
خطـاب ملكـي

والمحليين، في  الجهويين  والفاعلين  المسؤولين  الملقاة على عاتق مختلف  المسؤوليات  منا بجسامة  ووعيا 

مجال التأسيس لحكامة جيدة، اقتصادية واجتماعية وتنموية، على المستوى الترابي، ما فتئنا نحث الدولة على 

األمثل  االضطالع  من  يتمكنوا  حتى  الضرورية،  والبشرية  المالية  والوسائل  القانونية،  باآلليات  مدهم 

بالمسؤوليات المنوطة بهم في مجال التنمية، وتدعيم خدمات القرب، التي أضحت اليوم مطالب ملحة، يتعين 

االستجابة المالئمة لها، وإدراجها في صلب اهتمامات السياسة العمومية المحلية.

وتوطيدا للمكتسبات الديمقراطية التي حققتها بالدنا، واستشراف رؤية جديدة لبناء مؤسسات عصرية، قوامها 

المشاركة الفاعلة لكل مكونات المجتمع، فقد حرصنا على إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية، لتمكين 

المرأة المغربية من تعزيز مساهمتها، وتدعيم دورها كفاعل ال محيد عنه في مختلف المجاالت.

وبموازاة ذلك، فتحنا أمام الشباب آفاق المشاركة السياسية الواسعة لإلسهام بعبق ريته ومؤهالته في تدبير 

الشأن العام، فضال عن دوره الفعال في مختلف مناحي الحياة الوطنية.

وإن رفع الجماعات الترابية لتحديات التنمية المحلية والمستدامة، رهين بقدرتها على تفعيل آليات التعاون 

في  الفاعل  االنخراط  خالل  من  وذلك  والخبرات،  األفكار  وتبادل  التشاور  قنوات  وتعزيز  بينها،  فيما  والتضامن 

مختلف األنظمة والشبكات التعاونية والتشاركية، إن على المستوى الوطني، أو االقليمي أو الدولي.

مقتطف من نص الرسالة السامية التي وجهها جاللة الملك الى المشاركين في مؤتمر الرابع لمنظمة المدن والحكومات
المحلية المتحدة في الرباط بتاريخ  2013/10/02



ضطمئ السغث الرئغج

بناءا على مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات رقم 13-114، والسيما المواد من 78 إلى 82 منه. وانسجاما مع المرسوم 2.16.301 المتعلق 
بمسطرة اإلعداد، قامت جماعة مكناس على إعداد برنامج عملها للفترة االنتدابية (2016-2021) وفق مقاربة تأخذ بعين اإلعتبار الخصائص 

المجالية واالقتصادية والديمغرافية للجماعة وبناء على منهجية قوامها اإلنصات والتفاعل والمشاركة.
وإننا خالل اللقاءات التشاورية التي عقدناها مع المواطنات والمواطنين والجمعيات وكل الفاعلين ، والتي اتسمت بالمشاركة الواسعة والتعبير 
الحر والتشخيص الترابي الدقيق وهو ما أشاد به الجميع ، تبين أن انتظارات الساكنة المكناسية كبيرة وطموحة تجعل من المدينة قطبا جهويا 

ووطنيا رائدا .
وفي هذا اإلطار تبنى برنامج عمل جماعة مكناس مجموعة من اإللتزامات خالل اإلعداد والتشاور من بينها:

* اعتماد منهج تشاركي عبر تفعيل آليات الحوار والتشاور لتسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج العمل وتتبعها.
* اإلسهام في مشاريع ومبادرات تساعد على إقالع المدينة واسترجاع ريادتها.

* االندماج واإللتقائية  والتكامل، وذلك بالحرص على تجانس المشاريع والتقائها مع البرامج القطاعية والسياسات العمومية في مجال التجهيزات 
وخدمات القرب.

 إن برنامج عمل جماعة مكناس يسعى إلى تعزيز شرعية المبادرات االستراتيجية للجماعة، ووضع رؤية لإلشكاالت المطروحة، والمقاربات التي 
ينبغي آعتمادها في إطار تدبير معقلن للموارد المالية والبشرية.

أملنا ونحن نضع بين أيديكم برنامج عمل جماعة مكناس أن نجعل منه إطارا مرجعيا وأداة تواصل لإلنخراط الفعلي في دعم مسلسل التنمية 
المؤسساتيين  والفاعلين  األطراف  جميع  بتعاون  لمكناس  الجهوي  والبعد  الجيدة  الحكامة  و  التشاركية  المقاربة  أساس  على  المحلية 
والحضارية  التاريخية  ومكانتها  لقيمتها  مكناس  إلرجاع  المادية  اإلمكانات  وتوفير  وجلب  الدعم  لتوفير  الجماعي  الترافع  عبر   ، والمجتمعيين 
واالقتصادية ، حتى تستعيد وظيفتها كعاصمة ملوكية مساهمة بشكل فعال ومميز في بناء مغرب مزهر ومتقدم سواء فالحيا او صناعيا او 

سياحيا وهي الوظائف األساسية لمكناس.
وال يفوتني هنا أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى السيد عامل عمالة مكناس وكل مسؤولي وأطر العمالة على روح التعاون والمصاحبة التي وجدناها 
منهم. كما ال يسعني إال أن أنوه بأعضاء مجلس جماعة مكناس باختالف ألوانهم السياسية على روح المسؤولية ونكران الذات، كما أشكر جميع 
التعاون  روح  على  بعيد  أو  قريب  من  ساهم  من  وكل  والمواطنين،  والمواطنات  اإلعالم  ورجال  المدني  المجتمع  وجمعيات  الجماعة  موظفي 

والتجاوب والمساهمة في إخراج هذا المجهود الجماعي إلى حيز الوجود.
رئيس جماعة مكناسواهللا من وراء القصد وهو يهدي السبيل.

د. عبد اهللا بووانو 
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طصثطئ

أعثاف برظاطب سمض الةماسئ

أتى القانون التنظيمي للجماعات بعدة مقتضيات جديدة تهم التدبير اإلداري والمالي لهذه الوحدات الترابية، ومن أهم ما أتى بت هذا القانون 

ذات  واآلنشطة  التنموية  للمشاريع  مرجعية  كوثيقة  الجماعة“  عمل  ”برنامج  ب  وتعويضه  للتنمية“  الجماعي  ”المخطط  إلغاء  هو  التنظيمي 

اآلولوية التي تريد الجماعة القيام بها في ترابها خالل الست سنوات المقبلة. كما نص نفس القانون التنظيمي على ضرورة إعداد هذا البرنامج 

في السنة اآلولى من مدة انتداب المجلس على ابعد تقدير، ويجب أن يتم إعداده وفق منهج تشاركي مع الساكنة وبتنسيق مع العامل أو من ينوب 

عنه باعتباره مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح الخارجية للوزارات، كما يجب اآلخذ بعين االعتبار توجهات برنامج التنمية الجهوية.

كما نص على ذلك القانون التنظيمي رقم 14 - 113 ( المواد 78-79-80 ) الذي يعتبر برنامج عمل الجماعة بمثابة المخطط الذي يحدد مختلف 

اآلعمال التنموية المقرر إنجازها ويجب أن يتضمن برنامج عمل الجماعة العناصر التالية :

تشخيص اإلمكانيات االقتصادية واالجتماعية والثقافية للجماعة .

تحديد الحاجيات الضرورية بمشاركة الفرقاء المعنيين مع اآلخذ بعين االعتبار مقاربة النوع.

تقدير الموارد والنفقات المتوقعة الخاصة بالسنوات اآلولى للبرنامج.

يهدف برنامج عمل الجماعة إلى :

*  تمكين الجماعة من أداة لتدبير برامج تنمية المدينة بشكل محكم

ومطابق لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 14 - 113

*  تحسين رؤية المنتخبين آلفاق وتحديات وانتظارات التنمية المحلية.

*  اعتماد مقاربة تشاركية في وضع أي خطة إستراتيجية وإجرائية.

*  التمكين من مناهج ومهارات، وأدوات ووسائل العمل.

*  تحقيق نجاعة أفضل في مختلف أعمال الجماعة.

*  خلق انسجام وتكامل مع ادوار وبرامج الفاعلين اآلخرين، سواء كانوا من القطاع العام أو الخاص في مجال التنمية السوسيواقتصادية.

*  ترشيد الموارد البشرية والمالية للجماعة .
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المئادئ المعجعئ لئطعرة برظاطب سمض الةماسئ

*  جعل برنامج عمل الجماعة تنزيال عمليا للسياسات العامة المجالية.

*  التعاون البناء مع مختلف االستراتيجيات الترابية )المجالية( الموجودة، خاصة مخطط تنمية مكناس الكبير.

*  اآلخذ بعين االعتبار اختصاصات مختلف المؤسسات التابعة للجماعة.

*  جعل برنامج عمل الجماعة أداة للبرمجة والتخطيط ومحل للمفاوضات مع شركاء محتملين، من أجل الرفع من الموارد المالية الضرورية لنجاز 

مختلف مشاريع البرنامج .

*  إخضاع برنامج عمل الجماعة للتتبع والترشيد اعتمادا على مؤشر النتائج المحققة، وأخذا باالعتبار تطلعات المواطنين.

غياب التنسيق بين برنامج عمل الجماعة من جهة وبرنامج التنمية الجهوية والتنمية اإلقليمية من جهة أخرى. ينص الفصل 5 من القانون 

التنظيمي 14 - 111 المتعلق بالجهات انطالقا من الفصل  143 من الدستور على أن الجهة تقوم بدور القيادة والتوجيه لمختلف باقي الجماعات 

المحلية التابعة لها فيما يتعلق بمسالة إعداد وتنفيذ وتتبع برنامج عمل الجماعة والتصاميم الجهوية لعداد التراب. مع احترام االختصاصات 

الذاتية للجماعات الترابية اآلخرى، بمعنى آخر يجب أن تأخذ بعين االعتبار التوجهات العامة لبرنامج العمل الجهوي في إعداد (برنامج عمل الجماعة )

وتجدر اإلشارة إلى أنه في مرحلة إعداد هذا اآلخير، فإن برنامج التنمية الجهوية

و تصميم تهيئة إعداد التراب لم تتم بعد المصادقة عليهما.

باعتباره مخططا استراتيجيا، يعتمد إعداد برنامج عمل الجماعة على مقاربات

متكاملة فيما بينها:

كان التشخيص التشاركي لمجال الجماعة فرصة لشراك أكبر عدد من الفاعلين (المجتمع المدني ، المنتخبين المحليين، اآلحزاب والنقابات، مختلف 

وسائل اإلعالم، فاعلين اقتصاديين...) الغرض منه طبعا تحديد حاجيات السكان، والوسائل التي تمكن من تلبيتها؛ و مواجهة التحديات عبر 

اعتماد مقاربة الحوار والتشاور. الش يء الذي يمكن من تعبئة مختلف الشركاء (الدولة ، الفاعلين في القطاع العام ، الجماعة ، المجلس اإلقليمي،

إضراعات إسثاد برظاطب سمض الةماسئ

طصاربات إسثاد برظاطب سمض الةماسئ

1 - الاحثغص الاحارضغ لمةال الةماسئ: 



05 
w w w . m e k n e s . m a  

برظاطب سمض جماسئ – طضظاس 2021-2016

المجلس الجهوي، الممولين، الجمعيات، السكان...) .

وقد تم عقد لقاء االنطالق العداد برنامج عمل الجماعة 2016 - 2021 بتاريخ 29 يناير 2016 بحضور ممثل عمالة مكناس في شخص السيد 

المصالح  رؤساء  و  الجماعات  ورؤساء  المهنية  الغرف  ورؤساء  ورئيس مجلس عمالة مكناس  الجهة  و ممثل مجلس  لعمالة مكناس  العام  الكاتب 

فيه  تمت  والذي  المدني،  والمجتمع  بالجماعة  والمصالح  االقسام  رؤساء  والسادة  لمكناس  الجماعي  المجلس  أعضاء  والسادة  الخارجية  اإلدارية 

تعبئتهم من أجل االنخراط في إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة وقد حضره أزيد من 2000 شخص.

وعموما يتحقق التشخيص التشاركي الترابي عبر أربعة مراحل :

*  المرحلة االولى: يحدد بدقة المجال الترابي للجماعة ومختلف الشركاء المعنيين بالتشخيص:

*  المرحلة الثانية : التشاور الداخلي مع فريق إدارة الجماعة، عبر دورات من المشاورات الداخلية مع اآلطراف اإلدارية للجماعة المعنيين ببرنامج 

إلى  إضافة  الجماعة  عليها  تتوفر  التي  والنوعية  الكمية  والمعطيات  المعلومات  على  الوقوف  المرحلة هو  من هذه  والهدف  الجماعي.  العمل 

توقعات االنجاز.

*  المرحلة الثالثة: التشاور الموسع مع المجتمع المدني عبر تنظيم مجموعة من اللقاءات. وقد عبرت أزيد من 600 جمعية عن رغبتها في حضور 

جلسات التشاور.

- 21 فبراير 2016 اللقاء التشاوري مع جمعيات المجتمع المدني المناطق الحضرية ( الزيتون، مرجان، اإلسماعيلية ) : قاعة االسماعيلية لهديم.

- 21 فبراير 2016 اللقاء التشاوري مع جمعيات المجتمع المدني المناطق الحضرية( حمرية المنزه ) :  قصر المؤتمرات حمرية

عدد المشاركينتاريخ االستشارة

53 مصلحة خارجية2016/02/16

11 مؤسسة من أصل 13 تم استدعاؤها2016/02/17

9 األحزاب السياسية2016/02/18

11 جماعة ومجموعة الجماعات ومجلس العمالة2016/02/23

64 منبر إعالمي وصحفي وجريدة الكترونية ومصور ين2016/02/24

9 االبناك . بنك المغرب وبريد بنك2016/02/29

المصالح الخارجية

المنظمات والمجموعات المهنية

األحزاب السياسية

رؤساء الجماعات المرتبطة بمكناس جغرافيا

مسؤولي المنابر االعالمية والصحفية

لقاء مع المجموعات البنكية
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الجدول التالي يبين حجم مشاركة الجمعيات حسب اآلوراش والمناطق :

أما على مستوى مشاركة النساء، نسجل حضورهن بنسبة 21 % من مجموع

الحضور.

*  المرحلة الرابعة : نتائج التشخيص التشاركي :

في ختام هذا المسار التشاركي والتشاوري مع الساكنة والمجتمع المدني، كانت

هناك ضرورة إلعادة صياغة أولويات وتحديات الجماعة وربطها بأهداف وآفاق

برنامج عمل الجماعة.

*  مخطط التنمية مكناس الكبير.

*  تقارير ودراسات منوغرافية حول الجماعات وترابها.

*  مصادر مختلفة.

وتتمثل في دراسة أهم التجارب في هذا المجال على الصعيدين الوطني والدولي.

ويمكن هذا النوع من تقدير ومقارنة انجازات الجماعة وجودة تدخالتها مع

نظيراتها.

التحليل المالي ضروري ألن تحقيق اآلهداف المسطرة في برنامج عمل الجماعة

مشروط بوضع ميزانية معقولة وممكنة لمختلف مشاريع برنامج عمل

الجماعة. من أجل ذلك يجب القيام بتحليل مختلف الميزانيات السابقة (5

للسنوات السابقة) لمعرفة تطور مختلف التوازنات المالية والهامش المالي

المتاح.وبناء عليه تتم الدراسة التوقعية للمرحلة المقبلة (5 للسنوات القادمة).

2 - دراجات تعبغصغئ (جمع المخادر): 

3 - الثراجئ المصارظئ (المصارظئ المرجسغئ): 

4 - الاتطغض المالغ لطةماسئ :

المجموعاإلسماعيلية حمريةمواضيع الدراسات
32

29

19

232

22

334

37

42

31

211

15

336

69

71

50

441

37

670

التنافسية االقتصادية للمجال الترابي

النظافة والبيئة

البنية التحتية، التجهيز الجماعي والتنقل
الحضري

األعمال االجتماعية والثقافية والرياضية

السكنى، تصميم المدن والتنمية المجالية

المجموع
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وبصفة عامة فإن الهدف من التشخيص هو تحليل واقع حال

الجماعة من أجل تحديد إمكانات وفرص التنمية المحلية، ثم

تحديد التهديدات واإلكراهات ونقط الضعف والقوة المرتبطة

بالمحيط العام.

*  المونوغرافية.

*  التنافسية االقتصادية للمجال الترابي.

*  السكنى والتخطيط الحضري.

*  التجهيز الحضري التجاري.

*  الصحة العمومية والسكينة والبيئة.

*  البنية التحتية والتنقل الحضري.

*  اآلعمال االجتماعية والثقافية والرياضية.

*  تشخيص التسيير والحكامة الجماعية.

ساكنة الجماعة وباقي جماعات اإلقليم وفق اإلحصاء العام للسكان

والسكنى 2014

المتاور المعضعسغئ لطاحثغص

المعظعغراشغئ

عدد السكانالجماعة
428 520مكناس
630 4المشور

941 12بوفكران
077 19توالل

610 11موالي ادريس زرهون

910 87ويسالن

428 13عين جمعة

13828عين كرمة واد الرمان

495 3عين عرمة

330 5ايت والل

608 5دار ام السلطان

883 19الدخيسة

074 9مجاط

395 26المهاية

935 14واد الجديدة

120 19سيدي سليمان مول الكيفان

526 5شرقاوة

001 8المغاسيين

350 8انزالة بني اعمار

227 11سيدي عبد اهللا الخياط

734 9وليلي

الجدول 1 توزيع ساكنة إقليم مكناس

* سكان جماعة مكناس حسب الجنس.
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النسبة المئويةالعددالجنس
الذكور

االناث

251971

265405

40.70%

51.30%

الجدول 2 : توزيع السكان بجماعة مكناس حسب الجنس

الجدول 3: توزيع السكان بجماعة مكناس حسب الفئات العمرية

سكان جماعة مكناس حسب الفئات العمرية

49%51%
الذكور

توزيع السكان حسب الجنس

االناث

النسبة المئويةالعددالجنس
اقل من 4 سنوات
من 5 الى 14 سنة

من 14 الى 20 سنة
من 20 الى 40 سنة
من 40 الى 60 سنة
من 60 الى 75 سنة

فوق 75 سنة

9%
16.3%
8.2%

29.9%
25.5%
8.4%
2.6%

8.2%
14.9%
7.9%
31.9%
25.9%
8.2%
2.9%
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الجدول 4: توزيع السكان بجماعة مكناس حسب الحالة العائلية

الهرم السكاني لجماعة مكناس

سكان جماعة مكناس حسب الحالة العائلية

سكان جماعة مكناس حسب مستوى  التمدرس وفق اإلحصاء العام للسكان والسكنى 2014

51%42%

2% 5%
توزيع السكان حسب الحالة العائلية

العازبون
المتزوجون

المطلقون
االرامل

الحالة العائلية /الجنس
العازبون

المتزوجون
المطلقون

االرامل

الذكور
55.8%

42.5%
1%

0.8%

االناث
46%

42.1%
3.4%
8.5%

النسبة المئوية
50.7%

42.3%
2.2%
4.7%

9,0

7,9

8,4

8,2

8,6

7,5

7,2

6,8

5,8

6,4

6,9

5,4

4,3

2,2

1,9

2,6

8,2

7,2

7,7

7,9

8,8

7,9

7,6

7,6

7,5

6,9

6,7

4,8

3,9

2,9

2,2

2,1

F H

0-4 ans

5-9 ans

10-14 ans

15-19 ans

20-24 ans

25-29 ans

30-34 ans

35-39 ans

40-44 ans

45-49 ans

50-54 ans

55-59 ans

60-64 ans

65-69 ans

70-74 ans

75 ans et plus
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الجدول5 : توزيع السكان بجماعة مكناس حسب مستوى التمدرس

الجدول 6 توزيع الساكنة بجماعة مكناس حسب األنشطة

الساكنة النشيطة والغير النشيطة بجماعة مكناس وفق اإلحصاء العام للسكان والسكنى 2014

مستوى التمدرس / الجنس
بدون

تمهيدي
ابتدائي
اعدادي

ثانوي
عالي

الذكور
16.9%
5.8%

29.3%
19.5%
16.8%
11.6%

االناث
31%

4.4%
24.5%
16.3%
13.8%
10%

النسبة المئوية
24%
5.1%

26.9%
17.8%
15.3%
10.8%

الساكنة النشيطة
الساكنة غير النشيطة

نسبة الساكنة النشيطة
نسبة البطالة

الذكور
133643
118328
70.8%
16.5%

االناث
51552

213853
25.23%
32.8%

المجموع-النسبة المئوية
185195
332181
47.12%

21%

نسبة الساكنة
النشيطة; 47,1

الساكنة غير
النشيطة;
181 332

نسبة البطالة;
21,0

الساكنة النشيطة;
195 185



11 
w w w . m e k n e s . m a  

برظاطب سمض جماسئ – طضظاس 2021-2016

الجدول 7 : توزيع السكان حسب الوضع المهني و األنشطة المزاولة

االناثالذكوراألنشطة / الجنس
المهنيون

المهن الحرة
المستخدمون في القطاع العام

المستخدمون في القطاع الخاص
المتدربون

مساهمون او شركاء
اخرى

4.5%
28.3%
16.9%
45.9%
2.1%
2%

0.3%

2.7%
15.4%
22.3%
57.2%
1.4%
0.8%
0.3%

النسبة المئوية
4%

25.1%
18.3%
48.7%

2%
1.7%
0.3%

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

4,0

25,1
18,3

48,7

48,7

2,0 1,7 0,3
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الجدول 8 :مقارنة بين مكناس و بعض المدن القريبة من حجمها :

إن الهدف من هذا الفصل هو تحديد نقط ضعف تنافسية المجال الترابي للجماعة سواء على المستوى الجماعي أو الوطني أو الدولي، من أجل 

وضع خطط وبرامج لتجاوز هذا الوضع وتقوية تنافسية المجال الترابي. ويهدف هذا الفصل إلى الجواب عن ثالثة أسئلة مركزية : 

*  ما هو مستوى التنافسية الترابية للجماعة  ؟

*  ما هي أهم عوامل جذب االستثمار ؟

*  ما هي فرص قطبية االقتصاد المحلي ؟

وهكذا يتبين أن مكناس لها إنتاجية فالحية مرتفعة لكن ضعيفة التخصص مقارنة مع مدن أخرى مثل فاس والقنيطرة والجديدة.

1-1-2 مؤشرات إنتاجية العمل

مؤشرا  تعرف  مكناس  أن  يتبين  الصيد...  الغابات،  الفالحي:  القطاع  في  العمل  إنتاجية  حول  الترابية  المجاالت  تنافسية  تقرير  من  انطالقا 

تنافسيا جد مرتفع، نظرا الرتفاع وكثرة أنشطة البستنة (الخضر وبعض الفواكه.... ) ذات القيمة المضافة المرتفعة.

أما فيما يتعلق بإنتاجية العمل في غير  القطاع األول، فهي متوسطة مقارنة مع الجديدة و القنيطرة.  

Source : Compétitivité des territoires, Rapport de Synthèse, MHUPV-DAT, 2009

فاسمكناسمؤشرات
km2 الناتج الداخلي

km2 الناتج الداخلي الخام/ السكان و
التخصص الفالحي واإلنتاجية

التخصص الفالحي/ درجة استغالل
التخصص الصناعي واالنتاجية

التخصص الصناعي ودرجة استغالل المجال

209
174

ما بين20% 35%
ما بين20% 35%
ما بين5% 10%
ما بين5% 10%

353
198

ما بين5% 10%
ما بين5% 10%

أكثر من15%
أكثر من15%

القنيطرة
107
113

ما بين20% 35%
ما بين10% 20%
ما بين3% 5%
ما بين5% 10%

الجديدة
79
95

ما بين20% 35%
48.7%

أكثر من15%
أكثر من15%

1-1 سظاخر تصغغط الاظاشسغئ الارابغئ لمضظاس: طآحرات اصاخادغئ لطةماسئ: 
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 1-1-3 الحاجة  لالستثمار من أاجل توفير  فرص شغل  جديدة

تهم التنافسية الجانب االقتصادي والجانب االجتماعي لتوفير مناصب للشغل،  هذه األخيرة التي كانت من أهم مطالب المجتمع المدني، وعبر 

عنها ممثلوه في مختلف اللقاءات التشاورية التي عقدت من طرف المجلس الجماعي، وفي هذا اإلطار ثم التنصيص على ما يلي : 

*  بذل المزيد من الجهود الضرورية بمشاركة كافة الفاعلين، من أجل تحسين الصورة االقتصادية للمدينة لدى المستثمرين المحتملين. 

*  توفير شروط الجاذبية لالستثمار األجنبي المباشر (البنية التحتية، التجهيز الجماعي، تأهيل الموارد البشرية ،  تخليق اإلدارة وتبسيط المساطر ...)

جهة  من  المهني  والتكوين  العالي  التعليم  مؤسسات  مع  بتعاون  المحلي  المستوى  على  المقاوالت  إنشاء  لتشجيع  مفتوحة  أبواب  تنظيم    *

والتجمعات المهنية من جهة ثانية.

. ( Agropolis مثال المنطقة الصناعية ) تشجيع المناولة خاصة مع المقاوالت التي تستفيد من اإلعفاءات الضريبية على المستوى المحلي  *

إعطاء األولوية في التشغيل لساكنة مكناس - متى أمكن ذلك -  كلما قامت الجماعة  بتفويض تدبير بعض أنشطتها لصالح المقاوالت    *

المحلية أو الوطنية. 

وبصفة عامة فإن الجماعة تعاني، منذ زمن بعيد، من ضعف التنافسية الترابية مقارنة مع جماعات قريبة منها، سواء في ما يتعلق بجاذبية 

االستثمار المباشر أو ديناميكية الشغل ( المباشر أو الغير المباشر)

تعتبر مقارنة األداء واالنجاز  بين جهات متقاربة في ما يتعلق بجاذبية االستثمار عنصرا هاما لتقييم القدرة التنافسية للجماعة على جلب 

المقاوالت إلى ترابها. 

 ومن أهم العناصر التي يمكن أن نقيس بها  قدرة مكناس على استقطاب االستثمار: 

فيما يتعلق بالقدرة االقتصادية نجد أن :

*  حجم (الناتج الداخلي الخام ) بالنسبة للعمل والساكنة: متوسط.

*  حصة العمل الفالحي بالنسبة لمئة عامل: متوسطة.

*  حصة العمل المتعلق بالبحث واالبتكار (R&D) بالنسبة لمئة عامل:  مرتفعة.

أما فيما يخص معيار االندماج االجتماعي فنجد أن:

*  معدل البطالة مرتفع،

*  نسبة الفئة النشيطة مرتفعة. 

1-2 سعاطض جاذبغئ اقجابمار : 
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وفي ما يتعلق بالتراث الثقافي فإن القدرة السياحية مرتفعة جدا، على عكس تواجد وتمركز المواقع الثقافية الذي يظل متوسطا، وكذلك األمر 

بالنسبة لحجم الشبكة الطرقية. 

