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 تقديم 

 :من ثالثة أجزاء  7177-7102 الجماعة الترابية بيوكرىتتكون وثيقة برنامج عمل 

 ؛والمؤسساتي والتشخيص التشاركي يقدم اإلطار التحليل القطاعي جزء أول .1

، يعرض مجاالت ومحاور وأهداف برنامج العمل ومصفوفات جزء ثاني .2

 المشاريع؛ 

 .،  خاص بمنظومة التتبع والتقييم والتحيينجزء ثالث .3

  القانون  من  82و  81و  80و 79و  27 المواد  لمقتضيات وقد تم إعدادها تطبيقا

بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل  10...7.0 المرسوم ومقتضيات 01..00 التنظيمي

 . الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور إلعداده

 :ومر إعدادا برنامج العمل من المراحل التالية 

 التاريخ المدة المراحل

 2016غشت  24 يوم واحد خباري التشاورياالجتماع اإل

 2016غشت  26-29 أيام 2 عداد وتبليغه للسيد العاملاتخاذ قرار اإل

 مرحلة التشخيص

 ؛جمع المعطيات. 1

 ؛التحليل.2

مشاركة المواطنين والمواطنات والجمعيات في . 3

 التشخيص التشاركي

 شتنبر يوم  60

 2016و أكتوبر 

وبداية  أكتوبرنهاية  أيام 15 مرحلة ترتيب األولويات 

 2016نونبر

وبداية  أكتوبرنهاية  أيام 15 مرحلة تحديد المشاريع ذات األولوية

 2016نونبر

 2016 دجنبر أيام 15 تقييم موارد الجماعة 

 2017  يناير  يوم 45 بلورة وثيقة مشروع عمل الجماعة

  2017مارس أيام 20 عرض مشروع البرنامج على اللجان الدائمة

  2017أبريل  12 يوم 15 المجلسعرض مشروع البرنامج على 

المصادقة على برنامج عمل الجماعة وتوجيهه 

 للتأشير عليه

 2017نهاية أبريل  يوم 30
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 تفعيل على بقدرتها رهين والمستدامة، المحلية التنمية لتحديات الترابية الجماعات رفع إن"

 وذلك والخبرات، األفكار وتبادل التشاور قنوات وتعزيز بينها، فيما والتضامن التعاون آليات

 على إن والتشاركية، التعاونية والشبكات األنظمة مختلف في الفاعل االنخراط خالل من

  ...» الدولي أو اإلقليمي أو الوطني، المستوى

 

 مقتطف من نص الرسالة السامية التي وجهها جاللة الملك 

 إلى المشاركين في المؤتمر الرابع لمنظمة المدن و الحكومات  

  02/10/2013المحلية المتحدة المنعقد في الرباط
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 مقدمة

  

شخيص تنتائج لتقديم  2022-2017هذا الجزء األول من برنامج عمل  خصص 

 بيوكرى  طار العام للجماعة الترابيةاإل

ؤشرات التنمية ، تم فيه تم تحيين مختلف مقطاعياألول  : التشخيصأنجز نوعان من  

 ، ومعطيات المرافق2014حصاء العام للسكان والسكنى لسنة بناء على نتائج اإل

الكهرباء، بوالربط مية، ومحاربة األالتمدرس،  مثل والمؤسسات العمومية في اإلقليم

 ....الثقافة، والرياضة والصحة، وعاقة، التطهير، واإلو

. تحليل نتائج االستمارات والورشات والمقابالت ، فقد تمالتشاركيالتشخيص أما في   

دتها من مختلف الخدمات التي لتشخيص مدى رضى الساكنة واستفا االستماراتاستعملت 

لمناقشة المشاكل  الورشاتتدخل في اختصاصات الجماعة، باألساس، بينما خصصت 

ولوياتها في ما يتعلق بالتجهيزات ، وأوالحلول التي تقترحها الساكنة ،المطروحة

وحاجيات النساء  البيئةالمشاكل و وخدمات القرب التي تقدمها الجماعة، ،الجماعية

تقييم القدرات الجماعية  لمقابالتا استهدفتو. مقاربة النوع في إطار الشيوخواألطفال و

وتتبعها والتواصل  قيادة المشاريعاالمكانيات المالية، وفي مجال الموارد البشرية و

 .نهابشأ

وقد احتفظ في التشخيص الذي تضمنته هذه الوثيقة على المشاكل المرتبطة 

ولويات التي عبرت كة، وتم ترتيبها بحسب األباختصاصات الجماعة الذاتية والمشتر

 .عنها الساكنة بشكل يسمح ببرمجتها على شكل مشاريع
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 حليل القطاعيالت: الجزء األول 
 

I. الديمغرافية و الطبيعية الخصائص 

 

 الخصائص الطبيعية .1

ورها وتجا. بعد ما كانت جماعة قروية 0997احدتث  بلدية بيوكرى بمقتضى التقسيم اإلداري لسنة 

 :كما تبين الخريطة التالية   لوادي الصفاء من كل الجهات الجماعة التربية

 

 
 

ويتميز بمناخ شبه قاحل  .من المساحة اإلجمالية لإلقليم %2..1أي   7كلم 71: وتبلغ مساحة البلدية  

 .وتربة  رملية وتضاريس سطحية وموارد مائية جوفية

 

 مغرافيةيالخصائص البشرية والد .2

وتبلغ نسبة . أسرة 9476 ضموت.  7101حسب إحصاء  نسمة 37893 بيوكرىكنة جماعة تبلغ سا

 . %91...سنة   59-15السكان النشيطين مابين 

 
 4892 كثافة السكانيةال

 37893 مجموع عدد السكان البلديين

 18794 مجموع عدد السكان الذكور

 19099 مجموع عدد السكان اإلناث

 9476 مجموع عدد األسر

 79.75 سنة .0سبة السكان الذين تقل أعمارهم عن ن

 1.78. سنة .0نسبة السكان الذكور الذين تقل أعمارهم عن 

 77.75 سنة .0نسبة السكان اإلناث اللواتي تقل أعمارهن عن 
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 63.94 سنة 9.و  .0نسبة السكان الذين تتراوح أعمارهم ما بين 

 62.56 سنة 9.و  .0ا بين نسبة السكان الذكور الذين تتراوح أعمارهم م

 65.29 سنة 9.و  .0نسبة السكان اإلناث اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 

 6.31 سنة فما فوق 1.نسبة السكان الذين تبلغ أعمارهم 

 6.66 سنة فما فوق 1.نسبة السكان الذكور الذين تبلغ أعمارهم 

 5.96 وقسنة فما ف 1.نسبة السكان اإلناث اللواتي تبلغ أعمارهن 

 2.61 المعدل التركيبي للخصوبة 

 2014حصاء إالمندوبية السامية للتخطيط، نتائج    

 

 7111و  0991وصل المعدل السنوي للنمو  بين سنتي تزايدا مهما؛ حيث وقد عرفت ساكنة الجماعة 

 :يوضح الشكل أسفله كما  % 877.إلى 

 

 
 
 2114 المندوبية السامية للتخطيط، نتائج احصاء                                             

 
إلى  1994أسرة سنة   ..72عرف تطور عدد األسر تطورا مهما خالل نفس الفترة؛ إذ انتقل من 

 . أسرة .912إلى  2014ليصل في إحصاء  2004سنة  1.0.
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II  .والثقافية  القطاعات االجتماعية 

 التمدرس .1

 

إعداديات  .1ومدارس حرة   .1مدارس للتعليم األساسي منها  17رى على تتوفر بلدية بيوك 

التحقيق الشامل  التقرب منمما يعني  %97قارب نسبة تمدرس أطفال ت بلديةتعرف الو .وثانوية واحدة 

سنة، على  12و 7واإلناث مابين  بين نسبة تمدرس الذكور بسيطة ويسجل فروقات. للتمدرس

 . %1..92و   %97.72التوالي

 92.72 سنة 07و  2نسبة تمدرس األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 

 97.72 سنة 07و  2نسبة تمدرس الذكور الذين تتراوح أعمارهم ما بين 

 1..92 سنة  07و  2نسبة تمدرس اإلناث اللواتي تراوح أعمارهن ما بين 

 1..72 سنوات فأكثر 01نسبة أمية السكان البالغين 

 90..0 سنوات فأكثر 01الذكور البالغين  نسبة أمية

 7.79. سنوات فأكثر 01نسبة أمية اإلناث البالغات 

 2114المندوبية السامية للتخطيط، نتائج احصاء               

 

 التعليم األولي. 2

ويصعب بالتالي الحصول على . مؤسسات غير مرخص الغالب في ولى فيالتعليم األيمارس  

ونميز بين تعليم . سات التعليم األولي في الجماعة بشكل خاص واإلقليم بشكل عاممعلومات حول مؤس

، وأخر بالتعليم األولى التي تتكلف  من مجموع المؤسسات %10اولي عصري مرخص له في حدود 

بدور مهم ويحتاج للهيكلة والدعم، كما أفادت بذلك المديرية االفليمية  تقليدي غير مرخص له، لكنه يقوم

 .رة التربية الوطنية والتعليم التكوين المهني الشتوكة أيت باهالوزا

  

 األمية. 3

وبشكل أكبر لدى النساء  ، %51,18نسبة أمية بمعدل  بالبلدية ، تسجل7101حصاء إنتائج وفق  

 . ؛ وذلك للبالغين من العمر عشر سنوات فأكثر %65,38منهم 

 

 التكوين المهني . 4

 :ن التالية تضم البلدية مراكز التكوي

o 01 مركز للتكوين المهني تخصص النجارة القطاع العمومي. 

o 1.  الخياطة واإلعالميات –الحالقة : مدارس حرة للتكوين المهني. 

o 10 الكهرباء والميكانيك وسيفتح تخصص  -معهد للتكوين المهني في تخصص النجارة

 .وهو تابع لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الخياطة والفصالة

 النشاط .5

 
 0.17. لمعدل الصافي للنشاط ا

 .22.0 المعدل الصافي للنشاط عند الذكور

 .0..7 المعدل الصافي للنشاط عند اإلناث

 2114المندوبية السامية للتخطيط، نتائج احصاء                             

 اإلعاقة. 6

 .لدى اإلناث 9...بينما يعادل  رلدى الذكو 1...و يبلغ  ، 2...يبلغ معدل انتشار اإلعاقة 
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 2... عدل انتشار اإلعاقةم

 1... معدل انتشار اإلعاقة لدى الذكور

 9... معدل انتشار اإلعاقة لدى اإلناث

 2114المندوبية السامية للتخطيط، نتائج احصاء               
 

 الصحة. 7
 

 .مصحة المختار السوسي: المستشفى اإلقليمي المسمى 

طب  -الجراحة العامة و طب األطفال –الوالدة  –الطب العام : التأطير الطبي والشبه الطبي            

 .األسنان

 مستودع األموات -( إداريين  01ممرض و  7. –طبيب  .0)إطار  .. –سرير  .1

 

 :مركز صحي  -

 .ممرضين و إداري واحد  17 –أطباء  .1: هيئة التأطير 

 .لساكنةمن ا % 011: التغطية الصحية 

 

  التنمية البشرية. 8

 

ة االقصاء االجتماعي بمشاريع  في إطار برنامج محار 9استفاد  حي التوامة في جماعة بيوكرى،  من 

 .اإلنارة العمومية، وتهيئة الطرق والتبليط تشمل  في الوسط الحضري

 

 2011مشاريع 

 

تكلفة المشروع  الموقع طبيعة المشروع المشروع 

 االجمالية

 INDHة مساهم

بناء طريق 

بالمغارة بما فيه 

 تكلفة الدراسة

تهيئة االرض، 

جنيات الرصيف، 

 تعبيد

 000,00 600 1 000,00 580 1 حي التوامة

 

 2012مشاريع 

 

تكلفة المشروع  الموقع طبيعة المشروع المشروع 

 االجمالية

 INDHمساهمة 

 000,00 400 000,00 400 حي التوامة m2 2000تبليط   تبليط

تهيئة وتمديد شبكة 

الكهرباء العمومية 

 (الشطر الثاني)

وضع األعمدة،  

التجهيزات الكهربائة، 

 الخيوط االلمنيومية

  000,00 050 1  000,00 050 1 حي التوامة
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 2013مشاريع 

تكلفة المشروع  الموقع طبيعة المشروع المشروع 

 االجمالية

 INDHمساهمة 

Construction 

d’une voie 

carrossable (y 

compris études) 

تهيئة االرض، 

 رصيف ، تعبيد
 000,00 850 000,00 850 حي التوامة 

تهيئة وتمديد الشبكة 

الكهربائية العمومية إلى 

الشطر )حي التوامة 

 (الثالث

وضع خيوط،  

وتجهيزات اإلنارة 

 العمومية

 000,00 610 000,00 610 حي التوامة

 

 2014مشاريع 

تكلفة المشروع  الموقع المشروع طبيعة المشروع 

 االجمالية

 INDHمساهمة 

تتمة تهيئة وتوسيع شبكة 

 اإلنارة العمومية

وضع وتجهيز 

عمود إنارة  143

عمومية على طول 

 متر 000 3

بلدية 

 بيوكرى

   

1 820 000,00 

منها 

160 000,00 

 جماعة بيوكرى

1 660 000,00 

 

 2015مشاريع 

تكلفة المشروع  قعالمو طبيعة المشروع المشروع 

 االجمالية

 INDHمساهمة 

Construction des 

routes et dallages 

des chaussés et 

trottoirs 

Travaux de 

chaussée - 

Travaux de 

trottoir -Travaux 

de préparation 

d’éclairage 

  630,00 353 1  حي التوامة

 

 2016مشاريع 
المشروع تكلفة  الموقع طبيعة المشروع المشروع 

 االجمالية

 INDHمساهمة 

أشغال تهيئة وتوسيع الشبكة 

الكهربائية العمومية لحي 

 التوامة 

 972,00 475 972,00 475 حي توامة أشغال اإلنارة

بناء طرق وتبليط رصيف 

الشطر )حي التوامة 

 (الخامس

Travaux de chaussée - 

Travaux de trottoir -

Travaux de préparation 

d’éclairage  

 628,00 085 1 00 ,628 085 1 توامة حي
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 الثقافة والرياضة .9
 

" آمال الطلبة " تتوفر البلدية على دار للشباب، وتجدر اإلشارة أيضا إلى احتضان فريق كرة القدم 

من قبل المجلس البلدي باعتباره الفريق الرسمي الممثل لكرة القدم بالمدينة، وملعب رياضي وقاعة 

 .  طور اإلنجاز ومركب ثقافي متكامل  مغطاة في

 

     المجتمع المدني . 10

جمعية تشتغل في مختلف المجاالت التنموية والثقافية  0.1تضم جماعة بيوكرى ما يقارب  

وقد نهج المجلس البلدي مقاربة تشاركية، واستراتيجية للتواصل لحل المشاكل التي تطرح،  .واالجتماعية

حول إشكالية أداء الرسوم واستخالصها، في  لقاءيننظم وقد . دارة والمواطنينوازالة الحواجز بين اإل

 :الموضوعات التالية  

يونيو  8،  بتاريخ "الرسم على محالت بيع المشروبات بين فلسفة اإلقرار وإشكالية المراقبة" -

 .سم، حضره موظفو المصالح الجبائة بالجماعات بالجهة، والملزمين الخاضعين لهذا الر2013

،  2014مارس  8،  بتاريخ "بين مسؤولية اإلدارة وضعف المواطنة الجبائيةاستخالصه   الباقي" -

حضره ممثل المصالح الجبائية، ألغلب الجماعات  بجهة سوس ماسة وكذا ممثلي المجتمع 

 .المدني

على  منهاكما وضعت شراكات  مع المجتمع المدني للنهوض بمختلف االنشطة االجتماعية والثقافية 

 :الخصوص 

 2012تنظيم مهرجان ثقافي سنوي منذ سنة  -

تأسيس جمعية أصدقاء المستشفى لتسيير المصحة الخاصة لذوي القصور الكلوي بالمنطقة والتي  -

