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السكنى والتعمير
 نشاط المفتشية الجهوية لإلسكان والتعمير وسياسة المدينة بالجهة الشرقية1-7

7-1 Activité de l'inspection régionale de l'habitat de l'urbanisme
et de la politique de la ville de la région orientale

A-Opérations réalisées par Alomrane en 2012

2012 المشاريع المنجزة من طرف شركة العمران سنة-أ
Autres unités

province

التكلفة بالمليون درهم
أنشطة ومناطق صناعية
Coût en
millions de DH
Activités et zones
industrielles

وحدات أخرى

مساكن
logements

Unités de recasement

قطع أرضية
Lots de
terrain

وحدات إعادة اإلسكان

عدد العمليات
Nbre

إعادة الهيكلة
Restructuration

مساكن
logements

بقع أرضية
Lots de terrain

2 137

480

-

6

اإلقليم

d'opérations

Oujda- Angad

325,7

240

210

-

Berkane

168,0

115

64

906

-

64

-

7

بركان

Jerada

11,5

-

-

-

453

58

-

3

جرادة

Nador

85,9

-

96

-

4 000

177

48

4

الناضور

Driouch

16,0

-

-

1 300

-

2

الدريوش

1 253

-

2

تاوريرت

16
Figuig
Source: Inspection Régionale de l'Habitat, de l'urbanisme et de la politique de la ville de l'oriental- OujdaTaourirt

9

-

1 100

-

2
فجيج
-  وجدة- المفتشية الجهوية لإلسكان والتعمير وسياسة المدينة بالجهة الشرقية:المصدر

b - Opérations en cours de réalisation en 2013(par Alomrane)

) (شركة العمران2013  المشاريع في طريق اإلنجاز سنة- ب

Autres unités
province

التكلفة بالمليون درهم
Coût en
أنشطة ومناطق صناعية
millions de DH
Activités et zones
industrielles

انجاد-وجدة

وحدات أخرى

مساكن
logements

Unités de recasement

قطع أرضية
Lots de terrain

250
90
540
Oujda- Angad
19
160
Berkane
Jerada
350,8
16
192
1 346
Nador
9,8
9
Driouch
Taourirt
94
422
Figuig
Source: Inspection Régionale de l'Habitat, de l'urbanisme et de la politique de la ville de l'oriental- Oujda-

- 76 -

إعادة الهيكلة
Restructuration
4 500
3 040

وحدات إعادة اإلسكان

مساكن
logements

بقع أرضية
Lots de terrain

عدد العمليات

Nbre

اإلقليم

d'opérations

4
انجاد-وجدة
1
بركان
جرادة
5
الناضور
128
2
الدريوش
تاوريرت
72
6
فجيج
-  وجدة- المفتشية الجهوية لإلسكان والتعمير وسياسة المدينة بالجهة الشرقية:المصدر
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 نشاط المفتشية الجهوية لإلسكان والتعمير وسياسة المدينة بالجهة الشرقية2-7

7-2 Activité de l'inspection régionale de l'habitat de l'urbanisme
de l'urbanisme et de la politique de la ville de la région orientale

c-Opérations en cours d'étude en 2013

2013  مشاريع في طورالدراسة سنة- ج
Autres unités

province

التكلفة بالمليون درهم
Coût en
millions de DH

وحدات أخرى

أنشطة و مناطق
صناعية
Activités et zones
industrielles

مساكن
logements

Unités de recasement

قطع أرضية
إعادة الهيكلة
Lots de
Restructuration
terrain

وحدات إعادة اإلسكان

مساكن
logements

بقع أرضية
Lots de terrain

عدد العمليات
Nbre

اإلقليم

d'opérations

Oujda- Angad

105

23

340

-

3 500

-

-

5

انجاد-وجدة

Berkane

42

-

128

-

400

-

-

2

بركان

Jerada

21

-

-

-

1 800

30

74

2

جرادة

Nador

30

-

-

-

1 500

-

200

3

الناضور

Driouch

47

-

3 800

-

-

1

الدريوش

Taourirt

78

-

-

-

4 800

-

1 400

4

تاوريرت

Figuig

20

-

-

-

800

-

-

1

فجيج

-

Source: Inspection Régionale de l'Habitat, de l'urbanisme et de la politique de la ville de l'oriental- Oujda-
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2011 و2010  وثائق التعميرخالل3-7

