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ين ووعيا منا بجسامة المسؤوليات الملقاة على عاتق مختلف المسؤول...”
تصادية والفاعلين الجهويين والمحليين، في مجال التأسيس لحكامة جيدة، اق

ى مدهم واجتماعية وتنموية، على المستوى الترابي، ما فتئنا نحث الدولة عل
تمكنوا من باآلليات القانونية، والوسائل المالية والبشرية الضرورية، حتى ي

م االضطالع األمثل بالمسؤوليات المنوطة بهم في مجال التنمية، وتدعي
ئمة خدمات القرب، التي أضحت اليوم مطالب ملحة، يتعين االستجابة المال

“ ...لها، وإدراجها في صلب اهتمامات السياسات العمومية المحلية
ــــــــــــــــــ

مقتطف من نص الرسالة السامية التي وجهها جاللة الملك
إلى المشاركين في المؤتمر الرابع لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة

2013/10/02المنعقد في الرباط بتاريخ 



المجلسرئيس السيدكلمة

الرحيم،الرحمنهللابسم

:إلىخاللهمننهدف،2022إلى2018سنةمنالممتدجريرابنجماعةعملبرنامجإن

."المساواةقدمعلىالكرامةلحياةتحقيقااألساسية،حاجياتهوتلبيةللمواطنالمقدمةالخدماتتجويد":غايتنا❖

:بنهجإالتتحققلنالغايةهذهبأن:إيماننا❖
.االلتقائيةتوخيمع،موقعهمنكل،للجميعالمجالفيهايفسحونوعيةتشاركيةمقاربة-
...الفوارقوتقليصالتنميةلفرصالتوزيععدالةفيهاتسودمجاليةمقاربة-
.دامةوالمستوالمندمجةالمالئمةالحلولإليجادوالمواردالمجهوداتوتعبئةأولوياتهوتحديدللمواطناإلنصاتحسن-
.القادمةاألجيالحقعلىحفاظاوالحكامةالترشيد:بعدياستحضارمعاالستراتيجيالتخطيطعلىاالعتماد-
يجددواضحدتعاقإطارفياإلدارةوتأهيلوالمحاسبةوالتقييموالتتبعللمراقبةمندمجبنظامالمحليالشأنتدبيرربط-

.واقعيتعاقديعملبرنامجعلىبناءوالمسؤولياتالمهام

ةدولوالواجب،الحقدولةلبناءالمفصليةالمرحلةهذهفياليوملبالدنااالستراتيجيةالخياراتمنجزء:خياراتنا❖
...البالدلعاهلالرشيدةالقيادةتحتللمواطنخدمةالمؤسسات،

وتحقيقة،التنميمؤشراتوتحسينالنواقصلتجاوزالجادالعملفيالمسؤوليةلضخامةاستشعاراأكثرتجعلناالخياراتهذه
...الساكنةعلىاإليجابيالوقع

ارجيةخميدانيةونوعيةتشاركيهمقاربةعلىاعتماداعملها،برنامجتنفيذفيجماعتناانخراطعناإلعالن:التزاماتنا❖
...ومؤسساتأفراداالفاعلينجميعمعوداخلية،

الملحةةاالجتماعيالحاجاتوتحقيقالمجاليةالعدالةيستهدفجديدتنمويمشروعبناءفيوانخراطكملتعاونكم:حاجتنا❖
...وأمانوشغلوصحةوتعليمسكنمنللمواطن

صدق هللا العظيم" وقل اعملوا فسيرى هللا عملكم ورسوله والمؤمنون " 
.والسالم عليكم ورحمة هللا



:علىبناء

.منه139و13الفصلينخاصةالمغربية،المملكةدستور✓

:الموادخاصةجماعاتبالالمتعلق14.113:رقمالتنظيميالقانون✓
.منه82،81،80،79،78

.الجماعةعملبرنامجإعدادمسطرةبتحديدالمتعلق2.16.301:رقمالمرسوم✓

مشروع برنامج عمل الجماعةإلعداداإلطار القانوني 



تشخيص الوضعية الراهنة: المحور األول

2015/2009حصيلة المخطط الجماعي للتنمية : المحور الثاني

التوجهات ورافعات التنمية: المحور الثالث

2022/2018برنامج عمل الجماعة : المحور الرابع

محاور برنامج عمل الجماعة



:المحور األول
تشخيص الوضعية الراهنة

التحدياتالمؤهالت



-المؤهالت–تشخيص الوضعية الراهنة : المحور األول

:الموقع
آسفي -جهة مراكش-
،إقليم الرحامنة-
جنوبا وغرباتحدها جماعة لبراحلة-
اوشرقشماالجماعة أوالد حسون-
.2كلم42ة مدارها الحضري مساح-

:األهمية االستراتيجية
9:رقمالطريق الوطنية -
أكادير-مراكش-الدار البيضاءA1لطريق السيار ا-
الدار البيضاء–الحديدية مراكش كشبكة السك-
التي تربط غرب المملكة بشرقها206رقم الجهويةالطريق -
.سفي عبر اليوسفيةآابن جرير السككي خط ال-

1934ابن جرير مركًزا محدًدا في عام أصبح ❖

1967قروية سنة جماعة ❖

.1992حضرية سنة جماعة ❖



-المؤهالت-تشخيص الوضعية الراهنة : المحور األول

شماال

قتصادياالقطبال
لداروالصناعي ا

سطات/ البيضاء

شرقا

فالحيالالقطب
ةتادل/السراغنة

جنوبا

سياحي القطب ال
أكادير/مراكش

غربا

الواجهة المطلة 
على المحيط 

االطلسي



المخطط األخضر

تصاميم إعادة هيكلة األحياء
ةتصميم التهيئ

-المؤهالت–تشخيص الوضعية الراهنة : المحور األول

المخطط المديري لشبكة الماء والصرف الصحي



العلميالبنيات األساسية للمعرفة والتكوين والبحث

-المؤهالت–تشخيص الوضعية الراهنة : المحور األول

الصناعة التقليديةمركز التأهيل المهني في حرف
بيقيةالمعهد المتخصص للتكنولوجيا التط

ثانوية التميزجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنيةمركز الطاقة الخضراء

عبد هللا ابراهيمالتأهيليةالثانوية مدرسة القايد العيادي للتعليم العتيق



44.633: ذكور 43.905: إناث

88.538: عدد السكان

25:عدد األحياء

4.7: معدل أفراد األسرة

18.752: عدد األسر

2014المندوبية السامية للتخطيط : المرجع
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-المؤهالت–تشخيص الوضعية الراهنة : المحور األول
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2014المندوبية السامية للتخطيط : المرجع

-المؤهالت–تشخيص الوضعية الراهنة : المحور األول

المجموع إناث ذكور المؤشرات
13.3 13.0 13.5 سنوات6أقل من 

16.5 16.1 17.0 سنة14إلى 6من 

63.4 64.2 62.6 سنة59إلى 15من 

6.8 6.7 6.9 سنة60أكثر من 
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ذكور إناث

المجموع

ريةالتركيبة السكانية حسب الفئة العم
-%-المستوى الدراسي

المجموع إناث ذكور المؤشرات

32.8 40.1 25.7 بدون

5.3 4.2 6.4 تعليم أولي

26.0 23.8 28.2 تعليم إعدادي

17.2 15.4 18.9 إعدادي–تعليم ثانوي 

13.4 11.9 14.9 تعليم تأهيلي

5.2 4.6 5.9 تعليم عالي

100 100 100 %المجموع 

27.6 36.2 19.0 (ابن جرير) %نسبة األمية

48.9 60.1 37.9 (إقليم الرحامنة)%نسبة األمية

32 41.9 22.1 (الصعيد الوطني)%نسبة األمية 



2014المندوبية السامية للتخطيط : المرجع

-المؤهالت-تشخيص الوضعية الراهنة : المحور األول

(%)القيمة  المؤشرات
(%)السكننوع

3.1 فيال او فيال بطابق
1.6 شقة في عمارة

92.0 دار مغربية عصرية
0.7 سكن جماعي او مصغر
2.1 سكن قروي
0.5 آخر
1.4 معدل شغل السكن

