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ن،"... الالزمت والنجاعة بالفعالية ، التعم منظومة م سا أن الضروي من أض الذي الوقت ذا و

سياق ثمار، س استقطاب ع قادرا رحبا فضاء ا وجعل وقرانا، مدننا يل عرفھتأ الذي نفتاح

إدماج نحو والتوجھ التنافسية، لقدراتنا ة تقو من ذلك يفرضھ وما العوملة، مناخ ا وانخراط اململكة،

ع فاظ ا مع املتجددة اجيات ا لسد ة، املطلو ة الوت بضمان الكفيلة البناء، ديثة ا التقنيات

ترا صيانة عن فضال املناسبة، ثمنة و ودة ية،ا املغر نا و من جزءا عد الذي صيل املعماري ثنا

املحلية ا ا مم تنوع ع فاظ ا ب ي ال ة، و ا خصوصياتھ أو ، الوط عده   ..".سواء

  
ن           املشارك إ هللا نصره السادس محمد امللك جاللة ا وج ال السامية الرسالة نص من   مقتطف

خ                                                                                                                                                 بتار التعم مدونة إعداد النطالق الوط ر03امللتقى  2005أكتو
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  مقدمة

    

لتازة  ة ضر ا الة للو داري املجلس أن املؤكد سياق،من ينعقد عشر، امسة ا دورتھ

أسس إرساء ع ا وحرص ة، و ا واملنظومة العمومية السلطات من ل انكباب يطبعھ وي وج وط

املستدامة ة شر ال للتنمية أساسية كرافعة الوط اب ال وإعداد التعم ع ترتكز ترابية امة ح   .ودعامات

ال  وإعداد التعم وزارة أن ترومذلك بمقاصد قطاعية سياسة بناء د ج تدخرأي لم ، الوط اب

الفضاءات مختلف ن تمك خالل من ثمار، س فرص مختلف باحتضان كفيلة ة عقار نوظمة تحقيق

، تنظي ي عمليا و ما أو توق شرا اس و بما ا م علق ما سواء ، للتعم مواتية بوثائق ابية ال

مع تام الشفافيةتناغم قاعدة ع العمومية دمة ا د تجو مجال سھ تكر تم مية أ يقل ال عمومي د ج

الديموقراطية إلعمال ة قو عمومية إرادة من حاليا واكبھ و د ا ذا واكب وما والفعالية، والنجاعة

رقم القانون ام أح يل ت باب شاركية املخالفات66-12ال وزجر بمراقبة والبناءاملتعلق التعم   . مجال

سنة  برسم لتازة ة ضر ا الة الو فحصيلة كذا املؤسسة2016و انخراط جسدت ا أ ما بقدر ،

العمومية، السياسة ذه ات توج بلورة افإكيد فرقا افة بمعية ي يجا ا بتفاعل أيضا ت تم ا

ع ة و ج ة تنمو أوراش لصياغة ن، و وا ن دستوراملحلي توخاه ما ن2011منوال القوان أقرتھ وما

ابية ال الوحدات ملختلف   .التنظيمية

مختلف  املؤسسة ذه عمل حصيلة لتقييم مناسبة انت إن داري، للمجلس الية ا الدورة إن

ال غايات لبلوغ ، أع سوب بم واعد أفق شراف الس سانحة فرصة تبقى ا فإ ا، اختصاصا تخطيطميادين

عزز و ا مداخل قوي و قتصادية والفعالية النجاعة تحقيق يكفل بما ضري، ا التدب ومقاصد ي العمرا

قضاء سي و عمال مناخ ن لتحس اد ج و د ا مواصلة ع ا، إدراك أحسنمآربسبل ن املرتفق

ا سر وأ   .   الظروف
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ي د ر   التقر

I- ي العمرا   التخطيط

التعم  1- بوثائق للتغطية العامة صيلة   ا

الة الو تدخل ملجال ونة امل وجرسيف، وتاونات تازة إقليم من ل ل ي ا ال املدى ع التعم بوثائق التغطية معدل عرف

ن ب ما املمتدة ة الف خالل وظا م تصاعديا تزايدا لتازة، ة ضر الرسم2016و 1999سنواتا خالل من يت كما

أسفلھ ي املعدل. البيا ذا ان زفبعدما إ1999سنة% 55ينا سبة2002سنة%85انتقل إ  2016سنة%100ليصل

ن ب ما و) وثيقة78(تتوزع ا عل ثم) وثيقة21(مصادق املصادقة املشاورات) وثيقة17(قيد  .قيد

بوثائق التغطية نتطور ب ما   2016و1999التعم
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الفعاملؤسسةتمكنتوقد نخراط و املحلية، املنظومة ونات م جميع ود ج تضافر بفعل النتائج ذه تحقيق من

ة دار املصا جانب إ ن، ومنتخب إقليمية سلطات من الفرقاء افة ل و والفعال ة الشأناملركز تدب الالممركزة

ابية ال التنمية برامج التقائية مبدأ س تكر قوامھ شمو منظور وفق وذلك ي   .  العمرا

رقم وجرسيف: 1جدول وتاونات تازة بأقاليم الصنف حسب التعم وثائق ع   توز

  نسبة التغطیة باإلقلیم  العدد  صنف وثائق التعمیر  اإلقلیـم
  تازة

 

  %100  01  مخطط توجیھ التھیئة العمرانیة 

 

  35  تصمیم التھیئة
  12  تنمیة التكتالت العمرانیة القرویة مخطط

            48        المجموع
  43  تصمیم التھیئة  تاونات

  08  تنمیة التكتالت العمرانیة القرویة مخطط  100%
 51  المجموع

  03  تصمیم التھیئة  جرسیف
  14  تنمیة التكتالت العمرانیة القرویة مخطط  100%

  17        المجموع
  %100  116  المجموع العام
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بلغت قد التعم بوثائق التغطية سبة ون ت ذلك دولباألقاليم%100و ا نھ يب ما وفق املراحل بحسب موزعة الثالث،

 :أسفلھ

رقم الدراسة: 2جدول مراحل حسب التعم وثائق ع تازةتوز بأقاليم وجرسيف واملصادقة   وتاونات

قیـد   اإلقلیـم  صنف وثائق التعمیر
  الدراسـة

قیـد 
  المصادقـة

  المجموع  المصادق علیھا
المنتھیة    الساریة المفعول

 الحجیة
مخطط توجیھ التھیئة 

 العمرانیة
 01  -  01 - - تازة

  

 تصمیم التھیئة

 35 00 27 04 04 تازة
 43 00 30 05 08 تاونات
 03  00  03  00  00  جرسیف
 81 00 60 09 12 المجموع

تنمیة التكتالت  مخطط
 العمرانیة القرویة

 12 01 05 04 02 تازة
 08 00 02 04 02 تاونات
 14  00  08  04  02  جرسیف
 34 01 15 12 06 المجموع

 116 77 21 18  المجموع العام
لتازة ة ضر ا الة الو حرصت ن،وقد مضام تطبيق حسن ضمان أجل من ا ودا مج عبئة ع ا ا شر مع تام سيق بت

سنة عمل الدورة2016برنامج إطار عليھ من14املصادق داري،وذلك بعللمجلس ت واملصادقةخالل الدراسة مساطر

ب ن49املتعلقة ب ما تتوزع الثالثة، قاليم مستوى ع للتعم واتصميم29وثيقة يئة التكتالتمخططا20لل لتنمية

ة القرو  .العمرانية

  مراحل الدراسة والمصادقةتوزیع وثائق التعمیر حسب 
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63%
19%

18%

مصادق علیھا

قید الدراسة

قید المصادقة

وجرسيف -2 تاونات تازة بأقاليم الدراسة مراحل حسب التعم   وثائق

بإقليم2-1 واملصادقة الدراسة مراحل حسب التعم وثائق ع   تازةتوز

امل بالرسم املضمنة املعطيات استقراء خالل من ييت بيا

عبتحليلاملتعلقة التعم بوثائق التغطية حصيلة

أن تازة إقليم يئة %77مستوى ال تصاميم ومخططاتمن

إ اإضافة عل مصادق ة القرو العمرانية التكتالت  تنمية

املصادقة 9% قيد نما،توجد قيد%14ب حاليا توجد

واملشاورات   .الدراسة

واملصادقة2-2 الدراسة مراحل حسب التعم وثائق ع  توز

تاونات   بإقليم

خالل من ن ب في تاونات، إقليم مستوى ع   أما

ي املبيا الرسم أن معطيات وثائق %63جانبھ من

إ إضافة ا عل مصادق املصادقة%18التعم طور توجد

واملشاورات%19مقابل الدراسة   .قيد

  

الدراسة2-3 مراحل حسب التعم وثائق ع توز

  جرسيف بإقليم واملصادقة

خالل من ن ب في جرسيف، إقليم بخصوص   وأما

ي املبيا الرسم أن معطيات وثائق %65جانبھ من

ا عل مصادق إ التعم طور%23إضافة توجد

مقابل واملشاورات%12املصادقة الدراسة طور   .توجد

  

  

  

  

65%
12%

23%

مصادق علیھا

قید الدراسة

قید المصادقة

71%

12%

17%

مصادق علیھا

قید الدراسة

قید المصادقة
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عمل -3 برنامج حصيلة ي2016تقييم العمرا التخطيط   : مجال

سنة برسم مجة امل العمليات تفعيل بع ت الدور ،2016إطار إطار ا عل عةاملصادق الرا ية يأ داري، للمجلس عشرة

التا النحو ع واملصادقة الدراسة مراحل حسب العمل برنامج تقييم صيلة بتفصيل ع   :التوز

  

تازة  :إقليم

 بميسار املاستصدار عالقاضية ائية ال لل04 املصادقة الرسميةتصاميم دة ر با تعلق يئة بمدينةو مر

اتازة املحيطة و واملناطق والصميعة هللا عبد سيدي   .قصاراتالومراكز

 ة03إحالة القرو العمرانية الكتل لتنمية ائيةمخططات ال املصادقة بمراكز ع مر تعلق الفو(و ع بابو الر

ن وتازر  ).امروج

 بورقبة؛ ع سيدي ة القرو العمرانية الكتلة تنمية مخطط شأن ما ا املجلس   تداول

  ع لحالة العل يئة04البحث لل مراكزتصاميم من ل يةو جبارنةو وان وبوحلو (ل الغر  )مكناسة

  ع لتصميمأحالة املحلية التقنية نة ال يئةننظار مركزي لل من ل ية(ل نو ا  )ماللو كزناية

 وأكنول اير از أوالد مركزي يئة تصمي لدراس نطالقة  إعطاء

 

تاونات   إقليم

 ع يئة تصميم ملف عإحالة لكدح املحليةن التقنية نة ال  .أنظار

 ع باملوافقة القاضية املراسيم يئةاصت03استصدار لل املخفي(ملراكزميم مو سيدي الكر عبد  ) الرغيوةو موالي

 ل ائية ال املصادقة ع للتعم7حالة يئة5:وثائق لل مراكزتصاميم بو بوعادلو الودكةو غفساي(م

تافراوت ن) تاوناتو ونجل امحمدو اجبابرة( ي ملركز للتنمية) 2(ومخطط اج ا  ) سيدي

 العمران ن الكتلت لتنمية ن مخطط وتبودةإحالة لتافرانت ن ت القرو ن مدات املجالسع  .والت

 نطالقة لإعطاء ة القرو العمرانية الكتلة تنمية ع(غراسلةلملخطط العابدماعةالتا تصاميم03و)سيدي

مراكز م يئة ملعب( لل و ت تامس و عياد يول اوالد  ).ا

 مراكز03عقد يئة بتصاميم املتعلقة املحلية التقنية نة ل سنوس( اجتماعات و بوشابل و معة ا  ).واد

 

جرسيف   إقليم

 تصميماملرسوماستصدار ع باملوافقة الرسميةيئة القا دة ر با ا صا  .مركز

 الرسمية03استصدار دة ر با والئية هللاملخططاتقرارات عبد و ن برك ة القرو العمرانية الكتل تنمية

 .والصباب

 تامجيلت ة القرو العمرانية الكتلة تنمية مخطط شأن العل البحث  .اختتام

 ن 02إحالة ت القرو ن ت العمران ن الكتلت لتنمية ن عمخطط لة والسو املجلسصفصافات  .مداوالت

 نطالقة امسون إعطاء ة القرو العمرانية الكتلة تنمية مخطط  .لدراسة
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للتعم-4 املفتوحة   :را

ترجم  قوامھ منظور وفق املجال استعمال لتنظيم مرجعية أداة التعم وثائق الوثائقعت ذه ن ومضام ات توج ة

املستدامة التنمية دعم مجال ومي ا نامج ال داف وأ ملرامي طبقا وذلك ثمار، س مكنت. يع فقد ذلك، و

سنة31غطية خالل ة القرو العمرانية التكتالت لتنمية وتصاميم يئة لل بتصاميم الثالثة قاليم مستوى ع مركزا

ع2016 حوامن خصصتاكتار 4182بئة ، للتعم العموميةاكتار 573وللسكناكتار 1744قابلة 158وللمرافق

الصناعيةاكتار  شطة أسفلھ72ولأل دول ا معطيات نھ تب ما وفق والسياحة فيھ لل  .كتارا

رقم   التخصيص: 3جدول نوع حسب للتعم املفتوحة املساحات ع  توز

مساحة المفتوحة ال المراكز
 بالھكتارللتعمیر 

المساحة المفتوحة 
للمرافق العمومیة 

 بالھكتار

المساحة المفتوحة 
لألنشطة الصناعیة 

 بالھكتار

المساحة المفتوحة 
للترفیھ و السیاحیة 

 بالھكتار

مساحة المفتوحة ال
 بالھكتار للسكن 

 760 38 141 461 1342 تازة

جماعة غیاثة (سیدي عبد هللا 

)الغربیة  

269.24 16.22 - - 85 

 5.31 - 0.5 7 66.5 باب امروج

 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 - - 23737 34 بركین

 18.60 - - 6812 19 بني عبد هللا

 29.18 - - 80214 79 الصباب

 164 14 3.8 26 653 صاكا

 75 4.3 - 8.2 - الصمیعھ

 54 1.4 - 4.3 150 قصارات

 13.5 2.2 - 9.8 95 سیدي مخفي

 26 1 - 7 135 موالي عبد الكریم

 80 4 - 9 403 الرغیوة

 15.49 - - 6.55 37.9 بني ونجل تافراوت

 250 6.73 2.67 9.71 310 بوعادل

 24 - 0.93 14 197 الودكة

 152.7 9.2 12 81.8 725.7 غفساي

 166 - 4.77 10.74 383 الربع الفوقي

 1744 72 158 573,5 4182 المجموع
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من -5 الطبوغرافية ندات املس ية توف الفتوغرام والتصاميم ة و ا   :الصور

