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CHAPITRE 3: URBANISME



Urbanisme التعمير

1-  Shéma directeur d'aménagement urbain مخططات توجيه التهيئة العمرانية-1

 en 2021  2021 سنـــة 

Source : Agence Urbaine -AGADIR-  الوكالة الحضرية ألكادير: المصدر

باها  أيت اشتوكة

والعماالت األقاليـــم

إداوتنان  أكادير

-ملول أيت إنزكان

SDAU de l'Agglomération 

du Grand Agadir

 مخطط توجيه التهيئة العمرانية

لحاضرة أكادير الكبير

SDAU de l'Agglomération 

du Grand Agadir

 مخطط توجيه التهيئة العمرانية

لحاضرة أكادير الكبير

SDAU du Bassin de 

Massa et de la Zone 

montagneuse d'Ait 

Baha

 مخطط توجيه التهيئة

 العمرانية لحوض ماسة

والمنطقة الجبلية أليت باها

SDAU de l'Agglomération 

du Grand Agadir

 مخطط توجيه التهيئة العمرانية

لحاضرة أكادير الكبير

En cours d'homologation

في طـــور المصادقـــة

Chtouka Ait 

Baha

-

Provinces 

et 

Préfectures

Agadir Ida 

Outanane

Inezgane Ait 

Melloul

En cours de concertation

في طور االستشارات القانونية
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Urbanisme التعمير

