
إلى 01/09/2019في الفترة الممتدة من التعمیرعمل اللجن التقنیة بالشباك الوحید لرخص –2.1
31/12/2019:

جدول : حصیلة عمل اللجن التقنیة المحدثة في إطار الشباك الوحید

بملیون الدرھماالستثمارحجم %الموافقةعدد الملفاتالجماعة
858%42427564,86أسفي

36%433581,40الیوسفیة

894%46731066,38المجموع

الملفات حسب اآلراءجدول: توزیع
 التالي:حسب اآلراء توزعت الملفات المدروسة على الشكل

تأجيل البثعدم الموافقةالموافقةعدد الملفات

42427529120جماعة آسفي

433517جماعة اليوسفية

46731030127المجموع

:عدد الوحدات السكنیة و البقع األرضیة المنتجةجدول 

عدد البقع األرضيةعدد الوحدات السكنيةالموافقةعدد الملفاتالترابيةالجماعات 
4242752796505جماعة آسفي

43357716جماعة اليوسفية

4673102873521المجموع

81,40%
2,33%

16,28%

توزیع الملفات حسب اآلراء 
الیوسفیةجماعة 

الموافقة عدم الموافقة تأجیل البث 

64,86%

6,84%

28,30%

توزیع الملفات حسب اآلراء 
جماعة آسفي

الموافقة عدم الموافقة تأجیل البث 



:توزیع الملفات حسب نوعیة المشروعجدول

الموافقة عدد الملفاتالجماعات الترابية
المشاريع الصغرىالمشاريع الكبرى

%العدد%العدد

%19872,00%4242757728,00جماعة آسفي

%3188,57%4335411,43جماعة اليوسفية

%22973,87%4673108126,13المجموع

جدول: توزیع الملفات حسب طبیعة المشروع

الموافقةعدد الملفاتالجماعات الترابية
السكن 

االقتصادي
الفيالتالعمارة

األنشطة الحرفية والخدمات –الصناعة 
و التجارةوالمرافق العمومية

التجزئات

42427517748201317جماعة آسفي

4335301121جماعة اليوسفية

46731020749211518المجموع

%100,00%66,38%44,33%10,49%4,50%3,21%3,85%



:31/12/2019إلى 01/09/2019في الفترة الممتدة من للتعمیراللجن اإلقلیمیة تفعیل : 2
:اتئجدول : حصیلة دراسة ملفات طلبات رخص البناء و التجز 

مبلغ االستثمار للملفات الموافق عليها (بمليون %النسبةالموافقةعدد الملفات
الدرهم)

إقليم أسفي
61%724866,67الجماعات الحضرية

57%562239,29الجماعات القروية

118%1287054,69المجموع

إقليم اليوسفية
9%281346,43الجماعات الحضرية

25%30826,67الجماعات القروية

34%582136,21المجموع

152%1869148,92المجموع العام

ة الضروریة یملحوظة: دون احتساب الملفات التي تم تأجیل البث فیها وٕارجاعها إلى الجماعات المعنیة نظرا لعدم توفر بعض الوثائق القانونیة والعقار 
لدراستها.

جدول:  توزیع الملفات حسب اآلراء
تأجيل البثعدم الموافقةالموافقةالملفاتعدد 

إقليم آسفي
7248123الجماعات الحضرية

5622925الجماعات القروية

128701048المجموع

إقليم اليوسفية
2813213الجماعات الحضرية 

3081012الجماعات القروية 

58211225المجموع

186912273المجموع العام

%39,25%11,83%48,92%100,00النسبة



لسكنیة و البقع األرضیة المنتجةعدد الملفات المدروسة وعدد الوحدات اجدول 

عدد البقع األرضيةعدد الوحدات السكنيةالموافقةعدد الملفات
أسفيإقليم

724856127الجماعات الحضرية

56229823الجماعات القروية

12870154150المجموع

إقليم اليوسفية
2813033الجماعات الحضرية 

308011الجماعات القروية 

5821044المجموع

18691154194المجموع العام

جدول: توزیع الملفات حسب نوعیة المشروع

الموافقة عدد الملفات
المشاريع الصغرىالمشاريع الكبرى

%العدد%العدد
إقليم أسفي

%3981,25%7248918,75الجماعات الحضرية

%1568,18%5622731,82الجماعات القروية

%5477,14%128701622,86المجموع

إقليم اليوسفية
%13100,00--2813الجماعات الحضرية

%450,00%308450,00الجماعات القروية

%1780,95%5821419,05المجموع

%7178,02%186912021,98المجموع العام



وزیع الملفات حسب طبیعة المشروعتجدول: 
الموافقةعدد الملفات

السكن 
االقتصادي

الفيالتالعمارة
األنشطة الحرفية والخدمات –الصناعة 

والمرافق العمومية و التجارة
التجزئات

أسفيإقليم 

7248371136الحضريةالجماعات 

562213342الجماعات القروية

12870501478المجموع
قليم اليوسفيةإ

2813130الجماعات الحضرية 

30844الجماعات القروية 

5821174المجموع

186916714118المجموع العام

%4,30%5,91%2,15%0,54%36,02%48,92%100,00النسبة


