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التقرير اإلداري والمالي
حصيلة دراسة طلبات البناء والتجزيء وإحداث المجموعاالعقارات

ميزانية المؤسسة
إنجازات الميزانية 

المــوارد البشــرية
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ميزانية المؤسسة برسم سنة 2017
ميزانيــة  تـــوقعات  بلغــت  اإلطــار  هــذا  فـــي 
مجموعــه مــا  الســنة  هــذه  برســــم  الوكالــة 

المصاريف المداخيل

اإلعتمادات المفتوحة الموضوع اإلعتمادات المفتوحة الموضوع

16 827 785.68 نفقات التسيير 6 494 015.10  الرصيد لدى الخزينة  إلى
570.00 541 6 غاية 2016/12/31 آليات و نفقات مختلفة

292 000.00  مشتريات مستهلكة من
مواد ولوازم

13 500 000.00  إعانة التسيير برسم
سنة2017

2 111 570.00 تكاليف خارجية أخرى

4 138 000.00 ضرائب ورسوم 3 000 000.00  المساهمة في برنامج
 اإلستثمار برسم سنة

2017 8 929 944.58 تكاليف المستخدمين

0,00 اعتمادات غير مبرمجة

1 356 271.10 الباقي لألداء للتسيير

7 602 999.42 نفقات اإلستثمار

1 416 100.00 أصول ثابتة معنوية 800 000.00 الباقي للتحصيل

732 000.00 أصول ثابتة مادية 636 770.00 المداخيل الذاتية

3 454 899.42 اعتمادات غير مبرمجة

2 000 000.00 الباقي لألداء للتجهيز

24 430 785.10 المجموع العام 24 430 785.10 المجموع العام

بإعــداد  للصويــرة  الحضريــة  الوكالــة  قامــت 
تبعــا   ،2017 ســنة  برســم  ميزانيتهــا  مشــروع 
للتوجيهــات المنصــوص عليهــا بدوريــة الســيد 
 DEPP/16/2343 وزير االقتصاد والمالية عدد
بإعــداد  المتعلقــة   2016/09/21 بتاريــخ 
والشــركات  المؤسســات  ميزانيــات  مشــاريع 

.2017 ســنة  برســم  العموميــة 
حيث تم توزيعها كما هو مبين أسفله:

 درهم785.10 430 24

التقرير اإلداري والمالي
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إنجازات الميزانية   - 1

1 - 1 مداخيل المؤسسة 

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

هــذه الســنة.

    وضعية المداخيل برسم سنة 2017
 نسبـة التحصيل

 السنوي %
مداخيل محصلة مداخيل مرتقبة التسمية

%100 13 500 000.00 13 500 000.00  إعانة التسيير برسم سنة 2017

- - 3 000 000.00  المساهمة  في برنامج
اإلستثمار برسم سنة 2017

%82 13 500 000.00 16 500 000.00 مجموع اإلعانات )1(

%114 46 250.00 40 500.00  مداخيل تسليم بطاقات
المعلومات

%85 426 115.51 500 000.00  مداخيل الخدمات المؤدى
عنها

- - 500.00 مداخيل نسخ التصاميم

%82 49 020.00 95 777.00

636 770.00

 مداخيل أخرى  

   مجموع  المداخيل الذاتية )2( 

%52 49 020 .00 800 000,00 الباقي للتحصيل )3(

%78 14 021 385.51 17 936 770.00  المجموع  العام )3+2+1(
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ــة الحضريــة للصويــرة خــال ســنة 2017 مــا قــدره 385.51 021 14 درهــم  بلغــت مداخيــل الوكال
بنســبة تحصيــل وصلــت إلــى 78% وتفســر هــذه النتيجــة بمــا يلــي:

* عدم تحصيل إعانة االستثمار وقدرها 3.000.000,00 درهم.  
* انخفــاض قيمــة المداخيــل عــن الخدمــات المــؤدى عنهــا بالمقارنــة مــع الســنة الماضيــة   

