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 ةــــمقدم
 
 

 

ینعقد المجلس اإلداري للوكالة الحضریة لتازة في سیاق مواصلة تنفیذ سیاسة األوراش الكبرى واإلصالحات 

بانطالق العمل  2015الھیكلیة التي یعرفھا المغرب تحت القیادة الرشیدة لعاھل البالد. وھكذا، فقد تمیزت سنة 

 حكامة الترابیة والنجاعة في تدبیر الفعل التنمويبالجھویة المتقدمة، باعتبارھا آلیة أساسیة من آلیات تطویر ال

المحلي، وذلك عن طریق انتخاب مجالس الجھات والعماالت واألقالیم والجماعات بمقتضى االستحقاقات االنتخابیة 

 األخیرة تطبیقا لمضامین القوانین التنظیمیة المتعلقة بھا. 

إطار التوازن والتكامل بین المدن والقرى، فإن الوكالة  وانطالقا من كون الجھة تشكل قطبا للتنمیة المندمجة في

الحضریة لتازة، جعلت من تعزیز التماسك المجالي ودعم التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة، داخل المجاالت 

الخاضعة لنفوذھا، من أولویاتھا األساسیة والكبرى، وذلك في تناغم تام مع توجھات وأھداف الورش االجتماعي 

 2015یولیوز 30قھ صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا وأیده في خطابھ السامي لیوم الذي أطل

 لعید العرش المجید. 16بمناسبة الذكرى 

وفي ھذا السیاق، وبعد استكمال برنامج تغطیة كافة التجمعات السكنیة بوثائق التعمیر، انكبت المؤسسة، بشراكة 

یین، على إعداد وتأطیر مخططات تأھیل المدن وتنمیة المراكز الناشئة، مع باقي الفاعلین المحلیین والوطن

مة الدراسات االستراتیجیة مع التقطیع الجھوي الجدید، من قبیل ءوالحرص، في نفس الوقت، على ضمان مال

مة اتكریس التقائیة البرامج القطاعیة تحقیقا ألھداف التنمیة المستد المخططات الجھویة إلعداد التراب، وكذا

 المنشودة.

ف على أرض الواقع حتم على المؤسسة دعم الخبرة المكتسبة لدیھا في مجال إن السعي نحو تنزیل ھذه الھد

الحكامة والتدبیر الناجع للمرفق العام، من خالل االستمرار بالعمل بنظام الجودة وتحسین أدواتھ وآلیاتھ، وكذا 

یت وتجوید خدمة التدبیر الالمادي للملفات المتعلقة برخص البناء االنخراط في ورش اإلدارة االلكترونیة، عبر تثب

تمكنت من خاللھ من إحداث طفرة نوعیة في األداء اإلداري وما یترتب علیھ  والتجزئ وتقسیم العقارات، والذي

 من نجاعة وشفافیة في القیام بالمھام الموكولة إلیھا باعتبارھا مرفقا عمومیا ذو أھمیة خاصة.

ذه المجھودات، لم یكن لھا لتتحقق لوال التعاون المثمر مع فرقاء ھذه المؤسسة من سلطات إقلیمیة غیر أن ھ

وجماعات ترابیة ومصالح خارجیة، الذین لم یدخروا جھدا في دعم مجھوداتھا وبرامجھا، حتى غدت الشریك 

 2015كة معھا، بلغ عددھا سنة المتمیز لھم، وھو ما یترجمھ اإلقبال الكبیر على إبرام عدد مھم من عقود الشرا

اتفاقیة شراكة، ھمت العدید من المجاالت والسیما ما تعلق منھا بالتغطیة بوثائق التعمیر وكذا  19ما یناھز 

 الدراسات المرتبطة بالجوانب التقنیة والمعماریة.
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تكثیف برامجھا إال أن ما تم تحقیقھ من إنجازات یفرض على الوكالة الحضریة لتازة مضاعفة جھودھا و    

للمساھمة في إنجاح األوراش التنمویة التي تعرفھا الجھة، حتى تتبوأ المكانة التي تستحقھا على الصعید الجھوي 

والوطني. وھو ما یستوجب العنایة الدائمة والمستمرة بمواردھا البشریة تكوینا وتأھیال، بغیة الرفع من قدراتھا 

 مجال التأطیر الترابي. من أجل االستجابة للحاجیات الملحة في

، یتضمن تقریرا أدبیا وتقریرا مالیا، باإلضافة 2015وفیما یلي تقییم شامل ألداء المؤسسة برسم سنة 

 ، ومشروع المیزانیة المتوقعة لتنفیذه عن نفس السنة. 2016إلى برنامج عمل الوكالة الحضریة برسم سنة 
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 األدبي التقریر
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I-التخطیط العمراني 
 لتغطیة بوثائق التعمیر العامة ل حصیلةال 1-

عرف معدل التغطیة بوثائق التعمیر عبر المدى الترابي لكل من إقلیم تازة وتاونات وجرسیف، المكونة لمجال تدخل 

كما یتضح من خالل  2015و 1999الممتدة ما بین سنوات الوكالة الحضریة لتازة، تزایدا تصاعدیا ملحوظا خالل الفترة 

لیصل إلى نسبة  2002سنة  %85انتقل إلى  1999سنة  % 55یناھز  أسفلھ. فبعدما كان ھذا المعدلالرسم البیاني 

 قید المشاورات. )30(قید المصادقة ثم  )15( ومصادق علیھا  )74(، تتوزع ما بین 2015خالل سنة 100%
 2015و 1999بوثائق التعمیر ما بین تطور التغطیة 
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ھذه النتائج بفعل تضافر جھود جمیع مكونات المنظومة  من تحقیق المؤسسة تمكنت یجب اإلشارة إلى أن ،وفي ھذا الصدد

زة إلى جانب المصالح اإلداریة الالممرك ،واالنخراط الفعلي والفعال لكافة الفرقاء من سلطات إقلیمیة ومنتخبین ،المحلیة

 في تدبیر الشأن العمراني وذلك وفق منظور شمولي قوامھ تكریس مبدأ التقائیة برامج التنمیة الترابیة.  
 : توزیع وثائق التعمیر حسب الصنف بأقالیم تازة وتاونات وجرسیف1جدول رقم 

 باإلقلیمنسبة التغطیة  العدد صنف وثائق التعمیر اإلقلیـم
 تازة

 

 %100 01 مخطط توجیھ التھیئة العمرانیة 

 
 37 تصمیم التھیئة

 14 تصمیم تنمیة التكتالت العمرانیة القرویة
 52 المجموع

 %100 41 تصمیم التھیئة تاونات
 09 تصمیم تنمیة التكتالت العمرانیة القرویة

  50        المجموع
 %100 03 تصمیم التھیئة جرسیف

 14 تصمیم تنمیة التكتالت العمرانیة القرویة
 17 المجموع

 %100      119 المجموع العام
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 یبینھ الجدولباالقالیم الثالث، موزعة بحسب المراحل وفق ما  % 100بلغت  نسبة التغطیة بوثائق التعمیر قد وبذلك تكون
 أسفلھ:

 
 مراحل الدراسة والمصادقة بأقالیم تازة وتاونات وجرسیف: توزیع وثائق التعمیر حسب 2جدول رقم 

قیـد  اإلقلیـم صنف وثائق التعمیر
 الدراسـة

قیـد 
 المصادقـة

 المجموع المصادق علیھا
الساریة 
 المفعول

 المنتھیة الحجیة 

مخطط توجیھ التھیئة 
 العمرانیة

 01 - 01 - - تازة

 

 تصمیم التھیئة

 37 - 26 03 08 تازة
 41 - 28 03 10 تاونات
 03 - 02 00 01 جرسیف
 82 - 57 06 19 المجموع

تصمیم تنمیة التكتالت 
 العمرانیة القرویة

 14 01 07 03 03 تازة
 09 - 04 02 03 تاونات
 14 00 05 04 05 جرسیف
 37 01 16 09 11 المجموع

 119 74 15 30 المجموع العام
 

ضامین م تعبئة مجھوداتھا من أجل ضمان حسن تطبیق بتنسیق تام مع شركائھا على ،حرصت الوكالة الحضریة لتازة وقد

مساطر الدراسة  خالل تتبعوذلك من  اإلداري،للمجلس  13المصادق علیھ في إطار الدورة  2015برنامج عمل سنة 

تصمیما  28للتھیئة و اتصمیم 39ما بین  الثالثة، تتوزعوثیقة للتعمیر على مستوى األقالیم  68والمصادقة المتعلقة ب 

لذي حظي ا لتنمیة التكتالت العمرانیة القرویة إلى جانب مخطط توجیھ التھیئة العمرانیة لمدینة تازة والمنطقة المحیطة بھا

 .2015نونبر  02بالممصادقة علیھ بتاریخ 
 

 مراحل الدراسة والمصادقةتوزیع وثائق التعمیر حسب 
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 التعمیر حسب مراحل الدراسة بأقالیم تازة تاونات وجرسیف وثائق-2
 وثائق التعمیر حسب مراحل الدراسة والمصادقة بإقلیم تازة توزیع 2-1

سم بالریتضح من خالل استقراء المعطیات المضمنة 

ر البیاني المتعلقة بتفكیك حصیلة التغطیة بوثائق التعمی

من تصامیم التھیئة   %67على مستوى إقلیم تازة أن 

وتصامیم تنمیة التكتالت العمرانیة القرویة مصادق 

 بینما  ،توجد قید المصادقة  %12 إضافة إلى علیھا

 توجد حالیا قید الدراسة والمشاورات. 21%

توزیع وثائق التعمیر حسب مراحل الدراسة  2-2
 بإقلیم تاونات والمصادقة

 أما على مستوى إقلیم تاونات، فیتبین من خالل

من وثائق   %64أن  جانبھمعطیات الرسم المبیاني 

توجد في  %10التعمیرمصادق علیھا إضافة إلى 

قید الدراسة  %26طور المصادقة مقابل 

 والمشاورات.

 

 

 

 توزیع وثائق التعمیر حسب مراحل الدراسة والمصادقةبإقلیم جرسیف 2-3

 وأما بخصوص إقلیم جرسیف، فیتبین من خالل

من وثائق   %41أن  جانبھمعطیات الرسم المبیاني 

توجد في  %24إضافة إلى  التعمیرمصادق علیھا

توجد في طور الدراسة  %35طور المصادقة مقابل 

 والمشاورات.

 

 

 

 في مجال التخطیط العمراني: 2015تقییم حصیلة برنامج عمل  3
، للمجلس اإلداري الثالثة عشرةالمصادق علیھا في إطار الدورة  ،2015في إطار تتبع تفعیل العملیات المبرمجة برسم سنة 

 لحصیلة تقییم برنامج العمل حسب مراحل الدراسة والمصادقة على النحو التالي:یأتي التوزیع بتفصیل 
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26%
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استصدار مرسوم المصادقة النھائیة على المخطط التوجیھي للتھیئة العمرانیة لمدینة تازة والمنطقة المحیطة بھا 
 .02/11/2015بتاریخ  6409بالجریدة الرسمیة عدد 

 7000یئة العمرانیة لمدینة تازة ونواحیھا، مساحة إجمالیة تقدر بحوالي یغطي مجال دراسة المخطط التوجیھي للتھ
ھكتارا)، وباقي المساحة تشمل مجاالت بالضواحي تابعة  3040ھكتارا، تتكون من المجال الحضري لمدینة تازة (

ذات  لجماعات لباب مرزوقة وكلدمان ومكناسة الشرقیة والتي أصبحت بفعل القرب من المجال الحضري فضاءات
 جاذبیة.

 
 وسیمكن إنجاز ھذا المخطط من تحقیق األھداف التالیة:

ب جلبالتالي استقرار السكان و، وذلك من أجل ضمان جعل الجودة الحضریة وتحسین إطار عیش الساكنة أولویة -

وبناء ساكن  220.000ما یناھز . وفي ھذا الصدد یتوقع استقبال الطاقات والرسامیل والرفع من تنافسیة المدینة

 )؛2035مسكن في أفق  35.000

تأكید الھویة الحضریة لمدینة تازة وإفادتھا من موقعھا الجغرافي وبعدھا التاریخي وتعزیز مكانتھا ضمن الشبكة  -

 الحضریة والوطنیة والجھویة؛

 تھ على المستوى الوظیفي والھیكلي والبیئي؛ ل العمراني ومعالجة مختلف اختالالإعادة تركیب المجا -

إطار للتنسیق بین مختلف عملیات التھیئة، وضبطھا وتوجیھھا على نحو یخدم أھداف التنمیة المستدامة  وضع -

 ؛ومتطلبات الجودة

 أنسنة المجال العمراني، وتقلیص الفوارق بین األنسجة الحضریة وإحداث التكامل بین مختلف مكونات المجال؛ -

 ویر ھیاكل استقبال االستثمارات وتكوین العنصر البشري؛الرفع من الجاذبیة االقتصادیة للمدینة، عن طریق تط -

العمرانیة لمتطلبات المحافظة على البیئة واستبعاد مختلف المخاطر الناجمة  وإخضاع التنمیة حمایة المناطق الطبیعیة -

 عن الفیضانات وانھیار التربیة وغیرھا؛
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لنھوض جل اأكل قاعدة للتفاوض والتعاقد من جامعة تتضمن برامج ھادفة تش توجیھیةالمسؤولین من وثیقة  تمكین -

 بالمدینة وتطویر وسائل تدبیرھا.

 وثیقة للتعمیر )22( وعشرین نیناثالمصادقة النھائیة على 
 :منھا تصمیما للتھیئة 15خمسة عشر  -1

 ؛وازراردة وبوقالل وامسیلة وبني افراسن وتھم مراكز بوشفاعة ،بإقلیم تازة خمسة -

واوطابوعبان وازریزر وبوعروس وطھر بن لحسن  وسیدي امحمد لمكانسة وتتعلق بمراكز، تسعة بإقلیم تاونات -

 محمد.  وتمزكانة وقریة با وأوالد الطاھر السوق

 .مدینة جرسیف والمنطقة المحیطة بھاتصمیم تھیئة  -

 : مخططات لتنمیة التكتالت العمرانیة القرویة  07 سبعة -2
 مركز مساسة والولجة بإقلیم تاونات لمخطط تنمیة التكتالت العمرانیة القرویة  -

 .بإقلیم جرسیف وبوراشد ومزكتام وأوالد بوریمة رأس القصرمخطط تنمیة التكتالت العمرانیة القرویة  -

 برارحة بإقلیم تازة.مخطط تنمیة التكتالت العمرانیة القرویة    -

جل أ ملفات على السادة الوالة من 07على األمانة العامة للحكومة وسبع  المصادقة على تصمیم للتھیئة إحالة مرسوم
 استصدار القرارات الوالئیة الخاصة بمخططات التنمیة

 مخططات تنمیة 07وتازة  تھیئة مركز سیدي عبد هللا (جماعة غیاثة الغربیة) بإقلیم تصمیمیتعلق األمر في ھذا الصدد ب

وبركین  ،واجبابرة وسیدي الحاج امحمد بإقلیم تاونات ،امروج وتازرین بإقلیم تازة ن بابملكل  التكتالت العمرانیة القرویة

 وبني عبد هللا التابعین لجماعة بركین والصباب بإقلیم جرسیف.

