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   فراسن  بنيدراسة تصميم تهيئة  مركز  
 
 
 

  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

 نسارف ينب ةئيهت ميمصت ةسارد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يصيخشتلا ريرقتلا  
 
 
 



 

2 

 

   فراسن  بنيدراسة تصميم تهيئة  مركز  
 
 
 

  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

 تقديم عام
من خالل الحضرية والقروية على حد سواء،  التجمعات أهمية بالغة في تنمية يكتسي قطاع التعمير 

واإلدارية والبنيات التحتية التي ستساهم حتما في تنميتها، تهيئ المجال الستقبال مختلف المرافق االجتماعية 

        وبالتالي خلق دينامية جديدة عمرانية واقتصادية يكون لها األثر الظاهر في الرفع من جودة العمران

 وتحسين ظروف عيش الساكنة المحلية.

داده لمقتضيات القانون رقم ويعتبر تصميم التهيئة من أهم وثائق التعمير المنظمة للمجال، يخضع في إع

 .1994يناير  17  م.ق الصادرة بتاريخ / م.ت. ه. م/005المتعلق بالتعمير وكذا الدورية الوزارية  90-12

على معالجة  إطار تنظيمي قادرلوضع  بني فراسنوتأتي برمجة إعداد تصميم تهيئة لمركز الجماعة القروية 

التجهيزات خاصة وأن تصميم النمو الحالي متقادم فقدت . التي يعرفها قطاع التعمير بها مختلف االختالالت

 من عشر سنوات على تاريخ صدور المرسوم أكثروالمرافق العمومية به صبغة المنفعة العامة، لمرور 

 . االمتعلق به

، بفضل تضافر صاديةجتماعية واقتهذه الوثيقة ستمكن من وضع أرضية تنظيمية للمجال وتحقيق تنمية ا

. فهو المرجع القانوني ، من خالل تحديد التنطيقاتوبالتالي ترجمة واقع المركز وإمكانياته ءجهود جميع الفرقا

الذي يعتمد عليه جميع الفاعلين أثناء دراسة ملفات البناء والتجزيء والتقسيم العقاري، كما يساهم في بلورة 

، ويهدف تصميم التهيئة كذلك إلى التأهيل التعمير قطاعن في فاعليالة رؤية موحدة متشاور بشأنها من قبل كاف

والتنطيقات وسن ضوابط  العمراني للمجال عبر برمجة المرافق العمومية الالزمة وإسقاط الهياكل الطرقية

 ة الضرورية.يالصحالتي تضمن مختلف معايير السالمة ارتفاقات البناء 

وحيث أن س إستراتيجية فعالة ومندمجة للنهوض بالعالم القروي، وفي هذا االتجاه، وسعيا وراء تكري

، من خالل استقطابه لعدد كبير من ساكنة المحليةيسير نحو احتالل مكانة خاصة داخل الهيكلة المركز 

لتوفره على  ،الدواوير المجاورة )سيدي عبد هللا الغازي، مطازة، اوالد بوجمعة، العماريين وسروتو(

 اإلحصاءإذ بلغ عدد سكانه خالل  .ولتموقعه على محورين طرقيين هامين ،مجموعة من المرافق والخدمات

وتعتبر  ،وحدة سكنية 234أسرة و 259نسمة موزعين على  1476حوالي  2010الذي أجرته الجماعة سنة 

هة، ومن جهة أخرى نتوخى من هذا من ج .أعلى قيم سجلت مقارنة بباقي الدواوير خاصة السالفة الذكر
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   فراسن  بنيدراسة تصميم تهيئة  مركز  
 
 
 

  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

. لهذا تصميم التهيئة الذي نحن بصدده جعل المركز أكثر جاذبية سواء لساكنة الجماعة أو الجماعات المجاورة

دراسة تأخذ بعين بناءا على وذلك بدال من تصميم للنمو.  مركز بتصميم للتهيئة،الالبد من تغطية  الغرض

، كل ذلك من أجل إعطاء الساكنة المحليةتوخاه وأيضا بلورة ما ت االعتبار الخصوصيات المجالية للجماعة،

 واإلقليمي.  ا واضح المعالم ضمن محيطه المحليالمركز دورا وظيفي

 بني فراسنلبنة أساسية في دراسة تصميم تهيئة مركز ه يعتبر التقرير التحليلي الذي نحن بصدد

م من خالل اتفاقية شراكة بين الوكالة الحضرية والجماعة المتواجد بإقليم تازة. ولإلشارة فإن هذه الدراسة تت

 القروية بني فراسن.

 

 

 

 

 

 

 

 

، من خالل جرد شامل بالمركزالمتعلقة  اتالمؤهالت واإلكراهتشخيص  إن الهدف من هذا التقرير هو

البيئية وغيرها، وذلك انطالقا من المعطيات رية والعقالمجموع المعطيات الطبيعية واالجتماعية واالقتصادية و

الميدانية التي تم القيام بها للمركز أو بناءا  الزيارةالمحصل عليها من طرف المصالح الخارجية أو من خالل 

إلشكالية العمرانية المطروحة المعمق لتشخيص ال، وهذا العمل سيمكن من األخيرةعلى اإلحصاءات الرسمية 

. وانطالقا من ذلك، سيتم بالمركزالتي يجب إتباعها في وضع تصور عمراني يليق  ومن تحديد المنهجية 

تبني توجهات للتهيئة معززة باإلسقاطات الديموغرافية والمجالية الخاصة بالجماعة وبالمركز وكذا بالحاجيات 

 . المرافقة لذلك بالمرافق العموميةالمرتبطة  
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   فراسن  بنيدراسة تصميم تهيئة  مركز  
 
 
 

  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

 منهجية الدراسة

، سيتم دراسة المركز كعنصر لةومتكامة كون شموليت ها أنيتوخى منلتي امن خالل منهجية الدراسة 

 ،خصوصياتها من جهة أخرىمؤهالتها ومن جهة، وكوحدة ترابية لها  يمندمج في محيطه الجهوي واإلقليم

 االقتصاديةوغرافية وستخضع هذه المميزات إلى تشخيص معمق على مستوى مختلف األصعدة الديمو

في أفق العشر سنوات المقبلة استفاءا وديموغرافية مجالية  لقيام بإسقاطاتام توالطبيعية والعمرانية، ومن 

 لحاجيات تنمية شمولية للمركز.

وعليه، وسعيا وراء القيام بدراسة تتجاوز كونها إطارا تحليليا على المستوى النظري للواقع، وجب 

ن انعكاسات على تنميته بناءا على مقاربة ملموسة تعتمد على تحديد مؤهالت وإكراهات المركز وما لها م

 اإللمام بالحقائق الميدانية للمركز وتحليلها في أفق استخالص ركائز التنمية المنشودة.

 أوالدراسة على مجموعة من األدوات والوسائل سواء منها اإلحصائية،  اعتمدتتحقيقا لهذه األهداف 

 من خالل ثالثة مراحل كبرى للدراسة وهي: وذلك ،الوثائقية أو الخرائطية

 .التشخيصمرحلة  -أ

 ؛المتوفرة حول المركز القطاعية المعطياتمختلف جمع وتحليل  -

 ؛إنجاز اإلسقاطات المستقبلية للساكنة -

 .تحديد الخصاص في التجهيزات األساسية والمرافق العمومية وإسقاطها مجاليا -

 .االختيارات الكبرى للدراسة -ب

 .صياغة سيناريوهات التهيئة والرؤية التنموية  للمركز

 .مشروع تصميم التهيئة -ج

 ؛الكبرى  مجاليا ترجمة االختيارات  -

  ؛صياغة الضوابط التنظيمية -

 .مباشرة مساطر الدراسة والمصادقة على المشروع -
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   فراسن  بنيدراسة تصميم تهيئة  مركز  
 
 
 

  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

 

المستقبلية والقيام بإسقاطات  التوقعاتفمجموع هذه الدراسات ستساعد حتما على إعداد برنامج يواكب 

ديموغرافية ومجالية في أفق العشر سنوات المقبلة، من أجل استيفاء الحاجيات األساسية التي تخضع للعامل 

الزمني والتطورات االقتصادية، وكذا الخروج بتوصيات وخيارات من أجل الدفع بعجلة التنمية إلى األمام 

 .بهذه الجماعة
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   فراسن  بنيدراسة تصميم تهيئة  مركز  
 
 
 

  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

 الدراسةالوسائل المعتمدة في 

سواء كانت  بني فراسنلقد تم اعتماد عدة أدوات ووسائل في إعداد الدراسة الحالية لتصميم تهيئة مركز 

هذه األدوات إحصائية، وثائقية أو خرائطية، حيث إن تكاملها مع المقاربة المجالية يمكن من فهم دقيق 

 .تهافي مختلف جوانبها وكذا وضع التصور العمراني المستقبلي المناسب لطبيع بالجماعةإلشكالية التعمير 

 األدوات اإلحصائية.-1

 

  2010المحصل عليها من طرف الجماعة خالل سنة لقد تم االعتماد بالدرجة األولى على المعطيات 

، ترجمت إلى جداول ورسوم بيانية وشكلت بذلك 2004و  1994اإلحصائية الرسمية لسنتي وكذا المعطيات 

قاعدة أساسية للتفكير في العناصر األولية لإلجابة على مجموعة من األسئلة المحورية التي ترتكز عليها هذه 

 الدراسة. 

 قة التعمير السابقةيتقييم وث-2

للمقارنة بين ما تم إسقاطه على مستوى التصميم وبين ما تم  تعتبر دراسة وثيقة التعمير السابقة أرضية

إنجازه على أرض الواقع، الشيء الذي سيساعد على تهيئ األرضية التقنية للعمل الميداني لفهم العوائق التي 

 حالت دون تفعيل هذا التصميم والعمل على تجنبها من خالل التصميم الجديد المزمع إنجازه.

 للمصالح الخارجية. استمارات موجهة  -3

 

ونظرا  1994يناير  17م.ق الصادر بتاريخ  / م.ت. ه. م/005طبقا لمقتضيات المنشور الوزاري عدد 

الرتباط الدراسة بمجموعة من الفاعلين، وبحثا عن معلومات مستوفية ودقيقة عن المركز، تم إرسال مجموعة 

ملئها وإرجاعها إلى مصالح الوكالة الحضرية من االستمارات إلى كل المصالح الخارجية، وذلك بهدف 

 لالعتداد بمحتوياتها أثناء مراحل الدراسة.

التعريف بما هو موجود حاليا بالمركز، تقتصر على ونشير في هذا الصدد، إلى أن هذه االستمارات ال 

 إضافة إلىذلك المعنيون بالبحث، و ءوإنما تهم أيضا المشاريع المستقبلية المزمع إنجازها من لدن الفرقا

حتى تأخذ هذه الدراسة كل ذلك المعايير الوطنية المعتمدة في اإلسقاطات المستقبلية لبرمجة المرافق العمومية 

 بعين االعتبار البرامج الحقيقية لمختلف هذه المصالح، تكريسا لمبدأ إرساء تعمير تشاوري وقابل للتنفيذ.
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   فراسن  بنيدراسة تصميم تهيئة  مركز  
 
 
 

  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

 الزيارات الميدانية.  -4

 

من القيام بزيارات ميدانية للمركز هو ربط المتطلبات باإلمكانيات الحقيقية التي إن الهدف األساسي 

يمنحها المجال الجغرافي للدراسة والتعرف عن قرب على واقعه، وجمع المعلومات الكافية الخاصة بالجانب 

من أجل  المعماري والعمراني والبيئي، وكذا المعلومات المحصل عليها من طرف المصالح الخارجية  وذلك

 استكمال المعطيات اإلحصائية.

 .الدراسة مراحل -5

  

 التشخيصمرحلة -1
 (شهران ونصف 2.5)

  
 

 

 مرحلة المشاورات-2
 (أشهر 03)

 

البحث العلني ومداوالت وضع ملف 
 المجلس

 
 
 
 
 
 

 اللجنة المركزية
 

 الديموغرافية؛ 
 التجهيزات؛ 
 المجاالت العمرانية... 

 

 

 التقرير التحليلي

 2000/1مشروع تصميم التهيئة  
 ضابطة التهيئة  
 مذكرة تقديمية 

 وضع الملف النهائي-6
 (شهر ونصف 1.5) 

 

 ؛الطبيعية 
 السوسيو اقتصادية؛ 
 المرافق العمومية؛ 
 السكن؛ 
 البنية التحتية؛ 
 العقار؛ 
 البيئة. 

 

 

 التجهيزات األساسية 
 المرافق العمومية  

 

 تصميم التهيئة مقترح
  2000/1 على سلم

 

اللجنة التقنية المحلية  مرحلة-3
 (شهر ونصف 1.5)

 

التعديل على ضوء  -4
مالحظات اللجنة التقنية 

 أشهر( 02) المحلية

التعديل على ضوء  -5
مالحظات اللجنة المركزية 

 (شهر ونصف 1.5)

 جمع المعطيات وتحليلها
  
 

 

  اإلسقاطات المستقبلية
 

 

  تحديد الخصاص
 

 

وضع ملف المشاورات 
 األولى)شهر ونصف(

 )شهر ونصف(
  
 

 

وضع ملف المشاورات 
 الثانية )شهر ونصف(

  
 

 

مشروع صيغة معدلة ل
 على سلم تصميم التهيئة
2000/1 

 

 2000/1تصميم التهيئة  
 ضابطة التهيئة 
 مذكرة تقديمية 

 
 

 وضع ملف اللجنة التقنية المحلية

 
 

 
 2000/1مشروع تصميم التهيئة  
 ضابطة التهيئة  
 مذكرة تقديمية 
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   فراسن  بنيدراسة تصميم تهيئة  مركز  
 
 
 

  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

 
  

 

 السياق الجهوي 
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   فراسن  بنيدراسة تصميم تهيئة  مركز  
 
 
 

  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

من الجهات الستة عشر المحدثة بموجب التقسيم الجهوي  جرسيف-تاونات-الحسيمة-هة تازةتعتبر ج

 الحسيمة وتاوناتو أقاليم هي تازة أربعة. ويتكون نفوذها الترابي من 1997غشت  18للمملكة بتاريخ 

 .وجرسيف

 جرسيف-تاونات-الحسيمة-التقسيم اإلداري لجهة تازة :01الخريطة رقم 

 

، من المساحة اإلجمالية للمملكة %3.4وهو ما يعادل  2كلم 24.186تمتد الجهة على مساحة تقدر ب  

 5616( وإقليم تاونات )2كلم 3555الحسيمة )(، إقليم 2كلم 7310(، إقليم جرسيف )2كلم 7705إقليم تازة )

 .جماعة حضرية 14جماعة قروية و 118جماعة، منها  133 تضم( . و2كلم

جبال الريف  تيسلسل، هما على المستوى الطبيعي، يتكون اإلطار الجغرافي للجهة من وحدتين بنيويتين

دة وتشكل حاجزا طبيعيا يفصل بين واألطلس، تتميز األولى بالتعقد وبصعوبة المسالك واالنحدارات الشدي
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   فراسن  بنيدراسة تصميم تهيئة  مركز  
 
 
 

  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

م  3000الساحل والداخل. وتتميز الثانية بشكل مورفولوجي يختلف عن الريف إذ يصل أعلى قمة بها إلى 

 .وتنبع منها عدة مجاري مائية مهمة مثل واد سبو  وواد ملوية

م للسكان غرافي الجهوي، فقد بلغ عدد سكان الجهة حسب اإلحصاء العاووفيما يخص الجانب الديم

من مجموع ساكنة المغرب.  % 6.05نسمة وهو ما يمثل  1.807.113ما مجموعه  2004والسكنى لسنة 

، وهو أضعف معدل جهوي % 0.5ما نسبته  2004و 1994غرافي بين سنتي ووقد بلغ معدل النمو الديم

الوحدات الترابية  للنمو سجل على المستوى الوطني، بل إنه يخفي في طياته معدالت سالبة في العديد من

 .المكونة للجهة

تسارعا واضحا في معدل التمدين، إال أن هذه الظاهرة تركزت  األخيرةلقد شهدت هذه الجهة في العقود 

بشكل أساسي في المدن الرئيسية وبعض المراكز التي تمت ترقيتها إلى جماعات حضرية. و رغم ذلك 

األخيرة تبين تطورا في نسبة التمدين المسجلة حيث لم الرسمية  اإلحصائياتفالنسب المسجلة على مستوى 

 .2004سنة  % 24.16لتصل إلى  1994سنة  %21.6وانتقلت إلى  1982سنة  % 12.9تتعد 

ار، أما على المستوى االقتصادي المهيكل للجهة، فهو يرتكز باألساس على الفالحة )الحبوب، األشج

في مدينة تازة )النسيج والصناعة  ي فهو متركز مجالياالصناعأما القطاع . ( الصيد البحري تربية الماشية،

  والذي يبقى دون اآلمال المعقودة عليه من أجل إقالع إقتصادي حقيقي. الغذائية(

ذلك يشكل النشاط السياحي أحد القطاعات الواعدة بالجهة نظرا لتعدد المؤهالت السياحية  إضافة إلى

   المطلوب.التي مازالت غير مستغلة بالشكل 
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  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

 

 

 

  

 

  اإلقليميالسياق 
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   فراسن  بنيدراسة تصميم تهيئة  مركز  
 
 
 

  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

 34يتكون من خمس دوائر وأربع جماعات حضرية و 1956أكتوبر  13تازة بتاريخ  أحدث إقليم

 جماعة قروية.

 التنظيم اإلداري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من مجموع مساحة اإلقليم، وتتوزع حسب المساحة كالتالي: % 0.5وتمثل الجماعات الحضرية حوالي 

 : مساحة الجماعات الحضرية بإقليم تازة.01الجدول رقم 

 2المساحة بالكلم  اسم الجماعة الحضرية

 30 الجماعة الحضرية لتازة

 09 الجماعة الحضرية لتاهلة 

 10 الجماعة الحضرية لواد امليل

 04 الجماعة الحضرية ألكنول

 69 المجموع

 

  

 دائرة واد أمليل دائرة تازة دائرة تايناست دائرة تاهلة دائرة أكنول

قيادات 3 قيادات 5  قيادات 4  قيادات 4  قيادات 4   

جماعات  6
 قروية

 

جماعات  6

 قروية
جماعات  8

 قروية
جماعات  8

 قروية
جماعات  6

 قروية

 الجماعات الحضرية        
أمليل واد                 تازة                                                          تاهلة                       أكنول    

 إقليم تازة
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   فراسن  بنيدراسة تصميم تهيئة  مركز  
 
 
 

  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

 الموقع الجغرافي: 

يقع إقليم تازة بالمنطقة الشمالية الشرقية للمملكة ويحده إقليم الحسيمة من الشمال وإقليم الناظور من 

من الشرق وإقليم بولمان من الجنوب والجنوب الغربي وإقليم تاونات من  جرسيفلشمال الشرقي وإقليم ا

 .الشمال والشمال الغربي

 إلقليم تازة: التقسيم اإلداري 02الخريطة رقم 

  

الجماعة القروية 
 بني فراسن
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   فراسن  بنيدراسة تصميم تهيئة  مركز  
 
 
 

  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

 المعطيات الطبيعية:      

ذات خصائص جيولوجية مختلفة  منطقتينعلى  موقعهيتميز إقليم تازة بتنوع في بنيته الطبيعية بحكم 

، فالمناطق الجنوبية المنطقتين( وتشكل مدينة تازة نقطة التقاء هذه تالل الريف )جبال األطلس المتوسط،

تنتمي إلى األطلس المتوسط وتمتاز بأراضي صلبة ومنحدرات شديدة، والمناطق الشمالية تنتمي إلى الريف 

 وتمتاز بتربة هشة ومنحدرات متوسطة.

