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 ذ والح الملوكي                      
 مجلس جماعة اكادير رئيسالسيد                   

 كلمة السيد الرئيس

للمسير  الخضراء والذي أكد فيه جاللته أنه ال  44من الخطاب الملاي السامي للذكرى  ....يأتي هذا التقرير بمد أسابيع

يمقل أن تبقى الجهة و المدينة محرومتين من بمض أوجه التنمية التي عرفتها جهات و مدن أخرى وخصووا في جانب 

ة على الجهة و ستاون لها تبماتها اإليجابيالبنيات األساسية وأننا لنمتز بهذه االلتفاتة المولوية الشريفة التي الشك أنها 

المدينة....ومن جهة أخرى استغرقنا السنة الماضية بنفس المزيمة و االجتهاة إلخراج أكبر عدة من مشاريع البرنامج إلى 

و  رحيز الوجوة رغم االكراهات املختلفة التي الزالت سارية وخصووا في تمقد المساطر وثقل اإلةار  ووموبة تمبئة المقا

 بمض المشاكل مع بمض الشركات والفاعلين اآلخرين الذين لهم عالقة بمسار المشاريع.....

من جهد و كذلك كل المصالح الخارجية التي  يبذلونههنا ان اشكر الشكر المميق أطر الجماعة على ما  يال يفوتنو 

 و تفهمهم لحركية المشاريع... مواطني المدينة و وزوارها على وبرهم  يساعدتنا في هذه المهمة...كما احي

رابد والمتنمية المدينة كما هو الحال في تهيئة الطرقات  وأثرها علىوها نحن اليوم جميما ندرك أهمية هذه المشاريع 

 ...والثقافية واالجتماعية والرياضية والصحيةمن المنشآت اإلةارية  وغير ذلك وتغطية واة الحوار

 على تتبع كل هذه المشاريع للووول إلى اإلنهاء السليم... وعازمون كذلكواطنين األعزاء ننا منفتحون على مالحظات المإو 

 والله ولي التوفيق                                                                                      
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 .تقـــــديـــــــــم

 

 9100تكريسا لمضمون الدستور المغربي لسنة  ي مسار الجماعة الترابية الكاةيريمثل برنامج عمل الجماعة منمطفا مهما ف

  عبر املحاور والبرامج المسطر  التنمية املحليةليات تحقيق آلية من آو  بالجماعات،المتملق  04..00والقانون التنظيمي رقم 

 .  وانتظارات الساكنةغايته االستجابة لتطلمات 

ا التقرير في اطار تقييم تنفيد وتتبع مشاريع ذيأتي ه .وتنزيل البرامج المتوافق بشأنها ب الرهاناتووعيا من املجلس بأهمية كس

 9102الملكية السامية برسم سنة  الخطب والرسائل مع روح وفلسفة وينسجم 9102/9199برنامج عمل جماعة اكاةير 

حها في افق تحسين جاذبية المدينة جهويا وضمان انفتاي رسمه املجلس الجمايي ألكاةير ذوالتي تمزز الخيار االستراتيجي ال

 واالستدامة.وطنيا بشال يحقق الدينامية االقتصاةية الجديد  ترايي االندماج 

 

 9102برسم سنة  مقتطفات من الخطب الملكية السامية           

على مواولة الجهوة، وترويد  اليوم، أكثر عزما اليه ولكننا"صحيح أننا لم نتمكن أحيانا، من تحقيق كل ما نطمح 

 التجربة.أبانت عنها  االختالالت التيالمكتسبات، واستكمال مسير  اإلوالح، وتقويم 

وفي انتظار ةلك، فان الممل يجب ان يتواول بمزيد من االلتزام والمسؤولية، في تدبير الشأن المام، والتجاوب مع انشغاالت 

 المواطنين.

                                                                                                                                                       "9102يوليوز  92 مقتطف من الخطاب الملاي السامي بمناسبة عيد المرش"                                                                

حرونا على جمل المواطن المغربي في ولب عملية التنمية، والغاية األساسية منها واعتمدنا ةائما مقاربة تشاركية لقد 

 وإةماجيه في ممالجة القضايا الكبرى للبالة تنخرط فيها جميع القوى الحية لألمة.

لتي الال تمركز اإلةاري من أنجع االليات اومن جهة أخرى، فإننا نمتبر أن التطبيق الجيد والاامل للجهوية المتقدمة ولميثاق 

 ستمكن من الرفع من االستثمار الترابي المنتج ومن الدفع بالمدالة املجالية."

 " 9102غشت  91بمناسبة ذكرى تور  الملك   والشمب  مقتطف من الخطاب الملاي السامي "                                        

د تقييم ةقيق وشامل للمرحلتين األولى والثانية على إعطاء انطالقة المرحلة الثالثة للمباةر  "وفي هدا اإلطار حرونا بم

 الوطنية للتنمية البشرية بهدف تمزيز المااسب وإعاة  توجيه البرامج."

 "9102شتنبر  02البشرية ة مقتطف من الرسالة الموجهة للمشاركين في المناظر  الوطنية للتنمي"                                        

"وليس من الممقول أن تاون جهة سوس ماسة في وسط المغرب، وبمض البنيات التحتية األساسية تتوقف في مراكش، رغم 

 ما تتوفر عليه المنطقة من طاقات وإماانات.

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.visitagadir.com/sites/default/files/styles/vactory_picto/public/partner_visual/conseil_communal_dagadir.png&imgrefurl=https://www.visitagadir.com/fr/partenaires&tbnid=2RyP5Jgo_k4xnM&vet=10CAMQxiAoAGoXChMIgKbVtIKx6gIVAAAAAB0AAAAAEAY..i&docid=HqkUd-AnG-7wFM&w=280&h=177&itg=1&q=%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1 %D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9 %D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B1&hl=fr&ved=0CAMQxiAoAGoXChMIgKbVtIKx6gIVAAAAAB0AAAAAEAY


                                                                                                                                                   

7177-7102التقرير السنوي لتقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة   
5 

 جماعة أكادير

الجهات  مه الى باقيلدا فإننا ندعو للتفكير، بال جدية في ربط مراكش وأكاةير بخط السكة الحديدية في انتظار توسي

 الجنوبية، وةعم شبكة الطرق التي نممل على تمزيزها بالطريق السريع بين أكاةير والداخلة.

ا وجد  شرقا الى اقاليمن فجهة سوس ماسة يجب ان تاون مركزا اقتصاةيا يربط شمال المغرب بجنوبه من طنجة شماال و

 الماةل للثروات بين جميع الجهات.الصحراوية وةلك في إطار الجهوية المتقدمة والتوزيع 

فالمغرب الدي نريده، يجب ان يقوم على جهات منسجمة ومتااملة تستفيد على قدم المساوا  من البنيات التحتية ومن 

 المشاريع الكبرى التي ينبغي ان تموة بالخير على كل الجهات."

 "9102نوفمبر  6للمسير  الخضراء  األربمة واألربمينمن الخطاب الملاي السامي بمناسبة الذكرى  مقتطف"                                                        

استرشاةا بالخطب الملكية السامية  واستقراء لمضامينها ، والتي تمكس في عمقها وضع الحلول االستراتيجية وتنزيل 

ية ، مرحلة الثالثة  من المباةر  الوطنية للتنمية البشر النماذج التنموية الجديد  ، وتفميل للجهوية المتقدمة  و فلسفة ال

كلها أوراش  كبرى مفتوحة هدفها التنمية والحد من الفوارق املجالية ،هده البرامج  انخرط فيها املجلس بال مسؤولية عبر 

ن المشاريع تفاة  مبرنامج عمله  ووفق اإلماانات المتاحة في أفق تحسين ظروف الميش والحد من التفاوتات في مجال االس

 بشال  يضمن نقلة نوعية على مستوى البنيات التحتية األساسية والمرافق والتجهيزات الممومية.

ور تكريسا لمضمون الدست يمثل برنامج عمل الجماعة منمطفا مهما في مسار الجماعة الترابية الكاةير ،اإلطاروفي هدا 

 بالجماعات.المتملق  04..00والقانون التنظيمي رقم  9100المغربي لسنة 

ور عبر املحا التنمية املحليةليات تحقيق آلية من آ يمتبر والذي 9102موضوع التقرير السنوي لسنة  هدا البرنامج الدي هو

 النهوض بأوضاع الساكنة. ومستدام غايتهمندمج  الغرض بشالوالبرامج المسطر  لهدا 

ا التقرير ذرامج المتوافق بشأنها كخيار استراتيجي ال محيد عنه ، يأتي هووعيا من املجلس بأهمية كسب الرهانات وتنزيل الب

المنجز   والتي هي في طور اإلنجاز   9102/9199تتويجا لمسار تقييم تنفيد وتتبع مشاريع برنامج عمل جماعة اكاةير 

الجماعية وكدا املجاالت ومشاريع  أخرى خارج برنامج عمل الجماعة في مجال البنيات التحتية والتجهيزات والمرافق 

مقاربة ليات التماقد بين الجماعة والشركاء  عبر الآاتي او في اطار ذاالقتصاةية واالجتماعية والثقافية والبيئية  ، اما بشال 

التشاركية تسمح بالتفميل  السلس للبرامج والمشاريع المسطر  ببرنامج عمل الجماعة  والتي سيأتي التقرير لتقييمها 

 . من جهة اخرى وقمها على الساكنة  ا مالمسة أثرذدى فماليتها من جهة  ،وكوقياس م
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 اإلطار المرجعي والمنهجي للتقرير الفصل األول:
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 .مشاريع برنامج الجماعة ومنهجية تتبعاإلطار المرجعي 

 

 :اإلطار المرجعي .0

لق بالجماعات الصاةر المتم 04..00من القانون التنظيمي  27و  22تناط بالجماعة ةاخل ةائرتها الترابية، وفق الماةتين 

، مهام تقديم خدمات القرب 9101يوليوز  2الموافق ل  04.6رمضان  91بتاريخ  0.01.71بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

للمواطنات والمواطنين من خالل وضع برنامج عمل الجماعة الذي تممل الجماعة على تتبمه وتحيينه وتقييمه. كما يمتبر 

مية األساسية لبرمجة المشاريع واألنشطة ذات األولوية المقرر أو المزمع إنجازها بتراب الجماعة هذا البرنامج الوثيقة المرج

 .9106يونيو  92الموافق ل  04.2من رمضان  .9الصاةر في  10..9.06وفق الماة  الثانية من مرسوم رقم 

مضمون المرحلة )ب( التي تشير إلى وتبما للماة  الساةسة من نفس المرسوم عمدت الجماعة الى ترتيب األولويات وفق 

وضع وترتيب األولويات التنموية للجماعة انطالقا من سياسات واستراتيجيات الدولة في مجال خدمات القرب وانسجاما 

 مع برنامج التنمية الجهوية وبرنامج تنمية الممالة او االقليم متى توفرت.

مشاريع واألنشطة ذات األولوية بالنسبة للجماعة مع االخذ بمين كما تشير الماة  نفسها في المرحلة )ج( إلى تحديد ال

االعتبار اإلماانيات الماةية المتوفر  لديها أو التي يمكن لها تمبئتها. انطالقا من ذلك فقد عمد املجلس الجمايي ألكاةير 

المالية  حافظا على التوازناتالى مواولة تنزيل البرنامج حسب اإلماانيات المتوفر  والتي تم تمبئتها م 9102خالل سنة 

لمدينة اكاةير  ينتومراعيا األولويات التي سطرها. فركز على تأهيل البنى التحتية وفق منظور الجوة  واالستدامة المناسب

 كقطب جهوي يقوة قاطر  التنمية والدفع بها نحو األفضل.

حيث عمد املجلس الى إعاة   ،9107ع سنة تطورا ملحوظا مقارنة م 9102 عرف تنزيل برنامج عمل الجماعة خالل سنة

الجماعة  . وجدير بالذكر أن تنفيذ برنامج عملبااللتزاماتالنظر في ترتيب االولويات وفق ما تقتضيه الظرفية ةون االخالل 

ق فوالتي تنص على: "تممل الجماعة على تنفيذ برنامج عملها و  04..00من القانون التنظيمي رقم  22يخضع ألحاام الماة  

حيث يتمين إعداة الميزانية على أساس برمجة تمتد على ثالث  .07البرمجة المتمدة  للسنوات المنصوص عليها في الماة  

سنوات ملجموع موارة وتااليف الجماعة طبقا لبرنامج عمل الجماعة، وتحيين هذه البرمجة كل سنة لمالئمتها مع تطور 

 الموارة والتااليف"
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 الجماعة.شاريع برنامج عمل منهجية تتبع م. 7

المتملق بالجماعات " تضع الجماعة تحت اشراف رئيس  .00-04من القانون التنظيمي رقم  27استناةا الى احاام الماة  

 مجلسها برنامج عمل الجماعة وتممل على تتبمه وتحيينه وتقييمه..."

مسطر  اعداة برنامج عمل الجماعة وتتبمه المتملق بتحديد  10..9.06من المرسوم رقم  04واستناةا الى الماة  

تقرير سنوي لتقييم برنامج عمل الجماعة, ويتضمن هذا التقرير على وجه  وتحيينه وتقييمه "تقوم الجماعة بإعداة

 الخصوص بيانات حول:

ي ف نسبة انجاز المشاريع المبرمجة في برنامج عمل الجماعة مع قياس مؤشرات الفمالية المتملقة بها والمتضمنة -

  6منظومة تتبع المشاريع والبرامج المشار ليها في الفقر  ه من الماة  

اإلماانيات الماةية المرووة  للمشاريع والبرامج واالكراهات املحتملة التي قد تمترض إنجازها مع اقتراح الحلول  -

 الكفيلة بتجاوزها.

اإلنجاز من خارج برنامج عمل الجماعة والتي تندرج باإلضافة الى ذلك يحتوي التقرير على المشاريع المنجز  او في طور 

 . أخرى ضمن التزامات 

 والبرامج.منظومة تتبع المشاريع .3

 مراحل أساسية : ثالثعمل الجماعة من  مشاريع برنامجيتاون مسلسل تتبع 

 .تسوية وضمية المقار 

  الهندسية والتقنيةالدراسات. 

