
تاونات-الوكالة الحضرية لتازة 12

2017

II-التخطيط العمراني 
 الحصيلة العامة للتغطية بوثائق التعمير 1-

2020حصيلة التغطية بوثائق التعمير مع نهاية سنة 

 ذات الحجية ،عدد الوثائق املصادق عليها بلغ 

وثيقة وعدد الوثائق ايد الدراسة واملشاورات  87 القانونية

وثائق،  08 ةاملصاداايد وثيقة، في حين أن عدد الوثائق  23

جميع الفرااء من سلطات هاه النتيجة تبرز حجم جهود 

إاليمية ومنتخبين، إلى جانب املصالح اإلدارية املركزية و 

الالممركزة في تدبير الشأن العمراني.  

 

 

 

 تعمير حسب مراحل الدراسة واملصادقة توزيع وثائق ال

المجموع المصادق عليها قيـد المصادقـة قيـد الدراسـة اإلقليـم صنف وثائق التعمير

المنتهية الحجية السارية المفعول

0101تازةمخطط توجيه التهيئة العمرانية

تصميم التهيئة
0802310041تازة

0904370050تاونات

1706680091المجموع

مخطط تنمية التكتالت 
 العمرانية القروية

0500110117تازة

0102060009تاونات

0602170126المجموع

230887118المجموع العام
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  تشكل نسبة وثائق التعمير التي  تنجز

بواسطة الدواليب الااتية للوكالة 

اتفاايات الشراكة  الحضرية في إطار 

. باإلضافة إلى استكمال العديد من  55%

الدراسات ابتداء من مرحلة املداوجات 

والبحث العلني . أو بعد الحصول على 

موافقة مصلحتى الفالحة والتجهيز.

مصادق عليه
74%

قيد الدراسة
19%

قيد المصادقة
7%

55%; 55%

45%; 45%

الوثائق المنجزة بواسطة الذواليب الذاتية للوكالة الحضرية

الوثائق المنجزة من طرف مكاتب الدراسات
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وتعكس الخريطة املوالية التوزيع املجالي للتغطية بوثائق التعمير باإلاليمين:

 في مجال التخطيط العمراني: 2020تقييم حصيلة برنامج عمل  -2

برنامج العمل على النحو التالي: ، يمكن تقييم تنفيا2020في إطار تتبع تفعيل العمليات املبرمجة برسم سنة  

  2020تاونات خالل سنة -حصيلة برنامج عمل الوكالة الحضرية لتازة

 المرحلة تصاميم التهيئة تصاميم النمو المجموع

 المصادقة 1 3 4

على المصادقة النهائية اإلحالة 0 1 1  

 المداوالت والبحث العلني 6 1 7

أنظار اللجنة التقنية المحليةعلى  االحالة 3 0 3  

 اللجنة التقنية المحلية 5 0 5

 عقد اجتماعات للمشاورات 7 5 12

منها بلغت مرحلة  03) 6

 اللجنة التقنية المحلية(

 إعطاء االنطالقة  5 1

المجموع 24 11 35
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ويأتي تفصيل املعطيات الواردة في الجدول أعاله وفق ما يلي:

  بالجريدة الرسمية )تامسنيت(؛  تصميم للتهيئة 01على  باملصاداة القاض ي املرسوم تم نشر 

   سيدي أحمد الزروق(؛-اترايبة-)الولجةللتنمية  اتمخطط 03باملوافقة على  ةالقاضي القرارات تم نشر 

 جماعة سيدي العابد ؛–لة السيد العامل جاستصدار القرار العاملي )لغراسخطط للتنمية على م 01حالة إ 

  عة ملعب الخيول بجما-عين لكدح -الوردزاغ  -أكنول -بني وليد-)كلدمان البحث العلني تصاميم للتهيئة على 06إحالة

 ؛ سيدي يحيى بني زروال

  مخطط للتنمية على البحث العلني:الكيسان؛ 01إحالة

  الحي اإلداري تاهلة؛-سيدي مخفي-رأس الواد-تمزكانة-: كالز تهيئةللميم اتص 05لعقد اجتماع اللجنة التقنية املحلية