7-3 Documents d'urbanisme durant 2010 et 2011
Préfecture d'Oujda-Angad

أنجاد-عمالة وجدة

Communes, centres et secteurs
Homologué
تاريخ المصادقة عليه
Date d'homologation

مصادق عليه

الجماعات و المراكز والمناطق

في طور المصادقة
En
cours d'homologation

Nom اإلسم

في طور الدراسة
En cours d'étude

Labsara
-

08/09/2011

-

Ain Sfa

عين الصفا

المنطقة السككية

Mestferki
Zone maskar
sidi
Mhammed

مستفركي

منطقة معسكر
Grande Oujda
سيدي امحمد بن
عبد هللا
Bni Drar

وجدة الكبرى
بني درار

Naima

-

تصاميم التنمية
Plans de
développement

-

17/08/2011

لبصارة

-

-

Grande Oujda وجدة الكبرى

المخطط المديري للتهيئة
الحضرية
Plan directeur
d'aménagement
urbain

-  وجدة-  الوكالة الحضرية:المصدر

2011 و2010  وثائق التعميرخالل4-7

7-4 Documents d'urbanisme durant 2010 et 2011
Province de Jerada

إقليم جرادة
Communes, centres et secteurs

تاريخ المصادقة عليه
Date d'homologation

تصاميم التهيئة
Plans
d'aménagement

النعيمة

Source: Agence urbaine - Oujda -

Homologué

نوع التصاميم

الجماعات و المراكز والمناطق

مصادق عليه

في طور المصادقة
En

Nom اإلسم

-

-

cours d'homologation

Lamrija

لمريجة

Tiouli

لمريجة

Guafait

كفايت

Labkhata

لبخاتة

Jerada

جرادة

-

Laäouinate

-

في طور الدراسة
En cours d'étude

-

Source: Agence urbaine - Oujda -

تصاميم التنمية
Plans de
développement

-

تصاميم التهيئة
Plans
d'aménagement

-

التصميم المديري
للتهيئة الحضرية
Plan directeur
d'aménagement
urbain

لعوينات

-

نوع التصاميم

-  وجدة-  الوكالة الحضرية:المصدر
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2011 و2010  وثائق التعميرخالل5-7

7-5 Documents d'urbanisme durant
les années 2010 et 2011

Province de Figuig

إقليم فجيج

Communes, centres et secteurs
Homologué

مصادق عليه

تاريخ المصادقة
عليه
Date
d'homologation

Nom اإلسم

-

-

الجماعات و المراكز والمناطق

في طور المصادقة
En cours
d'homologation

في طور الدراسة
En cours d'étude

Ain chouater
Talsint

-

-

-

-

تالسينت

Bouarfa

-

بوعرفة

-

Source: Agence urbaine - Oujda -

عين الشواطر

نوع التصاميم

تصاميم التنمية
Plans de
développement
تصاميم التهيئة
Plans
d'aménagement
التصميم المديري للتهيئة
Plan الحضرية
directeur
d'aménagement
urbain
-  وجدة-  الوكالة الحضرية:المصدر
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2011 و2010  وثائق التعمير خالل سنتي6-7

7-6 Documents d'urbanisme durant
2010 et 2011
Province de Berkane

إقليم بركان

Communes, centres et secteurs
Homologué

مصادق عليه

تاريخ المصادقة
Date d'homologation

Nom اإلسم

-

الجماعات و المراكز والمناطق
في طور المصادقة
En cours
d'homologation

-

في طور الدراسة
cours d'étude

-

Grand
Berkane

بركان الكبرى

-

Aklim

أكليم

Säidia

السعيدية

 الشويحيةTafoughalt

-

تافوغالت

تصاميم التهيئة
Plans
d'aménagement
التصميم المديري للتهيئة
Plan الحضرية
directeur
d'aménagement
urbain

