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تقـــــــد يــــــم
تحتــل مدينــة الــدار البيضــاء مكانــة خاصــة باعتبــار خصوصياتهــا االقتصاديــة والماليــة والســياحية والثقافيــة والفنيــة والرياضيــة،
وقــد تعــززت هــذه المكانــة باعتبــار كل المجهــودات الراميــة إلــى تحويلهــا إلــى قطــب مالــي دولــي إثــر إعــان صاحــب الجاللــة الملــك
محمــد الســادس -نصــره اهلل -عــن ذلــك ســنة  ،2013وهــو اإلعــان الــذي أشــر علــى انطــاق ديناميــة حثيثــة تركــزت علــى تظافــر جهــود
كافــة المتدخليــن مــن أجــل بلــورة برنامــج لتنميــة الــدار البيضــاء الكبــرى والتعاقــد علــى قاعدتــه ،وهــو مــا شــكل بحــق خارطــة طريــق
أساســية وواضحــة ومحــددة ،كمــا تجســد مــن خــال عــدد مــن االتفاقيــات حظيــت بشــرف التوقيــع عليهــا أمــام أنظــار صاحــب الجاللة
خــال شــتنبر  ،2014بمــا وفــر فرصــة ،ليــس فقــط لتعبئــة مــوارد ماليــة هامــة يســتحيل علــى جماعــة الــدار البيضــاء توفيرهــا بمفردهــا،
وإنمــا وفــر أيضــا إطــارا لتعبئــة جهــود كافــة المتدخليــن (حكومــة وجماعــات ترابيــة وســلطات) مــن أجــل حســن التعــاون لبلــوغ
األهــداف التــي تتماشــى مــع المكانــة الجديــدة التــي أرادهــا جاللتــه لمدينــة الــدار البيضــاء.
وهكــذا فقــد شــهدت مدينــة الــدار البيضــاء ديناميــة غيــر مســبوقة خــال الســنوات الثــاث األخيــرة ،تمثلــت فــي إطــاق العديــد
مــن األوراش المهيكلــة التــي ترنــو إلــى تحقيــق تموقــع جيــد لمدينــة الــدار البيضــاء كعاصمــة ميتروبوليــة وقطــب مالــي دولــي علــى
المســتوى المتوســطي واألفريقــي والعربــي.
وقــد شــكل اإلطــار التعاقــدي لمجمــوع تلــك األوراش (اتفاقيــات إطــار واتفاقيــات خاصــة) أرضيــة جيــدة وملزمــة النطــاق عمــل
المكتــب الجديــد للمجلــس ،حيــث بــذل مجهــودا خاصا-رفقــة باقــي الشــركاء -مــن أجــل إخــراج المشــاريع المقــررة مــن ردهــات
االتفاقيــات إلــى واقــع ملمــوس وتجهيــزات عموميــة قائمــة ،وذلــك مــن خــال توفيــر اآلليــات المؤسســاتية وتعبئــة كافــة المــوارد
الضروريــة إلنجــاز كل المشــاريع المقــررة وضمــان انخــراط كافــة الشــركاء ،فــي ظــل مواكبــة تامــة مــن الســلطات ترابيــا ومركزيــا،
وفــي الوقــت ذاتــه وبنفــس درجــة االهتمــام اشــتغل المكتــب أيضــا علــى بلــورة سياســة عامــة لتطويــر منظومــة ناجعــة لخدمــات
القــرب قائمــة علــى أســاس تفعيــل نــدوة الرؤســاء مــن أجــل إقــرار عدالــة مجاليــة وتحقيــق نــوع مــن المســاواة بيــن كافــة المرتفقين
فــي مختلــف المرافــق اإلداريــة التابعــة للجماعــة بمجمــوع المقاطعــات الســتة عشــر دون تمييــز فيمــا بينهــا.
وقــد انطلــق مكتــب المجلــس أيضــا -ومنــذ انتخابــه -مــن رؤيــة تدبيريــة تجســد االختيــارات السياســية والتنمويــة لكافــة المكونــات
السياســية لألغلبيــة المســيرة وكــذا باقــي مكونــات المجلــس ،آخــذا بعيــن االعتبــار مضاميــن برنامــج تنميــة الــدر البيضــاء الكبــرى،
وكــذا مضاميــن برنامــج التنميــة الجهويــة (كمــا صــادق عليــه مجلــس الجهــة) ،وبرنامــج تنميــة العمالة (كمــا صادق عليــه مجلس
العمالــة) ،وأيضــا خالصــات اللقــاءات التشــاورية التــي تــم تنظيمهــا مــع مختلــف الفاعليــن (ســلطات /منتخبيــن محلييــن /مصالــح
خارجيــة /رجــال األعمــال /الصحافــة المحليــة /جمعيــات المجتمــع المدنــي /أحــزاب سياســية ونقابــات وكــذا عمــوم المواطنيــن مــن
خــال تلقــي المقترحــات عبــر البوابــة اإللكترونيــة للجماعــة) ،وهــو مــا مكنــه مــن صياغــة رؤيــة مندمجــة ومؤطــرة لبرنامــج عمــل
الجماعــة ومســتوعبة لــكل البرامــج األخــرى التــي تهــم الجماعــة مؤسســاتيا أو ترابيــا ،تتمثــل فــي:
 «مدينــة الــدار البيضــاء مدينــة رائــدة كقطــب مالــي دولــي وقاطــرة للتنميــة االقتصاديــة تتوفر علــى بنيات تحتيــة وخدماتيــة بمواصفاتعالمية.
 مدينة نظيفة وذكية تجعل اإلنسان في صلب مشاريعها التنموية وتضمن جودة نمط العيش بها، مدينة متطورة ثقافيا ورياضيا وتتقلص فيها التفاوتات االجتماعية والمجالية».وانطالقــا مــن ذلــك ،فقــد عمــل المكتــب المســير علــى بلــورة وثيقــة /برنامــج عمــل وعرضهــا علــى أنظــار المجلــس الــذي صــادق
عليهــا ،بمــا يجعــل مــن هــذه الرؤيــة وتلــك االلتزامــات التعاقديــة وبرامــج باقــي المتدخليــن شــيئا مندمجــا علــى شــكل خارطــة
طريــق منســجمة تنتظــم فــي خمســة محــاور اســتراتيجية وثــاث دعامــات.
وحرصــا مــن المكتــب المســير علــى ترســيخ تقليــد ديموقراطــي يجعــل مــن محطــة منتصــف الواليــة فرصــة لتقاســم المعطيــات
والمعلومــات ،مــن خــال تجميــع كافــة اإلنجــازات فــي وثيقــة موحــدة ،علــى أن تكــون فرصــة لمســاءلة المكتــب المســير حــول
طبيعــة وحقيقــة ماتــم إنجــازه وحــول االختيــارات السياســية المؤطــرة لــه ،وهــو مــا يمكــن الجميــع مــن توطيــن المكتســبات
اإليجابيــة وتثمينهــا ،كمــا يمكــن مــن تدقيــق جوانــب النقــص -الــذي ال يســلم منــه أي عمــل بشــري -وتمحيصهــا وبحــث ســبل
تجاوزهــا ،بمــا يمكننــا جميعــا مــن مضاعفــة المجهــود مــن أجــل االرتقــاء بأدائنــا مــن أجــل تجاوزهــا ،بمــا ينعكــس إيجابــا علــى
المســتوى التنمــوي للعاصمــة االقتصاديــة للمملكــة.
خدمة المواطن شرف لنا
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مد ينة
الدارالبيضاء

189
مساحة

كيلومتــر مربع

4

عدد السكان
حوالي

مليون

الكثافة الســكانية

30.000
ســاكنة في كيلومتر مربع

اإلطار التشريعي
إلعداد حصيلة تدبير الجماعة
تعتبــر المبــادرة إلــى تقديــم حصيلــة تدبيــر الجماعــة -فــي أي وقــت -تجســيدا لثقافــة سياســية ترتكــز علــى قيــم
االلتــزام والمســؤولية ،كمــا ترتكــز علــى إرادة حقيقيــة لتكريــس تقاليــد ديموقراطيــة ترمــي إلــى توفيــر المعطيات
وتقاســمها بــل وإخضاعهــا للدراســة والتــداول النقــاش العمومــي وليــس فقــط داخــل أســوار المجلس ،كمــا يرتكز
هــذا الســلوك (تقديــم حصيلــة تدبيــر الجماعــة) إلــى روح الدســتور الــذي كــرس مبــادئ عامــة تؤطــر و َت ْح ُكــم أي
فعــل عمومــي مــن قبيــل ربــط المســؤولية بالمحاســبة والحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــة وغيرهــا مــن المبــادئ
الدســتورية األخــرى التــي تشــكل جانــب مرجعيــا للقانــون التنظيمــي  113-14الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم
 1.15.85الصــادر فــي  07يوليــوز  20( 2015رمضــان  )1436المتعلــق بالجماعــات  ،والــذي تضمــن فــي عــدد مــن مــواده
إشــارات غيــر مباشــرة إلــى موضــوع تقديــم الحصيلــة (المــواد  ) ) 271 ،270 ،269كمــا نصــت المــادة  272مــن ذات
القانــون إلــى الموضــوع بشــكل مباشــر-رغم عــدم الحديــث عــن أي وثيــرة لذلــك :

«يجــب علــى الجماعــة ،تحــت إشــراف رئيســها ،اعتمــاد التقييــم ألدائهــا والمراقبــة الداخليــة
واالفتحــاص وتقديــم حصيلــة تدبيرهــا؛
تقــوم الجماعــة ببرمجــة دراســة تقاريــر التقييــم واالفتحــاص والمراقبــة وتقديــم الحصيلــة
فــي جــدول أعمــال مجلســها وتنشــر هــذه التقاريــر بجميــع الوســائل المالئمــة ليطلــع عليهــا
العمــوم؛»
وتهــدف هــذه العمليــة إلــى إرســاء قواعــد الحكامــة الجيــدة ،وكــذا تكريــس قيــم الديمقراطيــة والشــفافية
والمحاســبة والمســؤولية ،إضافــة إلــى ترســيخ ســيادة القانــون.
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المحور : 1
التنميــة المســتدامة وجــودة العيش
إن الغايــة األولــى مــن تدبيــر الشــأن العــام هــي تحقيــق التنميــة فــي مختلــف أبعادهــا بمــا ينعكــس علــى
تحســين إطــار عيــش الســاكنة وتلبيــة حاجياتهــا المتعــددة والمتنوعــة ،ويبقــى مــن واجــب المســؤولين
إقــرار أفضــل السياســات واتخــاذ أحســن التدابيــر لبلــوغ ذلــك ،والظفــر برضــا الســاكنة.
وحرصــا مــن مجلــس جماعــة الــدار البيضــاء علــى جعــل المواطــن فــي صلــب اهتماماتــه ،وإيمانــا منــه
بأولويــة هــذا المحــور وطبيعتــه االســتراتيجية ،فإنــه جعلــه فــي مقدمــة انشــغاالته الكبــرى وأول مــا
ينبغــي عليــه االهتمــام بــه ،وذلــك مــن خــال تســطير جملــة برامــج ،يتضمــن كل واحــد منهــا عــددا
مــن المشــاريع ،تعتبــر أساســا لــكل فعــل تنمــوي فــي الظرفيــة الراهنــة بمدينــة الــدار البيضــاء ،كمــا
أن مســيري جماعــة الــدار البيضــاء إذ يقومــون بذلــك ،لــم يكــن همهــم هــو انتقــاء أفضــل المشــاريع
ذات األثــر التنمــوي فحســب ،وإنمــا عينهــم أيضــا علــى أن توفيــر عنصــر االســتدامة فــي كل مــن تلــك
البرامــج وهــذه المشــاريع ،وذلــك أمــا باالرتقــاء بجــودة إطــار العيــش بالنســبة لــكل ســاكنة العاصمــة
االقتصاديــة للمملكــة.

األهداف :
جعــل الدار البيضــاء مدينة نظيفة
تطويــر منظومة المســاحات الخضراء بالمدينــة وتأهيلها
االرتقــاء بالخدمــات الموجهــة للمواطنين في مجال الســامة وحفظ الصحة
االنخــراط في برامــج النجاعة الطاقية

اإلجــراءات المصاحبة :
إرســاء الشرطة اإلدارية
تنظيــم احتــال الملك العمومي
االرتقــاء بجمالية األحياء
تحييــن القــرار البلدي لحفظ الصحــة وتفعيله

حصيلة مشــرفة في  23مشــروع ًا
10
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إعــادة تأهيل حديقــة الجامعة العربية PDGC

100

مليون
درهــم

حديقة عين الســبع PDGC
بداية االشغال
نهاية االشغال
نسبة اإلنجاز
التكلفة اإلجمالية
المساحة

يناير 2016
مارس 2016
97%
100م/د
 30هكتار

250

مليون
درهــم

بداية االشغال
نهاية االشغال
نسبة اإلنجاز
التكلفة اإلجمالية
المساحة

30

10

هكتار

بإعتبارهــا المنتــزه التاريخــي لمدينــة الــدار البيضــاء وأكبــر منتــزه حضــري بإفريقيــا منــذ بدايــة
القــرن المنصــرم ،عملــت جماعــة الــدار البيضــاء علــى تهيئــة وإعــادة تأهيــل حديقــة الجامعــة
العربيــة بالمدينــة بإعتبارهــا أشــهر حدائــق المدينــة.
أشــرفت الــدار البيضــاء للتهيئــة ،الشــركة المكلفــة بإعــادة تأهيــل الحديقــة ،علــى أشــغال تهيئــة
شــملت إحــداث فضــاءات األلعــاب والمقاهــي واألكشــاك وتهيئــة الممــرات وغــرس أشــجار
النخيــل والنــا فــورات المصنوعــة مــن الزليــج وفــق الطــراز األندلســي ،مراعــاة للمناظــر المميــزة
لبدايــة القــرن الماضــي ،وكــذا المعاييــر الحديثــة الصديقــة للبيئــة

12

الشركاء
مجلس الجهة
جماعة الدار البيضاء
المديرية العامة للجماعات المحلية
صاحب المشروع المنتدب:
شركة الدار البيضاء للتهيئة

عملــت الجماعــة علــى إعــادة تهيئــة الحديقــة لعيــن الســبع القديمــة التــي تعــد تراثــا لمدينــة
الــدار البيضــاء منــذ أكثــر مــن  80ســنة ،وتحويلهــا إلــى حديقــة حيوانــات حديثــة بمفهــوم
الفضــاء المفتــوح اســتجابة لحاجيــات ســاكنة المدينــة .تضــم هــذه الحديقــة أربــع مناطــق
جغرافيــة ،تمثــل إفريقيــا وآســيا وجبــال األطلــس وأمريــكا ،وتشــكيلة حيوانيــة مكونــة مــن
أزيــد مــن  45صنفــا حيوانيــا .تســعى جماعــة الــدار البيضــاء مــن خــال هــذا المشــروع ،الــذي
أشــرفت عليــه شــركة التنميــة المحليــة الــدار البيضــاء للتهيئــة ،إلــى توفيــر فضــاءات
مناســبة للحيوانــات التــي تحتضنهــا الحديقــة مماثلــة لمواطنهــا األصليــة ،تهــم التهيئــة
مناظــر والفضــاءات القاريــة وفضاءيــن كبيريــن للنزهــة وضيعــة بيداغوجيــة و أكشــاك
ومحــات لــأكالت الخفيفــة وحديقــة األلعــاب علــى مســاحة  2.5هكتــارات.

يناير 2017
ابريل 2019
92%
250م/د
 10هكتار

هكتار

الشركاء
مجلس الجهة
جماعة الدار البيضاء
المديرية العامة للجماعات المحلية
صاحب المشروع المنتدب:
شركة الدار البيضاء للتهيئة
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تهيئة حديقة نيرشــور بعين الشــق

إعادة تهيئة حديقة فلســطين ببلفيدير PDGC

PDGC

1.8

مليون
درهــم

بداية االشغال
نهاية االشغال
نسبة اإلنجاز
التكلفة اإلجمالية
حصة الجماعة
المساحة

يوليوز 2015
2016
100%
1,8م/د
 1,8م/د
 5,5هكتار

6,12

مليون
درهــم

1,5

5,5

هكتار

هكتار

تزامنــت عمليــة تهيئــة هــذه الحديقــة العموميــة ،التــي تســتفيد منهــا ســاكنة حــي
ســيدي معــروف ومســتخدمي «كازانيرشــور» ،مــع االحتفــال بالذكــرى األربعينيــة
ليــوم األرض  .2015وتضــم هــذه الحديقــة فضــاءات عديــدة خصــة األطفــال والشــباب
والمســنين واألمهــات،
وشــملت أشــغال تهيئــة هــذا الفضــاء ،الــذي يتواجــد بحــي المســتقبل التابــع لمقاطعــة
عيــن الشــق ،مســاحات مجهــزة بوســائل الترفيــه ومعــدات للرياضــة والرشــاقة وإعــادة
غــرس النباتــات كفضــاء لالســترخاء والترفيــه بغــاف مالــي بلــغ  1.8مليــون درهــم .وقــد
فتحــت فــي وجــه الســاكنة منــذ  24نونبــر .2016

الشركاء
المديرية العامة للجماعات المحلية

بداية االشغال
نهاية االشغال
نسبة اإلنجاز
التكلفة اإلجمالية
حصة الجماعة
المساحة

نونبر 2015
2016
100%
6,12م/د
 1,88م/د
 1,5هكتار

تــم افتتــاح هــذه الحديقــة تزامنــا مــع احتضــان المغــرب للمؤتمــر العالمــي للمنــاخ
كــوب  22فــي نونبــر .2016
يأتــي تدشــين هــذا الفضــاء البيئــي ،تتويجــا لثــاث ســنوات مــن العمــل الــدؤوب
لتهيئــة المســاحات وغــرس األشــجار وكــذا إعــادة الجماليــة لهــذا الفضــاء العمومي
تحــت اســم حديقــة فلســطين كمتنفــس بيئــي للتنــزه وممارســة الرياضــة
وفضــاء أللعــاب األطفــال المميــز بتجهيزاتــه الضروريــة علــى امتــداد  1.5هكتــار.

الشركاء
المديرية العامة للجماعات المحلية
صاحب المشروع المنتدب:
شركة الدار البيضاء للتهيئة

روض األطفال
نادي نسوي
قاعة رياضية ومالعب رياضية
بحيرة
مرافق إدارية واجتماعية
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أشــغال تهيئــة جنبــات الطريق الســيار الحضري بتقوية المســاحة الخضراء

1.8

بداية االشغال
نهاية االشغال
نسبة اإلنجاز
التكلفة اإلجمالية
حصة الجماعة
المساحة

مليون
درهــم

إعــادة تهيئــة حديقة إفريقيا
2016
2017
100%
 45,33م/د
 45,33م/د
 27,35هكتار

بداية االشغال
نهاية االشغال
نسبة اإلنجاز
التكلفة اإلجمالية
حصة الجماعة
المساحة

27,35

هكتار

لــم تكــن البنيــة الطرقيــة وحدهــا مــن بيــن المشــاريع الكبــرى التــي عرفتهــا مدينــة الــدار
البيضــاء ،فمشــروع التهيئــة الكبيــر والمتنــوع المــس الكثيــر مــن الجوانــب ،ومــن بينهــا
المســاحات الخضــراء الممتــدة علــى جنبــات الطريــق الســيار .خصــص المجلــس الجماعــي
لمدينــة الــدار البيضــاء عنايــة فائقــة لهــذه المســاحات الممتــدة علــى مســافة الطريــق
الســيار الحضــري والمــدارات والجنبــات الموازيــة لــه علــى امتــداد  27.35هكتــار بغــاف مالــي
بلــغ  45.33مليــون درهــم .مكــن هــذا المشــروع المدينــة مــن اســترجاع المناظــر الخضــراء
التــي افتقدتهــا ومعهــا هــذه المقاطــع الطرقيــة لســنوات.

