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 :  (01/01/9102الجلسة الثانية بتاريخ ) 9102من جدول اعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر  الرابعة عشرةالنمطة 

 .الذساست واإلاغادكت على جىنيم وجدذًذ اخخغاعاث اداسة حماعت مشاهط

 
 

  رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد دمحم العربي بلمائد

اللجنة المكلفة بالشؤون المانونية وتنظيم لتالوة نص تمرير اجتماع  لةة سعيدة سالبداية، أعطي الكلمة للسيد
 المتعلك بهذه النمطة. االدارة والتعاون الالمركزي

 

 اللجنة المكلفة بالشؤون المانونية وتنظيم االدارة والتعاون الالمركزيرئيس نائبة ة سعيدة ساللة السيد
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 01و  01رات األرقاو  تنيلنقطاحول 

 مبا يلي: واملتعلقةجمللس مجاعة مراكش  9102من جذول اعنال الذورة العادية لشهر اكتوبر 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 2019ة العادية لشهر اكتوبر الدور جملس مجاعة مراكش

  15و  14رات األرقاو  النقطتان

 .الذراسة واملصادقة على تنظيه وحتذيذ اختصاصات ادارة مجاعة مراكش  -14

 2017ماي  17بتاريخ  168/05/2017الغاء مقرر جملس مجاعة مراكش عذد  -15

القاضي باملصادقة على تنظيه وحتذيذ اختصاصات ادارة مجاعة مراكش يف شكلها 

 ( مصلحة.40( اقساو  واربعني )10املعذل بعشرة )
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طبماا للممتياياا المانونياة والتنظيميااة الجااري بهاا العمال، وتااي اطاار تاياير الانمط المدرجااة تاي جادول اعمااال 
الموجهاة لكال  11/01/9102بتااريخ  91302 لمجلس جماعة مراكش، وتبعا للادعوة رلام 9102شهر اكتوبر الدورة العادية ل

بالشاؤون المانونياة وتنظايم االدارة المكلفاة  اللجناةمن السادة أعياء اللجنة والمجلاس للاياور والمشااركة تاي أشا ال 
السااعة الاادياة عشار حابااا بماعاة االجتماعااا علا   9102 أكتوبر 12 االربعاءيوم  عمد اجتماع، والتعاون الالمركزي

 تايننمطاللتادارس رئايس اللجناة  دمحم بوغرباالالسيد  شارع دمحم الخامس برئاسة الح رى بالطابك العلوي بالمحر البلدي
 :االتيتين

 .الدراسة واملصادقة على تنظيم وحتديد اختصاصات ادارة مجاعة مراكش  -41
القاضي باملصادقة على تنظيم  7542ماي  42بتاريخ  461/51/7542كش عدد الغاء مقرر جملس مجاعة مرا -41

 ( مصلحة.15( اقسام  واربعني )45وحتديد اختصاصات ادارة مجاعة مراكش يف شكلها املعدل بعشرة )

 
 

 

 السادة:  اللجنة اير االجتماع من أعياء -

 سعيدة ساللة، ثورية بوعباد، اامد المتحدق.
 

 

 السادة: بحفة استشارية عة مراكشما شارن من أطر جماك -
 

 المدير العام لمحالح جماعة مراكش :   عبد الكريم الخطيب
 عن لسم أعمال المجلس :  بوزيتيرشيد 

 

 
الكلمة الترايبية للسيد رئيس اللجنة تي اك السادة الايور  بعدو ،هاتين النمطتين تي مستهل منالشة

ملف خاص بتنظيم االدارة وتاديد اختحاحاتها المرتك عياء من تمكين السادة األشاكرا لهم تلبية الدعوة، و
الذي ذكر انه سبك العام للمحالح المدير بالتمرير، ولتمديم المويوع، اعط  السيد رئيس اللجنة الكلمة للسيد 

خالل الدورة  9102ماي  02بتاريخ  001/1/9102للمجلس الجماعي لجماعة مراكش ان حادق عل  ممرر عدد 
األحواا المعبر عنها بخحوص التنظيم وتاديد اختحاحاا إدارة جماعة مراكش تي  بإجماعلشهر ماي العادية 

 ( محلاة ( .11السام وأربعين ) 01شكلها المعدل )
بمذكرة وزارية تتعلك بالتعيين تي المناحب  9101يونيو  30توحلا محالح هذه الجماعة بتاريخ  ،بعد ذلن

خمسة السام بية وهيئاتها تفيد بتمليص عدد األلسام والمحالح عل  الشكل التالــي :الجماعاا الترا بإدارااالعليا 
 .محلاة 01و

تمد بادرا  ،ونظرا لحعوبة تطبيك هذا المشروع بالنسبة للجماعاا التي تخيع لنظام وادة المدينة
 9102شتنبر  93خ بتاري 1131المديرية العامة للجماعاا المالية بتوجيه مراسلة تي هذا المويوع تاا عدد 

 تدعو تيها جماعة مراكش ال  تعديل الهيكل التنظيمي للجماعة كما يلـــي :
 

 جملس مجاعة مراكش

 

 2019الدورة العادية لشهر اكتوبر 

 اللجنة املكلفة بالشؤون القانونية وتنظيم االدارةتقرير اجتماع 

 والتعاون الالمركزي

  15و  14 ذاا األرلام النمطتان

  13و  12
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 محلاة  01محلاة عوض  91و  (1)خمسة السام عوض  (1) ثمانية. 

بادرا إدارة جماعة مراكش ال  عمد  يييف السيد المدير العام للمحالح، ،ومنذ التوحل بهذه المراسلة
ه السيد وزير الداخلية الموجهة ال  السيد الوالي عامل عمالة مراكش ومن ارساليةفعيل سلسلة من االجتماعاا لت

عل   لإلشرافتكليف خلية مح رة بتعديل الهيكل التنظيمي للجماعة، وذلن بال  رئيس جماعة مراكش والمايية 
مديم بعض االلتراااا هذا المشروع والذي تطلب جهدا استثنائيا لتهييئه وتم عريه عل  انظار مكتب المجلس لت

 عريه عل  انظار اللجنة المعنية . ليتم

المدير العام للمحالح واالطالع عل  مشروع الهيكل التنظيمي عمب ذلن، وبعد االستماع لتوييااا السيد 
لويع اطار تنظيمي لهيكلة االدارة الجماعية وتك منظور اديث وسياق زمني جديد منهم وسعيا إلدارة الجماعة، 

والمراجع التنظيمية  عين االعتبار المواعد المانونية الميمنة تي المانون التنظيمي المتعلك بالجماعاايأخذ ب
 .من جهة اخرى من جهة و والع الاال إلدارة جماعة مراكش الوزارية 

جل تاسين أداء أيهدف إل  ترسيخ تن ليادة األتراد من  واعتمادا عل  مناهج علم اإلدارة الاديث الذي 
تي إطار  جل تاميك أهداف ماددةأارة،  واكتساب أدواا التخطيط والميادة والتنظيم والمرالبة داخل اإلدارة من اإلد
 . تشمل مجموعة من تمنياا تنظيم وترشيد اإلمكانياا والموارد التي تتوتر عليها اإلدارة ،دائمة ااعملي
بعض آلياا الاكامة واسن التدبير، مما جماعة مراكش تتوتر  عل  هيكلة إدارية طمواة تنمحها وايث ان  

تي تدبير مواردها البشرية، وتبني أدواا اسن التدبير اإلداري والاكامة  يطرح وبشكل مستعجل إعادة النظر
، تمد ابدا اللجنة مواتمتها عل  ما جل تاسين أدائها وجودة مراتمها والخدماا التي تمدمها للمواطنينأالجيدة من 

 يلي:
االخيرة  وتك ما تيمنته ارسالية السيد وزير الداخلية  اختحاحاا ادارة جماعة مراكشتنظيم وتاديد  .0

عل  اساس عدم االعتماد تمط عل  المؤهل العلمي و االخذ بالتجربة ومنظومة ليم من ايث العدد 
 لتأهيل موارد بشرية نوعية لتملد مناحب المسؤولية.

والمايي بالمحادلة عل  تنظيم وتاديد  001/1/9102ال اء ممرر مجلس جماعة مراكش تاا عدد  .9
 اختحاحاا إدارة جماعة مراكش تي شكلها المعدل عشرة السام واربعون محلاة 

 
 ولمجلسكم المولر واسع النظر

 

 
 ةرئيس اللجن

 دمحم بوغربال
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 اجتًبع نجُخ انشؤوٌ انمبَىَيخ وتُظيى اإلدارح

 وانؼًم اناليركسي  

 9900أكتىثر  90نيىو األرثؼبء 

 

 

 

 

 

  9102دورة أكتوبر 

 المملكة الم ربية
 وزارة الداخليـة

 واليــة جهـة مراكـش أسفـي
 عمالة مراكش

 ـــة مراكــــــــشجمـــــاع

 المديرية العامة للمحالح الجماعية

 

 انخبص انتُظيًي انهيكم يشروع

يراكش جًبػخ إدارح دتحذيذ اختظبطبث  
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 جماعة مراكشإدارة مشروع إعادة هيكلة وتنظيم 

 أوال: تمديم

المتعلك  00.301ظٌم اإلدارة الجماعٌة طبما لممتضٌات المانون التنظٌمً رلم ٌندرج مشروع إعادة هٌكلة وتن

منه، وسعٌا  21و 29بالجماعات، فً الشك المتعلك بتنظٌم اإلدارة الجماعٌة وتحدٌد اختصاصاتها، والسٌما المادتٌن 

طموحة تعتمد آلٌات الحكامة  لوضع إطار تنظٌمً إلدارة الجماعة فً احترام للمواعد المانونٌة والرغبة فً خلك إدارة

الجٌدة ووسابل التدبٌر اإلداري الحدٌث، بهدف تحسٌن أدابها وتجوٌد خدماتها لفابدة المرتفمٌن، والرفع من فعالٌتها 

ونجاعتها وتموٌة لدراتها إلنجاز األوراش الكبرى للجماعة فً إطار االختصاصات الموكولة لها، وذلن بالنظر إلى 

التً ٌطرحها تدبٌر الشؤن المحلً فً سن وتنفٌذ السٌاسات العمومٌة للجماعة من أجل ضمان تنمٌة  التحدٌات والرهانات

 شاملة ومستدامة، وما ٌتطلبه ذلن من تحمٌك الدٌنامٌة اإلدارٌة والتمنٌة المطلوبة فً تنفٌذ المشارٌع والبرامج التنموٌة.

مٌام بكل المهام المنوطة بالجماعة بفعالٌة ونجاعة وفك ومن أجل بلورة هذا المشروع، باعتباره اإلطار المالبم لل

رإٌة جدٌدة فً التسٌٌر، أخذا بعٌن االعتبار الرهانات المطروحة أمام الجماعة، وبمصد ضمان التكاملٌة والتنسٌك بٌن 

لٌات حسب مختلف أجهزة اإلدارة، فإن الجماعة ارتكزت فً وضع هذه الهٌكلة الجدٌدة على مبدأ تحدٌد المهام والمسإو

طبٌعتها )المالٌة، التمنٌة، المانونٌة، التدبٌرٌة...( وفك نظام عالبمً مندمج بٌن كافة الوحدات اإلدارٌة أفمٌا وعمودٌا 

 ماتٌة جٌدة، من أجل خلك االنسجام والتنسٌك الضرورٌٌن، وإعطاء دٌنامٌة جدٌدة إلدارة الجماعة.ابمواصفات حك

 :ارة الجماعةتنظيم إدمبادئ وأسس إعداد ثانيا: 

 لمد روعٌت فً التراح المنظام الجدٌد المبادئ واألسس التالٌة:

ربط المسإولٌة بالمحاسبة، وهذا المبدأ لن ٌتؤتى إال من خالل تدلٌك وتوضٌح مهام ومسإولٌات كل وحدة إدارٌة على  .0

 حدة، وتوضٌح مستوٌات اشتغالها ومدى ارتباطها ببالً الوحدات.

