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: المراجع المانونٌة •   

 المواد من بالجماعات وخاصة المتعلك 113- 14: التنظٌمً رلم المانون
 .    منه  82الى  78

:  جٌةالتنظٌمً المتعلك بالمنهالنص •   

   بتحدٌد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة   2.16.301: رلم المرسوم
 وتتبعه وتحٌٌنه وتمٌٌمه وآلٌات الحوار والتشاور إلعداده

 العامة للجماعات المحلٌةالمخطط الجماعً الصادر عن المدٌرٌة دلٌل  
 . 2010سنة 
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وتعمل على تتبعه وتحٌٌنه  لجماعةا عملضع الجماعة، تحت إشراف رئٌس مجلسها، برنامج ت
 .وتمٌٌمه

  ٌحدد هذا البرنامج األعمال التنموٌة الممرر إنجازها أو المساهمة فٌها بتراب الجماعة خالل
 .سنوات( 6)ست مدة 

 ٌتم إعداد برنامج عمل الجماعة فً السنة األولى من مدة انتداب المجلس على أبعد تمدٌر
وبتنسٌك مع عامل العمالة ووفك منهج تشاركً  الجهوٌةبانسجام مع توجهات برنامج التنمٌة 

أو اإلللٌم، أو من ٌنوب عنه، بصفته مكلفا بتنسٌك أنشطة المصالح الالمركزٌة لإلدارة 
 .المركزٌة

  تشخٌصا لحاجٌات وإمكانٌات الجماعة وتحدٌدا عمل الجماعة ٌتضمن برنامج ٌجب أن
الخاصة بالسنوات الثالث األولى وأن ٌأخذ ألولوٌاتها وتمٌٌما لمواردها ونفماتها التمدٌرٌة 

 .مماربة النوعبعٌن االعتبار 
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 برنامج عمل الجماعة
78المادة 113- 14: رلم المانون التنظٌمً   



تحدٌد برنامج عمل الجماعة لألولٌات التنموٌة بالجماعة 
 السعً إلى تحمٌك االنسجام وااللتمائٌة مع توجهات برنامج

 وبرنامج تنمٌة العمالة أو اإلللٌم عند وجودها؛  الجهوٌةالتنمٌة 
اعتماد البعد البٌئً لتحمٌك التنمٌة المستدامة؛ 
 ًاألخذ بعٌن االعتبار اإلمكانٌات المادٌة المتوفرة للجماعة أو الت

ٌمكن تعبئتها، وكذا االلتزامات المتفك فً شأنها بٌن الجماعة 
والجماعات الترابٌة األخرى وهٌئاتها والمماوالت العمومٌة 

 ."بالجماعةوالمطاعات االلتصادٌة واالجتماعٌة 
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بتحدٌد مسطرة إعداد برنامج   2.16.301: رلم المرسوم 

عمل الجماعة وتتبعه وتحٌٌنه وتمٌٌمه وآلٌات الحوار 

03المادة  والتشاورالعداده  

 



 :ٌتم وضع برنامج العمل لـ                      

 تكرٌس دور الجماعة كفاعل أساسً فً تدبٌر الشؤون المحلٌة. 

 تنسٌك تدخالت مختلف الفاعلٌن فً التنمٌة الترابٌة المحلٌة لضمان

 .للجماعة الترابط واالنسجام فً البرامج وفك رؤٌة واضحة 

 ًهالت ونمط الضعف والفرص المتاحة المؤالمعرفة والتحكم ف

 .واالكراهات لتحسٌن ظروف عٌش الساكنة

 وضع برنامج مندمج للتنمٌة المستدامة ٌستجٌب للحاجٌات الحمٌمٌة للساكنة
 .والمدٌنة 
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العمل ؟لماذا ٌتم وضع برنامج   
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 ماٌلًتم إعداد برنامج عمل الجماعة بناء على :  

 

 • وورشاتلد تم تنظٌم لماءات تشاورٌة  مختلفة  :  التشاركٌةالمماربة 

، وممثلً األحٌاء المدنً ، شاركت فٌها فعالٌات المجتمع  موضوعاتٌة

، باإلضافة إلى أعضاء مجلس الجماعة  واللجان االستشارٌة بالمدٌنة 

 .وأطرالجماعة  وهٌئة المساواة وتكافؤ الفرص ومماربة النوع  الدائمة
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 المماربات المعتمدة

 

 

 

 

   

 

 

 



والرغبة المشتركة فً تدبٌر .  دافهواألرؤٌة موحدة للتنمٌة : المماربة االستشرافٌة • 
.ومستدامة أفضل للموارد البشرٌة والمادٌة لتحمٌك تنمٌة شاملة ومتوازنة   

   

كمماربة تروم تغطٌة العجز وسد  :ٌكلةالجمع بٌن مشارٌع المرب والمشارٌع المه•   

.ٌكلةعلى مستوى األحٌاء السكنٌة، واالنتمال إلى المشارٌع الكبرى المه الخصاص  

   

لمد تم األخذ بعٌن االعتبار حموق جمٌع فئات : مماربة النوع وتكافؤ الفرص •      
خاصة حموق المرأة ، والطفل ، والمسنٌن وذوي االحتٌاجات الخاصة  والمجتمع ،   

. بعد تكوٌن هٌئة المساواة و تكافؤ الفرص و مماربة النوعوذلن   
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على ، (2022 و 2017)المدة فً ست سنوات  ذهتنحصر ه
 أساس تحٌٌن البرنامج بعد ثالث سنوات من الشروع فً تنفٌذه
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 مدة برنامج العمل
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الورشات الموضوعاتٌة خالل لالستشارات التً جرت مع كافة الفرلاء والفاعلٌن تبعاً  

. الغاٌة  ذهالتً تم تخصٌصها له  

: لتحلٌل المعطٌات المحصل علٌها ، فمد أسفر التشخٌص عما ٌلً وتبعاً   

المبذولة خالل السنوات األخٌرة ،  وداترغم المجه: الحضرٌة والتهٌئة البنٌة التحتٌة • 

،األرصفة ، هٌل ، وخاصة بالنسبة للطرق التأإلى البنٌة الزالت فً حاجة ماسة  ذههفإن 
...المرب و الحدائك إلخ، مالعب السٌارات موالف العمومٌة ، الساحات   
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: مكونات التنمٌة المستدامة •   

ما المجاالت وخاصة  ذهكبٌرة فً ه وداتمجهبُذلت : االلتصادي واالجتماعً و البٌئً الشأن  - 
المطاعات الزالت فً حاجة ملحة  هذهولكن . بإحداث المرافك الرٌاضٌة واالجتماعٌة ٌتعلك 
.  للتنمٌةلاطرة  لجعلها  

: هٌل النسٌج العمرانً وتأالتعمٌر •   

  عرفت المدٌنة تطوراً عمرانٌاً مهماً  -  

تتوفر الجماعة على تصمٌم التهٌئة وضابطته مصادق علٌهما  -    

فً السكن ٌالحظ نمص  -    

ضرورة إعداد وثائك التعمٌر لتهٌئة األحٌاء النالصة التجهٌز -    

ضرورة المضاء على البناٌات اآلٌلة للسموط  -    
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   : الحكامة• 
بناٌة الجماعة لدٌمة ال تتسع لجمٌع األلسام والمصالح اإلدارٌة إلمكانٌة تحسٌن جودة -

