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 : التقرير السنوي المتعلق بتقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة  .2
 1الجدول : الرقم                

 2017السنة المعنية : 

رقم 
 المشروع

 موضوعه رقم  الصفقة

 2المؤشر  1المؤشر  الهدف

نسبة اإلنجاز  الحلول المقترحة اإلكراهات الغالف المرصود
المتوقعة عند 

 1نهاية السنة

نسبة اإلنجاز 
الحقيقية عند نهاية 

 السنة

الفارق النسبي بين نسبة 
ونسبة  اإلنجاز المتوقعة

 2اإلنجاز الحقيقية

41 01/TDT/2017 
أشغال بناء وتجهيز المركب الثقافي بالمعدات 
الخاصة لفائدة الجماعة الترابية لورزازات 

 "الشطر الثاني"

 - - درهم 5.978.961,60 0% 60% 60% 

51 06/TDT/2017 
أشغال بناء مركب سوسيو ثقافي ورياضي 

لورزازات بحي تماسينت بالجماعة الترابية 
 "الشطر الثاني"

درهم  11% 80% 90% 1.756.936 ,80 
تجاوز الكميات المحددة 

 بدفتر التحمالت

انتظار تفعيل 
المسطرة المتبعة 
للزيادة في كتلة 

 األشغال

8 09/TDT/2017 
أشغال تهيئة الطرقات بحي تماسينت لفائدة 

 الجماعة الترابية لورزازات
 - - 1.286.508,00 درهم 0% 100% 100%

64 10/TDT/2017 
حجرات دراسية بمدرسة  8أشغال استبدال 

 القدس لفائدة الجماعة الترابية لورزازات
درهم  0% 80% 80%  1.399.000,80 - - 

89 11/TDT/2017 
أشغال بناء مركز صحي حضري من الصنف 
ة األول بحي ايت اكظيف لفائدة الجماعة الترابي

 لورزازات
درهم  62% 30% 80%  2.120.055,60 

عدم توفر تصاميم تفاصيل 
ة يالواجهة الرئيس
 للمستوصف

- 

41 20/TDT/2017 
المركب   °2°/ 1أشغال كهربة من الصنف 

 الثقافي لفائدة الجماعة الترابية لورزازات
درهم  0% 60% 60%  615.789,60 

أتعاب  أداءانتظار مسطرة 
 للكهرباء الوطني المكتب

- 

112 21/TDT/2017 
 06تركيب معدات كهربائية بمنتزه  أشغال

 نونبر لفائدة الجماعة الترابية لورزازات
درهم  0% 100% 100%  89.412,00 - - 

9 22/TDT/2017 
أشغال تهيئة قنوات الصرف الصحي لفائدة 

 الجماعة الترابية لورزازات
درهم    100% 0% 20% تغيير مسار الشبكة والقيام  101.472,00

بدراسات طبوغرافية 
- 
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 للمسار الجديد

2 23/TDT/2017 
ة أشغال تهيئة الطرقات لفائدة الجماعة الترابي

 لورزازات
درهم    0% 100% 100% 458.820,00   

120 24/TDT/2017 
عة أشغال تهيئة البنايات اإلدارية لفائدة الجما

 الترابية لورزازات
درهم    33% 40% 60%  307.920 ,00   

36 30/TDT/2017 
تهيئة منتزه طبيعي بحي ايت اكظيف أشغال 

 لفائدة الجماعة الترابية لورزازات
درهم    40% 60% 100% 1 878 938,52  

انتظار موسم الغرس 
وإيجاد حل لمياه السقي 

مياه جوفية غير صالحة )
 للسقي(

- 

39 31/TDT/2017 
أشغال صيانة قصبة تاوريرت لفائدة الجماعة 

 الترابية لورزازات
درهم    0% 0% 0%  209 400,00 

لم تتم التأشيرة على 
الصفقة من طرف 

المحاسب العمومي إلى 

 2018غاية 

- 

111 35/TDT/2017 
 أشغال حفر بئر مجهز لفائدة الجماعة الترابية

 لورزازات
درهم    0% 0% 0%  85 140.00 - 

111 37/TDT/2017 
أشغال تهيئة األماكن العمومية بحي الوحدة 

لفائدة الجماعة الترابية وحي المقاومة 
 لورزازات

درهم    0% 0% 0%  530 116,80 - 

112 39/TDT/2017 
نونبر  06أشغال تهيئة مكان عمومي بمنتزه 

 لفائدة الجماعة الترابية لورزازات
درهم    0% 0% 0% 1 528 912,80 

تتم التأشيرة على الصفقة لم 

من طرف المحاسب العمومي 

 2018إلى غاية 
 

 2018المعنية : السنة  

41 01/TDT/2017 
أشغال بناء وتجهيز المركب الثقافي بالمعدات 
الخاصة لفائدة الجماعة الترابية لورزازات 

 "الشطر الثاني"

 - - درهم 5.978.961,60 0% 40% 40%

51 06/TDT/2017 
أشغال بناء مركب سوسيوثقافي ورياضي بحي 
 تماسينت بالجماعة الترابية لورزازات "الشطر

 الثاني"
درهم  0% 20% 20%  1.756.936 ,80 - - 

60 10/TDT/2017 
حجرات دراسية بمدرسة  8أشغال استبدال 

 القدس لفائدة الجماعة الترابية لورزازات
درهم  0% 20% 20%  1.399.000,80 - - 
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89 11/TDT/2017 
أشغال بناء مركز صحي حضري من الصنف 

 الترابيةاألول بحي ايت اكظيف لفائدة الجماعة 
 لورزازات

درهم  0% 70% 70%  2.120.055,60 - - 

21 20/TDT/2017 
المركب   °2°/ 1أشغال كهربة من الصنف 

 الثقافي لفائدة الجماعة الترابية لورزازات
درهم  0% 100% 100%  615.789,60 - - 

9 22/TDT/2017 
أشغال تهيئة قنوات الصرف الصحي لفائدة 

 الجماعة الترابية لورزازات
درهم    0% 100% 100% 101.472,00 - - 

120 24/TDT/2017 
عة أشغال تهيئة البنايات اإلدارية لفائدة الجما

 الترابية لورزازات
درهم    0% 100% 100% 307.920 ,00 - - 

36 30/TDT/2017 
أشغال تهيئة منتزه طبيعي بحي ايت اكظيف 

 لفائدة الجماعة الترابية لورزازات
درهم    25% 30% 40% 1 878 938,52  

انتظار موسم الغرس 
وإيجاد حل لمياه السقي 

مياه جوفية غير صالحة )
 للسقي(

شبكة المنتزه بربط 
الماء الصالح 

 للشرب

39 31/TDT/2017 
أشغال صيانة قصبة تاوريرت لفائدة الجماعة 

 الترابية لورزازات
درهم    0% 100% 100% 209 400,00 - - 

111 35/TDT/2017 
 أشغال حفر بئر مجهز لفائدة الجماعة الترابية

 لورزازات
درهم    0% 100% 100% 85 140.00 - - 

37-38 37/TDT/2017 
أشغال تهيئة األماكن العمومية بحي الوحدة 

وحي المقاومة لفائدة الجماعة الترابية 
 لورزازات

درهم    0% 100% 100% 530 116,80 - - 

112 39/TDT/2017 
نونبر  06مكان عمومي بمنتزه أشغال تهيئة 

 لفائدة الجماعة الترابية لورزازات
درهم    0% 100% 100% 1 528 912,80   

2 14/TDT/2018 
ة أشغال تهيئة الطرقات لفائدة الجماعة الترابي

 لورزازات
درهم    0% 100% 100% 394 008,00   

39 15/TDT/2018 
أشغال صيانة قصبة تاوريرت لفائدة الجماعة 

 الترابية لورزازات
درهم    0% 100% 100% 160 008,00   

9 19/TDT/2018 
أشغال تهيئة قنوات الصرف الصحي لفائدة 

 الجماعة الترابية لورزازات
درهم    0% 100% 100% 198 180,00   
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111 21/TDT/2018 
أشغال تهيئة المساحات الخضراء لفائدة 

