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مبناسبة افتتاح  2013أكتوبر  11مقتطفات من الخطاب اًلليك السامي بتاريخ 

 من السنة الترشيعية الثالثة من الوالية الترشيعية التاسعة الدكرة األكىل

  .يوـ كل اًلواطن يحتاجها التي األساسية، الخدمات تدبًن عن اًلسؤكلة هي الجامعية اًلجالس...

 .تطبيقيها عىل كتعمل القطاعية، كاًلخططات العمومية، السياسات بوضع فتقوـ الحكومة، أما

 الحي أك الجامعة نظافة عن أك العمومي، كالنقل كالكهرباء اًلاء توفًن عن مسؤكال ليس فالوزير

 الخدمات هذق عن اًلسؤكلوف هم الجامعيٍن اًلنتخبٍن إف بل .بها الطرؽ كجودة اًلدينة، أك

 .عليهم صوتوا الذين السكاف أماـ االنتخابية، دكائرهم نطاؽ يف العمومية،

 الشغل، فرص لخلق نفوذهم مبناطق التنمية كمشاريع أكراش كتنفيذ بإطالؽ مكلفوف أنهم كام

 .للمواطنٍن القار الدخل سبل كتوفًن

 من كالقرب العالية، اًلسؤكلية كركح كالنزاهة الصدؽ تتطلب كجسيمة، نبيلة مهمة إنها

 أغراضه قضاء عىل كالسهر اًللحة، النشغاالته كاإلنصات معه، اًلستمر كالتواصل اًلواطن،

 .كاالجتامعية اإلدارية



 منهجية ك مراحل إعداد برنامج عمل الجامعة1.

 أهم خالصات التشخيص الرتايب 2.

 الرؤية 3.

 األهداؼ ك اًلحاكر االسرتاتيجية4.

 حسب كل محور تركيبة الربنامج5.

 ك تركيبة متويلهالربنامج تقديم محتول 6.



 الجامعةمنهجية ك مراحل إعداد برنامج 1.

 اًلرجعيات - السامية اًلرجعيات : الجامعة عمل برنامج بإعداد اًلتعلقة اًلرجعيات اعتامد1.
 .كاًلجالية القطاعية اًلخططات- كالتنظيمية القانونية

 الجامعة عمل برنامج إلعداد كالتنظيمية القانونية اًلقتضيات احرتاـ2.

 اًلسلسل يف كاًلتدخلٍن الفاعلٍن مختلف بإرشاؾ كالتنسيق، كالتشاكر الحوار عىل مبنية منهجية3.
   خاص كقطاع مدين كمجتمع خارجية كمصالح محلية سلطات من للمدينة التنموم



 الجامعةمنهجية ك مراحل إعداد برنامج 1.

   : تنظيم خالؿ من  كمشاركة مشارؾ ألف من أكرث فيها ساهم تشاركية مقاربة إطار يف

 اًلقاطعات؛ مستول عىل تشاكرية لقاءات خمس1.

  مدنية؛ ك محلية فعاليات بحضور موضوعاتية  كرشات خمس2.

 ؛سال عاملة كعامل الجهة كايل السيدين ارشاؼ تحت للقطاعات الخارجية اًلصالح مختلف مع اجتامعات3.

 ؛الجامعي لمجلسل الدامئة لجافال اجتامعات4.

 النوع؛ كمقاربة الفرص كتكافؤ اًلساكاة هيأة مع تشاكرم لقاء5.

   .اًلحلية الفعاليات من مجموعة عضويتها يف تضم التي القيادة للجنة اجتامعات عقد إىل باإلضافة



؛2كلم 95.48 : تبلغ مساحة عىل سال جامعة متتد 

كالقارية؛ البحرية التيارات تأثًن مع متوسطي : اًلناخ 

نسمة؛ 883.053 : 2014 إحصاء حسب الجامعة ساكنة 

؛2كلم/ف9199 : السكانية الكثافة 

؛(1960 سنة يف ف ألف 77) اًلنرصمة سنة الخمسٍن خالؿ مرات عرش أزيد سال ساكنة تضاعفت 

الخامسة اًلرتبة العاملة، ساكنة من %91 للجهة، الحرضية الساكنة مستول عىل األكىل اًلرتبة 
 الوطني؛ اًلستول عىل حرضيا

من %59 .الشقق يف %24ك اًلغربية الدار يف منهم %67 يقطن فرد 4.12 األرسة حجم متوسط 
 .سكن متتلك األرس

 معطيػػػػػػػات عامػػػػػة 

 أهم خالصات التشخيص الرتايب2.



 أهم خالصات التشخيص الرتايب2.

95 كماء %96 كهرباء من للسكن الرضكرية التجهيزات عىل تتوفر الساكنة من %95 من أزيد% 
 ؛ %99 صحية كمرافق

؛%32 االنرتنت بشبكة كالربط %97 النقاؿ الهاتف عىل التوفر 

45% العاـ؛ بالقطاع %25 مقابل الخاص، بالقطاع تشتغل النشيطة الفئة من   

يف بتابريكت %21.5 تجاكزت حيث (النساء عند %30ك الرجاؿ عند %15) %20 البطالة نسبة 
 باب مقاطعة ثم %18.6 احصٍن مقاطعة تليها ، %18.1 نسبة أدىن لعيايدة مقاطعة سجلت حٍن

 . %21.3 كبطانة %18.8 ًلريسة

 معطيػػػػػػػات عامػػػػػة 



 أهم خالصات التشخيص الرتايب2.

 معطيػػػػػػػات عامػػػػػة 

؛%50.51 : اإلناث نسبة 

25 : سنة 15 من أقل نسبة% 

؛%67 : نشيطةال فئةال نسبة 

؛%8 : اًلسنٍن نسبة 

 4.56 : اإلعاقة انتشار نسبة% . 
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 أهم خالصات التشخيص الرتايب2.

 معطيػػػػػػػات عامػػػػػة 

من أعرؽ مدف اًلغرب اإلسالمي الكبًن؛ 
 ؛مكانتهااعتنى بها اًللوؾ كالخلفاء، كتركوا بها آثارا دالة عىل 
ازدهرت بها عىل مر العصور حضارات متنوعة كغنية؛ 
 ؛كاًلفكرين كاألدباء كالنساؾ كالزهاد كالعلامء كالفقهاءللمجاهدين اشتهرت بكونها مدينة 
 (موكب الشموع)عريقة محافظة عىل تقاليد حضارية ظلت. 



 أهم خالصات التشخيص الرتايب2.

 التطور العمراين بسال خالؿ القرف اًلايض



 أهم خالصات التشخيص الرتايب2.

 كالرياضية كاالجتامعية التجهيزات الثقافية

 مسابح
اًلعاهد 

 اًلوسيقية

مؤسسات 

 ثقافية

مؤسسات 

 اجتامعية 

 مراكز

  سوسيو  

 ربويةت

دكر 

 الشباب
 الخزانات

القاعات 

 اًلغطاة

مالعب 

 القرب

مالعب 

 كبًنة
 اًلقاطعة

 بطانة 1 6 2 2 3 1 3 - 1 -

 احصٍن - 5 2 - 1 1 5 3 - -

- - 1 3 1 3 2 1 5 1 
باب 

 ًلريسة

 تابريكت 1 2 2 - 3 2 1 - - 1

 العيايدة - 3 2 - 2 1 1 1 - -

 اًلجموع 3 21 9 4 12 6 13 5 1 1



 أهم خالصات التشخيص الرتايب2.

 فػػالضعنقػػػػػاط  نقػػػػػاط القػػػػػوة 

 ،نهرال البحر، .كالجنوب الشامؿ بٍن الطرؽ ملتقى) متميز جغرايف موقع 1.
 ؛(..الغابة

 ؛(ـ11 القرف خالؿ تأسست) للمدينة العريق الثقايف اإلرث2.

 من ـ 4300 : كالديني كالثقايف اًلعامرم بالرتاث غنية : العتيقة ًلدينةا3.
 القناة ،رضحةأ ك  زكايا - عتيقة كمدارس مساجد - براجأ  5- بوابأ  8 - األسوار
 ؛...اًلائية

 .كغنية متنوعة تقليدية صناعة عىل اًلدينة توفر4.

 ؛(سنة 40ك 15 بٍن ما)% 43 الشباب فيها ٌنثل ساكنة5.

  مارينا، ،تكنوبوليس ،مطار) كربل كمرافق بنيات عىل اًلدينة توفر6.
 الغابوية الوطنية اًلدرسة للرياضات، رشيد موالم معهد حديدية، سكك ،طراموام

 ؛(...طرقية، شبكة القدـ، لكرة السادس محمد اكادٌنية للمهندسٍن،

 1700 حوايل) .الرتافعية كقدرته باًلدينة اًلدين اًلجتمع كتنوع دينامية7.
 ؛(اًلقاطعات بجميع تشاكرية لجن كجود جمعية،

 مختلف بٍن التعاكف منطق كتغليب التشاركية للمقاربة اًلجلس تبني8.
 ؛(النوع كمقاربة الفرص كتكافؤ اًلساكاة هيئة التشاكرم، الخميس) .مكوناته

 .(القرب خدمات) اًلقاطعات نظاـ تجربة9.

 تجمعات) متباين دٌنوغرايف كتزايد فيه متحكم غًن رسيع عمراين توسع  1.
 كجود عدـ الهامشية، األحياء منو الصفيح، دكر كثيفة،كجود عمرانية

 نسبة ارتفاع ،(اًلدينة جاملية) عمراين نسق كجود ،عدـ حرضية مراكز
 ؛(التجهيز الناقصة ك اًلهيكلة غًن األحياء

  مكناس،-القنيطرة-الرباط– اًلدينة مداخل)  .كالجوالف السًن يف اكتظاظ2.
 ؛(اليوـ يف تنقل حركة مليوف 1.3

  لإلناث بالنسبة البطالة نسبة .النساء باألخص تهم اجتامعية هشاشة3.
 ؛%28 للنساء بالنسبة األمية نسبة ،30%

 ؛العتيقة للمدينة العمراين النسيج هشاشة4.

 غًن توزيع مع كاإلجتامعية كالرياضية الثقافية التحتية البنيات يف خصاص5.
 موسيقية، معاهد الثقافة، دكر الوسائط، متعددة مكتبة مسارح،) متوازف
 دار ،االجتامعيىة الرعاية مؤسساتالجامعية، للرياضات القرب مالعب

 ؛(...اإلستقباؿ مراكز الطالب،

 ؛(...القرب اسواؽ العمومية، اًلراحيض اًلقابر،) الجامعية اًلرافق يف نقص6.

 باستقباؿ الخاص الحرضم اًلدار داخل  العقارم  الوعاء يف نقص7.
 ؛التجهيزات

 لإلستثامرات استقطابها كمحدكدية للمدينة اإلقتصادم النسيج ضعف8.
 ؛(النشيطة الساكنة من %20 البطالة)اًلتاحة الشغل فرص كقلة

 .للجامعة اًلالية اًلوارد محدكدية9.



 أهم خالصات التشخيص الرتايب2.
 اًلخاطر/التحديات رصػػػػػػػػالف

سياسة) اًلدينة تنمية برامج يف الحكومية لقطاعاتا مشاركة 
 الوطنية اًلبادرة التجهيز، كالرياضة، الشباب الثقافة، اًلدينة،
 ؛(...البرشية للتنمية

الجهوية؛ التنمية مخطط كجود 

؛(اًلصادقة طور يف) كطموح جديد تهيئة تصميم مرشكع 

للتكنولوجيا اسرتاتيجية قطاعات اك ألنشطة أنوية كجود 
 القطاعات من كغًنها للرياضة اك (تكنوبوليس) الحديثة
 ؛الواعدة

الجامعة تراب فوؽ اإلنجاز طور يف مهيكلة مشاريع كجود 
 مجمع رقراؽ، ايب ضفتي تهيئة مرشكع) محيطها يف اك

 .(...الغذائية اًلنتوجات تسويق

الرباط - متارة الحرضم اًلحور داخل اًلدينة وقعمت تحديد - 
 ؛القنيطرة -سال

االستثامر؛ شجيعلت اًلناسبة الظركؼك  الشغل فرص خلق   

التجهيزات مجاؿ يف السكاين النمو ًلتطلبات االستجابة 

 لسكن؛كا كالخدمات

مكوناته بٍن انسجاـ كخلق باًلدينة العمراين النسيج تنظيم 

 ؛متعددة حرضية أقطاب حداثإ ك 

  مختلف بٍن كالتنقل لنقلا إلشكالية اًلالمئة الحلوؿ ايجاد 

 ؛محيطها كمع اًلدينة احياء

؛توفًن اًلوارد الالزمة لتمويل الربنامج 
 (سيدم موٌل)الحامية من آثار اًلد البحرم. 



 للجامعةالوضعية اًلالية  –أهم خالصات التشخيص 

 2017 2016 2015 بالدراهم 

    820,95 078 552        578,67 137 566        618,24 893 558          التسٌٌرمجموع مداخٌل 

    421,73 713 413        831,54 587 421        246,08 638 606          التجهٌز  مداخٌلمجموع 

    242,68 792 965        410,21 725 987        864,32 531 165 1       (ملٌون درهم)المداخٌل مجموع 

    820,95 078 552        942,95 826 485        319,53 986 473          التسٌٌرمجموع نفمات 

    110,04 587 154        703,00 185 168        743,32 130 359          (ملٌون درهم)التجهٌز مجموع نفمات 

    932,13 665 706        646,97 012 654        062,85 117 833          (ملٌون درهم) مجموع النفمات 

    311,69 126 259        764,26 712 333        801,47 414 332          الخامالفائض 

    020,25 488 258        042,93 083 250        626,55 640 245          منموالت مٌزانٌة التجهٌز

    770,45 198 40          264,81 534 50          872,79 018 38            منموالت مٌزانٌة التسٌٌر

      456,52 095 33          302,13 755 48            الفائض الصافي

 درهم 258.488.020:                            2017اًلبلغ اًلنقوؿ عن ميزانية التجهيز عن سنة •

 درهم 150.000.000:  2020-2019-2018اًلبلغ اإلجاميل للفوائض الصافية بالنسبة لسنوات •

 درهم 408.500.000: اًلجموع                                                                             •



 الرؤيػػػػػػة3.

 رؤية مخطط التنمية الجهوية رؤية برنامج عمل جامعة سال

اًلتعددة الركافد ذات للثقافة مدينة سال 
   الغني؛ لرتاثاك 

كتنافسية سياحية جاذبية ذات مدينة 
   اقتصادية؛

كللرياضات الكريم للعيش مناسب كفضاء 
 كالرتفيه؛

اًلجايل محيطها مع تكامل يف. 

 «أرض التفوؽ كالطموحات » 

 ومالتنم هاقلب منوذجيف ضع اإلنساف تجهة 

 تجسد قيم التضامن كاًلساكاة كاالستمرارية جهة
 كالتنوع

 جهة تراهن عىل الثقافة كالرتبية ككذا عىل
اًلحافظة عىل البيئة كالجودة الحرضية لبناء أسس 

 مجتمع مزدهر  

 تم إعداد برنامج عمل الجامعة بانسجاـ مع توجهات برنامج تنمية الجهة



   سرتاتيجيةاال  كاًلحاكر األهداؼ4.