 :مسطرة مداوالت المجالس والبحث العمومي وثیقة للتعمیر على 11إحالة 
على أنظار المجالس الجماعیة بقصد التداول والبحث  تاوناتتصامیم للتھیئة بإقلیم  03عرض  2015لقد تم خالل سنة 

بإقلیم جرسیف. وكذا مخطط  وتصمیم تھیئة مركز صاكا، والرغیوة الودكةو غفسايالعمومي، ویتعلق األمر بكل من: 

 الربع الفوقي بإقلیم تازة. تنمیة الكتلة العمرانیة القرویة

ث العمومي تاونات واختتام مسطرة البح مركز بني ونجل تافراوت بإقلیم تھیئةكما تم افتتاح البحث العلني بشأن تصمیم  

تمت  في حین ،وموالي عبد الكریم بإقلیم تاونات تداول المجلس الجماعي بشأن تصمیمي تھیئة مركزي سیدي مخفيو

قصد برمجة  على الوزارة، التابعین لجماعة الصمیعة ،مركزي الصمیعة وقصارات بتصمیميإحالة الملفین المتعلقین 

 مخطط تنمیة الكتلة العمرانیة القرویة لتادارت بشأن اجتماع اللجنة المركزیة. كما تم التداول من طرف المجلس الجماعي

 على مستوى إقلیم جرسیف. تادارتل

 المشاورات الموسعة في إطار اللجنة التقنیة المحلیة:
 تصمیم تھیئة مركز بوعادل فيكذا المنطقة المحیطة بھا وتھیئة مدینة تازة وجزء من  دراسة مشروعي تصمیمحیث تمت 

 إطار اللجنة التقنیة المحلیة.

 المشاورات والدراسات األولیة:مرحلة 
 وثیقة للتعمیر 17 بشأنتتبع الدراسات التشخیصیة والمشاورات 
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ئة تصامیم لتھی أربعمخططات لتنمیة الكثل العمرانیة القرویة. وتتوزع ما بین  07للتھیئة و تصامیم 10األمر ب  یتعلق

ي علي بورقبة سیدلتنمیة التكتلین العمرانیین القرویین لمركزي  ومخططین ،كزنایة الجنوبیة وماللوبوحلو و مركز كوان

راكز تاونات لتھیئة لمتصامیم  ست ؤسسة تتبع إعدادواجبارنة بإقلیم تازة. وأما على مستوى إقلیم تاونات، فقد تولت الم

لمركزي تابودة  ینتین القرویتوبوشابل وواد الجمعة وعین لكدح وتیسة وبني سنوس ومخططین لتنمیة التكتلین العمرانی

یلت جلتنمیة التكتالت العمرانیة القرویة لمراكز تام تثالث مخططاع الدراسات الخاصة بانجاز وتفرانت. في حین تم تتب

 (جماعة بركین) وصفصافات والسویھلة التابعین لجماعة تادارت على مستوى إقلیم جرسیف. 

و قلیم تازة بإ تصمیمین للتھیئة لفائدة مركزي مكناسة الغربیة وأوالد ازبایرتھم  و وثائق للتعمیر 07إعطاء اإلنطالقة ل

ارشیدة كیسان باقلیم تاونات وو واترایبة بإقلیم تازة  خمس مخططات لتنمیة الكثل العمرانیة القرویة: سیدي أحمد الزروق

 وامسون بإقلیم جرسیف.
 مراحل الدراسة والمصادقة حسب 2015صیلة برنامج عمل سنة ح : تقییم3جدول رقم 

  الحصیلة حسب صنف وثائق التعمیر مرحلة الدراسة والمصادقة

 

 وثیقة تعمیر 32المصادقة على 

تصمیما  12تصمیم للتھیئة،  19(
مخطط توجیھي للتھیئة  01للنمو، 

 العمرانیة)

مخطط توجیھ التھیئة 
نسبة االنجاز  تصمیم تنمیة التكتالت العمرانیة القرویة تصمیم التھیئة العمرانیة

% 

استصدار مرسوم المصادقة 
المخطط التوجیھي  على

للتھیئة العمرانیة لمدینة 
 تازة والمنطقة المحیطة بھا

المصادقة النھائیة استصدار مراسیم  
 تصمیم للتھیئة 15على 

مانة ألإحالة تصمیم للتھیئة على ا 
 العامة للحكومة للمصادقة النھائیة

إحالة تصمیمین للتھیئة على الوزارة  
 لبرمجة اجتماعي اللجنة المركزیة

 صمیمتاختتام البحث العمومي بشأن    
 تھیئة.

استصدار قرارات للمصادقة النھائیة  
 مخططات للتنمیة 07على  

قرارات عاملیة على  إحالة أربع  
 السادة الوالة الستصدار القرار الوالئي

تداول  المجلس الجماعي بشأن  
 واحد.ملف 

87.5 

01 19 12  

وثیقة تعمیر لمسطرة  18عرض 
 مداوالت المجالس والبحث العمومي

 05تصمیم للتھیئة،  13(
 مخططات للتنمیة)

- 

مسطرة ملفات على  04عرض  
 مداوالت المجالس والبحث العمومي

افتتاح البحث العمومي بشأن ملف  
 تصمیم واحد

تصمیم اختتام البحث العلني بشأن  
 واحد

للتھیئة في إطار  ندراسة تصمیمی 
 اللجنة التقنیة المحلیة

 إطارملفات في  04دراسة  
 المشاورات االولیة

 للمشاوراتواحد إحالة ملف  

على  قرارات عاملیة 03إحالة  
 السادة الوالة الستصدار القرار الوالئي

 مصالح واحد علىإحالة ملف  
 الفالحة والتجھیز للموافقة وابداء الرأي

 .المداوالت  واحد علىعرض ملف  
56 

- 13 05  

 تصامیم للتھیئة في 05دراسة 
تبع وتإطار   اللجنة التقنیة المحلیة 

تصامیم للتنمیة على مستوى  06
 المشاورات

- 

في إطار  واحددراسة ملف  
 المشاورات

المصادقة على التقریرین  
 ناثنی التشخیصیین المتعلقین بملفین

تقریر تشخیصي لملف في طور  
 التعدیل

الخاص التوصل بملف المشاورات  
 بتصمیم واحد.

ملفات على مستوى  05دراسة  
 المشاورات

 على مصالح واحدعرض ملف  
 .الرأيبداء إوالتجھیز للموافقة و الفالحة

55 

 - 05 06  
وثائق  07 ل إعطاء االنطالقة

 للتعمیر

تصمیمان للتھیئة، 02(
 مخططات للتنمیة)05

00 02 05 100 

  28 39 01 المجموع
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 وثائق التعمیر: رافد للتنمیة المستدامة وتشجیع االستثمار 4
ترجمة توجھات ومضامین ھذه الوثائق في  تعتبر وثائق التعمیر أداة مرجعیة لتنظیم استعمال المجال وفق منظور قوامھ

وذلك طبقا لمرامي وأھداف البرنامج الحكومي في مجال دعم التنمیة المستدامة. وبذلك، فقد مكنت  ،تشجیع االستثمار

ة تصامیم لتنمیة التكتالت العمرانیة القرویة خالل سنقالیم الثالثة بتصامیم للتھیئة ومركزا على مستوى األ 31تغطیة 

 685.018و ھكتارا للسكن 3049.54خصصت منھا ،ھكتارا قابلة للتعمیر11400.29حوالي  من تعبئة 2015

ھكتارا للترفیھ والسیاحة وفق ما تبینھ  96.495و ھكتارا لألنشطة الصناعیة 131.95و ھكتارا للمرافق العمومیة

 معطیات الجدول أسفلھ.
 نوع التخصیص : توزیع المساحات المفتوحة للتعمیر حسب4جدول رقم   

مساحة المفتوحة ال المراكز
 بالھكتارللتعمیر 

المساحة المفتوحة للمرافق 
 العمومیة بالھكتار

المساحة المفتوحة لألنشطة 
 الصناعیة بالھكتار

المساحة المفتوحة للترفیھ و 
 السیاحیة بالھكتار

 للسكن مساحة المفتوحة ال
 بالھكتار

 42.1 1.81 1.47 8.30 285.82 بوقالل
 51.3 1.5 1 3.7 329 امسیلة

 38.56 - 0.59 7.058 234 بني افراسن
 60 1.45 1.48 6.88 166.42 سیدي امحمد بن لحسن

 57.3 - 1.95 11.75 131.85 أوطابوعبان
 43.7 2.2 0.4 9.6 124 لمكانسة

 32.24 4.19 4.24 27.65 299.79 اوالد الطاھر
 9 3 2.1 39 530.06 قریة بامحمد

 77.71 13.83 14.91 17.64 124.13 ازراردة
 48.95 1.45 0.8 7.7 391.82 ازریزر

 130 2.035 0.72 19.5 1400 بوشفاعة
 30 - 2 15 166 بوعروس

 137.64 23.6 - 116.90 751.09 طھر السوق
 12.30 - 1.05 4.7 163.64 بوراشد
 190.86 4.07 7.7 7.62 248 الولجة
 30 - 1.3 11 280.86 مساسة
القصررأس   657 6.1 9.3 5.1 51.4 
 - - 0.4 14 496 مزكنام

 27.7 1.3 2 2.5 134 أوالد بوریمة
 56.55 9.63 2.34 9.26 340.42 تمزكانة

جرسیف والمنطقة المحیطة 
 بھا

2807 261.68 67 - 1539.70 

 30 - - 6 170 برارحة
سیدي عبد هللا (جماعة غیاثة 

 الغربیة
300 36 4.6 - 110 

امروجباب   66.5 7 0.5 - 5.31 
 60 15 - 3.5 150 تازرین
 53.13 4.80 2.90 11.79 89.14 اجبابرة

 49.44 0.0 0.6 3.6 232 سیدي الحاج امحمد
 6.85 0.9 0.6 3.11 67.32 بركین

 18.60 0.63 - 0.68 84.42 بني عبد هللا
 49.20 - - 5.80 180.01 الصباب

 3049,54 96,495 131,95 685,018 11400.29 المجموع

 وخرائط مالئمة التعمیر الجیوتقنیة اتاد الدراسدتدبیر المخاطر: إع-5
 16القتھابتاریخ انطتتبع الدراسة الجیوتقینة وخریطة المناطق القابلة للتعمیر بمدینة تاونات التي أعطیت المؤسسة تولت 

بین وزارة التعمیر وإعداد التراب الوطني إطار اتفاقیة شراكة وذلك في  درھم، 3.960.000بتكلفة  2014أكتوبر 

والتي تم توقیعھا على ھامش أشغال  ،والمجلس اإلقلیمي لتاونات والمجلس الجماعي لتاونات والوكالة الحضریة لتازة

تمت  وقد. 2014ماي  9الدورة الثانیة عشرة للمجلس اإلداري للوكالة الحضریة المنعقدة بعمالة إقلیم تاونات بتاریخ 

 ،تشخیص وتقسیم مجال الدراسة وخریطة تحدید المواقعب األولى المتعلقةالمصادقة على تقریر المرحلة  2015سنة خالل 

 .تقریر التجارب الجیوتقنیة وخریطة التنطیق الجیوتقنیة للمرحلة الثانیة المتعلقة بانجازوإعطاء االنطالقة 
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المتعلقة بتاھیل مدینة غفساي، وكذا مضامین اتفاقیة التمویل الموقعة  اإلطارتفعیل مقتضیات االتفاقیة  إطارفي  •

التعمیر وإعداد التراب الوطني وعمالة اقلیم تاونات وجماعة  بین وزارةللمجلس االداري  13على ھامش الدورة 

تفویت الصفقة الخاصة بالدراسة على  2015یونیو  15بتاریخ  غفساي والوكالة الحضریة لتازة، عملت المؤسسة

وفي ھذا الصدد، تسلم درھم.  1.440.000بتكلفة ، الجیوتقینة وخریطة المناطق القابلة للتعمیر بمدینة غفساي

التشخیص وتقسیم مجال الدراسة المتعلقة باألولى  ببدئ المرحلة االمر 2015دجنبر  17مكتب الدراسات بتاریخ 

 المواقع. وخریطة تحدید
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II- المواكبة والتأطیر العمراني والمعماري للمجال 
 :مشاریع التنمیة الحضریة-1

یشكل المشروع الحضري أداة منھجیة تعتمدھا الوكالة الحضریة في ترسیخ مبدأ الحكامة الترابیة من خالل اقتراح مشاریع 

 ...والسیاحیة والبیئیةتصادیة مھیكلة وإستراتیجیة قابلة للتنفیذ في مختلف القطاعات االق

 وفي ھذا السیاق، تولت المؤسسة بتنسیق مع شركائھا تتبع إنجاز المشروعین الحضریین لمدینتي واد املیل وأكنول. 

على التقریر التشخیصي المتعلق بالمشروع الحضري لمدینة اكنول وإعطاء االنطالقة  المصادقةھذه السنة تم خالل حیث 

 25الذي خلص إلى اقتراح  ،اریع. وتم التوصل بالتقریر النھائي للمشروع الحضري لواد املیللمرحلة بطائق المش

 ملیون درھم. 471مشروعا تنمویا بمختلف القطاعات بتكلفة إجمالیة تقدر بحوالي 

بغالف  02/12/2015 شروع الحضري لمدینة تاھلة بتاریختم تفویت الصفقة الخاصة بدراسة الم ،وبموازاة مع ذلك

 درھم. 291.000مالي قدره 

تعمل الوكالة الحضریة لتازة على إعداد مشروع التنمیة الحضریة المندمجة لمدینة تازة والذي تم عرضھ ، من جانب آخر

قدیریة لھذا التكلفة الت وقد حددت .نھأبش قبل الشروع في مرحلة التعاقد ،على أنظار المنظومة المحلیة قصد تنقیحھ وإغنائھ

 على المحاور التالیة: تتوزع ،درھم 1.834.040.000 البرنامج 
 : التكلفة المالیة لبرنامج تنمیة مدینة تازة5جدول رقم 

 درھم)الملیون التكلفة (ب المحاور
 806.44 التجھیزات األساسیة .1

 62.10 الخدمات االجتماعیة .2
 480.90 القطاعات اإلنتاجیة .3
 198.60 المجالیة والبیئةالتھیئة  .4
 114.00 تحسین ظروف السكن .5
 172.00 تأھیل المدینة العتیقة .6

 
 ومواكبة مشاریع التأھیل الحضري: إعداد-2

في إطار تفعیل الدور المنوط بھا بموجب النصوص التشریعیة والتنظیمیة المنظمة للوكاالت الحضریة والسیما في مجال 

میة التنتقدیم المساعدة التقنیة لفائدة الجماعات المحلیة، سھرت ھذه المؤسسة على تتبع وتاطیر مجموعة من برامج 

 شئة تتلخص أھم معطیاتھا على الشكل التالي:عبر مختلف المدن والمراكز الصغرى النا الحضریة،

 بإقلیم تاونات ة دراسة تأھیل المـراكز الناشئ 2-1
 2015 یولیوز 30في إطار تنفیذ التوجھات الملكیة السامیة لصاحب الجاللة نصره هللا المضمنة بخطاب العرش بتاریخ 

دعم  ىتفعیل مرتكزات البرنامج الحكومي الرامي إل ، وكذابخصوص منح األسبقیة للمناطق القرویة ذات العجز الكبیر

ي ستشرافیة كفیلة بتنمیة العالم القروااالستثمار وتحسین إطار عیش السكان بالمناطق القرویة من خالل إعداد مخططات 

م معالم رسالمشاركة الفعالة في  وبالتالي ،مة مع التقطیع الجھوي الجدیدءوالمساھمة في مواكبة الجھویة المتقدمة والمال

دوار جدیدة للمراكز الصاعدة داخل الخریطة الجھویة واعتماد التوجھات اإلستراتیجیة لوزارة أالسیاسة المجالیة وتكریس 

التعمیر وإعداد التراب الوطني القائمة على إطالق جیل جدید من المشاریع الترابیة الھادفة إلى تنمیة وتحسین إطار عیش 

ة الصاعدة، عملت الوكالة الحضریة على إعطاء االنطالقة إلنجاز الدراسة الخاصة بالمراكز واطنین بالمراكز القرویالم

 الناشئة بإقلیم تاونات.



