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I-  مدينة ورزازات :نبذة عن 
 

 أصل تسمية ورزازات:  -1

، “ورزازات”وبعد اختيار موقعها ليكون مقرا إداريا لإلقليم، أطلق عليها اسم “ تمغززت”عرفت مدينة ورزازات في القديم باسم 

 بمعنى الضجيج. “ زازات”بمعنى بدون و“ وار”كلمتين أمازيغيتين هما هذا االسم الذي يستمد أصله من اندماج 

 

 املوقع الجغرافي :  -2

 تقع مدينة ورزازات بالجنوب الشرقي للمملكة، بين األطلسين الكبير والصغير، شمال وادي درعة.

 

 غسات. جماعة يحدها شماال: -

 دلسان.جماعة إشرقا:   -

 تارميكت.جماعة جنوبا:   -

 جماعة أيت زينب.غربا:   -

الراشيدية، مراكش، تنغير،  ويتميز هذا املوقع بأهميته االستراتيجية نظرا لوجوده في ملتقى الطرق بين أقاليم زاكورة، 

 طاطا، تارودانت ثم أكادير. 
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  املناخ: -3

لة التساقطات املطرية، درجات  تحت الصفر، ويتميز بق  3من  أقلدرجة، وبارد شتاء  45طقس قاري حار صيفا :أكثر من 

 واجتياح رياح عاصفية رملية خاصة في فصلي الصيف والخريف. 

 

 املساحة:  -4

بالجريدة  25/7/2001الصادر بتاريخ  2.01.1868تبعا للمرسوم رقم  2كلم  50لورزازات   الترابيةتبلغ مساحة الجماعة 

 ة. املحدد للمدار الحضري للمدين 23/8/2001بتاريخ  4928الرسمية رقم 

 

 :  2014املعطيات الديموغرافية حسب مندوبية التخطيط  -5

نسمة  53489عرف النمو الديموغرافي بمدينة ورزازات خالل السنوات األخيرة تطورا كبيرا، حيث انتقل عدد سكانها من 

بين  ما %  2,83 عائلة. وقد بلغ معدل نمو عدد السكان  15475موزعة على  2014نسمة سنة  71067إلى  2004سنة 

 . %1,25ليفوق بذلك املعدل الوطني    2014 و  2004

 التمدرس 

  القيمة 

 مالحظة 2014 2004 

 %14,1ارتفاع +  21,5 7,4 العربية

 %22,5ارتفاع +  43,9 21,4 العربية والفرنسية

 %18,4ارتفاع +  27,7 9,3 العربية والفرنسية واالنجليزية

 %6,7ارتفاع +  6,8 0,1 أخرى 

 %2,6ارتفاع +  5,9 3,3 ما قبل التمدرس التعليم

 %6,4ارتفاع +  26,5 20,1 التعليم األولي
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 %6,1ارتفاع +  17,3 11,20 الثانوي اإلعدادي

 %6,5ارتفاع +  16,6 10,1 الثانوي التأهيلي

 %4,8ارتفاع +  9,9 5,1 العالي

 %0,1ارتفاع +  90,4 90,3 الدارجة

 %2 -انخفاض  62,1 64,10 تشلحيت

 %0,3 -انخفاض  6,8 7,10 تمازيغت

 %0قار  0,2 0,2 تريفييت

 %0قار  0,3 0,3 الحسانية

 وضعية ذوي االحتياجات الخاصة 

 مالحظة 2014 2004 الجنس

 %1,9انخفاض بـ  3,2 %5,1 ذكر

 %1,7انخفاض بـ  %3,3 %5 أنثى

 الحالة العائلية 

 مالحظة 2014 2004 الحالة االجتماعية

 ذكر نثىأ ذكر أنثى

 ذكور  %17,4+ %57,9 %51 %40,5 %18 عازب

 إناث 33%+

 ذكور  %12,2- %41,2 %41,3 %53,4 %26,9 متزوج

 إناث 14,4%+

 ذكور  %1,7- %0,5 %2,7 %2,2 %1,9 مطلق

 إناث 0,8%+

 ذكور  %3,5- %0,4 %5 %3,9 %3,7 ارمل

 إناث 1,3%+

 

 السكنى 

 مالحظة القيمة املؤشر

2004 2014 

 4708+ 15475 10767 سرعدد ال 

 %0,7+ 4,8 4,1 فيال

 %4,8+ 10,7 5,9 شقة في عمارة

 %10,9+ 77,3 66,4 منزل عصري 

 %0,9- 0,1 1 سكن ثانوي 

 %3,6+ 6,1 2,5 سكن قروي

 %7+ 59,5 52,5 مالك
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 %1,8- 28,1 29,9 مكتري 

 %3,6- 26,6 30,2 سنوات 10قديم أقل من 

 %2,8+ 25,8 23 ةسن 20سنوات الى أقل من  10من 

 %1,7+ 38,4 36,7 سنة 50سنوات الى أقل من  20من 

 %1,1- 9,2 10,1 سنة فما فوق  50

 %4,9+ 97,3 92,4 مطبخ

 %3,2+ 99,5 96,3 مرحاض

 %13,4+ 66,8 53,4 حمام او دوش

 %4,5+ 97,6 93,1 كهرباء

 %5,9+ 97 91,1 ماء صالح للشرب

 %4,4+ 97,4 93 تلفاز

 %19,7+ 98,1 78,4 هاتف محمول 

 %2,4- 19 21,4 هاتف ثابت

 61,4 92,2 +30,8 (parabole)صحن 

 التوزيع حسب الفئة العمرية 

 2014 2004 التوزيع حسب الفئة العمرية

 أنثى ذكر أنثى ذكر

 %5,1 %5,4 %,10 %10,9 سنوات 0-4

 %5,2 %5,3 %9,4 %9,9 سنوات  5-9

 %5 %5,3 %8,8 %9,4 سنوات  10-14

 %5,2 %5,2 %8,9 %8,9 سنوات  15-19

 %5,2 %4,6 %9,4 %8,3 سنوات  20-24

 %9,1 %8,1 %9,2 %7,8 سنوات  25-29

 %9,1 %8,1 %8,7 %7,7 سنوات  30-34

 %7,2 %7,4 %7,8 %7,4 سنوات  35-39

 %7,2 %7,4 %6,8 %6,9 سنوات  40-44

 %4,1 %5,1 %5,9 %5,8 سنوات  45-49

 %4,1 %5,1 %4,7 %5,5 سنوات  50-54

 %2 %1,9 %3,3 %4,2 سنوات  55-59

 %2 %1,9 %2,6 %3,3 سنوات  60-64

 %1,2 %1 %1,5 %1,4 سنوات  65-69

 %1,2 %1 %1,1 %1,2 سنوات  70-74

 %0,3 %0,35 %1,5 %1,4 سنة فما فوق  75

 الساكنة النشيطة 

 مالحظة القيمة املؤشر
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2004 2014 

 5281+ 23189 17908 الساكنة النشيطة

 18479+ 46231 27752 الساكنة غير النشيطة

 8+ 47,2 39,20 النسبة العامة للساكنة النشيطة

 42,9- 17,9 60,80 نسبة البطالة

 وضعية النشيطين في العمل و العاطلين الذين سبق لهم العمل

 1,4+ 3,5 2,1 مشِغل

 0,1- 20,1 20,2 مستقل

 7,7- 30,6 38,3 موظف في القطاع العام

 4,8+ 41,6 36,8 أجير في القطاع الخاص

 0,3- 1,3 1,6 مساعد عائلة

 0,2- 0,8 1 متدرب

 - 1,6 - شريك

 - 0,5 - آخر

 السكنى والتعمير والعقار باملدينة : 
 

التجمعات 

 السكنية

الحياء  النظام العقاري  التجزئات

 العشوائية

الحياء 

املجهزة 

 بالكامل

الحياء 

نصف 

أراض ي  19 15 العدد مجهزة

 الجموع

المالك  الحباس

 املخزنية

 الخواص

20000ha 10ha 4000ha 30000ha 7 21 6 

 : املجال الديني باملدينة 

 املدارس القرآنية املساجد 
 

 املواسم الدينية الضرحة املقابر

 العدد
 

24 6 9 1 1 

 مؤهالت املدينة -6

 ب البناء التقليدي.الطابع املعماري وأسالي *

 معالم تاريخية )القصبات( تشجع على السياحة. *

 األمن والسكينة الذي يطبع الحياة العامة للمدينة. *

السياحة الثقافية ملا للمدينة ومحيطها من تنوع ثقافي )مآثر تاريخية، مخطوطات، العادات، التقاليد، فرق أحواش،  *

 (.مثاحفالروايات الشفاهية، 

 )الثقافة، الفن، التربية، حقوق اإلنسان، الرياضة والتنمية...(.عوي نشيط في جميع املجاالت نسيج جم *

 طاقات بشرية سمتها روح املبادرة والعمل الجاد. *

 رحبة.العمومية الساحات ال مجموعة من توفر املدينة على  *
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 عدم وجود أحياء الصفيح. *

 نسبة امللكية مرتفعة ) عامل االستقرار(. *

مقعد وتجهيزات تقنية عصرية من شأنها أن تساهم في تنمية سياحة  2000قصر املؤتمرات بطاقة استيعابية تصل إلى  *

 املؤتمرات واألعمال.

يبعد عن باريس بحوالي ساعتين   ونصف من الطيران، ويقرب وسط املدينة في  -بوابة املدينة نحوالعالم–مطار دولي  *

 دقيقتين.

 املتعلقة بالصناعة التقليدية ووجود صناع مهرة.األنشطة الحرفية  *

تقدم شعب ألول مرة في التعليم الجامعي، تتالئم مع خصوصية املجال ) تقنيات السمعي  الكلية متعددة التخصصات *

 البصري والسينما، السياحة، تسيير املقاوالت(.

 الخزانة الوسائطية. *

 مقعد. 300مسرح الهواء الطلق بقصبة تاوريرت يستوعب  *

 ملحقة للمركز الجهوي لالستثمار كمخاطب وحيد لتشجيع االستثمار باملدينة.  *

 مشروع الطاقة الشمسية الذي يعد أكبر حقل للطاقة املتجددة في العالم. *
 

 
 

 بعض االكراهات  -7

 وعورة التضاريس  *

 قسوة املناخ *

خرى في كل االتجاهات مما يطرح مشكل الولوج إلى املدينة وعورة املسالك : بعد املسافة بين ورزازات وأقرب املدن األ  *

 )خاصة في فصل الشتاء(، باإلضافة إلى الحالة املتردية لبعض املحاور الطرقية الرئيسية التي تربطها بهذه املدن.

