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 مجاعة مراكشجملس 

 

 2020الدورة العادية لشهر فرباير 

 

 25رلم  النمطة

مرجعٌة لبرمجة المشارٌع واالنشطة ذات باعتباره وثٌمة ً اطار تنزٌل برنامج عمل جماعة مراكش فــ

االولوٌة الممرر او المزمع انجازها بتراب الجماعة بهدف تمدٌم خدمات المرب للمواطنٌن والمواطنات بحسب ما 

، وفً سٌاق دراسة التمرٌر السنوي لتمٌٌم تنفٌذ برنامج عمل الجماعة خالل سنته الثانٌة، ٌنص علٌه المانون

 14لمانونٌة المنظمة لمسطرة تمرٌر تنفٌذ هذا البرنامج والمنصوص علٌها فً المادتٌن وبناء على الممتضٌات ا

الماضً بتحدٌد مسطرة اعداد برنامج عمل الجماعة،  2016ٌونٌو  29الصادر فً  2.16.301المرسوم رلم  15و 

لمجلس مبادرة من النظام الداخلً لمجلس جماعة مراكش والتً تمنح لربٌس ا 31وتطبٌما لممتضٌات المادة 

وبحكم الطبٌعة الموضوعاتٌة للنمطة المعروضة ، عمد اجتماع مشترن بٌن لجنتٌن او اكثر ٌهم مجال تدخلهمطلب 

وتبعا للدعوة موضوع االرسالٌة عدد  والتً تعرف التمابٌة لمجاالت تدخل فً اطار صالحٌات اللجن الدابمة،

، عمدت اللجن الدابمة للمجلس الجماعً المذكورة اعاله اجتماعا مشتركا ٌوم االثنٌن 10/02/2020بتارٌخ  2668

بماعة االجتماعات الكبرى بالمصر البلدي ابتداء من الساعة الحادٌة عشرة والنصف صباحا  2020فبراٌر  17

ن السٌد الحسٌن وذلن برباسة مشتركة لرإساء اللجن الدابمة الخمسة وبتسٌٌر من السٌد م شارع دمحم الخامس

 نوار ربٌس لجنة المٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة.  

ساعتان 02   

 لربنامج عمل مجاعة مزاكش مطبوع التقزيز السنوي- 
 DATA SHOWعزض مصور  -
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 عن لسم اعمال المجلس سعد نجاي
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فً بداٌة أشغال هذا االجتماع، وبعد تمكٌن السادة االعضاء الحاضرٌن من التمرٌر السنوي الخاص بتمٌٌم تنفٌذ 

برنامج عمل جماعة مراكش )السنة الثانٌة( كما هو مرفك بالتمرٌر، رحب السٌد ربٌس الجلسة بالسادة الحضور شاكرا 

ٌمٌة التً ترتكز علٌها عملٌة عرض ودراسة التمرٌر السنوي لتمٌٌم لهم تلبٌة الدعوة، مذكرا بالممتضٌات المانونٌة والتنظ

تنفٌذ برنامج عمل الجماعة، والذي ٌعتبر وثٌمة مرجعٌة فً مجال التخطٌط الترابً، وٌترجم إرادة وسٌاسة المجلس 

والعمل الدإوب  الجماعً بهدف اإلجابة على اإلشكالٌات التنموٌة خاصة فٌما ٌتعلك بمجال المرب، منوها بالدور الهام

والمستمر الذي تموم به لجنة المٌادة المكلفة بعملٌة تتبع تنفٌذ برنامج عمل الجماعة من أجل تتبع وتنزٌل هذا الورش 

 التنموي.

بعد ذلن أعطى السٌد ربٌس الجلسة الكلمة للنابب الثانً لربٌس المجلس الجماعً، وربٌس لجنة المٌادة المكلفة 

الجماعة، الذي لدم عرضا مفصال حول مسار العمل الذي لامت به اللجنة على مدار السنتٌن  بتتبع تنفٌذ برنامج عمل

الفارطتٌن، مشٌرا إلى أن عملٌة تمٌٌم تنفٌذ برنامج عمل الجماعة تستند إلى الممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة المتعلمة 

امة وتجوٌد تدخالت عمل الجماعة فً تسطٌر بإعداد وتنفٌذ برنامج عمل الجماعة، كما تعتبر أحد أوجه آلٌات الحك

المشارٌع التنموٌة، بحٌث تمكن هذه العملٌة من رصد كل المعطٌات والمعلومات المتعلمة بمراحل إنجاز المشارٌع 

المسطرة بالبرنامج، والولوف على الصعوبات واإلكراهات التً تواجه عملٌة التنزٌل. كما تساعد على استخالص النتابج 

 ات التً ٌمكن أخذها بعٌن االعتبار خالل عملٌة تحٌٌن برنامج عمل الجماعة خالل سنته الثالثة.والممترح

هذا، ولد استعرض السٌد النابب حصٌلة تمدم تنفٌذ المشارٌع حسب التوجهات الكبرى المكونة لبرنامج العمل، 

، تم االنطالق من الحصٌلة الممدمة ، حٌث أنه بمناسبة إعداد التمرٌر السنوي الحال2012ًو 2012والتً تهم سنتً 

بالتمرٌر السنوي األول، إذ تم استثمار نتابج هذه الحصٌلة بشكل تراكمً والتً بلغت نسبا جد متمدمة من التنفٌذ، كما تم 

إدماج المشارٌع المتبمٌة عن السنة األولى من تنفٌذ البرنامج ضمن التمرٌر الحالً، وذلن راجع باألساس إلى كون العدٌد 

 من المشارٌع ال زالت عملٌة إنجازها لم تنته بعد.