من ا وغ ضري ا التخطيط لعملية ة الضرور التقنية الوثائق من ية الفتوغرامي والتصاميم ة و ا الصور عت

ة القرو أو ة ضر ا العمرانية ة يل بتأ املتعلقة ماعات. الدراسات ا ملختلف الشاملة التغطية بلوغ أجل ومن ذا، ل

الطبو  ندات املس من النوع ذا سنةواملراكز خالل لتازة ة ضر ا الة الو عملت ا، م البعض ن تحي وكذا ع 2016غرافية

مكتب مع صفقة العمليةمتخصصدراساتإبرام ذه مت و الذاتية، املالية ا انيا إم يقدر6بواسطة ما غالف مراكز

ي340.200ب ما وفق ا وضعي جرد ي يأ م،   :در

رقم و:  4 جدول ا نجازةالصور طور ية الفتوغرام التصاميم  و

قامت طار، نفس الطلبو سند بإبرام ة ضر ا الة الطايفةالو ماعة ع التا زروق أحمد مركزسيدي غطية أجل من

ب يقدر ما غالف وذلك ية الفتوغرام والتصاميم ة و ا م24.300بالصور  .در

ي  -6 التعم م التقو   دراسات

سنة وإعداد2016عرفت دراسة ع املؤسسة ميتصميما24انكباب ا7 :اتقو انجاز تم ماعاتدراسات ا ع ا إحال و

و ا17املعنية تحيي تم يدراسة التعم م التقو دراسات إعداد سبق ال حياء شأن الواردة ايات الش ملختلف استجابة

ا ر شأ س إطار ذلك و اباستمراراملؤسسة، م سواء ن املواطن ايات ش النظر املعنيةع ماعات ا طرف من املقدمة

مباشرة تحال ال التصاميمأو ذه ل ن مستمر وتنقيح ن تحي يتطلب ما و ا،و مصا   .ع

  

  

  

ل التمو ماعة املركز  مصدر  قليم ا

  

  

  

لتازة ة ضر ا الة   الو

  تـازة أكنول  أكنول 

أمليل أمليل  وادي   وادي

مرزوقة مرزوقة  باب   باب

ليل  مطماطة ا عبد   سيدي

مديونة ن مديونة  ع ن   تاونات  ع

  الوردزاغ  الوردزاغ



 

 

 
لتازة 15 ة ضر ا الة عشر                                                   الو امس ا داري   2017املجلس

رقم ي : 5جدول التعم م التقو عمليات بخصوص لة امل صيلة   2016رسما

 مجموع العملیات
 الدراسات التقویمیة المنجزة الدراسات التقویمیة المحینة

  اإلقلیم
 الحي )ھـ(المساحة  عدد األسر الحي )ھـ(المساحة  عدد األسر

 تازة 03 07 350 17 294 9455  20

 تاونات 04 46,5 959 - - -  04

 كرسیف - - - - - -  - 

 المجموع 07 53,5 1309 17 294 9455  24

  

املخاطر -7 الدراسات: تدب التعم إعداد مالئمة وخرائط يوتقنية   ا

الدراس   بع ت املؤسسة نتولت يوتقيت نا طةت وخر

بمدين للتعم القابلة اتفاقيةوغفسايتاوناتاملناطق إطار

ة ضر ا الة والو الوط اب ال وإعداد التعم وزارة ن ب شراكة

ن ماعت وا لتاونات قلي واملجلس تاونات وعمالة لتازة

ن ت وتحديدحمايةدف؛املعن الطبيعية خطار من الساكنة

بتجاوز الكفيلة والوسائل الطرق وكذا للتعم القابلة املجاالت

ددة امل املناطق ذه التعم   .أخطار

كذا   سنةو خالل ر2016تمت تقر ع املصادقة

طة وخر الدراسة مجال وتقسيم يص ب املتعلقة و املرحلة

املواقع بانجازإعطاءمعتحديد املتعلقة الثانية للمرحلة نطالقة

يوتقنية ا التنطيق طة وخر يوتقنية ا التجارب ر سبةتقر بال

تمت. لغفساي فقد تاونات ملدينة سبة بال الثانيةأما املرحلة ر تقر ع يوتقنيةاملصادقة ا التجارب ر تقر بانجاز املتعلقة

يوتقنية ا التنطيق طة نوخر لتاوناتوإعطاء سبة بال الوقائية جراءات النجاز   .طالقة

طةكما   خر اعتماد املصادقةلل املالءمةتم طور يوجد الذي تاونات ملدينة يئة ال تصميم إعداد ائيةتعم .ال

أقيمت ال بة ال بطبيعىة املرتبطة املخاطر من والوقاية املستدام التعم ن ب تجمع الوط املستوى ع رائدة ة تجر و

املدينة ا   .عل
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II - ي واكبةامل العمرا   للمجال واملعماري  والتأط

 
ة -1 القرو   التنمية

خ بتار العرش بخطاب املضمنة هللا نصره اللة ا لصاحب السامية امللكية ات التوج تنفيذ 2015يوليوز30إطار

دعم إ الرامي ومي ا نامج ال مرتكزات وكذاتفعيل ، الكب ز ال ذات ة القرو للمناطق سبقية منح بخصوص

القرو باملناطق ان الس ش ع إطار ن وتحس ثمار مخططاتس إعداد خالل من القروياة العالم نمية ب كفيلة شرافية س

واملال املتقدمة ة و ا مواكبة مة ديد،ءواملسا ا وي ا التقطيع مع يمة بما ة ضر ا الة الو  :قامت

تازة 1-1 بإقليم الناشئة املراكز تنمية   .دراسة

بإقليمتأط إطار املتنامية ة القرو رة لزاماتازةال أصبح والقروي، ضري ا ن املجال ن ب لة امل التفاوتات وكذا

تنمية برنامج بإعداد باملراكز سراع الناشئة ة مناإلالقرو للتخفيف السلبيةقليم نثار ب وسيطة فضاءات وخلق رة لل

واملدينة سنة. البادية خالل تم الصدد ذا الصفقة 2016و ت بإقليمباملتعلقةتفو الناشئة املراكز وتنمية يل تأ دراسة

خ ا06/12/2016تازةبتار قدر لفة م585.000بت شراكةإطاردر قليمعاتفاقية باملجلس م سا 400.000 الذي

م من.در  :  جلأوذلك

 ة القرو املراكز تدب ن  ؛تحس

 ة القرو للساكنة املع املستوى من  ؛الرفع

 ج و املراكزال ذه الت  ؛ملؤ

 ولوجية ي و ية البي التوازنات ع  ؛املحافظة

 القرو رة ال من د  .ةا

تاونات1-2 بإقليم الناشئة املـراكز يل تأ   دراسة

السياق ةقامت،نفس ضر ا الة سنةالو تاوناتب2016خالل بإقليم الناشئة باملراكز اصة ا الدراسة الو إنجاز

تنمية ناشئا13تروم تعلق باإلقليممركزا وتفرانتو عياد وأوالد شة عا ن وع اخاللفة من ل ب وليد مر و سة ا           ومل

مديونة كالز و زاغدور لا و ن ودة و بوعروس و وع ةبو والو انة   . وتمز



 

 

 
لتازة 17 ة ضر ا الة عشر                                                   الو امس ا داري   2017املجلس

الدراسة ذه والسلطةخلصت الوط اب ال وإعداد التعم وزارة طرف من املنظم الدرا اليوم خالل ا تقديم تم ال ،

قتصادية والتنمية التعاون منظمة مع بتعاون تاونات،OCDEاملحلية احعمالة اق امشروعا222إ لفةتنمو تقدرب

املراكز1167  بحوا حسب موزعة م در دمليون ا رقموفق  : أسفلھ06ول

رقم تاونات: 6جدول بإقليم الناشئة املراكز  تنمية

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

ضري  -2 ا د املش يل   :تأ

  
ةميثاق 2-1 املعمار ندسة   ال

إنجاز بع ت املؤسسة سنةتولت قبل إنطالقتھ أعطيت الذي تازة ملدينة ة املعمار ندسة ال مرحلة. 2016ميثاق توجد وال

ي ال ر التقر ع الدراسة. املصادقة ذه دف الفضاءاتاملقيمةإبراز و خصوصا جودتھ من والرفع ضري ا د ش

أك  جاذبية املدينة إلعطاء املعمضمانو العمومية نتاج ال(اريتناسق منمع ..)لوان،ش املدينة خصوصية ز عز

املح املعماري ا ع طا خرىو خالل والفضاءات ية املب الفضاءات ن ب ما التوازن فضاءات،ساحات(ضمان

مرجعيةوكذا...)خضراء وثيقة حول يئة ال و البناء ي ميدا ن الفاعل مختلف تدخالت   . توحيد

د م ب ع القيمة املشار  املراكز عدد

عياد 15 73,62  أوالد

 تفرانت 14 90,9

 كالز 26 119,96

 اخاللفة 19 101,84

شة 17 97,35 عا ن  ع

سة 18 132 ا  مل

وليد 13 81,9  ب

 اورتزاغ 16 80,56

ن 18 56,8 مديونةع  

 بوعروس 11 69,9

ودة 21 115,35  بو

انةز مت 14 46.65  

ة 20 98.7  الو

 املجموع 222 1167.53



 

 

 
لتازة 18 ة ضر ا الة عشر                                                   الو امس ا داري   2017املجلس

  

 

بدراسة تمكما اصة ا الصفقة ت غفسايتفو ملدينة ة املعمار ندسة ال قدرهميثاق ما ال450.000غالف م در

مرحلة رتوجد يالتقر   .ال

  

  

  
  
  
  
  
  

ة 2-2 ضر ا التنمية ع   مشار

من ابية ال امة ا مبدأ ترسيخ ة ضر ا الة الو ا عتمد ية من أداة ضري ا املشروع ل عش مشار اح اق خالل

لة ي السياحية م و ية البي و قتصادية القطاعات مختلف للتنفيذ قابلة اتيجية جتماعيةوإس   ...و

امليلوأكنول  واد ملدين ن ضر ا ن املشروع إنجاز بع ت ا ا شر مع سيق بت املؤسسة تولت السياق، ذا تم .و حيث

ع املصادقة السنة ذه رالخالل اصتقر ةا التنمو ع باملشار اكنول املتعلق ملدينة ضري ا قدرتحيث. باملشروع

لفة  بالت حة املق ع للمشار م168 793 000جمالية كماي. در  :مفصلة
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رقم أكنول : 7جدول ملدينة ضري ا املشروع  محاور

  

  

  

  

  

  

  

 

  

املشروعدأتكمن ذا   :اف

وسياحية • ية ترف خدماتية، ة، تجار متنوعة شطة أ  ؛توف

الساكنة • ش ع وسط ن  ؛تحس

املعماري رد • املوروث ع فاظ وا  ؛عتبار

والن • وا الس عملية يل س و ن  ؛تحس

ية • ف ال الفضاءات ز  ؛عز

املحلية • املنتوجات ق سو و عاش  .إ

  

لفة  املحور  الت

م64 493 000 النقل در  محور

م 11 150 000 ة در املعمار ندسة وال السكن  محور

م38 150 000 البي در  املحور

م20 000 000 قتصادي در  املحور

م35 000 000 العمومية در املرافق  محور
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تدارس تم ي كما ا ال ر احالتقر اق إ خلص الذي امليل، لواد ضري ا بمختلف25للمشروع ا تنمو مشروعا

إجم لفة بت بحواالقطاعات تقدر م435 000 000الية ي. در كما  :مفصلة

رقم ملدينة: 8جدول ضري ا املشروع أمليلو  محاور   ادي

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  :في النقط التالیة أھداف المشروع وتتلخص

ن • دتحس للمدينةاملش ي  ؛العمرا

العمومية • للمرافق متوازن ع توز  ؛ضمان

والن • وا الس عملية يل س و ن  ؛تحس

ية • ف ال الفضاءات ز  ؛عز

جتماعية • شطة عاش اضيةإ والر  .والسوسيوثقافية

ملو ضري ا املشروع لدراسة نطالقة إعطاء تم ذلك، مع لةبموازاة تا ةدينة ضر ا الة الو ن ب ما شراكة إطار

و  لة لتا ابية ال ماعة إوا دف   :ال

لة • لتا ة ضر ا ونات امل مختلف عتبار ن ع يأخد ضري ا يل للتأ عام مخطط إاسوضع صميمتناد

ا لول, يئ ا إيجاد غية وذلك ن املحلي والفرقاء الساكنة وانتظارات ل واملشا املعيقات يص ب مر يتعلق

و مركزة يئة ع مشار ع تجديده و ضري ا املجال يل تأ إعادة تتو مة م و شمولية ة رؤ إطار املناسبة

بامل التنمية لة ك تحر ع  ؛دينةقادرة

لفة   املحور   الت

م139 500 000 اضية در والر السوسيوثقافية  املرافق

م137 000 000 القرب در  مرافق

م22 000 000 ات در والشب التحتية ية  الب

م15 000 000  السكن در

م121 500 000 والبي در قتصادي  املحور
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و  • عن البحث مع تازة بإقليم ام كقطب لة تا مدينة انة م ةظتحديد حضر املدينةائف لطبيعة  :مالئمة

ن • املدينةتحس إ  ؛الولوج

ج • أقطاب ضريذخلق ا املجال استعمال أنماط عتبار ن ع خذ مع باملدينة  ؛ب

و • ا حماي يتوجب ال العمرانية و الطبيعية املواقع ةإتحديد حضر معالم خلق إ باإلضافة ا ل عتبار عادة

 ؛باملدينة

الساكنة • لراحة ة الضرور جتماعية ات للتج مثل ع التوز خالل من ضري ا التوازن  ؛ضمان

السكن • ضري ال الغدمج ا سيج بال  ؛ئق

ماب • التوازن الفارغةضمان املجاالت و ية املب املجاالت  ؛ن

للمدينة • إقتصادي إقالع تحقيق ا شأ من ال ع املشار  ؛تحديد

للساكنة • قتصادي و الثقا و جتما للدمج ذلك و دمات ا و ات التج ألماكن مثل ستعمال ن  ؛تثم

عاقدي • برنامج يلوضع علت عامةاملشار ة رؤ املدينةإطار   .لتنمية

تمت سنةوقد ع2016خالل ةاملصادقة ضر ا التنمية اختيارات و شرا س يص ال ببدءمعمرحلة مر إعطاء