16

الشركاء
المديرية العامة للجماعات المحلية
صاحب المشروع المنتدب:
شركة الدار البيضاء للتهيئة

8,86

مليون
درهــم

2015
2016
100%
 45,33م/د
 8,86م/د
 2,32هكتار

2,32

علــى مــدى ســنوات ،أدت حديقــة إفريقيــا دورهــا لســاكنة الــدار البيضــاء كفضــاء
إيكولوجــي متميــز ،لهــذا أولــى مجلــس المدينــة أهميــة لهــذا المتنــزه التاريخــي ضمــن
برنامجــه التنمــوي مــع تخصيــص ميزانيــة  8.86مليــون درهــم لتهيئتــه باألغــراس
والنخيــل وتجهيــزه باإلنــارة ومســارات الرياضــة والترفيــه ،وقــد تــم افتتاحــه للعمــوم
ســنة 2016 .

هكتار

الشركاء
المديرية العامة للجماعات المحلية
صاحب المشروع المنتدب:
شركة الدار البيضاء للتهيئة
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صيا نة

غرس األشجار و النخيل عند تهيئة الشوارع

برنامج شجرة لكل أسرة

ابتداء من ســنة

2017
حوالي

28584
شجرة

710

400

تزخر مدينــة الدار البيضاء
بعــدة فضاءات خضراء
ومنتزهات وحدائق
عموميــة باألحياء والمحاور
الرئيســية ،تشــكل متنفسا
لضيــق المدينة ،لهذا
وضــع مجلس جماعة
الــدار البيضاء برامج
مبتكــرة تراعي التنوع
البيئي وحق الســاكنة في
امتــاك فضاءات خضراء
لتطويرهــا والحفاظ عليها
وصيانتهــا باســتمرار باعتبار
أن المســاحات الخضراء
حق لكل فرد من ســاكنة
المدينة وتماشــيا كذلك
مــع برنامجها « شــجرة لكل
أســرة» .فتم رصد غالف
مالــي بلغ  184,3مليون درهم
لتهيئة المســاحات الخضراء
بأحيــاء وأزقة المدينة.

هكتا ر

من المســاحات
الخضراء ســنويا

الغــاف المالي

184,3

مليون درهم

نخلة

3528

88 %

صيانــة الحدائــق المنتزهــات و المناطــق الخضراء

األغراس الخضراء

61800
101014
شــجرة صغيرة

وردة

18

4%
8%

صيانة شــبكات الري

إقتنــاء األشــجار و النخيل
و النباتــات الخضــراء و الورود

تأهيــل شــاطئ عيــن الذئاب بجهة الــدار البيضاء الكبرى

تهيئــة المنتزه البحري لمســجد الحســن الثاني PDGC

1.8

بداية االشغال
نهاية االشغال
نسبة اإلنجاز
التكلفة اإلجمالية

يناير 2017
2019
94%مليون
درهــم
200م/د

PDGC
بداية االشغال
نهاية االشغال
نسبة اإلنجاز
التكلفة اإلجمالية

100

200

مليون
درهــم

التكلفــة اإلجمالية للمشــروع

صمــم المنتــزه البحــري لمســجد الحســن الثانــي كفضــاء للتبــادل والتواصــل بيــن مرتاديــه،
حيــث مــن شــأنه أن يســاهم فــي التناغــم السوســيو ثقافــي وتحســين ظــروف عيــش ســاكنة
الــدار البيضــاء والرفــع مــن الجاذبيــة الســياحية للمدينــة ،وتعزيــز المنتزهــات التــي توفــر
فضــاء للترفيــه واالســتجمام ،بــل إن هــذا المنتــزه ينــدرج ضمــن السياســة الراميــة إلــى
تحقيــق تصالــح البيضاوييــن مــع الواجهــة البحريــة للعاصمــة االقتصاديــة.
يشــمل المشــروع تهيئــة مســار للمشــي علــى طــول الشــريط الســاحلي انطالقــا مــن مســجد
الحســن الثانــي إلــى غايــة رأس العنــق وحديقــة حضريــة ،مــن المرتقــب أن تفتــح فــي غضــون
ســنة  2019علــى مســاحة  13هكتــار تضــم قطبــا رياضيــا ،وقطبــا ترفيهيــا ،إضافــة إلــى قطــب
ثقافــي وفضــاءات لبيــع منتوجــات الصناعــة التقليديــة ،فضــا عــن قطــب يضــم عــددا مــن
المطاعــم والمقاهــي.
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الشركاء
المديرية العامة للجماعات المحلية
صاحب المشروع المنتدب:
شركة الدار البيضاء للتهيئة

يناير 2018
2019
75%
100م/د

مليون
درهــم

التكلفــة اإلجمالية للمشــروع

يكتســي تطويــر البنيــات التحتيــة والتجهيــزات األساســية للعاصمــة االقتصاديــة للمملكــة،
أهميــة بالغــة مــن أجــل تعزيــز جاذبيتهــا التنمويــة واالرتقــاء بهــا إلــى مصــاف كبريــات المــدن
العالميــة ،وهكــذا يتوخــى مشــروع إعــادة تهيئــة كورنيــش عيــن الذئــاب بالــدار البيضــاء
تمكيــن الحاضــرة االقتصاديــة للمملكــة مــن تجهيــزات حديثــة بمعاييــر دوليــة ،وفــي إطــار
تعزيــز جاذبيــة الســاحل وتحســين الحركيــة بموقــع عيــن الذئــاب عمــدت جماعــة الــدار البيضــاء
بشــراكة مــع المديريــة العامــة للجماعــات إلــى إعــادة تهيئــة كورنيــش عيــن الذئــاب علــى طــول
 3.5كلــم فــي إطــار تنفيــذ االتفاقيــة المتعلقــة بتثميــن ســاحل جهــة الــدار البيضاء-ســطات.
ويضــم هــذا الفضــاء النموذجــي عــدة مرافــق تعنــى بالترفيــه والســياحة الســاحلية ،لتمكيــن
زواره مــن االســتمتاع بجاذبيتــه ،واالســترخاء ،وأخــرى مخصصــة للتنــزه ،وممارســة الرياضــة فــي
الهــواء الطلــق ،والولــوج للشــاطئ.

الشركاء
المديرية العامة للجماعات
المحلية
صاحب المشروع المنتدب:
شركة الدار البيضاء للتهيئة
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بنــاء قنــاة لحمايــة الدار البيضاء من فيضانات وادي بوســكورة
بداية االشغال
نسبة اإلنجاز
التكلفة اإلجمالية

نافــورة و ســاحة محمد الخامس
أبريل 2014
100%
855م/د

التكلفــة اإلجمالية للمشــروع

140

مليون
درهم

بداية االشغال
نسبة اإلنجاز
التكلفة اإلجمالية

أبريل 2015
100%
140م/د

850

مليون
درهــم

التكلفــة اإلجمالية للمشــروع

مــع كل تســاقطات مطريــة تشــهدها مدينــة الــدار البيضــاء والنواحــي،
كان شــبح فيضانــات وادي بوســكورة يخيــم علــى الســاكنة ،خاصــة
المتواجــدة بحــي ليساســفة ومنطقــة «عزبــان» التــي يمــر منهــا الــوادي.
يضــم هــذا المشــروع الضخــم الــذي أشــرف عليــه جاللــة الملــك محمــد
الســادس ،قنــاة ممتــدة علــى طــول  5.9كلــم وبطاقــة اســتيعابية تبلــغ
 140متــر مكعــب فــي الثانيــة.و قــد شــرع فــي تصريــف ميــاه الفيضانــات
منــد يونيــو .2018

الشركاء
مجلس الجهة
المكتب الشريف للفوسفاط
الوكالة التعمير و التنمية أنفا
وكالة الحوض المائي
المديرية العامة للجماعات المحلية
ميزانية الدولة
صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية
المديرية العامة للجماعات المحلية
وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة قطاع البيئة

إلضفــاء جماليــة علــى ســاحات المدينــة ،خصصــت الجماعــة غــاف مالــي بلــغ
 140مليــون درهــم إلنجــاز نافــورة ســاحة محمــد الخامــس الذكيــة مجهــزة
بثــاث أحــواض مائيــة و بموســيقى و عــروض ضوئيــة كســاحة للحيــاة
بوســط المدينــة علــى مســاحة  12000متــر مربــع .عرفــت نهايــة األشــغال فــي
شــهر مــاي 2017

الشركاء
المديرية العامة للجماعات المحلية
صاحب المشروع المنتدب:
شركة الدار البيضاء للتهيئة

صاحب المشروع المنتدب  :شركة الدار البيضاء للتهيئة
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تحيين القرار البلدي لحفظ الصحة والبيئة لسنة 1930

إتمام تهيئة وتجهيز المستودع الجماعي لألموات

مــع ازديــاد المخاطــر الصحيــة والبيئيــة وتكاثــر المؤسســات الصناعيــة والمحــات المفتوحــة للعمــوم وأمــام
وفــرة المــواد االســتهالكية وتغيــر نمــط عيــش ســاكنة المدينــة وكــذا انتشــار األمــراض واألوبئــة الناجمــة
عــن التغذيــة والتلــوث وظهــور أنشــطة جديــدة وغيرهــا ،كان مــن الضــروري اعتمــاد آليــات جديــدة تنظــم
هــذه المرافــق وتراقــب مجــال عملهــا تماشــيا مــع المعاييــر الدوليــة المعمــول بهــا فــي هــذا اإلطــار .ولهــذا
تــم تحييــن قــرار تنظيمــي جماعــي متعلــق بالوقايــة الصحيــة والنظافــة العموميــة وحمايــة البيئــة يواكــب التحــوالت
التشــريعية و التنظيميــة و االقتصاديــة و أالجتماعيــة وغيرهــا.

التعاقد مع أطباء القطاع الخاص من أجل تأمين استمرارية
خدمة معاينة الوفيات وفق التشريعات الجاري بها العمل.
لتســهيل عمليــات مراقبــة الوفيــات بمختلــف المقاطعــات اعتمــدت جماعــة الــدار
البيضــاء منهــج التعاقــد مــع أطبــاء القطــاع الخــاص لدعــم مجهــودات المكاتــب
لحفــظ الصحــة الجماعيــة بالمقاطعــات.

بكلفة

2,5
مليون درهم

تهيئة فضاء خاص لتطوير محاربة داء السعر بمعهد
باستور مع إحداث الشباك الوحيد.
باعتمــاد الشــباك الوحيــد وكذلــك تهيئــة فضــاء خــاص بــداء الســعار بمعهــد باســتور،
تــم تســهيل عمليــة الولــوج لالســتفادة مــن عمليــة اللقــاح للمواطنيــن  .وقــد بلــغ
عــدد المســتفيدين مــن تلقيــح ضــد الســعار  13200خــال ســنوات  2017 ، 2016و .2018
بلــغ معهــا مؤشــر الفعاليــة  100%مــن المنظــور الطبــي ،انعــدم معــه تســجيل أيــة حالــة
ســعار بشــري.

التجهيز بالمعدات لمكافحة الظواهر الغير الصحية
الناتجة عن عدم احترام المعايير الصحية.
فــي إطــار تكثيــف حمــات مكافحــة التســممات الغذائيــة،
عملــت الجماعــة علــى تجنيــد مجموعــة مــن الفــرق
الميدانيــة قصــد مراقبــة المــواد الغذائيــة المعروضــة
للعمــوم و مراقبــة المحــات والمؤسســات والفضــاءات
المتواجــدة بالمدينــة وكــذا األماكــن المخصصــة
الســتهالك مــواد غذائيــة كالمطاعــم والمحلبــات و
مراقبــة المــاء الشــروب ،بشــكل دوري.
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وعيــا منهــا بضــرورة حســن ســير المرفــق العمومــي ،قامــت الجماعــة بإتمــام تهيئــة
وتجهيــز المســتودع الجماعــي لألمــوات بغــاف مالــي قــدر ب  50مليــون درهــم إيمانــا
بالــدور الــذي يقــوم بــه هــذا المرفــق الحيــوي فــي تقديــم الخدمــات للســاكنة خــال
معاناتهــا مــن الحــزن علــى موتاهــم فــي ظــروف نفســية مهــزوزة ،وقــد توصــل المجلــس
برســائل شــكر مــن عــدة ســفارات وقنصليــات أجنبيــة تشــيد بالخدمــة المقدمــة مــن
طــرف المرفــق

بكلفة

50

مليون درهم

المساهمة في توسيع شبكة
محطات مراقبة الهواء
تتمثــل مراقبــة جــودة الهــواء فــي تتبــع فضائــي زمنــي لعــدد مــن
المعاييــر المؤشــرة للتلــوث قصــد تعييــن مســتوى جــودة الهــواء
بالنظــر إلــى المعاييــر المحــددة بالقانــون .وتســتند مراقبــة جــودة
الهــواء علــى طــرق التقييــم المتنوعــة قيــاس وتوقــع مســتويات
التلــوث فــي الهــواء .هــذا مــا جعــل جماعــة الــدار البيضــاء تؤكــد
علــى مــدى انخراطهــا فــي تحســين جــودة العيــش للســاكنة
بتوســيع شــبكة محطــات مراقبــة جــودة الهــواء تعمــل وفــق
برنامــج ســنوي يشــمل المناطــق الصناعيــة بالمدينــة.

بكلفة

7,5

مليون درهم

العمل على تطوير الخدمات الجماعية المتعلقة
بمحاربة مضار الحشرات والقوارض والكالب الضالة
وذلــك مــن خــال إعتمــاد اتفاقيــة بيــن جماعــة الــدار
البيضــاء و شــركة التنميــة المحليــة الــدار البيضــاء
للبيئــة لمحاربــة مضــار الحشــرات والقــوارض والــكالب
الضالــة مــن شــأنها أن ترفــع نســبة التدخــات واالنتقــال
مــن  4000نقطــة معالجــة الــى  100000بكلفــة 7.2
مليــون درهــم ،أصبحــت معهــا الــدار البيضــاء المدينــة
األولــى فــي نســب تدخــات فــرق ا لمحاربــة مضــار
الحشــرات والقــوارض والــكالب الضالــة فــي المغــرب..

بكلفة

7,2
مليون درهم
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تطويــر وتحديــث البنيــات التحتيــة الخاصــة بالخدمــات
الجماعيــة فــي مجــال حفــظ الصحــة

1,3

اقتناءمعدات
للتشخيص الذاتي
لفائدة مرضى
السكري بحوالي

1

مليون درهم
سنوي ًا

التكلفــة اإلجمالية للمشــروع

مليون
درهــم

بغيــة تحســين وتجويــد الخدمــات التــي يقدمهــا المكتــب الجماعــي لحفــظ الصحــة خاصــة فيمــا يتعلــق بالتحاليــل المخبريــة والتقارير
الصحيــة ،عمــدت جماعــة الــدار البيضــاء الىتطويــر منظومــة البنيــات التحتيــة الخاصــة بالخدمــات الجماعيــة لحفــظ الصحــة،
وباإلضافــة إلــى إطــاق ورش تأهيــل الفضــاءات الخاصــة بمكاتــب حفــظ الصحــة بالمقاطعــات ،قامــت جماعــة الــدار البيضــاء بتدشــين
مقــر جديــد للمختبــر الجماعــي لحفــظ الصحــة ،المختبــر ســيقدم خدمــات عديــدة تتعلــق أساســا بمــا يخــص الجانــب الوقائــي وحفــظ
الصحــة مــن خــال المســاهمة فــي محاربــة األمــراض المنقولــة والمعديــة ومراقبــة وتتبــع األوبئــة ومراقبــة جــودة المــواد المعــدة
لإلســتهالك.

دعــم المرضى المصابين بداء الســكري

شراء األدوية للمرضى المسجلين
بمكاتب حفظ الصحةبالمقاطعات

تجســيدا لسياســة القــرب مــن المواطنيــن تأتــي
مبــادرة التكفــل بالمرضــى المعوزيــن فــي ســياق
العمــل االجتماعــي الــذي تقــوم بــه الجماعــة حيــث
عملــت علــى شــراء األدويــة ومعــدات التشــخيص
المخصصــة للمرضــى المســجلين بمكاتــب حفــظ
الصحــة بالمقاطعــات ،شــمل هــذا البرنامج االســتفادة
مــن معــدات والتحاليــل المخبريــة لمرضــى الســكري.