 أهداؼ اسرتاتيجية  7 العمل محاكر 6

 .اًلهيكلةاًلشاريع 
تنظيم اًلجاؿ الرتايب للمدينة بهدؼ إحداث نسق عمراين مع 
العمل عىل تحقيق االندماج الفعيل لكل الرشائح كاًلكونات 

 .اًلجتمعية

 .التنمية الثقافية كالرياضية كدعم التامسك االجتامعي
تعزيز التنمية الثقافية كالرياضية للمدينة كإبراز كتشجيع الطاقات 

 .كدعم التامسك االجتامعي كتقوية البنيات التعليمية كالصحية

 .تثمٍن تراث اًلدينة كإعادة االعتبار للمدينة العتيقة .تثمٍن تراث اًلدينة كإعادة االعتبار للمدينة العتيقة

 .البنيات التحتية كالتنقل كالتنمية اًلستدامة
 .تطوير الشبكة الطرقية كتسهيل الحركية كدعم التنقل باًلدينة

 .دعم التنمية اًلستدامة كتثمٍن اًلجاالت الطبيعية

 .إنعاش التنشيط االقتصادم كالسياحي كدعم االستثامر .التنشيط االقتصادم كالسياحي كدعم االستثامر

 .تطوير التدبًن الجامعي كتعزيز التواصل كالتعاكف كالرشاكة .التدبًن الجامعي



 محاكر مخطط التنمية الجهوية  محاكر برنامج العمل

 محاور المخطط 3 العمل محاور 6

ًالتنمٌة الثمافٌة والرٌاضٌة ودعم التماسن االجتماع. 

تثمٌن تراث المدٌنة وإعادة االعتبار للمدٌنة العتٌمة. 

 ( :ملٌار درهم 18)تمكٌن الجمٌع من فرص متساوٌة للنجاح وتحمٌك حٌاة أفضل  

التكوٌن،  التعلٌم،) كفاءاتالمواكبة تعزٌز وتحسٌن :  1ورش 1.

 (محاربة الهشاشة

المروٌة، المنطك  المناطك)توفٌر اطار عٌش ذي جودة :  2ورش 2.

 (الحضرٌة، العرض الصحً

الثمافة و  التنشٌط الثمافً،)النهوض بالثمافة والرٌاضة :  3ورش 3.
 (التراث، الرٌاضة والترفٌه

 البنٌات التحتٌة والتنمل والتنمٌة المستدامة. 

 المهٌكلةالمشارٌع. 

 (  درهم مالٌٌر 21)بناء تنمٌة متوازنة على مستوى المجال الترابً الجهوي بأكمله 

الخدمات  البٌئة،) إعادة بناء التوازنات البٌئٌة الكبرى:  4 ورش1.
 .........(األساسٌة،

 مواكبة تحول العالم المروي:  5ورش 2.

البنٌة ) مختلف مكونات الترابٌة بالجهةتجهٌز وربط :  6ورش 3.
 (التحتٌة النمل و التنمل، المٌناء األطلسً

التنشٌط االلتصادي والسٌاحً ودعم االستثمار. 

 (مالٌٌردرهم 7)إطالق الطالات وإمكانات النمو فً المنطمة 

و التكوٌن  الشغل) والمطاعات االلتصادٌةدعم االبتكار : 7الورش 1.

 .....(المهنً، المشارٌع المبتكرة، البحث العلمً،

العرض العماري، )تعزٌز الجاذبٌة االلتصادٌة للجهة : 8الورش 2.

 .....(التسوٌك الترابً 

االلتصاد ) بجمٌع أشكالها المماوالتٌةتعزٌز التنمٌة : 9الورش 3.
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ت برنامج تنمية الجهة
امعة بانسجاـ مع توجها

 تم إعداد برنامج عمل الج



 العملمحاكر برنامج 

التدبًن 
 الجامعي

 

اًلشاريع 
 اًلهيكلة

 

 محاكر عمل 6
 

تثمٍن تراث اًلدينة 
كإعادة االعتبار 
 للمدينة العتيقة

 

 
 

التنشيط 
االقتصادم 

كالسياحي كدعم 
 االستثامر

   
 

 
التنمية الثقافية 
كالرياضية كدعم 

التامسك 
 االجتامعي

 
البنيات التحتية 

كالتنقل 
كالتنمية 
 اًلستدامة

 

 الرؤية

   سال مدينة للثقافة ذات الركافد اًلتعددة كالرتاث الغني،

للعيش الكريم  مدينة ذات جاذبية سياحية كتنافسية اقتصادية،كفضاء مناسب

 .كللرياضات كالرتفيه، يف تكامل مع محيطها اًلجايل

1 5 4 3 2 6 



 العملمحاكر برنامج 

البنيات التحتية كالتنقل 
 كالتنمية اًلستدامة

 برامج 6  

تثمٍن تراث اًلدينة كإعادة 
 االعتبار للمدينة العتيقة

 برامج 9

التنشيط االقتصادم كالسياحي 
 كدعم االستثامر

 برامج 9  

التنمية الثقافية كالرياضية كدعم 
 التامسك االجتامعي

 برامج 8  

 اًلهيكلةاًلشاريع 
 

 برامج 3  

 التدبًن الجامعي
 

 برامج 4  

 بناء كتهيئة الطرؽ الرئيسية
ترميم كتأهيل األسوار ك األبواب 

 ك البيوت التاريخية
 إنجاز مراكز حرضية جديدة تعزيز البنية الثقافية كالفنية تطوير اًلرافق العامة الجامعية

تطوير كتحديث التدبًن 

 الجامعي 

 إنجاز اًلنشآت الفنية
ترميم كإعادة تأهيل اًلواقع 

 الدينية ك الثقافية
 تأهيل اًلرافق الجامعية  إنجاز مرافق كربل تعزيز البنية الرياضية تثمٍن العقار الصناعي 

 تأهيل احياء اًلدينة

تعزيز البنية التحتية األساسية 

تأهيل الفضاء العاـ للمدينة 

 العتيقة

خلق فضاءات خاصة باألنشطة 

 اإلقتصادية
 تأهيل اًلباين اإلدارية  تطوير التنقل اًلراكز متعددة التخصصات

 إنشاء أكراش اإلنتاج كالتسويق تعزيز بنية  الخدمات العامة تهيئة مستودعات السيارات
تعزيز مؤسسات القرب للتنشيط 

 االجتامعي 
تعزيز التشاكر كالتواصل 

 كالتعاكف كالرشاكة

 إنشاء اًلشاريع اًلدرة للدخل تعزيز البنية االقتصادية تهيئة اًلساحات الخرضاء
تعزيز مؤسسات الرعاية 

 االجتامعية 

 ترميم كتأهيل الفنادؽ تعزيز بنية النقل كالتنقل 
 اًلنتوجاتعرض  فضاءاتتعزيز 

 اليدكية
 تحسٍن ظركؼ السكن

تهيئة اًلواقع االجتامعية 

 كاالقتصادية

تنظيم األنشطة اًلزعجة ك 

 اًللوثة
 تعزيز كتأهيل البنية التعليمية

 معالجة اًلباين اآليلة للسقوط 
الربنامج الجامعي لدعم 

 التشغيل
 تعزيز ك تأهيل البنية الصحية

تعزيز الجاذبية السياحية 

 للمدينة العتيقة

تعزيز اًلؤهالت السياحية 

 للمدينة



 تركيبة الربنامج حسب كل محور

 عدد اًلشاريع عدد الربامج اًلحاكر
كلفة تعبئة 

 العقار
كلفة إنجاز 

 االشغاؿ
* اًلشاريعكلفة 

 (مليوف درهم)
-2021الكلفة للفرتة   

2018 
للفرتة الكلفة 
2022-2023 

البنيات التحتية كالتنقل 
 كالتنمية اًلستدامة

6    114 576,23 4 632,84 5 209,07 4 844,33 364,74 

تثمٍن تراث اًلدينة كإعادة 
 االعتبار للمدينة العتيقة

9    54    27,50 774,60 802,10 733,10 69,00 

التنشيط االقتصادم 
كالسياحي كدعم االستثامر 

 كمناخ االعامؿ
9    35    123,00 937,00 1 060,00 718,00 342,00 

التنمية الثقافية كالرياضية 
 كدعم التامسك االجتامعي

8    152    168,74 868,40 1 037,14 602,16 434,99 

 574,10 3 488,64 1 062,74 5 188,50 4 874,24    11    3 اًلشاريع اًلهيكلة 

 88,23 252,38 340,61 263,20 77,41    35    4 التدبًن الجامعي

 873,06 4 638,60 8 511,66 13 664,54 11 847,12 1 401    39 اًلجموع

 بناء عىل تقديرات أكلية)*( 



 تركيبة الربنامج حسب كل محور

39% 

6% 
8% 

8% 

36% 

3% 

 البنيات التحتية كالتنقل كالتنمية اًلستدامة

 تثمٍن تراث اًلدينة كإعادة االعتبار للمدينة العتيقة

 التنشيط االقتصادم كالسياحي كدعم االستثامر 

 التنمية الثقافية كالرياضية كدعم التامسك االجتامعي

 اًلشاريع اًلهيكلة 

 التدبًن الجامعي

 توزيع كلفة اًلشاريع حسب كل محور



 اًلحور االسرتاتيجي األكؿ

 البنيات التحتية كالتنقل كالتنمية اًلستدامة



 محور البنيات التحتية كالتنقل كالتنمية اًلستدامة

 عدد اًلشاريع عدد الربامج
كلفة تعبئة 

 العقار
كلفة إنجاز 

 االشغاؿ
كلفة اًلشاريع 

 (مليوف درهم)
 الكلفة للفرتة  
  2020-2018 

 الكلفة للفرتة
  2021-2023 

بناء كتهيئة الطرؽ 
 الرئيسية

15    260,25 649,00 909,25 889,50 19,75 

 210,00 295,00 505,00 480,00 25,00    3 إنجاز اًلنشآت الفنية

 0,00 866,00 866,00 742,50 123,50  82 تاهيل احياء اًلدينة

تهيئة مستودعات 
 السيارات

4    12,13 139,00 151,13 70,73 80,40 

 54,59 120,00 174,59 170,00 4,59    6 تهيئة اًلساحات الخرضاء

 0,00 603,10 2 603,10 2 452,34 2 150,76    4 تعزيز بنية النقل كالتنقل 

 364,74 844,33 4 209,07 5 632,84 4 576,23   114 اًلجموع



 محور البنيات التحتية كالتنقل كالتنمية اًلستدامة

 موقع اًلرشكع اسم اًلرشكع الربنامج
 العقار   
مليوف )

  (الدرهم

 األشغاؿ  
مليوف )

  (الدرهم

 
 اًلجموع

مليوف )
  (الدرهم

 الكلفة للفرتة  
 2018-2021 

 الكلفة للفرتة
 2022-2023 

بناء كتهيئة 
الطرؽ 
 الرئيسية

اًلقطع الواقع بٍن حي )القنيطرة تهيئة كتوسعة طريق 
 "(.د"كشارع ك   اشامعو

 - 24,00    24,00    15,00    9,00 باب اًلريسة كالعيايدة 

شارع  اًلقطع الواقع بٍن  )القنيطرة استكامؿ تهيئة طريق 
 ,(ك حدكد  جامعة عامر" د"

 - 85,00    85,00    65,00    20,00 باب اًلريسة كالعيايدة 

اًلقطع الواقع بٍن طريق ) 3الشطرطريق مكناس  تهيئئة
 ,(اًلطار كالطريق االلتفافية

 - 110,00    110,00    90,00    20,00 احصٍن  كالعيايدة 

اًلقطع الواقع بٍن طريق )تهيئة طريق القاعدة الجوية 
 ,(مكناس كسيدم ابراهيم بولعجوؿ

 - 97,00    97,00    47,25    49,75 العيايدة - تابريكت -بطانة 

اًلقطع الواقع بٍن تجزئة سعيد )تهيئة كبناء الطريق الساحيل 
 ,(حجي كطريق القنيطرة

 - 75,00    75,00    50,00    25,00 العيايدة

طريق بٍن ج سال كج )تهيئة طريق سيدم ابراهيم بولعجوؿ 
 ,(عامر

 - 75,00    75,00    50,00    25,00 عامر- العيايدة

اًلقطع الواقع بٍن الطريق الدائرم )بناء باركوام الجزء الثاين
 ,(كطريق االلتفافية 2رقم 

 - 152,00    152,00    152,00 -  احصٍن

اًلقطع الواقع بٍن اًلستشفى )تهيئة  كبناء شارع الزربية 
 ,(1االقليمي كطريق االلتفافية رقم 

 - 90,00    90,00    50,00    40,00 احصٍن

بناء طريق الخندؽ الرابطة بٍن اقواس بطانة كشارع الحسن 
 الثاين

 - 28,50    28,50    20,00    8,50 بطانة

بٍن شارع عبد الكريم )تهيئة شارع الشهداء ، حي الساـل ، 
 ، بطانة(الخطايب ك شارع األطلس الكبًن

 11,25 -    11,25    11,25 *  بطانة



 محور البنيات التحتية كالتنقل كالتنمية اًلستدامة

 موقع اًلرشكع اسم اًلرشكع الربنامج
 العقار   
مليوف )

  (الدرهم

 األشغاؿ  
مليوف )

  (الدرهم

 اًلجموع 
مليوف )

  (الدرهم

 الكلفة للفرتة  
 2018-2021 

 الكلفة للفرتة
 2022-2023 

بناء كتهيئة 
الطرؽ 
 الرئيسية

طريق ) RP4029ك ( الزربيةشارع ) RP4006بناء الطريق الرابطة بٍن 
 اتجاق سال الجديدة( احصٍن اكطا

  - 65,00    65,00    35,00    30,00 احصٍن

طريق ) RP4029ك ( الزربيةشارع ) RP4006بناء الطريق الرابطة بٍن 
 عىل مستول جامعة محمد الخامس ( احصٍن اكطا

 - 50,00    50,00    25,00    25,00 احصٍن

 8,50 -    8,50    5,00    3,50 احصٍن كمدار اًلطار الزربيةبناء الطريق الرابطة بٍن شارع 

فتح باب + اًلدارات ) بنعارشبناء  الطر يق اًلؤدية ًلقربة سيدم  
 (جديد

 - 20,00    20,00    20,00 - ًلريسة

بناء الطريق الواقعة بٍن تجزئة سيدم عبد هللا كطريق  سيدم ابراهيم 
 .بولعجوؿ

  - 18,00    18,00    13,50    4,50 العيايدة

إنجاز 
اًلنشآت 

 الفنية

 -  60,00    60,00    60,00 -  لعيايدة بولعجوؿ براهيمانجاز ممر تحت السكة الحديدية بطريق سيدم 

 -  235,00    235,00    220,00    15,00 الجامعة (مكناس طريق  1+ القنيطرة  طريق  2) فنية  منشأت 

منشآت  2) التاينفنية لشارع القاعدة الجوية كشارع الحسن  منشأت 
 (الفنية

 210,00 -    210,00    200,00    10,00 الجامعة

احياء تأهيل 
 اًلدينة

تهيئة مقطع الطريق الواقعة بٍن شارع القاعدة الجوية كاًلمر العلوم 
  RN1لطريق القنيطرة

