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 مقدمة

 التدبير الالمادي: إنجاز وعرفان

 

سارعت الوكالة الحضرية لتازة و تاونات إلى العمل  2014بعد املصادقة على ضابط البناء العام سنة 

 ي تدبير ملفات البناء والتجزئ وتقسيم العقارات.على  تنزيل مقتضياته، والتي تهدف إلى توخي الفعالية والسرعة ف

وقد كانت هذه املؤسسة من الوكاالت السباقة لتنصيب الشباك الوحيد واللجن  اإلقليمية داخل نفوذها  

لجن إقليمية للتعمير بكل من إقليمي تازة  06الترابي. حيث تم إحداث شباك وحيد بمدينة تازة إضافة إلى 

 وتاونات.

اه، وبهدف تحسين الخدمات املقدمة  للمرتفقين، انخرطت الوكالة الحضرية لتازة وتاونات في نفس االتج

، وذلك بتبنيها للتدبير الالمادي لدراسة التي تشرف عليه السلطات الحكوميةفي  إنجاح  ورش اإلدارة اإللكترونية 

جماعة املعنية إضافة إلى املجلس امللفات املتعلقة بالتعمير بمدينة تازة، بتعاون مع السلطات اإلقليمية وال

ملفا  3500، حيث تمت دراسة حوالي أثمرت هذه املجهودات نتائج مشجعةالجهوي للمهندسين املعماريين. وقد 

 منها بالقبول.  % 90في إطار هذه املنظومة الرقمية حظيت   

تتويجات هامة، تاونات ب -لكن هذه الجهود لم تكن لتذهب سدى، فقد حظيت الوكالة الحضرية لتازة

بجائزة امتياز للتميز عن الخدمة اإللكترونية  2017فبعد تتويجها سنة  الوطني والقاري. لها وزنها على املستويين

E-instruction  حصلت املؤسسة على  جائزة االمتياز اإلفريقية للمرفق العمومي صنف املنهجية والتي ينظمها ،

 عن منظومة التدبير الالمادي للملفات.  CAFRADي والتنمية املركز اإلفريقي للتكوين والبحث اإلدار 

في هذا املجال، تم تقاسمها خالل  تاونات-هذه التجربة املتواضعة، التي راكمتها الوكالة الحضرية لتازة

السنوات األخيرة مع عدة وكاالت حضرية وجماعات ترابية خارج النفوذ الترابي لهذه املؤسسة، وقد كانت 

نظمة في هذا الصدد مناسبة، من جهة،  لتقديم هذه التجربة وإطالع باقي الوكاالت على مضمونها، اللقاءات امل

ن املستمر لهذه يو من جهة أخرى لتقويمها بما يتم إبداؤه من مالحظات بشأنها، وذلك بغية تحقيق التحس

 .املنظومة الرقمية

لتنفيذ مفصال وتقييما  2018الل سنة وتتضمن  هذه الوثيقة تقريرا أدبيا يتعرض ألنشطة املؤسسة خ

إضافة إلى  2019ومشروع ميزانية  2018تقريرا ماليا عن تنفيذ ميزانية برنامج عملها السنوي، كما يتضمن 

 .2021-2020والبرنامج التوقعي لسنتي  2019تاونات برسم –برنامج عمل الوكالة الحضرية لتازة 
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 أوال: التقرير األدبي

 أية مقاربة؟ ألي مجال؟                               

تاونات برسم السنة املنصرمة، يجدر بنا أن نعيد التذكير –تقديم حصيلة عمل الوكالة الحضرية لتازة الشروع في  قبل

التي يعرفها مجال تدخل هذه املؤسسة واألجوبة التي ينبغي إفرادها  لهذه اإلشكاالت، قصد صياغة  بأهم اإلشكاالت املجالية

 مقاربة ترابية مندمجة، تعزز التدخالت التي تقوم بها الوكالة في مجاالت اختصاصاتها املحددة قانونا.

، املصادقة على تاونات-تازةلة الحضرية باملجال الترابي للوكال ولعل من بين دواعي إعادة تركيب اإلشكاالت املطروحة

وي إلعداد التراب لجهة فاس مكنلس، باعتباره وثيقة مرجعية ذات طابع استراتيجي،تروم تحقيق التنمية التصميم الجه

ن و تحسي التناسق وااللتقائية بين سياسة إعداد التراب والتعمير  تكريسالجهوية بأبعادها املختلفة. وستمكن  هذه الوثيقة من 

 بين هذين القطاعين الحيويين.التناغم 

كما أن من دواعي إعادة صياغة هذه املقاربة، الرغبة في تأطير تدخالت املؤسسة وممارساتها العملية في قالب شمولي 

يدة وتجاوز اإلكراهات العملية التي تحد من نجاعة جرؤية استراتيجية، تمكنها من تحسين آدائها عبر تطوير ممارساتها الو 

 تدخالتها.

قبل تقديم عناصر املقاربة الترابية املعتمدة من طرف الوكالة، يجدر بنا التذكير باملعطيات األساسية املتعلقة بمجال 

 التدخل املتمثل في إقليمي تازة وتاونات.

 املميزات املجالية-أوال

بالجهة الشرقية. ويمتد هذا املجال  بعد إلحاق إقليم جرسيف ،إقليمي تازة وتاونات يشمل مجال تدخل الوكالة الحضرية 

 جماعات ذات طابع حضري. 9جماعة ترابية من بينها  87ويضم  2كلم12683على مساحة تقدر ب 
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 وجبليمجال ذو طابع قروي  -1

وع الساكنة ممن مج %11. فالساكنة الحضرية ال تمثل سوى على املشهد العمراني لإلقليمين يطغى الطابع القروي 

 نسمة. 902.300من الساكنة القروية الجهوية، أي حوالي  % 54في حين تمثل الساكنة القروية  .ةالحضرية الجهوي

التعمير في  عتاونات له انعكاسات على تدبير قطا-إن هيمنة الطابع القروي على املجال الترابي للوكالة الحضرية لتازة 

لبنيوية وكذا القانونية التي يعرفها هذا الوسط. فقد أثبتت هذا املجال، وذلك بالنظر لإلكراهات الجغرافية والطبوغرافية وا

 دوار بإقليم 1600) ادوار  2416قليمين يتوفران على اإلأن  2014كنى لسنة سللسكان وال العاماملعطيات املنبثقة عن اإلحصاء 

املظهر العمراني بهذين اإلقليمين. دوار بإقليم تازة(. ينضاف إلى ذلك اإلشكاالت املرتبطة بتشتت السكن الذي يميز  816تاونات و

 وفي ما يلي بعض املؤشرات التي تعبر عن طبيعة اإلكراهات املتعلقة بهذا املجال الترابي.

 الجهة تاونات تازة 

  1600 816 عدد الدواوير

 كلم 2.8 كلم 3.5 كلم 3.9 املسافة املتوسطة بين الدوار والطريق املعبدة

 %84.1 %92 %80 نسبة الربط بشبكة الكهرباء

 %23.5 %7 %17 نسبة الربط باملاء الصالح للشرب

للجبل في التركيبة الترابية، من خالل سلسلة جبال األطلس املتوسط وجبال ووازن  كما يتميز هذا املجال بحضور مهم 

زلة وضعف الربط شكاالت املرتبطة باملناطق الجبلية، كالعبالنظر لطبيعة وخصوصيات اإل مقدمة الريف. وهو معطى هاما 

 بالشبكات الحيوية.

 تراجع الوزن الديموغرافي -2

لقد سجلت أغلب الجماعات الترابية، خصوصا القروية منها، تراجعا ملحوظا في في نموها الديموغرافي، ما عدا الجماعات 

وذلك ما أثبته اإلحصاء  وكذا الجماعات الواقعة على الحدود الشمالية إلقليم تاونات. الواقعة على املحاور الطرقية الكبرى 

 .2014العام للسكلن والسكنى لسنة 
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في ما يتعلق بالكثافة السكانية، فتعتبر الجماعات الواقعة في الشمال الشرقي )الريف األوسط( والجنوب الشرقي) أما 

 األطلس املتوسط( من الجماعات األقل كثافة في هذا املجال الترابي. 

 

ل فمنطقة الريف األوسط واألطلس املتوسط تعتبرا أيضا من املجاالت األقل حظا داخعلى مستوى الربط الحيوي، و 

 مكناس مقارنة بمجال سايس.-املجال الترابي لجهة فاس
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 شبكة حضرية غير متوازنة -3

. تبدو الشبكة الحضرية بإقليمي تازة وتاونات غير مهيكلة بالشكل الذي يحقق التوازن املجالي املطلوب بين مكوناتها 

ما عدا مدينة تازة، التي تتوفر فويعالج اإلشكاالت املرتبطة بعالقة املدينة بالبادية ودور املراكز الناشئة في تحقيق هذا التوازن.

على بنيات صناعية وسياحية مهمة يمكن أن تشكل وعاء لتنمية مستدامة، فإن باقي مكونات املشهد الحضري باإلقليمين 

 ة تمكنها من لعب أدوارها االقتصادية والتنموية املنشودة.وهيكلة جديد حتاج إلى دعم ت

 

 مؤهالت تتطلب االستغالل -4

 موقع استراتيجي يمكن أن يساهم في تنمية التبادل االقتصادي مع املحيط الجهوي والوطني؛ -

 سكة حديدية، طريق سريع..( ،بنيات طرقية مهمة)طرق وطنية، طريق سيار -

 منتزه وطني..( غارات،سدود، غاباتمؤهالت وموارد طبيعية متنوعة) م -

 ساكنة نشيطة مهمة تشكل خزانا بشريا واعدا؛ -

 نشاط فالحي في تنامي، -

 تراث ثقافي مادي والمادي متنوع؛ -

 عائدات مهمة ملغاربة العالم. -

 معيقات تستوجب التخطي -5

 عزلة املجاالت القروية، -

 حة املعيشية؛حي متواضع يعتمد باألساس على الفال اقتصاد فال -

 الت سياحية غير مستغلة؛مؤه -

 ة الطابع القروي وضعف نسبة التمدن؛نهيم -

 عجز في البنيات التحتية الخاصة بالقطاعات الحيوية ؛ -
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 تعدد األخطار الطبيعية ) فيضانات، انهيارات التربة...( -

 ضعف نسبة تحفيظ األراض ي. -

 

 عناصر املقاربة الترابية  -ثانيا

سنة، في ميداني  20فة الذكر وانطالقا من تجربتها العملية، التي تجاوزت أخذا بعين االعتبار للمعطيات السال 

استطاعت الوكالة الحضرية بناء مقاربة ترابية مرتكزة باألساس على معرفتها الدقيقة بمجال   ،التخطيط والتدبير العمراني

 ن إجمال عناصر هذه املقاربة في ما يلي:ويمك. خالل هذه املدة وعلى الخبرة التي راكمتها مواردها البشرية ،تدخلها من جهة

 االلتقائية بين التعمير وإعداد الترابتكريس  -1

تكريس إضافة نوعية ستساهم في  ، املصادق عليه،مكناس-ميم الجهوي إلعداد التراب لجهة فاسصلقد شكل الت 

الحضرية إلعداد هذا التصميم مناسبة  . فقد شكل تتبع الوكالةعلى مستوى الجهةإعداد التراب والتعمير  قطاعي التناغم بين

صياغة وثائق التعمير  ، ستمكنها من تأطير تدخالتها وفق منظور شمولي، خصوصا في ما يتعلق بمجالية-لتشكيل رؤيية ماكرو 

 للمدن واملراكز الكبرى. 