   

16 
 

 تروم عقد اجتماع على صعید العمالة، حیث تم تقدیم ھذه الدراسة التي  2015اكتوبر  21وفي ھذا الصدد، تم بتاریخ    

بني  و لمكانسةو تفرانت و وأوالد عیادة عین عائشو اخاللفةویتعلق االمر بكل من  مركزا ناشئا بإقلیم تاونات11تنمیة 

 .بوھودةو بوعروسو عین مدیونةو كالزو اورتزاغو ولید

 ھداف تتلخص كما یلي: وتھدف ھذه الدراسة الى تحقیق مجموعة من األ

 .دعم مشاریع التنمیة القرویة وتعزیز جاذبیة المراكز الصاعدة •

 .المراكز الناشئة ضمن مسار التنمیة الجھویة ومعالجة آثار االختالالت المجالیةإدماج  •

 تقویة القدرة التنافسیة للمراكز الصاعدة وتعزیز موقعھا إلى جانب المراكز الحضریة باإلقلیم. •

لبنیات التحتیة، افك العزلة، تقویة  الناشئة:تثمین المؤھالت المحلیة وتوظیفھا في خدمة التنمیة المستدامة بالمراكز  •

 تیسیر ولوج الخدمات العمومیة، تحسین ظروف العیش، تكثیف العرض السكني...

 : توزیع المراكز الناشىئة حسب المؤشر الدیموغرافي بإقلیم تاونات6 جدول رقم
 الجماعة 2014 2004 معدل النمو التغطیة بوثائق التعمیر

 2004-
2014 

عدد 
 السكان

عدد 
 األسر

 عدد األسر عدد السكان

 اخاللفة  917 2 681 14 2288 12939 1,3  2011-4-18 بتاریخ تصمیم التھیئة مصادق علیھ 
 عین عائشة 361 4 417 25 3544 22575 1,2 2014-6-14 بتاریخ تصمیم التھیئة مصادق علیھ 
 أوالد عیاد  764 1 566 9 1386 8896 0,7 2006-11-16 بتاریختصمیم النمو مصادق علیھ 

 تفرانت  979 2 246 14 2494 13622 0,4 تصمیم النمو قید الدراسة
 لمكانسة  746 3 155 23 3495 22705 0,2 2015-1-15 بتاریخ تصمیم التھیئة مصادق علیھ 

 بني ولید 101 2 324 10 2089 11775 1,3-  2011-7-7بتاریخ تصمیم التھیئة مصادق علیھ 

 اورتزاغ  193 3 381 14 2935 15216 0,6-  2008-07-24 بتاریخ تصمیم التھیئة مصادق علیھ 
 كالز  866 3 333 17 3636 18471 0,6- 2010-4-29بتاریخ تصمیم التھیئة مصادق علیھ 

 عین مدیونة  270 3 770 15 2950 16410 0,4-  2009-3-30 بتاریخ تصمیم التھیئة مصادق علیھ 

 بوعروس  166 3 147 18 2855 18495 0,2-  2015-5-4بتاریخ تصمیم التھیئة مصادق علیھ 

 بوھودة  976 4 236 26 4257 26124 0,0  2014-6-19 بتاریخ تصمیم التھیئة مصادق علیھ 

 المراكز الناشئة بإقلیم تاونات
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 : التأھیل الحضري بمدینة جرسیفمواكبة  2-2
 قامت المؤسسة بإعداد مجموعة من الدراسات نذكر منھا: ،في إطار مواكبة برامج التأھیل الحضري لمدینة جرسیف

 یقة أنوالدتھیئة ح -أ
ستشكل متنفسا للمتمدرسین بمدرسة أنوال ولعموم ساكنة  والتي 2م 5155على مساحة إجمالیة تقدر ب الحدیقةتمتد ھذه 

 المدینة.

 
 مقترح تھیئة حدیقة أنوال

 ةریاضی مالعبتھیئة  -ب
 ملعب م وقاعة مغطاة تحتوي على45*90عدتھ الوكالة الحضریة ملعبا ریاضیا كبیرا من حجم أویتضمن ھذا االقتراح الذی

 .م14*25حجم  ومسبح منم 20*40من حجم 
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 تھیئة مدار الشویبر: -ت

من أجل حل إشكالیة السیر بمدینة جرسیف تمت تھیئة مدار الشویبر، ھذه التھیئة أخذت بعین االعتبار أیضا تشجیر جنبات 
 واإلنارة العمومیة.الطرق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 الدراسات الخصوصیة المتعلقة بتأھیل المشھد الحضري لمدینة تازة: 2-3
 

في إطار االھتمام الذي تولیھ الوكالة الحضریة من أجل تحسین المشھد العمراني وتأھیل المجال، عملت ھذه المؤسسة      

 على تتبع مجموعة من الدراسات القطاعیة على مستوى مدینة تازة تتلخص أھم معطیاتھا كما یلي:

 المخطط األخضر لمدینة تازة: تفعیل دراسة -أ
 

یة بمعیة الفرقاء المعنیین على تدارس سبل تفعیل مضامین ومقترحات التصمیم األخضر الحضري عملت الوكالة الحضر  

 22بمقر عمالة إقلیم تازة بتاریخ تشاوري  اجتماعوفي ھذا الصدد انعقد  .2015سنة  دراستھ خاللالذي تم االنتھاء من 

 واجدةعیسى المتمنطقة سیدي  وخصوصا تھیئة ،لمدینة تازة خظرالمخطط األ نیة تنفیذالدراسة إمك خصص 2015أكتوبر 

 بمحیط السور الخارجي للمدینة العتیقة. 

تقوم الوكالة الحضریة ببحث عقاري میداني یروم مساعدة الجماعة الترابیة لمدینة تازة على تصفیة الوعاء من أجل ذلك، 

 المشروع.العقاري موضوع 

 

 

 

 المقترح لتھیئة مدار الشویبرتصمیم ال
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 الخریطة العقاریة لمنطقة سیدي عیسى

 
 تھیئة ضفاف األودیة بمدینة تازة:دراسة  -ب

 
تتولى المؤسسة إعداد دراسة تھیئة ضفاف األودیة بمدینة تازة التي توجد حالیا في مرحلة تعدیل وتنقیح التقریر    

البیئیة كراھات الطبیعیة وت ھذه الدراسة من تشخیص مختلف اإلالتلخیصي واالقتراحات واستراتیجیات التدخل. وقد مكن

ا ھالنظم البیئیة للودیان وكذلك تحدید مختلف المؤھالت الطبیعیة واإلیكولوجیة والعوامل الطبیعیة التي من شأن التي تعرفھا

 وكذلك اقتراح وظائف جدیدة لتھیئة ھذه المناطق في المرحلة المقبلة. الرفع من جمالیة ضفاف االودیة، 

 تھیئة حدیقة بحي األندلس: -ت

مدینة بحي األندلس تتموقع في محیط ال في إطار تأطیر المجتمع المدني قامت الوكالة الحضریة بإنجاز تصور تھیئةحدیقة

 ھكتار، وھي منطقة ذات صبغة تاریخیة،.ھذه الحدیقة ستشكل 3.8 حدیقة باب جمعة على مساحة تقدر ب رالعتیقة بجوا

 في الرفع من نسبة المساحات الخضراء بالمدینة.  فضاء للنزھة واالستجمام لفائدة الساكنة وستساھم
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 موقع حدیقة األندلس

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :ما یليفي المنطقة  تھیئة ھذهیمكن تلخیص أھم العناصر المكونة لتصور 

 موقف للسیارات؛ .1
ساحة للراحة في مدخل الحدیقة تتمیز بتنوع النباتات خصوصا النخیل التي ستعطي جمالیة تتماشى  .2

 التاریخیة المتواجدة بالموقع والتي یجب إعادة بنائھا وتأھیلھا؛مع األسوار 
 فضاء لأللعاب: تم تصمیمھ بطریقة تحترم الصبغة الطبیعیة للموقع؛ .3
أنواع من الحدائق حسب تسلسلھا الزمني في تاریخ فن الحدائق، یتعلق  5حدیقة تاریخیة: تمت برمجة  .4

ة على الطراز األندلسي تلیھا حدیقة بتصمیم یذكر األمر بحدیقة على الطراز الفارسي تطل على حدیق
بالحدائق الفرنسیة ثم أخرى بتصمیم أكثر میوال للطبیعة تذكر بالحدائق اإلنجلیزیة وفي األخیر تم 

 تصمیم حدیقة معاصرة.
ھي منطقة ستمكن من جمع مختلف أنواع األشجار  :Arboretumمنطقة خاصة باألشجار    .5

 piste deمن خالل مسلك رجلي  واالستمتاع بتنوعھااحترام الطبیعة  وألحث علىبھا  والتعریف
footing  ممارسة الریاضة.وتم اقتراحھ من أجل خلق متنفس للساكنة من أجل النزھة 

 ملعب ریاضي؛ .6
 مكتبة للقرب. .7

 ندلستصمیم حدیقة األ
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 القرویة الناشئة: بالمراكز مواكبة مشاریع التأھیل الترابي   -ج
 

ساھمت المؤسسة في عملیة المصاحبة التقنیة لجمیع مشاریع التأھیل الترابي التي تشرف علیھا المفتشیة الجھویة      

والتي حضیت بتمویل من صندوق التنمیة القرویة والمناطق الجبلیة على  ،للتعمیر والھندسة المعماریة وإعداد التراب

 ،ھیل الحضري لمركز باب بودیر باقلیم تازةأمشروع الت. ونخص بالذكر مستوى كل من أقالیم تازة وتاونات وجرسیف

طلبات  دراسة ملفاتحیث ساھمت المؤسسة في مشروع منطقة األنشطة االقتصادیة بمركز عین عائشة بإقلیم تاونات وكذا 

 بتعیین مكاتب الدراسات الخاصة بانجاز المشروع.العروض الخاصة 
 ن عائشةمنطقة األنشطة االقتصادیة بعی

 
 

 برامج تكثیف العرض السكني بالمراكز الناشئةمواكبة  2-4
الوكالة  تعمل، باقلیم تاونات المراكز الصغرىعبر مجموعة من تكثیف العرض السكني  برنامج مواصلة تكریسإطارفي 

 والرتبة والد عیادأبكل من مراكزكیسان وباعتماد التجھیز التدریجي  تجزئات سكنیةإحداث  برمجةتتبع الحضریة على 

 .المالئمةوعیة العقاریة مستوى مرحلة انتقاء األعلى 

 مواكبة برنامج التاھیل الحضري لمدینة تاونات 2-5
ل خالن وذلك م ،عملت الوكالة الحضریة على تتبع تفعیل البرامج المسطرة ببرنامج التاھیل الحضري لمدینة تاونات

ي فوكذا المشاركة  ،ولیةیوجد حالیا في طور المشاورات األ لتصمیم التھیئة الذيولي إدماج مكوناتھا ضمن المشروع األ

 المعماریة المتعلقة بمشروع احداث المركب الریاضي للمدینة. االستشارة

 قریة با محمدوالمنطقة الجدیدة المفتوحة للتعمیرب الحضري انجاز القطبتتبع  2-6
مواصلة الجھود الرامیة الى انجاز القطب السوسیواقتصادي والریاضي والثقافي المندمج بمركز مدینة قریة با  إطارفي 

 أدمجوالذي  2015ینایر  15بتاریخ  محمد، تم استصدار النص القاضي بالموافقة على التعدیل الجزئي لتصمیم التھیئة

 ین اتقاقیة التمویل المبرمة في ھذا الشان.جمیع مكونات ھذا القطب وذلك تفعیال لمضامضمن خیاراتھ 

وایمانا من ھذه المؤسسة باھمیة مواكبة الجماعة في تنفیذ مقتضیات تصمیم التھیئة، قامت الوكالة الحضریة بتعاون مع 

الجماعة والسلطات المحلیة واالقلیمیة على تاطیر ودادیات مالكي العقارات المتواجدة بمنطقة حمري من اجل تھیئة 

 داث تجزئات سكنیة بھذه المنطقة الجدیدة.   واح
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 تصمیم القطب الحضري بقریة ابامحمد

 تاطیر مشروع تھیئة مركب فالحي صناعي بمركز مزراوة  2-7
صمیم . فبعد المصادقة النھائیة على تحرصت الوكالة الحضریة على المصاحبة التقنیة لمختلف برامج تنمیة مركز مزراوة

حداث إ، تمت الموافقة على مشروع احداث تجزئة سكنیة من جھة، وكذا تتبع مشروع 2015ینایر  15التھیئة بتاریخ 

تفعیل  إطارھكتارات والذي یندرج في  8مركب فالحي صناعي الذي تقدمت بھ شركة اسما اكروا نفست على مساحة 

 برمتھ الدولة المغربیة مع الشركة المذكورة. أعقد الشراكة الذي 

 الحفاظ على الموروث التاریخي والثقافي والطبیعي  2-8
 
على مقومات الھندسة المعماریة المحلیة والسیما القرویة منھا  أجل المحافظةفي إطار االھتمام الذي تولیھ المؤسسة من 

االعتبار وتثمین التراث الثقافي والطبیعي الذي یزخر بھ  رغبة منھا في ردوحمایة ھذا الموروث المعماري القروي، 

من المشاریع التي تھدف إلى االھتمام بالموروث الثقافي  وتتبع مجموعةإعداد  مجال تدخلھا، عملت المؤسسة على

 والتاریخي والطبیعي والتي تھم أساسا: 

 دراسة تھیئة منبع عین الحوث بمركز عین مدیونة:  -أ
الحضریة بمواردھا الذاتیة بإنجاز دراسة تروم تھیئة منبع بمركز عین مدیونة بإقلیم تاونات بھدف الحفاظ قامت الوكالة 

صت جعلھا رافدا للتنمیة. وقد خلبالتالي و ،على الخصوصیات الطبیعیة لھذا األخیر وإعادة االعتبار للمنطقة المجاورة لھ

 .درھم ملیوم1دیریة تناھز مشروعا تنمویا بكلفة تق 11 إلى اقتراحھذه الدراسة 
 صور تبرز واقع الحال بمنبع عین الحوت
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 مقترح التھیئة الخاص بالقبور المتواجدة بجوار المنبع

 
 بعین مدیونة عین الحوتمخطط تھیئة 
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 رد االعتبار للمواقع ذات الخصوصیة التاریخیة والطبیعیة
 وارشیدة بجماعة لمریجة بإقلیم جرسیف:دراستا رد االعتبار لقصبتي امسون بجماعة تادرت  -

لقصبة  مشاریع تنمویة 10إلى اقتراح  صیاغة المشاریع. وقد خلصت الدراسة األولىفي مرحلة  الدراستانتوجد ھاتان 

 امسون.
 مقترح التھیئة لقصبة امسون

 

 

 

 
 المشاریع المقترحة لتھیئة قصبة امسون

 وجد فيت :تازةدراسة رد االعتبار للموقعین الطبیعیین لرأس الماء وسیدي مجبر بالجماعة القرویة باب بودیر بإقلیم  

وتھدف ھذه الدراسة إلى رد االعتبار للتراث الطبیعي الذي تزخر بھ ھذه المنطقة وتثمینھ  مرحلة التقریر التشخیصي.