 -    45,00    45,00    30,00    15,00 العيايدة

 - 30,00    30,00    30,00  - العيايدة (2الشطر )الخامس تهيئة شارع محمد 



 محور البنيات التحتية كالتنقل كالتنمية اًلستدامة

 موقع اًلرشكع اسم اًلرشكع الربنامج
 العقار   
مليوف )

   (الدرهم

 األشغاؿ   
مليوف )

   (الدرهم

 اًلجموع 
مليوف )

   (الدرهم

 الكلفة للفرتة  
  2018-2021 

 الكلفة للفرتة
  2022-2023 

تأهيل احياء 
 اًلدينة

 االسامعليةاًلقطع الواقع بٍن مدار ) الطريستهيئة شارع عبد الخالق 
 (بوعبيدكشارع عبد الرحيم 

 -    76,00    76,00    36,00    40,00 تابريكت -بطانة 

 -    4,50    4,50    3,00    1,50 العيايدة .بناء مقطع الطريق الواقعة بٍن طريق اريحا كطريق القاعدة الجوية

اًلقطع الواقع بٍن شارع االمانة كشارع )تهيئة  كبناء شارع النرص 
 (.سيدم ابراهيم بولعجوؿ

 -    16,00    16,00    12,00    4,00 العيايدة

 -    39,00    39,00    26,00    13,00 العيايدة بناء الطريق الواقعة بٍن القاعدة الجوية كطريق الحمرم

بناء كتهيئة مقطع الطريق الواقع بٍن شارع محمد الخامس ك حي 
 االمل

 -    25,50    25,50    19,00    6,50 العيايدة

 -    11,00    11,00    11,00   بطانة غشت 20بناء الطريق الرابطة بٍن شارع القاعدة الجوية كشارع 

 -    8,00    8,00    8,00   بطانة تهيئة شارع مديونة 

بناء الطريق اًلؤدية اىل مقربة سيدم الضاكم  محادية ًلدرسة إدريس 
 (األزهر

 -    2,50    2,50    2,00    0,50 تابريكت

بناء الطريق الرابطة بٍن شارع محمد الخامس ك تجزئة سيدم عبد هللا 
 تجزئة سيدم عبد هللا  .مركرا ب بجانب مقربة سيدم الضاكم

 -    20,00    20,00    16,00    4,00 تابريكت

اًلقطع الواقع بٍن مدار حي كرٌنة )تهيئة شارع محمد الخامس 
 كشارع داؿ

 -    15,00    15,00    15,00      - تابريكت



 موقع اًلرشكع اسم اًلرشكع الربنامج
 العقار   
مليوف )

   (الدرهم

 األشغاؿ   
مليوف )

   (الدرهم

 اًلجموع 
مليوف )

   (الدرهم

 الكلفة للفرتة  
  2018-2021 

 الكلفة للفرتة
  2022-2023 

تأهيل احياء 
 اًلدينة

 -    18,00    18,00    16,00    2,00 تابريكت نونرب 6بناء الطريق الواقع بٍن شارع الساـل كشارع 

 -    53,00    53,00    50,00    3,00 باب اًلريسة كالعيايدة  ,(اًلقطع الواقع بٍن مركز الحليب كتجزئة شمس) تهيئة طريق مهدية 

اًلقطع الواقع بٍن شارع االمانة كشارع )تهيئة  كبناء شارع النرص 
 (.سيدم ابراهيم بولعجوؿ

 -    8,00    8,00    8,00 - العيايدة

اًلقطع الواقع بٍن شارع االمانة كشارع )تهيئة  كبناء شارع النرص 
 (.سيدم ابراهيم بولعجوؿ

 -    8,00    8,00    8,00 - العيايدة

 -    2,00    2,00    2,00 - العيايدة تهيئة الطريق الواقعة بٍن شارع ابن الهيثم كمدرسة احمد شوقي 

 -    10,00    10,00    10,00 - العيايدة .   4004بناء الطريق الواقعة بٍن دكار حاللة ك ط ر 

ك طريق سيدم ابراهيم  SLA35بناء الطريق الواقعة بٍن طريق اريحا 
 RP4004بولعجوؿ

 -    5,00    5,00    5,00 - العيايدة

 -    6,00    6,00    6,00 - العيايدة ."A"بناء شارع االمانة كالطريق اًلحيطة بقطاع  حي الرحمة  

تهيئة مقطع الطريق الواقع بٍن السكة الحديدية كشارع النرص بحي 
 االمل

 -    14,00    14,00    14,00 - العيايدة

اًلقطع الواقع بٍن شارع محمد الخامس كشارع )تهيئة شارع كًلاس 
 (النرص

 -    4,50    4,50    4,50 - العيايدة

 محور البنيات التحتية كالتنقل كالتنمية اًلستدامة



 محور البنيات التحتية كالتنقل كالتنمية اًلستدامة

 موقع اًلرشكع اسم اًلرشكع الربنامج
 العقار   
مليوف )

 (  الدرهم

 األشغاؿ   
مليوف )

   (الدرهم

 اًلجموع 
مليوف )

   (الدرهم

 الكلفة للفرتة  
  2018-2021 

 الكلفة للفرتة
  2022-2023 

تأهيل احياء 
 اًلدينة

 -    0,50    0,50    0,50 - العيايدة SLA35ك  اريحةبناء الطريق بٍن شارع 

 -    1,00    1,00    1,00 - بطانة بناء الطريق الواقعة بٍن مستودع الصحة كمدرسة حمزة بن ايب طالب

تهيئة شارع الصحراء، اًلقطع اًلمتد بٍن عبد الخالق الطريس اىل عبد 
 الكريم الخطايب، بطانة

 -    8,00    8,00    8,00 - بطانة

 -    3,00    3,00    3,00 - احصٍن قرية  اكالد موٌل -حي النرص,  8بناء طريق الحزاـ سكتور 

 -(كالولجة 8اًلقطع الرابط بٍن قطاع )بناء شارع االمًن موالم رشيد 
 قرية  اكالد موٌل

 -    14,00    14,00    11,50    2,50 احصٍن

 -    1,00    1,00    1,00 - احصٍن قرية  اكالد موٌل -حي الرشاد , بناء كمتديد شارع موالم اسامعيل 

  -بناء الطريق الرابطة بٍن شارع موالم رشيد كشارع حامف الفطوايك
 قرية  اكالد موٌل

 -   2,00    2,00    2,00 - احصٍن

 2سكتور , كبٍن مدرسة محمد الحياين  G43بناء الطريق الواقعة بٍن 
 قرية  اكالد موٌل

 -    1,00    1,00    1,00 - احصٍن

بناء الطريق الرابطة بٍن شارع موالم رشيد كشارع موالم عبد الحفيظ 
 قرية  اكالد موٌل -

 -    2,00    2,00    2,00 - احصٍن

 -    3,00    3,00    3,00 - احصٍن قرية  اكالد موٌل -بناء الطريق الرابطة بٍن تجزئة الساـل كحي االمل 



 محور البنيات التحتية كالتنقل كالتنمية اًلستدامة

 موقع اًلرشكع اسم اًلرشكع الربنامج
 العقار   
مليوف )

 (  الدرهم

 األشغاؿ   
مليوف )

   (الدرهم

 اًلجموع 
مليوف )

   (الدرهم

 الكلفة للفرتة  
  2018-2021 

 الكلفة للفرتة
  2022-2023 

تأهيل احياء 
 اًلدينة

 -    1,00    1,00    1,00      - احصٍن قرية  اكالد موٌل  -حي النهضة ,  5بناء الطريق الواقعة بقطاع 

قرية    -( خلف دار الطالبة )حي الكفاح , 6بناء الطريق الواقعة  بقطاع  
 اكالد موٌل

 -    2,50    2,50    2,00    0,50 احصٍن

 -    2,00    2,00    2,00      - باب اًلريسة بناء الطريق الواقعة بٍن تجزئة الغرابلية كاقامة اـ هاين

 -    5,00    5,00    4,00    1,00 باب اًلريسة بناء مقطع الطريق الرابط بٍن طريق مهدية كالطريق الساحيل

 -    1,50    1,50    1,00    0,50 باب اًلريسة بناء مقطع الطريق الرابط بٍن تجزئة دادا كتجزئة الساـل

 -    4,00    4,00    4,00      - باب اًلريسة كشارع بالفريج" الساـل"بناء مقطع الطريق الرابط بٍن شارع 

 -    2,50    2,50    2,50      - باب اًلريسة بناء مقطع الطريق الواقعة  مبلحقة الرشؼ

 -    4,50    4,50    3,00    1,50 باب اًلريسة بناء مقطع الطريق الرابط بٍن مستودع الشاكم كالسوؽ اًلمتاز كارفور

 -    3,50    3,50    3,00    0,50 باب اًلريسة -طريق القنيطرة  -بناء مقطع الطريق اًلؤدية اىل الحي الصناعي 

 -    1,00    1,00    1,00      - تابريكت تهيئة مقطع الطريق الواقع بٍن اًلركز الصحي اًلزرعة كمحكمة االرسة



 محور البنيات التحتية كالتنقل كالتنمية اًلستدامة

 موقع اًلرشكع اسم اًلرشكع الربنامج
 العقار   
مليوف )

   (الدرهم

 األشغاؿ   
مليوف )

   (الدرهم

 اًلجموع 
مليوف )

   (الدرهم

 الكلفة للفرتة  
  2018-2021 

 الكلفة للفرتة
  2022-2023 

تأهيل احياء 
 اًلدينة

تهيئة مقطع الطريق الواقع بٍن مستودع االموات كمحكمة االرسة حي اًلزرعة 
 (2الشطر) 

 -    1,00    1,00    1,00      - تابريكت

 -    3,50    3,50    3,50  - تابريكت (9قطاع )اًلقطع الرابط بٍن حي الركسطاؿ كحي الساـل )تهيئة شارع الصحراء 

 -    5,00    5,00    4,00    1,00 تابريكت امتاـ أشغاؿ بناء شارع عيل بن أيب طالب إىل سيدم عبد هللا

اماـ إقامة رزؽ هللا كمدرسة سعد بن ايب )امتاـ أشغاؿ بناء شارع الحرية 
 (كقاص

 -    2,00    2,00    2,00      - تابريكت

 -    3,00    3,00    3,00      - تابريكت غشت  كحي راس اًلاء 20بناء الطريق الواقع بٍن اقامة 

 -    1,00    1,00    1,00      - تابريكت غشت  كاقامة إياد 20بناء الطريق الواقع بٍن اقامة 

اماـ )كتجزئة سيدم عبد هللا  Eبناء الطريق الرابط بٍن حي الرحمة قطاع 
 (مدرسة محمد العقاد

 -    4,00    4,00    4,00      - تابريكت

 -    2,50    2,50    2,00    0,50 تابريكت (خلف مدرسة إدريس األزهر)بناء الطريق اًلؤدية اىل مقربة سيدم الضاكم 

 -    2,00    2,00    2,00      - تابريكت حي االنبعاث, تهيئة الطريق اًلسمى آيت اعامر 

 -    1,00    1,00    1,00 - تابريكت (يف تصميم التهيئة السابق TA 104)حي االنبعاث , تهيئة شارع تاكوريت 



 محور البنيات التحتية كالتنقل كالتنمية اًلستدامة

 موقع اًلرشكع اسم اًلرشكع الربنامج
 العقار   
مليوف )

   (الدرهم

 األشغاؿ   
مليوف )

   (الدرهم

 اًلجموع 
مليوف )

   (الدرهم

 الكلفة للفرتة  
  2018-2021 

 الكلفة للفرتة
  2022-2023 

تأهيل احياء 
 اًلدينة

 -    2,00    2,00    2,00 - تابريكت عرب اًلنحدر" كاك"كقطاع" الف"بناء الطريق الرابط بٍن قطاع 

مركرا مبسبح حي الرحمة " كاك"كقطاع" الف"بناء الطريق الرابط بٍن قطاع  
SP06 

 -    1,00    1,00    1,00 - تابريكت

 -    20,00    20,00    20,00 - تابريكت نوفمرب 6تهيئة شارع 

 -    1,00    1,00    1,00 - شارع اًلسًنة الخرضاء، بطانة مساحة خرضاء

 -    2,00    2,00    2,00 - بداية شارع عبد الخالق الطريس تابريكت مساحة خرضاء

 -    5,00    5,00    5,00 - تجزئة اًلستقبل العيايدة مساحة خرضاء

 -    4,00    4,00    4,00 - سيدم عبدهللا، العيايدة مساحة خرضاء

 -    4,00    4,00    4,00 - سيدم عبدهللا، العيايدة مساحة خرضاء

 -    3,50    3,50    3,50 - سيدم عبدهللا، العيايدة مساحة خرضاء

 -    6,00    6,00    3,50    2,50 سيدم عبدهللا، العيايدة مساحة خرضاء



 محور البنيات التحتية كالتنقل كالتنمية اًلستدامة

 موقع اًلرشكع اسم اًلرشكع الربنامج
 العقار   
مليوف )

   (الدرهم

 األشغاؿ   
مليوف )

   (الدرهم

 اًلجموع 
مليوف )

   (الدرهم

 الكلفة للفرتة  
  2018-2021 

 الكلفة للفرتة
  2022-2023 

تأهيل احياء 
 اًلدينة

 -    4,00    4,00    2,00    2,00 شارع الحسن الثاين سال الجديدة احصاين مساحة خرضاء

 -    2,50    2,50    2,50  - تابريكت"  أ"قطاع  مساحة خرضاء

 -    12,00    12,00    2,00    10,00 الحديقة، العيايدة مساحة خرضاء

 مساحة خرضاء
  -خلف مدرسة عبد هللا بن حسوف سال الجديدة 

 -احصاين 
2,00    1,50    3,50    3,50    - 

 -    2,00    2,00    1,00    1,00 نونرب  6شارع  مساحة خرضاء

 مساحة خرضاء
 -خلف مدرسة سيدم احمد بنعارش سال الجديدة 

 -احصاين 
1,50    1,50    3,00    3,00    - 

 نونرب 6ملعب شار ع 
 V55جزء من اًلنطقة الخرضاء   -نونرب   6شارع 

 -تابريكت 
-  2,00    2,00    2,00    - 

 -    2,50    2,50    1,50    1,00 شارع لال أسامء تابريكت  مساحة خرضاء

 -    6,00    6,00    4,00    2,00 الحي العسكرم العيايدة  مساحة خرضاء

 مساحة خرضاء
 -شارع الفقيه بن عيل الدكايل  سال الجديدة 

 -احصاين 
1,00    0,50    1,50    1,50    - 



 محور البنيات التحتية كالتنقل كالتنمية اًلستدامة

 موقع اًلرشكع اسم اًلرشكع الربنامج
 العقار   
مليوف )

  (الدرهم

 األشغاؿ  
مليوف )

  (الدرهم

 اًلجموع 
مليوف )