البرامج ذات لكن تحقيق هذه االلتقائية والتناغم سيشمل ليس فقط، التصميم الجهوي، ولكن مجمل الدراسات و   

، أو الدراسات التي تكون الجهة موضوعا لها كدراسة تنمية املدن املتوسطة PDRالطابع الجهوي كبرنامج التنمية الجهوي 

 اللوجستية. وبرنامج املناطق SNAUودراسة الشبكة الحضرية 

 مقاربة مبنية على تدبير املخاطر -2

أولويات تدخل الوكالة الحضرية، فال تعمير مستدام بدون تعتبر من بطة باملخاطر الطبيعية إن مواجهة التحديات املرت 

املحافظة على البيئة وتدبير املخاطر التي تهدد اإلنسان وتهدد املنشآت البشرية. ولذلك سارعت املؤسسةـ تحت إشراف مديرية 

 لحساسة بإقليمي تازة وتاونات.التعمير، إلى إعداد الدراسات الجيوتقنية وخرائط القابلية للتعمير  ملختلف املجاالت ا
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 التعمير االستباقي -3

إن حل املعضالت املجالية املرتبطة بالتعمير  يرتبط أساسا بإيجاد حلول استباقية تروم توفير إطار قانوني مالئم  

لحضرية منذ . وقد شكل ورش التغطية بوثائق التعمير أحد أهم األوراش االتي اشتغلت عليها الوكالة اةللتوسعات العمراني

ذه املستندات إحداثها. ويدلل على ذلك  التغطية شبه الكاملة للمدن واملراكز واملجاالت التي تعرف حركية عمرانية معتبرة به

ئم للوثائق فإن املؤسسة تعمل على التحيين الدالديمومة واالستمرارية، لذلك يتطلب الكن هذا الورش  نونية والتنظيمية.القا

 عد تقييم  مدى تنفيذها ومعيقات تنزيلها على أرض الواقع.ملتقادمة وذلك با

 التنمية الحضرية -4

في هيكلة املجال ورفع جاذبية وتنافسية املدن. وترتكز منهجية الوكالة ة األقطاب الحضرية باإلقليمين تساهم تنمي

ومواكبة وتتبع مختلف برامج الوزارة الوصية تاونات في هذا املجال على تغطية املدن واملراكز باملشاريع الحضرية -الحضرية لتازة

 في مجال سياسة املدينة. 

شكل املشروع الحضري أداة منهجية تعتمدها الوكالة الحضرية في ترسيخ مبدأ الحكامة الترابية من خالل اقتراح وي

 جتماعية.ة واال وإستراتيجية قابلة للتنفيذ في مختلف القطاعات االقتصادية و البيئية و السياحي مشاريع مهيكلة

 تنمية املجال  القروي -5

مرتكزين أساسيين: األول يهم تنمية املراكز القروية الناشئة كمجاالت الحضرية في هذا الشأن على  تقوم مقاربة الوكالة

. ومن شأن تنمية هذه املراكز أن يقلص الهوة بين هذين الوسطين من خالل وسيطة بين العالم الحضري والعالم القروي

 جيه الحركة الهجرية نحو هذه املجاالت وبالتالي تخفيف الضغط على املدن.تو 

أما املرتكز الثاني فيروم توجيه الحركية العمرانية بالوسط القروي من خالل الحفاظ على الهندسة املعمارية املحلية 

 سكن . وتثمينها وتفعيل املساعدة والتأطير املعماري بهذا الوسط مع الحد ما أمكن من تشتت ال

 اليقظة الترابية وتصحيح االختالالت -6

يبقى من الالزم تفعيل اليقظة الترابية لتفادي كل مظاهر التشويه التي تمس باملوازاة مع املرتكزات السابقة الذكر ، 

وزجر املخالفات  املتعلق باملراقبة 12-66يبقى من الالزم العمل على تنزيل مقتضيات القانون  ،املشهد العمراني. وفي هذا السياق

 في مجال التعمير .

تدخل في األحياء  العشوائية أهمية قصوى من خالل إعداد تصاميم التقويم التعميري  من جهة أخرى، يكتس ي ال

لهذه األحياء وتتبع األشغال التي تستهدف األحياء الناقصة التجهيز والدواوير القروية التي تباشرها املؤسسات املختصة في إطار 

 إعادة الهيكلة. برامج
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I-التخطيط العمراني 

 الحصيلة العامة للتغطية بوثائق التعمير 1-

عرف عدد قد . فتاونات-ذات األولوية ضمن برامج الوكالة الحضرية لتازةغطية بوثائق التعمير من األوراش تعتبر الت 

وثيقة للتعمير خالل الفترة املمتدة  90قة على ذ تمت املصاد، إتطورا ملحوظا القانونية ذات الحجية،الوثائق املصادق عليها

جميع الفرقاء من سلطات إقليمية وثائق في السنة. هذه النتيجة تبرز حجم جهود  09 ل، أي بمعد2018و 2009ما بين 

 ومنتخبين، إلى جانب املصالح اإلدارية املركزية و الالممركزة في تدبير الشأن العمراني.  

 2018و 2009دق عليها خالل الفترة ما بين املصاوثائق التعمير تطور 

 

تاونات تغطية كافة املدن واملراكز الحضرية واملراكز الناشئة التي تعرف ضغطا -وقد استطاعت الوكالة الحضرية لتازة 

ئم للترخيص ، وهو ما ساهكم في تيسير عملية التدبير العمراني بهذه املناطق ووفر اإلطار القانوني املال رعمرانيا بوثائق للتعمي

 بالبناء والتجزىء.

 05وثيقة مصادق عليها و  90وثيقة( ما بين  114) تاونات-وتتوزع وثائق التعمير بالنفوذ الترابي للوكالة الحضرية لتازة 

  قيد املشاورات. وثيقة 18قيد املصادقة ثم  وثائق

 توزيع وثائق التعمير حسب مراحل الدراسة واملصادقة 

قيـد  اإلقليـم صنف وثائق التعمير
 الدراسـة

قيـد 
 المصادقـة

 المجموع المصادق عليها

 المنتهية الحجية السارية المفعول

مخطط توجيه التهيئة 
 العمرانية

 01  01  - تازة

 

 تصميم التهيئة

 38 01 33 00 05 تازة

 46  38 02 06 تاونات

 84  73 02 11 المجموع

مخطط تنمية التكتالت 
 لقرويةالعمرانية ا

 18 01 11 01 05 تازة

 09  05 02 02 تاونات

 27 02 16 03 07 المجموع

 114 91 05 18 المجموع العام
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التعمير التي تم إنجازها  تشكل نسبة وثائق  

راسات (. باإلضافة إلى استكمال العديد من الد16/37)  % 43بواسطة الدواليب الذاتية للمؤسسة في إطار اتفاقيات للشراكة 

 الفالحة والتجهيز. مصلحتيابتداء من مرحلة املداوالت والبحث العلني. أو بعد مرحلة الحصول على موافقة 

 

 

 

 

 

تباشر الوكالة  مصادق عليها مخططات للتنمية 03و تصاميم للتهيئة  06وال بد من اإلشارة، في هذا الصدد، إلى أن ست 

 يطة التالية التوزيع املجالي للتغطية بوثائق التعمير باإلقليمين:وتعكس الخر الحضرية بشأنها عملية التحيين، 

 

79%

10%

3% 8%

المصادق عليها

د الدراسـة قـي

ة د المصادـق قـي

تحيي  

43%
57%

 الوثائق المنجزة  واسطة ال والي  
ال اتية للوكالة الح رية 

الوثائقة المنجزة م  طرف مكات   
الدراسات
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 في مجال التخطيط العمراني: 2018تقييم حصيلة برنامج عمل  -2

عشرة للمجلس  السادسة، املصادق عليها في إطار الدورة 2018في إطار تتبع تفعيل العمليات املبرمجة برسم سنة  

 العمل على النحو التالي: برنامج يمكن تقييم تنفيذ اإلداري،

 2018تاونات خالل سنة -حصيلة برنامج عمل الوكالة الحضرية لتازة

 المرحلة تصاميم التهيئة تصاميم النمو المجموع

 المصادقة 09 4 13

على المصادقة النهائية اإلحالة - 3 3  

 المداوالت والبحث العلني 2 - 2

2 2 
 

على مصالحي الفالحة والتجهيز االحالة  

 اللجنة التقنية المحلية 1 0 1

 عقد اجتماعات للمشاورات 9 - 9

 إعطاء االنطالقة 2 5 7

 المجموع 23 14 37

 ويأتي تفصيل املعطيات الواردة في الجدول أعاله وفق ما يلي:

  بني -بوشابل-مكناسة الغربية-تصاميم للتهيئة )بني ونجل تافراوت 09استصدار املراسيم القاضية باملوافقة على

 اوالد عياد(-اوالد ازباير-تيسة-مالل -كزناية الجنوبية-سنوس

  سيدي علي بورقبة-سيدي الحاج امحمد-مخططات للتنمية )اجبابرة 04استصدار القرارات القاضية باملوافقة على-

 تافرانت(

 ؛الكيسان والترايبة(-على املصادقة النهائية )تبودةللتنمية  اتخططم 03حالة إ 

 تصميمين للتهيئة)واد الجمعة وتامسينت( 02لعلني ل إعادة البحث ا 

  عين لكدح( عقد اجتماع اللجنة التقنية املحلية لتصميم تهيئة( 

 سيدي أحمد الزروق(-الفالحة والتجهيز )لغراسلة مصالحعلى مخططين للتنمية  02حالة إ 

 الوردزاغ-اوالد الشريف-كلدمان-ةباب مرزوق-واد أمليل-أكنول -تصاميم للتهيئة )ملعب الخيول  08مسار  التقدم في-

 تصميم تهيئة ورد االعتبار دوار عين باردة؛ 01و  عين مديونة(

  إعطاء االنطالقة لتحيين مخططي تنمية الكتلتين العمرانيتين القرويتين كاف الغار وبويبالن ؛ 

  )تنمية؛لل  نتمطروشت )ج بويبالن( بمخططيو إعطاء االنطالقة لتغطية دواري الروف )ج البرارحة 