مإكدا على أن حصٌلة اإلنجاز تعتبر جد إٌجابٌة، رغم اإلكراهات والصعوبات المختلفة التً واجهتها عملٌة تنفٌذ 

مشارٌع بعض المشارٌع. مضٌفا أنه اعتمادا على الخالصات والنتابج التً توصلت إلٌها لجنة المٌادة المكلفة بتتبع تنفٌذ ال

مشروعا. كما تم تفصٌل المعطٌات  202، فمد وصل عدد المشارٌع المسطرة 2012و 2012المسطرة برسم سنتً 

 28مشروعا، المشارٌع المنطلمة اإلنجاز:  23المتعلمة بعملٌة اإلنجاز حسب التصنٌف التالً: المشارٌع المنجزة كلٌا: 

 %68مشروعا. ولد وصلت النسبة المبوٌة العامة لإلنجاز حوالً  40مشروعا، والمشارٌع التً لم ٌنطلك إنجازها بعد: 

من المشارٌع المسطرة بالسنتٌن المذكورتٌن، ومنها على الخصوص المشارٌع ذات األولوٌة التً كانت فً معظمها 

 2482.31موضوع تعالدات مسبمة مع شركاء ومتدخلٌن آخرٌن. كما وصلت الكلفة المالٌة اإلجمالٌة لتنفٌذ المشارٌع: 

 . %14ملٌون درهم، بلغت فٌها المساهمة المالٌة للجماعة 

موضحا، من جهة أخرى، إلى أن عملٌة تنفٌذ المشارٌع المسطرة واجهت بعض اإلكراهات والصعوبات التً 

أثرت بشكل أو بآخر على وثٌرة اإلنجاز. وتختلف فً مجملها وحسب طبٌعتها بٌنما هو تموٌلً، عماري، مسطري 

 وتدبٌري.

شٌرا فً األخٌر إلى أن الجماعة ممبلة على عملٌة تحٌٌن برنامج عملها، سعٌا إلى تصوٌب االختالالت التً م

عرفتها المرحلة األولى من عمر البرنامج، والعمل على تجوٌد تسطٌر وتخطٌط المشارٌع، اعتمادا على المالحظات 

 والممترحات التً سٌتم تمدٌمها فً هذا الشؤن.

ربٌس لجنة المٌادة، أعطٌت الكلمة للسٌد المدٌر العام للمصالح الجماعٌة، المنسك العام وبعد عرض السٌد 

للجنة، الذي ذكر بالحصٌلة اإلٌجابٌة لعملٌة تنفٌذ المشارٌع المسطرة برسم السنتٌن المذكورتٌن، مبرزا ان التمرٌر 

بفضل عمل وتعببة كل فرٌك العمل الذي  السنوي لتمٌم تنفٌذ البرنامج، ٌعتبر لحظة حاسمة لرصد المنجزات المحممة

ٌسهر باستمرار على تتبع تنفٌذ المشارٌع، رغم اإلكراهات والصعوبات المطروحة، والتً تتطلب تعببة كل مكونات 

 الجماعة لتجاوزها، اعتمادا على بعض الحلول الممترحة من طرف لجنة لٌادة تتبع تنفٌذ برنامج العمل.
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 ام السادة األعضاء الحاضرٌن، حٌث تمحورت أراءهم ومالحظاتهم حول ما ٌلً: عمب ذلن، فتح باب النماش أم

  التوزٌع غٌر المتكافا للمشارٌع حسب المماطعات المكونة للجماعة، إذ أن بعضها ال ٌحظى بنفس عدد

المشارٌع ممارنة مع المماطعات األخرى، مثال مماطعة سٌدي ٌوسف بن علً؛ الشًء الذي ٌإثر على 

 لمجالً للمشارٌع؛التوازن ا

  التساإل حول الجدوى من إنجاز ببعض المشارٌع المإلتة بطبٌعتها، وما تتطلبه من تعببة موارد مالٌة، مثال

 صٌانة المجزرة الجماعٌة، مع العلم أنه تمت برمجة إنجاز مجزرة نموذجٌة كبٌرة؛

 ات الوسابطٌة بتراب الجماعة؛اإلشادة بما تحمك من بنٌات تحتٌة فً المجال الثمافً خاصة إحداث المكتب 

  طرح إشكالٌة طرٌمة تدبٌر بعض المرافك والبنٌات التحتٌة المنجزة والبحث عن سبل تجاوز هذه الوضعٌة

 حتى تحمك الغاٌات المرجوة منها وجعلها فً خدمة ساكنة المدٌنة؛

 بات واد اسٌل، طلب بعض السادة األعضاء لمعطٌات مدلمة حول عملٌة إنجاز بعض المشارٌع )إصالح جن

 تؤهٌل سوق الربٌع، الخزانة البلدٌة ...(؛

  ،ضرورة إبراز وتصنٌف اإلكراهات والصعوبات، حسب طبٌعتها، التً تإثر على عملٌة إنجاز المشارٌع

 وخاصة المشارٌع غٌر المنجزة، حتى ٌكون السادة األعضاء على علم بمختلف هذه اإلكراهات؛ 

 ٌر المتخذة من طرف الجماعة بهدف ضمان الرفع من وثٌرة إنجاز المشارٌع التساإل حول اإلجراءات والتداب

 المسطرة بالبرنامج؛

  إن عملٌة إنجاز المشارٌع تمتضً التعرٌف بها والتسوٌك لها حتى تبرز لٌمة المشارٌع المنجزة وولعها

 اإلٌجابً على ساكنة المدٌنة؛

 ضرة المتجددة وبرنامج مشارٌع التنمٌة البشرٌة التساإل حول إدماج بعض المشارٌع المسطرة ببرنامج الحا

 ببرنامج عمل الجماعة؛

  التساإل حول ماهٌة المشارٌع التً لامت الجماعة بإنجازها، والمشارٌع التً لم تتمكن من إنجازها، وإبراز

 األسباب المإدٌة إلى ذلن. 

