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فهرس العرض

السياق العام و مسار  إعداد برنامج عمل 
الجماعة

األولويات التنموية و هندسة البرنامج
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فهرس العرض

السياق العام و مسار  إعداد برنامج عمل 
الجماعة

األولويات التنموية و هندسة البرنامج 
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السياق العام و مسار  إعداد برنامج عمل الجماعة

 لماذا برنامج عمل الجماعة ؟

راب الجماعة توفير إطار فعال لتنفيذ األنشطة التنموية املبرمجة في ت

(.وثيقة مرجعية)

لجماعة نجاعة و ترشيد استعمال  املوارد البشرية واملالية واملادية ل

ضمان تنسیق تدخالت مختلف الفاعلين في التنمیة الترابیة املحلیة ل

االلتقائية واالنسجام بين مختلف البرامج وفق رؤیة تنموية 

.استشرافية

ان مساهمة لضمالتشاركيةاستحضار البعد البيئي و تعزيز املقاربة 

.مختلف الفاعلين في وضع البرنامج وتنفيذه الحقا
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السياق العام و مسار  إعداد برنامج عمل الجماعة

المنهجية المعتمدة

تشخيص 

حاجيات 

وإمكانيات 

الجماعة

تحديد 

األولويات 

التنموية 

للجماعة

ع برمجة املشاري

واألنشطة  

بلورة وثيقة 

برنامج  مشروع

عمل الجماعة
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السياق العام و مسار  إعداد برنامج عمل الجماعة

المقاربات المتبعة

مع القطاعات •

الحكومية

ة مع برامج التنمي•

للعمالة والجهة

اإللتقائية

مع املجتمع •

املدني 

مع الفاعلين •

املؤسساتيين 

مع القطاع •

الخاص

التشاركية
محاربة أشكال •

لوج التمييز في الو 

إلى املرفق 

الجماعي 

االهتمام •

بخصوصيات 

النوع االجتماعي

الحقوقية

ترشيد تدبير •

اإلدارة الجماعية

وعصرنةتأهيل •

اإلدارة

ل تفعيل التواص•

الداخلي 

والخارجي

الحكامة
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السياق العام و مسار  إعداد برنامج عمل الجماعة

فريق العمل

لجنة 

اإلشراف 

العام 

النائب الثاني للرئيس عبد السالم س ي كوري 

النائبة السادسة للرئيسخديجة فض ي 

رئيس لجنة املرافق العمومية والخدماتبوحنشابراهيم

فريق 

العمل 

املنسق العام املدير العام للمصالح، عبد الكريم الخطيب 

من مهندس ي وأطر الجماعة 10

ية سكريتار  أطر07

اإلستعانة
بمواكبة مكتب 
للدراسات ذو 
خبرة في مجال 
التخطيط 

الترابي
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السياق العام و مسار  إعداد برنامج عمل الجماعة

ورشة اإلعالن الرسمي عن
د االنطالق الفعلي إلعدا

برنامج العمل

الورشات 
املوضوعاتية 
التشخيصية

ورشات تشاورية 
لوضع األولويات 

التنموية

عرض النتائج األولية
على مكتب املجلس 
واللجان الدائمة

الورشات التشاورية مع
املصالح الالم مركزة 
ين والفاعلين االقتصادي

وجامعة القاض ي عياض

وضع خالصات 
التشخيص

ورشات برمجة 
وميزنة املشاريع

2016يونيو  2016دجنبر/نونبر/أكتوبر 2017يناير  2017فبراير 

يوليوز /يونيو

2016
2017يناير  2017فبراير 

أهم المحطات

2016أبريل 

تعيين لجنة 
اإلشراف وإعداد 

برنامج عمل 
الجماعة
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السياق العام و مسار  إعداد برنامج عمل الجماعة

مشاركة واسعة و فاعلة لمختلف الفاعلين

العدد اإلجمالي 
1200: للمشاركين 

عدد النساء 
200: املشاركات 

عدد املشاركين من 
:املصالح الخارجبة 

70

عدد الفاعلين 
لي االقتصاديين ممث
القطاع الخاص 

60: املشاركين 
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يين الفاعلين االقتصادمن من المصالح الخارجيةمن النساء:المشاركين

ممثلي القطاع الخاص

2007060:العدد

اإلجماليالعدد 

1200

العام و مسار  إعداد برنامج عمل الجماعةالسياق 
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فهرس العرض

السياق العام و مسار  إعداد برنامج عمل الجماعة

األولويات التنموية و هندسة البرنامج
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محاور للتشخيص 

ية النسيج الحضري والتنم
املستدامة والولوج إلى 

ةالخدمات األساسي
2

التنمية االقتصادية
ي وتثمين التراث املاد

والالمادي 

1

يل الحكامة املحلية وتأه
اإلدارة الجماعية 

والتعاون والشراكات

3
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للبرنامجاألولويات التنموية 

