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تقديم
تنعقــد أشــغال الــدورة الثامنــة للمجلــس االداري
للوكالــة الحضريــة للصويــرة ،فــي ســياق متميــز
تطبعــه التوجهــات الحكوميــة الراميــة إلــى
تفعيــل مقتضيــات الدســتور الجديــد ،ال ســيما
تلــك المرتبطــة بمجــال إعــداد التــراب والتعميــر
واإلســكان وسياســة المدينــة ،خاصــة مفهــوم
الحكامــة التعميريــة القائمــة علــى اإلجمــاع
والتوافــق علــى ق ـرارات معينــة ،كمقاربــة فعالــة
لتأســيس تعميــر تشــاركي كخيــار اســتراتيجي
للعمــل الــذي يعــد أحــد أبــرز مضاميــن الوثيقــة
الدســتورية ،وكــذا تفعيــل سياســة القــرب مــع
المواطنيــن ومختلــف الفرقــاء اعتبــارا للــدور
الــذي تضطلــع بــه الــوكاالت الحضريــة كهيئــات
مرافقــة للجماعــات الترابيــة فــي مجــال التعميــر،
وقــد اعتمــدت الوكالــة الحضريــة للصويــرة خــال
ســنة  2017فــي أداء مهامهــا ،علــى برنامــج
عمــل الــوزارة الوصيــة علــى القطــاع الرامــي إلــى
المســاهمة الفعليــة فــي الرفــع مــن مســتوى
األداء ،الــذي يرتكــز علــى مجموعــة من األهداف
المتكاملــة ،تتــوزع بيــن تطويــر مناهــج التخطيــط
الحضــري ،وتدبيــر المجــال بنــاءا علــى مقاربــة
ترابيــة جديــدة تأخــذ بعيــن االعتبــار خصوصيــات
نفوذهــا الترابــي .
فمنــذ إحداثهــا ســنة  2007اســتطاعت الوكالــة
الحضريــة للصويــرة أن تفــرض نفســها فــي
المشــهد اإلداري والمؤسســاتي كشــريك متميــز
مــع جميــع المتدخليــن فــي ميــدان التعميــر
وإعــداد التــراب ،حيــث راكمــت مجموعــة مــن
التجــارب الهامــة والمتميــزة كمــا عملــت علــى
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تعبئــة كل الوســائل المتاحــة لتقديــم خدمــات
عمومية قائمة على تبســيط المســاطر ومتســمة
بالجــودة ،الفعاليــة والنجاعــة فعلــى ســبيل المثــال ال
الحصــر نذكــر مــا يلــي:

•

إبـرام ســنة  2012أزيــد مــن  16اتفاقيــة للتدبيــر
الحضــري ،اســتهدفت تبســيط المســاطر وإضفــاء
المرونــة أثنــاء دراســة مختلــف المشــاريع بالعديــد
مــن الجماعــات والعمــل علــى إدمــاج مــا تــم
التوافــق بشــأنه ضمــن وثائــق التعميــر الجــاري
إنجازهــا؛

•

ابتــكار ســنة  2012محضــر توافقــي تحــت
إشــراف الســيد عامــل اإلقليــم بيــن الفاعليــن
المحلييــن ،لتأطيــر عمليــة منــح االســتثناء فــي
البنــاء بالعالــم القــروي حيــث كان لهــذا اإلجــراء،
وقــع إيجابــي وملمــوس علــى الســاكنة القرويــة
وعلــى عــدد الملفــات المدروســة والحائــزة علــى
الموافقــة مــن طــرف اللجنــة المختلطــة؛

•

المعالجــة النهائيــة لمشــكل التجــاوزات
بالتصاميــم الطبوغرافيــة (الفتوغراميتريــة) لوثائــق
التعميــر المنجــزة قبــل إحــداث الوكالــة ،وفــي هــذا
اإلطــار قامــت الوكالــة الحضريــة الصويــرة بطلــب
خبــرة مــع إعــادة إنجــاز تلــك التصاميــم وتزويــد
مكاتــب الدراســات المعنيــة بهــا خــال متــم ســنة
2012؛

•

إيالء عناية خاصة على امتداد الســنة لملفات
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وطلبــات مغاربــة الخــارج بحيــث يتــم خلــق صيــف
كل ســنة خليــة تتولــى اســتقبالهم و اإلنصــات
لهــم وحــل مشــاكلهم ؛

•

إعطــاء أهميــة كبــرى للمــوروث المعمــاري
باإلقليــم والعمــل مــع كافــة الفرقــاء علــى
تثمينــه علــى اعتبــار أنــه ت ـراث إنســاني عالمــي
مصنــف مــن طــرف منظمــة اليونيســكو؛
التوقيــع ســنة  2015علــى عــدة اتفاقيــات
لإلنجــاز دراســات إلعــادة هيكلــة عــدة دواويــر
بالعالــم القــروي؛

•
•

إحــداث خليــة خاصــة الســتقبال المشــاريع
االســتثمارية أنيطــت بهــا مهمــة اســتقبال
المســتثمرين والقيــام بالتأطيــر القانونــي
والتقنــي لمختلــف الطلبــات المقدمــة؛

•

اعتمــاد المــادة  19مــن القانــون  90/12فــي
تصاميــم التهيئــة المصــادق عليهــا فــي الســنوات
األخيــرة مــن أجــل تطبيــق مرونــة أكبــر خــال
دراســة المشــاريع؛

•

دراســة وثيقــة التعميــر وطيلــة فتــرة اإلعــان عــن
المنفعــة العامــة.
وفــي إطــار االرتقــاء بالخدمــة العامــة ،عملــت
الوكالــة علــى:

•

تيســير التواصــل مــع اإلدارة حيــث أن  %80مــن
االســتقباالت للمواطنيــن والمســتثمرين خــال
الفتــرة  2016 ،2015و ،2017تمــت دون موعــد
مســبق ،وكل االســتقباالت تــم تدويــن معلوماتهــا
بســجالت خاصــة مــع تتبــع مآلهــا؛
فــي ختــام هــذا التقديــم أود أن أؤكــد أن الوكالــة
الحضريــة للصويــرة ستســتمر فــي أداء المهــام
المنوطــة بهــا علــى أكمــل وجــه وفــق التعليمــات
الملكيــة الســديدة لصاحــب الجاللــة نصــره اللــه
وأيــده واألهــداف المســطرة فــي البرنامــج
الحكومــي وأولويــات الــوزارة الوصيــة التــي تصــب
جميعهــا فــي االرتقــاء بــأدوار الــوكاالت الحضريــة
،كمــا ستتمســك بإعمــال مســطرة المرونــة واليســر
ونهــج سياســة جديــدة مبنيــة علــى التصالــح،
االنفتاح ،التوافق والتشــاور مع شــركائها كمنطلق
جديــد إلرســاء مقاربــة متجــددة للتنميــة الترابيــة،
وطبعــا لبلــوغ هــذا المبتغــى الــذي ال محيــد عنــه
يتوجــب تعبئــة المــوارد البشــرية الضروريــة وتأهيلهــا
حتــى تكــون فــي مســتوى التطلعــات ،إضافــة
إلــى مواصلــة األوراش المفتوحــة والمتعلقــة
بتحديــث وعصرنــة اإلدارة وتنميــة المــوارد الذاتيــة.

تقديــم مقتــرح ،فــي إطار اللقاءات التواصلية
المنظمــة مــع المصالــح الخارجيــة ورجــال الســلطة
المحليــة تحــت إشــراف الســيد عامــل إقليــم
الصويــرة ،لتحســين مســتوى إنجــاز وثائــق التعميــر
يضــم إجــراءات عمليــة قابلــة للتفعيــل محليــا
سعيد لقمان
تقــوم علــى تحســيس ومواكبــة المنتخبيــن			
مدير الوكالة الحضرية للصويرة
		
المحلييــن والمصالــح الخارجيــة فــي مراحــل
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المرجعيــات الدســتورية والقانونيــة المؤطرة ألشــغال
الــدورة الثامنــة للمجلــس اإلداري للوكالــة الحضريــة
للصويــرة
المرجعية الدستورية:
 الفصل  :154يتم تنظيم المرافق العمومية على أســاس المســاواة بين المواطنات والمواطنين
فــي الولــوج إليهــا واإلنصــاف فــي تغطية التراب الوطني ،واالســتمرار في أداء الخدمات.
تخضــع المرافــق العموميــة لمعاييــر الجــودة والشــفافية والمحاســبة والمســؤولية ،وتخضــع فــي
تســييرها للمبــادئ والقيــم الديمقراطيــة التــي أقرهــا الدســتور.

 الفصــل  :155يمــارس أعــوان المرافــق العموميــة وظائفهــم وفقــا لمبــادئ احتــرام القانــون
والحيــاد والشــفافية والنزاهــة والمصلحــة العامــة.

 الفصــل  :156تتلقــى المرافــق العموميــة مالحظــات مرتفقيهــا ،واقتراحاتهــم وتظلماتهــم،
وتؤمــن تتبعهــا.
تقــدم المرافــق العموميــة الحســاب عــن تدبيرهــا لألمــوال العموميــة ،طبقــا للقوانيــن الجــاري بهــا
العمــل ،وتخضــع فــي هــذا الشــأن للمراقبــة والتقييــم.