  موجاي بوشتى(؛-باب مرزواة-تصاميم للتهيئة على انظار اللجنة التقنية املحلية )أوجاد الشريف 03إحالة 

  تيزي -واد أمليل-تصاميم للتهيئة ) عين مديونة 06تصميم للتهيئة ورد اجاعتبار لعين باردة و  01دراسة  ) 12متابعة

الكوزات( يتم -الروف-تمطروشت-بويبالن-مخططات للتنمية: كاف الغار 05وبني مطير( -اخاللفة-تايناست-اوسلي

 مخططات للتنمية من طرف الوكالة الحضرية . 03 إنجاز مهها

  تصميم  01مخططات للتنمية،  03وثيقة )  14ويتعلق ازأمر ب   2020برسم سنة  املبرمجة وثائق التعمير يخص وفيما

 تصاميم للتهيئة(، فإن الوكالة الحضرية اد شرعت في إنجازها  بمواردها الااتية، إذ باشرت فعال  10اطاعي للتهيئة و 

: مخطط للتنمية 01و  مدينة تاهلة -الرتبة-موجاي بوشتى-:سيدي مخفي*تصميمين للتهيئة 04 مهها )    06تحيين

. تصميم اطاعي للتهيئة( 01سيدي الحاج امحمد و

 األراض ي املفتوحة للتعمير: -3

تعتبر وثائق التعمير أداة مرجعية لتنظيم استعمال املجال وفق منظور اوامه ترجمة توجهات ومضامين هاه الوثائق  

في تشجيع اجاستثمار، وذلك طبقا ملرامي وأهداف البرنامج الحكومي في مجال دعم التنمية املستدامة. وبالك، فقد مكنت 

 2020تهيئة ومخططات لتنمية التكتالت العمرانية القروية خالل سنة بتصاميم لل اإلاليمينعلى مستوى  hمركز 12تغطية 

.للسكنمهها هكتارا  717هكتارا للتعمير، خصصت  3056من تعبئة 
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حسب نوع التخصيصبالهكتار توزيع املساحات املفتوحة للتعمير  

المساحة 

المفتوحة 

للتعمير 

المساحة 

المفتوحة 

للسكن 

المساحة 

المفتوحة 

للسياحية 

المساحة 

المفتوحة 

لألنشطة 

المساحة 

المفتوحة 

للمرافق  منطقة التشجير
منطقة ممنوعة 

من البناء
المجال األخضر  الوثيقة

العمومية  

220 56 0 2.6 6.3 6.33 12.08 2.87
تصميم تهيئة 

مركز تامسنيت

117 26,1 0 0 4 6,6 21,04 3,5
 مخطط تنمية

مركز الترايبة

232,44 89,83 4,07 7,07 7,76 0 66,97 23,37
مخطط تنمية 

مركز الولجة

251 32,18 0 0 3,95 44,28 11,92 2,53
مخطط تنمية 

مركز سيدي 

احمد الزروق

125,9 57 1,06 0,87 4,37 2,47 3,88 0,89
تصميم تهيئة 

مركز عين لكدح

313,9 63,1 0 14,68 15,13 28 67,3 6,87
تصميم تهيئة 

مركز بني وليد

201,65 29,36 53,09 1,56 13,83 15,8 3,03 13,09
تصميم تهيئة 

مركز الوردزاغ

283,5 94 12 4,7 16 0 38 1
مخطط تنمية 

مركز الكيسان

211.64 63.58 0.42 2.57 8.3 18.86 25.19 1.08
مخطط تنمية 

مركز لغراسلة

422.80 66.5 3.02 4.27 11.2 2.39 4.7 4.33
تصميم تهيئة 

مركز كلدمان

515.8 99.5 8.3 3.4 28.4 248.6 53.2 6.4
تصميم تهيئة 

مدينة أكنول

161 40 0 14.9 14.1 0 2.2 0.5
تصميم تهيئة 

مركز ملعب 

الخيول

3056,63 717,15 81,96 56,62 133,34 373,33 297,43 66,43 المجموع

 التقويم التعميري:-4

التعميري من اآلليات املعتمدة لتححيح ازأوضاع بازأحياء العشوائية املفتقرة لشروط الحياة العادية  يعتبر التقويم 

الح للبناء صللمواطنين. وتساهم هاه التصاميم، باإلضافة إلى اعتمادها كآلية للترخيص بهاه املجاجات، في توفير رصيد عقاري 

 وفي مد هاه ازأحياء ياملرافق الضرورية. 