  (الدرهم

 الكلفة للفرتة  
 2018-2021 

 الكلفة للفرتة
 2022-2023 

 تأهيل احياء اًلدينة

 مساحة خرضاء
شارع محمد الخامس   قرية  اكالد 

 G43 selon (l'ancien)موٌل احصاين 
PA 

- 2,50    2,50    2,50    - 

 -    4,00    4,00    4,00 - سعيد حجي الشبكة اًلركزية   مساحة خرضاء 

 -    2,00    2,00    2,00 - سعيد حجي إقامة نسيم البحر مساحة خرضاء

 -    1,00    1,00    1,00 - متلت طريق القنيظرة سعيد حجي مساحة خرضاء

 -    1,50    1,50    1,50 - 1إقامة البشًن حديقة البشًن  مساحة خرضاء

 مساحة خرضاء ك فضاء أللعاب األطفاؿ
 قطاع األلفة، شارع النرص

 لعيايدة
- 3,00    3,00    3,00    - 

 -    7,50    7,50    6,00    1,50 تجزئة سعيد حجي باب اًلريسة تهيئة مساحة خرضاء

 ساحة عمومية 
جوار مدرسة الزبًن ابن العواـ باب 

 اًلريسة 
1,50    1,50    3,00    3,00    - 

 احداث مراحيض عمومية
  احصاين-بطانة-ًلريسة-تابريكت

   العيايدة
- 5,00    5,00    5,00    - 

 اعادة هيكلة االحياء ناقصة التجهيز
  - العيايدة  اًلريسةباب  - تابريكت

 احصاين -بطانة 
-      240,00    240,00    240,00 - 



 محور البنيات التحتية كالتنقل كالتنمية اًلستدامة

 موقع اًلرشكع اسم اًلرشكع الربنامج
 العقار   
مليوف )

   (الدرهم

 األشغاؿ   
مليوف )

   (الدرهم

 اًلجموع 
مليوف )

   (الدرهم

 الكلفة للفرتة  
  2018-2021 

 الكلفة للفرتة
  2022-2023 

تهيئة 
مستودعات 

 السيارات

 مستودع  السيارات تحت األريض 
 حي الساـل 

 بطانة 
5,25    45,00    50,25    - 50,25 

 -  35,73    35,73    32,00    3,73 حديقة الفردكس باب اًلريسة مستودع  السيارات تحت األريض 

 مستودع  السيارات تحت األريض 
 قرب مسجد
 الشيخ زايد

3,15    27,00    30,15    - 30,15 

 - 35,00    35,00    35,00 - سوؽ الصالحٍن تابريكت مستودع  السيارات تحت األريض 

تهيئة 
اًلساحات 

 الخرضاء

 8,00 -    8,00    8,00 - غشت، بطانة 20شارع  ساحة عمومية

 10,00 -    10,00    10,00 - شارع اًلسًنة الخرضاء، بطانة مساحة خرضاء

 مساحة خرضاء
زاكية شارع الحسن الثاين ك شارع عبد 

 الكريم الخطايب، بطانة
- 22,00    22,00    - 22,00 

 0,00 50,00    50,00    50,00 - بطانة تهيئة حديقة الحرية كاحداث مالعب رياضية

 14,59 -    14,59    10,00    4,59 شارع الزربية قرية  اكالد موٌل احصاين ساحة عمومية

 بطانة تهيئة غابات سال الجديدة كعٍن لحوالة كسيدم اعمًنة 
                        
-      

70,00    70,00    70,00  - 



 محور البنيات التحتية كالتنقل كالتنمية اًلستدامة

 موقع اًلرشكع اسم اًلرشكع الربنامج
 العقار   
مليوف )

   (الدرهم

 األشغاؿ   
مليوف )

   (الدرهم

 اًلجموع 
مليوف )

   (الدرهم

 الكلفة للفرتة  
  2018-2021 

 الكلفة للفرتة
  2022-2023 

تعزيز بنية 
 النقل كالتنقل

 إىل اًلستشفى اإلقليمي لسال  الطرامواممتديد خط 
اًلقطع الفاصل بٍن شارع الحسن الثاين 

 باحصاينكاًلستشفى االقليمي 
60,76    1 132,34    1 193,10    1193,10 - 

  اكطاحصٍنإىل شارع  الطرامواممتديد خط  
اًلقطع الفاصل بٍن  اًلستشفى االقليمي 

كجامعة محمد الخامس بسال  باحصاين
 الجديدة

40,00    500,00    540,00    540,00 - 

 متديد خط  الطراموام إىل سال الجديدة
اًلقطع الفاصل بٍن جامعة محمد الخامس  

 كسال الجديدة  بسال الجديدة
50,00    750,00    800,00    800,00 - 

 - 70,00    70,00    70,00 -  غًن محدد احداث منظومة مندمجة للتحليل كاإلدارة الذكية لحركة اًلركر



 اًلحور االسرتاتيجي الثاين

 تثمٍن تراث اًلدينة كإعادة االعتبار للمدينة العتيقة



 محور تثمٍن تراث اًلدينة كإعادة االعتبار للمدينة العتيقة

 كلفة إنجاز االشغاؿ كلفة تعبئة العقار عدد اًلشاريع عدد الربامج
 كلفة اًلشاريع 

 (مليوف درهم)
للفرتةالكلفة    

2021-2018  
 الكلفة للفرتة

  2022-2023 

ترميم كتأهيل األسوار ك األبواب ك البيوت 
 التاريخية

9    1,00 119,50 120,50 70,50 50,00 

 - 50,00 50,00 50,00 -    8 ترميم كإعادة تأهيل اًلواقع الدينية ك الثقافية

تعزيز البنية التحتية األساسية تأهيل الفضاء 
 العاـ للمدينة العتيقة

6    5,00 139,70 144,70 144,70 - 

 0,00 74,90 74,90 69,40 5,50    10 تعزيز بنية  الخدمات العامة

 19,00 45,50 64,50 57,50 7,00    10 تعزيز البنية االقتصادية

 - 64,00 64,00 55,00 9,00    5 ترميم كتأهيل الفنادؽ

 - 30,00 30,00 30,00 -    1 تهيئة اًلواقع االجتامعية كاالقتصادية

 - 187,00 187,00 187,00 -    1 معالجة اًلباين اآليلة للسقوط 

 - 66,50 66,50 66,50 -    4 تعزيز الجاذبية السياحية للمدينة العتيقة

 69,00 733,10 802,10 774,60 27,50    54 اًلجموع



 محور تثمٍن تراث اًلدينة كإعادة االعتبار للمدينة العتيقة

 موقع اًلرشكع اسم اًلرشكع الربنامج
 العقار   
مليوف )

   (الدرهم

 األشغاؿ   
مليوف )

   (الدرهم

 اًلجموع 
مليوف )

   (الدرهم

 الكلفة للفرتة  
  2018-2021 

 الكلفة للفرتة
  2022-2023 

ترميم كتأهيل األسوار ك األبواب ك 
 البيوت التاريخية

ترميم األسوار ك األبراج : الغربية األبراج ك الواجهة 
 للواجهة البحرية

 غرب اًلدينة العتيقة
 (جهة بحرم)

-      13,00    13,00    13,00 -      

      - 32,00    32,00    32,00      - السور التاريخي ترميم األسوار ك األبراج

 قناة اًلياق
 بناء اًلمرات ًلركر السيارات كإعادة ترميم قناة اًلياق

      - 6,00    6,00    6,00      - باب شعفة+ تابريكت 

باب معلقة، باب : ترميم ك اعادة تهيئة األبواب القدٌنة
 سبتة، باب شعفة

      - 3,00    3,00    3,00      - أسوار اًلدينة العتيقة

باب الصنعة ، : ترميم ك اعادة تهيئة األبواب القدٌنة
 باب ًلريسة

      - 3,00    3,00    3,00      - أسوار اًلدينة العتيقة

 اعادة بناء باب سيدم بوحاجة 
 تجديد القبات ، أشغاؿ كربل كأشغاؿ ثانوية

      - 5,00    5,00    5,00      - الطريق الساحيل

 باب الجديد 
 (ممر السيارات كممر الراجلٍن)إعادة بناء الباب 

      - 3,50    3,50    3,50      - السور الجنويب

تحويل  الدار  الكبًنة اىل مركز للتكوين ك البحث يف 
 الرثاث

 (أشغاؿ إصالح كتأهيل الدار)
      - 5,00    5,00    4,00    1,00 ، درب رشقو 10رقم 

دار  - الصبيحيدار  -الكتاين  دار  - بنخرضةدار  
 العلوم

 (متحف) زنيربدار  -(  2ـ 135) الصابونجيدار  - 
 أشغاؿ التدعيم، إصالح كتأهيل الدكر

سيدم عبد هللا بن حسوف، زنقة باشا الصبيحي، 
باب احصٍن، درب بن الرايس، سانية حصار، 

 زنقة سيدم عبد هللا بن حسوف
-      50,00    50,00    - 50,00 

ترميم كإعادة تأهيل اًلواقع الدينية ك 
 الثقافية

 اًلدرسة اًلرينية 
أشغاؿ )إعادة تأهيل كتثمٍن اًلعارض اًلؤقتة كالدامئة 

 (ترميم سطح اًلأكسة
  - 2,00    2,00    2,00      - زنقة الطالعة، قرب اًلسجد الكبًن



 محور تثمٍن تراث اًلدينة كإعادة االعتبار للمدينة العتيقة

 موقع اًلرشكع اسم اًلرشكع الربنامج
 العقار   
مليوف )

   (الدرهم

 األشغاؿ   
مليوف )

   (الدرهم

 اًلجموع 
مليوف )

   (الدرهم

 الكلفة للفرتة  
  2018-2021 

 الكلفة للفرتة
  2022-2023 

ترميم كإعادة تأهيل اًلواقع 
 الدينية ك الثقافية

 كناكةقصبة 
التجهيز ) التأهيل أشغاؿ إعادة 
 (العمومية كاالنارة

      - 2,00    2,00    2,00      - كورنيش سيدم موٌل، خارج اًلدينة العتيقة 

تهيئة ك تحويل مدرسة لال أسامء 
 (مأكل للشباب)اىل مركز لالستقباؿ 

      - 15,00    15,00    15,00      - احساينباب  

إعادة هيكلة : صومعة اًلكرجة 
 اًلعلمة

 بورمادةزنقة 
                        
-      

1,00    1,00    1,00 -      

 األرضحة 
سيدم ابراهيم بن عمراف الغازية، • الكمرم، سيدم احمد الطالب، موؿ • 

سيدم *العايدم، ، سيدم لحسن الغليض، قاسم الغودموال نوبة، عبد هللا 
 عيل بن أيوب،سيدم احمد حجي

-      7,00    7,00    7,00 -      

 الزكايا
القادرية، ، التيجانية، العيساكية النارصية، سيدم عبد هللا بن شاقور، 

 الغازية، التهامية، اًلباركية، الصديقية، الدرقاكية، الكتانية، 
-      6,00    6,00    6,00 -      

 الكتاتيب القرآنية 
راس الشجرة البليدة، , ، الرهيبة لخيارمغيتثبن خرضة سيدم  بومسلك

، مشيش، سيدم احساين، باب التياؿموالم التهامي، الصف مكتب  بوقاع
 الشامخسوؽ الكبًن، درب 

-      2,00    2,00    2,00 -      

 اًلساجد

 لالسيدم اًلعطي , الصديق بنعارشسيدم الحاج احمد  مغيتالزرقة، سيد 
منانة مويل التهامي،  لالسيدم عيل الغرناطي،  الحنصاليةالغافلة، زاكية 
 لال، مشيشاالندليس، سوؽ الغزؿ، سيدم  بنعارش بنعامرسيدم احمد 

 العايدمسيدم لحسن  توهامة، اشهبة

-      15,00    15,00    15,00 -      

تعزيز البنية التحتية األساسية 
تأهيل الفضاء العاـ للمدينة 

 العتيقة

تهيئة الشوارع ك األزقة  باًلدينة  
 العتيقة 

 ك ترميم الواجهات
      - 60,00    60,00    60,00      - اًلدينة العتيقة

تهييئ مواقف السيارات  كاقتناء 
 العقارات الالزمة

      - 13,00    13,00    8,00    5,00 السور •،  قصاطلة•،  حسوفبن  عبدهللاسيدم •، حسناء  لال•،  الجردة•

تهيئة الحدائق ك الساحات 
 العمومية

 قساطلة• 
 الطريق الساحيل للمدينة العتيقة مقابل سيدم عبد هللا بن حسوف•

 باب سبتة، ساحة سوؽ الغزؿ•
-      15,00    15,00    15,00 -      



 محور تثمٍن تراث اًلدينة كإعادة االعتبار للمدينة العتيقة

 موقع اًلرشكع اسم اًلرشكع الربنامج
 العقار   
مليوف )

   (الدرهم

 األشغاؿ   
مليوف )

   (الدرهم

 اًلجموع 
مليوف )

   (الدرهم

 الكلفة للفرتة  
  2018-2021 

 الكلفة للفرتة
  2022-2023 

تعزيز البنية التحتية األساسية 
تأهيل الفضاء العاـ للمدينة 

 العتيقة

      - 50,00    50,00    50,00      - فضاء سيدم بنعارش تهيئة ساحة سيدم بنعارش

 إعادة تأهيل النافورات العمومية

زناتة ، سانية بوعلو سيدم عبد هللا بنحسوف اًلدرسة ،  سانية حصار، 
رأس الشجرة ، درب الخيار، سوؽ الغزؿ ، سيدم امشيش ، سوؽ الكبًن ، 
الصف ، سيدم لحسن العيدم ، لبليدة ، سقاية اللنب، موال نوبة، راس 

 اًلوقف، الشالليٍن، باب احساين، دار الرشع

-      5,00    5,00    5,00 -      

      - 1,70    1,70    1,70      -   تأهيل حي اًلالح

 تعزيز بنية  الخدمات العامة

تحويل فندؽ الركو  لفضاء 
قاعة )للتنمية كالتنشيط الثقايف 

كرشة , جناح للفن, للعرض
 (للتجارب

  2,00    10,00    12,00    12,00 -      

      - 5,00    5,00    4,00    1,00   اقتناء ك تهيئة فندؽ الحرارين 

تحويل مدرسة ابن تومرت اىل 
 مركز ثقايف

      - 14,50    14,50    14,50      - مدرسة ابن تومرت

      - 3,90    3,90    3,90      - نظارة االحباس إعادة تأهيل نظارة األحباس

تحويل اًللحقة اإلدارية اىل كرشة 
 لتأهيل اًلدينة القدٌنة

      - 1,00    1,00    1,00      - اًللحقة االدارية

 بناء مركزين للرشطة
 سوؽ الكبًن •

 سيدم عبد هللا بن حسوف•
-      1,50    1,50    1,50 -      

اقتناء كتهيئة فندؽ سيدم ايدر 
 كتحويله اىل دار الشباب

  2,50    13,00    15,50    15,50 -      



 محور تثمٍن تراث اًلدينة كإعادة االعتبار للمدينة العتيقة

 موقع اًلرشكع اسم اًلرشكع الربنامج
 العقار   
مليوف )

   (الدرهم

 األشغاؿ   
مليوف )

   (الدرهم

 اًلجموع 
مليوف )

   (الدرهم

 الكلفة للفرتة  
  2018-2021 

 الكلفة للفرتة
  2022-2023 

 تعزيز بنية  الخدمات العامة

 إعادة تأهيل اًلؤسسات التعليمية 
 " بها، ترميم كتهيئة اًلناطق اًلحيطة  إصالح "