(%)الوضعية القانونية للسكن

68.4 ملك
22.8 كراء

8.8 آخر

(%)السكنأقدمية

24.1 سنوات10أقل من 
25.0 سنة20و10ما بين 
44.8 سنة50و20ما بين 

6.1 سنة50أكثر من 

(%)التجهيزات األساسية للسكن

94.9 كهرباء
92.5 ماء شروب
94.7 شبكة التطهير العمومي

ظروف السكن

; كهرباء
94,9

ماء 
…شروب

شبكة التطهير 
94,7; العمومي

التجهيزات األساسية للسكن



نةالمؤسسات التعليمية بالمدي

15 التعليم االبتدائي

6 الثانوي-التعليم اإلعدادي

4 التأهيلي-التعليم الثانوي

1 التعليم الجامعي

1 التكوين المهني

1 ليديةالتكوين في الصناعة التق

28 المجموع

المرافق الرياضية

1 ملعب كرة القدم

4 مالعب القرب

1 قاعة مغطاة

1 مركب التكوين في ألعاب القوى

2 مسبح

1 منتزه ولي العهد

10 المجموع

المؤسسات الصحية

1 مركز استشفائي إقليمي

1 مركز تصفية الدم

3 مركز صحي 

1 مكتب جماعي لحفظ الصحة

6 المجموع

-المؤهالت–تشخيص الوضعية الراهنة : المحور األول

12 ةالحدائق والساحات العمومي

2 دور الشباب

9 مراكز القرب



توسع المدار الحضريإكراهات 

اإلكراهات الخدمات

استهالك متزايد للكهرباء▪ الكهرباء

oضعف الصبيب
oانقطاعات خاصة في فصل الصيف

الماء

تقادم شبكة التطهير السائل في بعض األحياء ✓
المستودع البلديالضغط الكبير على وسائل ✓
باإلضافةالبيئيةللمعاييريستجيبيعدلمالحاليمطرحال✓

إلى تأثيره على ساكنة األحياء المجاورة

:بوالصلالسائل التطهير

(إناث36.2%-ذكور(19.0%%27لألميةمرتفعةنسبة❖
5.2%))ضعف نسبة الوصول إلى التعليم العالي❖
6%)) المدرسيالهدرنسبة ❖
حيث ال بوالتخصصاتتكوين مهني ال يستوعب كل الطلبات❖

يوجد إال معهد وحيد

التربية والتكوين

-التحديات-تشخيص الوضعية الراهنة  : المحور األول



توسع المدار الحضريإكراهات 

اإلكراهات الخدمات

الضغط على المركز االستشفائي اإلقليمي➢
قلة في الوسائل اللوجستية والبشرية بقطاع الصحة➢
ضعف الخدمات الطبية والمستعجالت➢
لعملانعدام المداومة بالمراكز الصحية باألحياء بعد التوقيت الرسمي ل➢

صحيةالخدمات ال

ببعض األحياء على مستوى المالعب الرياضية نقص ❑
باقيوالنسويةوالنواديالثقافيةوالمراكزالشبابدورفعاليةضعف❑

القربمراكز
تحفمباستثناءالذاكرةلحفظمتاحفغيابفيبالتراثاالهتمامضعف❑

التحريروجيشالمقاومة
يكلةيمكن تعبئته في المشاريع المهالعموميعقاري قلة الرصيد ال❑
ينالحرفيوتكوينلتأهيلدوريةبرامجإلىتحتاجتقليديةصناعة❑
والترفيهيالسياحيقلة مرافق االستقبال❑

مرافق القرب

ضعف الموارد المالية الذاتية للجماعة•
غيرتتلمالتيالمضافةالقيمةعلىالضريبةمنالجماعةحصةضعف•

سنوات7عنيزيدمامنذقيمتها
الموارد المالية

-التحديات-تشخيص الوضعية الراهنة  : المحور األول



:المحور الثاني
2015/2009حصيلة المخطط الجماعي للتنمية 



132: العدد اإلجمالي للمشاريع والبرامج واألهداف المبرمجة بالمخطط

%73,5بنسبة 97: عدد المشاريع والبرامج المنجزة واألهداف المحققة 

24: عدد المشاريع في طور اإلنجاز النهائي
%18,2بنسبة 

11:عدد المشاريع التي لم يتم بعد إنجازها
%8,2بنسبة 

2015/2009حصيلة المخطط الجماعي للتنمية : المحور الثاني

البنيات األساسية والتأهيل الحضري: ور األولــــالمحـ

دعم الخدمات واألنشطة االجتماعية والخدمات الجماعية: يـــالمحور الثان

المحليإنعاش االقتصاد واالستثمار وهيكلة النسيج االقتصادي: ثـــالثالالمحور 

الثقافة وإبراز الهوية المحلية والمرافق الدينية: عــــالمحور الراب

وثائق التعمير وتعبئة الوعاء العقاري: المحور الخامس



:المحور الثالث
التوجهات ورافعات التنمية



2018-2015وملحقه 2015-2009حصيلة المخطط الجماعي لتنمية المدينة  -

:بتاريخ2-15-392:توجهات تصميم تهيئة المدينة المصادق عليه بالمرسوم رقم-
2015/07/15

تصاميم إعادة الهيكلة وباقي وثائق التعمير-

ميوالحضريمجلسهاطرفمنعليهالمصادقللمدينةاألخضرالمخططتوجهات-
2011فبراير24
، قطب “المدينة الخضراء محمد السادس” مستجدات القطب الحضري الجديد -

البحث العلمي والطاقات المتجددة

مستجدات قطب استقطاب االستثمارات-

والوطنيةاإللتقائية واإلنسجام مع البرامج والمخططات المحلية، اإلقليمية، الجهوية-

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية-

”للفوسفاطالمجمع الشريف ” بالمدينة كبرى تواجد مقاولة مواطنة -

رافعات التنمية

توجهات ورافعات التنمية: المحور الثالث



مشهدها العمرانيتتمة هيكلة األحياء وتقوية بنياتها األساسية وتحسين-1

ضراءالخالمدينةالقديمة،المدينة)الثالثبأقطابهاالمجاليةالمدينةوحدة-2
(وقطب االستثمار

(ها الثالثتهيئة مداخلها، تسهيل التنقل بين أقطاب) الرفع من جاذبية المدينة -3

تنمية وتثمين قدرات ومؤهالت الساكنة-4

االهتمام بالجانب االجتماعي والتنشيط الثقافي، الرياضي والفني-5

هيكلة اإلدارة المحلية وتأهيلها وتنمية المداخيل-6

توجهات ورافعات التنمية: المحور الثالث



:الرابعالمحور 
برنامج عمل الجماعة



برنامج عمل الجماعة: المحور الرابع

،2022إلى2018منتنمويبرنامجلبلورةالمتدخلينجميعمعالتشاركيةالمقاربةاعتماد
:التاليةالمراحلاتباعفيوتتجلى