ة الجماعٌة عن طرٌك تحمٌك التكاملٌة والتنسٌك األفمً بٌن مكونات اإلدارة، عبر إحداث وتنظٌم التنظٌم المحكم لإلدار .9

 المرافك العمومٌة وفك منطك التجمٌع، والبحث عن التجانس بٌن األلسام والمصالح.

ح المانون إعمال آلٌات التدبٌر الناجع والفعال للرفع من مردودٌة ونجاعة عمل اإلدارة الجماعٌة، تماشٌا مع رو ..

المتعلك بالجماعات، ومناهج التدبٌر الحدٌث بمصد االضطالع الجٌد بكل المهام المنوطة بالمإسسة  01/.00التنظٌمً 

 الجماعٌة، واالستجابة لطلبات وانتظارات المرتفمٌن. 

منه إلى ربٌس وأسفً االلتزام بمضامٌن دورٌة السٌد وزٌر الداخلٌة الموجهة إلى السٌد الوالً عامل عمالة مراكش  .1

، والماضٌة بتعدٌل الهٌكل التنظٌمً لجماعة مراكش على الشكل 9102 تنبرش .9بتارٌخ  81.8جماعة مراكش عدد 

 0.بتارٌخ D4790، كما هو منصوص علٌه فً المنشور رلم 05مصلحة عوض  95و 5ألسام عوض  8التالً: 

 ، وعدم تجاوز9108ٌولٌوز 

من طرف  هالمإشر علٌالماضً بتنظٌم اإلدارة الجماعٌة وتحدٌد اختصاصاتها، هذا العدد، السبب فً إعادة الممرر 

 . 9102، والمتخذ من طرف المجلس الجماعً خالل دورته العادٌة لشهر فبراٌر 9102 وٌونٌ 10السٌد الوالً بتارٌخ 
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 ثالثا: منهجية إعداد مشروع الهيكل التنظيمي إلدارة الجماعة

ً بٌن مختلف مكونات الجماعة، منتخبٌن وموظفٌن، فً عملٌة إعداد هذا المشروع، إعماال لمبدأ المنهج التشارك

 فمد تم االشتغال عبر المحطات التالٌة:

  مصغرة خلٌة  ، لامت رباسة المجلس بتكلٌف9102بعد إدراج هذه النمطة فً جدول أعمال دورة المجلس لشهر أكتوبر

ؤخذ بعٌن االعتبار الهٌكل التنظٌمً السابك المصادق علٌه ومحاولة لإلشراف على هذا العمل وإعداد ممترح بشؤنه أن ٌ

 .9102شتنبر  .9الصادرة بتارٌخ  81.8تؤللمه مع المستجدات الجدٌدة الواردة فً دورٌة السٌد وزٌر الداخلٌة عدد 

 وجهات نظرهم  ةموازاة مع ذلن وبتوجٌه من رباسة المجلس تم عمد لماء تشاوري مع رإساء األلسام والمصالح لمعرف

فً الموضوع والذي مكن من تسجٌل مجموعة من الممترحات والمالحظات المرتبطة بالهٌكل التنظٌمً الممترح 

 مصلحة. 11عوض  95ألسام، و 01عوض  18والمتضمن 

  الممترح خالل انعماد اجتماع مكتب المجلس والذي مكن أٌضا من إغناء وتجوٌد المشروع الممدم.منالشة المشروع 

 ٌالمشروع على انظار لجنة الشإون المانونٌة وتنظٌم اإلدارة والعمل الالمركزي من أجل دراسته لبل عرضه على  متمد

دراسة والموافمة لل 9102أكتوبر  01فً جلستها الثانٌة الممررة ٌوم  9102خالل دورة أكتوبر أنظار المجلس الجماعً 

 علٌه.

 رابعا: الخطواا الممتراة المادمة

نٌة خالل الدورة المجلس الجماعً على مشروع تنظٌم إدارة الجماعة وتحدٌد اختصاصاتها فً لراءة ثابعد موافمة 

، والتؤشٌر علٌه من طرف السٌد الوالً، سٌتم إصدار لرار لرباسة المجلس الجماعً 9102أكتوبرلشهر  العادٌة للمجلس

 . ٌهم تنزٌل هذا المشروع، تنفٌذا لممرر المجلس الجماعً فً الموضوع

 .مصلحة 95ألسام و 18لهٌكلة الجماعٌة ٌتجسد فً اآلتً:واعتبارا لما سبك، فإن مشروع ا          
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 تتكون اإلدارة الجماعٌة من الهٌاكل التالٌة:

 الربٌس؛ 

 الدٌوان؛ 

 المدٌر العام للمصالح؛ 

 ( ؛18األلسام وعددها ثمانٌة) 

 ( 95والمصالح وعددها خمس وعشرون)

 هَـاكـــم اإلدارة انجماػَت 
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1

3

2

4

12345678

58111315182124

69121416192225

710172023

مكتب االستمباالت والشكايات

مصلحة الموارد البشرية

مصلحة إدارة شؤون المجلس 

واألرشيف والتوثيك

 المملكة المغربية

  وزارة الداخلية

والية جهة مراكش اسفي

 جماعة مراكش 

عمالة مراكش

لسم التعمير 

والممتلكات

لسم التجهيزات 

والشبكات

لسم الدراسات 

والتخطيط واألنظمة 

المعلوماتية

مصلحة الميزانية 

والمحاسبة

لسم الميزانية 

والصفمات واللوجستين

لسم تدبير الموارد 

المالية والشؤون 

االلتصادية

لسم الشؤون اإلدارية 

والمانونية

لسم الشؤون 

اإلجتماعية والثمافية 

والرياضية

لسم البيئة وحفظ 

الصحة

مصلحة التهيئة 

الحضرية ومحاربة 

السكن غير الالئك

مصلحة البنايات
مصلحة التخطيط  

والبرمجة والدراسات

مصلحة الوعاء 

الجبائي

مصلحة المنازعات 

المضائية

مصلحة الشؤون 

االجتماعية والثمافية

مصلحة الطب 

الشرعي والولاية من 

األمراض

مصلحة الطرق 

والسير والجوالن

مصلحة األنظم 

والشبكات المعلوماتية

مصلحة الممتلكات 

والعمليات العمارية
مصلحة اللوجستين

مصلحة رخص التعمير

مصلحة النظافة 

والمساحات الخضراء

مصلحة الشؤون 

الرياضية

مصلحة الشبكات 

المختلفة

مصلحة الصفمات
مصلحة التحصيل  

والمرالبة الجبائية

مصلحة الشؤون 

المانونية وتتبع عمود 

التدبير

مصلحة حفظ الصحة 

والمرالبة البيطرية

مصلحة تدبير الملن 

الجماعي والمرافك 

االلتصادية

مصلحة التعاون 

الالمركزي 

والشراكة واإلعالم 

والتواصل

مصلحة اإلفتحاص 

الداخلي ومرالبة 

التدبير

مشروع الهيكل التنظيمي إلدارة جماعة مراكش

الرئيس

مستشار
مكلف بمهمة

مدير ديوان الرئاسة

مستشار

مستشار

المدير العام للمصالح مستشار

مكتب الضبط المركزي
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 انرئبسخ

 

 انذيىاٌ

 

 

 

 نًهبوا
 
  ،ٌسٌر ربٌس المجلس الجماعً المصالح اإلدارٌة للجماعة، وٌعتبر الربٌس التسلسلً للعاملٌن بها، وٌسهر على تدبٌر شإونهم

 وٌتولى التعٌٌن فً جمٌع المناصب بإدارة الجماعة طبما للنصوص التشرٌعٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمل.
 ته وٌتخذ المرارات المتعلمة بتنظٌم اإلدارة الجماعٌة وتحدٌد اختصاصاتها.ٌموم الربٌس بتنفٌذ مداوالت المجلس وممررا 
 :ٌعٌن الربٌس دٌوانا له ٌتكون من 

 مدٌر للدٌوان؛ 
 مكلف بمهمة؛ 
 .وأربعة مستشارٌن 

  وهما:وتلحك بالرباسة مصلحتان 
 مصلحة اإلفتحاص الداخلً ومرالبة التدبٌر؛ 
  والتواصل.مصلحة التعاون الالمركزي والشراكة واإلعالم 
 .ٌتوفر الربٌس على كتابة خاصة، كما ٌمكنه إلحاق عدد من الموظفٌن الجماعٌٌن بدٌوانه 

 
 
 
 
 

 يذير انذيىاٌ

 انًهبو
 

 

  مساعدة الربٌس فً جمٌع مهامه؛ 
 إدارة أجندة الربٌس ومتابعة أعماله وأنشطته؛ 
 متابعة برٌد الربٌس وتوزٌعه وإعداد اإلجابات بشؤنه؛ 
 بٌس بالتنسٌك مع المكلف بالمهمة والمستشارٌن، والنواب ورإساء اللجان، والمدٌر العام للمصالح ورإساء إعداد ملفات للر

 األلسام والمصالح، ورإساء ومنسمً المشارٌع، والشركاء المإسساتٌٌن اآلخرون؛
 إعداد األمور الخاصة بالرباسة من مواعٌد، واستمباالت، ومداخالت، وعروض وما إلى ذلن؛ 
 جتماعات المكتب )جداول األعمال، وغٌرها...( متابعتها )محاضر االجتماعات ومتابعة المرارات(؛تحضٌر ا 
  توجٌه الدعوات ألعضاء المكتب ورإساء اللجان، والمدٌر العام للمصالح ورإساء األلسام والمصالح، وبالً المدعوٌن

 لحضور اجتماعات المكتب؛
  مبال الوفود واالحتفاالت الرسمٌة؛ة للربٌس، واستٌتنظٌم المهام الرسموتدبٌر 
  تؤطٌر أعضاء دٌوان الرباسة المكون من الكتابة الخاصة للربٌس، والمكلف بالمهمة والمستشارٌن، والموظفٌن الجماعٌٌن

 الملحمٌن بدٌوان الرباسة؛
 .تحرٌر بعض المراسالت 

 االرتباط اإلدارً انتسهسهٌ:
 ؛ٌتبع مدٌر الدٌوان للربٌس مباشرة 
 الدٌوان وٌإطر عمل الكاتب الخاص للربٌس، والمكلف بالمهمة، والمستشارٌن، والموظفٌن الجماعٌٌن الملحمٌن  ٌشرف مدٌر

 بدٌوان الرباسة.

 انؼالقاث انوظَفَت:
  العاللات الداخلٌة: التواصل والتعامل والتعاون مع مختلف الهٌاكل اإلدارٌة الداخلٌة للجماعة )الربٌس ونوابه، رإساء اللجان

 ؛هم، المدٌر العام للمصالح، ورإساء األلسام والمصالح، ومدراء ومنسمً المشارٌع(ونواب
  العاللات الخارجٌة: التواصل والتعامل والتعاون مع مختلف الشركاء المإسساتٌٌن الوطنٌٌن والدولٌٌن وهٌبات

 المجتمع المدنً.
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 انًكهف ثًهًخ 

 انًهبو:
 ؛المٌام بالمهام المكلف بها من طرف الربٌس 
  إعداد ملفات للربٌس بالتنسٌك مع النواب ورإساء اللجان ومدٌر الدٌوان والمدٌر العام للمصالح ورإساء األلسام

 ؛ والمصالح، ومختلف الشركاء المإسساتٌة األخرى
 ؛تحرٌر بعض المراسالت بالتنسٌك مع مدٌر الدٌوان وتحت سلطته 
 المشاركة فً اجتماعات المكتب. 