 الفصــل :157يحــدد ميثــاق للمرافــق العموميــة قواعــد الحكامــة الجيــدة المتعلقــة بتســيير اإلدارات
العموميــة والجهــات والجماعــات الترابيــة واألجهــزة العموميــة.
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المرجعية القانونية:
الظهيــر الشــريف رقــم  1-93-51الصــادر بتاريــخ  10شــتنبر  1993المعتبــر بمثابــة قانــون
يتعلــق بإحــداث الــوكاالت الحضريــة.
 المــادة  :5يتألــف مجلــس إدارة الوكالــة باإلضافــة إلــى ممثلــي الدولــة المحــددة
قائمتهــم بمرســوم مــن :
 رئيس أو رؤساء مجالس العماالت واألقاليم؛
 رؤساء مجالس الجماعات الحضرية؛
 ممثلــي مجالــس الجماعــات القرويــة بنســبة ممثــل لــكل عشــر جماعــات
قرويــة؛
 رؤساء الغرف المهنية.
ويدعــو رئيــس مجلــس اإلدارة لحضــور اجتماعــات المجلــس رؤســاء مجالــس الجماعــات
القرويــة التــي يعنيهــا أمــر قضيــة مدرجــة فــي جــدول أعمــال المجلــس ،ولــه أن يدعــو
أيضــا للمشــاركة فــي اجتماعاتــه أي شــخص آخــر يــرى فائــدة فــي االســتنارة برأيــه.
 المــادة  :6يتمتــع مجلــس إدارة الوكالــة بجميــع الســلطات والصالحيــات الالزمــة إلدارة
الوكالــة.
ويشــترط لصحــة مداوالتــه أن يحضرهــا أو يمثــل فيهــا مــاال يقــل عــن نصــف عــدد أعضائــه.
وتصــدر مقرراتــه بأغلبيــة األصــوات فــإن تعادلــت رجــح الجانــب الــذي يكــون فيــه الرئيــس.
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أبرز مؤشرات العمل لسنة 2017
التخطيط الحضري

28
02
04

54.38%

وثيقة تعميرية
في طور اإلنجاز
من طرف الوكالة
الحضرية للصويرة

تصاميم نمو تمت
المصادقة عليها

47.3%
61.4%

تصاميم نمو في
طور المصادقة

التغطية
بوثائق التعمير
المصادق عليها
التغطية بوثائق التعمير
قيد الدراسة من
طرف الوكالة الحضرية
للصويرة
التغطية بوثائق التعمير
قيد الدراسة من
طرف الوكالة الحضرية
للصويرة والعمالة

التدبير الحضري

61%

39%

نسبة الملفات
الموافقة عليها
بالوسط القروي

نسبة الملفات
الموافق عليها بالمجال
الحضري

79%

نسبة المشاريع
االستثمارية الموافق
عليها من طرف اللجنة
الجهوية

المؤشرات المالية

2017/11/28
تاريخ التأشير على
ميزانية المؤسسة
لسنة 2017
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78%
نسبة
التحصيل

61%

نسبةانجاز ميزانية
سنة 2017

الوكالة الحضرية للصويرة

المحتويات
تقديم
التخطيط الحضري
التدبير الحضري
التقرير اإلداري والمالي
القرب والتواصل
برنامج العمل المرتقب
خاتمة

تقارير متعددة
مطبوع

رقمي

مسح QR CODE
عبر هاتف محمول

تحميل  PDFعبر الرابط

تقرير الدورة الثامنة

للمجلس اإلداري

10

2017

2017

الوكالة الحضرية للصويرة

التقرير األدبي
التخطيط الحضري
مؤشرات دالة
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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  % 100بالنســبة للوســط الحضــري و  %90.3بالنســبة 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 ( 2018باســتثناء المراكــز التــي ال
يمكــن فتحهــا للتعمير).ممــا يتطلــب تظافــر جهــود جميــع المتدخليــن وتســهيل مســاطر الدراســات والمصادقــة
حتــى يتــم تيســير إنجــاز هــذه الوثائــق الالزمــة للتطــور العمرانــي الســليم وكذا لتشــجيع االســتثمار المنتــج و الهادف.
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التخطيط الحضري
مؤشرات دالة على تطور حصيلة الوكالة الحضرية

05

تصاميم نمو تمت
المصادقة عليها؛

01

تصميم نمو في مرحلة البحث
العلني (تم تدارسه في
إطار اللجنة مابعد مداوالت
المجلس الجماعي)؛
تصاميم تهيئة في مرحلة
اللجنة التقنية المحلية؛

09

تصاميم تهيئة تمت
المصادقة عليها؛

04

تصاميم نمو في
طور المصادقة

04

تصاميم تهيئة تمت إحالتها
على اللجنة التقنية المحلية؛

07

03

تصاميم نمو في مرحلة
مداوالت المجلس والبحث
العلني؛

06

تصاميم تهيئة في طور
اإلنجاز؛

07

تصاميم نمو في طور
اإلنجاز؛

09

دراسات خاصة منجزة؛

01

دراسة خاصة في طور
اإلنجاز؛

01

62

صورة جوية
منجزة

63

13

تصميما طوبوغرافيا
منجزا

دراسة خاصة في طور فسخ
الصفقة.
تصميما فوتوغرامتريا
منجزا
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حصيلة قسم الدراسات العقارية والطبوغرافية
تحليل لمعدالت التغطية
إنجازات باألرقام للوكالة الحضرية منذ إحداثها :
 % 100هي نسبة الجماعات المغطاة بالصور الجوية.
 % 100هي نسبة الجماعات المغطاة بالتصاميم الفوتوغرامترية.

التصاميم الفتوغرامترية المنجزة
تعتبــر التصاميــم الفوتوغرامتريــة ،مــن الركائــز األساســية إلعــداد وثائــق التعميــر ،وفــي هــذا الصــدد
قامــت الوكالــة الحضريــة للصويــرة بالتســلم النهائــي ل( )14تصميمــا فتوغرامتريــا فــي إطــار الصفقــة
عــدد  ،2014/01ويتعلــق األمــر بالمراكــز التاليــة:

الحنشان

800هـ

سيدي امحمد اومرزوق

300هـ

أدغاس

300هـ

تاهلوانت

300هـ

أسايس

300هـ

تاكوشت

300هـ

أزاويت

300هـ

الحسينات

300هـ

إدا أو عزا

300هـ

سيدي عيسى الركراكي

300هـ

المواريد

300هـ

سيدي بولعالم

300هـ

الكشولة

300هـ

سيدي كاوكي  -الشاطئ

400هـ

 4800هكتار

مجموع المساحة
المشمولة بالتصاميم
الفتوغرامترية المنجزة
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التصاميم الطبوغرافية المنجزة
تمكنــت الوكالــة الحضريــة للصويــرة مــن إنجــاز  12تصميمــا طبوغرافيــا فــي نســخ ورقيــة ورقميــة ،ويتعلــق
األمــر بالدواويــر التاليــة:

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

 122.5هكتار

مجموع المساحة
المشمولة بالتصاميم
الطبوغرافية المنجزة

مذكرة المعلومات
قــام قســم الدراســات العقاريــة والطبوغرافيــة منــذ بدايــة الســنة الجاريــة بتســليم مــا مجموعــه
184مذكــرة معلومــات للعمــوم .كمــا عملــت علــى إنجــاز  44مذكــرة معلومــات تفيــد التنطيــق الــذي
تخصصــه وثائــق التعميــر لألوعيــة العقاريــة التــي تبرمــج مــن طــرف المصالــح العموميــة الســتقبال
المؤسســات ذات الطابــع الدينــي والمشــاريع ذات المنفعــة العامــة.
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حصيلة قسم الدراسات
وضعية 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  2017تتبــع إنجــاز وثائــق التعميــر علــى مســتوى نفوذهــا الترابــي ،حيــث
وصــل عــدد الوثائــق فــي طــور الدراســة أو التســجيل إلــى 28وثيقــة منهــا  17تصميمــا للتهيئــة و11تصميمــا للنمــو.
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مراحل تقدم وثائق التعمير
المصادقة والنشر بالجريدة الرسمية:

02

وثائق

n

h

n

h

تصميم النمو لمركز تكاط
تصميم النمو لمركز ابحيبح.

متابعة مسطرة المصادقة والنشر بالجريدة الرسمية:

04

 nتصميم النمو لمركز امرامر؛
 nتصميم النمو لمركز أوالد امرابط؛
 nتصميم النمو لمركز ايمي نتليت؛
 nتصميم النمو لمركز بويهات
(جماعة تكاط).
h

وثائق

h

h

h

اإلحالة على مسطرة مداوالت المجلس والبحث العلني:

01

وثائق

 nتصميم النمو لمركز المزيالت
(دوار لحرار)
h

في طور اإلحالة على مسطرة مداوالت المجلس والبحث العلني:

03

وثائق

n

h

n

h

n

h

تصميم النمو لمركز تمزكدة أو فتاس ؛
تصميم النمو لمركز سيدي غانم؛
تصميم النمو لمركزأيت عيسى إححان.
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اإلحالة على اللجنة التقنية المحلية :

04

n

وثائق

h

n

h

n

h

n

h

في مرحلة اللجنة التقنية المحلية:

07

n

h

n

h

وثائق

n

h

n

h

n

h

n

h

n

h

تصميم تهيئة مركز مجي؛
تصميم تهيئة ايت داود؛
تصميم تهيئة سيدي لعروسي؛
تصميم تهيئة سيدي كاوكي الشاطئ.
تصميم تهيئة الصويرة؛
تصميم تهيئة كاب سيم؛
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

n

h

وثائق

n

h

n

h

n

h

تصميم تهيئة تالمست؛
تصميم تهيئة الحنشان؛
تصميم النمو لمركز الكريمات؛
تصميم النمو لمركز اسايس.

