
سال اللي بغينا1

 

 مقدمة
مـن املغاربـة تقطـن ابلوسـط احلضـري  %50كانـت أقـل مـن   1990على غرار ابقي دول العامل دخل املغرب يف مواجهة حتدي الوترية السريعة للتمـدن ففـي سـنة 

.اضافة اىل ما سـتطرحه هاتـه السـنوات األخـرية الـيت أصـبحت تعـرف وثـرية تقـدم كبـرية تشـهدها 2027مبتم سنة  % 70وتشري الدراسات اىل أن هاته النسبة ستنتقل اىل 
عفة جهودهـا ودلـك للرفـع مـن مسـتوى الرفـاه ألفـراد سـاكنتها مـن جهـة وملواكبـة مدن وحواضر العامل لدا فعلى مجاعة سال ابعتبارها يف صـلب عمليـة اسـتدامة التنميـة مضـا

 الدي صارت تعرفه جل مدن العامل. التقدم الصاروخي
االنسـيابية ة لبـث املرونـة و وعلى غرار هاته املدن العاملية أصبحت مدينة سال تعرف ابملدينة املليونية فأصبح جدير مبسريي الشأن العام هبا اختاد كل السـبل املتاحـ

 العمومية ودلك بسن جمموعة من البنود أو ما يعرف مبيثاق الطرق من أجل دفع االرجتالية والغوغائية يف تصريف شؤون الساكنة. داخل فضاءاهتا
 احلضـري التدبري أساليب حول مقرتحات تقدمي من ميكن كما˓توجيه وتوحيد التدبري والتخطيط على صعيد املقاطعات املكونة ملدينة سال  اىليثاق يهدف هدا امل

 .احلضرية التهيئة ومبادئ أهداف حتديد خالل من
  هاته الوثيقة ستحدد القواعد العملية لتهيئة الطرق وكدا املقتضيات التقنية اليت ستطبق بشأهنا. 

فيمـا خيـص منـط اعـداد واجنـاز املشـاريع املتعلقـة مبجـال التهيئـة احلضـرية  خمتلف املتدخلنيفنظرا اىل شساعة املساحة اجلغرافية للجماعة وتداخل وتباين الرؤى بني 
 ظارات واحتياجات املعنيني به.وجب التفكري يف اعداد هدا امليثاق األول من نوعه كصيغة أولية يف انتظار صيغ أخرى أكثر نضجا وأكثر استجابة النت

فقد أصبح تطـور الطـرق يعكـس تطـور املدينـة والبلـد ˓ضرورة ملحة من اجل مواكبة العصر  أصبحفتهيئتها وتطويرها ˓تعترب الطرق شراين النقل والتنقل ابملدينة  
 عموما.

 
 

 

 ːعام تبعا حلرم كل طريق تبعا لتصميم التهيئة اجلماعي ودلك على الشكل التايل هلدا فقد مت حتديد برانمج منوذجي لتهيئة كل مستوى تدرجيي مبثابة اطار

 مهاالفيزايئية املكونة للطريق حسب حر بعاد العناصر أ

عرض موقف السيارات 
 يف كل اجتاه

 ممر الراجلني
حارة خمصصة 

 للمساحات اخلضراء
الفاصل بني 
 االجتاهات

عرض مسرب 
 الدراجات

عرض الرصيف يف  
 اجتاهكل 

 voie) عرض الطريق اجلانبية
latérale) يف كل اجتاه 

عرض 
 املسرب

عدد املسارب 
 يف كل اجتاه

حرم الطريق 
 ابملرت

 60 3 3.50 5.00 4.00 2.00 8.80 1.60 مرت 50كل  2.50

 50 3 3.50 5.00 4.00 2.00 0.50 1.60 مرت 50كل  2.50

 40 3 3.50 - 3.15 2.00 0.50 1.60 مرت 50كل  2.50

 35 2 3.50 - 4.15 2.00 0.50 1.60 مرت 50كل  2.50

 30 2 3.50 - 3.65 -- 0.50 1.60 مرت 50كل  2.50

 25 2 3.50 - 2.75 - 0.50 - مرت 50كل  2.50

 20 2 3.50 - 3.00 - - - مرت 50كل  --

 15 1 3.50 - 3.00 - - - مرت 50كل  2.00

 12 1 3.50 - 2.50 - - - مرت 50كل  -

 10 1 3.50 - 1.50 - - - مرت 50كل  -
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2 دليل الطرق بجماعة سال

 

 مقدمة
مـن املغاربـة تقطـن ابلوسـط احلضـري  %50كانـت أقـل مـن   1990على غرار ابقي دول العامل دخل املغرب يف مواجهة حتدي الوترية السريعة للتمـدن ففـي سـنة 

.اضافة اىل ما سـتطرحه هاتـه السـنوات األخـرية الـيت أصـبحت تعـرف وثـرية تقـدم كبـرية تشـهدها 2027مبتم سنة  % 70وتشري الدراسات اىل أن هاته النسبة ستنتقل اىل 
عفة جهودهـا ودلـك للرفـع مـن مسـتوى الرفـاه ألفـراد سـاكنتها مـن جهـة وملواكبـة مدن وحواضر العامل لدا فعلى مجاعة سال ابعتبارها يف صـلب عمليـة اسـتدامة التنميـة مضـا

 الدي صارت تعرفه جل مدن العامل. التقدم الصاروخي
االنسـيابية ة لبـث املرونـة و وعلى غرار هاته املدن العاملية أصبحت مدينة سال تعرف ابملدينة املليونية فأصبح جدير مبسريي الشأن العام هبا اختاد كل السـبل املتاحـ

 العمومية ودلك بسن جمموعة من البنود أو ما يعرف مبيثاق الطرق من أجل دفع االرجتالية والغوغائية يف تصريف شؤون الساكنة. داخل فضاءاهتا
 احلضـري التدبري أساليب حول مقرتحات تقدمي من ميكن كما˓توجيه وتوحيد التدبري والتخطيط على صعيد املقاطعات املكونة ملدينة سال  اىليثاق يهدف هدا امل

 .احلضرية التهيئة ومبادئ أهداف حتديد خالل من
  هاته الوثيقة ستحدد القواعد العملية لتهيئة الطرق وكدا املقتضيات التقنية اليت ستطبق بشأهنا. 

فيمـا خيـص منـط اعـداد واجنـاز املشـاريع املتعلقـة مبجـال التهيئـة احلضـرية  خمتلف املتدخلنيفنظرا اىل شساعة املساحة اجلغرافية للجماعة وتداخل وتباين الرؤى بني 
 ظارات واحتياجات املعنيني به.وجب التفكري يف اعداد هدا امليثاق األول من نوعه كصيغة أولية يف انتظار صيغ أخرى أكثر نضجا وأكثر استجابة النت

فقد أصبح تطـور الطـرق يعكـس تطـور املدينـة والبلـد ˓ضرورة ملحة من اجل مواكبة العصر  أصبحفتهيئتها وتطويرها ˓تعترب الطرق شراين النقل والتنقل ابملدينة  
 عموما.

 
 

 

 ːاملواطنني بدون استثناء ويتعلق األمر ب العمومية من طرف واستعمال املرافقتنحو حنو جتويد ولوج مجاعة سال وعليه فما فتأت 
 الطرق-
 األزقة-
 الساحات العمومية-
 املساحات اخلضراء-
 مواقف السيارات-
 التجزائت السكنية والصناعية والسياحية-
 التجمعات السكنية -
 املرافق العمومية-

 على اعتبار أن هاته الفضاءات هي متكاملة ومرتابطة فيما بينها .
  املعنيون بتطبيق الدليلː 
 املصاحل التقنية للجماعة واملقاطعات -
 املصاحل التقنية جمللس جهة الرابط سال القنيطرة -
 املصاحل التقنية جمللس عمالة سال -
 العمران ...) -وزارة التجهيز –املصاحل اخلارجية ( وزارة السكىن وسياسة املدينة  -
 املنعشون العقاريون -
 التهيئة احلضرية. مجيع املتدخلني يف جمال -

 

 ːعام تبعا حلرم كل طريق تبعا لتصميم التهيئة اجلماعي ودلك على الشكل التايل هلدا فقد مت حتديد برانمج منوذجي لتهيئة كل مستوى تدرجيي مبثابة اطار

