
ادلِـــــــورية امتووسيــــــــــــــة 

وزارة امضؤون احملوية وامبيئة  

واليــــــة انتـــل

امفِــــريتدلية دار صؼبان 



 ُكتار  480 :مساحة مثال اههتيئة امؼمراهية 

 ُكتار  13,7: املساحة اخملصصة نومًض ئات امؼمومية

 ُكتار 194,2 :املساحة اخملصصة نوسكن

 ُكتار  173,1: املساحة اخملصصة نوعركات

 ُكتار 3: املساحة اخملصصة نومساحات اخلرضاء

 ُكتار 96: مساحة الأرايض امضاغرة

 %13,7: وس بة امتؼمري

 %99 :وس بة امرتط مع ص بكة املياٍ امصاحلة نورشاب

 %98: وس بة امرتط مع ص بكة امتعِري

 % 99 :وس بة امرتط مع ص بكة امتيوير

 % 65,2 : وس بة امرتط مع ص بكة امِاثف



مثال اههتيئة امؼمراهية املصادق ػويَ 

2008أأوت  11تتارخي 



الكلفة الحقيقيةالتقديرات

%16620 127 0001 385 1ثعةٌد الطركات
 ثم إحالة ثلرٌر ثلٌٌم العروض على اللجنة 

الجهوٌة لنراكةة الصفلات

%66620 000569 700ثهذٌب حً الثلدم
 ثم إحالة ثلرٌر ثلٌٌم العروض على اللجنة 

الجهوٌة لنراكةة الصفلات

 أشغال نثلدنة ةنسةة 70%%46070 000245 250ثنوٌر عنونً 

 انطالق األشغال%43825 000657 700النسثودع الةلدي

 ثم الثزود ةالحاجٌات فً حدود 70%%09670 00017 20ةرانج وثجهٌزات إعالنٌة 

كلفة المشروع بالدينار
مالحظاتنسبة االنجازبيان المشروع 





 هتيئة املس تودع امبدلي : تيان املرشوع

 د 657.438,180: كمية امصفلة

 رشكة مين ملأصغال امؼمومية: امس امللاول

 2016هومفرب  01مت تدء الأصغال تتارخي : وس بة ثلدم الاجناز

 2016 ماي 19: امتارخي املتوكع الىهتاء الأصغال



 ثوس يع ص بكة امتيوير امؼمويم مبديية دار  وأأصغال صياهة : تيان املرشوع

امفِريصؼبان 

 د  245.460,000: كمية امصفلة

 رشكة اموظن املبًل نوكِرابء: امس امللاول

 هنج  ـهنج امرايض  ــ هنج امِادي صاكر  توزاينهنج حسني : مٌاظق امتدخل

صارع الأهدمس ـاخلًساء 

 وس يلع املبول اموكيت يف %100اىهتاء الأصغال تًس بة : وس بة ثلدم الاجناز ،

2016غضون صِر هومفرب 



 هتيئة وثؼبيد امعركات حبي امتلدم مبديية : تيان املرشوع

 امفِريصؼبان دار 

 د  569.666,240: كمية امصفلة

 ملاوةل محمد ػيىس ملأصغال امؼامة: امس امللاول

 (ثؼبيد وثيوير ) يح امتلدم : مٌاظق امتدخل

 حاةل ثلرير ثليمي وحتويل : وس بة ثلدم الاجناز مت فتح امؼروض، وا 
ملراكبة امصفلات اجلِويةامؼروض ػىل انوجية 

 2016يف غضون صِر ديسمرب : امتارخي املتوكع الهعالق الأصغال



 امفِريثؼبيد امعركات مبديية دار صؼبان : تيان املرشوع  

 1: كمية امصفلة د  127.165,500

 ملاوةل محمد ػيىس ملأصغال امؼامة: امس امللاول

 مٌاظق امتدخل  :

 هنج املرهفل   ـهنج مراكش  ـأأكتوبر  15ـ هنج  املسؼديهنج :  01ـ مٌعلة ػدد

 تلية هنج  ـفارس  جوويلهنج  ـهنج اميظافة  ـهنج املزٍن  ـهنج الأمل :  02ـ مٌعلة ػدد
هنج امكوميداي   ـامكتاتة 

 يل  ـصارع احلرية :  03ـ مٌعلة ػدد هنج أأفالظون  ـهنج امتبُأ

 حاةل ثلرير حتويل وثليمي امؼروض ػىل انوجية : وس بة ثلدم الاجناز مت فتح امؼروض، وا 
ملراكبة امصفلات اجلِوية