1التوجه رقم 
مراكش حاضرة أصيلة 
وقبلة سياحية ذات 

اشعاع عالمي  2التوجه رقم 

3التوجه رقم 

مراكش حاضرة  
متجددة ومستدامة  
توفر العيش الكريم 
لساكنتها وزائريها

مراكش حاضرة 
منفتحة تعتمد آليات 
الحكامة في التنمية 

الترابية  
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منهجية تحديد  األولويات التنموية 

 

   

 

  ال   ن ا 
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محاور البرنامج

ية النسيج الحضري والتنم
املستدامة والولوج إلى 

ةالخدمات األساسي
2

التنمية االقتصادية
ي وتثمين التراث املاد

والالمادي 

1

يل الحكامة املحلية وتأه
اإلدارة الجماعية 

والتعاون والشراكات

3
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وتثمين التراث المادي والالماديالتنمية االقتصادية 

خالصات التشخيص  
 6نسبة نمو متوقعة تقارب )طلب مستمّر ومتزايد على السياحة الدولية إفريقيا خالل في %

2017يناير 17بيان صحفي صادر عن منظمة السياحة العاملية، (2017

سوق قوي ومستقر لسياحة األعمال وامللتقيات وكذا السياحة الطبيعية

 (مليار درهم25حوالي 2014مجموع نفقات السياح بلغ سنة ) تطور مستمر للسياحة الداخلية
، مرصد السياحة2014بحث حول السياحة الداخلية لسنة 

ثقة متزايدة في االستقرار األمني باملغرب مقارنة باملحيط املضطرب

 (2016مليار أورو في سنة 250حوالي )تطور مستمر للسوق العاملية للمنتجات الفاخرة

اد وجود عدة برامج على املستوى الوطني من أجل دعم الصناعة التقليدية وفاعلي االقتص
؛( برنامج مرافقة، التكوين بالتدرج املنهي)التضامني 

 ماليين مسافر سنويا 9طاقته االستيعابية إلى حوالياملنارة ورفع / تأهيل مطار مراكش

 احتضان مراكش لقمة ندوة األطرافCOP 22اقي يتيح إمكانات لالنخراط في صناعات التحول الط
.وصناعات التدوير وجلب تمويالت خارجية

املوقع املحوري ملراكش كصلة وصل بين شمال وجنوب املغرب.
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وتثمين التراث المادي والالماديالتنمية االقتصادية 

خالصات التشخيص  

يدمنافسة قطاع الصناعة التقليدية من طرف منتوجات التقل

 لفالحي وأثره على ديمومة النشاط الصناعياموسمية القطاع
(صناعات تحويلية في أغلبها)

 هشاشة قطاع السياحة أمام االضطرابات واألزمات األمنية
.واالقتصادية الدولية

القطاع الغير املهيكل على قطاع التجارةضغط
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وتثمين التراث المادي والالماديالتنمية االقتصادية 

خالصات التشخيص  

 (سرير62000اكثر من  )تطور كمي ونوعي للمؤسسات السياحية

املادي توقيع عدة اتفاقيات من اجل تقوية املنتوج السياحي وتثمين املوروث
لالمادي ملراكشاو 

 تطور عدد الوحدات التجارية بمدينة مراكش وتزايد فضاءات التسوق

علوم مدينة مصنفة تراثا عامليا من طرف منظمة األمم املتحدة للتربية وال
والثقافة يونسكو

 من طرف 2001ساحة جامع الفنا تختزل التنوع الثقافي املغربي صنفت سنة
اليونسكو تراثا شفهيا

 لباس والعادات تقاليد أصيلة في الطبخ وال)غنى املوروث الثقافي الالمادي للمدينة
..(..االجتماعية واآلداب الشعبية 
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وتثمين التراث المادي والالماديالتنمية االقتصادية 

خالصات التشخيص  
 ضعف بنيات الستقبال و تنظيم امللتقيات والتظاهرات الكبرى

(وصول يوميا60) عدم كفاية النقل الجوي من وإلى مراكش

الحاجة إلى تعزيز استقبال التظاهرات والفعاليات الثقافية والرياضية ذات االشعاع العالمي

ضعف تسويق املنتوج السياحي باملدينة

وصعوبة حصول السائح على املعلومةضعف التشوير

 (العموميةاملرافق الصحية )إشكالية التنقل الحضري وضعف بعض املرافق العمومية

الصناعة التقليديةضعف آليات ترويج وعرض منتجات

ضعف املواكبة من حيث التكوين وتوريث الحرف التقليدية.

 الصناعة التقليديةاولةبمز هشاشة البنيات التحتية الخاصة.