 مهاالفيزايئية املكونة للطريق حسب حر بعاد العناصر أ

عرض موقف السيارات 
 يف كل اجتاه

 ممر الراجلني
حارة خمصصة 

 للمساحات اخلضراء
الفاصل بني 
 االجتاهات

عرض مسرب 
 الدراجات

عرض الرصيف يف  
 اجتاهكل 

 voie) عرض الطريق اجلانبية
latérale) يف كل اجتاه 

عرض 
 املسرب

عدد املسارب 
 يف كل اجتاه

حرم الطريق 
 ابملرت

 60 3 3.50 5.00 4.00 2.00 8.80 1.60 مرت 50كل  2.50

 50 3 3.50 5.00 4.00 2.00 0.50 1.60 مرت 50كل  2.50

 40 3 3.50 - 3.15 2.00 0.50 1.60 مرت 50كل  2.50

 35 2 3.50 - 4.15 2.00 0.50 1.60 مرت 50كل  2.50

 30 2 3.50 - 3.65 -- 0.50 1.60 مرت 50كل  2.50

 25 2 3.50 - 2.75 - 0.50 - مرت 50كل  2.50

 20 2 3.50 - 3.00 - - - مرت 50كل  --

 15 1 3.50 - 3.00 - - - مرت 50كل  2.00

 12 1 3.50 - 2.50 - - - مرت 50كل  -

 10 1 3.50 - 1.50 - - - مرت 50كل  -
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سال اللي بغينا3
 

 مقدمة
مـن املغاربـة تقطـن ابلوسـط احلضـري  %50كانـت أقـل مـن   1990على غرار ابقي دول العامل دخل املغرب يف مواجهة حتدي الوترية السريعة للتمـدن ففـي سـنة 

.اضافة اىل ما سـتطرحه هاتـه السـنوات األخـرية الـيت أصـبحت تعـرف وثـرية تقـدم كبـرية تشـهدها 2027مبتم سنة  % 70وتشري الدراسات اىل أن هاته النسبة ستنتقل اىل 
عفة جهودهـا ودلـك للرفـع مـن مسـتوى الرفـاه ألفـراد سـاكنتها مـن جهـة وملواكبـة مدن وحواضر العامل لدا فعلى مجاعة سال ابعتبارها يف صـلب عمليـة اسـتدامة التنميـة مضـا

 الدي صارت تعرفه جل مدن العامل. التقدم الصاروخي
االنسـيابية ة لبـث املرونـة و وعلى غرار هاته املدن العاملية أصبحت مدينة سال تعرف ابملدينة املليونية فأصبح جدير مبسريي الشأن العام هبا اختاد كل السـبل املتاحـ

 العمومية ودلك بسن جمموعة من البنود أو ما يعرف مبيثاق الطرق من أجل دفع االرجتالية والغوغائية يف تصريف شؤون الساكنة. داخل فضاءاهتا
 احلضـري التدبري أساليب حول مقرتحات تقدمي من ميكن كما˓توجيه وتوحيد التدبري والتخطيط على صعيد املقاطعات املكونة ملدينة سال  اىليثاق يهدف هدا امل

 .احلضرية التهيئة ومبادئ أهداف حتديد خالل من
  هاته الوثيقة ستحدد القواعد العملية لتهيئة الطرق وكدا املقتضيات التقنية اليت ستطبق بشأهنا. 

فيمـا خيـص منـط اعـداد واجنـاز املشـاريع املتعلقـة مبجـال التهيئـة احلضـرية  خمتلف املتدخلنيفنظرا اىل شساعة املساحة اجلغرافية للجماعة وتداخل وتباين الرؤى بني 
 ظارات واحتياجات املعنيني به.وجب التفكري يف اعداد هدا امليثاق األول من نوعه كصيغة أولية يف انتظار صيغ أخرى أكثر نضجا وأكثر استجابة النت

فقد أصبح تطـور الطـرق يعكـس تطـور املدينـة والبلـد ˓ضرورة ملحة من اجل مواكبة العصر  أصبحفتهيئتها وتطويرها ˓تعترب الطرق شراين النقل والتنقل ابملدينة  
 عموما.

 
 

 

 ːاملواطنني بدون استثناء ويتعلق األمر ب العمومية من طرف واستعمال املرافقتنحو حنو جتويد ولوج مجاعة سال وعليه فما فتأت 
 الطرق-
 األزقة-
 الساحات العمومية-
 املساحات اخلضراء-
 مواقف السيارات-
 التجزائت السكنية والصناعية والسياحية-
 التجمعات السكنية -
 املرافق العمومية-

 على اعتبار أن هاته الفضاءات هي متكاملة ومرتابطة فيما بينها .
  املعنيون بتطبيق الدليلː 
 املصاحل التقنية للجماعة واملقاطعات -
 املصاحل التقنية جمللس جهة الرابط سال القنيطرة -
 املصاحل التقنية جمللس عمالة سال -
 العمران ...) -وزارة التجهيز –املصاحل اخلارجية ( وزارة السكىن وسياسة املدينة  -
 املنعشون العقاريون -
 التهيئة احلضرية. مجيع املتدخلني يف جمال -

 

 ولوج الطرق والفضاءات العامةː 
فجماعة سال تصـدر هـدا الـدليل العملـي ابعتبـاره وثيقـة تقنيـة تسـتهدف مهنيـي ˓على اعتبار أهنا املسؤولة عن تدبري كل ما يتعلق ابلطرقات والفضاءات العمومية 

 .وكل من تتداخل رؤاهم يف هدا اجملال التخطيط يف جمال التهيئة احلضرية
 ففكرتنا الرئيسية هي تدبري األمور بطريقة انسيابية خدمة حلاجيات الغد.

 جودة احملاور الطرقيةː 
ــة والنســق املــرت  ــة فحســب وامنــا جيــب أن تضــطلع مبهــام أخــرى مرتبطــة ابجلــودة واجلمالي ــدأ ال ميكــن أن تكتفــي الشــبكة الطرقيــة ابالنســيابية املروري ابط وارســاء مب

 وترمجتها يف خدمة مهام التهيئة. جيب اجياد لغة مشرتكة بني كافة املتدخلني لتحديد مهام الطريق هوعليأخرى. الولوجيات ووظائف 
 مواصفات عمليةː 

ميكـن أن  املسـتخدمة الـيتاالهتمام لنـوع املـواد  إبيالءمهما كان نوع املكان الذي جيب هتيئته، جيب مراعاة مسألة الصيانة واملتانة أثناء التخطيط للمشروع وذلك 
 ولكنها أقل صالبة ومتانة وابلتايل زايدة التكلفة الالزمة لصيانتها. االستخدامتكون أكثر تكلفة يف 

ص القانونيـة والتنظيميـة املتعلقـة بولوجيـات و فـالطريق والفضـاءات العموميـة عمومـا جيـب أن تسـتجيب ملختلـف املقتضـيات التقنيـة والفنيـة املتعلقـة ابجلـودة والنصـ
مسـتمر وكـل هتيئـة جيـب أن تكـون جـزءا مـن هاتـه االسـتمرارية   chaine de déplacement وضـعية إعاقـة، وذلـك أبن يكـون مسـار سلسـلة احلركـةاألشخاص يف

ظمـة النقـل مبـين والطـرق واألمـاكن العموميـة وأن ومـا هـوالسـماح حبريـة احلركـة بـني   jonctions fluidesوتضمن استقاللية املستخدمني مـن خـالل التقاطعـات املرنـة
 والوسائط املتعددة. 

 

 

 

 

 



 

 ولوج الطرق والفضاءات العامةː 
فجماعة سال تصـدر هـدا الـدليل العملـي ابعتبـاره وثيقـة تقنيـة تسـتهدف مهنيـي ˓على اعتبار أهنا املسؤولة عن تدبري كل ما يتعلق ابلطرقات والفضاءات العمومية 

 .وكل من تتداخل رؤاهم يف هدا اجملال التخطيط يف جمال التهيئة احلضرية
 ففكرتنا الرئيسية هي تدبري األمور بطريقة انسيابية خدمة حلاجيات الغد.