 .االشغال 

 المشروع.و المسطرية الملزمة إلنجاز كل مرحلة تضم اإلجراءات القانونية 

 : قنية الوارة  في منظومة التنقيطتالمفاهيم ال

  التقنية األولية البطاقة-ا

o المشروع. اسم 

o  المشروع.واحب 

o  المستهدف.الحي 

o  بالصور .موقع المشروع مدعم 

o  للمشروع.التالفة المتوقمة 

o  . مصاةر التمويل 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.visitagadir.com/sites/default/files/styles/vactory_picto/public/partner_visual/conseil_communal_dagadir.png&imgrefurl=https://www.visitagadir.com/fr/partenaires&tbnid=2RyP5Jgo_k4xnM&vet=10CAMQxiAoAGoXChMIgKbVtIKx6gIVAAAAAB0AAAAAEAY..i&docid=HqkUd-AnG-7wFM&w=280&h=177&itg=1&q=%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1 %D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9 %D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B1&hl=fr&ved=0CAMQxiAoAGoXChMIgKbVtIKx6gIVAAAAAB0AAAAAEAY


                                                                                                                                                   

7177-7102التقرير السنوي لتقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة   
9 

 جماعة أكادير

o  الفمالية.لوحة مؤشرات 

o  األنشطة.وطبيمة األهداف 

  البطاقة التقنية المفصلة   -ب   

 ما يلي:كره تشمل البطاقة التقنية المفصلة ذ قما سبباإلضافة إلى   

o  للمشروع.مساحة المقار املخصصة 

o  ئة التجزئة أو التهي تصميملمقار من خالل ل امملومات حو 

o  التقنية.الدراسات  ومهام مااتببرنامج االستشار  المممارية 

 .التقنية المذكرة-ج

 ما يلي: التقنيةذكره تتضمن المذكر   قما سبباإلضافة الى   

o  الزمني.كيفية انجاز المشروع من الجدول 

o  إنجاز المشروع.المرتبطة بوالمتاة مذكر  حول المواة 

o  الميزانية.مذكر  حول برمجة 

 التقني   التشخيص-ح

 .وتقاةم الممداتدهور ت واملخاطر وكدلك حالة وتقييم االكراهاتزيار  ميدانية     

  .المؤشرات-د

 موضويي.من قياس الوضمية الراهنة لسيرور  المشروع بشال  والتقرير يمكنأةا  للتقسم    

 .االكراه-ر

 بمين االعتبار خالل اتخاذهااملخاطر التي تم  ويدرج ضمنةون انجاز المشروع سواء كان ةاخليا او خارجيا  ل ما يحو كل    

 تجاوزه.لجماعة، مع احتمال بلور  برنامج عمل ا
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 منظومات تتبع وتقييم المشاريع. 4

 

 

 

 

النسبة  لياتــــــــــــــالعم

 المئوية

 كميةالنسبة الترا

 5% 5% الطبوغرافي  وإنجاز المسحللعقار العمراني  التخصيصتحديد 

 10% 5% مصادقة املجلس الجماعي على مقرر تعبئة العقار 

 15% 5% للجنة اإلدارية للتقويم والمصادقة عليه من طرف املجلساجتماع ا

 20% 5% التعاقد على تعبئة العقار

 25% 5% البطاقة التنقية األولية 

 30% 5% البطاقة التنقية المفصلة 

 35% 5% كرة التنقية ذالم

 40% 5% التشخيص التقني 

 50% 10% الدراسات جارية

 60% 10% عالن العرض العمومي لألشغال إ فوإعداد ملإتمام الدراسات 

 100% 40% إنجاز االشغال 

 

 

 

 

حيث تتولى المصالح قيط الخاصة بالمشاريع التي تتطلب تسوية العقار منظومة التن .0

إعداد الدراسات. الجماعية  
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 النسبة الترا كمية النسبة المئوية  العمليات

 5% 5% الطبوغرافي  وإنجاز المسحالعمراني للعقار  صتحديد التخصي

 10% 5% مصادقة املجلس الجماعي على مقرر تعبئة العقار 

 15% 5% للتقويم والمصادقة عليه من طرف املجلساجتماع اللجنة اإلدارية 

 20% 5% التعاقد على تعبئة العقار

 25% 5% البطاقة التنقية األولية 

 30% 5% البطاقة التنقية المفصلة 

 35% 5% كرة التنقية ذالم

 40% 5% بالدراسات  التحمالت المتعلقداد دفتر عإ

 50% 10% إسناد الصفقة المتعلقة بالدراسات 

 60% 10% اعالن العرض العمومي لألشغال  واعداد ملفإتمام الدراسات 

 100% 40% إنجاز االشغال 

 

 

 

 

 

 

 

 

منظومة التنقيط الخاصة بالمشاريع التي تتطلب تسوية العقار و القيام بالدراسات من  .7

.طرف مكتب الدراسات    
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النسبة  العمليات
 المئوية 

 النسبة الترا كمية

 %5 %5 البطاقة التنقية األولية 

 10% %5 البطاقة التنقية المفصلة 

 15% %5 كرة التنقية المذ

 20% %5 التشخيص التقني 

 30% 10% إعداد دفتر التحمالت المتعلقة بالدراسات 

 40% 10% إسناد الصفقة المتعلقة بالدراسات 

 60% 20% إتمام الدراسات و إعداد ملف طلب العروض المتعلقة باإلشعال 

 100% 40% إنجاز االشغال 

ستوجب القيام منظومة التنقيط الخاصة بالمشاريع التي ال تتطلب تسوية العقار وت .3

 بالدراسات من طرف مكتب الدراسات  
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 النسبة الترا كمية النسبة المئوية  العمليات 

 %5 %5 بطاقة التنقية األولية ال

 10% %5 البطاقة التنقية المفصلة 

 15% %5 كرة التنقية المذ

 20% %5 التشخيص التقني 

 30% 10% في طور الدراسات 

 40% 10% إتمام الدراسات واعداد  ملف اعالن العرض العمومي لألشغال 

 100% 60% إنجاز االشغال 

. منظومة التنقيط الخاصة بالمشاريع التي ال تتطلب تسوية العقار و القيام بالدراسات 4

 من طرف المصالح الجماعية 
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 النسبة الترا كمية النسبة المئوية اتالعملي

 %5 %5 البطاقة التنقية األولية 

 15% %5 كرة التنقية المذ

 40% 20% إعداد ملف العرض العمومي للدراسات 

 100% 60% إنجاز الدراسات

 

 

 

  ظطك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النسبة الترا كمية النسبة المئوية  العمليات 

 %5 %5 البطاقة التنقية 

 20% %5 ة كرة التنقيالمذ

 40% 20% إعداد ملف العرض العمومي للمقتنيات 

 100% 60% المقتنيات  استالم

منظومة التنقيط الخاصة  بالدراسات  5  

منظومة التنقيط الخاصة بالمقتنيات   .6  
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 9102برسم سنة  رنامج عمل الجماعةالفصل الثاني: تقدم تنفيذ ب
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 9102برسم سنة  الفصل الثاني: تقدم تنفيذ برنامج عمل الجماعة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

، ومشاريع بشراكة. وجدير بالذكر أن أغلبية المشاريع يضم برنامج عمل الجماعة مجموعة من المشاريع الذاتية

ال بالمج واالنارة العمومية تقوية الشبكة الطرقيةتجديد وهمت أساسا  قد المنجزة في إطار المشاريع الذاتية  

. كما يهم البرنامج توسيع وتعميم خدمات القرب من خالل احداث وانجاز مجموعة من الترابي لجماعة أكادير

كذلك إعادة تهيئة األسواق البرنامج ، وشمل  ، االجتماعية، الثقافية والرياضيةالمرافق والفضاءات االدارية

تفاوتات 7102خالل سنة فقد عرفت نسب انجاز هذه المشاريع بعده ول اقتصادية. وحسب الجدالوالفضاءات ا

 وطبيعتها.  تصنيفها حسب
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     تقدم إنجاز المشاريع الذاتية

 

 المشروع التوطين الرمز
ة مية  المتوقعالتراكالنسبة المئوية   نهاية من المشروع

2019 
 2019نهاية  ةالتراكمية  المنجزالنسبة المئوية  9102 ةالعمليات المنجز

نجازه من  نس بة الباقي ا 
 التنقيطمنظومة رقم  مالحظات المشروع

صيانة وتجهيز البنايات  مشاريع أفقية 1.1
  األشغالإنجاز  %52 االدارية

 -بنسركاو–أنزا  بملحقات منجزةاألشغال  5% %25
 تيكوين

3 

تجهيز المكتب الصحي  أكادير 1.2
 25% المكتب استالم المقتنيات %60 الجماعي

تم تجهيز المكتب الصحي في انتظار  5%
 شهادة االعتماد

 
6 

 أكادير 1.3
 االدارية:تهيئة المقرات 

المحطة الطرقية، مقر 
الجماعة، الملحقات 

 الجماعية
80% 

لجماعة: قصر اب انجاز األشغال
 -قاعة االجتماعات -االستقباالت

تم إحداث -مكتب الحالة المدنية
مكتب الحالة المدنية بالمحطة 

تم إحداث مكتب الحالة  -الطرقية
 بأنزا العليا المدنية

 

80% 

20% 

المحطة الطرقية في طور -
 الترخيص)الوكالة الحضرية(

. 

3 

أكادير تجزئة  1.4
 %60 الدراسات التقنية والمعمارية إتمام  %100 إحداث مكتب الحالة المدنية الهدى

في انتظار موافقة الوالية لكون الموقع  40%
 مخصص لملحقة إدارية

2 

أكادير رياض  1.5
 %60 إتمام الدراسات التقنية والمعمارية %100 إحداث مكتب الحالة المدنية السالم

40% 
 

3 

أنزا العليا بلوك ب  1.6
 لمدنيةإحداث مكتب الحالة ا تدارت

 
3.3تم نقل المشروع الى -إكراه عقاري  

 

اقتناء األراضي، احتالل  مشاريع أفقية 1.7
وضعية العقاريةتم تخصيص فصل خاص بال الملك الغابوي، نزع الملكية  

االليات استالم مقتنيات من  %45 اقتناء الشاحنات واآلليات مشاريع أفقية 1.8
انية المرصودة من الميز  %45تم صرف  %55 %45 والمعدات

 القتناء االليات والمعدات

6 

أكادير شارع موالي  1.9
 عبد الله

إتمام أشغال وتجهيز المركب 
 االداري والثقافي

 
 تم نقله الى مشاريع بشراكة )دار الفنون(
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 جماعة أكادير

 المشروع التوطين الرمز
ة مية  المتوقعالتراكالنسبة المئوية   نهاية من المشروع

2019 
 2019نهاية  ةالتراكمية  المنجزالنسبة المئوية  9102 ةالعمليات المنجز

نجازه من  نس بة الباقي ا 
 التنقيطمنظومة رقم  مالحظات المشروع

1.10 
أكادير تمديد 
الداخلة، محور 
 شمال جنوب

 إكراه عقاري إحداث مركز إداري
 

     ------- %100 الجماعيتأهيل المستودع  أنزا 1.11

إحداث المستودع الجماعي  أكادير 1.12
  إكراه عقاري وتأهيل المحجز

أكادير شارع محمد  1.13
 الشيخ السعدي

إتمام أشغال وتجهيز المكتب 
 %95 والتجهيز إنجاز األشغال %100 الصحي الجماعي

 3+6  والتجهيز في طور تتمة األشغال 5% 

ة وتجهيز البنايات صيان مشاريع أفقية 2.1
 %25 %55 والتجهيزإنجاز األشغال  %45 االجتماعية

 فضاء الطفل تكوين فضاء الطفل االمل انزا مركب متعدد الوظائف السالم مركب دو الطابع السياحي بن سركاو المراة والطفل بن سركاومركب متعدد الخدمات اساكا تكوين, فضاء الصيانة:
 

 بوكري نادي الشباب الكويرةالطفل اغروض  قاعة متعددة االستعماالت اغروض انزا فضاء المرأة والطفل بن سركاو فضاء  تدارتمركب متعدد االستعماالت الحاجب نادي النسوي  الخدمات اساكا تكوينفضاء المرأة والطفل الحي المحمدي مركب متعدد  نين الحي المحمديفضاء المس التجهيز:

3+6  
 

أكادير حي  2.2
   0 %100 منجز %100 تأهيل فضاء المتقاعدين لودادياتا

  إكراه عقاري إحداث فضاء المتقاعدين أنزا الحسنية 2.3

أنزا حي تدارت  2.4
 2 جارية التسوية العقارية مسطرة 51% %30 الدراسات التقنية إنجاز  %50 إحداث فضاء المتقاعدين بلوك د

أكادير حي  2.5
 الوداديات

االداري تهيئة المركب 
 2 مسطرة التسوية العقارية جارية %60 %40 الدراسات المعمارية  إتمام %60 واالجتماعي
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 جماعة أكادير

 المشروع التوطين الرمز
ة مية  المتوقعالتراكالنسبة المئوية   نهاية من المشروع

2019 
 2019نهاية  ةالتراكمية  المنجزالنسبة المئوية  9102 ةالعمليات المنجز

نجازه من  نس بة الباقي ا 
 التنقيطمنظومة رقم  مالحظات المشروع

أكادير حي  2.6
 أمسرنات

إعادة بناء فضاء لألنشطة 
 3  4%0 6%0 الدراسات المعمارية إتمام  %70 االجتماعية )الخزانة الحالية(

2.7 
بنسركاو حي الوفاق 
بالقرب من الملعب 

 الرياضي
اث فضاء األنشطة إحد

  إكراه عقاري االجتماعية
 

مؤسسة تعليمية من عملية  05استفادت  %50 %50 إنجاز األشغال %45 صيانة المؤسسات التعليمية مشاريع أفقية 2.8
 الصيانة

4 

  مشغل 0 %100 منجز  تجهيز حضانة دار السعادة رأكادير أدرا 2.9

أكادير رياض  2.10
 السالم

جمام إحداث فضاء االست
  إكراه عقاري )وحدتين(

2.11 
 أكادير شارع

الحسن األول 
 الداخلة

 إكراه عقاري إحداث فضاء االستجمام
 

 00أكادير شارع  2.12
  إكراه عقاري إحداث فضاء االستجمام يناير الداخلة

  إتمام الدراسات المعمارية  %100 إحداث فضاء المتقاعدين أكادير حي المسيرة 2.13
)ملكية طرة التسوية العقارية جارية مس 60% 40%

 الحوض المائي(
9 

بنسركاو منطقة ابن  2.14
  تم نقله إلى الئحة المشاريع بشراكة إحداث فضاء المتقاعدين خلدون

تيكوين بالقرب من  2.15
  إتمام الدراسات المعمارية %55 إحداث فضاء المتقاعدين مسجد أساكا

ريةمسطرة التسوية العقارية جا 61% 04%  2 

ار د ثقافيالتجهيز المركب  أدرار أكادير 2.16
  في إطار عقد شراكة مع المجتمع المدني ---- ---- ---- %100 السعادة

أكادير رياض  2.17
 السالم

إحداث نادي نسوي ودار 
 2  %40 %60 إتمام الدراسات المعمارية %100 الشباب

  تم نقله إلى الئحة المشاريع بشراكة فياتهيئة المركب السوسيوثق تيكوين دار الطالبة 2.18

  إتمام الدراسات المعمارية %100 توسيع الحضانة تيكوين حي الزيتون 2.19
16 % 40%  3 

أكادير مقابر  2.20
   0 %100 منجز %45 تهيئة المقابرإحشاش القديم، 
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 جماعة أكادير

 المشروع التوطين الرمز
ة مية  المتوقعالتراكالنسبة المئوية   نهاية من المشروع

2019 
 2019نهاية  ةالتراكمية  المنجزالنسبة المئوية  9102 ةالعمليات المنجز

نجازه من  نس بة الباقي ا 
 التنقيطمنظومة رقم  مالحظات المشروع

النجاح والحي 
 المحمدي

2.21 
تيكوين مقابر 

تيليال، أيت القاضي 
 وإيمونسيس

  0 %100 منجز %45 ئة المقابرتهي
 

   0 %100 منجز %100 تهيئة المقبرة أنزا تدارت 2.22

 2 مسطرة التسوية العقارية جارية %60 %04 إتمام الدراسات المعمارية %100 تهيئة المقبرة بنسركاو 2.23

صيانة وتجهيز البنايات  مشاريع أفقية 3.1
 %40 %60 إتمام الدراسات المعمارية %45 الثقافية

تم االعالن عن صاحب صفقة االشغال -
 )سبعة دور احياء(

انتهاء تجهيز مركب الحاج الحبيب و -
 مركب بن سركاو

 

3.2 
بنسركاو أغروض 
بالقرب من المركز 

 السوسيوثقافي
 مسطرة التسوية العقارية جارية %60 %40 إتمام الدراسات المعمارية %65 إحداث دار الحي

