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ووعيا منا بجسامة المسؤوليات الملقاة على عاتق مختلف المسؤولين والفاعلين الجهويين  ..«
والمحليين، في مجال التأسيس لحكامة جيدة، اقتصادية واجتماعية وتنموية، على المستوى الترابي، ما فتئنا 

ة والبشرية الضرورية، حتى يتمكنوا من االضطالع نحث الدولة على مدهم باآلليات القانونية، والوسائل المالي
األمثل بالمسؤوليات المنوطة بهم في مجال التنمية، وتدعيم خدمات القرب، التي أضحت اليوم مطالب ملحة، 

 .يتعين االستجابة المالئمة لها، وإدراجها في صلب اهتمامات السياسات العمومية المحلية
ي حققتها بالدنا، واستشراف رؤية جديدة لبناء مؤسسات عصرية، وتوطيدا للمكتسبات الديمقراطية الت

قوامها المشاركة الفاعلة لكل مكونات المجتمع، فقد حرصنا على إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية، 
 .لتمكين المرأة المغربية من تعزيز مساهمتها، وتدعيم دورها كفاعل ال محيد عنه في مختلف المجاالت

ذلك، فتحنا أمام الشباب آفاق المشاركة السياسية الواسعة لإلسهام بعبقرتيه ومؤهالته في  وبموازاة
 .تدبير الشأن العام، فضال عن دوره الفعال في مختلف مناحي الحياة الوطنية

وإن رفع الجماعات الترابية لتحديات التنمية المحلية والمستدامة، رهين بقدرتها على تفعيل آليات 
النخراط الفاعل تضامن فيما بينها، وتعزيز قنوات التشاور وتبادل األفكار والخبرات، وذلك من خالل االتعاون وال

 ..» والشبكات التعاونية والتشاركية، إن على المستوى الوطني، أو اإلقليمي أو الدولي في مختلف األنظمة
 
 
 

والحكومات  ن في المؤتمر الرابع لمنظمة المدنمقتطف من نص الرسالة السامية التي وجهها جاللة الملك إلى المشاركي
  02/10/2013 بتاريخ المتحدة المنعقد في الرباط المحلية
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 احيةالكلمة االفتت
 

بدأت اجلماعات احمللية يف وضع رجلها على سكة الربجمة والتخطيط رغم بعض اإلكراهات والعوائق  2009منذ سنة 
 اليت ال يزال بعضها قائما حلد اآلن ومنها:

 ؛ تأخر إصدار الوثائق املؤطرة للربجمة والتخطيط للجماعات الرتابية 
 ؛ ةضعف بعض اجلماعات من حيث األطر واملوارد املادي 
 .بعض الصعوبات يف تدقيق بعض املشاريع اخلاصة باملصاحل الالممركزة 

هذه االكراهات مل متنع املنتخبني وأطر اجلماعات من اختاذ مبادرات لصياغة برامج تنموية وبرامج عمل، كما هو الشأن 
 بالنسبة جلماعة أكادير.

 ا، ختدم أهدافا مهمة وحيوية منها:إن الربجمة والتخطيط على مستوى اجلماعات الرتابية، يف تقديرن
  اخلروج من العشوائية واملزاجية يف بناء املشاريع، إىل تشخيص احلاجات احلقيقية للساكنة، إىل التخطيط

 ؛ واالستشراف
 ؛ اعتماد الدميقراطية التشاركية بالتشاور مع كل املعنيني 
 تفق عليها قابلة لإلجناز وحمددة التكلفة التعاقد مع الساكنة ومع كل الفاعلني على خريطة طريق ملشاريع م

 املالية.
إن اجلماعة الرتابية ألكادير منذ الفرتة االنتدابية السابقة اشتغلت على التخطيط بواسطة منتخبيها وأطرها، وال يفوتين 

 هنا أن اشكر اللوايت والذين عملوا منذ شهور على بناء هذا الربنامج الذي نضعه بني أيديكم.
ل على بناء الربنامج وقفنا مليا لنحدد ماهية التوجهات اليت ستحكمنا واألهداف اليت نصبو إليها، وإن قبل أن نقب

 كانت ستأتيكم يف فقرة خاصة، فال بأس أن أعرض معاملها األساسية.
جهة وقاطرة فمدينة أكادير تقف بارزة يف تاريخ املغرب ويف واقعه احلايل مبوقعها االسرتاتيجي كبوابة للجنوب وعاصمة لل

تنميتها، امتزجت فيها كل روافد الثقافة املغربية العربية واألمازيغية واحلسانية والعربية، وأخذت منذ عشرات السنني اهلوية 
السياحية مبا راكمته من بنيات ومن جتارب ومهارات يف هذا اجلانب رغم الصعوبات اليت يعيشها القطاع يف اآلونة 

مع كل الفاعلني ويف حدود اختصاصاتنا، على النهوض هبذا القطاع كقاطرة  ،العمل األخرية. وإننا عازمون على
 تقليدية وجتارة ومطعمة وغري ذلك. للقطاعات اإلنتاجية األخرى من صناعة
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وال يفوتين هنا أن أحيي وأشكر كل املسؤولني الذين مروا من هذه اجلماعة على ما أعطوه وأجنزوه، فأكادير ليست 
فهي تدين للسالفني بكثري من مظاهرها اإلجيابية اليت تعيشها اليوم، ومع ذلك التزال هناك اختالالت  وليدة اليوم،

وتفاوتات بني أحياء املدينة، يف البنية التحتية ومشاريع القرب وغريها. وال شك أننا، من جهتنا، سنعمل جادين من 
 .أجل جتاوز االختالالت وأن تصل التنمية إىل كل تراب اجلماعة

إن ما يعيشه جمتمعنا اليوم من بعض التدين يف السلوك املدين والقيم عموما، ال ميكن أن يعرف احلل إال من خالل 
التأطري الثقايف والفين والرياضي وغريه من خالل بنيات وبرامج ومبادرات يكون هدفها بناء االنسان املغريب املتشبث 

نة احلقيقية وبالسلوك املدين الرفيع. وإن هذا اهلدف النبيل سيكون من أولوياتنا هبويته املنفتح على العامل، املتحلي باملواط
 سواء يف البنيات والتجهيزات أو يف الربامج واملبادرات.

إن مجاعتنا هلا سبق يف االهتمام بقضايا البيئة، من خالل املطرح املراقب لتدبري النفايات، ومن خالل إجراءات قادمة 
وذلك من خالل تعاون وطين ودويل يف برامج النجاعة الطاقية وقياس االنبعاثات الغازية وغريها. وإننا لتجويد هذا املرفق 

عازمون على االستفادة من التجارب الوطنية والدولية لالستمرار يف هذا املسار واالنسجام مع التوجه وااللتزامات اليت 
 يف نونرب القادم. مبراكش Cop 22أخذها بلدنا واليت ستتوج مبؤمتر األطراف 

وإننا طواقون أن تكون مدينتنا حديثة وذكية، حديثة جيد فيها كل مواطن ذاته، حتقق تكافؤ الفرص يف اخلدمات 
والتجهيزات وكل العروض األخرى، ذكية تستفيد من ثورة املعلوميات املطردة لنقدم خدمات متطورة يف كل التدبري 

 احلضري.
ملواطن ولدينا مجيعا تطوير احلكامة وجتويد اخلدمات اليت تقدمها اجلماعة سواء يف جمال إن من املطالب األساسية لدى ا

اإلدارة أو يف جماالت التدخل الفعلي األخرى، فرغم اجلهود املبذولة اليوم بواسطة الشباك الوحيد يف التعمري، وغريه من 
 احلكامة يف كل اجملاالت. املبادرات اليت تقوم هبا املصاحل اجلماعية، فإننا ماضون يف تطوير

إننا من خالل اللقاءات التشاورية اليت عقدناها مع املواطنني واجلمعيات وكل الفاعلني، بقدر ما جنح هذا التشاور على 
مستويات التنظيم والتعبري احلر واالستماع والتشخيص والتوثيق، وهو ما أشاد به اجلميع، بقدر ما تبني أن االنتظارات، 

 مشروعة، كانت كذلك كبرية وطموحة.واليت كانت 
هذا ما يدفعنا لقول بعض الكالم يف جمال يعترب احلجر األساس يف كل املشاريع، أال وهو اجلانب املايل. ففي القراءة 
التحليلية ملالية مجاعة أكادير اليت سيتضمنها الربنامج، ستكتشفون أن هذه املالية معافاة، واحلمد هلل، ال نعيش عجزا 

ثري من اجلماعات. ولكن اجلماعة ال ميكن أن تتجاوز إىل حدود اآلن، وحسب التقديرات، مبلغ مائيت مليون كما ك
( كفائض سنوي مع احتساب هامش االقرتاض. وإذا استعرضنا اليوم املشاريع درهم000,00 000 200 درهم )
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وغريها، فإنه يظهر لنا جليا أن اجلماعة  BHNSاملهيكلة للجماعة واجلاهزة دراستها، كاحلافالت العالية جودة اخلدمة 
ال ميكن أن حتقق اإلقالع احلقيقي إال إذا استفادت من دعم الدولة كغريها من املدن الكربى، ومن شراكات مع 

وال شك أن هذا موضوع أساسي للرتافع من جهة املنتخبني والسلطات املعنية وكل الغيورين  .القطاعات احلكومية وغريها
ملدينة. ولقد قمنا ببعض املبادرات يف هذا اجملال لدى املديرية العامة للجماعات احمللية بوزارة الداخلية، ولدى على هذه ا

. وال تزال هناك مبادرات أخرى سنقوم هبا مبوازاة مع .جمموعة من السادة الوزراء، ولدى السيدة وايل جهة سوس ماسة
 تنزيل برنامج عمل اجلماعة.

اعة الرتابية ألكادير مؤمنون كل االميان مبدإ التشارك والرؤية االسرتاتيجية للتجمع السكاين ألكادير إننا اليوم يف اجلم
إال من خالل جتمع  .الكبري، فال ميكن جلماعة مبفردها أن تدير قطاعا اسرتاتيجيا كقطاع النقل وقطاع النفايات وغريمها

ن ألكادير الكبري سنعمل بتعاون اجلميع من أجل تطوير هذه هليئات دستورية وقانونية. وإننا برئاسة مؤسسة التعاو 
 .املؤسسة

لقد اعتمدنا يف بناء هذا الربنامج إجراءات التشاور والتنسيق مع خمتلف الفاعلني، وعلى رأسهم جملس جهة سوس 
يت عقدوها للجهة وقاطرة تنميتها وعلى الشراكات ال كعاصمةماسة، الذي نشكر كل هيئاته على االهتمام باملدينة  

معنا. كما نشكر سلطات الوالية وعلى رأسهم السيدة الوايل على كل اجلهود املبذولة يف هذا املضمار. كما نشكر أيضا 
 صاحلخمتلف مجعيات اجملتمع املدين اليت استجابت لكثري من املبادرات اليت أطلقها اجمللس اجلماعي وتعاونت معه ملا فيه 

الالممركزة على جتاوهبم وتعاوهنم. وكذا كل من ساهم من قريب أو بعيد يف إجناز هذا  املصاحلالساكنة. كما نشكر كل 
 العمل اهلام.
 

 واهلل الموفق
 صالح المالوكيالسيد 

 رئيس جماعة اكادير
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I. مقتطف من مونوغرافية المدينة 
 

 

ط الغريب للمملكة املغربية على بعد تقع املدينة بالوسو ، " " املخزن اجلماعي احلصنيكلمة أمازيغية تعين   ’‘ أكادير’‘ 
مخسني كيلومرتا عن و مخسمائة و ستني كيلومرتا عن الدار البيضاء و ومخسة  أربعمائةو  مائتني ومخسني كيلومرتا عن مراكش

واحدة من عواصم  أكاديروتعترب حيبوها مجاال تتميز به عن مدن اململكة. و اجلبل و العاصمة الرباط، يف موقع يعانق البحر 
 أغلب سكاهنا من أصول أمازيغية. حيث قافة األمازيغية املغربية اإلسالميةالث

يف القرون الوسطى وشكلت مركزا جتاريا يربط بني  شيدت قدو  تعرف اكادير بفونيت وسانتا كروز ومدينة االنبعاث.
حصن شيده السلطان  اكادير بقصبتها او ما يعرف بأكادير أوفال، وهوتشتهر و  افريقيا الغربية واوربا وجنوب اسيا

مخسني ويقع على ارتفاع و اثنني و سبعمائة و أعيد بناؤه عام ألف و أربعني و السعدي حممد الشيخ عام ألف ومخسمائة 
 ثالثني مرتا عن سطح البحر.و ستة و مائتني 

 15شخص حتت األنقاض يف  000 15 حيث دفن ما يناهز لبشكل شبه كام دمر الزلزال املدينة1960 فرباير 29 يف
"لئن حكمت األقدار بخراب : الشهيرةقولته  حممد اخلامس ألقى ،للدمار الذي حلق باملدينةوبعد مشاهدته .ثانية

كيلومرت اىل جنوب املدينة   2وبنيت أكادير اجلديدة على بعد  أكادير، فإن بناءها موكول إلى إرادتنا وعزيمتنا".
 القدمية.

وقد توسعت املدينة جنوب مركز لتقليدية.تبدو كاملدن املغربية ااملدينة اجلديدة بشوارعها الفسيحة وبناياهتا احلديثة ال إن 
الزلزال مبتعدة عن منطقة اخلطر، وذلك بعد سن املعايري اخلاصة بإعادة بناء أكادير ) معايري مقاومة الزالزل اليت متت 

 (.2000مراجعتها سنة 
 20ناير وما بني درجة يف شهر ي 16و 14تتميز املدينة مبناخها املعتدل، حيث يرتاوح معدل درجات احلرارة ما بني 

ملم، كما تتميز املدينة بكثرة  250درجة يف شهر يوليوز، وقلة التساقطات املطرية اليت ال يتجاوز معدهلا السنوي  25و
يوم مشمس يف السنة( غري أن الضباب والندى يف الصباح يعتربان من الظواهر العادية  300أيامها املشمسة )أكثر من 
 يف فصل الصيف باملدينة.

كل االكراهات، استفادت مدينة أكادير بشكل جيد من إعادة البناء، وسجلت منذ مخسة عقود منوا حضريا مهما   رغم
إذ أن السياحة والصيد  ،سامهت فيه الدينامية االقتصادية واالجتماعية اليت اعتمدت على املقومات واإلمكانيات الطبيعية

عمدة هذه التنمية االقتصادية املهمة، مما جعل املدينة تشكل اليوم البحري والصناعة الغذائية واخلدمات واجلامعة هي أ
 .للمغرب االقتصاديو  أساسيا يف النسيج احلضري قطبا

https://ar.wikipedia.org/wiki/29_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/29_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1960
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B1_1960
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B1_1960
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
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يكشف التنظيم السوسيو جمايل للمدينة عن فرق كبري بني وسط مدينة حديث ومنظم ميثل القطب اإلداري والسياحي 
ا حول املركز املذكور وشكلت بالتايل تناقضا بني املركز واحمليط، خلق تدرجيي للمدينة، وبني األحياء األخرى اليت بنيت
ترييف املدينة.ويف الواقع فإن وسط املدينة غري املؤهول مل يكن موضع تبين  نوعا من التفاوت كان من نتائجه ظاهرة

 .مما ولد نتائج سلبية متثلت يف عزلة املنطقة السياحية والشاطئية،اجتماعي، من طرف الساكنة
، ادير اداوتنان مركز جهة سوس ماسةوتنتمي مدينة أكادير،على املستوى اإلداري الرتايب، إىل دائرة نفوذ عمالة أك

فقد عرفت املدينة منذ أواسط السبعينات تطورا اقتصاديا  ،أكادير كملتقى بني مشال املغرب وجنوبهوانطالقا من موقع 
س فقط بالنمو الدميوغرايف الطبيعي، بل باهلجرة القوية من مجيع مناطق لي ،يرتبط ،كبري  مهما نتج عنه منو دميوغرايف

وتعترب أكادير عاصمة جهة سوس ماسة وهي أهم مدينة بتجمع أكادير الكبري وخامس جتمع  .املغرب حنو املدينة
 حضري على املستوى الوطين من حيث عدد السكان.

فقد جتاوز عدد ساكنته عتبة مليون نسمة تتوزع  014 2ء حسب إحصاو ، ²كلم 819  ميتد أكادير الكبري على مساحة
 على الشكل التايل :

 الجدول 1 : عدد ساكنة أكادير الكبير
 
 

 الجماعة عدد السكان

 أكـــــادير  نسمة 288 420 

 الدشيرة الجهادية نسمة 386 98 

 انزكان نسمة 742 129 

 ايت ملول نسمة 574 171 

 القليعة نسمة 616 79 

 التمسية نسمة 889 27 

 الدراركة نسمة 658 70 

 تغازوت نسمة 255 5 

 اورير نسمة 344 35 

 المجموع نسمة 752 038 1 
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لسكاين ألكادير الكبري الذي ، وتشكل جزءا أساسيا من التجمع ا2كلم  110متتد مجاعة أكادير على مساحة تناهز 
 يبدو كأجزاء منفصلة.

لقد تأثر التطور العمراين باملدينة مبحيطه الطبيعي ما جعل املدينة اليوم تتوسع على السهل من جهة الواجهة الشمالية 
ري والتأطري لواد سوس وعلى طول احملورين الطرقيني املؤديني إىل مراكش والصويرة، مما أفضى إىل صعوبات كبرية يف التدب

 ،الغزوة( ،تلظي ،تناوت،العمراين وخصوصا يف جمال تدبري املخاطر املتعلقة باألودية اليت تعرب املدينة )وديان : حلوار
 عوامل أخرى تعمق من خماطر الفيضانات باملدينة السيما: تنضافعالوة على هذه اإلكراهات اهليدروغرافية، 

 

 ؛ املوجودة على جنبات اجلبال اجملاورة للمدينة تدهور الغطاء النبايت وتعرية األراضي 
  ؛جنبات األودية الشديدة االحندار اليت تزيد من سرعة جريان املياه 
  ردم جنبات بعض الوديان أو إقامة بنايات عليها )كما هو شأن احملطة الطرقية املشيدة على جانب واد

 ؛ احلوار (
 ؛ ثال القنطرتني املقامتني على وادي احلوار والغزوة (ضعف بعض املنشآت املقامة على بعض الوديان ) م 
 ( مشكل جتمع وعدم نفاذ املياهimperméabilisation ببعض املناطق )؛ 
  احتالل الفضاءات اجملاورة للوديان واملخصصة أصال ملناطق خضراء يف وثائق التعمري )جنبات واد احلوار

 منوذجا(.
 

و بفضل الدينــامية املعـروفة لساكنتها متكنت الوظائف هباتنوع و دة اليت تتوفر عليها الطبيعية املتعد واعتباراً لإلمكانيات
ضمن أهم األقطاب ها من التموقع تمكن يف عدة جماالتاخلارجي و الداخلي أكادير من إبراز جاذبية كبرية إزاء االستثمار 

 .اململكةباالقتصادية 

إعادة تأهيل املدخل  ،إعادة هتيئة سوق األحد ،هيل املقطع الشاطئيلقد سامهت املشاريع الكربى املهيكلة ) إعادة تأ
.اخل ( يف التأثري إجيابيا على احلالة العامة للمدينة من خالل دعم .الشمايل ألكادير، إعادة هتيئة الشبكة الطرقية

ة لالستثمارات جاذبيتها.كما أن ربط املدينة مع شبكة الطريق السيار ساهم بكل تأكيد يف ميالد دينامية جديد
وسيمكن املقاوالت احمللية من تسجيل منو كبري على مستوى املردودية وذلك مبسامهة هذه الطريق يف فك العزلة عن 

 .املدينة
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 المؤشرات الديموغرافية  .1
 

 الجدول 2 : توزيع السكان حسب الجنس
 

 المجموع اإلناث الذكور الجنس
 288 420 766 208 522 211 العدد

 % 100,00 % 49,67 % 50,33 النسبة المئوية
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 الجدول 3 : توزيع السكان حسب الفئات العمرية
 

 
 

 الجنس
 الفئات العمرية

 النسبة المئوية اإلناث الذكور

 % 10,60 % 10,40 % 10,80 سنوات 6اقل من 
 % 14,40 % 14,30 % 14,60 سنة 14الى  6من 
 % 66,40 % 67,00 % 65,80 سنة 59الى  15من 

سنة فما فوق 60   8,80 % 8,30 % 8,60 % 
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  الجدول 4 : توزيع السكان حسب الحالة العائلية
 
 

 الجنس
 الحالة العائلية

 النسبة المئوية اإلناث الذكور

 % 52,70 % 48,20 % 57,20 العازبون

 % 41,70 % 42,10 % 41,40 المتزوجون

 % 2,10 % 3,40 % 0,90 المطلقون

 % 3,40 % 6,40 % 0,50 األرامل

 
  1,90 معدل الخصوبة
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 الجدول 5 :  تعداد األسر
 

 

 معدل عدد افراد االسرة عدد األسر

10 5057 4 
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 مؤشرات التمدرس .2
 

 

 الجدول 6 : توزيع السكان حسب معدل التمدرس األساسي
 

 الجنس
 التمدرس معدل

 النسبة المئوية اإلناث الذكور

 % 17,90 % 25,70 % 10,10 نسبة االمية

 % 98,80 % 98,80 % 98,80 12-7نسبة متدرس االطفال 
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 الجدول 7 : توزيع السكان حسب المستوى التعليمي
 

 الجنس
   مستوياتال

 النسبة المئوية اإلناث الذكور

 % 23,30 % 30,80 % 16,00 بدون
 % 6,80 % 5,50 % 8,00 قبل التمدرس

 % 25,20 % 23,10 % 27,30 االبتدائي
 % 17,10 % 15,40 % 18,70 االعدادي
 % 15,10 % 14,00 % 16,20 التأهيلي

 % 12.5 % 11.20 % 13,80 العايل
 
 

 - 2014إحصاء  -ة السامية للتخطيط المصدر: المندوبي
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 المؤشرات المهنية .3
 

 الجدول 8 : توزيع السكان حسب االنشطة
 

 النسبة المئوية / المجموع اإلناث الذكور 

 216 160 025 44 6191 11 الساكنة النشيطة

 0072 26 4741 16 331 95 النشيطة الساكنة غير

 % 50  % 28  % 73,5 نسبة الساكنة النشيطة

 % 17,2 % 26,7 % 13,6 نسبة البطالة
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  الجدول 9 :  توزيع السكان حسب الوضع المهني لألنشطة المزاولة وفقدان الشغل
 
 

  الجنس
  االنشطة

 النسبة المئوية اإلناث الذكور

 % 5,00 % 2,8 % 5,8 املهنيون

 % 19,00 % 9,3 % 22,3 املهن احلرة

 % 14.10 % 15,5 % 13,6 املستخدمون يف القطاع العام

 % 58,80 % 70,3 % 54,8 املستخدمون يف القطاع اخلاص

 % 0,40 % 0,2 % 0,5 املتدربون

 % 1,70 % 0,8 % 2,0 مسامهون او شركاء

 % 0,30 % 0,3 % 0,2  أخرى 
 

 
 – 2014إحصاء  -المصدر: المندوبية السامية للتخطيط 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  017 2 – 022 2 برنامج عمل جماعة أكادير 18ص.
 

II. التشخيص الترابي التشاركي 
 

 

ان يتضمن برنامج عمل اجلماعة تشخيصا حلاجيات اجلماعة يف  113.14من القانون التنظيمي  78تقتضي املادة 
اليت تنص على ان يقوم رئيس جملس اجلماعة  2.16.301من املرسوم رقم  7ادة إطار تشاركي وذلك وفق مقتضيات امل

 اجلمعيات لتحقيق هذا اهلدف.و بإجراء مشاورات مع املواطنات واملواطنني 
ووعيا منه بأمهية وضع املواطن يف مركز اهتماماته وذلك بإشراكه يف االقرتاح واختاذ القرار، قام اجمللس اجلماعي ملدينة 

مبشاورات واسعة مع اجملتمع املدين وذلك عرب تنظيم عدة ورشات مبشاركة خمتلف اجلمعيات شكلت مقرتحاهتا اكادير 
املرسوم املشار اليهما اعاله و يف اطار تفعيل مقتضيات القانون و ابرز مشاريع برنامج عمل اجلماعة.عالوة على ذلك 

قام رئيس اجمللس اجلماعي باستشارة اهليئة املكلفة بتفعيل  ،خبصوص التقيد مببدأ التشارك يف اعداد برنامج عمل اجلماعة
 .تكافئ الفرص ومقاربة النوعو مبادئ املساواة 

مت االخذ  ،من جانب اخر، وحرصا على التقائية برنامج عمل اجلماعة مع خمتلف املخططات اليت هتم تراب اجلماعة
خمطط و املندرجة ضمن توصيات املخطط املديري للتعمري بعني االعتبار املشاريع املدرجة هبذه املخططات السيما تلك 

 احلركة احلضرية.
من املرسوم  6املادة و  3وكذا مقتضيات املادة  113.14من القانون  78تفعيال ألحكام املادة و من جهة أخرى 

مفصل ملالية حتليل  إجناز اليت تنص على ابراز االمكانيات املادية املتوفرة للجماعة خالل التشخيص، مت 2.16.301
وكذا مدى امكانية  املقبلةاجلماعة خلص اىل استشراف القدرة الذاتية للجماعة على االستثمار خالل الست سنوات 

 جلوء اجلماعة اىل االقرتاض.

 المراحل الرئيسية إلعداد برنامج العمل .1
 

 

على ان اجلماعة  اليت تنصو  113.14من القانون التنظيمي  78باشرت اجلماعة إعداد برنامج عملها طبقا للمادة 
الربنامج األعمال التنموية  وحيدد هذاتتبعه وحتيينه وتقييمه.  وتعمل على حتت إشراف رئيس جملسها برنامج عملتضع 

برنامج عمل اجلماعة يف السنة  ويتم إعداداملقرر إجنازها أو املسامهة فيها برتاب اجلماعة خالل مدة ست سنوات. 
جمللس على أبعد تقدير بانسجام مع توجهات برنامج التنمية اجلهوية ووفق منهج تشاركي األوىل من مدة انتداب ا

 .الالمركزيةوبتنسيق مع عامل العمالة أو اإلقليم أو من ينوب عنه، بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة املصاحل 
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 :اجلماعةأهم املراحل اليت مر منها إعداد برنامج عمل  يوفيما يل
 الجدول 10 : مراحل إعداد برنامج عمل الجماعة

 

 المرحلة التدابير

 .تسمية وإصدار قرار الرئيس بتعيني جلنة القيادة .1
 .جدولته الزمنيةو وضع منهجية اإلعداد  .2
 .تقييم إجناز خمطط التنمية اجلماعي .3

 1 اإلعداد

نيون ورؤساء والربملااجلماعي  وأعضاء اجمللسحبضور السيدة الوايل  14/4/2016يوم 
 .واجلمعيات والغرف املهنيةاخلارجية  ورؤساء املصاحلالرتابية  اجملالس

إعطاء االنطالقة الرسمية 
 لإلعداد

2 

من القانون  82. )املادة .املصاحل اخلارجيةو اجلماعات و مراسالت اإلدارة  .1
 .(113.14التنظيمي

 .التشخيص الداخلي .2
 : التشخيص اخلارجي : تنظيم نوعني من الورشات .3

  ورشات(  5)  ماي 8و7ورشات معتمدة على التقسيم اجلغرايف وذلك يومي
ممثل جلمعيات اجملتمع املدين ومت اعتماد استمارات تقييمية  400حضرها حوايل 

 ؛ )مراسلة( إشراك املنتخبني -خلدماتو مرافق القرب
  ورشات ( 4الغرف املهنية ) و ورشات موضوعاتية مع املصاحل اخلارجية. 

 3 ص التشاركيالتشخي

 .وضع التوجهات االسرتاتيجية وحتديد األولويات .1
 .حتليل مالية اجلماعة .2
 .والتكلفة املاليةميدانية(  )زياراتالتوطني اجلغرايف  املشاريع:اختيار  .3
 .اختيار املشاريع الكربى .4
 .خمطط التنقالت احلضرية –املطرح  -تنمية املوارد موسعة:ورشات  .5
 .تدبري املشاريع( –إعداد الربنامج اجلماعي  )حولعة برجمة تكوينات ألطر اجلما .6
 .19/8/2016لقاء تواصلي مع منتخيب اجلماعة يوم  .7
 .23/8/2016لقاء تواصلي مع اإلعالم يوم  .8
 .01/9/2016يوم  وتكافؤ الفرصومقاربة النوعلقاء استشاري مع هيئة املساواة  .9

 .تعميقاالستشارة مع الشركاء .10

 
 والبرمجةالتخطيط 

 
4 

 5 المدارسة في اللجان الدائمة .2016ل شهر شتنرب خال 

 6 الدورة والمناقشة فيالتداول  .2016الدورة العادية لشهر أكتوبر  
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 أهم المخططات المتداخلة مع برنامج عمل الجماعة فيقراءة  .2
 

 

ق باجلماعات وكذا املتعل 113-14برنامج عمل مجاعة أكادير وفقا ملقتضيات القانون التنظيمي رقم  إعدادلقد مت 
تقييمه، حىت يكون و حتيينه و الذي حدد مسطرة إعداد الربنامج وتتبعه  2016يونيو  29بتاريخ  2.16.301املرسوم رقم 

 برنامج تنمية العمالة.و برنامج التنمية اجلهوية و متوافقا مع التوجهات الوطنية و منسجما 
 

 خطة المغرب الرقمي .2.1
 

هتدف خطة املغرب الرقمي إىل جعل و يف االقتصاد املغريب  األمهية لقطاعات ذاتتعترب تكنولوجيا املعلوميات من ا
اإلدارة العمومية، كما و القيمة املضافة للقطاعات االقتصادية و  لإلنتاجيةمصدرا و تكنولوجيا املعلوميات عصب االقتصاد 

تعزيز متوقع املغرب  تستهدفكما   .اسعذلك بتعميم دمج تكنولوجيا املعلوميات على نطاق و و تروم حتقيق التنمية البشرية 
 .مواكبة املقاولة وخمتلف أوراش احلكومة اإللكرتونية مركز إقليمي للتكنولوجيا، من خالك
 : تتمحور هذه اخلطة حول األولويات االسرتاتيجية التاليةو 

 : الصبيب  شرائح واسعة من املواطنني من االستفادة من خدمات اإلنرتنت ذي متكني التحول االجتماعي
 ؛ املعرفةو اخلدمات و تعزيز تبادل املعلومات و العايل 

 الشفافية على اخلدمة املوجهة للمواطن و إضفاء اجلودة و ذلك بتقريب اإلدارة و  تنفيذ الخدمات العامة 
 ؛ تعميم استعمال احلاسوب لتحسني اإلنتاجية 
 تشجيع ظهور أقطاب ذات طاقة و يني من خالل تشجيع الفاعلني احملل تطوير صناعة التكنولوجيا المعلوماتية

  ؛ تصديرية عالية
 وذلك من خالل االستعمال األمثل هلذه الوسائط من قبل اجملتمع، واملصاحل تعزيز ثقافة األمن المعلوماتي ،

  .اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات اجلديدة
تيسري مسلسل و تكريس الشفافية و رية العمل ووعيا منها بضرورة اعتماد أنظمة معلوماتية لتبسيط املساطر وتسريع وت

 خاللتوجهت مجاعة أكادير حنو إيالء هذا املوضوع أمهية بالغة من  الرشيدة،اعتبار اجلودة كأدوات للحكامة و التتبع 
 .احلالة املدنيةو قسم التعمري و  احلساباتو الصفقات و اعتماد أنظمة معلوماتية باملصاحل املالية 

عملها  أن اجلماعة تتجه من خالل برنامج كما اجلماعة بوابة إلكرتونية تفاعلية. أحدثت واطننيولتسهيل التواصل مع امل
 .حنو ترسيخ وتكريس هذه األسس 2022ـ-2017
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  الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة .2.2
 

لسكان، وميلها )املوارد الطبيعية(، إن الطابع احلساس للموارد الطبيعية الوطنية وندرهتا باملقارنة مع التزايد املستمر لعدد ا
على حنو سريع نسبيا إىل الرتاجع يزيد من أثرها على جودة حياة الناس وتأثر سلبا يف عملية التنمية االقتصادية 

 واالجتماعية. 
اقتصادية،  -إن هذا الوضع، فضال عن املخاطر املناخية اليت متس املوارد املائية والزراعة، يؤدي إىل تفاقم املشاكل السوسيو

تلبية احتياجاهتم األساسية، يلجأ سكان املناطق الريفية يف بعض املناطق إىل  ومن أجلال سيما يف املناطق الريفية. 
وباملثل، فإن التنمية اليت عاشها املغرب خالل العقود املاضية يف  ..اإلفراط يف استغالل األراضي واملوارد املائية والغابات

، والتنمية احلضرية، والبنية التحتية، والصيد البحريواالقتصادية احليوية مبا يف ذلك الزراعة والصناعة،  اجملاالت االجتماعية
والسياحة، قد أحدثت تأثريات سلبية على نوعية البيئة واليت يتطلب تصحيحها أعباء مالية ثقيلة. ووفقا للتقديرات 

 من الناتج احمللي اإلمجايل.  % 3.7ر درهم، أو ما يعادل مليا 13 األخرية، فإن منحىن الرتاجع البيئي يقدر بنحو
. ويف هذا الصدد، على السلطات اليت تسعى جاهدة ملواجهتهاإن السياق احلايل يطرح حتديات كبرية للتنمية املستدامة 

ة املستدامة، وجه صاحب اجلاللة امللك حممد السادس أمره السامي إىل احلكومة إلعداد امليثاق الوطين للبيئة والتنمي
وتكريس مفهوم الواجب جتاه البيئة، سواء  سليمة،الذي يتعني من خالله التأكيد على حق اجلميع يف العيش وسط بيئة 

 االقتصاديني واالجتماعيني أو واجبا على السلطات العمومية.  على الفاعلنيكان واجبا على املواطنني، أو 
يثاق وطني شامل للبيئة يستهدف الحفاظ على مجاالتها ومحمياتها الحكومة إلى إعداد مشروع م وإننا نوجه. ."