 جودة احملاور الطرقيةː 
ــة والنســق املــرت  ــة فحســب وامنــا جيــب أن تضــطلع مبهــام أخــرى مرتبطــة ابجلــودة واجلمالي ــدأ ال ميكــن أن تكتفــي الشــبكة الطرقيــة ابالنســيابية املروري ابط وارســاء مب

 وترمجتها يف خدمة مهام التهيئة. جيب اجياد لغة مشرتكة بني كافة املتدخلني لتحديد مهام الطريق هوعليأخرى. الولوجيات ووظائف 
 مواصفات عمليةː 

ميكـن أن  املسـتخدمة الـيتاالهتمام لنـوع املـواد  إبيالءمهما كان نوع املكان الذي جيب هتيئته، جيب مراعاة مسألة الصيانة واملتانة أثناء التخطيط للمشروع وذلك 
 ولكنها أقل صالبة ومتانة وابلتايل زايدة التكلفة الالزمة لصيانتها. االستخدامتكون أكثر تكلفة يف 

ص القانونيـة والتنظيميـة املتعلقـة بولوجيـات و فـالطريق والفضـاءات العموميـة عمومـا جيـب أن تسـتجيب ملختلـف املقتضـيات التقنيـة والفنيـة املتعلقـة ابجلـودة والنصـ
مسـتمر وكـل هتيئـة جيـب أن تكـون جـزءا مـن هاتـه االسـتمرارية   chaine de déplacement وضـعية إعاقـة، وذلـك أبن يكـون مسـار سلسـلة احلركـةاألشخاص يف

ظمـة النقـل مبـين والطـرق واألمـاكن العموميـة وأن ومـا هـوالسـماح حبريـة احلركـة بـني   jonctions fluidesوتضمن استقاللية املستخدمني مـن خـالل التقاطعـات املرنـة
 والوسائط املتعددة. 
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 ːاملواطنني بدون استثناء ويتعلق األمر ب العمومية من طرف واستعمال املرافقتنحو حنو جتويد ولوج مجاعة سال وعليه فما فتأت 
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 املصاحل التقنية جمللس عمالة سال -
 العمران ...) -وزارة التجهيز –املصاحل اخلارجية ( وزارة السكىن وسياسة املدينة  -
 املنعشون العقاريون -
 التهيئة احلضرية. مجيع املتدخلني يف جمال -

 

 ولوج الطرق والفضاءات العامةː 
فجماعة سال تصـدر هـدا الـدليل العملـي ابعتبـاره وثيقـة تقنيـة تسـتهدف مهنيـي ˓على اعتبار أهنا املسؤولة عن تدبري كل ما يتعلق ابلطرقات والفضاءات العمومية 

 .وكل من تتداخل رؤاهم يف هدا اجملال التخطيط يف جمال التهيئة احلضرية
 ففكرتنا الرئيسية هي تدبري األمور بطريقة انسيابية خدمة حلاجيات الغد.

 جودة احملاور الطرقيةː 
ــة والنســق املــرت  ــة فحســب وامنــا جيــب أن تضــطلع مبهــام أخــرى مرتبطــة ابجلــودة واجلمالي ــدأ ال ميكــن أن تكتفــي الشــبكة الطرقيــة ابالنســيابية املروري ابط وارســاء مب

 وترمجتها يف خدمة مهام التهيئة. جيب اجياد لغة مشرتكة بني كافة املتدخلني لتحديد مهام الطريق هوعليأخرى. الولوجيات ووظائف 
 مواصفات عمليةː 

ميكـن أن  املسـتخدمة الـيتاالهتمام لنـوع املـواد  إبيالءمهما كان نوع املكان الذي جيب هتيئته، جيب مراعاة مسألة الصيانة واملتانة أثناء التخطيط للمشروع وذلك 
 ولكنها أقل صالبة ومتانة وابلتايل زايدة التكلفة الالزمة لصيانتها. االستخدامتكون أكثر تكلفة يف 

ص القانونيـة والتنظيميـة املتعلقـة بولوجيـات و فـالطريق والفضـاءات العموميـة عمومـا جيـب أن تسـتجيب ملختلـف املقتضـيات التقنيـة والفنيـة املتعلقـة ابجلـودة والنصـ
مسـتمر وكـل هتيئـة جيـب أن تكـون جـزءا مـن هاتـه االسـتمرارية   chaine de déplacement وضـعية إعاقـة، وذلـك أبن يكـون مسـار سلسـلة احلركـةاألشخاص يف

ظمـة النقـل مبـين والطـرق واألمـاكن العموميـة وأن ومـا هـوالسـماح حبريـة احلركـة بـني   jonctions fluidesوتضمن استقاللية املستخدمني مـن خـالل التقاطعـات املرنـة
 والوسائط املتعددة. 
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  Mobiliers urbainsاملنقوالت احلضرية –4

  الولوجيات واالنسيابية يف التحرك لدى املستخدمني جيب مراعاة مبدأ

 

 

 

 

 

 

 

 
 5  8120.5 

  1.50*1.20 10  
   2.20  

 

  
 50   40 
  

1.20 

 82
2-:

50 

 

 

3-  

2  3 

 

4–  

  

 

6 دليل الطرق بجماعة سال

 

 

 

 
  مرت 0.5٪ على 12٪ على األكثر على مرتين أو 8التقنية ترتفع هاته النسبة إىل  االستحالةعلى األكثر، ويف حالة  ٪5امليل جيب أن يكون بنسبة 

 

  مرت. 10أفقية دون حاجز كل  1.20*1.50جيب أن تكون على  االسرتاحةردهة 
 األدىن الواضح للوحات اإلشهارية، األشجار، واجهات املتاجر اإلرتفاعbâches   مرت. 2.20هو 

 

 

 



 

 
  مرت 0.5٪ على 12٪ على األكثر على مرتين أو 8التقنية ترتفع هاته النسبة إىل  االستحالةعلى األكثر، ويف حالة  ٪5امليل جيب أن يكون بنسبة 

 

  مرت. 10أفقية دون حاجز كل  1.20*1.50جيب أن تكون على  االسرتاحةردهة 
 األدىن الواضح للوحات اإلشهارية، األشجار، واجهات املتاجر اإلرتفاعbâches   مرت. 2.20هو 

 

 

 

 

  Pistes cyclablesː مسارات الدراجات -3

 مرت ابلنسبة للمسار إبجتاه ثنائي 3أحادي و ابجتاهمرت ابلنسبة ملسار  2على عرض 

 

 

  Mobiliers urbainsاملنقوالت احلضرية –4

  الولوجيات واالنسيابية يف التحرك لدى املستخدمني جيب مراعاة مبدأ

 

 

 

 

 

 

 

 
 5  8120.5 

  1.50*1.20 10  
   2.20  

 

  
 50   40 
  

1.20 

 82
2-:

50 

 

 

3-  

2  3 

 

4–  

  

 

سال اللي بغينا7

 

 

 

 
  مرت 0.5٪ على 12٪ على األكثر على مرتين أو 8التقنية ترتفع هاته النسبة إىل  االستحالةعلى األكثر، ويف حالة  ٪5امليل جيب أن يكون بنسبة 

 

  مرت. 10أفقية دون حاجز كل  1.20*1.50جيب أن تكون على  االسرتاحةردهة 
 األدىن الواضح للوحات اإلشهارية، األشجار، واجهات املتاجر اإلرتفاعbâches   مرت. 2.20هو 

 

 

 



8 دليل الطرق بجماعة سال
 

  Pistes cyclablesː مسارات الدراجات -3

 مرت ابلنسبة للمسار إبجتاه ثنائي 3أحادي و ابجتاهمرت ابلنسبة ملسار  2على عرض 

 

 

  Mobiliers urbainsاملنقوالت احلضرية –4
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 ːالعموميةاإلانرة -5

 ابلنسبة للممرات واملساحات  مرت 5.5و  4.5رة العمومية ما بني علو أعمدة اإلان -
 مرت ابلنسبة للطرق 12و 8وما بني 

 أضعاف علو العمود. 3و  2.5املسافة ما بني األعمدة  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ːودورها يف الشبكة األنواع املختلفة للطرق
 املستوايت املختلفة للطريق

 1 املستوى 2املستوى  3املستوى    4املستوى  5املستوى 

 طرق اخلدمات

 

(voies de dessertes) 

 طرق الربط احمللية

 

(voies de liaison 
locales) 

 قنوات التبادل
 

(voies d’échange 
structurantes) 

 املداخل
 

(voies pénétrantes) 

املسار العايل للمرور 
 العابر

(voies à grand transit) 

 الشبكةدورها يف 

 الشوارع احلضرية الشوارع احلضرية الربط بني األحياء الطرق احمللية الداخلية
 العبور الوطين واجلهوي  -
 السيارةمرتبطة ابلطرق  -
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 مقدمة
مـن املغاربـة تقطـن ابلوسـط احلضـري  %50كانـت أقـل مـن   1990على غرار ابقي دول العامل دخل املغرب يف مواجهة حتدي الوترية السريعة للتمـدن ففـي سـنة 

