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إنجازات المجلس البلدي للزمامرة
خالل الفترة االنتدابية
2009/2003

الزمامرة ،ماي

2009

تمھيـــد
يدير شؤون بلدية الزمامرة التي يبلغ عدد سكانھا  12.000نسمة ،المجلس المنبثق عن
انتخابات  16شتنبر  ،2003والذي يتألف من  13عضوا التالية أسماؤھم :
الصفة داخل المجلس

السيـــد
 -1بوشعيب الزيتوني

رئيس المجلس البلدي

 -2بوشعيب الدقمي

النائب األول للرئيس

 -3مصطفى الحساني

النائب الثاني للرئيس

 -4عبد الجبار الزوين

النائب الثالث للرئيس

 -5مصطفى عزيف

مقرر ا لميزانية

 -6المصطفى لشرف

نائب مقرر الميزانية

 -7عبد الرحيم منير

كاتب المجلس

 -8مسعود أبو زيد

نائب كاتب المجلس

 -9عبد السالم بلقشور

مستشار جماعي

 -10محمد الزاكي

مستشار جماعي

 -11محمد بغداد

مستشار جماعي

 -12عبد الرحمان آيت عالل

مستشار جماعي

 -13عبد اللطيف السروالي

مستشار جماعي

تفرعت عن ھذا المجلس ثالث لجان :
 اللجنة المكلفة بشؤون المالية والميزانية التي يرأسھا السيد مصطفى لشرف. اللجنة المكلفة بالتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي يرأسھا السيد عبدالرحيم منير.
 اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة وتختص أيضا بالتجھيزاتاألساسية واألشغال والتي يرأسھا السيد مصطفى الحساني.
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 بعد تقديم تشكيلة مجلس  ،2009/2003نعطي بعده باختصار نبذة عن الوضعيةالمالية للبلدية وكذا بعض اإلنجازات التي اشرف عليھا المجلس برئاسة السيد
بوشعيب الزيتوني.
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الوضعية المالية
تمثل سنة  2009السنة األخيرة في الفترة االنتدابية لھذا المجلس التي امتدت لست سنوات
كانت حافلة باإلنجازات حيث تمكن المجلس من تحقيق أكبر عدد ممكن من المشاريع
التنموية التي تستجيب لحاجيات ساكنة المدينة في مجال البنيات والتجھيزات الجماعية
تجاوزت ما تم توقعه من قبل المجلس البلدي حين إعداده لمخطط التنمية االقتصادية
واالجتماعية ،وذلك على الرغم من اإلكراھات المالية التي واجھت المكتب المسير منذ
توليه تسيير شؤون ھذا المجلس الناتجة بصفة خاصة عن تراجع الموارد إثر تحويل
النشاط األساسي لمعمل السكر ،وثقل حجم الديون المستحقة لفائدة صندوق التجھيز
الجماعي والفوائد المترتبة عنھا التي بلغت ما مجموعه  56.545.772,70 :درھم.
وقد سددت البلدية خالل ھذه الفترة ) (2009/2003ما مجموعه 48.666.123,50
درھم أي ما يمثل نسبة  %86من مجموع الديون،وبذلك تم والحمد  7إخراج البلدية
من وضعية صعبة ويمكن اآلن انجاز استثمارات اجتماعية لمواصلة تنمية مدينة
الزمامرة.
من ناحية أخرى،وفي ظل ھذه الوضعية الصعبة،صادق المجلس في بداية واليته على
مخطط جد طموح للتنمية االقتصادية واالجتماعية فكان التحدي األكبر ھو إنجاز جزء
ولو بسيط من ھذا المخطط.
وبالرغم من ھذا الوضع الصعب  ،وما قابله من تطلعات ساكنة الزمامرة إلى إنجاز
مشاريع تنموية ترقى إلى مستوى طموحاتھا لجأ رئيس المجلس إلى البحث عن مصادر
تمويلية مختلفة عبر الشراكات مع الوزارات والمؤسسات العمومية والجمعيات واالستفادة
من الدعم الذي تقدمه الوزارة الوصية في مجال االستثمار وانتھاج استراتيجية لعقلنة
وترشيد التدبير المالي حيث توفق المكتب المسير والحمد  Gفي إنجاز عدة مشاريع كما
ھو مبين بالجدول التالي ،فھنيئا لساكنة الزمامرة.
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جدول اإلنجازات خالل الفترة الممتدة من سنة  2003إلى سنة 2009
المشروع

الكلفة ) بمليون درھم (
الكلفة
اإلجمالية

االعتمادات
المعبأة

 -1تجزئة القدس

16

16

 -2تجزئة النصر

30

30

-3تجزئة الحسنية

04

2,12

 -4بناء وتجھيزدار المواطن

04

04

 -5بناء وتجھيز مستشفى متعدد
االختصاصات

25

25

 -6بناء وتجھيز مركز تصفية الدم

12

12

حالة تقدم الدراسات و األشغال

الشركاء

 تم استكمال أشغال تجھيز تجزئة القدس وتجري حالياعملية إعادة اإليواء حيث بلغ عدد األكواخ المھدمة 138 :
وعدد البقع التي توجد في طور البناء25:
 تم إنجاز نسبة  % 90من أشغال الطرق والتطھيرالسائل.
 تم الشروع في أشغال تجھيز التجزئة بالماء الشروبوالھاتف
– تم تسويق القطع التجارية
 سيتم توزيع  167بقعة اقتصادية في األيام القليلة القادمة تم إسناد الصفقة الخاصة بأشغال الطرق والتطھير السائلوستنطلق األشغال بعد المصادقة على الصفقة وتحيين
الحساب الخصوصي
 تم تھيئ الصفقة الخاصة بربط التجزئة بالماء الشروب تم إنجاز الدراسات الخاصة باإلنارة العمومية وبالربطبشبكة الھاتف