أما معيار الضغط العقاري الناتج عن التوسع العمراني والنمو االقتصادي: فهو متوسط، لكن الضغط الناتج عن االستغالل الفالحي يبقى مرتفع 

جدا

1-2-1 درجة الذكاء االقتصادي الترابي 

للفاعلين  المفيدة  المعلومات  وتوزيع  ومعالجة  جمع  أجل  من  المنسقة  األعمال  من  مجموعة  بأنه  الترابي  االقتصادي  الذكاء  تعريف  يمكن 

االقتصاديين، بهدف استغاللها. وباستثناء إنتاج المعلومات من طرف المصالح المختصة، فإنه  ليس هناك أي طريقة أو مقاربة أو منطق لتدبير 

مسارات المعلومات اإلستراتيجية ومحتواها. وليس هناك أيضا نظاما فعاال يالمس جميع مجاالت التدخل اإلنساني، االجتماعي، الثقافي، الترابي، 

أنشطة المقاوالت وحاجياتها، ومخاطر المنافسة...

وعلى مستوى جماعة مكناس، ال توجد شبكة لجمع ومعالجة المعلومات المتعلقة باالقتصاد المحلي بالشكل الكافي. كما أن فعالية ونجاعة 

الذكاء االقتصادي تجد نفسها خاضعة لنظام إداري مغلق وضعيف التنسيق خاصة فيما يتعلق ب: 

*  تطوير التعاون بين المقاوالت والجماعات المحلية والدولة من أجل تنافسية عالية،

*  تأمين أنساق وأنظمة المعلومات،

*  دعم االستراتيجيات التنافسية والتعاون للمقاوالت والجهات، 

1-2-2 دعم استراتيجيات محاربة الفقر المدقع 

تعتبر نسبة  الفقر بمكناس متوسطة مقارنة بالمعدل الوطني. فقد بلغت سنة 2007 نسبة %9.5، مسجلة بذلك تحسنا ملحوظا مقارنة بسنة 

الوطني  بالمعدل  مقارنة  ضعيفا  التراجع  هذا  يبقى  ذلك  ورغم   .  (،19.6% بنسبة  تراجعت  القنيطرة   ).25.8% بنسبة  تراجعت  حيث   2004

(%34.13)، أو ببعض الجماعات المجاورة كفاس التي سجلت تراجعا بنسبة (%42.7). ولإلشارة فإن أقل نسبة فقر مسجلة بالدار البيضاء بنسبة 

 .2.7%

1-2-3 الوعاء العقاري للجماعة :

يعتبر الوعاء العقاري مصدرا ماليا محتمال لإلقالع االقتصادي، لكنه على صعيد الجماعة غير مضبوط بالشكل الكافي وغير مثمن. ويعد الضبط 

أظهر  وقد  الجماعة.  مالية  لتدبير  مهمة  رافعة  يشكل  أن  يمكن  و  المدينة،  سياسة  نجاح  عوامل  أحد  للجماعة  التابع  للعقار  الجيد  والتدبير 

التشخيص على هذا المستوى أربعة إكراهات تواجه استغالل وتثمين العقار التابع للجماعة تحد من تنشيط االستثمار : 
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*  تنوع وتعقد البنية األساسية للوعاء العقاري للمدينة، فباإلضافة إلى العقارات التابعة لجماعة مكناس هناك عقارات تابعة للجيش (1379 

هكتار)، وأخرى لألحباس (119 هكتار)، ثم األمالك المخزنية (242 هكتار)، والتعاونيات (272 هـكتار)، ثم أراضي الجموع (1592 هـكتار). ويساهم 

هذا التنوع في تعقيد المعامالت العقارية، إذ لكل نظام عقاري مسطرته الخاصة في تفويته، مما يشكل عائقا أمام حركية العقار المطلوبة 

والضرورية للتنمية االقتصادية واالجتماعية.

*  عدم التوفر على رؤية واضحة للوعاء العقاري، مما يستوجب القيام بجرد كامل لما تملكه الجماعة فعال، وتحديد قيمة كل عقار على حدة.

*  ضعف الجهود المبذولة من أجل التصفية القانونية للوعاء العقاري للجماعة، حيث ال يمكن أن تثبت ملكية الجماعة للعقار إال عبر التسجيل 

العقاري.

كما أن التصفية القانونية للعقار تمكن من : 

*  امتالك العقار بصفة نهائية ، الشيء الذي يحمي الجماعة ضد أي شكاية تنازع في ملكيتها للعقار.

*  تحديد أمالك الجماعة

*  تسهيل المعامالت العقارية مع المستثمرين. 

*  فتح فرص التمويل الخارجي. 

وبصفة عامة، فعملية تصفية أو تسجيل عقارات الجماعة ال زالت لم تتم بشكل كلي، حيث هناك 163 ملكية عامة مسجلة فقط من بين 370، 

و9 منها في طريقها للتسجيل. أما فيما يخص الملكيات الخاصة فهناك  44 ملكية مسجلة، و 22 أخرى  في طريق التسجيل في حين أن 40 ملكية 

الزالت غير مسجلة.

النتيجة أن: %2.43 فقط من الملكيات العامة في طريقها للتسجيل مقابل 21 % من الملكيات الخاصة.

وعليه يجب رفع االعتمادات المالية من اجل تصفية وحماية عقار الجماعة. وموازاة مع ما سبق يالحظ كذلك:

     - غياب أي نظام معلوماتي مندمج خاص باألمالك: أي نظام يمكن من تدبير عقالني وفعال للعقار بفرز أنواع الملكيات حسب أهدافها: 

ملكيات االستغالل: (التراثية، المعدة لخدمة المرفق العام، وأخرى لشبكة الطرق)  •

ملكيات للتنمية: احتياط عقاري، محالت مهملة ...  •

ملكيات تدير ريعا: الكراء، تفويض االستغالل...   •

     - تعقيد مساطر الوضع تحت التصرف  بسبب كثرة المتدخلين: وزارة المالية بالنسبة للعقار الخاص التابع للدولة، الجماعات المحلية بالنسبة 

للعقار التابع لها، وزارة التجهيز لألمالك المخزنية، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية لكل ما يتعلق باألحباس، أراضي الجموع ... ومما 
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يعقد المشكل عدم وجود أي تنسيق بين هؤالء من أجل وضع سياسة مندمجة ومتكاملة لالستغالل األمثل للعقار.

نشير أيضا إلى أن هذه المساطر خاصة المتعلقة باالستغالل؛ غير مناسبة لتشجيع االستثمار.فنظام االستغالل المؤقت يتميز بالهشاشة، مما 

يعرقل جلب االستثمار الخاص. كذلك األمر بالنسبة لمدة االستغالل المحددة في 10 سنوات، واستثناءا في 20 سنة، حيث يمكن لإلدارة أن تعلن 

من طرف واحد فك العقد إذا اقتضت الضرورة.

كل هذه األمور ال تشجع على االستثمار الخاص، والذي يتطلب سنوات طويلة في بعض األحيان السترجاع الرأسمال.  

 

تهدف سياسة الجماعة إلى المساهمة في بناء صناعة أكثر اندماجا بحيث تشكل النظم الصناعية قاعدتها المركزية، وخلق دينامية وعالقات بين 

المقاوالت، مبنية على االندماج  والتكامل ذي النفع المتبادل. بمعنى آخر تهيـئ الشروط إلنشاء أقطاب تكنولوجية ذات تنافسية عالية. 

وفي هذا اإلطار يمكن إنشاء األقطاب التالية : 

  Agropolis  القطب الفالحي أو باألحرى قطب للصناعة الغذائية  *

*  قطب سياحي

 Agropolis 1-3-1 خلق قطب فالحي غدائي تنافسي

يهدف قطب "اكروبوليس Agropolis  " إلى خلق أرضية جاذبة لالستثمار. تبلغ مساحة الجزء األول المجهز والمعد للتسويق 130 هكتار. ويعتبر 

كقطب مندمج هدفه  تالقي مجموعة من السياسات القطاعية: 

  - برنامج المغرب األخضر (تحديث الفالحة وتقوية تنافسيتها)

- برنامج االنطالق الصناعي : صناعة قوية ورافعة للنمو االقتصادي، يجمع  بين ما هو تجاري، تحويلي ، توزيعي لفائدة قطاع الفالحة، خاصة 

قطاع الحليب، الحبوب، اللحوم، الموجهة للسوق المحلي، قطاع الزيتون والفواكه والخضر الموجهة للتصدير.

اختيار هذا القطب يعني االستفادة من: 

*  ثروة فالحية لمكناس ونواحيها. 

*  الخبرة في مجال الصناعة الغذائية. 

*  تواجد مجموعة من المؤسسات التعليمية والبحثية متصلة بهذين القطاعين.

*  وضع جغرافي للمدينة (تتوسط المغرب).  

  

1-3 شرص صطئغئ المظاشسئ المتطغئ : 
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وقد تمكن هذا القطب، الذي انطلق منذ 2012 وبشكل عملي 2015، من 

ويوجد  مباشر.  عمل  فرصة   11000 منها  شغل،  فرصة   18000 خلق 

بالقطب ما ال يقل عن 25 مشروع، على رأسها شركات دولية من قبيل 

: ديلفي، ويازكي، ويورا (لصناعة األسالك الكهربائية للسيارات)، إضافة 

إلى "إلفون فيغ" "éléphant vert " لألسمدة البيولوجية، وشركات 

أخرى لبيع المعدات الفالحية وإنتاج األسمدة الكيميائية .

1-3-2 قطب سياحي

تتوفر مكناس على تراث مادي وغير مادي يمكن استغالله  وتثمينه 

من أجل خلق قطب سياحي ذي بعد وطني ودولي. 

تعتمد تنمية القطاع السياحي على عدة عوامل ماكرو اقتصادية من 

بينها:

*  اإلستراتيجية السياحية رؤية 2020 

*  إستراتيجية تثمين التراث 2020 

*  عقد برنامج جهوي لمكناس – تافياللت  للسياحة

*  البرنامج الجهوي للصناعة التقليدية -2012 2017 

وهناك عوامل أخرى نذكر منها:

*  مكناس تراث عالمي 

*  تواجد وعاء عقاري لالستثمار 

*  توسع مطار فاس- مكناس 

*  المعرض الدولي للفالحة 

لكن رغم توفر هذه العوامل االيجابية هناك سلبيات وإكراهات تعرقل 

نمو القطاع منها :

*  غياب قيادة لتنمية القطاع ( غياب مشاريع مهيكلة: متحف، قصر 

للمؤتمرات...)

 ،2014 كافية لالستقبال(4237 سرير فقط سنة  بنية تحتية غير    *

نذرة العقار المخصص للسياحة، صعوبة التمويل، غياب التشوير)

*  اعتبار مكناس محطة عبور

*  ضعف جاذبية السياسة الترويجية للسياحة
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t2-1-1    توسع عمراني حضري غير مضبوط

تكون التكتل السكاني من أربع مجموعات : 

*  المدينة العتيقة 

*  المدينة السلطانية 

*  المدينة الجديدة 

*  األحياء الجديدة 

يتميز التعمير والبناء بمدينة مكناس ب: 

*  وجود تجزيئات متفرقة تتخللها  مساحات فارغة، وبدون وجود مركز وال نظام يربط بعضها ببعض. 

*  مرور 3 أودية : بوفكران، ويسالن، بويسحاق،

*  ضعف اإلقبال  على أراضيها الشمالية 

*  فتح المنطقة الجنوبية للبناء عن طريق مسطرة  االستثناء « dérogation » رغم طابعها الفالحي. 

وتعتبر مكناس من بين المدن التي تعرف نموا مفرطا  في التعمير والسكنى على حساب أراضي شاسعة فالحية جد خصبة، هذا النمو يتم كذلك 

في جو من المضاربة والبناء عن طريق مسطرة االستثناء والبناء العشوائي. ومنذ 2003 أدت السياسات المتبعة في هذا المجال إلى إعادة النظر 

في المخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية (SDAU ) رغم أنها كانت مصادق عليها .

وأمام  تزايد الفاعلين في قطاع البناء وارتفاع حاجيات السكن، خاصة سكان دور الصفيح، تم فتح مئات الهكتارات للبناء (401 هكتار للبناء سنة 

2010 فقط) .

 ونتج عن هذا النمو السريع مشاكل وصعوبات على مستوى تنظيم المدينة والبناء بصفة عامة. فإلى جانب النتائج الكارثية الناتجة عن سوء 

االستغالل األمثل  لألراضي، هناك ارتفاع تكلفة النقل بالمدينة.

2-1 تسمغر المثغظئ (الةماسئ) : 

2 - الاسمغر والسضظى
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2-1-2 تنوع وتعقد القوانين األساسية لألراضي 

التنوع يعقد مساطر استغاللها من أجل  أراضي جماعة مكناس. وهذا  المخزنية تقريبا ثلث  الجيش واألوقاف والجموع واألمالك  أراضي  تشكل 

مواكبة التطور االقتصادي واالجتماعي للمدينة.

Source : rapport diagnostic SDAU Sep 2013

Source : rapport diagnostic SDAU Sep 2013

الجدول  9 البنية العقارية بمكناس :

الجماعات الترابية
المجموع

468
55 073

1%
100%

%المساحة بالهكتاروضعية العقار
الخاص

أراضي الجموع وأراضي الكيش
أراضي الدولة

األحباس
التعاونيات الفالحية

أمالك عسكرية

29 063
11 705
3 486
1 033
8 008
1 310

53%
21%
6%
2%
15%
2%

مكناس وضواحيها



20
w w w . m e k n e s . m a  

برظاطب سمض جماسئ – طضظاس 2021-2016

 « dérogations »  2-1-3 نتائج سلبية لمسطرة االستثناء

ال يمكن  أن ننكر ايجابية صدور المسطرة اإلدارية المتعلقة باالستثناء في مجال  التعمير، ويؤكد ذلك العديد من االستثمارات التي وجدت الطريق 

إلى تنفيذها بعد سنوات من االنتظار، لكن ذلك ال ينفي في نفس الوقت ظهور  بعض النتائج السلبية المترتبة عن االستثناءات في هذا المجال 

من قبيل : 

*  تغيير المشهد الحضري؛

*  فقدان الوثائق والمساطر والقوانين المتعلقة بالتهيئة الترابية للتعمير، مصداقيتها وقوتها في التنزيل.

والنتيجة أن شهادة رفع اليد أصبحت تقريبا هي القاعدة  وتطبيق القانون هو االستثناء، مما مكن من وضع اليد على األراضي الفالحية الخصبة، 

وتوظيفها في  كل أنواع االستغالل: االستثمار، السكنى ...

كمثال لذلك إذا كان المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية يقدر حاجيات التوسع العمراني ب 1000 هكتار للعشر سنوات القادمة،  فان مسطرة 

االستثناء لوحدها  سمحت بانجاز 28 مشروعا، من بينها 3 مشاريع قبل 2006 تطلبت 822 هكتار لبناء ما يقرب من 44400 سكن في الجماعة .هذا 

الرقم (822 هكتار) يمثل 16 % من المساحة المسموح بها للبناء على مستوى الجماعة،والتي تقدر ب5000 هكتار. 

ومن التوصيات الصادرة عن الجلسات التشاورية خاصة مع المجتمع المدني (بمن فيهم المقاولون العقاريون): 

*  اعتماد المعالجة االلكترونية للملفات من أجل ربح الوقت؛ 

*  التنسيق بين مختلف  المصالح للحصول على رأي واحد عوض آراء متضاربة ناتجة عن قراءات مختلفة للقانون.

*  تطوير نظام التتبع المراقبة قصد الحفاظ جمالية المدينة

*  الحذر من استغالل رخص اإلصالح المتعلقة باألشغال الطفيفة من اجل القيام بأشغال البناء الحقيقية 

  أما  في ما يتعلق بمسطرة مراقبة البناء وزجر المخالفين للتصاميم المصادق عليها  فالمسطرة المتعلقة بذلك كانت  تعاني من بطء شديد في 

جو يشهد توسعا عمرانيا مرتفعا. لكن  بعد صدور القانون الجديد   66.12 ودخوله حيز التطبيق نأمل أن تكون النتائج طيبة مع الحرص على 

ضرورة االسراع باصدار النصوص التنظيمية المتعلقة برخص اإلصالح ورخص الهدم ورخص التسوية .

تعتبر مسالة السكنى جد مهمة بالنسبة للسياسة العامة للدولة أو الجماعات الترابية. وبخصوص مكناس فقد هم التشخيص 4 عناصر مشكلة 

لمسألة تحسين السكنى :

1.2.2  العرض السكني  

2-2 تتسغظ السضظى : 
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ويتعلق األمر بالطلب على السكن وحاجيات السكن .ففيما يتعلق بالطلب على السكن فقد انتقل عدد رخص السكن الممنوحة من 816 رخصة 

سنة 2013  إلى 1921 رخصة سنة 2015، وبالنسبة لتقدير حاجيات السكن  فإن امتصاص العجز يتطلب بناء 1880 سكن  جديد سنويا لمدة 20 سنة.

 وتقدر الحاجيات السنوية الناتجة عن النمو الديمغرافي ب 2800 وحدة، وبالتالي (1880+2800) = 4680، وهو حجم حاجيات السكن بالجماعة 

الناتج عن النمو الديموغرافي والعجز.

الجدول10 : رخص السكن وشواهد المطابقة المسلمة خالل األربع سنوات األخيرة :

2.2.2 نتائج متضاربة لبرنامج مدن بدون صفيح

انطلق برنامج مدن بدون صفيح -  الذي يهم مكناس وويسالن وتوالل-  سنة 2004، ويهدف  إلى محاربة 71 نقطة بناء عشوائية، لكنه عرف 

بطءا شديدا في تنفيذه. ففي المدة الممتدة بين سنتي 2004 و2012 استفادت  8.199 أسرة فقط من أصل  11.606 أسرة مستهدفة. هذا المعطى 

يفرض على المجلس الجماعي االهتمام أكثر بهذا المشكل. 

السنوات
عدد رخص السكن وشواهد المطابقة المسلمة

2012
1309

2013
816

2014
1564

2015
1921

المجموع
5610

المصدر مصلحة المراقبة والتتبع بقسم التعمير والممتلكات بجماعة مكناس

Source : Direction régionale de l’Habitat

توزيع دور الصفيح بمكناس
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2-2-3 المباني اآليلة للسقوط 

يشكل ترميم المباني المهددة بالسقوط سياسة جديدة في مجال محاربة السكن غير الالئق. وقد جاء هذا التدخل نتيجة سقوط عدد مهم هذه 

المباني. وفي هذا اإلطار عمدت السلطات العمومية إلى ترميم وصيانة العديد من المباني من أجل حماية السكان والمحافظة على التراث. لكن 

العجز في هذا المجال يظل مرتفعا، حيث يبلغ 3808 وحدة محتاجة للترميم.

  ومن المشاكل التي اعترضت برنامج ترميم المباني المهددة بالسقوط سوء تقدير التكلفة اإلجمالية الحقيقية بما في ذلك حجم مساهمة األسر 

المعنية بهذا البرنامج. باإلضافة الى عدم القيام بإحصاء دقيق لعدد هذه المباني، وغياب المواكبة االجتماعية للساكنة المتضررة. إضافة إلى 

صعوبة االشتغال في النسيج القديم، وضعف التقنيات في مجال الترميم، وتعقد المساطر القانونية.

توجد البنيات  التحتية األساسية ومسألة التنقل الحضري (Mobilité) في قلب اهتمامات السكان الحضريين. فالتنقل يشكل عنصرا هاما في ما 

يتعلق بالنمو والتطور العمراني في إطار نظام مندمج. ومن أجل تنظيم تنقل المستقبل، يجب فهم وضبط المدينة، وهذا األمر يتطلب األخذ 

بعين االعتبار تطور األنشطة الحضرية ومختلف تنظيماتها وكل ما يتعلق بالبنية التحتية، ،و الشبكات المختلفة... ويشكل هذا المحور تحديا 

تقنيا وهندسيا ومؤسساتيا كبيرا للجماعة.

الوطنية  الطرق  من  ومجموعة  السيار،  الطريق  منها  ويمر  الكبرى.  المدن  من  مجموعة  بين  يربط  هام   طرقي  محور  في  مكناس  مدينة  تقع 

والجهوية واإلقليمية، مما يجعلها منفتحة على مدن الجهة التي تنتمي إليها، وكذلك على المدن والقرى المحيطة بها.

     لكن رغم ذلك فإن الشبكة الحضرية تعاني من :

*  عدم انسجام إعداد وتهيئة المحاور الطرقية مع األدوار المنوطة بها.

*  كثرة مداخل المدينة، في حين أن المدار الخارجي للمدينة غير مهيء بشكل جيد، مما يجعل العابرين لمكناس  يحدثون ارتباكا في مركز المدينة.

*  عرقلة السير نتيجة األنشطة التي تشتغل األرصفة في بعض األحيان، من قبيل: موقف غير قانوني للسيارات، تطاول األنشطة التجارية على 

الملك العام خاصة األرصفة والطرق...

إضافة إلى هذه النقط فإن الشبكة الطرقية للمدينة تحتاج إلى إعادة تعبيد وترميم األزقة،اإلضاءة وتهيئة الملتقيات، المساحات الخضراء، صرف 

مياه األمطار،....ولهذا الغرض اتخذت الجماعة قرارا مند 2013، بإنجاز دراسة تقنية للقيام بكل األشغال المتعلقة بذلك.

1.3 الطرق والحئضات: طةععدات طصثرة  بثون بعخطئ

3 - الئظغئ الاتاغئ والاظصض التدري
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3-2 إعادة هيكلة وتأهيل األحياء 

تبقى النتائج  في هذا المجال جد متواضعة، فالعديد من األحياء تحتاج إعادة الهيكلة، مثل أحياء سيدي بوزكري، جنان بن حليمة، وأخرى  في 

حاجة لتأهيل: البساتين، النعيم، النسيم، التقدم، الرياض، موالي مليانة، سباتة، بني امحمد سيدي سعيد، تواركة، الزيتون، عين شبيك، برج 

موالي عمر، سيدي بابا، وجه عروس، الزرهونية، حي السالم......إلخ

3-3 الساحات العامة

تشكل إعادة القيمة والجاذبية للتراث الطبيعي والتاريخي والثقافي للمدينة هدفا استراتيجيا للجماعة من أجل تحسين مناخ العيش للساكنة.

وفي هذا اإلطار تم وضع برنامج انطالقا من برنامج ''مكناس الكبير'' يهدف إلى إعادة  إعداد وزخرفة هذه الساحات من بينها الساحة التي تربط 

بين شارع الجيش الملكي وباب بوعماير، الساحة التي تربط بين شارع بئر انزران وشارع الجيش الملكي...

لكن رغم هذا الطموح يبقى هذا البرنامج رهينا بإعادة االعتبار للساحات  العمومية ضمن مخطط إعادة تهيـئ الشبكة الطرقية وذلك:

*  باعتماد مباريات من أجل الرقي بهندسة الساحات العمومية

*  بإعطاء أهمية كبرى للساحات العمومية في إطار إعداد التراب والتهيئة العمرانية.

*  بوضع الميثاق الحضري الذي يتضمن الخصائص األساسية التي يجب احترامها من قبيل : تجانس األرصفة عالمات المرور و توزيع سلل النفايات...إلخ.

*  بتوفير الولوجيات لتمكين ذوي االحتياجات الخاصة من الوصول إلى هذه الساحات العمومية.

ومن جهة أخرى ترتبط إعادة االعتبار للساحات العمومية بمحاربة االحتالل غير المشروع للملك العام من طرق أصحاب المقاهي والمطاعم والتجار 

خاصة المتجولين...هذا الوضع الذي أدى حسب المشاركين في جلسات التشاور إلى صعوبة في السير وتضييق على المساحات المخصصة لوقف 

السيارات، وخلق مناخ عام غير نظيف...

3-4 التنقل الحضري: غياب رؤية واضحة

في انتظار دراسة حول ''تصميم النقل الحضري'' تشكل مرجعا يمكن الجماعة من اتخاذ قرارات إستراتيجية في المجال خاصة في ما يتعلق ب:

*  إعادة تنظيم المواقف العامة للسيارات.

*  تأمين التنقالت.

*  تكامل أفضل بين ممرات السيارات وممرات الراجلين وأصحاب الدراجات والنقل الحضري.

*  تخفيض وتنظيم مرور السيارات.

*  الحفاظ على جودة الهواء؛

*  تخفيض الضجيج.
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فإن الشروط الحالية للتنقل تبقى جد صعبة خاصة داخل مركز المدينة، وسوف يزداد األمر في السنوات المقبلة نظرا لتزايد تمركز الساكنة بوسط 

المدينة. كما أن توسع المدينة أدى إلى ازدياد المسافات بين مقر العمل ومحل السكن.مما إلى  ارتفاع معدل استعمال السيارات (0.47 سيارة لكل 

أسرة حاليا مقابل 0.37 سنة 1994). وعليه يجب وضع خطة لمواجهة هذا التطور، وفي هذا اإلطار تجب اإلشارة إلى أن شروط التنقل الحضري 

تكون صعبة في ساعات االزدحام.

أما في ما يتعلق بمواقف السيارات فيجب إعادة النظر في طرق تدبيرها،  خاصة وأنها تعتبر مصدرا ماليا هاما للجماعة.

وفي هذا المجال نسجل مايلي:

*  غياب التنسيق في سياسات مواقف السيارات على جنبات الطرق،

أوفي الفضاءات المفتوحة...

*  االستغالل المفرط لمواقف السيارات على جنبات الطرق 

*  غياب مواقف خاصة للسيارات

*  استغالل األرصفة كموقف للسيارات عوض ممر للراجلين.

وفي األخير نشير إلى ضرورة تحسين وتوحيد اإلشارات من أجل محاربة

الحوادث إذ أن%45 من ضحايا هذه الحوادث من الراجلين و%30  من أصحاب الدراجات ذات العجلتين.

3-5 النقل الحضري

يعتمد النقل الحضري على شركة خاصة مند 2005 (city bus) وعلى سيارات األجرة الكبيرة والصغيرة التي تربط بين مختلف أحياء المدينة. 

وبين هذه األخيرة والنواحي مثل توالل، ويسالن..

ويتم  المزدوج،  النقل  أو  الكبيرة  والسيارات  الحافالت،  استعمال  فيتم  افران  الحاجب،  أزرو،  زرهون،  إدريس  موالي  المجاورة  للمدن  بالنسبة  أما 

االعتماد كذلك على الشركة المغربية للنقل  "ستيام" أو القطار لربط المدينة مع فاس.

4النظافة والسالمة والهدوء والبيئة

4-1 المساحات الخضراء، ضعف التهيئة والصيانة

تتوفر المدينة على العديد من المساحات الخضراء التي تشكل رئة تنفس المدينة مكونة أساسا من :

 *  84 حديقة أي ما يعادل 67.174 هكتار، 48 منها تحتاج إلى صيانة و 8 إلى إعادة الهيكلة.

(117000m2) تشجير الشوارع  *

(144630m2)  المالجئ المركزية المزروعة  *
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 *  مشتالن (هكتار 7.7)

 *  مناطق مشجرة (37.5 هكتار)

 *  مناطق فالحية بالمجال الحضري (100 هكتار)

ويرجع ضعف الصيانة أحيانا إلى عدم جدية المقاوالت الخاصة التي حصلت على الصفقة، لكن هذا األمر ال يعفي الجماعة من القيام بدورها في 

المراقبة والتتبع.