 " ..ومواردها الطبيعية، ضمن تنمية مستدامة
التزام املغرب التزاما قويا يف عملية التنمية املستدامة على املستوى الدويل، وأنه  مع ملحةإن أمهية هذا امليثاق أصبحت 

اإلدارة البيئية من خالل التوقيع والتصديق على االتفاقيات أعرب عن استعداده للعمل بنشاط من أجل حتسني 
 "،21والربوتوكوالت الدولية الرئيسية، السيما تلك املنبثقة عن قمة ريو دي جانريو. وهي تشمل "برنامج العمل للقرن 

وع البيولوجي، واالتفاقية واتفاقية اإلطار لألمم املتحدة بشأن تغري املناخ، واتفاقية اإلطار لألمم املتحدة املتعلقة بالتن
 وغريها.  ،Ramsarاإلطار لألمم املتحدة ملكافحة التصحر، واتفاقية "رامسار" 

إن توجيه صاحب اجلاللة امللك حممد السادس إىل ضرورة وضع مشروع ميثاق وطين شامل للبيئة يعزز خمتلف التدابري 
ويعد مشروعا جمتمعيا  املغربية،ة التنمية املستدامة للمملكة االجتماعية واالقتصادية والثقافية اليت تندرج يف إطار عملي

يهدف إىل احتواء اآلثار املرتتبة عن النمو  (CNEDD)فامليثاق الوطين للبيئة والتنمية املستدامة  وطموحا.ضخما 
وكذا جتاوز عامة فيما يتعلق بالصحة ال وضمان االحتياجاتالسكاين واملشاكل املتصلة مبشاريع البنية التحتية الكبرية، 
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" الرتاث املشرتك لألمة " ضمن وتثمنياملتزايدة يف جمال التعليم. إن هذا امليثاق أفضل وسيلة لضمان تطوير  تاإلكراها
 املستدامة.مفهوم التنمية 

امة، إن على كل اجلهود اليت تبذهلا القوى احلية بالبالد أن تتقارب لضمان جناح هذه الرؤية قصد حتقيق التنمية املستد
حيث أن من شأن هذه األخرية أن تغري جمتمعنا من الناحية النوعية يف احلاضر واملستقبل، وأن تقرتب أكثر من حتقيق 

 خالل:الرفاه االجتماعي من 
   ؛ استحضار مجاعي للوعي البيئي، وإجراء تغيري ال غىن عنه يف السلوك 
 اديني ؛ اقتص -وجود التزام قوي ملختلف اجلهات والفاعلني السوسيو 
  محاية اجلودة واملكونات املختلفة للرتاث الطبيعي والثقايف ؛ 
  حتقيق تنمية اجتماعية واقتصادية وثقافية قادرة على إحداث حتسن كبري يف جودة احلياة والظروف الصحية

 .للمواطن

 عرب:اليومية ملواطنينا  يف احلياةوبالتايل، ميكن إحداث عدة تغيريات 
 ؛تفعيل مبدإ " املواطنة البيئية " و مشاركة أكرب يف جمال البيئة  توعية املواطنني مع 
  ؛ ضمان سالمة الغذاء(و املسامهة يف حتسني جودة احلياة ) القضاء على أشكال التلوث  
 ؛ احلد من النفايات والزيادة يف عملية معاجلتها وإعادة تدويرها  
 ؛ ةتطبيق أفضل للقوانني، إىل جانب فرض عقوبات رادعة إضافي  
  ؛ اجتناب كل ما يضر هباو إيالء األمهية من طرف اجلميع حلماية البيئة  
  ضرورة وجود طرق العمل التحفيزية يف السياسات البيئية، واليت جيب أن يكون من أهدافها منع وتقليل كل ما

  ؛ يمن شأنه أن يشكل خطورة أو ضررا بالصحة، واحلفاظ على التنوع البيولوجي وجودة الرتاث الطبيع
  ؛ املناطق يف إطار مقاربة للتنمية املستدامةو التضامن بني املواطنني وبني املؤسسات 
 أمهية التعليم، واملشاركة، والبحث والتقييم. 

على املسامهة يف بلوغ أهداف هذه الرؤية، أدرجت اجلماعة ضمن برنامج عملها جمموعة من املشاريع ذات  وحرصا منها
 التنمية املستدامة بالنسبة لكل املشاريع املربجمة. التقيد مببادئلى كما حرصت ع،البعد البيئي 
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 مخطط النجاعة الطاقية .2.3
 

حاجياهتا من الطاقة، ففاتورة الواردات تعرف ارتفاعا مطردا بسبب الطلب الداخلي  من % 95تستورد اململكة حوايل 
ا بالدولة املغربية دالتجاري املغريب، مما ح وختل بامليزانطين يف مستويات عالية ترهق االقتصاد الو  واستقرار أمثاهنااملتزايد 

وخمططات تروم وضع برامج  2009إىل اعتماد اسرتاتيجية طاقية مبناسبة انعقاد املناظرة الوطنية األوىل للطاقة يف مارس 
وضمان عار مقبولة الطاقة بأس توفري وتأمنيمشاريع تستهدف  واملتوسط والبعيد وتشتمل علىعلى املدى القصري  عمل

الطاقية إىل وضع خارطة طريق لتطوير الطاقات  . وهتدف االسرتاتيجيةةواحلفاظ على البيئمع ترشيد استعماالهتا  التنافسية
 ثالثة:طاقية ذات أبعاد  وحتقيق جناعةاملتجددة 

 ؛ التنمية االقتصادية .1
 ؛ التنمية االجتماعية .2
 .احملافظة على البيئة .3

جمال يف  2011و 2009 املمتدة بنيقوانني يف الفرتة  بإصدار جمموعة تهامة توج بإصالحاتقيام ويف هذا الصدد مت ال
تقليص  إىل هتدفاسرتاتيجية وطنية بلورة وتندرج هذه اإلصالحات يف إطار والنجاعة الطاقية. املتجددة  الطاقات

الكهربائي  جمن االحتيا  % 42 وإنتاج 2020يف أفق 15 % و12 %  بني ترتاوح بنسبةالوطين من الكهرباء  االستهالك
إحداث مؤسسات  مت اكم  .مائي( مصدر %14مصدر هوائي  %14مشسي، مصدر  %14املتجددة )الطاقات من 

 والنجاعة باملغرب.الطاقات املتجددة  ةووكالة تنمي ،2009الوكالة املغربية للطاقة الشمسية سنة وطنية خمتصة ك

والشاون لالخنراط يف  ومت اختيارها اىل جانب مجاعيت وجدة اكادير املرتبة األوىل مشروع مجاعةتبوأ  ويف هذا السياق
يستهدف هذا الربنامج . و املؤطر من طرف الوكالة الوطنية للتنمية الطاقية (2012-2014) تينو-جهةاملشروع النموذجي 

األورويب ذج و نمالب ءويروم االقتدا ،أخرىجهة  والوطين والدويل منجهة  واجلهوي منخلق دينامية على املستوى احمللي 
باجلماعات، يعمل به حاليا ( certification) على اجلودة الطاقية والتأشري واإلدارةللتخطيط  ةالطاقة كأداميدان  يف
 مجاعة بتسع دول أوروبية.  300 1يف 
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 قد اخنرطت مجاعة أكاديرو  لوطين.على الصعيد ا وقابال للتعميميعترب هذا املشروع النموذجي رائدا على مستوى إفريقيا 
 بني من احتالل الصدارة متكنها هذه السياسة بتبنيها منظومة متكاملة مع التفاعل اإلجيايب عملت علىو  يف هذا اإلطار

الشرق و منطقة البحر األبيض املتوسط و لربنامج ضمن الرتشيحات املنظمة على الصعيد الوطين لاجلماعات املرشحة 
 من طرف الوكالة املذكورة مفتوحة طلب عروض عملية يف إطار ،(«MENA Energy Award «MEA)االوسط 
ربنامج يف إطار االقتصاد الطاقي الذي ستسعى من خالله الوجه اجلماعات احمللية القادرة على تفعيل هذا  أعاله يف

 :ىلإ
  ؛ الكلفة الطاقية مشاريع تروم ختفيض ودولية يفشراكة مع هيئات وطنية الاخنراط اجلماعة يف إطار 
  ؛ )الطاقة الشمسية، الغاز الطبيعي مبطرح النفايات(من املؤهالت احمللية  النظيفة واالستفادةاستعمال الطاقات 
  والنجاعة املتجددة  باللجوء إىل الطاقات ترشيد االستعمال الطاقي من خالل االستعمال تسلوكياتغيري

 .الطاقية

 :البشريةالمبادرة الوطنية للتنمية  .2.4
 

 ."ومستمرورش مفتوح  وإنما هيظرفيا عابرا،  وال برنامجاإن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ليست مشروعا مرحليا،  "
  .من خطاب صاحب الجاللة 

على منظومة قوية  العمومية، ترتكزاإلنسان يف صلب السياسات  خطة جتعلهكذا تعترب املبادرة الوطنية للتنمية البشرية 
واالخنراط املسؤول للمواطن.  وتعزيز الثقةاملتمثلة أساسا يف احرتام كرامة اإلنسان وتقوية الشعور باملواطنة، من القيم 

أشكال اإلقصاء االقتصادي  واهلشاشة وجماهبة كافةدف إىل تقليص الفوارق االجتماعية والقضاء على الفقر هتحيث 
 واالجتماعي.

( 2010 – 2006 (املرحلة األوىل انكبت يفالوطنية للتنمية البشرية اليت  درةيف مشاريع املبالقد سامهت مجاعة أكادير 
 بنسركاو،األحياء اهلشة واهلامشية )أغروض، وخاصة بالوسط احلضري جبماعة أكادير  االجتماعيعلى حماربة اإلقصاء 

  .درهم 000,00 700 1 قدره تدارت وأحياء سفوح اجلبال ورصد هلذا الربنامج غالف مايل
اخلاصة،  احلاجات ذوي والطفولة، واألشخاصمشاريع مهت جماالت االعتناء باملرأة  ىانصب الرتكيز عل يف املرحلة الثانيةو 

فضاء لرعاية  الشباب،)قاعة متعددة اخلدمات، مالعب رياضية للقرب، نوادي  والتجهيزات الرياضية الطبية، التجهيزات
 املدرسي.الشخص املسن والنقل 

اق تبنت مجاعة اكادير يف إطار برنامج عملها جمموعة من املشاريع التنموية تعتزم إجنازها يف إطار الشراكة ويف هذا السي
 .مع مصاحل املبادرة الوطنية للتنمية البشرية
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 وتصميم التهيئةالمخطط المديري للتعمير  .2.5
 

وضع السوسيو اقتصادي للجهة يف متجاوزا حبكم التغريات اجلذرية اليت عرفها ال 1995أصبح املخطط املديري لسنة 
عرفاجملال الرتايب توسعا عمرانيا  الفرتة األخرية،فباإلضافة إىل النمو الدميوغرايف الكبري والتطور االقتصادي السريع ألكادير

 ،كبريا أحدث اختالالت على مستوى البنيات التحتية وأثر سلبا على االنسجام االجتماعي وأفضى إىل تدين اخلدمات
ملدينة املستقبل آخدة بعني  اعدادهاو  يف خمططاهتا بعيدة املدى مجاعة اكادير اىل تبين رؤية مستقبلية دفعالذي  االمر

 .املدينة الذي يرتقب ان تشهده الدميوغرايف التطورو  العمراين توقعات التوسع االعتبار
كذلك اقرتاح العمليات الكفيلة مبالءمة و ا متكني املنطقة من لعب دور يناسب مقوماهت إىلهدف منوذج التهيئة الرتابية وي

 إنعاش العمليات املفضية إىل التماسك االجتماعي. و ملؤهالت املنطقة  االنشطة
بان عن اختالالت يف التوازن الرتايب تستدعي اختاذ تدابري كفيلة خبلق التماسك الرتايب عن طريق أعموما فإن التشخيص 

 البضائع.و خاص املرور املرن لألشو حتسني املواصالت 

 العمرانية:اخلطوط العريضة ملخطط توجيه التهيئة  فيما يليو 

  ؛وطين و هيكلة حاضرة اكادير كقطب اسرتاتيجي جهوي 
 ؛محاية األراضي الفالحية ذات املردودية العالية و على املناطق الغابوية  احلفاظ 
  ؛حتديد املناطق املهددة باألخطار الطبيعية 
 ؛الالزمة لالستجابة للحاجيات الضرورية  ختصيص املساحاتو عمراين حتديد مناطق التوسع ال 
 ؛ مع تأهيل املراكز القروية تقوية الوظائف األساسية للتكتالت العمرانية  
  ؛املهيكلة  الشبكة الطرقيةو دعم البنيات التحتية 
  ؛القطار فائق السرعة و حتديد مسار خط السكة احلديدية 
  ؛العمرانية حتديد مناطق مشاريع التهيئة 
  ؛املناطق الصناعية و برجمة احملطات اللوجستيكية 
  ؛املرافق العمومية الكربى و تقوية التجهيزات 
  ؛اخلدمات و األنشطة االقتصادية و توفري مناطق السكن 
 ادماج املشاريع السسيواقتصادية الكربى. 
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 رالكادي العمرانية التهيئة توجيه مخطط في رحةالمقت الحضرية التنمية استراتيجية 11  : الجدول
 

 المتدخلون الجدولة الزمنية درهم( )مليون التكلفة الموقع المشروع مجال العمليات
البنيات التحتية

 
الخاصة

 
للشرببالربط بالماء الصالح 

 

 190 الدراركة-تكوين -اكادير الربط بمحطة تحلية مياه البحر

 املـــدى القصري
 468 الدراركة-تكوين -اكادير محطة توزيع الماء والنقل زوزارة التجهي

 293 اكادير إعادة تهيئة شبكة التوزيع 

 والفالحة والداخلية وزارة املالية 76 سيدي وساي محطة تحلية مياه البحر

البنيات التحتية
 

الخاصة
 

بالتطهير السائل
الرفع من مستوى قدرة معالجة المياه  

 المزار العادمة بمحطة
 830 ايت ملول

 وزارة التجهيز والنقل املـــدى القصري

 41 انزا التطهير بانزا

 33 تغازوت التطهير بتاغزوت

سيدي  -القليعة -التمسية -الدراركة التطهير بسهل سوس ماسة
 بيوكرى-ايت عمرية -بييب

902 

 95 اكادير الكبري إعادة استعمال المياه المنزلية المعالجة
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 المتدخلون الجدولة الزمنية درهم( )مليون التكلفة الموقع المشروع مجال العمليات
البنيات التحتية الطرق

 
والسكك الحديدية

 

 140 اكادير انزكان بأكاديرالشبكة الطرقية الجهوية المهيكلة 
 اجلماعاتو واجلهة والنقل  وزارة التجهيز املـــدى القصري

الشبكة الطرقية الجهوية المهيكلة 
 بالمحطة اللوجستيكية

 33 سيدي بييب-القليعة

 18 ايت عمرية عميرة ضرية ايتوالحالطرق البين حضرية 

2024 

 اجلماعاتو واجلهة والنقل  وزارة التجهيز

 48 الدراركة التمسية الحضرية بتاكديرتو  الطرق البين حضرية

 112 واكاديرتيكوين  وميناء اكاديرالربط الطرقي بين تيكوين 

والمحطة الربط الطرقي بين تيكوين 
 اللوجستيكية

 178 والقليعةتيكوين 

والحضرية الشبكة الطرقية الجهوية 
 ببيويكرى

 23 بويكرى

الربط الطرقي بين تيكوين المحطة 
 وتكاديرت

 46 الدراركة
2034 

 158 واد الصفا -التمسية -الدراركة وواد الصفاالربط الطرقي الوطني تكاديرت 
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 المتدخلون الجدولة الزمنية درهم( )مليون التكلفة الموقع المشروع مجال العمليات
البنيات التحتية الطرق

 
والسكك الحديدية

 
 ن المحطةالربط الطرقي الوطني بي

 وانشادناللوجستيكية 
 92 القليعة سيدي بييب

 اجلماعاتو واجلهة والنقل  وزارة التجهيز

 ربط الطرقي الوطني بين واد الصفاال
 والجنوب

 70 واد الصفا

الربط الطرقي الوطني بين واد الصفا 
 وسيدي بيبي

 92 وسيدي بييبواد الصفا 

يناء ومتغازوت الربط الطرقي الوطني بين 
 اكادير

 92 اورير-تغازوت 

 اورير –تغازوت  تيليالو  خط السكك الحديدية بين تغازوت
 واكادير

7634 

2024 

املكتب الوطين  -والنقل وزارة التجهيز 
 للسكك احلديدي

والمحطة خط السكك الحديدية بين تيليال 
 اللوجستيكية

 8530 سيدي بييب -القليعة -اكادير

 1050 اكادير والميناءية بين اكادير خط السكك الحديد

 6575 التمسية -الدراركة -اكادير والمطارخط السكك الحديدية بين تليال 
2034 

 7540 واملطاربني تليال  خط السكك الحديدية
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 المتدخلون الجدولة الزمنية درهم( )مليون التكلفة الموقع المشروع مجال العمليات
المرافق
 

المهيكل
 

الكبرى
 

 3398 اكادير-تليال CHUالمركز االستشفائي الجامعي 

 املــــــــــدى
 ريالقصـــــــ

 وزارة الصحة والصناديق اخلاصة

 -البيولوجيالطب -القطب الجامعي )االدب
 ) والمهنالفنون 

 527 اكادير-تليال
 -التعليم العايل-والنقل التجهيز وزارات:
 -الشباب والرياضة -الثقافة -الصحة
 الصناديق اخلاصة-اجلماعة -اجلهة

 3354 اكادير-تليال القطب الرياضي الجهوي
الشباب  -والنقل  التجهيز: وزارات

 اجلهة -والرياضة 

 565 اكادير-تليال تكنولوجيو البيالقطب 
 -الصناعة  -التعليم العايل وزارات:

-الداخلية  -واملالية اخلدمات واالقتصاد 
 الصناديق اخلاصة

 الشباب -والنقلالتجهيز  وزارات: 3111 اكادير-تليال الحضري الكبير المنتزه
 جلهةا -والرياضة 

 احملور شرق االقتصاديةو المدينة االدارية 
 التعليم العايل-والنقل التجهيز وزارات: 1470 غرب اكادير

 اجلماعة-اجلهة -وتكوين االطر
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 المتدخلون الجدولة الزمنية درهم( )مليون التكلفة الموقع المشروع مجال العمليات
المرافق
 

المهيكل
 

الكبرى
 

 التعليم العايل-والنقلالتجهيز  وزارات: 743 احملور شرق غرب اكادير تدعيم المركب الجامعي الحالي
 الصناديق اخلاصة -ماعة اجل-اجلهة

 الصناديق اخلاصة 702 فونيت اكادير والترفيهيالمركب التجاري الثقافي 

-الداخلية  -والنقل التجهيز وزارات: 1220 القليعة سيدي بييب القطب متعدد االختصاصات
 اجلهة -التعليم العايل

 2024 1213 القليعة واللوجستيكي القطب التكنولوجي
-الصناعة  -تعليم العايلال وزارات:

-الداخلية  -واملالية اخلدمات واالقتصاد 
 الصناديق اخلاصة

 املدى القصري 419 تكاديرت والفالحي  القطب التكنولوجي
 -الصناعة  -التعليم العايل وزارات:

-الداخلية  -واملالية اخلدمات واالقتصاد 
 الصناديق اخلاصة-الفالحة

 2024 247 بيوكرى لغابةالمركب الجامعي للفالحة وا
والرياضة  والنقل الشبابالتجهيز  وزارات:

التعليم -والغابات املياه  -الثقافة -
 اجلهة -العايل
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 المتدخلون الجدولة الزمنية درهم( )مليون التكلفة الموقع المشروع مجال العمليات
المرافق
 

المهيكل
 

الكبرى
 

 2024 546 التمسية منطقة المعارض
اخلدمات  -والنقل  التجهيز وزارات:

اجلماعات  -اجلهة-واملالية واالقتصاد 
 املعنية

 2024 1719 تكاديرت االقتصادية تمركز الخدما
واالقتصاد -والنقل التجهيز  وزارات:
 اخلواص -اجلهة  -واملالية

 -والنقلالتجهيز  -التجارة  وزارات: 2024 109 الدراركة مركب تجاري
 اجلماعات املعنية

 -اجلماعة  -اجلهة  -وزارة السياحة  2024 1105 اورير مركب ترفيهي
 الصناديق اخلاصة

 -اجلهة  -السياحة  -الثقافة  وزارات: 2024 300 فونيت اكادير مسرح الكبيرال
 الصناديق اخلاصة
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 مخطط الحركية الحضرية .2.6
 
 

الرفع من و يعترب تصميم احلركية احلضرية أداة فعالة للتخطيط والتنسيق بني خمتلف الفاعلني لتجاوز املشاكل القطاعية 
 النقل العموميبصفة عامة.و الشبكة الطرقية  حتسني جودةو السري واجلوالن مستوى اخلدمة يف جمال 

والتنقل قناعة منها بضرورة معاجلة إشكالية النقل  ،حرصت اجلماعة على إيالء هذا املخطط ما يستحق من اهتمام وقد
أيت  ،نإنزكا ،هذا املخطط مجاعات أكادير يشملو مندمج مع مراعاة التنمية املستدامة. و الكبري بشكل مشويل  بأكادير

تزايدا سكانيا و اليت تعرف منوا و التمسية، اليت تشكل أكادير الكبري، و القليعة  ،الدراركة،أورير ،تغازوت ،الدشرية ،ملول
 كانت األنشطةفإذا  .يستلزم التكامل بينها اسرتاتيجياهتا مرتبطة ببعضها ارتباطا عضوياو جيعل براجمها  توسعا مطرداو  كبريا

التحكم يف احلركية املدينة فإن التجمعات السكنية ما فتئت تتزايد بالضواحي، مما جيعل  اخلدمات تتمركز يف وسطو 
يف إطار الشراكة اليت تربطها مع مدينة " نانت  تفاديا لتفاقم الوضع الراهن، عملت مدينة أكاديرو  مهمة عسرية.

 يف السري كادير الكبري ختدم االنسيابيةبتنسيق مع اجلماعات السالفة الذكر على إجناز دراسة للحركية بأو  الفرنسية "
 تستجيب ملبادئ التنمية املستدامة.و  السالمة الطرقيةو 

 أمهها:الكبري يتوفر على قاعدة متنوعة للنقل  أن أكاديرالدراسة األولية إىل  ولقد خلصت
 

 : الطرقيةالشبكة  -أ
 

  ؛ يف اجتاه اجلنوب : 1الطريق الوطنية رقم 
  ؛ يف اجتاه اجلنوب الشرقي : 10الطريق الوطنية رقم 
 مشال اململكة.و مراكش و : الرابط بني أكادير 7أ الطريق السيار 

 

 

 :  المطار -ب
 

 طوله مدرج حيتوي علىو هكتار  800 بتقدر  اليت ثاين مطار باململكة من حيث املساحة يعترب مطار أكادير املسرية
 ثالث مطار من حيث ميثلو  اليني مسافر يف السنةم 3 قدرته االستقبالية تناهز مرت كما أن 23عرضه و مرت  200 3

البنية  تعترب سنويا. مسافر ألف 700ومراكش إذ يستقطب حاليا ما يناهز مليون و  بعد مطاري الدار البيضاء مهيةاأل
 دينةال تربطه بامل الربط باملدينة حيث هي طرق إال أن ما يعوزه احلالية مقارنة مع احلاجيات جد مناسبة التحتية للمطار

 .إليه خاصة يف أوقات الذروةو منه االنتقال  مما يصعب كلم 26بطول  714 1سوى الطريق اجلهوية رقم 
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 : المركب المينائي -ت
  

حركة  يعرف هذا املركبو ميناء الصيد. و الرتفيهي  ،موانئ : التجاري 3يشتمل على و  اهكتار  123تقدر مساحته ب 
ألف وحدة يف السنة  34كرب مستهلك للفضاء بامليناء التجاري إذ يفوق عددها تعترب احلاويات أو ،دؤوبة طيلة السنة

 احلركية السلسةو ال تفي بشروط السالمة و أن طرق الربط بامليناء قليلة  كما.تقلص بشكل كبري املساحة املستغلة بامليناءو 
 للنقل الثقيل.

 

  الحضريةاإلجراءات المنجزة لتنزيل التصميم المديري للحركية 
 

  ؛طلب العروض لدراسة املمرات الطرقية للحافالت ذات اجلودة العالية 
 ؛جناز دراسة اجلدوى واملصادقة عليها إ 
 ؛اجلهة , جمموعة اجلماعات و طراف املعنية : وزارة الداخلية , بدء املفاوضات مع األو جناز الرتكيبة املالية إ 
  ؛جل التنقالت الذكية أانطالق املشاريع النموذجية من 
 ؛مؤسسة التعاون بني اجلماعات ألكادير الكبرينشاءإ 
  املوافقة على مشروع املقرر احملدث جملموعة التجمعات احلضرية ألكادير الكبري)مؤسسة التعاون بني

 ؛ 06/2014اجلماعات(بتاريخ 
  بإحداث جمموعة التجمعات احلضرية ألكادير  يقضي 31/10/2014يف  23إصدار قرار وزير الداخلية رقم

إعداد خمطط و حدد الغرض يف تدبري مرفق النقل احلضري و بتحديد عدد مناديب اجلماعات املؤسسة هلا،و كبري ال
 ؛ التنقالت احلضرية

  ؛ 19/02/2015انتخاب الرئيس واألجهزة املساعدة له بتاريخ 
 ؛ 04/08/2015 عقد دورة استثنائية: يف  
 ؛ دراسة مشروع النظام الداخلي للمجموعة 
  ؛ نواب اللجان الدائمةو انتخاب رؤساء 
 إحداث شركة التنمية احمللية إلجناز البنية التحتية املتعلقة باحلركية احلضرية ألكادير الكبري. 
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 القيام بها واإلجراءات الالزماألعمال 
 

  ؛ضرورة إحداث مقر خاص مبؤسسة التعاون 
 ؛ إدارة املؤسسةو  موظفي اجلماعات ألجل تدبري املصاحلاملؤسسة، طاقم من  وضع رهن إشارة 
  ؛ وضع هيكلة إدارية للمؤسسة 
  العمل على هبدف  هتا لفائدة املؤسسة يف حساب اخلازن اإلقليميادفع اجلماعات ملسامهو التعجيل بإيداع أ

 .ينزمن حمددو يف إطار برنامج  2016ميزانية تنفيذ
 

 “أكادير الكبير للنقل والتنقالت " : SDLشركة التنمية المحلية إحداث
 

 التالية خللق اإلجراءاتب القياممت  (131-130)املادة  املتعلق باجلماعات الرتابية 113-14لقانون التنظيمي رقم ل قاطب
 .(SDL) املكلفة بتدبري التنقل احلضري شركة التنمية احمللية

 “والتنقالت أكادير الكبير للنقل“التنمية المحلية  الورقة الثقنية لشركة  :12 الجدول
 

 اإلسم “أكادير الكبير للنقل والتنقالت“شركة التنمية المحلية: 
 رأس المال مليون درهم 10

 المقر مجاعة أكادير
 مدة الشركة عاما 99

 العدد ألف سهم 100

 القيمة سهم /درهم 100 األسهم

 60 ملؤسسة التعاون سهمألف. 
 40 ألف سهم للجهة. 

 التوزيع

 .اسةجملس جهة سوس م
 .مؤسسة التعاون بني اجلماعات

 المساهمين

كل القرارات ما عدا تلك املتعلقة   ذتتخكما   تتشكل من مجيع املسامهني: الجمعية العامة .1
 للشركة.بتغيري النظام األساسي 

ريتم ثعلى األك (12) عشر ىناثو أعضاء على األقل  ثالثةيتكون من  : مجلس اإلدارة .2
 .املسامهني بني اختيارهم من

أجهزة شركة التنمية 
 المحلية
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املشاورات مع األطراف احمللية املعنية مت االتفاق على الصياغة النهائية للنظام األساسيلشركةالتنمية احملليةاخلاصة عقب و 
 افـالت النقلتتبع عقود استغالحلو والتنقل تنسيق مجيع مشاريع النقل ه و تطوير و  وضع برنامج عملوالتنقل مع بالنقل 
.وبشكل عام القيام جبميع العمليات التجارية واملالية والعقارية املتعلقة بأهداف الشركة واليت من شأهنا أن تساهم احلضري

يف انطالقها ومنوها وحتقيق غرضها.وميكنها، يف إطار نشاطها، القيام جبميع العمليات واإلجراءات الضرورية اليت قد تفيد 
للشركة، بعد موافقة اجلماعات املعنية والشركاء، أن توسع نشاطها من أجل .إضافة إىل ذلك ميكن أهدافها يف حتقيق

 تقدمي خدماهتا للجماعات وجمموعات اجلماعات الرتابية اجملاورة الراغبة يف ذلك، طبقا للقانون.

 اتجلماعمؤسسة التعاون بني زيادة يف رأمسال الشركة يستوجب التداول من طرف جملسيو كل تغيري أجيدر الذكر أن  و 
 .جهة سوس ماسةو 

 

 

 سياسة المدينة .2.7
 

ما و منذ تسعينيات القرن املاضي ما فتئ املغرب يشهد أوراشا إلعادة التأهيل، وحتسني الظروف االجتماعية للسكان. وه
من ميزانية الدولة( وتعبئة موارد وأدوات متنوعة )وزارات،  %55وامليزانية املخصصة هلذا اجلانب )واليت تقارب حن يف جتلى

(، وإطالق مبادرات كربى )مثل املبادرة الوطنية للتنمية البشرية( .كاالت للتنمية، مؤسسات شبه عمومية، مجاعات،و 
 .االجتماعي ألجل حماربة الفقر، واهلشاشة، واألمية، واإلقصاء

ت القطاعية اليت السياسا من خالل لساكنة احلواضراالجتماعية و  والثقافيةاالقتصادية  التنمية يف سياسة املدينة تساهم
تباشرها  احمللية اليتكذا السياسات و النقل.و الثقافة و األمن و الصحة و الشغل و جماالت التعليم مصاحل الدولة يف تباشرها 

 .معاجلة املياه العادمةو مجع النفايات و برامج التأهيل احلضري  من قبيلعلى مستوى املدن  الرتابية اجلماعات

مجعيات و العام و ترابية عمومية من حيث أهنا جتمع عددا من الفاعلني من القطاع اخلاص فسياسة املدينة إذن هي سياسة 
بشرية يف إطار عقد برنامج حمدد يهم ترابا و من وسائل مادية  تعبئتتسم باإلرادية ملا و اجملتمع املدين يف جمال ترايب حمدد 

 معينا وسكانا معينني.

بوضع برامج للتخفيف أوالقضاء  العمل على تدبري مشاكل املدينة، ىلا سياسة املدينة مجاعة أكادير من خالل تسعى
حتقيق االنسجام االجتماعي بإدماج الفئات و على االختالالت اجملالية قصد حتقيق االنسجام احلضري بني مناطق املدينة 

لرتبية ة خبدمات القرب: ااملرتبط التجهيزات األساسية يف مجيع امليادينو كما تروم تزويد اجملاالت بالبنيات   املهمشة،
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 هتدف هذه السياسة إىل دعم التنمية االقتصادية عن طريقو الرتفيه، و التعليم، الثقافة، الفنون، التعمري، الصحة، البيئة و 
االرتقاء بالضواحي اقتصاديا لتساهم يف التنمية و املبادرة و تشجيع التكوين و خلق فرص الشغل و توفري شروط االستثمار 

 االجتماعية.
فضاء تدخل العديد من الفاعلني فإن سياسة املدينة تشكل اإلطار املوحد جلميع هذه الفعاليات و مبا أن اجملال احلضري ه
افر اجلهود خللق ظتو توحيد الرؤى من أجل الشراكة و لذا تعمل اجلماعة يف إطارمبدأ التشارك  .يف تدبري الشأن احمللي
 ساكنة.لاحتسني إطار عيش  إىل مشاريع تنموية هتدف

العالقات االجتماعية و األمن و الوقاية و املواطنة و تدبري القرب و إذا كانت سياسة املدينة تتجسد يف التهيئة احلضرية 
التنظيم تتجسد يف خلق مؤسسات و على مستوى املأسسة و التطور االقتصادي، و الشغل و اإلدماج و اخلدمات العمومية و 
إدارة الشأن و رهان حيظى بدور أكرب يف التخطيط و تكرسها كخيار اسرتاتيجي فإن اجلماعة ،حمليةو إبرام تعاقدات جهوية و 

 .املدن –د و عقو برامج أ –مجعيات اجملتمع املدين ضمن و القطاع اخلاص أو شراكة فعلية مع الدولة أ احمللي من خالل بلورة
ئات احلديثة وذلك بشراكة مع حياء الصفيح يف املدينة بإيواء ساكنتها ببعض التجز أطار مت القضاء على ويف هذا اإل

 مؤسسة العمران. و وزارة اإلسكان وسياسة املدينة 
 .اجلبال واألحياء القدمية بتيكوينحياء سفوح أ، بنسركاو غروض بأحياء أويف نفس اإلطار تتم حاليا إعادة هيكلة 

 

 

 للسياحة 2020رؤية  .2.8
 

 

الرئيسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية على االستمرار يف جعل السياحة أحد احملركات  2020تقوم رؤية 
وفرض نفسها كمرجع  2020باملغرب. ويتمثل طموحها يف أن تكون البالد من بني أكرب عشرين وجهة عاملية حبلول عام 

 .يف جمال التنمية املستدامة يف منطقة البحر األبيض املتوسط
سرير. ومن املتوقع أن تساعد  000 200 توفريالستيعابية، باىل مضاعفة حجم القطاع وطاقته ا 2020هتدف رؤية و 

هذه الطاقة االستيعابية اجلديدة على مضاعفة عدد السياح الوافدين )من أوروبا والبلدان الناشئة(. وستمكن من خلق 
ت . ومن املتوقع أن تصل عائدا2020مليون حبلول عام  1 وظيفة مباشرة جديدة يف مجيع أحناء البالد 000 470

مضاعفة رحالت و  البالد أيضا دمقرطة السياحة يف 2020. وتعتزم رؤية 2020مليار درهم يف عام  140السياحة إىل 
 .السكان احملليني ثالث مرات

 هكذا فقد مت إطالق سياسة جديدة للتهيئة والتنمية، حيث مت إنشاء مثانية مناطق منسجمة جتعل كل هذه األقطاب
 .وتساعدها يف أن تكون وجهة سياحية قائمة بذاهتاتتبوأ مكانة دولية مرموقة 
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  :وقد مت حتديد منطقتني على احمليط األطلسي وسواحل البحر األبيض املتوسط

 ""؛ ويضم مواقع أكادير )مبا يف ذلك املناطق اخللفية( والعيون وكلميم سوس الصحراء األطلسية 

 ""ال إيريسويتضمن مواقع السعيدية ومارشيكا وكا المغرب المتوسطي. 

