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الفھرس

 )  2015-2009أعضاء مجلس عمالة مراكش ( 
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 اإلنارة العمومیة
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التعلیم العتیق الخاصة البیئي للمساجد ومدارس  والتأھیل االجتماعیةالمرافق  

 بعمالة مراكش 

 التربیة والتعلیم

 التنشیط الریاضي

 االتفاقیات



1
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2
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3
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4
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النائب الثالث للرئیسة

5
محمد بوغربال

النائب الرابع للرئیسة

6
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النائب الخامس للرئیسة

7
عبدالرحیم الھواري

كاتب المجلس

8
المصطفى الكفراوي

نائب كاتب المجلس
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9
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12
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13
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14
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15
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رئیس اللجنة المكلفة بشؤون المیزانیة والمالیة

16
یونس بن سلیمان

نائب رئیس اللجنة المكلفة بشؤون المیزانیة والمالیة

17
 حسن لعوینة

رئیس اللجنة المكلفة بالفالحة والتنمیة القرویة

18
عبدالعزیز البنین

مستشار

19
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20
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21
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22
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23
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24
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25
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26
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27
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28
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29
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30
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31
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مستشار

32
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مستشار

33
حمید نرجس
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34
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مستشار

المملكة المغربیة
وزارة الداخلیة

والیة جھة مراكش تانسیفت الحوز
عمالة مراكش

قسم الجماعت المحلیة
مصلحة المجالس المنتخبة
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 ( 1حصة رمق )  املروية امتابعة معامةل مراكش امطركيةادلراسة امتلنية املتعللة بهتيئة املساكل

درمه  328989.60:  مبلغ الإجاميل -

لكم 43: املروية املس هتدفة  امطركيةاملساكل  -

صهرا 12:    مدة الإجناز -

الشق المتعلق بالدراسات  



ثليمي مكتب ادلراسات كدم ت

ادلراسة 

  اجليوثلنية

ثلدم ادلراسة امتلنية الأرس عدد 

املس تفيدة املرشوع ادلاعة املروية
بناء هتيئة

دراسة 

ثنفدية
دراسة متهيدية

1 377 841,00 863 128,00 100% 100 % 100% 152 لكم  1.278 عطوش الاةلودوار  أأكفاياملسكل امرابط بني مركز 

أأكفــــــاي

1 088 334,00 770 460 ,00 100% 100% 100% 52
لكم 0.803عزي  بأأيتعزي ورجوعا  أأيتاملسكل امرابط بني دوار  

2.322.822,00 *********** 100% 100 % 100% 310

 أأيت–ثودة أأيت -امض يخ  ايت بدواويرمرورا  زمرانخواي ودوار  أأيتاملسكل امرابط بني دوار 

لكم 3.058 ابسوبن  أأيت وعبد امواحد  -امعريب أأعيل أأيت - اخلراوي -س يدي عباس -عريف

4 045 708,00 2 574 582,00 100% 100% 100% 144
احلاج  أأيتعيل محمد ودوار  أأيتمرورا بدوار   وحزيطن أأومسعودعتو  أأيتاملسكل امرابط بني 

لكم 3.584

5 883 699,00 3 357 318 ,00 100% 100% 100% 220

 يس-امطاهرياملائد -امرساػنةمرورا  بدوار  أأميور أأيتو طريق  ثينيتاملسكل امرابط بني امفيض 

لكم 6.401 امبياز وعزيبأأولد بن امس بع –بوسة أأيت-امليك الاودايــــة

5 684 810,00 3 619 186,00 100% 100% 100% 98
املسكل  امرابط بني مركز أأيت اميور وعزيب أأيت حدو مرورا بدوار أأيت خامن امسبت ودوار  

لكم              4.906أأيت عيل موىس   

ميــور أأيت اإ
8 048 035,00 5 391 778,00 100% 100% 100% 216

كلميية رمق    بدواويرمرورا  أأميور أأيتامطريق املعبدة حنو  و  2018املسكل  امرابط بني امطريق الإ

 6.080 امفطوايك امربجةو  زمران امربجة -احلرش امربجة-امضمس امزبجة-حدوا زايد أأيت -عامثن أأيت