 مضاربة الوسطاء وضعف مراقبة األسعار؛

غياب وعاء عقاري يمكن تعبئته من أجل انشاء مناطق صناعية جديدة داخل تراب الجماعة

وضعية مقلقة للتنشيط الثقافي بساحة جامع الفنا

باملدينةالشفاهيالتراثلرموز االجتماعيةاألوضاعهشاشة
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الماديوتثمين التراث المادي والالتنمية االقتصادية 

1التوجه رقم 
مراكش حاضرة أصيلة 

وقبلة سياحية ذات اشعاع 
عالمي 

تثمين املوروث الثقافي : 1.1نتيجة

والتاريخي ملراكش  وضمان استدامته تقوية العرض السياحي : 2.1نتيجة

ملراكش كوجهة لسياحة األعمال
وتقوية ترصيد: 3.1نتيجة

التظاهرات ذات اإلشعاع الدولي 
دعم تطوير الصناعة : 4.1نتيجة

اليةالتقليدية ذات القيمة املضافة الع

تأهيل و تهيئة األسواق و : 5.1نتيجة

املرافق االقتصادية
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للبرنامجاألولويات التنموية 

1التوجه رقم 
مراكش حاضرة أصيلة 

وقبلة سياحية ذات اشعاع 
عالمي 

تثمين املوروث الثقافي : 1.1نتيجة

والتاريخي ملراكش  وضمان استدامته

مليون درهم145–تهيئة الساحات التاريخية 

يوسف، رياض لعروس، بن صالح، باب بن
، املالحالباهيةفتوح، 

مليون درهم105–إحداث متاحف 

الدباغة-الكتبيةديوان الالمادي،الثراث

مليون درهم95–ترميم املعالم التاريخية 

، األبواب املرابطية، القبة الكتبيةساحة 
، مدرسة بن يوسف، واألسوار، جناح املنارة

، قصر البديع، الباهيةقصر 

أهم املشاريع

مشروع36عدد املشاريع

درهممليون 479الكلفة اإلجمالية

مليون درهم5–إنتاج وثائق

أركيولوجيةأطلس مراكش، خريطة 
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للبرنامجاألولويات التنموية 

1التوجه رقم 
اصيلةمراكش حاضرة 

وقبلة سياحية ذات اشعاع 
عالمي 

مليون درهم499–تهيئة املدارات السياحية 

سبعة رجال

للترويج الجهوي املساهمة في الصندوق 
مليون درهم400–السياحي 

الترويج للوجهة السياحية ملدينة مراكش

1500–قصر املعارض والتظاهرات

مليون درهم

التظاهرات  بمواصفاتو تشييد قصر املعارض 
دولية

أهم املشاريع

مشاريع3عدد املشاريع

درهممليون 2399الكلفة اإلجمالية

تقوية العرض السياحي : 2.1نتيجة

ملراكش كوجهة لسياحة األعمال
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للبرنامجاألولويات التنموية 

1التوجه رقم 
اصيلةمراكش حاضرة 

وقبلة سياحية ذات اشعاع 
عالمي 

مليون درهم60–مدينة الفنون الشعبية

الفنون الشعبيةإحداث مدينة 

إحداث صندوق لدعم التظاهرات ذات  
مليون درهم30–اإلشعاع الدولي 

ن الدولي للفيلم، مهرجان الحلقة وفنو املهرجان

الدولي، مهرجان الفنون املاراطون الشارع، 
مراكشكرنفالالشعبية، 

أهم املشاريع

مشاريع2عدد املشاريع

درهممليون 90الكلفة اإلجمالية

ترصيد وتقوية : 3.1نتيجة

التظاهرات ذات اإلشعاع الدولي 
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للبرنامجاألولويات التنموية 

1التوجه رقم 
مراكش حاضرة أصيلة 

وقبلة سياحية ذات اشعاع 
عالمي  مليون درهم50–التكوين وتوريث الحرف 

دعم إحداث مؤسستين للتكوين املنهي  في 
الصناعة التقليدية واملهن عالية القيمة 

مليون درهم88–املنتوجاتتثمين وترويج 

مركز تثمين احداثإحداث مدينة اإلبداع، 
الصناعة التقليدية

تأهيل فنادق الصناعة التقليدية

مليون درهم7–

، الزيات، سيدي عبد العزيزسلحمفنادق 

أهم املشاريع

مشاريع5عدد املشاريع

درهممليون 145الكلفة اإلجمالية

دعم تطوير الصناعة : 4.1نتيجة

اليةالتقليدية ذات القيمة املضافة الع



25

25

للبرنامجاألولويات التنموية 

1التوجه رقم 
مراكش حاضرة أصيلة 

وقبلة سياحية ذات اشعاع 
عالمي 

مليون درهم48–إعادة تهيئة وتأهيل األسواق 

أسواق املدينة العتيقة، سوق الربيع، سوق 
بولرباحالكدية، سوق 

مليون درهم57–إحداث أسواق جديدة 

، معطى بوعكاز، املحاميد، الداوديات
س يأيت، دوار اإلزدهارهللا،

مليون درهم46–اإلقتصاديةإحداث مناطق 

سيدي يوسف بن علي، املنارة، النخيل

أهم املشاريع

مشاريع17عدد املشاريع

درهممليون 252الكلفة اإلجمالية

تأهيل و تهيئة األسواق: 5.1نتيجة

واملرافق االقتصادية

مليون درهم101–اإلقتصاديةإحداث وتأهيل مرافق 

املجزرة الحالية وسوق الجملةتأهيل

ومجزرة حديثةمحجز إحداث 
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محاور البرنامج

