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 مقدمة
 سنة من البذل والعطاء 20 الوكالة الحضرية لتازة:

 في آخر يوم من شهر شتنبر  تاسيسهابعد أن أعلن عن  20تكون الوكالة الحضرية لتازة قد أطفأت شمعتها  2017مع نهاية سنة 

ل ذاملدة املعتبرة حافلة بالب ذههات والهيئات العمومية. لقد كانت ، وهي مدة ليست باليسيرة في عمر املؤسس1997من سنة 

 مليئة باملنجزات والتحديات، حبلى بكل معاني التفاني والصدق في خدمة مرتفقيها واالنصات والقرب من شركائها.والعطاء 

واإلندماج في محيط لم يكن من السهل إقناعه باألهداف و املرامي التي أنشأت  النشاةفبعد أن استطاعت أن تتجاوز إكراهات 

، كثير املعيقات ) تازة، تاونات، الحسيمة وجرسيف(غرافي مترام األطرافي مجال جمن أجلها، شقت طريقها بثبات وروية ف

ارها لخدمة املشروع التنموي مواإلكراهات الطبوغرافية منها والبنيوية، لكنه في اآلن ذاته وفير املزايا واملؤهالت التي يجب استث

د  وإبرام العقود لسد الخصاص البين في التغطية بوثائق تتوانى في  تركيز الجهو  وهكذا فالوكالة الحضرية لملهذه الجهة املتميزة. 

التعمير ومدها بما يلزم من املستندات الطبوغرافية والدراسات الجيوتقنية حتى تمكنت بحمد هللا أن تبلغ املرام  وتحقق نسبة 

 .%100عالية بلغت 

دليل كل اإلكراهات التقنية والقانونية ثم تكمنت بعد ذلك من تطوير أدائها في مجال التدبير الحضري، حيث عملت على ت

واإلشكاالت الفنية والعقارية املنتصبة في هذا املجال، متوسلة في ذلك بفضيلة الحوار مع الفرقاء والبحث الدائم عن القواسم 

اآلفات. املشتركة ما لم يمس ذلك بروح القانون وبأهداف املشرع في ضمان سالمة األشخاص واملمتلكات ودرء املخاطر وتجنب 

خالل السنوات األولى  %50ل من أقوهو ما ساعد على الرفع من نسبة قبول امللفات املعروضة على اللجان املختصة من 

 خالل املرحلة الحالية. % 80الشتغالها إلى أكثر من 

ال التدبير الحضري لم يكونا أن التغطية الشاملة بوثائق التعمير واالنكباب الدائم على تجويد أدائها في مجوتجدر اإلشارة إلى أن 

كافيين لوحدهما لتأطير املجال وتنظيمه، والرفع من جودة العمران وتحسينه، لذلك انصبت جهود املؤسسة بعد ذلك على 

 اعتماد الدراسات االستراتيجية التوجيهية وإعداد الدراسات التنموية ملختلف املدن واملراكز املتواجدة في مجالها الترابي، والتي

 دراسات تهم السير والجوالن ودراسات رد االعتبار للتراث، واملشاريع الحضرية و املخططات الخضراء ودراسات أخرى.  كر منهانذ

ولم يكن ذك ليتحقق لوال سعيها الحثيث لتطوير منظومتها اإلدارية والرفع من أدائها ومردوديتها عبر االنخراط الدائم في كل برامج 

الرقي باملرفق العمومي خدمة ملرتفقيها ووفاء لشركائها، فلم تذهب جهودها سدى حيث تمكنت من  الحكامة الجيدة من أجل

على الخدمات األساسية التي تقدمها في  2011سنة  2008نسخة  9001الحصول على شهادة الجودة وفق املعيار العالمي إيزو  

املعتمد على البعد البيئي  2015نسخة  9001، ثم بعد ذلك على شهادة الجودة إيزو والتأطير التقني والقانونيالتخطيط والتدبير 

 .2017سنة 
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رغبة منها في  تيسير الخدمات املقدمة  ،في السياق ذاته، انخرطت املؤسسة بشكل قوي وجدي في ورش اعتماد اإلدارة اإللكترونية

ماد الدراسة التقنية مللفات البناء والتجزيئ  بمدينة تازة منذ من طرفها وتكريس مبادئ الشفافية واملصداقية، فشرعت في اعت

كل ذلك تحت إشراف السلطات اإلقليمية بتازة، وهي عازمة  ،بمعية جماعة تازة والهيئة الجهوية املهندسين املعماريين 2014سنة 

 لترابية باإلقليمين.اليوم على توسيع هذه الخدمة لتشمل إقليم تاونات في أفق تعميمها على كافة الجماعات ا

ومن حسن الصدف وجميلها أن يتزامن اختتام العشرية الثانية من عمر هذه املؤسسة بتتويجين مستحقين لهذه الخدمة 

على املستوى الدولي من خالل حصولها على الرتبة الثالثة لجائزة  ألول اإللكترونية ومن خاللها للوكالة الحضرية لتازة، ا

على املستوى الوطني بحصولها على جائزة  الثانيو Koikaاملمارسات اإلدارية الجيدة التي تنظمها الوكالة الكورية للتعاون الدولي 

 26م الدورة الحادية عشرة للجائزة املنظمة يوم امتياز للتميز عن الخدمة املتعلقة بدراسة امللفات عبر الوسائط اإللكترونية برس

  إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية وتحت الرآسة الفعلية للسيد رئيس الحكومة.بإشراف من وزير   2017دجنبر 

 إن هذه املجهودات، لم يكن لها لتتحقق لوال التعاون املثمر مع فرقاء هذه املؤسسة من سلطات إقليمية وجماعات ترابية و 

مصالح خارجية، الذين لم يدخروا جهدا في دعم مجهوداتها وبرامجها، حتى غدت الشريك املتميز لهم، وهو ما مؤسسات عمومية و 

، همت العديد اتفاقية شراكة 105 يترجمه اإلقبال الكبير على إبرام عدد مهم من عقود الشراكة معها، بلغ عددها إلى حدود اآلن

 والتكوين. بطة بالجوانب التقنية واملعماريةمنها بالتغطية بوثائق التعمير وكذا الدراسات املرتمن املجاالت والسيما ما تعلق 

إال أن ما تم تحقيقه من إنجازات يفرض على الوكالة الحضرية لتازة مضاعفة جهودها وتكثيف برامجها للمساهمة في إنجاح     

التي تستحقها على الصعيد الجهوي والوطني. وهو ما يستوجب العناية  األوراش التنموية التي تعرفها الجهة، حتى تتبوأ املكانة

الدائمة واملستمرة بمواردها البشرية تكوينا وتأهيال، بغية الرفع من قدراتها من أجل االستجابة للحاجيات امللحة في مجال التأطير 

 الترابي.

أدبيا وتقريرا ماليا، باإلضافة إلى برنامج عمل الوكالة  ، يتضمن تقريرا2017وفيما يلي تقييم شامل ألداء املؤسسة برسم سنة 

 ، ومشروع امليزانية املتوقعة لتنفيذه عن نفس السنة.2018الحضرية برسم سنة 
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I-التخطيط العمراني 

 الحصيلة العامة للتغطية بوثائق التعمير 1-

تازة وتاونات وجرسيف، املكونة ملجال تدخل الوكالة  أقاليمعرف معدل التغطية بوثائق التعمير عبر املدى الترابي لكل من 

فبعدما كان هذا املعدل يناهز .  2017و  1999الحضرية لتازة تزايدا تصاعديا ملحوظا خالل الفترة املمتدة ما بين سنوات 

  .2014سنة  تداء منبا %100ليصل إلى نسبة  2002سنة  %85انتقل إلى  1999سنة فقط  55%

 2017و 1999تطور التغطية بوثائق التعمير ما بين 

 

 

 

وثيقة قيد  22وثيقة مصادق عليها و  88ما بين وثيقة(  123وثائق التعمير بالنفوذ الترابي للوكالة الحضرية لتازة )تتوزع و 

عرف عدد الوثائق املصادق عليها ذات الحجية تطورا ملحوظا، حيث انتقل  وقدهذا . وثيقة قيد املشاورات.13املصادقة ثم 

بنسبة  2017وثيقة  سنة  87ليصل  إلى  %65بنسبة   2016وثيقة سنة   75، إلى 2015سنة   %48وثيقة بنسبة  57من  

 .   %23.54 بلغ سنوي أي بمعدل  71%

هذه النتائج بفعل تضافر جهود جميع مكونات املنظومة املحلية، واالنخراط الفعلي والفعال  بلوغوقد تمكنت املؤسسة من  

لكافة الفرقاء من سلطات إقليمية ومنتخبين، إلى جانب املصالح اإلدارية املركزية و الالممركزة في تدبير الشأن العمراني وذلك 

 ة الترابية.  وفق منظور شمولي قوامه تكريس مبدأ التقائية برامج التنمي
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 : توزيع وثائق التعمير حسب الصنف بأقاليم تازة وتاونات وجرسيف1جدول رقم 

 نسبة التغطية باإلقليم العدد صنف وثائق التعمير اإلقليـم

 تازة

 

 01 مخطط توجيه التهيئة العمرانية 
100% 

 

 39 تصميم التهيئة

 14 تنمية التكتالت العمرانية القروية مخطط

 54 المجموع

 45 تصميم التهيئة تاونات

 08 تنمية التكتالت العمرانية القروية مخطط 100%

 53 المجموع

 03 تصميم التهيئة جرسيف

 13 تنمية التكتالت العمرانية القروية مخطط 100%

 16 المجموع

 %100 123 المجموع العام

تباشر الوكالة الحضرية بشأنها عملية التحيين، هي وثائق لتهيئة لتصاميم  06إلى أن ست  ، في هذا الصدد،ال بد من اإلشارةو 

باألقاليم الثالث، موزعة  %100وبذلك تكون نسبة التغطية بوثائق التعمير قد بلغت  مصادق عليها والزالت سارية املفعول.

 :بحسب املراحل وفق ما يبينه الجدول أسفله

 وتاونات وجرسيف التعمير حسب مراحل الدراسة واملصادقة بأقاليم تازة : توزيع وثائق2جدول رقم 

قيـد  اإلقليـم صنف وثائق التعمير
 الدراسـة

قيـد 
 المصادقـة

 المجموع المصادق عليها

 المنتهية الحجية السارية المفعول

مخطط توجيه التهيئة 
 العمرانية

 01 - 01 - - تازة

 

 تصميم التهيئة

 39 00 30 04 05 تازة

 45 00 34 07 04 تاونات

 03 00 02 00 01 جرسيف

 88 00 67 11 10 المجموع

مخطط تنمية التكتالت 
 العمرانية القروية

 14 01 10 02 01 تازة

 08 00 02 05 01 تاونات

 13 00 09 03 01 جرسيف

 35 01 21 10 03 المجموع

 123 89 21 13 المجموع العام

 

وقد حرصت الوكالة الحضرية لتازة، بتنسيق تام مع شركائها على تعبئة مجهوداتها من أجل ضمان حسن تطبيق مضامين 

للمجلس اإلداري،وذلك من خالل تتبع مساطر الدراسة واملصادقة  15املصادق عليه في إطار الدورة  2017برنامج عمل سنة 

مخططا لتنمية التكتالت 18للتهيئة و تصميما 27وثيقة للتعمير على مستوى األقاليم الثالثة، تتوزع ما بين  46املتعلقة ب 

 .للتهيئة ورد االعتبارواحد  تصميم  و  العمرانية القروية
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 مراحل الدراسة والمصادقةتوزيع وثائق التعمير حسب 
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 وثائق التعمير حسب مراحل الدراسة بأقاليم تازة تاونات وجرسيف-2

 توزيع وثائق التعمير حسب مراحل الدراسة واملصادقة بإقليم تازة 2-1

يتضح من خالل استقراء املعطيات املضمنة بالرسم 

املتعلقة بتحليل حصيلة التغطية بوثائق  بيانيامل

من تصاميم  %78التعمير على مستوى إقليم تازة أن 

التهيئة ومخططات تنمية التكتالت العمرانية القروية 

توجد قيد املصادقة،   %11إضافة إلى  مصادق عليها

  توجد حاليا قيد الدراسة واملشاورات % 11 بينما

 .2017الل سنة تم الشروع في تحيينها خ % 7منها 

توزيع وثائق التعمير حسب مراحل الدراسة  2-2

 بإقليم تاونات واملصادقة

 أما على مستوى إقليم تاونات، فيتبين من خالل

من وثائق   %68جانبه أن  معطيات الرسم املبياني

توجد في طور  %22مصادق عليها إضافة إلى  التعمير 

منها  قيد الدراسة واملشاورات %  10املصادقة مقابل 

 تم الشروع في تحيينها.  % 4

78%

4%
11%

7%

مصادق عليه

قيد الدراسة

قيد المصادقة

تحيي 

68%6%

22%

4%

مصادق عليه

قيد الدراسة

قيد المصادقة

تحيي 
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 جرسيف توزيع وثائق التعمير حسب مراحل الدراسة واملصادقةبإقليم 2-3

 وأما بخصوص إقليم جرسيف، فيتبين من خالل

من وثائق   %69جانبه أن  معطيات الرسم املبياني

توجد في طور  %19التعميرمصادق عليهاإضافة إلى 

توجد في طور الدراسة  %12املصادقة مقابل 

 .واملشاورات

 

 

 في مجال التخطيط العمراني: 2017تقييم حصيلة برنامج عمل  -3

عشرة للمجلس اإلداري،  الخامسة، املصادق عليها في إطار الدورة 2017في إطار تتبع تفعيل العمليات املبرمجة برسم سنة 

 برنامج العمل على النحو التالي: تنفيذ تقييم يمكن

 إقليم تازة:

  بمراكز كل تصاميم للتهيئة بالجريدة الرسمية ويتعلق األمر  03استصدار املراسيم القاضية باملصادقة النهائية على

 من بوحلو وكوان واجبارنة؛

  مخططات لتنمية الكتل العمرانية القروية  03القاضية باملصادقة النهائية على  القرارات الوالئيةاستصدار

 بالجريدة الرسمية ويتعلق األمر بمراكز )الربع الفوقي و باب امروج وتازرين(.