2 

ن تعاو أكادير زنقة ال 3.3
    - - %75 تهيئة ساحة ذاكرة أكادير تلبرجت

أكادير مركب  3.4
 3  %40 %60 إتمام الدراسات المعمارية %100 تهيئة قاعة االنشطة الثقافية محمد جمال الدرة

أكادير رياض  3.5
 السالم

إحداث قاعة متعددة 
 3  %40 %60 إتمام الدراسات المعمارية %75 االستعماالت الثقافية

أكادير المقر القديم  3.6
  تم نقله إلى الئحة المشاريع بشراكة تهيئة متحف الذاكرة لبنك المغرب

  %51 %51 إنجاز األشغال %100 إحداث مركب ثقافي بنسركاو حي الوفاق 3.7
3 

أكادير شارع عالل  3.8
وع الى فضاء اخضرتم تغيير طبيعة المشر   ------- ------- %45 إحداث الفضاء الثقافي الفاسي الخيام  

 

أكادير حي  3.9
 3 مسطرة التسوية العقارية جارية %40 %60 إتمام الدراسات المعمارية %60 تهيئة المركب الثقافيالخيام )مكتب 
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 جماعة أكادير

 المشروع التوطين الرمز
ة مية  المتوقعالتراكالنسبة المئوية   نهاية من المشروع

2019 
 2019نهاية  ةالتراكمية  المنجزالنسبة المئوية  9102 ةالعمليات المنجز

نجازه من  نس بة الباقي ا 
 التنقيطمنظومة رقم  مالحظات المشروع

الحالة المدنية 
 الحالي(

تيكوين المركز  3.10
 3  %60 %44 إتمام الدراسات المعمارية %60 تهيئة المركز الثقافي الثقافي الحالي

أكادير مسرح  3.11
 3  %60 %40 التشخيص التقني %60 صيانة مسرح الهواء الطلق الهواء الطلق

3.12 
أكادير تمديد 
الداخلة قرب 
 ثانوية شوقي

 إكراه عقاري إحداث دار الحي
 

  إحداث دار الحي أنزا الحسنية أنزا 3.13
 إكراه عقاري

 

صيانة التجهيزات الرياضية  مشاريع أفقية 4.1
 %10 %20 إنجاز األشغال %40 ت االستجماموفضاءا

تم انجاز الشطر األول من األشغال، 
واألشطر األربعة المتبقية في طور انهاء 

 األشغال
3 

  إكراه عقاري إحداث فضاء رياضي أنزا الحسنية 4.2

4.3 
بنسركاو بجانب 
الطريق الوطنية 

 01رقم 
 مسطرة التسوية العقارية جارية %60 %40 إتمام الدراسات المعمارية %100 إحداث فضاء ترفيهي

2 

بنسركاو منطقة  4.4
 3  %60 %40 إتمام الدراسات المعمارية %75 إحداث فضاء ترفيهي ابن خلدون

بنسركاو فونتي  4.5
 3  %60 %00 إتمام الدراسات المعمارية %100 إحداث فضاء رياضي العليا

تيكوين الريب  4.6
  إكراه عقاري هييإحداث فضاء رياضي وترف الحاجب

تيكوين الزيتون  4.7
التسوية توقفت األشغال في انتظار  %95 %55 إنجاز األشغال %75 إحداث فضاء رياضي وترفيهي الشطر الثاني

 العقارية
2 

تيكوين حي  4.8
 المشروع مرتبط بمشروع خط الحافالت ذات الجودة العالية إحداث فضاء رياضي وترفيهي أساكا تاسيال

 

يكوين أيت ت 4.9
 إكراه عقاري إحداث فضاء رياضي وترفيهي القاضي
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 جماعة أكادير

 المشروع التوطين الرمز
ة مية  المتوقعالتراكالنسبة المئوية   نهاية من المشروع

2019 
 2019نهاية  ةالتراكمية  المنجزالنسبة المئوية  9102 ةالعمليات المنجز

نجازه من  نس بة الباقي ا 
 التنقيطمنظومة رقم  مالحظات المشروع

تيكوين تتمة  4.10
 فضاء أساكا

إتمام أشغال فضاء رياضي 
 %31 %71 إنجاز األشغال %75 وترفيهي

 و الشطر األول من األشغال منجز
التسوية  في انتظارالشطر الثاني 

  العقارية
2 

 
4.11 

أكادير، أنزا، 
 بنسركاو وتيكوين

 فضاء رياضات التزحلق تهيئة
المشروع مرتبط بالفضاءات الترفيهية    --------- %60 والكرة الحديدية

 وبشراكة مع النسيج الجمعوي
 

4.12 
أكادير دار 

الشباب الحي 
 الحسني

 تم نقله إلى الئحة المشاريع بشراكة إحداث القاعة المغطاة
 

بنسركاو الملعب  4.13
  %95 %75 إنجاز األشغال %100 اةإحداث قاعة مغط الرياضي الوفاق

3 

تيكوين ملعب  4.14
 2 مسطرة التسوية العقارية جارية %60 %40 إتمام الدراسات المعمارية %50 إحداث قاعة مغطاة مداني تيكوين

  %41 %61 إتمام الدراسات المعمارية %100 صيانة مركب االنبعاث أكادير 4.15
3 

أكادير الحي  4.16
  إكراه جيوتقني سبحإحداث م المحمدي

بنسركاو بالملعب  4.17
  %40 %60 إتمام الدراسات المعمارية %60 إحداث مسبح الرياضي الوفاق

3 

4.18 
بنسركاو أغروض 
على مستوى 
الطريق الوطنية 

 01رقم 
 4.3تم ادماجه في مشروع  إحداث مسبح

 

4.19 
أكادير سيدي 
يوسف، ابن 
زيدون العلوي 

والسفلي، 
 تلبرجت

 %90 %80 إنجاز األشغال %60 المالعب الرياضية تعشيب
تم إرساء  و حي سيدي يوسف منجز

 ابن بخصوص حديقة صفقة األشغال
 زيدون العلوي

3 

4.20 
أنزا المركب 
الرياضي أنزا 

 المركز
  %40 %60 إتمام الدراسات المعمارية %60 إحداث القاعة المغطاة

3 

  إكراه عقاري غطاةإحداث القاعة الم أنزا العليا تدارت 4.21
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 جماعة أكادير

 المشروع التوطين الرمز
ة مية  المتوقعالتراكالنسبة المئوية   نهاية من المشروع

2019 
 2019نهاية  ةالتراكمية  المنجزالنسبة المئوية  9102 ةالعمليات المنجز

نجازه من  نس بة الباقي ا 
 التنقيطمنظومة رقم  مالحظات المشروع

  إكراه عقاري إحداث المسبح االولمبي أكادير االنبعاث 4.22

أنزا المركب  4.23
 2 العقار مسوى %40 %60 إتمام الدراسات المعمارية %50 تهيئة الملعب الرياضي الرياضي

أكادير الحي  4.24
  %75 إحداث فضاء رياضي وترفيهي المحمدي

 3  %40 %60 إتمام الدراسات المعمارية

أكادير تمديد  4.25
  إكراه عقاري إحداث فضاء ترفيهي الداخلة

أنزا العليا بلوك أ  4.26
 3  %40 %60 إتمام الدراسات المعمارية %100 إحداث فضاء رياضي تدارت

  إكراه عقاري إحداث السوق االسبوعي أنزا الحسنية 5.1

 3  %40 %60 الدراسات المعماريةإتمام  %100 تهيئة السوق البلدي إعادة أكادير 5.2

 أكادير 5.3
ربط سوق األحد بشبكات 

الماء الصالح للشرب 
اء ومياه إطف يوالتطهير الصح

 الحرائق والكهرباء واالنارة
 تم نقله إلى الئحة المشاريع بشراكة

 

أنزا حي تدارت  5.4
  تقني-جيوإكراه  إحداث سوق بتدارت بلوك د

أنزا حي تدارت  5.5
  إكراه عقاري إحداث سوق بتدارت بلوك ب

 3  %40 %60 إتمام الدراسات المعمارية %100 تهيئة سوق تلبرجت إعادة أكادير 5.6

   ----- ----- ------- %70 تهيئة سوق تيكوين ومحيطه تيكوين 5.7

 مشاريع أفقية 6.1
فصل شبكة االنارة العمومية 
عن شبكة المكتب الوطني 

 للكهرباء
  شغالإنجاز األ 50%

80% 20%  
3 
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 جماعة أكادير

 المشروع التوطين الرمز
ة مية  المتوقعالتراكالنسبة المئوية   نهاية من المشروع

2019 
 2019نهاية  ةالتراكمية  المنجزالنسبة المئوية  9102 ةالعمليات المنجز

نجازه من  نس بة الباقي ا 
 التنقيطمنظومة رقم  مالحظات المشروع

 مشاريع أفقية 6.2
دراسة مطابقة شبكتي 

الكهرباء )الضغط المتوسط 
 -والعالي( للمعايير التقنية 

األول من  روإنجاز الشط
 -األشغال

 الدراسات التقنية إتمام 70%
 
 

80% 
الدراسات األول من  رتم إنجاز الشط 90%

 نتهاءاالالشطر الثاني في طور و  التقنية

0 

 ريع أفقيةمشا 6.3
دراسة لتحويل األعمدة 

الكهربائية المعيقة للمرور 
وإنجاز الشطر األول من 

 األشغال
  الدراسات التقنية إتمام 70%

إنجاز الشطر األول من في طور  35% 65%
 الدراسات التقنية

0 

 مشاريع أفقية 6.4
دراسة لتغيير األسالك 

الكهربائية العارية بأسالك 
ول مؤمنة وإنجاز الشطر األ

 من األشغال
  الدراسات التقنية إتمام 60%

إنجاز الشطر األول من في طور  35% 65%
 الدراسات التقنية

0 

وإعداد  الدراسات التقنية إتمام %60 إحداث مراكز التحويل مشاريع أفقية 6.5
 طلب العروض

 
 تم إعالن الصفقة 40% 60%

3 

تقوية شبكات الضغط  مشاريع أفقية 6.6
وإعداد  الدراسات التقنية إتمام %50 المنخفض

 طلب العروض
 

 3 تم إعالن الصفقة 40% 60%

  األشغال منجزة %70 اءأشغال االنارة والكهرب أنزا الحسنية 6.7
100% 0   

 -أنزا تدارت  6.8
  األشغال منجزة %100 أشغال االنارة والكهربة الحروشي

100% 0   

أنزا الحي  6.9
وإعداد  الدراسات التقنية إتمام %50 كهربةأشغال االنارة وال الصناعي

 طلب العروض
 

 إعداد ملف طلب العروض 40% 60%
3 

وإعداد  الدراسات التقنية إتمام %50 أشغال االنارة والكهربة أنزا العليا 6.10
 طلب العروض

 
60% 40%  3 

   الدراسات التقنية إتمام %50 أشغال االنارة والكهربة أنزا المركز 6.11
60% 40%  

3 
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 جماعة أكادير

 المشروع التوطين الرمز
ة مية  المتوقعالتراكالنسبة المئوية   نهاية من المشروع

2019 
 2019نهاية  ةالتراكمية  المنجزالنسبة المئوية  9102 ةالعمليات المنجز

نجازه من  نس بة الباقي ا 
 التنقيطمنظومة رقم  مالحظات المشروع

6.12 

أكادير شوارع 
محمد الفاسي، 

يناير،  00
الحسن األول، 

عبد الله 
الكرسيفي، 

النهضة، تمديد 
محور شمال 

 جنوب

   الدراسات التقنية إتمام %50 أشغال اإلنارة العمومية
60% 40%  

3 

6.13 

أكادير أحياء 
السالم، الشرف، 

الشريط 
السياحي، 
الوداديات، 
البحارة، 
االنبعاث، 

خلة، القدس، الدا
أيت تاووكت، 
أيت المودن، 
إيمونسيس، 

أحالكا، إليغ، 
اإلقامة، تلبرجت، 
الوفاء، المختار 

السوسي، 
الفضية، تمديد 

الداخلة، 
المسيرة، رياض 
السالم، سيدي 
يوسف، العزيب، 

، 9و 0 الخيام
بواركان، النجاح، 
النهضة، تمديد 

x الحي ،
االداري، محيط 
المحطة الطرقية 

غطى والسوق الم
وقرية األطفال 

، Aوالعمارة 
الحي الصناعي 

 والقصبة

 إنجاز األشغال %50 أشغال اإلنارة العمومية

 
 
 
 
 

55% 
 
 
 
 
 

35% 

 األشغال منجزة ب :
 الحي االداري-

 محيط المحطة الطرقية والسوق المغطى -
 الشريط السياحي -

 تم انجاز الشطر األول من:
حي  –حي القدس -حي الداخلة-

 ي الوفاء.ح-تالبورجت
 

 في طور االنجاز:
 شارع القاضي عياض -

 شارع المقاومة -
 مارس 2شارع  -

 شارع الحسن الوزاني -
 شارع البكاي -

 
 
 
 
 
 
 
 3 
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 جماعة أكادير

 المشروع التوطين الرمز
ة مية  المتوقعالتراكالنسبة المئوية   نهاية من المشروع

2019 
 2019نهاية  ةالتراكمية  المنجزالنسبة المئوية  9102 ةالعمليات المنجز

نجازه من  نس بة الباقي ا 
 التنقيطمنظومة رقم  مالحظات المشروع

  الدراسات التقنية إتمام %75 أشغال اإلنارة العمومية بنسركاو المركز 6.14
60% 40%  

3 

  التقنيةالدراسات  إتمام %50 أشغال اإلنارة العمومية أغروضبنسركاو  6.15
60% 40%  3 

  األشغال منجزة %100 أشغال اإلنارة العمومية بنسركاو بوتاسرا 6.16
100% 0   

6.17 
بنسركاو الحامية 

العسكرية 
 للجنوب ورزق

  الدراسات التقنية إتمام %75 أشغال اإلنارة العمومية
60% 40%  

3 

بنسركاو حي  6.18
  لدراسات التقنيةا إتمام %75 أشغال اإلنارة العمومية الفرح

60% 40%  3 

6.19 
بنسركاو فونتي، 

فونتي العليا 
 وبوحسين

  الدراسات التقنية إتمام %50 أشغال اإلنارة العمومية
60% 40%  

3 

بنسركاو شارع  6.20
  الدراسات التقنية إتمام %50 أشغال اإلنارة العمومية أسا

60% 40%  3 

6.21 
بنسركاو مدخل 
الطريق الوطنية 

في  %01رقم 
 اتجاه ابن خلدون

  الدراسات التقنية إتمام %50 أشغال اإلنارة العمومية
60% 40%  

3 

  إنجاز األشغال %65 أشغال اإلنارة العمومية تيكوين تيليال 6.22
و  تم انجاز الشطر األول من األشغال 95% 75%

