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 تقٌٌم برنامج عمل الجماعة  محاور تقرٌر
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  الجماعة؛ اإلطار القانونً والمرجعً لتقٌٌم برنامج عمل 

  منهجٌة تتبع تنزٌل وتنفٌذ برنامج عمل الجماعة؛ 

  حصٌلة تنفٌذ برنامج عمل الجماعة برسم الثالث سنوات؛ 

  إكراهات وصعوبات تنزٌل المشارٌع المسطرة بالبرنامج؛ 

 .التوصٌات المقترحة 
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 تقدٌم 

واًلوانيػػن اًخنظمييــة املخؼَلــة ابدلاغــاث اًرتابيــة،  3122ًوًيػػو ًلــد فذػػح دســخور فاثػػح 

ــة املخلدمــة اًيت جتؼي من ىذه ادلاػاث  كػػرار اجليًو ب فاكــا واســؼة ًبَػػوغ ال ىــداف املخوخــات مػػن ا 

غعــاهئا ماكنــ ة اًعــدارت ًخدبر رافؼة ب ساس ية ٌَخمنية الكذعادًة والاجامتغية ػىل املس خوى احملًل، اب 

َيـا ٍلوغـة مػن امليـام والاخذعاظـاث اًذػي ثلوي من دورىا اىل جانب ابيق  اًضأ ن اًرتايب، وختًو

ونذا ابًرفــع مػػن املػػوارد املرظػػودت ًيــا نػػي ثضعَــع  اًفاػَني واملخدخَني احملَيني ونذا اًوظنيني.

خحدًــاث اجلدًــدت. وىىـذا ب ظبحـت ادلاػاث مسـخوى بأ دوارىــا ػَػػى ب حسػػن وجــو وثواجــو اً 

ظـارا مناسـبا ًخحليػق الاندمـاح بيػن اًس ياسـاث اًلعاغيــة وحتليػػق  حرابيـا حيظػى بأ مهيـة خاظـة، وا 

الانسػػجام بيػػن هجود وثدخالث خمخَف اًفاػَيػػن املؼنييػػن ابجملــال اًرتابػػي. نٌل ب هنا جضــلك ب ًضــا 

 مناســبا ٌَشضــارنة اًفاػَــة ٌَســاكن فػػي ثدبيػػر اًضػػوون احملَية، واًسؼي ًخحليق اًخمنيــة جمــاال

يــاث اجلدًــدت اًىفيةل بضٌلن ادلميلراظيــة اًدضــارهية.  اجملاًيــة، وذًــم بفضــي الًآ

ن اًؼام، واًيت هرسيا وثندرح معَية ثليمي برانمج معي ادلاػة يف س ياق زلافة جدًدت ًخدبر اًضأ      

رساء ٍلوػة من املبادئ ال ساس ية ٌَحاكمة اجليدت يف 3122دس خور املشَىة ًس نة  ، من خالل ا 

ػداد وبَورت وثليمي  ٍهيا، الس امي يف جمال ا  ممارسة ادلاػاث اًرتابية ٌَعالحياث وامليام املوهوةل ا 

 اًس ياساث اًؼشومية احملَية.

ي اًربانمج نفيذ برانمج معي ادلاػةومن هجة ب خرى، ًؼخرب ثليمي ث     ، حمعة ىامة يف مسَسي ثزًن

ع املسعرت،  جناز املضاًر حبير متىن ىذه اًؼشَية من رظد لك املؼعياث واملؼَوماث املخؼَلة مبراحي ا 

ؼي من ب برزىا ثؼلد ة وبطء واًوكوف ػىل اًخحدايث اًيت ثواجو معَية اًخنفيذ، ًو  املساظر اال داًر

 املاًية. وحمدودًة املوارد

ع مفعال جردا اًخلرير ىذا وىىذا، ًلدم     ادلاػة  معي برانمج اغمتدىا اًيت واًؼشَياث ٌَشضاًر

ىذه  معَية اال جناز اًيت مزيث مؼززت بنسب ثلدم خالل اًثالج اًس نواث ال وىل، واملنجزت

ذ جيب اًدسجيي بىون اًس نواث اًثالج غرفت حتليق نسب جنازمعَية  يف همشة اًس نواث، ا   ا 

ع جناز دون اًيت حتول والاهراىاث اًؼوائق بؼغ رمغ املضاًر  احملدد.  اًوكت يف بؼضيا ا 
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I- اإلطار القانونً والمرجعً لتقٌٌم برنامج عمل الجماعة 
 

تستند عملٌة تمٌٌم برنامج عمل الجماعة إلى الممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة 

 من خالل:المتعلمة بإعداد وتنفٌذ برنامج عمل الجماعة 

نص دستور المملكة على مجموعة من  3122دستور المملكة المغربٌة لسنة    

الممتضٌات الخاصة بالجماعات للمٌام بالصالحٌات الموكولة إلٌها، وذلن بإرساء 

ً ٌجب أن ترتكز علٌها فً ممارسة مجموعة من المبادئ األساسٌة الت

اختصاصاتها، السٌما مبدأ التدبٌر الحر ومبدأ آلٌات المشاركة والحوار والتشاور فً 

 إعداد وبلورة السٌاسات العمومٌة المحلٌة.

المتعلك بالجماعات الصادر بتنفٌذه الظهٌر   224 -25القانون التنظٌمً رقم  -

المتعلك (341.رمضان 57) 57.1ٌوز ٌول 70الصادر فً  1.11.1.الشرٌف رلم 

بالجماعات، الذي منح هذه األخٌرة اختصاصات واسعة، لعل من أهمها إلزام 

الجماعة بإعداد برنامج عملها التنموي والذي ٌشكل خارطة طرٌك لتحدٌد وبلورة 

توجهات واختٌارات الجماعة فً وضع  البرامج والمشارٌع، ارتكازا على مبدأ 

اال آللٌات الدٌممراطٌة التشاركٌة ومبادئ الحكامة الجٌدة، مع التدبٌر الحر وإعم

مراعاة اإلمكانٌات التموٌلٌة المتاحة لمالٌة الجماعة، وفك البرمجة المالٌة متعددة 

 السنوات.

 ٌونٌو 29 ل الموافك 1437 رمضان من 23 فً الصادر2.16.301  رقم المرسوم-

 الممرر األولوٌة ذات واألنشطة شارٌعلبرمجة الم األساسٌة المرجعٌة الوثٌمة 2016

لساكنة الجماعة من خالل  خدمات المرب لتمدٌم الجماعة بتراب إنجازها أو المزمع

 المادٌة اإلمكانٌات االعتبار بعٌن االخذ مع للجماعة التنموٌة األولوٌات وترتٌب وضع

   تعبئتها. ٌمكن لها التً أو لدٌها المتوفرة
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II- برنامج عمل الجماعةمنهجٌة تتبع تنزٌل 

 