 سهٌ:االرتباط اإلدارً انتسه
 ؛كلف بالمهمة لمدٌر دٌوان الرباسةٌتبع الم 
 تمجاالمختلف الالجماعٌٌن الملحمٌن بدٌوان الرباسة فً  الموظفٌن ٌشرف المكلف بالمهمة وٌإطر عمل. 

 انؼالقاث انوظَفَت:
 ابه، رإساء العاللات الداخلٌة: التواصل والتعامل والتعاون مع مختلف الهٌاكل اإلدارٌة الداخلٌة للجماعة )الربٌس ونو

 ؛لمصالح، ومدراء ومنسمً المشارٌع(اللجان ونوابهم، مدٌر الدٌوان، المدٌر العام للمصالح، ورإساء األلسام وا
  العاللات الخارجٌة: التواصل والتعامل والتعاون مع مختلف الشركاء المإسساتٌٌن الوطنٌٌن والدولٌٌن وهٌبات

 المجتمع المدنً.
 

 ستشبروٌانً

 انًهبو:
 الستشارة التمنٌة والمانونٌة والسٌاسٌة للربٌس فً المهام المكلف بها؛ تمدٌم ا 
  إعداد ملفات للربٌس بالتنسٌك مع والنواب ورإساء اللجان، مدٌر الدٌوان، والمدٌر العام للمصالح ورإساء األلسام

 والمصالح، ورإساء ومنسمً المشارٌع، والشركاء المإسساتٌٌن اآلخرون؛
 ؛نسٌك مع مدٌر الدٌوان وتحت سلطتهبالت تحرٌر بعض المراسالت 
 .المشاركة فً اجتماعات المكتب 

 االرتباط اإلدارً انتسهسهٌ:
  تحت اشراف مدٌر الدٌوان. وٌعملٌتبع المستشار للربٌس 

 انؼالقاث انوظَفَت:
 بٌس ونوابه، رإساء العاللات الداخلٌة: التواصل والتعامل والتعاون مع مختلف الهٌاكل اإلدارٌة الداخلٌة للجماعة )الر

 ؛لمصالح، ومدراء ومنسمً المشارٌع(اللجان ونوابهم، مدٌر الدٌوان، المدٌر العام للمصالح، ورإساء األلسام وا
  العاللات الخارجٌة: التواصل والتعامل والتعاون مع مختلف الشركاء المإسساتٌٌن الوطنٌٌن والدولٌٌن وهٌبات

 المجتمع المدنً.
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 انًظبنح انتبثؼخ نهرئبسخ

 

 
 

 

 

 ظهحخ اإلفتحبص انذاخهي ويرالجخ انتذثيري
 

 انًهبو:
 وضع برنامج عمل ٌهدف إلى تموٌة لدرات اإلدارة الجماعٌة فً مجال التدبٌر والحكامة؛ 
 إعداد برنامج اإلفتحاص والتدلٌك الداخلً وتنفٌذه؛ 
 ً؛إنجاز عملٌات اإلفتحاص والتدلٌك ومرالبة التدبٌر الداخل  
  أداء الجماعة وفما لمبادئ الحكامة الجٌدة والنجاعة؛بتمٌٌم  ةتمارٌر خاصإعداد 
  تنسٌك إعداد أجوبة بخصوص مالحظات المجلس الجهوي للحسابات ومختلف أجهزة التفتٌش التابعة للدولة بالتنسٌك

 ؛مع ألسام ومصالح الجماعة
 مرالبة التً تموم هٌبات متابعة تنفٌذ التوصٌات الصادرة عن مهام اإلفتحاص والتدلٌك الداخلً ومهام التفتٌش وال

 الرلابة المإسساتٌة )المجلس الجهوي للحسابات ومختلف أجهزة التفتٌش التابعة للدولة(؛
  تم المٌام بها داخلٌا وخارجٌا ومإشرات حول اإلجابة عن  التًواإلفتحاص إعداد التمرٌر السنوي لعملٌات التمٌٌم

 المالحظات وتنفٌذ التوصٌات؛
 دة باإلدارة الجماعٌةإدارة نظام تدبٌر الجو. 

 االرتباط اإلدارً انتسهسهٌ:
 .ٌتبع ربٌس )ة( مصلحة اإلفتحاص الداخلً ومرالبة التدبٌر للربٌس مباشرة 

 انؼالقاث انوظَفَت:
  العاللات الداخلٌة: التواصل والتعامل والتعاون مع مختلف الهٌاكل اإلدارٌة الداخلٌة للجماعة )الربٌس ونوابه، رإساء

 ؛لمصالح، ومدراء ومنسمً المشارٌع(ابهم، مدٌر الدٌوان، المدٌر العام للمصالح، ورإساء األلسام وااللجان ونو
 .العاللات الخارجٌة: التواصل والتعامل والتعاون مع مختلف الشركاء المإسساتٌٌن 

 

 يظهحخ انتؼبوٌ اناليركسي وانشراكخ واإلػالو وانتىاطم

 انًهبو:
  ن؛والتعاوتتبع اتفالٌات الشراكة 
 ؛تتبع عمود التوأمة 
 ؛البحث عن مصادر لتموٌل المشارٌع بتعاون مع الهٌبات الشرٌكة 
 ؛بحث فرص التكوٌن والتدرٌب لفابدة المنتخبٌن واألطر التمنٌة واإلدارٌة 
 ؛التحضٌر للماءات اإلللٌمٌة والعربٌة والدولٌة المنعمدة فً إطار المنظمات 
 ؛ٌات والمنظمات الدولٌةالبحث على آفاق جدٌدة للتفاعل مع الجمع 
 أنشطت انمنظماثدراسة ومتابعة ، وذلن عبر تفعٌل انخراط المدٌنة فً المنظمات غٌر الحكومٌة 

 االرتباط اإلدارً انتسهسهٌ:
  )للربٌس مباشرة. مصلحة التعاون الالمركزي والشراكة واإلعالم والتواصلٌتبع ربٌس )ة 

 انؼالقاث انوظَفَت:
 واصل والتعامل والتعاون مع مختلف الهٌاكل اإلدارٌة الداخلٌة للجماعة )الربٌس ونوابه، رإساء العاللات الداخلٌة: الت

 ؛ومنسمً المشارٌع(اللجان ونوابهم، مدٌر الدٌوان، المدٌر العام للمصالح، ورإساء األلسام والمصالح، ومدراء 
 سساتٌٌن.العاللات الخارجٌة: التواصل والتعامل والتعاون مع مختلف الشركاء المإ 
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 انًذيريخ انؼبيخ نهًظبنح انجًبػيخ

 

 

 

 

 

 انًذير انؼبو نهًظبنح انجًبػيخ
 

 انًهبو:
 ؛01-.00متضٌات المانون التنظٌمً مساعدة السٌد ربٌس الجماعة فً ممارسة صالحٌاته طبما لم 
 ؛اإلشراف على اإلدارة الجماعٌة 
 ،إحكام تنسٌك العمل بٌن األلسام والمصالح التابعة للجماعة 
 لمماطعات لضمان االنسجام والتكاملٌة بٌن مكونات الجماعة.مجالس اتابعٌن لالتنسٌك التام مع مدٌري المصالح ال  

 االرتباط اإلدارً انتسهسهٌ:
  للمصالح للربٌس مباشرة. مالعا المدٌرٌتبع 

 انؼالقاث انوظَفَت:
  :الربٌس التواصل والتعامل والتعاون مع مختلف الهٌاكل اإلدارٌة الداخلٌة للجماعة )التنسٌك والعاللات الداخلٌة

 ، ومنسمً المشارٌعوالمكاتب اإلدارٌة ، ورإساء األلسام والمصالحء اللجان ونوابهم، مدٌر الدٌوانونوابه، رإسا
 ؛(وبالً الوحدات الممترحة فً الهٌكلة

  الشركاء المإسساتٌٌنمع مختلف  نسٌكالتو والتعاونالعاللات الخارجٌة: التواصل: 
 انسهطاث انمحهَت واألمنَت 

 انح انخارجَتمختهف انمص 

 انجامؼت 

 ٌجمؼَاث انمجتمغ انمذن 

 انقطاع انخاص 
 

 يظهحخ اػًبل انًجهس واالرشيف وانتىثيك

 انًهبو:
  أعمال المجلس 
 ًبتنسٌك مع مختلف األلسام والمصالح؛ تنظٌم وتهٌٌا اجتماعات مكتب المجلس الجماع 
 ؛تنظٌم وتهٌٌا أشغال الدورات العادٌة واالستثنابٌة 
 ؛ن الدابمة والموضوعاتٌةتتبع أشغال اللج 
 ؛إعداد تمارٌر ومحاضر اجتماعات اللجن الدابمة والموضوعاتٌة والدورات 
 ً؛مسن سجالت دورات المجلس الجماع 
 ؛نشر الممررات والمحاضر المتخذة من طرف المجلس 
 ً؛تنسٌك جمٌع األجوبة على األسبلة الكتابٌة الموجهة لربٌس المجلس الجماع 
 ؛مماطعاتتحضٌر ندوة رإساء ال 
 ؛تمدٌم الدعم الالزم الشتغال الفرق 
 ؛تجمٌع االلتراحات والتنسٌك مع مجالس المماطعات 

 ؛مسن نسخ من ممررات مجالس المماطعات 
 استمبال األسبلة الكتابٌة والتراحات مجالس المماطعات تدبٌر مسطرة األجوبة علٌها. 
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 مركز التوثيك واألرشيف 
 ت مرالبة أرشٌف المغرب ذات االختصاص، بهدف الحفاظ على ذاكرة المدٌنة؛تدبٌر األرشٌف النهابً لصالح وتح 
 .تدبٌر األرشٌف الوسٌط لمختلف المصالح واأللسام الجماعٌة وكذا المماطعات 
 تنظٌم معرض دابم بالمركز للتعرٌف بتراث المدٌنة؛ 
 تنظٌم ندوات دورٌة حول المواضٌع المرتبط باألرشٌف والتوثٌك؛ 
 طفال والمجتمع المدنً للتعرٌف باألرشٌف؛تنظٌم ورشات لأل 
 توفٌر التكوٌن المستمر لموظفً المركز والجماعة فً مجال التوثٌك واألرشٌف؛ 
 تدبٌر رصٌد وثابمً على شكل مكتبة متخصصة ٌستفٌد منها الموظفون والمنتخبون والباحثون. 

