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التمرَر األدبٍ
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صنف وثائق التعمٌرمرحلة الدراسة والمصادقة 

وثٌقة تعمٌر 24المصادقة على 

مخطط توجٌه التهٌئة 

العمرانٌة

تصمٌم تنمٌة التكتالت تصمٌم التهٌئة

العمرانٌة القروٌة

 مرسوم 13 استصدار-

   النهائٌة للمصادقة

 02 قرارٌن  استصدار

    النهائٌة للمصادقة

 المصادقة مرسوم إحالة

 التوجٌهً المخطط على

  لمدٌنة العمرانٌة للتهٌئة

 المحٌطة والمنطقة تازة

بها

 للمصادقة مراسٌم 05 إحالة

 العامة األمانة على   النهائٌة

للحكومة

  عاملٌة قرارات ثالثة إحالة

 العمال السادة على 03

النهائٌة للمصادقة

011805

وثٌقة تعمٌر لمسطرة مداوالت  17عرض 

المجالس والبحث العمومً 

-0809

تصامٌم للتهٌئة فً إطار    05دراسة 

اللجنة التقنٌة المحلٌة

-05-

وثٌقة تعمٌر على مستوى  28تتبع 

المشاورات والدراسات األولٌة

-1513

التخطَط الحضرٌ  التمرَر األدبٍ

2014تمََم تًفَذ برًاهج  -1

وثَمة للتعهَر 24الهصادلة علً :  2014ًتَجة لَاسَة خالل 
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%100: التعهَر ًسبة التؽطَة بوثائق 

وضعَة التؽطَة بوثائق التعهَر-2

اإلللَـمصًؾ وثائق التعهَر
لَـد 

الدراسـة

لَـد 

الهصادلـة

الهصادق علَها

الهجهوع السارَة 

الهفعول

الهًتهَة 

الحجَة

01--01-تازةهخطط توجَه التهَئة العهراًَة

تصهَم التهَئة

34-90421تازة

43-130921تاوًات

04-020002جرسَؾ

82-241444الهجهوع

تصهَم تًهَة التكتالت العهراًَة المروَة

0303080115تازة

0204020109تاوًات

0605030014جرسَؾ

1112130238الهجهوع

352659120الهجهوع العام

التخطَط الحضرٌ  التمرَر األدبٍ
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تطور التؽطَة بوثائق التعهَر

55,5

86,5
90

92

96 97,4
100

1999 2002 2005 2008 2011 2013 2014

التخطَط الحضرٌ  التمرَر األدبٍ
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العددًوعَـة الوثائـق

01الهخطط التوجَهٍ للتهَئة العهراًَة

تصاهَم التهَئة
34

تصاهَم الًهو

 
15

50الهجهوع

وثَمة تعهَرَة 50:تازةإللَم 

%100 تازةًسبة التؽطَة بإللَم  61%

25%

14%

مصادق علٌها

قٌد الدراسة

قٌد المصادقة

التخطَط الحضرٌ  التمرَر األدبٍ
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الهخطط التوجَهٍ للتهَئة العهراًَة لتازة 

التخطَط الحضرٌ  التمرَر األدبٍ



2015يبرس انًجهس اإلدارٌ انزبنذ عشز
9

العددًوعَـة الوثائـق

43تصاهَم التهَئة

09تصاهَم الًهو

52الهجهوع

وثَمة تعهَرَة 52 تاوًاتإللَم 

%100تاوًاتًسبة التؽطَة بإللَم 

46%

29%

25%

مصادق علٌها

قٌد الدراسة

قٌد المصادقة

التخطَط الحضرٌ  التمرَر األدبٍ
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العددًوعَـة الوثائـق

04تصاهَم التهَئة

14تصاهَم الًهو

18الهجهوع

تعهَرَة وثَمة18 جرسَؾإللَم 

%100جرسَؾًسبة التؽطَة بإللَم 

28%

44%

28%

مصادق علٌها

قٌد الدراسة

قٌد المصادقة

التخطَط الحضرٌ  التمرَر األدبٍ
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الهصادلة طور فٍ التٍ أو علَها الهصادق الوثائق  بهوجب بالهكتار للتعهَر الهفتوحة الهساحات     

المجموعالسكنلترفٌه والسٌاحٌةاألنشطة الصناعٌةالمرافق العمومٌةالمراكز اعدد 

23288.7086.71154.011941.174333.80

:ارتفاع هساحة األراضٍ الهفتوحة للتعهَر

هكتار 907

هكتار 4333.80

2013

2014

التخطَط الحضرٌ  التمرَر األدبٍ
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وثَمة 15: لَد اإلًجاز الفتوؼراهترَةالتصاهَم 

الهركز الجهاعة اإلللَم

أوالد الزباَر الزباَر أوالد تـازة

هالل الجًوبَة اكزًاَة

تاهجَلت بركَى جرسَؾ

الصفصفات تادرت

السوَهلة

تاوًات هدًَة تاوًات تاوًات

تَسة هدًَة تَسة

اكدح عَى اكدح عَى

الكَساى الكَساى

تافراًت تافراًت

سًوس بًٍ سًوس بًٍ

العابد سَدٌ العابد سَدٌ

الودكة الودكة

عَاد أوالد عَاد أوالد

تبودة تبودة

التخطَط الحضرٌ  التمرَر األدبٍ
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الممرات والساحات الخضراء بعين حمراءتأهيل تهيئة ساحة رئيسية بعين حمراء

