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االطار العام 

 
 مار  18الخطا  الملك  السام  ل ا   الج لة المل  م مد الساد    ر    بمدي ة وجدة بتاري   -

  الرام   ل  ت مية الجهة الشرقية و قليم جرسيف ي تم   ل  الجهة الشرقية.2003
 
الخطا  الملك  السام  ل ا   الج لة المل  م مد الساد    ر    بم اسبة عيد العر  المجيد  -

 الرام   ل  د عة جديدة لت مية العالم ال رو 2015
 
 ال  ر  لمد  المملكة بشكل  المت اس  والمتواز    التوجيهات الملكية السامية الرامية  ل  تطوير ال س  -

 واالرت ا  بها  ل  مستو  تطلعات ساك تها
 
مواكبة متطلبات وتطلعات ساك ة جماعة تادرت الت  تطم  ال  المستو  الرق  الد   و   ب   ا    -

 الج لة المل  م مد الساد    ر    
 

 موا لة الجهود الهاد ة ال  الرق  بمركز الجماعة ال  جماعة   رية و وات لجل  االست مارات   -



األهداف

 
 جماعة تادرت تتوسط مدي ت  تازة وجرسيف وتعتبر البوابة الرسمية للجهة الشرقية

 
جماعة تادرت م هلة لت مي  المشهد ال  ر  وت هي  ال سي  العمرا   وكدا استيعا  

 وم اربة الب ايات العشوا ية
 

 خل  قط  جديد مهيك  ومتكام  لتوجي  المخطط ال  ر 
 

 الم ا  ة عل  البي ة واال خراط    الت مية المستدامة
 

 ت سي  الولو  للخدمات والتجهيزات االجتماعية لل ر  ودعم ال كامة الجيدة
 

 تتمي  وتطوير الم توجات الم لية وتطوير ال ركة االقت ادية



تادرتجماعة مؤشرات 

 

المميزات للجماعة 
       

  تعتبر البوابة الر يسية للجهة الشرقية 
     

    تعد الم ور الر يس  بي  مدي ت  تازة وجرسيف
 

  والد بوريمة -  اكا- كلدما  - ياتة    تعد ال واة لعدة جماعات م ا ية لها ) هوارة  والد ر و-ال با - را  ل  ر 
  مزكتام(   الشرقية 

 
 تعتبر م  اهم الجماعات الم تجة للزيتو  وال لي     المغر 

 
  هكتار 105000المسا ة             

 
    سمة22138عدد السكا         

 
   اسرة3928        عدد االسر



تمامايةعارم ط ة  الشرقيةبالجهةجرسيف قليمتادرتال رويةبالجماعةالمشروعي ع

رال طام طةبي ماالموقعه اويوجدالجماعةطرفم والمطلوبةالجموعارا  طبيعتها

المشروعه ا.هكتار14مسا تهاتبلغوجدة–تازة6رقمالوط يةالطري وال ف فات

 ر يةوم ط ة  اعيةم ط ةب ا ال يهدف

ال طعم و ةوالمكواإل تا الت وي ال الهاد ةالمتوسطةللشركاتستخ صال  اعيةالم ط ة

.شخص40م  ك روتشغي مربعرمت1000 ك رالمسا ة ات

ال طعم و ةوالمكالت ليدي عوال  اوال ر ي  ال غرللشركاتستخ صال ر يةالم ط ة

 شخاص8م  ق وتستخدممربعمتر200م اق المسا ة ات

وت مي دا مبشك شخص2500م  ك رتشغي عل والعم المشروعه ام والغرض

.اخر وم توجاتوالفواك والخ روالتي الزيتو م  الم ليةالم توجات

تادرتالمنطقة الصناعية 



بال ر  م  م طة ال طار والطري  الر يسية تادرتمركز  الموقع

الهدف  شا  م ط ة   اعية

الشركات المتوسطة والشركات ال غيرة المستفيدي 

طل  األرض    طور اال جاز الطبيعة ال ا و ية لألرض

م ه   مسجد  مركز الشرطة  مسا ات خ را   مستو ف  المرا  

شخص 2500 عدد المستخدمي 

كم16 المسا ة عل  مدي ة جرسيف

كم65 المسا ة عل  مدي ة تازة

كم16 المسا ة عل  الطري  السيار

كم80 المسا ة عل  مي ا  ال ا ور

هكتار14 المسا ة االجمالية

متر مربع74000 المسا ة المخ  ة للب ا 

متر مربع5000متر مربع  ل  100قطع م   ال طع

التكلفة                                                                                                       درهم42000000

شهرا30 مدة اال جاز

م ادر مختلفة م در التموي 

الورقة التقنية للمنطقة الصناعية



1الورقة التقنية للتجزئة رقم 

هكتار17تجز ة 

 

موقع ا  الجماعةوسط   

 
 