 اًلدينة العتيقة 
 

 - 8,00    8,00    8,00  - 

إعادة تأهيل اًلؤسسات الصحية باًلدينة العتيقة 
أشغاؿ الرتميم ، تهيئة الفضاءات كالجوانب، تجهيز 

 اًلراكز كإعادة تهيء اًلباين

 مركز باب الخميس•
 سبتةمركز باب •

 الجردةمركز •
 مركز الفضاء الصحي•

 - 5,50    5,50    5,50  - 

 -  8,00    8,00    8,00 -  اًلدينة العتيقة اعادة تأهيل اًلؤسسة الصحية باب الخميس 

 تعزيز البنية االقتصادية

 -  5,50    5,50    3,00    2,50 اًلدينة العتيقة تهيئة ساحة دار الدباغ

 -  8,00    8,00    6,00    2,00 فندؽ الرحبة القدٌنة تحويل فندؽ الرحبة القدٌنة اىل سوؽ للقرب

تهيئة فندؽ بوعودة كتحويله اىل مركز لحرؼ 
 الصناعة التقليدية   

 -  12,00    12,00    10,00    2,00 اًلدينة العتيقة 

اعادة تهيئة ك توسيع مركب الصناعة التقليدية ك 
 التهيئة الخارجية

 اًلدينة العتيقة
  - 
 

6,00    6,00    6,00  - 

 -  2,50    2,50    2,00    0,50 راس اًلوقف  الوقاية اًلدنية+ بناء مقر الرشطة 

 -  3,00    3,00    3,00 -  اًلدينة العتيقة الخضارينتأهيل سوؽ 

 13,00 -    13,00    13,00 -  اًلدينة العتيقة بناء مركز التكوين متخصص



 محور تثمٍن تراث اًلدينة كإعادة االعتبار للمدينة العتيقة

 موقع اًلرشكع اسم اًلرشكع الربنامج
 العقار   
مليوف )

   (الدرهم

 األشغاؿ   
مليوف )

   (الدرهم

 اًلجموع 
مليوف )

   (الدرهم

 الكلفة للفرتة  
  2018-2021 

 الكلفة للفرتة
  2022-2023 

 تعزيز البنية االقتصادية

 "البلغة"اًلعلمة اىل دار  بوعاـلتحويل فندؽ 
 اًلدينة العتيقة 

 
  6,00    6,00    - 6,00 

تحويل أركقة العرض التي بنيت داخل اًلدينة 
 القدٌنة إىل أسواؽ مغطاة

 باب اًلريسة 
                        
-      

3,50    3,50    3,50 - 

الصناعة  منتوجاتاحداث فضاء لعرض كبيع 
 التقليدية

 اًلدينة العتيقة
 اماـ مركب الصناعة التقليدية

- 5,00    5,00    5,00 - 

 ترميم كتأهيل الفنادؽ

دار )تحويل فندؽ القاعة  اىل تجهيز القرب 
 (اًلعلمة السالكية، دار الزربية

 - 8,00    8,00    8,00 - ، السوؽ الكبًن 17

تحويل فندؽ الرتيبعة كمقهى بنعارش اىل تجهيز 
 (اًلركب الحريف) القرب 

 - 16,00    16,00    16,00 - ، باب سبتة ، السوؽ الكبًن 17

اقتناء، إعادة التأهيل، كتحويل فندؽ ازنيرب اىل دار 
 الشباب

 - 10,00    10,00    8,00    2,00 فندؽ زنيرب

اقتناء ، إعادة التأهيل، كتحويل فندؽ حجي اىل 
 مركز متعدد اإلختصاصات

 - 10,00    10,00    8,00    2,00 (اسباين)حجي فندؽ 

 (األحباس)فنادؽ  3تهيئة 
 الخضارين، دار الصابوف، التواـ

 - 20,00    20,00    15,00    5,00 اًلدينة العتيقة

تهيئة اًلواقع االجتامعية 
 كاالقتصادية

 تهيئة اًلسارات التجارية 
الدهابية، قيسارية سوؽ الغزؿ السوؽ الكبًن   

 الحدادين
 النجارين  

-      30,00    30,00    30,00 - 

معالجة اًلباين اآليلة 
 للسقوط 

بناية آيلة للسقوط ك دعم  750تدعيم ك ترميم 
 اإلفراغ اًلؤقت

 - 187,00    187,00    187,00      - اًلدينة العتيقة



 محور تثمٍن تراث اًلدينة كإعادة االعتبار للمدينة العتيقة

 موقع اًلرشكع اسم اًلرشكع الربنامج
 العقار   
مليوف )

   (الدرهم

 األشغاؿ   
مليوف )

   (الدرهم

 اًلجموع 
مليوف )

   (الدرهم

 الكلفة للفرتة  
  2018-2021 

 الكلفة للفرتة
  2022-2023 

تعزيز الجاذبية السياحية للمدينة 
 العتيقة

 تهيئة اًلسار السياحي
باب فاس، سيدم الرتيك، سيدم لحسن 

العايدم، سوؽ الكبًن، سوؽ الغزؿ، باب 
 احساين، القصاطلة، العقبة، الجامع الكبًن

-      33,50    33,50    33,50 -  

تقوية اًلوقع : تثمٍن موقع دار الباركد
 االركيولوجي

  - 10,00    10,00    10,00  - اًلدينة العتيقة سال

  - 10,00    10,00    10,00  - اًلدينة العتيقة تهيئة متحف التسامح بالكنيسة

اًلسار  التفسًنم للمدينة العتيقة سال 
(circuit d'interpretation) 

  - 13,00    13,00    13,00      - ساحة سوؽ الغزؿ



 اًلحور االسرتاتيجي الثالث

 التنشيط االقتصادم كالسياحي كدعم االستثامر



 محور التنشيط االقتصادم كالسياحي كدعم االستثامر

 كلفة إنجاز االشغاؿ كلفة تعبئة العقار عدد اًلشاريع الربامج 
 كلفة اًلشاريع 

 (مليوف درهم)
 الكلفة للفرتة 
  2020-2018 

 الكلفة للفرتة
  2021-2023 

 0,00 273,00 273,00 261,00 12,00    2 تطوير اًلرافق العامة الجامعية

 0,00 74,00 74,00 64,00 10,00    2 تثمٍن العقار الصناعي 

 100,00 100,00 200,00 200,00 0,00    1 خلق فضاءات خاصة باألنشطة االقتصادية 

 30,00 22,00 52,00 34,00 18,00    4 اإلنتاج كالتسويق أكراشإنشاء 

 98,00 165,00 263,00 204,00 59,00    6 إنشاء اًلشاريع اًلدرة للدخل

 39,00 59,00 98,00 74,00 24,00    14 تعزيز فضاءات عرض اًلنتوجات اليدكية

 25,00 15,00 40,00 40,00 0,00    3 تنظيم األنشطة اًلزعجة ك اًللوثة

 0,00 10,00 10,00 10,00 0,00    2 الربنامج الجامعي لدعم التشغيل

 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00    1 تعزيز اًلؤهالت السياحية للمدينة

 342,00 718,00 060,00 1 937,00 123,00    35 اًلجموع



 محور التنشيط االقتصادم كالسياحي كدعم االستثامر

 موقع اًلرشكع اسم اًلرشكع الربنامج
 العقار   
مليوف )

   (الدرهم

 األشغاؿ   
مليوف )

   (الدرهم

 اًلجموع 
مليوف )

   (الدرهم

 الكلفة للفرتة  
  2018-2021 

 الكلفة للفرتة
  2022-2023 

 تطوير اًلرافق العامة الجامعية
 - 153,00    153,00    153,00      - سوؽ االحد أيب القنادؿ  بناء مجزرة

 - 120,00    120,00    108,00    12,00 سال الجديدة احصٍن   بناء اًلحطة الطرقية

 تثمٍن العقار الصناعي 
 - 60,00    60,00    50,00    10,00 طريق القنيطرة مشتل اًلقاكلٍن الشباب

 - 14,00    14,00    14,00      - حي الرحمة تابريكت تأهيل  الحي الصناعي بتابريكت

خاصة باألنشطة  فضاءاتخلق 
 االقتصادية 

 100,00 100,00    200,00    200,00 - تيكنوبوليس تطوير منطقة حرة

 اإلنتاج كالتسويق أكراشإنشاء 

الطرزك البلغة )كرشتٍن للباس التقليدم 
,,,,,,) 

 15,00 -    15,00    10,00    5,00 احصاين -العيايدة 

، (الفن كالبناء)ثالث كرشات للنجارة 
النحت  عىل الخشب كاًلعدف، 

 كاًلجوهرات
 15,00 -    15,00    10,00    5,00 احصاين -العيايدة 

 اإلنتاج كالتسويق أكراشإنشاء 

ثالث كرشات للخزؼ كالنقش عىل 
 ,,,الحجر كالجبص 

 - 15,00    15,00    10,00    5,00 العيايدة 

إحداث منطقة لألنشطة االقتصادية ك  
 الحرفية

 حي موالم اسامعيل، طريق الزربية، 
 بطانة

3,00    4,00    7,00    7,00 - 

 مركب األنشطة ك الحرؼ اًلدرة للدخل
 قرب سيدم عبد هللا

 العيايدة - 
15,00    50,00    65,00    65,00 - 



 محور التنشيط االقتصادم كالسياحي كدعم االستثامر

 موقع اًلرشكع اسم اًلرشكع الربنامج
 العقار   
مليوف )

   (الدرهم

 األشغاؿ   
مليوف )

   (الدرهم

 اًلجموع 
مليوف )

   (الدرهم

 الكلفة للفرتة  
  2018-2021 

 الكلفة للفرتة
  2022-2023 

 إنشاء اًلشاريع اًلدرة للدخل

 - 35,00    35,00    25,00    10,00 العيايدة -تجزئة شمس  مركب األنشطة ك الحرؼ اًلدرة للدخل

    24,00 العيايدة-دكار حاللة  مركب األنشطة ك الحرؼ اًلدرة للدخل
                  

70,00    
94,00    - 94,00 

 مركب األنشطة ك الحرؼ اًلدرة للدخل
 -شارع احصاين، سال الجديدة 

 احصاين 
10,00    

                  
20,00    

30,00    30,00 - 

      - سعيد حجي، باب اًلريسة (بحرم)مركز تكوين الشباب 
                     

4,00    
4,00    - 4,00 

  - ضفة ايب رقراؽ للخزافٍن الولجةإعادة هيكلة مركب 
                  

35,00    
35,00    35,00 - 

 اًلنتوجاتعرض  فضاءاتتعزيز 
 اليدكية

 أماكن العرض خالؿ اًلناسبات
العيايدة  -تابريكت  -بطانة  -باب ًلريسة  

 كاحصاين
5,00    10,00    15,00    - 15,00 

 2,63 -    2,63    2,00    0,63 ??قطاع بدر العيايدة , شارع الفيدا سوؽ القرب

 - 3,50    3,50    3,00    0,50 حاللة العيايدة سوؽ القرب

 14,13 -    14,13    12,00    2,13 اًلحيط  العيايدة, لبونطي  سوؽ القرب

 - 7,00    7,00    5,00    2,00 الخركبة بطانة سوؽ القرب



 محور التنشيط االقتصادم كالسياحي كدعم االستثامر

 موقع اًلرشكع اسم اًلرشكع الربنامج
 العقار   
مليوف )

   (الدرهم

 األشغاؿ   
مليوف )

   (الدرهم

 اًلجموع 
مليوف )

   (الدرهم

 الكلفة للفرتة  
  2018-2021 

 الكلفة للفرتة
  2022-2023 

عرض  فضاءاتتعزيز 
 اليدكية اًلنتوجات

 3,40 -    3,40    2,00    1,40 حي الساـل بطانة سوؽ القرب

 - 4,00    4,00    3,00    1,00 حي الساـل إضايف بطانة سوؽ القرب

 3,84 -    3,84    3,00    0,84 العيايدةسيدم عبد هللا  سوؽ القرب

 - 6,00    6,00    4,00    2,00 مدخل سال الجديدة سوؽ القرب

 - 6,00    6,00    4,00    2,00 سال الجديدة  ((extensionسوؽ القرب 

 - 8,00    8,00    6,00    2,00 -احصاين -قرية  اكالد موٌل ,  4قطاع ,حي الربكة (برشاكة مع الخواص)القرب سوؽ 

 - 7,00    7,00    6,00    1,00 حي اًلزرعة تابريكت سوؽ القرب

 - 11,50    11,50    10,00    1,50 تابريكت الوسطى سوؽ القرب

 - 6,00    6,00    4,00    2,00 سوؽ السهيل سوؽ القرب

تنظيم األنشطة اًلزعجة 
 كاًللوثة

 10,00 -    10,00    10,00 -  تابريكت الركسطاؿ تنظيم األنشطة اًلزعجة ك اًللوثة



 محور التنشيط االقتصادم كالسياحي كدعم االستثامر

 موقع اًلرشكع اسم اًلرشكع الربنامج
 العقار   
مليوف )

   (الدرهم

 األشغاؿ   
مليوف )

   (الدرهم

 اًلجموع 
مليوف )

   (الدرهم

 الكلفة للفرتة  
  2018-2021 

 الكلفة للفرتة
  2022-2023 

 تنظيم األنشطة اًلزعجة ك اًللوثة
 15,00 -    15,00    15,00   سيدم الضاكم تابريكت تنظيم األنشطة اًلزعجة ك اًللوثة

 (اًلحيط) لعيايدة تنظيم األنشطة اًلزعجة ك اًللوثة
                        
-      

15,00    15,00    15,00 - 

 الربنامج الجامعي لدعم التشغيل
 الجامعة اًلبادرة الجامعية لدعم التشغيل الذايت

                        
-      

5,00    5,00    5,00 - 

اًلبادرة الجامعية لدعم التشغيل الدل 
 الجمعيات

 الجامعة
                        
-      

5,00    5,00    5,00 - 

 قرب محطة القطار تعزيز البنية الفندقية تعزيز اًلؤهالت السياحية للمدينة
                        
-      

50,00    50,00    - 50,00 



 الرابعاًلحور االسرتاتيجي 

 التنمية الثقافية كالرياضية كدعم التامسك االجتامعي



 التنمية الثقافية كالرياضية كدعم التامسك االجتامعيمحور 

 عدد اًلشاريع الربامج 
كلفة تعبئة 

 العقار
 كلفة إنجاز االشغاؿ

كلفة اًلشاريع 
 (مليوف درهم)

 الكلفة للفرتة 
  2020-2018 

 الكلفة للفرتة
  2021-2023 

 105,65 136,77 242,42 197,90 44,52    23 تعزيز البنية الثقافية كالفنية

 154,19 86,27 240,46 168,26 72,20    26 تعزيز البنية الرياضية

 88,90 75,50 164,40 131,70 32,70    16 اًلراكز متعددة التخصصات

تعزيز مؤسسات القرب 
 للتنشيط االجتامعي 

16    8,32 67,00 75,32 28,50 46,82 

تعزيز مؤسسات الرعاية 
 االجتامعية 

10    9,00 45,50 54,50 36,70 17,80 

 - 125,00 125,00 125,00 -    1 تحسٍن ظركؼ السكن

 5,26 72,82 78,08 78,08 -    39 تعزيز كتأهيل البنية التعليمية

 16,36 40,60 56,96 54,96 2,00    21 تعزيز ك تأهيل البنية الصحية

 434,98 602,16 037,14 1 868,40 168,74    152     اًلجموع



 التنمية الثقافية كالرياضية كدعم التامسك االجتامعيمحور 

 موقع اًلرشكع اسم اًلرشكع الربنامج
 العقار   
مليوف )