 من الشطر الثاني 40%
3 

تيكوين دوار  6.23
  األشغال منجزة %100 يةأشغال اإلنارة العموم الصويري

100% 0   

تيكوين شارع  6.24
  األشغال منجزة - أشغال اإلنارة العمومية تودرت

100% 0   

6.25 
تيكوين الطريق 

الرابط بين أساكا 
 وتاسيال

  الدراسات التقنية إتمام %50 أشغال اإلنارة العمومية
60% 40%  

3 

6.26 
تيكوين الطريق 

الرابط بين 
ة ر تيكوين والدشي

 عبر دوار الصوري
  األشغال منجزة %100 أشغال اإلنارة العمومية

100% 0  
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 جماعة أكادير

 المشروع التوطين الرمز
ة مية  المتوقعالتراكالنسبة المئوية   نهاية من المشروع

2019 
 2019نهاية  ةالتراكمية  المنجزالنسبة المئوية  9102 ةالعمليات المنجز

نجازه من  نس بة الباقي ا 
 التنقيطمنظومة رقم  مالحظات المشروع

تيكوين زنقة  6.27
  األشغال منجزة %100 أشغال اإلنارة العمومية الوصال

100% 0   

  إنجاز األشغال %50 تأهيل انارة المالعب الرياضية مشاريع أفقية 6.28
85% 15% 

ية تم تأهيل انارة بعض المالعب الرياض
 05 %. وتم انجاز نسبة %100بنسبة

 بالنسبة لبعض المالعب األخرى

3 

إضاءة واجهات البنايات  مشاريع أفقية 6.29
  الدراسات التقنية إتمام %75 والمآثر

60% 40%  3 

 مشاريع أفقية 6.30
عن بعد  وضع نظام التدبير

العمومية في بعض  لإلنارة
 المناطق

  الدراسات التقنية إتمام 50%
60% 40%  

3 

 مشاريع أفقية 6.31
استعمال الطاقات المتجددة 
لتزويد البنايات الجماعية 

 ومحطات الضخ
  الدراسات التقنية إتمام 50%

60% 40%  
3 

رات بمم تقوية اإلنارة العمومية مشاريع أفقية 6.32
  إنجاز األشغال %50 الراجلين

55 % 95%  3 

 مشاريع أفقية 6.33
في إحداث ورشة للتكوين 

مجال تقنيات االنارة العمومية 
 والنجاعة الطاقية

  الدراسات التقنية إتمام 100%
46  تشمل: 40% %

 3 ةالبناية+التجهيز+التجهيزات البيداغوجي

إضاءة الشاطئ بمصابيح  أكادير 6.34
  إنجاز األشغال %75 اقتصادية

 3 تم انجاز الشطر األول من األشغال 31% 71%

 مشاريع أفقية 7.1
مقتضيات  احترام تحاصاف

عقد التدبير المفوض الحالي 
 للمطرح العمومي

    %100 منجز 100%

 مشاريع أفقية 7.2
إعداد دفاتر التحمالت 

المتعلقة بتجديد عقد تدبير 
 المطرح العمومي

  %100 منجز 100%
ECI 

مؤسسة التعاون بين الجماعات)أكادير 
 الكبير(

 

ة للوثائق اعداد نماذج موحد مشاريع أفقية 7.3
46 %40 -------- %100 اإلدارية والتجهيزات الجماعية %   

 مشاريع أفقية 7.4
إحداث ساحات عمومية 

وسائل  استبدالومحطات 
 النقل العمومي

 
  مرتبط بخط الحافالت ذات الجودة العالية
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 جماعة أكادير

 المشروع التوطين الرمز
ة مية  المتوقعالتراكالنسبة المئوية   نهاية من المشروع

2019 
 2019نهاية  ةالتراكمية  المنجزالنسبة المئوية  9102 ةالعمليات المنجز

نجازه من  نس بة الباقي ا 
 التنقيطمنظومة رقم  مالحظات المشروع

7.5 
 

أكادير أحياء 
إحشاش، 
الوداديات، 

العزيب، القصبة، 
تلضي، الحي 

الحسني، الحي 
تلط، المخ

القدس، الكويرة، 
الخيام، ساطاس 

 وتلبرجت

 %40 %60 الدراسات التقنية إتمام %50 تأهيل أزقة األحياء
الدراسات التقنية في طور االنجاز  -

 بحي تالبورجت
تم اعالن صفقة الدراسات التقنية  -

 بحي القدس
3 

أكادير سفوح  7.6
 الدراسات التقنية إتمام %50 تهيئة الشبكة الطرقية الجبال

أشغال الطرق بإغيل أدردور في طور  40% 60% 
 3 االنجاز

أنزا المركز  7.7
 3  %40 %60 الدراسات التقنية إتمام %75 األحياء وتدارت

بنسركاو منطقة  7.8
 3  %40 %60 الدراسات التقنية إتمام %75 تأهيل أزقة األحياء بوتاسرا

 3  %41 %61 دراسات التقنيةال إتمام %50 تأهيل أزقة األحياء تيكوين المركز 7.9
 3  %41 %61 الدراسات التقنية إتمام %70 تأهيل أزقة األحياء تيكوين الحاجب 7.10
 3  %40 %60 الدراسات التقنية إتمام %50 تأهيل أزقة األحياء تيكوين الزيتون 7.11
 3  %40 %60 الدراسات التقنية إتمام %70 تأهيل أزقة األحياء تيكوين تيليال 7.12

ي حضر  بأثاثتزويد المدينة  مشاريع أفقية 7.13
 %25 %55 إنجاز األشغال %50 عصري

 الشطر األول منجز-
األشغال منجزة بحي تالبورجت -

والمتبقية في طور االنجاز تزامنا مع 
 تهيئة الطرق

3 

تجهيز المدينة بعالمات  مشاريع أفقية 7.14
 %25 %55 إنجاز األشغال %50 التشوير التوجيهي

 الشطر األول منجز-
الشطر الثاني في طور االنجاز تزامنا -

 مع تهيئة الطرق
3 

تحديث شبكة اإلشارات  مشاريع أفقية 7.15
 %25 %55 إنجاز األشغال %50 الضوئية

 الشطر األول منجز-
الشطر الثاني في طور االنجاز تزامنا -

 مع تهيئة الطرق
3 
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 جماعة أكادير

 المشروع التوطين الرمز
ة مية  المتوقعالتراكالنسبة المئوية   نهاية من المشروع

2019 
 2019نهاية  ةالتراكمية  المنجزالنسبة المئوية  9102 ةالعمليات المنجز

نجازه من  نس بة الباقي ا 
 التنقيطمنظومة رقم  مالحظات المشروع

أكادير تجزئة  7.16
 3  %40 %60 الدراسات التقنية إتمام %75 ةإحداث ساحة عمومي الهدى

أكادير الحي  7.17
 3  %40 %60 الدراسات التقنية إتمام %50 إحداث ساحة عمومية المحمدي

بنسركاو ساحة  7.18
  إكراه عقاري إحداث ساحة عمومية عيساوة

  إكراه عقاري إحداث ساحة عمومية تيكوين أسايس 7.19

   %40 %60 الدراسات التقنية إتمام %75 اطئتهيئة الش أنزا الشاطئ 7.20

7.21 
أكادير طريق 
تيليال الحي 
 المحمدي

 2 مسطرة التسوية العقارية جارية %60 %00 الدراسات التقنية إتمام %70 إحداث محاور طرقية

أكادير الطريق  7.22
 تم نقله إلى الئحة المشاريع بشراكة إحداث محاور طرقية المداري الكبير

 

7.23 
أكادير طرق 
تيليال محيط 
 غرفة التجارة

 3  %00 %60 الدراسات التقنية إتمام %100 إحداث محاور طرقية

7.24 
أكادير الحزام 

السياحي 
والشاطئي، إليغ، 
شارع الجيش 

 الملكي
 3  %40 %60 الدراسات التقنية إتمام %100 إحداث مرابد

7.25 
أكادير محيط 
العمارات حي 

 السالم
 3  %5 %59 إنجاز األشغال %100 الطرقية تهيئة الشبكة

أكادير شارع  7.26
 3  %25 %59 إنجاز األشغال %70 تهيئة الشوارع الجيش الملكي

 9أكادير شارع  7.27
 3  %5 %59 إنجاز األشغال %100 تهيئة الشوارع مارس

أكادير شارع  7.28
 3  %5 %59 إنجاز األشغال %100 تهيئة الشوارع المقاومة

أكادير شارع  7.29
 3  %5 %59 إنجاز األشغال %100 تهيئة الشوارع القاضي عياض
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 جماعة أكادير

 المشروع التوطين الرمز
ة مية  المتوقعالتراكالنسبة المئوية   نهاية من المشروع

2019 
 2019نهاية  ةالتراكمية  المنجزالنسبة المئوية  9102 ةالعمليات المنجز

نجازه من  نس بة الباقي ا 
 التنقيطمنظومة رقم  مالحظات المشروع

 08أكادير شارع  7.30
 3  %25 %59 إنجاز األشغال %100 تهيئة الشوارع نونبر

أكادير شارع  7.31
 3  %5 %59 إنجاز األشغال %100 تهيئة الشوارع الشيخ ماء العينين

 2أكادير زنقة  7.32
 3  %5 %59 إنجاز األشغال %100 عتهيئة الشوار  يوليوز

أكادير زنقة  7.33
 3  %5 %59 إنجاز األشغال %100 تهيئة الشوارع الحاج الحبيب

أكادير زنقة واد  7.34
 3  %25 %79 إنجاز األشغال %75 تهيئة الشوارع زيز

أكادير زنقة  7.35
 3  %5 %59 إنجاز األشغال %100 تهيئة الشوارع الرئيس البكاي

كادير شارع أ 7.36
 3  %40 %64 الدراسات التقنية إتمام %70 تهيئة الشوارع موالي عبد الله

أكادير شارع عبد  7.37
 3  %40 %64 الدراسات التقنية إتمام %70 تهيئة الشوارع الرحيم بوعبيد

أكادير شارع  7.38
 3  %25 %59 إنجاز األشغال %75 تهيئة الشوارع اإلمام البخاري

ارع أكادير ش 7.39
 3  %25 %59 إنجاز األشغال %75 تهيئة الشوارع المولى اسماعيل

أكادير زنقة  7.40
 3  %40 %64 الدراسات التقنية إتمام %75 تهيئة الشوارع وجدة

أكادير شارع ولي  7.41
 0  %40 %64 الدراسات التقنية إتمام %100 تهيئة الشوارع العهد

أكادير زنقة  7.42
 0  %40 %64 الدراسات التقنية إتمام %20 تهيئة الشوارع أخنوش

أكادير زنقة  7.43
 0  %40 %64 الدراسات التقنية إتمام %70 تهيئة الشوارع المعرض

 92أكادير شارع  7.44
 0  %50 %94 الدراسات التقنية إتمام %70 تهيئة الشوارع فبراير

أكادير شارع   7.45
 0  %50 %94 قنيةالدراسات الت إتمام %70 تهيئة الشوارع كينيدي

أكادير شارع  7.46
 0  %40 %64 الدراسات التقنية إتمام %70 تهيئة الشوارع محمد إقبال

أكادير شارع  7.47
 0  %40 %64 الدراسات التقنية إتمام %20 تهيئة الشوارع عمر الخيام
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 جماعة أكادير

 المشروع التوطين الرمز
ة مية  المتوقعالتراكالنسبة المئوية   نهاية من المشروع

2019 
 2019نهاية  ةالتراكمية  المنجزالنسبة المئوية  9102 ةالعمليات المنجز

نجازه من  نس بة الباقي ا 
 التنقيطمنظومة رقم  مالحظات المشروع

7.48 
أكادير طرقات 

المخيم، تلبرجت 
 القديمة والمرابد

 0  %40 %64 راسات التقنيةالد إتمام %70 تهيئة الشوارع

 0  %40 %64 الدراسات التقنية إتمام %20 تهيئة الشوارع أنزا طريق المالحة 7.49
أنزا شارع  7.50

 0  %40 %64 الدراسات التقنية إتمام %20 تهيئة الشوارع المحيط
 0  %40 %64 الدراسات التقنية إتمام %100 تهيئة الشوارع بنسركاو العيون 7.51

7.52 
تيكوين الطريق 
المزدوج شرق 
غرب والطرق 
المداري تيليال 

 أدرار
 0  %50 %94 الدراسات التقنية إتمام %20 أشغال تمديد الطرق

أكادير واد  7.53
 الحوار

إنجاز المنشآت الفنية 
 3  %25 %59 إنجاز األشغال %20 األودية()القناطر وتغطية 

إنجاز المنشآت الفنية  أكادير واد تلضي 7.54
 3  %40 %64 الدراسات التقنية إتمام - األودية()القناطر وتغطية 

إنجاز المنشآت الفنية  أكادير واد تناوت 7.55
    ----------- ---------- %100 األودية()القناطر وتغطية 

7.56 
أكادير قناطر 
على الطريق 
 0الوطنية رقم 

ومحور شرق 
 غرب

إنجاز المنشآت الفنية 
    --------- --------- %20 األودية()القناطر وتغطية 

تيكوين واد اغزر  7.57
 العربا

إنجاز المنشآت الفنية 
 3  %50 %94 الدراسات التقنية إتمام %75 األودية()القناطر وتغطية 

7.58 
أكادير ميناء 

الصيد إلى حي 
 الحاجب تيكوين

إنشاء خط للحافلة ذات 
  مشاريع بشراكةتم نقله إلى الئحة ال الخدمة عالية الجودة

تيكوين منطقة  7.59
  تم نقله إلى الئحة المشاريع بشراكة إحداث منتزه أخضر أخليج

إحداث فواهات إلطفاء  مشاريع أفقية 7.60
 3  %25 %59 إنجاز األشغال %100 الحرائق
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 جماعة أكادير

 المشروع التوطين الرمز
ة مية  المتوقعالتراكالنسبة المئوية   نهاية من المشروع

2019 
 2019نهاية  ةالتراكمية  المنجزالنسبة المئوية  9102 ةالعمليات المنجز

نجازه من  نس بة الباقي ا 
 التنقيطمنظومة رقم  مالحظات المشروع

إحداث ممرات خاصة  مشاريع أفقية 7.61
 3  %25 %59 إنجاز األشغال %50 بالدراجات

إحداث ممرات خاصة  أفقية مشاريع 7.62
 3  %25 %59 إنجاز األشغال %50 بالراجلين

أكادير الطريق  7.63
 0الوطنية رقم 

المحور الطرقي شارع الجيش 
الملكي الميناء وبعض 

 المدارات
  بشراكة %40 %64 إتمام الدراسات التقنية 

أنزا الطريق  7.64
    ------- ------ %20 تأهيل مدخل المدينة 0الوطنية رقم 

بنسركاو الطريق  7.65
 3  %40 %64 الدراسات التقنية إتمام %75 تأهيل مدخل المدينة 01الوطنية رقم 

تيكوين الطريق  7.66
 3  %40 %64 الدراسات التقنية إتمام %70 تأهيل مدخل المدينة 0الوطنية رقم 

تيكوين عبر  7.67
 تأهيل مدخل المدينة الطريق السيار

 
 
 
 
 

 3  %40 %64 راسات التقنيةالد إتمام

8.1 

يضم مجموعة من المحاور حسب األحياء كما هو مبين أسفله 8.0المشروع رقم  تهيئة المساحات الخضراء أكادير   
حديقة ابن زيدون 

16 الدراسات التقنية إتمام %65 تهيئة المساحات الخضراء 2 % 40%  3 

حديقة الشرف 
16 الدراسات التقنية إتمام %65 اءر تهيئة المساحات الخض أكاديرتدارت  % 40%  3 

حديقة لال مريم 
16 الدراسات التقنية إتمام %65 تهيئة المساحات الخضراء أكادير % 40%  3 

حديقة السالم 
16 الدراسات التقنية إتمام %65 تهيئة المساحات الخضراء أكادير % 40%  3 

حديقة بلفدير 
16 الدراسات التقنية إتمام %65 تهيئة المساحات الخضراء أكادير % 40%  3 

حديقة الطريقة 
16 الدراسات التقنية إتمام %65 تهيئة المساحات الخضراء n°1الوطنية  % 40%  3 
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 جماعة أكادير