ج اتيجيةذاذمرحلة س ع املشار   .ات
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تاونات2-3 مدينة ملركز ضري ا   التجديد

  

الة الو ماعةقامت وا املحلية السلطات مع سيق ،بت

لتاونات، ابية للمركزو بإعدادال ي العمرا التصور

مقتضياتإدماجھ تاوناتضمن مدينة يئة .تصميم

للدراسة املرجعية البنود إعداد ع الة الو عملت كما

بتجديد اصة دفاملدينةركز ما منوذلك الرفع

عمليةو تھجمالي يل س و ن والنتحس وا الس

يةوكذا ف ال الفضاءات ز املعماريو عز التناسق

ات   .للواج

الطبي -3 د واملش البي املجال ع فاظ   :ا

ة ضر ا الة الو توليھ الذي تمام نلإطار جودةتحس من والرفع الساكنة ش ع عملتمستوى ي، العمرا د املش

مستوى ع القطاعية الدراسات من مجموعة بع ت ع املؤسسة يإقليمذه كما ا معطيا م أ ص تت   :تازة

تازة3-1 بمدينة ودية ضفاف يئة   مشروع

تازة بمدينة ودية ضفاف يئة دراسة إعداد املؤسسة ختتو بتار تمكنت ع07/10/2016حيث املصادقة من

التدخل اتيجيات واس احات ق و ي الت ر ذا. التقر رخلص واجعونةالتقر تازة وادي ع يئة ال حات مق عض إ

التوضيحية الصور ن مب و   . أسفلھكما

ة خ املرحلة ببدء مر إعطاء تم لألودية"كما املنظري يئة ال ذه" تصميم دف   :إالدراسةو

ودية • لضفاف ية البي الت املؤ  ؛استخالص

املدينة • داخل ئة الب ع فاظ  ؛ا

باملدينة • لألودية مضافة قيمة  ؛إعطاء

ودية • ضفاف ع ثمار س فرص  ؛يع

امل • د مش ن وديةتحس بجنبات خضر  ؛جال

فيھ؛ • لل فضاءات وخلق ودية ع املدينة  انفتاح

ضري  • ا املشروع ا وغدماج لألودية املجاورة الساكنة ش ع ظروف ن  .تحس
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تازةذنقاإدراسة3-2 بإقليم مج وسيدي املاء رأس ن الطبيعي ن للموقع عتبار   : ورد

التعديل طور و الذي ع املشار بطائق ر تقر وتدارس ي ال ر التقر ع املصادقة إ. تمت الدراسة ذه دف و

وكذلك السوسيواقتصادية التنمية مستوى من الرفع أجل من مج وسيدي املاء رأس ن الطبيعي ن للموقع عتبار إعادة

ا تزخر ال الطبيعية وة ال ع فاظ ا أجل نمن   . .املنطقت

  

خلصت احالدراسةذكما اق باملحاور21 إ يتعلق ا تنمو ة: التاليةمشروعا املعمار ندسة وال والنقلو التعم الس

العزلةو العمومي وفك قتصادو الولوجية و ئة   .الب

تاونات 3-3 بمدينة ية ترف منطقة يئة   مشروع

ائيةت ال املصادقة مرحلة يوجد الذي لتاونات يئة ال تصميم ات لتوج املنطقةفعيال يئة ب لتازة ة ضر ا الة الو قامت ،

ية ف العليا،الواقعةال بتاونات السف تاونات ط ير الذي ق الطر من سرى ال الضفة طبيعيةوالع بمعطيات تزخر

متنوع: مختلفة ي نبا غطاء و منحدرات ، شعاب ، توس(تالل الي و ر، الصنو تون، الز ار  ....) أ
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كذلكتم و الساكنة اجيات ستجابة أجل من ا ونا م تنوع ع تاونات ملدينة ية ف ال املنطقة تصميم رص ا

للمدينة الزوار جلب شأنھ من فضاء ي،لق ما اح اق تم لأل:بحيث علحديقة للتوعية مسار متدرجة، حديقة ، عاب

املنح ، ولو إي متحف الطرقية، ومقاالسالمة ة لل فضاء السيارات، موقف لإلستقبال، مركز  .درات،

   
 صورة توضیحیة للتھیئة المقترحة لمسالك النزھة 

 بالمنطقة الترفیھیة بمدینة تاونات
 

 موقف السیارات المقترح بالمنطقة الترفیھیة بمدینة تاونات 
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 مشروع تصمیم التھیئة المقترح
 



 

 

 
لتازة 27 ة ضر ا الة عشر                                                   الو امس ا داري   2017املجلس

ئة  4 - 3 الب ع التأث   .دراسات
  

ئة الب ع الثأث لدراسات سبة سنة،بال برسم ة ضر ا الة الو ل2016شاركت املنصبة ن ال ذاأشغال

الدر  البث تم حيث يةالغرض، البي ناسات ام ن بمشروع اصة بمشروعيتعلق : ا شاءول حيةإ ر محطة

ق الطر مشروع إطار تازة إقليم اب ب كسيطة و اجبارنة ن ب الرابط الطر املقطع شاء إ ي الثا م و تازة، بإقليم

ة و ا ق الطر ع سيمة ا تازة ع  .505السر

خية - 4 التار صوصية ا ذات للمواقع عتبار   رد

   
جرسيفدراسة  4-1 بإقليم جة ملر بجماعة تادرتوارشيدة بجماعة امسون لقصب عتبار   :رد

تم نلقد الدراست ن ات ع ائية ال املصادقة سنةت لقصبة2016خالل عتبار برد اصة ا الدراسة أسفرت حيث ،

ع احامسون لفةتنموروعامش17اق بت اإا قدر م35.3جمالية در القصبةخصصتمليون يئة   . ل

امسون  قصبة يئة ل حة املق ع  املشار

للقصبة 1- الرئ املدخل يئة و العتبار   .رد

بناءإ -2 من عادة ارة امل   .سوار جزاء

للقصبة -3 الداخلية الطرق   .يئة

القصبة -4 مدخل   .يئة

الطلق -5 واء لل مسرح   .احدات

تإ - 6 يةيلأعادة   .التحتيةالب

متحف - 7   .ولوإييئة

السيا- 8 للتوجيھ مكتب   .يئة

املحلية - 9 املنتوجات لبيع متجر   .يئة

سياحية -10 وحدة   .يئة

طبية -11 الغراض امسون وادى مياه ن لتثم وحدة   .يئة

املطفية -12   .ترميم

النافورة -13   .يئة
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للقصبة -14 ة املركز الساحة   .يئة

ةيئة -15 العسكر الثكنة موقع ن   .وتثم

بتدائية -16 املدرسة ل   .تحو

ودية -17 ال ة املق   .يئة

  

  

أسفرت لقصبةدراسكما عتبار احرد اق ع لفة18ةرشيدة ب القصبة يئة ل ا تنمو اإمشروعا قدر مليون84.6جمالية

م   : در

 رشیدةالمشاریع المقترحة لتھیئة قصبة 

التحتيةيلأت -1 ية للشرب،التط: الب الصا اءو املاء ر   .الك

ن -2 ن النفاياتظتحس جمع   .ام

يئة  -3 و واملنحدراتحماية   .جراف
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تإ -4 التقليديةأعادة السوا شبكة   .يل

ى  - 5 املبا للسقوطدم   .يلة

القصبة -6 مداخل   .يئة

املسالك -7 و الداخلية الطرق   .يئة

تإ -8 السوق أعادة   .يل

القائمة -9 ى للمبا عتبار   .رد

وطنيا -10 تراثا القصبة يف   .تص

للقصبة -11 ة املم ى املبا   .ترميم

السكن -12   .القصبةبيع

والطبية -13 ة العطر النباتات الستخالص وحدة   .بناء

صان -14 ا ر ض ع ة لل ممرات   .يئة

الساحات -15   .يئة

سياحيةبناء -16   .وحدة

متحف -17 ولوإبناء   .ي

ر  -18 ملنبع عتبار نأرد الع   .س
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مة 4-2  ةاملسا املعمار ندسة لل متحف أول  : باملغربإحداث

اط الر مدينة دت معةيومش تم09ا باملوروث2016س احتفاء ة املعمار ندسة لل متحف أول ن تدش حفل

للمغرب ضاري ةا املعمار ذخائره اث ،و بال سواء حد ع ن املختص و ن املواطن ف عر إ خ ذا دف و

لبالدنا يئةاملعماري عمع أر مدى ع العمران معالم ع لإلطالع أبنائنا من الصاعدة لألجيال بيداغوجيا فضاء

خية تار   .حقب

التدشيتم وقد فل ومةالسالسيدور ضبحللمتحف  ا ا س رئ الوطالسيد ويد اب ال واعداد التعم ر وز

عن ن واملسؤول ن املعمار ن ندس امل من وعدد ية املغر ة املعمار ندسة بال ن تم وامل الوازنة صيات ال من كب وعدد

ة املعمار ندسة ال   .قطاع

املدين يجسد بمجسم املتحف ذا لتازة ة ضر ا الة الو شاركت لتازةوقد العتيقة زة للمدينةي املعماري ل الش

العمرانية ا ونا م مختلف جسد   .و
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III- القرب سياسة   دعم
ملفات -1   والتقسيم والتجزيء البناء تدب

ستعرض أن سنةقبل برسم ضري ا التدب عدد2016حصيلة عرفھ الذي التطور ز ي مبيانا ي فيما امللفاتنقدم

املقبولة وكذا الثالثاملدروسة باألقاليم امللفات دراسة املختصة ن ال طرف ة. من ف غطي ال املعطيات، ذه ر وتظ

ز تنا امة ة12زمنية ضر ا الة الو تدخل بمجال قتصادية لة ال ك تحر والتجزيء البناء قطاع مية أ سنة،

  .لتازة
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س 1-1 برسم صيلة  :2016نةا

للدراسة املؤسسة ع املعروضة امللفات عدد مجموعھبلغ سنة3222ما خالل ادة2016ملفا بز سنة%8أي مقارنة

ب،2015 املفا2299تواجدوذلك ضري م ا أيبالوسط سبة، مقابل%71ب امللفات، مجموع القرويبملفا923من الوسط

سبةأي  .%29ب

كذا عامة%84يلتمو سبة بمعدلك أي امللفات سبة2713لقبول ب وذلك جرسيفب%95ملف،  %83،إقليم

تازةب تاونات%68وإقليم إلقليم سبة التالية. بال البيانات تتضمنھ ما خالل من بتفصيل ا نورد املعطيات ذه  :و

امللفات دراسة حصيلة ع الوسطتوز والقرويحسب ضري   ا

  
  
  
 

  
رقم والقروي : 9جدول ضري ا الوسط حسب جرسيف تاونات تازة بأقاليم امللفات دراسة   :حصيلة

 
 المجموع

 المقبول المرفوض
 عدد % عدد % اإلقلیم الوسط

 الحضري 934 %89 121 %11 1055

 القروي 291 69% 128 31% 419 تازة
 المجموع 1225 %83 249 %17 1474
 الحضري 254 %68 118 %32 372

 القروي 178 67% 89 33% 267 تاونات
 المجموع 432 %68 207 %32 639
 الحضري 823 %94 49 %6 872

 القروي 233 98% 4 2% 237 جرسیف
 المجموع 1056 %95 53 %5 1109
  الحضري 2011  87% 288  13% 2299

  القروي 702  %76 221  %24 923  المجموع العام
 العام المجموع 2713 %84 509 %16 3222

  

  

  

  

  

  

  

2011 )87(%

702 )76(%

288 )13(%

221)24 (%
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رقم املقبولة: 10جدول امللفات ع جرسيفتوز تاونات تازة عبأقاليم املشار طبيعة   :حسب

 :مشـاریع التجزيء والتقسیم
 72: العدد - 

  2,6: % النسبة- 

 مرافق 
 89:العدد- 

 3,3: % النسبة- 
 

 :األنشــطة
 114: العدد - 

 4,2: %النسبة - 

 :مشــاریع الســكن
 2438:العدد - 

 89,9:  %النسبة - 
عمارات و مجمعات  فالحي  ترفیھي/سیـاحي تجاري وصناعي تجزيء تقسیم اإلقـلیـم المجموع

 سكنیة
 سكنى اقتصادیة فیـال

 ع % ع % ع % ع % ع % ع % ع % ع % ع %

 تــازة 1225 994 81,1% 17 1,4% 81 6,6% 8 0,7% 2 0,2% 37 3,0% 54 4,4% 21 1,7% 11 0,9%

 تاونـات 432 377 87,3% 5 1,2% 11 2,5% 9 2,1% - - 5 1,2% 11 2,5% 8 1,9% 6 1,4%

 جرسیف 1056 835 79,1% 5 0,5% 113 10,7% 15 1,4% 1 0,1% 37 3,5% 24 2,3% 14 1,3% 12 1,1%

 المجموع 2713 2206 81,3% 27 1,0% 205 7,6% 32 1,2% 3 0,1% 79 2,9% 89 3,3% 43 1,6% 29 1,1%

  

ا طبيع حسب املقبولة امللفات ع  :توز

 

  

املختصة ن ال طرف من ا عل املوافق ع باملشار املرتبطة املعطيات تحليل خالل من ا89,9%أن،يت ممثلةالسكنمم

سبة2438ب ب شطة ع مشار ا تل تھ%4,2ملفا، س ما املرافق ل ش ن ح املقبولة%3,3، امللفات مجموع وتبقى. من

التجزيءخاصة6,2%سبة ع العقاري بمشار ن.والتقسيم ب ي أنكما املقبولة، السكن ع مشار ملفات تحليل خالل من

قتصاديصنف الالسكن سبةيحتل ب ال90,5%صدارة ا تل سبة، ب املخصصة8,4 %عمارات ع املشار تتعدى ال ن ح ،

 .1,1%سبةللفيالت

بخصوص التجزئاتأما املفات فعدد ا عل ات11:تجزئة43املوافق غي بإحداث تتعلق ا تمتد22 و م جديدة عتجزئة

بمساحة حواكتار 101 تقدر تج ت أن املرتقب لبناء4254 من معدة أرضية والعماراتقطعة قتصادي السكن

يلوالفيالت ذلكتم جانب إ   .العقارتقسيمتخصملفا 29قبول ،

  

  

2438(89,9%)

114( 4,2%)
89 (3,3%)

72(2,6%)

 التجزيء و التقسیم مرافق  مشاریع األنشطة مشاریع السكن
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حسب املقبولة السكن ملفات ع عتوز املشار   طبيعة

  