ويهدف هذا املخطط حمليا إىل ضمان التناسق السياحي واجلاذبية الضرورية لتحقيق التموقع الدويل وتثمني املؤهالت 
وتطوير منتوجات « املخطط األزرق»الشاطئي مع تعزيزه باستكمال إجناز مشاريع  وتثمني العرضالسياحية ملنطقة أكادير 

 .إداوتنان روإميوزاونواحيه مثل تافراوت  أكاديرجديدة مبواقع 
 التالية:هذا ولكي تستعيد أكادير املكانة الالئقة هبا جيب األخذ باالعتبار املالحظات 

  يف األسواق األملانية والروسية بالنظر من الضروري العمل على استعادة أكادير مكانتها كمحطة سياحية شتوية

 ؛ لكون السياح يف هاذين البلدين يلجؤون للسفر بكثرة يف فصل الشتاء هربا من قساوة املناخ يف بلديهما

  إعادة هتيئة مدينة أكادير، والعناية حبدائقها ومساحاهتا اخلضراء، وبكورنيش املدينة، إىل جانب حماربة بعض

تأهيل املوارد البشرية العاملة واملرتبطة بالقطاع و  مهنييالقطاع تكبة من طرف بعضاملمارسات املشينة املر 

  ؛ السياحي

 تشجيع السياحة الداخلية، السيما وأن الظرفية الراهنة تشهد إقباال متزايدا للسياح املغاربة على وجهة أكادير. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.maghress.com/city?name=%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B1
http://www.maghress.com/city?name=%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B1
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III. الورشات التشاورية 
 

 

 السياق العام للقاءات التشاورية .1
 

 آليات تضعالرتابية  اجلماعات وجمالس اجلهات جمالس أن على ينصالذي  من الدستور 139ا ملقتضيات الفصل تطبيق
 رقم التنظيمي القانون متاشيا معو ، التنمية برامج إعداد يف واملواطنني املواطنات مسامهة والتشاور،لتيسري للحوار تشاركية

 :التشاركية اآلليات من أنواع ثالثة الذي ينص على2015  لسنة 113.14
 لفرص وتكافؤا املساواة بقضايا املدين،هتتم اجملتمع مع بشراكة اجلماعي اجمللس لدى حتدث استشارية هيئة .1

 ؛ النوع ومقاربة
 ؛ الداخلي نظامه يف وتدرج اجلماعي جمللس حيدثهاا والتشاور للحوار تشاركية آليات .2
 .“العرائض ” اختصاصه ضمن وتكون جلماعيا اجمللس أعمال جدول يف معينة مسألة تسجيل طلب حق .3

يف إطار تفعيل آليات و ا وانسجاما مع التنظيم اجلماعي اجلديد الذي ينص على انفتاح اجلماعة على حميطه
؛عمل مكتب اجمللس  2022 -2017عداد برنامج عمل اجلماعة واحلوار والتشخيص التشاركي ومقاربة النوع إلالتشاور 

 سفله :أالربنامج املسطر  ت اجملتمع املدين للمشاركة وفقاجلماعي على دعوة فعاليا
 

 ورشات ذات البعد الجغرافيال برنامج  :13 الجدول
 

 المكان الموضوع التاريخ

 2016 ماي  08-07
 رافق والتجهيزات اجلماعية امل

 .القرب وخدمات
 مدينة أكادير يف املنظور البعيد. 

كادير احمليط بن سركاو، أ ،تيكوين ،أنزا
 أكادير املركزو 

 

 الموضوعاتيةورشات ال برنامج  :14 الجدول
 

 

 المكان الموضوع التاريخ

 والنقل والبيئة  زالتعمري والتجهي 2016ويوني 1

 مركب حممد خري الدين
 حتسني مناخ االستثمار 2016يونيو 2 

 شؤون الرياضيةتنمية الشؤون الثقافية وال 2016يونيو 3 

 2016يونيو 4 
تنمية الشؤون االجتماعية واالندماج 

 االجتماعي
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 منهجية العمل .2
 

 ىل:إالتشخيص  ويصب
 ؛ جتميع وحتليل املعطيات لتحديد الكم وتقييم احلاجيات واملوارد لتفعيل برنامج العمل 
 ؛ فهم السياق االقتصادي والثقايف واالجتماعي والبيئي 
  ؛حتديد األولويات 
  ؛ سيناريوهات تدخل اجلماعةو دراسة فرضيات 
 تدقيق وتقرير اخليارات والتوجهات. 

 اعتماد:وهلذه الغاية مت 
 انطباعية آراء هيو  القرب خدمات حول الورشات يف املشاركني آراء طار استشرافإ يف أدرجت اليت: االستمارة .1

 طابع ذات لكنها متنوعة اهتمامات وي لهمجع طارإيف  االشتغالو  باملنطقة قامةاإل جتمعهم أفراد عن صادرة
وقد صنفت نتائجها  ،تنموي. هذه اآلراء عربت يف غالبيتها عن رغبة يف حتسني واقع العيش نساينإ تأطريي

 .وأخدت بعني االعتبار
  :اليت مهت ،الورشات التشاركية .2

 .ونقاط الضعف التشخيص التشاركي مع املصاحل الداخلية وأقسام اجلماعة للوقوف على نقاط القوة -أ
التشخيص اخلارجي ويهم احمليط اخلارجي وجماالت تدخل املصاحل اخلارجية من جهة وحاجيات  -ب

 احملتملة.و الساكنة ومتطلبات احمليط من جهة أخرى للوقوف على الفرص املتاحة واملخاطر الواردة أ

ركي لتمكني املشاركني من املسامهة يأيت هذا التشخيص التشا ،ففي ظل االنشغاالت اليومية للجماعة هبموم الساكنة
املتعثرة. والتعبري عن احلاجيات وفق و يف طور اإلجناز أو الفعلية مبقرتحات قابلة للتطبيق وإبداء الرأي يف املشاريع املنجزة أ

للجماعة  ن املصاحل اخلارجية مطالبة بتقدمي املشاريع املزمع إجنازها يف اجملال الرتايبأكما   ،شرطو أمنظور ذايت دون قيد 
 .بشراكة وتقدمي اقرتاحات موضوعية لتكريس مفهوم خدمات القربو أبإمكاناهتا الذاتية 

 وقد مكنت هذه اآلليات اجملتمع املدين من :
 ؛ املسامهة يف التخطيط التشاركي للجماعة وتدبري الشأن احمللي 
  قدة وفق الربنامج املسطر من خالل اللقاءات املنع 2022-2017املسامهة يف إعداد برنامج عمل اجلماعة

 .عالهأ
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 تحليل المشاركة .3
 

نوعية املشاركة على  وجاءت الساكنةاعتمدت الورشات التشاركية على التقسيم اإلداري لتنظيم اللقاءات التشاورية مع 
 التايل:الشكل 

 ورشات ذات البعد الجغرافيال  :15 الجدول
 

 المنطقة الحضور عدد الجمعيات عدد إلناثا عدد الذكور عدد نسبة النوع
 المحيط أكادير 83 60 24 59 28,92%
 المركز أكادير 81 60 20 61 24,69%
 أغروض-بن سركاو 77 50 31 46 40,26%
 تيكوين 85 54 16 69 18,82%
 تدارت -نزاأ 74 42 10 64 13,51%
 المجموع 400 266 101 299 25,25%

 

 نتائج اشتغال الورشات .4
 

 

من خالل القراءة األولية حلصيلة الورشات التشاورية مع الساكنة واجملتمع املدين واليت كان موضوعها احملوري: "املرافق 
اجلماعية وخدمات القرب"، يتضح أن خدمات القرب أخذت حيزا مهما من انشغاالت املواطنني، وميكن تصنيفها 

ت اجلماعة وهي منقسمة إىل تدخالت آنية تدبريية ليس من حيث تدخالت اجلماعة إىل خدمات مرتبطة باختصاصا
هذه االنشغاالت، عموما، يطبعها  .وغري مرتبطة باجلماعة كاألمن، والتعليم، والصحة ،إال وأخرى متوسطة املدى

 .كمحور توجيهي  " تجويد خدمات القرب"الشئ الذي يقتضي اعتماد ،هاجس اجلودة
 وقد أفرزت نتائج اإلستمارات مايلي:

 ؛ األربعة املناطق بني املرافق واخلدمات اجلماعية حيث من وكمية نوعية اوتاتتف 
 ؛ والثقايف االجتماعي للمجالني بالنسبة متدهورةو أ متوفرة خدمات غري 
 ؛ اخلضراء مساحاتلل متدهورة بالنسبة جتهيزاتو  خدمات 
 ؛ حتتية بىنو أ كأدوات  التجهيزاتو  الرياضية بالنسبة للفضاءات ضعيفة خدمات 
 ؛ التشويرو  اإلنارةو  للطرق بالنسبة املتوسط دون خدمات 
 للنظافة بالنسبة مستحسنة إىل هبا بأس ال خدمات. 
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 جلياو ويبد خدماهتا، جتويد اجلماعة من هنا تنتظرأ يأ حسنأو ه ما الساكنة تتطلع إىل نأ نستنتج نفسها القراءة وحسب
 اجلماعي عداد املخططساسية خالل مراحل إاأل احلاجيات عنانتقل من التعبري  حبيث ساسياأل املتغريو ه الطلب نأ

 :يف جتويد اخلدمات يف اجملاالت التالية احلاجة إىل
 ؛ العمومية اإلنارة 
  ؛ زقةواأل الداخلية الطرق 
 ؛ واجلوالن السري 
 ؛ اخلضراء املساحات  
 الرتفيهية الفضاءات. 

 

 .والرباط والدارالبيضاء كمراكش  خرىأ مبدن ينته فإنه يقارهناحول مد االقرتاحات خالل من كاديرياأل املواطن نأ ويبد
 :اقرتاحاته بني من كان  فقد وعليه
 ؛ الرتامواي 
 ؛ مول كاديرأ 
 ؛ البحر يوم تظاهرة حياءإ 
 ؛ وتارخيية حضارية كمعلمة  وفالأ اكادير تاهيل 
 ؛ الوطنية الوحدة داخل االختالفو  احمللية الثقافة تثمني 
 ؛ اكادير تطلعات ساكنة ىمستو  يف متحف إحداث 
 ؛البحرية  الصناعات يف متخصص صناعي قطب إحداث 
 التقليدي السياحي تطويرالعرض. 

 

 ما الورشات املوضوعاتية واليت عرفت مشاركة كيفية فقد متحورت حول:أ
 ؛ التعمري والتجهيز والنقل والبيئة 
 ؛ حتسني مناخ االستثمار 
 ؛ ةتنمية الشؤون الثقافية والشؤون الرياضي 
 تنمية الشؤون االجتماعية واالندماج االجتماعي.  
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ن هذه التصورات تبقى حمفوفة أكادير وفق املنظور البعيد إال أشكلت الورشات فرصة مهمة لتصورات إعادة هيكلة 
ناطق ن إعادة تأهيل مأكما  باملخاطر وفق املخطط املديري للتهيئة احلضرية )الشق املتعلق باجملال الرتايب ألكادير(.

اجملال  توجه يتوق إىل " تأهيلو درار. وهأاستقطاب رؤوس األموال بات ضروريا كاملنطقة الصناعية القدمية وحميط ملعب 
  :"الرتايب وتثمينه

واعتربت هذه الورشات فرصة إلرساء عالقات تشاركية مع اجلماعة إلنشاء مشاريع داخل اجملال الرتايب ألكادير لتأهيل 
 الهتمام املشرتك.خدمات القرب ذات ا

 

 نتائج الورشات التشاورية مع المجتمع المدني .4.1
 

 وقد أفضت أشغال الورشات التشاركية اىل اإلقرتحات التالية :
 

 الئحة المشاريع األفقية المقترحة  :16 الجدول
 

 الئحة المشاريع األفقية المقترحة

 المشاريع الصنف

 والسياحةمجال الثقافة 

 انشاء قصر للمؤمترات 

 إنشاء مسرح كبري بأكادير

  هبا واالعتناءتثمني قصبة اكادير أوفال 

 مبناطق خضراء أفوال وإحاطتهاململكة بأكادير  االعتناء بشعار

 إحداث معهد للموسيقى

 إحداث مدرسة للفنون اجلميلة 

 معيات وضع برنامج ثقايف للمدينة طيلة السنة بشكل تشاركي مع اجل

 إحداث ساحة ثقافية وفنية كربى

 انشاء مول اكادير.
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 الئحة المشاريع األفقية المقترحة

 المشاريع الصنف

 مجال البنية التحتية

  الذكية نادي املدنولوج مدينة أكادير 

 أ" أنزا العليا والقصبةبلوك "إحداث طريق معبد للربط بني 

 إحداث حديقة كربى للحيوانات

 مية تعميم املراحيض العمومية جبميع الشواطئ واألماكن العمو 

 إحداث مسبح أومليب

 إحداث الرتامواي 

 تأهيل مصب وادي سوس

 على غرار ساحة األمل سركاو بنإقامة ساحة كربى ب

 إحداث حمطة للنقل الدويل 

 خلق فضاءات ترفيهية 

 تدبري مطارح النفايات 

 مبواصفات غابة املعمورة  تيكوينمبحاذاة إحداث غابة لألركان 

املعمول هبا يف الدول املتقدمة  اجلماعي وفق التقنيات دبري املطرحوتتنظيم 
 بني اجلماعات اجملاورة  اتفاقية شراكة ويف إطار
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 الئحة المشاريع األفقية المقترحة

 المشاريع الصنف

 والتكوينمجال التربية 

 إحداث املزيد من املعاهد العليا بأكادير

 إدماج النقل املدرسي يف إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية 

 إنشاء مراكز للتوجيه

 للجماعة مجال الشأن الداخلي

 إبرام اتفاقيات مع املؤسسات التعليمية قصد تكوين األطر التقنية

 :إعادة تأهيل الشغيلة اإلدارية يف جمال خدمات القرب
 ؛ امليدان الثقايف  
  ؛امليدان الرياضي 
 امليدان االجتماعي. 

 تتبع املشاريع يف جمالإعادة تأهيل الشغيلة التقنية 

 الصيانة يف جمالة تأهيل الشغيلة التقنية إعاد

اجل  واملسطرية منالقانونية  يف اجملاالتإعادة تأهيل الشغيلة اإلدارية 
  للساكنة ودافعي الضرائبجتويد اخلدمات املقدمة 

 اجليدة ومبادئ احلكامة وتبين اسساعتماد 

 اعتماد منظومة معلوماتية توثيقية 

 ة جغرافية اعتماد منظومة معلوماتي

 تفعيل البوابة اإلليكرتونية من أجل التعريف باألنشطة اليومية للجماعة

 قضايا مختلفة
 تيكوينحل مشكل العقار بالنسبة للمشاريع الكربى داخل 

  تطوير عمليات مجع النفايات
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 المركز واكاديــــــر المحيط ــرورشتي أحياء اكاديــــ في الئحة المشاريع المقترحة  :17 الجدول
 

 اكاديــــــر المحيطو المركز  ورشتي أحياء اكاديــــــر

 المشاريع الصنف

 المجال الرياضي

 مالعب القرب أرضياتتعميم العشب على 

 األحياء مالعب من املزيد إحداث

 غشت وحي املسرية 20إحداث قاعة مغطاة ب 

 ة القدس يف كل أحياء املدينةإحداث قاعة مغطاة على غرار قاع

 إحداث دار الشباب بفونيت 

 إحداث مالعب لكرة السلة 

 الطائرة مالعب الكرةإحداث 

 ابن زيدون  إعادة تأهيل مالعب متديد حديقة

 املختصة اجلمعيات من بتأطري رياضي تسلق جدار إحداث

 تدبري مالعب القرب بشراكة مع اجلمعيات

 القربصيانة مالعب 

 لألسفار  وكالة طرف من إخالء ملعب القرب الوحيد حبي املسرية احملتل

مواكبة التظاهرات الرياضية والثقافية الكربى واستغالهلا يف تسويق صورة 
 املدينة

اىل مسبح وضرورة اإلبقاء على املخيم  الرتاجع عن فكرة حتويل املخيم
 وتأهيله 

املؤسسات التعليمية واستغالهلا من قبل املالعب الرياضية داخل  تأهيل
 اجلمعيات واألندية الرياضية 

 تدبري معقلن للمسبح البلدي 
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 اكاديــــــر المحيطو المركز  ورشتي أحياء اكاديــــــر

 المشاريع الصنف

 التشويرمجال النقل و 

 حتويل حمطة الطاكسيات الكائنة باحلي احلسين

 امسرنات الكائنة حبيحتويل حمطة الطاكسيات 

 ي البطوارحبحمطة سيارات األجرة واحلافالت تأهيل 

 التشويرو ذات الصلة مبجال النقل  والتجهيزاتملرافق ا صيانة

 املزدوجة وضع عالمات حتديد السرعة وموانع السرعة على الطرق

  حبي السالم املرور منع عالمات بعض إزالة

 وضع عالمات حتديد السرعة بشارع عبد الرحيم بوعبيد

  املدينة ككلو  ديباحلي احملم وضع أضواء املرور يف أماكن التقاء الشوارع

 الرتقيم وتعميم أمساء األزقة واألحياء وضع

 التفكري يف إحداث قناطر يف بعض أماكن اختناق السري

 )خليام - الكويرة (النقل العمومي  من حافالتتوفري املزيد 

 والبنية التحتية الطرق مجال

 -الداخلة -امسرنات -املسرية –ـ الكويرة إصالح وتأهيل أزقة 
 احلي احملمدي -لبورجتتا

 زيز شارع وادتأهيل صيانة و 

 طريق مراكش نفف الضغط عخيطريق جديد  شق

 تبليط بعض األزقة واألرصفة 

  حي السالم أزقة صيانة

 إمتام اجناز مشروع متديد شارع اخنوش 

 احلسين إمتام أشغال البنيات التحتية باحلي
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 اكاديــــــر المحيطو المركز  ورشتي أحياء اكاديــــــر

 المشاريع الصنف

 والبنية التحتية الطرق مجال

 البنيات التحتية للحي باحملمدي تقوية

إحداث الولوجيات يف مجيع املرافق العمومية وأخذها بعني االعتبار يف 
 املشاريع املستقبلية

إحداث مركز للتنشيط خاص بذوي االحتياجات اخلاصة ويراعي طبيعة 
 كل حالة

إحداث مراحيض يف حميط حديقة وادي الطيور وساحة األمل وقرب 
 جبميع ساحات املدينةسوق االحد و 

 لئن" التذكار حائط أعلى بتالربجت املتواجدة الساحة أشغال إمتام
 "االقدار حكمت

 العمومية اإلنارة مجال

املسرية  امسرناتتالربجت اخليام  الكويرةالعمومية بأحياء  تقوية اإلنارة
 احلي احملمدي

 املدينة بأحياء املتهالكة الكهربائية األسالك استبدال

 احلدائق باإلنارةتزويد 

 النظافة مجال

 إحداث حمطات خاصة بفرز النفايات 

 حباويات جلمع النفايات درارأحي و  تزويد أحياء الكويرة واغراس

 السهر على تنظيف وصيانة احلاويات

 إزالة األزبال مبحيط حديقة أوهلاو

 تأهيل حديقة الطيور واالعتناء مبحيطها

 بالبيئة )رمي األزبال بشكل عشوائي( تغرمي املخلني 
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 اكاديــــــر المحيطو المركز  ورشتي أحياء اكاديــــــر

 المشاريع الصنف

 النظافة مجال

 (النفايات / اجلردان)إجياد حلول ملشاكل واد حلوار 

 دعم وتزويد اجلمعيات املنخرطة يف محالت النظافة بالوسائل الضرورية

 دعم وإشراك اجلمعيات يف تدبري محالت النظافة 

 قطا سوداء عادة النظر يف اماكن وضع األزبال اليت تشكل نإ

 الخضراء المساحات مجال

احلي  -امسرنات–بأحياء: الكويرة  حدائق وفضاءات خضراءإحداث 
 احملمدي 

 مساحات خضراء كربى باملدينة إحداث

التفكري يف ري املساحات اخلضراء بطرق جديدة تعتمد الطاقة املتجددة 
 واسرتاتيجية واضحة

 طقس املنطقة وتتأقلم مع ال تتطلب ريا أكثر غرس أشجار ونباتات

 الداخلةو املسرية  ،تأهيل حدائق لالمرمي

 تقليم األشجار بانتظام

 اخليام مسجد حديقة لري حل إجياد

 وتأهيل املناطق اخلضراء صيانة

 داريةمجال الخدمات اإل
 وقضايا أخرى الجماعية

 جتميع املصاحل اجلماعية 

 خلق الشباك الوحيد

 واإلجراءات االداريةتبسيط املساطر 
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 اكاديــــــر المحيطو المركز  ورشتي أحياء اكاديــــــر

 المشاريع الصنف

 داريةمجال الخدمات اإل
 وقضايا أخرى الجماعية

 تسريع وترية منح رخص السكن 

 تسهيل طريقة احلصول على الوثائق

 تقريب املصاحل اإلدارية من الساكنة

إدماج فرعيات احلالة املدنية ومصاحل املصادقة على الوثائق يف امللحقات 
 اإلدارية 

اإلدارية وفرعيات احلالة املدنية ومصاحل املصادقة على  تعزيز امللحقات
 الوثائق بالقدر الكايف من املوظفني

متكني املواطن من احلصول على عقود االزدياد عن قرب وعن طريق 
  ةاإللكرتونيالبوابة 

 فتح رقم أخضر ومداومة خاصة باإلنارة

مسطرية،  )إجراءات استغالل الوسائل املعلوماتية يف احلصول على املعلومة
 ردود، توضيحات..(

 للجماعة وتأهيلها للحصول على املعلومة ةاإللكرتونيتفعيل البوابة 

 بعض قضايا الشرطة اإلدارية

 حترير امللك العمومي من أصحاب احلرف واملهن ومن الباعة املتجولني 

 املنظمة به وتقنني األنشطة حترير الشاطئ

 بدال من الالفتات بشكلها التقليدي ونيةاعتماد اللوحات االلكرت 

للمهنيني واحلرفيني يف مناطق معدة هلذا الغرض باعتبارها  ختصيص أماكن
 مهن مزعجة وملوثة

 احلد من ظاهرة الباعة املتجولني بشارع قاسم أمني 

 حماربة ظاهرة الكالب الضالة
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 اكاديــــــر المحيطو المركز  ورشتي أحياء اكاديــــــر

 المشاريع الصنف

 المجال الثقافي

 ات بامسرناتألنشطة اجلمعي فضاءات وا دار احلي إحداث

 باخليام إحداث دار احلي

 سيدي يوسفاحداث دار احلي ب

 باحلي احلسين إحداث دار احلي

 إحداث دار احلي بالقدس

 إحداث دار احلي باملسرية

 بالداخلة إحداث دار احلي

 حبي اهلدى ثانيةحي  دار إحداث

 إحداث مركب ثقايف مبواصفات عالية باخليا م

 اخلزانات و نة ناطقة للمكفوفني باملركبات خزا إحداث

 واملعلوميات جتهيز دور األحياء بآالت اخلياطة

 ،مكتبات الكرتونية ،حواسب تعزيز املكتبات بالتجهيزات االلكرتونية
  سكانر ،تصوير اآلالت ،اقراص

 صيانة جتهيزات دور األحياء

 احلي دورتكليف موظفني اكفاء ومؤهلني لتدبري 

 لفضاءات املعهد املوسيقى ستغالل أجنعا

 تقنني طريقة وضع اجلداريات باملدينة

 احداث فضاءات للتشجيع على القراءة
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 ورشة أحياء تيكوين في الئحة المشاريع المقترحة  :18 الجدول
 

 ورشة أحياء تيكوين

 المشاريع الصنف

 البيئيالمجال 

برية جبانب ملعب تكوين حبي أدرار على شاكلة غابة إحداث حديقة ك
 املعمورة 

 واد اجلمعة  واألرصفة جبنباتإحداث الفضاءات اخلضراء 

ملسجد  الرئيسيالباب  باألرصفة قبالةإحداث فضاءات خضراء وكراسي 
 الزيتون 

 خضراء  ةإىل مساح هاوحتويل لبحرتيابقعة اجملاورة إلعدادية اقتناء ال

 خضراء بقعة السويقة حي العرب وحتويلها إىل فضاء عمومي أاقتن

 اقتناء املزيد من حاويات األزبال 

 ختصيص شاحنات لنقل األزبال مبواصفات عالية بتكيوين 

والروائح الكريهة  الريب()جياد حل لتصفية مياه الواد احلار حي النهضة إ
 املنبعثة منها 

شارع أومسان وجتهيزها  Cتواجدة ببلوك تسييج املساحات اخلضراء امل
 بالكراسي 

 قبالة صيدلية أساكاAبلوك بهتيئة املساحة اخلضراء املتواجدة 

 ملسجد أساكا وجتهيزها احملاذيةهتيئة املساحة اخلضراء 
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 ورشة أحياء تيكوين

 المشاريع الصنف

 البيئيالمجال 

 إمتام أشغال احلديقة العمومية حبي تيليال 

وبالوعات جتهيزها باألرصفة بأساكا و  7هتيئة ساحة مرأب بلوك د زنقة 
 مطار مياه األصرف 

 جتهيز املناطق اخلضراء بتقنية التنقيط

 سلبا على البيئةاملؤثر الرعي العشوائي  ضبط ظاهرة

 والتشوير النقلمجال 

 إحداث حمطة طرقية باملنطقة 

 إحداث حمطة للحافالت بتكيوين

  بتكيوين إحداث حمطة كربى للشاحنات قرب مربد ملعب مداين

 إحداث حمطة لسيارات األجرة الصغرية بتكيوين 

 تقوية خطوط النقل اخلاصة بالطلبة

 بني تكيوين والدشرية إحداث خطوط للنقل

 تقوية أسطول النقل وذلك بإضافة حافالت جديدة

بنسركاو إحداث خطوط للنقل العمومي الرابطة بني تكيوين / الدشرية / 
 أكادير /

يف بعض الشوارع واألزقة اليت تعرف  دبات لتخفيف السرعةوضع ح
 حوادث السري 

 بعالمات التشوير جبميع أحياء تكيوين  جتهيز الطرق
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 ورشة أحياء تيكوين

 المشاريع الصنف

 المجال الثقافي

 إحداث دار احلي قرب املقاطعة احلضرية العاشرة 

 حتويل دار الشباب سوس العاملة إىل دار احلي 

مارس وحتويله لفضاء اجتماعي  2سة اقتناء الوعاء العقاري التابع ملدر 
 وثقايف وصحي

 إضافة الطابق الثاين لدور األحياء

 إحداث خزانة بتكيوين جوار املركب الثقايف 

 قاعة عروض للجمعيات قرب دار احلي الزيتون بتكيوين  إحداث مسرح او

 توفري التجهيزات الضرورية للمركبات الثقافية ودور األحياء

احلي احلاجب بالتجهيزات األساسية وخاصة قاعة العروض جتهيز دار 
 الضوء()منصة / مكربات الصوت / الكراسي / مسلط 

 جتهيز قاعة العروض بدار احلي الزيتون مبكيف

 توفري التجهيزات الضرورية للمركبات الثقافية ودور األحياء

 احملافظة على التجهيزات الثقافية بتكيوين 

 افق الثقافية تسيري جيد للمر 

 تكوين املسئولني التقنيني باملرافق الثقافية لتكيوين
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 ورشة أحياء تيكوين

 المشاريع الصنف

 المجال الثقافي

 الثقافية العمل على حركية املوظفني باملرافق

 خلق شبكة تواصلية بني اجلمعيات واجمللس اجلماعي ألكادير 

 الرفع من جودة التكوينات املوجهة للجمعيات وللشباب

 اجلمعيات للشباب احلد من تراجع تأطري 

 اعتماد معايري موضوعية خبصوص دعم اجلمعيات 

 متكني اجلمعيات من وسيلة للنقل

 مساعدة اجلمعيات 

 إعفاء اجلمعيات من رسوم التنرب

 دعم انشطة اجلمعيات

 مجال اإلنارة العمومية

 جتهيز األحياء والشوارع باإلنارة 

 وذلك بإضافة حموالت جديدة  يتقوية اإلنارة العمومية حبي الصوير 

 للسوق األسبوعي بتكيوين  5هتيئة اإلنارة قرب بوابة رقم 

وكذا الطريق الرابطة بني  تكيوين وإنزكان تقوية اإلنارة بالطريق الرابطة بني
 أسكا وتسيال 

 تقوية اإلنارة العمومية باألحياء الشعبية بتكيوين

 تقوية اإلنارة العمومية بتيليال 

  تعزيز مصلحة اإلنارة باملوارد البشرية الضرورية
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 ورشة أحياء تيكوين

 المشاريع الصنف

 مجـــــال الطــــرق

الطرق من طرف املقاوالت دون  )قطعاجياد حل ملشكل األشغال بالطرق 
 إرجاعها إىل حالتها األصلية( 

 إحداث الطرق الرئيسية الرابطة بني اجلماعات

 إحداث طريق رئيسية خارج مدار تكيوين 

 ة حبي تيليال هتيئة االزق

 شق الطريق الرئيسية القادمة من حي الزيتون يف اجتاه أسكا

 بشارع أومسان أسكا  01ربط الطريق الوطنية رقم 

 هتيئة ازقة حي الزيتون 

 هتيئة وسط الطريق املزدوج املار أمام حمطة شال يف اجتاه حي احلاجب 

حمند بالقرب من املسجد فتح وهتيئ الطريق الرابطة بني حي ميمونة وايت 
 الكبري اسايس

 إنشاء جسر للراجلني للربط بني حي الزيتون وحي الصويري 

 صيانة الطريق الرابط بني حي احلاجب وامللعب الرياضي بتكيوين

 تزفيت أزقة احلاجب 

إمتام تبليط أزقة حي ايت القاضي، ميمونة، أيت حمند، أيت إغيوس، 
 دوار العرب، حي الزيتون

 تبليط األزقة وجنبات الطرق حبي تيليال 
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 ورشة أحياء تيكوين

 المشاريع الصنف

 المجال االجتماعي واالقتصادي

 إجناز سوق للباعة املتجولني 

 تأهيل سوق تكيوين

 احداث منطقة صناعية للحرفيني مبنطقة تكيوين

 احداث فضاء خاص للمعارض لعرض املنتوجات باملنطقة 

 تتمة تسقيف السوق األسبوعي بتكيوين 

 منطقة صناعية حبي تكيويناحداث 

 إحداث نادي نسوي حبي أسكا

 إحداث مراكز حتسيسية لذوي االحتياجات اخلاصة

اقتناء الوعاء العقاري التابع للمكتب الوطين للماء الصاحل للشرب وحتويله 
 إىل مركز اجتماعي 

 المجال االجتماعي واالقتصادي

 إحداث فضاءات لألطفال 

مركز إداري ثقايف  إىل مركز إيواء أو إىل نادي نسوي أو حتويل دار الطالبة
 ملركز ذوي االحتياجات اخلاصة من فئة االطفال أو

 / نظافة /..(  )حراسة جتهيز وتأهيل فضاءات الطفل

  النموذجي حبي احلاجب حل مشكل السوق

 اجياد حل ملشكل دار الطالب املتحولة لنقطة سوداء وملجأ للمتسكعني
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 ورشة أحياء تيكوين

 المشاريع الصنف

 التعمير مجال

 تعميم الرتخيص لبناء الطابق الثاين بتكيوين 

 اجياد حل ملشكل رخص البناء يف األحياء 

 حل مشاكل الشواهد اإلدارية 

إجياد حل للزبونية يف رخص اإلصالح وتبسيط مسطرة الربط باملاء 
 والكهرباء

 مجال االمن

 تقوية االمن واملراقبة مبحيط املؤسسات التعليمية

 باألحياءة االمن واملراقبة تقوي

 مفوضية الشرطة حبي تيليال بإحداثاالسراع 

 الزيادة يف عدد املوارد البشرية مبفوضية الشرطة بتيكوين

مجال التعليم والصحة 
 والخدمات

 إصالح املرافق الصحية واملؤسسات التعليمية

  احداث مستوصف صحي بتكيوين مع مصلحة للمستعجالت

 صحي حبي أسكا  احداث مركز

 إحداث مركز تصفية الدم

 اقتناء سيارة لإلسعاف جمهزة خاصة بتكيوين

 توظيف طبيب ملعاينة الوفيات بتيكوين

 تأهيل املستودع اجلماعي لتكيوين
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 ورشة أحياء تيكوين

 المشاريع الصنف

 المجال الرياضي

 بناء قاعة مغطاة بتكــوين 

 بناء قاعة للرياضة بدار احلي احلاجب 

ساحة أسايس وحي و رب حبي الصويري فضاءات ومالعب للق احداث
 الزيتون

إحداث مالعب للقرب على شاكلة املالعب املتواجدة حبي الزيتون على 
 3للحي الصناعي بتاسيال  احملاذيةطول املساحة 

 التسريع بإجناز مسبح قرب املركب الثقايف بتكيوين

 توفري التجهيزات األساسية مللعب مداين

 اصطناعيجتهيز املالعب بعشب 

قصد فتح اجملال لفرق تكيوين ملمارسة  جتهيز امللعب امللحق مللعب مداين
 الرياضة 
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 انـــــــــزاورشة أحياء  في الئحة المشاريع المقترحة  :19 الجدول
 

 ورشة أحياء انـــــــــزا

 المشاريع الصنف

 المجال االقتصادي واالجتماعي

 ريع مدرة للدخل بتدارت وأنزا العليا خلق مشا
 بالشباب العاطل  االهتمام

 خلق استثمارات لتشغيل الشباب
 تأهيل السوق األسبوعي

 احداث سوق أسبوعي بتدارت وأنزا العليا
 تنظيم السويقة بتدارت 

 بتدارت  تشغيل السوق اجلماعي احملدث
 ترميم احلائط احمليط مبقربة تدارت 

 جعفر ميم ضريح سيدي حنني وسيديتر 
 أنزا العليا  Bختصيص بقعة لبناء مسجد ببلوك 

 تأهيل املستودع اجلماعي بأنزا
 صيانة جتهيزات دور االحياء

 احلي دورتكليف موظفني اكفاء ومؤهلني لتدبري 
 وتكوين مسريي دور االحياء واجلمعيات لتأطريابرام اتفاقيات 

 الحياءدور ا مهامتفعيل 

 المجال الثقافي

 (Bبلوك و  Aالعليا )بلوك  بانزادار احلي  وإنشاء مركب ثقايف أ
 بتدارت  احداث قاعة للعروض الفنية واملسرحية

 احداث خزانة بتدارت 
 احداث فضاءات للتشجيع على القراءة

 تقنني طريقة وضع اجلداريات باملدينة
أفضل لفضاءات املعهد استغالل  تطوير عمليات مجع النفايات

 املوسيقى
 االهتمام مبوقع أثار الديناصورات
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 ورشة أحياء انـــــــــزا

 المشاريع الصنف

 المجال الرياضي

  احداث املسبح املربمج

 إنشاء قاعة للرياضة بتدارت

 امتام بناء القاعة الرياضية بأنزا

 أنزا العليا  Bو Aاحداث مالعب القرب ببلوك 

اج بكورنيش سكيت بارك ونادي لركوب األمو و إنشاء مالعب القرب 
 أنزا

 مجال الطرق والنقل

توفري سيارات أجرة صغرية وتقوية أسطول احلافالت وتغطيتها لتدارت 
 وأنزا العليا

  اجناز التشوير بالكامل مبناطق تدارت وأنزا العليا

 اإلسراع بإصالح الطريق الرابط بني أنزا وتدارت

 مجال التعمير

وكذا أحياء أنزا العليا عوض  ترقيم املنازل بتدارت وتسمية األزقة
تسميتها باحلروف مع العلم أن املنطقة حتمل أمساء قدمية ومعربة عن 

 ثقافة املنطقة.