، من إنجاز مجموعة من الدراسات التقويمية  على وعاء 2020تاونات، خالل سنة -ت الوكالة الحضرية لتازةواد تمكن 

هكتارا. وفي ما يلي الوضعية اإلجمالية لهاه الدراسات: 116.47عقاري يناهز 

Les 04 documents homologués en 2020 ont permis d’ouvrir environ 920 Ha à l’urbanisation 
dont 208 ha réservées à l’habitat.
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املساحة  عدد األحياء الجماعة اإلقليم

 بالهكتار

 وضعية الدراسة

عرض الدراسات التقويمية على مصالح 2.18)الدشيرة( 1تاوناتتاونات

 الجماعة للمشاورات.

 12غفساي

-زريقة العليا-زريقة السفلى-السالم-)الحافظ 

-الشهادة-الريف-رشادة-2-1-الزيتونة-القدس

 متيور(.-املرح

عرض الدراسات التقويمية على البحث  87.28

وميالعم

الدراسات التقويمية على مصالح عرض  20.41) الدومية( 1تيسة

الجماعة للمشاورات.

عرض الدراسات التقويمية على مصالح  6.87 )عقبة الحليمي والكدية(2 الصميعة تازة

الجماعةاملشاورات.

في إنجاز: الوكالة الحضرية  شرعتكما 

  دوار بجماعة مساسة؛لالدراسات التقويمية

 لمشاوراتل  على مصالح الجماعة هاعرض( وتم  الديور عين عروس-)امرابطة بمدينة تاونات لحيين  الدراسات التقويمية.

 التغطية بالصورالجوية والتصاميم الفتوغرامترية: -5

بتسلم الصور الجوية والتصاميم الفتوغرامترية موضوع الصفقة رام  2020اامت الوكالة الحضرية خالل سنة 

مراكز بإاليمي تازة وتاونات، ويتعلق ازأمر باملراكز التالية: تاهلة، مغراوة،املدينة العتيقة لتازة، فناسة  5الخاصة ب  05/2019

 هكتارا. 3100باب الحيط وموجاي بوشتى، وذلك على مساحة إجمالية تقدر ب 

كما أعطت الوكالة الحضرية اإلنطالاة إلنجاز الصور الجوية والتصاميم الفتوغرامترية الخاصة بمركز ساحل بوطاهر        

 .درهم 48.000هكتار وبكلفة تقدر ب 400على مساحة  25/2020التابع لجماعة مزراوة بإاليم تاونات في إطار سند الطلب رام 

رية املتعلقة باملساعدة املعما والوكالة الحضرية الوصية اإلطار املبرمة بين الوزارةاجاتفااية  هاا، وتفعيال ملقتضيات       

والتقنية بالعالم القروي، وسعيا مهها لتوفير املستندات الطبوغرافية الالزمة إلعداد دراسات التقويم التعميري لبعض الدواوير 

والتصاميم  (Orthophotos)طالاة إلنجاز الصور الجوية اجان 2020املتواجدة بنفوذها الترابي، أعطت املؤسسة خالل سنة 

دوارا على مساحة تقدر  36وتهم هاه العملية  ،في إطار سند الطلب (Drone)بواسطة طائرة مسيرة  1/500الفتوغرامترية بسلم 