  تازة؛ بمدٌنة األودٌة ضفاف تهٌئة دراسة     

دراستان متعلقتان برد االعتبار لقصبتً امسون وقصبة ارشٌدة؛      

؛مجبر وسٌدي الماء لرأس الطبٌعٌٌن للموقعٌن االعتبار برد المتعلقة الدراسة    

 السيبحية المجبالت مختلف في تنمويب مشروعب 28 اقتراح تم حيث أجذير، القروية ببلجمبعة الحمراء عين منبع بتأهيل المتعلقة الذراسة    

43  ة تقذر   إجمبلية بتكلفة االجتمبعية و البيئية و 065   درهم 150,00

الحفاظ علً التراث الثمافٍ والطبَعٍ

الدراسات االستراتَجَة التمرَر األدبٍ
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:التؤهَل الترابٍ لدوار عَى باردة بالجهاعة المروَة البَباى بإللَم تاوًات-

الحفاظ علً التراث الثمافٍ والطبَعٍ

عقد لقاء تواصلً مع السلطات المحلٌة والمنتخبٌن وجمعٌات المجتمع المدنً 

وضع برنامج عمل من اجل صٌاغة مشروع التأهٌل الترابً مع التأكٌد على االستعانة بتجارب المؤسسات 
المهنٌة المتخصصة فً حماٌة التراث القروي

الدراسات االستراتَجَة التمرَر األدبٍ
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تتبع دراسة الهخطط األخضر     •
تازةلهدًَة 

يخطظ حهُئت ينطقت سُذٌ عُسً بخبسة

الدراسات االستراتَجَة التمرَر األدبٍ
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. وأكنول املٌل واد مدٌنتً من لكل الحضري المشروع إنجاز تتبع

  مالٌة بتكلفة مشروعا 17انجاز ٌتضمن ،غفساي مدٌنة تأهٌل ببرنامج المتعلقة النهائٌة الوثٌقة صٌاغة

  ملٌون 2.3  بمبلغ تموٌله فً .2017-2014 سنوات أربع مدى على درهما ملٌون 297.30تناهز
. درهم

  :غفسايتتبع إعداد البرنامج المندمج للتهٌئة الحضرٌة لمدٌنة 

أسرة قاطنة بدور  130إحداث تجزئة سكنٌة إلعادة إٌواء  -

.هكتارات 5الصفٌح بالثكنة العسكرٌة على مساحة 

.هكتارات 5إنجاز مرافق عمومٌة للقرب على مساحة  -

ومنطقة لألنشطة  العادمةإنجاز محطة لتصفٌة المٌاه  -

عمومً للنفاٌات  مطرحاالقتصادٌة ومركب رٌاضً وتهٌئة 

.هكتارا 12على مساحة 

غفساي مدٌنة مدخل تهٌئة مشروع

تؤهَل الهجال التمرَر األدبٍ
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 السوسٌو القطب مكونات جمٌع إدماج اجل من محمد ابا قرٌة تهٌئة لتصمٌم الجزئً التعدٌل

 والتعمٌر السكنى ووزارة الداخلٌة وزارة بٌن المبرمة االتفاقٌة موضوع المندمج اقتصادي

 ابا لقرٌة البلدي والمجلس الجهوي والمجلس الشمال أقالٌم وتنمٌة إنعاش ووكالة المدٌنة وسٌاسة
  .درهم ملٌون 43 ب تقدر مالٌة بتكلفة محمد

مقترح تهٌئة السوق األسبوعً القدٌم بمدٌنة قرٌة با امحمد

تؤهَل الهجال التمرَر األدبٍ
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.ملٌون درهم  738ب تقدٌرٌة الذي تقدر تكلفته ال  تاوناتإعداد المشروع الحضري لمدٌنة 

 تفعٌال تاونات مدٌنةبوخرٌطة المناطق القابلة للتعمٌر  الجٌوتقٌنةإعطاء االنطالقة للدراسة 

مضامٌن اتفاقٌة الشراكة المبرمة بٌن وزارة التعمٌر وإعداد التراب الوطنً والمجلس اإلقلٌمً ل
.لتازةوالوكالة الحضرٌة  لتاوناتوالمجلس الجماعً  لتاونات
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  نت حبونبثَيذ

تؤهَل الهجال التمرَر األدبٍ
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 علً جرسَؾ بهدًَة الحضرٌ المطب هشروع اًجاز تتبع

  سًتَار، 66 ار 12 هكتار 400  ب تمدر إجهالَة هساحة

:خالل هى

 التابع العمار هى (هكتار 100) األول الشطر تفوَت-

 شركة لفائدة هكتار 278 بحوالٍ تمدر بهساحة للجهوع

.الصدَق إلرار هبدأ إطار فٍ فاس العهراى

  هى (13و 12 ،2 ،1 لطاع) األول للشطر الهإلت التسلم-

الصفَح دور لاطًٍ هى األول الفوج ترحَلل ؼَاطة

تؤهَل الهجال التمرَر األدبٍ
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 وجرسٌف وتاهلة تازةبكل من مدٌنة لمشارٌع مناطق األنشطة االقتصادٌة التعمٌرٌة تتبع الدراسات 