 .الخدمات 
  .من المانون التنظٌمً 118تتوفر الجماعة على هٌكل تنظٌمً حدٌث تطبٌما للمادة  -

   ( GID .GIP.GES GFL):كـتتوفر مصالح الجماعة على برامج معلوماتٌة محدودة  -

 .“ اإلدارة الرلمٌة ” ضرورة تعمٌم البرامج لكافة المصالح من أجل ولوج -
 
 



 

 

 واإلللٌمٌة، ولد تمت   وٌة، المخططات الجهاالعتبار لمد تم األخذ بعٌن

ووطنٌا  حول برنامج  جهوٌامراسلة جمٌع المصالح الخارجٌة اللٌمٌا و 

ان اغلب  االالعمل الجماعً و ذلن عن طرٌك طلب المساعدة التمنٌة  
ٌوما  30رغم ان المرسوم حدد اجل  -االدارات لم تتجاوب مع الطلب 

او تجاوبت  بشكل سلبً  وذلن راجع  -للرد على طلب المساعدة 

 الدولة مستمبال فً الجماعات بهالصعوبة التنبؤ بالبرامج التً ستموم 
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التنسٌك واالنسجام•   
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: التنمٌة رهان •   

. هالت الجماعة الحالٌة والمرتمبة بمؤما ٌتعلك لنتائج التشخٌص وخاصة اعتباراً  -  

- فإن   التهٌئة الجدٌد ، والمخطط االستراتٌجً للتنمٌة المندمجة ،  تصمٌملممتضٌات اعتباراً  -

:هً  2022رؤٌة التنمٌة الممترحة فً أفك   

-   

-   زاٌوجعل مدٌنة 

- . جهوي ومجاال تنافسٌا، التصادٌا واجتماعٌا وذو إشعاع إللٌمً   

2017دورة ماي -جماعة زاٌو 24/01/2018  18 



2017دورة ماي -جماعة زاٌو 24/01/2018  19 

 المراحل الالزمة 

 لتحقیق رؤیة التنمیة

  المرحلة
الثالثة :

المدٌنة 
 التنافسٌـة

 والجذابة

المرحلة 
  : الثانٌة

المشارٌع 
ٌكلةالمه  

 المرحلة 
  األولى:

 مواصلـة 

هٌل المدٌنةتأ  



المسجلة للحاجٌات واعتباراً لتحمٌك رؤٌة التنمٌة عبر مراحل ، : المحاور اإلستراتٌجٌة •   

:فإن تحمٌك التنمٌة المطلوبة تستلزم برمجة المشارٌع المالئمة وفك محاور أربعة  

 

الحضرٌة ٌئةالبنٌة التحتٌة والته 

التنمٌة االلتصادٌة واالجتماعٌة 

التعمٌر والمحافظة على البٌئة 

المحلٌــــة الجٌــــدة الحكامـــة 
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 من أجل تنفٌذ برنامج العمل، ٌجب العمل على        
 :ٌلًما 

 .توفٌر الوعاء العماري إلنجاز المشارٌع -

 .الدراسات التمنٌة -

 :الموارد المالٌة  -

فً إطار .المطاعات الوزارٌة بتوفٌره  دتالتموٌل الذي تعه
 .البرنامج االستراتٌجً

 الدعم الذي تمدمه الدولة وخاصة المدٌرٌة العامة للجماعات
 .المحلٌة
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 الجماعة فوائض مٌزانٌة. 

الجماعٌةاألمالن  منتوج.   

من صندوق التجهٌز الجماعً .المروض 

الشراكات مع المطاع الخاص. 
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  من الدستور الذي ٌنص على أن مجالس 139لممتضٌات الفصل  تطبٌما 

للحوار  تشاركٌةالجهات ومجالس الجماعات الترابٌة تضع آلٌات 

سٌر مساهمة المواطنات والمواطنٌن فً إعداد برامج ٌوالتشاور،  لت

   . التنمٌة

  الذى ٌنص  2015لسنة  113.14مع المانون التنظٌمً رلم  وتماشٌا
 : التشاركٌةعلى ثالثة أنواع من اآللٌات 
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1)  تحدث هٌئة استشارٌة لدى المجلس الجماعً بشراكة مع المجتمع

 ؛ المدنً،  تهتم بمضاٌا المساواة وتكافؤ الفرص ومماربة النوع

   

2 ) للحوار والتشاور ٌحدثها المجلس الجماعً وتدرج  تشاركٌةآلٌات

 (المدنً لماءات مع المجتمع )  ؛ فً نظامه الداخلً

 

3 ) ًحك طلب تسجٌل مسألة معٌنة فً جدول أعمال المجلس الجماع
 " .العرائض " تمدٌم  عن طرٌك تكون ضمن اختصاصه 

2017دورة ماي -جماعة زاٌو 24/01/2018  24 



 

  لماء تشاوري بمركز ادماج المرأة مع فعالٌات نسوٌه  و اطفال  فً اطار

 مماربة النوع االجتماعً

   لماء تشاوري بالمركز االجتماعً لذوي االحتٌاجات الخاصة  مع ذوي
 )الخ....مسنون اطفال  نساء  ) الخاصة االحتٌاجات 

لماء تشاوري  مع فعالٌات المجتمع المدنً والمطاعات المهنٌة والحرفٌة 

   لزاٌوالمنتمٌة   الخدماتٌةو  

 لماء تشاوري مع جمٌع اللجان الدائمة بالمجلس 

لماء تشاوري مع هٌئة المساواة و تكافؤ الفرص و مماربة النوع 
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  مع التنظٌم الجماعً الجدٌد الذي ٌنص على انفتاح الجماعة  انسجاما

على محٌطها وفً إطار تفعٌل آلٌات التشاور والحوار والتشخٌص 

  ، 2022-2017التشاركً ومماربة النوع إلعداد برنامج عمل الجماعة 

عمل مكتب المجلس الجماعً على دعوة فعالٌات المجتمع المدنً 

 للمشاركة فً البرنامج عبر ورشات

  :ماٌلًو لد اسفرت النتائج على        
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 انشاء سوق مركزي جدٌد-

توسٌع السوق و إدماج الباعة -
 المتجولٌن

 

 لتنشٌطل منطمة إحداث -
الصناعة للحرف و  االلتصادي 

 باألحٌاءاحداث اسواق  -

 الجوطٌةإحداث سوق  -

  منتوجاتلتسوٌك  كزإحداث مر-
 .ذوي االحتٌاجات الخاصة

  إحداث فضاء ات لألطفال-

 .باالحٌاء  نسوٌةخلك اندٌة  -

إٌجاد حل لظاهرة وفود المتشردٌن -
 .زاٌوعلى 

فً جمٌع  الولوجٌاتإدراج -
 .المرافك

 المجال االجتماعً وااللتصادي
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 المستشفى المحلًفتح برٌع سالت -

 (العمومً والخصوصً) مداومة األطباء  -

 تتجهٌزاالمحلٌة بال المستوصفاتتجهٌز -
إضافة مع البشرٌة األساسٌة والموارد 

 .  إسعاف مجهزة ةسٌار

 .بزاٌو الكلًإحداث مركز لتصفٌة -

 

 جدٌدة للمرب مستوصفاتإحداث  -

 .خلك الصٌدلٌة اللٌلٌة   -

 مجال الصحة و الخدمات
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توفٌر النمل المدرسً لتالمٌذ -
 األحٌاء المجاورة لمركز المدٌنة