 يات الديموغرافية:المعط

، نسمة 557857ما معدله  1994بلغ عدد سكان إقليم تازة حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

 نسمة. 558550فقد وصل هذا العدد إلى حوالي  2004حسب اإلحصاء 

 السكان بإقليم تازة د: تطور عد1الرسم البياني رقم 

402394

495131

557857 558550

0

400000

800000

1971 1982 1993 2004

 

ورغم ذلك فهي  % 34إلى  % 46.2وقد انتقل عدد سكان إقليم تازة بعد إحداث إقليم جرسيف من 

 الزالت تحتل الرتبة األولى على الصعيد الجهوي.

 العدد

 السنوات
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   فراسن  بنيدراسة تصميم تهيئة  مركز  
 
 
 

  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

 المستوى التعليمي:  

 : وضعية البنيات التعليمية بإقليم تازة. 02يمثل الجدول رقم 

 عدد التالميذ لكل أستاذ القسمعدد التالميذ في  عدد الوحدات  المستويات

 27 25 199 االبتدائي

 29 40 35 اإلعدادي

 27 41 14 الثانوي
 .2007المصدر: المندوبية اإلقليمية للتربية الوطنية. تازة. 

 وتتميز وضعية التعليم بالخصائص التالية:

 40 % من التالميذ يدرسون بالسلك االبتدائي؛ 

 49 % من التالميذ يدرسون بالسلك اإلعدادي؛ 

 50.3 % من التالميذ يدرسون بالسلك الثانوي؛ 

 49.7  %  سنوات يتلقون تعليمهم وهو معدل أكبر من المتوسط  5من التالميذ الذين يتجاوز سنهم

 . % 58.9واقل من العدد المسجل على الصعيد الوطني  % 46.3الجهوي 

 التجهيزات الصحية:

بنية التجهيزات الصحية مشابهة لما تعرفه وضعية البنيات التعليمية بحيث الزال إقليم  تعتبر وضعية

 تل مراتب متقدمة على صعيد الجهة.حتازة ي

 : وضعية البنيات الصحية بإقليم تازة03الجدول رقم 

 عدد السكان.../ %النسبة الجهوية  العدد البنيات الصحية

 معطيات عامة:
 المستشفات:

 الصحية:المراكز 

 عدد األسرة:

 
2 
61 
497 

 
40 
41 
40.2 

 
307000 
10000 
1235 

 األطر الصحية
 أطباء القطاع العام:

 أطباء القطاع الخاص:
 الممرضون:

 
124 
62 
614 

 
38.4 
51.2 
49 

 
4950 
9900 
1000 

 الوحدات الخاصة
 الصيدليات:

 المستشفيات الخاصة:

 
142 
2 

 
51.4 
40 

 
4330 
307000 

 .2009المندوبية اإلقليمية للصحة. المصدر: 
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   فراسن  بنيدراسة تصميم تهيئة  مركز  
 
 
 

  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

 الشبكة الطرقية:

 كلم من الطرق تتوزع هذه الشبكة كما يلي: 1.842.4يحتوي إقليم تازة على  

 الطريق السيار الرابط بين مدينتي الرباط ووجدة؛-

 كلم؛ 148:  6رقم  وطنيةالق يطرال -

 كلم؛ 460: (511-510-508-507-505-504رقم )  طرق جهويةال -

 كلم. 1.097طرق إقليمية:  -

عبر مدينة تازة ويساهم هذا الخط في  ية الرابط بين مدينتي وجدة و فاسإضافة إلى خط السكة الحديد

 نقل البضائع والمسافرين.

 القطاعات اإلنتاجية:

 * الفــالحة      

اضي الفالحية تشكل األر باإلقليم، حيثالرئيسية يعتبر قطاع الفالحة من أهم األنشطة االقتصادية 

في هذا القطاع يساهم  من المساحة اإلجمالية لإلقليم. % 23هكتار أي ما يعادل حوالي  330000حوالي 

وتشكل األراضي المسقية حوالي ، من الساكنة النشيطة % 50النشيطة تقارب  تشغيل فئة مهمة من الساكنة

                                                      هكتار. 26000

 *التــجارة:

من الساكنة النشيطة، ويتميز بتنوع كمي  % 17يشغل قطاع التجارة والخدمات بإقليم تازة حوالي 

وكيفي على عدة مستويات بحيث يستفيد من المحاور الطرقية التي تمر باإلقليم خاصة السكة الحديدية. 

 وتتوزع الوحدات االقتصادية على الشكل التالي:

 من الوحدات التجارية؛  % 74.5

 من الوحدات الخدماتية؛ %  21.1

 من الوحدات الصناعية.  % 4.4
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   فراسن  بنيدراسة تصميم تهيئة  مركز  
 
 
 

  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

 *الصــناعة:

من الوحدات الصناعية داخل جهة تازة الحسيمة تاونات، بحيث  % 70ستحوذ إقليم تازة على حوالي ي

 6والطريق الجهوية رقم يستفيد من موقعه الجغرافي الذي يربط بين فاس ووجدة عبر طريق السكة الحديدية 

 تم طريق السيار الذي يوجد في طور االنجاز.

 : توزيع الوحدات الصناعية بإقليم تازة04الجدول رقم

 %النسبة  عدد الوحدات القطاعات الصناعية

 36.3 41 المواد الغذائية

 28.3 32 النسيج والجلد

 19.4 22 مواد البناء

 08 09 تصنيع المعادن

 05.3 06 الورق

 02.6 03 آخر

 100 113 المجموع

 

 *السياحة:

تضاهي مثيالتها على المستوى الوطني وحتى الدولي،  يتوفر إقليم تازة على مؤهالت سياحية هامة

مغارة و آبار عميقة معظمها يوجد بالجماعات القروية التالية: باب بودير،  300بحيث يتوفر على حوالي 

 الزراردة، الصميعة، مغراوة تم بويبالن. وفيما يلي أهم المواقع السياحية بإقليم تازة:

عمقها  يصلوتعد من أعمق المغارات السياحية في العالم بحيث  1934: اكتشفت سنة مغارة أفريواطو

  متر وتتوفر على مجموعة من الترسبات الصخرية الكارستية التي تشكل مناظر طبيعية خالبة. 271حوالي 

 

 

 

 

 

  

 .2009المصدر:غرفة التجارة والصناعة.تازة تاونات. 
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   فراسن  بنيدراسة تصميم تهيئة  مركز  
 
 
 

  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

جموعة متر يقع جنوب مدينة تازة يضم م 1450: موقع وطني طبيعي يصل علوه إلى موقع باب بودير

 من العيون ذات المياه العذبة كعين بني سنان وعين أدمام كما يتميز بتساقط الثلوج خالل فصل الشتاء.

 

 

 

 

 

متر، يتوفر على  3130: يوجد بالمرتفعات الشرقية لجبال األطلس المتوسط على ارتفاع منتجع بويبالن

 مالئمة لرياضة التزحلق على الجليد.مواقع رائعة للسياحة الجبلية خاصة الشتوية التي توفر ظروفا 

 

 

 

 

 

 

 

ألف هكتار تغطيه مساحات غابوية تتكون  12: يعد محمية وطنية طبيعية تمتد على مساحة منتزه تازكة

أساسا من أشجار الصنوبر واألرز والسدرة والبلوط ويهدف إلى الحفاظ على األصناف النباتية والحيوانية 

 .ةاإلمكانيات الهائلة التي يوفرها لهواة السياحة االيكولوجيالمهددة باالنقراض إضافة إلى 

 

 

 

 

 

 

كلم يتميز بمناظر خالبة ومياه صافية يوفر لهواة الصيد  76تازة بحوالي  ة: يبعد عن مدينالواد البارد

 إمكانية االستمتاع بصيد سمك السلمون.
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   فراسن  بنيدراسة تصميم تهيئة  مركز  
 
 
 

  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

 

 

 

 

 

 

والتراث الفولكلوري عناصر مهمة تساهم في تدعيم وكما تشكل المآثر التاريخية كالمدينة العتيقة لتازة 

 السياحة بإقليم تازة.
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   فراسن  بنيدراسة تصميم تهيئة  مركز  
 
 
 

  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

  

 

 

 جماعة بني فراسن
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   فراسن  بنيدراسة تصميم تهيئة  مركز  
 
 
 

  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

 معطيات عامة

 مقدمة-1
تقتضي معرفة دقيقة لكل الجوانب والمعطيات المتعلقة بهذا األخير سواء  بني فراسنإن تهيئة مركز 

إلشكالية العمرانية المطروحة اجل الوصول إلى فهم أمن  الثقافية...وذلك، أواالقتصادية منها أو االجتماعية 

بالجماعة عموما وبالمركز خصوصا واالتجاه نحو إيجاد الحلول المالئمة لمقاربتها ومن تم تحديد منهجية 

 التدخل العمراني بالمركز. 

  نبذة تاريخية وأصل التسمية-2

يحكى ان سكان الجماعة القروية اشتهروا سابقا بتربية وركوب الخيل )الفرس(. والتي كانوا يستعملونها 

للتنقل والتبوردة والمسابقات التي كانت تنظم مع القبائل المجاورة، خصوصا مع قبائل الحياينة. ووصل 

بنوا فرسان تشبيها بقبيلة، وسموا ن الذي كان ال يملك فرسا ال يعترف به في الأدرجة  إلىاالهتمام بالفرس، 

 بناء الخيول، ومن تم اخذ اسم بني فراسن.أب

وفي غياب مخطوطات تؤرخ للمنطقة، يبقى التأريخ الشفهي وبعض اآلثار هما المصدران الذي يحكيان 

 عن بعض المراحل التي شهدتها المنطقة نذكر منها:

ر المريس والتي الزالت تحمل آثارهم  "كهف مرحلة وجود البرتغاليين الذين كانوا متمركزين بدوا-

 ماللة"  ببني مسوس بدوار المجادلة.

حيث أن مجموعة من الدواوير وكذا بعض العائالت ال زالت تحمل أسماء مازيغية: المرحلة األ-

ك "بني ورطناج" والتي  مازات متداولة جموعة من األسماء مازيغية كدوار اتفازة وعائالت المغاري...ومأ

 كان يقصد بها سابقا فخذات الربع الفوقي، نكوشت ، بني فراسن واقراوة.

كما عاشت المنطقة أحداث ما يسمى عند السكان ب"حرب الريف"، بحيث في حاالت الكر والفر التي  -

ية؛ سادت حالة نوال، ضد الجيوش االسبانأكانت تعرفها جيوش محمد بن عبد الكريم الخطابي، خالل معركة 

من الخوف في وسط السكان، مما دفعهم إلى االستقرار بالمناطق الجبلية والتجمع للتصدي إلى أية حالة 

اعتداء واالحتماء. فكانت تغتنم الجيوش األراضي الخالية لتربط هناك وتقيم معسكرات لالستراحة واالستعداد 
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   فراسن  بنيدراسة تصميم تهيئة  مركز  
 
 
 

  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

فج الطواهر، الذي كان يعتبر نقطة العبور ما بين وحيث أن المنطقة توجد بالقرب من  لشن هجمات معاكسة.

 فاس انذاك والمناطق الشرقية. كانت تمثل نقطة خلفية لمرور القوافل التجارية والجيوش بين فاس وتازة.

بحفظ القرءان الكريم والمتون واحتضان المساجد للعديد من طلبة العلم. وأهم هاته اشتهرت المنطقة 

، مسجد لال مجمع الصالح ومسجد القلب واللذين كانوا جزءا من الجماعة قبل سنة المساجد نجد، مسجد القلعة

أصل تسمية إذ يرجح البعض أن  ، سنة إحداث جماعة الربع الفوقي، ومسجد المجادلة بدوار المجادلة.1992

 ما حط بالمنطقة مجموعة منك. هذا المجالرجاال فرسانا في  كونتلى كون المنطقة إبني فراسن يرجع 

لى شجرة الشرفاء منهم سيدي عبد هللا إاألولياء والصالحين، الذين طبعوا السكان بعلمهم وزهدهم وانتسابهم 

 الغازي، موالي علي الشريف، سيدي امحمد ابري، سيدي امحمد برنوصي، سيدي يسف العربي. 

لجماعة. بحيث نجد كما أن موجات الهجرة التي شهدتها المنطقة أثرت بشكل كبير في التركيبة البشرية ل

عائالت ال زالت تحمل أسماء األرض التي كانوا ينتمون إليها ك: الوزاني، العروسي، الورايني، الشلح، 

 السليماني. 

تعتبر الجماعة القروية لبني فراسن ثاني جماعة قروية تأسست في قبيلة التسول بحيث انفصلت عن 

والد الشريف وبني أوالد ازباير، أات الربع الفوقي، لى جانب جماعإ، وهي تكون 1967جماعة بني لنت سنة 

. وكانت وقتئذ  تضم 1977لنت قبيلة التسول. وظلت ملحقة إدارية تابعة لقائد التسول ببني لنت حتى سنة 

أربع مشيخات هي: مشيخة اقراوة، مشيخة بني فراسن، مشيخة انكوشت، ومشيخة الربع الفوقي. وكانت 

 ية.دائرة انتخاب 25تتكون من 

نسمة، تم تقسيم الجماعة سنة  40.000ونظرا لشساعة الجماعة آنذاك، ولعدد السكان الذي كان يفوق 

، وذلك بإحداث جماعة الربع الفوقي. كما تم إحداث مكتب فرعي للحالة المدنية بدوار بني عبد هللا سنة 1992

من  اإلدارةبني فراسن، ولتقريب للحالة المدنية ب األصلي، للتخفيف من الضغط الذي يعرفه المكتب 1996

 سكان دواوير عين الحمام، بني عبد هللا، بوكميزين، التقالع، اوالد عزيز وبني مرين.
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   فراسن  بنيدراسة تصميم تهيئة  مركز  
 
 
 

  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

  الموقع الجغرافي-3

               على مساحة تقدر، تمتد مليلأواد لى إقليم تازة، دائرة إ بني فراسنتنتمي الجماعة القروية 

يخترق جزءها  .كلم عن مدينة تاونات 52وبحوالي  عن مدينة تازة كلم 56تبعد بحوالي  ،2كلم 230ب 

 الرابطة بين مدينتي تازة وتاونات، عبر دوار تفازة. 508الجنوبي الطريق الجهوية رقم 

جماعتي  بينالرابطة  5409في ملتقى الطريق اإلقليمية رقم  يعتبر مركز بني فراسن مقرا لها، يقع

 المؤدية إلى جماعة الربع الفوقي.  5414لطريق اإلقليمية رقم أوالد ازباير والبرارحة وا

 

  
الرابطة  5409الطريق اإلقليمية رقم 

 بين جماعتي أوالد ازباير والبرارحة

 

المؤدية  5414الطريق اإلقليمية رقم 
 إلى جماعة الربع الفوقي
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   فراسن  بنيدراسة تصميم تهيئة  مركز  
 
 
 

  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

  

اإلقليمي : الموقع الجغرافي لجماعة بني فراسن داخل النسيج3خريطة رقم   

 تحد الجماعة:

 شماال: جماعة البرارحة؛-

 جنوبا: الجماعة القروية اوطابوعبان؛-

 .أوالد ازباير وأربعاء الفوقي اشرقا: جماعت-

جماعات عين مديونة،عين معطوف،  غربا:-

 مساسة. راس الواد،
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   فراسن  بنيدراسة تصميم تهيئة  مركز  
 
 
 

  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

 

 

 
 مأخوذة من المخطط الجماعي للتنميةصورة المصدر: 

دائرة انتخابية            25دوار إلى جانب مركز بني فراسن موزعين على  51تتكون الجماعة من 

 عضوا. 27يتكون المجلس الجماعي من  مشيخات. 05و

دوار احجر أوقية ودوار كما يتكون المركز من ثالث دواوير وهي: دوار سيدي عبد هللا الغازي، 

 .يينالعمار

 المؤهالت الطبيعية-4

الشمال وجد الجماعة في تالتضاريس:-1

مقدمة جبال الريف، يغلب عليها الغربي لمدينة تازة، في 

من جبال وهضاب  أغلبيتهاطابع االرتفاع، وتتكون 

من مجموع  %43بحيث تمثل نسبة الجبال  وتالل

  . %57 تمثل والهضابونسبة التالل مساحة الجماعة 

للجماعةالدواوير المكونة :  4خريطة رقم   
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   فراسن  بنيدراسة تصميم تهيئة  مركز  
 
 
 

  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

 :ناخمال-2

 : توزيع العناصر المناخية بالجماعة 05الجدول رقم 

 المتوسط الحد األقصى الحد األدنى 

 615 1200 30 األمطار )مم(

 10 40 25 (°Cالحرارة )

 2010، سنة المخطط الجماعي للتنميةالمصدر: 

يغلب على المناخ بالجماعة طابع القارية الذي يتميز بالبرودة شتاء والحرارة صيفا، وبتساقطات مطرية 

 غير منتظمة، أما الرياح فيغلب عليها طابع الرياح الشرقية.

  الغطاء النباتي:-3

على التأقلم مع الظروف المناخية  بالمنطقة لكونه قادر نباتيتعتبر شجرة الزيتون من أهم غطاء  

 .فينعدم بالجماعة غابويالغطاء اما ال .الصعبة

كما توجد بالجماعة مساحات شاسعة ال تصلح للزراعة، تنتشر بها طرائد الصيد البري، حيث تكون 

طريدة من الحجل  3000الجماعة خالل فصلي الصيف والخريف قبلة لهواة القنص. وتقدر الطرائد بحوالي 

 .األرانبطريدة من  1000و

 :الشبكة المائية-4

 الوديان-أ

وهي تتميز بالفيضان شتاء  باستثناء واد المهر وواد امريلو فان جميع الوديان تجف في فصل الصيف. 

 وتقل مياهها في باقي الفصول، تستغل كمورد للماشية في فصل الصيف. 

 : االودية المخترقة لتراب الجماعة 06الجدول رقم   

 نوع االستغالل الصبيب موسمي دائم اسم الواد

 السقيو شرب الحيوانات  x - 0.5 واد المهر

 شرب الحيوانات - x - واد الرحى

 شرب الحيوانات x - 0.1 واد امريلو

 شرب الحيوانات - x -  واد تاليت

 2010، سنة المخطط الجماعي للتنميةالمصدر: 

 . المهر والرحىيخترق المركز وادي 

  

 (  2010الموقع الطبيعي لمركز بوقالل )نونبر 

 

 بني فراسن  الموقع الطبيعي لمركز 
 (  2013)يوليوز 
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   فراسن  بنيدراسة تصميم تهيئة  مركز  
 
 
 

  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

 العيون-ب

ساسي للماء الصالح للشرب، وكذلك والتي تعتبر المورد األن العيون، تتوفر الجماعة على نسبة مهمة م

لى اصالحات لتجميع إلشرب الحيوانات خصوصا في فصل الصيف حيث تقل مياه الوديان. وتحتاج أغلبها 

 مياهها، وبناء خزانات عليها، وتزويدها بصنابير للمحافظة على جودة مياهها وحمايتها من التلوث.