 مالل ؛مركز مانة العامة للحكومة: مركز مكناسة الغربية ومركز كزناية الجنوبية و ة ثالثة تصاميم تهيئة على اال إحال 

 ؛ على املصادقة النهائيةسيدي علي بورقبة العمرانية القروية  ةتنمية الكتل إحالة مخطط 

  ؛اترايبةتداول املجلس الجماعي بشأن مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية 

  ؛ العموميعلى البحث  تصميم تهيئة مركز أوالد ازباير إحالة 

 املصادقة على التقرير التشخيص ي املتعلق بدراسة تصميم تهيئة مدينة أكنول؛ 

 حيث باب مرزوقة وكلدمان و مراكز اوالد الشريف و أمليل  يوادمدينة  الشروع في تحيين أربع تصاميم للتهيئة لفائدة

 الذاتية. هاواليبدبواسطة ذين األخيرين تكلفت املؤسسة بإنجاز ه

 إقليم تاونات

  ؛الودكة و بوعادل  مركزي غفساي وتاونات و دينتي تصاميم للتهيئة مل 04استصدار املراسيم القاضية باملوافقة على 

 إحالة تصميمي تنمية سيدي الحاج امحمد واجبابرة على السيد الوالي قصد إصدر قرارات املصادقة؛ 

  ؛بني ونجل تافراوت و بوشابل وبني سنوس  تصاميم للتهيئة تهم مراكز  03املصادقة النهائية ل اإلحالة على 

   03و والكيسانلتافرانت وتبودة  ة القرويةالعمراني مخططات لتنمية الكتل 03افتتاح البحث العلني بشأن 

 تصاميم للتهيئة ملركزي تامسينت وواد الجمعة ومدينة تيسة؛
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 ملركزية بشأن تصميم تهيئة مركز أوالد عياد؛عقد اجتماع اللجنة ا 

  بواسطة حيث تكلفت املؤسسة بإنجاز هذا األخير  ،والوردزاغ مركزي عين مديونةتهيئة لتصميمي إعطاء االنطالقة

 الذاتية. هاواليبد

 إعطاء االنطالقة لتصميم تهيئة ورد االعتبار لدوار عين باردة؛ 

  تهيئة مركز ملعب الخيول التابع لجماعة سيدي يحيى بني زروال املصادقة على التشخيص املتعلق بتصميم

 ومخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية لغراسلة )ج سيدي العابد( 

 إقليم جرسيف

  بالجريدة الرسمية. مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية تامجيلتالقاض ي باملوافقة على  القرار الوالئياستصدار 

  ارشيدةبشأن مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية  الجماعيتداول املجلس. 

 .إحالة مخططين لتنمية الكتلتين العمرانيتين القرويتين صفصافات والسويهلة على مداوالت املجلس 

 على مصالحي الفالحة والتجهيز مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية امسون  إحالة. 

  تنمية الكتلة العمرانية القروية الدراسة الخاصة  بمركز تادارت من مخطط ابرام اتفاقية شراكة من أجل تحويل

 لتصميم تهيئة انطالقا من مرخلة ماقبل اللجمنة التقنية املحلية.

تجاوز االكراهات واملشاكل التي كان حيث تم ، تاوناتدينة متصميم تهيئة على  باملصادقة 2017هذا، وقد تميزت سنة 

 من خالل استحضار الدراسات واملعطيات التالية:يطرحها التصميم السابق 

  كأول تجربة في املغرب؛ لدراسة الجيوتقنية وخريطة مالئمة التعمير ملدينة تاوناتانتائج 

  الدراسة املتعلقة بتحديد املناطق املهددة بالفيضانات الخاصة بالشعاب املنجزة من طرف وكالة الحوض توصيات

 ،املائي لسبو 

  إعادة هيكلة األحياء غير املنتظمة املنجزة من طرف الوكالة الحضرية بتنسيق مع السلطة املحلية تصاميم مكونات

 ؛وجماعة تاونات

  مكونات برنامج التأهيل الحضري للمدينة على مستوى املرافق الكبرى املهيكلة والطرق الحضرية املبرمجة املنجز من

 .اعة تاوناتطرف السلطة املحلية بشراكة مع مختلف القطاعات وجم

  هكتار تقريبا  5000على مدار يشمل  2014تحيين الصور الجوية والتصاميم الفتوغرامترية ملدينة تاونات خالل سنة

 )الوكالة الحضرية لتازة(.

  حدود املدار  السقوي للساهلة.معطيات 

  استحضار القضايا املرتبطة بالتدبير الحضري: ملفات طلبات الترخيص بالبناء و التجزئ 
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 األراض ي املفتوحة للتعمير: -4

تعتبر وثائق التعمير أداة مرجعية لتنظيم استعمال املجال وفق منظور قوامه ترجمة توجهات ومضامين هذه الوثائق  

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

لتنمية التكتالت العمرانية القروية خالل سنة  مخططاتمركزا على مستوى األقاليم الثالثة بتصاميم للتهيئة و  18تغطية 

 اهكتار  95و للمرافق العمومية اهكتار  315و للسكن اهكتار  1694,34للتعمير، خصصت  اهكتار  8461,15من تعبئة  2017

 :فق ما تبينه معطيات الجدول أسفلهو هكتارا للترفيه والسياحة، وذلك 73لألنشطة الصناعيةو 

 : توزيع املساحات املفتوحة للتعمير حسب نوع التخصيص3جدول رقم  

المساحة المفتوحة  المراكز

 للتعمير بالهكتار

المساحة المفتوحة 

للمرافق العمومية 

 بالهكتار

المساحة المفتوحة 

لألنشطة الصناعية 

 بالهكتار

المساحة المفتوحة 

السياحية للترفيه و 

 بالهكتار

المساحة 

المفتوحة للسكن  

 بالهكتار

 5.31 - 0.5 7 66.5 باب امروج

 60 15 - 3.5 150 تازري 

 53.13 4.80 2.90 11.79 89.14 اجبابرة

 49.44 0.0 0.6 3.6 232 سيدي الحاج امحمد

تبن  ونجل تافراو  37.9 6.55 - - 15.49 

 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 الفوق 

 42.5 - 2.8 5 167 مكناسة الغربية

 28.5 - 2.16 2.84 228 كزناية الجنوبية

 4.81 0.73 - 3.20 79 مالل

ةسيدي عل  بورقب  397 9.1 1.5797 - 131.54 

 539 32.2 54 118 4481.4 تاونات

 22 - 2 11 362 بوشابل

 68.66 1.01 4.07 8.965 246.444 بن  سنوس

 40.44 1.6 1.7 1.44 74.84 بوحلو

 30.6 0.99 0.14 0.58 51.27 كوا 

 10.22 0.7 1.95 6.55 183 اجبارنة

 1694,34 73,06 94,77 315,365 8461,15 المجموع
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 وخرائط مالئمة التعمير الجيوتقنية تدبير املخاطر: إعداد الدراسات-5

بهدف حماية في إطار تتبع الدراستين الجيوتقنيتين وخريطة املناطق القابلة للتعمير بمدينتي تاونات وغفساي،  

هاتين كفيلة بتجاوز أخطار التعمير بالساكنة من األخطار الطبيعية وتحديد املجاالت القابلة للتعمير وكذا الطرق والوسائل ال

" الخاص  باإلجراءات الوقائية املقترحةتدارس تقرير املرحلة الثالثة والنهائية املتعلق"   2017تمت خالل سنة  الحضيرتين،

شغال حسب طبيعة دينة تاونات، والذي اقترح مجموعة من اإلجراءات واأل بالدراسة الجيوتقنية والخريطة القابلة للتعمير مل

دريان، وذلك بهدف حماية الساكنة  جر ح - لقاليع – الدمنة -الحمرة يبةالر -يش: لعشاتالالت التي تشهدها بعض األحياء االخ

درهم  53.691.666ملية بحواليلعوقد قدرت التكلفة التقديرية ألشغال ا .املتواجدة بها وممتلكاتهم من أخطار االنزالقات

 موزعة كما يلي:

 تاونات توزيع تكلفة اإلجراءات الوقائية على أحياء مدينة: 4جدول رقم  

 تكلفة األشغال بالدرهم املنطقة

الدمنة-الربا الحمرة  547.747.13  

دريان جر ح -لقاليع  149.551.10  

149.905.18 تاونات لقديم  

8الطريق الوطنية رقم   333.291.10  

488.196 لعشايش  

666.691.53 املجموع  
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 خريطة املالءمة للتعمير بمدينة تاونات

 

تقرير التجارب وخريطة التنطيق الجيوتقنية " املتعلقتدارس تقرير املرحلة الثانية  أما بالنسبة ملدينة غفساي، فقد تم

حيث خلص إلى تحديد املناطق األكثر عرضة للمخاطر بحسب نوعيتها وسيتم مباشرة  تحديد  "  وخريطة القابلية للتعمير

 .االجراءات الوقائية



 

 

 

 السادس عشر املجلس اإلداري                                                     الوكالة الحضرية لتازة                                            15

2017  

 مير بمدينة غفسايخريطة املالءمة للتع

 

قليم تازة بتنسيق مع علقة بخريطة قابلية التعمير بإالدراسة املتباإلضافة  ملا سبق تقوم هذه املؤسسة بتتبع وتنسيق إنجاز 

 .وحدتها تهااملخاطر   ونوعياملشرفة على الدراسة وترمي هذه الدراسة إلى تحديد مناطق   املصالح املركزية للوزارة

II- للمجال واملعماري  واكبةوالتأطيرالعمرانيامل 

 التنمية القروية -1

 2015يوليوز  30في إطار تنفيذ التوجهات امللكية السامية لصاحب الجاللة نصره هللا املضمنة بخطاب العرش بتاريخ 

مرتكزات البرنامج الحكومي الرامي إلى دعم  بخصوص منح األسبقية للمناطق القروية ذات العجز الكبير، وكذاتفعيل

االستثمار وتحسين إطار عيش السكان باملناطق القروية من خالل إعداد مخططات استشرافية كفيلة بتنمية العالم القروي 

 :واملساهمة في مواكبة الجهوية املتقدمة واملالءمة مع التقطيع الجهوي الجديد، قامت الوكالة الحضرية بما يلي
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 بإقليم تازة دراسة تنمية املراكز الناشئة 1-1

الهجرة القروية بإقليم تازة وكذا التفاوتات املسجلة بين املجالين الحضري والقروي، أصبح لزاما اإلسراع بإعداد  تأطير في إطار 

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

 بهذف: واملدينة

 تحسين تدبير املراكز القروية؛ . 

 الرفع من املستوى املعيش ي للساكنة القروية؛ 

 الترويج ملؤهالت هذه املراكز؛ 

 املحافظة على التوازنات البيئية و اإليكولوجية؛ 

 الحد من الهجرة القروية. 

وتوجيه استمارات   مية املراكز الناشئة بإقليم تازةتأهيل وتندراسة إعطاء األمر ببدء  2017وفي هذا الصدد تم خالل سنة 

 .  عتمادها في إعداد التقرير التشخيص يإل  قصد تعبئتهامعلومات إلى مختلف جماعات اإلقليم 

 بإقليم تاونات دراسة تنمية املراكز الناشئة 1-2

الناشئة بإقليم تاونات بتدقيق وتحيين املشاريع مع كما تقوم املؤسسة في إطار تنفيذ مقترحات وبرنامج تنمية وتأهيل املراكز 

 كل الجماعات املحلية على حدة حيث تمت مناقشة االقتراحات التنموية الجديدة  بالنسبة ملركزي كالز وبوهودة .

 تأهيل املشهد الحضري:-2

 ميثاق الهندسة املعمارية 2-1

إبراز قيمة املشهد الحضري والرفع من جودته خصوصا الفضاءات العمومية إلعطاء املدينة جاذبية  إلى تهدف هذه الدراسة

أكثر وضمان تناسق االنتاج املعماري )االشكال، األلوان..(مع تعزيز خصوصية املدينة من خالل طابعها املعماري املحلي 

ات، فضاءات خضراء...(وكذا توحيد تدخالت مختلف خرى )ساحءات املبنية والفضاءات األ وضمان التوازن ما بين الفضا

 :الدراستين التاليتين تتبع إنجاز  2017تولت املؤسسة خالل سنة وقد الفاعلين في ميداني البناء و التهيئة حول وثيقة مرجعية. 