ة المكلفة بتتبع تنفٌذ برنامج عمل وللرد على مختلف التساإالت المطروحة، تدخل، من جدٌد، ربٌس لجنة المٌاد

الجماعة، حٌث ذكر بكون تسطٌر المشارٌع تمت فً مرحلة إعداد هذا البرنامج، والذي تمت برمجة مشارٌعه على مدى 

، مذكرا بمصادلة المجلس الجماعً علٌه خالل دورة فبراٌر 2022إلى غاٌة سنة  2012ستة سنوات تبتدئ من سنة 

لجنة المٌادة هو تتبع تنفٌذ المشارٌع المسطرة بالبرنامج، مضٌفا أنه ٌجب التنوٌه بحصٌلة مبٌنا إلى أن عمل  ،2012

 اإلنجاز ومضاعفة وتوحٌد الجهود من أجل استكمال إنجاز المشارٌع وإنجاح هذا الورش التنموي الكبٌر.

ومنها تلن المسطرة  كما أجاب السٌد ربٌس لجنة المٌادة على بعض التساإالت التً تهم تنزٌل بعض المشارٌع،

ببرنامج الحاضرة المتجددة وبرنامج مشارٌع التنمٌة البشرٌة، بحٌث أكد أن بعض المشارٌع المسطرة بهذه البرامج، تم 

إدماجها ببرنامج عمل الجماعة لكونها موضوع تعالدات مسبمة والتزامات مشتركة بٌن العدٌد من األطراف، ومنها 

لتزامات مادٌة مهمة، وتنزٌل المشارٌع ٌعتبر مسإولٌة مشتركة ولٌس مسإولٌة جماعة مراكش التً تتحمل فٌها إ

الجماعة لوحدها. وعلٌه فإن األمر ٌتطلب التنسٌك المستمر مع الشركاء، وضرورة وفاء جمٌع األطراف بالتزاماتهم 

 إلنجاز هذه المشارٌع.  

ٌر المرافك والبنٌات المنجزة ووضعها رهن من جهة أخرى، أكد على أنه سٌتم التفكٌر فً وضع استراتٌجٌة لتدب

إشارة الساكنة لالستفادة من خدماتها. كما أن بعض المرافك الجماعٌة تتطلب اإلصالحات والصٌانة الضرورٌة حفاظا 

 على استمرارٌة أداء خدماتها كصٌانة المجزرة الجماعٌة. 

الجماعة ستكون مناسبة سانحة أمام كل  مشٌرا فً األخٌر إلى أن عملٌة التحٌٌن التً سٌعرفها برنامج عمل

مكونات الجماعة لتمدٌم االلتراحات واإلضافات الكفٌلة بإغناء برنامج العمل وتجوٌده وتجاوز كل االختالالت السابمة، آمال 

أن تتكاثف جهود الجمٌع من أجل إنجاح هذا الورش التنموي لالستجابة لحاجٌات وانتظارات ساكنة المدٌنة والرفع من 

 شعاعها.إ
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ولتمدٌم المزٌد من التوضٌحات التمنٌة، فمد أعطٌت الكلمة للسٌد المنسك العام للجنة المٌادة واألطر المشرفة 

على التوجهات الكبرى لبرنامج عمل الجماعة، الذٌن لدموا أجوبة وتوضٌحات حول عملٌة إنجاز المشارٌع فً شمها 

التً تعٌك وثٌرة تنفٌذ المشارٌع، والتراح بعض الحلول التً من شؤنها التمنً واإلداري والمالً، وتوضٌح اإلكراهات 

 تجاوز الصعوبات التً طبعت عملٌة تنفٌذ بعض المشارٌع.

وفً األخٌر، ذكر السٌد ربٌس الجلسة بكون موضوع دراسة التمرٌر السنوي لبرنامج عمل الجماعة، ٌعتبر 

التنموٌة للجماعة، مشٌدا بتدخالت السادة أعضاء اللجان، التً تترجم محطة هامة للنماش وفرصة للتداول حول المضاٌا 

اهتمامهم بمضاٌا هذه المدٌنة، كما نوه بالمجهود الذي لامت به لجنة المٌادة وكل فرٌك العمل الذي ٌسهر على تتبع 

                                   .عملٌة تنزٌل برنامج عمل الجماعة، آمال المزٌد من التعببة إلنجاح هذا الورش التنموي الكبٌر

 .ولمجلسكم المولر واسع النظر                         

 رإساء اللجان المشتركة

 لفة بالمرافك العمومٌة والخدماتكربٌس اللجنة المناببة 

 حفٌظة مجدار

 

 ربٌس اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة

 الحسٌن نوار

 

 اللجنة المكلفة بالتعمٌر وسٌاسة المدٌنةربٌس 
 والتنمٌة المستدامة والسٌر والجوالن

 أحمد محفوظ

 

   ربٌس اللجنة المكلفة بالشإون الثمافٌة والرٌاضٌة
 وإشران المجتمع المدنً ةوالتنمٌة االجتماعٌ

 

 ربٌس اللجنة المكلفة بالشإون المانونٌة وتنظٌم اإلدارة والتعاون الالمركزي

 دمحم بوغربال
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 المعروض على أنظار اللجان الدابمة للمجلس الجماعً

2020فبراٌر  17ٌوم االثنٌن    

 

 

 

 

 0202 فبراٌرالدورة العادٌة لشهر                                                                  

 المملكت المغربيت

 وزارة الداخليت

 واليت جهت مراكش آسفي

 عمالت مراكش

 جماعت مراكش

 الجماعيت المديريت العامت للمصالح

 المنسقيت العامت لتتبع تنسيل برنامج عمل الجماعت

 

السنوي التمرٌر  

الجماعة عمل برنامج تنفٌذ لتمٌٌم  

2018و 2017حصٌلة سنتً   
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ظار مذابؼةفــي  إذلي يؼخرب وزيلة مرجؼية يف جمال إمخخعيط إمرتإيب وإميت ثرتمج  ثزنيل برانمج معل جٌلػة مرإكش إ 

رإدة وس ياسة إجملوس إدلاغي هبدف ل جابة ػىل إل صاكميات إمخمنوية خاظة ما يخؼوق مبجال إملرب، وذكل من خالل  إ 

أ فق حتليق حمنية  جسعري ٍلوػة من إملضاريع إميت جس خجيب حلاجيات وإهخظارإت إمساكنة وثلول من إمفوإرق إجملامية يف

 حموية مندجمة.