2-Plans d'Aménagement (PA) en 2021 2021تصاميــم التهيئة سنـــة - 2

Source : Agence Urbaine -AGADIR-  الوكالة الحضرية ألكادير: المصدر

A
g

a
d

ir
 I

d
a

 O
u

ta
n

a
n

e

PA d'Agadir 

SUD

 تصميم تهيئة أكادير

الجنوب

PA Sectoriel et 

de Sauvegarde 

du centre urbain 

et secteur 

touristique et 

balnéaire de la 

ville d'Agadir

 تصميم التهيئة 

 القطاعي والمحافظة

على التراث للمركز

PA du nouveau 

pôle urbain 

d'Agadir, cité 

de la santé, du 

sport et de 

l'urbanité

 تصميم تهيئة القطب

 الرياضي، الصحي

والحضري ألكادير

PA d'une partie 

de la commune 

de Drarga

 تصميم تهيئة جزء

من جماعة الدراركة

ن
نا

وت
دا

 إ
ر 

دي
كا

أ

PA du centre 

de Taghazout 

et de la zone 

Anchor Point

 مالءمة تصميم تهيئة

 مركز تاغزوت

ومنطقة أنكور بوينت

PA 

d'Imessouane 

Plage

 تصميم تهيئة

إمسوان الشاطئ

PA du centre 

d'Aourir

 تصميم تهيئة مركز 

أورير
PAS Pôle 

Urbain Hay 

Mohammadi

 تصميم التهيئة 

 القطاعي القطب

 الحضري الحي

المحمدي

- -

PA du centre 

d'Ameskroud

 تصميم تهيئة مركز

أمسكرود

PA du centre 

Alma - C.T 

Aourir

 تصميم تهيئة مركز

ألما

 األقاليـــم

والعماالت

Préfecture 

et Province
En cours d'étude

في طـــور الدراســـــــة

En cours de 

concertation

في طور االستشارة

En cours 

d'homologation

في طـــور المصادقـــة

Homologué

مصادق عليه
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Suite تابع

Source : Agence Urbaine -AGADIR-  الوكالة الحضرية ألكادير: المصدر

PA d'Inezgane

 تصميم تهيئة جماعة

إنزكان

-

PA de L'Qliaa

 تصميم تهيئة جماعة

القليعة

ل
و
مل

ت 
أي
ن 

كا
نز

إ

PA du centre 

de Temsia

 تصميم تهيئة مركز

التمسية

Préfecture 

et Province
En cours d'étude

في طـــور الدراســـــــة

En cours de 

concertation

في طور االستشارة

En cours 

d'homologation

في طـــور المصادقـــة

Homologué

مصادق عليه

 األقاليـــم

والعماالت

PAS de la zone 

de 

l'Aéroport_El 

mers - CT 

Dcheira El 

Jihadida

 تصميم التهيئة

 القطاعي لمنطقة

 المطار العسكري

 ومنطقة سيدي فارس

المرس

-

In
e

zg
a

n
e

 A
it

 M
e

ll
o

u
l

PA de Dcheira 

El Jihadia

 تصميم تهيئة 

 جماعة الدشيرة

الجهادية

PA du centre 

Ikhorbane - CT 

Temsia

 تصميم التهيئة

 القطاعي ألخربان

جماعة التمسية

PA d'Ait Melloul

 تصميم تهيئة جماعة

أيت ملول
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Suite تابع

Source : Agence Urbaine -AGADIR-  الوكالة الحضرية ألكادير: المصدر

C
h

to
u

k
a

 A
it

 B
a

h
a

PA du centre de 

Massa

 تصميم تهيئة مركز 

ماسة

ها
با
ت 

أي
ة 

وك
شت

ا

PA du centre 

de Sidi Bibi

 تصميم تهيئة سيدي 

بيبي

PA du centre 

d'Ait Ouadrim

 تصميم تهيئة أيت 

وادريم

PA du centre de 

Sidi Wassay

 تصميم تهيئة مركز 

سيدي وساي

PA du centre de 

Belfae

 تصميم تهيئة مركز 

بلفاع

-

PA du centre 

El Hellate - CT 

Tassegdelt

 تصميم تهيئة

 الحالت بجماعة

تاسكدلت

PA du centre 

de Hilala

 تصميم تهيئة مركز 

هياللة

PA de Biougra

 تصميم تهيئة 

بيوكرى

PA du centre 

d'Ait Amira

 تصميم تهيئة أيت

عميرة

 األقاليـــم

والعماالت

Préfecture 

et Province
En cours d'étude

في طـــور الدراســـــــة

En cours de 

concertation

في طور االستشارة

En cours 

d'homologation

في طـــور المصادقـــة

Homologué

مصادق عليه
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Suite تابع

Source : Agence Urbaine -TAROUDANT-  الوكالة الحضرية لتــــــــارودانت: المصدر

PA Assaki

 تصميم تهيئة مركز جماعة

أساكي

PAS Médina de 

Taroudannt

 تصميم تهيئة المدينة العتيقة

لتارودانت

PA du centre de Lmhadi

تصميم تهيئة مركز جماعة لمهادي

PA Sidi Moussa 

Elhamri

 تصميم تهيئة مركز جماعة

سيدي موسى الحمري

PA du centre de Tamaloukt 

تصميم تهيئة مركز جماعة تاملوكت

PA El Guerdane

 تصميم تهيئة مركز جماعة

الكردان

PA du centre de Lagfifat 

تصميم تهيئة مركز جماعة لكفيفات

PA Ouled Aissa

 تصميم تهيئة مركز جماعة

أوالد  عيسى

T
a

ro
u

d
a

n
t

PA du centre d’El faide

تصميم تهيئة مركز جماعة الفيض

SDAU Taroudannt-

Ouled Teima

 المخطط توجيه التهيئة

أوالد-العمرانية لتارودانت   

تايمة

ت
ان
ود

ار
ـــ

ـــ
تــ

PA du centre de Lakhnafif 

تصميم تهيئة مركز جماعة لخنافيف

 PA Ouled Teima

تصميم تهيئة أوالد تايمة

PA du centre d’Igoudar 

Lmnabha

 تصميم تهيئة مركز جماعة ايكودار

المنابهة

PA Taroudannt (extra-

muros)

- تصميم تهيئة تارودانت

خارج األسوار

PA du centre de Zaouiat Sidi 

Taher 

 تصميم تهيئة مركز جماعة زاوية سيدي

الطاهر

-

 

