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مقتطفات من الرسالة امللكية السامية إلى املشاركني يف أشغال املؤمتر الرابع ملنظمة املدن واحلكومات 
احمللية املتحدة، الذي افتتحت أشغاله يوم األربعاء 02 أكتوبر 2013 بالرباط.



في  والمحليين،  الجهويين  والفاعلين  المسؤولين  مختلف  عاتق  على  الملقاة  المسؤوليات  بجسامة  منا  »  وعيا 
مجال التأسيس لحكامة جيدة، اقتصادية واجتماعية وتنموية، على المستوى الترابي ، ما فتئنا نحث الدولة على 
مدهم باآلليات القانونية ، والوسائل المالية والبشرية الضرورية ، حتى يتمكنوا من االضطالع األمثل بالمسؤوليات 
االستجابة  يتعين  ملحة،  مطالب  اليوم  أضحت  التي  القرب،  خدمات  وتدعيم   ، التنمية  مجال  في  بهم  المنوطة 

المالئمة لها، وإدراجها في صلب اهتمامات السياسات العمومية المحلية «.

»  بادرنا في المغرب إلى تبني إصالحات جوهرية ، في مقدمتها دسترة الجهوية المتقدمة ، التي تهدف إلى إقرار 
تنظيم ترابي متكامل ، يؤسس لمرحلة جديدة في مسار تقوية الديمقراطية المحلية ، وترسيخ مكانة الجماعات 

الترابية كشريك أساسي ، بجانب الدولة والقطاع الخاص ، في تدبير قضايا التنمية «.

»  إن انخراط المغرب المستمر في مسلسل نظام الالمركزية الترابية يتجلى، على الخصوص، في التوسيع التدريجي 
لمجال اختصاصات وتدخالت الجماعات الترابية، لتنهض بأدوارها التنموية على الوجه األفضل، إذ لم يعد مستساغا 
اليوم، من منظور الحكامة الترابية الجيدة، أن يحتكر المستوى المركزي مسؤولية تحديد االستراتيجيات التنموية، 

التي تستهدف المستوى الترابي«.

التعاون  آليات  تفعيل  على  بقدرتها  رهين  والمستدامة،  المحلية  التنمية  لتحديات  الترابية  الجماعات  رفع  »  إن 
في  الفاعل  االنخراط  خالل  من  وذلك  والخبرات،  األفكار  وتبادل  التشاور  قنوات  وتعزيز  بينها،  ما  في  والتضامن 

مختلف األنظمة والشبكات التعاونية والتشاركية، إن على المستوى الوطني، أو اإلقليمي أو الدولي «.
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وعيــا مــن مجلــس الجماعــة باألهميــة القصــوى التــي توليهــا الدولــة مــن 
أجــل إقــرار تنظيــم ترابــي متكامــل هاجســه التأســيس لمرحلــة جديــدة 
فــي مســار تقويــة الديمقراطيــة المحليــة وترســيخ مكانــة الجماعــة الترابيــة 
كشــريك أساســي جنبــا إلــى جنــب مــع باقــي المتدخليــن، هــذا الهاجــس 
الــذي تــم تأطيــره مــن الناحيــة القانونيــة باعتمــاد نــص الدســتور والقوانيــن 
التنظيميــة الجديــدة للجماعــات الترابيــة، وتنفيــذا للتوجيهــات الملكيــة 
الســامية فــي خطابــي جاللــة الملــك محمــد الســادس نصــره اهلل الموجهــة 
لــكل مــن المنتــدى البرلمانــي الثانــي للجهــات، واآلخــر الموجــه إلــى اجتمــاع 
الترابيــة  الجماعــات  إعــداد  رأســها  وعلــى  المحليــة  والحكومــات  المــدن 
لبرنامــج عمــل بمثابــة خارطــة طريــق للنهــج التنمــوي واالســتراتيجي لفتــرة 
انتدابهــا وعلــى هــذا األســاس تــم إعــداد برنامــج عمــل جماعــة العيــون خــالل 
الفتــرة مابيــن 2022-2017 والــذي خططــت بموجبــه لمختلــف األهــداف التــي 
رســمتها فــي إطــار تحســين الظــروف المعيشــية لســكان المدينــة وخلــق 
منــاخ ســليم لتقديــم خدمــات القــرب فــي جميــع المياديــن هــذا مــن ناحيــة 
و مــن ناحيــة أخــرى تشــخيص للمشــاكل الرئيســية المحــددة مــن طــرف 
مختلــف المتدخليــن داخــل تــراب الجماعــة وكــذا المشــاريع ذات األولويــة 
المزمــع إنجازهــا للمســاهمة فــي تنميــة المدينــة وتحســين حيــاة الســاكنة 

والحــد مــن الظواهــر الســلبية التــي تعانــي منهــا .

كلمة السيد الرئيس
موالي حمدي ولد الرشيد

رئيس جماعة العيون

بمناسبة اإلعالن عن انطالق إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة.
العيون, 04 ماي 2017
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اال�سرتاتيجيات  يلخ�ص  طريق،  خارطة  مبثابة   2022  –  2017 الفرتة  بر�سم  العيون  جماعة  عمل  برنامج  يعترب 
التنموية للمجل�ص اجلماعي طيلة الفرتة االنتدابية وبتقاطع مع برامج جميع الفاعلني واملتدخلني يف املجال 
كما  عمومية،  و�سبه  عمومية  وموؤ�س�سات  وزارية  قطاعات  من  للجماعات  الرتابي  النفوذ  داخل  التنموي 
يوؤخذ بعني االعتبار برنامج تنمية اإقليم العيون واملخطط التنموي جلهة العيون ال�ساقية احلمراء، وذلك تطبيقا 
ملقت�سيات القانون التنظيمي 14 - 113 واملر�سوم رقم  : 2.16.301، كما ميكن �سانعي القرار داخل اجلماعة 
من اأداة عملية لت�سكيل روؤية مندجمة للتنمية املحلية، قابلة للمراجعة والتقومي عند ال�رضورة، كما اأن برنامج 

عمل اجلماعة ي�ساهم يف تدبري حمكم يعتمد على مبداأ ال�سفافية واحلكامة اجليدة. 

اإلطار القانوني

ياأتي تنفيذ امل�رضوع تطبيقا لد�ستور اململكة ل�سنة 2011 وخا�سة املواد 139 - 136 - 15 - 14 - 13 - 12 - 1 
والقانون التنظيمي 14 - 113 اخلا�ص باجلماعات وخ�سو�سا املواد120 - 119 - 87 - 82 - 80 - 79   و 121 
وكذا املر�سوم رقم: 2 - 16 - 301 ال�سادر يف 29 يونيو 2016 املحدد الإجراءات و�سع برنامج عمل اجلماعة 

ور�سدها وحتديثها وتقييمها واآليات احلوار والعمل املتظافر لو�سعها.

أهداف برنامج جماعة العيون

برنامج عمل جماعة العيون بر�سم الفرتة 2017 – 2022 اأداة للتخطيط والتن�سيق والربجمة و االلتقائية، �سيمكن 
من حت�سني الظروف املعي�سية ل�سكان املدينة، ويخلق مناخا �سليما لتقدمي خدمات القرب يف جميع امليادين، 
بيئة مالئمة  املحلي وخلق  االقت�ساد  اإنعا�ص  امل�ساهمة يف  �ساأنها  اأ�سا�سية وريا�سية واجتماعية من  بنيات  من 
الرئي�سية املحددة  امل�ساكل  بت�سخي�ص  يقوم  الربنامج  املدينة ، كما هذا  النمو داخل  الدخل وحتفيز  لتح�سني 
من طرف خمتلف املتدخلني داخل تراب اجلماعة، ويطرح جمموعة من احللول املقرتحة ملعاجلتها، وهو اأي�سا 
و�سيلة لرتتيب امل�ساريع ذات االأولوية املزمع اإجنازها للم�ساهمة يف تنمية املدينة وحت�سني حياة ال�ساكنة واحلد 

من الظواهر ال�سلبية التي تعاين منها.  
ومن االأهداف الرئي�سة للربنامج :

تطوير اأداء اجلماعة •
حت�سني البنية التحتية. •
تطوير وتنمية القطاعات االجتماعية و االقت�سادية. •
االإدارة امل�ستدامة للموارد الطبيعية وحماية الرتاث و البيئة. •

محتويات برنامج عمل الجماعة 

يت�سمن برنامج عمل جماعة العيون املعطيات التالية:

منهجية عمل الربنامج. •
ورقة تعريفية مبدينة العيون وجماعة العيون. •
ت�سخي�ص و تقييم الو�سعية الراهنة. •
التخطيط اال�سرتاتيجي. •
خمطط تنفيذ الربنامج وتوزيع امل�سئوليات على املوؤ�س�سات املعنية. •
اخلال�سات واملالحق. •
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1.     منـهــجـيـــة العـمــــل

مت و�سع برنامج عمل جماعة العيون، بناء على مقاربة ت�ساركية وت�ساورية يف احرتام تام لالأولويات املعرب عنها من 
طرف اجلهات املعنية من م�سالح خارجية للوزارات واملوؤ�س�سات العمومية وفعاليات املجتمع املدين املحلي، وذلك 

طيلة خمتلف مراحل اإعداده، وهو ما مكن من ا�ستيعاب آراء ومقرتحات خمتلف الفاعلني.
وياأخذ هذا الربنامج اأي�سا بعني االعتبار، برنامج تنمية جهة العيون ال�ساقية احلمراء وبرنامج تنمية اإقليم العيون، وذلك 
لتحقيق االلتقائية واالن�سجام بني تدخالت الفاعلني، وكذا مع ال�سيا�سات العمومية للدولة ممثلة يف امل�سالح اخلارجية 
للقطاعات احلكومية واملوؤ�س�سات العمومية و�سبه العمومية العاملة داخل املجال الرتابي جلماعة العيون، وذلك لتظافر 

جهود كل املتدخلني لتحقيق التنمية املحلية املن�سودة.
كما متت مراعاة البعد البيئي وت�سمينه يف �سلب هذا الربنامج ان�سجاما مع مقت�سيات د�ستور 2011.

 حيث جرت عملية اإعداد برنامج عمل اجلماعة عرب املراحل التالية:

   مرحلة اإلعداد و االنطالق

يوم  املجرى  والت�ساوري  االإخباري  االجتماع  عقب 
2017 والذي ح�رضته جميع امل�سالح اخلارجية  04 ماي 

للمجل�ص  الدائمة  اللجان  وروؤ�ساء  املحلية  وال�سلطات 
املجل�ص  رئي�ص  ال�سيد  اأ�سدر  اجلماعة،  واأطر  اجلماعي 
اإعطاء  مبقت�ساه  يتم   ،2017 ماي   15 يوم  قرارا  اجلماعي 
االنطالقة الر�سمية لعملية اإعداد برنامج عمل اجلماعة، 
هذه  مراحل  وتن�سيق  لالإ�رضاف  م�سئول  وتعيني 
العملية  بهذه  املكلف  الدرا�سات  مكتب  مبعية  العملية 
الت�ساركية  باملنهجية  العمل  مراحل  طيلة  يلتزم  والذي 

والت�ساورية مع جميع املتدخلني يف امليدان.
بعد ذلك متت مرا�سلة ال�سيد وايل جهة العيون ال�ساقية 
عمل  برنامج  الإعداد  التقنية  امل�ساعدة  لطلب  احلمراء 
املزمع  للم�ساريع  جذاذة  اأر�سلت  ثم  العيون،  جماعة 
 2017/2022 الفرتة  خالل  اجلماعة  برتاب  بها  القيام 
واملوؤ�س�سات  للوزارات  اخلارجية  امل�سالح  جميع  اإىل 
الرتابي  النفوذ  داخل  العاملة  العمومية  وال�رضكات 

للجماعة.

   مرحلة التقييم والتشخيص التشاركي 

متت  التي  املوؤ�س�سات  اأجوبة  باأغلبية  التو�سل  بعد 
20 يوليوز،  05 و  مرا�سلتها �سابقا وخالل الفرتة ما بني 
جميع  مع  مكثفة  ت�ساورية  اجتماعات  عدة  عقدت 
اخلارجية،  امل�سالح  خمتلف  اأجوبة  ولتدقيق  املتدخلني 

وهو ما مكن من تنفيذ االإجراءات التالية:

بالت�سخي�ص   • املرتبطة  واملوا�سيع  املحاور   حتديد 
الت�ساركي

بدء عملية جمع البيانات و املعطيات •
بعد ذلك وبعد جمع املعطيات واالإح�سائيات املتوفرة 
يف جميع القطاعات مبا فيها م�سالح اجلماعة وامل�سالح 
التقييم  وبعد  املعنية،  املنتخبة  واملجال�ص  اخلارجية 
والت�سخي�ص وحتليل املعطيات، مت ح�رض احلاجيات ذات 
االأولوية بالن�سبة ل�ساكنة املدينة مع االأخذ بعني االعتبار 
االإمكانيات املالية والب�رضية للجماعة، ويف هذا االإطار 
جتدر االإ�سارة اإىل اأن جماعة العيون ال تتوفر على موارد 
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منـهــجـيـــة العـمــــل

اإمدادات  على  اأ�سا�سية  ب�سفة  تعتمد  فهي  قارة،  مالية 
 )TVA( امل�سافة  القيمة  على  ال�رضيبة  منتوج  من  الدولة 
وذلك بن�سبة %85 وهو و�سع ناجت عن االإعفاء ال�رضيبي 

الذي تتمتع به االأقاليم اجلنوبية للمملكة.
ثم حددت االأولويات خا�سة يف جمال املرافق العمومية 
الت�سخي�ص  هذا  التحتية،  والبنيات  القرب  وخدمات 
اإجنازها من طرف  اأي�سا من جرد امل�ساريع املقرر  مكن 
امل�سالح اخلارجية العاملة داخل النفوذ الرتابي للجماعة.

   مرحلة التخطيط والبرمجة 

من  اأخرى  �سل�سلة  عقد  مت   ،2017 غ�ست  �سهر  خالل 
من  وذلك  االأطراف  خمتلف  مع  الت�ساورية  اللقاءات 

اأجل:

حتديد الروؤية امل�ستقبلية للجماعة يف اأفق �سنة 2022. •

ثمة  • ومن  اجلزئية  واالأه��داف  العام  الهدف   حتديد 
ا�ستخراج وا�ستنتاج املحاور اال�سرتاتيجية.

املر�سودة  • امليزانيات  تت�سمن  للم�ساريع  بطائق   اإعداد 
يف  املربجمة  امل�ساريع  كل  وجتميع  التمويل  وم�سادر 

جدول م�سرتك.
اإثر ذلك، مت ترتيب وجدولة االأولويات التنموية للجماعة 
يف ان�سجام وتناغم مع �سيا�سيات وا�سرتاتيجيات الدولة 
التوجيهية  للمبادئ  ووفقا  القرب،  خدمات  جمال  يف 
تنمية  وبرنامج  احلمراء  ال�ساقية  العيون  جهة  لربنامج 
االإقليم. تطبيقا ملقت�سيات املر�سوم اخلا�ص باإعداد اآليات 

برنامج عمل اجلماعة وتقييمه والت�ساور ب�ساأنه.
ذات  واالأن�سطة  امل�ساريع  حددت  ال�سدد،  هذا  ويف 
االأولوية يف ال�سنوات الثالث االأوىل للربنامج مع مراعاة 
املوارد املالية املتاحة على مدى ال�سنوات ال�ست املقبلة، 
على اأن يتم تقييم ومراجعة املوارد والنفقات التقديرية 
للجماعة بعد م�سي ال�سنوات االأوىل من برنامج العمل.

من  متكاملة  منظومة  اأحدث  اجلماعة  عمل  برنامج 
والربامج  امل�ساريع  ومتابعة  ر�سد  على  امل�ساعدة  �ساأنها 
التي يت�سمنها، وذلك بوا�سطة حتديد وا�سح لهدف كل 
م�رضوع على حدة وو�سع املوؤ�رضات ذات ال�سلة، قابلة 

للقيا�ص واملقارنة.
الت�ساركية  املنهجية  كانت  االإعداد  مراحل  كل  خالل 
حا�رضة، ويف هذا االإطار وطيلة فرتة الربجمة والتخطيط، 
لقاءات  عدة  اجلماعي  املجل�ص  رئي�ص  ال�سيد  اأجرى 
ت�ساورية مع االإدارة اجلماعية وجمعيات املجتمع املدين 
املن�سو�ص  والت�ساور  للحوار  الت�ساركية  االآليات  وفق 

عليها يف القانون التنظيمي 14.113 .
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1.2 البيئة المادية

تقع جهة العيون ال�ساقية احلمراء يف اجلزء االأو�سط من 
كلميم  جهة  �سماال  حتدها  للمملكة،  اجلنوبية  االأقاليم 
الذهب،  وادي   – الداخلة  جهة  وجنوبا  نون  واد   –
املحيط  وغربا  املوريتانية،  االإ�سالمية  اجلمهورية  �رضقا 
االأطل�سي، وتنق�سم اجلهة اإىل اأربعة اأقاليم هي : العيون ، 

ال�سمارة، بوجدور وطرفاية.
مربع  92،75 كلم²   بحوايل  تقدر  العيون  مدينة  م�ساحة 
 100 25 كلم �رضق املحيط االأطل�سي،  بعد  تتواجد على 
كلم جنوب مدينة طرفاية 210 كلم �سمال غرب مدينة 
احليز  ميتد  بوجدور،  مدينة  �سمال  كلم  و180  ال�سمارة 
اجلغرايف ملدينة العيون على طول ه�سبتني يف�سل بينهما 
 25 اإىل  اأحيانا  ي�سل  علو  وعلى  احلمراء  ال�ساقية  وادي 
30 و50 مرت  بني  ما  علو  ال�سفلى على  اله�سبة  تقع  مرت� 
اله�سبة  من  النقي�ص  على  البحر  �سطح  م�ستوى  على 
العليا الواقعة على علو 70 مرت من ال�سفة اجلنوبية لوادي 

ال�ساقية احلمراء.

  المناخ

بالتيارات  تاأثره  رغم  جاف  �سحراوي  املدينة،  مناخ 
غرب  كلم   25( االأطل�سي  املحيط  من  القادمة  البحرية 

املدينة(. 

  التساقطات و درجة الحرارة

الت�ساقطات املطرية نادرة جدا اأو �سعيفة على العموم، 
ترتكز  وعا�سفية،  املدى  ق�سرية  زخات  تعرف  حيث 
متو�سط  �سجل  وفرباير،  نونرب  �سهري  بني  عادة 
 60 يتجاوز  ال  املا�سية  الع�رضين  ال�سنوات  الت�ساقطات 

مليمرت يف ال�سنة.
درجة  ومتو�سط  ن�سبيا،  ومعتدل  دافئ  ال�ستاء  ف�سل 
هو  يناير  �سهر  ويعترب  مئوية،  درجة   11 هو  احلرارة 
االأكرث برودة، يف ال�سيف ترتفع درجة احلرارة، يفوق 
ال�سهر  وهو  غ�ست،  �سهر  مئوية  درجة   30 متو�سطها 

االأكرث �سخونة خالل العام

  الرياح

وال�سمال  ال�سمال  من  القادمة  هي  ال�سائدة  الرياح 
الغربي، ب�رضعة قد  اجتاه اجلنوب واجلنوب  ال�رضقي يف 
ت�سل اأحيانا ما بني 120 - 100 كلم يف ال�ساعة مت�سببة يف 
عوا�سف رملية عنيفة وحتركات كثيفة للكثبان الرملية 
على امتداد �رضيط الرمال الذي مير قرب اجلانب الغربي 

ملدينة العيون.
م�سابهة  العيون  مدينة  يف  الرياح  ت�سببها  التي  امل�ساكل 
االأخرى  ال�سحراوية  املناطق  يف  املوجودة  لتلك  ن�سبيا 
العوائق  اأهم  من  الرمال  زحف  ويبقى  اململكة  من 
الطبيعية باملنطقة، ورغم اجلهود املبذولة ملحاربة زحف 
الرمال، يبقى هذا املعطى عائقا كبريا يحد ب�سكل جدي 
عمل العديد من البنيات التحتية باملدينة، وعموما يوؤدي 

زحف الرمال اإىل:

يتطلب  • الذي  االأمر  الطرقية،  ال�سبكة  على  بالغ   تاأثري 
�سيانة م�ستمرة من اأجل الوقاية من اأي ا�سطراب يف 

حركة املرور .

 ت�رضر من�ساآت البنية التحتية، �سبكة ال�رضف ال�سحي  •
وتنظيف الطرق احل�رضية.

  التبخر

عامي  بني  املطار  العيون  حمطة  يف  امل�سجلة  القيا�سات 
 2980 تبلغ  متو�سطة  �سنوية  قيمة  اأعطت   ،1998 و   1976

مليمرت، اأي بحد اأق�سى يبلغ 320 مليمرت يف �سهر غ�ست 
وبحد اأدنى 172 مليمرت يف فرباير.

  الهيدرولوجيا

يعترب احلو�ص املائي لل�ساقية احلمراء من اأكرب االأحوا�ص 
املائية يف اململكة، حيث تبلغ م�ساحته االإجمالية حوايل 
81000 كيلومرت مربع، يتم ا�ستنزاف هذا احلو�ص بوا�سطة 

�سبكة هيدرواغرافية معتدلة الكثافة، يف منطقة العيون ال 
يوجد اأي م�سب مائي نحو املحيط االأطل�سي، با�ستثناء 
وادي ال�ساقية احلمراء، الذي يقع م�سبه يف منطقة فوم 

الواد على بعد حوايل 20 كلم غرب مدينة العيون.
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2.2 ديناميات البيئة البشرية

  التاريخ

على  ال�سحراء  حوا�رض  كربى  العيون  مدينة  تاأ�س�ست 
ال�سفة اجلنوبية لوادي ال�ساقية احلمراء حوايل �سنة 1937 
العذبة،  للمياه  املدل�سي وهو م�سدر  على منطقة عيون 
كانت املدينة يف بداية تاأ�سي�سها عبارة عن مقر لثكنات 
ع�سكرية للقوة اال�ستعمارية اال�سبانية وبعد ذلك حتولت 
اإىل مدينة ع�رضية تعتمد على اخلدمات والتجارة، بحيث 
ا�ستقر بها جزء كبري من ال�سحراويني الرحل، اإال اأن هذا 
اإدماج  �ساأنها  من  حقيقية  تنمية  عنه  ينتج  مل  اال�ستقرار 
التحتية  البنيات  توفري  مثل  الع�رضية  احلياة  يف  ال�سكان 

واخلدمات االجتماعية االأ�سا�سية.
ويف نهاية اخلم�سينات وبداية ال�ستينات انق�سمت املدينة 

اإىل ق�سمني:
االإ�سبان  امل�ستوطنون  ي�سكنها  الع�رضية  املدينة 
واالأوروبيون عموما ومدينة ال�سكان االأ�سليني )الزملة( 
حيث  احلديثة،  احلياة  مقومات  كل  اإىل  تفتقر  والتي 

كانت تعاين من التهمي�ص ومظاهر الفقر واله�سا�سة.
 ويف اأوائل ال�سبعينات بداأت ال�سلطات اال�سبانية عملية 
تنموية �ساملة، اإال اأنها كانت ق�سرية االأمد حيث تزامنت 
مع نهاية الوجود اال�ستعماري باملنطقة وعودة املدينة اإىل 
املدينة  ت�سهد   1976 �سنة  ا�سرتجاعها  ومنذ  االأم،  الوطن 
تطورا غري م�سبوق غري مالحمها اإىل مدينة جديدة تتمتع 
وجودتها  جمالها  يف  ت�ساهي  حديثة  ومرافق  ببنيات 
كربيات املدن ب�سمال اململكة، اإنها مدينة اأخرى ت�سج 

باحلياة واالأن�سطة االقت�سادية واالجتماعية والثقافية.
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  المجتمع الصحراوي 

اخل�سائ�ص  من  بالعديد  ال�سحراوي  املجتمع  يتميز 
كل  توؤطر  والتي  واحلياتية  الثقافية  والتقاليد  والعادات 
العقيقة،   ، الوالدة  من  االجتماعية،  احلياة  جوانب 
اجلنازة،  وطقو�ص  الوفاة  اإىل  الطالق  الزواج،  اخلتان، 
خالل  الدينية  واملهرجانات  االحتفاالت  وكذلك 
هذا  ويتميز  وغريها،  و�سعبان  كرم�سان  ال�سنة  اأ�سهر 
الفلكورية  االألعاب  من  مبجموعة  كذلك  املجتمع 
والتعاون  احل�ساين  ال�سعر  ومهرجانات  الهجن  ك�سباق 
التويزة،  وعملية  احلرث  كمو�سم  املنا�سبات  خمتلف  يف 
وح�سن  الكرم  بطابع  ال�سحراوي  املجتمع  ويت�سم 
ال�سيافة ويتجلى ذلك يف طقو�ص اإعداد ال�ساي واإكرام 
املنازل،  وترتيب  تاأثيث  يف  اخلا�سة  الطريقة  ال�سيف، 
العائلي  الت�سامن  روح  املوروثة،  القيم  على  املحافظة 
عند  وكذا  كاالأعرا�ص  املنا�سبات  يف  يتجلى  والذي 
املر�ص اأو حلول كوارث طبيعية، كما يحافظ ا االإن�سان 
ال�سحراوي على عالقة خا�سة مع املا�سية وخا�سة االإبل 
احلياة  يف  اندماجها  ورغم  االأ�رض  من  فالعديد  والغنم، 
احل�رضية واملعا�رضة، فقد ظلت متم�سكة بها و ال ميكنها 

العي�ص مبعزل عنها.

لفهم  عنها  غنى  ال  معطيات  والتقاليد،  العادات  هذه 
االأبعاد ال�سميائية واحلمولة الثقافية للرتاث ال�سحراوي 
لفهم طريقة حياة  هاما  مفتاحا  اأي�سا  وت�سكل  احل�ساين 
مواطني العيون، و تعك�ص مدى االإبداع الب�رضي الذي 
ال�سحراوي  الف�ساء  مع  واالن�سجام  التاأقلم  ا�ستطاع 

وخ�سائ�سه على مر الع�سور.
واالأمثال  بال�سعر  فقط  احل�ساين  االأدب  يهتم  ال  فمثال 
والق�س�ص  بالتاريخ  اأي�سا  يهتم  لكن  ال�سفهية،  والرواية 
مع  االأدبية  االأجنا�ص  من  جمموعة  يغطي  فهو  واملواعظ 
يف  مهيمنا  اأدبيا  نوعا  يبقى  ال�سعري  الرتاث  اأن  العلم 
الفني  للتعبري  و�سيلة  ي�سكل  حيث  احل�سانية،  الثقافة 
اجلنوبية  اجلهات  جل  يف  وا�سع  نطاق  على  واالأدبي 
الثالث للمملكة، اإذ يتناول ب�سكل خا�ص حياة االإن�سان 

ال�سحراوي وعاداته وتقاليده.

3.2 المعطيات الديمغرافية والبشرية

  السكان

عدد السكان و األسر في جماعة العيون وفقا لنتائج اإلحصاء العام للسكان 2014
األسرعدد السكان االجماليأجانبمغاربةالجماعة
049 73248 198534217 217العيون
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تت�سم البنية ال�سكانية ح�سب الفئات العمرية عموما بن�سبة مهمة من ال�سباب، اأكرث من 30٪ من ال�سكان دون �سن 15 
عاما. ي�سكل ال�سكان الن�سطون اأكرث من ن�سف جمموع ال�سكان، وال يزال معدل البطالة مرتفعا جدا.

  توقعات تطور ساكنة المدينة 

توقعات تطور ساكنة مدينة العيون
2006201020142017202020252030السنة

000 000288 000263 000241 198229 000217 000209 192الساكنة

بني عامي 2004 و 2014، تزايد �سكان اجلهة بن�سبة 14٪، اأي مبعدل منو �سنوي قدره 1.78٪ على م�ستوى مدينة العيون، 
و يبقى هذا املعدل اأعلى بكثري من املعدل الوطني )٪1.25(. 

  الشغل

31.0 ٪ من  بن�سبة  العام  القطاع  يليه  العاملة،  اليد  67.6٪ من  ي�ستوعب  القطاع اخلا�ص  فاإن  الت�سغيل،  لبيانات  وفقا 
ال�ساكنة الن�سيطة.

 عدد سكان جماعة العيون موزعون حسب األحياء، مع نسبة الساكنة النشيطة ومعدل البطالة
ألعمار 15 سنة فما فوق (2014)

عدد الحي
السكان

نسبة الساكنة 
النشيطة 

)%(

نسبة معدل 
البطالة 

)%(

عدد الحي
السكان

نسبة الساكنة 
النشيطة 

)%(

نسبة معدل 
البطالة 

)%(
األحياء التي تأثرت إلى حد كبير بالبطالة : الفرق =  نسبة الساكنة النشيطة  -  نسبة معدل البطالة   >   أقل من 10%

62751,126,4 21الوحدة 1  05448,733,8 255 مارس

06754,432,5 16الوحدة 21655,827,02 3الشهداء

26549,241,1 13الوفاق73248,524,3 2األمل

03155,828,9 1االداري52548,748,5 13العودة

19055,444,7 1االسماعلة89053,727,2 4الفرح

05660,739,9 4السعادة80858,945,8 8الفتح

15355,025,4 2السالم02654,829,6 4الفداء

55655,939,4 4التعاون32753,417,7 3الحسني

58359,333,3 8خط رمل 96158,022,61 2االداري

69460,040,5 7خط رمل 65055,941,92االسماعيلية

68447,127,9 7تجزئة 89951,037,0707القسم

27151,834,4 11تجزئة الوحدة60649,016,8 12المسيرة

07647,631,0 5تجزئة الراحة27361,248,0 2المطار

96849,124,4 11مدينة الوحدة18752,423,9 3المحمدي

67051,640,0 11موالي رشيد98652,128,6 1القصبة

17651,932,6 8سيدي محمد60049,042,6 2القسم

198 217مجموع الساكنة38349,834,5 8القدس
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التقسيم الجماعي

إقليم العيون

الجماعة القرويةالجماعة الحضرية
بوكراعالعيون
الدشيرةالمرسى

فم الواد--

حيث  من  عالية  جد  اأرقاما  العيون  جماعة  ت�سجل 
معدالت البطالة فهي تتجاوز على الغالب حدود ٪30، 
الفقر  فان معدل   ،2007 لعام  الفقر  اأنه وفقا خلريطة  اإال 
على   ٪8.9 مقابل   ٪3 و   01‚1 بني  يرتاوح  اجلماعة  يف 
 6 من  باأكرث  اإيجابيا  فرقا  يعطيها  مما  الوطني،  ال�سعيد 
نقاط. يرجع ذلك اأ�سا�سا اإىل اإ�سهامات الربامج العامة و 
اجلماعية مل�ساعدة وتعزيز ن�ساط اأ�سد الفئات حرمانا يف 

حتقيق هذه النتيجة.

  التقسيم اإلداري

اجلهات  من  واحدة  هي  احلمراء  ال�ساقية  العيون  جهة 
جديدة  جهة  ع�رض  اثني  من  واحدة  و  اجلنوبية  الثالث 
يف اململكة جاء بها التق�سيم اجلهوي اجلديد لعام 2015.

