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2016الدورة العادية لشهر يونيو



تقديم

والنظام 113.14تنفيذا لمقتضيات القانون التنظيمي 
الداخلي 

المصادق عليه من طرف مجلس مقاطعة الفداء 
نتشرف بتقديم هذا التقرير اإلخباري 

حول أهم اإلجراءات واألعمال واألنشطة
رة ما الرئيس وأعضاء المجلس في الفتبهاالتي قام 

أن بين دورة يناير إلى دورة يونيو في تدبير الش
.  المحلي بالمقاطعة



:يتضمن هذا التقرير ثالثة محاور اساسية

المحور الثالث

التنشيط المحلي

المحور الثاني

اللقاءات التواصلية

المحور أألول
التدبير المحلي



الشق اإلداري-1

صيانة البنايات اإلدارية-2

صيانة الطرقات واألرصفة-3

الرياضية الفضاءاتتهيئة -4

صيانة المساحات الخضراء-5

المحور األول

محور التدبير المحلي



الشق اإلداري-1

طعةاستكمال اللقاءات مع األقسام والمصالح التابعة المقا-1

تنزيل الهيكلة اإلدارية الخاصة بالمقاطعة-2

المرتفقينمشروع دليل -3

اللجناجتماعات -4





2016يناير 29لقاء مع قسم حفظ الصحة يوم 



كيةالتشارلقاء مع قسم العمل االجتماعي والتنمية 

2016فبراير 2



فبراير18لقاء مع مصلحة الموارد البشرية 





قام مكتب مجلس مقاطعة الفداء 

استجابة لتوجه مجلس جماعة الدار

م وفقا البيضاء باختيار رؤساء األقسا

ن للهيكلة المعتمدة ودلك باإلعالن ع

ب عملية االنتقاء بالنسبة للمناص

الشاغرة وفق الشروط المضمنة 

لمذكرة رئيس مجلس جماعة الدار 

البيضاء

:وقد تم اختيار 
م السيد الهاللي محمد رئيسا لقس-

.الشؤون االقتصادية والمالية

السيد محمد الغزالي رئيسا قسم-

.الشؤون العامة والدعم





دليل المرتفق بمقاطعة الفداء : سيتم إصدار كتيب تحت عنوان 
يوزع علــــى المواطنين من اجل االستئناس به قبل التوجه إلى اإلدارة من اجل