 خففت مصاريف العالج ومتاعب التنقل

 :كما يلي  دعم جمعيات المجتمع المدني -

 الجمعيات الرياضية -

 المبلغ بالدرهم السنوات

2011 535 000,00 

2012 495 000,00 

2013 400 000,00 

2014 430 000,00 

2015 446 000,00 

 المؤسسات الخيرية العمومية -

 الدهمبمبلغ ال السنوات

2011 20 000,00 

2012 30 000,00 

2013 40 000,00 

2014 40 000,00 

2015 30 000,00 

 جمعية االعمال االجتماعية للموظفين -

 رهمالمبلغ بالد السنوات
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2011 50 000,00 

2012 230 000,00 

2013 70 000,00 

2014 60 000,00 

2015 314 000,00 

 

 جمعيات أخرى -

 المبلغ بالدرهم السنوات

2011 185 000,00 

2012 280 000,00 

2013 391 000,00 

2014 528 000,00 

2015 428 000,00 

 

III.  التجهيزات األساسية 

   

 الكهرباء  .1

 

حسب معطيات المكتب الوطني للكهرباء لسنة  % 100بالكهرباء مايقارب  لربط،يبلغ معدل ا 

أن معدل الربط   7101نتائج إحصاء  معطيات بينما تبين. نه يحتاج إلى تقوية وتمديد الشبكةغير أ ،2015

 . %.91.9 تبلغ  بالكهرباء

 الماء الصالح للشرب  .2

للمندوبية السامية   7101حصاء إنتائج أ في بينما نقر.  %100إلى ما يقارب   يصل هذا المعدل  

  . %21..9 للتخطيط  أن معدل الربط   يعادل

 

  التطهير .3

، حسب  نتائج احصاء %2..71يتعدى  معدل األسر التي تتوفر على نظام فردي للصرف الصحي، ال

، كما يقدم %.9...الشبكة العمومية لتصريف المياه المستعملة حوالي ويعتمد أغلب السكان على . 7101

 :الجدول التالي 

 
 .7... سبة األسر الحضرية المالكةن

 39.12 نسبة األسر الحضرية المكترية

 95.74 نسبة األسر المرتبطة بشبكة الماء الصالح للشرب

 94.96 نسبة األسر المرتبطة بشبكة الكهرباء

 56.95 نسبة األسر المرتبطة بشبكة عمومية لتصريف المياه المستعملة

 24.37 سبة األسر التي تستعمل حفرة صحية لتصريف المياه المستعملةن

 2114المندوبية السامية للتخطيط، نتائج احصاء                   

 

 التطهير الصلب  .4
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، (عون مياومين .0+.0األعوان  – 17 اآلليات)على مصلحة لجمع النفيات المنزلية  البلدية تتوفر

 CASAفويت تدبير هذا القطاع لشركة تم ت 2015وفي سنة  .اهاومطرح للنفايات بطريق أيت ب

TECHNQIUE في إطار عقد التدبير المفوض. 

 

 البنية الطرقية  .5
 

  :عبر الطرق التالية  الولوج إلى مدينة بيوكرىيتم 

 .من أكادير في اتجاه تافراوت .01الطريق الجهوية رقم  -

 :الطرق اإلقليمية ذات األرقام  - 

o 0117 جاه أيت ملول في ات 

o 0119   في اتجاه مطار المسيرة 

o 0101 في اتجاه أيت عميرة 

 الشبكة الطرقية: 

 .كلم 1.: الطول اإلجمالي للشبكة حسب تصميم التهيئة هو  -

 .كلم هي اآلن في طور اإلنجاز 01و  %9.:نسبة اإلنجاز  -

 

 وسائل النقل  .6

 وسائل النقل: 

  .2: سيارات األجرة من الصنف األول  -

  .0: سيارات األجرة من الصنف الثاني  -

 النقل المزدوج -

 (.شركة  10) حافالت النقل الحضري العمومي  -

 (.شركات  .1) حافالت للنقل  -

 

 المواصالت السلكية والالسلكية  .7

 

 .األوتوماتيكي : نوعية الشبكة 

 .  إتصاالت المغرب و مديتل و وانا: المسير 

 

IV.  االقتصادي النشاط 
 

 الصناعة
 التقليدية

 عشرات الصناع في مجال التلحيم: 

 مختلف األنشطة التجارية والحرفية:  أنشطة أخرى

 (13)الخضر والفواكه :  محطات التلفيف

 11:  سوق أسبوعي

 14:  مطاحن

 14:  أفرن

 17:  حمامات

طب  –(  14)الطب العام  -صيدلية ليلية+ صيدلية  15) الصيدلة :  المهن الحرة
 (12)ان األسن

 

V.  قطاع التعمير 
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 .1..7.11:بيوكرى على تصميم للتهيئة مصادق عليه طبقا للمرسوم عدد تتوفر مدينة

 . 7111ماي  .7بتاريخ  .129:والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7111أبريل  77:بتاريخ

على غرار باقي مناطق المغرب انتشارا واسعا  2011عرفت بعض مناطق البلدية سنة لقد 

وتم من جهة أخرى البحث  ، حرر في شأنه محاضر المخالفة من جهةهرة البناء العشوائي، لظا

 .طار احترام القانونعن السبل الكفيلة بمعالجة هذه االشكالية في إ

تحيين شمولي لمجموعة  من تصاميم إعادة الهيكلة بناء  قامت المصالح المختصة بعملية

والذي ترأسه الوالي  2012 أبريل 18ية اكادير يوم على توصيات االجتماع المنعقد  بمقر وال

 .المدير العام للجماعات المحلية

 2012فبراير  3كما تم االتفاق، بناء على توصيات االجتماع المنعقد بمقر والية اكادير يوم 

تحت رئاسة الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية في موضوع محاربة ظاهرة البناء العشوائي، 

إلى عملية التسوية العمرانية عن طريق تحديد  هذه المناطق، والبنايات القائمةعلى اخضاع 

، وقد مكنت هذه "المساعدة المعمارية"الشروط الواجب اتباعها للتسوية، أو ما يصطلح عليه 

 (.نواة)ملف، تهم مناطق  78العملية من تسوية 

 تشاركيالتشخيص ال: الجزء الثاني 

 ماد الورشات نتائج التشخيص باعت: أوال 
 

تقني، وقانوني، ومكلف بالمنهجية : نظمت ورشات التشخيص التشاركي التي أشرف على تنشيطها 

 :وبرمجت الورشات في الزمان والمكان كما يلي. والتحليل، ومختصة في النوع االجتماعي

 الساعة المكان التاريخ

قاعة الرايس سعيد :  1لقطاع ا 2016أكتوبر  13الخميس 

 أشتوك

 صباحا لعاشرةا

قاعة الرايس سعيد :  2لقطاع ا 2016أكتوبر  14الجمعة 

 أشتوك

 صباحا العاشرة

 سعيد الرايس قاعة:  3 لقطاعا 2016أكتوبر  15السبت 

 أشتوك

 صباحا العاشرة

 سعيد الرايس قاعة : 4 القطاع 2016أكتوبر  19االثنين 

 أشتوك

 العاشرة صباحا

 

يقدم الجدول عدد المشاركين حسب و. فردا 134 بلغ عددها مهمةوقد عرفت هذه الورشات مشاركة 

 .في هذه اللوائح أخرى من المشاركين لم  تسجل نفسها علما أن نسبة ،لوائح الحضور

 عدد المشاركين ورشة التاريخ

 33 1لقطاع ا 2016أكتوبر  13الخميس 

 50 2لقطاع ا 2016أكتوبر  14الجمعة 

 20 3 علقطاا 2016أكتوبر  15السبت 

 31 4 القطاع 2016أكتوبر  19االثنين 

 

، وبعد ذلك، احتفظ بالمشاكل التي في مرحلة أولىتم تصنيف المشاكل المطروحة  والحلول المقترحة، 

، بينما ستدرج باقي في مرحلة ثانيةركة،  تلها عالقة باالختصاصيات الذاتية، واالختصاصات المش

 . تنمية االقليم برنامجالمشاكل في 
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I .نتائج الشخيص مع الساكنة وجمعيات المجتمع المدني 

 الخدمات والتجهيزات األساسية. 1

التشخيص  ترتبط أولويات الساكنة بشكل كبير بالمجاالت التالية حسب ترددها في جميع ورشات

صعوبة الحصول على وثائق التعمير، ، ووانقطاعاته المتكررة والكهرباء الماء صبيبنقص : التشاركي 

 . مات الصحيةدضعف صيانة المسالك الطرقية، وجودة الخو

 المشاكل مرتبة  حسب األولويات الحلول المقترحة من قبل الساكنة

 :الكهرباء و للشرب الصالح الماء

 الصالح الماء من اإلستفادة مستويات في الزيادة -

 الكهرباء و للشرب

 العمومية اإلنارة توفير -

 وراتالفات تحصيل عملية تسهيل -

 للماء بالنسبة سواء العدادات مراقبة عملية تحسين -

 الكهرباء او للشرب الصالح

 السالمة قواعد تبني عبر الماء جودة من الرفع -

 الكهرباء و بالماء الخاصة القنوات و الشبكة تجديد -

 المراقبة تفعيل و الدورية الصيانة على العمل -

 :الطرق

 الطرق لصيانة اإلمكانات توفير -

 المسالك و الطرق تشوير عملية تحسين -

 النقل عربات توقف مناطق اقامة -

 الطرقية المدارات في الزيادة -

 األحياء بين المسارات و األزقة تبليط -

  تهيئتها و األحياء تعبيد برامج في الزيادة -

 :الصحة

 الصحية التجيهزات تحسين -

 األموات او للمصابين سواء نقل عربات توفير -

 الطبية المستلزمات و األدوية في لزيادةا

 القيام عبر السالمة و للصحة تحسيسية حمالت اقامة -

 دوري بشكل مراقبة بعمليات

  المزمنة االمراض مراكز اقامة -

 الدم تصفة مركز توسيع -

 الصحية المستوصفات في الزيادة -

 الوالدة دور في الزيادة -

 :الكهرباء و للشرب الصالح الماء توزيع

 

 للشرب الصالح للماء المتكررة االنقطاعات -

 والكهرباء

 او للماء بةبالنس سواء الصبيب مستوى ضعف -

 الكهرباء

 العمومية اإلنارة ضعف -

 (الربط. األداء) الفاتورة غالء -

 الكهرباء و للشرب الصالح الماء شبكة تقادم -

 المياه جودة نقص -

 

 

 

 :الطرق

 الطرقية المسالك صيانة مستوى ضعف -

 الطرق تشوير عالمات قلة -

 الطرق تعبيد نقص -

 األحياء نبي المسارات و األزقة تبليط نقص -

 العربات للوقوف المخصصة اماكن قلة -

 العمومي لنقل المخصصة مرافق قلة -

 الجماعة داخل المدارات قلة -

 

 

 

 :الصحة

 الصحية التجيهزات قلة -

 ونقل الجرحى و المرضى نقل وسائل في نقص -

 األموات

 مراقبة و الصحة على للحفاظ تحسيسية حمالت قلة -

 السالمة

 الطبية المستلزمات و ويةاألد في نقص -

 القرب مستوصفات في نقص -

 المتخصصة الطبية األطر نقص -

 المزمنة األمراض معالجة مراكز في نقص -

 الدم تصفية مركز اكتضاض -

 اإلدمان من معالجة مراكز غياب -

 الوالدة دور نقص -
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 حماية البيئة وتدبير النفايات . 2

التي أثر سلبا في جودة  في ضعف شبكة التطهير واداء منظومة جمع النفاياتط المشاكل البيئية ترتب

 .كفاية المساحات الخضراء نظافة المدينة وتدبير النفايات، عدم

 اإلدمان محاربة مراكز اقامة -

 :التراب اعداد و يرالتعم

 التعمير وثائق على الحصول مساطر تبسيط -

 نموذجية احياء باقامة اإلستقرار عمليات تشجيع -

 صناعية او تجارية سواء

 الترابية مخططات تدعم وثائق اعداد -

 خصوصا المجالية التهيئة قواعد في النظر اعادة -

  المدينة جمالية

 اإلجتماعي السكن مناطق توفير -

 العقاري التحفيظ عمليات سهيلت -

 بالتعميير الخاصة التقنية الكفاءات و األطر توفير -

 اسواق) السمك و الجملة و األسبوعية األسواق توفير- 

  (نموذجية

 

 التراب واعداد التعمير

 تعقد بسبب البناء رخص على الحصول صعوبة -

 بها المعمول واجراءات طرمسا

 التعميير مجال في المتخصصة األطر قلة -

 للجماعة الترابي المجال اعداد برامج في نقص -

 صناعية او تجارية احياء بتحديد سواء

 بالتعمير المتعلقة المعلومات قلة -

 األحياء هيكلة تعميم عدم -

 اإلجتماعي السكن برامج نقص -

 لجمالية لعمرانيةا المجالية التهيئة في نقص -

 الترابية الجماعة

 المقابر صيانة ضعف -

 السمك وبيع الجملة و األسبوعية األسواق قلة- 

 المشاكل مرتبة  حسب األولويات الحلول المقترحة من قبل الساكنة

توفير منظومة متكاملة لجمع  -

 .(المطارح.الحاويات.األسطول)النفايات
 الحد من انبعاث الغازات بمختلف اصنافها -

 اقامة مشاريع للتشجير وتوفير اماكن خضراء
 اقامة متنزهات  -
 تطهير و معالجة المياه العادمةاقامة منظومة لل -
 اقامة مطارح جديدة -
توفير حاويات جمع النفايات المنزلية وتحديد اماكن  -

 خاصة بها
 الحد من خطورة الحشرات و األوبئة -
 تثمين و تدوير النفايات المنزلية -
 تدعيم شبكة صرف مياه األمطار -
 الزيادة في شبكة التطهير السائل و تجديد قنواتها -
تحسيسية بضرورة الحفاظ على المجال اقامة حمالت  -

 البيئي
 انفتاح على الجامعة لتطوير البحث البيئي  -

 

 النفايات لجمع منظومة غياب -

  السائل التطهير شبكة ضعف -

 توزيعها وسوء التشجير مشاريع قلة -

 تجميعها وعشوائية النفايات لتجميع مطارح نقص -

 األحياء بين األمطار مياه تجمع بفعل األوبئة كثرة -

 األمطار مياه صرف قنوات قلة -

 معالجة محطات و السائل للتطهير منظومة غياب -

 العادمة المياه

 متنزهات غياب -

 المياه المعالجة محطة عن ناتج الحشرات انتشار -

 العادمة

 صيانتها وعدم الخضراء المساحات قلة -

  األنشطة بعض ممارسة عن الناتج التلوث كثرة -

 رفيةالح والمهن

 واألزقة الطرق تنظيف عمليات في نقص -

 عن وبعدها المنزلية النفايات جمع حاويات نقص -

  الساكنة

 نزليةالم النفايات وتدوير تثمين غياب- 
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 جودة الخدمات اإلدارية. 3

ترتبط أولويات الساكنة بصعوبة، الحصول على الوثائق اإلدارية المتعلقة بالتعمير، والتواصل مع 

 .في ما يتعلق بمشاكلها الساكنة

 

 المشاكل مرتبة  حسب األولويات الحلول المقترحة من قبل الساكنة

 خلق مناخ تواصلي مع الساكنة دون ادني حساسيات -
 تبسيط عمليات الحصول على الوثائق اإلدارية -
 توفير  جميع االليات و الكفاءات اإلدارية بالجماعة -
عية و محاربة تمتحسين الخدمات المقدمة لبعض الفئات المج -

 جتماعيالهشاشة و تدعيم االقتصاد اال
اعادة النظر في خدمات النقل العمومي و ضرورة تجديد  -

 األسطول مع اضافة خطوط جديدة
 ضرورة تحسين من دور بطاقة الرميد وتعميم اإلستفادة منها -
اعادة النظر في توزيع بعض المصالح اإلدارية و احداث  -