بوجذور،  العيون،  هي  اأقاليم  اأربع  من  اجلهة  تتاألف 
 5 من  العيون  اإقليم  يتكون  اإداريا،  وال�سمارة.  طرفاية 
جماعات ت�سم مدينتني، و يبني اجلدول اأ�سفله التق�سيم 

االإداري الإقليم العيون.

اجلهات  من  واحدة  هي  احلمراء  ال�ساقية  العيون  جهة 
جديدة  جهة  ع�رض  اثني  من  واحدة  و  اجلنوبية  الثالث 
يف اململكة جاء بها التق�سيم اجلهوي اجلديد لعام 2015.

بوجذور،  العيون،  هي  اأقاليم  اأربع  من  اجلهة  تتاألف 
 5 من  العيون  اإقليم  يتكون  اإداريا،  وال�سمارة.  طرفاية 
جماعات ت�سم مدينتني، و يبني اجلدول اأ�سفله التق�سيم 

االإداري الإقليم العيون.
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  المجلس الجماعي

جماعة العيون، جماعة ترابية تتمتع بال�سخ�سية املعنوية 
واال�ستغالل املايل واالإداري، ي�سهر على تدبري �سوؤونها 

املجل�ص اجلماعي.
ي�سم املجل�ص اجلماعي 47 ع�سوا منتخبا، حيث تتعدى 
ت�سل  فيما  اأع�سائه،  جمموع  ربع  املنتخبات  الن�ساء  فئة 
ح�ستهن التمثيلية على م�ستوى املكتب امل�سري للجماعة، 

ثلث اأع�سائه الت�سعة.
ي�سم املجل�ص اجلماعي خم�ص جلان:

اللجنة املكلفة بامليزانية •

اللجنة املكلفة بالتنمية الب�رضية و ال�سوؤون االجتماعية  •
و الثقافية

اللجنة املكلفة بالتعليم و ال�سحة •

اللجنة املكلفة باملحافظة على الرتاث احل�ساين •

اللجنة املكلفة باملرافق العمومية و اخلدمات و التعمري  •
و البيئة

اللجان  م�ستوى  على  الن�سوي  العن�رض  ح�سور  اأن  كما 
يت�سم مب�ساركة فاعلة و متميزة ، مما يجعل ق�سايا املراأة 

و مقاربة النوع مطروحة بقوة على جميع امل�ستويات.
للمزيد من التفا�سيل، الرجوع اإىل جداول �سجل اأع�ساء 

املجل�ص اجلماعي و اللجان يف امللحق )امللحق2(.

  الموارد البشرية لجماعة العيون

من  هامة  ب�رضية  موارد  على  العيون،  جماعة  تتوفر 
االأطر االإدارية والتقنية والتي من �ساأنها، تقدمي خدمات 
 762 وت�سم حوايل  املدينة  �ساكنة  لفائدة  جيدة  عمومية 

موظفا، يتوزعون على ال�سكل التايل:

االأطر العليا االإدارية: 30مت�رضف و مت�رضف ممتاز •

االأطر التقنية العليا: 12 مهند�ص ومهند�ص معماري •

االأطباء: 02 •

االأطر املتو�سطة: •

املحرورن: بجميع درجاتهم: 54 •

التقنيون واملمر�سون: 118 •

االأعوان: 393 •

جمموع املوظفني: 762 •
جميع  تغطي  حديثة،  اإدارة  على  اجلماعة  تتوفر 
اخت�سا�سات اجلماعة وتلبي حاجيات املواطنني بطرق 
جميع  يف  رقمية  بخدمات  تزويدها  مت  حيث  حديثة، 
املجاالت، �سواء تعلق االأمر برخ�ص البناء اأو ق�سم التعمري 
وغريها من امل�سالح التي تقدم خدمات القرب، ويربز 
الهيكل التنظيمي الإدارة جماعة العيون  ذلك كما يلي:
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الهيـــكـــل الـتــنـظــيــمــــي إلدارة جمــــــاعـــة العـــيـــــــون

رئيس المجلس الجماعي

مكتب الضبط

قسم الشؤون اإلدارية 
والقانونية والممتلكات

قسم األشغال 
والشؤون التقنية

قسم الشؤون 
االجتماعية واالقتصادية 

والرياضية

قسم الشؤون المالية قسم حفظ الصحة 
والمحافظة على البيئة

قسم التعمير

مصلحة الموارد البشرية مصلحة أشغال 
الصيانة والعتاد 

واآلليات
مصلحة الشؤون 

االجتماعية

مصلحة الميزانية 
والصفقات

مصلحة حفظ الصحة 
والوقاية  والبيطرة مصلحة التعمير 

والرخص

مصلحة الحالة المدنية 
والمصادقة على الوثائق مصلحة اإلنارة 

العمومية
مصلحة الشؤون 
الثقافية والرياضية

مصلحة الموارد المالية مصلحة المحافظة على 
البيئة مصلحة مراقبة 

البناء

مصلحة الشرطة 
اإلدارية والسير والجوالن 

والتشوير
مصلحة المناطق 

الخضراء
مصلحة الشؤون 

اإلقتصادية

مصلحة المحاسبة 
وأجور الموظفين

مصلحة الممتلكات مصلحة الدراسات 
التقنية 

مصلحة التواصل والعالقات العامـة

المدير العام للمصالحمصلحة التدقيق الداخلي

الكتابة الخاصة

االستقبال واإلرشادات
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4.2 البنية التحتية

  الشبكة الطرقية، النقل واالتصاالت

هما:  • وطنيان  طرقيان  حموران  العيون  جماعة   يعرب 
ط.و1 و ط.و5. هذه املحاور تغطي الف�ساء اجلهوي 
من خالل ربط االأقطاب االأكرث ديناميكية للجهة مع 

باقي االأقطاب الوطنية االأخرى.

وتو�سيع  • تزنيت-العيون  ال�رضيع  الطريق  بناء   اإدراج 
وتعزيز ال�سلة بني العيون و الداخلة يف م�ساريع البنية 
تنموية  رافعة  مبثابة  �سيكون  اجلنوبية  للتنمية  التحتية 
اللذان  امل�رضوعان،  و�سيتطلب  املنطقة.  لكل  اأ�سا�سية 
يغطيان ما يقرب من 1055 كم،  8.5 مليار درهم من 
اال�ستثمارات يف املرحلة االأوىل و التي �ست�ستمر ملدة 
6 �سنوات. الهدف من الطريق ال�رضيع هو تق�سري مدة 
االأ�سفار، وجتنب انقطاعات الطريق جراء الفي�سانات 
وزحف الرمال، واحلد من تكاليف ت�سغيل املركبات 
وحت�سني اخلدمات اللوج�ستية لنقل الركاب و الب�سائع 

.

 تتم خدمة املدينة على نطاق وا�سع من قبل العديد من  •
خطوط النقل العام خا�سة بني املدن. النقل ب�سيارات 
 607( اأخرى  و�سائل  مع  باملقارنة  االأهم  هو  االأجرة 
وقد  هذا  الكبرية(.  و  ال�سغرية  االأجرة  �سيارات  من 
حيث  من  كبري  ب�سكل  الركاب  نقل  قدرة  تطورت 

عدد املقاعد املتوفرة يوميا يف حافالت النقل.

اأمام  • ب��دوره  مفتوح  االأول(  العيون)احل�سن   مطار 
بف�سل  و  الدولية،  و  الوطنية  اجل��وي  النقل  حركة 
مرافقه احلديثة فاإنه قادر على ا�ستقطاب جميع اأنواع 
كالتي  عديدة  وجهات  يخدم  هو  حاليا،  الطائرات. 
الدار  و  اأكادير،  عرب  البي�ساء  الدار  مع  العيون  تربط 
البي�ساء مع الداخلة عرب العيون. اأما الرحالت الدولية 
مت   ،2015 عام  يف  الكناري.  جزر  على  تقت�رض  فهي 
نقل 152126 راكبا انطالقا من مطار العيون عرب 3268 

رحلة. 

 غري بعيد عن مدينة العيون، فاإن اجلهة متتلك بنية حتتية  •
تتاألف من مرفاأين رئي�سيني:  البحرية  للمن�ساآت  هامة 
بوجدور  ميناء  تطوير  م�رضوع  طرفاية.  و  املر�سى 
هامة.  خطوات  االأخ��رية  الفرتة  يف  ب��دوره  ع��رف 
لتنمية  البالغة  االأهمية  اإىل  يعود  الهياكل   هذه  تطوير 
ومواقعها  االأ�سماك  م�سايد  اإىل  و  البحرية  الواجهة 
اال�سرتاتيجية. يظل ميناء املر�سى، الذي يقع على بعد 
25 كم من العيون، امليناء الوحيد املتعدد االأغرا�ص يف 

1987، و ي�سهر على حركة اجلزء  اجلهة. بني يف عام 
ت�سدير  كانت  �سواء  املالحية،  التجارة  من  االأك��رب 
اأو  منتجات الفو�سفات‚ الرمل واملنتجات ال�سمكية، 

من حيث توزيد ال�سلع. 
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م�سبوق  • غري  منوا  لالت�ساالت  التحتية  البنية   �سهدت 
منذ عام 1979. اإن اال�ستثمارات ال�سخمة التي يبا�رضها 
الفاعلون الوطنيون يف هذا املجال مهمة للغاية، اإنها 
تو�سيع  على  عالية  بجودة  و  �رضيع  ب�سكل  عملت 

�سبكات االت�ساالت وحت�سينها و حتديثها.

  24 موؤ�س�سة بريدية )وكاالت، مكاتب فرعية ...(. •

قناة  • لديها  بامتياز،  اإعالمي  مركز  اأي�سا  هي   العيون 
اإقليمية تبث بتقنيات متاثلية ورقمية وميكن  تلفزيونية 
املغرب  داخ��ل  ال�سناعي  القمر  بوا�سطة  التقاطها 
العيون مت  اإذاعة  اأن  اإىل  االإ�سارة  ويف اخلارج، وجتدر 
اإىل  ال�سحراوية  االأقاليم  بعد رجوع  مبا�رضة  اإن�ساوؤها 
خدمة  على  �ساعتها  من  �ساهمت  و  اململكة،  حوزة 
االإعالمية  باملواد  قاطبة  ال�سحراء  و  العيون  �ساكنة 

املحلية.

  الموارد المائية

املائية  املوارد  يف  كبريا  نق�سا  العيون  جماعة  ت�سجل 
ملوحة  و  جهة،  من  املطرية  الت�ساقطات  قلة  ب�سبب 

من  تتكون  و  اأخرى  جهة  من  اجلوفية  املياه  طبقات 
فر�ستني مائيتني ذات �سفات خمتلفة: 

فر�سة املياه اجلوفية ملدينة العيون مبياهها املاحلة و تنت�رض 
يف  تنتهي  مربع،  كيلومرت   150 ب  تقدر  م�ساحة  على 
الواد،  فم  فر�سة  تبداأ  حيث  املدينة  من  ال�سمالية  ال�سفة 
و�سلة  اأي  بدون  طبقتني  اإىل  بدورها  مق�سمة  وهي 

هيدروليكية.   
تتكون الفر�سة املائية لفم الواد من جيب للمياه العذبة 
يطفو على �سطح مائي منخف�ص امللوحة ويطفو بدوره 

على مياه البحر املت�رضبة من املياه املاحلة قرب املحيط.
خطة  احلمراء  لل�ساقية  املائي  احلو�ص  وكالة  اعتمدت 
على  الفي�سانات  من  واحلماية  املائية  املوارد  الإدارة 
تاألفت هذه اخلطة من بناء  م�ستوى مدينة العيون. وقد 
�سد ال�ساقية احلمراء �سنة 1995 مبخزون �سعته 69 مليون 
مرت مكعب، ومن ناحية اأخرى تقوم الوكالة مبراقبة تدفق 
املياه العادمة يف وادي ال�ساقية احلمراء و مدى تركيزها 
منذ عام 1984، و يجري حاليا ال�رضوع يف اإن�ساء وحدة 

ملعاجلة و تدوير املياه العادمة ملدينة العيون. 
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  الماء الصالح للشرب

لتزويد املدينة باملاء ال�رضوب، يعمل املكتب الوطني للماء ال�سالح لل�رضب و الكهرباء )املاء(  على االإنتاج والتوزيع، 
وتبلغ طاقة املحطات االإنتاجية االإجمالية حدود 350 اإىل 400 لرت/ثانية موزعة على النحو التايل:

االنتاجتاريخ بداية اإلنتاجاإلنجاز
l/s 90)إعادة تأهيل في 1995 )2013محطة تحلية مياه العيون )المرحلة األولى(

l/s 200560محطة تحلية مياه العيون )المرحلة الثانية(

l/s 2010150محطة تحلية مياه العيون

l/s 70آبار المياه العذبة

l/s 30آبار المياه األجاجة

الكهرباء  و  للماء  الوطني  املكتب  عمل   1975 عام  منذ 
مدينة  يف  ال�رضب  مياه  اإمدادات  توحيد  على  )املاء( 
حمرومة من اأي مورد مائي طبيعي، و هكذا عمد املكتب 
اإىل اأن ي�ستثمر على مدى اأربعة عقود مبلغ يتجاوز 1370 
مليون درهم الإجناز )حمطات حتلية املياه، اآبار، �سبكات 

التوزيع،...(. 
عملية  تعوق  التحديات  بع�ص  اأن  اإىل  االإ�سارة  وجتدر 
تدبري هذا القطاع،  و على �سبيل الذكر فاإن تكلفة اإنتاج 
مياه ال�رضب بهذه املدينة مرتفعة بداية حيث تتجاوز 12 
من   ٪46 من  اأكرث  فاإن  ذلك  مع  و  مكعب،  درهم/مرت 
و  امل�ستهلك  اإىل  طريقه  يعرف  لن  املياه  هذه  من�سوب 
املدينة ب�سبب تدهور  بب�ساطة حتت رمال  �سوف ي�سيع 
الثمن  الباهظة  اخل�سارة  هذه  احلالية.  التوزيع  �سبكة 
فقط  يقت�رض  ال  احلا�سل  ال�رضر  اأن  ا�ستنتاج  اإىل  تقودنا 
على فقدان مياه ال�رضب املكلفة بالفعل، ولكن اخل�سارة 
باالإنتاج و  املرتبطة  اال�ستثمارات  ت�سمل كذلك جميع 
التوزيع، كون اأن كل هذه املن�ساآت �سممت مبيزانيات 

التي  املردودية  ن�سبة  النهاية  يف  توازي  ال  �سخمة 
الإنتاج  احلقيقي  ال�سعر  يجعل  مما  اأجلها،  من  ر�سدت 
و  عنه.  املعلن  ال�سعر  باأ�سعاف  يتجاوز  ال�رضوب  املاء 
ال�رضب  مياه  اإنتاج  لتعزيز  م�رضوع جديد  اأي  فاإن  لهذا 
يبقى دون جدوى اإذا مل يتم تدارك اإعادة تاأهيل �سبكات 

التوزيع. 

  الكهرباء

تلبية  اأجل  ومن  الكهربائية،  الطاقة  باإنتاج  يتعلق  فيما 
احتياجات مدينة العيون، قام املكتب الوطني للكهرباء 
حماوره  حددت  الغر�ص،  لهذا  وا�سع  برنامج  بتنفيذ 

الرئي�سية يف:

 بناء حمطة طاقة حرارية تبلغ 21 ميغاواط. •

 تطوير �سبكات اخلطوط متو�سطة و عالية التوتر. •

ال�سبكة  • مع  وحميطها  العيون  ملدينة  البيني   الربط 
الوطنية.
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يف عام 2016 و�سلت مبيعات الكهرباء حجم 112084،2 
كيلواط �ساعة مع عدد من العمالء يبلغ 54269، �سكلت 
ا�ستهالك  من   ٪65.6 ن�سبة  واالأ�رض  التجارية  املباين 
العامة  االإدارة  تليها  املنخف�ص،  اجلهد  ذات  الكهرباء 
بن�سبة  والزراعي  ال�سناعي  والقطاع  العامة  واالإ�ساءة 

9.8 ٪22٪ و ٪2.6.

و�سائل االإنتاج:

 حمطة كهرباء الديزيل العيون )21ميكاواط(  •

العيون  • بالغاز  التوربينية  الطاقة  توليد   حم��ط��ة  
)100ميكاواط(

 م�رضوع كبري ملحطة كهرباء الديزيل العيون )2017 هو  •
تاريخ ال�رضوع يف االإنتاج(

 حمطة الطاقة الريحية للعيون: تعمل منذ يوليوز 2013،  •
موقع اأخفنري )على بعد 220 كيلومرتا �سمال العيون(.

  الصرف الصحي السائل

و  للماء  الوطني  املكتب  توىل  يناير2006،  من  اعتبارا 
الكهرباء خدمة ال�رضف ال�سحي ال�سائل على م�ستوى 
2016 - 2007، مت تد�سني  الفرتة  العيون. وخالل  مدينة 
ال�رضف  ل�سبكة  الرت�سيد  و  التاأهيل  اإعادة  م�ساريع 

ال�سحي مبيزانية اإجمالية بلغت 145 مليون درهم.

  تدبير النفايات الصلبة

تدبري النفايات ال�سلبة يتم حاليا من قبل القطاع اخلا�ص 
هذا  يف  �سنوات   7 ملدة  عقد  توقيع  مت  وقد  املفو�ص، 
عن  م�سوؤولة  املفو�سة  ال�رضكة  مبوجبه  تكون  ال�سدد، 
اجلمع والتخل�ص من النفايات اجلماعية. اعتبارا من �سنة 
للنفايات  املراقب  املطرح  ت�سغيل  يف  ال�رضوع  مت   2014

مبراعات جميع املعايري البيئية و �رضوط ال�سالمة ال�سحية، 
اجلماعات  بع�ص  نفايات  �سي�سع  املطرح  هذا  اأن  كما 

املجاورة يف اإطار ال�رضاكة اجلهوية.

  التعمير

الع�رض  ال�سنوات  يف  العيون  مبدينة  التعمري  قطاع  �سهد 
االأخرية طفرات بنيوية غريت من حجم و معامل املدينة. 
و  امل�ساكن  لبناء  وا�سع  برنامج  انطلق   1975 عام  منذ 
االأماكن  مع  متنا�سق  ب�سكل  يتوافق  احليوية،  املرافق 
يف  عليهما  التاأكيد  ينبغي  رئي�سيان  حموران  احل�رضية. 
هذا املجال: من ناحية، بناء امل�ساكن االجتماعية باأعداد 
بعد  امل�ساكن  يف  القائم  العجز  من  للتخفيف  كافية 
تهييئ  اأخرى،  ناحية  ومن  املت�سارع،  ال�سكاين  النمو 
على  امل�ستفيدين  ت�سجيع  اأجل  من  الفرعية  التجزيئات 

بناء منازلهم باأنف�سهم. 
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ب�سبكة  املدينة  مت جتهيز  احل�رضية،  الطرق  م�ستوى  على 
حديثة من الطرق تربط خمتلف االأحياء و املرافق. و مما 

وامل�ساحات  ال�ساحات  تلك  املدينة  زوار  اإعجاب  يثري 
جميع  على  املوزعة  و  الرفيع  امل�ستوى  ذات  اخل�رضاء 

اأنحاء املدينة، حيث اأنها متثل زهاء 434804 مرت مربع من 
امل�ستقبلية  الربامج  اإن  و  هذا  اجلماعة،  م�ساحة  اإجمايل 
من  مبزيد  احل�رضي  املجال  اإثراء  و  تطوير  على  تعمل 
343000 مرت مربع اأخرى يف  امل�ساحات اخل�رضاء بزيادة 

ال�سنوات املقبلة.

  في الوقت الراهن :

من  عدد  تنفيذ  على  حاليا  اجلماعي  املجل�ص  يعمل 
املدينة،  مداخل  بتطوير  املتعلقة  الواعدة،  امل�ساريع 
اجمالية  مبيزانيات  العامة  وال�ساحات  احل�رضية  الطرق 

هامة:
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القيمة بالدرهمالمشاريع
المدة 

الزمنية 
باألشهر

المدة الزمنية 
الشركاءباألشهر

126.00609/08/2017 998 4تهيئة ساحة الفرابي

ج. العيون
1794726.00604/07/2017إعادة تهيئة ساحة خديجة بنت خويلد الشطر األول

2601/2017 080 000.00إعادة تهيئة ساحة خديجة بنت خويلد الشطر  الثاني

33599862.901828/02/2017إعادة تهيئة ساحة المشور

9083805.60805/01/2017إعادة تهيئة  ساحة عمر ابن الخطاب

-3200000.00601/2017إعادة تهيئة ساحة جدة

-1997130.00605/05/2017إعادة تهيئة ساحة النيل

-58753317.7022تهيئة ساحة أم سعد الشطر الثاني

الوكالة الجنوبية
ج. العيون

-120968100.5029تهيئة ساحة أم سعد الشطر األول

المرحلة 77742260.0022تهيئة  محج محمد السادس
النهائية

العمران34160000.001811/2017إعادة تهيئة ساحة ابن رشد
ج. العيون

000.00411/2017 500 2إعادة تهيئة شارع أبوبكر الصديق
ج. العيون

920.00308/2017 886تهيئة نافورة في ساحة النيل 

360.001010/2017 807 15تهيئة رصيف المناطق السكنية القديمة - العيون

ج. العيون
جهة العيون الساقية 

الحمراء

أعمال إعادة التأهيل على واجهات المساكن القديمة 
150.001010/2017 855 19- العيون

المشاركة في كهربة وأعمال اإلنارة العامة في األحياء 
821.36610/2017 906 7السكنية القديمة في مدينة العيون

5.2 القطاعات اإلنتاجية

الربنامج التنموي جلهة العيون - ال�ساقية احلمراء 2017 -  
 2022 �سطر جمموعة من املحاور واالآفاق اال�سرتاتيجية 

هذه  العيون.  جلماعة  واالقت�سادية  االجتماعية  للتنمية 
اال�سرتاتيجية جتعل مدينة العيون قطبا مركزيا يف �رضاكة 
تتاألف من ثالث جماعات متجاورة،  االأقطاب  ثالثية 
حيث اأن هذه اجلماعات كانت ت�سكل دائما وحدات 

متكاملة و متعا�سدة.

 جماعة العيون: اخلدمات و التكوين •

 جماعة املر�سى: ال�سيد البحري و ال�سناعة •

 جماعة فم الواد: ال�سياحة •
�سيتم  اجلماعات  لهذه  الرئي�سية  التحتية  البنيات 
الثالثي  القطب  اإطار  يف  ت�ساركي  ب�سكل  ا�ستغاللها 
املحطة  العادمة،  املياه  تطهري  وحدة  املراقب،  )املطرح 

الطرقية للحافالت ...(.

احلديث عن قطاع ال�سناعة يف املجال احل�رضي للعيون 
فالن�ساط  القطاع،  هذا  طبيعة  اإىل  بالنظر  جدا  حمدود 
ال�سناعي اإذا، يكت�سي يف عمومه طابعا حرفيا  منح�رضا 
احلزام  �سارع  طول  على  املنت�رضة  املرائب  بع�ص  يف 

ومنطقة املطار.

  الزراعة والثروة الحيوانية

املواطنون  حافظ  وثقافية،  اجتماعية  الأ�سباب 
املا�سية،  مع  قوية  ارتباطات  على  الرحل  ال�سحراويون 
وخا�سة اجلمال واملاعز. ولهذا ال�سبب جند العديد من 
ا�سطبالت املا�سية منت�رضة يف الكثري من االأحياء، ناهيك 
اإدماج  على  املحافظة  ا�ستطاعت  التي  ال�ساكنة  عن 
بع�ص من املا�سية يف حوزة منازلهم. من ال�سعب جدا 
اإال  املدينة،  اأنحاء  املا�سية يف جميع  روؤو�ص  تقدير عدد 
املحافظة  يف  اإيجابيا  ما  �سيئا  ي�ساهم  قد  وجودها  اأن 
نفايات اخل�رضاوات  اإعادة تدوير  البيئة من خالل  على 

املنزلية.
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  التجارة

يرتكز على  تقليدي  الداخلية ذات طابع  التجارة  تظل 
بداأ  فقد  ذلك،  ومع  االأ�سا�سية.  و  االأولية  ال�رضوريات 
اإعادة هيكلته  ياأخذ بعدا خمتلفا من خالل  القطاع  هذا 
اجلديدة.  واالقت�سادية  التجارية  للمكونات  وفقا 
بف�سل  العيون،  مدينة  فاإن  اجلهوي،  ال�سعيد  على 
نظرا  و  اجلنوبية،  االأقاليم  يف  حمورية  كمدينة  موقعها 
ح�سب  اجلهة  �سكان  من   ٪65 من  اأكرث  ت�سم  لكونها 
اإىل تواجد معظم الهياكل  2014، باالإ�سافة  اإح�ساء عام 
حاليا  حتتل  فاإنها  بها،  الرئي�سية  واالقت�سادية  االإدارية 
و ميكنها ح�سب  التجاري  الن�ساط  ال�سدارة يف  مواقع 
اأهمية يف  اأكرث  باأدوار طالئعية  تقوم  اأن  املعطيات  هذه 
املنطقة كلها. وح�سب هذه املعطيات كذلك، فقد بداأ 
ظهور وحدات جتارية حديثة و متخ�س�سة يف املالب�ص 

واالأجهزة املنزلية وال�سيارات...

  السياحة

مناطق  من  اثنتني  من  بالقرب  اجلغرايف،  ملوقعها  نظرا 
الكناري(،  )اأكادير و جزر  الرئي�سية  ال�سياحي  اجلذب 
فاإن جهة العيون ال�ساقية احلمراء تلعب دورا حيويا يف 

تعزيز ال�سياحة يف جنوب املغرب.
تتميز �سواحي العيون بالتنوع الثقايف والطبيعي، ف�سال 
القدرة  تزيد من  اأن  التي ميكن  العوامل  العديد من  عن 
فاإن  فقط،  الذكر  �سبيل  على  و  ال�سياحية.  اجلاذبية  و 
�سواطئ  يوفر  الكيلومرتات  مئات  مدى  على  ال�ساحل 

ميكن  �سليم  البيئي  املحيط  اأن  كما  عالية،  جودة  ذات 
اأن  كما  ال�ساحلية،  ال�سياحة  تطوير  اجتاه  يف  يدفع  اأن 
�سياحية  اأنواع  يالئم  للمنطقة  ال�سحراوي  الطابع 
املغامرات، و بع�ص  البيئية و �سياحة  جديدة كال�سياحة 

الريا�سات امليكانيكية ... اإلخ. 
اأنها  اأي  اخل�سو�سية،  من  النوعني  بهذين  العيون  تتميز 
اإىل  اإ�سافة  ال�سحراء.  و  البحر  بني  التقاء  نقطة  ت�سكل 
تتكون  غنية  طبيعية  مبناظر  تتمتع  التي  املدينة  �سواحي 
واحة  كيلومرت   10 بعد  )على  الواحات  من  العديد  من 
70 كيلومرت تاه، تازغا  مل�سيد(، و ال�سبخات )على بعد 
التي ت�سفي  الرملية اخلالبة و  الكثبان  ...( ناهيك عن 

�سورة �سياحية فريدة على املدينة.
بيئية على  اأهمية  ذات  مواقع  اأي�سا على  املنطقة  حتتوي 
كمحمية  امل�سنفة  النعيلة،  بحرية  اخل�سو�ص:  وجه 
مواقع  اأي�سا  توجد  بيولوجية.  اأهمية  ذات  طبيعية، 
على  و  اجلهوي،  ال�سعيد  على  تاريخية  اأهمية  ذات 
»�سانت  و�سفينة  »ك�سامار«  قلعة  اخل�سو�ص:  وجه 
اإك�سوبريي« يف طرفاية، واملنارة االإ�سبانية يف بوجدور، 
ثم املنحوتات ال�سخرية حلقبة ما قبل التاريخ بال�سمارة.

واعدة،  �سياحية  ببنيات  حاليا  العيون  مدينة  تتمتع 
غرفة   1300 من  اأكرث  ت�سم  م�سنفة  موؤ�س�سة   26 وهناك 
ال�سياح  عدد  يبلغ  فيما  �رضير،  ب2500  جمهزة  فندقية، 
الذين يزورون املدينة اأكرث من 20 األف �سائح، متثل ن�سبة 

ال�سياح املحليني منهم قرابة ٪55.

وكاالت المؤسسات
األسفار

فندق 
*4

فندق 
*3

فندق 
*2

إقامة فندقية 
الدرجة األولى

إقامة فندقية 
الدرجة الثانية

بيت الضيافة 
الدرجة األولى

84413131العدد
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  الصناعة التقليدية

ي�ستمد الن�ساط احلريف ثروته من الرتاث الثقايف والتقاليد 
املحلية، لهذا فاإن منتجات ال�سناعة التقليدية مرتبطة اإىل 
حد كبري باملواد االأولية التي تزخر بها املنطقة. جلد املاعز 
و االإبل ي�ستخدم بكرثة كمادة خام لل�سلع اجللدية، يف 

حني ي�ستخدم ال�سعر يف ن�سج الزرابي وخيام البدو.
الف�سة،  حتويل  على  باملنطقة  التقليدية  ال�سناعة  تعمل 
نفي�سة،  فنية  قطع  و  منتجات  اإىل  والطني  امللونة  املينا 
التحديد  وجه  وعلى  املعادن،  بت�سنيع  اأي�سا  وت�ستهر 
ت�سنيع الكوميا و االأ�ساور واملعلقات و�سواين النحا�ص 
لتغليف  اأي�سا  ولكن  الزخرفية،  العنا�رض  من  وغريها 
املعادن والعظام مع اخل�سب و �سنع القالئد، والتمائم، 
واالأ�سكال، واالأ�سلحة، واالآالت املو�سيقية، واالأنابيب 

و�رضوج اجلمال.

التقليدية  ال�سناعة  لوزارة  اجلهوية  املديرية  عملت 
واالقت�ساد االجتماعي على تطوير هذا القطاع الواعد 
يف العقد املا�سي، وظلت اأهداف احلفاظ على املروث 
العيون يف  مدينة  لذلك عملت  اهتمامها،  اأول  احلريف 
ف�سال  احلرفيني،  تاأهيل  مركز  اإدماج  على  ال�سياق  هذا 
عن جممع ال�سناعة التقليدية، الذي ي�سم اأكرث من ع�رضين 
الغرفة  يف  امل�سجلني  احلرفيني  عدد  يبلغ  عمل.  ور�سة 

احلرفية بالعيون اأكرث من 4100 من احلرفيني.
ملجمعات  اجلهوية  االإدارة  اأتاحت   ،2016 - 2017

احلرفيني االإمدادات ال�رضورية من املواد اخلام وكذلك 
املعدات ال�رضورية و التي جتاوزت ميزانيتها االإجمالية 
2،6 مليون درهم. اإعادة تاأهيل جممع ال�سناعة التقليدية 

و االأ�سغال الثانوية ا�ستنفذ بدوره ميزانية قدرها 5،514 
مليون درهم. 

  مساهمات الجماعة في الوقت الراهن :

يف االآونة االأخرية، عمل املجل�ص اجلماعي على اإطالق �سل�سلة من امل�ساريع املتعلقة بتطوير املجازر واإعادة تطوير �سوق 
ال�سمك:

الشركاءنهاية األشغالالمدة الزمنية بالشهرالقيمة بالدرهمالمشروع
000,00319/06/2017 350 1األعمال : تجهيز وتخزين مياه المجازر

ج. العيون
703,00621/05/2017 205 4صيانة وتركيب المنشآت داخل وخارج المجازر

000,00610/2017 100 3استكمال معدات خط الذبح

000.00208/2017 390  أشغال عالج غرفة التبريد اإليجابية والسلبية.