 إعطاء االنطالقة لتحيين تصميمي تهيئة مركزي رأس الواد وكالز ؛ 

 .تعديل جزء من مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية الولجة وإحالته على مصلحتي الفالحة والتجهيز 

 األراض ي املفتوحة للتعمير: -3

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

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



 

 

 

 السابع عشر ملجلس اإلداري ا                                                                                          تاونات-الوكالة الحضرية لتازة 16

2017  

 

 2018بتصاميم للتهيئة ومخططات لتنمية التكتالت العمرانية القروية خالل سنة  اإلقليمينمركزا على مستوى  13تغطية 

 .للسكن منها هكتارا  754هكتارا للتعمير، خصصت  2807تعبئة من 

 حسب نوع التخصيصبالهكتار توزيع املساحات املفتوحة للتعمير   

المساحة 
المفتوحة 
 للتعمير 

المساحة 
المفتوحة 
 للسكن  

المساحة المفتوحة 
لسياحية ل  

المساحة 
المفتوحة 
 لألنشطة 

المساحة المفتوحة 
 للمرافق

العمومية    

نطقة م
 التشجير

منطقة ممنوعة 
 من البناء

 الوثيقة المجال األخضر

 تصميم تهيئة مركز كزناية 0,94 32,1 12,2 3,84 2,16 0,8 28,5 228

 تصميم تهيئة مركز مالل 0,7 11,9 1,8 3,2 0 0,73 4,81 79

 تصميم تهيئة مركزبني سنوس 2,2  16,41  43,8 4,965 4,07 1,1 68,66 246,44

 تصميم تهيئة مركزبني ونجل 0,79 44,89 131,1 9,74 3,67 0 15,49 37,9

 تصميم تهيئة مركز بوشابل        2,1  86,8 0 11 2 0 22 362

تصميم تهيئة مركز مكناسة   0,96  17,9  8,5 5 2,8 0 42,5 167
 الغربية 

 تصميم تهيئة مركز تيسة           5 320 20 10 15 0 108 290

 تصميم تهيئة مركز اوالد           2,83 16,85 14,81 2,47 6,28 7,55 119 392

 تصميم تهيئة مركز اوالد زباير   1,7  19,1 18 6 3 0 63 117

مخطط تنمية مركز سيدس علي  2,15 73,9 22,7 9,1 1.5797 0 131,54 397
 بورقبة

مخطط تنمية مركز سيدي الحاج  1,2 29,27 0 3,6 0,6 0 49,44 232
 محمد 

 مخطط تنمية مركزجبابرة  3 45,03 9,11 11,79 2,9 4,8 53,13 89,14

 مخطط تنمية مركز تافرانت        4 8,1 135 5 13 13 48 170

 المجموع 27,57 582,04 364,72 85,705 55,48 27,98 754,07 2807,48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقويم التعميري:-4

دة لتصحيح األوضاع باألحياء العشوائية املفتقرة لشروط الحياة العادية التعميري من اآلليات املعتم يعتبر التقويم 

صالح للبناء للمواطنين. وتساهم هذه التصاميم، باإلضافة إلى اعتمادها كآلية للترخيص بهذه املجاالت، في توفير رصيد عقاري 

 وفي مد هذه األحياء ياملرافق الضرورية. 

حيا  24الدراسات التقويمية الخاصة ب ، من إنجاز 2018ونات، خالل سنة تا-وقد تمكنت الوكالة الحضرية لتازة 

 أسرة. وفي ما يلي الوضعية اإلجمالية لهذه الدراسات: 4132هكتارا ويضم حوالي  98على وعاء عقاري يناهز 

 

 

الم احة المفتوحة 
للتعمير 

   

الم احة المفتوحة 
لل     

   

الم احة 
المفتوحة 
لل ياحية 

  

الم احة 
المفتوحة 
ل نشطة 

  

الم احة المفتوحة 
للمرا   العمومية 

منطقة   
التشجير

منطقة ممنوعة م    
البناء
   

المجا  ا   ر
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 عدد األسر املساحة بالهكتار عدد األحياء الجماعة اإلقليم

 2250 45 14 تاونات تاونات

 312 4.52 01 بوهودة

 1160 23 05 بني وليد

 200 6.80 01 امساسة

 

 

 70 4.12 01 مكناسة الغربية

 120 04 01 تاهلة

 600 10.2 01 باب مرزوقة

 4132 98.28 24 املجموع

 تي من ضمنها:إال ان إنجازها يبقى رهينا بمجموعة من املعوقات، وال ،يالرغم من األهمية التي تكتسيها عمليات التقويم التعميري 

 نجاز هذه التصاميم ولتحقيق العدالة العقارية؛يلة، التي يمكن أن تعتمد كأساس إل غياب الدراسات العقارية التفص -

ويات هذه الدراسات، خصوصا ما يتعلق منها حلية، التي يمكنها من إنجاز محتويل الكافي لدى الجماعات املمعدم توفر الت-

 ية ومرافق القرب.بإنجاز الطرق والشبكات الحيو 

 :التغطية بالتصاميم الفتوغرامترية-5

 9500مساحة إجمالية تقدر ب مركزا على  13قامت الوكالة الحضرية بتسلم التصاميم الفتوغرامترية الخاصة ب  

دي سياطة، درهم. ويتعلق األمر باملراكز التالية: أكنول، وادي أمليل،باب مرزوقة، مطم 360.000بكلفة إجمالية تقدر ب  هكتار 

 أحمد زروق، أوالد الشريف، الطايفة، الروف،تادارت، وردزاغ، ملعب الخيل، كالز وراس الواد.

مركزا جديدا. ويتعلق األمر  11كما أعطت الوكالة الحضرية اإلنطالقة إلنجاز التصاميم الفوتوغرامترية املتعلقة ب 

ان، البيبان، بني وليد، ابسابسة و اخاللفة. يزي وسلي، الكوزات، كلدمايناست، تباملراكز التالية: بويبالن، كاف الغار، بوحلو، ت

 هكتارا. 6500وذلك على مساحة إجمالية تقدر ب 

 املمارسات الجيدة في مجال التخطيط الحضري -6

 تثمين املنطقة الجديدة املفتوحة للتعمير بشرق مدينة تازة -أ

مع األطراف املعنية في إطار إعداد املخطط  بعد تشاور موسع ،التي توجد شرق مدينة تازة ،هذه املنطقة تم فتحلقد 

ل خإحداث منطقتين جديدتين داحيطة بها. وقد أثمرت هذه الجهود التوجيهي للتهيئة العمرانية ملدينة تازة واملنطقة امل

 (.ZN2و  ZN1املخطط املذكور ) 
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ن يخلق دينامية غير مسبوقة باملدينة، من أ، استطاع هكتار 1400والي هذا التوسع العمراني، الذي يمتد على ح 

ذا القطب هأغلبها تم تقديمها من طرف وداديات سكنية. من جانب آخر ف ،خالل احتضان أكثر من عشرين تجزئة عقارية

 سر الباحثة عن السكن باملدينة.قارية و على الجانب االجتماعي لل الجديد له انعكاسات إيجابية على السوق الع

. 2018إلى  2015ملف للبناء داخل هذه املنطقة خالل الفترة املمتدة من  600فقد تمت دراسة أكثر من  ،امبلغة األرق 

من هذا القطب الحضري مركزا  إضافة إلى املرافق والتجهيزات العمومية التي يسمح تصميم املنطقة بإحداثها، وهو  ما سيجعل

 العمرانية التي أحدثها هذا القطب الجديد:ينامية أسفله طبيعة الد توضح الصورة و  ملدينة تازة. جديدا
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 إحداث قطب حضري جديد بقرية ابامحمد. -ب

مليون درهم تم إنجازه في إطار اتفاقية شراكة متعددة األطراف ) وزارة  43يتعلق األمر بمشروع بقيمة 

أقاليم الشمال واللجنة اإلقليمية ، املجلس اإلقليمي، وكالة تنمية السكنى والتعمير وسياسة املدينة الداخلية، وزارة

 للتنمية البشرية(.

محمد املصادق عليه، والتي  قرية اباوقد تطلب إنجاز هذا القطب الحضري مراجعة جزئية لتصميم تهيئة 

رياض ي واقتصادي وثقافي مندمج على الوعاء العقاري الذي كان مخصصا للسوق -برمجة مركب سوسو لىتهدف إ

 األسبوعي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوضعية بعد إنجاز املشروع

 
 

II- الدراسات االستراتيجية 

 الجيوتقنية وخرائط مالئمة التعمير تدبير املخاطر: إعداد الدراسات-1

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

رتين، ضاية وتحديد املجاالت القابلة للتعمير وكذا الطرق والوسائل الكفيلة بتجاوز أخطار التعمير بهاتين الحمن األخطار الطبيع

 االنتهاء من الدراسة الخاصة بمدينة تاونات . 2018خالل سنة تم 
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 ثةالثالتقرير املرحلة التوصل ب تم بينما توجد الدراسة الخاصة بمدينة غفساي في مراحلها األخيرة. حيث 

إلى تحديد االجراءات خلص هذا التقرير وقد الذي يوجد في طور املشاورات والدراسة. "  باإلجراءات الوقائية املقترحةاملتعلق"

 .مناطق األكثر عرضة للمخاطر بحسب نوعيتها لل الوقائية

 خريطة املالءمة للتعمير بمدينة غفساي

 

دراستين هامتين على  باإلشرافمع املصالح املركزية للوزارة  تنسيقو تقوم هذه املؤسسة بتتبع  ،باإلضافة ملا سبق

 :يتعلق األمر ب

: تم القيام بزيارات ميدانية لإلقليم وتدارس التقرير املتعلق بجمع  الدراسة املتعلقة بخريطة قابلية التعمير بإقليم تازة -

 وتحليل املعطيات؛

 .اونات: تم عقد اجتماع انطالق الدراسةتالدراسة املتعلقة بخريطة قابلية التعمير بإقليم  - 

خالل إعداد مختلف وثائق  االعتبار ألخذها بعين  ،وحدتها تهاإلى تحديد مناطق  املخاطر  ونوعي تينالدراس هاتينوترمي  

ة تمكن بكيفي وقوع الخسائر في األرواح واملنشآت يلتفاد ،وتوجيه التنمية العمرانية نحو املناطق اآلمنة من األخطارالتعمير 

 مستدامة.من إرساء مقاربة استشرافية تضمن تنمية ترابية 

 : التنمية القروية-2

. حيث الرسمية األخيرة وهذا ما أتبتته اإلحصائيات تاونات الطابع القروي.-يغلب على املجال الترابي للوكالة الحضرية لتازة

 فقط.  %13 تيم تاونات سجلوعلى مستوى إقل  %40 تإقليم تازة سجلعلى مستوى التمدين  ةنسبأن 
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 2015يوليوز  30في إطار تنفيذ التوجهات امللكية السامية لصاحب الجاللة نصره هللا املضمنة بخطاب العرش بتاريخ  