 وزارة اإلسكان والتعمير -مجموعة التھيئة العمران

 تم إنجاز أشغال البناء والتجھيز ويجري حاليا استغاللھذه المؤسسة
 تم إنجاز أشغال البناء والتجھيز وينتظر الشروع في تقديمخدماته نھاية شھر ماي الجاري
تم إنجاز أشغال البناء والتجھيز وينتظر الشروع في تقديم
خدماته نھاية شھر ماي الجاري
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 -مجموعة التھيئة العمران

-

 وزارة التنمية االجتماعية واألسرةوالتضامن
اللجنة الجھوية لمحاربة الھشاشة جھة دكالة عبدة التعاون الوطنيوزارة الصحة
اللجنة الجھوية لمحاربة الھشاشة -المندوبية اإلقليمية لوزارة الصحة

نسبة
المساھمة
الفعلية
للبلدية)*(

%15.62

-

%53

%12
المساھمة
باألرض
 المساھمةباألرض

 جمعية فضاء أسرة البزيوي -7تھيء ساحة للباعة المتجولين
مجموع االستثمار في المجال االجتماعي

0.2
91.2

0.2
89.32

 -8بناء وتجھيز مالعب األحياء

0,5

0,5

 -9دراسة وبناء مركب رياضي

20
20.5

2,45
2.95

18

18

مجموع االستثمار في المجال الثقافي

18

18

 -11دراسة بناء محطة لمعالجة المياه
العادمة

30

23

مجموع االستثمار في المجال البيئي

30

23

 -12تجھيز المنطقة الصناعية

21

6.09

3.2

3.2

0.62

0.62

مجموع االستثمار في مجال التشغيل
وخلق المقاوالت

24.82

9.91

 -15بناء مسجد ومدرسة قرأنية

10

10

مجموع االستثمار في المجال الديني

10

10

 -16بناء محكمة

18

18

مجموع االستثمار في المجال الرياضي

-10بناء وتجھيز دار الثقافة

 -13بناء مركز تجاري بتجزئة
النصر
 -14إتمام بناء المركز التجاري
بالسوق األسبوعي

 -تم تنظيم الباعة المتجولين بھذه الساحة

-

تم إنجاز أشغال البناء والتجھيز وشرع في استغالل ھذه
المالعب
تم إنجاز الدراسات المعمارية وحظي المشروع بالمصادقة
 انتھت أشغال البناء والتجھيز ويجري حاليا استغالل ھذهالمؤسسة

%100
%5.93

-

%100

-

% 100
% 100

 -وزارة الثقافة

%9.11
%9.11

 تم إنجاز الدراسة التقنية تتھيأ الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكھرباء لإلعالنعن طلب العروض ومن المتوقع أن تبدأ األشغال في نھاية
الصيف المقبل

 وزارة الداخلية كتابة الدولة المكلفة بالماء واليبئة الوكالة المستقلة لتوزيع الماءوالكھرباء بالجديدة

%21.73
%21.73

 تم إنجاز نسبة  % 90من أشغال الطرق والتطھير السائل تم ربط المنطقة الصناعية بشبكة الماء والكھرباء تم إنجاز أشغال اإلنارة العمومية دراسة تجزئة المنطقة الصناعية جد متقدمة تم إسناد الصفقة الخاصة ببناء المركز وسيتم عما قريبالشروع في األشغال
 أنجزت األشغال ويتم حاليا استغالل الدكاكين التي يتكونمنھا المركز

 وزارة الصناعة والتجارة جھة دكالة عبدة مجموعة التھيئة العمران-

%100

%100
%67.70

تم إنجاز أشغال البناء والتجھيز والشروع في االستغالل منذ
 11نونبر.2008

 جمعية فضاء أسرة البزيوي -جمعية بدر

%10
+المساھمة باألرض

%10
انتھت أشغال البناء والتجھيز ويجري حاليا استغالل ھذه
المؤسسة
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وزارة العدل

-

تم إنجاز أشغال تھيئة وتجھيز المقر ،ومن المنتظر أن
تشرع مفوضية الشرطة في العمل بالزمامرة في األيام
القادمة.