جداول الحدائق العمومية بمكناس حسب المناطق 

منطقة حمرية
ساحة الحديقة االدارية

حديقة االمم المتحدة
ساحة الدكتور الخطيب (سابقا كورنيط)

حديقة المقر الرئيسي لجماعة مكناس
حديقة سناء المحيد لي(البوكل)

حديقة مسجد عين الشبيك

حديقة
حديقة اليم البساتين

حديقة القاعة المغطاة المسيرة
حديقة ابن سيناء

حديقة مسجد ايران
حديقة محطة القطار الكبيرة

حديقة المدينة
حديقة مدخل موالي ادريس

حديقة كوندرصيط مستشفى محمد الخامس
ساحة المسيرة ( الكورا)

الساحة االدارية
شارع االمم المتحدة 5 طريق موالي ادريس

قبالة مركب وزارة االوقاف

شارع الجيش الملكي
شارع يعقوب المنصور حمرية

عين الشبيك

شارع الجيش
شارع السعديين البساتين 

ب م ع
قبالة العمران شارع ابن سيناء

شارع الجيش الملكي
شارع الجيش الملكي

شارع الجيش الملكي
طريق موالي ادريس

حديقة كوندرصيط مستشفى محمد الخامس
ساحة المسيرة ( الكورا)

17000متر مربع
10000متر مربع

15000 متر مربع

6000 متر مربع
10000 متر مربع

5000 متر مربع

1300 متر مربع
10000 متر مربع
3720 متر مربع
8000 متر مربع

1132.5 متر مربع
4113 متر مربع

700 متر مربع
2000 متر مربع

5000 متر مربع
20000 متر مربع
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منطقة اإلسماعيلية
حديقة كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية

حديقة باب الخميس ( ال كورا)
حديقة المحطة الطرقية 

حديقة باب ثالثة فحول 
حديقة بدر

حديقة باب تيزيمي

حديقة باب بردعيين
حديقة زين العابدين (الهديم)

حديقة باب الرحى 1 و2
حديقة الرياض 

حديقة سجلماسة
حديقة فتيحة 

حديقة ديور اجداد 
حديقة باب الخميس

جانب كلية الحقوق
باب الخميس

طريق وطنية رقم1 قبالة المحطة الطرقية

مدخل سيدي بابا
طريق الوطنية رقم 1

باب تيزيمي طريق وطنية رقم1

الطريق الوطنية رقم1
شارع محمد السادس

شارع مكناس
حي الرياض
حي كاميليا
حي السالم

سيدي بابا
س

10000 متر مربع
14500 متر مربع
9500 متر مربع

2640 متر مربع
1450 متر مربع

20000 متر مربع

2340 متر مربع
5000 متر مربع
5000 متر مربع

750 متر مربع
5000 متر مربع
1373 متر مربع

800 متر مربع
1800 متر مربع

منطقة الزيتونة
ساحة  مقر جماعة الزيتونة سابقا

حديقةمرجان 1
حديقة20 غشت

حديقة مسجد االزهر
حديقة قنطرة الفرسان

حديقة مسجد الروى( ح س س م ب ع )

حديقة هري المنصور
مدخل القصر الملكي

باب الناعورة

سيدي بوزكري
شارع الزيتون

حي اتواركة

سيدي عمرو
ما بين اتواركة واسباتا

حي السلطان سيدي محمد بن عبداهللا ( الروى)

هري المنصور ( ح س س م ب ع) (الروى)
شارع عبدالرحمان بن زيدان
شارع عبدالرحمان بن زيدان

10000متر مربع
2000متر مربع
1750 متر مربع

1200 متر مربع
3000 متر مربع

3200 متر مربع

780 متر مربع
1300 متر مربع
600 متر مربع
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4-2 النفايات الصلبة: تدبير عصري مشروط بفعالية المتابعة والمراقبة:

يعتمد جمع النفايات أساسا على القيام بجولة في جميع األحياء، لكن غياب التتبع والتقييم المنظم لهذه العملية أدى إلى عدم ضبط الوضعية 

المتعلقة بـ:

- الخدمات المقدمة في كل حي.

- نتائج فرق العمل على مستوى التردد وساعات الجمع

-تحديد أحسن مخطط لالستثمار المادي والبشري في هذا المجال.

وبصفة عامة فان حالة النظافة والبيئة بالجماعة ليست بالمستوى الالئق،  فهناك تشتت االزبال قبل جمعها. ويتسبب في ذلك جامعو ما 

ينتفع به من األزبال، والحيوانات، إضافة إلى ذلك سيالن شاحنات جمع ونقل االزبال.

وفي هذا اإلطار تعمل الجماعة على :

تحديث مكان طرح النفايات من خالل تفويض شركة (Sita atlas) إلنشاء واستغالل مركز للتخلص والتثمين. وتصل قيمة الشراكة بين الجماعة 

والشركة  إلى 3 ماليين درهم سنويا تقريبا لمدة 20 سنة.

وتهم الشراكة تفويض إنشاء هذا المركز على مساحة 52 هكتار لمعالجة 200.000 إلى 330000 طن من النفايات المنزلية سنويا.
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إنشاء المركز سيكلف الشركة (Sita atlas)  ما يقرب على 200 مليون درهم، على مدى 20 سنة.

يهدف المشروع إضافة إلى معالجة النفايات إلى خلق مساحة خضراء (12 هكتار) ووحدة لفرز النفايات وعزل األشياء التي يمكن إعادة استعمالها 

3000m3)، ومن  6 خزانات أخرى (كل خزان يعالج  ، إلى جانب   30000m3 والتقليل من األشياء التي يجب التخلص منها، وخزان كبير للمعالجة  

المتوقع كذلك أن يتم استخراج الغاز الطبيعي في مرحلة أولى ودراسة إمكانية توليد الكهرباء.

4-3 السالمة الصحية للجماعة

الحالي يشهد مجموعة من  إلى أن الوضع  الجماعة لحفظ الصحة (bureau communal d’hygiène) نشير  في انتظار إعادة تأهيل مكتب 

االختالالت من أبرزها:

 *  عدم توفر المكتب على األدوات والشروط الضرورية للقيام بمهامه، (مقرات مهددة تقريبا باالنيهار، ضعف التأطير، قلة وسائل التنقل...)

 *  شروط بدائية لالستقبال،

 *  عمليات مراقبة جد محدودة غالبا ما تكون قرب مقر المكتب بسبب غياب وسائل التنقل، وشكلية نظرا لعدم التوفر على األدوات الالزمة.

 *  المكتب غير معني بمجموعة من االنشطة التي تدخل في نطاق تخصصه من قبيل مراقبة المخازن، أو المطارح العشوائية للنفايات المختلفة، 

التي تهدد السالمة الصحية واألراضي غير المبنية، والمباني المنهارة، والمجازر، واألسواق..

 *  غموض على مستوى اتخاذ القرارات بين األطباء والتقنين وعاملي الجماعة والمرشحين إلى درجة أن معاينة الوفاة، في بعض األحيان، يقوم 

بها غير األطباء أو خدمة الصيدلية التي تحت إشراف ومراقبة المرشحين.

4-4 تنظيم مستودع األموات

االستنجاد  درجة  إلى  مزرية  جد  وضعية  يعرف  الخامس  محمد  بمستشفى  الحالي  المستودع  لألموات،  جديد  مستودع  على  التوفر  انتظار  في 

بالمحسنين من اجل القيام بأعباء الغسل والكفن والدفن للميت. ومما يعقد أيضا عمل المستودع عدم توفره على وحدة ثانية لحفظ الجثث 

خاصة المتخلى عنها. 

وارتباطا بالموضوع نشير كذلك إلى الوضعية المزرية التي تشهدها مقابر مكناس، والمتمثلة في عدم التهيئة، وعدم وجود أمكنة لدفن الموتى 

الجدد الذين هم في تزايد مستمر بسبب ارتفاع عدد السكان بالمجال الحضري.

4-5 الهدوء العام 

ويشمل مراقبة جودة الهواء نظرا الرتفاع األمراض المرتبطة بالتلوث الناتجة عن ازدياد عدد السيارات والمركبات، وتطور القطاع الصناعي خاصة 

المتعلق بإنتاج االسمنت.
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5 - الاةعغجات الاةارغئ بالةماسئ 

وكذلك الضجيج ومعالجة الشكايات المتعلق به والتي يصعب في كثير من الحاالت الحسم فيها. وهذا األمر يجب أن يؤخذ بجدية كبيرة نظرا 

لتأثيره على الصحة العامة وجاذبية المدينة، وذلك بتنظيم حمالت للتوعية وتطبيق القانون في هذا المجال.

6 التجهيزات التجارية للجماعة:

في هذا اإلطار نشير إلى أربعة تجهيزات تجارية تابعة لجماعة مكناس المجازر، سوق الجملة للخضر والفواكه، المحطة الطرقية، وأسواق القرب.

5-1 المجازر البلدية

المساحة  500 جزار، لكن  228793m2 متر مربع، وتشغل ما يقرب من  المغرب بمساحة  تقدر ب  األوائل في  الثالثة  تعتبر مجازر مكناس من 

.24800m2 المستعملة في الواقع ال تتجاوز

وتعاني مجازر مكناس من:

 *  ضعف مراقبة المخاطر المتعلقة بتعقب مسار المنتجات عبر اعتماد نظام معلوماتي بتعاون مع األجهزة البيطرية التابعة لوزارة الفالحة 

(المندوبية اإلقليمية للفالحة).

 *  القيام بعملية الذبح خارج أوقات العمل وعدم تأدية رسوم الذبح واالستغالل المفرط للماء (التبذير) فيما يتعلق بنظافة المجازر. صحيح أن 

المراقبة هو دور وزارة الفالحة إال أن المسألة تخص الصحة العامة واألمن الصحي للمواطن مما يدعو جميع الفرقاء بما فيهم (المجلس الجماعي) 

إلى التدخل من أجل حمايته. خاصة إذا علمنا الظروف غير صحية التي يتم فيها االشتغال بهذه المجازر.

 *  استمرار الذبح خارج المجازر البلدية بطريقة عشوائية، ظاهرة مستفحلة في بعض األحياء كبرج موالي عمر مما يدعو الجميع إلى محاربتها 

من أجل السالمة الصحية للساكنة مكناس.

الجدول 11 / تطور المداخيل السنوية للمجازر

 

 Source : comptes administratifs de la CM de Meknès

20102011السنة
المبلغ

% التطور
2 190 334,102 306 082,80

5%

2012
2 604 359,20

13%

20132014
2 717 002,80

4%
3 188 287,00

17%



الجدول 12 / تطور المداخيل السنوية للمجازر تبعا للحصص 
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5-2 سوق الجملة للخضر والفواكه

 ،221.770m2 سوق الجملة للفواكه والخضر من أهم المراكز التجارية بمكناس وأقدمها إذ يعود نشأته إلى 1969. ويقع السوق على مساحة تقدر

منها 26080m2 مغطاة، موزعة إلى أربعة مناطق للبيع لكل منها 1520m2 تستغل من طرف 42 مفوض مرخص لهم من طرف الدولة مجانا منذ 1969.

التقسيط، وفي بعض األحيان  الجملة وتجار  6800 طن شهريا لتجار نصف  الخضر والفواكه، بمعدل  81500 طن سنويا من  يباع ما يقرب عن 

للمستهلكين. 

ويصل رقم المعامالت إلى أزيد من 192 مليون درهم. أما حصة الجماعة من العائد لسنة 2014  فتقدر بأزيد من 7 مليون درهم مقابل ما يقارب 

ب 4 ماليين درهم للمفوضين.

يعاني تنظيم وتدبير السوق من ضعف المراقبة الداخلية الضرورية لتحقيق  ناجعة أكبر و الرفع من دخل الجماعة. ويهم هذا األمر خاصة:

 *  تعدد المعامالت التي ال تمر عبر المحاسب،

 *  عدم التصريح بالثمن والحجم الحقيقي للمعامالت،

 *  كثرة المضاربين،

 *  وجود مجاالت جانبية للبيع بالتقسيط.

ويعرف سوق الجملة كذلك منافسة من طرف األسواق الموازية غير المهيكلة والموجودة خاصة بأحياء سيدي بابا، الباب الجديد، برج موالي عمر، 

حيث تقف شاحنات محملة بالخضر والفواكه قرب ''سويقات'' للبيع.

ومما يزيد من سوء تدبير السوق عدم حضور جميع المفوضين ما عدا خمسة من أجل القيام باألعمال المنوطة بهم من قبيل مراقبة األبواب 

وتسيير مناطقهم، كما أن بعض المفوضين لم يؤدوا مستحقاتهم للجماعة.

Source : comptes administratifs de la commune de Meknès

حصة المفوضينحصة الجماعةالسنة
2011
2012

6 229 089,00
6 042 747,00

3 460 506,00
3 357 081,00

المجموع
9 689 595,00
9 399 828,00

% التطور 

-3%
20136 094 672,003 386 929,009 481 601,001%
20147 110 200,003 950 111,0011 060 311,0017%
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نشير في األخير إلى أن حالة مباني السوق مزرية وطرق تسييره بدائية. وهذا راجع إلى غياب الوعي لدى مستغلي السوق، و عدم فعالية هذا 

النوع من التدبير ألسواق الجملة التي يرجع القانون المنظم لها إلى سنة 1969..

5-3 المحطة الطرقية للمسافرين

تقع المحطة الطرقية بين طريق الرباط وباب الخميس، على مساحة تقدر ب 220.000m2، وبدأ استغاللها منذ سنة 1992. وتسير حاليا من طرف 

تعاونية أصحاب النقل اإلسماعيلية. 

الرئيسية  المدن  إلى  التنقل  الحافالت  المحطة يوميا. وتضمن هذه  241  حافلة أخرى تعبر  إلى  111 حافلة، إضافة  تنطلق من محطة مكناس 

للمملكة في جميع االتجاهات.  ونظرا ألن المحطة ال توجد  بالقرب من محطة القطار فإنها تبقى في  مأمن من االزدحام.

     لكن المحطة الطرقية تعاني من مجموعة االختالالت، والتي يمكن حصرها في ما يلي:

*  األرصفة غير مشورة حسب االتجاهات

*  دخول وخروج الحافالت من باب واحد

*  التوقيت والوجهات غير موجودة على مستوى األرصفة

*  بعض الحافالت تقل المسافرين من خارج المحطة

*  30 دقيقة لوقوف الحافالت المنطلقة من مكناس و 15 دقيقة للعابرة مدة غالبا ال تحترم.

*  االختالل في استغالل المحطة

*  وجود المتسولين

*  ولوج مسافرين بدون تذاكر الى األرصفة

*  عدم إشهار تعريفات إيداع األمتعة على الجدار المخصص لذلك.

*  بعض التذاكر تباع عبر وسطاء عوض مكتب البيع

*  تواجد العديد من سيارات األجرة التي تنافس المحطة

*  ضعف الحراسة

*  غياب تام للوسائل التكنولوجية الحديثة، سبورة اإلعالم االلكترونية، مكتب اإلرشادات غير مشغل.

*  عدم وجود مكتب التمريض لإلسعافات األولية

*  تواجد السيارات الخاصة داخل فضاء ركوب المسافرين.
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5-4 فضاءات القرب التجارية

• سوق الحبوب بسيدي سعيد:

يوجد على مساحة 238410m2 على أرض تابعة للجماعة وغير مسجلة وال محفظة. يسير عن طريق الوكالة. وتكترى المتاجر التابعة له للخواص.  

أما حقوق الدخول والوقوف فهي مخولة إلى شركة خاصة بموجب صفقة عمومية. والسوق مكون من 118 محل تجاري، و2 مقاهي، و2 مراحيض.

ومن المشاكل التي يعاني منها السوق نجد باألساس :

*  الحالة المزرية ألرضية السوق القديمة.

*  رفض التجار أداء رسوم الوقوف داخل السوق. 

• األسواق األسبوعية:

تتوفر الجماعة على العديد من األسواق األسبوعية التي تغطي تقريبا تراب الجماعة، لكن ما يميز هذه األسواق هو ضعف البنية التحتية وعدم 

احترام شروط السالمة الصحية والنظافة.

ويعاني تنظيم هذه األسواق من غياب دفتر تحمالت واضح، يسمح بمعرفة حقوق وواجبات األطراف المعنية. إضافة إلى عدم توفر الجماعة 

على الموارد البشرية الكافية للتتبع سير هذه األسواق.

فيما يتعلق بالدخل الناتج عن كراء المحالت التابعة لبعض األسواق يبقى جد متوسط  إن لم نقل ضعيف (أقل من 600 درهم شهريا للمحل).

تعتبر التنمية االجتماعية من العوامل األساسية للتنمية المحلية والمشكلة لصورة الجماعة بصفة عامة. والجماعة، بالتأكيد، منخرطة في هذه 

التنمية عبر دعم الجمعيات العاملة في الميدان االجتماعي، لكن هذا القطاع يعاني  من ضعف يعود  على األقل إلى 3 عوامل:

العامل األول: الحاجة الماسة لتأهيل القطاع االجتماعي، فالسلطات العمومية تقوم بمجهودات كبيرة في المجال االجتماعي لكن تبقى الحاجيات 

أكبر من الموارد المخصصة لهذا القطاع. وقد ركز التشخيص الترابي والتشاركي على ضرورة:

*  إنشاء  مركز لدعم وتوجيه ذوي االحتياجات الخاصة، 

*  إنشاء  مركز متعدد الخدمات بالنسبة للنساء  في وضعيات صعبة،

*  إنشاء مركز لألطفال في حالة صعبة لالستماع إليهم ومرافقتهم وتوجيههم.

*  وضع مخزن إقليمي رهن الجمعيات لتدبير المساعدات االجتماعية.

6- الصطاع السعجغعبصاشغ والرغاضغ
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*  إنشاء مركز الستقبال األشخاص في وضعية صعبة

*  إنشاء مركز متعدد الخدمات للشيوخ والمسنين.

المجتمع  لدعم  برنامج  (ONG)، وهذا سوف يمكن من وضع  الحكومية  والمنظمات غير  الجماعة  الشراكة بين  الثاني: تطبيع عالقة  العامل 

المدني الذي يشتغل في القطاع االجتماعي. وفي هذا اإلطار نشير إلى غياب أي شراكة إستراتيجية بين الجمعيات االجتماعية والجماعة  مما 

يجعل سياسة دعم هذه الجمعيات رهينة باعتبارات أخرى من قبيل: المتطلبات اآلنية وقوة نفوذ الجمعية...

كما نسجل أن العالقة التي تربط الجمعيات االجتماعية بالجماعة يغلب عليها الصراع، الذي يرتبط بدوره بصراع المصالح. وفي هذا اإلطار نشير 

إلى مالحظات بعض الجمعيات العاملة في الميدان من قبيل: رفض دائم  للجماعة  ألي عالقة مؤسساتية معها، أو اعتماد سياسة تمييزية 

لصالح بعض الجمعيات القريبة من األحزاب المشكلة ألغلبية المجلس...

لكن يبقى أكبر خلل في هذا المجال مرتبط بكيفية توزيع الدعم وشروط االستفادة منه في غياب قانون ينظم هذه العملية. مما يؤدي في كثير 

من األحيان إلى دعم الجمعيات التي ال يعرف عنها فعال أي تحرك اجتماعي. وبصفة عامة هناك غياب الشفافية المطلوبة في هذا المجال.

العامل الثالث: ضرورة  الترويج لالقتصاد  االجتماعي : حالة الصناعة التقليدية مثال.

يمكن قطاع الصناعة التقليدية من إيجاد فرص شغل اجتماعية لكنه يعاني من:

*  عدم االعتراف بالرأسمال غير المادي لمكناس و نذرة الوثائق في هذا المجال.

*  عرض سياحي خام بدون تفاصيل وال تثمين 

*  حالة مزرية للموارد األولية وجهل تام بالتقدم التكنولوجي الذي عرفه القطاع

*  عدم دمج المنتوجات التقليدية في مختلف التظاهرات من قبيل المعرض الدولي للفالحة

*  ضعف العالقة بين الصناعة التقليدية والقطاع السياحي

*  اقتصار التسويق على السوق المحلية

*  غياب البنية التحتية و المخازن المالئمة 

*  صعوبات التمويل

*  ضعف االبتكار واالختراع

*  ضرورة ابتكار عالمات تجارية محفوظة 

*  ضعف تكوين وتأهيل شغيلة القطاع

خالصة: يجب القيام بتأهيل شامل لقطاع الصناعة التقليدية.
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6-2 القطاع الثقافي والتراثي

تتوفر جماعة مكناس على بنية تحتية هامة للقطاع السوسيوثقافي: أزيد من 22 وحدة موزعة على مختلف المناطق، ومختلف أحياء المدينة 

(المعهد الموسيقي بحمرية،  حديقة ومسرح الحبول...).

إال أن هذا القطاع يعاني من :

البلدية، باإلضافة إلى غياب الصيانة  المركز الفرنسي و عدم القيام بأي حملة للترويج لمكتبات  الثقافي مقارنة مع  قلة االستغالل للمركز    *

الضرورية للتجهيزات المتوفرة و صعوبة ولوج بعض الوحدات الثقافية، كالقاعة المغطاة وبعض مالعب القرب.

وقد خلص اللقاء التشاوري مع المجتمع المدني إلى مجموعة من المالحظات في هذا المجال من بينها:

*  غياب إستراتيجية للترويج للثقافة والفن داخل المدينة، و هيمنة ثقافة الدعم عوض االشتغال بطريقة –عقدة برنامج.

*  غياب المهنية في تنظيم األنشطة الثقافية، مع غياب برنامج سنوي لمختلف األنشطة الثقافية 

*  عدم وجود مسرح كبير

وفيما يتعلق بالتراث والمآثر التاريخية فإن مكناس تعتبر من المدن األكثر حظا في هذا المجال فهي مدينة تتكون من مدينة تاريخية التي تتشكل من:

*  المدينة القديمة التي بنيت في القرن 10 ميالدي 

*  المدينة الملكية والتي أنشئت في القرن 17 على يد سلطان موالي إسماعيل.

كما أن التراث التاريخي للمدينة معترف به من طرق منظمة اليونيسكو باعتباره تراثا إنسانيا، وبالتالي فهو يخضع  لقوانين منظمة جد محكمة، 

إضافة إلى أن قانون إعداد التراب وتسمية الممرات العامة وتصميم تهيئة المدينة القديمة ومجاالت حقوق االرتفاق يعطون أهمية قصوى 

لحماية هذا التراث.
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 لهذا فإن  أي مشروع يهدف إلى إعادة البناء أو التأهيل أو التجديد يجب أن يحترم حقوق االرتفاق (SERVITUDES)، وأي مشروع لترميم المآثر 

والسقايات واألبواب واألسوار يجب أن يأخذ بعين االعتبار المحافظة على العناصر التاريخية األصلية من قبيل:

*  منع فتح أبواب جديدة على أسوار المدينة 

*  تهيئة حدائق بقرب األسوار

*  عدم السماح بتجاوز األسوار طوال أو استعماله كخلفية من أجل بناء الغرف مثال. 

لكن تجب االشارة إلى أنه  رغم هذا التراث التاريخي الهائل للمدينة، فإن تنميته تعاني من :

*  غياب مقاربة شمولية وبعيدة المدى من أجل إعادة تأهيل المدينة

*  غياب تبادل الخبرات مع المدن األخرى

*  غياب مقاربة علمية للموضوع

*  غياب ورشات – مدرسية من أجل تكوين التقنين

*  كثرة المتدخلين في القطاع وغياب التنسيق بينهم

*  خطر انهيار المباني بالمدينة التاريخية الذي يهدد %30 منها يشكل خطرا أيضا على المآثر التاريخية كاألبواب...

لكن المشكل األكبر يكمن في عدم مالئمة الوسائل المتاحة للجهاز المكلف بالحفاظ على التراث وحجم الحاجيات في هذا المجال.فهذا الجهاز يعاني 

من نقص في وسائل االتصال والطبع والترقيم، إضافة إلى نقص في الوثائق المتعلقة بالتراث، على اعتبار أن جزءا منها تتوفر عليه مصلحة 

البناء والتعمير.

أخيرا نشير إلى غياب النظام المعلوماتي الجغرافي الذي يمكن من جرد وتحديد مواقع المآثر التاريخية.

6-3 القطاع الرياضي

مدينة مكناس معروفة بتوفرها على طاقات رياضية كبرى ومن اجل توفير المناخ المالئم لتطوير قدراتها ينبغي معالجة:

*  ضعف البنية الرياضية، رغم المشاريع التي أنجزت والمتوقع انجازها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. 

*  غياب مراكز رياضية ذات مستوى عالي على المستوى الجهوي والتي تسمح ألصحاب شهادة  الباكلوريا شعبة الرياضة البدنية بتتبع مسارهم 

في التعليم العالي.

*  العدد المحدود للمالعب الرياضية والقاعات المغطاة والتجهيزات الرياضية عموما.

وتجدر اإلشارة ان المدينة تتوفر على قاعة مغطاة واحدة (المسيرة) تعتمد عليها جميع الفرق للتدريب مما يقلص عدد الساعات الضرورية 
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للتدريب والتكوين ألعضائها باإلضافة إلى أن الجمعيات الرياضية المحلية تعاني من قلة المباريات التي تنظمها الجماعة.

وقد قامت جماعة مكناس، كباقي مدن المملكة، بجرد األندية والجمعيات الرياضية وفرق األحياء التي هي في حاجة إلى دعم خاص، من اجل 

تأهيلها حتى تتمكن من لعب دورها في تأطير الشباب،وهذا األمر يتطلب اإلسراع بتكوين األطر الرياضية.

 ويبقى الهدف االستراتيجي لهذا القطاع هو إنشاء مركز رياضي بمستوى عالي يسمح بتخريج رياضيين على صعيد الوطني والدولي، لكن هذا 

المشروع يتطلب استثمار ودعم من القطاع الخاص كذلك.

يظل مبدأ الحكامة  في الجماعة غير مفعل بشكل جيد. وهذا راجع الى أن اإلدارة التابعة للجماعة تعتريها بعد النقائص التي يمكن تلخيصها 

في ثالث مستويات:

المستوى التنظيمي، ومستوى الموارد البشرية، ومستوى المراقبة الداخلية.

7-1 المستوى التنظيمي

على هذا المستوى هناك غياب مقاربة تنظيمية محينة، فإلى حدود الساعة مازال التنظيم الداخلي للجماعة ال يأخذ بالمستجدات التي جاء بها 

القانون التنظيمي 14 - 113 وليس هناك معايير مرجعية من أجل وضع الهيكل التنظيمي على أسس جدية يأخذ بعين االعتبار إستراتيجية 

الجماعة.

لهذا فإن وضع خريطة لمختلف مسارات تدبير الجماعة يبقى مرحلة  جد مهمة من أجل  فهم التنظيم  الداخلي للمجلس الجماعي.

هذه الخريطة تمكن من :

*  رسم مجاالت أنشطة الجماعة بشكل واضح

*  رؤية واضحة لآلليات الداخلية لتسيير الجماعة

*  وضع الئحة األنشطة لها دور كبير في أداء مهام الجماعة

*  توضيح العالقات الرابطة بين مختلف هذه األنشطة

وفي ما يتعلق بدليل المساطر، يمكن الرجوع إلى كتاب المساطر المعدة سنة 2007 وتحديثه من أجل:

*  التوفر على أداة مرجعية التخاذ اإلجراءات وتوجيه أعمال الجماعة.

*  جعل العالقة بين مصالح الجماعة والمصالح العمومية الخارجية أقل تعقدا.

7 - آلغئ التضاطئ سطى طساعى الةماسئ
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*  المساهمة في تنمية الوعي بالمسؤولية لدى مستخدمي الجماعة.

*  جعل موظفي المجلس الجماعي أكثر فعالية وإنتاجية. 

*  تسهيل عمل المراقبة الداخلية.