يتعلق فيما رفضعددوأما تم ال مجموعھامللفات ما بلغ فقد التقنية، ن ال قبل من نملفا509ا ب ما 249تتوزع

تازة بإقليم إ207ملفا جرسيف بإقليم املرفوضة امللفات عدد وصل نما ب تاونات، بإقليم وفق53ملفا وذلك فقط، ملفا

أسفلھ دول ا خالل من تفصيلھ ي يأ   :ما

رقم قاليم: 11جدول حسب امللفات رفض أسباب ع  توز
 

 

 

 

  

تبقى ع للمشار التقنية وانب با املرتبطة الرفض أسباب أن يت أعاله، دول ا املضمنة البيانات مختلف باستقراء

سبة ب وذلك البارزة خاصة%62,5السمة ا فرقا س تحس ع دوما وتحرص تداركھ إ دة جا املؤسسة س ما و و ،

ذه مثل لتجاوز ون املعمار ندسون امل م ام تفاد ب ي ال التقنية ات املشروعكرا إلعداد و املراحل . خالل

2206(90,5
%)

27 (1,1%)
205 (8,4%)

السكن االقتصادي الفیالت العمارات 

318

70

29 28
7 4 7

46
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  أسباب عقاریة أسباب تقنیة اإلقلیم
  او قانونیة 

عدم توفر 
 المساحة الدنیا

التعارض مع 
 وثائق التعمیر

تقسیم غیر 
 قانوني

منطقة تستوجب 
 إعادة الھیكلة

 المجموع  خرىأ أسباب  مخالفة

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد 
 249 11,2 28 2,4 6 2,8 7 1,6 4 5,2 13 6,8 17 12,9 32 57,0 142 تازة

 207 8,7 18 0,5 1  -  - 7,2 15 5,8 12 16,4 34 61,4 127 تاونات
 53 - - - - - - - - - -   7,5 4 92,5 49 جرسیف
 509 9,0 46 1,4 7 1,4 7 0,8 4 5,5 28 5,7 29 13,8 70 62,5 318 المجموع
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إ شارة دوتجدر ا ا كب دورا ستلعب ا أ كيد من أساسية أداة تبقى خيص ال طلبات مللفات الرقمية الدراسة أن

الرفض بات مس من النوع ذا القانونية. من و ة العقار سباب ل ش الدنيا%13,8سبةكما املساحة توفر عدم بقى   و

التعمالتعارضو 5,7% وثائق ي %5,5مع القانو غ البناء قانونيةثم%1,4و غ ة%0,8التقسيمات الثانو سباب من

الشأن ذا لإلدارة املستمر التأط بفعل   .للرفض

س1-2 وحفز علىالسكن ضري ا التدب حصيلة اس ع   :ثمارا

الوحيد الشباك إطار ا عل املوافق ع املشار م سا أن املتوقع للتعم من قليمية ن سنةوال عاش2016خالل إ

ة العقار ع و  السوق السكن ميدان سكنية6173خلقدعم عبئةوحدة للبناء4254و قابلة أرضية العرض. بقعة ذا

ومن املنظم السكن ولوج من املواطن ن تمك م سا منس املستوى التقليص ذا ع ل امل ز م. ال سا أن رتقب و

وتوف خلق مة واملسا الثالث قاليم مستوى ع مة م رساميل ك تحر العقارات وتقسيم والتجزيء البناء ع مشار

سوقافرص الرساميل. لشغلعزز ذه ةوتقدر ثمار مجموعھس م2125بما واجتمامليوندر اقتصادي وقع لھ ما و و ،

ع املشار ذه املعنية املناطق ع   .أكيد

ضري -2 ا بالتدب املرتبطة امللفات  با

سالمي 2-1 الدين شعائر إقامة أماكن   ملفات

مقتضيات تفعيل ماكنإطار بناء رخص طلبات بدراسة خاص وحيد شباك بإحداث املتعلقة العاملية القرارات

لبناء خيص ال طلبات بدراسة لفة امل التقنية ان ال ة ضر ا الة الو شاركت سالمي، الدين شعائر إلقامة املخصصة

املس تفقد ن أشغال باستمرار املؤسسة شارك ذلك عن فضال لةاملساجد، امل صيلة ا وجاءت ا يل تأ وإعادة اجد

سنة برسم وجرسيف وتاونات تازة أقاليم اب ب صوص ا التا2016ذا دول ا ھ يو ما   :وفق

رقم املساجد:  12جدول بناء رخص طلبات دراسة  حصيلة

الدراسة طور امللفات املقبولة  قليم عدد  

 تازة 25 19 06

 تاونات 20 05 15

 جرسيف 12 12 -

 املجموع 57 36 21
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جتما 2-2 السكن ع   مشار

عددملفات جتمابلغ السكن ع سنةمشار مجموعھ2016املدروسة ع،8ما تج4مشار ت أن املرتقب من جديدة ا م

سكنية393حوا املاليةوتقدر. شقة االقيمة ذه عل م100حوابملشار در نمليون ح إدخال4، فقط تخص خرى

حوا تج ت أن املرتقب اومن عل املصادقة و ا دراس تمت أن سبق جتما للسكن سكنية مجموعات ع ات 971غي

سكنية  .شقة

ة 2-3 املعمار   املساعدة

سنة مجموعھ2016خالل ما ة املعمار املساعدة إطار املودعة امللفات عدد ا 107بلغ م ح باملوافقة105ملفا

املختص ندس وامل املعماري ندس امل تصميم من ا اصة ا التصاميم سلم تم طار ذا و ائية، تقديم،ال تم ن ح

اثنان ملفان بخصوص تقنية   .  مالحظات

ابية ال ماعة با ب أعر دوار ساكنة حيل ب اصة ا التصاميم سليم و واملصادقة بإعداد السنة ذه ت تم وقد

استفادة من مكنت ال العملية و سة، ا باملنطقة100مل الفيضانات آثار من متضررة   .أسرة

و  للشراكة طار تفاقية كب تمام با املؤسسة واكبت آخر، جانب بالعالممن ة املعمار باملساعدة املتعلقة التعاون

خ بتار مكناس فاس ة ج مجلس و الوط اب ال إعداد و التعم وزارة ن ب املوقعة ا. 2016دجن02القروي شأ من وال

ا م املتوخاة داف بلوغ دون تحول ال ات كرا عض وتجاوز املبادرة ذه ل جديدة دفعة   .إعطاء

  املراقبة-3

قليمية السلطات مع سيق بت املراقبة ميدان ا ل ولة املو ام امل ممارسة ع ومنتظم مستمر ل ش املؤسسة تحرص

باملؤسسة اصة ا املراقبة جوالت أو اليقظة نة إطار سواء بلغتوالتامكنتوقد. واملحلية وال ا، القيام تم ال

سنةجولة142 ع،2016خالل الوقـوف زمخالفة557من ينا بمعدل نھ5إ3، يب ما وفق وذلك جولة، ل حاالت

أسفلھ والبيانات دول  :ا

رقم قاليم: 13جدول و النوع حسب املخالفات ع   توز

 اإلقلیم تغییرات بدون ترخیص البناء بدون ترخیص لمجموع العاما
  لجنة الیقظة عمل المؤسسة المجموع لجنة الیقظة عمل المؤسسة المجموع

 تازة 94 16 110 249 30 279 389

 جرسیف - 08 08 - 21 21 29
 تاونات 16 01 17 87 35 122 139

 المجموع  110 25 135 336 86 422 557
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  توزیع المخالفات حسب النوع  توزیع المخالفات حسب األقالیم

    
 

    
الوارد املعطيات خالل من ز مجموعھو بما لة امل املخالفات مجموع ع ترخيص بدون البناء يمنة 422أعاله

بحوا ترخيص بدون ع املشار اب أ ا يقوم ال ات التغي يليھ   .مخالفة135مخالفة،

القانون صدور عد خصوصا املخالفات، بزجر املتعلقة القانونية املنظومة إلصالح بزجر66-12ومواكبة املخالفات،املتعلق

النصوص صدور انتظار القانون ذا مقتضيات تنفيذ حسن أجل من ا فرقا مع التباحث بصدد ة ضر ا الة الو فإن

بھ املرتبطة   . التنظيمية

ا-4 عل والرد ايات الش   دراسة

ن املتدخل الفرقاء من م وغ ن والفاعل ن املواطن مع التواصل صيغ مختلف دعم عملتميدان ، التعم ميدان

تنص ما وفق ووضوح شفافية من يلزم بما ا عل واب وا ية الشف والتظلمات الكتابية ايات الش افة دراسة ع املؤسسة

العمل ا اري ا ن والقوان الضوابط الكتابية. عليھ ايات الش عدد وصل فقد كذا، حسب 233  و موزعة اية اش مصادر

ماو  وفق ا املوامواضيع دول ا   :يو

رقم ا:  14جدول وموضوع ا مصدر حسب ايات الش ع   توز

  

 

تازة
 389
)70(%

جرسیف
29

)5(%

تاونات
 139
)25(%422 

(76%)

135 (24%)

ترخیصبدونالبناء ترخیصبدونتغییرات

 املجموع
اية الش  طبيعة

اية الش  نوع
ضري  آخر ا التعم التدب  وثائق

والتعاونيات 02 - - 02 معيات  ا

نيون  01 01 - 02 وامل  املقاولون

 العموم 164 58 07 229

 املجموع 167 59 07 233
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ية -5 التعم املعلومات بطائق   سليم

سنة سليم 2016خالل وجرسيف660تم وتاونات تازة أقاليم م معلومات السنةكما.بطاقة خالل املؤسسة استقبلت

عن د يز ما املفردة1000املنصرمة التخصيصات معرفة ن املرتفق رغبة حول ا مجمل ارات الز تركزت وقد زائر،

التعم وثائق بموجب م   .لعقارا

املصادق التعم وثائق ل العموم إشارة ن ر لتازة ة ضر ا الة الو وضعت ، ية التعم للمعلومة الوصول يل س سياق و

ا ببواب رقمية صيغة ا ونيةعل ب. www.autaza.maلك مر تعلق اوثيقة82و م بصيغة05عم ا شر تم وثائق

الوثيقة محتوى ع الدقيق طالع من للموقع الزائر تمكن   .تفاعلية

  
  

IV-ابية ال ماعات ا   تأط
  

ا ملساعد الالزم ي والقانو التق التأط من ماعية ا التقنية املصا ن تمك إ باستمرار املؤسسة أداءس ا،ع ام م

ال ة شاور ال جتماعات ل و ماعية ا املجالس دورات افة حضور ع تحرص ا فإ ا، موارد محدودية رغم أنھ كما

واملشاركة ا، إل ا دعو اتمت اختصاصا بميدان ترتبط ال واملحلية التقنية نة ال عمل. أشغال حصيلة بيان ي أ و

ي النحو ع املجال ذا   :املؤسسة

ة-1 العقار وعية اختيار  :ان

ماعات وا العمومية دارات قبل من ا اقتناؤ املراد ة العقار وعية اختيار ان جميع أشغال املؤسسة ابيةشارك ال

وفقإل  ذلك حصيلة ي وتأ ة، شر ال التنمية ع مشار إ إضافة أخرى ات تج أو شطة مناطق أو العمومية املرافق نجاز

ي   :ما
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رقم قاليم:  15جدول حسب ة العقار وعية اختيار ان   حصيلة

  املجموع  جرسيف  تاونات  تازة  قليم

  53  20  5  28  العدد

م-2 للتقو ة دار ن  :ال

ي كما م والتقو ة ا ان ة ضر ا الة الو مشاركة حصيلة ص   :تت

رقم قاليم:   16جدول حسب م والتقو ة ا ان   حصيلة

  املجموع  جرسيف  تاونات  تازة  قليم

  57  12  14  31  العدد

 الشراكة -3

أعباء تحمل سام الق كآلية الشراكة مية بأ ا فرقا س بتحس ا، ل مواتية الفرصة انت لما املؤسسة، تقوم

صيلة ا تمثلت وقد املجالية، الدراسات عمختلف للشراكة11املصادقة سنةاتفاقيات جانب،2016برسم وجودإ

ع07 املصادقة مشار قيد املعنية وألالاتفاقيات ماعية ا املجالس لدن من ما. التداول وفق املنجزة صيلة ا بيان ي أ و

  :ي

رقم مة: 17جدول امل  تفاقيات

تفاقية ا موضوع مع املتعاقد ة   قليم ا

املتعلقة الدارسة الكتلةبإنجاز مخطط اترايبةإعداد جماعة ملركز ة القرو اترايبة العمرانية  تازة جماعة

جرسيف ملدينة والن وا للس املديري باملخطط املتعلقة الدارسة جرسيف إنجاز  جرسيف جماعة

املتعلقة الدارسة ةبإنجاز القرو العمرانية الكتلة مخطط لعزفإعداد سان مركز ك  تاونات جماعة

تنميةإنجاز بورقبةتصميم ع سيدي ملركز ة القرو العمرانية بورقبة .الكتلة ع سيدي  تازة جماعة

عياد أوالد مركز يئة تصميم عياد  إنجاز اوالد   تاونات  جماعة

بوشمار ل ي التعم م التقو دراسة ع(إنجاز الرا محمد  نتظماملغ ) الشطر با ة قر   تاونات  جماعة

مركز يئة تصميم بوحلو  وانإنجاز   تازة  جماعة

التعم مجال صوصية وا العامة الدراسات عض وإنجاز ل لتمو شراكة   اتفاقية
اب ال وإعداد التعم وزارة

  الوط
  تاونات-تازة

عفساي ملدينة ة املعمار ندسة ال ميثاق دراية غفساي  إنجاز   تاونات  جماعة

دراس مشروع ةإنجاز الزاو ل ي التعم م التقو املنتظمة ودة غ بو   تاونات  جماعة

أجإل  من شراكة برنامجاتفاقية وتنميةنجاز يل الناشئةتأ   تازةبإقليماملراكز

تازة-   عمالة

قلي-   املجلس

  تازة
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رقم تفاقيات:  18جدول ع املصادقةمشار   قيد

تفاقية ا موضوع مع املتعاقد ة   قليم ا

العتيقة تازة ملدينة سية الرئ املحاور يئة   تازة  تازة  دراسة

جرسيف ملدينة ودية ضفاف يئة دراسة   جرسيف  جرسيف  .إنجاز

لة تا ملدينة ضري ا يل التأ دراسة لة  إنجاز   تازة  تا

أكنول  يئة تصميم مشروع   تازة  أكنول  إنجاز

ال دراسة مشروع مرزوقةإنجاز باب ل ي التعم م املنتظمتقو مرزوقة .غ   تازة  باب

ت تامسن مركز يئة تصميم   تاونات  الرتبة عديل

أمليل وادي مدينة يئة تصميم غي بخصوص شراكة  .اتفاقية

  
أمليل   تازة  وادي

  