-

Source: Agence urbaine - Oujda -

-  وجدة-  الوكالة الحضرية:المصدر

2011 و2010  وثائق التعمير خالل سنتي7-7

7-7 Documents d'urbanisme durant
2010 et 2011
Province de Taourirt

إقليم تاوريرت

Communes, centres et secteurs
Homologué
تاريخ المصادقة عليه
Date d'homologation

نوع التصاميم
de plan

تصاميم التنمية
Plans de
développement

-

Chouihiya

-

Type
En

مصادق عليه
Nom اإلسم

الجماعات والمراكز والمناطق

في طور المصادقة
En cours
d'homologation

En

في طور الدراسة
cours d'étude

Sidi Lahssen
-

-

مستكمر

Malgua louidan
Machraä hammadi

-

-

El Aioune العيون سيدي
Sidi Melouk
ملوك
Gteter

-

-

ملقى الويدان
مشرع حمادي

تصاميم التنمية
Plans de
développement

-

تصاميم التهيئة
Plans
d'aménagement

-

التصميم المديري للتهيئة
Plan الحضرية
directeur
d'aménagement
urbain

كطيطر

Ahl Oued Za

نوع التصاميم
de plan

سيدي لحسن

Mastagmar

-

Type

أهل واد زا

-

Source: Agence urbaine - Oujda -

-  وجدة-  الوكالة الحضرية:المصدر
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7-8 Documents d'urbanisme
durant 2010 et 2011

 8-7وثائق التعمير خالل
سنتي  2010و2011

Province de Nador

إقليم الناضور

الجماعة المعنية
La commune
concernée

مشروع تصميم في طور مشروع تصميم في طور
المصادقة
الدراسة
Projet de Plan en
Projet de Plan en
cours d'hmologation
cours d'étude

CR de Hassi
berkane

Plan de
développement du
centre de la C,R de
Hassi Berkane

تصاميم التنمية

الجماعة الحضرية لبني
انصار
-

Plan de
développement du
centre de Farkhana

CU de Bni Ansar

Plans de développement

الجماعة القروية لبني
شيكر

-

-

-

PDAR de Bni
Sidel
تصميم نمو ألحد بني
شيكر

-

PDAR had Bni
Chiker

الجماعة القروية إلعزائن

10/06/1992

17/03/1993

تصميم نمو إلعزائن
-

-

23/10/1974

CR de laazanen

PDAR dAazanen
تصميم نمو للتجمع
القروي ألفسو

الجماعة القروية ألفسو
-

-

PDAR de
l'agglomération
rurale d'Afsou

CR de Afsou

CR de Bni Sidel
Louta

14/10/1992

تصميم نمو لبني سيدل

CR de Bni Chiker

الجماعة القروية لبني
سيدل لوطا

-

-

تصميم نمو مركز فرخانة
-

CR de Bni Sidel
Jbel

Plan homologué
تاريخ المصادقة عليه
اإلسم
Date
Nom
d'homologation

تصميم نمو مركز
الجماعة القرية لحاسي
بركان

الجماعة القروية لحاسي
بركان

الجماعة القروية لبني
سيدل الجبل

تصميم تمت المصادقة عليه

-

تصميم النمو لمركز بني
سيدل لوطا
PDAR du centre de
Bni Sidel Louta

المصدر :الوكالة الحضرية  -الناضور-

-

18/04/1983

-

Source: Agence urbaine - Nador -
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7-9 Documents d'urbanisme
durant 2010 et 2011

 9-7وثائق التعمير خالل سنتي  2010و2011
إقليم الناضور(تابع)1
الجماعة المعنية
La commune
concernée

)Province de Nador(Suite1
مشروع تصميم في طور مشروع تصميم في طور
المصادقة
الدراسة
Projet de Plan en
Projet de Plan en
cours d'hmologation
cours d'étude
تصميم تهيئة الناضور

الجماعة الحضرية
للناضور
PA de Nador

-

CU de Nador

تصميم تمت المصادقة عليه
Plan homologué
تاريخ المصادقة عليه
اإلسم
Date
Nom
d'homologation
تصميم تهيئة مدينة
الناضور
11/04/2002
PA de Nador