 المشروع التوطين الرمز
ة مية  المتوقعالتراكالنسبة المئوية   نهاية من المشروع

2019 
 2019نهاية  ةالتراكمية  المنجزالنسبة المئوية  9102 ةالعمليات المنجز

نجازه من  نس بة الباقي ا 
 التنقيطمنظومة رقم  مالحظات المشروع

حديقة حي 
السالم 

/الكرسيفي 
 أكادير

16 الدراسات التقنية إتمام %65 تهيئة المساحات الخضراء % 40%  3 

حدائق االحياء 
16 الدراسات التقنية إتمام %65 حات الخضراءتهيئة المسا أكادير % 40%   

حديقة حي 
16 الدراسات التقنية إتمام %65 تهيئة المساحات الخضراء أكاديرفونتي  % 40%  3 

حديقة حي 
يوسف )اإلقامة 

بن تاشفين( 
 أكادير

16 الدراسات التقنية إتمام %65 تهيئة المساحات الخضراء % 40%  3 

حديقة حي 
تالبورجت شارع 
الحسن الملكي 

 و ابن تومرت
 أكادير

16 الدراسات التقنية إتمام %65 تهيئة المساحات الخضراء % 40%  3 

صيانة واجهات 
فضاءات العاب 
 أألطفال اكادير

16 الدراسات التقنية إتمام %65 تهيئة المساحات الخضراء % 40%  3 

8.2 

 أنزا
 تهيئة المساحات

 الخضراء
 

 3 يضم مجموعة من المحاور حسب األحياء كما هو مبين أسفله 8.9مشروع رقم ال

16 الدراسات التقنية إتمام %65 تهيئة المساحات الخضراء أنزاحديقة االمل  % 40%  3 
232 حديقة  

أنزااالمل   
الدراسات التقنية إتمام %65 فضاء المتقاعدين  16 تم نقله من مشاريع بشراكة وأدمج مع  40% %

االملمشروع حديقة   
3 

انزا المركز 
المستنبث القديم 

 أنزا
16 الدراسات التقنية إتمام %65 تهيئة المساحات الخضراء % 40%  3 

حديقة ساحة 
مسجد تدارت 

 العليا أنزا
 3  %5 %25 إنجاز األشغال %65 تهيئة المساحات الخضراء

تهيئة حدائق 
16 الدراسات التقنية تمامإ %65 تهيئة المساحات الخضراء أنزااحياء  % 40%  3 
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 جماعة أكادير

 المشروع التوطين الرمز
ة مية  المتوقعالتراكالنسبة المئوية   نهاية من المشروع

2019 
 2019نهاية  ةالتراكمية  المنجزالنسبة المئوية  9102 ةالعمليات المنجز

نجازه من  نس بة الباقي ا 
 التنقيطمنظومة رقم  مالحظات المشروع

 0الطريق الوطنية 
 3  %50 %51 الدراسات التقنية إتمام %65 تهيئة المساحات الخضراء أنزا

إعادة تأهيل 
الحزام األخضر 

 أنزاتدارت 
 %55 إنجاز األشغال %65 تهيئة المساحات الخضراء

 
95%  3 

 

غرس أشجار 
ءتهيئة المساحات الخضرا أنزا التصفيف  3  %95 %55 إنجاز األشغال 65% 

صيانة و احداث 
فضاءات اللعب 

 أنزا
 3  %40 %60 الدراسات التقنية إتمام %65 تهيئة المساحات الخضراء

8.3 

  يضم مجموعة من المحاور حسب األحياء كما هو مبين أسفله 8.3المشروع رقم  تهيئة المساحات الخضراء بنسركاو

حديقة امزيل 
 بنسركاو

ئة المساحات الخضراءتهي  
 احداث فضاء األلعاب

 3  %10 %21 إنجاز األشغال 65%

حديقة بياريتز 
  الدراسات التقنية إتمام %65 تهيئة المساحات الخضراء بنسركاو

16 % 40%  3 

حديقة ابن 
خلدون نحو 
شارع اسا 
 بنسركاو

  الدراسات التقنية إتمام %65 تهيئة المساحات الخضراء
16 % 40%  3 

حديقة حي الفرح 
 الدراسات التقنية إتمام %65 تهيئة المساحات الخضراء بنسركاو

 
61% 40%  3 

حديقة حي 
  الدراسات التقنية إتمام %65 تهيئة المساحات الخضراء فونتي العليا

16 % 40%  3 

الطريق الوطنية 
  الدراسات التقنية إتمام %65 تهيئة المساحات الخضراء بنسركاو 01

16 % 40%  3 

  يضم مجموعة من المحاور حسب األحياء كما هو مبين أسفله 8.4المشروع رقم  تهيئة المساحات الخضراء تيكوين 8.4
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 جماعة أكادير

 المشروع التوطين الرمز
ة مية  المتوقعالتراكالنسبة المئوية   نهاية من المشروع

2019 
 2019نهاية  ةالتراكمية  المنجزالنسبة المئوية  9102 ةالعمليات المنجز

نجازه من  نس بة الباقي ا 
 التنقيطمنظومة رقم  مالحظات المشروع

 تيكوينتليال  
 تهيئة المساحات الخضراء
 فضاء اللعب وفضاء اخضر

16 الدراسات التقنية إتمام 65% % 40%  3 

فضاء ما بين 
عمارة ازوكا و 
فضاء اللعب 

 نتيكويتيليال  

16 الدراسات التقنية إتمام %65 تهيئة المساحات الخضراء % 40%  3 

حي بيرانزران 
 تيكوين

16 الدراسات التقنية إتمام %65 تهيئة المساحات الخضراء % 40%  3 

 نتيكويالزيتون 
 تهيئة المساحات الخضراء
 فضاء اللعب وفضاء اخضر

16 الدراسات التقنية إتمام 65% % 40%  3 

 3  %80 %90 التشخيص التقني %20 حفر اآلبار وتجهيزها أكادير 8.5
 3  %80 %20 التشخيص التقني %20 حفر اآلبار وتجهيزها أنزا 8.6

أكادير شارع  8.7
 3  %40 %60 الدراسات التقنية إتمام %20 تأهيل الحدائق محمد السادس

أكادير حديقة  8.8
 3  %40 %60 ات التقنيةالدراس إتمام %75 تأهيل الحدائق ابن زيدون

8.9 
أكادير حديقة 
محمد جمال 

 الدرة
 3  %35 %69 إنجاز األشغال %100 تأهيل الحدائق

أكادير حديقة  8.10
 3  %40 %60 الدراسات التقنية إتمام %75 تأهيل الحدائق الشرف وتدارت

8.11 
أكادير حديقة 
الهدى )فضاء 
 المتقاعدين(

 3  %40 %60 اسات التقنيةالدر  إتمام %100 تأهيل الحدائق
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 جماعة أكادير

 المشروع التوطين الرمز
ة مية  المتوقعالتراكالنسبة المئوية   نهاية من المشروع

2019 
 2019نهاية  ةالتراكمية  المنجزالنسبة المئوية  9102 ةالعمليات المنجز

نجازه من  نس بة الباقي ا 
 التنقيطمنظومة رقم  مالحظات المشروع

أكادير الحديقة  8.12
 3  %40 %60 الدراسات التقنية إتمام %100 تأهيل الحدائق التذكارية

أكادير الحديقة  8.13
  إكراه عقاري تأهيل الحدائق النباتية

 3  %40 %60 الدراسات التقنية إتمام  تأهيل الحدائق أنزا حديقة األمل 8.14

 3  %81 %04 التشخيص التقني %60 آلبار وتجهيزهاحفر ا بنسركاو 8.15

 3  %81 %04 التشخيص التقني %60 حفر اآلبار وتجهيزها تيكوين 8.16

إحداث مستودع الخدمة  أكادير 8.17
 3  %80 %90 التشخيص التقني %100 بالفضاءات الخضراء

إحداث مستودع الخدمة  أنزا 8.18
 3  %80 %90 يالتشخيص التقن %50 بالفضاءات الخضراء

إحداث مستودع الخدمة  بنسركاو 8.19
 3  %80 %90 التشخيص التقني %50 بالفضاءات الخضراء

إحداث مستودع الخدمة  تيكوين 8.20
 3  %80 %90 التشخيص التقني %50 بالفضاءات الخضراء

عصرنة البنية التحتية  مشاريع أفقية 9.1
 3  %30 %54 إنجاز األشغال %50 االلكترونية للجماعة

انجاز منظومة معلوماتية  مشاريع أفقية 9.2
  الدراسات التقنية إتمام %60 مندمجة للتدبير

60% 40%  3 

دراسة إلعداد مخطط حركة  مشاريع أفقية 10.1
في طور إنجاز الشطر الثالث من  %25 %59 الدراسات  إنجاز %100 السير والتشوير

 0 التشخيص

ديد مواقع دراسة لتح مشاريع أفقية 10.2
  لتدبير النفايات المنزلية البيعمالتيمرتبط بالتصميم المديري  الحاويات
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 جماعة أكادير

 المشروع التوطين الرمز
ة مية  المتوقعالتراكالنسبة المئوية   نهاية من المشروع

2019 
 2019نهاية  ةالتراكمية  المنجزالنسبة المئوية  9102 ةالعمليات المنجز

نجازه من  نس بة الباقي ا 
 التنقيطمنظومة رقم  مالحظات المشروع

دراسة متعلقة بمحطات  مشاريع أفقية 10.3
في طور إنجاز الشطر الثالث من  %25 %59 الدراسات إنجاز %100 تغيير وسائل التنقل

 0 التشخيص

 مشاريع أفقية 10.4
دراسة متعلقة بوقوف 

المواد الشاحنات ونقل 
 الخطيرة

في طور إنجاز الشطر الثالث من  %25 %59 الدراسات إنجاز 60%
 0 التشخيص

في طور إنجاز الشطر الثالث من  %25 %59 الدراسات إنجاز %60 دراسة لتنظيم ذكي للسير مشاريع أفقية 10.5
 0 التشخيص

دراسة لتنظيم ذكي للمرابد  مشاريع أفقية 10.6
في طور إنجاز الشطر الثالث من  %25 %59 الدراسات زإنجا %60 ومواقف العربات

 0 التشخيص

دراسة مخطط النقل  مشاريع أفقية 10.7
في طور إنجاز الشطر الثالث من  %25 %59 الدراسات إنجاز %100 والمسار السياحي

 0 التشخيص

دراسة مخطط الولوج  مشاريع أفقية 10.8
في طور إنجاز الشطر الثالث من  %25 %59 الدراسات إنجاز %60 للفضاءات العامة

 0 التشخيص

دراسة مخطط تحسين  مشاريع أفقية 10.9
في طور إنجاز الشطر الثالث من  %25 %59 الدراسات إنجاز %100 السالمة الطرقية

 0 التشخيص

 مشاريع أفقية 10.10
الدراسات وخدمات 

المراقبة المتعلقة بأشغال 
 الطرق

 0  %25 %59 الدراسات إنجاز 20%

 مشاريع أفقية 10.11
الربط بشبكتي الماء 

الصالح للشرب والصرف 
 الصحي

 3  %41 %64 إنجاز األشغال 20%

10.12 
أكادير الطريق 

الرابط بين الهدى 
طرق  وبنسركاو،

الربط بالمدار 
 الطرقي الكبير

     --------- - دراسة متعلقة بإنشاء الطرق

10.13 
بنسركاو تمديد 
الطريق المزدوج 

اق، تمديد الوف
مارس  9شارع 

 0  %41 %64 الدراسات إنجاز %100 دراسة متعلقة بإنشاء الطرق
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 جماعة أكادير

 المشروع التوطين الرمز
ة مية  المتوقعالتراكالنسبة المئوية   نهاية من المشروع

2019 
 2019نهاية  ةالتراكمية  المنجزالنسبة المئوية  9102 ةالعمليات المنجز

نجازه من  نس بة الباقي ا 
 التنقيطمنظومة رقم  مالحظات المشروع

وطرق الربط 
بأحياء الفرح، 
الوفاق وفونتي، 
تمديد شارع 
جمال عبد 

الناصر، طرق 
 الربط بحي الفرح

10.14 

تيكوين حي 
أساكا، تمديد 

شارع عثمان ابن 
عفان، المدار 

الطرقي لتيكوين، 
ا، العرب أغزرطريق 

 الطريق الرابط بين
 0ط ورقم 

وأساكا، الطريق 
 يقر الرابط بين ط

 0رقم طنية و 
والحاجب، 

 الطريق الرابط بين
الحاجب 

والدراركة، الطريق 
الرابط بين 

تيكوين وأيت 
 ملول

 0  %41 %64 الدراسات إنجاز %100 دراسة متعلقة بإنشاء الطرق

إعداد الدراسات التقنية  أكادير 10.15
إعداد ملف العرض العمومي  %60 فضاءات الخضراءلتهيئة ال

 0  %60 %40 للدراسات

إعداد الدراسات التقنية  أنزا 10.16
 %40 لتهيئة الفضاءات الخضراء

إعداد ملف العرض العمومي 
 0  %60 %40 للدراسات

إعداد الدراسات التقنية  بنسركاو 10.17
 %40 لتهيئة الفضاءات الخضراء

ومي إعداد ملف العرض العم
 للدراسات

40% 60%  0 

إعداد الدراسات التقنية  تيكوين 10.18
إعداد ملف طلب العروض إلنجاز   لتهيئة الفضاءات الخضراء

 0  %60 %40 الدراسات
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 جماعة أكادير

 المشروع التوطين الرمز
ة مية  المتوقعالتراكالنسبة المئوية   نهاية من المشروع

2019 
 2019نهاية  ةالتراكمية  المنجزالنسبة المئوية  9102 ةالعمليات المنجز

نجازه من  نس بة الباقي ا 
 التنقيطمنظومة رقم  مالحظات المشروع

 مشاريع أفقية 10.19
انجاز دراسة من أجل 

 الى مدينة بأكادير االرتقاء
 ذكية

الدراسات  إنجاز 40%  100% 1  0 
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 جمالي للمشاريع الذاتيةجدادة التقييم اإل

 
  

 قيمة مؤشر الفعالية تقييم انجاز المشاريع عدد المشاريع
 

فما فوق  نسبة الفعالية عالية 23 90% 
 08و 05مابين   اآلجالمشروع يسير وفق  6

 08و05مابين  نسبة الفعالية مقبولة 332
 48و25مابين  نسبة الفعالية متوسطة 20
  فما تحت%19 لةنسبة الفعالية غير مقبو  6

 المجموع  172
   

 

  :ما يلي 2538سنة  عرفت

 زالت في اطار التسليم المؤقت.التي مااو  تزاول بها األنشطة المخصصة لهامنها ما  امشروع 23 انجاز -
 .وهي في المراحل األخيرة من االنجاز ومقبول من حيث الفعالية اآلجالسير وفق يمشروعا  332 -
 وظيفتها. واحيث تم إعادة دمج بعضها في مشاريع أخرى بالنظر لطبيعتها قاري ع كراهإ ذو مشروعا 24 -
 مشاريع ذات افق مهيكل تم ارجاءها الى فترة التحيين 56 -
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تقدم إنجاز المشاريع

بإدراج مشاريع جديدة  7102تميزت سنة 

مشروعا  35ضمن المشاريع بشراكة وعددها 

 منها :

مشروعا في إطار المبادرة الوطنية  00 --

للتنمية البشرية تم انجاز بعضها والبعض منها 

 في طور االنجاز.