6,4
315.322
رصدت له ميزانية

مليون درهم

عددالمستفيدين

تكفلــت الجماعــة بما مجموعه
تحليله
مختبر ية
بمرض داء الســكري للمعوزين
الفتــرة  2016 :إلى 2018

43 575
26

ميزانية

400
ألف درهم

ميزانية

31,282

الفتــرة  2016 :إلى 2018

مليون درهم

الفتــرة  2016 :إلى 2018
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النظافــة بالمدينــة :تطويــر الخدمــات المتعلقة بجمــع النفايات المنزلية وما شــابهها
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اإلنتاج لثالثة سنوات للنفايات المنزلية  4648750طن
عــدد محاضــر المراقبيــن خــال ثالثــة ســنوات 341258
محضــر
تغطية  30400كيلومتر يومي ًا
 360طلب يعالج يوميا
كنس 52كيلومتر يوميا
المعدل اليومي لجمع النفايات المنزلية هو  3500طن

أهم المحطات
جمع النفايات
 :2015تتبــع التدبيــر المفــوض للنظافــة و المطــرح العمومــي مــن خــال وحــدة تــم إنشــاؤها علــى مســتوى شــركة الــدار
البيضــاء للخدمــات
 : 2016تطويــر منظومــة المراقبــة الميدانيــة عبــر تفويــض رؤســاء المقاطعــات  ،إضافــة إلــى توفيــر أعــوان المراقبــة
الميدانية

مليون
درهــم

 : 2018/2017فســخ العقــود مــع المفــوض لهــم الســابقين وتدبيــر القطــاع خــال المرحلــة االنتقاليــة بــدون كلفــة
إضافيــة (دعــم تــام مــن طــرف وزارة الداخليــة)

التكلفــة اإلجمالية للمشــروع

 : 2018تنظيم المنتدى األول للنظافة  :فضاء للتشاور مع الخبراء و المهنيين والمجتمع المدني
 :2018إعــداد دفاتــر التحمــات الجديــدة :وفــق منهجيــة تشــاركية واســعة والتأســيس لجيــل جديــد مــن الخدمــات فــي
هــذا المجــال
يعتبــر قطــاع النظافــة مــن أهــم القطاعــات الحيويــة ،المرتبطــة بصــورة مباشــرة بالحيــاة اليوميــة للمواطــن ،مــن حيــث ســامته الصحيــة
وســامة بيئتــه ومحيطــه االيكولوجــي .وكذلــك مــن حيــث الحفــاظ علــى جماليــة المدينــة ،بإشــعاعها الحضــاري .إال أن تطويــر هــذا القطــاع،
يبقــى رهينــا بانخــراط جميــع الشــركاء :مــن جماعــات ترابيــة ومجتمــع مدنــي وســلطات محليــة .ومواطنيــن كل مــن موقعــه.
مجهــودات كبيــرة بذلهــا مجلــس جماعــة الــدار البيضــاء خــال النصــف واليــة االنتدابيــة الحاليــة مــن أجــل اإلفــراج عــن دفتــر التحمــات
الجديــد الخــاص بتدبيــر قطــاع النظافــة بالعاصمــة االقتصاديــة وتهيئــة المطــارح العموميــة ومعالجــة النفايــات المنزليــة والمشــابهة لهــا
بمواكبــة تامــة مــن مصالــح وزارة الداخليــة مركزيــا وترابيــا وبشــراكة مــع عــدد مــن القطاعــات الحكوميــة و علــى رأســها كتابــة الدولــة
المكلفــة بالتنميــة المســتدامة ،هــذا المجــال عــرف مجموعــة مــن المحطــات كانــت الجماعــة قــد اتخــذت قــرارات حاســمة فيــه

النظــام المعتمد

 : 2018إحداث شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة
تم تخصيص رقم أخضر مجاني 0800 045 045 Allo propreté
ّ
تطوير تطبيق هاتفي Casa Mdinti Propreté

مطرح النفايات
تطوير منظومة تتبع المقتضيات التعاقدية
اقتناء  35هكتار الحتضان المطرح الجديد

التدبيــر المفوض

انتداب شــركة التنميــة المحلية

استغالل المرفق

المواكبــة التقنيــن والتتبع

فســخ العقــد مــع المفــوض لــه الســابق وتدبيــر القطــاع خــال المرحلــة االنتقاليــة :بــدون كلفــة إضافيــة (دعــم تــام
مــن طــرف وزارة الداخليــة)
إطالق صفقات تتعلق ب
تهيئة مربع الطمر األول لضمان استمرارية المرفق
طلب االهتمام المتعلق بإحداث مركز معالجة ،تثمين وطمر النفايات المنزلية والمشابهة لها
إبــرام اتفاقيــة مــع كتابــة الدولــة المكلفــة بالتنميــة المســتدامة تتعلــق بإحــداث مركــز لفــرز النفايــات بغــاف مالــي
قــدره 220 :مليــون درهــم ( 36مليــون درهــم ســنويا لمــدة  6ســنوات)
التحضيــر التفاقيــة إطــار مــع وزارة الداخليــة ووزارة الطاقــة والمعــادن تتعلــق بتمويــل إنجــاز وحــدة لمعالجــة
وتثميــن النفايــات بالمطــرح الجديــد (وافــق عليهــا المجلــس دورة فبرايــر )2019

28

29

إرساء الشــرطة اإلدارية الجماعية

صاحب المشروع المنتدب :شركة الدار البيضاء للخدمات

الميزانية

3,7

مليون
درهــم

فــي إطــار تحســين جــودة العيــش والرفــع مــن جاذبيــة مدينــة الــدار البيضــاء ،عمــل المجلــس الجماعــي مــع شــركة التنميــة المحليــة
الــدار البيضــاء للخدمــات علــى تطويــر برنامــج نموذجــي يتعلــق بوحــدات الشــرطة اإلداريــة الجماعيــة ،بفريــق عمــل مكــون مــن 55
مراقبــا و 6مشــرفين ،وخصــص لهــذا البرنامــج ميزانيــة تقــدر بـــ  3,7مليــون درهــم .عملــت الشــرطة اإلداريــة علــى المعاينــة والمراقبــة
وإثبــات المخالفــات طبقــا للقوانيــن مثــل احتــال الملــك العمومــي لغــرض البنــاء ،وضبــط البنايــات المهملــة أو المهجــورة أو اآليلــة
للســقوط ،والحفــاظ علــى الملــك العمومــي وضبــط التصرفــات المخ ّلــة بالســكينة العموميــة.

مرحلة تجريبية :بخمس مقاطعات
تقييم المرحلة التجريبية واختتامها
التمهيد لتعميمها على مستوى كافة المقاطعات
ابتداء من ربيع 2019
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المحور : 2
البنيــات التحتيــة والعدالــة المجالية
ترتكــز رؤيــة مســؤولي جماعــة الــدار البيضــاء ،فــي جانــب منهــا ،علــى تعزيــز تنافســية العاصمــة االقتصاديــة
للمملكــة ،ليــس فقــط فــي عالقتهــا مــع باقــي المــدن الكبــرى المغربيــة ،وإنمــا فــي عالقتهــا مــع عــدد مــن
العواصــم علــى المســتوى القــاري والعربــي والمتوســطي أيضــا ،وذلــك مــن خــال االرتقــاء بفضائهــا العــام
علــى النحــو الــذي يؤهلهــا لكســب رهــان هــذه التنافســية ،بــل إن إعــان صاحــب الجاللــة عــن تحويــل الــدار
البيضــاء إلــى قطــب مالــي دولــي ومــا تــا ذلــك مــن ديناميــة تتركــز علــى توفيــر كافــة الشــروط إلنجــاح هــذا
الــورش ،تفــرض علينــا أن نكــون فــي خضــم هــذه الديناميــة.
وهكــذا فــإن تعزيــز وتطويــر البنيــات التحتيــة للمدينــة يعتبــر واحــدا مــن أهــم المحــاور االســتراتيجية التــي
تركــز حولهــا اهتمــام مجلســنا ،وفــق رؤيــة مندمجــة تســتند إلــى ضــرورة تعزيــز البنيــات التحتيــة للمدينــة
بمنشــآت حديثــة ضخمــة وذات طبيعــة اســتراتيجية (جســر معلــق /أنفــاق /تأهيــل أســواق الجملــة والمجــازر
وغيرهــا) ،كمــا تســتند إلــى ضــرورة تحقيــق عدالــة مجاليــة تفضــي إلــى إرســاء ديناميــة عامــة علــى مســتوى
مختلــف المقاطعــات بهــدف تحديــث البنيــات التحتيــة بهــا وتــدارك النقــص الحاصــل علــى هــذا المســتوى
(طــرق وتجهيــزات جماعيــة عموميــة للقــرب إضافــة إلــى تهيئــة كل مداخــل المدينــة  ).....إضافــة إلــى
تأهيــل وتحديــث عــدد مــن المنشــآت ذات القيمــة المعماريــة التاريخيــة والتــي تبــرز العمــق التاريخــي والتنــوع
العمرانــي الــذي تزخــر بــه العاصمــة االقتصاديــة للمملكــة  ،فضــا عــن تدبيــر متطــور وحديــث لمنظومــة
الســير والجــوالن انطالقــا مــن إقــرار تصاميــم توجيهيــة لذلــك مــرورا بتحديــث تدبيــر ركــن العربــات والســعي
الــى تعزبــز شــبكة المرائــب العموميــة وكذلــك بتحديــث نظــام التشــوير الطرقــي الــى غيــر ذلــك ،وصــوال إلــى
تعزيــز النقــل العمومــي الجماعــي وذلــك مــن خــال التوســيع المتــدرج لشــبكة الطرامــواي والحافــات ذات
الجــودة العاليــة ،وكــذا المســاهمة الفاعلــة مــع الشــركاء المؤسســاتيين لتجــاوز أزمــة النقل عبــر الحافالت.

تهيئــة المســارات المهيكلة
العقدة أ PDGC

ملتقــى العماالت PDGC

ملتقى القدس PDGC

األهداف :
تحســين حركة الســير والجوالن داخل المدينة
الرفــع من جــودة النقل الحضري
الحفــاظ علــى التراث العمراني الذي تزخــر به المدينة
تســهيل إمكانية الدخول والخروج من وســط المدينة (التشــوير)
تحقيــق عدالــة مجالية للحد مــن التفاوت االجتماعي
تحديــث منظومة ركن العربات

اإلجــراءات المصاحبة :
تتمة وتســوية المشــاريع العالقة
إجراء عمليات التجديد الحضري لبعض األحياء (األنسجة العمرانية المتقادمة)

حصيلة مشــرفة في  31مشــروع ًا
32

خصــص مجلــس الجماعــة اعتمــادات ماليــة
ضخمــة لتهيئــة المســارات المهيكلــة
والتقاطعــات الطرقيــة التــي تعــرف نســبا عاليــة
مــن االكتظــاظ .ويتوخــى هــذا المشــروع ،الــذي
انجــز للمســاهمة فــي حــل مشــكل الســير علــى
مســتوى هــذه النقــط المهمــة ،المؤديــة لمطــار
محمــد الخامــس والمســهلة للولــوج والخــروج
مــن المدينــة والحــد مــن االكتظــاظ الــذي تعرفــه
المســارات الطرقيــة.
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التكلفة اإلجمالية للمشروع

مليون درهم

الشركاء
ميزانية الدولة
المديرية العامة للجماعات المحلية
الوكالة التعمير والتنمية أنفا
جماعة الدار البيضاء
صاحب المشروع المنتدب:
شركة الدار البيضاء للنقل

33

ممر تحت أرضي بشارع سيدي محمد بن عبد اهلل و شارع الموحدين وشارع زيد أوحماد
بداية االشغال
نهاية االشغال
نسبة اإلنجاز
التكلفة اإلجمالية
حصة الجماعة

PDGC

نفق ســيدي عبد الرحمان PDGC

فبراير 2018
دجنبر 2019
40%
820م/د
60م/د

820

130

مليون
درهــم

مليون
درهــم

التكلفــة اإلجمالية للمشــروع

التكلفــة اإلجمالية للمشــروع

عرفــت ســنة  2018إنطــاق إنجازهــذا النفــق الــذي يبلــغ طولــه  2270متــرا بمــا
فيــه  1890متــر تحــت أرضــي يهــم تهيئــة ملتقيــات طرقيــه  ،مــع إعــادة تهيئــة
ســاحة الزالقــة لتمكيــن عبــور الخــط الخامــس للترامــواي وتخفيــف االزدحــام علــى
مســتوى نقــط المــرور .وتجــري األشــغال علــى قــدم وســاق إلنجــاز هــذا المشــروع
الــذي ينخــرط فيــه مجموعــة مــن الشــركاء،

الشركاء
المديرية العامة للجماعات المحلية
شــركة المنار للتنمية
وصال الــدار البيضاء الميناء
صاحب المشروع المنتدب:
شركة الدار البيضاء للتهيئة

بناء جســر معلق محول ســيدي معروف
بداية االشغال
نهاية االشغال
نسبة اإلنجاز
التكلفة اإلجمالية
حصة الجماعة
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التكلفــة اإلجمالية لمشــروعي
نفق ســيدي عبد الرحمان
ونفق عين الســبع

250
مليون درهم

حصة الجماعة

100

مليون
درهم

الشركاء
المديرية العامة للجماعات المحلية
جماعة الدار البيضاء
صاحب المشروع المنتدب:
شركة الدار البيضاء للنقل

نفق عين الســبع PDGC

يناير 2014
2020
50%
507م/د
256م/د

120

مليون
درهــم

التكلفــة اإلجمالية للمشــروع

يعتبــر هــذا الجســر منشــأة فنيــة ضخمــة وجديــدة بالــدار البيضــاء ،ســتتحول إلــى إحــدى
المعالــم العمرانيــة البــارزة فــي العاصمــة االقتصاديــة ببرجــه المرتفــع بـــ  100متــر يربط
شــرق المدينــة بغربهــا ،لتحســين تدفــق حركــة المــرور عنــد تقاطــع ســيدي معــروف،
الــذي تلتقــي فيــه مجموعــة مــن الطــرق الرئيســية ،بغــاف مالــي بلــغ  507مليــون
درهــم .والمتوقــع أن تنتهــي األشــغال بهــذا المشــروع فــي أفــق ســنة .2020

تــم إطــاق الســير بنفــق ســيدي عبــد الرحمــان بتاريــخ  17مــاي  2018وفــق برنامــج عمــل جماعــة الــدار البيضــاء المســطر مســبقا
بخصــوص تأهيــل البنيــات التحتيــة للمدينــة بشــراكة مــع المديريــة العامــة للجماعــات المحليــة .يقــع المشــروع عنــد تقاطــع
شــارعي ســيدي عبــد الرحمــان وعبــد الهــادي بوطالــب .ويبلــغ طــول الممــر الســفلي  380م فــي مســارات مزدوجــة ،ويمــر تحــت
مســارات الخــط األول للترامــواي

مليون
درهــم

التكلفــة اإلجمالية للمشــروع

الشركاء
وزارة التجهيز والنقل
المديرية العامة للجماعات المحلية

يقــع النفــق فــي المنطقــة الرابطــة بيــن طريــق الربــاط وشــارع علــي يعتــه والخــط الثانــي للترمــواي و ملتقــى الطريــق انتيركونتنوتــال
مــع شــارع محمــد جمــال الــدرة .و يبلــغ الممــر الســفلي بــه  520م .تــم اطالقــه بتاريــخ  20مــاي .2018

صاحب المشــروع المنتدب :وزارة التجهيز

34

35

إعادة تهيئة وبناء
الطرق واألرصفة
وممرات الراجلين
والولوجيات PDGC
قامــت جماعــة الــدار البيضــاء فــي إطــار
إتفاقيــة خاصــة بميزانيــة ضخمــة قــدرت
ب  3170مليــون درهــم بتحديــث وترميــم
الممــرات واألرصفــة وملتقيــات الطــرق
وتأهيــل وتركيــب اإلنــارة العموميــة
والمرافــق الحضريــة وشــبكات تصريــف
ميــاه األمطــار و تهيئــة مناظــر الطــرق
والســاحات .و تضــم التجزئــات المنجــزة
بشــارع مــوالي ســليمان وشــارع الجيــش
الملكــي و شــارع عبــد الهــادي بوطالــب
وســاحة  16مــاي و شــارع عبــد الرحيــم
الخطابــي و الشــطر الثالــث مــن شــارع أنفــا
وكــذا شــارع مــوالي اســماعيل و الشــطر
الثانــي مــن شــارع إيميــل زوال و أشــغال
غــرس النباتــات وشــبكة الســقي فــي إطــار
مشــروع التهيئــة النباتيــة والمناظــر
الطبيعيــة للطريــق الســيار باإلضافــة إلــى
الطريــق القــاري بيــن حديقــة حيــوان عيــن
الســبع والبــدال للطريــق الســيار الحضريــة
و التهيئــة النباتيــة لســاحة كارل فيــك.

شــارع الجيش الملكي

شــارع موالي سليمان

شــارع عبد الهادي بوطالب

تهيئة ســاحة  16ماي

بداية االشــغال أبريل 2014
التكلفــة اإلجمالية للمشــروع 3170م/د
حصــة الجماعة 470م/د
الشركاء
المديرية العامة للجماعات المحلية

التكلفــة اإلجمالية للمشــروع
بإتفاقيــة خاصة

3170

مليون
درهــم

36

شــارع عبد الكريم الخطابي
& شــارع أنفا الشطر الثالث

صاحب المشــروع المنتدب:
شــركة الدار البيضــاء للتهيئة

أشــغال غــرس النباتــات وشــبكة
الســقي فــي إطــار مشــروع التهيئــة
النباتيــة والمناظرلطبيعيــة للطريــق
الســيار

37

تهيئة الطرق
إجمالــي الشــبكة الطرقيــة المســتعملة داخــل تــراب
جماعــة الــدار البيضــاء يناهــز  2417كلــم
طــول الشــبكة الطرقيــة التــي تتطلــب اإلصــاح
والتقويــة ســنويا يقــدر بـــ  242كلــم أي 10%مــن الشــبكة

تجهيزات في طور اإلنجاز
شارع الخليج العربي

85%

شارع المحيط األطلسي

80%

170,24

الميزانية المخصصة خالل ثالث سنوات
بإعتبــاره قاطــرة فــي التنميــة المجاليــة ،يعــد قطــاع الطــرق والبنيــات التحتيــة
رافعــة أساســية فــي النمــوذج التنمــوي للمدينــة .وفــي هــذا الصــدد ،عملــت
جماعــة الدارالبيضــاء منــذ شــتنبر  2015علــى تهيئــة الطــرق الحضريــة والبنيــات
التحتيــة الطرقيــة األخــرى و رد اإلعتبــار للمناطــق التــي ظلــت مهمشــة.

مليون
درهــم

أشغال إعادة تأهيل الواجهات
الشطر  1لحي Hyper centre

35%

الشطر  2لحي Hyper centre

15%

الشطر  2لحي يعقوب المنصور

8%

الشطر  1للحي الصناعي عين السبع

55%

الشطر  2للحي الصناعي عين السبع

50%

الشارع أبوبكر القادري

25%

أشغال تهيئة
أشغال إعادة تهيئة شارع الكورنيش

20%

المناظر الطبيعية لمنتزه حي النجد

7%

المناظر الطبيعية لحديقة عبد الهادي بوطالب

7%

توفير و تثبيث لوحات التشوير

30%

توفير و تثبيث التشوير الضوئي بالسير

25%

تهيئة مداخــل الدار البيظاء
حرصــت جماعــة الدارالبيضــاء علــى تجــاوز أزمــة المــرور اليوميــة التــي تعرفهــا مداخــل المدينــة التــي يعــرف تدفقــا كبيــرا للســيارات
والعربــات مــن خــال تهيئــة وتشــييد الطــرق والبنيــات التحتيــة للتخفيــف مــن االكتظــاظ الــذي تشــهده هــذه المنافــذ ،وهــي مشــاريع
رصــدت لهــا مئــات المالييــن مــن الدراهــم ،يعــول عليهــا لتعزيــز تنافســية اقتصــاد المدينــة وتوفيــر ظــروف عيــش أحســن للســاكنة.
أهم المداخيل  :ليساسفة و عزبان و الهراوين و عين حرودة و البرنوصي

توســيع الجســور طول الطريق السيار الحضري
عملــت جماعــة الــدار البيضــاء علــى وضــع خطــة لتوســعة وصيانــة
الجســور الممتــدة علــى طــول الطريــق الســيار الحضــري .و همــت
هــذه العمليــة أربعــة جســور.

جســر شارع الناظور

جسر كوديير
جســر مرجان عين السبع

جسر كبالم

بداية االشغال يناير 2017
نسبة اإلنجاز 60%
التكلفة اإلجمالية للمشروع

38

35,9

مليون
درهم

39

تدبيــر حركة الســير و الجوالن
بفضــل المنهــج التشــاركي الــذي يعتمــده المجلــس الجماعــي للــدار البيضــاء مــع المصالــح الخارجيــة و فعاليــات المجتمــع المدنــي
و المهنييــن المعنييــن بالقطــاع طيلــة هــذه المــدة االنتدابيــة ،تعمــل الجماعــة علــى إرســاء حلــول عمليــة للحــد مــن اشــكاالت
الســير والجــوالن بالمدينــة وخلــق ظــروف مالئمــة لتنقــل المواطنيــن ســواء الراجليــن أو مســتعملي الســيارات ،حيــث تــم اعتمــاد
قــرارات كانــت حاســمة فــي تدبيــر الجــوالن وســط المدينــة .وفــي هــذا اإلطــار تــم اعتمــاد مخططــات وقــرارات ذات طابــع اســتراتيجي :

إحدات مركــز القيادة والتتبع PDGC

 -1اعتماد التصميم التوجيهي للتوقف
 -2الغــاء العقــدة مــع الشــركة االســبانية المفــوض لهــا تدبيــر خدمــة التوقــف
بالعــدادات(  15000مــكان للوقــوف) و انتــداب شــركة البيضــاء للتنميــة

-3

اعتماد مخطط السير والجوالن المتعلق بوسط المدينة
صاحب المشروع المنتدب سابقا:
شركة الدار البيضاء للتنمية
صاحب المشروع المنتدب حاليا:
شركة الدار البيضاء للنقل
لتدبيــر أمثــل لحركــة الســير والجــوالن والســهر علــى احتــرام قوانيــن الســير ،قامــت الجماعــة الدارالبيضــاء بشــراكة مــع المديريــة
العامــة للجماعــات المحليــة مركــز القيــادة وتتبــع حركــة الســير والجــوالن ،تــم مــن خاللــه تثبيــت منصــة ذكيــة مركزيــة لتدبيــر فيديــو
المراقبــة وحركــة المــرور و تثبيــت حوالــي  150كاميــرا للمراقبــة و تزويــد  200مفتــرق طــرق بوحــدات تحكــم ذكيــة ووضــع شــبكة
تمتلــك أكثــر مــن  200كلــم مــن األليــاف البصريــة.