.%17 تقــارب  بنســبة 
* تحصيــل نســبة ال تتعــدى 51%  عــن المداخيــل األخــرى للوكالــة وذلــك راجــع النحصارهــا   

 Honda Accordنــوع مــن  لاســتعمال  الغيــر صالحــة  المؤسســة  بيــع ســيارة  ثمــن  فــي 
بـــ 420.00 43 ، والمبلــغ المحصــل عليــه فــي إطــار المســاهمة الماليــة المقدمــة مــن طــرف 
ــي قامــت بهــا  ــات المســتمرة الت ــك عــن التكوين ــي وإنعــاش الشــغل وذل ــن المهن ــب التكوي مكت

الوكالــة الحضريــة برســم ســنة 2016 والــذي ال يتجــاوز 600.00 5 درهــم.
ويظــل مبلــغ 800.000,00 درهــم كباقــي للتحصيــل منــذ ســنة 2011 عــن دراســة كان مــن 
ــوزارة الوصيــة، غيــر أن الوكالــة الحضريــة للصويــرة تمكنــت  المقــرر تغطيــة تكاليفهــا مــن طــرف ال
مــن تمويلهــا بالكامــل وعليــه يستحســن االتفــاق بمعيــة الــوزارة الوصيــة وكــذا وزارة االقتصــاد 

والماليــة حــول مســطرة إلغائهــا لتكــون نســبة التحصيــل المعلنــة مســتقبا أكثــر داللــة.

 نفقات التسيير برسم سنة    2017

الباقي لألداء  نسبة
 اإلنجاز

%

 األداءات إلى غاية
2017/12/31

 نسبة
 اإلنجاز

%

االلتزامات برسم
سنة 2017 

 االعتمادات
 المفتوحة برسم

سنة 2017

التسمية

7 526.18 %97 245 323.93 %87 252 850.11 292 000.00  مشتريات مستهلكة
من مواد ولوازم

1 007 387.13 %39 638 406.64 %78 1 645 793.77 2 111 570.00 تكاليف خارجية أخرى

- %100 2 463 380.00 %60 2 463 380.00 4 138 000.00 ضرائب ورسوم

61 505.38 %99 7 912 066.97 %89 7 973 572.35 8 929 944.58 تكاليف المستخدمين

-

1 076 418.69

-

%91

-

11 259 177.54

-

%80

-

12 335 596.23

-

15 471 514.58

اعتمادات غير مبرمجة

المجموع

1 356 271.10 الباقي لألداء للتسيير

1 076 418.69 %91 11 259 177.54 %73 12 335 596.23 16 827 785.68  المجموع العام
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المصاريــــــــف   2-I
أ  - نفقات التسيير

أمــا فيمــا يخــص المداخيــل المحصلــة خــال ســنة 2017 عــن الخدمــات المــؤدى عنهــا فتتلخــص 
حســب الجــدول أســفله:

خــال ســنة 2017 بلغــت قيمــة االعتمــادات المفتوحــة مــا مجموعــه 16.827.785,68، يشــكل 
منهــا مبلــغ وقــدره 1.356.271,10 درهــم الباقــي لــآداء للتســيير أي بنســبة   %8                                       

الخدمــات  عــن  المحصلــة  المبالــغ 
 2017 ســنة  برســم  عنهــا  المــؤدى 

الســنة نفــس  خــال  والمفوتــرة 

787.60 359  درهم

المجموع  : 115.51 426 درهم

ــغ المحصلــة عــن الخدمــات المــؤدى عنهــا برســم  المبال
الســنوات الســابقة 

327.91 66  درهم

 نفقات التسيير برسم سنة    2017

الباقي لألداء  نسبة
 اإلنجاز

%

 األداءات إلى غاية
2017/12/31

 نسبة
 اإلنجاز

%

االلتزامات برسم
سنة 2017 

 االعتمادات
 المفتوحة برسم

سنة 2017

التسمية

7 526.18 %97 245 323.93 %87 252 850.11 292 000.00  مشتريات مستهلكة
من مواد ولوازم