 اقتصاد هش ويعتمد على القطاعات الخدماتية. *

 تسويق املنتوج املحلي(.ضعف اندماج االقتصاد املحلي في املحيط الجهوي والوطني ) *
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 ورزازات  مدينة  مونوغرافية  8
 

II-  لورزازات : الترابيةالجماعة 
 

 لورزازات : الترابيةالتعريف بالجماعة  -1
الجماعات هي وحدات ترابية داخلة في حكم القانون العام تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي. وتنقسم إلى جماعات 

 حضرية وقروية تحدث وتحذف بمرسوم.

بتنفيذ  2015يوليوز  7موافق  1436رمضان  20بتاريخ  1-15-85الظهير الشريف رقم ماعات املحلية هو الظهير املنظم للج -

 .املتعلق بالجماعات 113.14القانون التنظيمي رقم 

 

  : اإلحداث والتقطيع اإلداري 

 االنتماء الجهوي : جهة درعة تافياللت.   *

 .2/12/1959بتاريخ  2-59-1834م رقم:أحدثت الجماعة الترابية لورزازات بموجب املرسو    *

 .26/01/1970بتاريخ  2-69-527ارتقت الى مركز حضري بموجب املرسوم رقم   *

 .1986كانت الجماعة تضم مركزا حضريا واحدا إلى حدود   *

 .1992غشت 17بتاريخ  2.92.651أصبحت جماعة بناء على املرسوم رقم   *

 بية واحدة وأربع ملحقات إدارية.تتكون حاليا من باشوية ودائرة انتخا *

 
 

 الجمـــــاعــــــــة:  أجهـــــــزة 

 املجلس الجماعي:  *

يتولى تدبير شؤون الجماعة مجلس منتخب تحدد مدة انتدابـــــه  وشروط انتخابه وفق أحكام مدونة االنتخابات، ويحدد عدد 

 أعضائه بمرسوم.

 املكتـــــــب:  *

بين أعضائه رئيسا وعدة نواب يؤلفون مكتب   املجلس، وينتخب أعضاء املكتب ملدة انتداب  ينتخب املجلس الجماعي من

ثة املجلس الجماعــــــــي، ويحدد عدد نواب الرئيس تبعا لعدد األعضاء الذين تتكون منهم املجالس الجماعيــــة، ويتراوح ما بين ثال

عن ثالثة عشر وعشرة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ أو يفوق  نواب بالنسبة للمجالس التي يعادل أو يقل عدد أعضاءها

 عدد أعضــــاءها واحد وأربعون .

 الجهزة املساعـــــدة: *

كاتب املجلس ومقرر امليزانية ونائبيهما: ينتخب املجلس من بين أعضاءه خارج املكتب كاتبا للمجلس ونائب له يعهد إليهما بتدوين 

قررا للميزانية ومساعد له يعهد إليهما بتقديم التقديرات املالية والحسابات اإلدارية إلى املجلس محاضر دورات املجلس، وم

 بتنسيق مع اللجنة املالية.
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 : تسيير املجلس الجماعــــــــي 

لى وأكتوبر من كل سنة عالوة ع و ماي يفصل املجلس بمداوالته التي يعقدها خالل دوراته العادية في كل من شهور: فبراير 

الدورات االستثنائية التي يمكن عقدها في ظروف استعجالية كلما دعت الضرورة إلى ذلك، في قضايا الجماعة ويتخذ التدابير 

  أالزمة لضمان تنميتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

 

  :تركيبة املجلس الجماعي لورزازات 

 

جماعيا، يتم انتخابهم بواسطة االقتراع مستشارا  31من  ورزازات جماعةيتكون املجلس الجماعي ل

نساء يتم انتخابهن بناء على الالئحة اإلضافية، وأفرزت االنتخابات الجماعية التي ال من 11بالالئحة، من بينهم 

 .2021شتنبر 17يوم الجمعة أجريت 

 *  رئيـــس

 من ضمنهم نائبتان.نــــــــواب  6* 

 ات جماعيات.مستشار  4مستشارا جماعيا من ضمنهم   24* 

 

 لجــــــــن دائمــــــــــة:  خمسة *

لدراسة القضايا وتيهئ املسائل التي يجب أن تعرض على الجمع العام  يشكل املجلس الجماعي خمس لجان دائمة

 : لدراستها والتصويت عليها، و هي

 :اللجــــــان الدائمـــــــة للمجلــــس

 :إحـداث اللجــان الدائمــة •

 :جلس خمس لجان دائمة و هييحدث امل

 :اللجنة املكلفة باملالية و امليزانية و البرمجة -

 :( أعضاء و تختص ب5ال يقل عدد أعضائها عن )

 دراسة برنامج عمل الجماعة و تحيينه أو تغييره؛    

 برامج تنمية تجهيز الجماعة؛    

 برامج إنعاش االقتصاد و التشغيل؛    

 ذات الصبغة املالية؛امليزانية و القضايا     

 برامج التمويل و املساهمات املالية؛    

 الحسابات الخصوصية و االعتمادات املرصودة و تحويل االعتمادات من باب إلى باب؛    

 تدبير األمالك الجماعية العامة و الخاصة و ترتيبها و كيفية استغاللها؛    

 اعة؛سعر الرسوم و الوجيبات املقبوضة لفائدة الجم    

 االقتراضات و الضمانات و الهبات و الوصايا؛    

  اتفاقيات الشراكة و التعاون إلنجاز برامج تنموية    



 ورزازات  مدينة  مونوغرافية  10
 

 :اللجنة املكلفة بالتعمير و إعداد التراب و البيئة و الطوارئ  -

 :( أعضاء و تختص ب5ال يقل عدد أعضائها عن )

 ملواصالت؛األنظمة العامة لضوابط البناء و التعمير و طرق ا    

 األنظمة العامة للسير و الجوالن و املحافظة على الطرق العمومية؛    

 إنجاز أو املشاركة في إنجاز البرامج املتعلقة بالسكنى؛    

 ضوابط مخططات التهيئة العمرانية و تصاميم التهيئة و التنمية الترابية؛    

 الوثائق املتعلقة بإعداد التراب و التعمير؛    

 ألنظمة الخاصة باملحافظة على النظافة و الصحة العموميتين و البيئة؛ا    

 دراسة الحاالت الطارئة أثناء الكوارت الطبيعية؛    

 :اللجنة املكلفة باملرافق العمومية -

 :( أعضاء و تختص ب5ال يقل عدد أعضائها عن )

 ة أو املساهمة فيها؛إحداث و تدبير املرافق العمومية و التجهيزات العمومية الجماعي    

 األنظمة الخاصة بتدبير املرافق العمومية الجماعية؛    

 اتفاقيات الشراكة و التعاون إلنجاز و تدبير املرافق و التجهيزات العمومية الجماعية؛    

 :اللجنة املكلفة بالتنمية البشرية و الشؤون االجتماعية و الثقافية و الرياضية -

 :( أعضاء و تختص ب5) ال يقل عدد أعضائها عن

 البرامج الخاصة باألنشطة الثقافية و الرياضية و االجتماعية و تنمية الحركة الجمعوية؛    

 برامج املساعدة و الدعم و اإلدماج االجتماعي لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة؛    

 برامج محاربة األمية و إدماج املرأة و الطفل؛    

 ة؛التربية على املواطن    

 :اللجنة املكلفة بالتعاون و التواصل و تتبع الشراكات و شؤون السياحة و السينما -

 :( أعضاء و تختص ب5ال يقل عدد أعضائها عن )

 .دراسة اتفاقيات الشراكة و التوأمة التي تهم هذه الجماعة -

 .اء داخل و خارج اململكةاإلشراف على جميع اللقاءات التواصلية التي ينظمها املجلس مع الفاعلين و الشرك -

 .اإلشراف على إنجاز كافة الدعامات التواصلية الالزمة -

 .دراسة كل األمور و القضايا املتعلقة بقطاعي السينما و السياحة بالجماعة -

 .اإلشراف على كل التظاهرات التي تنظمها الجماعة ذات الصلة بقطاعي السياحة و السينما -

 :اللجان الدائمة للمجلس

قد حدد املشرع عمل اللجان الدائمة، و تكوينها، و مجاالت اشتغالها، و فصل القانون الداخلي الذي سنه ل

املجلس مجموعة من شروط اشتغال اللجان وفق مبادئ القانون التنظيمي، و تعد أعمال اللجن الدائمة نبراسا 

ليه من استنتاجات أثناء دراسة للمجلس تنور طريقه، و ترسم له سبل اتخاد قرارات صائبة وفق ما تصل إ

 .امللفات خصوصا أثناء التحضير و االستعداد لعقد الدراسات، سواء منها العادية أو االستثنائية
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و على الرغم من قرارات اللجن هي قرارات اقتراحية إال أنها تحظى ببالغ اهتمام املجلس الذي يبني عليها قراراته 

 الدائمة لعدة متغيرات أهلتها ظروف تنظيمية و أخرى تقنية و تصوراته، و قد خضعت عضوية اللجان

   : اختصاصات املجلس الجماعــــــــي 

يمارس املجلس الجماعي اختصاصات ذاتية واختصاصات تنقلها إليه الدولة كما يمكنه تقديم اقتراحات وإبداء أراء حول املسائل 

ص معنوي أخر من أشخاص القانون العام، وتتجلى االختصاصات التي تهم الجماعة والتي هي من اختصاص الدولة أو أي شخ

 الذاتية في :

 التنمية االقتصادية واالجتماعية -

 املالية والجبايات واألمالك الجماعية -

 املرافق والتجهيزات العمومية املحلية -

ـــة - ــ  الوقــاية الصحية والنظافة والبيئـ

 فية التجهيزات واألعمال االجتماعية والثقا -

 التعـــــاون والشــــــراكــــــــــــــــــة -

 االختصاصات القابلة للنقــــــل: *

 إحداث وصيانة املدارس ومؤسسات التعليم األساس ي  -

ـــر - ــ  إنجاز برامج التشجيــ

 إحداث وصيانة املنشآت املائية الصغيرة واملتوسطة -

 حماية املآثر التاريخيــــة وغيرها -

 صاصات االستشارية:االخت *

يقترح على الدولة وتطلعه هي مسبقا الستشارة كل املشاريع املزمع إنجازها للتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية الداخلة  -

 في نفوذ تراب الجماعة.