PA du Centre 

de Ksibah 

commune 

d’Ahl Rmel

 تصميم تهيئة مركز

 القصيبة  جماعة أهل

الرمل

PA du Centre de Tazemourte 

تصميم تهيئة مركز جماعة تازمورت

PA Ouled Berhil

 تصميم تهيئة جماعة أوالد

برحيل

PA du Centre de Lamhara 

تصميم تهيئة مركز جماعة لمهارة

PA Ait Iazza

تصميم تهيئة جماعة أيت إعزة

 PA de la commune d’ouled 

teima

تصميم تهيئة جماعة أوالد تايمة

 األقاليـــم

والعماالت

Préfecture 

et Province

En cours 

d'étude

 في طـــور

الدراســـــــة

En cours de concertation

في طور االستشارة

En cours 

d'homologation

في طـــور المصادقـــة

Homologué

مصادق عليه
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Suite تابع

Source : Agence Urbaine -TAROUDANT-  الوكالة الحضرية لتــــــــارودانت: المصدر

Préfectures 

et Provinces

En cours 

d'étude

 في طـــور

الدراســـــــة

En cours de concertation

في طور االستشارة

PA du centre de Sidi Borja

 تصميم تهيئة مركز جماعة سيدي

بورجا

T
a

ro
u

d
a

n
t

-

-

-

PA de Taliouine

تصميم تهيئة جماعة تالوين

PA du centre d'Aouzioua

تصميم تهيئة مركز جماعة أوزيوة

PA du centre de Sidi Ouaaziz

 تصميم تهيئة مركز جماعة سيدي

واعزيز

PAS zone Ouled Hssain 

(commune Ahl Rmel)

 تصميم تهيئة العصلة جماعة أهل

الرمل

PA du centre d’Ighrem

تصميم تهيئة مركز جماعة إغرم

PA du centre de Machraa El 

Ain

 تصميم تهيئة مركز جماعة مشرع

العين

PA Issen

تصميم تهيئة مركز جماعة إسن

PA Sidi Dahmane

 تصميم تهيئة مركز جماعة سيدي

دحمان

En cours 

d'homologation

في طـــور المصادقـــة

Homologué

مصادق عليه

 األقاليـــم

والعماالت

PA du centre de Sidi 

Boumoussa

 تصميم تهيئة مركز جماعة سيدي

بوموسى

PA du centre de Sidi 

Bouaal 

 تصميم تهيئة مركز جماعة سيدي

PA du centre de Tinzerte 

تصميم تهيئة مركز جماعة تنزرت

PA de la ville d'Aoulouz

تصميم تهيئة  جماعة أولوز

ت
ان
ود

ار
ـــ

ـــ
تــ

PA Sidi Ahmed Ouammer

 تصميم تهيئة مركز جماعة سيدي

أحمد أوعمر

PA Ahmar Laglalcha

 تصميم تهيئة مركز جماعة أحمر

لكاللشة
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Suite تابع

Source : Agence Urbaine -TAROUDANT-  الوكالة الحضرية لتــــــــارودانت: المصدر

PA du centre de Tighmi

ت مركز جماعة تيغمي.ت

PAS du littoral d'Aglou

ق لساحل أكلو مركز.ت.ت

PAS Mouanou (commune 

Aglou)

ق لموانو جماعة أكلو.ت.ت

T
iz

n
it

ت
ـــ

ني
تز

- -

-

PAS Médina de Tiznit

ت المدينة العتيقة تيزنيت.ت

PA d’Aglou centre

ت مركز جماعة أكلو.ت

PA Reggada

ت مركز جماعة سيدي الركادة.ت

PA Tafraout

ت مركز جماعة تافراوت.ت

PA Anzi

ت مركز جماعة أنزي.ت

PAS du littoral d’Arbaa Sahel

ق  لساحل أربعاء الساحل.ت.ت

PA du Centre de 

Tarsouate 

ت مركز جماعة تارسواط.ت

PA de la commune de 

Tiznit 

ت  جماعة تيزنيت.ت

SDAU Tiznit et Littoral

 المخطط توجيه التهيئة العمرانية لتزنيت و

الساحل

PA Ameln

ت مركز جماعة أملن.ت

PA d’Almaader Lekbir

ت مركز جماعة المعدر الكبير.ت

PA d’Aglou (Azrou Zougaghne)