 تراب الجماعةالمتواجدة ب العيون:  07الجدول رقم   

 موسمية/دائمة الصبيب ل / الثانية نوع االستغالل الموقع اسم العين

 د 1 الشرب العماريين صاف الربع

 د 1 " مطازة الميزاب

 د 0,1 " سيدي عبد هللا الغازي افالح

 د 0,1 " سيدي عبد هللا الغازي الغدير

 د 0,5 " تافراوت تافراوت

 د 0,2 " هللا الغازي سيدي عبد دار مودن

 د 0,1 " اوالد بوجمعة عين اقصب

 د 0,8 " اوالد امبارك بوعتيبة

 د 0,7 " عين الحمام عين الحمام

 د 0,8 " اتفازة 1 عين اتفازة

 د 0,5 " اتفازة 2عين اتفازة 

 د 0,5 " اتفازة عين اكبير

 م 0,1 " بورقاد عين اسليم

 د 0,5 " الروابة عين مسوس

 م 0,1 " بوكميزين بومليلي

 د 0,5 " غيالن عين غيالن

 د 0,5 " مطازة عين مطازة

 د 0,5 " القصبة منبع زمزم

 د 0,25 " الرملة عين دار الحمرة

 د 0,5 " امثيوة السد

 د 0,5 " اوالد بوطالب عين قلة

 د 0,5 " افاللكة عين افاللكة

 2010، سنة المخطط الجماعي للتنميةالمصدر: 

 اآلبار-أ

متار، تجف في أ 5بار منها ما حفرته الجماعة وأخرى خاصة، ال يتعدى عمقها آتنتشر بتراب الجماعة 

 بار بجانب واد المهر مياهها غير صالحة للشرب تستغل للسقي. آتستغل للشرب. وتوجود و فصل الصيف

 :المقالع-5

 ة. يال تتوفر الجماعة على مقالع لألحجار وال مقالع رمل
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   فراسن  بنيدراسة تصميم تهيئة  مركز  
 
 
 

  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

 :خالصة

الجماعة هي تلك المرتبطة بالبنية التضاريسية الجبلية والمجاري  تعاني منهاالتي  المشاكلهم إن أ

 :عرفتسبق لها أن ، ذلك أن الجماعة المائية المتواجدة

 دواري احريرش و بوشيات. وسبوعي ال، السوق األمنطقة زروبواد المهر  مستوىعلى فيضانات  

 .السوق االسبوعيبواد الرحى على مستوى فيضانات  

  .دواوير تقريبست، الكراكر والتقالعبواد خميس مريلو على مستوى فيضانات  

 ؛ المسالك والممرات الجماعية على أترتسيول  

تسببت . كما بدوار تقريبستهددت ثالثة منازل  2010و 2009 تيسن، إذ خالل رضيةأانزالقات  

سقوط االعمدة الكهربائية، واتالف قناة الماء الصالح للشرب التي تستعمل لجلب الماء من  في

مما نتج عنه  5409لى انهيار جنبات الطريق االقليمية رقم إمحطة عي اكدح الى مركز الجماعة. و

 ؛توقف لحركة المرور بمجموعة من النقط

في التي تسببت سى" بدوار تقريبست على جنبات واد تلي يسمى"واد مو خاصةانجرافات التربة  

لى تجميع كمية كبيرة من المياه واصبحت تمثل تهديدا حقيقيا إدى أمنع جريان المياه، الشيء الذي 

 لجزء من سكان دواري الكراكر واوالد عزيز. 

كما أن عدم انتظام التساقطات المطرية ال يساعد كثيرا على االطمئنان على المحصول الزراعي، مما 

ف إكراهات أخرى للساكنة خصوصا فيما يتعلق بتوفر المياه للشرب أو الماشية والكأل واألعالف ويؤثر يضي

 على مدخول الفالح. 

يجب تشجيع بها. لذا  الصخورووفرة غم تنوع ر حجارألالستخراج امقالع باإلضافة إلى غياب 

حتى تساهم في توفير فرص شغل لساكنة  االصناعة التقليدية المرتبطة بهكذا مجال وهذا الاالستثمارات في 

 الجماعة. 
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   فراسن  بنيدراسة تصميم تهيئة  مركز  
 
 
 

  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

 

التي  لبعض الكوارث الطبيعية ،2010، سنة المخطط الجماعي للتنميةمأخوذة من صور المصدر:

 شهدتها المنطقة.

وجرف جزء من انهيار جزء من سور السوق األسبوعي 
 أرضيته بسبب فيضانات واد لمهر

زروال على الطريق  فيضان واد المهر عند نقطة        
 5414رقم   االقليمية

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةنشآت الفنية واالنزالقات الطينيبسبب غياب الم 5409توقف حركة المرور على الطريق الجهوية رقم 
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   فراسن  بنيدراسة تصميم تهيئة  مركز  
 
 
 

  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

 :القطاع الفالحي-2-1

 االنشطة االقتصادية االساسية: 08جدول رقم 

 
 

                                                        

 2010، سنة المخطط الجماعي للتنميةالمصدر:  

  
إال أن الظروف الجماعة، معظم سكان تعتبر الفالحة الدعامة واإلطار االقتصادي الذي يندمج فيه 

( ووسائل اإلنتاج البسيطة المستعملة واألنظمة العقارية غير ...الطبيعية المكونة للجماعة )طبوغرافية ومناخ 

المتكافئة وضعف اإلمكانيات المادية للسكان، كل هذه العوامل تؤثر بشكل واضح على النشاط الفالحي لتجعل 

 منه نشاطا معاشيا بامتياز. 

 ع االراضي حسب نوع االستغاللتوزي: 09جدول رقم

المساحة غير  المساحة الصالحة للزراعة )هـ( 

)هـ(الصالحة للزراعة  
)هـ(المجموع  

 بورية مسقية

 23000 11495 11427 78 المساحة )هـ(

 100 50 49.7 0.3 (%)النسبة المئوية 

50 50 

 2010، سنة المخطط الجماعي للتنميةالمصدر:                                                          

   

من المساحة  %49.7بورية أي ما يعادل  هاجل ،هكتار 11505 مساحة األراضي الصالحة للزراعةتبلغ 

من  %0.3بينما األراضي المسقية ضعيفة جدا وال تمثل سوى  .بحكم طبيعتها الجغرافية، للجماعة اإلجمالية

 ضفاف واد المهر بالخصوص، تنشط فيه زراعة بعض الخضروات.توجد على  ،مجموع األراضي

 هكتار فعبارة عن صخور جبلية، ينتشر بها الرعي خاصة في المناطق السهلة الولوج. 11495أما 

 طرق االستغالل : 10جدول رقم

 2010، سنة المخطط الجماعي للتنميةالمصدر :                                                                                        

مستغلة من طرف مالكيها مباشرة، هذا يدل على طبيعة النشاط  الصالحة للزراعةإن أغلبية األراضي 

  .المدينة إلىفنسبة كبيرة منها هاجرت  يضاالفئة المتبقية والتي تقوم بكراء األر اللسكان. أم األولاالقتصادي 

  

 أخرىأنشطة  التجارة تربية المواشي الفالحة الجماعة

 49 5 25 51 عدد الدواوير المعنية

 نسبة األراضي الفالحية المساحة بالهكتار طرق االستغالل 

 92,3 10616 استغالل مباشر

 1,4 160 كراء

 6.3 729 كراء بعوض عيني
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   فراسن  بنيدراسة تصميم تهيئة  مركز  
 
 
 

  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

 توزيع اإلنتاج حسب نوع المزروعات: 11جدول رقم

 

 

 

 
 

 2010، سنة المخطط الجماعي للتنميةالمصدر : 

 

تعتبر زراعة الحبوب هي الزراعة األكثر انتشارا بالجماعة، نظرا لمالئمة الظروف الطبيعية من مناخ 

 وتربة، ونجد األغراس التي تشغل هي األخرى حيزا هاما من المساحات المزروعة. 

هكتار من مجموع األراضي المستغلة، ثم بعد ذلك تأتي  8085وتصل المساحة المخصصة للحبوب إلى 

 هكتار. 1829هكتار والمساحة المخصصة للخضراوات ب  1945حة المخصصة لألشجار المثمرة ب المسا

 توزيع اإلنتاج حسب نوع المزروعات: 12جدول رقم

 

 

 

 

 
  2010، سنة المخطط الجماعي للتنمية المصدر:

 
 لى جانب المنتوجات التي سبق ذكرها هناك منتوجات ال تقل أهمية كالقطاني، العنب والتين. إ

في المواسم الممطرة العادية تحقق الجماعة االكتفاء الذاتي من مختلف المنتجات الفالحية وتسوق 

 الفائض. 

  

 %نسبة األراضي الصالحة للزراعة المساحة المستغلة الزراعة

 63,4 8085 الحبوب

 14,3 1829 الخضراوات

 0,5 67 زراعات البقول

 - 6 الزيتون

 1,4 186 العلف

 15,2 1945 األغراس/األشجار المثمرة

 الزراعة
اإلنتاج )السنة الممطرة( 

 بالطن
 مالحظات

   600 القمح الطري والصلب

 يتم تسويق الفائض
   300 الشعير

  300 الفول

  600 الزيتون
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   فراسن  بنيدراسة تصميم تهيئة  مركز  
 
 
 

  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

 فالحية لغرس وصيانة أشجار الزيتون:تأسست خمس جمعيات 

 ؛جمعية الفتح لتنمية أشجار الزيتون بدوار سيدي عبد هللا الغازي بدعم من وزارة الفالحة 

  ؛جمعية البركة للتشجير بدوار اهل الزاوية 

  ؛الفالحية للتشجير بدوار اهل الزاوية األملجمعية  

 ؛بدوار اوالد بوطالبجمعية اوالد بوطالب لصيانة االشجار وغرس الزيتون  

 .جمعية اتيايرت للصيانة والتشجير بباء اغبار بدعم من طرف وزارة الفالحة 

 تأسست ستة تعاونيات فالحية: 

 ؛التعاونية الفالحية الزهور لتربية النحل بدوار اسطيطح 

رت ببناء معصرة عصرية للزيتون بدوار اتياي قامتالتعاونية الفالحية امتيوة نباة بدوار امتيوة  

 .األخضربدعم من طرف المغرب 

 ؛التعاونية الفالحية النسوية الحسنية بمركز بني فراسن 

 .التعاونية الفالحية الفتح بدوار اسروتو 

 شتلة من الزيتون لفائدة الفالحين بتراب الجماعة 5000تدعم وزارة الفالحة سنويا حوالي  

 اإلنتاج  وسائل: 13جدول رقم

 2010، سنة للتنميةالمخطط الجماعي المصدر :           

 

نظرا لصعوبة  ،يعتمد االستغالل على الوسائل البسيطة كالمحراث الخشبي والدواب في عملية الحرث

التي تتعارض مع استعمال وسائل حديثة. حيث تقتصر المكننة فقط  وضيق المساحات الزراعية التضاريس

                     فوق األراضي المنبسطة المتواجدة على ضفاف األودية.

أما فيما يخص استعمال البذور المختارة واألسمدة، فإن فالح المنطقة بدا يعي بأهميتها، واستعمالها 

 الفالحي يؤثر بشكل سلبي على مردودية الفالح. اإلرشاديزداد سنة بعد أخرى. وغياب 

 
استعمال المكننة في 
 استصالح األراضي

استعمال اآلالت الميكانيكية 
 في الحصاد

استعمال 
 األسمدة

استعمال البذور 
 المختارة

استعمال األدوية الكيماوية 
 لحماية المزروعات

 عدد االستغالليات
 الزراعية

79 30 2319 744 1141 

نسبة  %
 االستغالليات

1,8 0,7 54 17 26 
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   فراسن  بنيدراسة تصميم تهيئة  مركز  
 
 
 

  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

 األراضي بالجماعة بنية :14م جدول رق

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2010، سنة الجماعي للتنميةالمخطط المصدر :                                                                                          
  

من عدد  %57هكتارات تمثل  10و 3بالرغم من كون نسبة مستغلي االستغالليات الفالحية ما بين 

 قل من ثالث هكتارات.  أال أن مساحة كل استغاللية تكون إالفالحين بالجماعة، 

 توزيع األراضي حسب الوضعية القانونية:-أ  

بالجدول أسفله، يتبين أن توزيع األراضي يتميز بالتنوع والالتكافئ بين هذه من خالل المعطيات المبينة 

األنواع، حيث أن أراضي الملك نجدها في طليعة الملكيات األخرى من حيث المساحة التي تغطيها والتي تبلغ 

 من األراضي الصالحة للزراعة، كما يتبين غياب تام ألراضي الدولة.  %97.9هكتار بنسبة  11307

،  %2هكتار بنسبة  181ي حين أن باقي الملكيات تبقى دون أهمية، فأراضي الحبوس تغطي مساحة ف

 . %0.1هكتار بنسبة  17 أما بالنسبة ألراضي الجموع فتغطي مساحة

 : توزيع األراضي حسب الوضعية القانونية بالهكتار 15الجدول رقم 

 نوع الملكية المساحة )بالهكتار( (%النسبة )

 

 ملك خاص 11307 97.9

 أراضي األحباس 181 2

 أراضي الجموع 17 0.1

 المجموع 11505 100

  2010المخطط الجماعي للتنمية، سنة المصدر : 

 

إن ما يمكن استخالصه هو أنه بالرغم من أهمية أراضي الملك في النهوض بالقطاع الفالحي من خالل 

الفالحي  اإلرشادوعملية التحديث، تبقى التضاريس الصعبة وتوالي سنوات الجفاف وغياب المسالك المهيأة 

خلق ر الذي يتطلب تؤثر سلبا على استغالل هذا الرصيد بطرق عصرية، األموضيق المساحات الزراعية 

 حجم االستغالليات )هـ( عدد المستغلين

 العدد (%) النسبة

 هكتار 3أقل من  1000 31

  10إلى  3 1800 57

 20إلى  10 300 10

 50إلى  20 30 1

 هكتار 50أكثر من  5 0,2

 المجموع 3135 100

11307

181 17

تو ي  ا راض      الوض ية ال قارية بالهكتار

م    ا 

م    بو 

 راض  ال موع
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   فراسن  بنيدراسة تصميم تهيئة  مركز  
 
 
 

  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

جل خفض ليسهل استعمال المكننة أل الفالحية راضيتجميع األطير ودعم الفالحين مع نهج أسلوب أمراكز لت

 ، ثم خلق تعاونيات فالحية.اإلنتاجتكلفة 

 تربية الماشية:-2

ن تربية الماشية هي نشاط مواز للفالحة بالجماعة، لكنها تتجه فقط في اتجاه تحقيق االكتفاء الذاتي من إ

لكونه يمارس بطرق تقليدية، ويتكون القطيع من الغنم والماعز واألبقار والبغال والصوف.  واأللباناللحوم 

لرئيسية التي تحد من تطوير هذا والتوعية من األسباب ا لإلرشادوالحمير والخيول. ولعل غياب مراكز 

 النشاط.

 : توزيع أنواع الماشية بالجماعة16جدول رقم 

 النوع عدد الرؤوس

 األبقار 6086

 الغنم 26000

 الماعز 447

 الخيول 281

 البغال 2689

 الحمير 2055

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 2010المصدر: المخطط الجماعي للتنمية، سنة 

 : تحقق ما يلي سكان لوالن يرفع من مستوى دخل وعيش أ همكانإبترى الجماعة أن هذا القطاع 

   ؛األعالفدعم  

  تحسين نوعية القطيع بالسالالت الجيدة؛ 

  ؛تشجيع الفالحين ومساعدتهم على بناء اسطبالت عصرية 
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   فراسن  بنيدراسة تصميم تهيئة  مركز  
 
 
 

  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

  ؛الفالحي والتوعية بكيفية تربية الحيوانات لإلرشادحمالت القيام ب  

   اإلمراضالقيام بحمالت تلقيح الحيوانات لحمايتها من. 

 :القطاع الصناعي -2  

لى في هذا المجال إ تصل يد العاملة ، إذأهم نشاط صناعي يمارسه سكان الجماعة هو صناعة القفة

سبوعيا، من أوحدة  40000يفوق  بإنتاجيعتبر ثاني أهم مورد اقتصادي للسكان محليا ، نسمة 11000حوالي 

متجه نحو التسويق، ويشغل حوالي نصف  اإلنتاجمختلف المنتوجات المرتبطة بالدوم )القفة، الشاشية(. وكل 

. لهذا يجب فالحية يراضأسر التي ال تتوفر على األبعض ل للرزق األساسييعتبر المورد وسكان الجماعة، 

 أن يحظى هذا القطاع بعناية خاصة.

 توجد بالجماعة تعاونيتان تهتمان بقطاع الصناعة التقليدية: 

 التعاونية الحرفية للمنتوجات النباتية مقرها بمركز بني فراسن ) توقفت عن النشاط( 

 

 بدوار المريس مقرها التعاونية البركة بامريلو مقر  

لم تعد  معصرة تقليدية عبر مختلف الدواوير 250و .عصرة عصريةم تنتشر فوق تراب الجماعةكما  

 .الهتمام الذي كانت تتمع به سابقابا تحظ
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   فراسن  بنيدراسة تصميم تهيئة  مركز  
 
 
 

  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

أما على مستوى المركز فال يتوفر على صناعات ذات مستوى متميز ما عدا بعض الحرف الخدماتية  

 :الحرف المتواجدة والصور أسفله توضح بعض أنواع

 
:القطاع التجاري -3  

الذي يشكل  ،ضعيفا مقارنة مع القطاع الفالحي بني فراسنالنسيج التجاري على مستوى جماعة  إن

التي تعتمد على االكتفاء الذاتي في عيشها من المحصوالت الفالحية،  ،لعيش ساكنة المنطقة األساسيةالدعامة 

 .األسبوعيبالسوق تسويق بعض المنتوجات  أو

 السوق األسبوعي: -3-1

تأتي من مختلف دواوير ، زائر 5000حوالي يستقطب رواجا مهما، إذ  بني فراسنيعرف سوق سبت 

ويعتبر وجهة لبيع  توفير بعض المواد األساسية لساكنة المنطقةيعمل على  ،الجماعة وكذا الجماعات المجاورة

منتجاتهم الفالحية المكونة من الحبوب، القطاني، الحيوانات، الزيت، الزيتون، بعض منتوجات الخضر 

موردا مهما  أيضاصا تلك المتعلقة بالقفة. ويعتبر والفواكه الخريفية. كما تعرض فيه المنتوجات الحرفية خصو

 . النسبة للمداخيل الذاتية للجماعةب
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   فراسن  بنيدراسة تصميم تهيئة  مركز  
 
 
 

  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

 . سيارت النقل السري أوأو األقدام ائق النقل المستعملة في الدواب وتنحصر وس 

على عدة خدمات إدارية واجتماعية )قيادة، دار الجماعة،  هلتوفر أهميةر ثكأ األخيرل هذا ظي

لكن أمام غياب  ....(، كل هذا يساهم في حركية كثيفة للسكان خالل يوم السبت،مستوصف، مقاهي، مجازر

الشيء الذي يؤدي إلى  .وتموضعه بمنطقة مهددة بالفيضانات التي تربطه بمختلف الدواويرقية تجهيزات طر

 تراجع وظيفته خاصة في فصل الشتاء.