 اختصاصات رئيس املجلـس: *

 يعتبر رئيس املجلس الجماعي السلطة التنفيذية للجماعة:        

لس الجماعي ويمثل الجماعة بصفة رسمية في جميع أعمال الحياة املدنية واإلدارية والقضائية ويسير اإلدارة الجماعية يرأس املج -

 ويسهر على مصالح الجماعة 

 يترأس جلسات املجلس باستثناء جلسة الحساب اإلداري  -

 نفيذهاينفذ مقررات املجلس ويتخذ التدابير الالزمة لهذا الغرض ويسهر على مراقبة ت -

 يمثل الجماعة لدى املحاكم  -

يمارس الشرطة اإلداريـــة في ميادن الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسالمة املرور عن طريق قرارات تنظيمية  -

 وتدابير الشرطة الفردية

 يسير املصالح الجماعية ويعتبر الرئيس التسلسلي للموظفين الجماعيين -

 بطا للحالة املدنيـــــة.يعتبر الرئيس ضا -
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  لجماعة: بااملوارد البشرية 

 

 الطر العدد % النسبة

 الطر العليـــا اإلدارية 10 6,2%

 التقنية 4 2,5%

 الطر املتوسطة والصغرى  اإلدارية 47 29,4%

 التقنية 99 61,9%

 مـــــــــــــــــــــــــــوعــــــالـمج 160 100%

 

 
 

   ورزازات:  جماعةهيكلة 
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 بطــاقة حول مصالح الجماعة   -2
 

 الـرئــاســة 
 مكتب التواصل والعالقات العامة -1

   .تزويد املواطنين بجميع املعلومات حول أنشطة الجماعة 

  .السهر على تنظيم لقاءات تواصلية 

   .السهر على توثيق أنشطة الجماعة 

  .اإلشراف على املوقع االلكتروني للجماعة. 

  اف على اللوحات اإلعالنية بالجماعة.اإلشر. 

 الكتابة الخاصة. -2

 .تسلم البريد املوجه لرئيس املجلس الجماعي 

 .تنظيم وضبط مواعيد واستقباالت رئيس املجلس 

 .تنظيم وضبط املواعيد واألنشطة والتظاهرات الخارجية لرئيس املجلس 

  قيع.إيفاء الرئيس بكل امللفات والوثائق الواردة عليه من أجل التو 

 .مسك السجالت الضرورية لتدوين مختلف املهام التي تقوم بها الكتابة 
 

  املصالحمديرية. 

  .اإلشراف على اإلدارة الجماعية وتولي إدارتها وتنظيمها وتنسيقها 

 مساعدة رئيس املجلس الجماعي في ممارسة مهامه 

 .مراقبة ملفات املصالح الجماعية قبل توقيعها من طرف رئيس املجلس 

 تنسيق بين رئاسة املجلس ومختلف األقسام واملصالح واملكاتب الجماعية.ال 

 .تنشيط املصالح الجماعية وتنسيق العمل فيما بينها 

 .التنسيق بين الجماعة واملصالح الخارجية املعنية بتدبير الشأن املحلي 

 .اإلمضاء على الوثائق املفوض له فيها من طرف رئيس املجلس 

 مختلف اإلرساليات الصادرة عن الجماعة والواردة إليها.  اإلشراف واالطالع على 

 .تحضير ومسك جميع الوثائق الضرورية إلعداد وتنفيذ وتتبع قرارات رئيس املجلس الجماعي 

 .تنفيذ املقررات الصادرة عن املجلس للتأشيرة إلى جانب الرئيس 

 .تنفيذ القرارات اإلدارية الصادرة عن رئيس املجلس الجماعي 

 التدقيق الداخلي. مكتب-1

تتجلى أهمية التدقيق الداخلي في كونها تمكن املدبر من امتالك تصور حقيقي عن العملية التدبيرية وبالتالي تمكينه من الوقوف 

على مكامن القوة والضعف وكذا التعرف على االيجابيات والنواقص التي تعتري التسيير مما يسمح بتقويم االختالل واتخاذ 

الزمة لتصحيح الوضع. وبالتالي فان التدقيق الداخلي يمكن من تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة للجماعة وكسب ثقة التدابير ال

 املواطنين.

 و تتخلص املهام الرئيسية للمكتب في:
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 .مراقبة كافة ملفات وأعمال املصالح الجماعية 

 تنجزها واقتراح الحلول لتصحيحها. تقييم مدى تحكم اإلدارة الجماعية في املخاطر املتعلقة بالعمليات التي 

 .تقديم اإلرشادات والتوصيات الكفيلة بتحسين أداء املصالح الجماعية 

 مكتب االستقبال واإلرشادات-2

  .استقبال املرتفقين وتوجيههم 

 مكتب الضبط -3

 .تلقي جميع املراسالت والوثائق الصادرة من الجماعة أو الواردة إليها 

  ت املخصصة لذلك.تسجيل املراسالت في السجال 

 .ترقيم وترتيب وحفظ نسخ الصادرات والواردات 

 .تبليغ املراسالت إلى املصالح الداخلية والخارجية املعنية 

 .اإلشراف على موزع الهاتف والفاكس 

 مكتب شؤون املجلس -4

 .برمجة تواريخ انعقاد دورات املجلس واجتماعات املكتب ولجن املجلس 

  اجل تحديد مختلف النقط واملواضيع التي تقترحها التنسيق مع مديرية املصالح من 

     .أقسام ومصالح الجماعة قصد إدراجها في جدول أعمال الدورات، أو املكتب أو اللجان 

  تيهئ ملفات النقط املدرجة في جدول أعمال دورات املجلس واجتماعات املكتب و 

       .اللجان 

 إلدارية املحلية املختصة وتبليغ الدعوات التكفل بإجراءات تبليغ جدول األعمال للسلطة ا 

        .للمستشارين الجماعيين واملصالح الداخلية والخارجية 

  إعداد دعوات أعضاء املكتب ولجن املجلس لالجتماعات وتتبع أعمالها طبقا للنظام 

       .الداخلي للمجلس 

  النعقاد الدورات أو   االجتماعات.اتخاذ التدابير التنظيمية واللوجيستيكية الالزمة من اجل التحضير 

  إعداد محاضر الدورات وتدوينها في سجل املداوالت وحفظ املحاضر املتعلقة بالدورات و   اجتماعات اللجان ومكتب

 املجلس.

 .العمل إلى جانب مديرية املصالح على تتبع املقررات وامللتمسات الصادرة عن املجلس 

 درة عنها.تحرير تقارير اللجان والتوصيات الصا 

 .انجاز قرارات التفويض في اإلمضاءات واملهام 

 .القيام بكل ما يتعلق بأنشطة املكتب واملجلس واللجان 

 

 مكتب الرشيف -5

 يختص مكتب األرشيف بجمع وتصنيف األرشيف و األشراف على حفظه وفقا لألصول العلمية في مجال األرشيف.

 و يقوم املكتب باملهام التالية:

 الجاري. تدبير األرشيف 

 تدبير األرشيف النهائي 

 .تدبير األرشيف االلكتروني 
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 .مساعدة املصالح الجماعية من اجل تنظيم أرشيفاتها قبل تحويلها إلى قسم األرشيف املركزي 

 .السهر على تطبيق واحترام كل الشروط املناسبة لحفظ األرشيف في أحسن الظروف 
 

 مكتب تدبير الشكايات -6

  حظات والتظلمات التي يتقدم بها املرتفقون الى مجلس الجماعة.استقبال الشكايات واملال       

 .مسك سجالت مرقمة تدون فيها الشكايات واملالحظات املقدمة من طرف املرتفقين   

  .معالجة موضوع الشكايات مع املصالح االدارية املعنية 

 تحرير االجوبة لرد الشكايات والتظلمات بتنسيق مع مدير املصالح 

 ال املكاملات عن طريق رقم اخضر يوضع رهن اشارة املواطنين لتحسين التواصل معهم واستقبال مالحظاتهم استقب

 وشكاياتهم.

  .مسك سجل خاص بالرقم األخضر تدون فيه جميع النقط التي تهم معالجة الشكايات 

  خدمات القرب. االشراف على مجموعة للتواصل عبر تقنية الواتساب تعالج عبرها النقط املتصلة بتدبير 

 .اعداد تقارير شهرية ودورية  معززة ببيانات حول الشكايات املعالجة ورفعها الى الجهات املعنية 
  

 I-  قسم التعمير والشغال والبيئة 
 

  مصلحة التعمير وتدبير املجال 

 راب والتعمير بتراب املساهمة في تحديد التوجهات واالختيارات والضوابط املرتبطة بالتهيئة العمرانية وإعدادا الت

 الجماعة، وذلك عبر انجاز أو املساهمة في إعداد الدراسات ووثائق التعمير وضوابطها.

 .انجاز املراسالت اإلدارية وتقارير اللجان  التقنية في مجال التعمير 

 اإلشراف على الشباك الوحيد لرخص التعمير 

  العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات وإبداء دراسة طلبات الرخص املتعلقة بمشاريع البناء و التجزئات

 الرأي بخصوصها طبقا للقوانين الجاري بها العمل في ميدان التعمير.

  :تسليم رخص التعمير التالية 

 . رخصة البناء 

 .رخص االصالح 

 .رخص السكن وشواهد املطابقة 

 اء الصالح للشرب والكهرباء.الشواهد اإلدارية املتعلقة بمجال التعمير ورخص الربط بشبكة امل 

 .رخص وقرارات احتالل امللك العمومي بإقامة بناء 

 .الشواهد اإلدارية املتعلقة بتحفيظ وبيع العقارات 

 .رخص إحداث التجزئات العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات 

 لمة لهم و للنصوص التشريعية مراقبة االوراش املفتوحة والحرص على امتثال أصحاب الشأن لإلذن والرخص املس

 الجاري بها العمل في ميدان التعمير.