 

 انًىارد انجشريخيظهحخ 

 انًهبو:

 تدبير شؤون الموظفين واألعوان
 ع المسار المهنً للموظفٌن الجماعٌٌن؛تتب 
  تدبٌر جمٌع ملفات اإللحاق وتجدٌد اإللحاق وإدماج الموظفٌن والموضوعٌن رهن اإلشارة؛ 
 ؛تدبٌر ملفات اإلحالة على االستٌداع أو تجدٌد االستٌداع 
 معالجة ملفات حوادث الشغل للموارد البشرٌة؛ 
 ؛ة بهاتهٌٌا جداول الترلٌة وإنجاز المرارات المرتبط 
 ؛لذٌن سٌحالون على التماعدالتنسٌك مع مصالح الصندوق المغربً للتماعد بشؤن ملفات الموظفٌن الجماعٌٌن ا 
 ؛تدبٌر الرخص اإلدارٌة السنوٌة والرخص االستثنابٌة 
 تحٌٌن لاعدة المعطٌات المتعلمة بالموارد البشرٌة. 

 التكوين والمبارياا

 الموظفٌن؛مج التكوٌن المستمر لفابدة إعداد مخطط مدٌري للتكوٌن، وتتبع برا 
 .تفعٌل المنشور الخاص بامتحانات الكفاءة المهنٌة 

 األجور والمعاشاا 

 ؛السهر على إعداد الرواتب الشهرٌة للموظفٌن واألعوان 
  االجتماعً؛تتبع االلتطاعات المالٌة لفابدة الصندوق المغربً للتماعد ومنظمات االحتٌاط 
  ؛اإلضافٌةالتعوٌضات عن األشغال 
 ؛التعوٌضات عن األشغال الشالة والملوثة  
 ؛التعوٌض عن الوالدة 
 معالجة ملفات معاشات الموظفٌن الذٌن سٌحالون على التماعد. 

 

 كتت انضجط انًركسيي

 انًهبو
 السهر على استمبال وتسجٌل المراسالت والملفات الواردة على الجماعة؛ 
 والمصالح ومدٌري المرافك الجماعٌة المعنٌة بالموضوع،  األلسامة معالجة وتوزٌع المرسالت والملفات على كاف

 وذلن بعد اطالع المدٌر العام على كافتها؛
 تسجٌل الصادرات عن الجماعة وإٌصالها إلى المإسسات المعنٌة بالوثابك والمرسالت؛ 
 تنظٌم وحفظ المرسالت والملفات بتنسٌك تام مع مركز التوثٌك واألرشٌف؛ 
 الت والملفات والوثابك الواردة والصادرة عن الجماعة؛مسن سجل المرس 
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 كتت االستمجبل وانشكبيبدي

 انًهبو
 

  ،وأ نهشكاٍاثانجماػَت تسمي انبوابت و، انمجهس انجماػٌمحذثت نذى انمنصت االنكترونَت انإنكترونَا ػبر تلمً الشكاٌة 

قابم إشؼار آنٌ بانتوصم مت مكتوبت، ورنك ، اوػن طرٍق رسان«Allo m’ouatine» االتصالػبر مركز أو هاتفَا، 

 ؛بانشكاٍت
 ؛هوتوجٌه هإرشادو تلمً مالحظات والتراحات المرتفك 
 ها حسب الموضوع وااللسام والمماطعات او المصالح الخارجٌة المعنٌة؛وتصنٌف هاتسجٌل 
 ؛المعنٌة الجهةإلى  الشكاٌة توجٌه 
  إلٌه أعاله؛ مسن السجل المشار 
 وااللتراحات؛مالحظات دراسة الشكاٌات وال 
  علٌها؛معالجة الشكاٌة، والرد تتبع 
  ورفعه إلى ربٌس اإلدارة ات التابعة لهالوحدمركز الشكاٌات وإعداد تمرٌر سنوي بشؤن حصٌلة أنشطة. 

 االرتباط اإلدارً انتسهسهٌ:
  الى المدٌر العام للمصالح مباشرة. إساء هذه المصالح والمكاتبرٌتبع 

 

 ت:انؼالقاث انوظَفَ
  العاللات الداخلٌة: التواصل والتعامل والتعاون مع مختلف الهٌاكل اإلدارٌة الداخلٌة للجماعة )الربٌس ونوابه، رإساء

 اللجان ونوابهم، مدٌر الدٌوان، المدٌر العام للمصالح، ورإساء األلسام والمصالح، ومدراء ومنسمً المشارٌع(.
 اون مع مختلف الشركاء المإسساتٌٌن.العاللات الخارجٌة: التواصل والتعامل والتع 
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 بػيخاأللسبو وانًظبنح انجً
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وانهىجستيك وانظفمبد انًيساَيخ لسى  

 

 

 

 يظهحخ انًيساَيخ وانًحبسجخ

 انًهبو:
 تتبع تنفٌذها بشمٌها الخاصٌن بالتسٌٌر والتجهٌز؛إعداد المٌزانٌة و 
  ؛بات النفمات من المبالغ المرصودةحساضبط وتتبع 
 ؛خصوصٌة الحسابات المرصودة ألمور 
 ؛المٌزانٌات الملحمة 
 :المٌام بالعملٌات المحاسبٌة، وخصوصا 

  التحوٌالت 
  عملٌات االلتزام 
 عملٌات األداء 
 معالجة أجور الموظفٌن واألعوان 
  مصارٌف التنمل داخل وخارج المملكة 
  الحساباتٌةإعداد الوضعٌات 

 

 يظهحخ انظفمبد

 انًهبو:
 ؛بتنسٌك مع مختلف األلسام والمصالح انجاز البرنامج التولعً لطلبات العروض 
 ؛دراسة وضبط كنانٌش التحمالت بتنسٌك مع مختلف األلسام والمصالح والخلٌة المكلفة بدراسة ملفات الصفمات 
 ؛إبرام الصفمات عبر اإلعالن عن طلبات العروض 
 ؛تدبٌر بوابة الصفمات العمومٌة لجماعة مراكش 
 ؛عات بغٌة المصادلة علٌها من طرف السٌد ربٌس جماعة مراكشدراسة الصفمات الواردة من مجالس المماط 
 )... ،تدبٌر وتتبع إنفاق الجماعة عبر اآللٌات األخرى )سندات الطلب، االتفالٌات، العمود. 

 

 يظهحخ انهىجستيك

 انًهبو:
 انًرأة انجًبػي

 ؛لولود والزٌوتوحظٌرة السٌارات والشاحنات الجماعٌة، واإلشراف على عملٌة تزوٌدها با تسٌٌر مرآب 
 ؛إصالح السٌارات والشاحنات التابعة للجماعة 
 ؛تدابٌر التـؤمٌن على السـٌارات والـشـاحنات والـدراجـات الـنارٌـة الـتابعة للجماعة اتخاذ 
 ؛أداء الضرٌـبة السـنوٌة على السـٌارات الـتابعة للجماعة 
 ٌ؛ةتسٌٌر مخزن لطع الغٌار والزٌوت للسٌارات والشاحنات الجماع 
 ًالتنسٌك مع المماطعات بخصوص اآللٌات الموضوعة رهن إشارتها من طرف المجلس الجماع. 

 

 انتخسيٍ وانتجهيس انًكتجي
 ً؛التناء وصٌانة األجهزة المكتبٌة والعتاد المعلومات  
 ؛تزوٌد مصالح الجماعة بالمطبوعات واألدوات المكتبٌة 
 ؛تسٌٌر مخزن األدوات والمطبوعات 
 ؛ت النسخ بالجماعة واألثاث المكتبًإصالح وصٌانة آال 
 إعداد لاعدة البٌانات لجرد مختلف التجهٌزات اإلدارٌة والمكتبٌة. 
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 االلتظبديخ وانشؤوٌ انًبنيخ انًىارد تذثير لسى
 

 

 يظهحخ انىػبء انججبئي 

 انًهبو:
 ؛إحصاء وتحٌٌن المادة الضرٌبٌة  
 ؛بنن للمعلومات الضرٌبٌة تدبٌر 
 ؛تحدٌد واحتساب وتصفٌة األسس الضرٌبٌة للمداخٌل الجبابٌة 
 ؛زمٌن فٌما ٌخص األوامر بالمداخٌلصحة المعلومات المتعلمة باإللرارات الممدمة من طرف المل التؤكد من 
  10-12من لانون  9.المساهمة وتتبع أشغال لجان إحصاء الرسوم المحولة طبما لممتضٌات المادة. 
 ؛خاصة بالملزمٌن بالضرابب والرسومجمع المعطٌات ال 
 دارٌة للدفاع على مصالح الجماعة فً مجال المنازعات الضرٌبٌة.اتخاذ كافة التدابٌر المانونٌة واإل 

 انججبئيخ انتحظيم وانًرالجخيظهحخ 

 انًهبو:
 ؛السهر على تتبع عملٌة استخالص وتحسٌن المداخٌل 
 ً؛السهر على تركٌز وتوطٌد المعلومات المحاسبٌة بشكل ٌوم 
  ؛حسن تدبٌر المٌم وكنانٌش التحصٌلالسهر على مرالبة 
  ؛على انجاز جمٌع الوثابك الخاصة بالتحصٌلالسهر 
  ؛10-12من لانون  012المٌام بعملٌات المرالبة طبما لممتضٌات المادة 
 التنسٌك مع مصالح وزارة المالٌة المختصة فً تدبٌر الرسوم المحولة. 

 يظهحخ تذثير انًهك انجًبػي وانًرافك االلتظبديخ

 انًهبو:

 تذثير انًهك انجًبػي
 ؛االستغالل المإلت للملن العمومً الجماعً البث فً طلبات 
 :اإلشراف على عملٌات 
 كراء المحالت التجارٌة الجماعٌة 
 كراء أسواق للبٌع بمناسبة عٌد األضحى 
 كراء أسواق للبٌع بمناسبة عاشوراء 
     محالت األكشان 
  ً؛ت اإلشهارٌة، ...(اللوحاالعام )إعداد الملفات ومتابعة العملٌات المتعلمة بتدبٌر الملن الجماع 
 .محاربة االستغالل العشوابً للملن العمومً، والبث فً الشكاٌات الواردة فً هذا المجال 

 انًرافك االلتظبديخ انكجري
 ؛تدبٌر أسواق الجملة والمجازر الجماعٌة واألسواق الكبرى 
 ً؛تدبٌر المحجز الجماع 
 ؛التنسٌك مع المماطعات فً مجال تدبٌر أسواق المرب 
 ؛فً مجال تشجٌع االستثمار وإنعاش الشغلومتدخلٌن آخرٌن ٌك مع المماطعات التنس 
  التنسٌك مع المماطعات فً مجال مرالبة المحالت التجارٌة والصناعٌة والمهنٌة المفتوحة للعموم عبر إحداث لرارات

 لهذه المرافك. تنظٌمٌة
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انشؤوٌ انمبَىَيخ وانًُبزػبد لسى  

 وانريبضيخ وانثمبفيخ االجتًبػيخ انشؤوٌ لسى

 

 

 يظهحخ انشؤوٌ انمبَىَيخ وتتجغ ػمىد انتذثير

 انًهبو:
 ٌللمرافك الجماعٌة الكبرى؛ر المفوض التدب 

 الجماعٌة؛ تدبٌر شركات التنمٌة المحلٌة 

  ؛تر التحمالتاإعداد دف 

 .تمٌٌم مرحلً لعمل الشركات وتمدٌم تمارٌر فً الموضوع 

 يظهحخ انًُبزػبد انمضبئيخ 

 انًهبو:
 ؛تدبٌر ومتابعة ملفات المضاٌا التً تكون فٌها الجماعة طرفا أمام المضاء 
 وضمان  الدفوعات والوثابك الالزمة للدفاع عن مصالح الجماعة،عبر تهٌا كل مع محامً الجماعة  والتواصل الوثٌك التنسٌك