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

من خالل إعداد مخططات استشرافية كفيلة بتنمية العالم القروي واملساهمة  ،ر عيش السكان باملناطق القرويةوتحسين إطا

 قامت الوكالة الحضرية بما يلي:، في مواكبة الجهوية املتقدمة واملالءمة مع التقطيع الجهوي الجديد

 دراسة تنمية املراكز الناشئة بإقليم تازة 2-1

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

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

 :واملدينةبهذف

  .تحسين تدبير املراكز القروية؛ 

  فع من املستوى املعيش ي للساكنة القروية؛الر 

 الترويج ملؤهالت هذه املراكز؛ 

 املحافظة على التوازنات البيئية و اإليكولوجية؛ 

 .الحد من الهجرة القروية 

إنجاز التقرير التشخيص ي الذي اعتمد في صياغته على زيارات ميدانية وتجميع   ،2018خالل سنة  ،وفي هذا الصدد تم

 مة لترتيب املراكز وصياغة التوجهات العامة لتنميتها .املعطيات الالز 

 دراسة تنمية املراكز الناشئة بإقليم تاونات 2-2

مشروعا تنمويا في شتى القطاعات الحيوية التنموية من بنيات  222أسفرت هذه الدراسة كحصيلة أولية على اقتراح  

خدمة التنمية املستدامة باملراكز الناشئة. قدرت  والتي من شأنهاتحتية وقطاعات اجتماعية وقطاعات انتاجية ثم مشاريع بيئية 

 مليون درهم. 1167.53ب كلفتها 
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 خريطة وصور توضيحية للمشاريع املقترحة                                 

 

  

بتكلفة تقدر على التوالي ديونة موكثمرة لهذه الدراسة فقد تم توقيع اتفاقيتين للشراكة لتنمية مركزي بني وليد وعين 

 .كما توجد اتفاقيتان للشراكة لتنمية مركزي كالز وبوهودة قيد التوقيع. (قيد اإلنجازحاليا األشغال )مليون درهم  62.3و 87ب 

 تهيئة املعبر الرئيس ى ملركز أوالد داوود -2-3

ى املعبر الرئيس ي ملركز ات املطلة علراح تصور موحد للواجهحيث تم اقتركز املبهدف املشروع إلى الرفع من جمالية  

أوالد داوود بما فيها املحالت التجارية وتلك الخاصة بالواجبات السريعة و املشويات و تهيئة تهم الجوانب املعمارية والعمرانية 

 واملنظر للمعبر الرئيس ي.

البيئة
 7 
اإلنتاج
القطاع    

االجتماعي
   

يةالبنية التحت
33 

توزيع ال لفة المالية بح ب القطاعات

ال يئة

اإلنتاج

القطاع االجتماعي

ال نية التحتية
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 العناصر بجماعة كلدمان عينمشروع تهيئة -2-4

خزانا للمياه، يتمتع بقدرة على تسرب املياه نحو الباطن وتفجرها على شكل آبار وعيون  يعتبر األطلس ي الذي تنتمي الجماعة إلى املجال  

تنتشر فوق تراب الجماعة مجموعة من املنابع كعين العنصر  لتر /الثانية، وتستخدم للشرب واألغراض الزراعية. 48–1يتراوح معدل صبيبها ما بين 

 صالح للشرب، عين منصور، عين الصفاحة، عين الخيل.التي تزود املركز باملاء ال

يتميز بصبيب . كلم من مدينة تازة  21,5كلم من جنوب مركز جماعة كلدمان وعلى بعد  3,5يقع منبع العناصر بجماعة كلدمان على بعد  

سقية التي تعتمد على الزراعة املسقية تحيط باملنبع مجموعة من املساحات الفالحية املو  مهم ومنتظم طيلة أيام السنة وبموقع طبيعي خالب

رفع من وال تشجيع السياحة باملنطقة و و التعريف باملنتوجات املحلية  الحفاظ على الثروة املائية التي تزخر بها العينهذا، وبهدف  .والتقليدية 

  .مستوى عيش ساكنة املنطقة

تهيئة منبع - مسالك النزهة  لعناصر ّ، يتكون من املشاريع التالية: بإنجاز مقترحا لتهيئة عين 2018قامت الوكالة الحضرية خالل سنة 

-تهيئة حدائق و فضاءات النزهة-فضاء ألعاب للطفال -شالل–عريشات -قناطر–تهيئة السواقي -مقهى-أكشاك لبيع املنتوجات املحلية- العناصر 

 درهم. 3403500. قدرت التكلفة املالية لهذه املشاريع ب نارة اإل -التبليط -التزفيت

 

 بجماعة تايناست  مقترح تهيئة عقار ثكنة القوات املساعدة-2-5

توجد منشأة الثكنة العسكرية املتواجدة بمركز الجماعة في 

  .نشاط في أياستغاللها  بفعل عدموضعية متدهورة خصوصا 

  تحتوي املنشأة على: 

  متر 347سور يحيط بها طوله  

  برج بداخلهاأربعة أبراج تتواجد باألركان و 

 سجن قديم 

  مساكن 

 مخازن األسلحة 

Tuil

e 

rou

ge 

Toiture à 

quatre pans 

en tuile rouge 

B
Plan 

C
Tr
G

Loca

Implantation du barbecue au 
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 مرابط الخيل 

مليون  11.5هكتار بتكلفة مالية قدرت ب  10684نموية على مساحة تاقتراح عدة مشاريع  وقد تم في هذا الصدد 

 درهم .

 

 

 

 

 

 مقترح التهيئة

 

 :التنمية الحضرية -3

 ميثاق الهندسة املعمارية 3-1

از قيمة املشهد الحضري والرفع من جودته خصوصا الفضاءات العمومية إلعطاء املدينة تهدف هذه الدراسة إلى إبر 

شكال، األلوان..(مع تعزيز خصوصية املدينة من خالل طابعها املعماري املحلي ضمان تناسق االنتاج املعماري )األ جاذبية أكثر و 

فضاءات خضراء...(وكذا توحيد تدخالت مختلف  )ساحات، الفارغةوضمان التوازن ما بين الفضاءات املبنية والفضاءات 

 التاليتين:  ندراستيال تتبع إنجاز  2018الفاعلين في ميداني البناء و التهيئة حول وثيقة مرجعية. وقد تولت املؤسسة خالل سنة 
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 : غفسايميثاق  الهندسة املعمارية ملدينة  -             

 مشروع 22. الذي خلص إلى  اقتراح رين الخاصين بالتدخالت الكبرى املصادقة على التقري 2018تمت خالل سنة  

 تنمويا بمختلف القطاعات ممثلة في الخريطة أسفله.

 

 : ميثاق  الهندسة املعمارية ملدينة تازة -

 إلى بالنظر بالغة أهمية تازة ملدينة املعمارية الهندسة  ميثاق دراسة إنجاز يكتس ي

 تنوع. وكذا األخيرة اآلونة في املدينة تعرفهما للذينا واملعماري  العمراني التطور 

 هداف التالية: تحقيق األ  ويروم هذا امليثاق.  العريق تاريخهاو  تضاريسها

 الفضاءات خصوصا جودته من والرفع الحضري  للمشهد قيمة إعطاء 

 .أكثر جاذبية املدينة هذه إلعطاء العمومية

 ٬ األلوان ٬ ألشكالا ي:املعمار  اإلنتاج تناسق ضمان.... 

 املحلي املعماري  طابعها خالل من املدينة خصوصية تعزيز. 

 ٬ خضراء فضاءات ٬ ساحات) األخرى  والفضاءات املبنية الفضاءات بين ما التوازن  ضمان.... 

 مرجعية وثيقة حول  التهيئة و البناء ميداني في الفاعلين مختلف تدخالت توحيد.  

 مشروع تنموي  20ى. وقد خلص إلى  اقتراح الخاص بالتدخالت الكبر على التقرير  تمت املصادقة، 2018خالل سنة   

مليون درهم. في مجال  تناسق الواجهات والتصفيف وتهيئة الساحات ومداخل املدينة وبعض  59.2جماليهة تقدر ب إبكلفة 

 املدارات الطرقية.
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 املخطط األخضر ملدينة تاونات-3-2

وإعطاء رؤية استراتيجية شاملة لتنميتها و تعزيز جودة  ضراء في املدينة وتنظيمهابهدف جرد مجمل املساحات الخ 

املخطط مر بالشروع في إنجاز األ  ،2018خالل سنة  ،الوكالة الحضرية أعطتاملناظر الطبيعية واملعمارية والجمالية لها، 

وإعطاء  به على التقرير التأسيس ي املتعلقمكتب دراسات مختص. وقد تمت املصادقة ن طرف م الحضري األخضر ملدينة تاونات

 االمر ببدء املرحلة املوالية"التحليل والتشخيص".

 املشروع الحضري لتاهلة 3-3

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

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

 تاهلة .املشروع الحضري ملدينة االنتهاء من دراسة  2018خالل سنة 

 349.100.000بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي الحيوية بمختلف القطاعات  مشروع تنموي  40إلى اقتراح  املشروعخلص وقد 

 صلة كما يلي:درهم  مف

 

 

 

 

 املشاريع املقترحة في إطار املشروع الحضري ملدينة تاهلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املحور  التكلفة )مليون درهم(  

 البنية التحتية 20.6

 األنشطة االقتصادية 43.7

 واملصالح العموميةاملرافق  190.70

 البيئة 94.98
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 دراسة التصميم املديري للنقل -3-4     

بير الجيد والوظيفي دتاونات في إطار الرفع من جودة الت-املجهودات التي تبذلها الوكالة الحضرية لتازة تماشيا مع

وذلك  2018 /24/01االنطالقة لدراسة التصميم املديري للنقل بمدينة تاونات بتاريخ  أعطت هذه األخيرةللمجال الحضري، 

. وقد توصلت هذه املؤسسة بالتقرير دراسات مختصملكتب  درهم أسندت مهمة انجازها 500.040,00بغالف مالي قدره 

التأسيس ي في صيغته األولية والذي يهدف إلى  وضع التصور العام والخطوات املنهجية إلعداد هذه الدراسة وذلك من خالل 

 قاربة ووضع برنامج زمني لسيرالدراسة.وضع إشكالية مدققة وتفصيلية للموضوع واالهتمام بمناهج امل

 للتجارة والخدمات  املديري التصميم  -3-5

بهدف وضع إطار مرجعي لتنظيم قطاع التجارة والخدمات بمدينة تازة وكذا مواكبة توجهات مخطط توجيه التهيئة 

للتجارة  املديري التصميم إعطاء االنطالقة لدراسة تاونات – الوكالة الحضرية لتازة باشرت، العمرانية وتصميم التهيئة

 مختص.ملكتب دراسات  نجازهاإدرهم أسندت مهمة  756.960بغالف مالي قدره وذلك والخدمات 

 مشروع تهيئة ضفاف األودية بمدينة تازة 3-6

وف عيش تحسين ظر ملا لها من أهمية بالغة في تهيئة ضفاف األودية بمدينة تازة دراسة االنتهاء من  2018تم خالل سنة 

الحفاظ على البيئة ، املؤهالت البيئية لضفاف األودية استخالص ،روع الحضري دماجها في املشإ، الساكنة املجاورة للودية

 .إعطاء قيمة مضافة للودية باملدينةو داخل املدينة 

شكلت هذه الدراسة وثيقة مرجعية ملشروع تهيئة واد اجعونة الذي يندرج في إطار مشاريع التأهيل الحضري وقد  

 ملدينة تازة.