سنة،ذا خالل املؤسسة م ع برمجة2017و مع آنفا ورة املذ تفاقيات ع مشار ع املصادقة 09استكمال

أخرى ة ج من خصوصية دراسات وإنجاز ة ج من التعم وثائق إعداد م س وال املعنية ماعات ا مع للشراكة اتفاقيات

عده دول ا نھ يب ما   :وفق

رقم تفا:  19جدول ع    قياتمشار

تفاقية ا موضوع مع املتعاقد ة   قليم ا

تازة بمدينة للتجارة املديري التصميم   تازة  تازة دراسة

مرزوقة باب مركز يئة تصميم مشروع مرزوقة .إنجاز   تازة  باب

لدمان مركز يئة تصميم مشروع   تازة  لدمان  إنجاز

مركز يئة تصميم مشروع   تاونات  أوردزاغ  وردزاغالإنجاز

مديونة ن ع مركز يئة تصميم مشروع مديونة  إنجاز ن   تاونات  ع

باردة ن ع موقع وإنقاذ يئة تصميم بان  دراسة   تاونات  الب

تاونات ملدينة والن وا للس املديري املخطط   تاونات  تاونات  دراسة

تاونات ملدينة خضر املخطط   تاونات  تاونات  دراسة

تصميم مشروع فإنجاز شر اوالد مركز ف  يئة شر   تازة اوالد
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V - املتقدمةمواكبة ة و   ا
املنظومة ونات م مع والتعاون سيق الت عل لتازة ة ضر ا الة الو حرصت التنفيذ ح املتقدمة ة و ا دخول منذ

ا ملقتضيا مثل يل الت أجل من ديدة ا ة و مجموعة. ا املؤسسة شاركت ذاوقد م ال ة شاور ال اللقاءات من

ا م نذكر   :الورش

فاس -1 ة التنمية برنامج  :مكناس -  إعداد

ة ضر ا الة الو شاوريشاركت ال خجتماع تم06 املنعقدبتار التنميةو  2016س برنامج مشروع بإعداد املتعلق

رقم املرسوم ملقتضيات تفعيال ة و خالصادر2.16.299ا و2016-06-29بتار بعھ ت و نامج ال إعداد مسطرة بخصوص

شاور  ال و وار ا اليات كذا و نھ   ..تحي

الت وتروم املؤ و انات م ن تثم كذا و ة ل اتيجية يوس ا القيمة إبراز ة و ا التنمية نامج ل اتيجية س داف

و  قتصادية التنافسية بتحقيق الكفيلة ة و القطاعاتا مع تام تناغم البي البعد استحضار مع جتما التماسك

للدولة اتيجية   . .س

اب -2 ال إلعداد وي ا املخطط دراسة   مواكبة

إل  ا مواكب املرحلةإطار ر تقر بدراسة ة ضر ا الة الو قامت مكناس، فاس ة اب ال إلعداد وي ا املخطط عداد

تماو خالللذي املنظم تدارسھ املجتماع طرف امن يومجلس ر02وي التعم2016أكتو ر وز السيد بحضور

الوط اب ال املعطيات. وإعداد ل ب املخطط ذا بإعداد لف امل الدراسات مكتب املؤسسة أمدت السياق نفس و

ا اختصاص مجال حول ا لد   .املتوفرة
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VI- مع ارجالتواصل با املقيمة ية املغر الية   ا
ةتبعا الوزار اللتعليمات استقبال سن ا اتخاذ الواجب باإلجراءات ارجاملتعلقة با املقيمة ية املغر عملتالية ،

ي كما ا نورد العملية جراءات من مجموعة اتخاذ ع لتازة ة ضر ا الة   :الو

باستقبال -أ خاص وحيد شباك اليةإحداث   :ا

تاونات إقليم من ل ب ا قت م و داري ا بمقر وحيدة شبابيك ي نا است ل ش و ة ضر ا الة الو أحدثت الصدد ذا

ا. وجرسيف ف والبث امللفات من مجموعة دراسات من ورة املذ الشبابيك مكنت   .وقد

من -ب املفتوحة بواب أيام   :2016غشت15إ10تنظيم

تضمنتنظمت وقد ارج، با املقيمة ية املغر الية ا أفراد لفائدة املفتوحة بواب أيام ة ضر ا الة ذهالو فعاليات

التاليةيام   :شطة

خ- لالستقبال خلية ارجإحداث با ن املقيم ة باملغار دراسةاصة من لية ا ذه تمكنت وقد ايات، الش من   .مجموعة

ا-  الة الو الثالثشاركت قاليم عماالت طرف من املنظم ارج با ن املقيم ة للمغار الوط باليوم باالحتفال ة           ضر

وجرسيف(  وتاونات باختصاصات) تازة املرتبطة القضايا بخصوص ن اجر امل ساؤالت ع جابة ا خالل   تم

  .املؤسسة

ذلك- امش م،ع رقمية ومعطيات توضيحية وخرائط لوحات تضمن ة ضر ا الة الو طرف من معرض تنظيم تم

ا شتغل ال والتقنية القانونية املقتضيات بخصوص الية ا أفراد مع والتواصل ا شط بأ ف   .التعر

مخ- بتقديم ع لتازة ة ضر ا الة للو ي و لك املوقع داخل من خاصة بوابة مساطفتح م ال املعلومات تلف

العام البناء نظام إطار املعتمدة املساط وكذا العقارات وتقسيم والتجزئ بالبناء خيص الصدد.ال ذا الة،و الو فإن

وجرسيف بتاونات ا قت م و داري ا بمقر نا جالي ألفراد ن رسمي ن مخاطب ت عي ة ضر   .ا

VII–يدة ا امة   ا

ودة التدب -1 التطور  ع: با   درب
   

الــة ســ ة الو ضــر ســيخ باســتمرار، لتــازة، ا ــودة إدارة ممارســة إلى واضــعة ا ــا دوالي نــاء رضــا داخــل اب الز ــ ة وأ  املصــ

ـا فيقـل تماما ي. با مـا ــو الـةو الو ي،ع مكــن الـذا والتقيــيم املراجعـة عمــل فـاظ،للعمليـاتالقيـام ا ــ مــن ر ثبـاتع وتطــو

جودة دمةمستوى ا و باستمرارموتحسياملنتج  . ا
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لسنة ديد ا صدار ا لالنتقال إيزو2015واستعدادا الدو نات ونفذت املؤسسة ،وضعت9001للمعيار و الت من  حزمة

ا لصا ة موارد شر ا ال ساب من لتمكي ارات اك الالزمة امل املتطلبات واملعرفة ديدةحول قادرة ا ا  ذا إنجاح ع وجعل

  .نتقال

التعم -2 مجال خيص ال لطلبات الرقمية   : الدراسة

لتازة ة ضر ا الة الو تازة،استمرت بمدينة العقارات وتقسيم والتجزيء البناء مللفات الالمادي التدب بنظام العمل

من ا تقدم ال دمات ا د وتجو ره تطو إ لكوسعت النظام ذا يخالل سنة. و خالل تم 817دراسة2016حيث

قبول تم تازة، بمدينة ب668ملفا تقدر سبة ب أي ا   .% 84م

و  الطيبة للنتائج النظر منو العديد املؤسسة تلقت فقد الوط املستوى ع ة املتم ة التجر ذه حققتھ الذي شعاع

ة التجر ذه لتقديم املنظومةف. الطلبات ممث بحضور وجدة بمدينة ة ا لتبادل لقاء ة ضر ا الة الو شاركت قد

لوجدة ة ضر ا الة الو تدخل بمجال للتعم الدراسة. املحلية ميدان ا تجر اللقاء ذا خالل املؤسسة قدمت وقد

والتجزيء البناء مللفات ونية لك   .القبلية

  
  

يومكما وذلك العقارات وتقسيم والتجزيء البناء لرخص الالمادي التدب حول درا يوم لتازة ة ضر ا الة الو شاركت

عاء مكناس2016يونيو22ر جماعة مكناس. بمقر جماعة س رئ السيد اللقاء ذا ترأس السيدوقد جماعة وحضره س رئ

ةوسالن ضر ا الة الو عن ن ممثل إ إضافة ن، املعمار ن ندس امل يئة و مكناس وعمالة   .ملكناس

ذا ل ش البناءلقد لطلبات الالمادي التدير املؤسسة ة تجر لتازة ة ضر ا الة الو ممثلو ا خالل قدم مناسبة اللقاء

يتعل فيما خصوصا النظام، ذا العمل منذ ا حقق ال يجابية والنتائج العقارات، وتقسيم آجالوالتجزيء بتقليص ق

املجال ذا تدب الشفافية نحو الس وكذا خيص وال   .الدراسة
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إمتياز ونية لك لإلدارة الوطنية ائزة ا لتازة ة ضر ا الة الو شاركت آخر جانب و من العاشرة ا ادور تنظم ال

العمومية الوظيفة التعموزارة مجال بھ املعمول الالمادي النظام يتضمن ضمن. بمشروع ة ضر ا الة الو انتقاء تم وقد

الذين وائل عة ر ن لإلنتقاءاملر ائية ال املراحل  .وصلوا
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املستمر -3 ن  التكو

املستمر3-1 ن  :الداخالتكو

تن ع ة ضر ا الة الو سنويعملت برنامج املستمر،فيذ ن و اللت م املجاالت من مجموعة   :وشمل

واملالية؛ - البناء -  املحاسبة الطاقية   ؛النجاعة

املعلوماتية - نظمة حماية ؛ -  ؛سياسة الداخ   فتحاص

إيزو - ودة ا معيار   SWOTمنظومة -  2015ة9001متطلبات

مسار -  الولوجيات -   برنامج

املخاطر - اتي -  .تدب س   التخطيط

 

  

ناستقبال- 3-2  :املتدر

ا محيط ع ا انفتاح تقو إطار ، امادي مصا ع الوافدين ن الباحث الطلبة بتأط ة ضر ا الة ذا. الو و

ي فيما ا إجمال يمكن مختلفة تخصصات ن املتدر والطلبة ن الباحث من العديد استقبال تم   :الصدد،

رقم نحصيلة: 20جدول املتدر والطلبة ن الباحث   استقبال

  العدد  التخصصات

  17  املعلوميات

ة املعمار ندسة   17  ال

  06  الكتابة

غرافية   09  ا

 08  القانون 

واملالية   19  املحاسبة

  76  املجموع
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VIII– داري املجلس توصيات تنفيذ عشر تقييم ع   الرا

رقم داري :  21جدول املجلس توصيات عشرتنفيذ ع   الرا

 التوصیة  تنفیذھا
ال للتجديد القابلة الصفقات

خدمة مع م التدقيق"ت

ودة ا ادة ش لعدم" ومنح

دمات ا وطبيعة م شابھ

وأخرى  سنة ن   .ب

رقم ق امل عديل ع الة3املصادقة بالو اص ا العمومية الصفقات نظام من

خ بتار ه غي و تتميمھ تم الذي لتازة ة ضر باعتماد2014مايو27ا خدمةوذلك

ودة" ا ادة ش ومنح يمكن"التدقيق ال عمال بالئحة توجد ال دمات ا ضمن

موضوع ون ت للتجدي"أن قابلة ثالث" دصفقات ذه) 3(ملدة حذف مع سنوات

موضوع ون ت أن يمكن ال عمال الئحة من دمة الطلب"ا رقم" سندات ق بامل

ثالث4 ستوجب ال دمة ا ذه اصية نظرا إلنجاز) 3(وذلك كمدة املة سنوات

عمال من النوع ذا  .مثل

 

تطبيق ع املؤسسة ستعمل

سنة برسم جراء   .2017 ذا

رقم ق امل عديل ع الة2املصادقة بالو اص ا العمومية الصفقات نظام من

خ بتار ه غي و تتميمھ تم الذي لتازة ة ضر باعتماد2014مايو27ا خدمةوذلك

ن" املوظف ن و موضوع"ت ون ت أن املمكن عمال بالئحة توجد ال دمات ا ضمن

إطار" ثالث" صفقات طبقا) 3(ملدة بھ العمل يتم ما غرار ع ذلك و سنوات،

رقم املرسوم خ2.12.349ملقتضيات بالصفقات2013مارس20بتار املتعلق

  ..العمومية

ذه مضمون تفعيل يتم لم

مشروع لوجود نظرا التوصية

بتاونات ة حضر الة و إحداث

ضمن جرسيف إقليم ووجود

الشرق  ة ابية ال دود   .ا

تاونات، إقليم قة بم خاص جديد تنظي ل ي ل ة ضر ا الة الو تب ع املصادقة

من ون ت  :و

قسم - س رئ بمثابة قة امل س  ؛رئ

تان - امللفات) :02(مص دراسة ة مص و املراقبة ة   .مص
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IX- ة ضر ا الة الو باختصاصات الصلة ذات شطة دائم   .حضور

يا -1 املغار بةمللتقى ال مخاطر عنوان يوتقنية ا ندسة لل امس  :ا

أيام  أطواره جرت والذي بوتقنية ل ي املغار للمؤتمر امسة ا الدورة فعاليات ر28و27و26إطار أكتو ر ش من

شعار2016 تحت وأملانيا، سا وفر وإسبانيا ومصر س وتو زائر وا املغرب من اء خ بمشاركة مراكش أخطار"بمدينة

بة الة" ال الو عن شارك ئة، والب واملاء واملعادن الطاقة ووزارة يك س واللوج والنقل التج وزارة من ل رعاية و

يئة ال تصاميم ة مص س رئ وش الدر شام والسيد الدراسات ة مدير س رئ ان ر ز عز السيد من ل لتازة ة ضر ا

التنمية   .وتصاميم

يا  ذه مكنت يوتقنيةوقد ا مجال التعاون بأواصر ز عز و وض لل مناسبة عن عبارة انت ال ية املغار م

امع وا ن املشارك ن ندس امل ن ب للزالزل املقاومة ندسة نوال ا ... ي لتبادل فرصة خلق ةمن النظر واملعلومات ة

املجال ذا مية بأ الو عميق و التطبيقية   .وكذا

مراكش  يوتقنيةمؤتمر ا مجال ارات بت و نجازات و ة ج من التنمية ن ب ما العالقة إلبراز مناسبة أيضا ان

ثانية ة ج من للزالزل املقاومة ندسة   .وال

بالدعاماتكما املرتبطة ختالالت و بة ال سياخ وا انتفاخ الية إش ون ت وال املواضيع من ملجموعة التطرق تم