 ، بتنسٌك تام مع كافة رإساء األلسام والمصالح؛تمثٌلٌة أحسن أمام الجهات المضابٌة
 

 

 
 يظهحخ انشؤوٌ االجتًبػيخ وانثمبفيخ

 انًهبو:

 ًم االجتًبػيلطبع انؼ
  ؛ على إعداد الشراكات والدعم للجمعٌات االجتماعٌةاإلشراف 
  ؛واالنخراط فً البرامج الوطنٌة لمحو األمٌةوالثمافٌة إعداد برامج تنشٌط المرافك االجتماعٌة 
 ؛عنٌةالجهات الم التً تموم بها مختلفتحسٌسٌة الطبٌة ومع دعم الحمالت ال تمدٌم إعانات للمعوزٌن 
 بتنسٌك مع مختلف المتدخلٌن؛ لوطنٌة للتنمٌة البشرٌةتتبع ملفات مشارٌع المبادرة ا  
 الممدمة من طرف الجمعٌات.تماسن األسرةاالهتمام بالمسنٌن و األنشطة المساهمة فً دعم ، 

 انتُشيط انثمبفيلطبع 
 ؛تنظٌم األنشطة المواكبة لالحتفال باألعٌاد والمناسبات الدٌنٌة والوطنٌة 
 ؛إلامة الندوات الفكرٌة والثمافٌةو إعداد وتنظٌم المسابمات الثمافٌة 
 بشراكة مع الفاعلٌن؛ المهرجانات وبالً التظاهرات الثمافٌة التً تنظمها الجماعةو وتنظٌم الحفالت والمعارض الفنٌة دعم 
 بتنسٌك مع مجالس المماطعات؛ تنظٌم المخٌمات الصٌفٌةدعم و 
  المتعلمة بها.بٌانات الإعداد لاعدة والفنٌة مع االجتماعٌة والثمافٌة  كرافومرالبة المإعداد دفاتر التحمالت المتعلمة بكٌفٌات تدبٌر 

 انذػى وانشراكبد يغ انًجتًغ انًذَيلطبع 
 إعداد لاعدة بٌاناتمع تر التحمالت المتعلك بشروط وكٌفٌات منح الدعم المادي واللوجستً للجمعٌات اإعداد دف 

 ؛الخاصة بالجمعٌات الناشطة بتراب الجماعة مرلمنة
 ؛دراسة الطلبات والملفات الخاصة بالدعم الممنوح للجمعٌات 
 ؛اإلشراف على إعداد الشراكات والدعم للجمعٌات 
 تتبع وتمٌٌم أنشطة الجمعٌات المستفٌدة من دعم مٌزانٌة الجماعة. 
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 جيئخ وحفظ انظحخان لسى

 يظهحخ انشؤوٌ انريبضيخ

 انًهبو:
 ؛لجماعٌة وتنظٌم األنشطة الرٌاضٌةالرٌاضٌة والمسابح ا اإلشراف على تدبٌر المالعب 
 ؛دعم للجمعٌات الثمافٌة والرٌاضٌةاإلشراف على إعداد الشراكات وال 
 ؛اد برامج تنشٌط المرافك الرٌاضٌةإعد 
 ؛إعداد دفاتر التحمالت المتعلمة بكٌفٌات تدبٌر المرافك الرٌاضٌة 
 الرٌاضٌة مرالبة تدبٌر وصٌانة المرافك. 

 

 
 

 

 يظهحخ انطت انشرػي وانىلبيخ يٍ األيراع 

 انًهبو:

 انطت انشرػي
 ؛الشبان الوحٌد المتعلك بتدابٌر وإجراءات نمل ودفن الموتى 
 ؛شواهد الوفاةو معاٌنة الوفٌات وتسلٌم رخص الدفن 
 ؛التكفل بعملٌة دفن المتخلى عنهم 
 متدخلٌن اآلخرٌن )األجهزة المضابٌة واألمنٌة(.إعداد برنامج لتدبٌر الممابر بتنسٌك تام مع مجالس المماطعات وال 

 انىلبيخ يٍ األيراع
 المساهمة فً المٌام بحمالت تحسٌسٌة لفابدة ساكنة المدٌنة فً مجال: 
 محاربة األمراض المنمولة 
  محاربة داء السعر 
 المساهمة فً عملٌات التلمٌح 

 

 يظهحخ حفظ انظحخ وانًرالجخ انجيطريخ

 انًهبو:

 حفظ انظحخ
 ؛لبة المستمرة لمختلف المإسسات والمحالت للحفاظ على السالمة الغذابٌة للمنتوجات الممدمةالمرا 
 ؛إعداد البطالات الصحٌة للعاملٌن بالمإسسات والمحالت الممدمة للمنتوجات الغذابٌة 
 ؛المرالبة الصحٌة للوحدات الصناعٌة والمهنٌة 
 ؛المإسسات االجتماعٌةمرالبة توفر الشروط الصحٌة داخل المإسسات التربوٌة و 
 ؛إعداد الشواهد الصحٌة لفابدة هذه المإسسات والمحالت  
 واألعوان. االستشارة الطبٌة لفابدة الموظفٌن 

 

 انًرالجخ انجيطريخ
 ؛التنسٌك مع المصالح المختصة لمعالجة ظاهرة الكالب الضالة 
 ؛محاربة الحشرات والموارض الناللة لألمراض 
  ؛للمحافظة على المساحات الخضراءإحداث شرطة إدارٌة بٌبٌة 
 ؛إعداد لرارات جماعٌة للمحافظة على الجمالٌة والمنظر العام للمدٌنة 
 لرفع من الوعً البٌبً لدى الساكنةالداعمة لنشطة األاألعمال وبمختلف  المٌام. 
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 لسى انتؼًير وانًًتهكبد

 يظهحخ انُظبفخ وانًسبحبد انخضراء

 انًهبو:

 لطبع انُظبفخ
  ؛عمل الشركات المفوض إلٌهاوتمٌٌم مرالبة مع  لطاع النظافةإعداد دفتر التحمالت الخاص بتدبٌر 
 ؛تمٌٌم عمل الشركات المفوض إلٌها فً لطاع النظافة 
 ؛عمل مركز معالجة وتثمٌن النفاٌات المنزلٌةوكذلن  مرالبة األسطول المستخدم فً نمل النفاٌات المنزلٌة 
 ؛فاٌاتها بالمطرح العمومً للجماعةوضع ن إعداد وتتبع االتفالٌات المبرمة مع الجماعات المستفٌدة من 
 تتبع ومرالبة عملٌة استغالل المطرح العمومً من طرف الجماعات المستفٌدة. 

 انًسبحبد انخضراء
 ؛إعداد دفاتر التحمالت المتعلمة بإحداث وتهٌبة وصٌانة المناطك الخضراء بتراب الجماعة 
 ؛تؤهٌل الحدابك التارٌخٌةمع خضراء اإلشراف والتتبع لكل أشغال تهٌبة وصٌانة المناطك ال 
 ؛التنسٌك مع مصالح المماطعات لتهٌبة وصٌانة حدابك المرب 
 ؛التنسٌك مع مصلحة البٌبة فً إطار الشرطة اإلدارٌة للمحافظة على المساحات الخضراء 
 ؛ضبط ومرالبة استهالن الماء فً سمً المناطك الخضراء 
 تهالن الماء لسمً المناطك الخضراء فً إطار النجاعة الطالٌة.دراسة توفٌر طرق جدٌدة فً مجال التصاد اس 

 

 

 

 يظهحخ انتهيئخ انحضريخ ويحبرثخ انسكٍ غير انالئك

 انًهبو:

 انتهيئخ انحضريخلطبع 
  التعمٌر بتنسٌك مع اإلدارات المعنٌة )تصمٌم التهٌبة الحضرٌة والمطاعٌة، المخطط  وتحٌٌن وثابكالمساهمة فً إعداد

 ...( تصامٌم لطاعٌة هٌبة الحضرٌة،المدٌري للت

 يحبرثخ انسكٍ غير انالئكلطبع 
 التراح الحلول مع  المتعلمة ببرنامج محاربة الدور اآلٌلة للسموط بالمدٌنة بالتنسٌك مع الهٌبات المعنٌة تتبع االتفالٌة

 ؛ومعالجة وضعٌه البناٌات اآلٌلة للسموط
 بتؤهٌل النسٌج العمرانً  الخاصةالمٌام بالدراسات مع  غٌر الالبك إعداد دفاتر التحمالت المتعلمة بمحاربة السكن

 .ومحاربة السكن غٌر الالبك

 يظهحخ رخض انتؼًير

 انًهبو:
 والعمل على تجوٌد خدماته؛ دراسة ملفات طلبات الحصول على رخص البناء فً إطار نظام الشبان الوحٌد 
 ؛بط العام للبناءمنح رخص البناء ورخص السكن وشواهد المطابمة وفك الضا 
  بتنسٌك مع السلطات المحلٌة؛ عملٌات مرالبة البناء بتراب الجماعةمتابعة 
 مع تمٌٌم نتابج أشغالها؛ المشاركة فً أشغال لجن االستثناء من أجل الترخٌص بإنجاز المشارٌع االستثمارٌة 
 دة فً مجال البناءالبث فً الشكاٌات الوارو التنسٌك مع مختلف المصالح األخرى فً مجال التعمٌر. 
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 لسى انتجهيساد وانشجكبد

 يظهحخ انًًتهكبد وانؼًهيبد انؼمبريخ

 انًهبو:
 ؛مسن سجل الملن الخاص الجماعً وتحٌٌنهمع  ضبط الممتلكات العمارٌة وتسوٌة وضعٌتها المانونٌة 
 ؛إعداد ومتابعة الملفات المتعلمة بمباشرة مسطرة نزع الملكٌة وتخطٌط حدود الطرق العامة 
 ؛لتجزبات العمارٌة بؤمالن الجماعةت العمومٌة المتواجدة باإلحاق الطرق والتجهٌزا 
 )إعداد الملفات ومتابعة العملٌات المتعلمة بالملن الجماعً الخاص )البٌع، االلتناء، المبادلة، الكراء. 

 

 

 

 يظهحخ انجُبيبد

 :انًهبو
 ؛التتبع التمنً ألشغال إنجاز التجهٌزات الحضرٌة والمنشآت الفنٌة 
 الخاصة بالبناٌات الجماعٌة؛ إنجاز المشارٌعاشغال مرالبة تتبع و 
 ؛إعداد وتنفٌذ برامج صٌانة البناٌات اإلدارٌة الجماعٌة 
 ؛اإلشراف على تتبع إنجاز األشغال الجماعٌة 
 للمشارٌع األولٌة التنسٌك مع لسم التخطٌط والدراسات من أجل المٌام بالدراسات التمنٌة. 

 

 يظهحخ انطرق وانسير وانجىالٌ

 انتُمالد انحضريخ وانطرق بع لط
  ؛الطرق داخل تراب الجماعةاشغال صٌانة الدراسة التمنٌة وتتبع 
 الفنٌة. توالمنشآأشغال إحداث وتهٌبة الطرق  تتبع 

 

 انسير وانجىالٌلطبع 
 والجوالن؛المرارات المنظمة للسٌر  اعداد وتنفٌذ 
  ؛أجل توزٌعها لتنظٌم مرورها وتولفهاإصدار الترخٌصات لشاحنات نمل البضابع بالمرور والولوف من 
 .ًاعداد وتنفٌذ الصفمات الخاصة بالتشوٌر الطرل 

 

 يظهحخ انشجكبد انًختهفخ
  المصالح الخارجٌة المعنٌة بمطاع شبكات الماء والكهرباء والتطهٌر السابل، فٌما ٌخص رخص التنسٌك مع مصلحة

 بالمإسسات التالٌة: حفر الطرلات وتتبع االشغال المرتبطة بها. وٌتعلك االمر
 

 الوكالة المستملة الجماعٌة لتوزٌع الماء والكهرباء .0

 المكتب الوطنً للماء والكهرباء .9

 شركات االتصاالت ..