المنهجية

التاريخالتدابير المتخذةالمرحلة

2018الخميس فاتح فبراير اتخاذ قرار إعداد مشروع برنامج عمل الجماعةاإلعداد

التشخيص

الخارجي

تشاوري مع المصالح اإلدارية الخارجية -عقد اجتماع إخباري 

والمؤسسات العمومية وشبه العمومية 
2018فبراير 28األربعاء 

عقد لقاء مع المستثمرين الخواص بابن جرير والمركز الجهوي

لالستثمار واألعيان
2018مارس 06الثالثاء 

2018مارس 14األربعاء عقد لقاءات مع المجتمع المدني

2018أبريل 06و05، 04أيام ساكنة األحياء بالمدينةمع تشاوريةعقد لقاءات 

التشخيص

الداخلي

عقد اجتماعات مكتب المجلس مع رؤساء اللجن، رؤساء المصالح

الجماعية، لدراسة نتائج التشخيص الخارجي ومقترحات 

التشخيص الداخلي وتقييم موارد الجماعة

2018أبريل 26إلى الخميس 24من الثالثاء 

لدراسة هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوعاجتماع 

مشروع برنامج العمل
2018ماي 16و09يومي 

اإلقرار 

والمصادقة

اللجن الدائمة المنبثقة عن برنامج العمل على عرض مشروع 

المجلس
2018يوليوز 18ابتداء من 

المجلس الجماعي في الدورة برنامج العمل على عرض مشروع 

2018العادية لشهر أكتوبر 
2018أكتوبر 04الخميس 



مراحل التشخيص الخارجي

2018فبراير 28اإلخباري مع المصالح الخارجية يوم -اللقاء التشاوري
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مرحلة التشخيص الخارجي

حسين تامين تزويد المدينة بالكهرباء، مشروع إلزالة األعمدة وت:المكتب الوطني للكهرباء ➢
كة مليون درهم، برامج أخرى تتعلق بتقوية محول المدينة وتهيئة الشب13الواجهات بقيمة 

قوية الكهربائية ذات الضغط المنخفض، وإضافة اتجاهين جديدين بالشعيبات والزاوية وت
.المحول الموجود بحي التقدم

برنامج معالجة السكن غير الالئق: إعداد التراب والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة➢
يل التأه: المشاريع المبرمجة، برنامج معالجة السكن المهدد باالنهيار، والناقص التجهيز

الجة البرنامج التكميلي لمع،الحضري ألحياء مدينة ابن جرير وتهيئة الحدائق والمساحات
.السكن المهدد باالنهيار

.المساهمة في إنجاز مشروع مجزرة بالمدينة،.مشروع دعم إنتاج الكمون:الفالحة مديرية➢

احة إنجاز مسبح على مس، مشروع دار الشباب بحي الشعيبات: الشباب والرياضةمديرية➢
.متر3000

، 2017/2019الرياضة وبرنامج التنشيط عن قرب عبر الثقافة :ممثل وكالة التنمية االجتماعية➢
.جمعية محلية25برنامج ارتقاء الذي يستهدف 

➢...



مرحلة التشخيص الخارجي

اوريالتش-نتائج اللقاء اإلخباري

...مع المستثمرين واألعيان، 

2



اطنينالموطموحمعوتتماشىالمدينةتعرفهالذيالتطورتوازيتحتيةبنياتإنجاز✓
الجماعةداخلاألوراشمراقبة✓
مستثمرينوجلبديناميةخلقلبالمدينة،صناعيحيخلق✓
المدينةداخلمسابحتوفير✓
جيدةبمواصفاتمجزرةإنجاز✓
الطرقاتواألزقةوالشوارعبعضبإصالحاالهتمام✓
الحاليالمطرحبدلبيئيةبمواصفاتالصلبةللنفاياتمطرحإحداث✓
القربلتجارةأسواقإحداثخاللمنبالمدينةاالقتصاديالنسيجهيكلة✓
بالمدينةالثقافةبمجالاالهتمام✓
لقخخاللمناألخرىالجماعاتلكلقبلةاإلقليموانخاصةالصحة،بمجالاالهتمام✓

الساكنةلحاجياتيستجيبإقليميمستشفى
المدينةداخلبالمقابراالهتمام✓
المتالشياتباعةمنقربهمنهامشاكلعدةيعانيالذيالوردةلحيحلولوضع✓

بهالحديديةالسككقنطرةوخلق
الشعبفيالتكوينخاللمنالشغلسوقلمتطلباتتستجيبكفاءاتإعداد✓

اللوجستيكومنطقةالغذائيةالصناعاتبمنطقةلالشتغالالمطلوبة
النورحيبالمرتفعالضغطذوالكهربائيالتيارمشكلحل✓
✓...

مرحلة التشخيص الخارجي



مرحلة التشخيص الخارجي

وريالتشا-نتائج اللقاء اإلخباري

مع فعاليات المجتمع المدني
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للتواصلوالعمالةبالجماعةالكترونيموقعإحداث✓
2015-2009للتنميةالجماعيالمخططفيالمتضمنةالمشاريعإتمامإلىالدعوة✓
االجتماعيةالقربمرافقلتسييرالبشريالعنصرتأهيل✓
الشعيباتحيباالختصاصاتالمتعددالمركزبفتحالتعجيل✓
الحافالتوقوفبمحطةصحيةمرافقإحداث✓
الخضراءالفضاءات/المساحاتإحداث✓
إفريقيابحيلألمنمركزإحداثوالتعليميةالمؤسساتبمحيطاألمنتوفير✓

النواجيحيواألملحيتأهيل✓

.الخاصةاالحتياجاتبذويلالهتمامخاصةاستراتيجيةتحديد✓

(....معارض،مهرجانات،)بالمدينةالثقافيالتنشيطإحياء✓

الطاكسياتمحطاتضبط✓

بالمدينةةتنمويمشاريعإقامةفيالفوسفاطيةللحاضرةالتابعالعقاريالوعاءاستغالل✓
بالمدينةجامعيةنواةإحداث✓
✓...

مرحلة التشخيص الخارجي



متنقلةمنصةإحداث✓
بالمدينةالثقافيالموروثإحياء✓
نةالمديأحياءداخلالحضريالنقلمشروعتنزيل✓
المدينةإحياءبجميعالتشويرعالماتوضع✓
االستقبالمراكزإحداث✓
للشبابمحليمجلسإحداث✓
إفريقيابحيالصحيالمركزتفعيل✓
المشاريعأشغالتتبعمراقبة✓
.والبكمالصممركزببناءالتعجيل✓
بهخضراءمساحاتوتوفيرالزاويةحيهيكلة✓
األحياءترقيم✓
بوشانوادتأهيلإعادة✓
المجدبحيللشربالصالحالماءشبكةتقوية✓
بالمدينةالشوارعوتهيئةتوسعة✓
✓...

مرحلة التشخيص الخارجي



مرحلة التشخيص الخارجي

التشاوري-نتائج اللقاء اإلخباري
ىساكنة أحياء الملحقة اإلدارية األولمع 
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مرحلة التشخيص الخارجي

بوشانوادومجرىجنباتونظافةتهيئة✓

مدينةبالالمرتفعالجهدذيالكهربائيالخطحذفأولتغييربدراسةالقيام✓

الوجودحيزإلىالمزعجةالمهنمنطقةمحالتبإخراجاإلسراع✓

والندواتالعروضقاعاتإحداث✓

الخامسمحمدشارععلىالمطلةالواجهةوصباغةبجدارياتاألحياءتزيين✓

الصلبةالنفياتجمعحاوياتمنالكافيالعددتوفير✓

األحياءبأزقةالعموميةاإلنارةتقوية✓

الصيففصلفيخاصةللشربالصالحالماءصبيبتقوية✓

األحياءهيكلةإعادةعمليةبتتمةاإلسراع✓

التشويربعالماتالطرقمختلفتزويد✓
✓...