.اضافة اىل ما سـتطرحه هاتـه السـنوات األخـرية الـيت أصـبحت تعـرف وثـرية تقـدم كبـرية تشـهدها 2027مبتم سنة  % 70وتشري الدراسات اىل أن هاته النسبة ستنتقل اىل 
عفة جهودهـا ودلـك للرفـع مـن مسـتوى الرفـاه ألفـراد سـاكنتها مـن جهـة وملواكبـة مدن وحواضر العامل لدا فعلى مجاعة سال ابعتبارها يف صـلب عمليـة اسـتدامة التنميـة مضـا

 الدي صارت تعرفه جل مدن العامل. التقدم الصاروخي
االنسـيابية ة لبـث املرونـة و وعلى غرار هاته املدن العاملية أصبحت مدينة سال تعرف ابملدينة املليونية فأصبح جدير مبسريي الشأن العام هبا اختاد كل السـبل املتاحـ

 العمومية ودلك بسن جمموعة من البنود أو ما يعرف مبيثاق الطرق من أجل دفع االرجتالية والغوغائية يف تصريف شؤون الساكنة. داخل فضاءاهتا
 احلضـري التدبري أساليب حول مقرتحات تقدمي من ميكن كما˓توجيه وتوحيد التدبري والتخطيط على صعيد املقاطعات املكونة ملدينة سال  اىليثاق يهدف هدا امل

 .احلضرية التهيئة ومبادئ أهداف حتديد خالل من
  هاته الوثيقة ستحدد القواعد العملية لتهيئة الطرق وكدا املقتضيات التقنية اليت ستطبق بشأهنا. 

فيمـا خيـص منـط اعـداد واجنـاز املشـاريع املتعلقـة مبجـال التهيئـة احلضـرية  خمتلف املتدخلنيفنظرا اىل شساعة املساحة اجلغرافية للجماعة وتداخل وتباين الرؤى بني 
 ظارات واحتياجات املعنيني به.وجب التفكري يف اعداد هدا امليثاق األول من نوعه كصيغة أولية يف انتظار صيغ أخرى أكثر نضجا وأكثر استجابة النت

فقد أصبح تطـور الطـرق يعكـس تطـور املدينـة والبلـد ˓ضرورة ملحة من اجل مواكبة العصر  أصبحفتهيئتها وتطويرها ˓تعترب الطرق شراين النقل والتنقل ابملدينة  
 عموما.

 
 

 

 ːعام تبعا حلرم كل طريق تبعا لتصميم التهيئة اجلماعي ودلك على الشكل التايل هلدا فقد مت حتديد برانمج منوذجي لتهيئة كل مستوى تدرجيي مبثابة اطار

 مهاالفيزايئية املكونة للطريق حسب حر بعاد العناصر أ

عرض موقف السيارات 
 يف كل اجتاه

 ممر الراجلني
حارة خمصصة 

 للمساحات اخلضراء
الفاصل بني 
 االجتاهات

عرض مسرب 
 الدراجات

عرض الرصيف يف  
 اجتاهكل 

 voie) عرض الطريق اجلانبية
latérale) يف كل اجتاه 

عرض 
 املسرب

عدد املسارب 
 يف كل اجتاه

حرم الطريق 
 ابملرت

 60 3 3.50 5.00 4.00 2.00 8.80 1.60 مرت 50كل  2.50

 50 3 3.50 5.00 4.00 2.00 0.50 1.60 مرت 50كل  2.50

 40 3 3.50 - 3.15 2.00 0.50 1.60 مرت 50كل  2.50

 35 2 3.50 - 4.15 2.00 0.50 1.60 مرت 50كل  2.50

 30 2 3.50 - 3.65 -- 0.50 1.60 مرت 50كل  2.50

 25 2 3.50 - 2.75 - 0.50 - مرت 50كل  2.50

 20 2 3.50 - 3.00 - - - مرت 50كل  --

 15 1 3.50 - 3.00 - - - مرت 50كل  2.00

 12 1 3.50 - 2.50 - - - مرت 50كل  -

 10 1 3.50 - 1.50 - - - مرت 50كل  -
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12 دليل الطرق بجماعة سال

 

 مقدمة
مـن املغاربـة تقطـن ابلوسـط احلضـري  %50كانـت أقـل مـن   1990على غرار ابقي دول العامل دخل املغرب يف مواجهة حتدي الوترية السريعة للتمـدن ففـي سـنة 

.اضافة اىل ما سـتطرحه هاتـه السـنوات األخـرية الـيت أصـبحت تعـرف وثـرية تقـدم كبـرية تشـهدها 2027مبتم سنة  % 70وتشري الدراسات اىل أن هاته النسبة ستنتقل اىل 
عفة جهودهـا ودلـك للرفـع مـن مسـتوى الرفـاه ألفـراد سـاكنتها مـن جهـة وملواكبـة مدن وحواضر العامل لدا فعلى مجاعة سال ابعتبارها يف صـلب عمليـة اسـتدامة التنميـة مضـا

 الدي صارت تعرفه جل مدن العامل. التقدم الصاروخي
االنسـيابية ة لبـث املرونـة و وعلى غرار هاته املدن العاملية أصبحت مدينة سال تعرف ابملدينة املليونية فأصبح جدير مبسريي الشأن العام هبا اختاد كل السـبل املتاحـ

 العمومية ودلك بسن جمموعة من البنود أو ما يعرف مبيثاق الطرق من أجل دفع االرجتالية والغوغائية يف تصريف شؤون الساكنة. داخل فضاءاهتا
 احلضـري التدبري أساليب حول مقرتحات تقدمي من ميكن كما˓توجيه وتوحيد التدبري والتخطيط على صعيد املقاطعات املكونة ملدينة سال  اىليثاق يهدف هدا امل

 .احلضرية التهيئة ومبادئ أهداف حتديد خالل من
  هاته الوثيقة ستحدد القواعد العملية لتهيئة الطرق وكدا املقتضيات التقنية اليت ستطبق بشأهنا. 

فيمـا خيـص منـط اعـداد واجنـاز املشـاريع املتعلقـة مبجـال التهيئـة احلضـرية  خمتلف املتدخلنيفنظرا اىل شساعة املساحة اجلغرافية للجماعة وتداخل وتباين الرؤى بني 
 ظارات واحتياجات املعنيني به.وجب التفكري يف اعداد هدا امليثاق األول من نوعه كصيغة أولية يف انتظار صيغ أخرى أكثر نضجا وأكثر استجابة النت

فقد أصبح تطـور الطـرق يعكـس تطـور املدينـة والبلـد ˓ضرورة ملحة من اجل مواكبة العصر  أصبحفتهيئتها وتطويرها ˓تعترب الطرق شراين النقل والتنقل ابملدينة  
 عموما.

 
 

 

 ːاملواطنني بدون استثناء ويتعلق األمر ب العمومية من طرف واستعمال املرافقتنحو حنو جتويد ولوج مجاعة سال وعليه فما فتأت 
 الطرق-
 األزقة-
 الساحات العمومية-
 املساحات اخلضراء-
 مواقف السيارات-
 التجزائت السكنية والصناعية والسياحية-
 التجمعات السكنية -
 املرافق العمومية-

 على اعتبار أن هاته الفضاءات هي متكاملة ومرتابطة فيما بينها .
  املعنيون بتطبيق الدليلː 
 املصاحل التقنية للجماعة واملقاطعات -
 املصاحل التقنية جمللس جهة الرابط سال القنيطرة -
 املصاحل التقنية جمللس عمالة سال -
 العمران ...) -وزارة التجهيز –املصاحل اخلارجية ( وزارة السكىن وسياسة املدينة  -
 املنعشون العقاريون -
 التهيئة احلضرية. مجيع املتدخلني يف جمال -

 

 ːعام تبعا حلرم كل طريق تبعا لتصميم التهيئة اجلماعي ودلك على الشكل التايل هلدا فقد مت حتديد برانمج منوذجي لتهيئة كل مستوى تدرجيي مبثابة اطار