 ( )التصاميمتدارت  تصفية الوضعية العقارية لفائدة سكان

 اخلاصة جبميع املرافق االحتياجاتلذوي  وجلوياتاحداث 

  م ملنازل تدارت القدميةللحصول على رخصة اإلصالح والرتمي اجياد حل

  بأنزا فتح مكتب للمصادقة على التصاميم

 مجال المساحات الخضراء
 انشاء مساحات خضراء حبي أغزديس

  انشاء مساحات خضراء داخل األحياء



 

  017 2 – 022 2 برنامج عمل جماعة أكادير 61ص.
 

 ورشة أحياء انـــــــــزا

 المشاريع الصنف

 مجال النظافة والبيئة

  العليا أنزاو منع تربية املواشي بتدارت 

وإزالة الكديتني وردم  .العليا زاأنو احلد من تناسل املقالع احمليطة بتدارت 
 املقالع املهجورة

  اقتناء حاويات األزبال

 مجال الصحة

 العليا بأنزا Bوبلوك  Aلفائدة سكان بلوك  احداث مستوصف

 مؤقت(تعيني طبيب مبستوصف تدارت )طبيب 

توفري سيارة لإلسعاف )مع العلم أن تدارت حصلت على سيارتني كهبة 
 ملكية(

 طبيب للعيون باملستوصف احلضري أنزا العلياتعيني 

 مجال االمن 
 

 العليا أنزاو احداث مفوضية للشرطة بتدارت 

  تقوية الدوريات االمنية

 اإلنارة العمومية تأهيل

 مجال التعليم

 احداث ثانوية بتدارت اوأنزا العليا 

خليا داتعاين من قلة النظافة  االعتناء مبدرسة املختار السوسي اليت
 وحماطة حباويات لألزبال من اخلارج األزبال(تراكم )

 افراغ بشكل دوري حلاويات األزبال اليت مت توزيعها على املدارس 

 صيانة مدرسة عبد املومن

للحد من  وضع عالمات التشوير أمام الباب الرئيسي ملدرسة عبد املومن
 احلوادث 

 ية التالميذ من حوادث السري احداث سياج امام مدرسة عبد املومن لوقا
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 بنسركاو أحياء ورشة  في الئحة المشاريع المقترحة  :20 الجدول
 

 بنسركاو ورشة أحياء 

 المشاريع الصنف

 النقل والطرق واإلنارة العمومية

احداث ساحات توقف وسائل النقل العمومي من حافالت 
 وطاكسيات داخل احلي

 بطرق من املستوى اجليد جتهيز احلي
 اإلنارة العمومية مع مراعات جودة املصابيح تأهيل

 تغطية األسالك الكهربائية ذات الضغط املنخفض
 ربط احلي بوسائل النقل العمومي املنعدم تقريبا خاصة يف حي أغروض

 العمومية المرافق مجال

 إحداث مركب لذوي االحتياجات اخلاصة 
 ليمية جديدة إحداث مؤسسات تع

 إحداث مركز للمرأة املعنفة 
 إحداث مركز لتأهيل النساء لولوج سوق الشغل 

 إحداث مركز لتأهيل املدمنني
 إحداث دار للمسنني

 إحداث مركز إلعادة إدماج املساجني مع توفري اإلطار الطيب املتخصص
 احداث مركز لألمهات العازبات

 طفالإحداث املزيد من رياض األ
 إحداث حضانات للرضع 
 بنسركاو( )وسط اعيةاالجتمإحداث املزيد من املرافق 

 إحداث سوق منوذجي الستيعاب الباعة املتجولني باحلي 
 هيكلة السويقة

 إحداث مراكز لشرطة القرب
 إحداث مستوصفات جديدة

 إحداث مركز لتصفية الدم
 إحداث مركز للوقاية املدنية
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 بنسركاو ورشة أحياء 

 المشاريع الصنف

 لبيئةمجال ا

 إحداث حدائق

 تشجري جنبات األزقة والشوارع مع مراعاة نوعية النباتات

 إحداث فضاءات أللعاب األطفال

 إحداث حديقة لألحياء املائية

 الرفع من مستوى جودة خدمات النظافة باحلي و حتديث مجع النفايات 

 محالت بيئية حتسيسية

 المجال االجتماعي

 القائمة  االجتماعيةجتهيز املرافق 

 ثقافية و إدراج الولوجيات يف املرافق السوسي
 إطارمؤهلة يف  بأطردعم مراكز االستماع داخل املؤسسات التعليمية 

 شراكة
 تكثيف الدوريات االمنية

 بنسركاو اجياد حل لظاهرة وفود املتشردين على 

 فاإلسعاتوفري املزيد من سيارات 

 احداث مراكز لشرطة القرب

 تعميم استفادة اجلمعيات من املنح

 على اجلمعيات وفق ضوابط ومعايري واضح توزيع الدعم واملنح

 جتهيز وصيانة املالعب املتوفرة المجال الرياضي 

 المجال الثقافي

 بنسركاو(باحلي )وسط  ثقافيةو السوسيإحداث املزيد من املرافق 

 جتهيز املركبات الثقافية املتوفرة

 تسيري املنشآت الثقافية للمجلس اجلماعياسناد 
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IV. التشخيص الداخلي للمصالح الجماعية 
 

 

ات اليت املعلوموحتليل  مجع على يعتمد تشخيص داخلي جنازإلفريق مت تكليف  ،عداد برنامج عمل اجلماعةإطار إيف 
 .التقنية والقانونية جلماعة أكاديرو نشطة املالية األخمتلف ختص 

اإلمكانيات املتاحة  الوقوف علىو  ،اجلماعة مصاحلنقط قوة ونقط ضعف ساسا على حتديد أ يصهذا التشخوارتكز 
 .تواجهها ميكن أن املخاطر اليتو 
  

 منهجية العمل  .1
 

 ملراحل التالية : ا عربعملية التشخيص الداخلي  إجنازمت  
 

  بالتشخيصالفريق املكلف  عضاءأبني توزيع مهام التشخيص  .1
  ؛ مع املوظفني بتنسيق برجمة االجتماعات .2
 ؛ اجلماعية مهام موظفي املصاحل جرد وتوصيف .3
 ؛ اجلماعيةلمصاحل لمسا طر التسيري وتصنيف  جرد .4
  ؛ " S 7 "وفق منهجية علمية  اخلاصة بالتشخيص الداخلي اتتعبئة االستمار  .5
  ؛ املراقبة الداخلية اتتعبئة استمار  .6
  .توصيات اقرتاححتليل املعطيات و  .7

 

 آداء مصاحلهاإىل برجمة جمموعة من املشاريع اليت ستمكن اجلماعة من جتويد  مت التوصله املعطيات وحتليلها بعد مجع هذ
 .( احلكامة جمال ،الئحة املشاريع) انظر 
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 الجماعة إمكانيات ومؤهالت  .2
 

 الموارد البشرية  .2.1
 

  إىل:بة البشرية جلماعة أكادير يالرتكتنقسم 
 (عضوا 65طاقم المنتخبين )

 من:ويتكون 
 ؛ رئيس اجمللس 
 10 ؛ نواب للرئيس 
 54  ًمستشاراً مجاعيا. 

 موظف( 1517) الموظفينطاقم 
 من:ويتكون 

 206  تقنيا(  71-إداريا  91 –مهندسا  44) وخارج السلم( 11-10إطارا عاليا )سلم 
 213  إداريون(و ( )تقنيون 8-9اطارا متوسطا ) سلم 
 1107 ( 6-7سلم) ادارينيو تقنيني  مساعدين 
 800 مومسيا عامال. 

 قسم وعدد من 12على ويتوزعون  من دون احتساب العمال املومسيني موظفا 526 1 يرتفع عدد موظفي اجلماعة إىل
من جمموع  %  13,5ويشكل األطر نسبة الطاقم حتت إشراف املديرية العامة للمصاحل اجلماعية ويعمل هذااملصاحل، 

 املوارد البشرية.
 والشرائح العمريةتوزيع طاقم موظفين حسب الجنس   :21 الجدول

 

 الشريحة العمرية
 المجموع اإلناث الذكور

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
سنة 22أقل من   0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 

سنة 30إلى  22من   38 2,49 % 6 0,39 % 44 2,88 % 
سنة 40إلى  30من   149 9,76 % 27 1,77 % 176 11,53 % 
سنة 50إلى  40من   476 31,19 % 114 7,47 % 590 38,66 % 

سنة  50فوق   581 38,07 % 135 8,85 % 716 46,92 % 
 % 100,00 526 1 %18,48 282 %81,52 244 1 المجموع
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من املوظفني هم يف سن يتجاوز %   47وأن قاعد ة اهلرم حادة والقمة عريضة حيث أن ما يفوق18 %   تقدر بأن النسبة املئوية لعدد النساء املوظفات بحتليل هرم سن املوظفني ويفيد 
  مساعدا تقنيا. 287وتقنيا  70وإداريا  13ومهندسا  9على التقاعد يف اخلمس سنوات القادمة من بينهم  سيحالون موظفا 376 اإلشارة هبذا الصدد أن روجتد .سنة 50

0
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سنة22أقل من 
سنة30إلى 22من 
سنة40إلى 30من 
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سنة 50فوق 
المجموع

هرم سن الموظفين

اإلناث الذكور
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 الية الموارد الم .2.2
 

مصلحة املراقبة، فإن القسم و رغم اخلصاص امللموس من ناحية املوارد البشرية وخاصة بالنسبة ملصلحة الوعاء الضرييب 
التسيري  لمدا خيحيث قفزت اخلمس سنوات املاضية  خالل % 25املايل حقق تطورا على مستوى املداخيل بنسبة 

 .2015سنة  مليون درهم 488إىل  2011مليون درهم سنة  391من 
 

  2015-2011 تطور مداخيل التسيير خالل الفترة  :22 الجدول
 

 درهم بالمليون المبلغ السنة

2011 391  

2012 414  

2013 550 

2014 459 

2015 488  

 
 

ا حيتم على اجلماعة وضع مرتفعا جدا مم ،% من مداخيل التسيري 66الذي يناهز  الباقي استخالصه من املوارد ويعترب
 اسرتاتيجية من أجل تقليصه إىل املستويات املعقولة.
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  2015- 2011الفترة المداخيل الباقي استخالصه خالل  :23 الجدول

 

 درهم بالمليون المبلغ السنة

2011 315 

2012 355 

2013 427 

2014 387 

2015 322 

 

 

 ، سجلت مصاريف التسيري خالل نفس الفرتة، زيادة2015و 2011بني  %25ل التسيري بنسبة مقابل ارتفاع مداخي
( مما يعترب مؤشرا إجيابيا على صحة مالية 2015مليون درهم سنة  332إىل  2011مليون سنة  284% )17بنسبة 

 اجلماعة.
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  2015- 2011تطور مصاريف التسيير خالل الفترة  :24 الجدول

 

 درهم بالمليون المبلغ السنة

2011 284 

2012 306 

2013 321 

2014 306 

2015  332 

 
 

إىل  2011مليون درهم سنة  107)من  2015و 2011% ما بني  45تصاعدا ملموسا بنسبة  حقق الفائض التقديري
 ( مما يعترب مؤشرا إجيابيا.2015مليون درهم سنة  155

 

284

306

321

306

332

0

200

400

600

2011 2012 2013 2014 2015

بالمليون درهم

 2011-  2015تطور مصاريف التسيير خالل الفترة



 

  017 2 – 022 2 برنامج عمل جماعة أكادير 70ص.
 

 
  2015- 2011تطور الفائض التقديري خالل الفترة  :25 الجدول

 

 درهم بالمليون المبلغ السنة

2015 155  

2014 152  

2013 228 

2012 107 

2011 107 

 
 

  خالل الفرتة %34يف تصاعد ملموس حيث حققت منوا بنسبة  ويالحظ كذلك أن مداخيل التجهيز هي األخرى
تصاعد  هذا راجع باألس إىلو ( 2015مليون درهم سنة  769مقابل  2011ون درهم سنة ملي 575) - 2015 2011

 الفائض التقديري.
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  2015- 2011خالل الفترة التجهيزتطور   :26 الجدول

 

 درهم بالمليون المبلغ السنة

2015 769 

2014 717 

2013 670 

2012 590 

2011 575 

 
 

رغم  2015-2011خالل نفس الفرتة املرجعية  %4مصاريف التجهيز سجلت اخنفاضا طفيفا بنسبة ويالحظ أن 

هذا االخنفاض راجع لضعف و ( 2015مليون درهم 157إىل  2011مليون درهم سنة  163 تطور وتصاعد املداخيل )

 .الشيء الذي جيب تصحيحه وثرية برجمة املشاريع
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  2015- 2011خالل الفترة التجهيز مصاريفتطور  : 27 الجدول
 

 درهم بالمليون المبلغ السنة

2015 157 

2014 129 

2013 159 

2012 200 

2011 163 

 
 

 

 2015-2011 خالل الفرتة %54 بلغ نسبة ثمستمر حيويالحظ يف نفس السياق أن املنقول السنوي يف تصاعد 

( مما يعترب مؤشرا سلبيا يتعني معه جرد الئحة املشاريع 2015يون درهم مل 521 إىل 2011مليون درهم سنة  338)

 اليت جيب اإلسراع بتنفيذها.و وفرز تلك اليت جيب إلغاؤها 
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  2015- 2011خالل الفترة المنقول السنويتطور   :28 الجدول
 

 درهم بالمليون المبلغ السنة

2015 521 

2014 490 

2013 342 

2012 323 

2011 338 
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 آليات وسيارات الجماعة  .2.3
 

 .رديئةيف حالة  %18و يف حالة متوسطة %38ويف حالة جيدة  منها %43 آلية وسيارة 279تتوفر اجلماعة على 
 

  2015- 2011خالل الفترة المنقول السنويتطور   :29 الجدول
 

 المجموع
   الحالة

 النوع رديئة ةمتوسط جيدة

 آليات متعددة الخدمات 21 70 78 169

 السيارات 26 33 38 97

 حافالت تنقل الموظفين 4 4 3 11

 حافالت النقل المدرسي 0 0 2 2

 المجموع 279
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 وتعرض كالتايل:درهم ''سنويا''  مليون 24 يبلغ املعدل السنوي لنفقات استغالل اآلليات وسيارات اجلماعة ما يفوق
 
 

  2015- 2011خالل الفترة اآلليات والسيارات استغاللنفقات تطور   :30 الجدول
 

 السنة درهم بالمليون المبلغ

19 2011 

26 2012 

24 2013 

25 2014 

26 2015 

 المجموع 120
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 التايل: ونوعية النفقات على النح والسيارات حسبوتتوزع مصاريف استغالل اآلليات 
 

  2015- 2011خالل الفترة اآلليات والسيارات استغاللنفقات ل التطور النوعي  :31 الجدول
 

 السنة 2015 2014 2013 2012 2011
 المبلغ بالمليون درهم النفقة

 التأمينات 6,15 5,14 5,15 8,86 5,63

 الشيات 0,24 0,22 0,24 4,63 3,13
 التوريدات 5,75 4,79 6,79 0,25 0,18
 الصيانة والعجالت 5,88 6,60 4,30 4,15 4,18
 الزيوت 0,63 0,55 0,52 0,64 0,66
 المحروقات 7,92 8,10 7,50 7,44 6,17
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 استخراج األهداف الرئيسية لمحور الحكامة  .3
 

 ايل :بعد حتليل ودراسة مجيع املعطيات مت التوصل إىل استنباط األهداف الرئيسية كالت

 التنظيم الداخلي .3.1
 

 التنظيمي:إعادة تنزيل الهيكل 
 

 ؛ االستئناس باهليكل التنظيمي املقرتح من طرف وزارة الداخلية 
 مالءمة اهليكل التنظيمي خلصوصيات مجاعة أكادير. 

 طر:تبسيط دليل المسا
 

 ؛ ومصاحل اجلماعة إحصاء مجيع مسا طر أقسام 
  ؛ أجل تبسيطها بعد استخراج الفوارقمقارنتها مع مسا طر مكتب الدراسات من 
  اعتماد دليل مسا طر منهجي مبسط للجماعة. 

  والكفاءات:وضع الدليل المرجعي للوظائف 
 

 ؛ توصيف الوظائف جلميع موظفي اجلماعة 
 ؛ تشخيص الكفاءات املطلوبة 
 ؛ تشخيص الكفاءات املتوفرة  
 سبة للتوظيف الداخلي واإلعالن عن املبارياتضبط الئحة املتطلبات وإعادة توزيع املوارد البشرية بالن 

 .للتوظيف اخلارجي

 إنشاء منظومة التواصل الداخلي والخارجي .3.2
 

 الداخلـــــي:
 

 ؛ وضع خمطط مديري معلومايت للجماعة 
 ؛ وضع منظومة مندجمة لإلعالم 
 ؛ .(..قسم املوارد البشريةو األقسام التقنية -وضع برامج معلوماتية لتسيري املصاحل اجلماعية )قسم املالية 
 ؛ إعادة هيكلة وترميم الشبكة املعلوماتية 
  مة التواصل بني املصاحل الداخليةوضع آليات تطوير منظو. 
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 الخارجي:
 

  : تنويع وسائل التواصل بالمحيط للتسويق الترابي .1
 ؛ دليل االستقبال 
 ؛ جتويد معطيات البوابة االلكرتونية 
 نشرة اإلخبارية للجماعةاالستمرار يف إعداد وإخراج ال . 

 : التواصل اإلعالمي .2
 ؛ تواصلي منتظم مع اإلذاعة والتلفزة إعداد برنامج 
 تواصلي منتظم مع الصحافة احمللية والوطنية إعداد برنامج. 

 

  عقلنة تدبير الموارد البشرية .3.3
 

  ؛ الكفاءاتو توظيف األطر العليا طبقا ملرجع الوظائف و تعيني 
 ؛ فنيتنويع طرق حتفيز املوظ 
 ؛ توضيح وحتسني هيكلة مساطر التكوين 
 .تكوين األطر العليا يف تقنيات التدبري العصري 

 وضع منظومة لتتبع المشاريع .3.4
 

 ؛ تبين نظام التدبري حبسب األهداف 
 ؛ وضع مؤشرات ولوحات القيادة 
 ؛ تفعيل آليات املراقبة واالفتحاص 
 بطريقة دوريةاعتماد آليات التقييم والتحيني وتقدمي حصيلة التدبري . 
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 الخالصة .4
 

محور الحكامة مت التوصل إىل توصيات ترمجت بدورها إىل أهداف مث مشاريع لتقوية  ،حتليلهاو مجع املعطيات  بعد
 عقلنة تدبري املوارد البشريةو اخلارجي و إنشاء منظومة التواصل الداخلي و لك بتأهيل التنظيم الداخلي ذباجلماعة و  الجيدة

 ة لتتبع املشاريع. وضع منظومو 
التدبري وجناعة يف املردودية. فإذا توفرت هذه  يقظة يفو شفافية و اساساعلى توفر كفاأت عالية  ترتكز احلكامة اجليدة

بثمن منخفض و  جبودة عاليةو اآلليات تصبح املؤسسة أكثر تأهيال للتنافسية مما يضمن إجنازه املشاريع يف الوقت املطلوب 
 مدروس.و 

تفعيل مراقبة التسيري بوضع منظومة حديثة و إال برغبة قوية للجماعة يف تفعيل خدمة طاقم االفتحاص  تىوهذا ال يتأ
إعادة هيكلته للوصول و تشجيع طاقم قسم اإلعالميات و أخريا السهر على إعداد منظومة إعالمية حديثة و لتتبع املشاريع 

 .دمة للمواطنالذي يتجلى يف حتسني جودة اخلدمات املق إىل اهلدف املنشود
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V. تحليل مالية الجماعة 
 

 

 التحليل اإلستعادي لمالية الجماعة .1
 

 تقديم المنهجية المتبعة .1.1
 

مديرية اجلماعات  99يقوم هذا التحليل على دراسة منجزة طبقا ملضامني دليل التحليل املايل )مذكرة مصلحيه عدد 
مملكة(.مت إدخال بعض التعديالت على املضامني املذكورة وذلك / اخلزينة العامة لل 2004وماي 13احمللية بتاريخ 

 (.RATIOSالءمتها مع احلالة اخلاصة جبماعة أكادير )منوذج املؤشرات النسبوية املالية مل
 

 يتوقف التحليل املذكور على إعداد ودراسة ثالث وثائق هي :
 ؛Situation Agrégée des Opérations (SAO)  :احلالة املدجمة للعمليات احلسابية  .1
 ؛ ESG/ Etat des Soldes de Gestion التدبريو بيان أرصدة التنظيم أ .2
 .  : RF/ tableau des Ratios Financiersجدول املؤشرات النسبية املالية  .3

 

 ( SAOالحالة المدمجة للعمليات الحسابية )
 

(، ذات أمهية خاصة 2009-2004)بني سنيت  هذه الوثيقة اليت تتعلق بتطور املداخيل والنفقات خالل الفرتة املمتدة
 ألهنا متكن من استخراج املنحى التطوري املتعدد السنوات لتلك املداخيل والنفقات. ،يف التحليل املايل

 

 (ESGالتدبير )و بيان أرصدة التنظيم أ
 

 

 هذه الوثيقة متكن من استخراج اجملاميع األساسية للتحليل املذكور وهي :
 ؛ MAC / Marge d’Autofinancement Couranteايت اجلاريهامش التمويل الذ .1
 ؛ CAF / Capacité d’AutoFinancementقدرة التمويل الذايت .2
 ؛ C.INV / Capacité d’INVestissementقدرة االستثمار .3
 ؛ INV / INVestissementاالستثمار  .4
 . : FR / Fonds de Roulement نقود متداولة –الرأس املال العامل  .5
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 (R.Fالمؤشرات النسبية المالية )بيان 
 Structureمتكن من استخراج اهليكلة املالية جلماعة أكادير ) ،نسبوي مايل اتمؤشر  مكونة من عشر هذه الوثيقة

financière.) 

 ريـــفاتع .1.2
 

 MAC الجاري:هامش التمويل الذاتي 
 

 .ير )ألجل متويل االستثمارات(أي االدخار اجلاري جلماعة أكاد،فائض مداخيل التسيري / نفقات التسيريو ه
 

  CAF الذاتي:قدرة التمويل 

     

 MAC هي جمموع املداخيل اليت ميكن تعبئتها لتنفيذ مصاريف االستثمار وهي جمموع هامش التمويل الذايت اجلاري
 .(....+ املداخيل الذاتية لالستثمار )الضريبة على بيع املنتوج الغابوي

 

 C.INV الحقيقي: قدرة االستثمار واالستثمار
 

االستثمار احلقيقي املنجز / قدرة االستثمار  ،هي جمموع املداخيل املخصصة لتمويل االستثمار كيفما كان مصدرها
 ميكننا من التعرف على وثرية القاسم املكون يف إجناز املشاريع املربجمة.

 

 F.R العامل:الرأس المال 
 

يعرب عنه بعدد أيام النفقات و  ماعة يف فرتة زمنية معينة )سنة(.تلتزم هبا اجلميكن قياسه بالرجوع إىل معدل النفقات اليت 
على أدىن رأس مال عامل وتستقر املمارسة  ن يف تدبري السيولة.االيت ميكن تغطيتها حيث يعرب عن مستوى الثقة واألم

F.R، انقطاع السيولةثالثة أشهر نفقات بدون السقوط يف  " (90) االذي جيب أن ال يقل عن تسعني يوم ." 
 

  F.Rكيفية حساب الرأس المال العامل  .1.3
       

(متوسط الفائض × يوم 360)
 النفقات السنوية اإلمجالية

=  متوسط رأس املال العامل
 

الفائض الواجب نقله  + الفائض املنقول 
2

=  متوسط الفائض
   

 .O.C.U.A.S.R/  : تلخيص وضعية العمليات املالية جلماعة اكادير الوثائق املطلوبة
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 التحليل االستقرائي لمالية جماعة أكادير .2
 

 تقديم المنهجية المتبعة  .2.1
 

يتعلق األمر هنا باقرتاح منوذج سليم وناجع ميكننا من احلصول على التوقعات املستقبلية ملداخيل ومصاريف اجلماعة 
كن من احتساب الفوائد التقديرية )هامش هذه التوقعات املالية املستقبلية مت ،(2022 – 2017للست السنوات املقبلة )

 Capacité(، كما متكن من التعرف على القدرة التقديرية لالقرتاض ) MACالتمويل الذايت اجلاري / 
prévisionnelle d’endettement). 

 

 النموذج المقترح .2.2
 

  هي كالتايل:( و Hypothèses( فرضيات )07النموذج املقرتح مبين على سبع )

 %.7وية لالقرتاض لدى صندوق التجهيز اجلماعي حمددة يف النسبة املئ .1
 ؛درهم كسقف أعلى 000,00 000 100اإللغاءات املتعلقة باإللتزامات بالنفقات حمددة يف  .2
 ؛درهم كسقف أعلى000,00 000 60 بيوعات العقارات التابعة للملك اخلاص البلدي احملددة يف:  .3
 ؛ه يف نفقات التسيريؤ إعادة إدماج التغطية اخلاصة بالباقي أدا .4
السنوية للقروض املزمع احلصول عليها لدى صندوق التجهيز  طاسختصيص فوائض السنوات لتسديد األق .5

 اجلماعي يف حدود: 
 ؛ درهم000,00 000 50 : الفرضية األوىل 
 ؛ درهم000,00 000 30 : الفرضية الثانية 

 ؛ رهمد000,00 000 120 خبصم  2013تصحيح املداخيل املتعلقة بسنة  .6
 Régressionالنموذج )حسب  2022اىل  2017بالسنوات  والنفقات املتعلقةحتديد توقعات املداخيل  .7

linéaire/ Méthode des moindres carrées/).  
 

 )مليون درهم(قاعدة االحتساب بالنسبة للمداخيل   :32 الجدول
 

 2015 2014 2013 2012 2011 السنــة 
 لغ بالمليون درهمالمب 

 488 460 430 414  392  مداخيل التسيير
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  )مليون درهم(تقديرات مداخيل التسيير   :33 الجدول
 

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 السنــة

 المبلغ بالمليون درهم 

 618 594 573 552 527 504 مداخيل التسيير
 

 

 )مليون درهم(قاعدة االحتساب بالنسبة للنفقات   :34 الجدول
 

 2015 2014 2013 2012 2011 السنــة 

 المبلغ بالمليون درهم 

 405 361 379 359 334 نفقات التسيير
 

 

 ) ممليون دره(تقديرات نفقات التسيير   :35 الجدول
 

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 السنــة

 المبلغ بالمليون درهم 

 477 463 456 436 423 415 نفقات التسيير
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  017 2 – 022 2 برنامج عمل جماعة أكادير 84ص.
 

 

VI. 2022- 2017 الجماعة خالل برنامج عمل 
 

 التوجهات االستراتيجية  .1
 

األنشطة اليت و على توجهات اسرتاتيجية تؤطر عموم املشاريع  2022-2017 يتأسس هذا الربنامج اجلماعي ملرحلة
  .على تراب مجاعة أكادير سيتم إجنازها

كذا حتليل السياق و اقتصادية اخلاصة باجلماعة و توجهات طموحة متت صياغتها بعد قراءة يف خمتلف املعطيات السوسي
 الوطين واإلمكانات املتوفرة : و التنموي اجلهوي 

 

 ؛ املنفتحو دد تثمني إشعاعها الثقايف املتعو تكريس و سياحي و اقتصادي و كادير كقطب إداري أتعزيز مكانة  .1
 ؛ وحتسني مناخ األعمال باملدينة تشجيع االستثمار .2
 ؛ كادير مدينة ذكيةأحتسني جودة احلياة يف أفق جعل مدينة و جتويد خدمات القرب و حتديث  .3
 ؛ ضمان النجاعة الطاقيةو احملافظة عليها و االهتمام بالبيئة  .4
 ؛ سة آلياهتامأسو الرشيدة  احمللية ومأسسة آلياهتا تفعيل مرتكزات احلكامة .5
  .مقاربة النوعو تكافؤ الفرص و التعاون وتكريس مبادئ املساواة و تعزيز املقاربة التشاركية  .6

 

 الئحة المشاريع .2
 

 

 تنقسم املشاريع برنامج عمل اجلماعة إىل ثالتة أقسام:
 ؛ بالتمويل الذايتاملشاريع  .1
 ؛ املشاريع املربجمة من طرف املصاحل الالممركزة .2
  .ة يف إطار الشراكملشاريع املربجما .3
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 بالتمويل الذاتيمشاريع  .2.3
 

 مشاريع بالتمويل الذاتي  :36 الجدول
 

 بالدرهم الكلفة التقديرية الهدف العمليةالمشروع/ التوطين الرمز الصنف

المرافق االدارية )
1)

 

 000,00 000 3 اد الطاقةتبسيط الولوج واقتص صيانة وجتهيز البنايات االدارية مشاريع أفقية 1.1

 000,00 600 1 حتسني آداء اخلدمات جتهيز املكتب الصحي اجلماعي أكادير 1.2

 أكادير 1.3
هتيئة املقرات االدارية: احملطة الطرقية، مقر 

 اجلماعة، امللحقات اجلماعية
تكريس إدارة القرب وحتسني 

 000,00 000 2 آداء اخلدمات

  000,00 500 3 تكريس إدارة القرب حداث مكتب احلالة املدنيةإ أكادير جتزئة اهلدى 1.4

 االعتماد متوفر تكريس إدارة القرب إحداث مكتب احلالة املدنية أكادير رياض السالم 1.5

  000,00 500 2 تكريس إدارة القرب إحداث مكتب احلالة املدنية أنزا العليا بلوك ب تدارت 1.6
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 بالدرهم الكلفة التقديرية الهدف العمليةالمشروع/ التوطين الرمز الصنف
المرافق االدارية )

1)
 

اقتناء األراضي، احتالل امللك الغابوي، نزع  مشاريع أفقية 1.7
 امللكية

توفري الوعاء العقاري إلجناز  
 املشاريع ومنها

درهم  21 000 000 
 ِلسفوح اجلبال

60 000 000,00  

تعزيز وحتديث األسطول  اقتناء الشاحنات واآلليات مشاريع أفقية 1.8
 اجلماعي

87 300 000,00  

  000,00 000 30 تعزيز املرافق اإلدارية اجلماعية  إمتام أشغال وجتهيز املركب االداري والثقايف رع موالي عبد اهللأكادير شا 1.9

  000,00 000 5 تكريس إدارة القرب إحداث مركز إداري أكادير متديد الداخلة، حمور مشال جنوب 1.10

  000,00 500 3 رية اجلماعية تعزيز املرافق اإلدا تأهيل املستودع اجلماعي أنزا 1.11

  000,00 000 15 تعزيز املرافق اجلماعية  إحداث املستودع اجلماعي وتأهيل احملجز  أكادير 1.12

  000,00 000 7 تعزيز املرافق اجلماعية إمتام أشغال وجتهيز املكتب الصحي اجلماعي أكادير شارع حممد الشيخ السعدي 1.13
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 بالدرهم الكلفة التقديرية الهدف العمليةالمشروع/ التوطين الرمز الصنف
المجال االجتماعي 

(2
) 

 صيانة وجتهيز البنايات االجتماعية مشاريع أفقية 2.1
حتديث البنايات اجلماعية 
لالستجابة ملعايري تبسيط 

 الولوج واقتصاد الطاقة
2 000 000,00 

 000,00 600 العناية بشؤون املتقاعدين تأهيل فضاء املتقاعدين   أكادير حي الوداديات 2.2

 000,00 900 العناية بشؤون املتقاعدين عدينإحداث فضاء املتقا  أنزا احلسنية  2.3

 000,00 500 2 العناية بشؤون املتقاعدين إحداث فضاء املتقاعدين  أنزا حي تدارت بلوك د 2.4

توفري فضاء لتأطري وممارسة  واالجتماعيهتيئة املركب االداري  أكادير حي الوداديات 2.5
 العمل اجلمعوي