 الدكاكين-3-2

 %55 محال تجاريا 220تتواجد بالجماعة 

منها توجد بالمركز وينتشر الباقي بمختلف 

محال تجاريا ممركزا  120حوالي  ،الدواوير

الممارسة بهذه المحالت  األنشطةبالمركز وجل 

تقتصر على بيع المواد الغذائية بالتقسيط 

( 05) وأكشاك( 13إلى مقاهي ) باإلضافة

( ومطاحن الحبوب 03( والنجارة )04والتلحيم )

 (.أيام األسبوعمحالت مفتوحة طيلة  6ت وبمحال بالمركب التجاري تشتغل يوم الس 30 وجزارة )( 14)

 يالتجارية بالمنطقة ارتباطا وثيقا بالفالحة. بحيث تزدهر حين يكون المنتوج الفالحوترتبط الحركة 

 جيدا، وتعرف ركودا في غير ذلك.
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   فراسن  بنيدراسة تصميم تهيئة  مركز  
 
 
 

  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

 

 

 

  

بعض المحالت 

 التجارية بالمركز
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   فراسن  بنيدراسة تصميم تهيئة  مركز  
 
 
 

  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

 خالصة

، مساحات أشجار مثمرةهضاب، تالل، )أودية، من مؤهالت طبيعية وفالحية الجماعة ما تتوفر عليه إن 

تجعل من القطاع األول المحرك األساسي للتنمية السوسيو ...( مراعي، رؤوس الماشيةصالحة للزراعة، 

من تحقيق تتمكن التي حيث يشكل المورد األساسي لعيش ساكنة المنطقة على مستوى الجماعة،  اقتصادية

 ، مع…(، الحبوب، القطاني والمواشياألشجار)ثمار  تنتجها التي المحصوالت الفالحية بفضلاالكتفاء الذاتي 

في ظل نسيج تجاري ضعيف كل ذلك  ،مقابل اقتناء بعض الحاجيات من المواد األساسية نسبة منهاتسويق 

 .أسبوعي باإلضافة إلى بعض الدكاكين سوقيقتصر على 

للسكان. ثاني أهم مورد اقتصادي وتمثل مرتبطة بصناعة الدوم والقفة فهي ة الصناعيأما األنشطة  

 ويمارسها حوالي نصف سكان الجماعة.

جل العمل على تقوية النسيج االقتصادي بالمنطقة، على تصميم التهيئة الذي أأمام هذه الوضعية ومن 

قصد تقديم الدعم الالزم للفالح  الفالحية مركز األشغالالحتضان نحن بصدد إنجازه، تخصيص وعاء عقاري 

الحتضان منطقة لألنشطة فكير في تخصيص وعاء عقاري مالئم لتاوكذا يجب ، تحسين المردوديةو

كما سيتم الحفاظ على األراضي الفالحية مع إمكانية ، خاصة المتعلقة منها بالصناعة التقليدية االقتصادية

وحدات صناعية صغرى ومتوسطة في مجال تصنيع المنتوجات الفالحية، نظرا للمؤهالت استقطابها ل

عليها المنطقة )أشجار الزيتون، المواشي، الحبوب...( . وذلك من أجل  تنمية موارد الفالحية التي تتوفر 

 الجماعة للمساهمة في التنمية المستدامة.
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   فراسن  بنيدراسة تصميم تهيئة  مركز  
 
 
 

  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

 الخصائص الديموغرافية والسوسيو اقتصادية 

 مقدمـــــة-1

الت إذا كانت المجاالت الريفية قد شهدت نموا ديمغرافيا بسبب تراجع نسبة الوفيات كنتيجة للتدخ

المتعددة التي عملت على تحسين مستوى التطبيب، ومحاربة بعض األمراض بهذه المجاالت، فإن النمو 

غرافي اليوم لم يعد مرتبطا بالزيادة الطبيعية بقدر ما هو راجع إلى مدى تأثير عامل الهجرة إلى والديم

ت هذه الظاهرة ديمغرافيا المجاالت الحضرية، التي أضحت تستقطب ساكنة ريفية مهمة.  ترى كيف انعكس

 ؟بني فراسنعلى مركز 

 الخصائص الديموغرافية-2

 غرافي بالجماعة وتراجع وثيرة النمو الديم -2-1

 
وذلك  ،2004 سنةنسمة  28014إلى  1994سمة سنة ن 30683عدد سكان الجماعة من لقد تقلص 

بمعدل  نسمة  24206إلى  2010و 2004تضاعف هذا التقلص ما بين سنتي (، % -0.9بمعدل نمو سالب )

 .%-2نمو 

 .2010سنة  4268ثم إلى ، 2004سنة  4386إلى  1994سنة  4533عدد األسر من  كما انخفض

  بني فراسنالقروية تطور سكان الجماعة  :17جدول رقم 

 عدد األسر عدد السكان اإلحصاء

1994 30683 4533 

2004 28014 4386 

2010 24206 4268 

 2010، سنة للتنمية المصدر: المخطط الجماعي                                                 

 أفراد. 6ويقدر عدد األفراد داخل األسرة ب

إلى مجموعة من األسباب من أهمها موجة الذي حصل في عدد السكان واألسر يمكن تفسير التراجع 

 .الهجرة القروية

داخل  2600مهاجر ) 2807بلغ  2010عدد المهاجرين خالل سنة الجدول أسفله أن  يوضححيث 

إما الهجرة هذه   .(خارجه مهاجر 207و وتاونات كالدار البيضاء، وجدة، فاس، تطوان والناظور :المغرب
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   فراسن  بنيدراسة تصميم تهيئة  مركز  
 
 
 

  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

على  الشخص المهاجر ال يتوفروتوفر فرص شغل  في حالةدائمة أحيانا  تصبحفردية وإما جماعية وقد 

   .(يعملن كخادمات في البيوت) واإلناثالذكور قد شملت ض فالحية. واأر

 2010الهجرة بالجماعة سنة : 18جدول رقم 

عدد المهاجرين خارج  نوع الهجـــرة
 المملكة

عدد المهاجرين 
 داخل المملكة

المقصودة داخل المغرب الجهــــة  

اءالبيضالدار  -فاس -وجدة –تاونات  2000 20 موسمية  

 –الناظور  -الدار البيضاء –وجدة  500 500 فردية دائمة
 فاس

 الدار البيضاء –فاس  100 2 عائلية

  2600 720 المجموع

 2010للتنمية، سنة  المصدر: المخطط الجماعي 

 وتعتبر عائدات المهاجرين ثالث مورد أساسي للرزق بالجماعة بعد الفالحة وصناعة القفة.  

دي عبد هللا الغازي، أوالد سي :فقط خارج الجماعة بل هناك عدد كبير من ساكنة دواوير تكنالهجرة لم 

توجهوا لالستقرار بالمركز وهناك عدد كبير من ساكنة دواوير  بوجمعة، العماريين، مطازة، اسروتو

خصوبة راضي أكثر أتوجهوا إلى دواوير أخرى بالجماعة لتوفرها على  لمريس، فاللكة، مطازة، مجادلة

 . والد يعقوبأالرملة، جمغيلة، اوالد عزيز، عين حمام، كدوار وشساعة 

 أعلى نسبة.به سجلت كالمركز مثال بها نسبة هامة من الساكنة دواوير  هناكويؤكد الجدول الموالي أن  

 حسب الدواوير الساكنة: توزيع  19جدول رقم                 

 األسرعدد  السكنيةعدد الوحدات  عدد السكان اسم الدوار

 259 234 1476 مركز بني فراسن

 206 183 1256 حجر وقية

 37 34 222 العماريين السفلية

 136 100 706 سيدي عبد هللا الغازي

 29 27 188 العماريين الفوقية

 204 157 1181 عامر أوالد

 185 169 1029 يعقوب أوالد

 157 132 972 اسروتو

 185 174 965 تفازة

 103 95 490 اوالد امبارك

 149 124 771 عين الحمام

 168 147 946 أهل الزاوية

 120 99 705 تقريبست

 127 113 738 بوشيات

 107 99 505 الخطايبة

 76 73 460 بورقاد

 84 79 547 بوكميزين

 88 82 526 التقالع
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   فراسن  بنيدراسة تصميم تهيئة  مركز  
 
 
 

  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

 األسرعدد  عدد الوحدات السكنية عدد السكان اسم الدوار

 102 90 592 احريرش

 93 85 524 ليطاطوة

 90 85 550 اخليعة

 85 75 532 اوالد بوجمعة

 45 31 238 مطازة

 17 13 99 سطيطح

 84 78 457 تورازن

 95 85 564 الرملة

 95 80 472 غيالن

 92 79 486 عين اجنان

 59 54 326 تيايرت

 132 113 748 القصبة

 14 14 66 الروابة

 11 10 71 الحقاقنة

 70 62 416 امثيوة

 24 22 145 اوالد بن داوود

 43 41 260 الشرفاء

 56 46 282 بني عبد هللا

 61 55 369 عزيز أوالد

 65 62 400 بوطالب أوالد

 34 31 208 الطيب الحياني أوالد

 53 40 240 كدياسن

 47 44 295 مركونة

 27 25 158 اوالد الحوسين

 66 59 385 الكراكر

 53 50 335 جمغيلة

 70 53 404 بني مرين

 19 17 112 سبرارة

 29 24 153 المجادلة

 18 18 111 افاللكة

 22 21 101 ودانة

 42 37 222 لمريس

 35 30 202 الخزارة

 4268 3750 24206 المجموع

  2010، سنة للتنميةالمصدر: المخطط الجماعي                                                                        

 بنية ديمغرافية شابة -2-2

الفئة العمرية النشيطة ما  هاوتتصدر 2004تتباين مختلف الفئات العمرية بالجماعة حسب إحصاء سنة 

        فئة الصغار في سن التمدرس المتراوح أعمارها ما بينبعدها تأتي  %  51.9سنة بنسبة  59و 15بين 

أما فئة ،  % 14سنوات( بنسبة  6تليها الفئة العمرية ما قبل سن التمدرس )أقل من  ،%25سنة بنسبة  14و 6
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   فراسن  بنيدراسة تصميم تهيئة  مركز  
 
 
 

  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

كما يتضح أن مجموع عدد الذكور متقارب بشكل كبير مع مجموع عدد  .%9 قل نسبة بأتمثل الشيوخ ف

 اإلناث في جميع شرائح األعمار.

ن أوبما  %28.6أهمية فئة الشباب مما يجعل معدل النشاط بها يصل إلى تعكس هذه المعطيات 

البنية هشاشة الجماعة ترتكز على القطاع الفالحي وصناعة الدوم اللذان يتأثران بالتقلبات المناخية و

مهمة الستيعاب هذه الفئة ومرافق يدعو إلى ضرورة التفكير في توفير بنية اقتصادية الشيء الذي التحتية 

 .والهجرة البطالة تيوالحد من انتشار ظاهر

 توزيع عدد السكان حسب شرائح األعمار بالجماعة.  :20جدول رقم 

 المجموع نسبة اإلناث نسبة الذكور شرائح األعمار  

سنوات 6أقل من   14.7 13.4 14 

سنة 6-14  26.2 23.8 25 

سنة 59 -15  49.7 54.1 51.9 

فما فوق 60  9.4 8.7 9.0 

 

 2004المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 
  

 : تنامي ظاهرة العزوبةالحالة العائلية -2-3

النسبة المسجلة  تقاربو %40لن تتجاوز فئة العزاب  تفوق فئة المتزوجين نصف ساكنة الجماعة بينما

في هذا الصدد (، ويقابله ضعف في نسبة األرامل والطالق، وتجدر اإلشارة  %41.9على المستوى اإلقليمي )

بسبب الركود االقتصادي الذي تعرفه  في صفوف الجنسين معا اإلى أن فترة العزوبة أضحت تعرف امتداد

سنة  31سنة تقريبا مع   %29.5يصل إلى الجماعة. باإلضافة إلى ذلك، نشير إلى ارتفاع سن الزواج ل

 سنة عند اإلناث. %28.5للذكور و 
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   فراسن  بنيدراسة تصميم تهيئة  مركز  
 
 
 

  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

 : توزيع األشخاص حسب الحالة العائلية والجنس21جدول رقم 

 أرامل )ة( ومطلق )ة( متزوج )ة( أعزب )ة( 

 النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد

 0.7 97 56.4 7804 42.9 5936 الذكور

 8.3 1177 54.8 7769 36.9 5231 اإلناث

 4.7 1274 55.6 15573 39.8 11167 المجموع

 %100 28014 المجموع العام

 

 2004المصدر: اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة                                                                                                

 :يةالخصائص التعليم -3

وأمام  ،يعتبر قطاع التعليم من القطاعات الحيوية التي تساهم في الدينامية المجالية والسوسيو اقتصادية

 ،أهمية هذا القطاع، تعتبر دراسة الخصائص التعليمية للمجال المراد تهيئته أرضية ألي تخطيط مستقبلي

للمستوى التعليمي للسكان بالجماعة فنسبة األمية ومستوى التمدرس يعطينا داللة واضحة حول الحد األدنى 

 عموما وبالمركز خصوصا .  

  2010و 1994ما بين سنتي   واضحمعدل األمية: تراجع -3-1   

سنوات فما فوق، ولقد شملت هذه الظاهرة سكان  10يهم معدل األمية األشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 

 ذكورا وإناثا. بني فراسنجماعة 

 بالجماعةمعدل األمية  تطور: 22جدول رقم

 الجنس (%) 1994 (%) 2004  (%) 2010 

 الذكور  62.58 48.7 27.5

 اإلناث 96.27 81.4 61.35

 المجموع 79.42 65.4 43.58

 2010، سنة والمخطط الجماعي للتنمية 2004و 1994المصدر: اإلحصاء الرسمي لسنتي                                    
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  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

 

  %43.58إلى  الذي تدنىفي معدل األمية ملحوظا انخفاضا  بني فراسنلقد عرفت الجماعة القروية 

 2004خالل سنة  %65.4و ،% 79.42حوالي  1994، بعد ما كان قد سجل خالل سنة 2010خالل سنة 

تفوق  %61.35التي وصلت إلى تين، حيث أن نسبة األمية في صفوف اإلناث ئالفوتتفاوت هذه النسبة بين 

 .(%27.5فئة الذكور )

 2004بالوسط القروي على المستوى الوطني واإلقليمي خالل سنة : معدل األمية 23جدول رقم

 المعدالت الذكور  اإلناث المجموع

 المعدل الوطني بالعالم القروي 46 74.5 60.5

 المعدل االقليمي بالعالم القروي 43.3 76.4 60.2

2004سنة  الجماعة 48.7 81.4 65.4  

58.43 2010الجماعة سنة  27.5 61.35   

 2010لسنة  المخطط الجماعي للتنميةو 2004إحصاء المصدر: 

  

 سنة  %60.5، إذا ما قورنت مع مثيالتها على المستوى الوطني التي بلغت منخفضةنسبة التعتبر هذه و 

  .2004واالقليمي

غير متمدرسين وهذه  سنة 15-11ما بين من األطفال المتراوح أعمارهم  %14يالحظ أيضا أن حوالي 

ذلك  تفسيريمكن . وفئة اإلناثخاصة في صفوف النسبة مرتفعة وتدل على انقطاع التالميذ عن الدراسة 

المؤسسات التعليمية وحالة المسالك والبعد عن الظروف الطبيعية الصعبة المتمثلة في التضاريس الجبلية، ب

 وكذا استغالل اآلباء ألبنائهم في المجال الفالحي.  تشتت الوحدات السكنية بسبب

 2010: معدل األمية بالجماعة خالل سنة 24جدول رقم      

15-11 45-16 المجموع  معدل األمية 

 إناث 20.37 72 61.35

 ذكور 7.5 32.31 27.57

 مجموع 13.85 51 43.58

 2010لسنة  المصدر: المخطط الجماعي للتنمية

 

 اإلناثخاصة في صفوف إلى المستوى المطلوب، بعد يمكن القول، أن معدل األمية الزال لم يحجم 

وهذا األمر يستدعي تضافر الجهود من أجل تدعيم المركز بالمرافق الثقافية واالجتماعية والتعليمية 

 المالئمة.
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 ضعف المستوى التعليميمعدل التمدرس: -3-2

حاصلين على المستوى االبتدائي، اإلعدادي، والالسكان المتمدرسين بالجماعة لقد وصلت نسبة  

نسبة التالميذ الذين كان لهم الحظ في الولوج فإال أنه بالرغم من أهمية هذه النسبة   ،%28ما يناهز  الثانويو

التالميذ العديد من عدم استكمال وهذا دليل واضح على  .%1.1إلى مؤسسات التعليم العالي بلغت  فقط 

 تعليمهم.

 بالجماعة مستوى التعليميال:  25 جدول رقم   

 2004لمصدر: اإلحصاء الرسمي لسنة ا

 

التعليم مستوى  كان لها الحظ في بلوغ من الساكنة المتمدرسة  677الجدول الموالي أن فقط  يؤكدو

تلميذ انقطع عن الدراسة.  6632. معناه أن حوالي االبتدائي هاالتي كانت تتابع تعليم 7309الثانوي من بين 

مستوى الويمكن تفسير هذا االنقطاع إما لبعد المؤسسات التعليمية عن التالميذ ولصعوبة الولوج إليها وضعف 

ثانوية وكذا ضعف وغياب داخلية الفالحية وكذا  األنشطةالذين يستغلونهم في وليائهم ألدى المادي والثقافي 

  .طالبةالطاقة االستعابية لدار الطالب وال

 

 الجنس ما قبل سن التمدرس )%( ابتدائي،إعدادي، ثانوي)%( تعليم عالي)%(

 الذكور 10.5 39.4 1.9

 اإلناث 0.2 18.5 0.2

 المجموع 5.2 28.7 1.1
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 المستوى التعليميتوزيع السكان حسب :  26جدول رقم  

2010الجماعة، أكتوبر لمصدر: ا  

المستوى التعليمي الزال يعاني من عدة اختالالت، األمر الذي يتطلب بذل مجهود يمكن القول أن إذن  

 .ضرورية لهذا وجب التفكير في دعم المركز بمرافق اجتماعية  هأكبر للرفع من

 شبه مستقر معدل النشاط  -4-1

في معدل النشاط، حيث أن نسبة الساكنة النشيطة بلغت طفيفا ارتفاعا  بني فراسنعرفت جماعة 

فئتي الذكور الطفيف ، وقد هم هذا االرتفاع 1994سنة  %26.76مقابل ، 2004حسب إحصاء سنة  28.6%

 . واإلناث

 : توزيع معدل النشاط حسب الجنس 27جدول رقم 

 الجنس 1994 2004

 الذكور 47.16 49.1

 اإلناث 5.76 8.5

 المجموع 26.76 28.6
 2004و 1994المصدر: اإلحصاء الرسمي لسنتي                                    

 مرتفع  معدل البطالة -4-2

مما يدل على ،  %19والرجال  %25معدل البطالة عند النساء  بلغاستقرار معدل النشاط، شبه أمام 

بالجماعة، حيث أن ضعف فرص الشغل 

معظم األنشطة الممارسة داخل الجماعة 

موسمية ترتكز على النشاط الفالحي بطرق 

والتكوين في هذا  اإلرشادياب غفي  تقليدية

. في حين الباقي يمارسون الصناعة المجال

 التقليدية المتمثلة في صناعة القفة.