 -اإلدارة اإلقليمية لألمن الوطني

 -17تھيء وتجھيز مقر مفوضية
الشرطة

1.2

1.2

مجموع االستثمار في المجال اإلداري

19.2

19.2

 -18تھيئة الطريق الوطنية رقم 01
والطريق الجھوية رقم 202

38

1.23

08

1.23

0.42

0.42

02

02

مجموع االستثمار في مجال البنيات
التحتية

48.42

4.88

%59

المجمـــوع

262.14

177.26

%15

 -19صيانة وبناء الطرق الداخلية
 -20بناء الطريق الرابطة بين السوق
األسبوعي والطريق الوطنية رقم 01
 -21إعادة ھيكلة الشبكة الكھربائية

%100
%6.25

تم إنجاز الدراسات التقنية الخاصة تھيئة الطريق الوطنيةرقم  01والجھوية رقم 202
 تم التقدم بطلب قرض إلنجاز أشغال الطريق الوطنية رقم1
الدراسات التقنية في مرحلتھا األخيرة

-

%100

 -تم إنجاز بناء الطريق

-

%100

المكتب الوطني للكھرباء

-

 تم إنجاز أشغال إعادة ھيكلة الشبكة الكھربائية بمجموعأحياء المدينة

 وزارة الداخلية وزارة التجھيز والنقل -جھة دكالة عبدة

%100

كما يبين الجدول أعاله فقد تمت تعبئة ما مجموعه  177,26مليون درھم خالل ھذه الفترة لدراسة وإنجاز المشاريع تمثل مساھمة البلدية فيھا
 26,68مليون درھم أي بنسبة  .%15وھذا مكسب كبير بالنسبة لساكنة الزمامرة .وبتعبير آخر فقد تم جلب  15مليار سنتيم للبلدية خارجة عن
موارد البلدية.
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أھم اإلنجازات
من خالل ھذا الجدول يتضح أنه تم استثمار ما مجموعه  177,26مليون درھم في إنجاز
المشاريع المذكورة والتي ساھمت فيھا العديد من الوزارات والمؤسسات العمومية
والجمعيات  ،بينما لم تتجاوز تحمالت البلدية مبلغ  26,68مليون درھم أي ما يمثل
نسبة .% 15
ومما الشك فيه أن المشاريع التي تم إنجازھا خالل ھذه الفترة االنتدابية قد استجابت إلى
حد كبير لتطلعات ساكنة المدينة بجميع فئاتھا حيث ھمت جميع القطاعات وال سيما ما
يتعلق منھا بما يلي :

المجال االجتماعي
لقد شكل االھتمام بالجانب االجتماعي إحدى األولويات بالنسبة للمجلس البلدي حيث بلغت
االستثمارات في المجال االجتماعي  89,32مليون درھم الذي يمثل نسبة  % 50,38من
مبلغ مجموع االستثمارات .وقد ساھمت البلدية في ھذا المجال بمبلغ  5.3مليون درھم أي
بنسبة .% 5,93
 -1برنامج مدن بدون صفيح :
لقد تم إبرام اتفاقية شراكة مع وزارة اإلسكان والتعمير ومجموعة التھيئة العمران تم
بموجبھا تجھيز تجزئة القدس التي تضم  260بقعة مخصصة إلعادة إيواء قاطني أحياء
الصفيح بالمدينة وذلك بكلفة إجمالية تقدر ب  16مليون درھم ساھمت فيھا البلدية بمبلغ
 6.15م درھم.وقد قطعت ھذه العملية أشواطا مھمة حيت مكنت من استفادة  152أسرة
ببقع بھذه التجزئة ومن ھدم  138مسكن صفيحي،كما تم الترخيص ل  30مستفيد شرع
منھم  25في بناء مساكنھم.
ھذا وقد تم االتفاق مع مجموعة التھيئة العمران على تسليم البلدية واجھة التجزئة المكونة
من  27بقعة مقابل أداء مبلغ  3.65مليون درھم المتعلق بتكلفة التجھيز.
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تجزئة القدس  :إعادة إيواء دور الصفيح )(2009/05/14

 -2تجزئة النصر
تضم تجزئة النصر التي تم إنجازھا بموجب شراكة مبرمة مع مجموعة التھيئة العمران
 167بقعة اقتصادية تلبي حاجيات الفآت ذات الدخل المحدود في مجال السكن
االجتماعي ،فضال عن البقع التجارية التي تم تسويقھا .وسيتم توزيع البقع االقتصادية في
األسابيع المقبلة.

تجزئة النصر
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 -3تجزئة الحسنية
أيضا في مجال السكن االجتماعي تم تجاوز الصعوبات التي واجھت إخراج تجزئة
الحسنية إلى حيز الوجود حيث تم إحداث حساب خصوصي بميزانية الجماعة إلنجاز
التجزئة بكلفة إجمالية تقدر ب  04مليون درھم كما تم توزيع بقع التجزئة البالغ عددھا
 71قطعة على موظفي وأعوان بلدية الزمامرة وتحصيل دفوعاتھم التي بلغت 2,12
مليون درھم ،وأيضا إسناد الصفقة الخاصة بأشغال الطرق والتطھير السائل التي سيتم
الشروع فيھا بمجرد المصادقة على تحيين الحساب الخصوصي.
 -4بناء وتجھيز دار المواطن
لقد تم بناء وتجھيز دار المواطن في إطار الشراكة المبرمة مع وزارة التنمية اإلجتماعية
واألسرة والتضامن واللجنة الجھوية لمحاربة الھشاشة والتھميش والمندوبية اإلقليمية
للتعاون الوطني بالجديدة ومجلس جھة دكالة عبدة وذلك بكلفة إجمالية تقدر ب  04مليون
درھم ساھمت فيھا البلدية بمبلغ  0,48مليون درھم.
وقد شكلت ھذه المؤسسة ،التي تشھد إقباال كبيرا على الشعب التي تلقن بھا والخدمات
التي تقدمھا حيث بلغ عدد المسجلين بھا  310مستفيدا ومستفيدة ،فضاء لألنشطة والبرامج
االجتماعية ،الثقافية كما ساھمت في النھوض بالمستوى االجتماعي لساكنة مدينة
الزمامرة من خالل الخدمات المتنوعة االجتماعية والتربوية والتكوينية التي تقدمھا لفائدة
أبناء الفئات المعوزة.
فضال عن المساھمة في إنجاز دار المواطن وضعت البلدية موظفة وعونين رھن إشارة
ھذه المؤسسة ،باإلضافة إلى تخصيص منحة سنوية لدعم تسييرھا.
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دار المواطـن )(2008