رغبة من رئاسة المجلس الجماعً فً التنزٌل السلٌم لبرنامج عمل الجماعة، 

بادرت هذه االخٌرة إلى إحداث لجنة لٌادة مهمتها السهر على تتبع تنفٌذ المشارٌع 

المسطرة بالبرنامج مكونة من بعض السادة نواب الرئٌس وبعض األطر اإلدارٌة 

  وص فً: والتمنٌة. وتكمن مهمة لجنة المٌادة على الخص

 المعطٌات حول حالة تمدم اإلنجاز؛ معجو األشغال سٌر متابعة 

 إعداد التمارٌر السنوٌة المتعلمة بتنفٌذ برنامج عمل الجماعة؛ 

 .البحث عن الحلول لإلكراهات والصعوبات التً تعٌك عملٌة تنفٌذ المشارٌع 
 

وترتكز منهجٌة عمل لجنة المٌادة المكلفة خالل لٌامها بمهامها لتتبع تنفٌذ برنامج       

العمل  بعمد مجموعة من اللماءات التنسٌمٌة المتواصلة مع كل من فرٌك العمل اإلداري 

وكذا فرق العمل الموسعة المعنٌة بشكل مباشر بتنفٌذ وإنجاز المشارٌع المسطرة، كما 

مشرفٌن لأللطاب الثالثة المكونة لبرنامج العمل، ٌعهد إلٌهم مهمة عملت على تعٌٌن 

اإلشراف على إنجاز المشارٌع حسب كل توجه، كما عملت اللجنة على ربط التواصل 

والتنسٌك الداخلً مع األلسام الجماعٌة ومصالح مجالس المماطعات، وكذا التنسٌك 

 مزمع تنفٌذها.الخارجً مع المصالح الخارجٌة المعنٌة بالمشارٌع ال

ومن خالل المتابعة المٌدانٌة التً ٌموم بها السادة المشرفون على التوجهات 

الكبرى ببرنامج العمل لعملٌة تنفٌذ المشارٌع، والتمارٌر الدورٌة التً ٌرفعونها للجنة 

المٌادة، حرصت هذه األخٌرة على مواصلة أشغالها من أجل االطالع على كل تفاصٌل 

لولوف على نسب اإلنجاز، وكذا البحث على الحلول المناسبة لإلكراهات عملٌة التنفٌذ ل

 التً لد تواجهها.
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III- حصٌلة تنفٌذ برنامج عمل الجماعة برسم الثالث سنوات 

 

توزٌع العدد اإلجمالً للمشارٌع برسم الثالث سنوات حسب التوجهات الكبرى  -1

 للبرنامج والكلفة المالٌة لتنفٌذها

 
 موزعة على الشكل التالً: 

 

 

مشروعا 207                                         

 ٌون درهممل 7535.81الكلفة المالٌة  

 التوجه األول

 مشروعا 34عدد المشارٌع •

 1465,80الكلفة االجمالٌة  ملٌون درهم •

 التوجه الثانً

 مشروعا 143عدد المشارٌع •

 ملٌون درهم  5910,11 الكلفة االجمالٌة•

 التوجه الثالث
 مشروعا   30عدد المشارٌع •

 ملٌون درهم 159,90الكلفة االجمالٌة •
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حصٌلة تنفٌذ المشارٌع المسطرة برسم الثالث سنوات حسب التوجهات   -2

 الكبرى للبرنامج

ع املسعرت برمس س نواث     318، يف ٍلَيا :312-3129-3128بَؽ ػدد املضاًر

(، ب ي 3133-3128مرشوػا املىونة ًربانمج معي ادلاػة ) 3:8مرشوػا، من ب ظي 

ع، خعط ًيا ؿالف مايل ًبَؽ  % :7بنس بة  مَيون  646.928من ٍلوع ىذه املضاًر

 23526.41من اًلكفة اال جٌلًية ٌَربانمج واًيت ثلدر ة  % 71درىٌل. وىو ما ًؼادل 

 موزػة ػىل زالزة ثوهجاث نربى. مَيون درمه

لد كدرث املسامهة املاًية ٌَجٌلػة يف معَية اٍمتوًي خالل ىذه اًفرتت ما كدره          ًو

من ٍلوع املسامهة املاًية دلاػة  %92 ؛ ويه نس بة جد ىامة متثيمَيون درمه 1122.16

 مَيون درمه. 2322.27يف متوًي اًربانمج ولك، واًيت ثبَؽ 

 وثخوزع ىذه املسامهة اكًخايل: 

 389.: ،مَيون درمه مكسامهة ًخنفيذ مضاًرع اًخوجو ال ول 

 844.47 ،مَيون درمه مكسامهة ًخنفيذ مضاًرع اًخوجو اًثاين 

 21:.:1 .مَيون درمه مكسامهة ًخنفيذ مضاًرع اًخوجو اًثاًر 
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ىل حدود صير ماي           3781.69بـالف مايل بَؽ  مرشوػا 98املضاًرع املنهتية اال جناز ، فلد بَؽ ػدد 3131وىىذا، فا 

 موزػة اكًخايل: مَيون درمه

 31  مَيون درمه،  41.::5مرشوػا ابًخوجو ال ول بخلكفة ماًية كدرىا 

 84  مَيون درمه،  :4328.9مرشوػا ابًخوجو اًثاين بخلكفة ماًية كدرىا 

 05  ع ابًخوجو اًثاًر بلكفة ماًية كدرىا  .مَيون درمه 64.5مضاًر
 

. مَيون درمه 2212.98، بـالف مايل ًلدر ة مرشوػا 57ػدد املضاًرع اًيت انعَلت ب صـال ا جنازىا ومن هجة ب خرى، بَؽ    

 مفعةل اكًخايل:

 18  ع ابًنس بة ٌَخوجو ال ول بلكفة ماًية ثبَؽ  مَيون درمه،  562مضاًر

 4:  مَيون درمه، 27:4.39مرشوػا ابًخوجو اًثاين بلكفة ماًية ثبَؽ 

 29  مَيون درمه.  79.81مرشوػا ابًخوجو اًثاًر بلكفة ماًية ثبَؽ ة 
 

ع اًيت الزاًت مل ثنعَق ب صـاًيا بؼد وثبَؽ       وػا بلكفة ثلدر ة مرش    45وابمللابي من ذكل، فا ن ىناك ٍلوػة من املضاًر

 ، جضشي لك من:مَيون درمه 1541.14

 18  ع ابًخوجو ال ول بخلدير مايل ًبَؽ  مَيون درمه، 626.6مضاًر

 42 مَيون درمه، 5:.9::َؽ مرشوػا ابًخوجو اًثاين بخلدير مايل ًب 

 18  ع ابًخوجو اًثاًر بخلدير مايل ًبَؽ  مَيون درمه.  26.70مضاًر
 

جٌلل ىذه اًنخاجئ يف اجلدول اًخايل:  وميىن ا 

 اًلكفة مبَيون درمه ػدد املضاًرع ثلدم ا جناز املضاًرع

 3781.69 98 املنهتية

 2212.98 64 املنعَلة

 1541.14 45 اًـر منعَلة بؼد

 8646.92 318 اجملشوع
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ع   ة ٌَخلدم املايل ًخنفيذ املضاًر ع، ونذا اًنس بة املئًو ة ٌَحعيةل الاجٌلًية ال جناز املضاًر وحض املبياانن ب دانه اًنسب املئًو ًو

                                                              :312  و 3129-3128وذكل برمس س نواث 
 

 3129، 3128النسبة المئوٌة للحصٌلة اإلجمالٌة إلنجاز المشارٌع برسم سنوات 

 :312و
 

 

 مبٌان ٌوضح النسبة المئوٌة للتقدم المالً إلنجاز المشارٌع

 :312و 3129، 3128برسم سنوات  
 

 