 قترحةصور توضيحية للتهيئة امل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مواكبة إنجاز الدراسات ذات الطابع الجهوي والوطني -4

والبرامج الدراسات  مجموعة من تاونات على تتبع ومواكبة-حرصت الوكالة الحضرية لتازةإطار مواكبة تنزيل الجهوية املوسعة، في

 :التي تهم الجهة ومنها

 املخطط الوطني للشبكة الحضرية ؛ 

 ة للمناطق اللوجيستيكية؛االستراتيجية الوطني 

 املخطط الجهوي إلعداد التراب؛ 



 

 

 

 السابع عشر ملجلس اإلداري ا                                                                                          تاونات-الوكالة الحضرية لتازة 28

2017  

 

 تصميم التنمية الجهوية؛ 

 .دراسة تاهيل املدن الصغرى باملغرب 

تاونات من تكوين نظرة شمولية حول سياسة إعداد التراب -هذه الدراسات من طرف الوكالة الحضرية لتازة تتبعمكن وي

. كما تساهم تبطة بها، وذلك من أجل االستئناس بها خالل إعداد أدوات التخطيط الحضري بمجالها الترابيوالبرامج املر 

 في تجويد هذه الدراسات وتدقيق املعطيات املتعلقة بإقليمي تازة وتاونات.املؤسسة من خالل هذا التتبع واملواكبة 

III-  التدبير الحضري 
 قسيمملفات البناء والتجزيء والت تدبير  -1

نقدم فيما يلي مبيانا يبرز التطور الذي عرفه عدد  2018قبل أن نستعرض حصيلة التدبير الحضري برسم سنة 

أهمية  قطاع البناء والتجزيء  . وتظهر هذه املعطياتامللفات املدروسة وكذا املقبولة من طرف اللجن املختصة في دراسة امللفات

 .تاونات-الوكالة الحضرية لتازةفي تحريك العجلة اإلقتصادية بمجال تدخل 

 

 :2018الحصيلة برسم سنة  1-1

ملفا منها  بالوسط 1455، وذلك بتواجد8201ملفا خالل سنة  2233بلغ عدد امللفات املعروضة للدراسة ما مجموعه 

 .%35ملفا بالوسط القروي أي بنسبة  778من مجموع امللفات، مقابل%65الحضري، أي بنسبة 

  %82بإقليم جرسيف،  %85، وذلك بنسبة املف 1688كنسبة عامة لقبول امللفات أي بمعدل%76وهكذا تم تسجيل     

 بالنسبة إلقليم تاونات. وهذه املعطيات نوردها بتفصيل من خالل ما تتضمنه البيانات التالية:%55بإقليم تازة و 

 الحضري والقروي   ينتوزيع حصيلة دراسة امللفات حسب الوسط
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 امللفات بأقاليم تازة تاونات جرسيف حسب الوسط الحضري والقروي:حصيلة دراسة 

 
 توزيع امللفات املقبولة بأقاليم تازة تاونات جرسيف حسب طبيعة املشاريع:

 

 توزيع امللفات املقبولة حسب طبيعتها :

 

منها تهم 86,55% أنيتضح من خالل تحليل املعطيات املرتبطة باملشاريع املوافق عليها من طرف اللجن املختصة،  

من مجموع امللفات 4,09% ، في حين تشكل املرافق ما نسبته%5,75ملفا، تليها مشاريع األنشطة بنسبة  1461السكن ممثلة ب 

عدد  عدد 

983 9% 88 91% 895 الحضري

483 35% 171 65% 312 القروي

1466 18% 259 82% 1207 المجموع

324 40% 128 60% 196 الحضري

253 51% 130 49% 123 القروي

577 45% 258 55% 319 المجموع

148 16% 24 84% 124 الحضري

42 10% 4 90% 38 القروي

190 15% 28 85% 162 المجموع

1455 16% 240 84% 1215 الحضري

778 39% 305 61% 473 القروي

2233 24% 545 76% 1688 المجموع العام

تاونات

جرسيف

المجموع العام

المجموع
المرفوض المقبول

الوسط ليم اإلق

تازة

ع  ع  ع  ع  ع  ع  ع  ع  ع 

2,24% 27 1,82% 22 3,81% 46 4,80% 58 0,17% 2 1,33% 16 4,47% 54 2,32% 28 79,04% 954 1207 تــازة

1,88% 6 1,25% 4 5,33% 17 1,57% 5 - - 3,13% 10 0,94% 3 0,63% 2 85,27% 272 319 تاونـات

1,23% 2 - - 3,70% 6 - - - - 3,70% 6 3,70% 6 0,62% 1 87,04% 141 162 جرسيف

2,07% 35 1,54% 26 4,09% 69 3,73% 63 0,12% 2 1,90% 32 3,73% 63 1,84% 31 80,98% 1367 1688 المجموع

تقسيم تجزيء سيـاحي/ترفيهي فالحي
عمارات و مجمعات 

سكنية
فيـال

األنشــطة:

العدد:97

 النسبة:  5,75

مشــاريع الســكن:

العدد:1461

 النسبة:   86,55

مشـاريع التجزيء والتقسيم:

العدد:61

لنسبة:  3,61

مرافق

العدد:69

النسبة:  4,09 المجموع اإلقـليـم

تجاري وصناعيسكنى اقتصادية

86,55%

5,75%
4,09% 3,61%

مشاريع السك  األنشطة مرافق التجزئ و التقسيم
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كما يتبين من خالل  تحليل ملفات مشاريع السكن  خاصة بمشاريع التجزيء والتقسيم العقاري. 3,61املقبولة. وتبقى نسبة %

، في حين ال تتعدى 4,31 ،  تليها العمارات بنسبة %93,57% لسكن االقتصادي يحتل الصدارة بنسبةاملقبولة، أن صنف ا

 .2,12املشاريع املخصصة للفيالت نسبة %

قطعة أرضية معدة  1963 تجزئة من املرتقب أن تنتج حوالي 26أما بخصوص ملفات التجزئات املوافق عليها فعددها 

 .تخص تقسيم العقار ملفا  35تم تسجيل قبول  ت والفيالت، إلى جانب ذلكلبناء السكن االقتصادي والعمارا

 توزيع ملفات السكن املقبولة حسب طبيعة املشاريع

ملفا  تتوزع ما بين  545وأما فيما يتعلق بعدد امللفات التي تم رفضها من قبل اللجن التقنية، فقد بلغ ما مجموعه 

ملفا فقط، وذلك  28تاونات، بينما وصل عدد امللفات املرفوضة بإقليم جرسيف إلى ملفا بإقليم  258ملفا بإقليم تازة  259

 وفق ما يأتي تفصيله من خالل الجدول أسفله:

 أسباب رفض امللفات حسب األقاليم توزيع

 اإلقليم

 أسباب تقنية
أسباب عقارية او 

 قانونية

منطقة تستجوب 

 إعادة الهيكلة

عدم توفر 

 المساحة الدنيا

ع التعارض م

المسح 

 الطوبوغرافي

التعارض مع 

 ميروثائق التع

ملف غير 

 مكتمل

تقسيم غير 

 قانوني

بناء  

غير 

 قانوني

 أسباب أخرى اراء مختلفة

 المجموع

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

 259 %1,9 5 %0,4 1 %0,0 0 %1,9 5 %2,3 6 %6,6 17 %7,7 20 %7,3 19 %5,8 15 %1,5 4 %64,5 167 تازة

 258 %0,0 0 %0,4 1 %1,6 4 %0,4 1 %3,9 10 %3,9 10 %5,0 13 %7,8 20 %13,2 34 %20,9 54 %43,0 111 تاونات

 28 %0,0 0 %0,0 0 %0,0 0 %0,0 0 %0,0 0 %0,0 0 %0,0 0 %0,0 0 %0 0 %0,0 0 %100 28 جرسيف

 545 %0,9 5 %0,4 2 %0,7 4 %1,1 6 %2,9 16 %5,0 27 %6,1 33 %7,2 39 %9,0 49 %10,6 58 %56,1 306 مجموعال

 

 

93,57%

4,31% 2,12%

السك  االقتصادي

ةالعمارات و المجمعات السكني

الفيالت

306

58 49 39 33 27 16 6 4 2 5
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باستقراء مختلف البيانات املضمنة في الجدول أعاله، يتضح أن أسباب الرفض املرتبطة بالجوانب التقنية للمشاريع تبقى 

املؤسسة جاهدة إلى تداركه وتحرص دوما على تحسيس فرقائها خاصة  ، وهو ما تسعى%56,1هي السمة البارزة وذلك بنسبة 

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

كيد أنها ستلعب دورا كبيرا في الحد من هذا اإلشارة إلى أن الدراسة الرقمية مللفات طلبات الترخيص تبقى أداة أساسية من األ

  %9 تستجوب إعادة الهيكلة التي طقانوامل %10,6 نسبة قانونيةالعقارية او السباب األ النوع من مسببات الرفض. كما تشكل 

. 