320,00307/2017 197 5إعادة تهيئة سوق السمك
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6.2 القطاعات االجتماعية

  التربية و التعليم

جميع  وعلى  التعليم  ميدان  يف  كبرية  جهود  بذلت 
يت�سح  املرحلة االبتدائية، كما  �سيما يف  م�ستوياته، وال 
وااللتحاق  الت�سجيل  معدالت  التغريات يف  من خالل 
الهدر  ومكافحة  التعليم  تعميم  وبغية  باملدار�ص. 

املدر�سي، مت و�سع عدد من التدابري والربامج.
 بلغ عدد املدار�ص االبتدائية يف املرحلة احلالية 45 مدر�سة 
مدر�ص يف حني   577 املدر�سني  عدد  بلغ  فيما  ابتدائية، 

بلغ عدد التالميذ:

المجموعاإلناثالذكوراالبتدائي
9109834417453التعليم العام

499643719368التعليم الخاص

141051271526820المجموع

وفقا لالإح�ساء العام لل�سكان 2014، فاإن معدل االلتحاق 
باملدر�سة لالأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 12-7 �سنة 
لل�سكان  االأمية  معدل  اأن  99٪، يف حني  من  اأكرث  فاق 
الذين ترتاوح اأعمارهم من 10 �سنوات فما فوق ح�سب 

اجلن�ص هو:

معدل األميةالجنسالجماعة

العيون
11,9ذكر

26,3أنثى

19,0المجموع

ال�سعيد  على   ٪32 حوايل  هو  املعدل  هذا  اأن  حني  يف 
الوطني.

 497 توظف  حيث  موؤ�س�سة   18 االإعداديات  عدد   بلغ 
و  تلميذ   9747 فيها  التالميذ  عدد  وبلغ  تعليمي،  اإطار 

2794 ي�رضف عليهم القطاع اخلا�ص.

فيها  ويعمل  موؤ�س�سة   14 ي�سم  العام،  الثانوي   التعليم 
خمتلف  يف  تلميذا   8138 تاأطر  و  تعليمي  اطار   410

التخ�س�سات.

اأهمية كبرية على التكوين املهني من اأجل   تعلق الدولة 
تلبية االحتياجات االقت�سادية واالجتماعية ب�سكل عام 
التي ينتظرها �سوق العمل ب�سكل خا�ص.  التطلعات  و 
 ٪34 4835 متدربا، منهم  يبلغ عدد املتدربني يف املدينة 

يف م�ستوى تقني و 20٪ يف م�ستوى التاأهيل.
 نواة جامعية راأت النور موؤخرا مبدينة العيون، يتعلق االأمر 
بكلية التكنولوجيا ) التابعة جلامعة ابن زهر يف اأكادير(، 
حيث ميكن القول باأن املدينة �رضعت يف اخلطوة االأوىل 

على درب اإن�ساء قطب جامعي متخ�س�ص.

  الصحة

ت�سم املدينة م�ست�سفيني و 9 مراكز �سحية، ويبلغ اإجمايل 
 558 لكل  واحد  �رضير  اأي  �رضيرا،   389 بها  االأ�رضة  عدد 
ن�سمة )مقابل �رضير واحد لكل 991 ن�سمة على امل�ستوى 
ببنيات  ن�سبيا  تتمتع  املدينة  فاإن  وبالتايل،  الوطني(. 

�سحية جيدة مقارنة بباقي املدن االأخرى.
اإ�سافة اإىل هذه املكت�سبات، فاإن القطاع اخلا�ص ي�ساهم 
بدوره باأكرث من 20 عيادة ا�ست�سارية طبية خا�سة، و 76 
حتليليا،  وخمتربا  االأ�سنان،  لطب  عيادة   13 و  �سيدلية، 

ومركزا لغ�سيل الكلى.
من  اجلهوي  ال�سعيد  على  العامة  الطبية  الرعاية  تقدم 
قبل 64 طبيب متخ�س�ص و 30 طبيب عام، و املوظفني 

الطبيني البالغ جمموعهم 865.
ن�سمة،   2310 لكل  طبيب  مرتبة  ت�سل  الطبية  الكثافة 
وتبقى على كل حال اأف�سل بكثري من املتو�سط الوطني 

)3776 �ساكن/ طبيب(.
لدى مدينة العيون و�سائل نقل طبية متنوعة و خم�س�سة 
 18 طبية،  هليكوبرت  طائرة  منها  نذكر  القطاع.  لهذا 

�سيارة اإ�سعاف، ال�سيارات وال�ساحنات ...
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  الشباب و الرياضة

ي�سطلع قطاع ال�سباب والريا�سة بدور حا�سم يف تاأطري 
ال�سباب على وجه  ال�ساكنة عموما و  و تربية و توجيه 
رئي�ص  ال�سيد  اأعطاها  التي  لالأولوية  نظرا  اخل�سو�ص، 
اجلماعة لهذا القطاع احليوي واال�ستثمارات اجلماعية 
ال�سخمة املخ�س�سة لل�سباب و الريا�سة، معززا بربامج 
العمل الرامية اإىل تطوير االأن�سطة الريا�سية والثقافية، مت 
اكت�ساف مواهب ال�سباب والتوجيه ال�سليم لتطلعاتهم، 
و اإحياء �سمري اجتماعي ت�سامني لدى هذه الفئة للعمل 
اأخطار  من  وال�سباب  االأطفال  حماية  اأجل  من  جميعا 
اجلنوح واالإق�ساء، واأخريا تعزيز الثقافة الوطنية القائمة 
يف  ال�سباب  واإ�رضاك  االإ�سالمية،  العربية  احل�سارة  على 

عملية التنمية االقت�سادية واالجتماعية.

هي  الريا�سية  املرافق  جودة  حت�سني  ظل  فقد  وهكذا،   
ي�سم  حيث  املحليني،  للم�سوؤولني  الرئي�سي  ال�ساغل 
جممعا  املحلي  امل�ستوى  على  والريا�سة  ال�سباب  قطاع 
و  بتجهيزات  مزودا  لغظف«  حممد  »ال�سيخ  ريا�سيا 
اأكرث  املدينة  منتديات  ت�سمل  كما  اجلودة  عالية  مرافق 
من خم�سني مرفقا ريا�سيا، ن�سفها خم�س�ص لكرة القدم 
والقاعات الريا�سية وحمامات ال�سباحة وملعب لكرة 
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  الثقافة

عرفت مدينة العيون و لعدة عقود اأن�سطة ثقافية متميزة على خمتلف االأ�سعدة الفنية و االأدبية، مما اأعطى املدينة �سمعة 
متميزة يف جمال الثقافة و الفن، و جتدر االإ�سارة هنا اإىل االأن�سطة التي نظمت داخل املوؤ�س�سات الثقافية للمدينة خالل 

ال�سنوات الثالث املا�سية:

1er semestre 201720162015نوع النشاط
100813مسرحية

060422سهرات فنية

****01تربوية

030311ندوات ولقاءات

*******معارض تراثية

060911معارض تشكيلية

080111معارض الكتاب

****16دورات تكوينية

11**03محاضرات

11**01أشرطة وثائقية

*****04المهرجانات والملتقيات

582574المجموع

ثقافية �سخمة يف طور  من�ساأة  الرئي�سية،  العيون  مكتبة 
املدينة،  �ساكنة  اأمام  لفتحها  االأخرية  اللم�سات  و�سع 
جميع  يف  الثقافية  احلياة  على  جديدا  طابعا  �ست�سفي 

املغرب  يف  مكتبة  اأكرب  ثاين  وت�سكل  اجلنوب،  مناطق 
واأهميتها  حلجمها  وفقا  بالرباط  الوطنية  املكتبة  بعد 

الثقافية.
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  السكنى

يعزى التطور ال�سكاين ال�رضيع اأ�سا�سا اإىل النمو احل�رضي 
العيون،  مدينة  عرفتها  التي  الهجرة  وتدفقات  القوي 
تو�سيع  اإىل  امللحة  احلاجة  اإىل  اأدى  مما  اجلهة،  عا�سمة 
حتديث  و  تطوير  مت  ذلك  اأجل  من  ال�سكني.  املجال 
ال�رضكاء  خمتلف  قبل  من  واملعمارية  احل�رضية  املراجع 
العمراين  التخطيط  احتياجات  لتحديد  الفاعلني  و 

والتجديد. 
اخلطة  العمرانية  للتهيئة  التوجيهي  املخطط  و�سع   
م�ستقبلي،  تنموي  منظور  من  العيون  لتطوير  الرئي�سية 
فهو ميثل الوثيقة املرجعية الإدارة وتنظيم النمو احل�رضي 

يف هذه املدينة.
منذ اأن بداأت الدولة م�ساريع االإ�سكان واإعادة االإ�سكان 
اعتماد  مت  الثمانينات،  �سنوات  اجلنوبية  االأقاليم  يف 
اجلمالية  بني  تالئم  حديثة  وهند�سية  معمارية  اأ�سكال 
القدرة  البع�ص منها بخ�سو�سية  والوظيفية، كما يتمتع 
على اإيواء كل من االأ�رض يف مرافقها و الدواجن يف حيز 
قد  امل�ساكن. و  املزدوجة داخل هذه  البنية  بف�سل  اآخر 
الرثوة  على  للحفاظ  فر�سة  البناء  من  ال�سكل  هذا  وفر 

احليوانية مع تعزيز اإدماج هذه االأ�رض يف البيئة احل�رضية.
احلد من  اأجل  بال �سفيح« من  برنامج »مدن  اإطار  يف 
م�ساريع  من  عدد  تنفيذ  يجري  ال�سحية،  غري  امل�ساكن 
باملدينة.  الدخل  ومتو�سطة  منخف�سة  اجتماعية  لفئات 
جنوب  يف  مدينة  اأول  مبكر  وقت  يف  العيون  كانت 
بال  مدينة  »العيون   2008 يوليوز  يف  اأعلنت  املغرب 
�سفيح«، بعد االنتهاء من عمليات الق�ساء على خميمات 

االإدماج  واإعادة  القائمة  الفقرية  واالأحياء  الوحدة 
�سكان هذه االحياء من  ا�ستفاد  ل�سكانها. وقد  النهائي 
بني  ترتاوح  مب�ساحات  املزودة  االأرا�سي  من  الكثري 
لبناء منازلهم  املايل  الدعم  120 مرتا مربعا، ومن  108 و 

اجلديدة يف جتزئات تتوفر على العديد من املرافق احليوية 
)املدار�ص وامل�ست�سفيات واملرافق االإدارية و االجتماعية 

االأخرى(.

  التعاون الوطني

لقطاع التعاون الوطني يف هذه اجلماعة بنية حتتية هامة 
تلبي احتياجات الفئات االجتماعية املحرومة، اأي االأيتام 
واملعوقني وامل�سنني وما اإىل ذلك. متكن التعاون الوطني 
املحليني يف  املنتخبني  واملمثلني  املحلية،  ال�سلطات  مع 
واملنظمات  الوطنية  للتنمية  الوطنية  املبادرة  مع  �رضاكة 
يف  االجتماعية  االإجراءات  تنفيذ  من  احلكومية،  غري 
ملختلف  برامج  ت�ستهدف  حيث  املنا�سبة،  الظروف 
الفئات االجتماعية املحرومة التي ت�رضف عليها مراكز 
ذوي  واالأ�سخا�ص  املهارات،  تعلم  و  والتكوين  الرتبية 
و  اأطفال،  وريا�ص  دور  و  اخلا�سة،  االحتياجات 
وبرامج  بالن�ساء يف حاالت �سعبة،  اخلا�سة  الف�ساءات 

ملكافحة االأمية.

  في الوقت الراهن :

على ال�سعيد االجتماعي، عملت اجلماعة بدورها على 
تعبئة ميزانيات �سخمة لبناء و جتهيز املن�ساآت الريا�سية، 

الثقافية و االجتماعية:

نهاية المدة الزمنية بالشهرالقيمة بالدرهمالمشروع
الشركاءالمشروع

بناء قاعة ومسبح داخلي في منطقة القوات 
17503868.401212/08/2015المساعدة

ج. العيون

18338252.401227/07/2015بناء مسبح داخلي في حي الوفاق

--32078801.0516تطوير المكتبة

000.00804/2018 000 8تطوير مالعب القرب

2800000.001602/2018إعادة تطوير األراضي موالي رشيد

13555076.40908/08/2014يعمل على تطوير الفضاء للنساء
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7.2 رصد إمكانيات ومردودية الوعاء العقاري

اأ�سحت الرقعة الرتابية للجماعة �سيقة جدا بعد التطور 
ال�رضيع الذي �سهدته مدينة العيون يف االآونة االأخرية و 
يرجع ذلك اأ�سا�سا اإىل النمو احل�رضي القوي وتدفقات 
و  �سيقه  يعاين  اجلماعة  تراب  املدينة.  نحو  الهجرة 
ال�ساقية  وادي  تقريبا،  اجلهات  جميع  من  انح�ساره 
ال�سمال  اإىل  ال�سمال  جهة  من  الرمال  وكثبان  احلمراء 
ال�رضقي، فيما جند مطار احل�سن االأول من جهة الغرب، 
بالتو�سع  ي�سمح  الذي  الوحيد  االجتاه  فاإن  وهكذا 

املحتمل ميكن اأن يكون نحو جنوب �رضق املدينة.
العيون  جماعة  تديرها  التي  العقارات  و  االأرا�سي  اأما 
 75 اأو و�سعت حتت ت�رضفها، فهي تقت�رض اإجماال على 
عقارا، منها 13 ملكية خا�سة فقط للجماعة. على الرغم 
ت�رضف  و  م�سوؤولية  حتت  تقع  العقارات  هذه  اأن  من 
اخلارجية  امل�سالح  مع  مربمة  عقود  خالل  من  اجلماعة 
للدولة، اإال اأن ق�سية ملكية االأر�ص كانت دائما م�سدر 

انزعاج  و حرج كبري للجماعة، يتجلى هذا االنزعاج 
اأحيانا يف نزاعات تطفو بني الفينة و االأخرى عند ظهور 
مالك االأرا�سي الذين يدعون اأن لهم حق امللكية فيها، 

وهو ما ميثل عقبة قانونية يف طريق ك�سبها.
االإيرادات الناجمة عن ا�ستغالل العقارات يبقى �سعيفا 
اأن  حيث  االأ�سواق  تاأجري  خالل  من  �سيما  وال  للغاية، 
اأق�سى اإيراداتها ال يتجاوز 5 دراهم/مرت مربع يف ال�سهر، 
دون  خمتلفة  الأ�سباب  اأ�سواق  ثالثة  هناك  تزال  ال  و 
ا�ستغالل، و اأربعة اأ�سواق اأخرى يتم ا�ستغاللها دون اأي 

اإيرادات.
وعائها  يف  كبري  خ�سا�ص  من  تعاين  العيون  جماعة 
اأو  اال�ستثمار  اإمكانية  مو�سوع  يجعل  مما   ، العقاري 
حت�سيل مداخيل مالية اإ�سافية من خالل تقنني ا�ستغاللها 

اأمرا بعيد املنال.

المبالغ المحصلة بالدرهمعنوان الالئحة الماليةرقم الميزانية
1.168,00وصفات للوصول إلى الحدائق ودور الحضانة20-30-20-27

1.544.710,00التكاليف المفروضة على الحيازة المؤقتة للممتلكات العامة ألغراض البناء30-10-20-22

131.504,00تأجير المحالت التجارية للقيام بنشاط مهني40-10-20-26

414.116,00تأجير العقارات المختلفة40-10-20-31

1.950.607,00التكاليف المفروضة على الحيازة المؤقتة للممتلكات العامة ألغراض تجارية40-10-20-37

التكاليف المفروضة على الحيازة المؤقتة للممتلكات العامة ألغراض تجارية أو صناعية 40-10-20-38
2.840.593,00أو مهنية

نوعية اإىل  امللحق  يف  الواردة  العقارات  جداول   ت�سري 
عقارية  وحدة  كل  ملكية  طبيعة  وكذلك  م�ساحة  و 

)امللحق2(.
بات  العيون،  جلماعة  العقارية  االأمالك  حوزة  تو�سيع 
جمالها  داخل  طبيعي  تطور  ل�سمان  ملحة  �رضورة 
امل�ساريع  بع�ص  ا�ستيعاب  على  للعمل  و  احل�رضي، 
اجلاهزة و التي تفتقد لف�ساءات كافية من اأجل اإجنازها. 
اجلماعة،  تعي�سها  التي  املالية  للظروف  كذلك  اعتبارا 
املرتتبة  الدولة  اإمدادات  تعتمد ب�سفة كبرية على  حيث 
فاإن متكني  امل�سافة،  ال�رضيبة  من  مداخيل ح�ستها  على 
االإيرادات  من  الرفع  و  اإ�سافية  عقارات  من  اجلماعة 
و�سعيتها  حت�سني  من  �سيمكنها  ا�ستغاللها  عن  الناجمة 

املالية و تنويع م�سادر مداخيلها.

لبلوغ هذه الغايات ميكن اعتماد املقرتحات التالية:

 رفع ال�سومة الكرائية من خالل مراجعة القرار اجلبائي  •
و عقود الكراء املربمة

 ال�سعي اإىل �سم بع�ص امللكيات العامة الغري م�ستغلة،  •
اإىل قائمة الوعاء العقاري اجلماعي

اإىل  • االأول  احل�سن  مطار  موقع  حتويل  اإمكانية   درا�سة 
االمتداد  من  املدينة  لتمكني  احل�رضي،  املدار  خارج 

الطبيعي، و متكني اجلماعة من حيز عقاري جديد.
اخلريطة التالية تو�سح مواقع العقارات التابعة للجماعة 
و التي يحتمل اأن ت�ست�سيف م�ساريع للتنمية االجتماعية 

و االقت�سادية:
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الفـــقـــــرة 3
تشخيص الوضع الراهن
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1.3 مشاورات

امل�صالح  خمتلف  مع  الت�صاركية  اللقاءات  اإىل  باال�صافة 
ممثلي  مع  ت�صاورية  جل�صات  عقد  مت  باملدينة  اخلارجية 
جمعيات املجتمع املدين و النا�صطني املحليني يف جماالت 
تنم�ية خمتلفة و كذا الهيئة اال�صت�صارية للم�صاواة وتكاف�ؤ 
امل�ا�صيع  مدار�صة  اأجل  من  الن�ع،  ومقاربة  الفر�ص 
املرتبطة بربنامج عمل جماعة العي�ن و ا�صتقاء وجهات 

النظر املختلفة ح�ل امل��ص�ع
تفعيال للمادة 7 من املر�ص�م الذي يحدد م�صطرة اإعداد 

عمل اجلماعة حيث مت اإجراء م�صاورات مع:

االآليات  • وفق  واجلمعيات  امل�اطنني  و  امل�اطنات 
جمل�ص  لدى  املحدثة  الت�صاور  و  للح�ار  الت�صاركية 
للجماعات  التنظيمي  القان�ن  الأحكام  طبقا  اجلماعة 

الرتابية.

و  • امل�صاواة  مبادئ  بتفعيل  املكلفة  اال�صت�صارية  الهيئة 
تكافئ الفر�ص.

اأ�صماء الهيئات و اجلمعيات:

جمعية العهد اجلديد و امل�اطنة و الدفاع •

جمعية الطم�ح للنه��ص باالأ�رسة و الطفل •

جمعية االنفتاح للتنمية االجتماعية للت�ا�صل •

اجلمعية املغربية مل�صاندة االأيتام و االأرامل و املطلقات •

و�صعية  • يف  امل��راأة  و  للطفل  امل�صاعدة  يد  مد  جمعية 
�صعبة

جمعية خل�د للتنمية و الت�ا�صل و االأعمال االإجتماعية •

املنظمة ال�طنية �صدى ال�صحراء •

جمعية املراأة لالأعمال االإجتماعية و اخلريية •

ودادية اخلري الأحياء ك�ل�مينا •

تعاونية اجلن�ب للري •

جمعية االإ�صعاع للتنمية •

جمعية ال�صاقية احلمراء للتعاون و التكاف�ؤ االجتماعي •

فدرالية وداديات و جمعيات االأحياء ال�صكنية بالعي�ن •

اجلمعية ال�صحراوية للمكف�فني و �صعاف الب�رس •

ودادية حي الفتح 2 •

جمعية طه اجتماعية ريا�صية •

تعاونية مراعي العي�ن •
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من  جمم�عة  طرح  امل�صاورات  هذه  عن  متخ�ص 
اأجل جتاوز  من  الناجعة  احلل�ل  و  العملية،  االإجراءات 
الفاعلني  مقرتحات  اأن  كما  باملدينة.  التنم�ية  الع�ائق 
للتنفيذ،  قابلة  و  حمددة  م�صاريع  بل�رة  ح�ل  ان�صبت 

�صملت املحاور التنم�ية الرئي�صية:

البنبية التحتية و التاأهيل احل�رسي •

اخلدمات االإقت�صادية •

اخلدمات االإجتماعية •
ملطالعة املزيد من تفا�صيل املقرتحات الناجمة عن هذه 
امل�صاورات، ميكن الرج�ع اإىل املالحق )امللحق  2لدى 

مصالح الجامعة(
2.3 البنية التحتية و التأهيل الحضري

خالل  من  للمدينة  التحتية  البنيات  بتفح�ص  قمنا  اإذا 
فاإن خ�ص��صيتها ومتيزها  اململكة،  ببقية مدن  مقارنتها 
يبدوان وا�صحان للعيان، اإنها بنيات حديثة ذات ج�دة 
الكربى  املدن  يف  امل�ج�دة  تلك  اأحيانا  تف�ق  عالية 
ابتداء  �صيد  البنيات  هذه  معظم  الأن  طبيعي  اأمر  )وه� 
من 1980(، وقد مكنت �صكان املدينة اإىل حد كبري، من 
جهات  من  اأف�صل  وظائف  ذات  مرافق  على  احل�ص�ل 

اأخرى من نف�ص احلجم.

حركة  اأن  اإىل  يف�صي  الكبرية  الطرقية  ال�صبكات  حتليل 
ال�طنية ط.و.1 و ط.و.5 و هي  الطرق  تتم عرب  النقل 
تباعد  مع  اجل�دة  بتدين  و  بالبطء  تت�صم  الزالت  حركة 
العزلة  معاناة  من  تزيد  و�صعية  وهي  للم�صافات،  كبري 
بالذكر  جدير  اجلن�بية.  االأقاليم  بني  التنقل  �صع�بة  و 
التنمية  م�صت�يات  حت�صني  على  يحفز  ال  امل�ؤ�رس  هذا  اأن 
يكبح  كما  البينية،  التجارية  املبادالت  و  االقت�صادية 
تط�ر امل�اقع ال�صياحية للمنطقة التي تعاين نتيجة تباعد 
فاإن  وبالتايل  الطرقية،  ال�صبكة  تدين ج�دة  و  امل�صافات 
يف  تربر  ال  ال�صياحي،  لالهتمام  املثرية  امل�اقع  زيارة 
نظر منظمي الرحالت ال�صياحية حتمل م�صاق رحالت 

ط�يلة.
ال�رسيع  الداخلة  العي�ن -  تزنيت -  الغر�ص من طريق 
ه� تق�صري اأوقات ال�صفر وحت�صني اخلدمات الل�ج�صتية 
مد  اأن  كما  وال�صياحة.  الب�صائع  ونقل  للركاب، 
القريب  امل�صتقبل  يف  احلديدية  ال�صكك  �صبكة  خط�ط 
بني  ال�صحراء  املرور يف  ملح�ظ حركة  ب�صكل  �صيعزز 
اجلهات و الدول املجاورة، هذا ف�صال عن تعزيز ودعم 
احل�صن  مطار  عرب  الدولية  و  ال�طنية  اجل�ية  الرحالت 
قادر على  بدوره  املر�صى  ميناء  اأن  بالعي�ن، كما  االأول 

تعزيز الطريق اأمام التجارة املحلية والدولية.
كل هذه الفر�ص و مكامن الق�ة التي تزخر بها املدينة، 
على  و  البينية  امل�صافات  تقريب  على  ت�صاعد  �ص�ف 
جعل  يف  امل�صاهمة  اأجل  من  امل�صافرين  راحة  �صمان 

مدينة العي�ن قبلة ح�رسية لكل االأقاليم اجلن�بية.
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بف�صل ح�صن اإدارة م�ارد و اإمكانات اجلماعة ، �صهدت 
بدءا  التحتية  بناها  يف  ج�هرية  تغيريات  املدينة  معامل 
مبداخل املدينة، ومرورا بال�ص�ارع الرئي�صية، ال�صاحات 

العامة، امل�صاحات اخل�رساء، واملرافق ال�ظيفية احلديثة.
والكهرباء  ال�صحي  وال�رسف  املياه  �صبكات  �صاهمت 
واالت�صاالت ال�صلكية والال�صلكية على مدى عق�د اإىل 
حت�صني منط احلياة احل�رسية باملدينة، اإال اأن هذه ال�صبكات 
تعاين من اإ�صكاالت حقيقية تخف�ص من م�صت�ى ج�دة 
نتيجة   اأو  تقنية  الأ�صباب  باالأ�صا�ص  راجعة  اخلدمات، 
للتقادم اأو ل�ص�ء التدبري، لهذا ال�صبب فاإن بع�صا من هذه 

اخلدمات يحتاج اإىل برامج م�صتعجلة الإعادة تاأهيلها.
يف  الزمني  التن�صيق  وج�ب  اإىل  اأي�صا  االإ�صارة  جتدر 
اخلارجية  امل�صالح  و  املجال�ص  بني  امل�صاريع  برجمة 
املندجمة.  و  امل�صتدامة  التنمية  مبداأ  لتحقيق  للجماعة 
وا�صع  برنامج  اإطالق  مت  جانب  فمن  فقط،  ولالإ�صارة 
مبيزانية  ال�صحي  ال�رسف  �صبكة  تاأهيل  الإعادة  النطاق 
�صي�ؤدي  الذي  االأمر  درهم،  ملي�ن   400 تبلغ  �صخمة 
ومن  احل�رسية،  الطرق  جل  تهيئة  اإعادة  اإىل  بال�رسورة 
جانب اآخر، فاإنه �صيربمج الحقا اإعادة تاأهيل �صبكة مياه 
االأمر  ملي�ن درهم،   50 تتجاوز  اأخرى  مبيزانية  ال�رسب 
الذي �صي�ؤدي مرة اأخرى اإىل االإ�رسار اجلزئي اأو الكلي 
العمل  اإىل  الفاعلني  يدع�ا جميع  مما  احل�رسية.  بالطرق 
برامج  لعقلنة  امل�صالح  خمتلف  بني  التن�صيق  تعزيز  على 

التهيئة و البنيات التحتية. 
البيئية  بخ�ص��صيتها  عم�ما  اجلن�بية  االأقاليم  تتميز 
التي  و  النفي�صة  و  الفريدة  الفر�صة  هذه  ال�صليمة، 
اأ�صبحت عملة نادرة يف هذه االأيام، وجب العمل على 
احلفاظ عليها وتثمينها على جميع امل�صت�يات، و ذلك 
باإحداث املنتزهات احل�رسية و ال�صياحية لتح�صيل �صيء 

العي�ن  االإطار، فمدينة  للم�اطن. و يف هذا  الرفاه  من 
مب�قعها املتميز على �صفاف نهر، ت�صتلهم منه ا�صمها و 
املنطقة  لكل  ال�جدانية  و  التاريخية  الرمزية  من  يحمل 
االآن  حلد  يتم  مل  الفر�صة  هذه  اأن  اإال  الكثري،  ال�صيء 
االلتفات اإليها و جتليتها بتح�يل �صفاف وادي ال�صاقية 
احلمراء اإىل منتزهات للنخيل و االأ�صجار  لتعطي بذلك 
و  رونقها  من  تزيد  باأكملها،  املدينة  اإىل  م�صافة  قيمة 
م�ؤخرا  االنتباه  مت  فقد  احلظ،  حل�صن  و  جاذبيتها.  من 
املياه  تطهري  اإىل وحدة  العادمة  املياه  اإىل �رسورة حت�يل 
امل�صتعملة للحفاظ على هذه الرثوة البيئية و امل�ارد املائية 
و حماية �صفاف ال�ادي من التل�ث. زيادة على ذلك، 
املائية  البنيات  لتعزيز  امل�صاريع  من  جملة  برجمة  مت  فقد 
املتتالية  التهديدات  من  تخفف  �ص�ف  ال�ادي،  عل 
للفي�صانات، حيث لن ت�صكل خطرا كبريا م�صتقبال على 
وادي  جمرى  اجتاه  يف  ال�صد  بعد  ال�اقعة  التحتية  البنية 

ال�صاقية احلمراء.
ت�صكل ندرة امل�ارد املائية حتديا حقيقيا ملدينة العي�ن، و 
رغم اأن امل�صالح املعنية ا�صتطاعت تزويد ال�صاكنة بن�صبة 
ال�رسب،  مياه  من  ال�رسورية  باحلاجيات  املائة  يف   100

املياه  اأن هذه  اإال  املاحلة،  املياه  اإىل  اأ�صلها  التي تع�د يف 
طعمها،  الأجاجة  �رسبها  ال�صكان  ي�صت�صيغ  ال  املحالة 
ال�صاحنات  اأ�صحاب  اأمام  مفت�حا  الباب  يرتك  مما 
ال�صهريجية لنقل املياه من اأماكن بعيدة جدا “طانطان” و 
بيعها لل�صاكنة ب�صعر باه�ص الثمن 1 درهم للرت، مقارنة 
3 درهم للمرت مكعب يف  البالغ ح�ايل  بال�صعر العادي 
بقية رب�ع اململكة. ناهيك عن االإ�صكاالت و ال�ص��صاء 
ت�صيء  التي  التخزين  و  الت�زيع  و  النقل  بعملية  املرتبطة 

اإىل ال�ص�رة احل�رسية  و من مت اإىل جاذبية املدينة.



P.362022-2017 برنامج عمل جماعة العيون

3.     تشخـيــــص الـوضـــع الـراهــــن

 اآن االأوان لتجاوز هذه احلالة التي كان لها طابع ظريف 
طارئ، �رسعان ما حت�لت اإىل بنية قائمة مت التطبيع معها 
التفكري  يقت�صي  اإذا،  املرحلة  ال�قت. جتاوز هذه  مبرور 
بجدية، و اإبداع حل�ل متح�رسة و جذرية ملعاجلة هذه 
اأجل �صمان كلفة عادية  الظاهرة، و �صياغة بدائل من 
للمياه، و ملا ال اإن�صاء �صبكة ثان�ية للمياه العذبة ت�ازي 
ال�صبكة امل�ج�دة حاليا، ت�صتخدم فقط الأغرا�ص ال�رسب 

و الطبخ. 
تتلخ�ص الفكرة يف مايلي:

 نقل املياه العذبة الطبيعية من اأماكن جماورة با�صتخدام  •
ناقلة بحرية اإىل ميناء املر�صى.