في طور الدراسة (على سلم:) 5000/1

02

وثائق

n

h

n

h

في طور التسجيل :

07

n

h

وثائق

n

h

n

h

n

h

n

h

n

h

n

h

18

تصميم تهيئة مركز لحسينات؛
تصميم النمو لمركز ادغاس.

تصميم تهيئة مركز تهلوانت
تصميم تهيئة مركز الزاويت
تصميم تهيئة مركز تاكوشت
تصميم النمو لمركز إيداوعزا
تصميم النمو لمركز سيدي امحمد اومرزوق
تصميم النمو لمركزكشولة
تصميم النمو لمركز سيدي عيسى الركراكي

الوكالة الحضرية للصويرة

تصاميم تمت المصادقة عليها برسم سنة 2017
n

h

تصميم النمو لمركز تكاط

تواريخ هامة
2016/05/04

صدور القرار العاملي
الخاص بالموافقة
على التصميم؛

2016/05/16

إرسال الملف إلى
السيد الوالي قصد
مباشرة مسطرة
المصادقة

2017/12/28

النشر بالجريدة
الرسمية.

n

h

تصميم النمو لمركز ابحيبح

تواريخ هامة
2015/09/21

صدور القرار العاملي الخاص
بالموافقة على التصميم؛

2016/03/23

إرسال الملف إلى السيد
الوالي قصد مباشرة
مسطرة المصادقة

2017/12/28

النشر بالجريدة
الرسمية
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تصاميم في طور المصادقة
 nتصميم النمو لمركز ايمي انتليت:
مرحلة التقدم :
h

في انتظار النشر بالجريدة الرسمية

تواريخ هامة
2015/07/21

إرسال الملف لمصالح العمالة
الستصدار القرار العاملي؛

2015/08/11

صدور القرار العاملي الخاص
بالموافقة على التصميم؛

2015/08/27

إرسال الملف إلى السيد الوالي
قصد مباشرة مسطرة المصادقة.

 nتصميم النمو لمركز امرامر
مرحلة التقدم :
h

في انتظار النشر بالجريدة الرسمية

تواريخ هامة
2015/09/10

إرسال الملف لمصالح العمالة
الستصدار القرار العاملي؛

2015/09/21

صدور القرار العاملي الخاص
بالموافقة على التصميم؛

2015/10/14

إرسال الملف إلى السيد الوالي
قصد مباشرة مسطرة المصادقة.

20
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 nتصميم النمو لمركز اوالد مرابط
مرحلة التقدم :
h

في انتظار النشر بالجريدة الرسمية

تواريخ هامة
2015/12/31

إرسال الملف لمصالح
العمالة الستصدار
القرار العاملي؛

2016/02/05

صدور القرار العاملي
الخاص بالموافقة
على التصميم؛

2016/03/02

إرسال الملف إلى السيد
الوالي قصد مباشرة
مسطرة المصادقة.

 nتصميم النمو لمركز بويهات (جماعة تكاط):
مرحلة التقدم :
h

في انتظار النشر بالجريدة الرسمية

تواريخ هامة
2016/03/15

إرسال الملف لمصالح العمالة
الستصدار القرار العاملي؛

2016/05/04

صدور القرار العاملي الخاص
بالموافقة على التصميم؛

2016/05/16

إرسال الملف إلى السيد
الوالي قصد مباشرة
مسطرة المصادقة.
21
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جهود الوكالة الحضرية في مواجهة إكراهات إنجاز وثائق التعمير
 nمواكبــة مصالــح العمالــة إلتمــام المســطرة
القانونيــة الخاصــة بوثائــق التعميــر :حيــث 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؛
h

 nتســوية وضعيــة جــزء مــن التجزئــة الخاضعــة لنظام
اإلصــاح الزراعــي بهــدف فتحهــا للتعميــر :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 بتصميــم نمــو ســيدي غانــم،
إال أنــه تعــذر إيجــاد حــل لهــذه الوضعيــة؛
h

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

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

االجتماعــات علــى المســتوى المحلــي والمركــزي
وكــذا ربــط االتصــال مــع المصالــح المعنيــة ،إال أنــه
التـزال الدراســة الخاصــة بتصميم نمــو تمزكدااوفتاس
متوقفــة؛
 nتأطيــر الجماعــات المحليــة فــي مرحلــة البحــث
العلنــي ومــداوالت المجلــس :عبــر عقــد اجتماعــات
تحسيســية ومواكبــة تطبيــق هــذه المســطرة مــع
الجماعــات المعنيــة؛
h

 nمشــكل إدمــاج بعــض المناطــق ذات الصبغــة
الخاصــة (المجــاالت الســقوية )...فــي وثائــق
التعمير:عــدم توفــر اإلمكانيــات الضروريــة لــدى
المصالــح الخارجيــة المعنيــة لتحديــد هــذه المجــاالت
بالدقــة الالزمــة حتــى يتســنى إدماجهــا بوثائــق
ا لتعميــر ؛
h

 nعــدم احتــرام مكاتــب الدراســات اللتزاماتهــم إزاء
الوكالــة الحضريــة :تــم تســريع وتيــرة إنجــاز بعــض
الدراســات باســتكمال انجازهــا مــن طــرف مصالــح
الوكالــة الحضريــة بالرغــم مــن محدوديــة مواردهــا
البشــرية.
h

الدراسات الخاصة
دراسات منجزة
دراسة إعادة هيكلة دوار العرب

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

دراسات متوقفة
دراسة تأهيل المنطقة الصناعية لمدينة الصويرة:
الدراسة متوقفة في المرحلة األخيرة "التهيئة المعتمدة على سلم ".500/1
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 - 1دراسات منجزة
دراسة إعادة هيكلة دوار العرب:
الهــدف الرئيســي مــن الدراســة :توفيــر اإلطــار
القانونــي لضبط التوســع العمرانــي بالتجمعات
الســكنية الهشــة عبــر تدبيــر الترخيــص بالبنــاء
والتجــزئ ومعالجــة إشــكالية البنــاء العشــوائي
والغيــر المهيــكل ،إضافــة إلــى توفيــر التجهيـزات
الضروريــة بالمنطقــة المعنيــة.
المرحلة الحالية :
تمــت المصادقــة علــى التصميــم بتاريــخ
 2017/07/18فــي انتظــار التأشــير عليــه مــن
طــرف الشــريكين الرئيســيين:
عمالــة إقليــم الصويــرة وجماعــة الصويــرة
وبالتالــي إدمــاج الوثيقــة بتصميــم التهيئــة
الشــمولي لمدينــة الصويــرة.

دوار العرب
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 -2دراسات في طور اإلنجاز
دراسة هيكلة منطقة الغزوة:
الهــدف الرئيســي مــن الدراســة:
هيكلــة المنطقــة عبــر اتخــاذ التدابيــر
الضروريــة

والكفيلــة

بتقويــم

االختــاالت التــي تحــول دون تفعيــل
مقتضيــات تصميــم تهيئــة مدينــة
الصويــرة (قطــاع الغــزوة).
المرحلة الحالية (الثالثة واألخيرة):
لقــد تــم اعــداد الصيغــة النهائيــة
لتصميــم هيكلــة منطقــة الغــزوة بنــاء
علــى توصيــات االجتمــاع التنســيقي
المنعقــد بمقــر عمالــة إقليــم الصويــرة
بتاريــخ  20أبريــل  2017برئاســة الســيد
العامــل وبحضــور مختلــف المصالــح
الخارجيــة المعنيــة.
وتجــدر اإلشــارة الــى أن مصالــح
الوكالــة الحضريــة قامــت بموافــاة
مختلــف الشــركاء بالتصميــم قصــد
المصادقــة عليــه ومباشــرة إعــداد
اتفاقيــة الشــراكة مــن أجــل أجــرأة
نتائــج الدراســة خصوصــا فيمــا يتعلــق
بالبنيــة التحتيــة ممــا ســيكون لــه وقــع
وأثــر إيجابــي علــى تفعيــل مقتضيــات
تصميــم التهيئــة الشــمولي لمدينــة
الصويــرة وتحديــدا قطــاع الغــزوة.
دوار الغزوة
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 -3دراسات متوقفة
دراسة تأهيل الحي الصناعي لمدينة الصويرة
عرفــت دراســة تأهيــل المنطقــة الصناعيــة لمدينــة الصويــرة فــي مرحلتهــا األخيــرة (تصميــم التهيئــة المقتــرح علــى
ســلم  )500/1توقفــا منــذ ســنة  2011وذلــك نظ ـرا لعــدم اتضــاح الرؤيــة المســتقبلية بخصــوص مــآل األنشــطة
المتمركــزة بالحــي الصناعــي الحالــي ،حيــث تــم اقتـراح خياريــن متمثليــن فــي :
 -1إعــادة توطيــن األنشــطة المذكــورة بــدوار العــرب،إال أن هــذا االقت ـراح ووجــه بالرفــض مــن طــرف
المنــدوب الســامي للميــاه والغابــات ومحاربــة التصحــر مبــررا قــراره بكــون هــذه المنطقــة تزخــر بأنــواع نباتيــة
متوطنــة.
 -2فتــح 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.
بمــا أنــه لــم يتــم الحســم إلــى حــد اآلن فــي مصيــر هــذا الملــف فقــد بــادرت الوكالــة الحضريــة للصويــرة إلــى
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.