ية النسيج الحضري والتنم
املستدامة والولوج إلى 

ةالخدمات األساسي
2

التنمية االقتصادية
ي وتثمين التراث املاد

والالمادي 

1

يل الحكامة املحلية وتأه
اإلدارة الجماعية 

والتعاون والشراكات

3
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ةساسيالتنمية المستدامة والولوج إلى الخدمات األوالنسيج الحضري 

خالصات التشخيص  

لترابية وجود عدة صناديق وبرامج ملواكبة وتمويل مشاريع الجماعات ا
(  التأهيل الحضري )

لنمو انخراط  قوي وتعاقدي لفاعلين مؤسساتيين من أجل مواكبة ا
(موذجمراكش الحاضرة املتجددة كن)الحضري والديموغرافي ملراكش 

ار طرق تدبير اإلمكانات التي يتيحها اإلطار القانوني للجماعات في اختي
املرافق العمومية

تضاريس وطبوغرافيا املجال املراكش يمالئمة
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ة ساسيالتنمية المستدامة والولوج إلى الخدمات األوالنسيج الحضري 

خالصات التشخيص  

 مالك غلبة األ : مثال)تعقد تعبئة الرصيد العقاري في املقاطعات
(املحبسة في النخيل 

  شحها في قادم السنواتوتهديد ندرة املياه

 ضعف انخراط القطاع الخاص في تمويل التنمية الثقافية
والرياضية
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ةساسيالتنمية المستدامة والولوج إلى الخدمات األوالنسيج الحضري 

خالصات التشخيص  

حاربة الجهود املبذولة في إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية من اجل م
الهشاشة واإلقصاء االجتماعي

ليةجماعة مراكش مساهم مهم في تمويل التنمية الثقافية والرياضية املح

(مؤسسة77)تضاعف عدد البنيات الثقافية والرياضية في مختلف املقاطعات

نجاح بعض تجارب مراكز التدرج املنهي في الحد من تشغيل األطفال

تكوين قاعدة معطيات حول تدبير النفاياتو حسن جودة خدمات النظافة

 (املرتبة األولى وطنيا)توفر املدينة على محطة ملعالجة املياه العادمة.

،توفر املدينة على مطرح عمومي منجز وفق املواصفات الدولية

إنجاز عدة  مشاريع لتدبير خطر الفيضانات
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ةساسيالتنمية المستدامة والولوج إلى الخدمات األوالنسيج الحضري 

خالصات التشخيص  
نمو عمراني غير متحكم  فيه  في ظل غياب وثائق التعمير

 ماعي، ضعف إدماج البعد االجت)ضعف نجاعة وفعالية تنزيل برامج محاربة السكن غير الالئق
...(عدم تصفية الوضعية العقارية للعمليات موضوع البرامج

 تفاوت العرض املدرس ي بين املقاطعات

 (طاردةأخرى ومقاطعات مستقطبة للسكان )تفاوت في الكثافة السكانية بين املقاطعات

تفاوت توزيع املساحات الخضراء بين املقاطعات وضعف آليات تنشيطها.

بار لألزبالارتفاع تكلفة التدبير املفوض لقطاع النظافة وعدم تفعيل دورية املنتجين الك

ألحياءغلبة الفرز العشوائي للنفايات على مستوى او غياب نقاط وسيطية لنقل النفايات

عدم تعميم الربط بالشبكات في بعض مناطق املقاطعات

إشكال زحمة السير في ببعض املحاور الطرقية وخاصة في ساعات الذروة

ضعف وهشاشة الشبكة الطرقية في بعض أحياء الجماعة

 قلة مواقف السيارات
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ةساسيالتنمية المستدامة والولوج إلى الخدمات األوالنسيج الحضري 

خالصات التشخيص  

عدم تغطية النقل الحضري لبعض األحياء الجديدة

 اإلستشفائيةوغياب املعالجة األولية للمياه العادمة الناتجة عن الوحدات الصناعية

ضعف الدراسات املتعلقة باملوضوع االجتماعي على املستوى املحلي

 العموميةاملرافق الصحية قلة

 أطفال الشوارع، االستغالل ) غياب أرقام دقيقة ومحينة حول بعض الظواهر االجتماعية
...(الجنس ي لألطفال، املهاجرين السريين

غياب قاعدة معطيات  حول الشراكة مع الجمعيات

األشخاص املسنينو خصاص كبير في فضاءات تنشيط األطفال

ضعف ولوج األجانب للتنشيط الثقافي

 موارد بشرية ينقصها التكوين في مجال التنشيط الثقافي والرياض ي

تنشيط، ) ة غياب إستراتيجية فعالة وناظمة  لتدبير املرافق االجتماعية والثقافية والرياضي
...( صيانة
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2التوجه رقم 

مراكش حاضرة  متجددة 
ومستدامة  توفر العيش 
االكريم لساكنتها وزائريه

ندمجة تطوير وتنفيذ مشاريع كبرى ومهيكلة وم: 1.2النتيجة 
ترصيد استدامة و تعزيز البعد البيئي : 2.2النتيجة 

املوارد  ترصيد  وترشيد ومواصلة الجهود : 3.2النتيجة 

اض ي املبذولة  في اإلدماج االجتماعي والتنشيط الثقافي والري
تأهيل واإلدماج الحضري لألحياء من : 4.2النتيجة 