 تدبٌر وتتبع استهالن الماء والكهرباء بالبناٌات الجماعٌة 
 أداء الفاترات الخاصة باإلنارة العمومٌة 
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واألَظًخ انًؼهىيبتيخ نتخطيطوا انذراسبد لسى  
 

 

 وانذراسبد  انتخطيط وانجريجخيظهحخ 

 انًهبو:

 انتخطيط وانجريجخلطت 
  ؛المخططات والبرامج التً تموم بها الجماعةمختلف إعداد 
  ؛برمجة المشارٌعستراتٌجٌة فً االرإٌة الإعداد 
 فً إعداد وتنفٌذ وتمٌٌم برنامج عمل الجماعة الفعالة المساهمة. 

 انذراسبدلطت 
 ج ومشارٌع الجماعة؛اإلشراف والتتبع الخاص بإنجاز كل الدراسات التمنٌة المرتبطة ببرام 
  فً مختلف مراحل تتبع وإنجاز المشارٌع بالً األلسام والمصالحمع التام التنسٌك. 

 

 يظهحخ األَظى وانشجكبد انًؼهىيبتيخ

 انًهبو:
 ؛التخطٌط وإدارة ومواكبة تعمٌم رلمنة مختلف مصالح الجماعة والخدمات الجماعٌة 
 ٌ؛توفٌر تطبٌمات وحلول معلوماتٌة لمصالح الجماعةمع  ة بالجماعةإدارة الشبكة المعلوماتٌة واألنظمة المعلومات 
 ؛صٌانة األجهزة والشبكة المعلوماتٌة 
 ؛اإلشراف التمنً على تشغٌل برمجٌات التدبٌر المعتمدة من طرف الجماعة 
  " ًإعداد نظام معلوماتً جغرافSIG مجال المدٌنة" ٌتضمن كافة المعلومات والمعطٌات المتعلمة بالمكونات الترابٌة ل. 

 :لهذه األلسام والمحالح االرتباط اإلداري التسلسلي
 ؛الى المدٌر العام للمصالح مباشرة والمصالح سالفة الذكر مالساأل إساءٌتبع ر 
 المعنً وٌتبع رإساء المصالح إلى ربٌس )ة( المسم 

 العاللاا الوظيفية:
  الهٌاكل اإلدارٌة الداخلٌة للجماعة )الربٌس ونوابه، رإساء العاللات الداخلٌة: التواصل والتعامل والتعاون مع مختلف

 ؛لمصالح، ومدراء ومنسمً المشارٌع(اللجان ونوابهم، مدٌر الدٌوان، المدٌر العام للمصالح، ورإساء األلسام وا
 .العاللات الخارجٌة: التواصل والتعامل والتعاون مع مختلف الشركاء المإسساتٌٌن 

 

 

 

 

 ملاوظة
إضافة إلى هذه المنظومة المرتبطة بالهٌكل اإلداري للجماعة، سٌتم بالموازاة مع ذلن وبمرارات من 

 رباسة المجلس تعٌٌن رإساء مكاتب وخالٌا إدارٌة للمٌام بمهام محددة ومنسمً ومدٌري مشارٌع معٌنة.
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  رئيس المجلس الجماعي لمراكش لمائدالسيد دمحم العربي ب

اللجنة المكلفة بالشؤون المانونية وتنظيم االدارة والتعاون الالمركزي نص تمرير اجتماع  بعد اطالعكم عل 

المتيمن لمشروع هيكل تنظيمي جماعي تبعا للمستجداا االخيرة تي المويوع وخاحة ارسالية السيد وزير الداخلية 

 تي ثمانية و عدد المحالح تي خمسة وعشرون محلاة.التي اددا عدد االلسام 

 باب المنالشة مفتوح.

ممرر النمطة بتنظيم وتاديد اختحاحاا ادارة جماعة مراكش ان لم يكن هنان اي متدخل، ننتمل للتحويا عل  

فة بالشؤون محلاة عل  الشكل المرتك بتمرير اللجنة المكل( 91)السام وخمسة وعشرون ( 1)تي شكلها المعدل بثمانية 

 .المانونية وتنظيم االدارة والتعاون الالمركزي
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 :  (01/01/9102الجلسة الثانية بتاريخ ) 9102من جدول اعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر  الخامسة عشرةالنمطة 

كت على جىنيم اللاض ي باإلاغاد 2017ماي  17بخاسيخ  168/05/2017الغاء ملشس مجلس حماعت مشاهط عذد 

 ( مغلحت.40( اكسام  واسبعين )10وجدذًذ اخخغاعاث اداسة حماعت مشاهط في صيلها اإلاعذٌ بعضشة )

 
 

  رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد دمحم العربي بلمائد

بتنظيم وتاديد اختحاحاا ادارة جماعة  الرابعة عشرة المتعلمة ممرر النمطةبعد بالتحويا بالمحادلة عل  
محلاة عل  الشكل المرتك بتمرير اللجنة المكلفة ( 91)السام وخمسة وعشرون ( 1)ش تي شكلها المعدل بثمانية مراك

ممرر ، تتبعا للمساطر المعمول بها تيجب التحويا عل  ال اء بالشؤون المانونية وتنظيم االدارة والتعاون الالمركزي
المايي بالمحادلة عل  تنظيم وتاديد اختحاحاا  9102ماي  02بتاريخ  001/11/9102مجلس جماعة مراكش عدد 

 محلاة. (11)السام  واربعين  (01)ادارة جماعة مراكش تي شكلها المعدل بعشرة 
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 رئاســــة اجلناعــــة

ديوان الرئاسة مكون 
 من:

 مدٌر للدٌوان  -
أربعة  -

 مستشارٌن 
 مكلف بمهمة -

 الخكلُف بضؤون الزئاست 

  ت، املالُت، الخلىُت(جلدًم لا  سدضارة للزئاست في املجاالث ) اللاهىهُت، إلاداٍر

 

محلاة التواحل  .0

 واإلعالم

 

  بىرجاحاث و جدضير املىخىج إلاعالمي الخاظ بكل جظاهزاث املجلس )ملغلاث، دعىاث، ميضىراث، الفخاث ودروع و ٍر

 حغطُت وفُدًىهاث وعىر(

 جلىم بها أكسام ومغالح الجماعت أو الخىاعل خىلها الخغطُت إلاعالمُت لألوضطت وألاوراش التي 

 جدضير ملفاث إعالمُت عً مخخلف كضاًا الساكىت 

 ل بزامج وآلُاث الخىاعل الداخلي والخارجي  جنًز

 إلاصزاف على جدُين ومخابعت مدخىي املىكع إلالكترووي للجماعت وجفعُل مخخلف الىسائط الخىاعلُت املخاخت 

 ث إلاعالمُت والخىاعلُت الخاعت بمجلس الجماعتالسهز على إعدار املطبىعا  

محلاة التعاون  .9

الالمركزي 

 والشراكة

 

 اجفاكُاث الضزاكت والخعاون  جدبع. 

 جدبع علىد الخىأمت. 

 جدعُم ومىاكبت الدبلىماسُت املحلُت. 

  ع بخعاون مع ل املضاَر كتالهُئاث البدث عً مغادر لخمٍى  .الضٍز

  ابدث فزظ ً بلخكٍى ت لفائدة والخدٍر  .املىخخبين وألاطز الخلىُت وإلاداٍر

  ش الخلارب والخىاعل كت معحعٍش  ؛سكان املدن الضٍز

 الخدضير لللاءاث إلاكلُمُت والعزبُت والدولُت املىعلدة في إطار املىظماث. 

  فاق حدًدة للخفاعل مع الجمعُاث واملىظماث الدولُتآالبدث على. 

  عبر:مُت غير الحكى في املىظماث  املدًىتجفعُل اهخزاط 

 .تفعيل الدبلوماسية املوازية -

 .االخنراط يف برامج ومشاريع التنمية احمللية -

 .املساهمة يف تقوية تنافسية املدينة وجاذبيتها -

 .دراسة ومتابعة أنشطة املنظمات -

  في بزامج الضبكاث مزاكطدًىت ملدماج الفعلي إلا . 

  كتحلب خبراث املدن ت كدراث إلاهجاس الضٍز  .لخلٍى

 ع الىاججت عً اجفاكُاث الضزاكتمع الح الجماعت جيسُم مغ  .الفاعلين العمىمُين والخىاظ في إطار جىفُذ املضاَر

 لاهفخاح على آفاق حدًدة للخعاون وجىسُع دائزة الضزكاء. 

محلاة  .3

االتتااص 

الداخلي ومرالبة 

 التدبير

 

 ز خاعت بخلُُم أداء الجماعت وفلا ملبادئ الحكامت الجُدة وا  لىجاعت.إعداد جلاٍر

 . ت اللدراث في مجال الخدبير  إهجاس عملُاث افخداظ امللفاث ووضع بزهامج عمل يهدف إلى جلٍى

  إعداد أحىبت بخغىظ مالخظاث املجلس الجهىي للحساباث بالخيسُم مع أكسام ومغالح الجماعت ومخابعت جىفُذ

 الخىعُاث الغادرة عً هُئاث الزكابت.

 ز السىىي لعملُاث الخ  لُُم ولافخداظ التي جم اللُام بها.إعداد الخلٍز
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 املديرية العامة للنصاحل
 

  11-111مساعدة السُد رئِس الجماعت في ممارست عالخُاجه طبلا مللخضُاث اللاهىن الخىظُمي . 

 ،إلاصزاف على إلادارة الجماعُت 

 ،إخكام جيسُم العمل بين ألاكسام واملغالح الخابعت للجماعت 

  املغالح الخابعين للملاطعاث لضمان لاوسجام والخكاملُت بين مكىهاث الجماعت. الخيسُم الخام مع مدًزي 

 :ت العامت ٌعهد إليها بخدبير وجدبع املحاور الخالُت ت وجلىُت كفؤة باملدًٍز  اهخداب أطز إداٍر

 إداري ولانونً •
 تمنً •
 مالً ومحاسباتً •

 أفمً ٌهم تتبع وتمٌٌم برنامج عمل الجماعة. •
 

 اس ةقشه امليزانية واحمل .0

محلاة إعداد  .0

الميزانية ومرالبة 

 النفماا

  وحعذًلها: اإلايزاهيتاعذاد 

  التجهٌزومٌزانٌة التسٌٌر  •
 حسابات النفمات من المبالغ المرصودة  •
  حسابات المرصودة ألمور خصوصٌةال •

 المٌزانٌات الملحمة •

 محلاة المااسبة .9

 :الليام بالعملياث املحاسبيت، وخغىعا 

  .التحوٌالت •
  .االلتزامعملٌات  •
  .عملٌات األداء •
  .مصارٌف التنمل داخل وخارج المملكة •
 .إعداد الوضعٌات المحاسباتٌة •

 

 محلاة الحفماا .3

  اهجاص البرهامج الخىكعي لقلباث العشوؼ. 