املتعلق تقرير وسيتم  تدارس الحيث تمت املصادقة على التقرير التشخيص ي  : ميثاق  الهندسة املعمارية ملدينة غفساي -

 . تدخالت الكبرى بال
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 مقترح لتهيئة ساحة عمومية بمدينة غفساي.

 

تدخالت املتعلق بالتقرير و تدارس الحيث تمت املصادقة على التقرير التشخيص ي  :ميثاق  الهندسة املعمارية ملدينة تازة -

 .الكبرى 

 تصور لتهيئة ساحة االستقالل                تصميم لواجهة البنايات املطلة على باب الريح                  
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 مشاريع التنمية الحضرية2-2

يشكل املشروع الحضري أداة منهجية تعتمدها الوكالة الحضرية في ترسيخ مبدأ الحكامة الترابية من خالل اقتراح مشاريع 

تم وفي هذا السياق، وإستراتيجية قابلة للتنفيذ في مختلف القطاعات االقتصادية و البيئية و السياحية واالجتماعية... مهيكلة

 وأكنول.  مليلأمدينتي واد ب الخاصة الحضريةباملشاريع  يناملتعلقين على التقرير  النهائيةاملصادقة  2017خالل سنة 

 ملشروع الحضري ملدينة أكنول:ا

 . مفصلة كمايلي:درهم 168 793 000جمالية للمشاريع املقترحة ب  قدرت التكلفة اإل 

 املشروع الحضري ملدينة أكنول : محاور 5جدول رقم   

 

 

 

 

 
 

 

  

 املحور  التكلفة

 محور النقل درهم 64 493 000

 محور السكن والهندسة املعمارية درهم 11 150 000

 املحور البيئي  درهم 38 150 000

 املحور االقتصادي درهم 20 000 000

 محور املرافق العمومية درهم 35 000 000
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 املشاريع املقترحة في إطار املشروع الحضري ملدينة أكنول 
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 هذا املشروع في:تكمن أهداف 

 توفير أنشطة متنوعة تجارية، خدماتية، ترفيهية وسياحية؛ •

 تحسين وسط عيش الساكنة؛ •

 رد االعتبار والحفاظ على املوروث املعماري؛ •

 تحسين وتسهيل عملية السير والجوالن ؛ •

 تعزيز الفضاءات الترفيهية؛ •

 إنعاش وتسويق املنتوجات املحلية. •

 ملدينة واد أمليل:بالنسبة للمشروع الحضري 

 435 000 000مشروعا تنمويا بمختلف القطاعات بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي  25إلى اقتراح التقرير  لصوقد خ

 مفصلة كما يلي: ،درهم 

 وادي أمليل : محاور املشروع الحضري ملدينة6جدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :في النقط التالية أهداف المشروع وتتلخص

 ؛تحسين املشهد العمراني للمدينة •

 ؛ضمان توزيع متوازن للمرافق العمومية •

 ؛تحسين وتسهيل عملية السير والجوالن  •

 املحور  التكلفة

 املرافق السوسيوثقافية والرياضية درهم 139 500 000

 مرافق القرب درهم 137 000 000

 البنية التحتية والشبكات درهم 22 000 000

 السكن درهم 15 000 000

 املحور االقتصادي والبيئي درهم 121 500 000
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 ؛تعزيز الفضاءات الترفيهية •

 إنعاش األنشطة االجتماعية والسوسيوثقافية والرياضية. •

 

حيث صودق على التقرير املتعلق  وادي أمليلو بموازاة مع ذلك، تم التقدم في مسار دراسة املشروع الحضري ملدينة 

 لالنجاز والشروع في إعداد الوثائق النهائية. ببطائق املشاريع االستراتيجية القابلة 

مشروعا تنمويا بمختلف القطاعات بتكلفة  40خلص التقرير إلى اقتراح  :تاهلةبالنسبة للمشروع الحضري ملدينة 

 درهم  مفصلة كما يلي: مليون  365.757إجمالية تقدر بحوالي 

 تاهلة : محاور املشروع الحضري ملدينة7جدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 املحور  )مليون درهم( التكلفة

 التأهيل الحضري  141.051

 املحور الصناعي 43.70

 املرافق االدارية والخدماتية 79.198

 التعليم 23

  والوقاية من الفيضانات  املحور البيئي 81.80



 

 

 

 السادس عشر املجلس اإلداري                                                     الوكالة الحضرية لتازة                                            22

2017  

 تهدف هذه الدراسة  إلى:و 

بعين االعتبار مختلف املكونات الحضرية لتاهلة استناد إلى تصميم  وضع مخطط عام للتأهيل الحضري يأخد •

تهيئتها, يتعلق األمر بتشخيص املعيقات واملشاكل وانتظارات الساكنة والفرقاء املحليين وذلك بغية إيجاد الحلول 

تهيئة مركزة  املناسبة في إطار رؤية شمولية و منسجمة تتوخى إعادة تأهيل املجال الحضري و تجديده عبر مشاريع

 ؛قادرة على تحريك عجلة التنمية باملدينة

 تحديد مكانة مدينة تاهلة كقطب هام بإقليم تازة مع البحث عن وظائف حضرية مالئمة لطبيعة املدينة: •

 تحسين الولوج إلى املدينة؛ •

 خلق أقطاب جذب باملدينة مع األخذ بعين االعتبار  أنماط استعمال املجال الحضري ؛  •

واقع الطبيعية و العمرانية التي يتوجب حمايتها و إعادة االعتبار لها باإلضافة إلى خلق معالم حضرية تحديد امل •

 باملدينة؛

 ضمان التوازن الحضري من خالل التوزيع األمثل للتجهيزات االجتماعية الضرورية لراحة الساكنة؛ •

 دمج السكن غير الالئق بالنسيج الحضري؛ •

 املجاالت املبنية و املجاالت الفارغة؛ ضمان التوازن مابين  •

 تحديد املشاريع التي من شأنها تحقيق إقالع إقتصادي للمدينة؛ •

 تثمين االستعمال األمثل ألماكن التجهيزات و الخدمات و ذلك للدمج االجتماعي و الثقافي و االقتصادي للساكنة؛ •

 ة املدينة.وضع برنامج تعاقدي لتنزيل املشاريع في إطار رؤية عامة لتنمي •
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 املشاريع املقترحة في إطار املشروع الحضري ملدينة تاهلة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دراسة التصميم املديري للنقل -2-3

جرسيف، حيث صودق بمدينة  للسير والتنقلالتصميم املديري ةإنجاز دراسشرعت املؤسسة في   2017خالل سنة 

 التقرير التأسيس ي وتم الشروع في االبحاث امليدانية. عل ى

 نقط اإلحصاء والبحث
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وثيقة  بمدينة تاونات الذي يهدف إلى توفير  للسير والتنقلكما تم تفويت الصفقة املتعلقة بإعداد التصميم املديري 

ع مجموعة من توجهات وضوذلك بمرجعية تروم عقلنة حركة السير وتنظيم بنية الشبكة الطرقية داخل املدينة، 

التهيئة الطرقية باملدينة، باإلضافة إلى اقتراح تهيئة مجموعة من التقاطعات وكذا خلق مجموعة من أماكن الوقوف 

 .من أجل الحد من حوادث السير واالزدحام باملحاور التي تعرف اختناقا كبيرا في عملية السير والجوالن

 التجديد الحضري ملركز مدينة تاونات -2-4

تعزيز الفضاءات  وكذا به وتحسين وتسهيل عملية السير والجوالن ة مركز مدينة تاوناتالرفع من جمالياملشروع إلى بهدف 

بدعم وتأطير الجماعة في إعداد  2017خالل سنة الحضرية لتازة   الوكالة قامت وقد الترفيهية والتناسق املعماري للواجهات.

كما تعمل على املساهمة في املشاورات الخاصة بهذه الدراسة التي تم إسنادها املدينة  مركز البنود املرجعية الخاصة بتجديد 

 إلى مكتب دراسات مختص

 

 الحفاظ على املجال البيئي واملشهد الطبيعي:-3

في إطار االهتمام الذي توليه الوكالة الحضرية لتحسين مستوى عيش الساكنة والرفع من جودة املشهد العمراني، عملت      

 هذه املؤسسة على تتبع مجموعة من الدراسات القطاعية على مستوى إقليم تازة تتلخص أهم معطياتها كما يلي:
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 مشروع تهيئة ضفاف األودية بمدينة تازة 3-1

حيث أنها بصدد املصادقة على التقرير الخاص تهيئة ضفاف األودية بمدينة تازة بإنجاز واالنتهاء من دراسة املؤسسة قامت   

 : يهدف إلىبمثابة وثيقة مرجعية بالتهيئة املنظري والذي يعتبر 

 استخالص املؤهالت البيئية لضفاف األودية ؛ •

 الحفاظ على البيئة داخل املدينة ؛ •

 مضافة لألودية باملدينة؛إعطاء قيمة  •

 تشجيع فرص االستثمار على ضفاف األودية؛ •

 تحسين مشهد املجال األخضر بجنبات األودية؛ •

 انفتاح املدينة على األودية  وخلق فضاءات للترفيه؛ •

 دماجها في املشروع الحضري.إتحسين ظروف عيش الساكنة املجاورة لألودية و  •

 صور توضيحية للتهيئة املقترحة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي الدفاليواد  
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 دراسة إنقاذ ورد االعتبار  للموقعين الطبيعيين رأس املاء وسيدي مجبر بإقليم تازة:  3-2

دراسة إعادة االعتبار للموقعين الطبيعيين رأس املاء املصادقة على تقرير املرحلة الثالثة املتعلق ب 2017تم خالل سنة  

 الحفاظ على الثروة الطبيعية التي تزخر بها املنطقتين.و من أجل الرفع من مستوى التنمية السوسيواقتصادية . مجبروسيدي 

مشروعا تنمويا يتعلق باملحاور التالية: التعمير والهندسة املعمارية والسير والنقل  25الدراسة إلى اقتراح  خلصت هذه

 .درهم 89.050.000قدرت تكلفة انجازها في  قتصاد.العمومي و الولوجية وفك العزلة والبيئة واال

 

 

 

  

  مقترح تهيئة ساحة بسيدي مجبر 
 

  مقترح تهيئة ساحة برأس املاء
 

ي جعونةواد  
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 جرسيفبجملة السوق مشروع تهيئة 3-3

ي إطار دعم الجماعات املحلية، قامت الوكالة الحضرية بإنجاز مقترح تهيئة سوق للجملة بجماعة هوارة اوالد رحو على ف

ومرفقا إداريا ومحالت تجارية ومقهى وقاعة للصالة ومساحات خضراء للبيع  نقطة 198يضمهكتار .  6.54مساحة تقدر ب

ة التي تزخر بها املنطة خصوصا تمار يل عملية تسويق املنتوجات الفالحويهدف هذا املشروع إلى تحسين وتسهي وطرق الربط.

 الزيتون.

 

 تاوناتاملخطط الحضري األخضر ملدينة -3-4

تعزيز جودة املناظر  طاء رؤية استراتيجية شاملة لتنميتها و إعو  هاتنظيمو ساحات الخضراء في املدينة مجمل املجرد بهدف 

كتب مل املخطط الحضري األخضر ملدينة تاوناتدراسة بإسناد الوكالة الحضرية  قامتلها،   الطبيعية واملعمارية والجمالية

و التي ستمكن من وضع تصور نموذجي ملجال أخضر سيتم تحديد موقعه على مساحة  ،2017دراسات مختص خالل سنة 

 هكتار . 20تقدر ب

 مركب إداري و ترفيهي بمدينة جرسيفمشروع تهيئة 3-5

في إطار تنفيد مقتضيات تصميم  تهيئة مدينة جرسيف و بالنظر إلستعجالية املشاريع املقترحة من أجل تأهيل مدينة 

مركز التكوين املنهي...(، قامت الوكالة الحضرية لتازة بإنجاز -املركب الديني والثقافي-مقر الدرك امللكي-جرسيف )مستشفى

 50الكائنة بالعقار الجماعي "ولجمان"، على مساحة تقدر بحوالي  (RS)اتيجي الدراسة القطاعية ملنطقة االحتياط االستر 

ومن أجل تيسير عملية إنجاز مختلف املرافق العمومية والترفيهية وكذا الطرقات  هكتار. وذلك بتهيئة مركب إداري وترفيهي.

 املبرمجة بالتصور التعميري املذكور، فقد تم اقتراح أربعة أشطر لإلنجاز.
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 مواكبة إنجاز الدراسات ذات الطابع الجهوي  -3-6

دعما منها إلرساء أسس الجهوية املتقدمة، تحرص الوكالة الحضرية لتازة على تتبع ومواكبة مختلف الدراسات التي يشرف 

في إطار  2017شاركت املؤسسة في كل اللقاءات والورشات التي عقدت سنة عليها مجلس جهة فاس مكناس. وفي هذا الصدد 

 إعداد وتتبع التصميم الجهوي إلعداد التراب وبرنامج التنمية الجهوية.