أجل نمو منسجم ومتناسق  هيكلة  وتقوية الشبكة الطرقية والتنقل : 5.2النتيجة 

العمل على دعم وتحسين الولوج إلى خدمات : 6.2النتيجة الحضري 

الصحة والتعليم عبر املواكبة وتوفير الوفاء العقاري 

املساهمة في وضع مقاربة شمولية : 7.2النتيجة 

لإلسراع في معالجة إشكاليات السكن الغير الالئق 
املياه والكهرباء والصرف )توسيع الشبكات : 8.2النتيجة 

ملواكبة النمو الحضري ( الصحي

ةساسيالتنمية المستدامة والولوج إلى الخدمات األوالنسيج الحضري 
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للبرنامجاألولويات التنموية 

2التوجه رقم 
مراكش حاضرة  متجددة 
ومستدامة  توفر العيش 
هاالكريم لساكنتها وزائري

يكلة تطوير وتنفيذ مشاريع كبرى ومه: 1.2النتيجـــة 

ومندمجة 

مليون درهم300–تهيئة أقطاب حضرية 

جليز، الحي الصناعي القديم، جبل دكالةباب 

مليون درهم88–مراكز األعمال

–مركز األعمال ، و جليز–مركز األعمال األخضر 
سيدي يوسف بن علي

أهم املشاريع

مشاريع7عدد املشاريع

مليون درهم597الكلفة اإلجمالية
مليون درهم149–غابة الشباب

تهيئة غابة الشباب

مليون درهم60–استكمال تهيئة مرافق 

بالعزوزيةالطرقيةاملحطة 



34

34

للبرنامجاألولويات التنموية 

2التوجه رقم 
مراكش حاضرة  متجددة 
ومستدامة  توفر العيش 
مليون درهم218–إحداث وتهيئة الحدائق هاالكريم لساكنتها وزائري

الكدية، النخيل، املدينة، سيدي يوسف بن 
باملحاميدعلي، املنارة، الحديقة الحضرية 

مليون درهم137–تدبير وفرز النفايات 

مراكز للفرز األولي، ومراكز للتثمين

أهم املشاريع

مشاريع27عدد املشاريع

مليون درهم1002الكلفة اإلجمالية
مليون درهم373–الطاقة النظيفة 

الطاقية النجاعة، بيوكهربائيةمحطات انشاء
للبنايات، التنقل النظيف، اإلنارة العمومية

استدامة وترصيدتعزيز البعد البيئي : 2.2النتبجـــة

املوارد 

مليون درهم3–التحسيس

دورية للمواطنينتحسيسحمالت 
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للبرنامجاألولويات التنموية 

2التوجه رقم 
مراكش حاضرة  متجددة 
ومستدامة  توفر العيش 
مليون درهم437–إحداث وتهيئة مرافق رياضية هاالكريم لساكنتها وزائري

مسابح، مالعب القرب، قاعات مغطاة

مليون درهم271–إحداث وتهيئة مرافق ثقافية 

خزانات، قاعات متعددة االختصاصات، دور 
الجمعيات والشباب، معاهد موسيقية، مراكز 

ثقافية، مسارح

أهم املشاريع

مشاريع73عدد املشاريع

مليون درهم1219الكلفة اإلجمالية
مليون 390–إحداث وتهيئة مرافق اجتماعية 

درهم

، إستقبالإعاقة، مراكز .و.أنوادي املسنين، مراكز 
، قاعات الحفالتنسويةحضانات، أندية 

ترصيد  وترشيد ومواصلة الجهود : 3.2النتبجـــة

املبذولة  في اإلدماج االجتماعي والتنشيط الثقافي 
والرياض ي 
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للبرنامجاألولويات التنموية 

2التوجه رقم 
مراكش حاضرة  متجددة 
ومستدامة  توفر العيش 
مليون درهم170–تأهيل أحياء املدينة العتيقة هاالكريم لساكنتها وزائري

الشو، قبور الزرايب

أهم املشاريع

مشاريع13عدد املشاريع

مليون درهم77–املراكنمليون درهم368الكلفة اإلجمالية

املعاش، وباقي أحياء املقاطعاتعرصة

تأهيل واإلدماج الحضري لألحياء من : 4.2النتبجـــة

مليون درهم31–إحداث مرافق نموذجية أجل نمو منسجم ومتناسق 

مقبرة، منتزهات، ساحة للحفالت

مليون درهم6–تهيئة مداخل املدينة 

فاسطريق 
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للبرنامجاألولويات التنموية 

2التوجه رقم 
مراكش حاضرة  متجددة 
ومستدامة  توفر العيش 
مليون درهم842–الطرق واألزقة هاالكريم لساكنتها وزائري

، الشوارع واألزقة الطرقيةتهيئة  وتقوية املحاور 
بجميع املقاطعات

مليون 150–إحداث وتهيئة املساحات الخضراء 
، املحاميدالكدية، النخيل، سيدي يوسف بن علي، درهم
املدينة