يوميوز  :7إمعادر يف  8;.4.48إمعادر بدنفيذه إمظيري إمرشيف رمق  446-47ومعال مبلذضيات إملاهون إمخنظميي 

رمضان  56إمعادر يف  5.49.674، وإملرسوم رمق ;:-5;( إملخؼوق ابدلاػات لس امي إملوإد 4769رمضان  57) 5748

ػدإد برانمج معل إدلاػة وثدبؼو وحتيينو وثليميو وأ ميات إحلوإر ( إمل 5749يوهيو  >5) :476 خؼوق بخحديد مسعرة إ 

ػدإد ثلرير س نوي مخليمي ثنفيذ برانمج  47إملادة  وإمدضاور ل ػدإده، وخاظة منو إميت ثنط ػىل أ ن رئيس إدلاػة يلوم اب 

ػدإد إمخلرير إمس نوي برمس إمس نة إمثا هية مخزنيل إمربانمج من خالل رظد إحلعيةل معل إدلاػة، معوت إدلاػة ػىل إ 

إمس نوية نوخنفيذ، وذكل بناء ػىل إملؼعيات وإل حعائيات إملخؼولة مبرإحل إل جناز، وكذإ إموكوف ػىل إمعؼوابت 

 وإل كرإىات إملعروحة.

ػدإد إمخلرير إمس نوي إحلايل، فلد مت الاهعالق من حعيةل إمخلرير إمس نوي إل ول، حير مت إ سدامثر هخاجئ ومبناس بة إ 

دماج إملضاريع إملخبلية غن  ،% 97ىذه إحلعيةل إميت بوغت هبا وس بة ثنفيذ إملضاريع إملسعرة وس با مذلدمة انىزت  فامي مت إ 

ذ سيمت ثلدمي حعيةل إملضاريع إملسعرة برمس ىاثني إمس ندني مؼا وإميت ثبوؽ يف ٍلويا  ىذه إمس نة مضن إمخلرير إحلايل، إ 

 .مرشوػا 520

 45748.67مرشوػا بخلكفة مامية ثلدر ب  >5:( يخضمن 5755-:574ووجب إمخذكري، بأ ن برانمج معل إدلاػة ) 

مرشوػا، بوغت حلكفة إ جنازىا إملامية  202ويبوؽ ػدد إملضاريع برمس إمس نة إل وىل وإمثاهية من إمربانمج  مويون درمه.

؛ جضمل مويون درمه 1084.66ة مرإكش يف متويل ىذه إملضاريع  درمه. وكد بوغت إملسامهة إملامية دلاػمويون  964;>7:
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مكسامهة مخنفيذ مضاريع  مويون درمه 696.36، ومبوؽ إمخوجو إل ولدرمه مكسامهة مخنفيذ مضاريع  مويون 7.;:5مبوؽ 

 .إمخوجو إمثامرمكسامهة مخنفيذ مضاريع  مويون درمه 7>.>47، ومبوؽ إمخوجو إمثاين

بغالف مايل بوؽ  مرشوػا 73إملضاريع إملنهتية إل جناز ، فلد بوؽ ػدد >574، فا ىل حدود صير ماي ىكذإو         

مرشوػا  49 وثخوزع ىذه إملضاريع بعبيؼهتا حسب إمخوهجات إمثالزة إملكوهة نوربانمج؛ مهنا مويون درمه. 1636.19

 ، بلكفة مامية بوغتمرشوػا  54مخوجو إمثاين اب، كٌل بوؽ ػدد إملضاريع مويون درمه 4:8.67، بخلكفة ابمخوجو إل ول

 مويون درمه. 84.87بلكفة مامية بوغت  مضاريع 76إمخوجو إمثامر ، يف حني بوؽ ػدد مضاريع درمه مويون>6.>477

مويون  ;7:69.7، بغالف مايل يلدر ب مرشوػا >;ػدد إملضاريع إميت إهعولت أ صغال إ جنازىا ومن هجة أ خرى، بوؽ  

، بغالف مرشوػا ابمخوجو إمثاين 89و، مويون درمه 4478، بلكفة مامية ثبوؽ مرشوػا ابمنس بة نوخوجو إل ول 44. مهنا درمه

مويون  :>، بلكفة مامية ثلدر ب مرشوػا 55ابمخوجو إمثامر فامي يعل ػدد إملضاريع  درمه، مويون ;7.7>67مايل يبوؽ 

 درمه. 

همهٌل أ ػاله، يف حني بوؽ ػدد إملضاريع إملسعرة ابمس ندني        بغالف مايل يلدر  مرشوػا 77 وإميت مل ثنعوق بؼد إملضار إ 

مرشوػا  >5مويون درمه، و 478، بلكفة مامية ثبوؽ مرشوػا ابمنس بة نوخوجو إل ول 79، مهنا مويون درمه 4458.97بــ 

، بلكفة مامية مرشوػا 78ثامر ابمخوجو إم ، فامي يعل ػدد إملضاريع مويون درمه 57.>9>، بغالف مايل يبوؽ ابمخوجو إمثاين

  مويون درمه.44.77ثلدر بــ 

ويوحض إملبياانن أ دانه إمنسب إملئوية نوحعيةل الاجٌلمية ل جناز إملضاريع، وكذإ إمنس بة إملئوية نوخلدم إملايل برمس          

 من ثنفيذ برانمج معل إدلاػة. ;574و  :574سنيت 
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22% 

63% 

15% 

ٌوضح النسبة المبوٌة للتمدم المالً إلنجاز  مبٌان
 المشارٌع

 2018و  2017برسم سنتً  

 المشارٌع المنتهٌة

 المشارٌع المنطلمة

 المشارٌع الغٌر منطلمة

36% 

44% 

20% 

النسبة المبوٌة للحصٌلة اإلجمالٌة إلنجاز المشارٌع برسم 
 2018و  2017سنتً 

 المشارٌع المنتهٌة

 المشارٌع المنطلمة

 المشارٌع غٌر المنطلمة

 