 توفير املستندات الطبوغرافية من الصور الجوية والتصاميم الفتوغرامترية : -4

على إبرام صفقة مع مكتب الدراسات "سبريت" بواسطة إمكانياتها املالية  2017عملت الوكالة الحضرية لتازة خالل سنة  

درهم، يأتي جرد 360.000هكتار وبغالف مالي يقدر ب  9500مركزا على مساحة تقدر ب  13لذاتية، وقد همت هذه العملية ا

 وضعيتها وفق ما يلي:
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 : التصاميم الفتوغرامترية في طور االنجاز 8جدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املبرمين مع مكتب الدراسات  16/2016وكذا سند الطلب رقم  04/2016علما بأن هذه املؤسسة قامت بفسخ الصفقة رقم 

املراكز على مستوى إقليمي تازة "سيطا" نظرا للتأخر الكبير الذي عرفته عملية إنجاز أشغال املسح الجوي الخاصة ببعض 

  وتاونات.

 دراسات التقويم التعميري  -5

و ذلك في إطار سهر املؤسسة باستمرار على  , اتقويمي ميماتص 16  انكباب املؤسسة على دراسة وإعداد 2017عرفت سنة

شرة على مصالحها،وهو ما يتطلب النظر في شكايات املواطنين سواء منها املقدمة من طرف الجماعات املعنية أو التي تحال مبا

 تحيين وتنقيح مستمرين لهذه التصاميم.

 

 

 اإلقليم الجماعة املركز مصدر التمويل

 

 

 

 الوكالة الحضرية لتازة

 أكنول  أكنول 

 تـازة    

 وادي أمليل وادي أمليل

 باب مرزوقة باب مرزوقة

 مطماطة  سيدي عبد الجليل

 الطايفة سيدي أحمد زروق 

 أوالد الشريف أوالد الشريف

 البرارحة الروف

 جرسيف تادرت تادرت

 عين مديونة عين مديونة

 تاونات   

 الوردزاغ الوردزاغ

 سيدي يحيى بني زروال ملعب الخيل

 كالز كالز

 راس الواد راس الواد
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 2017:الحصيلة املسجلة بخصوص عمليات التقويم التعميري رسم  9جدول رقم 

 عدد االسر
المساحة ب 

m² اإلقليم الجماعة الحي 

 تازة باب مرزوقة 1 102019 765

 تاونات بني وليد 4 69840 520

 السوقطهر  1 103916 779
 جرسيف  رحو  أوالدهوارة  4 88.17 3430 

  جرسيف 6 86.50 2520

8014 
 

 

275775 
 المجموع 16 

III- دعم سياسة القرب 
 ملفات البناء والتجزيء والتقسيم تدبير  -1

يبرز التطور الذي عرفه عدد امللفات  نقدم فيما يلي مبيانا 2017قبل أن نستعرض حصيلة التدبير الحضري برسم سنة 

أهمية  قطاع  ليم الثالث. وتظهر هذه املعطياتاملدروسة وكذا املقبولة من طرف اللجن املختصة في دراسة امللفات باألقا

 البناء والتجزيء في تحريك العجلة اإلقتصادية بمجال تدخل الوكالة الحضرية لتازة.

 

 :2017الحصيلة برسم سنة  1-1

ملفا منها  بالوسط 2087، وذلك بتواجد2017ملفا خالل سنة  3029بلغ عدد امللفات املعروضة للدراسة ما مجموعه 

 .%31,1ملفا بالوسط القروي أي بنسبة  942من مجموع امللفات، مقابل%68,9الحضري، أي بنسبة 
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  %82,6بإقليم جرسيف،  %93,9بنسبة ، وذلك املف 2515كنسبة عامة لقبول امللفات أي بمعدل%83وهكذا تم تسجيل     

 بالنسبة إلقليم تاونات. وهذه املعطيات نوردها بتفصيل من خالل ما تتضمنه البيانات التالية:%63,5بإقليم تازة و 

 الحضري والقروي   ينتوزيع حصيلة دراسة امللفات حسب الوسط

 

 
 
 

 حصيلة دراسة امللفات بأقاليم تازة تاونات جرسيف حسب الوسط الحضري والقروي: : 10جدول رقم 

 

 المجموع
 المقبول المرفوض

 عدد % عدد % اإلقليم الوسط

 الحضري 908 %89,5 107 %10,5 1015

 القروي 292 66,8% 145 33,2% 437 تازة

 المجموع 1200 %82,6 252 %17,4 1452

 الحضري 179 %69,6 78 %30,4 257

 القروي 167 58% 121 42% 288 تاونات

 المجموع 346 %63,5 199 %36,5 545

 الحضري 766 %94 49 %6 815

 القروي 203 93,5% 14 6,5% 217 جرسيف

 المجموع 969 %93,9 63 %6,1 1032

 الحضري 1853 %88,8 234 %11,2 2087

 القروي 662 70,3% 280 29,7% 942 المجموع العام

 المجموع العام 2515 %83 514 %17 3029

 :توزيع امللفات املقبولة بأقاليم تازة تاونات جرسيف حسب طبيعة املشاريع: 11جدول رقم 

 مشـاريع التجزيء والتقسيم:
 64العدد: -

 2,5%النسبة: -

 مرافق 
 74العدد:-

 2,9%النسبة: -

 

 األنشــطة:
 142العدد:  -

 5,6%النسبة:  -

 الســكن:مشــاريع 
 2235العدد: -

 88,9%النسبة:   -
 اإلقـليـم المجموع

عمارات و مجمعات  فالحي سيـاحي/ترفيهي تجاري وصناعي تجزيء تقسيم

 سكنية
 سكنى اقتصادية فيـال

 ع % ع % ع % ع % ع % ع % ع % ع % ع %

 تــازة 1200 964 %80,3 19 %1,6 54 %4,5 26 %2,2 2 %0,1 37 %3,1 50 %4,2 20 %1,7 28 %2,3

 تاونـات 346 301 %87 4 %1,1 9 %2,6 11 %3,2 - - 4 %1,2 8 %2,3 3 %0,9 6 %1,7

 جرسيف 969 798 %82,3 4 %0,4 82 %8,5 28 %2,9 - - 34 %3,5 16 %1,7 3 %0,3 4 %0,4

 المجموع 2515 2063 %82 27 %1,1 145 %5,8 65 %2,6 2 %0,1 75 %3 74 %2,9 26 %1 38 %1,5
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 توزيع امللفات املقبولة حسب طبيعتها :

 

منها تهم السكن  88,9% يتضح من خالل تحليل املعطيات املرتبطة باملشاريع املوافق عليها من طرف اللجن املختصة، أن

من مجموع امللفات  2,9% تشكل املرافق ما نسبته، في حين %5,6ملفا، تليها مشاريع األنشطة بنسبة  2235ممثلة ب 

كما يتبين من خالل  تحليل ملفات مشاريع السكن  خاصة بمشاريع التجزيء والتقسيم العقاري. 5,2املقبولة. وتبقى نسبة %

 ، في حين ال تتعدى6,5 ،  تليها العمارات بنسبة %92,3% املقبولة، أن صنف السكن االقتصادي يحتل الصدارة بنسبة

 .1,2املشاريع املخصصة للفيالت نسبة %

قطعة أرضية معدة لبناء  2400 تجزئة من املرتقب أن تنتج حوالي 26أما بخصوص ملفات التجزئات املوافق عليها فعددها 

 .تخص تقسيم العقار ملفا  38تم تسجيل قبول  السكن االقتصادي والعمارات والفيالت، إلى جانب ذلك

 ولة حسب طبيعة املشاريعتوزيع ملفات السكن املقب

 

64; (2,5%)
142;( 5,6%)

74; (2,9%)

2235;( 88,9%)

التقسيم و التجزيء مشاريع األنشطة مرافق مشاريع السك 

145; (6,5%)
27;( 1,2%)

2063;( 92,3%)

العمارات الفيالت السك  االقتصادي
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 252ملفا  تتوزع ما بين  514وأما فيما يتعلق بعدد امللفات التي تم رفضها من قبل اللجن التقنية، فقد بلغ ما مجموعه 

ملفا فقط، وذلك وفق  63ملفا بإقليم تاونات، بينما وصل عدد امللفات املرفوضة بإقليم جرسيف إلى  199ملفا بإقليم تازة 

 ما يأتي تفصيله من خالل الجدول أسفله:

 :توزيع أسباب رفض امللفات حسب األقاليم  12جدول رقم 
 

 

 

 

 

باستقراء مختلف البيانات املضمنة في الجدول أعاله، يتضح أن أسباب الرفض املرتبطة بالجوانب التقنية للمشاريع تبقى 

، وهو ما تسعى املؤسسة جاهدة إلى تداركه وتحرص دوما على تحسيس فرقائها خاصة %61,1هي السمة البارزة وذلك بنسبة 

منهم املهندسون املعماريون لتجاوز مثل هذه اإلكراهات التقنية التي ينبغي تفاديها خالل املراحل األولى إلعداد املشروع.  

أساسية من األكيد أنها ستلعب دورا كبيرا في الحد وتجدر اإلشارة إلى أن الدراسة الرقمية مللفات طلبات الترخيص تبقى أداة 

  ويبقى عدم توفر املساحة الدنيا %13,7من هذا النوع من مسببات الرفض. كما تشكل األسباب العقارية و القانونية نسبة 

لتأطير من األسباب الثانوية  للرفض بفعل ا %2,1ثم التقسيمات غير قانونية   %5,8والتعارض مع وثائق التعمير 6,4%

 املستمر لإلدارة في هذا الشأن.

 ز االستثمار:يحفت السكن و  انعكاس حصيلة التدبير الحضري على 1-2

في إنعاش  2017واللجن اإلقليمية للتعمير خالل سنة  من املتوقع أن تساهم املشاريع املوافق عليها في إطار الشباك الوحيد

بقعة أرضية قابلة للبناء. هذا العرض  2400 وحدة سكنية وتعبئة 4811السوق العقارية ودعم ميدان السكن عبر خلق 

سيساهم في تمكين املواطن من ولوج السكن املنظم ومن التقليص من العجز املسجل على هذا املستوى. ويرتقب أن تساهم 

314
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أسباب أخرى

 أسباب عقارية أسباب تقنية اإلقليم

 او قانونية 

عدم توفر 

 المساحة الدنيا

التعارض مع 

 وثائق التعمير

تقسيم غير 

 قانوني

منطقة 

تستوجب إعادة 

 الهيكلة

بناء غير 

 قانوني

 المجموع خرىأ أسباب

العد % العدد % العدد 

 د

العد % العدد %

 د

 % العدد % العدد % العدد %

 252 5,6 14 0,4 1 7,1 18 4,4 11 9,9 25 6,3 16 6,8 17 59,5 150 تازة

 199 11,6 23 - - - - - - 2,5 5 8,5 17 25,1 50 52,3 104 تاونات

 63 - - - - - - - - - - - - 4,8 3 95,2 60 جرسيف

 514 7,2 34 0,2 1 3,5 18 2,1 11 5,8 30 6,4 33 13,7 70 61,1 314 المجموع
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همة في خلق وتوفير مشاريع البناء والتجزيء وتقسيم العقارات في تحريك رساميل مهمة على مستوى األقاليم الثالث واملسا

له وقع سيكون ، وهو ما مليون درهم2061الشغل. وتقدر هذه الرساميل اإلستثمارية بما مجموعه  فرص تعزز سوق 

 اقتصادي واجتماعي أكيد على املناطق املعنية بهذه املشاريع.

 باقي امللفات املرتبطة بالتدبير الحضري  -2

 أماكن إقامة شعائر الدين اإلسالمي ملفات  2-1

في إطار تفعيل مقتضيات القرارات العاملية املتعلقة بإحداث شباك وحيد خاص بدراسة طلبات رخص بناء األماكن 

املخصصة إلقامة شعائر الدين اإلسالمي، شاركت الوكالة الحضرية في اللجان التقنية املكلفة بدراسة طلبات الترخيص لبناء 

ضال عن ذلك تشارك املؤسسة باستمرار في أشغال لجن تفقد املساجد وإعادة تأهيلها وجاءت الحصيلة املسجلة املساجد، ف

 وفق ما يوضحه الجدول التالي : 2017بهذا الخصوص بتراب أقاليم تازة وتاونات وجرسيف برسم سنة 

 : حصيلة دراسة طلبات رخص بناء املساجد 12جدول رقم 

 اإلقليم عدد امللفات املقبولة في طور الدراسة

 تازة 41 18 23

 تاونات 21 4 17

 جرسيف 2 2 -

 املجموع 64 24 40

 

  ملفات االستثناء  2-2

ملفات، منها مشروعين  10ما يناهز  2017همت ملفات االستثناء التي تمت دراستها واملوافقة املبدئية عليها خالل سنة 

مشاريع  04مشروع تجزئة مخصصة إليواء االسر القاطنة بحقينة سد تاركة اومادي بإقليم جرسيف و  للسكن االجتماعي  و 

 مليون درهم. 196مشاريع صناعية . ويبلغ املبلغ التقديري إلنجاز هذه املشاريع حوالي  03محطات  للخدمات والترفيه و 
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 االستثناء: حصيلة دراسة طلبات  13جدول رقم 

االستثماريةالقيمة   

 )بمليون درهم(

 املوقع طبيعة املشروع

 

 جماعة تازة بناء مشروع للسكن االجتماعي 59.5

 بناء مشروع للسكن االجتماعي 130

 جماعة جرسيف توسيع وحدة للنسيج 13.6

 جماعة ملريجة بناء محطة للخدمات 7.5

 جماعة سيدي علي بورقبة بناء محطة للخدمات 4.3

للخدماتبناء محطة  3  جماعة أوالد ازباير 

يةمشروع معمل ملعالجة األعضاء الحيوان 7.1  جماعة بني سنوس 

 جماعة الغوازي  مشروع معمل للصباغة و األنابيب 16

 جماعة هوارة أوالد رحو بناء محطة للخدمات 2

مشروع إحداث تجظئة إليواء االسر  45

 القاطنة بحقينة سد تاركة اومادي.