*  غير أن تحيين وإعادة النظر في دليل المساطر يتطلب:

*  جمع المساطر حسب موضوع أو مجال األنشطة

*  تكوين قاعدة للوثائق ومصادر األنشطة

*  إجراء استقراءات عبر حوارات مع المصالح المعنية 

*  إعداد أول نسخة للمساطر

*  تصحيح النسخة األولية طبقا للمالحظات 

*  كتابة النسخة النهائية لدليل المساطر ووضعها للمصادقة عليها

*  تدوين المسطرة

كما تجدر اإلشارة إلى ضعف نظام األرشيف وعدم مسايرته لحجم الوثائق التي تصدر يوميا نتيجة ارتفاع وتيرة أعمال مصالح الجماعة.وفي هذا 

اإلطار يجب فرز الوثائق الواجب االحتفاظ بها لإلدالء بها عند الحاجة والتخلص من الباقي.

ويعاني نظام األرشيف كذلك من:

*  سوء تصنيف الملفات

*  عدم توفر األماكن المالئمة لالحتفاظ بالوثائق 

*  عدم االعتراف بمهنة األرشيف وعدم تكوين مستخدميه بشكل الجيد.

*  عدم وجود نص قانوني منظم األرشيف

7-2 على مستوى الموارد البشرية

بالنسبة للموارد البشرية يالحظ أوال أن المهام واألنشطة غير معروفة بشكل جيد. وهذا رجع باألساس إلى غياب دليل المساطر وعدم معرفة 

مختلف تخصصات العاملين بشكل دقيق. كما أن  قسم الموارد البشرية يعاني من غياب التكوين المستمر لموظفيه.

7-3 على مستوى المراقبة الداخلية

المجلس الجماعي يتوفر مبدئيا على آليات للتوجيه اإلستراتيجي كفيلة بتتبع األعمال ذات األولوية من أجل مواكبتها بشكل جيد. الشيء الذي 
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بشكل  العراقيل  كافة  تجاوز  وطرق  تعتريها  التي  الخلل  أوجه  على  التعرف  من  كذلك  يمكنها  و  التسيير  طريقة  معرفة  من  الجماعة  يمكن 

موضوعي. لكن هذا ال ينفي أن الجماعة تعاني من عدم الضبط المحكم آلليات تسيير مرافقها وضبط الصعوبات التي تواجهها وهو ما يتطلب 

اعتماد الفحص الداخلي الذي يمكن من ضبط المخاطر التي تحيط بمختلف االنجازات المتوقع تحقيقها. 

كما يمكن هذا الفحص من رفع مستوى ثقة شركاء الجماعة فيها " األبناك؛ الشركات..." وتعود الموظفين على مبدأ المراقبة الذاتية، وهي كما 

هو معلوم مراقبة شبه مستمرة عكس المراقبة الكالسيكية للتفتيش التي تعتمد مراقبة األشخاص وليس النظم. باإلضافة إلى أن الفحص 

الداخلي يمكن من توقع مختلف المشاكل واقتراح حلول للحد منها.
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برنامج عمل الجماعة
2021-2016 

Plan d’action communal



خطـاب ملكـي

("...) وإن طموحنا لكبير في جعل المدن والجماعات المحلية، تشكل، إلى جانب الدولة والقطاع الخاص والمجتمع 

المدني، شريكا حقيقيا في مسلسل التنمية الشاملة ببالدنا، وقوة اقتراحية، لتفعيل مختلف االستراتيجيات 

الوطنية.

وبما أن الحكامة الجيدة، أصبحت عنصرا أساسيا في تدبير المدن الكبرى، كان لزامًا على مدننا التوجه نحو نظام 

انخراط  ومن  والمدن،  الدولة  بين  تشاركية،  و  تعاقدية  مقاربة  على  تقوم  لمبادرات،  المجال  فتح  من  يمكن 

مختلف الفعاليات السياسية، واالقتصادية واالجتماعية، وإشراك المواطنين في مختلف مراحل إنجاز البرامج 

المحلية.

المدن  ضواحي  اختالط  عنه  نتج  كبيرًا،  عمرانيًا  وتوسعًا  ملحوظًا،  ديمغرافيًا  نموًا  مدننا،  عرفت  لقد   (...)

بالمجال القروي، وتنامي حاجيات السكان، إلى التجهيزات التحتية والمرافق الضرورية. وذلك ما يتطلب اعتماد 

رؤية شمولية، تستهدف استباق أبعاد التوسع العمراني، والتحكم فيه، وفتح مناطق جديدة للتمدن، وخلق 

وال  صفيح،  بال  مدن  تحقيق  فقط  ليس  المثلى،  غايتنا  لها.  المجاورة  القروية  والمراكز  المدينة  بين  توازن 

استبدالها بمساكن أشبه بعلب اإلسمنت عديمة الروح االجتماعية، وإنما باألحرى، جعل مدننا ترتقي إلى فضاء 

.t (...للتساكن والعيش الكريم، ومجال لالستثمار واإلنتاج، في حفاظ على طابعها الحضاري المتميز

مقتطف من  خطاب جاللة الملك إلى المشاركين في الملتقى الوطني حول الجماعات المحلية بأكادير 12  دجنبر 2006
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أعطى  قد    2011 دستور  كان  فإذا  لبالدنا.  المؤسساتية  المنظومة  ضمن  الجماعة  دور  يكرس  أساسيا  عنصرا  اليوم  الجماعي  التخطيط  يعتبر 

الجماعات الترابية صالحيات واسعة في تسيير الشأن المحلي و جعل منها الفاعل األساسي و المسؤول األول عن تدبير الشؤون المحلية ، فإنه 

أمسى من الضروري على الجماعة بصفتها ممثال للسكان أن تعتمد أدوات التخطيط والتدخل الخاصة بها. و باعتبار أن تراب الجماعة يظل مجال 

تدخل عدة فاعلين، ويكون موضع عدة أعمال ومشاريع وبرامج، ولضمان ترابط وانسجام جميع تدخالت الجماعة، على المجلس الجماعي، أن 

أولوياتها، مما يسمح بتكوين رؤية  إلى برمجة  الجماعة وتؤدي بالضرورة  أداة تخطيط خاصة به، ترتكز على رؤية تحدد مستقبل  يتوفر على 

واضحة للجماعة وكذا شركائها اإلجتماعيين واإلقتصاديين.

و في هذا اإلطار، ألزم القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات الترابية، الجماعة على إنجاز برنامج عمل الجماعة الذي يعتبر إحدى 

أدوات التخطيط. وطبقا لمقتضيات المادة 78، من هذا القانون فإن هذا البرنامج يتضمن جميع األعمال التنموية المقرر إنجازها أو المساهمة 

فيها بتراب الجماعة خالل مدة ست  سنوات و يتم إعداده  في السنة األولى من مدة انتداب المجلس على أبعد تقدير بانسجام مع توجهات برنامج 

المصالح  أنشطة  بتنسيق  مكلفا  بصفته  عنه،  ينوب  من  أو  اإلقليم،  أو  العمالة  عامل  مع  وبتنسيق  تشاركي  منهج  ووفق  الجهوية  التنمية 

الالممركزة لإلدارة المركزية.

وتحدد الفقرة الثانية من نفس المادة على ضرورة انجاز تشخيص لحاجيات وإمكانيات الجماعة وتحديد ألولوياتها وتقييم لمواردها ونفقاتها 

التقديرية الخاصة بالسنوات الثالثة األولى و يمكن تحيينه ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ طبقا للمادة 80 من نفس القانون و 

يعمل به إلى غاية السنة األولى من االنتداب الموالي التي يتم خاللها  إعداد برنامج عمل الجماعة المتعلق بالمدة االنتدابية الجديدة.

ويعد أيضا برنامج عمل الجماعة بمثابة وثيقة تخطيطية تحدد رؤية والتزامات ومهام وكذا مسؤولية الجماعة، كما توضح اآلليات و األدوات 

الالزمة لتحقيق األهداف المتوقعة في المدى المتوسط (2021-2016). 

وتبعا لهذا التوجه، فالجماعة تهدف إلى ما يلي:

*  تحسين ظروف عيش ساكنة المدينة خاصة باألحياء الهامشية التي تفتقر إلى البنية التحتية الضرورية و تجهيزات القرب األساسية؛

*  توفير خدمات عالية الجودة لجميع المواطنين، وكذا توفير بيئة معيشية سليمة في إطار التنمية المستدامة؛ 

*  تحديد األهداف التنموية الواعدة اعتمادا على التشخيص التشاركي؛

*  تعبئة الفاعلين والشركاء المحتملين من اجل تحقيق رؤية واضحة؛

تصثغــــــــط
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*  تحديد البرامج والمشاريع ذات األولوية بالنسبة للسنوات الست القادمة (2016-2021)؛

*  تهيئ المبادئ التوجيهية التي ستساعد على تنفيذ برنامج العمل الجماعي؛

*  وضع صورة مستقبلية لمدينة مكناس (مكناس 2021).

في إطار برنامج العمل الجماعي(2016-2021) سيعمل رئيس جماعة مكناس وكافة مكونات المجلس على تنفيذ رؤيتهم التنموية وذلك بوضع 

مدينة مكناس على سكة النمو والتقدم وفق مقاربة تشاركية وشاملة.هذه الرؤية، ستمكن  من تنظيم وإدارة المجال الحضري عبر تأهيل مدينة 

مكناس على المستوى المعماري والعمراني وكذا إعادة الهيكلة لألحياء ناقصة التجهيز على مستوى البنيات التحتية و تجهيزات القرب و تقليص 

الفوارق بين أحياء المدينة  وجعل التجهيزات األساسية موزعة بشكل متوازن بين جميع األحياء. 

الرفع من نجاعة  الترفيهية وكذا  و  البيئية  و  العلمية واالجتماعية  و  االقتصادية  الناحية  النهوض بمدينة مكناس من  إلى  الرؤية  كما تهدف 

.(Smart City) التنمية و مواكبة التطورات الحاصلة عن التقسيم الترابي للجهات  لتصبح ما يعرف بالمدن الذكية

سيتم تحقيق هذه الرؤية من خالل التركيز على أربعة محاور إستراتيجية :

رؤيـة 2021

مدينة مكناس
شريك في التنمية

االجتماعية
واالقتصادية المحلية

مكناس مدينة موجهة 
نحو التعليم

والصحة والرياضة 
واإلبداع الثقافي

مدينة مكناس
نحو تنمية
مخطط لها

مكناس، مدينة جذابة 
وإطار معيشي أحسن
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المئادئ الاعجغعغــئ شـغ الاـظـفغـث

المئثأ الاعجغعغ 1:
اإلدارة الجماعية، رافعة رئيسية للجمـــــاعة

-  إعــــــادة تنظيــــــــم اإلدارة     الجمــاعية. 
- توظـــيف يتمــاشى مع المهـــام الجمـــاعية الجـــديدة.

- استقبال وجـــودة الخدمـــات. 
- ثقافة تنظيمية ترتكز على روح المجموعة

- تكوين وتدعيم قدرات الموظفيـن.

المئثأ الاعجغعغ 2: 
صناعة القرار بطريقة تشاركية

- االستفادة من خبرات المجتمع المدني و الهيئات االستشارية .
- الهيئات االستشارية ، مجال لتفاعل المواطنين والمجتمع المدني  

والمجلس الجماعي.
- إنشــــاء مصلحـــة الستقبـــال المواطـــــنين.

المئثأ الاعجغعغ 3: 
تقييـــــــم مستمـــــــر

- المؤشـــــرات التـــــــوجيهيـة؛
- لوحة القيـــادة ألجــل تحليـــل االختــــالالت؛

- تقويـــــم وتعديــــــل دائــــــم؛
- المســـــاءلــــة.

المئثأ الاعجغعغ 4: 
التـــواصل التفـــاعلي

- بلورة نظام المعلومات الجـغــرافيــــة؛
- ارساء منظومة معلوماتية للتدبير الجماعي؛

- إستراتيجية تواصلية للتعريف ببرنامج العمل الجماعي، الرهانات 
والنتائج .

المئثأ الاعجغعغ 5: 
التنميــــــة المستــــــدامة

- التقـــــدم االقتصــــــادي؛
- العـــــــدالة االجتمــــاعية؛ 

 -حمــــــاية البيئــــــة؛
 -التــــرويج الثقافـــــي.



44
w w w . m e k n e s . m a  

برظاطب سمض جماسئ – طضظاس 2021-2016

المتاور ا�جاراتغةغئ الضئرى لئـرظـاطـب سمض الةمـاسئ

أ.1:  تحةغع اقجابمار 
و الاحشغــــــــــــــــــــــض

أ.2:  الاسعغص الارابــغ 
والثضاء اقصاخـــــادي 
الارابـــــــــــــــــــــــــــــغ

أ.3: تــظـــزـغــــــــــــــــــط 
اقجاصطــــــــــــــــــــــاب 
اقصـاــخــــادي المتطغ 

التنافسية 
الترابية و الدور 

االقتصادي

د.1: تفر الختــــــــــئ 
الةماسغــــــــــــــــــــــــــئ

د.2: حرذئ المصابــــــــر

د.3: الئغؤـــــــــــــــــــــــــئ

االمن، السكينة 
والبيئة

و.1: الاظحغط البصاشغ 
والرغاضــــــــــــــــــــــــغ

و.2: المخالـــــــــــــــــــح 
اقجاماسغئ اقجاجـــــغئ 

و.3: الاةعغــــــــــــــجات 
البصاشغئ والفظــــــــــــغئ

LOISIRS و.4: اترشــــغه

االنشطة 
االجتماعية، 

الثقافية، الرياضية 
والترفيهية 

ح.1: جعاز الاظزغــــــط 
والاعجغــــــــــــــــــــــــــه

ح.2: تصعغئ وتسجغـــــــج 
الصثرات الاثبغرغــــــــــئ 

ح.3: الاعاخـــــــــــــــــــض 
المآجساتــــــــــــــــــــغ

ح.4: ظزام المسطعطات 
الةماســـــــــــــــــــــــــــغ 

المحلية الحكامة 

ز.1: الفدــــاء الةماسغ

ز.2: تحةغع وتبمغــــــظ 
المــــــــــــــــــــــــــــعروث

ز 3: تبمغظ والرصــــــــغ 
بمظاتغ التغـــــــــــــــاة

ز.4: تبمغظ المطــــــــــك 
الثــــــــــــــــــــــــــــــــاص

ز.5: الاراث الاارغثـــــغ

تثمين التراث 
المحلي

عـ.1: المراشص الةماسغئ

المرافق الجماعية

التدري الاثبغر  ب.1: 

ب.2: اقجضان واســـادة 
الاأعغــــــــــــض التدري

ب.3: الاجوغث بالمــــــاء 
الخــــــــــــــــالح لطحرب

ب.4: تصعغئ صظــــــــعات 
الخرف الختـــــــــــــــغ

ب.5: ربط بالحئــــــضئ 
الضعربـــــــــــــــــــــائغئ

ب.6: الاةعغــــــــــــجات 
الةمـــــــــــــــــــــــــــاسغئ 

التعمير، االسكان، 
اعادة التأهيل 

الحضري والبنية 
التحتية االساسية

ج.1: تعغــــــــؤئ الطرق 
الثائرغئ والمثاــــــخرة

ج.2: اســــــــــادة تعغؤئ 
وتتسغظ المتـــــــــــاور 
الرئغســـــــــــــــــــــــــــغئ

ج.3: اتثاث طعاشـــــــص 
السغـــــــارات وطتطات 
وصعف التــــــــــــــاشقت

ج.4: خطص بظاغــــــــــــات 
ضئرى لطســــــــــــــــقطئ 
الطرصـــــــــــــــــــــــــــــغئ

ج.5: اسثاد تخمغـــــــــط 
الاظصض التدــــــــــــــري

ج.6: اظحاء طتـــــــــطئ 
تظزغط ترضئ المــــرور

ج.7: تظسغص سقطــــــات 
الاحعغــــــــــــــــــــــــــــــر

الطرق، التنقل 
الحضري والنقل
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المشروع المستهدف
األخطار / الصعوبات /

التحديات المحتملة

الثمن التقديريمدة االنجازالدراسات القبليةتحديد األولويات
حصة مساهمة الشركاءب مليون درهم

األهداف

إعداد دراسة حول تشجيع

برنامج المقاول الذاتي

في األحياء الرئيسية

للمدينة

غرفة التجارة

والصناعة والخدمات

برنامج تواصلي حولفاس-مكناس

دور جماعة مكناس

بخصوص تنفيذ القانون

رقم 13-114

برنامج تواصلي حول

دور جماعة مكناس بخصوص

تشجيع االستثمار بمدينة

مكناس

غرفة التجارة

والصناعة والخدمات

فاس-مكناس

المركز الجهوي

لالستثمار فاس

-مكناس

المركز الجهوي

لالستثمار

XXX

موضوع المشروع

غيراالستعجالاألهمية
منجزة

في
طور

االنجاز

تاريخمنجزة
االنطالق

يناير
2018

دجنبر
20180150%0,50

0,25

0,25

0,25

0,25

XXXيناير
2018

أ.1.1

دجنبرأ.1.2
20180150%0,50

تاريخ
االنتهاء

مساهمةالصيانةالتجهيز
جماعة

مكناس %ب

المبلغ
بمليون
الدرهم

المبلغالشريك
بمليون
درهم

رقم
ترتيبي

•المساهمة في تنفيذ القانون 
رقم 114.13 الصادر بتاريخ 19 

فبراير 2015 والمتعلق ببرنامج 
المقاول الذاتي.

•تطوير المبادرة الذاتية داخل 
األحياء، كتحدي جديد لسياسة 

المدينة
•جعل المبادرة الذاتية كمحرك 

للتنمية الترابية
•مرافقة ومسايرة المقاولين 

الذاتيين
•تعزيز التعاون الترابي في 

تنمية برنامج المقاول الذاتي

إحداث بناية لمواكبة

ومرافقة المستثمر

(دار المستثمر)

•تتميم دور المركز الجهوي 
لالستثمار خصوصا بعد نقله.

•العمل على تقديم التوجيهات 
الالزمة للمستثمر

•تسهيل الحصول على العقار، 
خصوصا الملك الخاص الجماعي.

•تثمين وتعزيز وتبسيط 
المساطر االدارية

أ.1: تـشــجــيــع االســتــثـمـار والـتـشغـيـل

   قصوى        متوسطة      ضعيفة
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أ.2: الــتــســويــق والــذكــاء االقـتصـادي الـــتـرابـــي

 

المشروع المستهدف
األخطار / الصعوبات /

التحديات المحتملة

الثمن التقديريمدة االنجازالدراسات القبليةتحديد األولويات
حصة مساهمة الشركاءب مليون درهم

األهداف

إحداث فضاء للعرض

الدائم خاص بالملتقى

الدولي للفالحة بمكناس

وباقي التظاهرات

وزارة الفالحة والصيد البحري

يجب أن يتم انجاز هذا

المشروع بناءا على اتفاق

الشركاء وتبعا لميزانيتها

وتنفيذها

برنامج تواصلي حول دور

جماعة مكناس في هذا اإلطار

غرفة التجارة والصناعة

والخدمات فاس-مكناس

مجلس جهة فاس مكناس

المركز الجهوي لالستثمار

فاس –مكناس

XXX

موضوع المشروع

غيراالستعجالاألهمية
منجزة

في
طور

االنجاز

تاريخمنجزة
االنطالق

يناير
2017

دجنبر
وزارة الداخلية (المديرية العامة2020500,0034%170,00

للجماعات المحلية)

0,25

0,25

XXXيناير
2019

أ.1.2

دجنبرأ.2.2
20190150%0,50

تاريخ
االنتهاء

مساهمةالصيانةالتجهيز
جماعة

مكناس %ب

المبلغ
بمليون
الدرهم

المبلغالشريك
بمليون
درهم

رقم
ترتيبي

عقلنة وترشيد نفقات تنظيم 
الملتقى الدولي للفالحة بمكناس 

على المدى المتوسط

إنشاء مركز للتسويق

والذكاء االقتصادي الترابي

-بلورة وتنفيذ إستراتيجية 
التسويق الترابي لمكناس الكبرى

-تطوير معرفة جيدة حول 
النفوذ الترابي للجماعة قصد 

تحسين مراقبة مواردها
-تطوير القدرة على االستجابة 
السريعة لحاالت أزمة االستثمار 

داخل النفوذ الترابي
-تحسين البنيات التحتية 

األساسية لتفادي هجرة 
المستثمرين (الطرق، والشبكات)
-جرد وتحديد أفضل الممارسات 
في جماعات أخرى قصد المقارنة

-تعزيز المعارف والخبرات 
والمنتوجات الترابية بهدف 

إحداث تسويق ترابي

 

إنشاء مركز للتنشيط

والتظاهرات

وزارة الداخلية

يجب أن يتم انجاز هذا المشروع

بناءا على اتفاق الشركاء

وتبعا لميزانيتها وتنفيذها
XXXيناير

2018
دجنبر
202015535%55.00

14

20وزارة السياحة

15وزارة الثقافة

21مجلس جهة فاس مكناس

10مجلس عمالة مكناس

69,5الجماعات المحلية

أ.3.2

المساهمة في تصميم وتنفيذ 
برنامج التنمية السياحية 

للمدينة (السياحة الثقافية 
والسياحة الطبيعية)

تنسيق وإدارة أجندة األنسطة 
والتظاهرات المزمع تنظيمها في 

المدينة، وتحت رعاية الجماعة؛
تشجيع الثقافة والرياضة 

والمواهب
تنمية االقتصاد السياحي

دعم تسويق وترويج المنتجات 
السياحية

تسويق صورة المدينة
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أ.3: تــنــظـيـم االستقطاب االقـتـصـادي المحلي 

المشروع المستهدف
األخطار / الصعوبات /

التحديات المحتملة

الثمن التقديريمدة االنجازالدراسات القبليةتحديد األولويات
حصة مساهمة الشركاءب مليون درهم

األهداف

موضوع المشروع

غيراالستعجالاألهمية
منجزة

في
طور

االنجاز

تاريخمنجزة
االنطالق

تاريخ
االنتهاء

مساهمةالصيانةالتجهيز
جماعة

مكناس %ب

المبلغ
بمليون
الدرهم

المبلغالشريك
بمليون
درهم

رقم
ترتيبي

 

إنشاء مؤسسة

للهندسة السياحية

وزارة الداخلية

173 مليون درهم من هذا المشروع

تم تمويله بناءه على اتفاقية
XXXيناير

2017
دجنبر
20215237.50%39,00

وزارة السياحة

وزارة الثقافة

مجلس جهة فاس مكناس

مجلس عمالة مكناس

الجماعات المحلية

أ.4.2

تثمين سياحي للتراث الثقافي 
والطبيعي للمدينة

إنشاء منتوج سياحي مهيكل
خلق شبكة من الموارد السياحية 

من خالل إقامة جوالت سياحية
تصميم حزمة من المنتجات 

السياحية تسويقية (المنتج 
المطلوب ودعم المنتج)

المشروع المستهدف
األخطار / الصعوبات /

التحديات المحتملة

الثمن التقديريمدة االنجازالدراسات القبليةتحديد األولويات
حصة مساهمة الشركاءب مليون درهم

األهداف

موضوع المشروع

غيراالستعجالاألهمية
منجزة

في
طور

االنجاز

تاريخمنجزة
االنطالق

تاريخ
االنتهاء

مساهمةالصيانةالتجهيز
جماعة

مكناس %ب

المبلغ
بمليون
الدرهم

المبلغالشريك
بمليون
درهم

رقم
ترتيبي

 

إعادة تنظيم األسواق(10)
بتنسيق مع المبادرة

الوطنية للتنمية البشرية

المبادرة الوطنية
للتنمية البشرية

سيتم نقل السوق تبعا

لتوفير الوعاء العقاري

XXXيناير
2017

دجنبر
20211050%55

XXXيناير
2017

دجنبر
202012100%12

XXXيناير
2018

دجنبر
20183100%3

أ.2.3

أ.1.3

أ.3.3

مراجعة دفتر التحمالت مع الشراكة 
المفوض لها تدبير هذا المرافق العمومي

تحسين الربحية التجارية (المردودية 
التجارية) في األسواق.