  

 الجنس الكتاب القرآني ابتدائي ثانوي عالي المجموع

 الجماعة المركز الجماعة المركز الجماعة المركز الجماعة المركز 

 اإلناث 25 16 2832 169 118 38 30 12 3240

 الذكور 144 08 4074 234 437 84 171 34 5186

 المجموع 169 24 6906 403 555 122 201 46 8426

22%

19%

25% م د  البطالة بال ما ة

م د  البطالة ذكور

م د  البطالة   ا 

    م د  البطالة بال ما ة   ة 

2010المخطط الجماعي للتنمية، سنة   



 

48 
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  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

 

أما بالنسبة للنساء فأغلبهن ربات بيوت باإلضافة لمساعدتهن للرجال في العمل داخل الحقول، وتأتي  

إلى جهات إلى الهجرة دات  الحاصلة على الشهافي حين تضطر الفئة النشيطة  التجارة في المرحلة األخيرة.

مام هذه الوضعية البد من التفكير في أ. تناسب تكوينهمقطاعية في ظل غياب مشاريع  عن العمل ابحث أخرى

 خلق أنشطة بديلة لتشغيل األجيال القادمة. 
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   فراسن  بنيدراسة تصميم تهيئة  مركز  
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 : الوضعية العقاريةبني فراسنمركز 

 
من شأنها استيعاب مشاريع سكنية ومرافق لدولة اإن المركز يفتقر إلى أوعية عقارية تابعة لملك 

أحجارجا، وتستغل في دوار المتواجدة أساسا ب الخواصيطغى على البنية العقارية أراضي . إذ عمومية

ويالحظ أن أغلب العقارات  تستغل في المجال الفالحي.أراضي حبسية ، مع وجود الفالحي والسكني يالمجال

التابعة للملك الجماعي أغلبها راضي المتواجدة بالمركز ال تتوفر على وثائق الملكية. كما تتواجد بعض األ

 مستغل.
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  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

 : المرافق العموميةبني فراسنمركز 

 مقدمــــة

الخدمات سواء من نسبة توفر وهي على مجموعة من المرافق العمومية  بني فراسنيحتوي مركز 

وتكمن أهمية اإلحاطة بهذه المرافق في التعريف بمدى استجابتها للمتطلبات اليومية  ،اإلدارية أو االجتماعية

 للساكنة المحلية، وكذا تحديد الخصاص في أفق أخذها بعين االعتبار في مرحلة اإلسقاطات المستقبلية.

 الخدمات الصحية  -1

على مركز  بني فراسنتتوفر جماعة 

يتواجد جماعي مع وحدة الوالدة  صحي

حالة ، 2م 1698تبلغ مساحته  ،مركزبال

 (05يشتغل به خمس ) ،البناية جيدة

يوفر بعض  .بدون طبيب ممرضين

الخدمات لكافة ساكنة الدواوير من تلقيح 

الطبية للقيام بالكشوفات سواء للمرضى أو للنساء  ويعاني من نقص في التجهيزاتواسعافات طفيفة...

 كما تتوفر الجماعة على سيارة إسعاف واحدة غير مجهزة. الحوامل.

 :المؤسسات الصحية بالجماعة28جدول رقم

عدد 
 األسرة

عدد 
 الممرضين

عدد األطباء 
 المتواجدون حاليا

 المساحة حالة البناية تكلفة االنجاز
 اسم المؤسسة الموقع

2م 1698 جيدة 1200000.00 00 05 04 مركز ال  المركز الصحي الجماعي  
 مع وحدة للوالدة

 2013سنة  ،المصدر: المندوبية اإلقليمية للصحة

 

على مستوصفان بكل  كذلكتتوفر وتفيد المعلومات المستقاة من المخطط الجماعي للتنمية أن الجماعة 

 ماء صالح للشربوكهرباء وتطهير من  األساسيةيفتقران للتجهيزات لكن  ،من دواري بني عبد هللا وتقريبست

لطريق معبدة ويشتغل به ممرض بشكل المستوصف المتواجد بدوار بني عبد هللا  كما يفتقر. ومعدات طبية

 مؤقت.

  

 المركز الصحي  

مركز صحي مع وحدة 
 للوالدة
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 :الخدمات الصحية29جدول رقم

 الخدمات الصحية المؤشرات

كلم 20 الصحية أبعد مسافة فاصلة بين الدواوير والمرافق   

كلم 10 يةمتوسط المسافة الفاصلة بين الدواوير والمرافق الصح   

 حصة الساكنة المستفيدة من خدمات الصحة الثابتة 3655

 حصة الساكنة المستفيدة من خدمات الصحة المتنقلة 2061

 2010، سنة المصدر: المخطط الجماعي للتنمية

كلم  20إلى أحيانا طويلة قد تصل  اتمسافإلى قطع الجماعة دواوير ساكنة جل  هذه الوضعية تلزم

 .بمختلف الدواوير هلغياب مسالك مهيأة تربطمع صعوبة الولوج خاصة في فصل الشتاء  المركزللتنقل إلى 

 النساء الحوامل. األطفال والشيء الذي يهدد حياة المواطنين خاصة 

 

ونقص الخدمات الصحية المقدمة من  حرة على مستوى المركزالصحية التجهيزات الأمام غياب   

المدن المجاورة  للتطبيب في كلم 60قطع أكثر من إلى  نسمة 24206حوالي طرف المركز الصحي، تلجأ 

 كمدينتي تازة وفاس.

 ألدنى من التغطية الصحية بسبب قلة األطريمكن القول أن المركز لم يرق بعد إلى مستوى الحد ا

 لساكنةلهذا الغرض قصد التخفيف من معانات االطبية. وعلى وزارة الصحة أن تولي أهمية والمستلزمات 

. وعلى وكذا التجهيزات الالزمةباألطر المالئمة السالفة الذكر  المرافقدعم  عن طريق هملضمان استقرارو

أخذ بعين االعتبار مقترح مندوبية الصحة والمتعلق تدارس إمكانية تصميم التهيئة الذي نحن بصدده 

 .مومةريع اجتماعية صحية كمشروع دار األخصيص البقعة األرضية المجاورة لوحدة الوالدة النجاز مشابت

المتواجد  صحي مركزال

 بالمركز

 صيدلية صانع األسنان
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  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

الخدمات التعليمية-2  
تعليما عتيقا التي كانت توفر مسيد( ال) الكتاتيب القرآنيةاحتضان العديد من باشتهرت الجماعة قديما 

 ها، إذ يرجح البعض أن أصل تسمية الجماعة يرجع إلى كونخصوصا لحفظ القرآن الكريم للعديد من الطلبة

من  الطلبةتستقبل قرآنية كتاتيب  09. وعكس ما كان قديما ال زال فقط هذا المجالعرفت رجاال فرسانا في 

 2013سنة المستفيدين بلغ عدد إذ  ،(ة على مختلف الدواويرموزع 59واحد بالمركز و) متواجدةال 60بين 

مستفيد  24وعلى مستوى المركز حوالي  إناث( 25ذكور و 144طالبا ) 169حوالي على مستوى الجماعة 

 النمطهذا وعليه، يجب تشجيع شرائح هامة من الساكنة خصوصا الفئة النسوية ولوج . إناث( 16ذكور و 08)

 .األميةعبر االنخراط في البرامج المسطرة من طرف الدولة خصوصا برنامج محو من التعليم 

 على مؤسسة أوليةالمركز توفر يكما 

 حوالي 2010سنة  ااستفاد منهعصرية 

إناث(. يعتبر هذا  05ذكور و 07طفال )12

عدم اهتمام يمكن تفسيره بالعدد جد ضئيل 

أولياء األمور بهذا النوع من التعليم. لهذا،  

حتى  اإلطارفي هذا ات دمجهواليجب زيادة 

 2010-2009 خالل الموسم الدراسي بها االلتحاقوالتي تم  ،ال يقتصر التعليم فقط على المرحلة االبتدائية

كما من اإلناث  1338من الذكور و 1572منهم سنة  11و 6الذي يتراوح عمره ما بين طفل  2910حوالي 

 .هو موضح من خالل المبيان المشار إليه أسفله 

 

 

 

 
 
 

                                 
 2010، سنة المخطط الجماعي للتنميةلمصدر: ا                                              
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  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

سنة 11و 6االطفال المسجلون في المدسة االبتدائية المتراوح أعمارهم ما بين :30جدول رقم  

  العدد  المسجلون النسبة 

 الذكور 1608 1572 98

 االناث 1462 1338 91

 المجموع 3070 2910 95

 2010، سنة المصدر: المخطط الجماعي للتنمية                                                                

لم يتمكنوا من االلتحاق سنة  11و 6من األطفال المتراوح أعمارهم ما بين  %5رغم أن فقط 

والجدول الموالي . أن هذه النسبة الزالت مقلقةال ، إتواجدة بالجماعةبالمجموعات المدرسية والفرعيات الم

 .ضعف بنية المسالكبمجال التعليم وكذا عدم اهتمام اآلباء باإلضافة إلى  ،سبب واضح

 :المؤسسات التعليمية بالجماعة31جدول رقم

عدد الوحدات 
المتوفرة على 

 خزانة

عدد الوحدات 
 المتوفرة على مطعم

عدد الوحدات 
المتوفرة على 

 مراحيض

عدد الوحدات المتوفرة على 
 شبكة الماء الصالح للشرب

عدد الوحدات 
المتوفرة على 

 اإلنارة

مجموع 
 الحجرات

عدد الوحدات 
 الدراسية

0 9 4 1 12 96 25 

 2010، سنة المصدر: المخطط الجماعي للتنمية
 بالجماعة المدارس االبتدائية:توزيع 32جدول رقم

 المؤسسة الموقع تاريخ التأسيس (2المساحة ب)م حالة البناية

 بني فراسن المركز بني فراسن المركز 1966 10944 صالحة

 حجر أوقية دوار حجر أوقية 1999 1000 صالحة

 الرملة دوار الرملة 1981 3000 صالحة

 مطازة دوار مطازة 1996 3000 صالحة

 بوشيات دوار بوشيات 1998 992.25 صالحة

 مريلو المركز دوار مريلو  1957 2190 صالحة

 اوالد يعقوب دوار اوالد يعقوب 1985 2832 صالحة

 باب السوق دوار باب السوق 1982 3020 صالحة

 تاقريبست دوار تاقريبست 2004 1000 صالحة

 تفازة المركز دوار تفازة  1957 1158 صالحة

 لكراكر دوار لكراكر 1964 1080 صالحة

 عين لحمام دوار عين لحمام 1980 2000 صالحة

 بوكمزين دوار بوكمزين 2002 1000 صالحة

 اعبور دوار اعبور 2005 92 صالحة

 السبت القديم المركز السبت القديم المركز 1958 1240 صالحة

 باب الدشر دوار عين اجنان 1960 2000 صالحة

 أوالد عزيز دوار أوالد عزيز 1980 3000 صالحة

 لحقاقنة دوار لحقاقنة 2001 1880 صالحة

 الدواور المركز دوار الدواور  1961 3438 صالحة

 حريرش دوار حريرش 1979 2485 صالحة

 ظهر سعيد دوار ظهر سعيد 1998 1836 صالحة

 أوالد عامر المركز دوار أوالد عامر  1963 1210 صالحة

 أوالد بوجمعة دوار أوالد بوجمعة 1979 2400 صالحة

 اسروتو دوار اسروتو 1996 772 صالحة

 تافراوت دوار تافراوت 2005 745 صالحة

 2013، أكتوبر للتعليم اإلقليميةالمصدر: النيابة 
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   فراسن  بنيدراسة تصميم تهيئة  مركز  
 
 
 

  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

مجموعات مدرسية وهي سبت بني فراسن، السبت القديم، امريلو، أوالد  06يوجد فوق تراب الجماعة 

مدرسية فقط  ةوحد 12 منها دراسيةحجرة  96وحدة مدرسية مكونة من  25عامر، اتفازة والدواور وتضم 

وحدات تتوفر  04تتوفر على التغطية بالشبكة الكهربائية ومؤسسة واحدة تتوفر على الماء الصالح للشرب و

يسير هذه وال تتوفر أية وحدة على خزانة.  على مطاعم وحدات تتوفر 09على المرافق الصحية و

محروم من دوار  27بقى يو .دوار 25. تتوزع على معلم( 98معلمة،  45إطارا تربويا ) 143المجموعات 

 الخدمات التعليمية.

، ، ةابتدائي ةدرسعلى م المركزيتوفر 

 14مكونة من  1966تأسست سنة 

، 2م10944قسم، مساحتها تقدر ب

تلميذ،  444حوالي يستفيد منها 

 إطارا تربويا.  15يسيرها 

التجهيزات األساسية تتوفر على 

تتوفر  ال . لكن تبقى باقي الوحدات األخرىوكذا االلتحاق أو االستمرار بهاالتي توفر الجو المناسب للتحصيل 

 التجهيزات األساسية. جميعها على

بالمركزالمدارس االبتدائيةالمتواجدة :33جدول رقم  

 العدد عدد األقسام عدد التالميذ عدد االطر

15 444 14 1 

 2013، أكتوبر المصدر: النيابة اإلقليمية للتعليم                                                  

خالل الموسم الدراسي التالميذ المسجلين بالسلك االبتدائي عدد فقد ارتفع ظروف السالفة الذكر، ورغم ال

 اإلناث. في صفوف النسبة تبقى ضعيفةإال أن هذه  باقي المواسم السابقة. مقارنة مع 2009/2010

  

  

المدرسة االبتدائية 
 المتواجدة بالمركز
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   فراسن  بنيدراسة تصميم تهيئة  مركز  
 
 
 

  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

 عدد المسجلين الجدد في السلك األساسي:34جدول رقم

 الدراسية السنة 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

 ذ إ مجموع ذ إ مجموع ذ إ مجموع ذ إ مجموع

 سنوات 5 6 8 14 11 4 15 9 4 13 8 7 15

 سنوات 6 115 102 217 118 96 214 123 96 219 128 104 232

 سنوات 7 232 204 436 235 197 432 250 207 457 296 256 552

 المجموع 353 314 667 364 297 661 382 307 689 432 367 799

 2010، سنة  المخطط الجماعي للتنميةالمصدر:                                                         

تم تسجيلهم  745تلميذا، منهم  3715جماعة بني فراسن  ترابكما بلغ عدد التالميذ الموزعين على 

من مجموع  %4بنسبة  تلميذ 153. أما المنقطعين عن الدراسة فبلغ 2010-2009خالل الموسم الدراسي 

اطنين بمناطق جبلية مؤسسات التعليمية عن التالميذ خاصة القإلى بعد القد يرجع هذا . والتالميذ المسجلين

 صعبة الولوج.

 توزيع تالميذ الجماعة حسب الجنس:35جدول رقم

معدل المسافة 
 بكلم

 المستفدون من المطعم
المنقطعون عن 

 الدراسة

المسجلون 
 الجدد

 الجنس عدد التالميذ 

 ذكور 2023 409 77 1288 3

 إناث 1692 336 76 1007

 المجموع 3715 745 153 2297

 2010، سنة المخطط الجماعي للتنميةالمصدر: 

ضمه وقية الذي ياومدرسة حجر  وقد هم أيضا هذا االنقطاع التالميذ المتواجدين بمدرسة مركز بني فراسن

.المركز  

الم   و  ال دد دد الت ميذ الم قط و     
الدرا ة

الم ت دو  م  
المط م

1692

336

76

1007

2023

409

77

1288

تو ي  ت ميذ ال ما ة     ال   

إناث

ذكور
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   فراسن  بنيدراسة تصميم تهيئة  مركز  
 
 
 

  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

   غادروا الفرعياتالذين :توزيع تالميذ 36جدول رقم                      

 مدرسة  ذكور إناث المجموع

 مركز بني فراسن  10 04 14

 مطازة  01 02 03

 الرملة  00 01 01

 بوشيات  00 00 00

 السبت القديم 03 03 06

 اوالد عزيز  03 04 07

 الحقاقنة 01 02 03

 باب الدشر  00 01 01

 امريلو 01 03 04

 تقريبست  01 01 02

 السوق باب 06 03 09

 اوالد يعقوب 00 00 00

 اوالد عامر 08 07 15

 اسروتو  01 00 01

 تافراوت 00 00 00

 اوالد بوجمعة 00 00 00

 اتفازة  05 19 24

 اعبور  01 00 01

 بوكميزين 05 02 07

 عين الحمام  06 02 08

 الكراكر 06 03 10

 الدواور  07 08 15

 حجر اوقية  02 03 05

 احريرش 06 06 12

 طهر سعيد 04 02 06

 المجموع 77 76 153

 2010المصدر: المخطط الجماعي للتنمية، سنة                                                                                

 بالمركز االعدادية الثانوية: 37جدول رقم

 العدد تاريخ التأسيس (2المساحة ب)م عدد األقسام عدد التالميذ عدد األطر حالة البناية

 1 1996 2322.65 24 1031 30 صالحة

 2013، أكتوبر المصدر: المصدر: النيابة اإلقليمية للتعليم                                                                                

 

المركز على إعدادية، يتوفر 

على مساحة تقدر  1996تأسست عام 

قسم، يستفيذ  24، مكونة من 2م2322ب

 30تلميذ، يسيرها  1031منها حوالي 

 إطارا تربويا.