.جمع الوثائق المطلوبة لقضاء أغراضهم اإلدارية 

:هذه العملية ستشمل

.طعةجميع مكاتب اإلشهاد على التوقيع ومطابقة النسخ ألصولها التابعة للمقا•

جميع مكاتب الحالة المدنية المتواجدة في المقاطعة أو في الملحقات اإلدارية•

.التابعة لها

.المصالح التابعة لقسم التعمير والبيئة•

.المصالح التابعة لقسم المالية والشؤون االقتصادية•

.المصالح التابعة لقسم الشؤون االجتماعية •

.المصالح التابعة لقسم الشؤون التقنية•

ح ولهذا الغرض عقد المكتب سلسلة من االجتماعات شاركت فيها جميع المصال

اء المعنيـــة ونوقشت كل وثيقة على حدة من طرف السادة األعضاء والسادة رؤس

ل األقســــــــــــام والمصالح من خالل تقديم عروض في الموضوع والخروج بالدلي

.النهائي للوثائق التي تطلبها مصالح مقاطعة الفداء من المواطنين 







لجنة الشؤون االقتصادية والمالية



لجنة التعمير والبيئة 



لجنة الشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية 



اجتماع مشترك للجن 



عدد 
التوصيات

عدد 
االجتماعات

اللجنة

11 04 التعمير والبيئة

33 02 يةالشؤون االجتماعية الثقافية و الرياض

15 03 المالية والشؤون االقتصادية

- 01 االجتماعات المشتركة

ت ولقد قام المكتب بمدارسة جميع التوصيا

المرفوعة وقام بمعالجة العالق منها وبرمجة

.األنشطة المقترحة وتفعيل التوصيات



صيانة البنايات اإلدارية-2

يةمتابعة تقدم األشغال بالبناية الرئيس-1

قافي متابعة استكمال األشغال بالمركب الث-2

صيانة ملحقات القرب-3



متابعة تقدم األشغال بالبناية الرئيسية



عقد رئيس مجلس المقاطعة 

مهندسة اللقاءات دورية مع

على المسؤولةالمعمارية 

مشروع بناء مقر المقاطعة 

ني بحضور رئيسة القسم التق

ى والمكلف بتتبع المشروع عل

مستوى مجلس جماعة الدار 

البيضاء والمقاول المكلف 

بالبناء وممثل مكتب الدراسات

دم ـقـــــــتلتتبع بعين المكان 

وثيرتهاوتسريع األشغال



استكمال األشغال بالمركب الثقافي



















































المحور الثاني
اللقاءات التواصلية

>

استقبال المواطنين-1

اءالدارالبيضمع رئيس مجلس جماعة التشاوياللقاء -2

االسواقامناءلقاءات مع -3

الحكوميةلقاءات مع القطاعات-4

لقاءات مع شركات التدبير المفوض-5

لقاء مع المجتمع المدني-6



االلتزام مع المواطنين بموعد 

االستقباالت كل ثالثاء وجمعة 

أسبوعيا من طرف الرئيس 

والنواب



عقد اللقاء التشاوري مع 

رئيس جماعة الدار البيضاء 

سطات-ووالي والية جهة الدار البيضاء



معالمشتركةاللقاءاتمنسلسلةالمجلسمكتبعقد

اجتماعاتالدائمةاللجنعقدتكماونوابهماللجنرؤساء

.التشاوريباللقاءلتقديمهامقترحاتإعدادهدفها

المرفوعةالمقترحاتبصياغةاهتمتلجنةأحدثتوقد

ملعلبرنامجالعريضةالخطوطعلىتشتملأرضيةلبسط

إعدادفيالمساهمةاجلمنكمقترحاتورفعهاالمقاطعة

عمااللتقائيةإطارفيالبيضاءالدارجماعةعملبرنامج

عةجماترابفيتتدخلالتيوالمؤسساتالقطاعاتجميع

.الدارالبيضاء

اتالمقترحجميعالرئيسألقاهاالتيالكلمةتضمنتوقد

يفتلخصتوالتيالمجلسأعضاءالسادةبهاتقدمالتي

يليكماتحديدهاتمالتياإلستراتيجيةاألهداف



االساسيةتعزيز وتقوية البنية التحتية وتوفير التجهيزات1

الحديثة

وعصرنتهاتطوير الخدمات 2

تلبية حاجيات المواطن وتحسين بنية االستقبال3

محاربة الهشاشة ودعم التعاون والتكافل4

الجتماعي التنشيط المحلي وتشجيع الفعل الثقافي واانعاش5

والرياضي 

يتهتنظيم النشاط االقتصادي والتجاري وتنمالىالسعي 6

العناية بالبيئة وخلق نقط خضراء7





لقاء مع امناء  األسواق الجماعية



لقاءات مع أمناء -

القريعة

لقاءات مع أمناء سوق -

عمر بن الخطاب مع 

السلطة وشركة 

سيطابالنكا



تمت تسوية وضعية 

المراحيض بعد ربطها 

بالعداد واالتفاق على 

طريقة تدبيرها







اللقاءات مع ممثلي القطاعات الحكومية



عقد المكتب لقاءا تواصليا مع

مندوبة وزارة الصحة ألجل 

ها مدارسة المشاكل التي تعاني من

والمستوصفاتالمستشفيات 

والمرافق الصحية المتواجدة  

بتراب المقاطعة ووضعية 

.بهاالخدمات المقدمة 



لقاء المكتب مع المدير 

اإلقليمي لوزارة السكنى 

وسياسة المدينة وطاقمه



اللقاء التواصلي مععقد

ارة المديرية اإلقليمية لوز

التربية الوطنية 

التكوين المهنيو



عقد لقاءات مع ممثلي شركات التدبير المفوض