 جماعة تادارت

 املجوع 10 196

 

 املساعدة املعمارية   2-3

واملجلس الجهوي للمهندسين   بتوقيع اتفاقية للشراكة بين الهيئة الجهوية للمهندسين املعماريين 2017تميزت سنة 

تقديم املساعدة  وجماعة غياثة الغربية باإلضافة للوكالة الحضرية لتازة، وتهدف هذه االتفاقية املساحين الطبوغرافيين

 درهم. 500 000التقنية للبناء بالجماعة املذكورة. وقد قدرت التكلفة السنوية لتمويل هذه العملية في 

 تفعيل القانون املتعلق باملراقبة وزجر املخالفات -3

لها في ميدان املراقبة بتنسيق مع السلطات اإلقليمية  تحرص املؤسسة بشكل مستمر ومنتظم على ممارسة املهام املوكولة

مخالفة وذلك وفق ما يبينه الجدول  154من الوقـوف على  2017وقد مكنت الجوالت التي تم القيام بها خالل سنة   .واملحلية

 والبيانات أسفله:
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 :توزيع املخالفات حسب النوع واألقاليم 14جدول رقم 

 اإلقليم بناء بدون ترخيص تغيير بدون ترخيص تقسيم بدون ترخيص المجموع

 تازة 117 12 1 130

 كرسيف 7 3 0 10

 تاونات 10 4 0 14

 المجموع 134 19 1 154
 

 
 توزيع المخالفات حسب النوع توزيع المخالفات حسب األقاليم

  
 

  

 134ويبرز من خالل املعطيات الوارد أعاله هيمنة البناء بدون ترخيص على مجموع املخالفات املسجلة بما مجموعه 

 مخالفة. 19مخالفة، يليه التغييرات التي يقوم بها أصحاب املشاريع بدون ترخيص بحوالي 

 دراسة الشكايات والرد عليها -4

في ميدان دعم مختلف صيغ التواصل مع املواطنين والفاعلين وغيرهم من الفرقاء املتدخلين في ميدان التعمير، عملت 

املؤسسة على دراسة كافة الشكايات الكتابية والتظلمات الشفهية والجواب عليها بما يلزم من شفافية ووضوح وفق ما تنص 

شكاية موزعة حسب مصادرها  190هكذا، فقد وصل عدد الشكايات الكتابية  عليه الضوابط والقوانين الجاري بها العمل. و 

 ومواضيعها وفق ما يوضح الجدول املوالي:

 : توزيع الشكايات حسب مصدرها وموضوعها 15جدول رقم 

130;( 84%)

10; (7%)

14;( 9%)

تازة كرسيف تاونات

1; (1%)
19; (12%)

134; 
(87%)

تقسيم بدو  ترخيص تغيير بدو  ترخيص بناء بدو  ترخيص

 املجموع
 طبيعة الشكاية

 نوع الشكاية
 وثائق التعمير  التدبير الحضري  آخر

 الجمعيات والتعاونيات 2 2 1 5

 املقاولون واملهنيون  16 - 1 17

 العموم 88 86 13 187

 املجموع 106 88 15 209
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 تسليم مذكرات املعلومات التعميرية -5

. كما استقبلت املؤسسة خالل السنة بطاقة معلومات تهم أقاليم تازة وتاونات وجرسيف 640تم تسليم  2017خالل سنة 

زائر، وقد تركزت الزيارات في  مجملها حول رغبة املرتفقين في معرفة التخصيصات املفردة  1200املنصرمة ما يزيد عن 

 لعقاراتهم بموجب وثائق التعمير.

، وضعت الوكالة الحضرية لتازة رهن إشارة العموم كل وثائق التعمير املصادق تسهيل الوصول للمعلومة التعميريةوفي سياق 

تم نشرها بصيغة  وثيقة 06وثيقة تعمير منها  84 . ويتعلق األمر بwww.autaza.maعليها في صيغة رقمية ببوابتها اإللكترونية 

 تفاعلية تمكن الزائر للموقع من اإلطالع الدقيق على محتوى الوثيقة.

 

IV- تأطير الجماعات الترابية 

 
تسعى املؤسسة باستمرار إلى تمكين املصالح التقنية الجماعية من التأطير التقني والقانوني الالزم ملساعدتها على أداء مهامها، 

على حضور كافة دورات املجالس الجماعية وكل االجتماعات التشاورية التي تمت دعوتها إليها،  املؤسسة كما تحرص

في أشغال اللجنة التقنية واملحلية التي ترتبط بميدان اختصاصاتها. ويأتي بيان حصيلة عمل املؤسسة في هذا  واملشاركة

 املجال على النحو االتي:

 لجان اختيار األوعية العقارية : -1

تشارك املؤسسة في أشغال جميع لجان اختيار األوعية العقارية املراد اقتناؤها من قبل االدارات العمومية والجماعات 

الترابية إلنجاز املرافق العمومية أو مناطق األنشطة أو تجهيزات أخرى إضافة إلى مشاريع التنمية  البشرية، وتأتي حصيلة 

 ذلك وفق ما يلي :
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 يلة لجان اختيار األوعية العقارية حسب األقاليم: حص 16جدول رقم 

 املجموع جرسيف تاونات تازة  اإلقليم

 111 23 23 65 العدد

 اللجن اإلدارية للتقويم : -2

 : حصيلة لجان الخبرة والتقويم حسب األقاليم  17جدول رقم 

 املجموع جرسيف تاونات تازة اإلقليم

 56 14 10 32 العدد

 الشراكة -3

تقوم املؤسسة، كلما كانت الفرصة مواتية لها، بتحسيس فرقائها بأهمية الشراكة كآلية القتسام تحمل أعباء 

، إلى جانب وجود 2017للشراكة برسم سنة  اتفاقية  14مختلف الدراسات املجالية، وقد تمثلت الحصيلة في املصادقة على 

 املجالس الجماعية املعنية. ويأتي بيان الحصيلة املنجزة وفق ما يلي: التداول من لدن اتفاقيات قيد املصادقة أو ا مشاريع 05

 :االتفاقيات املبرمة 18جدول رقم 

 اإلقليم املتعاقد معها الجماعة موضوع االتفاقية

 تاونات الولجة دراسة التقويم التعميري لتجزئة العلمي العروص ي غير املنتظمة والناقضة  التجهيز .

 تازة مطماطة اجريف.إعادة هيكلة دوار 

 تازة أكنول  اتفاقية الشراكة املتعلقة بتغيير تصميم تهيئة أكنول 

 تازة واد أمليل اتفاقية الشراكة املتعلقة بتغيير تصميم تهيئة واد أمليل

 تازة اوالد اشريف اتفاقية الشراكة املتعلقة بإنجاز تصميم تهيئة مركز اوالد اشريف

 تازة كلدمان اتفاقية الشراكة املتعلقة بإنجاز تصميم تهيئة مركز كلدمان

 تاونات أورتزاغ اتفاقية الشراكة املتعلقة بإنجاز تصميم تهيئة مركز أورتزاغ 

 تاونات عين مديونة اتفاقية الشراكة املتعلقة بإنجاز تصميم تهيئة مركز عين مديونة 

 تاونات البيبان اتفاقية الشراكة املتعلقة بإنجاز تصميم تهيئة وأنقاذ موقع عين باردة

 تازة باب مرزوقة .لحي باب مرزوقة اتفاقية الشراكة املتعلقة بإنجاز دراسة التقويم التعميري 

 تازة تاهلة اتفاقية إلنجاز دراسة التأهيل الحضري ملديتة تاهلة

لتموبل وتنفيذ برنامج املساعدة املعمارية والتقنية بالعالم اتفاقية الشراكة خاصة 

 القروي بجماعة غياثة الغربية. 
 تازة غياثة الغربية

 تازة برارحة اتفاقية الشراكة متعلقة بإنجاز مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية الروف

 جرسيف تادرت اتفاقية الشراكة املتعلقة بإنجاز تصميم تهيئة مركز تادرت 

 تاونات الرتبة تعديل تصميم تهيئة مركز تامسنيت
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 : مشاريع االتفاقيات قيد املصادقة 19جدول رقم 

 اإلقليم الجهة املتعاقد معها موضوع االتفاقية

 تازة تازة بمدينة تازة والخدمات واألنشطة دراسة التصميم املديري للتجارة

 تازة باب مرزوقة إنجاز مشروع تصميم تهيئة مركز باب مرزوقة

 تاونات تاونات دراسة املخطط املديري للسير والجوالن ملدينة تاونات

 تاونات تاونات دراسة املخطط األخضر  ملدينة تاونات

اتفاقية الشراكة املتعلقة بإنجاز دراسة التقويم التعميري لحي الشهداء غير 

 املنتظم والناقص التجهيز بتراب جماعة أجدير
 تازة أجدير

 

V- والتحسيس التواصل 

 مع الجالية املغربية املقيمة بالخارجالتواصل -1

، عملت لجالية املغربية املقيمة بالخارجاملتعلقة باإلجراءات الواجب اتخاذها لحسن استقبال ا للتعليمات الوزارية تبعا 

 الوكالة الحضرية لتازة على اتخاذ مجموعة من اإلجراءات العملية نوردها كما يلي:

 إحداث شباك وحيد خاص باستقبال الجالية: -أ

في هذا الصدد أحدثت الوكالة الحضرية وبشكل استثنائي شبابيك وحيدة بمقرها اإلداري وبملحقتيها بكل من إقليم تاونات 

 .وجرسيف. وقد مكنت الشبابيك املذكورة من دراسات مجموعة من امللفات والبث فيها

 :2017غشت  15إلى  10أيام األبواب املفتوحة من  تنظيم -ب

فعاليات هذه  نظمت الوكالة الحضرية أيام األبواب املفتوحة لفائدة أفراد الجالية املغربية املقيمة بالخارج، وقد تضمنت

 األنشطة التالية: األيام

 مجموعة من الشكايات.لية من دراسة ، وقد تمكنت هذه الخاصة باملغاربة املقيمين بالخارج إحداث خلية لالستقبال خ -

          شاركت الوكالة الحضرية باالحتفال باليوم الوطني للمغاربة املقيمين بالخارج املنظم من طرف عماالت األقاليم الثالث - 

 ) تازة وتاونات وجرسيف( تم خاللها اإلجابة على تساؤالت املهاجرين بخصوص القضايا املرتبطة باختصاصات

 .املؤسسة

تم تنظيم معرض من طرف الوكالة الحضرية تضمن لوحات وخرائط توضيحية ومعطيات رقمية تهم  ،على هامش ذلك -

 التعريف بأنشطتها والتواصل مع أفراد الجالية بخصوص املقتضيات القانونية والتقنية التي تشتغل بها.
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رية لتازة تعنى بتقديم مختلف املعلومات التي تهم مساطير فتح بوابة خاصة من داخل املوقع اإللكتروني للوكالة الحض  -

فإن الوكالة  ،وفي هذا الصدد الترخيص بالبناء والتجزئ وتقسيم العقارات وكذا املساطير املعتمدة في إطار نظام البناء العام.

 .الحضرية عينت مخاطبين رسميين ألفراد جاليتنا بمقرها اإلداري وبملحقتيها بتاونات وجرسيف

 

 إصدار نشرة إخبارية دورية -2

تدعيما لسياستها التواصلية مع محيطها املنهي واملؤسساتي واالجتماعي، شرعت الوكالة الحضرية لتازة في إصدار نشرة 

إخبارية دورية تقدم من خاللها حصيلة عملها برسم كل ثالثة أشهر في مجالي التخطيط والتدبير الحضريين، وهي نشرة تضع 

 التعميرية التي يوجد عليها مجال تدخل املؤسسة.فرقاءها وعموم املواطنين في صورة الظرفية 

وقد لقيت هذه املبادرة التواصلية استحسانا من طرف العديد من الفرقاء والقطاعات الوزارية، ملا تمثله من تقدم نوعي في 

 أداء املؤسسات العمومية وتدعيم ملسار الشفافية ويسر الوصول إلى املعلومة.
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VI– الحكامة الجيدة 

 االنتقال إلى املعيار الجديد للجودة -1

إلى باستمرار، لتازة، الحضرية الوكالة تسعى   وأصحاب الزبناء رضا داخل دواليبها واضعة الجودة إدارة ممارسة ترسيخ 

 ن الحفاظاهتماماتها. و هو ما يمكن الوكالة،عبر القيام بعمل املراجعة والتقييم الذاتي للعمليات، م قلب في املصلحة

 على ثبات وتطوير مستوى جودة املنتج و الخدمة وتحسينهما باستمرار. 