 -5بناء وتجھيز مستشفى متعدد االختصاصات
في إطار تحسين التغطية الصحية لساكنة المدينة والجماعات المجاورة وخلق مشاريع
القرب تم بناء وتجھيز مستشفى متعدد االختصاصات بكلفة إجمالية تقدر ب  25مليون
درھم.
ويضم ھذا المستشفى  45سريرا لمختلف المصالح االستشفائية األساسية )المستعجالت،
طب األطفال ،طب النساء والتوليد ،الجراحة العامة... ،إلخ( مما سيمكن من تقريب
الخدمات الصحية للمرضى وتحسينھا والتقليص من تكاليفھا.
وتجري حاليا االستعدادات للبدء في استغالل ھذا المرفق االجتماعي الھام الذي سيلبي
حاجيات ساكنة تقدر ب  140ألف نسمة ) مدينة الزمامرة والجماعات المجاورة (.
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مركز تصفية الدم  +المستشفى )(2009/05/14

 -6بناء وتجھيز مركز تصفية الدم
في نفس اإلطار تم بناء وتجھيز مركز تصفية الدم بمدينة الزمامرة بموجب اتفاقية شراكة
مع اللجنة الجھوية لمحاربة الھشاشة والمندوبية اإلقليمية لوزارة الصحة وجمعية فضاء
أسرة البزيوي للتنمية االجتماعية والتضامن وذلك بكلفة إجمالية تقدر ب  12مليون
درھم.
ويستجيب ھذا المشروع لحاجة ملحة لدى المرضى المعوزين المصابين بداء القصور
الكلوي بالنظر إلى التكلفة الباھظة لعمليات تصفية الدم وعدم وجود مركز متخصص في
ھذا المجال بالمدينة وتنامي حاالت اإلصابة بھذا المرض .وتجري حاليا االستعدادات
للبدء في استغالل ھذا المركز.
وحرصا من المجلس البلدي على ضمان استمرارية خدمات مركز تصفية الدم وتقديمھا
في أحسن الظروف اعتمد اتفاقية شراكة مع جمعية فضاء أسرة البزيوي والجماعات
المجاورة يضع بموجبھا المجلس منحة سنوية ال تقل عن مبلغ  50مليون سنتيم
للمساھمة في تسيير ھذا المركز.
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مركز تصفية الدم )(2009/05/14

 -7تھيء ساحة للباعة المتجولين
في إطار إنشاء وتنظيم تجارة القرب والحفاظ على النظافة والسير بالمدينة ھيأت البلدية
ساحة إلعادة إيواء الباعة المتجولين وتنظيمھم.
وقد مكنت ھذه العملية من إخالء الساحة المتواجدة فوق األرض المخصصة إلحداث
تجزئة النصر والطريق العمومية الواقعة بملتقى شارعي الجيش الملكي و 20غشت من
ھؤالء الباعة ،ووضع حد لعرقلة السير والجوالن وتھديد سالمة المرور.
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اشطيبة وعرقلة السير قبل رحيلھا

البدء في وضع الخيام باشطيبة )(2009/05/14

 دعم الجمعيات ،تشجيع التمدرس ومحاربة األمية.فضال عن االستثمار في المجال االجتماعي حرص المجلس البلدي على مواكبة
المجھودات المبذولة في ھذا المجال من قبل الجمعيات وعلى دعم قطاع التعليم ومحاربة
14

األمية من أجل تشجيع التمدرس والحد من الھدر المدرسي ،حيث بلغ إجمالي االعتمادات
المخصصة بميزانية التسيير للدعم والمساھمة في ھذا المجال  1,39مليون درھم.

المجال الرياضي
لقد بلغت االستثمارات في المجال الرياضي  2,95مليون درھم الذي يمثل نسبة 1,66
 %من مبلغ مجموع االستثمارات،وھو المبلغ الذي عبأته البلدية لھذا المجال أي بنسبة
 %100خصص لدراسة المركب الرياضي وتھيئة مالعب األحياء.
 -8بناء وتجھيز مالعب األحياء:
لقد أنجزت البلدية أشغال بناء وتجھيز مالعب األحياء بمدينة الزمامرة في كل من حي
الشباب ،حي النھضة وحي السالم.
وتندرج ھذه المالعب في إطار مشاريع القرب عبر خلق الفضاءات الكفيلة باستقطاب
شباب أحياء المدينة خالل أوقات الفراغ وفسح المجال أمامھم إلبراز قدراتھم في المجال
الرياضي وبالتالي حمايتھم من جميع أسباب ومظاھر االنحراف واالنعزال.