 مهاالفيزايئية املكونة للطريق حسب حر بعاد العناصر أ

عرض موقف السيارات 
 يف كل اجتاه

 ممر الراجلني
حارة خمصصة 

 للمساحات اخلضراء
الفاصل بني 
 االجتاهات

عرض مسرب 
 الدراجات

عرض الرصيف يف  
 اجتاهكل 

 voie) عرض الطريق اجلانبية
latérale) يف كل اجتاه 

عرض 
 املسرب

عدد املسارب 
 يف كل اجتاه

حرم الطريق 
 ابملرت

 60 3 3.50 5.00 4.00 2.00 8.80 1.60 مرت 50كل  2.50

 50 3 3.50 5.00 4.00 2.00 0.50 1.60 مرت 50كل  2.50

 40 3 3.50 - 3.15 2.00 0.50 1.60 مرت 50كل  2.50

 35 2 3.50 - 4.15 2.00 0.50 1.60 مرت 50كل  2.50

 30 2 3.50 - 3.65 -- 0.50 1.60 مرت 50كل  2.50

 25 2 3.50 - 2.75 - 0.50 - مرت 50كل  2.50

 20 2 3.50 - 3.00 - - - مرت 50كل  --

 15 1 3.50 - 3.00 - - - مرت 50كل  2.00

 12 1 3.50 - 2.50 - - - مرت 50كل  -

 10 1 3.50 - 1.50 - - - مرت 50كل  -
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 مقدمة
مـن املغاربـة تقطـن ابلوسـط احلضـري  %50كانـت أقـل مـن   1990على غرار ابقي دول العامل دخل املغرب يف مواجهة حتدي الوترية السريعة للتمـدن ففـي سـنة 

.اضافة اىل ما سـتطرحه هاتـه السـنوات األخـرية الـيت أصـبحت تعـرف وثـرية تقـدم كبـرية تشـهدها 2027مبتم سنة  % 70وتشري الدراسات اىل أن هاته النسبة ستنتقل اىل 
عفة جهودهـا ودلـك للرفـع مـن مسـتوى الرفـاه ألفـراد سـاكنتها مـن جهـة وملواكبـة مدن وحواضر العامل لدا فعلى مجاعة سال ابعتبارها يف صـلب عمليـة اسـتدامة التنميـة مضـا

 الدي صارت تعرفه جل مدن العامل. التقدم الصاروخي
االنسـيابية ة لبـث املرونـة و وعلى غرار هاته املدن العاملية أصبحت مدينة سال تعرف ابملدينة املليونية فأصبح جدير مبسريي الشأن العام هبا اختاد كل السـبل املتاحـ

 العمومية ودلك بسن جمموعة من البنود أو ما يعرف مبيثاق الطرق من أجل دفع االرجتالية والغوغائية يف تصريف شؤون الساكنة. داخل فضاءاهتا
 احلضـري التدبري أساليب حول مقرتحات تقدمي من ميكن كما˓توجيه وتوحيد التدبري والتخطيط على صعيد املقاطعات املكونة ملدينة سال  اىليثاق يهدف هدا امل

 .احلضرية التهيئة ومبادئ أهداف حتديد خالل من
  هاته الوثيقة ستحدد القواعد العملية لتهيئة الطرق وكدا املقتضيات التقنية اليت ستطبق بشأهنا. 

فيمـا خيـص منـط اعـداد واجنـاز املشـاريع املتعلقـة مبجـال التهيئـة احلضـرية  خمتلف املتدخلنيفنظرا اىل شساعة املساحة اجلغرافية للجماعة وتداخل وتباين الرؤى بني 
 ظارات واحتياجات املعنيني به.وجب التفكري يف اعداد هدا امليثاق األول من نوعه كصيغة أولية يف انتظار صيغ أخرى أكثر نضجا وأكثر استجابة النت

فقد أصبح تطـور الطـرق يعكـس تطـور املدينـة والبلـد ˓ضرورة ملحة من اجل مواكبة العصر  أصبحفتهيئتها وتطويرها ˓تعترب الطرق شراين النقل والتنقل ابملدينة  
 عموما.

 
 

 

 ːاملواطنني بدون استثناء ويتعلق األمر ب العمومية من طرف واستعمال املرافقتنحو حنو جتويد ولوج مجاعة سال وعليه فما فتأت 
 الطرق-
 األزقة-
 الساحات العمومية-
 املساحات اخلضراء-
 مواقف السيارات-
 التجزائت السكنية والصناعية والسياحية-
 التجمعات السكنية -
 املرافق العمومية-

 على اعتبار أن هاته الفضاءات هي متكاملة ومرتابطة فيما بينها .
  املعنيون بتطبيق الدليلː 
 املصاحل التقنية للجماعة واملقاطعات -
 املصاحل التقنية جمللس جهة الرابط سال القنيطرة -
 املصاحل التقنية جمللس عمالة سال -
 العمران ...) -وزارة التجهيز –املصاحل اخلارجية ( وزارة السكىن وسياسة املدينة  -
 املنعشون العقاريون -
 التهيئة احلضرية. مجيع املتدخلني يف جمال -

 

 ولوج الطرق والفضاءات العامةː 
فجماعة سال تصـدر هـدا الـدليل العملـي ابعتبـاره وثيقـة تقنيـة تسـتهدف مهنيـي ˓على اعتبار أهنا املسؤولة عن تدبري كل ما يتعلق ابلطرقات والفضاءات العمومية 

 .وكل من تتداخل رؤاهم يف هدا اجملال التخطيط يف جمال التهيئة احلضرية
 ففكرتنا الرئيسية هي تدبري األمور بطريقة انسيابية خدمة حلاجيات الغد.

 جودة احملاور الطرقيةː 
ــة والنســق املــرت  ــة فحســب وامنــا جيــب أن تضــطلع مبهــام أخــرى مرتبطــة ابجلــودة واجلمالي ــدأ ال ميكــن أن تكتفــي الشــبكة الطرقيــة ابالنســيابية املروري ابط وارســاء مب

 وترمجتها يف خدمة مهام التهيئة. جيب اجياد لغة مشرتكة بني كافة املتدخلني لتحديد مهام الطريق هوعليأخرى. الولوجيات ووظائف 
 مواصفات عمليةː 

ميكـن أن  املسـتخدمة الـيتاالهتمام لنـوع املـواد  إبيالءمهما كان نوع املكان الذي جيب هتيئته، جيب مراعاة مسألة الصيانة واملتانة أثناء التخطيط للمشروع وذلك 
 ولكنها أقل صالبة ومتانة وابلتايل زايدة التكلفة الالزمة لصيانتها. االستخدامتكون أكثر تكلفة يف 

ص القانونيـة والتنظيميـة املتعلقـة بولوجيـات و فـالطريق والفضـاءات العموميـة عمومـا جيـب أن تسـتجيب ملختلـف املقتضـيات التقنيـة والفنيـة املتعلقـة ابجلـودة والنصـ
مسـتمر وكـل هتيئـة جيـب أن تكـون جـزءا مـن هاتـه االسـتمرارية   chaine de déplacement وضـعية إعاقـة، وذلـك أبن يكـون مسـار سلسـلة احلركـةاألشخاص يف

ظمـة النقـل مبـين والطـرق واألمـاكن العموميـة وأن ومـا هـوالسـماح حبريـة احلركـة بـني   jonctions fluidesوتضمن استقاللية املستخدمني مـن خـالل التقاطعـات املرنـة
 والوسائط املتعددة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



سال اللي بغينا13

 

 مقدمة
مـن املغاربـة تقطـن ابلوسـط احلضـري  %50كانـت أقـل مـن   1990على غرار ابقي دول العامل دخل املغرب يف مواجهة حتدي الوترية السريعة للتمـدن ففـي سـنة 

.اضافة اىل ما سـتطرحه هاتـه السـنوات األخـرية الـيت أصـبحت تعـرف وثـرية تقـدم كبـرية تشـهدها 2027مبتم سنة  % 70وتشري الدراسات اىل أن هاته النسبة ستنتقل اىل 
عفة جهودهـا ودلـك للرفـع مـن مسـتوى الرفـاه ألفـراد سـاكنتها مـن جهـة وملواكبـة مدن وحواضر العامل لدا فعلى مجاعة سال ابعتبارها يف صـلب عمليـة اسـتدامة التنميـة مضـا

 الدي صارت تعرفه جل مدن العامل. التقدم الصاروخي
االنسـيابية ة لبـث املرونـة و وعلى غرار هاته املدن العاملية أصبحت مدينة سال تعرف ابملدينة املليونية فأصبح جدير مبسريي الشأن العام هبا اختاد كل السـبل املتاحـ

 العمومية ودلك بسن جمموعة من البنود أو ما يعرف مبيثاق الطرق من أجل دفع االرجتالية والغوغائية يف تصريف شؤون الساكنة. داخل فضاءاهتا
 احلضـري التدبري أساليب حول مقرتحات تقدمي من ميكن كما˓توجيه وتوحيد التدبري والتخطيط على صعيد املقاطعات املكونة ملدينة سال  اىليثاق يهدف هدا امل

 .احلضرية التهيئة ومبادئ أهداف حتديد خالل من
  هاته الوثيقة ستحدد القواعد العملية لتهيئة الطرق وكدا املقتضيات التقنية اليت ستطبق بشأهنا. 