.هكتار 5.6وهكتار 1.6هكتار و 1.5على مساحة  

منطقة األنشطة لجرسٌفمنطقة األنشطة بمدٌنة تاهلة

تؤهَل الهجال التمرَر األدبٍ
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للتعهَر والهًدسة الهعهارَة  الجهوَة الهفتشَةالهصاحبة التمًَة لجهَع هشارَع التؤهَل الترابٍ التٍ تشرؾ علَها  •

 تازةبتهوَل هى صًدوق التًهَة المروَة والهًاطق الجبلَة علً هستوي كل هى ألالَم  حضَتوإعداد التراب والتٍ 

  .وجرسَؾ وتاوًات

هكتارات 08علً هساحة  تاوًاتهشروع هًطمة األًشطة االلتصادَة بهركز عَى عائشة بإللَم تتبع   •

هكتارات بكل هى  4سكًَة باعتهاد التجهَز التدرَجٍ علً هساحة إجهالَة تمدر بحوالٍ  تجزئاتتتبع إحداث ثالث  •

 .وازرَزر وتفراًت تهزكاًةهراكز 

هزراوةإحداث تجزئة سكًَة باعتهاد التجهَز التدرَجٍ بهركز الجهاعة المروَة  تؤطَر•

تؤهَل الهجال التمرَر األدبٍ
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تازةتتبع دراسة التصهَم الهدَرٌ للسَر والًمل بهدًَة  

بهدًَة تازةالتماطعات الطرلَة 

تؤهَل الهجال التمرَر األدبٍ
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اسخكًبل انعًهُبث يحىر انعًهُت

02 انًشبرَع انحضزَت

05 نهخزاد انًعًبرٌ وانطبُعٍ اإلعخببررد 

03 دراسبث عبيت

10 انًجًىع

خالصة الدراسات االستراتَجَة التمرَر األدبٍ

دراسات استراتَجَة 10علً  2014عهلت الوكالة خالل سًة 
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اإلدارَةالهَاكل  برًاهج عهل الهَاكل اإلدارَة

؛لتازة الحضرَة الجهاعة َخص التعهَر، لرخص الوحَد الشبان -

 جهاعة 34و حضرَة جهاعات 03 وتخص للتعهَر اإلللَهَة اللجًة-

. لروَة

األسبوع؛ أَام طَلة التعهَر لرخص الوحَد الشبان َشتؽل-

 لاعدة علً اإلللَم بعهالة للتعهَر اإلللَهَة اللجًة عهل همر -

 الهشارَع لدراسة -الخهَس-الثالثاء -االثًَى :أَام تخصَص

 أهلَل وواد تازة ودائرة وتاًَاست أكًول دائرة هى بكل الهتواجدة

.أكًول الحضرَة والجهاعة أهلَل واد الحضرَة الجهاعة إلً إضافة

 بالجهاعات الهتواجدة الهلفات لدراسة األربعاء َوم تخصَص -

.تاهلة الحضرَة الجهاعة إلً إضافة تاهلة بدائرة المروَة

العام البًاء ضابط تًفَذ إجراءات -

 وفق 2014 َنبَز 20 َىو به االشخغبل فٍ انفعهٍ انشزوع حى انذٌ انعبو انبنبء ضببظ حنفُذ عهً سهزهب إطبر فٍ

   :انخبنٍ انبزنبيج

ضابط البًاء العام تفعَلالتمرَر األدبٍ

إللَم تازة-1
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اإلدارَةالهَاكل  برًاهج عهل الهَاكل اإلدارَة

 وتخص للتعهَر اإلللَهَة اللجًة-

 44و حضرَة جهاعات 05

. لروَة جهاعة

 الهشارَع لدراسة االثًَى َوم تخصَص لاعدة علً المرَة بدائرة للتعهَر اإلللَهَة اللجًة عهل همر -
.باهحهد لرَة الحضرَة الجهاعة إلَها تضاؾ المرَة بدائرة الهتواجدة

 الهشارَع لدراسة الثالثاء َوم تخصَص لاعدة علً تَسة بدائرة للتعهَر اإلللَهَة اللجًة عهل همر -
.تَسة الحضرَة الجهاعة إلَها تضاؾ تَسة بدائرة الهتواجدة

 الهشارَع لدراسة األربعاء َوم تخصَص لاعدة علً ؼفساٌ بدائرة للتعهَر اإلللَهَة اللجًة عهل همر -
.ؼفساٌ الحضرَة الجهاعة إلَها تضاؾ ؼفساٌ بدائرة الهتواجدة

 لدراسة الخهَس َوم تخصَص لاعدة علً تاوًات إللَم بعهالة للتعهَر اإلللَهَة اللجًة عهل همر -
.تاوًات الحضرَة بالجهاعة الهتواجدة الهشارَع

همر عهل اللجًة اإلللَهَة للتعهَر بعهالة إللَم تاوًات علً لاعدة تخصَص َوم الجهعة لدراسة  -

