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  كلمة رئيس المجلس الجماعي

 82الى    78وخاصة المواد من   114.13بناء على مقتضيات القـانون التنظيمي رقم  

قـامت الجماعة  . المتعلق بمسطرة االعداد    02-16- 301وانسجاما مع المرسوم  .منه  

وفق مقـاربة   2022الى    2017ة الممتدة من  عمل برسم الفتر الباعداد برنامج  

  ,مع كافة الفعاليات الترابية واالدارية وممثلي هيئات المجتمع المدني  تشاركية

وهو ثمرة عمل دؤوب وجاد شارك في انجازه   واقعي وطموح  برنامجان برنامج عمل جماعة عين الركادة هو  

الل هذه الوثيقة نأمل تحقيق طفرة أو قفزة تنموية من  ومن خ.سنعمل على تحقيقه على ارض الواقعمختلف الفـاعلين  

  ,أجل كسب رهان التنمية

  تتحقق التنمية المستدامة الذاتونكران  لنا اليقين التام أنه بالتخطيط واستحضار حس الغيرة وحب الوطن  

من حيث  على الرغم من التحديات التي تواجه الجماعة    اكبر عدد من مشاريع برنامج العملوبالتالي تحقيق  

  ,االمكانيات والموارد المتاحة

الدؤوب    والعطاء والعمل  وعين الركادة بلدتنا الصغيرة تستحق منا جميعا المثابرة والجدية ومواصلة البذل

حتى نحقق التنمية التي تنشدها ساكنة الجماعة في ظل السياسة الرشيدة لصاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره  

  .دع المبادرة الوطنية للتنمية البشريةاهللا رائد التنمية ومب

هده الوثيقة    إخراجبعيد في    أومن ساهم من قريب  كل    إلىوال تفوتنا هذه الفرصة ألتقدم بالشكر الجزيل  

  .الوجود  إلى

  .واهللا الموفق والهادي إلى سواء السبيلا للعمل لتحقيق األهداف المنشودة  في الختام نسال اهللا أن يوفقن
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دافالعامطار   العملوأ  برنامج
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ماعات املتعلق113.14 التنظيمي القانون  نص  واملا داري  التدب م جديدة مقتضيات عدة ع با

ابية، ال م ومن للوحدات ى ما أ ما املخطط“ إلغاء و التنظيمي القانون  ذا بھ أ ضھ ”للتنمية ا عو نامج  و  ب

ماعة عمل ع رجعيةم كوثيقة”ا ة للمشار شطة التنمو ة ذات و د ال ولو ماعة تر ا  ا القيام ا  خالل ترا

ما الست ا ا ملجلس نتدابية  .سنوات
 

نامج ذا إعداد ضرورة ع التنظيمي القانون  نفس نص كما عد  ع املجلس انتداب مدة من و السنة  ال أ

ي من وفق إعداده يتم وأن تقدير، سيق الساكنة مع شار ت لفا باعتباره عنھ ينوب من أو العامل مع و سيق م بت

للوزارات ارجية ا املصا شطة ة.أ و ا التنمية برنامج ات توج عتبار ن ع خد يجب  .كما
 

ماعات التنظيمي القانون  أحال وقد مسطرة تنظيمي نص ع ل ماع عمل برنامج وضع يحدد بعھ ةا نھ وت  وتحي

وار وتقييمھ ا شاور  وآليات 2.16.301رقم أعاله املذكور املرسوم حسب عداد مسطرة وتتطلب. إلعداده وال

انيات يصا 2016يوليوز14الصادر ماعة وحاجيات إلم ا، ا ا ألولو ع جردامت وتحديدا مجة للمشار أو  امل

من ا برمج ماعة، نفوذ  خرى  العمومية يئاتال أو الدولة  املتوقع ب يجبكما ا اتترت اما ولو  مع ا

ات ة التنمية برنامج توج و رنامج ا   .وجدت إن قليم أو العمالة تنمية و
 

ساسذع ادةباشرتا الر ن ع اجماعة عمل برنامج وو .اعداد ماعة ا عمل برنامج ان القول   :يمكن

 مرجع املحوثيقة اتي س التخطيط مجال  .ية

 

 انتدابھ ملدة ما ا املجلس عمل  .يؤطر

 املحلية الشؤون تدب اسا كفاعل ماعة ا دور  .يكرس

 الت مؤ و الساكنة شغاالت ا و انتظارات عتبار ن ع اخدا ماعة ل املستقب التصور جم ي

ماعة  .ا

 ماعة ا عمل برنامج صياغة عتتم مشار و عمليات ا جمة م داف من مجموعة ل ش  . ع
  

 ووثيقة قليمي املستوى ع التنمية ات توج مع مة م ماعة با مستدامة تنمية خلق ا دف

وي  .والوطا

  

 ابية ال التنمية ن الفاعل مختلف تدخالت سق وفقاي امج ال ام و ابط ال لضمان ملحلية

ة وا ة  .رؤ

 املختلفة ة دار ات املستو ن ب الشاملة لول وا املية الت مبدا   .عزز
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للتنميةتنفيذتقييم ما ا   2016-2012 املخطط
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املجلس   صادق أن مامنذ لدورتھا الثانية لسة ا خالل للتنمية ما ا املخطط ع ادة الر ن لع

نائية خست بتار ضمن2012يناير04املنعقدة املندرجة ع املشار إدارة ا أطر و ا بمجلس ماعة ا تولت ،

الدراسات إعداد من بدءا التنموي ا التقنيةمخطط ا مصا طرف من بتعبئةولية مرورا أوال، املحلية املوارد

س رئ ا يقوم ال املرافعات إ واملجلسوصوال املؤسسات عنأمام البحث اجل من كومية ا القطاعات

ع املشار ل تمو مة للمسا اء   .الشر

محاو    عة أر ع للتنمية ما ا املخطط وارتكز أساسية   :ر

 جتماعية التنمية   محور

 قتصادية التنمية   محور

 املستدامة التنمية و ئة الب   محور

 املحلية امة ا   محور

 

للمر  العم املخطط ووتضمن التالية2014- 2012 حلة ع   :املشار

ع القطاع املحور  الرقم  املشار

جتماعية 1 السائل التنمية ب التط ا وإحدا ادة الر ن ع التط شبكة لة ي  تافوغالتإعادة

جتماعية 2 بام80عبيد الطرق  التنمية ب املتبقاة الطرق من   3و2و1باملائة

بام التعم قتصاديةالتنمية 3 ألحياء التقو  3و2و1التصميم

جتماعية 4 ابتدائية التعليم التنمية مدرسة  إحداث

املحلية 5 امة ماعة ا با املوجودة لألمن دارات مقر  إحداث

قتصادية 6 بام العقار التنمية إطار املوزع للعقار القانونية ة سو  ال

ق 7 ضري  التعم تصاديةالتنمية ا  التجديد

جتماعية 8 امل التنمية ن و الت و والتعليم املدر النقل للنقل ن حافلت  اقتناء

جتماعية 9 باإلعدادية التعليم التنمية ي التأ الثانوي للتعليم نواة  خلق

جتماعية 10 اضة التنمية والر يحت الثقافة الشباب خدمة مركز مكتبةبناء ع  وي

املحلية 11 امة ية  ا الدي بتافوغالت  الشؤون د م   احداث

املحلية 12 امة ية  ا الدي مص  الشؤون   احداث

جتماعية 13 رقم الطرق  التنمية قليمية ق الطر  6015إصالح

قتصادية 14 اسماعيل السياحة التنمية موالي قصبة يل  تأ

املحلية 15 امة ماعةد ا با املوجودة ماعة ارات ا دار  احداث

جتماعية 16 الطفل التنمية ا حماية ر سوسيو مركز  احداث

املحلية 17 امة ة ا شر ال بلدي املوارد ص مكتب  أحداث

جتماعية 18 ة التنمية للوالدة ال قاعة  بناء

جتماعية 19 السائل التنمية ملعا التط محطة العادمةانجاز املياه  ة

جتماعية 20 الصلب التنمية مراقب التط عمومي مطرح  إحداث

جتماعية 21 العصري  التنمية و و التعليم للتعليم الطفل دار  بناء

املحلية 22 امة ة ا شر ال ماعية املوارد ا ة شر ال املوارد يل لتأ ية و ت دورات  تنظيم

وا 23 ئةالتنمية بار لب و ادة العيون الر ن ع منبع  ت



  2022-2017برنامج عمل الجماعة 

8 

الثانية املرحلة التالية 2016-2015 اما ع املشار   :فتضمنت

  

ب ت ع القطاع املحور  ال  املشار

جتماعية  24 اء التنمية ر بام الك ب اء ر الك شبكة  3و2و1تجديد

جتماعية  25 الطفل التنمية ب حماية خاص فضاء شاء العمومية.الطفلإ دائق  با

قتصادية  26 نية البطالة التنمية وامل رفية ا للوحدات منطقة  إحداث

جتماعية  27 مية مية التنمية ملحو سية تحس دورات  تنظيم

جتماعية  28 واقدارن  التعم التنمية تافوغالت ل العمرانية لة ي ال  إعادة

جتماعية  29 اقدارن  رق الط التنمية ب الطرق  بناء

جتماعية  30 السيا السياحة التنمية القطاع ن الفاعل لفائدة سية تحس دورات تنظيم

ارج با ن املقيم ة واملغار ماعة  با

جتماعية  31 تافوغالت الطرق  التنمية ب الطرق  بناء

قتصادية  32 ة  التنمية التجار شطة

 خرى 

سوق  أسبوإحداث

جتماعية  33 امل  التنمية ن و امل الت ن و للت مؤسسة  بناء

جتماعية  34 الثانوي   التنمية يلية التعليم تأ ة ثانو  إحداث

  

املنجزة   ع باملشار املتعلقة املعطيات تجميع بفضلأنبامللموستأكدعد استطاعت ادة الر ن ع جماعة

ا فضل و شاركية ال ة حوااملقار عبئة النفقات ترشيد ع القائمة املالية ة19.020.000.00لسياسة الف عن

من ا.2016 إ 2012املمتدة موارد من ماعة ا ا ف مت م4.620.000.00حواالذاتيةسا لفةأنعلما.در

بحوا قدرت للتنمية ما ا م80.175.000.00املخطط امل.در التا دول ا ص باملبالغو املتعلقة عطيات

ع توز و املحاوراملرصودة حسب اتيجيةا للتنميةللمخططس ما   .ا

  

املنجزة ع املشار املنجزة  لفة ع املشار املدرجة عدد ع املشار اتيجيةاملحاور عدد  س

م300.000.00 املحلية 06 01 در امة  ا

م18.390.000.00  جتماعيةالتنمية  20 08 در

م100.000.00 قتصادية 07 01 در  التنمية

م230.000.00 ئة 01 01 در  الب

م19.020.000.00  املجموع 34 11 در
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املنجزة ع املشار جميع ن يب التا دول   :وا

  

ماعة ا مة مسا

م  بالدر

لفة   جماليةال

م  بالدر
املشروع ب اسم ت  ال

شبكة 4.000.000.00 00 السائلتجديد  01 التط

الطرق  5.500.000.00 1.300.000.00  02 عبيد

ادة 230.000.00 230.000.00 الر ن ع منبع  03 يئة

اء 1.750.000.00 00 ر الك شبكة  04 تجديد

 05 مصإحداث 440.000.00 440.000.00

للتعليم 1.500.000.00 500.000.00 الطفل دار تج و  06 وبناء

املدر 900.000.00 200.000.00 للنقل ن حافلت  07 شراء

جديدة 3.200.000.00 900.000.00 ابتدائية مدرسة  08 بناء

ميةإعداد 100.000.00 100.000.00 التقو  09 التصاميم

ن 1.000.000.00 550.000.00 و الت و بية ال مركز  10 بناء

ماعضن 400.000.00 400.000.00 ا ملجموعة  11 اتمام

  املجموع 19.020.000.00 4.620.000.00

  

عتبارات من مجموعة بفضل النتائج ده تحقيق تم   :ولقد

 املالية عتمادات لتوف املس املكتب ومرافعة ما ا املجلس ودات علتنفيذمج  .املشار

 ماعة ل املالية املوارد  .تنمية

 ما ل العامة ة للمدير املا املحليةالدعم  .عات

 اء الشر مة ةمسا شر ال للتنمية الوطنية املبادرة  .وخاصة

  

اأن إ شارةوتجدر ترحيل تم ا انجاز يتم لم ال ة الف ده خالل مجة امل ع املشار من عملإعددا برنامج