فيمـا خيـص منـط اعـداد واجنـاز املشـاريع املتعلقـة مبجـال التهيئـة احلضـرية  خمتلف املتدخلنيفنظرا اىل شساعة املساحة اجلغرافية للجماعة وتداخل وتباين الرؤى بني 
 ظارات واحتياجات املعنيني به.وجب التفكري يف اعداد هدا امليثاق األول من نوعه كصيغة أولية يف انتظار صيغ أخرى أكثر نضجا وأكثر استجابة النت

فقد أصبح تطـور الطـرق يعكـس تطـور املدينـة والبلـد ˓ضرورة ملحة من اجل مواكبة العصر  أصبحفتهيئتها وتطويرها ˓تعترب الطرق شراين النقل والتنقل ابملدينة  
 عموما.

 
 

 

 ːاملواطنني بدون استثناء ويتعلق األمر ب العمومية من طرف واستعمال املرافقتنحو حنو جتويد ولوج مجاعة سال وعليه فما فتأت 
 الطرق-
 األزقة-
 الساحات العمومية-
 املساحات اخلضراء-
 مواقف السيارات-
 التجزائت السكنية والصناعية والسياحية-
 التجمعات السكنية -
 املرافق العمومية-

 على اعتبار أن هاته الفضاءات هي متكاملة ومرتابطة فيما بينها .
  املعنيون بتطبيق الدليلː 
 املصاحل التقنية للجماعة واملقاطعات -
 املصاحل التقنية جمللس جهة الرابط سال القنيطرة -
 املصاحل التقنية جمللس عمالة سال -
 العمران ...) -وزارة التجهيز –املصاحل اخلارجية ( وزارة السكىن وسياسة املدينة  -
 املنعشون العقاريون -
 التهيئة احلضرية. مجيع املتدخلني يف جمال -

 

 ولوج الطرق والفضاءات العامةː 
فجماعة سال تصـدر هـدا الـدليل العملـي ابعتبـاره وثيقـة تقنيـة تسـتهدف مهنيـي ˓على اعتبار أهنا املسؤولة عن تدبري كل ما يتعلق ابلطرقات والفضاءات العمومية 

 .وكل من تتداخل رؤاهم يف هدا اجملال التخطيط يف جمال التهيئة احلضرية
 ففكرتنا الرئيسية هي تدبري األمور بطريقة انسيابية خدمة حلاجيات الغد.

 جودة احملاور الطرقيةː 
ــة والنســق املــرت  ــة فحســب وامنــا جيــب أن تضــطلع مبهــام أخــرى مرتبطــة ابجلــودة واجلمالي ــدأ ال ميكــن أن تكتفــي الشــبكة الطرقيــة ابالنســيابية املروري ابط وارســاء مب

 وترمجتها يف خدمة مهام التهيئة. جيب اجياد لغة مشرتكة بني كافة املتدخلني لتحديد مهام الطريق هوعليأخرى. الولوجيات ووظائف 
 مواصفات عمليةː 

ميكـن أن  املسـتخدمة الـيتاالهتمام لنـوع املـواد  إبيالءمهما كان نوع املكان الذي جيب هتيئته، جيب مراعاة مسألة الصيانة واملتانة أثناء التخطيط للمشروع وذلك 
 ولكنها أقل صالبة ومتانة وابلتايل زايدة التكلفة الالزمة لصيانتها. االستخدامتكون أكثر تكلفة يف 

ص القانونيـة والتنظيميـة املتعلقـة بولوجيـات و فـالطريق والفضـاءات العموميـة عمومـا جيـب أن تسـتجيب ملختلـف املقتضـيات التقنيـة والفنيـة املتعلقـة ابجلـودة والنصـ
مسـتمر وكـل هتيئـة جيـب أن تكـون جـزءا مـن هاتـه االسـتمرارية   chaine de déplacement وضـعية إعاقـة، وذلـك أبن يكـون مسـار سلسـلة احلركـةاألشخاص يف

ظمـة النقـل مبـين والطـرق واألمـاكن العموميـة وأن ومـا هـوالسـماح حبريـة احلركـة بـني   jonctions fluidesوتضمن استقاللية املستخدمني مـن خـالل التقاطعـات املرنـة
 والوسائط املتعددة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 دليل الطرق بجماعة سال

 

 ːاملواطنني بدون استثناء ويتعلق األمر ب العمومية من طرف واستعمال املرافقتنحو حنو جتويد ولوج مجاعة سال وعليه فما فتأت 
 الطرق-
 األزقة-
 الساحات العمومية-
 املساحات اخلضراء-
 مواقف السيارات-
 التجزائت السكنية والصناعية والسياحية-
 التجمعات السكنية -
 املرافق العمومية-

 على اعتبار أن هاته الفضاءات هي متكاملة ومرتابطة فيما بينها .
  املعنيون بتطبيق الدليلː 
 املصاحل التقنية للجماعة واملقاطعات -
 املصاحل التقنية جمللس جهة الرابط سال القنيطرة -
 املصاحل التقنية جمللس عمالة سال -
 العمران ...) -وزارة التجهيز –املصاحل اخلارجية ( وزارة السكىن وسياسة املدينة  -
 املنعشون العقاريون -
 التهيئة احلضرية. مجيع املتدخلني يف جمال -

 

 ولوج الطرق والفضاءات العامةː 
فجماعة سال تصـدر هـدا الـدليل العملـي ابعتبـاره وثيقـة تقنيـة تسـتهدف مهنيـي ˓على اعتبار أهنا املسؤولة عن تدبري كل ما يتعلق ابلطرقات والفضاءات العمومية 

 .وكل من تتداخل رؤاهم يف هدا اجملال التخطيط يف جمال التهيئة احلضرية
 ففكرتنا الرئيسية هي تدبري األمور بطريقة انسيابية خدمة حلاجيات الغد.

 جودة احملاور الطرقيةː 
ــة والنســق املــرت  ــة فحســب وامنــا جيــب أن تضــطلع مبهــام أخــرى مرتبطــة ابجلــودة واجلمالي ــدأ ال ميكــن أن تكتفــي الشــبكة الطرقيــة ابالنســيابية املروري ابط وارســاء مب

 وترمجتها يف خدمة مهام التهيئة. جيب اجياد لغة مشرتكة بني كافة املتدخلني لتحديد مهام الطريق هوعليأخرى. الولوجيات ووظائف 
 مواصفات عمليةː 

ميكـن أن  املسـتخدمة الـيتاالهتمام لنـوع املـواد  إبيالءمهما كان نوع املكان الذي جيب هتيئته، جيب مراعاة مسألة الصيانة واملتانة أثناء التخطيط للمشروع وذلك 
 ولكنها أقل صالبة ومتانة وابلتايل زايدة التكلفة الالزمة لصيانتها. االستخدامتكون أكثر تكلفة يف 

ص القانونيـة والتنظيميـة املتعلقـة بولوجيـات و فـالطريق والفضـاءات العموميـة عمومـا جيـب أن تسـتجيب ملختلـف املقتضـيات التقنيـة والفنيـة املتعلقـة ابجلـودة والنصـ
مسـتمر وكـل هتيئـة جيـب أن تكـون جـزءا مـن هاتـه االسـتمرارية   chaine de déplacement وضـعية إعاقـة، وذلـك أبن يكـون مسـار سلسـلة احلركـةاألشخاص يف

ظمـة النقـل مبـين والطـرق واألمـاكن العموميـة وأن ومـا هـوالسـماح حبريـة احلركـة بـني   jonctions fluidesوتضمن استقاللية املستخدمني مـن خـالل التقاطعـات املرنـة
 والوسائط املتعددة. 