  .تطبيق املسا طير القانونية املتعلقة بالتعمير 

 .تتبع عمليات البناء 
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 مصلحة الشغال وشؤون البيئة 
 

   .التكفل باألشغال البسيطة والكبرى املتعلقة بإصالح وصيانة وانجاز البنايات الجماعية 

  غال التشوير والترقيم وتسمية الشوارع واالزقة وصيانة الطرقات واألرصفةانجاز وتدبير أش 

  تدبير خدمة اإلنارة العمومية من خالل التكفل ب:   

 تحديد الحاجيات السنوية للجماعة بخصوص تجهيزات وأدوات اإلنارة العمومية. -

 اإلشراف على عملية اقتناء أدوات وتجهيزات اإلنارة العمومية. -

 اإلنارة العمومية واألضواء الثالثية بشكل مستمر ودائم. صيانة شبكة -

 تتبع ومراقبة استهالك اإلنارة العمومية ومسلك البيانات املرتبطة بها. -

 مراقبة وتتبع كل االوراش واألعمال املتعلقة بشبكة اإلنارة العمومية. -

 االقتضاء. مراقبة وتتبع التدبير املفوض املتعلق بتدبير شبكة اإلنارة العمومية، عند 

 تدبير مراب الجماعة وحظيرة السيارات والشاحنات واآلليات والدراجات النارية 

 .إحداث وتهيئة املجاالت الخضراء وصيانتها والحفاظ عليها 

 .اإلشراف على قطاعات النظافة والتطهير السائل وتدبير النفايات داخل املجال الترابي للجماعة 

  األشغال املرحلية الضرورية ألشغال املصالح الجماعية. انجاز مختلف اإلصالحات البسيطة و 

  .تكفل بانجاز مختلف األشغال التي ترتبط بالبناء 

  .يتكفل بانجاز مختلف أشغال الحدادة 

  .يتكفل بانجاز مختلف أشغال الترصيص 

  يتكفل بانجاز مختلف أشغال النجارة 

  يتكفل بانجاز مختلف أشغال الكهربة 

  أشغال الصباغةيتكفل بانجاز مختلف 

  .إعداد وصياغة كنانيش التحمالت 

 .املساهمة في اعداد مزانية التسيير والتجهيز املتعلقة بالجماعة 

 .دراسة التنقالت الحضرية وإعادة تنظيم النقل العمومي الحضري 

 .تتبع الدراسات التقنية الخاصة بالتجهيزات الحضرية الكبرى 

 .الدراسات العامة 

  في مشاريع التجزئات واملجموعات السكنية.دراسة وإبداء الرأي 

 .تتبع الدراسات املوكولة إلى مكاتب الدراسات 

 .السهر على تنفيذ املساطير اإلدارية والتقنية لالشغال 

 .تتبع وتنفيذ برامج املبادرة الوطنية للتنمية البشرية 
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 II - .قسم الشؤون اإلدارية والقانونية واملالية 
 

  ون القانونية والشؤ  املمتلكاتمصلحة 
 

 

 .القيام بإجراءات ضبط وتدبير امللك الجماعي العام والخاص واتخاذ التدابير الالزمة من اجل الحفاظ عليهما 

 .السهر على عمليات االقتناءات، والتفويتات واالكرية واملعاوضات ونزع امللكية ألجل املنفعة العامة 

 .السهر على عمليات لجنة اختيار االراض ي وتخصيصها 

 .تزويد األقسام واملصالح الجماعية بمختلف التشريعات ذات العالقة باختصاصاتها وذلك بتنسيق مع املديرية 

 .تتبع القضايا واملنازعات بتنسيق مع محامي الجماعة 

 .مسك سجل املنازعات القضائية 

 الح ومحامي الجماعة ومصالح تتبع إجراءات الدعاوي في جميع مراحلها بتنسيق مع رئاسة املجلس الجماعي ومديرية املص

 الجماعة إلعداد عناصر الدفاع.

 .التنسيق مع جميع الجهات املعنية في كل ما يتعلق بقضايا الجماعة 

  :وتوجيهها في نهاية كل سنة إلى اإلدارة  1990مارس  22بتاريخ:  158ملء جداول املنازعات القضائية طبقا ملنشوري عدد

 املركزية.

 ارة املركزية كلما دعت الضرورة إلى ذلك.طلب استشارات من اإلد 

 .السهر على عمليات الصلح مع املدعين كلما دعت الضرورة إلى ذلك 

 -     :تدبير املرافق الجماعية وذلك ب 

    .إعداد كنانيش التحمالت 

     التتبع واملراقبة 

 .إعداد ملفات طلبات العروض املتعلقة بتفويت وكراء واستغالل األمالك الجماعية 

 .تحرير محاضر االجتماعات 

 .املحافظة على صيانة املرافق العمومية للجماعة 
  

 .مصلحة الشؤون اإلدارية واملوارد البشرية 

 

 .تتبع املسار املنهي والوضعية اإلدارية للموظفين 

 .تدبير التغييرات التي تطرأ على الوضعية اإلدارية للموظفين 

 ضبط حضور وغياب املوظفين 

  وتدبير إجراءات العقوباتتقييم املوظفين 

 .التتبع واملراقبة 

  مسك بنك املعطيات 

 إجراءات الدعم و التأطير 

 إعداد وتصفية وتنفيذ نفقات املوظفين واألعوان 
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 مسك الوضعيات املحاسبية وامللفات وحفظها 

 .تحديد الحاجيات 

 اإلشراف على التوظيف 

 استقبال وإدماج املوظفين الجدد 

 لتخطيط االستراتيجي ولتحقيق األهداف املسطرة من طرف الجماعة في مجال املوارد البشرية.توفير الحلول املناسبة ل 

 تحسين نجاعة و مردودية املوارد البشرية الجماعية 

  تتمين القدرات الفردية وجعلها أكثر قابلية للتكيف مع الوضعيات الجديدة ومسايرة التغيير الذي تفرضه الحاجيات

 واألنظمة املعمول بها.

 .مسك السجالت املتعلقة بالحالة املدنية والسهر على املحافظة والعناية بها 

 .إعداد شواهد مطابقة االسم 

 شواهد إدارية إلضافة اليوم والشهر 

 .تغيير األسماء الشخصية والعائلية باألحرف الالثينية 

 عمالة حسب االختصاص.تصحيح وتنقيح بيانات رسوم الحالة املدنية بعد اإلذن بذلك من طرف املحكمة او ال 

 .شواهد اتبات الهوية املوحدة 

 .تلقي تصاريح الوالدات والوفيات 

 .شواهد عدم تسجيل الوالدات والوفيات 

 .شواهد استمرار العالقة الزوجية 

 .شواهد عدم الزواج وعدم الطالق والعزوبة 

 .شهادة الزوجة الوحيدة وشهادة تعدد الزوجات 

 .شواهد الخاطب و املخطوبة 

 قات الشخصية والنسخ املوجزة للوالدات والوفيات.البطا 

 .شواهد التحمل العائلي 

 شواهد الحياة الفردية والجماعية 

 .تلقي طلبات إحداث الدفاتر العائلية للحالة املدنية 

 تعبئة امللفات املدرسية 

 نية. إعداد التقارير الشهرية والسنوية الخاصة بمكتب الحالة املدنية وإرسالها إلى الجهات املع 

  .اإلشهاد على صحة اإلمضاءات على الوثائق 

  .اإلشهاد على مطابقة النسخ ألصولها 

   .مسك السجالت املتعلقة باإلمضاءات 

 مصلحة الشؤون املالية 

 

 .القيام باإلحصاء الضريبي للرسوم ومسك السجالت املتعلقة بها 

  القيام بإصدار اإلشعارات املتعلقة بالرسوم وتبليغها بامللزمين. 

  .اتخاذ جميع اإلجراءات املسطرية من اجل استخالص الرسوم والواجبات والحقوق املستحقة لفائدة الجماعة 
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  .إصدار األوامر بالتحصيل 

  .القيام بجميع اإلجراءات الضرورية ملراقبة املداخل الجماعية وتدبير الشكايات والنزاعات املرتبطة بها 

 مليزانية وتتبعها وتنفيذها.القيام باإلجراءات املتعلقة بتحضير ا 

 .إعداد الوثائق املرفقة بامليزانية وإخضاعها للتأشيرة داخل اآلجال املحددة 

 .القيام بجميع العمليات املالية و املحسباتية املترتبة عن تنفيذ امليزانية 

 .مسك محاسبة شاملة للعمليات املنجزة من طرف الجماعة ملواردها و تحمالتها 

 ت الجماعة خالل مرحلتي االلتزام واألداء.مراقبة صحة نفقا 

 .التكفل بإعداد وصرف النفقات الجماعية وضبط التغييرات التي تطرأ عليها 

 :املهمة الرئيسية للمكتب 

 .إعداد امليزانية وتتبع تنفيذها واملساهمة في إعداد الحساب اإلداري وبرمجة الفائض السنوي 

 عية وضبط التغييرات التي تطرأ عليها.التكفل بإعداد وصرف وتتبع النفقات الجما 

 .مسك محاسبة شاملة للعمليات املنجزة من طرف الجماعة وملواردها و تحمالتها وممتلكاتها 

  إعداد الصفقات، إبرامها، تنفيذها، تتبعها ومراقبتها. وأيضا سندات الطلب املتعلقة باألشغال وكذلك بالتوريدات

 والخدمات.
 

 والرياضية واالقتصادية والثقافية مصلحة الشؤون االجتماعية 
 

 

تسهر املصلحة، بصفة عامة، على التوعية وتنشيط الحركة الثقافية والتربوية والترفيهية، واألنشطة الرياضية والتنسيق مع 

 الجمعيات واملنظمات اإلنسانية العاملة في هذه املجاالت.

 

   الترفيهية باملدينة بناء على البرنامج السنوي الذي يتم تحديدهتنظيم وتنشيط التظاهرات الرياضية والثقافية والتربوية و 

في بداية السنة بناء على توجهات املجلس الجماعي وبتنسيق مع مختلف األندية الرياضية والجمعيات الناشطة بتراب 

 الجماعة.

  تواجدة بتراب الجماعة.تنظيم عمليات الولوج ملختلف بنايات وفضاءات املرافق الرياضية والثقافية والترفيهية امل 

  .تشجيع ومساندة الجمعيات واألندية الرياضية ملمارسة وتطوير أنشطتها 

  .إعداد منوغرافية الجماعة 

  .منح رخص استغالل املحالت التجارية واملهنية والخدماتية 

  .إعداد القرارات التنظيمية والفردية املتعلقة بالشرطة اإلدارية 

  حدد مختلف مجاالت تدخل املكتب وكذا اإلجراءات املزمع اتخاذها لتحقيق األهداف تسطير برنامج عمل سنوي ي

 املتوخاة.

   تنشيط التظاهرات التحسيسية التي تقوم بها الجماعة من اجل تحسيس الساكنة واملجتمع املدني بأهمية الوقاية في

 املجال الصحي.

  ية األولية بمجموع تراب الجماعة وذلك عبر استخدام املوارد املساهمة في اتخاذ التدابير الالزمة لضمان الوقاية الصح

 البشرية والوسائل التقنية املتاحة وقرارات الشرطة اإلدارية في املجال الصحي.
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   مراقبة ومحاربة جميع مصادر الضرر، بشكل دائم، بما فيها مكافحة نواقل األمراض والتدخل في الوقت املناسب من

 األخطار املحتملة.اجل الحد أو التقليل من 

   إبداء الرأي، من الجانب الصحي، بخصوص طلبات فتح املحالت أو امتهان األنشطة التي تستوجب اعتماد بعض

 الشروط الصحية.

   مراقبة مدى توفر واحترام املحالت التي تسوق املنتوجات االستهالكية أو التي تقوم بإعداد وبيع الوجبات الغذائية

 ة.للشروط الصحية الالزم

   تنظيم أو املشاركة في مختلف عمليات تقديم الخدمات الصحية للساكنة كاألعذار أو التلقيح الجماعي على سبيل

 املثال، التي تنظمها الجماعة أو وزارة الصحة أو املجتمع املدني أو أية جهة أخرى مرخص لها.