 اإحداث �صبكة من القن�ات اال�صافية باملدينة، و جلب  •
املياه العذبة اإليها من ميناء املر�صى على بعد 20 كلم

اإىل  • امل�صتهلك  لفائدة  النهائي  ال�صعر  خف�ص   النتيجة: 
اإ�صكاالت  جتنب  وطنيا.  املاء  الأ�صعار  مماثل  م�صت�ى 
الت�زيع و ال�ص��صاء التي حتدثها ال�صاحنات لتح�صني 

�ص�رة املدينة. 
تاأهيل  اإعادة  م�رسوع  اأن  االعتبار  بعني  اأخذنا  اإذا  ثم 
متت  قد  الرئي�صية  لل�رسب  ال�صالح  املاء  قن�ات  �صبكة 
و  درهم،  ملي�ن   50 بح�ايل  يقدر  مايل  بغطاء  برجمته 
فاإن  املقبلة،  ال�صن�ات  اإجنازه معر�ص  ال�رسوع يف  �صيتم 
يف  العذبة  باملياه  خا�صة  م�ازية  �صبكة  اإحداث  تكلفة 
نف�ص الظرف و بالتزامن مع امل�رسوع الرئي�صي �صتتطلب 
فقط مت�يل املعدات من قن�ات و جتهيزات دون نفقات 

احلفر و التهيئة. 
ميكن  التي  املدخرات  بني  ب�صيطة  مقارنة  يلي  فيما  و 
حت�صيلها اإذا قارنا نظام الت�زيع احلايل بال�صاحنة و نظام 

اإحداث �صبكة اإ�صافية خا�صة مبياه ال�رسب:

متا�صيا مع ظروف املدينة املائية فقد اآن االأوان كذلك اأن 
لل�رسب  ال�صاحلة  باملياه  امل�صاحات اخل�رساء  ينتهي �صقي 
للمحافظة على امل�ارد املائية و البيئية و تخفي�ص نفقات 
مت  فقد  امل�صمار  هذا  ويف  اخل�رساء،  بامل�صاحات  العناية 
ال�رسف  مياه  معاجلة  تكييف  درا�صة  يف  البدء  بالفعل 

ال�صحي مع اأغرا�ص ال�صقي.

عالوة على ذلك،  فاإن تعميم �صقي امل�صاحات اخل�رساء 
ب�ا�صطة نظام الري بالتنقيط �ص�ف ي�صاهم بدرجة مهمة 
بعقلنة  مرتبط  اآخر  عامل  املياه.  ا�صتعمال  تر�صيد  يف 
ا�صتعمال مياه ال�صقي يتعلق بن�عية  و كثافة طبقة الرتبة 
حتت جذور النباتات. اأي اأن التقليل من درجة ت�رسب 
على  النباتات  جذور  �صي�صاعد  الطبقة،  هذه  يف  املياه 
فرتات  تقليل  مت  من  و  اأط�ل،  لفرتة  املاء  من  اال�صتفادة 

ال�صقي و حجم املياه امل�صتعملة. 

عدد سكان العيون 
سنة 2032

 متوسط تكلفة المياه المخصصة للشرب
و الطهي في اليوم )4 لتر/الفرد(

سيتم 
يوميا 
توفير

 DH

التوفير 
السنوي

DH

التوفير على 
بعد 15 عاما

DH التوزيع حسب سعر 
1DH/L  * الشبكة االضافية

التوزيع حسب سعر 
0,01DH / L * الشبكة االضافية

300.0001.200.00012.0001.188.000433.620.0006.504.300.000

DH/L  0.007 تكاليف النقل المقدرة ب + DH/L   0.003 سعر المياه العذبة  =  DH/L   0,01*
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تقليل ت�رسب املياه ب�رسعة يقت�صي ت�صكيل طبقة من تربة 
طينية حتت جذور النباتات و �صغطها اآليا اإىل اأن ي�صبح 
معامل الت�رسب املائي فيها k = 10-5 m/s حيث �صي�صاهم 
لفرتة  الرتبة  رط�بة  على  احلفاظ  يف  كبري  ب�صكل  ذلك 

اأط�ل و بالتايل ت�فري اأكرب ملياه الري.
تقنية اأخرى ذكية لت�فري مياه ال�صقي لفائدة االأ�صجار و 
النخيل هي ال�صقي مبلء جرة عند جذر ال�صجرة  حيث 
تق�م اجلذور بامت�صا�ص الكمية التي حتتاجها من املاء، و 

هي كذلك طريقة ب�صيطة ايك�ل�جية وعملية. 
هذه املقرتحات و غريها تقت�صي من املعنيني بامل�صاحات 
يف  امل�صتهلكة  املياه  حجم  و  الأهميتها  نظرا  اخل�رساء، 
عملية  مقرتحات  طرح  و  �صاملة  درا�صة  اإعداد  �صقيها، 

من اأجل تر�صيد عقالين ال�صتهالك امل�ارد املائية.
اإدارة النفايات ال�صلبة انتقلت يف عام 2012 من االإدارة 
اخلا�صة اإىل االإدارة املف��صة حيث تق�م اإحدى ال�رسكات 
اأوىل من  املدينة. جتربة  النفايات وتنظيف  بعملية جمع 
التفاوت يف  بع�ص  تقت�صي �رسورة وج�د  الن�ع،  هذا 
درجة ر�صا امل�اطنني،  جاء ذلك وفقا ال�صتطالع راأي 
اأجري م�ؤخرا يف �صف�ف ال�صاكنة �صمن اإعداد درا�صة 
ح�ل تدبري النفايات املنزلية بالعي�ن، حيث اأنه ك�صف 
عن �رسورة مراجعة هذا الن�ع من االإدارة وتكييفه مع 

خ�ص��صيات املدينة.
املراقب  املطرح  ا�صتغالل  يف  بال�رسوع  اجلماعة  قامت 
نهائيا  التخل�ص  بالتايل  ا�صتطاعت  و  املدينة،  جن�ب 
�صاهم يف  مما  ال�ص�داء،  النقط  و  الع�ص�ائية  املطارح  من 

حت�صني املجال البيئي احل�رسي ب�صكل كبري.
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نقـــاط القــــوة

الفرص

نقاط الضعف

التهديدات

 مدينة ذات طابع حديث •
على  • معممة  وال�صبكات  االإن��ارة   الطرق 

املدينة 
ال�صحي يف ط�ر  •  حمطة ملعاجلة مياه ال�رسف 

االإجناز
 اأ�صط�ل كبري من و�صائل النقل املختلفة •
 اإدارة النفايات املف��صة •
 مطرح للنفايات مراقب •

 �صبكة الطرق االإقليمية يف حالة جيدة •
تزنيت-العي�ن- • ال�رسيع  الطريق   اإح��داث 

الداخلة
 ت�فر املطار، امليناء؛ املحطة الطرقية •
 ت�فر اأطر م�ؤهلة •
و�رساكة  • تعاون  اتفاق  مائة  ح���ايل   وج���د 

جماعية
 ظروف بيئية م�اتية •
ال�صاقية  • وادي  �صفاف  على  املدينة   م�قع 

احلمراء

 املناخ اجلاف؛ الت�ازن ال�صلبي للمياه •
 خطر تل�ث طبقة املياه اجل�فية من قبل مياه  •

ال�رسف ال�صحي
و  • ال�صكنية  التجمعات  عن  والعزلة   البعد 

احل�ا�رس االأخرى
 زحف الرمال وتده�ر ج�انب الطرقات •
 النق�ص احلاد يف امل�ارد املائية •
 خطر الفي�صانات يف وادي ال�صاقية احلمراء •

لل�رسب  • ال�صاحلة  املياه  �صبكات   تده�ر 
وال�رسف ال�صحي

ب�ا�صطة  • العذبة  للمياه  تكميلي   ت���زي��ع 
�صاحنات �صهريجية

 انقطاع املياه •
برجمة  • يف  الفاعلني  بني  التن�صيق  اإىل   االفتقار 

م�صاريع البنية التحتية
يف  • حت�صينا  تتطلب  املنزلية  النفايات   اإدارة 

االأداء
امل�صاحات  • ل�صقي  ال�رسب  مياه   ا�صتخدام 

اخل�رساء
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3.3 الخدمات االقتصادية

للتنمية  اإطارا  احلمراء  ال�صاقية   - العي�ن  جهة  و�صعت 
�رساكة  يف  دجمها  خالل  من  العي�ن  ملدينة  االقت�صادية 
يف  اأ�صا�صا  حدد  دورها  فاإن  وبالتايل  االأقطاب،  ثالثية 
مينع  ذلك ال  اأن  اإال  التك�ين،  و  اخلدمات  قطاع  تنمية 
تنمية  و  املتاحة  الفر�ص  بع�ص  ا�صتغالل  من  اجلماعة 
ي�صهد  فال�اقع  االإطار،  هذا  خارج  من  اأخرى  قدرات 
اأن لدى اجلماعة يف ال�قت نف�صه، اإمكانيات �صناعية، 
على  العمل  ميكن  االأهمية  يف  غاية  و�صياحية  جتارية 
تنميتها، علما اأن الغالبية العظمى من ال�صكان الن�صيطني 
فر�صة  ينتظرون  و  البطالة  اإ�صكاليات  من  يعان�ن 
�صيمكنهم  مما  االإنتاجية  القطاعات  �صلك  يف  اإدماجهم 
امل�صاهمة ب�صكل  املالية و  الذاتية و  من تط�ير قدراتهم 

اإيجابي يف تط�ير هذه القطاعات.

با�صتثناء  ن�صبيا،  مت�ا�صعة  للمدينة  االقت�صادية  امل�ارد 
التجارة، التي ت�صكل اأ�صا�ص العملية االقت�صادية القائمة 
�صيك�ن  لذلك  اململكة،  مدن  بقية  مع  املبادالت  على 
من ال�رسوري جدا البحث عن م�ارد اأخرى و تعبئتها 
مثال،  فال�صياحة  الرثوة.  خلق  و  النم�  ن�صبة  مل�صاعفة 
التي تعاين من بع�ص الرك��ص و �صعف اجلاذبية، ميكن 
بع�ص  تقبل  اأن  �رسيطة  مهما  اإ�صافيا  رقما  ت�صبح  اأن 
فقط  مرتبطة  لي�صت  اجلاذبية  املح�رية.  التح�الت 
تهيئة  من  البد  بل  م�صنفة،  فندقية  وحدات  باإحداث 
اجله�يني،  ال�رسكاء  مع  بالتعاون  جديدة  �صياحية  بنية 
وت�صطري برامج متكاملة لتدريب االأطر امل�ؤهلة يف جمال 
جديدة،  �صل�كيات  واإدخال  اخلدمات،  و  اال�صتقبال 
وتخفيف بع�ص القي�د االإدارية واملجتمعية. يف معر�ص 
هذا الت�صخي�ص، �صيتم االإ�صارة اإىل بع�ص املقرتحات تهم 

هذا القطاع. 

قطاع  و  التجارية  و  االإدارية  االأن�صطة  يهم  اآخر،  مثال 
باآفاق تنم�ية  اخلدمات ككل، هذا القطاع الذي يب�رس 
رافعة  كاأهم  التنم�ي  اجلهة  برنامج  �صطره  واعدة، 
بدوره  يعرف  مل  اأنه  يالحظ  العي�ن.  ملدينة  اقت�صادية 
العق�د  ط�ال  هيكليا  تط�يرا  اأو  ا�صتثمارية  اهتمامات 
قد  االأ�صا�صية  اال�صتثمارات  اأن  ال�صابقة. يالحظ كذلك 
ان�صبت يف معظمها اإىل حت�صني البنيات التحتية. تط�ير 
ملدينة  ملحا  و  �رسوريا  �صيئا  بالطبع  بات  البنيات  هذه 
البتة  كافيا  لي�ص  اأنه  اإال  العي�ن،  مدينة  اأهمية  و  بحجم 
جلعلها قادرة على املناف�صة االقت�صادية، ك�ن هذا التط�ير 
يهدف بب�صاطة اإىل �صد الثغرات و اإحلاقها مب�صت�ى املدن 

الكربى املناف�صة. البد اإذا من العمل م�صتقبال على و�صع 
�صيا�صة متكاملة تدعم و تعزز اخلدمات و االأن�صطة املذرة 
للدخل كي ت�صبح ملدينة العي�ن �صمعة اقت�صادية خا�صة 
احلاجة  الي�م غذت  اململكة.  باقي مدن  بني  متيزها  بها 
االإمكانات  على  الرتكيز  مع  اأكرث  انتقائية  �صيا�صة  اإىل 
احلقيقية،  لتتح�ل العي�ن اإىل “ مركز امتياز “ حقيقي، 
يزود املدينة مبزايا تناف�صية ق�ية ت�ؤكد �صدارتها يف جميع 

اأنحاء اجلن�ب.
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يف هذا ال�صياق، يجب على جميع الفاعلني االقت�صاديني 
التح�يلية،  لل�صناعات  اأولية  ن�اة  بل�رة  على  العمل 
ال�صناعية  االإرها�صات  بع�ص  تط�ير  يف  امل�صاهمة  و 
م�صت�ى  على  حاليا  املتمركزة  احلرفية(  )ال�ر�صات 
وحدات  اإىل  لتتح�ل  دعمها  على  العمل  و   ، احلزام 
لتلبية احلاجيات  قابلة  تنظيما و مردودية،  اأكرث  اإنتاجية 
املختلفة و املتزايدة لالأقاليم اجلن�بية، بدال من اأن ي�صتمر 
ال�صناعية  املنتجات  لت�زيع  حمطة  جمرد  املدينة   دور 
املفرت�ص  الدور  هذا  اململكة.  زوايا  كل  من  القادمة 
لتط�ير ن�اة �صناعية باملدينة يجد من الع�امل امل�صاعدة 
الناحية  من  اأوال  ياآزره،  و  يدعمه  ما  املتاحة  الفر�ص  و 
جتارية  ن�صاطات  تعرف  املدينة  لك�ن  الل�جي�صتيكية، 
ديناميات  بخلق  تعزيزها  يجب  والتي  بالفعل،  قائمة 
ن�صبة عالية  لت�فر  ثانيا،  و  املتخ�ص�صة،  للتجارة  جديدة 
العملية  يف  اإدماجها  تنتظر  التي  الن�صيطة  ال�صاكنة  من 

االنتاجية.
مدينة العي�ن تتمتع بتم�قع جغرايف ي�صاعد على بل�رة 
م�صاريع الطاقات البديلة، وذلك ملا تزخر به من بنيات 
حتتية و لت�فرها على م�ارد هائلة من الطاقة الريحية و 
الإنتاج  ال�صم�صية  االأل�اح  م�صاريع  املتجددة،  ال�صم�صية 
اإىل خلق مبادرات  املياه حتتاج  اأولت�صخني  كهرباء حملية 
و  الفر�ص  هذه  ا�صتغالل  على  للعمل  الدعم،  وبرامج 
امل�ؤهالت املتاحة و خللق بدائل حملية �صتخفف من اأعباء 

امل�صاريف الطاقية . 
العامة يف  احلياة  فاإن  ثقافية،  اأخرى  و  مناخية  الأ�صباب 
مغايرة،  وترية  ذا  اإيقاعا  تعرف  ال�صحراوي  ال��صط 
الن�صاط و احلركة  املرتفعة نهارا جتعل  درجات احلرارة 

من  متاأخرة  اأوقات  اإىل  لتمتد  امل�صاء  يف  اأ�صدها  على 
الليل، ثم اإن حركة ال�رسوق و الغروب تعرف بدورها  
التفاوت  من  �صاعة  قرابة  اإىل  ي�صل  ال�قت  يف  تغايرا 
مقارنة مع اأق�صى �صمال اململكة، كل هذه الع�امل جتعل 
احلركة ال�صباحية تبداأ يف وقت جد متاأخر، يف حني اأن 
الت�قيت االإداري ال يراعي هذه اخل�ص��صية، مما ي�ؤدي 
القطاعات االإنتاجية يف  اإىل �صعف فاعلية االإدارات و 
العم�مية  االدارة  اإ�صالح  االأوىل.  ال�صباحية  ال�صاعات 
الت�قيت  تكييف  يق�صي  امل��صعة  اجله�ية  اإطار  يف 
احلياة  وترية  مع  و  اجله�ية  اخل�ص��صية  مع  االإداري 
االجتماعية لتح�صني املردودية، مما �صيحدث اأثرا اإيجابيا 

على اإنتاجية امل�ؤ�ص�صات و االإدارات العم�مية.
بيئة ذات مناخ �صحراوي  العي�ن تت�اجد يف  اأن  ك�ن 
م�صح�ب  للغاية،  �صلبي  مائي  ت�ازن  مع  جدا  جاف 
اأن الظروف  بزحف مت�ا�صل و �رسيع للرمال، و ك�ن 
اجلمة،  التنم�ية  الع�ائق  بع�ص  ت�صكل  القا�صية  الطبيعية 
لن جتعل �صاكنة ال�صحراء ت�صت�صلم اأمامها، فقد ا�صتطاع 
بف�صل  التاريخية  مر احلقب  ال�صحراوي على  االن�صان 
مهاراته و ذكائه اأن يتاأقلم برباعة يف هذا ال��صط  و اأن 
ياأ�ص�ص من�ذجا ح�صاريا متميزا، و لهذا فال ي�صح دائما 
التعلل بال�صع�بات املناخية كتهديدات تنم�ية، بل ميكن 
اأن ينظر اإليها على اأنها فر�ص كربى متيز املدينة عن غريها 
من احل�ا�رس. وعليه، فاإن �صناعة ال�صياحة احلديثة تنقب 
عن منتجات جديدة و فريدة  ميكن اأن تع��ص العرو�ص 
التقليدية لل�صياحة ال�صاطئية التي اأ�صحت رتيبة و م�صبعة 

ب�صكل مفرط مل تعد ت�صته�ي امل�صتهلك كثريا. 
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اإذا اأ�صفنا اإىل ذلك التم�قع اجلغرايف للعي�ن بني مركزين 
الكناري  جزر  اأي  الدويل،  ال�صياحي  اجلذب  ملناطق 
 40 2016 / على بعد  واأكادير )16 ملي�ن �صائح يف عام 
�صانحة  فر�صة  ي�صكل  مما  العي�ن(،  من  طريان  دقيقة 
الفر�ص  هذه  كل  ال�صتغالل  و  القطاع.  هذا  لتط�ير 
خا�ص  عر�ص  اإحداث  ال�رسوري  من  بات  الثمينة،  
ومتن�ع، يكمل وي�صاحب العر�ص ال�صياحي ال�صاطئي 
الذي يق�صده عادة رواد هذه املراكز. حتقيق هذه الغاية 
االإيك�ل�جية  لل�صياحة  جذابة  برامج  ب��صع  مرتبط 
فئات  ال�صتهداف  اأخرى  برامج  و  املغامرة،  و�صياحة 
فئات  خا�صة  عالية  �رسائية  بقدرات  تتمتع  اجتماعية 
ال�صياحية  ال�كاالت  مع  �رساكات  عق�د  اإبرام  امل�صنني. 
الفندقة،  و  اال�صتقبال  مرافق  ج�دة  حت�صني  الدولية، 
ال�صباب،  و  املخت�صة  لالأطر  املهني  التدريب  برامج 
منظمي  لت�صجيع  اأ�صا�صية  اأوىل  خط�ة  كلها  �صت�صكل 

الرحالت ال�صياحية للعمل على اإنعا�ص هذا القطاع.
ا�صتطاع قطاع ال�صناعة التقليدية يف ال�صن�ات الفارطة 
اأن يط�ر مقدراته ب�صكل ملح�ظ،  و ذلك من خالل 
اإحداث م�ؤ�ص�صات منظمة تنظيما جيدا تعمل على تاأطري 
التدريب  برامج  اأن  كما  ال�اقع،  اأر�ص  على  ال�صناع 
زال  ال  الذي  التحدي  منتظم.  ب�صكل  حا�رسة  املهني 
ي�اجه القطاع يدور باالأ�صا�ص ح�ل العث�ر على و�صائل 
لت�ص�يق املنتجات يف بقية رب�ع اململكة، ودمج املنتج 

احلريف يف مناطق اجلذب ال�صياحي.

عملية  عن  جمالية  الأ�صباب  متاما  غائب  الزراعي  املجال 
األبان  و  حل�م  اإنتاج  وفرة  رغم  االقت�صادي،  االإنتاج 
اجلمال و املاعز على ال�صعيد االقليمي. هذا املعطى اإذا 
تعليب  و  ت�صنيع  برامج  دعم  ا�صتغالله من خالل  مت  ما 
هذه املنتجات، �صينعك�ص باالإيجاب على اال�صتثمار و 

�ص�ق ال�صغل باملدينة.
التي  االإ�صبانية  باللغة  تتعلق  اأخرى  فر�صة  هناك  اأخريا، 
لهذا  ميكن  اجلن�بية،  االأقاليم  يف  ن�صبيا  انت�صارا  تعرف 
العامل اأن ي�صاعد على عب�ر اآفاق جديدة، ال�صيما فيما 
يتعلق بالتبادل ال�ص��صي�-اقت�صادي اجتاه العامل االإ�صباين 
العامل(، حيث  عرب  اال�صبانية  تتكلم  ن�صمة  ملي�ن   420(
عمل  فر�ص  خللق  اأي�صا،  املعطى  هذا  ا�صتغالل  ميكن 

لفائدة ال�صباب يف مراكز االت�صال، على �صبيل املثال.
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نقـــاط القــــوة

الفرص

نقاط الضعف

التهديدات

التجارة والصناعة

 متيز التجارة واخلدمات يف الن�صيج االقت�صادي •
 مدينة ادارية بدون مناف�صة •
 ارتفاع ن�صبة الطبقة الن�صيطة •

الحرف

 قطاع منظم مع قدرات واعدة •
 االإ�رساف على احلرفيني يف التعاونيات والرابطات املهنية •
 اأ�صالة وتن�ع منت�ج ال�صناعة التقليدية املحلية )املج�هرات،  •

االأغرا�ص اجللدية، ن�صيج اخليام واملن�ص�جات ...(
 ت�افر احلرفيني االأ�صليني •

الزراعة
 هيمنة تربية اجلمال واملجرتات ال�صغرية بالقرب من العي�ن •

السياحة
 وج�د بنية حتتية �صياحية  •

 �رساكة تكاملية بني اجلماعات؛ قطب ثالثي اإقليمي •
 الرياح وال�صم�ص، م�صادر مهمة للطاقة امل�صتدامة •
)الكثبان  • ال�صياحي  اجل��ذب  مناطق  ومتيز   تن�ع 

التي ت�فر  الرملية...( واخل�ص��صية املناخية واجلغرافية 
ظروف مالئمة ل�صالح ال�صياحة البيئية

اجلن�ب،  • يف  اقت�صاديا  حم�را  لت�صبح  متاحة   الفر�صة 
بف�صل التجارة املتخ�ص�صة وال�صناعة التح�يلية

التبادالت  • ت�صجع  االنت�صار،  وا�صعة  االإ�صبانية   اللغة 
ال�ص��صي�-اقت�صادية مع اأكرث من 21 بلدا

 املناخ االقت�صادي احلايل غري م�صجع لل�صباب •
 انفجار دميغرايف •
 غياب الفالحة •
 مناخ غري م�ات لل�صياحة ال�صاحلية التقليدية •

 الطبيعة التقليدية الأن�صطة االأعمال و اخلدمات؛ •
 �صعف وعدم كفاية الهياكل التجارية •
 غياب م�ؤ�ص�صات الإنتاج حل�م واألبان اجلمال و املاعز  •
 البعد عن التجمعات الكبرية و مراكز االقت�صاد ال�طني؛ •
 معدل البطالة مرتفع جدا •
 غياب منطقة �صناعية •
 البنية التحتية لل�صياحة ال تزال �صعيفة •

 عدم تكييف الت�قيت االإداري مع اخل�ص��صية اجله�ية و مع  •
وترية احلياة االجتماعية
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4.3 الخدمات االجتماعية

حيث  من  من�ذجيا  يعد  العي�ن  ملدينة  التعليمي  القطاع 
مقارنة  قيا�صية  متدر�ص  لن�صب  حتقيقه  و  التغطية  �صم�ل 
بنظرياته من املدن االأخرى، اإال اأن مدينة من هذا احلجم 
جامعية،  درا�صية  من�صاآت  اإحداث  من  بعد  تتمكن  مل 
�صابات  و  �صباب  لفائدة  املعريف  التح�صيل  اأفق  جتعل 

املنطقة منح�رسا للغاية.
اجله�د املبذولة يف قطاع التك�ين املهني ظاهرة للعيان، 
اإال اأن مت��صط عدد املتخرجني املهنيني ال يزال ال يلبي 
حاجات االقت�صاد املتزايدة اإىل يد عاملة متخ�ص�صة يف 

القطاعات االإنتاجية املختلفة.
اأ�صبحت  العي�ن  جلماعة  اجلبارة  املجه�دات  بف�صل 
للمدينة مرافق ريا�صية مثالية تلبي االحتياجات االأ�صا�صية 
احلاجة  تبقى  و  املختلفة،  احل�رسية  املناطق  يف  لل�صباب 
قائمة ل�صد النق�ص احلا�صل يف بع�ص املجاالت املرتبطة 
هذا  ال�صباب.  تطلعات  مع  مالئمتها  و  املدينة  بجاذبية 
م�اقع  و  الف�صائيات  على  انفتاحه  بفعل  الي�م  ال�صباب 
مرافق  اإىل  بلهفة  يتطلع  اأ�صبح  االجتماعي  الت�ا�صل 
التي غذت �رسورية يف ع�رسنا احلا�رس،  الرفاه  و  املتعة 

م�صابهة  معي�صية  م�صت�يات  اإىل  تتطلع  الي�م  اأجيال 
العي�ن  فتزويد  مت  من  و  العاملية،  احل�ا�رس  به  تزخر  ملا 
متنف�صا  تتيح  ك�نها  ملحا  مطلبا  اأ�صحى  املرافق  بهذه 
االأ�رس  ا�صتقرار  �صمان  على  ت�صاعد  و  لالأطفال  حي�يا 
بع�ص  الغاية، ميكن طرح  بل�غ هذه  اأجل  باملدينة. من 
املقرتحات  مثل امل�صابح الرتفيهية ذات الطابع ال�صياحي 
Aqua-Parc )اال�صتفادة هنا من وج�د املياه املاحلة ال�فرية 

واملالعب  املائية،  واملنتزهات  املائية(،  الفر�صات  يف 
و  الت�صهيالت  تقدمي  و  … Parc de jeuxدعم  الرتفيهية 
االإعانات �صي�صجع اخل�ا�ص ال حمالة على اال�صتثمار يف 

اأمثال هذه امل�ؤ�ص�صات الرتفيهية.
الرتفيهية  املناطق  تتميز  ال�صباب  تن�صيط  علي  عالوة 
رونقا  املدينة  على  �صت�صفي  حيث  اجلاذبية،  بخا�صية 
اجلن�بية،  املنطقة  اأنحاء  جميع  يف  متيزها  من  يزيد  اآخر 
ويعزز كذلك �ص�رتها ال�صياحية الرتحيبية، مما �صيجعلها 

حا�رسة اجلن�ب بامتياز.
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على ال�صعيد االجتماعي الثقايف، وعك�ص عادات و تقاليد �صكان �صمال و و�صط اململكة، فاإن مقاربة الن�ع و متكني 
املراأة من اأدوار طالئعية يف املجتمع، يعد �صيئا متاأ�صال بديهة يف الثقافة ال�صحراوية. هذه الثقافة املحلية الغنية و املفعمة 
بالرتاث احل�صاين، تعترب راأ�ص مال ال مادي ذو قيمة كبرية، تكفل التما�صك والت�صامن االجتماعي وتنقل عامل القيم 

امل�روث اإىل االأجيال ال�صحراوية النا�صئة.

نقـــاط القــــوة

الفرص

نقاط الضعف

التهديدات

التعليم و التعليم العالي
تغطية املدار�ص العامة واخلا�صة لكل تراب اجلماعة •
 معدالت التمدر�ص االأعلى وطنيا •
 ن�اة جامعية •
 معاهد للتدريب املهني •

الصحة
اخلدمة الطبية ف�ق املت��صط ال�طني •

الشباب و الرياضة
مرافق وجتهيزات ريا�صية مثالية •
 املجمع الريا�صي ال�صيخ حممد لغظف •
 مراكز التعليم و التدريب •

السوسيو- الثقافية
مركز ثقايف مت�فر على جملة من املرافق اجليدة •
 املكتبة مبثابة حتفة وطنية •
 جماعة بدون اأحياء ق�صديرية •
 برامج ملختلف الفئات االجتماعية املحرومة •

 جمعيات التنمية املحلية •
 االإذاعة والتلفزي�ن اجله�ي •
التما�صك  • على  ت�صاعد  غنية،  جد  املحلية    الثقافة 

االجتماعي )راأ�ص املال غري املادي(
الثقافة  • يف  متاأ�صلة  امل�صاوات  ثقافة  و  الن�ع    مقاربة 

ال�صحراوية، تتمتع املراأة باأدوار متميزة يف املجتمع

 الهجرة القروية •
 البطالة و الفقر •
اإحداث  • على  ي�صاعد  ال  للجماعة  العقارية  امللكيات   انعدام 

امل�صاريع االجتماعية
 �صع�بة امل�صاركة يف البط�الت الريا�صية  )بعد امل�صافات( •

 مدار�ص يف حاجة اإىل التجهيزات •
 غياب اجلامعة •
 ال يزال مت��صط املتدربني يف التك�ين املهني منخف�صا و ال يلبي  •

حاجات االقت�صاد
 عدم وج�د قاعات م�رسحية و متاحف •
عن  • التقاع�ص  و  الت�اكل  يف  اأحيانا  ي�صهم  االجتماعي   الدعم 

االنتاج
 غياب منتزهات الرتفيه لل�صباب، حمامات ال�صباحة ال�صياحية،  •

حديقة مائية، حديقة االألعاب...
 االفتقار اإىل امل�ارد الب�رسية امل�ؤهلة يف القطاعات االجتماعية •
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5.3 تحليل مالية الجماعة القبلي ثم بأثر استباقي

يف هذا الف�صل، يتم تاأويل و تف�صري التحليل املايل مع تقدمي النتائج النهائية فقط، بينما يرجع يف ملحق هذا التقرير اإىل 
التحليل املايل املف�صل )امللحق  2 : لدى مصالح الجامعة(

خالل  لالإيرادات  ملح�ظ  تدريجي  ارتفاع  ي�صجل 
ال�صن�ات الثالث املا�صية. و تعزى هذه الزيادة اأ�صا�صا اإىل 
القيمة امل�صافة  التط�ر االإيجابي للح�صة يف ناجت �رسيبة 
الذي ه� نتيجة للجه�د اجلبارة التي بذلها ال�صيد رئي�ص 

اجلماعة لتعزيز ح�ص�صها من املنتجات ال�رسيبية.
جتدر االإ�صارة يف هذا ال�صدد، اإىل اأن و�صعية اجلماعات 
الرتابية من الناحية ال�رسيبية، يف املناطق اجلن�بية ب�صكل 
عام، والعي�ن على وجه اخل�ص��ص، ت�صكل خ�ص��صية 
اململكة.  يف  االأخرى  البلديات  مع  باملقارنة  ا�صتثنائية 
االجتماعي  الظرف  اإىل  اخلا�ص  الطابع  هذا  يرجع 
ال�صحراء  املفتعلة يف  “االأو�صاع  الناجم عن  وال�صيا�صي 
املغربية”، و الذي يجعل مدينة العي�ن حمرومة كليا من 
على  ال�رسيبة  )مثل  الطبيعية  مداخيلها  و  اإيراداتها  اأهم 

ال�رسائب  هذه  ت�صاهم  حيث   )... غريها  و  النظافة 
عادة، يف حتقيق الت�ازن املايل للجماعة. حتت تاأثري هذه 
االأ�صباب، و مراعاة ملجم�عة من احل�صا�صيات، �صتبقى 
امل�صافة،  القيمة  �رسيبة  عائدات  من  املتاأتية  املداخيل 
ت�صكل يف االأجلني الق�صري و املنظ�ر، امل�صدر الرئي�صي 

مليزانية اجلماعة.
مدى  على  العي�ن  جماعة  نفقات  اأن  كذلك   ي�صجل 
يعزى  م�صطرد.  تزايد  يف  املا�صية  الثالث  ال�صن�ات 
املتعلقة  النفقات  يف  الزيادة  اإىل  اأ�صا�صا  الت�صاعد  هذا 
القطاع،  هذا  عرفه  الذي  التط�ر  بعد  امل�ظفني  باإدارة 
و االرتفاع احلا�صل يف نفقات امل�صاريع التي اعتمدتها 

اجلماعة.