.الهشارَع الهتواجدة بدائرة تاوًات تضاؾ إلَها الجهاعة الحضرَة طهر السوق

إقليم تاونات-2

اإلدارَةالهَاكل  برًاهج عهل الهَاكل اإلدارَة

 الحضرَة الجهاعة َخص التعهَر، لرخص الوحَد الشبان -
؛لجرسَؾ

 09و حضرَة جهاعة 01 وتخص للتعهَر اإلللَهَة اللجًة-

. لروَة جهاعات

 االثًَى أَام طَلة التعهَر لرخص الوحَد الشبان َشتؽل-

 بالجهاعة الهتواجدة الهشارَع لدراسة والجهعة واألربعاء
.جرسَؾ الحضرَة

 جرسَؾ إللَم بعهالة للتعهَر اإلللَهَة اللجًة عهل همر -

 لدراسة والخهَس الثالثاء َوهٍ تخصَص لاعدة علً

 الهتواجدة المروَة الجهاعات بهجهوع الهتواجدة الهشارَع

.باإلللَم

إقليم جرسيف-3

ضابط البًاء العام تفعَلالتمرَر األدبٍ
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 الدراسة الرقمٌة القبلٌة  لطلبات الترخٌص فً مجال التعمٌر 

ضابط البًاء العام تفعَل التمرَر األدبٍ
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حصَلة التدبَر الحضرٌ التمرَر األدبٍ

تدبَر هلفات البًاء والتجزٌء والتمسَم

بإللَم تاوًات%70 جرسَؾبإللَم  93% تازةبإللَم  %79

فٍ ًسبة المبول 80%حوالٍ تسجَل 

الهجهوع
الهرفوض الهمبول

الهجال %اإلللَم عدد % عدد

1056 16% 164 84% 892 الحضرٌ

335تازة 40% 135 60% 200 المروٌ

1391 21% 299 79% 1092 الهجهوع

450 22% 100 78% 350 الحضرٌ

264تاوًات 42% 111 58% 153 المروٌ

714 30% 211 70% 503 الهجهوع

500 7% 36 93% 464 الحضرٌ

172جرسَؾ 8% 13 92% 159 المروٌ

672 7% 49 93% 623 الهجهوع

2777 20% 559 80% 2218 الهجهوع العام الهجهوع العام
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هَهًة الهشارَع السكًَة

  

هلفات البًاء والتجزٌء وتمسَم العمارات

• 2040 

م د 2692•

•5277  

2014(90,8%)

126( 5,7%)
44 (2%)

34(1,5%)

ه ارَع ال  ي ه ارَع األً  ة ُة ه افك عوىه ُن ال   ٌء و ال م 

حصَلة التدبَر الحضرٌ  التمرَر األدبٍ
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هسببات رفض الهلفات

59,6%

1,3

7,5 %

5

333

54
32 28 27

7 10 8

60

حصَلة التدبَر الحضرٌ  التمرَر األدبٍ
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هشارَع االستثًاء فٍ هجال التعهَر

المَهة الهالَة  

للهشروع بالدرهم

هساحة  البمع هتر 

هربع

رأٌ اللجًة االستثًاء الهطلوب ًوعَة الهشروع الجهاعة العدد

15.700.000 15039 همبول هًطمة هخصص جزء هًها 

كهًطمة  فالحَة والبالٍ ؼَر  

هؽطً

بًاء هركب سوسَو 

ثمافٍ وسَاحٍ

تازةح .ج 01

1.122.000 112800 همبول هًطمة خصصها تصهَم التهَئة 

كهًطمة  االحتَاط فالحٍ

بًاء وحدة للخَاطة ح تاهلة.ج 02

9.096.000 112800 همبول هًطمة هخصصة لالحتَاط 

الفالحٍ

بًاء وحدة سَاحَة ح تاهلة.ج 03

7.080.000 3000 هرفوض هًطمة هخصصة كهًطمة 

 10خضراء طرق ذات عرض 

أهتار بهًطمة ههًوعة البًاء

بًاء هركب تجارٌ 

وسَاحٍ

ق أجدَر.ج 04

حصَلة التدبَر الحضرٌ  التمرَر األدبٍ
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التموَم التعهَرٌ -1

هجهوع 
العهلَات

العهلَـات الهًجـزة العهلَات التـٍ تـم الشـروع فٍ إًجازهـا
اإلللَم

األحَاء الهساحة اِسـر األحَاء الهساحة األسر

02 01 س 68 ار74هـ  01 131 01 ار 06 هـ03 230 تـازة

03 - - - 03 س30ار 75هـ 35 2681 جرسَؾ

05 01

 68 ار74هـ  01

س 131 04
س30ار81هـ 38

   
2911 الهجهوع

هعالجة السكى ؼَر الهًتظم التمرَر األدبٍ
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هرالبة البًاء -2

•  

•

الهجهوع 

العام

البًاء بدوى ترخَص الترخَص دوى الرأٌ الهلزم تؽََرات بدوى ترخَص

اإلللَم
لجًة 

الَمظة

عهل 

الهإسسة
الهجهوع

لجًة 

الَمظة

عهل 

الهإسسة
الهجهوع لجًة الَمظة عهل الهإسسة الهجهوع

438 179 118 279 03 02 05 48 88 136 تازة

225 79 86 165 - - - 28 32 60 جرسَؾ

52 48 04 52 - - - - - - تاوًات

715 306 208 514 03 02 05 76 120 196 الهجهوع

هعالجة السكى ؼَر الهًتظم التمرَر األدبٍ



2015يبرس انًجهس اإلدارٌ انزبنذ عشز
33

اتفالَة 15: االتفالَات الهبرهة

هوضوع االتفالَة اإلللَم

 الودكةو واد الجهعةو تهزكاًةو كز بوشابلاهرو تَسةو ؼفساٌ تٍهَم تهَئة هدًَاشراكة الهتعلمة بإًجاز تص اتاتفالَ 08