   (الدرهم

 األشغاؿ   
مليوف )

   (الدرهم

 اًلجموع 
مليوف )

   (الدرهم

 الكلفة للفرتة  
  2018-2021 

 الكلفة للفرتة
  2022-2023 

 اًلراكز متعددة التخصصات

ساحة + كريايض تربوم  سوسيومجمع 
 االطفاؿ  اللعابعمومية كفضاء 

شارع محمد الخامس قرية  اكالد موٌل 
 احصاين

6,00    30,00    36,00    - 36,00 

ساحة + كريايض تربوم  سوسيومجمع 
 االطفاؿ  اللعابعمومية كفضاء 

 - 28,00    28,00    24,00    4,00 العيايدة حاللةدكار 

 - 6,50    6,50    5,00    1,50 العيايدةحي اًلحيط   (Cصنف )مركب سوسيوريايض 

 8,00 -    8,00    3,20    4,80 اًلريسةباب   بوشنيخةسيدم موٌل  (Bصنف )مركب سوسيوريايض 

 14,80 -    14,80    12,00    2,80 اًلريسةسعيد حجي، باب  (Bصنف )مركب سوسيوريايض 

 - 5,50    5,50    4,00    1,50 باب سبتة، طريق اًلهدية، باب اًلريسة مركب سوسيوريايض 

 مركز سوسيو ثفايف
 قطاع سيدم عبد هللا 

 العيايدة
0,63    4,00    4,63    - 4,63 

 مركز سوسيو ثفايف
 حي موالم اسامعيل 

 بطانة
1,00    4,00    5,00    5,00 - 

 مركز سوسيو ثفايف
زاكية شارع بنكرير كشارع الوطاسيٍن ، 

 بطانة
1,80    6,50    8,30    - 8,30 

 مركز سوسيو ثفايف
 قرية اكالد موٌل ,  6قطاع , حي الكفاح

 احصٍن 
1,50    6,00    7,50    7,50 - 



 التنمية الثقافية كالرياضية كدعم التامسك االجتامعيمحور 

 موقع اًلرشكع اسم اًلرشكع الربنامج
 العقار   
مليوف )

   (الدرهم

 األشغاؿ   
مليوف )

   (الدرهم

 اًلجموع 
مليوف )

   (الدرهم

 الكلفة للفرتة  
  2018-2021 

 الكلفة للفرتة
  2022-2023 

 اًلراكز متعددة التخصصات

 ثفايف سوسيومركز 
 سال الجديدة 

 احصٍن
1,00    6,50    7,50    7,50  - 

 مركز سوسيو ثفايف
 دار الحي، سيدم 

 اًلريسةموٌل، باب 
0,35    4,00    4,35    - 4,35 

 (Bصنف )مركز سوسيو ثفايف 
 حي اشامعو 
 باب اًلريسة

1,32    
                     

7,50    
8,82    - 8,82 

 (Bصنف )مركز سوسيو ثفايف 
 سعيد حجي 
 باب اًلريسة

0,50    6,00    6,50    6,50 -  

 مركب سوسيو ثفايف
site 1 

 العيايدة
  4,00    4,00    - 4,00 

 مركب متعدد اإلختصاصات
بجانب مسجد الرب، حي اإلنبعاث، 

 تابريكت
4,00    5,00    9,00    9,00 - 

تعزيز البنية الثقافية 
 كالفنية

 

 5,94 -    5,94    5,50    0,44 قطاع النهضة شارع الصنوبر العيايدة ((C  صنفمكتبة 

 9,08 -    9,08    8,00    1,08 قرب سيدم عبد هللا العيايدة ((Bمكتبة صنف 

 - 4,00    4,00    3,50    0,50 العيايدة 3سيدم عبد هللا الشطر  ((Bصنف مكتبة 

 ((Cصنف مكتبة 
حي الساـل اضايف القاعدة الجوية 

 بطانة
0,50    3,00    3,50    3,50 - 



 التنمية الثقافية كالرياضية كدعم التامسك االجتامعيمحور 

 موقع اًلرشكع اسم اًلرشكع الربنامج
 العقار   
مليوف )

   (الدرهم

 األشغاؿ   
مليوف )

   (الدرهم

 اًلجموع 
مليوف )

   (الدرهم

 الكلفة للفرتة  
  2018-2021 

 الكلفة للفرتة
  2022-2023 

تعزيز البنية الثقافية 
 كالفنية

 - 20,00    20,00    20,00      - ضفة ايب رقراؽ متحف مدينة الفنوف

 - 5,50    5,50    4,50    1,00 سال الجديدة احصٍن ( B)صنف   مكتبة

 - 3,50    3,50    3,00    0,50 خارج باب شعفة، باب اًلريسة   شعفةبناء كتجهيز خزانات بباب 

 ( D)صنف مكتبة 
مجموعة مدارس ًلزيربم باب 

 اًلريسة
0,15    1,30    1,45    - 1,45 

 0,88 -    0,88    0,80    0,08 أماـ مسجد اإلماـ مالك ( D)صنف مكتبة 

 4,98 -    4,98    4,50    0,48 تابريكت تاشفٍنابن  ( C)صنف مكتبة 

 18,10 -    18,10    16,00    2,10 الوسطى تابريكت ( C)صنف مكتبة 

 مكتبة رقمية
 حي موالم اسامعيل 

 بطانة
0,50    3,00    3,50    3,50 - 

 مركز ثقايف
قطاع النهضة الحوات طريق القاعة 

 الجوية العيايدة
1,20    16,80    18,00    - 18,00 

  - 4,50    4,50    4,00    0,50 العيايدة 3سيدم عبد هللا الشطر  ( B)صنف   مكتبة



 التنمية الثقافية كالرياضية كدعم التامسك االجتامعيمحور 

 موقع المشروع اسم المشروع البرنامج

 العقار   

مليون )

   (الدرهم

 األشغال   

مليون )

   (الدرهم

 

 المجموع

مليون )

   (الدرهم

 الكلفة للفترة  

  2018-

2021 

 الكلفة للفترة

  2022-

2023 

تعزٌز البنٌة 

 الثمافٌة والفنٌة

 8,20 -    8,20    7,00    1,20 حً السالم بطانة  ( B)صنف مركز ثمافً 

 10,70 -    10,70    10,00    0,70 العٌاٌدةسٌدي عبد هللا  ( B)صنف مركز ثمافً 

مركب التنشٌط الثمافً والفنً دار البارود 

 بسال 
 - 20,21    20,21    16,00    4,21 تابرٌكت 

 تجزئة الٌاسمٌن  تابرٌكت بناء وتجهٌز خزانة
- 
  

3,50    3,50    3,50 - 

 ( B)صنف   مكتبة
شارع األمٌر سٌدي دمحم، لرٌة اوالد 

 موسى، احصاٌن
-      3,50    3,50    3,50 - 

 - 56,06    56,06    50,00    6,06 بطانة  مسرح

 - 9,00    9,00    6,00    3,00 سال الجدٌدة لرب محطة البنزٌن احصاٌن إحداث معهد موسٌمً 

 3,32 -    3,32    3,00    0,32 العٌاٌدة 2سٌدي عبد هللا الشطر  لاعة العروض والحفالت

 25,00 -    25,00    5,00    20,00 سٌدي احمٌدة، احصاٌن متحف+ مدرسة لتعلٌم الفروسٌة التملٌدٌة

تعزٌز البنٌة 

 الرٌاضٌة
 15,00    15,00    12,00    3,00 لطاع المدس العٌاٌدة لطب رٌاضً متعدد االختصاصات

- 
 



 التنمية الثقافية كالرياضية كدعم التامسك االجتامعيمحور 

 موقع اًلرشكع اسم اًلرشكع الربنامج
 العقار   
مليوف )

   (الدرهم

 األشغاؿ   
مليوف )

   (الدرهم

 اًلجموع 
مليوف )

   (الدرهم

 الكلفة للفرتة  
  2018-2021 

 الكلفة للفرتة
  2022-2023 

 تعزيز البنية الرياضية

 -  4,00    4,00    4,00 - حي العسكرم العيايدة (كحدات 4)ريايض ملعب 

 - 3,50    3,50    2,00    1,50 حي الساـل بطانة  (كحدات   2) ريايض  ملعب 

 (كحدات 3) ملعب ريايض 
، اماـ اعدادية 3حي الصفاء، قطاع 
 احصايناإلماـ مالك، 

3,60    2,40    6,00    - 6,00 

 (كحدات 3) ملعب ريايض
شارع الزربية تجزئة اًلعمورة  

 احصاين
3,60    2,40    6,00    - 6,00 

 (كحدات 4) ملعب ريايض 
جزء من اعدادية عقبة سيدم موٌل 

 باب اًلريسة 
2,80    3,00    5,80    5,80 -  

 ساحة عمومية+ ملعب ريايض 
 الطريق الساحيل، سيدم موٌل 

 باب اًلريسة 
2,88    2,00    4,88    - 4,88 

 (كحدات 2) ملعب ريايض 
الكورنيش اماـ اليقظة،  باب 

 اًلريسة 
2,64    1,60    4,24    - 4,24 

ساحة + كحدات  2) ملعب ريايض 
 (عمومية 

معمل كوكاكوال سابقا، حي اشامعو، 
 باب اًلريسة 

1,50    2,50    4,00    4,00 - 

 14,80 -    14,80    10,00    4,80 العيايدة قاعة مغطاة

 9,60 -    9,60    6,00    3,60 العيايدة مسبح مغطى



 التنمية الثقافية كالرياضية كدعم التامسك االجتامعيمحور 

 موقع اًلرشكع اسم اًلرشكع الربنامج
 العقار   
مليوف )

   (الدرهم

 األشغاؿ   
مليوف )

   (الدرهم

 اًلجموع 
مليوف )

   (الدرهم

 الكلفة للفرتة  
  2018-2021 

 الكلفة للفرتة
  2022-2023 

 تعزيز البنية الرياضية

 8,80 -    8,80    4,00    4,80 العيايدة مالعب رياضية مختلفة

 - 3,50    3,50    2,00    1,50 قرب اًلسبح البلدم تابريكت "E"قطاع  (كحدات 2) ملعب ريايض 

 3,20 -    3,20    2,00    1,20 داخل مدرسة الوحدة تابريكت  ملعب ريايض 

 (كحدات 2) ملعب ريايض  
شارع كاد الرماف ك شارع ابن الهيثم حي 

 االنبعاث تابريكت
2,40    1,60    4,00    - 4,00 

 8,75 -    8,75    8,00    0,75 العيايدة 2سيدم عبد هللا الشطر  قاعة مغطاة

 قاعة مغطاة
قطاع النهضة طريق  القاعدة الجوية  

 العيايدة 
3,60    12,00    15,60    - 15,60 

 - 11,54    11,54    10,00    1,54 تجزئة اليرسم ك الزرقاء، باب اًلريسة (فنوف الحرب)قاعة مغطاة 

 دار الشباب + قاعة لفنوف الحرب 
شارع عيل ابن أيب طالب  "C"قطاع 

 تابريكت 
0,36    3,00    3,36    - 3,36 

 - 12,00    12,00    10,00    2,00 حي اًلحيط الجزارة العيايدة مسبح مغطى

 - 12,00    12,00    10,00    2,00 حي الساـل االضايف القاعدة الجوية  ملعب ريايض ك مسبح مغطى



 التنمية الثقافية كالرياضية كدعم التامسك االجتامعيمحور 

 موقع اًلرشكع اسم اًلرشكع الربنامج
 العقار   
مليوف )

   (الدرهم

 األشغاؿ   
مليوف )

   (الدرهم

 اًلجموع 
مليوف )

   (الدرهم

 الكلفة للفرتة  
  2018-2021 

 الكلفة للفرتة
  2022-2023 

 تعزيز البنية الرياضية

 10,02  -    10,02    8,38    1,64 اًلريسةرضيح سيدم موٌل باب  مسبح مغطى

  - 10,93    10,93    9,88    1,05 تابريكت الوسطى قاعة مغطاة

 4,94      -    4,94    3,50    1,44 الكورنيش مدرسة اًلزيربم باب اًلريسة  مسبح  يف الهواء الطلق

 50,00      -    50,00    32,00    18,00 الكورنيش باب اًلريسة بناء مركب لاللعاب اًلائية

تأهيل ك تجهيز القاعة اًلغطاة فتح هللا 
 البوعزاكم

  -  4,00    4,00    4,00  -  بطانة

تعزيز مؤسسات القرب 
 للتنشيط االجتامعي 

 5,60  -    5,60    5,00    0,60 -العيايدة   -قطاع النهضة , شارع النرص دار الشباب

  - 3,50    3,50    3,00    0,50 -العيايدة  -كارياف الواد  دار الشباب

 4,94      -    4,94    4,50    0,44 العيايدة 4سيدم عبد هللا الشطر  دار الشباب

 4,77      -    4,77    4,00    0,77 بطانة دار الشباب

 8,00 -    8,00    8,00      - حي الساـل ، بطانة دار الشباب



 التنمية الثقافية كالرياضية كدعم التامسك االجتامعيمحور 

 موقع اًلرشكع اسم اًلرشكع الربنامج
 العقار   
مليوف )

   (الدرهم

 األشغاؿ   
مليوف )

   (الدرهم

 اًلجموع 
مليوف )

   (الدرهم

 الكلفة للفرتة  
  2018-2021 

 الكلفة للفرتة
  2022-2023 

تعزيز مؤسسات القرب 
 للتنشيط االجتامعي 

    5,20    4,50    0,70 حي الساـل بطانة دار الشباب
 - 

 
5,20 

 -  4,00    4,00    3,00    1,00 ًلريسةسعيد حجي  نسومدار الشباب ك نادم 

 -  4,50    4,50    4,50 -  - تابريكت -الرحمة حي " د"قطاع  مركز رعاية اًلكفوفٍن

    5,45    5,00    0,45 -العيايدة  - 58قطاع القدس  قطعة رقم  مركز تنمية الشباب
 - 

 
5,45 

 5,00    5,00    4,50    0,50 العيايدة 3سيدم عبد هللا الشطر  نادم نسوم كحضانة 
 - 

 

 4,77 -     4,77    4,00    0,77 بطانة مركز اجتامعي للمرأة ك الطفل

 نادم نسوم كحضانة 
 زاكية شارع بنكرير كشارع الوطاسيٍن 

 بطانة
0,96    5,00    5,96     - 5,96 

 مركز اجتامعي للمرأة ك الطفل
شػػػػػارع الرشفػػػػػػاء تجزئة ياسمينة 

 تابريكت
1,00    3,00    4,00    4,00  - 

 مركز اجتامعي للمرأة ك الطفل
قرب مسجد محمد السادس الفركيك 

 الصغًن
 تابريكت

-      3,00    3,00    3,00  - 

 مركز اجتامعي للمرأة ك الطفل
حي الرحمة  الجزء اًلتبقي " داؿ"قطاع 

 (A11  PA2017)من    
0,50    4,00    4,50    4,50  - 



 التنمية الثقافية كالرياضية كدعم التامسك االجتامعيمحور 

 موقع اًلرشكع اسم اًلرشكع الربنامج
 العقار   
مليوف )