 اخرى
لنسوية و دور الطالبة و المراكز الزيادة في النوادي ا -

 السوسيوثقافية و مالعب الرياضية وروض األطفال
 الزيادة في المساعدات اإلجتماعية -

خلق فرص الشغل و مشاريع استثمارية بالجماعة لتنمية 

 اإلقتصاد المحلي

 اإلدارية الوثائق بعض على الحصول صعوبة -

 الساكنة مع التواصل نقص -

 باجماعة اإلدارية المرافق بعض تدبير في نقص -

 بالجماعة اإلدارية الحياة تخليق في نقص -

 المجتمعية الفئات لبعض المقدمة الخدمات ضعف -

، اإلدارية المصالح بعض توزيع ونقص سوء -

 (األمنية دائرة.اإلدارية الملحقات)

 النسوية النوادي قلة -

 الطالبة دور قلة -

 طولهااس سوء و العمومي النقل خدمات نقص -

 الرياضية مالعب و سوسيوثقافية مراكز قلة -

 األطفال روض قلة -

 و الرميد بطاقة من استفادة مستوى ضغف -

 تأثيرها محدودية

 اإلجتماعية المساعدات في نقص -

 مشاريع و الشغل فرص خلق عمليات نقص- 

 المحلي اإلقتصاد لتنمية  استشمارية
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II .ومقاربة النوع لفرصمقترحات هيئة المساواة وتكافؤ ا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من خمسة عشر عضوا،  2016الفرص ومقاربة النوع، التي شكلت يناير  تكافؤ و المساواة هيئةتضم 

 : ضمنهم أربعة نساء، وتتوزع مهامهم كما يلي 

 الصفة االسم 

 رئيس الهيئة فراج بن ابراهيم 1

 النائب األول أعراب الحق عبد 2

 النائبة الثانية ماديالبوح كلثومة 3

 مقررة عوفير حليمة 4

 نائب المقررة محمد المنصوري 5

 عضو عبد العزيز جنكل 6

 عضو جامع بوكضيد 7

 عضو عبد الرحيم بوحماد 8

 عضو عبد هللا خيار 9

 عضوة نادية جلوني 10

 عضو نور الدين ازني 11

 عضو أحمد عزيل 12

 عضوة الهام البحراوي 13

 عضو كريممحند و 14

 عضو عبد العزيز مساعد 15

  

المتعلق  01..00القانون التنظيمي الجديد و 0.9الوثيقة الدستورية، خاصة الفصل  وطبقا لمقتضيات

يحدث لدى الجماعة هيئة استشارية بشراكة "التي تنص على أنه   071و 009المادة : بالجماعات الترابية 

  "ومقاربة النوع المساواة وتكافؤ الفرصهيئة  مع فعاليات المجتمع المدني تسمى

الخاص بتحديد كيفية إعداد برنامج عمل  100...7.0من المرسوم رقم  2 و 7 و كذا مقتضيات المادة

 بين لقاء لبيوكرى الترابية بالجماعة االجتماعات بقاعة .7102/10/7 ، نظم يومالجماعة و تتبعه و تحيينه

  .الجماعة عمل برنامج بإنجاز المكلف الدراسات مكتب و الفرص تكافؤ و المساواة هيئة أعضاء

ا، واستشددددددراف رؤيددددددة جديدددددددة لبندددددداء وتوطيدددددددا للمكتسددددددبات الديمقراطيددددددة التددددددي حققتهددددددا بالدندددددد"  
مؤسسدددددات عصدددددرية، قوامهدددددا المشددددداركة الفاعلدددددة لكدددددل مكوندددددات المجتمدددددع، فقدددددد حرصدددددنا علدددددى 
إدمدددددداب مقاربددددددة النددددددوع فددددددي السياسددددددات العموميددددددة ، لتمكددددددين المددددددرأة المغربيددددددة مددددددن تعزيددددددز 

 .مساهمتها، وتدعيم دورها كفاعل ال محيد عنه في مختلف المجاالت

أمدددددام الشدددددباب آفددددداق المشددددداركة السياسدددددية الواسدددددعة، ل سدددددهام بعبقريتددددده و بمدددددوازاة ذلدددددك، فتحندددددا 
ومؤهالتدددددده فددددددي تدددددددبير الشددددددفن العددددددام، فضددددددال عددددددن دوره الفعددددددال فددددددي مختلددددددف مندددددداحي الحيدددددداة 

 ." الوطنية

 

 مقتطف من نص الرسالة السامية التي وجهها جاللة الملك            
 الحكوماتإلى المشاركين في المؤتمر الرابع لمنظمة المدن و 

 3102/01/13المحلية المتحدة المنعقد في الرباط                                                      
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عمل الجماعة،  برنامجالنقط بهدف ادراجها  في الهيئة مجموعة من وجهات النظر و وقد قدم أعضاء

 :وهي

  ،بناء مسبح بلدي، ومخيم ترفيهي، ومركز التوجيه واالستماع، ومالعب لممارسة العاب القوى

 تسييج المدارس؛و

  المازيغية؛باللغة ااعتماد تشوير 

  للحدائق؛إعادة النظر في مساحات مخصصة  

 ؛دعم الجمعيات 

 ؛اعادة النظر في محطة المياه العادمة و الصرف الصحي 

 ؛بناء مطرح عصري ايكولوجي 

 ؛اشتوك، ودعم االنشطة االشعاعية االهتمام بفضاء سعيد 

 التهيئة الحضرية لبيوكرى؛ 

 اقامة مراكز تأهيل الفالحي؛ 

 الشباب؛، الطفل، وأةلخدمات الضرورية الخاصة بالمرتوفير ا 

 لتكوين؛لتواصل، واالجماعي ل ووضع المخطط 

  ؛(الجمعيات)النقل الجامعي للطلبة توفير 

 تأهيل السوق األسبوعي؛ 

  قي؛معهد موسيبناء 

 نارة والربط الكهربائياإلعمدة تدعيم أ. 

 

 نتائج التشخيص باعتماد االستمارة:  ثانيا

لوقت اعتماد االستمارة والورشات، والمقابالت في إنجاز التشخيص، لكون االعتماد على تم في نفس ا

ويعرض . ولويات الساكنةأالورشات لوحدها أو االستمارات، فقط، لن يمكن من تشخيص هام لمشاكل و

 . المحور األول نتائج التشخيص باعتماد االستمارة

I. توزيع المشاركين والمشاركات حسب الجنس 

 87%: نسبة الجماعة الترابية لبيوكرىفي  عن طريق االستمارة في التشخيص التشاركيشاركت 

المساهمة في تحديد األولويات، األساسية في برنامج من أجل  بالنسبة لإلناث %13بالنسبة للذكور، و 

 .عمل الجماعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجنس

 

 % العدد

 ذكور

 

151 87 

 إناث

 

22 13 

 المجموع

 
173 100% 
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 السن. 1

مثل فيها من يفوق عمره وتينتمي المشاركون والمشاركات في التشخيص إلى فئات عمرية متنوعة؛ 

 . %98بينما يحثل فيها الفئة النشيطة ما يعادل  %2سنة  59

 

 

 

 
 المستوى الدراسي .1

من الساكنة بدون  %41تظل نسبة تقارب النصف 

القراءة من  %11 نسبة تـمكنتمستوى تعلمي، بينما 

والكتابة، وذلك يعود لبرامج محارة األمية التي استفاد منها 

 لكن مازالت الفئة غير المتعلمة تحتل المرتبة األولى . االقليم

 

 

 

 

 

  المستوى الدراسي. 2

في المائة من الحاصلين على تعليم جامعي، بينما ال تمثل فئة  44شارك في التشخيص التشاركي نسبة 

يتعلق األمر بعينة نوعية ساهمت في تقديم تشخيص هام لوضعية . %5غير المستفيدين من التعليم سوى 

 .الجماعة الترابية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سنال

 

 % العدد

 19أقل من 

 سنة

9 5 

28-19 66 38 

38-29 41 24 

48-39 42 25 

58-49 10 6 

68-59 4 2 

 0 0  69أكثر من 

 المجموع

 
172 100% 

مستوى ال

 الدراسي

 

 % العدد

 5 10 بدون

 4 9 ويكتب يقرأ

 8 16 ابتدائي

 6 12 إعدادي

 17 34 ثانوي

 44 88 جامعي

 16 32 تكوين مهني

 0 0 آخر

 %100 201 المجموع

5% 

4% 

8% 6% 

17% 

44% 

16% 

0% 

 المشاركون في التشخيص حسب المستوى الدراسي

 بدون 

 يقرأ ويكتب

 ابتدائي 

 إعدادي 

 ثانوي 

 جامعي 

 تكوين مهني

 أخر
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 االنتماء المؤسساتي. 3

، %43  بنسبة  شارك في التشخيص التشاركي أشخاص ينتمون لمؤسسات متنوعة، خاصة الجمعيات

 مثل المتعاونيات رغم من التمثيل العددي  غير الوازن لباقي الفئات المؤسساتية،وبال . 7  %النقابات بنسبة

وتعتبر مشاركة  .فإن مشاركتها في التشخيص سيساهم في تقديم وجهة نظر المؤسسات التي ينتمون إليها

أساسية في التشخيص، لكون التشخيص لن تتأثر بطبيعة عالقة المجتمع  %41غير المنتمين التي مثلت 

 .لمدني بالجماعة الترابيةا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المهنة . 4

 %23و  %22 الطلبة والموظفين في عينة التشخيص التي شكلت على التوالييفسر ارتفاع نسبة 

كما يتميز المشاركون والمشاركات في . باهتمام الفئات ذوي المستوى التعليمي المرتفع  بالشأن المحلي

.  %9والتجار  %5و الفالحين  %2والمتقاعدين  %16التشخيص بوجود تمثيلية مهمة للمستخدمين، 

 : ويتوزع المشاركون والمشاركات في التشخيص على األوضاع المهنية التالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوع االنتماء

 
 % العدد

 43 80 جمعية

 7 13 نقابة

 5 9 تعاونية

 0 0 مقاولة

  منتخب

 جماعي

6 4 

 0 0 نادي نسوي

 41 75 بدون

 %111 183 المجموع

 % العدد المهنة

 22 38 طالب

 9 16 التجارة

 5 8 الفالحة

 23 40 موظف

 16 28 ستخدمم

 2 4 متقاعد

 1 2 تعاونية

 18 30 بدون

 4 6 آخر

 100 172 المجموع

80 

13 
9 

0 
6 

0 2 

75 

4 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

منتخب  مقاولة تعاونية نقابة جمعية
 جماعي 

نادي 
 نسوي

 أخر  بدون  صحافة

 المشاركون في التشخيص حسب االنتماء

38 

16 

8 

40 

28 

4 

30 

2 

6 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

 أخر التعاونيات بدون  متقاعد  مستخدم  موظف  الفالحة  التجارة طالب

 المهني  المشاركون في التشخيص حسب االنتماء
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 التردد على الجماعة . 5

 

رض إداري إلى لمقر الجماعة لقضاء غفي التشخيص  %50المشاركين  نصف يعود تاريخ آخر زيارة

 .أكتوبر   20و 19 و 18من تاريخ تمرير االستمارة بتاريخ  ،ما قبل شهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
II .خدمات القرب 

  وةنقط الق. 1

أن للجماعة تعتبر %21 ليها بعد ذلك، نسبة تعدم معرفتها بنقط قوة الجماعة، %32عبرت نسبة تقارب

 .%19، وخدمات القرب التي تقدمها بنسبة أهمية بالنظر أساليب العمل والتواصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 زيارة الجماعة

 

 % العدد

 19 32 قبل يوم

 6و2 ما بين  

 أيام

16 9 

 15 25 قبل أسبوع

 7 12 قبل أسبوعين

 50 86 قبل شهر وأكثر

 المجموع

 
171 100% 

 قوة الجماعة

 

 % العدد

أساليب العمل 

 والتواصل

37 21 

خدمات القرب 

 المقدمة

33 19 

 8 14 الموظفون

 15 27 تطبيق القانون

 32 57 أعرف ال

 1 2 آخر

 4 7 الشيء

 المجموع

 
177 100% 

32 

16 

25 

12 

86 

0 20 40 60 80 100 

 قبل يوم 

 أيام 6و2ما بين  

 قبل أسبوع 

 قبل أسبوعين 

 قبل شهر وأكثر

 التردد على الجماعة

21% 

19% 

8% 15% 

32% 

1% 4% 

 نقط القوة

 أساليب العمل والتواصل

 خدمات القرب المقدمة 

 الموظفون 

 تطبيق القانون 

 ال أعرف

 أخر

 الشيء
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 نقط الضعف . 2

 

من المشاركين في  %31يعتبر غياب الرؤية من بين نقط ضعف الجماعة كما عبر عن ذلك 

 .%20انون بنسبة ، ثم التساهل في تطبيق الق%25يليها ضعف الموارد البشرية بنسبة . التشخيص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخدمات التي تطرح صعوبات شديدة في الحصول عليها . 3

 
ر الحصول على وثائق التعمير من بين الصعوبات المصنفة في المرتبة األولى، يليها الحصول يعتب

 .على رخص ممارسة بعض األنشطة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نقط الضعف

 

 % العدد

 31 74 غياب الرؤية

ضعف الموارد 

 البشرية

58 25 

التساهل في 

 تطبيق القانون

47 20 

موارد مالية غير 

 كافية

22 9 

 12 29 ال أعرف

 3 8 آخر

 المجموع

 
238 100% 

الصعوبات 

المصنفة في 

 المرتبة األولى 

 

 % العدد

 15 52 عقود االزدياد

التصديق على 

 االمضاء

52 15 

رخصة ممارسة 

 نشاط

81 23 

وثائق ورخص 

 التعمير

105 29 

 16 58 وضع شكاية

 1 1 صعوبات أخرى
 1 5 دون صعوبات

 المجموع

 
354 100% 

31% 

25% 

20% 

9% 

12% 
3% 0% 

 نقط الضعف

 غياب الرؤية

 ضعف الموارد البشرية

 التساهل في تطبيق القانون

 موارد مالية غير كافية

 ال اعرف

 أخر
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 الخدمات المتردد عليها باستمرار. 4

بين تحليل الخدمات األكثر إقباال عليها احتالل الحصول على عقود االزدياد والحالة المدنية المرتبة 

الرفع من أداء  ضرورة وهو ما يبين. رخص التعميراألولى، يليها التصديق على اإلمضاء، ووثائق 

 .المصالح المكلفة بهذه الخدمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الفرص والتحديات. 5

 
شكل اهتمام الساكنة بالتدبير الجماعي، فرصة يمكن استثمارها لتعبئة الساكنة حول برنامج عمل ي

الذي يناقش مشاريع الجماعة كما تبين  وساط المجتمع المدني،أكما تبلور هذا االهتمام في . الجماعة

 (ب)شكل أكبر داخل الجمعيات واألماكن العمومية وتبلور هذا االهتمام ب ( أ)، المعطيات أسفله

 االهتمام بالشأن الجماعي . أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الخدمات األكثر 

 طلبا عليها

 % العدد

 53 88 عقود االزدياد

التصديق على 

 االمضاء

43 26 

رخص ممارسة 

 نشاط

11 7 

وثائق ورخص 

 التعمير

16 9 

 4 7 وضع شكاية

 1 2 خدمات أخرى
 المجموع

 
167 100% 

اهتمام الساكنة 

 بالجماعة 

 % العدد

 65 107 نعم 

 35 57 ال
 المجموع

 
164 100% 

 عقود االزدياد

 التصديق على االمضاء

 رخصة ممارسة نشاط

 وثائق ورخص التعميير

 وضع شكاية

 خدمات أخرى

65% 

35% 

 اهتمام الساكنة بالشأن الجماعي

 نعم 

 ال
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 وسط االهتمام ودرجة انخراط المجتمع المدني . ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المدني لمناقشة الشأن المحلي  درجة تعبئة المجتمع. ج

ص ضعف تواصل المجتمع المدني مع الساكنة لمناقشة برامج بينت أجوبة المشاركين في التشخي