 الجماعة الترابية لورزازات
درهم    0% 100% 100% 119 568,00   

21 25/TDT/2018 درهم    %25 %15 %20 أشغال اإلنارة العمومية بمدينة ورزازات 1 988 232,00   

21 29/TDT/2018 
أشغال توسعة شبكة اإلنارة العمومية بحي 

 تماسينت، اسفوتاليل وفضراكوم لفائدة الجماعة
 الترابية لورزازات

درهم    100% 0% 30% 284 250,00 
أتعاب  أداءانتظار مسطرة 

 للكهرباء الوطني المكتب
 

39 36/TDT/2018 
أشغال صيانة قصبة تاوريرت لفائدة الجماعة 

 الترابية لورزازات
درهم    0% 0% 0% 91 152,00 

لم تتم التأشيرة على 
الصفقة من طرف 

المحاسب العمومي إلى 

 2019غاية 

 

2 38/TDT/2018 
ة الجماعة الترابيأشغال صيانة الطرقات لفائدة 
 لورزازات

درهم    0% 0% 0% 83 160 ,00  

34 39/TDT/2018 
أشغال تهيئة السوق األسبوعي بمدينة 

 ورزازات
درهم    0% 0% 0% 185 556,00  

7 44/TDT/2018 درهم    %0 %0 %0 أشغال تهيئة مدار القدس بمدينة ورزازات 898 440,00 
التأشيرة على لم تتم 

الصفقة من طرف 
إلى  المحاسب العمومي

بسبب عدم  2019غاية 

توصل الجماعة بالميزانية 
 إلى غاية شهر شتنبر

 

21 45/TDT/2018 192,00 038 1 درهم     %0 %0 %0 أشغال اإلنارة العمومية بمدينة ورزازات  

 2019السنة المعنية:  

36 30/TDT/2017 
أشغال تهيئة منتزه طبيعي بحي ايت 

الجماعة الترابية اكظيف لفائدة 
 لورزازات

درهم    0% 10% 10% 1 878 938,52    

21 25/TDT/2018 
أشغال اإلنارة العمومية بمدينة 

 ورزازات
درهم    0% 85% 85% 1 988 232,00   

21 29/TDT/2018 
أشغال توسعة شبكة اإلنارة العمومية 
بحي تماسينت، اسفوتاليل وفضراكوم 

 لورزازاتلفائدة الجماعة الترابية 
درهم    0% 100% 100% 284 250,00   
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39 36/TDT/2018 
أشغال صيانة قصبة تاوريرت لفائدة 

 الجماعة الترابية لورزازات
درهم    0% 100% 100% 91 152,00   

2 38/TDT/2018 
أشغال صيانة الطرقات لفائدة الجماعة 

 الترابية لورزازات
درهم    0% 100% 100% 83 160 ,00   

120 39/TDT/2018 
أشغال تهيئة السوق األسبوعي بمدينة 

 ورزازات
درهم    0% 100% 100% 185 556,00   

7 44/TDT/2018 
أشغال تهيئة مدار القدس بمدينة 

 ورزازات
درهم    0% 100% 100% 898 440,00   

21 45/TDT/2018 
أشغال اإلنارة العمومية بمدينة 

 ورزازات
 192,00 038 1 درهم     5% 95% 100%

تجاوز الكميات المحددة بدفتر 
 التحمالت

انتظار تفعيل المسطرة 
المتبعة للزيادة في كتلة 

 األشغال

6 08/TDT/2019 
ة أشغال تهيئة البنايات اإلدارية : المحط

الطرقية لفائدة الجماعة الترابية 
 لورزازات

   درهم 2.025.552,00 25% 30% 40%

102 10/TDT/2019 
بناء مركز التأهيل االجتماعي أشغال 

للمرأة والطفل بحي تماسينت لفائدة 
 الجماعة الترابية لورزازات

   درهم 1.444.297,20 0% 15% 15%

58 11/TDT/2019 
أشغال تهيئة ملعب كرة القدم بالعشب 

االصطناعي بحي تماسينت لفائدة 
 الجماعة الترابية لورزازات

   درهم  3.960.712,08 0% 30% 30%

59 12/TDT/2019 
أشغال تهيئة ملعب كرة القدم بالعشب 
االصطناعي بحي ايت اكظيف لفائدة 

 الجماعة الترابية لورزازات

 درهم  3.960.712,08 0% 10% 10%
تغطية قناة صرف مياه 
األمطار القادمة من حي 

 ايت اكضيف
 

49 13/TDT/2019 
أشغال تهيئة ملعب القرب  بحي ايت 

الجماعة الترابية اكظيف لفائدة 
 لورزازات

   درهم 878.460,00 0% 25% 25%

89 18/TDT/2019 
أشغال تهيئة المحيط الخارجي للمركز 
الصحي أليت اكظيف لفائدة الجماعة 

 الترابية لورزازات

   درهم 282.000,00 0% 100% 100%
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41 21/TDT/2019 
أشغال بناء المركب الثقافي لفائدة 

لورزازات "الشطر الجماعة الترابية 
 الرابع"

 درهم 3.297.692,00 66% 5% 15%
 إعداد تصاميم

 المصعد  -
  لسالليما -

 

6 28/TDT/2019 
أشغال تهيئة المحجز الجماعي بالحي 

 الصناعي لفائدة جماعة ورزازات
 درهم 636.188,35 0% 0% 0%

عدم توفر اإلعتمادات 
إلنجاز الدراسات التقنية 

تأخر التأشيرة على بسبب 
 الميزانية

 

-- 29/TDT/2019 
أشغال صيانة البنايات اإلدارية لفائدة 

 الجماعة الترابية لورزازات
عدم توصل الجماعة  درهم 178.920,00 0% 0% 0%

بالميزانية حتى شهر شتنبر 

2019 

 

2 30/TDT/2019 درهم 399.660,00 %0 %0 %0 أشغال تهيئة الطرقات بالمدينة  
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 2019و  2018-2017:  السنوات المعنية

 عدد المشاريع نسبة تعثر المشروع 2قيمة المؤشر 

 % 69.56 مشروع يسير وفق اآلجال المسطرة % 10أقل من 

 % 2.17 نسبة تعثر مقبولة %20إلى  %10من 

 % 50إلى   % 21من   % 15.21 نسبة تعثر متوسطة 

 % 80إلى   % 51من   % 6.52 نسبة تعثر عالية 

% 100إلى   % 81من   % 6.52 نسبة تعثر جد عالية 

 

 

3

 
 
 

 

71.73% = 2.17%+69.56% 
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 القسم األول : 

 إنجاز األشغال تإعداد البرنامج و الدراسا اقتناء العقار

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

 

 القسم الثالث القسم الثاني 

 إعداد البرنامج والدراسات إنجاز األشغال إعداد البرنامج والدراسات

 من إنجاز المشروع % 100 من إنجاز المشروع %60 من إنجاز المشروع 40%

رقم 

 المشروع
 مكوناته الصفقة رقم

 الصفقات 

الضرورية إلنجاز 

 المشروع

 مبالغ الصفقات

)الحقيقية أو  

 (ةالتقديري

 المبالغ المستحقة

للمقاوالت عند متم السنة  

 المعنية

 2017سنـــــة    

41 01/TDT/2017 

أشغال بناء وتجهيز المركب الثقافي بالمعدات 

الخاصة لفائدة الجماعة الترابية لورزازات 

 "الشطر الثاني"