 -4اســترجاع المحطــة الطرقيــة اوالدزيــان و انتــداب شــركة الــدار البيضــاء
للنقــل لتدبيــر المرحلــة اإلنتقاليــة

صيانة أجهزة اإلشــارة الضوئية الثالثية و أشــغال التشــوير الطرقي

بداية االشغال
نسبة اإلنجاز
فــي إيطــار تحييــن وتحديــث منظومــة المــرور ،تعمــل جماعــة الــدار البيضــاء علــى صيانــة
أجهــزة اإلشــارة الضوئيــة بإســتمرار ،كمــا تعمــل علــى تحديــث التجهيــزات الخاصــة بذلــك
فــي أفــق تعميــم تجهيــزات ذكيــة.

40

يناير 2017
60%

التكلفة اإلجمالية للمشروع

5,33

مليون
درهم

41

النقــل العمومــي الجماعي

لتدبيــر أمثــل لحركــة الســير والجــوالن لســاكنة الدارالبيضــاء وزوارهــا ،عملــت جماعــة الدارالبيضــاء علــى توفيــر مرائــب
للســيارات تحــت وفــوق أرضيــة ومرائــب للتــداول ،كمــا أقــر مجلــس جماعــة الــدار البيضــاء مخططــا مديريــا لتدبيــر
المرائــب وســط المدينــة .

النقــل عبر الحافالت

مرآب تحت أرضي بساحة الراشدي PDGC

مرآب تحت أرضي بساحة محمد الخامس

تطويــر وتفعيــل اَليــات التتبــع لعقــد التدبيــر المفــوض للنقــل عبــر الحافــات ومواكبــة تطــور هــذا الملــف عبــر مؤسســة التعــاون بيــن
الجماعــات «البيضــاء» خاصــة مــن خــال :
• اتخــاذ مقرر يقضي بفســخ العقد مــع المفوض له وعدم تجديده أو تمديده
• التمهيــد إلقتناء حافالت جديدة
• إعــان صفقــة لتدبيــر هذا المرفق بعد إنهــاء العالقة مع المفوض له الحالي

موقف ســيارات يتسع

بغالف مالي

130 724

النقــل عبر الطرامواي PDGC
أكتوبر 2015
 4300م/د
 385م/د

بداية االشغال
التكلفة اإلجمالية للمشروع T2
حصة الجماعة للمشروع T2

106

سيارة

مليون درهم

موقف ســيارات يتسع

بغالف مالي

140 173
سيارة

مليون درهم

صاحب المشروع المنتدب :شركة الدار البيضاء للتهيئة

صاحب المشروع المنتدب :شركة الدار البيضاء للتهيئة

إنجــاز  5مرائب فوق أرضية

مرآب عين الســبع للتداول

مليون
راكــب

من  2016إلى 2018

بمــوازاة مــع تتبــع أشــغال اســتغالل الخــط األول الــذي بلــغ عــدد مســتعمليه
خــال الثــاث الســنوات  106مليــون راكــب ،واصلــت جماعــة الدارالبيضــاء،
بتعــاون تــام مــع الســلطات ومــع كل الشــركاء ،بلورتهــا لمخطــط تطويــر
حركيــة التنقــل ،بإطــاق الخــط الثانــي للطرامــواي  .هــذا الخــط الــذي تبلــغ
مســافته اإلجماليــة  17كلــم ،جــاء ليعــزز شــبكة الطرامــواي ،مــن خــال تمديــد
الخــط األول ،الــذي أصبــح علــى امتــداد  23,5كلــم لربــط شــارع أنــوال بحــي
البرنوصــي بغــاف مالــي بلــغ  4,3مليــار درهــم.
ورغــم توســيع الشــبكة ،فــإن جماعــة الــدار البيضــاء تســتمر فــي دعــم ثمــن
التذكــرة بنســبة  ،%40وهــو مــا كلفهــا تحمــل مبلــغ 130مليــون درهــم مــن
العجــز منــد .2016
• تمديد الخط األول اتجاه ليساسفة  2كلم
• إحــداث الخــط  2مــن عيــن الذئــاب إلــى البرنوصــي  17كلــم  22محطــة
للمســا فر ين
• مركز صيانة في سيدي البرنوصي
• محطتين اثنتين لتأمين المواصلة مع الخط األول للطرام
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الشركاء
صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية
المديرية العامة للجماعات المحلية
جماعة الدار البيضاء
صندوق اإليداع والتدبير
البنك الشعبي
المكتب الوطني للسكك الحديدية
مجلس العمالة
صاحب المشــروع المنتدب :شركة الدار البيضاء للنقل

مرآب المهدي بن بركة  65سيارة
مرآب  11يناير  80سيارة
مرآب  60 CTMسيارة
مرآب عين دياب  65سيارة
مرآب شارع محمد الخامس  150سيارة

بغالف مالي

6,2
مليون درهم

صاحب المشروع المنتدب :شركة الدار البيضاء للنقل

موقف ســيارات يتسع

بغالف مالي

سيارة

مليون درهم

8,2 372

صاحب المشروع المنتدب :شركة الدار البيضاء للنقل
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تأهيل المركبــات الثقافية

فضاءات اســتقبال المواطنين

المركبات الثقافية

 :المركــب الثقافــي أنفا
أنفــا
ســيدي مومن  :المركب الثقافي ابي عنان
الحي الحســني  :المركب الثقافي للحي الحســني
ســيدي معروف  :المركب الثقافي ســيدي معروف
 :عبــد اهلل كنــون
عين الشــق

67

غالف مالي قدره

8,4

غالف مالي قدره

مليون درهم

مليون درهم

مواصلــة لإلجــراءات الراميــة إلــى توفيــر فضــاءات مالئمــة للعمــل وتجويــد
الخدمــات المقدمــة لمرتفقــي مختلــف المقاطعــات وتحســين ظــروف
اســتقبالهم ،تــم العمــل علــى إعــادة تهيئــة  51فضــاء اســتقبال المواطنيــن
بمختلــف المقاطعــات.

فــي إطــار تنفيــذ المقاربــة الجديــدة لتفعيــل اســتراتيجية مجلــس جماعــة الدارالبيضــاء برســم ثالثــة ســنوات والمتعلقــة
بتأهيــل المراكــز الثقافيــة ،خصصــت اعتمــادات ماليــة مهمــة لتأهيــل المركبــات الثقافيــة.

دور الشباب

إ عادة تهيئة مكاتب الحالة المدنية

المرافق اإلدارية

بناء دار الشباب بموالي رشيد
غالف مالي قدره

3,3

13,3

غالف مالي قدره

مليون درهم

مليون درهم

غالف مالي قدره

5,4
مليون درهم

عرفــت الفتــرة اإلنتدابيــة لمجلــس جماعــة الدارالبيضــاء انطــاق عــدد مــن األوراش تهــم باألســاس تحديــث وتجهيــز
مجموعــة مــن المرافــق العموميــة والبنايــات الجماعيــة بالمقاطعــات وفــق إســتراتيجية شــاملة للتنميــة المحليــة
تســتحضر المجــاالت االجتماعيــة والثقافيــة ،وذلــك وفــق تصــور يراعــي األولويــة فــي تلبيــة االحتياجــات الحقيقيــة للســكان.
وفــي هــذا اإلطــار ،عملــت جماعــة الــدار البيضــاء علــى تشــييد دار الشــباب مــوالي رشــيد وفــق المعاييــر الحديثــة فــي إطــار
العنايــة التــي يوليهــا مجلــس المدينــة للشــباب باعتبــاره رافعــة للتنميــة المحليــة .
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فــي إطــار تنزيــل برنامــج عمــل الجماعــة فــي شــقه المرتبــط
بتطويــر وتحديــث اإلدارة عبــر إحــداث وتهيئــة مقــرات إداريــة
حديثــة ســواء مــن حيــث التجهيــزات أو الخدمــات المقدمــة
للمواطنيــن بمــا يســهل تواصــل المواطــن مــع اإلدارة فــي
ظــروف الئقــة ،باشــر المجلــس الجماعــي للــدار البيضــاء ورش
تهيئــة  16مكتــب الحالــة المدنيــة بمختلــف المقاطعــات.

يهــدف هــذا البرنامــج إلــى مواكبــة النمــو الديموغرافــي
والحضــري الــذي تشــهده مدينــة الــدار البيضــاء وفــق
المخطــط المندمــج لتنميــة جهــة الــدار البيضــاء الكبــرى.
ويشــكل برنامــج تهيئــة وتأهيــل المرافــق العموميــة
والبنايــات الحضريــة األخــرى أهــم المخططــات التــي وضعهــا
مجلــس جماعــة الدارالبيضــاء ضمــن برنامجــه.
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تأهيل ســوق الجملــة للخضر والفواكه

تأهيــل المجازر البلديــة بالدارالبيضاء

إعادة تأهيل السوق
مكن من رفع مداخيله
المالية ،لتصل لـ

الحصول سنتين متتاليتين
بالتتويج المزدوج على

شهادة ISO 22000
و اعتماد ONSSA

160
مليون درهم
في السنة

اإلعتمادات المخصصة

82.85

كلفــة التأهيل

23,6

مليون درهم

مليون درهم

صاحب المشروع المنتدب:
شركة الدار البيضاء للخدمات

صاحب المشروع المنتدب:
شركة الدار البيضاء للخدمات

اســتثمارات مهمــة عرفتهــا هــذه الواليــة االنتدابيــة خــال نصفهــا األول فيمــا يتعلــق بتأهيــل المجــازر البلديــة حيــث خصصــت
جماعــة الدارالبضــاء اعتمــادات لتحديــث نظــام التبريــد وتوســعة اإلســطبالت و إنجــاز قاعــة لبيــع لحــوم الغنــم و تجهيــز المجــازر
بنظــام المراقبــة بكاميــرات رقميــة وتأهيــل محطــة تصفيــة الميــاه العادمــة و تجهيــز مختلــف المرافــق التابعــة للمجــازر
بالمعــدات الضروريــة مــع وضــع نظــام معلوماتــي لتمكيــن إدارة المجــازر مــن تســيير خدمــات الذبــح و تقطيــع وتحويــل اللحــوم
الحمــراء ووضــع دفتــر تحمــات لنقلهــا فــي ظــروف صحيــة.

مــن بيــن البرامــج التــي لقيــت نجاحــا علــى مســتوى تأهيــل التجهيــزات الجماعيــة و العموميــة تلــك المتعلقــة بإعــادة تأهيــل
ســوق الجملــة للخضــر والفواكــه بإعتبــاره الســوق الوطنــي الــذي يســتقبل  % 40مــن الخضــر والفواكــه التــي يتــم تســويقها
علــى صعيــد المغــرب .حيــت شــملت كل مــن إصــاح المحــات والوحــدات ،تغطيــة منطقــة بيــع الربيــع ،إصــاح فضــاء المربعــات
وتزفيــت أزقــة الســوق.

ســوق الجملة للدجاج

تهيئــة وإعادة التأهيل لألســواق الجماعيــة بالمقاطعات
تجهيز

15

سوق جماعي

غالف مالي قدره

7

الغالف المالي

مليون درهم
إســهاما مــن جماعــة الــدار البيضــاء فــي تنشــيط الحركــة االقتصاديــة مــن خــال تأهيــل المرافــق والتجهيــزات الجماعيــة ذات
الصلــة ،وحرصــا علــى االرتقــاء بجــودة العيــش للســاكنة ،بمــا ينســجم مــع الممارســات الفضلــى علــى المســتوى الوطنــي والدولــي،
عملــت جماعــة الــدار البيضــاء بتعــاون مــع الســلطات علــى إعــادة التجــار إلــى داخــل ســوق الدجــاج بالحــي المحمــدي فــي انتظــار
إنجــاز ســوق جديــد خــارج مدينــة الــدار البيضــاء ،كمــا تــم إبــرام اتفاقيــة إحــداث ســوق جديــد بمواصفــات حديثــة ،خــارج المدينــة
بشــراكة مــع وزارة الفالحــة ومــع المهنييــن.
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21,34
مليون درهم

نسبة اإلنجاز55%
فــي إطــار التــوازن بيــن المقاطعــات فــي مجــال تأهيــل األســواق الجماعيــة ،والبالــغ عددهــم  15ســوق جماعــي ،اطلقــت جماعــة
الدارالبيضــاء ورشــ ًا يتعلــق بتحديــث وتأهيــل األســواق الجماعيــة وتجهيزهــا لتحســين ظــروف العمــل بهــا و الرفــع مــن
جادبيتهــا وبالتالــي تقديــم خدمــات ذات جــودة للمواطنيــن.
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التهيئة الحضرية للحفاظ على التراث العمراني
تأهيل كاتدرائية القلب المقدس PDGC Sacrécœur

تأهيــل فيال كارل فيك PDGC

25

الغالف المالي

25

الغالف المالي

مليون درهم

مليون درهم

نسبة اإلنجاز أكثر من %80

الشركاء

الشركاء

المديرية العامة للجماعات المحلية
مجلس الجهة
جماعة الدار البيضاء

المديرية العامة للجماعات المحلية
مجلس الجهة
جماعة الدار البيضاء

صاحب المشروع المنتدب:
شركة الدار البيضاء للتراث

صاحب المشروع المنتدب:
شركة الدار البيضاء للتراث
تعتبــر كنيســة القلــب المقــدس ارثـ ًا معماريـ ًا فريــداً مــن نوعــه بالعاصمــة االقتصاديــة  ،إذ تعــد مــن بيــن الكنائــس القليلــة
فــي العالــم التــي أنجــزت عــن طريــق المــزج بيــن االســمنت المســلح واألحجــار ،وذلــك فــي ثالثينــات القــرن الماضــي .وتعــرف
الكنيســة حاليـ ًا عمليــة ترميــم شــاملة مــن طــرف فريــق متخصــص ،تحــت إشــراف شــركة التنميــة المحليــة “الــدار البيضــاء
للتــراث” البالــغ مســاحتها  10ألــف متــر مربــع لتصبــح صرحــا ثقافيــا متميزا فــي إطار إعــادة تأهيــل المبانــي التاريخيــة بالمدينة.

تتربــع فيــا كارل فيــك علــى رأس قائمــة التحــف المعماريــة بالمدينــة وســيتم تحويلهــا إلــى متحــف مــع الحفــاظ علــى تراثهــا
المعمــاري .يرجــع تاريــخ تشــيدها الــى عــام  1910وتحمــل إســم رجــل األعمــال األلمانــي كارل فيــك .تــم إتمــام مرحلــة الدراســة
تحضيــرا لألشــغال التــي انطلقــت خــال العــام الجــاري.

تأهيــل الكرة األرضية

تأهيــل ملعب فيلودروم PDGC Vélodrome

14
الغالف المالي

مليون درهم

حصة الجماعة  2,5مليون درهم
الشركاء
المديرية العامة للجماعات المحلية
جماعة الدار البيضاء
صاحب المشروع المنتدب:
شركة الدار البيضاء للتهيئة
تعــد معلمــة «زيفاغــو» المعروفــة باســم الكــرة األرضيــة فــي قلــب الــدار البيضــاء  ،إحــدى المآثــر العمرانيــة المهمــة التــي
تنضــج بعبــق التاريــخ  ،لكــن الطبيعــة والزمــن أخــذا الكثيــر مــن رونقهــا ،وهــو مــا حتــم إعــادة االعتبــار لهــا و ذلــك مــن خــال
الشــروع فــي تهيئتهــا مــن جديــد حتــى تعــود قبلــة لــكل البيضاوييــن لمــا تحملــه مــن رمزيــة شــعبية.
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30
الغالف المالي

مليون درهم

نسبة اإلنجاز أكثر من %7
الشركاء
وزارة الشبيبة والرياضة
المديرية العامة للجماعات المحلية
جماعة الدار البيضاء
صاحب المشروع المنتدب:
شركة الدار البيضاء للتهيئة
يعتبــر ملعــب الفيلــودروم معلمــة تاريخيــة مقيــدة ضمــن الئحــة الثــرات الوطنــي ،يمتــد علــى مســاحة  1,2هكتــار .ضمــن برنامــج
تأهيــل المشــاريع العمرانيــة ذات الحمولــة التراثيــة عملــت جماعــة الدارالبيضــاء علىإعــادة تهيئــة هــذه المعلمــة اســتجابة
لحاجيــات المدينــة ،فيمــا يتعلــق بالتجهيــزات فــي مجــال الرياضــة و الترفيــه .كمــا مــن شــأنها احتضــان تظاهــرات ثقافيــة
ورياضيــة واحتفاليــة بالمدينــة.
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االستثمارات التي خصصت لتدبير المفوض بتراب جماعة الدار البيضاء
من  2016إلى دجنبر 2018
عهــد لشــركة ليديــك منــذ  1997ولمــدة  30ســنة ،فــي إطــار التدبيــر المفــوض ،تدبيــر مرافــق توزيــع الميــاه
والكهربــاء والتطهيــر الســائل وتجميــع ميــاه األمطــار واإلنــارة العموميــة لـــساكنة الــدار البيضــاء الكبــرى.
وفــي إطــار التزامهــا لفائــدة التدبيــر المســتدام للمــوارد الطبيعيــة ،تقــوم ليــدك بشــكل دائــم بمحاربــة ضيــاع
المــوارد المائيــة ،ممــا مكنهــا مــن اقتصــاد مــا يعــادل  51مليــون متــر مكعــب مــن المــاء ســنة  2018مقارنــة مــع
ســنة  ،1997أي حجــم ســنوي ضــروري ألكثــر مــن مليــون نســمة.
عــاوة علــى تعبئتهــا لضمــان اســتمرارية تزويــد المــاء الشــروب ،ليــدك تــزود زبناءهــا بمــاء مطابــق للمعيــار
المغربــي  .NM03.7.001حيــث تتــم المراقبــة الصارمــة لمطابقــة جــودة المــاء عنــد الدخــول و الخــروج مــن الخزانــات.

الماء

إطالق دراسة التصميم التوجيهي للتهيئة الضوئية

669

مليون درهم

اإلنارة العمومية

106,978

مليون درهم

يعتبــر المخطــط التوجيهــي للتهيئــة الضوئيــة فــي صلــب اإلســتراتيجية المتعلقــة بالعدالــة المجاليــة
بمدينــة الدارالبيضــاء لتدعيــم جاذبيــة المدينــة وكــذا اإلنخــراط فــي عــدد مــن اإلســتراتيجيات و البرامــج
الوطنيــة وهــو تصميــم يجســد انتظــارات المواطنيــن والفاعليــن بميــدان التنميــة المجاليــة وبرنامــج عمــل
المجلــس الجماعــي.