[NOM DE 
CATÉGORIE] 

[POURCENTAG
E] 

[NOM DE 
CATÉGORIE][P
OURCENTAGE] 

[NOM DE 
CATÉGORIE]; 
[POURCENTAGE] 

 المشارٌع المنتهٌة

 المشارٌع المنطلمة

 .المشارٌع الغٌر منطلمة

[POURCENTAG
E] 

[POURCENTAG
E] 

[POURCENTAG
E] 

 المشارٌع المنتهٌة

المشارٌع 
 المنطلمة 
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وثوحض اجلداول ب سفهل جردا مفعال حلعيةل ثلدم ثنفيذ املضاًرع حسب اًخوهجاث اًثالج املىونة ًربانمج معي      

 .:312و 3129، 3128ادلاػة برمس س نواث 

 

   

 

 

 

 التوجه رمز المشروع المشارٌع

 

 A1-1 تهٌئة حً المالح

 التوجه األول

 A1-5 تهٌئة جنبات أسوار المدٌنة

 A1-7 تهٌئة ساحة بن صالح

 A1-9 إعادة تؤهٌل مدرسة ابن ٌوسف

 A1-11 تهٌئة وترمٌم لصر البدٌع

 A1-12 وأسوار مراكشترمٌم أبواب 

 A1-13 الشطر الثانً من ترمٌم لصر الباهٌة

 A1-14 ترمٌم وتهٌئة محٌط الكتبٌة ورد اإلعتبار لخزاناتها

 A1-15 ترمٌم المبة المرابطً

 A1-16 ترمٌم وتهٌئة جناح المنارة

 A2-1 تهٌئة المدارات السٌاحٌة 

)مدرسة إحداث مركز دعم لدرات الصانعات التملٌدٌات 

 سٌدي عبد العزٌز(

A4-1 

تؤهٌل ثالث فنادق خاصة بالصناعة التملٌدٌة )سلحم، 

 الزٌات، سٌدي عبد العزٌز(

A4-2 

 تقدم تنفٌذ مشارٌع برنامج عمل الجماعة حسب التوجهات الثالث
 

 -مشروعا  98  –المشارٌع المنتهٌة 

م
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 A5-1 إنشاء سوق "الخٌر" فً الداودٌات

 A5-2 تؤهٌل سوق الكدٌة

 A5-4 إحداث سوق مغطى مماطعة المنارة/االمام مسلم

 A5-5 9إحداث سوق المحامٌد 

 A5-6 سوق بوعكازإحداث 

 A5-7 اصالح المجزرة الجماعٌة الحً الحسنً

 تؤهٌل سوق الجملة بمماطعة المنارة / حً المسار

 

 

 

 

A5-8 

 

 تهٌئة غابة الشباب

) تم االنتهاء من الشك الخاص باالتفالٌة المبرمة بٌن الجماعة 

ومإسسة دمحم السادس لحماٌة البٌئة، وكذلن األشغال المتعلمة 

 بالجانب األٌمن للغابة(

B1-2 

 

 

 

 التوجه الثانً

 

 

 

 

 

 

 

إحداث مركز للفرز وتثمٌن النفاٌات المنزلٌة والمماثلة 

 لها

B2-4 

 B2-5 تموٌة طالة محطة معالجة المٌاه العادمة

 B2-6 إنشاء وحدة لتثمٌن األوحال

 B2-8 إعادة تؤهٌل واد إٌسٌل

المدٌم للنفاٌات إنشاء محطة بٌوكهربائٌة بالمطرح 

 بحربٌل

B2-10 

 B2-13 إعادة تؤهٌل و تجهٌز المنبت الجماعً لمراكش
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هكتار( ألجل إنشاء محطة  9,2تصفٌة الوعاء العماري) 

 بٌوكهربائٌة )الشطر الثانً(

B2-15 

 B3-2 إحداث خزانة بمنطمة النخٌل

 B3-3 تؤهٌل المركب الرٌاضً الحً الدمحمي

بحً أزلًإحداث مسبح بلدي   B3-4 

إحداث مسبح مغطى نصف أولمبً سٌدي ٌوسف بن 

 علً

B3-13 

 B3-14 إحداث نادي المسنٌن سٌدي ٌوسف بن علً

 B3-16 إحداث المنتزه الرٌاضً اإلزدهار

 B3-17 إحداث لاعة مغطاة متعددة الرٌاضات المحامٌد

 B3-18 إحداث لاعة متعددة االختصاصات المحامٌد

 B3-19 مسبح مغطى نصف اولمبً المحامٌدإحداث 

 B3-21 تهٌئة  مالعب رٌاضٌة المحامٌد

 B3-22 إحداث وتجهٌز لاعة مغطاة جٌمناز المحامٌد 

 B3-24 إحداث خزانة بمطب المواطن المحامٌد

 B3-25 إحداث معهد موسٌمً بمطب المواطن المحامٌد

إحداث مركز لألشخاص فً وضعٌة إعالة بمطب 

 المواطن المحامٌد

B3-26 

استكمال إحداث مسرح فً الهواء الطلك بمطب المواطن 

 المحامٌد

B3-27 

 B3-28 إحداث دار المسنٌن المحامٌد

 B3-29 استكمال إحداث دار الجمعٌات المحامٌد 

 B3-33 تهٌئة وتجهٌز المعهد الموسٌمً باب دكالة

 B3-36 تؤهٌل حضانة الحً الحسنً
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 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 تؤهٌل المناظر الطبٌعٌة لضفتً "واد اٌسٌل"

 B4-4 إعادة تؤهٌل لبور الشو

 B4-5 إعادة تؤهٌل حً زراٌب

 B4-6 إحداث منتزه بحً لشٌش

 B4-7 تجهٌز المرافك العامة المختلفة بحً الكدٌة

 B4-9 تهٌئة جنبات أسوار سٌدي ٌوسف بن علً

 B5-1 توسٌع وتمدٌد الطرق بمماطعة النخٌل

 B5-2 إنشاء طرق ربط جدٌدة بمماطعة النخٌل

 B5-4 تعزٌز و تموٌة الطرق الداخلٌة

 B5-5 بمماطعة سٌدي ٌوسف بن علًإنجاز طرق مهٌكلة 

بشارع  BHNSاستكمال و انطالق محور حافالت 

 الحسن الثانً

B5-6 

بناء لنطرة على واد تانسٌفت على الطرٌك الدائرٌة الدار 

 البٌضاء/فاس

B5-9 

 B5-11 تموٌة طرق المرب

 B5-14 تهٌئة المحاور الطرلٌة

مراكشإنجاز دراسة من أجل تهٌئة مداخل مدٌنة   B5-16 

 B6-1 إنشاء مستوصف صحً بدار التونسً

 B6-4 إحداث مركز صحً حً الكدٌة

 B6-5 إحداث مركز تصفٌة الدم بسٌدي ٌوسف بن علً
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 B6-6 إحداث مركز تصفٌة الدم باإلزدهار