   (الدرهم

 األشغاؿ   
مليوف )

   (الدرهم

 اًلجموع 
مليوف )

   (الدرهم

 الكلفة للفرتة  
  2018-2021 

 الكلفة للفرتة
  2022-2023 

تعزيز مؤسسات القرب 
 للتنشيط االجتامعي 

 2,13 -     2,13    2,00    0,13 تجزئة ابن عمرػ باب اًلريسة مركز اجتامعي للمرأة ك الطفل

تعزيز مؤسسات الرعاية 
 االجتامعية 

 اًلسنٍن إستقباؿمركز 
 حي موالم اسامعيل 

 بطانة
2,00    5,00    7,00    7,00 - 

 دار االيتاـ
 

 بطانة
4,80    8,00    12,80    - 12,80 

مركز التأهيل االجتامعي لذكم االحتياجات  
 الخاصة

، العوفًنتجزئة , شارع محمد الخامس
 قرية اكالد موٌل

  احصاين 
0,50    2,50    3,00    3,00 - 

مركز التأهيل االجتامعي لذكم االحتياجات  
 الخاصة

، الحيحيشارع اًلرابطٍن، قرب مسجد 
 تابريكت

1,00    5,00    6,00    6,00 - 

 مركز رعاية  اًلعاقٍن   
   لغرابليةقرب قاعة  

 اًلريسةباب 
0,70    5,00    5,70    5,70 - 

مركز متعدد الخدمات  لذكم االحتياجات 
 الخاصة

 5,00 -    5,00    5,00  - باب اًلريسة

مركز رعاية األشخاص ذكم االحتياجات  
 الخاصة

 - 5,00    5,00    5,00 - العيايدة

 - 7,00    7,00    7,00 - بورمادة باب اًلريسة مركز إيواء االشخاص اًلسنٍن لبورمادة

 CASمركز اًلساعدة االجتامعية 
الطريق الساحيل، سيدم موٌل قرب 

 الجوطية، باب اًلريسة
- 1,50    1,50    1,50 - 



 التنمية الثقافية كالرياضية كدعم التامسك االجتامعيمحور 

 موقع اًلرشكع اسم اًلرشكع الربنامج
 العقار   
مليوف )

   (الدرهم

 األشغاؿ   
مليوف )

   (الدرهم

 اًلجموع 
مليوف )

   (الدرهم

 الكلفة للفرتة  
  2018-2021 

 الكلفة للفرتة
  2022-2023 

تعزيز مؤسسات الرعاية 
 االجتامعية 

مركز استقباؿ كتوجيه االشخاص يف 
 COAPHكضعية إعاقة 

لطريق الساحيل، سيدم موٌل 
 اًلريسة، باب الجوطيةقرب 

-  1,50    1,50    1,50 -  

  - 125,00    125,00    125,00  -  الجامعة أرسة  3114إعادة إيواء ك إسكاف   تحسٍن ظركؼ السكن

تعزيز كتأهيل البنية 
 التعليمية

  - E15 -  8,00    8,00    8,00 العيايدة مرشكع بناء ثانوية العيايدة

  - 8,00    8,00    8,00  - احصٍن  مرشكع بناء ثانوية احصٍن

  - 7,00    7,00    7,00  -   مرشكع بناء مدرسة ابتدائية بلعيايدة

  - 0,92    0,92    0,92  - العيايدة  توسيع مدرسة البحرتم

  - 0,92    0,92    0,92  - العيايدة  توسيع مدرسة خديجة أـ اًلومنٍن

  - 0,92    0,92    0,92  - العيايدة  توسيع مدرسة اشبيلية

  - 0,46    0,46    0,46  - العيايدة  توسيع إعدادية عبدالعزيز أمٍن

  - 0,92    0,92    0,92  - العيايدة  توسيع الثانوية التأهيلية أحمد شوقي



 التنمية الثقافية كالرياضية كدعم التامسك االجتامعيمحور 

 موقع اًلرشكع اسم اًلرشكع الربنامج
 العقار   
مليوف )

   (الدرهم

 األشغاؿ   
مليوف )

   (الدرهم

 اًلجموع 
مليوف )

   (الدرهم

 الكلفة للفرتة  
  2018-2021 

 الكلفة للفرتة
  2022-2023 

 تعزيز كتأهيل البنية التعليمية

  - 0,92    0,92    0,92  - العيايدة  ابن هاين التأهيليةتوسيع الثانوية 

  - 0,92    0,92    0,92  -   العيايدة توسيع الثانوية التأهيلية أـ الربيع

  - 0,92    0,92    0,92  - تابريكت توسيع إعدادية عبداًلالك السعدم

  - 0,92    0,92    0,92  - باب اًلريسة توسيع الثانوية التأهيلية جامؿ الذرة

  - 0,92    0,92    0,92  - باب اًلريسة توسيع الثانوية التأهيلية عبد الرحيم بوعبيد

  - 1,38    1,38    1,38  - احصٍن  توسيع إعدادية الحزاـ االخرض

  - 0,92    0,92    0,92  - احصٍن  توسيع الثانوية التأهيلية اًلنظر الجميل

  - 0,46    0,46    0,46  - احصٍن  توسيع الثانوية التأهيلية محمد السادس

  - 1,22    1,22    1,22  - احصٍن  توسيع مدرسة احصٍن

تعويض اًلفكك بإعدادية العالمة محمد بن 
 عيل الدكايل

 2,83 -    2,83    2,83  - العيايدة



 التنمية الثقافية كالرياضية كدعم التامسك االجتامعيمحور 

 موقع اًلرشكع اسم اًلرشكع الربنامج
 العقار   
مليوف )

   (الدرهم

 األشغاؿ   
مليوف )

   (الدرهم

 اًلجموع 
مليوف )

   (الدرهم

 الكلفة للفرتة  
  2018-2021 

 الكلفة للفرتة
  2022-2023 

تعزيز كتأهيل البنية 
 التعليمية

 1,62 -     1,62    1,62 -  العيايدة تعويض اًلفكك مبدرسة الوديع االسفي

تعويض اًلفكك مبدرسة أيب بكر 
 الصديق

 0,82 -     0,82    0,82 -  العيايدة

 -  7,00    7,00    7,00 -  ًلريسة احداث مدرسة ابتدائية سعيد حجي

 -  E15  - 8,00    8,00    8,00العيايدة  مرشكع بناء ثانوية العيايدة

 -  8,00    8,00    8,00 -  احصٍن  مرشكع بناء ثانوية احصٍن

 -  0,92    0,92    0,92 -  العيايدة  توسيع مدرسة البحرتم

 -  0,92    0,92    0,92 -  العيايدة  توسيع مدرسة خديجة أـ اًلومنٍن

 -  0,92    0,92    0,92 -  العيايدة  توسيع مدرسة اشبيلية

 -  0,46    0,46    0,46 -  العيايدة  توسيع إعدادية عبدالعزيز أمٍن

 -  0,46    0,46    0,46 -  العيايدة  توسيع إعدادية محمد بن عيل الدكايل



 التنمية الثقافية كالرياضية كدعم التامسك االجتامعيمحور 

 موقع اًلرشكع اسم اًلرشكع الربنامج
 العقار   
مليوف )

   (الدرهم

 األشغاؿ   
مليوف )

   (الدرهم

 اًلجموع 
مليوف )

   (الدرهم

 الكلفة للفرتة  
  2018-2021 

 الكلفة للفرتة
  2022-2023 

تعزيز كتأهيل البنية 
 التعليمية

 -  0,92    0,92    0,92 -  العيايدة  أحمد شوقي التأهيليةتوسيع الثانوية 

 -  0,92    0,92    0,92 -    العيايدة ابن هاين التأهيليةتوسيع الثانوية 

 -  0,92    0,92    0,92 -    العيايدة توسيع الثانوية التأهيلية أـ الربيع

 -  0,92    0,92    0,92 -  تابريكت توسيع إعدادية عبداًلالك السعدم

 -  0,92    0,92    0,92 -  باب اًلريسة توسيع الثانوية التأهيلية جامؿ الذرة

توسيع الثانوية التأهيلية عبد الرحيم 
 بوعبيد

 -  0,92    0,92    0,92 -  باب اًلريسة

 -  1,38    1,38    1,38 -  احصٍن  توسيع إعدادية الحزاـ االخرض

 -  0,92    0,92    0,92 -  احصٍن  توسيع إعدادية االماـ مالك

توسيع الثانوية التأهيلية اًلنظر 
 الجميل

 -  0,92    0,92    0,92 -  احصٍن 

توسيع الثانوية التأهيلية محمد 
 السادس

 -  0,46    0,46    0,46 -  احصٍن 



 التنمية الثقافية كالرياضية كدعم التامسك االجتامعيمحور 

 موقع اًلرشكع اسم اًلرشكع الربنامج
 العقار   
مليوف )

   (الدرهم

 األشغاؿ   
مليوف )

   (الدرهم

 اًلجموع 
مليوف )

   (الدرهم

 الكلفة للفرتة  
  2018-2021 

 الكلفة للفرتة
  2022-2023 

تعزيز كتأهيل البنية 
 التعليمية

  - 1,22    1,22    1,22  - احصٍن  توسيع مدرسة احصٍن

تعزيز ك تأهيل البنية 
 الصحية

تهيئة كتجهيز اًلركز الصحي الحرضم 
 (1مستول )لتشخيص داء السل 

 3,76 -    3,76    3,76 - اًلريسةساحة باب الخميس باب 

تهيئة كتجهيز اًلركز الصحي الحرضم 
 (2مستول )حي الرحمة 

 2,20 -    2,20    2,20 - تابريكتحي الرحمة 

تهيئة كتجهيز اًلركز الصحي الحرضم 
 (1مستول )ابن سينا 

شارع محمد حصار سال الجديدة 
 احصٍن

- 1,30    1,30    1,30 - 

إعادة بناء كتجهيز اًلركز الصحي 
 (1مستول )الحرضم سيدم احميدة 

 2,40 -    2,40    2,40 - احصٍن S28سيدم احميدة  

إعادة بناء كتجهيز اًلركز الصحي 
 (1مستول )احصٍن الحرضم 

 - 3,00    3,00    3,00 - احصٍن S26شارع الزربية 

بناء كتجهيز مركز صحي حي الرحمة 
 (2مستول )

 - 3,00    3,00    3,00 - تابريكتحي الرحمة 

تهيئة كتجهيز اًلركز الصحي الحرضم 
 (2مستول )ابن الهيثم 

 - 1,60    1,60    1,60 - العيايدة

 - 3,20    3,20    3,20 - العيايدة بناء كتجهيز مركز صحي أبواب سال 

بناء كتجهيز مركز صحي حي 
 (1مستول )االنبعاث 

 - 3,40    3,40    3,40 - حي االنبعاث تابريكت



 التنمية الثقافية كالرياضية كدعم التامسك االجتامعيمحور 

 موقع اًلرشكع اسم اًلرشكع الربنامج
 العقار   
مليوف )

   (الدرهم

 األشغاؿ   
مليوف )

   (الدرهم

 اًلجموع 
مليوف )

   (الدرهم

 الكلفة للفرتة  
  2018-2021 

 الكلفة للفرتة
  2022-2023 

 تعزيز ك تأهيل البنية الصحية

تهيئة كتجهيز اًلركز الصحي الحرضم حي 
 (1مستول )اسامعيل موالم 

 -  2,00    2,00    2,00 -  حي  موالم اسامعيل بطانة

تهيئة كتجهيز اًلركز الصحي الحرضم عبد 
 (1مستول ) بوعبيدالرحيم 

 -  1,60    1,60    1,60 -  بطانة بوعبيدشارع عبد الرحيم 

تهيئة كتجهيز اًلركز الصحي الحرضم حي 
 (2مستول )الكفاح 

 S25حي الكفاح قرية اكالد موٌل 
 احصٍن

 - 1,60    1,60    1,60  - 

تهيئة كتجهيز اًلركز الصحي الحرضم 
 العيايدة 

 -  1,60    1,60    1,60 -  أرض بنعارش العيايدة

تهيئة كتجهيز اًلركز الصحي الحرضم سيدم 
 عبد هللا 

 -  1,00    1,00    1,00 -  سيدم عبد هللا العيايدة

تهيئة كتجهيز اًلركز الصحي الحرضم قرية 
 (2مستول )اكالد موٌل 

 -  2,50    2,50    2,50 -  قرية اكالد موٌل احصٍن

تهيئة كتجهيز اًلركز الصحي الحرضم سعيد 
 (1مستول )حجي 

 -  1,10    1,10    1,10 -  تجزئة سعيد حجي باب اًلريسة

تهيئة كتجهيز اًلركز الصحي الحرضم بسال 
 (1مستول )الجديدة 

شارع محمد حصار سال الجديدة 
 احصٍن

 - 3,00    3,00    3,00  - 

تهيئة كتجهيز اًلركز الصحي الحرضم باب 
كتحويله اىل مركز ( 1مستول )الخميس 

الرتكيض الطبي كتقويم العظاـ كتصحيح 
 النطق كمعدات العظاـ

مارس باب الخميس باب  2شارع 
 اًلريسة

 - 8,00    8,00    - 8,00 

تهيئة كتجهيز اًلركز الصحي الحرضم السواين 
 (1مستول )

تجزئة الرباطية سيدم موٌل  2زنقة 
S4           باب اًلريسة 

 - 1,30    1,30    1,30 
 - 

 



 التنمية الثقافية كالرياضية كدعم التامسك االجتامعيمحور 

 موقع اًلرشكع اسم اًلرشكع الربنامج
 العقار   
مليوف )

   (الدرهم

 األشغاؿ   
مليوف )

   (الدرهم

 اًلجموع 
مليوف )

   (الدرهم

 الكلفة للفرتة  
  2018-2021 

 الكلفة للفرتة
  2022-2023 

تعزيز ك تأهيل البنية 
 الصحية

تهيئة كتجهيز اًلركز الصحي 
 (1مستول )بطانة الحرضم 

 - 1,40    1,40    1,40  - بطانة S17 مديونةشارع 

 8,00    8,00    6,00    2,00 سال مركز صحي  متخصص 
 - 

 



 الخامساًلحور االسرتاتيجي 

اًلهيكلةاًلشاريع   



 اًلهيكلةاًلشاريع محور 

 كلفة إنجاز االشغاؿ كلفة تعبئة العقار عدد اًلشاريع الربامج
مليوف )كلفة اًلشاريع 
 (درهم

 الكلفة للفرتة  
  2020-2018 

 الكلفة للفرتة
  2021-2023 

 244,10 3 668,64 912,74 3 108,50 3 804,24    6 إنجاز مراكز حرضية جديدة

 330,00 370,00 700,00 630,00 70,00    3 إنجاز مرافق كربل

 - 450,00 450,00 450,00 -    2 تطوير التنقل

 574,10 3 488,64 1 062,74 5 188,50 4 874,24    11 اًلجموع



 اًلهيكلةاًلشاريع محور 

 موقع اًلرشكع اسم اًلرشكع الربنامج
 العقار   
مليوف )

   (الدرهم

 األشغاؿ   
مليوف )

   (الدرهم

 اًلجموع 
مليوف )