أهم املشاريع

مشاريع26عدد املشاريع

مليون درهم38–إحداث وتهيئة مرافق صحية مليون درهم2507الكلفة اإلجمالية

إحداث وتهيئة املرافق الصحية العمومية

هيكلة  وتقوية الشبكة الطرقية والتنقل : 5.2النتيجـــة 

الحضري 

مليون درهم1259–النقل الحضري 

ودراسة وإنجاز املحاور  BHNSانطالق حافالت 
ة دراسة حول النقل الحضري، نظام مراقباألخرى، 

املرور
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للبرنامجاألولويات التنموية 

2التوجه رقم 
مراكش حاضرة  متجددة 
ومستدامة  توفر العيش 
مليون درهم486–الصحة هاالكريم لساكنتها وزائري

مستشفيات، مراكز تصفية الدم، مراكز اإلعاقة، 
، العالجات األولية، مصلحة الطب مستوصفات

الشرعي، سيارات اإلسعاف ونقل األموات

أهم املشاريع

مشاريع41عدد املشاريع

مليون درهم204–التعليم مليون درهم690الكلفة اإلجمالية

وثانوياتإعدادياترياض األطفال، مدارس، 
بجميع املقاطعات

العمل على دعم وتحسين الولوج : 6.2النتيجـــة 

إلى خدمات الصحة والتعليم عبر املواكبة وتوفير 
الوفاء العقاري 
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للبرنامجاألولويات التنموية 

2التوجه رقم 
مراكش حاضرة  متجددة 
ومستدامة  توفر العيش 
مليون درهم581–محاربة السكن غير الالئق هاالكريم لساكنتها وزائري

الهيكلة وإعادة اإليواء، واإليواء املؤقت إعادة
(جميع املقاطعات)

أهم املشاريع

مشاريع7عدد املشاريع

مليون درهم821الكلفة اإلجمالية

240–معالجة إشكالية السكن املهدد باالنهيار 
مليون درهم

الكدية، املدينة، الحارة، سيدي يوسف بن علي

املساهمة في وضع مقاربة شمولية : 7.2النتيجـــة 

لإلسراع في معالجة إشكاليات السكن الغير الالئق واملهدد
باالنهيار 
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للبرنامجاألولويات التنموية 

2التوجه رقم 
مراكش حاضرة  متجددة 
ومستدامة  توفر العيش 
مليون درهم704–التطهير السائل هاالكريم لساكنتها وزائري

ع طاقة تقوية شبكة الصرف الصحي، توسيو تمديد 
STEP

أهم املشاريع

مشاريع8عدد املشاريع

مليون درهم1676الكلفة اإلجمالية

مليون درهم504–الكهرباء

ة تأهيل اإلنارة العمومية عبر  شركة التنمية املحلي
”حاضرة األنوار"

تأهيل البنية التحتية لشبكات الكهرباء

املياه والكهرباء )توسيع الشبكات : 8.2النتبجـــة

ملواكبة النمو الحضري ( والصرف الصحي

مليون درهم37–املاء

"رمرامبئر "إنشاء خزان مائي 
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محاور للتشخيص 

ية النسيج الحضري والتنم
املستدامة والولوج إلى 

ةالخدمات األساسي
2

التنمية االقتصادية
ي وتثمين التراث املاد

والالمادي 

1

يل الحكامة املحلية وتأه
اإلدارة الجماعية 

والتعاون والشراكات

3
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الحكامة المحلية وتأهيل اإلدارة الجماعية والتعاون والشراكات

خالصات التشخيص  

نوبج-إمكانيات التعاون جنوب

إمكانيات التمويل في إطار التعاون الدولي

ضعف منتوج حصة ضريبة القيمة املضافة املحولة للجماعة

إكراهات متعلقة باإلطار القانوني للجبايات املحلية

عيةتقادم النصوص القانونية املنظمة لقطاع املمتلكات الجما

طول املساطر بالنسبة لتسوية املمتلكات
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الحكامة المحلية وتأهيل اإلدارة الجماعية والتعاون والشراكات

خالصات التشخيص  

90% عاليومن املنتخبين يتوفرون على مستوى تعليمي ثانوي

 توفر املكتب املسير على أغلبية متجانسة

عبر )التحسين من فعالية خدمات قسم التعمير واملكتب الصحي
(اعتماد الشباك الوحيد

توقيع عدة اتفاقيات للتوأمة والتعاون الدولي

توفر أطر الجماعة على خبرة في التدبير الجماعي
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الحكامة المحلية وتأهيل اإلدارة الجماعية والتعاون والشراكات

خالصات التشخيص  

ضعف بنيات االستقبال داخل املؤسسة الجماعية

هشاشة البنيات التحتية ووسائل العمل في سوق الجملة واملجزرة الجماعية

 (  التواصل الرقمي كمثال)ضعف آليات التواصل الداخلي والخارجي

ضعف تفعيل ومتابعة مشاريع التعاون الدولي والتوأمات

غياب هندسة للتكوين ودليل مرجعي للوظائف والكفاءات

ام غياب دليل للمساطر وضعف الرقابة الداخلية وكذا غموض في تحديد املهام لجل األقس
واملصالح