9إحداث مركز صحً بالمحامٌد   B6-7 

 B6-8 إحداث مركز صحً فً حمان الفطواكً المحامٌد

وتجهٌز مصلحة الطب الشرعً "المسٌرة" إتمام  B6-9 

 B6-14 حجرة للتعلٌم األولً بالمدارس اإلبتدائٌة  63بناء 

 B6-15 تؤهٌل الثانوٌات اإلعدادٌة 

 B6-16 تؤهٌل المدارس االبتدائٌة 

 B6-17 2توسعة الثانوٌة التؤهٌلٌة الخوارزمً 

 B6-19 تجهٌز روض الهدى بحً الشرف

 B6-21 مستوصف بحً المالحإحداث 

تهٌئة مركز العالجات األولٌة )الهالل األحمر( جامع 

 الفنا

B6-22 

 B6-23 مركز معالجة اإلدمان بحً المالح

تهٌئة مركز العالجات األولٌة )الهالل األحمر( بحً 

 المالح

B6-24 

انجاز مدرسة ابتدائٌة وراء ماكدونالدز طرٌك 

 الدارالبٌضاء

B6-26 

 B6-29 انجاز مركز أمن و ملحمة إدارٌة بالمحامٌد الجنوبً  

 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 

المساهمة فً معالجة السكن المهدد باالنهٌار بحً  

 الحارة 

B7-6 

تؤهٌل و تموٌة و تحسٌن مردودٌة البنٌة التحتٌة لشبكات  B8-1 
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 توزٌع المٌاه

 B8-2 تؤهٌل البنٌة التحتٌة لشبكات الكهرباء

تؤهٌل اإلنارة العمومٌة عبر  شركة التنمٌة المحلٌة 

""حاضرة األنوار  

B8-3 

إحداث مركز جدٌد شمال غرب محطة معالجة المٌاه 

 العادمة

B8-4 

 B8-5 إنشاء خزان مائً "بئر رمرام"

 B8-6 تمدٌد وتموٌة شبكة الصرف الصحً

ربط ساكنة درب موالي إدرٌس دوار كروا بالتطهٌر   

 السائل

B8-7 

 

 التوجه الثالث C1-1 المساهمة فً تغطٌة وتجهٌز المدٌنة بكامٌرات المرالبة

  

تحدٌث وتموٌة العتاد المعلوماتً واإلجراءات ذات 

 الصلة

C1-3 

إنشاء دلٌل المساطر و مرجع للكفاءات و الوظائف  

 للجماعة والمماطعات 

C1-10 

تطوٌر تطبٌمات  للتعاون الفعال مع المصالح الحكومٌة 

  (SIG)النظام المعلوماتً الجغرافً 

C3-1 

 C3-2 تحدٌد استراتٌجٌة للتواصل الداخلً والخارجً
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رمز  المشارٌع تقدم اإلنجاز

 المشروع

 التوجه

 

 A1-2 تهٌئة ساحة بن ٌوسف 80%

 التوجه األول

الباهٌةتهٌئة ساحة  20%  A1-4 

 A1-6 تهٌئة ساحة باب الفتوح 40%

 A1-10 إحداث متحف التراث غٌر المادي فً طور إنجاز الدراسات 

فً طور العمل على تسوٌة 

الوضعٌة العمارٌة، وإبرام صفمة 

 األشغال
 إحداث مدٌنة الفنون الشعبٌة

A3-1 

تم إبرام اتفالٌات متفرلة مع 

 الشركاء

لدعم حداث صندوق خاص إ

 التظاهرات ذات االشعاع الدولً

)المهرجان الدولً للسٌنما،  مهرجان  

سنوي للحلمة و فنون الشارع، 

الماراتون الدولً: مهرجان مراكش 

 للفنون الشعبٌة و الفولكلور...(

A3-2 

إعادة تهٌئة سوق الربٌع فً سٌدي  فً طور االشغال

 ٌوسف بن علً

A5-3 

 

85   % 
المحطة الطرلٌة استكمال بناء 

 العزوزٌة

B1-1 

 التوجه الثانً

30% 
خلك مساحات خضراء جدٌدة 

 بمماطعة النخٌل

B2-1 

 برنامج عمل الجماعة حسب التوجهات الثالثتقدم تنفٌذ مشارٌع 
 

 -مشروعا  64 –المشارٌع المنطلقة 

م
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20% 

 أشغال متولفة )مشكل العمار(

إحداث مساحات خضراء جدٌدة 

 بمنطمة "الكدٌة"

B2-2 

70 % 
إحداث مساحات خضراء جدٌدة 

 بمماطعة سٌدي ٌوسف بن علً

B2-3 

 B2-7 تهٌئة حدائك المرب % 95

60 % 

 *بالنسبة للشطر األول% 95

25 % *بالنسبة للشطر الثانً   

 أشغال متولفة )مشكل العمار(  

مشروع سمً واحة النخٌل مراكش 

 بالمٌاه العادمة المعالجة

B2-9 

تم االنتهاء من الشطر األول 

من المشروع فً انتظار 

 استكمال الشطر الثانً

الرفع من عدد البناٌات االدارٌة 

 الناجعة طالٌا

B2-19 

تم االنتهاء من الشطر األول 

من المشروع فً انتظار 

 استكمال الشطر الثانً

 إنارة الحدائك بالطالة الشمسٌة 

وتجهٌزها بنظام الري بالتنمٌط مع 

 إعادة استخدام المٌاه المعالجة 

B2-20 

بالنسبة للعملٌات  % 100

موضوع اتفالٌة شراكة لصٌانة 

وسمً واحة النخٌل مراكش 

2015 – 2017 

 B2-22 حماٌة واحة النخٌل بمراكش

اتفالٌة شراكة لصٌانة  % 60

وسمً واحة النخٌل مراكش 

2019 - 2021 

75% 
إنشاء مسٌح نصف أولمبً بدار 

 التونسً

B3-1 

العزوزٌةإحداث مسبح مغطى بحً  % 60  B3-8 

 B3-10 إحداث مسبح عمومً بحً العزوزٌة % 90

 B3-11 إحداث مركز ثمافً بحً العزوزٌة % 90
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 B3-15 إحداث المسبح المغطى حً االزدهار 50%

تم االنتهاء من أعمال هدم المإسسة 

فً ، ووالتخصٌص والتسٌٌج

 انتظار إبرام االتفالٌات

بحً إحداث مركز التسوٌك التضامنً 

 الرمٌلة )مدرسة المتنبً(

B3-20 

 B3-30 تؤهٌل المسرح الملكً % 10

40 % 
تهٌئة و تجهٌز الخزانة البلدٌة اللة 

 حسناء باب دكالة 

B3-31 

 B3-32    تهٌئة دار الثمافة الداودٌات %  65

 B3-35 دعم مكتبات األحٌاء %  70

80% 

تم تخصٌص الممر المدٌم للمكتب 

لحفظ الصحة  بباب دكالة الجماعً 

 لهذا المشروع

مركز إٌواء أمهات األطفال نزالء 

 المستشفى الجامعً بالداودٌات

B3-38 

60 % 
تؤهٌل منظر و واجهة مراكش  

 )طرٌك فاس(

B4-2 

 B4-3 إحداث منتزه بلبكار 10%)متولف حالٌا( 

20 % 

 أشغال متولفة

 )مشكل العمار(

 احتفالٌةإحداث مساحات و فضاءات 

 بحً الكدٌة

B4-8 

تم االنتهاء من الدراسات، وفً 
انتظار استكمال إجراءات 
تصفٌة العمار واإلجراءات 

 المتعلمة بالتموٌل

إحداث الغابة الحضرٌة بمنطمة 

 المحامٌد

B4-10 

 B5-3 إنجاز طرق مهٌكلة بمنطمة الكدٌة % 20

20  % 
تهٌئة الطرٌك الذي ٌربط طرٌك فاس 

 و أورٌكا

B5-7 
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 B5-8 إعادة تموٌم الطرٌك الدائري الداخلً  % 40