املرحلة عن ماعة   .2022-2017ا
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مإعدادمراحل ا عمل  اعةبرنامج
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املــادة ــام الح التنظيمــي78طبقــا القــانون املرســوم113.14مــن ــام انجــاز2.16.301واح ماعــة ا باشــرت

ا عمل اساسيةبرنامج مراحل خمسة   ع

نطالقـــــــةعـــــــدادمرحلـــــــة – 1 عمـــــــلمرحلـــــــةـــــــ :و برنـــــــامج اعـــــــداد عمليـــــــة النطـــــــالق ـــــــ و ســـــــس وضـــــــع

ماعــــة ــــل.ا يا ال ــــاوارســــاء ادوار بتحديــــد لفــــة املرســــوم.امل ــــ ــــا عل املنصــــوص القانونيــــة املســــطرة وفــــق تمــــت وقــــد

امسة2.16.301 وا عة الرا ن املادت    .خاصة

املنعقـد خباري اللقاء خالل من نامج لل الرسمية نطالقة يـوماعطيت ماعـة ا 2016يوليـوز25بمقـر

اوالـــ ـــ ممث بحضـــور ماعـــة ا س رئـــ تراســـھ ارجيـــةدي ا ي.ملصـــا املـــد املجتمـــع فعاليـــات و املجلـــس مـــوظفي عـــض و

النــوع ــة مقار و الفــرص ــافؤ وت املســاواة يئــة اعضــاء عــض خ.و بتــار القــرار س الــرئ اصــدر وتمــت.2016غشــت01وقــد

خ بتار العامل السيد رقم2016غشت08مراسلة   . 577تحت

ي – 2 شــار ال يص ــ ال يص  :مرحلــة ــ ال ــ ــاعت تحليل قصــد القائمــة الوضــعية ملعطيــات ــو.تجميعــا و

املتعلقـــة وانـــب ا مختلـــف حـــول الضـــوء ســـليط ـــ ع ســـاعد باعتبـــاره ماعـــة ا عمـــل برنـــامج وضـــع ـــ ـــ اسا عمـــل

تـم.باملدينة املرحلـة ـده ماعـةـ ا انيـات ام و حاجيـات ز ـ ي يص ـ التنظيمـي78 للمـادة طبقـاانجـاز القـانون مـن

املـادةتنصال 14.113 وفـق ودلـك ي شـار اطـار ماعة ا اجيات يصا ماعة ا عمل برنامج يتضمن 7ان

املرســـــــوم املواطنـــــــات2.16.301مـــــــن و ن املـــــــواطن مـــــــع مشـــــــاورات بـــــــاجراء ماعـــــــة ا س رئـــــــ يقـــــــوم ان ـــــــ ع تـــــــنص ـــــــ ال

دف ال دا لتحقيق معيات   .  وا

امل عمـــــد املرحلـــــة ـــــده ميـــــة با ميـــــة با منـــــھ ـــــووعيـــــا ا مـــــا ا وورشـــــاتجلـــــس ة شـــــاور لقـــــاءات تنظـــــيم

ماعــة ا مجلــس اعضــاء ــ ا باالظافــة ارجيــة ا املصــا ــ ممث و ي املــد املجتمــع فعاليــات ــا ف شــاركت موضــوعاتية

ـــــــــــا ـــــــــــواطر واملحـــــــــــددة نـــــــــــامج لل ساســـــــــــية املحـــــــــــاور تحديـــــــــــد تـــــــــــم ان املحليـــــــــــة.محـــــــــــاور 4عـــــــــــد امـــــــــــة التنميـــــــــــة.ا

املستدامةالتنم.جتماعية التنمية و ئة والب قتصادية   .ية

طـارذـ املـادةا ملقتظيـات ـ82وتنفيـدا ع ارجيـة ا املصـا مراسـلة تمـت الـدكر السـالف القـانون مـن

ال الوضــــــعية ــــــ ع للتعــــــرف الالزمــــــة واملعطيـــــــات البيانــــــات ــــــا خالل مــــــن تطلــــــب العامــــــل عالســــــيد املشـــــــار ــــــ وع نــــــة را

  .املستقبلية

  
ارجيةاملص ا املراسلة  ة خ واب  تار با التوصل خ   مالحظات  تار

وجدة امل ن للتكو ة و ا ة مج  2017- 12-26  2017- 12-06  املدير م مشروع اي ناك س   ل

والنقلاملدير للسياحة ة و ا ة

وي    ا

مج  2017- 18-12  2017- 06-12 م مشروع اي ناك س  ل

للتج قليمية ة مج    2017- 12-06  املدير م مشروع اي ناك س  ل

الوطنية بية لل قليمية ة مج    2017- 12-06  املدير م مشروع اي ناك س  ل

وجدة للثقافة ة و ا ة مج    2017- 12-06  املدير م مشروع اي ناك س  ل

ة لل قليمية ة مج    2017- 12-06  املدير م مشروع اي ناك س  ل

ا ل قليمي مج    2017- 12-06  ناملجلس م مشروع اي ناك س  ل

الشرق  ة ج مج    2017- 12-06  مجلس م مشروع اي ناك س  ل

ان بر العلمي مج    2017- 12-06  املجلس م مشروع اي ناك س  ل
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للشرب الصا للماء ة و ا ة مج    2017- 12-06  املدير م مشروع اي ناك س  ل

اء ر للك ة و ا ة مج    2017- 12-06  املدير م مشروع اي ناك س  ل

ي املا وض ا الة مج    2017- 12-06  و م مشروع اي ناك س  ل

املدينة سياسة و السك ية مج  2017- 12-29  2017- 12-06  مندو م مشروع اي ناك س  ل

الوط التعاون ية مج    2017- 12-06  مندو م مشروع اي ناك س  ل

ا الر و للشباب قليمية ية مج    2017- 12-06  ضةاملندو م مشروع اي ناك س  ل

  

فعال و فاعل ترسيخ اجل من خطوات عدة ماعة ا قامت املرحلة نفس وخالل طار نفس و

شاركية ال ة   للمقار

ارجية* ا املصا مع املعطيات ضبظ و جمع   .استكمال

املساوا* سئة و املجتمع وفعاليات ن املواطن مع تواصلية لقاءات الفرصعقد افؤ ت و   .ة

معيات*  ا ورؤساء املساواة يئة اعضاء طرف من ا ملل استمارات   .توجيھ

  

اا مراسل تمت ال املحلية   :معيات

  

ا مراسل تمت ال معية باملراسلة  ا التوصل خ معية  تار ا   مالحظات  جواب

الشباب افاق القدم.جمعية     ال  2017-12-07  كرة

ض ا     ال  2017-12-09  جمعية

جتما العمل الشباب افاق     ال  2017-12-08  جمعية

امنا     ال  2017-12-07  جمعية

للتنمية السكنية معية     ال  2017-12-08  ا

التضامن و للتنمية سائية ال معية     عــــــــم  2017-12-08  ا

جتماعية لالعمال ن املوظف     ال  2017-12-08  جمعية

مل     ال  2017-12-08  جمعية

ن ام قاسم مدرسة واولياء اباء     ال  2017-12-08  جمعية

وارزمي ا اعدادية واولياء اباء     عم  2017-12-08  جمعية

الطفل دار واولياء اباء     ال  2017-12-08  جمعية

تونة الز     عم  2017-12-08  جمعية

  

تمت املساواةكما يئة أعضاء الفرصمراسلة افؤ   :وت

  

  عدد االجوبة  تاریخ المراسلة  االعضاء الدین تمت مراسلتھم  عدد اعضاء ھیئة المساواة
17  17  03-11-2017  04  
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املحــاور  حســب يص ــ ال معطيــات احــاتتجميــع واق ارجيــة ا املصــا ــة باجو ماعــة ا مصــا توصــلت ان عــد

املساواة يئة و ي املد املجتمع الفرص جمعيات افؤ   .وت

  

مجـــــة -3 ال ا :مرحلـــــة مرحلـــــة واســـــتخالصانطلقـــــت يص ـــــ ال مرحلـــــة مـــــن املعطيـــــات مختلـــــف تجميـــــع عقـــــب مجـــــة ل

يص ـــ لل وليـــة الصـــات تـــم.ا املرحلـــة ـــده عوضـــعـــ ـــةاملشـــار التنمو ـــات ولو ـــب ترت سياســـات و مـــن انطالقـــا

القــرب خــدمات مجــال ــ الدولــة اتيجيات لــد  .واســ املتــوفرة املاديــة انــات م عتبــار ن عــ خــد يمكــنمــع ــ وال ا

ماعــــة ا عمــــل برنــــامج تنفيــــد ــــا ف تم ســــ ــــ ال الســــت الســــنوات خــــالل ــــا والتقيــــيم.عبئ بــــع الت اليــــات وضــــع تــــم كمــــا

ن تمذ.والتحي طار   :ا

  

  املحاور حسب ات ولو ب خترت   .2018-08-03بتار

 ختحديد بتار ة ولو دات شطة و ع   .2018-08-16املشار

 ا موارد ختقييم بتار   .2018-08-16ماعة

 ختقي بتار ة ولو دات ع املشار اليف ت   .2018-08-16يم

 ال دولة ا خوضع بتار امج ال و ع املشار لتنفيد   .2018-08-16زمنية

  

واملصــــــادقة– 4 قــــــرار للمرســــــوم.:مرحلــــــة عمــــــل2.16.301طبقــــــا برنــــــامج اعــــــداد مســــــطرة بتحديــــــد املتعلــــــق

تحي و بعـــــھ ت و ماعـــــة العـــــدادها شـــــاور ال و ـــــوار ا اليـــــات و وتقييمـــــھ املـــــادةنـــــھ س10وخاصـــــة رئـــــ تـــــدعو ـــــ وال منـــــھ

املجلس ع ماعة ا عمل برنامج مشروع عرض ا ما ا   .املجلس

نائية ســت دورتــھ ــ مــا ا املجلــس ــ ع ماعــة ا عمــل برنــامج عــرض تــم فقــد خلالشــارة -11-28بتــار

تمــت .2018 الدائمــةاحالتــھوقبلــھ ــان ال ــ خع دراســتھ. 2018-10-26بتــار تمــت خ وقــت بتــار ــان ال -11-07داخــل

ع2018 احالتھ عليھقبل للتاش املختصة   .السلطات

  

ن-5 والتحيـــــ والتقيـــــيم بـــــع الت املـــــادة:مرحلـــــة نصـــــت رقـــــم6لقـــــد املرســـــوم وثيقـــــة2-16-301مـــــن بلـــــورة ـــــ ع

منظ وضـع مــع ماعــة ا عمـل برنــامج ومؤشــراتمشـروع ــا بلوغ املـراد ــداف ــا ف تحـدد امج ــ وال ع املشـار بــع لت ومــة

ا املتعلقة   .الفعالية

ــــام الح لتقيــــيم14املــــادةوطبقـــا ســــنوي ــــر تقر باعـــداد ماعــــة ا س رئــــ يقـــوم الــــدكر الســــالف القــــانون مـــن

ماعـــــة ا عمـــــل برنـــــامج انجـــــا.تنفيـــــد ســـــب حـــــول يانـــــات ب معـــــززا ـــــر التقر يكـــــون ان ن تعـــــ عو املشـــــار ـــــده وقياســـــاتز

نامج لل اصة ا داف بلوغ بمدى املرتبطة الفعالية   .مؤشرات

املـــادة اشـــارت فقـــد ن التحيـــ بخصـــوص مـــن15امـــا ابتـــداء نـــھ تحي انيـــة ام ـــ ا الـــدكر الســـالف املرســـوم مـــن

عليھ واملصادقة اعداده املتبعة املسطرة وفق التنفيد ح دخولھ من الثالثة   .السنة
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عمــــــــــل نــــــــــامج ل ساســــــــــية املحــــــــــاور تحديــــــــــد تــــــــــم ان محــــــــــاور عــــــــــد عــــــــــة ار ــــــــــ ماعــــــــــة التنميــــــــــة:ا محــــــــــور

جتماعيــة.قتصــادية التنميــة املحليــة.محــور امــة ا محــور و املســتدامة التنميــة و ئــة الب عــدة. محــور عقــد عــد و

املجتمـــع فعاليـــات مـــع نلقـــاءات املـــواطن و ي املحليـــةاملـــد التنميـــة عيـــق ـــ ال ات الصـــعو و ل املشـــا مجمـــل تحديـــد تـــم