تحسين البنية التحتية األساسية لألسواق

إعادة تنظيم المراكز
التجارية البلدية الرئيسية
للمدينة (الهديم، حمرية

، برج، الباب الجديد)

تحسين البنية التحتية األساسية 
لألسواق

نقل وتحويل األسوق
األسبوعية : سيدي بوزكري

تحسين البنية التحتية األساسية 
للسوق
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ب.1: الـتدبـير الحضري

ب.2: االسـكان واعادة التـأهيـل الحـضـري

المشروع المستهدف
األخطار / الصعوبات /

التحديات المحتملة

الثمن التقديريمدة االنجازالدراسات القبليةتحديد األولويات
حصة مساهمة الشركاءب مليون درهم

األهداف

موضوع المشروع

غيراالستعجالاألهمية
منجزة

في
طور

االنجاز

تاريخمنجزة
االنطالق

تاريخ
االنتهاء

مساهمةالصيانةالتجهيز
جماعة

مكناس %ب

المبلغ
بمليون
الدرهم

المبلغالشريك
بمليون
درهم

رقم
ترتيبي

 

إعداد ميثاق

التهيئة الحضرية
الوكالة الحضرية XXXيناير

2017
دجنبر
20170,650%0,30,3 ب.1.1

تثمين سياحي للتراث الثقافي 
والطبيعي للمدينة

إنشاء منتوج سياحي مهيكل
خلق شبكة من الموارد السياحية 

من خالل إقامة جوالت سياحية
تصميم حزمة من المنتجات 

السياحية تسويقية (المنتج 
المطلوب ودعم المنتج)

 

أعمال المتابعة والمواكبة
والمصاحبة في تنزيل

برنامج تأهيل المدينة
القديمة

XXX201620202013%2.617.4 تحسين الخدمات األساسية ب.7.2
لفائدة ساكنة المدينة القديمة

 

التجهيز باالثاث
الحضري والتشوير
بالمدينة القديمة

XXXيناير
2018

دجنبر
20184,513%0.63.9 تحسين الخدمات األساسية ب.6.2

لفائدة ساكنة المدينة العتيقة

 

تهيئة وصيانة
5 أسواق و جوطية
بالمدينة القديمة

XXXيناير
2018

دجنبر
20204113%5.3335.67 ب.5.2

سوق لهديم/قيسارية اللة 
عودة / سوق 

الداللة/بريمة/الساللين/ 
جوطية باب الجديد والمحيط بها

 

صيانة 3 مقابر
ينايرXXXبالمدينة القديمة

2019
دجنبر
20193,513%0.453.05 الشيخ الكامل الشهداء/سيدي ب.4.2

عمر/اللة الجميلية

 

تهيئة  7 ساحات العمومية
ينايرXXXبالمدينة القديمة

2018
دجنبر
20197213%9.3662.64 ب.3.2

زين العابدين/باب 
تيزيمي/بريمة 1 و 2 

/الستينية/بين لقباب/باب 
بردعاين

 

تصفيف وترميم
الواجهات المعمارية

وزارة الداخلية/وزارة االسكان
وزارة االتصال/وزارة االوقاف

مجلس الجهة/مجلس العمالة
جماعة المشور

وزارة الداخلية/وزارة االسكان
وزارة االتصال/وزارة االوقاف

مجلس الجهة/مجلس العمالة
جماعة المشور

وزارة الداخلية/وزارة االسكان
وزارة االتصال/وزارة االوقاف

مجلس الجهة/مجلس العمالة
جماعة المشور

وزارة الداخلية/وزارة االسكان
وزارة االتصال/وزارة االوقاف

مجلس الجهة/مجلس العمالة
جماعة المشور

وزارة الداخلية/وزارة االسكان
وزارة االتصال/وزارة االوقاف

مجلس الجهة/مجلس العمالة
جماعة المشور

وزارة الداخلية/وزارة االسكان
وزارة االتصال/وزارة االوقاف

مجلس الجهة/مجلس العمالة
جماعة المشور

XXXيناير
2018

دجنبر
وكالة التنمية ورد االعتبار202018013%23157

لمدينة فاس

وكالة التنمية ورد االعتبار
لمدينة فاس

وكالة التنمية ورد االعتبار
لمدينة فاس

وكالة التنمية ورد االعتبار
لمدينة فاس

وكالة التنمية ورد االعتبار
لمدينة فاس

وكالة التنمية ورد االعتبار
لمدينة فاس

برنامج يشمل 514000متر مربع ب.2.2
و يهدف إلى تحسين جمالية 

المدينة

المشروع المستهدف
األخطار / الصعوبات /

التحديات المحتملة

الثمن التقديريمدة االنجازالدراسات القبليةتحديد األولويات
حصة مساهمة الشركاءب مليون درهم

األهداف

موضوع المشروع

غيراالستعجالاألهمية
منجزة

في
طور

االنجاز

تاريخمنجزة
االنطالق

تاريخ
االنتهاء

مساهمةالصيانةالتجهيز
جماعة

مكناس %ب

المبلغ
بمليون
الدرهم

المبلغالشريك
بمليون
درهم

رقم
ترتيبي

 

برنامج إصالح وصيانة
وترميم الدور اآليلة

للسقوط على مستوى
المدينة العتيقة

الداخلية/االسكان

وزارة السكنى
XXX2017202022623%52174 ب.1.2

البرنامج يشمل 3000  دار آيلة 
للسقوط و يهدف الى تحسين 
ظروف عيش األسر في األحياء 

المهمشة
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خزان 10000 متر مكعب
ينايرXXX(النعيم الطريق الوطنية 6)

2017
دجنبر
20193,513%0.4515 ب.4.3

تأمين حاجيات المدينة من الماء 
الصالح للشرب

مسايرة التنمية االجتماعية 
واالقتصادية لمدينة مكناس

 

خزان 20000 متر مكعب
ينايرXXX(طريق الحاجب)

2017
دجنبر
20197213%9.3625 ب.3.3

تأمين حاجيات المدينة من الماء 
الصالح للشرب

مسايرة التنمية االجتماعية 
واالقتصادية لمدينة مكناس

 

خزان 5000 متر مكعب
(المدرسة الوطنية

للفالحة)
الوكالة المستقلة لتوزيع

الماء والكهرباء بمكناس

الوكالة المستقلة لتوزيع
الماء والكهرباء بمكناس

الوكالة المستقلة لتوزيع
الماء والكهرباء بمكناس

XXXيناير
2017

دجنبر
201918013%238 ب.2.3

تأمين حاجيات المدينة من الماء 
الصالح للشرب

مسايرة التنمية االجتماعية 
واالقتصادية لمدينة مكناس

المشروع المستهدف
األخطار / الصعوبات /

التحديات المحتملة

الثمن التقديريمدة االنجازالدراسات القبليةتحديد األولويات
حصة مساهمة الشركاءب مليون درهم

األهداف

موضوع المشروع

غيراالستعجالاألهمية
منجزة

في
طور

االنجاز

تاريخمنجزة
االنطالق

تاريخ
االنتهاء

مساهمةالصيانةالتجهيز
جماعة

مكناس %ب

المبلغ
بمليون
الدرهم

المبلغالشريك
بمليون
درهم

رقم
ترتيبي

 

تجديد ما يقارب 3
الوكالة المستقلة لتوزيعكلومتر من الشبكة

الماء والكهرباء بمكناس XXX
يناير
2017

دجنبر
201930%003 ب.1.3

تأمين حاجيات المدينة من الماء 
الصالح للشرب

مسايرة التنمية االجتماعية 
واالقتصادية لمدينة مكناس

هذه المشاريع انجزت في اطار عقود
التدبير المفوض للوكالة المستقلة

لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس

هذه المشاريع انجزت في اطار عقود
التدبير المفوض للوكالة المستقلة

لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس

هذه المشاريع انجزت في اطار عقود
التدبير المفوض للوكالة المستقلة

لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس

هذه المشاريع انجزت في اطار عقود
التدبير المفوض للوكالة المستقلة

لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس

المشروع المستهدف
األخطار / الصعوبات /

التحديات المحتملة

الثمن التقديريمدة االنجازالدراسات القبليةتحديد األولويات
حصة مساهمة الشركاءب مليون درهم

األهداف

موضوع المشروع

غيراالستعجالاألهمية
منجزة

في
طور

االنجاز

تاريخمنجزة
االنطالق

تاريخ
االنتهاء

مساهمةالصيانةالتجهيز
جماعة

مكناس %ب

المبلغ
بمليون
الدرهم

المبلغالشريك
بمليون
درهم

رقم
ترتيبي

 

وزارة السكنى XXX
يوليوز
2016 

دجنبر
2018219,000%219,00

ب.8.2

تحسين ظروف عيش 
األسر في األحياء الناقصة 

التجهيز
تغطية شبكة الطرق على 

مسافة 80 كيلومتر

برنامج متفق عليه في اطار 
اتفاقية االطار المتعلقة بسياسة 

المدينة وتنفيذ برنامج التأهيل 
الحضري وادماج لمدينة مكناس 

.(2018-2016)

إعادة هيكلة وتأهيل االحياء:
- سيدي بوزكري

- االمل
- واد الذهب
- سيدي بابا

- وجه عروس
- عين الشبيك

- ام الربيع
- قدماء المحاربين

- قرطبة
- كاميليا

- االنبعاث
- صوريا

- تجزئة الزيتون
- المنصور

- الروى
- العويجة

- كريان السعيدية
- ديور  المخزنية

- البساتين
- ساراميطو

- سباتا
- المنار

- الريحان
- ابن رشد

- البرج المشقوق
- التقدم

- الزرهونية
- المدينة القديمة

ب.3: التزويد بالمـاء الصـالـح للشـــرب
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تقوية شبكة التطهير
XXXالسائل بالمدينة القديمة

مدة االشغال
0,0081,3%81,30شهر 24 ب.5.4

المشروع  يهدف لتقوية 14 كلم 
من شبكة التطهير السائل 

بالمدينة القديمة وكذا  تحسين 
البنية التحتية األساسية

 

تقوية مجمعي
C,F,G,المياه أXXXيناير

2017
دجنبر
2019200%0,0020 تقوية شبكة الصرف الصحيب.4.4

 

تجديد ما يعادل 2.5 كلومتر
من شبكة الصرف الحصي

على مستوى المدينة
XXXيناير

2017
دجنبر
2019400%0,0040 تقوية شبكة الصرف الصحيب.3.4

 

إحداث الشطر الثاني
من محطة المعالجة

بمكناس
الوكالة المستقلة لتوزيع

الماء والكهرباء بمكناس

الوكالة المستقلة لتوزيع
الماء والكهرباء بمكناس

الوكالة المستقلة لتوزيع
الماء والكهرباء بمكناس

الوكالة المستقلة لتوزيع
الماء والكهرباء بمكناس

XXXيناير
2017

دجنبر
20195000%0,00500 ب.2.4

التقليل من تلوث حوض سبو 
(الحد من تلويث بواسطة المياه 

العديمة بنسبة 80%
ترشيد ما يقدر ب 100000 متر 
مكعب في اليوم من مياه الري

المشروع المستهدف
األخطار / الصعوبات /

التحديات المحتملة

الثمن التقديريمدة االنجازالدراسات القبليةتحديد األولويات
حصة مساهمة الشركاءب مليون درهم

األهداف

موضوع المشروع

غيراالستعجالاألهمية
منجزة

في
طور

االنجاز

تاريخمنجزة
االنطالق

تاريخ
االنتهاء

مساهمةالصيانةالتجهيز
جماعة

مكناس %ب

المبلغ
بمليون
الدرهم

المبلغالشريك
بمليون
درهم

رقم
ترتيبي

 

إحداث 26 كلومتر من
مجمعي HS على مستوى

المنطقة الجنوبية لمكناس
الوكالة المستقلة لتوزيع

الماء والكهرباء بمكناس XXX
يناير
2017

دجنبر
20191580%0,00158 هذه المشاريع انجزت في اطار عقودمسايرة العمران والتمدنب.1.4

التدبير المفوض للوكالة المستقلة
لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس

هذه المشاريع انجزت في اطار عقود
التدبير المفوض للوكالة المستقلة

لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس

هذه المشاريع انجزت في اطار عقود
التدبير المفوض للوكالة المستقلة

لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس

هذه المشاريع انجزت في اطار عقود
التدبير المفوض للوكالة المستقلة

لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس

ب.4: تـقــويــة قـــنــوات الصرف الصحي
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إعادة تأهيل وتجديد
ينايرXXXالشباك الوحيد للتعمير

2017
دجنبر
20172100%22 ب.3.6

 

إصالح وتهيئة 
وتجهيز  الملحقات االدارية 

الوكالة المستقلة لتوزيع
الماء والكهرباء بمكناس

الوكالة المستقلة لتوزيع
الماء والكهرباء بمكناس

XXXيونيو
2018

دجنبر
20185100%55 ب.2.6

المشروع المستهدف
األخطار / الصعوبات /

التحديات المحتملة

الثمن التقديريمدة االنجازالدراسات القبليةتحديد األولويات
حصة مساهمة الشركاءب مليون درهم

األهداف

موضوع المشروع

غيراالستعجالاألهمية
منجزة

في
طور

االنجاز

تاريخمنجزة
االنطالق

تاريخ
االنتهاء

مساهمةالصيانةالتجهيز
جماعة

مكناس %ب

المبلغ
بمليون
الدرهم

المبلغالشريك
بمليون
درهم

رقم
ترتيبي

 

إعادة تهيئة و توسيع
القصر البلدي لجماعة

مكناس   
الوكالة المستقلة لتوزيع

الماء والكهرباء بمكناس XXX
يناير
2018

دجنبر
201819100%1919 ب.1.6

الزيادة في الطاقة االستيعابية 
للقصر البلدي  وسد حاجيات  

الجماعة على مستوى المكاتب

الرفع من جودة خدمات الجماعة 
المقدمة للمواطنين

الرفع من جودة خدمات الجماعة 
المقدمة للمواطنين

اتفاقية شراكة مع عمالة مكناس

ب. 6: التجهيزات الجماعية 

 

إعادة هيكلة الشبكة
الكهربائية بالمدينة

القديمة
XXX17,30%0,0017,3 ب.6.5

المشروع  يهدف لتقوية8 كلم 
من الشبكة الكهربائية بالمدينة 

القديمة

 

تقوية شبكة MT  على
مسافة 10 كيلومترات،
على مستوى المدينة

XXX3,500%0,003,50 ب.5.5

 

133 كيلومتر من
XXXسلك وحدة المساهمة

يناير
2017

دجنبر
2019

يناير
2017

دجنبر
2019

يناير
2018

دجنبر
2018

56,000%0,0056,00 ب.4.5

 

+ MVA 36 محول
جدول المساهمة في

ينايرXXXوحدة مكناس الجنوبية
2017

دجنبر
20198,000%0,008,00 ب.3.5

 

 MVA 36 محول
الوكالة المستقلة لتوزيعفي وحدة جبابرة

الماء والكهرباء بمكناس

الوكالة المستقلة لتوزيع
الماء والكهرباء بمكناس

الوكالة المستقلة لتوزيع
الماء والكهرباء بمكناس

الوكالة المستقلة لتوزيع
الماء والكهرباء بمكناس

الوكالة المستقلة لتوزيع
الماء والكهرباء بمكناس

XXXيناير
2017

دجنبر
20197,000%0,007,00 ب.2.5

المشروع المستهدف
األخطار / الصعوبات /

التحديات المحتملة

الثمن التقديريمدة االنجازالدراسات القبليةتحديد األولويات
حصة مساهمة الشركاءب مليون درهم

األهداف

موضوع المشروع

غيراالستعجالاألهمية
منجزة

في
طور

االنجاز

تاريخمنجزة
االنطالق

تاريخ
االنتهاء

مساهمةالصيانةالتجهيز
جماعة

مكناس %ب

المبلغ
بمليون
الدرهم

المبلغالشريك
بمليون
درهم

رقم
ترتيبي

 

رابع مركز التزويد
 2x36 MVA(*)

الوكالة المستقلة لتوزيع
الماء والكهرباء بمكناس XXX

يناير
2017

دجنبر
201940,000%0,0040,00 تقوية البنية التحتية من ب.1.5

الشبكة الكهربائية

تقوية البنية التحتية من 
الشبكة الكهربائية

تقوية البنية التحتية من 
الشبكة الكهربائية

تقوية البنية التحتية من 
الشبكة الكهربائية

تقوية البنية التحتية من 
الشبكة الكهربائية

هذه المشاريع انجزت في اطار عقود
التدبير المفوض للوكالة المستقلة

لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس

هذه المشاريع انجزت في اطار عقود
التدبير المفوض للوكالة المستقلة

لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس

هذه المشاريع انجزت في اطار عقود
التدبير المفوض للوكالة المستقلة

لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس

هذه المشاريع انجزت في اطار عقود
التدبير المفوض للوكالة المستقلة

لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس

هذه المشاريع انجزت في اطار عقود
التدبير المفوض للوكالة المستقلة

لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس

هذه المشاريع انجزت في اطار عقود
التدبير المفوض للوكالة المستقلة

لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس

ب.5: الــربــط بالـــشــبــكــة الكـهــربــائــيــة



 

الطريق المختصرة: الطريق
االقليمية رقم 7058 الرابطة
بين مكناس والحاج قدور في

المستقبل
XXXيناير

2017
دجنبر
20212100%2 ج.11.1

 

XXXيناير
2017

دجنبر
20212100%2 ج.10.1

 

الطريق المختصرة: الطريق
المختصرة الرابطة بين حي

المنار والطريق الوطنية
رقم 13

XXXيناير
2017

دجنبر
20212100%2 ج.9.1

 

الطريق المختصرة: مدخل
الطريق االقليمية رقم 7036،
في اتجاه ويسالن وانطالقا
من الطريق الوطنية رقم 13

XXXيناير
2017

دجنبر
20212100%2 ج.8.1

 

الطريق المختصرة: الطريق
المختصرة ، الرابطة بين

 برج موالي عمر و الدخيسة

XXXيناير
2017

دجنبر
202120,0060%12,00 ج.7.1

 

الطريق المختصرة: الطريق
االقليمية رقم 7062،
الرابطة بين مكناس

و بردية

XXXيناير
2017

دجنبر
202138,0060%22,80 ج.6.1

 

الطريق المختصرة: الطريق
االقليمية رقم 7017، الرابطة

بين الطريق الوطنية
رقم 6 و اكوراي

XXXيناير
2018

دجنبر
202170,00100%70,00 ج.5.1

 

الطريق المختصرة: إحداث
طريق مزدوج بين
البساتين والطريق

الوطنية رقم 6

XXXيناير
2018

دجنبر
202147,0070%32,90 ج.4.1
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الطريق المختصرة: توسيع
المدخل الشمالي لمكناس
(الطريق الوطنية رقم 13)

XXXيناير
2017

دجنبر
202165,0060%39,00 ج.3.1

 

XXXيناير
2017

دجنبر
202160,0060%36,00 ج.2.1

المشروع المستهدف
األخطار / الصعوبات /

التحديات المحتملة

الثمن التقديريمدة االنجازالدراسات القبليةتحديد األولويات
حصة مساهمة الشركاءب مليون درهم

األهداف

موضوع المشروع

غيراالستعجالاألهمية
منجزة

في
طور

االنجاز

تاريخمنجزة
االنطالق

تاريخ
االنتهاء

مساهمةالصيانةالتجهيز
جماعة

مكناس %ب

المبلغ
بمليون
الدرهم

المبلغالشريك
بمليون
درهم

رقم
ترتيبي

 

الطريق الدائرية الملتفة
حول الطريق الوطنية رقم 6،

والرابطة بين الطريق الجهوية
رقم 705 والطريق الجهوية

رقم 718

جماعة توالل
جماعة ويسالن

جماعة مجاط
جماعة سيدي سليمان مول الكيفان

67,50
67,50

45,00
45,00

12,00جماعة ويسالن

06,00جماعة الدخيسة

06,00جماعة دار ام السلطان

13,00جماعة ايت والل

13,00جماعة توالل

14,10جماعة الدخيسة

7,60جماعة مجاط

7,60جماعة ايت والل

4,00جماعة مجاط

4,00جماعة ايت والل

27,00جماعة ويسالن

12,00جماعة ويسالن

3,60جماعة سيدي سليمان مول الكفان

XXX
يناير
2017

دجنبر
2021450,0050%225,00 ج.1.1

تخفيف االزدحام داخل مدينة 
مكناس

تخفيف االزدحام داخل مدينة 
مكناس

الطريق الدائرية الملتفة حول 
كارفور الطريق الوطنية رقم 6، 
(توالل) والرابطة بين الطريق 

الوطنية رقم 13 والطريق 
الجهوية رقم 413

الطريق المختصرة: توسيع 
الطريق اإلقليمية رقم 7023 ، 
والرابطة بين كلية الحقوق و 

الملتقى الغربي

تخفيف االزدحام داخل مدينة 
مكناس

تخفيف االزدحام داخل مدينة 
مكناس

تخفيف االزدحام داخل مدينة 
مكناس

تخفيف االزدحام داخل مدينة 
مكناس

تسهيل الولوج وتخفيف االزدحام 
داخل مدينة مكناس

تأهيل المنطقة الغربية لجماعة 
ويسالن

تسهيل الولوج وتخفيف االزدحام 
داخل مدينة مكناس وتسهيل 

حركة المرور

تخفيف الضعط على المحاور 
الطرقية الحالية وتعبيد الطرق 

غير المعبدة والموجودة سلفا

تخفيف االزدحام داخل مدينة 
مكناس.

بالموازاة إحداث طريق للربط مع 
سبع عيون

تأهيل المدخل الغربي للمدينة

مشروع لم يتم االتفاق عليه بعد

مشروع لم يتم االتفاق عليه بعد

مشروع لم يتم االتفاق عليه بعد

مشروع لم يتم االتفاق عليه بعد

مشروع لم يتم االتفاق عليه بعد

مشروع لم يتم االتفاق عليه بعد

مشروع لم يتم االتفاق عليه بعد

مشروع لم يتم االتفاق عليه بعد

مشروع لم يتم االتفاق عليه بعد

مشروع لم يتم االتفاق عليه بعد

مشروع لم يتم االتفاق عليه بعد

المحور االستراتيجي  (ج): الطـرق، الـتــنــقـل الحـــضــري والنـــقـــل

ج.1: تـهيئــة الطــرق الدائــريــة والمــخــتــصـرة
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المشروع المستهدف
األخطار / الصعوبات /

التحديات المحتملة

الثمن التقديريمدة االنجازالدراسات القبليةتحديد األولويات
حصة مساهمة الشركاءب مليون درهم

األهداف

موضوع المشروع

غيراالستعجالاألهمية
منجزة

في
طور

االنجاز

تاريخمنجزة
االنطالق

تاريخ
االنتهاء

مساهمةالصيانةالتجهيز
جماعة

مكناس %ب

المبلغ
بمليون
الدرهم

المبلغالشريك
بمليون
درهم

رقم
ترتيبي

 

وزارة السكنى وسياسة المدينة

وزارة الداخلية (المديرية العامة
للجماعات المحلية

XXX
يوليوز
2016

دجنبر
2018549,0075%400,00

70,00

79,00

ج.1.2

تحسين جمالية مدينة مكناس 
من خالل (تجديد وتقوية االنارة 

العمومية، المناطق الخضراء، 
عالمات التشوير الطرقي)

برنامج متفق عليه في اطار 
اتفاقية االطار المتعلقة 

بسياسة المدينة وتنفيذ برنامج 
التأهيل الحضري وادماج لمدينة 

مكناس (2018-2016)

تقوية المحاور التالية:
•شارع الجيش الملكي

•شارع بئر انزران
•شارع محمد السادس
•شارع محمد الخامس

•شارع عالل بن عبد اهللا
•شارع الحسن الثاني

•شارع الزيتون
•شارع الحزام الكبير

•شارع السعديين
•شارع ميدي 1

•شارع خالد ابن الوليد
•شارع عبد الكريم 

الخطابي
•شارع عبد الرحمان بن 

زيدان
•شارع موالي يوسف
•شارع عالل الفاسي

•رحال المسكيني
•لشاوية

•سيدي بابا
•ادريس ليموري

•احمد بن شقرون

ج.2: إعادة تهـيئـة وتحسيــن المحـاور الـرئيسيــة

 

XXXيناير
2018

مارس
20183100%3 ج.17.1

 

الدراسة وانجاز طريق
بين الزهوة والمنظر الجميل

XXXيناير
2020

دجنبر
20201050%5 ج.16.1

 

انجاز دراسة
للطرامواي بالجماعة

XXXيناير
2019

يونيو
2019650%3 ج.15.1

 

دراسة انجاز نفق بين
لهديم وباب بوعماير

XXXيناير
2017

دجنبر
20204013%5.2 ج.14.1

 

XXXيناير
2018

دجنبر
20194113%5.3 ج.13.1

 

الطريق المختصرة: الرابطة
بين مكناس والطريق الوطنية

رقم 13 عبر سيدي بابا

وزارة الداخلية، وزارة االسكان
وزارة االتصال، وزارة االوقاف

مجلس الجهة، مجلس العمالة
جماعة المشور

وزارة الداخلية، وزارة االسكان
وزارة االتصال، وزارة االوقاف

مجلس الجهة، مجلس العمالة
جماعة المشور

35.7

13,00

وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

3

5

XXX
يناير
2017

دجنبر
202130,00100%30,00 ج.12.1

تخفيف االزدحام داخل مدينة 
مكناس

المشروع  يهدف لتقوية16  كلم 
من الشبكة   الطرقية  بالمدينة 

القديمة

تاهيل الطرقات الداخلية 
بالمدينة القديمة

إصالح وإعادة تأهيل الممرات 
واألزقة بالمدينة القديمة

المشروع    يهدف  إلصالح  
150000متر مربع  من الممرات 

واألزقة بالمدينة القديمة

المشروع  يهدف لتقوية البنيات 
التحتية  في مجال النقل والتنقل

تخفيف الضعط على المحاور 
الطرقية الحالية

تخفيف الضعط على المحاور 
الطرقية الحالية

وكالة التنمية ورد االعتبار لمدينة
فاس

وكالة التنمية ورد االعتبار لمدينة
فاس

مرتبط بانجاز مخطط التنقل الحضري

تعبئة العقار
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برظاطب سمض جماسئ – طضظاس 2021-2016

المشروع المستهدف
األخطار / الصعوبات /

التحديات المحتملة

الثمن التقديريمدة االنجازالدراسات القبليةتحديد األولويات
حصة مساهمة الشركاءب مليون درهم

األهداف

موضوع المشروع

غيراالستعجالاألهمية
منجزة

في
طور

االنجاز

تاريخمنجزة
االنطالق

تاريخ
االنتهاء

مساهمةالصيانةالتجهيز
جماعة

مكناس %ب

المبلغ
بمليون
الدرهم

المبلغالشريك
بمليون
درهم

رقم
ترتيبي

 

الخواص

الشركة المفوض لها

XXX

XXX

XXX

XXX

يناير
2017

دجنبر
2017

يناير
2018

دجنبر
2018

يناير
2017

دجنبر
2017

يناير
2020

يونيو
2021

120,00

30,00

19,00

10,00

100%

0%

100%

0%

120,00

0,00

19,00

00,00

30.00

10.00

ج.1.3

ج.2.3

ج.3.3

ج.4.3

تخفيف االزدحام في المرور وحل 
مشاكل المرور والوقوف، اعتماد 

نظام مالئم إلدارة محطات 
الوقوف، وتحسين مداخيل 

الجماعة وتطوير محطات الوقوف

إحداث ما يقارب 100 محطة 
الوقوف وحل مشاكل الوقوف

إحداث ما يقارب 800 محطة 
الوقوف وحل مشاكل الوقوف

تنظيم وقوف الحافالت على 
الطرق 120 محطة وقوف

هناك امكانية تمويله بواسطة 
شركاء خواص

هناك امكانية تمويله بواسطة 
شركاء خواص

هناك امكانية تمويله بواسطة 
شركاء خواص

هناك إمكانية تمويله عن طريق 
المفوض لهم تدبير هذا المرفق

تهيئة محطة الوقوف 
(الساحة اإلدارية)

انجاز مشروع استثماري 
لتهيئة محطة الوقوف 

(ساحة وليلي)

تهيئة محطة الوقوف 
(ساحة السوق المركزي)

احداث واعادة تنظيم 
محطات وقوف الحافالت

ج.3: إحداث مـواقـف السـيـارات ومحطـات وقوف الحــافالت

المشروع المستهدف
األخطار / الصعوبات /

التحديات المحتملة

الثمن التقديريمدة االنجازالدراسات القبليةتحديد األولويات
حصة مساهمة الشركاءب مليون درهم

األهداف

موضوع المشروع

غيراالستعجالاألهمية
منجزة

في
طور

االنجاز

تاريخمنجزة
االنطالق

تاريخ
االنتهاء

مساهمةالصيانةالتجهيز
جماعة

مكناس %ب

المبلغ
بمليون
الدرهم

المبلغالشريك
بمليون
درهم

رقم
ترتيبي

 

جماعة ايت والل
وزارة التجهيز

XXX

XXX

XXX

XXX

يناير
2017

دجنبر
2018

يناير
2018

دجنبر
2019

يناير
2018

دجنبر
2019

يناير
2019

دجنبر
2020

30,00

100,00

100,00

120,00

100%

100%

100%

80%

30,00

100,00

100,00

84,00

30.00

10.00

ج.1.4

ج.2.4

ج.3.4

ج.4.4

تخفيف االزدحام في مدينة 
مكناس

سهولة حركة المرور
سالمة المارة الرجلين

تخفيف االزدحام في مدينة 
مكناس

سهولة حركة المرور والسالمة

تخفيف االزدحام وسهولة حركة 
المرور

تخفيف االزدحام وسهولة حركة 
المرور

تهيئة وادي بوفكران بناء جسر علوي في  باب  
بوعماير

واثب عند تقاطع 
الشارعين الحزام الكبير 

والباب الجديد

واثب عند تقاطع 
الشارعين محمد السادس 

و الناصر

بناء واثب عند تقاطع 
الطريق الوطنية رقم 6 و 

شارع  محمد السادس 
(مرجان)

ج.4: خلق بنـايـات كبـرى للسالمة الطرقية
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برظاطب سمض جماسئ – طضظاس 2021-2016

المشروع المستهدف
األخطار / الصعوبات /

التحديات المحتملة

الثمن التقديريمدة االنجازالدراسات القبليةتحديد األولويات
حصة مساهمة الشركاءب مليون درهم

األهداف

موضوع المشروع

غيراالستعجالاألهمية
منجزة

في
طور

االنجاز

تاريخمنجزة
االنطالق

تاريخ
االنتهاء

مساهمةالصيانةالتجهيز
جماعة

مكناس %ب

المبلغ
بمليون
الدرهم

المبلغالشريك
بمليون
درهم

رقم
ترتيبي

 

وزارة الداخلية XXXيناير
2017

دجنبر
201810,0050%5,005 ج.1.5

•اعادة تنظيم الوقوف في 
األماكن العمومية

•تأمين التنقل.
•افضل امكانية ممكنة من 

التكامل بين السيارات والمارة 
الراجلين والدراجات الهوائية وكذا 

النقل الحضري.
•تخفيض وتنظيم حركة 

السيارات
•تحسين جودة الهواء

•التقليل من الضوضاء والضجيج

إحداث تصميم التنقل 
الحضري

ج.5: إعداد تصـمـيـم التـنـقـل الحضـري

المشروع المستهدف
األخطار / الصعوبات /

التحديات المحتملة

الثمن التقديريمدة االنجازالدراسات القبليةتحديد األولويات
حصة مساهمة الشركاءب مليون درهم

األهداف

موضوع المشروع

غيراالستعجالاألهمية
منجزة

في
طور

االنجاز

تاريخمنجزة
االنطالق

تاريخ
االنتهاء

مساهمةالصيانةالتجهيز
جماعة

مكناس %ب

المبلغ
بمليون
الدرهم

المبلغالشريك
بمليون
درهم

رقم
ترتيبي

 

وزارة الداخلية

مجلس جهة فاس مكناس

مجلس العمالة

جماعة المشور

XX

XXX

يناير
2019

دجنبر
2019150,0020%30,00

يناير
2018

دجنبر
20181050%5

60.00

30.00

20.00
اتفاقية الشراكة

10.00

مجلس الجهة وزارة الداخلية
والية االمن

5.00

ج.1.6

ج.2.6

كاميرات تسمح لموظفين بمراقبة 
حركة المرور في جميع االتجاهات 

عند التقاطعات على شاشات 
التلفزيون.