20 % 
استكمال إنشاء الولوجٌات لألشخاص 

 ذوي االحتٌاجات الخاصة

B5-12 

40% 
إعداد دراسة شاملة حول النمل 

 الحضري

B5-15 

 B6-2 ترمٌم مستوصف المرستان 50%

80% 
-المسار-إحداث إعدادٌات: ابن زكري

 عالل الفاسً -أزلً-المسٌرة

B6-10 

80% 

 -إحداث الثانوٌات التؤهٌلٌة: المحامٌد

دار  -بن بركة -سٌدي ٌوسف بن علً

 الشرف -التونسً

B6-11 

80% 

-إحداث مدارس ابتدائٌة: الضحى

الٌمامة -الثرٌا-برادي-معطى هللا

 الزرلاء

B6-12 

 B6-13 الثانوٌات التؤهٌلٌةتؤهٌل  80%

إحداث مستشفى متعدد التخصصات  40%

 سٌدي ٌوسف بن علً

B6-25 

المساهمة فً إنجاز برنامج للسكن  

 المهدد بالسموط بحً الكدٌة

B7-1 

مدن  المساهمة فً البرنامج الجهوي : 

دوار و اعادة  29)إعادة الهٌكلة بدون صفٌح 

 دوار( 60اٌواء 

B7-2 

المساهمة فً معالجة إشكالٌة البناٌات  

 اآلٌلة للسموط بالمدٌنة العتٌمة بمراكش

B7-3 

دوار فً اطار  27اعادة هٌكلة   

االلتمائٌة بٌن ”البرنامج التكمٌلً 

برنامج مدن بدون صفٌح و المبادرة 

 الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة"

B7-4 
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تم إنجازها من طرف المصالح 

على  الجماعٌة وباالعتماد

 اإلمكانٌات الذاتٌة للجماعة

إنشاء نظام الدعم والمساعدة التمنٌة  

 للثالث سنوات الممبلة )المواكبة(

C1-4  

تم اعتماد مجموعة من 

المبادرات الذاتٌة للجماعة فً 

برامج مختلفة كتمٌٌم برنامج 

العمل والمخطط المدٌري 

للتهٌئة الحضرٌة وغٌرها 

اعتمادا على الوسائل الذاتٌة 

 للجماعة

 

وضع  منهجٌات ووسائل و إجراءات 

 نظام التتبع و التمٌٌم

C1-6 

تم استصدار مجموعة من 

الممررات من طرف المصالح 

 الجماعٌة

استصدار ممررات تنظٌمٌة جماعٌة  

 جل  تدبٌر الفضاء العمومً أمن 

C1-7 

إعداد و تنفٌذ برنامج تكوٌن متكامل   تم إعداد الصفمة

للموظفٌن و األطر العاملٌن  بجماعة 

 مراكش

C1-8 

تم االنتهاء من الشطر األول 

من المشروع، فً انتظار 

 إطالق أشغال الشطر الثانً

إنشاء نظام األرشفة  )مركز التوثٌك  

 واالرشٌف(

C1-9 

تم وضع هذه االستراتٌجٌة من 

 طرف المصالح الجماعٌة،

واعتمادا على اإلمكانٌات 

 الذاتٌة للجماعة

وضع استراتٌجٌة ناظمة لتدبٌر 

 المرافك الثمافٌة و الرٌاضٌة

C1-11 

وضع جهاز شبان اوتامٌتٌكً لخدمة  فً طور اإلعالن عن الصفمة

 الحالة المدنٌة فً كل ملحمة إدارٌة

C1-14 

تم اإلعالن عن طلب 

العروض، فً انتظار إبرام 

 C1-15 مركزة خدمات الحالة المدنٌة
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 الصفمة 

تمت الدراسة فً جزء كبٌر 

من المشروع)الضرٌبة على 

األراضً العارٌة، اللوحات 

اإلشهارٌة...( اعتمادا على 

 اإلمكانٌات الذاتٌة للجماعة

دراسة من اجل تحٌٌن الوعاء  

 الضرٌبً

C2-2 

تمت الدراسة من طرف 

المصالح الجماعٌة وباالعتماد 

اإلمكانٌات الذاتٌة على 

 للجماعة

دراسة الرفع من مداخٌل الجماعة  

عن طرٌك تفوٌت بعض الممتلكات 

 ذات المردودٌة الضعٌفة او المنعدمة

C2-3 

تمت من طرف المصالح 

 الجماعٌة 
 تنفٌذ حملة لتحصٌل البالً استخالصه

C2-5 

تمت من طرف المصالح 

 الجماعٌة 

تعزٌز المرالبة على  المداخٌل 

 اإللرارٌة و منتوجات األمالن

C2-6 

تم إنجاز شك من تمٌٌم التجربة 

السابمة للجماعة فً ما ٌخص 

التدبٌر المفوض)لطاع 

 النظافة(

إعداد دراسة من أجل تمٌٌم وتحدٌد 

استراتٌجٌة الجماعة فً ما ٌخص 

التدبٌر المفوض و شركات التنمٌة 

 المحلٌة 

C2-7 

تمت الدراسة من طرف 

الجماعٌة وباالعتماد المصالح 

على اإلمكانٌات الذاتٌة 

 للجماعة

إعداد دراسة من أجل الرفع من 

 المداخٌل الجماعٌة 

C2-8 

تم تسوٌة جزء كبٌر من 

عمارات الملن الخاص للدولة 

مع الجماعة فً إطار معاوضة 

لانونٌة، وهمان شك أخر 

 الزال فً االنتظار

تسوٌة الوضعٌة العمارٌة لعمارات 

 الجماعة و إغناء رصٌدها العماري  

C2-9 

تم إنجاز دراسة للمشروع من 

طرف المصالح الجماعٌة، 

وهً اآلن معروضة على 

تطوٌر و وسائل  للتواصل الداخلً 

 والخارجً

C3-3 
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 اللجنة المختصة أنظار

تتم هذه العملٌة من طرف 

 المصالح الجماعٌة

المحتوى المتعلك بمهارات تطوٌر 

 الصحافة وإدارة بوابات اإلنترنت

C3-4 

تم وضع هذه االستراتٌجٌة من 

 طرف المصالح الجماعٌة 

وضع استراتٌجٌة مإطرة للتعاون 

 الالمركزي للجماعة

C3-5 
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رمز  المشارٌع

 المشروع

 التوجه

 

 A1-3 تهٌئة ساحة رٌاض لعروس

 التوجه األول

 A1-8 إحداث دٌوان الكتبٌة

 A1-17 انجاز أطلس حول مدٌنة مراكش 

 A1-18 إعداد خرٌطة اركٌولوجٌة حول المعالم التارٌخٌة بمراكش 

 A1-19 بن البناءصٌانة مرصد 

 A2-2 المساهمة فً الصندوق الجهوي للتروٌج السٌاحً

 A5-9 إحداث المحجز الجماعً الجدٌد

 