اعدادٌة جدٌدة بالمناطك  .
 المجاورة

   :أحٌاءب ٌةئتدابا رسإحداث مدا-

  ـــ  عدوٌاتأوالد عماموـــ 
 .الفٌرايـــ  الرالشة

 هٌةترفٌ ات ءخلك فضا -
 . باألحٌاء

 .لرآنٌة باألحٌاء بٌتإحداث كتا-

 مجال التعلٌم



الساحات العمومٌة تسمٌة  -
 . بالمدٌنة

الوضعٌة العمارٌة  تسوٌة -
 . لمدٌنةبا

 األزلة وتسمٌة  العماراتترلٌم  -

حٌاء األتغٌٌر أسماء بعض  -
 ...( الفرايكحً ) .المدٌنةب

   األحٌاء الغٌر مهٌكلةتهٌئة -

 وإدماجها فً التنمٌة الحضرٌة 

إعادة هٌكلة األحٌاء النالصة -
 .التجهٌز

 مجال التعمٌر
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 . غرس األشجار بالساحات داخل األحٌاء-

 . الساحات و تجهٌزها هٌئة ت-

 مداومة السمً للحدائك و المناطك الخضراء

كل بخضراء و تعمٌمها المساحات التهٌئة -
 .األحٌاء

 .إنشاء فضاء ات لألطفال-

 .النصرنافورة الماء بشارع  إنجاز-

 .إصالح و ترمٌم نافورة حدٌمة المركز-

 اصالح الحدٌمة المدٌمة بوسط المدٌنة

 . تخصٌص آلٌات السمً لجمٌع الحدائك بالمدٌنة-

 . تشجٌر جنبات األزلة و الشوارع-

الساحات مجال   

المساحات الخضراءو  



  .منع تربٌة المواشً داخل المدٌنة-

 و المداومة على السمً  مع  البستنة -              

 . االغراستنوٌع            

      

   نفاٌاتالإلتناء حاوٌات -

  وتعمٌمها على جمٌع األحٌاء 

حً ) بالمدٌنة  اودٌة صرف مٌاه االمطار  جنباتتهٌئ  -
 (الخ.....الجدٌد والحً  بام

 توسٌع شبكة التطهٌر والمضاء على -

 الصرف الصحً مطامٌر   

   تشاحنات جمع النفاٌا ضافةإ -

 خلك جمعٌات الحً لالعتناء بمنجزات

الجماعة   

 بناء مراحٌض عمومٌة 

 

 

 

 النظافة و البٌئة
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 . إحداث ملعب رٌاضً-

 المدٌنة باحٌاءإحداث مالعب المرب -

 احداث  لاعة  مغطاة متعددة الرٌاضات  -

 ومركز للتكوٌن الرٌاضً 

 .المغطى بناء المسبح اشغال  إتمام-

 اب بحً سٌدي عثمانشببناء دار ال-

 خلك مراكز لإلٌواء -

 .خلك ملعب أللعاب الموى -

 .الملعب وتعشٌب  ٌئةته-

تخصٌص فضاءات لمختلف أنواع -
 الرٌاضة

 دعم االبطال الرٌاضٌٌن الممثلٌن للمدٌنة  -

 المجال الرٌاضً



 . تجهٌز األحٌاء و الشوارع باإلنارة-

 . تموٌة اإلنارة العمومٌة بأحٌاء المدٌنة-

 تموٌة اإلنارة بالحدائك -

 الخ.......الطالة البدٌلة) الطالٌة  النجاعة

توسٌع شبكة اإلنارة لألحٌاء النالصة -
 . التجهٌز

 . توحٌد المصابٌح الكهربائٌة-

 . إنارة مداخل المدٌنة -

 .توسٌع شبكة الماء الصالح للشرب-

 تشغٌل الخزان المائً الثانً لتزوٌد-

 .بالماء الساكنة  

 .االنارة العمومٌة للمحاور الرئٌسٌة-

 حذف األعمدة الكهربائٌة من وسط-

 .الشوارع وبمرب الساكنة  

 .عثمان تنظٌم سماٌات سٌدي -

 

 الماء واإلنارة العمومٌة
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 .المدارات بالمدٌنة وإصالحها وتنظٌمهاتهٌئة -

 . البرٌدتهٌئة ساحة -

 . ممتاز البالً الطرق بالتزفٌت موٌة ت-

 احداث لنٌطرات لعبور الراجلٌن -

 . لطرق باألحٌاءتوسٌع وتهٌئة شبكة ا-

فتح الطرق والممرات المنصوص علٌها بتصمٌم -
 . التهٌئة

 . التشوٌر الطرلً بالكامل-

 . وضع ممرات الراجلٌن بألوان منبهة-

 تهٌئة وتوسٌع المحاور الرئٌسٌة بالمدٌنة  -

 (نفلوز+ اتراكس) باآللٌات دعم االدارة  -

 . صٌانة الطرق-

  إحداث محطة لسٌارات األجرة الصغٌرة والكبٌرة-
 .والنمل المزدوج 

 .إحداث مولف طرلً بشارع دمحم الخامس-

 . ٌةئٌسواجهة الطرٌك الر علىإحداث محطة طرلٌة -

إنشاء ممرات الراجلٌن محروسة بواسطة التشوٌر -
 ( المجهز باإلنارة والتولٌت)العمودي 

اصالح الطرٌك المؤدٌة  لجبل سٌدي عتمان  للنزهة 
 والسٌاحة

  

 

 مجال الطرق و النمل



 . إعادة تهٌئ المكتبة المدٌمة و دعمها بالكتب-

 . توفٌر التجهٌزات الضرورٌة للمكتبات-

 . خلك متحف الجماعة

 بحً معمل السكر بويسٌوترالسوفتح مركز  -

  المكتبة و تهٌئ لاعة للمطالعةتوسٌع  -

 .فتح لاعة للعروض بجانب المكتبة الجماعٌة -

 . على المراءة للتشجٌعإحداث فضاء ات -

 بالمدٌنة الجدارٌاتوضع تخصٌص أماكن -

 . خلك مهرجان ثمافً وترفٌهً سنوي -

 . المدٌنة ةكراترمٌم المناطك المعبرة عن ذ-

   (الفنٌة والمسرحٌة)إحداث لاعة العروض -

 . و تجهٌزها 

 (رواق الفنون متعدد االستعماالت)إحداث  -

 ترمٌم برج الحمام المخصص بالشعار  - 

 المجال الثمافً
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- 

 . بناء لاعة متعددة االختصاصات بالجماعة -

 (لرب مركز ذوي االحتٌاجات الخاصة)

جلب موارد بشرٌة تمنٌة كفأة للدفع بمشارٌع -
  الجماعة

 .تدبٌر الممتلكات العمومٌة

تشجٌع الجمعٌات والتعاونٌات  لخلك مشارٌع خاصة 
 لتوفٌر فرص الشغل 

 . تعمٌم النظام المعلوماتً لبالً األلسام-

 وتوسٌع األلسام والمصالح بناء دار الجماعة-

 التكوٌن للجمعٌات و الحرفٌٌن  -

 

لشرطة حسب الدوائر امفوضٌة ممر  بناءباإلسراع -
 . اإلدارٌة بالمدٌنة

فً كل  زاٌوالتواصل مع الجالٌة المنحدرة من جماعة 
 المجاالت 

 تخلٌك االدارة الجماعٌة  -

 . التكوٌن والتكوٌن المستمر-

 احداث بوابة الكترونٌة 

  تموٌة الدورٌات األمنٌة باألحٌاء-

. 