 .فقط هي التي صرحت بأن جمعية ما  اتصلت بها بخصوص موضوع يهم الجماعة %29الجماعة، فنسبة 

 

 

 

 

 
 بة الساكنة في التواصل مع المجتمع المدني غ

 

 
ببنما نسجل  %85في المقابل، عبر المشاركون عن رغبة المشاركة لمناقشة برامج الجماعة، بنسبة 

وهو ما يعني ضرورة تحسيس المجتمع بضرورة المشاركة في الشأن  %15المباالة لدى فئة تشكل 

 .المحلي

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

اهتمام الساكنة 

 بالجماعة 

 % العدد

 30 44 جمعية 

 14 21 ةندو
 10 14 منازل خاصة
 43 63 مكان عمومي

 3 4 مكان آخر
 المجموع

 
146 100% 

تواصل المجتمع 

 المدني مع الساكنة 

 % العدد

 29 49 نعم  

 71 119 ال
 المجموع

 
168 100% 

الرغبة في مناقشة 

 برامج الجماعة 

 % العدد

 85 138 نعم  

 15 24 ال
 موعالمج

 
162 111% 

29% 

71% 

 تعبئة المجتمع المدني للساكنة بخصوص الشأن الجماعي

 نعم 

 ال

85% 

15% 

 رغبة الساكنة في مناقشة برامج الجماعة

 نعم 

 ال

30% 

14% 
10% 

43% 

3% 

 وسط االهتمام بالشأن الجماعي

 جمعية

 ندوة

 منازل خاصة

 مكان عمومي

 مكان آخر
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 المشاركة واالحساس بالعزلة داخل المدينة .6

 س بالعزلةحسااال. أ

من المشاركين في التشخيص عن اإلحساس بالعزلة في المدينة عن ضعف  %72يشير تعبير نسبة 

كما يفسر ذلك الحركية تجاه أماكن خارج المدينة لقضاء . جاذبية المدينة ومستوى التنشيط السوسيوثقافي

 .الوقت

 
 

 
  المشاركة. ب

من المشاركين في التشخيص عن ممارستهم لنشاط رياضي وثقافي وترفيهي   %53عبرت نسبة 

فبقدر ما تزداد المشاركة، ينخفض االحساس بالعزلة ويتعزز . بالمدينة، إال أن هذه النسبة غير كافية

 .المحلي االنتماء للمدنية والمشاركة في الشأن

 

 

 التحديات. 7 

ومخاطر . عبر المشاركون والمشاركات في التشخيص عن إحساس بمخاطر ، خصوصا الفيضانات

فايات االستخدام الفالحي، من بالستيك وغازات المبيدات التلوث خصوصا النفايات الصلبة والسائلة، ون

 .المنبعثة

 

 المخاطر الطبيعية. أ

 

72% 

28% 

 اإلحساس بالعزلة

 نعم 

 ال

53% 
47% 

 اإلحساس بالعزلة

 نعم 

 ال

 % العدد  حساس بالعزلةاال

 72 119 نعم  

 28 46 ال
 المجموع

 
165 111% 

ممارسة االنشطة 

 الثقافية والرياضية

 % العدد

 53 89 نعم  

 47 80 ال
 المجموع

 
169 111% 
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 تردد الكوارث الطبيعية المعبر عنه . ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طبيعة الكوارث الطبيعية. ت

 

 
 

 

 

 

 

 المخاطر البيئية والتلوث. د

 

62% 

38% 

 التعرض للكوارث الطبيعية

 نعم 

 ال

 فيضانات صواعق

 صنف الكوارث الطبيعية

التعرض للكوارث 

 الطبيعية 

 % العدد

 62 101 نعم  

 38 62 ال
 المجموع

 
163 111% 

 % العدد التردد 

 41 36 مرة واحدة  

 15 13 مرتين
 6 5 ثالث مرات

 38 34 أكثر من ثالث مرات
 المجموع

 
88 111% 

 % العدد النوع 

 0 0 صواعق  

 100 80 فيضانات
 0 0 أخرى

 المجموع

 
80 111% 

 مرة واحدة

 مرتين

 ثالث مرات

 أكثر من ثالث مرات

 تردد الفيضانات حسب الساكنة
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 طبيعة  المخاطر. ه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المخاطر الصحية. و
 

ارة ثالث أجوبة  لالختيار حول  سؤال المخاطر الصحية التي تهدد الساكنة، والتي أدرجنا في االستم

 :تدخل في بشكل مباشر في مجال اختصاص الجماعة، ويمثل الجدول نتائج اإلجابة  عن السؤال 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نتائج التشخيص باعتماد المقابالت :  ثالثا

 

51% 49% 

 التعرض للمخاطر البيئية

 نعم 

 ال

 % العدد البيئية المخاطر 

 49 83 نعم  

 51 80 ال
 المجموع

 
163 111% 

 % العدد نوع النفايات

 33 44 صلبة

 31 41 سائلة
 15 20 غازية
 18 24 طبية
 3 4 أخرى

 المجموع

 
133 111% 

 % العدد المخاطر الصحية

 37 113 كالب ضالة

 36 111 حشرات
 25 76 مجاري مياه

 2 7 آخر
 المجموع

 
231 100% 

33% 

31% 
15% 

18% 3% 

 أصناف النفايات

 صلبة

 سائلة

 غازية

 طبية

 أخرى

37% 

36% 

25% 

2% 0% 

 مهددات الوضع الصحي

 آخر مجاري مياه حشرات كالب ضالة
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اعتمدت المقابالت لتشخيص القدرات التدبيرية والبشرية والمالية للجماعة، وذلك بتحيين نتائج  

 .2016-2012التشخيص في هذا المجال التي يتضمنها مخطط التنمية الجماعي 

 الموارد البشرية. 1

 يالفريق اإلداري والتقن -

فردا يتوزعون حسب الجنس  22من  الترابية لبيوكرىيتكون الفريق اإلداري والتقني للجماعة   

 :والمهمة على الشكل التالي

 النساء منهم األطر التقنية األطر اإلدارية العدد اإلطار

 2 7 21 22 األطر العليا

 2 21 2 22 األطر المتوسطة

 6 22 2 14 األطر الصغرى

                 

 المجموع

22 22 66 27 

توفر البلدية على مؤهالت يالحظ    ،األخيرمن  خالل   الجدول أعاله و خصوصا   العمود            

  (.أطر االشراف، والتفطير والتنفيذ)بشرية كافية لتنفيذ برنامج عمل الجماعة 

 

ذلك احصائيات يبين  في االقبال كما ضغطا   والحالة المدنية وتعرف مصلحة تصحيح اإلمضاء،  

 : العمليات المتعلقة بهاتين المصلحتين

 

 الموارد البشرية بمكاتب الحالة المدنية

 الحاجيات من الموارد البشرية المتوفر من الموارد البشرية 

 1 6 المكتب المركزي

 1 4  1الملحقة 

 1 1 2الملحقة 

 مكاتب تصحيح االمضاءاتالموارد البشرية ب

 الحاجيات من الموارد البشرية موارد البشريةالمتوفر من ال 

 1 3 المكتب المركزي

 1 1  1الملحقة 

 1 1 2لملحقة 

 

 

 

 مصلحة تصحيح اإلمضاء . أ

 تطور عدد الوثائق المسلمة من طرف
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 مصلحة تصديق اإلمضاء 

 عدد الوثائق المسلمة السنوات

2011 143 000 

2012 153 000 

2013 162 000 

2014 160 000 

2015 173 500 

 

 مصلحة الحالة المدنية. ب

 تطور عدد العقود المسلمة

 عدد الوثائق المسلمة السنوات

2011 87 000 

2012 70 500 

2013 69 000 

2014 63 000 

2015 63 000 

 

 والوفيات تطور عدد الوالدات

 بالجماعة (المكتب المركزي والملحقة األولى والثانية)

 

 تطور الوفيات اتتطور الوالد السنة

2011 1509 82 

2012 1119 87 

2013 1127 104 

2014 1391 110 

2015 2242 116 

 

 منظومة تدبير المعلومات الجماعية. 2

همت هذه المنظومة في مرحلة أولى قسم الموارد البشرية، وقسم المحاسبة والميزانية، وقسم   

لمجلس الجماعي على وضع برنامج معلوماتي شساعة المداخيل ومصلحة الوعاء الضريبي، ويسهر ا

 .كما تم الشروع في وضع بوابة الكترونية للجماعة .لباقي المصالح، خاصة مصلحة الحالة المدنية

لقد  ساهمت هذه البرامج في تحقيق تطور ملموس في الخدمات وتسريع وثيرة  تقديم الخدمات   

مية متطورة لتحيق مة اعالوعرف اقباال تحتاب إلى منظ، التي تالمدنية للمواطنين، غير أن مصلحة الحالة

 .المواطنات للحصول على الوثائق المطلوبةمدة انتظار المواطنين و جودة خدمات وتقليص
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 المجلس الجماعي -

الثقافية والمهنية  ، و يوضح الجدول أسفله الوضعيةمستشارا 22يتكون المجلس الجماعي من   

 .ألعضاء المجلس

 

 العدد المهنة العدد قافيالمستوى الث

 عالي
 ثانوي
 إعدادي
 ابتدائي
 بدون

21 
4 
6 
7 
0 

 6 فالح

 7 أستاذ

 1 جزار

 2 مهن حرة

 4 مقاول

 3 تاجر

 1 حالق

 1 موظف

 1 خياطة

 3 مستخدم

 29 مجموع 22 مجموع

 
 

 أعضاء لجنة القيادة وتتبع المشاريع. 3
 

 المهمة االسم  

 رئيس المجلس الجماعي رئيسا الفاريسي الحسين 1

 مدير المصالح الجماعية حفيظ الكادي 2

 مدير مكتب الدراسات محمد اخديش 3
 مستشار قانوني رشيد كديرة 4
 هيئة المساواة وتكافئ الفرص رئيس فراب بن ابراهيم 5

 

 التواصل . 4
 

 المهمة االسم 

 بالتواصل مكلف عبد العزيز صروا 1
 
 
 

 

  لموارد المالية للجماعةا. 5

 19 من الماضية سنوات الخمس لمدة%  42 بنسبة المداخيل مستوى على تطورا المالي القسم حقق
   ..710 سنة درهم مليون 27 إلى 7100 سنة درهم مليون

  ماعة الترابيةجتطور مداخل ال -
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 المبالغ المحصل عليها السنوات

2011 19 681 723,64  

2012 21 002 199,34  

2013 23 723 222,05  

2014 24 060 789,18  

2015 27 303 114,38  

 

 تطور تركيبة مداخيل الجماعة الترابية بيوكرى -

 الرسوم المحولة TVAحصة  السنوات
الرسوم المدبرة من طرف 

 الجماعة
 المجموع

2011      10 736 000,00           4 252 770,03           4 692 953,61         19 681 723,64    

2012      10 876 000,00           4 420 039,08           5 706 160,26         21 002 199,34    

2013      11 964 000,00           5 407 344,39           6 351 877,66         23 723 222,05    

2014      12 743 000,00           4 347 344,31           6 970 444,87         24 060 789,18    

2015      16 167 000,00           4 229 081,94           6 907 032,44         27 303 114,38    

 

 تطور الباقي استخالصه -

 التسيير مصاريف 2015/الباقي استخالصه لسنة) ،%77بنسبة  الموارد من استخالصه ر الباقيتطو

 .المبالغ هذه خفض على لذا يلزم السهروهذا مؤشر سلبي، (. التقديري الفائض إلى ضافةم

 السنة 2015 2014 2013 2012 2011

 المجموع 871,64 147 21 896,86 726 17 718,70 990 10 345,58 521 11 946,53 700 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تطور مصاريف التسيير  -

 سنة درهم مليون 23 إلى 7100 سنة مليون 14% )64 سبةبن كبيرة زيادة التسيير مصاريف سجلت

710..) 

0,00   

5 000 000,00   

10 000 000,00   

15 000 000,00   

20 000 000,00   

25 000 000,00   

2011 2012 2013 2014 2015 
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 السنة 2015 2014 2013 2012 2011

 المجموع 405,00 026 23 523,52 416 17 722,85 885 16 079,50 220 16 476,08 358 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تطور الفائض التقديري -

مليون  4إلى  2622مليون درهم سنة  5) % 20بنسبة  2011تراجعا منذ سنة التقديري عرف الفائض 

  .غير ايجابيهذا مؤشر و. (2622درهم سنة 

 السنة 2015 2014 2013 2012 2011

 المجموع 101,18 525 4 121,74 028 2 952,80 605 4 961,03 974 3 408,57 326 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تطور الفائض الحقيقي  -

 7100 سنة درهم مليون .) 2011مقارنة مع   2013 نةس منذايجابيا   تطورا الحقيقي الفائض عرف

 .2014غير أن هذا المؤشر عرف تراجعا منذ سنة  (.2014و  2013 سنة درهم مليون 6 إلى

 

0,00   
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10 000 000,00   

15 000 000,00   

20 000 000,00   

25 000 000,00   

2011 2012 2013 2014 2015 
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 السنة 2015 2014 2013 2012 2011

 المجموع 708,88 276 4 265,66 644  6 779,20 837 6 119,84 782 4 247,56 323 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مداخيل التجهيز تطور  -

مليون  12إلى  2622مليون درهم سنة  36) %11ملموس بنسبة  تراجعمداخيل التجهيز هي كذلك في 

 .الفائض التقديري و هذا راجع النخفاض( 2622 درهم سنة

 السنة 2015 2014 2013 2012 2011

لمجموعا 382,20 161 12 448,62 376 13 372,83 777 21 889,11 675 40 887,40 850 36   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تطور مصاريف التجهيز -

سنة  مليون درهم 8إلى  2011 مليون درهم سنة  20، من كبيرمصاريف التجهيز في انخفاض 

 .راجع إلى انخفاض مداخيل التجهيزوهذا  . %95بنسبة  2015
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 السنة 2015 2014 2013 2012 2011

 المجموع 950,14 099 8 375,30 053 8 189,87 707 16 315,48 178 31 918,13 728 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تطور المنقول السنوي -

، وهذا   2622درهم  مليون 4إلى  2622مليون درهم سنة  15) %74بنسبةتراجع المنقول السنوي في 

 .يخفي قلة  عدد المشاريع المنجزة داخل المجال الترابي للجماعة مؤشر ايجابي، غير أنه

 السنة 2015 2014 2013 2012 2011

 المجموع 432,06 061 4 441,66 516 3 741,54 074 3 093,87 750 8 973,57 253 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آليات وسيارات الجماعة  -

      .ميكانيكية متوسطةفي حالة   اتسيار 4 و اتآلي 4 تتوفر الجماعة على 

 معدل نفقات جميع اآلليات والسيارات -

-  
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 السنة نفقات اآلليات والسيارات:

997 511,19 0100 

1 014 199,80 0100 

994 885,14 0101 

1 037 199,48 0101 

760 745,40 0101 

 المجموع 541,01 804 4

 تطور مصاريف استهالك الكهرباء والماء ورسوم مستحقات المواصالت الالسلكية -
 السنة 2015 2014 2013 2012 2011

 الماء  000,00 440 000,00 416 000,00 416 000,00 397 000,00 325

 الكهرباء 000,00 800 2 000,00 040 2 000,00 040 2 000,00 040 2 000,00 430 1

 المواصالت الالسلكية 000,00 200 000,00 180 000,00 180 000,00 150 000,00 150

 المجموع 000,00 440 3 000,00 636 2 000,00 636 2 000,00 587 2 000,00 905 1

 2022-2017ات تطور الميزانية مابين توقع -

 الفائض التقديري المداخيل السنة المالية

2017 32 317 554,00 2 819 645,73 

2018 30 784 150,00 54 350 ,00 

2019 32 462 600,00 1 065 800,00 

2020 33 637 100,00 1 745 300,00 

2021 34 021 100,00 1 713 300,00 

2022 34 807 100,00 1 949 300,00 

 2022-2017جدول تفصيلي لتوقعات المالية حسب كل وحدة  -

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 الوحدة

 600,00 924 9 600,00 829 9 600,00 733 9 600,00 558 9 600,00 306 9 961,92 064 9 مصاريف املوظفين

