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وزارة إعداد التراب الوطني وزارة إعداد التراب الوطني 

والتعمير واإلسكان وسياسة والتعمير واإلسكان وسياسة 

  المدينةالمدينة

تاوناتتاونات--الوكالة الحضرية لتازةالوكالة الحضرية لتازة  

قد شهدت ميالد وتفشي  0202كانت سنة إذا 

جائحة كورونا، وما نتج عن ذلك من إرباك للحياة 

االجتماعية واالقتصادية. والتي تأثر بها قطاع التعمير 

عرفت استمرار هذه  0202األثر، فإن سنة  أشدواإلسكان 

الجائحة وبداية بروز آثارها العميقة على هذا القطاع الذي 

 يشكل رافعة مهمة وأساسية لالقتصاد الوطني.

وقد تطلب استمرار هذه المعضلة الصحية الكونية 

من اإلدارة الرفع من مستوى يقظتها  0202خالل سنة 

وتطوير جاهزيتها للتعاطي مع هذا النوع من المستجدات 

المربكة للعمل اليومي العادي والسعي إلى ضمان 

استمرار المرفق العمومي، من خالل التأقلم مع هذه 

 الوضعية الوبائية االستثنائية.

وانسجاما مع الرؤية الحكومية الجديدة الرامية 

إلى اعتماد التحول الرقمي لإلدارة كهدف استراتيجي 

لعملها، فإن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير 

واإلسكان وسياسة المدينة انخرطت في هذا الورش من 

خالل إدارتها المركزية والمؤسسات والمقاوالت العمومية 

التي تعمل تحت وصايتها، وذلك عبر برامج ومبادرات 

خالقة تروم رفع وثيرة التحول الرقمي وجعله واقعا 

ملموسا من خالل الخدمات المتنوعة التي تقدمها 

 للمرتفقين.

 ROKHASولعل النجاح الذي يعرفه اعتماد منصة 

لخير دليل على جدية هذا التوجه. فقد تم تعميم هذا 

البرنامج على المستوى الوطني وانخرطت في تفعيله 

كل مؤسسات الدولة وكذا الجماعات الترابية سواء ذات 

 الطابع الحضري أو ذات الطابع القروي. 

وقد لعبت الوكالة الحضرية لتازة تاونات دورا محوريا في 

تفعيل العمل بهذه المنصة الرقمية من خالل وضع خبراتها 

التقنية والمعلوماتية رهن إشارة الجماعات الترابية 

المنتمية لنفوذها الترابي والهيئات المهنية وتأطيرها من 

 أجل ضمان انطالقة موفقة للعمل بهذه المنصة.

 التحول الرقمي في خدمة التنمية الترابية

  التعميـــر والتهيئةالتعميـــر والتهيئة
  بإقليمي تازة وتاوناتبإقليمي تازة وتاونات
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المجلس اإلداري الثامن عشر 

 في صور
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0204هكتار للتعمير خالل  4381فتح   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وثائق التعمير تنجز بالكفاءات الداخلية للوكالة الحضرية من    %74  



 

 الدراسات الجيوتقنية في خدمة البقظة الترابية 

 

 

 

 نموذج للتنطيق الجيوتقني

 الصور الجوية والتصاميم االستردادية

 

 

 الدراسة الخاصة بمدينة تاونات وغفساي

 الدراسة املتعلقة بخريطة القابلية للتعمير بإقليم تازة 

 الدراسة املتعلقة بخريطة القابلية لتعمير بإقليم تاونات 
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 الدراسات االستشرافية: إسهام في تنسيق التنمية الترابية 

قتراح مشاريع مهيكلة بالنسبة للمراكز ا•

 الناشئة بتاونات

التقارير الخاصة باملشاريع املصادقة على  •

للمراكز التنموية الكبرى واآلفاق املستقبلية 

 الناشئة بتازة.

مواكبة تنفيذ اتفاقية تمويل تنمية مركزي •

 ميثاق الهندسة املعمارية ملدينة غفساي

 ميثاق الهندسة املعمارية ملدينة تازة.

 املخطط األخضر ملدينة تاونات.

 التصميم املديري للنقل بتاونات

 تنمية املراكز القروية الناشئة
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 ملسات أطر الوكالة الحضرية 
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 الرفع من الجودة املعمارية والعمرانية



 

تطور الرساميل 

الناتجة عن دينامية 

 العمران 
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 بداية انتعاش الدينامية العمرانية بعد الجائحة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفرقاء مواكبة

 رخص منصة لتفعيل

 GEDتدبير الوثائق  -  

 GECإلرساليات اتدبير  -  

 GEQتدبير الجودة  -  

 االنخراط في ورش التحول الرقمي

 الرقمنة في خدمة الحكامة املؤسساتية

 باقة من الخدمات الرقمية
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