تفراًتواجبابرة وهخططات تًهَة التكتالت العهراًَة 
تاوًات

10
اتفالَة الشراكة الهتعلمة بإًجاز الدراسات الجَوتمًَة  لهدًَة تاوًات

اتفالَة شراكة هتعلمة بإًجاز دراسات التموَم التعهَرٌ لبعض األحَاء ؼَر الهًتظهة  والًالصة التجهَز بتراب الجهاعة 

الحضرَة لرَة با هحهد

اجبارًةوهكًاسة الؽربَة و لصاراتو كز الصهَعةاهَم تهَئة هراشراكة هتعلمة بإًجاز تصات اتفال04َ
تازة

04

تعلمة بإًجاز تصهَم تهَئة هدًَة جرسَؾ والهًطمة الهحَطة بهاهاتفالَة شراكة 
جرسَؾ

01

الشراكة التمرَر األدبٍ

اتفالَات  07:  هشارَع اتفالَات 

هوضوع االتفالَة اإلللَم

تاهجَلتو صفصافات وسوَهلةو صبابخططات تًهَة التكتالت العهراًَة هشراكة هتعلمة بإًجاز  اتع اتفالََراهش 03
جرسَؾ

03

تًهَة الكتلة العهراًَة المروَة سَدٌ علٍ بورلبةهخطط هشروع اتفالَة شراكة هتعلمة بإًجاز  تازة

.هشروع اتفالَة الشراكة الهتعلمة بإًجاز تصهَم تهَئة هركز كواى02

.  تًهَة الكتلة العهراًَة تبودةهخطط هشروع اتفالَة الشراكة الهتعلمة بتعدَل  تاوًات

تصهَم تهَئة هركز بًٍ سًوسهشروع اتفالَة الشراكة الهتعلمة بإًجاز 02
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لجاى اختَار األوعَة العمارَة 
الهجهوعجرسَؾتاوًات  تازةاإلللَم

30060844العدد

اللجى اإلدارَة للتموَم 

الهجهوعجرسَؾتاوًاتتازةاإلللَم

18021333العدد

العددالتخصصات

14الهعلوهَات

12الهعهارَة الهًدسة

12  والجؽرافَة الماًوى

7والهالَة الهحاسبة

5الكتابة

50الهجهوع

استمبال الهتدربَى 

التؤطَر التمرَر األدبٍ



2015يبرس انًجهس اإلدارٌ انزبنذ عشز
35

 استعهال التكًولوجَات الحدَثة فٍ تمدَم الخدهات

وتؤهَل الهوارد البشرَة  الحكاهة التمرَر األدبٍ
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المحاسبة؛ •

الجودة؛ نظام•

الداخلً؛ االفتحاص•

؛AUTOCAD برنامج•

.الجغرافً المعلومات نظام•

لتكوَى  الهستهر الداخلٍ ا

وتؤهَل الهوارد البشرَة  الحكاهة التمرَر األدبٍ
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تجدَد الهصادلة علً شهادة الجودة لدورة ثاًَة

وتؤهَل الهوارد البشرَة  الحكاهة التمرَر األدبٍ

 تجدٌد فً المؤسسة نجاح 2014 سنة شهدت

 طرف من جدٌدة لدورة 9001 األٌزو شهادة
 وهو ،(IMANOR) للمقاٌسة المغربً المعهد

  وتطوٌر لتحسٌن  الجهود  استمرار ٌعكس ما
مستمر بشكل الخدمات
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التمرَر الهالٍ 
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:بها َل2014ٍتهَزت السًة الهالَة 

2014تًفَذ هَزاًَة السًة الهالَة  الهالـٍالتمرَر 

 35 :2014 لسًة الهخصص الهالٍ الؽالؾ 310 درهم؛ 376,42

 ؛% 93,32 : التسََر بهَزاًَة الهتعلمة اإلًجاز ًسبة

 االعتهادات هجهوع هى % 67,80 التجهَز بهَزاًَة الهتعلمة اإلًجاز ًسبة 

؛السًوات بالٍ هع بالهمارًة لَاسَة ًسبة وهٍ الهفتوحة،

 999 إلً السًة هذه ارتفعت : الشراكة بعمود الهرتبطة الهداخَل  هى درهم 568,58

2فٍ تمدَرها تم تولعات أصل 798  10 همابل ،%30 تجاوزت بًسبة أٌ درهم، 631,26

الهاضَة؛ السًوات عى % 15 الً

تراكها َسجل زال ال الفارطة، بالسًوات الهرتبطة الهتؤخرات تحصَل فٍ التؤخَر 

.ألخري سًة هى هطردا
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29 : انًحصهت انًببنغ 623  حسب يىسعت ، 83,89% بهغج ححصُم بنسبت درهى 407,24

:انخبنٍ انجذول

    