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

في  2018واللجن اإلقليمية للتعمير خالل سنة  ها في إطار الشباك الوحيدمن املتوقع أن تساهم املشاريع املوافق علي

أرضية قابلة للبناء. هذا العرض  بقعة 1963 وتعبئة وحدة سكنية 3637إنعاش السوق العقارية ودعم ميدان السكن عبر خلق 

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

 

ويرتقب أن تساهم مشاريع البناء والتجزيء وتقسيم العقارات في تحريك رساميل مهمة على مستوى األقاليم الثالث   

، وهو ما مليون درهم1290الشغل. وتقدر هذه الرساميل اإلستثمارية بما مجموعه  واملساهمة في خلق وتوفير فرص تعزز سوق 

 كيد على املناطق املعنية بهذه املشاريع.له وقع اقتصادي واجتماعي أسيكون 

 

يرجع باألساس إلى إلحاق إقليم  2018في املبلغ االستثماري خالل سنة  املسجلتنبغي اإلشارة إلى أن االنخفاض 

 رقية بناء على التقطيع الجهوي الجديد.شجرسيف بالجهة ال

 

 

 

3905

3031
33733431

2333
1963

2016 2017 2018

تطور عدد البقع وعدد الوحدات ال  نية 

الوحدات السكنية ال قع

1627
1487

1228

2016 2017 2018

تطورالمبلغ اال تثماري
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 باقي امللفات املرتبطة بالتدبير الحضري  -2  

 ن إقامة شعائر الدين اإلسالميملفات أماك  2-1

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

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

ن ذلك تشارك املؤسسة باستمرار في أشغال لجن تفقد املساجد وإعادة تأهيلها وجاءت الحصيلة املسجلة املساجد، فضال ع

 وفق ما يوضحه الجدول التالي : 2018بهذا الخصوص بتراب أقاليم تازة وتاونات وجرسيف برسم سنة 

 حصيلة دراسة طلبات رخص بناء املساجد

يماإلقل عدد امللفات املقبولة في طور الدراسة  

 تازة 20 12 8

 تاونات 19 10 9

 جرسيف 2 2 -

 املجموع 41 24 17

 

  ملفات االستثناء  2-2

 03ملفات، منها  07ما يناهز  ،2018التي تمت دراستها واملوافقة املبدئية عليها خالل سنة  ،همت ملفات االستثناء

 مليون درهم. 42تثمارية لهذه املشاريع حوالي مشاريع خدماتية ومرفق واحد. وتبلغ القيمة االس 03مشاريع صناعية و 

 االستثناءحصيلة دراسة طلبات 

 طبيعة املشروع عدد امللفات القيمة االستثمارية

 صناعي 03 6.70

 خدماتي 03 22.43

 مرافق 01 13

 املجموع 07 42.13

 

 

 

 

صناعي
16%

خدمات
53%

مرفق
31%
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 املساعدة املعمارية   2-3

ن ساكنة دوار أعريب بجماعة مكانسة بإقليم تاونات. فبعد توزيع واصلت الوكالة الحضرية تتبعها لعملية إعادة إسكا

 .%47البقع األرضية على األسر املعنية  تم تسليم التصاميم املعمارية وتصاميم الخرسانة املسلحة وحاليا بلغت نسبة اإلنجاز 

 

 بعض األوراش املفتوحة

 

 املمارسات الجيدة في مجال التدبير الحضري  -3

تاونات في تدبير امللفات الواقعة بالعقارات اململوكة في إطار الشياع بجماعة قرية -لتجربة الوكالة الحضرية لتازةسنعرض هنا  

هكتار بمركز الجماعة. وقد تم اتباع  100مالك على الشياع ويحتل حوالي  654يتعلق األمر برسم عقاري في ملكية  أبا محمد.

 عقاري:املنهجية التالية في حل هذا اإلشكال ال

يقدم طالب الترخيص التزاما يتحمل من خالله كامل املسؤولية في أي نزاع قد يظهر حول هذا العقار ويتعهد بضمان  -ت

 حقوق األغيار؛

 جميع الوثائق املرسومة وكذا املكتوبة يجب أن تتضمن العبارة التالية: " املالك ومن معه" -ث

هكتارا. كما مكنت  16على هذا العقار على مساحة تقدر ب تجزئات عقارية  05وقد مكنت هذه املنهجية من دراسة 

 .هكتار 27لهيكلة التي تحتل حوالي من دراسة طلبات البناء املوجودة داخل مناطق إعادة ا
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 تفعيل القانون املتعلق باملراقبة وزجر املخالفات -3

-م الوكالة الحضرية لتازةالتعمير، تقو  ات في مجالاملتعلق باملراقبة وزجر املخالف 12-66تفعيال ملقتضيات القانون 

نه الجدول والبيانات رصودة وفق ما يبيوتتوزع املخالفات امل رصد املخالفات وتبليغها لضباط الشرطة القضائية.تاونات ب

 أسفله:

 توزيع املخالفات حسب النوع واألقاليم

 اإلقليم بناء بدون ترخيص تغيير بدون ترخيص تقسيم بدون ترخيص المجموع

 تازة 107 30 - 137

 كرسيف 28 6 - 34

 تاونات 36 - - 36

 المجموع 170 36 - 206

 170أعاله هيمنة البناء بدون ترخيص على مجموع املخالفات املسجلة بما مجموعه  ةيبرز من خالل املعطيات الوارد

 الفة.مخ 36مخالفة، يليه التغييرات التي يقوم بها أصحاب املشاريع بدون ترخيص بحوالي 

IV- القرب والتأطير والشراكة 
 : الحضور لالجتماعات التنظيمية والتقنية -1

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

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

 التقنية التي ترتبط بميدان اختصاصاتها.  واملشاركة في أشغال اللجن
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 : والخبرة لجان اختيار األوعية العقارية -2

دارات العمومية والجماعات قارية املراد اقتناؤها من قبل اإل تشارك املؤسسة في أشغال جميع لجان اختيار األوعية الع

 81، ويتعلق األمر ب الترابية إلنجاز املرافق العمومية أو مناطق األنشطة أو تجهيزات أخرى إضافة إلى مشاريع التنمية  البشرية

 اجتماعا للجن الخبرة. 79اجتماعا. كما شاركت املؤسسة في 

 دراسة الشكايات والرد عليها -3

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

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

حسب مصادرها شكاية موزعة  137عليه الضوابط والقوانين الجاري بها العمل. وهكذا، فقد وصل عدد الشكايات الكتابية  

 ومواضيعها وفق ما يوضح الجدول املوالي:

 توزيع الشكايات حسب مصدرها وموضوعها

 تسليم مذكرات املعلومات التعميرية -4

بطاقة معلومات تهم أقاليم تازة وتاونات وجرسيف. كما استقبلت املؤسسة خالل  381تم تسليم  2018خالل سنة 

زائر، وقد تركزت الزيارات في  مجملها حول رغبة املرتفقين في معرفة التخصيصات املفردة  1000السنة املنصرمة ما يزيد عن 

 م بموجب وثائق التعمير.لعقاراته

وفي سياق تسهيل الوصول للمعلومة التعميرية، وضعت الوكالة الحضرية رهن إشارة العموم كل وثائق التعمير 

تم نشرها  ثائقو  06وثيقة تعمير منها  84. ويتعلق األمر ب www.autaza.maاملصادق عليها في صيغة رقمية ببوابتها اإللكترونية 

 الزائر للموقع من اإلطالع الدقيق على محتوى الوثيقة.بصيغة تفاعلية تمكن 

 

 

 املجموع
 طبيعة الشكاية

 نوع الشكاية
 وثائق التعمير  التدبير الحضري  آخر

 الجمعيات والتعاونيات 2 1 0 3

 املقاولون واملهنيون  0 1 0 1

 العموم 57 67 9 133

 املجموع 59 69 9 137



 

 

 

 السابع عشر ملجلس اإلداري ا                                                                                          تاونات-الوكالة الحضرية لتازة 36

2017  

 

 الشراكة -5

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

 05، إلى جانب وجود 2018للشراكة برسم سنة  اتاتفاقي  06الدراسات املجالية، وقد تمثلت الحصيلة في املصادقة على 

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

 2018سنة  االتفاقيات املبرمة

 موضوع االتفاقية الجماعة اإلقليم 

 أجدير تازة
ري لحي الشهداء غير اتفاقية الشراكة املتعلقة بإنجاز دراسة التقويم التعمي

 املنتظم والناقص التجهيز بتراب جماعة أجدير

فاس-تازة  املدرسة الوطنية للمهندسين 
اتفاقية إطار من أجل التعاون بين الوكالة الحضرية واملدرسة الوطنية 

 للمهندسين املعماريين 

 الصميعة تازة

اوير عقبة دراسة التقويم التعميري لدو  عداداتفاقية الشراكة املتعلقة بإ

الحليمي، وعين التغزاز، وكديات غير املنتظمة والناقصة التجهيز بالجماعة 

 الترابية الصميعة

 مركز راس الواد تصميم تهيئةاتفاقية الشراكة املتعلقة بإنجاز  راس الواد تاونات

 مركز كالز تصميم تهيئةاتفاقية الشراكة املتعلقة بإنجاز  كالز تاونات

ةباب مرزوق تازة   إنجاز مشروع تصميم تهيئة مركز باب مرزوقة 

 مشاريع االتفاقيات قيد املصادقة

 موضوع االتفاقية الجماعة اإلقليم

 

(Parc Paysager) 

 

 

 

 تأطير الطلبة املتدربين -6
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ها للطلبة المتدربين القادمين من مؤسسات التكوين المهني مهني ، تواصل المؤسسة تأطير-في إطار انفتاحها على محيطها السوسيو

 كما يلي: 2018والمؤسسات الجامعية. وقد كانت الحصبلة خالل سنة 

 

 التخصص العدد

 الهندسة المعمارية 14

 الكتابة 14

 الجغرافية 02

 القانون 01

 المحاسبة 09

 المعلوميات 20

 المجموع 60

 

V- والتحسيس التواصل 
 مع الجالية املغربية املقيمة بالخارجاصل التو -1

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

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

 اص باستقبال الجالية:إحداث شباك وحيد خ -أ

تاونات. وقد مكنت بها يك وحيدة بمقرها اإلداري وبملحقتفي هذا الصدد أحدثت الوكالة الحضرية وبشكل استثنائي شباب

 .الشبابيك املذكورة من دراسات مجموعة من امللفات والبث فيها

 :2018غشت  15إلى  10تنظيم أيام األبواب املفتوحة من  -ب

فعاليات  رية أيام األبواب املفتوحة لفائدة أفراد الجالية املغربية املقيمة بالخارج، وقد تضمنتنظمت الوكالة الحض

 األنشطة التالية: األيامهذه 

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

تازة وتاونات   إقليمي عمالتيحتفال باليوم الوطني للمغاربة املقيمين بالخارج املنظم من طرف اال في شاركت الوكالة الحضرية  - 

 تم خاللها اإلجابة على تساؤالت املهاجرين بخصوص القضايا املرتبطة باختصاصات

 .املؤسسة

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

 التعريف بأنشطتها والتواصل مع أفراد الجالية بخصوص املقتضيات القانونية والتقنية التي تشتغل بها.

فتح بوابة خاصة من داخل املوقع اإللكتروني للوكالة الحضرية تعنى بتقديم مختلف املعلومات التي تهم مساطير الترخيص   -

فإن الوكالة الحضرية  ،وفي هذا الصدد ملساطير املعتمدة في إطار نظام البناء العام.بالبناء والتجزئ وتقسيم العقارات وكذا ا

 .ها بتاوناتعينت مخاطبين رسميين ألفراد جاليتنا بمقرها اإلداري وبملحقت

 إصدار نشرة إخبارية دورية -2

في إصدار تاونات -الوكالة الحضرية لتازةتدعيما لسياستها التواصلية مع محيطها املنهي واملؤسساتي واالجتماعي، شرعت         

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

وقد أصدرت خالل سنة  تضع فرقاءها وعموم املواطنين في صورة الظرفية التعميرية التي يوجد عليها مجال تدخل املؤسسة.