لكم

28 629 021 19 015 390 1اجملمــــــــــــــوع

الاودايــةدائــرة



ثليمي مكتب ادلراسات

ثلدم 

ادلراسة 

اجليوثلنية

ثلدم ادلراسة امتلنية
 الارسعدد 

املس تفيدة
املرشوع ادلاعة املروية

بناء هتيئة
دراسة 

ثنفدية

دراسة 

متهيدية

5 641 245,00 3 027 219,00 100% 100 % 100 % 590
املسكل امرابط بني دوار امضمس ودوار امباصا مرورا بدوار        

لكم                                      5.702املناهبة ودوار صضري 
سعادة

6 710 066,00 5 201 664 ,00 100% 100 % 100 % 1614

ىل  08املسكل امرابط بيت امطريق اموطنبة رمق   و امطريق املؤدية اإ

لكم 3.84. امضمس وامبعجة  -ملامع منارة مرورا ابدلواوير احلاج امعريب

                                                                         

امسوهيلــة                                                                      

5 959 495,00 4 381 176,00 100% 100% 100 % 413

 أأيت ابدلواويرمرور  جموطاطو  ملواناملسكل امرابط بني مدرسة 

يضو أأيت مرهان–صعيب  لكم  3.541مزيل  وأأيت  - حدوأأي  –اإ

      

2 303 888,00 1 389 270,00 100% 100 % 100 % 130

املساك امرابط بني دوار الأصغال امعمومية ودوار مولي امرشيف 

لكم                                                             2.190

         

جسلطاهـــت

20 614 694 1 3 999 329 2المجمــــــــــــــوع

دائرة سعــادة



  مراكشالقروية التابعة لعمالة  الطرقيةالدراسة التقنية المتعلقة لتهيئة المسالك

درمه  461760  :مبلغ الإجاميل  -

لكم   67: املروية املس هتدفة  امطركيةاملساكل   -

صهرا  12    :مدة الإجناز -  

تقييم مكتب الدراسات
تقدم 

الدراسة 

جيوتقنية

تقدم الدراسة التقنية

 االسرعدد 

المستفيدة
المشروع الجماعة القروية

بناء تهيئة

دراسة 

تنفدية
دراسة 

تمهيدية

7 051 132 ,00 5 356 253 ,00 100% 100% 100% 184

المسلك  الرابط بين دوار بن ساسي ودوار السمقالي   مرورا 

الحاج بريك   -المزاور-إيحيد  -بالدواوير  بين  العرايص 

                         5.554ومحيلة

كلم    

أوالدحسون

22 938 924,00 14 540 034,00 100% 100% 100% 830

  2011المسلك  الرابط بين واد تانسفت و الطريق اإلقليمية رقم  

أوالد  -عزيب سيدي الزوين -الشهيبات –مرورا بالواويرالسويقية 

–أيت وحمان   -العبابسة  -بالل  -صالح بن داود -بن عائشة -أعمر

كلم 23.002حيان  و قرية سراتة  -أوالد إدريس  -الحجرة
دلـيــمأوالد 

12602 736,00 8 768 586,00 100% 100% 100% 436

 الجهويةوالطريق   07المسلك  الرابط بين الطريق الوطنية  رقم  

–الحاج الزاوية  -الحاج إدريس -الهنادكة بالدواويرمرورا  204رقم  

.  055.وزاوية العنتري الفعرة-بوسيفجنان  -أوالد عامر- الزودنات

كلم 13

9 865 902,00 5 880 936,00 100% 100% 100% 148
المسلك  الرابط بين الصفصافة و سوق الحد  مرورا بأوالد بوبكر 

كلم 11.020و عزيب الصفصافة 
المنابهة

5 847 597,00 4 614 465,00 100% 100% 100% 528
 المسلك الرابط بين دوار أوالد بن رحمون و دوار أوالد مسعود

كلم 2.505

واحة سيدي 

ابراهيم

9 147 378,00 6 065 346,00 100% 100% 100% 1340

 09المسلك الرابط بين دوار    العضم والطريق الوطنية رقم  

النجم  -بالعربي -التعاونية الشرقية –مرورا بالدواوير أحمد بالحاج 

كلم 8.200 .العربي بن بوزيد وكزولة سيدي مبارك-بالمقدم -
الويــــدان

67 453 669 45 225 620 3المجمــــــــــــــوع

دائرة امبور

( 2حصة رقم  )



   (3حصة رقم )القروية التابعة لعمالة مراكش  الطرقيةالدراسة التقنية المتعلقة لتهيئة المسالك
 درمه 570000.00  :مبلغ الإجاميل -  