6 000 000,00 

إعادة بناء فضاء لألنشطة االجتماعية )اخلزانة   امسرناتأكادير حي  2.6
 احلالية(

توفري فضاء لتأطري وممارسة 
 العمل اجلمعوي

4 000 000,00 

حي الوفاق بالقرب من امللعب بنسركاو  2.7
 الرياضي

توفري فضاء لتأطري وممارسة  إحداث فضاء األنشطة االجتماعية 
 العمل اجلمعوي

1 500 000,00 

املسامهة يف الرقي بالبنايات   صيانة املؤسسات التعليمية اريع أفقيةمش 2.8
 املدرسية 

12 000 000,00 
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 بالدرهم الكلفة التقديرية الهدف العمليةالمشروع/ التوطين الرمز الصنف
المجال االجتماعي 

(2
)

 

 000,00 500 1 العناية بشؤون املرأة والطفل جتهيز حضانة دار السعادة أكادير أدرار 2.9

 000,00 200 2 فضاءات الرتفيه تعزيز إحداث فضاء االستجمام )وحدتني(  أكادير رياض السالم  2.10

 000,00 500 3 تعزيز فضاءات الرتفيه إحداث فضاء االستجمام   أكادير شارع احلسن األول الداخلة 2.11

 000,00 500 3 تعزيز فضاءات الرتفيه إحداث فضاء االستجمام  يناير الداخلة 11أكادير شارع  2.12

 000,00 700 1 العناية بشؤون املتقاعدين تقاعدينإحداث فضاء امل  أكادير حي املسرية 2.13

 000,00 800 العناية بشؤون املتقاعدين إحداث فضاء املتقاعدين  منطقة ابن خلدونبنسركاو  2.14

 000,00 000 2 العناية بشؤون املتقاعدين إحداث فضاء املتقاعدين  تيكوين بالقرب من مسجد أساكا 2.15

 000,00 000 2 تعزيز البنية السوسيوثقافية واحلضانة دار السعادةز املركب ثقايف جتهي أدرار أكادير 2.16

 000,00 500 4 تكريس مقاربة النوع إحداث نادي نسوي ودار الشباب أكادير رياض السالم 2.17
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 بالدرهم الكلفة التقديرية الهدف العمليةالمشروع/ التوطين الرمز الصنف
المجال االجتماعي 

(2
)

 

 000,00 000 5 قافيةتعزيز البنية السوسيوث هتيئة املركب السوسيوثقايف تيكوين دار الطالبة  2.18

 000,00 600 العناية بشؤون املرأة والطفل توسيع احلضانة  تيكوين حي الزيتون 2.19

أكادير مقابر إحشاش القدمي، النجاح  2.20
 واحلي احملمدي

 000,00 500 3 االعتناء بفضاءات املقابر هتيئة املقابر

تيكوين مقابر تيليال، أيت القاضي  2.21
 000,00 500 8 االعتناء بفضاءات املقابر يئة املقابرهت وإميونسيس

 000,00 500 1 االعتناء بفضاءات املقابر هتيئة املقربة أنزا تدارت 2.22

 000,00 600 االعتناء بفضاءات املقابر هتيئة املقربة بنسركاو  2.23
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 بالدرهم الكلفة التقديرية الهدف العمليةالمشروع/ التوطين الرمز الصنف
مجال الثقافة 

و 
الفنون 

(3
) 

 فيةصيانة وجتهيز البنايات الثقا مشاريع أفقية 3.1
حتديث البنايات اجلماعية 
لالستجابة ملعايري تبسيط 

 الولوج واقتصاد الطاقة
5 000 000,00 

أغروض بالقرب من املركز بنسركاو  3.2
 000,00 500 2 تعزيز البنية السوسيوثقافية إحداث دار احلي  السوسيوثقايف

 000,00 000 7 التارخيي للمدينة الرتاثتثمني  هتيئة ساحة ذاكرة أكادير أكادير زنقة التعاون تلربجت 3.3

 االعتماد متوفر تعزيز البنية الثقافية هتيئة قاعة االنشطة الثقافية أكادير مركب حممد مجال الدرة 3.4

 000,00 000 4 تعزيز البنية الثقافية إحداث قاعة متعددة االستعماالت الثقافية أكادير رياض السالم 3.5

 000,00 000 5 التارخيي للمدينة الرتاثتثمني  هتيئة متحف الذاكرة قدمي لبنك املغربأكادير املقر ال 3.6

 000,00 500 2 تعزيز البنية الثقافية إحداث مركب ثقايف حي الوفاقبنسركاو  3.7

 000,00 500 2 تعزيز البنية الثقافية إحداث الفضاء الثقايف  أكادير شارع عالل الفاسي اخليام 3.8
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 بالدرهم الكلفة التقديرية الهدف العمليةالمشروع/ التوطين الرمز الصنف
مجال ا

لثقافة 
و 

الفنون 
(3

)
 

أكادير حي اخليام )مكتب احلالة املدنية  3.9
 000,00 000 6 تعزيز البنية الثقافية هتيئة املركب الثقايف احلايل(

 000,00 500 3 تعزيز البنية الثقافية هتيئة املركز الثقايف  تيكوين املركز الثقايف احلايل 3.10

 000,00 000 3 تعزيز البنية الثقافية مسرح اهلواء الطلقصيانة  أكادير مسرح اهلواء الطلق 3.11

 000,00 500 2 تعزيز البنية السوسيوثقافية إحداث دار احلي  أكادير متديد الداخلة قرب ثانوية شوقي 3.12

 000,00 500 3 تعزيز البنية السوسيوثقافية إحداث دار احلي  أنزا احلسنية أنزا 3.13

المجال الرياضي 
(4

) 

 مشاريع أفقية 4.1
صيانة وصيانة التجهيزات الرياضية وفضاءات 

 000,00 000 8 حتسني جودة التجهيزات االستجمام

 000,00 500 2 تعزيز الفضاءات الرياضية إحداث فضاء رياضي أنزا احلسنية 4.2

 عتماد متوفراال تعزيز فضاءات الرتفيه إحداث فضاء ترفيهي 10جبانب الطريق الوطنية رقم بنسركاو  4.3

 000,00 000 3 تعزيز فضاءات الرتفيه إحداث فضاء ترفيهي منطقة ابن خلدونبنسركاو  4.4
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(4
)

 

 000,00 000 3 تعزيز الفضاءات الرياضية إحداث فضاء رياضي فونيت العليابنسركاو  4.5

 000,00 200 1 الرتفيه تعزيز فضاءات إحداث فضاء رياضي وترفيهي تيكوين الريب احلاجب 4.6

 االعتماد متوفر تعزيز فضاءات الرتفيه إحداث فضاء رياضي وترفيهي تيكوين الزيتون الشطر الثاين 4.7

 000,00 000 1 تعزيز فضاءات الرتفيه إحداث فضاء رياضي وترفيهي تيكوين حي أساكا تاسيال 4.8

 000,00 000 2 زيز فضاءات الرتفيهتع إحداث فضاء رياضي وترفيهي تيكوين أيت القاضي 4.9

 000,00 500 2 تعزيز فضاءات الرتفيه إمتام أشغال فضاء رياضي وترفيهي تيكوين تتمة فضاء أساكا 4.10

 000,00 000 4 تعزيز البنية الرياضية هتيئة فضاء رياضات التزحلق والكرة احلديدية وتيكوينبنسركاو أكادير، أنزا،  4.11

 000,00 000 10 تعزيز البنية الرياضية إحداث القاعة املغطاة ار الشباب احلي احلسينأكادير د 4.12

 000,00 500 1 تعزيز البنية الرياضية إحداث قاعة مغطاة امللعب الرياضي الوفاقبنسركاو  4.13
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(4
)

 

 000,00 000 10 تعزيز البنية الرياضية إحداث قاعة مغطاة تيكوين ملعب مداين تيكوين 4.14

 000,00 500 تعزيز البنية الرياضية صيانة مركب االنبعاث أكادير 4.15

 000,00 000 6 تعزيز البنية الرياضية إحداث مسبح أكادير احلي احملمدي 4.16

 000,00 000 6 تعزيز البنية الرياضية إحداث مسبح بامللعب الرياضي الوفاقبنسركاو  4.17

روض على مستوى الطريق أغبنسركاو  4.18
 000,00 000 6 تعزيز البنية الرياضية إحداث مسبح 10الوطنية رقم 

أكادير سيدي يوسف، ابن زيدون  4.19
 000,00 000 18 تعزيز البنية الرياضية تعشيب املالعب الرياضية العلوي والسفلي، تلربجت

 000,00 000 12 تعزيز البنية الرياضية طاةإحداث القاعة املغ أنزا املركب الرياضي أنزا املركز  4.20

 000,00 000 10 تعزيز البنية الرياضية إحداث القاعة املغطاة أنزا العليا تدارت 4.21

 000,00 000 23 تعزيز البنية الرياضية إحداث املسبح االومليب أكادير االنبعاث 4.22
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 000,00 000 8 تعزيز البنية الرياضية لعب الرياضيهتيئة امل أنزا املركب الرياضي 4.23

 000,00 000 4 تعزيز فضاءات الرتفيه  إحداث فضاء رياضي وترفيهي أكادير احلي احملمدي 4.24

 000,00 500 2 تعزيز فضاءات الرتفيه إحداث فضاء ترفيهي أكادير متديد الداخلة 4.25

 000,00 500 2 تعزيز فضاءات الرياضية ء رياضيإحداث فضا أنزا العليا بلوك أ تدارت 4.26

المجال االقتصادي
 (

5)
 

 000,00 300 تنظيم األنشطة التجارية إحداث السوق االسبوعي أنزا احلسنية 5.1

 000,00 000 2 تأهيل املرافق التجارية هتيئة السوق البلدي إعادة أكادير 5.2

 أكادير 5.3
حل ربط سوق األحد بشبكات املاء الصا

ومياه إطفاء احلرائق  يوالتطهري الصحللشرب 
 والكهرباء واالنارة

 000,00 000 3 تأهيل املرافق التجارية

 000,00 000 3 تنظيم األنشطة التجارية إحداث سوق بتدارت أنزا حي تدارت بلوك د 5.4
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 (
5)

 

 000,00 500 2 التجاريةتنظيم األنشطة  إحداث سوق بتدارت أنزا حي تدارت بلوك ب 5.5

 000,00 000 2 تأهيل املرافق التجارية هتيئة سوق تلربجت إعادة أكادير 5.6

 000,00 000 3 تأهيل املرافق التجارية هتيئة سوق تيكوين وحميطه تيكوين 5.7

مجال اإلنارة العمومية والكهرباء 
(6

) 

 مشاريع أفقية 6.1
املكتب فصل شبكة االنارة العمومية عن شبكة 

 الوطين للكهرباء
الرفع من جودة شبكة اإلنارة  

 000,00 000 1 العمومية 

 مشاريع أفقية 6.2
دراسة مطابقة شبكيت الكهرباء )الضغط 

وإجناز  -املتوسط والعايل( للمعايري التقنية 
 -األول من األشغال رالشط

 000,00 500 3 تعزيز معايري السالمة  

 مشاريع أفقية 6.3
تحويل األعمدة الكهربائية املعيقة دراسة ل

 000,00 500 1 تعزيز معايري السالمة   للمرور وإجناز الشطر األول من األشغال

 مشاريع أفقية 6.4
دراسة لتغيري األسالك الكهربائية العارية 
بأسالك مؤمنة وإجناز الشطر األول من 

 األشغال
 000,00 000 5 تعزيز معايري السالمة  

الرفع من جودة الشبكة   إحداث مراكز التحويل  أفقية مشاريع 6.5
 الكهربائية 

3 000 000,00 



 

 017 2 – 022 2 برنامج عمل جماعة أكادير 96ص.
 

 
 

 بالدرهم الكلفة التقديرية الهدف العمليةالمشروع/ التوطين الرمز الصنف
مجال اإلنارة العمومية والكهرباء 

(6
)

 

 تقوية شبكات الضغط املنخفض مشاريع أفقية 6.6
الرفع من جودة الشبكة  

 االعتماد متوفر الكهربائية 

جودة شبكة اإلنارة  الرفع من أشغال االنارة والكهربة  أنزا احلسنية  6.7
 العمومية

2 200 000,00 

 أشغال االنارة والكهربة  اهلاروشي -أنزا تدارت  6.8
الرفع من جودة شبكة اإلنارة 

 000,00 200 العمومية

الرفع من جودة شبكة اإلنارة  أشغال االنارة والكهربة  أنزا احلي الصناعي 6.9
 العمومية

2 200 000,00 

 أشغال االنارة والكهربة  أنزا العليا 6.10
الرفع من جودة شبكة اإلنارة 

 000,00 000 8 العمومية

الرفع من جودة شبكة اإلنارة  أشغال االنارة والكهربة  أنزا املركز 6.11
 000,00 850 1 العمومية

6.12 
يناير،  11أكادير شوارع حممد الفاسي، 

احلسن األول، عبد اهلل الكرسيفي، 
 ور مشال جنوبالنهضة، متديد حم

 000,00 880 4 تعميم اإلنارة العمومية أشغال اإلنارة العمومية 
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مجال اإلنارة العمومية والكهرباء 

(6
)

 

6.13 

أكادير أحياء السالم، الشرف، الشريط 
السياحي، الوداديات، البحارة، 

االنبعاث، الداخلة، القدس، أيت 
تاووكت، أيت املودن، إميونسيس، 

قامة، تلربجت، الوفاء، أحالكا، إليغ، اإل
املختار السوسي، الفضية، متديد 

الداخلة، املسرية، رياض السالم، سيدي 
، بواركان، 2و 1 يوسف، العزيب، اخليام
، احلي xالنجاح، النهضة، متديد 

االداري، حميط احملطة الطرقية والسوق 
، احلي Aاملغطى وقرية األطفال والعمارة 

 الصناعي والقصبة

 000,00 000 47 تعميم اإلنارة العمومية العمومية أشغال اإلنارة 

 000,00 400 3 تعميم اإلنارة العمومية أشغال اإلنارة العمومية املركزبنسركاو  6.14

 000,00 000 3 تعميم اإلنارة العمومية أشغال اإلنارة العمومية أغروضبنسركاو  6.15

 000,00 900 ميم اإلنارة العموميةتع أشغال اإلنارة العمومية بوتاسرابنسركاو  6.16
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)

 

 000,00 400 تعميم اإلنارة العمومية أشغال اإلنارة العمومية احلامية العسكرية للجنوب ورزقبنسركاو  6.17

 000,00 000 4 تعميم اإلنارة العمومية أشغال اإلنارة العمومية حي الفرحبنسركاو  6.18

 000,00 500 8 تعميم اإلنارة العمومية أشغال اإلنارة العمومية فونيت، فونيت العليا وبوحسنيبنسركاو  6.19

 000,00 400 تعميم اإلنارة العمومية أشغال اإلنارة العمومية شارع أسابنسركاو  6.20

 10مدخل الطريق الوطنية رقم بنسركاو  6.21
 000,00 800 تعميم اإلنارة العمومية موميةأشغال اإلنارة الع يف اجتاه ابن خلدون

 000,00 500 8 تعميم اإلنارة العمومية أشغال اإلنارة العمومية تيكوين تيليال 6.22

 000,00 600 تعميم اإلنارة العمومية أشغال اإلنارة العمومية تيكوين دوار الصويري 6.23

 000,00 600 م اإلنارة العموميةتعمي أشغال اإلنارة العمومية تيكوين شارع تودرت 6.24

 000,00 100 2 تعميم اإلنارة العمومية أشغال اإلنارة العمومية تيكوين الطريق الرابط بني أساكا وتاسيال 6.25
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(6
)

 

تيكوين الطريق الرابط بني تيكوين  6.26
 000,00 630 تعميم اإلنارة العمومية أشغال اإلنارة العمومية والدشرية عرب دوار الصوري

 000,00 200 1 تعميم اإلنارة العمومية أشغال اإلنارة العمومية تيكوين زنقة الوصال 6.27

 000,00 000 1 تأهيل املرافق الرياضية   تأهيل انارة املالعب الرياضية مشاريع أفقية 6.28

املعماري  الرتاثتثمني   إضاءة واجهات البنايات واملآثر مشاريع أفقية 6.29
 000,00 000 1 للمدينة 

 مشاريع أفقية 6.30
العمومية يف  لإلنارةبعد  نالتدبري عوضع نظام 

 بعض املناطق 
الرفع من جودة شبكة اإلنارة  

 000,00 000 3 العمومية 

 مشاريع أفقية 6.31
استعمال الطاقات املتجددة لتزويد البنايات 

 000,00 000 6 النجاعة الطاقية   اجلماعية وحمطات الضخ 

 تقوية اإلنارة العمومية مشاريع أفقية 6.32

حتسني رؤية وسالمة الراجلني  
والسائقني يف مناطق تقاطع 

السري )امللتقيات وممرات 
 الراجلني( 

1 000 000,00 

 مشاريع أفقية 6.33
إحداث ورشة للتكوين يف جمال تقنيات االنارة 

 لطاقيةالعمومية والنجاعة ا
تطوير مهارات املوارد البشرية  

 000,00 300 اجلماعية 

 000,00 500 7 النجاعة الطاقية إضاءة الشاطئ مبصابيح اقتصادية أكادير 6.34
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الطرق 

و 
التهيئة الحضرية 

(7
) 

 مشاريع أفقية 7.1
مقتضيات عقد التدبري املفوض  احرتام افتحاص

 احلايل للمطرح العمومي
والضوابط  احرتام املقتضيات 

 000,00 500 املتعاقد بشأهنا 

إعداد دفاتر التحمالت املتعلقة بتجديد عقد  مشاريع أفقية 7.2
 تدبري املطرح العمومي

 000,00 000 1 جتويد اخلدمات  

اعداد مناذج موحدة للوثائق اإلدارية  مشاريع أفقية 7.3
 والتجهيزات اجلماعية

 000,00 000 1 جتويد اخلدمات

إحداث ساحات عمومية وحمطات استبدال  شاريع أفقيةم 7.4
 وسائل النقل العمومي

حتسني خدمات النقل 
 000,00 000 10 العمومي

7.5 

أكادير أحياء إحشاش، الوداديات، 
العزيب، القصبة، تلضي، احلي احلسين، 
احلي املختلط، القدس، الكويرة، اخليام، 

 ساطاس وتلربجت

 000,00 300 123 ودة الشبكة الطرقيةحتسني ج تأهيل أزقة األحياء

 000,00 000 50 حتسني جودة الشبكة الطرقية هتيئة الشبكة الطرقية أكادير سفوح اجلبال 7.6

 000,00 000 13 حتسني جودة الشبكة الطرقية األحياء أنزا املركز وتدارت 7.7

 000,00 000 8 ة الطرقيةحتسني جودة الشبك تأهيل أزقة األحياء منطقة بوتاسرابنسركاو  7.8
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 بالدرهم الكلفة التقديرية الهدف العمليةالمشروع/ التوطين الرمز الصنف
الطرق 

و 
التهيئة الحضرية 

(7
)

 

 000,00 000 15 حتسني جودة الشبكة الطرقية تأهيل أزقة األحياء تيكوين املركز 7.9

 000,00 800 4 حتسني جودة الشبكة الطرقية تأهيل أزقة األحياء تيكوين احلاجب 7.10

 000,00 000 10 دة الشبكة الطرقيةحتسني جو  تأهيل أزقة األحياء تيكوين الزيتون 7.11

 000,00 000 30 حتسني جودة الشبكة الطرقية تأهيل أزقة األحياء تيكوين تيليال 7.12

 000,00 000 16 الرقي جبمالية املدينة   حضري عصري بأثاثتزويد املدينة  مشاريع أفقية 7.13

 000,00 000 5 حتسني حركية السري   هيجتهيز املدينة بعالمات التشوير التوجي مشاريع أفقية 7.14

 000,00 000 12 حتسني حركية السري   حتديث شبكة اإلشارات الضوئية مشاريع أفقية 7.15

 000,00 000 6 تعزيز فضاءات الرتفيه إحداث ساحة عمومية أكادير جتزئة اهلدى 7.16

 000,00 000 5 رتفيهتعزيز فضاءات ال إحداث ساحة عمومية أكادير احلي احملمدي 7.17
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و 
التهيئة الحضرية 

(7
)

 

 االعتماد متوفر تعزيز فضاءات الرتفيه إحداث ساحة عمومية ساحة عيساوةبنسركاو  7.18

 000,00 000 1 تعزيز فضاءات الرتفيه إحداث ساحة عمومية تيكوين أسايس 7.19

تثمني املؤهالت السياحية  هتيئة الشاطئ  أنزا الشاطئ 7.20
 لمدينةل

3 500 000,00 

 000,00 525 40 حتسني احلركية احلضرية إحداث حماور طرقية أكادير طريق تيليال احلي احملمدي 7.21

 000,00 000 25 حتسني احلركية احلضرية إحداث حماور طرقية أكادير الطريق املداري الكبري  7.22

 000,00 590 7 حتسني احلركية احلضرية ور طرقيةإحداث حما أكادير طرق تيليال حميط غرفة التجارة 7.23

أكادير احلزام السياحي والشاطئي، إليغ،  7.24
 000,00 950 3 حتسني احلركية احلضرية إحداث مرابد شارع اجليش امللكي

 000,00 000 14 حتسني احلركية احلضرية هتيئة الشبكة الطرقية أكادير حميط العمارات حي السالم 7.25

 000,00 752 31 حتسني احلركية احلضرية هتيئة الشوارع أكادير شارع اجليش امللكي 7.26
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 بالدرهم الكلفة التقديرية الهدف العمليةالمشروع/ التوطين الرمز الصنف
الطرق 

و 
التهيئة الحضرية 

(7
)

 

 600,00 929 11 حتسني احلركية احلضرية هتيئة الشوارع مارس 2أكادير شارع  7.27

 000,00 544 10 حتسني احلركية احلضرية هتيئة الشوارع أكادير شارع املقاومة 7.28

 200,00 387 7 حتسني احلركية احلضرية هتيئة الشوارع أكادير شارع القاضي عياض 7.29

 200,00 699 17 حتسني احلركية احلضرية هتيئة الشوارع نونرب 18أكادير شارع  7.30

 000,00 832 12 حتسني احلركية احلضرية هتيئة الشوارع أكادير شارع الشيخ ماء العينني 7.31

 000,00 428 13 حتسني احلركية احلضرية هتيئة الشوارع يوليوز 9ر زنقة أكادي 7.32

 400,00 550 9 حتسني احلركية احلضرية هتيئة الشوارع أكادير زنقة احلاج احلبيب 7.33

 600,00 993 18 حتسني احلركية احلضرية هتيئة الشوارع أكادير زنقة واد زيز 7.34

 600,00 357 6 حتسني احلركية احلضرية هتيئة الشوارع أكادير زنقة الرئيس البكاي 7.35
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 بالدرهم الكلفة التقديرية الهدف العمليةالمشروع/ التوطين الرمز الصنف
الطرق 

و 
التهيئة الحضرية 

(7
)

 

 600,00 813 12 حتسني احلركية احلضرية هتيئة الشوارع أكادير شارع موالي عبد اهلل 7.36

 600,00 725 31 حتسني احلركية احلضرية هتيئة الشوارع أكادير شارع عبد الرحيم بوعبيد 7.37

 600,00 689 12 حتسني احلركية احلضرية هتيئة الشوارع ادير شارع اإلمام البخاريأك 7.38

 800,00 964 8 حتسني احلركية احلضرية هتيئة الشوارع أكادير شارع املوىل امساعيل 7.39

 800,00 044 4 حتسني احلركية احلضرية هتيئة الشوارع أكادير زنقة وجدة 7.40

 600,00 509 5 حتسني احلركية احلضرية هتيئة الشوارع عهدأكادير شارع ويل ال 7.41

 000,00 240 28 حتسني احلركية احلضرية هتيئة الشوارع أكادير زنقة أخنوش 7.42

 400,00 482 4 حتسني احلركية احلضرية هتيئة الشوارع أكادير زنقة املعرض 7.43

 600,00 581 6 كية احلضريةحتسني احلر  هتيئة الشوارع فرباير 29أكادير شارع  7.44
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 بالدرهم الكلفة التقديرية الهدف العمليةالمشروع/ التوطين الرمز الصنف
الطرق 

و 
التهيئة الحضرية 

(7
)

 

 000,00 820 3 حتسني احلركية احلضرية هتيئة الشوارع أكادير شارع كينيدي 7.45

 200,00 391 13 حتسني احلركية احلضرية هتيئة الشوارع أكادير شارع حممد إقبال 7.46

 000,00 860 10 احلركية احلضريةحتسني  هتيئة الشوارع أكادير شارع عمر اخليام 7.47

أكادير طرقات املخيم، تلربجت القدمية  7.48
 600,00 589 10 حتسني احلركية احلضرية هتيئة الشوارع واملرابد

 000,00 600 17 حتسني احلركية احلضرية هتيئة الشوارع أنزا طريق املالحة 7.49

 000,00 500 10 ية احلضريةحتسني احلرك هتيئة الشوارع أنزا شارع احمليط 7.50

 000,00 200 21 حتسني احلركية احلضرية هتيئة الشوارع العيونبنسركاو  7.51

تيكوين الطريق املزدوج شرق غرب  7.52
 والطرق املداري تيليال أدرار

 000,00 000 35 حتسني احلركية احلضرية أشغال متديد الطرق 

 000,00 000 50 حتسني احلركية احلضرية األودية(الفنية )القناطر وتغطية إجناز املنشآت  أكادير واد احلوار 7.53
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 بالدرهم الكلفة التقديرية الهدف العمليةالمشروع/ التوطين الرمز الصنف
الطرق 

و 
التهيئة الحضرية 

(7
)

 

 000,00 500 3 حتسني احلركية احلضرية األودية(إجناز املنشآت الفنية )القناطر وتغطية  أكادير واد تلضي 7.54

 000,00 200 حتسني احلركية احلضرية األودية(غطية إجناز املنشآت الفنية )القناطر وت أكادير واد تناوت 7.55

 1أكادير قناطر على الطريق الوطنية رقم  7.56
 وحمور شرق غرب

 000,00 000 10 حتسني احلركية احلضرية األودية(إجناز املنشآت الفنية )القناطر وتغطية 

 000,00 000 7 حتسني احلركية احلضرية األودية( إجناز املنشآت الفنية )القناطر وتغطية العربا أغزرتيكوين واد  7.57

أكادير ميناء الصيد إىل حي احلاجب  7.58
 000,00 000 180 حتسني احلركية احلضرية إنشاء خط للحافلة ذات اخلدمة عالية اجلودة  تيكوين

 إحداث منتزه أخضر تيكوين منطقة أخليج 7.59
تعزيز الفضاءات اخلضراء 

 000,00 000 1 باملدينة

 000,00 000 2 تعزيز معايري السالمة   إحداث فواهات إلطفاء احلرائق مشاريع أفقية 7.60

 000,00 000 1 حتسني احلركية احلضرية   إحداث ممرات خاصة بالدراجات مشاريع أفقية 7.61

 000,00 850 حتسني احلركية احلضرية   إحداث ممرات خاصة بالراجلني مشاريع أفقية 7.62
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 بالدرهم الكلفة التقديرية الهدف العمليةالمشروع/ التوطين الرمز الصنف
ا

لطرق 
و 

التهيئة الحضرية 
(7

)
 

 تأهيل مدخل املدينة 1أكادير الطريق الوطنية رقم  7.63
حتسني املنظر العام ملداخل 

 000,00 000 1 املدينة

حتسني املنظر العام ملداخل  تأهيل مدخل املدينة 1أنزا الطريق الوطنية رقم  7.64
 املدينة

30 000 000,00 

حتسني املنظر العام ملداخل  تأهيل مدخل املدينة 10قم الطريق الوطنية ر بنسركاو  7.65
 املدينة

47 800 000,00 

حتسني املنظر العام ملداخل  تأهيل مدخل املدينة 1تيكوين الطريق الوطنية رقم  7.66
 400,00 418 25 املدينة

حتسني املنظر العام ملداخل  تأهيل مدخل املدينة تيكوين عرب الطريق السيار 7.67
 000,00 000 1 ينةاملد

المساحات الخضراء 
(8

) 

 هتيئة املساحات اخلضراء أكادير 8.1
تعزيز الفضاءات اخلضراء 

 000,00 700 79 باملدينة

 هتيئة املساحات اخلضراء أنزا 8.2
تعزيز الفضاءات اخلضراء 

 000,00 200 15 باملدينة

راء تعزيز الفضاءات اخلض هتيئة املساحات اخلضراء بنسركاو  8.3
 باملدينة

7 250 000,00 

تعزيز الفضاءات اخلضراء  هتيئة املساحات اخلضراء تيكوين 8.4
 باملدينة

11 130 000,00 



 

 017 2 – 022 2 برنامج عمل جماعة أكادير 108ص.
 

 
 

 بالدرهم الكلفة التقديرية الهدف العمليةالمشروع/ التوطين الرمز الصنف
المساحات الخضراء 

(8
)

 

 حفر اآلبار وجتهيزها أكادير 8.5
تعزيز الفضاءات اخلضراء 

 000,00 900 1 باملدينة

راء تعزيز الفضاءات اخلض حفر اآلبار وجتهيزها أنزا 8.6
 باملدينة

600 000,00 

تعزيز الفضاءات اخلضراء  تأهيل احلدائق أكادير شارع حممد اخلامس 8.7
 باملدينة

30 000 000,00 

تعزيز الفضاءات اخلضراء  تأهيل احلدائق أكادير حديقة ابن زيدون 8.8
 000,00 000 6 باملدينة

الفضاءات اخلضراء  تعزيز تأهيل احلدائق أكادير حديقة حممد مجال الدرة 8.9
 االعتماد متوفر باملدينة

 تأهيل احلدائق أكادير حديقة الشرف وتدارت 8.10
تعزيز الفضاءات اخلضراء 

 000,00 000 3 باملدينة

 تأهيل احلدائق أكادير حديقة اهلدى )فضاء املتقاعدين( 8.11
تعزيز الفضاءات اخلضراء 

 000,00 500 4 باملدينة

تعزيز الفضاءات اخلضراء  تأهيل احلدائق التذكاريةقة أكادير احلدي 8.12
 باملدينة

 االعتماد متوفر

تعزيز الفضاءات اخلضراء  تأهيل احلدائق أكادير احلديقة النباتية 8.13
 باملدينة

5 000 000,00 
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 بالدرهم الكلفة التقديرية الهدف العمليةالمشروع/ التوطين الرمز الصنف
المساحات الخضراء 

(8
)

 

 تأهيل احلدائق أنزا حديقة األمل 8.14
تعزيز الفضاءات اخلضراء 

 000,00 500 باملدينة

تعزيز الفضاءات اخلضراء  حفر اآلبار وجتهيزها بنسركاو  8.15
 باملدينة

950 000,00 

تعزيز الفضاءات اخلضراء  حفر اآلبار وجتهيزها تيكوين 8.16
 000,00 000 1 باملدينة

 000,00 000 1 داء اخلدماتاحتسني  إحداث مستودع اخلدمة بالفضاءات اخلضراء أكادير 8.17

 000,00 200 اخلدمات داءاحتسني  إحداث مستودع اخلدمة بالفضاءات اخلضراء أنزا 8.18

 000,00 200 اخلدمات داءاحتسني  إحداث مستودع اخلدمة بالفضاءات اخلضراء بنسركاو  8.19

 000,00 200 اخلدمات داءاحتسني  إحداث مستودع اخلدمة بالفضاءات اخلضراء تيكوين 8.20
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 بالدرهم الكلفة التقديرية الهدف العمليةالمشروع/ التوطين الرمز الصنف
مجال الحكامة )

9)
 

 عصرنة البنية التحتية االلكرتونية للجماعة  مشاريع أفقية 9.1
تعزيز أسس ومبادئ احلكامة 

 000,00 000 10 اإلدارة الذكيةو 

تعزيز أسس ومبادئ احلكامة  اجناز منظومة معلوماتية مندجمة للتدبري  مشاريع أفقية 9.2
 اإلدارة الذكيةو 

10 000 000,00 

مجال الدراسات )
10

) 

 000,00 600 حتسني حركية السري   دراسة إلعداد خمطط حركة السري والتشوير شاريع أفقيةم 10.1

 000,00 500 1 حتسني جودة اخلدمات   دراسة لتحديد مواقع احلاويات مشاريع أفقية 10.2

 000,00 500 حتسني حركية السري   دراسة متعلقة مبحطات تغيري وسائل التنقل  مشاريع أفقية 10.3

 مشاريع أفقية 10.4
دراسة متعلقة بوقوف الشاحنات ونقل املواد 

 000,00 150 حتسني حركية السري   اخلطرية

 000,00 500 1 حتسني حركية السري   دراسة لتنظيم ذكي للسري مشاريع أفقية 10.5

 000,00 800 حتسني حركية السري   دراسة لتنظيم ذكي للمرابد ومواقف العربات مشاريع أفقية 10.6
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 بالدرهم الكلفة التقديرية الهدف العمليةالمشروع/ التوطين الرمز الصنف
مجال الدراسات )

10
)

 

 دراسة خمطط النقل واملسار السياحي مشاريع أفقية 10.7
حتسني خدمة النقل  

 000,00 300 السياحي 

تيسري الولوج للفضاءات   دراسة خمطط الولوج للفضاءات العامة مشاريع أفقية 10.8
 العامة 

1 500 000,00 

 000,00 500 حتسني حركية السري   مة الطرقيةدراسة خمطط حتسني السال مشاريع أفقية 10.9

الدراسات وخدمات املراقبة املتعلقة بأشغال  مشاريع أفقية 10.10
 000,00 000 7 حتسني جودة الشبكة الطرقية الطرق

دراسة الربط بشبكيت املاء الصاحل للشرب  مشاريع أفقية 10.11
 والصرف الصحي

حتسني جودة شبكيت املاء 
ب والصرف الصاحل للشر 

 الصحي
1 000 000,00 

10.12 
أكادير الطريق الرابط بني اهلدى 

طرق الربط باملدار الطرقي  بنسركاو،و 
 الكبري

 000,00 500 حتسني احلركية احلضرية دراسة متعلقة بإنشاء الطرق 

10.13 

متديد الطريق املزدوج الوفاق، بنسركاو 
مارس وطرق الربط بأحياء  2متديد شارع 

، الوفاق وفونيت، متديد شارع مجال الفرح
 عبد الناصر، طرق الربط حبي الفرح

 000,00 500 حتسني احلركية احلضرية دراسة متعلقة بإنشاء الطرق
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 بالدرهم الكلفة التقديرية الهدف العمليةالمشروع/ التوطين الرمز الصنف
مجال الدراسات )