 

الهدف  تجز ة سك ية     شا    

المستفيدي    دود والتوسط الم و  الدخ  االشخاص    

   الع ارقا و ية ارض الجموع ) جرا ات المطل     طور اإل جاز(    

  المسا ة الكلية  هكتار17   

  المسا ة المستغلة متر مربع 80000  

   وعية الب ع  متر مربع 400 متر مربع  ل  72تتراو  م    

درهم  000.00 51000     تكلفة

  المدة شهرا 30 

م در التموي   عدة شركا    

مرا   ا  مدرسة ومسجد ومركز للشرطة  مسا ات خ را   مستو ف و يرها   

 الب ععدد  ب عة 700 
 



2التقنية للتجزئة رقم لورقة ا

هكتار40تجز ة 

 

موقع ا  الجماعةوسط   

الهدف  تجز ة سك ية مختلطة     شا  

المستفيدي    دود والتوسط والتجاروالف ت الم و  الدخ  االشخاص  

  الع ارقا و ية ارض الجموع ) جرا ات المطل     طور اإل جاز(    

 المسا ة الكلية  هكتار40  

 المسا ة المستغلة متر مربع 180000  

  وعية الب ع  متر مربع 300 متر مربع  ل  72تتراو  م    

درهم  120.000.0000    تكلفة

 المدة شهرا 50 

م در التموي   عدة شركا  

مرا   ا  وجميع المرا   ال رورية مدرسة ومسجد ومركز للشرطة  مسا ات خ را   مستو ف 

 الب ععدد  ب عة 1600 



3الورقة التقنية للتجزئة رقم 

هكتار9تجز ة 

 

موقع ا  الجماعة لبعيروسط   

الهدف  تجز ة سك ية      شا  

المستفيدي    دود و يوا  ساك ة الب ايات العشوا ية الم و  الدخ  االشخاص  

  الع ارقا و ية ارض    مل  الجماعة    

 المسا ة الكلية  هكتار9   

 المسا ة المستغلة متر مربع 42000  

  وعية الب ع  متر مربع 80 متر مربع  ل  72تتراو  م    

درهم  27.000.0000    تكلفة

 المدة شهرا 30 

م در التموي   عدة شركا  

مرا   ا  وجميع المرا   ال رورية مدرسة ومسجد ومركز للشرطة  مسا ات خ را   مستو ف 

 الب ععدد  ب عة 520 



 

موقع ا  الجماعة  ف فاتوسط   

الهدف  تجز ة سيا ية     شا  

المستفيدي   المه ي  االشخاص  

  الع ارقا و ية ارض الجموع ) جرا ات المطل     طور اإل جاز(   

 المسا ة الكلية  هكتار5   

 المسا ة المستغلة متر مربع 25000  

  وعية الب ع  متر مربع 5000 متر مربع  ل  150تتراو  م    

درهم  15.000.0000    تكلفة

 المدة شهرا 40 

م در التموي   عدة شركا  

ومسجد ومركز للشرطة  مسا ات خ را     د , مسب , با ة, م طة الوقود, مطاعم مغربية,   مرا   ا 