 

 



27 
 

إملكوهة  ضاريع حسب إمخوهجات إمثالثإمل خلدم ثنفيذ م وثوحض إجلدإول أ سفهل جردإ مفعال      

 .مربانمج معل إدلاػة

   

 

 

 

 التوجه رمز المشروع المشارٌع
 

المالح حً تهٌئة  A1-1 

 التوجه األول

المدٌنة أسوار جنبات تهٌئة  A1-5 

صالح بن ساحة تهٌئة  A1-7 

 A1-11 تهٌئة وترمٌم لصر البدٌع

 A1-12 ترمٌم أبواب وأسوار مراكش

 A1-13 الشطر الثانً من ترمٌم لصر الباهٌة

 A1-14 ترمٌم وتهٌئة محٌط الكتبٌة ورد اإلعتبار لخزاناتها

 A1-15 ترمٌم المبة المرابطٌة

 A1-16 ترمٌم وتهٌئة جناح المنارة

 A4-1 إحداث مركز دعم لدرات الصانعات التملٌدٌات

تأهٌل ثالث فنادق خاصة بالصناعة التملٌدٌة )سلحم، الزٌات، 
 سٌدي عبد العزٌز(

A4-2 

 A5-1 إنشاء سوق "الخٌر" فً الداودٌات

 A5-2 تأهٌل سوق الكدٌة

 A5-4 مسلم المنارة/االماممماطعة إحداث سوق مغطى 

 A5-5 9إحداث سوق المحامٌد 

 A5-7 الحسنً الحً الجماعٌة المجزرة  اصالح

 

 B2-4 إحداث مركز للفرز وتثمٌن النفاٌات المنزلٌة والمماثلة لها

 التوجه الثانً
 
 

 B2-5 تموٌة طالة محطة معالجة المٌاه العادمة

 B2-6 إنشاء وحدة لتثمٌن األوحال

 B2-10 إنشاء محطة بٌوكهربائٌة بالمطرح المدٌم للنفاٌات بحربٌل

 محطة إنشاء ألجل( هكتار 9,2) العماري الوعاء تصفٌة
(الثانً الشطر) بٌوكهربائٌة  

B2-15 

 B3-2 إحداث خزانة بمنطمة النخٌل

 B3-3 تأهٌل المركب الرٌاضً الحً الدمحمي

 B3-4 إحداث مسبح بلدي بحً أزلً

 تمدم تنفٌذ مشارٌع برنامج عمل الجماعة حسب التوجهات الثالث
 

 -مشروع  73 –المشارٌع المنتهٌة 

م
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 B3-13 إحداث مسبح مغطى نصف أولمبً سٌدي ٌوسف بن علً

 B3-14 إحداث نادي المسنٌن سٌدي ٌوسف بن علً

 B3-16 إحداث المنتزه الرٌاضً اإلزدهار

 B3-17 المحامٌدعددة الرٌاضات تإحداث لاعة مغطاة م

 B3-18 المحامٌدعددة االختصاصات لاعة مت إحداث

 B3-19 المحامٌد اولمبًإحداث مسبح مغطى نصف 

 B3-21 المحامٌدتهٌئة  مالعب رٌاضٌة 

 B3-22  المحامٌد تجهٌز لاعة مغطاة جٌمنازو إحداث

 B3-24 بمطب المواطن المحامٌد إحداث خزانة

 B3-25 بمطب المواطن المحامٌدإحداث معهد موسٌمً 

بمطب المواطن  إحداث مركز لألشخاص فً وضعٌة إعالة
 المحامٌد

B3-26 

بمطب المواطن استكمال إحداث مسرح فً الهواء الطلك 
 المحامٌد

B3-27 

 B3-28 المحامٌدإحداث دار المسنٌن 

 B3-29  المحامٌد استكمال إحداث دار الجمعٌات

 B3-33 تهٌئة وتجهٌز المعهد الموسٌمً باب دكالة

 B3-36 تأهٌل حضانة الحً الحسنً

 B3-37 إحداث مركز االستمبال والعناٌة باألطفال المتخلى عنهم 

 B3-39 تجهٌز الماعة المتعددة االختصاصات بحً النجد

 B3-42 إنجاز حضانة حً الشرف

 B4-1 إعادة تأهٌل المناظر الطبٌعٌة لضفتً "واد اٌسٌل"

 B4-6 إحداث منتزه بحً لشٌش

بحً الكدٌة المختلفة العامة المرافك تجهٌز  B4-7 

 B4-9 تهٌئة جنبات أسوار سٌدي ٌوسف بن علً

بناء لنطرة على واد تانسٌفت على الطرٌك الدائرٌة الدار 
 البٌضاء/فاس

B5-9 

 B6-5 إحداث مركز تصفٌة الدم بسٌدي ٌوسف بن علً

 B6-6 إحداث مركز تصفٌة الدم باإلزدهار

9إحداث مركز صحً بالمحامٌد   B6-7 

 B6-9 إتمام وتجهٌز مصلحة الطب الشرعً "المسٌرة"

 B6-14 حجرة للتعلٌم األولً بالمدارس اإلبتدائٌة  63بناء 

 B6-15 تأهٌل الثانوٌات اإلعدادٌة 

 B6-16 تأهٌل المدارس االبتدائٌة 

 B6-17 2توسعة الثانوٌة التأهٌلٌة الخوارزمً 

بحً الشرف الهدى روض تجهٌز  B6-19 

 B6-21 بحً المالح إحداث مستوصف

 B6-22 جامع الفنا تهٌئة مركز العالجات األولٌة )الهالل األحمر(
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 B6-23 بحً المالح مركز معالجة اإلدمان

