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III-  ي التدبير الحضر
 ملفات البناء والتجزيء والتقسيم تدبير -0

نقدم فيما يلي مبيانا يبرز التطور الذي عرفه عدد امللفات املدروسة وكذا املقبولة من  2019قبل أن نستعرض حصيلة التدبير الحضري برسم سنة 

ة ي تحريك العجلة اإلقتصادية بمجال تدخل الوكالة الحضريطرف اللجن املختصة في دراسة امللفات. وتظهر هذه املعطيات أهمية  قطاع البناء والتجزيء ف

تاونات.-لتازة

% 25نسبة قبول امللفات 

0209الحصيلة برسم سنة  0-0

بلغ عدد امللفات املعروضة للدراسة ما مجموعه 

 تواجدي حيث، 9102ملفا خالل سنة  0664

الحضري، أي بنسبة  منها بالوسطملفا 0112

ملفا بالوسط  660لمن مجموع امللفات، مقاب61%

 .%21القروي أي بنسبة 

كنسبة عامة لقبول  %25وهكذا تم تسجيل     

تازة  بإقليم %20ملفا، وذلك بنسبة  0924امللفات أي 

بالنسبة إلقليم تاونات.%48و 

والقروي ين الحضري الوسطتوزيع حصيلة دراسة امللفات حسب 
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وهذه املعطيات نوردها بتفصيل من خالل ما 

 تتضمنه البيانات التالية:

حسب الوسط الحضري والقروي: وتاونات تازةحصيلة دراسة امللفات بأقاليم 

المجموع المرفوض المقبول الوسط اإلقليم 

العدد % العدد %

الحضري 681 90% 75 10% 756 تازة

القروي 293 68% 141 32% 434

المجموع 974 82% 216 18% 1190

الحضري 161 65% 87 35% 248 تاونات

القروي 110 48% 117 52% 227

المجموع 271 57% 204 43% 475

الحضري 842 84% 162 16% 1004 المجموع العام

القروي 403 61% 258 39% 661

المجموع 1245 75% 420 25% 1665

ات حسب طبيعة املشاريع:توزيع امللفات املقبولة بأقاليم تازة تاون

 مشاريع التجزيء والتقسيم

,4العدد:  

%1433النسبة:   المرافق 

00العدد:  

%402,النسبة:  

 األنشطة

21العدد:  

%3430النسبة:  

 مشاريع السكن

,324العدد:  

%21424النسبة:  

 اإلقليم المجموع

تقسيم  تجزيء

تجاري/

صناعي

سياحي/

 فالحي ترفيهي

عمارات

ومجمعات 

سكنية فيال

سكنى 

اقتصادية

 العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد %

تازة 974 769 79,0 13 1,3 36 3,7 17 1,7 2 0,2 52 5,3 52 5,3 7 0,7 26 2,7

تاونات 271 220 81,2 5 1,8 2 0,7 6 2,2 0,0 6 2,2 20 7,4 3 1,1 9 3,3

المجموع 1245 989 79,4 18 1,4 38 3,1 23 1,8 2 0,2 58 4,7 72 5,8 10 0,8 35 2,8
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توزيع امللفات املقبولة حسب طبيعتها :

يتضح من خالل تحليل املعطيات املرتبطة 

باملشاريع املوافق عليها من طرف اللجن املختصة، أن 

ملفا، تليها  1045منها تهم السكن ممثلة ب  %83,94

، في حين تشكل %6,67مشاريع األنشطة بنسبة 

من مجموع امللفات املقبولة. 5,78افق ما نسبته %املر 

خاصة بمشاريع التجزيء  3,61وتبقى نسبة %

لفات م خالل تحليلوالتقسيم العقاري. كما يتبين من 

مشاريع السكن املقبولة، أن صنف السكن 

، تليها 94,64االقتصادي يحتل الصدارة بنسبة %

 ع، في حين ال تتعدى املشاري3,64 العمارات بنسبة %

.1,72املخصصة للفيالت نسبة %

أما بخصوص ملفات التجزئات املوافق عليها 

 0620 من املرتقب أن تنتج حواليتجزئات  10فعددها 

معدة لبناء السكن االقتصادي قطعة أرضية 

والعمارات والفيالت، إلى جانب ذلك تم تسجيل 

ملفا تخص تقسيم العقار  35قبول 

لة حسب طبيعة املشاريعتوزيع ملفات السكن املقبو 
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ملفا بإقليم  204ملفا بإقليم تازة  216ما بين  ملفا تتوزع 420وأما فيما يتعلق بعدد امللفات التي تم رفضها من قبل اللجن التقنية، فقد بلغ ما مجموعه  

تاونات، وذلك وفق ما يأتي تفصيله من خالل الجدول أسفله:

ليمتوزيع أسباب رفض امللفات حسب األقا
م  ق     جو 

إ     اله     
 ق  م غ  

   و ي
م   غ   م  مل ال ع  ض مع  مخ لف 

و     ال عم  
  م  وف 
الم    
ال    

أ      ق    
او    و    

أ      ق     اإل   م المجموع

 ال دد % ال دد % ال دد % ال دد % ال دد % ال دد % ال دد % ال دد %

2,3 5 5,1 11 7,4 16 7,4 16 6,9 15 8,8 19 6,9 15 55,1 119 216     

  و    204 157 77,0 23 11,3 12 5,9 5 2,5 2 1,0 1 0,5 0,0 4 2,0

المجموع 420 276 65,7 38 9,0 31 7,4 20 4,8 18 4,3 17 4,0 11 2,6 9 2,1

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

، وهو ما تسعى املؤسسة جاهدة إلى تداركه وتحرص دوما على تحسيس فرقائها خاصة منهم املهندسون املعماريون لتجاوز مثل هذه اإلكراهات %65,7بنسبة 