تطهير السائل

1,172

مليار درهم

الغالف المالي

50

614

الكهرباء

مليون درهم

كمــا ينــدرج هــذا التصميــم فــي إطــار اعتمــاد النجاعــة الطاقيــة التــي أضحــت خيــارا اســتراتيجيا ال محيــد عنــه
لتحقيــق التنميــة المســتدامة المنشــودة بالنســبة للجماعــات الترابيــة .ويأتــي تفعيــل النجاعــة الطاقيــة
كآليــة متميــزة فــي مجــال الحكامــة الجيــدة علــى الصعيــد االقتصــادي مــن شــأنه التقليــص مــن الفاتــورة
الطاقيــة التــي تثقــل كاهــل ميزانيــة الجماعــة.

2,5

مليار درهم
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المحــور : 3
التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة
إن تدبيــر شــؤون مدينــة الــدار البيضــاء- ،إضافــة إلــى االنشــغال بقضايــا التنميــة المســتدامة وجــودة إطــار
العيــش وبقضايــا البنيــات التحتيــة  -يتطلــب االنخــراط فــي المجهــودات الراميــة إلــى تحقيــق التنميــة
االقتصاديــة واالجتماعيــة.
إن المكانــة االقتصاديــة للــدار البيضــاء ،تحتــم علــى المســؤولين علــى تدبيــر شــؤونها أن يكونــوا ســباقين
إلــى اعتمــاد كافــة التدابيــر الكفيلــة بتعزيــز هــذه المكانــة ومضاعفــة فــرص االســتثمار إضافــة إلــى التحديــث
المســتمر والتبســيط المتواصــل للمســاطر ومنــح الرخــص الضروريــة ،ســواء تعلــق األمــر بتأســيس وإحــداث
الشــركات أو تبســيط وتحديــث مســاطر الحصــول علــى الرخــص ســواء منهــا رخــص التعميــر أو الرخــص
التجاريــة ،بمــا ينعكــس إيجابــا علــى مســتوى تحســين منــاخ االســتثمار.
وباعتبــار أن مدينــة الــدار البيضــاء منفتحــة علــى محيطهــا ،بــل وعلــى مختلــف المــدن المغربيــة ،بمــا يــؤدي
إلــى الهجــرة باتجاههــا واالســتقرار بهــا طلبــا للشــغل ،فــإن ذلــك يفــرز -خاصــة فــي بعــض مناحــي العاصمــة
االقتصاديــة -فئــات تعانــي مــن الهشاشــة والفقــر ،وهــو ماجعــل المســؤولين علــى تدبيــر شــؤون جماعــة الــدار
البيضــاء يجعلــون مــن تطويــر منظومــة الخدمــات االجتماعيــة الموجهــة للمواطنــات والمواطنيــن جــزءا ال
يتجــزؤ مــن برنامــج عمــل الجماعــة ،ممــا ســاهم بشــكل فعــال فــي تحســين مؤشــرات التنميــة مــن خــال
حصيلــة الثــاث ســنوات مــن الواليــة االنتدابيــة ،بفضــل تظافــر جهــود كل المتدخليــن والفاعليــن فــي الحقــل
االجتماعــي واالقتصــادي بالمدينــة.

األهداف :
المســاهمة فــي تعزيــز الوضع االقتصادي لمدينــة الدار البيضاء
المســاهمة في تشــجيع االســتثمار بالمدينة
تطويــر منظومــة الخدمــات االجتماعية الموجهــة للمواطنين

اإلجــراءات المصاحبة :
تشــجيع األنشــطة االجتماعية لتحســين أوضاع جميع الشــرائح
تبســيط المســاطر لالســتفادة من الخدمات االجتماعية
تعزيــز الشــراكات مــع كل األطراف المعنيــة بالتنمية االقتصاديــة واالجتماعية
تفعيــل االتفاقيــة مع وزارة الصحة
مواكبــة الجهة فــي تنمية الصناعــة التقليدية
إعــداد ميثــاق للتعــاون مــع الفاعلين االقتصادييــن من أجل تقوية اإلدماج السوســيو اقتصادي

حصيلة مشــرفة في  6مشــاريع
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المساهمة في تشجيع االستثمار بالمدينة
التدبيــر الالمــادي للرخص في مجــال التعمير
عملت جماعة الدارالبيضاء على تحديث تدبير الخدمات األساسية والمساهمة في تحسين مناخ األعمال وذلك عبر رقمنة و تسريع
اإلجراءات اإلدارية من خالل تبسيط المساطر وإصدار التراخيص في مجال التعمير وإضفاء الطابع الالمادي عليها.

وفي هذا اإلطار تم إطالق بداية أكتوبر 2017
النسخة الثانية من منصة  casaurbaالتي تتميز
بالالمادية التامة والتي مكنت من جعل إجراءات
منح رخص البناء أكثر فاعلية و سرعة و
شفافية.
وخالل سنة  ، 2018تمكنت الجماعة من تقليص
المدة الزمنية لمعالجة طلبات رخص البناء
بنسبة تفوق  47%في ما يخص المشاريع
الكبرى ،وأكثر من  13%فيما يتعلق بالمشاريع
الصغرى.

0

درهم
مــن
ميزانية
الجماعة

التدبيــر الالمــادي للرخص التجارية
منــذ ســنة  ، 2017باشــر مجلــس الجماعــة العمــل بالمنصــة إلكترونيــة
 ROKHAS.MAالمخصصــة للتدبيــر الالمــادي للرخــص ذات الطابــع
االقتصــادي والتجــاري بالمدينــة .وتهــدف هــذه الوســيلة التفاعليــة
إلــى تدبيــر المواعيــد بشــكل إليكترونــي ،وإيــداع الملفــات ودراســتها،
وتســليم الرخــص التجاريــة علــى مســتوى المدينــة وتســهيل الخدمــات
اإلداريــة.
هذه المنصة تمكن من المعالجة الالمادية لمختلف طلبات الحصول
على مختلف أنواع الرخص:
 التصاريح التجارية و رخص المؤسسات المرتبة الرخــص ذات الطابــع االقتصــادي والمتعلقــة بمتعهــدي االتصــاالت ومتعهــدي الشــبكات العموميــة
 الرخــص المتعلقــة باالحتــال المؤقــت للملــك العــام عــن طريــقاللوحــات اإلشــهارية ،الســطحيات ،الواقــي الشمســي،
 التظاهرات التجارية و الثقافية ...الخ إصــدار كنــاش التحمــات لمتعهــدي االتصــاالت ويحــدد كيفيــةاســتغالل الملــك العــام و رقمنــة قاعــدة معطيــات متعهــدي
اإلشــهار
 إصــدار كنــاش التحمــات المحــدد لشــروط وكيفيــات اســتغاللالمحــات الكائنــة باألســواق الجماعيــة

فــي إطــار الشــراكة بيــن القطــاع
العــام والقطــاع الخــاص

وتعتبر الدار البيضاء المدينة المغربية األولى التي أنشأت خدمة الشباك الوحيد
من خالل نوعين من الشبابيك
الشباك الوحيد للدارالبيضاء لمعالجة طلبات تراخيص المشاريع الكبرى وبعض أنواع المشاريع الصغرى
الشباك الوحيد للمقاطعات الذي يتواجد على مستوى كل مقاطعة ويعالج انواع اخرى من المشاريع الصغرى
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وجاءت هذه الخطوة لتعزيز الشفافية والجاذبية االقتصادية وتحسين مناخ األعمال بالعاصمة االقتصادية للمملكة.

وتلعب هذه الشبابيك دور المحاور الوحيد لطالبي تراخيص التعمير في كل ما يتعلق
بالبناء و التجزئات العقارية و تقسيم األرض وكذا إنشاء مجموعات سكنية.
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شــراء االدوات المدرســية خالل السنوات الثالث

تحســين اإلدماج السوســيو إقتصادي
تعانــي مدينــة الــدار البيضــاء ،بالرغــم مــن كونهــا قاطــرة لالقتصــاد الوطنــي ،مــن الفــوارق االجتماعيــة ،وهــو مــا جعلنــا نــدرج
عــددا مــن المشــاريع والمبــادرات ضمــن برنامــج عمــل الجماعــة أمــا فــي المســاهمة فــي تحســين اإلدمــاج السوســيو-
اقتصــادي ،وهكــذا فقــد تبــوأت البرامــج الموجهــة لألشــخاص فــي وضعيــة هشاشــة وصعبــة مكانتهــا داخــل منظومــة
عمــل الجماعــة ،وذلــك مــن خــال دعــم كل المبــادرات الراميــة إلــى محاربــة الفــوارق االجتماعيــة إضافــة إلــى تحقيــق اندمــاج
سوســيو اقتصــادي أفضــل وأكثــر نجاعــة ،ودعــم المؤسســات العاملــة فــي هــذه المجــال ،وتقويــة الشــراكات مــع الهيئــات
المدنيــة والمؤسســات الفاعلــة فــي المجــال االجتماعــي ،مــن أجــل التكفــل أو المســاعدة لألشــخاص فــي وضعيــة صعبــة
بهــدف اكتســاب مهــارات ومؤهــات لإلدمــاج لولــوج ســوق الشــغل وبالتالــي اإلدمــاج فــي النســيج االقتصــادي المهيــكل.
حيــث خصصــت اعتمــادات مهمــة خــال الســنوات الثــاث  2018-2017-2016وذلــك لتحقيــق جملــة مــن األهــداف:
 المشــاركة فــي التنشــيط االجتماعي بمســاعدة الهيآت العموميــة المكلفــة بالعمل االجتماعي تحويــل الجماعة إلى شــريك أساســي للمبــادرة الوطنية للتنمية البشــرية. نهــج الشــراكة مع المؤسســات والمنظمــات غير الحكوميــة والجمعيات ذات طبيعــة اجتماعية المســاهمة فــي إنجــاز برامج المســاعدة والدعم واإلدماج االجتماعي لألشــخاص فــي وضعية صعبة المســاهمة فــي برمجــة مشــاريع المبادرة الوطنيــة للتنمية البشــرية ومحاربة اإلقصاء االجتماعــي بالمدينة -القيــام بــكل أعمــال المســاعدة والدعم والتضامن وكل عمل ذي طابع إنســاني أو إحســاني

90.000
محفظة

الغالف المالي

7,6

مليون درهم

برنامج المســاعدة الطبية

RAMED
دعم الرميد

ميزانية برنامج الشراكات مع المؤسسات والجمعيات الخاصة باإلدماج خالل السنوات الثالث حوالي

األشخاص في
وضعية صعبة

40

60,5
مليون درهم

مليون درهم

عدد األطفال المتكفل بهم
داخل وسط عائلي
بمؤسسات الرعاية االجتماعية

4

مليون
درهم

تجهيــز المرافــق االجتماعية خالل الســنوات الثالث
مساهمة الجماعة
بغالف مالي يقدر

20,5
مليون درهم

1900

2018

 11مليــون درهم لتصفية الدم
ومرضى القصور الكلوي
 9,5مليــون درهم لعالج
األمراض النفسية و
السرطان

2659

2017

1925

الغالف المالي

2016

مليون درهم

قامــت جماعــة الدارالبيضــاء خــال الثــاث ســنوات بشــراء معــدات طبيــة لــذوي اإلحتياجــات الخاصــة فــي إطارهــا التشــاركي مــع
مؤسســات وجمعيــات الرعايــة اإلجتماعيــة ،مكنــت الســاكنة المعــوزة غيــر القــادرة علــى تحمــل مصاريــف العــاج مــن الحصــول
علــى الرعايــة صحيــة أساســية واالســتفادة مــن مجانيــة العالجــات وأدويــة األمــراض المزمنــة كأمــراض القصــور الكلــوي والســكري
والســرطان إضافــة إلــى األمــراض النفســية .غــاف مالــي ناهــز  60.5مليــون درهــم.

56

حــرص مجلــس جماعــة الدارالبيضــاء خــال الثــاث ســنوات الماضيــة علــى مواكبــة جــل المبــادرات الملكيــة التضامنيــة ،حيــث خصصــت
الجماعــة غالفــا ماليــا لمواكبــة برنامــج مليــون محفظــة تــم تحويلهــا ألكاديميــة التربيــة والتكويــن بالمدينــة بلــغ  7.6مليــون درهــم
وشــمل لــوازم ومقــررات مدرســية بـــ  90.000محفظــة

1,3

تعتبرالمراكــز االجتماعيــة المنتشــرة بمختلــف المقاطعــات فضــاء قابــا الحتضــان كل المبــادرات واألنشــطة الراميــة إلــى االرتقــاء
باألطفــال تربويــا وثقافيــا وعلميــا وصحيــا ،كمــا توفــر فرصــا للتنشــئة االجتماعيــة .وإيمانــا مــن جماعــة الدارالبيضــاء بهــذا الــدور
المركــزي لهــذه التجهيــزات العموميــة ،وحرصــا منهــا علــى تعزيــز وتطويــر خدمــات القــرب التــي تؤمنهــا مختلــف المراكــز االجتماعيــة،
فقــد عملــت علــى تجهيــز مختلــف البنيــات بالمعــدات الضروريــة إضافــة إلــى التجهيــزات المكتبيــة و كذلــك بالتجهيــزات االلكترونيــة
والكهربائيــة علــى صعيــد  16مقاطعــة بغــاف مالــي بلــغ  1.3مليــون درهــم
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المحور : 4
التنشــيط المحلــي والتنميــة التشــاركية
إضافــة إلــى مكانتهــا االقتصاديــة ،تتميــز مدينــة الــدار البيضــاء برصيــد ثقافــي وفنــي ورياضي متنــوع ورائــد .ذلك
أن عــددا مــن الكفــاءات الفنيــة والثقافيــة وأيضــا الرياضيــة ،ذات اإلشــعاع الدولــي ،إنما نشــأت وترعرعــت بمدينة
الــدار البيضــاء ،بــل إن عــددا مــن الظواهــر الفنيــة والثقافيــة إنمــا شــهدت ازدهارهــا وأوجهــا وارتبطــت بأحيــاء
بعينهــا مــن مدينــة الــدار البيضــاء (الظاهــرة الغيوانيــة والحــي المحمــدي نموذجــا) ،وهكــذا فــإن اهتمامنــا بإبــراز
الوجــه الثقافــي والفنــي والرياضــي للــدار البيضــاء ال يقــل عــن اهتمامنــا بقضايــا التنميــة المســتدامة وجــودة
إطــار العيــش وقضايــا البنيــات األساســية وقضايــا التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة ،بــل إن اهتمامنــا بتشــجيع
الحركــة الرياضيــة والفنيــة والثقافيــة ،يعــد واحــدة مــن دعامــات تحقيــق التنميــة المنشــودة ،وذلــك بحكــم
االمتــدادات التــي تميــز هــذه الحركــة علــى المســتوى االقتصــادي واالجتماعــي والثقافــي.
وهكــذا فقــد شــهدت مدينــة الدارالبيضــاء خــال ثــاث ســنوات هاتــه ،ديناميــة ثقافيــة وفنيــة ورياضيــة
مهمــة تغذيهــا مختلــف المشــاريع واألنشــطة التــي تبــادر إليهــا وتحييهــا مختلــف الفعاليــات المدنيــة والفنية
والثقافيــة والرياضيــة مــن داخــل مدينــة الــدار البيضــاء ومــن خارجهــا ،واحتضنتهــا جماعــة الــدار البيضــاء
ومختلــف مقاطعاتهــا.
كمــا عملــت جماعــة الدارالبيضــاء علــى إبــراز الوجــه الثقافــي لمدينــة الــدار البيضــاء و إحــداث ديناميــة ثقافيــة
وفنيــة و رياضيــة مســتمرة مــن خــال إنجــاز مشــاريع تروم تحســين الولــوج للبنيــات التحتيـــة والـتـجـهـيـــزات
االجـتـمـاعـيـــة األساســية ،وتشــجيع التنشــيط االجتماعــي والثقافــي والرياضــي لســاكنة المدينة.
وشــهدت المدينــة ،طيلــة النصــف المــدة االنتدابيــة تطويــر وتعزيــز شــراكة حقيقيــة مــع المجتمــع المدنــي
تعنــى بالشــأن الثقافــي واالجتماعــي والبيئــي والرياضــي ،وذلــك أمــا فــي ترصيــد لعالقــة تربــط بيــن مؤسســة
الجماعــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي.

األهداف :
إبــراز الوجــه الثقافي لمدينــة الدار البيضاء
إحــداث ديناميــة ثقافية وفنية و رياضية مســتمرة
تطوير الشــراكة مــع المجتمع المدني

اإلجــراءات المصاحبة :
تفعيــل آليات التشــاور والديمقراطية التشــاركية
دعــم المشــاريع المتعلقة بالتنمية التشــاركية
وضــع اآلليــات لجعل الــدار البيضاء عاصمــة للثقافة بالمغرب
إحداث مرصــد للعمل الجمعــوي بالمدينة
إحداث مركــز لدعم قدرات الفاعليــن المدنيين
تفعيــل الشــراكة مع األكاديميــة الجهويــة للتربية و التكوين

حصيلة مشــرفة في  14مشــروع ًا
58

إنجاز المســرح الكبيــر للدارالبيضاء
مشاريع و انشــطة الجمعيات

1,4
الغالف المالي

317

مليار درهم

التكلفة اإلجمالية
حصة الجماعة

يعــد المســرح الكبيــر للــدار البيضــاء أحــد أهــم المركبــات الثقافيــة بإفريقيــا والعالــم العربــي.
ويهــدف مشــروع إنشــاء هــذه المعلمــة الثقافيــة إلــى المســاهمة فــي التنميــة الثقافيــة للمدينــة
وإشــعاع المملكــة بشــكل عــام ومدينــة الــدار البيضــاء بشــكل خــاص علــى الصعيــد الدولــي.
شــيد المســرح الكبيــر فــي قلــب المنطقــة التاريخيــة للحاضــرة االقتصاديــة وفــق أحــدث المعاييــر
الدوليــة ،تصميــم هندســي فريــد ينضــاف الــى باقــي معالــم المدينــة بلمســة فنيــة يؤتــث منظــر
المدينــة ،هــذا باإلضافــة إلــى تجهيــزه بأحــدث جيــل مــن المعــدات الصوتيــة و الســينوغرافيا.
ويعتبــر المســرح الكبيــر للــدار البيضــاء فضــاء متعــدد االســتعماالت مخصــص لجميــع فنــون
الخشــبة يمكنــه احتضــان تظاهــرات وعــروض ثقافيــة وفنيــة مــن الحجــم الدولــي.

جمعيــة ثقافية
اســتفادت من الدعم

مليونماليدرهم3
غالف

 1,4مليار/د
180مليون/د

الشركاء
ميزانية العامة للدولة
صندوق الحسن الثاني للتنمية
اإلقتصادية واإلجتماعية
المديرية العامة للجماعات المحلية
مجلس الجهة

فــي إطــار تنفيــذ المقاربــة الجديــدة لمجلــس جماعــة الــدار البيضــاء برســم ســنوات  2018-2017-2016والمتعلقــة بدعــم مشــاريع
وانشــطة الجمعيــات الثقافيــة ،والتــي حــدد فيهــا الشــروط الخاصــة لتمويــل االنشــطة والمشــاريع المقدمــة مــن طــرف الجمعيــات
الثقافيــة ،تــم صــرف اعتمــادات برنامــج الدعــم بغــاف مالــي بلــغ  3مليــون درهــم.