للمعيار الدولي إيزو  2015لى اإلصدار الجديد لسنة إنتقال من اال  2017وقد تمكنت الوكالة الحضرية لتازة خالل سنة 

واملعرفة  املهارات اكتساب من لتمكينها البشرية مواردها لصالح حزمة من التكوينات ونفذت املؤسسة وضعتبعد أن ،9001

 االنتقال. هذا إنجاح على وجعلها قادرة حول املتطلبات الجديدة الالزمة

 

 : الدراسة الرقمية لطلبات الترخيص في مجال التعمير -2

 2017الوكالة الحضرية تفوز بجائزة امتياز لإلدارة اإللكترونية برسم  -أ

بجائزة ، تم تتويج  الوكالة الحضرية لتازة "2017دارة اإللكترونية "امتياز لإل في اطار الدورة الحادية عشرة للجائزة الوطنية 

و تمكن هذه   2017دجنبر  26وذلك  يوم  ،عن الخدمة املتعلقة بدراسة امللفات عبر الوسائط اإللكترونيةامتياز للتميز 
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لكتروني مشترك، يتم استعماله من طرف الخدمة من التدبير الالمادي ملسطرة منح التراخيص في مجال التعمير عبر نظام إ

 بمدينة تازةلجان دراسة امللفات، واملهندسين املعماريين واملواطنين 

وقد تسلم هذه الجائزة السيد مدير الوكالة الحضرية لتازة في إطار حفل وطني نظم تحت إشراف السيد وزير إصالح اإلدارة 

 ومة.والوظيفة العمومية بحضور السيد  السيد رئيس الحك
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
الوكالة الحضرية لتازة تحرز على الرتبة الثالثة ضمن الجائزة الدولية للممارسات اإلدارية الجيدة المنظمة من طرف الوكالة  -ب

 (:KOICAالكورية للتعاون الدولي )
فـي  Koicaأحرزت الوكالة الحضرية لتازة على الرتبة الثالثة ضمن الجائزة الدولية التي تنظمها الوكالة الكورية للتعاون الـدولي 

مرشحا من مختلف دول العالم. وقد شاركت املؤسسة في هذه الجائزة بمنظومة  80مجال املمارسة اإلدارية الجيدة من أصل 

الــذي تعمــل بــه  E-instructionســة ملفــات طلبــات التــرخيص للبنــاء والتجــزئ وتقســيم العقــارات" "التــدبير الالمــادي ملســاطير درا

الوكالـــة الحضـــرية بمدينــــة تـــازة بمعيـــة شــــركائها األساســـيين )عمالـــة تــــازة، جماعـــة تـــازة، الهيئــــة الجهويـــة للمهندســـين املعمــــاريين 

 للمنطقة الوسطى الشمالية، ...(.

يز مبادئ الحكامة الجيدة، وتجويد اإلدارة العمومية من خالل إرساء الخدمات االلكترونية ويندرج هذا اإلنجاز في سياق تعز 

كمدخل لتسهيل اإلجراءات واملساطر اإلدارية من حيث الزمن والجودة الخدماتية، وتكريس الشفافية في الولوج إلى 

السياسة العمومية في مجال تحسين مناخ الخدمات، وبالتالي كسب رهان الفعالية االقتصادية كإحدى أهم غايات ومقاصد 

 األعمال وتيسير قضاء مآرب املرتفقين، وذلك بتناغم تام مع انتظاراتهم وحاجياتهم.
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 الوكالة الحضرية تتقاسم تجربتها في المجال الرقمي مع مدن أخرى -ج

 
بالنظر للنتائج الطيبة واإلشعاع الذي حققته هذه التجربة املتميزة على املستوى الوطني فقد تلقت املؤسسة العديد من 

الطلبات لتقديم هذه التجربة. فقد شاركت الوكالة الحضرية في لقاء لتبادل الخبرة بمدينة وجدة بحضور ممثلي املنظومة 

ضرية لوجدة . وقد قدمت املؤسسة خالل هذا اللقاء تجربتها في ميدان الدراسة املحلية للتعمير بمجال تدخل الوكالة الح

 القبلية اإللكترونية مللفات البناء والتجزيء.

 التكوين املستمر -3

 الداخلي:التكوين املستمر  3-1

 وشمل مجموعة من املجاالت منها:فيذ برنامج سنوي للتكوين املستمر،عملت الوكالة الحضرية على تن

 ؛النقل والجوالن - ؛مراقبة وزجر املخالفات في ميدان البناء  -

 ؛Arcgisو  Autocadمستجدات برامج  - ؛القوانين التنظيمية للجماعات الترابية -

 SWOTمنظومة  - التعمير العملياتي -

 الالمادي ملقتنيات املؤسسات العمومية املدن الذكية -

 الداخلي للمؤسسات العمومية االفتحاص - .التسويق الترابي -

 مرافقة اإلنفاق العمومي. - النظام الضريبي للمؤسسات العمومية -

 - تدبير املعارف -
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 املتدربين:استقبال  - 3-2

الوكالة الحضرية بتأطير الطلبة الباحثين الوافدين على مصالحها. وفي هذا  األكاديمي، تقومفي إطار انفتاحها على محيطها 

 الصدد، تم استقبال العديد من الباحثين والطلبة املتدربين في تخصصات مختلفة يمكن إجمالها فيما يلي:

 :حصيلة استقبال الباحثين والطلبة املتدربين 20جدول رقم 

 العدد التخصصات

 15 املعلوميات

 12 الهندسة املعمارية

 11 الكتابة

 05 الجغرافية 

 05 القانون 

 10 املحاسبة واملالية

 58 املجموع
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VII–  عشر الخامس تقييم تنفيذ توصيات املجلس اإلداري 

 الرابع عشر : تنفيذ توصيات املجلس اإلداري  21جدول رقم 

 التوصية تنفيذها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لنظام الصفقات  تعديليالامللحق 

العمومية الخاص بالوكاالت 

الحضرية يهم جانبا من هذه 

 التوصيات قيد التوقيع والتأشير.

من نظام الصفقات العمومية الخاص بالوكالة الحضرية لتازة  137املصادقة على تعديل املادة 

االقتضاء واملتعلقة بصفقات الدراسات، وذلك بمنح إمكانية التنصيص في نظام االستشارة، عند 

على نقطة تقنية دنيا للقبول، بحيث يعين فائزا بالصفقة كل متنافس حصل على هذه النقطة 

 التقنية الدنيا للقبول تقدم بعرض بأقل ثمن.  

من نظام الصفقات العمومية الخاص بالوكالة الحضرية لتازة،  1املصادقة على تعديل امللحق رقم 

تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العام، وذلك املتعلق بالئحة األعمال املمكن أن 

 إضافة الخدمات اآلتية:

 إيواء النظم املعلوماتية والتدبير املعلوماتي لها؛ -

صيانة البرامج والبرمجيات املعلوماتية؛  -    

 املساعدة املحاسباتية -

بالوكالة الحضرية لتازة،  من نظام الصفقات العمومية الخاص 3املصادقة على تعديل امللحق رقم 

املتعلق بالئحة األعمال املمكن أن تكون موضوع الصفقات القابلة للتجديد، وذلك بإضافة الخدمة 

 اآلتية:

  

 prestation) الخدمات الخارجية املؤقت بالنسبة للمدة التي يحتمل أن تمتد إلى ثالث سنوات) -

d’intérim 

 

من نظام الصفقات العمومية الخاص بالوكالة الحضرية لتازة،  4املصادقة على تعديل امللحق رقم 

 املتعلق بالئحة األعمال املمكن أن تكون محل سندات الطلب، وذلك بإضافة الخدمات اآلتية:

 الفندقة واإليواء واالستقبال واملأكل؛-

 كراء القاعات والفضاءات وأجنحة املعارض والخدمات املتعلقة بها.-

دق أعضاء املجلس على التوصيات األربع تناول الكلمة  السيد ممثل وزارة بعد ذلك وبعد أن صا

االقتصاد واملالية، حيث أشار إلى أن هذه التوصيات األربعة تحتاج إلى مصادقة املصالح املعنية 

 .بوزارة املالية

 

تم اعتماد هذه الشروط في إسناد 

مناصب املسؤولية خالل سنة 

2017. 

تحديد شروط التعيين في مناصب التعيين فس مناصب املسؤولية داخل الوكالة الحضرية 

 لتازة.
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VIII- .حضور دائم في االنشطة ذات الصلة باختصاصات الوكالة الحضرية 

 12-66لقاءات تواصلية حول القانون  -1
في مجال التعمير، عقدت الوكالة الحضرية مجموعة من اللقاءات  تاملتعلق بمراقبة وزجر املخالفا 12-66القانون  بعد نشر 

مارس  02التواصلية مع مختلف الفرقاء املعنيين بهذا املوضوع. وهكذا فقد تم تنظيم اجتماعات بكل من جرسيف بتاريخ 

 .2017أبريل  05وتاونات بتاريخ  2017مارس  14و تازة بتاريخ  2017

 ر والصناعة التقليدية.تفعيل الشراكة بين قطاعي التعمي -2

من  2017مارس  29لقاء دراسيا  بمقر غرفة الصناعة التقليدية بوجدة بتاريخ  حضر السيد مدير الوكالة الحضرية لتازة 

في تفعيل اتفاقياة الشراكة املوقعة بين وزير التعمير وإعداد التراب الوطني ووزير الصناعة التقليدية واإلقتصاد  جل النظر أ

 ة املهندسين املعماريين بخصوص إدماج منتوجات الصناعة التقليدية في البناء.أوالتضامني وهي االجتماعي

 
 

 المشاركة في أيام الهندسة المعمارية بفاس.  -3

من طرف املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بفاس من  شاركت الوكالة الحضرية لتازة في أشغال األيام الدراسية  املنظمة

. وقد شاركت املؤسسة في مناهج اإلنقاذ ونماذج التثمين: مقاربات ومبادرات نموذجيةتحت شعار:  2017ماي  27إلى  17

 ملغرب.فعاليات هذه األيام بمداخلة ألقاها السيد عبد الواحد مهداوي حول موضوع اإلطار التشريعي لحماية التراث با
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 حول دراسة تفعيل خالصات ملتقى إفران اءلق  -4

 

عداد إبحضور طاقم تسيير وزارة  2017يوليوز  01يونيو إلى  30تبعا لتوصيات ملتقى إفران املنظم خالل الفترة املمتدة من 

تواصلي خصص لدراسة التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة تحت اإلشراف الفعلي للسيد الوزير، انعقد لقاء 

 بحضور السيد مدير الوكالة الحضرية لتازة. 2017يوليوز  5خالصات وتوصيات امللتقى املذكور بجامعة األخوين يوم 

وقد خصص هذا اللقاء لدراسة محاور تهم تدبير عمل الوزارة في مجال إعداد التراب الوطني والتنمية الحضرية وسياسة 

 ضافة إلى موضوع الحكامة والتكوين.املدينة و السكن غير الالئق إ

 لقاء تحسيسي حول اعتماد المقاربة البيئية في التعمير -5

باملعهد الوطني للتهيئة  2017يوليوز  5و 4يومي  " مجال" تم تنظيم هذا اللقاء من طرف فدرالية الوكاالت الحضرية باملغرب

ية في وثائق التعمير وكذا في مشاريع التهيئة الحضرية.والتعمير، وقد تدارس املشاركون منهجية اعتماد املقاربة البيئ

 

 لقاء تكويني حول التنمية الجهوية والحضرية المستدامة -6 

تفعيال  2017يوليوز  07إلى  03حضرت الوكالة الحضرية لتازة للقاء التكويني الذي عقد بالرباط في الفترة املمتدة من 

راب الوطني والتعمير  واإلسكان وسياسة املدينة مع املعهد الكوري للتكنولوجيا تاإلطار التي وقعتها وزارة إعداد ال لإلتفاقية

 والبناء والوكالة الكورية للتعاون الدولي.

 وقد كان هذا اللقاء مناسبة ملناقشة وتبادل الخبرة حول موضوع التنمية املستدامة من خالل تجارب اململكة املغربية

 والجمهورية الكورية الجنوبية.
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 حضور حفل توقيع عقود البرامج بجهتي الشرق وفاس مكناس -7
لتي قام االجولة تفعيل سياسة التعاقد كآلية ناجعة لتنفيد برامج الوزارة على املستوى الجهوي، والتي كانت موضوع  في إطار 

الخاصة بجتهي برامج ال، تم توقيع عقود واإلسكان وسياسة املدينة ملختلف الجهات بها السيد وزير إعداد التراب الوطني 

. وقد حضر حفل التوقيع  مختلف مكونات الوزارة على املستوى الجهوي  2017شتنبر  27الشرق وفاس مكناس وذلك يوم 

 إضافة إلى السيد والي جهة فاس مكناس.

 
 

 لقاء تواصلي حول وثائق التعمير والوكاالت الحضرية : الحصيلة واآلفاق-8

للتباحث مع لجنة  بمقر البرملان اوزير إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة، لقاء تواصليالسيد عقد 

لوكاالت الحضرية: الحصيلة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة املدينة حول موضوع "وثائق التعمير وا

 واآلفاق" و ذلك بحضور مجموعة من البرملانيين و جميع املدراء املركزيين و كدا مدراء الوكاالت الحضرية .
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 تنظيم يوم دراسي حول تدبير المخاطر : -9

 و  .تدبير املخاطر باملغرب ف و تفسير يوما دراسيا حول تعري 2017أبريل  03نظمت وزارة الداخلية بمدينة الرباط يوم 

في مجال تدبير  سةؤساملقد كانت هذه املناسبة فرصة قدم من خاللها مدير الوكالة الحضرية لتازة عرضا حول تجربة 

 املخاطر في عالقتها بالتخطيط العمراني .