وارداله -أ

نسبة التحصيل المداخيل المحصلة المداخيل المرتقبة البيان

100 % 2 047 745,16 2 047 745,16 2013 دجنبر 31 غاية إلى بالخزينة الموفور

100% 18 500 000,00 17 000 000,00 2013 سنة برسم التسيير إعانة

105% 4 000 000,00 3 800 000,00 2013 سنة برسم  الدولة مساهمة

42,18% 4 076 093,50 9 664 000,00   ذاتية مداخيل

35,72% 999 568,58 2 798 631,26 تحصيلها واجب مداخيل

83,89% 29 623 407,24 35 310 376,42 المجموع

2014تًفَذ هَزاًَة السًة الهالَة  الهالـٍالتمرَر 
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التسََر: صارَؾاله -ب

22 :التسََر هصارَؾ 447 24 فٍ لدرت هفتوحة اعتهادات هى د 541,08 014  د،604,94

: َلٍ كها هوزعة

نسبة اإلنجاز اإلعتمادات الملتزم بها اإلعتمادات المفتوحة الفقرة

93,81% 845 688,49 901 500,00
مشتريات مستهلكة من مواد ولوازم

87,40% 1 654 763,88 1 893 240,00
تكاليف خارجية أخرى

89,20% 3 430 895,80 3 845 967,00
ضرائب ورسوم  

94,94% 16 494 878,83 17 373 897,94
تكاليف الموظفين

53,29% 21 314,08 40 000,00
غزايبث انخأخُز فٍ األداءاث

93,38% 22 447 541,08 24 014 604,94 المجموع

2014تًفَذ هَزاًَة السًة الهالَة  الهالـٍالتمرَر 
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االستثهار: صارَؾاله -ب

7 :التجهَز ًفمات• 204 10 هبلػ فٍ لدرت هفتوحة اعتهادات أصل هى د، 542,20 626  د، 598,78

:َلٍ كها اإللتزام واعتهادات األداء اعتهادات بَى هوزعة

 نسبة 

 اعتمادات/اإلنجاز

مفتوحة

بهاالملتزم  اإلعتمادات المفتوحة اإلعتمادات اإللتزام اعتمادات األداء اعتمادات الفقرة

65% 6 075 240,00 9 346 600,00 4 985 000,00 4 361 600,00
األصول الثابتة 

المعنوية

94,11% 1 129 302,20 1 200 000,00 00,00 1 200 000,00
األصول الثابتة 

المادية

00% 00,00 79 998,78 00,00 79 998,78
غير  اعتمادات

مبرمجة

67,80% 7 204 542,20 10 626 598,78 4 985 000,00 5 561 600,00
المجموع

2014تًفَذ هَزاًَة السًة الهالَة  الهالـٍالتمرَر 
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 هوظفا (75) سبعَى و خهسة 2015 الهالَة السًة بداَة هع الههارسَى الهوظفَى عدد َصل  

: َلٍ كها الهجال حسب هوزعَى

بتازة؛ الحضرَة الوكالة بهمر هوظفا 66 

تاوًات؛ بهلحمة هوظفَى 07 

.جرسَؾ بهلحمة هوظفَى 02 

  

2014تًفَذ هَزاًَة السًة الهالَة  الهالـٍالتمرَر 

الهوارد البشرَة -ج
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  و ولاًوًََى وجؽرافََى ههًدسَى هى هتًوعة بشرَة هوارد علً لتازة الحضرَة الوكالة تتوفر 

  .% 65 بلؽت تؤطَر بًسبة وؼَرهم، التصادََى و إدارََى

 وخبرة تجربة السًوات، هرور هع البشرٌ، العًصر راكم الهعرفٍ، الرصَد إلً باإلضافة و 

الهإسسة؛ باختصاصات الهرتبطة الهجاالت فٍ كبَرة

والهستخدهَى الهوظفَى هجهوع هى %30 فٍ بالهإسسة العاهالت الًساء ًسبة استمرت.

للسَدات هًاصب 5و للرجال هًصبا 25 هًها هًصبا، 30 فٍ الهسإولَة هًاصب عدد استمر 

  .الهًاصب هجهوع هى 17% بًسبة

2014تًفَذ هَزاًَة السًة الهالَة  الهالـٍالتمرَر 

الهوارد البشرَة -ج
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خالصة

2014تًفَذ هَزاًَة السًة الهالَة  الهالـٍالتمرَر 

:2014 الهالَة السًة بهمتضً لتازة الحضرَة الوكالة هَزاًَة تًفَذ عرؾ

 الهاضَة؛ السًوات ؼرار علً التسََر هَزاًَة َخص فَها استمرارا

 ًوعَة إلً االرتفاع هذا َرجع و .االستثهار بهَزاًَة الهرتبطة االلتزاهات َخص فَها هلهوسا ارتفاعا 

 السلطات والسَها اِخرَى، للفاعلَى أفضل هواكبة أجل هى الهإسسة، تباشرها أصبحت التٍ الدراسات

.إلًجازها هاهة هبالػ تتطلب والتٍ الهحلَة، والجهاعات الهحلَة

 علً الحضرَة الوكالة عهلت ولد الهذكورة، الدراسات تهوَل هشكل لتجاوز أساسَا عاهال الشراكة شكلت 

  .الشؤى هذا فٍ التعالدَة التزاهاتها احترام

 عائما َشكل لد الهالَة بهساههاتهم الترابَة، الجهاعات هًهم وخاصة الشركاء، بالٍ وفاء فٍ التؤخَر 

.لها الهحدد الولت فٍ الوجود حَز إلً وإخراجها الجارَة الدراسات استكهال أهام هاها
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الهختصة للجهات لها صَؽة آخر فٍ وجهت كها 2015 سًة هَزاًَة عى للهداخَل التفصَلٍ الجدول :