غياب برنامج عملي للتوظيف مبني على الحاجيات الحقيقية

غياب نظام معلوماتي مندمج وآمن

 ضعف نظام األرشفة والتوثيق

 ضعف تأطير املوارد البشرية
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الحكامة المحلية وتأهيل اإلدارة الجماعية والتعاون والشراكات

خالصات التشخيص  

 صعوبة تحقيق توازن امليزانية

بنية امليزانية التي تعتمد باألساس في توازنها على إعانة الدولة والقروض

عدم تحيين الوعاء الضريبي

عدم التوفر  على آليات للتحصيل الجبري على غرار مصالح وزارة املالية

 (مليون درهم1000أكثر من )ارتفاع مطرد لحصة الباقي استخالصه

تدني مستوى االدخار الخام بفعل ارتفاع املصاريف

غياب خلية تسهر على تتبع واقتناص فرص التمويل

عدم مطابقة سجالت محتويات األمالك للواقع  وللخريطة املادية لألمالك

 (املسح الطبوغرافي، التحفيظ) ضعف املوارد املالية املخصصة لتسوية القطاع
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المحلية وتأهيل اإلدارة الجماعية والتعاون والشراكاتالحكامة

3التوجه رقم 
مراكش حاضرة 

منفتحة تعتمد آليات 
في التنمية الحكامة

الترابية  

تحــــديث وتأهيــــل وتجويــــد اإلدارة: 1.3النتيجــــة 

الجماعية  ارد تطوير وتقويـة اسـتدامة املـو : 2.3النتبجة

املالية للجماعة 
الرفــــــــــع مـــــــــــن فعاليـــــــــــة ونجاعـــــــــــة : 3.3النتبجـــــــــــة

التواصل والشراكة والتعاون الدولي
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المحلية وتأهيل اإلدارة الجماعية والتعاون والشراكاتالحكامة

3التوجه رقم 

مراكش حاضرة 
منفتحة تعتمد آليات 
الحكامة في التنمية 

الترابية  

تحــــديث وتأهيــــل وتجويــــد اإلدارة: 1.3النتيجــــة 

الجماعية 

مشاريع17عدد املشاريع

مليون درهم113الكلفة اإلجمالية

مليون درهم79–تحديث تجهيزات اإلدارة 

ث إحداث مستودع بلدي، كاميرات املراقبة، تحدي
قات العتاد املعلوماتي، تجهيز املقاطعات وامللح

شالياتالاإلدارية، تأهيل بنيات االستقبال، تهيئة 

أهم املشاريع

مليون درهم16–رقمنة اإلدارة الجماعية 

إحداث نظام  معلوماتي مندمج، شباك اوتوماتيكي 
لخدمة الحالة املدنية، إنشاء نظام األرشفة

مليون درهم12–تأهيل وتنمية املوارد البشرية 

ن، إنشاء تنزيل الهيكل التنظيمي، تكوين املوظفي
م دالئل املساطر، إرساء نظام التتبع والتقيي

.والقيادة
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المحلية وتأهيل اإلدارة الجماعية والتعاون والشراكاتالحكامة

3التوجه رقم 

مراكش حاضرة 
منفتحة تعتمد آليات 

في التنمية الحكامة
الترابية  

مشاريع09عدد املشاريع

مليون درهم40الكلفة اإلجمالية

مليون درهم5–املداخيلتحسين 

يينتحجرد املمتلكات، تنظيم الفضاء العمومي، 
، تدبير SDLوالتدبير املفوض ، ترشيدالجبائيالقرار 

تحقاتاملرافق الثقافية والرياضية، تحصيل املس

أهم املشاريع

مليون درهم35–تثمين ممتلكات الجماعة 

ت واملجزرة،املمتلكااملحجز الحي الصناعي القديم، 
الرصيد العقاري إغناءالضعيفة، املردوديةذات 

للجماعة

ارد تطوير وتقوية استدامة املـو : 2.3النتيجــة 

املالية للجماعة 
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المحلية وتأهيل اإلدارة الجماعية والتعاون والشراكاتالحكامة

3التوجه رقم 

مراكش حاضرة 
منفتحة تعتمد آليات 

في التنمية الحكامة
الترابية  

مشاريع06عدد املشاريع

مليون درهم17الكلفة اإلجمالية

مليون درهم11–التواصل 

جي، للتواصل الداخلي والخار استراتيجيةتحديد 
إدارة تطوير املحتوى املتعلق بمهارات الصحافة و 

بوابات اإلنترنت

أهم املشاريع

مليون درهم6–الالمركزي التعاون 

، الالمركزي للتعاون مؤطرةاستراتيجيةوضع 
جنوب-للجماعة، التعاون جنوب

ـــــــــــة  الرفــــــــــع مــــــــــن فعاليــــــــــة ونجاعــــــــــة : 3.3النتيجــ

التواصل والشراكة والتعاون الدولي
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برمجة و ميزنة المشاريع