لكم   74   :املروية املس هتدفة امطركيةاملساكل  -  

صهرا  12    :مدة الإجناز -

تقييم مكتب الدراسات
تقدم الدراسة 

جيوتقنية

تقدم الدراسة التقنية عدد االسر 

المستفيدة
المشروع الجماعة القروية

بناء تهيئة
دراسة تنفدية

دراسة تمهيدية

20 137 017,00 10 137 017,00 100%
في طورالمصادقة من 

مديرية التجهيز طرف
100 % 533

أوالد  بدواويرمرورا  07والطريق الوطنية  رقم  المابهةالمسلك الرابط بين حد 

نزلت  -الوطائيةأوالد  عليت  -العياشيأوالد  -أوالد بن الحسين–علي بن أحمد 

كلم 20 والعوناتالحجرة   - بلهاشميأحمد   - بلمدنيخيام  -الشيخ  المنابهة

3 455 386,00 2 160 345 ,00 100%
من  طورالمصادقةفي 

مديرية التجهيز طرف
100 % 200

مرورا  2019ورجوعا إلى الطريق رقم   2019لمسلك الرابط بين الطريق رقم   

كلم3.7 بدوار الخميالت دوار الكبير و فرع دوار الفيض الويــدان

3 789 905,00 2 351 864,00 100% - 100 % 274
كلم4.173.المسلك  الرابط بين دوار أوالد حسون وكرتاوة مرورا بدوار القادوس

حسونأوالد 

10 034 723,00 5 892 371,00 100%
في طورالمصادقة من 

مديرية التجهيز طرف
100 % 220

مرورا  2019المسلك الرابط بين الصخرة الرمتية  والطريق اإلقليمية رقم  

كلم 15حيان  طولها –القليعة –أيت أحمد –بالدواوير نزلت الصخرة الرمتية  دليـــمأوالد 

2 247 378,00 1 662 526,00 100%
في طورالمصادقة من 

مديرية التجهيز طرف
100 % 2273

المسلك الرابط بين الطريق المعبدة اتجاه سانكو  ودوار بورات  الحمرات مرورا 

كلم 2بدوار أوالد  بلعكيد 

ابراهيمواحة سيدي 

497 518,00 375 094,00 100%
في طورالمصادقة من 

مديرية التجهيز طرف
100 % 62

المشاريع  والمعبدة أمام مقر الجماعة    الجعافريةالمسلك الرابط بين الطريق 

 كلم  0.307السياحية  مرورا بالتجمع السكاني  أوالد هارون

1 565 230,00 866 118,00 100%
في طورالمصادقة من 

مديرية التجهيز طرف
100 % 550

 الجعافريةالمعبدة رجوعا إلي الطريق  الجعافريةلمسلك الرابط بين الطريق ا

كلم  2.5 شعوفالمعبدة  مرورا بدوار 

2 706 614,00 2 419 127,00 100%
في طورالمصادقة من 

مديرية التجهيز طرف
100 % 721

المسلك الرابط بين الطريق المعبدة اتجاه  دوار  أوالد مسعود رجوعا إلي 

كلم2 برحمونالطريق المعبدة اتجاه  دوار  أوالد مسعود مرورا بدوار أوالد 

44 433 771,00 25 864 462 4المجمــــــــــــــوع

دائرة امبور



تقييم مكتب الدراسات

تقدم الدراسة 

الجيوتقنية

تقدم الدراسة التقنية

عدد االسر 

المستفيدة

المشروع الجماعة القروية

بناء تهيئة تنفديةدراسة 
دراسة 

تمهيدية

13 939558,00 5 729 858,00 100% 100 % 100 % 120

طريق المؤدية الى –المسلك الرابط بين اوالد عكيل وعيون بلهاشمي مرورا بدوارالغابة 

كلم                                  12.561 .باري وسيدي عياد-العرب-النوجي-طريق السيار

  

االودايــة

3 995 293,00 2 473 053,00 100%

في 

طورالمصادقة 

من طرف 

مديرية التجهيز

100 % 131
و مدرسة التكنة  مرورا بدواوير أزنكاظ  08المسلك  الرابط بين الطريق الوطنية رقم  

كلم                        4.413. أيت سموكن وإزنكاظ -الغابة -أزوافيظ -برحمون -الجون
إيمور أيت