 000,00 000 8 000,00 000 8 000,00 000 8 000,00 000 8 000,00 000 8 000,00 000 8 تكلفة التدبير املفوض لقطاع النظافة

 000,00 200 5 000,00 900 4 000,00 700 4 000,00 480 4 000,00 200 4 000,00 273 4 والكهرباء و الاتصاالت   مصاريف املاء

 000,00 500 1 000,00 500 1 000,00 500 1 000,00 400 1 000,00 400 1 114,68 381 1 تسديد القروض

 000,00 524 1 000,00 524 1 000,00 524 1 000,00 524 1 000,00 524 1 000,00 524 1 الجماعات والاتفاقيات وألاكرية

 200,00 472 200,00 472 200,00 472 200,00 472 200,00 472 500,00 792 الحقوق   تعويضات الرئيس و ذوي 

 000,00 167 000,00 167 000,00 167 000,00 167 000,00 167 000,00 167 راميد

 000,00 820 1 000,00 820 1 000,00 820 1 000,00 820 1 000,00 820 1 000,00 820 1 دعم الجمعيات

 000,00 250 4 000,00 095 4 000,00 975 3 000,00 975 3 000,00 840 3 331,67 475 2 باقي املصاريف

 800,00 857 32 800,00 307 32 800,00 891 31 800,00 396 31 800,00 729 30 908,27 497 29 :املجموع

 300,00 949 1 300,00 713 1 300,00 745 1 800,00 065 1 350,00 54 645,73 819 2 التقديري  الفائض

 100,00 807 34 100,00 021 34 100,00 637 33 600,00 462 32 150,00 784 30 554,00 317 32 املجموع العام

 والتحليل المالي  ج أهداف التشخيص المؤسساتياستخرا: رابعا

  التنظيم الداخلي .1
 

تتوفر ": متعلق بالجماعات التي تنص على من القانون التنظيمي ال 126بناء على مقتضى المادة 

، ..."ا واختصاصاتها بقرار لرئيس المجلس، يتخذ بعد مداوالت المجلسالجماعة على إدارة يحدد  تنظيمه
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هيكل تنظيمي، وتحديد اعة الترابية بيوكرى منظومتها اإلدارية الداخلية من خالل فقد سطرت الجم

، شامل يروم (انظر الصفحة الموالية) Audit interneدخال التدقيق الداخلي ، وإلالختصاصات والمهام

تفعيل مبادئ الحكامة والشفافية، وتحديد االختصاصات الخاصة بمختلف األقسام والمصالح المكونة 

دارة الجماعية بما يضمن عدم تداخلها، وبالتالي تحديد المسؤوليات والرفع من جودة األداء والخدمات لإل

ويحتاج هذا الهيكل التنظيمي في . ، خالل دورة عادية2017فبراير  15وصودق عليه يوم ، الجماعية

 : مرحلة الحقة إلى 

 طرالمسادليل  ضعو

 نشرهااعتماد دليل مساطر عمل خاصة بكل مصلحة و 

 (اعتمادا على دليل وزارة الداخلية) وضع الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات 

 تشخيص الوظائف لجميع موظفي الجماعة 

 وتحديد الحاجيات المستقبليةالمتوفرة  تشخيص الكفاءات 

 منظومة التواصل الداخلي والخارجي تطوير  .2
 الداخلـــــي - أ

 وضع منظومة مندمجة ل عالم .0

 المصالح الجماعية باقي  لوماتية لتسيير وضع برامج مع .0

 وضع آليات تطوير منظومة التواصل بين المصالح الداخلية .1

 الخارجي -ب 

  دليل االستقبالوضع 

 تجويد معطيات البوابة االلكترونية 

 النشرة اإلخبارية للجماعة وضع 

 وضع منظومة  لتتبع المشاريع. 3

o ام التدبير بحسب األهدافظتبني ن 

  ولوحات القيادةوضع مؤشرات 

  فتحاصواال ، المراقبةتفعيل آليات 

  اعتماد آليات التقييم والتحيين وتقديم حصيلة التدبير بطريقة دورية 

 مؤشرات التدبير المالي تحسين. 4
 لتتمكن  ( التي تم تتبع تطورها على مدى خمس سنوات) مؤشرات التدبير المالي السابقة  تحسين

 2022-2017الجماعة للفترة  الجماعة من تنفيذ برنامج عمل

 التحكم في نفقات التسيير واستهالك الماء، والكهرباء، واالتصاالت. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 الهيكل التنظيمي للجماعة الترابية بيوكرى

 الكتابة الخاصة

 مصلحة االستقبال واالرشادات

 مكتب التدقيق الداخلي

 مكتب الضبط

 مديرية المصالح الجماعية
 

 
الجماعي المجلسرئيس   

قات مكتب التواصل والعال
 العامة

المالية قسم الشؤون  اإلدارية والقانونية قسم الشؤون 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية والرياضيةو  

قسم التعمير والبيئة واألشغال 
الممتلكاتو  

 مصلحة الموارد البشرية

 مصلحة الموارد المالية

لوعاء الضريبي مصلحة ا

 والمراقبة الجبائية

والمحاسبة  مصلحة الميزانية
 والصفقات

الحالة المدنية وتصحيح  مصلحة

 اإلمضاء

 مصلحة الشرطة اإلدارية وحفظ الصحة

والثقافية مصلحة الشؤون االجتماعية 

 والرياضية واالقتصادية

مصلحة الشؤون القانونية وتدبير 
 شؤون المجلس

 

مصلحة التخطيط وتدبير المجال 

 وشؤون البيئة

 مصلحة الممتلكات واألليات

مصلحة الدراسات التقنية 
 واألشغال والصيانة

مصلحة التدبير المفوض 

وميةللمرافق العم  
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 المملكة المغربية

 وزارة الداخلية

 جهة سوس ماسة

 إقليم اشتوكة أيت  باها

 الترابية بيوكرىالجماعة 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 الجزء الثاني

 

 البرمجة، مصفوفة المشاريع

 والميزانية

 

 
 
 
 
 
 
 



45 
 

 المحتويات

 11 مقدمة

 11 ................................................................... 2016-2011 الفترة خالل المنجزة المشاريع:  أوال

 11 ........................................................................................................ 2011 سنة خالل. 1

 11 ........................................................................................................ 2012 سنة خالل. 2

 11 ........................................................................................................ 2013 سنة خالل. 3

 11 ....................................................................................................... 2014 سنة خالل.  4

 11 ........................................................................................................ 2015 سنة خالل. 5

 11 ........................................................................................................ 2016 سنة خالل. 6

 11 ....................................................... 0100-0101 خالل الجماعة داخل المبرمجة المشاريع:  ثانيا

 11 .................................................................................................................. . التعليم .1

 11 ................................................................................................................... .الصحة .2

 11 .......................................................... للشرب الصالح بالماء الحضرية المراكز ربط الماء قطاع .3

 11 ................................................................................................... السائل التطهير قطاع. 4

 10 ......................................................................................... المدينة وسياسة السكنى قطاع. 5

 10 ....................................................................................................... والرياضة الشباب. 6

 10 .................................................................................................................... الثقافة. 7

 10 ....................................................................................................... االسالمية الشؤون8 .

 10 .................................................................................................................. السياحة. 9

 11 .................................... 2017-2022 الجماعة عمل لبرنامج االستراتيجية التوجهات مقترحات:  ثالثا

 11 ................................................................................................. االستراتيجية التوجهات. 1

 11 .................................................................................................................... الرؤية. 2

 11 ...................................................................................... والمجاالت االستراتيجية المحاور. 3

 11 ................................................................................................ المشاريع مصفوفة:  رابعا

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 مقدمة .1

  

  : يلي ما 2622-2627 بيوكرى  الترابية  ماعةالج عمل مشروع من الثاني الجزءهذا  

 ،تحليل  تصنيفها بعدكما تم  2017-2022خالل الفترة  جردا للمشاريع المبرمجة في الجماعة

 والمؤسسات العمومية لقطاعات الحكومية،مصلحة من المصالح الخارجية ل 20أكثر من  أجوبة

 :وهي  ي الجماعة،على المراسلة الموجهة لها بخصوص المشاريع المبرمجة ف

الصناعة التقليدية، وكالة الحوض المائي سوس ماسة درعة، غرفة الصيد البحري األطلسية  

الوسطى ألكادير، المديرية الجهوية سوس ماسة درعة لمكتب التكوين المهني، الغرفة الفالحية 

فكادير، عة بالتجارة والصنا مندوبيةاالقليمية للتعاون الوطني،  جهة سوس ماسة، المندوبيةل

والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني سوس ماسة، المندوبية  المفتشية الجهوية للتعمير

المديرية الجهوية للسكنى وسياسة المدينة سوس  ،طيط المديرية الجهوية لسوس ماسةالسامية للتخ

ة التصحر الشتوكة المديرية االقليمية للمياه والغابات ومحارب ،الوكالة الحضرية ألكادير ،ماسة

مندوبية وزارة الصحة  ،المديرية االقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ،ايت باها

 – والكهرباء الماء يالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع ،الشتوكة ايت باها

المكتب الجهوي لالستثمار  ،يرالمديرية اإلقليمية للفالحة اكاد ،الوكالة الممزوجة اشتوكة ايت باها

المفتشية  ،المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ،الفالحي لسوس ماسة اكادير

الوكالة الوطنية  ،الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني جهة سوس ماسة

 ...لتنمية مناطق الواحات وشجر األركان

  فيها سواء مع المؤسسات العمومية أو المجلس  لتي تعتبر  الجماعة طرفاتفاقيات الشراكة اجرد

 .اإلقليمي أو المجتمع المدني

 وقد حددت األهداف تبعا لمجاالت تدخل  .هداف العامة والخاصةتحديد رؤية الجماعة، واأل

 .الجماعة األساسية، كما صنفت حسب االختصاصات الذاتية، والمشتركة

 مجة المشاريع، تبعا لألهداف العامة والخاصة لبرنامج العمل، التي تم طار المنطقي لبراإل وضع

 . تحديدها بناء على نتائج التشخيص

 برمجة الميزانية المتعددة السنوات. 
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 2016-2011المشاريع المنجزة خالل الفترة : وال أ .2

 2011خالل سنة . 1 

 التكلفة الموقع المشروع

 الشركاء ومبلغ مساهمتهم

العامة  المديرية
 للجماعات المحلية

قرض التجهيز  ميزانية البلدية
 الجماعي

تهيئة الحي الحرفي 
 ببوكرى

الحي الحرفي 
 بيوكرى

934 495,20  - - 

أشغال إنجاز مالعب 
 القرب ببيوكرى

تجزئة 
 االخالص

 تجزئة الفالح
 حي الشالي

611 023,20  - - 

بناء ملعب القرب بحي 
 التوامة بيوكرى

حي التوامة 
 يوكرىب

253 560,00    

توسيع شبكة الكهرباء 
الضغط المنخفض لحي 

 المغارة ببيوكرى

حي المغارة 
 بيوكرى

 ميزانية البلدية   400,00 29
(29 400,00) 

- 

بناء المركب التجاري 
البلدي لبيوكرى 
 لتحويل المركب القديم

 DGCL 020,31 261 20 بيوكرى المركز
AP N° : 

F /P261005 
du 15 juillet 2010 

(4 000 000,00)  

 ميزانية البلدية
(2 513 252,37) 

FEC 
(AP N° : F /3123 
du 16 juillet 

2010 =  
16 000 000,00 

(13 747 768,00) 

 

 2012خالل سنة . 2

 التكلفة الموقع المشروع

 الشركاء ومبلغ مساهمتهم

المديرية العامة للجماعات 
 المحلية

 قرض التجهيز ميزانية البلدية
 الجماعي

تبليط احياء بوعالكة 
 تبن بيوكرى

حي بوعالكة 
 وتين بيوكرى

748 800,00 DGCL 
AP N° : F/P211086 du 

27 janvier  
153 864,18 =  

(15 000 000,00), 2010 
 تضم مشاريع أخرى

-  

DGCL 
AP N° : F/P261005 du 
15 JUIN 2010 
594 935,82 =  
 (14 000 000,00)  

رىأخ مشاريع تضم  

 ميزانية البلدية - 674,00 178 بلدية بيوكرى بناء المستودع البلدي

(180 000,00) 
 

تبليط األحياء الناقصة 
 التجهيز ببيوكرى

 حي التوامة
 حي المحكمة
 تجزئة الفالح
 حي الشالي
 حي معال

 1تجزئة ترست 

 DGCL 
AP N° : F/P261005 du 15 
JUIN 2010 
5 94 935,82 =  
 (14 000 000,00)  

 أخرى مشاريع تضم

- AP N° : F/5711 du 
18 JUILLET 

8 947 000,00 
2006 = 
858 064,02 

 أخرى مشاريع تضم

تهيئة مكتب للحالة 
المدنية والمصادقة على 
االمضاءات بالمقاطعة 

 الحضرية األولى

المقاطعة 
 الحضرية األولى

99 658,20  100 000,00  
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 2013خالل سنة . 3

 التكلفة الموقع المشروع
 الشركاء ومبلغ مساهمتهم

المديرية العامة 
 للجماعات المحلية

قرض التجهيز  ميزانية البلدية
 الجماعي

 أشغال بناء سقف معدني
Charpente métallique 

بالمركب التجاري بيوكرى 
ERAC  

المركز 
التجاري 
 بيوكرى

205 578,00 - 238 143,60 - 

  2014 خالل سنة.  4
 

 التكلفة وقعالم المشروع
 الشركاء ومبلغ مساهمتهم

المديرية العامة 
 للجماعات المحلية

قرض التجهيز  ميزانية البلدية
 الجماعي

أشغال إنجاز مساكة لمقر 
  Etanchéité البلدية

مقر بلدية 
 بيوكرى

118 320,00 - 118 320,00 - 

التدبير المفوض لقطاع 
النظافة بمدينة بيوكرى، مدة 

ات بمبلغ سنوي سنو 7 العقد 

 310,72 913 7قدره 

بلدية 
 بيوكرى

55 393 175,04 7 000 000,00 
مقسمة على ثالث 

 دفعات

48 393 175,04 
مقسمة على سبع 

 سنوات

- 

 2015خالل سنة . 5

 بالدرهم  التكلفة الموقع المشروع
 الشركاء ومبلغ مساهمتهم

المديرية العامة 
 للجماعات المحلية

رض التجهيز ق ميزانية البلدية
 الجماعي

 سيدي أشغال تهيئة شارع
 الخامس محمد سعيد وشارع
الثاني  الحسن و شارع

بمركز الجماعة الترابية 
  بيوكرى

مركز 
 بيوكرى

 2 981 280,00  - - - 

 سيدي شارع تهيئة أشغال
الخامس محمد وشارع سعيد  

 الثاني الحسن شارع و
 الترابية الجماعة بمركز
  بيوكرى

 مركز
 ىبيوكر

11 681 775,72 - - - 

 2016 خالل سنة. 6
 

 بالدرهم  التكلفة الموقع المشروع
 الشركاء ومبلغ مساهمتهم

المديرية العامة 
 للجماعات المحلية

قرض التجهيز  ميزانية البلدية
 الجماعي

أشغال تهيئة حي التوامة 
 بالجماعة الترابية بيوكرى

    560,00 810 1  حي التوامة
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 2122-2112خالل  داخل الجماعةالمبرمجة المشاريع :  نياثا .3

 
 التعليم  .1

 

"التعليم" 0101المشاريع ضمن ميزانية   
 إسم المشروع الجماعة السلك التعليمي طبيعة المشروع محتوى المشروع المجموع

درهم 266666 حجرة 22  إبن البيطار. م بيوكرى اإلبتدائي إحداث   

درهم 22666 بتدائياإل تفهيل ----   مدرسة الفالح بيوكرى 

درهم 22666 القاضي عياض. م بيوكرى اإلبتدائي تفهيل -----   

درهم 21666  ثانوية الجوالن بيوكرى الثانوي التفهيلي تفهيل ------ 

 