  التحليل القبلي :

ن�صتنتج  اأن  ميكننا  اأعاله،  املذك�رة  النتائج  اإىل  ا�صتنادا 
الرئي�صية  املداخيل  متثل  امل�صافة  القيمة  اأن ح�صة �رسيبة 
جلماعة العي�ن الأنها ت�صل يف املت��صط، ح�ايل 89٪ من 
املداخيل يف حني  اإجمايل  51٪ من  و  الت�صيري  مداخيل 

امل�ظفني،  �ص�ؤون  باإدارة  يتعلق  الرئي�صي  االإنفاق  اأن 
مبعدل 40 يف املائة من تكاليف الت�صيري و 37 يف املائة من 

جمم�ع نفقات اجلماعة.

2014

2015

2016 404,60 792,44

494,81

404,25

1000800600400200
0

387,84

258,92

231,45 172,80

235,82

تطور االيرادات 2014 - 2016 (مليون درهم) 

مداخيل التسيير 

مداخيل التجهيز 

مجموع المداخيل 

2014

2015

2016

500 600400300200100
0

513,92

336,27

267,26

126,08387,84

258,92

231,45 35,80

77,34

تطور النفقات 2014 - 2016 (مليون درهم) 

نفقات التسيير 

نفقات التجهيز 

مجموع النفقات 
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ويبني اجلدول اأدناه، بع�ص الن�صب الدالة، لتقييم احلالة املالية للجماعة:

201420152016
114,62 843 357,36387 923 914,64258 452 231إيرادات التسيير الفعلية

352,38 156 467,28269 176 696,45210 090 198نفقات التسيير الفعلية

762,24 686 890,08118 746 218,1948 362 33االدخار الخام

%31%19%14إجمالي نسبة االدخار

0,000,000,00سداد أصل الدين

762,24 686 890,08118 746 218,1948 362 33صافي االدخار

الفعلية  العمليات  ميزان  على  ي�ؤ�رس  االدخار  اإجمايل 
نفقات   - الفعلية  الت�صيري  )اإيرادات  الت�صيري  لق�صم 
وه�  الدين(.  على  الفائدة  ذلك  يف  مبا  الفعلية  الت�صيري 
اال�صتثمارات.  لتم�يل  للجماعة  املتاح  الداخلي  امل�رد 
للجماعة.  اال�صتثمارية  القدرة  االدخار  اإجمايل  يحدد 
)االدخار  الذاتية  امل�ارد  من  اال�صتثمارات  مت�يل  ميكن 
و  )املنح  اخلارجية  امل�ارد  طريق  عن  اأو  االإجمايل( 

القرو�ص(.
خالل الفرتة م��ص�ع التحليل، كان االدخار االإجمايل 
اإيجابيا وا�صتمر يف النم�، ال�صيما يف عام 2016، حيث 
الذي  ال�صيء   .2015 بعام  مقارنة   ٪143 بن�صبة  ارتفع 
يقابل  حيث  الت�صيري،  قطاع  يف  جليا  حت�صنا  يعك�ص 
الفعلية،  الت�صيري  نفقات  على  املداخيل  من  “فائ�صا“ 

وه� اأمر �رسوري لتم�يل االإ�صتثمارات و�صداد الدي�ن 
القائمة.

اإيرادات   \ املدخرات  )اإجمايل  اإجمايل معدل االدخار 
الت�صيري الفعلية( ي�صري اإىل ح�صة املداخيل الت�صيريية التي 
الدي�ن  �صداد  يف  اأو  اال�صتثمار  يف  ا�صتخدامها  ميكن 
الت�صيريية  املداخيل  ح�صة  اإذا  هي  هذه  )اال�صتثمارية(. 
التي ال ت�صت�عبها نفقات الت�صيري املتكررة. هذه الن�صبة 

اأعلى من 8٪ وت�صتمر يف االرتفاع من �صنة اإىل اأخرى، 
مما ينم عن حالة مالية جيدة. يف ال�اقع، يف 2015 ،2014 
و 2016، مت ا�صتقدام 14٪ و 19٪ و 31٪ على الت�ايل من 

اإيرادات الت�صيري لتغطية النفقات اال�صتثمارية.
م�اردها  وتتك�ن  دي�ن،  لديها  لي�ص  العي�ن  جماعة 
االأ�صا�صية من مدخ�ل ال�رسائب واالأم�ال املمن�حة من 
املديرية العامة للجماعات املحلية ، وه� ما يف�رس عدم 
وج�د اقرتا�ص اأور�ص�م للفائدة. يحدد �صايف االدخار 
بعد  التجهيز  نفقات  ملجم�ع  املخ�ص�صة  املالية  ال�فرة 
�صداد الدي�ن. هذا ي�ؤدي اإىل ا�صتنتاج مفاده اأن االدخار 

االإجمايل ي�صاوي �صايف االدخار.
�رسيبة  الف�ائ�ص،  من  اأ�صا�صا  التجهيز  اإيرادات  تتك�ن 
ثم  اال�صتثمار  و  بالتجهيز  اخلا�صة  امل�صافة  القيمة 
االإعانات التي متنحها الدولة، وت�صتخدم لتغطية نفقات 
اأكرب  التجهيز، حيث متثل ال�ص�ؤون ذات الطبيعة التقنية 

ح�صة منها.
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خالصة 

للجماعة  العامة  امليزانية  ر�صيد  فاإن  ما�صبق،  لكل  تبعا 
اإىل  �صنة  من  باطراد  ينم�  الفائ�ص  اأن  كما  اإيجابي، 
املايل  التحليل  نتائج  اإىل  وا�صتنادا  بالتايل،  و  اأخرى. 
القبلي جلماعة العي�ن خالل الفرتة ما بني 2014 و 2016، 
ميكننا اأن نخل�ص اإىل اأن اجلماعة تتمتع ب��صع مايل جيد.

التحليل بأثر استباقي:

يعترب التحليل املايل اال�صتباقي اأداة ت�جيه لدعم االإدارايني 
ومتكينهم  املحليني،  التنفيذيني  امل�ص�ؤولني  و  املاليني 
و  القريب  املدى  على  املحتمل  املايل  امل�صار  ت�قع  من 

املت��صط للجماعة.
معطيات  اإىل  و  االإدارية  احل�صابات  اآخر  اإىل  ا�صتنادا 
التط�رات املت�قعة، يتيح اال�صت�رساف اال�صتباقي اإمكانية 
التنب�ؤ بالبناء املايل للجماعة و التحقق من احتمال احلفاظ 
ا�صرتاتيجية  ل��صع  فعالة  و�صيلة  فه�  ا�صتمراريته.  على 
مب�رسوع  وثيقا  ات�صاال  وي�صكل   ، ال�الئية  للفرتة  مالية 
م�ص�ؤولية  �صلب  من  هي  التي  الرتابية  اجلماعة  تنمية 
املنتخبني. وجتدر االإ�صارة اإىل اأن هذا التحليل اال�صتباقي 

يتعلق فقط بامليزانية العامة جلماعة العي�ن.

من خالل التحليل الرجعي امل�صار اإليه �صابقا، ميكن اأن 
نالحظ اجتاها منطيا لتط�ر مداخيل و نفقات اجلماعة. 

هذا االجتاه عرف التط�رات االتية:
ت�صاعديا  اجتاها  الت�صيريية  النفقات  املداخيل و  �صهدت 
خالل الفرتة ما بني 2014 و 2016. من اأجل اإجراء حتليل 
ا�صت�رسايف، �ص�ف نفرت�ص اأن ميزانية الت�صيري و مداخيل 
التجهيز �ص�ف ت�صتمر يف الزيادة بن�صبة 10٪ كل عام. 
هذه الن�صبة مت الت�افق عليها بناء على معطيات و جتارب 

�صابقة لر�صد ال�صيناري�هات امل�صتقبلية.
مبلغ  حتديد  ا�صتطعنا  التجهيز،  بنفقات  يتعلق  فيما 
  299،27 بلغ  حيث    ،2017 لعام  الفعلي  اال�صتثمارات 
ملي�ن درهم. اأما بالن�صبة ل�صن�ات 2018 و 2019، لي�ص 
لدينا بيانات كاملة عن املبلغ الذي �صينفق على اال�صتثمار 
خالل هذين العامني، ولهذا ال�صبب ف�صلنا اعتماد حتليل 
االجتاهات النمطية خالل هذه الفرتة. هذا يعني اأن هذه 
عام  من  اعتبارا   ٪10 بن�صبة  اأي�صا  تنم�  �ص�ف  النفقات 

.2018

يف  اجلماعة  ح�صابات  تط�ر  اأدناه  اجلدول  ي��صح 
ال�صن�ات الثالث القادمة.
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 201420152016201720182019

687,51 089 379  988,65 626 344  262,41 297 313  114,62 843 387  357,36 923 258  914,64 452 231  مداخيل التسيير

330,04 882 336  663,68 256 306  148,80 415 278  686,53 551 343  780,09 488 228  301,30 781 207  جمال االدارة العامة

280,80 52  528,00 47  207,28 43  908,00 38  039,00 30  688,89 45  جمال ال�ص�ؤون االجتماعية

916,57 070 20  287,79 246 18  534,35 587 16  613,00 363 14  241,52 784 19  847,70 505 10  جمال ال�ص�ؤون التقنية

053,54 868 6  685,04 243 6  077,31 676 5  834,20 501 6  873,50 409 4  749,90 757 4  جمال ال�ص�ؤون االقت�صادية

229,78 412 4  117,98 011 4  470,89 646 3  986,01 578 2  875,68 589 3  582,15 333 3  جمال الدعم

876,77 803 10  706,16 821 9  823,78 928 8  086,88 808 20  547,57 620 2  744,70 028 5  جمال انذماج النتائج

235,45 355 345  304,95 959 313  549,95 417 285  450,99 601 404  272,69 882 235  499,44 799 172  مداخيل التجهيز

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  جمال ال�ص�ؤون االجتماعية

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  جمال ال�ص�ؤون التقنية

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  جمال ال�ص�ؤون االقت�صادية

جمال الدعم و انذماج 
النتائج

  172 799 499,44  235 882 272,69  404 601 450,99  285 417 549,95  313 959 304,95  345 355 235,45

922,96 444 724  293,60 586 658  812,36 714 598  565,61 444 792  630,05 805 494  414,08 252 404  مجموع المداخيل

687,51 089 379  988,65 626 344  262,41 297 313  114,62 843 387  357,36 923 258  914,64 452 231  مصاريف التسيير

626,24 938 177  387,49 762 161  715,90 056 147  307,69 110 148  899,58 460 129  405,80 807 121  جمال االدارة العامة

591,31 399 30  992,10 635 27  629,18 123 25  684,67 249 22  304,96 587 22  501,49 212 22  جمال ال�ص�ؤون االجتماعية

832,60 123 33  575,09 112 30  068,27 375 27  632,89 213 46  933,50 504 17  557,85 444 17  جمال ال�ص�ؤون التقنية

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  جمال ال�ص�ؤون االقت�صادية

855,78 953 56  232,53 776 51  302,30 069 47  727,13 582 52  329,24 623 40  231,31 626 36  جمال الدعم

781,58 673 80  801,44 339 73  546,76 672 66  762,24 686 118  890,08 746 48  218,19 362 33  جمال انذماج النتائج

700,00 116 362  000,00 197 329  000,00 270 299  352,61 080 126  796,94 344 77  116,83 803 35  مصاريف التجهيز

342,00 150 94  220,00 591 85  800,00 824 71  160,63 942 41  844,97 652 12  739,68 452 6  جمال االدارة العامة

340,00 423 72  400,00 839 65  000,00 854 59  968,24 754 19  652,25 067 25  819,22 108 2  جمال ال�ص�ؤون االجتماعية

141,23 639 177  673,84 844 160  376,22 489 181  136,86 475 36  752,15 462 23  813,23 212 15  جمال ال�ص�ؤون التقنية

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  جمال ال�ص�ؤون االقت�صادية

000,00 100 7  000,00 100 7  000,00 100 7  000,00 100 7  000,00 541 13  000,00 000 7  جمال الدعم

876,77 803 10  706,16 821 9  823,78 928 8  086,88 808 20  547,57 620 2  744,70 028 5  جمال انذماج النتائج

387,51 206 741  988,65 823 673  262,41 567 612  467,23 923 513  154,30 268 336  031,47 256 267  مجموع المصاريف

464,55 761 16-695,05 237 15-450,05 852 13-098,38 521 475,75278 537 382,61158 996 136المــــوازنـــــــة
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و من الناحية البيانية، فاإن هذه الزيادة �صتك�ن كما يلي:

بلغت عائدات مدينة العي�ن ذروتها يف عام 2016 لت�صل 
 ٪24.45 بن�صبة  تنخف�ص  اأن  قبل  درهم  ملي�ن   792 اإىل 
يف عام 2017، وتع�د مرة اأخرى يف ال�صن�ات الالحقة 
لل�صع�د. ميكن تف�صري ذلك ك�ن اأن عام 2016 يعترب عاما 
ا�صتثنائيا حيث ح�صلت اجلماعة على ح�صة اأكرب بكثري 
القيمة  �رسيبة  ناجت  يف  االعتيادي  احل�صة  م�صت�ى  عن 

امل�صافة واالإعانات املقدمة من طرف الدولة.
من ناحية اأخرى، فاإن النفقات �صتزداد تدريجيا خالل 
الفرتة التي �صملتها الدرا�صة، ويرجع ذلك اأ�صا�صا اإىل اأن 
نفقات التجهيز �صتزداد ب�صكل كبري ابتداء من عام 2017 

تنم�ية  تنفيذ عدة م�صاريع  و ذلك الأن اجلماعة ب�صدد 
بهذه ال�صنة، مما يف�رس الزيادة يف تكلفة اال�صتثمار.

�صت�اجه جماعة العي�ن عجزا يف امليزانية ابتداء من عام 
ال�صن�ات  يف  التفاقم  يف  العجز  هذا  �صي�صتمر  و   2017

مداخيل  حت�صيل  دون  النفقات  زيادة  عقب  التالية 
اإ�صافية.

الرئي�صية  امل�ؤ�رسات  بع�ص  تط�ر  اأدناه  اجلدول  ي��صح 
لقيا�ص ال�صحة املالية للجماعة )ملي�ن درهم(.

Solde du Budget d’équipement

الموازنة

مداخيل التجهيز 

مداخيل التسيير 

نفقات التجهيز 

نفقات التسيير 

100 000 000

-100 000 000

200 000 000

300 000 000

400 000 000

500 000 000

600 000 000

700 000 000

800 000 000

900 000 000

2016 2017 2018 20192015

136996 382,61

158 537 475,75

278 521 098,38

-13 852 450,05

-15 237 695,05

-16 761 464,55

2014
0

التطور االستباقي لحسابات الجماعة المالية 

201420152016201720182019

231,45258,92387,84313,30344,63379,10المداخيل الفعلية للتسيير

17269,15246,62271,28298,41 ,198,09210المصاريف  الفعلية للتسيير

33,3648,74118,6866,6773,3380,67االدخار االجمالي

%21%21%21%31%19%14معدل االدخار اإلجمالي

000000سداد أصل الدين

33,3648,74118,6866,6773,3380,67صافي االدخار
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من الناحية البيانية، يظهر هذا التط�ر على النح� التايل:

باإ�صافة  للتكاليف  الهيكلية  اال�صتقرار  ن�صبة  حت�صب 
املجم�ع  ق�صمة  مع  الدين،  وق�صط  امل�ظفني  تكاليف 
امل�ؤ�رس وزن  الفعلية. ويقي�ص هذا  الت�صيري  على مداخيل 
التكاليف الهيكلية املعتادة )النفقات االإلزامية(. نالحظ 
يف اجلدول اأعاله اأنه يف ال�صن�ات 2014 و 2015 و 2016 

تذبذب وزن الر�ص�م الغري قابلة للتقل�ص بني 43٪ و ٪32 
40٪ يف  ت�صتقر يف  اأن  قبل  الفعلية  الت�صيري  من مداخيل 

الثالث �صن�ات الالحقة.

اإجمايل االدخار و�صايف االدخار عرفا اجتاها ت�صاعديا 
يف من� اطرادي و ميثالن 21٪ من مداخيل الت�صيري الفعلية. 
هذا يعني اأنه على مدى ال�صن�ات 2017 و 2018 و 2019، 

�صيتم ا�صتخدام 21٪ من مداخيل الت�صيري الفعلية لتم�يل 
نفقات التجهيز، وبعبارة اأخرى فهي ح�صة املدخرات 

التي ميكن اأن تكر�ص لال�صتثمارات اجلديدة.

201420152016201720182019

مؤشر استقرار التكاليف الهيكلية )تكاليف الموظفين + الديون 
0,430,440,320,400,400,40السنوية( / مداخيل التسيير الفعلية

581,30 437,541 306,861 164,99356,43581,021مؤشر نفقات التجهيز االجمالية / الساكنة

0,150,300,330,960,960,96مؤشر نفقات التجهيز االجمالية / مداخيل التسيير الفعلية

يلخ�ص اجلدول اأدناه تط�ر بع�ص امل�ؤ�رسات القيا�صية الالزمة لتحليل ال��صع املايل للجماعة.

المداخيل الحقيقية للتسيير  

المصاريف الحقيقية للتسيير  

صافي االدخار 

50 000 000

100 000 000

150 000 000

200 000 000

250 000 000

300 000 000

350 000 000

400 000 000

450 000 000

2016 2017 2018 201920152014

تطور المدخرات االجمالية للجماعة 2014 - 2019
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ال�احد  للفرد  التجهيز االجمالية  نفقات  يعك�ص م�ؤ�رس 
من  املبدولة  املجه�دات  م�صت�ى  على  الكبري  التط�ر 
ت�صاعدت  اجلماعة.  مرافق  و  جتهيزات  حت�صني  اأجل 
بع�ص  ب�صبب   اأخرى  اإىل  �صنة  من  كثريا  الن�صبة  هذه 
اال�صتثمارات ال�ازنة، بني عامي 2014 و 2016، اأنفقت 
 581 اإىل  درهم   165 من  التجهيز  جمال  يف  اجلماعة 
نف�ص  على  كذلك  اجلماعة  حافظت  و  للفرد.  درهم 
التجهيز  بلغت نفقات  اال�صرتاتيجية اال�صتثمارية حيث 
اال�صتباقية �صنة 1.307  2017 درهم لكل �صاكن و ي�صتمر 
هذا النم� اال�صطرادي لي�صل حدود 1.581 درهم للفرد 

يف 2019.
الت�صيري  مداخيل   / االجمالية  التجهيز  نفقات  م�ؤ�رس 
مقارنة  التجهيز  نفقات  بتقييم  للجماعة  ي�صمح  الفعلية 
بني  تدريجيا  الن�صبة  هذه  ازدادت  احلالية.  مب�اردها 
عامي 2014 و 2016 قبل اأن ت�صل اإىل ذروتها بن�صبة ٪96 
عام 2017. وبعبارة اأخرى، فاإن نفقات التجهيز �صتمثل 
ال�صن�ات  الفعلية على مدى  الت�صغيلية  امل�ارد  96٪ من 

اجلماعة  اأن  ك�ن  ذلك  تف�صري  وميكن  املقبلة.  الثالث 
من  املزيد  وحتقيق  واعدة  م�صاريع  يف  اال�صتثمار  تعتزم 

االجنازات يف هذا املجال.

ملخص و استنتاج :

النمطي  االجتاه  يف  اال�صتمرار  فر�صية  اإىل  ا�صتنادا 
�صن�ات  الثالث  خالل  االإدارية  لتط�راحل�صابات 
ال�صابقة، اأ�صفر التحليل اال�صتباقي جلماعة العي�ن بر�صم 

الفرتة ما بني 2017 و 2019 على النتائج التالية:

تدريجيا  • الت�صيري  ن�صب مداخيل و م�صاريف   ارتفاع 
بن�صبة 10٪ خالل هذه الفرتة.

النم� يف  • ن�صبة  التجهيز �ص�ف تعرف نف�ص   مداخيل 
الثالث �صن�ات القادمة.

عام  • يف  التجهيز  مداخيل  �صتتجاوز  التجهيز   نفقات 
2017 نتيجة لزيادة امل�صاريع اال�صتثمارية.

  �صينخف�ص ر�صيد امليزانية اإىل اأن ي�صبح �صلبيا يف عام 2017. •
يف  طفيف  عجز  �صي�صجل  العام،  هذا  من  ابتداء  و 

امليزانية.

 اأدى حتليل بع�ص الن�صب وامل�ؤ�رسات اخلا�صة بال�صحة  •
التم�يلية  القدرة  اأن  مالحظة  اإىل  للجماعة  املالية 
االإجمالية ت�صل اإىل 21٪ من مداخيل الت�صيري الفعلية، 
بينما متثل نفقات التجهيز 96٪ من هذه املداخيل، يف 
من   ٪40 متثل  اال�صا�صية  الهيكلية  التكاليف  اأن  حني 

مداخيل الت�صيري الفعلية.
عن  البحث  ال�رسوري  من  اأنه  اإىل  نخل�ص  اأن  ميكننا 
من  اجلماعة  مداخيل  لزيادة  اإ�صافية  مت�يل  م�صادر 
الذي  و  امليزانية  احلا�صل يف  الطفيف  العجز  �صد  اأجل 

�صت�اجهه خالل ال�صن�ات الثالث املقبلة.
ولت�صحيح هذا ال��صع، نقرتح احلل�ل التالية:

املطالبة بزيادة ح�صة اجلماعة من ال�رسيبة على القيمة  •
امل�صافة 

احل�ص�ل على ح�صة اأكرب من اإعانات الدولة. •

اال�صتثمار و  • اإىل جذب  ا�صرتاتيجيات تهدف   اعتماد 
ت�طني املزيد من االأعمال التجارية مبدينة العي�ن دون 

اال�صتفادة من املالذ ال�رسيبي. 

جماعات  • كباقي  املعتمدة  ال�رسائب  جممل   فر�ص 
ق�صد  امل�ارد  من  يكفي  ما  حت�صيل  اأجل  من  اململكة 

مت�يل امل�صاريع الطم�حة للجماعة.



الفـــقـــــرة 4
التخطيط االستراتيجي



1.4 الرؤية التنموية للجماعة في أفق سنة 2022

الـرؤيــــة التـــنـــمـــويـــة لجمــــــاعـــة العـــيــــــون : 

 Le développement économique est la source de toute prospérité durable 
التطور االقتصادي مفتاح التنمية المستدامة 

شـــعــــــارالجمــــــاعـــة :

 Laayoune, la capital des provinces du SUD
  العيون عاصمة األقاليم الجنوبية

الـــرمــــــز : 

ال�سعار �الرمز يعك�سان ر�ؤية اجلماعة
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2.4 استراتيجية العمل

�سمان  اإىل  املعتمدة  التنموية   اال�سرتاتيجية  ت�سعى 
تطوير   � جديدة   اآفاق  فتح   � املكت�سبات  تعزيز 
ال�سيا�سية،  املجاالت  يف  املحليني،  ال�سكان  قدرات 
اأجل  من  �التقنية،  االإدارية  االجتماعية،  االقت�سادية، 
تنموي  منوذج  اإىل  �حتويلها  الوفرية،  الفر�ص  ا�ستغالل 
بني  رابح/رابح   �رشاكات  توطيد  خالل  من  مثايل، 
 خمتلف ال�رشكاء، من اأجل مكافحة العزلة املحلية �الفقر

�التهمي�ص.

لالأ�سالف،  املور�ثة  �القيم  الثقافية  الهوية  حماية 
احلفاظ على البيئة �املوارد الطبيعية، ا�ستغالل الطاقات 
اجلوهري  االأ�سا�ص  ت�سكل  مقومات  كلها  املتجددة، 

الأي ا�سرتاتيجية، من اأجل تنمية فاعلة � م�ستدامة.
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3.4 أهداف إجراءات البرنامج

الهدف العام :

تعزيز الو�سع اال�سرتاتيجي ملدينة العيون، مع حت�سني ظر�ف احلياة احل�رشية � تثمني الفر�ص االقت�سادية.

األهداف الجزئية :

تحسين جودة البنية التحتية والخدمات السوسيو - اقتصادية.

تطوير وتنظيم وتعزيز الصناعات التحويلية.

تعزيز القطاعات التجارية

تثمين الفرص السياحية

تحسين ظروف التكوين و إعداد الكفاءات

خلق فضاءات للمتعة و الترفيه العائلي

4.4 مجاالت التدخل

االأ�لويات،  ملراعات   � امل�سطرة،  االأهداف  لتحقيق 
التحتية  البنية  للتدخل:  رئي�سية  جماالت  ثالثة  حتديد  مت 
�التخطيط احل�رشي، اخلدمات االقت�سادية ثم اخلدمات 

االجتماعية.
حتديد  مت  التدخل  جماالت  من  جمال  كل  م�ستوى  على 
االأن�سطة املقررة � االإجراءات الالزمة ثم االآثار املمكنة 
الناجمة ، �هكذا مت تلخي�ص االأ�لويات اال�سرتاتيجية � 

الربامج اأ� امل�ساريع املقرتحة يف اجلد�ل اأدناه.

م�ساألة اإ�سافية اأخرى، تتعلق بتطوير الربامج � خ�سو�سا 
يقت�سي  حيث  اال�ستثماري،  االقت�سادي  الطابع  ذات 
الربحية  املوؤ�س�سات  اإ�رشاك  املحا�الت  هذه  اإجناح 
اجلادة، بعيدا عن د�اليب االدارات العمومية � القطاع 
العام، � ذلك باال�ستفادة � اال�ستعانة بخربات � جتارب 
�رشكات التنمية ال�سناعية املغربية الرائدة يف هذا املجال 

اأمثال:
 MEDZ TANGER FREE ZONE, ATLANTIC FREE ZONE,

MEKNES AGROPOLIS…
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التـخطـيط االستراتيجـي

المشاريع المقترحةاإلجراءالهدف الجزئي

البنية التحتية و التأهيل الحضري

1 
تحسين جودة البنية 
التحتية والخدمات 

السوسيو- االقتصادية

1.1
رفع مستوى جودة 

الطرق ومداخل 
المدينة

1.1.1** اأ�سغال تهيئة طرق االأحياء اجلزء 1 �اجلزء 2

2.1.1** تهيئة �سارع احلزام

3.1.1** تهيئة الطرق احل�رشية

4.1.1** تهيئة �سوارع البحرية �احل�سن الثاين يف مدينة العيون

5.1.1** تهيئة �سارع حممد اخلام�ص يف مدينة العيون

6.1.1** تهيئة �سارع عمر املختار يف مدينة العيون

7.1.1** تهيئة �سارع حبوحة يف مدينة العيون

8.1.1** تهيئة املدخل ال�رشقي ملدينة العيون

9.1.1** تهيئة املدخل اجلنوبي ملدينة العيون

01.1.1** تهيئة  الطرق يف مواقع خمتلفة

11.1.1** تهيئة  �سارع 42 نوفمرب

21.1.1** تطوير �سارع احلزام

31.1.1** تهيئة �سارع القري�ان 

41.1.1** تهيئة  �سارع د ماكا

51.1.1** تهيئة �سارع موالي اإ�سماعيل 

61.1.1** تهيئة �سارع موالي يو�سف

71.1.1** تهيئة املدخل ال�سمايل

81.1.1** تهيئة مداخل املدينة

2.1 
تحسين جودة المرافق 

العامة والساحات 
والمساحات الخضراء

1.2.1** اإعادة  تهيئة  �ساحة هيل-الطيور

2.2.1** اإعادة تهيئة  مقر املجل�ص اجلماعي

3.2.1** تهيئة  املقربة

4.2.1** اإعادة  تهيئة  �ساحة ابن بطوطة

5.2.1** اإعادة تهيئة ميدان احلرية

6.2.1** اإعادة  تهيئة  �ساحة الطا�سيني

7.2.1** اإعادة تطوير �ساحة الوفاء

8.2.1** اإعادة  تهيئة  �ساحة حليمة ال�سعدية

9.2.1** اإعادة تهيئة �ساحة خالد بن الوليد

01.2.1** اإعادة تهيئة �ساحة فاطمة اأم البنني

11.2.1** تهيئة �ساحة ال�رش�ق

21.2.1** تهيئة �ساحة موالي ر�سيد - معطا اهلل

31.2.1  درا�سة اإمكانية حتويل موقع مطار احل�سن االأ�ل اإىل خارج املدار احل�رشي

41.2.1   درا�سة اإحداث �رشكة تنمية حملية متعددة االخت�سا�سات من اأجل حت�سني 
خدمات املاء � الكهرباء � ال�رشف ال�سحي � النقل احل�رشي
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4.     التـخـــطـيـــــط االسـتـراتـيـجـــي

المشاريع المقترحةاإلجراءالهدف الجزئي

 1 
تحسين جودة البنية 
التحتية والخدمات 

السوسيو- االقتصادية

 3.1 
إعادة تأهيل شبكة 
مياه الشرب والصرف 

الصحي

1.3.1** العمل على تاأهيل �سبكة ال�رشف ال�سحي يف جماعة العيون اجلنوبية جزء 2

2.3.1** اأعمال اإعادة تاأهيل �سبكة ال�رشف ال�سحي يف جماعة العيون اجلنوبية جزء 3  

3.3.1     درا�سة جد�ى اإن�ساء �سبكة ثانوية الإمدادات املياه العذبة »ال�رشب � مياه 
الطهي«

4.3.1** اإن�ساء نفق الإخالء املياه العادمة

 4.1 
حماية البيئة والموارد 

المائية

1.4.1* بناء حمطة معاجلة مياه ال�رشف ال�سحي.

2.4.1* اإعادة ا�ستخدام املياه املعاجلة يف �سقي املناطق اخل�رشاء )مند�بية احلو�ص املائي

3.4.1*  درا�سة  اجلد�ى لرت�سيد ا�ستعمال مياه ال�سقي عن طريق التقليل من ت�رشب املياه 
عن طريق �سغط طبقة الرتبة الطينية حتت جذ�ر النباتات

4.4.1** درا�سة حمطة الفرز يف موقع املطرح املراقب

5.4.1     درا�سة تهيئة ب�ساتني االأ�سجار � النخيل � منتزهات على �سفاف الواد.

