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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



 

 

 
لتازة 73 ة ضر ا الة عشر                                                   الو امس ا داري   2017املجلس

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

  
  