القدرة على تغيير توقيت ووضع 
أضواء المرور عند التقاطعات.

هذا سوف يكون من المهم جدا في 
حالة الحوادث غير المتوقعة حيث 

يمكن أن تغلق الطرق وتحويل 
حركة المرور (حادث، ....)

تسهل مراقبة حركة المرور في 
جميع االتجاهات 

إحداث مركز لتنظيم المرور

تزويد الشوارع بكاميرات 
المراقبة

ج.6: إنـشـاء محـطـة تنـظيـم حركــة المـرور

 

وزارة الداخلية (المديرية العامة
للجماعات المحلية)

المكتب الوطني للسكك
الحديدية

XXX

XXX

يناير
2018

دجنبر
2019

يناير
2019

دجنبر
2019

100,00

10,00

100%

25%

100,00

2,50
2,50

100,00

5,00

ج.5.4

ج.6.4

تخفيف االزدحام وسهولة حركة 
المرور

•ضمان استمرارية تقسيم الشارع 
من الجانبين

•حل مشكل االزدحام على مستوى 
القنطرة واعادة استمرارية الطريق 

على مستوى هذا الجسر
•مرور مستعملي هذا الجسر في 

ظروف جيدة و السالمة
•سهولة حركة المرور

واثب عند تقاطع 
الشارعين الجيش الملكي  

و موالي اسماعيل

ازدواجية قنطرة عين 
الشبيك بمكناس
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برظاطب سمض جماسئ – طضظاس 2021-2016

المشروع المستهدف
األخطار / الصعوبات /

التحديات المحتملة

الثمن التقديريمدة االنجازالدراسات القبليةتحديد األولويات
حصة مساهمة الشركاءب مليون درهم

األهداف

موضوع المشروع

غيراالستعجالاألهمية
منجزة

في
طور

االنجاز

تاريخمنجزة
االنطالق

تاريخ
االنتهاء

مساهمةالصيانةالتجهيز
جماعة

مكناس %ب

المبلغ
بمليون
الدرهم

المبلغالشريك
بمليون
درهم

رقم
ترتيبي

 

XXXيناير
2017

دجنبر
202020.00100%20.00

ج.1.7

•تسهيل حركة المرور وكذا جعلها 
أكثر أمانا.

•تحديد وتدكير بمختلف حاجيات 
الشرطة

•تقديم المعلومات لمستعملي 
الطريق

•ضمان: التوحيد، واالتساق، 
والبساطة واالستمرارية

التشوير األفقي والعمودي

ج.7: تـنـسيــق عـالمـات التشـويـر

 

إحداث ملحقة للوقاية
XXX201720182025%5المدنية باالسماعيلية د.5.1

 

تجديد وصيانة  مرافق الصحية
ينايرXXXعمومية بالمدينة القديمة

2018
دجنبر
2018

313%0.4 د.4.1

 

احداث مراحض عمومية
XXيناير

2016
دجنبر
20181,00100%1,00 د.3.1

 

XXXيناير
2017

دجنبر
201840,0050%20,00 د.2.1

المشروع المستهدف
األخطار / الصعوبات /

التحديات المحتملة

الثمن التقديريمدة االنجازالدراسات القبليةتحديد األولويات
حصة مساهمة الشركاءب مليون درهم

األهداف

موضوع المشروع

غيراالستعجالاألهمية
منجزة

في
طور

االنجاز

تاريخمنجزة
االنطالق

تاريخ
االنتهاء

مساهمةالصيانةالتجهيز
جماعة

مكناس %ب

المبلغ
بمليون
الدرهم

المبلغالشريك
بمليون
درهم

رقم
ترتيبي

 

إنجاز مشروع مستشفى
من الجيل الرابع

مجلس الجهة
مجلس العملة 

وزارة الصحة

50
20

380

وزارة الداخلية (المديرية
20,00العامة للجماعات المحلية)

وزارة الداخلية. وزارة االسكان
وزارة االتصال. وزارة االوقاف

مجلس الجهة. مجلس العمالة
جماعة المشور

وزارة الداخلية
مجلس العمالة

14,10

10
5

XXX2017202150010%50 د.1.1

المشروع  يهدف لتقوية البنيات 
التحتية للمدينة في مجال الصحة 

العمومية  و كذا الرفع من 
الطاقة االستيعابية 

وضع المكتب الجماعي لحفظ 
الصحة في مكان مميز من اجل 

تقديم إجراءات مبتكرة ذات 
الطابع الوقائي في حفظ الصحة 

والنظافة العامة
دعم المكتب الجماعي لحفظ 

الصحة بفرقة من األطباء وتقني 
حفظ الحصة والمختبرات وموظف 

إداري وكذا تجهيزه بالمعدات 
متوسطة واللوجستيك

تأهيل المكتب الجماعي لحفظ 
الصحة

تزويد الفضاءات بالمرافق 
الصحية الضرورية

تحسين الخدمات في مجال 
الوقاية المدنية

اظافة إلى  الصيانة  و التجديد 
البرنامج يهدف إلى  إحداث  14 

مرحاض عمومي

هناك امكانية لطلب التمويل
من القطاع الخاص

وكالة التنمية ورد االعتبار لمدينة فاس

توفير العقار

المحور االستراتيجي  (د): األمن، السكينة والبيئة

د.1: حفظ الصحة الجماعية
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برظاطب سمض جماسئ – طضظاس 2021-2016

المشروع المستهدف
األخطار / الصعوبات /

التحديات المحتملة

الثمن التقديريمدة االنجازالدراسات القبليةتحديد األولويات
حصة مساهمة الشركاءب مليون درهم

األهداف

موضوع المشروع

غيراالستعجالاألهمية
منجزة

في
طور

االنجاز

تاريخمنجزة
االنطالق

تاريخ
االنتهاء

مساهمةالصيانةالتجهيز
جماعة

مكناس %ب

المبلغ
بمليون
الدرهم

المبلغالشريك
بمليون
درهم

رقم
ترتيبي

 

XXXيناير
2017

دجنبر
امكانية التعاون مع فعاليات20184,00100%4,00

المجتمع المدني
د.1.2

د.2.2

د.3.2

•ضمان االستعمال السلس للمقبرة
•ضمان صيانة المرافق الموجودة، 

تنظيف االزبال
•إمكانية اجراء تعديالت وملحقات: 

طرق الوصول. المساحات الفاصلة 
بين القبور. شبكات إمدادات المياه، 

المباني، إغالق الخ

إعداد وتنفيذ برنامج 
صيانة مقابر المدينة

XXXيناير
2017

دجنبر
امكانية التعاون مع فعاليات20193,00100%3,00

المجتمع المدني
االستجابة لحاجيات السكان

إحداث ثالثة مقابر على 
االقل في االحياء التالية ( 
البساتين، سيدي بوزكري، 

الزرهونية)

XXXيناير
2017

دجنبر
مساهمة وزارة الداخلية بالتجهيز201712,0058%7,00 5.00وزارة الداخلية

تقوية الخدمات التي يقدمها 
مستودع األموات بمستشفى محمد 

الخامس
تحسين ظروف االحتفاظ باألموات

بناء مستودع األموات 
البلدي

د.2: شرطة المقابر

المشروع المستهدف
األخطار / الصعوبات /

التحديات المحتملة

الثمن التقديريمدة االنجازالدراسات القبليةتحديد األولويات
حصة مساهمة الشركاءب مليون درهم

األهداف

موضوع المشروع

غيراالستعجالاألهمية
منجزة

في
طور

االنجاز

تاريخمنجزة
االنطالق

تاريخ
االنتهاء

مساهمةالصيانةالتجهيز
جماعة

مكناس %ب

المبلغ
بمليون
الدرهم

المبلغالشريك
بمليون
درهم

رقم
ترتيبي

 

XXXيناير
2017

دجنبر
201719%19%6

وزارة الداخلية

الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء

وكالة الحوض المائي لحوض سبو

مجلس جهة فاس مكناس

مجلس عمالة مكناس

وزارة الداخلية

الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء

وكالة الحوض المائي لحوض سبو

مجلس جهة فاس مكناس

مجلس العمالة

130

130

15

30

15

130

130

15

30

15

امكانية الشراكة مع الفاعل الخاص

د.1.3

د.2.3

جعل من هذه الغابة اداة ووسيلة 
للتربية لفائدة زوار وتالميذ وطلبة 

المدينة والساكنة بصفة عامة

تهيئة غابة الشباب 
الحضرية من قبيل مواقع 

الترفيه والتسلية

XXXيناير
2018

دجنبر
الدراسة من انجاز وكالة الحوض201911%11%40

المائي لحوض سبو

حماية الساكنة والممتلكات من 
الفيضانات (مساءلة ذات اولوية)

توجيه واد بوفكران على مستوى 
الزهوة على امتداد 900 متر

قناة رئيسية النحراف شعباس 1 و2 
و3 و4 ثم 5 في اتجاه واد بويشك 

على امتداد 6.5 كيلومتر.
تهيئة القناة المجاورة لتجزئة جنان 

مرجان والمنصبة من الطريق 
الوطنية رقم 6 على امتداد 250متر

حماية مدينة مكناس من 
الفيضانات

د.3: البـيئـة

مستودع األموات البلدي



58
w w w . m e k n e s . m a  
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المشروع المستهدف
األخطار / الصعوبات /

التحديات المحتملة

الثمن التقديريمدة االنجازالدراسات القبليةتحديد األولويات
حصة مساهمة الشركاءب مليون درهم

األهداف

موضوع المشروع

غيراالستعجالاألهمية
منجزة

في
طور

االنجاز

تاريخمنجزة
االنطالق

تاريخ
االنتهاء

مساهمةالصيانةالتجهيز
جماعة

مكناس %ب

المبلغ
بمليون
الدرهم

المبلغالشريك
بمليون
درهم

رقم
ترتيبي

 

XXXيناير
2018

دجنبر
20181050%5

د.5.3

د.6.3

د.7.3

تحسيس الساكنة على اهمية 
المناطق الخضراء في المدينة 

الحضرية

تهيئة الحدائق و 
المساحات الخضراء على 
مستوى احياء المدينة 

خصوصا االحياء المهمشة

XXXيناير
2018

دجنبر
20187,00100%7,00 تحسين جمالية المدينة تهيئة ساحة عبد الكريم 

الخطيب

XXXيناير
2018

دجنبر
2018130%0,3

مجلس العمالة

0.7

5

تطوير وتحسين إطار عيش 
الساكنة وضع قطب للكفاءات من 

أجل االنتقال الطاقي

ينايرXXXد.8.3
2019

دجنبر
20200,3100%0,3

وزارة البيئة

تطوير وتحسين إطار عيش 
الساكنة

قافلة متحركة للتزويد 
بالطاقة الشمسية 
للمناطق المعزولة

ينايرXXXد.9.3
2019

دجنبر
20200,3100%0,3

تطوير وتحسين إطار عيش 
الساكنة نافورة مزودة بألواح 

شمسية للمناطق 
المعزولة

ينايرXXXد.10.3
2018

دجنبر
20180,3100%0,3

تطوير وتحسين إطار عيش 
الساكنة محطات ويفي عمومية 

متعددة االستعماالت

ينايرXXXد.11.3
2018

دجنبر
1.25وزارة البيئة20180,250%1,25

تطوير وتحسين إطار عيش 
الساكنة مركبة كهربائية للشحن 

بالطاقة الشمسية

مجلس العمالة  د.3.3

د.4.3

XXXيناير
2019

دجنبر
201950%50%55

المندوبية السامية للمياه
2والغابات ومحاربة التصحر

2مجلس جهة فاس مكناس

11مؤسسة محمد السادس للبيئة

جعل من هذه الغابة اداة ووسيلة 
للتربية لفائدة زوار وتالميذ وطلبة 

المدينة والساكنة بصفة عامة

تهيئة حديقة نباتية (في 
شكل اشجار ونباتات ) 
تسمى مشتل مكناس

XXXيناير
2017

دجنبر
امكانية الشراكة مع القطاع الخاص20179%9%2

3الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة اشغال التهيئة والصيانة و االصالح
تشجير وتهيئة المناطق الخضراء

تهيئة وصيانة مسرح الهواء الطلق
التجهيز بالتجهيزات الحضرية 

واالنارة العمومية
خلق فضاء للترفيه تثمين حديقة 

الحيوانات الموجودة

تهيئة حديقة الحبول
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المشروع المستهدف
األخطار / الصعوبات /

التحديات المحتملة

الثمن التقديريمدة االنجازالدراسات القبليةتحديد األولويات
حصة مساهمة الشركاءب مليون درهم

األهداف

موضوع المشروع

غيراالستعجالاألهمية
منجزة

في
طور

االنجاز

تاريخمنجزة
االنطالق

تاريخ
االنتهاء

مساهمةالصيانةالتجهيز
جماعة

مكناس %ب

المبلغ
بمليون
الدرهم

المبلغالشريك
بمليون
درهم

رقم
ترتيبي

 

XXXيناير
2018

دجنبر
20182,4100%2.4 د.12.3

د.13.3

د.14.3

تشجيع استعمال الطاقات 
المتجددة  و إبراز دورها  في الحفاظ 

على البيئة

إرساء التحول الطاقي 
وإنعاش الطاقات 

المتجددة المشتركة  
بجماعة مكناس: دراسة 
اجتماعية اقتصادية، 

وتقوية قدرات الفاعلين 
المحليين

XXXيناير
2018

دجنبر
2018450%2 إبراز دور النجاعة الطاقية   في 

الحفاظ على الطاقة

إحداث دار للهندسة 
المعمارية المستدامة، 
كمجال لتبادل جميغ 
المبادرات المتعلقة 
بالفعالية الطاقية 

للبنايات

XXXيناير
2019

دجنبر
202020100%20

االتفاقية مع الخواصوزراة الطاقة والمعادن 2.00

0.8

6.00

الحفاظ على الطاقة المستعملة  
بمختلف بنايات الجماعة

إعادة التأهيل الطاقي 
للبنايات بجماعة مكناس

ينايرXXXد.15.3
2019

دجنبر
2020120%0,2

وزارة البيئة 

وزارة البيئة 

إبراز دور النجاعة الطاقية   في 
الحفاظ على الطاقة فتح تكوين في مجال 

الفعالية الطاقية للبنايات

تنظيم المعرض الدولي 
للمباني المستدامة ينايرXXXد.16.3

2019
دجنبر
2020825%2

تشجيع استعمال المواد المقللة 
الستهالك الطاقة  و إبراز دورها  

في الحفاظ على البيئة
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المشروع المستهدف
األخطار / الصعوبات /

التحديات المحتملة

الثمن التقديريمدة االنجازالدراسات القبليةتحديد األولويات
حصة مساهمة الشركاءب مليون درهم

األهداف

موضوع المشروع

غيراالستعجالاألهمية
منجزة

في
طور

االنجاز

تاريخمنجزة
االنطالق

تاريخ
االنتهاء

مساهمةالصيانةالتجهيز
جماعة

مكناس %ب

المبلغ
بمليون
الدرهم

المبلغالشريك
بمليون
درهم

رقم
ترتيبي

 

XXXيناير
2019

دجنبر
20201,520%0,3 د.17.3

د.18.3

د.19.3

تشجيع استعمال الطاقات 
المتجددة  و إبراز دورها  في  الحفاظ 

على البيئة

إنعاش الفرص 
االقتصادية في مجال 

المباني المستدامة

XXXيناير
2019

دجنبر
20200,520%0,1

تشجيع استعمال الطاقات 
المتجددة  و إبراز دورها  في 

الحفاظ على البيئة

إحداث موقع إلكتروني 
حول المباني المستدامة

XXXيناير
2019

دجنبر
20202.520%0.5

0.40وزارة البيئة 

1.2وزارة البيئة 

2.00وزارة البيئة 

2.00

تشجيع استعمال الطاقات 
المتجددة  و إبراز دورها  في 

الحفاظ على البيئة

تحسيس األجيال القادمة 
في مجال التنمية 

المستدامة من خالل 
األنشطة المتنوعة 
الرياضية والفنية 

والثقافية.... 

ينايرXXXد.20.3
2019

دجنبر
20202.520%0.5RADEEM حسن تدبير الموارد المائية

التحسيس بالممارسات 
الجيدة الستعمال المياه 

العديمة النظيفة 
(المحولة)

 

XXXيناير
2018

دجنبر
20191100%1 د.21.3

د.22.3

د.32.3

التحسيس بالتغيرات المناخية  و 
أثارها الجانبية  علي المستوى 

االقتصادي

اعداد دراسة من أجل إنجاز 
مخطط مجالي خاص 

بالمناخ لجماعة مكناس

XXXيناير
2018

دجنبر
20190,4100%0,4 حسن تدبير الموارد المائية

تطوير بنية معطيات 
مجالية حرة حول الماء 

بمدينة مكناس

XXXيناير
2018

دجنبر
0.8وزارة البيئة2019260%1,2

الحد من نسبة التلوث البيئي 
بمدينة مكناس

إنجاز خريطة لجودة الهواء 
بمدينة مكناس
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برظاطب سمض جماسئ – طضظاس 2021-2016

المشروع المستهدف
األخطار / الصعوبات /

التحديات المحتملة

الثمن التقديريمدة االنجازالدراسات القبليةتحديد األولويات
حصة مساهمة الشركاءب مليون درهم

األهداف

موضوع المشروع

غيراالستعجالاألهمية
منجزة

في
طور

االنجاز

تاريخمنجزة
االنطالق

تاريخ
االنتهاء

مساهمةالصيانةالتجهيز
جماعة

مكناس %ب

المبلغ
بمليون
الدرهم

المبلغالشريك
بمليون
درهم

رقم
ترتيبي

 

XXXيناير
2018

دجنبر
2019160%0,6 د.24.3

د.25.3

د.26.3

الحد من نسبة التلوث البيئي 
بمدينة مكناس

إعداد تقييم للمخاطر 
الصحية واآلثار االقتصادية 

لتدهور جودة الهواء 
بمدينة مكناس

XXXيناير
2018

دجنبر
2019333%1

الحد من نسبة التلوث البيئي 
بمدينة مكناس

إحداث مرصد لجودة الهواء 
بمدينة مكناس

XXXيناير
2018

دجنبر
2019450%2

2.00وزارة البيئة 

0.40وزارة البيئة 

2.00وزارة البيئة 

10.00

الحد من نسبة التلوث البيئي 
بمدينة مكناس

إطالق مشروع مبيدات 
اآلفات في الهواء المحيط 

والصحة

ينايرXXXد.27.3
2018

دجنبر
20192050%10RADEEM

التعريف بالغطاء النباتي المتنوع 
بالمنطقة

إنشاء حديقة نباتية في 
مدينة مكناس

 

XXXيناير
2018

دجنبر
20191050%5.00 د.28.3

د.29.3

د.30.3

مساعدة الفالح لتسويق المنتجات 
المحلية البيئية 

إحداث سوق للقرب من 
أجل تأمين فرص 

للمزارعين للمنتوجات 
المحلية، والعضوية 

المحلية 

XXXيناير
2018

دجنبر
2019150%0,5

التحسيس بأهمية الحفاظ على 
البيئة

تكوين وتطوير ورشات 
المدينة المستدامة 

لجماعة مكناس

XXXيناير
2019

دجنبر
20200,450%0,2

0.5وزارة التربية الوطنية

5.00وزارة الفالحة

0.2وزارة البيئة 
الحد من نسبة التلوث البيئي 

بمدينة مكناس

تحسيس األسر بطرق 
الفرز للنفايات العضوية 

ومواكبة الفاعلين 
المحليين من أجل تغيير 

السلوك البيئي
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إنجاز دراسة من اجل
نقل المحجز الحالية

ينايرXXXفي مكناس
2019

دجنبر
20190.5100%0.5 هـ.5

 

تهيئة المحجز الموجود
ينايرXXXبمكناس

2018
دجنبر
2018

3,0067%2,00 هـ.4

 

إنجاز دراسة من أجل بناء
محطة طرقية جديدة متعددة

الخدمات
XXXيناير

2020
دجنبر
20211,00100%1,00 هـ.3

 

XXXيناير
2019

دجنبر
201910,0040%4,00 هـ.2

المشروع المستهدف
األخطار / الصعوبات /

التحديات المحتملة

الثمن التقديريمدة االنجازالدراسات القبليةتحديد األولويات
حصة مساهمة الشركاءب مليون درهم

األهداف

موضوع المشروع

غيراالستعجالاألهمية
منجزة

في
طور

االنجاز

تاريخمنجزة
االنطالق

تاريخ
االنتهاء

مساهمةالصيانةالتجهيز
جماعة

مكناس %ب

المبلغ
بمليون
الدرهم

المبلغالشريك
بمليون
درهم

رقم
ترتيبي

 

إنشاء منصة تجارية
(سوق الجملة، المجازر، سوق

الحبوب)

وزارة الداخلية (المديرية العامة
للجماعات المحلية)

وزارة الفالحة والصيد البحري

وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار
واالقتصاد الرقمي

مجلس جهة فاس مكناس

40

150

75

50

وزارة الداخلية (المديرية
العامة للجماعات المحلية)

3,00

الشركة الوطنية للنقل
واللوجستيك

3,00

وزارة الداخلية (المديرية
1,00العامة للجماعات المحلية)

XXX
يناير
2018

دجنبر
2019500,0037%185,00 هـ.1

تحسين تنظيم وتدبير السوق 
بالجملة والمجازر

تطوير بالبنية التحتية 
وتجهيزات سوق جملة والمجازر

ضمان جودة المنتوجات النهائية
السهر على االسعار المناسبة

رفاهية مستخدمي المحطة 
الطرقية

توفير مجال للحياة للمسافرين
تحسين العالمة التجارية 

للمحطة الطرقية لنقل 
للمسافرين

تحسين مستوى جاذبية المحطة 
الطرقية لنقل المسافرين

تأهيل المحطة الطرقية لنقل 
المسافرين

بناء محطة طرقية جديدة 
متعددة الخدمات لالجيال القادمة

تقوية ظروف وضع السيارات 
واآلالت التي تم حجزها في المحجز

تحسين ظروف وضع السيارات 
واآلالت التي تم حجزها في المحجز

تعبئة العقار

تعبئة العقار

المحور االستراتيجي  (هـ): التجهيزات الجماعية التجارية
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احداث 4 منازل االحياء
XXXيناير

2018
دجنبر
20184,00100%4,00 و.5.1

 

احداث 4 مراكز لخدمة الشباب
XXXيناير

2017
دجنبر
2018

4,0015%0,60 و.4.1

 

احداث فضاء لأللعاب
XXXيناير

2017
دجنبر
20185,0020%1,00 و.3.1

 

XXXيناير
2018

دجنبر
201812,0020%2,40

و.2.1

المشروع المستهدف
األخطار / الصعوبات /

التحديات المحتملة

الثمن التقديريمدة االنجازالدراسات القبليةتحديد األولويات
حصة مساهمة الشركاءب مليون درهم

األهداف

موضوع المشروع

غيراالستعجالاألهمية
منجزة

في
طور

االنجاز

تاريخمنجزة
االنطالق

تاريخ
االنتهاء

مساهمةالصيانةالتجهيز
جماعة

مكناس %ب

المبلغ
بمليون
الدرهم

المبلغالشريك
بمليون
درهم

رقم
ترتيبي

 

20,00وزارة السكنى وسياسة المدينة

المبادرة الوطنية للتنمية
البشرية

1,20

3,60وزارة الشباب والرياضة

وزارة التضامن والمرأة واألسرة
والتنمية االجتماعية

4,80

المبادرة الوطنية للتنمية
البشرية

0,50

1,50وزارة الشباب والرياضة

2,00وزارة التضامن والمرأة واألسرة

المبادرة الوطنية للتنمية
0,80البشرية

4,40وزارة الشباب والرياضة

وزارة التضامن والمرأة واألسرة
0,20والتنمية االجتماعية

XXX
يوليوز
2016

دجنبر
201820,000%

و.1.1

تقوية البنية التحتية من مرافق 
القرب سوسيو-رياضية لفائدة 

األحياء

برنامج تم االتفاق عليه في اطار 
اتفاقية االطار المتعلقة 

بسياسة المدينة وتنفيذ برنامج 
التأهيل الحضري واالدماج 

بمدينة مكناس

بناء مرافق القرب 
سوسيو-رياضية لفائدة 

األحياء التالية:
-عين الشبيك

-برج موالي عمر
-كريان السعدية

-العويجة
-الوحدة
-االنارة

-سيدي بوزكري
-وجه عروس
-سيدي عمر

-البرج المشقوق
-مرجان 2
-المنصور

-زيتون - الروة
-البساتين

-المنار الريحان

تعزيز التنشيط االجتماعي 
واالنشطة الترفيهية لفائدة 

السكان
بناء مسبحين

تعزيز التنشيط االجتماعي 
واألنشطة الترفيهية لفائدة 

السكان

تقوية قدرات تأطير الشباب 
والساكنة

تعزيز التنشيط االجتماعي 
واالنشطة الترفيهية لفائدة 

السكان

المحور االستراتيجي  (و): االنشطــــة االجتمـــاعيـــة، الثقــــافيــــة، الريـــاضـــية والترفيهيـــة 

و.1 : التنشيـــط الثقـافـي والريـاضـي 
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تأهيل الرياضات والفنادق
XXX2016202020000%0بالمدينة القديمة و.14.1

XXX201920201650%8
وزارة الصناعة التقليدية و.13.1

2.00

الخواص

8.00

200

XXX20182019450%2 تعزيز االنشطة الترفيهية  و.12.1
بالمدينة

مشروع الدراجات الهوائية

تعزيز التنشيط االقتصادي  
بالمدينة القديمة و كذا إظهار 

معالم المدينة التاريخية 

بناء منصة تجارية لتشجيع 
السياحة خاصة بالصناعة 

التقليدية والمنتوجات 
المدينة

تقوية البنية التحتية و 
التجهيزات االقتصادية بالمدينة 

القديمة

 