6.4.1** جتهيز املدينة بحا�يات حتت اأر�سية

* المشروع المقترح بالشراكة
** المشروع المقترح من قبل الجماعة

المشاريع المقترحةاإلجراءالهدف الجزئي

الخدمات االجتماعية

5 
تحسين ظروف 
التكوين و إعداد 

الكفاءات

1.5 
إنشاء مؤسسات للتكوين 

والتأهيل

1.1.5  اإن�ساء قطب جامعي )بالتعا�ن مع جمل�ص اجلهة(

2.1.5   اإحداث تخ�س�سات جديدة للتكوين املهني )مع املكتب الوطني 
للتكوين املهني(

3.1.5 * *  بناء مركز �سو�سيو  ثقايف يف حي امل�سرية

6 
خلق فضاءات 

للمتعة و الترفيه 
العائلي

1.6 
إنشاء مساحات رياضية

1.1.6**  تهيئة  امل�سبح االأ�ملبي

2.1.6 **  تهيئة  القاعة املغطاة بحي بوليكون

3.1.6 ** بناء مالعب القرب جما�رة مللعب موالي ر�سيد

2.6 
إنشاء فضاءات للمتعة و 

الترفيه 

3.2.6  احلدائق املائية  اأكوابارك العيون 

4.2.6  حديقة االألعاب � الرتفيه العيون

* المشروع المقترح بالشراكة
** المشروع المقترح من قبل الجماعة
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التـخطـيط االستراتيجـي

المشاريع المقترحةاإلجراءالهدف الجزئي

الخدمات االقتصادية

2 
تطوير وتنظيم 

وتعزيز الصناعات 
التحويلية

1.2 
التنظيم

1.1.2  اإحداث منطقة �سناعية

2.1.2  درا�سة اإن�ساء منطقة جتارة حرة

3.1.2 ** اإحداث ف�ساء للتجارة يف االأغرا�ص امل�ستعملة

4.1.2 ** اإحداث منطقة لالأن�سطة من الفئة الثالثة )�ر�سات العمل(

2.2 
التنمية

1.2.2  برنامج االإ�رشاف �الدعم للعمل على اإن�ساء �تطوير م�ساريع املقا�الت

2.2.2   برنامج  للتجهيز  �االإ�رشاف على املقا�الت املنتجة للحوم �حليب االإبل / املاعز � 
م�ستقاتها

3.2.2  برنامج اإحداث مقا�الت الإنتاج لوائح الطاقة ال�سم�سية   �سخانات املاء

4.2.2 ** تهيئة  �سوق االأغنام

5.2.2  خلق حوافز �رشيبية جلذب ال�رشكات الوطنية اجلادة، لتن�سيط االأجواء التناف�سية

6.2.2 ** تهيئة ف�ساء لتثمني املنتجات احليوانية

3 
تعزيز القطاعات 

التجارية

1.3 
تسويق المنتجات 
المحلية والوطنية

1.1.3  برنامج لت�سجيع ت�سويق املنتجات املحلية

2.3 
تنويع القطاعات 

التجارية

1.2.3  برنامج للعمل على ت�سجيع القطاعات التجارية املتخ�س�سة   اللوازم ال�سناعية   قطع 
الغيار...

4 
تثمين الفرص 

السياحية

1.4 
إحداث مدارات 
سياحية جديدة

1.1.4 ال�رشاكة مع �كاالت �سياحية ذات �سيت عاملي

2.1.4  اإطالق برامج �سياحية بيئية ت�ستهدف ز�ار جزر الكناري �الرحالت البحرية

3.1.4 *  بناء مركز ملحاكات اأ�سلوب احلياة  البد�ي

4.1.4 * تهيئة منطقة ترفيهية ريا�سية

2.4 
تعزيز قدرات 

االستقبال

1.2.4  تطوير البنى التحتية لال�ستقبال

2.2.4  برنامج العداد الكفااآت املهنية

3.2.4  برنامج لتاأهيل منظمي الرحالت ال�سياحية من اأجل تن�سيط القطاع

4.2.4 * تهيئة الف�ساءات الراقية للقوافل البيئية الدائمة 

* المشروع المقترح بالشراكة
** المشروع المقترح من قبل الجماعة
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الفـــقـــــرة 5
تنفيذ المخططات و المأسسة
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5.     تنفيذ المخططات و المأسسة

1.5 برنامج العمل و التمويل

 � موحد،  جد�ل  يف  املربجمة  امل�ساريع  جميع  جرد  مت 
اأ�ال، ثم  االإنطالق  ل�سنة  اعتبارا  التوايل  ترتيبها على  مت 
اخلدمات  التحتية،  )البنية  اال�سرتاتيجي  املحور  يليها 
ح�سب  �اأخريا  االجتماعية(  �اخلدمات  االقت�سادية 

�ساحب امل�رش�ع.
يف خطوة اأ�ىل، تلخ�ص اجلدا�ل امل�ساريع التي خططها 
�مدة  انطالقتها  مواعيد  اإعطاء  مع  اجلماعي،  املجل�ص 
اإجنازها، ثم م�سادر متويلها مع حتديد تكلفتها االجمالية، 
� مدى تاأثريها املحتمل يف اإحداث فر�ص العمل الدائمة 
جرد  اجلدا�ل  ت�ستكمل   ثانية،  خطوة  يف  املوؤقتة.   �
امل�ساريع االأخرى التي تتبناها اجلهات الفاعلة املختلفة 

املجل�ص  االإقليمي،  )املجل�ص  خارجية  م�سالح  من 
�املند�بيات  املكاتب  الوزارية،  االإدارات  اجلهوي، 

...( )امللحق 1(
اإدراج بطاقة  كل امل�ساريع مرقمة، � مف�سلة، حيث مت 
كل م�رش�ع على حدة، حتمل بياناته التف�سيلية )امللحق   

 2 :لدى مصالح الجامعة(

امل�ساريع  كلفة  توزيع  التالية  البيانية  العر��ص  تظهر 
ح�سب االدارة امل�سوؤ�لة عن العر�ص � ح�سب املحور 
لالإجراءات  املحتمل  االأثر  عن  ف�سال  اال�سرتاتيجي، 
�سنوات  ال�ست  فرتة  طيلة  العمل  �سوق  على  املربجمة 

املخ�س�سة للربنامج. 

توزيع الكلفة االجمالية حسب صاحب المشروع (مليون درهم) 
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5.     تنفيذ المخططات و المأسسة

2.5 الجدول الزمني للمشاريع 

اجلدا�ل امللحقة بهذا التقرير  تلخ�ص كل امل�ساريع املربجمة اأثناء الفرتة املمتدة بني 2017-2022  )امللحق 1( � فيما يليي 
اجلدا�ل اخلا�سة فقط بامل�ساريع املقرتحة � املربجمة من طرف جماعة العيون:

سنة 
االنطالقة

المحور 
 مدةالشركاءعنوان المشروعاالستراتيجي

اإلنجاز

الكلفة 
اإلجمالية 
بمليون 
الدرهم

فرص الشغل 
المؤقتة 

بااليام

2017

البنية 
 التحتية

و التأهيل 
الحضري

إعادة تهيئة �ساحة ابن بطوطة

 اجلماعة
اجلهة

474000
65,73300اإعادة تهيئة �ساحة احلرية
64,52600اإعادة تهيئة �ساحة الوفاء

611,76700اإعادة تهيئة �ساحة حليمة ال�سعدية
674000اإعادة تهيئة �ساحة خالد ابن الوليد
67,74400اإعادة تهيئة �ساحة فاطمة ام البنني

1822,813224اجلماعةاإعادة تهيئة �ساحة تل الطيور.
اأ�سغال التهيئة ب�سارع البحرية � احل�سن الثاين

 اجلماعة
اجلهة

856,132500
852,530400اأ�سغال التهيئة ب�سارع حبوها

833,519400اأ�سغال التهيئة ب�سارع عمر املختار
844,125500اأ�سغال التهيئة ب�سارع حممد اخلام�ص

841,324000اأ�سغال التهيئة ملدخل املدينة من جهة اجلنوب
84123700اأ�سغال التهيئة ملدخل املدينة من جهة ال�رشق

ا�س��غال تهيئ��ة الطرق مبختلف االأحياء ال�س��طر اال�ل 
103419700اجلماعة� الثاين .

تاأهي��ل �س��بكة ال���رشف ال�سح��ي ال�س��ائل يف العي��ون  
 اجلماعةال�س��طر 2 � 3

اجلهة

1815086800

43017600جتهيز املدينة بحا�يات حتت اأر�سية
10105800تهيئة �سارع احلزام

 اجلماعة; م املاءتهيئة حمطة ملعاجلة املياه العادمة
القطاعات 

الوزارية
24450240000

10128700اجلماعةمعامل مداخل املدينة العيون

الخدمات 
االجتماعية

تو�سيع � اإعادة بناء املركز ال�سحي الوحدة 1
اجلماعة

102,31300
12158800اإعادة تهيئة بلدية العيون

63500بناء مركز �سو�سيو اجتماعي بحي امل�سرية
129,85600اجلماعةتهيئة املقربة

183218000اجلماعة; اجلهة
1825,514700اجلماعة; اجلهةتهيئة قاعة مغطاة بالبوليكون

الخدمات 
االقتصادية

تهيئة �سوق الغنم
1829,617000اجلماعة
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تنفيذ المخططات و المأسسة

سنة 
االنطالقة

المحور 
االستراتيجي

 عنوان
 مدةالشركاءالمشروع

اإلنجاز

الكلفة 
اإلجمالية 
بمليون 
الدرهم

فرص الشغل 
المؤقتة 

بااليام

2018

البنية 
 التحتية

و التأهيل 
الحضري

ل�س��قي  تنقيته��ا  بع��د  العادم��ة  املي��اه  ا�س��تعمال 
الرتفيهي��ة  � اخل���رشاء  امل�س��احات 

اجلماعة; م  
124,42600املاء; �  املائي

32,31300اجلماعة; اجلهةاإعادة تهيئة �ساحة الوطا�سيني
182413920اجلماعة; اجلهةتهيئة �ساحة ال�رش�ق

331700اجلماعة; اجلهةتهيئة �ساحة بحي موالي ر�سيد- معطى اهلل
اجلماعة; بناء نفق للتطهري ال�سائل

24250145000اجلهة; م  املاء

103017400اجلماعةتهيئة الطرق يف مناطق خمتلفة من املدينة

تهيئة �سارع 24 نونرب

اجلماعة; اجلهة

102615000
102112100تهيئة �سارع القري�ان

183017400تهيئة �سارع مكة
102011600تهيئة �سارع موالي ا�سماعيل

10179800تهيئة �سارع موالي يو�سف
186034800تهيئة مدخل املدينة ال�سمايل

اإن�س��اء �س��بكة حت��ت اأر�سي��ة للخط��وط الكهربائي��ة 
ذات اجله��د املنخف���ص � املتو�س��ط

اجلماعة; 
االإقليم; اجلهة; 
م  الكهرباء; 
�ص العمران; 
القطاعات 

الوزارية

364068000

اجلماعة; اجلهة; تاأهيل االأحياء الناق�سة التجهيز
�ص العمران; 
القطاعات 

الوزارية

1215095500

الخدمات 
االجتماعية

بناء مالعب للقرب بجوار ملعب موالي ر�سيد
اجلماعة

663500
1274100بناء ف�ساء لالأر�سيف

الخدمات 
االقتصادية

تهيئة منطقة الإعادة تثمني املنتوجات احليوانية
اجلماعة

12126900
1284600تهيئة منطقة لبيع املتال�سيات
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سنة 
االنطالقة

المحور 
االستراتيجي

 عنوان
 مدةالشركاءالمشروع

اإلنجاز

الكلفة 
اإلجمالية 
بمليون 
الدرهم

فرص 
الشغل 
المؤقتة 

بااليام

2019

 البنية التحتية
و التأهيل 

الحضري

3610058800اجلماعة; اجلهةتهيئة احلزام االأخ�رش جنوب املدينة

تهيئة 2  �ساحات باملدينة
اجلماعة

1241975
36185108700ا�ستكمال �ساحة اأم ال�سعد

تاأهيل االأحياء الناق�سة التجهيز
اجلماعة; اجلهة; 

�ص العمران; 
القطاعات 

الوزارية

1215095500

الخدمات 
االجتماعية

631700اجلماعةبناء مركب للتكوين تابع لالإدارة اجلهوية للمقا�مة

الخدمات 
االقتصادية

تهيئ��ة منطق��ة ن�س��اط �سناع��ي م��ن الفئ��ة الثالث��ة 
العم��ل( 1810058800اجلماعة; اجلهة)�ر�س��ات 

سنة 
االنطالقة

المحور 
االستراتيجي

 عنوان
 مدةالشركاءالمشروع

اإلنجاز

الكلفة 
اإلجمالية 
بمليون 
الدرهم

فرص 
الشغل 
المؤقتة 

بااليام

2020

 البنية التحتية
و التأهيل 

الحضري

تاأهيل االأحياء الناق�سة التجهيز
اجلماعة; اجلهة; 

�ص العمران; 
القطاعات 

الوزارية

1215095500

1241975اجلماعةتهيئة 2  �ساحات باملدينة

الخدمات 
االجتماعية

اجلماعة; ت�سييد مراحي�ص عمومية
1221200االإقليم; اجلهة

642300اجلماعةتنظيم �سوق اأ�سبوعية متنقلة بني االحياء

اجلماعة; اإحداث نواة جامعية
367041000االإقليم; اجلهة

الخدمات 
االقتصادية

اإن�ساء منطقة �سناعية
اجلماعة; 

االإقليم; اجلهة; 
القطاعات 

الوزارية

2410058800
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سنة 
االنطالقة

المحور 
االستراتيجي

 عنوان
 مدةالشركاءالمشروع

اإلنجاز

الكلفة 
اإلجمالية 
بمليون 
الدرهم

فرص 
الشغل 
المؤقتة 

بااليام

2021
 البنية التحتية

و التأهيل 
الحضري

تاأهيل االأحياء الناق�سة التجهيز
اجلماعة; اجلهة; 

�ص العمران; 
القطاعات 

الوزارية

1210055500

1241975اجلماعةتهيئة 2  �ساحات باملدينة

سنة 
االنطالقة

المحور 
االستراتيجي

 عنوان
 مدةالشركاءالمشروع

اإلنجاز

الكلفة 
اإلجمالية 
بمليون 
الدرهم

فرص 
الشغل 
المؤقتة 

بااليام

2022
 البنية التحتية

و التأهيل 
الحضري

تاأهيل االأحياء الناق�سة التجهيز
اجلماعة; اجلهة; 

�ص العمران; 
القطاعات 

الوزارية

1210055500

1241975اجلماعةتهيئة 2  �ساحات باملدينة

فرص الشغل المؤقتة بااليامالكلفة اإلجمالية بمليون الدرهمسنة االنطالقة

2022-20172931,81747644
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3.5 المأسسة، المتابعة و التقييم

من اأجل قيا�ص التقدم املحرز يف تطبيق الربنامج �اإجراء 
التعديالت الالزمة، عني جمل�ص اجلماعة جلنة للر�سد � 

املتابعة من اأجل:
  رصد ومتابعة المشاريع

الإعداد  اأ�سا�سيا  عن�رشا  يعترب   � ق�سوى  اأهمية  يكت�سي 
التقارير اليومية، الد�رية )كل ثالث اأ�سهر( �ال�سنوية، 
ف�سال عن تقييم امليزانيات � املواعيد املحددة لتنفيذ كل 

اإجراء اأ� م�رش�ع من م�ساريع الربنامج.
  إعداد تقرير سنوي 

يف نهاية كل �سنة من برنامج العمل، من املتوقع اأن يقدم 
امل�ساريع  ر�سد  عن  مف�سال  تقريرا  اجلماعي  املجل�ص 
املربجمة، ��سيكون اجلد�ل املوجز ال�سنوي اأداة اأ�سا�سية 
لتقييم �مقارنة الربامج املتوخاة مع ما مت اإجنازه يف اأر�ص 
املحددة،  �املدد  للتواريخ  االن�سباط  مدى   � الواقع، 
هذه  م�سبقا،  حتديدها  مت  التي  �املوؤ�رشات،  �امليزانيات 
املوؤ�رشات جمتمعة هي مبثابة �حدة للقيا�ص متكن املجل�ص 
االأهداف  حتقيق  يف  املحرز  التقدم  ن�سبة  �سبط  من 

اجلماعية.
بعد املرحلة التقييمية ،البد من اتخاذ تدابري ت�سحيحية 
امل�ستجدات  مع  الالحقة  ال�سنوات  برامج  لتكييف 
املر�سودة. التقييم ال�سنوي يقت�سي بعد النظر يف ال�سنة 
االأخرية �مراجعتها، العمل على ا�ستيعاب التح�سينات 
املقرتحة � التعديالت ال�رش�رية ثم ت�رشيفها يف جدا�ل 
ال�سنة املقبلة، بعد ذلك مت�سي اجلماعة مع �رشكائها اإىل 

اإعالن االلتزام املايل لل�سنة املوالية من الربنامج.

المدة  منتصف  بعد  البرنامج  تعديل  و     تقييم 
)بعد السنوات الثالث األولى(

طويل  جماعي  عمل  برنامج  اإن�ساء  كون  اإىل  بالنظر 
املدى اليزال مترينا حديثا تتدرج اجلماعات املحلية يف 
تبنيه لتخطيط م�ساريعها التنموية، � كما هو م�سطر يف 
االأمثل  التخطيط  فاإن �رش�ط حتقيق  التنظيمية،  القوانني 
الفاعلني  كل  مع  املكثف  الت�سا�ري  التعا�ن  تتطلب 
االآخرين، �هو اأمر لي�ص دائما متاحا � متوفرا بال�سكل 
االأمثل خ�سو�سا �اأن الفرتة الزمنية املحددة بني ثالث 
ق�سرية  تعترب  املخطط  اإعداد  اأجل  من  اأ�سهر  اأربعة  اأ� 
للغاية. على النقي�ص من ذلك، فاإن فرتة التنفيذ الطويلة 
جدا، � التي متتد على مدى �ست �سنوات جتعل املهمة 
اأكرث تعقيدا، حيث تقت�سي حتديد االإجراءات التف�سيلية 
لكل م�رش�ع � حتديد ال�رشكاء مع امليزانيات املر�سودة، 

� مواعيد التنفيذ على طول الفرتة املمتدة.
اأن  امل�ساريع،  برجمة  يف  مالحظته  میكن   فمما  لذلك، 
اإىل   �  ،2017 �سنة  ت�ستهدف  املقررة  االإجراءات  معظم 
حد ما اأقل، �سنتي 2018 � 2019، � ابتداء من �سنة 2020 

ف�ساعدا ي�سمل برنامج العمل م�ساريع رئي�سية قليلة.
املمتدة  الزمنية  املدة  اإىل  اإ�سافة  االإكراهات  جميع هذه 
منت�سف  عند  كامل  ا�ستعرا�ص  اإجراء  حتتم  للربنامج، 
الربنامج  حتيني   � ال�سابقة  الفرتة  تقييم  اأجل  من  املدة 
التعديالت  مراعات  مع  الالحقة  الثالث  لل�سنوات 
ال�رش�رية. يتاألف االإجراء من عملية تقييمية كاملة فيما 
التنفيذ  يتعلق باالجنازات �النفقات �ال�رشكاء �مواعيد 
املتوخاة. ثم ي�رشع يف تعديل ما تبقى من الربنامج على 
ت�سجيلها،  �سبق  التي  االإخفاقات  اأ�  النجاحات  �سوء 
مع  اأ�سبحت  التي  االإجراءات  يدمج  اأن  اأي�سا  �يجب 
اأن  د�ن  ملحة،  اأ�لوية  ذات  الثالث   ال�سنوات  مر�ر 
نن�سى التنقيح الكامل جلميع موارد امليزانية التي كانت 

مقررة من قبل.
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  التقييم النهائي

بعد انتهاء املدة املخ�س�سة لربنامج العمل،  ي�رشع املجل�ص 
اإعداد  يف  املحليني  �رشكائه  مع  بالتعا�ن  اجلماعي، 
النهائي  التقرير  ي�ستند  �سوف  للمرحلة.  نهائي  تقييم 
�مقارنة  املدة  منت�سف  �تقرير  ال�سنوية  التقارير  على 
املنجزات مع ما مت ر�سده لها من ميزانيات، �ما حتقق 
فعال اإجنازه على اأر�ص الواقع مبوؤ�رشات �ا�سحة � قابلة 
للقيا�ص، هذه املقارنة �رش�رية يف النهاية الإعطاء درجة 

النجاح الذي مت اإجنازه خالل فرتة ال�ست �سنوات.
اأهم اإجناز میكن ا�ستخال�سه من هذه العملية اخلتامية بعد 
التقييم � املتابعة هو اال�ستفادة م�ستقبال من هذه التجربة 
التخطيطية  القدرات  حت�سني  اأفق  يف  �ذلك  الغنية، 
للجماعة، اعتبارا اأن الرقي يف مراتب االتقان � الكمال 
يتم دائما عن طريق تراكم التجربة � تعديل امل�سارات.

   لجـنـــة القـيـــــــادة

تتاألف جلنة القيادة من ال�سخ�سيات التالية:
رئي�ص املجل�ص اجلماعي ملدينة العيون •
املدير العام للم�سالح •
رئي�ص ق�سم ال�سوؤ�ن االإجتماعية � االإقت�سادية •
رئي�ص ق�سم ال�سوؤ�ن التقنية •
رئي�ص ق�سم التعمري •
رئي�ص ال�سوؤ�ن االدارية � القانونية •
رئي�ص ق�سم ال�سوؤ�ن املالية •

آليات و نتائج المتابعةالهيئة المسؤولةالموعد المقترحنوع المتابعة

طول السنةيومية

- مكتب التدقيق الداخلي
- رؤساء األقسام

- الصور، التقارير و الزيارات الميدانية
- االجتماعات

- رؤساء اللجان الدائمة
- لجنة القيادة

كل ثالثة أشهردورية

- مكتب التدقيق الداخلي
- رؤساء األقسام

- رؤساء اللجان الدائمة
- لجنة القيادة

سنوية
يناير 2021-2020-2019-2018

- اللجان الدائمة
- لجنة القيادة

- اجتماعات اللجان الدائمة

 - رئيس الجماعةفبراير 2021-2020-2019-2018
- الدورة العادية- المجلس الجماعي

تعديل منتصف 
- لجنة القيادةيوليوز 2019المدة

-  تعديل البرنامج على ضوء 
الميزانيات و األولويات الجديدة

- اعتماد نفس المنهجية

يوليوز 2021التقييم النهائي
 - رئيس الجماعة

 - لجنة القيادة
- المجلس الجماعي

- الدورة العادية
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اإعداد برنامج عمل مدينة العيون عرف انطالقته الفعلية يف �سهر ماي ليمتد العمل على اإجنازه اإىل متم �سهر �ستنرب من 
نف�ص ال�سنة، بدءا بجمع املعلومات املختلفة املتعلقة باحلالة العامة التي تعي�سها اجلماعة ثم باإجراء الت�سخي�ص الت�ساركي.

يف نهاية العملية، ا�ستقر املجل�ص اجلماعي على تبني برنامج عمل بالر�ؤية التالية:

الر�ؤية، ��سعت اجلماعة هدفا مركزيا  على �سوء هذه 
ي�سعى اإىل:

العمل  مع  العيون،  ملدينة  اال�سرتاتيجي  املوقف  تعزيز   
الفر�ص  �تثمني  احل�رشية  احلياة  ظر�ف  حت�سني  على 

االقت�سادية.
ي�سعى هذا الهدف اأ�سا�سا اإىل الرفع من جودة اخلدمات 
ال�سو�سيو - اقت�سادية، �تطوير �تنظيم �تعزيز قطاعات 
تنمية  عن  ناهيك  �التجارية،  التحويلية  ال�سناعات 

الفر�ص ال�سياحية.
يف  �رشيع  تطور  باإحداث  مرتبط  الغايات  هذه  حتقيق 
ناهيك عن  املهارات،  �اإعداد  التكوين  � جودة  �ترية 
خالل  من  �سابقيه  عن  اأهمية  يقل  ال  تكميلي  عن�رش 
تخ�سي�ص اأماكن للرتفيه � املتعة من اأجل امل�ساعدة على 
التي  اأكرثبالنا�سئة  االأ�رش � االعتناء  �سمان راحة � رفاه 

متثل م�ستقبل مدينة العيون.

حدد برنامج العمل ثالث حما�ر للتنمية:
خدمات البنية التحتية � التاأهيل احل�رشي؛ •
اخلدمات االقت�سادية؛ •
اخلدمات االجتماعية. •

جعل  �سليم،  بيئي  بو�سع  تتمتع  العيون  مدينة  اأن  كون 
كل  يف  االأ�سا�سي  البعد  هذا  ت�ستح�رش  امل�ساريع  برجمة 
حمور تنموي، � هكذا فاإن االإجراءات املقررة  يف هذا 
الطبيعية  املوارد  على  احلفاظ  بعناية  تراعي  مل  الربنامج 
� البيئية فح�سب، �اإمنا �سممت االإجراءات � الربامج  
للم�ساهمة الفاعلة يف التح�سني امل�ستدام للو�سع البيئي، 
املائية  املوارد  ا�ستعمال  تر�سيد   � حماية  على  العمل   �

باخل�سو�ص.

 Le développement économique est la source de toute prospérité durable 

 التطــور االقتــصــادي مفــتــاح التنــمــيــة المستــدامــة 
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العيون، عاصمة األقاليم الجنوبية

مت جتميع كل الربامج يف �سكل جدا�ل، �بعد متحي�ص 
�م�ساريع  اإجراءات  اإىل  حتويلها  مت  امللحة،  االأ�لويات 
امل�ساريع  لكل  �سامل  نهائي  جد�ل  اإعداد  مت  عملية. 
الزمني  الرتتيب  الزمنية ، مبا يف ذلك  الفرتة  املربجمة يف 
املحتمل  االأثر   � املر�سودة،  املالية  االأغلفة  مع  للتنفيذ، 
ملجل�ص  بالن�سبة  يعترب  التقرير  هذا  ال�سغل.  �سوق  على 
اجلماعة مبثابة لوحة للقيادة ، اأ� باالأحرى خارطة طريق 
اأد�ات  للقيا�ص � متثل  قابلة  حتمل موؤ�رشات �ا�سحة � 

للتوجيه �الر�سد على طول العملية التنفيذية.

�االإمكانيات  بالقدرات  حبلى  العيون  مدينة  تزال  ال 
ا�ستثمارها.  التي مل يتم بعد ك�سفها �  الثمينة  �الفر�ص 
التحتية  البنى  جودة  حت�سني  اإىل  ت�سعى  اأهداف  ت�سطري 
يف  �رش�ريا  كان  �االقت�سادية  االجتماعية  �اخلدمات 
املرحلة الراهنة، اإال اأن اأهداف اجلماعة امل�ستقبلية، البد 
التقليدية،  القطاعات   � االأ�سا�سية  املرافق  تتجا�ز  اأن   �
امل�ساريع  فيها  حتتل  طالئعية  تنموية  اأد�ارا  لتلعب 
تكون  النطاق،  �ا�سعة  م�ساحات  الهيكلية  االقت�سادية 
العاملة،   اليد  ت�سغيل   � الرث�ة،  خلق  على  قويا  حافزا 
لكي تغذ� مدينة العيون قاطرة حقيقية للتنمية امل�ستدامة 

على �سعيد االأقاليم اجلنوبية، جت�سيدا ل�سعار املرحلة :
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خــالصــــــــات
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7.     المالحــــــــــق

 رقم
المشروع

 مناصب
 الشغل
 المؤقتة
باأليام

 مناصب
 الشغل
الدائمة

 مدة
اإلنجاز

 الكلفة
 اإلجمالية

مليون درهم
مصدر التمويل  المؤشرات و مراحل

اإلنجاز الهدف الرئيسي عنوان المشروع  صاحب
المشروع المحور االستراتيجي  سنة

االنطالقة

65 4000 0 4 7 الجماعة; الجهة أشغال خارجية  تحسين البنية
التحتية للمدينة إعادة تهيئة ساحة ابن بطوطة

الجماعة البنية التحتية
و التأهيل الحضري 2017

66 3300 0 6 5,7 الجماعة; الجهة أشغال خارجية  تحسين البنية
التحتية للمدينة إعادة تهيئة ساحة الحرية

68 2600 0 6 4,5 الجماعة; الجهة أشغال خارجية  تحسين البنية
التحتية للمدينة إعادة تهيئة ساحة الوفاء

69 6700 0 6 11,7 الجماعة; الجهة أشغال خارجية  تحسين البنية
التحتية للمدينة إعادة تهيئة ساحة حليمة السعدية

70 4000 0 6 7 الجماعة; الجهة أشغال خارجية  تحسين البنية
التحتية للمدينة إعادة تهيئة ساحة خالد ابن الوليد

71 4400 0 6 7,7 الجماعة; الجهة أشغال خارجية  تحسين البنية
التحتية للمدينة إعادة تهيئة ساحة فاطمة ام البنين

72 13224 0 18 22,8 الجماعة  أشغال خارجية،
وتحسين حالة المكان

 تحسين البنية
التحتية للمدينة .إعادة تهيئة ساحة تل الطيور

80 32500 0 8 56,1 الجماعة; الجهة  أشغال الطرق و
التهيئة

 تحسين البنية
التحتية الحضرية أشغال التهيئة بشارع البحرية و الحسن الثاني

81 30400 0 8 52,5 الجماعة; الجهة  أشغال الطرق و
التهيئة

 تحسين البنية
التحتية الحضرية أشغال التهيئة بشارع حبوها

82 19400 0 8 33,5 الجماعة; الجهة  أشغال الطرق و
التهيئة

 تحسين البنية
التحتية الحضرية أشغال التهيئة بشارع عمر المختار

83 25500 0 8 44,1 الجماعة; الجهة  أشغال الطرق و
التهيئة

 تحسين البنية
التحتية الحضرية أشغال التهيئة بشارع محمد الخامس

84 24000 0 8 41,3 الجماعة; الجهة  أشغال الطرق و
التهيئة

 تحسين البنية
التحتية الحضرية أشغال التهيئة لمدخل المدينة من جهة الجنوب

85 23700 0 8 41 الجماعة; الجهة  أشغال الطرق و
التهيئة

 تحسين البنية
التحتية الحضرية أشغال التهيئة لمدخل المدينة من جهة الشرق

86 19700 0 10 34 الجماعة  أشغال الطرق و
التهيئة

 تحسين البنية
التحتية الحضرية . اشغال تهيئة الطرق بمختلف األحياء الشطر االول و الثاني

93 86800 0 18 150 الجماعة; الجهة  أشغال التهيئة و
الهندسة المدنية

 إعادة تأهيل شبكة
مجاري المياه العادمة تأهيل شبكة الصرف الصحي السائل في العيون  الشطر 2 و 3

95 17600 0 4 30 الجماعة; الجهة  أشغال التهيئة و
الهندسة المدنية

 تحسين مجال تدبير
 النفايات و المحافظة
على جمالية المدينة

تجهيز المدينة بحاويات تحت أرضية

99 5800 0 10 10 الجماعة; الجهة  أشغال الطرق و
التهيئة

 تحسين البنية
التحتية الحضرية تهيئة شارع الحزام

105 240000 0 24 450  الجماعة; م  الماء;
القطاعات الوزارية

 أشغال التهيئة و
الهندسة المدنية

 حماية البيئة والموارد
المائية تهيئة محطة لمعالجة المياه العادمة

107 8700 0 10 12 الجماعة  أشغال الطرق و
التهيئة

 تحسين البنية
التحتية الحضرية معالم مداخل المدينة العيون
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المالحــــق

