
التقرير اإلخباري
لرئيس مجلس مق اطعة الفداء

2016شتنبرالدورة العادية لشهر  
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113.14تنفيذا لمقتضيات القانون التنظيمي 

والنظام الداخلي 

الفداءالمصادق عليه من طرف مجلس مقاطعة 

خباري يشرفني أن أتقدم بين أيديكم بهذا التقرير اال

شتنبر  6الى 2016يونيو 23للفترة الممتدة من 

2016
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شهرين)تعتبر هذه الفترة أقصر مدة فاصلة بين دورتين 
كما أنها فترة معروفة باإلجازات السنوية( أيام10و

بامتياز ألنها عرفت صرف اإلنجازاتاال أنها كانت فترة 
تبويب حساب النفقات كما صادق عليه المجلس من خالل 
استكمال ورش الترصيف وفتح ورش صيانة المالعب 
الرياضية ومجموعة من الفضاءات االجتماعية وكذلك 

تفعيل التنشيط المحلي بتراب المقاطعة

تقديم
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:اساسيينمحورين يتضمن هذا التقرير 

الثانيالمحور 

المحليالتدبير 

المحور أألول
المحليالتنشيط 
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المحور األول

التنشيط المحلي

رمضانيات الفداء-1

األنشطة الرياضية-2

االجتماعيةاألنشطة -3

األنشطة البيئية-4
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رمضانيات الفداء »بعد عرض شق من برنامج 

في دورة يونيو نستعرض تتمة » 2016

األنشطة المرتبط بهذه المحطة حيث تم اخراج 

جميع األنشطة التي تم تسطيرها بالبرنامج 

الذي كان مقترحا من االجتماع المشترك للجن 

الدائمة والتي حرص المكتب على تزكيتها 

وبرمجتها ومتابعة تنزيلها طيلة شهر رمضان 

الكريم إلنجاح أول نسخة من رمضانيات 

الفداء 
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األمسية القرآنية

كان الموعد مع االمسية القرآنية المنظمة ضمن 2016يونيو 25يوم 

بحديقة الغزالي2016فعاليات رمضانيات الفداء 

و التي شارك فيها ثلة من القراء المهرة كما تم تكريم مجموعة من

التي رفعت علم-أبناء ساكنة مقاطعة الفداء-االسماء المحلية 
.المغرب بمحافل وطنية ودولية في مسابقات القرآن الكريم 7
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2016يوليوز2بتاريخ 

أحيى مجلس مقاطعة الفداء ليلة 

“الصور-البرزة-الحناء“الحناء

بمجموعة من النقط على امتداد تراب 

:المقاطعة

حديقة االدريسية* 

حديقة األمل* 

حديقة ساحة السراغنة* 

حديقة الغزالي* 

طفلة من هذا 600وقد استفاد ازيد من 

النشاط

حفل الحناء
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المعرض الرمضاني لخريجات الفضاء النسوي الفداء
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السلةالدوري الرمضاني لكرة 

2016يونيو 24يوم 

ظم انطالق الدوري الرمضاني لكرة السلة المن

في اطار فعاليات

حيث تم اجراء 2016رمضانيات الفداء 

ل من المباريات المتعلقة بهذا الدوري في ك

اضي ملعب الفداء لكرة السلة والفضاء الري

عبد الرحمان بن المحجوب
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اختتام الدوري بتوزيع 

الجوائز والميداليات 

على الفرق الفائزة
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الرمضاني للكرة الحديديةاختتام فعاليات لدوري 

كما تم تنظيم حفل اختتام

دوري الكرة الحديدية 

المنظم في اطار فعاليات 

2016رمضانيات الفداء

بشراكة مع الجمعية 

الرياضية الفداء للكرة 

الحديدية و الذي اختتمت 

اطواره بحفل شاي وتتويج

الفائزين 
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األمسية الختامية
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الذي تشرف فيه 2016الحفل الختامي لرمضانيات الفداء 