  .مراقبة خدمة نقل األموات والسهر على احترام الضوابط الصحية الالزمة النجاز الخدمة 

  .معاينة الوفيات ومراقبتها. ومسك وتحيين سجل الوفيات بصفة منتظمة 

 

 مالية الجماعة : -3

    :التعريف بامليزانيــة 

 

املداخيل من الرسوم والجبايات التي امليزانية وثيقة إدارية تتضمن مداخيل ومصاريف ميزانية الجماعة، وتتكون 

، وتتجلى جماعةتفرض حسب القانون ويتم استخالصها عن طريق وكالة املداخيل الجماعية أو  بواسطة القباضة ال

املصاريف في جميع التحمالت التي تتكفل الجماعة بتحملها حسب القانون ، وذلك لضمان السير العادي للجماعة من حيث 

التابعة لها، ومن جهة أخرى ضمان التنمية املستديمة في مختلف امليادين االجتماعية واالقتصادية والثقافية اإلدارة واملرافق 

داخل نفوذ تراب الجماعة، وامليزانية ال تكون قابلة للتنفيذ إال بعد مصادقة املجلس عليها في جمع عام بأغلبية أعضائه 

ووزارة املالية عليها، وتنفذ حسب القانون في إطار التحمالت املوكولة  وكذلك مصادقة الدوائر املركزية بوزارة الداخلية

 للجماعة وداخل نفوذ ترابها.

 

  جماعةال و مصاريف الجماعة مداخيل   : 

 

تعتمد مداخيل التسيير بنسبة كبيرة على حصة من منتوج الضريبة على القيمة املضافة باالضافة الى 

لسكن، رسم على الخدمات الجماعية، ضريبة التجارة، الرسم املنهي، موارد أخرى : ضريبة الصيانة، رسم ا

 ضريبة على عمليات البناء، وبعض املوارد الذاتية.

 أما مداخيل التجهيز فتعتمد على  فائض الجزء األول،  القروض، و مدا خيل أخرى.
 

واملاء الصالح  ةاإلنار مصاريف التسيير هي عبارة عن مصاريف املوظفين، تسيير املستودع البلدي، 

 .مصاريف أخرى للتسييرفائض امليزانية، و للشرب، دفعات لفائدة صندوق التجهيز الجماعي، دعم الجمعيات، 
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، املساحات الخضراء، اإلنارة الترابيةالطرق  تيهيء مصاريف التجهيز عبارة عن اقتناء املعدات واآلليات،

 .رية(العمومية، مصاريف أخرى )بنايات إدارية، مركبات تجا
 

 )بالدرهم( 2021إلى  2017موارد ومصاريف الجماعة برسم الفترة من 

 السنة املالية املوارد  املصاريف  الفائض 

73 410 899,44 102 646 216,76 176 057 116,20 2017 

87 708 966,53 117 310 521,20 205 019 487,73 2018 

106 883 115,34 112 599 546,69 219 482 662,03 2019 

95 475 904,85 96 411 395,02 191 887 299,87 2020 

121 764 485,75 90 237 232,01 212 001 717,76 2021 
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 مجاالت الجماعة : -4
 

 أهمها : توفر جماعة ورزازات مجموعة من الخدمات
 

 نسبة التغطية الحياء املستفيدة نوع الخدمات

 %95 تليلإال اسفو  جميع األحياء التطهير السائل

 %85 إال اسفوتليل جميع األحياء املاء الصالح للشرب

 %95 جميع األحياء مستفيدة اإلنارة العمومية

 %96 جميع األحياء مستفيدة الكهرباء

 %90 جميع األحياء بنسب مختلفة املسالك والطرق 

 %70 أغلبية األحياء املساحات الخضراء

 

 
 

 

  : اإلنارة العمومية 

 

مؤخرا بانجاز بعض مشاريع اإلنارة العمومية استبدلت فيها املصابيح  عة الترابية لورزازاتقامت الجما

القديمة من نوع الصوديوم بأخرى من نوع الليد املوفر للطاقة مثاال على دلك شارع موالي رشيد وشارع الحسن 

من شارع محمد   جامعة ثم مقطعالثاني و حي املنصور الذهبي  و الشارع املحاذي للثكنات العسكرية باالتجاه ال

الخامس باتجاه طريق سكورة ثم قصبة تاوريرت التي استبدلت بها الكاشفات الضوئية القديمة باخرى جديدة 

 من نوع الليد.

اما ما يخص االنارة باستعمال الطاقة الشمسية الجماعة تفكر في ادخال تكنولوجيا الطاقة باستعمال 

 لعمومية.االلواح الشمسية في االنارة ا
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 نقطة ضوئية   تتوزع على مختلف االنواع كما يظهر في الجدول اسفله 8140تتوفر مدينة ورزازات حاليا على 

 

 ورزازات املدينة

 2كلم 50 املساحة

 كلم 194.72 طول الشبكة: الخطوط الهوائية

 كلم119 طول الشبكة: الخطوط التحت أرضية

 8140 النقط الضوئية

 3048 مصابيح االعمدة

 5092 مصابيح الحائط

 3038 األعمدة الحديدية

 136 صناديق التحكم

 127 العدادات

 

 الطاقة لإلنارة: الستهالك السنوي  التطور 

 

 السنة االستهالك من الطاقة بالدرهم

6 106 550,94 2016 

6 447 552,01 2017 

6 454 273,12 2018 

6 575 306,49 2019 

6 441 589,00 2020 

6 100 803,97 2021 
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 : الطرقات 

 

في إطار املشاريع الذاتية أو بالشراكة بين مختلف الفاعلين تم انجاز وبرمجة عدة مشاريع طرقية وتبليط طرقات القرب وإعادة  

 تبليط األحياء وجنبات الشوارع بمختلف تراب الجماعة.

 

  

 

 

 

 : التطهير السائل 

 

 التشخيص :  *

 (. ONEEPمن طرف املكتب الوطني للماء الصالح للشرب )  التدبير املفوض طريقة التظبير : -

 كلم. 190طول الشبكــــــة :  -

ـــة :  - ــ  تم إعادة هيكلتها  %70حالة الشبكـ

 باستثناء حي اسفوتاليل % 97نسبة الربط بالشبكة :  -

 

 املشاكل *

 عدم التغطية الكاملة للشبكة ببعض األحياء. -
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 بعض املناطق باألحياء بالشبكة بسبب انحدار املنازل على مستوى الشبكة. صعوبة ربط -

 تسرب األتربة إلى قنوات الصرف الصحي. -

 االعتماد على دراسات قصيرة املدى. -

 صغر قطر قنوات الصرف الصحي. -

 ثالث. التوسع العمودي لبعض األحياء املصممة أصال لبنايات ذات طابق واحد، وأصبحت ذات طابقين أو  -

 عدم استغالل املياه العادمة املعالجة بمحطة التصفية ألغراض فالحية وتفادي ثلويتها ملياه حقينة سد املنصور الذهبي.  -

 

 اإلجراءات املتخذة *

 (،         ومحطة املعالجة.3648م( وقنوات الضخ )4317إعادة بناء الشبكة الرئيسية ) -

 بما فيه جماعة ترميكت في إطار ورزازات الكبرى. 122.217.603,18رصد للمشروع مبلغ إجمالي يقدر ب  -

 .20.300.000,00مساهمة الجماعة ب :  -

 

 الحلول املقترحة *

 (. لوضع حد لآلبار الجماعية املدفونة.اسفوتاليل ضرورة تغطية األحياء املتبقية بالشبكة)تماسينت، -

 إصالح الشبكات الثانوية املتآكلة ببعض األحياء. -

 الحي املحمدي(. –ببعض األحياء ) املسيرة  هيكلة قنوات الصرف الصحيإعادة  -

 تنظيف وتفريغ القنوات بواسطة محرك مصاص من طرف مصالح التطهير السائل.   -

س دعوة مصالح التطهير السائل التابعة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب إلى تفعيل التوصيات املنبثقة عن مداوالت املجل -

 خالل مختلف دوراته. 

 

  : املناطق الخضراء 

 

 املناطق الخضراء : -

 هكتار 12املساحة اإلجمالية :  •

  ²م1معدل الفرد الواحد :  •

 شجرة 5460:  2010عدد األشجار املغروسة قبل  •

 شجرة.  1000عدد األشجار املغروسة حاليا : حوالي  •

 

 التشخيص :  *

 ج يتمثل في إحداث عدة حدائق : من تنفيذ برنام جماعةتمكنت ال

 حديقة بشارع املغرب العربي.    -

 نونبر بسيدي داود. 6منتزه هيكلة  إعادة -

 مارس. 3حديقة  -

 يوليوز. 9منتزه  -

 حديقة حي املقاومة. -



 ورزازات  مدينة  مونوغرافية  26
 

 حديقة عمومية بحي سيدي احساين. -

 حديقة بتجزئة تشكا. -

 هيكلة حديقة سيدي داود )الجهة(. إعادة -

 هذه املجهودات املبذولة فإن النتائج املحصل عليها مازالت دون املستوى.  رغم كل 

 وحديقة سيدي داود.نونبر  6حديقة  ماحديقة من بينه 15عدد الحدائق :  -

 

 هكتار مقسمة كالتالي : 1884املساحة اإلجمالية للحزام األخضر  -

 هكتار 1300محيط  املدينة  •

 هكتار 125ري : املناطق الخضراء باملجال الحض •

 متر طول  35600تزيين الشوارع باال غراس :  •

 هكتار. 300غرس جنبات بحيرات املنصور الذهبي :  •

 

  
 

 اإلجراءات املتخذة :  *

 آبار. 5حفر اآلبار ببعض الحدائق )سيدي داود، حي السالم، الحي اإلداري، حي املقاومة( وعددها  -

 حدائق باملدينة.تسييج، إصالح وإحداث عدد من ال -

 مع شركة متخصصة في املجال األخضر لصيانة املناطق الخضراء.   إطار إبرام صفقة  -

 

 املشاكل :  *

 عامل الطقس الشبه الصحراوي. -

 تربة معدنية أكثر منها عضوية. -

 إغفال تصاميم التهيئة ملناطق خضراء تربط بين األحياء ومركز املدينة. -

 تخصصة. عدم تواجد يد عاملة م -

 عدم انخراط السكان في املحافظة على املناطق الخضراء وتعرضها لإلتالف. -

 عدم انخراط بعض القطاعات املعنية في خلق فضاءات خضراء داخل املدينة.   -
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 العادي لبعض األشجار والنباتات.  املياه الجوفية غازية وشديدة امللوحة تحول دون النمو -

 

 الحلول املقترحة : *

 عزيز اآلليات واليد العاملة املتخصصة ومعالجة التربة ومياه السقي.ت -

 إدخال عنصر التنافس بين األحياء السكنية )دور املنتخب           وجمعيات األحياء(. -

ة خلق سلوك مسؤول لذا أطفالنا في املدارس ورياض األطفال لتقديس الشجرة واحترام املناطق الخضراء بكل الوسائل املمكن -

 )جوائز للمدارس التي تعتني باملناطق الخضراء(.