إعادة 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 مخططات إلعادةالهيكلــة ،عملت الوكالة
الحضريــة علــى ابـرام مجموعــة مــن االتفاقيــات مــع ثالثــة مجالــس جماعيــة ،والتــي تســعى مــن خاللهــا إلى:
 nإيجاد آليات عملية من خالل المساهمة في تحقيق مرونة أكثر لمعالجة الملفات المتعلقة بالتدبير الحضري؛
h

n

h

n

h

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 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
المناطــق التــي ستشــملها دراســات إعــادة هيكلــة األحيــاء والدواويــر الناقصــة التجهيــز ويتعلــق األمــر بــكل مــن
جماعــات أيــت داود ،أوناغــة ،ســيدي إســحاق وزاويــة بــن احميــدة و التــي ستشــكل موضــوع اتفاقيــات جديــدة.

25

تقرير الدورة الثامنة

للمجلس اإلداري

2017

تدخالت موازية
برســم ســنة  ،2017واصلــت 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).

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
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التقرير األدبي
التدبير الحضري
حصيلة دراسة طلبات البناء و التجزيء واحداث المجموعات
السكنية وتقسيم العقارات
المشاريع المدروسة في إطار لجنة االستثناءات من المقتضيات التعميرية
الملفات المدروسة في إطار لجنة االستثناء بالعالم القروي
الشكايات المدروسة
المشاركة ضمن لجن الخبرة واختيار األراضي
دراسة الملفات الواردة من طرف المركز الجهوي لالستثمار
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التدبير الحضري
حصيلــة دراســة طلبــات البنــاء والتجــزيء وإحــداث المجموعــات
الســكنية وتقســيم العقــارات
ارتكز نشاط الوكالة الحضرية في مجال التدبير الحضري برسم سنة  2017على المحاور التالية:
n

h

االســتمرار بمعيــة الفرقــاء فــي بــدل المزيــد مــن الجهــد والدعــم بــم يكفــل التنزيــل األمثــل لمــا تــم توخيــه

بموجــب مقتضيــات مرســوم ضابــط البنــاء العــام؛
n

h

الحــرص علــى العمــل بمبــادئ المرونــة والتبســيط والتدبيــر المحكــم للبــت فــي طلبــات رخــص البنــاء والتجزيء

وإحــداث المجموعــات الســكنية وتقســيم العقــارات داخــل آجــال معقولــة ســيما اعتمــاد عنصــر الزمــن واآلجــال
الواجــب احترامــه فــي دراســة المشــاريع وإبــداء الــرأي؛
n

h

اســتحضار أســلوب الليونــة واليســر فــي دراســة الطلبــات المقدمــة بالعالــم القــروي عمــا بمقتضيــات الدوريــة

الوزاريــة عــدد  21536بتاريــخ  25دجنبــر 2012؛
n

h

n

h

إحداث خلية مكلفة باستقبال المشاريع االستثمارية وتأطيرها تقنيا وقانونيا؛
اســتحضار التوجيهــات والتوصيــات المنبثقــة عــن تدخــات الســادة أعضــاء المجلــس اإلداري لهــذه الوكالــة

فــي الــدورة األخيــرة؛
n

h

اعتمــاد ودعــم أســلوب القــرب والتواصــل مــع المتدخليــن فــي المجــال مــن أجــل إســهام فعــال لقطــاع

التعميــر فــي التنميــة الجهويــة.
بتــت مديريــة التدبيــر الحضــري والتقنيــن ســنة  2017فــي  999ملفــا ،حظــي منهــا  445طلبــا بالموافقــة أي
بنســبة  %44.5موزعــة علــى الشــكل التالــي:

		

توزيع الملفات التي تم البت فيها
عدد الطلبات
المدروسة

الموافقة

تأجيل
البت

عدم الموافقة

الوسط القروي

320

195

75

50

الوسط الحضري

679

250

265

164

999

445

340

214

المجموع
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ونشــير إلــى أن العديــد مــن الملفــات المرفوضــة والمؤجلــة البــت 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 اســتيفائها لبعــض المالحظــات التقنيــة
المبــداة مــن طــرف لجــن الدراســة.

مشاريع منجزة بالوسط القروي

مشاريع في طور البناء بالمجال الحضري
31
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المشاريع المدروسة في إطار لجنة االستثناءات من
المقتضيات التعميرية
تنفيــذا لمضاميــن الدوريــة الوزاريــة عــدد  10098الصــادرة بتاريــخ  6يوليــوز  ،2010المتعلقــة 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.

جدول المشاريع االستثمارية المدروسة برسم سنة 2017
الجماعة

الصويرة

نوعية المشروع

المساحة
ب m²

تحويل عمارة سكنية
 R+2إلى دار الضيافة
من الدرجة الثانية
«Riad Salmiya
»Dune

108

تحويل رياض تقليدي
 R+3إلى دار الضيافة
«»O GRES DU VENT

116

الموافقة

عدم الموافقة

5

3 200 000

8

1 050 000

80

83 500 000

121

الموافقة

8

8 000 000

بناء دار للضيافة

2778

الموافقة

6

1 409 000

بناء R+2 ,و50%
على السطح
(إعادة البث)

610

14

5 500 000

إعادة تأهيل فندق
السكر

547

الموافقة

76

7 210 000

تحويل رياض قائم إلى
دار الضيافة (الدرجة )1

189

الموافقة

8

20 000 000

مشروع سكني
وسياحي
( R+3إعادة البث)
تحويل رياض إلى دار
الضيافة
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رأي اللجنة المكلفة
AD-HOC

عدد مناصب
الشغل القارة

كلفة اإلجمالية
للمشروع بالدرهم

12150

عدم الموافقة

تأجيل البت

تأجيل البت

عدم الموافقة

الوكالة الحضرية للصويرة

الجماعة

تحويل رياض قائم إلى
دار الضيافة

128

الموافقة

10

2 000 000

بناء مركز لالستجمام
وقاعة للحفالت

3895

الموافقة

10

2 000 000

413

الموافقة

60

16 516 184,80

4250

الموافقة

12

3 500 000

16890

الموافقة

400

110 000 000

1059

تأجيل البت

40

18 000 000

3000

تأجيل البت

10

2 000 000

74

الموافقة

4

2 500 000

9125

الموافقة

10

3 000 000

تهيئة قرية للعطل
«»BAB RIH VILLAGE

23384

الموافقة

31

21 664 800

إقامة سياحية

1 0627

الموافقة

20

15 223 800

بناء دار للضيافة
(الدرجة) 2

13278

الموافقة

5

5 000 000

بناء دار للضيافة

5144

الموافقة

10

1 500 000

بناء دار للضيافة

1086

تأجيل البت

15

3 048 500

إنجاز مشروع سياحي
(إعادة البت)

12050

تأجيل البت

10

2 800 000

مشروع نزل
(إعادة البت)

336

تأجيل البت

6

1 200 000

بناء دار للضيافة
(إعادة البت)

1026

تأجيل البت

10

2 400 000

نوعية المشروع

توسيع وتعلية
المصحة الطبة الجراحية
"األخوين"
بناء دار للضيافة
مبنى للحبوس
للخدمات االجتماعية
في الصويرة (مرحلة
التجزيئ)
بناء إقامة فندقية
«» LA SQALA CIVILE
تهيئة وإعادة تأهيل
مبنى قائم إلى دار
الضيافة
تحويل منزل سكني
إلى دار للضيافة

موالي
بوزرقطون

تيدزي

سيدي
كاوكي

المساحة
ب m²

رأي اللجنة المكلفة
AD-HOC

عدد مناصب
الشغل القارة

كلفة اإلجمالية
للمشروع بالدرهم

تحويل منزل ريفي
إلى دار للضيافة مع
التوسيع

الموافقة

عدم الموافقة
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سيدي
كاوكي

2017

بناء مأوى ريفي
صديق البيئة «
» BEDOBLED

3748

الموافقة

5

2 172 000

إنجاز إقامة سياحية

7844

الموافقة

15

7 000 000

توسيع دار للضيافة

8819

الموافقة

-

1 000 000

إنجاز مشروع سياحي
(إعادة البث)

12050

الموافقة

10

2 800 000

6380

الموافقة

11

6 150 000

تحويل منزل ريفي إلى
دار للضيافة

24671

الموافقة

9

3 000 000

بناء دار للضيافة
( 2الدرجة)

3624

الموافقة

3

3 800 000

تحويل منزل ريفي إلى
دار للضيافة

11220

الموافقة

8

2 000 000

تحويل منزل ريفي إلى
دار للضيافة (إعادة
البث)

20437

الموافقة

12

4 000 000

نوعية المشروع

بناء مطعم ودار
الضيافة (الطلب 2
لإلستثناء)

إداوكرد

تالمست
تمنار

أوناغة

المساحة
ب m²

رأي اللجنة المكلفة
AD-HOC

عدد مناصب
الشغل القارة

كلفة اإلجمالية
للمشروع بالدرهم

الموافقة

عدم الموافقة

تحويل منزل سكني
إلى دار للضيافة

15416

الموافقة

10

5 000 000

تحويل منزل سكني
إلى دار للضيافة

5542

الموافقة

9

2 000 000

بناء دار للضيافة

10360

الموافقة

8

2 750 000

تهيئة وبناء محطة
للراحة

3864

الموافقة

25

4 350 200

بناء محطة للخدمات
ونزل

2000

الموافقة

15

3 000 000

تعديل مشروع سياحي 317 000
(إعادة البث)