صاحب المشروع المنتدب:
شركة الدار البيضاء للتهيئة

إنجاز الحديقة األثرية بسيدي عبد الرحمان

الغالف المالي

40
5
مليون درهم

الغالف المالي

21

مليون درهم

717

نادي وجمعية رياضية
اســتفادت من الدعم

هكتار

تعتبــر حديقــة ســيدي عبــد الرحمــان مــن بيــن أهــم المواقــع األركيولوجيــة بالمغــرب وأقدمهــا حيــث تــم اكتشــاف آثــار تعــود إلــى عصــر
مــا قبــل التاريــخ .وقــد اكتســب المــكان شــهرة بعــد اكتشــاف جــزء مــن فــك ســفلي بشــري يعــود ألكثــر مــن  200.000ســنة فــي مغــارة
حلزونــات البحــر ســنة  .1955نظــرا ألهميــة الموقــع خصــت جماعــة الدارالبيضــاء عنايــة خاصــة للموقــع ،رصــدت ميزانيــة مهمــة إلنجــاز
متحــف أثــري وســط حديقــة بهندســة مبتكــرة علـــى مســاحة  5هكتــارات بمســار طولــه حوالــي  1200متــر ،مخصــص للتنشــيط ويضــم 5
ورشــات ،األولــى للتدريــب علــى الحفريــات األثريــة ،والثانيــة مخصصــة لنحــت أدوات تعــود إلــى عصــر مــا قبــل التاريــخ.

60

ســاهمت جماعــة الدارالبيضــاء فــي تنظيــم التظاهــرات المقامــة علــى تــراب الجماعــة مــن خــال دعــم المشــرفين علــى تنظيــم
االنشــطة الجمعويــة ماديــا ولوجســتيكيا ،مــع اإلشــراف علــى عمليــة الدعــم التــي يقدمهــا مجلــس الجماعــة لفائــدة مختلــف
الجمعيــات الرياضيــة فــي إطــار سياســة االنفتــاح علــى كل األطيــاف المكونــة للمجتمــع المدنــي.

61

المشــاركة في االنشــطة والتظاهرات الثقافية
عرفــت مدينــة الدارالبيضــاء تنظيــم تظاهــرات و انشــطة ثقافيــة متنوعــة خــال النصــف األول مــن الواليــة اإلنتدابيــة ،مــع االنفتــاح علــى
جميــع فئــات المجتمــع مــن نــزالء المؤسســات الســجنية ومؤسســات الرعايــة اإلجتماعيــة وذلــك وعيــا مــن مجلــس جماعــة الدارالبيضــاء
بضــرورة تشــجيع المواهــب التــي تتمتــع بهــا كل الفئــات وحثهــا علــى اإلنخــراط الفعلــي داخــل المجتمع .

المشاركة في

267
 229نشاط ثقافي

تظاهرة ثقافية كبرى

62

العــروض المســرحية
العــروض الموســيقية
المعــارض التشــكيلية
القوافــل التحسيســية
المهرجانــات

100
50
45
18
16
63

تأهيل المكتبات الجماعية
أولــت جماعــة الدارالبيضــاء عنايــة خاصــة بتأهيــل المكتبــات
حســب المعاييــر المتعــارف عليهــا دوليــ ًا فــي ترتيــب وتوزيــع
الكتــب  DEWEYوتضــم قاعــة للقــراءة ،فضــاء معلوماتــي وقاعــة
لألرشــيف داخــل تــراب مختلــف المقاطعــات بغــرض تحويــل
القــراءة إلــى فعــل اجتماعــي وعــادة مســتدامة لــدى الشــباب
لتأســيس عالقــات اجتماعيــة أكثــر رســوخا وقــدرة علــى
مواجهــة التحديــات والتواصــل مــع العالــم .حيــث تــم اعتمــاد
برنامــج تأهيــل يراعــي التنــوع فــي المجــاالت وتقديــم الخدمــات
المناســبة لألطفــال والشــباب.

توقيع اتفاقية شراكة مع مجلس عمالة
الدار البيضاء لتأهيل 16مكتبة جماعية
وتوحيد الهوية البصرية
أولــت جماعــة الدارالبيضــاء عنايــة خاصــة بتأهيــل المكتبــات داخــل
تــراب مختلــف المقاطعــات بغــرض تحويــل القــراءة إلــى فعــل اجتماعــي
لــدى الشــباب لتأســيس لعالقــات اجتماعيــة أكثــر رســوخا وقــدرة علــى
مواجهــة التحديــات والتواصــل مــع العالــم .حيــث تــم اعتمــاد برنامــج
تأهيــل يراعــي التنــوع فــي المجــاالت وتقديــم الخدمــات المناســبة لــرواد
المكتبــات.

إحــداث فضاءات للطفــل بالمركبات
الثقافيــة الجديدة
تعتبــر الطفولــة مــن أهــم مراحــل البنــاء الفكــري وأفضــل المراحــل
العمريــة للتعليــم واكتســاب المهــارات العلميــة والمعرفيــة ،لهــذا
الغــرض عملــت جماعــة الدارالبيضــاء علــى إحــداث  3فضــاءات خاصــة
باألطفــال داخــل المركبــات الثقافيــة التــي شــيدت حديثــا ،هــذه
الفضــاءات تشــمل أنشــطة موجهــة لألطفــال لصقــل مواهبهــم
وتنميــة قدراتهــم المعرفيــة والفنيــة .وتضــم كتب ـ ًا للطفــل وفضــاء
مجهــزا.

التكويــن في اإلعالميات
فــي إطــار شــراكتها مــع مركــز ميكــرو الكترونيكــس التــي قامــت
بتجهيــز  4مكتبــات (مــرس الســلطان ،إبــن مســيك ،الحــي الحســني
وســباتة) بالحواســيب ،عملــت جماعــة الدارالبيضــاء علــى إدخــال
تقنيــات اإلتصــال والمعلوميــات للتالميــذ المســتفيدين ،وذلــك
عبــر برنامــج دورات التكويــن داخــل المركبــات الثقافيــة فــي تقنيــات
اإلعالميــات واألجهــزة اإللكترونيــة والحاســوب لدعــم الحيــاة
المدرســية والتشــجيع علــى البحــث.
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تنظيــم دورات فــي الدعــم واإلســناد
النفســي قبــل االمتحانــات
يكتســي التوافــق النفســي للتلميــذ أهميــة بالغــة فــي تحقيــق
النجــاح المدرســي ،لهــذا وضعــت جماعــة الــدا البيضــاء برنامجــا
انخرطــت فيــه جــل المقاطعــات بهــدف خلــق جــو مــن االطمئنــان
و الثقــة بالنفــس للتلميــد مــن خــال تنظيــم دورات الدعــم
المؤطــرة مــن طــرف أخصائــي تقويــة القــدرات للتالميــذ بمــا
يحقــق التكيــف فــي المدرســة وآليــة مــن آليــات التفــوق الدراســي.

تنظيــم دورات فــي التوجيــه الجامعــي
والتكويــن المهنــي
بمــا أن برنامــج الدعــم يتنــاول فــي صلبــه النجــاح التوجيــه
المدرســي وبالتحديــد النجــاح فــي شــهادة البكالوريــا و ألهميتهــا
كشــهادة تفتــح أبوابــا نحــو التكويــن والتكويــن العالــي بالجامعــات
و معاهــد و غيرهــا ،قامــت الجماعــة بتوفيــر مؤطريــن داخــل
المركبــات الثقافيــة لتوجيــه تالمــذة البكالوريــا لمرحلــة مــا بعــد
نيــل هــذه الشــهادة.
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إعــادة تأهيل المركب الرياضــي محمد الخامس PDGC

إحــداث مالعب القــرب و القاعات المغطاة

20,5
إجمالــي الميزانية

مليون درهم

الغالف المالي

220

مالعب القرب
تنزيــ ً
ا لتوجهــات مجلــس الجماعــة
الراميــة إلــى تنشــيط المناطــق الهشــة،
تــم خلــق مجموعــة مــن التجهيــزات
ذات الطابــع الرياضــي واإلجتماعــي رغبــة
منــه فــي الرفــع مــن الولــوج للبنيــات
التحتيـــة والـتـجـهـيـــزات االجـتـمـاعـيـــة
األساســية ،وتشــجيع التنشــيط االجتماعــي
والثقافــي والرياضــي لســاكنة المدينــة،
عمــل مجلــس الجماعــة علــى تحقيــق
الرهانــات الكبــرى مــن أجــل تطويــر الحركــة
الرياضيــة خــال الفتــرة اإلنتدابيــة الحاليــة،
وذلــك بإحــداث  32ملعبــا للقــرب وتأهيــل
مجموعــة مــن القاعــات المغطــاة باألحيــاء
ضمــن برنامــج التأهيــل االجتماعــي
للمد ينــة .

32

مليون درهم

بداية االشغال
نهاية االشغال
التكلفة اإلجمالية
حصة الجماعة

بعــد افتتاحــه عــام  1983شــهد مركــب محمــد الخامــس علــى مــدى ســنوات عــدة تظاهــرات
وطنيــة و دوليــة جعلتــه يتبــوأ مكانــة مرموقــة كبنيــة تحتيــة رياضيــة تاريخيــة ومرجعيــة .
لهــذا ،خــص مجلــس جماعــة الدارالبيضــاء عنايــة مميــزة لهــذه المعلمــة الرياضيــة إلعــادة
تأهيلهــا وتجهيــز المركــب بمعــدات تضمــن تأميــن دخــول وخــروج المتفرجيــن .وشــملت
األشــغال أيضــا تجهيــز الملعــب بكاميــرات المراقبــة و إحــداث نظــام إلكترونــي لبيــع ومراقبــة
التذاكــر ،و تحديــث المرافــق الرياضيــة التابعــة لــه حتــى يكــون فــي الموعــد مــع التظاهــرات
الرياضيــة التــي ستشــهدها مدينــة الدارالبيضــاء مســتقبال .يعــد ملــك ًا للجماعــة وتبلــغ
المســاحة اإلجماليــة للمركــب الرياضــي  12,5هكتــار
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16

يوليوز 2015
غشت 2019
220م/د
30م/د

الشركاء
المديريةالعامة للجماعات المحلية
جماعة الدار البيضاء
وزارة الشبيبة والرياضة
الجامعة الملكية لكرة القدم

ملعــب منجز

ملعب القرب

16

في طور اإلنجاز

القاعــات المغطاة

 إفتتــاح القاعتيــن المغطــاة بســيدي عثمان و البرنوصي و موالي رشــيد و أنفا -بنــاء قاعــة مغطاة عين الشــق بإجمالــي الميزانية  8,341مليون درهم
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توفيــر معدات رياضيــة لفائدة الجمعيــات والفرق الرياضية

فــي إطــار دعــم الرياضــة بمدينــة الــدار البيضــاء ،و ترســيخا لمبــدأ الحكامــة الجيــدة و مســاهمة منــه فــي تنظيــم
التظاهــرات الرياضيــة المحليــة او الجهويــة مــن خــال دعــم األنديــة والجمعيــات الرياضيــة وتوفيــر المعــدات الرياضيــة
لهــا ،خصــص مجلــس الجماعــة ميزانيــة مهمــة بلغــت  5.8مليــون درهــم القتنــاء المســتلزمات الرياضيــة و التجهيــزات،
و قــد تــم توزيــع هــذه المعــدات بشــكل متســاوي علــى جميــع المقاطعــات بالمدينــة

التنشــيط بالمعاهد

تســعى المدرســة العليــا للفنــون الجميلــة بالدارالبيضــاء ،التــي أنشــأت ســنة  ،1930إلــى تكويــن أطــر فــي المجــال الفنــي المرئــي.
و توفــر تكوينــا فنيــا ونظريــا فــي ثــاث شــعب :الفنــون الجميلــة ،فــن التصميــم الداخلــي  ،فــن اإلشــهار ،وتتــوج بنيــل دبلــوم
المدرســة فــي الفــن أو التزييــن .و وصلــت نســبة الولــوج للشــغل . %90
وإلعــادة هيكلــة هــذه المؤسســة ،تــم التوقيــع علــى إتفاقيــة شــراكة مــع شــركة التنميــة المحليــة الدارالبيضــاء للتنشــيط
والتظاهــرات .كمــا تــم احــداث  5معاهــد موســيقية بتــراب الجماعــة

تدشــين المســارح وقاعات متعددة اإلستعمال
مركب عبد اهلل كنون بعين الشق
مركب سيدي معروف بمنطقة سيدي معروف
مركب أبي عنان بسيدي مومن
افتتاح مسرح بمقاطعة الفداء
افتتاح قاعة كبرى للمحاضرات واألنشطة الثقافية بسيدي
البرنوصي
غالف مالي

5,831
مليون درهم

اقتناء معدات رياضية
لمواكبةاألنشطة المنظمة
من طرف المقاطعات تم اقتناء
كرات ولوازم رياضية خاصة
باألشخاص في وضعية إعاقة
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منــذ توليــه المســؤولية ،عمــل المجلــس الجماعــي علــى النهــوض بالشــأن الثقافــي مــن خــال تعزيــز البنيــات التحتيــة الثقافيــة علــى
مســتوى العاصمــة االقتصاديــة .وفــي هــذا اإلطــار تــم افتتــاح مجموعــة مــن المركبــات الثقافــي خاصــة مركــب عبــد اهلل كنــون
بعيــن الشــق ومركــب ســيدي معــروف بمنطقــة ســيدي معــروف ومركــب أبــي عنــان بســيدي مومــن .كمــا تــم تدشــين مســرح
بمقاطعــة الفــداء وافتتــاح قاعــة كبــرى للمحاضــرات واألنشــطة الثقافيــة بســيدي البرنوصــي.
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المحــور  : 5التحــول الرقمي

مــا كان لجماعــة الــدار البيضــاء أن تبقــى بمنــآى عــن لغــة العصــر والثــورة الرقميــة ،لذلــك فقــد انخرطــت فــي
ديناميــة ترمــي إلــى التحــول الرقمــي علــى مســتوى الحكامــة وتدبيــر مختلــف المرافــق والخدمــات الجماعيــة،
وهكــذا تعمــل العاصمــة االقتصاديــة علــى تنزيــل اســتراتيجية جديــدة فــي هــذا المجــال ،قصــد االلتحــاق بنــادي
المــدن الذكيــة ،وفــي هــذا اإلطــار جعلــت جماعــة الــدار البيضــاء مــن التحــول الرقمــي واحــدا مــن المحــاور
االســتراتيجية لبرنامــج عملهــا ،ممــا يعكــس إيمانــا حقيقيــا بضــرورة هــذا التحــول وأهميتــه علــى مســتوى
كســب رهانــات الحكامــة الجيــدة وتحديــث أنظمــة التدبيــر.
ولعــل أول مــا أنجزتــه جماعــة الــدار البيضــاء هــو امتالكهــا لرؤيــة محــددة وتصــور تفصيلــي فــي هــذا المجــال
مــن خــال مصادقــة المجلــس علــى المخطــط التوجيهــي للتحــول الرقمــي ،وإحــداث وحــدة مختصــة علــى
مســتوى شــركة التنميــة المحليــة ”الدارالبيضــاء للخدمــات“ تعنــى باإلشــراف على تفعيــل البرامج والمشــاريع
المتضمنــة فــي هــذا المخطــط ،الــذي سيســاهم ال محالــة فــي تجويــد حكامــة المرافــق والخدمــات الجماعيــة
إضافــة إلــى تحســين منــاخ االســتثمار فضــا عن كســب رهــان التنافســية التــي تخوضهــا العاصمــة االقتصادية
للمملكــة.

األهداف :
تعزيــز جــودة الخدمات الجماعية مــع تطوير فعاليــة الوظائف الداخلية
إدارة جماعيــة أقــرب الى مواطنيه
تسريع وتســهيل الخدمات

اإلجــراءات المصاحبة :
تفعيل آليات التشــارك
تطويــر خدمــات رقمية جديدة عبــر مختلف القنوات:
 بوابــة األنترنــت ،تطبيقــات الهواتف النقالة والنقــل الحضري الذكي وضــع تصميــم التهيئة الرقمية وضع سياســة اإلدماج الرقمي -تطويــر فضــاءات جديدة للعمل

حصيلة مشــرفة في  14مشــروع ًا
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سمارت ســيتي كازابالنكا
ســمارت ســيتي كازابالنــكا هــي تظاهــرة لتبــادل
الخبــرات والتجــارب وملتقــى منفتــح علــى
العمــوم يعكــس خصوصيــات الدارالبيضــاء

وحدة التســيير الدارالبيضــاء للرقميات

حــدث موجــه للمهنييــن والشــركات
والمقــاوالت لكــي تقــدم التجــارب والحلــول
التــي تقترحهــا فــي هــذا المجــال .كمــا يخاطــب
الفاعــل العمومــي بمــا فيهــا المؤسســات
العموميــة المنتخبــة بهــدف لتبــادل الخبــرات
بيــن المــدن داخــل وخــارج المغــرب.

شهدت إنطالقة نسختها اآلولى سنة 2016
صاحب المشــروع المنتدب :الدارالبيضاء للتنشــيط والتظاهرات

www.casablancacity.ma
المحاور الرئيسية
تحديد استراتيجية استشرافية و متماسكة تضعُ المدينة في مسعى االبتكار الرقمي،
إعداد تصميم توجيهي خاص بالدار البيضاء الكبرى،
مواكبة مختلف إدارات الدار البيضاء الكبرى في تفعيل مشاريع التحول و اعتماد أنظمة معلوماتية في إطار من التماسك،
تســليط الضــوء علــى مناهــج اقتصاديــة لتبــادل و الشــراكة مــع الفاعليــن المحلييــن ،و ذلــك بخصــوص اقتنــاء البرمجيــات/
التجهيــزات المعلوماتيــة،

يهدف المشــروع إلى :
إعــادة تصميم الموقــع اإللكتروني لمدينــة الدار البيضاء،
وضــع المواقع اإللكترونيــة للمقاطعات،
تصميــم التطبيــق الخــاص بالمدينة للهواتــف المحمولة الذكية،
الخدمــات الرقميــة لمســتعملي هاته الفضاءات.
ســيمكن المشــروع ،عبــر الوســائل الرقميــة الحديثــة ،مــن فتــح وتفعيــل قنــوات التواصــل مــع المواطنيــن والشــركاء
االقتصادييــن و فعاليــات المجتمــع المدنــي ،و ذلــك فــي إطــار خطــة عمــل التواصــل لمدينــة الــدار البيضــاء.
صاحب المشروع المنتدب :شركة الدار البيضاء للخدمات

مواكبة إدارات أنظمة المعلوميات بمختلف اإلدارات في تفعيل أنظمة معلومات فعّ الة.
تحقيــق مشــروع الــدار البيضــاء المدينــة الذكيــة  Casa Smart Cityالــذي تتمثــل أهدافــه فــي تطويــر خدمــات ذات جــودة بنشــر كل مــا
يمكــن فــي األنترنــت.
كمــا يتضمــن البرنامــج تفعيــل نظــام شــامل و مندمــج للمعلومــات الجغرافيــة (يشــمل صلــة وصل نظــام المعلومــات بــاإلدارة الجبائية،
التعميــر و الحالــة المدنيــة) .و يتمثــل الهــدف مــن ذلــك فــي تســهيل اإلجــراءات للمواطنيــن و المقاوليــن  :التحــول مــن الشــكل المطبوع
إلــى الشــكل اإللكترونــي بالنســبة لإلجــراءات اليوميــة لألفــراد و المهنييــن ،و كذلــك بالنســبة للجماعــة ( ،OTDPاللوحــات اإلشــهارية، )...،
بوابــة إلكترونيــة لإلجــراءات (الرخــص التجاريــة ،CasaUrba ،الحالــة المدنيــة و تحديــث البيانــات علــى األنترنت.)...