 توعية السكان بدور الشجرة وتحقيق شعار شجرة لكل بيت. -

 اللجوء إلى طريقة التدبير املفوض لخلق وصيانة املناطق الخضراء باملدينة. -

 

 : قطاع النظافة 

 

 SEAاملمنوح لشركة  التدبير املفوض -

 يوميا.طن  72كمية النفايات : أكتر من  -

 الف طن 25,92كمية النفايات السنوية : حوالي  -

 

 كلم 300طول املسار : أكتر من  -

 11عدد الشاحنات :  -
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  : املالعب الرياضية 

 ايت كضيف  ملعب القرب بحي -

 ملعب لكرة القدم املصغرة بحي أيت كضيف -

 ملعب القرب بحي الوحدة : -

 ملعب القرب بحي األخوة -

 لعب القرب بحي واد الذهب )تيشكا(م -

 ملعب القرب بحي فدراكوم : -

 ملعب القرب بالحي املحمدي : -
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 الجماعية : العامة املرافق -5

ة الجماع)التجارية واالجتماعية والثقافية واإلدارية... (، ألنها تشكل مصدرا رئيسيا للدخل بالنسبة مليزانية  جماعةتتنوع أمالك ال

 ومنها:

  

   النقل الحضري 

سنة  مع شركة خاصة متخصصة وفق كناش  15تم عقد االمتياز ملدة 

للتحمالت تغطي خدماتها جل تراب الجماعة، وفق نظام محكم يفي 

 37خطوط على طول  4حافلة تغطي  18بحاجيات الساكنة، بأسطول 

 كيلومتر .

 

 

   نقل اللحوم 

ذر منح امتياز مرفق يسير بطريقة ذاتية للجماعة، بعدما تع

 للغير حفاظا على سالمة وجودة اللحوم.
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  : املسبح البلدي 

 يشكل فضاء لرياضة السباحة والترفيه ويفتح في وجه أبناء املدينة في فصل الصيف.

 متنفس ألنشطة الجمعيات التربوية والرياضية

 .جماعةماعية وجمعية األعمال االجتماعية ملوظفي التسهر عليها اللجنة املكلفة بالشؤون الثقافية واالجت ترفيهيةفضاء ألنشطة 

 

 مرفق املحطة الطرقية: 

منح امتياز استغالل املحطة  تم 08/04/2022بتاريخ 

الطرقية لفائدة احد الخواص طبقا لكناش التحمالت 

وعقد االمتياز املبرم مع الشركة املتفيدة، بمبلغ 

 17درهم، حيث تم استرجاع خدمات  941.000,00

ا وعامال كانو يعملون باملحطة، وتم تسخير طاقاتهم موظف

في مجاالت أخرى مرتبطة بالعمل االداري واملساحات 

الخضراء، كما تم ربح تكلفة أجور هؤالء املوظفين 

 والعمال.
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 :املستودع البلدي القديم 

ال الجماعة، حاليا يتم بناء مستودع بلدي يحتوي على موقف لسيارات ومخزن للوازم املكتبية، ولوازم اإلنارة العمومية واألشغ

 جديد بالحي الصناعي، سيفسح املجال لتسخير املستودع القديم في حاجيات أخرى مرتبطة بتنمية املدينة.

 

 : مرفق االسعاف 

 في استغالل مرافق اإلسعاف التالية : منح امتياز  تم 30/06/2021بتاريخ  

 مرفق نقل املرض ى والجرحى. -1

 أموات املسلمين. مرفق نقل -2

 مرفق نقل األموات غير املسلمين. -3

 وهي مرافق تعنى باملرض ى والجرحى واألموات باملدينة ونواحيها.
 

 : ساحة املوحدين 

 تم إنجازها بدعم من وزارة الداخلية في إطار حصة منتوج الضريبة على القيمة املضافة.

 تغاللها في تظاهرات كبيرة ومهرجانات ثقافية، فنية واجتماعية.الهدف : خلق قلب للمدينة ومتنفس للمواطنين. يمكن اس

 %، تحتوي على قاعتين للعرض.10رهم بما فيه حصة الجماعة التي تقدر ب د 8.900.000,00تكلفة املشروع 
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 صورة جوية ملدينة ورزازات
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III- الصحة قطاع : 

 :من لورزازات الترابية الجماعة تتكـون 

 ورزازات:  ـويةبـاش 01  * 

 من بكل ؛1للمستوى  صحية مراكز  4 تضم التي ورزازات الصحـية املقـاطعـة الصحـي املجـال فـي التقـطيع هـذا يقـابل 

 .كظيف ايت و  داود سيدي و  الشمس دوار  و  تاصومعت

  اإلنجابية للصحة املرجعي املركز  

  التنفسية األمراض السل لداء التشخيص مركـز  

  وميةالعم الصحة مختبر 

  تحاقن مركز  و  التأهيل إعادة و  العظام تقويم ومركز  بوكافر  و  حساين سيدي مستشفى يضم إقليمـي استشفائي مركـز 

  .الكلوي  القصور  مركز  و  الدم

 للمنـدوبية الصحـي التنـظيم: 

 :علـى الصحـة وزارة منـدوبية تشـتمل

 ملواردا وتدبير  ، واملالي اإلداري  الطابع ذات األعمال لك وتقييم وتنفيذ بتنظيم تتكلف وإداريـة اقتصـادية مصلحـة -(أ

 واملنازعات البشرية

 ومستشـفى بناصر  احسـاين، سيدي مستشفى من املكون  اإلقليمي اإلسـتشفـائي املركز ) االستشفائية الشبكة -(ب

 .(بـوكـافر

 األولية الصحية الرعاية مؤسسات عمل خطط بإعداد تتكلف (SRES) الصحية املؤسسات شبكة مصلحة -(ج

 وشبكة االستشفائية الشبكة من كل أنشطة وتنسيق ، تنفيذها وتقييم وتتبع تأطير  على والسهر  اإلقليم أو  بالعمالة

 .االستعجالية الطبية للعالجات املندمجة والشبكة العمومية االجتماعية الطبية املؤسسات

 .(ISPITS) التقنية و  التمريضية للمهن العالي املعـهد ملحقة -(د

 القطاع العام (تقديم الخدمات( : 

 :اإلقليـم في املتـواجـدة االستشفائية الشبكة تضـم

 سـريرا، 143  إلى تصـل إجـمالية بطـاقة أقسـام  9 يضـم الذي بنـاصر  احـساين سـيدي اإلقليـمي املسـتشفـى( 1-أ

 :   التـالي الشكـل علـى مـوزعـة

 القسام ةسـر عدد ال 

 ـراحة الرجـالج سـريرا 16

 جـراحة النسـاء سـريرا 24

 طـب عـام رجـال أسرة 8

 طـب عـام نسـاء أسرة 8

 طـب األطفـال سـريرا 12
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 جـراحة األطفـال أسرة 8

 مصلحـة األمـراض العقلية سـريرا 30

 مصلحـة الوالدة سـريرا 28

 قسـم اإلنعـاش أسرة 9

 ي الجو  املركز  و ( القصـورالكلوي  مركـز ) الدم تصفية مركـز   ين، احسـا سيدي مسـتشـفىب الذكـر  السـالفـة األقسـام إلى ويضـاف

 .التأهيل إعادة و  العظام تقويم مركز  و  الدم لتحاقن

 بـوكـافر  مسـتشفـى( 2-أ

 :كاآلتـي موزعـة سـريرا 75 يسـتوعـب الـذي

 القسام  ةسـر عدد ال 

     قسـم األمراض التنفـسية سـريرا 32 

 قسـم أمراض العـيون  سـريرا 24

 قسـم أمـراض األذن واألنف والحنجرة  10أسرة 

 مصحة 09 أسرة 

 ىاملـوت غرفة 04صنـاديق مكيفـة 

 الـــدعم مؤسساتو  الولية الصحية املؤسسات شبكة

 :يـلي مـا  على لورزازات الترابية الجماعة تتـوفـر 

 العدد
 

 1 املستوى  الحضرية الصحية املراكز  4

 اإلنجـابية والصحـة الصحـي التوجـيه مـركز  1

 التنفسية واألمراض السل داء تشخيص مركز  1

   العمومية  الصحة مخـتبر  1

 السكان/  الصحية املؤسسات التغطية نسبة

 النسبة اإلقليمية النسبة الوطنية
النسبة بالجماعة 

 ورزازاتل الترابية
 مؤشرات

 مؤسسة صحية لكلعدد السكان  21018 7336 12266

            البشرية املوارد     

 االستشفائية الشبكة - أ

2021 
 

 عـدد الطبـاء االختصاصيين 48

 عـدد الطبـاء العامون  11

 عدد الصيادلة 1
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 عدد جراحي السنان 2

 عـدد املمـرضين 229

 إدارييـن وتقنيين وعوان 56

 املجموع 347

 لوليةا الصحية املؤسسات شبكة - ب

 

2021 
 

 عـدد الطبـاء االختصاصيين 0

 عـدد الطبـاء العامون  8

 عدد الصيادلة 0

 عدد جراحي السنان 0

 عـدد املمـرضين 34

 إدارييـن وتقنيين 0

 أعوان 0

 املجموع 34

 السكان /البشرية املوارد التغطية نسبة

النسبة بالجماعة  النسبة اإلقليمية النسبة الوطنية

 ورزازاتل بيةالترا

 مؤشرات

 عدد السكان لكل طبيب 12275 23056 4040

 عدد السكان لكل ممرض 3305 2289 1339

 اإلقليمي االستشفائي باملركز  الصحية الخدمات

2021سنة  املنجـزات  

 11515 مجموع املسـجليـن الجـدد

 43009 عـدد أيـام اإلقـامة

 54,05 نسـبة اسـتغـالل األسـرة

ة اإلقـامـةمعـدل مـد  3,74 

 3335 عـدد الوالدات املسجلة

 610 العمليات القيصرية

 4829 عـدد العـمليـات الجـراحـية الكـبرى 

 96070 عـدد التحـليـالت املخـتبـرية املنجـزة

 