الموافقة

-

-

تهيئة قرية للعطل

17760

الموافقة

24

14 417 100

تحويل منزل سكني
إلى دار للضيافة

8425

الموافقة

4

1 500 000

بناء إقامة سياحية

15175

الموافقة

17

30 000 000
-
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نوعية المشروع

المساحة
ب m²

رأي اللجنة المكلفة
AD-HOC
الموافقة

عدم الموافقة

عدد مناصب
الشغل القارة

كلفة اإلجمالية
للمشروع بالدرهم

أوناغة

تحويل منزل سكني
إلى دار للضيافة

10015

الموافقة

2

سيدي
أحمد
السايح

بناء فندق  5نجوم
وإقامة عقارية
لإلنعاش السياحي

42730

الموافقة

-

75 000 000

بناء دار للضيافة

9095

الموافقة

10

12 200 000

بناء محطة للخدمات

10119

الموافقة

20

4 000 000

1085

528 361 584,8

سيدي
أحمدأوحامد
أقرمود

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

نماذج لمشاريع استثمارية
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الملفــات المدروســة فــي إطــار لجنــة االســتثناء بالعالــم
القــروي.
تنفيــذا للمقتضيــات الــواردة فــي المــواد  36 ،35و 37مــن المرســوم التطبيقــي للقانــون  90-12و المتعلقــة
بشــروط وكيفيــة منــح االســتثناء لطلبــات البنــاء بالعالــم القــروي غيــر المســتوفية لشــرط المســاحة الدنيــا ،بتــت

لجنــةلجنة
إطار
المدروسةـيفي
.III
القروي.ـا 79طلبــا بالموافقــة
بالعالمحظــي منهـ
االستثناء 175ملفــا،
االســتثناء ،فــي
أعضــاء
الملفاتـري بمعيــة باقـ
مديريــة التدبيــر الحضـ
 ،وذلــك حســب الجــدول التالـ
ـي.الملفات التي تمت معالجتها في إطار مسطرة االستثناء
وضعية
للبناء بالعالم القروي برسم سنة 2017
وضعية الملفات التي تمت معالجتها في إطار مسطرةاالستثناء للبناء بالعالم القروي
الجماعة
أوناغة
حد درا
إمينتليت
تمنار
سيدي أحمد السايح
سيدي أحمد أوحامد
مجي
سيدي كاوكي
لحسينات
سيدي إسحاق
أكرض
أقرمود
لكدادرة
أيت سعيد
تكاط
لمخاليف
موالي بوزرقطون
الجماعة

36

عدد
الملفات

رأي اللجنة المعنية
عدم الموافقة

تأجيل البث

الموافقة

46
16
01
01
03
03
01
30
04
07
13
06
03
01
02
01
37

21
07
02
03
01
18
04
01
09
03
01
01
02
06

04
03
01
01
01
01
04
03
01
01
24

21
06
11
02
01
03
01
07

175

79

44

52
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صور جوية ألوعية عقارية تم فيها منح االستثناء من طرف
اللجنة المختلطة

استقبال الشكايات والملتمسات ودراستها
بلــغ عــدد الشــكايات الــواردة علــى مديريــة التدبيــر الحضــري
برســم ســنة  ،2017مــا مجموعــه  44شــكاية:
 41شــكاية مقدمــة مــن طــرف المواطنيــن تــم معالجتها
علــى الشــكل اآلتي:
 10منها تم تحرير بشأنها محاضر معاينة،
 09اندرجت في عدم االختصاص،
 14تمــت إحالتهــا إلــى الجهــات المختصــة وفقــا
لمقتضيــات القانــون  66-12المتعلــق بزجــر المخالفــات.
 5شكايات تم إحالتها على المصالح المختصةبالعمالة
وشــكاية واحــدة تــم فيهــا إجابــة المعني باألمر مباشــرة،
اســتنادا علــى محضــر محــرر مــن طرف الســلطة المحلية.
 ملتمسين وطلب من لدن هيئات المجتمع المدني.وفــي هــذا الصــدد يالحــظ أن أغلــب الشــكايات تتعلــق
بعــدم احتــرام التصميــم المرخــص ،الترامــي علــى الملــك
العمومــي وخــرق مقتضيــات وثائــق التعميــر.

•
•
•
•
•
•
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المشاركة 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 والكرائية للعقــارات المملوكة
للدولــة التــي هــي موضــوع طلبــات التفويــت أو الك ـراء.

دراســة الملفــات الــواردة مــن طــرف المركــز الجهــوي
لالســتثمار.
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.
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التدبير الحضري

0524474037
0524474038
https//:auessaouira.ma

لتحميل التقرير الخاص بالتدبير الحضري
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التقرير اإلداري والمالي
حصيلة دراسة طلبات البناء والتجزيء وإحداث المجموعاالعقارات

ميزانية المؤسسة
إنجازات الميزانية
المــوارد البشــرية
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التقرير اإلداري والمالي
ميزانية المؤسسة برسم سنة 2017
قامــت الوكالــة الحضريــة للصويــرة بإعــداد
مشــروع ميزانيتهــا برســم ســنة  ،2017تبعــا
للتوجيهــات المنصــوص عليهــا بدوريــة الســيد
وزير االقتصاد والمالية عدد DEPP/16/2343
بتاريــخ  2016/09/21المتعلقــة بإعــداد
مشــاريع ميزانيــات المؤسســات والشــركات
العموميــة برســم ســنة .2017

فـــي هــذا اإلطــار بلغــت تـــوقعات ميزانيــة
الوكالــة برســــم هــذه الســنة مــا مجموعــه

24 430 785.10

حيث تم توزيعها كما هو مبين أسفله:

المداخيل

42

درهم

المصاريف

الموضوع

اإلعتمادات المفتوحة

الموضوع

اإلعتمادات المفتوحة

الرصيد لدى الخزينة إلى
غاية 2016/12/31

6 494 015.10

نفقات التسيير

16 827 785.68

آليات و نفقات مختلفة

6 541 570.00

إعانة التسيير برسم
سنة2017

13 500 000.00

مشتريات مستهلكة من
مواد ولوازم

292 000.00

تكاليف خارجية أخرى

2 111 570.00

المساهمة في برنامج
اإلستثمار برسم سنة
2017

3 000 000.00

ضرائب ورسوم

4 138 000.00

تكاليف المستخدمين

8 929 944.58

اعتمادات غير مبرمجة

0,00

الباقي لألداء للتسيير

1 356 271.10

نفقات اإلستثمار

7 602 999.42

الباقي للتحصيل

800 000.00

أصول ثابتة معنوية

1 416 100.00

المداخيل الذاتية

636 770.00

أصول ثابتة مادية

732 000.00

اعتمادات غير مبرمجة

3 454 899.42

الباقي لألداء للتجهيز

2 000 000.00

المجموع العام

24 430 785.10

المجموع العام

24 430 785.10

الوكالة الحضرية للصويرة

 - 1إنجازات الميزانية
للســنة الثانيــة علــى التوالــي ،لــم تتــم برمجــة أشــغال المجلــس اإلداري للوكالــة الحضريــة للصويــرة
للمصادقــة علــى الميزانيــة المرتقبــة برســم ســنة  2017حيــث تــم التأشــير علــى هــذه األخيــرة
اســتثنائيا بتاريــخ  28نونبــر بنفــس الســنة وهــو مــا أثــر بشــكل عــام علــى إنجــازات المؤسســة خــال
هــذه الســنة.

 1 - 1مداخيل المؤسسة
وضعية المداخيل برسم سنة 2017
التسمية

مداخيل مرتقبة

مداخيل محصلة

نسبـة التحصيل
السنوي %

إعانة التسيير برسم سنة 2017

13 500 000.00

13 500 000.00

%100

المساهمة في برنامج
اإلستثمار برسم سنة 2017

3 000 000.00

-

-

مجموع اإلعانات ((1

16 500 000.00

13 500 000.00

%82

مداخيل تسليم بطاقات
المعلومات

40 500.00

46 250.00

%114

مداخيل الخدمات المؤدى
عنها

500 000.00

426 115.51

%85

500.00

-

-

95 777.00

49 020.00

%82

مداخيل نسخ التصاميم
مداخيل أخرى
مجموع المداخيل الذاتية )(2

636 770.00

الباقي للتحصيل ((3

المجموع العام )(3+2+1

800 000,00

49 020 .00

%52

17 936 770.00

14 021 385.51

%78
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بلغــت مداخيــل الوكالــة الحضريــة للصويــرة خــال ســنة  2017مــا قــدره  14 021 385.51درهــم
بنســبة تحصيــل وصلــت إلــى  %78وتفســر هــذه النتيجــة بمــا يلــي:
* عدم تحصيل إعانة االستثمار وقدرها  3.000.000,00درهم.
* انخفــاض قيمــة المداخيــل عــن الخدمــات المــؤدى عنهــا بالمقارنــة مــع الســنة الماضيــة
بنســبة تقــارب .%17
* تحصيــل نســبة ال تتعــدى  %51عــن المداخيــل األخــرى للوكالــة وذلــك راجــع النحصارهــا
فــي ثمــن بيــع ســيارة المؤسســة الغيــر صالحــة لالســتعمال مــن نــوعHonda Accord
بـــ  ، 43 420.00والمبلــغ المحصــل عليــه فــي إطــار المســاهمة الماليــة المقدمــة مــن طــرف
مكتــب التكويــن المهنــي وإنعــاش الشــغل وذلــك عــن التكوينــات المســتمرة التــي قامــت بهــا
الوكالــة الحضريــة برســم ســنة  2016والــذي ال يتجــاوز  5 600.00درهــم.
ويظــل مبلــغ  800.000,00درهــم كباقــي للتحصيــل منــذ ســنة  2011عــن دراســة كان مــن
المقــرر تغطيــة تكاليفهــا مــن طــرف الــوزارة الوصيــة ،غيــر أن الوكالــة الحضريــة للصويــرة تمكنــت
مــن تمويلهــا بالكامــل وعليــه يستحســن االتفــاق بمعيــة الــوزارة الوصيــة وكــذا وزارة االقتصــاد
والماليــة حــول مســطرة إلغائهــا لتكــون نســبة التحصيــل المعلنــة مســتقبال أكثــر داللــة.