ملعب الحي بالنھضة )(2009/05/14

 -9دراسة وبناء مركب رياضي :
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لقد عبأت البلدية لھذا المشروع اعتمادا قدره  2.44مليون درھم إلى حدود ھذه السنة
للمساھمة في إنجازه الذي يتطلب تكلفة إجمالية قدرھا  20مليون درھم.
ويھدف ھذا المشروع إلى توفير الفضاء المالئم لممارسة األنشطة الرياضية والتربوية
والثقافية واالجتماعية لفائدة جميع الفآت العمرية التي تتكون منھا ساكنة مدينة الزمامرة
حيث يتكون من المرافق التالية :
-

قاعة مغطاة للرياضة كفضاء لمزاولة عدد من األنواع الرياضية وأنشطة أخرى.

-

مسبح بلدي.

-

قاعة متعددة االختصاصات من شأنھا تلبية الحاجة الملحة إلى فضاء مماثل
الحتضان مختلف التظاھرات وال سيما الفكرية والثقافية والتربوية.

-

فضاءات مختلفة تشكل متنفسا ترفيھيا لجميع أفراد األسرة سيما بالنسبة للطفل
والمرأة.
 -دعم الجمعيات الرياضية :

فضال عن االستثمار في المجال الرياضي حرص المجلس البلدي على دعم الجمعيات
الرياضية حيث بلغ إجمالي االعتمادات المخصصة بميزانية التسيير للدعم والمساھمة في
ھذا المجال  1,48مليون درھم.
وقد اعتمد المجلس البلدي مؤخرا اتفاقيتين للشراكة من أجل تأمين االستمرارية وتحقيق
نتائج أفضل في ميداني كرة القدم وألعاب القوى حيث سيخصص بموجبھما ما مجموعه
 0,65مليون درھم كمنح سنوية لدعم تسيير المجالين باإلضافة إلى منح تشجيعية عن
النتائج المحققة.

المجال الثقافي
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لقد بلغت االستثمارات في المجال الثقافي  18مليون درھم الذي يمثل نسبة % 10,15
من مبلغ مجموع االستثمارات .وقد ساھمت البلدية في ھذا المجال بمبلغ  1,64مليون
درھم أي بنسبة .% 9,11
 -10بناء وتجھيز دار الثقافة:
لقد تم بناء وتجھيز دار الثقافة في إطار شراكة مع وزارة الثقافة بتكلفة إجمالية قدرھا 18
مليون درھم ساھمت فيھا البلدية بمبلغ  1,64مليون درھم.
ويندرج بناء وتجھيز ھذه المؤسسة ،التي تشھد إقباال كبيرا على مرافقھا والخدمات التي
تقدمھا ،في إطار إحداث الفضاءات الثقافية الالزمة لتفعيل العمل الجمعوي والنھوض
بالصرح الثقافي والتنموي بالمدينة.
 دعم تسيير دار الثقافةفضال عن المساھمة في إنجاز دار الثقافة وضعت البلدية موظفين وعونين رھن إشارة
ھذه المؤسسة.

دار الثقافـة )(2009/05/14

 -تنظيم المھرجانات الثقافية :
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سعيا إلى إنعاش الحركة الثقافية والفنية والمحافظة على التراث المحلي والتعريف
بخصوصيات منطقة الزمامرة في ھذه المجاالت نظم المجلس البلدي الدورتين الثامنة
والتاسعة من المھرجان الثقافي للمدينة.

المجال البيئي
لقد بلغت االستثمارات في المجال البيئي  23مليون درھم الذي يمثل نسبة % 12,97
من مبلغ مجموع االستثمارات .وقد ساھمت البلدية في ھذا المجال بمبلغ  05مليون درھم
أي بنسبة .% 21,73
 -11دراسة و بناء محطة لمعالجة المياه العادمة :
اعتبارا للنمو الديموغرافي والتطور العمراني الحالي والمرتقب لمدينة الزمامرة وما
يرافقه من ارتفاع لحجم النفايات السائلة،وسعيا إلى تحسين الظروف الصحية للساكنة
والمحافظة على البيئة خاصة بمنطقة اوالد اسبيطة التي تقدف بھا المياه العادمة ،فقد أبرم
المجلس البلدي اتفاقية شراكة مع وزارة الداخلية ،كتابة الدولة المكلفة بالماء
والبيئة،الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكھرباء بالجديدة من أجل إنجاز برنامج تجھيز
قطاع التطھير السائل بمدينة الزمامرة التي يتضمن بناء محطة لمعالجة المياه العادمة.
وتقوم حاليا الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكھرباء بالتحضير لإلعالن عن طلب
عروض لبناء المحطة حيث ينتظر الشروع في األشغال قبل نھاية الصيف المقبل.
 مد قنوات الماء إلى المناطق الخضراء وصيانتھا :في إطار االھتمام بالمجال البيئي تم مد قنوات الماء إلى حديقة الحسن الثاني وصيانتھا
باإلضافة إلى مد قنوات الماء إلى حديقة شارع  20غشت ،حديقة المسجد الحسني،
وحديقة حي الشباب.

