
 

 

 

 السادس عشر املجلس اإلداري                                                     الوكالة الحضرية لتازة                                            67

2017  

 -2018برنامج العمل برسم -
في مجال التغطية بوثائق التعمير، سطرت املؤسسة برنامجا  2017النتائج املهمة التي حققتها الوكالة الحضرية لتازة برسم سنة  بعد

يروم من جهة اإلسراع بإخراج الوثائق املوجودة قيد املصادقة لحيز الوجود وكذا تسريع وثيرة الدراسات السارية.  2018طموحا لسنة 

 ذا البرنامج:وفيما يلي محتويات ه

 التخطيط الحضري  -1

 وثائق التعمير 1-1

 وثيقة تعمير 30استكمال الدراسات السارية:  -

 18الوثائق التي تستوجب املصادقة:

 تصاميم التهيئة تازة أوالد زباير. -مالل-كزناية الجنوبية -مكناسة الغربية 

 تاونات تامسينت) ج الرتبة(-عياد أوالد -تيسة -بني سنوس-بني ونجل تافراوت --واد الجمعة-بوشابل

 مخططات تنمية الكتل تازة اترايبة.-سيدي علي بورقبة 

 تاونات الكيسان. -تافرانت -تابودة -اجبابرة-سيدي الحاج امحمد العمرانية القروية 

 املجموع مخططات للتنمية( . 07تصميم التهيئة و 11) 18 

 (03والبحث العلني ) الوثائق التي ستحال على مسطرة املداوالت

  تازة أكنول 

 

 تصاميم التهيئة

 

 تاونات عين لكدح

 جرسيف -

  تازة -

 مخططات تنمية الكتل

 العمرانية القروية 
 تاونات لغراسلة )ج سيد العابد(.

 جرسيف .

 املجموع تصميم للتهيئة و  مخطط للتنمية(. 02) 03

 09الوثائق التي ستحال على مسطرة املشاورات القانونية ) اللجنة التقنية املحلية/موافقة مصالح الفالحة والتجهيز:

 تصاميم التهيئة تازة أوالد الشريف-كلدمان-باب مرزوقة-واد أمليل

 تاونات عين مديونة-الوردزاغ -املوقع املسمى ملعب الخيول )سيدى يحى بن زروال(

 تصاميم التهيئة ورد االعتبار تازة -

 تاونات دوار عين باردة

 جرسيف -

 تصاميم تنمية التكتالت تازة سيدي أحمد زروق)ج الطايفة(

 تاونات  العمرانية القروية 

 املجموع تصميم للتهيئة ومخطط للتنمية وتصميم التهيئة ورد االعتبار(. 07) 09
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 الدراسات الجديدة: -

 التهيئةتصاميم -أ

 العملية مساهمة الشركاء

  تصميم التهيئة ملركز كالز. إقليم تاونات 50%

  تصميم التهيئة ملركز رأس الواد بإقليم تاونات 50%

 املجموع 50%

 مخططات التنمية-ب

 العملية مساهمة الشركاء

  مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية بويبالن،  إقليم تازة 50%

  مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية كهف الغار،  إقليم تازة 50%

  مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية الروف،  إقليم تازة 50%

 املجموع 50%

 الدراسات الخاصة والعامة -1-2

 استكمال الدراسات السارية -

 :تأهيل املشهد الحضري 

 املشروع الحضرية ملدنة تاهلة 

  الهندسة املعمارية ملدينة تازة؛دراسة ميثاق 

 دراسة ميثاق الهندسة املعمارية ملدينة غفساي؛ 

 ؛دراسة التصميم املديري للسير والجوالن بمدينة جرسيف 

 .دراسة التصميم املديري للسير والجوالن بمدينة تاونات 

 التنمية القروية

 دراسة تنمية املراكز الناشئة بإقليم تازة؛ 

 الدراسات الجيوتقنية

 لدراسة الجيوتقنية الخاصة بمدينة تاونات.ا 

 .الدراسة الجيوتقنية الخاصة بمدينة غفساي 
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 الدراسات الجديدة:  -

 العملية مساهمة الشركاء

  دراسة تهيئة املنطقة املحيطة بالطريق السيار املخترق لتازة 50%

  بمدينة تازةوالخدمات واألنشطة تجارة لل املديري التصميم   38%

دراسة خاصة باالتناسق املعماري للواجهات باملعاير الرئيسية و التحمالت الهندسية املتعلقة  50%

 بمراكز  بني وليد وعين عائشة وكالز ومزراوة ووردزاغ والكسان وتافرانت وعين مديونة. 

 

 التقويم التعميري  اتدراس - 2 

الدراسات  املجموع

املستوجبة 

 للتحيين

الدراسات 

 املبرمجة

استكمال 

 الدراسات السارية

 اإلقليم

 

 تازة 02 03 03 08

 تاونات 06 08 06 20

 املجموع 08 11 09 28

 التغطية بالتصاميم الجوية -3

بويبالن و كاف الغار و بإقليم تاونات  ن وبني وليد والبسابسة والخاللفةالبيبا: وهي كما يليا  كز مر  11 يشمل البرنامج تغطية

 إقليم تازة.بوتيزي وسلي و الكوزات وكلدمان  بوحلو و تايناست
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  2021-2019البرنامج التوقعي 
 السنوات اإلقليم العملية

 2019 اقليم تازة تصميم تهيئة مركز بني مطير  

 تصميم تهيئة مركز  تايناست 

 تصميم تهيئة ملركز تزي اوسليى 

 اقليم تاونات تصميم تهيئة ملركز  خاللفة 

 تصميم التهيئة مركز  البيبان 

 تصميم التهيئة مركز بنيى وليد 

 تصميم التهيئة مركز بسابسة 

 اقليم تازة مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية الكوزات 

 2020 اقليم تازة تصميم التهيئة  ملدينة تاهلة 

 مخطط التنمية ملركز  مغراوة 

 اقليم تاونات باب الحيط  تصميم تهيئة مركز  فناسة

 ملركز موالي بوشتة تهيئة تصميم 

 2021 اقليم تازة مركز  باب بودير  تهيئة تصميم 

 مركز  بورد تهيئة تصميم 

 اقليم تاونات مركز سدي يحيى بنى زروال تهيئة تصميم 

 مركز رتبة تهيئة تصميم 

 مركز تامضيت تهيئة تصميم 
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