א  א   2017
0%
 אאאא

4%

 א א  אא
א א 

96%
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أمــا فيمــا يخــص المداخيــل المحصلــة خــال ســنة  2017عــن الخدمــات المــؤدى عنهــا فتتلخــص
حســب الجــدول أســفله:
المبالــغ المحصلــة عــن الخدمــات المبالــغ المحصلــة عــن الخدمــات المــؤدى عنهــا برســم
الســنوات الســابقة
المــؤدى عنهــا برســم ســنة 2017
والمفوتــرة خــال نفــس الســنة
 66 327.91درهم

 359 787.60درهم
المجموع  426 115.51 :درهم

 2-Iالمصاريــــــــف
أ  -نفقات التسيير
خــال ســنة  2017بلغــت قيمــة االعتمــادات المفتوحــة مــا مجموعــه  ،16.827.785,68يشــكل
منهــا مبلــغ وقــدره  1.356.271,10درهــم الباقــي لــآداء للتســيير أي بنســبة %8
نفقات التسيير برسم سنة 2017

االعتمادات
المفتوحة برسم
سنة 2017

االلتزامات برسم
سنة 2017

نسبة
اإلنجاز
%

األداءات إلى غاية
2017/12/31

نسبة
اإلنجاز
%

الباقي لألداء

التسمية

مشتريات مستهلكة
من مواد ولوازم

292 000.00

252 850.11

%87

245 323.93

%97

7 526.18

تكاليف خارجية أخرى

2 111 570.00

1 645 793.77

%78

638 406.64

%39

1 007 387.13

ضرائب ورسوم

4 138 000.00

2 463 380.00

%60

2 463 380.00

%100

-

تكاليف المستخدمين

8 929 944.58

7 973 572.35

%89

7 912 066.97

%99

61 505.38

اعتمادات غير مبرمجة

-

-

-

-

-

-

%80

11 259 177.54

%91

1 076 418.69

المجموع

12 335 596.23 15 471 514.58

الباقي لألداء للتسيير

1 356 271.10

المجموع العام

12 335 596.23 16 827 785.68

%73

11 259 177.54

%91

1 076 418.69
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بلغــت قيمــة التزامــات نفقــات التســيير مــا قــدره  12 335 596.23درهــم بالنســبة لإلعتمــادات
المرصــودة لهــا أي بنســبة إنجــاز تقــدر بـــ  %80حيــث تــم أداء مبلــغ  11 259 177.54درهــم مــن
مجمــوع هــذه اإللتزامــات التــي وصلــت إلــى %91وهــي نســبة جــد مقبولــة باعتبــار أنــه لــم يكــن
أمــام الوكالــة الحضريــة للصويــرة غيــر شــهر دجنبــر لتنفيــذ مخطــط عملهــا.
وكمــا يتضــح مــن خــال الجــدول أعــاه ،فــإن نســبة جــد مهمــة مــن التزامــات التســيير برســم
ســنة  2017والتــي تقــارب  %85تصــرف لتغطيــة تكاليــف المســتخدمين وكــذا الضرائــب والرســوم.

ب -نفقات التجهيز
نفقات التجهيز برسم سنة 2017
االعتمادات المفتوحة
برسم سنة 2017
التسمية

اعتمادات األداء
لسنة
2017

األداءات
االلتزامات برسم نسبة
اعتمادات
إلى غاية
اإلنجاز
سنة 2017
االلتزامات لسنة
2017/12/31 %
 2017وما بعدها

أصول ثابتة معنوية

1 416 100.00

%37 1 267 691.69 2 020 900.00

41 396.69

%3

732 000.00

-

454 428.00

%62

37 920.00

%8

416 508.00

اعتمادات غير مبرمجة

3 454 899.42

-

-

-

-

-

-

المجموع

5 602 999.42

79 316.69

%5

1 642 803.00

الباقي لألداء للتجهيز

2 000 000,00

-

-

-

-

المجموع العام

7 602 999.42

-

79 316.69

%5

1642 803.00

أصول ثابتة مادية

%23 1 722 119.69 2 020 900.00
-

-

%23 1 722 119.69

نسبة
اإلنجاز
%

الباقي لألداء

1 226 295.00

وصــل حجــــم ميـزانيــــة التجهيــــز بــــرسم سنـــة 2017مــا مجمـوعـــه  7 602 999.42درهــــم حيــث
يمثــل مبلــغ وقــدره  2 000 000.00درهــم الباقــي لــآداء للتجهيــز المخصــص لتغطيــة أداءات
الصفقــات المبرمــة برســم الســنوات الفارطــة.
كمــا بلغــت قيمــة التزامــات نفقــات التجهيــــز برســم هــذه الســنة مــا قــدره  1 722 119.69درهــم
بالنســبة لالعتمــادات المفتوحــة أي بنســبة تقــدر بـــ  %23وتنقســم علــى الشــكل اآلتــي:
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ب  1 -األصــول الثابتة المعنــويــة:
بالنســبة لفصــل األصــول الثابتــة المعنويــة فقــد تــم تجديــد برنامــج مضــاد الفيروســات ESET Endpoint
بمبلــغ وقــدره  15 900.00درهــم وإعــادة تجديــد اســتضافة موقــع إلكترونــي للوكالــة بمبلــغ 25 496.69درهــم،
وبرمجــة تســع دراســات بغــاف مالــي وقــدره  1.800.000,00درهــم أســفرت عــن إبـرام ســبع صفقــات تتعلــق بـــ:
 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؛
 إنجاز تصميم النمو لمركز جماعة كشولة؛
 إنجاز تصميم النمو لمركز جماعة سيدي عيسى الركراكي.

فــي حيــن أعلــن طلبــي عــروض غيــر مجدييــن وقــد تعــذر إعــادة مســطرة فتــح أظرفتهمــا نظـرا لتزامــن ذلــك مــع
اختتــام الســنة الماليــة ،وعليــه مــن المقــرر إعــادة إدراجهمــا ضمــن برنامــج العمــل لســنة  2018ويتعلــق األمــر بـــ:
		

 تصميم النمو لجماعة المواريد؛

		

 تصميم النمو لجماعة سيدي بو العالم.

ب  2-األصـــول الثــابتــة المــاديــة:
برســم ســنة  2017تــم رصــد مبلــغ وقــدره  732.000,00درهــم لألصــول الثابتــة الماديــة حيــث بلغــت االلتزامــات
مــا قــدره  454 428.00درهــم مــن خاللهــا تــم اقتنــاء معــدات مكتبيــة ومعلوماتيــة وتجهيـزات شــملت كاميـرات
المراقبــة وعصــي األلمنيــوم لجــدران الــدرج.

ج -الباقـي لألداء إلى غاية  31دجنبر2016
حــدد المبلــغ الباقــي أداؤه إلــى غايــة  31دجنبــر  2016فــي  6 882 156.74درهــــم ،حيــث قــدر المبلــغ المرتقــب
أداؤه خــال ســنة  2017ب  3 356 271.10درهــــم،وفي متــم هــذه الســنة تــم تســديد مبلــغ 2 119 645.54
درهــــم ،أي بنسبــــة أداء تقــدر ب  ، %63كمــا يلخــص ذلــك الجــدول التـــالي:
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الباقي لألداء إلى غاية  31دجنبر 2016

التسمية

المبلغ اإلجمالي
الباقي لألداء متم
سنة 2016

المبلغ المرتقب
أداؤه خالل
سنة 2017

األداءات
لسنة 2017

النسبة

الباقي لألداء التسيير

1 356 271.10

1 356 271.10

929 377.30

%69

الباقي لألداء لالستثمار

5 525 885.64

2 000 000.00

1 190 268.24

%60

المجموع

6 882 156.74

3 356 271.10

2 119 645.54

%63

 3-Iالمحاسبة العامة واالفتحاص وتدقيق الحسابات
أ  -المحاسبة العامة:
اســتمرارا علــى نهــج الســنة الماضيــة وبهــدف ضبــط حســاباتها الماليــة فــي اآلجــال المحــددة ،تــم تســليم
المحاســبة العامــة للوكالــة الحضريــة للصويــرة لســنة  2017لمكتــب متخصــص فــي هــذا المجــال وذلــك عــن
طريــق ســند طلــب.

ب-اإلفتحاص وتدقيق حسابات الوكالة :
قامــت الوكالــة الحضريــة للصويــرة بإعــادة صياغــة دفتــر التحمــات الخــاص بصفقــة افتحــاص وتدقيــق
الحســابات لســنوات  2017-2016و 2018بمــا يتوافــق وتوجيهــات وزارة االقتصــاد والماليــة ليتــم بعــد ذلــك
االفتحــاص الخــاص بالســنة الماليــة  2017مــن قبــل شــركة  WORLD AUDITعبــر  3مهــام وفــي مــدة
إجماليــة تصــل إلــى  30يومــا ممــا فتــح المجــال أمــام المدقــق لتقديــم تقاريــر مفصلــة تشــمل كال مــن
منظومــة الرقابــة الداخليــة ومراجعــة البيانــات الماليــة وكــذا إنجــازات الميزانيــة.