تصاميم التهيئة

تصميم تهيئة التكتل
العمراني لتويمة الواقع
بالمنطقة المحيطة ببلدية
الناضور
l'agglomération de
Taouima sise dans
la zone
périphérique de
Nador
تصميم تهيئة بلدية
العروي

Plans d'aménagement

الجماعة الحضرية
للعروي

ثصميم تهيئة العروي
مركز والقطاع الشرقي

CU d'Al Arouit

PA Al arouit
Centre et secteur
Est

25/09/2000

11/02/2002

Municipalité d'Al
Aruit
تصميم تهيئة العروي
(المنطقة الشرقية)
-

28/05/2001

Plan
d'aménagement
AlAruit (Secteur
)Est
تصميم تهيئة القطب
الحضري الجديد للعروي

14/06/2010

PA du pole Urbain
d'Al Aroui
تصميم تهيئة تاوريرت
بوستة
plan
d'aménagement du
 quartier TaourirtBoucetta

تصميم تهيئة سلوان و
الجماعة الحضرية لسلوان
منطقتها المحيطة

-

CU de Selouane

PA de la
commune
urbaine de
Selouane et sa
zone périphérique

المصدر :الوكالة الحضرية  -الناضور-

تصميم التهيئة القطاعي
للحظيرة الصناعية
لسلوان

15/05/2000

01/02/2010

PA Sectoriel du
Parc industriel de
Seloune
تصميم تهيئة بلدية سلوان
PA de la
Municipalité de
Selouane

11/11/1999

Source: Agence urbaine - Nador -
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7-10 Documents d'urbanisme
durant 2010 et 2011

 10 - 7وثائق التعمير خــالل
سنتي  2010و2011
إقليم الناضور (تابع)2
الجماعة المعنية
La commune
concernée

)Province de Nador (Suite2
مشروع تصميم في طور مشروع تصميم في طور
المصادقة
الدراسة
Projet de Plan en
Projet de Plan en
cours d'hmologation
cours d'étude

تصميم تهيئة الجماعة
الجماعة الحضرية لزايو
الحضرية لزايو
PA de la
commune
CU de Zaio
Urbaine de Zaio

جماعة إحدادن

Plans d'aménagement

الجماعة القروية لبني
بويفرور
CR de Bni
Bouyefrour

الجماعة القروية إلعزائن
CRde Iaazanen

-

PA de la
Municipalité de
Zaio
تصميم تهيئة مراكز
إحدادن وبويزازارن
الواقعة بالمجموعة
العمرانية لبني أنصار-
الناضور-زغنغان

-

PA des centres
d'Ihaddadene et
Bouizazarene sis
dans le groupement
d'urbanisme de Bni
Ensar-NadorZeghanghane

-

-

-

-

-

-

PA d'Ihaddadene
Centre et la zone
périphérique

ثصميم تهيئة اقطاع أفرا
PA du secteur
d'Afra
ثصميم تهيئة قطاع
إعالطن
PA du secteur de
Laalaten
ثصميم تهيئة إعزائن
المركز
PA de Laazanen
centre

-

الجماعة القروية ألركمان
-

-

CR de Arekmane
الجماعة القروية
لتيزطوطين

-

CR de Centre de
Tiztoutine

-

تصميم التهيئة لمركز
جعدار
الجماعة الحضرية
ازغنغن
CU de
Zeghanghane

PA Ducentre de
Jaadar

-

تصميم تهيئة ازغنغن
PA de
Zeghanghane

المصدر :الوكالة الحضرية  -الناضور-

Plan homologué
تاريخ المصادقة عليه
اإلسم
Date
Nom
d'homologation
تصميم تهيئة بلدية زايو