هكتار، وهي موزعة كاآلتي: 1280ب 

عدد الدواوير  اإلاليم

املستهدفة

عدد الجماعات 

املستهدفة

بالهكتار املساحة

199716تاونات

1712564تازة

36211280املجموع
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وسعيا مهها لتوفير اآلليات الضرورية واستخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال تتبع التوسع العمراني والبناء غير املنظم      

من الجيل الجديد في مجال   (Drone)على مستوى نفوذها الترابي، أعطت الوكالة الحضرية اجانطالاة جااتناء طائرة مسيرة 

درهم.  174.960وبكلفة إجمالية تقدر ب 24/2020اجاستعماجات الطبوغرافية والخرائطية وذلك في إطار سند الطلب رام 

عالية الداة والجودة خالل املسح الجوي ملنطقة ما.  (Temps réel)وتمكن هاه الطائرة املسيرة من التقاط صور جوية آنية 

.(SIG)اه الصور بعد معالجتها زأغراض خرائطية مختلفة وكاا في نظم املعلومات الجغرافية ويمكن استعمال ه

III- الدراسات االستراتيجية 
 دراسة تنمية املراكز الناشئة بإقليم تازة -1

إلسراع أصبح لزاما افي إطار تأطير الهجرة القروية بإاليم تازة وكاا التفاوتات املسجلة بين املجالين الحضري والقروي، 

بإعداد برنامج تنمية املراكز القروية الناشئة باإلاليم للتخفيف من اآلثار السلبية للهجرة وخلق فضاءات وسيطة بين البادية 

:فدبه واملدينة

  .تحسين تدبير املراكز القروية؛ 

 الرفع من املستوى املعيش ي للساكنة القروية؛ 

 الترويج ملؤهالت هاه املراكز؛ 

 املحافظة على التوازنات البيئية و اإليكولوجية؛ 

 .الحد من الهجرة القروية 

ن وإحالتها على مختلف الفرااء املعنيي بالتقارير الخاصة باملشاريع التنمويةالتوصل  ،2020خالل سنة  ،وفي هاا الصدد تم

املحددة سالفا.وهي تقارير مفصلة تتضمن جدادات املشاريع للمراكز  .للدراسة وإبداء الرأي

 :التنمية الحضرية -2

  الرفع من الجودة املعمارية -2-1

 : غفسايميثاق  الهندسة املعمارية ملدينة  -2-1-1



تاونات-الوكالة الحضرية لتازة 19

2017

.  وتلخص الخريطة أسفله  مجموع املشاريع  التنموية الههائيةتقرير املرحلة املصاداة على ، تمت 2020خالل سنة  

.املقترحة بهاه الدراسة  بمختلف القطاعات

 املخطط األخضر ملدينة تاونات 2-1-2

الاي ينجز من  املخطط الحضري ازأخضر ملدينة تاوناتإنجاز ،على تتبع  2020خالل سنة ، الوكالة الحضرية عملت 

 التحليلي، حيث تمت-التشخيص يالتقرير انكبت الوكالة الحضرية على تدارس وتعديل مكتب دراسات مختص. واد طرف 

فترة الحجر الصحي. كما تم تدارس التقرير الخاص باجااتراحات والتوصيات بمعية الفرااء املعنيين بتاريخ املصاداة عليه خالل 

03/11/2020. 

هاا ازأخير سيمكن من إعطاء استراتيجية عامل للتدخل على مستويات مختلفة لتهيئة منظرية للمجال الحضرية على مستوى 

باختيار الغطاء النباتي الاي يتماش ى والظروف املناخية للمنطقة وكالك ببرمجة بنية  املدينة، محترما في ذلك املعايير املتعلقة

املعدنية والنباتية من جهة واملساحات املبنية والفارغة من جهة أخرى. تحتية تضمن التوازن بين التركيبتين

 ازأمر بساحة الههضة . وفيما يلي نموذج من مقترحات التهيئة  التي جاء بها التقرير السالف الاكر. ويتعلق
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 دراسة التنسيق املعماري للمحاور الطرقية  2-1-3

في إطار تنفيا برنامج املساعدة املعمارية بالعالم القروي إوحرصا مهها على  إضفاء جمالية على املعابر الرئيسية لبعض 