 

االعدادية الثانوية 
 المتواجدة بالمركز
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   فراسن  بنيدراسة تصميم تهيئة  مركز  
 
 
 

  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

 :توزيع تالميذ الجماعة حسب الجنس 38جدول رقم

 النسبة المئوية
في القسم  المسجلين

 االعدادي
شهادة العلى  الحاصلين

 االبتدائية
 السنة

 الذكور 246 120 27

 االناث 131 36 49

 المجموع 377 156 41

 2010المصدر: المخطط الجماعي للتنمية، سنة 

من  %41فقط  بلغ 2010الثانوية بالمركز، إال أن نسبة االلتحاق بها خالل سنة  اإلعداديةرغم وجود 

إلى  باإلضافة. الدراسة لعامل الفقر، أما النسبة المتبقية فإما غادرت أساسيالناجحين من السادسة  التالميذ

تصل أبعد  أنيمكن  ها لكونالبعد عنالفالحية. أو لعامل  األنشطةإرغامهم من طرف ذويهم إلى مساعدتهم في 

والد التحقت بإعدادية أ(، وإما كدواري بني عبد هللا وعين الحمام)كلم  20ابعد دوار إلى ها وبين مسافة بين

تالميذ من خاصة  ،والد ازبايرأالكثيفة التي يعرفها الخط الرابط بين السبت القديم وازباير، نظرا لحركة النقل 

 .مجموعة مدارس السبت القديم ومجموعتي مدارس اتفازة وامريلو 

 المسافة إلى أقرب مؤسسة للتعليم اإلعدادي  :39جدول رقم 

 الجماعة كلم ب إعدادية أقرب إلى المسافة

 متوسط المسافة 8,65

قرب دوارالمسافة بالنسبة أل 0  

بعد دوارالمسافة بالنسبة أل 20  

 2010المصدر: المخطط الجماعي للتنمية، سنة                                                      

ويمكن تفسير هذا االنخفاض في نستنتج أن الوضع التعليمي ينخفض كلما تقدمنا في المستوى الدراسي، 

 .داخلية،  خاصة أن المركز يفتقر إلى المؤسسات التالية: ثانويةضعف القدرات المادية للساكنة، 

يقابل االنخفاض في عدد التالميذ المتمدرسين، ارتفاع عدد المنقطعين عن التمدرس، هذه الفئة في أمس 

يجب دعم المركز لذا  ...(.دار الشباب، ملعب رياضيوي، الحاجة إلى أندية لتكونهم وشغل أوقاتهم )نادي نس

بالمرافق التعليمية والثقافية الالزمة حتى يتسنى التخفيف من الهدر المدرسي وكذا الهجرة القروية خاصة 

تيسير متابعة جل أبالنسبة للساكنة التي تملك األراضي وتفكر في االلتحاق بأبنائها قصد تعليمهم. وكذا، من 

  التعليمي وبالتالي خلق تنمية ثقافية في صفوف الساكنة المحلية.التكوين 

وقد أشارت نيابة التعليم إلى كون مشروع توسيع اإلعدادية في طور االنجاز ومشروع إحداث داخلية 

 بإعدادية بني فراسن مبرمج وقد تم اختيار القطعة األرضية الالزمة إليوائها.
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   فراسن  بنيدراسة تصميم تهيئة  مركز  
 
 
 

  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

 واالجتماعيةالمرافق اإلدارية والثقافية -3

السالفة الذكر، يتوفر المركز على  االجتماعيةوالمرافق التعليمية مقابل الخصاص الحاصل على مستوى 

 :مرافق مختلفة تتجلى في

، يبلغ بني افراسنمقر الجماعة بمركز يوجد :دار ال ما ة 

منهم يوجدون رهن  07موظفا،  40عدد األطر الجماعية 

إشارة بعض المصالح الخارجية، وهم يتوزعون حسب 

 :في الجدول أسفله االختصاصات التالية

 
 

 : توزيع موظفي الجماعة حسب التخصص والجنس 39جدول رقم 

الموظفون 
 بالجماعة

 المجموع اإلناث الذكور

 (في وضعية االلحاق 3) 9 7 2 المتصرفون

 2 2 2 التقنيون

 (في وضعية االلحاق 1) 4 1 3 المحررون

 (في وضعية االلحاق 2) 11 7 4 الكتاب

 (في وضعية االلحاق 1) 14 13 1 مساعد تقني

 2010، سنة المخطط الجماعي للتنميةالمصدر: 

 

  

 

 

 

 

 

بجوار دار حالة البناية جيدة، تتواجد  :قيادة

 .5409اإلقليمية رقم على الطريق الجماعة، 

 دار الجماعة

قيادة 
 األسبوعي
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   فراسن  بنيدراسة تصميم تهيئة  مركز  
 
 
 

  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

  :سوق أسبوعي
 2010مأخوذة من المخطط الجماعي للتنمية، سنة صورة المصدر: 

يتوفر المركز على سوق 

فوق وعاء عقاري مقام أسبوعي، 

بدرجة ال  ايحضتابع للجماعة، إذ 

لألسواق المجاورة، بالنسبة  ابأس به

، يضم رحبة من حيث مدخوله

 لمواشيل، رحبة والقطاني للحبوب

، مركب تجاري لمحالت بيع اللحوم، والفواكه لخضرل، رحبة  صنافها بقر، غنم، معز والبهائمأبمختلف 

، مرفق القفة ومختلف منتوجات النباتية المصنوعة من الدوم والمالبس واألثاث المنزلية، مجزرة جماعية.

 محطة وقوف السيارات ومرفق مختلف الحرف.

لكل سكان الدواوير لبيع منتجاتهم الفالحية المكونة من الحبوب، القطاني، الحيوانات،  قبلةويعتبر 

الزيت، الزيتون، بعض منتوجات الخضر والفواكه الخريفية. كما تعرض فيه المنتوجات الحرفية خصوصا 

 .يضا موردا مهما بالنسبة للمداخيل الذاتية للجماعةأتلك المتعلقة بالقفة. ويعتبر 

على تهديد والرحى من جهة واللذان يعمالن المهر  ييبقى هذا المرفق محاصر من طرف واد لكن

 من جهة أخرى. 5409رقم اإلقليميةمرافقه. والطريق 

  كما ال يخلو هو أيضا من مشاكل تتعلق ب:

 ؛السكان  ه عنبعد 

  يه؛لإضعف البنية التحتية للمسالك الم دية 

  ؛ضعف التنظيم، قلة المواد المعروضة 

  ؛ولألسعارغياب مراقبة لجودة السلع المعروضة 

  ؛التكدس داخل سيارات النقل السري إلىغياب وسائل نقل منظمة مما يضطر السكان 

 ؛غياب اسطبل  للبهائم  

 واد المهر

 السوق األسبوعي
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   فراسن  بنيدراسة تصميم تهيئة  مركز  
 
 
 

  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

 : المؤسسات الدينية 
 : توزيع المؤسسات الدينية بالمركز 40جدول رقم 

المساحة  تاريخ التأسيس حالة البناية الموقع التسمية
 (2)م

الطاقة 
 االستيعابية

 عدد الوافدين

 30 300 160 2000 جيدة دوار العماريين مسجد الطرفة

المسجد 
 المركزي

مركز بني 
 فراسن

 40 500 230 1992 جيدة

 2013، أكتوبر اإلسالميةللشؤون  اإلقليميةالمصدر:المندوبية             

 مدارس لتحفيظ القرآن الكريم.بالمركز للشؤون اإلسالمية دعم  اإلقليميةتقترح المندوبية 

 : الثقافية المؤسسات

والطالبة شيد سنة على دار الطالب  يتوفر المركز

يتم تم فصل اإلناث حيث مستفيد. حاليا  64يتسع ل 2004

والذي تبلغ  ،التدبير المنزلي المتخلى عنه هم بمركزإيواء

     حوالي وطاقته االستيعابية ،2م 1000مساحته حوالي 

 مستفيد.  60

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بالمركزالمتواجدة : توزيع المؤسسات الثقافية  41جدول رقم 

المساحة  تاريخ التأسيس حالة البناية الموقع التسمية
 (2)م

الطاقة 
 االستيعابية

 عدد الوافدين

مركز التدبير 
 المنزلي

مركز بني 
 فراسن

 غير مشغل 60 1000 2001 متوسطة

دار الطالب 
 والطالبة

مركز بني 
 فراسن

 58 64 - 2004 متوسطة

 2013، أكتوبر للتعاون الوطني اإلقليميةالمصدر:المندوبية 

 

 لألطفالروض  برمجة مشروعي لتنمية المجال الثقافياإلقليمية للتعاون الوطني اقترحت المندوبية 

 هاعقار تابع ل أيكونها ال تتوفر على إال . وأشارت ضمن توجهات تصميم التهيئة ومركز التربية والتكوين

 .هماالحتضان

دار
 

ب
طال

ال
 

 دارالطالبة



 

61 

 

   فراسن  بنيدراسة تصميم تهيئة  مركز  
 
 
 

  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

على يتوفر المركز على مكتب بريدي،  :مركز البريد 

 مخدع هاتف عموميوكذا ، 5409الطريق االقليمية رقم 

 . أما االستفادةمستعمل 15000يصل عدد المستعملين إلى 

من هنا يتضح أن  .من خدمات االنترنيت فشبه منعدمة

 .المركز يعاني بشكل كبير من ضعف وهشاشة هذا القطاع

 

حالة البناية جيدة، يتواجد على الطريق  :الدرك الملكيمركز 

قبالة السوق األسبوعي، من خلفه يمر   ،5409اإلقليمية رقم 

 واد الرحى.

 

 

 خالصــــــة

لتفعيل الدور المنوط به  ويبقى غير كاف ،المرافق السوسيو اقتصادية ضئيالإن نصيب المركز من  

، ملعب روض لألطفال، فضاءات رياضية، نادي نسويثانوية،  بداخلية،خصوصا عندما يتعلق األمر 

ن ، مدارس لتحفيظ القرآ، مركز التربية والتكوين، مركز األشغال الفالحيةاألمومة، دار رياضي، دار الشباب

والتي سبق هذه الوضعية مهددة بخطر الفيضانات، حاليا  المتواجد السوق األسبوعيقى يبو....  يمالكر

 .المقبلةينبغي أخذها بعين االعتبار، من خالل اإلسقاطات المجالية  تفصيلها

 

 

  



 

62 

 

   فراسن  بنيدراسة تصميم تهيئة  مركز  
 
 
 

  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

 : البنية التحتيةبني افراسنمركز 

 مقدمــــة

يشكل عنصرا أساسيا في الدراسة الحالية، إذ يساهم ذلك في  بني فراسنإن اإللمام بالبنية التحتية لمركز 

تحديد منهجية التدخل وتهيئة المجال وأيضا خلق توجهات مستقبلية جديدة من شأنها النهوض بالمركز 

اقتصاديا واجتماعيا، إذ ال يخفى الدور الذي يلعبه توفير بنية تحتية مالئمة وعملية في اإلقالع االقتصادي 

 بصفة عامة.

 الطرق والمحاور الداخلية -1

 
 كلم 24حوالي تراب الجماعة داخل ها طولمحاور طرقية معبدة يبلغ  03تتوفر جماعة بني فراسن على 

كما تتوفر على عدة مسالك يبلغ  5414و 5409 رقم اإلقليميين والطريقين 508ق الجهوية رقم يهي الطرو

كون طول الطرق بالرغم من . كلم منها مرملة ومهيأة 45داخل الجماعة، فقط  كلم 196طولها حوالي 

، تتوقف حركة مرور األحيانفي فصل الشتاء، و في كثير من إال انه  ،كلم 220والمسالك الجماعية تصل إلى 

 : إلىالسيارات بشكل نهائي وتعيش الجماعة بمختلف دواويرها عزلة تامة. وذلك راجع 

 رضيتها في مجموعة أتتسبب في انهيارات في  5409رقم  اإلقليميةفنية على الطريق ضعف المنشات ال

 بفضل السيول؛ كلم( 5حالة انهيار على مسافة  12) كلم 25لى كلم إ 20من النقط  تمتد من 

  بالنقطة الكيلومترية 5414رقم اإلقليميةالطريق  إتالفتسبب في تغياب قنطرة على واد المهر            

 ؛بزروال 4

 بسبب  في كثير من النقط  أرضيتهاتتسبب في انهيار  508 ضعف المنشات الفنية للطريق الجهوية رقم

 السيول؛

  لى تعطل حركة مرور السيارات بها طيلة إالمسالك المفتوحة والمرملة ي دي فوق نقص المنشات الفنية

 .فصل الشتاء
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   فراسن  بنيدراسة تصميم تهيئة  مركز  
 
 
 

  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

من  %4ليها خالل فصل الشتاء وإمن الدواوير ال يمكن الوصول  %51الجدول التالي أن  ويؤكد

 .من الدواوير تتصل بالطرق المعبدة %29و الدواوير ال يمكن الوصول إليها باستعمال العربات

 2010، سنة المخطط الجماعي للتنميةالمصدر: 

 
التي لحقت  األضرارجميع  إلصالحمالية اعتمادات برمجت قد وزارة التجهيز والنقل ولإلشارة، فإن 

  .الطرق المصنفة السالفة الذكر

أما على مستوى المركز، فإن هذا األخير تتوسطه 

 التي تربط بين جماعتي ابرارحة  5409رقم  اإلقليميةالطريق 

التي تربطه بجماعة   5414 اإلقليميةوالطريق والد ازباير أو

 الفوقي . األربعاء

حالة هاذين المحورين سيئة بسبب تآكل جنباتهما جراء 

لتعدد السيول والشعاب والمجاري المائية انجراف التربة 

في  5414رقم وتتوقف حركة المرور على الطريق اإلقليمية 

. في فوقه قنطرةفصل الشتاء بسبب فيضانات واد المهر لغياب 

داخل التجمعات السكنية فهي غير مهيأة  حين باقي المسالك

 وغير معبدة. 

  

الدواوير التي ال يمكن 
الوصول إليها 

 باستعمال العربات

الدواوير التي ال يمكن 
الولوج إليها خالل موسم 

 األمطار

التي يمكن  الدواوير 
 الوصول إليها عبر مسلك

الدواوير التي يمكن الوصول إليها 
 عبر الطريق المعبدة

 

 العدد 15 51 26 2

 النسبة %29,4 %100 %51 %4

5409رقم  الطريق اإلقليمية  

5414رقم  الطريق اإلقليمية  

 مسلك

 مسلك
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   فراسن  بنيدراسة تصميم تهيئة  مركز  
 
 
 

  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

 خالصة:  

نها أالمصنفة والمعبدة والتي من شالطرق بالضعيفة حيث أن الشبكة الطرقية بالجماعة  يمكن وصف 

وتتعطل بها حركة المرور  حالتها سيئةو %11تمثل فقط جلب االستثمارات المحلية واإلقليمية  المساهمة في

. وفيما يخص المسالك التي تربط الدواوير فوقها و ضعف المنشآت الفنيةأخالل فصل الشتاء بسبب غياب 

خمس قد تصل إلى ومسكن   ةطريق معبدالتي تفصل بين المسافة  متوسط حيث أنبالمركز فهي غير معبدة و

  .والصناعية  في التسوق وتسويق منتجاتهم الفالحيةحد من تنقالت الساكنة هذه الوضعية ت كيلومترات. (05)

 : المسافة الفاصلة بين الساكنة والبنية التحتية والمرافق العمومية  42جدول رقم 

 2010، سنة المخطط الجماعي للتنميةالمصدر:  

المنشآت الفنية  وإنجاز وإصالح المسالكتعبيد إصالح اإلضرار التي لحقت الطرق الرئيسية وويبقى    

 .االستثمارية إلى المنطقة وجلب المشاريعالهاجس األكبر من أجل تحقيق التنمية المستدامة 

هذا، باإلضافة أن المركز ال يتوفر على محطة 

 .طرقية

اري الحتضانها قيتعين تخصيص وعاء ع لذا،

وكذا التفكير في تخصيص تنطيقات سكنية تؤهل 

طرقيين الاالستفادة أكثر من خدمات المركز 

 الداخلية.وكذلك تهيئة المسالك  المعبدين

  

المسافة الفاصلة عن 
 أقرب مدرسة ابتدائية 

المسافة الفاصلة عن 
 اقرب مؤسسة صحية 

المسافة الفاصلة عن 
مسلك صالح لعبور 

 السيارات 

المسافة الفاصلة عن 
 طريق معبدة  

 

 (كلم) المسافة متوسط 5.1 1.30 9.17 2.11

 محطة نقل تقليدية على جانب

5409الطريق االقليمية رقم    
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  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

  الماء الصالح للشرب-2

ويزود الماء من كلم،  8.5يصل طولها حوالي المركز على شبكة للماء الصالح للشرب، فقط يتوفر 

الربع، بعدما توقفت شبكة  صاف، يزودان بدورهما انطالقا من عين 3م 130و 3م120خالل خزانين سعتهما 

 مشترك.  650يصل عدد المشتركين التي لحقتها جراء التساقطات المطرية.  األضرارعين اكداح بفعل 

 متفرقة بارآو عيونعدة على دواوير الجماعة سكان باقي يعتمد في حين  .%100تبلغ نسبة التغطية 

 تهدد سالمتهم بسبب التلوث الذي قد يصيب مياه هاته الموارد. قد رغم المخاطر التي 

الدوار توزيع الساكنة المستفيدة من الماء الصالح للشرب حسب :34جدول رقم  

 م و م شبكة تقليدي تزويد
 ش ص

 م و م شبكة تقليدي تزويد الدوار اسم الساكنة
 ش ص

 الدوار اسم الساكنة

 فراسن بني مركز 1476 1476 - ودانة 101 - 101

 بوجمعة اوالد 532 - 532 لمريس 222 - 222

 تفازة 965 - 965 الخزارة 202 - 202

 وقية حجر 1256 - 1256 عامر اوالد 1181 - 1181

 مطازة 238 - 238 تقريبست 705 - 705

 بوشيات 738 - 738 تورازن 457 - 457

 سطيطح 99 - 99 الرملة 564 - 564

 اخليعة 550 - 550 غيالن 472 - 472

 تيايرت 326 - 326 الغازي هللا عبد سيدي 706 - 706

 الخطايبة 505 - 505 امبارك اوالد 490 - 490

 بورقاد 460 - 460 الحمام عين 771 - 771

 بوكميزين 547 - 547 الزاوية أهل 946 - 946

 التقالع 526 - 526 اجنان عين 486 - 486

 اسروتو 972 - 972 مركونة 295 - 295

 احريرش 592 - 592 الحوسين اوالد 158 - 158

 يعقوب اوالد 1029 - 1029 الكراكر 385 - 385

 ليطاطوة 524 - 524 جمغيلة 335 - 335

 القصبة 748 - 748 مرين بني 404 - 404

 الروابة 66 - 66 سبرارة 112 - 112

 الحقاقنة 71 - 71 المجادلة 153 - 153

 السفلية العماريين 222 - 222 افاللكة 111 - 111

 امثيوة 416 - 416 الحياني الطيب اوالد 208 - 208

 داوود بن اوالد 145 - 145 كدياسن 240 - 240

 الشرفاء 260 - 260 الفوقية العماريين 188 - 188

 هللا عبد بني 282 - 282 بوطالب اوالد 400 - 400

، المخطط الجماعي للتنميةالمصدر:                                                          
 2010سنة 

 عزيز اوالد 369 - 369

توزيع الساكنة واألسر حسب نوع االستفادة من الماء الشروب: 44ول رقمجد  

  للماء الصالح للشرب  المكتب الوطني شبكة تقليدي تزويد المجموع

 مجموع السكان 1476 22730 24206

 مجموع األسر 234 3516 3750
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  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

 2010، سنة المخطط الجماعي للتنميةالمصدر:                                                 
 الصرف الصحي-3  

لتطهير لشبكة يتوفر المركز على 

من مجموع   %47نسبة  . تغطي فقطالسائل

من مجموع سكان  %3ه وما يعادل سكان

في حين يعتمد باقي الساكنة . الجماعة بأكملها

وكذا سكان مختلف  غير المغطاة بالمركز

دواوير على وسائل التطهير الذاتي باستعمال ال

يتم طرح المياه العادمة بدون . التقليدية الحفر

ويعرض األودية وكذا المياه الجوفية  عاث روائح كريهة. مما ينجم عن ذلك انبالمجاري المائيةمعالجة في 

 للتلوث. 