5.978.961,60 

 درهم
 35, 3.818.399 درهم

51 06/TDT/2017 

أشغال بناء مركب سوسيوثقافي ورياضي بحي 

تماسينت بالجماعة الترابية لورزازات "الشطر 

 الثاني"

 درهم

1.756.936 ,80 
 61, 1.280.402 درهم

8 09/TDT/2017 
أشغال تهيئة الطرقات بحي تماسينت لفائدة 

 لورزازاتالجماعة الترابية 

 درهم

1.286.508,00 
 1.257.198,12 درهم

64 10/TDT/2017 
حجرات دراسية بمدرسة  8أشغال استبدال 

 القدس لفائدة الجماعة الترابية لورزازات

 درهم

1.399.000,80 
 714.053,51 درهم

89 11/TDT/2017  أشغال بناء مركز صحي حضري من الصنف

األول بحي ايت اكظيف لفائدة الجماعة الترابية 

 درهم

2.120.055,60 
 611.116,72 درهم
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 لورزازات

41 20/TDT/2017 
المركب   °2°/ 1أشغال كهربة من الصنف 

 الثقافي لفائدة الجماعة الترابية لورزازات
 615.789,60 درهم

- 

112 21/TDT/2017 
نونبر  06تركيب معدات كهربائية بمنتزه أشغال 

 لفائدة الجماعة الترابية لورزازات
 78.461,40 درهم 89.412,00 درهم

9 22/TDT/2017 
أشغال تهيئة قنوات الصرف الصحي لفائدة 

 الجماعة الترابية لورزازات

 درهم  

101.472,00 

- 

2 23/TDT/2017 
 أشغال تهيئة الطرقات لفائدة الجماعة الترابية

 لورزازات

درهم   

458.820,00 
 444.869,02درهم  

120 24/TDT/2017 
أشغال تهيئة البنايات اإلدارية لفائدة الجماعة 

 الترابية لورزازات

درهم   

307.920 ,00 
 127.383,27درهم  

36 30/TDT/2017 
أشغال تهيئة منتزه طبيعي بحي ايت اكظيف 

 لفائدة الجماعة الترابية لورزازات

درهم   

1 878 938,52  

- 

39 31/TDT/2017 
أشغال صيانة قصبة تاوريرت لفائدة الجماعة 

 الترابية لورزازات

درهم   

209 400,00 

- 

111 35/TDT/2017 
أشغال حفر بئر مجهز لفائدة الجماعة الترابية 

 لورزازات
درهم    85 140.00 

- 

111 37/TDT/2017 
وحي أشغال تهيئة األماكن العمومية بحي الوحدة 

 المقاومة لفائدة الجماعة الترابية لورزازات

درهم   

530 116,80 

- 

112 39/TDT/2017 
نونبر  06أشغال تهيئة مكان عمومي بمنتزه 

 لفائدة الجماعة الترابية لورزازات

درهم   

1 528 912,80 

- 

 2018سنـــــة    

2 14/TDT/2018 
أشغال تهيئة الطرقات لفائدة الجماعة الترابية 

 لورزازات

درهم   

394 008,00 
 368.840,62درهم  

39 15/TDT/2018 
أشغال صيانة قصبة تاوريرت لفائدة الجماعة 

 الترابية لورزازات

درهم   

160 008,00 
 153.119,86درهم  

9 19/TDT/2018 
أشغال تهيئة قنوات الصرف الصحي لفائدة 

 الجماعة الترابية لورزازات

درهم   

198 180,00 
 185.680,99درهم  

111 21/TDT/2018 
أشغال تهيئة المساحات الخضراء لفائدة الجماعة 

 الترابية لورزازات

درهم   

119 568,00 
 114.541,20درهم  

21 25/TDT/2018 أشغال اإلنارة العمومية بمدينة ورزازات 
درهم    1 

988 232,00 
 193.915,20درهم  

21 29/TDT/2018  أشغال توسعة شبكة اإلنارة العمومية بحي

تماسينت، اسفوتاليل وفضراكوم لفائدة الجماعة 

درهم   

284 250,00 

- 
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 الترابية لورزازات

39 36/TDT/2018 
أشغال صيانة قصبة تاوريرت لفائدة الجماعة 

 الترابية لورزازات
درهم    91 152,00 

- 

2 38/TDT/2018 
الجماعة الترابية أشغال صيانة الطرقات لقائدة 

 لورزازات

درهم   

83 160 ,00 

- 

34 39/TDT/2018 أشغال تهيئة السوق األسبوعي بمدينة ورزازات 
درهم   

185 556,00 

- 

7 44/TDT/2018 أشغال تهيئة مدار القدس بمدينة ورزازات 
درهم   

898 440,00 

- 

21 45/TDT/2018 أشغال اإلنارة العمومية بمدينة ورزازات 
 درهم    

1 038 192,00 

- 

 2019سنـــــة    

6 08/TDT/2019 
أشغال تهيئة البنايات اإلدارية : المحطة الطرقية 

 لفائدة الجماعة الترابية لورزازات

2.025.552,00 

 درهم
 824.269,23درهم  

102 10/TDT/2019 

أشغال بناء مركز التأهيل االجتماعي للمرأة 

الجماعة الترابية والطفل بحي تماسينت لفائدة 

 لورزازات

1.444.297,20 

 درهم

- 

58 11/TDT/2019 

أشغال تهيئة ملعب كرة القدم بالعشب 

االصطناعي بحي تماسينت لفائدة الجماعة 

 الترابية لورزازات

3.960.712,08  

 درهم
 784.745,99درهم  

59 12/TDT/2019 

أشغال تهيئة ملعب كرة القدم بالعشب 

اكظيف لفائدة الجماعة االصطناعي بحي ايت 

 الترابية لورزازات

3.960.712,08  

 درهم

- 

49 13/TDT/2019 
أشغال تهيئة ملعب القرب  بحي ايت اكظيف 

 لفائدة الجماعة الترابية لورزازات
 189.486,92درهم   درهم 878.460,00

89 18/TDT/2019 
أشغال تهيئة المحيط الخارجي للمركز الصحي 

 الجماعة الترابية لورزازاتاليت اكظيف لفائدة 
 275.142,42درهم   درهم 282.000,00

41 21/TDT/2019 
أشغال بناء المركب الثقافي لفائدة الجماعة 

 الترابية لورزازات "الشطر الرابع"

3.297.692,00 

 درهم

- 

6 28/TDT/2019 
أشغال تهيئة المحجز الجماعي بالحي الصناعي 

 لفائدة جماعة ورزازات
 درهم 636.188,35

- 

-- 29/TDT/2019 
أشغال تهيئة البنايات اإلدارية لفائدة الجماعة 

 الترابية لورزازات
 درهم 178.920,00

- 

2 30/TDT/2019 درهم 399.660,00 أشغال تهيئة الطرقات بالمدينة - 
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رقم 

