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 نبذة حول اجلماعة
 2008أحدثت الجماعة بموجب التقسٌم الجماعً ألكتوبر 

 2012نسمة برسم سنة  25.000عدد السكان ٌناهز 

 اناث %65 وذكور  %38: نسبة أألمٌة جد مرتفعة  

 من الساكنة تتابع دراستها العلٌا  %1.1فقط نسبة 

 ضعف التجهٌزات  والحالة الراهنة الجماعة تبرز هشاشة البنٌة التحتٌة
 :األساسٌة

 (مركز صحً واحد) البنٌة التحتٌة الصحٌة  جد ضعٌفة 

 الترفٌهٌة جد ضعٌفة أو منعدمة وو االقتصادٌة  السوسٌوثقافٌة والتجهٌزات الرٌاضٌة 

 ( حالة 400أزٌد من ) غٌاب المرافق المخصصة لذوي االحتٌاجات الخاصة 

 ضعٌف التكوٌن وهش  الجمعويالنسٌج 



 إسرتاتيجية اجمللس 
 بلورة رؤٌة(vision ) مندمجة ٌتم تنزٌلها عبر مراحل استراتٌجٌةتنموٌة: 

 مخطط التنمٌة الجماعً عبر مكتب دراسات  اعدادتشخٌص تشاركً من خالل
 متخصص تمت المصادقة علٌه من طرف المجلس

 تحدٌد بنك المشارٌع  المراد انجازها حسب األولوٌات 

 الالزمة لهذا الغرض من خالل االعتماداتتخصٌص: 
  الفوائض المالٌة 

دعم المدٌرٌة العامة للجماعات المحلٌة 

ًصندوق التجهٌز الجماع 

وسٌاسة المدٌنة ، وزارة التجهٌز  ووزارة السكنى : اتفاقٌات مع شركاء آخرٌن  ابرام 
 الرٌاضة والنقل، وزارة الشباب 

المبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة 

 الخ...مؤسسة محمد الخامس للتضامن 

 

 



 مشاريع منجزة أو يف طور االجناز
.I قطاع التعمٌر: 

 والعمران  واستقطاب مشارٌع مهٌكلة للمنعشٌن العقارٌٌن خاصة  شركة الضحى 

 :دارنا  آلٌانس

(فً طور االنجاز: )مشروع شاطئ األمم  لشركة الضحى 
 هكتار على طول شاطئ األمم تمتاز بطابع معماري رفٌع  473ٌمتد على مساحة

 المستوى

 ٌضم مرافق ترفٌهٌة وفق معاٌٌر عالمٌة 

ًٌشكل منطقة سٌاحٌة ذات  بعد دول 

 







 (حصل على الترخٌص مؤخرا:)مشروع تجزئة المنتزه لشركة العمران 

 هكتار ٌشكل نواة قطب حضري جدٌد رابط بٌن الطرٌق  120: ٌمتد على مساحة

عبر الطرٌق السرٌع  عٌن بركة الذي  1و الطرٌق الوطنٌة رقم  طنجةالرباط  السٌار

 .ٌخترق تراب الجماعة

 وو رٌاضٌة  ادراٌةالمناطق السكنٌة من مختلف الفئات ، مرافق  الى باالضافةٌضم 

 الخ...اقتصادٌة  سوسٌة

 



 (فً طور الدراسة) دارنا  آلٌانسمشروع القطب الحضري 

 ٌضم وهكتار  183ٌمتد على مساحة  : 

 مناطق سكنٌة من جمٌع المستوٌات 

منطقة نشاط اقتصادي 

 تجهٌزات عمومٌة ومرافق ترفٌهٌة 

 



 اخرىمشارٌع  : 

 للتعمٌر من خالل  الترخٌص  1فتح الجهة الغربٌة لطرٌق الوطنٌة رقم

 :  لمجموعة من المشارٌع العمرانٌة 

تجزئة نسٌم البحر 

 بنشقرونتجزئة 

تجزئة البٌت الجمٌل 

....الخ 



(فً طور االنجاز: )مشروع تصمٌم التهٌئة الجدٌد للجماعة  اعداد 

 2010-2000بعد استٌفاء مدة صالحٌة تصمٌم التهٌئة    

 ، الساكنة     النتظاراتٌستجٌب  انٌرتقب  وٌشمل  المجال الترابً للجماعة
 المنعشٌن العقارٌٌن والمستثمرٌن  و



 انجاز هذه المشارٌع العمرانٌة من شأنه أن ٌكون له وقع  متمٌز على راهن

 :  الجماعة من خالل 

خلق مناصب مهمة للشغل لفائدة الساكنة المحلٌة 

 تنمٌة الموارد المالٌة للجماعة 

 تحسٌن الولوج للخدمات العمومٌة من خالل التجهٌزات المقترحة 

 تحسٌن الطابع المعماري للجماعة 

 الرفع من مستوى التسوٌق الترابً للجماعة من خالل جعلها منطقة استقطاب للمشارٌع

 االقتصادٌة 

 