التشاوري-نتائج اللقاء اإلخباري
ساكنة أحياء الملحقة اإلدارية الثانيةمع 

مرحلة التشخيص الخارجي
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بوشانوادعلىللراجلينقناطرإحداث✓

للشربالصالحالماءشبكةتجديد✓
العموميةوالحدائقبالساحاتWIFIفايالوايتوزيعنقطوضع✓
واألزقةالطرقاتوسطالمتواجدةالكهربائيةاألعمدةحذفعلىالعمل✓
الصلبةالنفاياتلجمعالضيقةاألزقةلولوجالحجمصغيرةمتحركةآلياتشراء✓
اليهاتفتقرالتيباألحياءجديدةصحيةمراكزإحداث✓
عياألسبوالسوققربالجديدةالدكاكينمنالفراشةباستفادةاإلسراع✓
االجتماعيالضمانلصندوقباإلقليمتمثيليةإحداثعلىالعمل✓
✓...

مرحلة التشخيص الخارجي



التشاوري-نتائج اللقاء اإلخباري
ساكنة أحياء الملحقة اإلدارية الثالثةمع 

مرحلة التشخيص الخارجي
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فاطالفوسلحاضرةالرئيسيالشارععنالنصرحييغطيالذيالحديديالحاجزإزالة✓
الدواببواسطةالمجرورةبالعرباتخاصةساحةأومحطةإحداث✓
النصرحيمسجدبناءبتنفيذاإلسراع✓
الفوسفاطيةبالحاضرةالوطنيلألمنمركزإحداث✓
✓...

مرحلة التشخيص الخارجي

:مالحظة

حولتمحورتالخارجيالتشخيصمناألربعةالمراحلاقتراحاتجلإن
مية،العمواإلنارةالقرب،ومالعبمراكزالخضراء،المناطقالتحتية،البنياتقطاعات
.للشربالصالحوالماءالصلبالتطهيرالسائل،التطهير

الصحة،:بقطاعاتالخدماتتحسينتوختأخرىاقتراحاتهناكأنكما
.الشغلفرصوتوفيراألمنالتعليم،

لفمختفياقتراحاتعدةتضمنتالتشاوريةاللقاءاتأنإلىاإلشارةوتجدر
اتاإلمكانيعلىبناءتنفيذهاالممكنالمقترحاتالجماعةفيهاوتبنتالمجاالت،
.لديهاالمتوفرة



مشهدها العمرانيتتمة هيكلة األحياء وتقوية بنياتها األساسية وتحسين-1

خضراء المدينة القديمة، المدينة ال)وحدة المدينة المجالية بأقطابها الثالث -2
(وقطب االستثمار

(ها الثالثتهيئة مداخلها، تسهيل التنقل بين أقطاب) الرفع من جاذبية المدينة -3

تنمية وتثمين قدرات ومؤهالت الساكنة-4

االهتمام بالجانب االجتماعي والتنشيط الثقافي، الرياضي والفني-5

هيكلة اإلدارة المحلية وتأهيلها وتنمية المداخيل-6

مكونات البرنامج



تتمة هيكلة األحياء وتقوية بنياتها األساسية
مشهدها العمرانيوتحسين

1



مالحظات الشركاء ومساهمتهم  في المشروع
مدة 

اإلنجاز

التكلفة 

اإلجمالية 

مليون ب

درهم

مكونات

المشروع

موقع 

المشروع

اسم 

المشروع

د.م85.4اإلسكان وسياسة المدينة -

د.م232.69المديرية العامة للجماعات المحلية -

10.00وزارة االقتصاد والمالية -

د.م137:المكتب الوطني للكهرباء  والماء الشروب-

د.م55:مساهمة مكتب التكوين المهني و انعاش الشغل-

د.م55:المكتب الوطني للسكك الحديدية-

د.م26:المجلس الجهوي لجهة مراكش اسفي-

د.م8,5:المجلس اإلقليمي إلقليم الرحامنة-

د.م130,2:الجماعة الحضرية لمدينة بن جرير-

2017-

2019
739.79

استكمال أشغال-

التأهيل الحضري

للمدينة

تهيئة الحدائق-

والمساحات 

الخضراء

بن جريرا

التأهيل 

الحضري ألحياء

مدينة بن جرير

2017-2019

في طور 

اإلنجاز

.د.م131.20اإلسكان وسياسة المدينة -

.د.م12المديرية العامة للجماعات المحلية-

.د.م0.5المجلس الجهوي -

.د.م119.69وزارة االقتصاد والمالية -

.د.م25.11مساهمة المستفيدين -

2012-

2018

220.00

التكلفة )

م تهاإلجمالية 

إقليم 

(الرحامنة

إنجاز البنيات 

أشغال: التحتية

التطهير، 

والطرقات والماء 

الصالح للشرب 

اء والكهرباء باألحي

زالناقصة التجهي

تقوية مداخل -

األحياء ناقصة 

التجهيز

بن جريرا

برنامج معالجة 

السكن الغير 

القانوني 

يز التجهوالناقص 

ة بإقليم الرحامن

البرنامج )

-2012الجهوي 

2014)

مشهدها العمرانيتتمة هيكلة األحياء وتقوية بنياتها األساسية وتحسين

الحضري لمدينة ابن جريرخاصة بالتأهيل اتفاقيتي إطار 



مالحظات
الشركاء ومساهمتهم في 

المشروع

مدة 

اإلنجاز

التكلفة 

اإلجمالية 

إلنجاز 

المشروع 

مليون درهمب

مكونات المشروع
موقع 

المشروع
اسم المشروع

ة االتفاقي

في طور 

الدراسة

اإلسكان وسياسة -

د.م14.21: المدينة

ت المديرية العامة للجماعا-

د.م3.9: المحلية

2018-

2019
18.21

معالجة أوضاع البنايات 

هدم : اآليلة للسقوط 

وإعادة البناء وتقوية ودعم

حالة 650البنايات لفائدة 

أسرة بابن جر300منها 

بن جرير ا

لي البرنامج التكمي

لمعالجة السكن 

المهدد باالنهيار 

في طور 

اإلنجاز

ة اإلسكان وسياسة المدين-

.د.م14.20

المديرية العامة للجماعات-

.د.م3.04المحلية 

2018 17.24

معالجة السكن المهدد 

هدم وتقوية )باالنهيار 

أسرة 304لفائدة ( ودعم

أسرة بابن جرير201منها 

مدينة

بن جريرا

برنامج معالجة 

السكن المهدد 

م باالنهيار بإقلي

البرنامج)الرحامنة 

-2013الجهوي 

2014)