 المشروع
 مشاريع البرنامج

 نسبة اإلنجاز

المتوقعة عند نهاية  

 السنة

 نسبة اإلنجاز

المحققة عند نهاية  

 السنة

الكلفة الحقيقية أو 

 التقديرية

 00 ,4.000.000 % 100 % 100 دراسة وتتبع المشاريع الجماعية  1

 97.000.000,00 %50 %50 بناء وتقوية الطرق 2

3 
مشروع تعميم التشوير الطرقي و التشوير 

 التوجيهي بالمدينة
30% 20% 2.000.000,00 

4 
رابطة بين ورزازات وزاوية سيدي  قنطرة إنشاء

 عثمان
20% 0% 69.000.000,00 

 84.000.000,00 %60 %60 الناقصة التجهيز األحياءتأهيل  5

6 
دراسة وإعادة تأهيل المحطة الطرقية والمحجز 

 الجماعي
100 % 100 % 2.500.000,00  

 75.000.000,00 %20 %20 تهيئة مدخل المدينة 7

 1.286.508,00 %100 %100 تماسينت بحيتبليط األرصفة و األحياء  8

 6.800.000,00 %100 %100 بالمدينة الصحيشبكة الصرف تأهيل وتوسيع  9

 00, 6.000.000 %20 %20 الدراسات واإلشراف التقني )الصرف الصحي( 10

 1.990.000,00 %80 %100 ل/ث 250ن يانطالقا من سد توي اإلنتاجتقوية  11

 13.000.000,00 %100 %100 وبناء محطة الضخ وقنوات الضخ ترميم 12

 20.000.000,00 %30 %100 ترميم و توسيع شبكة التوزيع 13

 5.000.000,00 %20 %100 شبكة التوزيع بحي اسفوتاليلتوسيع  14

 25.000.000,00 %90 %100 كلم(24) 1ترميم شبكة التطهير بورزازات  15

 35.000.000,00 %0 %100 كلم(36) 2ترميم شبكة التطهير بورزازات  16

 14.000.000,00 %90 %100 ترميم وتوسع محطات الرفع 17

 64.000.000,00 %30 %100 محطاتها وتوسيعو  المعالجةمة ظوتغيير من 18

19 
( تمتكالت -توسيع شبكة ورزازات )اسفوتاليل 

 كلم( 21)
100% 20% 13.900.000,00 
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20 
 تاوريرت بقصبةربط محالت الصناعة التقليدية 

 الكهرباء بشبكة
100% 100% 100.000,00 

 3.026.424,00 %50 %50 اإلنارة العمومية بالمدينة 21

22 

انطالقا من محطة  kv 22خطوط جديدة  4خلق 

ترميكت لتقوية  تزويد مدينة  60/22kvالمنبع 

 ورزازات بالكهرباء و حمايتها

100% 100%  

23 

المنصور  60/22kvإعادة تأهيل المحطة المنبع 

للحماية  22kvالذهبي و خلق خطين جديدين ب 

و تزويد جماعة ورزازات انطالقا من محطة 

60/22kv الذهبي و ورزازات المنصور 

50% 50% 

 

24 
تركيب الجهد المنخفض )النحاس العاري( 

 بمختلف أحياء جماعة ورزازات
100% 100% 

 

25 
بين جماعة ترميكت 22kvالشبكة  إغالقتقوية و 

 و جماعة ورزازات
100% 100% 

 

26 

بحي  MT/BTإنشاء محطة توزيع جديدة 

تماسينت بورزازات و االمتثال لمحطات التوزيع 

MT/BT 

20% 20% 

 

 20.000.000,00 %20 %20 إتمام بناء و تجهيز المجزرة الجماعية 27

 120.000.000,00 %0 %0 إحداث منطقة صناعية جديدة 28

 30.000.000,00 %20 %20 ركيونأتجزئة سكنية و فندقية  29

 1.000.000,00 %20 %20 تهييئ فضاء للمعارض 30

 50.000.000,00 %0 %0 منتزه الترفيهي اإلفريقي 31

32 
المساهمة في تسويق الواجهة السياحية و 

 السينمائية للمدينة
70% 70% 

1.020.000,00 

 9.000.000,00 %0 %0    بناء محالت تجارية 33

 55.000.000,00 %10 %30 اليوميالبلدي  السوق بناءإعادة  34

 1.000.000,00 %0 %10 المغطىإعادة هيكلة السوق  35

 2.075.000,00 %100 %100 بحي ايت اكظيف  حداث فضاءات للترفيهإ 36

بحي الوحدة  حداث فضاءات للترفيهإ 37  100% 100% 500.000,00 

بحي المقاومة حداث فضاءات للترفيهإ 38  100% 100% 250.000,00 

 209.400,00 %60 %60 صيانة قصبة تاوريرت 39

 15.693.528,00 %60 %60 صيانة قصر تاوريرت 40
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 9.276.653,60 %80 %100 بحي الوحدة إتمام وتجهيز المركب الثقافي 41

 24.000.000,00 %10 %10 بالحي المحمدي المركب الثقافي بناء 42

43 

االهتمام بالتنشيط الثقافي الفني والترفيهي 

قارة وتوطينها في سيس لمهرجانات أبالمدينة والت

 الزمن

70% 70% 8.000.000,00 

44 
تجهيز الفضاءات الخضراء بالمعدات الرياضية 

 الثابتة
0% 0% 400.000,00 

 2.5000.000,00 %0 %0 بحي المقاومة ملعب المسيرة تأهيل 45

 4.435.000,00 %0 %0  تأهيل و بناء مسبح مغطى خاص بالنساء 46

47 
بحي  استقبال إحداث مركب رياضي و مركز

 سيدي داود
0% 0% 

20.000.000,00 

 5.000.000,00 %0 %0 بحي المقاومة إحداث مركب سوسيو رياضي 48

 878.460,00 %30 %30 بحي ايت اكظيف إحداث ملعب القرب 49

 3.000.000,00 %0 %20 بحي القدس مالعب القرب إحداث 50

 - %0 %20 بحي فضراكوم حداث مركب سوسيو رياضيإ 51

 3.500.000,00 %0 %20 بحي اسفوتاليل إحداث ملعب القرب 52

53 
إحداث قاعة مغطاة و ملعب القرب و ملعب لكرة 

 بالحي المحمدي المضرب
0% 0% 12.000.000,00 

54 
إحداث دار الشباب بالملحقة اإلدارية الثالثة و 

 الرابعة بجماعة ورزازات
0% 0% 1.500.000,00 

55 
الطفل بالملحقة اإلدارية  إحداث فضاء للمرأة و

 الرابعة
0% 30% 

1.444.297,20 

 500.000,00 %0 %0 تأهيل القاعة المغطاة للرياضات 56

 2.000.000,00 %0 %0 ورزازات بجماعةتأهيل مسبح مغطى  57

 3.960.712,08 %30 %30 تماسينتملعب كرة القدم بحي  58

 3.960.712,08 %30 %30 بحي ايت اكظيفملعب كرة القدم   59

60 
بمدرسة القدس بحي ايت  حجرات للدراسة 8بناء 

 اكظيف
100% 100% 1.399.008,80 

 - %0 %30 مركز التكوين في مهن البناء 61

 - %0 %30 الجامعيين الطالبدار الطالبة و  62

 125.350,30 %100 %100 تاوريرتإصالح و تأهيل مدرسة  63
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 138.720,00 %100 %100 القدس مدرسةإصالح و تأهيل  64