التطبيــق الخاص بالشــكايات ()CiRM
يهدف هذا المشروع ،الذي ينخرط تماما في اإلستراتيجية الوطنية لتلقي ومعالجة شكايات المواطنين ،إلى :
 وضع بوابة وتطبيق محمول رهن إشارة المستعملين للتعبير عن إقتراحاتهم وتظلماتهم. رصد ومعالجة الشكايات الواردة في شكل ورقي ،عبر الحضور المباشر ومن خالل المواقع االجتماعية.سيوضع النظام في جماعة الدارالبيضاء عند القطاع المكلفة بمعالجة الشكايات ،مع إلزامية الرد على المشتكي في كل األحوال.

صاحب المشروع المنتدب :شركة الدار البيضاء للخدمات
صاحب المشروع المنتدب :شركة الدار البيضاء للخدمات

CiRM

يتوخــى هــذا التطبيــق الخــاص إلــى اســتقبال شــكايات وتظلمــات المواطنيــن وتأميــن تتبعهــا ثــم اإلجابــة علــى رســائلهم مــع تقديــم
حلــول لمشــاكلهم وكــذا تلقــي مالحظاتهــم واقتراحاتهــم بهــذا الصــدد.
كمــا تعــد هــذه المنصــة أداة لتعزيــز قنــوات التفاعــل بيــن اإلدارة والمواطــن باعتبــار رأيــه أولويــة ووســيلة لتقويــم أداء اإلدارة وتحســين
جــودة خدماتهــا.
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الموقــع اإللكتروني كازا ســتور CASASTORE.MA

الشــبكة الداخليــة لتدبير الموارد البشــرية
 قامــت شــركة الدارالبيضــاء للخدمــات ،فــي إطــارالمســؤوليات المنوطــة بهــا ،بتســلم المشــروع عبــر
وضعــه علــى الســحابة ( )CLOUDوالتأكــد مــن إســتمرار
ا شــتغا له .
 يســمح هــذا النظــام المعلوماتــي بإنجــاز العمليــاتاليوميــة الخاصــة بالمــوارد البشــرية بشــكل رقمــي مجــرد
مــن الــورق ،ممــا يضمــن ســرعة وفعاليــة اإلســتجابة
لطلبــات و إنتظــرات موظفــي جماعــة الدارالبيضــاء.
 بعــد التســلم المؤقــت للمشــروع ،يجــري اآلن العمــلعلــى التســلم النهائــي ليتــم التعاقــد مــع المتعهــد مــن
أجــل صيانــة الشــبكة الداخليــة للمدينــة .
صاحب المشروع المنتدب :شركة الدار البيضاء للخدمات

شــهدت االنطالقــة الرســمية لهــذه المنصة األولــى من نوعها فــي المملكة يوم  18ابريل 2018
وتعــد كازاســتور مــن بيــن الثمــرات األولــى للمخطــط التوجيهــي للتحــول الرقمــي للــدار البيضــاء الكبــرى .وهــي عبــارة
عــن منصــة علــى شــبكة اإلنترنــت مخصصــة لتقديــم المواقــع اإللكترونيــة والتطبيقــات الخاصــة بالهواتــف النقالــة التــي
تهــم مدينــة الــدار البيضــاء.
ترتكــز أساســا علــى المقاربــة التشــاركية وتهــدف لجعــل المواطــن فاعــا أساســيا فــي تنميــة المدينــة .تقنيــا تطبيــق
كازاســتور موجــه للبيضاويــون والمهتميــن بالتكنولوجيــات الحديثــة ،مــن أجــل حثهــم علــى اقتــراح التطبيقــات
والمســتجدات التــي يمكــن أن تســهل حيــاة المواطنــات والمواطنيــن فــي الــدار البيضــاء ،هــذه المنصــة متوفــرة ومجانيــة
لجميــع محبــي التكنولوجيــات الحديثــة الذيــن يطمحــون لرفــع الــدار البيضــاء إلــى رتبــة المــدن الذكيــة.

الهــدف مــن هــذا المشــروع هــو إقامــة متجــر لتطبيقــات اإلنترنــت وتطبيقــات الهاتــف النقــال مــن أجــل المصلحــة العامــة
للمواطــن ،الســائح والمهنــي فــي مدينــة الــدار البيضــاء
يتعلــق األمــر بتطبيقــات الويــب وتطبيقــات الهاتــف النقــال التــي ينتجهــا مختلــف المســاهمين فــي النظــام االقتصــادي
للمدينــة الذكيــة ،وهــي مدينــة الــدار البيضــاء ،وشــركات التنميــة المحليــة ،المنتدبيــن ،اإلدارات ،النســيج االقتصــادي
وبالخصــوص النخــب ووحــدات البحــث ...
ستقدم الطلبات حسب الموضوع :الفنون والثقافة والخدمات اإلدارية والنقل والسياحة والترفيه والتعليم والصحة ...
ســيكون هــذا المنبــر متاحا للشــركاء الســتضافة تطبيقاتهم وإدارة إصداراتهم.
ســيكون المســتخدم قــادرا علــى تحميــل التطبيق ،وتقييــم الخدمة وإعطاء رأيه وتوصية لتحســينه.
نظام مســتغل منذ شــهر ابريل 2018
صاحب المشروع المنتدب :شركة الدار البيضاء للخدمات
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بوابــة الحصول علــى التراخيص التجارية

نظام تتبع رخــص التعمير

يهــدف النظــام إلــى تســهيل إدارة اإلجــرآت
االقتصاديــة والتجاريــة عبــر توفيــر منصــة
تمكــن مــن معالجــة طلبــات

قــام النظــام الجديــد بوضــع إجــراءات غيــر ماديــة
إليــداع الطلبــات قصــد تســليم الرخــص .وفــي هــذا
الســياق ،كانــت مدينــة الــدار البيضــاء رائــدة فــي
تطويــر برنامــج معلوماتــي لتطبيــق اإلجــراءات
بطريقــة غيــر ماديــة إلصــدار تصاريــح البنــاء.

منــح التراخيــص و كــذا إصــدار التراخيــص
االقتصاديــة بجهــة الــدار البيضــاء ســطات:
 التكفل بطلب الترخيص ضمــان ســير العمــل المشــترك لتكويــرالعمــل التعاونــي والعمــل عبــر اللجــن

طلبات ترخيص لعرض اإلعالنات

كمــا يتــم الوصــول إلــى هــذا البرنامــج
مــن خــال مــلء اســتمارة الطلــب عبــر
االنترنــت ،و يمكــن للمســتعملين الجــدد
ولــوج هــذا النظــام عبــر العنــوان االلكترونــي
 www.casaurba.maأو عن طريق إرســال البريد
اإللكتروني support@casaurba.org

 اعتمــاد الــرأي النهائــي للجنــة بالقبــولأو الرفــض
 ضمــان اســتخالص الرســوم المتعلقــةبالترخيــص وفقــا للقواعــد الــواردة فــي
النظــام المرجعــي للرســوم أو إعــداد ونشــر
رســالة الرفــض
 -إعداد وإصدار الرخصة؛

طلبات ترخيص إستغالل الملك العام لالتصاالت السلكية والالسلكية

 التكفــل بطلــب رخصــة البنــاء مــع ارفــاق الملفــاتااللكترونيــة الالزمــة

 اعتماد الرأي النهائي للجنة بالقبول أو الرفض ضمــان اســتخالص الرســوم المتعلقــة بالرخصــةوفقــا للقواعــد الــواردة فــي النظــام المرجعــي
للرســوم أو إعــداد ونشــر رســالة الرفــض
طلبات ترخيص إستغالل الملك العام من أجل ورشات لفترة محددة
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رخص البناء المسلمة

 -إعداد وإصدار الرخصة

نظام مستغل منذ فاتح أكتوبر2017
المستفيدون:
المواطنون/الجمعيات
الشركات/اإلدارة

التصريحات البسيطة

رخص السكن المسلمة

 ضمــان ســير العمــل المشــترك لتكويــر العمــلالتعاونــي والعمــل عبــر اللجــن

 الســماح باالطــاع والبحــث متعــددالمعاييــر الرخص:حســب نــوع الرخصــة،
حســب التاريــخ ،مــن قبــل حالــة التقــدم
فــي المعالجــة

نظام مستغل منذ شهر غشت 2017
المستفيدون:
المواطنون/الجمعيات
الشركات/اإلدارة

وبالفعــل تمــت برمجــة نظــام معلوماتــي مدقــق
« »casaurba.maوهــو برنامــج تشــاركي مفتــوح
لمقدمــي الطلــب إليــداع ومراقبــة طلباتهــم
عبــر االنترنــت ،وأيضــا ألعضــاء اللجــان للبــت فــي
ملفــات التعميــر عبــر اإلنترنــت.

12.486
10.171
%87

إجمالــي عــدد طلبــات الترخيــص
للبنــاء منــذ فاتــح أكتوبــر 2017إلــى
دجنبــر 2018
إجمالي عدد طلبات الترخيص للبناء المسلمة
منذ فاتح أكتوبر 2017إلى دجنبر 2018
نسبة قبول طلبات الترخيص للبناء
منذ فاتح أكتوبر 2017إلى دجنبر 2018

المؤسسات المصنفة
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الدعامة األساســية األولى
الحكامــة وتطويــر اإلدارة الجماعية
إن اشــتغال الجماعــة علــى تدبيــر شــؤون
المدينــة والســعي إلــى تنميتهــا مــن خــال
تنزيــل مختلــف البرامــج والمشــاريع المندرجــة
فــي المحــاور االســتراتيجية الخمســة ،لــن يجــد
طريقــا إلــى الواقــع مــن دون االهتمــام بموضــوع
الحكامــة وتطويــر اإلدارة الجماعيــة ،باعتبــار
هــذه األخيــرة هــي األداة التنفيذيــة لتنزيــل
كل تلــك المشــاريع والبرامــج وماوراءهــا مــن
أهــداف واختيــارات.
وفــي هــذا اإلطــار ،وإلــى جانــب تفــرد الــدار
البيضــاء بتجربــة غنيــة علــى مســتوى إحــداث
شــركات التنميــة المحليــة وانتدابهــا إلنجــاز
عــدد مــن المشــاريع والبرامــج ،فــإن اإليمــان
الراســخ لدينــا هــو أن ذلــك ال يمكــن أن يغنــي
عــن تطويــر اإلدارة الجماعيــة وتأهيــل العنصــر
البشــري وتوفيــر كافــة اإلمكانيــات والتحفيزات
الضروريــة الشــتغاله.
لذلــك ،وفــي انتظــار صــدور نصــوص تشــريعية
(مــن اختصــاص البرلمــان) وتنظيميــة (مــن
اختصــاص الحكومــة) ،فــإن ورش تطويــر
اإلدارة الجماعيــة يعتبــر واحــدا مــن الدعامــات
األساســية التــي بدونهــا ال يمكننــا تحقيــق كثيــر
مــن أهــداف برنامــج العمــل.

حصيلة مشــرفة في  3مشــاريع
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الهيــكل التنظيمــي إلدارة جماعــة الدار البيضاء

الرئيس

بالنســبة للمنتخبين
• إرســاء العمل بنظام الفرق
• تعزيــز الــدور التداولي للمستشــارين من خالل:
 تفعيــل دور اللجــان الدائمــة والدعوة إلــى إنعقادها بناء على إقتراحات رؤســائها تفعيــل انعقــاد مختلــف لجــان التتبع ومجالس اإلدارة لشــركات التنميــة المحلية ترســيخ التشــاركية عبر تفعيل ندوة الرؤســاء.• التفويــض لرؤســاء المقاطعــات فــي كل ما يتعلق بخدمات القرب ال ســيما :
تتبــع اســتهالك الماء والكهرباء
تتبــع النظافــة مع دعم المقاطعــات بمراقبين
تتبــع االســتغالل المؤقــت للملك العمومي
إرســاء الشــرطة اإلدارية الجماعية
اتخــاذ التدابيــر الفرديــة المتعلقــة بمعالجة المباني اآليلة للســقوط

الديوان
العالقة مع شركات
التدبير المفوض

الكتابة الخاصة

العالقة مع شركات
التنمية المحلية

تتبع البرامج

المدير العام للمصالح

الشكايات

مكتب الضبط

شؤون المجلس و العالقة
مع مجالس المقاطعات

اإلفتحاص الداخلي و مراقبة التدبير

مديرية الدعم و تنمية الموارد

مديرية البنيات األساسية
و المصالح التقنية

مديرية الشؤون اإلقتصادية
و اإلجتماعية و الثقافية

مديرية التنمية المستدامة
و الحياة الحضرية

قسم الموارد البشرية

قسم البنيات و الطرقات

قسم الشؤون اإلقتصادية

إدارة الموارد البشرية

البنيات و المشاريع الكبرى

الرخص التجارية

تنمية الموارد البشرية و التكوين

الطرقات و الشبكات المختلفة

اإلعالنات اإلشهارية

البيئية والتنمية المستدامة

إحتالل الملك العمومي

حفظ الصحة و الوقاية
و السالمة الصحية الحضرية

أداء األجور

قسم المجاالت الخضراء
مصلحة الصيانة و المشاتل

قسم التنمية اإلجتماعية
والثقافية والرياضية

المصلحة البيطرية

مصلحة األشغال الجديدة

التنمية اإلجتماعية

قسم التعمير و اإلسكان

التنمية الثقافية

التعمير

الميزانية

التنمية الرياضية

اإلسكان

الوسائل العامة و التجهيزات

التنمية التشاركية
و العالقة مع المجتمع المدني

قسم الميزانية و الوسائل العامة
المحاسبة

 إقــرار تنظيــم هيكلــي لــإدارة الجماعيــة وتنزيلــه وفقــا لمبــادئ الحكامــة الجيــدة لقيــادة أفضــل مــن أجــل تقديــم خدمــاتجماعيــة ناجعــة.
 تفعيل نظام المراقبة اإللكترونية الحترام الحضور في أوقات العمل تنظيم األرشيف الخاص بالموارد البشرية وفق معايير حديثة على مستوى الجماعة وجميع المقاطعات -تفعيل منظومة اإلنترانت لتدبير شؤون الموظفين

قسم حفظ الصحة و الوقاية البيئية
النقل والتنقل

الشؤون و العالقات اإلجتماعية

بالنسبة للموظفين

المصادقة على الصفقات

المشتريات و الصفقات
قسم الجبايات
الوعاء الجبائي
التحصيل
المراقبة
قسم الشؤون القانونية
و تدبير الممتلكات
اإلستشارة القانونية و المنازععات
الحالة المدنية

10
أقسام

4
مدريات

40
مصلحة

تدبير الربائد
الممتلكات و العمليات العقارية
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الدعامــة األساســية الثانية
البرامــج المتعلقــة بتطويــر المالية
وتثميــن الممتلــكات الجماعيــة

أهم اإلجراءات التي تم اتخاذها
المتعلقة بتطوير المالية
• إرساء تطبيق جباياتي.

إن مجهــودات الجماعــة علــى مســتوى التنميــة
المســتدامة وعلــى مســتوى التنميــة االقتصاديــة

• إرساء النظام المعلوماتي للتدبير المندمج للمداخيل  GIRبشراكة مع وزارة المالية

واالجتماعيــة وعلــى مســتوى تطويــر البنيــات

• إطالق ورش إحداث نظام جديد للعنونة وفق التشريعات الجديدة وتحديثه وفق الحلول التقنية الحديثة

األساســية وعلــى كافــة المســتويات ،ال يمكــن أن

• إعــداد مشــروع نظــام جديــد يتعلــق باســتغالل األثــاث الحضــري فــي مجــال اإلشــهار :وذلــك مــن خــال اعتمــاد
التصميــم التوجيهــي ودفتــر التحمــات الجديــد إضافــة إلــى ميثــاق جديــد.

مضاعفــة علــى مســتوى تطويــر ماليــة الجماعــة

• تخليــص الجماعــة مــن الديــون القديمــة للوكالــة المســتقلة للكهربــاء المقــدر ب  500مليــون درهــم بدعــم
مركــزي للحكومــة

تثمــروال أن تبلــغ مداهــا ،مالــم تبــذل مجهــودات

ســواء مــن جهــة تنميــة مواردهــا أو مــن جهــة
ترشــيد نفقاتهــا ،وفــي هــذا اإلطــار اعتمــدت
جماعــة الــدار البيضــاء مخططــا شــموليا لتنميــة
مواردهــا بتعــاون تــام مــع كافــة المتدخليــن
(وزارة الداخليــة ومصالــح الواليــة والخزينــة
والمديريــة الجهويــة للضرائــب) ،كمــا اعتمــدت
الجماعــة سياســة إراديــة علــى مســتوى توســيع
الوعــاء الجبائــي وتحديــث تدبيــر هــذا المرفــق،
إضافــة إلــى نهــج سيلســة إراديــة علــى مســتوى
تقليــص نفقــات التســيير ،بمــا يمكــن مــن
توفيــر االعتمــادات الالزمــة لتمويــل المشــاريع
المتضمنــة فــي برنامــج العمــل.

حصيلة مشــرفة في  23مشــروع ًا
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• إرساء النظام المعلوماتي للتدبير المندمج للنفقات  GIDبشراكة مع الخزينة العامة للمملكة

• ضبــط الوعــاء الضريبــي باعتمــاد منظومــة رقميــة بخصــوص الرســم علــى األراضــي الغيــر مبنيــة وكذلــك
الرســم المفــروض علــى المشــروبات
• مصادقــة المجلــس علــى إحــداث شــركة التنميــة المحليــة الــدار البيضــاء مــوارد والتــي مــن شــأنها المســاهمة
أكثــر فــي تطويــر ماليــة الجماعــة الســيما علــى مســتوى تنميــة المــوارد بصفــة عامــة والذاتيــة منهــا بصفــة
خاصــة.
• تفعيــل القــرار الجبائــي الجماعــي المعــدل الــذي عــرف مراجعــة أســعار ونســب بعــض الرســوم والهــادف إلــى
المســاهمة فــي تنميــة المــوارد الماليــة الذاتيــة للجماعــة.
• اعتمــاد دفتــر تحمــات جديــد يتعلــق بتســوية وضعيــة مســتغلي المربعــات بســوق الجملــة للخضــر والفواكه،
وهــو مــا مكــن مــن إيجــاد حلــول اجتماعيــة لعــدد مــن التجــار كمــا مكــن مــن اســترجاع الديــون المتعلقــة
باســتغالل المربعــات المشــار إليهــا.
• اعتمــاد دفتــر تحمــات جديــد يتعلــق بتســوية وضعيــة مســتغلي المحــات التجاريــة باألســواق الجماعيــة،
وهــو مــا ســيمكن مــن إيجــاد حلــول لعــدد مــن المشــاكل االجتماعيــة التــي كان يعانيهــا عــدد مــن التجــار الــذي
يســتغلون تلــك المحــات بــدون ســند قانونــي (عــن طريــق التنــازالت او غيرهــا) وهــو مــا ســيمكن أيضــا مــن
تحصيــل مبالــغ ماليــة مهمــة عبــارة عــن متأخــرات.
• وضع دليل المساطر باإلدارة الجبائية.
• التوقيــع علــى اتفاقيــة شــراكة مــع المحافظــة العقاريــة والمســح الطبوغرافــي والوكالــة الحضريــة تتعلــق
بتقديــم الدعــم للجماعــة مــن اجــل مســاعدتها فــي ورش اإلحصــاء الشــامل لممتلكاتهــا العامــة والخاصــة
وترتيبهــا وتثمينهــا.