 أربعة أعداد. 2018
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وقد لقيت هذه املبادرة التواصلية استحسانا من طرف العديد من الفرقاء والقطاعات الوزارية، ملا تمثله من تقدم نوعي       

 في أداء املؤسسات العمومية وتدعيم ملسار الشفافية ويسر الوصول إلى املعلومة.

VI– الحكامة الجيدة 

 الجودة العمل بنظام  االستمرار في  -1

للمعيار  2015لى اإلصدار الجديد لسنة إنتقال من اال  2017خالل سنة تاونات –الوكالة الحضرية لتازة  بعد تمكن   

إجراء التدقيق الثاني لهذا النظام  والذي مر فبي ظروف جيدة  وأكد  2018، باشرت املؤسسة خالل سنة 9001الدولي إيزو 

  لنظام وعملها بمقتضاه.هذا اتمكن املؤسسة من تفعيل مضامين  

اعترافا  BIDتاونات خالل هذه السنة من الحصول على جائزة -تمكنت الوكالة الحضرية لتازةفي نفس السياق 

خالل حفل نظم بمدينة فرانكفورت األملانية بتاريخ  وقد تسلمت املؤسسة هذه الجائزةبمجهوداتها في مجال  الجودة والقيادة. 

 .  2018مارس  18

 

  
 : الدراسة الرقمية لطلبات الترخيص في مجال التعمير -2

بمدينة تازة.  وتقسيم العقاراتتستمر الوكالة في تحسين وتجويد منظومة التدبير الالمادي مللفات البناء والتجزيء  

للتميز في  على جائزة امتياز  2017. فبعد حصولها سنة وقد ترشحت الوكالة بواسطة هذا النظام لعدة جوائز في هذا املجال 

 من الفوز بالجائزة اإلفريقية للمرفق العمومي على نفس الخدمة. 2018مجال اإلدارة اإللكترونية، تمكنت سنة 

 

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

 حيث. بالوكالة الحضرية للخميساتاركت الوكالة الحضرية في لقاء لتبادل الخبرة شحيث من الطلبات لتقديم هذه التجربة. 

 قدمت املؤسسة خالل هذا اللقاء تجربتها في ميدان الدراسة القبلية اإللكترونية مللفات البناء والتجزيء.
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VII–  عشر السادس تقييم تنفيذ توصيات املجلس اإلداري 

 ادس عشرالس تنفيذ توصيات املجلس اإلداري 

 التوصيةمو وع  تنفيذها

  عمتر مردرهم دو  احتسا  الرسوم لفائدة الوكالة الح رية لتازة ع  كل  0.20أداء  تم تنفي  التوصية
 في إطار دراسة تقسيم العقارات 

تم استصدار ملحق تعديلي 
للقانو  األساسي المؤقت 

للوكاالت الح رية وتم العمل 
 .2018 ه خالل سنة 

 ات.تاون-لتازو الح رية  الصفقات العمومية الخاص  الوكالةمقت يات نظام  تعديل  عض
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 التقرير املاليثانيا:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــمتــــــــقـــــــــــــــــــــــــديـــــ

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

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

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

، وفي شقه الثاني، 2018ويهدف هذا التقرير املالي، في شقه األول، إلى توصيف حصيلة تنفيذ ميزانية املؤسسة عن السنة املالية     

 .2019وع ميزانية سنة تقديم مشر 

I-  2018حصيلة تنفيذ ميزانية سنة  
بأهمية املؤشر العام لتنفيذ كل من ميزانية التسيير واالستثمار والذي حقق  2018تميزت حصيلة ميزانية السنة املالية لسنة    

 هم، بلغت ميزانية التسيير در  مليون  40 حوالي . فمن ميزانية مقدرة في2017خالل سنة  %77 مقابل %80تجاوزت نسبة إنجاز 

مهمة   نسبة إنجاز  مليون درهم، 8.5 ، البالغةميزانية اإلستثمار  حققت، بينما  %92بمعدل إنجاز بلغ  مليون درهم أي 26.9  حوالي

مليون درهم والذي كان مبرمجا في إطار عملية  3.1، وذلك بعد خصم مبلغ 2017فقط خالل سنة   41%مقابل  % 65ناهزت 

 دة التقنية واملعمارية في العالم القروي. املساع

 :2018املوارد املحصلة برسم السنة املالية  -1

 حوالي               من أصل ميزانية تقديرية حددت في درهم مليون  33.3مبلغ  2018بلغت قيمة املوارد املحصلة برسم السنة املالية       

 : البيان التفصيلي املواليحسب  املوارد، وتتوزع مكونات هذه . هذا%83 ناهزتنسبة إنجاز  بدرهم ،  مليون  40

 2018ملوارد املرتقبة واملحصلة برسم السنة املالية ا

 %نسبة التحصيل -د-املداخيل املحصلة -د–املداخيل املرتقبة البيان

 100 710.47 698 4 710.47 698 4 2017دجنبر  31املوفور بالخزينة إلى غاية 

 100 000,00 000 20 000,00 000 20 2018التسيير برسم إعانة 

 85 000,00 000 4 000,00 700 4 2018املساهمة في برنامج اإلستثمار برسم 

 0 0 000,00 000 2 2018برنامج اإلستثمار التكميلي برسم 

 93.5 702.19 601 3  000,00 850 3 مداخيل ذاتية

 21 000.00 025 1 333.33 906 4 مداخيل واجب تحصيلها

 % 83 درهم 412.66 325 33 درهم  043.80 155 40 املجموع

. 2018من مجموع املورد املحصلة برسم سنة  % 60تعتبر إعانة التسيير املورد املالي الرئيس ي للمؤسسة حيث شكلت حوالي     

انه، وبفعل منهجية الشراكة التي تعتمدها في انجاز برنامج عملها، . هذا، وتجدر اإلشارة الى  % 11بينما لم تتجاوز املداخيل الذاتية نسبة 

 2018وكذا املجهودات املبذولة على مستوى تتبع عملية تحصيل مستحقات املؤسسة، فقد تمكنت الوكالة الحضرية خالل السنة املالية 

تلف الفرقاء، لتسجل بذلك قيمة املداخيل درهم الناجمة عن تنفيذ عقود الشراكة املبرمة مع مخ  000.00 175 1من تحصيل مبلغ 
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درهم خالل  229.35 286 3، ثم  2017خالل سنة  729.35 623 2درهم بعدما كانت   333.33 136 1الواجب تحصيلها تراجعا الى حدود 

 .2016سنة 

 بعض الشركاءلية من لدن هذا، وال بد من التأكيد على أن املؤسسة تواجه، في بعض األحيان، مشاكل في تحصيل مستحقاتها املا  

، ونخص بالذكر هنا وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية في عماالت واقاليم شمال اململكة 2000والتي يعود بعضها الى سنة 

 درهم.  333.33 23بمبلغ 

 : 2018املصاريف برسم السنة املالية  -2

درهم، ناهزت  مليون 35.4املؤشر العام لإلنجاز. فمن أصل اعتماد مفتوح بلغ  بأهمية 2018تميز تنفيذ ميزانية السنة املالية     

 . وتتوزع هذه الحصيلة، في شقيها املرتبطين بمصاريف التسيير والتجهيز، وفق ما يلي:%80 نسبة اإلنجاز حوالي

 :2018مصاريف التسيير برسم السنة املالية  2-1

درهم،  26.9درهم من أصل اعتمادات مرصودة حددت في  مليون  24.8 مبلغ 2018بلغ حجم نفقات التسيير برسم السنة املالية 

 وتتوزع هذه النفقات حسب فقرات امليزانية كما يلي:.  %92وذلك بنسبة إنجاز ناهزت 

 2018املالي خالصة تنفيذ ميزانية التسيير برسم السنة 

 % بة اإلنجازنس د-اإلعتمادات امللتزم بها د-اإلعتمادات املفتوحة الفقرة ر.ت

 50 084.63 375 500.00 751 مشتريات مستهلكة من مواد ولوازم 1

 83 713.16 988 1 400.00 391 2 تكاليف خارجية أخرى  2

 80 404.85 391 3 000.00 218 4 ضرائب ورسوم 3

 98 834.92 077  19 179.81 524 19 تكاليف املوظفين 4

 0.00 0.00 000.00 40 غرامات 5

 92 % 037.56 833 24 079.81 925  26 املجموع

وذلك في حدود عدد من مجموع االعتمادات امللتزم بها في إطار نفقات التسيير ،  % 77تستحوذ تكاليف املوظفين على نسبة 

ن، وذلك األصلي، والتعديلي الذي هم حدف منصبين ماليي بموجب قانون اإلطار  منصبا، 74املرخصة، البالغ عددها املناصب املالية 

على اثر الحاق اقليم جرسيف ضمن املجال الترابي للوكالة الحضرية للناضور تفعيال ملقتضيات املرسوم املتعلق بنطاق اختصاص 

 .   2018مارس  5الوكاالت الحضرية الصادر  بتاريخ 
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 2018طار برسم السنة املالية قانون اإل 

 
عدد املناصب  الدرجة

 31/12/2017خالل

 املناصب الفعليةعدد 

31  /12/2017 

تحويل مناصب  1/1/2018عدد املناصب 

 بفعل الترقية

مناصب 

 محدفة

مجموع املناصب الفعلية  

31/12/2018 

 1   1 1 1 مدير 

 16  2+ 14 14 12 خارج الدرجة

 24 1 (4+(  )2-) 23 23 25 إطار عالي

 12 1 (3+()4-) 14 14 14 إطار

عون تأهيل 

 عالي

12 13 13 (+1()-3)  11 

 8  1- 9 9 10 عون تأهيل

 72 2  74 74 74 املجموع

 :2018برسم السنة املالية  اإلستثمار مصاريف  2-2

 733.28 512 8حدد في مبلغ  اعتماد مفتوح من اصل درهم 823.60 588 3   في إطار ميزانية االستثمار  املبالغ امللتزم بها بلغ حجم

سبة ن تكون  . وبذلك درهم  000.00 050 1واعتمادات اإللتزام بمبلغ  درهم 733.28 462 7بمبلغ  دات األداءتباعا بين اعتما اموزع درهم،

مليون درهم والذي كان مبرمجا في إطار عملية املساعدة التقنية واملعمارية في العالم  3.1بعد خصم مبلغ  % 65اإلنجاز قد ناهزت 

 ات امليزانية وفق ما يوضحه الجدول أسفله. حسب فقر  اإلستثمار وتتوزع مصاريف القروي.  