.II التجهٌزات العمومٌة وقطاع البنٌة التحتٌة: 
زردالهٌكلة تجزئة  اعادة   : 

 و  االسكانالمدٌرٌة العامة للجماعات المحلٌة ووزارة  وموضوع شراكة بٌن الجماعة
 سٌاسة المدٌنة  والتعمٌر 

 العمومٌة  االنارة اشغال وبناء الطرق  اعادة والممرات  وٌضم أشغال  تبلٌط األزقة 

ًمصادر التموٌل تتوزع حسب الجدول التال: 

 

 الشركاء المساهمة نسبة تقدم األشغال 

 الجماعة  10.00 100%

المدٌرٌة العامة للجماعات    26 .22 100%

 المحلٌة 

و التعمٌر  االسكانوزارة  18.60 ----

  سٌاسة المدٌنة و





 مشروع التدبٌر المفوض لقطاع النظافة: 

 الىعرفت الجماعة عجزا كبٌرا فً تدبٌر قطاع النظافة مما استدعى تفوٌضه 

   2012عبر عقدة تمتد لسبع سنوات ابتداء من ( اوزونشركة ) شركة خاصة 

 مصادر تموٌل المشروع  : 

 

 الشركاء المساهمة

 الجماعة  ملٌون درهم  سنوٌا  3.00   

ملٌون درهم تمتد على  3.70

سنوات 3مدى   

المدٌرٌة العامة للجماعات   

 المحلٌة 



قبل تفوٌض قطاع  

 النظافة

بعد تفوٌض قطاع النظافة   



قبل تفوٌض قطاع  

 النظافة

بعد تفوٌض قطاع النظافة   



مشروع تهٌئة المناطق الخضراء :  

 ٌضم  زردالتهٌئة فضاء ترفٌهً  بتجزئة:  

 حدٌقة عمومٌة 

 ساحة عمومٌة 

 فضاء لأللعاب 

 للمشروع  من الموارد الذاتٌة  اجمالٌةملٌون درهم كقٌمة  4: مصدر التموٌل

 للجماعة

 



الفضاء قبل انجاز 
 المشروع



الفضاء بعد انجاز 
 المشروع



 باعة سوق الجمعة  وبناء سوق بلدي من اجل تنظٌم الباعة المتجولٌن: 

 ًمصادر التموٌل حسب الجدول التال: 

 الشركاء المساهمة نسبة تقدم األشغال 

ملٌون درهم 2 5%  الجماعة  
ملٌون درهم1.2  ----  مجلس عمالة  سال 



 انطالق األشغال بادلوقع اجلديد للمشروع 



 دوسلٌمبناء طرٌق : 

 دوسلٌمو  بالجعاونةمرورا  “  جٌنً”و طرٌق  زردالتربط بٌن تجزئة   

ملٌون درهم  2: التكلفة المالٌة للمشروع 

 



 ًمشروع تهٌئة الملعب الرٌاض: 

 الخ ...تهٌئة المرافق  وحفر بئر  وتهٌئة محٌط الملعب   اشغالٌشمل 

الملعب بالعشب االصطناعً  تكسٌة 

 مصادر التموٌل 

 الشركاء المساهمة نسبة تقدم األشغال 

ملٌون درهم 1.3 20%  الجماعة  

ملٌون درهم5  تم تحوٌل المبلغ الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة المبادرة   



 أشغال الملعب فً طور االنجاز



 مشاريع يف طور االجناز من طرف ادلصاحل اخلارجية
 لتأهٌل الشباب  سوسٌوتربويبناء مركز: 

 مؤسسة محمد الخامس للتضامن : صاحب المشروع 

 ملٌون درهم  6.5: الغالف المالً المرصود 



 بوقنادلبناء بدال  وأشغال تثنٌة طرٌق عٌن بركة 
 

 الطرق السٌارة بالمغرب ادارةالنقل ،  والتجهٌز  وزراة: صاحب المشروع 

 زعٌر زمورشركة  العمران ، شركة الضحى ، مجلس جهة الرباط سال : الشركاء   

  ملٌون درهم  128.7للمشروع تناهز  االجمالٌةالتكلفة 



بناء مؤسسات تعلٌمٌة 

ٌتعلق األمر ب: 

الثانوٌة الداخلٌة ابن سٌنا 

الداخلٌة المحٌط االعدادٌة 

 بوجدورالمدرسة االبتدائٌة 

 فً طور االنجاز      



زردالبناء مسجد بتجزئة  اعادة: 

 االسالمٌةالشؤون  وٌتم انجاز هذا المشروع من طرف وزارة  األوقاف  

بطاقة استٌعابٌة أكبر من السابق بعد أن تم تفوٌت القطعة األرضٌة من طرف 
 .الجماعة



مشروع  اعداد  بموازاة مع هذه المشارٌع  عملت مصالح الجماعة على

و ٌهم القطاعات  القنادل ابًالتأهٌل الحضري للجماعة الحضرٌة لسٌدي 

 :التالٌة

 العمومٌة االنارة والقناطر  وتهٌئة المدارات  والطرق 1.
 1تهٌئة  الطرٌق الوطنٌة رقم 