   (الدرهم

 الكلفة للفرتة  
  2018-2021 

 الكلفة للفرتة
  2022-2023 

 إنجاز مراكز حرضية جديدة

 "سوؽ الصالحٍن" مرشكع حرضم متكامل 
 الصالحٍن سوؽ 

 - تابريكت -
113,64    305,00    418,64    418,64 - 

 999,10 -    999,10    950,00    49,10 -بطانة  -حي الساـل  "حي الساـل"مرشكع حرضم متكامل 

 "بوبكر اعامر"مرشكع حرضم متكامل  
 طريق مكناس

 -بطانة  - 
240,00    430,00    670,00    - 670,00 

 "طريق القنيطرة"مرشكع حرضم متكامل 
 طريق القنيطرة

 -باب اًلريسة  -
300,00    912,00    1 212,00    - 1212,00 

 "حي الرحمة"مرشكع حرضم متكامل 
 حي الرحمة  

 -تابريكت  -
51,50    55,00    106,50    - 106,50 

 256,50 250,00    506,50    456,50    50,00 باب اًلريسة   "باب سبتة"مرشكع حرضم متكامل 

 إنجاز مرافق كربل

 اًلركب الريايض
 سيدم احميدة سال الجديدة 

 -احصاين  -
20,00    250,00    270,00    270,00 - 

 اًلدينة الدكلية للرياضات
 سيدم احميدة سال الجديدة 

 -احصاين  -
50,00    280,00    330,00    - 330,00 

 تهيئة موقع مدينة الطفل
 السلسلة الثالثة 
 ضفة ايب رقراؽ 

-      100.00 100.00 100.00 - 

 تطوير التنقل

الربط بٍن اًلدينتٍن العتيقتٍن الرباط كسال 
الجرسخاص براجلٍن، تهيئة شارع الجيش )

 (إعادة تأهيل ساحة باب بوحاجة , اًلليك

 بٍن باب بوحاجة بسال
 كباب البحر بالرباط 

-      200.00 200.00 200.00 - 

 - 250.00 250.00 250.00      - طريق القنيطرة,   فاسباب  "فاسباب "حرضم مرشكع 



 اًلهيكلةاًلشاريع محور 

 مناذج للمشاريع اًلهيكلة
 اًلرشكع الحرضم اًلندمج حي الرحمة

 التكلفة

 اإلجاملية

 مليوف)

 (درهم

 اًلحتول
  اًلساحة

 (2ـ)

 الوضع

 القانوين

  مساحة

  القطعة

 (هػ)

 التسمية

106,50 

 000 30 مدينة العلوـ

 ZP 1 10,3 العمراف

معهد 

 اًلوسيقى
5 000 

مكتبة 

متعددة 

 الوسائط

2 500 

 790 57 ممر أخرض

 :األهداؼ

من الرفع يف ستساهم الكربل، تجهيزات إنجاز خاللل من اًلجاؿ هذا هيكلة 

 التجهيزات؛ لهذق اًلستقبلة الفضاءات جاذبية

الوسائط متعددة كمكتبة للموسيقى، معهد للعلوـ، مدينة خلق.   

بواسطة اًلشهدم البعد تقوية: 

مالعب رياضية، مالعب تتخلله أخرض مبمر كرشفتها الحافة تجهيز  

 مبدرجات الطلق الهواء مرسح الحديدية، الكرة مالعب ،التزلق

 بالحافة؛ مغركسة

السعدم الحق عبد اإلعدادية للثانوية الريايض اًللعب تهيئة إعادة 

 للسكاف كمفتوح اًلؤسسة لهذق موجه عالية بجودة ريايض كفضاء

 .اًلكاف بعٍن



 اًلهيكلةاًلشاريع محور 

 مناذج للمشاريع اًلهيكلة
 “اًلدينة الدكلية للرياضات”اًلرشكع الحرضم اًلندمج 

 : اًلرشكع مربرات

 النوادم الستقباؿ الوطني الصعيد عىل البنيات من النوع هذا غياب
   .كاألجنبية اًلغربية الرياضية

   : األهداؼ

الرياضية النوادم من العديد كمتطلبات حاجيات إىل االستجابة 
 الرياضية كالتجهيزات باإليواء يتعلق فيام كاألجنبية الوطنية

   : كالصحية

باًلجاؿ مرتبطة كالوطني اًلحيل لالقتصاد جديدة دينامية إعطاء 
  .الريايض

درهم مليوف 330 : اًلرشكع تكلفة 

Une image à titre 
d’illustration 

Site du nouveau 

complexe sportif - 

35 Ha 



 اًلهيكلةاًلشاريع محور 

 اًلرشكع مربرات
كأماكن مناطق لوجود متارة-سال-الرباط اًلدين التجمع اكنةس تطلع 

   .األنشطة من النوع لهذا موجهة
قوية كبإمكانيات طموح مرشكعا. 
كحدات ثالث من اًلرشكع يتكوف: 

كاللعب؛ التسلية أنشطة من عددا تقرتح للرتفيه منطقة 
بنايات) اًلدرسية شبه لألنشطة فضاءات تقرتح للتعلم منطقة 

 ؛(للكراء ككرشات
السامكية القبة : مواضيع خمسة عىل ترتكز االكتشاؼ منطقة 

 التاريخ اًلهن، كالصحة، االنساف جسم الشمسية، كاًلنظومة
 .الصناعة كالجغرافيا،

 درهم مليوف 100 : اًلرشكع تكلفة

 مناذج للمشاريع اًلهيكلة
 (حديقة الرتفيه كاأللعاب : منتزق سال)الطفل مدينة 



 السادساًلحور االسرتاتيجي 

 التدبًن الجامعي



 التدبًن الجامعيمحور 

 عدد اًلشاريع الربامج 
كلفة تعبئة 

 العقار
كلفة إنجاز 

 االشغاؿ
كلفة اًلشاريع 

 (مليوف درهم)
-2020الكلفة للفرتة   

2018 
الكلفة للفرتة 

2021-2023 

 35,40 35,70 71,10 71,10 -    10 تطوير كتحديث التدبًن الجامعي 

 0,00 113,97 113,97 57,40 56,57    9 تأهيل اًلرافق الجامعية 

 49,83 98,71 148,54 127,70 20,84    13 تأهيل اًلباين اإلدارية 

تعزيز التشاكر كالتواصل كالتعاكف 
 كالرشاكة

3    - 7,00 7,00 4,00 3,00 

 88,23 252,38 340,61 263,20 77,41    35 اًلجموع



 التدبًن الجامعيمحور 

 موقع اًلرشكع اسم اًلرشكع الربنامج
 العقار   
مليوف )

   (الدرهم

 األشغاؿ   
مليوف )

   (الدرهم

 اًلجموع 
مليوف )

   (الدرهم

 الكلفة للفرتة  
  2018-2021 

 الكلفة للفرتة
  2022-2023 

 تأهيل اًلباين اإلدارية 

 - 11,05    11,05    10,00    1,05 طريق القاعدة الجوية العيايدة مقر اًلقاطعة

 10,70 -    10,70    10,00    0,70 نهاية الرتاموام حي الساـل بطانة مقر اًلقاطعة

 مقر اًلقاطعة
 الوسطى  تابريكت

 تابريكت
4,00    10,00    14,00    - 14,00 

 - 0,40    0,40    0,20    0,20 اًلريسةالرشؼ        باب  -مرزكقة  مقر اًلقاطعة

 ملحقة اًلقاطعة
 سوؽ حي اًلزرعة 

 تابريكت
-      0,50    0,50    0,50 - 

 - 2,71    2,71    2,50    0,21 تابريكت "E"قطاع . قرب إقامة النسيم ملحقة اًلقاطعة

 ملحقة اًلقاطعة
 حي اًلوحدين 

 تابريكت
0,36    3,00    3,36    - 3,36 

 اًلكتب البلدم للصحة
 حي كرٌنة أماـ اًلستودع البلدم

 تابريكت
4,48    10,00    14,48    - 14,48 

 مقر الجامعة
 باب بوحاجة
 باب اًلريسة

6,26    60,00    66,26    66,26 
- 
 

 مقاطعة الرشطة كملحقة اًلقاطعة
قرية اكالد موٌل , ، حي الكفاح 6قطاع 

 احصاين
0,99    6,30    7,29    - 7,29 



 التدبًن الجامعيمحور 

 موقع اًلرشكع اسم اًلرشكع الربنامج
 العقار   
مليوف )

   (الدرهم

 األشغاؿ   
مليوف )

   (الدرهم

 اًلجموع 
مليوف )

   (الدرهم

 الكلفة للفرتة  
  2018-2021 

 الكلفة للفرتة
  2022-2023 

 تأهيل اًلباين اإلدارية 

  - السنابيل تابريكت, "E"قطاع  كاك سكتورمركز الرشطة حي الرحمة 
                     

4,00    
4,00    4,00 - 

 - 12,58    12,58    10,00    2,58 تابريكت تأهيل كتوسيع اًلستودع  الجامعي

 - 1,20    1,20    1,20      - توسيع اًلستودع بناء مستودع العيايدة

 تأهيل اًلرافق الجامعية 

 - 40,00    40,00    10,00    30,00 السهوؿ ؟ سيدم حميدة  تهيئة مقربة لدفن أموات اًلسلمٍن 

 - 30,00    30,00    10,00    20,00 عامر تهيئة مقربة لدفن أموات اًلسلمٍن 

عنق "تهيئة مقربة لدفن أموات اًلسلمٍن 
 " الجمل

 - 5,00    5,00    5,00      - ضفة أيب رقراؽ

 - 1,50    1,50    1,50      - سيدم موٌل ًلريسة تأهيل اًلجازر

 - 1,50    1,50    1,50      - طريق القنيطرة ًلريسة تأهيل سوؽ الجملة

 - 12,17    12,17    5,60    6,57 طريق القنيطرة ًلريسة بناء رحبة الحبوب

 - 1,20    1,20    1,20 -  لعيايدة تأهيل اًلحجز البلدم



 التدبًن الجامعيمحور 

 موقع اًلرشكع اسم اًلرشكع الربنامج
 العقار   
مليوف )

   (الدرهم

 األشغاؿ   
مليوف )

   (الدرهم

 اًلجموع 
مليوف )

   (الدرهم

 الكلفة للفرتة  
  2018-2021 

 الكلفة للفرتة
  2022-2023 

 تأهيل اًلرافق الجامعية 
 -  20,00    20,00    20,00 -  الجامعة  تأهيل ك إعادة هيكلة األسواؽ الجامعية

 -  2,60    2,60    2,60 -  غابة سال الجدية مستودع الحيوانات الضالة 

تطوير كتحديث التدبًن 
 الجامعي 

 3,00 4,00    7,00    7,00 -  جميع مقاطعات جامعة سال رشاء السيارات كاآلليات

 10,00 5,00    15,00    15,00 -  الجامعة رشاء السيارات كاآلليات

 3,60 2,40    6,00    6,00 -  الجامعة رشاء عتاد للتزيٍن

 4,80 4,80    9,60    9,60 -  الجامعة رشاء أثاث اًلكاتب

 2,00    2,00    2,00 -  الجامعة مخطط السًن ك الجوالف مبدينة سال
 - 

 

 5,00 5,00    10,00    10,00 -  الجامعة التطبيقات اًلعلوماتية

 2,00 4,00    6,00    6,00 -  الجامعة اقتناء ك  تثبيت العتاد كالشبكات اًلعلوماتية

 5,00 5,00    10,00    10,00 -  الجامعة تثبيت نظاـ اًلعلومات الجغرايف لجامعة سال 



 التدبًن الجامعيمحور 

 موقع اًلرشكع اسم اًلرشكع الربنامج
 العقار   
مليوف )

   (الدرهم

 األشغاؿ   
مليوف )

   (الدرهم

 
 اًلجموع

مليوف )
   (الدرهم

الكلفة  
 للفرتة 

  2018-
2021 

 الكلفة للفرتة
  2022-2023 

تعزيز التشاكر 
كالتواصل كالتعاكف 

 كالرشاكة
 

 2,00 3,00    5,00    5,00 - الجامعة GEDالتدبًن اإللكرتكين للوثائق   تطوير كتحديث التدبًن الجامعي 

 تطوير كتحديث التدبًن الجامعي 
تأهيل اًلكتب الصحي كإحداث 

 الشباؾ الوحيد 
 - 0,50    0,50    0,50 - الجامعة

تعزيز التشاكر كالتواصل كالتعاكف 
 كالرشاكة

 1,00 2,00    3,00    3,00 - الجامعة إعداد أدكات ككسائل التواصل 

تعزيز التشاكر كالتواصل كالتعاكف 
 كالرشاكة

 1,00 1,00    2,00    2,00 - الجامعة مرشكع الخميس التشاكرم

تعزيز التشاكر كالتواصل كالتعاكف 
 كالرشاكة

تعزيز التعاكف مع اًلدف الوطنية ك 
 الدكلية

 1,00 1,00    2,00    2,00 - الجامعة



 التدبًن الجامعيمحور 

 اإلدارة الجامعية

 األجهزة
 اًلساعدة

 القيادةلجنة 

 تنفيذ اًلشاريع ككالة

 الرؤساءندكة 

 الربنامجلجنة تتبع 

 رشكة الرباط الجهة للتهيئة



 التدبًن الجامعيمحور 

ام إذا كانت اًلشاريع تدبر حسب األهداؼ اًلرسومة كيف مالتحقق 
حدكد اًليزانيات اًلرصودة لها، كيف احرتاـ تاـ للجدكلة الزمنية اًلقررة 

 :ييل لإلنجاز، كٌنكن تحديد أهداؼ عملية التتبع كاإلرشاؼ فيام
 
 التحكم يف اآلجاؿ-
 التحكم يف خصوصيات اًلرشكع-
 التحكم يف التكاليف-
 تحديد اًلشاكل كاتخاذ القرارات اًلناسبة يف حينها -
تحيٍن اًلعطيات كتقاسم مستول اإلنجاز مع الرشكاء يف أفق  -

 التهيء لعملية التقييم
 تحسٍن كتجويد اإلنجاز-
تحرم الوضوح كالدقة بالتحكم يف اآلجاؿ كالتكاليف -

 كخصوصيات اًلرشكع
 تعليل جدكل استمرارية الربنامج-

بحيث يتم تقدير . مدل اًلالمئة كالفعالية لكل برنامج كمرشكعتحديد 
 .النتائج بهدؼ تحسٍن جدكل اًلرشكع

 :تكتيس عملية التقييم أهميتها من خالؿ
 
 تحديد األهداؼ كالنتائج-
مبارشة عملية التقييم بصفة دكرية كبعد كل مرحلة تنفيذ بهدؼ  -

 الوقوؼ عىل مدل تقدـ عمليات اإلنجاز
 تجميع اًلعلومات كمراجعة كل الوثائق اًلتعلقة باًلرشكع-
 تحليل كمعالجة اًلعطيات-
 استعامؿ اًلعلومات من أجل اتخاذ القرارات-
 اعتامد التقييم البعدم للمنافع اًلحققة عىل اًلدل البعيد -

 تقييم اًلشاريع التتبع كاإلرشاؼ



Facebook/جماعة سال 

www.villedesale.ma 

http://www.en.villedesale.ma/
http://www.en.villedesale.ma/