ـــات كرا و ل املشـــا ـــده ل لـــول ا عـــض اح ـــ اق وتـــم ماعـــة لو .با الشـــ ـــ ع الورشـــات و اللقـــاءات خالصـــات انـــت

  :التا

قتصادية التنمية   :محور

ل القطاع واملشا ات حة الصعو املق لول   ا

التقليديةالص ات- 1 ناعة التج ن- 1 قلة و والت بية ال مركز د باآللياتتزو

  .ساسيةواملعدات

ن - 2 التقليدي للصناع فضاء   خلق

ة- 3 لالستمرار ق سو ال  .التفك

سوق- 1 التجارة عدام   أسبوا

املغطى- 2 السوق ل  .مش

  .نموذسوقإحداث - 1

لل- 2 ن ائل ا الباعة ل سوقتحو

 .املغطى

ا - 1 السياحة وض لل ماعة ا الت مؤ استغالل عدم

ادة.سيا الر املو.رقصة قصبة

بل.إسماعيل ا و البحر من  .القرب

الت- 1 واملؤ باملنطقة ف التعر

  .السياحية

املوإعادة- 2 قصبة  .إسماعيلبناء

للدخل املدرة وجود - 1 شطة شطةعدم للدخلأ  عاونياتإحداثعي- 1 مدرة

ة - 1 العقار العقار الرسوم عض وضعية ة سو العقار- 1 عدم وضعية ة   3476سو

والفرنإعادة - 2 مام ا إتخصيص

اجتما   فضاء

العقارات - 3 وضعية ة  PAMسو

اقتصادي- 1 التعم سكن عدام   ا

ماعة- 2 ل ضري ا املدار   صغر

موحدة - 3 عمرانية ة و وجود يعدم املبا ل -ش

 لوان

اقتصاديإحداث - 1 وسكن   تجزئة

ماعة- 2 ل ضري ا املدار   توسيع

النظام - 3 ديدةتوحيد ا شات امل   .ع

 .سكنيةتجزئان إحداث - 4

  

جتماعية التنمية  :محور

ل القطاع واملشا ات حة الصعو املق لول   ا

والنقل املدينة- 1 الطرق داخل املفرطة   السرعة

ق - 2 الطر   6015 قليميةوضعية

ماعة- 3 با الطرق عض  وضعية

رإحداث - 1 شو ال وعالمات   .حدبات

للسياراتإحداث - 2 ة صغ محطة

افالت   .وا

ماعة- 3 با الطرق عبيد عملية   استكمال

  رصفةتبليط - 4
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ق- 5 الطر  6015 قليميةيئة

اء ر رقم - 1 الك الوطنية ق الطر ة ر ك 02عدم

مو سيدي ق اوطر املؤدية

 .السعيدية

املدينة- 1 مدخ ة ر   .ك

اءإحداث - 2 ر للك الة   .و

بدل - 3 اقتصادية ائية ر ك مصابيح وضع

الية  .ا

السائل ة - 1 التط ملعا محطة ع التوفر عدم

العادمة  .املياه

العادمةإحداث - 1 املياه ة ملعا   .محطة

قنوات- 2 با الصتجديد  .الصرف

الصلب جمع- 2 التط عملية خدمات جودة عدم

 النفايات

املفوض- 2 التدب من  التخلص

و املؤطرات- 1  التعليم لدى ن و الت   ضعف

للمركز- 2 يعابية س  أصبحتالطاقة

تل اجياتال  .ا

للمؤطرات- 1 ية و ت دورات   .برمجة

املدر- 2 النقل   .الروضألطفالتوف

للتعليم- 3 الطفل دار  .وتوسيع

ي بتدا التعليمية- 1 التعليم ات املستو ببعض قاسمأمامسياجإحداث - 1  كتضاض نمدرسة   .أم

قاسم - 2 مدرسة نتوسيع   أم

عدادي توفر- 2 التعليم ارمنعدم احفالتالميذتوجيھ- 1 ا بدل ان بر   اتجاه

ان- 2 بمحيطةلليقظخلق نحراف ة ملحار

 .املؤسسات

الثانوي  ةإفتقار- 1  التعليم ةإحداث - 1 ثانو   .ثانو

املدر- 2 النقل واجب  .ارتفاع

امل ن امل- 1  التكو ن و الت مؤسسة توفر   عدم

 

املإحداث- 1 ن و الت  .مؤسسة

ة- 1  مية ور وسطميةك محوإعطاء - 1 الذ ور  ميةدروس   .للذ

بمحوإحداث - 2 خاص  .ميةفضاء

الشباب- 1 البطالة وسط البطالة شار البطالةإحداث– 1  ان المتصاص ة تجار   .محالت

ن- 2 العرضي   شغيل

ة للوالدة- 1  ال قاعة وجود للوالدةإحداث - 1  عدم   .قاعة

باملستوصف- 2 قارة ممرضة   توف

طبية- 3 قوافل   .تنظيم

 جماعيةإسعافسيارةشراء - 4

الطفل سوي - 1 واملرأةحماية نادي وجود سوي إحداث - 1  عدم   نادي

مركز- 1  من وجود   الدركأو  لألمنمركزإحداث - 1  الدركأو  لألمنعدم

من- 2 ا عدد املساعدةأفرادتوف   القوات
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املستدامة والتنمية ئة الب  :محور

ل القطاع واملشا ات لول  الصعو حةا   املق

ضراء ا املساحات

دائق  وا

ية ترف مراكز عدام يةإحداث- 1  ا ترف   .حدائق

ماعةبأزقة ارغرس- 2   .ا

خضراءإحداث- 3   .مساحات

ادة.بار الر ن ع اخضر  منبع فضاء عدام اخضرإحداث - 1 ا   .فضاء

ادة- 2 الر ن ع منبع   يئة

باملنبع- 3 كرا  .وضع

  

امة ا  :املحليةمحور

ل القطاع واملشا ات حة الصعو املق لول   ا

ماعة املداخيل ا ماعة موارد ل املالية املوارد مطعم- 1 قلة و مق ن الع قرب فضاء   .بناء

اقتصادية- 2 سياحية ة تجار فضاءات  خلق

ماعة ا ع املستوى  مشار ست ل املدينة يل - 1 مداخل نتأ املدخل من  .املدينة

الطفل الشباب والشبابمشاركة لدور ماعة ا مالعب.افتقار

اضية.القرب ر سوسيو  .مركبات

الشبابإحداث - 1   .دار

للقرب - 2 مالعب   بناء

ا- 3 ر سوسيو مركب  .بناء

ية الدي ن الشؤون للمصل ا غ أصبح الوحيد د القرانإحداث - 1 .امل لتحفيظ   .مركز

ماعة- 2 با ي ثا د م  .بناء

ات الشرا ات  مجال شرا ط ر ات- 1 عدم شرا  .خلق

ماعيةدارة صا  ا غ قديم ماعة- 1 .مقر ل جديد مقر  .بناء

اضيةشطة والر ماعة  الثقافية ا شطةافتقار شطةالقيام - 1 .لأل السنةبأ طوال   ثقافية

شطةالقيام- 2 السنةبأ طوال اضية   ر

للتعر- 3 سنوي شاط نبرمجة بالع   .ف

مغطاةإحداث - 4  قاعة

لبعض  واملعداتليات ماعة ا جرافة- 1  واملعداتلياتافتقار   .شراء
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ماي ع يص ال عملية اسفرت ن والفاعل الفرقاء افة مع جرت ال شارات لالس   :تبعا

  

 جتماعية التنمية   :محور

  .الجماعة في حاجة ماسة لتاھیل الطرق و االرصفة .1
  .لجماعة في حاجة ماسة لمعالجة المیاه العادمة لشبكة التطھیر السائلا .2
  .الجماعة في حاجة ماسة لخلق فضاءات تجاریة المتصاص البطالة وسط الشباب .3
  .الجماعة في حاجة ماسة الحداث مركز لالمن او الدرك الملكي .4

  

 -قتصادية التنمية   محور

  .الموزع في اطار البرنامج العالمي للتغدیةالجماعة في حاجة ماسة لتسویة وضعیة العقار .1
ھ   .2 دي تعرف اري ال ود التج اوز الرك ل تج ن اج وق م داث س ة الح ة ماس ي حاج ة ف الجماع

  .الجماعة
  .الجماعة في حاجة ماسة الحداث تجزئات سكنیة  .3
  .الجماعة بحاجة ماسة للتعریف بالمنطقة وبمؤھالتھا السیاحیة .4

  

 3-املستدامة والتنمية ئة الب   محور

  .الجماعة في حاجة ماسة  الحداث حدائق ترفیھیة .1
  .الجماعة في حاجة ماسة لتھیئة منبع عین الركادة .2
  .الجماعة في حاجة لعملیة تشجیر بمختلف احیاء الجماعة .3

  

 4-املحلية امة ا   محور

  .الجماعة في حاجة ماسة لمقر جدید خاص بالجماعة .1
  .الجماعة في حاجة ماسة  لتاھیل مداخل المدینة .2
  .الجماعة في حاجة ماسة لبناء مسجد ثاني  .3
  .الجماعة في حاجة ماسة لخلق فضاءات تجاریة وسیاحیة .4



  2022-2017برنامج عمل الجماعة 

19 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

  
اتيجية س داف و ة   الرؤ
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مستقبلي ة رؤ بلورة من ي شار ال يص ال مكن واقعلقد شعارة تحت ا صياغ تمت طموحة و   :ية

ال لتحقيق تتحرك ادة الر ن ع اجماعة اتنمية موقع بفضل ادة ملستدامة الر بفن ا ر   .وش

  

املحلية امة ا مستوى   ع

املواطنات - و ن للمواطن املقدمة دمات ا جودة ن  .تحس

امل - التفاوتات من التخفيف و القضاء نجمحاولة ب رحياءالية  .والدواو

اف - وت املساواة مبادئ س وتكر والتعاون شاركية ال ة املقار ز النوععز ة ومقار الفرص  .ؤ

ة - املعلوماتآلياتتقو وتبادل  .التواصل

ماعة - ل جديد مقر ةبمواصفاتبناء   .عصر

  

جتماعية التنمية مستوى   ع

السائل - التط خدمات جودة من  .الرفع

للساكنة - ية ال دمات ا جودة من  .الرفع

الطرق  - عبيد عملية  .عميم

جت - دمات ا مستوى من عامةالرفع بصفة  .ماعية

  

قتصادية التنمية مستوى   ع

السيا - بالقطاع وض  .ال

و  - ة العقاراتضسو  .عية

سكنيةإحداث -  .تجزئات

 .للشبابنموذجية وأسواق أسبوسوقإحداث -

  

ئة الب مستوى املستدامةع   والتنمية

ا - عل املحافظة و ئة بالب  .تمام

يل - ادةتأ الر ن ع  .منبع

ضراءعددمنالرفع - ا املساحات و فيھ ال  .فضاءات

املجا - التفاوت من د وا ي ا ال املجال   .تنظيم
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حة واملق مجة امل ع   املشار
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ودلك اجتماعات عدة عقد تم ولية الصات ا واستخالص يص ال مرحلة من املعطيات تجميع عد

ولو ب وترت ع املشار وضع اجل خذع.اتمن بتار اجتماع عقد تم ساس تحديد2018غشت3ا اجل من

ات خ.ولو تار الزمنية2018غشت16و دولة ا ووضع ماعة ا موارد تقييم مع ة ولو ذات ع املشار تحديد تم

امج وال ع املشار ما.لتنفيذ ا املجلس ع العمل برنامج عرض وقبل جتماعات ده ضوء قصدوع

التالية ع املشار اح اق تم   املصادقة

 مالحظات المشاریع الترتیب

 مدیریة الجماعات المحلیة  تجدید باقي قنوات الصرف الصحي 1

 الجماعة-مدیریة الجماعات المحلیة  تعبید الطرق بالجماعة 2

 الجماعة -المبادرة الوطنیة  النسیج الجمعوي فضاء وتجھیزبناء  3

 مجلس جھة الشرق  عب للقرببناء مال 4

  الشرقوكالة  –وزارة الشباب  -الجماعة -المبادرة  .بناء وتجھیز مركب سوسیو ریاضي 5

 الجماعة -مدیریة الجماعات المحلیة  بناء مقر جدید للجماعة 6

 ت المحلیةمدیریة الجماعا مجلس جھة الشرق- 6015 اإلقلیمیةوالطریق  2كھربة مدخلي المدینة  عبر ط و رقم  7