 لیساھم في الدورة االقتصادیة.

 البیبان بإقلیم تاونات: الترابیةالتأھیل الترابي لدوار عین باردة بالجماعة  2-9
ساسا الى النھوض بالعالم القروي أطار تكریس توجھات السلطات العمومیة في مجال التنمیة الترابیة والرامیة إفي     

ھیل أاالنطالقة الفعلیة لدراسة مشروع التعطاء إ 2015ینایر  6ء تم یوم الثالثا عنایة بالمورث المعماري المحلي،وال

ریق عن طلى تحسین ظروف عیش قاطني الدوارإوتھدف ھذه الدراسة  .الترابي لدوار عین باردة التابع لجماعة البیبان

من خالل تعمیم ربط المساكن بشبكات الماء الصالح للشرب والصرف تنموي یروم تلبیة حاجیات الساكنة صیاغة مخطط 

 الولوجیات وكذا تخصیص مجاالت للمرافق العمومیة والفضاءات الخضراء والساحات العمومیة. الصحي وضمان
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ة للھندسة الموقعة بین المدرسة الوطنی اإلطارالتفاقیة تفعیال ل ورغبة منھا في توسیع دائرة التشاور بخصوص البرنامج و

روع صیاغة مش تمت، ة عشرة للمجلس اإلداري للوكالةالمعماریة والوكالة الحضریة لتازة على ھامش اجتماع الدورة الثالث

وقد كان ھذا المشروع موضوع تقدیم ومدارسة خالل الیوم الدراسي الذي نظم  .المتمیز تنموي مندمج لھذا المجال القروي

الفعلیة للسید الوزیر وبحضور السید عامل  تحت الرآسة 2015نونبر  12بالمدرسة الوطنیة للھندسة المعماریة بتاریخ 

 إقلیم تاونات والمسؤولین المركزیین والمحلیین لوزارة التعمیر وإعداد التراب الوطني.

 :كما یوضح الجول التاليملیون درھم.  84.5بتكلفة إجمالیة تقدر بحوالي  مشروعا 22ویتضمن البرنامج 

 ین باردة: برنامج التاھیل الترابي لدوار ع7جدول رقم 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :لفائدة قاطني دوار اعریب بجماعة امكانسةالمساعدة التقنیة والمعماریة  2-10
أعریب المھدد بفیضانات وادي سبو أسرة قاطنة دوار  100االستعجالي المتعلق بإعادة إیواء  تنفیذ البرنامجطار تتبع إفي 

 5.53بتكلفة إجمالیة قدرت ب  2014أبریل  2بجماعة لمكانسة بإقلیم تاونات، موضوع االتفاقیة اإلطار الموقعة بتاریخ 

 الكلفة (م د) المحاور
 5,5 إعادة الھیكلة وتأھیل المجال

 1 عادة االعتبار للتراث المعماري القرويإ
 7 دعم األنشطة المدرة للدخل

 7 السیاحة المحلیةتحفیز روافد 
 6 التنشیط السوسیوثقافي والریاضي

 32 تأھیل المنظومة البییئیة وتدبیر المخاطر
 4 التربیة والتكویندعم مسالك 

 2 إعادة تھیئة المقابر
 84,5 المجموع
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لى المصادقة عدرھم، عملت الوكالة الحضریة بتنسیق مع السلطة اإلقلیمیة والجماعة المعنیة إلى جانب باقي الفرقاء  ملیون

 شغال تجھیز التجزئة.لتصامیم المعماریة الفردیة بعد التسلم المؤقت ألعلى ا

 تصامیم نموذجیة لترحیل ساكنة دوار اعریب

 
 

 
 2020في أفق  ة المندمج إلقلیم تاوناتتتبع إنجاز مخطط التنمی 2-11

 :یھدف إلىوالذي ، 2020دمج إلقلیم تاونات في أفق تولت المؤسسة تتبع الدراسة المتعلقة بإعداد المخطط المن

 ؛تدعیم الدینامیة الناجمة عن مسلسل إعداد مخططات التنمیة الجماعیة باإلقلیم -1

       ؛تموقع متمیز في إطار الجھة الجدیدة من أجلتمكین إقلیم تاونات من أرضیة وآلیة للتفاوض  -2

 .المحلي وأصحاب القرار على المستوى المركزيتعبئة الموارد والفاعلین على المستوى -3

 ھم، تتوزع على المحاور التالیة:ملیار در 12.26وقد أسفرت الدراسة على صیاغة برنامج متكامل بتكلفة إجمالیة تناھز 

 )؛نمو اقتصادي أخضر، (الفالحة، السیاحة، الصناعة الفالحیة ، الصناعة التقلیدیة، التجارة والخدمات-1

 ؛ة وتحسین الخدمات األساسیة واإلجتماعیةفك العزل-2

 ؛التأھیل الترابي-3

 .المحافظة على الثروات الطبیعیة والبیئة-4
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 توزیع محاور البرنامج حسب التكلفة 

 
 

 التعمیري التقویم -3
 
بموازاة مع المجھودات التي تبذل في مجال التغطیة بوثائق التعمیر، تحرص المؤسسة بتنسیق مع الجماعات المحلیة وباقي 

الفرقاء على ایالء أھمیة قصوى للدراسات التقویمیة كمنھجیة للتدخل حققت على إثرھا نتائج مھمة، باعتبار ھذا النوع من 

اء غیر المنتظم وكذا تنفیذ بعض مضامین وثائق التعمیر، خاصة وأن التصامیم الدراسات یھدف الى الحد من ظاھرة البن

تھم مناطق مخصصة إلعادة الھیكلة. وتلعب ھذه الدراسات دورا كبیرا في تیسیر مأموریات  اإلطارالتقویمیة المعدة في ھذا 

 قنیة.طالبي الترخیص، وذلك باعتمادھا كإطار مرجعي في دراسة الملفات من قبل اللجن الت

تصامیم تقویمیة، كما أنھ استجابة لمختلف الشكایات  08انكباب المؤسسة على دراسة وإعداد  2015وبذلك فقد عرفت سنة 

الواردة بشأن األحیاء التي سبق إعداد دراسات التقویم التعمیري بشأنھا، فإن المؤسسة تعمل باستمرار على النظر في 

ن طرف الجماعات المعنیة أو التي تحال مباشرة وھو ما یتطلب تحیین وتنقیح شكایات المواطنین سواء منھا المقدمة م

 مستمرین لھذه التصامیم.

 :الحصیلة المسجلة بخصوص عملیات التقویم التعمیري 8جدول رقم 

نمو :  1المحور 
;  اقتصادي أخضر 

2,0

فك العزلة :  2المحور 
وتحسین الخدمات 

; األساسیة واإلجتماعیة 
7,0

التأھیل : 3المحور
1,3; الترابي 

المحافظة :  4المحور
ة الثروات الطبیعیعلى 

2,1; والبیئة 

 مجموع العملیات
 العملیات التـي تـم الشـروع في إنجازھـا العملیـات المنجـزة

 اإلقلیم
 االحیاء األسر المساحة (ھكتار) االحیاء اآلسـر المساحة

 تـازة 04 4900 119 01 900 57 04

 جرسیف - - - - - - -

 تاونات 04 1133 67 02 819 51 04

 المجموع 08 6033 186 03 1719 108 08



   

28 
 

III- دعم سیاسة القرب 
 والتقسیم والتجزيء البناء ملفات تدبیر-1
 :2015الحصیلة برسم سنة  1-1

المدروسة في بلغ عدد الملفات  الخاص بالضابط العام للبناء، حیثالعمل بمضمون المرسوم  2015لقد تم خالل سنة 

ملفا منھا   2152، تتواجد  2015ملفا خالل سنة  2981ما مجموعھ  إطار الشبابیك الوحیدة واللجن اإلقلیمیة للتعمیر

 %28ملفا بالوسط القروي أي بنسبة  829بل من مجموع الملفات، مقا%72بالوسط الحضري، أي بنسبة 

  %79بإقلیم جرسیف، %92 ، وذلك بنسبةاملف2392  أي بمعدل كنسبة عامة لقبول الملفات%80 وھكذا تم تسجیل    

 یة:التال تتضمنھ البیاناتبالنسبة إلقلیم تاونات،. وھذه المعطیات نوردھا بتفصیل من خالل ما  %68بإقلیم تازة و 

 والقروي  الوسط الحضريتوزیع حصیلة دراسة الملفات حسب 

 
 

 :حصیلة دراسة الملفات بأقالیم تازة تاونات جرسیف حسب الوسط الحضري والقروي: 9جدول رقم 
 

 المجموع
 المقبول المرفوض

 اإلقلیم الوسط
 عدد % عدد %

 الحضري 996 %88 140 %12 1136

 القروي 167 50% 169 50% 336 تازة

 المجموع 1163 %79 309 %21 1472

 الحضري 287 %74 102 %26 389

 القروي 180 61% 116 39% 296 تاونات

 المجموع 467 %68 218 %32 685

 الحضري 577 %92 50 %8 627

 القروي 185 94% 12 6% 197 جرسیف

 المجموع 762 %92 62 %8 824

 المجموع العام العامالمجموع  2392 %80 589 %20 2981

 

 

1860

532

292

297

0 500 1000 1500 2000

الوسط الحضري

الوسط القروي
المرفوض المقبول
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 :توزیع الملفات المقبولة بأقالیم تازة تاونات جرسیف حسب طبیعة المشاریع 10جدول رقم 

 طبیعتھا:توزیع الملفات المقبولة حسب 

 

 
منھا تھم  91,6یتضح من خالل تحلیل المعطیات المرتبطة بالمشاریع الموافق علیھا من طرف اللجن المختصة، أن%

من  2,2، في حین تشكل المرافق العمومیة ما نسبتھ%%4,7ملفا، تلیھا مشاریع األنشطة بنسبة  2191السكن ممثلة ب 

لفات م خالل تحلیلخاصة بمشاریع التجزءات والتقسیم العقاري. ویتضح من  1,5مجموع الملفات المقبولة. وتبقى نسبة %

، في 8,4 العمارات بنسبة % ، تلیھا90,6مشاریع السكن المقبولة، أن صنف السكن االقتصادي یحتل الصدارة بنسبة%

 .1حین ال تتعدى المشاریع المخصصة للفیالت نسبة %

مرتقب من ال اھكتار 46 تجزئة تمتد على مساحة تقدر ب 24عددھا ، فقد بلغ الموافق علیھا أما بخصوص ملفات التجزئات

ملفا  12، حظي إلى جانب ذلك .معدة لبناء السكن االقتصادي والعمارات والفیالت قطعة أرضیة 1806 أن تنتج حوالي

 للتقسیم بموافقة اللجن المختصة. 
 توزیع ملفات السكن المقبولة حسب طبیعة المشاریع

 

2191(91,6%)

112( 4,7%)
53 (2,2%)

36(1,5%)

3�� �} 67�*#1 7̂#5¹ } 67�*#1 7̂1117 � �}�1 �7� �"�} 1 �5 ¥℗"�}

1984(90,6%)

23 (1%)
184 (8,4%)

السكن االقتصادي الفیالت العمارات 

 مشـاریع التجزيء والتقسیم:
 36العدد:  -

 1,5النسبة: % -
 مرافق عمومیة

 53العدد:-
 2,2النسبة: % -

 

 األنشــطة:
 112العدد:  -

 4,7النسبة: % -

 مشــاریع الســكن:
 2191العدد: -

 91,6النسبة:  % -
 اإلقـلیـم المجموع

تجاري  تجزيء تقسیم
عمارات و  فالحي سیـاحي وصناعي

 سكنى اقتصادیة فیـال مجمعات سكنیة

 ع % ع % ع % ع % ع % ع % ع % ع % ع %

 تــازة 1163 986 84,8% 17 0,1% 75 6,4% 10 0,9% - - 31 2,7% 29 2,5% 10 0,9% 5 0,4%

 تاونـات 467 408 87,4% 5 0,2% 11 2,4% 11 2,4% - - 6 1,3% 7 1,5% 13 2,8% 6 1,3%

 جرسیف 762 590 77,4% 1 0,1% 98 12,9% 28 3,7% 1 0,13% 25 3,3% 17 2,2% 1 0,1% 1 0,1%

 المجموع 2392 1984 82,9% 23 0,03% 184 7,7% 49 2% 1 0,04% 62 2,6% 53 2,2% 24 1% 12 0,5%
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ملفا  309ملفا   تتوزع ما بین  589بلغت ما مجموعھ وأما فیما یتعلق بالملفات التي تم رفضھا من قبل اللجن التقنیة، فقد 

ملفا، وذلك وفق ما یأتي  62ملفا بإقلیم تاونات، بینما وصل عدد الملفات المرفوضة بإقلیم جرسیف إلى  218 و بإقلیم تازة

 تفصیلھ من خالل الجدول أسفلھ:

 الملفات حسب األقالیم  :توزیع أسباب رفض 11جدول رقم 
 

 

 

 

 

باستقراء مختلف البیانات المضمنة في الجدول أعاله، یتضح أن أسباب الرفض المرتبطة بالجوانب التقنیة للمشاریع   

المؤسسة جاھدة إلى تداركھ وتحرص دوما على تحسیس ، وھو ما تسعى %52,5تبقى ھي السمة البارزة وذلك بنسبة 

فرقائھا خاصة منھم المھندسون المعماریون لتجاوز مثل ھذه اإلكراھات التقنیة التي ینبغي تفادیھا في المنبع. كما أن 

لنوع من االدراسة الرقمیة لملفات طلبات الترخیص تبقى أداة أساسیة من األكید أنھا ستلعب دورا كبیرا في الحد من ھذا 

 مسببات الرفض.