مشهدها العمرانيتتمة هيكلة األحياء وتقوية بنياتها األساسية وتحسين



اسم المشروع

مساحة  

وموقع 

المشروع

مكونات المشروع
التكلفة 

اإلجمالية

مدة 

اإلنجاز
الشركاء

تاريخ انطالق

األشغال

مشروع تجديد 
وتوسيع شبكة 
التطهير السائل 

بالمدينة

ابن جرير

تجديد قنوات التطهير -
السائل بالحي الجديد، حي 

الشعيبات، حي الزاوية وحي
الرحمة

مليون 65
درهم

المكتب الوطني -
قطاع-للكهرباء والماء

.د.م32,5-الماء
32,5جماعة ابن جرير -

البرنامج الوطني.)د.م
(للتطهير السائل

مشروع تحسين. 1
ظروف تزويد أحياء 

مدينة ابن جرير 
بالماء الصالح 

للشرب

ابن جرير

كلم من قنوات 23تجديد 
التوزيع والتجهيزات 
والمنشآت المرافقة

مليون 16

درهم 
3

سنوات
.ك.م.و.الم-
الجماعة-

2018فبراير 

إيصال فردي3000تجديد 

مشروع تأمين . 2
تزويد مدينة ابن 
ح جرير بالماء الصال

للشرب

ابن جرير

تجديد معدات الضخ والرفع
مليون 14,8

درهم
3

سنوات
.ك.م.و.الم-
الجماعة-

2018ماي  تقوية سعة التخزين 
²م2000+800

مشروع توسيع 
محطة المعالجة 

على سد المسيرة
100بصبيب إضافي 

ثانية/لتر

سد 
المسيرة

جة بناء وتجهيز منشآت المعال
ثانية/لتر100بصبيب إضافي 

مليون 105
درهم

2016ماي .ك.م.و.الم-سنتين
بناء محطتين للضخ وخزان 

مائي

مشهدها العمرانيتتمة هيكلة األحياء وتقوية بنياتها األساسية وتحسين



مالحظات الشركاء ةالتكلفة اإلجمالي مكونات المشروع الموقع اسم المشروع

كناش 
التحمالت في
طور اإلنجاز

.ك.م.و.الم درهم200.000

ي إحداث نقطتين لالنطالق منخفضت
متر من مولد الشعيبات، 950القوة، 

800ونقطتين انطالق منخفض القوة، 
متر من مولد حي الرياض

حي الشعيبات-
حي الزاوية-

إحداث نقط 
ة االنطالق منخفض

القوة

كناش 
التحمالت في
طور اإلنجاز

.ك.م.و.الم
الجماعة

درهم500.000
كيلو 400إحداث مولد كهربائي بقوة 

فولت أمبير
حي التقدم

إحداث مولد 
كهربائي منخفض

ومتوسط القوة

مشهدها العمرانيتتمة هيكلة األحياء وتقوية بنياتها األساسية وتحسين

سيتم العمل
بهذا المولد 
خالل سنة 

2019

.ك.م.و.الم
17.000.000

درهم

إلى 2,40الرفع من قوة المولد من 
مبكا فولت أمبير لتغطية 3,40

الحاجيات من حيث القوة الكهربائية
التي وبالتالي مسايرة مشاريع التنمية

تعرفها المدينة

ابن جرير

الرفع من قوة 
المولد المصدر 

كيلو فولت22/60
أمبير

كناش 
التحمالت في
طور اإلنجاز

.ك.م.و.الم
الجماعة

درهم600.000
ة كلم من الشبكة الكهربائي7,5تهيئة 

ذات الضغط المنخفض واستبدالها 
باسالك جديدة

حي الفرح-
حي السالم-
بلوك كاسطور-

تهيئة الشبكة 
الكهربائية ذات 

الضغط المنخفض

تخفيض 
فاتورة 

االستهالك 
1.2بمبلغ 

سنويا. د.م

جماعة ابن جرير مليون درهم3.5 مصباح سنويا500تغيير  ابن جرير

مشروع  تغيير 
المصابيح 

ة الكهربائية العادي
-اديةبمصابيح اقتص

LED



مالحظات
الشركاء ومساهمتهم 

في المشروع

مدة 

االنجاز

التكلفة

اإلجمالية

للمشروع

مكونات المشروع
موقع 

المشروع
اسم المشروع

سيتم 

اطالق 

المشروع

خالل 

سنة 

2018

عة الوكالة الحضرية لقل

/السراغنة

الجماعة الترابية البن

جرير

4

اشهر

بي التشخيص الترا: المرحلة األولى

و إعداد تصميم إعادة الهيكلة 

الخاص بدوار أوالد ابراهيم و دوار 

بن أوالد خليفة بالجماعة الترابية ال

جرير 

ي التقرير النهائ: المرحلة الثانية

مشروعوالتركيبة المالية والتقنية لل

اوالد حي 

–ابراهيم 

اوالد حي 

خليفة

دراسة إعداد 

تصميم إعادة 

الهيكلة الخاصة

دوار أوالد ابراهيم 

ودوار أوالد خليفة

ة بالجماعة الترابي

.البن جرير

وزارة إعداد التراب -

الوطني

المديرية العامة -

للجماعات المحلية

مؤسسة العمران-

2020/

2018
46.12

.د.م

تأهيل الحيين في اطار البرنامج 

الوطني للمدن بدون صفيح

حي 

النواجي 

وحي 

تامنيرت

تأهيل حي -

النواجي وحي 

تامنيرت

مشهدها العمرانيتتمة هيكلة األحياء وتقوية بنياتها األساسية وتحسين



مالحظات الشركاء
مدة 

اإلنجاز

التكلفة 

اإلجمالية 

للمشروع

مكونات المشروع
موقع 

المشروع
اسم المشروع

المرحلة 

الثانية من

الدراسة 

في طور 

اإلنجاز

الوكالة 

ةالحضري

لقلعة 

السراغنة

8

اشهر
378.000.00

إعداد التشخيص :المرحلة األولى

الترابي للجماعة

ية اإلجراءات الرئيس: المرحلة الثانية

إلعداد الميثاق الهندسي المعماري 

والعمراني 

ة ملخص عام للدراس:المرحلة الثالثة 

ود ومطويات التوعية والتحسيس و عق

المشاريع

جماعة 

ابن جرير

دراسة إعادة 

ة ميثاق الهندس

المعمارية 

والمشهد 

ة الحضري لمدين

.ابن جرير

سيتم 

اطالق 

المشروع 

خالل سنة 

2018

الوكالة 

الحضرية 

لقلعة 

السراغنة

9

اشهر 600.000.00

ةتقرير أولي للدراس: المرحلة األولى

إعداد التشخيص : المرحلة الثانية

.ةالترابي للجماعة وتوقعات التهيئ

إنجاز التصميم : المرحلة الثالثة

بن المديري للسير والتنقل لمدينة ا

. جرير

جماعة 

بن جريرا

م دراسة التصمي

ر المديري للسي

نة والتنقل لمدي

.ابن جرير

مشهدها العمرانيتتمة هيكلة األحياء وتقوية بنياتها األساسية وتحسين



46

اشغال تهيئة شارع محمد الخامس المشروعاسم

للمحالت التجاريةإعادة الواجهات
د.م6حي المسيرة الخضراء  : الشطر االول
د.م19المحالت التجارية      : الشطر الثاني

مكونات المشروع

مليون درهم25 الكلفة االجمالية

العمرانمجموعة 
جماعة ابن جرير

األطراف المشاركة

مشهدها العمرانيتتمة هيكلة األحياء وتقوية بنياتها األساسية وتحسين



47

االحياءالبرنامج التكميلي إلعادة هيكلة  المشروعاسم

إحداث ،طرقات جديدةإحداث،تقوية الطرقات
مساحات خضراءخلق،األرصفة

مكونات المشروع

مليون درهم85 الكلفة االجمالية

مجموعة العمران األطراف المشاركة

الدراسات التقنية في طور االنجاز
نسبة تقدم 

االشغال

مشهدها العمرانيتتمة هيكلة األحياء وتقوية بنياتها األساسية وتحسين

التأهيل الحضري لمدينة ابن جرير المشروعاسم

أشغال التبليط •
بناء ملعبين للقرب•
تجديد شبكة اإلنارة العمومية •

مكونات المشروع

مليون درهم10 الكلفة االجمالية

(وزارة الداخلية)الجماعة  األطراف المشاركة



48

ية مشروع مركز طمر وتثمين النفايات المنزل
والمماثلة لها ومركزين للتحويل

المشروعاسم

النفاياتمركز طمر وتثمين-
لتحويل النفاياتمركزين-

المشروعمكونات

مليون درهم30 الكلفة االجمالية

وزارة الداخلية 
امة الدولة المكلفة بالتنمية المستدكتابة

مجموعة جماعات الرحامنة
عمالة إقليم الرحامنة  

المشاركةف األطرا

بير تم االنتهاء من دراسة المخطط المد يرى لتد
ليم النفايات المنزلية والمماثلة لها في اإلق