تادرتالورقة التقنية للمنطقة السياحية 

هكتار5تجز ة 



االسبوعيالورقة التقنية لبناء السوق 

هكتار10المسا ة 

الموقع ف فاتوسط الجماعة 

الهدف  شا  سو  اسبوع 

الجماعة المستفيد

( جرا ات المطل     طور اإل جاز)ارض الجموع  قا و ية الع ار

هكتار10 المسا ة الكلية

هكتار10 المسا ة المستغلة

درهم12.000.0000 تكلفة

شهرا24 المدة

عدة شركا  م در التموي 

(     ماك   خر -مكا  الدواج -مكا  للك  –مكا  للخ ر -مكا  للماشية )مت وعة  المرا  



(همبدر)الماليةالمبالغ  المواد
42 000 000 م ط ة   اعية وال  اعات الت ليدية

51 000 000

ل و  الدخ  الم دود و يوا  مجموعة م  سكا  1تجز ة سك ية

الب ايات العشوا ية

120 000 000 مختلطة2تجز ة سك ية 

27 000 000

ل و  الدخ  المتوسط و يوا  مجموعة م  سكا  3تجز ة سك ية

الب ايات العشوا ية

15 000 000 م ط ة سيا ية

12 000 000 سو  اسبوع 

267 000 000 المجموع

الملخص



(درهم1000ب)التمويل  المواد

70 501 ال رف ال   

25 501 الما  ال ال  للشر 

51 000 الطر 

56 000 الكهربا 

15 000 اإل ارة العمومية

15 000 الهاتف

5 200 الدراسة

11 400 الع ار

12 300 المرا  

5 100 الطبو را يا

267 000 المجموع

الملخص  س   وعية التجهيزات



تتادراقتراح برنامج الطرق المعبدة بجماعة 

كلم90 الطول اإلجمالي

درهم 45.000.000,00 اإلجماليالمبلغ 



الطريق من الطريق الرئيسية الى  أوالد زمور

3 450 000,00 ب ا  الطري 

1 552 500,00 تعبيد الطري 

575 000,00 الم ش ات الف ية

172 500,00 الدراسة

12 مدة االشغا  بالشهر

11,5 طو  الطري  بكلم

امتار5 عرض الطري 

2500 عددالستفدي 

مهم جدا دورها االجتماع 

مهم دورها االقت اد 

عدة متدخلي  م در التموي 

ال الطري  مرقمة

5 750 000,00 المبلغ اإلجمالي



مغطراتالطريق من المركز الرئيسية الى  

المبلغ المالي بالدرهم نوعية االشغال

1 200 000,00 ب ا  الطري 

540 000,00 تعبيد الطري 

200 000,00 الم ش ات الف ية

60 000,00 الدراسة

6 مدة االشغا  بالشهر

4 طو  الطري  بكلم

امتار5 عرض الطري 

1500 عددالستفدي 

مهم جدا دورها االجتماع 

مهم دورها االقت اد 

عدة متدخلي  م در التموي 

ال الطري  مرقمة

2 000 000,00 المبلغ اإلجمالي



17الطريق من المركز  الى  ساقية 

مالمبلغ المالي بالدره نوعية االشغال

1 650 000,00 ب ا  الطري 

742 500,00 تعبيد الطري 

275 000,00 الم ش ات الف ية

82 500,00 الدراسة

6 مدة االشغا  بالشهر

5,5 طو  الطري  بكلم

امتار5 عرض الطري 

3500 عددالستفدي 

مهم جدا دورها االجتماع 

مهم دورها االقت اد 

عدة متدخلي  م در التموي 

ال الطري  مرقمة

2 750 000,00 المبلغ اإلجمالي



15الى ساقية 12الطريق من   ساقية 

المبلغ المالي بالدرهم نوعية االشغال

750 000,00 ب ا  الطري 

337 500,00 تعبيد الطري 

125 000,00 الم ش ات الف ية

37 500,00 الدراسة

5 مدة االشغا  بالشهر

2,5 طو  الطري  بكلم

امتار5 عرض الطري 

2000 عددالستفدي 

مهم جدا دورها االجتماع 

مهم دورها االقت اد 

عدة متدخلي  م در التموي 

ال الطري  مرقمة

1 250 000,00 المبلغ اإلجمالي



تعاونية المسيرة

المبلغ المالي بالدرهم نوعية االشغال

1800 000,00 ب ا  الطري 

805 000,00 تعبيد الطري 

150 000,00 الم ش ات الف ية

45 000,00 الدراسة

12 مدة االشغا  بالشهر

6 طو  الطري  بكلم

امتار5 عرض الطري 

2000 عددالستفدي 

مهم جدا دورها االجتماع 

مهم دورها االقت اد 

عدة متدخلي  م در التموي 

ال الطري  مرقمة

2 800 000,00 المبلغ اإلجمالي



تعاونية الصحراء

المبلغ المالي بالدرهم نوعية االشغال

900 000,00 ب ا  الطري 

405 000,00 تعبيد الطري 

150 000,00 الم ش ات الف ية

45 000,00 الدراسة

5 مدة االشغا  بالشهر

3 طو  الطري  بكلم

امتار5 عرض الطري 

1500 عددالستفدي 

مهم جدا دورها االجتماع 

مهم دورها االقت اد 

عدة متدخلي  م در التموي 

ال الطري  مرقمة

1 500 000,00 المبلغ اإلجمالي



القصبةتادرت

المبلغ المالي بالدرهم نوعية االشغال

1 320 000,00 ب ا  الطري 

594 000,00 تعبيد الطري 