 التعارض مع وثائق التعمیر كذاو )، %5,9 ( األسباب العقاریة و القانونیة) و %5,9 ( ویبقى عدم توفر المساحة الدنیا 

من األسباب الثانویة  للرفض بفعل التأطیر المستمر  %1ثم التقسیمات غیر قانونیة ،  %3,9التي تشكل بدورھا نسبة 

 أن.لإلدارة في ھذا الش

 إن ما ینبغي لفت االنتباه إلیھ بھذا الخصوص، ھو رفض الملفات لمسببات ترتبط بعدم اكتمال الملفات والتي بلغت   

، وھو وضع غیر مقبول خاصة مع صدور المرسوم المتعلق بضابط البناء العام الذي أقر مقتضیات صریحة تتعلق 3,1%

ت مسؤولة على إیداع ملفا لیستالمؤسسة  من كون  رغموبال  األساسیة.بعدم استالم أي ملف ال یتضمن مجموع الوثائق 

باعتبار أن ھذه العملیة تتم بمكاتب ضبط الھیاكل اإلداریة المكلفة بالدراسة، فإنھا تحرص باستمرارعلى  ،طلبات الترخیص

309

35 35 23 18 14 6 4

145

0

50

100

150

200

250

300

350

عدم اكتمال  أسباب تقنیة اإلقلیم
 الملف

 أسباب عقاریة
 او قانونیة 

عدم توفر 
 المساحة الدنیا

التعارض مع 
 وثائق التعمیر

تقسیم غیر 
 قانوني

منطقة تستوجب 
 إعادة الھیكلة

المجمو أخرىأسباب مخالفة
 ع

الع % العدد 
 دد

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد %

 309 35,0 108 1,0 3 2,6 8 1,3 4 4,5 14 1,9 6 1,3 4 3,9 12 48,5 150 تازة
 218 17,0 37 0,5 1 2,8 6 0,9 2 4,1 9 12,8 28 14,2 31 2,8 6 45,0 98 تاونات
 62 - - - - - - - - - - 1,6 1 - - - - 98,4 61 جرسیف
 589 24,6 145 0,7 4 2,4 14 1,0 6 3,9 23 5,9 35 5,9 35 3,1 18 52,5 309 المجموع
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وتوجیھ  قبول الملفات الناقصةتحسیس فرقائھا بأھمیة التقید بمقتضیات ضابط البناء العام الواردة في ھذا الشأن، وعدم 

 المواطنین إلى استكمال الوثائق المقررة قانونا قبل إدراج ملفاتھم في مسار الدراسة الذي أصبح مضبوطا بآجال محددة.

 وحفزاالستثمار: السكن انعكاس حصیلة التدبیر الحضري على 1-2
في  2015ید واللجن اإلقلیمیة للتعمیر خالل سنة من المتوقع أن تساھم المشاریع الموافق علیھا في إطار الشباك الوح

أرضیة قابلة للبناء. ھذا  بقعة 1806 وحدة سكنیة وتعبئة 5934ودعم میدان السكن عبر خلق إنعاش السوق العقاریة

العرض سیساھم في تمكین المواطن من ولوج السكن المنظم ومن التقلیص من العجز المسجل على ھذا المستوى. ویرتقب 

أن تساھم مشاریع البناء والتجزيء وتقسیم العقارات في تحریك رسامیل مھمة على مستوى األقالیم الثالث والمساھمة في 

ملیون درھم، وھو ما لھ وقع اقتصادي  1868سوقالشغل. وتقدر ھذه الرسامیل بما مجموعھ خلق وتوفیر فرص تعزز 

 .واجتماعي أكید على المناطق المعنیة بھذه المشاریع

 المرتبطة بالتدبیر الحضري باقي الملفات -2
 االستثناءملفات  -2-1

 یتعلق ببناء السكن االجتماعي وحي جامعي ومصحة، لم یحظ بالموافقة من لدن اللجنة الجھویة. یتعلق األمر بملف واحد
 ملفات اماكن إقامة شعائر الدین اإلسالمي -2-2

المتعلقة بإحداث شباك وحید خاص بدراسة طلبات رخص بناء األماكن  في إطار تفعیل مقتضیات القرارات العاملیة

المخصصة إلقامة شعائر الدین اإلسالمي، شاركت الوكالة الحضریة في اللجان التقنیة المكلفة بدراسة طلبات الترخیص 

أھیلھا وجاءت وإعادة ت لبناء المساجد، فضال عن ذلك تشارك المؤسسة باستمرار في أشغال لجن تفقد المساجد اآلیلة للسقوط

وفق ما یوضحھ الجدولین  2015الحصیلة المسجلة بھذا الخصوص بتراب أقالیم تازة وتاونات وجرسیف برسم سنة 

 التالیین:

 : حصیلة دراسة طلبات رخص بناءالمساجد 12جدول رقم

 اإلقلیم عدد الملفات المقبولة في طور الدراسة
 تازة 20 16 04
 تاونات 16 05 11
 جرسیف 13 04 09
 المجموع 49 25 24

 
 حصیلة لجان تتبع المساجد اآلیلة للسقوط وإعادة تأھیل:  13جدول رقم 

 اإلقلیم عدد المساجد 
 تازة 66
 تاونات 04
 جرسیف -

 المجموع 70
 

 دراسات التأثیر على البیئة.  -2-3
 48في أشغال اللجن الجھویة المنصبة لھذا الغرض، حیث تم البث في  2015شاركت الوكالة الحضریة برسم سنة 

 مشروعا بتراب أقالیم تازة، تاونات وجرسیف.
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 تقییم الحصیلة-3
ملفا برسم  2777ملفا مقابل  2981ما مجموعھ  2015وكتقییم عام لھذه الحصیلة، فقد بلغ عدد الملفات المدروسة سنة 

 سجلت)، في حین 2014( نفس النسبة المسجلة سنة  %80. وناھزت نسبة القبول %7,3أي بزیادة تقدر ب  2014سنة

  1868إلى حوالي  2014م د سنة 2692بعض التراجع، إذ انتقلت من  لقیمة المالیة للمشاریع المدروسةا

 طبیعة المشاریع المعروضة. ىومرد ذلك إل 2015م د سنة 

 المراقبة -4
ص المؤسسة بشكل مستمر ومنتظم على ممارسة المھام الموكولة لھا في میدان المراقبة بتنسیق مع السلطات اإلقلیمیة تحر

والمحلیة  سواء في إطار لجنة الیقظة أو جوالت المراقبة الخاصة بالمؤسسة. وقد مكنت الجوالت التي تم القیام بھا، والتي 

حاالت في كل جولة، وذلك  7إلى  6مخالفة، بمعدل یناھز  881، من الوقـوف على 2015جولة خالل سنة  136بلغت 

 :وفق ما یبینھ الجدول والبیانات أسفلھ
 :توزیع المخالفات حسب النوع واألقالیم 14جدول رقم 

 اإلقلیم تغییرات بدون ترخیص الترخیص دون الرأي الملزم البناء بدون ترخیص لمجموع العاما
لجنة 
 الیقظة

عمل 
 المؤسسة

لجنة  المجموع
 الیقظة

عمل 
 المؤسسة

لجنة  المجموع
 الیقظة

عمل 
 المؤسسة

 المجموع

 تازة 104 69 35 79 06 73 450 113 337 633
 جرسیف 64 28 36 - - - 138 70 68 202
 تاونات 15 - 15 - - - 31 - 31 46

 المجموع  183 97 86 79 06 73 619 183 436 881

 
 

 توزیع المخالفات حسب النوع المخالفات حسب األقالیمتوزیع 

  
 

  
إن ما ینبغي استخالصھ من الجدول أعاله، ھو ھیمنة البناء بدون ترخیص على مجموع المخالفات المسجلة بما مجموعھ 

مخالفة، في حین تم تسجیل  183مخالفة، یلیھ التغییرات التي یقوم بھا أصحاب المشاریع بدون ترخیص بحوالي  619

 تتعلق بالترخیص دون احترام الرأي الملزم للوكالة الحضریة. ةحال 79

مما أصبح یتطلب من كافة الفرقاء نھج نوع من الصرامة في التعامل مع ھذه األوضاع. السیما وأن أحكام قانون التعمیر  

م، أقرت الضمانات الكفیلة بدراسة ملفات طلبات وغیرھا من المقتضیات الجدیدة المقررة بموجب ضابط البناء العا

الترخیص بالبناء بالفعالیة والنجاعة المطلوبة وداخل اآلجال المعقولة، وكرست مقتضیات لتفادي كل ما من شأنھ تعطیل 

ء رالزم للوكالة الحضریة والحد من األلزامیة احترام الرأي المإأو عرقلة الترخیص لھذه المشاریع، من خالل تكریس 

 المتعاقبة.

تازة
633

)71(%

جرسیف
202

)23(%

تاونات
46)6(%

619(70%)
183 (21%)

79 (9%)

البناء بدون ترخیص تغییرات بدون ترخیص الترخیص دون الرأي الملزم
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  دراسة الشكايات والرد عليھا -5
في ميدان دعم مختلف صيغ التواصل مع المواطنين والفاعلين وغيرھم من الفرقاء المتدخلين في ميدان التعمير، عملت 

ة والجواب عليھا بما يلزم من شفافية ووضوح وفق ما المؤسسة على دراسة كافة الشكايات الكتابية والتظلمات الشفھي

شكاية موزعة حسب  181تنص عليه الضوابط والقوانين الجاري بھا العمل. وھكذا، فقد وصل عدد الشكايات الكتابية 

  مواضيعھا وفق ما يوضح الجدول الموالي:

 : توزيع الشكايات حسب مصدرھا وموضوعھا 15جدول رقم 

لھا زائرا، وقد تركزت الزيارات في  مجم 390ومن جانب آخر، استقبلت المؤسسة خالل السنة المنصرمة ما يزيد عن 

بطاقة  557حول رغبة المرتفقين في معرفة التخصيصات المفردة لعقاراتھم بموجب وثائق التعمير. حيث تم تسليم 

شارة إلى ارية سلمت إلدارات مختلفة. مع اإلبطاقة معلومات إد 97معلومات تھم أقاليم تازة وتاونات وجرسيف، منھا 

اطن وإخباره بما يلزم من معطيات ومستجدات تعرفھا القضايا أن المؤسسة تستغل مثل ھذه الزيارات في تحسيس المو

المرتبطة بالتعمير، وذلك إدراكا منھا بأھمية إشراك المواطن واالنصات إليه بما يساعد في بلوغ تعمير عقالني يساھم 

  فيه الجميع.

كايات التي تتوصل بھا، فإنھا وال بد من التذكير بأنه في األحوال التي تكون فيھا المؤسسة غير مختصة بالجواب عن الش

رغم ذلك تحرص على تقديم اإلرشاد والتوجيه للمشتكين بما يساعدھم في حل المشاكل المطروحة. وفضال عن ذلك، فإن 

المؤسسة تحاول باستمرار استثمار الجھود التي تبذلھا في دراسة الشكايات، واعتماد ھذه األخيرة كآلية لتقييم استحسان 

عمل المؤسسة في تدبير المھام المنوطة بھا، واستحضار ذلك لتقويم مجھوداتھا وتركيز حسن وجودة المواطن لمناھج 

  .الخدمات التي تقدمھا

IV- تأطير الجماعات الترابية  
أداء  تسعى المؤسسة باستمرار إلى تمكين المصالح التقنية الجماعية من التأطير التقني والقانوني الالزم لمساعدتھا على

كما أنه رغم محدودية مواردھا، فإنھا تحرص على حضور كافة دورات المجالس الجماعية وكل االجتماعات مھامھا، 

التشاورية التي تمت دعوتھا إليھا، والمشاركة في أشغال اللجنة التقنية والمحلية التي ترتبط بميدان اختصاصاتھا. ويأتي 

  :بيان حصيلة عمل المؤسسة في ھذا المجال على النحو االتي

 لجان اختيار األوعية العقارية : -1
ات العمومية تشارك المؤسسة في أشغال جميع لجان اختيار األوعية العقارية المراد اقتناؤھا من قبل االدار   

نجاز المرافق العمومية أو مناطق األنشطة أو تجھيزات أخرى إضافة إلى مشاريع التنمية  والجماعات المحلية إل

 : لة ذلك وفق ما يليالبشرية، وتأتي حصي

ةطبيعة الشكاي المجموع  نوع الشكاية
آخر وثائق التعمير  التدبير الحضري

04 0 03 01  الجمعيات والتعاونيات
10 2 8 0  المقاولون والمھنيون

167 27 70 70  العموم
181 29 81 71  المجموع
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 حسب األقالیم حصیلة لجان اختیار األوعیة العقاریة : 16جدول رقم 

 المجموع جرسیف تاونات تازة  اإلقلیم
 44 06 19 19 العدد

 
 اللجن اإلداریة للتقویم : -2

 تتلخص حصیلة مشاركة الوكالة الحضریة في لجان الخبرة والتقویم كما یلي :
 حصیلة لجان الخبرة والتقویم حسب األقالیم :  17جدول رقم 

 المجموع جرسیف تاونات تازة اإلقلیم
 48 12 16 20 العدد

 

 الشراكة-3
تقوم المؤسسة، كلما كانت الفرصة مواتیة لھا، بتحسیس فرقائھا بأھمیة الشراكة كآلیة القتسام تحمل أعباء وإعداد 

لالاتفاقیات قید  مشاریع 10اتفاقیات للشراكة، ووجود  09مختلف الدراسات المجالیة، وقد تمثلت الحصیلة في إبرام 

 نیة. ویأتي بیان الحصیلة المنجزة وفق ما یلي:المصادقة والتداول من لدن المجالس الجماعیة المع

 :االتفاقیات المبرمة 18جدول رقم 

 الجھة المتعاقد معھا موضوع االتفاقیة
 جماعة تبودة إنجاز مخطط تنمیة الكتلة العمرانیة القرویة لمركز تبودة

لبعض األحیاء غیر المنتظمة والناقصة التجھیز بتراب  إنجاز دراسات التقویم التعمیري
 جماعة بني ولید الجماعة القرویة بني ولید

 جماعة بني سنوس بني سنوسإنجاز تصمیم تھیئة مركز 
 جماعةغفساي إنجاز الدراسة  الجیوتقنیة  وخریطة مالئمة التعمیر لمدینة غفساي

 س.ي.ب. زروالجماعة  إنجاز تصمیم تھیئة منطقة ملعب الخیل
 جماعة الطایفة إنجاز مخطط تنمیة الكتلة العمرانیة القرویة لمركز سیدي أحمد زروق

 جماعة اوالد ازبایر إنجاز تصمیم تھیئة مركز اوالد ازبایر
 جماعة تازة إنجازمیثاق الھندسة المعماریة لمدینة تازة

للھندسة المدرسة الوطنیة  التعاون في میدان الھندسة المعماریة
 المعماریة

 : مشاریع االتفاقیات 19جدول رقم 

 الجھة المتعاقد معھا موضوع االتفاقیة
 صبابجماعة  إنجاز تصمیم تنمیة الكتلة العمرانیة القرویة لمركز صباب

 س.ع.بورقبةجماعة  إنجاز تصمیم تنمیة الكتلة العمرانیة القرویة لمركز سیدي علي بورقبة
 بوحلوجماعة  تھیئة مركز كوان.إنجاز مشروع تصمیم 

 تادارتجماعة  إنجاز تصمیمي تنمیة الكتلة العمرانیة القرویة لمركزي صفصافات وسویھلة
 تازةجماعة  دراسة تھیئة المحاور الرئیسیة لمدینة تازة العتیقة
 جرسیفجماعة  إنجاز دراسة تھیئة ضفاف األودیة لمدینة جرسیف.