المداخيل

المبلغ بالدرهم البيان

3 379 756,13 2014 دجنبر 31 غاية إلى بالخزينة الموفور

17 500 000,00 2015 سنة برسم التسيير إعانة

5 500 000,00 2015 سنة برسمتكميلية تسيير عانةإ

3 000 000,00 2015 سنة ميزانية في الدولة مساهمة

2 500 000,00 2015 سنة برسمتكميلية مساهمة

6 165 000,00 ذاتية مداخيل

5 217 729,35 تحصيله الباقي

43 262 485,48 المجموع

2015هشروع هَزاًَة  الهالـٍالتمرَر 
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 الهختصة للجهات لها صَؽة آخر فٍ وجهت كها 2015 سًة هَزاًَة عى للًفمات التفصَلٍ الجدول:

النفقات

المبلغ بالدرهم البيان

26 401 756,13 التسيير نفقات
906 500,00 ولوازن داهو هو هسثهمكة هشثريبت                    

1 914 400,00 أخرى خبرجية ثكبليف                     

3 847 000,00 ورسون ضرائة                    

17 822 603,34 الهوظفيو ثكبليف                     

40 000,00 غرامبت التأخير                    

1 724 513,14 31/12/2014 غبية إلي أداؤي التبقي                    

146 739,65
مبرمجة غير اعتمبدات                    

16 860 729,35 التجهيز نفقات
6 964 000,00 الهعىوية الثبتثة صولألا                   

الهبدية الثبتثة األصول                       000,00 300 1

4 027 732,20 31/12/2014 غبية إلي أداؤي التبقي                   

4 568 997,15 مبرمجة غير اعتمبدات                   

43 262 485,48 المجموع

2015هشروع هَزاًَة  الهالـٍالتمرَر 
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:2015 سًة عى األطر لاًوى 

المناصب 

الشاغرة

العدد المقرر في 

31/12/2015

إحداث مناصب جديدة 

2015خالل سنة 
إعادة الترتيب

عدد المناصب المقررة 

01/01/2015في 
الدرجة

1 1 الهدير

7 +3 4 خبرج اإلطبر

28 3+ +1-3 27 األطر العميب

18 +2-1 17 األطر

11 -2 13 عوو ثأهيل عبلي

9 +1 08 عوو ثأهيل

4 -1 5 عوو ثىفيذ رئيسي

78 3 75 المجموع

2015هشروع هَزاًَة  الهالـٍالتمرَر 

الهوارد البشرَة
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2015برًاهج العهل 
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هرتكزات البرًاهج

2015براهج العهل 

  

  

  الشاهلة؛ التؽطَة بلوغ بعد الهتمادهة التعهَر وثائق تحََى

 هى الولاَة التراث، علً الحفاظ ) الترابَة التًهَة لتوجَه كآلَة اإلستراتَجَة الدراسات اعتهاد 

؛ (...الحضرَة الشبكة دعم والجوالى، السَر حركة تًظَم الهخاطر،

التعهَرَة الدراسات تكالَؾ لتماسم ًاجعة كآلَة الشراكة تكرَس.

المروَة؛ الهعهارَة بالهًدسة االهتهام  

 إطار فٍ ًَدرج الداخلٍ الهستهر للتكوَى برًاهج اعتهاد خالل هى الههًَة الكفاءات تموَة 

 ًوعَة، تكوًََة حلمات خالل هى َروم، الهإسسة، علَه تتوفر الذٌ للتكوَى الهدَرٌ التصهَم

  .والشخصَة التدبَرَة لدراتهم هى وكذا للهسخدهَى، والههًَة العلهَة الكفاءات هى الرفع
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انًجًىع يخططبث 

انخنًُت

حصبيُى 

انخهُئت

يخطظ حىجُه 

انخهُئت انعًزانُت

يحىر انعًهُت

32 12 19 01 وربئق حسخىجب انًصبدقت

18 05 13 - وربئق سخحبل عهً انًذاوالث وانبحذ انعهنٍ

11 06 05 - وربئق سخحبل عهً انًشبوراث انًحهُت

07 05 02 - دراست جذَذة

68 28 39 01 انًجًىع

وثائق التعهَر 2015براهج العهل 
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انًجًىع عًهُبث جذَذة اسخكًبل انعًهُبث يحىر انعًهُت

04 02 02 انًشبرَع انحضزَت

07 02 05 نهخزاد انًعًبرٌ وانطبُعٍ اإلعخببررد 

08 04 04 انخقىَى انخعًُزٌ

02 01 01 حقنُت انجُىانذراسبث 

06 03 03 دراسبث عبيت

01 01 - انخأطُز

05 05 - انخكىَن انًسخًز انذاخهٍ

33 18 15 انًجًىع

دراسات وعهلَات هختلفة 2015براهج العهل 
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 مختلف فً تحقٌقها تم التً المهمة النتائج وبعد العرض، هذا نهاٌة فً
 المحافظة على عازمة الٌوم تبقى األخٌرة هذه فإن المؤسسة، تدخل مجاالت

 آفاق إرساء إلى ذاته اآلن فً متطلعة ودعمها، المسجلة المكتسبات كل على
 نفوذها بمجال الرقً صوب مجهوداتها توجٌه باألساس تروم جدٌدة وتطلعات