 توزيع المنازل حسب نوع التطهير:45جدول رقم

  األسرعدد  المرتبطة بشبكة التطهير السائل األسر المتوفرة على نظام آخر للتطهير األسر

 العدد 3750 110 3640

 (%النسبة ) 100 3 97

 2010، سنة المخطط الجماعي للتنميةلمصدر:  ا                                                         

 
 صرف النفايات الصلبة-4

يتوفر المركز على عدد كبير من حاويات 

وتسهر الجماعة  ،موزعة على مختلف األحياء النفايات

على جمع هذه النفايات وحرقها  أعوانهابواسطة 

 . مطرح مخصص لهاوجود لعدم  . نظراللتخلص منها

إيجاد مكان هذه الوضعية تتطلب التفكير في 

-)انبعاث الغازات السامة النفايات تفاديا لآلثار البيئية السلبية التي قد تترتب عن الظاهرة خاص لجمع

رضية وتخصيصها أصادق المجلس الجماعي على اقتناء بقعة فقد  األضرارولتجنب هذه  .(النفايات عصارة

 .  األرضية المالئمة لهذا الغرض . وأن العملية توجد حاليا في طور البحث عن القطعةلالزالمطرحا 

 المياه المستعملة الملقاة بواد المهر

 حاوية بجانب الدور السكنية 
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  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

 الكهرباء-5 

 توزيع الساكنة حسب الربط بشبكة الكهرباء:46جدول رقم

   شبكة المكتب و ك أنماط أخرى

 السكانمجموع  19303 4903

 الجماعة
 %نسبة السكان  79,74 20,26

 مجموع األسر 3001 749

 %نسبة األسر  80 20

 مجموع السكان 879 597

 المركز
 %نسبة السكان  60 40

 مجموع األسر 174 60

 %نسبة األسر  74 26

 2010، لسنة المخطط الجماعي للتنميةالمصدر:              
ال  أسرة 749 وتعتبر، شبكة لتوزيع الطاقة الكهربائية تابعة للمكتب الوطني للكهرباءتتوفر الجماعة على 

 التالية: . وهي موزعة على الدواويرمجموع السكانمن  %20حوالي  أيزالت غير مشمولة بالكهرباء. 

طرف  لى تنفيذ اتفاقية الشراكة منإتحتاج  بورقاد، الخطايبة، طهر سانو، طاب لقراع وتافراوتدواوير 

لى انجاز دراسة إتحتاج  دواوير الروابة، الخزارة، مطازة، مركونة وبوشياتو المكتب الوطني للكهرباء

ودواوير حجر وقية، اوالد بوجمعة، اسروتو،  فراسن مركز بنيأما  تقنية قصد تغطيتها بالشبكة الكهربائية

لى توسيع لشبكة إتحتاج  سيدي عبد هللا الغازي، اوالد امبارك، اوالد يعقوب، اهل الزاوية، الرملة وغيالن

 .األسرالربط بالكهرباء حتى تستفيد كل 

نسمة  1476نسمة  من أصل  879أي حوالي  . %60إلى حوالي تصل به نسبة التغطية ، المركز بخصوص

ومن أهم المشاكل التي المركز.  ن مجموع سكانم %40مستفيدة بنسبة غير  597مستفيدة في حين تبقى 

 يعاني منها هذا القطاع هو:

على مستوى المركز حيث أن  المحول الحالي ال يوازي التزايد العمراني  الجهد الكهربائينقص في  

  ؛األحيانر الكهربائي في بعض انقطاع التياهكذا ي دي إلى 

الكهربائية في مجموعة من الدواوير نذكر منها بوكميزين، اوالد يعقوب، اهل  األعمدةسقوط  

 الزاوية، تفازة، التقالع وأصبحت االسالك الكهربائية تمثل تهديدا لسالمة السكان.

 .عدم تعميم الشبكة الكهربائية على جميع الدواوير 
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  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

 الدوار حسب الكهرباءتوزيع الساكنة المستفيدة من  :47جدول رقم

  

 الدوار اسم عدد السكان ك و م شبكة  أخرى شبكات

 فراسن بني مركز 1476 879 597

 بوجمعة اوالد 532 510 22

 تفازة 965 955 10

 وقية حجر 1256 698 598

 مطازة 238 0 238

 بوشيات 738 59 679

 سطيطح 99 99 0

 اخليعة 550 550 0

 تيايرت 326 326 0

 الخطايبة 505 92 413

 بورقاد 460 0 460

 بوكميزين 547 547 0

 التقالع 526 526 0

 اسروتو 972 880 92

 احريرش 592 521 71

 يعقوب اوالد 1029 1019 10

 ليطاطوة 524 524 0

 القصبة 748 748 0

 الروابة 66 0 66

 الحقاقنة 71 60 11

 السفلية العماريين 222 222 0

 امثيوة 416 350 66

 داوود بن اوالد 145 145 0

 الشرفاء 260 260 0

 هللا عبد بني 282 258 24

 عزيز اوالد 369 369 0

 الفوقية العماريين 188 188 0

 بوطالب اوالد 400 388 12

 الحياني الطيب اوالد 208 208 0

 كدياسن 240 240 0

 مركونة 295 0 295

 الحوسين اوالد 158 158 0

 الكراكر 385 385 0

 جمغيلة 335 335 0

 مرين بني 404 404 0

 سبرارة 112 61 51

 المجادلة 153 133 20

 افاللكة 111 111 0
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 2010، سنة الجماعي للتنميةالمخطط المصدر:              
 

 تو ي  الكوا ي      الربط بشبكة الكهرباء :48 دو  ر م

  

 الدوار اسم عدد السكان ك و م شبكة  أخرى شبكات

 ودانة 101 65 36

 لمريس 222 222 0

 الخزارة 202 90 112

 عامر اوالد 1181 620 561

 تقريبست 705 705 0

 تورازن 457 446 11

 الرملة 564 513 51

 غيالن 472 357 115

 الغازي هللا عبد سيدي 706 408 298

 امبارك اوالد 490 490 0

 الحمام عين 771 771 0

 الزاوية أهل 946 946 0

 اجنان عين 486 462 24

 المجموع 24206 19345 4962

 اسم الدوار عدد الكوانين الشبكة أنماط أخرى

 مركز بني فراسن 234 174 60

 اوالد بوجمعة 75 68 7

 تفازة 174 172 2

 حجر وقية 183 112 71

 مطازة 31 0 31

 بوشيات 113 12 101

 سطيطح 13 13 0

 اخليعة 85 85 0

 تيايرت 54 54 0

 الخطايبة 99 14 85

 بورقاد 73 0 73

 بوكميزين 79 79 0

 التقالع 82 82 0

 اسروتو 132 119 13

 احريرش 90 78 12

 اوالد يعقوب 169 168 1

 ليطاطوة 85 85 0

 القصبة 113 113 0

 الروابة 14 0 14

 الحقاقنة 10 8 2

 السفليةالعماريين  34 34 0
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 2010، سنة المخطط الجماعي للتنميةالمصدر:              
 

  

 امثيوة 62 55 7

 اوالد بن داوود 22 22 0

 الشرفاء 41 41 0

 بني عبد هللا 46 42 4

 اوالد عزيز 55 55 0

 العماريين الفوقية 27 27 0

 اوالد بوطالب 62 60 2

 اوالد الطيب الحياني 31 31 0

 كدياسن 40 40 0

 مركونة 44 0 44

 اوالد الحوسين 25 25 0

 الكراكر 59 59 0

 جمغيلة 50 50 0

 بني مرين 53 47 6

 سبرارة 17 10 7

 المجادلة 24 20 4

 افاللكة 18 18 0

 ودانة 21 13 8

 لمريس 37 37 0

 الخزارة 30 14 16

 اوالد عامر 157 89 68

 تقريبست 99 99 0

 تورازن 78 76 2

 الرملة 85 76 9

 غيالن 80 59 21

 الغازيسيدي عبد هللا  100 56 44

 اوالد امبارك 95 78 17

 عين الحمام 124 124 0

 أهل الزاوية 147 135 12

 عين اجنان 79 73 6

 المجموع 3750 3001 749
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 خالصة

وفي أفق تشجيع   ،والنواقصضعيفة وتعاني من مجموعة من المشاكل جد ال تزال البنية التحتية المحلية 

 الساكنة على االستقرار، بات من الضروري التفكير فيما يلي:

 ؛ الشبكة الطرقية تقوية 

 إنجاز محطة طرقية؛ 

 ؛المخترقة للمركز اإلقليميةحتى يتسنى االستفادة من خدمات الطرق تخصيص تنطيقات مالئمة  

 شبكة الكهرباء؛تقوية  

 التطهير السائل؛تعميم االستفادة من شبكة  

 النفايات المنزلية؛ إيجاد مكان مالئم لطرح 

 معالجة المياه العادمة. 
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  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

 والتعمير : السكنبني فراسنمركز 

 مقدمـــــة

أضحى توفير السكن في عصرنا الحالي، من األولويات الملحة، األمر الذي يتطلب توفير مناطق سكنية 

تتماشى ومتطلبات الساكنة ودعم مبادرات الدولة والقطاع الخاص لالستثمار في هذا المجال. ولتحقيق هذا 

حول التطور معمقة نظرة أخذ الهدف ال بد من التعرف على البنية السكنية بالجماعة من أجل التمكن من 

العمراني والمجالي ونوعية البناء السائد، الشيء الذي سيمكن من وضع تصور مستقبلي لنوعية التنطيقات 

 السكنية المتضمنة بتوجهات تصميم التهيئة.

 بالجماعة أنواع السكن-1

يحافظون على طابع معماري  اأن سكان هذه المنطقة ال زالو المواليين الجدولينيتضح من خالل 

، بمواصفات تتناسب والظروف الطبيعية والمناخية % 88.3قروي، من خالل سيادة السكن القروي بنسبة 

)الطين، الحجر، القصب، ركائز من الخشب(، ويسجل كذلك انتشار   للمنطقة من حيث مواد البناء المستعملة

 .ع استعمال مواد بناء حديثة مخاصة بالمركز،   %9.5 نمط الدور المغربية بنسبة

 : أنواع السكن بالجماعة  49م جدول رق
 

 2004اإلحصاء الرسمي لسنة لمصدر: ا                                                                                                  
  : مواد البناء المستعملة  50م جدول رق

 

 
 2010، سنة المخطط الجماعي للتنمية المصدر:                                                                                      

نتيجة المضاربة الحديثة الشروط القانونية وبنية العقار بالجماعة وغالء مواد البناء  إلىوهذا راجع   

إلى مختلف المسالك التي تسهل الولوج  ضعف بنيةإلى  باإلضافة ،وقلة ذات اليد لسكان الجماعةواالحتكار 

 نقط الجماعة.

 أنواع السكن بالجماعة:   51جدول رقم

 متفرق متراص مشتت 

 37 4 59 نسبة ال

 2010، سنة المخطط الجماعي للتنمية المصدر:                                                                               

 آخر سكن غير الئق سكن قروي فيال شقة دور مغربية 

 1.6 0.5 88.3 00 00 9.5 %النسبة 

 الخرسانة المسلحة مواد محلية 

 2 98 %النسبة 
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  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. السكن على طابع التشتتيغلب 

وهذا ينعكس سلبا على الجهود التي 

تبذل من أجل تحقيق التنمية االقتصادية 

واالجتماعية بالجماعة وتكون تكلفتها 

 باهضة. 

يقتصر البناء بالصلب على 

المركز ويالحظ من خالل الصور 

المشار إليها جانبه تردي المشهد 

العمراني بحيث ال يوجد شكل هندسي 

 معين موحد. 

معطيات وعليه، فإن دراسة 

ووضعية السكن يعد من بين المؤشرات 

الدالة التي تستهدفها الدراسة بغية 

استخالص مكامن الخصاص على 

مستوى البناء والتجهيزات، ومحاولة 

إيجاد حلول لتفادي تردي المظهر 

 العمراني والمعماري للمركز.
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  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

 صفة الحيازة  -2

وتعود هذه  ،من األسر تشغل مساكنها بصفة ملك %90 حوالي أن الموالييتضح من خالل الجدول 

جود أراضي صالحة و ،تملك األراضي عن طريق اإلرث عن األجدادنذكر منها:  الوضعية إلى عدة أسباب:

 .التعميرقدم ، وللزراعة

الهجرة يمكن تفسيره بوجود إن وجود إقامات مجانية ، %9يساهم السكن الوظيفي والمجاني بمعدل و 

 %1 بنسبةالمكترون يساهم كما التي أصبحت تعرفها الجماعة وكذا االرتباط األسري.  الحواضرالقروية نحو 

وحتى يتسنى لهاتين الفئتين  . هذا،إلى وجود فئات تشتغل بالمرافق اإلدارية المتواجدة بالمركزالذي يرجع 

دعم المركز بالمرافق يجب . الها برامج مستقبلية تمكنها من االستقرار بهبالجماعة وربما قد تكون ستقرار اال

 وتخصيص تنطيقات سكنية مالئمة.العمومية غير المتواجدة والنهوض بالبنية التحتية 

 بالجماعة:  وضعية الملكية العقارية للقاطنين  52جدول رقم 

 

 2004لسنة المصدر: اإلحصاء العام الرسمي                

  

 وضعية أخرى مكتري مالك 

 9.2 1 89.7 (%النسبة)

 

89,7

1 9,2

ص ة ال يا ة

مالك مكتري آخر
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 مدة إقامة ساكنة الجماعة-3

 توزيع سكان الجماعة حسب مدة اإلقامة :53جدول رقم

 سنة فما فوق 50 سنة 49-20 سنة 19-10 سنوات 10أقل من  

 46.1 33.8 12.7 7.4 (%)النسبة 

  ة  ما  و      ة   -    ة   -    وا        م  

7,4

12,7

33,8

46,1

 

 2004المصدر : اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

    سنة  50من السكان قضوا بالجماعة أكثر من  %46.1إن حركية التعمير بالجماعة قديمة حيث نجد 

الذين التحقوا بها خالل العشر سنوات األخيرة فبلغت نسبتهم . أما سنة 49-20 استقروا  بها ما بين 33.8%و 

وهذا راجع إلى  ساكنة وافدة كما كان ذلك من قبل. وهذا دليل على أن الجماعة لم تعد تستقطب %.7.4فقط 

 . ضعف فرص الشغل بالجماعة

 سكنية التجهيزات ال-4

 .إن معرفة التجهيزات بالمسكن تمكننا من معرفة الظروف التي تعيش فيها األسر داخل مساكنها

 بني فراسن جماعة:  نسبة تجهيز المساكن ب 54جدول رقم 

 2004لمصدر: اإلحصاء العام لسنة ا       

 التجهيزات المطبخ المرحاض الحمام الماء الشروب الكهرباء
 

 التطهير

 الشبكة الحفر الصحية أخر

 (%)النسبة  72.3 43.3 25.4 6.6 27 1.7 28.2 68.8
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  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

من األسر  %43أكثر من من األسر تتوفر على مطبخ و %72.3أن  أعالهيتضح من خالل الجدول 

وبخصوص نسبة التغطية بشبكة الماء .  %27يستقلون بمرحاض. أما نسبة التغطية بشبكة الكهرباء، فبلغت 

تطلب االستزادة من المجهوذات مما ي %1.7ونسبة التغطية بشبكة الواد الحار   %6.6فهي  الصالح للشرب

 المبذولة.

 لبناء بالجماعة:تطور حركة ا-5

إن العقار يعد أكبر عائق في وجه تطور البناء والتعمير بالجماعة. فغياب أصل التملك وتفتيت العقار 

 زيدان من مسطرة الحصول على ترخيص البناء تعقيدا.ي

 :  تطور حركة البناء في الجماعة 55جدول رقم 

 يوليوز
2013 

 السنوات 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

عدد  00 00 03 00 01 00 00 00 00 00 03 04 03 01
الرخص 
المسلمة 

من 
طرف 
 الجماعة

 2010الجماعة، أكتوبر المصدر:                                     

                                                                        

ضعف الوعاء العقاري الصالح للبناء، وغياب التجزئات السكنية يؤثران سلبا على طلبات  كما أن

 مصالح الجماعة.طرف الترخيص وعدد رخص البناء المسلمة من 

حيث  ،اياتقامة بنإلضعف عدد الرخص المسلمة من طرف الجماعة عاله أفنالحظ من خالل الجدول 

 السنة.ال تتجاوز في أحسن األحوال أربع رخص في 

ويرجع ضعف الترخيصات البناء أساسا لتقادم وثيقة التعمير وكذا غياب التحفيظ مما يشجع على 

 البناء بدون ترخيص.

وعليه، يطمح هذا المشروع الذي نحن بصدده إلى فتح مناطق جديدة للتعمير وتشجيع إحداث تجزئات 

 سكنية كفيلة بتنظيم البناء بالمركز.
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  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

  فراسنبني  بمركز التعمير-6

 البنية العمرانية:-6-1

 

تظافرت عدة عوامل في هيكلة النسيج العمراني للمجال 

بمركز بني افراسن، فبالنظر إلى الطبيعة الجبلية للمنطقة 

والوديان المخترقة له ولتواجد مجموعة مهمة من الشعاب 

وكذا استغالل المالكين ألراضيهم والرحى المهر ي خاصة واد

في النشاط الفالحي وضعف اإلمكانيات المادية للسكان. كل 

، ومشهد عمراني متردي سكن متفرقوجود هذا ساهم في 

  .5414و 5409خاصة على طول الطرقين اإلقليميتين رقم 

ذا من جهة، ومن جهة أخرى بطابع أفقي، ال تتجاوز ه 

 مستويات األبنية الطابقين.

 

 2000لسنة تصميم النمو  -6-2

ونشر بالجريدة  2000فبراير  22صودق عليه بتاريخ  للنموعلى تصميم بني فراسن مركز يتوفر 

األساسي والوثيقة الرسمية في مجال تدبير وقد شكلت هذه الوثيقة المرجع ، 2000بريل أ 03الرسمية بتاريخ 

مما يستلزم  2010هذا التصميم فقد صالحيته منذ سنة  أن، إال إلى وقتنا الحاضر وتنظيم العمران بالمركز

كونه أصبح نواة حضرية بسبب استقطابه لعدد كبير من ل نظراتصميم جديد للتهيئة بدال من تصميم للنمو 

ساكنة التي الونظرا لما قد سوف يلعبه من دور الستقطاب الساكنة المجاورة بفضل الخدمات التي يشع بها 

ات والمرافق العمومية التجهيز. ولكون ساكنة الجماعات المجاورةالو أخارج الجماعة  تفكر في الهجرة

على تاريخ صدور  سنوات 10أكثر من مرور بعد صبغة المنفعة العامة فقدت  المبرمجة بتصميم النمو

 . بالجريدة الرسمية اهبالمصادقة عليالمرسوم المتعلق 

 

على  سكن منعزل داخل مجال للزراعة
 .طول الطريق الجهوية

 

على طول الطريق تقليدي سكن 

 الجهوية.

 

 وظيفي وقديم بالمركزسكن 
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  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

وعليه، ومن أجل إعطاء صورة أكثر وضوحا عن تطور المجال، ال بد من تقييم تنفيذ توجهات هذه 

إنجازها والبحث عن السبل التي حالت دون ذلك لمحاولة الوثيقة لمعرفة التجهيزات المنجزة والتي لم يتم 

 تفاديها من خالل الدراسة الجديدة.