 57.380,00 %100 %100 إصالح و تأهيل مدرسة الوحدة 65

 675.400,00 %100 %100 حجرات المفكك بمدرسة تاوريرت 4تعويض  66

 87.300,00 %100 %100 مرافق صحية بمدرسة الوحدة 8بناء  67

68 
حجرتين من المفكك بمدرسة ( 02) تعويض

 الخنساء
100% 100% 

295.700,00 

69 
 بمدرسةحجرتين من المفكك ( 02)تعويض 

 راكومضف
100% 100% 

288.500,00 

70 
حجرتين من المفكك بمدرسة  ( 02)تعويض 

 اسفوتاليل
100% 100% 

310.300,00 

 10.205.580,00 %100 %100 النخيل اإلعداديةإحداث الثانوية  71

 6.186.120,00 %100 %100 طلساأل  االبتدائيةإحداث المدرسة  72

 10.000.000,00 %100 %100 إحداث مدرسة جديدة بايت اكضيف  73

74 
 بوعبيدإصالح و تأهيل ثانوية عبد الرحيم 

 اإلعدادية
100% 100% 

532.400,00 

 677.500,00 %100 %100 المسيرةحجرات مدرسة الحي اإلداري  4توسيع  75

 677.500,00 %100 %100 حجرات مدرسة القدس 4توسيع  76

 846.875,00 %100 %100 حجرات مدرسة السد 5توسيع  77

 1.248.881,76 %100 %100 التأهيلية أنوالحجرات بثانوية  6توسيع  78

 338.750,00 %100 %100 راكومضحجرتين مدرسة ف( 02)توسيع  79

 459.000,00 %100 %100 الذهبحجرات مدرسة وادي  3توسيع  80

 612.000,00 %90 %100 مدرسة تماسينت حجرات 4توسيع  81

 635.400,00 %100 %100 عداديةإصالح و تأهيل ثانوية المجد اإل 82

 2.436.255,36 %100 %100 إصالح و تأهيل ثانوية ابن الهيثم التقنية 83

 1.411.177,32 %100 %100 التأهيليةإصالح و تأهيل ثانوية سيدي داود  84

85 
ثانوية محمد السادس  إصالح و تأهيل داخلية

 التأهيلية
100% 100% 

2.056.509,00 

 280.000.000,00 %20 %20 بالحي المحمدي مستشفى التخصصات 86

 5.000.000,00 %20 %20 بناء مركز تشخيص داء السل 87
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 8.000.000,00 %20 %20 بناء مركز الرعاية الصحية األولية 88

 2.120.055,60 %100 %100 بحي ايت اكظيف بناء مركز صحي حضري 89

 2.550.000,00 %50 %50 دعم و تشجيع الحمالت الطبية 90

91 
أشغال بناء معهد تكوين األطر في الميدان 

 الصحي بورزازات
80% 80% 7.493.988,00 

92 
أشغال بناء مركز االنكولوجيا القرب بالمركز 

 اإلقليمي بورزازات
20% 0% - 

93 
المستشفى اإلقليمي سيدي أشغال تهيئة و توسعة 

 حساين بناصر بورزازات
80% 80% 77.332.721,50 

94 
 بالمركزبناء ورشة تقويم العظام  أشغال

 ستشفائي اإلقليمي بورزازاتاإل
100% 100% 4.324.173,00 

95 
 بالمركزأشغال تهيئة مصلحة األمراض العقلية 

 االستشفائي اإلقليمي سيدي حساين بناصر
90% 90% 292.530,00 

 4.000.000,00 %50 %50 إعادة بناء المراكز الصحية الحضرية 96

97 
و الذهنيين  21تجهيز مركز األطفال الصبغيين 

 بورزازات
100% 100% 8.790.000,00 

 600.000,00 %70 %70 و صيانة المقابر إصالح 98

 2.340.000,00 %20 %20 بمدينة ورزازات بناء وتجهيز مستودع لألموات 99

 1.500.000,00 %0 %10 المسلمين أمواتمقبرة لدفن  إحداث 100

 500.000,00 %0 %10 غير المسلمين أمواتمقبرة لدفن  إحداث 101

إحداث مركز تأهيل المرأة و الطفل بحي  102

 تماسينت
30% 30% 1.444.297,20 

 3.340.000,00 %100 %100 إحداث وحدة حماية الطفولة 103

 800.000,00 %0 %0 إحداث روض نموذجي بجماعة ورزازات 104

 600.000,00 %0 %0 إحداث حضانة بجماعة ورزازات 105

106 

برنامج  INDHمشروع اجتماعي بشراكة مع 

االجتماعي بالوسط الحضري  اإلقصاءمحاربة 

 )تماسينت(

100% 100% 1.756.936,80 

107 

برنامج  INDHمشروع اجتماعي بشراكة مع 

االجتماعي بالوسط الحضري  اإلقصاءمحاربة 

 اكضيف( ايت)

100% 100% 2.120.055,60 

 50.000.000,00 %20 %100 ورزازات وادية جنبات يئته 108
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109 

و  األحياءت لحماية ساكنة آدراسة بناء منش

الفالحية الواقعة على جنبات وادي  األراضي

 الفيضانات خطر من  أناتيم

100% 100% 1.870.000,00 

 948.000,00 %30 %30 (الشعابدراسة تغيير مجاري مياه األمطار ) 110

 15.000.000,00 %40 %40 الساحاتالمناطق الخضراء و  وتأهيل إحداث 111

 1.528.912,80 %60 %60 نونبر 6تهيئة منتزه  112

113 
 الحزام لسقي المعالجةعادة استعمال المياه إ

 األخضر
50% 50% 

9.500.000,00 

 5.000.000,00 %20 %20 أمام جامعة ابن زهر تهيئة ساحة عمومية 114

115 
حداث المرافق الصحية في الساحات العمومية إ

 والمحطة الطرقية والعناية بها
30% 30% 3.500.000,00 

116 
تقوية الرصيد العقاري و تعويض األمالك 

 المنزوعة من أجل المصلحة العامة
60% 60% 1.429.744,10 

117 
المجلس و الموظفين  ألعضاءالتكوين المستمر 

 الجماعيين
50% 50% 144.000,00 

 9.378.600,05 %60 %60 والنظافة الحراسة األمن، خدمةتوفير  118

119 
 من اإلداريمواكبة الجماعة في التدبير المالي و 

 مكتب مختص طرف
33% 0% 500.000,00 

120 
توسيع و إصالح مقر الجماعة و بناء مكاتب 

 اإلمضاء تصحيحو  المدنيةالحالة  لمصالح
20% 20% 4.158.000,00 

 1.000.000,00 %40 %40 رقمنة مصالح الحالة المدنية 121

 600.000,00 %50 %50 إحداث تطبيق معلوماتي لرقمنة مصالح الجماعة 122

 400.000,00 %60 %60 للترويج للمدينةإحداث بوابة معلوماتية و وسائط  123

 100Xالنسبة المتوقعة لتنفيذ برنامج عمل الجماعة =   -

([n+…M2+M1M)/(n*Tn+…+M2*T2+M1*T1M]) 

 100Xلتنفيذ برنامج عمل الجماعة =  النسبة الحقيقيـة  -

([n+…M2+M1M)/(n*T’n+…+M2*T’2+M1*T’1M]) 
 

 

رقم 
 المشروع

 الهدف المشروع التوطين
 (%بــــ )  نسب اإلنجاز المتوقعة

نهاية نهاية نهاية نهاية نهاية نهاية 
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 
تمتكالت إلى 