تشييد مركز لالستقبال
XXX201820202100%2واالستعالم بالمدينة القديمة و.11.1

 

XXX201820215020%10 و.10.1

المشروع المستهدف
األخطار / الصعوبات /

التحديات المحتملة

الثمن التقديريمدة االنجازالدراسات القبليةتحديد األولويات
حصة مساهمة الشركاءب مليون درهم

األهداف

موضوع المشروع

غيراالستعجالاألهمية
منجزة

في
طور

االنجاز

تاريخمنجزة
االنطالق

تاريخ
االنتهاء

مساهمةالصيانةالتجهيز
جماعة

مكناس %ب

المبلغ
بمليون
الدرهم

المبلغالشريك
بمليون
درهم

رقم
ترتيبي

 

12.00وزارة السياحة

40.00وزارة الداخلية

وزارة البيئة

XXX201820191520%3.00 و.9.1

و.8.1

و.7.1

و.6.1

تعزيز التنشيط االقتصادي  
بالمدينة القديمة

انجاز مسار سياحي حول 
المآثر التاريخية بمدينة 

مكناس

2 ,10وزارة الشباب والرياضة XXX
يناير
2019

دجنبر
20203,5014%0,50

تعزيز التنشيط االجتماعي 
واالنشطة الترفيهية لفائدة 

السكان

احداث 4 مركبات 
سوسيو-رياضية

المبادرة الوطنية للتنمية
2,00البشرية

وزارة التضامن والمرأة واألسرة
والتنمية االجتماعية

4,00

0,70المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

وزارة التضامن والمرأة واألسرة
0,20والتنمية االجتماعية

XXX
يناير
2018

دجنبر
201910,0020%2,00

تعزيز التنشيط االجتماعي 
واالنشطة الترفيهية لفائدة 

السكان

احداث 5 مراكز لفائدة 
النساء

0,50وزارة الشباب والرياضة

المبادرة الوطنية للتنمية
2,00البشرية

وزارة التضامن والمرأة واألسرة
والتنمية االجتماعية

0,20

XXX
يناير
2018

دجنبر
20183,0010%0,30

تعزيز التنشيط االجتماعي 
واالنشطة الترفيهية لفائدة 

السكان

احداث مركز للتكوين 
والرحالت والترفيه

تعزيز التنشيط الجتماعي 
واالنشطة الترفيهية  بالمدينة بناء فضاء للعرض دائم بحي 

أكدال

تعزيز التنشيط االقتصادي  
بالمدينة القديمة و كذا إظهار 

معالم المدينة التاريخية 
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XXXيناير
2019

دجنبر
202177016,50%127,00

المديرية العامة للجماعات و.19.1
المحلية

العقار مقدم من طرف الجماعة

1.60

100

435وزارة الشباب والرياضة

108مجلس جهة فاس مكناس

XXX
يناير
2019

دجنبر
201916,630%5 تشجيع تنظيم التظاهرات و.18.1

الرياضية الصديقة للبيئة
تنظيم الماراتون األخضر

تمكين مدينة مكناس من بنية 
تحتية رياضية بهدف احتضان 

التظاهرات الكبرى
توقع إمكانية اختيار مدينة 

مكناس كوجه لتنظيم التظاهرات 
الرياضية الكبرى

بناء فضاء للرياضة لمكناس

 

احداث مسار لسباق العدو 
XXXيناير

2019
دجنبر
201913,375%10 و.17.1

 

XXXيناير
2017

دجنبر
20170,20100%0,20 و.16.1

المشروع المستهدف
األخطار / الصعوبات /

التحديات المحتملة

الثمن التقديريمدة االنجازالدراسات القبليةتحديد األولويات
حصة مساهمة الشركاءب مليون درهم

األهداف

موضوع المشروع

غيراالستعجالاألهمية
منجزة

في
طور

االنجاز

تاريخمنجزة
االنطالق

تاريخ
االنتهاء

مساهمةالصيانةالتجهيز
جماعة

مكناس %ب

المبلغ
بمليون
الدرهم

المبلغالشريك
بمليون
درهم

رقم
ترتيبي

 

40.00جمعيات المجتمع المدني

جمعيات المجتمع المدني

5.00 وزارة البيئة

5.00 وزارة الشباب والرياضة

XXX
يناير
2017

دجنبر
20170,20100%0,20 و.15.1

تطوير رؤية للعمل الثقافي 
والفني للجماعة  تثمين القطاع 

الرياضي

وضع برنامج مبني على 
النتائج لتدخل الجماعة 

في المجال الرياضي

تجاوز منطق الدعم واعتماد 
منطق الدعم وفق مشاريع في 
اطار عالقة الجماعة و االندية 

الرياضية

وضع استراتيجية الشراكة مع 
النوادي الرياضية بناءا دفاتر 

التحمالت

تقوية  البنية التحتية الرياضية 
لمدينة مكناس
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0,80

XXX
يناير
2019

دجنبر
20201,5020%0,30 و.4.2

تعزيز التنشيط االجتماعي 
واالنشطة الترفيهية لفائدة 

السكان
احداث مراكز لفائدة العجزة

 

احداث مراكز لفائدة
ينايرXXXالنساء في وضعية صعبة

2018
دجنبر
20184,620%0,92 و.3.2

 

XXXيناير
2018

دجنبر
20186,0020%1,20 و.2.2

المشروع المستهدف
األخطار / الصعوبات /

التحديات المحتملة

الثمن التقديريمدة االنجازالدراسات القبليةتحديد األولويات
حصة مساهمة الشركاءب مليون درهم

األهداف

موضوع المشروع

غيراالستعجالاألهمية
منجزة

في
طور

االنجاز

تاريخمنجزة
االنطالق

تاريخ
االنتهاء

مساهمةالصيانةالتجهيز
جماعة

مكناس %ب

المبلغ
بمليون
الدرهم

المبلغالشريك
بمليون
درهم

رقم
ترتيبي

 

2,76

0,92

3,60 وزارة التضامن والمرأة واألسرة
والتنمية االجتماعية

وزارة التضامن والمرأة واألسرة
والتنمية االجتماعية

1,20 المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

وزارة التضامن والمرأة واألسرة
والتنمية االجتماعية

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

0,30 شركاء اخرين

7,20 وزارة التضامن والمرأة واألسرة
والتنمية االجتماعية

0,90 المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

2,40

XXX
يناير
2018

دجنبر
20189,007%0,60 و.1.2

الرقي بالمستوى االجتماعي 
لالحياء المهمشة برنامج انشطة 

القرب االجتماعية

مركز القرب لالستماع 
والمسايرة االجتماعية 

لفائدة الساكنة المهمشة

تعزيز التنشيط االجتماعي 
واالنشطة الترفيهية لفائدة 

السكان

احداث 6 مراكز لفائدة 
االشخاص ذوي الحاجات 

الخاصة

تعزيز التنشيط االجتماعي 
واالنشطة الترفيهية لفائدة 

السكان

و.2 : المصالح االجتماعية األساسية 
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XXX
يناير
2018

دجنبر
202014,00100%14,00 و.4.3

تعزيز التنشيط االجتماعي 
واالنشطة الترفيهية لفائدة 

السكان
احداث 9 مكتبات االحياء

 

احداث مكتبة كبرى
ينايرXXXمتعددة الخدمات لمكناس

2019
دجنبر
202054,0024%13

و.3.3

 

XXXيناير
2019

دجنبر
2020100,0010%10 و.2.3

المشروع المستهدف
األخطار / الصعوبات /

التحديات المحتملة

الثمن التقديريمدة االنجازالدراسات القبليةتحديد األولويات
حصة مساهمة الشركاءب مليون درهم

األهداف

موضوع المشروع

غيراالستعجالاألهمية
منجزة

في
طور

االنجاز

تاريخمنجزة
االنطالق

تاريخ
االنتهاء

مساهمةالصيانةالتجهيز
جماعة

مكناس %ب

المبلغ
بمليون
الدرهم

المبلغالشريك
بمليون
درهم

رقم
ترتيبي

 

13

15

50 وزارة الداخلية (المديرية
العامة للجماعات المحلية)

مجلس عمالة مكناس

13 مجلس جهة فاس مكناس

20 وزارة الثقافة

10 مجلس عمالة مكناس

10 مجلس جهة فاس مكناس

وزارة الثقافة

XXX
يناير
2017

دجنبر
20170,20100%0,2 و.1.3

تطوير رؤية للعمل الثقافي 
والفني للجماعة

وضع استراتيجية ثقافية 
وفنية للجماعة

تمكين مدينة مكناس من فضاء 
للفن والثقافة متعددة 

التخصصات للرفع من الترا ث 
التاريخي والحضاري للمدينة

بناء المسرح الكبير لمكناس

تمكين مدينة مكناس من فضاء 
للتبادل الثقافي  وقطب القرب 

متعدد الوطائف مفتوح امام 
السكان

اعادة التوازن لتموضع تجهيزات 
القرب والتنمية الحضرية بين 

ضفتي واد بوفكران

XXX201820205040%20 و.5.3
تعزيز التنشيط االجتماعي 

واالنشطة الترفيهية لفائدة 
السكان

انجاز حديقة بمواصفات 
اتفاقية شراكةوزارة الداخليةدولية بالحبول

العقار مقدم من طرف الجماعة

30

و.3 : التجهيزات الثقافية والفنية 

XXيناير
2017

دجنبر
2021520.0023%120 و.2.4

المشروع المستهدف
األخطار / الصعوبات /

التحديات المحتملة

الثمن التقديريمدة االنجازالدراسات القبليةتحديد األولويات
حصة مساهمة الشركاءب مليون درهم

األهداف

موضوع المشروع

غيراالستعجالاألهمية
منجزة

في
طور

االنجاز

تاريخمنجزة
االنطالق

تاريخ
االنتهاء

مساهمةالصيانةالتجهيز
جماعة

مكناس %ب

المبلغ
بمليون
الدرهم

المبلغالشريك
بمليون
درهم

رقم
ترتيبي

 

100 tمجلس جهة فاس مكناس

100 مجلس العمالة  

100 وزارة االوقاف والشؤون االسالمية

100 مالك االراضي

95 وزارة الداخلية (المديرية العامة
للجماعات المحلية)

60 مجلس جهة فاس مكناس

XX
يناير
2019

دجنبر
2020260,0040%105 و.1.4

تمكين مكناس الكبرى من 
حديقة الحيوانات التي ستوفر 

للساكنة فضاء للترويح عن 
النفس واكتشاف عالم الحيوان

إحداث حديقة الحيوانات وفق 
القواعد والضوابط الحديثة 

في التدبير

رد االعتبار للهضبة و المحافظة 
على البيئة تهيئة ضفتي واد بوفكران

المندوبية السامية للمياه والغابات
ومكافحة التصحر، ستوفر

المساعدة التقنية 

 Loisirs   و.4 :الترفيه

برنامج تم االتفاق عليه في اطار
اتفاقية االطار المتعلقة بسياسة
المدينة وتنفيذ برنامج التأهيل

الحضري وادماج
مدينة مكناس (2018-2016)

الشطر االول تم تغطيته بغالف
مالي يقدر 71 مليون درهم
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المشروع المستهدف
األخطار / الصعوبات /

التحديات المحتملة

الثمن التقديريمدة االنجازالدراسات القبليةتحديد األولويات
حصة مساهمة الشركاءب مليون درهم

األهداف

موضوع المشروع

غيراالستعجالاألهمية
منجزة

في
طور

االنجاز

تاريخمنجزة
االنطالق

تاريخ
االنتهاء

مساهمةالصيانةالتجهيز
جماعة

مكناس %ب

المبلغ
بمليون
الدرهم

المبلغالشريك
بمليون
درهم

رقم
ترتيبي

 

XXXيناير
2017

دجنبر
20170,60100%0,60 ز.1.1

حصر الملك الجماعي في اتجاه 
صونه وتعزيزه

وضع دراسة إلحصاء الملك 
الجماعي (العام والخاص)

XXXيناير
2017

دجنبر
20170,40100%0,40 ز.2.1

تنظيم، وتحديث ومتابعة 
مختلف العمليات الت تلحق 

بالملك الجماعي (التخصيص، 
عدم التخصيص، الحجز، 

الشراء،....)

حوسبة قاعدة الملك الجماعي

XXXيناير
2018

دجنبر
20180,30100%0,30 ز.3.1

تنظيم وعرض الملك الجماعي، 
في شكل بيانات ابجدية –رقمية 

للمعطيات المكانية

بلورة نظام المعلومات 
الجغرافية للتراث التاريخي

XXXيناير
2017

دجنبر
202010,00100%10,00 ز.4.1

حماية الملك الجماعي الحماية القانونية للملك 
الجماعي (حماية الوعاء 

العقاري)

XXXيونيو
2017

دجنبر
20170,10100%0,10 ز.5.1

حماية الملك الجماعي من 
التعسف واالحتالل غير القانوني

احداث شرطة جماعية لحماية 
الملك الجماعي

المحور االستراتيجي  (ز): تثمين التراث المحلي

ز.1 : الملك الجماعي
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XXX
يناير
2018

دجنبر
202115,0025%2,50 المساهمة في تطوير وتعزيز ز.5.2

التراث المادي والالمادي للمدينة
تنظيم مهرجان وطني 

للموسيقى الروحية (المديح 
والسميع)

 

تنظيم مهرجان مكناس
ينايرXXXللفيلم التلفزوني

2018
دجنبر
202110,0025%2,50 ز.4.2

 

XXXيناير
2018

دجنبر
201913,622%3,00 ز.3.2

المشروع المستهدف
األخطار / الصعوبات /

التحديات المحتملة

الثمن التقديريمدة االنجازالدراسات القبليةتحديد األولويات
حصة مساهمة الشركاءب مليون درهم

األهداف

موضوع المشروع

غيراالستعجالاألهمية
منجزة

في
طور

االنجاز

تاريخمنجزة
االنطالق

تاريخ
االنتهاء

مساهمةالصيانةالتجهيز
جماعة

مكناس %ب

المبلغ
بمليون
الدرهم

المبلغالشريك
بمليون
درهم

رقم
ترتيبي

 

2,50

2,50

3,60

0,50

1,00

وزارة الصناعة التقليدية
واالقتصاد االجتماعي والتضامن

وزارة الداخلية (المديرية
العامة للجماعات المحلية)

2,50
2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

مجلس جهة فاس مكناس
وزارة الثقافة

وزارة الداخلية (المديرية العامة
للجماعات المحلية)

مجلس جهة فاس مكناس

مجلس العمالة

جماعة مشور الستينية

5,00 جماعة مشور الستينية

وزارة السياحة

وزارة الثقافة

2,00 مجلس عمالة مكناس

وزارة الثقافة

XXX
يناير
2018

دجنبر
20182,0050%1,00 المساهمة في تطوير وتعزيز ز.1.2

التراث المادي والالمادي للمدينة
مركز للتعريف بتراث المدينة

XXX
يناير
2018

دجنبر
20181,0050%0,50 تأهيل مهن الترشيد السياحيز.2.2 احداث مسلك لتكوين 

المرشدين السياحيين

المساهمة في تطوير وتعزيز 
التراث المادي والالمادي للمدينة

تعزيز تطوير 3 فروع من 
الصناعة التقليدية الخاصة 

بالمدينة االسماعلية

المساهمة في تطوير وتعزيز 
التراث المادي والالمادي للمدينة

XXX
يناير
2017

دجنبر
20218,0025%2,00 ز.6.2

ز.7.2

المساهمة في تطوير وتعزيز 
التراث المادي والالمادي للمدينة

تنظيم مهرجان وطني 
للملحون

XXX
يناير
2017

دجنبر
20218,0050%2,00

المساهمة في تطوير وتعزيز 
التراث المادي والالمادي للمدينة

تنظيم مهرجان عساوة

ز.8.2

ز.9.2

ز.10.2

XXX
يناير
2017

دجنبر
202150,0050%25,00

المساهمة في تطوير وتعزيز 
التراث المادي والالمادي للمدينة تنظيم أسبوع ثقافي لمدينة 

مكناس

XXX
يناير
2018

دجنبر
202115,0034%5,00

المساهمة في تطوير وتعزيز 
التراث المادي والالمادي للمدينة

تنظيم مهرجان وطني 
للمسرح

XXX
يناير
2017

دجنبر
202110,0030%3,00

المساهمة في تطوير وتعزيز 
التراث المادي والالمادي للمدينة

تنظيم مهرجان وطني للخشب 
(النسخ الثانية والثالثة 

والرابعة)

وزارة الثقافة

اتفاقية شراكة

اتفاقية شراكة

اتفاقية شراكة

2,00

2,00مجلس جهة فاس مكناس

2,00مجلس العمالة

2,50

2,50

2,50

2,50

وزارة الثقافة

وزارة الداخلية (المديرية العامة
للجماعات المحلية)

مجلس جهة فاس مكناس

مجلس العمالة

وزارة الثقافة

اتفاقية شراكة

2,00

2,00مجلس جهة فاس مكناس

2,00مجلس العمالة

10,00وزارة الثقافة

10,00مجلس جهة فاس مكناس

5,00مجلس العمالة

4,50غرفة الصناعة التقليدية

0,50مجلس العمالة

2,00مجلس جهة فاس مكناس

ز.2 : تشجيع وتثمين الموروث 
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XXXيناير
2017

دجنبر
20181.00100%1.00 التعريف بمدينة مكناسز.5.3 احداث ماركة خاصة بمدينة 

مكناس

 

تهيئة وتأهيل الفضاءات
ينايرXXXالحضرية التاريخية للمدينة

2017
دجنبر
202130,0067%20,00 ز.4.3

 

XXXيناير
2017

دجنبر
202150,0020%10,00 ز.3.3

المشروع المستهدف
األخطار / الصعوبات /

التحديات المحتملة

الثمن التقديريمدة االنجازالدراسات القبليةتحديد األولويات
حصة مساهمة الشركاءب مليون درهم

األهداف

موضوع المشروع

غيراالستعجالاألهمية
منجزة

في
طور

االنجاز

تاريخمنجزة
االنطالق

تاريخ
االنتهاء

مساهمةالصيانةالتجهيز
جماعة

مكناس %ب

المبلغ
بمليون
الدرهم

المبلغالشريك
بمليون
درهم

رقم
ترتيبي

 

2,50

2,50

10,00

10,00

8,00

وزارة الثقافة

وزارة الداخلية (المديرية
العامة للجماعات المحلية)

2,50 مجلس جهة فاس مكناس

10,00 وزارة السكنى

وزارة الداخلية

20,00 المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

وزارة التجارة والصناعة

10,00 وزارة السياحة

10,00 وزارة الصناعة التقليدية
واالقتصاد االجتماعي والتضامن

وزارة الثقافة

XXX
يناير
2017

دجنبر
201810,0020%2,00 ز.1.3

تطوير وتحسين إطار عيش 
الساكنة

إعادة تنظيم وتحسين جودة 
المرافق والمحالت التجارية 

وواجهاتها (سكاكين، 
النجارين)

XXX
يناير
2017

دجنبر
202150,0040%20,00 تطوير وتحسين إطار عيش ز.2.3

الساكنة
تأهيل محاور لمدينة وتثمين 

الموروث الحضري

تطوير وتحسين إطار عيش 
الساكنة

احداث مدارات موضوعاتية 
حول مدينة مكناس

تطوير وتحسين إطار عيش 
الساكنة

XXX
يناير
2017

دجنبر
202118,0056%10,00 تطوير وتحسين إطار عيش ز.6.3

الساكنة
تهيئة ساحة باب الخميس

6,00وزارة الداخلية

2,00مجلس العمالة

ز.3 : االرتقاء بإطار العيش وتحسينه

XXXيناير
2017

دجنبر
201840,000%00,00 ز.3.4

المشروع المستهدف
األخطار / الصعوبات /

التحديات المحتملة

الثمن التقديريمدة االنجازالدراسات القبليةتحديد األولويات
حصة مساهمة الشركاءب مليون درهم

األهداف

موضوع المشروع

غيراالستعجالاألهمية
منجزة

في
طور

االنجاز

تاريخمنجزة
االنطالق

تاريخ
االنتهاء

مساهمةالصيانةالتجهيز
جماعة

مكناس %ب

المبلغ
بمليون
الدرهم

المبلغالشريك
بمليون
درهم

رقم
ترتيبي

 

150,00

مشروع يمكن أن يكون200,00
موضوع طلبات عروض

مشروع يمكن أن يكون
موضوع طلبات عروض

مشروع يمكن أن يكون40,00
موضوع طلبات عروض

XXX
يناير
2017

دجنبر
2018150,000%00,00 تثمين والرفع من قيمة الملك ز.1.4

الجماعي الخاص
تثمين وتعزيز موقع الرياض 
كمشروع للتنشيط والترفيه

XXX
يناير
2017

دجنبر
2018200,000%00,00 تثمين والرفع من قيمة الملك ز.2.4

الجماعي الخاص
تعزيز مقر وكالة النقل سابقا 

لاللعاب لفائدة الشباب

تثمين والرفع من قيمة الملك 
الجماعي الخاص

تهيئة ساحة وليلي

ز.4 : تثمين الملك الخاص



71
w w w . m e k n e s . m a  

برظاطب سمض جماسئ – طضظاس 2021-2016

 

 

إصالح وصيانة
مارسXXXوترميم باب كبيش

2018
غشت
20182.0013%0.26 ز.4.5

 

XXXيناير
2017

دجنبر
202084.0013%11 ز.3.5

المشروع المستهدف
األخطار / الصعوبات /

التحديات المحتملة

الثمن التقديريمدة االنجازالدراسات القبليةتحديد األولويات
حصة مساهمة الشركاءب مليون درهم

األهداف

موضوع المشروع

غيراالستعجالاألهمية
منجزة

في
طور

االنجاز

تاريخمنجزة
االنطالق

تاريخ
االنتهاء

مساهمةالصيانةالتجهيز
جماعة

مكناس %ب

المبلغ
بمليون
الدرهم

المبلغالشريك
بمليون
درهم

رقم
ترتيبي

 73

1.74

2,50

5,00

وزارة الداخلية
وزارة االسكان
وزارة االتصال
وزارة االوقاف
مجلس الجهة

مجلس العمالة
جماعة المشور
وزارة الداخلية
وزارة االسكان
وزارة االتصال
وزارة االوقاف
مجلس الجهة

مجلس العمالة
جماعة المشور

وكالة التنمية ورد
االعتبار لمدينة فاس

وكالة التنمية ورد
االعتبار لمدينة فاس

وزارة الثقافة 

2,50 مجلس عمالة مكناس

2,50 جماعة المشور

وزارة الثقافة 

5,00 مجلس عمالة مكناس

5,00 جماعة المشور

XXX
يناير
2017

دجنبر
202020,0025%5,00 ز.1.5

ترميم وحماية المواقع التي 
تشهد على التاريخ القديم 

والحديث للمدينة (الموقع من 
العصر الروماني (وليلي) - 

المدينة القديمة - المدينة 
اإلمبراطورية - موقع الحقبة 

االستعمارية ...) لتجنب السلوك 
غير الالئق تجاه التراث المعماري

وضع وتنفيذ برنامج ترميم 
المواقع التاريخية 

XXX
يناير
2017

دجنبر
202010,0025%2,50 ز.2.5

ترميم وصيانة المدارس 
والرياضات والمنازل القديمة 

واماكن العبادة، والجدران وغيرها 
من المعالم األثرية التي تعكس 
شعار مكناس كما التراث العالمي

وضع وتنفيذ برنامج ترميم 
المباني التاريخية

حماية المآثر التاريخية  و تحسين 
جمالية  المدينة

إصالح وصيانة وترميم قصر 
المنصور واألسوار المحيطة به

حماية المآثر التاريخية  و تحسين 
جمالية  المدينة

صالح وصيانة
يونيوXXXساحة الهديم التاريخية

2017
دجنبر
201820.0013%2.6 1.74ز.5.5

وزارة الداخلية
وزارة االسكان
وزارة االتصال
وزارة االوقاف
مجلس الجهة

مجلس العمالة
جماعة المشور

وكالة التنمية ورد
االعتبار لمدينة فاس

حماية المآثر التاريخية  و تحسين 
جمالية  المدينة

إصالح وصيانة
ينايرXXXوترميم برج قرمودة

2018
دجنبر
2018513%0.65 4.35ز.6.5

وزارة الداخلية
وزارة االسكان
وزارة االتصال
وزارة االوقاف
مجلس الجهة

مجلس العمالة
جماعة المشور

وكالة التنمية ورد
االعتبار لمدينة فاس

حماية المآثر التاريخية  و تحسين 
جمالية  المدينة

إصالح وصيانة
ينايرXXXوترميم قصبة كدارة

2018
شتنبر
20181513%1.95 13.05ز.7.5

وزارة الداخلية
وزارة االسكان
وزارة االتصال
وزارة االوقاف
مجلس الجهة

مجلس العمالة
جماعة المشور

وكالة التنمية ورد
االعتبار لمدينة فاس

حماية المآثر التاريخية  و تحسين 
جمالية  المدينة

إصالح وصيانة
أبريلXXXوترميم برج بحي الزيتون

2018
يوليوز
20181,513%0.2 1.3ز.8.5

وزارة الداخلية
وزارة االسكان
وزارة االتصال
وزارة االوقاف
مجلس الجهة

مجلس العمالة
جماعة المشور

وكالة التنمية ورد
االعتبار لمدينة فاس

حماية المآثر التاريخية  و تحسين 
جمالية  المدينة

ز.5 : التراث التاريخي
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إصالح وصيانة وترميم
مايXXXباب األنوار ساحة الهديم

2018
يناير
2018113%0.13 ز.12.5

 

XXXدجنبر
2019

يوينو
2019613%0.8 ز.11.5

المشروع المستهدف
األخطار / الصعوبات /

التحديات المحتملة

الثمن التقديريمدة االنجازالدراسات القبليةتحديد األولويات
حصة مساهمة الشركاءب مليون درهم