 B6-24 بحً المالح تهٌئة مركز العالجات األولٌة )الهالل األحمر(

الدارالبٌضاء طرٌك ماكدونالدز وراء ابتدائٌة مدرسة انجاز  B6-26 

 B6-29 بالمحامٌد الجنوبً انجاز مركز أمن و ملحمة إدارٌة  

 B6-30 شراء سٌارات اسعاف و نمل األموات

المساهمة فً معالجة إشكالٌة البناٌات اآلٌلة للسموط  بالنسٌج 
 العتٌك سٌدي ٌوسف بن علً بمدٌنة مراكش 

B7-5 

 B7-6 المساهمة فً معالجة السكن المهدد باالنهٌار بحً الحارة  

الكهرباء لشبكات التحتٌة البنٌة تأهٌل  B8-2 

 B8-4 غرب محطة معالجة المٌاه العادمةحداث مركز جدٌد شمال إ

 B8-5 نشاء خزان مائً "بئر رمرام"إ

إدرٌس دوار كروا بالتطهٌر ربط ساكنة درب موالي   
 السائل

B8-7 

 

المرالبة مٌراتابك المدٌنة وتجهٌز تغطٌة فً المساهمة  C1-1  
 

 التوجه الثالث
 األمالن سجل وتحٌٌن الجماعٌة العمارٌة الممتلكات جرد

 ورلمنته
C2-1 

ة الحكومٌ المصالح مع الفعال للتعاون  تطبٌمات تطوٌر
  (SIG)النظام المعلوماتً الجغرافً 

C3-1 
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 التوجه رمز المشروع المشارٌع
 

ٌوسف بن ساحة تهٌئة  A1-2 

 التوجه األول

الباهٌة ساحة تهٌئة  A1-4 

الفتوح باب ساحة تهٌئة  A1-6 

 A1-9 ٌوسف ابن مدرسة تأهٌل إعادة

 A1-10 المادي غٌر التراث متحف إحداث

 A2-1 تهٌئة المدارات السٌاحٌة 

 A2-2 للتروٌج السٌاحً المساهمة فً الصندوق الجهوي

 A3-1 الشعبٌة الفنون مدٌنة إحداث

 A5-3 علً بن ٌوسف سٌدي فً الربٌع سوق تهٌئة إعادة

 A5-6 بوعكاز سوق إحداث

 A5-8 بمماطعة المنارة / حً المسار الجملة سوق تأهٌل

 

 B1-1 العزوزٌة استكمال بناء المحطة الطرلٌة

 التوجه الثانً

 B1-2 الشبابتهٌئة غابة 

 B2-1 بمماطعة النخٌل خلك مساحات خضراء جدٌدة

 B2-2 بمنطمة "الكدٌة" إحداث مساحات خضراء جدٌدة

 B2-3 بمماطعة سٌدي ٌوسف بن علً إحداث مساحات خضراء جدٌدة

 B2-7 تهٌئة حدائك المرب

 B2-8 إعادة تأهٌل واد ٌسٌل

 B2-9 العادمة المعالجةمشروع سمً واحة النخٌل مراكش بالمٌاه 

لمراكش الجماعً المنبت تجهٌز و تأهٌل إعادة  B2-13 

طالٌا الناجعة االدارٌة البناٌات عدد من الرفع  B2-19 

بمراكش النخٌل واحة حماٌة  B2-22 

بدار التونسً أولمبً نصف مسٌح إنشاء  B3-1 

بحً العزوزٌة مغطى مسبح حداث  B3-8 

 B3-10 بحً العزوزٌة إحداث مسبح عمومً

 B3-11 بحً العزوزٌة إحداث مركز ثمافً

حً االزدهار المغطى المسبح إحداث  B3-15 

 B3-20 بحً الرمٌلة التضامنً التسوٌك مركز حداثإ

 B3-30 تأهٌل المسرح الملكً

 تمدم تنفٌذ مشارٌع برنامج عمل الجماعة حسب التوجهات الثالث
 

 -مشروع  89 – المنطلمةالمشارٌع 

م
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 B3-31 باب دكالة اللة حسناء تهٌئة و تجهٌز الخزانة البلدٌة 

 B3-32    (%80)   الداودٌات الثمافة دار تهٌئة

األحٌاء مكتبات دعم  B3-35 

 B4-2 تأهٌل منظر و واجهة مراكش  )طرٌك فاس(

 B4-3 إحداث منتزه بلبكار

 B4-4 إعادة تأهٌل لبور الشو

 B4-5 إعادة تأهٌل حً زراٌب

بحً الكدٌة احتفالٌة فضاءات و مساحات إحداث  B4-8 

بمنطمة المحامٌد الحضرٌة الغابة حداث  B4-10 

 B5-1 بمماطعة النخٌل توسٌع وتمدٌد الطرق

 B5-2 بمماطعة النخٌل إنشاء طرق ربط جدٌدة

 B5-3 بمنطمة الكدٌةإنجاز طرق مهٌكلة 

 B5-4 تعزٌز و تموٌة الطرق الداخلٌة

 B5-5 بمماطعة سٌدي ٌوسف بن علًإنجاز طرق مهٌكلة 

 B5-6 بشارع الحسن التانً BHNSاستكمال و انطالق محور حافالت 

 B5-7 تهٌئة الطرٌك الذي ٌربط طرٌك فاس و أورٌكا

 B5-8 إعادة تموٌم الطرٌك الدائري الداخلً 

 B5-11 تموٌة طرق المرب

 B5-12 الخاصة االحتٌاجاتاستكمال إنشاء الولوجٌات لألشخاص ذوي 

الطرلٌةتهٌئة المحاور   B5-14 

مراكش مدٌنة مداخل تهٌئة أجل من دراسة إنجاز  B5-16 

الزٌتون حً فً المدٌمة المنطرة توسعة  B5-19 

 B6-1 بدار التونسً إنشاء مستوصف صحً

 B6-2 ترمٌم مستوصف المرستان

حً الكدٌة صحً مركز إحداث  B6-4 

المحامٌد الفطواكً حمان فً صحً مركز إحداث  B6-8 

 B6-10 عالل الفاسً -أزلً-المسٌرة-المسار-: ابن زكريإحداث إعدادٌات

بن  -سٌدي ٌوسف بن علً -: المحامٌدانوٌات التأهٌلٌةثإحداث ال
 الشرف -دار التونسً -بركة