طاء ، تم إع(بني وليد وعين عيشة وكالز ومزراوة والوردزاغ والكيسان وتافرانت وعين مديونة واخاللفة مراكز إاليم تاونات  )

  اجانطالاة لدراسة التناسق املعماري لهاه الفضاءات، باعتبارها مؤطرة ملحيطها والتي من بيهها أهدافها:

 تحسين إطار عيش الساكنة والرفع من جودة املشهد الحضري؛ 

  الواجهات من حيث الشكل واللون ومواد البناء املعتمدة مع تشجيع الخصوصيات املحلية؛خلق انسجام

 فضاءات خضراء...(؛-خلق توازن بين الفضاءات املبنية والفضاءات العمومية )ساحات 

 .ااتراح بعض ازأنشطة التي من شأنها تعزيز جاذبية هاه الفضاءات 
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 بتاونات دراسة التصميم املديري للنقل  2-1-4

والاي ههدف إلى جمع وإنتاج كل املعلومات الضرورية من على التقرير التشخيص ي  2020صادات املؤسسة خالل سنة 

أجل إنجاز الدراسة وتقديم تشخيص معمق ومفصل للظروف الخاصة بالتنقل والجوجان بمدينة تاونات مع ااتراح سيناريوهات 

ث أن مكتب الدراسات مطالب في هاه املرحلة بتقديم خالصات اوية التهيئة انطالاا من تشخيص وااع الحال بحي

هاه الخالصات تتمحور حول املواضيع التالية: وسيناريوهات على املديين القريب واملتوسط.

 تنظيم املحاور املهيكلة وطرق املواصالت وكاا مداخل املدينة؛ 

 تنظيم السير والجوجان والتواف داخل املدينة؛ 

 بشأن النقل الجماعي داخل املدينة وكالك املتعلق باملدينة في عالاتها بمحيطها القريب؛ تقديم مقترحات

 مقترحات من أجل محاربة النقل السري؛ 

 .تقديم مقترحات بشأن التشوير باملدينة 

 

 املديري للتجارة والخدمات  بمدينة تازةالتصميم  2-1-5

اسية يوفر املداخل ازأس و يشكل التعمير التجاري رافعة إلاالع تنموي مندمج اادر على أن يستجيب لتطلعات الساكنة 

بإعطاء اجانطالاة  2019خالل سنة تاونات -من أوضاع الهشاشة واإلاصاء اجاجتماعي، باشرت الوكالة الحضرية لتازة للتقليص

 في إطار اتفااية للشراكة مبرمةمختص،  أسندت مهمة انجازها ملكتب دراسات  لدراسة التصميم التوجيهي للتجارة والخدمات

 مكناس.-تاونات وغرفة التجارة والخدمات لجهة فاس-بين جماعة تازة والوكالة الحضرية لتازة

هها م وتهدف هاه الدراسة إلى بيان حجم البنية التجارية وطبيعتها ومدى اندماجها في محيطها، مع تحديد غير املهيكلة

والتي تشكل إكراها في وجه الدينامية التجارية والتنظيم املجالي، ليتم بالك استشراف وتحديد سبل استغالل واستعمال البنية 

التجارية، مما يفض ي إلى جعل التعمير التجاري باملدينة يساهم في إنعاش اجااتصاد الحضري ويوجهه نحو تنظيم وهيكلة املجال.
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اجامر واملصاداة عليه وإعطاء  التحليل والتشخيص مرحلةتقرير على تدارس  2020ل سنة انكبت املؤسسة خالواد 

 .“ التوصيات واجااتراحات”  الثالثةبدء املرحلة ل

 مواكبة إنجاز بعض املشاريع ذات الوقع االقتصادي واالجتماعي  -3

عن طريق إنجاز تصورات معمارية ومنظرية ملشاريع تهيئة عدة مرافق  السلطات اإلاليميةمواكبة  2020تم خالل سنة 

 عمومية.