10
)

 

10.14 

تيكوين حي أساكا، متديد شارع عثمان 
ابن عفان، املدار الطرقي لتيكوين، طريق 

 1رقم العربا، الطريق الرابط بني ط و  أغزر
 1وأساكا، الطريق الرابط بني ط ورقم 

واحلاجب، الطريق الرابط بني احلاجب 
والدراركة، الطريق الرابط بني تيكوين 

 وأيت ملول

 000,00 200 1 حتسني احلركية احلضرية دراسة متعلقة بإنشاء الطرق

 أكادير 10.15
إعداد الدراسات التقنية لتهيئة الفضاءات 

 اخلضراء
ات اخلضراء تعزيز الفضاء

 000,00 210 4 باملدينة

 أنزا 10.16
إعداد الدراسات التقنية لتهيئة الفضاءات 

 اخلضراء
تعزيز الفضاءات اخلضراء 

 000,00 771 باملدينة

إعداد الدراسات التقنية لتهيئة الفضاءات  بنسركاو  10.17
 اخلضراء

تعزيز الفضاءات اخلضراء 
 باملدينة

200 000,00 

إعداد الدراسات التقنية لتهيئة الفضاءات  نتيكوي 10.18
 اخلضراء

تعزيز الفضاءات اخلضراء 
 باملدينة

155 000,00 

اىل  بأكادير االرتقاءاجناز دراسة من أجل  مشاريع أفقية 10.19
 000,00 000 1   مدينة ذكية 

 800,00 095 994 1 المجموع العام
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  المشاريع المبرمجة في إطار الشراكة .2.1
 

 المشاريع المبرمجة في إطار الشراكة  :37 الجدول
 

 التوطينو التفاصيل  اسم المشروع الرقم منطقة االنجاز
القسط المتحمل من طرف 

 جماعة أكادير
 المالحظات

 بشراكة   حديقة األمل تقاعديناملفضاء  232 أنزا

حلسن الثاين بشراكة مع على طول مستشفى ا منطقة األنشطة االجتماعية 233 أكادير
 مؤسسة اجلنوب

شراكة مع مؤسسة   000 000 5
 اجلنوب

 الشراكة  000 000 5 دار الطالبة تيكيوين املركب السوسيوثقايف 234 تيكيوين

 شراكة مع وزارة الثقافة  000 000 5 شارع املقاومة بشراكة مع وزارة الثقافة املعهد املوسيقي 235 أكادير

تلربجت القدمية بشراكة مع اجلهة و أكادير أوفال  ل املواقع التارخييةتأهي 236 أكادير
وزارة و شراكة مع اجلهة   000 000 4 نظارة األوقافو وزارة الثقافة و 

 نظارة األوقافو الثقافة 

 بشراكة  000 000 5 جتزئة اهلدى بالشراكة فضاء ثقايف 237 أكادير

 شراكة مع وزارة الثقافة  000 000 1 ع وزارة الثقافةبشراكة مو  حديقة أوهلا النحتمتحف  238 أكادير
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 التوطينو التفاصيل  اسم المشروع الرقم منطقة االنجاز
القسط المتحمل من طرف 

 جماعة أكادير
 المالحظات

 شراكة مع وزارة الثقافة   حي فونيت بشراكة مع وزارة الثقافة مسرح 239 أكادير

 الشراكة  000 500 12 جتزئة اهلدى بالشراكة القاعة املغطاة 240 أكادير

   فونيت بشراكة مع الثانوية الفرنسية فضاء رياضي 241 بنسركاو 
اكة مع الثانوية شر 

 الفرنسية

 بشراكة  000 000 10 اهلدى بالشراكة مسبح 242 أكادير

 بشراكة   فضاء دار احلي الزيتون تعويضا ملسبح أساكا مسبح 243 تيكيوين

 ملعب الكرة احلديدية 244 أكادير
بشراكة مع اجلامعة امللكية املغربية للكرة 

   احلديدية
شراكة مع اجلامعة 

غربية للكرة امللكية امل
 احلديدية

 بشراكة  000 000 1 بالشراكة 1الطريق الوطنية رقم  رواق املعارض 245 أكادير

 بشراكة  000 000 6 فرباير بالشراكة 29شارع  تأهيل مركب الصناعة التقليدية 246 أكادير

   حديقة مبصب واد سوس حدائق 247 بنسركاو 
شراكة مع املياه 

 الغاباتو 
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 التوطينو التفاصيل  اسم المشروع الرقم منطقة االنجاز
القسط المتحمل من طرف 

 جماعة أكادير
 المالحظات

 بشراكة  000 000 1 منطقة أخليج حدائق 248 تيكيوين

 بشراكة   ساحة األمل مربد حتت أرضي بساحة األمل 249 مشاريع مشتركة

فضاء تامونت لرعاية الشخص  250 أكادير
شراكة يف إطار املبادرة  500000 كلفة العقار + احلي احملمدي املسن

 الوطنية للتنمية البشرية
 500000 كلفة العقار + مدياحلي احمل نادي الشباب 250 أكادير

 500000 كلفة العقار + احلي احملمدي مالعب رياضية للقرب 250 أكادير

شراكة يف إطار املبادرة 
 الوطنية للتنمية البشرية

 500000 كلفة العقار + حي الفرح  فضاء املرأة والطفل 250 بنسركاو 

 500000 كلفة العقار + حي الكويرة  نادي الشباب 250 أكادير

  000 133 تيكوين هتيئة مركز حماربة داء السل 250 تيكيوين

  000 500 تيكوين اجناز املركز الصحي للشباب 250 تيكيوين

  000 90 تيكوين سيارة لنقل األمصال 250 تيكيوين

  000,00 726 58 المجموع العام
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 الالممركزةالمشاريع المبرمجة من طرف المصالح  .2.2
 

 )بالدرهم( التكلفة مشروعال المؤسسة

 والرياضةوزارة الشبيبة 

 000,00 000 7 اخلاص بالشباب االنبعاثهتيئة مركز الرتفيه 

هتيئة مقر املديرية اإلقليمية لوزارة الشبيبة 
 والرياضة

1 800 000,00 

تغطية ملعب دار الشباب الكائن باحلي 
 احلسين

2 000 000,00 

ائنة بتيكوين هتيئة مالعب دور الشباب الك
 وأورير

300 000,00 

 000,00 500 جتهيز مركز اإليواء

 000,00 600 هتيئة مقرات األندية النسوية ودور احلضانة

 000,00 500 1 هتيئة القاعة

المندوبية السامية للمياه 
 والغابات ومحاربة التصحر

 000,00 156 صيانة غابة األركان مبنطقة الغزوة

 وزارة الصحة

ء مستشفى لألمراض العقلية بسعة إنشا
 سرير 120

24 000 000,00 

( 1إنشاء مركز صحي حضري )مستوى 
 بنسركاو بأغروض ــ 

2 500 000,00 

( 1إنشاء مركز صحي حضري )مستوى 
 بنسركاو بطريق اخلري ــ 

2 500 000,00 

( 1إنشاء مركز صحي حضري )مستوى 
 بأسكا ــ تيكوين

2 500 000,00 
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 )بالدرهم( التكلفة مشروعال المؤسسة

 صحةوزارة ال

( 1إنشاء مركز صحي حضري )مستوى 
 حبي تليال

2 500 000,00 

( 1إنشاء مركز صحي حضري )مستوى 
 حبي اهلدى

2 500 000,00 

إنشاء وجتهيز مركز مندمج للحماية من داء 
 السل

433 000,00 

إنشاء وجتهيز فضاء للعناية بصحة الشباب 
 بأكادير

2 675 000,00 

 000,00 000 5 ة اإلدمانإنشاء وجتهيز مركز حملارب

 خاص بالصحةإحداث مركز منوذجي 
 اإلجنابية

3 500 000,00 

إنشاء وجتهيز فضاء للعناية بصحة الشباب 
 بأنزا

2 000 000,00 

 000,00 800 1 إحداث مركز للرتويض

 000,00 200 2 إحداث مركز للعالجات البديلة

المكتب الوطني للكهرباء والماء 
 الصالح للشرب

 
 
 
 
 
 

إىل  40*2رفع الطاقة الكهربائية من 
3*40 MVA على مستوى احملول الكائن

 بتليال
7 200 000,00 

 KV 5.5استبدال الشبكة الكهربائية 
 KV22 16 200 000,00 -بشبكة كهربائية

تقوية الشبكة الكهربائية التحت أرضية ذات 
 000,00 760 5 التوتر املتوسط
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 )بالدرهم( التكلفة مشروعال المؤسسة

 ة والتكوينالوكالة الجهوية للتربي

 بناء الثانوية التأهيلية ابن حزم
8 070 000,00 

يناير باحلي  11بناء الثانوية اإلعدادية 
 000,00 670 8 احملمدي

 الزلفة باحلي احملمدي االبتدائيةبناء املدرسة 
6 000 000,00 

باسالم حبي  أو وعس االبتدائيةبناء املدرسة 
 000,00 000 6 بنسركاو الفرح 

اإلمام مسلم بأسكاـ  االبتدائيةملدرسة بناء ا
 000,00 000 6 تكيوين

ابن رشد حبي سيدي  بتدائيةاالبناء املدرسة 
 000,00 000 6 يوسف

أمساء بنت أيب بكر  االبتدائيةبناء املدرسة 
 000,00 000 6 حبي متديد تليال

سيدي بوغافر حبي  االبتدائيةبناء املدرسة 
 000,00 000 6 فونيت العليا

 الريموك باحلي احملمدي االبتدائيةبناء املدرسة 
6 000 000,00 
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I. تقديم 
 

 

يس اجمللس اجلماعي بإعداد تقرير سنوي يهدف إىل تقييم تنفيذ رئ 2.16.301من املرسوم  13، تلزم مقتضيات املادة 113.14القانون التنظيمي  من 94و 78عمال بأحكام املادتني 
ؤشرات الفعالية املتعلقة هبا املشار إليها يف برنامج عمل اجلماعة. ويتضمن هذا التقرير وفق نفس املادة، بيانات حول نسبة إجناز املشاريع املدرجة يف برنامج عمل اجلماعة مع قياس م

اليت قد تعرتض إجنازها، مع اقرتاح احللول  والربامج وكذا اإلكراهاتذلك، جيب أن يتضمن التقرير، اإلمكانيات املادية املرصودة للمشاريع  وباإلضافة إىل .والربامجمنظومة تتبع املشاريع 
 القمينة بتجاوزها.

حالة التقرير السنوي املتعلق بتقييم تنفيذ خمطط عمل اجلماعة على اللجان من املرسوم السالف الذكر تلزم رئيس اجمللس اجلماعي كذلك بإ 15إىل أن مقتضيات املادة  وجتدر اإلشارة
 .استثنائية يعقدهاو وذلك داخل أجل ثالثني يوما على أن يتدارس جملس اجلماعة هذا التقرير يف أول دورة عادية أخبصوصه الدائمة للمجلس إلبداء الرأي 

 ي جبميع الوسائل املتاحة كما جيب تعليقه مبقر اجلماعة.املادة على أن يتم نشر ملخص التقرير السنو  وتنص نفس
 تقارير وإصدار أربعةستقوم املصلحة اجلماعية املكلفة مبراقبة التدبري بإعداد  ،وعالوة على التقرير السالف الذكر املراد منه عرض تقييم سنوي لقياس مدى احرتام الربنامج املتعاقد بشأنه

عمل  أهداف برنامجحىت تكون احلصيلة السنوية أكثر تطابقا مع  ،الل كل سنة يكون اهلدف منها التدخل يف الوقت املناسب لتدارك التعثرات احملتملةخ للتتبع (trimestriels)فصلية 
 .اجلماعة

يم مصلحة مراقبة التدبري باملوارد البشرية الكفيلة بضمان تنسيق سيتم تطع 2022ـــ2017املشاريع املندرجة يف إطار برنامج عمل اجلماعة للفرتة  وكذا تنوع طبيعةوبالنظر إىل العدد اهلائل 
 27ومشروعا ذاتيا  224حيث ستشرف املصاحل اجلماعية على متابعة إجناز  ،فعال مع املصاحل املكلفة بإجناز املشاريع بغية جتميع املعطيات الالزمة لقياس تقدم األشغال بشكل دقيق

 مشروعا ستتكفل بتنفيذها املصاحل اخلارجية برتاب اجلماعة. 154ما يقارب  يف إطار الشراكة عالوة على مشروعا
 
 



 

  017 2 – 022 2 برنامج عمل جماعة أكادير 123ص.
 
 

II. عمل الجماعة برنامجتنفيذ  لمحتوى التقرير السنوي المتعلق بتقييم نموذج 
 

 املتعلقة تلك السيما املؤشرات احتساب لطريقة افيةالك الشروحات السنوي، التقرير يتضمن املشاريع إجناز تقدم خبصوص املصاحل خمتلف من هبا املتوصل املعلومات عرض إىل باإلضافة
 .أسفله 40و39 و38  اجلداول وفق النتائج وتعرض اإلجناز، بنسب

 

 المشاريع تتبع جدادة  :38 الجدول

 السنة المعنية

رمز 
 المشروع

 المشروع

 2المؤشر 1المؤشر الهدف

 الغالف المرصود
اإلكراهات التي تحول 

ن إنجاز المشروع دو 
 في آجاله

نسبة اإلنجاز  المقترحة الحلول
المتوقعة عند نهاية 

  1 السنة

نسبة اإلنجاز 
الحقيقية عند نهاية 

 السنة

الفارق النسبي بين نسبة 
اإلنجاز المتوقعة ونسبة 

  2اإلنجاز الحقيقية
 المشاريع الذاتية

1.1        
        
        

10.19        
   

فإن قيمة  % 50ونسبة اإلجناز احلقيقية هي  % 75هي  2019عند متم سنة  معنيمثال: إذا كانت نسبة اإلجناز املتوقعة للمشروع  .نسبة اإلجناز املتعهد هبا اليت مل تنجز ، 2يقيس املؤشر
)%  هي 2  املؤشر رقم

( 75 − 50)

 75
 .من اإلجناز متعهد هبا مل تنجز % 33 أخرى،بصيغة و  % 33بذلك تكون نسبة تعثر املشروع هي و  % 33أي   ( 

                                                           
 .مشروع لكل بالنسبة هبا امللتزم سنة هناية كل عند املتوقعة اإلجناز نسب على لالطالع 47رقم  اجلدول انظر  1

2
.اإلجناز املتوقعة ونسبة اإلجناز احلقيقية الفارق النسيب بني نسبة  %

(نسبة اإلجناز املتوقعة − نسبة  احلقيقية اإلجناز )
نسبة اإلجناز املتوقعة  =   
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  :التايل التصنيف وفق 2 املؤشر قيمة حسب السنوي التقرير يف املشاريع ترتيب ويتم
 للمشاريع اإلجمالي التقيم جدادة :39 الجدول

 

 السنة المعنية
 عدد المشاريع نسبة تعثر المشروع  2 قيمة المؤشر

  مشروع يسير وفق اآلجال المسطرة %10 منأقل 
  نسبة تعثر مقبولة %20% إلى 10من 

  نسبة تعثر متوسطة 50إلى % 12من %
  نسبة تعثر عالية 80إلى % 51من %
  نسبة غير مقبولة %100إلى  81من %

 

 .%70 ية يفوقوالثانخمطط عمل اجلماعة ناجحا إذا كان عدد املشاريع من الفئتني األوىل  ويعترب تنفيذ
 اإلنجاز لفعالية السنوي التتبع جدادة :40 الجدول

 

 السنة المعنية
 2المؤشر 1المؤشر الهدف

 2الحقيقيةالفارق النسبي بين نسبة اإلنجاز المتوقعة ونسبة اإلنجاز  نسبة اإلنجاز الحقيقية عند نهاية السنة عمل الجماعة إلنجاز برنامج النسبة المتوقعة
-- -- -- 

 

  الذاتية إنجاز المشاريع فعالية مؤشرطريقة احتساب 
 :أقسام ثالثة على املشاريع الذاتية توزيع يتم

 ؛ األشغال إجناز مث وإعداد الدراسات العقار اقتناء تستلزم اليت املشاريع .1
 ؛ األشغال إجناز مث الدراسات تستلزم إعداد اليت املشاريع .2
 .دراسات نع عبارة املشاريع .3
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 - القسم األول-  إنجاز المشاريع فعالية مؤشراحتساب   :41 الجدول

 األشغال إنجاز ثم وإعداد الدراسات العقار اقتناء تستلزم التي المشاريع : القسم األول

 إنجاز األشغال والدراساتإعداد البرنامج  اقتناء العقار

 ²من إنجاز المشروع %40 1من إنجاز المشروع %40 من إنجاز المشروع 20%
 

 Termes de) املشروع بإجناز املتعلقة التحمالت بدفرت خاصة مسودة إىل إضافة املشروع تفاصيل ألهم تعرض تقنية ورقة على وحيتوي املشروع إجناز من %20 الربنامج إعداد يعادل
référence). 

  - القسم الثاني-  إنجاز المشاريع فعالية مؤشر احتساب  :42 الجدول
 

 القسم الثاني

 إنجاز األشغال والدراساتإعداد البرنامج 

 من إنجاز المشروع %60 من إنجاز المشروع 40%
 

 

 - الثالثالقسم -  إنجاز المشاريع فعالية مؤشراحتساب   :43 الجدول
 

 القسم الثالث

 والدراساترنامج إعداد الب

 1من إنجاز المشروع 100%
 

 

 .املشروع إلجناز الالزمة الدراسات بني مناصفة للدراسات املخصصة تقتسم النقطة
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 التايل: ووتقاس نسبة إجناز األشغال على النح حتتسب خدمات التتبع واملراقبة اليت تتوالها مكاتب الدراسات واملختربات ضمن خدمات إجناز األشغال
  -الثالثالقسم -  إنجاز المشاريع فعالية مؤشراحتساب   :44 جدولال

 عند متم السنة المعنية المبالغ المستحقة للمقاوالت التقديرية(و )الحقيقية أ مبالغ الصفقات الصفقات الضرورية إلنجاز المشروع المشروع رمز المشروع
 12مبلغ  11مبلغ  1الصفقة   

 22مبلغ  21مبلغ  2فقة الص
   
 n2مبلغ  n1مبلغ  nالصفقة 

 

  
مبلغ)

𝟏𝟐
مبلغ +

𝟐𝟐
مبلغ +⋯+ 

𝒏𝟐
) 

مبلغ)
𝟏𝟏

مبلغ+
𝟐𝟏

مبلغ+⋯+
𝒏𝟏

)
=     نسبة إجناز األشغال

III.  طريقة احتساب نسبة تنفيذ برنامج عمل الجماعة 
 

 بة تنفيذ برنامج عمل الجماعةاحتساب نس :45 الجدول

 التقديرية والكلفة الحقيقية أ نسبة اإلنجاز الحقيقية عند نهاية السنة نسبة اإلنجاز المتوقعة عند نهاية السنة مشاريع البرنامج رمز المشروع

 

 

1T 1T’ 1M 
2T 2T’ 2M 

   
nT nT’ nM 

 

 (𝐌𝟏× 𝐓𝟏 + 𝐌𝟐× 𝐓𝟐 +⋯+ 𝐌𝒏× 𝐓𝒏)   الجماعةعمل  برنامج النسبة المتوقعة لتنفيذ

(𝐌𝟏+𝐌𝟐+⋯+𝐌𝒏)
=  

′𝐌𝟏× 𝐓)        عمل الجماعة برنامجالنسبة الحقيقية لتنفيذ 
𝟏 + 𝐌𝟐× 𝑻′

𝟐 +⋯+ 𝐌𝒏× 𝑻′
𝒏) 

(𝐌𝟏+𝐌𝟐+⋯+𝐌𝒏)
=  
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IV. ةالتقارير الفصلي (Trimestriels) المتعلقة بتتبع إنجاز المشاريع وتنفيذ برنامج عمل الجماعة 
 

( إىل الفصل الذي يليه وذلك حتسبا لرتاكم التعثرات احملتملة إىل غاية إعداد التقرير السنوي. وتعترب وثرية سري Trimestriel) تروم هذه التقارير مراقبة وثرية تقدم إجناز املشاريع من فصل
 ز مثالية إذا ما كانت ستؤدي يف آخر السنة إىل النسبة املتوقعة امللتزم هبا.اإلجنا

 

 الجدادة النمودجية للتتبع السنوي لمشاريع الجماعة :46 الجدول

  n Tالفصل المعني

 المشروع رمز المشروع

 2المؤشر 1المؤشر الهدف
نسبة تقدم إنجاز 

 المشروع خالل الفصل
nT 

كراهات التي تتحول دون اإل 
 إنجاز المشروع في آجاله

نسبة اإلنجاز  المقترحة الحلول
في نهاية  المتوقعة

 السنة

نسبة اإلنجاز 
الحقيقية عند نهاية 

  nTالفصل

نسبة اإلنجاز الحقيقية 
 nT-عند نهاية الفصل

1 

 المشاريع الذاتية

1.1        

        

        

        

        

10.58        
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V. نسب إنجاز المشاريع المتوقعة 
 النسب السنوية المتوقعة إنجاز المشاريع :47 الجدول

 نسب اإلنجاز المتوقعة المشروع بيانات

 2019نهاية  2018نهاية  2017نهاية  الهدف الخصوصي المشروع التوطين الرمز
 نهاية

2020 
نهاية 
 2022نهاية  2021

اقتصاد و تبسيط الولوج  جتهيز البنايات االداريةو صيانة  مشاريع أفقية 1.1
 %100 %84 %68 %52 %36 %20 الطاقة

  %100 %80 %60 %40 %20 حتسني آداء اخلدمات جتهيز املكتب الصحي اجلماعي أكادير 1.2

 أكادير 1.3
احملطة  االدارية:هتيئة املقرات 

الطرقية، مقر اجلماعة، امللحقات 
 ماعيةاجل

تكريس إدارة القرب 
   %100 %80 %60 %40 حتسني آداء اخلدماتو 

     %100 %40 تكريس إدارة القرب إحداث مكتب احلالة املدنية أكادير جتزئة اهلدى 1.4

     %100 %40 تكريس إدارة القرب إحداث مكتب احلالة املدنية أكادير رياض السالم 1.5

    %100 %70 %40 تكريس إدارة القرب إحداث مكتب احلالة املدنية أنزا العليا بلوك ب تدارت 1.6

اقتناء األراضي، احتالل امللك  مشاريع أفقية 1.7
 الغابوي، نزع امللكية

توفري الوعاء العقاري إلجناز 
 املشاريع ومنها

درهم  000 000 21 
 ِلسفوح اجلبال

20% 40% 60% 80% 100%  
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 نسب اإلنجاز المتوقعة المشروع بيانات

 2019نهاية  2018نهاية  2017نهاية  الهدف الخصوصي المشروع التوطين الرمز
 نهاية

2020 
نهاية 
 2022نهاية  2021

 اآللياتو ت اقتناء الشاحنا مشاريع أفقية 1.8
تعزيز وحتديث األسطول 

 %100 %75 %60 %45 %30 %15 اجلماعي

إمتام أشغال وجتهيز املركب االداري  أكادير شارع موالي عبد اهلل 1.9
 الثقايفو 

تعزيز املرافق اإلدارية 
 اجلماعية

15% 35% 55% 75% 100%  

أكادير متديد الداخلة، حمور  1.10
  %100 %60 %40 %20  ريس إدارة القربتك إحداث مركز إداري مشال جنوب

تعزيز املرافق اإلدارية  تأهيل املستودع اجلماعي أنزا 1.11
    %100 %60 %40 اجلماعية

اجلماعي وتأهيل  إحداث املستودع أكادير 1.12
 %100 %85 %70 %55 %40 %20 تعزيز املرافق اجلماعية احملجز

أكادير شارع حممد الشيخ  1.13
 السعدي

أشغال وجتهيز املكتب  إمتام
    %100 %45 %10 تعزيز املرافق اجلماعية الصحي اجلماعي

 جتهيز البنايات االجتماعيةو صيانة  مشاريع أفقية 2.1
حتديث البنايات اجلماعية 
لالستجابة ملعايري تبسيط 

 اقتصاد الطاقةو الولوج 
15% 30% 45% 60% 75% 100% 

      %100 العناية بشؤون املتقاعدين املتقاعدينتأهيل فضاء  أكادير حي الوداديات 2.2
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 نسب اإلنجاز المتوقعة المشروع بيانات

 2019نهاية  2018نهاية  2017نهاية  الهدف الخصوصي المشروع التوطين الرمز
 نهاية

2020 
نهاية 
 2022نهاية  2021

   %100 %50 %25 %10 العناية بشؤون املتقاعدين إحداث فضاء املتقاعدين أنزا احلسنية 2.3

   %100 %50 %25 %10 العناية بشؤون املتقاعدين إحداث فضاء املتقاعدين أنزا حي تدارت بلوك د 2.4

توفري فضاء لتأطري وممارسة  واالجتماعي ركب االداريهتيئة امل أكادير حي الوداديات 2.5
  %100 %80 %60 %40 %20 العمل اجلمعوي

إعادة بناء فضاء لألنشطة  أكادير حي أمسرنات 2.6
 االجتماعية )اخلزانة احلالية(

توفري فضاء لتأطري وممارسة 
   %100 %70 %40 %20 العمل اجلمعوي

حي الوفاق بالقرب بنسركاو  2.7
 لعب الرياضيمن امل

إحداث فضاء األنشطة 
 االجتماعية

توفري فضاء لتأطري وممارسة 
    %100 %60 %40 العمل اجلمعوي

املسامهة يف الرقي بالبنايات  صيانة املؤسسات التعليمية مشاريع أفقية 2.8
 %100 %80 %60 %45 %30 %15 املدرسية

      %100 ون املرأة والطفلالعناية بشؤ  جتهيز حضانة دار السعادة رأكادير أدرا 2.9

إحداث فضاء االستجمام  أكادير رياض السالم 2.10
    %100 %40 %10 تعزيز فضاءات الرتفيه )وحدتني(
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 نسب اإلنجاز المتوقعة المشروع بيانات

 2019نهاية  2018نهاية  2017نهاية  الهدف الخصوصي المشروع التوطين الرمز
 نهاية

2020 
نهاية 
 2022نهاية  2021

احلسن األول  أكادير شارع 2.11
   %100 %60 %40 %10 تعزيز فضاءات الرتفيه إحداث فضاء االستجمام الداخلة

يناير  11شارع  أكادير 2.12
  %100 %75 %45 %30 %10 تعزيز فضاءات الرتفيه اث فضاء االستجمامإحد الداخلة

    %100 %60 %40 العناية بشؤون املتقاعدين إحداث فضاء املتقاعدين أكادير حي املسرية 2.13

   %100 %75 %40 %20 العناية بشؤون املتقاعدين إحداث فضاء املتقاعدين منطقة ابن خلدونبنسركاو  2.14

بالقرب من مسجد  تيكوين 2.15
   %100 %75 %40 %20 العناية بشؤون املتقاعدين إحداث فضاء املتقاعدين أساكا

احلضانة دار و جتهيز املركب ثقايف  أدرار أكادير 2.16
 السعادة

      %100 تعزيز البنية السوسيوثقافية

    %100 %60 %20 تكريس مقاربة النوع دار الشبابو إحداث نادي نسوي  أكادير رياض السالم 2.17

  %100 %75 %40 %20 %10 تعزيز البنية السوسيوثقافية هتيئة املركب السوسيوثقايف تيكوين دار الطالبة 2.18

    %100 %60 %40 العناية بشؤون املرأة والطفل توسيع احلضانة تيكوين حي الزيتون 2.19
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 نسب اإلنجاز المتوقعة المشروع بيانات

 2019نهاية  2018نهاية  2017نهاية  الهدف الخصوصي المشروع التوطين الرمز
 نهاية

2020 
نهاية 
 2022نهاية  2021

أكادير مقابر إحشاش القدمي،  2.20
 %100 %85 %70 %45 %20 %10 االعتناء بفضاءات املقابر املقابر هتيئة النجاح واحلي احملمدي

تيكوين مقابر تيليال، أيت  2.21
 %100 %85 %70 %45 %20 %10 االعتناء بفضاءات املقابر هتيئة املقابر إميونسيسو القاضي 

    %100 %50 %20 االعتناء بفضاءات املقابر هتيئة املقربة أنزا تدارت 2.22

    %100 %50 %10 االعتناء بفضاءات املقابر هتيئة املقربة  بنسركاو 2.23

 جتهيز البنايات الثقافيةو صيانة  مشاريع أفقية 3.1
حتديث البنايات اجلماعية 
لالستجابة ملعايري تبسيط 

 اقتصاد الطاقةو الولوج 
10% 20% 45% 70% 85% 100% 

أغروض بالقرب من بنسركاو  3.2
   %100 %65 %40 %20 تعزيز البنية السوسيوثقافية دار احليإحداث  املركز السوسيوثقايف

 هتيئة ساحة ذاكرة أكادير أكادير زنقة التعاون تلربجت 3.3
تثمني الثراث التارخيي 

   %100 %75 %40 %20 للمدينة

    %100 %45 %10 تعزيز البنية الثقافية هتيئة قاعة االنشطة الثقافية أكادير مركب حممد مجال الدرة 3.4

إحداث قاعة متعددة  أكادير رياض السالم 3.5
   %100 %75 %40 %15 تعزيز البنية الثقافية االستعماالت الثقافية
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 نسب اإلنجاز المتوقعة المشروع بيانات

 2019نهاية  2018نهاية  2017نهاية  الهدف الخصوصي المشروع التوطين الرمز
 نهاية

2020 
نهاية 
 2022نهاية  2021

أكادير املقر القدمي لبنك  3.6
التارخيي  الرتاثتثمني  هتيئة متحف الذاكرة املغرب

 %100 %85 %70 %60 %30 %10 للمدينة

    %100 %75 %40 تعزيز البنية الثقافية إحداث مركب ثقايف حي الوفاقبنسركاو  3.7

أكادير شارع عالل الفاسي  3.8
 اخليام

  %100 %75 %45 %30 %10 تعزيز البنية الثقافية إحداث الفضاء الثقايف

أكادير حي اخليام )مكتب  3.9
 احلالة املدنية احلايل(

  %100 %80 %60 %40 %20 تعزيز البنية الثقافية هتيئة املركب الثقايف

  %100 %80 %60 %40 %20 تعزيز البنية الثقافية هتيئة املركز الثقايف تيكوين املركز الثقايف احلايل 3.10

  %100 %80 %60 %40 %20 تعزيز البنية الثقافية صيانة مسرح اهلواء الطلق أكادير مسرح اهلواء الطلق 3.11

أكادير متديد الداخلة قرب  3.12
   %100 %75 %40 %20 تعزيز البنية السوسيوثقافية يإحداث دار احل ثانوية شوقي

  %100 %75 %50 %30 %10 تعزيز البنية السوسيوثقافية إحداث دار احلي أنزا احلسنية أنزا 3.13

صيانة التجهيزات الرياضية و صيانة  مشاريع أفقية 4.1
 %100 %80 %60 %40 %25 %10 حتسني جودة التجهيزات فضاءات االستجمامو 

   %100 %75 %40 %10 تعزيز الفضاءات الرياضية إحداث فضاء رياضي نزا احلسنيةأ 4.2
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 نسب اإلنجاز المتوقعة المشروع بيانات

 2019نهاية  2018نهاية  2017نهاية  الهدف الخصوصي المشروع التوطين الرمز
 نهاية

2020 
نهاية 
 2022نهاية  2021

جبانب الطريق الوطنية بنسركاو  4.3
    %100 %60 %30 تعزيز فضاءات الرتفيه ترفيهي إحداث فضاء %10رقم 

   %100 %75 %40 %20 تعزيز فضاءات الرتفيه إحداث فضاء ترفيهي منطقة ابن خلدونبنسركاو  4.4

    %100 %60 %20 تعزيز الفضاءات الرياضية إحداث فضاء رياضي فونيت العليابنسركاو  4.5

   %100 %75 %40 %20 تعزيز فضاءات الرتفيه ترفيهيو إحداث فضاء رياضي  تيكوين الريب احلاجب 4.6

   %100 %75 %40 %10 تعزيز فضاءات الرتفيه ترفيهيو إحداث فضاء رياضي  تيكوين الزيتون الشطر الثاين 4.7

 %100 %85 %70 %50 %30 %10 تعزيز فضاءات الرتفيه ترفيهيو إحداث فضاء رياضي  تيكوين حي أساكا تاسيال 4.8

  %100 %80 %60 %40 %10 تعزيز فضاءات الرتفيه ترفيهيو إحداث فضاء رياضي  تيكوين أيت القاضي 4.9

   %100 %75 %40 %20 تعزيز فضاءات الرتفيه ترفيهيو  إمتام أشغال فضاء رياضي تيكوين تتمة فضاء أساكا 4.10

هتيئة فضاء رياضات التزحلق  تيكوينو بنسركاو أكادير، أنزا،  4.11
  %100 %80 %60 %40 %20 تعزيز البنية الرياضية الكرة احلديديةو 

أكادير دار الشباب احلي  4.12
 احلسين

  %100 %80 %60 %40 %20 تعزيز البنية الرياضية إحداث القاعة املغطاة
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 نسب اإلنجاز المتوقعة المشروع بيانات

 2019نهاية  2018نهاية  2017نهاية  الهدف الخصوصي المشروع التوطين الرمز
 نهاية

2020 
نهاية 
 2022نهاية  2021

    %100 %50 %20 تعزيز البنية الرياضية إحداث قاعة مغطاة امللعب الرياضي الوفاقبنسركاو  4.13

 %100 %80 %65 %50 %30 %20 تعزيز البنية الرياضية إحداث قاعة مغطاة تيكوين ملعب مداين تيكوين 4.14

    %100 %75 %40 تعزيز البنية الرياضية صيانة مركب االنبعاث أكادير 4.15

 %100 %85 %70 %50 %40 %20 تعزيز البنية الرياضية إحداث مسبح أكادير احلي احملمدي 4.16