 2016يف غضون صِر ديسمرب : امتارخي املتوكع الهعالق الأصغال









% نس بة  ال ة  اح مس % نس بة  ال ة  اح مس

34             228 882      26             25 016       

27             184 091      52             50 866       

39             258 805      22             21 612       

100 671778 100 97494 اجملموع

نطقة ةامس امل ري معبد معبدغ

ق اط ن ب امل س دة ح عب غري امل دة و ال عب ات امل رق ط

نطقة 1  امل

نطقة 2  امل

نطقة 3   امل



26%

52%

22%

وس بة امعركات امغري مؼبدة حسة 

املياظق 

1

2

3

34%

27%

39%

وس بة امعركات املؼبدة حسة املياظق  

1

2

3

 امليعلة

 امليعلة

امليعلة

 امليعلة

 امليعلة

امليعلة



ات             016 25              882 228 رق مساحة الط

النس بة %                    10                      90

ات             866 50              091 184 رق مساحة الط

67                      33 النس بة  %

ات             612 21              805 258 رق مساحة الط

90                      10 النس بة  %

ة2 نطق امل

ة3 نطق امل

د عب م ة د عب ري م غ ة نطق امس امل

ة1 نطق امل

)%(غري املؼبدة بلك مٌعلة وامعركات املؼبدة 

 



90%

10%

امغري مؼبدة ابمليعلة  ووس بة امعركات املؼبدة 

1

1

2

67%

33%

2امغري مؼبدة ابمليعلة  ووس بة امعركات املؼبدة 

1

2

90%

10%

3امغري مؼبدة ابمليعلة  ووس بة امعركات املؼبدة 

1

2

 مؼبد

غري مؼبد

 مؼبد

غري مؼبد

 مؼبد

غري مؼبد



ات                          857 161   740 62         285 4 مساحة الطرق

النس بة %                                   49         35             64

- ات                            732 81   234 22             مساحة الطرق

- النس بة  %                                  25         12            

ات                            831 88   568 94         380 2 مساحة الطرق

النس بة  %                                  27         53             36

6665 179542 332420

ة3 نطق امل

اجملموع

Bé to n  Enrobé B ico uche o u   tr i -co uche ة نطق امس امل

ة1 نطق امل

ة2 نطق امل

 )%(هوغية امعركات حسة املياظق 



35%

12%

53%

 الاسفوتيةوس بة امعركات املؼبدة ابخلرساهة 

حسة املياظق

1

2

3

49%

24%

27%

وس بة امعركات املؼبدة ابمعبلة املضاغفة 

حسة املياظق

1

2

3

64%

0%

36%

وس بة امعركات املؼبدة ابالمسيت حسة املياظق

1

2

3

 امليعلة

 امليعلة

امليعلة

 امليعلة

 امليعلة

امليعلة

 امليعلة

 امليعلة

امليعلة



ات             664 48             586 95             960 39 رق مساحة الط

النس بة %                    26                   52                   22

ات             736 45             962 43             268 14 رق مساحة الط

النس بة  %                   44                   42                   14

ات             026 72             703 78             701 29 رق مساحة الط

النس بة  %                   40                   44                   16

2 ة   نطق امل

 3 ة   نطق امل

متوسطة جيدة ة نطق امس امل

 1 ة   نطق امل

رديئة

 حاةل امعركات بلك مٌعلة 



22%

52%

26%

  1ابمليعلة  حاةل امعركات 

1

2

3

14%

42%

44%

2ابمليعلة حاةل امعركات 

1

2

3

16%

44%

40%

3ابمليعلة  حاةل امعركات 

1

2

3

مليعلةا  

 امليعلة

امليعلة

مليعلةا  

 امليعلة

امليعلة

 امليعلة

 امليعلة

امليعلة



الأرصـــــفة



% نس بة  ع رب رت امل ة ابمل اح مس % نس بة  ع رب رت امل ة ابمل اح مس

59 11564 22 34596 منطقة 1

26 4985 29 44405 منطقة 2

15 2908 49 75425,5 منطقة 3

100 19457 100 154426,5 وع م اجمل

رصف ة م اح رصفمس ري م غ
نطقة امس امل



59%
26%

15%

حسة املياظق مرصفةوس بة امعركات امغري  

1

2

3

 مٌعلة

 

 مٌعلة

 

مٌعلة

22%

29%

49%

حسة املياظق املرصفةوس بة امعركات  

1

2

3

 مٌعلة

 

 مٌعلة

 

كةمٌط



وع م اجمل ف رص غري م ف رص ة م اح مس

46160 11564 34596 ع رب رت امل ة ابمل اح مس

100 25 75 % ة  ب نس 

49390 4985 44405 ع رب رت امل ة ابمل اح مس

100 10 90 % ة  ب نس 

78333,5 2908 75425,5 ع رب رت امل ة ابمل اح مس

100 4 96 % ة  ب نس 
3 ة  منطق

2 ة  منطق

1 ة  منطق

ة نطق امس امل



25%

75%

1ابمليعلة  الارصفةحاةل  

1

2

10%

90%

2ابمليعلة  الارصفةحاةل  

1

مرصف2
مرصفغري 

4%

96%

3ابمليعلة  الارصفةحاةل  

1

مرصف2

مرصفغري 

مرصفغري 
مرصف