 اسفوتليل
دراسة وتتبع المشاريع 

 الجماعية

أنجاز الدراسات 
الضرورية لتنفيذ 

 المشاريع
20 40 40    

2 
 مختلف

 أحياء المدينة
 بناء وتقوية الطرق

تقوية الطرق ورفع 
 تجهيزاتها بالمدينة

10 20 20 20 20 10 

3 
 مختلف 

 شوارع المدينة

مشروع تعميم التشوير 
و التشوير الطرقي 

 التوجيهي بالمدينة

تنظيم السير 
 والجوالن

10 10 10 70   

4 
 زاوية

 سيدي عثمان 

رابطة بين  قنطرة إنشاء
ورزازات وزاوية سيدي 

 عثمان

تسهيل الولوج بين 
جماعة ورزازات 
وجماعة ترميكت 
تفعيال لتصميم 

 التهيئة

  20 40 40  

5 

الحي  -
 المحمدي

حي  -
 اسفوتاليل

حي  -
 فضراكوم 

 حي المسيرة -

الناقصة  األحياءتأهيل 
 التجهيز

الرفع من وثيرة 
التمدن بالمدينة 
وتحسين إطار 

 العيش

  60 20 20  

6 
المحطة 

الطرقية بحي 
 المقاومة 

دراسة وإعادة تأهيل 
المحطة الطرقية والمحجز 

 الجماعي

توفير الراحة وجو 
 مالئم للمسافرين
الحفاظ على 
 المحجوزات

20 20 40 20   

 تهيئة مدخل المدينة مدخل المدينة 7

الرفع من جمالية 
ورونق المدينة 
لتحقيق جاذبية 

 للجماعة

  20 80   

 حي تماسينت  8
تبليط األرصفة و األحياء 

 تماسينت بحي

تقوية الطرق ورفع 
تجهيزاتها بحي 

 تماسينت
100      

9 
مختلف أحياء 

 المدينة
تأهيل و توسيع شبكة 

 بالمدينة الصحيالصرف 

رفع مستوى 
تجهيزات الصرف 
الصحي وتحسين 

 إطار العيش

20 30 30 20   

 الدراسات واإلشراف التقني  10
أنجاز الدراسات 

الضرورية إلنجاز 
 المشاريع

  30 50 20  

11 
جماعة 
 ورزازات

انطالقا من  اإلنتاجتقوية 
 ل/ث 250ن يسد توي

التزويد الدائم 
للساكنة بالماء 

 الشروب
80 20     

12 
جماعة 
 ورزازات

وبناء محطة الضخ ترميم 
 وقنوات الضخ

التزويد الدائم 
للساكنة بالماء دون 

 انقطاع
  60 40   

13 
جماعة 
 ورزازات

ترميم و توسيع شبكة 
 التوزيع

التزويد الدائم 
للساكنة بالماء دون 

 انقطاع
 30 70    

 اسفوتليل 14
توسيع شبكة التوزيع بحي 

 اسفوتاليل
تزويد الحي بالماء 

 الصالح للشرب
 20 80    

15 
جماعة 
 ورزازات

ترميم شبكة التطهير 
 (كلم 24)  1بورزازات 

رفع مستوى 
تجهيزات الصرف 
الصحي وتحسين 

 إطار العيش

90 10     

16 
جماعة 
 ورزازات

ترميم شبكة التطهير 
 كلم( 36)   2بورزازت 

رفع مستوى 
تجهيزات الصرف 
الصحي وتحسين 

العيش إطار  

 20 20 40 20  
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17 
جماعة 
 ورزازات

ترميم وتوسيع محطات 
 الرفع

رفع مستوى 
تجهيزات الصرف 
الصحي وتحسين 

 إطار العيش

 20 70 10   

18 
جماعة 
 ورزازات

تغيير منظومة المعالجة 
 وتوسيع محطاتها

رفع مستوى 
تجهيزات الصرف 
الصحي وتحسين 

 إطار العيش

 30     

19 
 -اسفوتليل
 تمتكالت

توسيع شبكة ورزازات 

 21تمتكالت( ) -)اسفوتاليل 

 كلم(

رفع مستوى 
تجهيزات الصرف 
الصحي وتحسين 

 إطار العيش

 20     

 حي تاوريرت 20
ربط محالت الصناعة 

 تاوريرت بقصبةالتقليدية 
 الكهرباء بشبكة

الرفع من مستوى 
التجهيزات لتشجيع 
 النشاط االقتصادي

100      

21 
نفوذ الجماعة 

 الترابية
 بالمدينة العموميةاإلنارة 

الرفع من مستوى 
التجهيزات باإلنارة 

 العمومية
50 30 10 10   

22 
جماعة 
 ورزازات

 kvخطوط جديدة  4خلق 
انطالقا من محطة  22

ترميكت  60/22kvالمنبع 

لتقوية  تزويد مدينة 
ورزازات بالكهرباء و 

 حمايتها

الرفع من مستوى 
تجهيزات التوتر 

والمنخفض المرتفع  
      

23 
جماعة 
 ورزازات

إعادة تأهيل المحطة المنبع 
60/22kv  المنصور

الذهبي و خلق خطين 
للحماية  22kvجديدين ب 

و تزويد جماعة ورزازات 
انطالقا من محطة 

60/22kv المنصور 

 الذهبي و ورزازات

الرفع من مستوى 
تجهيزات التوتر 
 المرتفع والمنخفض

      

24 
جماعة 
 ورزازات

تركيب الجهد المنخفض 
 بمختلف( العاري النحاس)

 أحياء جماعة ورزازات

الرفع من مستوى 
تجهيزات التوتر 
 المرتفع والمنخفض

      

25 
جماعة 
 ورزازات

الشبكة  إغالقتقوية و 
22kv  بين جماعة ترميكت

 و جماعة ورزازات

الرفع من مستوى 
تجهيزات التوتر 
 المرتفع والمنخفض

      

26 
جماعة 
 ورزازات

إنشاء محطة توزيع جديدة 
MT/BT  بحي تماسينت

بورزازات و االمتثال 
 MT/BTلمحطات التوزيع 

الرفع من مستوى 
تجهيزات التوتر 
 المرتفع والمنخفض

      

 الحي الصناعي 27
إتمام بناء و تجهيز 

 المجزرة الجماعية

بناء مجزرة 
عصرية تستجيب 
لمعايير السالمة 

 الصحية

 20 30 50   

 الحي الصناعي 28
إحداث منطقة صناعية 

 جديدة

إحداث منطقة 
صناعية جديدة 
بالمدينة لتشجيع 
 النشاط االقتصادي

   30 50 20 

29 
اركيون جماعة 

 ورزازات
تجزئة سكنية و فندقية 

 ركيونأ

تفعيل تصميم 
التهيئة لتحقيق 
جاذبية للجماعة 
وتحسين إطار 

 العيش

 20 40 30 10  

30 
بمحاذاة منتزه 

 نونبر 6
 للمعارضتهييئ فضاء 

تشجيع النشاط 
االقتصادي وخلق 

 جاذبية للجماعة
  20 60 20  
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 اإلفريقي يالترفيه منتزه أناتيم 31
خلق فضاء للترفيه 

 بالمدينة
   30 50 20 

32 
مدينة 

 ورزازات

المساهمة في تسويق 
الواجهة السياحية و 

 السينمائية للمدينة

 تسويق المنتوج
السياحي و 

 السينمائي للمدينة
70 10 10 10   

33 
المنطقة الفندقية 
شارع موالي 

 رشيد
    بناء محالت تجارية

تشجيع النشاط 
االقتصادي وخلق 

 جاذبية للجماعة
   50 50  

34 
 السوق اليومي 
 مركز المدينة

البلدي  السوق بناءإعادة 
 اليومي

تشجيع النشاط 
االقتصادي وخلق 

للجماعةجاذبية   
10 10 10 60 10  

 المغطىإعادة هيكلة السوق  تجزئة المركز 35
تشجيع النشاط 

االقتصادي وخلق 
 جاذبية للجماعة

   40 60  

36 
حي ايت 
 اكظيف

 حداث فضاءات للترفيهإ
 بحي ايت اكظيف 

خلق فضاء للترفيه 
 بالمدينة

20 60 20    

37 
 

 حي الوحدة

 