تهٌئة طرٌق عٌن بركة 

 حمري وتقوٌة طرٌق جٌنً  وتوسٌع 

 فتح طرق جدٌدة حسب تصمٌم التهٌئة 

 زردالتهٌئة الشوارع الرئٌسٌة لتجزئة   

 لربط طرٌق عٌن بركة  بالكورنٌش  1بناء قنطرة على الطرٌق الوطنٌة رقم 

 عبر المنطقة الصناعٌة  زردالو تجزئة  المالقٌةتقوٌة الطرٌق الرابطة بٌن  وتوسٌع
 زردال

 برنامج التأهيل احلضري 



 :منطقة النشاط االقتصادي  ومشروع بناء مجازر عصرٌة 2.
 المواصفات الصحٌة الالزمة وقطاع المجازر وفق المعاٌٌر الدولٌة  عصرنة  الىٌهدف 

 

 
 الحالة الراهنة



 الحالة الراهنة

لمجزرة    
  القنادلسٌدي أبً 



 رؤٌة حول المشروع المرتقب 



 الناقصة التجهٌز والعشوائٌة  االحٌاءهٌكلة  اعادةمشروع  2.

 التكوٌن المهنً  ومشروع بناء مركب ثقافً ،دور للحضانة 3.

 المقالعتأهٌل  والمحافظة على البٌئة  وتهٌئة المناطق الخضراء 4.

 تهٌئة المقابر وبناء 5.



 :القطاع الرٌاضً 6.

تهٌئة ملعب كرة القدم 

بناء قاعة مغطاة 

 بناء مسبح بلدي 

 رٌاضً سوسٌوبناء مركب 

اقتناء األراضً لتكوٌن الوعاء العقاري الالزم النجاز المشارٌع 7.

 المقترحة

 االدارٌةالخدمات  رقمنةو  االداريتهٌئة المقر ) الجماعٌة  االدارةهٌكلة 8.

 (الخ.... اللوجستٌكٌة االمكانٌاتو توفٌر 

 (كورنٌش) تهٌئة الشرٌط الساحلً للجماعة 9.



ٌتطلب انجاز هذا البرنامج: 

  رصد موارد مالٌة ذاتٌة مهمة 

 المرافعة حول البرنامج لدى شركاء آخرٌن: 
 ًصندوق التجهٌز الجماع 

 (وزارة الداخلٌة)المدٌرٌة العامة للجماعات المحلٌة 

مجلس عمالة سال 

 زعٌر زمورمجلس جهة الرباط سال 

 سٌاسة المدٌنة  وو التعمٌر  االسكانوزارة 

 وزارة الثقافة 

 الرٌاضة  ووزارة الشباب 

 النقل ووزارة التجهٌز 

المبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة 

 

 الرتكيبة ادلاليــــــــــــــــة لربنامج التأهيل احلضري للجماعة 



 التركيبة المالية المقترحة 

 الشركاء درهم الحصة بملٌون نسبة المساهمة
 الجماعة  70 17.50%

المدٌرٌة العامة  90 22.50%

 المحلٌة للجماعات

صندوق التجهٌز  60 15.00%

 الجماعً

و  وزارة اإلسكان 40 10.00%

سٌاسة  والتعمٌر 
 المدٌنة

 مجلس عمالة سال 10.00 2.50%



(تابع)التركيبة المالية المقترحة    

 الشركاء درهم الحصة بملٌون نسبة المساهمة

المبادرة الوطنٌة للتنمٌة  16 4.00%
 البشرٌة

مؤسسة محمد الخامس  15 % 3.75
 للتضامن 

 الرٌاضة  ووزارة الشباب  15 % 3.75

 وزارة الثقافة 14 % 3.50

 النقل ووزارة التجهٌز   40 10.00

 وزارة البٌئة 30 7.50

 المجموع 400,00 100%



 اجلدولة الزمنية
 MDH     2013 2014 2015 2016 المبلغ الشركاء

العامة للجماعات  المدٌرٌة

 المحلٌة

90,00 50.00  40,00       -        - 

 6,00 15,00 15,00 34.00 70,00 الجماعة

 -      -     20,00 40,00 60,00 التجهٌز الجماعً صندوق

و سٌاسة  االسكانوزارة    

 المدٌنة

40,00 20 ,00 10,00 5,00 5,00 

 00, 1 2,00 00, 2   00, 5 10.00 مجلس عمالة سال 

المبادرة الوطنٌة للتنمٌة 

 البشرٌة

16.00 6.40 3,20 3,20 3,20 

 1,50 1,50 5,50  6.50 15.00 مؤسسة محمد الخامس

 1,00 2,00 2.00 10.00 15.00 الرٌاضة ووزارة الشباب 

 2.00 2.00 4.00 6.00 00. 14 وزارة الثقافة

 40.00 40.00  النقل ووزارة التجهٌز 

 30.00 30.00 وزارة البٌئة

 19.70 30,70 171.70 177.90 400,00 المجموع



 شكرا على انتباهكم

 