، التي سهرت على إنجازها  و يتعلق األمر في هذا الصدد ، بتقديم الدراسة الجيوتقنية و القابلية للتعمير بمدينة تاونات

 . .الوكالة الحضرية و تم اعتماد مخرجاتها في إعداد تصميم تهيئة املدينة

 

 

 االحتفال بالمرأة العاملة بالوكالة الحضرية لتازة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة : -10

األعمال االجتماعية "التكافل" بتنظيم احتفاء باليوم العالمي للمرأة، قامت الوكالة الحضرية لتازة بتعاون مع جمعية 

 .2017مارس  08حفل على شرف السيدات املشتغالت بهذه املؤسسة وذلك يوم 
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لهذا الحفل، الذي نظم  السيد إدريس مرون الوطني الفعلي لوزير التعمير وإعداد التراب بالحضور تميزت هذه السنة 

وبهذه املناسبة أشاد السيد الوزير باملرأة العاملة  .لتازةللمجلس اإلداري للوكالة الحضرية  15على هامش الدورة 

قام السيد الوزير بتوزيع هدايا رمزية مقدمة من طرف جمعية "التكافل" كما ، باملؤسسة وبكفاءتها وانجازاتها املتميزة

 لألعمال االجتماعية على املوظفات والعامالت باملؤسسة.
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 التقرير املالي
 تــــــــقـــــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

تعتبر امليزانية أداة الحكامة املالية الخاصة بتتبع تفعيل برنامج العمل السنوي للمؤسسة، وبالتالي ضمان تحقيق األهداف     

املتوخاة. وفي هذا الصدد، تحرص الوكالة الحضرية لتازة، خالل مرحلة إعداد ميزانياتها وتنفيذها،على اعتماد مقاربة شمولية 

 نفقات واالستغالل األمثل ملواردها، وذلك في تناغم تام مع توجهات البرنامج الحكومي.وتشاركية قوامها ترشيد ال

، وفي شقه 2017ويهدف هذا التقرير املالي، في شقه األول، إلى توصيف حصيلة تنفيذ ميزانية املؤسسة عن السنة املالية     

 .2018الثاني، تقديم مشروع ميزانية سنة 

I- 2017ة حصيلة تنفيذ ميزانية سن  
بأهمية املؤشر العام لتنفيذ كل من ميزانية التسيير واالستثمار والذي حقق  2017تميزت حصيلة ميزانية السنة املالية لسنة    

بمعدل  974.35 582 25 درهم، بلغت ميزانية التسيير   555.51 475 39. فمن ميزانية مقدرة في مبلغ 77%نسبة إنجاز ناهزت 

 .  %41بنسبة إنجاز  396.02 171 9ينما بلغت ميزانية اإلستثمار  ، ب %89.01إنجاز بلغ 

 :2017املوارد املحصلة برسم السنة املالية  -1
من أصل ميزانية تقديرية حددت في  درهم 587.78 866 33مبلغ  2017بلغت قيمة املوارد املحصلة برسم السنة املالية 

. هذا، وتتوزع مكونات هذه الحصيلة حسب  % 86اإلنجاز  قد وصلت إلىدرهم، وبذلك تكون نسبة   555.51 475 39مبلغ

 البيانات التالية: 

 2017:   البيان التفصيلي للموارد املرتقبة واملحصلة برسم السنة املالية  22جدول رقم 

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

 100 826.16 561 6 826.16 561 6 2016دجنبر  31غاية املوفور بالخزينة إلى  1

 100 000,00 000 20 000,00 000 20 2017إعانة التسيير برسم  2

 60 000,00 000 3 000,00 000 5 2017املساهمة في برنامج اإلستثمار برسم  3

 0 0 000,00 000 1 2017برنامج اإلستثمار التكميلي برسم  4

 74 761.62 149 3  000,00 290 4 مداخيل ذاتية 5

 44 000.00 155 1 729.35 623 2 مداخيل واجب تحصيلها 6

 % 86 درهم 587.78 866 33 درهم  555.51 475 39 املجموع
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 :2016دجنبر  31املوفور بالخزينة إلى غاية  1-1 

بمبلغ  درهم، موزعة بين الحساب الجاري بالخزينة العامة826.16 561 6 ما مجموعه  2016دجنبر  31بلغ املوفور بالخزينة إلى غاية 

  درهم بالحساب الخاص بعملية املساعدة التقنية واملعمارية في العالم القروي.  146,05 298درهم، ومبلغ 680,11 263 6

 :  2017إعانة التسيير برسم سنة  1-2

مليون درهم كما هو مقرر ببنود ميزانية   20التسيير لفائدة الوكالة الحضرية لتازة واملحددة في مبلغ  تم تحويل الحصة الكاملة العانة

 .2017سنة 

 :  2017املساهمة في برنامج اإلستثمار الخاص بالوكالة الحضرية لتازة برسم سنة  1-3

رهم املقررة للمساهمة في برنامج االستثمار في مليون د 5مليون درهم لحساب الوكالة الحضرية لتازة من أصل  3تم تحويل مبلغ 

. بينما لم تتوصل املؤسسة بالحصة التكميلية املتعلقة باملساهمة في البرنامج االستثماري والتي كانت محددة في  مبلغ      2017ميزانية 

 درهم بموجب امليزانية.  1

 : مداخيل ذاتية 1-4

درهم، وتتوزع مبالغ املداخيل الذاتية     761.62 149 3مبلغ 2017السنة املالية بلغت قيمة املداخيل الذاتية املحصلة برسم 

 املحصلة كما يلي :

 موارد الخدمات املؤدى عنها املقدمة من طرف الوكالة الحضرية: -أ

وذلك في حدود التوقعات التي تم تقديرها. إال  ، 622,83 183 2 مبلغ 2017الخدمات املؤدى عنها برسم السنة املالية  بلغت مداخيل

 درهم. 720,69 804 3، والتي ناهزت 2016أنها أقل من قيمة املداخيل املسجلة خالل سنة 

 موارد تسليم بطاقات املعلومات واستنساخ التصاميم والصور الفتوغرامترية: -ب 

، وبذلك تكون قد  2017درهم برسم السنة املالية  280 87  صاميم بلغت املداخيل املتعلقة بتسليم بطاقات املعلومات واستنساخ الت

والتي بلغت  2016درهم، وكذلك، وبقليل، قيمة املداخيل املسجلة خالل سنة   30.000فاقت التوقعات التي تم تقديرها في حدود

 درهم.   818.00 96

 : 2017املحصلة من عقود الشراكة املبرمة مع مختلف الفرقاء برسم سنة  العائدات -ج

درهم من أصل  500.00 545مبلغ   2017بلغت قيمة العائدات املحصلة من عقور الشراكة املبرمة مع مختلف الفرقاء برسم سنة 

. ومن هنا، وجب التأكيد على استمرارية  % 50درهم، وبذلك تكون نسبة التحصيل ال تتجاوز  000.00 100 1  توقعات تم تقديرها في

الصعوبات التي تواجه املؤسسة في تحصيل املبالغ التي توجد في ذمة بعض الجماعات الترابية، بالرغم من املجهودات التي ما فتئت 

 مصالح هذه الوكالة تبذلها، وبشكل متواصل، من أجل تسوية هذه الوضعية. 
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 موارد أخرى: -د

 في العناصر التالية: 2017األخرى التي تم تحصيلها بموجب السنة املالية تنحصر املوارد     

الفوائد الناتجة عن عملية إيداع املبالغ التي تعود إلى ملكية املؤسسة في حسابيها املفتوحين لدى الخزينة اإلقليمية بتازة، والتي -

 درهم.767.20 140ناهزت 

  057.31 277لتازة من قبل مكتب التكوين املنهي وإنعاش الشغل والتي بلغت ما قيمتهاملبالغ املسترجعة لفائدة الوكالة الحضرية -

 .درهم

 الواجب تحصيلها بموجب تنفيذ عقود الشراكة: املداخيل -1-5

درهم من أصل  000.00 155 1بلغت املبالغ املحصلة، واملترتبة عن تنفيذ مختلف عقود الشراكة املبرمة مع الفرقاء، ما قيمته 

هذا، وتجدر اإلشارة إلى أن قيمة الواجب تحصيله تبقى، نسبيا،  . 44%درهم،أي بنسبة تحصيل في حدود 729.35 623 2  مبلغ  

 درهم. 229.35 286 3، والتي كانت في حدود 2016أقل من تلك املسجلة خالل سنة 

 : 2017املصاريف برسم السنة املالية  -2
درهم، ناهزت   370.37 754 34بأهمية املؤشر العام لإلنجاز. فمن أصل اعتماد مفتوح بلغ  2017تميز تنفيذ ميزانية السنة املالية 

 . وتتوزع هذه الحصيلة، في شقيها املرتبطين بمصاريف التسيير والتجهيز، وفق ما يلي:76.28%نسبة اإلنجاز حوالي 

 :2017الية. مصاريف التسيير برسم السنة امل 2-1

درهم من أصل اعتمادات مرصودة حددت في  337.87 770 22مبلغ  2017بلغ حجم نفقات التسيير برسم السنة املالية 

 . وتتوزع هذه النفقات حسب فقرات امليزانية كما يلي:% 89درهم، وذلك بنسبة إنجاز ناهزت  974.35 582 25

 2017برسم السنة املالي:   خالصة تنفيذ ميزانية التسيير 23جدول رقم 

 د-اإلعتمادات امللتزم بها د-اإلعتمادات املراجعة د-اإلعتمادات املفتوحة الفقرة ر.ت
 نسبة اإلنجاز

% 

 83.15 670.17 655 500.00 788 500.00 788 مشتريات مستهلكة من مواد ولوازم 1

 88.77 300.56 929 1 400.00 173 2 400.00 173 2 تكاليف خارجية أخرى  2

 59.84 855.64 523 2 000.00 218 4 000.00 218 4 ضرائب ورسوم 3

 96.18 511.50 661 17 074.35 363 18 074.35 363 18 تكاليف املوظفين 4

 0.00 0.00 000.00 40 000.00 40 غرامات 5

 % 89 337.87 770 22 974.35 582 25 974.35 582 25 املجموع
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 ولوازم:مشتريات مستهلكة من مواد  2-1-1

درهم  500.00 788وتحديده في امليزانية في مبلغ  درهم، من أصل اعتماد تم تقديره670.17 655 بلغ حجم االلتزامات مامجموعه 

 من أصل املبلغ املحدد. % 83.15وذلك بنسبة إنجاز بلغت 

 تكاليف خارجية أخرى: 2-1-2

و تحديده في  درهم، من أصل اعتماد تم تقديره300.56 929 1بلغ حجم االلتزامات بخصوص تكاليف خارجية أخرى ما قيمته 

 من أصل املبلغ املحدد. % 88.77درهم، أي بنسبة إنجاز تجاوزت  400.00 173 2مبلغ  

 ضرائب ورسوم: 2-1-3

و تحديده في  درهم، من أصل اعتماد تم تقديره 855.64 523 2 بلغ حجم االلتزامات بخصوص الضرائب والرسوم في حدود مبلغ

 من أصل املبلغ املحدد.  % 59.84درهم، أي بنسبة إنجاز بلغت  000.00 218 4مبلغ  

 تكاليف املوظفين: 2-1-4

 074.35 363 18درهم لتغطية تكاليف موظفي املؤسسة من أصل اعتماد مفتوح حدد في مبلغ 511.50 661 17تم اإللتزام بمبلغ 

. وبذلك تكون نسبة اإلنجاز  2017درهم، وذلك في حدود عدد املناصب املالية املحددة بموجب قانون اإلطار برسم السنة املالية 

 . % 96.18قد بلغت 

 2017:   قانون االطار برسم السنة املالية  24جدول رقم 

 
عدد املناصب  الدرجة

 31/12/2016خالل

 عدد املناصب الفعلية

31  /12/2016 

عدد املناصب 

1/1/2017 

احداث مناصب 

 جديدة

تحويل مناصب بفعل 

 الترقية

مجموع املناصب الفعلية  

31/12/2017 

 1   1 1 1 مدير 

 14 2+  12 12 12 خارج الدرجة

 23 2- 3 22 22 25 إطار عالي

 14   14 14 14 إطار

 13 1+  12 12 12 عون تأهيل عالي

 9 1-  10 10 10 عون تأهيل

 74   71 71 74 املجموع
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 :2017مصاريف التجهيز برسم السنة املالية  2-2

بمبلغ  درهم، موزعة تباعا بين اعتمادات األداء 396.02 171 9مبلغ االعتمادات املخصصة لنفقات التجهيز  بلغ حجم

 853.27 740 3 حدود املبالغ امللتزم بها الى بلغ حجمدرهم، وقد   000.00 300 2واعتمادات اإللتزام بمبلغ  درهم 396.02 871 6

حسب فقرات امليزانية وفق ما يوضحه الجدول وتتوزع مصاريف التجهيز  مقارنة مع اعتمادات األداء. %55أي بنسبة  ،درهم

 أسفله. 