 

 

 

 

 

 

 

موقع املشروعاسم املشروع
رقم ترتييب برانمج 

QGIS
رقم 
ترتييب

رمز تصميم التهيئة 
أو رمز الطريق

نوعية األشغال
عرض الطريق 

ابملرت
طول الطريق 

ابملرت
مساحة العقار الالزم 

)املرت املربع(
قرار 

التصفيف
الوضعية القانونية للعقار

مبلغ تعبئة العقار 
)مليون درهم(

مبلغ إجناز االشغال 
)مليون درهم(

الكلفة االمجالية للمشروع 
)مليون درهم(

مدة اجناز 
املشروع

4,964,349,3012امللك اجلماعي واخلاصمنجز3041312390البناء11STA12 اتبريكتEحي الرمحة قطاع )امتداد شارع علي بن ايب طالب ( و جتزئة سيدي عبد هللا Eبناء الطريق الرابطة بني حي الرمحة قطاع 

6,545,7212,2612امللك اجلماعي واخلاص3054516350البناء22VTA01 اتبريكت Aحي الرمحة قطاع )شارع تونس( و جتزئة سيدي عبد هللا Aبناء الطريق الرابطة حي الرمحة قطاع 

0,001,071,076امللك اجلماعي152043060البناء33VTA02 اتبريكتA/Eحي الرمحة قطاع )امتداد شارع االبتهاج(بناء الطريق الرابطة بني قطاع ألف و قطاع واو عرب املنحدر 

0,0014,1314,1312امللك اجلماعي20141328260إعادة التهيئة44STA12 اتبريكتC/Dحي الرمحة قطاع إعادة هتيئة شارع علي بن ايب طالب 

0,000,00امللك اجلماعي161001600بناء جسر 55VTA36اتبريكت بناء جسر طرقي يربط بني شارع الشرفاء مبقاطعة اتبريكت و شارع أحد مبقاطعة ملريسة

0,0019,2719,2712امللك اجلماعي20192738540إعادة التهيئة66STA09اتبريكت  نونرب 6إعادة هتيئة شارع 

0,000,430,436امللك اجلماعي91351215البناء77VTA03حي املزرعة اتبريكت )2الشطر /شارع عبد السالم الزهراوي (بناء مقطع الطريق الواقع بني مستودع األموات و حمكمة االسرة حي املزرعة 

0,001,561,566امللك اجلماعي122623120إعادة التهيئة88VTA04حي املزرعة اتبريكت )شارع املزرعة(توسعة مقطع الطريق الواقع بني املركز الصحي و حمكمة االسرة حي املزرعة 

0,000,620,626امللك اجلماعي20891780البناء99STA32جتزئة آسيا اتبريكت )فاطمة الفهرية(الطرامواي بداية من شارع حممد عواد بتجزئة آسيا  /بناء املقطع الطرقي املار جانب موقف السيارات

0,002,342,346امللك اجلماعي153124680إعادة التهيئة1010STA13حي االنبعاث)الدزء الرابط بني شارع القاعدة اجلوية و شارع القاضي عياض(توسعة شارع ايت اعمار حي االنبعاث  

0,000,460,466امللك اجلماعي121091308بناء1211STA16//11حي االنبعاث اتبريكت بناء مقطع الطريق من شارع اهلرهورة الرابط بيم شارع الفقيه بن صاحل و شارع عني السبع 

2,773,476,248امللك اجلماعي واخلاص302316930إعادة التهيئة1312VTA05حي الشيخ املفضل اتبريكت توسعة شارع االندلس خلف املدرسة الفندقية حي الشيخ املفضل 

2,33,355,656امللك اجلماعي واخلاص253839575البناء1413STA40 اتبريكتEحي الرمحة قطاع )امتداد شارع واد الدهب أمام اثنوية العقاد ( و جتزئة سيدي عبد هللا Eبناء الطريق الرابطة بني حي الرمحة قطاع 

0,002,362,366امللك اجلماعي154506750البناء1514VTA06 اتبريكتAحي الرمحة قطاع )امتداد شارع ليبيا( و جتزئة سيدي عبد هللا املؤدية اىل مقربة سيدي الضاوي بداية من شارع حممد اخلامس Aبناء الطريق الرابطة بني حي الرمحة قطاع 

0,0015,0015,0012امللك اجلماعي30123075780إعادة التهيئة1615STA01اتبريكت )املقطع الواقع بني مدار حي كرمية و شارع موالي رشيد (إعادة هتيئة شارع حممد اخلامس 

0,001,991,996امللك اجلماعي153995685البناء1716STA27اتبريكت )شارع الزبري بن العوام ( غشت و مدرسة املدين الصفار و حي راس املاء 20بناء الطريق املارة خلف إقامة 

0,791,652,446امللك اجلماعي واخلاص251323300إعادة التهيئة1817VTA07حي السالم اتبريكت )9قطاع (إعادة هتيئة شارع الصحراء املقطعة الرابط بني حي الروسطان و حي السالم 

0,0014,1914,1912امللك اجلماعي15189228380إعادة التهيئة1918VTA08بطانة اتبريكت)املقطع الواقع بني مدار االمساعلية و شارع عبد الرحيم بوعبيد(إعادة هتيئة شارع عبد اخلالق الطريس 

0,000,350,356امللك اجلماعي1283996البناء2019STA45حي املزرعة اتبريكت بناء الطريق الرابطة بني شارع بن رشد و شارع الكندي حي املزرعة

11,336,6117,9412امللك اجلماعي واخلاص4047218880البناء2120STA11اتبريكت بناء الطريق الرابطة بني شارع حممد عواد و شارع عبد الرحيم بوعبيد بداية من مدارة شارع عثمان بن عفان

0,00امللك اجلماعي201002000بناء جسر 2221STA9شارع اللة أمساء حي موالي عبد هللابناء جسر مبلتقى شارع احلسن الثاين بداية من شارع لالامساء يف اجتاه شارع مديونة مبقاطعة بطانة 

0,001,121,126امللك اجلماعي155348010الصيانة 2322VTA09حي املزرعة  اتبريكت صيانة شارع االطلس الصغري 

0,000,840,846امللك اجلماعي154006000الصيانة 2423STA44حي املزرعة  اتبريكت صيانة  شارع الكندي 

0,001,681,686امللك اجلماعي3040012000الصيانة 2524VTA11بالد الشرقي صيانة  شارع املرابطني 

0,000,440,446امللك اجلماعي152093135الصيانة 2625VTA12حي املوحدين صيانة  شارع املهدي بن تومرت 

0,000,480,486امللك اجلماعي152303450الصيانة 2726VTA13حي الليمون صيانة  شارع البيضاء

0,001,351,356امللك اجلماعي156419615الصيانة 2827VTA14حي الروسطان صيانة  شارع العريب العلوي 

0,000,310,316امللك اجلماعي151462190الصيانة 2928VTA15حي ديور النجار صيانة  شارع الكنزرة 

0,001,131,136امللك اجلماعي155388070الصيانة 3029VTA16اتبريكت الوسطى صيانة  شارع األردن 

0,000,720,726امللك اجلماعي153445160الصيانة 3130STA18اتبريكت الوسطى صيانة  شارع السلوى 

0,000,570,576امللك اجلماعي152734095الصيانة 3231VTA17اتبريكت الوسطى صيانة  شارع االمل 

0,000,250,256امللك اجلماعي121471764الصيانة 3332VTA18اتبريكت الوسطى صيانة  شارع املنار 

0,000,810,816امللك اجلماعي124835796الصيانة 34/35/3633VTA18اتبريكت الوسطى صيانة  شارع احلنصايل 

0,000,220,226امللك اجلماعي121301560الصيانة 3734VTA19اتبريكت الوسطى صيانة  شارع الكاف 

0,002,622,626امللك اجلماعي2093618720الصيانة 3835VTA20حي احلرية صيانة  شارع رزق 

0,000,340,346امللك اجلماعي122012412الصيانة 3936VTA21حي الشيخ املفضل شارع أوالد مجيل 

0,000,330,336امللك اجلماعي73392373الصيانة 4037VTA22حي الشيخ املفضل صيانة  شارع األرز 

0,000,450,456امللك اجلماعي74633241الصيانة 4138VTA23حي الشيخ املفضل صيانة  شارع اللوزة 

0,000,660,666امللك اجلماعي123904680الصيانة 4239STA41حي الشيخ املفضل صيانة  شارع االرك 

0,000,510,516امللك اجلماعي123063672الصيانة 4340VTA24حي كرمية صيانة شارع جرف امللح 



سال اللي بغينا15

 

 ولوج الطرق والفضاءات العامةː 
فجماعة سال تصـدر هـدا الـدليل العملـي ابعتبـاره وثيقـة تقنيـة تسـتهدف مهنيـي ˓على اعتبار أهنا املسؤولة عن تدبري كل ما يتعلق ابلطرقات والفضاءات العمومية 

 .وكل من تتداخل رؤاهم يف هدا اجملال التخطيط يف جمال التهيئة احلضرية
 ففكرتنا الرئيسية هي تدبري األمور بطريقة انسيابية خدمة حلاجيات الغد.