 مجال الحكامة

2017دورة ماي -جماعة زاٌو 24/01/2018  40 



 

2017دورة ماي -جماعة زاٌو 24/01/2018  41 

بحً الرالشة  مساجدبناء -
وحً  اعماموو اوالد 

 .بوسعٌدات 

اإلسراع بخلك ممبرة -
  . عصرٌة

 . تجهٌز و إصالح المصلى-

تخصٌص سٌارة لنمل -
 .الموتى 

 . الكتاتٌب المرآنٌة باألحٌاء-

 المجال الدٌنً
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التكلفة اإلجمالٌة بالدرهم     

 
 التوطٌن

 

 
 مكونات المشروع 

 
 اسم المشروع

 

المساحات المخصصة - 2.000.000,00

 .بتصمٌم التهٌئة
 إعداد و تهٌئ التربة-
   .الخضراءللمساحات -

 .غرس األشجار-

 .صٌانة الحدائك-

   .السمً-

إحداث و تهٌئة -1

المساحات الخضراء 
 بمركز المدٌنة

  

600.000,00 
 

 
 .مجموع أحٌاء المدٌنة -

 .لنوات صرف مٌاه األمطار -
 

إعداد و تنفٌذ برنامج للتنمٌة -

 .واالحٌاءالعامة بالمدٌنة 

.التشجٌر - 

 التنمٌة العامة -2

 .و التشجٌر

 

 
1.500.000.00 

حً النهضة    

عدوٌاتحً   

  

 

مختلفة   فضاءاتتجهٌز 

 االستعمال

 

احداث فظاءات للمرب  --3

 باالحٌاء

 
 

500.000,00 
 

و المرافك  زاٌوجماعة -

 . التابعة لها
 .تحدٌث المصالح اإلدارٌة-

تجهٌز اإلدارة بالبرامج -

   .المعلوماتٌة 

 تحدٌث المصالح الجماعٌة-4

و تجهٌزها بالبرامج 

 .المعلوماتٌة



2017دورة ماي -جماعة زاٌو 24/01/2018  45 

 
5.000.000,00 

 
توسٌع السوق األسبوعً من 

جهة الغرب على الطرٌك 
 .   02الوطنٌة رلم 

 الدراسة والتتبع  
 أشغال البناء لسوق الجملة -

أشغال تغطٌة المساحات -
 داخل السوق األسبوعً 

 
إحداث سوق الجملة  – 5

 وتهٌئة السوق األسبوعً 
 (االول الشطر  ) 
  

 
700.000,00 

 
 

- 
 .كل احٌاء المدٌنة

 
 وتهٌٌئتهٌئة فضاءات  

المساحات الخضراء         
 والتشجٌر

 
للطفل وتهٌئة  فضاءات6-

 المساحات الخضراء 

 

400.000,00 
 

 

 وسط المدٌنة
 

 التهٌئة العامة للترفٌه 
 

وترمٌم نافورة  اصالح 7
 الماء بحدٌمة المركز
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 شارع دمحم لخامس  حدٌمة   800.000.00

 األرضٌة   إعادة  اصالح

 االنارة 

 الكراسً 

 تنمٌة المسبح

تهٌئة وترمٌم  فظاء  -8

شارع دمحم لخامس    حدٌمة 

وتجهٌزها  كفضاء 
 للمطالعة  

 

700.000,00 
 

 

 .المدٌنةالمدٌنةوسط 
 

الممابلة  المساحة تهٌٌئ

 للبرٌد

 
تهٌئة الساحة الممابلة  -9-

 البرٌد  الدارة

 

4.000.000,00 
 

 

 وسط المدٌنة

شارع المسٌرة الخضراء  

وترمٌم صور واجهة 

والبناٌة المجاورة   الباشوٌة

 لها

 
تهٌئة شارع المسٌرة  10

الخضراء  وترمٌم صور 

والبناٌة   الباشوٌةواجهة 
 المجاورة لها
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 الزرلطونًشارع  3.000.000.00
 االرصفة  إعادة  اصالح

 االنارة 

 التبلٌط

  واصالحتهٌئة   -11

  لزرلطونًشارع 
 األرصفة  التبلٌط و االنارة
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 اسم المشروع التوطٌن التكلفة اإلجمالٌة بالدرهم   الشراكات المفترضة

 البرنامج الوطنً للتطهٌر السائل ، 

 المدٌرٌة العامة للجماعات المحلٌة 

 (  التطهٌر ومدٌرٌة المٌاه )

المكتب الوطنً للكهرباء والماء 
 (  لطاع الماء)الصالح للشرب 

االحٌاء النالصة  جمٌع 60.000.000.00

 التجهٌز
مشروع توسٌع شبكة التطهٌر -1

السائل لألحٌاء الغٌر متوفرة على 

إصالح المنوات  وشبكة التطهٌر 

 المدٌمة 
 

 –للجماعات المحلٌة  المدٌرٌة العامة
المجلس اإلللٌمً  -الجهة مجلس 

. زاٌووجماعة   
 

  6204الطرٌك اإلللٌمٌة  18.500.000.00

 فً اتجاه رأس الماء
تموٌة وتوسٌع الطرٌك اإلللٌمٌة -2

 اتجاه رأس الماء مع فً 6204
 .تهٌئة األرصفة

 –للجماعات المحلٌة  المدٌرٌة العامة
المجلس اإلللٌمً  -الجهة مجلس 

. زاٌووجماعة   

  6204الطرٌك اإلللٌمٌة  17.500.000.00

بركان  حاسًفً اتجاه   
تهٌئة وتوسٌع الطرٌك اإلللٌمٌة -3

فً اتجاه حاسً بركان مع  6204

 .  تهٌئة األرصفة

 –للجماعات المحلٌة  المدٌرٌة العامة
  -المجلس اإلللٌمً -الجهة مجلس 

. زاٌواإلسكان والعمران  وجماعة   

سط تجزئة الطرٌك المخترلة لو 3.400.000.00
  العرويالمؤدٌة إلى العمران و

توسٌع الطرٌك المؤدٌة إلى -4

ابتداء من الطرٌك اإلللٌمٌة  العروي
 .بركان  حاسًالمؤدٌة إلً  6204

 –للجماعات المحلٌة  المدٌرٌة العامة
  -المجلس اإلللٌمً -الجهة مجلس 

. زاٌواإلسكان والعمران  وجماعة   
 

بناء وتعبٌد الطرق باألحٌاء -5 األحٌاء النالصة التجهٌز  46.500.000.00

النالصة التجهٌز مع تهٌئة األودٌة 

 .األمطار لتصرٌف مٌاه 
 

 –للجماعات المحلٌة  المدٌرٌة العامة
  -المجلس اإلللٌمً -الجهة مجلس 

. زاٌواإلسكان والعمران  وجماعة   
 

 الطرلٌةتموٌة وتزفٌت الشبكة -6   زاٌومدٌنة  20.000.000.00

 .المعبدة بالمدٌنة 
 

 –للجماعات المحلٌة  المدٌرٌة العامة
  -المجلس اإلللٌمً -الجهة مجلس 

. زاٌواإلسكان والعمران  وجماعة   
 

طرٌك رأس الماء وطرٌك   3.500.000.00

  .بركان  حاسً
اإلنارة العمومٌة للطرٌك اإلللٌمٌة -7

 فً اتجاهً رأس الماء  6204رلم 
 .بركان  وحاسً

 