83

أهم اإلجراءات التي تم اتخاذها
المتعلقة بتطوير المالية
حــددت جماعــة الــدار البيضــاء ســنة  2015كســنة مرجعيــة بالن؛ســبةلألهداف التــي قــررت الجماعــة
تحقيقهــا وهــي علــى الشــكل التالــي :
 -1تطويــر المداخيــل من  8إلى  10%ســنويا
 -2تقليص اعتمادات التســيير بنســبة  5%ســنوي ًا في حدود أفق 2021
 -3تطويــر المــوارد الماليــة عــن طريــق اتفاقيــات مــع مختلــف المنظمــات الماليــة والمديريــة
العامــة للجماعــات المحليــة
وبمقتضــى هــذا التدبيــر أيضا بــات إعداد الميزانيــة المحلية مرتبطــا بعمليــة التخطيط ،حيث تقوم
الجماعــة برصــد مجمــوع مواردها برســم الثالث الســنوات وبرمجتها في مشــاريع ذات أولوية

مجموع مداخيل التســيير برســم سنوات 2018-2017-2016
دون احتســاب حصــة منتــوج الضريبة علــى القيمة المضافــة ومدفوع الجزء الثاني مــن الميزانية
إن تدبيــر اإلعتمــادات والمداخيــل يكتســي راهنيــة وأهميــة نظــرا لحجــم النفقــات المحليــة ،فقــد شــكل مبلــغ المداخيــل
لجماعــة الدارالبيضــاء ســنة  2018أكثــر مــن  3مليــار درهــم بنســبة زيــادة بلغــت  22.76%مقارنــة مــع ســنة  2015التــي بلغــت
مداخيلــه حوالــي  2.48مليــار درهم.وهــذا راجــع إلعتمــاد مجلــس جماعــة الدارالبيضــاء إلجــراءات عديــدة همــت تكثيــف
حمــات اســترجاع الديــون المتعلقــة باســتغالل المحــات التجاريــة وضبــط الوعــاء الضريبــي بإعتمــاد منظومــة رقميــة
وتفعيــل القــرار الجبائــي الجماعــي المتعلــق بإســتخالص الرســوم.

مؤشــرات ومعطيات رقمية أساســية بالنســبة لمــوارد ومصاريف الجماعة

2016
مداخيــل الجماعة

مصاريــف فعلية

2017

مداخيل الســنة المالية 2015

2018

 3296م درهم مقابل
3570م درهم كمجموع تقديرات
الميزانية بنسبة  92%من تنفيذ
الميزانية

 3204م درهم مقابل
 3570م درهم
كمجموع تقديرات الميزانية
بنسبة  90%من تنفيذ الميزانية

 3510م درهم مقابل
 3570م درهم
كمجموع تقديرات الميزانية
بنسبة  98%من تنفيذ الميزانية

 3296م درهم مقابل
 3799م درهم
من مجموع تقديرات المصاريف
أي بنسبة إنجاز 86%

 3204م درهم مقابل
 3630م درهم
من مجموع تقديرات المصاريف
أي بنسبة إنجاز88%

 3510م درهم مقابل
 3713م درهم
من مجموع تقديرات المصاريف
أي بنسبة إنجاز 94%

مداخيل

2.482.668.699,90 :
نســبة تطور المداخيل
مقارنــة ب 2015

2016

2.722.101.626,18

+10%

2017

2.724.861.195,76

+10%

3.047.804.130,54

+22,76%

2018

مداخيــل الجزء الثاني

2016

2017

2018

امدادت خصوصية
مــن الضريبة على
القيمــة المضافة
من أجل االســتثمار

175.777.295

67.684.366

4.107.620

متحصــل الصندوق
الجماعــي للتجهيز

53.800.000

14.500.000

11.500.000

()FEC
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تثمين الممتلكات الجماعية

تســوية وضعية شــارع القدس من أجل توســعته

اســترجاع عدد من التجهيــزات الجماعية
بعــد الحصــول على أحــكام قضائية نهائيــة لصالح الجماعة
تمكــن المجلــس الجماعــي بتعــاون مــع الســلطات مــن اســترجاع المركــب الرياضــي والترفيهــي زناتــة ،انســجاما مــع المقــرر الــذي
ســبق أن اتخــذه مجلــس الجماعــة ســنة ، 2013والــذي يقضــي باســترجاع هــذا المرفــق ،إضافــة إلــى المركــب الرياضــي مــوالي رشــيد و
ســوق الجملــة القديــم المعــروف بكريــو .كمــا أن هنــاك رغبــة أكيــدة لــدى المجلــس مــن أجــل اســترجاع جميــع الممتلــكات التــي اتخــذ
فيهــا المجلــس الســابق قــراره ،وســتؤمن عمليــة اســترجاع ممتلــكات المدينــة ،مداخيــل ماليــة أفضــل بكثيــر ممــا كانــت عليــه منــذ
ســنوات.

مركب زناتة

المركب الرياضي موالي رشيد

سوق الجملة القديم المعروف بكريو

إيجــاد حلــول لتســوية عدد من الملفات العالقة منذ عشــرات الســنين
تســوية الوضعيــة العقاريــة لعــدد من أمالك الخــواص وذلك من خالل حل مشــاكل بعض الخواص عبر:
 تفويــت بقايــا الطــرق غير القابلــة للبناء بالثمن الــذي يقرره المجلس. أو عــن طريــق المبادلــة العقارية بدون مدرك. -أو عــن طريــق االقتنــاء بالتراضي بالثمن الــذي يقرره المجلس.

الشــروع فــي مســطرة تســوية وضعيــة مشــاريع جماعيــة
متعثــرة منــذ عشــرات الســنين
عمل مجلس جماعة الدار البيضاء على الشروع في التسوية العقارية واإلدارية والمالية لعدد من المشاريع التي كان قد تم إقرارها في
عهد المجالس الجماعية ،لمرحلة ماقبل اعتماد نظام وحدة المدينة،كما كان قد تم إحداث حسابات خصوصية أو إحداث نقابة بين
الجماعات بشأنها ،وكان قد تم الشروع في إنجازها ،إال أنها ألسباب متعددة تعثرت ،فتعطلت مع هذا التعثر مصالح عدد من المواطنات
والمواطنين إضافة إلى المقاوالت ومكاتب الدراسات ،بل تحولت العديد من تلك المشاريع في جانب منها إلى بؤر سوداء ،كما حرم
الجماعة من موارد مهمة يمكن تحصيلها من إتمام تلك المشاريع وتسليمها ،وفي انتظار استكمال تسوية وضعية كل تلك
المشاريع وتثمينها ،فقد تم إيجاد حلول متكاملة لعدد منها ،بتعاون تام مع السلطات المحلية:
 مشروع األمانة ليساسفة المنطقة الصناعية الحي الحسني سوق داالس بمقاطعة الحي الحسني سوق المعلم عبداهلل بمقاطعة الحي الحسني (مرحلة التوقيع على اتفاقية خاصة) سوق السعادة بمقاطعة الحي الحسني. -سوق المسيرة بسيدي البرنوصي.
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بعدمــا ظــل عالقــا منــذ عقــود ،تمكنــت جماعــة الــدار البيضــاء ،بتعــاون مــع الســلطات (الواليــة وعمالــة عيــن
الشــق) مــن تســوية مشــكل الوعــاء العقــاري الــازم لتوســعة شــارع القــدس (عنــد تقاطــع شــارع القــدس وشــارع
مكــة) بمــا يتــاءم مــع قــرارات التخطيــط المعتمــدة وبمــا يمكــن مــن ســيولة أكبــر علــى مســتوى الســير
والجــوالن ،وذلــك مــن خــال اتفــاق مباشــر مــع المالكيــن علــى االقتنــاء بالتراضــي وموافقــة المجلــس.

نهــج سياســة متكاملة لضبــط وتتمين الممتلــكات الجماعية
تفعيــل الــورش المتعلق باإلحصاء الشــامل للممتلــكات الجماعية
 إشراك المقاطعات إعداد ملف خاص بكل ملك جماعي (الجانب القانوني  /الجانب اإلداري /الجانب التقني)... -إعداد نظام معلوماتي جغرافي  SIGلجميع الممتلكات الجماعية

تعزيز الممتلكات الجماعية عبر الشراكة مع القطاع الخاص
• اتفاقيات مع القطاع الخاص من أجل تسلم تجهيزات جماعية عمومية نتيجة رخص االستثناء التي يستفيدون منها.
• اتفاقيات خاصة (مرآب جماعي مع شركة سوكراتيس نموذجا)
• الطرق المحدثة من طرف المنعشين العقاريين إثر إنجاز مشاريعهم

الشــروع فــي إعــداد عمليــة شــاملة لتســوية الوضعيــة العقاريــة لعــدد مــن
التجهيــزات العموميــة فــي إطــار االتفــاق بالتراضــي
وذلــك مــن خــال رصــد قائمــة التجهيــزات الجماعيــة التــي تمــت إقامتهــا فــوق أراضــي الغيــر (خــواص أو ملــك خــاص
للدولــة) ،وأيضــا تجهيــزات الغيــر (خــواص أو دولــة) التــي تمــت إقامتهــا فــوق أراضــي جماعيــة ،والتحضيــر لمشــاريع مقــررات
أو مشــاريع اتفاقيــات قصــد عرضهــا علــى أنظــار المجلــس
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الدعامــة األساســية الثالثة
التواصــل والعالقــات العامــة والخارجية
تنطلــق جماعــة الــدار البيضــاء فــي تنفيــذ برنامــج عملهــا وتحقيــق إنجازاتهــا مــن وعــي عميــق بضــرورة
انفتاحهــا علــى محيطهــا ،وذلــك مــن خــال االهتمــام بمســألة التواصــل وتأســيس عالقــات منتجــة مــع
محيطهــا وضــرورة تنويــع شــركائها ،وفــق مقاربــة مســؤولة ومهنيــة ومتدرجــة.
وفــي هــذا اإلطــار اطلقــت جماعــة الــدار البيضــاء بوابتهــا اإللكترونيــة كنافــذة لتوفيــر المعلومــة
واألخبــار الالزمــة عــن ســير عمــل المجلــس ومختلــف المبــادرات واألوراش التــي يتــم إطالقهــا ،وأيضــا
كمصــدر للتفاعــل مــع المواطنــات والمواطنيــن وتلقــي مقترحاتهــم بصفــة عامــة ،أو بخصــوص بعــض
المواضيــع والملفــات ( طلــب مذكــرات اقتراحيــة حــول برنامــج العمــل أو حــول دفاتــر تحمــات قطــاع
النظافــة )......كمــا كرســت جماعــة الــدار البيضــاء تقاليــد تواصليــة مســؤولة (إصــدار بيانــات إخباريــة
عــن اجتماعــات المكتــب أو توضيحيــة فــي قضايــا معينــة  /تنظيــم نــدوات صحفيــة عقــب كل دورة أو
عنــد الحاجــة).....
كمــا أولــت جماعــة الــدار البيضــاء عنايــة خاصــة لتوطيــد عالقــات الشــراكة والتوأمــة مــع عــدد مــن
المــدن العالميــة مــن مختلــف القــارات ،وتعزيــز الحضــور المغربــي فــي عــدد مــن المنتديــات العالميــة،
وكــذا تنويــع شــركائها المؤسســاتيين وطنيــا ودوليــا.

األهداف :
 تمكيــن مختلــف الفاعلين مــن المعلومة التعريــف بمنظومة الخدمــات الجماعية -التعريــف المنتظــم بمنجــزات الجماعة ومشــاريعها التنموية

اإلجــراءات المصاحبة :
 تحســين وتجويــد عالقــات اإلدارة عن طريق خلق آليات شــراكة مواطنة -اعتمــاد تقنيــات وآليــات حديثة للتواصل تكريســا لمبــدأ الحكامة الجيدة

حصيلة مشــرفة في  7مشــاريع
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اللقــاءات التواصلية
خالل ثالثة ســنوات 2018-2017-2016

لقــاءات المكتب

التواصل المباشــر
 إعتمــاد االســتقباالت كآليــة تواصليــة مباشــرة مــع عمــوم المواطنــات و المواطنين ووضــع برنامجأســبوعي لذلــك مــن طــرف أعضــاء المكتب المســير
 -تنظيم لقاءات تواصلية زيارات استطالعية داخل تراب المقاطعات للتواصل مع الساكنة

التواصل اإلعالمي
 تواصل دائم ومستمر مع مختلف المنابر اإلعالمية الوطنية والدولية إعتماد الندوات الصحفية كآلية تواصلية مع وسائل اإلعالم المحلية والوطنية -إصدار البيانات والبالغات الصحفية

التواصل الرقمي
 البوابة الرسمية كازابالنكا سيتي  ،شكاية اون الين المنصة الرقمية كازا ستور الشباك االلكتروني لطلب الوثائق االدارية -المنصة الرقمية إلحصائيات التعمير
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52

زيارات الرئيس
للمقاطعات

16

النــدوات الصحفية

المشاركة في
الملتقيات

ندوة الرؤساء

اللقاءات التشــاورية

22
10

البالغــات الصحفية

25

31

46

اللقاءات مع
المصالــح الخارجية

46

اللقاءات مع شــركات
التنميــة المحلية

39

اجتماعــات هيئة
لمســاواة وتكافؤ الفرص

4

اللقاءات مع رؤســاء األقسام
و لجــان الدائمــة للتتبع و الوالية

62

اســتقباالت الوفود
الوطنيــة و األجنبية

83
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العالقــات العامة والخارجية

المنظمات غيــر الحكومية
يســتجيب المجلــس لتلبيــة جميــع الدعــوات
الموجهــة إليــه مــن طــرف المنظمــات والجمعيــات
العالميــة وذلــك لتفعيــل عضويتــه الدائمــة والفعالــة،
نذكــر مــن بينهــا :
منظمــة المدن والحكومــات المحلية CGLU
الجمعيــة العالميــة للمــدن الناطقة بالفرنســية AIMF
منظمــة المدن العربية OVA
منظمــة المدن والعواصم اإلســامية OCVI
اتحــاد المدن اإلفريقية UVA
المنظمــة العالميــة للمدن الكبرى Metropolis
منظمــة التعاون األلماني GIZ
اليونسكو UNESCO
المنتــدى العربــي للمدن الذكية ITCAT
جمعيــة المــدن للبريد الجوي AVAP

ينــدرج اهتمــام جماعــة الــدار البيضــاء بالعالقــات العامــة والخارجيــة فــي إطــار وعيهــا بضــرورة االنخــراط فــي نــادي المــدن
العالميــة ،بمــا يمكنهــا مــن االنخــراط فــي كافــة المجهــودات المتعلقــة بالديبلوماســية الموازيــة بــكل رهاناتهــا
السياســية (الوطنيــة والمحليــة) والتنمويــة ،وبمــا يمكنهــا مــن نســج عالقــات شــراكة مــع مــدن عالميــة توفــر فرصــا
لتبــادل التجــارب والخبــرات وتعزيــز التعــاون فــي شــتى المجــاالت.
وفــي هــذا اإلطــار ،فقــد قامــت جماعــة الــدار البيضــاء بتوقيــع اتفاقيــات للتوأمــة والتعــاون الالمركــزي مــع مجموعــة
مــن العواصــم بإفريقيــا ،أوروبــا ،آســيا وأمريــكا كمــا تقيــم عالقــات متعــددة األطــراف مــن خــال انخراطهــا فــي أهــم
المنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة ..وهــو مــا سيســاهم فــي تموقــع مدينــة الــدار البيضــاء باعتبارهــا عاصمــة
اقتصاديــة للمملكــة وقطبــا ماليــا دوليــا علــى المســتوى القــاري واإلقليمــي والدولــي.

المؤسســات الدولية

الشراكات
 تفعيــل الشــراكات مــع مدينــة بــوردو  ،اســتقبال عمــدة المدينــة أالن جوبــي فــي مــاي  2016مــن أجــل إعطــاء انطالقــةجديــدة للتوأمــة تتمحــور حــول مشــاريع دات صيغــة جديــدة
 عقــد شــراكة مــع مدينــة تولــوز الفرنســية بهــدف تطويــر وتحديــث العالقــة فــي شــقها االقتصــادي والبحــث العلميوالبريــد الجوي
 تفعيل التوأمة مع مدينة جاكرتا وذلك من خالل استقبال حاكم جاكرتا أنيس بسوديان في شهر ابريل 2018 تفعيــل توأمــة مــع مدينــة شــنغهاي وإحيــاء عالقــات مــع مختلــف المســؤولين فــي مجــاالت عــدة ويذكــر فــي هــذاالصــدد أنــا شــنغهاي كانــت المدينــة الضيــف ل SmartCity 2018
يســتقبل المجلــس وفودا متعددة من شــتى العواصــم والمدن الكبرى.
يعتبــر نمــودج مدينــة الدارالبيضــاء كمدينــة متطــورة وحضاريــة  ،يجعلهــا قبلــة للعديــد مــن طلبــات الزيــارات الرســمية
مــن طــرف ســفراء وممثلــي العديــد مــن الــدول والمــدن العالميــة .ولقــد تــم اســتقبال حوالــي  200وفــد مــن  2016إلــى .2018
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مفــردات حصيلــة منتصف الوالية
جيــل جديد من البنيات األساســية

الحكامة

تنميــة الموارد الذاتيــة للجماعة
وتثميــن الممتلكات

المســاهمة في تحســين مناخ األعمال
الشــراكة الفعلية
مــع المجتمع المدني

إبــراز الوجه الثقافي
للعاصمــة االقتصادية

العدالــة المجالية
منظومــة مندمجة وتطويــر خدمات القرب
وحديثــة للنقل والتنقل

تحديــث نظام تدبير الموارد البشــرية
االرتقــاء بالخدمــات االجتماعية والســامة وحفظ الصحة
تعزيــز الحضور الدولي
لمدينــة الدار البيضاء

التشاركية

التحول الرقمي

جيــل جديــد من الخدمات فــي مجال النظافة
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عــدد مشــاريع حصيلة نصف الوالية
المحاور
 : 1التنميــة المســتدامة وجــودة العيش

23

 : 2البنيــات التحتيــة والعدالــة المجاليــة

31

 : 3التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة

6

 : 4التنشــيط المحلــي والتنميــة التشــاركية

14

 : 5التحــول الرقمي

14

المجموع 88

الدعامات األساســية
 : 1الحكامــة وتطويــر اإلدارة الجماعيــة

3

 : 2البرامــج المتعلقــة بتطويــر الماليــة و تثميــن الممتلــكات الجماعيــة

23

 : 3التواصــل والعالقــات العامــة والخارجية

7

المجموع 33

حصيلة مشرفة في  121مشروع ًا
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