 مشروعا بشراكة مع جهة سوس ماسة.  16  -

 شاريع في إطار سياسة المدينة.م 13 -

مشاريع نقلت من المشاريع الذاتية إلى  01 -

 المشاريع بشراكة.

 مشاريع مع شركاء آخرين  15-

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.visitagadir.com/sites/default/files/styles/vactory_picto/public/partner_visual/conseil_communal_dagadir.png&imgrefurl=https://www.visitagadir.com/fr/partenaires&tbnid=2RyP5Jgo_k4xnM&vet=10CAMQxiAoAGoXChMIgKbVtIKx6gIVAAAAAB0AAAAAEAY..i&docid=HqkUd-AnG-7wFM&w=280&h=177&itg=1&q=%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1 %D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9 %D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B1&hl=fr&ved=0CAMQxiAoAGoXChMIgKbVtIKx6gIVAAAAAB0AAAAAEAY


                                                                                                                                                   

7177-7102التقرير السنوي لتقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة   

 جماعة أكادير

42 

    بشراكة 

  

منطقة 
 االنجاز

توطينال اسم المشروع الرقم القسط المتحمل من طرف  
بالدرهم  جماعة أكادير  

 المالحظات الشركاء

على طول مستشفى الحسن  منطقة األنشطة االجتماعية 233 أكادير
 الثاني

تم التوقيع على  مؤسسة الجنوب 000 000 5
 االتفاقية

تيكويندار الطالبة  المركب السوسيوثقافي 234 تيكوين ة للتنمية البشريةالمبادرة الوطني 000 000 5  المبادرة الوطنية  
 للتنمية البشرية

 --- وزارة الثقافة 000 000 5 شارع المقاومة المعهد الموسيقي 235 أكادير

أكادير أوفال وتلبرجت  تأهيل المواقع التاريخية 236 أكادير
 القديمة

جهة سوس  مجلسو  وزارة الثقافة 000 000 4
  ماسة

اتأنجزت الدراس  

 --- --- 000 000 5 تجزئة الهدى فضاء ثقافي 237 أكادير

وحديقة أولها متحف النحث 238 أكادير المعرض الوطني  وزارة الثقافة 000 000 1 
في  للنقوش الصخرية
 طور االنجاز.
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منطقة 
 االنجاز

توطينال اسم المشروع الرقم القسط المتحمل من طرف  
بالدرهم  جماعة أكادير  

 المالحظات الشركاء

ومجلس جهة سوس  وزارة الثقافة   --- حي فونتي مسرح 239 أكادير
 ماسة

تم التوقيع على 
 االتفاقية مع الشركاء

 --- --- 000 500 12 تجزئة الهدى القاعة المغطاة 240 أكادير
فونتيحي  فضاء رياضي 241 بنسركاو  --- الثانوية الفرنسية --- 
الهدىحي  مسبح 242 أكادير  10 000 000 ---  
لمشروع تعويضا  المبادرة الوطنية للتنمية البشرية --- فضاء دار الحي الزيتون مسبح 243 تيكوين

سبح أساكام  
عيين المهندس تم ت

 المعماري
الجامعة الملكية المغربية للكرة  --- ادرار ملعب الكرة الحديدية 244 أكادير

 الحديدية
--- 

0الطريق الوطنية رقم  رواق المعارض 245 أكادير  --- مجلس جهة سوس ماسة 000 000 1 

فبراير 92شارع  تأهيل مركب الصناعة التقليدية 246 أكادير ة الصناعة التقليدية واالقتصاد وزار  000 000 6 
والية جهة سوس –االجتماعي 

تم أداء مساهمة 
 الجماعة 
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منطقة 
 االنجاز

توطينال اسم المشروع الرقم القسط المتحمل من طرف  
بالدرهم  جماعة أكادير  

 المالحظات الشركاء

-مجلس جهة سوس ماسة-ماسة
 وغرفة الصناعة التقليدية

 --- المياه والغابات --- حديقة بمصب واد سوس حدائق 247 بنسركاو

مربد تحت أرضي بساحة  249 أكادير
 األمل

 --- --- --- ساحة األمل

فضاء تامونت لرعاية الشخص  250 أكادير
 المسن

+كلفة العقار الحي المحمدي  
500 000 

 تم انجازه - المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
الفضاء في طور  -

 التجهيز
 

+كلفة العقار الحي المحمدي نادي الشباب 251 أكادير  
500 000 

 في طور االنجاز المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

+كلفة العقار الحي المحمدي مالعب رياضية للقرب 252 أكادير  
500 000 

 تم افتتاحه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

    زنقة التعاون تلبرجت تهيئة ساحة ذاكرة أكادير 3.3 أكادير
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منطقة 
 االنجاز

توطينال اسم المشروع الرقم القسط المتحمل من طرف  
بالدرهم  جماعة أكادير  

 المالحظات الشركاء

نقل من المشاريع  بنك المغرب  المقر القديم لبنك المغرب تهيئة متحف الذاكرة 3.6 أكادير
 الذاتية

اكادير  الطريق المداري  إحداث محاور طرقية 7.22 
 الكبير

-وزارة التجهيز -وزارة الداخلية  000 000 750
مجلس جهة سوس -وزارة الصناعة 

 ماسة

 االتفاقية جاهزة

 --- --- --- دار الشباب الحي الحسني إحداث القاعة المغطاة 4.12 أكادير

ربط سوق األحد بشبكات  5.3 أكادير
للشرب والتطهير الماء الصالح 

الصحي ومياه إطفاء الحرائق 
 والكهرباء واإلنارة

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير  --- سوق األحد
شركة -واالسكان وسياسة المدينة 

مجلس جهة سوس ماسة-العمران   

 في طور االنجاز

إحداث الخط األول  0.00 اكادير
 للحافالت ذات الجودة العالية

البحري  دالصي ميناء-أكادير
الحاجب-  

بين جماعات  مؤسسة التعاون ---
 أكادير الكبير

 ةشرك إحداثتم 
ة المحليةالتنميى  

511111كلفة العقار +  حي الفرح فضاء المرأة والطفل 253 بنسركاو  *تم إنجازه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 
*التجهيز في طور 

 إعالن الصفقة
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منطقة 
 االنجاز

توطينال اسم المشروع الرقم القسط المتحمل من طرف  
بالدرهم  جماعة أكادير  

 المالحظات الشركاء

اعدينإحداث فضاء المتق 2.14 بنسركاو منطقة ابن خلدون وبنسركا   في طور االنجاز المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  

+ حي الكويرة نادي الشباب 254 أكادير كلفة العقار    
500 000 

 *تم ا إنجازه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
 *في طور التجهيز

    تيكوين دار الطالبة تهيئة المركب السوسيوثقافي 2.18 تيكوين

 أنجز المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 000 133 تيكوين تهيئة مركز محاربة داء السل 255 تيكوين

 أنجز المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 000 500 تيكوين انجاز المركز الصحي للشباب 256 تيكوين

البشريةالمبادرة الوطنية للتنمية  000 90 تيكوين سيارة لنقل األمصال 257 تيكوين  أنجز 

 تيكوين
 المركز

المركز تيكوين تأهيل أزقة األحياء 7.9 برنامج في طور  في إطار سياسة المدينة --- 
 التوقيع 

 تيكوين
 الحاجب

الحاجب تيكوين تأهيل أزقة األحياء 7.10 برنامج في طور  في إطار سياسة المدينة --- 
 التوقيع

جتيكوين أخلي احداث منتزه اخضر 5.52 تيكوين  --- --- --- 
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  خارج برنامج عمل الجماعةتقدم إنجاز المشاريع 

                                                                                                    

                                                                                                  

تنفيذا للسياسة التي تبناها المجلس الجماعي بخصوص 

المشاريع المبرمجة خارج برنامج عمل الجماعة 

وحرصا على استمرارية المرفق الجماعي فقد حرصت 

ح الجماعية على إعطاء األولوية للتسريع المصال

باستكمال هذه المشاريع حيث تم انجاز معظمها كما هو 

 يلي:مبين في الجدول اسفله كما 

 07  المخطط الجماعي مشروعا في إطار

 .للتنمية

 13  المخطط الجماعي مشروعا في إطار

 /برنامج عمل الجماعة.للتنمية

 70  معاتفاقية شراكة  إطارمشروعا في 

 .المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

 12  مع شراكة  اتفاقية إطارمشروعا في

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير 

 .واإلسكان وسياسة المدينة
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 مالحظات تقدم الأشغال ابلدرهم الكلفة طبيعة المشروع

 رــــأأكادي

 الطرق و التجهيزات العمومية

 المخطط الجماعي للتنمية منجز 000.00 800 7 صيانة الطرق أأحياء المسيرة و الخيام

 الجماعي للتنمية/ برانمج العملالمخطط  منجز 000.00 000 16 صيانة الطرق أأحياء بوتشكات و الحي الحس ني

 المخطط الجماعي للتنمية/ برانمج العمل منجز 000.00 000 54 تهيئة حي اتلبورجت

عداد التراب الوطني  في انتظار االتفاقية 000.00 000 20 ا حداث ساحات عمومية )حي اتلبورجت سينما الصحراء و منطقة قصر البلدية( طار االتفاقية مع وزارة ا  في ا 

 لتعمير واال سكان وس ياسة المدينةوا

 المخطط الجماعي للتنمية منجز 000.00 560 النافورات العمومية ممر أأيت سوسصيانة 

 المخطط الجماعي للتنمية منجز 000.00 800 7 فضاء الترفيه  واد لحوارا حداث 

عداد التراب الوط  منجز 000.00 000 33 أأشغال الطرق، حي الهدى مير ني والتع اتفاقية مع وزارة ا 

 واال سكان وس ياسة المدينة

 

الشطر الأول منجز والشطر الثاني في طور  000.00 000 18 أأشغال الطرق، الحي المحمدي

 االنجاز

تطبيق دفتر تحمالت التجزئة من طرف 

 مؤسسة العمران

طار مشروع حماية أأكادير من ال  منجز 000.00 800 3 تغطية واد تناوت شارع الجيش الملكي  فيضاانتفي ا 

 البناايت

 المخطط الجماعي للتنمية منجز 000.00 000 6 المركب الثقافي خير الدين

طار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منجز 000.00 500 2 فضاء المرأأة والطفل بحي لكويرة  شراكة في ا 

طار ال   منجز 000.00 500   ابلحي المحمدي تجهيز فضاء المرأأة والطفل  ةمبادرة الوطنية للتنمية البشريشراكة في ا 

 توقيع اتفاقيتي الشراكة مع جمعيتين منجز 000.00 600 تجهيز مركز المرأأة في وضعية صعبة بحي السالم

طار المبادرة الوط   0404 خالل س نةالشروع في الأشغال  000.00 700 2 القرب سفوح الجبال اغيل اضرور تأأهيل وتجهيز دار الحي وملعب  شريةنية للتنمية الب شراكة في ا 

 U INDH 2017  130   اتفاقية رقم
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 مالحظات تقدم الأشغال ابلدرهم الكلفة طبيعة المشروع
طار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الدراسات منجزة 000.00 700 2 القرب سفوح الجبال امونسيس تأأهيل وتجهيز دار الحي وملعب  شراكة في ا 

 U INDH 2017  131   اتفاقية رقم

طار المبادرة الوطنية للتنمية   000.00 600 2 الت سفوح الجبال ايت المودنتأأهيل وتجهيز دار الحي وساحة متعددة االس تعما شراكة في ا 

 U INDH  132  اتفاقية رقم   البشرية

2017   

تجهيز  + تمت تسوية العقار مع )المياه والغاابت( منجز  ا حداث مركز للتكوين المهني بتكوين

 مليون درها من التجهيزات 0المركز بما يعادل 

طار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الدراسات منجزة 000.00 270 7 وتجهيز دار الحي ابلحي المحمدي بناء   شراكة في ا 

 

 احداث مس بح وتأأهيل مالعب رايضية ابلثانوية التاهيلية محمد الزرقطوني

طار المبادرة الوطنية للتنمية ا 0404 خاللالشروع في الأشغال  904440444044  بشريةل شراكة في ا 

عدادية ابن خلدون طار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 0404 خاللالشروع في الأشغال  904440444044 تأأهيل مالعب رايضية اب   شراكة في ا 

طار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الدراسات منجزة 0.440444044. ا حداث حجرات دراس ية بمدرسة الطلس ابلحي المحمدي  شراكة في ا 

طار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منجز 600.00 780 اقتناء  حافلتين للنقل المدرسي لفائدة تلميذات وتالميذ حي أأغروض  شراكة في ا 

اال انرة 

 العمومية

 شراكة مع وزارة الطاقة والمعادن منجز 000.00 650 وضع لوحات الطاقة الشمس ية  قصر البلدية

حياء : شرف، ا حشاش، الداخلة، أأمسرانت،  تدارت، زنقة أأشغال اال انرة العمومية بأأ 

قبال، شارع  مارس، شارع المقاومة،  0نونبر، شارع الش يخ السعدي، شارع  1.محمد ا 

لى الكليات  شارع القاضي عياض، الأزقة المؤدية ا 

 المخطط الجماعي للتنمية منجز 000.00 000 10

غيل أأو عادة هيكلة سفوح الجبال منجز 000.00 200 2 ضرضور أأشغال اال انرة العمومية والكهرابء بحي ا   مشروع ا 

 بنسركاو
 الطرق و التجهيزات العمومية

عداد التراب الوطني  منجز 000.00 000 15 أأشغال الطرق، حي الوفاق طار االتفاقية مع وزارة ا  في ا 

 والتعمير واال سكان وس ياسة المدينة
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 مالحظات تقدم الأشغال ابلدرهم الكلفة طبيعة المشروع
 

عداد التراب الوطني  منجز 000.00 000 2 أأشغال الطرق، حي أأغروض الشطر الأول طار االتفاقية مع وزارة ا  في ا 

 والتعمير واال سكان وس ياسة المدينة

عداد التراب الوطني  في طور االنجاز 000.00 000 23 أأشغال الطرق، حي أأغروض الشطر الثاني طار االتفاقية مع وزارة ا  في ا 

 والتعمير واال سكان وس ياسة المدينة

 

 البناايت

طار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منجز 000.00 000 2 مركز صحي، حي أأغروضا حداث   شراكة في ا 

 المخطط الجماعي للتنمية منجز 000.00 300 1 أأشغال صيانة البناايت اال دارية ابلمس تودع الجماعي

طار المبادرة الوط  منجز  تجهيز قاعة متعددة االس تعماالت بحي أأغروض بنسركاو  شريةنية للتنمية الب شراكة في ا 

طار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 0404الشروع في الأشغال بداية س نة  090.66 672 1 تهيئة وتجهيز المركز الصحي ودار الوالدة ببنسركاو  شراكة في ا 

اال انرة 

 العمومية

 المخطط الجماعي للتنمية منجز 000.00 000 3 -التحكم عن بعد -، الشطر الأول 4.أأشغال اال انرة العمومية، الطريق الوطنية رقم 

 المخطط الجماعي للتنمية منجز 000.00 800 2 ، الشطر الثاني4.أأشغال اال انرة العمومية، الطريق الوطنية رقم 

 تيكوين
 الطرق و التجهيزات العمومية

مالت التجزئة من طرف تطبيق دفتر تح انتهاء أأشغال الشطر الأول 000.00 000 16 أأشغال الطرق، حي تيليال

  مؤسسة العمران

تطبيق دفتر تحمالت التجزئة من طرف  انتهاء أأشغال الشطر الأول 000.00 000 45 أأشغال الطرق وتهيئة حي أأدرار