بامللعب الرياضي بنسركاو  4.17
  %100 %80 %60 %40 %20 تعزيز البنية الرياضية إحداث مسبح الوفاق

أغروض على مستوى بنسركاو  4.18
 %100 %80 %65 %50 %30 %20 تعزيز البنية الرياضية إحداث مسبح %10الطريق الوطنية رقم 

4.19 
أكادير سيدي يوسف، ابن 

السفلي، و زيدون العلوي 
 تلربجت

  %100 %80 %60 %30 %10 تعزيز البنية الرياضية الرياضية تعشيب املالعب

  %100 %80 %60 %40 %20 تعزيز البنية الرياضية إحداث القاعة املغطاة املركب الرياضي أنزا املركز أنزا 4.20

 %100 %85 %65 %50 %30 %10 تعزيز البنية الرياضية إحداث القاعة املغطاة تدارت أنزا العليا 4.21

 %100 %85 %70 %55 %40 %20 تعزيز البنية الرياضية إحداث املسبح االومليب أكادير االنبعاث 4.22

  %100 %75 %50 %30 %10 لبنية الرياضيةتعزيز ا هتيئة امللعب الرياضي أنزا املركب الرياضي 4.23
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 نسب اإلنجاز المتوقعة المشروع بيانات

 2019نهاية  2018نهاية  2017نهاية  الهدف الخصوصي المشروع التوطين الرمز
 نهاية

2020 
نهاية 
 2022نهاية  2021

   %100 %75 %40 %20 تعزيز فضاءات الرتفيه إحداث فضاء رياضي وترفيهي أكادير احلي احملمدي 4.24

   %100 %75 %40 %20 تعزيز فضاءات الرتفيه إحداث فضاء ترفيهي أكادير متديد الداخلة 4.25

    %100 %50 %20 تعزيز فضاءات الرياضية ياضيإحداث فضاء ر  أنزا العليا بلوك أ تدارت 4.26

    %100 %50 %20 تنظيم األنشطة التجارية إحداث السوق االسبوعي أنزا احلسنية 5.1

    %100 %60 %20 تأهيل املرافق التجارية هتيئة السوق البلدي إعادة أكادير 5.2

 أكادير 5.3

ربط سوق األحد بشبكات املاء 
 يوالتطهري الصحالصاحل للشرب 

ومياه إطفاء احلرائق والكهرباء 
 واالنارة

    %100 %50 %20 تأهيل املرافق التجارية

    %100 %50 %20 تنظيم األنشطة التجارية إحداث سوق بتدارت أنزا حي تدارت بلوك د 5.4

    %100 %50 %20 تنظيم األنشطة التجارية إحداث سوق بتدارت أنزا حي تدارت بلوك ب 5.5

    %100 %50 %20 تأهيل املرافق التجارية هتيئة سوق تلربجت إعادة كاديرأ 5.6
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 نسب اإلنجاز المتوقعة المشروع بيانات

 2019نهاية  2018نهاية  2017نهاية  الهدف الخصوصي المشروع التوطين الرمز
 نهاية

2020 
نهاية 
 2022نهاية  2021

   %100 %70 %40 %20 تأهيل املرافق التجارية هتيئة سوق تيكوين وحميطه تيكوين 5.7

 مشاريع أفقية 6.1
فصل شبكة االنارة العمومية عن 

 شبكة املكتب الوطين للكهرباء
الرفع من جودة شبكة 

  %100 %75 %50 %40 %20 ةاإلنارة العمومي

 مشاريع أفقية 6.2

دراسة مطابقة شبكيت الكهرباء 
)الضغط املتوسط والعايل( للمعايري 

األول من  روإجناز الشط -التقنية 
 -األشغال

   %100 %70 %45 %10 تعزيز معايري السالمة

 مشاريع أفقية 6.3
دراسة لتحويل األعمدة الكهربائية 

لشطر األول املعيقة للمرور وإجناز ا
 من األشغال

   %100 %70 %45 %10 تعزيز معايري السالمة

 مشاريع أفقية 6.4
دراسة لتغيري األسالك الكهربائية 

العارية بأسالك مؤمنة وإجناز 
 الشطر األول من األشغال

  %100 %80 %60 %40 %10 تعزيز معايري السالمة

ة الشبكة الرفع من جود إحداث مراكز التحويل مشاريع أفقية 6.5
  %100 %80 %60 %40 %10 الكهربائية
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 نسب اإلنجاز المتوقعة المشروع بيانات

 2019نهاية  2018نهاية  2017نهاية  الهدف الخصوصي المشروع التوطين الرمز
 نهاية

2020 
نهاية 
 2022نهاية  2021

 تقوية شبكات الضغط املنخفض مشاريع أفقية 6.6
الرفع من جودة الشبكة 

 %100 %85 %70 %50 %30 %10 الكهربائية

الرفع من جودة شبكة  أشغال االنارة والكهربة أنزا احلسنية 6.7
   %100 %70 %45 %10 اإلنارة العمومية

الرفع من جودة شبكة  الكهربةو أشغال االنارة  اهلاروشي -أنزا تدارت  6.8
   %100 %70 %40 %20 اإلنارة العمومية

الرفع من جودة شبكة  أشغال االنارة والكهربة أنزا احلي الصناعي 6.9
 %100 %85 %70 %50 %30 %10 اإلنارة العمومية

الرفع من جودة شبكة  أشغال االنارة والكهربة أنزا العليا 6.10
 %100 %85 %70 %50 %30 %10 إلنارة العموميةا

الرفع من جودة شبكة  أشغال االنارة والكهربة أنزا املركز 6.11
  %100 %70 %50 %30 %10 اإلنارة العمومية

6.12 

أكادير شوارع حممد الفاسي، 
يناير، احلسن األول، عبد  11

اهلل الكرسيفي، النهضة، متديد 
 حمور مشال جنوب

 %100 %85 %70 %50 %30 %10 تعميم اإلنارة العمومية العمومية أشغال اإلنارة
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 نسب اإلنجاز المتوقعة المشروع بيانات

 2019نهاية  2018نهاية  2017نهاية  الهدف الخصوصي المشروع التوطين الرمز
 نهاية

2020 
نهاية 
 2022نهاية  2021

6.13 

أكادير أحياء السالم، الشرف، 
الشريط السياحي، الوداديات، 
البحارة، االنبعاث، الداخلة، 
القدس، أيت تاووكت، أيت 
املودن، إميونسيس، أحالكا، 

إليغ، اإلقامة، تلربجت، الوفاء، 
املختار السوسي، الفضية، 

الداخلة، املسرية، رياض  متديد
السالم، سيدي يوسف، 

، 2و 1 العزيب، اخليام
بواركان، النجاح، النهضة، 

احلي االداري، حميط  ،xمتديد 
السوق املغطى و احملطة الطرقية 

 ،Aالعمارة و قرية األطفال و 
 احلي الصناعي والقصبة

 %100 %85 %70 %50 %30 %10 تعميم اإلنارة العمومية اإلنارة العمومية أشغال

   %100 %75 %40 %20 تعميم اإلنارة العمومية اإلنارة العمومية أشغال املركزبنسركاو  6.14
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 نسب اإلنجاز المتوقعة المشروع بيانات

 2019نهاية  2018نهاية  2017نهاية  الهدف الخصوصي المشروع التوطين الرمز
 نهاية

2020 
نهاية 
 2022نهاية  2021

 %100 %85 %70 %50 %30 %10 تعميم اإلنارة العمومية اإلنارة العمومية أشغال أغروضبنسركاو  6.15

    %100 %40 %20 تعميم اإلنارة العمومية اإلنارة العمومية أشغال بوتاسرابنسركاو  6.16

احلامية العسكرية بنسركاو  6.17
   %100 %75 %40 %20 تعميم اإلنارة العمومية أشغال اإلنارة العمومية للجنوب ورزق

   %100 %75 %40 %20 تعميم اإلنارة العمومية أشغال اإلنارة العمومية حي الفرحبنسركاو  6.18

فونيت، فونيت العليا بنسركاو  6.19
 %100 %85 %70 %50 %30 %10 تعميم اإلنارة العمومية إلنارة العموميةأشغال ا وبوحسني

 %100 %85 %70 %50 %30 %10 تعميم اإلنارة العمومية أشغال اإلنارة العمومية شارع أسابنسركاو  6.20

6.21 
مدخل الطريق الوطنية بنسركاو 

% يف اجتاه ابن 10رقم 
 خلدون

 %100 %85 %70 %50 %30 %10 العموميةتعميم اإلنارة  أشغال اإلنارة العمومية

   %100 %65 %40 %10 تعميم اإلنارة العمومية أشغال اإلنارة العمومية تيكوين تيليال 6.22
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 نسب اإلنجاز المتوقعة المشروع بيانات

 2019نهاية  2018نهاية  2017نهاية  الهدف الخصوصي المشروع التوطين الرمز
 نهاية

2020 
نهاية 
 2022نهاية  2021

    %100 %50 %20 تعميم اإلنارة العمومية اإلنارة العمومية أشغال تيكوين دوار الصويري 6.23

     %100 %40 ميم اإلنارة العموميةتع اإلنارة العمومية أشغال تيكوين شارع تودرت 6.24

تيكوين الطريق الرابط بني  6.25
 %100 %85 %70 %50 %30 %10 تعميم اإلنارة العمومية اإلنارة العمومية أشغال تاسيالو أساكا 

6.26 
تيكوين الطريق الرابط بني 

الدشرية عرب دوار و تيكوين 
 الصوري

    %100 %75 %40 يةتعميم اإلنارة العموم اإلنارة العمومية أشغال

    %100 %75 %50 تعميم اإلنارة العمومية اإلنارة العمومية أشغال تيكوين زنقة الوصال 6.27

  %100 %75 %50 %30 %10 تأهيل املرافق الرياضية تأهيل انارة املالعب الرياضية مشاريع أفقية 6.28

املعماري  الرتاثتثمني  املآثرو إضاءة واجهات البنايات  مشاريع أفقية 6.29
   %100 %75 %50 %20 للمدينة

 لإلنارةعن بعد  وضع نظام التدبري مشاريع أفقية 6.30
 العمومية يف بعض املناطق

الرفع من جودة شبكة 
 %100 %85 %70 %50 %30 %10 اإلنارة العمومية
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 نسب اإلنجاز المتوقعة المشروع بيانات

 2019نهاية  2018نهاية  2017نهاية  الهدف الخصوصي المشروع التوطين الرمز
 نهاية

2020 
نهاية 
 2022نهاية  2021

 مشاريع أفقية 6.31
استعمال الطاقات املتجددة لتزويد 
 %100 %85 %70 %50 %30 %10 النجاعة الطاقية البنايات اجلماعية وحمطات الضخ

 تقوية اإلنارة العمومية مشاريع أفقية 6.32

حتسني رؤية وسالمة 
الراجلني والسائقني يف 

مناطق تقاطع السري 
 )امللتقيات وممرات الراجلني(

10% 30% 50% 70% 85% 100% 

 مشاريع أفقية 6.33
إحداث ورشة للتكوين يف جمال 

العمومية والنجاعة تقنيات االنارة 
 الطاقية

تطوير مهارات املوارد 
    %100 %75 %40 البشرية اجلماعية

   %100 %75 %50 %20 النجاعة الطاقية إضاءة الشاطئ مبصابيح اقتصادية أكادير 6.34

 مشاريع أفقية 7.1
 مقتضيات عقد احرتام افتحاص

التدبري املفوض احلايل للمطرح 
 العمومي

والضوابط احرتام املقتضيات 
     %100 %50 املتعاقد بشأهنا

إعداد دفاتر التحمالت املتعلقة  مشاريع أفقية 7.2
     %100 %50 جتويد اخلدمات بتجديد عقد تدبري املطرح العمومي
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 نسب اإلنجاز المتوقعة المشروع بيانات

 2019نهاية  2018نهاية  2017نهاية  الهدف الخصوصي المشروع التوطين الرمز
 نهاية

2020 
نهاية 
 2022نهاية  2021

 مشاريع أفقية 7.3
اعداد مناذج موحدة للوثائق 
    %100 %60 %20 جتويد اخلدمات اإلدارية والتجهيزات اجلماعية

حمطات و إحداث ساحات عمومية  ريع أفقيةمشا 7.4
 وسائل النقل العمومي استبدال

حتسني خدمات النقل 
 %100 %85 %70 %50 %30 %10 العمومي

7.5 

أكادير أحياء إحشاش، 
الوداديات، العزيب، القصبة، 
تلضي، احلي احلسين، احلي 
املختلط، القدس، الكويرة، 

 اخليام، ساطاس وتلربجت

حتسني جودة الشبكة  ءتأهيل أزقة األحيا
 %100 %85 %70 %50 %30 %10 الطرقية

حتسني جودة الشبكة  هتيئة الشبكة الطرقية أكادير سفوح اجلبال 7.6
 %100 %85 %70 %50 %30 %10 الطرقية

حتسني جودة الشبكة  األحياء تدارتو أنزا املركز  7.7
   %100 %75 %50 %20 الطرقية

حتسني جودة الشبكة  يل أزقة األحياءتأه منطقة بوتاسرابنسركاو  7.8
   %100 %75 %50 %20 الطرقية

حتسني جودة الشبكة  تأهيل أزقة األحياء تيكوين املركز 7.9
 %100 %85 %70 %50 %30 %10 الطرقية
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 نسب اإلنجاز المتوقعة المشروع بيانات

 2019نهاية  2018نهاية  2017نهاية  الهدف الخصوصي المشروع التوطين الرمز
 نهاية

2020 
نهاية 
 2022نهاية  2021

 تأهيل أزقة األحياء تيكوين احلاجب 7.10%
حتسني جودة الشبكة 

  %100 %85 %70 %40 %20 الطرقية

حتسني جودة الشبكة  تأهيل أزقة األحياء ونتيكوين الزيت 7.11
 %100 %85 %70 %50 %30 %10 الطرقية

حتسني جودة الشبكة  تأهيل أزقة األحياء تيكوين تيليال 7.12
  %100 %85 %70 %40 %20 الطرقية

حضري  بأثاثتزويد املدينة  مشاريع أفقية 7.13
 %100 %85 %70 %50 %30 %10 الرقي جبمالية املدينة عصري

جتهيز املدينة بعالمات التشوير  مشاريع أفقية 7.14
 التوجيهي

 %100 %85 %70 %50 %30 %10 حتسني حركية السري

 %100 %85 %70 %50 %30 %10 حتسني حركية السري حتديث شبكة اإلشارات الضوئية مشاريع أفقية 7.15

   %100 %75 %50 %20 تعزيز فضاءات الرتفيه إحداث ساحة عمومية أكادير جتزئة اهلدى 7.16

 %100 %85 %70 %50 %30 %10 تعزيز فضاءات الرتفيه إحداث ساحة عمومية أكادير احلي احملمدي 7.17
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 نسب اإلنجاز المتوقعة المشروع بيانات

 2019نهاية  2018نهاية  2017نهاية  الهدف الخصوصي المشروع التوطين الرمز
 نهاية

2020 
نهاية 
 2022نهاية  2021

 %100 %85 %25 %20 %15 %10 تعزيز فضاءات الرتفيه إحداث ساحة عمومية ساحة عيساوةبنسركاو  7.18

   %100 %75 %50 %20 تعزيز فضاءات الرتفيه إحداث ساحة عمومية تيكوين أسايس 7.19

تثمني املؤهالت السياحية  هتيئة الشاطئ أنزا الشاطئ 7.20
   %100 %75 %50 %20 للمدينة

أكادير طريق تيليال احلي  7.21
  %100 %85 %70 %40 %20 حتسني احلركية احلضرية إحداث حماور طرقية احملمدي

 %100 %50 - - - - سني احلركية احلضريةحت إحداث حماور طرقية الطريق املداري الكبري أكادير 7.22

أكادير طرق تيليال حميط غرفة  7.23
    %100 %60 %20 حتسني احلركية احلضرية إحداث حماور طرقية التجارة

7.24 
أكادير احلزام السياحي 

والشاطئي، إليغ، شارع اجليش 
 امللكي

    %100 %60 %20 حتسني احلركية احلضرية إحداث مرابد

دير حميط العمارات حي أكا 7.25
    %100 %60 %20 حتسني احلركية احلضرية هتيئة الشبكة الطرقية السالم
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 نسب اإلنجاز المتوقعة المشروع بيانات

 2019نهاية  2018نهاية  2017نهاية  الهدف الخصوصي المشروع التوطين الرمز
 نهاية

2020 
نهاية 
 2022نهاية  2021

  %100 %85 %70 %40 %20 حتسني احلركية احلضرية هتيئة الشوارع أكادير شارع اجليش امللكي 7.26

    %100 %60 %20 حتسني احلركية احلضرية هتيئة الشوارع مارس 2أكادير شارع  7.27

    %100 %60 %20 حتسني احلركية احلضرية هتيئة الشوارع أكادير شارع املقاومة 7.28

    %100 %60 %20 حتسني احلركية احلضرية هتيئة الشوارع أكادير شارع القاضي عياض 7.29

    %100 %60 %20 حتسني احلركية احلضرية هتيئة الشوارع نونرب 18أكادير شارع  7.30

لشيخ ماء أكادير شارع ا 7.31
    %100 %60 %20 حتسني احلركية احلضرية هتيئة الشوارع العينني

    %100 %60 %20 حتسني احلركية احلضرية هتيئة الشوارع يوليوز 9أكادير زنقة  7.32

    %100 %60 %20 حتسني احلركية احلضرية هتيئة الشوارع أكادير زنقة احلاج احلبيب 7.33
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 نسب اإلنجاز المتوقعة المشروع بيانات

 2019نهاية  2018نهاية  2017نهاية  الهدف الخصوصي المشروع التوطين الرمز
 نهاية

2020 
نهاية 
 2022نهاية  2021

   %100 %75 %50 %20 حتسني احلركية احلضرية هتيئة الشوارع أكادير زنقة واد زيز 7.34

    %100 %60 %20 حتسني احلركية احلضرية هتيئة الشوارع أكادير زنقة الرئيس البكاي 7.35

  %100 %85 %70 %40 %20 حتسني احلركية احلضرية هتيئة الشوارع أكادير شارع موالي عبد اهلل 7.36

حيم أكادير شارع عبد الر  7.37
  %100 %85 %70 %40 %20 حتسني احلركية احلضرية هتيئة الشوارع بوعبيد

   %100 %75 %50 %20 حتسني احلركية احلضرية هتيئة الشوارع أكادير شارع اإلمام البخاري 7.38

   %100 %75 %50 %20 حتسني احلركية احلضرية هتيئة الشوارع أكادير شارع املوىل امساعيل 7.39

   %100 %75 %50 %20 حتسني احلركية احلضرية هتيئة الشوارع ر زنقة وجدةأكادي 7.40

    %100 %60 %20 حتسني احلركية احلضرية هتيئة الشوارع أكادير شارع ويل العهد 7.41
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 نسب اإلنجاز المتوقعة المشروع بيانات

 2019نهاية  2018نهاية  2017نهاية  الهدف الخصوصي المشروع التوطين الرمز
 نهاية

2020 
نهاية 
 2022نهاية  2021

 %100 %85 %25 %20 %15 %10 حتسني احلركية احلضرية هتيئة الشوارع أكادير زنقة أخنوش 7.42

  %100 %85 %70 %40 %20 حتسني احلركية احلضرية هتيئة الشوارع أكادير زنقة املعرض 7.43

  %100 %85 %70 %40 %20 حتسني احلركية احلضرية هتيئة الشوارع فرباير 29أكادير شارع  7.44

  %100 %85 %70 %40 %20 حتسني احلركية احلضرية هتيئة الشوارع أكادير شارع كينيدي 7.45

  %100 %85 %70 %40 %20 حتسني احلركية احلضرية هتيئة الشوارع أكادير شارع حممد إقبال 7.46

 %100 %85 %25 %20 %15 %10 حتسني احلركية احلضرية هتيئة الشوارع أكادير شارع عمر اخليام 7.47

أكادير طرقات املخيم،  7.48
  %100 %85 %70 %40 %20 حتسني احلركية احلضرية هتيئة الشوارع تلربجت القدمية واملرابد

 %100 %85 %25 %20 %15 %10 حتسني احلركية احلضرية هتيئة الشوارع أنزا طريق املالحة 7.49
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 نسب اإلنجاز المتوقعة المشروع بيانات

 2019نهاية  2018نهاية  2017نهاية  الهدف الخصوصي المشروع التوطين الرمز
 نهاية

2020 
نهاية 
 2022نهاية  2021

 %100 %85 %25 %20 %15 %10 حتسني احلركية احلضرية هتيئة الشوارع أنزا شارع احمليط 7.50

    %100 %60 %20 حتسني احلركية احلضرية هتيئة الشوارع العيونبنسركاو  7.51

7.52 
الطريق املزدوج شرق  تيكوين

غرب والطرق املداري تيليال 
 أدرار

 %100 %85 %25 %20 %15 %10 حتسني احلركية احلضرية أشغال متديد الطرق

إجناز املنشآت الفنية )القناطر  أكادير واد احلوار 7.53
 %100 %85 %25 %20 %15 %10 حتسني احلركية احلضرية األودية(وتغطية 

إجناز املنشآت الفنية )القناطر  أكادير واد تلضي 7.54
 األودية(تغطية و 

 %100 %50 - - - - حتسني احلركية احلضرية

إجناز املنشآت الفنية )القناطر  أكادير واد تناوت 7.55
    %100 %60 %20 حتسني احلركية احلضرية األودية(تغطية و 

7.56 
أكادير قناطر على الطريق 

حمور شرق و  1الوطنية رقم 
 غرب

از املنشآت الفنية )القناطر إجن
 %100 %85 %25 %20 %15 %10 حتسني احلركية احلضرية األودية(تغطية و 
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 نسب اإلنجاز المتوقعة المشروع بيانات

 2019نهاية  2018نهاية  2017نهاية  الهدف الخصوصي المشروع التوطين الرمز
 نهاية

2020 
نهاية 
 2022نهاية  2021

إجناز املنشآت الفنية )القناطر  تيكوين واد اغزر العربا 7.57
   %100 %75 %50 %20 حتسني احلركية احلضرية األودية(تغطية و 

أكادير ميناء الصيد إىل حي  7.58
 احلاجب تيكوين

شاء خط للحافلة ذات اخلدمة إن
   %100 %50 - - حتسني احلركية احلضرية عالية اجلودة

تعزيز الفضاءات اخلضراء  إحداث منتزه أخضر تيكوين منطقة أخليج 7.59
 %100 %85 %25 %20 %15 %10 باملدينة

    %100 %60 %20 تعزيز معايري السالمة إحداث فواهات إلطفاء احلرائق مشاريع أفقية 7.60

%20 -  حتسني احلركية احلضرية إحداث ممرات خاصة بالدراجات مشاريع أفقية 7.61  50% 75% 100%  

%20 - حتسني احلركية احلضرية إحداث ممرات خاصة بالراجلني مشاريع أفقية 7.62  50% 75% 100%  

احملور الطرقي شارع اجليش امللكي  1أكادير الطريق الوطنية رقم  7.63
 عض املداراتامليناء وب

حتسني املنظر العام ملداخل 
     %100 %40 املدينة

حتسني املنظر العام ملداخل  تأهيل مدخل املدينة 1أنزا الطريق الوطنية رقم  7.64
 %100 %85 %25 %20 %15 %10 املدينة
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 نسب اإلنجاز المتوقعة المشروع بيانات

 2019نهاية  2018نهاية  2017نهاية  الهدف الخصوصي المشروع التوطين الرمز
 نهاية

2020 
نهاية 
 2022نهاية  2021

الطريق الوطنية رقم بنسركاو  7.65
 تأهيل مدخل املدينة 10%

حتسني املنظر العام ملداخل 
   %100 %75 %50 %20 نةاملدي

حتسني املنظر العام ملداخل  تأهيل مدخل املدينة 1تيكوين الطريق الوطنية رقم  7.66
  %100 %85 %70 %40 %20 املدينة

حتسني املنظر العام ملداخل  تأهيل مدخل املدينة عرب الطريق السيار تيكوين 7.67
     %100 %40 املدينة

تعزيز الفضاءات اخلضراء  خلضراءهتيئة املساحات ا أكادير 8.1
 %100 %85 %25 %20 %15 %10 باملدينة

تعزيز الفضاءات اخلضراء  هتيئة املساحات اخلضراء أنزا 8.2
 %100 %85 %25 %20 %15 %10 باملدينة

تعزيز الفضاءات اخلضراء  هتيئة املساحات اخلضراء بنسركاو  8.3
 %100 %85 %25 %20 %15 %10 باملدينة

تعزيز الفضاءات اخلضراء  هتيئة املساحات اخلضراء وينتيك 8.4
 %100 %85 %25 %20 %15 %10 باملدينة

 حفر اآلبار وجتهيزها أكادير 8.5
تعزيز الفضاءات اخلضراء 

 %100 %85 %25 %20 %15 %10 باملدينة
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 نسب اإلنجاز المتوقعة المشروع بيانات

 2019نهاية  2018نهاية  2017نهاية  الهدف الخصوصي المشروع التوطين الرمز
 نهاية

2020 
نهاية 
 2022نهاية  2021

 حفر اآلبار وجتهيزها أنزا 8.6
تعزيز الفضاءات اخلضراء 

 %100 %85 %25 %20 %15 %10 باملدينة

تعزيز الفضاءات اخلضراء  تأهيل احلدائق أكادير شارع حممد السادس 8.7
 %100 %85 %25 %20 %15 %10 باملدينة

تعزيز الفضاءات اخلضراء  تأهيل احلدائق أكادير حديقة ابن زيدون 8.8
   %100 %75 %50 %20 باملدينة

أكادير حديقة حممد مجال  8.9
ءات اخلضراء تعزيز الفضا تأهيل احلدائق الدرة

    %100 %60 %20 باملدينة

تعزيز الفضاءات اخلضراء  تأهيل احلدائق أكادير حديقة الشرف وتدارت 8.10
   %100 %75 %50 %20 باملدينة

أكادير حديقة اهلدى )فضاء  8.11
تعزيز الفضاءات اخلضراء  تأهيل احلدائق املتقاعدين(

    %100 %60 %20 باملدينة

 تأهيل احلدائق التذكاريةيقة أكادير احلد 8.12
تعزيز الفضاءات اخلضراء 

    %100 %60 %20 باملدينة

تعزيز الفضاءات اخلضراء  تأهيل احلدائق أكادير احلديقة النباتية 8.13
 %100 %85 %25 %20 %15 %10 باملدينة
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 نسب اإلنجاز المتوقعة المشروع بيانات

 2019نهاية  2018نهاية  2017نهاية  الهدف الخصوصي المشروع التوطين الرمز
 نهاية

2020 
نهاية 
 2022نهاية  2021

 تأهيل احلدائق أنزا حديقة األمل 8.14
تعزيز الفضاءات اخلضراء 

     %100 %40 باملدينة

تعزيز الفضاءات اخلضراء  جتهيزهاو حفر اآلبار  بنسركاو  8.15
 باملدينة

 30% 60% 100%   

تعزيز الفضاءات اخلضراء  جتهيزهاو حفر اآلبار  تيكوين 8.16
 باملدينة

 30% 60% 100%   

إحداث مستودع اخلدمة  أكادير 8.17
    %100 %40 %20 اخلدمات داءاحتسني  بالفضاءات اخلضراء

إحداث مستودع اخلدمة  أنزا 8.18
   %100 %50   اخلدمات داءاحتسني  بالفضاءات اخلضراء

 بنسركاو  8.19
إحداث مستودع اخلدمة 

   %100 %50   اخلدمات داءاحتسني  بالفضاءات اخلضراء

إحداث مستودع اخلدمة  تيكوين 8.20
   %100 %50   اخلدمات داءاحتسني  بالفضاءات اخلضراء

عصرنة البنية التحتية االلكرتونية  ع أفقيةمشاري 9.1
 للجماعة

تعزيز أسس ومبادئ 
 %100 %95 %85 %50 %30 %10 اإلدارة الذكيةو احلكامة 
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 نسب اإلنجاز المتوقعة المشروع بيانات

 2019نهاية  2018نهاية  2017نهاية  الهدف الخصوصي المشروع التوطين الرمز
 نهاية

2020 
نهاية 
 2022نهاية  2021

 مشاريع أفقية 9.2
اجناز منظومة معلوماتية مندجمة 

 للتدبري
تعزيز أسس ومبادئ 

  %100 %80 %60 %20 %10 اإلدارة الذكيةو احلكامة 

سة إلعداد خمطط حركة السري درا مشاريع أفقية 10.1
    %100 %60 - حتسني حركية السري التشويرو 

    %100 %60 - حتسني جودة اخلدمات دراسة لتحديد مواقع احلاويات مشاريع أفقية 10.2

 مشاريع أفقية 10.3
دراسة متعلقة مبحطات تغيري 

    %100 %60 - حتسني حركية السري وسائل التنقل

دراسة متعلقة بوقوف الشاحنات  مشاريع أفقية 10.4
 نقل املواد اخلطريةو 

   %100 %60 - - حتسني حركية السري

   %100 %60 - - حتسني حركية السري دراسة لتنظيم ذكي للسري مشاريع أفقية 10.5

دراسة لتنظيم ذكي للمرابد  مشاريع أفقية 10.6
   %100 %60 - - حتسني حركية السري مواقف العرباتو 

املسار و دراسة خمطط النقل  اريع أفقيةمش 10.7
 السياحي

حتسني خدمة النقل 
    %100 %60 - السياحي
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 نسب اإلنجاز المتوقعة المشروع بيانات

 2019نهاية  2018نهاية  2017نهاية  الهدف الخصوصي المشروع التوطين الرمز
 نهاية

2020 
نهاية 
 2022نهاية  2021

دراسة خمطط الولوج للفضاءات  مشاريع أفقية 10.8
 العامة

تيسري الولوج للفضاءات 
   %100 %60 - - العامة

دراسة خمطط حتسني السالمة  مشاريع أفقية 10.9
%60 - حتسني حركية السري الطرقية  100%    

 مشاريع أفقية 10.10
الدراسات وخدمات املراقبة املتعلقة 

 بأشغال الطرق
حتسني جودة الشبكة 

 %100 %85 %25 %20 %15 %10 الطرقية

الربط بشبكيت املاء الصاحل للشرب  مشاريع أفقية 10.11
 والصرف الصحي

حتسني جودة شبكيت املاء 
الصاحل للشرب والصرف 

 الصحي
10% 15% 20% 25% 85% 100% 

10.12 
الطريق الرابط بني  أكادير
طرق الربط  بنسركاو،و اهلدى 

 باملدار الطرقي الكبري
  %100 %40 - - - حتسني احلركية احلضرية دراسة متعلقة بإنشاء الطرق
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 نسب اإلنجاز المتوقعة المشروع بيانات

 2019نهاية  2018نهاية  2017نهاية  الهدف الخصوصي المشروع التوطين الرمز
 نهاية

2020 
نهاية 
 2022نهاية  2021

10.13 

متديد الطريق املزدوج بنسركاو 
مارس  2الوفاق، متديد شارع 

طرق الربط بأحياء الفرح، و 
متديد شارع فونيت، و الوفاق 

مجال عبد الناصر، طرق الربط 
 حبي الفرح

    %100 %40 - حتسني احلركية احلضرية دراسة متعلقة بإنشاء الطرق

10.14 

تيكوين حي أساكا، متديد 
شارع عثمان ابن عفان، املدار 

 أغزرالطرقي لتيكوين، طريق 
العربا، الطريق الرابط بني ط 

وأساكا، الطريق الرابط  1رقم و 
احلاجب، و  1رقم و  بني ط

الطريق الرابط بني احلاجب 
الدراركة، الطريق الرابط بني و 

 أيت ملولو تيكوين 

    %100 %40 - حتسني احلركية احلضرية دراسة متعلقة بإنشاء الطرق

إعداد الدراسات التقنية لتهيئة  أكادير 10.15
 الفضاءات اخلضراء

تعزيز الفضاءات اخلضراء 
   %100 %60 %40 %20 باملدينة
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 نسب اإلنجاز المتوقعة المشروع بيانات

 2019نهاية  2018نهاية  2017نهاية  الهدف الخصوصي المشروع التوطين الرمز
 نهاية

2020 
نهاية 
 2022نهاية  2021

إعداد الدراسات التقنية لتهيئة  أنزا 10.16
 الفضاءات اخلضراء

تعزيز الفضاءات اخلضراء 
 باملدينة

 20% 40% 100%   

 بنسركاو  10.17
إعداد الدراسات التقنية لتهيئة 

 الفضاءات اخلضراء
تعزيز الفضاءات اخلضراء 

 باملدينة
 20% 40% 100%   

قنية لتهيئة إعداد الدراسات الت تيكوين 10.18
 الفضاءات اخلضراء

تعزيز الفضاءات اخلضراء 
     %100 %30 باملدينة

 االرتقاءاجناز دراسة من أجل  مشاريع أفقية 10.19
 اىل مدينة ذكية بأكادير

 5% 20% 40% 100%   
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VI.   2022-2017النسب المتوقعة لتنفيذ برنامج عمل الجماعة الفترة  
 

  النسب السنوية المتوقعة إلنجاز برنامج عمل الجماعة :48 الجدول

 2022-2017 تنفيذ برنامج عمل الجماعة

 نسبة اإلنجاز المتوقعة
 2022نهاية  2021نهاية  2020نهاية  2019نهاية  2018نهاية  2017نهاية 

14 % 31 % 55 % 73 % 92 % 100 % 

 
 

 (𝐌𝟏× 𝐓𝟏 + 𝐌𝟐× 𝐓𝟐 +⋯+ 𝐌𝒏× 𝐓𝒏)   عةعمل الجما برنامجالنسبة المتوقعة لتنفيذ 

(𝐌𝟏+𝐌𝟐+⋯+𝐌𝒏)
 .  45انظر الجدول رقم =
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VII. األهداف اإلستراتيجية واألهداف الخصوصية 
 

: تجويد اآلداء اإلداري للجماعة واالشتغال على تحسين جودة الحياة1الهدف اإلستراتيجي  يععدد المشار    النسبة 
  17 حتسني أداء اجلماعة :1اهلدف اخلصوصي 
  71 حتسني جودة احلياة :2اهلدف اخلصوصي 