تصميم تهيئة إحدادن
المركز والمنطقة المحيطة

تصاميم التهيئة
CR de Ihaddaden

تصميم تمت المصادقة عليه

-

تصميم تهيئة مركز
أركمان
PA du centre
d'Arekmane
تصميم تهيئة مركز
تيزطوطين
PA du centre de
Tiztoutine
تصميم التهيئة التوسعي
الزغنغن
PA de
Zeghanghane
extension
تصميم تهيئة بلدية
ازغنغان
PA de la
Municipalité de
Zeghanghane

11/09/2000

24/07/2000

-

24/07/2000

07/06/2010

07/06/2010

07/02/2000

Source: Agence urbaine - Nador -
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7-11 Documents d'urbanisme
durant 2010 et 2011

 11 - 7وثائق التعمير خــالل
سنتي  2010و2011

)Province de Nador(Suite3

إقليم الناضور(تابع)3
الجماعة المعنية
La commune
concernée

مشروع تصميم في طور مشروع تصميم في طور
المصادقة
الدراسة
Projet de Plan en
Projet de Plan en
cours d'hmologation
cours d'étude

تصميم تمت المصادقة عليه
Plan homologué
تاريخ المصادقة عليه
اإلسم
Date
Nom
d'homologation
تصميم تهيئة مركز
جعدر الواقع بالمجموعة
العمرانية لبني أنصار -
الناضور -زغنغان

-

-

-

تصاميم التهيئة

PA du centre de
Jaadar sis dans
le groupement
d'urbanisme de
Bni Ensar-NadorZzghanghane

تصميم تهيئة بلدية بني
أنصار

تصميم تهيئة فرخانة-
طريفة-عبدونة

Plans d'aménagement

الجماعة الحضرية بني
أنصار

Cude Ras El Ma

PA de la CU de
Ras Elma

الجماعة القروية لبني
سيدل الجبل

تصميم التهيئة لجماعة
بني سيدل الجبل

CR de Bni Sidel
Jbel

PA de la
commune de Bni
Sidel Jbel

10/01/2000
PA de la
municipalité de
Bni Ensar

PA FarkhanaAbdouna-tarifa

تصميم تهيئة بني انصار
CU de Bni Ansar
المركز
PA de Bni Ansar
centre
الجماعة الحضرية لراس تصميم تهيئة الجماعة
الحضرية لراس الما
الما

07/02/2000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

تصميم تهيئة مركز
جماعة بني شيكر
PA du centre de
la commune de
Bni Chiker

المصدر :الوكالة الحضرية  -الناضور-

-

-

-

Source: Agence urbaine - Nador -
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7-12 Documents d'urbanisme
durant 2010 et 2011

 وثائق التعمير خــالل12 - 7
2011 و2010 سنتي

Province de Nador(Suite4)

الجماعة المعنية

Projet de
Projet de Plan en
Plan en cours
cours d'hmologation
d'étude

La commune concernée

المخطط
التوجيهي
للتهيئة
العمرانية
للناضور الكبير

-بني انصار- أزغنغان- الناضور:الجماعات الحضرية
العروي-سلوان
بني- بوعرك-إحدادن- أركمان:الجماعات القروية
بويفرور
-

1995

CU : Nador-Zeghanghane-Bni AnsarSelouane-Al Aroui
CR : Arekmane-Ihaddaden-BouaregBni Bouyefrour

SDAU du
grand Nador

SDAU du
grand Nador
التصميم المديري
للتهيئة الحضرية
للناضور الكبير
-

-

-

-بني انصار- أزغنغان- الناضور:الجماعات الحضرية
العروي-سلوان
بني- بوعرك-إحدادن- أركمان:الجماعات القروية
بني-بني سيدل لوطا-بني سيدل الجبل-إعزائن- شيكر
أوالد-بني وكيل-تيزطوطين-أوالد ستوت-بويفرور
محند
:مناطق ذات صبغة خاصة
المدار السقوي لبوعرك وكرت
وراس ورك-كوركو

CU : Nador-Zeghanghane-Bni AnsarSelouane-Al Aroui -Arekmane
CR : Arekmane-Ihaddaden-BouaregBni Sidel Jbel-BniSidel louta-Bni
BouIfrour-Oulad Setout-Tiztoutine-Bni
Oukil-Ouled M'haned
Espaces à vocation spécifique
Périmètres irrigués de Bouareg et de
Garet
Mrchica,Gourougou; Cap des trois
fourches