لكرة .م. جر ، . شوزارة 

المدم،اإلسكان والعمران ، مجلس 

جماعة واإلللٌمً  الجهة المجلس
.زاٌو  

 .الجماعً إصالح وتهٌئة الملعب -8 الملعب الجماعً 9.000.000.00

 الملعب الجماعً أرضٌة تعشٌب -  
 

اإلسكان والعمران ، الجهة ،المجلس 
.زاٌوجماعة واإلللٌمً   

، حً النهضة  عدوٌاتحً  1.500.000.00

(لرب اإلعدادٌة)حً السالم   
 .إحداث مالعب المرب -9

 

. المبادرة الوطنٌة ، الجهة ، الجماعة  
 

و حً النهضة عدوٌات حً 6.000.000.00 خلك و إنجاز مراكز التربٌة      -10 

 .والتكوٌن باألحٌاء
لكرة .م. جر ، . شوزارة  

المدم،اإلسكان والعمران ، مجلس 

جماعة واإلللٌمً  الجهة المجلس
.زاٌو  

 

البمعة بجنوب المدٌنة  اختٌار 30.000.000.00  .إنشاء ملعب رٌاضً جدٌد-11 

 

العمالة ، الحضرٌة ، الوكالة الجماعة 

. 
 

األحٌاء النالصة التجهٌز   300.000.00

، اعماموحً أوالد )بالمدٌنة 

( ومرشال الرالشة  

إعادة الهٌكلة لألحٌاء النالصة -12

اإلعداد     ) التجهٌز الغٌر المهٌكلة 

 ( .والمصادلة على وثائك التعمٌر 
 

 الخواص
 

األماكن المحددة بتصمٌم  -

 التهٌئة 
سكنٌة تابعة  تجزئاتخلك -13

 .للخواص
 

 ستوتمع جماعة أوالد  زاٌوجماعة 

.و األولاف   
 

 .خلك ممبرة جدٌدة -14  ستوتجماعة أوالد  بتراب 1.000.000.00

الجماعة، الجهة ، الصناعة التملٌدٌة 
. ، التجارة و الصناعة، الداخلٌة   

معمل  بركان لرب حاسًاتجاه  30.000.000.00

 السكر 
خلك منطمة التنشٌط االلتصادي -15

 و منطمة صناعٌة و حرفٌة 
 



الجماعة ، وزارة النمل ، الجهة ، 

.العمالة   
 

االللٌمٌة رلم  على الطرٌك 15.000.000.00
6204 

 .إنشاء محطة طرلٌة -16

 

الجماعة ، الجهة، الداخلٌة، 

.وزارة الثمافة   
 

تهٌئة و إعادة ترمٌم ممر -17 ممر المٌادة المدٌمة 4.500.000.00

المٌادة المدٌمة من أجل تحوٌلها 

إلى متحف و مسرح كذاكرة 

 .للمدٌنة 
 

الجماعة ، العمالة، الداخلٌة ،  

.الجهة ، العمران   
 

غرب ممر المٌادة سابما  4.000.000.00
 والباشوٌة

تهٌئة ساحة برج الحمام إلى -18

 .ساحة و منطمة خضراء 
 

،  الداخلٌة ، العمالة، الجماعة 

.العمران ، الجهة   
وخلك ساحات  تهٌئة  -19 االحٌاء  بالمدٌنة 2.000.000.00

  خضراء  بالمدٌنة

العامة  الجماعة ، المدٌرٌة
.للجماعات المحلٌة  

 

 .بناء ممر الجماعة -20 دار الجماعة 10.000.000.00
 

زاٌو جماعة  

الوطنٌة  البشرٌةالمبادرة 

 للتنمٌة 

 

 

 

 

 
 

إحداث أسواق جدٌدة -21 داخل المدار الحضري    3.000.000.00  



 المدٌرٌة اإلللٌمٌة لوزارة

 التربٌة الوطنٌة 
6.000.000,00 

   اعمامو أوالد -

 تجزئة العمران  –

  باكرٌم –

إحداث مدارس  – 22

 ابتدائٌة 

العامة للجماعات  المدٌرٌة

 .المحلٌة 

الشبٌبة  -الجهة -الجماعة

 المجلس االللٌمً  – والرٌاظة

إحداث لاعة مغطاة  -23 داخل المدٌنة  20.000.000,00

 ومركز للتكوٌن الرٌاضً 

العامة للجماعات  المدٌرٌة

 .المحلٌة 

الشبٌبة  -الجهة -الجماعة

 المجلس االللٌمً  – والرٌاظة

  -سٌدي عثمان: شوارع- 20.000.000,00

  -النصر -االنبعاث
 ... صبرة– الزرلطونً

تهٌئة وتوسٌع المحاور  -24

 الرئٌسٌة بالمدٌنة 

العامة للجماعات  المدٌرٌة

 .المحلٌة 

  زارةو  -الجهة -الجماعة

 المجلس االللٌمً  –االسكان 

الجدٌد الحً  بامحً  2.000.000.00
 الخ....

اودٌة صرف  جنبات تهٌٌئ -25

 مٌاه االمطار بالمدٌنة

 

 
 

 

 
  زارةو  -الجهة -الجماعة 

المجلس االللٌمً  –االسكان   
 

300.000.00 
سوكرافور حً    

 احٌاء اخرى
احداث اسواق المرب -26

 باالحٌاء



 زاٌوجماعة 

 الجهة

وزارة –االللٌمً المجلس 

 -االسكان 

1.500.000.00 
النهضة  حً  – عدوٌاتحً 

 بامحً  -
احداث  مالعب    -27

 المرب

 زاٌوجماعة 

 الجهة

 المجلس االللٌمً
5.000.000.00 

توسٌع السوق االسبوعً من 

جهة الغرب على الطرٌك 

2الوطنٌة رلم   

احداث سوق الجملة -28

 السوق االسبوعً وتهٌئة

 (الثانً الشطر )  

 الجماعة 

 الجهة

 المجلس االللٌمً

 وكالة تنمٌة  الالٌم الشرق

 لالٌواءاحداث مراكز  -29 وسط المدٌنة- 3.000.000.00

 

 
 

  زاٌوجماعة 

المبادرة الوطنٌة للتنمٌة 

 البشرٌة
 شارع دمحم الخامس  3.400.000.00

بناء دكاكٌن تجارٌة  -30

 لمختلف المواد



 زاٌوجماعة 

 (العمران) االسكان وزارة 
1.500.000.00 

   الهضةحً 

 عدوٌاتحً 

 بالً احٌاء المدٌنة

المرب  فضاءاتاحداث  -31

 باالحٌاء

المندوبٌة السامٌة للمماومة 

 وجٌش التحرٌر
 وسط المدٌنة 1.600.000.00

فضاء الذاكرة  -32

التارٌخٌة للمماومة و 

 التحرٌر

للتربٌة  المدٌرٌة االللٌمٌة

 والتعلٌم
 احداث  اعدادٌة -33 تجزئة العمران- 5.200.000.00

للتربٌة  المدٌرٌة االللٌمٌة

 والتعلٌم
600.000.00 

 البرٌمًاوالد 

 صالح الدٌن االٌوبً 

 سٌدي عثمان
 الٌوسً الحسن

توسٌع مجموعة مدارس  -34

 جدٌدة حجرات واحداث

للتربٌة  المدٌرٌة االللٌمٌة

 والتعلٌم
 

400.000.00 
1 الفاسً عالل  

 صالح الدٌن االٌوبً
تهٌئة المؤسسات -35

 التعلٌمٌة



 لالمنالمدٌرٌة العامة 

 الوطنً
 

 2الطرٌك الوطنٌة رلم  12.200.000.00
احداث ممر جدٌد  -36

 الشرطة لمفوضٌة

زاٌوجماعة   

 المدٌرٌة العامة للجماعات م 

 الجهة

 المجلس االللٌمً

4.700.000.00 
  جرافة

 الة تسوٌة الطرق

 الة كنس الشوارع

تجهٌز الجماعة  -37

 بااللٌات
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 توطٌن المشروع :