 الترایبةجماعة  إنجاز مخطط تنمیة الكتلة العمرانیة القرویة لمركز الترایبة.
 تاھلةجماعة  إنجاز دراسة التأھیل الحضري لمدینة تاھلة

 جرسیفجماعة  إنجاز دراسة المخطط المدیري للسیر والجوالن لمدینة جرسیف.
 كیسانجماعة  كیسان.إنجاز مخطط تنمیة الكتلة العمرانیة القرویة لمركز لعزف بجماعة 
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V- الجھویة المتقدمة مواكبة 
منذ دخول الجھویة المتقدمة حیز التنفیذ حرصت الوكالة الحضریة لتازة عل التنسیق والتعاون مع مكونات المنظومة 

ھم تالجھویة الجدیدة من أجل التنزیل األمثل لمقتضیاتھا. وقد شاركت المؤسسة في مجموعة من اللقاءات التشاوریة التي 

 ھذا الورش نذكر منھا:

 التنسیق مع مكونات الوزارة على المستوى الجھوي-1
انعقد  ،الوطني على مستوى جھة تازة الحسیمة تاونات وإعداد الترابفي إطار تعمیق التنسیق بین مكونات وزارة التعمیر 

المعماریة و إعداد التراب و كافة مسؤولي الوكالة  والھندسة حضره السید المفتش الجھوي للتعمیر اجتماع تشاوري 

 الحضریة لتازة.

و تدارس التحسینات و المالحظات  2016في أفق سنة  االستراتیجي للوزارةو قد كان ھذا اللقاء مناسبة لمناقشة البرنامج 

 التي یمكن أن یغنى بھا ھذا البرنامج. 

 

 مع التقطیع الجدید إلعداد التراب مالءمة  المخططات الجھویة --2
–فاس  عضاء مكتب جھةأمع  تشاوريفي االجتماع ال 2015دجنبر  23یوم الثالثاء  شاركت الوكالة الحضریة لتازة

عداد إقالیم الجھة و ممثلي وزارة التعمیر و أمكناس برئاسة السید والي الجھة و بحضور رئیس الجھة والسادة عمال 

دماج إتم عرض المخطط المندمج إلعداد تراب الجھة و الذي كان ثمرة تقییم و  التراب الوطني ، خالل ھذا االجتماع

 المخططات المنجزة الخاصة بالجھات الثالثة السابقة.
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VI-التواصل والتحسیس 
فرقائھا وعموم المرتفقین، ومن أھم  تسعى الوكالة الحضریة لتازة إلى امتطاء كل سبل  التواصل والتحسیس لفائذة

 التي عرفتھا ھذه السنة نذكر: المحطات التواصلیة 

 التواصل مع الجالیة المغربیة المقیمة بالخارج-1
المتعلقة باإلجراءات الواجب  2015غشت  6بتاریخ  6628تبعا لدوریة السید وزیر التعمیر وإعداد التراب الوطني عدد 

، عملت الوكالة الحضریة لتازة على اتخاذ مجموعة من اإلجراءات جالیة المغربیة المقیمة بالخارجلاتخاذھا لحسن استقبال ا

 العملیة نوردھا كما یلي:

 إحداث شباك وحید خاص باستقبال الجالیة:-أ
في ھذا الصدد أحدثت الوكالة الحضریة وبشكل استثنائي شبابیك وحیدة بمقرھا اإلداري وبملحقتیھا بكل من إقلیم تاونات 

 .وجرسیف. وقد مكنت الشبابیك المذكورة من دراسات مجموعة من الملفات والبث فیھا

 :2015غشت  15إلى  10تنظیم أیام األبواب المفتوحة من -ب
عالیات ھذه ف الحضریة أیام األبواب المفتوحة لفائدة أفراد الجالیة المغربیة المقیمة بالخارج، وقد تضمنتنظمت الوكالة 

 األنشطة التالیة: األیام

 مجموعة من الشكایات.، وقد تمكنت ھذه الخلیة من دراسة اصة بالمغاربة المقیمین بالخارج إحداث خلیة لالستقبال خ -

االحتفال بالیوم الوطني للمغاربة المقیمین بالخارج المنظم من طرف عماالت األقالیم الثالث شاركت الوكالة الحضریة ب - 

( تازة وتاونات وجرسیف) تم خاللھا اإلجابة على تساؤالت المھاجرین بخصوص القضایا المرتبطة باختصاصات 

 .المؤسسة
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تم تنظیم معرض من طرف الوكالة الحضریة تضمن لوحات وخرائط توضیحیة ومعطیات رقمیة تھم  ،على ھامش ذلك -

 التعریف بأنشطتھا والتواصل مع أفراد الجالیة بخصوص المقتضیات القانونیة والتقنیة التي تشتغل بھا.

 
معلومات مختلف الفتح بوابة خاصة من داخل الموقع اإللكتروني للوكالة الحضریة لتازة تعنى بتقدیم   -

التي تھم مساطیر الترخیص بالبناء والتجزئ وتقسیم العقارات وكذا المساطیر المعتمدة في إطار نظام البناء 

 العام.

وضع مطویات بمختلف مكاتب المؤسسة تھم التعریف باختصاصات الوكالة الحضریة والتعریف بحصیلة  -

 تدخلھا.

 البناء العام ضابطتقییم تنظم یوم دراسي حول -2
مقار عماالت ب 2015نونبر  26و 25و  24 أیامار أنشطتھا التواصلیة والتأطیریة، نظمت الوكالة الحضریة لتازة في إط

د شارك في ة على تطبیقھ. وقلتقییم تنفیذ ضابط البناء العام بعد مرور سن تخصص أیاما دراسیة تازة وتاونات وجرسیف

، السادة رؤساء الجماعات المحلیة وأقسامھم التقنیة والسادة رؤساء ادةعماالألقالیم المعنیةلسا اي ترأسھت، الأشغالھذه األیام

 المصالح الخارجیة.

 .تنفیذه خالل السنة المنصرمةوتقییم مقتضیات ضابط البناء العام وضھمت تقدیم عر ھذه األیاموقد عرف جدول أعمال 

شكل ب داخل النفود الترابي للوكالة الحضریة لتازةنقاشا مستفیضا حول اإلشكاالت المرتبطة بقطاع التعمیر  ھذه األیاموقد 

 عام واالكراھات المتعلقة بتنفیذ ضابط البناء العام خاص.
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VII– الحكامة الجیدة 
 إدارة الجودة: التزام مستمر-1
) 2008، (نسخة ″9001إیزو “لشھادة الجودة  التتبع االول إفتحاصلتازة مناجتیاز تمكنت الوكالة الحضریة  

من طرف المعھد المغربي  2015ابریل  23جریت بمقر الوكالة یوم الخمیس أعلى إثر المراجعة السنویة التي بنجاح 

 ).ھذا االنجاز یثبت مرة اخرى حرص المؤسسة على الحفاظ على مطابقة نظام تدبیرھاIMANORللمقایسة (
لتحسین النظام والنھوض بھ داخل المؤسسة، وذلك من  لمعاییرالجودة ، عبرالجھود التي تبذلھا كافة الموارد البشریة 

، 2010منذ تبني المؤسسة لمنھج الجودة سنة ف التطویر الدائم للخدمات المقدمة و االستجابة لمتطلبات الشركاء.  خالل

تكز علیھ نظام التدبیر. فعلى مبادئ األداء المتمیز وتحفیز فرق العمل والتحسین المستمر یعد الحجر األساس الذي یر

 .للوكالة الحضریة لتازة ة الجودةسیاستؤسس ركائز

 : الدراسة الرقمیة لطلبات الترخیص في مجال التعمیر-2
الملفات بمدینة تازة، لم تتوانى الوكالة الحضریة في تحسین وتجوید  معالجةمنذ بدإ العمل بمنظومة الدراسة الرقمیة في 

عملت المصالح المختصة على إدخال تعدیالت تقنیة على المنظومة استجابة لمالحظات  ،ھذه الخدمة، وفي ھذا الصدد
 ومن اھم ھذه التعدیالت: الفرقاء وتوخیا للنجاعة والفعالیة في عملھا.

  فتح حسابات شخصیة لمستخدمي النظام حسب المھام الموكولة لھم : كتابة الضبط، أعضاء اللجنة، متتبع للنظام

)compte consultantو ضبط صالحیات كل منھم ؛ ( 

  التمییز بین المشاریع الصغرى و الكبرى على مستوى قاعدة المعطیات و على مستوى عرض الملفات

)affichage؛ ( 

 .تسھیل عملیة البحث عن الملفات المدروسة باستخدام النظام المعلوماتي 

 )اعتماد نظام التتبعTraçabilitéضو اللجنة الذي قام بدراسة الملف أو ) بتسجیل المعطیات الشخصیة حول ع

 تغییر المالحظات ؛

 ) التسجیل األتوماتیكي لجمیع تواریخ مسار دراسة الملفHistorique du dossier من مرحلة اإلیداع إلى (

 مرحلة المصادقة على محضر اللجنة.

 سة : مشاریع كبرى / مشاریع صغرى.حساب التأخیر في دراسة الملفات حسب مسطرة الدرا 

  اعتماد نظام تتبع وتیـرة دراسة الملفات بواسطة اإلشعار األتوماتیكي الیومي، حیث یمكن ھذا اإلجراء مسؤولـي

 كل من عمالة تازة و جماعة تازة و الوكالة الحضریة لتازة من معرفة :

 عدد الطلبات في انتظار التسجیل بالشباك الوحید ؛  - 1

 عدد طلبات المشاریع الصغرى و الكبرى في انتظار الدراسة ؛   -2

 عدد الطلبات التي تعرف تأخرا في الدراسة.  -3

على الشباك الوحید في  ة بمدینة تازةمن الملفات  المعروض882على دراسة في ھذا االتجاه  وقد أسفرت الجھود المبذولة

 وھو ما خلف استحسانا كبیرا لدى مختلف الفرقاء والفاعلین وغیرھم من المواطنین. ،2015خالل سنة  إطار ھذه المنظومة

http://www.autaza.ma/DocumentsAUT/SMQ/politique-qualite.pdf
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و تبادل الخبرات بین الوكاالت الحضریة و مكونات المنظومة المحلیة للتعمیر ،   في إطار تفعیل المقاربة التشاركیة و

 2015دجنبر  03ضریة لتازة یوم الخمیس قام فریق تابع للوكالة الحضریة لوجدة و جماعة وجدة بزیارة عمل للوكالة الح

الوكالة الحضریة لتازة في میدان الدراسة الرقمیة لملفات طلبات الرخص في مجال التعمیر   تم خاللھا االطالع على تجربة

 وقد شكل ھذا اللقاء مناسبة تم خاللھا تقاسم التجارب المكتسبة لدى ھذه المؤسسات في مجال التدبیر الحضري..

 
  

یئة لھممثلین عن او بحضورمسؤولي المؤسستین بمقر الوكالة الحضریة و انقاذ فاس 2015دجنبر  23 بتاریخ عقدكما 

خصص لعرض حصیلة التدبیر الالمادي لرخص التعمیر المعمول بھ بالوكالة  یة للمھندسین المعماریین اجتماعاالجھو

الت التي ھمت البرنامج و التي تمكن من تسریع وتیرة الحضریة لتازة و التي ال قت استحسان المتدخلین خاصة التعدی

 دراسة ملفات طلبات  البناء و كذا حسن تتبع مسار الملفات.

 لى المعلومة ( الموقع اإللكتروني)تیسیر الولوج إ -3
 

إلكترونیة جدیدة كواجھة  أقدمت على إعداد بوابة نظرا لألھمیة البالغة التي تكتسیھا وسائل االتصال الحدیثة، فإن المؤسسة

إعالمیة للتواصل مع عموم المواطنین، وتم الحرص في ھذا اإلطار على إعادة تصمیم الموقع اإللكتروني الخاص 

 بالمؤسسة،حیث توفر النسخة الحالیة للموقع معطیات حول أنشطة الوكالة الحضریة باللغتین العربیة والفرنسیة؛

كما مر، ة المتوفرة بالموقع بشكل مستتحیین جمیع المعطیات التعمیریة والقانونیو تحرص الوكالة الحضریة لتازة على 

 الموقع یوفر كذلك مجموعة تقوم بنشر كل مستجدات وثائق التعمیر على مستوى مجال تدخلھا. و تجدر اإلشارة إلى أن

لعروض ملفات المتعلقة بطلبات امن الخدمات، كالدراسة الرقمیة لطلبات الترخیص، تتبع نتائج دراسة الملفات، وعرض ال

 و تتبع نتائجھا....
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 التكوین المستمر -4
 الداخلي:التكوین المستمر  – 4-1

دورات  07مستخدما، استلزم تنظیم  43عملت الوكالة الحضریة على تنفیذ برنامج سنوي للتكوین المستمر استفاد منھ 

 تكوینیة، وشمل مجموعة من المجاالت منھا:

 التواصل؛ - والمالیة؛المحاسبة  -
 االفتحاص الداخلي؛ - الصفقات العمومیة؛ -
  نظام المعلومات الجغرافي. -

 
  المتدربین:استقبال  - 4-2

الوكالة الحضریة بتأطیر الطلبة الباحثین الوافدین على مصالحھا. وفي  ماألكادیمي، تقوفي إطار انفتاحھا على محیطھا 
 ھذا الصدد، تم استقبال العدید من الباحثین والطلبة المتدربین في تخصصات مختلفة یمكن إجمالھا فیما یلي:

 استقبال الباحثین والطلبة المتدربینحصیلة : 20جدول رقم 

 العدد التخصصات
 12 المعلومیات

 16 الھندسة المعماریة
 12 الكتابة

 10 الجغرافیة 
 08 القانون

 08 المحاسبة والمالیة
 66 المجموع

VIII– عشر الثالث تقییم تنفیذ توصیات المجلس اإلداري 
 عشر الثالث: تنفیذ توصیات المجلس اإلداري  21جدول رقم 

 التوصیة تنفیذھا
إعفاء أماكن إقامة شعائر الدین اإلسالمي من الرسوم المتعلقة بمذكرات  بتنفیذ مقتضیاتھایتم االلتزام 

 اإلخباریة.المعلومات و بالمذكرة 
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 التقریر المالي
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 تقدیــم
 

من المعلوم أن المیزانیة ھي الوسیلة األساسیة لتحقیق األھداف المسطرة من قبل أي مؤسسة. وتقوم الوكالة الحضریة 
یمات والتوجیھات وتحترم التعل ھاقاتھا واالستغالل األمثل لمواردمیزانیاتھا من خالل مقاربة تعتمد على ترشید نفلتازة بتنفیذ 

 الحكومیة ذات الصلة. 
و كذا تقدیم مشروع  2015ویھدف ھذا التقریر إلى توصیف الحصیلة المتعلقة بتنفیذ میزانیة المؤسسة عن السنة المالیة 

 2016میزانیة سنة 

I- 2015 حصیلة تنفیذ میزانیة سنة 
 بما یلي: 2015وقد تمیزت السنة المالیة 

بمبلغ  %95,54درھم، بلغت نسبة اإلنجاز المتعلقة بمیزانیة التسییر 848,27 629 41 من میزانیة مقدرة في مبلغ 
        بمبلغ قدره %45,75درھم، فیما بلغت ھذه النسبة فیما یخص بمیزانیة التجھیز  190,08 688 23قدره 

 درھم، أي بارتفاع واضح فیما یخص میزانیة االستثمار. 230,80 702 7

 الموارد:-1
 درھم موزعة كما یلي : 709,05 514 29بمبلغ  %83,58بلغت نسبة الموارد المحصلة 

 :2014دجنبر  31الموفور بالخزینة إلى غایة  -1-1
درھم، موزعة بین الحساب الجاري  756,13 379 3ما مجموعھ  2014دجنبر  31بلغ الموفور بالخزینة إلى غایة 

درھم بالحساب المفتوح لعملیة المساعدة التقنیة  378,16 415ومبلغ درھم  377,97 964 2 بالخزینة العامة بمبلغ
 بالعالم القروي.