مجلس المقاطعة بحضور رئيس مجلس جماعة الدار 

البيضاء وبعض رؤساء ومستشاري المقاطعات وممثلي

القطاعات الحكومية وممثلي شركات التدبير المفوض 

..بالعمالة ومواطنات ومواطنون من ساكنة الفداء

رقة وقد تخللت األمسية فقرات فنية متنوعة من تقديم ف

مع الفنان فكاهيالسماع والمديح وفرقة أحواش وعرض 

..جواديالكوميدي عبد الفتاح 

رآن الكريم كما تم تكريم الفائزين بمسابقة تجويد وترتيل الق

واألساتذة من لجنة التحكيم

األمسية الختامية

19



20



21



22



23



مشاركة فريق مقاطعة الفداء في

القدملكرة الدوري  
تابعالالمقاطعاتبينالمنظمالدوريفيالفداءمقاطعةمجلسفريقشارككما

ومستشارينصفوفهضمنالفريقهذاويضمالدارالبيضاءجماعةلمجلس

تحقيقهبإيجابياانطباعاالفداءمقاطعةفريقمشاركةخلفتحيثحيثموظفين

ةالرتباحتاللهوالنهائيةالمباراةبلوغمنمكنتهاالنتصاراتمنلمجموعة

.البيضاءالدارمدينةدوريفيالثانية
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مشاركة أطفال المقاطعة بالمخيم الحضري
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انخراطا من مجلس مقاطعة الفداء في ورش 

التخييم  وإلنجاحه قام المكتب بمجموعة من 

اإلجراءات لتسهيل استفادة  أطفال المقاطعة من

المخيم الحضري حيث تم تسخير مجموعة من 

اليات النقل باإلضافة الى األطر المرافقة من 

موظفين تابعين للمجلس ليكون مجموع األطفال 

ية هو    المستفيدين من العملية طيلة الفترة الصيف

مراحل بين مخيم لال 5طفل مقسمة على 320

. مريم ومخيم عين السبع
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بع ونظرا للمشاركة الالفتة والمتميزة ألطفال مقاطعة الفداء بالمخيم الحضري بعين الس

قبليوظهورهم المتميز قام مكتب المجلس باالحتفاء بهم من اجل تحفيزهم الى العطاء المست
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يوم بيئي تحت شعار لنجعل 

احياءنا تبتسم بتنسيق مع 

جمعية الوفاق وجمعية اتحاد مالك 

مشروع عمر بن الخطاب 31
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يوم بيئي بتنسيق مع 
يئيجمعية أبواب الخير للعمل االجتماعي والثقافي والب
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صيانة البنايات اإلدارية-1

الطرقات واألرصفةصيانة -  2

الرياضية صيانة الفضاءات 3

الخضراءالمساحات صيانة -4

االداريعلى المستوى –5

المحور الثاني

محور التدبير المحلي
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40
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ربط القاعة 

ة المجاورة للملحق

20االدارية 

باالنارة
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أطلق مجلس مقاطعة الفداء بداية عملية الترصيف

استكماال لورش إعادة تأهيل 2016برسم سنة 

نة األرصفة وفق شكل يتناسب مع احتياجات الساك

ويراعي خلق نقط خضراء بها
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53

القاعة المغطاة
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:  علىعملت مصلحة األغراس التابعة للقسم التقني

ة غرس األشجار  باماكن مختلفة بتراب المقاطع-

وجه خلق مجموعة من النقاط الخضراء  تفعيال لت-

مجلس مقاطعة الفداء
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حي عمر بن الخطاب29غرس االشجار ز 
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بوعبيدتهيئة حديقة متواجدة بشارع المعطي اعادة
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تتمة غرس النخيل بشارع غزة
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اكتوبر03الصادر3.61.12رقمالحكومةرئيسقرارتفعيل