مجال التشغيل وخلق المقاوالت
لقد بلغت االستثمارات في مجال التشغيل وخلق المقاوالت  9,91مليون درھم الذي يمثل
نسبة  %5,59من مبلغ مجموع االستثمارات .وقد ساھمت البلدية في ھذا المجال بمبلغ
 6,71مليون درھم أي بنسبة .% 67,70
 -12تھيئ وتجھيز المنطقة الصناعية :
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لقد عبأت البلدية لھذا المشروع اعتمادا قدره  6,09مليون درھم إلى حدود ھذه السنة
للمساھمة في إنجازه الذي يتطلب تكلفة إجمالية قدرھا  21مليون درھم.
وقد أنجزت البلدية في ھذا اإلطار األشغال التالية :
 أشغال الطرق والتطھير السائل. أشغال الربط بشبكة الماء والكھرباء. أشغال اإلنارة العمومية.ويرمي ھذا المشروع إلى تنظيم وتطوير صناعة ھياكل الشاحنات التي تتميز بھا مدينة
الزمامرة،وإعادة إيواء مختلف األنشطة الصناعية المزعجة والموسخة التي تنتشر داخل
النسيج الحضري للمدينة وخاصة األنشطة الصناعية ل"،" Trainباإلضافة إلى خلق
مناصب الشغل واألنشطة المدرة للدخل عن طريق تھيئ الفضاء المالئم للمقاوالت
الصغرى والمتوسطة .
وقد بلغت دراسة تجزئة المنطقة الصناعية أطوارھا النھائية حيث ستعرض للمصادقة
والتمويل وتم وضع التمويل الالزم القتناء األرض.
 -13بناء مركز تجاري بتجزئة النصر
لقد صادقت اللجنة المختصة بالوكالة الحضرية على مشروع بناء مركز تجاري بتجزئة
النصر من طرف مجموعة التھيئة العمران بتكلفة قدرھا  3,2مليون درھم وذلك بموجب
ملحق اتفاقية الشراكة المتعلقة بإنجاز تجزئة النصر.
وسيخصص ھذا المركز إلعادة إيواء جزء من مستغلي المحالت التجاري ة الغذائية
المتواجدة بشارع الجيش الملكي ،وينتظر الشروع عما قريب في األشغال حيث تم إسناد
الصفقة الخاصة ببنائه.
 -14إتمام بناء المركز التجاري بالسوق األسبوعي:
لقد تم استكمال أشغال بناء المركز التجاري بالسوق األسبوعي بتكلفة قدرھا 0,62 :
مليون درھم.
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ويتألف ھذا المركز من  56دكان مخصص لألنشطة التجارية ،وقد شرع منذ مدة في
استغالل ھذه الدكاكين بعد كراء بعضھا عن طريق طلبات عروض.

المجال الديني
لقد بلغت االستثمارات في المجال الديني  10مليون درھم الذي يمثل نسبة  % 4من مبلغ
مجموع االستثمارات .وقد ساھمت البلدية في ھذا المجال بمبلغ  1مليون درھم أي بنسبة
 % 10إضافة إلى توفير األرض التي أقيم عليھا المشروع.
 -15بناء مسجد ومدرسة قرآنية بحي السالم :
لقد تم بناء مسجد ومدرسة قرآنية بحي السالم بموجب شراكة مع جمعية فضاء أسرة
البزيوي وجمعية بدر بتكلفة إجمالية قدرھا  10مليون درھم ،ساھمت فيھا البلدية بمبلغ 1
مليون درھم.
وقد مكن مسجد حي السالم والمدرسة قرآنية من توفير الفضاء المناسب للمصلين بأحياء
السالم  1و السالم  2وحي الصفاء وتمكينھم من أداء طقوسھم وشعائرھم الدينية في
أحسن الظروف ،وكذا الحفاظ على التعليم األصيل بالمدينة.

مسجد حي السالم والمدرسة القرآنية )(2009/05/14
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المجال االداري
في إطار تقريب اإلدارة من ساكنة المدينة وبالتالي تخفيف عناء التنقل والتكاليف
المرتبطة به تم إحداث ثالث مصالح إدارية حيوية بالمدينة لتلبية األغراض اإلدارية
للسكان وتحسين ظروف الحصول عليھا.
وقد بلغت االستثمارات في المجال اإلداري  19,2مليون درھم الذي يمثل نسبة 10,83
 %من مبلغ مجموع االستثمارات .وقد ساھمت البلدية في ھذا المجال بمبلغ  1,2مليون
درھم أي بنسبة .% 6,25
 -16بناء محكمة
لقد تم بناء المحكمة االبتدائية بمدينة الزمامرة بتكلفة تقدر 18مليون درھم وشرعت منذ
مدة في تقديم خدماتھا للمتقاضين في أحسن الظروف.

المحكمة بالزمامرة )(2009/05/14

 -17خلق مفوضية للشرطة وتھيئ وتجھيز المقر المخصص لھا.
سعيا إلى تعزيز األمن بھذه المدينة وسيادة الطمأنينة لدى ساكنتھا تم إبرام اتفاقية شراكة
مع اإلدارة اإلقليمية لألمن الوطني بالجديدة خصصت بموجبھا البلدية مقرا لھذه
المفوضية كما قامت بتھييئه وتجھيزه بتكلفة قدرھا  1,2مليون درھم.
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وال تقتصر أھمية خلق ھذه المفوضية على الجانب األمني وإنما تتعداه إلى تقريب
الخدمات التي تقدمھا سيما فيما يتعلق ببطاقة التعريف الوطنية التي يتطلب الحصول
عليھا أو تجديدھا التنقل إلى مدينة الجديدة.