املواقع اتوحفر وا للزالزل املقاوم والبناء ية والب بة ال ودينامية الزلزا طر ا ة ومقار ضري ا الوسط

بة بال املرتبطة املخاطر ة ملعا التقنية لول ا إ باإلضافة ذا نادق، ا وحفر السدود بناء   .مجال
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ن -2  بتحي اصة ا ات التوج تقديم حول التواص باملغرباللقاء التعم  :منظومة

ا  مدير ص ة ضر ا الة الو مت ال سا ابلأشغال ال وإعداد التعم ر وز السيد برئاسة التواص قاء

ن والفاعل يئة ال ن املتدخل و املعنية ة الوزار القطاعات ممث و ات ا رؤساء والسادة السيدات حضور و الوط

إضافة ن، عاءاملؤسساتي ر يوم ن و ا ن ش واملف ة ضر ا االت الو مديري والسادة السيدات ٍ ر26إ أكتو

ماي2016 و ل أبر ري ش خالل الوزارة اتھ ا نظم أن سبق ال ة شاور ال اللقاءات من لسلسلة جا تتو ي يأ والذي ،

من إلصالحات ضة العر طوط وا ى الك ات التوج سط ل وذلك ن ببالدنااملنصرم التعم   .ظومة

إلصالحات  ى الك ات التوج وتقاسم ة شاور وال شاركية ال ة املقار ز لتعز سانحة فرصة التواص اللقاء ذا ل وش

املت ظل التعم نةمنظومة الرا والتحديات الظرفية ات شموليةغ ق طر خارطة إرساء ام س من سيمكن مما ،

ام مت و عاد أرضمتعددة ع لألجرة وقابلة باقية اس ة رؤ ع ية مب لإلصالح، العملية ا مقار وانب ا لة

  .الواقع

 
البيضاء -3 بالدار العمرانية للتنمية ي العر امللتقى فعاليات لتازة ة ضر ا الة الو  :  مشاركة

بصائر  مؤسسة مع بتعاون البيضاء بالدار ي الثا سن ا جامعة امللتقىنظمت عمال ر تطو و ن و للت املستقبل

شعار تحت العمرانية للتنمية ول ي متوازن "العر ي عمرا نمو إدارة و تخطيط من" نحو ذلك 2016مارس31ا28و

البيضاء   .بالدار

امللتقى  تناول قد أساسية5و    :محاور

للمدن- العمرانية للتنمية ديثة ا اتيجيات   .س

املدنيةتطو- دارة املعاصرة ات تجا ع الوقوف و التنظيمية الب   .ر

ضري  - ا للتصميم العال   التنظيم

املدن - من ملجموعة العال التصميم ع   التعرف
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ية - جن النماذج من الصناعية: ستفادة املدن شاء   .إ

املناسبة  ذه الةو الو مدير طيطة محمد السيد شارك ة، ضر ا االت الو فدرالية س رئ نائب ، لتازة ة ضر ا

موضوع" مجال"باملغرب حول بمداخلة العل امللتقى ذا املجالية"فعاليات التنمية ا دور و ة ضر ا االت الو

ن"  اساسي ن محور التحليل و بالدرس ا خالل من    :تناول

انا - ر ة ملقار أسا كفاعل ة ضر ا االت املجاليةالو التنمية تحديات و   .ت

التنمية - داف أ تنفيذ الوظائفأليات ةو ضر ا االت للو  .ساسية

حول -4 التعملقاء رخص لشروط املحدد للبناء العام الضابط  : حصيلة

ة  ضر ا االت الو فيدرالية ت"مجال"عقدت الس العمل2016يونيو04يوم تقييم حول ا موضوع تمحور ورشة

سنة صدوره منذ للبناء العام   .2013بالضابط

السيدة الفيدرالية سة رئ و مولود بالعيا السيد و ع بن توفيق التعم مدير السيد الورشة ذه شيط بت قام

حول شمو ص م تقديم تم اللقاء ذا خالل كنو، أرضخدوج ع ا أجرأ ومدى الضابط ذا ا جاء ال ليات

صدور واكبت ال وانب ا جميع مالمسة تمت كما مضامينھ، يل ت املحلية واملنظومة ن الفاعل استجابة و الواقع،

بميد املرتبطة اليات ش ل ة ومواج التحدي لرفع النصوص ذه سن وراء من واملبت للبناء العام انالضابط

وتحمل الرأي إبداء النجاعة و والسرعة املساط سيط ت من ا يلزم وما امللفات ة معا ا م وخاصة ، التعم

ذه يل ت حسن من املتوخاة جتماعية و قتصادية عاد إ شارة مع اختصاصھ، حسب ل املسؤوليات

وتحس املواطنة دارة أسس دعم ا شأ من وال ثمارالنصوص س مناخ   .ن

توف ضرورة ع اضرون ا أكد ميع، ا ن ب النقاش فتح عد و خ املوارد و ودعم يكية س اللوج الشروط

شكيل إ باإلضافة التقنية، ن ال عمل سر وت العمل ظروف تحسن أن ا شأ من ال ة شر أفراد  ال ثالث من خلية

إ دف برنامج وضع ع لللعمل املشا ع والوقوف الواقع أرض ع للبناء العام الضابط أجرئت مدى بع ت

ضري  ا بالتدب   .املرتبطة

الوط -5  اب ال اعداد و التعم حول تواص  : لقاء

س  م ا يوم بفاس ن املعمار ن ندس للم ة و ا يئة ال اير18نظمت س2016ف إدر السيد برئاسة تواصليا لقاء

ر  وز ابمرون ال وإعداد نالتعم الفاعل من مجموعة ن،(بحضور عقار منعشون ون، معمار ندسون م منتخبون،

طبوغرافيون، مستقبال...) مساحون ا تجاوز ع العمل قصد القطاع ذا املرتبطة ل املشا و ات كرا ع   .للوقوف
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ل -6 ساسية اللبنة لوضع للتلإجتماع قليمي  : بتازةنميةمخطط

جتماع  ذا ان تازة،لقد إقليم عامل السيد ترأسھ الذي إ، دف تواصلية امحطة تظافر و ود ا ترك

امل رؤساء و منتخبة مجالس رؤساء من قليم ونات م ل تضم شاركية ة مقار لإلداراتإطار ارجية ا صا

ة يليقاملركز مخطط سط غية ذلك و ا، و لتنميتھ تازة الفقر بإقليم و شاشة ال بؤرة من بھ وضعروج ع وذلك ،

قلي يل التأ ملخط مرجعية   .وثيقة

لتازة -7  ملدينة ة ضر ا التنمية  :برنامج

شاوري  ال اللقاء ة ضر ا الة الو مت الةسا الو أعدتھ الذي لتازة ملدينة ة ضر ا التنمية برنامج شأن

املحلية املنظومة ونات م مختلف مع سيق بت لتازة ة ضر   ..ا

محاور  تضمن والذي ة ضر ا الة الو ممثل طرف من املوضوع حول مفصل عرض تقديم تم جتماع ذات خالل

ل للتمو ة التقدير لفة والت نامج ا. ال إغناؤ تم حيث حة املق ع للمشار مستفيضة مناقشة جتماع عرف وقد

انة امل ا وتبو املدينة ذه وض ال ا شأ من جديدة حات ستحقبمق   . ال

زأيذكر  تنا نامج ال ذا ل جمالية لفة الت دمات1.6ن وا التحتية ية الب م محاور خمسة ع وتتوزع م در مليار

العتيقة للمدينة عتبار رد إ إضافة ية والبي املجالية يئة وال نتاجية والقطاعات   .جتماعية

طراف  -8 مؤتمر  : cop 22املشاركة

طراف مؤتمر أشغال لتازة ة ضر ا الة الو خاللcop22شاركت وإعداد04من التعم وزارة ا نظم ورشات

ن ب املمتدة ة الف خالل الوط اب املؤتمر. 2016نون18و07ال بذات الوزارة رواق تأط املؤسسة مت سا كما

لعرض خصص قطاعأوالذي منجزات املستدامةم التنمية مجال   .التعم
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قتصادية -9 والتنمية التعاون منظمة   بتاوناتOCDE لقاء

برنامج قتصاديةعملإطار والتنمية التعاون ية،OCDEمنظمة املغر اململكة اجتماعمع تاونالت عمالة بمقر عقد ا ،

يوم سيقي السيد2016 دجن14ت السيدبرآسة حضور و الوط اب ال وإعداد التعم ر تاوناتوز إقليم املدراءو عامل

الة الو ومدير الوط اب ال وإعداد التعم لوزارة ن لتازةاملركز ة ضر اء. ا وخ ممث إ أعالهماملنظإضافة ورة املذ   .ة

باإلقليم ابية ال التنمية عن ديث ل مناسبة اللقاء ذا ان معو املنظمة ا عل عمل ال قتصادية بالتنمية ا وعالق

ية املغر   .السلطات

 
 

لتازة -10 ة ضر ا الة بالو العاملة املرأة م  : تكر

يوافق   الذي للمرأة العال لليوم جمعية08تخليدا مع شراكة ة ضر ا الة الو إدارة نظمت ، سنة ل من مارس

حفال  جتماعية باملؤسسةعمال العامالت ساء ال شرف مدير. ع طيطة محمد السيد فل ا ذا ترأس وقد

الة بالو العامالت ساء ال جميع جانب ا جتماعية عمال جمعية س رئ بحضور ة ضر ا الة   ..الو



 

 

 
لتازة 52 ة ضر ا الة عشر                                                   الو امس ا داري   2017املجلس

املدير   السيد من ل ألقى باملناسبةو وقد لمة ن اضر ا عض و معية ا س خالأرئ من باألدوارشادوا ا ل

املؤسسة مصا بمختلف الناجعة و الفعالة ا م مسا كذا و املرأة ا تتوال ال عية   ..الطال

باملناسبة  سنةو متم عند التقاعد ع أحيلت ال يول ا صفية السيدة م تكر تم ميع2015، ا نوه حيث

املؤسسة ذه أداء من الرفع يل س ا بذل ال ودات   .باملج
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املا ر   التقر
 ـمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــــــقــــــــت

دافعت  لتحقيق ساسية الوسيلة انية منامل واملتوخاة عملباملسطرة مؤسسةرنامج تحرص. أي الصدد، ذا و

لتازة ة ضر ا الة إعدادالو مرحلة اخالل انيا ةباعتماد اتنفيذو م امقار قوام مثلالتفقاتترشيدشمولية ستغالل و

ا وميملوارد ا نامج ال ات توج مع تام ناغم ب   .وذلك

ذا دف ولو شقھ املا ر املاليةالتقر السنة عن املؤسسة انية م تنفيذ حصيلة توصيف ي2016إ الثا شقھ و

سنة انية م مشروع  .2017تقديم

I- سنة انية م تنفيذ   2016حصيلة
انية م تنفيذ حصيلة ت املاليةتم ثمار2016لسنةالسنة س و سي ال انية م من ل تنفيذ مؤشر مية مقدرةف. بأ انية م من

م 345.69 258 41مبلغ  م،در سيبلغتدر ال انية سبة 914.41 788 22م زتإنجاز ب نما،%88نا انيةب م بلغت

مبلغ ثمار إ768.17 615 4س لتصل السنة ذه ارتفعت إنجاز سبة املالية52%ب السنة مع لم2015مقارنة وال

   46%تتعدى

برسم -1 املحصلة املاليةاملوارد   :2016السنة
املحصلةقيمةبلغت املاليةاملوارد السنة حددت670.60 734 35مبلغ2016برسم ة تقدير انية م أصل ممن در

و  345.69 258 41مبلغ م، إ ذلكدر وصلت قد نجاز سبة ون البيانات . % 87ت حسب صيلة ا ذه ونات م وتتوزع

 : التالية

رقم املالية:    22 جدول السنة برسم واملحصلة املرتقبة للموارد التفصي   2016البيان

املرتقبة  البيان  ت.ر املحصلة  -د–املداخيل التحصيل  -د-املداخيل   %سبة

غاية  1 إ نة ز با   100  116.34 318 8  116.34 318 8  2015دجن31املوفور

برسم  2 سي ال   100  000,00 500 18  000,00 500 18  2016إعانة

مة  3 ثمار املسا س   100  000,00 000 3  000,00 000 3  2016برسمبرنامج

برسمبرنامج  4 التكمي ثمار   0 0 000,00 700 2  2016س

ذاتية  5   78  054.26 244 4 000.00 454 5  مداخيل

ا  6 تحصيل واجب   51  500.00 672 1  229.35 286 3  مداخيل

م 345.69 258 41  املجموع م670.60 734 35  در   % 87  در
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غاية1-1  إ نة ز با   :2015دجن31املوفور

غاية إ نة ز با املوفور مجموعھ2015دجن31بلغ العامة116.34 318 8ما نة ز با اري ا ساب ا ن ب موزعة م،  بمبلغدر

م 651.21 926 7 ساب465.13 391ومبلغدر با م اصدر التقنيةا املساعدة فياعملية ة القرويواملعمار   .لعالم

سنة 1-2 برسم سي ال   :  2016إعانة

ل تحو واملحددةتم لتازة ة ضر ا الة الو لفائدة سي ال العانة املة ال صة مقرر000,00 500 18مبلغا و كما م نوددر ب

سنة انية   .2016م

سنة 1-3 برسم لتازة ة ضر ا الة بالو اص ا ثمار س برنامج مة   :  2016املسا

ل تحو مةمبلغتم ثماراملسا س ةبرنامج ضر ا الة الو مقرر ساب و كما انيةلتازة 000,00 000 3مبلغ2016م

م باملسا.در املتعلقة التكميلية صة با املؤسسة تتوصل لم نما انيةب م بموجب مقررة انت وال ثماري س نامج ال 2016مة

م000,00 700 2مبلغ   .در

ذاتية 1-4   : مداخيل

املالية السنة برسم املحصلة الذاتية املداخيل قيمة م054.26 244 4مبلغ 2016بلغت املحصلةدر الذاتية املداخيل مبالغ وتتوزع ،

ي   :كما

دمات -أ ا ةموارد ضر ا الة الو طرف من املقدمة ا ع   :املؤدى

املاليةاملداخيلذهبلغت السنة ال720,69 804 3 مبلغ2016برسم قدفاقت ون ت ذلك و االتوقعات، تقدير تم

م000,00 000 2حدودفي خالل.در لة امل املداخيل قيمة زتالسنةوكذلك نا وال م100.25 289 2املاضية  .در