منالداخليةوزارةبمصالحالمداوماتبتنظيمالمتعلق2012

يومالىاالثنينيوممنالمداوماتلهذهمواقيتتحديدخالل

عةالتاسالساعةومنالعملأوقاتعلىساعتينبإضافةالجمعة

هاتهتنظمكماالسبتيوممنوالنصفعشرةالثانيةالساعةالى

وتصحيحالمدنيةالحالةمكاتبمستوىعلىالمداومات

االداريةالمصالحوألصولهاالمطابقةالنسخواالمضاءات

أكدللتبحثاجراءعلىانجازهايتوقفالالتياالداريةوالشواهد

.بهاالمضمنةالبياناتمن
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البيئة و التعميرلجنة

:ةعقدت  لجنة البيئة والتعمير اجتماعها من أجل دراسة نقط

2016برنامج التزفيت والترصيف برسم سنة -
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:عقدت لجنة المالية اجتماعها في لمدارسة نقطة

م مشروع حساب النفقات من المبالغ المرصودة لمقاطعة الفداء برس-

2017السنة المالية 

الماليةلجنة
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يةالشؤون االجتماعية والثقافية والرياضلجنة

عقدت لجنة الشؤون اجتماعها في 

:لمدارسة نقطتين 

مدارسة مشروع الشراكة بين -1

مقاطعة الفداء و المديرية االقليمية

لوزارة التربية الوطنية و التكوين

المهني

تسطير برنامج لتنظيم انشطة–2

تساهم في التحفيز على القراءة 

اطعة بالفضاءات الثقافية التابعة للمق

قصد الرفع من عدد المنخرطين بها



نمية جتماع اللجنة المحلية للمبادرة الوطنية للتا

داء البشرية برئاسة رئيس مجلس مقاطعة الف

وحضور ممثلي الهيئة المنتخبة وممثلي 

المصالح الخارجية وممثلي المجتمع المدني 

:وفق جدول األعمال التالي..بالمقاطعة

المحليةاللجنةتركيبةإعادة-

عليهاوالمصادقةالميزانيةومناقشةدراسة-

محلياالمنجزةالمشاريعحولعرض

المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لجنةال
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عقد مكتب مجلس مقاطعة الفداء اجتماعه العادي 

2016لوضع تاريخ وجدول اعمال دورة شتنبر 

68

اجتماع المكتب
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2016غشت 23عقد مكتب مجلس مقاطعة الفداء اجتماعه يوم الثالثاء 

:لدراسة النقط التالية 

ية دراسة وثيقة حساب النفقات المرصودة للمقاطعة برسم السنةالمال

على ضوء توصيات لجنة المالية و الشؤون االقتصادية2017
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11عقد مكتب مجلس مقاطعة الفداء لقاء تواصليا  يوم الخميس 

:ين لدراسة النقطتين التاليتبالنكاسيطامع ممثلي شركة 2016شتنبر

التي يعرفها قطاع النظافة على مستوى مقاطعة الفداءاالكراهاتوالمشاكل –1

المباركاالضحىعيد اياماالستعداد الستقبال -2

5نين وبعد المدارسة والنقاش تم االتفاق على استئناف هدا اللقاء يوم االث

:من اجل2016شتنبر

اكل وضع برنامج  مشترك بين المقاطعة والشركة يتم من خالله طرح المش

وضع مقترحات حلولو

فة بصفة التواصلية من اجل تدبير قطاع النظااالستراتيجيةالتوافق حول •

اثناءسواء قبل ،المتخدةاالجراءاتوخاصة االضحىمرحلة عيد وعامة 

االضحىبعد عيد او
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شركةمعالثانياجتماعهالمكتبعقد

السابقلالجتماعتتمة”سيطابالنكا"

الخاصةاالستعداداتبرنامجإلتمام

امجالبرنمناقشةإلىباإلضافةبالنظافة

واألسواقالحاوياتبغسلالخاص

الزمنيةوالبرمجةالكبرىوالساحات

الكنسومساراتالنفاياتجمعلتوقيت

البرنامجهدالتتبعخليةاحداثمع
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