 والخليت اإلايلفت بذساست ملفاث الغفلاث. واإلاغالح ألاكساموؽبك هىاهيط الخدمالث بخيسيم مع مخخلف  دساست 

 عً فلباث العشوؼ ؤلاعالنعبر  الغفلاث ابشام . 

  مشاهط.جذبير بىابت الغفلاث العمىميت لجماعت 

  مشاهط.السيذ سئيس مجلس حماعت مً فشف  يهاغادكت علبغيت اإلادساست الغفلاث الىاسدة مً مجالس اإلالافعاث  

 )... ،جذبير و جدبع اهفاق الجماعت عبر آلالياث ألاخشي )سىذاث القلب، الاجفاكياث، العلىد 

 قشه تدبري املوارد املالية واملنتلكات واملرافق االقتصادية .9
 

محلاة الوعاء  .0

الجبائي 

 والمنازعاا

 وجديين اإلاادة الؾشيبيت  اخغاء. 

 .خلم بىً للمعلىماث الؾشيبيت 

 .جدذًذ واخدساب وجغفيت ألاسس الؾشيبيت للمذاخيل الجبائيت 

 مت مً فشف اإلالضمين فيما ًخػ ألاوامش باإلاذاخيل. الخؤهذ مً صحت اإلاعلىماث اإلاخعللت باإلكشاساث اإلالذ 

  06-47مً كاهىن  32اإلاساهمت وجدبع أصغاٌ لجان اخغاء الشسىم املحىلت فبلا إلالخؾياث اإلاادة. 

 .حمع اإلاعقياث الخاعت باإلالضمين بالؾشائب والشسىم 

  ٌاإلاىاصعاث الؾشيبيت.اجخار وافت الخذابير اللاهىهيت وؤلاداسيت للذفاع على مغالح الجماعت في مجا 
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 محلاة التاحيل .9

 

 .السهش على جدبع عمليت اسخخالظ وجدسين اإلاذاخيل 

 .السهش على جشهيز وجىفيذ اإلاعلىماث املحاسبيت بضيل ًىمي 

 .اكبت خسً جذبير الليم وهىاهيط الخدغيل  السهش على مش

 .السهش على اهجاص حميع الىزائم الخاعت بالخدغيل 
 

محلاة المرالبة  .3

 يةالجبائ

 

  اكبت فبلا إلالخؾياث اإلاادة  .06-47مً كاهىن  149الليام بعملياث اإلاش

 .الخيسيم مع مغالح وصاسة اإلااليت املخخغت في جذبير الشسىم املحىلت 
 

محلاة تدبير  .1

المراتك 

 االلتحادية

 

 .جذبير أسىاق الجملت واملجاصس الجماعيت وألاسىاق الىبري 

 .جذبير اإلاحجض الجماعي 

 لافعاث في مجاٌ جذبير أسىاق اللشب.الخيسيم مع اإلا 

 .الخيسيم مع اإلالافعاث في مجاٌ حصجيع الاسدثماس وإوعاش الضغل 

  اكبت املحالث الخجاسيت والغىاعيت واإلاهىيت اإلافخىخت للعمىم عبر اخذار كشاساث الخيسيم مع اإلالافعاث في مجاٌ مش

 جىنيميت.
 

محلاة تدبير  .1

 الملن الجماعي

 

 غالٌ اإلائكذ للملً العمىمي الجماعيالبث في فلباث الاسخ. 

 :ؤلاصشاف على عملياث 

 الجماعٌةكراء المحالت التجارٌة  •
 كراء أسواق للبٌع بمناسبة عٌد األضحى •
 كراء أسواق للبٌع بمناسبة عاشوراء •

 ألاهضان     مدالث 

 (  يتس ؤلاصهااللىخاث اعذاد اإلالفاث ومخابعت العملياث اإلاخعللت بخذبير اإلالً الجماعي العام)... ، 

 .ٌمداسبت الاسخغالٌ العضىائي للملً العمىمي، والبث في الضياًاث الىاسدة في هزا املجا 
 

 قشه تدبري املوارد ال شرية.3
 

محلاة تدبير  .0

شؤون الموظفين 

 واألعوان

  الجماعيين.للمىمفين  اإلاساس اإلانهيجدبع  

 اإلاىؽىعين سهً ؤلاصاسة. و  جذبير حميع ملفاث ؤلالحاق وججذًذ ؤلالحاق وإدماج اإلاىمفين 

  ججذًذ الاسديذاعأو ؤلاخالت على الاسديذاع جذبير ملفاث. 

  للمىاسد البضشيت.ملفاث خىادر الضغل معالجت 

  اإلاشجبقت بها.لشاساث الهجاص ت وإحذاٌو التركيتهييئ 

 لى الخلاعذ.بضؤن ملفاث اإلاىمفين الجماعيين الزًً سيدالىن ع الغىذوق اإلاغشبي للخلاعذ الخيسيم مع مغالح 

  والشخػ الاسخثىائيت.الشخػ ؤلاداسيت السىىيت جذبير 

  اإلاخعللت باإلاىاسد البضشيت. كاعذة اإلاعقياثجديين 

محلاة التكوين  .9

 والمبارياا

 وجدبع بشامج الخىىيً اإلاسخمش لفائذة اإلاىمفين مخقك مذًشي للخىىيً، عذادإ. 

  اإلايضىس الخاظ بامخداهاث الىفاءة اإلاهىيتجفعيل. 
 

حلاة األجور م .3

 والمعاشاا

  الضهشيت للمىمفين وألاعىان.الشواجب السهش على اعذاد 

 الغىذوق اإلاغشبي للخلاعذ ومىنماث الاخخياـ الاحخماعي جدبع الاكخقاعاث اإلااليت لفائذة . 

 الخعىيؾاث عً ألاصغاٌ ؤلاؽافيت.  

 لىزتالخعىيؾاث عً ألاصغاٌ الضاكت واإلا . 

 الخعىيؿ عً الىالدة. 

 لفاث معاصاث اإلاىمفين الزًً سيدالىن على الخلاعذ.معالجت م 
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 قشه الشؤون القانونية وأعنال اجمللص.1
 

محلاة شؤون  .0

المجلس واللجان 

 والفرق

 احخماعاث مىخب املجلس الجماعي جىنيم وتهييئ. 

 أصغاٌ الذوساث العادًت والاسخثىائيت جىنيم وتهييئ. 

  ٌاللجً الذائمت واإلاىؽىعاجيتجدبع أصغا. 

 د جلاسيش ومداؽش احخماعاث اللجً الذائمت واإلاىؽىعاجيت والذوساثاعذا. 

 .مسً سجالث دوساث املجلس الجماعي 

 وضش اإلالشساث واملحاؽش اإلاخخزة مً فشف املجلس. 

 .جيسيم حميع ألاحىبت على ألاسئلت الىخابيت اإلاىحهت لشئيس املجلس الجماعي 
 

 اإلالافعاث. جدؾير هذوة سإساء 

 الصخغاٌ الفشق. جلذًم الذعم الالصم 

  الخيسيم مع مجالس اإلالافعاثو  الاكتراخاثججميع. 

 مسً وسخ مً ملشساث مجالس اإلالافعاث. 

  يها.مسقشة ألاحىبت علجذبير  اكتراخاث مجالس اإلالافعاثو اسخلباٌ ألاسئلت الىخابيت 
 

محلاة المنازعاا  .9

 الميائية

 

  فا أمام اللؾاء.جذبير ومخابعت ملفاث اللؾاًا التي جىىن فيها الجماعت فش 

 .الخيسيم مع مدامي الجماعت للذفاع عً مغالحها 

  ًالخيسيم مع حميع ألاكسام لخيهئ الذفىعاث والىزائم الالصمت للذفاع عً مغالح الجماعت، وؽمان جمثيليت أخس

 أمام الجهاث اللؾائيت.
 

 

محلاة الشرطة  .3

 اإلدارية

 

  مع مغلحت الخىلالث الحؾشيت؛اعذاس اللشاساث اإلاىنمت للسير والجىالن، والخيسيم 

 اعذاس الترخيغاث لضاخىاث هلل البؾائع باإلاشوس والىكىف مً أحل جىصيعها لخىنيم مشوسها وجىكفها 
 

محلاة التوثيك  .1

 واألرشيف

 

 .ججميع الىغىظ اللاهىهيت اإلاخعللت بخذبير الضؤن املحلي 

 افاة ألاكسام واإلاغالح الجماع يت بيسخ مً اللىاهين واللشاساث خسب اإلاهام جدبع اعذاساث الجشيذة الشسميت، ومى

 اإلاىهىلت ليل كسم.

 .ؽبك اعذاس اللشاساث الجماعيت الذائمت واإلائكخت 

 .جىنيم وجذبير مشفم ألاسصيف الجماعت واإلالافعاث 
 

 

 

 

 قشه الدراسات والتخطيط واألنظه املعلوماتية.  1

 محلاة الدراساا .0

 

 

 واإلاضاسيع الجماعيت. الليام بالذساساث الخلىيت ليل البرامج 

 .الخيسيم مع كسم ألاصغاٌ في مخخلف مشاخل جدبع وإهجاص اإلاضاسيع 
 

 محلاة التخطيط .9

 

 .اعذاد املخققاث والبرامج التي جلىم بها الجماعت 

 .اعذاد سإيت استراجيجيت في لبرمجت اإلاضاسيع 

 .اإلاساهمت في اعذاد وجىفيز وجلييم بشهامج عمل الجماعت 

محلاة األنظم  .3

شبكاا والنظام وال

المعلوماتي 

 الج راتي

 

 .الخخقيك وإداسة ومىاهبت حعميم سكمىت مخخلف مغالح الجماعت والخذماث الجماعيت 

 .اداسة الضبىت اإلاعلىماجيت وألاهنمت اإلاعلىماجيت بالجماعت 

  .جىفير جقبيلاث وخلٌى معلىماجيت إلاغالح الجماعت 

 .عياهت ألاحهضة والضبىت اإلاعلىماجيت 

 لخلني على حضغيل بشمجياث الخذبير اإلاعخمذة مً فشف الجماعت.ؤلاصشاف ا 

 ( اعذاد هنام معلىماحي حغشافيSIG.ًخؾمً وافت اإلاعلىماث واإلاعقياث اإلاخعللت باإلاىىهاث الترابيت ملجاٌ اإلاذًىت ) 
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 قشه العنل االجتناعي والتنشيط الثقايف والرياضي.0

محلاة التنشيط  .0

 الثماتي والريايي

 

 ضقت اإلاىاهبت لالخخفاٌ باألعياد واإلاىاسباث الذًييت والىفىيت.جىنيم ألاو 

 .اعذاد وجىنيم اإلاسابلاث الثلافيت 

 .اكامت الىذواث الفىشيت والثلافيت 

 .جيهئ وجىنيم الحفالث واإلاعاسؼ الفىيت 

 .الخدؾير وؤلاصشاف على اإلاهشحاهاث وباقي الخناهشاث الثلافيت التي جىنمها الجماعت 

  الغيفيت.جىنيم املخيماث 

 ،ؤلاصشاف على جذبير اإلاالعب الشياؽيت واإلاسابذ الجماعيت وجىنيم ألاوضقت الشياؽيت 

 ،ؤلاصشاف على اعذاد الضشاواث والذعم للجمعياث الثلافيت والشياؽيت 

 ،افم الثلافيت والشياؽيت والاحخماعيت  اعذاد بشامج جيضيك اإلاش
 

محلاة الدعم  .9

والشراكاا مع 

 المجتمع المدني

 
 