1 007 387.13 %39 638 406.64 %78 1 645 793.77 2 111 570.00 تكاليف خارجية أخرى

- %100 2 463 380.00 %60 2 463 380.00 4 138 000.00 ضرائب ورسوم

61 505.38 %99 7 912 066.97 %89 7 973 572.35 8 929 944.58 تكاليف المستخدمين

-

1 076 418.69

-

%91

-

11 259 177.54

-

%80

-

12 335 596.23

-

15 471 514.58

اعتمادات غير مبرمجة

المجموع

1 356 271.10 الباقي لألداء للتسيير

1 076 418.69 %91 11 259 177.54 %73 12 335 596.23 16 827 785.68  المجموع العام
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بلغــت قيمــة التزامــات نفقــات التســيير مــا قــدره 596.23 335 12 درهــم بالنســبة لإلعتمــادات 
المرصــودة لهــا أي بنســبة إنجــاز تقــدر بـــ 80%  حيــث تــم أداء مبلــغ 177.54 259 11 درهــم مــن 
مجمــوع هــذه اإللتزامــات التــي وصلــت إلــى91%  وهــي 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 2017 والتــي تقــارب 85% تصــرف لتغطيــة تكاليــف المســتخدمين وكــذا الضرائــب والرســوم.

ــز بــــرسم سنـــة2017 مــا مجمـوعـــه 999.42 602 7 درهــــم حيــث  وصــل حجــــم ميـزانيــــة التجهيــ
يمثــل مبلــغ وقــدره 000.00 000 2 درهــم الباقــي لــآداء للتجهيــز المخصــص لتغطيــة أداءات 

الصفقــات المبرمــة برســم الســنوات الفارطــة.
كمــا بلغــت قيمــة التزامــات نفقــات التجهيــــز برســم هــذه الســنة مــا قــدره 119.69 722 1 درهــم 

بالنســبة لاعتمــادات المفتوحــة أي بنســبة تقــدر بـــ 23% وتنقســم علــى الشــكل اآلتــي:

ب - نفقات التجهيز

      نفقات التجهيز برسم سنة   2017

االعتمادات المفتوحة
برسم سنة 2017

الباقي لألداء  نسبة
 اإلنجاز

%

 األداءات
 إلى غاية

2017/12/31

نسبة
 اإلنجاز

%

 االلتزامات برسم
سنة 2017

  اعتمادات
  االلتزامات لسنة
2017 وما بعدها

 اعتمادات األداء
لسنة
 2017

التسمية

1 226 295.00 %3 41 396.69 %37 1 267 691.69 2 020 900.00 1 416 100.00 أصول ثابتة معنوية

416 508.00 %8 37 920.00 %62 454 428.00 - 732 000.00 أصول ثابتة مادية

-

1 642 803.00

-

%5

-

79 316.69

-

%23

-

1 722 119.69

-

2 020 900.00

3 454 899.42

5 602 999.42

اعتمادات غير مبرمجة

المجموع

- - - - - - 2 000 000,00  الباقي لألداء للتجهيز

1642 803.00 %5 79 316.69 %23 1 722 119.69 - 7 602 999.42  المجموع العام
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      نفقات التجهيز برسم سنة   2017

االعتمادات المفتوحة
برسم سنة 2017

الباقي لألداء  نسبة
 اإلنجاز

%

 األداءات
 إلى غاية

2017/12/31

نسبة
 اإلنجاز

%

 االلتزامات برسم
سنة 2017

  اعتمادات
  االلتزامات لسنة
2017 وما بعدها

 اعتمادات األداء
لسنة
 2017

التسمية

1 226 295.00 %3 41 396.69 %37 1 267 691.69 2 020 900.00 1 416 100.00 أصول ثابتة معنوية