 مدیریة الجماعات المحلیة  مجلس جھة الشرق - 02المدینة من حیث المدخل عبر الطریق الوطنیة رقم  تأھیل 8

 -مدیریة الجماعات المحلیة  مجلس جھة الشرق  6015 اإلقلیمیةالمدینة من حیث المدخل عبر الطریق  تأھیل 9

 صندوق التنمیة القرویة - ارة التجھیز والنقلوز  6015 اإلقلیمیةبناء الطریق  إعادةتھیئة و  10

 الجماعة -مجلس جھة الشرق  تھیئة منبع عین الركادة 11

 الجماعة -مدیریة وزارة الداخلیة  البرنامج العالمي  إطارالموزعة في  األراضيتسویة وضعیة  12

 مؤسسة العمران  3476تسویة وضعیة العقار  13

 الجماعة -س جھة الشرقمجل  ترفیھیة  حدائق إحداث 14

 الجماعة  مركز التربیة و التكوین تأھیل 15

 المكتب الوطني للماء و الكھرباء قطاع الماء  الربط بحقل التصفیة بابركان 16

   المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة مركز لتحفیظ القران إحداث 17

 مدیریة الجماعات المحلیة - الجماعة  أسبوعي سوق إحداث 18

 وزارة الشباب و الریاضة  قاعة مغطاة متعددة الریاضات إحداث 19

 الجامعة الملكیة لكرة القدم  األململعب  تأھیل 20

 مؤسسة العمران  .التكلفة المنخفضسكنیة والسكن  اتئتجز إحداث 21

  المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة األوليتوسیع دار الطفل للتعلیم  22

  مدیریة الجماعات المحلیة ومعدات للمستودع البلدي آلیاتشراء  23

   مجلس جھة الشرق -مدیریة الجماعات المحلیة ھیكلة دواري اقدارن وتافوغالت إعادة 24

  العمران - جھة الشرق وأكشاكفضاءات تجاریة  إحداث 25
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امجتنفيذ إن   وال ع املرحلةاملشار عن الثالثية مجة ال املتضمنة ة تحقيق2019-2017التنمو اجل ومن

عداف ثماري س نامج ال ل تمو لضمان الالزمة املالية الوسائل عبئة ستوجب ا تحديد تم ال   :املسطرة

 مالية سنة ل اية فوائض اإن. تحقيق ا اعتماد باستمرار مرتبط الفوائض املحليةتحقيق مة

القيام و ن امللزم قاعدة توسيع ع املالية للموارد تنمية و للنفقات ترشيد الوعاءبإحصائياتمن توسيع و ة دور

املعطيات ن تحي خالل من استخالصھومحاول.الضر البا من د ا  .ة

 اء الشر مة املحليةمسا ماعات ل العامة ة املدير  . وخاصة

 مة المسا ةاملبادرة شر ال للتنمية كوطنية  . أساكشر

 موقعھ من ل اء الشر با مة   .مسا

 السنة 2017 2018 2019 2020 2021 2022

ة 700.000 800.000 900.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 السنو  الفوائض

 م.ج.ع.م 3.000.000 3.000.000 6.650.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

قلي 00 00 400.000 1.000.000 500.000 500.000  املجلس

ة.ت.و.م 700.000 1.600.000 200.000 800.000 800.000 800.000 شر  ال

الشرق  1.000.000 1.000.000 7.000.000 7.000.000 3.000.000 8.000.000 ة ج  مجلس

الشباب 00 2.000.000 00 00 00 00   وزارة

الشرق   00 800.000 00 200.000 00 200.000 تنمية الة   و

التج  00 3.000.000 00 00 00 00   وزارة

القدم  00 00 00 5.000.000 00 00 كرة   جامعة

العمران  00  00  00  00  4.950.000  00   مؤسسة

  املجموع  5.400.000 12.200.000 15.150.000 18.000.000 13.250.000 13.500.000

  

ماعة ل املالية املعطيات   :قراءة

املعطيات تطورت انيةلقد م نفيذ ب املتعلقة ةاملالية الف خالل ماعة ات2017-2013ا التوج حسب

املوا دول ا   : الواردة
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املالية  2017 2016 2015 2014 2013 املعطيات

الذاتية  747,42 709 603,85 743 817,97 706 036,28 649 460,17 770 املداخيل

املدبرة الدولةالرسوم طرف  506,55 218 486,68 198 754,82 197 249,73 181 216,88 256 من

املضافة القيمة ع بة الضر  000,00 170 5 000,00 980 4 000,00 980 4 000,00 931 4 000,00 696 4 حصة

سي ال مداخيل  253,97 098 6 090,53 922 5 572,79 884 5 286,01 761 5 677,05 722 5 مجموع

فمص ار

سي  ال

املجلس ف  444,10 165 575,83 231 723,22 46 453,34 70 354,49 101 مصار

ن  463,55 060 4 268,52 771 3 318,89 704 3 249,33 667 3 935,39 738 3 املوظف

 195,25 164 354,98 174 813,82 167 354,69 282 253,93 184 املواد

أخرى  ف  151,07 708 1 890,60 744 1 716,86 965 1 228,65 741 1 133,24 698 1 مصار

سيمجمو  ال ف مصار  253,97 098 6 089,93 922 5 572,79 884 5 286,01 761 5 677,05 722 5 ع

ذاتية موارد

 للتج

السابقة السنوات  2552427,91 3273369,13 3556441,56 4175034,25 4158252,97 فائض

خارجية موارد

 للتج

املتعلقة اصة ا صة ا

ثمار  باالس

3421000,00 2597000,00 1352000,00 0,00 1370000,00 

التج مداخيل  427,91 922 3 369,13 273 3 441,56 908 4 034,25 772 6 252,97 579 7 مجموع

دوات يات  557,54 697 000,00 84 000,00 30 486,00 408 705,00 69 مقت

العمومية شغال و يئة ال ف  000,00 250 1 419,62 217 1 524,16 494 2 251,33 905 3 809,48 316 4 مصار

التج ف مصار  557,54 947 1 419,62 301 1 524,16 524 2 737,33 313 4 514,48 386 4 مجموع

سية الرئ انية امل موارد  020 10 459,06 195 9 014,35 793 10 320,26 533 12 930,02 301 13 مجموع

681,88 

سية الرئ انية امل نفقات  811,51 045 8 509,55 223 7 096,95 409 8 023,34 075 10 191,53 109 10 مجموع

  

التالية املالحظات يل يمكن ماعة ا انية م تفحص خالل نفقات: من ع جور كتلة يمنة

املضافة، القيمة ع بة الضر من ا حص ع كب ل ش ماعة ا واعتماد ، سي ز ال ت الذاتيةضعفكما املوارد

ما ثمارل س ود مج ع سلبا ينعكس مما واملحولة   . عة

 ماعة ل الذاتية املداخيل   :ضعف

خالل ماعة ا سي مداخيل تطور دراسة خالل ةمن رتفاع2017-2013الف من بالرغم أنھ ن تب

من ارتفعت ال املداخيل مجموع عرفھ الذي سنة5722677,05الطفيف م خاللد6098253,97إ2013در م ر

من2017سنة تراجعت ال الذاتية املداخيل مستوى ع انكماشا طياتھ يخفي ان رتفاع ذا فإن ،

إ770460,17 م الزمنية709747,42در املدة نفس خالل م   ..در

قدرهبلغتوقد  .1 ما سي ال ف ملصار الذاتية املداخيل غطية سبة ة الف نفس ع%12خالل ما و و أن،

من) % 88(حوا املدبرة والرسوم املضافة القيمة ع بة الضر منتوج بواسطة ا ل تمو تم سي ال ف مصار من

الدولة امل(طرف والرسم التجارة بة  .)ضر

عكس .2 ضعفذه و مناملعطيات املدبرة وتلك ماعية ا للرسوم الضر الوعاء ضعف يجة ن الذاتية املداخيل

الدولة املحليةطرف العمومية واملرافق ماعية ا مالك موارد ضعف إ   .باإلضافة
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سياملداخيلغطية ال ف ملصار   :الذاتية

 

املالية الذاتية السنة املداخيل )1(املداخيل  با
سي ال ف مصار مجموع

)2( 

الذاتية املداخيل غطية سبة

سي ال ف  )%1) (/2(ملصار

2013 770 460,17 4 952 216,88 5 722 677,05 13,46% 

2014 649 036,28 5 112 249,73 5 761 286,01 11,27% 

2015 706 817,97 5 177 754,82 5 884 572,79 12,01% 

2016 743 603,85 5 178 486,08 5 922 089,93 12,56% 

2017 709 747,42 5 388 506,55 6 098 253,97 11,64% 

  

 ماعة ا انية م منتوجاعتماد من ا حص ع كب ل املضافةش القيمة ع بة  :الضر

ل .3 ش
ُ

املضافة القيمة ع بة الضر منتوج من ماعة ا ماعةحصة ا انية مل سا خالل،املورد مثلت إذ

ة يفوق) 2013- 2017(الف كب % 82ما ل ش ماعة ا انية م اعتماد عكس ما و ،و سي ال مداخيل مجموع من

صة ا ذه سبة. ع تتجاوز لم محدودة سبة ب إال الذاتية املوارد م سا ال ة% 18باملقابل الف نفس  .خالل

  

سيةحص ال مداخيل بمجموع مقارنة املضافة القيمة ع بة الضر من ماعة   ا

  

املالية سي السنة ال مداخيل املضافة )1(مجموع القيمة ع بة الضر سبة )2(حصة ةال  املئو

2 013 5 722 677,05 4 696 000,00 82,06% 

2 014 5 761 286,01 4 931 000,00 85,59% 

2 015 5 884 572,79 4 980 000,00 84,63% 

2 016 5 922 090,53 4 980 000,00 84,09% 

2 017 6 098 253,97 5 170 000,00 84,78% 

.  

 سي ال ف مصار ع ن املوظف ف مصار   :يمنة

ةلتش   الف خالل ن باملوظف املتعلقة ف من2017-2013املصار سي% 63أك ال ف مصار مجموع ،من

عرفت سبةذهكما خالل ال حواذهارتفاعا من انتقلت إذ ة، سنة% 65الف حوا2013خالل إ لتصل

سنة% 67   .2017خالل

أنشارة وتجدر   فإ تثقلاملصار زءماملذكورة با م م فائض بتوف سمح ال التا و ماعة ا انية

ماعة ا اب ب لة ي م تحتية يات و ع مشار إنجاز توظيفھ أجل من انية للم   . ول
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سيفمصار ال ف بمصار مقارنة ن   :املوظف

  

املالية ن السنة املوظف ف ف )1(مصار املصار  با
سي ال ف مصار  مجموع

)2( 

م مجموعسبة من ن املوظف ف صار

سي ال ف  )2)/(1(%)(مصار

2013 3 738 935,39 1 983 741,66 5 722 677,05 65,34% 

2014 3 667 249,33 2 094 036,68 5 761 286,01 63,65% 

2015 3 704 318,89 2 180 253,90 5 884 572,79 62,95% 

2016 3 771 268,52 2 150 821,41 5 922 089,93 63,68% 

2017 4 060 463,55 2 037 790,42 6 098 253,97 66,58% 

 ماعة ل ي الذا ثماري س ود املج   :تراجع

منعرف   املمتدة ة الف خالل ما م تراجعا ماعة ل ثماري س ود سبة2017- 2013املج من انخفض إذ ،

إ% 43 ة الف ظ% 24بداية
ُ
وت ا؛ املدرجةر اي ثماراملعطيات س سبة ضعف أدناه دول ا

املذكورة ة الف خالل ا عرف ال اجع ال ات   . ومستو

 

العامة ف املصار بمجموع مقارنة التج ف   :مصار

  

املالية التج السنة ف ف مصار للمصار جما  املجموع
التج ف مصار مجموع. سبة من

ف  (%)املصار

2013 4 386 514,48 10 109 191,53 43,39% 

2014 4 313 737,33 10 075 023,34 42,82% 

2015 2 524 524,16 8 409 096,95 30,02% 

2016 1 301 419,62 7 223 509,55 18,02% 

2017 1 947 557,54 8 045 811,51 24,21% 

ود ذا ضعف إن   للتجع مؤشر و املج الذاتية املوارد عاملشا إنجاز يجعل مما ضعف ة ر ينا التنمو  ر

ثمار(  خارجية بمساعدات باالس املتعلقة املضافة القيمة ع بة الضر من اصة ا صة املبادرة،ا صندوق

