــدر ب 141.06 215 24  درهــم منهــا مبل حيــث أن توقعــات الميزاني
554.54 882 6  درهــم للتجهيــز، خصــص منــه 000.00 647 3 إلنجــاز الدراســات فــي حيــن أن 

الباقــي وقــدره  586.52 332 17   درهــم ســيخصص للتســيير.
أمــا فيمــا يخــص الدراســات الخاصــة بجماعــة تمنــار فســيتم تمويلهــا مــن طــرف هــذه الجماعــة فــي 
حيــن ســتتكفل الوكالــة الحضريــة للصويــرة بمســطرة اإلعــان عــن طلبــات العــروض وكــذا تتبعهــا 

التقني.

عملية جرد المعدات  

التكوين المستمر  

قامــت الوكالــة الحضريــة للصويــرة متــم ســنة 2017 بإعــداد كافــة البيانــات الازمــة للقيــام بعمليــة 
غايــة  إلــى  بالمؤسســة  اللوجيســتيكية  و  المعلوماتيــة  المكتبيــة،  للمعــدات  الشــاملة  الجــرد 

2017/12/31 حيــث مــن المرتقــب المباشــرة بعمليــة الجــرد بتاريــخ 24 ينايــر 2018.

بعــد أن تمــت الوكالــة الحضريــة للصويــرة التكوينــات المســتمرة لســنوات 2013-2014-2015 ســيتم 
برســم ســنة 2018 تســطير برنامج تكويني جديد على مدى 3 ســنوات لفائدة أطر ومســتخدمي 
المؤسســة وذلــك بهــدف برمجــة مواضيــع تســتجيب لحاجياتهــم التكوينيــة وترمــي دعــم قدراتهــم 

المهنيــة بمــا يتوافــق وانتظــارات الفرقــاء وكــذا األهداف االســتراتيجية للــوزارة الوصية.

1- التوقعات اإلدارية والمالية

برنامج العمل المرتقب برسم الفترة 
الممتدة مابين 2018 - 2021



الوكالة الحضرية للصويرة

63

1-2 الميزانية المرتقبة برسم سنوات 2021-2020-2019

• ميزانية التجهيز

• ميزانية التسيير

اإلعتمادات المفتوحة

اإلعتمادات المفتوحة

I

II

III

IV

I

II

مشتريات مستهلكة من 

مواد ولوازم

تكاليف خارجية أخرى

ضرائب ورسوم

نفقات المستخدمين

المجموع

أصول ثابتة معنوية

أصول ثابتة مادية

المجموع

338 000,00

2 130 910,00

3 935 000,00

10 750 202,04

17 154 112,04

5 577 000,00

805 200,00

6 382 200,00

361 000,00

2 140 580,00

3 935 000,00

11 660 330,77

18 096 910,77

6 647 000,00

885 720,00

7 532 720,00

384 000,00

2 150 250,00

3 935 000,00

12 570 459,50

19 039 709,50

7 717 000,00

974 292,00

8 691 292,00

الفصل

الفصل

الموضوع

الموضوع

2019

2019

2020

2020

2021

2021
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2017 تقرير الدورة الثامنة
للمجلس اإلداري

2– التخطيط الحضري

إعطاء االنطالقة ل )01( تصميم تهيئة
تتبع مسطرة المصادقة على)03( تصاميم تهيئة 

تتبع إنجاز )14( تصميم تهيئة 

إعطاء اإلنطالقة ل )02( تصاميم نمو 

تتبع مسطرة المصادقة على )06( تصاميم نمو

تتبع إنجاز )09( تصاميم نمو

برنامج العمل لسنة 2018

تصاميم التهيئة

الصور الجوية

تصاميم النمو

دراسة تصحيحية لنسخة اللجنة التقنية المحلية لتصميم تهيئة تمنار
تصميم تهيئة أيت داوود
تصميم تهيئة كاب سيم

تصميم تهيئة سيدي لعروسي
تصميم تهيئة الصويرة

تصميم تهيئة مجي
تصميم تهيئةلحسينات
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 الزاويت

تصميم تهيئة تهلوانت
تصميم تهيئةتاكوشت

جماعة الصويرة )10.000 هكتار(

جماعة تمنار )700 هكتار(

التصاميم الفتوغراميترية
جماعة الصويرة )10.000 هكتار(

جماعة تمنار )700 هكتار(

تصميم النمو سيدي بولعالم
تصميم النمومواريد

تصميم النمو لبويهات
تصميم النمو ألمرامر

تصميم النمو ألوالد امرابط
تصميم النمو لمزيالت

تصميم النمو إليمي نتليت
تصميم النمو أليت عيسى إححان

تصميم النمو لسيدي غانم
تصميم النمو للكريمات

تصميم النمو لتمزكدة أو فتاس
تصميم النمو ألدغاس
تصميم النمو ألسايس
تصميم النمو الدا اوعزا

