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نطاق إختصاصات الوكالة احلضرية لتارودانت-تزنيت- طاطا :



تتمتع  عمومية  مؤسسة  طاطا  تزنيت  لتارودانت  احلضرية  الوكالة 
بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي وتخضع لوصاية وزارة إعداد التراب

 الوطني  و التعمير و  اإلسكان و سياسة املدينة، مت إحداثها مبوجب : 
1414 املوافق  22 من ربيع األول    • الظهير الشريف رقم 54.93.1 الصادر يف 
      ل 10 شتنبر 1993 املعتبر مبثابة قانون يتعلق بإحداث  الوكاالت احلضرية ؛
  • املرسوم رقم 426.13.2 الصادر يف 8 شعبان 1434 املوافق ل 17 يونيو 2013

      احملدث للوكالة احلضرية لتارودانت؛
  • املرسوم رقم 634.17.2 الصادر يف 11 جمادى اآلخرة 1439 املوافق ل 28 فبراير  2018

     املتعلق بنطاق اختصاص الوكاالت احلضرية.
يدير الوكالة مجلس إدارة وتسير شؤونها من طرف مدير، كما تشمل على

 ثالث مديريات:
  • مديرية التخطيط احلضري والشؤون العقارية؛

  • مديرية التدبير احلضري والشؤون القانونية؛
  • مديرية الشؤون اإلدارية واملالية.

لتارودانت-تزنيت-طاطا يف ورش الوكالة احلضرية  انخرطت  منذ إحداثها 
التغطية بوثائق التعمير ودراسات التأهيل احلضري وكذا تعميم املسوحات
أن تشكل االرضية التي من شأنها  الفتوغرامرتية  والتصاميم  الطبوغرافية 
التقنية واملرجعية لكافة الفرقاء والشركاء املؤسساتيني الفاعلني يف ميدان
لتارودانت-تزنيت-طاطا احلضرية  الوكالة  تقوم  حيث  والعقار،  التعمير 

 سنويا ب:

12 ألف هكتار باملسوحات الطبوغرافية والتصاميم • تغطية ما يقارب         
               الفتوغرامترية؛ 

         • إعطاء اإلنطالقة ل 10 وثيقة تعمير جديدة؛
         • املصادقة على وثيقتني تعميريني جديدتني؛

و بغية توفير املرجعية الضرورية للجان املختصة ألجل التدبير السلس لطلبات
رخص البناء والتجزئة داخل االحياء و التجمعات السكنية ناقصة التجهيز،
 تعمل الوكالة احلضرية على إعداد تصاميم إعادة الهيكلة لهذه االحياء حيث 

تتم تغطية ما يفوق 20 حي أو دوار بهذه الوثائق املرجعية كمعدل سنوي.

املشروع صاحب 

  • تغطية مراكز ومدن نطاق اختصاصاتها بوثائق التعمير (تصاميم التنطيق
        وتصاميم التهيئة و تصاميم النمو و املخططات التوجيهية للتنمية العمرانية)؛
• تغطية مراكز ومدن نطاق اختصاصاتها بالوثائق الطبوغرافية الالزمة   

     إلعداد وثائق التعمير؛
  • إجناز عمليات التجديد احلضري وإعادة هيكلة األحياء الناقصة التجهيز؛

  • إبداء الرأي يف جميع املشاريع املتعلقة بتقسيم وجتزيء األراضي وإقامة 
     املجموعات السكنية واملباني و يعد رأي الوكالة احلضرية يف ذلك ملزما؛

واخلاصة  العامة  وللهيئات  الترابية  للجماعات  التقنية  املساعدة  تقدمي   •   
     فيما يتعلق بالتعمير والتهيئة؛

  • جمع وتعميم جميع املعلومات املتعلقة بالتعمير والتهيئة العمرانية للمراكز
      واملدن الواقعة داخل نطاق اختصاصات الوكالة احلضرية.

خـدمــــــاتـنـا :الوكالة احلضرية لتارودانت-تزنيت- طاطا :
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نطاق اختصاصات الوكالة احلضرية :

فيما يخص التدبير احلضري، تولي الوكالة احلضرية لتارودانت-تيزنيت-طاطا
عناية خاصة مللفات طلبات الرخص وذلك باعتماد املرونة وتبسيط مساطر
ملف  5000 يقارب  فيما  سنويا  البث  ويتم  الطلبات،  هذه  دراسة  مسالك  و 

و تتجاوز نسب املوافقة عامة %75 من مجموع امللفات املدروسة.

اختلطيط احلضري و الشؤون العقارية :

مسطرة المشاريع الكبرى :

مسطرة المشاريع الصغرى : الـــتـــدبـــيــــر الـحــضــري :

التقني الدعم  لتارودانت تزنيت طاطا على توفير  الوكالة احلضرية  تعمل 
والتأطير القانوني يف ميدان التعمير للمؤسسات و األشخاص الذين يبدون

إهتماما يف هذا الشأن حيث يتم سنويا :
تنظيم دورات تكوينية وأيام تواصلية حول املستجدات القانونية يف ميدان

التعمير؛
تقدمي أزيد من 250 مذكرة معلومات  تعميرية مسلمة للمواطنني؛

تقدمي أزيد من 40 مذكرة معلومات  تعميرية مسلمة للمؤسسات العمومية.

المساعدة التقنية :
اختصاصات الوكالة احلضرية :

املعنية. الرخصة مبكتب ضبط اجلماعة  وضع ملف طلب 
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اجتماع اللجنة : دراسة امللف و إبداء الرأي يف ظرف أقصاه
 15 يوم عمل.

التصاميم إلى و  إرسال محضر االجتماع مرفق بالوثائق 
السيد رئيس اجلماعة يف ظرف 3 أيام عمل.

إشعار املعني باألمر بقرار السيد رئيس اجلماعة يف ظرف 4 أيام عمل:
اللجنة؛ مالحظات  وفق  املشروع  تعديل   •  

القرار؛ تعليل  مع  الطلب  رفض   •  
الطلب. على  املوافقة   •  

املشروع صاحب 

وضع ملف طلب الرخصة مبكتب ضبط اجلماعة املعنية.

إرسال امللف إلى أعضاء اللجنة يف احلال.
اإلقليمية) اللجن  أو  الوحيد  (الشباك 
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دراسة امللف و إبداء الرأي فور تسلم امللف.

التصاميم إلى و  إرسال محضر االجتماع مرفق بالوثائق 
السيد رئيس اجلماعة يف ظرف 3 أيام عمل.

إشعار املعني باألمر بقرار السيد رئيس اجلماعة يف ظرف 4 أيام عمل:
اللجنة؛ مالحظات  وفق  املشروع  تعديل   •  

القرار؛ تعليل  مع  الطلب  رفض   •  
الطلب. على  املوافقة   •  