الخاصة وتمت مباشرة مرحلة إعداد الصفقة
بانجاز واستغالل المشروع 

نسبة تقدم االشغال

مشهدها العمرانيهيكلة األحياء وتقوية بنياتها األساسية وتحسينتتمة 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj34pyop5TRAhUL1RoKHcCtDGAQjRwIBw&url=http://www.depolia.com/location-bennes.html&psig=AFQjCNFAwpM9AFj4LVKmbVqzGiegxSwh9w&ust=1482925668202526


دراسة جدوى التدبير المفوضمشروع 

راهاتمشاكل وإكعلى التدبير المباشر لقطاع النظافة مما يطرح عدة جماعة ابن جرير عتمدت

نظام جديد لتدبير مرفق النظافةالتفكير في 

درهم120.000,00: المبلغ المرصود  للدراسة

مشهدها العمرانيتتمة هيكلة األحياء وتقوية بنياتها األساسية وتحسين



وحدة المدينة المجالية بأقطابها الثالث
(رالمدينة القديمة، المدينة الخضراء وقطب االستثما)

2



ربابن جريبوشانجنبات واد تهيئة أشغال المشروعاسم

خلق ممر رياضي
لألطفال فضاءاتخلق 

مساحات خضراء 
اإلنارة العمومية 
تبليط األرضيات  

مكونات المشروع

مليون الدرهم15 الكلفة االجمالية

الفوسفاطالمجمع الشريف  األطراف المشاركة

80% نسبة تقدم االشغال

مالحظات

(تثمارالمدينة القديمة، المدينة الخضراء وقطب االس)وحدة المدينة المجالية بأقطابها الثالث 



البحيرة“ س”تتمة اشغال حديقة  المشروعاسم

االنارة العمومية
تهيئة فضاء نادي المقاولين

الراجلينواقيات
التهيئة الخارجية

مكونات المشروع

2.6 الكلفة االجمالية

كتابة الدولة في البيئة األطراف المشاركة

(تثمارالمدينة القديمة، المدينة الخضراء وقطب االس)وحدة المدينة المجالية بأقطابها الثالث 



بناء مركب ديني: اسم المشروع-
المدخل الغربي للمدينة الخضراء محمد السادس: الموقع-
²م30.000: المساحة-
:مكونات المشروع-

مقر المجلس العلمي المحلي•
مقر مندوبية االوقاف والشؤون اإلسالمية•
مسجد•
اعة مدرسة تعليم القرآن الكريم، قاعتان لمحو األمية، ق•

الندوات، قيسارية، مساكن وظيفية و خزانة
مليون درهم 6+ مليون درهم49,80: التكلفة اإلجمالية-
شهرا18: مدة اإلنجاز-
:الشركاء-

مليون درهم49,80: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية•
وعالوعاء العقاري للمشر)المجمع الشريف للفوسفاط •

(مليون درهم6قيمته المالية 

(تثمارالمدينة القديمة، المدينة الخضراء وقطب االس)وحدة المدينة المجالية بأقطابها الثالث 



ةحامية الوقاية المدنيمقر بناء 
اسم 

المشروع

مليون درهم 5
التكلفة 

اإلجمالية 
للمشروع

اإلدارة-
مستودع اآلليات-
تهيئة خارجية-

مكونات 
المشروع

نيةالمفتشية العامة للوقاية المد الشركاء

وسع بناء مقر الحامية يستجيب للت
العمراني للمدينة وتأهيلها 

الحضري
مالحظات

(تثمارالمدينة القديمة، المدينة الخضراء وقطب االس)وحدة المدينة المجالية بأقطابها الثالث 



الرفع من جاذبية المدينة 
(تهيئة مداخلها، تسهيل التنقل بين أقطابها الثالث)

3



56

شمراك–تهيئة المدخل الجنوبي ابن جريرأشغال
اسم

المشروع

التبليط 
الصرف الصحي 
اإلنارة العمومية 

التبليط بواسطة اإلسفلت 
المساحات الخضراء 

مكونات 
المشروع

رهمدليونم 11
كلفة تال

االجمالية

المجلس اإلقليمي
األطراف 
المشاركة

(تهيئة مداخلها، تسهيل التنقل بين أقطابها الثالث)الرفع من جاذبية المدينة 



57

انبوش–جرير ابن الغربيتهيئة المدخل  المشروعاسم

الطريق أشغال تهيئة وتوسيع-
أشغال الصرف الصحي -
العموميةاإلنارة -

مكونات المشروع

درهم372,00 135 21 الكلفة االجمالية

الميزانية االقليمية األطراف المشاركة

(تهيئة مداخلها، تسهيل التنقل بين أقطابها الثالث)الرفع من جاذبية المدينة 



58

بابن جريرالصناعات الغذائيةقطبتجهيز  المشروعاسم

لحوم لةمجزر، (التطوير،التكوينالبحث، )األكروتيك
دارة، إ، الغدائيةمنطقة انشطة الصناعات، البيضاء

خضراءمرافق، ساحات
مكونات المشروع

مليون درهم78.02 الكلفة االجمالية

(د.م25.46.( )م.ج.ع.م)وزارة الداخلية 
(د.م12.88)مجلس جهة مراكش آسفي 

(د.م12.88)الشريف للفوسفاط المجمع
(د.م11.50)( قطاع الكهرباء).ك.م.و.م
(د.م15.30)( قطاع الماء).ك.م.و.م

األطراف المشاركة

(تهيئة مداخلها، تسهيل التنقل بين أقطابها الثالث)الرفع من جاذبية المدينة 



تنمية وتثمين قدرات ومؤهالت الساكنة

4



مالحظات الشركاء
مدة 

اإلنجاز 

التكلفة 
از اإلجمالية لإلنج
المشروع 

مكونات 
المشروع 

إسم المشروع 

تمت 
المصادقة

على 
الصفقات
ر في انتظا
إعطاء 
األمر 

بالخدمة 

ميزانية 
األكاديمية 

12
شهرا

4 670 726,40 6 بناء االبتدائية موالي الحسن 

ميزانية 
االكاديمية 

أشهر6 1 000 000,00 4
حجرات دراسية من المفكك 4تعويض 

بمدرسة الفضيلة 

ميزانية 
االكاديمية 

أشهر3 1 145 793,60 5 توسيع الثانوية اإلعدادية الجديدة 

ميزانية 
االكاديمية 

أشهر3 1 374 893,96

4 توسيع مدرسة أبي بكر الصديق 

3 ميزانية توسيع مدرسة أم المؤمنين 
األكاديمية 

ميزانية 
االكاديمية 

شهرين 1 180 704,00

الح تأهيل داخلية الثانوية التأهيلية ص
السرغيني 

ميزانية 
األكاديمية 

د هللا تأهيل داخلية الثانوية التأهيلية عب
ابراهيم

تنمية وتثمين قدرات ومؤهالت الساكنة



لخدمات في اتكوين البناء مركز 
اللوجستية والنقل

اسم
المشروع

قاعات التكوين
مدارات للتعليم والتكوين

آليات التكوين

مكونات 
المشروع

مليون الدرهم55
الكلفة 

االجمالية

غلمكتب التكوين المهني وإنعاش الش
األطراف 

المشاركة

في طور البناء
نسبة تقدم 

االشغال

1168ـلاستيعابية سنوية طاقة -
تلميذ طور أساسي

3200استيعابية سنوية ل طاقة -
ة جباري لفائدإتكوين مستمر ةفرص

.نقل الطرقيلسائقي ا

مالحظات

61

تنمية وتثمين قدرات ومؤهالت الساكنة



62

جريربناء مركب الصناعة التقليدية  بابنأشغال المشروعاسم

مخزن لإلنتاج 80
ورش التدريب 
االختصاصاتغرفة متعددة 

المباني اإلدارية 

مكونات المشروع

مليون درهم10.16 الكلفة االجمالية

يديةالنقل الجوي والصناعة التقلووزارة السياحة 
جهة مراكش أسفي

المجلس اإلقليمي
البلدي المجلس

غرفة الصناعة التقليدية

األطراف المشاركة

تنمية وتثمين قدرات ومؤهالت الساكنة



بناء مجزرة بالسوق األسبوعي الجديد: اسم المشروع₋
بالماء الربط+ الربط بشبكة التطهير + بناء المجزرة : مكونات المشروع