 ورزازات  مدينة  مونوغرافية  36
 

 اإلقليمي االستشفائي باملركز  الصحية الخدمات

 2021سنة  املنجـزات

 10643  (Rx Standard ) عـدد الفحـوص باألشـعـة

 2696  (Echographe)    صدىعـدد الفحـوص بال

 5077  (Scanner)  سكانيرعـدد الفحـوص بال

 413 (IRM)إلرم  عـدد الفحـوص با

 28784 عدد الفحوصات الطبية داخل قسم املستعجالت

 5917 حصص تصفية الدم بمركز القصور الكلوي عدد 

 42424 عدد الفحوصات الطبية املتخصصة املنجزة 

 والوالدة الحمل مراقبة برنامج مؤشرات بعض الم صحة برنامج

 2021سنة  الخـدمـات

 النسبة العدد

 % 56,98   1033 فحوصات النساء الحوامل املسجـالت

 % 10,03 290  الحمل طر اخاملبكر عن م الكشف

 %79,98    1450 الوالدة بعد مافحوصات النساء 

 % 65 3335 ليمياإلق املستشفىب  الوالدات

 االسرة تنظيم برنامج

 الخـدمـات
 2021سنة 

 النسبة العدد

 908 7,64% ( CYP) عـدد املسـتفيدات من وسائل منع الحـمل

 %6,18 734 وسائل تنظيم الحـملعدد النساء املستفيدات ألول مـرة 

 الطفل صحة برنامج

 2021سنة  الخـدمـات

 النسبة العدد

 % 81 1466 ) ب.س.ج( ضد داء السـل لقحـين  بالعـدد األطفـال امل

 % 72 1281 الحصبة عـدد األطفـال امللقحـين ضد

 % 17,33 2059 عـدد النسـاء امللقحـات ضد الكزاز املولدي

 اللشمانيات محاربة برنامج

 2021سنة  الخـدمـات

 النسبة العدد

 ‰0,14 112 عدد حاالت الليشمانبات املسجلة
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 صها ومعالجتها()كل الحاالت يتم تشخي

 الطبية والشبه الطبية الفحوصات عدد

 2021سنة  الخـدمـات

 النسبة العدد

 %32,84 26489 عـدد الفحـوصات الطـبية

 %53,19 44714 عـدد الفحـوصات الشـبه الطبـية

     والجامعية املدرسية الصحة برنامج

  الخـدمـات 2020/2021  السنة الدراسية

 العدد   النسبة

 الفحوصات الطبية لفائدة التالميذ بالوسط املدرس ي   7333 84%

 قياس حدة البصر لفائدة التالميذ بالوسط املدرس ي   7333 84%

 عدد التالميذ ضعاف البصر الوسط املدرس ي   418 4,8%

 املزمنـة المراض برنامج

 2021سنة  أنـواع المـراض املزمنـة

  %النسبة  العدد

 %88  2779  ـدد مرضـى السكـري املسجلينع

 %89 1916 عـدد مـرض ى الضغـط الدمـوي املسجلين

 %35 2577 الكشـف املبكـر لسرطـان الثـدي

 واإلكـراهـات الصعـوبـات: 

  ؛ البشرية املوارد في نقص

 ؛ التمريضية و  الطـبية األطـر  استقـرار  عـدم

 ؛ الطبية املواعيد مدة على سلبا يؤثر  مما االقليمي ستشفىامل على املجاورة االقاليم  من االحاالت

  املقترحة الحلول 

 لوزارة الجهوية واملديرية االقليمي واملجلس تافياللت لدرعة الجهوي  املجلس بين الشراكة اتفاقية تفعيل في االسراع 

  ؛ البشرية املواردب الصحية املؤسسات تعزيز  اجل من االقليمية واملندوبية االجتماعية والحماية الصحة

 ووزارة  ملاليةوا االقتصاد ووزارة الداخلية وزارة بين للشــــراكـــة إطار  التـــفـــاقيــة بالنسبة الشأن هو  كما اتفاقيات عقد 

 ؛ ورزازات  إقليم وعمالة الصحة
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IV- التعليم قطاع : 

 املوارد البشرية  : 

 عدد املوارد البشرية نوع املوارد البشرية

 780 التدريسهيئة 

 57 اإلدارة

  : البنية التحتية 

 بنيات االستقبال العدد

 مدرسة مستقلة 17

 ثانوية إعدادية 05

 ثانوية تأهيلية 05

 مركز الفرص الثانية الجيل الجديد 1

 مركز األقسام التحضيرية 1

 البنية التربوية: التالميذ والقسام  : 

 عدد التالميذ عدد القسام 

 3131 170 ألوليالتعليم ا

 10898 411 التعليم االبتدائي

 5304 137 التعليم الثانوي اإلعدادي

 4683 148 التعليم الثانوي التأهيلي

 120 04 شهادة التقني العالي

 288 08 األقسام التحضيرية

 التربية غير النظامية
 الفرصة الثانية الجيل الجديد

02 60 

 24484 880 ــــــــــوعــــــاملجمــــــــــــــــــــــــــ
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 القسام التحضيرية  

 

  هكتار 2  املساحة

  تلميذ)ة( 2300  الطاقة االستيعابية

  جناح للتعليم العلمي والتقني بمختبرات الفيزياء والكيمياء والعلوم الصناعية. - حتويات امل

  جناح للتعليم العام واإلعالميات. -

  مركز للتوثيق واإلعالم. -

  غرفة لشخصين( 137لإلقامة )جناح  -

  مطعم -

  جناح لإلدارة -
 

 
 

 

  



 ورزازات  مدينة  مونوغرافية  40
 

V- باملدينة الثقافة قطاع : 
 

  

 

  : البنية اإلدارية 

 مندوبية وزارة الثقافة. -

بشراكة مع برنامج  1989مركز صيانة وتوظيف التراث املعماري بمناطق األطلس والجنوب، أحدث بتاريخ  -

 سكو، مقره بقصبة تاوريرت.األمم املتحدة اإلنمائي ومنظمة اليوني

 قصر املؤتمرات. -

 .في طور االنجازمركب الثقافي  -
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 بعض املشاكل املرتبطة بقطاع الثقافــة  

 نقص ملموس في البنية الثقافية والفنية باملدينة من حيث البنايات والهياكل واألطر        والوسائل. -

 هتمين وندوة امللتقيات املسرحية.غياب التأطير املسرحي لفائدة الجمعيات والتالميذ امل -

 بعض الحلول املقترحة :  -

 .1954فبراير  17بتاريخ  2159ضرورة ترميم قصبة تاوريرت املرتبة بقرار وزاري رقم  -

 العناية بالفنون الشعبية التي تزخر بها املدينة خاصة أحواش وتوثيقها وصيانتها من الضياع. -

 أحواش وامللتقي الشعري واملوسيقى.دعم وزارة الثقافة للمهرجان السنوي لفن  -

 إحداث معهد موسيقي باملدينة.  -

العمل على دراسة تفعيل السياحة الثقافية وتوظيف مداخيلها لترميم وإنقاذ املواقع واملباني التاريخية  -

 املهددة باالندثار .

 دعم اإلصدارات املحلية. -

 

 املشاكــــــــل : 

 .النقص في األطر الرياضية وأطر التنشيط -

 افتقار املؤسسة للصيانة. -

 غياب إستراتيجية عمل للمؤسسة. -

  افتقار املؤسسة للتجهيزات األساسية املتعلقة باملراقد. -

 

  املقترحة : الحلول 

 

 يشكل املركب الثقافي فضاء ثقافيا ورياضيا، حان الوقت لرد االعتبار له وذلك ب: 

 املعنية.وضع برنامج عمل طموح تنخرط فيه كل املصالح واملؤسسات  -

 تزويده باإلمكانات البشرية واملادية القادرة على تفعيل برامج العمل. -

 إعادة النظر في طريقة تسييره وجعله فضاء منفتحا على فعاليات املجتمع املدني. -
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  : قصر املؤتمرات 

 :  يشكل قصر املؤتمرات معلمة ثقافية غير مستغلة وحان األوان للتفكير بجدية الستغاللها وذلك ب  -

 التفكير في تسيير قصر املؤتمرات بطريقة احترافية. -

وضع برنامج طموح يستهدف السياحة الثقافية وسياحة األعمال من خالل تنظيم ندوات ومهرجانات  -

 وطنية ودولية.

 تزويده باإلمكانات البشرية واملادية القادرة على تفعيل البرنامج. -

 إحداث وحدة فندقية بجانب قصر املؤتمرات.  -

 
 

 معاهد التكوين العمومية والخاصة 

 معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية. -

 معهد التكنولوجيا التطبيقية. -

 املعهد املتخصص في املهن السينمائية. -

 مركز التكوين في فنون الصناعة التقليدية. -

 املعهد الخاص لتكوين املمرضين واملمرضات. -

  النواة الجامعية لورزازات. -

 ير واملعلوميات.مدرسة علوم التسي -

 مدرسة املحبوب الجنوبية للمعلوميات والتسيير. -

 مدرسة بيجيــــــي. -

 قصبة املعرفة. –مدرسة التعليم الخصوص ي  -

  معهد تأهيل األطر في امليدان الصحي.) قطاع عام(. -
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VI- السياحي القطاع  : 
 

بة، وكرم الضيافة وتنوع فلكلوراتها يضم إقليم ورزازات عدة إمكانيات سياحية، بما في ذالك تنوع املناظر الخال 

 وقصباتها.