تصميم النمو لسيدي إحمداومرزوق
تصميم النمو كشولة

تصميم النمو سيدي عيسى الركراكي
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إعطاء اإلنطالقة ل )01( تصميم تهيئة

إعطاء االنطالقة ل )04( دراسات خاصة

إعطاء االنطالقة ل )01( دراسة خاصة

إعطاء االنطالقة ل )01( دراسة خاصة

إعطاء االنطالقة ل )03( دراسات

برنامج العمل لسنة 2019

الصور الجوية

تصاميم التهيئة

الدراسات الخاصة

برنامج العمل لسنة 2020 
التصاميم الطبوغرافية 

التصاميم الطبوغرافية 
برنامج العمل لسنة 2021 

الدراسات الخاصة

سيدي كاوكي )دوار افران( – 700 هكتار

التصاميم الفتوغراميترية
سيدي كاوكي )دوار افران( – 700 هكتار

التصاميم الطبوغرافية 
مركز ايت داوود )الدواوير واألحياء الناقصة التجهيز(
مركز الحنشان )الدواوير واألحياء الناقصة التجهيز(

مركز تمنار )الدواوير واألحياء الناقصة التجهيز( 

مركز اوناغة )الدواوير واألحياء الناقصة التجهيز(

مركز سيدي إسحاق )الدواوير واألحياء الناقصة التجهيز(

مركز تافتاشت )الدواوير واألحياء الناقصة التجهيز(

مركز تكاط )الدواوير واألحياء الناقصة التجهيز(

مركز اقرمود )الدواوير واألحياء الناقصة التجهيز(

مركز سميمو )الدواوير واألحياء الناقصة التجهيز(

تحيين تصميم تهيئة سيدي كاوكي )إفرن(

دراسة إعادة تأهيل مركز الحنشان 

دراسة إعادة تأهيل مركز أيت داود

تصميم التنقل الحضري لمدينة الصويرة

دراسة تهيئة المساحات واألحزمة الخضراء واألوساط البيئية

دراسة إعادة تأهيل مركز تالمست

دراسة إحصاء األنسجة التاريخية بإقليم الصويرة

تصميم التهيئة القطاعي للمنطقة الجديدة المفتوحة للتعمير 
بالغزوة

تصميم التهيئة واإلنقاذ للمدينة العتيقة  
ميثاق الهندسة المعمارية لساحل إقليم الصويرة



66

2017 تقرير الدورة الثامنة
للمجلس اإلداري

البرنامج التوقعي برسم سنة 2018:

البرنامج التوقعي الثاثي )2021-2019(:

n أجرأة نظام الخدمة اإللكترونية للشكايات؛  

n تطوير نظام معلوماتي جغرافي )SIG( ؛  

n إحداث قاعدة المعلومات الجغرافية الخاصة بمجال التخطيط الحضري؛  

n تفعيل خطة وقائية فيما يتعلق بمنع المخاطر، صيانة وإصاح المعدات المعلوماتية؛  

ســتنخرط الوكالــة الحضريــة بشــكل فعــال فــي البرنامــج الحكومــي الرامــي إلــى رقمنــة 
إلــى اإلدارة اإللكترونيــة، وذلــك عبــر: خدماتهــا اإلداريــة والتحــول 

n توفيــر األداء اإللكترونــي عــن التكاليــف الخاصــة بالخدمــات المقدمــة مــن طــرف   

الحضريــة؛ الوكالــة 
n إنشاء نظام معلوماتي للتدبير الحضري)SIGU(؛  

n تطويــر تطبيــق محمــول Android  و IOS يمكــن المواطنيــن مــن تتبــع ملفاتهــم   

التنقــل؛ عنــاء  دون 
n تمكيــن المواطنيــن مــن االطــاع علــى وثائــق التعميرعبــر البوابــة الجغرافية للوكالة   

)Géoportail(؛ الحضريــة 

3- األنظمة المعلومياتية و التواصل:
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h

0524785885

0524474038

https://auessaouira.ma

لتحميل التقرير الخاص بالبرنامج التوقعي 2021-2018

برنامج العمل التوقعي 2021-2018