 حداث فضاءات للترفيهإ
 بحي الوحدة 

خلق فضاء للترفيه 
 بالمدينة

20 80     

 حي المقاومة 38
 حداث فضاءات للترفيهإ

 بحي المقاومة
خلق فضاء للترفيه 

 بالمدينة
20 80     

 تاوريرت  قصبة  صيانة حي تاوريرت 39
الحفاظ على 

الموروث الثقافي 
 والسياحي

60 20 20    

 صيانة قصر تاوريرت حي تاوريرت 40
الحفاظ على 

الموروث الثقافي 
 والسياحي

60 20 20    

 حي الوحدة 41
إتمام وتجهيز المركب 

  الثقافي
تشجيع النشاط 
 الثقافي بالمدينة

80 10 10    

  المركب الثقافي بناء الحي المحمدي 42
تشجيع النشاط 
 الثقافي بالمدينة

 10 10 30 50  

43 
مدينة 

 ورزازات

الثقافي االهتمام بالتنشيط 
الفني والترفيهي بالمدينة 

سيس لمهرجانات قارة أوالت
 وتوطينها في الزمن

تشجيع النشاط 
الثقافي وتحقيق 
 جاذبية للمدينة

70 10 10 10   

44 
مدينة 

 ورزازات
تجهيز الفضاءات الخضراء 

 بالمعدات الرياضية الثابتة

تشجيع الرياضة 
والترفيه في أوساط 

 الشباب
    50 50 

  ملعب المسيرة تأهيل المقاومةحي  45
تشجيع الرياضة 

والترفيه في أوساط 
 الشباب

   60 40  

46 
المسبح 
 الجماعي

تأهيل و بناء مسبح مغطى 
  خاص بالنساء

تشجيع الرياضة 
 والترفيه

   50 50  

 سيدي داود 47
إحداث مركب رياضي و 

  استقبالمركز 

تشجيع الرياضة 
والترفيه في أوساط 

 الشباب
   40 60  

48 
حي المقاومة 

المجزرة 
 القديمة

 سوسيو مركبإحداث 
  رياضي

تشجيع الرياضة 
والترفيه في أوساط 

 الشباب
    40 60 

49 
حي ايت 
 اكظيف

  إحداث ملعب القرب
تشجيع الرياضة 

والترفيه في أوساط 
 الشباب

  30 70   

  مالعب القرب ثحداإ حي القدس 50
تشجيع الرياضة 

أوساط والترفيه في 
 الشباب

   60 40  

 حي فضراكوم 51
حداث مركب سوسيو إ

  رياضي
تشجيع النشاط 
 الثقافي بالمدينة

   100   
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  إحداث ملعب القرب حي اسفوتاليل 52
تشجيع الرياضة 

والترفيه في أوساط 
 الشباب

   100   

 الحي المحمدي 53
إحداث قاعة مغطاة و ملعب 
القرب و ملعب لكرة 

  المضرب

الرياضة  تشجيع
والترفيه في أوساط 

 الشباب
   40 60  

 بتراب الجماعة 54
إحداث دار الشباب بالملحقة 
اإلدارية الثالثة و الرابعة 

 بجماعة ورزازات

تشجيع النشاط 
الثقافي الرياضي 

 والفني بالمدينة
    40 60 

 فضراكوم 55
و  للمرأة فضاءإحداث 

اإلدارية  بالملحقة الطفل
 الرابعة

النشاط تشجيع 
الثقافي 

واالجتماعي 
 بالمدينة

  20 80   

 بتراب الجماعة 56
تأهيل القاعة المغطاة 

 للرياضات

تشجيع الرياضة 
والترفيه في أوساط 

 الشباب
    40 60 

 بتراب الجماعة 57
تأهيل مسبح مغطى بجماعة 

 ورزازات

تشجيع الرياضة 
والترفيه في أوساط 

 الشباب
   60 40  

58 
جماعة 
 ورزازات

ملعب كرة القدم بحي 
 تماسينت

تشجيع الرياضة 
والترفيه في أوساط 

 الشباب
  30 70   

59 
جماعة 
 ورزازات

ملعب كرة القدم  بحي ايت 
 اكضيف

تشجيع الرياضة 
والترفيه في أوساط 

 الشباب
  30 70   

60 
 مدرسة القدس 

حي ايت 
 اكظيف

  حجرات للدراسة 8بناء 
تحسين إطار 

 التمدرس
100      

61 
بجماعة 
 ورزازات

مركز التكوين في مهن 
 البناء

- 
  0 0   

 بتراب الجماعة 62
 الطالبدار الطالبة و 

 الجامعيين

- 
  0 0   

 بتراب الجماعة 63
إصالح و تأهيل مدرسة 

 تاوريرت
تحسين إطار 

 التمدرس
100      

 بتراب الجماعة 64
 مدرسةإصالح و تأهيل 

 القدس
تحسين إطار 

 التمدرس
80 20     

 بتراب الجماعة 65
إصالح و تأهيل مدرسة 

 الوحدة
تحسين إطار 

 التمدرس
100      

 بتراب الجماعة 66
المفكك  حجرات 4تعويض 

 تاوريرت بمدرسة

تحسين إطار 
 التمدرس

100      

 بتراب الجماعة 67
مرافق صحية  8بناء 

 الوحدة بمدرسة

تحسين إطار 
 التمدرس

100      

 الجماعةبتراب  68
جرتين من ( ح02) تعويض

 المفكك بمدرسة الخنساء

تحسين إطار 
 التمدرس

100      

 بتراب الجماعة 69
حجرتين من  (02)تعويض 

 راكومفضالمفكك بمدرسة 

تحسين إطار 
 التمدرس

100      

 بتراب الجماعة 70
حجرتين من  (02)تعويض 

 المفكك بمدرسة  اسفوتاليل

تحسين إطار 
 التمدرس

100      

 بتراب الجماعة 71
 اإلعداديةإحداث الثانوية 

 النخيل
تحسين إطار 

 التمدرس
100      

 بتراب الجماعة 72
بتدائية االإحداث المدرسة 

 األطلس
تحسين إطار 

 التمدرس
100      

 بتراب الجماعة 73
إحداث مدرسة جديدة بايت 

 اكضيف 
تحسين إطار 

 التمدرس
 0     
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 بتراب الجماعة 74
إصالح و تأهيل ثانوية عبد 