Source: Agence urbaine - Nador -

التصميم المديري للتهيئة الحضرية

Plan homologué
تاريخ المصادقة عليه
اإلسم
Date
Nom
d'homologation

مشروع تصميم مشروع تصميم في طور
المصادقة
في طور الدراسة

Schéma directeur d'aménagement urbain

تصميم تمت المصادقة عليه

)4إقليم الناضور(تابع

- الناضور-  الوكالة الحضرية:المصدر
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 13 - 7وثائق التعمير خــالل
سنتي  2010و2011

Province de Driouch

إقليم الدريوش

الجماعة المعنية
La commune
concernée
الجماعة القروية ألمجاو

CR d'Amajjaou

الجماعة القروية لبني
مرغنين

مشروع تصميم في طور مشروع تصميم في طور
المصادقة
الدراسة
Projet de Plan en
Projet de Plan en
cours d'hmologation
cours d'étude

Plan homologué
تاريخ المصادقة عليه
اإلسم
Date
Nom
d'homologation

تصميم النمو للتجمع
القروي لشماللة
Plan de
développement de
l'agglomération
rurale Chemlala
تصميم النمو للتجمع
القروي لبني مرغنين

تصاميم التنمية

CR de Bni
Marghani

-

-

-

-

-

-

PDAR de Bni
Marghan
تصميم التنمية للدائرة
القروية لبودينلر

تصميم النمو للتجمع
الجماعة القروية لبودينار
القروي إلجطي
CR de Boudinar

تصميم تمت المصادقة عليه

-

Plans de développement

PDAR de
l'agglomération
rurale d'Ijetti

الجماعة القروية لتروكوت

تصميم تنمية تروكوت
-

-

CR de Trougout

قانون وتصميم التنمية
للمركز القروي لقرية
تزغين
-

-

CR de Tazaghine

CR de Dar El
Kabdani

Plan et règlement
de l'agglomération
rurale de Tazaghine

08/11/1978

تصميم تنمية دار الكبداني
-

-

-

-

الجماعة القروية اتسافت
CR de Tsaft
الجماعة القروية تفرسيت
CR de Tafersit

16/07/1986
PDAR de Trougout

الجماعة القروية تزاغين

الجماعة القروية دار
الكبداني

PDAR du centre
Rurale de Boudinar

18/01/1987

PDAR de Dar El
Kabdani
تصميم النمو لمركز
كسيطة
PDAR du Centre
de Casseta

03/04/2000

31/08/2009

تصميم النمو لتفرسيت
-

-

المصدر :الوكالة الحضرية  -الناضور-

PDAR de Tafersit

15/03/2004

Source: Agence urbaine - Nador -
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 14 - 7وثائق التعمير خــالل
سنتي  2010و2011

)Province de Driouch (Suite1

إقليم الدريوش ( تابع)1

الجماعة المعنية
La commune
concernée

مشروع تصميم في طور مشروع تصميم في طور
المصادقة
الدراسة
Projet de Plan en
Projet de Plan en
cours d'hmologation
cours d'étude

الجماعة القروية
إجرماوس

تصميم تمت المصادقة عليه
Plan homologué
تاريخ المصادقة عليه
اإلسم
Date
Nom
d'homologation
تصميم النمو إجرماوس

-

-

13/10/1982
PDAR d'Ijermaous

CR d'Ijermaous

الجماعة القروية عين
الزهرة

تصميم النمو عين زورا
-

28/10/1992

-

تصاميم التنمية

PDAR Ain Zora

CR d'Ain Zohra

تصميم النمو لثلثاء أزالف

الجماعة القروية ازالف
-

Cr d'Azlaf

01/09/1981
PDAR d'Azlaf

Plans de développement

التصميم المعدل لتنمية
العمارة القروية لخميس
تمسمان
-

الجماعة القروية تمسمان

Rde Temsamane

PDAR de
l'agglomération
rurale
KhemisTemsamane

07/04/1976

تصميم النمو لكورونا
-

-

18/04/1983
PDAR de Kourouna
تصميم النمو لقندوسي
(آيت مايت )