ج -نبذة عن نشر الوكالة الحضرية للصويرة لحساباتها السنوية:
فــي إطــار تطبيــق مقتضيــات المرســوم رقــم  2.13.882الصــادر فــي  16دجنبــر  2013والخــاص بتحديــد
أشــكال نشــر الحســابات الســنوية للمؤسســات العمومية وكذا تكريســا لمبدأ الحكامة الجيدة والشــفافية
فــي تدبيــر المرفــق العــام حرصــت الوكالــة الحضريــة للصويــرة علــى نشــر حســاباتها الســنوية وذلــك علــى
الشــكل اآلتــي:
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بيان تواريخ نشر الحسابات السنوية للوكالة الحضرية للصويرة بالجريدة الرسمية
تاريخ النشر

الدورة المحاسبية

الوثائق المنشورة
-الملحق رقم  ،1ويشمل:

2013

2015/02/11

2014

2015/06/22

2015

2016/06/29

2016

2017/10/25

* الحصيلة؛
* قائمة الدخل واالنفاق؛
* بيان ارصدة اإلدارة؛

 الملحق رقم  : 2نموذج لتبسيط وضعية المحاسبة؛تقرير مدقق الحسابات.الحصيلة؛قائمة الدخل والنفاق؛بيان ارصدة اإلدارة؛
تقرير مدقق الحسابات.الحصيلة؛قائمة الدخل والنفاق؛بيان ارصدة اإلدارة؛
تقرير مدقق الحسابات.الحصيلة؛قائمة الدخل واالنفاق؛بيان ارصدة اإلدارة؛
-تقرير مدقق الحسابات.

 4-1االنخراط في الخدمات االلكترونية للمديرية العامة للضرائب:
منــذ مطلــع ســنة  2017باشــرت الوكالــة الحضريــة للصويــرة كباقــي المؤسســات والشــركات الخاضعــة
للضريبــة ،إنجــاز كافــة إقراراتهــا ودفوعاتهــا المرتبطــة بالضريبــة علــى األنترنيــت ،والمتمثلــة فــي:
 الضريبة على الدخل؛
 الضريبة على الشركات؛
 الضريبة على القيمة المضافة؛
 اإلصدار 9421
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 - 2المــوارد البشــرية
 1-2تنفيــذ قـانون اإلطار

للصنف
عدد المناصب خلق أو حذف تحويل مناصب المناصب المشغلة إلى
مالية
مالية
مناصب
في
المالية
غاية 2017/12/31
()+
()-( )+
)-( 2017/01/01
01
المدير
01
02
خارج إطار
02
األطر
+1
+2
-2
20
إطار عال
21
+1
-1 +1 -1
06
إطار
06
-1 +1 -1
13
أعوان األشراف عون شرف
12
ممتاز
		
02
عون شرف
03
+1
00
أعوان التنفيذ عون تنفيذ
0
ممتاز
		
44
المجموع
45
عرف قانون اإلطار بالوكالة الحضرية للصويرة برسم سنة  2017ما يلي:
 إدراج  4مناصــب ماليــة تكللــت بتوظيــف مهندســة معماريــة بقســم الدراســات ومهنــدس طوبوغرافــي بمديريــة
التدبيــر الحضــري والتقنيــن وكاتبــة بقســم الشــؤون اإلداريــة والماليــة باإلضافــة إلــى ســائق.
 تحويل منصبين ماليين لمستخدمين استوفوا سنوات الترقية في السلم.
 مغادرة  4مستخدمين إلى وكاالت حضرية أخرى وكذا التحاق إطار قادم من الوكالة الحضرية للصخيرات-تمارة.

 2-2التكوين المستمر
خالل سنة  2017استكملت الوكالة الحضرية للصويرة مخطط عملها الخاص بالتكوينات المستمرة لسنوات 2013
 2014و 2015حيث قامت خالل هذه السنة بالتكوينات التالية:
 الخرائطيــة الرقميــة ومنظومــة اإلعــام الجغرافــي :مبــادئ عامــة ومعطيــات جغرافيــة وبرامــج منظومــة اإلعــام
الجغرافــي.
 قيادة مشروع إرساء منظومة اإلعالم الجغرافي.
 الترميم ومحاربة السكن غير الالئق ،التصميم والمنهجية والممارسات الجيدة.
 إدارة قاعدات المعطيات .ORACLE
 مبادئ التواصل لفائدة السائقين وأعوان الخدمة.
 سيرورة الميزانية.
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قسم الشؤون اإلدارية والمالية

0524474037
0524474038
https//:auessaouira.ma

لتحميل التقرير اإلداري والمالي
http://goo.gl/SLhYBx
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التقرير االدبي
القرب و التواصل
البوابة اإللكترونية
الخدمة اإللكترونية للشكايات
التواصل اإلجتماعي
نشرة اليقظة )(Bulletin de Veille
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القرب والتواصل
منــذ ســنة  2011عملــت الوكالــة الحضريــة للصويــرة علــى تطويــر خدماتهــا اإللكترونيــة مــن اجــل تيســير ولــوج المرتفقيــن
بسالســة ويســر إلــى خدماتهــا حيــث اعتمــدت منــذ ســنة  2015ثــاث لغــات :العربيــة ،األمازيغيــة والفرنســية.

البوابة االلكترونية
توفــر البوابــة االلكترونيــة عــدة مي ـزات جــد إيجابيــة منهــا تســهيل الولــوج الســريع إلــى المعلومــات والخدمــات كوضــع
الشــكايات ،حجــز المواعيــد ،طلــب بطاقــة المعلومــات التعميريــة ،الدراســة القبليــة لمختلــف المشــاريع وتفحــص نتائــج
لجــان الشــبابيك الوحيــدة واللجــان اإلقليميــة للتعميــر ونتائــج اللجــن الجهويــة لمنــح االســتثناء مــن المقتضيــات التعميريــة...
كمــا تقــدم هــذه البوابــة آخــر مســتجدات الوكالــة ومنشــوراتها.

الصفحة الرئيسية للموقع اإللكتروني للوكالة الحضرية للصويرة

n

h

حصيلة الخدمات اإللكترونية المسداة من خالل البوابة اإللكترونية للوكالة

الموقع
اإللكترونية

فرنسي
عربي
المجمـوع

طلبات بيع دراسة استبيان
طلبات
الرضا
مذكرة الشكاوى ألخذ وثائق قبلية
ال
نعم
موعد
المعلومات
التعميرية
3
199 1552 6
4
2
6
5
8
34
1
1
1
0
8
207 1586 7
5
3
6

التواصل عبر البريد اإللكتروني
contact@auessaouira.com

244
المصدر :منظومة المعلومات للبوابة اإللكترونية
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بيانات الموقع اإللكتروني

6574

المستخدمون الذين بدأوا
جلسة واحدة على األقل

6474

المستخدمون
الجدد

255

https://auessaouira.ma

المستخدمون النشطون
خالل  7أيام

9744

الجلسات

32130

مرات مشاهدة الصفحة
  
א

 א א  2017
 א א 

א

 א 

13%

87%
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شهادة  SSLإلثبات الهوية اإللكترونية و تأمين الموقع اإللكتروني للوكالة

اعتمــدت الوكالــة بروتوكــوال أمنيــا إلثبــات مصداقيــة موقعهــا
علــى صعيــد شــبكة األنترنــت العالميــة مــن جهــة والتحقــق مــن
صحــة المجــال والمؤسســة مــن جهــة أخــرى.
كمــا تتيــح هــذه الشــهادة فضــاءا وتواصــا مؤمنيــن لكافــة
مســتخدمي الموقــع وتبــادل للمعلومــات بيــن الوكالــة
والمرتفقيــن .كمــا هــو مبيــن علــى الموقــع اإللكترونــي للوكالة
علــى شــكل شــريط أخضــر يعــرض إســم الوكالــة.

الخدمة اإللكترونية للشكايات
شرعت الوكالة الحضرية للصويرة بتفعيل بوابة إلكترونية خاصة بتلقي الشكايات والملتمسات ومعالجتها حيث يتم من خاللها:
n

h

n

h

n

h

n

h

n

h

n

h

وضع وتتبع الشكاية؛
العمل التشاركي بين مختلف المصالح لصياغة االستجابة؛
رسم مسار الشكاية؛
بناء قاعدة بيانات الشكايات واستجاباتها؛
اإلطالع على اإلحصائيات والتقارير؛
إدارة الكيانات وملفات تعريف المستخدمين.