عدد المشاريع المبرمجة حسب التوجهات

297 
مشروع

63

202

32

0 50 100 150 200 250

:1التوجه رقم 
مراكش حاضرة  أصيلة و قبلة سياحية ذات إشعاع عالمي

:2التوجه رقم 
ائريهامراكش حاضرة  متجددة و مستدامة  توفر العيش الكريم لساكنتها و ز

:3التوجه رقم 
مراكش حاضرة منفتحة تعتمد آليات الحكامة في التنمية الترابية

عدد المشاريع
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برمجة و ميزنة المشاريع

كلفة المشاريع المبرمجة حسب التوجهات

12415

مليون درهم

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000

:1التوجه رقم 
ة مراكش حاضرة  أصيلة و قبل
سياحية ذات إشعاع عالمي

:2التوجه رقم 
مراكش حاضرة  متجددة و 

يم مستدامة  توفر العيش الكر
لساكنتها و زائريها

:3التوجه رقم 
مد مراكش حاضرة منفتحة تعت
آليات الحكامة في التنمية 

الترابية  

T
it

r
e
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e
 l

'a
x
e

:1التوجه رقم 
مراكش حاضرة  أصيلة و قبلة سياحية ذات 

إشعاع عالمي

:2التوجه رقم 
مراكش حاضرة  متجددة و مستدامة  توفر 

العيش الكريم لساكنتها و زائريها

:3التوجه رقم 
مراكش حاضرة منفتحة تعتمد آليات الحكامة في

التنمية الترابية  

المساهمة  الكلية جماعة مراكش 279 812 120

الكلفة اإلجمالية  للمشاريع 3365 8880 170
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برمجة و ميزنة المشاريع

المدى الزمني النطالق إنجاز  المشاريع

برامج ذات مدى 

أقل من ) قريب 

(سنة

49%

برامج ذات 

مدى متوسط 

أقل من ) 

(ثالث سنوات

22%

برامج ذات مدى 

اكثر من) بعيد 

(ثالث سنوات

29%
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برمجة و ميزنة المشاريع

ر التعاقدي للبرنامجاالطا

61%

39% املشاريع و االنشطة موضوع 

التزامات و تعاقدات

تمول املشاريع و االنشطة التي س

ذاتيا او في اطار شراكات 
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برمجة و ميزنة المشاريع

توزيع االستفادة على المقاطعات
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برمجة و ميزنة المشاريع

المستفيدة من المشاريعالفئات 

نساء مسنين  أطفال  رجال  إعاقة. و.أ هشاشة. و.أ

220

180

226

201

152
133
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العددالفئات المستفيدة من المشاريع

نساء
220

مسنين
180

أطفال
226

رجال
201

إعاقة. و.أ
152

هشاشة. و.أ
133

و ميزنة المشاريعبرمجة 
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برمجة و ميزنة المشاريع

وات األولىالتركيبة المالية للمشاريع المبرمجة في الثالث سن

عدد 
املشاريع

الكلفة 
اإلجمالية  
للمشروع

ة املساهمة  الكلي
جماعة مراكش

ر املبلغ املتوف
جماعة مراكش

201720182019
املساهمة  
اءالكلية الشرك

املبلغ 
املتوفر 
الشركاء

برامج ذات مدى قريب 
1484049,6693,6219,7145,9214,0114,03356,01235,5(أقل من سنة) 

برامج ذات مدى 
أقل من ثالث) متوسط 

(سنوات
643494,0407,426,223,5166,0191,73086,6705,3

2127543,61101,0245,9169,4380,0305,76442,61940,7املجموع
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برمجة و ميزنة المشاريع

برنامج تمويل المشاريع المبرمجة في الثالث سنوات األولى

عدد المشار ع
ة  الكل ة اإلجمالي

للمشروع
المساهمة  الكلية 

جماعة مراكش

المبلغ 
الم  فر 
جماعة 
مراكش

201720182019

1484049,6693,6219,7145,9214,0114,0(أقل من سنة) برامج ذا  مدى قر ب 

أقل من ثالث ) برامج ذا  مدى م  سط 
(سن ا 

643494,0407,426,223,5166,0191,7

2127543,61101,0245,9169,4380,0305,7المجم ع

501790ال ائض

203025ناتج ال روض

603015اس خالصهالباقي تحصيل مداخيل

250120دكالة ابمداخيل ت يئة

3525األعمال األخ رمركز مداخيل ت يئة

66الطرقيةمداخيل المحطة 

5255مداخيل األس اق

د ةالمردون ائج دراسة الرفع من مداخيل الجماعة عن  ر ق ت   ت بعض المم لكا  ذا  
المنعدمةاوال عي ة 

50

170383311ال م  ل

135ال ائضاوالخصا 
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برمجة و ميزنة المشاريع

تتبع انجاز البرنامج

محطات سنوية
نة البرنامج في الستحيين

الثالثة

راتتقارير انجاز سنوية تعتمد على مؤش:

 احترام آجال االنجاز

معدل تجاوز امليزانية

معدل احترام مقتضيات التعاقد

مؤشرات نوعية خاصة بكل مشروع

 ينتحيوتقييم اثر املخطط
على ضوء التعاقداتميزنته

اعة املبرمة والتي تمكنت الجم
من تعبئتها



شكرا
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