تھييء مقر مفوضية الشرطة بالزمامرة )(2009/05/14

 -18المحافظة العقارية
لقد مكنت ھذه المصلحة من التسريع في تلبية طلبات التحفيظ التي كانت تتطلب وقتا كبيرا
بفعل الضغط على المصلحة المتواجدة بمدينة سيدي بنور باإلضافة إلى توفير تكاليف
التنقل.

مجال البنيات التحتية
لقد بلغت االستثمارات في ھذا مجال البنيات التحتية  4,88مليون درھم الذي يمثل نسبة
 % 2,75من مبلغ مجموع االستثمارات .وقد ساھمت البلدية في ھذا المجال بمبلغ 2.88
مليون درھم أي بنسبة .% 59
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 -19دراسة تھيئة الطريق الوطنية رقم  01والطريق الجھوية رقم 202
لقد عبأت البلدية لھذا المشروع اعتمادا قدره  1,23مليون درھم إلى حدود ھذه السنة
حيث تم إنجاز الدراسات التقنية الخاصة به بمبلغ قدره  0,45مليون درھم كما تم رصد
مبلغ  0,78مليون درھم برسم الفائض التقديري لسنة  2009للمساھمة في إنجازه.
 -20دراسة بناء وصيانة الطرق الداخلية.
لقد عبأت البلدية لھذا المشروع اعتمادا قدره  1,23مليون درھم إلى حدود ھذه السنة
حيث تجري حاليا الدراسات التقنية الخاصة به والتي تشرف على االنتھاء بكلفة قدرھا
 0,29مليون درھم كما تم رصد مبلغ  0,94مليون درھم للمساھمة في إنجازه.
 -21بناء الطريق الرابطة بين الطريق الوطنية رقم  01والسوق األسبوعي.
لقد أنجزت البلدية أشغال بناء ھذه الطريق بتكلفة قدرھا  0,42 :مليون درھم،حيث مكنت
من تخفيف الضغط على الطريق الجھوية رقم  202المؤدية إلى السوق األسبوعي أيام
انعقاده فضال عن تقريب السوق إلى مرتاديه من ساكنة الجزء الشمالي من المدينة.
 -22إعادة ھيكلة الشبكة الكھربائية للمدينة.
لقد استكملت مصالح المكتب الوطني للكھرباء أشغال إعادة ھيكلة الشبكة الكھربائية
للمدينة وإتمامھا ببعض األحياء بتكلفة قدرھا  2مليون درھم  ،األمر الذي مكن من
توفير شروط السالمة التي كانت مھددة بمخاطر أسالك الشبكة الكھربائية المتالشية فضال
عن إضفاء جمالية ألحياء المدينة بعد إزالة أعمدة الكھرباء.
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برنامج تأھيل مدينة الزمامرة
إن تدبيرنا لشؤون ھذه المدينة لم يتوقف عند حدود االستجابة للحاجيات اآلنية للساكنة
وإنما ارتكز على رؤية شمولية واستراتيجية لتنمية المدينة تنبني على تعبئة الموارد
المالية الالزمة لتأھيل المدينة ضمن برمجة متعددة السنوات،حيث تم في ھذا
اإلطار،بتشاور مع مصالح سلطة الوصاية ،إعداد برنامج تأھيل مدينة الزمامرة الذي
يشمل عددا من المشاريع المندمجة التي سيتم تنفيذھا على مدى األربع سنوات المقبلة
بكلفة مالية إجمالية قدرھا  87 :مليون درھم.
ويھم ھذا البرنامج المشاريع التالية :
وضعية المشروع