 رقم
المشروع

 مناصب
 الشغل
 المؤقتة
باأليام

 مناصب
 الشغل
الدائمة

 مدة
اإلنجاز

 الكلفة
 اإلجمالية

مليون درهم
مصدر التمويل  المؤشرات و مراحل

اإلنجاز الهدف الرئيسي عنوان المشروع  صاحب
المشروع المحور االستراتيجي  سنة

االنطالقة

65 4000 0 4 7 الجماعة; الجهة أشغال خارجية  تحسين البنية
التحتية للمدينة إعادة تهيئة ساحة ابن بطوطة

الجماعة البنية التحتية
و التأهيل الحضري 2017

66 3300 0 6 5,7 الجماعة; الجهة أشغال خارجية  تحسين البنية
التحتية للمدينة إعادة تهيئة ساحة الحرية

68 2600 0 6 4,5 الجماعة; الجهة أشغال خارجية  تحسين البنية
التحتية للمدينة إعادة تهيئة ساحة الوفاء

69 6700 0 6 11,7 الجماعة; الجهة أشغال خارجية  تحسين البنية
التحتية للمدينة إعادة تهيئة ساحة حليمة السعدية

70 4000 0 6 7 الجماعة; الجهة أشغال خارجية  تحسين البنية
التحتية للمدينة إعادة تهيئة ساحة خالد ابن الوليد

71 4400 0 6 7,7 الجماعة; الجهة أشغال خارجية  تحسين البنية
التحتية للمدينة إعادة تهيئة ساحة فاطمة ام البنين

72 13224 0 18 22,8 الجماعة  أشغال خارجية،
وتحسين حالة المكان

 تحسين البنية
التحتية للمدينة .إعادة تهيئة ساحة تل الطيور

80 32500 0 8 56,1 الجماعة; الجهة  أشغال الطرق و
التهيئة

 تحسين البنية
التحتية الحضرية أشغال التهيئة بشارع البحرية و الحسن الثاني

81 30400 0 8 52,5 الجماعة; الجهة  أشغال الطرق و
التهيئة

 تحسين البنية
التحتية الحضرية أشغال التهيئة بشارع حبوها

82 19400 0 8 33,5 الجماعة; الجهة  أشغال الطرق و
التهيئة

 تحسين البنية
التحتية الحضرية أشغال التهيئة بشارع عمر المختار

83 25500 0 8 44,1 الجماعة; الجهة  أشغال الطرق و
التهيئة

 تحسين البنية
التحتية الحضرية أشغال التهيئة بشارع محمد الخامس

84 24000 0 8 41,3 الجماعة; الجهة  أشغال الطرق و
التهيئة

 تحسين البنية
التحتية الحضرية أشغال التهيئة لمدخل المدينة من جهة الجنوب

85 23700 0 8 41 الجماعة; الجهة  أشغال الطرق و
التهيئة

 تحسين البنية
التحتية الحضرية أشغال التهيئة لمدخل المدينة من جهة الشرق

86 19700 0 10 34 الجماعة  أشغال الطرق و
التهيئة

 تحسين البنية
التحتية الحضرية . اشغال تهيئة الطرق بمختلف األحياء الشطر االول و الثاني

93 86800 0 18 150 الجماعة; الجهة  أشغال التهيئة و
الهندسة المدنية

 إعادة تأهيل شبكة
مجاري المياه العادمة تأهيل شبكة الصرف الصحي السائل في العيون  الشطر 2 و 3

95 17600 0 4 30 الجماعة; الجهة  أشغال التهيئة و
الهندسة المدنية

 تحسين مجال تدبير
 النفايات و المحافظة
على جمالية المدينة

تجهيز المدينة بحاويات تحت أرضية

99 5800 0 10 10 الجماعة; الجهة  أشغال الطرق و
التهيئة

 تحسين البنية
التحتية الحضرية تهيئة شارع الحزام

105 240000 0 24 450  الجماعة; م  الماء;
القطاعات الوزارية

 أشغال التهيئة و
الهندسة المدنية

 حماية البيئة والموارد
المائية تهيئة محطة لمعالجة المياه العادمة

107 8700 0 10 12 الجماعة  أشغال الطرق و
التهيئة

 تحسين البنية
التحتية الحضرية معالم مداخل المدينة العيون
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10 101200 0 24 172  الجهة; و  المائي;
القطاعات الوزارية قناة و حاجز  حماية ساكنة العيون

من الفيضانات حماية مدينة العيون من الفيضانات

الجهة

البنية التحتية
و التأهيل الحضري

2017

22 264600 0 36 450 الجماعة; الجهة  أشغال البناء و
التهيئة

 تحسين مستوى
البنيات التحتية

برنامج التأهيل الحضري لمدينة العيون )مداخل المدينة
)الشوارع الرئيسية -  الساحات -

36 200 10 3 0,3
 ت الوطنية;

  ت الوطني; م
للصحة

 مكتب المنسق و
 مكتب المساعد
 االجتماعي + قاعة
 االستقبال +قاعة
 االنتظار + قاعتين
لالستماع + بهو

 مرافق صحية و مصحة
صغيرة

 مواكبة االطفال 
 ضحايا العنف اتناء

عملية التكفل
وحدة حماية الطفولة

1 3600 0 14 6,154 م  الكهرباء

 تاريخ األمر بالخدمة-
01-02-2017 

 مدة االنجاز أربعة عشر
شهرا )14)

 التاريخ المقدر
-30 للتشغيل في

05-2018

 تهيئة شبكة في
 مدينة العيون

 سيجعل من الممكن
 معالجة المشاكل

التالية
 التخفيف على

المحوالت الحالية
 تفادي انخفاض الجهد

 الناتج على تجاوز
العتبة المسموح بها

تهيئة الشطر الثاني من شبكة التوزيع في المدينة العيون
وإدراج مراكز جديدة

HTA/BT

م  الكهرباء

2 18000 0 18 30,448 ش العمران

 التاريخ المتوقع لألمر
بالخدمة

04-08-2017 
 تاريخ االنتهاء ثمانية

شهرا )18) عشر
 التاريخ المقدر

للتشغيل
03-02-2019

 تحسين وتدعيم
 تزويد مدن الجديدة

 مارس، الوفاق 25)
)والوحدة

كيلو فولت 60/22 بناء محطة فرعية

77 17000 20 18 29,6 الجماعة أشغال التهيئة
 تنظيم قطاع تجارة

 الماشية و محاربة
العشوائية

تهيئة سوق الغنم الجماعة

الخدمات االقتصادية

6 293000 0 24 50 و  المائي
 اشغال ترميم و 

 تعلية سد الساقية
الحمراء

 حماية المدينة من
 الفيضانات و تغذية

الفرشة المائية
ترميم و تعلية سد الساقية الحمراء و  المائي

11 2900 20 36 5  اإلقليم;
القطاعات الوزارية

 إحداث منطقة للترفيه
و التنشيط الرياضي

 خلق التنشيط
السياحي إحداث منطقة للترفيه و التنشيط الرياضي 

12م السياحة 600 10 24 1 م السياحة احدات خيمتين

 التعريف بالمؤهالت
 السياحية وارشاد

 السياح وتزويدهم
بالمعلومات السياحية

احداث خيمتين كشك سياحي لإلرشاد جنوب و شمال العيون

14 2900 15 36 5  اإلقليم;
القطاعات الوزارية مخيمات قافليه

 خلق التنمية
 المستدامة و تطوير

السياحة االيكولوجية

تهيئة فضاءات خاصة بمخيمات قافليه أيكولوجية دائمة من
الطراز العالي من اجل المحافظة على البيئة

7.     المالحــــــــــق

 رقم
المشروع

 مناصب
 الشغل
 المؤقتة
باأليام

 مناصب
 الشغل
الدائمة

 مدة
اإلنجاز

 الكلفة
 اإلجمالية

مليون درهم
مصدر التمويل  المؤشرات و مراحل

اإلنجاز الهدف الرئيسي عنوان المشروع  صاحب
المشروع المحور االستراتيجي  سنة

االنطالقة
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10 101200 0 24 172  الجهة; و  المائي;
القطاعات الوزارية قناة و حاجز  حماية ساكنة العيون

من الفيضانات حماية مدينة العيون من الفيضانات

الجهة

البنية التحتية
و التأهيل الحضري

2017

22 264600 0 36 450 الجماعة; الجهة  أشغال البناء و
التهيئة

 تحسين مستوى
البنيات التحتية

برنامج التأهيل الحضري لمدينة العيون )مداخل المدينة
)الشوارع الرئيسية -  الساحات -

36 200 10 3 0,3
 ت الوطنية;

  ت الوطني; م
للصحة

 مكتب المنسق و
 مكتب المساعد
 االجتماعي + قاعة
 االستقبال +قاعة
 االنتظار + قاعتين
لالستماع + بهو

 مرافق صحية و مصحة
صغيرة

 مواكبة االطفال 
 ضحايا العنف اتناء

عملية التكفل
وحدة حماية الطفولة

1 3600 0 14 6,154 م  الكهرباء

 تاريخ األمر بالخدمة-
01-02-2017 

 مدة االنجاز أربعة عشر
شهرا )14)

 التاريخ المقدر
-30 للتشغيل في

05-2018

 تهيئة شبكة في
 مدينة العيون

 سيجعل من الممكن
 معالجة المشاكل

التالية
 التخفيف على

المحوالت الحالية
 تفادي انخفاض الجهد

 الناتج على تجاوز
العتبة المسموح بها

تهيئة الشطر الثاني من شبكة التوزيع في المدينة العيون
وإدراج مراكز جديدة

HTA/BT

م  الكهرباء

2 18000 0 18 30,448 ش العمران

 التاريخ المتوقع لألمر
بالخدمة

04-08-2017 
 تاريخ االنتهاء ثمانية

شهرا )18) عشر
 التاريخ المقدر

للتشغيل
03-02-2019

 تحسين وتدعيم
 تزويد مدن الجديدة

 مارس، الوفاق 25)
)والوحدة

كيلو فولت 60/22 بناء محطة فرعية

77 17000 20 18 29,6 الجماعة أشغال التهيئة
 تنظيم قطاع تجارة

 الماشية و محاربة
العشوائية

تهيئة سوق الغنم الجماعة

الخدمات االقتصادية

6 293000 0 24 50 و  المائي
 اشغال ترميم و 

 تعلية سد الساقية
الحمراء

 حماية المدينة من
 الفيضانات و تغذية

الفرشة المائية
ترميم و تعلية سد الساقية الحمراء و  المائي

11 2900 20 36 5  اإلقليم;
القطاعات الوزارية

 إحداث منطقة للترفيه
و التنشيط الرياضي

 خلق التنشيط
السياحي إحداث منطقة للترفيه و التنشيط الرياضي 

12م السياحة 600 10 24 1 م السياحة احدات خيمتين

 التعريف بالمؤهالت
 السياحية وارشاد

 السياح وتزويدهم
بالمعلومات السياحية

احداث خيمتين كشك سياحي لإلرشاد جنوب و شمال العيون

14 2900 15 36 5  اإلقليم;
القطاعات الوزارية مخيمات قافليه

 خلق التنمية
 المستدامة و تطوير

السياحة االيكولوجية

تهيئة فضاءات خاصة بمخيمات قافليه أيكولوجية دائمة من
الطراز العالي من اجل المحافظة على البيئة

المالحــــق

 رقم
المشروع

 مناصب
 الشغل
 المؤقتة
باأليام

 مناصب
 الشغل
الدائمة

 مدة
اإلنجاز

 الكلفة
 اإلجمالية

مليون درهم
مصدر التمويل  المؤشرات و مراحل

اإلنجاز الهدف الرئيسي عنوان المشروع  صاحب
المشروع المحور االستراتيجي  سنة

االنطالقة
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16 1200 20 24 2 القطاعات الوزارية  انشاء محالت لعرض
المنتجات المحلية

 انعاش السياحة
 الثقافية و تنمية

السياحة المسؤولة
تهيئة محالت لعرض المنتجات المحلية

م السياحة الخدمات االقتصادية

2017

17 2900 100 24 5 القطاعات الوزارية

 تهيئة الطرق و
 الممرات و محالت
 لعرض المنتجات

المحلية

 التسويق و التعريف
 بمناطق الجدب

السياحي

تنمية مدارات السياحة االيكولوجية و تتمين  المنتجات
المحلية بضواحي العيون

58 1300 0 10 2,3 الجماعة  تحسين جودة
الخدمات الصحية توسيع و إعادة بناء المركز الصحي الوحدة 1

الجماعة

الخدمات االجتماعية

64 8800 0 12 15 الجماعة أشغال التهيئة  تحسين مستوى
خدمات البلدية إعادة تهيئة بلدية العيون

73 3500 30 6 الجماعة أشغال التهيئة
 تحسين مستوى

 الخدمات االجتماعية
بالحي

بناء مركز سوسيو اجتماعي بحي المسيرة

74 5600 10 12 9,8 الجماعة أشغال التهيئة  توفير حيز جديد
للمقبرة تهيئة المقبرة

97 18000 30 18 32 الجماعة; الجهة  أعمال البناء )األشغال
التكميلية والتقنية)؛

 تحسين جودة
 المنشآت الرياضية

إلعداد األبطال
تهيئة المسبح االولمبي

104 14700 30 18 25,5 الجماعة; الجهة  أعمال البناء )األشغال
التكميلية والتقنية)؛

 تحسين جودة
 المنشآت الرياضية

إلعداد األبطال
تهيئة قاعة مغطاة بالبوليكون

5 0 0 00 3 و  المائي دراسة  حمابة العيون السفلى
من الفيضانات دراسة حماية العيون السفلى من الفيضانات المائي

60 1450 0 12 2,5  الجهة; ت
المهني

,البناء
,التجهيز

 تحسين و تنويع
خدمات المعهد

  تأهيل وتوسيع المعهد المتخصص للتسيير 
و االعالميات بالعيون ت المهني

50 600 0 6 1 ش الرياضة  اصالح و تأهيل قاعة
العروض

 تمكين رواد المسرح 
 من خشبة بمواصفات

عالية
اصالح دار الشباب المسيرة

ش الرياضة

51 400 0 3 0,7 ش الرياضة  اصالح روض االطفال 
حي القسم

 تمكين االطفال و
 اهاليهم من مؤسسة

 تعتني باألطفال )
)روض حضانة

اصالح روض االطفال حي القسم

52 4800 0 18 8,298 ش الرياضة

,مكاتب ادارية
 سكن اداري و قاعة

,اجتماعات
 سكن اداري و قاعة

 اجتماعات +قاعة
) االنشطة) دار الشباب

 تحسين ظروف العمل 
 )مقر المدرية الجهوية

(  
 تمكين الشباب من 

 االنشطة) بناء دار
) الشباب الوحدة

بناء مقر المديرية الجهوية
إعادة بناء دار الشباب الوحدة

7.     المالحــــــــــق

 رقم
المشروع

 مناصب
 الشغل
 المؤقتة
باأليام

 مناصب
 الشغل
الدائمة

 مدة
اإلنجاز

 الكلفة
 اإلجمالية

مليون درهم
مصدر التمويل  المؤشرات و مراحل

اإلنجاز الهدف الرئيسي عنوان المشروع  صاحب
المشروع المحور االستراتيجي  سنة

االنطالقة



P.75 برنامج عمل جماعة العيون 2022-2017

16 1200 20 24 2 القطاعات الوزارية  انشاء محالت لعرض
المنتجات المحلية

 انعاش السياحة
 الثقافية و تنمية

السياحة المسؤولة
تهيئة محالت لعرض المنتجات المحلية

م السياحة الخدمات االقتصادية

2017

17 2900 100 24 5 القطاعات الوزارية

 تهيئة الطرق و
 الممرات و محالت
 لعرض المنتجات

المحلية

 التسويق و التعريف
 بمناطق الجدب

السياحي

تنمية مدارات السياحة االيكولوجية و تتمين  المنتجات
المحلية بضواحي العيون

58 1300 0 10 2,3 الجماعة  تحسين جودة
الخدمات الصحية توسيع و إعادة بناء المركز الصحي الوحدة 1

الجماعة

الخدمات االجتماعية

64 8800 0 12 15 الجماعة أشغال التهيئة  تحسين مستوى
خدمات البلدية إعادة تهيئة بلدية العيون

73 3500 30 6 الجماعة أشغال التهيئة
 تحسين مستوى

 الخدمات االجتماعية
بالحي

بناء مركز سوسيو اجتماعي بحي المسيرة

74 5600 10 12 9,8 الجماعة أشغال التهيئة  توفير حيز جديد
للمقبرة تهيئة المقبرة

97 18000 30 18 32 الجماعة; الجهة  أعمال البناء )األشغال
التكميلية والتقنية)؛

 تحسين جودة
 المنشآت الرياضية

إلعداد األبطال
تهيئة المسبح االولمبي

104 14700 30 18 25,5 الجماعة; الجهة  أعمال البناء )األشغال
التكميلية والتقنية)؛

 تحسين جودة
 المنشآت الرياضية

إلعداد األبطال
تهيئة قاعة مغطاة بالبوليكون

5 0 0 00 3 و  المائي دراسة  حمابة العيون السفلى
من الفيضانات دراسة حماية العيون السفلى من الفيضانات المائي

60 1450 0 12 2,5  الجهة; ت
المهني

,البناء
,التجهيز

 تحسين و تنويع
خدمات المعهد

  تأهيل وتوسيع المعهد المتخصص للتسيير 
و االعالميات بالعيون ت المهني

50 600 0 6 1 ش الرياضة  اصالح و تأهيل قاعة
العروض

 تمكين رواد المسرح 
 من خشبة بمواصفات

عالية
اصالح دار الشباب المسيرة

ش الرياضة

51 400 0 3 0,7 ش الرياضة  اصالح روض االطفال 
حي القسم

 تمكين االطفال و
 اهاليهم من مؤسسة

 تعتني باألطفال )
)روض حضانة

اصالح روض االطفال حي القسم

52 4800 0 18 8,298 ش الرياضة

,مكاتب ادارية
 سكن اداري و قاعة

,اجتماعات
 سكن اداري و قاعة

 اجتماعات +قاعة
) االنشطة) دار الشباب

 تحسين ظروف العمل 
 )مقر المدرية الجهوية

(  
 تمكين الشباب من 

 االنشطة) بناء دار
) الشباب الوحدة

بناء مقر المديرية الجهوية
إعادة بناء دار الشباب الوحدة

المالحــــق

 رقم
المشروع

 مناصب
 الشغل
 المؤقتة
باأليام

 مناصب
 الشغل
الدائمة

 مدة
اإلنجاز

 الكلفة
 اإلجمالية

مليون درهم
مصدر التمويل  المؤشرات و مراحل

اإلنجاز الهدف الرئيسي عنوان المشروع  صاحب
المشروع المحور االستراتيجي  سنة

االنطالقة



P.762022-2017 برنامج عمل جماعة العيون

34 230 10 3 0,4 الجماعة

-قاعة االستقبال و 
مكتب المساعدة 

االجتماعية +   االستماع 
و التوجيه و مساعدة 
االشخاص في وضعية 
صعبة + مكتب المدير

 مرافق صحية. مصحة
 صغيرة وقاعة

االستماع
إعادة تأهيل مركز المساعدة االجتماعية حي الفرح ت الوطني

الخدمات االجتماعية 2017

38 3500 0 16 6 القطاعات الوزارية

 أشغال البناء و
 10 التجهيز )بناء

 حجرات +ادارة +ملعب
 + مكتبة+ قاعة و

) مرفق الصحة

 تحسين فضاء
االستقبال إعادة بناء مدرسة عبد الكريم الخطابي

 األكاديمية

43 3400 0 2 5,75 القطاعات الوزارية

 الصباغة + اصالح
 ا لمرافق الصحية
 +ترميم مرافق

المؤسسة

 تحسين فضاء
االستقبال تأهيل 23 مؤسسة تعليمية

54 1950 60 10 3,362 م  للصحة مراقبة و حفظ الصحة بناء المختبر الجهوي لعلم األوبئة و حفظ الصحة

م  للصحة

55 700000 1000 60 1200 م  للصحة
 أقطاب للتميز,  6

 مصلحة الطب
النفسي , إقامة لالطبا

 تطوير مستوى
 الخدمات الصحية في

االقالم الجنوبية
بناء المستشفى الجامعي

56 500 0 10 0,9 الجماعة  مساحة التوسعة
150 m²

 تحسين الخدمات و
 رفع القدرة اإليوائية

للمركز

توسيع مركز األمراض النفسية التابع لمستشفى موالي
الحسن بن المهدي 

57 600 0 10 1 الجماعة بقعة بمساحة 405 
م2 متوفرة المرافق

 تحسين جودة
الخدمات الطبية توسيع مركز التشخيص

7 2600 0
Après 
la 

STEP

4,4  الجماعة; م  الماء;
و  المائي

 انشاء محطة الضخ و
قنوات التزويد

 تقييم المياه العادمة
 و استعملها بعد

معالجتها

استعمال المياه العادمة بعد تنقيتها لسقي المساحات
الخضراء و الترفيهية

الجماعة البنية التحتية
و التأهيل الحضري 2018

67 1300 0 3 2,3

الجماعة; الجهة أشغال خارجية

 تحسين البنية
التحتية للمدينة إعادة تهيئة ساحة الوطاسيين

75 13920 0 18 24  تحسين البنية
التحتية للمدينة تهيئة ساحة الشروق

76 1700 0 3 3  تحسين البنية
التحتية للمدينة تهيئة ساحة بحي موالي رشيد- معطى اهلل

89 145000 0 24 250  الجماعة; الجهة;
م  الماء

 أشغال التهيئة و
 الهندسة المدنية،
أشغال تحت أرضية

 تأهيل شبكة مجاري
 المياه العادمة

 الستيعاب التدفقات
المتزايدة

بناء نفق للتطهير السائل

96 17400 0 10 30 الجماعة  أشغال الطرق و
التهيئة

 تحسين البنية
التحتية الحضرية تهيئة الطرق في مناطق مختلفة من المدينة

98 15000 0 10 26 الجماعة; الجهة  أشغال الطرق و
التهيئة

 تحسين البنية
التحتية الحضرية نونبر 24 تهيئة شارع

100 12100 0 10 21 الجماعة; الجهة  أشغال الطرق و
التهيئة

 تحسين البنية
التحتية الحضرية تهيئة شارع القيروان

7.     المالحــــــــــق

 رقم
المشروع

 مناصب
 الشغل
 المؤقتة
باأليام

 مناصب
 الشغل
الدائمة

 مدة
اإلنجاز

 الكلفة
 اإلجمالية

مليون درهم
مصدر التمويل  المؤشرات و مراحل

اإلنجاز الهدف الرئيسي عنوان المشروع  صاحب
المشروع المحور االستراتيجي  سنة

االنطالقة



P.77 برنامج عمل جماعة العيون 2022-2017

34 230 10 3 0,4 الجماعة

-قاعة االستقبال و 
مكتب المساعدة 

االجتماعية +   االستماع 
و التوجيه و مساعدة 
االشخاص في وضعية 
صعبة + مكتب المدير

 مرافق صحية. مصحة
 صغيرة وقاعة

االستماع
إعادة تأهيل مركز المساعدة االجتماعية حي الفرح ت الوطني

الخدمات االجتماعية 2017

38 3500 0 16 6 القطاعات الوزارية

 أشغال البناء و
 10 التجهيز )بناء

 حجرات +ادارة +ملعب
 + مكتبة+ قاعة و

) مرفق الصحة

 تحسين فضاء
االستقبال إعادة بناء مدرسة عبد الكريم الخطابي

 األكاديمية

43 3400 0 2 5,75 القطاعات الوزارية

 الصباغة + اصالح
 ا لمرافق الصحية
 +ترميم مرافق

المؤسسة

 تحسين فضاء
االستقبال تأهيل 23 مؤسسة تعليمية

54 1950 60 10 3,362 م  للصحة مراقبة و حفظ الصحة بناء المختبر الجهوي لعلم األوبئة و حفظ الصحة

م  للصحة

55 700000 1000 60 1200 م  للصحة
 أقطاب للتميز,  6

 مصلحة الطب
النفسي , إقامة لالطبا

 تطوير مستوى
 الخدمات الصحية في

االقالم الجنوبية
بناء المستشفى الجامعي

56 500 0 10 0,9 الجماعة  مساحة التوسعة
150 m²

 تحسين الخدمات و
 رفع القدرة اإليوائية

للمركز

توسيع مركز األمراض النفسية التابع لمستشفى موالي
الحسن بن المهدي 

57 600 0 10 1 الجماعة بقعة بمساحة 405 
م2 متوفرة المرافق

 تحسين جودة
الخدمات الطبية توسيع مركز التشخيص

7 2600 0
Après 
la 

STEP

4,4  الجماعة; م  الماء;
و  المائي

 انشاء محطة الضخ و
قنوات التزويد

 تقييم المياه العادمة
 و استعملها بعد

معالجتها

استعمال المياه العادمة بعد تنقيتها لسقي المساحات
الخضراء و الترفيهية

الجماعة البنية التحتية
و التأهيل الحضري 2018

67 1300 0 3 2,3

الجماعة; الجهة أشغال خارجية

 تحسين البنية
التحتية للمدينة إعادة تهيئة ساحة الوطاسيين

75 13920 0 18 24  تحسين البنية
التحتية للمدينة تهيئة ساحة الشروق

76 1700 0 3 3  تحسين البنية
التحتية للمدينة تهيئة ساحة بحي موالي رشيد- معطى اهلل

89 145000 0 24 250  الجماعة; الجهة;
م  الماء

 أشغال التهيئة و
 الهندسة المدنية،
أشغال تحت أرضية

 تأهيل شبكة مجاري
 المياه العادمة

 الستيعاب التدفقات
المتزايدة

بناء نفق للتطهير السائل

96 17400 0 10 30 الجماعة  أشغال الطرق و
التهيئة

 تحسين البنية
التحتية الحضرية تهيئة الطرق في مناطق مختلفة من المدينة

98 15000 0 10 26 الجماعة; الجهة  أشغال الطرق و
التهيئة

 تحسين البنية
التحتية الحضرية نونبر 24 تهيئة شارع

100 12100 0 10 21 الجماعة; الجهة  أشغال الطرق و
التهيئة

 تحسين البنية
التحتية الحضرية تهيئة شارع القيروان

المالحــــق

 رقم
المشروع

 مناصب
 الشغل
 المؤقتة
باأليام

 مناصب
 الشغل
الدائمة

 مدة
اإلنجاز

 الكلفة
 اإلجمالية

مليون درهم
مصدر التمويل  المؤشرات و مراحل

اإلنجاز الهدف الرئيسي عنوان المشروع  صاحب
المشروع المحور االستراتيجي  سنة

االنطالقة



P.782022-2017 برنامج عمل جماعة العيون

101 17400 0 18 30 الجماعة; الجهة  أشغال الطرق و
التهيئة

 تحسين البنية
التحتية الحضرية تهيئة شارع مكة

الجماعة

البنية التحتية
و التأهيل الحضري

2018

102 11600 0 10 20 الجماعة; الجهة  أشغال الطرق و
التهيئة

 تحسين البنية
التحتية الحضرية تهيئة شارع موالي اسماعيل

103 9800 0 10 17 الجماعة; الجهة  أشغال الطرق و
التهيئة

 تحسين البنية
التحتية الحضرية تهيئة شارع موالي يوسف

106 34800 0 18 60 الجماعة; الجهة  أشغال الطرق و
التهيئة

 تحسين البنية
التحتية الحضرية تهيئة مدخل المدينة الشمالي

109 68000 0 36 40

 الجماعة;
 اإلقليم; الجهة;
 م  الكهرباء;
 ش العمران;

القطاعات الوزارية

 تطوير شبكة
الكهرباء

إنشاء شبكة تحت أرضية للخطوط الكهربائية ذات الجهد
المنخفض و المتوسط

116 382000 0 60 650
 الجماعة; الجهة;
 ش العمران;

القطاعات الوزارية

 أشغال البناء و
التهيئة

 أشطر 5 على
)سنوات5)

 التأهيل الحضري و
 تحسين جودة مرافق

المدينة
تأهيل األحياء الناقصة التجهيز

26 11800 0 24 20,4 الجهة; م  الماء

 كلم من قناة 8 ازاحة
 جلب الماء الصالح

 للشرب وتحويلها عن
 مسارها االول الدي

يعرف
 مشاكل تقنية

))الكتبان الرملية

 تقوية منشات انتاج
الماء الصالح للشرب تحويل قسم من قناة الجلب بمدينة

م  الماء
27 29000 0 48 50 م  الماء

 ترميم شبكة توزيع
 الماء الصالح للشرب
المتداعية للمدينة

 تحسين شبكة توزيع
 الماء الصالح للشرب و

الرفع من مردوديتها
ترميم شبكة توزيع الماء الصالح للشرب لمدينة العيون

28 0 0 24 30 م  الماء
 انجاز خزانات جديدة
 و محطات للضخ و

قنوات للجلب

 تقوية توزيع و تخزين
الماء الصالح للشرب

تقوية منشات التخزين الداتي للماء الصالح للشرب
بمدينة العيون

4 0 0 12 2 و  المائي مخطط  تدبير المياه على
مستوى اقليم لعيون المخطط المحلي لتدبير المياه

31 37000 0 36 63,9 ش العمران

,إحصاء اقتصادي اجتماعي
,دراسة قابلة اإلنجاز

,اقتناء الوعاء العقاري
 إنجاز الدراسات  الطبوغرافية

,والمعمارية
,الدراسات الهندسية والتقنية

,إنطالق أشغال التجهيز

 دعم العرض السكني
 لمختلف الفئات

االجتماعية
تجزئة جنان الوفاق العمران

78 6900 50 12 12 الجماعة أشغال التهيئة  تطوير صناعة
المنتوجات الحيوانية تهيئة منطقة إلعادة تثمين المنتوجات الحيوانية

الجماعة

79الخدمات االقتصادية 4600 0 8 الجماعة أشغال التهيئة  تحسين صورة المدينة
و محاربة العشوائية تهيئة منطقة لبيع المتالشيات

18 1300 15 18 2,2  الجهة; ص
التقليدية

 أشغال البناء، أشغال
تكميلية و تقنية

 تشجيع المرأة على
 تنمية المنتوجات

التقليدية
إحداث دار للصانعة الجهة

7.     المالحــــــــــق

 رقم
المشروع

 مناصب
 الشغل
 المؤقتة
باأليام

 مناصب
 الشغل
الدائمة

 مدة
اإلنجاز

 الكلفة
 اإلجمالية

مليون درهم
مصدر التمويل  المؤشرات و مراحل

اإلنجاز الهدف الرئيسي عنوان المشروع  صاحب
المشروع المحور االستراتيجي  سنة

االنطالقة



P.79 برنامج عمل جماعة العيون 2022-2017

101 17400 0 18 30 الجماعة; الجهة  أشغال الطرق و
التهيئة

 تحسين البنية
التحتية الحضرية تهيئة شارع مكة

الجماعة

البنية التحتية
و التأهيل الحضري

2018

102 11600 0 10 20 الجماعة; الجهة  أشغال الطرق و
التهيئة

 تحسين البنية
التحتية الحضرية تهيئة شارع موالي اسماعيل

103 9800 0 10 17 الجماعة; الجهة  أشغال الطرق و
التهيئة

 تحسين البنية
التحتية الحضرية تهيئة شارع موالي يوسف

106 34800 0 18 60 الجماعة; الجهة  أشغال الطرق و
التهيئة

 تحسين البنية
التحتية الحضرية تهيئة مدخل المدينة الشمالي

109 68000 0 36 40

 الجماعة;
 اإلقليم; الجهة;
 م  الكهرباء;
 ش العمران;