 :  2015إعانة التسییر برسم سنة  -2
درھم لحساب ھذه الوكالة الحضریة، كما ھو مقرر بمقتضى میزانیة الوكالة لسنة  000,00 500 17تم تحویل مبلغ 

2015. 

 :  2015المساھمة في برنامج اإلستثمار للوكالة الحضریة لتازة برسم سنة  -3
قرر في المیزانیة بمبلغ درھم لحساب ھذه الوكالة الحضریة، أي مبلغ المساھمة الم 000,00 500 9تم تحویل مبلغ 

درھم من أصل  000,00 500 6درھم، باإلضافة إلى اإلعانة التكمیلیة التي ارتفعت ھذه السنة إلى  000,00 000 3
 درھم مقرر في المیزانیة.000,00 000 8مبلغ 

 مداخیل ذاتیة: -4
 درھم، موزعة كما یلي :  611,70 126 7 ارتفعت الى مبلغ

 المقدمة من طرف الوكالة الحضریة:الخدمات المؤدى عنھا  -

درھم، بنسبة إنجاز  000,00 000 2 رھم من أصل توقعات تم تقدیرھا في 100,25 289 2 بلغت المداخیل 
 وبذلك تكون قد سجلت ارتفاعا خفیفا بالمقارنة مع السنة الفارطة.%114بلغت 
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 والصور الفتوغرامتریة: واستنساخ التصامیمتسلیم بطاقات المعلومات  -

درھم، و  000,00 25توقعات ارتفعت إلى درھم من290,00 49 بالمائة أي بمبلغ  197التحصیل بلغت نسبة 
 بذلك تكون قد سجلت ارتفاعا ملموسا بالمقارنة مع السنة الفارطة.

 المداخیل المحصلة من خالل عقود الشراكة : -

درھم، بنسبة إنجاز  000,00 000 4درھم من أصل توقعات تم تقدیرھا في  000,00 500 1المداخیل بلغت 
وتستمر الصعوبات فیما یخص تحصیل المبالغ المتخلذة في ذمة الجماعات المحلیة، رغم المجھودات  %37,50بلغت 

  المبذولة من قبل الوكالة من أجل تحصیلھا. 

 موارد أخرى: -

 وھي عموما الفوائد الناتجة عن:
سسة في حساباتھا المفتوحة بالخزینة اإلقلیمیة بتازة بمبلغ عملیة إیداع المبالغ التي تعود إلى ملكیة المؤ -

 درھم، 888,45 128

 درھم، 400,00 30المبالغ المسترجعة لفائدة الوكالة من قبل مكتب التكوین المھني وإنعاش الشغل بمبلغ   -

 درھم.  933,00 35 المبالغ المتحصلة من بیع العتاد المتالشي بمبلغ    -
ما دام الموفور بالخزینة عند نھایة كل سنة ال  2010غیر أن ھذا النوع من الموارد عرف تراجعا كبیرا منذ سنة 

 یسجل سوى مبالغ جد محدودة بسبب ضعف المبالغ التي یتم تحویلھا لفائدة حساب المؤسسة. 

 واجب تحصیلھا: مداخیل-4
، وھو %60,43درھم،أي بنسبة 729,35 117 5 درھم من أصل مبلغ 000,00 093 3المبالغ المحصلة بلغت 

ما یمكن اعتباره تحسنا ملحوظا فیما یخص تحصیل ھذا النوع من المداخیل.الباقي بدون تحصیل سیتم نقلھ من أجل 
 :2015في ما یلي الحصیلة التفصیلیة للمداخیل المحصلة برسم سنة و تحصیلھ في السنة المالیة الموالیة.

 نسبة التحصیل المداخیل المحصلة المرتقبةالمداخیل  البیان

 % 100 756,13 379 3 756,13 379 3 2014دجنبر  31الموفور بالخزینة إلى غایة 

 %100 000,00 500 17 000,00 500 17 2015إعانة التسییر برسم سنة 

 %86,36 000,00 500 9 000,00 000 11 مساھمة الدولة

 %64,89 321,70 984 3 000,00 140 6 مداخیل ذاتیة

 %60,43 000,00 093 3 729,35 117 5 مداخیل واجب تحصیلھا

 %86,83 077,84 457 37 488,48 137 43 المجموع

 



 

                                                   45         
 

 المصاریف:-2
 وھي موزعة بین مصاریف التسییر ومصاریف التجھیز كما یلي:

 :2015مصاریف التسییرعن سنة -2-1
  190,08 688 3 بمبلغ %95,54درھم، وصلت نسبة اإلنجاز  851,12 794 24بلغت اإلعتمادات المرصودة 

 درھم، مفصلة حسب فقرات المیزانیة كما یلي:
 مشتریات مستھلكة من مواد ولوازم:-2-1-1

 500,00 606درھم، من أصل اعتماد تمت مراجعتھ وتحدیده في  293,49 545 مامجموعھبلغ حجم االلتزامات 
من أصل  % 89,91درھم، نسبة إنجاز بلغت  500,00 901درھم من أصل اعتماد تم تقدیره في المیزانیة في مبلغ

 المبلغ المراجع.

 تكالیف خارجیة أخرى:-2-1-2
درھم، من اعتماد تمت مراجعتھ وتحدید  643,75 726 1 بلغ حجم االلتزامات بھذا الخصوص ما قدره

د سلفا في المیزانیة كان مقدرا في د. المبلغ المح%92,12ة إنجاز تجاوزت درھم، أي بنسب  400,00 874 1في
 درھم. 400,00 914 1

 ضرائب ورسوم:-2-1-3
درھم،  400,00 416 3 درھم، من اعتماد تمت مراجعتھ وتحدیده في  819,14 754 2 بلغت االلتزامات مبلغ
 درھم.000,00 852 3 . المبلغ األصلي تم تقدیره في  %80,64أي بنسبة إنجاز بلغت 

 تكالیف الموظفین:-2-1-4
 551,12 857 18درھم، وقد تمت مراجعة ھذا المبلغ لیرتفع إلى  603,34 822 17المبلغ المفتوح ارتفع إلى

 درھم. 433,7 661 18اإللتزام بمبلغ  إذ تم %98,96وقد بلغت نسبة اإلنجاز  درھم،
 ، وكذا قانون األطر عن نفس السنة:2015وفیما یلي الوضعیة التي تلخص تنفیذ میزانیة التسییر برسم سنة 

 2015خالصة تنفیذ میزانیة التسییر برسم سنة 

 نسبة اإلنجاز اإلعتمادات الملتزم بھا اإلعتمادات المراجعة اإلعتمادات المفتوحة الفقرة

مشتریات مستھلكة من مواد 

 ولوازم
906 500,00 606 500,00 545 293,49 89,91% 

 %92,12 643,75 726 1 400,00 874 1 400,00 914 1 تكالیف خارجیة أخرى

 %80,64 819,14 754 2 400,00 416 3 000,00 852 3 ضرائب ورسوم

 %98,96 433,70 661 18 551,12 857 18 603,34 822 17 تكالیف الموظفین

 %95,54 190,08 688 23 851,12 754 24 503,34 495 24 المجموع
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 2015قانون األطر عن سنة -3
 

 الدرجة
عدد المناصب 

في 

01/01/2015 

إعادة 

 الترتیب

عدد المناصب الى 

غایة  

31/12/2015 

العدد الحقیقي 

للمناصب الى غایة 

31/12/2015 

المناصب 

الشاغرة الى غایة 

31/12/2015 

  1 1  1 مدیر

  10 10  5 خارج الدرجة

  27 27  28 إطار عالي

  17 17  16 إطار

 1 10 11  13 عون تأھیل عالي

  10 10  9 عون تأھیل

  02 02  3 عون تنفیذ ممتاز

  77 78  75 المجموع
 
 :2015مصاریف التجھیزعن سنة -2-2

درھم، موزعة تباعا بین اعتمادات األداء  000,00 266 12تقدر االعتمادات المخصصة لنفقات التجھیز بـمبلغ 
درھم، وقد ارتفعت المبالغ الملتزم بھا الى  000,00 000 4درھم و  000,00 266 8واعتمادات اإللتزام بمبلغي 

مقارنة مع المبلغ  %45,75مقارنة مع اعتمادات األداءونسبة  %93,18درھم أي بنسبة  230,80 702 7
 اإلجمالي لإلعتمادات.

 مصاریف التجھیز حسب التفصیل اآلتي:وتتوزع 
 األصول الثابتة المعنویة:-2-2-1

موزعا  ،مدرھ000,00 966 10درھم من اعتماد أصلي إجمالي قدر في  200,00 813 6بلغت النفقات ما قدره 
بنسبة  درھم،أي 000,00 000 4درھم واعتمادات اإللتزام بمبلغ  000,00 966 6بین اعتمادات األداء بمبلغ 

مقارنة مع المبلغ اإلجمالي لإلعتمادات. وقد  %62,13ونسبة  مقارنة مع اعتمادات األداء %97,80إنجاز تقدر بـ 
 وزعت ھذه النفقات على الشكل التالي:
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   دراسات التعمیر

 000,00  1400 : إعداد الدراسة الجیوتقنیة وخریطة مالئمة التعمیر لمدینة غفساي -
 620000,00 : المعماري لمدینة تازةالمیثاق  -
 000,00  291 : المشروع الحضري لمدینة تاھلة-

   شغال الفتوغرامیتریةالصور الجویة واأل
 000,00 592 : إعداد تصمیم نمو تبودة -

   تصامیم التھیئة وتصامیم النمو
 000,00 225 : إعداد تصمیم نمو لعزف -

 000,00 210 : زروقإعداد تصمیم نمو سیدي أحمد  -
 000,00 210 : إعداد تصمیم نمو مركز الترایبة -

 232200,00 : اقتناء البرمجیات
 33000,00  المساعدة التقنیة والمعماریة في العالم القروي

 200,00 813 6 : المجموع
 
 األصول الثابتة المادیة:-2-2-2

درھم. وقد   030,80 889بمبلغ  %68,39اإلنجاز  نسبة درھم وقد بلغت  000,00 300 1االعتماد المفتوح بلغ
 ھمت ھذه النفقات:

 اقتناء المعدات المعلوماتیة وأثاث ومعدات المكتب؛ 

 اقتناء المعدات التقنیة؛ 

 اقتناء سیارة لإلدارة؛ 

 2015خالصة تنفیذ میزانیة التجھیز برسم سنة 

 
 

اإلعتمادات الملتزم  اإلعتماداتمجموع  اعتمادات اإللتزام اعتمادات األداء الفقرة
 بھا

نسبة 
اإلنجاز/اعتمادات 

 األداء

 %97,80 200,00 813 6 000,00 966 10 000,00 000 4 000,00 966 6 األصول الثابتة

األصول الثابتة 
 %68,39 030,80 889 000,00 300 1 00,00 000,00 300 1 المادیة

اعتمادات غیر 
 %00 00,00 997,15 568 4 00,00 997,15 568 4 مبرمجة

 %60,01 230,80 702 7 997,15 834 16 000,00 000 4 997,15 834 12 المجموع
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 الباقي أداؤه:-3
 فیما یخص میزانیة التسییر:

درھم، فیما تم إلغاء جزء من االلتزامات  905,01 604 1 درھم من أصل مبلغ 192,01 400 1تم أداء مبلغ 
م الحاجة إلى تنفیذه، ولن یرحل إلى لعد درھم 673,00 35التي تشكل الفارق بین المبلغین، ویتعلق األمر بمبلغ 

 .2016درھم للوفاء بھ عن السنة المالیة  040,00 169كمبلغ یتعین أداؤه، فیما سیرحل مبلغ  2016السنة المالیة 
درھم سیتم الوفاء بھا أیضا خالل السنة المالیة  743,50 337 1تقدر ب  2015تزم بھا خالل سنة المبالغ المل

 درھم. 783,50 506 1ھم  2016.و بذلك یصبح مجموع الباقي أداؤه خالل سنة 2016

 فیما یخص میزانیة اإلستثمار:
وبعد إسقاط بعض  .درھم 543,19 989 12درھم من أصل مبلغ إجمالي قدره  975,86 328 4تم أداء مبلغ 

المبالغ الملتزم بھا لعدم الحاجة إلیھا، وكذا مبالغ غرامات التأخیر المطبقة على مكاتب الدراسات أي ما مجموعھ 
 قصد الوفاء بھ.  2016درھم للسنة  المالیة   801,99 508 8درھم ، سیرحل ملغ   766,13 151

درھم سترحل أیضا إلى السنة المالیة  300,00 415 6مبلغ  2015وبلغ الباقي أداؤه المرتبط بالتزامات سنة 
 درھم. 101,99 924 14لیرتفع مجموع المبالغ المرحلة إلى  2016

II-  2016مشروع میزانیة : 
 الموارد :-1

 درھم موزعة كما یلي: 345,69 174 40إلى  2016من المتوقع أن ترتفع الموارد بمقتضى السنة المالیة 

 درھم.116,34 318 8 :  31/12/2015الوكالة بالخزینة العامة الى غایة الموفور بحساب  .1

 درھم،  000,00 500 18إعانة التسییر : .2

 درھم،  00,00إعانة التسییر التكمیلیة : .3

 درھم، 000,00 000 3مساھمة الدولة : .4

 درھم 000,00 700 2 مساھمة الدولة التكمیلیة:  .5

درھم تتكون أساسا من المبالغ المتوقع تحصیلھا من الخدمات المقدمة من  229,35 656 7 أخرى:موارد  .6
قبل الوكالة لفائدة شركات العمران ولفائدة طالبي رخص البناء والتجزيء وكذا من تحویالت الشركاء 