ثانوية التأهيلية ابن الياسمين لل مقترح تهيئة الفضاءات الخارجية -

ابن خلدون وعالل الفاس ي، بالقرب من ساحة عشرين  وهما تقع ثانوية ابن الياسمين بين شارعين رئيسيين ملدينة تازة

.املستشفى اإلاليمي ابن باجة, ومحاطة ببنايات تطل على ساحاتها مع تقابل تغشت و 

.هده الثانوية من اهم املؤسسات التعليمية باملدينة, تعرف بتميز طالبها تعتبر 

 ، تحتال مجاجا شاسها، يمكن إعادة تهيئة ساحتها. اإلصالحجد اديمة تحتاج جاعادة  تهابناي

 مقترح تهيئة الفضاءات الخارجية 

 األهداف:

 الرفع من جودة الفضاءات التعليمية

            تسهيل الولوج للمرافق العمومية

 تجويد أماكن اجاستراحة واللعب واملرافق الرياضية للثانوية وإمكانية فتحها للعموم خارج أواات العمل

  دمج الثانوية في املجال الحظري املحيط بها           

 املحتويات:

  الثانوية الرئيسية والثانويةتهيئة مداخل 

 صلة بيهها وبين املالعب الرياضية اتهيئة الساحة وسط الثانوية والساحة الف

 غرس ازأشجار ومختلف النباتات 

 تهيئة اإلنارة العمومية والتجهيزات الحضرية 
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إعادة تأهيل جناح األطفال بمستشفى ابن باجا اإلقليمي بمدينة تازة:

تعتبر بناية املستشفى اديمية في وضعية تستوجب التدخل إلصالحها. ويعد جناح ازأطفال من بين أولويات هاا التدخل. كونه 

اإلضاءة الكافية و البهجة  وأماكن مخصصة للعب ازأطفال وأماكن اجانتظار. كما أن  الولوجيات املتوفرة غير كافية يفتقر إلى 

 وتحتاج إلى التجديد.

 وتعبر الصور اسفله عن  حالة جناح ازأطفال و الجناح الخاص بجراحة ازأطفال ابل و بعد املقترح.  
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األهداف:

  ازأماكن اجاستشفائيةالرفع من جودة 

  تجديد الجناح وجدب ازأطفال باضفاء البهجة على املكان

            تسهيل الولوج للمرافق العمومية

  املحتويات:

  أخرى لالستجابة ملتطلبات العمل بهدا الجناحفتح أماكن لالنتظار وأماكن مخصصة  للعب ازأطفال وااعات 

  فتح النوافد  وتجديد اإلضاءة بالكامل 

  الجدرانتجديد اجارضيات بالكامل واجاسقف و 

  تجديد الجناح وجدب ازأطفال باضفاء البهجة على املكان  من خالل رسم لوحات فنية على الجدران تتناسب

 مع اهتماماتهم 

  لجناح ازأطفال  يةتسهيل الولوجاملستشفى لإعادة تهيئة احد مداخل           

 



تاونات-الوكالة الحضرية لتازة 27

2017

 

مشروع تهيئة شارع ابن خلدون  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شارع موالي يوسف

 فندق افريواطو

 معرض تازة

 شارع فرحات حشاد

 أهداف المشروع:

الرفع من جودة المشهد العمراني •
 تشجيع حركة الراجلين •

 للنزهةتوفير أماكن  •

إحداث معالم حضرية )ساحة،  •
 نافورة..(

 إنعاش األنشطة الرياضية •

توسيع قارعة الطريق وتهيئة  •
 األرصفة والمدارات

تهيئة مدخل ثانوية ابن الياسمين  •
 والمالعب الرياضية التابعة له

 إعادة تهيئة المقبرة المسيحية •

تهيئة الفضاء المحيط بقاعة  •
المعرض ومشروع قصر 

 الِمؤتمرات

تهيئة ساحة للعروض ومواقف  •
 للسيارات

إعادة تهيئة األسوار المحيطة  •
 بالمرافق العمومية 

:محتوى المشروع  
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تهيئة شارع ابن خلدون  مقترح -