220 000,00 الم ش ات الف ية

66 000,00 الدراسة

6 مدة االشغا  بالشهر

4,4 طو  الطري  بكلم

امتار5 عرض الطري 

1500 عددالستفدي 

مهم جدا دورها االجتماع 

مهم  دورها االقت اد 

عدة متدخلي  م در التموي 

ال الطري  مرقمة

2 200 000,00 المبلغ اإلجمالي



الطرافي-الفيضة الخضراء -الطريق الرئيسية

المبلغ المالي بالدرهم نوعية االشغال

2 400 000,00 ب ا  الطري 

1 080 000,00 تعبيد الطري 

400 000,00 الم ش ات الف ية

120 000,00 الدراسة

12 مدة االشغا  بالشهر

8 طو  الطري  بكلم

امتار5 عرض الطري 

3350 عددالستفدي 

مهم جدا دورها االجتماع 

مهم دورها االقت اد 

عدة متدخلي  م در التموي 

ال الطري  مرقمة

4 000 000,00 المبلغ اإلجمالي



أوالد زمور-اعمارةطريق أوالد 

المبلغ المالي بالدرهم نوعية االشغال

2 700 000,00 ب ا  الطري 

1 215 000,00 تعبيد الطري 

450 000,00 الم ش ات الف ية

135 000,00 الدراسة

12 مدة االشغا  بالشهر

9 طو  الطري  بكلم

امتار5 عرض الطري 

2200 عددالستفدي 

مهم جدا دورها االجتماع 

مهم  دورها االقت اد 

عدة متدخلي  م در التموي 

ال الطري  مرقمة

4 500 000,00 المبلغ اإلجمالي



5ساقية -طريق المركز

900 000,00 ب ا  الطري 

405 000,00 تعبيد الطري 

150 000,00 الم ش ات الف ية

45 000,00 الدراسة

5 مدة االشغا  بالشهر

3 طو  الطري  بكلم

امتار5 عرض الطري 

1200 عددالستفدي 

مهم جدا دورها االجتماع 

مهم دورها االقت اد 

عدة متدخلي  م در التموي 

ال الطري  مرقمة

1 500 000,00 المبلغ اإلجمالي



17ساقية -طريق الطاقة

المبلغ المالي بالدرهم نوعية االشغال

2 700 000,00 ب ا  الطري 

1 215 000,00 تعبيد الطري 

450 000,00 الم ش ات الف ية

135 000,00 الدراسة

12 مدة االشغا  بالشهر

9 طو  الطري  بكلم

امتار5 عرض الطري 

1200 عددالستفدي 

مهم جدا دورها االجتماع 

مهم دورها االقت اد 

عدة متدخلي  م در التموي 

ال الطري  مرقمة

4 500 000,00 المبلغ اإلجمالي



اتغاريطريق من طريق راس لقصر الى 

المبلغ المالي بالدرهم نوعية االشغال

1 080 000,00 ب ا  الطري 

486 000,00 تعبيد الطري 

180 000,00 الم ش ات الف ية

54 000,00 الدراسة

7 مدة االشغا  بالشهر

3,6 طو  الطري  بكلم

امتار5 عرض الطري 

1500 عددالستفدي 

مهم جدا دورها االجتماع 

مهم جدا دورها االقت اد 

عدة متدخلي  م در التموي 

ال الطري  مرقمة

1 800 000,00 المبلغ اإلجمالي



فحامةاغودأوالد -طريق الرئيسية

المبلغ المالي بالدرهم نوعية االشغال

2 100 000,00 ب ا  الطري 

945 000,00 تعبيد الطري 

350 000,00 الم ش ات الف ية

105 000,00 الدراسة

10 مدة االشغا  بالشهر

7 طو  الطري  بكلم

امتار5 عرض الطري 

2200 عددالستفدي 

مهم جدا دورها االجتماع 

مهم جدا دورها االقت اد 

عدة متدخلي  م در التموي 

ال الطري  مرقمة

3 500 000,00 المبلغ اإلجمالي



لعريكيب-فحامة اغودأوالد 

المبلغ المالي بالدرهم نوعية االشغال

1 350 000,00 ب ا  الطري 

607 500,00 تعبيد الطري 

225 000,00 الم ش ات الف ية

67 500,00 الدراسة

10 مدة االشغا  بالشهر

4,5 طو  الطري  بكلم

امتار5 عرض الطري 

900 عددالستفدي 

مهم جدا دورها االجتماع 

مهم جدا دورها االقت اد 

عدة متدخلي  م در التموي 

ال الطري  مرقمة

2 250 000,00 المبلغ اإلجمالي



تلماغتعين -طريق امسون 

المبلغ المالي بالدرهم نوعية االشغال

3 600 000,00 ب ا  الطري 

1 620 000,00 تعبيد الطري 

600 000,00 الم ش ات الف ية

180 000,00 الدراسة

12 مدة االشغا  بالشهر

12 طو  الطري  بكلم

امتار5 عرض الطري 

1500 عددالستفدي 

مهم جدا دورها االجتماع 

مهم جدا دورها االقت اد 

عدة متدخلي  م در التموي 

ال الطري  مرقمة

6 000 000,00 المبلغ اإلجمالي



تادرتالدواوير بجماعة الهيكلة لبعض إعادة إقتراح

الصفصفات القصبةتادرت

امسون القصبةالسويهلة



تادرتخلق شبكة النقل العمومي بجماعة 

النقط المقترحة

المركز

امسون

السويهلة

الفيضة الخضراء

كرسيف

الصفصفات

المركز
امسون

السويهلة

الفيضة الخضراء

كرسيف

الصفصفات



تادرتجماعة 