 أحٌاء مارشال 

 لرالشا

 عماموأوالد 

 مكونات المشروع :

 إنجاز الدراسة 

 أشغال الحفر 

   الشروبأشغال وضع المنوات المتعلمة بالماء 

 أشغال الربط من المناة إلى المنزل 

 حامل المشروع
ش.ص.وم.م  

 الشركاء
ش.ص.وم.م  

توسٌع و تعمٌم 
  الشروبشبكة الماء 

 درهم 20.000.000.00 :       التكلفة 



 توطٌن المشروع

مركز  2الطرٌك الوطنٌة رلم 
  . زاٌو

 مكونات المشروع
 الدراسة التمنٌة للمشروع 

 بناء إدارة المستشفى

 بناء و تجهٌز لسم المستعجالت 

 بناء و تجهٌز جناح الوالدة 

 بناء و تجهٌز جناح الطب العام 

 بناء و تجهٌز جناح االختصاص

 بناء سٌاج دائري و سكن وظٌفً 

 حامل المشروع

 الصحة  وزارة

 الشركاء

 وزارة الصحة 

إحداث و بناء 
 مستشفى المنطمة
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 درهم :       59.000.000,00التكلفة



 توطٌن المشروع

حً معمل السكر لرب مركز 
 تمافً السوسٌو

 مكونات المشروع
لدراسة التمنٌة  و المعمارٌة للمشروع ا  

 االمسبحبناء إدارة 

 المرافك الصحٌة

 المرافك الرٌاضٌة

 ممهى

 لاعة للرٌاضة   وبناء سٌاج

 حامل المشروع

فً اطار  الناضورعمالة إللٌم 
 التأهٌل الحظري 

 الشركاء

  الناضورعمالة إللٌم 

 المسبح المغطى
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 درهم 8.000.000.00:       التكلفة



 

 2019الى غاٌة  2017المرحلة االولى  من 

 

 2022الى غاٌة  2020المرحلة الثانٌة  من 
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 تنفٌذ برنامج عمل الجماعة
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التكلفة التمدٌرٌة 

 بالدرهم
 توطٌن المشروع

المرحلة التمدٌرٌة 

 إلنجاز المشروع
 رلم المشروع اسم المشروع الشركاء المفترضون 

60.000.000.00 
االحٌاء  جمٌع

 النالصة التجهٌز
 

2019/2017 

البرنامج الوطنً للتطهٌر 

   السائل ،

المدٌرٌة العامة للجماعات 

 المحلٌة 

   (مدٌرٌة المٌاه و التطهٌر)

المكتب الوطنً للكهرباء 

للشرب والماء الصالح 
   (لطاع الماء)

 
 

مشروع توسٌع شبكة التطهٌر 

السائل ألحٌاء الغٌر متوفرة 

على شبكة التطهٌر و إصالح 
 المنوات المدٌمة

1 

17.500.000.00 
 

الطرٌك اإلللٌمٌة 

6204  

 حاسًفً اتجاه 
 بركان

2019/2017 

للجماعات  المدٌرٌة العامة

  -الجهة مجلس  –المحلٌة 

المجلس اإلللٌمً وجماعة 

. زاٌو  
 

تهٌئة وتوسٌع الطرٌك 

فً اتجاه  6204اإلللٌمٌة 

بركان مع تهٌئة  حاسً
  .األرصفة

2 

3.400.000.00 
 

الطرٌك المخترلة 

سط تجزئة لو

المؤدٌة العمران و
  العرويإلى 

 

2019/2017 

للجماعات  المدٌرٌة العامة
  -الجهة مجلس  –المحلٌة 

اإلسكان  -المجلس اإلللٌمً

. زاٌووالعمران  وجماعة   
 

توسٌع الطرٌك المؤدٌة إلى 

ابتداء من الطرٌك  العروي

المؤدٌة إلً  6204اإلللٌمٌة 
 .بركان  حاسً

 
 

3 



التكلفة التمدٌرٌة 

 بالدرهم
 توطٌن المشروع

المرحلة التمدٌرٌة 

 إلنجاز المشروع
 رلم المشروع اسم المشروع الشركاء

18.500.000.00 
الطرٌك االللٌمٌة 

فً انجاه  6204

 راس الماء
2019/2017 

 المدٌرٌة العامة
 –المحلٌة للجماعات 

  -الجهة مجلس 

  -المجلس اإلللٌمً

اإلسكان والعمران  

. زاٌووجماعة   

تموٌة و توسٌع الطرٌك 

فً  6204االللٌمٌة 

اتجاه راس الماء مع 

 تهٌئة االرصفة
4 

500.000,00 

و  زاٌوجماعة 

المرافك التابعة 

  .لها
 

زاٌوجماعة  2019/2017  

تحدٌث المصالح 

 الجماعٌة

و تجهٌزها بالبرامج 

 واحداث .المعلوماتٌة

 بوابة الكترونٌة
 

5 

700.000,00 
 

 .كل احٌاء المدٌنة
 

2019/2017 
زاٌوجماعة   

 
للطفل وتهٌئة  فضاءات

 6 المساحات الخضراء 
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 خواص

األماكن المحددة 

 بتصمٌم التهٌئة 
 

2019/2017 
 الخواص

 
 

سكنٌة  تجزئاتخلك -

 .تابعة للخواص
 

7 
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التكلفة التمدٌرٌة 

 بالدرهم
 توطٌن المشروع

المرحلة التمدٌرٌة 

 إلنجاز المشروع
 رلم المشروع اسم المشروع الشركاء

3.500.000.00 
 

طرٌك رأس الماء 

  حاسًوطرٌك  
  .بركان 

 

2019/2017 

للجماعات  المدٌرٌة العامة
  -الجهة مجلس  –المحلٌة 

اإلسكان  -المجلس اإلللٌمً

. زاٌووالعمران  وجماعة   
 

اإلنارة العمومٌة للطرٌك 

فً  6204اإلللٌمٌة رلم 

 اتجاهً رأس الماء 
 .بركان  وحاسً

 

8 

9.000.000.00 
 

 الملعب الجماعً
 2019/2017 

لكرة .م .ج، ر  .شوزارة 

، والعمران المدم،اإلسكان 

 مجلس الجهة المجلس
.زاٌوجماعة واإلللٌمً   

 

إصالح وتهٌئة الملعب 

 .الجماعً 

الملعب  أرضٌة تعشٌب -  

 الجماعً
 

9 

1.500.000.00 

، عدوٌاتحً   

حً النهضة   
  بامحً 

 

2019/2017 

الجهة ، والعمران اإلسكان 

جماعة واإلللٌمً ،المجلس 
.زاٌو  

 

 .المرب إحداث مالعب 
 
 10 
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التكلفة التمدٌرٌة 

 بالدرهم
 توطٌن المشروع

 المرحلةالتمدٌرٌة

 إلنجاز المشروع
 رلم المشروع اسم المشروع الشركاء

2.000.000,00  

 أحٌاء مارشال 
 لرالشا
 عماموأوالد 

 

2019/2017 
ش.ص.وم.م  
 

توسٌع و تعمٌم شبكة 

  الشروبالماء 
 11 

59.000.000,00 
الطرٌك الوطنٌة 

  زاٌومركز  2رلم 
. 