0101-0101الحاجيات من البناءات المدرسية بالسلك اإلبتدائي برنامج متوسط المدى   
تاريخ اإلنتهاء 
 من المشروع

المشروع كلفة طبيعة  
 المشروع

 سنة البرمجة توطين المشروع
 الجماعة إسم المشروع الدوار

إبن البيطار. م اتومة إحداث 26666666 2624  2626 بيوكرى 

الصفاء. م بلدية بيوكرى تعويض 666666 2624  2627 بيوكرى 

اإلشبال. م دوار المغرة إحداث 2666666 2626  2622 بيوكرى 

 2627 بيوكرى إبن تومرت ----- تفهيل 246666 2624

مرافق  26بناء  262666 2622

 صحية
سيدي سعيد . م ------

 الشريف
 2626 بيوكرى

 

0101-0101الحاجيات من البناءات المدرسية بالسلك الثانوي اإلعدادي برنامجمتوسط المدى  
تاريخ اإلنتهاء 
 من المشروع

طبيعة  كلفة المشروع
 المشروع

 سنة البرمجة توطين المشروع
 الجماعة إسم المشروع العنوان

الثانوية اإلعدادية  تين بوبكر إحداث 22266666 2624
 أنس بن مالك

 2627 بيوكرى

 

0101-0101الحاجيات من البناءات المدرسية بالسلك الثانوي التاهيلي برنامج متوسط المدى   
تاريخ اإلنتهاء 
 من المشروع

طبيعة  كلفة المشروع
وعالمشر  

 سنة البرمجة توطين المشروع
 الجماعة إسم المشروع العنوان

شارع موالي عبد  توسيع 22666666 2624
 هللا الجوالن

الثانوية التفهيلية 
 الجوالن

 2627 بيوكرى

شارع موالي عبد  توسيع 1266666 2624
 هللا الجوالن

داخلية الثانوية 
 التفهيلية الجوالن

 2627 بيوكرى

 

 الصحة  .2

 

في إطار التحضير للمخطط لبيوكرى  الجماعة الترابيةمشاريع  المقترحة على صعيد ال

 : الجهوي لعرض العالجات بجهة سوس ماسة

  بناء مركز الترويض الطبي؛ 

  مليون درهم؛ 50بتكلفة  .اإلقليمي المختار السوسي بيوكرىتوسيع المستشفى 

 فى اإلقليمي بمجموعة من التجهيزات تجهيز المستش:  
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Scanner – radiologie télécommandée- Unité de radiologie panoramique 

– Araeau chirugical mobile. 

 بناء مركز تشخيص وعالب داء السل واألمراض الصدرية. 

 ري  من المستوى األول بحي التوامةبناء مركز صحي حض. 

 بناء مختبر علم األوبئة وحفظ الصحة. 

 نجابية بناء المركز المرجعي للصحة اإل. 

 Soins palliatifs  خلق مصلحة العالجات الموازية   

 

 قطاع الماء ربط المراكز الحضرية بالماء الصالح للشرب .3
Commune Douars 

concernés 
Désignation 

projet 
Cout du 
projet 

Financement Stade 
d’avancement 

Date 
prévu de 
mise en 
service 

Biougra Centre Réhabilitation 
du réseau de 
distribution 

 
3 000 000,00 

ONEE Marché en 
cours de 

relancement 

2018 

Biougra Centre Réhabilitation 
des conduites 

de 
distribution 

3 250 000,00 ONEE Marché en 
cours de 

relancement 

2018 

Biougra Centre Extension du 
réseau de 

distribution 

2 000 000,00 ONEE En cour de 
lancement 

2018 

Biougra Centre Construction 
d’un 

réservoir de 
stockage 
1000 m3 

3 330 000,00 ONEE ------- 2019 

 

 قطاع التطهير السائل. 4
 Commune Douars 

concernés 
Désignation 
projet 

Cout du 
projet 

Financement Stade 
d’avancement 

Date prévu 
de mise en 
service 

Biougra Centre Réhabilitation 
et mise à 
niveau de la 
STEP 

1977.86 ONEE Travaux 
achevés 

2015 

Réhabilitation 
des bassins 
d’infiltration 

5897.68 ONEE Marché en 
cour de 
jugement 

2018 

Réhabilitation 
et extension 
du réseau 

776.70 ONEE Travaux 
achevés 

2015 

Biougra Centre APD DCE 2éme 
TRANCHE 

833.33 ONEE En cours 2016 
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 قطاع السكنى وسياسة المدينة . 5

0100-0101لقطاع السكنى وسياسة المدينة بإقليم اشتوكة ايت باها للفترة الممتدة مابين  المشاريع المبرمجة  

التاريخ المرتقب 
 إلنهاء المشروع

تاريخ إنطالق 
 المشروع

مجال التدخل وموقع 
 المشروع

الشركاء ومضادر 
 التمويل

الكلفة اإلجمالية 
 بالمليون درهم

 المشروع

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2624 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2626ماي   

 

 

 -امرحي تكانت أو ك
حي  -حي التوامة
حي  -ةبوعالك
حي تين  -المحكمة
 -الدعيمة -بيوكرى

حي  -درب موسى
حي ايت  -كناوة

وارعم الجوالن 
 الفالح

 
تهيئة وتقوية الشبكة 

شارع :الطرقية 
محمد السادس 

 وشارع سيدي سعيد
 

ات تهيئة ساح
عمومية ومناطق 
خضراء بحي معال 
 وايت لحسن أو علي

التربية وزارة 
 الوطنية

تفهيل جماعة  670, 267422
بيوكرى في إطار 
وزارة الشباب  سياسة المدينة

 والرياضة
المجلس الجهوي 
 لسوس ماسة

صندوق التجهيز 
 الجماعي

المكتب الوطني 
للكهرباء والماء 
 –الصالح للشرب 
-قطاع الماء  

المكتب الوطني 
للكهرباء والماء 

 –لح للشرب الصا
-قطاع الكهرباء  

المجلس اإلقليمي 
 لشتوكة ايت باها
المبادرة الوطنية 
 للتنمية البشرية
 جماعة بيوكرى

ايت  -اخوربان 2662 2626
اصالح -القاضي  

إعادةهيكلة  2066 جماعة بيوكرى
األحياء الناقصة 
التجهيز لجماعة 

 بيوكرى
 

 الشباب والرياضة. 6

 ركب سوسيو رساضي للقرب صنف بناء مA  مليون درهم 5بيوكرى ب 

  مليون درهم 10تعشيب ملعب بيوكرة بغالف مالي يقدر ب 

  2,7بناء دار الشباب ببيوكري 

 الثقافة . 7

 دعم تنظيم المهراجانات والمواسم 

 الشؤون االسالمية8 .

  رهممليون د 5,4بناء مسجد بحي التوامة بجماعة بيوكرى بغالف مالي يقدر ب 

 السياحة. 9

  دعم تثمين منتوجات المنشفProduit de terroir  مركز للعرض في : للمدارات السياحية

 .مليون درهم 1بيوكرى بخالف مالي يقدر ب 
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 وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك. 10

 
  مليون  5961 000بمبلغ  000+22النقطة الكيلومترية  1009بناء منشاة فنية على الطريق

 درهم
 درهم  000 000 25بيوكرى الصفا بمبلغ  105سيع وتقوية الطريق الجهوية تو 

  درهم  000 000 27بين بيوكرى وايت عميرة بمبلغ  1014توسيع وتقوية الطريق االقليمية

  Contournement du Grand agadirفي إطار مشروع 

  تفهيل طرق الدراجاتvoies cyclables  15) 1014و ( كلم  12,5)و  1009بالطريقين 
 .للثانية 000 000 15الطريق األولى و   000 000 13بتكلفة (  كلم
 

 المكتب الوطني للكهرباء . 11

 
  درهم  خالل  000 000 60ميكا واط  2*20كيلو فولط بقدرة  22/60إنشاء محول رئيسي

2016-2018 
  وكرى الممتد من كيلو فلط اوالد تايمة بي 22إنشاء الخط الكهربائي ذو الجهد المتوسط من فئة

 2018-2016ما بين  000 600 9   المحور الرئيسي والد تايمة
  تقوية وتوسيع شبكة التوزيع الكهربائية بالمراكز الناقصة التجهيز بالجماعة الترابية لبيوكرى

 2018-2016ما بين   000 622 5بمبلغ 
 

 التعاون الوطني  مندوبية12 .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ةالدائر الجماعة إسم المشروع المقترح  
 بيوكرى بلدية بيوكرى مركز إجتماعي للقرب ماعال

 
 

 

 مركز إجتماعي للقرب تين بيوكرى
 مركز إجتماعي للقرب المغارة
توسعة مركز ذوو اإلحتياجات 

 الخاصة
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 2112-2112 التوقعي البرنامج برسم الحضرية الوكالة مشاريع .13
 

 
 االتفاقيات . 14

ـاتيتــفــاقـاال  
تاريخ إبرام  رقم الطرف المتعاقد اإللتزامات الحقوق مالحظات

 اإلتفاقية
في طور 

نجازاإل  
بناء وتجهيز دار 
الطالب بمدينة 

 بيوكرى

درهم 2266666  

 

درهم 266666  

 

درهم 226666  

 

درهم 246666  

 
المساهمة بالعقار -

الذي سيحتضن 
المشوع والذي تضعه 
رهن إشارة الجمعية 
الخيرية لدار الطالب 

 ب
بيوكرى تلتزم بتسيير -

مؤسسة دار الطالب 
 بعد إنجازها

 

مية البشرية اللجنة اإلقليمية للت -
 لشتوكة ايت باها

المجلس اإلقليمي لشتوكة ايت  -
 باها
الجماعة القروية واد الصفاء -  
المندوبية اإلقليمية للتعاون  -

 الوطني
النيابة اإلقليمية للتربية  -

 الوطنية بإقليم شتوكة أيت باها
 
 
جمعية دار الطالب بيوكرى -  

26/2621 شتنبر  64 

2621 

حامل  الشركاء مالحظات
 المشروع

كلفة ال
بالمليون 

 الدرهم

 البرنامج المشروع الجماعة المعنية

جمعيات  في طور الدراسة
 األحياء

 جماعة بيوكرى ----- الجماعة
رياض  -الجوالن)

(بوعالكة -السالم   

دراسات هيكلة 

 –قطاعات  2

 ب بيوكرى

دراسة إعادة الهيكلة وتقويم 
األحياء ناقصة التجهيز في 

 طور الدراسة

رهين بتوفير 
إلعتمادات وابرام ا

 إتفاقية الشراكة

الجماعة 
والمجلس 
 اإلقليمي

الوكالة 
 الحضرية

دراسة التصميم  جماعة بيوكرى --------
األخضر 
 لبيوكرى

دراسات إعادة الهيكلة 
وتقويم األحياء ناقصة 
التاجهيز حسب البرنامج 
التوقعي للوكالة الحضرية 

2624-2626  
مرحلة اإلستشارات 

 والمصادقة
الة الوك   

 
 الحضرية

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

260664 

أكادير الكبير ومراكز 
الجماعات الترابية 

 -بيوكرى)للعمالة 
ايت  –سيدي بيبي 

(واد الصفا –عميرو   

مخطط توجيه 
التهيئة 
العمرانية 
 الكادير الكبير

وثائق التعمير في طور 
 الدراسة

في طور اإلعداد ضمن 
صفقة مخطط توجيه 
التهيئة العمرانية 

الكبير يردألكا  

تصميم تهيئة  جماعة بيوكرى
 بيوكرى

تصميم تهيئة  جماعة سيدي بيبي
مركز سيدي 
 بيبي

تصميم تهيئة  جماعة ايت عميرة
مركز ايت 
 عميرة
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الجدولة 
الزمنية 

بئة المالية لتع
الموزعة 
على ثالث 
سنوات 
2621 

2622 

2626 

 

تفهيل الجماعة 
الحضرية 
 لبيوكرى

درهم 26666666  

 

درهم 22266666  

درهم 22622246  

 

درهم 2266666  

درهم 2666666  

درهم 1266666  

 

درهم 2226666  

 
 

درم 2476666  

 

درهم 24242626  

 

درهم 7266666  

 
 

درهم 22426666  

ة المدينةوزارة السكنى وسياس-  
وزارة الداخلية -  
وزارة التربية الوطنية  -

 والتكوين المهني
وزارة الشباب والرياضة -  
وزارة الصحة -  
المجلس الجهوي اسوس ماسة  -

 درعة
عمالة إقليم شتوكة ايت باها  -
المبادرة الوطنية للتنمية )

(البشرية  

المجلس اإلقليمي لشتوكة ايت  -

 باها

رىالجماعة الحضرية بيوك -  

المكتب الوطني للكهرباء  -

 والماء الصالح للشرب

(قطاع الكهرباء)  

المكتب الوطني للكهرباء  -

 والماء الصالح للشرب

(قطاع الماء )  

------- ----- 

اإلشغال لم 
 تنتهي بعد

توسيع  المركز 
اإلجتماعي 

 للقرب بيوكرى

درهم 2466666  

 

درهم 76666  

 
التتبع التقني-  
 
توفير التجهيزات  -

 الضرورية
 

درهم كما  22666

تلتزم أيضا بتحمل أي 
مبلغ في 

 إنجازالمشروع

اللجنة اإلقليمية للتنمية البشرية  -
 الشتوكة ايت باها

المجلس اإلقليمي الشتوكة ايت  -
 باها
بلدية بيوكرى -  
 
المندوبية اإلقليمية للتعاون  -

 الوطني
 
جمعية المنار للتنمية البشرية -  
 

22/2622 ماي  27 

2622 

النقل العمومي  
ل شخاص 

بواسطة حافالت 
 أكادير الكبير

مجاس عمالة إنزكان أيت  - 
 ملول
الجماعة الحضرية ألكادير-  
مجلس عمالة إنزكان أيت ملول-  
الجماعة الحضرية إنزكان-  
الجماعة الحضرية الدشيرة -

 الجهادية
الجماعة الحضرية أيت ملول  -  
المجلس اإلقليمي شتوكة ايت -

 باها
الجماعة الحضرية بيوكرى-  
الجماعة الحضري ايت باها -  

شركة الزا  - GRUPO 
 
 

------------ --------- 
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 2017-2022مقترحات التوجهات االستراتيجية لبرنامج عمل الجماعة : ثالثا  .4

 
 التوجهات االستراتيجية. 1

 :نتائج تحليل بناء على  
 بية، بتحيين المعطيات القطاعية، ومنغرافية الجماعة اإلطار العام والبيئة الخارجية للجماعة الترا

 الترابية
  عن طريق تحليل ( الموارد البشرية، والتنظيمة، والمالية)والتشخيص المؤسساتي للجماعة

 المعطيات واجراء المقابالت
 والتشخيص التشاركي عن طريق الورشات واالستمارات 
 بيةورصد مشاريع القطاعات المبرمجة في الجماعة الترا 

 
 :يمكن اقتراح التوجهات االستراتيجية التالية  

 ؛وتوسيع قاعدة المستقيدين تحقيق جودة خدمات القرب .2
 ؛الجماعة والمرافق تيةالتح البنية تفهيلحماية الجماعة الترابية و .2
 ؛تعزيز االندماب االجتماعي وتحسين مستوى التنشيط السوسيو ثقافي في الجماعة .2
 ؛ير المساحات الخضراءتحسين بيئة الجماعة وتوف .1
 ؛توفير فضاءات االستقبال والتمكين والتكوين والترفيه للمرأة  للشباب وذوي الحاجيات الخاصة  .2
 ؛تفهيل المرافق االقتصادية وتنظيمها .6
 .تحديث اإلدارة الجماعية لتنهض بمهامها التنموية .7
 

  الرؤية. 2

 
بيئية  وفضاءات جيدة جاذبة لالستثمار، ة وخدماتجماعة بيوكرى ببنيات تحتية ومرافق جماعية مؤهل