البوابة اإللكترونية للتدبير
الالمادي للشكايات

لإلطالع عليها زوروا الموقع االلكتروني :
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www.reclamation.essaouira.ma
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التواصل االجتماعي

1844
1190
مشترك بحساب

INSTAGRAM

1168

Facebook Agence.Urbaine.dEssaouira

Instagram auessaouira

Twitter @aur_essaouira
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نشرة اليقظةBulletin de Veille :
الهــدف مــن هــذه النشــرة هــو التعريــف بآخــر المســتجدات الشــهرية التــي يعرفهــا قطــاع إعــداد
الت ـراب الوطنــي والتعميــر علــى الصعيــد الوطنــي.
لالطالع على هذه النشرات يرجى زيارة الموقع التالي:
https://auessaouira.ma/bulletiin
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القرب والتواصل

0524785885
0524474038
https://auessaouira.ma

لتحميل التقرير الخاص بالقرب والتواصل
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برنامج العمل المرتقب برسم الفترة
الممتدة مابين 2021 - 2018
التوقعات اإلدارية و المالية
التخطيط الحضري
األنظمة المعلوماتية و التواصل
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برنامج العمل المرتقب برسم الفترة
الممتدة مابين 2021 - 2018
 -1التوقعات اإلدارية والمالية
 1-1الميزانية المرتقبة برسم سنة 2018
عــرف يــوم 25دجنبــر 2017عقــد جلســة مناقشــة مشــروع ميزانيــة الوكالــة الحضريــة للصويــرة
برســم ســنة  ،2018والتــي تــم وضعهــا فــي إطــار يحتــرم تعليمــات الســيد رئيــس الحكومــة وكــذا
مقتضيــات دوريــة الســيد وزيــر اإلقتصــاد والماليــة عــدد  DEPP/17/D2674بتاريــخ 2017/09/14
المتعلقــة بإعــداد مشــاريع ميزانيــات المؤسســات والمقــاوالت العموميــة برســم ســنة ،2018
حيــث أن توقعــات الميزانيــة لهــذه الســنة تقــدر ب  24 215 141.06درهــم منهــا مبلــغ قــدره
 6 882 554.54درهــم للتجهيــز ،خصــص منــه  3 647 000.00إلنجــاز الدراســات فــي حيــن أن
الباقــي وقــدره  17 332 586.52درهــم 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
قامــت الوكالــة الحضريــة للصويــرة متــم ســنة  2017بإعــداد كافــة البيانــات الالزمــة للقيــام بعمليــة
الجــرد الشــاملة للمعــدات المكتبيــة ،المعلوماتيــة و اللوجيســتيكية بالمؤسســة إلــى غايــة
 2017/12/31حيــث مــن المرتقــب المباشــرة بعمليــة الجــرد بتاريــخ  24ينايــر .2018
التكوين المستمر
بعــد أن تمــت الوكالــة الحضريــة للصويــرة التكوينــات المســتمرة لســنوات  2015-2014-2013ســيتم
برســم ســنة  2018تســطير برنامج تكويني جديد على مدى  3ســنوات لفائدة أطر ومســتخدمي
المؤسســة وذلــك بهــدف برمجــة مواضيــع تســتجيب لحاجياتهــم التكوينيــة وترمــي دعــم قدراتهــم
المهنيــة بمــا يتوافــق وانتظــارات الفرقــاء وكــذا األهداف االســتراتيجية للــوزارة الوصية.
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 2-1الميزانية المرتقبة برسم سنوات 2021-2020-2019
• ميزانية التجهيز
الفصل

اإلعتمادات المفتوحة
الموضوع

I

مشتريات مستهلكة من

II

مواد ولوازم

2019

2020

2021

338 000,00

361 000,00

384 000,00

III

تكاليف خارجية أخرى

2 130 910,00

2 140 580,00

2 150 250,00

IV

ضرائب ورسوم

3 935 000,00

3 935 000,00

3 935 000,00

نفقات المستخدمين

10 750 202,04

11 660 330,77

12 570 459,50

المجموع

17 154 112,04

18 096 910,77

19 039 709,50

• ميزانية التسيير
الفصل

اإلعتمادات المفتوحة
الموضوع

2019

2020

2021

I

أصول ثابتة معنوية

5 577 000,00

6 647 000,00

7 717 000,00

II

أصول ثابتة مادية

805 200,00

885 720,00

974 292,00

المجموع

6 382 200,00

7 532 720,00

8 691 292,00
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 –2التخطيط الحضري
برنامج العمل لسنة 2018

الصور الجوية
جماعة الصويرة ( 10.000هكتار)
جماعة تمنار ( 700هكتار)

التصاميم الفتوغراميترية
جماعة الصويرة ( 10.000هكتار)
جماعة تمنار ( 700هكتار)

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

تتبع إنجاز ( )14تصميم تهيئة

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

تصاميم النمو
إعطاء اإلنطالقة ل ( )02تصاميم نمو
تتبع مسطرة المصادقة على ( )06تصاميم نمو

تتبع إنجاز ( )09تصاميم نمو
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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

الوكالة الحضرية للصويرة

الدراسات الخاصة
تصميم التهيئة القطاعي للمنطقة الجديدة المفتوحة للتعمير
بالغزوة
تصميم التهيئة واإلنقاذ للمدينة العتيقة
ميثاق الهندسة المعمارية لساحل إقليم الصويرة

إعطاء االنطالقة ل ( )03دراسات

برنامج العمل لسنة 2019

الصور الجوية
سيدي كاوكي (دوار افران) –  700هكتار

التصاميم الفتوغراميترية
سيدي كاوكي (دوار افران) –  700هكتار

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

تصاميم التهيئة
إعطاء اإلنطالقة ل ( )01تصميم تهيئة

تحيين تصميم تهيئة سيدي كاوكي (إفرن)

الدراسات الخاصة
إعطاء االنطالقة ل ( )04دراسات خاصة

دراسة إعادة تأهيل مركز الحنشان
دراسة إعادة تأهيل مركز أيت داود
تصميم التنقل الحضري لمدينة الصويرة
دراسة تهيئة المساحات واألحزمة الخضراء واألوساط البيئية

برنامج العمل لسنة 2020
التصاميم الطبوغرافية
مركز تمنار (الدواوير واألحياء الناقصة التجهيز)
مركز اوناغة (الدواوير واألحياء الناقصة التجهيز)
مركز سيدي إسحاق (الدواوير واألحياء الناقصة التجهيز)
إعطاء االنطالقة ل ( )01دراسة خاصة

دراسة إعادة تأهيل مركز تالمست

برنامج العمل لسنة 2021
التصاميم الطبوغرافية
مركز تافتاشت (الدواوير واألحياء الناقصة التجهيز)
مركز تكاط (الدواوير واألحياء الناقصة التجهيز)
مركز اقرمود (الدواوير واألحياء الناقصة التجهيز)
مركز سميمو (الدواوير واألحياء الناقصة التجهيز)
إعطاء االنطالقة ل ( )01دراسة خاصة

دراسة إحصاء األنسجة التاريخية بإقليم الصويرة
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 -3األنظمة المعلومياتية و التواصل:
البرنامج التوقعي برسم سنة :2018
 nأجرأة نظام الخدمة اإللكترونية للشكايات؛
 nتطوير نظام معلوماتي جغرافي ( )SIG؛
 nإحداث قاعدة المعلومات الجغرافية الخاصة بمجال التخطيط الحضري؛
 nتفعيل خطة وقائية فيما يتعلق بمنع المخاطر ،صيانة وإصالح المعدات المعلوماتية؛

البرنامج التوقعي الثالثي (:)2021-2019
ســتنخرط الوكالــة الحضريــة بشــكل فعــال فــي البرنامــج الحكومــي الرامــي إلــى رقمنــة
خدماتهــا اإلداريــة والتحــول إلــى اإلدارة اإللكترونيــة ،وذلــك عبــر:
 nتوفيــر األداء اإللكترونــي عــن التكاليــف الخاصــة بالخدمــات المقدمــة مــن طــرف
الوكالــة الحضريــة؛
 nإنشاء نظام معلوماتي للتدبير الحضري()SIGU؛
 nتطويــر تطبيــق محمــول  Androidو  IOSيمكــن المواطنيــن مــن تتبــع ملفاتهــم
دون عنــاء التنقــل؛
 nتمكيــن المواطنيــن مــن االطــاع علــى وثائــق التعميرعبــر البوابــة الجغرافية للوكالة
الحضريــة ()Géoportail؛
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الوكالة الحضرية للصويرة

برنامج العمل التوقعي 2021-2018

0524785885
0524474038
https://auessaouira.ma

لتحميل التقرير الخاص بالبرنامج التوقعي 2021-2018
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خاتمة:
إن الوكالــة الحضريــة للصويــرة تتطلــع رفقــة كافــة فرقائها إلى المســتقبل بنظرة استشـرافية
واعــدة واضعــة نصــب أعينهــا بنــاء عالقــات اســتراتيجية جديــدة تقــوم علــى مبــدأ الش ـراكة
مــع كل المتدخليــن فــي ميــدان التعميــر مــن أجــل بلــوغ األهــداف والمرامــي المســطرة
بغيــة تحقيــق النمــوذج التنمــوي الجديــد الــذي وضــع ركائــزه صاحــب الجاللــة الملــك محمــد
الســادس نصــره اللــه وأيــده ،ومــن هــذا المنطلــق نؤكــد حــرص الوكالــة الحضريــة الدائــم
والتزامهــا التــام علــى االنخ ـراط الفعــال واإليجابــي فــي كل األوراش التنمويــة مســتحضرة
فــي منهجيــة عملهــا مبــدأي المرونــة واليســر فــي التعاطــي مــع مختلــف الملفــات كخيــار
ال محيــد عنــه داخــل منظومــة مجتمعيــة تشــاركية ووفــق مبــادئ الحكامــة الجيــدة ويشــكل
هــذا الخيــار اســتجابة لــروح ومنطــوق دســتور المملكــة وتنزيــا فعليــا لمقتضياتــه خاصــة فيمــا
يتعلــق بالحكامــة فــي تدبيــر الشــأن العــام المحلــي فــي إطــار الجهويــة الموســعة وتعزي ـزا
لــدور المؤسســات المحليــة تحــت القيــادة النيــرة لموالنــا أميــر المومنيــن صاحــب الجاللــة الملك
محمــد الســادس دام لــه العــز والتمكيــن.
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