 2018خالصة تنفيذ ميزانية اإلستثمار  برسم السنة املالية 

 اإلعتمادات امللتزم بها د-جموع امل د- اعتمادات اإللتزام د- اعتمادات األداء الفقرة

 443.60 999 2 733.28 812 5 000.00 050 1 733.28 762 4 املعنويةاألصول الثابتة

 380.00 589 000.00 300  1 00 000.00 300 1 صول الثابتة املاديةاأل 

 00 000.00 400 1 00 000.00 400 1 اعتمادات غير مبرمجة

 823.60 588 3 733.28 512 8 000.00 050 1 733.28 462 7 املجموع

 الباقي أداؤه: -3

ن مستحقات مالية تجاه املمونين واملوردين بالفعالية املطلوبة لقد حرصت املؤسسة جاهدة على تتبع عملية أداء ما بذمتها م        

غشت  20وذلك في تناغم تام مع توجهات الخطاب امللكي السامي بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة امللك والشعب ليوم 

م آجال أداء املؤسسات واملقاوالت بخصوص احترا 2018شتنبر  18، وكذا دورية السيد وزير االقتصاد واملالية الصادرة بتاريخ 2018

 العمومية. 

تراجعا ملحوظا خالل السنوات األخيرة، حيث انتقل من عن ميزانية االستثمار وفي هذا الصدد، فقد سجل املبلغ الباقي ادؤه           

مليون  7.8حدود  الى 2018ليتراجع عند متم سنة  2017مليون درهم خالل سنة  9.2الى  2016مليون درهم خالل سنة  13.7

 .2018منها تعود الى السنة املالية %   36درهم.     حوالي 

  139.81 435 1درهم من أصل   281.01 425 1أداء مبلغ  2018 تم برسم السنة املاليةواما بخصوص ميزانية التسيير، فقد         

  2019درهم سيتم الوفاء بها أيضا خالل السنة املالية  605.51 034 1تقدر بحوالي   2018 املبالغ امللتزم بها خالل سنةدرهم، وان 

 درهم. 835.91 036  1  مجموعه   ما 2018و بذلك يصبح مجموع الباقي أداؤه عن ميزانية التسيير خالل السنة املالية 
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II- 2019 مشروع ميزانية السنة املالية 
 :2019املوارد برسم السنة املالية  -1 

يأتي تفصيل مكوناتها حسب البيانات درهم   629.34 182 38مبلغ  إلى 2019تصل موارد املؤسسة برسم السنة املالية من املتوقع أن 

 املوضحة بالجدول أسفله: 

 2019املوارد املرتقبة بمشروع ميزانية السنة املالية 

 -د–املداخيل املرتقبة البيان ر.ت

 296.01 646 3 2018دجنبر  31املوفور بالخزينة إلى غاية  1

 000.00 500 20 2018إعانة التسيير برسم  2

 000.00 000 4 2019برسم  في برنامج اإلستثمار  املساهمة 3

 000.00 850 1 2019اإلستثمار التكميلي برسم برنامج  4

 000.00 950 4 مداخيل ذاتية 5

 333.33 236 3 مداخيل واجب تحصيلها 6

 درهم 629.34 182 38 املجموع

 :2019النفقات برسم السنة املالية  -2

تتوزع ما بين  درهم   629.34 182 38الى مبلغ  2019يتوقع أن تصل نفقات الوكالة الحضرية لتازة برسم السنة املالية 

 نفقات التسيير واالستثمار وفق ما توضحه املعطيات املذيلة أسفله.

 :2019نفقات التسيير برسم السنة املالية  2-1

حسب فقرات درهم يتوزع  679.29 786 29الى مبلغ  2019من املتوقع أن يصل حجم نفقات التسيير برسم السنة املالية 

 امليزانية كما يلي:

 2019النفقات املرتقبة بميزانية التسيير برسم السنة املالية 

 د-اإلعتمادات  الفقرة ر.ت

 172.99  156 22 تكاليف املوظفين 1

 840.00 368 2  املعدات ومصاريف مختلفةمصاريف  2

 000.00 273 4 ضرائب ورسوم 3

 666.30 988 الباقي أداؤه  4

 679.29 786 29 املجموع

 :  2019االستثمار برسم السنة املالية  نفقات 2-2

 مليزانية كما يلي:حسب فقرات ادرهم يتوزع  950.05 395 8في مبلغ  2019يقدر حجم نفقات االستثمار برسم السنة املالية 
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 2019النفقات املرتقبة بميزانية االستثمار برسم السنة املالية 

 د- اعتمادات األداء الفقرة ر.ت

 635.15 231 3 املعنويةاألصول الثابتة 1

 000.00 500 1 األصول الثابتة املادية 2

 314.90 664 3 الباقي أداؤه  3

 درهم 950.05 395 8 املجموع

  2019االستثمار املرتقبة بخصوص االصول الثابتة املعنوية برسم السنة املالية  نفقات 2-2-1

 توزيع نفقات االستثمار الخاصة باإلصول الثابتة املعنوية 

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

 - 000.00 300 2 000.00 050 1 000.00 250 1 تصاميم التهيئة والنمو

 2018توحيد على سنة  529.60 364 - 529.60 364 دراسات تعميرية خصوصية

 العالماملعمارية في التقنية و  املساعدة

 القروي

312 505.55 - 312 505.55 - 

دراسة التنظيم املعماري للمحاور الرئيسية 

 لتسعة مراكز بإقليم تاونات

700 000.00  

- 

700 000 .00 - 

 2018د توحيد على سنة  54600 000.00 600 000.00 300 600.00 354 اميم الفتوغرامتري الصور الجوية والتص

 - 000.00 250 - 000.00 250 بنوك املعلومات واقتناء البرمجيات

 - درهم 635.15 581 4 000.00 350 1 659.15 231 3 املجموع

  2019سم السنة املالية االستثمار املرتقبة بخصوص االصول الثابتة املادية بر  نفقات 2-2-2

 توزيع نفقات االستثمار الخاصة باألصول الثابتة املادية

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

 400.000.00 0.00 400.000.00 اقتناء سيارات وظيفية

 100.000.00 0.00 100.000.00 تجهيزات املكاتب

 250.000.00 0.00 250.000.00 عتاد املكاتب

 350.000.00 0.00 350.000.00 العتاد املعلومياتي

 400.000.00 0.00 400.000.00 أشغال التهيئة

 درهم 1.500.000.00 0.00 1.500.000.00 املجموع

  الباقي أداؤه بميزانية االستثمار: 2-2-3

 درهم . 944.00 893 7قدره  من أصل مبلغ إجمالي 145.90 664 3يتوقع أن يصل مبلغ الباقي أداؤه الى 
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 2019برسم السنة املالية  تاونات جدول تفصيلي مليزانية الوكالة الحضرية لتازة -3

 النفقات املداخيل

 د-املبلغ نفقات التسيير د-املبلغ البيان

 172.99  156 22 تكاليف املوظفين 296.01 646 3 2018 -12- 31املوفور بالخزينة إلى غاية 

 840.00 368 2 مصاريف املعدات ومصاريف مختلفة 000.00 500 20 2019ير إعانة التسي

 000.00 273 4 ضرائب ورسوم 000.00 000 4 2019 في برنامج اإلستثمار  املساهمة

 666.30 988 الباقي اداؤه 000.00 850 1 2019اإلستثمار التكميلي برنامج 

 000.00 950 4 مداخيل ذاتية

 333.33 236 3 مداخيل واجب تحصيلها

 د. 679.29 786 29 املجموع د.  629.34 182 38 املجموع

 د-املبلغ نفقات االستثمار 

 635.15 231 3 املعنويةاألصول الثابتة

 000.00 500 1 األصول الثابتة املادية

 314.90 664 3 الباقي أداؤه 

 درهم  950.05 395 8 املجموع

 درهم   629.34 182 38   املجموع العام                                                                                     

 2019قانون اإلطار برسم السنة املالية  -4

عدد املناصب  الدرجة

 31/12/2018خالل

 عدد املناصب الفعلية خالل

31/12/2018 

عدد املناصب 

1/1/2019 

ب بفعل تحويل مناص إحداث مناصب جديدة

 الترقية

مجموع املناصب الفعلية 

31/12/2019 

 1   1 1 1 مدير

 16 3+  16 16 16 خارج الدرجة

 26 (3-( )+1)   24 24 24 إطار عالي

 13 1-  12 12 12 إطار

 12  1 11  11 11 عون تأهيل عالي

 8   8 8 8 عون تأهيل

 76  1 72 72 72 املجموع
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 2019برسم السنة املالية  عمراني والهندسة املعمارية التخطيط التمويل  برنامج -5

 دراسات تصاميم التهيئة والنموالتخطيط العمراني:   5-1

 د-املجموع وما بعدها 2020اعتمادات اإللتزام برسم  2019اعتمادات األداء برسم  موضوع الدراسة

 بني مطير جماعة بوحلو تصميم تهيئة مركز  

 تازةبإقليم 

150 000.00 150 000.00 300 00.00 

 00.00 300 000.00 150 000.00 150 تازةبإقليم   تيزي وسليتصميم تهيئة مركز  

 00.00 300 000.00 150 000.00 150 تازةبإقليم   تايناستتصميم تهيئة مركز  

 00.00 300 000.00 150 000.00 150 تاوناتبإقليم   البسابساتصميم تهيئة مركز  

 00.00 300 000.00 150 000.00 150 تاوناتبإقليم   اخاللفةز  تصميم تهيئة مرك

 00.00 300 000.00 150 000.00 150 تاوناتبإقليم   بني وليدتصميم تهيئة مركز  

 00.00 300 000.00 150 000.00 150 بإقليم تازة الكوزاةتصميم النمو ملركز 

 000.00 200 - 000.00 200 تاوناتبإقليم   الولجةتصميم النمو ملركز 

 000.00 300 2 000.00 050 1 000.00 250 1 املجموع

 الهندسة املعمارية 5-2

 د-املجموع وما بعدها 2020اعتمادات اإللتزام برسم سنة  2019اعتمادات األداء برسم سنة  موضوع الدراسة

دراسة التنظيم املعماري للمحاور الرئيسية 

 لتسعة مراكز بإقليم تاونات

700 000.00 - 700 000.00 

 300.000.00 - 300.000.00 املساعدة التقنية واملعمارية بالعالم القروي

 1.000.000.00 - 1.000.000.00 املجموع

 التغطية بالصور الجوية والتصاميم الفتوغرامترية  5-3

 د-املجموع اوما بعده 2020اعتمادات اإللتزام برسم سنة  2019اعتمادات األداء برسم سنة  موضوع الدراسة

الصور الجوية والتصاميم الفتوغرامترية 

 ملجموعة من املراكز باقليمي تازة و تاونات

300 000.00 300 000.00 600 000.00 

 000.00 600 000.00 300 000.00 300 املجموع

 3.900.000.00 000.00 350 1 2.550.000.00 املجموع العام 