17 934 851,00 8 202 911 ,00 5المجمــــــــــــــوع 

الاودايةدائرة 



تقييم مكتب الدراسات
تقدم الدراسة 

الجيوتقنية

تقدم الدراسة التقنية
عدد االسر 

المستفيدة
المشروع الجماعة القروية

بناء تهيئة
دراسة تنفدية دراسة 

تمهيدية

2 509 731,00 1 202 499,00 100%

في 

طورالمصادقة 

من طرف 

مديرية التجهيز

100 % 70
المسلك الرابط  بين الطريق المعبدة الآلغاف و الطريق كركسو مرورا بدوار 

كلم                              3.685عزيب علي أوصا ل 
السويهلة

3 161 141,00 2 263 025,00 100%

في 

طورالمصادقة 

من طرف 

مديرية التجهيز

100 % 590

المسلك الرابط  بين مجموعة مدارس ابن االثير والطريق المعبدة المؤدية  

SICOFAMإلى مقالع  مرورا بالدواوير أحمر 

كلم  2.567و البرانيش  

سعــادة

5 670 872,00 3 465 524,00  6المجمــــــــــــــوع

دائرة سعــادة
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�J� 745.835,00 : 94)11 �I

�l_r1 4.1� �..o- : t.Jµ1 J_ab

��I � µyl ôJ��I - : ylS_y:JI 
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�J� 1.131.928,00 : 94)11 �I

�l_r1 4.1� �..o- : t.Jµ1 J_ab

��I � µyl ôJ��I - : ylS_y:JI 

ck�J4 4.àjlç � )3�3 0�3 �I )3-½ إحداث نقط مائ�ة -: t.J_µI
��I �':J3Î �3)i.JI 

�J� 780.798,00 : 94)11 �I

�l_r1 4.1� �..o- : t.Jµ1 J_ab

��I � µyl oJ��I - : ylS_y:JI 

إحداث نقط مائیة بدوار بونات ودوار السلیطینیة بالجماعة القرویة
لودایة

 إحداث نقط مائیة بداور ایت وحمان ودوار بن عائشة بالجماعة القرویة أوالد دلیم 2010

 إحداث نقط مائیة بدوارفطواكة، موكة البرجة، أكادیر الحرش، قادة بن ھشام 
بالجماعة القرویة أیت إیمور2010 

 إحداث نقط مائیة بدوارفطواكة، موكة البرجة،أكادیر الحرش، قادة بن ھشام
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 : احداث نقط مائ�ة �دوار الولجة ودوار سكتانة ال�ب�  
l:?ltûÎ �.9)iJI d..C�4 �� �I ).9�.9 �l.9

�J� 694.698,00 : �4)'1 �\

�l_r0 c:i.Jlo..c �- : t3_µ1 J.ab
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rA _)j 11.610.086,00 

=r t.,_µ, 

.J' _,.l _, �u:. � .J' _,.l � .,_; 
� _,_jll �\...;J4 w .Jfilj:J 

_, y _.,.:Jl �I �l.J4 i.i..

�1 .._. _,_11 �_li. 

,�� ,�, �_,l_,.l �.,_; 
, �I ,Y. � , � li ..,.:JI 

�� wµ.w,� 

�I �l.J4 .J�)l �
_,_jll 

.._. _,_JI '., J * '' -' y _.,.:Jl 
�I 

 إحداث نقط مائیة بدوارالولجة، ودوار سكتانة الكبیروالصغیر ودوارأیت دیش 
بالجماعة القرویة أكفاي 2010

 إتزوید العالم القروي بالماء الصالح للشرب وخدمات الصرف الصحي
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 مشروع انجاز خزان مائي بدوار السراغنة بالجماعة القرویة لودایة 40 كانون



�)� 60.767.40

�)� 150.000.00
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 اقتناء سیارتین  لالسعاف تابعة لمجلس عمالة مراكش

 المشروع التكلفة االجمالیة الشركاء

 مجلس عمالة مراكش : حامل المشروع
 اقتناء سیارتین لإلسعاف 000,00 850 المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة

�VA:��\ ���q �� �J �)A 4.p� o.iJW �b s:,\Z!\

 المشروع مكونات المشروع القیمة االجمالیة بالدرھم الشركاء ومساھمتھم بالدرھم
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اقتناء الحافلة 000,00 400 

اقتناء حافلة لفائدة جمعیة 
مؤسسة دعم حركیة 

 األشخاص المعاقین بمراكش

المرافق االجتماعیة والتأھیل البیئي للمساجد ومدارس التعلیم العتیق
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النتشیط الریاضي

دوري رمضان لكرة القدمد
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