ة شر ال للتنمية   ).املحلية
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لفة ماعةجماليةالت ا عمل نامج   ل
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نائية است دورة عقد تم ماعة ا عمل برنامج إعداد مسطرة بتحديد املتعلق املرسوم ملقتضيات طبقا

خ بتار ما ا عليھ2018- 11-28للمجلس املصادقة و ماعة ا عمل برنامج دراسة اجل تم.من فقد ولإلشارة

خ بتار الدائمة ان ال ع ماعة ا عمل برنامج مشروع عملوقد2018- 11-07عرض برنامج ع املصادقة تمت

للمجاس27ب الدائمة ان ال طرف من جديدين ن مشروع اح اق تم أن عد التا ل الش ع مرتبا  .مشروعا

  
  

ب ت ع ال املشروع مالحظات املشار   لفة

الص 01 الصرف قنوات با املحلية  تجديد ماعات ا ة  3.000.000.00 مدير

للقر  02 مالعب الشرق   ببناء ة ج  1.000.000.00 مجلس

ا 03 ر سوسيو مركب وتج الشباب-املبادرة  .بناء الشرق –وزارة تنمية الة  4.000.000.00 و

قإعادة 04 الطر والنقل 6015 قليميةبناء التج ة وزارة القرو التنمية  2.000.000.00  صندوق

معوي فضاء وتجبناء 05 ا سيج الوطنيةامل  ال ماعة-بادرة  3.300.000.00 ا

ماعةع 06 با الطرق املحلي بيد ماعات ا ة ن.ةمدير ع جماعة

ادة  الر

5.000.000.00 

رقم 07 الوطنية ق الطر ة ر املحلية  02ك ماعات ا ة ماعة-مدير  2.000.000.00 ا

ماعة 08 ا مقر وتج املحلية بناء ماعات ا ة ماع-مدير  2.200.000.00 ةا

للتعليم 09 الطفل دار الوطنية   وتوسيع ماعة-املبادرة   1.000.000.00 ا

ع  10 املدينة مدخل ة ر قك الشرق -  6015رقماق طر ة ج ماعات مجلس ا ة مدير

 املحلية

2.000.000.00  

يل 11 رقمتأ الوطنية ق الطر حيث من املدينة

02 

الشرق - ة ج ماعاتم  مجلس ا ة دير

 املحلية

3.000.000.00  

يل 12 قتأ الطر حيث من الشرق   6015 قليميةاملدينة ة ج املحلية مجلس ماعات ا ة  3.000.000.00 مدير

ية حدائقإحداث 13 الشرق   ترف ة ج ماعة- مجلس  3.000.000.00 ا

ادة 14 الر ن ع منبع الشرق   يئة ة ج ماعة- مجلس  2.000.000.00 ا

وضعية 15 ة الداخلية   PAM إطاراملوزعةراسو وزارة ة ماعة-مدير  2.500.000.00 ا

العقار 16 وضعية ة العمران  3476سو  2.000.000.00 مؤسسة
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واقدارن إعادة 17 تافوغالت دواري لة املحلية ي ماعات ا ة ة-مدير ج مجلس

   الشرق 

2.000.000.00 

نيلتأ 18 التكو و بية ال ماعة  مركز  500.000.00 ا

ةإحداث 19 تجار الشرق  وأكشاكفضاءات ة ج  1.000.000.00  العمران- مجلس

وتج  20 القرانبناء لتحفيظ ة مركز شر ال للتنمية الوطنية  2.500.000.00   املبادرة

ماعة  أسبوسوقإحداث 21 املحلية-ا ماعات ا ة  1.500.000.00 مدير

والسكناتئتجز  إحداث 22 املنخفضسكنية

لفة  .الت

العمران    3.000.000.00 مؤسسة

يل 23 القدم  ململعبتأ لكرة امللكية امعة  5.000.000.00 ا

ان 24 بابر التصفية بحقل ط املاء  الر قطاع اء ر الك و للماء الوط  10.000.000.00 املكتب

مغطاةإحداث 25 اضاتقاعة الر اضة  متعددة الر و الشباب  8.000.000.00 وزارة

البلديآلياتشراء 26 للمستودع املحلية ومعدات ماعات ا ة  3.000.000.00  مدير

يزناسن  27 ب بتجزئة د م وقاف  بناء العلمي.وزارة   3.200.000.00  املجلس

لفة  نامججماليةال  80.700.000.00 لل

  

مجة السنواتاملال ع   :متدة

  

2022  2021  2020 2019 2018 2017 

18.000.000 17.000.000 16.000.000 15.000.000 13.000.000 2.000.000 
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والتواصلآليات والتقييم بع   الت
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ال     جزءا بع الت عملية مسلسليتجزأعت العملوتنفيذ إعدادمن امل.برنامج انجاز بعفخالل الت سمح ع شار

الوصول مدى تقدير وكدا املدرجة ع املشار انجاز تقدم مدى و حالة ع كم وإبا اجلدافالنتائج من املتوقعة

التدخل و يح الضرورةإيجاباالت دعت   ،.دلكإلما

امعمال نبأح التنظيمي94و78املادت القانون املادة14.113من مقتضيات املرسوم13 تلزم س2.16.301من رئ

ما ا دفبإعداداملجلس سنوي ر ماعةتنفيذتقييمإتقر ا عمل املادة.برنامج نفس وفق ر التقر دا تضمن و

املشار ا املتعلقة الفعالية مؤشرات قياس مع ماعة ا عمل برنامج املدرجة ع املشار انجاز سبة حول ابيانات إل

امجمنظومة ال و ع املشار بع االظافة.ت يجبإو رأندلك التقر انياتيتضمن امجم وال ع للمشار املرصودة املادية

ا بتجاوز القمينة لول ا اح اق مع ا انجاز ض ع قد ال ات كرا كدا   .و

املادةأن إ شارةوتجدر     السالف15مقتضيات املرسوم رئالذكر من ماتلزم ا املجلس بإحالةس

بتقييم املتعلق السنوي ر للمجلستنفيذالتقر الدائمة ان ال ع ماعة ا عمل ودلكالرأي إلبداءمخطط بخصوصھ

ع يوما ثالثون اجل رأنداخل التقر دا ماعة ا مجلس عاديةأول يتدارس اأو دورة عقد نائية   .است

ع     املادة نفس بمقريتمأنوتنص عليقھ يجب كما املتاحة الوسائل بجميع السنوي ر التقر ص م شر

ماعة   .ا

ماعةإن     ا عمل نامج ل والتقييم بع الت يدةإ باألساسدفنظام ا امة وا الشفافية قيم ز عز

بع وإشراك وت ع املشار انجاز مراحل جميع ع االساكنة منتنفيذ املشخبار بدءا النتائجإاركةثم   .تقاسم

ادةدلكوألجل     الر ن ع جماعة صعيد اعتمادوع تم   التاليةجراءاتس

 بع لت قيادة نة عملتنفيذشكيل ماعةبرنامج وا التقنية ة واملص املجلس من باملشروعداراتتتكون   .املعنية

 للمجلس الدائمة ان ال لإدعوة ة دور اجتماعات بععقد عتنفيذ أشغالت لودراسةاملشار واملشا ات   .الصعو

 ر لتقار املجلس س رئ ةتقديم عنإخبار عادية دورة ل العملتنفيذخالل   .برنامج

التقييم و بع الت   :مؤشرات

التقييم و بع الت منظومة لتقييمأساساترتكز مؤشرات ماعةأداءع ا عمل برامج التقيي.انجاز مؤشرات منوتختلف م

  .ألخرمحور

امة ا امتھ-  محور وح املجلس ع الساكنة رضا   .سبة

ي- املد املجتمع مشاركة   .شطةسبة

ما- ا العمل برنامج املحددة الزمنية املدة  .تقييم

العمل- برنامج بلورة عند املقدرة تلك مع قيقية ا نجاز لفة ت   .تقييم

التحتية يات الب باملاء -  ساسيةمحور ط الر اء.سبة ر السائل.الك   ...التط

ئة والب التعم التعم -  محور وثائق غطية   سبة

جتماعية دمات ا ذر سبة -  محور  املدرال

النجاح -  .سبة

املرافق - من املستفيدين  ...عدد

املستفيدينأثار  - ع   .املشروع
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ـــــ املشار   ــــــــــعبطائق
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  المملكة المغربیة
  ةــوزارة الداخلی

  بركان إقلیمعمالة 
  باشویة عین الركادة
  جماعة عین الركادة

  
  2022- 2017 برنامج عمل جماعة عین الركادة

  
  1مشروع رقم البطاقة 

  تجدید قنوات الصرف الصحي بعین الركادة: اسم المشروع  .1
  حي بام عین الركادة: الموقع  .3  ة االجتماعیةالتنمی: مجـال التدخـل  .2
   : مبررات المشروع  .4

  تھالك قنوات الصرف الصحي القدیمة.  
  أھداف المشروع  .5

 .تحسین خدمة التطھیر السائل  -
-   

  :  وصف المشروع  .6
  .وضع قنوات جدیدة -

  أشھر 09: اإلنجاز) فترة(مدة   .7
  التركیب المؤسساتي والمالي  .8

  المكلف بالتنفیذ  2.8  :المشروع صاحب 1.8
  مكاتب الدراسات                                     جماعة عین الركادة                 

  مقاوالت خاصة                                                                              
  الدور 4.8  الشركاء 3.8

  ة المشروع ومساھمة في تمویلھحامل   جماعة عین الركادة
  تمویل المشروع  المدیریة العامة للجماعات المحلیة

    
    

  
  

  طریقة التمویل  .9
  %النسبة   )درھم(الكلفة   مساھمة الشركاء

  100  3.000.000.00  المدیریة العامة للجماعات المحلیة
      

      
      
     

  100  3.000.000.00  المجموع
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  المملكة المغربیة
  ةــارة الداخلیوز

  عمالة اقلیم بركان
  باشویة عین الركادة
  جماعة عین الركادة

  
  2022- 2017 برنامج عمل جماعة عین الركادة

  
  2مشروع رقم البطاقة 

  بناء ملعبین للقرب بعین الركادة: اسم المشروع  .1
  حي االمل عین الركادة: الموقع  .3  التنمیة االجتماعیة: مجـال التدخـل  .2
   : ررات المشروعمب  .4

  افتقار الجماعة لمالعب القرب  
  أھداف المشروع  .5

 .تشجیع ممارسة كرة القدم -
  .االھتمام بالریاضة القاعدیة -

  :  وصف المشروع  .6
 تھیئة االرضیة  -
 .تكسیة الملعبین بالعشب االصطناعي -
  .وضع سیاج خاص بالملعبین -

  اشھر 06: اإلنجاز) فترة(مدة   .7
  ؤسساتي والماليالتركیب الم  .8

  المكلف بالتنفیذ  2.8  :صاحب المشروع 1.8
  مكاتب الدراسات                                                      مجلس جھة الشرق

  مقاوالت خاصة                                                                              
  الدور 4.8  الشركاء 3.8

  تتبع اشغال المشروع   اعة عین الركادةجم
  تمویل المشروع  مجلس جھة الشرق

    
    

  
  

  طریقة التمویل  .9
  %النسبة   )درھم(الكلفة   مساھمة الشركاء

  100  1.000.000.00  مجلس جھة الشرق
      

      
      
     

  100  1.000.000.00  المجموع
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  المملكة المغربیة
  ةــوزارة الداخلی
  ركانعمالة اقلیم ب

  باشویة عین الركادة
  جماعة عین الركادة

  
  2022- 2017 برنامج عمل جماعة عین الركادة

  
  3مشروع رقم البطاقة 

  وتجھیز مركب سوسیو ریاضيبناء : اسم المشروع  .1
  عین الركادة المركز: الموقع  .3  التنمیة االجتماعیة: مجـال التدخـل  .2
   : مبررات المشروع  .4

  لمركب سوسیو ریاضي افتقار الجماعة  
  أھداف المشروع  .5

 .تشجیع ممارسة كرة القدم -
 .االھتمام بالریاضة القاعدیة -
  .خلق فضاءات عائلیة -

  :  وصف المشروع  .6
 .بناء وتجھیز ملعب لكرة القدم الخماسیة  -
 .تكسیة الملعب بالعشب االصطناعي -
 .بناء مسبحین -
 بناء قاعة متعددة االختصاصات -
  .ق صحیةبناء ادارة ومراف -