إلعداد املشروع.  وتجدر اإلشارة إلى أن الدراسة الرقمية مللفات طلبات الترخيص تبقى أداة أساسية من األكيد التقنية التي ينبغي تفاديها خالل املراحل األولى 

.%7,4توفر املساحة الدنيا  وعدم  %9 أنها ستلعب دورا كبيرا في الحد من هذا النوع من مسببات الرفض. كما تشكل األسباب العقارية او القانونية نسبة

276

38 31 20 18 17 11 9
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لة التدبير الحضري على السكن و تحفيز االستثمار:انعكاس حصي 0-0

في إنعاش السوق العقارية ودعم ميدان  2019من املتوقع أن تساهم املشاريع املوافق عليها في إطار الشباك الوحيد واللجن اإلقليمية للتعمير خالل سنة 

العرض سيساهم في تمكين املواطن من ولوج السكن املنظم ومن التقليص  أرضية قابلة للبناء. هذا بقعة 1602وتعبئة  وحدة سكنية 2780السكن عبر خلق 

من العجز املسجل على هذا املستوى.

ي خلق وتاونات واملساهمة ف ويرتقب أن تساهم مشاريع البناء والتجزيء وتقسيم العقارات في تحريك رساميل مهمة على مستوى إقليمي تازة 

، وهو ما سيكون له وقع اقتصادي واجتماعي أكيد على مليون درهم768ر هذه الرساميل اإلستثمارية بما مجموعه وتوفير فرص تعزز سوق الشغل. وتقد

املناطق املعنية بهذه املشاريع.

عن امللفات املقبولة ليس له عالقة بعدد امللفات ولطن بطبيعتها. االستثمار الناتجتنبغي اإلشارة إلى أن مبلغ 
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ملرتبطة بالتدبير الحضري امللفات ا باقي-0 

ملفات أماكن إقامة شعائر الدين اإلسالمي  0-0

 نفي إطار تفعيل مقتضيات القرارات العاملية املتعلقة بإحداث شباك وحيد خاص بدراسة طلبات رخص بناء األماكن املخصصة إلقامة شعائر الدي

 اسة طلبات الترخيص لبناء املساجد، فضال عن ذلك تشارك املؤسسة باستمرار في أشغالاإلسالمي، شاركت الوكالة الحضرية في اللجان التقنية املكلفة بدر 

وفق ما يوضحه الجدول التالي : 9102برسم سنة  لجن تفقد املساجد وإعادة تأهيلها وجاءت الحصيلة املسجلة بهذا الخصوص بتراب إقليمي تازة وتاونات

حصيلة دراسة طلبات رخص بناء املساجد

دراسةفي طور ال  اإلقليم عدد امللفات املقبولة 

 تازة 91 00 9

 تاونات 01 11 02

 املجموع 32 09 09

 ملفات االستثناء   0-2

مشروع صناعي  10مشاريع خدماتية و  18ملفات، منها  29ما يناهز  ،9102التي تمت دراستها واملوافقة املبدئية عليها خالل سنة  ،همت ملفات االستثناء

مليون درهم. 35.94ياحي. وتبلغ القيمة االستثمارية لهذه املشاريع حوالي مشروع س 10و

االستثناءحصيلة دراسة طلبات 

طبيعة  عدد امللفات القيمة االستثمارية

 املشروع

 خدماتي 18 03.20

 صناعي 10 5.52

 سياحي 10 6.60

%78 املجموع 29 34.22

11%

11%

 دماتي

 نا ي

سياحي
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املساعدة املعمارية   0-3

 االتفاقية اإلطار املتعلقة باملساعدة املعمارية والتقنية بالعالم القروي، وسعيا منها لتوفير املستندات الطبوغرافية الالزمة إلعداد(تفعيال ملقتضيات 

ية لجو ادراسات التقويم التعميري لبعض الدواوير املتواجدة بنفوذها الترابي، قامت املؤسسة بإبرام سند للطلب مع مكتب للدراسات إلنجاز الصور 

(Orthophotos)  بواسطة طائرة بدون طيار  0/411والتصاميم الفتوغرامترية بسلم(Drone) 0911دوارا على مساحة تقدر ب  36، وتهم هذه العملية 

 هكتار.

يم املعمارية مكما قامت بالتنسيق مع هيئتي املهندسين املعماريين واملهندسين الطبوغرافيين لتعيين املهندسين الذين سيعهد لهم بإعداد التصا

شأن.لوالتصاميم الطبوغرافية بإقليمي تازة وتاونات، من أجل إعطاء االنطالقة لتسليم التصاميم املجانية تفعيال لالتفاقية املبرمة في هذا ا

اقبة وزجر املخالفات -3 تفعيل القانون املتعلق باملر

ليغها تاونات برصد املخالفات وتب-ت في مجال التعمير، تقوم الوكالة الحضرية لتازةاملتعلق باملراقبة وزجر املخالفا 09-66تفعيال ملقتضيات القانون 

 نه الجدول والبيانات أسفله:وتتوزع املخالفات املرصودة وفق ما يبي لضباط الشرطة القضائية.

توزيع املخالفات حسب النوع واألقاليم

المجموع عمل ضباط الشرطة اإلدارية حصيلة إلقليمية للتعميرحصيلة عمل اللجنة ا اإلقليم

تازة 125 527 3,4

تاونات - 271 003

المجموع 125 000 725

مخالفة، يليه التغييرات التي يقوم  081أعاله هيمنة البناء بدون ترخيص على مجموع املخالفات املسجلة بما مجموعه  ةيبرز من خالل املعطيات الوارد

مخالفة. 36 بها أصحاب املشاريع بدون ترخيص بحوالي