تعقد لقاءات شهرية يحضرها 

شركة ليدك وأعضاء ممثلوا

المكتب ورئيس لجنة التعمير 

والبيئة



.ة األملتقوية اإلنارة العمومية بحديــقة جنان السبيل وحديق

تزويد حديقة منتزه األفراح باألعمدة الكهربائية•

متابعة ورش استبدال األسالك الكهربائية الظاهرة على •

الشوارع

ضررمتابعة رخص التدخالت وتسريع عملية التدخل لرفع ال•

ان الصالة في رمضبهااألماكن التي تقام وتزويد الساحات •

باإلنارة الالزمة

العموميةباالنارةمد الممرات الخلفية 

اللقاءاتخالصات



عملية الحفر لتمرير األسالك األرضية 

وإحداث أعمدة كهربائية سيتم توزيعها 

على طول المساحة التي تزيد عن 

الهكتار لتوفير إضاءة تلبي حاجيات 

السكان بحديقتي منتزه األفراح ورياض 

.األمل









تعقد لقاءات وجوالت 

دورية مع ممثلي شركة 

سيطابالنك لتفقد النقط

السوداء وغسل الحاويات 

االسواقوغسل ساحات 



لتدبير لم يقتصر مجلس مقاطعة الفـداء على عقد لقاءات تواصلية مـع شركات ا

ة المفوض والفاعلين االقتصاديين والهيئات العمومية والقطاعات الحكومي

ية  مع الرسمية  فقط وإنما وضـع فـي صلب أولوياته كذلك عقــد لقاءات تشاور

مقاذ فعاليات المــــجتمع المدني فـــي شخــص الــجمــــــــعيات المتواجدة بنفو

:الفداء والمرجع في ذلك طعة

.تفعيل مقتضيات الدستور الجديد-

.المتعلق بالجماعات14-113تفعيل مضامين القانون التنظيمي -

. النظام الداخلي لمقاطعة الفداءبنوذتفعيل -

تنظيم يوم دراسي مــــــــع جمعيات 2016ماي21ولهدا تم يوم السبت 

:المجتمع المدني تحت شعار 

*في التنمية المحلية اساسيالمجتمع المدني شريك *

لى تسعى إمسؤولةضمن رؤيــــة والتشاركيوقد اندرج هذا اللقاء التواصلي 

بناء تقوية المكانة التي يستحقــــها المجتمع المدني كفاعل أساسي فــــي ال

الديمقراطي التنموي داخل تراب المقاطعة ودمجه في مواكبة تدبير الشأن 
المحلي 



مع المجتمع المدنيالتشاورياللقاء 



الموضاعتيةالورشات



المحور الثالث

التنشيط المحلي

االجتماعيةاالنشطة-1

الرياضيةاالنشطة-2

البيئيةاالنشطة-3

رمضانيات الفداء -4









المقاطعةمجلسأعضاءالسادةقام

األقسامجميعمستوىعلىبجولة

طاقاتبلتوزيعللمقاطعةالتابعةوالمصالح

الموظفاتالنساءعلىوالورودالتهنئة

بةبمناسلهنالتهانيوتقديمبالمقاطعة

.العالمييومهن

االحتفاء باليوم العالمي للمرأة

2016مارس 8







المرأة المغربية عطاء وتألق: وتحت شعار

االحتفال بعيد المرأة نظم مجلساطارودائما في 

مارس بتنسيق مع 17مقاطعة الفداء يوم 

ال جمعية األعمال االجتماعية لمقاطعة الفداء  حف

يطات نسائيا حضرته موظفات وفعاليات من النش

في المجتمع المدني وممثالت القطاعات 

.الحكومية بتراب المقاطعة

كما تم تكريم الفنانتان سعاد صابر وفاطمة

...شيغر







نظم مجلس مقاطعة الفداء

ةالفهريبالثانوية اإلعدادية مريم 

سم ة انتهاء الموـبــــــبمناساحتفاال 

لرياض 2015/2016ي ـساالدر

ا يرهالتي يشرف على تسيالـاألطف

بحضور ممثل عن المندوبية 

ية اإلقليمية لوزارة التربية الوطن

م وقد تم تقديم هدايا رمزية للطاق

التربوي المشرف على الرياض 

ولمدراء المؤسسات المبرم معها 

.الشراكات

















احتضن مجلس مقاطعة الفداء 

Africa"ك مع جمعيةــــكشري
light" كأس  "للتنميةابـــــــرح"و

مانية إفريقيا لألمم الذي يشارك فيه ث

رونــــــــالمهاجدول يمثلهم 
..بالمغربالمقيمون

نظمــــتويركز محور التظاهرة التي 

يونيو 5إلى ايـــــــم28من 

المهاجرين اجــــــإدمعلى 2016

الرياضة اللــــــخمن األفـــــارقة 

..والثقافة







اليـــــــالدكشعيبأبيشارعاحتضن

يـــــــللمش12الدوليةالدورةفعاليات

والشبابللكبارالوطنيةللبطولة

إشرافتحتدوليةبمشاركةالـــــــواألطف

والقوىلعابألالمغربيةيةــــالملكالجامعة

وبشراكةالبيضاءالدارةـــجهبةــــعص
.الفداءمقاطعةسمجلعــــم



















يد شارك في مسابقة تجو

القران الكريم أزيد من

مشارك من الذكور 100

واالناث البالغ عمرهم 

سنة15و6بين 



الدوري الرمضاني لكرة القدم



الدوري الرمضاني للكرة الحديدية











تظاهرة شارك فيها أزيد 

طفل من أبناء 180من 

ساكنة الفداء تم االحتفاء 

بهم بمناسبة صيامهم األول

في المنتصف من رمضان





شكرا على حسن انتباهكم