 د دفتر الخدمالث اإلاخعلم بضشـو وهيفياث مىذ الذعم اإلاادي واللىحستي للجمعياث.اعذا 

 .اعذاد كاعذة بياهاث الخاعت بالجمعياث الىاصقت بتراب الجماعت 

 .دساست القلباث واإلالفاث الخاعت بالذعم اإلامىىح للجمعياث 

 .ؤلاصشاف على اعذاد الضشاواث والذعم للجمعياث الثلافيت والشياؽيت 

 وجلييم أوضقت الجمعياث اإلاسخفيذة مً دعم ميزاهيت الجماعت. جدبع 
 

محلاة العمل  .3

االجتماعي 

 والتنمية البشرية

 
 

  ،جدبع ملفاث مضاسيع اإلابادسة الىفىيت للخىميت البضشيت 

 .ًؤلاسهام في الخيضئت الاحخماعيت وجلذًم اعاهاث للمعىصي 

 خغت.الليام بدمالث فبيت وجدسيسيت بخيسيم مع الجهاث املخ 

 .ؤلاصشاف على اعذاد الضشاواث والذعم للجمعياث الاحخماعيت 

 .افم الاحخماعيت والاهخشاـ في البرامج الىفىيت ملحى ألاميت  اعذاد بشامج جيضيك اإلاش

 ،الاهخمام بضئون القفل واإلاشأة وألاشخاظ في وؽعيت اعاكت 

  افم والخذماث العمىميت،اكتراح الخذابير الىفيلت بخدسين ولىج ألاشخاظ في وؽعيت اعاكت للمش 

 ،جىنيم ألاوضقت اإلاساهمت في جماسً ألاسشة 

 .الليام باألعماٌ التي مً صؤنها الاهخمام باإلاسىين 
 

محلاة تدبير  .1

 -المراتك السوسيو

 ثماتية والريايية

 

 

 .افم الاحخماعيت والثلافيت والشياؽيت  اعذاد دفاجش الخدمالث اإلاخعللت بىيفياث جذبير اإلاش

 افم الثلافيت والشياؽيت والاحخماعيت. اعذاد كاعذ  ة بياهاث ليل اإلاش

 .افم الثلافيت والشياؽيت والاحخماعيت وجدبع عياهتها اإلاسخمشة اكبت جذبير اإلاش  مش
 

 

 

 قشه حفظ الصحة واحملافظة على ال يئة. 2

محلاة افظ  .0

 الحاة

 
 

 اكبت اإلاسخمشة ملخخلف اإلائسساث واملحالث للحفال على السالمت الغ  زائيت للمىخىحاث اإلالذمت.اإلاش

 اعذاد البقاكاث الصحيت للعاملين باإلائسساث واملحالث اإلالذمت للمىخىحاث الغزائيت 

 اكبت الصحيت للىخذاث الغىاعيت واإلاهىيت  .اإلاش

 اكبت جىفش الضشـو الصحيت داخل اإلائسساث التربىيت واإلائسساث الاحخماعيت  .مش

 واملحالث  اعذاد الضىاهذ الصحيت لفائذة هزه اإلائسساث 

 .الاسدضاسة القبيت لفائذة اإلاىمفين 

  ألامشاؼ اإلاىلىلت. الليام بدمالث جدسيسيت لفائذة ساهىت اإلاذًىت في مجاٌ مداسبتاإلاساهمت في 
 

 

 مداسبت داء السعش . 

  الخلليذاإلاساهمت في عملياث. 

 .الخيسيم مع اإلاغالح املخخغت إلاعالجت ماهشة الىالب الؾالت 
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محلاة المااتظة  .9

 عل  البيئة

 

 .مداسبت الحضشاث واللىاسؼ الىاكلت لألمشاؼ 

 .اخذار صشفت اداسيت بيئيت للمدافنت على اإلاساخاث الخؾشاء 

 .اعذاد كشاساث حماعيت للمدافنت على الجماليت واإلاىنش العام للمذًىت 

 .الليام باألعماٌ وأوضقت تهذف الى الشفع مً الىعي البيئي لذي الساهىت 
 

 

محلاة الطب  .3

 شرعيال

 

 .ججىيذ العمل بىنام الضبان الىخيذ اإلاخعلم بخذابير وإحشاءاث هلل ودفً اإلاىحى 

 الىفياث وحسليم سخػ الذفً معاًىت. 

 حسليم صىاهذ الىفاة. 

 الخىفل بعمليت دفً اإلاخخلى عنهم. 

 جيت الخاعت بالىفياث.اياإلاعلىم جذبير كاعذة البياهاث 
 

 

 

 لتننية احملليةقشه مراق ة التدبري املفوض وشركات ا.1

محلاة مرالبة  .0

التدبير المفوض 

تي لطاع النظاتة 

ومركز معالجة 

وتثمين النفاياا 

 المنزلية

 

 

 .اعذاد دفتر الخدمالث الخاظ بخذبير كقاع الىنافت 

 .اكبت عمل الضشواث اإلافىؼ اليها في كقاع الىنافت  مش

 .جلييم عمل الضشواث اإلافىؼ اليها في كقاع الىنافت 

 اكبت ألاسق  ٌى اإلاسخخذم في هلل الىفاًاث اإلانزليت.مش

 .اكبت عمل مشهض معالجت وجثمين الىفاًاث اإلانزليت  مش

 . اعذاد وجدبع الاجفاكياث اإلابرمت مع الجماعاث اإلاسخفيذة مً وؽع هفاًاتها باإلاقشح العمىمي للجماعت 

 .اكبت عمليت اسخغالٌ اإلاقشح العمىمي مً فشف الجماعاث اإلاسخفيذة  جدبع ومش
 

 

لاة مرالبة مح .9

التدبير المفوض 

تي لطاع النمل 

الايري 

 والسيااي

 

 .اعذاد دفتر الخدمالث الخاظ بخذبير كقاع الىلل الحؾشي والسياحي 

 .اكبت عمل الضشواث اإلافىؼ اليها في كقاع الىلل الحؾشي والسياحي  مش

 .الليام بالذساساث الالصمت لخجىيذ الخذماث بلقاع الىلل الحؾشي والسياحي 

  عمل الضشواث اإلافىؼ اليها في الىلل الحؾشي والسياحي.جلييم 
 

 

محلاة مرالبة  .3

تدبير لطاع االنارة 

العمومية والعاللة 

 مع الوكالة

 

 .الخيسيم مع مغلحت صشواث الخىميت املحليت في اخذار وجذبير كقاع ؤلاهاسة العمىميت بتراب الجماعت 

  وعياهتها. ة العمىميتصبىت ؤلاهاس اعذاد دفاجش الخدمالث اإلاخعللت بخىسيع 

 .اعذاد كاعذة بياهاث في مجاٌ ؤلاهاسة العمىميت بالجماعت 

 .اعذاد الذساساث اإلاخعللت باسخعماٌ القاكت البذًلت في مجاٌ ؤلاهاسة العمىميت 

 .اعذاد مخقك في مجاٌ الىجاعت القاكيت بالجماعت 

  تاإلهاسة العمىميالخاعت بدواث ألا خجهيزاث و جىفير الحاحياث و الؽبك . 
 

  اكبت استهالن ؤلاهاسة العمىميالخيسيم مع مغالح الىوالت اإلاسخللت لخىصيع اإلااء والىهشباء في مجاٌ ؽبك و ت مش

 .بالبىاًاث الجماعيت وصىاسع اإلاذًىت

 اكبت وجدبع ول ألاوساش وألاعماٌ اإلاخعللت بالخذبير اإلافىؼ الخاظ باإلهاسة العمىميت  .مش
 

 

.محلاة شركاا 1

 ةالتنمية المالي

 
 

 

 

 

 .اعذاد دفاجش الخدمالث الخاعت ببخذار صشواث الخىميت املحليت وجدبع مساساتها 

 .جدبع أصغاٌ املجالس ؤلاداسيت لضشواث الخىميت املحليت 
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 احلضرية قشه التعنري والتهيئة.2
 

محلاة التعمير  .0

 والتهيئة الايرية

 

 

 ع ؤلاداساث اإلاعىيت )جغميم التهيئت الحؾشيت واللقاعيت، املخقك اإلاساهمت في اعذاد و جديين وزائم الخعمير بخيسيم م

 اإلاذًشي للتهيئت الحؾشيت،...( 
 

محلاة مااربة  .9

 السكن غير الالئك

 

  اإلاساهمت في اعذاد وجىفيز الاجفاكيت اإلاخعللت ببرهامج مداسبت الذوس آلاًلت للسلىـ باإلاذًىت بالخيسيم مع الهيئاث

 اإلاعىيت.

 مالث اإلاخعللت بمداسبت السىً غير الالئم.اعذاد دفاجش الخد 

 .الليام بالذساساث اإلاخعللت بخؤهيل اليسيج العمشاوي ومداسبت السىً غير الالئم 

 ،الليام بالخذابير الالصمت لحماًت اإلاذًىت العخيلت 

 .اعذاد كاعذة البياهاث للمدالث آلاًلت للسلىـ 

 ىـ.اكتراح الحلٌى ومعالجت وؽعيه البىاًاث آلاًلت للسل 

 

محلاة رخص  .3

 التعمير

 

 . دساست ملفاث فلباث الحغٌى على سخػ البىاء في افاس هنام الضبان الىخيذ 

 .مىذ سخػ البىاء وسخػ السىً وصىاهذ اإلاقابلت وفم الؾابك العام للبىاء 

 .اكبت البىاء بتراب الجماعت  الليام بعملياث مش

 اص اإلاضاسيع الاسدثماسيت.اإلاضاسهت في أصغاٌ لجً الاسخثىاء مً أحل الترخيػ ببهج 

 .الخيسيم مع مخخلف اإلاغالح ألاخشي في مجاٌ الخعمير 

 .البث في الضياًاث الىاسدة في مجاٌ البىاء 

 

محلاة العملياا  .1

 العمارية

 

 ؽبك اإلامخلياث العلاسيت وحسىيت وؽعيتها اللاهىهيت. 

  ًسجل اإلالً الخاظ الجماعي وجدييىه.مس 

 العامت. القشق خذود لت بمباصشة مسقشة هضع اإلالىيت وجخقيك اعذاد ومخابعت اإلالفاث اإلاخعل 

 .الحاق القشق والخجهيزاث العمىميت اإلاخىاحذة بالخجضئاث العلاسيت بؤمالن الجماعت 

 ،اإلابادلت، الىشاء( الاكخىاء، اعذاد اإلالفاث ومخابعت العملياث اإلاخعللت باإلالً الجماعي الخاظ )البيع. 
 

 العامة قشه األشغال والوسائل.01
 

محلاة األش ال  .0

 والحيانة

 

  اإلايضآث الفىيتو الخدبع الخلني ألصغاٌ اهجاص الخجهيزاث الحؾشيت. 

  ٌتهيئت القشق داخل جشاب الجماعتاخذار و الذساست الخلىيت وجدبع أصغا. 

 .اعذاد دفاجش الخدمالث اإلاخعللت ببهجاص اإلاضاسيع 

 .اكبت الخلىيت إلهجاص اإلاضاسيع  الخدبع واإلاش

 وجىفيز بشامج عياهت البىاًاث ؤلاداسيت الجماعيت. اعذاد 

 .ؤلاصشاف على جدبع اهجاص ألاصغاٌ الجماعيت 

 .الخيسيم مع كسم الخخقيك والذساساث مً أحل الليام بالذساساث الخلىيت للمضاسيع 
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