 اإلعدادية بوعبيدالرحيم 
تحسين إطار 

 التمدرس
40 60     

 بتراب الجماعة 75
حجرات مدرسة  4توسيع 

 اإلداري المسيرة الحي

تحسين إطار 
 التمدرس

40 60     

 بتراب الجماعة 76
 مدرسة حجرات 4 توسيع

 القدس

تحسين إطار 
 التمدرس

100      

 بتراب الجماعة 77
حجرات مدرسة  5توسيع 

 السد

تحسين إطار 
 التمدرس

100      

 بتراب الجماعة 78
حجرات بثانوية  6توسيع 

 أنوال التأهيلية

تحسين إطار 
 التمدرس

40 60     

 بتراب الجماعة 79
  ينحجرت (02)توسيع 

 راكومضمدرسة ف

تحسين إطار 
 التمدرس

40 60     

 بتراب الجماعة 80
حجرات مدرسة  3توسيع 

 الذهبوادي 

تحسين إطار 
 التمدرس

40 60     

 بتراب الجماعة 81
حجرات مدرسة  4توسيع 

 تماسينت

تحسين إطار 
 التمدرس

40 60     

 بتراب الجماعة 82
إصالح و تأهيل ثانوية 

 عداديةاإل المجد
تحسين إطار 

 التمدرس
40 60     

 بتراب الجماعة 83
إصالح و تأهيل ثانوية ابن 

 التقنيةالهيثم 
تحسين إطار 

 التمدرس
40 60     

 بتراب الجماعة 84
إصالح و تأهيل ثانوية 

 سيدي داود التأهيلية
تحسين إطار 

 التمدرس
40 60     

 بتراب الجماعة 85
إصالح و تأهيل داخلية 

 السادسمحمد  ثانوية
 التأهيلية

تحسين إطار 
 التمدرس

40 60     

  مستشفى التخصصات الحي المحمدي 86
تحسين القطاع 
 الصحي بالمدينة

  20 40 20 20 

87 
بجماعة 
 ورزازات

بناء مركز تشخيص داء 
 السل

تحسين القطاع 
 الصحي بالمدينة

  20 80   

 بتراب الجماعة 88
بناء مركز الرعاية الصحية 

 األولية
تحسين القطاع 
 الصحي بالمدينة

  20 80   

89 
 حي ايت
 اكظيف

  بناء مركز صحي حضري
تحسين القطاع 
 الصحي بالمدينة

50 50     

90 
جماعة 
 ورزازات

دعم و تشجيع الحمالت 
 الطبية

تحسين القطاع 
 الصحي بالمدينة

  50 30 20  

91 
جماعة 
 ورزازات

أشغال بناء معهد تكوين 
األطر في الميدان الصحي 

 بورزازات

تحسين القطاع 
 الصحي

  80 20   

92 
جماعة 
 ورزازات

أشغال بناء مركز 
االنكولوجيا القرب بالمركز 

 اإلقليمي بورزازات
-   0 0   

93 
جماعة 
 ورزازات

أشغال تهيئة و توسعة 
المستشفى اإلقليمي سيدي 

 حساين بناصر بورزازات

تحسين القطاع 
 الصحي بالمدينة

80 20     

94 
جماعة 
 ورزازات

بناء ورشة تقويم  أشغال
ستشفائي اإل بالمركزالعظام 

 اإلقليمي بورزازات

تحسين القطاع 
 الصحي بالمدينة

 100     

95 
جماعة 
 ورزازات

أشغال تهيئة مصلحة 
 بالمركزاألمراض العقلية 

ستشفائي اإلقليمي سيدي اإل
 حساين بناصرا

تحسين القطاع 
 الصحي بالمدينة

  90 10   

96 
جماعة 
 ورزازات

إعادة بناء المراكز الصحية 
 الحضرية

تحسين القطاع 
 الصحي بالمدينة

   50 50  
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97 
جماعة 
 ورزازات

تجهيز مركز األطفال 

و الذهنيين  21الصبغيين 

 بورزازات

تحسين القطاع 
 الصحي بالمدينة

 100     

98 
مدينة  
 ورزازات

 و صيانة المقابر إصالح
تحسين وضعية 

 المقابر
   70 30  

99 
مدينة  
 ورزازات

مستودع بناء وتجهيز 
  لألموات

الرفع من مستوى 
التجهيزات الصحية 

 بالمدينة
  20 40 40  

 أناتيم 100
 أمواتمقبرة لدفن  إحداث

 المسلمين

توفير فضاءات 
للدفن،تفعيال 
 لتصميم التهيئة

    40 60 

 الحي الصناعي 101
 أمواتمقبرة لدفن  إحداث

 غير المسلمين

توفير فضاءات 
للدفن،تفعيال 

التهيئةلتصميم   
    40 60 

 بتماسينت 102
إحداث مركز تأهيل المرأة 

 و الطفل بحي تماسينت

تشجيع النشاط 
الثقافي 

واالجتماعي 
ومقاربة النوع 

 بالمدينة

  30 70   

103 
جماعة 
 ورزازات

 إحداث وحدة حماية الطفولة

تشجيع النشاط 
الثقافي 

واالجتماعي 
 بالمدينة

 100   40 60 

 الجماعةبتراب  104
إحداث روض نموذجي 

 بجماعة ورزازات

تشجيع النشاط 
الثقافي 

واالجتماعي 
 بالمدينة

    40 60 

 بتراب الجماعة 105
إحداث حضانة بجماعة 

 ورزازات

تشجيع النشاط 
الثقافي 

واالجتماعي 
 بالمدينة

    40 60 

106 
جماعة 
 ورزازات

مشروع اجتماعي بشراكة 

برنامج محاربة  INDHمع 

االجتماعي  اإلقصاء
بالوسط الحضري 

 )تماسينت(

 اإلقصاءمحاربة 
االجتماعي بالوسط 

 الحضري
50 50     

107 
جماعة 
 ورزازات

مشروع اجتماعي بشراكة 
برنامج محاربة  INDH مع

االجتماعي  اإلقصاء
 ايتبالوسط الحضري )

 اكضيف(

 اإلقصاءمحاربة 
االجتماعي بالوسط 

 الحضري
50 50     

108 
 جماعة

 ورزازات
 وادية جنبات يئته

 ورزازات
حماية المدينة من 

 الفيضانات
 20  40 40  

 حي أناتيم 109

ت لحماية آدراسة بناء منش
 األراضيو  األحياءساكنة 

الفالحية الواقعة على 
 من  أناتيمجنبات وادي 

 الفيضانات خطر

حماية المدينة من 
 الفيضانات

  100    

 تراب الجماعة 110
تغيير مجاري مياه دراسة 

 (الشعاباألمطار )
الوقاية من مخاطر 

 الفيضانات
  30 70   

111 
مدينة 

 ورزازات
المناطق  وتأهيل إحداث

 الساحاتالخضراء و 

تحسين وضعية 
المناطق الخضراء 

لتحقيق جاذبية 
 للمدينة

  40 40 20  

 نونبر 6تهيئة منتزه  حي سيدي داود 112

تحسين وضعية 
 المناطق الخضراء
لتحقيق جاذبية 

 للمدينة

 30 40 30   
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113 
الحزام 
 األخضر

عادة استعمال المياه إ
 الحزام لسقي المعالجة
 األخضر

تحسين وضعية 
المناطق الخضراء 

والحفاظ على 
 الفرشة المائية

50 50     

114 
 الحي المحمدي

قبالة جامعة ابن 
 زهر

  تهيئة ساحة عمومية
خلق فضاء 

للطالب ومتنفس 
 للحي

  20 80   

115 

ساحة 
الموحدين/ساحة 

مارس/ساحة  3

المغرب العربي 
 بحي الوحدة

حداث المرافق الصحية في إ
الساحات العمومية 
والمحطة الطرقية والعناية 

 بها

توفير المرافق 
 الصحية

  20 40 40  

116 
مدينة 

 ورزازات

تقوية الرصيد العقاري و 
تعويض األمالك المنزوعة 

 العامةمن أجل المصلحة 

تقوية الرصيد 
 العقاري

10 20 30 30 10  

 مقر الجماعة 117
 ألعضاءالتكوين المستمر 

المجلس و  الموظفين 
 الجماعيين

الرفع من القدرات 
العملية للموظفين 

والمنتخبين 
 بالجماعة

50 30 20    

118 
مختلف مرافق 

 جماعة ال
 ،األمن خدمةتوفير 

 والنظافة الحراسة
حماية مقر 

 الجماعة ومرافقها
  20 40 40  

119 
الجماعة 
الترابية 
 لورزازات

مواكبة الجماعة في التدبير 
 من اإلداريالمالي و 

 مكتب مختص طرف
-   0 0 0  

120 
الملحقات 

اإلدارية ومقر 
 الجماعة

توسيع و إصالح مقر 
الجماعة و بناء مكاتب 

و  المدنيةالحالة  لمصالح
 اإلمضاء تصحيح

توسيع مقر 
الجماعة لخلق جو 

مالئم للعمل 
وتحسين ظروف 

 االستقبال

  20 80   

 مقر الجماعة 121
رقمنة مصالح الحالة 

 المدنية

تحسين والرفع من 
مستوى الخدمات 
 المقدمة للمرتفقين

  40 60   

 مقر الجماعة 122
إحداث تطبيق معلوماتي 

 لرقمنة مصالح الجماعة

تحسين والرفع من 
مستوى الخدمات 
 المقدمة للمرتفقين

  50 50   

 مقر الجماعة 123
إحداث بوابة معلوماتية و 

 وسائط للترويج للمدينة

تحسين اليات 
ووسائل تواصل 

الجماعة مع 
 محيطها

  60 40   
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 تنفيذ برنامج عمل الجماعة

 3 2022-2017 

 نسب اإلنجاز المتوقعة

2018نهاية  2017نهاية   
نهاية 

2019 

نهاية 

2020 

نهاية 

2021 

نهاية 

2022 

11.61% 9.49% 16.44% 29.04% 18.18% 7.84% 

 %92.59 المجموع

 