2019/2017 
 وزارة الصحة 

 

احداث وبناء مستشفى 

 المنطمة و تجهٌزه 
 12 

 
3.400.000.00 

 

شارع دمحم 

 الخامس
2019/2017 

  زاٌو  جماعة

المبادرة الوطنٌة 

 للتنمٌة البشرٌة

بناء دكاكٌن تجارٌة للمواد 

 المختلفة

 

13 
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التكلفة التمدٌرٌة 

 بالدرهم
 توطٌن المشروع

المرحلة التمدٌرٌة 

 إلنجاز المشروع
 رلم المشروع اسم المشروع الشركاء

300.000.00 
 

األحٌاء النالصة 

بالمدٌنة التجهٌز  

، اعماموحً أوالد )
  (ومرشال الرالشة

 

2019/2017 
، الوكالة الجماعة 

.العمالة ، الحضرٌة   
 

إعادة الهٌكلة لألحٌاء 

النالصة التجهٌز الغٌر 

اإلعداد     ) المهٌكلة 

والمصادلة على وثائك 
( .التعمٌر   

14 

- 
جمٌع حدود تراب 

 2019/2017 جماعة زاٌو 

 المخزنٌة، األمالن الجماعة 

، المحافظة الداخلٌة ، 
  .العمارٌة 

 

.العمارٌة تسوٌة الوضعٌة   
 15 

2.000.000.00 
 

الساحات الخضراء 

المخصصة بتصمٌم 
 التهٌئة

 

2019/2017 
الداخلٌة ، العمالة، الجماعة 

.العمران ، الجهة ،    
 

تهٌئة وخلك مساحات 
.بالمدٌنة خضراء   16 
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التكلفة التمدٌرٌة 

 بالدرهم
توطٌن 

 المشروع
المرحلة التمدٌرٌة 

 إلنجاز المشروع
 رلم المشروع اسم المشروع الشركاء

 2019/2017 ممر الجماعة  10.000.000,00
  زاٌوجماعة  

المدٌرٌة العامة  

 للجماعات المحلٌة
 17 بناء دار الجماعة

1.600.000.00 2019/2017 
وجٌش  المماومة

 التحرٌر 
فضاء الذاكرة التارٌخٌة 

 18 للمماومة  و التحرٌر 

 
26.500.000.00 

 

االحٌاء 

النالصة 

 التجهٌز

2019/2017 
 

 المدٌرٌة العامة

 –المحلٌة للجماعات 
  -الجهة مجلس 

  -المجلس اإلللٌمً

اإلسكان والعمران  

. زاٌووجماعة   
 

بناء وتعبٌد الطرق 

باألحٌاء النالصة التجهٌز 

مع تهٌئة األودٌة 

 لتصرٌف  مٌاه االمطار 

(الشطر االول)   
 

 

19 
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التكلفة التمدٌرٌة 

 بالدرهم
 توطٌن المشروع

المرحلة التمدٌرٌة 

 إلنجاز المشروع
 رلم المشروع اسم المشروع الشركاء

4.200.000.00  
اعماموحً اوالد   

 تجزئة العمران
2019/2017 

المدٌرٌة االللٌمٌة 

 للتربٌة
احداث مدارس ابتدائٌة    20 

600.000.00 2019/2017 
المدٌرٌة االللٌمٌة 

 للتربٌة
 

توسٌع مجموعة مدارس 

حجرات جدٌدة  واحداث  21 

400.000.00 
1 الفاسً عالل  

صالح الدٌن 

 االٌوبً
2019/2017 

المدٌرٌة االللٌمٌة 
 للتربٌة

النعلٌمٌة تهٌئة المؤسسة  22 
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التكلفة التمدٌرٌة 

 بالدرهم
 توطٌن المشروع

المرحلة التمدٌرٌة 

 إلنجاز المشروع
 رلم المشروع اسم المشروع الشركاء

12.200.000.00  
الطرٌك الوطنٌة 

2رلم   
2019/2017 

 لالمنالمدٌرٌة العامة 

 الوطنً
احداث ممر جدٌد   

 23 لمفوضٌة الشرطة 

زاٌوجماعة   2019/2017 500.000.00 عمومٌة مراحض بناء   24 

4.700.000.00 

 جرافة -

الة التسوٌة -  

الة كنس  -

 الشوارع

2019/2017 

المدٌرٌة العامة 

المحلٌة للجماعات  

الجماعة   
 

 25 تجهٌز الجماعة بالٌات
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التكلفة التمدٌرٌة 

 بالدرهم
 توطٌن المشروع

المرحلة التمدٌرٌة 

 إلنجاز المشروع
 رلم المشروع اسم المشروع الشركاء

600.000.00 

مجموع احٌاء 

 المدٌنة 

لنوات صرف  جنبات
مٌاه االمطار   

زاٌوجماعة  2019/2017  26 التنمٌة العامة و التشجٌر 

20.000.000.00 

  عتمانشارع سٌدي 

 شارع االنبعاث

 شارع النصر 

الزرلطونًشارع   
الخ... صبرةشارع   

2019/2017 

العامة  المدٌرٌة

-المحلٌة للجماعات 

،  الجهة الجماعة   

االسكان  وزارة -  

.االللٌمً   المجلس –  

تهٌئة وتوسٌع المحاور 
 27 الرئٌسٌة بالمدٌنة 

2.000.000.00 
والحً  بامحً 

الخ.....الجدٌد   2019/2017 

العامة  المدٌرٌة

-المحلٌة للجماعات 

،  الجهة الجماعة   

االسكان  وزارة -  

االللٌمً   المجلس –  

اودٌة صرف  جنبات تهٌئ
 28 مٌاه االمطار بالمدٌنة
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التكلفة التمدٌرٌة 

 بالدرهم
توطٌن 

 المشروع
المرحلة التمدٌرٌة 

 إلنجاز المشروع
 رلم المشروع اسم المشروع الشركاء

.3.000.000.00  
مجموع احٌاء 

 المدٌنة 
 

زاٌوجماعة  2019/2017  29 احداث أسواق جدٌدة 

زاٌومدٌنة   8.000.000.00 الناضورعمالة إللٌم  2019/2017   
إتمام اشغال بناء 

 30 المسبح المغطى

زاٌوجماعة  2019/2017 وسط المدٌنة 3.000.000.00  
اصالح شارع  

األرصفة ) الزرلطونً

 (االنارة التبلٌط
31 
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التكلفة التمدٌرٌة 