بناء السوق المركزي و مركز األعمال األخضر عن طرٌك 

 شراكة

B1-3 

 التوجه الثانً

 B1-4 تهٌئة المطب الحضري باب دكالة

 B2-11 تهٌئة الحدائك التارٌخٌة

 B2-12 منظومة للفرز المبلً للنفاٌات المنزلٌة و المماثلة لهااحداث 

 B2-14 إحداث مركزٌن لتحوٌل النفاٌات المنزلٌة و المماثلة لها

اعادة تؤهٌل مركز ٌن لتحوٌل النفاٌات المنزلٌة و المماثلة لها 

 بمشٌش

B2-16 

تنشٌط و صٌانة الحدائك العمومٌة  عبر الشراكة مع المطاع  B2-17 

 تقدم تنفٌذ مشارٌع برنامج عمل الجماعة حسب التوجهات الثالث
 

 -مشروعا  45المنطلقة المشارٌع غٌر 

م
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 الخاص 

 B2-18 دعم التناء الدراجات الكهربائٌة

الرفع من المدرة اإلنتاجٌة لمحطة إنتاج الكهرباء بالطالة 

 الشمسٌة

B2-21 

انجاز و تهٌئة مساحات خضراء    B2-23 

 B3-5 إحداث دار الشباب أزلً 

 B3-6 إحداث ملعبً المرب بؤزلً   

 B3-7 بؤسكجورتهٌئة أرضٌة تجارٌة للباعة المتجولٌن 

 B3-9 إحداث مركب و منتزه رٌاضً العزوزٌة

 B3-12 تهٌئة مالعب المرب بحً لشٌش

 B3-41   تهٌئة مالعب الرٌاضة و مساحات خضراء العزوزٌة

 B4-11 إحداث ممبرة نموذجٌة بمماطعة المنارة

 B4-12 إحداث مرافك صحٌة عمومٌة 

المعاشبناء مولف للسٌارات على مستوى عرصة   B5-10 

بناء مولف سٌارات تحت أرضً فً ساحة  موالي علً 

 للنالالت ذات العجلتٌن

B5-13 

 B5-17 إحداث محطة لسٌارات األجرة لرب المحطة الطرلٌة الجدٌدة 

 B5-19 توسعة المنطرة المدٌمة فً حً الزٌتون

إعداد دراسة من أجل انجاز شبكة نمل حضرٌة بالمطار 

 بٌن مراكش و تامنصورت     RERالسرٌع  

B5-18 

إحداث نظام لمرالبة حركة المرور     B5-20 

إعداد دراسة لتحٌٌن مخطط التنمالت الحضرٌة     B5-21 

 B6-3 تؤهٌل مركز الصحة المولف حً لشٌش

 B6-18 إحداث مركز طبً للمرب بالمسٌرة
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 B6-20 إحداث مركز محاربة اإلدمان بحً إزٌكً

مدرستٌن بالمحامٌد الجنوبًبناء   B6-28 

حجرة دراسٌة بثانوٌة أبً الطٌب المتنبً 12بناء   B6-32 

احداث لاعة للتروٌض الطبً لألشخاص فً وضعٌة إعالة حركٌة     B6-33 

 

  C1-2 إحداث نظام  معلوماتً مندمج و آمن

 C1-5 تؤهٌل بنٌات االستمبال الجماعٌة

للجماعةتنزٌل الهٌكل التنظٌمً   C1-12 

 C1-13 تهٌئة شالٌات الولٌدٌة وشالً أوكاٌمدن و توفلٌحت

 C1-16 إحداث المستودع الجماعً

جرد الممتلكات العمارٌة الجماعٌة وتحٌٌن سجل األمالن 

 ورلمنته

C2-1 

تثمٌن الوعاء العماري لمجزرة الحً الحسنً و المحجز  

 البلدي

C2-4 
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ع ػىل مدى زالج س نواث،        ويف ملارنة بني اًنخاجئ اًيت ب سفرث غهنا معَية ثنفيذ املضاًر

نو ميىن اًلول ب ن ىذه  سواء ػىل مس خوى اال جناز واًخنفيذ ب و ػىل مس خوى اًخلدم املايل ٍمتوًَيا، فا 

ثواهجيا، حير  اًؼشَية غرفت ارثفاػا مس مترا يف وثرت اال جناز، رمغ اًعؼوابث واًؼراكيي اًيت اكنت

ع املنهتية اال جناز من  مرشوػا خالل  84اىل  3128مرشوػا خالل س نة  47انخلي ػدد املضاًر

، وىو ما ًخضح ب ًضا من خالل ارثفاع نسب :312مرشوػا خالل س نة 98مث  3129س نة 

ع ٌَس نواث اًثالج ػىل اًخوايل، واذلي انخلي من   866.33اًخلدم املايل ًؼشَية ثنفيذ املضاًر

 3781.69مَيون درمه يف اًس نة اًثانية مث اىل  :2747.2يون درمه يف اًس نة ال وىل اىل مَ 

 مَيون درمه يف اًس نة اًثاًثة؛

ع املنعَلة فلد انخلَت بدورىا من         3128مرشوػا خالل س نة  83نذكل ابًنس بة ٌَشضاًر

حير اخنفغ ، :312، ؿر ب هنا غرفت حراجؼا خالل س نة 3129مرشوػا خالل س نة  :9اىل 

غعاء الانعالكة  75اًؼدد اىل  ة حاًت دون ا  مرشوػا وذكل ًؼزى ال هراىاث مادًة ومسعًر

ع، ع اًـر منعَلة فامي ارثفع ػدد جملشوػة من املضاًر  ملاراب مع اًس نة املاضية مرشوػا 45 املضاًر

 .3128مرشوػا فلط خالل س نة  25مرشوػا و 51
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والمنشآت والبنٌات المحدثة والمإهلة فً جدول ٌبٌن التجهٌزات 

 :312-312إطار برنامج عمل الجماعة لثالث سنوات 

 

حداهثا ب و ثأ ىيَيا برتاة ادلاػة يف  وميىن ثفعيي اًخجيزياث واًبنياث واملنضأ ث اًيت مت ا 

 اجلداول اًخاًية اًيت ثوحض ػدد لك مهنا اكًخايل: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التؤهٌل الحضري 

 26الساحات: •

 14الخضراء: المساحات •

 7المنتزهات الرٌاضٌة: •

 10)طولها  3المدارات السٌاحٌة: •

 (كلمترات

 1تؤهٌل مداخل المدٌنة: •

 17تؤهٌل الفنادق: •

 البنٌات التحتٌة 
 1مراكز الفرز والتثمٌن: •
 4منشآت الماء والكهرباء: •
 2منشآت تولٌد الكهرباء: •
 1تؤهٌل واد إٌسٌل: •
 2تؤهٌل واحة النخٌل: •
 كلم  56الطرق: •
 4المناطر: •

 :11بناٌات الصحة العمومٌة 

 

المستشفٌات، المستوصفات •

 8ومراكز الهالل األحمر: 

 2مراكز تصفٌة الدم: •

 1مصلحة الطب الشرعً: •

 :42البناٌات الرٌاضٌة 

 

المركبات الرٌاضٌة والماعات •

 3المغطاة: 

 30المالعب: •

 3المسابح: •

 6المسابح المغطاة: •
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 :13البناٌات االجتماعٌة  

 