  اشھر 09: اإلنجاز) فترة(مدة   .7
  التركیب المؤسساتي والمالي  .8

  المكلف بالتنفیذ  2.8  :صاحب المشروع 1.8
  مكاتب الدراسات                                     مندوبیة وزارة الشباب و الریاضة

  مقاوالت خاصة                                                                               
  الدور 4.8  الشركاء 3.8

  المساھمة في تمویل المشروع   جماعة عین الركادة
  المساھمة في تمویل المشروع  وكالة تنمیة اقالیم الشرق

  المساھمة في تمویل المشروع  المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة
  

  
  طریقة التمویل  .9

  %النسبة   )رھمد(الكلفة   مساھمة الشركاء
    2.000.000.00   مندوبیة وزارة الشباب و الریاضة

    500.000.00  جماعة عین الركادة
    700.000.00  المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة

    800.000.00  وكالة تنمیة اقالیم الشرق
  100  4.000.000.00  المجموع
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  المملكة المغربیة
  ةــوزارة الداخلی

  عمالة اقلیم بركان
  باشویة عین الركادة
  جماعة عین الركادة

  
  2022- 2017 برنامج عمل جماعة عین الركادة

  
  4مشروع رقم البطاقة 

  6015تھیئة الطریق االقلیمیة : اسم المشروع  .1
  عین الركادة: الموقع  .3  التنمیة االجتماعیة: مجـال التدخـل  .2
   مبررات المشروع  .4

  تقادم  الطریق  
  وعأھداف المشر  .5

 تجوید خدمة النقل -
  تسھیل تنقل المواطنین -

  :  وصف المشروع  .6
 تھیئة االرضیة  -
  تعبید الطریق -

  اشھر 06: اإلنجاز) فترة(مدة   .7
  التركیب المؤسساتي والمالي  .8

  المكلف بالتنفیذ  2.8  :صاحب المشروع 1.8
  مكاتب الدراسات                                         مندوبیة وزارة التجھیز والنقل

  مقاوالت خاصة                                                                               
  الدور 4.8  الشركاء 3.8

  تتبع اشغال المشروع   جماعة عین الركادة
  تمویل المشروع  صندوق التنمیة القرویة

    
    

  
  

  طریقة التمویل  .9
  %النسبة   )درھم(لكلفة ا  مساھمة الشركاء

  100  2.000.000.00  صندوق التنمیة القرویة
  100  2.000.000.00  المجموع
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  المملكة المغربیة
  ةــوزارة الداخلی

  عمالة اقلیم بركان
  باشویة عین الركادة
  جماعة عین الركادة

  
  2022- 2017 برنامج عمل جماعة عین الركادة

  
  5مشروع رقم البطاقة 

  بناء و تجھیز فضاء للنسیج الجمعوي: اسم المشروع  .1
  مركز عین الركادة: الموقع  .3  التنمیة االجتماعیة: مجـال التدخـل  .2
   : مبررات المشروع  .4

   لمثل ھده المرافقافتقار الجماعة  
  أھداف المشروع  .5

 تشجیع العمل الجمعوي والتعاوني -
 .تشجیع الشباب على االبتكار  -
  .اكتشاف المواھب -

  :  ف المشروعوص  .6
 تھیئة االرضیة  -
 بناء قاعة متعددة االختصاصات -
 .بناء قاعة لالجتماعات -
 .بناء ادارة -
 .ومرافق اخرى.محالت لعرض المنتجات المحلیة.بناء مرافق صحیة -
  تجھیز المركز -

  شھر 12: اإلنجاز) فترة(مدة   .7
  التركیب المؤسساتي والمالي  .8

  نفیذ المكلف بالت 2.8  :صاحب المشروع 1.8
  مكاتب الدراسات                                                      جماعة عین الركادة

  مقاوالت خاصة                                                                               
  الدور 4.8  الشركاء 3.8

  تمویل المشروع  المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة
  تمویل المشروع  المجلس االقلیمي لبركان

  
  

  طریقة التمویل  .9
  %النسبة   )درھم(الكلفة   مساھمة الشركاء

    1.800.000.00  المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة
    1.100.000.00  جماعة عین الركادة

    0.400.000.00  المجلس االقلیمي لبركان
  100  3.300.000.00  المجموع
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  غربیةالمملكة الم
  ةــوزارة الداخلی

  عمالة اقلیم بركان
  باشویة عین الركادة
  جماعة عین الركادة

  
  2022- 2017 برنامج عمل جماعة عین الركادة

  
  6مشروع رقم البطاقة 

  تعبید الطرق: اسم المشروع  .1
  مركز عین الركادة: الموقع  .3  التنمیة االجتماعیة: مجـال التدخـل  .2
   : مبررات المشروع  .4

  ضعف وضعیة شبكة الطرق بالجماعة  
  أھداف المشروع  .5

 تحسین عملیة التنقل والمواصالت -
  بالبنیة التحتیةاالھتمام  -

  :  وصف المشروع  .6
 تھیئة االرضیة  -
  تعبید الطرق و االزقة -

  اشھر 06: اإلنجاز) فترة(مدة   .7
  التركیب المؤسساتي والمالي  .8

  التنفیذ المكلف ب 2.8  :صاحب المشروع 1.8
  مكاتب الدراسات                                                      جماعة عین الركادة

  مقاوالت خاصة                                                                               
  الدور 4.8  الشركاء 3.8

  ي تمویل المشروعالمساھمة ف   المدیریة العامة للجماعات المحلیة
  المساھمة في تمویل المشروع                                     جماعة عین الركادة                 

    
    

  
  

  طریقة التمویل  .9
  %النسبة   )درھم(الكلفة   مساھمة الشركاء

    4.000.000.00  المدیریة العامة للجماعات المحلیة
    1.000.000.00  جماعة عین الركادة

  100  5.000.000.00  المجموع
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  المملكة المغربیة
  ةــوزارة الداخلی

  عمالة اقلیم بركان
  باشویة عین الركادة
  جماعة عین الركادة

  
  2022- 2017 برنامج عمل جماعة عین الركادة

  
  7مشروع رقم البطاقة 

  02كھربة الطریق الوطنیة رقم : اسم المشروع  .1
  مركز عین الركادة: الموقع  .3  االجتماعیة التنمیة: مجـال التدخـل  .2
   : مبررات المشروع  .4

   02انعدام االنارة بالطریق الوطنیة رقم  
  أھداف المشروع  .5

 تحسین عملیة التنقل -
  باالنارة العمومیةاالھتمام  -

  :  وصف المشروع  .6
 تھیئة االرضیة  -
 وضع التجھیزات االساسیة -
  وضع االعمدة الكھربائیة -

  اشھر 06: اإلنجاز) فترة(مدة   .7
  التركیب المؤسساتي والمالي  .8

  المكلف بالتنفیذ  2.8  :صاحب المشروع 1.8
  مكاتب الدراسات                                     المدیریة العامة للجماعات المحلیة

  مقاوالت خاصة                                                                               
  الدور 4.8  الشركاء 3.8

  تتبع اشغال المشروع   جماعة عین الركادة
    
    
    

  
  

  طریقة التمویل  .9
  %النسبة   )درھم(الكلفة   مساھمة الشركاء

  100  2.000.000.00   المدیریة العامة للجماعات المحلي
      

      
      
     

  100  2.000.000.00  المجموع
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  ةالمملكة المغربی
  ةــوزارة الداخلی

  عمالة اقلیم بركان
  باشویة عین الركادة
  جماعة عین الركادة

  
  2022- 2017 برنامج عمل جماعة عین الركادة

  
  8مشروع رقم البطاقة 

  مقر جدید للجماعةبناء : اسم المشروع  .1
  مركز عین الركادة: الموقع  .3  حكامة المحلیةال: مجـال التدخـل  .2
   : مبررات المشروع  .4

  عدم توفر الجماعة على مقر  
  أھداف المشروع  .5

 تحسین ظروف اشتغال الموظفین والمرتفقین -
  توفیر مقر خاص بالجماعة -

  :  وصف المشروع  .6
 بناء مكاتب اداریة -
 تجھیز االدارة -
  بناء مرافق صحیة -

  اشھر 09: اإلنجاز) فترة(مدة   .7
  التركیب المؤسساتي والمالي  .8

  المكلف بالتنفیذ  2.8  :وعصاحب المشر 1.8
  مكاتب الدراسات                                                      جماعة عین الركادة

  مقاوالت خاصة                                                                               
  الدور 4.8  الشركاء 3.8

  المساھمة في تمویل المشروع   حلیةالمدیریة العامة للجماعات الم
    
    
    

  
  

  طریقة التمویل  .9
  %النسبة   )درھم(الكلفة   مساھمة الشركاء

    1.650.000.00  المدیریة العامة للجماعات المحلیة
    0.500.000.00  جماعة عین الركادة

      
      
     

  100  2.150.000.00  المجموع
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  المملكة المغربیة
  ةــوزارة الداخلی

  عمالة اقلیم بركان
  باشویة عین الركادة
  جماعة عین الركادة

  
  2022- 2017 برنامج عمل جماعة عین الركادة

  
  9مشروع رقم البطاقة 

  توسیع دار الطفل للتعلیم االولي: اسم المشروع  .1
  حي االمل عین الركادة: الموقع  .3  التنمیة االجتماعیة: مجـال التدخـل  .2
   : مبررات المشروع  .4

  المشروع بمكوناتھ الحالیة اصبح الیلبي كل الحاجیات  
  أھداف المشروع  .5

 االھتمام باالطفال -
  تشجیع التعلیم االولي -

  :  وصف المشروع  .6
 بناء الطابق الثاني -
 التھیئة الخارجیة -
  .تجھیز دار الطفل -

  اشھر 06: اإلنجاز) فترة(مدة   .7
  التركیب المؤسساتي والمالي  .8

  المكلف بالتنفیذ  2.8  :لمشروعصاحب ا 1.8
  مكاتب الدراسات                                     مجلس جھة الشرق                 

  مقاوالت خاصة                                                                               
  الدور 4.8  الشركاء 3.8

  في تمویل المشروع المساھمة   جماعة عین الركادة
    
    
    

  
  

  طریقة التمویل  .9
  مساھمة الشركاء  )درھم(الكلفة   %النسبة 
  مجلس جھة الشرق  800.000.00  
  جماعة عین الركادة  200.000.00  
      
      
     
  المجموع  1.000.000.00  100
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  المملكة المغربیة
  ةــوزارة الداخلی

  عمالة اقلیم بركان
  باشویة عین الركادة
  جماعة عین الركادة

  
  2022- 2017 برنامج عمل جماعة عین الركادة

  
  10مشروع رقم البطاقة 

  6015كھربة الطریق االقلیمیة : اسم المشروع  .1
  مركز عین الركادة: الموقع  .3  التنمیة االجتماعیة: مجـال التدخـل  .2
   : مبررات المشروع  .4

   6015عدم وجود انارة على طول الطریق  
  أھداف المشروع  .5

 تحسین عملیة التنقل -
  االھتمام باالنارة العمومیة -

  :  وصف المشروع  .6
 تھیئة االرضیة  -
 وضع المصابیح الكھربائیة -
  االعمدةوضع  -

  اشھر 06: اإلنجاز) فترة(مدة   .7
  التركیب المؤسساتي والمالي  .8

  المكلف بالتنفیذ  2.8  :صاحب المشروع 1.8
  مكاتب الدراسات                                               مجلس جھة الشرق       

  مقاوالت خاصة                                                                               
  الدور 4.8  الشركاء 3.8

  تتبع اشغال المشروع   جماعة عین الركادة
    
    
    

  
  

  طریقة التمویل  .9
  %النسبة   )درھم(الكلفة   شركاءمساھمة ال

  100  2.000.000.00  مجلس جھة الشرق
      

      
      
     

  100  2.000.000.00  المجموع
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  المملكة المغربیة
  ةــوزارة الداخلی

  عمالة إقلیم بركان
  باشویة عین الركادة
  جماعة عین الركادة

  
  2022- 2017 برنامج عمل جماعة عین الركادة

  
  11مشروع رقم البطاقة 

  02تأھیل واجھة و مدخل المدینة عبر الطریق الوطنیة رقم : اسم المشروع  .1
  عین الركادة المركز: الموقع  .3  التنمیة االجتماعیة: مجـال التدخـل  .2
   : مبررات المشروع  .4

  عدم التناسق بین األنسجة الحضریة المتواجدة  
  أھداف المشروع  .5

 تحسین جمالیة المدینة  -
  لحضريالتجدید ا -

  :  وصف المشروع  .6
 تھیئة االرضیة  -
 تعبید شارع الحسن الثاني -
 .تھیئة األرصفة -
  .التشجیر -