القطاعات الوزارية

 تطوير شبكة
الكهرباء

إنشاء شبكة تحت أرضية للخطوط الكهربائية ذات الجهد
المنخفض و المتوسط

116 382000 0 60 650
 الجماعة; الجهة;
 ش العمران;

القطاعات الوزارية

 أشغال البناء و
التهيئة

 أشطر 5 على
)سنوات5)

 التأهيل الحضري و
 تحسين جودة مرافق

المدينة
تأهيل األحياء الناقصة التجهيز

26 11800 0 24 20,4 الجهة; م  الماء

 كلم من قناة 8 ازاحة
 جلب الماء الصالح

 للشرب وتحويلها عن
 مسارها االول الدي

يعرف
 مشاكل تقنية

))الكتبان الرملية

 تقوية منشات انتاج
الماء الصالح للشرب تحويل قسم من قناة الجلب بمدينة

م  الماء
27 29000 0 48 50 م  الماء

 ترميم شبكة توزيع
 الماء الصالح للشرب
المتداعية للمدينة

 تحسين شبكة توزيع
 الماء الصالح للشرب و

الرفع من مردوديتها
ترميم شبكة توزيع الماء الصالح للشرب لمدينة العيون

28 0 0 24 30 م  الماء
 انجاز خزانات جديدة
 و محطات للضخ و

قنوات للجلب

 تقوية توزيع و تخزين
الماء الصالح للشرب

تقوية منشات التخزين الداتي للماء الصالح للشرب
بمدينة العيون

4 0 0 12 2 و  المائي مخطط  تدبير المياه على
مستوى اقليم لعيون المخطط المحلي لتدبير المياه

31 37000 0 36 63,9 ش العمران

,إحصاء اقتصادي اجتماعي
,دراسة قابلة اإلنجاز

,اقتناء الوعاء العقاري
 إنجاز الدراسات  الطبوغرافية

,والمعمارية
,الدراسات الهندسية والتقنية

,إنطالق أشغال التجهيز

 دعم العرض السكني
 لمختلف الفئات

االجتماعية
تجزئة جنان الوفاق العمران

78 6900 50 12 12 الجماعة أشغال التهيئة  تطوير صناعة
المنتوجات الحيوانية تهيئة منطقة إلعادة تثمين المنتوجات الحيوانية

الجماعة

79الخدمات االقتصادية 4600 0 8 الجماعة أشغال التهيئة  تحسين صورة المدينة
و محاربة العشوائية تهيئة منطقة لبيع المتالشيات

18 1300 15 18 2,2  الجهة; ص
التقليدية

 أشغال البناء، أشغال
تكميلية و تقنية

 تشجيع المرأة على
 تنمية المنتوجات

التقليدية
إحداث دار للصانعة الجهة

المالحــــق

 رقم
المشروع

 مناصب
 الشغل
 المؤقتة
باأليام

 مناصب
 الشغل
الدائمة

 مدة
اإلنجاز

 الكلفة
 اإلجمالية

مليون درهم
مصدر التمويل  المؤشرات و مراحل

اإلنجاز الهدف الرئيسي عنوان المشروع  صاحب
المشروع المحور االستراتيجي  سنة

االنطالقة



P.802022-2017 برنامج عمل جماعة العيون

21 1200 10 18 2  الجهة; ص
التقليدية أشغال التهيئة  تأهيل و دعم الصناع 

التقليديين إحداث منطقة لألنشطة التقليدية الجهة

الخدمات االقتصادية

2018

13 1200 20 36 2 اإلقليم  بناء مركز للتأويل
السياحي

 التسويق للمنتوج
المحلي انشاء مركز للتأويل السياحي عن الحياة البدوية 

م السياحة
15 2900 10 24 5 اإلقليم  تهيئة الطرق و

الممرات
 تنمية السياحة

الرياضية تهيئة ممر سياحي للدرجات الهوائية بمدينة العيون

87 3500 15 6 6 الجماعة  أعمال البناء )األشغال
التكميلية والتقنية)؛

 توفير المنشآت
 الرياضية على مستوى

األحياء
بناء مالعب للقرب بجوار ملعب موالي رشيد

الجماعة

الخدمات االجتماعية

114 4100 0 12 7 الجماعة أشغال البناء  تمكين الجماعة من
حفظ األرشيف بناء فضاء لألرشيف

19 7600 40 24 13  الجهة; ص
التقليدية

 أشغال البناء، أشغال
 ثانوية و تقنية، تجهيز

المركز

 دعم و تطوير القطاع 
لضمان اإلستمرارية إحداث مركز للتكوين المهني في حرف الصناعة التقليدية

الجهة
20 2900 25 24 5  الجهة; ص

التقليدية

 أشغال البناء، أشغال
 ثانوية و تقنية،

تجهيزات

 دعم و تطوير حرف
الخشب إحداث مركز للدعم التقني في حرف الخشب بالعيون

24 600 0 12 1  الجهة; ت
الوطني

 أشغال التهيئة و
البناء

 تحسين جودة خدمات
المؤسسات التعليمية بناء مالعب رياضية بالمؤسسات التعليمية

25 1200 6 8 2   الجهة; م
للثقافة أشغال البناء، التجهيز التشجيع على القراءة بناء نقطة قراءة

62 1200 50 12 3  الجهة; ت
المهني

,البناء
التجهيز

 توفير مجال لدوي 
االحتياجات الخاصة مركز القرب لدوي االحتياجات الخاصة العيون ت المهني

47 1700 30 12 3 ش الرياضة قاعة رياضية
 تمكين الرواد من
 ممارسة األنشطة

الرياضية
احدات قاعة متعددة االختصاصات بالمركب

ش الرياضة

49 600 10 6 1 ش الرياضة مالعب للقرب
 تمكين السكان

 من فضاء األنشطة
الرياضية

إحدات مالعب للقرب بشراكة باألحياء الناقصة التجهيز

7.     المالحــــــــــق

 رقم
المشروع

 مناصب
 الشغل
 المؤقتة
باأليام

 مناصب
 الشغل
الدائمة

 مدة
اإلنجاز

 الكلفة
 اإلجمالية

مليون درهم
مصدر التمويل  المؤشرات و مراحل

اإلنجاز الهدف الرئيسي عنوان المشروع  صاحب
المشروع المحور االستراتيجي  سنة

االنطالقة



P.81 برنامج عمل جماعة العيون 2022-2017

21 1200 10 18 2  الجهة; ص
التقليدية أشغال التهيئة  تأهيل و دعم الصناع 

التقليديين إحداث منطقة لألنشطة التقليدية الجهة

الخدمات االقتصادية

2018

13 1200 20 36 2 اإلقليم  بناء مركز للتأويل
السياحي

 التسويق للمنتوج
المحلي انشاء مركز للتأويل السياحي عن الحياة البدوية 

م السياحة
15 2900 10 24 5 اإلقليم  تهيئة الطرق و

الممرات
 تنمية السياحة

الرياضية تهيئة ممر سياحي للدرجات الهوائية بمدينة العيون

87 3500 15 6 6 الجماعة  أعمال البناء )األشغال
التكميلية والتقنية)؛

 توفير المنشآت
 الرياضية على مستوى

األحياء
بناء مالعب للقرب بجوار ملعب موالي رشيد

الجماعة

الخدمات االجتماعية

114 4100 0 12 7 الجماعة أشغال البناء  تمكين الجماعة من
حفظ األرشيف بناء فضاء لألرشيف

19 7600 40 24 13  الجهة; ص
التقليدية

 أشغال البناء، أشغال
 ثانوية و تقنية، تجهيز

المركز

 دعم و تطوير القطاع 
لضمان اإلستمرارية إحداث مركز للتكوين المهني في حرف الصناعة التقليدية

الجهة
20 2900 25 24 5  الجهة; ص

التقليدية

 أشغال البناء، أشغال
 ثانوية و تقنية،

تجهيزات

 دعم و تطوير حرف
الخشب إحداث مركز للدعم التقني في حرف الخشب بالعيون

24 600 0 12 1  الجهة; ت
الوطني

 أشغال التهيئة و
البناء

 تحسين جودة خدمات
المؤسسات التعليمية بناء مالعب رياضية بالمؤسسات التعليمية

25 1200 6 8 2   الجهة; م
للثقافة أشغال البناء، التجهيز التشجيع على القراءة بناء نقطة قراءة

62 1200 50 12 3  الجهة; ت
المهني

,البناء
التجهيز

 توفير مجال لدوي 
االحتياجات الخاصة مركز القرب لدوي االحتياجات الخاصة العيون ت المهني

47 1700 30 12 3 ش الرياضة قاعة رياضية
 تمكين الرواد من
 ممارسة األنشطة

الرياضية
احدات قاعة متعددة االختصاصات بالمركب

ش الرياضة

49 600 10 6 1 ش الرياضة مالعب للقرب
 تمكين السكان

 من فضاء األنشطة
الرياضية

إحدات مالعب للقرب بشراكة باألحياء الناقصة التجهيز

المالحــــق

 رقم
المشروع

 مناصب
 الشغل
 المؤقتة
باأليام

 مناصب
 الشغل
الدائمة

 مدة
اإلنجاز

 الكلفة
 اإلجمالية

مليون درهم
مصدر التمويل  المؤشرات و مراحل

اإلنجاز الهدف الرئيسي عنوان المشروع  صاحب
المشروع المحور االستراتيجي  سنة

االنطالقة



P.822022-2017 برنامج عمل جماعة العيون

37 3500 0 10 6  الجهة; و
اإلجتماعية

 أشغال البناء ، تجهيز
 المرافق )مراقد،

 مطبخ ، مطعم، قاعة
أنشطة، مرافق صحية

  إيواء التالميذ 
 الوافدين من خارج

العيون
إتمام بناء داخلية الثانوية التقنية

 األكاديمية
الخدمات االجتماعية  2018

39 2900 20 12 5 القطاعات الوزارية
 أشغال البناء و

 8 + التجهيز: داخلية
سرير و مرافقها

 ايواء التالميذ
 الوافدين من العالم

القروي
بناء داخلية المرسى بن نصر 

40 42000 30 16 7 القطاعات الوزارية

 حجرات+ قاعة 8 انشاء
 الفروض+ ملعب+

 مرافق صحية وادارة
المكتب

 تشجيع ممارسة
االنشطة الموازية بناء مدرسة االبداع الفني و الثقافي

42 600 0 4 1 الجهة  تهيأت ملعبين
بالعشب االصطناعي

 تحسين ظروف
 تدريس مادة التربية

البدنية
بناء ملعبين رياضيين بمؤسستين

44 4400 0 2 7,5 القطاعات الوزارية

 الصباغة + اصالح
 ا لمرافق الصحية
 +ترميم مرافق

المؤسسة

 تحسين فضاء
االستقبال تأهيل 30 مؤسسة تعليمية

45 1200 0 6 2 القطاعات الوزارية
 مراقد +مطعم مطبخ

 + قاعات التقوية +
مرافق صحية

 تحسين ظروف اجراء
التكوين الجهوي تأهيل المركز الجهوي لالستقبال و التكوينات

46 1800 0 6 3 القطاعات الوزارية

 ادارة +مرافق صحية
 +مالعب رياضية+
 مكتبات و صور

المؤسسة

 التخفيف من
 االكتظاظ في التعليم

الثانوي التأهيلي
توسيع ملحقة ثانوية الساقية الحمراء

7.     المالحــــــــــق

 رقم
المشروع

 مناصب
 الشغل
 المؤقتة
باأليام

 مناصب
 الشغل
الدائمة

 مدة
اإلنجاز

 الكلفة
 اإلجمالية

مليون درهم
مصدر التمويل  المؤشرات و مراحل

اإلنجاز الهدف الرئيسي عنوان المشروع  صاحب
المشروع المحور االستراتيجي  سنة

االنطالقة



P.83 برنامج عمل جماعة العيون 2022-2017

37 3500 0 10 6  الجهة; و
اإلجتماعية

 أشغال البناء ، تجهيز
 المرافق )مراقد،

 مطبخ ، مطعم، قاعة
أنشطة، مرافق صحية

  إيواء التالميذ 
 الوافدين من خارج

العيون
إتمام بناء داخلية الثانوية التقنية

 األكاديمية
الخدمات االجتماعية  2018

39 2900 20 12 5 القطاعات الوزارية
 أشغال البناء و

 8 + التجهيز: داخلية
سرير و مرافقها

 ايواء التالميذ
 الوافدين من العالم

القروي
بناء داخلية المرسى بن نصر 

40 42000 30 16 7 القطاعات الوزارية

 حجرات+ قاعة 8 انشاء
 الفروض+ ملعب+

 مرافق صحية وادارة
المكتب

 تشجيع ممارسة
االنشطة الموازية بناء مدرسة االبداع الفني و الثقافي

42 600 0 4 1 الجهة  تهيأت ملعبين
بالعشب االصطناعي

 تحسين ظروف
 تدريس مادة التربية

البدنية
بناء ملعبين رياضيين بمؤسستين

44 4400 0 2 7,5 القطاعات الوزارية

 الصباغة + اصالح
 ا لمرافق الصحية
 +ترميم مرافق

المؤسسة

 تحسين فضاء
االستقبال تأهيل 30 مؤسسة تعليمية

45 1200 0 6 2 القطاعات الوزارية
 مراقد +مطعم مطبخ

 + قاعات التقوية +
مرافق صحية

 تحسين ظروف اجراء
التكوين الجهوي تأهيل المركز الجهوي لالستقبال و التكوينات

46 1800 0 6 3 القطاعات الوزارية

 ادارة +مرافق صحية
 +مالعب رياضية+
 مكتبات و صور

المؤسسة

 التخفيف من
 االكتظاظ في التعليم

الثانوي التأهيلي
توسيع ملحقة ثانوية الساقية الحمراء

المالحــــق

 رقم
المشروع

 مناصب
 الشغل
 المؤقتة
باأليام

 مناصب
 الشغل
الدائمة

 مدة
اإلنجاز

 الكلفة
 اإلجمالية

مليون درهم
مصدر التمويل  المؤشرات و مراحل

اإلنجاز الهدف الرئيسي عنوان المشروع  صاحب
المشروع المحور االستراتيجي  سنة

االنطالقة



P.842022-2017 برنامج عمل جماعة العيون

117 108700 0 36 185 الجماعة  أشغال البناء و
التهيئة

 التأهيل الحضري و
 تحسين جودة مرافق

المدينة
استكمال ساحة أم السعد

الجماعة

البنية التحتية
و التأهيل الحضري 2019

118 58800 0 36 100 الجماعة; الجهة  أشغال التهيئة على
هكتار 450 مساحة

 التأهيل الحضري و
 تحسين جودة مرافق

المدينة
تهيئة الحزام األخضر جنوب المدينة

119 9400 0 36 16 الجماعة

 أشغال البناء و»
التهيئة

 ماي 14 ساحة
800m2 الحي 

المحمدي
 ساحة

                   m2 3500 العلويين
 الحي الحسني

 ساحة األطفال
5000 m2 الحي 

الحسني
 ساحة بوذنيب
2910 m2 حي سيدي 

محمد
 ساحة موالي علي

        m2  175 الشريف
حي القصبة    

 ساحة حمزة بن عبد
» المطلب

 التأهيل الحضري و
 تحسين جودة مرافق

المدينة
تهيئة 8 ساحات بالمدينة )2 في السنة )

9 760 0 12 1,3   الجماعة; و
المائي اشغال تهيئة لعيون  الحفاط على مدينة

لعيون تهيئة العيون و  المائي

30 104400 0 48 180 القطاعات الوزارية

 إحصاء اقتصادي»
,اجتماعي

,دراسة قابلة اإلنجاز
,اقتناء الوعاء العقاري

  إنجاز الدراسات
 الطبوغرافية
,والمعمارية

 الدراسات الهندسية
,والتقنية

 إنطالق أشغال
«التجهيز

 دعم العرض السكني
 لمختلف الفئات

االجتماعية
تجزئة الوفاق الممددة ش العمران

7.     المالحــــــــــق

 رقم
المشروع

 مناصب
 الشغل
 المؤقتة
باأليام

 مناصب
 الشغل
الدائمة

 مدة
اإلنجاز

 الكلفة
 اإلجمالية

مليون درهم
مصدر التمويل  المؤشرات و مراحل

اإلنجاز الهدف الرئيسي عنوان المشروع  صاحب
المشروع المحور االستراتيجي  سنة

االنطالقة



P.85 برنامج عمل جماعة العيون 2022-2017

117 108700 0 36 185 الجماعة  أشغال البناء و
التهيئة

 التأهيل الحضري و
 تحسين جودة مرافق

المدينة
استكمال ساحة أم السعد

الجماعة

البنية التحتية
و التأهيل الحضري 2019

118 58800 0 36 100 الجماعة; الجهة  أشغال التهيئة على
هكتار 450 مساحة

 التأهيل الحضري و
 تحسين جودة مرافق

المدينة
تهيئة الحزام األخضر جنوب المدينة

119 9400 0 36 16 الجماعة

 أشغال البناء و»
التهيئة

 ماي 14 ساحة
800m2 الحي 

المحمدي
 ساحة

                   m2 3500 العلويين
 الحي الحسني

 ساحة األطفال
5000 m2 الحي 

الحسني
 ساحة بوذنيب
2910 m2 حي سيدي 

محمد
 ساحة موالي علي

        m2  175 الشريف
حي القصبة    

 ساحة حمزة بن عبد
» المطلب

 التأهيل الحضري و
 تحسين جودة مرافق

المدينة
تهيئة 8 ساحات بالمدينة )2 في السنة )

9 760 0 12 1,3   الجماعة; و
المائي اشغال تهيئة لعيون  الحفاط على مدينة

لعيون تهيئة العيون و  المائي

30 104400 0 48 180 القطاعات الوزارية

 إحصاء اقتصادي»
,اجتماعي

,دراسة قابلة اإلنجاز
,اقتناء الوعاء العقاري

  إنجاز الدراسات
 الطبوغرافية
,والمعمارية

 الدراسات الهندسية
,والتقنية

 إنطالق أشغال
«التجهيز

 دعم العرض السكني
 لمختلف الفئات

االجتماعية
تجزئة الوفاق الممددة ش العمران

المالحــــق

 رقم
المشروع

 مناصب
 الشغل
 المؤقتة
باأليام

 مناصب
 الشغل
الدائمة

 مدة
اإلنجاز

 الكلفة
 اإلجمالية

مليون درهم
مصدر التمويل  المؤشرات و مراحل

اإلنجاز الهدف الرئيسي عنوان المشروع  صاحب
المشروع المحور االستراتيجي  سنة

االنطالقة



P.862022-2017 برنامج عمل جماعة العيون

7.     المالحــــــــــق

108 58800 0 18 100 الجماعة; الجهة

 أشغال التهيئة على
 هكتارا 30 مساحة
 1500 مقسمة الى

وحدة

 التنظيم والتأهيل
 المهني لورشات

العمل
)تهيئة منطقة نشاط صناعي من الفئة الثالثة )ورشات العمل الجماعة الخدمات االقتصادية

2019

115 1700 0 6 3 الجماعة أشغال البناء  إتاحة فرص إضافية
للتكوين بناء مركب للتكوين تابع لإلدارة الجهوية للمقاومة الجماعة

الخدمات االجتماعية

33 600 30 12 1 الجهة; م  للصحة

 فضاء االستقبال و
 مكتب المساعدة

 االجتماعية + مكاتب
 ادارية + مكتب
 الطبيب , جناح

 التنشيط والترفيه
 +صالون عصري .

 مرافق صحية . مطبخ
و قاعة االكل و بهو

 االستقبال و المساعدة
 االجتماعية و الخدمات

 الطبية و التنشيط
االجتماعي

الفضاء المتعدد التخصصات الستقبال و مساعدة المتقاعدين
في وضعية صعبة الجهة

32 11600 0 24 20 ش العمران

 إحصاء اقتصادي »
اجتماعي

دراسة قابلة اإلنجاز 
اقتناء الوعاء العقاري 

  إنجاز الدراسات 
 الطبوغرافية
والمعمارية

 الدراسات الهندسية 
والتقنية

 إنطالق أشغال 
«التجهيز

 دعم العرض السكني
 لمختلف الفئات

االجتماعية
مساكن اجتماعية بتجزئة الوفاق ش العمران

59 19400 80 24 33,5 ت المهني البناء, التجهيز  تكوين األطر التقنية
في مجاالت متعددة

  إنشاء المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية
الوحدة بالعيون - ت المهني

48 8700 30 12 15 ش الرياضة مسبح و مرافقه  تمكين الرواد من 
ممارسة السباحة احدات مسبح نصف اولمبي جوار مركب السوسيو رياضي

ش الرياضة
53 6000 0 6 10 ش الرياضة

  اصالح الحلبة
بناء مدرجات

 بناء مستودعين
للمالبس و االدوات

 تمكين الممارسين 
 لهده الرياضة من

حلبة عالية المواصفات
تأهيل و اصالح حلبة العاب القوى

35 600 30 12 1   الجماعة; م
للصحة

 فضاء االستقبال و
 مكتب المساعدة

 االجتماعية + مكتب
 المدير, قاعة الترويض

 + مصحة .مكاتب
 ادارية . بهو .مرافق

 صحية .قاعتين
 لتنشيط و فضاء

الطفولة

 خدمات االستقبال و 
 التوجيه و االرشاد و

 المساعدة االجتماعية
 لفائدة االشخاص في

وضعية اعاقة

مركز توجيه و مساعدة االشخاص في وضعية اعاقة ت الوطني

 رقم
المشروع

 مناصب
 الشغل
 المؤقتة
باأليام

 مناصب
 الشغل
الدائمة

 مدة
اإلنجاز

 الكلفة
 اإلجمالية

مليون درهم
مصدر التمويل  المؤشرات و مراحل

اإلنجاز الهدف الرئيسي عنوان المشروع  صاحب
المشروع المحور االستراتيجي  سنة

االنطالقة



P.87 برنامج عمل جماعة العيون 2022-2017

المالحــــق

108 58800 0 18 100 الجماعة; الجهة

 أشغال التهيئة على
 هكتارا 30 مساحة
 1500 مقسمة الى

وحدة

 التنظيم والتأهيل
 المهني لورشات

العمل
)تهيئة منطقة نشاط صناعي من الفئة الثالثة )ورشات العمل الجماعة الخدمات االقتصادية

2019

115 1700 0 6 3 الجماعة أشغال البناء  إتاحة فرص إضافية
للتكوين بناء مركب للتكوين تابع لإلدارة الجهوية للمقاومة الجماعة

الخدمات االجتماعية

33 600 30 12 1 الجهة; م  للصحة

 فضاء االستقبال و
 مكتب المساعدة

 االجتماعية + مكاتب
 ادارية + مكتب
 الطبيب , جناح

 التنشيط والترفيه
 +صالون عصري .

 مرافق صحية . مطبخ
و قاعة االكل و بهو

 االستقبال و المساعدة
 االجتماعية و الخدمات

 الطبية و التنشيط
االجتماعي

الفضاء المتعدد التخصصات الستقبال و مساعدة المتقاعدين
في وضعية صعبة الجهة

32 11600 0 24 20 ش العمران

 إحصاء اقتصادي »
اجتماعي

دراسة قابلة اإلنجاز 
اقتناء الوعاء العقاري 

  إنجاز الدراسات 
 الطبوغرافية
والمعمارية

 الدراسات الهندسية 
والتقنية

 إنطالق أشغال 
«التجهيز

 دعم العرض السكني
 لمختلف الفئات

االجتماعية
مساكن اجتماعية بتجزئة الوفاق ش العمران

59 19400 80 24 33,5 ت المهني البناء, التجهيز  تكوين األطر التقنية
في مجاالت متعددة

  إنشاء المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية
الوحدة بالعيون - ت المهني

48 8700 30 12 15 ش الرياضة مسبح و مرافقه  تمكين الرواد من 
ممارسة السباحة احدات مسبح نصف اولمبي جوار مركب السوسيو رياضي

ش الرياضة
53 6000 0 6 10 ش الرياضة

  اصالح الحلبة
بناء مدرجات

 بناء مستودعين
للمالبس و االدوات

 تمكين الممارسين 
 لهده الرياضة من

حلبة عالية المواصفات
تأهيل و اصالح حلبة العاب القوى

35 600 30 12 1   الجماعة; م
للصحة

 فضاء االستقبال و
 مكتب المساعدة

 االجتماعية + مكتب
 المدير, قاعة الترويض

 + مصحة .مكاتب
 ادارية . بهو .مرافق

 صحية .قاعتين
 لتنشيط و فضاء

الطفولة

 خدمات االستقبال و 
 التوجيه و االرشاد و

 المساعدة االجتماعية
 لفائدة االشخاص في

وضعية اعاقة

مركز توجيه و مساعدة االشخاص في وضعية اعاقة ت الوطني

 رقم
المشروع

 مناصب
 الشغل
 المؤقتة
باأليام

 مناصب
 الشغل
الدائمة

 مدة
اإلنجاز

 الكلفة
 اإلجمالية

مليون درهم
مصدر التمويل  المؤشرات و مراحل

اإلنجاز الهدف الرئيسي عنوان المشروع  صاحب
المشروع المحور االستراتيجي  سنة

االنطالقة



P.882022-2017 برنامج عمل جماعة العيون

6.     خــالصــــــــات

3 0 0 12 2 و  المائي دراسة  دراسة استراتيجية
تدبير المياه تحديث المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه و  المائي

البنية التحتية
و التأهيل الحضري

2020

29 150800 0 36 260 القطاعات الوزارية

 إحصاء اقتصادي»
 دراسة ,اجتماعي

 اقتناء,قابلة اإلنجاز
 ,الوعاء العقاري
  إنجاز الدراسات
 الطبوغرافية

 الدراسات ,والمعمارية
 ,الهندسية والتقنية

 إنطالق أشغال
«التجهيز

 دعم العرض السكني
 لمختلف الفئات

االجتماعية
تجزئة 25 مارس الممددة ش العمران

110 5880 0 24 100
 الجماعة; اإلقليم;
 الجهة; القطاعات

الوزارية

 تنمية القطاع
 االقتصادي؛ خلق فرص

العمل
إنشاء منطقة صناعية الجماعة الخدمات االقتصادية

111 1200 0 12 2  الجماعة; اإلقليم;
الجهة

 تجهيز االحياء ذات
 الكثافة العالية
بمعدات صحية

تشييد مراحيض عمومية

الجماعة
الخدمات االجتماعية

112 2300 0 6 4 الجماعة أشغال التهيئة

 سوق القرب بين
 األحياء بالتناوب.

 تنشيط التجارة في
األحياء

تنظيم سوق أسبوعية متنقلة بين االحياء

113 41000 0 36 70  الجماعة; اإلقليم;
الجهة

 تمكين المنطقة من
 مؤسسة للتعليم

العالي
إحداث نواة جامعية

61 1200 40 12 3  الجهة; ت
المهني

,البناء
,التجهيز

 النهوض بمستوى 
المقاوالت مركز االعمال لتنمية كفاءات المقاولة بالتكوين المستمر ت المهني

63 600 30 12 1,5  الجهة; ت
المهني

,البناء
,التجهيز

 فتح آفاق جديدة 
 لخريجي التكوين

المهني

مركز تحضير االجازة المهنية لفائدة خريجي مكتب التكوين
المهني وإنعاش الشغل  ت المهني

الخدمات االجتماعية 2021

41 3500 50 12 6 القطاعات الوزارية
 حجرات + ادارة 10 بناء
 + ملعب + مكتبة +
قاعة و مرافق صحية

 توسيع العرض
 المدرسي بالتعليم

 االبتدائي تماشيا مع
وتيرة اعمار الحي

بناء مدرسة اللة خديجة   األكاديمية

5662,9 1986 3554014 المجموع

 رقم
المشروع

 مناصب
 الشغل
 المؤقتة
باأليام

 مناصب
 الشغل
الدائمة

 مدة
اإلنجاز

 الكلفة
 اإلجمالية

مليون درهم
مصدر التمويل  المؤشرات و مراحل

اإلنجاز الهدف الرئيسي عنوان المشروع  صاحب
المشروع المحور االستراتيجي  سنة

االنطالقة



P.89 برنامج عمل جماعة العيون 2022-2017

خــالصــــــــات

3 0 0 12 2 و  المائي دراسة  دراسة استراتيجية
تدبير المياه تحديث المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه و  المائي

البنية التحتية
و التأهيل الحضري

2020

29 150800 0 36 260 القطاعات الوزارية

 إحصاء اقتصادي»
 دراسة ,اجتماعي

 اقتناء,قابلة اإلنجاز
 ,الوعاء العقاري
  إنجاز الدراسات
 الطبوغرافية

 الدراسات ,والمعمارية
 ,الهندسية والتقنية

 إنطالق أشغال
«التجهيز

 دعم العرض السكني
 لمختلف الفئات

االجتماعية
تجزئة 25 مارس الممددة ش العمران

110 5880 0 24 100
 الجماعة; اإلقليم;
 الجهة; القطاعات

الوزارية

 تنمية القطاع
 االقتصادي؛ خلق فرص

العمل
إنشاء منطقة صناعية الجماعة الخدمات االقتصادية

111 1200 0 12 2  الجماعة; اإلقليم;
الجهة

 تجهيز االحياء ذات
 الكثافة العالية
بمعدات صحية

تشييد مراحيض عمومية

الجماعة
الخدمات االجتماعية

112 2300 0 6 4 الجماعة أشغال التهيئة

 سوق القرب بين
 األحياء بالتناوب.

 تنشيط التجارة في
األحياء

تنظيم سوق أسبوعية متنقلة بين االحياء

113 41000 0 36 70  الجماعة; اإلقليم;
الجهة

 تمكين المنطقة من
 مؤسسة للتعليم

العالي
إحداث نواة جامعية

61 1200 40 12 3  الجهة; ت
المهني

,البناء
,التجهيز

 النهوض بمستوى 
المقاوالت مركز االعمال لتنمية كفاءات المقاولة بالتكوين المستمر ت المهني

63 600 30 12 1,5  الجهة; ت
المهني

,البناء
,التجهيز

 فتح آفاق جديدة 
 لخريجي التكوين

المهني

مركز تحضير االجازة المهنية لفائدة خريجي مكتب التكوين
المهني وإنعاش الشغل  ت المهني

الخدمات االجتماعية 2021

41 3500 50 12 6 القطاعات الوزارية
 حجرات + ادارة 10 بناء
 + ملعب + مكتبة +
قاعة و مرافق صحية

 توسيع العرض
 المدرسي بالتعليم

 االبتدائي تماشيا مع
وتيرة اعمار الحي

بناء مدرسة اللة خديجة   األكاديمية

5662,9 1986 3554014 المجموع

 رقم
المشروع

 مناصب
 الشغل
 المؤقتة
باأليام

 مناصب
 الشغل
الدائمة

 مدة
اإلنجاز

 الكلفة
 اإلجمالية

مليون درهم
مصدر التمويل  المؤشرات و مراحل

اإلنجاز الهدف الرئيسي عنوان المشروع  صاحب
المشروع المحور االستراتيجي  سنة

االنطالقة