 جذابة، ومرافق قرب تعزز  مشاركة النساء والشباب وذوي االحتياجات الخاصة
 

  المحاور االستراتيجية والمجاالت. 3

 
 :يسعى برنامج عمل الجماعة إلى تحقيق سبعة أهداف استراتيجية

 
 جيدة قرب خدمات توفير :  I استراتيجي محور

 الساكنة عيش وإطار المدينة جاذبية تحسين : II استراتيجي محور

 بالمدينة االقتصادي النشاط تشجيع  : III استراتيجي محور

 الطرقية الشبكة صيانة :IV استراتيجي محور

 والثقافي  الرياضي بالقطاع النهوض : V  محور استراتيجي

 الخاصة حتياجاتاال بذوي والنهوض والشباب النساء مشاركة تشجيع : VI استراتيجي محور

المحلية  اإلدارة  أسس تعزيز : VII محور استراتيجي
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 مصفوفة المشاريع:  رابعا .5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

المبالغ المدرجة كمساهمات الشركاء ليست اعتمادات مالية مرصودة بصفة قبلية ، بل مقترحات يمكن تعبئتها جزئيا أو كليا كما : مالحظة 

 يمكن تجاوزها حسب درجة انخراط الشركاء و الفاعلين 
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 التكلفة بالدرهم المالحظة

 مساهمة الشركاء

 مكونات المشروع التوطين فترة االنـجاز الشركاء
البرنامج أو 

 المشروع
 األهداف الخاصة

المحاور 

 االستراتيجية

يع في طور االنـجازمشار  

تتكلف الجماعة 

بتسوية العقارات 

موضوع تمرير 

 الشبكة

 
2.622. 666 ,66 

 

 الجماعة 

 تراب الجماعة 2627
 تقوية 

 توسيع الشبكة

:  2المشروع  

تقوية و توسيع 

شبكة التوزيع 

الكهربائية بالمراكز 

 الناقصة التجهيز

تقوية : الهدف األول 

 الكهرباء

ي 
ج

تي
را

ست
ال

ر ا
حو

لم
ا

2
 

دة
جي

ب 
ر

 ق
ت

ما
خد

ر 
في

تو
 

5.622.000,00 
ONEE 

 قطاع الكهرباء

البرنامج 

االستثماري 

للشركة المفوض 

 لها تدبير القطاع 

6.124.266,66 

 
6.418.500,00 

البرنامج 

 االستثماري 

CASA 
TECHNIQUE 

الى  2627من 

2622 
 تراب الجماعة

 أليات 

شاحنة    

 حاويات

:  2المشروع   

حنات اقتناء الشا

وأليات و حاويات 

 األزبال

 الهدف الثاني

 توفير عتاد النظافة

مشروع مبرمج في 

اطار اتفاقية التاهيل 

الحضري لبيوكرى 

في اطار سياسة 

 المدينة 

25.580.000,00 
 

 الجماعة 1.640.000,00

2627  

 و 

2624  

:االحياء   

حي بوعالكة  حي 

المحكمة  حي تين 

 بيوكرىالدايمة

درب موسى    

ي كناوةح   

حي أيت وارغن   

 الجوالن الفالح

 تبليط

 انارة

 ترصيف

: 2المشروع   

تأهيل حي 

حي  –بوعالكة

حي تين  –المحكمة 

 –الدايمة–بيوكرى

حي  –درب موسى 

حي أيت  –كناوة

الجوالن  –وارغن 

الفالح –  
 الهدف الثالث

 التأهيل الحضري

 المجلس االقليمي 470.000,00

المبادرة الوطنية  2.856.000,00

 للتنمية البشرية

وزارة السكنى و  11.000.000,00

 سياسة المدينة

 
9.574.000,00 

المديرية العامة 

 للجماعات المحلية 

مشروع مبرمج في 

اطار اتفاقية التاهيل 

الحضري لبيوكرى 

في اطار سياسة 

 المدينة

 

52.266.666,66 

ةالجماع 8.486.000,00  

الى  2627من 

2626 
 مركز بيوكرى

 تهيئة

 ترصيف

 احداث الطرق

: 1المشروع   

تهيئة وتقوية 

 الشبكة الطرقية 

شارع محمد 

 الخامس

 شارع سيدي سعيد

شارع محمد 

 السادس

احذاث طريقين 

 محوريين

المديرية العامة  20.814.000,00

 للجماعات المحلية

صندوق التجهيز  13.000.000,00

لجماعيا  

4.000.000,00 
وزارة السكنى و 

 سياسة المدينة

 المجلس االقليمي  3.000.000,00

 المجلس الجهوي 3.000.000,00

 466.666,66 
400.000,00 

 تجهيز المقر االداري للجماعة 2627 الجماعة
مختلف : 2مشروع 

 التجهيزات المكتبية
ة تعزيز بنيات االدار

 الجماعية

 
90.320.500,00 

 
2المجموع   
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 التكلفة بالدرهم المالحظة
 مساهمة الشركاء

 التوطين فترة االنـجاز الشركاء
مكونات 

 المشروع
البرنامج أو 

 المشروع
األهداف 

 الخاصة
 المحاور االستراتيجية

 المشاريع المبرمجة

 402260666,66 التتبع وتوفير العقار

 
ONEE 
ءقطاع الما  

 تراب الجماعة 2624
 تأهيل 

 تمديد

 توسيع

6المشروع   

تأهيل و توسيع 

 شبكة الماء 

الهدف 

 الرابع

تقوية 

صبيب 

التزود 

بالماء دون 

 تتمة للهدف السابق انقطاع
 2.626.666,66 

300.000,00 
 الجماعة

2622 
 بيوكرى

 حي الحرية
 بناء

 تجهيز

7مشروع   

 بناء خزان مائي 

1000 m3 3.330.000,00 ONEE 
 قطاع الماء

تتكلف الجماعة بتوفير العقارات 

الالزمة لتمرير القنوات وتتبع 

 المشروع 
44.666.666,66 

 الجماعة 

الى  2627من 

2626 
 أفقي

تأهيل تمديد 

 الشبكة

  4مشروع 

توسيع و تأهيل 

 محطة المعالجة

الهدف 

 الخامس

تعزيز بنية 

التطهير 

 السائل

يرية العامة المد 44.000.000,00

 للجماعات المحلية

44.000.000,00 ONEE 
 قطاع الماء

 26.126.126,66 

16.000.000,00 
صندوق التجهيز 

الى  2627من  الجماعي

2626 
 بناء مركز بيوكرى

2مشروع   

بناء مركب 

تجاري بمركز 

 المدينة

 الشطر الثاني

الهدف 

 السادس

تشجيع 

النشاط 

 االقتصادي
2ستراتيجي المحور اال  

تشجيع النشاط االقتصادي 

 و تأهيل المدينة

 الجماعة 4.450.490,00

مشروع مبرمج في اطار اتفاقية 

التاهيل الحضري لبيوكرى في اطار 

 سياسة المدينة 

9.500.000,00 

2.666.066,66 
وزارة السكنى 

 وسياسة المدينة

2627/2624  تهيئة تراب الجماعة  

26مشروع   

احة تهيئة س

عمومية 

ومساحات 

 خضراء

التأهيل 

 3.000.000,00 الحضري
صندوق التجهيز 

 الجماعي

5.500.000,00 
المديرية العامة 

 للجماعات المحلية

المبالغ المدرجة كمساهمات الشركاء ليست اعتمادات مالية مرصودة بصفة قبلية ، بل مقترحات يمكن تعبئتها جزئيا أو كليا كما : مالحظة 

ء و الفاعلين يمكن تجاوزها حسب درجة انخراط الشركا  
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مشروع مبرمج 

في اطار اتفاقية 

التاهيل الحضري 

لبيوكرى في 

اطار سياسة 

 المدينة

1.266.666066 

 الجماعة 2660666,00

غشت 26ب ملع 2624  
 تأهيل

 تعشيب

22مشروع   

تهيئة أرضية 

الملعب 

 26الرياضي 

 الهدف السابع غشت بالعشب

توفير فضاءات 

 رياضية و ثقافية

2المحور االستراتيجي   

النهوض بالقطاع الرياضي و 

 الثقافي وتمكين النساء و الشباب

 جهة سوس ماسة 1.200.000,00

1.900.000,00 
 وزارة الشبيبة و

 الرياضة

600.000,00 
المديرية العامة 

 للجماعات المحلية

اتفاقية الشراكة 

في اطار 

 المصادقة
7.666.666066 

 الجماعة 2.266.666,66

الى  2627من 

2624 

أمام دار الفتاة 

 بحي الفالح

 احداث

 تجهيز

22مشروع   

احداث مركب 

 سوسيو رياضي

2.266.666,66 
و وزارة الشبيبة 

 الرياضة

 جهة سوس ماسة 666.666,66

 المجلس االقليمي 2.666.666,66

 
 
 
 
 
 
 

 
 

مشروع مبرمج 

في اطار اتفاقية 

التاهيل الحضري 

لبيوكرى في 

 اطار سياسة

المدينة   

2.636.666066 

تتكلف الجماعة 

بتوفير العقار 

 الالزم للمشروع

 الجماعة

2627/2624  معال 
 بناء

 تجهيز

22ع مشرو  

بناء مركز 

مندمج للقرب 

 بمعال
 الهدف الثامن

تمكين النساء و 

الشباب و األطفال و 

 الفتيات

 

 المجلس االقليمي 200.000,00

200.000,00 
المبادرة الوطنية 

 للتنمية البشرية

630.000,00 
المديرية العامة 

 للجماعات المحلية

تكلف الجماعة 

ار بتوفير العق

 الالزم للمشروع
2.666.666,66 

 الجماعة 

2622/2626  تين بيوكرى 
 بناء

 تجهيز

21مشروع   

بناء مركز 

مندمج للقرب 

 تين بيوكرى

 المجلس االقليمي 

 
المبادرة الوطنية 

 للتنمية البشرية

2المجموع  143.060.490,66   
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 التكلفة بالدرهم المالحظة
شركاءمساهمة ال  

 التوطين فترة االنـجاز الشركاء
مكونات 

 المشروع
البرنامج أو 

 المشروع
 المحاور االستراتيجية األهداف الخاصة

 مشاريع قصد البرمجة

 2.666.666,66 

 الجماعة 800.000,00

الى  2627من 

2622 
 تراب الجماعة

 تأهيل

وضع اعمدة 

 ومصابيح

22مشروع   

رفع مستوى 

التغطية باإلنارة 

ميةالعمو  

 الهدف التاسع

تعميم االنارة 

 العمومية

ي 
ج

تي
را

ست
ال

 ا
ر
حو

لم
ا

1
 

ة 
كن

سا
 ال

ش
عي

ر 
طا

وإ
ة 

ين
مد

 ال
ية

دب
جا

ن 
سي

ح
 ت

 الجهة -

المديرية العامة  -

للجماعات 

 المحلية

 2606660666,66 

 الجماعة 400.000,00

 
الى  2624من 

2622 

 غابة المرابطين
 فضاءات خضراء

هفضاءات الترفي  

 تجهيزات

26مشروع   

انـجاز منتزه 

 الهدف العاشر بالمدينة

تحسين بيئة 

 المدينة

 

 جهة سوس ماسة -

الوكالة الوطنية  -

لتنمية الواحات 

 وشجرة االركان
 المجلس االقليمي -

 وزارة البيئة -

المديرية العامة  -

للجماعات 

 المحلية

 26.666.666,66 

 الجماعة 1.800.000,00

الى  2624من 

2622 
 طريق أيت باها

 احداث

 تأهيل

  27مشروع 

تأهيل المطرح 

الحالي واحداث 

مركز تحويل 

 النفايات الصلبة

المديرية العامة  -

للجماعات 

 المحلية

- 
 وزارة البيئة

الهدف الحادي 

عشر تاهيل 

جماعة بيوكرى 

سين اطار وتح

 العيش

مجموعة  

 إكولوجيا

 8.640.000,00 

 الجماعة 1.2160666,00

الى  2627من 

2622 
 حي التوامة

 بناء

 تجهيز

24مشروع   

بناء مركب 

اجتماعي متعدد 

االختصاصات 

 ومركز صحي 

المبادرة الوطنية  6.400.000,00

 للتنمية البشرية

206660666066 
ليميالمجلس االق  

ة ، بل مقترحات يمكن تعبئتها جزئيا أو كليا كما المبالغ المدرجة كمساهمات الشركاء ليست اعتمادات مالية مرصودة بصفة قبلي: مالحظة 

 يمكن تجاوزها حسب درجة انخراط
الشركاء و الفاعلين    
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 01.111.111,11 

 الجماعة  111.111,00

0101/0100  حي معال 
 تهيئة

 تجهيز

01مشروع   

تهيئة وتأهيل 

 السوق االسبوعي

تشجيع النشاط 

 االقتصادي

1المحور االستراتيجي   

تشجيع النشاط االقتصادي 

 بالمدينة

 جهة سوس ماسة 

المديرية العامة  

 للجماعات المحلية

 المجلس االقليمي 

صندوق التجهيز  

 الجماعي

الوكالة الوطنية  

لتنمية الواحات 

 وشجرة االركان

تتكلف الجماعة 

بتوفير العقار 

الالزم للمشروع 

 وتسوية وضعيته

11.111.111,11 

 الجماعة 

0101/0100  تراب الجماعة 
 قنوات 

 ومنشات التصريف

01مشروع   

جميع وتصريف ت

 مياه األمطار

 الهدف الثاني عشر

 حماية المدينة

1المحور االستراتيجي   

 صيانة الشبكة الطرقية

 جهة سوس ماسة 

 المجلس االقليمي 

المديرية العامة  

 للجماعات المحلية
الوكالة الوطنية  

لتنمية الواحات 

 وشجرة االركان

لدولة كتابة ا 

 المكلفة بالماء
 ONEE 

 قطاع الماء
الصندوق الوطني  

لتدبير المخاطر و 

 الكوارث الطبيعية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

011.111.111,11 

 الجماعة 0.111.111,00

0101/0100  تقوية تراب الجماعة 
00مشروع   

تقوية الشبكة 

 الطرقية
 تسهيل الحركية

 المجلس االقليمي 

المديرية العامة  

 للجماعات المحلية
 جهة سوس ماسة 

 

وزارة السكنى و 

 سياسة المدينة

          

 
 
 
 



62 
 

تتكلف الجماعة 

 بتوفير العقار 
 

0.111.111,11 

المبادرة الوطنية  

 للتنمية البشرية

 توسيع مركز بيوكرى 0101

00مشروع   

توسعة مركز  ذوي 

اجات االحتي

 الخاصة 

 الهدف الثالث 

توفير خدمات ذوي 

االحتياجات 

الخاصة وأماكن 

االستقبال و 

 الترفيه

 

 

 

 

 

 1المحور االستراتيجي 
تعزيز مقاربة النوع 

 االجتماعي

 

 المجلس االقليمي 

 جماعة بيوكرى 

 التعاون الوطني 

فدرالية ذوي  

االحتياجات 

 الخاصة

تتكلف الجماعة 

بتوفير العقار 

الالزم للمشروع 

 وتسوية وضعيته

 

 

11.111.111,11 

 الجماعة 

0101/0100  
 طريق

ايت اعميرة   
 بناء

 تجهيز
01مشروع   

 بناء مركب رياضي
توفير فضاءات 

 رياضية
 

 المجلس االقليمي 

وزارة الشباب و  

 الرياضة
المديرية العامة  

المحلية للجماعات  
الوكالة الوطنية  

لتنمية الواحات 

 وشجرة االركان
المبادرة الوطنية  

 للتنمية البشرية
الجامعة الملكية  

 لكرة القدم

 0.111.111,11 
 الجماعة 1.000.000,00

0101/0100  بناء تراب الجماعة 
01مشروع   

احداث مالعب 

 للقرب
باب و وزارة الش  

 الرياضة

 1.111.111,11 
 الجماعة 2.000.000,00

0100/0100  بناء مركز بيوكرى 
01مشروع   

بناء المقر 

 الرئيسي للجماعة
الهدف الرابع 

 عشر

تعزيز بنيات 

 االدارة الجماعية
1المحور االستراتيجي   

تعزيز بنيات واسس االدارة 

 المحلية

المديرية العامة  

 للجماعات المحلية

 
1.111.111,11 

 

 الجماعة 1.000.000,00
0100الى  0101  بناء تراب الجماعة 

01مشروع   

بناء المستودع و 

 المحجز البلدي
المديرية العامة  

 للجماعات المحلية

 111.111,11 
 

0101الى  0101 الجماعة 111.111,00  برمجيات التدبير مصالح الجماعة 
01مشروع   

ات توفير برمجي

 التدبير

الهدف الخامس 

 عشر

 تحديث االدارة

1المجموع  313.135.011,11  

1+0+0المجموع العام  546.515.990,11  
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 المملكة المغربية

 وزارة الداخلية

 جهة سوس ماسة

 إقليم اشتوكة أيت  باها

 الترابية بيوكرىالجماعة 

 

 

 

 

 الجزء الثالث

 

 والتحيين تقييمالو تتبعال منظومة
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 مقدمة1.