 مؤسسة العمران 

عداد التراب الوطني  منجز 000.00 000 17 أأشغال الطرق ، حي أأسكا طار االتفاقية مع وزارة ا  في ا 

 ن وس ياسة المدينةوالتعمير واال سكا

عداد التراب الوطني  انتهاء أأشغال الشطر الأول 000.00 000 10 أأشغال الطرق ، حي الزيتون طار االتفاقية مع وزارة ا  في ا 

 والتعمير واال سكان وس ياسة المدينة
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 مالحظات تقدم الأشغال ابلدرهم الكلفة طبيعة المشروع
عداد التراب الوطني  منجز 000.00 000 4 أأشغال الطرق ، حي بئرانزران طار االتفاقية مع وزارة ا  في ا 

 التعمير واال سكان وس ياسة المدينةو 

 المخطط الجماعي للتنمية منجز 000.00 300 7 تيكوين أأشغال صيانة الطرق

طار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منجز 860.00 255 -أأسكا بئرانزران –تجهيز ورش تي الفصالة والخياطة والتدبير المنزلي   شراكة في ا 

طار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منجز 300.00 61 الحاجب تيكوين  المنزلي بمركب تجهيز ورش تي الحالقة والتدبير  شراكة في ا 

المصادقة من طرف اللجنة المحلية في انتظار  000.00 650 فضاء ترفيهيي رايضي بتكوين

 المصادقة من طرف اللجنة اال قليمية

طار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  شراكة في ا 

 رة العموميةاال ان

 المخطط الجماعي للتنمية/ برانمج العمل انتهاء الأشغال الشطر الأول 000.00 000 3 أأشغال اال انرة العمومية أأحياء تيكوين و حي تليال

 أأنزا
 الطرق و التجهيزات العمومية

تجزئة من طرف تطبيق دفتر تحمالت ال  انتهاء أأشغال الشطر الأول  أأشغال الطرق بأأحياء أأنزا وتدارت العليا

 مؤسسة العمران

لى تدارت   منجز 000.00 500 8 تهيئة الطريق المؤدي ا 

عداد التراب الوطني  في انتظار االتفاقية 000.00 000 10 الحماية من الفيضاانت ) بلوك د تدارت(  طار االتفاقية مع وزارة ا  في ا 

 والتعمير واال سكان وس ياسة المدينة

 

 البناايت

  منجز 300.00 61 ابلنادي النسوي لحي تدارت  تدبير المنزلي والحالقةتجهيز ورش تي ال 

طار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 0404الشروع في الأشغال بداية س نة  000.00 400 1 بناء وتجهيز قاعة للرايضة النسائية بأأنزا العليا  شراكة في ا 

طار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 0404الشروع في الأشغال بداية س نة  000.00 400 1 بناء وتجهيز قاعة للرايضة النسائية بحي أأنزا  شراكة في ا 

طار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 0404الشروع في الأشغال بداية س نة  600.00 423 5 فضاء المرأأة والطفل ببلوك أأ حي أأنزا العليا  شراكة في ا 

المصادقة 0404الشروع في الأشغال بداية س نة  800.00 222 4 يااندي الش باب ببلوك أأ حي أأنزا العل 

 من طرف اللجنة اال قليمية

طار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  شراكة في ا 

طار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 0404الشروع في الأشغال بداية س نة  000.00 200 4 ا حداث مس بح )حي أأنزا(  شراكة في ا 
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 مالحظات تقدم الأشغال ابلدرهم الكلفة طبيعة المشروع
 وميةاال انرة العم

 المخطط الجماعي للتنمية منجز 000.00 000 3 من جهة أأنزا .أأشغال اال انرة العمومية : أأنزا المركز أألمالحة شطر الطريق الوطنية رقم 

 المخطط الجماعي للتنمية منجز 000.00 300 1 أأشغال الربط ابلش بكة الكهرابئية بحي تدارت

 المخطط الجماعي للتنمية منجز 000.00 900 )المحور الرابط بين أأنزا و أأورير( .الطريق الوطنية رقم أأشغال اال انرة العمومية 

 من المشروع %60تم انجاز  في طور االنجاز 000.00 651 1 المخطط المديري لتهيئة االانرة العمومية

. 694 444 تهيئة أأشغال كبرى ابلمساحات الخضراء   في طور االنجاز 00.

  في طور االنجاز 000.00 498 1 ري ابلتنقيطترش يد اس تهالك المياه : ال

 ببرانمج العمل الجماعي 00.رقم  في طور االنجاز  شهادة المطابقة للمعايير المعمول بها )مختبر المكتب الصحي الجماعي(

 

 تم انجازه              

 في طور االنجاز              

 7171برمج لسنة               
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 ية المرصودةدالفصل الثالث: اإلمكانيات الما
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 اإلمكانيات المالية المرصودة لبرنامج عمل الجماعة

 

 الرمز التوطين  المشروع او العملية  األهداف  2019

 1.1 مشاريع أفقية اإلدارية وتجهيز البناياتصيانة  واقتصاد الطاقةتبسيط الولوج  049,74 276 2

 1.2 اكادير جماعيتجهيز المكتب الصحي ال تحسين أداء الخدمات 000,00 000 4

 الخدمات وتحسين أداءتكريس إدارة القرب  000,00 100 12

 1.3 اكادير الملحقاتوالجماعة  الطرقية مقر اإلدارية: المحطةتهيئة المقرات 

 1,11 أنزا تأهيل المستودع الجماعي

 1,12 أكادير إحداث المستودع الجماعي وتأهيل المحجز

7 000 000,00 
  00222222العقاري إلنجاز المشاريع و منها  توفير الوعاء

 درهم سفوح الجبال
 1.7 مشاريع افقية ، نزع الملكية ياحتالل الملك الغابو األراضي، ءاقتنا

 1.8 مشاريع افقية وااللياتالشاحنات  اقتناء جماعيال وتحديث االسطولتعزيز  000,00 000 15

 االجتماعية الخدمات وتحسين أداءتكريس إدارة القرب  902,00 985 1

 2.1 مشاريع أفقية صيانة وتجهيز البنايات االجتماعية

 2.13 اكادير المسيرة فضاء المتقاعدين ثإحدا

 2.17 اكادير ياض السالم الشباب ودار نادي نسوي  ثاحدا

 2,20 أكادير مقابر إحشاش القديم، النجاح والحي المحمدي تهيئة المقابر

 2,21 تيكوين مقابر تيليال، أيت القاضي وإيمونسيس تهيئة المقابر

 2,22 أنزا تدارت تهيئة المقبرة

 2,23 بنسركاو تهيئة المقبرة
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 الرمز التوطين  المشروع او العملية  األهداف  2019

 2.6 اكادير  حي امسيرنات الحالية االجتماعية الخزانةإعادة بناء فضاء األنشطة   000,00 500 5

 2.8 مشاريع افقية صيانة المؤسسات التعليمية  000,00 000 2

12 000 000,00 
الثقافية الخدمات وتحسين أداءتكريس إدارة القرب   

 3.1 مشاريع افقية الثقافية وتجهيز البناياتصيانة 

 3.4 اكادير مركب  محمد جمال الذرة مركب تقافي ثاحدا

 3.7 بنسركاو حي الوفاق احدات مركب تقافي

 3.9 ام مكتب الحالة المدنية الحالياكادير حي الخي تهيئة الركب التقافي 000,00 000 7

10 000 000,00 

 الرياضية الخدمات وتحسين أداءتكريس إدارة القرب 

 4.1 مشاريع افقية صيانة و صيانة التجهيزات الرياضية و فضاء االستجمام

15 500 000,00 

 4.13 بنسركاو الملعب الرياضي  الوفاق احدات فاعة المغطاة

 ضيةتعشيب المالعب الريا
اكادير سيدي يوسف ، ابن زيدون العلوي و السفلي 

 تلبجت
4.19 

 4.22 اكادير االنبعات احدات المسبح األولمبي

9 057 631,45 
 الرفع من جودة شبكة االنارة العمومية

 

 1,6 مشاريع أفقية فصل شبكة االنارة العمومية عن شبكة المكتب الوطني للكهرباء

 1,6 اريع أفقيةمش إحداث مراكز التحويل

 1,6 أنزا الحسنية أشغال االنارة والكهرباء

 1.6 الهاروشي -أنزا تدارت  أشغال االنارة والكهرباء

 أشغال اإلنارة العمومية

أكادير أحياء السالم، الشرف، الشريط السياحي، 
الوداديات، البحارة، االنبعاث، الداخلة، القدس، أيت 

نسيس، أحالكا، إليغ، تاووكت، أيت المودن، إيمو
اإلقامة، تلبرجت، الوفاء، المختار السوسي، الفضية، 

تمديد الداخلة، المسيرة، رياض السالم، سيدي يوسف، 
، بواركان، النجاح، النهضة، 2و 6العزيب، الخيام 

، الحي االداري، محيط المحطة الطرقية xتمديد 
، الحي Aوالسوق المغطى وقرية األطفال والعمارة 

 عي والقصبةالصنا

1.66 

 1.61 بنسركاو بوتاسرا أشغال اإلنارة العمومية

 1.22 تيكوين تيليال أشغال اإلنارة العمومية
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 الرمز التوطين  المشروع او العملية  األهداف  2019

 1.26 تيكوين دوار الصويري أشغال اإلنارة العمومية

 1.26 تيكوين شارع تودرت أشغال اإلنارة العمومية

 1.21 ين أساكا وتاسيالتيكوين الطريق الرابط ب أشغال اإلنارة العمومية

 أشغال اإلنارة العمومية
تيكوين الطريق الرابط بين تيكوين والدشيرة عبر دوار 

 الصوري
1.26 

 1.26 مشاريع أفقية تأهيل انارة المالعب الرياضية

 1.66 أكادير إضاءة الشاطئ بمصابيح اقتصادية النجاعة الطاقية

 6.5 مشاريع اققية احدات مراكز النحويل لكهربائيةكة ابالشالرفع من جودة  000,00 900 2

4 000 000,00 

 7.13 مشاريع افقية حضري عصري ثاثبأ تزويد المدينة السالمة معاييروتعزيز المدينة الرقي بجمالية 

 7.14 مشاريع افقية تجهيز المدينة بعالمات التشوير التوجهي تسير حركية السير

 7.15 مشاريع افقية كة اإلشارة الضوئيةتحديت شب تحسين حركية السير

 تحسين الحركية الحضرية 000,00 000 48

 6.26 أكادير تهيئة الشبكة الطرقية

 6.21 أكادير تهيئة الشوارع

 6.26 أكادير تهيئة الشوارع

 6.26 أكادير تهيئة الشوارع

 6.27 أكادير تهيئة الشوارع

 6.67 أكادير تهيئة الشوارع

 6.66 أكادير هيئة الشوارعت

 6.62 أكادير تهيئة الشوارع

 6.66 أكادير تهيئة الشوارع

 6.66 أكادير تهيئة الشوارع

 6.66 أكادير تهيئة الشوارع
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 الرمز التوطين  المشروع او العملية  األهداف  2019

 6.61 أكادير تهيئة الشوارع

 6.66 أكادير تهيئة الشوارع

 6.66 أكادير تهيئة الشوارع

 6.67 أكادير تهيئة الشوارع

10 000 000,00  

 تأهيل أزقة األحياء
أكادير أحياء إحشاش، الوداديات، العزيب، القصبة، 

تلضي، الحي الحسني، الحي المختلط، القدس، الكويرة، 
 الخيام، ساطاس وتلبرجت

7.5 

 7.8 بنسركاو منطقة بوتاسرا تأهيل أزقة األحياء

 7.9 تيكوين المركز تأهيل أزقة األحياء

 7.10 تيكوين الحاجب زقة األحياءتأهيل أ

 7.11 تيكوين الزيتون تأهيل أزقة األحياء

 7.12 تيكوين تيليال تأهيل أزقة األحياء

 السالمة  معاييروتعزيز المدينة الرقي بجمالية  000,00 000 48

 7.53 اكادير واد الحوار إنجاز المنشات الفنية ) القناطر  و تغطية االدوية(

 7.57 تكوين واد أغزر العربا  لمنشاءات  الفنية ) القناطر و تغطية االدوية (إنجاز ا

 7.60 مشاريع افقية  إحدات فواهات الطفاء الحرائق 

 تعزيز الفضاءات الخضراء بالمدينة 000,00 000 15

 8.1 أكادير تهيئة المساحات الخضراء

 8.2 أنزا تهيئة المساحات الخضراء

 8.3 بنسركاو ت الخضراءتهيئة المساحا

 8.4 تيكوين تهيئة المساحات الخضراء

 8.9 أكادير حديقة محمد جمال الدرة تهيئة المساحات الخضراء

231 619 583,19     
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 الوضعية العقارية

 

 

 

 

يشكل العقار أهم رهان إلنجاز المشاريع المبرمجة حيث عمدت 

لة تتبع مساطر التسوية العقارية سواء الجماعة خالل هذه السنة مواص

بمباشرة مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة أو من خالل إبرام 

عقود الكراء مع مديرية أمالك الدولة و المندوبية السامية للمياه 

والغابات ومحاربة التصحر أو تسوية العقارات المستغلة سلفا مع 

اتفاقيات شراكة بهذا الخصوص مع االدارات المعنية باإلضافة إلى عقد 

 شركة العمران.

وقد حرص المجلس الجماعي على إيالء الوضعية العقارية لألمالك 

الجماعية أهمية كبرى بالنظر الى ما ترتب عن ملفات عقارية سابقة لم 

يتم تسويتها ابانه. لقد افرزت التعقيدات المسطرية المرتبطة بالعقار 

القضاء للفصل فيها بأحكام نهائية  نزاعات ما تزال مطروحة على

كموضوع التعدي على الملكية او اثبات الحق العيني العقاري. وشكل 

ملف العقار موضوع الدعاوي المرفوعة ضد الجماعة خصوصا 

الدعاوي المقرونة بالتعويض عن االعتداء المادي اثر تخصيص عقار 

ارات ... في ملك الغير إلنشاء مرفق عمومي كالطرق او مواقف السي

وتفاديا لتكرار مثل هذه الحاالت التي تستنزف أمواال طائلة من ميزانية 

الجماعة، وحرصا على إنجاز المشاريع الجماعية فوق عقارات ذات 

مجموعة من  كاديرأل الجماعي المجلس طابع الملك العام، فقد اتخذ 

بهذا الخصوص مفصلة  خالل دوراته العادية واالستثنائية مقرراتال
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 التسوية العقارية والمسطرة المعتمدة بشأنها

 

                                                            

 مــــــالك التـوطــــــــيـــــن المشـــاريـــــع الرمز

 العقـــــار

 المسطرة المعتمدة االقــــــتــــــــراح

إحداث مجاالت  4.01

 خضراء 

أنزا الجهة الشمالية  من 

 حديقة األمل 

   16/09/9104بتاريخ  5161موجهة للسيد الوالي تحت عدد طلب استدعاء لجنة الخبرة  وضع رهن اإلشارة إسمنت المغرب
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أحيل على المشاريع الكبرى ولجنة اختيار العقار   - اتفاقية المياه و الغابات   جنوب غرب المقبرة توسيع مقبرة اغروض 9.95  

أنزا العليا بلوك د   سوق مغطى 1.1   9104اكتوبر   06بتاريخ  02174العمران في موضوع تعبئة عقارات  تحت عدد   طلب موجه الى شركة اإلذن في شروع التنفيذ شركة العمران 

 

فضاء المتقاعدين  9.01 بن سركاو  بن خلدون    شركة العمران    أن  التجزئة كانت تابعة أليت ملول بعدها بنسركاو ال مشكل في بناء فضاء المتقاعدين ، سيتم إحداثه بعد التأكد من - اإلذن في شروع التنفيذ 

 العقار تابع للعمران. 