 بالدرهم
 توطٌن المشروع

المرحلة التمدٌرٌة 

 إلنجاز المشروع
الشركاء  

 المفترضون
 رلم المشروع اسم المشروع

5.000.000,00 
 

توسٌع السوق 

األسبوعً من جهة 

الغرب على الطرٌك 
   . 02الوطنٌة رلم 

2022/2020 

زاٌوجماعة   

 وزارة الداخلٌة 

 الجهة
 المجلس اإلللٌمً

إحداث سوق الجملة 

وتهٌئة السوق 
 األسبوعً 

 
1 

5.000.000,00 
 

العمران تجزة  
باكرٌمحً   

 
2022/2020 

 المدٌرٌة االللٌمٌة
 للتعلٌم

اعدادٌة  احداث
 ومدارس ابتدائٌة

 2 

1.500.000.00 
 

 شارع النصر
وسط المدٌنة    
 

2022/2020 

  الجماعة ،

العمران    
 الجهة

 

 

نافورة  الماء انجاز    

بالمدٌنة   3 
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التكلفة التمدٌرٌة 

 بالدرهم
 توطٌن المشروع

المرحلة التمدٌرٌة 

 إلنجاز المشروع
الشركاء 

 المفترضون
 رلم المشروع اسم المشروع

30.000.000.00 
البمعة بجنوب  اختٌار
 المدٌنة 

 

2022/2020 
 

 .ج، ر  .شوزارة 

لكرة المدم،اإلسكان .م

، مجلس والعمران 

 الجهة المجلس
.زاٌوجماعة واإلللٌمً   

 

إنشاء ملعب رٌاضً 

 4 جدٌد

األماكن المحددة 
 بتصمٌم التهٌئة 

2022/2020 
 
 

 الخواص

سكنٌة  تجزئاتخلك 

.تابعة للخواص  
 5 

1.000.000.00 
 

جماعة أوالد  بتراب
  ستوت

 
2022/2020 

مع  زاٌوجماعة 

و  ستوتجماعة أوالد 

.األولاف   
 

 6 خلك ممبرة جدٌدة 

30.000.000.00 
 

بركان  حاسًاتجاه 
معمل السكر  لرب  

 
2022/2020 

، الجهة الجماعة، 

، التملٌدٌة الصناعة 

التجارة و الصناعة، 
  .الداخلٌة 

 

خلك منطمة التنشٌط -
االلتصادي و منطمة 
 7 صناعٌة و حرفٌة 
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التكلفة التمدٌرٌة 

 بالدرهم
 توطٌن المشروع

المرحلة التمدٌرٌة 

 إلنجاز المشروع
 رلم المشروع اسم المشروع المفترضون الشركاء

15.000.000.00 
 

  على الطرٌك
     6204االللٌمٌة

 
2022/2020 

، النمل ، وزارة الجماعة 

.العمالة ، الجهة   
 

 8  طرلٌةإنشاء محطة 

4.500.000.00 
 

 ممر المٌادة المدٌمة
2022/2020 

 
 

، الجهة، الجماعة 

.الثمافة الداخلٌة، وزارة   
 

تهٌئة و إعادة ترمٌم ممر 

المٌادة المدٌمة من أجل 

تحوٌلها إلى متحف كذاكرة 

.للمدٌنة   
 

9 

4.000.000.00 
 

غرب ممر المٌادة 
 سابما والباشوٌة

 

2022/2020 
 

 

الجماعة ، العمالة، 

الداخلٌة ،  الجهة ، 

.العمران   
 

تهٌئة ساحة برج الحمام 

إلى ساحة و منطمة خضراء 
. 10 

20.000.000.00 
 

األحٌاء النالصة 
 التجهٌز

 
2022/2020 

للجماعات  المدٌرٌة العامة
  -الجهة مجلس  –المحلٌة 

  -المجلس اإلللٌمً

اإلسكان والعمران  

. زاٌووجماعة   
 

بناء وتعبٌد الطرق باألحٌاء 

النالصة التجهٌز مع تهٌئة 

األودٌة لتصرٌف مٌاه 
(الشطر الثانً) .األمطار   

 

11    
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التكلفة التمدٌرٌة 

 بالدرهم
 توطٌن المشروع

المرحلة التمدٌرٌة 

 إلنجاز المشروع
 رلم المشروع اسم المشروع الشركاء المفترضون

 2022/2020 احٌاء المدٌنة 2.000.000.00
 الجماعة 

المبادرة الوطنٌة للتنمٌة 

 البشرٌة

 12  نسوٌةخلك اندٌة 

20.000.000.00 
 

   زاٌومدٌنة 
2022/2020 

للجماعات  المدٌرٌة العامة
  -الجهة مجلس  –المحلٌة 

  -المجلس اإلللٌمً

اإلسكان والعمران  

. زاٌووجماعة   
 

الشبكة  وتزفٌتتموٌة 

 .بالمدٌنة المعبدة  الطرلٌة
 13 

زاٌومركز  20.000.000.00  2022/2017 

المدٌرٌة العامة للجماعات 

 المحلٌة

 الجهة

 الشبٌبة والرٌاضة
 المجلس االللٌمً

متعدد  احداث لاعة مغطاة

 الرٌاضات 
 14 ومراكز للتكوٌن الرٌاضً
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 عدد المشارٌع المبرمجة 

 مع 

 الغالف المالً لالنجاز

282.000.000.00  بمبلغمشروع  31  درهم  الثالث سنوات االولى 

درهم 158.000.000.00مشروع بمبلغ     14    الثالث سنوات الثانٌة 

440.000.000.00  درهم  المجموع 



2022نهاٌة   2021نهاٌة   2020نهاٌة   2019نهاٌة   2018نهاٌة   2017نهاٌة   تنفٌذ برنامج  

عمل الجماعة 
2022 - 2017 

 %100 % 93  % 69 % 57   % 28 %7.5 
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 النسبة المتولعة 

 إلنجاز برنامج عمل الجماعة



 

 :والتمٌٌم ٌموم بعملٌة التتبع 

 

1- رئٌس الجماعة. 

2-  الجماعً الفرٌك اإلداري المكلف بالبرنامج. 

3- اللجن الدائمة للمجلس. 

4-  ًالمجلس الجماع. 

5-  والورشات   المجتمع المدنً فً إطار اللماءات التشاورٌة
 .الموضوعاتٌة المخصصة لهذا الغرض
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 برنامج عملإن عملٌة التتبع والتمٌٌم مرحلة أساسٌة فً مسلسل إعداد 

الجماعة وتنفٌذها وهً بمثابة خالصة عملٌة التخطٌط من خالل لٌاس 

درجة تحمٌك األهداف المسطرة بشكل فعلً مما ٌفسح المجال لتمٌٌمه أو 

تعدٌله، عند االلتضاء لكونه ٌتطلب تناسما وتكامال لً التدخالت خالل كل 
 .مرحلة من مراحل تطوره

 ًوانطاللا من ذلن تعتبر جمعٌات المجتمع المدنً من أهم اآللٌات الت

 ةالمحلٌ المشارٌعٌمكن من خاللها تحمٌك تتبع منتظم وفاعل لتدبٌر 
 التنموٌة بهدف ضمان ترشٌد السٌاسات العمومٌة والمحلٌة
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ٌشكركم على مشاركتكم وعلى 

حسن تتبعكم لهذا المشروع 
 الذي نتمنى له النجاح 
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 الفرٌك التمنً 
 المشرف على إعداد برنامج العمل الجماعً 