 .بمقتضى اتفاقیات الشراكة المبرمة أو في طور اإلبرام معھم

 النفقات :-2
 وقد تم تحدیدھا وفقا للموارد المتوقعة أعاله. وتتوزع بین نفقات التسییر ونفقات اإلستثمار كما یلي:

 نفقات التسییر :
 درھم، ویتعلق األمر بالنفقات التالیة: 463,81 844 26ومن المتوقع أن ترتفع الى مبلغ 

 درھم. 500,00 811مشتریات مستھلكة من مواد ولوازم:  -
 درھم، 000,00 959 1خرى: تكالیف خارجیة أ -
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 درھم، 000,00 045 4ضرائب ورسوم  : -
 درھم 220,31 651 18تكالیف الموظفین:  -

 درھم، 000,00 40تكالیف أخرى غیر جاریة:  -

 درھم، 743,50 337 1: 31/12/2015الباقي أداؤه الى غایة  -

 نفقات اإلستثمار:
 درھم موزع بین :  881,88 329 13بمبلغ أجمالي قدره 

 األصول الثابتة المعنویة حسب التفصیل التالي:

 درھم كاعتمادات أداء لتنفیذ برنامج العمل: 000,00 488 3مبلغ  •

  000,00 000 1 : دراسات التعمیر
  000,00 600 : الصور الجویة واألشغال الفتوغرامیتریة

 000,00 875 : تصامیم التھیئة والنمو

 000,00 195تم تحویل مبلغ 
درھم من اعتماد التزام عن سنة 

إلى اعتماد أداء عن سنة  2015
2016 

  000,00 534  دراسات خاصة
  000,00 250 : بنوك المعلومات واقتناء البرمجیات

  000,00 229 : المساعدة المعماریة في المجال القروي

 درھم كاعتمادات االلتزام: 000,00 414 2مبلغ   •

 000,00 000 1 : دراسات التعمیر

 00,00 : الصور الجویة واألشغال الفتوغرامیتریة

 000,00 680 : تصامیم التھیئة والنمو

 00,00 : بنوك المعلومات واقتناء البرمجیات

 000,00 534  دراسات خاصة

 00,00 : المساعدة المعماریة في المجال القروي
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 درھم حسب التفصیل التالي: 550 1 000,00األصول الثابتة المادیة : 

 درھم، 000,00 150: العتاد التقني -
 درھم 000,00 300وظیفیة : اتاقتناء سیار -
 درھم، 000,00 300عتاد وتجھیزات المكاتب : -
 درھم، 000,00 250العتاد المعلوماتي :  -

 درھم. 000,00 550أشغال التھیئة : -
 الباقي أداؤه  :

 درھم. 14 924 ,99101درھم من أصل مبلغ إجمالي قدره  7 749 86,485المبلغ المتوقع أداؤه یقدر بحوالي 

 اعتمادات غیر مبرمجة: 

 درھم. 396,02 542تم تقدیرھا في 

 :طر لنفس السنة وبرنامج اإلستثماروكذا قانون األ 2016وفیما یلي جدول تفصیلي لمیزانیة 

 النفقات المداخیل
 بالدرھمالمبلغ  البیان المبلغ بالدرھم البیان

 31الموفور بالخزینةالى غایة 
 463,81 844 26 نفقات التسییر 116,34 318 8 2015دجنبر 

مشتریات مستھلكة من  000,00 500 18 2016إعانة التسییر برسم سنة 
 500,00 811 موھد ولوازم

إعانة التسییر التكمیلیة برسم سنة 
 000,00 959 1 تكالیف خارجیة أخرى 00,00 2016

في میزانیة سنة  الدولةمساھمة 
2016 

 
 000,00 045 4 ضرائب ورسوم 000,00 000 3

التكمیلیة في میزانیة  الدولةمساھمة 
 2016سنة 

 
 220,31 631 18 تكالیف الموظفین 000,00 2700

  مداخیل ذاتیة
 000,00 40 تكالیف أخرى غیر جاریة 000,00 370 4

  الباقي تحصیلھ
3 286 229,35 

أداؤه الى  لباقي
 743,50 337 1 31/12/2014غایة

 0,00 عتمادات غیر مبرمجة  
 881,88 329 13 نفقات التجھیز  
 000,00 488 3 ألصول الثابتة المعنویة  
 000,00 550 1 ألصول الثابتة المادیة  
 396,02 542 عتمادات غیر مبرمجة  

لباقي أداؤه الى   
 : /31/122015غایة

7 749 485,86 
 

 345,69 174 40 المجموع 345,69 174 40 المجموع
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 : 2016قانون األطر برسم سنة -3

 

 الدرجة
عدد المناصب 
المقررة في 

01/01/2016 
 إعادة الترتیب

إحداث مناصب 
جدیدة خالل سنة 

2016 

العدد المقرر الى 
غایة  

31/12/2016 
المناصب 
 الشاغرة

    1 المدیر
1  

3+ 10 خارج اإلطار   13  

  26  2+3- 27 األطر العلیا

  17  2+2- 17 األطر

عون تأھیل 
  10 2+ 2- 10 عالي

  11  1+ 10 عون تأھیل

عون تنفیذ 
  0  1- 01 رئیسي

  78 2+  76 المجموع
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 : 2016برنامج اإلستثمار عن سنة -4

 الدراسات الخاصة

اعتمادات األداء برسم  موضوع الدراسة
 2016سنة 

اعتمادات اإللتزام برسم سنة 
 المجموع وما بعدھا 2017

 إقلیم تازة
إعداد برامج تنمیة المراكز الناشئة 

 000,00 600 000,00 300 000,00 300 بإقلیم تازة

إعداد التصمیم التوجیھي للتجارة 
 000,00 600 000,00 300 000,00 300 بمدینة تازة

 إقلیم تاونات
دراسة المیثاق المعماري لمدینة 

 000,00 400 000,00 200 000,00 200 غفساي

    جرسیفإقلیم 
دراسة المخطط المدیري للسیر 

 000,00 468 000,00 234 000,00 234 والجوالن لمدینة جرسیف

 إقلیمي تازة و تاونات
دراسة برنامج التنمیة المندمجة 

للدواویر القرویة ذات الطابع 
المعماري الخاص بإقلیمي تازة 

 وتاونات 
500 000,00 500 000,00 1 000 000,00 

 000,00 068 3 000,00 534 1 000,00 534 1 مجموع الدراسات الخاصة

 000,00 600 0,00 000,00 600 التغطیة بالصور الجویة

 وثائق التعمیر

اعتمادات األداء برسم  موضوع الدراسة
 2016سنة 

اعتمادات اإللتزام برسم سنة 
 المجموع وما بعدھا 2017

 إقلیم تازة
 000,00 360 000,00 180 000,00 180 تصمیم التھیئة لمدینة أكنول

 إقلیم تاونات
تصمیم التھیئة لمركز حلبات السباق 
بالجماعة القرویة سیدي یحیى بني 

 زروال 
150 000,00 150 000,00 300 000,00 

 000,00 300 000,00 150 000,00 150 تصمیم التھیئة لمركز اوالد عیاد 
مخطط تنمیة الكتلة العمرانیة القرویة 

 000,00 400 000,00 200 000,00 200 لمركز سیدي العابد

مجموع الدراسات المتعلقة بوثائق 
 000,00 360 1 000,00 680 000,00 680 التعمیر

 000,00 028 5 000,00 814 2 000,00 814 2 المجموع العام
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                                                   54         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                   55         
 

 
 2016برنامج العمل برسم 

 
سطرت  التغطیة بوثائق التعمیر،في مجال  2015بعد النتائج المھمة التي حققتھا الوكالة الحضریة لتازة برسم سنة 

 اإلسراع بإخراج الوثائق الموجودة قید المصادقة لحیز الوجود و من جھة یروم 2016المؤسسة برنامجا طموحا لسنة 

 تسریع وثیرة الدراسات الساریة. وفیما یلي محتویات ھذا البرنامج:كذا 

 التخطیط الحضري -1
 وثیقة تعمیر 45: الدراسات الساریة -

 27:الوثائق التي تستوجب المصادقة
  تازة كوان.-بوحلو-تازة-قصارات -الصمیعة -سیدي عبد هللا

 
 
 
 

 تصامیم التھیئة

-الودكة-واد الجمعة-بوشابل-سیدي مخفي-تاونات-الرغیوة-بوعادل-موالي عبد الكریم
 تاونات بني ونجل تافراوت.-غفساي

 جرسیف صاكا.

 تازة .علي بورقبةسیدي -الربع الفوقي -تازارین - باب المروج
 تنمیة التكتالت تصامیم

 تاونات اجبابرة.-سیدي الحاج امحمد العمرانیة القرویة 

 جرسیف الصباب.-بني عبد هللا-بركین -تادارات 
 المجموع تصامیم للتنمیة)  10تصمیم التھیئة و 17(27

 
 
 

 13: الوثائق التي ستحال على مسطرة المداوالت والبحث العلني
  تازة مالل.-كزنایة الجنوبیة

 
 تصامیم التھیئة

 
 تاونات تیسة.  -بني سنوس - عین لكدح

 جرسیف -
 تازة اجبارنة

 
 تصامیم تنمیة التكتالت

 العمرانیة القرویة 
 تاونات .تافرانت - تابودة

 جرسیف ارشیدة. - امسون – السویھلة – الصفصافات–تامجیلت 
 المجموع تصامیم للتنمیة) 08تصمیم للتھیئة و 05( 13

 

  05: الوثائق التي ستحال على مسطرة اللجنة التقنیة المحلیة/المشاورات 
 تازة اوالد ازبایر . - مكناسة الغربیة

 تاونات - تصامیم التھیئة
 جرسیف -

 تازة اترایبة. - سیدي أحمد زروق
 تصامیم تنمیة التكتالت

 تاونات الكیسان العمرانیة القرویة 
 جرسیف -

 المجموع  تصمیم للتنمیة) 03تصمیم للتھیئة و 02( 05
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 وثائق تعمیر  04: الدراسات الجدیدة -
حیینت   

  4: وثائق التعمیر 
 تصامیم التھیئة تازة أكنول

 تاونات أوالد عیاد.-الموقع المسمى ملعب الخیل بسیدي یحیى بني زروال
 تنمیة التكتالت تصامیم تاونات لغراسلة (جماعة سیدي العابد).

 العمرانیة القرویة 
تصامیم للتنمیة) 01تصامیم للتھیئة و 03( 04  المجموع  

 مواكبة التأھیل الحضري-2
 استكمال الدراسات الساریة -

 االنتھاء من إعداد المشاریع الحضریة لمدن: أكنول، واد املیل، تازة وتاھلة.  2016تعتزم الوكالة الحضریة خالل سنة 

 االعتبار للتراث المعماري والطبیعيرد -3
 استكمال الدراسات الساریة -
 الدراسة المتعلقة برد االعتبار لقصبة ارشیدة •

 الدراسة المتعلقة برد االعتبار للموقعین الطبیعیین لرأس الماء وسیدي مجبر •

 الدراسة المتعلقة برد االعتبار لقصبة مسون •

 القرویة بدوار عین باردة التابع للجماعة القرویة البیبان.دراسة رد االعتبار للھندسة المعماریة  •

 دراسة میثاق الھندسة المعماریة لمدینة تازة؛ •

 الدراسات الجدیدة -
 دراسة میثاق الھندسة المعماریة لمدینة غفساي؛ •

 الدراسات العامة - 4
 استكمال الدراسات الساریة -
 دراسة تھیئة ضفاف األودیة بمدینة تازة •

 مركزا ناشئا بإقلیم تاونات؛ 11دراسة تنمیة  •

 الدراسات الجدیدة -
 دراسة المراكز الناشئة بإقلیم تازة؛ •

 دراسة التصمیم التوجیھي للتجارة بمدینة تازة. •

 تاونات-دراسة برنامج التنمیة المندمجة للدواویر القرویة ذات الطابع المعماري الخاص بإقلیمي تازة •

 دینة جرسیفدراسة التصمیم المدیري للسیر والجوالن بم •
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 الدراسات الجیوتقنیة - 5
 التالیة:استكمال الدراسات 

 الدراسة الجیوتقنیة الخاصة بمدینة تاونات. •

 الدراسة الجیوتقنیة الخاصة بمدینة غفساي. •

 دراسة التقویم التعمیري -6

 التغطیة بالتصامیم الجویة -7
 .اكنول والغراسلة-واد املیل -التالیة: كلدمان  المراكز یشمل البرنامج تغطیة

  التكوین المستمرالداخلي - 8
 یتضمن برنامج عمل المؤسسة في مجال التكوین المستمر لفائدة مواردھا البشریة المحاور التالیة:

 ؛نظام الجودة •
 ؛الصفقات العمومیة •
 المحاسبة العمومیة.  •

 التأطیر - 9
ناء المحدد لشروط العام للب ضایطالتنفیذ مقتضیات  بخصوصتنظیم أیام تأطیریة لفائدة المنظومة المحلیة باألقالیم الثالث 

 .2014أكتوبر 15الصادر في  2-13-874النجاعة الطاقیة موضوع المرسوم رقم 

 نظام الجودة –10
 )2008، (نسخة ″9001 إیزو“ إفتحاص التتبع الثاني لشھادة الجودة إجراء

 الجماعة الحي المساحة التقدیریة بالھكتار
 

 عمالة تازة
   
 
  الشطر الثاني الشقة 06

   مرزوقةباب 
 مركز باب مرزوقة 02
 كدیات 07 الصمیعة عین تغزاز عقبة لحلیمي 03

 الزراردة الزراردة المركز الشطر الثاني 9,35
 عمالة تاونات

 
 بوھودة الزاویة 05
 خشیبة مرون 04 طھر السوق فدان المیر 03

 المجموع أحیاء 08 ھكتار 39,35
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Quatorzième Conseil d’Administration 

6-ETUDES DE RESTRUCTURATION URBANISTIQUE 
Commune  Quartier  Superficie approximative en Hectare   
Province de Taza   

Bab marzouka Chakka 2 06 
Centre de bab marzouka 02 

Smia Ain taghzaz 03 
 Kadiat 07 
Zrarda Centre( 2ème tranche) 9.35 
Province de Taounate    

Bouhoda zaouia 05 
Thar Souk Feddane el mir  03 
 Khcibat Marroune  04 
Total  08 39.35 
 
7-COUVERTURE AERIENNE ET RESTITUTION 
Le programme concerne les centres suivants : Gueldamane –Oued Amlil – Aknoul –Lghrassla. 
 
8-FORMATION CONTINUE INTERNE 

En veillant sur la qualification et la requalification en permanence de ses ressources humaines à 

travers un programme adapté de formation, l’agence Urbaine de Taza a programmé, à ce sujet, pour 

l’année 2016 des sessions de formations dans les domaines suivants : 

- Management de la qualité ; 

- Marchés publics ; 

- Comptabilité publique. 

9-ENCADREMENT  
 
Organisation de journées d’encadrement et de sensibilisation au profit des acteurs locaux sur le 
règlement général de construction relatif à l’effecacité énergétique. 
 
10-ENCADREMENT  
 

Organisation du 2ème  audit de suivi du système de managment de la qualité de l’Agence 

Urbaine de Taza. 
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