األهداف

موضوع المشروع

غيراالستعجالاألهمية
منجزة

في
طور

االنجاز

تاريخمنجزة
االنطالق

تاريخ
االنتهاء

مساهمةالصيانةالتجهيز
جماعة

مكناس %ب

المبلغ
بمليون
الدرهم

المبلغالشريك
بمليون
درهم

رقم
ترتيبي

 5.2

0.87

وزارة الداخلية
وزارة االسكان
وزارة االتصال
وزارة االوقاف
مجلس الجهة

مجلس العمالة
جماعة المشور

2.6

وزارة الداخلية
وزارة االسكان
وزارة االتصال
وزارة االوقاف
مجلس الجهة

مجلس العمالة
جماعة المشور

52.2
وزارة الداخلية
وزارة االسكان
وزارة االتصال
وزارة االوقاف
مجلس الجهة

مجلس العمالة
جماعة المشور

وزارة الداخلية
وزارة االسكان
وزارة االتصال
وزارة االوقاف
مجلس الجهة

مجلس العمالة
جماعة المشور

وكالة التنمية ورد
االعتبار لمدينة فاس

وكالة التنمية ورد
االعتبار لمدينة فاس

وكالة التنمية ورد
االعتبار لمدينة فاس

وكالة التنمية ورد
االعتبار لمدينة فاس

XXX
20182020

6013%7.8 ز.9.5
حماية المآثر التاريخية  و تحسين 

جمالية  المدينة
مشروع متكامل خاص بترميم 

وصيانة الحزام المحيط 
بالمدينة القديمة وقصبة 

االسماعيلية

XXX
يوينو
2018

دجنبر
2018325%0.4 ز.10.5

حماية المآثر التاريخية  و تحسين 
جمالية  المدينة

صالح وصيانة وترميم باب 
الخميس قرب المالح

حماية المآثر التاريخية  و تحسين 
جمالية  المدينة

إصالح وصيانة وترميم جناح 
المان باب بردعين

حماية المآثر التاريخية  و تحسين 
جمالية  المدينة

إصالح وصيانة وترميم
مايXXXباب الفتح بريمة

2018
يناير
20181,513%0.2 1.3ز.13.5

وزارة الداخلية
وزارة االسكان
وزارة االتصال
وزارة االوقاف
مجلس الجهة

مجلس العمالة
جماعة المشور

وكالة التنمية ورد
االعتبار لمدينة فاس

حماية المآثر التاريخية  و تحسين 
جمالية  المدينة

إصالح وصيانة وترميم
مايXXXباب جديد حي سريرية

2019
يناير
2019113%0.13 0.87ز.14.5

وزارة الداخلية
وزارة االسكان
وزارة االتصال
وزارة االوقاف
مجلس الجهة

مجلس العمالة
جماعة المشور

وكالة التنمية ورد
االعتبار لمدينة فاس

حماية المآثر التاريخية  و تحسين 
جمالية  المدينة

إصالح وصيانة وترميم
مايXXXباب بني محمد

2019
يناير
2019113%0.26 1.74ز.15.5

وزارة الداخلية
وزارة االسكان
وزارة االتصال
وزارة االوقاف
مجلس الجهة

مجلس العمالة
جماعة المشور

وكالة التنمية ورد
االعتبار لمدينة فاس

حماية المآثر التاريخية  و تحسين 
جمالية  المدينة

إصالح وصيانة وترميم
ينايرXXXقصبة هدراش والمدخل

2020
أبريل
20201,513%0.2 1.3ز.16.5

وزارة الداخلية
وزارة االسكان
وزارة االتصال
وزارة االوقاف
مجلس الجهة

مجلس العمالة
جماعة المشور

وكالة التنمية ورد
االعتبار لمدينة فاس

حماية المآثر التاريخية  و تحسين 
جمالية  المدينة
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إصالح وصيانة وترميم
ينايرXXXباب في مدخل حي المرس

2019
ماي

2019213%0.26 ز.20.5

 

XXXيناير
2019

مارس
20190,513%0.065 ز.19.5

المشروع المستهدف
األخطار / الصعوبات /

التحديات المحتملة

الثمن التقديريمدة االنجازالدراسات القبليةتحديد األولويات
حصة مساهمة الشركاءب مليون درهم

األهداف

موضوع المشروع

غيراالستعجالاألهمية
منجزة

في
طور

االنجاز

تاريخمنجزة
االنطالق

تاريخ
االنتهاء

مساهمةالصيانةالتجهيز
جماعة

مكناس %ب

المبلغ
بمليون
الدرهم

المبلغالشريك
بمليون
درهم

رقم
ترتيبي

 0.435

1.74

وزارة الداخلية
وزارة االسكان
وزارة االتصال
وزارة االوقاف
مجلس الجهة

مجلس العمالة
جماعة المشور

3.48

وزارة الداخلية
وزارة االسكان
وزارة االتصال
وزارة االوقاف
مجلس الجهة

مجلس العمالة
جماعة المشور

2.6
وزارة الداخلية
وزارة االسكان
وزارة االتصال
وزارة االوقاف
مجلس الجهة

مجلس العمالة
جماعة المشور

وزارة الداخلية
وزارة االسكان
وزارة االتصال
وزارة االوقاف
مجلس الجهة

مجلس العمالة
جماعة المشور

وكالة التنمية ورد
االعتبار لمدينة فاس

وكالة التنمية ورد
االعتبار لمدينة فاس

وكالة التنمية ورد
االعتبار لمدينة فاس

وكالة التنمية ورد
االعتبار لمدينة فاس

XXX
يناير
2019

يوليوز
2019313%0.4 حماية المآثر التاريخية  و تحسين ز.17.5

جمالية  المدينة
إصالح وصيانة وترميم باب 

القزدير حي الجبابرة

XXX
يناير
2019

شتنبر
2019413%0.52 ز.18.5

حماية المآثر التاريخية  و تحسين 
جمالية  المدينة

إصالح وصيانة وترميم دريبة 
بين عقبة لهجر وعقبة 

سيدي علي منون سيدي عمر

حماية المآثر التاريخية  و تحسين 
جمالية  المدينة

إصالح وصيانة مدخل حي 
أكدال

حماية المآثر التاريخية  و تحسين 
جمالية  المدينة

إصالح وصيانة
ينايرXXXوترميم باب بريمة

2019
ماي

20190,513%0.065 0.435ز.21.5

وزارة الداخلية
وزارة االسكان
وزارة االتصال
وزارة االوقاف
مجلس الجهة

مجلس العمالة
جماعة المشور

وكالة التنمية ورد
االعتبار لمدينة فاس

حماية المآثر التاريخية  و تحسين 
جمالية  المدينة

إصالح وصيانة
ينايرXXXوترميم باب تيزيمي

2020
ابريل
2020113%0.13 0.87ز.22.5

وزارة الداخلية
وزارة االسكان
وزارة االتصال
وزارة االوقاف
مجلس الجهة

مجلس العمالة
جماعة المشور

وكالة التنمية ورد
االعتبار لمدينة فاس

حماية المآثر التاريخية  و تحسين 
جمالية  المدينة

إصالح وصيانة وترميم
ينايرXXXالمدرسة البوعنانية لقبيبات

2020
شتنبر
2020813%1.04 6.94ز.23.5

وزارة الداخلية
وزارة االسكان
وزارة االتصال
وزارة االوقاف
مجلس الجهة

مجلس العمالة
جماعة المشور

وكالة التنمية ورد
االعتبار لمدينة فاس

حماية المآثر التاريخية  و تحسين 
جمالية  المدينة

إصالح وصيانة وترميم
فبرايرXXXمدرسة بحي الكرسطون

2019
أكتوبر
2019613%0.78 5.22ز.24.5

وزارة الداخلية
وزارة االسكان
وزارة االتصال
وزارة االوقاف
مجلس الجهة

مجلس العمالة
جماعة المشور

وكالة التنمية ورد
االعتبار لمدينة فاس

حماية المآثر التاريخية  و تحسين 
جمالية  المدينة
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إصالح وصيانة وترميم ل 5
ينايرXXXمقرات الولياء اهللا الصالحين

2018
يناير
2020513%0.65 ز.28.5

 

XXXيناير
2018

يناير
20201513%1.95 ز.27.5

المشروع المستهدف
األخطار / الصعوبات /

التحديات المحتملة

الثمن التقديريمدة االنجازالدراسات القبليةتحديد األولويات
حصة مساهمة الشركاءب مليون درهم

األهداف

موضوع المشروع

غيراالستعجالاألهمية
منجزة

في
طور

االنجاز

تاريخمنجزة
االنطالق

تاريخ
االنتهاء

مساهمةالصيانةالتجهيز
جماعة

مكناس %ب

المبلغ
بمليون
الدرهم

المبلغالشريك
بمليون
درهم

رقم
ترتيبي

 13.05

4.35

وزارة الداخلية
وزارة االسكان
وزارة االتصال
وزارة االوقاف
مجلس الجهة

مجلس العمالة
جماعة المشور

2.61

وزارة الداخلية
وزارة االسكان
وزارة االتصال
وزارة االوقاف
مجلس الجهة

مجلس العمالة
جماعة المشور

26.1
وزارة الداخلية
وزارة االسكان
وزارة االتصال
وزارة االوقاف
مجلس الجهة

مجلس العمالة
جماعة المشور

وزارة الداخلية
وزارة االسكان
وزارة االتصال
وزارة االوقاف
مجلس الجهة

مجلس العمالة
جماعة المشور

وكالة التنمية ورد
االعتبار لمدينة فاس

وكالة التنمية ورد
االعتبار لمدينة فاس

وكالة التنمية ورد
االعتبار لمدينة فاس

وكالة التنمية ورد
االعتبار لمدينة فاس

XXX
يناير
2018

يناير
20213013%3.9 الجديد/الخرص/الطلبة/السلطز.25.5

ان/الكركوش/النجارين/سيدي 
لحسن/المرس

الحفاظ على الموروث الثقافي 
ل 8 فنادق وقيسارية لحرير

XXX
فبراير
2019

أكتوبر
2019313%0.39 ز.26.5

حماية المآثر التاريخية  و تحسين 
جمالية  المدينة

إصالح وصيانة وترميم 
مدرسة الخضارين

العيساوية/القادرية/الدرقاوية
/الحمداوية/الشرقاوية/التيجان
ية/الكتانية/الزروقية/الوزانية 
التهامية/الرحمانية/الناصرية/

الصادقية

إصالح وصيانة وترميم 11 
زاوية

الشيخ الكامل/موالي عبد اهللا 
بن أحمد/أبوعثمان سيدي 

سعيد /سيدي احمد بن خضرا/ 
سيدي قذور العلمي

إصالح وصيانة
ينايرXXXوترميم 4 سقايات

2019
شتنبر
20192,613%0.34 1.66ز.29.5

وزارة الداخلية
وزارة االسكان
وزارة االتصال
وزارة االوقاف
مجلس الجهة

مجلس العمالة
جماعة المشور

وكالة التنمية ورد
االعتبار لمدينة فاس

سقاية لهديم / 
سريرية/النجارين/ القرسطون

ينايرXXXتأهيل قصبة كيدارة
2017

دجنبر
201820,0025%5 15,00ز.30.5

وزارة الداخلية
وزارة االسكان
وزارة االتصال
وزارة االوقاف
مجلس الجهة

مجلس العمالة
جماعة المشور

المساهمة في الحفاظ على التراث 
المادي التاريخي

احياء واعطاء قيمة
ينايرXXXلقصر المنصور بمكناس

2019
دجنبر
2020100,0020%20,00 40,00ز.31.5

20,00

20,00

وزارة الثقافة

مجلس جهة فاس مكناس

وزارة الداخلية (المديرية
العامة للجماعات المحلية

المساهمة في الحفاظ على التراث 
المادي التاريخي
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حفظ مشاهير وشخصيات
المدينة من خالل تسمية

الطرق والساحات العمومية
بأسمائهم والقابهم

XXXيناير
2017

دجنبر
20202,00100%2,00 ز.35.5

 

XXXيناير
2017

دجنبر
202050,00100%50,00 ز.34.5

المشروع المستهدف
األخطار / الصعوبات /

التحديات المحتملة

الثمن التقديريمدة االنجازالدراسات القبليةتحديد األولويات
حصة مساهمة الشركاءب مليون درهم

األهداف

موضوع المشروع

غيراالستعجالاألهمية
منجزة

في
طور

االنجاز

تاريخمنجزة
االنطالق

تاريخ
االنتهاء

مساهمةالصيانةالتجهيز
جماعة

مكناس %ب

المبلغ
بمليون
الدرهم

المبلغالشريك
بمليون
درهم

رقم
ترتيبي

 

5,00 وزارة الثقافة

5,00 مجلس عمالة مكناس

5,00 جماعة المشور

2,50 وزارة الثقافة

2,50 مجلس عمالة مكناس

2,50 جماعة المشور

XXX
يناير
2017

دجنبر
202020,0025%5,00 ز.32.5

ترميم وحماية المواقع التي تشهد 
على التاريخ القديم والحديث للمدينة 

(الموقع من العصر الروماني (وليلي) 
- المدينة القديمة - المدينة 
اإلمبراطورية - مواقع الحقبة 

االستعمارية ...) لتجنب السلوك غير 
الالئق تجاه التراث المعماري

ترميم وصيانة المدارس والرياضات 
والمنازل القديمة واماكن العبادة، 

والجدران وغيرها من المعالم األثرية 
التي تعكس شعار مكناس كما 

التراث العالمي

وضع وتنفيذ برنامج ترميم 
المواقع التاريخية

XXX
يناير
2017

دجنبر
2020410,0025%2,50 ز.33.5

وضع وتنفيذ برنامج ترميم 
المباني التاريخية

استعادة الجماعة ملكية المواقع 
ذات الخصوصية التاريخية 

والمعمارية، تحويلها الى ممتلكات 
عامة

نزع ملكية المباني ذات قيمة 
تاريخية

توظيف اسماء المشاهير 
وشخصيات المدينة في تسمية 

الشوارع وبعض المواقع 
والساحات العمومية بهذف 

الحفاط بهم في الذاكرة الجماعية

احداث اماكن بهذف احتضان
ينايرXXXبعض المهن التقليدية

2017
دجنبر
20204,0025%1,00 ز.36.5

2,00 وزارة الصناعة التقليدية

1,00 مجلس عمالة مكناس

اعادة تأهيل واحياء ممارسة 
بعض الحرف التقليدية واعادة 

تنظيمها داخل المدينة القديمة 
وداك في اطار احياءها من جديد

بلورة نظام المعلومات
ينايرXXXالجغرافية للتراث التاريخي

2017
دجنبر
20170,3100%0,3 تنظيم وعرض الملك الجماعي، ز.37.5

في شكل بيانات ابجدية –رقمية 
للمعطيات المكانية

ينايرXXXتأهيل المدرسة الفاللية
2018

دجنبر
20183,0067%2,00 1,00ز.38.5 وزارة الداخلية (المديرية

العامة للجماعات المحلية المساهمة في الحفاظ على التراث 
المادي التاريخي

تأهيل دار البارود :
ينايرXXXمنزل عمراني وتراثي

2017
دجنبر
201810,0050%5,00 5,00ز.39.5 اتفاقية شراكةوزارة الثقافة المساهمة في الحفاظ على التراث 

المادي التاريخي
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حفظ مشاهير وشخصيات
المدينة من خالل تسمية

الطرق والساحات العمومية
بأسمائهم والقابهم

XXXيناير
2017

دجنبر
20202,00100%2,00 ز.35.5

 

XXXيناير
2017

دجنبر
202050,00100%50,00 ز.34.5

المشروع المستهدف
األخطار / الصعوبات /

التحديات المحتملة

الثمن التقديريمدة االنجازالدراسات القبليةتحديد األولويات
حصة مساهمة الشركاءب مليون درهم

األهداف

موضوع المشروع

غيراالستعجالاألهمية
منجزة

في
طور

االنجاز

تاريخمنجزة
االنطالق

تاريخ
االنتهاء

مساهمةالصيانةالتجهيز
جماعة

مكناس %ب

المبلغ
بمليون
الدرهم

المبلغالشريك
بمليون
درهم

رقم
ترتيبي

 

5,00 وزارة الثقافة

5,00 مجلس عمالة مكناس

5,00 جماعة المشور

2,50 وزارة الثقافة

2,50 مجلس عمالة مكناس

2,50 جماعة المشور

XXX
يناير
2017

دجنبر
202020,0025%5,00 ز.32.5

ترميم وحماية المواقع التي تشهد 
على التاريخ القديم والحديث للمدينة 

(الموقع من العصر الروماني (وليلي) 
- المدينة القديمة - المدينة 
اإلمبراطورية - مواقع الحقبة 

االستعمارية ...) لتجنب السلوك غير 
الالئق تجاه التراث المعماري

ترميم وصيانة المدارس والرياضات 
والمنازل القديمة واماكن العبادة، 

والجدران وغيرها من المعالم األثرية 
التي تعكس شعار مكناس كما 

التراث العالمي

وضع وتنفيذ برنامج ترميم 
المواقع التاريخية

XXX
يناير
2017

دجنبر
2020410,0025%2,50 ز.33.5

وضع وتنفيذ برنامج ترميم 
المباني التاريخية

استعادة الجماعة ملكية المواقع 
ذات الخصوصية التاريخية 

والمعمارية، تحويلها الى ممتلكات 
عامة

نزع ملكية المباني ذات قيمة 
تاريخية

توظيف اسماء المشاهير 
وشخصيات المدينة في تسمية 

الشوارع وبعض المواقع 
والساحات العمومية بهذف 

الحفاط بهم في الذاكرة الجماعية

احداث اماكن بهذف احتضان
ينايرXXXبعض المهن التقليدية

2017
دجنبر
20204,0025%1,00 ز.36.5

2,00 وزارة الصناعة التقليدية

1,00 مجلس عمالة مكناس

اعادة تأهيل واحياء ممارسة 
بعض الحرف التقليدية واعادة 

تنظيمها داخل المدينة القديمة 
وداك في اطار احياءها من جديد

بلورة نظام المعلومات
ينايرXXXالجغرافية للتراث التاريخي

2017
دجنبر
20170,3100%0,3 تنظيم وعرض الملك الجماعي، ز.37.5

في شكل بيانات ابجدية –رقمية 
للمعطيات المكانية

ينايرXXXتأهيل المدرسة الفاللية
2018

دجنبر
20183,0067%2,00 1,00ز.38.5 وزارة الداخلية (المديرية

العامة للجماعات المحلية المساهمة في الحفاظ على التراث 
المادي التاريخي

تأهيل دار البارود :
ينايرXXXمنزل عمراني وتراثي

2017
دجنبر
201810,0050%5,00 5,00ز.39.5 اتفاقية شراكةوزارة الثقافة المساهمة في الحفاظ على التراث 

المادي التاريخي



77
w w w . m e k n e s . m a  

برظاطب سمض جماسئ – طضظاس 2021-2016

 

تنظيم األرشيفات الجماعية
XXXيناير

201
دجنبر
2017

0,4100%0.4 ح.4.1

 

جهاز لتنفيذ ومراقبة تنفيذ
برنامج العمل الجماعي

لمكناس
XXXيناير

2016
دجنبر
20160,6100%0,6 ح.3.1

 

XXXيناير
2016

دجنبر
20160,5100%0,5 ح.2.1

المشروع المستهدف
األخطار / الصعوبات /

التحديات المحتملة

الثمن التقديريمدة االنجازالدراسات القبليةتحديد األولويات
حصة مساهمة الشركاءب مليون درهم

األهداف

موضوع المشروع

غيراالستعجالاألهمية
منجزة

في
طور

االنجاز

تاريخمنجزة
االنطالق

تاريخ
االنتهاء

مساهمةالصيانةالتجهيز
جماعة

مكناس %ب

المبلغ
بمليون
الدرهم

المبلغالشريك
بمليون
درهم

رقم
ترتيبي

 

تطوير ونشر نظام للتنظيم
XXXوالتوجيه للجماعة

يناير
2016

دجنبر
20160,7100%0,7 ح.1.1

تصميم نظام متوازن
اعداد اوراق تعريفية بالوظائف

وضع وتطوير لوحات القيادة 
للتوجيه 

تقوية جهاز المراقبة الداخلية
تعزيز وسائل المساءلة 

احداث وظيفة للتدقيق 
واالفتحاص الداخلي

وضع اليات المراقبة وتوجيه 
تنفيذ برنامج العمل الجماعي
مساعدة صاحب المشروع في 

متعلق برنامج العمل الجماعي
تحليل الثغرات في الجودة 

والبحث عن التدابير الالزمة 
لتصحيحها

تنظيم االرشيف المادي
رقمنة االرشيف

ضمان حماية االرشيف

المحور االستراتيجي  (ح): الحكامة المحلية

ح.1 : جهاز التنظيم والقيادة 

ينايرXXXاجراء مراقبة للتكوين 
2021

دجنبر
20210,4100%0,4 ح.3.2

 

XXXيناير
2017

دجنبر
20201,50100%1,50 ح.2.2

المشروع المستهدف
األخطار / الصعوبات /

التحديات المحتملة

الثمن التقديريمدة االنجازالدراسات القبليةتحديد األولويات
حصة مساهمة الشركاءب مليون درهم

األهداف

موضوع المشروع

غيراالستعجالاألهمية
منجزة

في
طور

االنجاز

تاريخمنجزة
االنطالق

تاريخ
االنتهاء

مساهمةالصيانةالتجهيز
جماعة

مكناس %ب

المبلغ
بمليون
الدرهم

المبلغالشريك
بمليون
درهم

رقم
ترتيبي

 

XXوضع مخطط توجيهي للتكوين

X

X

XX
يناير
2016

دجنبر
20160,35 100%0,35 ح.1.2

دارسة متطلبات التكوين 
تحديد وحدات التكوين في اطار 

برنامج التكوين على امتداد ثالث 
سنوات 

اعداد دفتر التحمالت الخاصة 
بمكونات التكوين

وضع ميزانية لتغطية تكاليف 
التكوين

تنفيذ برامج التكوين في اطار 
المخطط التوجيهي للتكوين

تنفيذ المخطط التوجيهي 
للتكوين

تقييم جودة تطبيقات التكوين
اعداد تقارير على سير عملية 

تقوية القدرات
اقتراح اليات تحسين التكوين

 

ح.2 : تقوية القدرات التدبيرية 
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XXX201620160.2100%0,2 ح.2.3

المشروع المستهدف
األخطار / الصعوبات /

التحديات المحتملة

الثمن التقديريمدة االنجازالدراسات القبليةتحديد األولويات
حصة مساهمة الشركاءب مليون درهم

األهداف

موضوع المشروع

غيراالستعجالاألهمية
منجزة

في
طور

االنجاز

تاريخمنجزة
االنطالق

تاريخ
االنتهاء

مساهمةالصيانةالتجهيز
جماعة

مكناس %ب

المبلغ
بمليون
الدرهم

المبلغالشريك
بمليون
درهم

رقم
ترتيبي

 

XXوضع برنامج تواصلي للجماعة

X

XX201620160,30100%0,30 ح.1.3
التعريف بالجماعة وصورتها

تحسين صورة المدينة بهدف 
ضمان فعالية اعمالها

التواصل مع الساكنة
التعريف بانشطة المدينة

تطوير بوابة الكترونية 
دينامكية لنشر جميع انشطة 

المدينة وتوضيح اهميتها 
التاريخية واالقتصادية 

والثقافية

 

ح.3 : التواصل المؤسساتي 

 

XXX0,25100%0,25 ح.2.4

المشروع المستهدف
األخطار / الصعوبات /

التحديات المحتملة

الثمن التقديريمدة االنجازالدراسات القبليةتحديد األولويات
حصة مساهمة الشركاءب مليون درهم

األهداف

موضوع المشروع

غيراالستعجالاألهمية
منجزة

في
طور

االنجاز

تاريخمنجزة
االنطالق

تاريخ
االنتهاء

مساهمةالصيانةالتجهيز
جماعة

مكناس %ب

المبلغ
بمليون
الدرهم

المبلغالشريك
بمليون
درهم

رقم
ترتيبي

 

تطوير خطاطة توجيهية
إلعالميات

XX

X

XXيناير
2016

دجنبر
2016

يناير
2017

دجنبر
2017

يناير
2017

دجنبر
2017

يناير
2017

دجنبر
2017

يناير
2017

دجنبر
2017

يناير
2017

دجنبر
2020

يناير
2017

دجنبر
2017

يناير
2017

دجنبر
2017

يناير
2016

دجنبر
2016

0,30100%0,30 ح.1.4

تقديم لمحة عامة على الحالة الحالية لنظام 
المعلومات (والمعلوميات) للجماعة

تحديد الحاجيات من تكنولوجيا المعلومات
تحديد التوجهات الواجب اتباعها

تحديث شروط وطرق تقديم الخدمات العامة
تعزيز اجراءات التتبع

حوسبة الشباك الوحيد للتدبير 
الحضري

XXX0,25100%0,25 Xح.3.4 تحديث شروط وطرق تقديم الخدمات العامة
تعزيز اجراءات التتبع

حوسبة تدبير الشكاوى

XXX0,25100%0,25 Xح.4.4 تحديث شروط وطرق تقديم الخدمات العامة
تعزيز اجراءات التتبع

حوسبة كتابة الضبط

XXX0,25100%0,25 Xح.5.4 تحديث شروط وطرق تقديم الخدمات العامة
تعزيز اجراءات التتبع

حوسبة االرشيف

XXX1,00100%1,00 Xح.6.4 تحديث شروط وطرق تقديم الخدمات العامة
تعزيز اجراءات التتبع

حوسبة الحالة المدنية

XXX0,25100%0,25 Xح.7.4 تحديث شروط وطرق تقديم الخدمات العامة
تعزيز اجراءات التتبع

حوسبة جهاز تتبع المشاريع

XXX0,25100%0,25 Xح.8.4 تحديث شروط وطرق تقديم الخدمات العامة
تعزيز اجراءات التتبع

حوسبة تدبير األمالك

XXX0,30100%0,30 Xح.9.4 تقوية األمن المعلوماتي
ضمان تقديم بعض خدمات المعلوماتية 

األساسية: الوصول إلى الشبكة المعلوماتية؛ 
البريد إلكتروني؛ الطابعة المشتركة. التخزين 

في قاعدة البيانات؛ تدبير التعريف والمراقبة 
عند الولوج، توفير البرامج التطبيقية.

الرد التلقائي على الطلبات الواردة من الحواسب 
االخرى، تبعا لتقنية الحاسوب المركزي – 

الحاسوب الزبون

وضع حاسوب مركزي

 

ح.4 : نظام المعلومات الجماعي 
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ملخص للبرامج والتكلفة المالية حسب المحاور اإلستراتيجية 

التكلفة الماليةعدد البرامجالمحور االستراتيجية
االجمالية

مساهمة الجماعة
بمليون درهم

نسبة المساهمةنسبة المساهمة
باقي الشركاء
بمليون درهم

%920,5076%91206,00285,5024تنافسية الترابية و الدور االقتصادي

التعمير، االسكان، اعادة التأهيل الحضري والبنية التحتية 
االساسية

271774,70119,6407%1655,0693%

%795,9033%322413,001617,1067الطرق، التنقل الحضري والنقل

%905,8582%381113,60207,7518االمن، السكينة والبيئة

%322,0063%5514,50192,5037المرافق الجماعية

%1701,6879%302165,10463,4221االنشطة االجتماعية، الثقافية، الرياضية والترفيهية

%968,1380%631226,40258,2720تثمين التراث المحلي

%000%1805,0805,08100الحكامة المحلية

%7269,1270%22210421,353152,2330المجموع



80
w w w . m e k n e s . m a  

برظاطب سمض جماسئ – طضظاس 2021-2016

المحاور اإلستراتيجية الكبرى حسب عدد المشاريع

تنافسية الترابية والدور اإلقتصادي
التممير، االسكان، إعادة التأهيل الحضري والبنية التحتية األساسية

الطرق، التنقل الحضري والنقل
األمن، السكينة والبيئة

المرافق الجماعية
االنشطة اإلجتماعية، الثقافية، الرياضية والترفيهية

تثمين التراث المحلي
الحكامة المحلية

27%

32%

9%18%

63%

30%
5%

38%

المحاور اإلستراتيجية الكبرى حسب التكلفة االجمالية بمليون درهم 

تنافسية الترابية والدور اإلقتصادي
التممير، االسكان، إعادة التأهيل الحضري والبنية التحتية األساسية

الطرق، التنقل الحضري والنقل
األمن، السكينة والبيئة

المرافق الجماعية
االنشطة اإلجتماعية، الثقافية، الرياضية والترفيهية

تثمين التراث المحلي

1774,7

1206,5
1226,4

2165,10

514,5

1113,6
2413

08,05