الجماعة القروية أيت
مايت
-

CRd'Ait Mait

الجماعة القروية مهاجر

PDAR de Al
Kandousi (Ait
)Mait

04/06/1995

تصميم النمو ألمهاجر
-

CR de M'hajer

14/09/1985
PDAR de M'hajer

Source: Agence urbaine - Nador -

المصدر :الوكالة الحضرية  -الناضور-
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 15 - 7وثائق التعمير خــالل
سنتي  2010و2011
إقليم الدريوش ( تابع)2

الجماعة المعنية
La commune
concernée
الجماعة الحضرية
للدريوش

)Province de Driouch (Suite2
مشروع تصميم في طور مشروع تصميم في طور
المصادقة
الدراسة
Projet de Plan en
Projet de Plan en
cours d'hmologation
cours d'étude
تصميم تهيئة الجماعة
الحضرية للدريوش
ومنطقتها المحيطة
-

تصميم تهيئة ميضار

تصاميم التهيئة

الجماعة الحضرية بن
الطيب

PA de Midar

Plans d'Aménagement

الجماعة القروية وردانة

تصميم تهيئة بن الطيب

PA de Ben Taib

CR de Tamsamane
et Crde Boudinar

الجماعة القروية أوالد
أمغار

تصميم تهيئة التجمع
العمراني تمسمان بودينار
PA du
groupement
d'Urbanisme
TemsamaneBoudinar

-

-

-

-

-

-

تصميم تهيئة أوالد
أمغار-تريفة
-

CR de Oulad
Amghar

PA de la Commune
de Ben Taib

30/07/2001

تصميم تهيئة مركز
جماعة وردانة

Padu centre de la
CU de Ouardana
Commune
d'Ouardana
الجماعة القروية لتمسمان
والجماعة القروية لبودينار

PA du centre de
Midar

14/05/2001

تصميم تهيئة الجماعة
القروية لبن الطيب
-

CU de Ben Taib

Plan
d'aménagement
du centre de
Driouch

16/02/2004

تصميم تهيئة مركز ميضار
-

CU de Midar

Plan homologué
تاريخ المصادقة عليه
اإلسم
Date
Nom
d'homologation
تصميم تهيئة الدريوش

PA de la CU de
Driouch et de sa CU de Driouch
zone périphérique
الجماعة الحضرية
لميضار

تصميم تمت المصادقة عليه

-

-

PA d' Oulad
Amghar Trifa

Source: Agence urbaine - Nador -

المصدر :الوكالة الحضرية  -الناضور-
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 16 - 7وثائق التعمير خــالل
سنتي  2010و2011

)Province de Driouch (Suite3

إقليم الدريوش ( تابع)3

الجماعة المعنية
La commune
concernée

تصاميم التهيئة

الجماعة القروية تزاغين

مشروع تصميم في طور مشروع تصميم في طور
المصادقة
الدراسة
Projet de Plan en
Projet de Plan en
cours d'hmologation
cours d'étude

تصميم تمت المصادقة عليه
Plan homologué
تاريخ المصادقة عليه
اإلسم
Date
Nom
d'homologation

تصميم التهيئة لمركز
الجماعة القروية تزاغين
-

-

-

Plans d'Aménagement

PA du centre de
la CR de
CR de Tazaghine
Tazaghine
الجماعة القروية لدار
الكبداني
CR de Dar El
Kabdani

الجماعة القروية تروكوت

تصميم تهيئة مركز
الجماعة لدار الكبداني
PA du centre de
la commune de
Dar el Kabdani

-

-

-

تصميم التهيئة لمركز
الجماعة القروية
تروكوت والشاطئ

Padu centre de la
Commune rurale
CR de Trougout
de Trougout et
Plage

التصميم المديري للتهيئة الحضرية
Schéma directeur
d'aménagement urbai

-

-

المصدر :الوكالة الحضرية  -الناضور-

-

-

-

-

-

-

Source: Agence urbaine - Nador -
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