 3النوادي النسوٌة: •

 3نوادي المسنٌن: •

 3الحضانات: •

 1: مراكز لذوي االحتٌاجات الخاصة•

 1: دور الجمعٌات•

 1عنهم:  مراكز لألطفال المتخلى•

 1: محاربة اإلدمانمراكز •

 24البناٌات الثقافٌة: •

 

 10إحداث بناٌات ثمافٌة: •

 12تؤهٌل بناٌات ثمافٌة: •

 2إحداث متاحف: •

 

تجهيزات أخري 
 

1: بناء المحطة الطرقية 

7: األسىاق 

4: مىاقف السيارات 

2: البنايات اإلدارية 

2: تأهيل البنايات االقتصادية 

19: إحداث بنايات تعليمية 

2: برنامج مدن بدون صفيح  

4: برنامج معالجة الدور اآليلة للسقىط  

 اكامير 297 :بكاميرات المراقبةتغطية وتجهيز المدينة  

1: نظام األرشيف 

2: نظام معلىماتي 
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عة اًخاًية املوكع اجلـرايف خملخَف احلدائق واًساحاث اًيت اكنت موضوع ونذكل       ثبني اخلًر

ظار برانمج اًؼشي ع مت ثنفيذا يف ا   مضاًر
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ظار  ع املنجزت يف ا  برانمج اًؼشي خالل فرتت زالج ويف ما ًًل بؼغ اًعور ًبؼغ املضاًر

 اًس نواث

 
 إعادة تؤهٌل مدرسة ابن ٌوسف
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 إحداث متحف التراث غٌر المادي

 

 تهٌئة وترمٌم قصر البدٌع
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 مراكش مدٌنة ترمٌم أبواب وأسوار 

 

 

 الشطر الثانً من ترمٌم قصر الباهٌة
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 ترمٌم وتهٌئة جناح المنارة

 

 

 تهٌئة المدارات السٌاحٌة
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 اإلكراهات المعٌقة لعملٌة تنزٌل برنامج عمل الجماعة

 خالل ثالث سنوات
هراىاث  ي برانمج معي ادلاػة مل حىن ابل مر اًيني، الس امي يف ظي وجود ا  ال صم ان معَية ثزًن

ذو ظابع مايل، مسعري، غلاري وؿره، ىذه اال هراىاث اكنت ًيا  ووغراكيي خمخَفة، مهنا ما ى

جنازىا يف زمهنا املربمج ًيا. ع ونذا ا   انؼاكساث سَبية ػىل وثرت ثنفيذ املضاًر

نٌل ب ن ىذه اًوثرت ثأ ثرث ب ًضا بسبب اًلوت اًلاىرت جراء ال زمة اًعحية اًؼاملية اًيت ػاص هتا 

ضؼاف دًنامية بالدان، ػىل ؾرار ابيق بدلان اًؼامل ة، واًيت ب دث اىل ا  ، منذ معَع اًس نة اجلاًر

 ال صـال وثوكف اًبؼغ مهنا بضلك اتم.  

ٍهيا مس بلا ابًخلارير اًسابلة:   من بني ىذه اال هراىاث املعروحة، ونٌل متت اال صارت ا 

 إكراهات على مستوى التموٌل

ع - جناز املضاًر  بسبب: ظؼوبة ثوفر اٍمتوًالث اًالزمة ٍمتوًي معَية ا 

 ضؼف الادخار مبزيانية ادلاػة ملارنة مع جحم املضاًرع املسعرت؛ 

 ػدم وفاء بؼغ اًرشاكء ابًزتاماهتم املاًية؛ 

 .ي  ضؼف اخنراط اًلعاع اخلاص يف املسامهة يف اٍمتًو

  على مستوى العقارإكراهات  

ع بسبب: -  ظؼوبة ثوفر اًوػاء اًؼلاري الحذضان املضاًر

 ؛ٌَجٌلػة اًؼلاري اًرظيد ضؼف 

 .ع املضرتنة  ضؼف اخنراط بؼغ املعاحل اخلارجية يف ثوفر اًوػاء اًؼلاري ال جناز املضاًر

  على مستوى المساطر اإلدارٌة:إكراهات  

 - ي املخؼَلة ملساظرا بؼغ ثؼليد  FEC ادلاغي اًخجيزي ظندوق ظرف من امللدمة اًلروض ملباًؽ املايل ابًخحًو

يٍمت   جناز ًو ع؛ بؼغ ا   املضاًر

 - ع املضرتنةوابيق املخدخَني املعاحل اخلارجية  اخنراط ضؼف جياد ظيؽ مالمئة ًخنفيذ املضاًر  .من ب جي ا 
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 :إكراهات طارئة/ القوة القاهرة 

رصامة اال جراءاث املخؼَلة حباةل اًعوارئ اًيت مرث مهنا اًبالد ب دث اىل ثوكف ال صـال ًفرتت  -

 همشة خوفا من اندضار اًوابء؛

بنظام اًخناوة داخي ملوسساث اًؼشومية ونذا اخلاظة سامه يف ثلَيط نس بة اال جناز اًؼشي  -

 بسبب كةل املوارد اًبرشًة؛

وًة ٌَؼشَياث املخؼَلة مبحاربة اًوابء واحلد من اندضاره معي ػىل ثأ خر معَية ثنفيذ  - غعاء ال ًو ا 

ع ملرحةل ما بؼد جتاوز مرحةل اخلعر.  املضاًر

 المقترحة بعض التوصٌات والحلول

 :رضورت اغامتد مبادئ غلَنة وحرص يد ثدبر املوارد املاًية ٌَجٌلػة من ب جي 

  ع؛ حمنية مداخيي ادلاػة من ب جي ثوفراًرفع من ة ال جناز املضاًر  املوارد اًلارت واًرضوًر

 .اًؼشي ػىل ثلوًة الادخار مبزيانية ادلاػة وجؼَيا مزيانية برامج 

  ًضٌلن اًبحر غن معادر جدًدت  اًلعاع اخلاص من ب جيمع ًرشااكث وثؼاكداث اًخأ سيس

ع؛  متوًي ثنفيذ املضاًر

  ؾناء اًرظيد اًؼشي ػىل ع املسعرت؛من ب جي  ٌَجٌلػة اًؼلاريا   احذضان املضاًر

 عيف معَية  ًرشاكءثوس يع جمال اًخنس يق واًخواظي املس متر واًفؼال مع ا ي املضاًر  .ثزًن
 

 

 
 

 برنامج عمل الجماعةاإلكراهات المعٌقة لعملٌة تنزٌل 
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 خالل ثالث سنوات

هراىاث  ي برانمج معي ادلاػة مل حىن ابل مر اًيني، الس امي يف ظي وجود ا  ال صم ان معَية ثزًن

وغراكيي خمخَفة، مهنا ما ىو ذو ظابع مايل، مسعري، غلاري وؿره، ىذه اال هراىاث اكنت ًيا 

ع ونذا  جنازىا يف زمهنا املربمج ًيا.انؼاكساث سَبية ػىل وثرت ثنفيذ املضاًر  ا 

نٌل ب ن ىذه اًوثرت ثأ ثرث ب ًضا بسبب اًلوت اًلاىرت جراء ال زمة اًعحية اًؼاملية اًيت ػاص هتا 

ضؼاف دًنامية  ة، واًيت ب دث اىل ا  بالدان، ػىل ؾرار ابيق بدلان اًؼامل، منذ معَع اًس نة اجلاًر

 ال صـال وثوكف اًبؼغ مهنا بضلك اتم.  