 2017:   خالصة تنفيذ ميزانية التجهيز  برسم السنة املالية  25جدول رقم 

 اإلعتمادات امللتزم بها د-جموع امل د- اعتمادات اإللتزام د- اعتمادات األداء الفقرة
نسبة اإلنجاز/اعتمادات 

 األداء

 % 53 840.00 373 2 000.00 779 6 000.00 300 2 000.00 479 4 املعنويةاألصول الثابتة

 % 74  013.27 367 1 000.00 850  1 00 000.00 850 1 األصول الثابتة املادية

 - 00 396,02 542 00 396,02 542 مبرمجةاعتمادات غير 

 %  55 853.27 740 3 396.02 171 9 000.00 300 2 396.02 871 6 املجموع

 األصول الثابتة املعنوية:  2-2-1

درهم من  840.00 373 2 مجموعهما تة املعنوية بفي مجال االصول الثا 2017نفقات املؤسسة برسم السنة املالية  حجم بلغ

 ،درهم 000.00 479 4 بقيمةاعتمادات األداء درهم. ويتوزع هذا املبلغ ما بين  000.00 779 6مبلغ  اعتماد أصلي إجمالي قدر في

. وتتوزع هذه مقارنة مع اعتمادات األداء % 53. وبذلك بلغت نسبة اإلنجاز درهم000.00 300 2 بقيمةواعتمادات اإللتزام 

  الجدول أسفله:النفقات وفق ما يوضحة 

 2017:   توزيع نفقات األصول الثابتة املعنوية برسم السنة املالية  26جدول رقم 

 د-القيمة العملية ر.ت

 345.000.00  إعداد دراسة تصميم تهيئة وإنقاذ موقع عين باردة جماعة البيبان اقليم تاونات 1

 330.000.00 إعداد دراسة التصميم االخضر ملدينة تاونات 2

 375.600.00 إعداد دراسة تصميم تهيئة واد امليل باقليم تازة 3

 360.000.00 إعداد الصور الجوية والتصاميم الفتوغرامنترية ملجموعة من املراكز باقاليم تازة وتاونات وجرسيف 4

 148.200.00 إعداد دراسة تصميم تهيئة أوالد الشريف باقليم تازة 5

 315.000.00 إعداد دراسة تصميم تهيئة مركز عين مديونة بجماعة عين مديونة باقليم تاونات 6

 500.040.00 إعداد دراسة التصميم املديري للنقل ملدينة تاونات 7

 840 373 2 املجموع
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 األصول الثابتة املادية:  2-2-2

رهم من اعتماد د  013.27 367 1في مجال االصول الثابتة املادية ما مجموعه  2017بلغ حجم نفقات املؤسسة برسم السنة املالية 

أساسا   ، وقد همت هذه نفقات األصول الثابتة املادية % 74 درهم. وذلك بنسبة انجاز بلغت  000.00 850 1مفتوح حدد في مبلغ 

 ة، وأثاث ومعدات املكتب، واملعدات التقنية باإلضافة الى سيارتين.اقتناء املعدات املعلوماتي

 الباقي أداؤه: -3

 على مستوى ميزانية التسيير: 3-1

درهم، فيما سيتم ترحيل مبلغ  567.94 351 1درهم من أصل مبلغ 604.45 334 1أداء مبلغ  2017تم برسم السنة املالية 

 .2018درهم للوفاء به خالل السنة املالية  49. 972 16

و بذلك  .2018درهم سيتم الوفاء بها أيضا خالل السنة املالية  555.81 419 1بحوالي  2017كما تقدر املبالغ امللتزم بها خالل سنة 

 .درهم  528.30 436 1ما مجموعه 2018يصبح مجموع الباقي أداؤه عن ميزانية التسيير خالل السنة املالية 

 على مستوى ميزانية االستثمار: 3-2

فيما سيتم  .درهم 640.17 734 13درهم من أصل مبلغ إجمالي قدره  423.67 637 6أداء مبلغ  2017تم برسم السنة املالية 

 قصد الوفاء به. 2018درهم للسنة  املالية  216.50 097 7ترحيل مبلغ 

، و بذلك يصبح 2018درهم سترحل أيضا إلى السنة املالية  608.04 659 2بحوالي  2017كما تقدر املبالغ امللتزم بها خالل سنة 

 درهم.  824.54 756 9ما مجموعه  2018مجموع الباقي أداؤه عن ميزانية االستثمار خالل السنة املالية 
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II- 2018 مشروع ميزانية السنة املالية 

 :2018املوارد برسم السنة املالية  -1 
حسب  مكوناتها يأتي تفصيلدرهم   439.82 047 42مبلغ إلى 2018موارد املؤسسة برسم السنة املالية  تصلمن املتوقع أن 

 سفله: أبالجدول  املوضحةالبيانات 

 2018:   املوارد املرتقبة بمشروع ميزانية السنة املالية 27جدول رقم 

 -د–املداخيل املرتقبة البيان ر.ت

 710.47 698 4 2017دجنبر  31املوفور بالخزينة إلى غاية  1

 20.000.000.00 2018إعانة التسيير برسم  2

 000.00 700 4 2018برسم  في برنامج اإلستثمار  املساهمة 3

 1.000.000.00 2018اإلستثمار التكميلي برسم برنامج  4

 000.00 200 6 مداخيل ذاتية 5

 729.35 448 5 مداخيل واجب تحصيلها 6

 درهم 82. 439  047 42 املجموع

 :2018النفقات برسم السنة املالية  -2
تتوزع ما بين نفقات  درهم 439.82 047 42الى مبلغ  2018ن تصل نفقات الوكالة الحضرية لتازة برسم السنة املالية أيتوقع 

 سفله.أالتسيير واالستثمار وفق ما توضحه املعطيات املذيلة 

 :2018نفقات التسيير برسم السنة املالية  2-1

حسب فقرات امليزانية درهم يتوزع  219.62 361 28الى مبلغ  2018ن يصل حجم نفقات التسيير برسم السنة املالية أمن املتوقع 

 كما يلي:
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 2018:   النفقات املرتقبة بميزانية التسيير برسم السنة املالية 28جدول رقم 

 د-اإلعتمادات  الفقرة ر.ت

 500.00 751 مشتريات مستهلكة من مواد ولوازم 1

 400.00 391 2 تكاليف خارجية أخرى  2

 000.00 218 4 ضرائب ورسوم 3

 179.81 524 19 تكاليف املوظفين 4

 40.000.00 غير جاريةخرى أتكاليف  5

 139.81 436 1 2017-12-31داؤه الى غاية أالباقي  6

 219.62 361 28 املجموع

 

 :  2018االستثمار برسم السنة املالية  نفقات 2-2

 حسب فقرات امليزانية كما يلي:درهم يتوزع  220.20 686  13في مبلغ  2018يقدر حجم نفقات االستثمار برسم السنة املالية 

 2018:   النفقات املرتقبة بميزانية االستثمار برسم السنة املالية  29جدول رقم 

 د- اعتمادات األداء الفقرة

 733.28 112 5 املعنويةاألصول الثابتة

 000.00 300 1 األصول الثابتة املادية

 090.90 331 5 2017-12-31لى غاية إداؤه أالباقي 

 396.02 942 1 اعتمادات غير مبرمجة

 درهم 220.20 686 13 املجموع
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  2018االستثمار املرتقبة بخصوص االصول الثابتة املعنوية برسم السنة املالية  نفقات 2-2-1

  املعنوية الثابتة الخاصة باإلصول ع نفقات االستثمار يوز ت: 30جدول رقم 

 مالحظات د-مجموع االعتمادات د-اعتماد التزام  د-اعتماد أداء  العملية

 - 000.00 300 1 650.000.00 650.000.00 دراسات تعميرية خصوصية

الصور الجوية والتصاميم 

 الفتوغرامتري 

 2017د توحيد على سنة  60.000.00 460.000.00 100.000.00 360.000.00

 - 1.300.000.00 650.000.00 650.000.00 تصاميم التهيئة والنمو

 2017د توحيد على سنة  250.000.00 500.000.00 - 250.000.00 دراسات عامة

املعمارية التقنية و  املساعدة

 القروي العالمفي 

1 702 733.28 - 1 702 733.28 - 

بنوك املعلومات واقتناء 

 البرمجيات

1 500 000.00 - 1 500 000.00 - 

 - درهم 733.28 512 6 000.00 400 1 733.28 112 5 املجموع

 

  2018االستثمار املرتقبة بخصوص االصول الثابتة املادية برسم السنة املالية  نفقات 2-2-2

 املادية الثابتة باألصول  الخاصةع نفقات االستثمار ي: توز 31جدول 

 د-مجموع االعتمادات د-اعتماد التزام  د-اعتماد أداء  العملية

 400.000.00 0.00 400.000.00 اقتناء سيارات وظيفية

 200.000.00 0.00 200.000.00 املكاتبتجهيزات 

 250.000.00 0.00 250.000.00 عتاد املكاتب

 350.000.00 0.00 350.000.00 العتاد املعلومياتي

 100.000.00 0.00 100.000.00 شغال التهيئةأ

 درهم 1.300.000.00 0.00 1.300.000.00 املجموع
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 الباقي أداؤه بميزانية االستثمار: 2-2-3

 درهم .  836.24 276 9من أصل مبلغ إجمالي قدره  090.90  331 5يتوقع أن يصل مبلغ الباقي أداؤه الى 

 : اعتمادات غير مبرمجة 2-2-4

 .درهم 396.02 942 1تم تقديرها في مبلغ 

 2018جدول تفصيلي وشامل مليزانية الوكالة الحضرية لتازة برسم السنة املالية  -3

 
 النفقات املداخيل

 د-املبلغ نفقات التسيير د-املبلغ البيان

 751.500.00 مشتريات مستهلكة من مواد ولوازم 710.47 698 4 2017 -12- 31املوفور بالخزينة إلى غاية 

 2.391.400.00 تكاليف خارجية أخرى  20.000.000.00 2018إعانة التسيير 

 4.218.000.00 ورسومضرائب  000.00 700 4 2018 في برنامج اإلستثمار  املساهمة

 19.524.179.81 تكاليف املوظفين 1.000.000.00 2018اإلستثمار التكميلي برنامج 

 40.000.00 تكاليف اخرى غير جارية 6.200.000.00 مداخيل ذاتية

 1.436.139.81 2017-12-31الباقي اداؤه الى غاية  5.448.729.35 مداخيل واجب تحصيلها

 28.361.219.62 املجموع 439.82 047 42 املجموع

 د-املبلغ نفقات االستثمار 

 5.112.733.28 املعنويةاألصول الثابتة

 1.300.000.00 األصول الثابتة املادية

 5.331.090.90 2017-12-31لى غاية إداؤه أالباقي 

 396.02 942 1 اعتمادات غير مبرمجة

 درهم 13.686.220.20 املجموع

 درهم  439.82 047 42 املجموع العام
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 2018قانون اإلطار برسم السنة املالية  -4

 
عدد املناصب  الدرجة

 31/12/2017خالل

 عدد املناصب الفعلية خالل

31/12/2017 

عدد املناصب 

1/1/2018 

تحويل مناصب بفعل  إحداث مناصب جديدة

 الترقية

مجموع املناصب الفعلية 

31/12/2018 

 مدير

 

1 1 1   1 

 الدرجةخارج 

 

12 14 14  +2 16 

 2- 2 23 23 25 إطار عالي

+3 

26 

 3-  14 14 14 إطار

+2 

13 

 12 عون تأهيل عالي

 

13  13  +1 

-2 

12 

 عون تأهيل

 

10 9 9  -1 8 

 76  2 74 74 74 املجموع
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 2018تمويل البرنامج االستثماري للوكالة الحضرية لتازة برسم السنة املالية  -5

 دراسات تصاميم التهيئة والنمو 5-1

اعتمادات األداء برسم سنة  موضوع الدراسة

2018 

 د-املجموع وما بعدها 2019اعتمادات اإللتزام برسم سنة 

 300.000.00 150.000.00 150.000.00 تصميم تهيئة مركز  راس الواد بإقليم تاونات

 300.000.00 150.000.00 150.000.00 تصميم تهيئة مركز  كالز  بإقليم تاونات

 400.000.00 200.000.00 200.000.00 تصميم النمو ملركز بويبالن بإقليم تازة

 300.000.00 150.000.00 150.000.00 تصميم النمو ملركز كهف الغار  بإقليم تازة

 درهم 1.300.000.00 درهم 650.000.00 درهم 650.000.00 املجموع

 العامة والخصوصيةالدراسات  5-2

اعتمادات األداء برسم سنة  موضوع الدراسة

2018 

 د-املجموع وما بعدها 2019اعتمادات اإللتزام برسم سنة 

 800.000.00 400.000.00 400.000.00 دراسة التصميم املديري للتجارة  واألنشطة ملدينة تازة

دراسة تهيئة منطقة االستقطاب حول الطريق السيار الذي 

 مدينة تازة يخترق 

250.000.00 250.000.00 500.000.00 

 درهم 1.300.000.00 650.000.00 650.000.00 املجموع

 التغطية بالصور الجوية والتصاميم الفتوغرامترية  5-3

اعتمادات األداء برسم سنة  موضوع الدراسة

2018 

 د-املجموع وما بعدها 2019اعتمادات اإللتزام برسم سنة 

الصور الجوية والتصاميم الفتوغرامترية ملجموعة من 

 املراكز باقليمي تازة و تاونات

360.000.00   100.000.00 460.000.00 

 460.000.00 100.000.00   360.000.00 املجموع

  3.060.000.00 1.400.000.00 1.660.000.00 املجموع العام 
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