فرد مساحات مهمة أالسابق قد  النموتصميم تضح أن يبناءا على المعطيات الواردة في الجدول أسفله 

كز الدرك الملكي فقط مرثم انجاز ، %21ال تتجاوز ضعيفة ها انجازنسبة  إال أن، المرافق العموميةالستقبال 

 المخصص لهم. المكانبمكانه، في حين مقر الدار الجماعة والمسجدين تم تغيير 
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  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

 السابق من حيث المرافق العموميةبني فراسن مركز  نموتقييم تصميم  :56جدول رقم 

التي أصبحت  11، باستثناء الطريق رقم وبخصوص المساحات الخضراء، ومواقف السيارات والطرق لم يتم تهيئتهما

 .5414مصنفة وتحمل رقم 

 المرافق القائم المبرمج المنجز مالحظات

 التعليــــم

المدرسة االبتدائية المبرمجة لم يتم 
 انجازها

 مدرسة ابتدائية 1 1 0

 اعدادية 1 0 0 تم توسيعها

 ثانوية 0 1 0 لم يتم انجازها

 الصحة

 مركز صحي  1 1 0 لم يتم انجاز المرفق المبرمج

 مرافق سوسيو اقتصادية

مجازر ودكاكين  ءتم توسيعه وبنا
 بجواره

 سوق أسبوعي 1 - -

تم انجاز مسجدين بغير مكانهما 
المخصصين بموجب تصميم النمو 

 السابق 

 مسجد 0 2 2

 ملعب للرياضة 0 1 0 تم انجاز بعض الدور السكنية بمكانه

 مرافق إدارية 

لم يتم انجازه، تم بناء دور سكنية 
 بمكانه

 مركز األشغال 0 1 0

 الجماعةدار  0 1 1 بجانب القيادة أنجزت، لم تنجز بمكانها 

 قيادة 1 0 0 ال زالت بمكانها

تم تغيير مكانه إلى المكان الذي كان 
 يحتضن دار الجماعة

 مركز البريد 1 0 0

 الدرك الملكي 0 1 1 تم انجازه بالمكان المخصص له

 دار الشباب 0 1 0 لم يتم انجازه

 نادي نسوي 0 2 0 لم يتم انجازه

 التكوين المهنيمركز  1 0 0 لم يعد مشغال حاليا

 مكتبة جماعية 0 1 0 لم يتم انجازه

 حمام 0 2 0 لم يتم انجازه

 فرن 0 1 0 لم يتم انجازه

 محطة نقل 0 1 0 أقيمت دور سكنية بمكانه لم يتم انجازها

 مركز تجاري مغطى 0 1 0 لم يتم انجازه

 محكمة 0 1 0 لم يتم انجازها

 المجموع العام 7 19 4 

 اإلنجازنسبة  21% 
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  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

 منحى التوسع العمراني:-6-3

نظرا للطبيعة الطبوغرافية للمركز والمتميزة بوجود الوديان والشعاب التي تحد من توسعه، فإنه من 

في اتجاه جماعتي البرارحة وأربعاء  ينياإلقليمعلى الطريقين المتوقع اتخاذ التوسع العمراني لهذا المركز 

 .منبسطة قد تستجيب لكل تطور عمراني مستقبلي أراضي الفوقي حيث هناك 
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  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

 : سيناريوهات التهيئة بني فراسنمركز 

 االشكالية المطروحة:-1

في طاقة بشرية شابة هامة. توفره على مجموعة من المؤهالت والمتمثلة ورغم  ،بني فراسنمركز إن 

في تسهيل  انتساهم انتلالو  ،5414والطريق اإلقليمية رقم  5409رقم  على الطريق اإلقليميةفي تموقعه و

فالحية هامة )أشجار الزيتون، أراضي  إمكانياتتوفره على استقطاب الساكنة إليه. باإلضافة إلى عملية 

سوق أسبوعي نشيط يلعب دورا اقتصاديا مهما من خالل ما يقدمه من واحتضانه ل .صالحة للزراعة...(

قيادة، مركز صحي، ، دار الجماعة، ابتدائيةمدرسة  ،إعداديةمجموعة من المرافق العمومية )لمبيعات. و

يلعب دورا أساسيا في تنمية المنطقة وتثبيت  هقد تجعل (، الدرك الملكي، دار الطالب والطالبة...مكتب بريدي

 الساكنة المحلية وجذب الدواوير المحيطة به لالستفادة من الخدمات التي يشع بها هذا األخير. 

 :هون السؤال الذي نود اإلجابة عليه لك

المنطقة وتثبيت الساكنة وجذب تنمية لمؤهالت بفضل هذه ا بني فراسنمركز بالفعل استطاع هل  

 أو لقاطني بعض المدن والمراكز الحضرية والقروية المجاورة؟الدواوير المحيطة به 

تعيق تنميته بل وتحول يعاني من مجموعة من اإلكراهات التي إذ رغم مؤهالته المذكورة فهو بالمقابل 

 :ثالث محاور أساسيةفي ات سكانه، ويمكن تلخيص هذه اإلكراهات دون تلبية طموح

 :العائق الطبيعي )وعورة التضاريس وخطر الفيضانات(-1-1

والسيول التي تهدد الطبوغرافية التي تتميز بتعدد المجاري المائية  بني فراسنمركز تعتبر وضعية 

تعرضه لخطر الفيضانات وانجراف التربة باإلضافة إلى أنها تحد من الطرقات والمسالك الجماعية كما 

، األسبوعي يمكن أن يهدد السوق والرحى المهر يوادبحيث عند ارتفاع منسوب مياه توسعه العمراني. 

  .(بنايات القائمة على أسرة األوديةوبعض ال وحتى األراضي الفارغة
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  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

 المشاريع المبرمجة: الحتضانغياب احتياط عقاري -1-2

الحتضان مزيد من المرافق العمومية، باستثناء الدولة  في ملكرصيد عقاري المركز على توفر ي ال

 أراضي حبسية وكذا أراضي جماعية قبالة دار الجماعة بموازاة واد الرحى. 

 ضعف البنية التحتية:-1-3

حالتهما سيئة بسبب تآكل ، السالفي الذكر اإلقليميينالطريقين تقتصر على  ضعيفة: *الشبكة الطرقية

وغياب عبدة، ويصعب استعمالها في فصل الشتاء بسبب األوحال. م، غير داخل األحياء لمسالكجنباتهما. وا

 . طرقيةمحط 

المركز ال يستفيد من  إال أن ،الواجهة الحقيقية للتعمير بالمركزتعتبران  اإلقليميينين الطريق وحيث أن

 األنشطةن ممحطة طرقية خاصة وأن مجموعة  ا وكذلك غيابمطبيعة البنايات المطلة عليه بسببا، مخدماته

 ) التغذية االستراحة، سوق أسبوعي، محالت تجارية...( . ا متمارس على جنباته واإلداريةاالقتصادية 

لى على األقل تشجيع الساكنة المحلية ع هذه الوضعية ال تساهم في جلب االستثمارات للمنطقة أو

 الفالحي والصناعي الذي تشتهر به. اإلنتاجاالستقرار وتطوير 

  .%100تبلغ نسبة التغطية بالشبكة : شبكة الماء الصالح للشرب*

من نقص في التغطية بشبكة التطهير السائل مع غياب مركز لمعالجة المركز  يعاني: *شبكة التطهير

المائية، باإلضافة إلى غياب مطرح للنفايات التي يتم تجميعها المياه العادمة التي يلقى بها داخل المجاري 

 ثير سلبي على البيئة.أهذه الوضعية لها ت. الجماعة وحرقها من طرف

مما يحد من إشعاع  واالجتماعيةوكذا التعليمية الثقافية و قلة المرافق الخدماتية: المرافق العمومية*

 .المركز

حالت دون انجذاب  المتقادمتصميم النمو مستوى المبرمجة على  االختياراتما تجدر اإلشارة إلى أن 

إال أن ذلك ال يمنع من استغالل الفرصة لتدعيم أنشطة جديدة  الناس إلى استغالل األراضي وفتحها للتعمير.

بالمركز عن طريق تخصيص أوعية عقارية الحتضان تنطيقات صناعية وأخرى تجارية بالتصميم الذي نحن 

  بصدد إنجازه.
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 خالصة عامة:

لساكنة المحلية. وهو ما يالحظ في تراجع وثيرة  لهجرةكل هذه اإلشكاليات شكلت عوامل على العموم، 

 . هذا األمر يؤثر بشكل كبير على عملية التنمية المحلية للمركز.2010و 1994النمو الديمغرافي مابين سنتي 

فاعلين في الميدان من أجل توجيهيه تكثيف جهود الجماعة بجانب مختلف الوفي هذا الصدد، يجب 

 وتنظيمه عن طريق إيجاد وثيقة تعميرية تتماشى وخصوصية المنطقة.

 سيناريوهات التهيئة:-2

بعد تعميق البحث في اإلشكالية المطروحة وتقييم تنفيذ تصميم النمو السابق ودراسة مقترحات الجماعة 

والتي يمكن حصر  بني فراسنومختلف الفرقاء، تم التوصل إلى صياغة خيارات التهيئة المتعلقة بجماعة 

 عناصرها فيما يلي:

ى الطريقين اإلقليميين المارين بالمركز )خلق المطلتين عل التفكير في تحسين الواجهتين العمرانيتين -1

 إسقاط تنطيقات تتماشى وخدماتهما؛ تناسق معماري...( مع

 برمجة محطة للنقل؛-2

 ؛ الشبكة الطرقيةوتعزيز تقوية -3

 )محطة المعالجة( المياه العادمةإشكالية معالجة التفكير في و تعميم االستفادة من شبكة التطهير السائل-4

 وإيجاد مطرح للنفايات ؛

 تقوية شبكة الكهرباء؛-5

 إسقاط مجموعة من المرافق العمومية التي تتماشى وحاجيات الساكنة؛-6

 إحداث مجموعة من الفضاءات الجمالية: مناطق خضراء، ساحات، مناطق التشجير.-7

 ت الفالحية؛برمجة تنطيقات الستقبال وحدات صناعية صغرى ومتوسطة في مجال تصنيع المنتوجا-8

 األخذ بعين االعتبار دراسة تحديد المناطق المهددة بالفيضانات؛-9
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  2024اإلسقاطات الديمغرافية والمجالية في أفق سنة -3

بني فراسن وكذا سنقوم بإجراء اسقاطات ديمغرافية بناء على قاعدة عدد سكان الجماعة القروية  

باعتبارها المدة التي سيسري خاللها مفعول تصميم التهيئة ، 2024حتى سنة  2010حسب إحصاء  المركز

 . فردأ 6وأن معدل عدد األفراد داخل األسرة هو  الذي نحن بصدده

 30683من  هاسكان انتقل عددبحيث ، 1994د سنة قد عرفت الجماعة تراجعا في بنيتها السكنية بع

تراجع الساكنة  ازداد(، % -0.9، وذلك بمعدل نمو سالب )2004نسمة سنة  28014إلى  1994نسمة سنة 

 .%-2بمعدل نمو   2010نسمة سنة  24206إلى 

سنة  4268، ثم إلى 2004سنة  4386إلى  1994سنة  4533من بدوره كما انخفض عدد األسر 

 وحدة سكنية. 234أسرة و 259نسمة بالمركز موزعين على  1476منها حوالي  .2010

الجهود حتى يتسنى تثبيت الساكنة وإيقاف الهجرة نحو الحواضر. وكذلك استقطاب  تضافروعليه، يجب 

 ساكنة أخرى من شأنها خلق مشاريع استثمارية.

 :األدنىالخيار 

، من هجرة وسن الزواج...كعناصر فاعلة في 2010اعتمدنا المعطيات التي تم تحصيلها خالل سنة إذا 

     أي 2010و 2004ما بين سنتي مسجلة النفس الوثيرة ستحافظ على  جماعة ال، أي االسقاطات الديمغرافية

ستكون على الشاكلة  2024إلى غاية  الجماعة ه، فإن اإلسقاطات المستقبلية للمعطيات الديمغرافية لهذ %- 2

 التالية:

 2010اعتمادا على عدد سكان  2024اإلسقاطات المستقبلية إلى غاية  :57جدول رقم 

 2024 2022 2020 2018 2016 2014 2012 2010 السنوات 

 18243 18995 19778 20594 21443 22327 23247 24206 (%-2 ) عدد السكان الجماعة

 3040 3166 3296 3432 3574 3721 3875 4268 عدد األسر

 1112 1158 1206 1256 1308 1361 1418 1476 (%-2) عدد السكان المركز

 185 193 201 209 218 227 236 259 عدد األسر
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 :األقصىالخيار 

وأن المركز  تفصيلهاالتي سبق سنتوصل إلى إيجاد حلول لجميع اإلكراهات التعميرية  نانا أنإذا افترض

الجماعة ستنمو بنفس الوثيرة المسجلة على مستوى وأن  سيصبح أكثر استقطابا وتثبيتا للساكنة الوافدة.

، 2004و 1994خالل الفترة اإلحصائية الممتدة ما بين سنتي ، المتواجدة بإقليم تازةالجماعات الحضرية 

 :فإن اإلسقاطات المستقبلية ستكون على الشاكلة التالية  ،2024إلى غاية سنة و (% 1.6)

 2010اعتمادا على عدد سكان  2024اإلسقاطات المستقبلية إلى غاية  :58جدول رقم 

 2024 2022 2020 2018 2016 2014 2012 2010 السنوات 

 30230 29285 28370 27484 26625 25793 24987 24206 (%1.6عدد السكان ) الجماعة

 5038 4881 4728 4581 4437 4299 4164 4268 عدد األسر

 1843 1786 1730 1676 1623 1573 1524 1476 (%1.6عدد السكان ) المركز

 307 298 288 279 271 262 254 259 عدد األسر

نسمة  4437بحوالي  سيتزايدجدول أعاله، يتبين أن عدد سكان الجماعة المن خالل تحليل معطيات 

 المقبلة .( سنوات  10) عشرخالل نسمة  270وعدد سكان المركز سيزداد بحوالي 

( 10) عشرخالل  45وبالمركز بحوالي أسرة  739بحوالي بالجماعة بالنسبة لعدد األسر، فسيرتفع 

 سنوات.
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 خالصة

أمام غياب وسائل علمية دقيقة لمعرفة التطور الديمغرافي للمركز وسعيا منا إلى خلق مفاجآت على هذا 

 المستوى، فإننا سنتبنى نتائج الخيار األقصى.

 الحاجيات المستقبلية -4

الديمغرافية المحصل عليها وباالعتماد على المعايير الجاري بها العمل والتي  اإلسقاطاتمن خالل 

وكذلك برامج المصالح العمومية  إسقاطهاتربط بين المعطيات الديمغرافية وحجم ونوعية المرافق الواجب 

 تالي:داخل المركز في أفق عشر سنوات المقبلة، فإن حاجيات المركز من المرافق العمومية والسكن هي كال

  الخصاص على مستوى السكن:-1

فإن  ،2010الجماعة لسنة إحصاء الديمغرافية و اإلسقاطاتحسب النتائج المحصل عليها عن طريق 

بوضعيات  القاطنينعدد أسرة. وحيث أن  739هو  2024عدد األسر التي ستضاف إلى الجماعة إلى غاية 

من بين  %10أن نسبة األسر التي ال تملك مسكن هي بمعنى  ،%1وعدد المكترون حوالي  %9أخرى 

أسرة في حاجة  427أي  2010سنة  المعطيات الديمغرافية المحصل عليها خاللأسرة المحصل عليها  4268

 أسرة. 1266وعليه، فإن مجموع األسر التي ستحتاج إلى سكن هو  إلى السكن.

. فإن المساحة التي 2م 150وأن متوسط البقع هو إذا اعتبرنا أننا سنقوم بتوفير وحدة سكنية لكل أسرة، 

 .(هكتار 19)حوالي  2م 189.900= 2م1266X 150يجب تخصيصها للسكن هي: 

 



 

87 

 

   فراسن  بنيدراسة تصميم تهيئة  مركز  
 
 
 

  -2013أكتوبر    –التقرير التحليلي  

 الخصاص على مستوى المرافق العمومية: -2

 جدول تلخيصي للمرافق العمومية المبرمجة :59جدول رقم 

 المرافق

  رإسقاط المعايي

 المتواجد

 الخصاص

 مالحظات

 العدد الساكنةمعدل 
المساحة الدنوية 

 (2)م
 العدد

المساحة 
 (2)م

 2م 10944مساحة المدرسة المتواجدة  - 1 1 4000 1 8.000/1 مدرسة ابتدائية

 إعدادية
16.000/1 1 9000 1 1 9000 

 2م 2322المتواجدة  اإلعداديةمساحة 
 في طور االنجاز( اإلعدادية)مشروع توسيع 

 - 10.000 1 0 10.000 1 32.000/1 ثانوية

 - 600 1 0 600 1 20.000/1 دار الشباب

 - 2000 1 0 2000 1 20.000/1 ملعب الرياضة

 - 600 1 0 600 1 20.000/1 نادي نسوي

 لقد تم اختيار القطعة األرضية الالزمة لبناء الداخلية - 1 0 - - - داخلية

 الوطنياقتراح مندوبية التعاون  - 1 0 - - - روض األطفال

 دار األمومة
- - - 0 1 - 

اقترحت مندوبية الصحة تخصيص الوعاء العقاري 
 المجاور للمركز الصحي لهذا المشروع

مركز صحي 
مع وحدة 

 للوالدة
 2م 1698مساحته  - - 1 - - -

 مسجد 
- - - 2 2 400 

 ؛2م 160مسجد الطرفة بدوار العماريين مساحته -
 .2م 230المسجد المركزي مساحته -

 حالة البناية جيدة - - 1 - - - مركز الدرك

 - 1000 1 0  - - محطة طرقية 

دار الطالب 
 500 - 2  - - والطالبة

 دار الطالب متواجدة بالقرب من دار الجماعة؛-
دار الطالبة متواجدة حاليا بمقر التدبير المنزلي -

 الذي لم يعد مشغال، حالة البنايتين متوسطة.

 2م163الجماعة اقترحت تخصيص مساحة  500 1 0  ـ ـ مكتبة عمومية

 مهدد بخطر فيضانات وادي المهر والرحى 20000 - 1  - - سوق أسبوعي

 - - 1 0  - - مركز األشغال

 - - - 1  - - دار الجماعة

 - - 1 0  - - محكمة

 - - - 1  - - قيادة

 - - - 1  - - مركز البريد

مركز التربية 
 والتكوين 

 اقتراح مندوبية التعاون الوطني - 1 0  - -

 - 200 2 0 200 1 1000 حمام

 - 100 2 0 100 1 1000 فرن

مدرسة لتحفيظ 
 القرآن الكريم

 اإلسالميةالشؤون اقتراح مندوبية  - 1 0 - - -

 - - 21 12 - - - المجموع
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 خالصة التقرير
 

من القطاع األول المحرك األساسي إن ما تتوفر عليه الجماعة من مؤهالت طبيعية وفالحية تجعل 

 .تهاللتنمية السوسيو اقتصادية على مستوى الجماعة، حيث يشكل المورد األساسي لعيش ساكن

أسبوعي باإلضافة إلى بعض  يقتصر على سوقي بنيته حيثفي ا تجاري ضعفالنسيج بالمقابل يعرف ال 

ثاني أهم مورد اقتصادي للسكان. وتمثل مرتبطة بصناعة الدوم والقفة فهي األنشطة الصناعية  أما ،الدكاكين

 ويمارسها حوالي نصف سكان الجماعة.

موقع الجغرافي للمركز وما يعرفه هذا األخير من تنوع في خصوصياته الطبيعية، بانتشار ال ويمثل

الرابطة  5409رقم اإلقليميين ينأن تواجد المركز على الطريقباإلضافة إلى ، مجموعة من المجري المائية

وتوفره على مرافق المؤدية إلى جماعة الربع الفوقى  5414ورقم حد أوالد ازباير أبين جماعتي البرارحة و

، إذا ما تم تجاوز لتنمية المحليةباعمومية وتجهيزات متوسطة تأهله إلى أن يلعب دورا مهما في النهوض 

 جهود جميع المتدخلين في القطاع.بتضافر وذلك  السالفة الذكراإلكراهات 

 .يلعب دورا مهما في التنمية المستدامة للجماعة  أنكر يعول على تصميم التهيئة ذا ومن خالل كل م
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