المشروع
تھيئة الطريق الوطنية رقم 01
والطريق الجھوية رقم 202

الكلفة
)بمليون درھم(

تم إنجاز الدراسات التقنية

38

تھيئ الطرق الداخلية

الدراسات التقنية في طور اإلنجاز

8

بناء مركب رياضي

تم إنجاز الدراسات المعمارية والدراسات
التقنية في طور اإلنجاز

20

تھيء المنطقة الصناعية

الدراسات المعمارية في طور اإلنجاز

21

الـمـجـمـــــــوع
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 -1تھيئة الطريق الوطنية رقم  01والطريق الجھوية رقم 202
يرمي ھذا المشروع الذي تم إنجاز الدراسات التقنية الخاصة به إلى تمكين مدينة
الزمامرة من التوفر على واجھة،وتنظيم وتحسين حركة السير الدءوبة بھذين المحورين
الطرقيين وذلك بإحداث ممرين بالنسبة لكل اتجاه وخلق ملتقيات طرق ومواقف للسيارات
مع تھيئة األرصفة الجانبية وتوسيع شبكة تصريف مياه األمطار.
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وسيتم إنجاز مشروع تھيئة الطريق الوطنية رقم  01بشراكة مع وزارة الداخلية ووزارة
التجھيز والنقل وجھة دكالة عبدة ،وقد عبأت البلدية لھذا المشروع اعتمادا قدره 1,23
مليون درھم إلى حدود ھذه السنة كما تم التقدم بناء على الدراسات التقنية التي تم إنجازھا
بطلب قرض من صندوق التجھيز الجماعي الستكمال تمويله.
 -2تھيء الطرق الداخلية.
يرمي ھذا المشروع الذي تشرف الدراسات التقنية الخاصة به على االنتھاء إلى التأھيل
الحضري لمدينة الزمامرة وتسھيل السير داخل المدينة.
وقد عبأت البلدية لھذا المشروع اعتمادا قدره  1,23مليون درھم إلى حدود ھذه السنة
للمساھمة في إنجازه الذي يتطلب تكلفة إجمالية قدرھا  08مليون درھم.
 -3بناء مركب رياضي.
يمثل ھذا المشروع أھمية خاصة بالنظر إلى خدماته التي ال تقتصر على المجال
الرياضي وإنما تتعداه لتشمل الميادين االجتماعية ،الثقافية ،التربوية وأيضا االقتصادية.
وقد عبأت البلدية لھذا المشروع اعتمادا قدره  2,44مليون درھم إلى حدود ھذه السنة
للمساھمة في إنجازه الذي يتطلب تكلفة إجمالية قدرھا  20مليون درھم.
وقد تم استكمال الدراسات المعمارية الخاصة بالمشروع والمصادقة عليه وبذلك تم التقدم
بطلب قرض م ن صندوق التجھيز الجماعي الستكمال تمويل ه .ويجري حاليا إنجاز
الدراسات التقنية للمشروع.
 -4تھيء المنطقة الصناعية.
يرمي ھذا المشروع إلى إنجاز تجزئة بالمنطقة الصناعية بمدينة الزمامرة من أجل تنظيم
وتطوير صناعة ھياكل الشاحنات التي تتميز بھا مدينة الزمامرة،وإعادة إيواء مختلف
األنشطة الصناعية المزعجة والموسخة التي تنتشر داخل النسيج الحضري للمدينة
وخاصة األنشطة الصناعية ل"،" Trainباإلضافة إلى خلق مناصب الشغل واألنشطة
المدرة للدخل عن طريق تھيئ الفضاء المالئم للمقاوالت الصغرى والمتوسطة .
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وقد عبأت البلدية لھذا المشروع اعتمادا قدره  1,55مليون درھم إلى حدود ھذه السنة
للمساھمة في إنجازه الذي يتطلب تكلفة إجمالية قدرھا  21مليون درھم.
وفيما يخص دراسة المشروع فقد بلغت أطوارھا النھائية حيث ستعرض للمصادقة
والتمويل.
 -5تمويل مشاريع برنامح تأھيل مدينة الزمامرة
لقد حظي ھذا البرنامج بالموافقة المبدئية للمديرية العامة للجماعات المحلية التي ستساھم
في إنجازه بمبلغ  29,5مليون درھم ،بينما ستتحمل البلدية مبلغ  13مليون درھم عبأت
منه إلى حدود ھذه السنة  6,45مليون درھم في حين ستتم برمجة المبالغ المتبقية خالل
السنوات المالية المقبلة إلى غاية سنة  2012طبقا لبرنامج إنجاز المشاريع.
ھذا وينتظر أن تساھم في إنجاز مشروع تھيئة الطريق الوطنية رقم  01كل من وزارة
التجھيز والنقل وجھة دكالة عبدة بمبلغ إجمالي قدره  16,5مليون درھم.
وفيما يتعلق بالمبلغ المتبقي فسيتم استكماله عن طريق االقتراض ،وقد تم بالفعل التقدم
بطلب قرض إلى صندوق التجھيز الجماعي لتمويل مشروع تھيئة الطريق الوطنية رقم
 01ومشروع بناء مركب رياضي.
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شكر وامتنان
إن إنج$$ازات المجل$$س البل$$دي للزم$$امرة برس$$م الفت$$رة االنتدابي$$ة  2009/2003ت$$دعو إل$$ى االعت$$زاز
والفخر بما تم تحقيقه من مشاريع تنموية لفائدة ساكنة مدينة الزم$امرة وب$األوراش المفتوح$ة أم$ام
المجلس المقبل الستكمال ما تم الشروع فيه.

يسعد رئيس المجلس البلدي أن يتقدم بجزيل الشكر واالمتنان لكل من ساھم من موقعه ومسؤولياته
في ھذه الحصيلة الت$ي تع$د ثم$رة تظ$افر جھ$ود الجمي$ع،وأخص بالش$كر س$لطة الوص$اية وإخ$واني
أعضاء المجلس البلدي و خاصة المكتب المسير و موظفي وأعوان بلدية الزمامرة.

كما ال يفوت رئيس المجلس البلدي بھذه المناسبة أن يعرب عن عميق التقدير واالمتنان للوزارات
والمص$$الح الخارجي$$ة والجمعي$$ات الت$$ي انخرط$$ت ف$$ي ش$$راكات م$$ع البلدي$$ة وس$$اھمت بالت$$الي ف$$ي
إخراج العديد من المشاريع إلى حيز الوجود لطالما كانت ساكنة مدينة الزمامرة ف$ي أم$س الحاج$ة
إليھا.

ھنيئا لسكان مدينة الزمامرة
بوشعيب الزيتوني
رئيس المجلس البلدي
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