ية -ب الفتوغرام والصور التصاميم ساخ واست املعلومات بطاقات سليم   :موارد

املاليةاملداخيلذهبلغت السنة م818.00 96 مبلغ2016برسم الر قدفاقت ون ت ذلك و فيالتوقعات، ا تقدير 30.000حدودتم

م خالل.در لة امل املداخيل قيمة بلغتالسنةوكذلك وال م 290.00 49املاضية   .در

سنة -ج برسم الفرقاء مختلف مع مة امل الشراكة عقود من املحصلة   : 2016العائدات

سنةبلغت برسم الفرقاء مختلف مع مة امل الشراكة عقور من املحصلة العائدات أصل000.00 135مبلغ2016قيمة من م در

في ا تقدير تم سبة000.00 454 5مبلغتوقعات ب م، تتجاوزتحصدر لم ذلك.  % 2.5يل اتو الصعو املؤسسةستمر تواجھ ال

املبالغ توجدتحصيل ماعاتعضذمةال رغا ابية، وداتمال متواصلاملج ل ش ا تبذل الة الو ذه مصا ت فت ما ال

اء الشر لبعض املالية الوضعية ة سو يل  . س
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أخرى  -د   :موارد

املالية السنة بموجب ا تحصيل تم ال خرى املوارد التالية2016تنحصر   :العناصر

بتازة- قليمية نة ز با املفتوحة ا حسابا املؤسسة ملكية إ عود ال املبالغ إيداع عنعملية الناتجة زتالفوائد نا وال

م243.57 168   .در

الةاملبالغ- الو لفائدة جعة لتازةاملس ة ضر الشغلا عاش وإ امل ن و الت مكتب قبل قيمتھمن ما بلغت 272.00 39وال

م   .در

الشراكة املداخيل -1-5 عقود تنفيذ بموجب ا تحصيل  :الواجب

املبالغ قيمتھاملحصلةبلغت ما الفرقاء مع مة امل الشراكة عقود مختلف تنفيذ عن تبة م 500.00 672 1وامل مبلغدر أصل  من

سبةدر  229.35 286 3 ب   .51%تحصيلم،أي

املالية -2 السنة برسم ف   :2016املصار
املالية السنة برسم املؤسسة انية م تنفيذ حصيلة ب2016تتوزع املرتبط ا سيشق ال ف يمصار ما وفق   :والتج

املالية 2-1 السنة برسم سي ال ف   :2016مصار

املالية السنة برسم سي ال نفقات م حددت914.41 788 22مبلغ2016وصل مرصودة اعتمادات أصل من م در

م،871.87 904 25 بدر زتسبةوذلك نا النفقات. %88إنجاز ذه يوتتوزع كما انية امل فقرات   :حسب

رقم املالية:   23 جدول السنة برسم سي ال انية م تنفيذ   2016خالصة

املفتوحة  الفقرة  ت.ر املراجعة  د-عتمادات ا  د-عتمادات م املل نجاز  د-عتمادات   % سبة

1  
مواد من لكة مس يات مش

  ولوازم
811 500.00  811 500.00  705 258.05  87  

أخرى   2 خارجية اليف   89  923.58 785 1  400.00 007 2  400.00 007 2  ت

ورسوم  3   71  164.40 846 2  000.00 045 4  000.00 045 4  ضرائب

ن  4 املوظف اليف   92 568.38 451 17 971.87 000 19 971.87 000 19  ت

 0.00 0.00 000.00 40 000.00 40  غرامات  5

  %88  914.41 788 22  871.87 904 25  871.87 904 25  املجموع

 



 

 

 
لتازة 58 ة ضر ا الة عشر                                                   الو امس ا داري   2017املجلس

ولوازم 2-1-1 مواد من لكة مس يات   :مش

امات ل م تم258.05 705مامجموعھبلغ اعتماد أصل من م، انيةوتحديده تقديرهدر م500.00 811 مبلغامل در

سبة ب بلغتوذلك املبلغ% 87إنجاز أصل  .املحددمن

أخرى  2-1-2 خارجية اليف  :ت

امات ل م قيمتھخصوصببلغ أخرىما خارجية اليف تم 923.58 785 1ت اعتماد أصل من م، مبلغتحديدهو تقديرهدر

تجاوزت400.00 007 2 إنجاز سبة ب أي م، املبلغ% 89در أصل  .املحددمن

ورسوم 2-1-3   :ضرائب

امات ل م حدودخصوصببلغ والرسوم تم 164.40 846 2 مبلغالضرائب اعتماد أصل من م، تحديدهو تقديرهدر

بلغت000.00 045 4مبلغ إنجاز سبة ب أي م، املبلغم %71در أصل   .املحددن

ن 2-1-4 املوظف اليف   :ت

عتماد م ناملفتوحبلغ املوظف اليف ت ام971.87 000 19 لتغطية ل تم وقد م، ذلك 568.38 451 17بمبلغدر و م، در

نجاز سبة التا%92بلغت طار قانون بموجب املحددة املالية املناصب عدد   :حدود

رقم املاليةقانون:    24 جدول السنة رسم  2016طار
  2015  2016  

املناصب  الدرجة عدد

  31/12/2015خالل

املناصب عدد

/31الفعليةخالل

12/2015  

شاغرة املناصب  مناصب عدد

1/1/2016  

مناصب احداث

  جديدة

مناصب ل تحو

قية ال   بفعل

املناصب ل املناصب  انتقال  تحو مجموع

الفعلية

31/12/2016  

  1          1    1  1  مدير

خارج

  الدرجة

10  10    10    +4  -2    12  

عا   3+    27    27  27  إطار

-4  

+2 -1  

-1  

-1  

25  

  2+    17   17 17  إطار

-3 

-1  

-1  

  14  

يل تأ عون

  عا

11 10 1    10  2+  -2 +1  

+1  

 12 

يل تأ   10 1-   1+    10   10 10  عون

تنفيذ   0      1-    1    2  2  عون

  74        2  76  1  77  78  املجموع
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املالية 2-2 السنة برسم التج ف   :2016مصار

م التجبلغ لنفقات املخصصة داء396.02 894 8مبلغعتمادات اعتمادات ن ب تباعا موزعة م، بمبلغدر

م 396.02 630 6 بمبلغدر ام ل وقد000.00 264 2واعتمادات م، مدر ابلغ ا م املل 768.17 615 4حدوداملبالغ

سبة ب أي م سبة%70در داءو اعتمادات مع لإلعت%52مقارنة جما املبلغ مع التج.ماداتمقارنة ف مصار وتتوزع

أسفلھ دول ا ھ يو ما وفق انية امل فقرات  . حسب

رقم املالية:    25 جدول السنة برسم التج انية م تنفيذ   2016خالصة

داء  الفقرة ام  د- اعتمادات ل ا  د- جموعامل  د- اعتمادات م املل   عتمادات
نجاز اعتمادات/سبة

  داء

الثابتة ةصول   %  66 2.874.235.00  6.602.000.00  2.264.000.00  4.338.000.00  املعنو

املادية الثابتة  %99.52  1.741.533.17  1.750.000.00  00  1.750.000.00  صول

مجة م غ     00  396,02 542  00 396,02 542  اعتمادات

  %70 4.615.768.17  8.894.396.02  2.264.000.00  6.630.396.02  املجموع

ة  2-2-1 املعنو الثابتة   :صول

املالية م بلغ السنة برسم املؤسسة ة2016نفقات املعنو الثانتة صول من235.00 874 2 مجموعھمامجال م در

قدر إجما أص م000.00 602 6مبلغاعتماد ن. در ب ما املبلغ ذا توزع داءو م000.00 338 4 بقيمةاعتمادات در

ام ل م000.00 264 2 بقيمةواعتمادات نجاز. در سبة بلغت ذلك سبة%66و داءو اعتمادات مع مقارنة%44مقارنة

لإلعتمادات جما املبلغ  . مع
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رقم نفقات:    26جدول ع ةتوز املعنو الثابتة املاليةصول السنة   2016برسم

  د-القيمة  العملية  ت.ر

تاونات  1 باقليم غفساي ملدينة ة املعمار ندسة ال ميثاق دراسة   450.000.00    إعداد

مجسم  2 لتازةإعداد العتيقة   75.000.00  للمدينة

وت  3 تنمية دراسة تازةأإعداد باقليم الناشئة املراكز   585.000.00  يل

ية  4 الفتوغرامن والتصاميم ة و ا الصور وتاوناتإعداد تازة باقليمي مراكز  340.200.00  لستة

س  5 ملركز ية الفتوغرامن والتصاميم ة و ا الصور تازة.ا.إعداد باقليم  24.300.00  زروق

تازة  6 باقليم اترايبة مركز تنمية مخطط املاليةتوحيد/ إعداد السنة  195.000.00  2015ع

بجماعة  7 يل ا ملعب مركز يئة تصميم تاونات.ب.ي.سإعداد باقليم  300.000.00    زروال

تازة  8 باقليم اكنول مدينة يئة تصميم  270.000.00    إعداد

جرسيف  9 بمدينة للنقل املديري التصميم دراسة  408.000.00  إعداد

مجيات  10 ال  126.735.00  اقتناء

القروي  11 العالم ة واملعمار التقنية  100.000.00  املساعدة

  235.00 874 2  املجموع

  

املادية  2-2-2 الثابتة  :صول

املالية السنة برسم املؤسسة منفقات املادية2016بل الثانتة صول اعتماد533.17 741 1مجموعھمامجال من م مفتوحدر

م000.00 750 1مبلغحدد بلغت. در انجاز سبة ب النفقات.  %99.52 وذلك ذه مت املعلوماتيةأساسا وقد املعدات اقتناء

املكتب ومعدات التقنيةو وأثاث ناملعدات  .وسيارت

أداؤه -3   :البا

سي3-1 ال انية م مستوى   :ع

املاليةتم السنة مبلغ2016برسم مبلغ1.415.919.50أداء أصل من م فيما1.506.783.20در م، ترحيلدر تم مبلغس

بھ200.00 67 للوفاء م املاليةخاللدر   .2017السنة

تقدر سنةكما خالل ا م املل املالية1.377.062.47بحوا2016املبالغ السنة خالل أيضا ا الوفاء تم س م بذلك.2017در و

أداؤه البا مجموع سي يصبح ال انية م املاليةخاللعن مجموعھ2017السنة م1.444.262.47ما   .در

ثمار3-2 س انية م مستوى   :ع

املاليةتم السنة مبلغ2016برسم قدره4.973.556.78أداء إجما مبلغ أصل من م م14.924.101.99در تمفيما.در س

املالية715.00 699 9مبلغترحيل للسنة م بھ2017در الوفاء   .قصد
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تقدر سنةكما خالل ا م املل املالية4.034.925.17بحوا2016املبالغ السنة إ أيضا حل س م يصبح2017در بذلك و

أداؤه البا ثمار مجموع س انية م املاليةخاللعن مجموعھ2017السنة م13.734.640.17ما   .در

II- املالية السنة انية م  2017 مشروع

املالية -1  السنة برسم   :2017املوارد
أن املتوقع املاليةتصلمواردمن السنة برسم م39.475.555.51مبلغإ2017املؤسسة البياناتدر حسب ا تفصيل ي يأ

اسفلھ دول با   : املجسدة

رقم املالية:   27جدول السنة انية م بمشروع املرتقبة   2017املوارد

املرتقبة  البيان  ت.ر   -د–املداخيل

غاية  1 إ نة ز با   6.561.826.16  2016دجن31املوفور

برسم  2 سي ال   20.000.000.00  2017إعانة

مة  3 ثمار املسا س   5.000.000.00  2017برسمبرنامج

برسمبرنامج  4 التكمي ثمار  1.000.000.00  2017س

ذاتية  5  4.290.000.00  مداخيل

ا  6 تحصيل واجب   2.623.729.35  مداخيل

م39.475.555.51  املجموع   در

املالية -2 السنة برسم   :2017النفقات
املالية السنة برسم لتازة ة ضر ا الة الو نفقات تصل ان مبلغ2017يتوقع م39.475.555.51ا نفقاتدر ن ب ما تتوزع

اسفلھ املذيلة املعطيات ھ تو ما وفق ثمار س و سي   .ال

املالية 2-1 السنة برسم سي ال   :2017نفقات

املالية السنة برسم سي ال نفقات م يصل ان املتوقع مبلغ2017من يتوزع27.027.236.82ا م انيةدر امل فقرات حسب

ي   :كما
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رقم املالية:   28 جدول السنة برسم سي ال انية بم املرتقبة   2017النفقات

  د-عتمادات  الفقرة  ت.ر

مواد  1 من لكة مس يات   831.500.00  ولوازممش

أخرى   2 خارجية اليف   2.133.400.00  ت

ورسوم  3   4.215.000.00  ضرائب

ن  4 املوظف اليف  18.363.074.35  ت

ة   جار غ اخرى اليف   40.000.00  ت

غاية   ا اداؤه   1.444.262.47  2016-12-31البا

  27.027.236.82  املجموع

  

السنة نفقات 2-2 برسم ثمار   :2017املاليةس

املالية السنة برسم ثمار س نفقات م يتوزع12.448.318.69مبلغ2017يقدر م يدر كما انية امل فقرات  :حسب

رقم املالية:    29 جدول السنة برسم ثمار س انية بم املرتقبة   2017النفقات

داء  الفقرة   د- اعتمادات

الثابتة ةصول   3.079.000.00  املعنو

املادية الثابتة   1.850.000.00  صول

غاية ا اداؤه   6.976.922.67  2016-12-31البا

مجة م غ   542.396.02  اعتمادات

م12.448.318.69  املجموع   در

  

  

  

 

  

  



 

 

 
لتازة 63 ة ضر ا الة عشر                                                   الو امس ا داري   2017املجلس

املالية نفقات 2-2-1 السنة برسم ة املعنو الثابتة صول بخصوص املرتقبة ثمار    2017س

رقم الثابتةوز ت: 30جدول صول بخصوص املؤسسة عمل برنامج نفيذ ب املرتبطة ثمار س نفقات   ع

أداء  العملية ام  د-اعتماد ال عتمادات  د-اعتماد   د-مجموع

خصوصية ية عم   1.5000.000.00  750.000.00  750.000.00  دراسات

ية الفتوغرام والتصاميم ة و ا   500.000.00  200.000.00  300.000.00  الصور

والنمو يئة ال   2.100.000.00  1.100.000.00  1.000.000.00  تصاميم

عامة   500.000.00  250.000.00  250.000.00  دراسات

و املساعدة ةالتقنية   129.000.00  0.00  129.000.00  القرويالعالماملعمار

مجيات ال واقتناء املعلومات   650.000.00  0.00  650.000.00  بنوك

م5.379.0000.00  2.300.000.00  3.079.000.00  املجموع   در

  