  أشھر 06: اإلنجاز) فترة(مدة   .7
  التركیب المؤسساتي والمالي  .8

  المكلف بالتنفیذ  2.8  :صاحب المشروع 1.8
  مكاتب الدراسات                    المدیریة العامة للجماعات المحلیة                 

  مقاوالت خاصة                                                                              
  الدور 4.8  الشركاء 3.8

  تتبع أشغال المشروع   جماعة عین الركادة
    
    
    

  
  

  طریقة التمویل  .9
  )درھم(الكلفة   %النسبة   مساھمة الشركاء

  3.000.000.00  100  مة للجماعات المحلیةالمدیریة العا
      

      
      
    

  3.000.000.00  100  المجموع
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  المملكة المغربیة
  ةــوزارة الداخلی

  عمالة اقلیم بركان
  باشویة عین الركادة
  جماعة عین الركادة

  
  2022- 2017 برنامج عمل جماعة عین الركادة

  
  12مشروع رقم البطاقة 

  6015ھیل واجھة و مدخل المدینة عبر الطریق االقلیمیة تا: اسم المشروع  .1
  عین الركادة المركز: الموقع  .3  التنمیة االجتماعیة: مجـال التدخـل  .2
   : مبررات المشروع  .4

  عدم التناسق بین االنسجة الحضریة المتواجدة  
  أھداف المشروع  .5

 تحسین جمالیة المدینة  -
  التجدید الحضري -

  :  وصف المشروع  .6
 تھیئة االرضیة  -
 تعبید شارع الحسن الثاني -
 .تھیئة االرصفة -
  .التشجیر -

  اشھر 06: اإلنجاز) فترة(مدة   .7
  التركیب المؤسساتي والمالي  .8

  المكلف بالتنفیذ  2.8  :صاحب المشروع 1.8
  مكاتب الدراسات                                     جماعة عین الركادة                

  مقاوالت خاصة                                                                              
  الدور 4.8  الشركاء 3.8

  تمویل المشروع  للجماعات المحلیةالمدیریة العامة 
    
    
    

  
  

  طریقة التمویل  .9
  %النسبة   )درھم(الكلفة   مساھمة الشركاء
  100  3.000.000.00  المحلیة المدیریة العامة للجماعات

      
      
      
     

  100  3.000.000.00  المجموع



  2022-2017برنامج عمل الجماعة 

46 

  المملكة المغربیة
  ةــوزارة الداخلی

  عمالة اقلیم بركان
  باشویة عین الركادة
  جماعة عین الركادة

  
  2022- 2017 برنامج عمل جماعة عین الركادة

  
  13مشروع رقم البطاقة 

  ء وحدائق ترفیھیةاحداث مساحات خضرا: اسم المشروع  .1
  مركز عین الركادة: الموقع  .3  البیئة والتنمیة المستدامة: مجـال التدخـل  .2
   : مبررات المشروع  .4

  عدم توفر الجماعة على حدائق مھیئة  
  أھداف المشروع  .5

  .االھتمام بالمساحات الخضراء -
  :  وصف المشروع  .6

 تھیئة االرضیة  -
 وضع االشجار -
  وضع كراسي -

  اشھر 09: اإلنجاز) فترة(دة م  .7
  التركیب المؤسساتي والمالي  .8

  المكلف بالتنفیذ  2.8  :صاحب المشروع 1.8
  مكاتب الدراسات                                     مجلس جھة الشرق                 

  مقاوالت خاصة                                                                              
  الدور 4.8  الشركاء 3.8

  تتبع اشغال المشروع   جماعة عین الركادة
    
    
    

  
  

  طریقة التمویل  .9
  %النسبة   )درھم(الكلفة   مساھمة الشركاء

  100  3.000.000.00  مجلس جھة الشرق
      

      
      
     

  100  3.000.000.00  المجموع
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  المملكة المغربیة
  ةــوزارة الداخلی

  عمالة اقلیم بركان
  باشویة عین الركادة
  جماعة عین الركادة

  
  2022- 2017 برنامج عمل جماعة عین الركادة

  
  14مشروع رقم البطاقة 

  تھیئة منبع عین الركادة: اسم المشروع  .1
  مركز عین الركادة: الموقع  .3  لبیئة والتنمیة المستدامةا: مجـال التدخـل  .2
   : مبررات المشروع  .4

  وضعیة المنبع الھشة  
  أھداف المشروع  .5

 تشجیع السیاحة الداخلیة -
  خلق فضاءات لالطفال والعائالت -

  :  وصف المشروع  .6
 تھیئة االرضیة  -
 وضع كراسي -
  التشجیر -

  اشھر 06: اإلنجاز) فترة(مدة   .7
  التركیب المؤسساتي والمالي  .8

  المكلف بالتنفیذ  2.8  :صاحب المشروع 1.8
  مكاتب الدراسات                                     الشرق                 مجلس جھة 

  مقاوالت خاصة                                                                              
  الدور 4.8  الشركاء 3.8

  تتبع اشغال المشروع   جماعة عین الركادة
    
    
    

  
  

  طریقة التمویل  .9
  %النسبة   )درھم(الكلفة   مساھمة الشركاء

  100  2.000.000.00  مجلس جھة الشرق
      

      
      
     

  100  2.000.000.00  المجموع
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  المملكة المغربیة
  ةــوزارة الداخلی

  عمالة اقلیم بركان
  باشویة عین الركادة
  جماعة عین الركادة

  
  2022- 2017 برنامج عمل جماعة عین الركادة

  
  15مشروع رقم البطاقة 

  تسویة وضعیة االراضي الموزعة في اطار بام: اسم المشروع  .1
  مركز عین الركادة: الموقع  .3  قتصادیةالتنمیة اال: مجـال التدخـل  .2
   : مبررات المشروع  .4

  عدم تسویة وضعیة االراضي الموزعة في اطار بام  
  أھداف المشروع  .5

  ةتمكین المواطنین من الرسوم العقاری -
  :  وصف المشروع  .6

 .تسویة الوضعیة مع امالك الدولة في مرحلة اولى -
  تسویة الوضعیة مع الخواص في مرحلة ثانیة -

  شھر 12: اإلنجاز) فترة(مدة   .7
  التركیب المؤسساتي والمالي  .8

  المكلف بالتنفیذ  2.8  :صاحب المشروع 1.8
  مكاتب الدراسات                                      المدیریة العامة للجماعات المحلیة

  مقاوالت خاصة                                                                              
  الدور 4.8  الشركاء 3.8

  المساھمة في تمویل المشروع  جماعة عین الركادة
    
    
    

  
  

  طریقة التمویل  .9
  %النسبة   )درھم(الكلفة   مساھمة الشركاء

    2.500.000.00  المدیریة العامة للجماعات المحلیة
    500.000.00  جماعة عین الركادة

      
      
      

  100  3.000.000.00  المجموع
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  المملكة المغربیة
  ةــوزارة الداخلی

  عمالة اقلیم بركان
  باشویة عین الركادة
  جماعة عین الركادة

  
  2022- 2017 برنامج عمل جماعة عین الركادة

  
  16مشروع رقم البطاقة 

  3476تسویة وضعیة العقار : اسم المشروع  .1
  مركز عین الركادة: الموقع  .3  قتصادیةالتنمیة اال: مجـال التدخـل  .2
   : مبررات المشروع  .4

  عدم تسویة وضعیة العقار  
  أھداف المشروع  .5

 احداث تجزئات عقاریة -
  توفیر رصید عقاري خاص بالجماعة -

  :  لمشروعوصف ا  .6
  تسویة وضعیة العقار مع امالك الدولة -

  اشھر 06: اإلنجاز) فترة(مدة   .7
  التركیب المؤسساتي والمالي  .8

  المكلف بالتنفیذ  2.8  :صاحب المشروع 1.8
  مكاتب الدراسات                                                      جماعة عین الركادة

  مقاوالت خاصة                                                                              
  الدور 4.8  الشركاء 3.8

  تمویل المشروع  مؤسسة العمران
    
    
    

  
  

  طریقة التمویل  .9
  %النسبة   )درھم(الكلفة   مساھمة الشركاء
    2.000.000.00  مؤسسة العمران

      
      
      
      

  100  2.000.000.00  المجموع



  2022-2017برنامج عمل الجماعة 

50 

  المملكة المغربیة
  ةــوزارة الداخلی

  عمالة اقلیم بركان
  باشویة عین الركادة
  جماعة عین الركادة

  
  2022- 2017 برنامج عمل جماعة عین الركادة

  
  17مشروع رقم البطاقة 

  اعادة ھیكل دواري تافوغالت واقدارن: اسم المشروع  .1
  مركز عین الركادة: قعالمو  .3  التنمیة االجتماعیة: مجـال التدخـل  .2
   : مبررات المشروع  .4

  دواري تافوغالت واقدارن في وضعیة ھشة  
  أھداف المشروع  .5

  تحسین ظروف عیش الساكنة -
  :  وصف المشروع  .6

 تعبید الطرق -
  التجدید الحضري -

  اشھر 06: اإلنجاز) فترة(مدة   .7
  التركیب المؤسساتي والمالي  .8

  لمكلف بالتنفیذ ا 2.8  :صاحب المشروع 1.8
  مكاتب الدراسات                                                      جماعة عین الركادة

  مقاوالت خاصة                                                                              
  الدور 4.8  الشركاء 3.8

  وعالمساھمة في تمویل المشر  مجلس جھة الشرق
    
    
    

  
  

  طریقة التمویل  .9
  %النسبة   )درھم(الكلفة   مساھمة الشركاء

  100  1.600.000.00  مجلس جھة الشرق
    0.400.000.00  جماعة عین الركادة

      
      
     

  100  2.000.000.00  المجموع
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  المملكة المغربیة
  ةــوزارة الداخلی

  عمالة اقلیم بركان
  باشویة عین الركادة

  ین الركادةجماعة ع
  

  2022- 2017 برنامج عمل جماعة عین الركادة
  

  18مشروع رقم البطاقة 
  تاھیل وتجھیز مركز التربیة و التكوین: اسم المشروع  .1
  جماعة عین الركادة: الموقع  .3  التنمیة االجتماعیة: مجـال التدخـل  .2
   : مبررات المشروع  .4

  ضعف التجھیزات المتواجدة. 
  القدیم الھشةوضعیة المركز.  

  أھداف المشروع  .5
 االھتمام بالعنصر النسوي -
  تشجیع النساء على اكتساب مھن -

  :  وصف المشروع  .6
 شراء تجھیزات و معدات -
  تھیئة المركز القدیم -

  اشھر 06: اإلنجاز) فترة(مدة   .7
  التركیب المؤسساتي والمالي  .8

  المكلف بالتنفیذ  2.8  :صاحب المشروع 1.8
  مكاتب الدراسات                                                      ین الركادةجماعة ع

  مقاوالت خاصة                                                                              
  الدور 4.8  الشركاء 3.8

  المساھمة في تمویل المشروع  المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة
    
    
    

  
  

  طریقة التمویل  .9
  %النسبة   )درھم(الكلفة   مساھمة الشركاء

    400.000.00  المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة
    100.000.00  جماعة عین الركادة

      
      
     

  100  500.000.00  المجموع
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  المملكة المغربیة
  ةــوزارة الداخلی

  عمالة اقلیم بركان
  باشویة عین الركادة

  ة عین الركادةجماع
  

  2022- 2017 برنامج عمل جماعة عین الركادة
  

   19مشروع رقمالبطاقة 
  احداث فضاءات تجاریة واكشاك: اسم المشروع  .1
  جماعة عین الركادة: الموقع  .3  قتصادیةالتنمیة اال: مجـال التدخـل  .2
   : مبررات المشروع  .4

   لفضاءات تجاریةافتقار الجماعة  
  روعأھداف المش  .5

 الشباب العاطلینتشجیع  -
  خلق فرص الشغل -

  :  وصف المشروع  .6
 بناء اكشاك -
  بناء فضاءات تجاریة -

  اشھر 06: اإلنجاز) فترة(مدة   .7
  التركیب المؤسساتي والمالي  .8

  المكلف بالتنفیذ  2.8  :صاحب المشروع 1.8
  مكاتب الدراسات                                      جماعة عین الركادة               

  مقاوالت خاصة                                                                              
  الدور 4.8  الشركاء 3.8