 مراسلة الحوض المائي  دون التوصل بجواب في الموضوع  االذن في شروع التنفيذ شركة العمران أنزا العليا بلوك د فضاء المتقاعدين  9.1

إحداث مكتب الحالة  0.6

 المدنية 

بتعبئة العقار  9104يوليوز  2بتاريخ  67/04مقرر املجلس عدد  اإلذن في شروع التنفيذ شركة العمران أنزا العليا ب   

المصادقة على  محضر  لجنة التقييم  -.  9102فبراير  04بتاريخ  5902استدعاء لجنة الخبرة بموجب المراسلة عدد  -

  9102ابريل  96بتاريخ 

. 9102نيو يو  04بتاريخ  05051مراسلة الملف لتاشيرة السيد والي جهة سوس ماسة للتاشيرة  بموجب المراسلة عدد -  

التوصل بالملف دون تأشيرة ألجل دعمه  بشهادة عقارية حديثة التاريخ  وبشهادة تتبث توفر الجماعة على االعتماد  -

افقة شركة العمران  على التفويت  وبمذكرة معلومات  الوكال الحضرية تبين التخصيص المعد للعقارات  ةالكافي  وبمو

يم من طرف رئيس املجلس.موضوع االقتناء وتدارك توقيع التصام  

افقة 9102يوليوز  00بتاريخ  01207طلب مذكرة المعلومات من الوكالة الحضرية بموجب المراسلة عدد   . طلب مو

ب 9102فبراير  0بتاريخ  9126شركة العمران   التفويت بموجب المراسلة عدد   

فر االعتمادات.مراسلة قسم المالية والميزانية الجل موفاة قسم الممتلكات بشهادة تو   

9102يوليوز  02بتاريخ  01161املحافظ طلبا لشواهد ملكية محينة  بموجب المراسلة عدد  دمراسلة السي  

افقة العمران على التفويت بموجب المراسة عدد  - . 9102مارس  01بتاريخ  244التوصل بمو  

لة  العمران  ألجل االقتناء مراس اإلذن في شروع التنفيذ شركة العمران بلوك ب انزا سوق المغطى 1.1  

التوصل بجواب العمران ألجل االقتناء شريطة  الشروع في مسطرة االقتناء    

إحداث فضاء  1.1

 رياض ي 

 مراسلة  مؤسسة العمران طلبا لالقتناء  اإلذن في شروع التنفيذ شركة العمران فونتي العليا 

افقة على الطلب  لبداية إجراءات  االقتناء جواب العمران  بالمو  

مراسلة  مؤسسة العمران طلبا لالقتناء   اإلذن في شروع التنفيذ شركة العمران انزا العليا تدارت بلوك أ إحداث فضاء رياض ي 1.96  

افقة على الطلب  وبداية إجراءات االقتناء   جواب العمران  بالمو  

إحداث فضاء رياض ي  1.01

 و ترفيهي 

حي ايت القاض ي بتكوين  ملخزنية األمالك ا 

 باكادير

 العقارات املخصصة لتنفيذ

 (كراء)

أكراه  عقاري    

إحداث مسبح  و   1.06

 فضاء رياض ي 

 الحي املحمدي باكادير

 

األمالك املخزنية 

 باكادير

 العقارات املخصصة لتنفيذ

 (كراء)

تم الغاء المشروع  باعتبار استغالل  عقاره النجاز محطة القطار    
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إحداث مسبح  و  1.04

حداث  فضاء إ

 ترفيهي

بن سركاو على مستوى 

01الطريق الوطنية رقم   

األمالك املخزنية 

 باكادير

 العقارات املخصصة لتنفيذ

 (كراء)

 تمت تسوية العقار  وتم إدراجه في برنامج التنمية الحضرية الكادير 

 تهيئة ملعب رباض ي 1.91

إحداث قاعة 

المغطاة و مسبح في 

اطار المبادرة 

نمية الوطنية للت

  البشرية 

األمالك املخزنية  انزا

 باكادير

 العقارات املخصصة لتنفيذ

 (كراء)

افقة، شرط كرائه من طرف الجماعة، توصلنا بقرار سومة الكراء في  - العقار في ملكية األمالك املخزنية و تمت المو

تشترط لكي تسلم الدفعة األولى  آر . لكن القباضة 1هكتار و  6درهم )أربعة و ستون الف درهما( . المساحة  61.111

وجود عقد ما بين الجماعة و االمالك املخزنية، هذه األخيرة تشترط لتوقيع العقد آداء الدفعة االولى العتمادها في 

 العقد. الملف أحيل على املحامي لصياغة العقد و التوقيع عليه من كال الطرفين في آن واحد.

تهيئة المركب اإلداري  9.1

اعيو االجتم  

األمالك املخزنية  حي الوداديات

 باكادير

 العقارات املخصصة لتنفيذ

 (إقتناء)

 . الجماعة ترغب في إعادة بنائه من جديد إلحداث مكاتب إدارية و فضاء اجتماعي .

العقار في ملكية االمالك املخزنية.)البناية للجماعة( -  

إحداث فضاء  9.05

 للمتقاعدين

ك املخزنيةاألمال حي المسيرة أكادير   العقارات املخصصة لتنفيذ 

 ( وضع رهن اإلشارة)

افق على انجاز  بناية  بعين المكان   تمت مراسلة الحوض المائي  في الموضوع  هدا األخير  لم يو

 

شارع عالل  الفاس ي  إحداث فضاء ثقافي 5.4

  الخيام 

األمالك املخزنية      العقارات املخصصة لتنفيذ 

 ( وضع رهن اإلشارة)

وال  تتوفر المصلحة على ملف في الموضوع   الملف  متعلق  بالتهيئة   

 

 العقارات املخصصة لتنفيذ األمالك املخزنية    تمديد الداخلة إحداث دار الحي 5.09

 (اقتناء)

أكراه عقاري    

مكتب الحالة  0.1

 المدنية

افقة وإتمام اإلجراءات عددإلى السيد مدير ا ةمراسل-0 اقتناء أمالك الدولة باكادبر بحي الهدى . 06/01/9104بتاريخ  02177ألمالك املخزنية إلبداء المو  

. 04/19/9102بتاريخ  5902تذكير استدعاء لجنة الخبرة  عدد -9  

  9102 لابري 96انعقاد لجنة الخبرة بتاريخ  

. 9102ماي  7بتاريخ  94/02مصادقة املجلس على محضر لجنة التقييم  بموجب مقرره عدد   

بتاريخ  05051إرسال الملف إلى السيد والي جهة سوس ماسة عامل اكادير اداوتنان للتأشيرة بموجب المراسلة عدد 

  9102يونيو  04

التوصل بالملف دون تأشيرة ألجل دعمه  بشهادة عقارية حديثة التاريخ  وبشهادة تتبث توفر الجماعة على االعتماد 

افقة مديرية أمالك الدو  الحضرية تبين التخصيص المعد  ةلة على التفويت  وبمذكرة معلومات  الوكالالكافي  وبمو

 للعقارات موضوع االقتناء وتدارك توقيع التصاميم من طرف رئيس املجلس.

افقة بموجب المراسلة عدد    9102يوليوز  02يتاريخ   01161مراسلة األمالك  املخزنية  طلبا للمو

.912يوليوز  02بتاريخ  01161ملكية محينة  بموجب المراسلة عدد  مراسلة السيد املحافظ  طلبا لشواهد  

مراسلة مدير الوكالة الحضرية  طلبا لمذكرة معلومات مبينة للتخصيص المعد للعقارات موضوع االقتناء بموجب 

9102يوليوز  00بتاريخ  01207المراسلة عدد   

 00بتاريخ  015/02التذكير بذلك  بموجب المراسلة عددمراسلة قسم الشؤون المالية طلبا لشهادة توفر االعتمادات و 

 . 9102شتنبر  1بتاريخ  075/9102و  9102يوليوز 
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 ذات اكراهات والحلول المقترحة مشاريع

 مالحظات  المشروع التوطين الرمز

 إحداث مكتب الحالة المدنية أنزا العليا بلوك ب تدارت 1.6
 

عقاري  إكراه  
 

3.3المشروع  ه وانجازه ضمنتم نقل  
 

  إكراه عقاري إحداث مركز إداري أكادير تمديد الداخلة، محور شمال جنوب 1.10

 االكراهات والحلول : الرابعالفصل 
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 مالحظات  المشروع التوطين الرمز
  إكراه عقاري زجإحداث المستودع الجماعي وتأهيل المح أكادير 1.12

 
 

سيتم استثمار تحيين برنامج عمل الجماعة إليجاد الحلول 
 والبدائل المناسبة لتجاوز هذه االكراهات

 إكراه عقاري إحداث فضاء المتقاعدين أنزا الحسنية 2.3
  إكراه عقاري إحداث فضاء األنشطة االجتماعية بنسركاو حي الوفاق بالقرب من الملعب الرياضي 2.7

 إكراه عقاري إحداث فضاء االستجمام )وحدتين( أكادير رياض السالم 2.10
 إكراه عقاري إحداث فضاء االستجمام ول الداخلةالحسن األ أكادير شارع 2.11
 إكراه عقاري إحداث دار الحي بنسركاو أغروض بالقرب من المركز السوسيوثقافي 3.2

 إكراه عقاري إحداث فضاء االستجمام يناير الداخلة 33أكادير شارع  2.12
قاريإكراه ع إحداث دار الحي أكادير تمديد الداخلة قرب ثانوية شوقي 3.12  
  إحداث دار الحي أنزا الحسنية أنزا 3.13

 إكراه عقاري
 إكراه عقاري إحداث فضاء رياضي أنزا الحسنية 4.2
 إكراه عقاري إحداث فضاء رياضي وترفيهي تيكوين الريب الحاجب 4.6
 إكراه عقاري إحداث فضاء رياضي وترفيهي تيكوين أيت القاضي 4.9

 إكراه جيوتقني إحداث مسبح أكادير الحي المحمدي 4.16
 إكراه عقاري إحداث القاعة المغطاة أنزا العليا تدارت 4.21
 إكراه عقاري إحداث المسبح االولمبي أكادير االنبعاث 4.22

 إكراه عقاري إحداث فضاء ترفيهي أكادير تمديد الداخلة 4.25

 إكراه عقاري إحداث السوق االسبوعي أنزا الحسنية 5.1

 تقني-جيوإكراه  إحداث سوق بتدارت أنزا حي تدارت بلوك د 5.4
 إكراه عقاري إحداث سوق بتدارت أنزا حي تدارت بلوك ب 5.5

 إكراه عقاري إحداث ساحة عمومية بنسركاو ساحة عيساوة 7.18
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 مالحظات  المشروع التوطين الرمز
 إكراه عقاري إحداث ساحة عمومية تيكوين أسايس 7.19
 إكراه عقاري حدائقتأهيل ال أكادير الحديقة النباتية 8.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعلى  استكمال المشاريع المبرمجة  وفق اإلمكانا 9102لقد عملت الجماعة خالل سنة   
 المتاحة  وعليه فقد  بلغ مجموع المشاريع المنجزة او قيد اإلنجاز هو ......... 

 بالمائة ...................................تحقق منها بنسبة  مائة 

 ومافوق خمسون في المائة 

 خالصة التقرير
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 خالصة

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 لإلنجاز المئويةالنسبة  القطاع  الرمز
 %75 البنايات الجماعيةمجال  3
 %69 االجتماعي المجال 2
 %52,5 الثقافي المجال 3
 %62,5 الرياضيالمجال  4
 %60 المجال االقتصادي 0
 %63 االنارة العموميةمجال  6
 %55,27 الطرقمجال  0
 %48,48 المساحات الخصراءمجال  0
 %65 البنيات التحتية االلكترونية والمعلوماتيةمجال  8

 %75 الدراساتمجال  35
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 : توطين وصور بعض المشاريعمالحق

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.visitagadir.com/sites/default/files/styles/vactory_picto/public/partner_visual/conseil_communal_dagadir.png&imgrefurl=https://www.visitagadir.com/fr/partenaires&tbnid=2RyP5Jgo_k4xnM&vet=10CAMQxiAoAGoXChMIgKbVtIKx6gIVAAAAAB0AAAAAEAY..i&docid=HqkUd-AnG-7wFM&w=280&h=177&itg=1&q=%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1 %D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9 %D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B1&hl=fr&ved=0CAMQxiAoAGoXChMIgKbVtIKx6gIVAAAAAB0AAAAAEAY


                                                                                                                                                   

7177-7102التقرير السنوي لتقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة   

 جماعة أكادير

68 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.visitagadir.com/sites/default/files/styles/vactory_picto/public/partner_visual/conseil_communal_dagadir.png&imgrefurl=https://www.visitagadir.com/fr/partenaires&tbnid=2RyP5Jgo_k4xnM&vet=10CAMQxiAoAGoXChMIgKbVtIKx6gIVAAAAAB0AAAAAEAY..i&docid=HqkUd-AnG-7wFM&w=280&h=177&itg=1&q=%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1 %D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9 %D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B1&hl=fr&ved=0CAMQxiAoAGoXChMIgKbVtIKx6gIVAAAAAB0AAAAAEAY


                                                                                                                                                   

7177-7102التقرير السنوي لتقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة   

 جماعة أكادير

69 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.visitagadir.com/sites/default/files/styles/vactory_picto/public/partner_visual/conseil_communal_dagadir.png&imgrefurl=https://www.visitagadir.com/fr/partenaires&tbnid=2RyP5Jgo_k4xnM&vet=10CAMQxiAoAGoXChMIgKbVtIKx6gIVAAAAAB0AAAAAEAY..i&docid=HqkUd-AnG-7wFM&w=280&h=177&itg=1&q=%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1 %D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9 %D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B1&hl=fr&ved=0CAMQxiAoAGoXChMIgKbVtIKx6gIVAAAAAB0AAAAAEAY


                                                                                                                                                   

7177-7102التقرير السنوي لتقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة   

 جماعة أكادير

70 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.visitagadir.com/sites/default/files/styles/vactory_picto/public/partner_visual/conseil_communal_dagadir.png&imgrefurl=https://www.visitagadir.com/fr/partenaires&tbnid=2RyP5Jgo_k4xnM&vet=10CAMQxiAoAGoXChMIgKbVtIKx6gIVAAAAAB0AAAAAEAY..i&docid=HqkUd-AnG-7wFM&w=280&h=177&itg=1&q=%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1 %D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9 %D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B1&hl=fr&ved=0CAMQxiAoAGoXChMIgKbVtIKx6gIVAAAAAB0AAAAAEAY


                                                                                                                                                   

7177-7102التقرير السنوي لتقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة   

 جماعة أكادير

71 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.visitagadir.com/sites/default/files/styles/vactory_picto/public/partner_visual/conseil_communal_dagadir.png&imgrefurl=https://www.visitagadir.com/fr/partenaires&tbnid=2RyP5Jgo_k4xnM&vet=10CAMQxiAoAGoXChMIgKbVtIKx6gIVAAAAAB0AAAAAEAY..i&docid=HqkUd-AnG-7wFM&w=280&h=177&itg=1&q=%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1 %D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9 %D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B1&hl=fr&ved=0CAMQxiAoAGoXChMIgKbVtIKx6gIVAAAAAB0AAAAAEAY