416 508.00 %8 37 920.00 %62 454 428.00 - 732 000.00 أصول ثابتة مادية

-

1 642 803.00

-

%5

-

79 316.69

-

%23

-

1 722 119.69

-

2 020 900.00

3 454 899.42

5 602 999.42

اعتمادات غير مبرمجة

المجموع

- - - - - - 2 000 000,00  الباقي لألداء للتجهيز

1642 803.00 %5 79 316.69 %23 1 722 119.69 - 7 602 999.42  المجموع العام

            ESET Endpoint الفيروســات   برنامــج مضــاد  تجديــد  تــم  فقــد  المعنويــة  الثابتــة  األصــول  لفصــل  بالنســبة 

بمبلــغ وقــدره 900.00 15  درهــم وإعــادة تجديــد اســتضافة موقــع إلكترونــي للوكالــة بمبلــغ496.69 25 درهــم، 

وبرمجــة تســع دراســات بغــاف مالــي وقــدره 1.800.000,00 درهــم أســفرت عــن إبــرام ســبع صفقــات تتعلــق بـــ:

فــي حيــن أعلــن طلبــي عــروض غيــر مجدييــن وقــد تعــذر إعــادة مســطرة فتــح أظرفتهمــا نظــرا لتزامــن ذلــك مــع 

اختتــام الســنة الماليــة، وعليــه مــن المقــرر إعــادة إدراجهمــا ضمــن برنامــج العمــل لســنة 2018 ويتعلــق األمــر بـــ:

 تصميم النمو لجماعة المواريد؛   

 تصميم النمو لجماعة سيدي بو العام.   

برســم ســنة 2017 تــم رصــد مبلــغ وقــدره 732.000,00 درهــم لألصــول الثابتــة الماديــة حيــث بلغــت االلتزامــات 

مــا قــدره 428.00 454  درهــم مــن خالهــا تــم اقتنــاء معــدات مكتبيــة ومعلوماتيــة وتجهيــزات شــملت كاميــرات 

المراقبــة وعصــي األلمنيــوم لجــدران الــدرج.

حــدد المبلــغ الباقــي أداؤه إلــى غايــة 31 دجنبــر 2016 فــي 156.74 882 6 درهــــم، حيــث قــدر المبلــغ المرتقــب 

أداؤه خــال ســنة 2017 ب 271.10 356 3  درهــــم،وفي متــم هــذه الســنة تــم تســديد مبلــغ 645.54 119 2 

درهــــم، أي بنسبــــة أداء تقــدر ب 63%  ، كمــا يلخــص ذلــك الجــدول التـــالي:

 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.

ب - 1  األصــول الثابتة المعنــويــة:

ب -2 األصـــول الثــابتــة المــاديــة: 

ج-  الباقـي لألداء إلى غاية 31 دجنبر2016 
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الباقي لألداء إلى غاية 31 دجنبر 2016

النسبة
 

األداءات
لسنة 2017

المبلغ المرتقب
 أداؤه خال
 سنة 2017

 المبلغ اإلجمالي
 الباقي لألداء متم
سنة 2016

التسمية

%69 929 377.30 1 356 271.10 1 356 271.10 الباقي لألداء التسيير

%60 1 190 268.24 2 000 000.00 5 525 885.64 الباقي لألداء لاستثمار

%63 2 119 645.54 3 356 271.10 6 882 156.74  المجموع

I-3  المحاسبة العامة واالفتحاص وتدقيق الحسابات

أ - المحاسبة العامة:

ب-اإلفتحاص وتدقيق حسابات الوكالة :

ج- نبذة عن نشر الوكالة الحضرية للصويرة لحساباتها السنوية:

ــق  ــر التحمــات الخــاص بصفقــة افتحــاص وتدقي ــرة بإعــادة صياغــة دفت ــة للصوي ــة الحضري قامــت الوكال
الحســابات لســنوات 2016-2017 و2018 بمــا يتوافــق وتوجيهــات وزارة االقتصــاد والماليــة ليتــم بعــد ذلــك 
االفتحــاص الخــاص بالســنة الماليــة 2017 مــن قبــل شــركة WORLD AUDIT عبــر 3 مهــام وفــي مــدة 
إجماليــة تصــل إلــى 30 يومــا ممــا فتــح المجــال أمــام المدقــق لتقديــم تقاريــر مفصلــة تشــمل كا مــن 

منظومــة الرقابــة الداخليــة ومراجعــة البيانــات الماليــة وكــذا إنجــازات الميزانيــة.