 

الجماعة الترابية ع والتقييم والتحيين لبرنامج عمل تم إعداد منظومة التتب 

 01..00من القانون التنظيمي  27 دةالما تطبيقا لمقتضيات 2022-2017 بيوكرى

تحت إشراف رئيس مجلسها، برنامج عمل "التي تنص على  أن الجماعة تضع 

 ". الجماعة، وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه

رئيس المجلس الجماعي  10...7.0المرسوم من  14تلزم مقتضيات المادة و  

ويتضمن هذا  .برنامج عمل الجماعة ذتقرير سنوي يهدف إلى تقييم تنفيبإعداد 

في برنامج عمل الجماعة مع  المدرجة، بيانات حول نسبة إنجاز المشاريع التقرير

المشار إليها في منظومة تتبع المشاريع و  ،قياس مؤشرات الفعالية المتعلقة بها

و  ،اإلمكانيات المادية المرصودة للمشاريع ،، يجب أن يتضمن التقريركما .برامجال

 .لتجاوزهاالحلول الكفيلة وو كذا اإلكراهات التي قد تعترض إنجازها،  ،البرامج

رئيس المجلس  الذكر المشار إليه من المرسوم .0مقتضيات المادة تلزم كذلك  

عمل الجماعة على  برنامجبتقييم تنفيذ السنوي المتعلق  بإحالة التقرير الجماعي

كما   ،وذلك داخل أجل ثالثين يوما ؛اللجان الدائمة للمجلس إلبداء الرأي بخصوصه

على أن يتدارس مجلس الجماعة هذا من نفس المرسوم،  10تنص على ذلك المادة 

 .ئمةيعقدها بعد التوصل بتقارير اللجان الدا استثنائيةالتقرير في أول دورة عادية أو 

كما يجب أن يعلق ملخص من التقرير السنوي بمقر الجماعة، ونشره بجميع الوسائل 

 .المتاحة
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 عمل الجماعة برنامج  تنفيذ ج لمحتوى التقرير السنوي المتعلق بتقييمذنمو2. ..

 

 1الرقم  الجدول

 السنة المعنية

 

رقم 

 المشروع

الغالف  2المؤشر 0المؤشر الهدف موضوعه 

 المرصود

 الحلول راهات اإلك

نسبة  المقترحة

اإلنجاز 

المتوقعة عند 

نهاية السنة
1

 

 

نسبة اإلنجاز 

الحقيقية عند 

 نهاية السنة

الفارق النسبي 

بين نسبة اإلنجاز 

المتوقعة ونسبة 

 اإلنجاز الحقيقية
2

 

        

        

        

        

        

        

        
   

 

 

 : مثال 

                                                           
1
 مشروع لكل بالنسبة بها الملتزم سنة كل  نهاية عند المتوقعة اإلنجاز نسب على لالطالع  6 الجدول انظر 

2
 ([ الحقيقية اإلنجاز نسبة  ـــ المتوقعة اإلنجاز نسبة/ ) المتوقعة اإلنجاز نسبة]x100%= الحقيقية اإلنجاز ونسبة المتوقعة اإلنجاز نسبة بين النسبي الفارق 
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هي  2017سنة  نهايةعند  Xإذا كانت نسبة اإلنجاز المتوقعة للمشروع : مثال .نسبة اإلنجاز المتعهد بها التي لم تنجز ،2مؤشريقيس ال

و بذلك تكون نسبة تعثر  20%أي ([  100ــ  80/)100]%   هي 7فإن قيمة المؤشر رقم 80%ونسبة اإلنجاز الحقيقية هي  %100

 .متعهد بها لم تنجزالمن اإلنجاز  20%  ،و بصيغة أخرى 20%المشروع هي 

 

 :كما يلي   7يب المشاريع في التقرير السنوي حسب قيمة المؤشرتويتم تر

 

 2 الرقم الجدول

 السنة المعنية

 

 2قيمة المؤشر

 

 عدد المشاريع نسبة تعثر المشروع

  مشروع يسير وفق اآلجال المسطرة %01 أقل من

  نسبة تعثر مقبولة %71إلى  %01من 

  نسبة تعثر متوسطة 50%إلى  02%من 

  نسبة تعثر عالية 80%إلى  51%من 

  عالية تعثر جدنسبة  100%إلى  81%من 

 

 %21يفوق الفئتين األولى و الثانية عمل الجماعة ناجحا إذا كان عدد المشاريع من  برنامجو يعتبر تنفيذ  

 

 

  طريقة احتساب نسب إنجاز المشاريع3. .2

 :إلى   ريعيتم توزيع المشا

 المشاريع التي تستلزم اقتناء العقار و إعداد الدراسات ثم إنجاز األشغال. 0

 المشاريع التي تستلزم  إعداد الدراسات ثم إنجاز األشغال. 7

 المشاريع عبارة عن دراسات. .
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 القسم األول

 إنجاز األشغال الدراسات إعداد البرنامج و  اقتناء العقار

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

 

من إنجاز المشروع ويحتوي على ورقة تقنية تعرض ألهم تفاصيل المشروع إضافة إلى مسودة خاصة  %71يعادل إعداد البرنامج 

 بدفتر التحمالت المتعلقة بإنجاز المشروع

 

 القسم الثالث  القسم الثاني

 إعداد البرنامج و الدراسات  إنجاز األشغال الدراساتإعداد البرنامج و 

من إنجاز    %60   من إنجاز المشروع   40% 

  المشروع

 من إنجاز المشروع%   011 

 

 .النقطة المخصصة للدراسات مناصفة بين الدراسات الالزمة إلنجاز المشروع  تقسم 

 : نادي نسويإحداث / من القسم األول مشروع ، مثال 

 

 المجموع الدراسات التقنية الدراسات الهندسية اسات الطبوغرافيةالدر

6.67% 6.67% 6.67% 20% 

 

وتقاس نسبة إنجاز األشغال ، إنجاز األشغالتحتسب خدمات التتبع و المراقبة  التي تتوالها مكاتب الدراسات والمختبرات ضمن خدمات  

 :على النحو التالي
 

 3 الرقم  الجدول

 رقم

 المشروع

الصفقات الضرورية إلنجاز  ناتهمكو

 المشروع

مبالغ الصفقات 

 (الحقيقية أو التقديرية)

المبالغ المستحقة 

عند متم السنة  للمقاوالت

 المعنية

 ’1مبلغ  1مبلغ  0الصفقة   
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 ’2مبلغ  2مبلغ  2الصفقة 
   

 ’nمبلغ  nمبلغ  nالصفقة 

 

 ([’nمبلغ+...+7’مبلغ+ ’1مبلغ ( / ) nمبلغ +...+2مبلغ+ 1مبلغ ]) = X 100 نسبة إنجاز األشغال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عمل الجماعة برنامجطريقة احتساب نسبة تنفيد  4.  .7

 4 الرقم الجدول

 رقم

 المشروع

نسبة اإلنجاز المتوقعة عند  البرنامجمشاريع 

 نهاية السنة

نسبة اإلنجاز الحقيقية 

 عند نهاية السنة

الكلفة الحقيقية أو 

 التقديرية

  T1  T’1  M1  

T2 T’2 M2 

   

Tn T’n Mn 
 X100 =  [(M1* T1 + M2* T2 +….+ Mn* Tn) / (M1+M2+…+Mn)]عمل الجماعة برنامج لتنفيذالنسبة المتوقعة 

 X100 =   [(M1* T’1 + M2* T’2 +….+ Mn* T’n) / (M1+M2+…+Mn)]عمل الجماعة برنامجالنسبة الحقيقية لتنفيذ 
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 عمل الجماعة برنامجبتتبع إنجاز المشاريع وتنفيذ المتعلقة  (Trimestriels) يةالفصلالتقارير 5.  .9
 

  Tn الفصل المعني

رقم 

 المشروع

نسبة تقدم إنجاز  2المؤشر 0المؤشر الهدف مضمونه

المشروع خالل 

 Tnالفصل  

اإلكراها

 ت 

 الحلول

نسبة اإلنجاز  المقترحة

في نهاية  المتوقعة

  السنة

نسبة اإلنجاز 

عند حقيقية ال

 Tn نهاية الفصل

نسبة اإلنجاز 

الحقيقية عند نهاية 

  Tn-1 الفصل

        

 نسب إنجاز المشاريع المتوقعة6.  .01

 

 5الرقم الجدول 
 رقم

 المشروع

 نسب اإلنجاز المتوقعة الهدف  المشروع التوطين

نها

ية 

2017 

نها

ية 

2018 

نها

ية 

2019 

نها

 ية 

2020 

نها

ية 

2021 

نها

ية 

2022 

 مشاريع في طور اإلنجاز

 تراب الجماعة 1
تقوية و توسيع شبكة التوزيع :  0المشروع 

 الكهربائية بالمراكز الناقصة التجهيز
:  0الهدف  

 تقوية الكهرباء
100

% 
     

 تراب الجماعة 2
اقتناء الشاحنات وأليات و  : 0المشروع 

 حاويات األزبال
توفير :  0الهدف 

 عتاد النظافة
20

% 

40

% 

60

% 

80

% 

100

% 
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3 
 -بوعالقة حي -كرام أو تكانت  أحياء

 -الدعيمة -بيوكرى تين حي -المحكمة حي
 وارعم ايت حي -كناوة حي -موسى درب

 الفالح الجوالن

حي  –تأهيل حي بوعالكة : 1المشروع 

درب  –الدايمة–حي تين بيوكرى –المحكمة 

الجوالن  –حي أيت وارغن  –حي كناوة –موسى 

الفالح –  
:  1لهدف ا

 التأهيل  الحضري

100

% 
     

 مركز بيوكرى 4
تهيئة وتقوية الشبكة الطرقية :  4مشروع 

شارع  شارع سيدي سعيد شارع محمد الخامس

احذاث طريقين محوريين محمد السادس  

90

% 

100

% 
    

 المقر اإلداري تجهيزات مكتبية:  5مشروع  مركز الجماعة 5
50

% 

100

% 
    

 مشاريع مبرمجة 

 الجماعة تراب 6
تأهيل وتوسيع  شبكة :  1 مشروع

تقوية :  1الهدف  الماء

صبيب التزود بالماء 

 دون انقطاع

50

% 

100

% 
    

 حي الحرية بيوكرى 7
 2666بناء خزان مائي  : 1مشروع 

m3 
10

% 

100

% 
    

 أفقي 8
توسيع وتفهيل محطة :  1مشروع  

 المعالجة

 تعزيز:  1 الهدف

 ئلالسا التطهير بينة
25

% 

75

% 

100

% 
   

 مركز بيوكرى 1
بناء مركب تجاري : 1مشروع 

 الشطر الثاني  -بمركز المدينة

:  1الهدف  

تشجيع النشاط 

 االقتصادي

25

% 

50

% 

100

% 
   

 حي معال 
تهيئة ساحة عمومية  : 01مشروع 

 و مساحات خضراء
:  1الهدف 

 التأهيل الحضري  
100

% 
     

 غشت 20ملعب  
يئة أرضية الملعب ته :00مشروع  

 غشت بالعشب 02الرياضي 
:   1الهدف 

توفير فضاءات 

 رياضية وثقافية

25

% 

100

% 
    

 أمام دار الفتاة بحي الفالح 
إحداث مركب :  00مشروع  

 سوسيو رياضي 
10

% 

75

% 

100

% 
   

 
 معال
 

بناء  مركز مندمج : 01مشروع 

 للقرب معال 

:  1الهدف 

تمكين النساء 

 فالوالشباب واألط

 والفتيات
 

50

% 

100

% 
    

   50100 بناء  مركز مندمج : 01مشروع  بيوكرى تين 
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 للقرب تين بيوكرى

 
% % 

  Projet futurs à programmerمشاريع قصد البرمجة 

 تراب الجماعة 
التغطية  رفع مستوى:  01مشروع 

 باإلنارة العمومية
تعميم :   1الهدف 

   اإلنارة العمومية 
50

% 

75

% 

100

% 
 

 إنجاز منتزه بالمدينة  :01مشروع   غابة المرابطين 
 تحسين : 01الهدف  

 مدينة البيئة 

 
 

15

% 

50

% 

75

% 

100

% 
 

 طريق أيت باها 
تفهيل المطرح :  01مشروع 

الحالي و إحداث مركز تحويل النفايات 
 الصلبة

  
25

% 

50

% 

75

% 

100

% 

 حي التوامة 
بناء مركب اجتماعي  : 01مشروع 

 و مركز صحي، االختصاصاتمتعدد 
 

20

% 

40

% 

60

% 

80

% 

100

% 
 

 
 معال حي

 
 

تهيئة وتأهيل السوق : 01مشروع 

 األسبوعي
تشجيع النشاط  

 االقتصادي بالمدينة  
  

30

% 

60

% 

80

% 

100

% 

   حماية المدينة تصريف مياه األمطار :01مشروع  تراب الجماعة 
25

% 

50

% 

75

% 

100

% 

   تسهيل الحركية ية الشبكة الطرقيةتقو:  00مشروع  تراب الجماعة 
25

% 

50

% 

75

% 

100

% 

 
 مركز بيوكرى

توسعة مركز ذوي  : 00مشروع 

 االحتياجات الخاصة

توفير الخدمات 
لذوي االحتياجات 

 الخاصة
 

50

% 

100

% 
   

 بناء مركب رياضي :01مشروع   طريق أيت عميرة 
توفير فضاءات 

 رياضية

   
30

% 

50

% 

70

% 

   إحداث مالعب للقرب : 01وع مشر تراب الجماعة 
25

% 

50

% 

75

% 

100

% 

 مركز بيوكرى 
بناء المقر الرئيسي :  01مشروع 

:  01هدف  للجماعة

تعزيز بنيات اإلدارة 
 الجماعية

    
50

% 

100

% 

 
طريق   -قرب السوق األسبوعي
 المطار

بناء المستودع  : 01مشروع 

 والمحجز البلدي
    

50

% 

100

% 
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 مصالح  الجماعة 

توفير برمجيات  : 27شروع م

 التدبير

 

:   01الهدف 

 تحديث اإلدارة

50

% 

100

% 
    

00.  .7 

07.  

 2122ــ2117 النسب المتوقعة لتنفيذ برنامج عمل الجماعة الفترة ..0

 

 6الجدول 
 

 

 

تنفيذ برنامج عمل الجماعة
3
 2122ــ2117 

 نسبة اإلنجاز المتوقعة

نهاية 

2117 

نهاية  2112نهاية 

2112 

نهاية 

2121 

هاية ن

2121 

نهاية 

2122 

      

      

 

 

 

                                                           
3
 X100 ([M2* T2 + M2* T2 +…0+ Mn* Tn) / (M2+M2+…+Mn ])=   الجماعة عمل برنامج لتنفيذ المتوقعة النسبة 
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