ٍهيا مس بلا ابًخلارير اًسابلة: من بني ىذه ا  ال هراىاث املعروحة، ونٌل متت اال صارت ا 

 إكراهات على مستوى التموٌل

ع بسبب: - جناز املضاًر  ظؼوبة ثوفر اٍمتوًالث اًالزمة ٍمتوًي معَية ا 

 ع املسعرت؛  ضؼف الادخار مبزيانية ادلاػة ملارنة مع جحم املضاًر

  ف اخلاظة بخدبر حماربة حرحيي بؼغ الاغامتداث اخلاظة بمتوًي ع اىل ثـعية املعاًر بؼغ املضاًر

 ؛:2جاحئة هوفيد 

 ػدم وفاء بؼغ اًرشاكء ابًزتاماهتم املاًية؛ 

 .ضؼف اخنراط اًلعاع اخلاص يف املسامهة يف اٍمتوًي 

  إكراهات على مستوى العقار 

 :ع بسبب  ظؼوبة ثوفر اًوػاء اًؼلاري الحذضان املضاًر

  ٌَجٌلػة؛ضؼف اًرظيد اًؼلاري 

 .ع املضرتنة  ضؼف اخنراط بؼغ املعاحل اخلارجية يف ثوفر اًوػاء اًؼلاري ال جناز املضاًر

 
 

  :إكراهات على مستوى المساطر اإلدارٌة 
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  ثؼليد بؼغ املساظر املخؼَلة ابًخحوًي املايل ملباًؽ اًلروض امللدمة من ظرف ظندوق اًخجيزي

ع؛   FECادلاغي  جناز بؼغ املضاًر  ٍمتوًي ا 

  ع جياد ظيؽ مالمئة ًخنفيذ املضاًر ضؼف اخنراط املعاحل اخلارجية وابيق املخدخَني من ب جي ا 

 املضرتنة.

 :إكراهات طارئة/ القوة القاهرة 

  رصامة اال جراءاث املخؼَلة حباةل اًعوارئ اًيت مرث مهنا اًبالد ب دث اىل ثوكف ال صـال ًفرتت همشة

 خوفا من اندضار اًوابء؛

  اًخناوة داخي ملوسساث اًؼشومية ونذا اخلاظة سامه يف ثلَيط نس بة اال جناز اًؼشي بنظام

 بسبب كةل املوارد اًبرشًة؛

  وًة ٌَؼشَياث املخؼَلة مبحاربة اًوابء واحلد من اندضاره معي ػىل ثأ خر معَية ثنفيذ غعاء ال ًو ا 

ع ملرحةل ما بؼد جتاوز مرحةل اخلعر.  املضاًر
 

 حةبعض التوصٌات والحلول المقتر

 :رضورت اغامتد مبادئ غلَنة وحرص يد ثدبر املوارد املاًية ٌَجٌلػة من ب جي 

 ع؛ ة ال جناز املضاًر  اًرفع من حمنية مداخيي ادلاػة من ب جي ثوفر املوارد اًلارت واًرضوًر

 .اًؼشي ػىل ثلوًة الادخار مبزيانية ادلاػة وجؼَيا مزيانية برامج 

  اخلاص من ب جي اًبحر غن معادر جدًدت ًضٌلن اًخأ سيس ًرشااكث وثؼاكداث مع اًلعاع

ع؛  متوًي ثنفيذ املضاًر

 ع املسعرت؛ ؾناء اًرظيد اًؼلاري ٌَجٌلػة من ب جي احذضان املضاًر  اًؼشي ػىل ا 

 ع ي املضاًر  .ثوس يع جمال اًخنس يق واًخواظي املس متر واًفؼال مع اًرشاكء يف معَية ثزًن
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حاضرة منفتحة تعتمد آلٌات  ش: مراك4التوجه رقم 
 الحكامة فً التنمٌة الترابٌة  

العٌش  ومستدامة توفر حاضرة متجددة: مراكش 3التوجه رقم 
 وزائرٌهاالكرٌم لساكنتها 

سٌاحٌة ذات  وقبلة حاضرة أصٌلة: مراكش 2التوجه رقم 
   إشعاع عالمً

 

  

ماي  :312ماي  

3131 

ماي  3129ماي 

312: 

ماي  3128ماي 

3129 

ماي  :312ماي 

3131 

ماي  3129ماي 

312: 

ماي  3128ماي 

3129 
ماي  :312ماي 

3131 

ماي  3129ماي 

312: 

ماي  3128ماي 

3129 
  

النسبة 
المئوٌة 
 لإلنجاز

 تكلفتها

مجموع 
المشارٌع 
فً جمٌع 
التوجهات 

خالل 
الثالث 
 سنوات

المساهمة  
الكلٌة 
جماعة 
 مراكش

تكلفة 
 المشارٌع

عدد  
 المشارٌع

المساهمة  
الكلٌة 
جماعة 
 مراكش

تكلفة 
 المشارٌع

عدد  
 المشارٌع

المساهمة  
الكلٌة 
جماعة 
 مراكش

تكلفة 
 المشارٌع

عدد  
 المشارٌع

المساهمة  
الكلٌة 
جماعة 
 مراكش

تكلفة 
 المشارٌع

عدد  
 المشارٌع

المساهمة  
الكلٌة 
جماعة 
 مراكش

تكلفة 
 المشارٌع

عدد  
 المشارٌع

المساهمة  
الكلٌة 
جماعة 
 مراكش

 تكلفة المشارٌع
عدد  

المشارٌ
 ع

المساهمة  
الكلٌة 
جماعة 
 مراكش

تكلفة 
 المشارٌع

عدد  
 المشارٌع

المساهمة  
الكلٌة جماعة 

 مراكش

تكلفة 
 المشارٌع

عدد  
المشارٌ

 ع

المساهمة  
الكلٌة 
جماعة 
 مراكش

 تكلفة المشارٌع
عدد  

المشارٌ
 ع

  

 7535.81 318 00 00 00 50,50 50,50 06 59,40 109,40 24 37.00 37.00 04 49.30 532,65 26 647,06 5340,46 113 0.50 0.50 01 52,50 59,50 05 225,90 1405,80 28 
المشارٌع 
 المبرمجة

50% 3781.69 98    0,00 0,00 0 36 81 05    1,80 54,15 11 379.41 2453.74 62    15,00 27,00 02 103.3 470.30 18 
 المشارٌع
 المنتهٌة

29% 33231:9 75    40,50 40,50 04 22 27 14    41 146 05 237.35 2257.28 34    00.00 00.00 00 120.10 823 07 
المشارٌع 
 المنطلقة

21% 1541.14 45 00 00 00 10,00 10,00 02 1,40 1,40 05 37.00 37.00 04 6.5 332.5 10 30.30 629.44 17 0.50 0.50 01 37,50 32,50 03 2,50 112,50 04 
المشارٌع التً 

 لم تنطلق

 
  

الكلفة  1465.80 5910,11 26:1:1
اإلجمالٌة 
  للمشارٌع

  

7535.81 

 

  

109,90 733.36 
 

278,9 
المساهمة  

الكلٌة جماعة 
 مراكش

 
  

1122.16 

 
 

  

92% 
 نسبة تقدم
المساهمة 
 المالٌة 

جماعة  
 مراكش
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