ت الدراسا+ التجهيزات+ اإلنارة + مسالك الوصول للمجزرة +الشروب 
والتصاميم

مليون درهم6،5: التكلفة اإلجمالية‐
أشهر10: مدة اإلنجاز-
:الشركاء-
الجماعة-
المديرية العامة للجماعات المحلية- 63

تنمية وتثمين قدرات ومؤهالت الساكنة

األسبوعي الجديد البن جريربناء السوقتتمة أشغال  المشروعاسم

…مجزرة، محالت تجارية ، مقاهي، ، إدارة مكونات المشروع

د.م43: البناء والتهيئة الداخلية ةالكلفة االجمالي

(المديرية العامة للجماعات المحلية)وزارة الداخلية 
جماعة ابن جرير

المجلس اإلقليمي

األطراف 
المشاركة

تمت صفقة مشروع بناء المجزرة بالسوق األسبوعي
تمت صفقة كهربة السوق األسبوعي

وعيتمت صفقة مشروع التهيئة الداخلية للسوق األسب
مالحظات



64

بناء فضاء الباعة المتجولين أشغال المشروعاسم

(en Charpente métallique)فضاء المبادالت 

تبليط
مساحات خضراء
اإلنارة العمومية 

مكونات المشروع

مليون درهم11.35 الكلفة االجمالية

المجلس اإلقليمي
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  

األطراف المشاركة

تنمية وتثمين قدرات ومؤهالت الساكنة
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أشغال بناء مركب االنشطة الحرفية المشروعاسم

محل تجاري156
مرافق صحية

مقهى
تهيئة خارجية

مكونات المشروع

مليون درهم5:  العمران مجموعة 
مليون درهم10: الصناعة التقليديةوزارة

الكلفة االجمالية

مجموعة العمران
صناعة التقليدية
جماعة ابن جرير

األطراف المشاركة

تنمية وتثمين قدرات ومؤهالت الساكنة
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هرباء دراسة وتجهيز وربط سوق الباعة المتجولين بشبكة الك المشروعاسم

الكهرباءلتجارية بشبكةاربط الدكاكين مكونات المشروع

مليون الدرهم1.8 الكلفة االجمالية

البشريةالمبادرة الوطنية للتنمية
جماعة ابن جرير

األطراف المشاركة

تنمية وتثمين قدرات ومؤهالت الساكنة



67

أشغال تهيئة سوق الكرامة المشروعاسم

، الصحيشبكة الصرف، مرافق صحية
، شغال الصباغة، أنارةاإلشغال، أبوابأ

التبليط
مكونات المشروع

مليون درهم1 يةكلفة االجمالتال

جماعة ابن جرير
األطراف 
المشاركة

تنمية وتثمين قدرات ومؤهالت الساكنة



االهتمام بالجانب االجتماعي
والتنشيط الثقافي، الرياضي والفني

5



69

بابن جرير بكل من مالعب القربأشغال
درسة ومالثانوية التأهيلية صالح السرغيني

ابن طفيل
المشروعاسم

قاعتان متعددتا االختصاصات
مالعب القرب 

عشب اصطناعي
مكونات المشروع

ماليين درهم8 الكلفة االجمالية

عمالة إقليم الرحامنة 
طنية المندوبية اإلقليمية لوزارة التربية الو

وشركاؤهالمجلس اإلقليمي
ماعة ابن جريرج

األطراف المشاركة

االهتمام بالجانب االجتماعي والتنشيط الثقافي، الرياضي والفني



70

المجداحداث مسبح بحي  المشروعاسم

حوض السباحة بـثمان ممرات
دارةإ–مكتب 

العالجات االوليةقاعة
مستودعين للمالبس

مدرجات الجمهور
مقصف

مكونات المشروع

مليون الدرهم3.69 الكلفة االجمالية

(د.م0.5)المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
(د.م1.68)والرياضةوزارة الشباب

(د.م1.5)جرير المجلس الجماعي ابن
األطراف المشاركة

االهتمام بالجانب االجتماعي والتنشيط الثقافي، الرياضي والفني



71

مسبح بلدي بابن جرير،مركب،منتزهاحداث  المشروعاسم

مسبحين
مقهى مقصف

خضراءمناطق
مدار رياضي

منتزه حضري

مكونات المشروع

مليون الدرهم24 الكلفة االجمالية

(د.م14)العمران مجموعة 
(د.م10)الشريف للفوسفاط المجمع

(الوعاء العقاري)جماعة ابن جرير 
األطراف المشاركة

االهتمام بالجانب االجتماعي والتنشيط الثقافي، الرياضي والفني
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تتمة اشغال المركب الثقافي المشروعاسم

خزانة خزانة وسائطية للكبار،، مسرح
لألطفال، قاعة المعارض، وسائطية

ة قاعات الورشات، قاعة للمعلوميات، قاع
المرافق اإلدارية، االستعماالتمتعددة

مكونات المشروع

مليون درهم6.9 الكلفة االجمالية

جهة مراكش اسفي
وزارة الثقافة

المجمع الشريف للفوسفاط
المجلس اإلقليمي 

المجلس الجماعي  

المشاركةاألطراف

االهتمام بالجانب االجتماعي والتنشيط الثقافي، الرياضي والفني
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الشعيباتوتجهيز دار الشباب بحيبناء المشروعاسم

،قاعات،أوراش،قاعات متعددة االختصاصات
ملعب رياضي، إدارة

مكونات المشروع

مليون الدرهم9 الكلفة االجمالية

البشريةالمبادرة الوطنية للتنمية
جماعة ابن جرير

األطراف المشاركة

االهتمام بالجانب االجتماعي والتنشيط الثقافي، الرياضي والفني

(لالشطر األو)مركز الصم والبكم بابن جريربناء المشروعاسم

إدارة، قاعات مكونات المشروع

مليون الدرهم2.2 الكلفة االجمالية

د.م1.2البشريةالمبادرة الوطنية للتنمية
د.م1جماعة ابن جرير 

األطراف المشاركة
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جريردار الشباب ابنتهيئة  المشروعاسم

االشغال الكبرى
اشغال التبليط
اشغال النجارة

اشغال الكهرباء
التهيئة الخارجية

مكونات المشروع

2 688 594,00 الكلفة االجمالية

ريةالوطنية للتنمية البشالمبادرة األطراف المشاركة

االهتمام بالجانب االجتماعي والتنشيط الثقافي، الرياضي والفني
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الحمراءاالجتماعي دارالمركز بناء  المشروعاسم