ت مركز أزرو زوكاجن جماعة أكلو.ت

PA de Tiznit

ت جماعة تيزنيت.ت

 األقاليـــم

والعماالت

Préfectures 

et Provinces

En cours 

d'étude

 في طـــور

الدراســـــــة

En cours de 

concertation

في طور االستشارة

En cours 

d'homologation

في طـــور المصادقـــة

Homologué

مصادق عليه
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Suite تابع

Source : Agence Urbaine -TAROUDANT-  الوكالة الحضرية لتــــــــارودانت: المصدر

طا
طا

T
a

ta

- -

PA du centre de 

Kasbat Sidi Ben 

M'barek

ت مركز جماعة قصبة.ت  

سيدي عبد هللا بن مبارك

PA du centre de 

Tamanarte

ت مركز جماعة تامنارت.ت

PA Tata

 تصميم تهيئة مركز

جماعة طاطا

PAS Secteur sud-

est de la ville de 

Tata

 تصميم تهيئة جنوب

شرق مدينة طاطا

PA Foum El 

Hessn

 تصميم تهيئة مركز 

جماعة فم الحصن

PA Adis

 تصميم تهيئة مركز

جماعة أديس

PA de la commune 

d'Akka

ت مركز جماعة أقا.ت

PA Tigzmerte

 تصميم تهيئة مركز

جماعة تكزمرت

PA de la municipalité 

de Foum Zguid

ت  جماعة تفم زكيد.ت

 األقاليـــم

والعماالت

Préfecture 

et Province
En cours d'étude

في طـــور الدراســـــــة

En cours de 

concertation

 في طور

االستشارة

En cours 

d'homologation

في طـــور المصادقـــة

Homologué

مصادق عليه
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3-  Plans de développement en 2021 2021مخططـات التنميــة سنـــة - 3

Agadir Ida 

Outanane
إداوتنان  أكادير

Inezgane Ait 

Melloul
ملول أيت إنزكان

Source : Agence Urbaine -AGADIR-  الوكالة الحضرية ألكادير: المصدر

PDAR du centre 

Khmiss Ait Moussa -

 CT Sidi Abdellah El 

Bouchouari

 تصميم نمو مركز خميس

-  أيت موسى بجماعة

سيدي عبد هللا البوشواري

PDAR du centre de 

Sidi Abdellah El 

Bouchouari

 تصميم نمو مركز خميس

 أيت موسى بجماعة سيدي

عبد هللا البوشواري

-

Chtouka Ait 

Baha
-باها  أيت اشتوكة

PDAR du centre 

Assaka - CT 

d'Imessouane

 تصميم نمو مركز أساكا

جماعة إمسوان

-

-

PDAR de centre 

de Targa 

N'Touchka

مركز نمو تصميم  

نتوشكا تاركا

PDAR du centre 

d'Aouguenz

تصميم نمو مركز أوكنز 

PDAR du centre 

d'Immouzer

تصميم نمو مركز إيموزار

Provinces 

et 

Préfectures

En cours de 

concertation

في طور االستشارات القانونية

En cours 

d'homologation

في طـــور المصادقـــة

 األقاليـــم

والعماالت

En cours d'étude

في طـــور الدراســـــــة
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Suite تابع