املالية نفقات 2-2-2 السنة برسم املادية الثابتة صول بخصوص املرتقبة ثمار    2017س

الثابتةتوز : 31جدول صول بخصوص املرتبطة ثمار س نفقات   ع

أداء  العملية ام  د-اعتماد ال عتمادات  د-اعتماد   د-مجموع

التق   50.000.00  0.00  50.000.00  العتاد

وظيفية سيارات   750.000.00  0.00  750.000.00  اقتناء

اتب امل ات   250.000.00  0.00  250.000.00  تج

اتب امل   250.000.00  0.00  250.000.00  عتاد

ي املعلوميا   300.000.00  0.00  300.000.00  العتاد

يئة ال   250.000.00  0.00  250.000.00  اشغال

م1.850.000.00  0.00  1.850.000.00  املجموع   در
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ثمارأالبا 2-2-3 س انية بم   :داؤه

ا أداؤه البا مبلغ يصل أن قدره6.976.922.67يتوقع إجما مبلغ أصل م13.734.640.17من   . در

مجة 2-2-4 م غ  : اعتمادات

مبلغ ا تقدير م396,02 542تم   .در

املالية -3 السنة برسم لتازة ة ضر ا الة الو انية مل وشامل تفصي   2017جدول

  
  النفقات  املداخيل

سي  د-املبلغ  البيان ال   د-املبلغ  نفقات

غاية إ نة ز با دجن31املوفور

2016  

ولوازم  6.561.826.16 مواد من لكة مس يات   831.500.00  مش

برسم سي ال أخرى   20.000.000.00  2017إعانة خارجية اليف   2.133.400.00  ت

مة ثمار املسا س برسمبرنامج

2017  

ورسوم  5.000.000.00   4.215.000.00  ضرائب

برسمبرنامج التكمي ثمار ن  1.000.000.00  2017س املوظف اليف   18.363.074.35  ت

ذاتية ة  4.290.000.00  مداخيل جار غ اخرى اليف   40.000.00  ت

ا تحصيل واجب غاية  2.623.729.35  مداخيل ا اداؤه   1.444.262.47  2016-12-31البا

  27.027.236.82  املجموع  39.475.555.51  املجموع

ثمار   س   د-املبلغ  نفقات

الثابتة ةصول   3.079.000.00  املعنو

الثابتة   1.850.000.00  املاديةصول

غاية ا اداؤه   6.976.922.67  2016-12-31البا

مجة م غ   542.396.02  اعتمادات

م12.448.318.69  املجموع   در

العام م39.475.555.51  املجموع   در
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املالية -4 السنة برسم طار  2017قانون

  
  2016  2017  

املناصب  الدرجة عدد

  31/12/2016خالل

املناصب عدد

/31الفعليةخالل

12/2016  

شاغرة املناصب  مناصب عدد

1/1/2017  

مناصب احداث

  جديدة

مناصب ل تحو

قية ال   بفعل

املناصب ل املناصب  انتقال  تحو مجموع

الفعلية

31/12/2017  

  1          1    1  1  مدير

خارج

  الدرجة

12  12    12      +2    14  

عا   1- 2 -      25  3  22  25  إطار

-1  

-1  

23  

      14   14 14  إطار

  

  14  

يل تأ عون

  عا

12 12     12     +1   13 

يل تأ   9 1-  1 -     10   10 10  عون

  74          74  3  71  74  املجموع

املالية -5 السنة برسم لتازة ة ضر ا الة للو ثماري س نامج ال ل   2017تمو

يئة 5-1 ال تصاميم   دراسات

الدراسة سنة  موضوع برسم داء سنة  2017اعتمادات برسم ام ل ا2018اعتمادات عد   د-املجموع  وما

امليل واد مدينة يئة   500.000.00  300.000.00  200.000.00  تصميم

مرزوقة باب مركز يئة   300.000.00  150.000.00  150.000.00  تصميم

لدمان مركز يئة   300.000.00  150.000.00  150.000.00  تصميم

ف الشر اوالد مركز يئة   300.000.00  150.000.00  150.000.00  تصميم

الوردزاغ مركز يئة   300.000.00  150.000.00  150.000.00  تصميم

مديونة ن ع مركز يئة   400.000.00  200.000.00  200.000.00  تصميم

م1.000.000.00  املجموع م1.100.000.00  در م 2.100.000.00  در   در
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نقاذ 5-2 و يئة ال تصميم   دراسة

الدراسة سنة  موضوع برسم داء سنة  2017اعتمادات برسم ام ل ا2018اعتمادات عد   د-املجموع  وما

باردة ن ع موقع وإنقاذ يئة تصميم

تاونات اقليم بان الب   جماعة

250.000.00  250.000.00  500.000.00  

م250.00.00  املجموع م250.000.00  در م500.000.00  در   در

صوصية 5-3 وا العامة   الدراسات

الدراسة سنة  موضوع برسم داء سنة  2017اعتمادات برسم ام ل ا2018اعتمادات عد   د-املجموع  وما

تازة ملدينة للتجارة املديري   600.000.00  300.000.00  300.000.00  التصميم

للنقل املديري تاوناتالتصميم   500.000.00  250.000.00  250.000.00  ملدينة

تاونات ملدينة خضر   400.000.00  200.000.00  200.000.00  التصميم

م1.500.000.00  750.000.00  750.000.00  املجموع   در

ية 5-4 الفتوغرام والتصاميم ة و ا بالصور   التغطية

الدراسة سنة  موضوع برسم داء سنة  2017اعتمادات برسم ام ل ا2018اعتمادات عد   د-املجموع  وما

ية الفتوغرام والتصاميم ة و ا الصور

تاونات و تازة باقليمي مراكز   لستة

300.000.00      200.000.00  500.000.00  

  500.000.00  200.000.00      300.000.00  املجموع

العام    4.600.000.00  2.300.000.00  2.300.000.00  املجموع
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التوق2017برنامج نامج   2019-2018وال
  

برسم- العمل   -2017برنامج

سنة برسم لتازة ة ضر ا الة الو ا حقق ال مة امل النتائج برنامجا2016عد املؤسسة سطرت ، التعم بوثائق التغطية مجال

لسنة سراع2017طموحا ة ج من ةيروم السار الدراسات ة وث ع سر وكذا الوجود املصادقة قيد املوجودة الوثائق . بإخراج

نامج ال ذا ات محتو ي   :وفيما

ضري  -1 ا   التخطيط

التعم 1-1   وثائق

ةاستكمال  - السار عم39: الدراسات  وثيقة
املصادقة ستوجب ال  26:الوثائق

يةمكناسة-جبارنة- كوان-بوحلو يئة تازة .الغر ال  تصاميم

معة-بوشابل-تاونات-بوعادل ا تافراوت-غفساي-الودكة-واد ونجل سنوس-ب   تاونات  .ب

املروج ن- باب الفو-تازار ع بورقبة-الر ع الكتل تازة .اترايبة-سيدي تنمية   مخططات

ة القرو  العمرانية
امحمد اج ا سان-تافرانت -تابودة-اجبابرة-سيدي   تاونات  .الك

لة–الصفصافات–تامجيلت-تادارات   جرسيف  .السو

و12(26 يئة ال للتنمية14تصميم  املجموع ) .تصاميم
 
 
 

العل والبحث املداوالت مسطرة ع ستحال ال   )08(الوثائق

ية نو ا اير  -مالل-كزناية ز   تازة .والد

  

يئة ال   تصاميم

 

لكدحع سة -ن عياد-ت   تاونات  .أوالد

  جرسيف  -

  تازة -

الكتل تنمية   مخططات

ة القرو  العمرانية
  تاونات  .

  جرسيف  .ارشيدة-امسون 

و06( 08 يئة لل للتنمية02تصميم  املجموع ).تصاميم

 

القانونية املشاورات مسطرة ع ستحال ال املحلية( الوثائق التقنية نة مصا/ال والتجموافقة  الفالحة

يئة تازة أكنول  ال  تصاميم

يول ا ملعب املسمى زروال(املوقع بن ي ت-)سيدى الرتبة( تامسي   تاونات  ).ج

  جرسيف  -

زروق - أحمد الطايفة(سيدي التكتالت تازة )ج تنمية   تصاميم

ة القرو العابد(لغراسلة العمرانية سيد   تاونات  ).ج

  جرسيف  -

و 03( 05 يئة لل للتنمية02تصميم  املجموع  ).تصميم
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ديدة  - ا    :الدراسات

 06: يئةالتصاميم*  

 

 
عتبار* ورد يئة  01: تصميم

  

  

والعامةالدراسات 1-2 اصة  ا

ة - السار الدراسات   استكمال

ضري  ا د املش يل  :تأ

 ملدن ة ضر ا ع لة: املشار وتا امليل واد   أكنول،

 تازة؛ ملدينة ة املعمار ندسة ال ميثاق  دراسة

 غفساي؛ ملدينة ة املعمار ندسة ال ميثاق  دراسة

 جرسيف بمدينة والن وا للس املديري التصميم  دراسة

فاظ الطبيا د واملش البي املجال   :ع

 مج وسيدي املاء لرأس ن الطبيعي ن للموقع عتبار برد املتعلقة  الدراسة

ة القرو   التنمية

 تاونات؛تنميةدراسة بإقليم الناشئة  املراكز

 تازة؛تنميةدراسة بإقليم الناشئة  املراكز

يوتقنية ا   الدراسات

 بمدي اصة ا يوتقنية ا تاوناتالدراسة  .نة

 غفساي بمدينة اصة ا يوتقنية ا  .الدراسة

 

الفرقاء مة م مسا بالدر لفة  العملية ال

أمليل 500.000 60% واد مدينة يئة  تصميم

مرزوقة 300.000 50% باب مركز يئة  تصميم

ف 300.000 50% الشر أوالد مركز يئة  تصميم

لدمان 300.000 50% مركز يئة  تصميم

الوردزغ 300.000 50% مركز يئة  تصميم

مديونة 400.000 50% ن ع مركز يئة  تصميم

الفرقاء مة م مسا بالدر لفة  العملية ال

الباردة 500.000 50% ن ع موقع ع واملحافظة يئة ال  تصميم
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ديدة - ا  الدراسات

ي اتدراس - 2 التعم م   التقو

مجموع

 العمليات

ن للتحي املستوجبة مية التقو مجة الدراسات امل مية التقو   قليم الدراسات

سر  سر ال )ـ(املساحة عدد  ال )ـ(املساحة عدد

 تازة 01 15 750 01 41 1200  02

 تاونات 04 45 2250 14 94,1 2540  18

 كرسيف 04 44 2200 05 98 4050  09

 املجموع 09 104 5200 20 233,1 7790  29

ة-3 و ا بالتصاميم   التغطية

غطية نامج ال يمراكز  06 شمل كما محمد،: و أبا ة الشقر وأوالد تاونات بإقليم الواد وغياثةكالز،راس الغار اف و ف ر

ب ية تازةالغر   .إقليم

ن - 4     املستمرالداخالتكو

التاليةتضمنی املحاور ة شر ال ا موارد لفائدة املستمر ن و الت مجال املؤسسة عمل   :برنامج

والنقل والن وا وي والس ا املعماري اث التواصلو ال يو تقنيات ا ال ق سو املستدامو ال املعلوماتيةو التعم نظمة حماية

برنامجو   .Autocadمستجدات

ودة-  5 ا   نظام

بذل ود س منقبل ا اليل العام املؤسسة الالزمة نتقال ا نظام إنجاح ادة ودة ش ا إ تدب بھ ديد املعمول 2015صدارا

إيزو   .9001للمعيار

املتطلبات ال فتطبيق ديدة ا ا ا جاءت إليزو  ذ ة إدارة9001ل منظومة ودة ،ع خاصة ا يرتبط و  تحليل بضرورةما

العام املخاطرسيمكن الداخلية والتحديات السياق تدب ة مقار وإرساء ارجية سيطرة وا من ئة أفضل املؤسسة الب ة، ع املتغ

اتي اس تحليل ع ية مب عمل برامج من ووضع لھ ش قد وما ر للتطو فرص من تقدمھ قد وما ات املتغ عتبار ن ع مخاطر يأخذ

املسطرة داف بلوغ دد   .وعراقيل

  

  

  

 العملیة الكلفة بالدرھم مساھمة الفرقاء

تازة 600.000 50% بمدينة التجارة تنظيم  مخطط

تاونات 500.000 50% ملدينة والن وا للس املديري املخطط  دراسة

ملدينة 400.000 50% خضر التصميم  تاوناتدراسة
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التوق نامج   2019-2018ال

برسم- التوق نامج   -2018ال

التعم -1  وثائق

م بالدر ة التقدير لفة الفرقاء الت مة مسا  العملية حصة

تازة 50% 400.000 بإقليم بالن بو ة القرو العمرانية الكتلة تنمية  مخطط

تنمية 50% 300.000 تازةمخطط بإقليم الغار اف ة القرو العمرانية الكتلة  

تاونات 50% 300.000 بإقليم كالز مركز يئة  تصميم

تاونات 50% 300.000 بإقليم الواد رأس مركز يئة  تصميم

اصة -2 وا العامة  الدراسات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

م بالدر ة التقدير لفة الفرقاء الت مة مسا  العملية حصة

ق 50% 500.000 املخ السيار ق بالطر املحيطة املنطقة يئة تازةلدراسة  

أكنول  50% 400.000 ملدينة خضر  املخطط
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برسم التوق نامج   2019ال

التعم -1  وثائق
 

الفرقاء مة ة مسا التقدير لفة  العملية الت

تازة 300.000 50% بإقليم بوحلو مركز يئة  تصميم

تازة 400.000 50% بإقليم ن تازر مركز يئة  تصميم

ياو  400.000 50% ت مركز يئة تازةستصميم ليبإقليم  

تاونات 400.000 50% بإقليم اخاللفة مركز يئة  تصميم

بانبإقليمتاونات 400.000 50% الب مركز يئة  تصميم

تاونات 400.000 50% بإقليم وليد ب مركز يئة  تصميم

تاونات 400.000 50% بإقليم سة سا ال مركز يئة  تصميم

وزات 400.000 50% ال ة القرو العمرانية الكتلة تنمية مخطط

تازة  بإقليم

اصة-2 وا العامة  الدراسات

الفرقاء مة م مسا بالدر لفة  العملية الت

ملدينة 500.000 50% قة املخ ودية ضفاف يئة دراسة

 جرسيف

  
  