  المساھمة في تمویل المشروع  المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة
    
    
    

  
  

  طریقة التمویل  .9
  %النسبة   )درھم(الكلفة   مساھمة الشركاء

    600.000.00  المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة
    400.000.00  جماعة عین الركادة

      
      
     

  100  1.000.000.00  المجموع
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  المملكة المغربیة
  ةــوزارة الداخلی

  عمالة اقلیم بركان
  باشویة عین الركادة
  جماعة عین الركادة

  
  2022- 2017 برنامج عمل جماعة عین الركادة

  
  20مشروع رقم البطاقة 

  بناء و تجھیز مركز لتحفیظ القران الكریم: اسم المشروع  .1
  مركز عین الركادة: الموقع  .3  التنمیة االجتماعیة: مجـال التدخـل  .2
   : مبررات المشروع  .4

   لمركز لتحفیظ القران الكریمافتقار الجماعة  
  أھداف المشروع  .5

 حفظ القران الكریمتشجیع  -
  ر تعالیم الدین االسالمينش -

  :  وصف المشروع  .6
 بناء المركز -
  تجھیز المركز -

  اشھر 09: اإلنجاز) فترة(مدة   .7
  التركیب المؤسساتي والمالي  .8

  المكلف بالتنفیذ  2.8  :صاحب المشروع 1.8
  تمكاتب الدراسا                                                      جماعة عین الركادة

  مقاوالت خاصة                                                                              
  الدور 4.8  الشركاء 3.8

  المساھمة في تمویل المشروع  المجلس العلمي 
  المساھمة في تمویل المشروع  جماعة عین الركادة

  لمشروعالمساھمة في تمویل ا  المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة
    

  
  

  طریقة التمویل  .9
  %النسبة   )درھم(الكلفة   مساھمة الشركاء
  1  1.600.000.00  المجلس العلمي

    0.400.000.00  جماعة عین الركادة
    0.500.000.00  المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة

      
     

  100  2.500.000.00  المجموع
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  المملكة المغربیة
  ةــوزارة الداخلی

  اقلیم بركان عمالة
  باشویة عین الركادة
  جماعة عین الركادة

  
  2022- 2017 برنامج عمل جماعة عین الركادة

  
  21مشروع رقم البطاقة 

  احداث سوق اسبوعي: اسم المشروع  .1
  مركز عین الركادة: الموقع  .3  التنمیة االقتصادیة: مجـال التدخـل  .2
   : مبررات المشروع  .4

  ى سوقعدم توفر الجماعة عل  
  أھداف المشروع  .5

 .الرفع من الموارد الداتیة للجماعة -
  تحسین ظروف البیع  -

  :  وصف المشروع  .6
 تھیئة االرضیة  -
 بناء محالت تجاریة -
  .وضع سیاج  -

  اشھر 09: اإلنجاز) فترة(مدة   .7
  التركیب المؤسساتي والمالي  .8

  المكلف بالتنفیذ  2.8  :صاحب المشروع 1.8
  مكاتب الدراسات                                                      ركادةجماعة عین ال

  مقاوالت خاصة                                                                              
  الدور 4.8  الشركاء 3.8

  المساھمة في تمویل المشروع  المدیریة العامة للجماعات المحلیة
    
    
    

  
  

  طریقة التمویل  .9
  %النسبة   )درھم(الكلفة   مساھمة الشركاء

    1.000.000.00  المدیریة العامة للجماعات المحلیة
    500.000.00  جماعة عین الركادة

      
      
     

  100  1.500.000.00  المجموع
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  المملكة المغربیة
  ةــوزارة الداخلی

  عمالة اقلیم بركان
  باشویة عین الركادة

  عین الركادة جماعة
  

  2022- 2017 برنامج عمل جماعة عین الركادة
  

  22مشروع رقم البطاقة 
  احداث تجزئات سكنیة والسكن المنخفظ التكلفة: اسم المشروع  .1
  جماعة عین الركادة: الموقع  .3  قتصادیةالتنمیة اال: مجـال التدخـل  .2
   : مبررات المشروع  .4

  جدب الساكنة لالستقرار بالجماعة  
  أھداف المشروع  .5

 توفیر السكن للمواطنین -
  .االھتمام باالسر الفقیرة و المتوسطة الدخل -

  :  وصف المشروع  .6
 احداث تجزئات -
  عملیة التجھیز -

  اشھر 09: اإلنجاز) فترة(مدة   .7
  التركیب المؤسساتي والمالي  .8

  المكلف بالتنفیذ  2.8  :صاحب المشروع 1.8
  مكاتب الدراسات                                                      جماعة عین الركادة

  مقاوالت خاصة                                                                               
  الدور 4.8  الشركاء 3.8

  تمویل المشروع  مؤسسة العمران
    
    
    

  
  

  طریقة التمویل  .9
  %النسبة   )درھم(كلفة ال  مساھمة الشركاء

    توفیر العقار  جماعة عین الركادة
    3.000.000.00  مؤسسة العمران

      
      
      

    3.000.000.00  المجموع
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  المملكة المغربیة
  ةــوزارة الداخلی

  عمالة إقلیم بركان
  باشویة عین الركادة
  جماعة عین الركادة

  
  2022- 2017 برنامج عمل جماعة عین الركادة

  
  23مشروع رقم الة بطاق

  تأھیل و تھیئة ملعب األمل: اسم المشروع  .1
  جماعة عین الركادة: الموقع  .3  التنمیة االجتماعیة: مجـال التدخـل  .2
   : مبررات المشروع  .4

  ملعب األمل في حاجة للتھیئة  
  أھداف المشروع  .5

 .تشجیع ممارسة كرة القدم -
 .االھتمام بالریاضة القاعدیة -
  .وف المتفرجینتحسین ظر -

  :  وصف المشروع  .6
 تھیئة ممرات -
 بناء مدرجات -
  بناء مرافق صحیة -

  أشھر 09: اإلنجاز) فترة(مدة   .7
  التركیب المؤسساتي والمالي  .8

  المكلف بالتنفیذ  2.8  :صاحب المشروع 1.8
  دراساتمكاتب ال                                     جماعة عین الركادة                 

  مقاوالت خاصة                                                                              
  الدور 4.8  الشركاء 3.8

  المساھمة في تمویل المشروع  الجامعة الملكیة لكرة القدم
  تتبع أشغال المشروع  جماعة عین الركادة

    
    

  
  

  طریقة التمویل  .9
  )درھم(الكلفة   %النسبة   مساھمة الشركاء

  5.000.000.00  100  الجامعة الملكیة لكرة القدم
      

      
      
     

  5.000.000.00  100  المجموع
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  المملكة المغربیة
  ةــوزارة الداخلی

  عمالة إقلیم بركان
  باشویة عین الركادة
  جماعة عین الركادة

  
  2022- 2017 برنامج عمل جماعة عین الركادة

  
  24شروع رقم مالبطاقة 

  الربط بحقل التصفیة بابركان: اسم المشروع  .1
  جماعة عین الركادة: الموقع  .3  التنمیة االجتماعیة: مجـال التدخـل  .2
   : مبررات المشروع  .4

  عشوائیة المصب الحالي  
  أھداف المشروع  .5

 االھتمام بصحة المواطن -
  محاربة األوبئة -

  :  وصف المشروع  .6
 ت في اتجاه بركانتمدید القنوا -
  .الربط بحقل التصفیة -

  أشھر 09: اإلنجاز) فترة(مدة   .7
  التركیب المؤسساتي والمالي  .8

  المكلف بالتنفیذ  2.8  :صاحب المشروع 1.8
  مكاتب الدراسات                                     جماعة عین الركادة                 

  مقاوالت خاصة                                                                              
  الدور 4.8  الشركاء 3.8

  تتبع أشغال المشروع   جماعة عین الركادة
  المساھمة في تمویل المشروع  المدیریة العامة للجماعات المحلیة

  المساھمة في تمویل المشروع  المكتب الوطني للماء الصالح للشرب
    

  
  

  قة التمویلطری  .9
  )درھم(الكلفة   %النسبة   مساھمة الشركاء

  5.000.000.00    المدیریة العامة للجماعات المحلیة
  5.000.000.00    المكتب الوطني للماء الصالح للشرب

      
      
     

  10.000.000.00  100  المجموع
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  المملكة المغربیة
  ةــوزارة الداخلی

  عمالة إقلیم بركان
  ةباشویة عین الركاد
  جماعة عین الركادة

  
  2022- 2017 برنامج عمل جماعة عین الركادة

  
  25مشروع رقم البطاقة 

  بناء و تجھیز قاعة مغطاة: اسم المشروع  .1
  مركز عین الركادة: الموقع  .3  التنمیة االجتماعیة: مجـال التدخـل  .2
   : مبررات المشروع  .4

  افتقار الجماعة لقاعة مغطاة  
  وعأھداف المشر  .5

 تشجیع ممارسة الریاضة -
  .االھتمام بالریاضة القاعدیة -

  :  وصف المشروع  .6
 تھیئة األرضیة  -
 بناء القاعة -
  تجھیز القاعة -

  أشھر 09: اإلنجاز) فترة(مدة   .7
  التركیب المؤسساتي والمالي  .8

  المكلف بالتنفیذ  2.8  :صاحب المشروع 1.8
  مكاتب الدراسات                                     مجلس جھة الشرق                 

  مقاوالت خاصة                                                                              
  الدور 4.8  الشركاء 3.8

  تتبع إشغال المشروع   جماعة عین الركادة
  تمویل المشروع  مجلس جھة الشرق

    
    

  
  

  طریقة التمویل  .9
  )درھم(الكلفة   %النسبة   اھمة الشركاءمس

  8.000.000.00  100  مجلس جھة الشرق
      

      
      
     

  8.000.000.00  100  المجموع
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  المملكة المغربیة
  ةــوزارة الداخلی

  عمالة إقلیم بركان
  باشویة عین الركادة
  جماعة عین الركادة

  
  2022- 2017 برنامج عمل جماعة عین الركادة

  
  26ع رقم مشروالبطاقة 

  شراء آلیات ومعدات للمستودع الجماعي: اسم المشروع  .1
  مركز عین الركادة: الموقع  .3  الحكامة المحلیة: مجـال التدخـل  .2
   : مبررات المشروع  .4

  افتقار المستودع لبعض اآللیات والمعدات  
  أھداف المشروع  .5

  توفیر كافة التجھیزات -
  :  وصف المشروع  .6

  ومعدات شراء آلیات -
  أشھر 04: اإلنجاز) فترة(مدة   .7
  التركیب المؤسساتي والمالي  .8

  المكلف بالتنفیذ  2.8  :صاحب المشروع 1.8
  مكاتب الدراساتجماعة عین الركادة                                                      

  مقاوالت خاصة                                                                              
  الدور 4.8  الشركاء 3.8

  تمویل المشروع  المدیریة العامة للجماعات المحلیة
    
    
    

  
  

  طریقة التمویل  .9
  )درھم(الكلفة   %النسبة   مساھمة الشركاء

  3.000.000.00  100  المدیریة العامة للجماعات المحلیة
      

      
      
     

  3.000.000.00  100  المجموع
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  المملكة المغربیة
  ةــوزارة الداخلی

  عمالة إقلیم بركان
  باشویة عین الركادة
  جماعة عین الركادة

  
  2022- 2017 برنامج عمل جماعة عین الركادة

  
  27مشروع رقم البطاقة 

  بناء مسجد ثاني بتجزئة بني یزناسن: اسم المشروع  .1
  تجزئة بني یزناسن: عالموق  .3  الحكامة المحلیة: مجـال التدخـل  .2
   : مبررات المشروع  .4

  عدم التوفر على مسجد رغم التوفر على العقار  
  أھداف المشروع  .5

  نشر تعالیم الدین اإلسالمي -
  :  وصف المشروع  .6

 الحفر -
 البناء -
  التجھیز -

  شھر 12: اإلنجاز) فترة(مدة   .7
  التركیب المؤسساتي والمالي  .8

  المكلف بالتنفیذ  2.8  :صاحب المشروع 1.8
  مكاتب الدراساتجماعة عین الركادة                                                      

  مقاوالت خاصة                                                                              
  الدور 4.8  الشركاء 3.8

  ل المشروعتموی  وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمیة
    
    
    

  
  

  طریقة التمویل  .9
  )درھم(الكلفة   %النسبة   مساھمة الشركاء

  3.200.000.00  100  وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمیة
      

      
      
     

  3.200.000.00  100  المجموع

  