اســتمرارا علــى نهــج الســنة الماضيــة وبهــدف ضبــط حســاباتها الماليــة فــي اآلجــال المحــددة، تــم تســليم 

المحاســبة العامــة للوكالــة الحضريــة للصويــرة لســنة 2017 لمكتــب متخصــص فــي هــذا المجــال وذلــك عــن 

طريــق ســند طلــب. 

فــي إطــار تطبيــق مقتضيــات المرســوم رقــم 2.13.882 الصــادر فــي 16 دجنبــر 2013 والخــاص 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:



الوكالة الحضرية للصويرة

49

1-4 االنخراط في الخدمات االلكترونية للمديرية العامة للضرائب:

بيان تواريخ نشر الحسابات السنوية للوكالة الحضرية للصويرة بالجريدة الرسمية

      تاريخ النشرالدورة المحاسبية

2015/02/11

2015/06/22

2016/06/29

2017/10/25

2013

2014

2015

2016

الوثائق المنشورة

-الملحق رقم 1، ويشمل:
* الحصيلة؛ 

* قائمة الدخل واالنفاق؛
* بيان ارصدة اإلدارة؛

- الملحق  رقم 2 : نموذج 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.

منــذ مطلــع ســنة 2017 باشــرت 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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2 - المــوارد البشــرية

2-1  تنفيــذ قـانون اإلطار

التكوين المستمر  2-2

للصنف

      المدير
           خارج إطار
            إطار عال

     إطار
 أعوان األشراف      عون شرف

ممتاز   
           عون شرف
أعوان التنفيذ     عون تنفيذ

ممتاز   
المجموع

عدد المناصب 
المالية في

2017/01/01
01
02
20
06
13

02
00

44

خلق أو حذف 
مناصب مالية
)+(  )-(

 
 

+2       -2
+1      -1
+1      -1

 
+1      

تحويل مناصب 
مالية

)+(  )-(
 
 

+1  
+1  -1

 -1
 

المناصب المشغلة إلى 
غاية 2017/12/31

01
02
21
06
12

03
0
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عرف قانون اإلطار بالوكالة الحضرية للصويرة برسم سنة 2017 ما يلي: 

ــة  ــة بقســم الدراســات ومهنــدس طوبوغرافــي بمديري ــة تكللــت بتوظيــف مهندســة معماري  إدراج 4 مناصــب مالي

التدبيــر الحضــري والتقنيــن وكاتبــة بقســم الشــؤون اإلداريــة والماليــة باإلضافــة إلــى ســائق.

 تحويل منصبين ماليين لمستخدمين استوفوا سنوات الترقية في السلم.

 مغادرة 4 مستخدمين إلى وكاالت حضرية أخرى وكذا التحاق إطار قادم من الوكالة الحضرية للصخيرات-تمارة.

خال سنة 2017 استكملت الوكالة الحضرية للصويرة مخطط عملها الخاص بالتكوينات المستمرة لسنوات 2013

2014 و2015 حيث قامت خال هذه السنة بالتكوينات التالية:

 الخرائطيــة الرقميــة ومنظومــة اإلعــام الجغرافــي: مبــادئ عامــة ومعطيــات جغرافيــة وبرامــج منظومــة اإلعــام 

الجغرافــي.

 قيادة مشروع إرساء منظومة اإلعام الجغرافي.

 الترميم ومحاربة السكن غير الائق، التصميم والمنهجية والممارسات الجيدة.

.ORACLE إدارة قاعدات المعطيات 

 مبادئ التواصل لفائدة السائقين وأعوان الخدمة.

 سيرورة الميزانية.

األطر
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قسم الشؤون اإلدارية والمالية

لتحميل التقرير اإلداري والمالي
http://goo.gl/SLhYBx

0524474037

0524474038

https//:auessaouira.ma