أقسام
قاعة متعددة االختصاصات 

مرافق صحية 
إدارة

مكونات المشروع

مليون الدرهم1.6 الكلفة االجمالية

ريةالبشالمبادرة الوطنية للتنمية
جماعة ابن جرير

األطراف المشاركة

70% نسبة تقدم االشغال

المشروع في طور اإلنجاز مالحظات

االهتمام بالجانب االجتماعي والتنشيط الثقافي، الرياضي والفني



تهيئة مالعب القرب: اسم المشروع₋
درهم340.000,00: التكلفة اإلجمالية₋
:الشركاء₋
الجماعة₋
ةالبشريالمبادرة الوطنية للتنمية ₋

76

كرة القدم تهيئة ملعب المشروعاسم

مستودع ، مدرجات2
، ةالتهيئة الخارجي،المالبس

،إدارة، المرافق الصحية
مواقف السيارات

مكونات المشروع

درهم6634980.40 الكلفة االجمالية

اطالمجمع الشريف للفوسف األطراف المشاركة

االهتمام بالجانب االجتماعي والتنشيط الثقافي، الرياضي والفني



مركز المؤتمرات : اسم المشروع₋
:مكونات المشروع₋
قاعات 05شخص، 500إدارة، فضاء لالستقبال، قاعة للشخصيات، قاعة للندوات بسعة •

.متعددة االستعمال، مرافق صحية، تهيئة الفضاء الخارجي وموقف السيارات
مليون درهم28: التكلفة اإلجمالية-
:الشركاء-

مليون درهم 28: المجمع الشريف للفوسفاط•
توفير الوعاء العقاري: عمالة اقليم الرحامنة•
إعداد ملفات طلبات العروض: المجلس االقليمي•
تسليم وثائق التعمير الالزمة:الجماعة الحضرية•

االهتمام بالجانب االجتماعي والتنشيط الثقافي، الرياضي والفني



خزانة بلدية: اسم المشروع₋
إدارة ، فضاء لالستقبال، : مكونات المشروع₋

اب، فضاء لألكشاك، قاعات للقراءة، فضاء للشب
ف، فضاء لألطفال، فضاء متعدد الوسائط، مقص

زات مرافق صحية، تهيئة الفضاء الخارجي، تجهي
الخزانة

مليون درهم7: التكلفة اإلجمالية-
شهرا24: مدة اإلنجاز-
:الشركاء-

مليون 5,5: للفوسفاطالمجمع الشريف •
درهم 

تسهيل المساطر : الرحامنةعمالة اقليم •
االدارية

إعداد ملفات طلبات : المجلس االقليمي•
العروض

مليون درهم1,5: الجماعة الحضرية•

االهتمام بالجانب االجتماعي والتنشيط الثقافي، الرياضي والفني



مركز االستقبال: اسم المشروع₋
بجانب مقر العمالة206:الطريق الجهوية رقم: الموقع₋
:مكونات المشروع₋
حجرة فردية، 11حجرة مزدوجة،14أجنحة، 3(:اإلقامة₋
مساكن ألربعة أشخاص8مساكن لستة أشخاص، 8
بنايات إدارية وتقنية، مطعم ومقهى، فضاء رياضي -

مدار للتنزه، مسبح للكبار، مسبح للصغار،:ترفيهي
اتمرافق صحية، تهيئة الفضاء الخارجي وموقف السيار

مليون درهم14,2: التكلفة اإلجمالية-
شهرا24: مدة اإلنجاز-
:الشركاء-

مليون درهم 13: للفوسفاطالمجمع الشريف •
الوعاء العقاري: الرحامنةعمالة اقليم •
إعداد ملفات طلبات العروض: المجلس االقليمي•
مليون درهم1,2: الجماعة الحضرية•

االهتمام بالجانب االجتماعي والتنشيط الثقافي، الرياضي والفني



:مساطراقتناء أراضي عبر 
نزع الملكية-
التراضي-
مليون 2حوالي )األحكام القضائية -

(درهم سنويا
ض المبلغ السنوي المبرمج حسب الفائ-

المحقق
مساهمين البحث عن : ملحوظة-

/  المديرية العامة للجماعات المحلية)
لتغطية مصاريف/...( مؤسسة العمران

تسوية هذه الملفات

ابرتهيئة وإصالح المق

بليطتعلية السور، الصباغة والت- مكونات 
المشروع

درهم310.400,00 التكلفة 
اإلجمالية

جماعة ابن جرير الشركاء

يهم هذا المشروع مقبرة حي 
اثالتقدم، حي الزاوية وحي االنبع

مالحظات

االهتمام بالجانب االجتماعي والتنشيط الثقافي، الرياضي والفني

تعويضات ذوي الحقوق



المداخيلوتأهيلها وتنمية هيكلة اإلدارة المحلية 

مصلحة الحالة المدنية المكتب الجماعي لحفظ الصحة

6



هيكلة اإلدارة المحلية وتأهيلها وتنمية المداخيل

مالحظات الشركاء ةالتكلفة المالي اسم المشروع

جماعة ابن جرير

درهم300.000,00 -ميرالتع–تهيئة وتجهيز الشباك الوحيد 

درهم200.000,00 ترقيم وعنونة أحياء المدينة

درهم200.000,00 موقع الكتروني للجماعةإحداث 

درهم400.000,00 جماعةتهيئة وتوسيع المقر الرئيسي لل

درهم400.000,00 تهيئة المستودع البلدي

التكلفة تضم )
إحداث مكتب 

صحي مشترك بين
الجماعات بجماعة 

(صخور الرحامنة

المديرية العامة للجماعات 
المحلية، المجلس اإلقليمي، 

الجماعات التابعة لدائرة 
جرير الرحامنة وجماعة ابن 

(درهم500.000,00)

8.980.540,00
درهم

تأهيل المكتب الصحي الجماعي

تؤدى هذه 
سنويا المساهمة 

لدار المنتخب
جماعة ابن جرير درهم60.000,00 وظفينالتكوين المستمر للمنتخبين والم



هيكلة اإلدارة المحلية وتأهيلها وتنمية المداخيل

برنامج عمل لتحسين التواصل، ₋
وير االستقبال، معالجة الشكايات، التش

وملحقاتها واعتمادبمقر الجماعة اإلداري 
رية المقاربة التشاركية بشراكة مع المدي

ن العامة للجماعات المحلية ووكالة التعاو
“GIZ”المغربي -األلماني

:إلىاعتماد برنامج منظم للقيام بحملة تحسيسية تهدف
تحصيل المداخيل₋
إحصاء الرسوم المحلية₋
تحيين الوعاء الضريبي₋

اتفاقية شراكة حول التبادل 
رية المعرفي وتكوين الموارد البش

بين الجماعة وجامعة محمد 
متعددة التخصصات السادس 

التقنية



الخصوصيةفوائض الميزانية والحسابات -1
يةعائدات بيع بعض العقارات والممتلكات الجماع-2
مساهمة الشركاء-3
والمساهماتالهبات -4
القروض-5

توقعات تعبئة الموارد المالية لتنفيذ مشروع برنامج الجماعة

آليات التتبع والتقييم

لجيدةاوالحكامةالشفافيةقيمتعزيزإلىوالتقييمالتتبعنظاميهدف
تماداعيجبذلكولتحقيقالبرنامج،هذاوتتبعإنجازمراحلفيالساكنةوإشراك

:التاليةاإلجراءات
المبرمجةالمشاريعتنفيذلتتبعقيادةلجنةتشكيل1.
فيذتنحولدوريةاجتماعاتعقدإلىالمجلسعنالمنبثقةالدائمةاللجندعوة2.

المجلسلرئيستقاريرورفعالبرنامجهذا
إنجازقدمتلتتبعوالشركاءالجماعيةالمصالحبينمختلطةتقنيةلجنةتكوين3.

المجلسلرئيستقاريرورفعالمشاريع