 88 39% 
مرتكزات الحكامة الرشيدة ومأسسة آلياتها وتعزيز المقاربة التشاركية والتعاون وتكريس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص  : تفعيل2الهدف اإلستراتيجي 

مشاريععدد ال ومقاربة النوع  النسبة 

اإلدارة الذكية و : تعزيز أسس ومبادئ احلكامة 3اهلدف اخلصوصي   11  
التعاون وتكريس مبادئ املساواةو : تعزيز املقاربة التشاركية 4اهلدف اخلصوصي   7  

 18 8% 
بالبيئة والمحافظة عليها وضمان النجاعة الطاقية : االهتمام3الهدف اإلستراتيجي  بةالنس عدد المشاريع   

: احملافظة على البيئة5اهلدف اخلصوصي   20  
: ضمان النجاعة الطاقية6اهلدف اخلصوصي   8  

 28 13% 
وتشجيع االستثمار : أكادير كقطب إداري واقتصادي وسياحي وتكريس وتثمين إشعاعها الثقافي المتعدد والمنفتح4الهدف اإلستراتيجي   النسبة عدد المشاريع 

زيز البنية التحتية ملدينة اكادير: تع7اهلدف اخلصوصي   77  
: تكريس وتثمني اإلشعاع الثقايف املتعدد واملنفتح ملدينة اكادير 8اهلدف اخلصوصي   13  

 90 40% 
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VIII. قياس المؤشرات المرتبطة باألهداف 
 

 تحسين اآلداء اإلداري للجماعة : 1الهدف الخصوصي 

 مؤشر الهدف  نجازنسبة اإل المبلغ الحقيقي المشروع/العملية الرمز

 M1 T1 جتهيز املكتب الصحي اجلماعي 1.2

(𝐌𝟏×𝐓𝟏 + 𝐌𝟐×𝐓𝟐 + ⋯ + 𝐌𝟐𝟗×𝐓𝟐𝟗)

𝐌𝟏 + 𝐌𝟐 + ⋯ + 𝐌𝟐𝟗

 

1.3 
احملطة  االدارية:هتيئة املقرات 

الطرقية، مقر اجلماعة، امللحقات 
 اجلماعية

M2 T2 

 M3 T3 إحداث مكتب احلالة املدنية 1.4

 M4 T4 إحداث مكتب احلالة املدنية 1.5

 M5 T5 إحداث مكتب احلالة املدنية 1.6

 M6 T6 اقتناء الشاحنات واآلليات 1.8

إمتام أشغال وجتهيز املركب االداري  1.9
 والثقايف

M7 T7 

 M8 T8 إحداث مركز إداري 1.10
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 تحسين اآلداء اإلداري للجماعة : 1الهدف الخصوصي 

 مؤشر الهدف  نجازنسبة اإل المبلغ الحقيقي المشروع/العملية الرمز

 M9 T9 تأهيل املستودع اجلماعي 1.11

(𝐌𝟏×𝐓𝟏 + 𝐌𝟐×𝐓𝟐 + ⋯ + 𝐌𝟐𝟗×𝐓𝟐𝟗)

𝐌𝟏 + 𝐌𝟐 + ⋯ + 𝐌𝟐𝟗

 

إحداث املستودع اجلماعي وتأهيل  1.12
 M10 T10 احملجز 

إمتام أشغال وجتهيز املكتب  1.13
 M11 T11 الصحي اجلماعي

صيانة التجهيزات الرياضية  4.1
 وفضاءات االستجمام

M12 T12 

 M13 T13 العب الرياضيةتأهيل انارة امل 6.28

 M14 T14 تأهيل أزقة األحياء 7.5

 M15 T15 األحياء 7.7

 M16 T16 تأهيل أزقة األحياء 7.8

 M17 T17 تأهيل أزقة األحياء 7.9

 M18 T18 تأهيل أزقة األحياء 7.10

 M19 T19 تأهيل أزقة األحياء 7.11
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 تحسين اآلداء اإلداري للجماعة : 1الهدف الخصوصي 

 مؤشر الهدف  نجازنسبة اإل المبلغ الحقيقي المشروع/العملية الرمز

 M20 T20 تأهيل أزقة األحياء 7.12

(𝐌𝟏×𝐓𝟏 + 𝐌𝟐×𝐓𝟐 + ⋯ + 𝐌𝟐𝟗×𝐓𝟐𝟗)

𝐌𝟏 + 𝐌𝟐 + ⋯ + 𝐌𝟐𝟗
 

 M21 T21 إحداث ساحة عمومية 7.16

 M22 T22 إحداث ساحة عمومية 7.17

 M23 T23 إحداث ساحة عمومية 7.18

 M24 T24 إحداث ساحة عمومية 7.19

إحداث مستودع اخلدمة  8.17
 M25 T25 بالفضاءات اخلضراء

إحداث مستودع اخلدمة  8.18
 M26 T26 بالفضاءات اخلضراء

إحداث مستودع اخلدمة  8.19
 M27 T27 بالفضاءات اخلضراء

إحداث مستودع اخلدمة  8.20
 بالفضاءات اخلضراء

M28 T28 

 M29 T29 دراسة لتحديد مواقع احلاويات 10.2
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 تحسين جودة الحياة : 2الهدف الخصوصي 

 مؤشر الهدف نسبة اإلنجاز المبلغ الحقيقي روع/العمليةالمش الرمز
 M1 T1 تأهيل فضاء املتقاعدين   2.2

(𝐌𝟏×𝐓𝟏 + 𝐌𝟐×𝐓𝟐 + ⋯ + 𝐌𝟓𝟖×𝐓𝟓𝟖)

𝐌𝟏 + 𝐌𝟐 + ⋯ + 𝐌𝟓𝟖
 

 M2 T2 إحداث فضاء املتقاعدين  2.3
 M3 T3 إحداث فضاء املتقاعدين  2.4
 M4 T4 ؤسسات التعليميةصيانة امل 2.8

2.10 
إحداث فضاء االستجمام  

 M5 T5 )وحدتني(

 M6 T6 إحداث فضاء االستجمام   2.11
 M7 T7 إحداث فضاء االستجمام  2.12
 M8 T8 إحداث فضاء املتقاعدين  2.13
 M9 T9 إحداث فضاء املتقاعدين  2.14
 M10 T10 إحداث فضاء املتقاعدين  2.15

واحلضانة دار هيز املركب ثقايف جت 2.16
 السعادة

M11 T11 

 M12 T12 هتيئة املركب السوسيوثقايف 2.18
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 تحسين جودة الحياة : 2الهدف الخصوصي 

 مؤشر الهدف نسبة اإلنجاز المبلغ الحقيقي روع/العمليةالمش الرمز
 M13 T13 هتيئة املقابر 2.20

(𝐌𝟏×𝐓𝟏 + 𝐌𝟐×𝐓𝟐 + ⋯ + 𝐌𝟓𝟖×𝐓𝟓𝟖)

𝐌𝟏 + 𝐌𝟐 + ⋯ + 𝐌𝟓𝟖

 

 M14 T14 هتيئة املقابر 2.21
 M15 T15 هتيئة املقربة 2.22
 M16 T16 هتيئة املقربة 2.23
 M17 T17 إحداث دار احلي  3.2
 M18 T18 هتيئة قاعة االنشطة الثقافية 3.4

إحداث قاعة متعددة االستعماالت  3.5
 الثقافية

M19 T19 

 M20 T20 إحداث مركب ثقايف 3.7
 M21 T21 إحداث الفضاء الثقايف  3.8
 M22 T22 هتيئة املركب الثقايف 3.9

 M23 T23 هتيئة املركز الثقايف  3.10
 M24 T24 صيانة مسرح اهلواء الطلق 3.11
 M25 T25 إحداث دار احلي  3.12
 M26 T26 إحداث دار احلي  3.13
 M27 T27 إحداث فضاء رياضي 4.2
 M28 T28 إحداث فضاء ترفيهي 4.3
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 تحسين جودة الحياة : 2الهدف الخصوصي 

 مؤشر الهدف نسبة اإلنجاز المبلغ الحقيقي روع/العمليةالمش الرمز
 M29 T29 إحداث فضاء ترفيهي 4.4

(𝐌𝟏×𝐓𝟏 + 𝐌𝟐×𝐓𝟐 + ⋯ + 𝐌𝟓𝟖×𝐓𝟓𝟖)

𝐌𝟏 + 𝐌𝟐 + ⋯ + 𝐌𝟓𝟖

 

 M30 T30 إحداث فضاء رياضي 4.5
 M31 T31 إحداث فضاء رياضي وترفيهي 4.6

 M32 T32 إحداث فضاء رياضي وترفيهي 4.7

 M33 T33 إحداث فضاء رياضي وترفيهي 4.8

 M34 T34 إحداث فضاء رياضي وترفيهي 4.9

 M35 T35 إمتام أشغال فضاء رياضي وترفيهي 4.10

هتيئة فضاء رياضات التزحلق والكرة  4.11
 احلديدية

M36 T36 

 M37 T37 إحداث القاعة املغطاة 4.12

 M38 T38 إحداث قاعة مغطاة 4.13

 M39 T39 إحداث قاعة مغطاة 4.14
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 تحسين جودة الحياة : 2الهدف الخصوصي 

 مؤشر الهدف نسبة اإلنجاز المبلغ الحقيقي روع/العمليةالمش الرمز

 M40 T40 صيانة مركب االنبعاث 4.15

(𝐌𝟏×𝐓𝟏 + 𝐌𝟐×𝐓𝟐 + ⋯ + 𝐌𝟓𝟖×𝐓𝟓𝟖)

𝐌𝟏 + 𝐌𝟐 + ⋯ + 𝐌𝟓𝟖
 

 M41 T41 إحداث مسبح 4.16

 M42 T42 إحداث مسبح 4.17

 M43 T43 إحداث مسبح 4.18

 M44 T44 تعشيب املالعب الرياضية 4.19

 M45 T45 إحداث القاعة املغطاة 4.20

 M46 T46 إحداث القاعة املغطاة 4.21

 M47 T47 إحداث املسبح االومليب 4.22

 M48 T48 هتيئة امللعب الرياضي 4.23

 M49 T49 إحداث فضاء رياضي وترفيهي 4.24

 M50 T50 إحداث فضاء ترفيهي 4.25

 M51 T51 إحداث فضاء رياضي 4.26

 M52 T52 إحداث السوق االسبوعي 5.1

 M53 T53 هتيئة السوق البلدي إعادة 5.2
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 تحسين جودة الحياة : 2الهدف الخصوصي 

 مؤشر الهدف نسبة اإلنجاز المبلغ الحقيقي روع/العمليةالمش الرمز

5.3 

ط سوق األحد بشبكات املاء رب
 يوالتطهري الصحالصاحل للشرب 

ومياه إطفاء احلرائق والكهرباء 
 واالنارة

M54 T54 

(𝐌𝟏×𝐓𝟏 + 𝐌𝟐×𝐓𝟐 + ⋯ + 𝐌𝟓𝟖×𝐓𝟓𝟖)

𝐌𝟏 + 𝐌𝟐 + ⋯ + 𝐌𝟓𝟖

 M55 T55 إحداث سوق بتدارت 5.4 

 M56 T56 إحداث سوق بتدارت 5.5

 M57 T57 هتيئة سوق تلربجت إعادة 5.6

 M58 T58 هتيئة سوق تيكوين وحميطه 5.7
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 تعزيز أسس ومبادئ الحكامة واإلدارة الذكية : 3الهدف الخصوصي 

 مؤشر الهدف  نسبة اإلنجاز المبلغ الحقيقي المشروع/العملية الرمز

عصرنة البنية التحتية االلكرتونية  9.1
 M1 T1 للجماعة 

(𝐌𝟏×𝐓𝟏 + 𝐌𝟐×𝐓𝟐 + ⋯ + 𝐌𝟏𝟎×𝐓𝟏𝟎)

𝐌𝟏 + 𝐌𝟐 + ⋯ + 𝐌𝟏𝟎

 

اجناز منظومة معلوماتية مندجمة  9.2
 للتدبري 

M2 T2 

جتهيز املدينة بعالمات التشوير  7.14
 M3 T3 التوجيهي

 M4 T4 حتديث شبكة اإلشارات الضوئية 7.15

7.4 
إحداث ساحات عمومية 

تبدال وسائل النقل وحمطات اس
 العمومي

M5 T5 
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 تعزيز أسس ومبادئ الحكامة واإلدارة الذكية : 3الهدف الخصوصي 

 مؤشر الهدف  نسبة اإلنجاز المبلغ الحقيقي المشروع/العملية الرمز

إنشاء خط للحافلة ذات اخلدمة   7.58
 M6 T6 عالية اجلودة

(𝐌𝟏×𝐓𝟏 + 𝐌𝟐×𝐓𝟐 + ⋯ + 𝐌𝟓𝟖×𝐓𝟓𝟖)

𝐌𝟏 + 𝐌𝟐 + ⋯ + 𝐌𝟓𝟖

 

 M7 T7 دراسة لتنظيم ذكي للسري 10.5

دراسة لتنظيم ذكي للمرابد  10.6
 M8 T8 ومواقف العربات

دراسة خمطط حتسني السالمة  10.9
 M9 T9 الطرقية

الدراسات وخدمات املراقبة  10.10
 املتعلقة بأشغال الطرق

M10 T10 
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 تعزيز المقاربة التشاركية والتعاون وتكريس مبادئ المساواة : 4الهدف الخصوصي 

 مؤشر الهدف  نسبة اإلنجاز المبلغ الحقيقي المشروع/العملية الرمز

اعداد مناذج موحدة للوثائق  7.3
 اإلدارية والتجهيزات اجلماعية

M1 T1 

(𝐌𝟏×𝐓𝟏 + 𝐌𝟐×𝐓𝟐 + ⋯ + 𝐌𝟕×𝐓𝟕)

𝐌𝟏 + 𝐌𝟐 + ⋯ + 𝐌𝟕
 

 M2 T2 واالجتماعيهتيئة املركب االداري  2.5

إعادة بناء فضاء لألنشطة  2.6
 االجتماعية )اخلزانة احلالية(

M3 T3 

إحداث فضاء األنشطة   2.7
 االجتماعية

M4 T4 

إحداث نادي نسوي ودار  2.17
 M5 T5 الشباب

 M6 T6 توسيع احلضانة  2.19

 M7 T7 جتهيز حضانة دار السعادة 2.9
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 بالبيئة والمحافظة عليها االهتمام :5الهدف الخصوصي 

 دفمؤشر اله نسبة اإلنجاز المبلغ الحقيقي المشروع/العملية الرمز

 M1 T1 هتيئة املساحات اخلضراء 8.1

(𝐌𝟏×𝐓𝟏 + 𝐌𝟐×𝐓𝟐 + ⋯ + 𝐌𝟐𝟎×𝐓𝟐𝟎)

𝐌𝟏 + 𝐌𝟐 + ⋯ + 𝐌𝟐𝟎
 

 M2 T2 هتيئة املساحات اخلضراء 8.2

 M3 T3 هتيئة املساحات اخلضراء 8.3

 M4 T4 هتيئة املساحات اخلضراء 8.4

 M5 T5 وجتهيزهاحفر اآلبار  8.5

 M6 T6 وجتهيزهاحفر اآلبار  8.6

 M7 T7 تأهيل احلدائق 8.7

 M8 T8 تأهيل احلدائق 8.8

 M9 T9 تأهيل احلدائق 8.9

 M10 T10 تأهيل احلدائق 8.10
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 بالبيئة والمحافظة عليها االهتمام :5الهدف الخصوصي 

 دفمؤشر اله نسبة اإلنجاز المبلغ الحقيقي المشروع/العملية الرمز

 M11 T11 تأهيل احلدائق 8.11

(𝐌𝟏×𝐓𝟏 + 𝐌𝟐×𝐓𝟐 + ⋯ + 𝐌𝟐𝟎×𝐓𝟐𝟎)

𝐌𝟏 + 𝐌𝟐 + ⋯ + 𝐌𝟐𝟎

 

 M12 T12 تأهيل احلدائق 8.12

 M13 T13 تأهيل احلدائق 8.13

 M14 T14 تأهيل احلدائق 8.14

 M15 T15 حفر اآلبار وجتهيزها 8.15

 M16 T16 حفر اآلبار وجتهيزها 8.16

إعداد الدراسات التقنية لتهيئة  10.15
 الفضاءات اخلضراء

M17 T17 

10.16 
ة إعداد الدراسات التقنية لتهيئ

 M18 T18 الفضاءات اخلضراء

إعداد الدراسات التقنية لتهيئة  10.17
 M19 T19 الفضاءات اخلضراء

إعداد الدراسات التقنية لتهيئة  10.18
 M20 T20 الفضاءات اخلضراء
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 النجاعة الطاقية ضمان : 6 الهدف الخصوصي

 مؤشر الهدف نسبة اإلنجاز المبلغ الحقيقي المشروع/العملية الرمز

 M1 T1 صيانة وجتهيز البنايات االدارية 1.1

(𝐌𝟏×𝐓𝟏 + 𝐌𝟐×𝐓𝟐 + ⋯ + 𝐌𝟐𝟎×𝐓𝟏𝟎)

𝐌𝟏 + 𝐌𝟐 + ⋯ + 𝐌𝟏𝟎

 

 M2 T2 البنايات االجتماعيةوجتهيز صيانة  2.1

 M3 T3 البنايات الثقافيةوجتهيز صيانة  3.1

 لإلنارةعن بعد  وضع نظام التدبري 6.30
 M4 T4 عمومية يف بعض املناطق ال

استعمال الطاقات املتجددة لتزويد  6.31
 M5 T5 البنايات اجلماعية وحمطات الضخ 
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 النجاعة الطاقية ضمان : 6 الهدف الخصوصي

 مؤشر الهدف نسبة اإلنجاز المبلغ الحقيقي المشروع/العملية الرمز

 M6 T6 تقوية اإلنارة العمومية 6.32

(𝐌𝟏×𝐓𝟏 + 𝐌𝟐×𝐓𝟐 + ⋯ + 𝐌𝟐𝟎×𝐓𝟏𝟎)

𝐌𝟏 + 𝐌𝟐 + ⋯ + 𝐌𝟏𝟎

 

6.33 
ال إحداث ورشة للتكوين يف جم

تقنيات االنارة العمومية والنجاعة 
 الطاقية

M7 T7 

 M8 T8 إضاءة الشاطئ مبصابيح اقتصادية 6.34

7.1 
مقتضيات عقد  احرتام افتحاص

التدبري املفوض احلايل للمطرح 
 العمومي

M9 T9 

7.2 
إعداد دفاتر التحمالت املتعلقة 

بتجديد عقد تدبري املطرح 
 العمومي

M10 T10 
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 : تعزيز البنية التحتية لمدينة اكادير 7لخصوصي الهدف ا

 مؤشر الهدف نسبة اإلنجاز المبلغ الحقيقي المشروع/العملية الرمز

1.7 
اقتناء األراضي، احتالل امللك 

 M1 T1 الغابوي، نزع امللكية

(𝐌𝟏×𝐓𝟏 + 𝐌𝟐×𝐓𝟐 + ⋯ + 𝐌𝟕𝟖×𝐓𝟕𝟖)

𝐌𝟏 + 𝐌𝟐 + ⋯ + 𝐌𝟕𝟖

 

فصل شبكة االنارة العمومية عن  6.1
 M2 T2 شبكة املكتب الوطين للكهرباء

6.2 

دراسة مطابقة شبكيت الكهرباء 
)الضغط املتوسط والعايل( للمعايري 

األول من  روإجناز الشط -التقنية 
 -األشغال

M3 T3 

6.3 
دراسة لتحويل األعمدة الكهربائية 

املعيقة للمرور وإجناز الشطر األول من 
 ألشغالا

M4 T4 

6.4 
دراسة لتغيري األسالك الكهربائية 

العارية بأسالك مؤمنة وإجناز الشطر 
 األول من األشغال

M5 T5 
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 : تعزيز البنية التحتية لمدينة اكادير 7لخصوصي الهدف ا

 مؤشر الهدف نسبة اإلنجاز المبلغ الحقيقي المشروع/العملية الرمز

 M6 T6 إحداث مراكز التحويل  6.5

(𝐌𝟏×𝐓𝟏 + 𝐌𝟐×𝐓𝟐 + ⋯ + 𝐌𝟕𝟖×𝐓𝟕𝟖)

𝐌𝟏 + 𝐌𝟐 + ⋯ + 𝐌𝟕𝟖

 

 M7 T7 ضتقوية شبكات الضغط املنخف 6.6

 M8 T8 أشغال االنارة والكهربة  6.7

 M9 T9 أشغال االنارة والكهربة  6.8

 M10 T10 أشغال االنارة والكهربة  6.9

 M11 T11 أشغال االنارة والكهربة  6.10
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 : تعزيز البنية التحتية لمدينة اكادير 7لخصوصي الهدف ا

 مؤشر الهدف نسبة اإلنجاز المبلغ الحقيقي المشروع/العملية الرمز

 M12 T12 أشغال االنارة والكهربة  6.11

(𝐌𝟏×𝐓𝟏 + 𝐌𝟐×𝐓𝟐 + ⋯ + 𝐌𝟕𝟖×𝐓𝟕𝟖)

𝐌𝟏 + 𝐌𝟐 + ⋯ + 𝐌𝟕𝟖

 

 M13 T13 أشغال اإلنارة العمومية  6.12

 M14 T14 أشغال اإلنارة العمومية  6.13

 M15 T15 أشغال اإلنارة العمومية 6.14

 M16 T16 أشغال اإلنارة العمومية 6.15

 M17 T17 أشغال اإلنارة العمومية 6.16
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 : تعزيز البنية التحتية لمدينة اكادير 7لخصوصي الهدف ا

 مؤشر الهدف نسبة اإلنجاز المبلغ الحقيقي المشروع/العملية الرمز

 M18 T18 أشغال اإلنارة العمومية 6.17

(𝐌𝟏×𝐓𝟏 + 𝐌𝟐×𝐓𝟐 + ⋯ + 𝐌𝟕𝟖×𝐓𝟕𝟖)

𝐌𝟏 + 𝐌𝟐 + ⋯ + 𝐌𝟕𝟖

 

 M19 T19 أشغال اإلنارة العمومية 6.18

 M20 T20 أشغال اإلنارة العمومية 6.19

 M21 T21 أشغال اإلنارة العمومية 6.20

 M22 T22 أشغال اإلنارة العمومية 6.21

 M23 T23 العمومية أشغال اإلنارة 6.22
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 : تعزيز البنية التحتية لمدينة اكادير 7لخصوصي الهدف ا

 مؤشر الهدف نسبة اإلنجاز المبلغ الحقيقي المشروع/العملية الرمز

 M24 T24 أشغال اإلنارة العمومية 6.23

(𝐌𝟏×𝐓𝟏 + 𝐌𝟐×𝐓𝟐 + ⋯ + 𝐌𝟕𝟖×𝐓𝟕𝟖)

𝐌𝟏 + 𝐌𝟐 + ⋯ + 𝐌𝟕𝟖

 

 M25 T25 أشغال اإلنارة العمومية 6.24

 M26 T26 أشغال اإلنارة العمومية 6.25

 M27 T27 أشغال اإلنارة العمومية 6.26

 M28 T28 أشغال اإلنارة العمومية 6.27

 M29 T29 هتيئة الشبكة الطرقية 7.6
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 : تعزيز البنية التحتية لمدينة اكادير 7لخصوصي الهدف ا

 مؤشر الهدف نسبة اإلنجاز المبلغ الحقيقي المشروع/العملية الرمز

 M30 T30 إحداث حماور طرقية 7.21

(𝐌𝟏×𝐓𝟏 + 𝐌𝟐×𝐓𝟐 + ⋯ + 𝐌𝟕𝟖×𝐓𝟕𝟖)

𝐌𝟏 + 𝐌𝟐 + ⋯ + 𝐌𝟕𝟖

 

 M31 T31 إحداث حماور طرقية 7.22

 M32 T32 إحداث حماور طرقية 7.23

 M33 T33 إحداث مرابد 7.24

 M34 T34 هتيئة الشبكة الطرقية 7.25

 M35 T35 هتيئة الشوارع 7.26
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 : تعزيز البنية التحتية لمدينة اكادير 7لخصوصي الهدف ا

 مؤشر الهدف نسبة اإلنجاز المبلغ الحقيقي المشروع/العملية الرمز

 M36 T36 هتيئة الشوارع 7.27

(𝐌𝟏×𝐓𝟏 + 𝐌𝟐×𝐓𝟐 + ⋯ + 𝐌𝟕𝟖×𝐓𝟕𝟖)

𝐌𝟏 + 𝐌𝟐 + ⋯ + 𝐌𝟕𝟖

 

 M37 T37 هتيئة الشوارع 7.28

 M38 T38 هتيئة الشوارع 7.29

 M39 T39 هتيئة الشوارع 7.30

 M40 T40 هتيئة الشوارع 7.31

 M41 T41 هتيئة الشوارع 7.32
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 : تعزيز البنية التحتية لمدينة اكادير 7لخصوصي الهدف ا

 مؤشر الهدف نسبة اإلنجاز المبلغ الحقيقي المشروع/العملية الرمز

 M42 T42 هتيئة الشوارع 7.33

(𝐌𝟏×𝐓𝟏 + 𝐌𝟐×𝐓𝟐 + ⋯ + 𝐌𝟕𝟖×𝐓𝟕𝟖)

𝐌𝟏 + 𝐌𝟐 + ⋯ + 𝐌𝟕𝟖

 

 M43 T43 هتيئة الشوارع 7.34

 M44 T44 رعهتيئة الشوا 7.35

 M45 T45 هتيئة الشوارع 7.36

 M46 T46 هتيئة الشوارع 7.37

 M47 T47 هتيئة الشوارع 7.38



 

  017 2 – 022 2 برنامج عمل جماعة أكادير 183ص.
 
 

 : تعزيز البنية التحتية لمدينة اكادير 7لخصوصي الهدف ا

 مؤشر الهدف نسبة اإلنجاز المبلغ الحقيقي المشروع/العملية الرمز

 M48 T48 هتيئة الشوارع 7.39

(𝐌𝟏×𝐓𝟏 + 𝐌𝟐×𝐓𝟐 + ⋯ + 𝐌𝟕𝟖×𝐓𝟕𝟖)

𝐌𝟏 + 𝐌𝟐 + ⋯ + 𝐌𝟕𝟖

 

 M49 T49 هتيئة الشوارع 7.40

 M50 T50 شوارعهتيئة ال 7.41

 M51 T51 هتيئة الشوارع 7.42

 M52 T52 هتيئة الشوارع 7.43

 M53 T53 هتيئة الشوارع 7.44
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 : تعزيز البنية التحتية لمدينة اكادير 7لخصوصي الهدف ا

 مؤشر الهدف نسبة اإلنجاز المبلغ الحقيقي المشروع/العملية الرمز

 M54 T54 هتيئة الشوارع 7.45

(𝐌𝟏×𝐓𝟏 + 𝐌𝟐×𝐓𝟐 + ⋯ + 𝐌𝟕𝟖×𝐓𝟕𝟖)

𝐌𝟏 + 𝐌𝟐 + ⋯ + 𝐌𝟕𝟖

 

 M55 T55 هتيئة الشوارع 7.46

 M56 T56 الشوارع هتيئة 7.47

 M57 T57 هتيئة الشوارع 7.48

 M58 T58 هتيئة الشوارع 7.49

 M59 T59 هتيئة الشوارع 7.50



 

  017 2 – 022 2 برنامج عمل جماعة أكادير 185ص.
 
 

 : تعزيز البنية التحتية لمدينة اكادير 7لخصوصي الهدف ا

 مؤشر الهدف نسبة اإلنجاز المبلغ الحقيقي المشروع/العملية الرمز

 M60 T60 هتيئة الشوارع 7.51

(𝐌𝟏×𝐓𝟏 + 𝐌𝟐×𝐓𝟐 + ⋯ + 𝐌𝟕𝟖×𝐓𝟕𝟖)

𝐌𝟏 + 𝐌𝟐 + ⋯ + 𝐌𝟕𝟖

 

 M61 T61 أشغال متديد الطرق  7.52

7.53 
إجناز املنشآت الفنية )القناطر وتغطية 

 M62 T62 األودية(

إجناز املنشآت الفنية )القناطر وتغطية  7.54
 األودية(

M63 T63 

إجناز املنشآت الفنية )القناطر وتغطية  7.55
 M64 T64 األودية(

7.56 
إجناز املنشآت الفنية )القناطر وتغطية 

 M65 T65 األودية(
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 : تعزيز البنية التحتية لمدينة اكادير 7لخصوصي الهدف ا

 مؤشر الهدف نسبة اإلنجاز المبلغ الحقيقي المشروع/العملية الرمز

املنشآت الفنية )القناطر وتغطية  إجناز 7.57
 األودية(

M66 T66 

(𝐌𝟏×𝐓𝟏 + 𝐌𝟐×𝐓𝟐 + ⋯ + 𝐌𝟕𝟖×𝐓𝟕𝟖)

𝐌𝟏 + 𝐌𝟐 + ⋯ + 𝐌𝟕𝟖
 

 M67 T67 إحداث منتزه أخضر 7.59

 M68 T68 إحداث فواهات إلطفاء احلرائق 7.60

 M69 T69 إحداث ممرات خاصة بالدراجات 7.61

 M70 T70 إحداث ممرات خاصة بالراجلني 7.62

دراسة إلعداد خمطط حركة السري  10.1
 والتشوير

M71 T71 
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 : تعزيز البنية التحتية لمدينة اكادير 7لخصوصي الهدف ا

 مؤشر الهدف نسبة اإلنجاز المبلغ الحقيقي المشروع/العملية الرمز

دراسة متعلقة مبحطات تغيري وسائل  10.3
 التنقل 

M72 T72 

(𝐌𝟏×𝐓𝟏 + 𝐌𝟐×𝐓𝟐 + ⋯ + 𝐌𝟕𝟖×𝐓𝟕𝟖)

𝐌𝟏 + 𝐌𝟐 + ⋯ + 𝐌𝟕𝟖

 

الشاحنات  دراسة متعلقة بوقوف 10.4
 ونقل املواد اخلطرية

M73 T73 

دراسة الربط بشبكيت املاء الصاحل  10.11
 للشرب والصرف الصحي

M74 T74 

 M75 T75 دراسة متعلقة بإنشاء الطرق  10.12

 M76 T76 دراسة متعلقة بإنشاء الطرق 10.13

 M77 T77 دراسة متعلقة بإنشاء الطرق 10.14
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 يس وتثمين اإلشعاع الثقافي المتعدد والمنفتح لمدينة اكادير: تكر  8الهدف الخصوصي 

 مؤشر الهدف نسبة اإلنجاز المبلغ الحقيقي المشروع/العملية الرمز
 M1 T1 هتيئة ساحة ذاكرة أكادير 3.3

(𝐌𝟏×𝐓𝟏 + 𝐌𝟐×𝐓𝟐 + ⋯ + 𝐌𝟏𝟑×𝐓𝟏𝟑)

𝐌𝟏 + 𝐌𝟐 + ⋯ + 𝐌𝟏𝟑

 

 M2 T2 الذاكرةهتيئة متحف  3.6

 M3 T3 إضاءة واجهات البنايات واملآثر 6.29

 M4 T4 حضري عصري بأثاثتزويد املدينة  7.13

 M5 T5 هتيئة الشاطئ  7.20

 M6 T6 تأهيل مدخل املدينة 7.63

 M7 T7 تأهيل مدخل املدينة 7.64

 M8 T8 تأهيل مدخل املدينة 7.65

 M9 T9 تأهيل مدخل املدينة 7.66

 M10 T10 تأهيل مدخل املدينة 7.67

 M11 T11 دراسة خمطط النقل واملسار السياحي 10.7

 M12 T12 دراسة خمطط الولوج للفضاءات العامة 10.8

 بأكادير االرتقاءاجناز دراسة من أجل  10.19
 اىل مدينة ذكية 

M13 T13 

 ة لقياس حتقيق األهداف اخلصوصيةبنفس الطريقة املعتمد ةاالسرتاتيجيتقاس نسب حتقيق األهداف 



 

  017 2 – 022 2 برنامج عمل جماعة أكادير 189ص.
 
 

 2022-2017برنامج عمل جماعة أكادير  خرائط توطين مشاريع II : الملحق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 خرائط توطين مشاريع برنامج عمل جماعة أكادير II : الملحق 

 2017-2022 



 

  017 2 – 022 2 برنامج عمل جماعة أكادير 190ص.
 
 

 "المركز والمحيطــ"منطقة اكادير  توطين مشاريع برنامج عمل الجماعة :1 اخلريطة
 

 

  المفتاح :
 

 طاةقاعة مغ 
 فضاء المتقاعد 
 سوق  
 فضاء ترفيهي 
 دار الحي 
 المحجز ومستودع جماعي 
 خزانة 
 مسبح 
 مكتب الحالة المدنية 
 تقوية الطرق 
 إحداث الطرق 
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 توطين مشاريع برنامج عمل الجماعة ـ منطقة أنزا :2  اخلريطة

 

 

  المفتاح :
 

 قاعة مغطاة 
 فضاء المتقاعد 
 سوق  
 فضاء ترفيهي 
 دار الحي 
 المحجز ومستودع جماعي 
 مسبح 
 مكتب الحالة المدنية 
 تقوية الطرق 
 إحداث الطرق 
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 توطين مشاريع برنامج عمل الجماعة ـ منطقة تيكيوين :3  اخلريطة

 

 

تاحالمف :   
 

 قاعة مغطاة 
 فضاء المتقاعد 
 سوق  
 فضاء ترفيهي 
 دار الحي 
 المحجز ومستودع جماعي 
 مسبح 
 تقوية الطرق 
 إحداث الطرق 
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 بنسركاو  توطين مشاريع برنامج عمل الجماعة ـ منطقة :4 اخلريطة

 

 

  المفتاح : 
 

 مغطاة قاعة 
 فضاء المتقاعد 
 سوق  
 فضاء ترفيهي 
 دار الحي 
 المحجز ومستودع جماعي 
 مسبح 
 تقوية الطرق 
 إحداث الطرق 

 

 