 الجهوٌة ورش فً اإلٌجابً واالنخراط ٌستحقها، التً المكانة إلى الترابً
.السنة هذه خالل تنزٌله إلى بالدنا تتطلع التً الموسعة

 موظفوا به ٌقوم الذي الجبار بالعمل أنوه أن إال المناسبة بهذه ٌسعنً وال
 الفرقاء مختلف به ٌضطلع الذي المثمر بالتعاون وكذا لتازة الحضرٌة الوكالة

 مساعدة أجل من الممركزة ومصالح محلٌة وجماعات إقلٌمٌة سلطات من
.الظروف أحسن فً بمهامها للقٌام الحضرٌة الوكالة

 هحهد للهلن الساهَة المَادة تحت بالدًا هصلحة فَه لها جهَعا هللا وفمًا
  وبركاته تعالً هللا ورحهة علَكم والسالم وأَده هللا ًصره السادس

خاتهة 
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هشروع توصَة
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انًحخىي انًىضىع

 الرسوم من اإلسالمي الدين شعائر إقامة أماكن إعفاء على الموافقة
.اإلخبارية وبالمذكرة المعلومات بمذكرة المتعلقة

مذكرة المعلومات الخاصة بأماكن إقامة 
شعائر الدين اإلسالمي

هشروع توصَة
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اتفالَات الشراكة الهزهع تولَعها 

علً هاهش الهجلس اإلدارٌ
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 التً الدراسات تكالٌف اقتسام تروم التً الشراكة لمفهوم تفعٌلها إطار فً

 الدورة خالل التوقٌع المؤسسة تعتزم فرقائها، مع الحضرٌة الوكالة تباشرها

  :قدره مالً بغالف للشراكة اتفاقٌات03 على اإلداري لمجلسها عشرة الثالثة

   :ٌلً كما وهً ،درهم 2.800.000

اتفاقٌة إطار للشراكة مع المدرسة الوطنٌة للهندسة المعمارٌة؛ -

.اتفاقٌة شراكة إلعداد الدراسة الجٌوتقنٌة وخرٌطة مالئمة التعمٌر لمدٌنة غفساي -

.اتفاقٌة شراكة إلعداد دراسة مٌثاق الهندسة المعمارٌة لمدٌنة تازة -

تمدَم



2015يبرس انًجهس اإلدارٌ انزبنذ عشز
58

اتفالَة شراكة هع الهدرسة الوطًَة للهًدسة الهعهارَة

الوطًٍ التراب وإعداد التعهَر وزارة

الهعهارَة للهًدسة الوطًَة الهدرسة

 لتازة الحضرَة الوكالة

الهتعالدة  األطراؾ

 للهندسة الوطنٌة المدرسة بٌن للتعاون مرجعً إطار تحدٌد إلى االتفاقٌة تسعى

: مجاالت فً لتازة الحضرٌة والوكالة بالرباط المعمارٌة

والههًٍ؛ الجاهعٍ التكوَى-

واالستشارة؛ الخبرة -

.والدراسات األبحاث -

االتفالَة هوضوع
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تازةاتفالَة شراكة خاصة بإعداد هَثاق الهًدسة الهعهارَة لهدًَة 

تازة إللَم عهالة

لتازة الحضرَة الجهاعة

لتازة الحضرَة الوكالة

  الشهالَة الوسطً للجهة  الهعهارَة للهًدسة الوطًَة للهَئة الجهوٌ الهجلس

الهتعالدة  األطراؾ

 المعمارٌة التدخالت لكل مرجعٌة أداة سٌشكل والذي تازة لمدٌنة المعمارٌة الهندسة بمٌثاق خاصة دراسة إعداد

.بالمدٌنة الحضري المظهر لصون ووسٌلة بالمدٌنة

االتفالَة هحتوي

التهوَل

درهم 800.000 : للدراسة اإلجمالً المبلغ

درهم؛  400.000:لتازة القروٌة الجماعة مساهمة

.درهم 400.000 :لتازة الحضرٌة الوكالة مساهمة
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غفسايوخرٌطة مالئمة التعمٌر لمدٌنة  الجٌوتقنٌةاتفاقٌة شراكة إلعداد الدراسة 

الوطًٍ؛ التراب وإعداد التعهَر وزارة

تاوًات؛ إللَم عهالة

لؽفساٌ؛ الحضرَة الجهاعة

 .لتازة الحضرَة الوكالة

الهتعالدة  األطراؾ

 صخور من بها ٌتصل وما التربة بتحلٌل عالقة لها دقٌقة دراسات من تستلزمه وما الجٌوتقنٌة الدراسات إعداد

 مختلف ٌٌسر بما التعمٌرٌة الناحٌة من للعقار الممكنة االستعماالت تسخٌر حسن ضمان ألجل وذلك جوفٌة، ومٌاه

 .المرتقبة التعمٌر وثٌقة بمضامٌن المرتبطة االنجاز عملٌات

االتفالَة هوضوع

التهوَل

درهم2.000.000 : للدراسة اإلجمالً المبلغ

درهم؛  1.500.000:الوطنً التراب وإعداد التعمٌر وزارة مساهمة

.درهم 500.000 :لتازة الحضرٌة الوكالة مساهمة
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شكرا علً حسى إصؽائكم