Source : Agence Urbaine -TAROUDANT-  الوكالة الحضرية لتــــــــارودانت: المصدر

-

PDAR du centre de 

Tiout

 تصميم نمو مركز جماعة

تيوت

ت
ان
ود

ار
ـــ

ـــ
تــ

PDAR du centre 

d'Ait Abdellah

 تصميم نمو مركز جماعة

أيت عبد هللا

Provinces 

et 

Préfectures

En cours d'étude

في طـــور الدراســـــــة

En cours de 

concertation

في طور االستشارات القانونية

Homologué

مصادق عليه

 األقاليـــم

والعماالت

T
a

ro
u

d
a

n
t

PDAR de Tataoute

 تصميم نمو مركز جماعة

تتاوت

PDAR du centre 

D’Oualquadi 

 تصميم نمو مركز جماعة

أولقاضي

PDAR du centre 

d'Imoulas

 تصميم نمو مركز جماعة

إموالس

PDAR du centre 

de Bigoudine

 تصميم نمو مركز

جماعة بيكودين

PDAR du centre 

de Lamnizla

 تصميم نمو مركز

جماعة لمنيزلة

PDAR du centre 

D’argana

 تصميم نمو مركز جماعة

أركانة

PDAR du centre de 

Nihit 

 تصميم نمو مركز جماعة

نيحيت

PDAR du centre de 

Tafraouten

 تصميم نمو مركز جماعة

تافراوتن

-
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Suite تابع

Source : Agence Urbaine -TAROUDANT-  الوكالة الحضرية لتــــــــارودانت: المصدر

PDAR du centre de 

Bounaamane homologué par  

arrêté du Wali de la région 

Souss-Massa N° 3555.21 du 

27-10-2021 B.O 7053 du 03-

01-2022

تصميم نمو مركز جماعة بونعمان

PDAR du centre de Sidi 

Bouabdeli homologué par 

arrêté du Wali de la région 

Souss-Massa N° 888.22 du 

08-03-2022 B.O 7083 du 18-

01-2022

 تصميم نمو مركز حماعة سيدي

بوعبدلي

PDAR du centre d’Ouijane 

homologué par arrêté du 

Wali de la région Souss-

Massa N° 887.22 du 08-03-

2022 B.O 7084 du 21-04-

2022

تصميم نمو مركز جماعة ويجان

PDAR du centre de 

Bigoudine

 تصميم نمو مركز جماعة

بيكودين

PDAR d’Ida 

Ousmlal 

Tizoughrane 

 تصميم نمو مركز جماعة

إدا وسمالل تيزغران

-

PDAR du centre 

d’Afela Ighir 

 تصميم نمو مركز جماعة

أفال أغير

PDAR du centre 

d’ait ouafqua 

 تصميم نمو مركز جماعة

أيت وفقا

PDAR de centre de 

Rasmouka

 تصميم نمو مركز جماعة

رسموكة

PDAR du centre 

d'Ait Issafen

 تصميم نمو مركز جماعة

أيت إسافن

Provinces et 

Préfectures

En cours d'étude

في طـــور الدراســـــــة

En cours de 

concertation

في طور االستشارات القانونية

Homologué

مصادق عليه

 األقاليـــم

والعماالت

T
iz

n
it

PDAR du centre 

d'Arbaa Sahel

 تصميم نمو مركز جماعة

أربعاء الساحل

PDAR de Sidi 

Ahmed Oumoussa 

 تصميم نمو مركز جماعة

سسيدي أحمد أوموسى

PDAR du centre d'Arbiaa 

Ait Ahmed

 تصميم نمو مركز جماعة أربعاء أيت

أحمد

ت
ـــ

ني
تز
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PDAR du centre 

D’Ait Oubeli 

 تصميم نمو مركز جماعة

وابلي

-

-

T
a

ta

طا
طا

PDAR du centre 

d'Issafen

 تصميم نمو مركز

جماعة إسافن

PDAR du centre de 

Tizounine

 تصميم نمو مركز جماعة

تيزونين

PDAR du centre de 

Tissint

 تصميم نمو مركز جماعة

تيسنت

PDAR du centre 

d’akka ighan 

 تصميم نمو مركز

جماعة أقا إغان

PDAR du centre de 

Tizaghte

 تصميم نمو مركز جماعة

تيزغت

Provinces 

et 

Préfectures

En cours d'étude

في طـــور الدراســـــــة

En cours de 

concertation

في طور االستشارات القانونية

Homologué

مصادق عليه

 األقاليـــم

والعماالت
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