B6-11 

اٌمامة -الثرٌا-برادي-معطى هللا-: الضحىإحداث مدارس ابتدائٌة
 الزرلاء

B6-12 

 B6-13 التأهٌلٌةتأهٌل الثانوٌات 

علً بن ٌوسف سٌدي التخصصات متعدد مستشفى حداثإ  B6-25 

 B7-1 بحً الكدٌة المساهمة فً إنجاز برنامج للسكن المهدد بالسموط

المساهمة فً البرنامج الجهوي :مدن بدون صفٌح )إعادة الهٌكلة 
 دوار( 60دوار و اعادة اٌواء  29

B7-2 

إشكالٌة البناٌات اآلٌلة للسموط بالمدٌنة العتٌمة المساهمة فً معالجة 
 بمراكش

B7-3 

االلتمائٌة بٌن ”دوار فً اطار البرنامج التكمٌلً  27اعادة هٌكلة   B7-4 
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 "البشرٌةبرنامج مدن بدون صفٌح و المبادرة الوطنٌة للتنمٌة 

 توزٌع لشبكات التحتٌة البنٌة مردودٌة تحسٌن و تموٌة و تأهٌل
 المٌاه

B8-1 

 حاضرة" المحلٌة التنمٌة شركة  عبر العمومٌة اإلنارة تأهٌل
"األنوار  

B8-3 

الصحً الصرف شبكة تموٌة و تمدٌد  B8-6 

 

 C1-2 إحداث نظام  معلوماتً مندمج و آمن

 التوجه الثالث

 C1-3 تحدٌث وتموٌة العتاد المعلوماتً واإلجراءات ذات الصلة

 الممبلة سنوات للثالث  التمنٌة والمساعدة الدعم نظام إنشاء
 )المواكبة(

C1-4 

الجماعٌة االستمبال بنٌات تأهٌل  C1-5 

 C1-6 وضع  منهجٌات ووسائل و إجراءات نظام التتبع و التمٌٌم

ٌر الفضاء جل  تدبأاستصدار ممررات تنظٌمٌة جماعٌة  من 
 العمومً 

C1-7 

إعداد و تنفٌذ برنامج تكوٌن متكامل للموظفٌن و األطر العاملٌن   
 بجماعة مراكش

C1-8 

 C1-9 إنشاء نظام األرشفة   

جع للكفاءات و الوظائف للجماعة إنشاء دلٌل المساطر و مر 
 المماطعات و

C1-10 

للجماعة التنظٌمً الهٌكل تنزٌل  C1-12 

 ملحمة كل فً المدنٌة الحالة لخدمة اوتامٌتٌكً شبان جهاز وضع
دارٌةإ  

C1-14 

المدنٌة الحالة خدمات مركزة  C1-15 

الضرٌبً  الوعاء تحٌٌن اجل من دراسة  C2-2 

 C2-5 تنفٌذ حملة لتحصٌل البالً استخالصه

 C2-6 تعزٌز المرالبة على  المداخٌل االلرارٌة و منتوجات األمالن

 استراتٌجٌة الجماعة فً ماإعداد دراسة من أجل تمٌٌم وتحدٌد 
 ٌخص التدبٌر المفوض و شركات التنمٌة المحلٌة 

C2-7 

 C2-8 إعداد دراسة من أجل الرفع من المداخٌل الجماعٌة 

تسوٌة الوضعٌة العمارٌة لعمارات الجماعة و إغناء رصٌدها 
 العماري  

C2-9 

 C3-2 تحدٌد استراتٌجٌة للتواصل الداخلً والخارجً

 C3-3 و وسائل  للتواصل الداخلً والخارجًتطوٌر 

تطوٌر المحتوى المتعلك ب مهارات الصحافة وإدارة بوابات 
 اإلنترنت

C3-4 

 C3-5 وضع استراتٌجٌة مؤطرة للتعاون الالمركزي للجماعة
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 التوجه رمز المشروع المشارٌع
 

لعروس رٌاض ساحة تهٌئة  A1-3 

 التوجه األول

الكتبٌة دٌوان إحداث  A1-8 

 A1-17 انجاز أطلس حول مدٌنة مراكش 

 A1-18 إعداد خرٌطة اركٌولوجٌة حول المعالم التارٌخٌة بمراكش 

)  الدولً االشعاع ذات التظاهرات لدعم خاص صندوق حداث
 فنون و للحلمة سنوي مهرجان  للسٌنما، الدولً المهرجان

 و الشعبٌة للفنون مراكش مهرجان: الدولً الماراتون الشارع،
...(الفولكلور  

A3-2 

الجدٌد الجماعً المحجز إحداث  A5-9 

 

األخضر عن طرٌك بناء السوق المركزي و مركز األعمال 
 شراكة

B1-3 

الثانً التوجه  

 B1-4 تهٌئة المطب الحضري باب دكالة

 B2-11 تهٌئة الحدائك التارٌخٌة

 B2-12 احداث منظومة للفرز المبلً للنفاٌات المنزلٌة و المماثلة لها

لها المماثلة و المنزلٌة النفاٌات لتحوٌل مركزٌن حداثإ  B2-14 

لتحوٌل النفاٌات المنزلٌة و المماثلة لها  اعادة تأهٌل مركز ٌن
 بمشٌش

B2-16 

تنشٌط و صٌانة الحدائك العمومٌة  عبر الشراكة مع المطاع 
 الخاص 

B2-17 

 B2-18 دعم التناء الدراجات الكهربائٌة

نارة  الحدائك بالطالة الشمسٌة و تجهٌزها بنظام الري بالتنمٌط إ
 مع إعادة استخدام المٌاه المعالجة 