 
 

 الوافدين على ورزازات تطور عدد السياح
 2013 2014 2015 2016 

 719 192 819 211 135 278 530 255 ورزازات
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 قصبة تاوريرت في ورزازات. - القصبات : )الكثر شهرة( املواقع السياحية :

 قصبة تيفولتوت. -

 قصبة ايت بن حدو. -

 ة تلوات.قصب -

 قصبة عمر يديل )سكورة( -

 مضيق تودغة )تنغير( - املضايق :

 مضيق دادس )بومالن( -

 مضيق مكونة )قلعة مكونة( -

 وادي بستان النخيل )تنغير(. - الواحات وبساتين النخيل:

 بستان النخيل )سكورة(. -

 واحة فينت. -

 ش تاوريرت.أحوا - :الفرق الشعبية

 أحواش تيفولتوت. -

 أحواش تلوات. -

 مسمرير. أحواش -

 أحواش قلعة مكونة. -

  سيدي داوود.أحواش  -
 الحداث واملواسم

 الرئيسية :

 موسم الورد قلعة مكونة ) شهر ماي(. -

 السبوع السياحي والثقافي بورزازات )شهر ماي(. -

 موسم سيدي داوود بورزازات )شعر غشت(. -

 ذي الحجة(. 18موسم الحاج عمر في تنغير ) -

 ربيع الول(. 18ات )موسم سيدي أحمد بناجي في غس -

 أكتوبر(. 17إلى  14موسم اميردال داود أوموش ي في تيديلي )من  -
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 : الطر والبنية التحتية 

 سرير. 6187فندق بسعة  47على  ورزازات مدينةتتوفر 
 املجموع *5فندق  *4فندق  *3فندق  *2فندق  *1فندق  ورزازات

عدد 

 الفنادق

عدد 

 السرة

عدد 

 الفنادق

عدد 

 السرة

عدد 

 الفنادق

عدد 

 السرة

عدد 

 الفنادق

عدد 

 السرة

عدد 

 الفنادق

عدد 

 السرة

عدد 

 الفنادق

عدد 

 السرة

11 713 13 827 9 1 321 13 2 806 1 520 47 6 187 

 

  
 

 : البنية التحتية 

 02:   املنتجعات السياحية -
 11:   النزل السياحية  -
 سرير( 644غرفة و  289) 30:    دور الضيافة  -
 سرير( 2000غرفة و  1000)بسعة إجمالية  52:  لفنادق غير املصنفة ا -
 غير مصنفة. 5مصنفة و  17:   املطاعم السياحية  -
 10:    املخيمات  -
- Gîtes d’étapes    :57 (153  146 –غرفة )سرير 
 03:    املالجئ  -
 فيال وقصبة(. 90: مجموعة سكنية من   الغولف امللكي  -

 : املهن السياحية 

 دليل الجبال(. 58)من بينهم  172 :  دين السياحييناملرش -
 .10:   وكاالت السفر  -
 .110:   النقل السياحي  -
 .50:  وكاالت تأجير السيارات  -

 : كما تتوفر املدينة على 

 نقل جوي : املطار الدولي تاوريرت. -
 الستقبال(.خريج في السنة ، املطبخ وا 60تكوين منهي : معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية ) -
 غرف اللجان.8مقعد،  2000قصر املؤتمرات :  -
 ثالث استوديوهات لألفالم. -
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VII- نماالسي قطاع  : 
 

 

من السائقين لالقتصاد باملدينة، ملا توفره من فرص العمل املباشرة وغير املباشرة، وتشجع  تعد صناعة الفيلم واحدا

شهدت مدينة ورزازات حركة كبيرة في هذا االتجاه، ومئات من األفالم،  ها. على االستثمار في القطاعات املرتبطة بهذا النشاط وغير 

حيث كانت تصور  الحلقات واملسلسالت هناك منذ الثالثينات، والتي يمكن أن تولد عائدات كبيرة من العمالت األجنبية، وخلق 

فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة  100.000حوالي 

. 

نة ورزازات وبفضل سمعتها ومكانتها حققت مدي

 دخل كبير واستثمارات كبيرة في السنوات املاضية.

 145، بلغت إيرادات السينما حوالي 2000في عام 

مليون دوالر من اإلنتاجات الكبيرة مثل: املصارع 

عودة املومياء" ستيفن سومرز، "، " "سكوت ريدي

لورانس ""أستريكس مهمة كليوباترا" أالن شبات 

 .. ... "الفحل األسود العرب" عمر الشريف "عودة

 تتوفر مدينة ورزازات على استوديوهات للسينما :

 .كم من املدينة 3، ويقع على بعد 1983تم إنشاؤه في عام  استديوهات أطلس
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 شخصا دائما 40يشغل   160haمساحة  على استوديو كال

 

  
 

رات، ...(  جزء مهم من السينما لدورها االقتصادي تعتبر الحرف )النجارة، الحدادة، السباكة، الحالقة، الفخار، واملجوه

و الحفاظ على التراث الثقافي والحضاري للمنطقة .ما زالت قطاع واعد من حيث فرص العمل ومساهمته في تعزيز السياحة في 

 املدينة.
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VIII- اقتصادية ويالسوس القطاعات  : 
 

  الصناعي والتجاري 

  
 

 
 العدد

 1 منطقة صناعية

 170 املواد الغذائية محالت بيع

 40 محالت الجزارة

 70 محالت بيع املالبس

 15 محالت بيع الخضر

 1 الحي الحرفي

 4 السواق التجارية املمتازة

 15 املخبزات

 120 املقاهي واملطاعم

 
 

 العدد

 90 محالت بائعي الدجاج

 10 محالت بيع املجوهرات

 20 محالت بيع التجهيزات املنزلية

 22 بيع الفرشةمحالت 

 9 محالت بيع مواد البناء

 30 محالت بيع منتوجات الصناعة التقليدية

 14 محالت بيع مواد التجميل

 2 املطاحن

 10 محالت بيع قطاع غيار وسائل النقل
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  ةـحالفال 
 

 الثروة الحيوانية الشجار املثمرة الضيعات الفالحية الراض ي الفالحية 

 ha 300 17300 2300 450 العدد

 

 الخدمات 
 

 العدد

 10 الوكاالت البنكية

 4 الوكاالت البريدية

 14 الحمامات/ الدوش

 73 محطة وقوف الحافالت

 50 محالت الحالقة: رجال ونساء

 28 املصبنات

 29 الصيدليات الطبية

 6 محالت املواد شبه الطبية

 4 تجهيز وتموين الحفالت

 9 محطات بيع الوقود

 

 حضري النقل ال 

 الحافالت الخطوط العدد

4 18 

 

 

  



 ورزازات  مدينة  مونوغرافية  50
 

IX- مركب نور ورزازات  : 
 

التنموية التي تسعى من خاللها يشكل إطالق املشروع املغربي للطاقة الشمسية بورزازات بداية جيل جديد من املشاريع 

ئية التي تؤمن العيش الكريم اململكة إلى االرتقاء إلى مصاف الدول املتقدمة وتوفير الظروف االقتصادية واالجتماعية والبي

 للمواطنين.

 

هكتار، من أربع محطات شمسية متعددة التكنولوجيات،  3000يتألف مركب نور ورزازات، الذي يمتد على مساحة تفوق 

لبحث والتي تم إنجازها في احترام تام للمعاير واملواصفات الدولية، إن على املستوى التكنولوجي أو البيئي، واملرتبطة بأرضية ل

 هكتار. 150والتطوير تمتد على مساحة تفوق 

ميغاوات، والتي أعطى امللك  160(، التي بوسع قدرتها أن تصل إلى 1وتعتمد املحطة األولى من مركب نور ورزازات )نور 

ملنجزة على نمط اإلنتاج الطاقي املستقل. وتستعين هذه املحطة ا 2016محمد السادس نصره هللا انطالقة استغاللها في فبراير 

هكتار، بالتكنولوجية الشمسية الحرارية ذات األلواح الالقطة املقعرة بطاقة تخزين حراري تقدر بثالث  480مساحة تقدر بنحو 

 ساعات في أقص ى قوتها.

  

ال (، واللتان بلغ معدل تقدم األشغ3ونور  2كما تعتمد املحطتان الثانية والثالثة من املركب الشمس ي نور ورزازات )نور 

ميغاوات، على  200، التي تقدر قدرتها ب 2باملائة، نمط اإلنتاج الطاقي املستقل. وتمتد محطة نور  74و 76بهما، على التوالي، 

 هكتار، وذلك اعتمادا على التكنولوجية الطاقية الحرارية بألواح القطة مقعرة. 680مساحة قصوى تقدر ب 
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 150ا على تكنولوجية الطاقة الشمسية الحرارية مع برج، فستبلغ قوتها "، التي يتم إنجازها اعتماد3أما محطة "نور 

 هكتار. 750ميغاوات. وستمتد على مساحة قصوى قدرها 

  

، 4و بإشراف من صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا،على إعطاء انطالقة أشغال إنجاز محطة نور ورزازات  

طاقة الشمسية في العالم، إلى مرحلته األخيرة، الذي سيقام هذا الشطر األخير من املركب يصل مركب نور ورزازات، أكبر مركب لل

ميغاوات.  72ضوئية، بقدرة مبرمجة على  -هكتار عبر توظيف تكنولوجية كهرو  137(، على مساحة تقدر بنحو  4الشمس ي نور )نور 

اشرة انطالقا من أشعة الشمس عبر الخاليا شبه املوصلة. وتمكن التكنولوجية الضوئية من إنتاج الطاقة الكهربائية بكيفية مب

  حيث شكل نضج هذه التكنولوجية في سوق مضطرد النمو حال جد تنافس ي بالنسبة للمغرب.

وستجعل هذه املشاريع األربعة من مركب نور ورزازات، أكبر موقع إلنتاج الطاقة الشمسية متعددة التكنولوجيات في 

مليار أورو، دون احتساب البنيات التحتية املشتركة التي تم تطويرها من  2ت واستثمار إجمالي قدره ميغاو  582العالم بطاقة 

طرف الوكالة املغربية للطاقة املستدامة )مازن( واملكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب تلبية لحاجيات منفذي املشروع. 

 قل الطرقي، والربط باملاء الخام والشروب، وصرف املياه، واالتصاالت، واألمن.وتلبي هذه البنيات حاجيات الربط الكهربائي، والن

اقتصادية من خالل اعتماد إجراءات تشمل  -شكلت هذه املشاريع أيضا مناسبة لتفعيل رافعات التنمية السوسيو

ألف شخصا من هذه اآلليات  20الصحة، والتعليم، والفالحة، واملقاولة، والتنشيط الثقافي والرياض ي. وهكذا، تمكن أزيد من 

دوارا تم تزويدها باملاء الصالح للشرب كما تم ربط أربعة منها بشبكة الطريق الوطنية، بما مكن من  30التضامنية، وأزيد من 

  تقليص عزلتها الترابية.

الشمسية ورزازات"، يشمل املخطط الشمس ي "نور" بناء سلسلة من محطات إنتاج الطاقة  -وعالوة على مركب "نور 

 ميغاوات. 2000متعددة التكنولوجيات بكل من ميدلت، العيون، بوجدور، وطاطا، وذلك بطاقة دنيا قدرها 

وبجميع هذه املشاريع الطاقية، سيكون املغرب قادرا على الوفاء بالتزاماته الدولية املتعلقة بخفض انبعاثات الغازات 

باملائة في أفق سنة  52الطاقات املتجددة ضمن املزيج الكهربائي الوطني إلى الدفيئة وبلوغ هدفه الجوهري املتمثل في رفع حصة 

2030. 

وتشكل الطاقات املتجددة، التي تمكن اململكة من مواجهة حاجياتها املتزايدة من الطاقة مع تحسين مستوى أمنها الطاقي، 

 إجابة صحيحة ومتبصرة لإلشكاليات املتعلقة بالتصدي للتغيرات املناخية.
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