B2-20 

 B2-21 الرفع من المدرة اإلنتاجٌة لمحطة انتاج الكهرباء بالطالة الشمسٌة

 B3-5 إحداث دار الشباب أزلً 

 B3-6 إحداث ملعبً المرب بأزلً   

 B3-7 بأسكجورتهٌئة أرضٌة تجارٌة للباعة المتجولٌن 

العزوزٌة رٌاضً منتزه و مركب إحداث  B3-9 

بحً لشٌش المرب مالعب تهٌئة  B3-12 

بالداودٌات الجامعً المستشفى نزالء األطفال أمهات إٌواء مركز  B3-38 

 تمدم تنفٌذ مشارٌع برنامج عمل الجماعة حسب التوجهات الثالث
 

 -مشروع  40 – غٌر المنطلمةالمشارٌع 

م
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ء العزوزٌةخضرا مساحات و الرٌاضة مالعب تهٌئة    B3-41 

 B4-11 بمماطعة المنارةإحداث ممبرة نموذجٌة 

 B4-12 إحداث مرافك صحٌة عمومٌة 

المعاش عرصة مستوى على للسٌارات مولف بناء  B5-10 

 علً موالي  ساحة فً أرضً تحت سٌارات مولف بناء
العجلتٌن ذات للنالالت  

B5-13 

الحضري النمل حول شاملة دراسة إعداد  B5-15 

 B5-17  الجدٌدة الطرلٌة المحطة لرب لسٌارات األجرةإحداث محطة 

جل انجاز شبكة نمل حضرٌة بالمطار السرٌع  أعداد دراسة من إ
RER     بٌن مراكش و تامنصورت 

B5-18 

حً لشٌش المولف الصحة مركز تأهٌل  B6-3 

بالمسٌرة للمرب طبً مركز إحداث  B6-18 

بحً إزٌكً اإلدمان محاربة مركز إحداث  B6-20 

بالمحامٌد الجنوبً مدرستٌن بناء  B6-28 

بثانوٌة أبً الطٌب المتنبً دراسٌة حجرة 12 بناء  B6-32 

 

الرٌاضٌة و الثمافٌة المرافك لتدبٌر ناظمة استراتٌجٌة وضع  C1-11  
 

 التوجه الثالث
 

توفلٌحت و أوكاٌمدن وشالً الولٌدٌة شالٌات تهٌئة  C1-13 

الجماعً المستودع إحداث  C1-16 

دراسة الرفع من مداخٌل الجماعة عن طرٌك تفوٌت بعض  
 الممتلكات ذات المردودٌة الضعٌفة او المنعدمة

C2-3 

 C2-4 تثمٌن الوعاء العماري لمجزرة الحً الحسنً و المحجز البلدي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 إكراهات تنزٌل برنامج عمل الجماعة

  خالل سنتً 0292 و0292

بربانمج معل إدلاػة بوجود بؼغ  ;574و :574متزيت معوية ثزنيل إملضاريع إملسعرة برمس سنيت ملد 

جناز إملضاريع. وختخوف ىذه إل كرإىات حسب  الاكرإىات وإمعؼوابت إميت أ ثرت بضلك أ و بأ خر ػىل وزرية إ 

جٌلميا فامي يًل:  ظبيؼهتا بني ما ىو متويًل، غلاري، مسعري وثدبريي، وميكن إ 

 تموٌلٌة: هات إكرا 

جناز إملضاريع بسبب: -  ظؼوبة ثوفري إهمتويالت إمالزمة همتويل معوية إ 

 ضؼف إل دخار مبزيإهية إدلاػة ملارهة مع جحم إملضاريع إملسعرة؛ 

 ػدم وفاء بؼغ إمرشاكء ابمزتإماهتم إملامية؛ 

 .ضؼف إخنرإط إملعاع إخلاص يف إملسامهة يف إهمتويل 

  :إكراهات عمارٌة 

 ثوفري إموػاء إمؼلاري لحذضان إملضاريع بسبب:ظؼوبة  -

 ؛نوجٌلػة إمؼلاري إمرظيد ضؼف 

 .ضؼف إخنرإط بؼغ إملعاحل إخلارجية يف ثوفري إموػاء إمؼلاري ل جناز إملضاريع إملضرتكة 

  مسطرٌة وتدبٌرٌة:إكراهات  

 إدلاغي إمخجيزي ظندوق ظرف من إمللدمة إملروض ملبامؽ إملايل ابمخحويل إملخؼولة ملساظرإ بؼغ ثؼليد -

FEC   جناز متويله  إملضاريع؛ بؼغ إ 

 .من أ جل إ جياد ظيؽ مالمئة مخنفيذ إملضاريع إملضرتكةوابيق إملخدخوني إملعاحل إخلارجية  إخنرإط ضؼف  -

 



36 
 

 بعض التوصٌات والحلول الممترحة

 :رضورة إغامتد مبادئ غلونة وحرص يد ثدبري إملوإرد إملامية نوجٌلػة من أ جل 

  إملوإرد إملارة وإمرضورية ل جناز إملضاريع؛ حمنية مدإخيل إدلاػة من أ جل ثوفريإمرفع من 

 .إمؼمل ػىل ثلوية الادخار مبزيإهية إدلاػة وجؼويا مزيإهية برإمج 

  متويل مضٌلن إمبحر غن معادر جديدة  مع إملعاع إخلاص من أ جلمرشإاكت وثؼاكدإت إمخأ سيس

 ثنفيذ إملضاريع؛

  ؾناء إمرظيد إمؼمل ػىل  إحذضان إملضاريع إملسعرة؛من أ جل  نوجٌلػة إمؼلاريإ 

 ثزنيل إملضاريعيف معوية  مرشاكءثوس يع جمال إمخنس يق وإمخوإظل إملس متر وإمفؼال مع إ. 
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 )ربٌس الجلسة( ربٌس مجلس جماعة مراكشالنابب االول ل السٌد ٌونس بن سلٌمان

  السٌد عبد الكرٌم الخطٌب