 جودة احملاور الطرقيةː 
ــة والنســق املــرت  ــة فحســب وامنــا جيــب أن تضــطلع مبهــام أخــرى مرتبطــة ابجلــودة واجلمالي ــدأ ال ميكــن أن تكتفــي الشــبكة الطرقيــة ابالنســيابية املروري ابط وارســاء مب

 وترمجتها يف خدمة مهام التهيئة. جيب اجياد لغة مشرتكة بني كافة املتدخلني لتحديد مهام الطريق هوعليأخرى. الولوجيات ووظائف 
 مواصفات عمليةː 

ميكـن أن  املسـتخدمة الـيتاالهتمام لنـوع املـواد  إبيالءمهما كان نوع املكان الذي جيب هتيئته، جيب مراعاة مسألة الصيانة واملتانة أثناء التخطيط للمشروع وذلك 
 ولكنها أقل صالبة ومتانة وابلتايل زايدة التكلفة الالزمة لصيانتها. االستخدامتكون أكثر تكلفة يف 

ص القانونيـة والتنظيميـة املتعلقـة بولوجيـات و فـالطريق والفضـاءات العموميـة عمومـا جيـب أن تسـتجيب ملختلـف املقتضـيات التقنيـة والفنيـة املتعلقـة ابجلـودة والنصـ
مسـتمر وكـل هتيئـة جيـب أن تكـون جـزءا مـن هاتـه االسـتمرارية   chaine de déplacement وضـعية إعاقـة، وذلـك أبن يكـون مسـار سلسـلة احلركـةاألشخاص يف

ظمـة النقـل مبـين والطـرق واألمـاكن العموميـة وأن ومـا هـوالسـماح حبريـة احلركـة بـني   jonctions fluidesوتضمن استقاللية املستخدمني مـن خـالل التقاطعـات املرنـة
 والوسائط املتعددة. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  مرت 0.5٪ على 12٪ على األكثر على مرتين أو 8التقنية ترتفع هاته النسبة إىل  االستحالةعلى األكثر، ويف حالة  ٪5امليل جيب أن يكون بنسبة 
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موقع املشروعاسم املشروع
رقم ترتييب برانمج 

QGIS
رقم 
ترتييب

رمز تصميم التهيئة 
أو رمز الطريق

نوعية األشغال
عرض الطريق 

ابملرت
طول الطريق 

ابملرت
مساحة العقار الالزم 

)املرت املربع(
قرار 

التصفيف
الوضعية القانونية للعقار

مبلغ تعبئة العقار 
)مليون درهم(

مبلغ إجناز االشغال 
)مليون درهم(

الكلفة االمجالية للمشروع 
)مليون درهم(

مدة اجناز 
املشروع

4,964,349,3012امللك اجلماعي واخلاصمنجز3041312390البناء11STA12 اتبريكتEحي الرمحة قطاع )امتداد شارع علي بن ايب طالب ( و جتزئة سيدي عبد هللا Eبناء الطريق الرابطة بني حي الرمحة قطاع 

6,545,7212,2612امللك اجلماعي واخلاص3054516350البناء22VTA01 اتبريكت Aحي الرمحة قطاع )شارع تونس( و جتزئة سيدي عبد هللا Aبناء الطريق الرابطة حي الرمحة قطاع 

0,001,071,076امللك اجلماعي152043060البناء33VTA02 اتبريكتA/Eحي الرمحة قطاع )امتداد شارع االبتهاج(بناء الطريق الرابطة بني قطاع ألف و قطاع واو عرب املنحدر 

0,0014,1314,1312امللك اجلماعي20141328260إعادة التهيئة44STA12 اتبريكتC/Dحي الرمحة قطاع إعادة هتيئة شارع علي بن ايب طالب 

0,000,00امللك اجلماعي161001600بناء جسر 55VTA36اتبريكت بناء جسر طرقي يربط بني شارع الشرفاء مبقاطعة اتبريكت و شارع أحد مبقاطعة ملريسة

0,0019,2719,2712امللك اجلماعي20192738540إعادة التهيئة66STA09اتبريكت  نونرب 6إعادة هتيئة شارع 

0,000,430,436امللك اجلماعي91351215البناء77VTA03حي املزرعة اتبريكت )2الشطر /شارع عبد السالم الزهراوي (بناء مقطع الطريق الواقع بني مستودع األموات و حمكمة االسرة حي املزرعة 

0,001,561,566امللك اجلماعي122623120إعادة التهيئة88VTA04حي املزرعة اتبريكت )شارع املزرعة(توسعة مقطع الطريق الواقع بني املركز الصحي و حمكمة االسرة حي املزرعة 

0,000,620,626امللك اجلماعي20891780البناء99STA32جتزئة آسيا اتبريكت )فاطمة الفهرية(الطرامواي بداية من شارع حممد عواد بتجزئة آسيا  /بناء املقطع الطرقي املار جانب موقف السيارات

0,002,342,346امللك اجلماعي153124680إعادة التهيئة1010STA13حي االنبعاث)الدزء الرابط بني شارع القاعدة اجلوية و شارع القاضي عياض(توسعة شارع ايت اعمار حي االنبعاث  

0,000,460,466امللك اجلماعي121091308بناء1211STA16//11حي االنبعاث اتبريكت بناء مقطع الطريق من شارع اهلرهورة الرابط بيم شارع الفقيه بن صاحل و شارع عني السبع 

2,773,476,248امللك اجلماعي واخلاص302316930إعادة التهيئة1312VTA05حي الشيخ املفضل اتبريكت توسعة شارع االندلس خلف املدرسة الفندقية حي الشيخ املفضل 

2,33,355,656امللك اجلماعي واخلاص253839575البناء1413STA40 اتبريكتEحي الرمحة قطاع )امتداد شارع واد الدهب أمام اثنوية العقاد ( و جتزئة سيدي عبد هللا Eبناء الطريق الرابطة بني حي الرمحة قطاع 

0,002,362,366امللك اجلماعي154506750البناء1514VTA06 اتبريكتAحي الرمحة قطاع )امتداد شارع ليبيا( و جتزئة سيدي عبد هللا املؤدية اىل مقربة سيدي الضاوي بداية من شارع حممد اخلامس Aبناء الطريق الرابطة بني حي الرمحة قطاع 

0,0015,0015,0012امللك اجلماعي30123075780إعادة التهيئة1615STA01اتبريكت )املقطع الواقع بني مدار حي كرمية و شارع موالي رشيد (إعادة هتيئة شارع حممد اخلامس 

0,001,991,996امللك اجلماعي153995685البناء1716STA27اتبريكت )شارع الزبري بن العوام ( غشت و مدرسة املدين الصفار و حي راس املاء 20بناء الطريق املارة خلف إقامة 

0,791,652,446امللك اجلماعي واخلاص251323300إعادة التهيئة1817VTA07حي السالم اتبريكت )9قطاع (إعادة هتيئة شارع الصحراء املقطعة الرابط بني حي الروسطان و حي السالم 

0,0014,1914,1912امللك اجلماعي15189228380إعادة التهيئة1918VTA08بطانة اتبريكت)املقطع الواقع بني مدار االمساعلية و شارع عبد الرحيم بوعبيد(إعادة هتيئة شارع عبد اخلالق الطريس 

0,000,350,356امللك اجلماعي1283996البناء2019STA45حي املزرعة اتبريكت بناء الطريق الرابطة بني شارع بن رشد و شارع الكندي حي املزرعة

11,336,6117,9412امللك اجلماعي واخلاص4047218880البناء2120STA11اتبريكت بناء الطريق الرابطة بني شارع حممد عواد و شارع عبد الرحيم بوعبيد بداية من مدارة شارع عثمان بن عفان

0,00امللك اجلماعي201002000بناء جسر 2221STA9شارع اللة أمساء حي موالي عبد هللابناء جسر مبلتقى شارع احلسن الثاين بداية من شارع لالامساء يف اجتاه شارع مديونة مبقاطعة بطانة 

0,001,121,126امللك اجلماعي155348010الصيانة 2322VTA09حي املزرعة  اتبريكت صيانة شارع االطلس الصغري 

0,000,840,846امللك اجلماعي154006000الصيانة 2423STA44حي املزرعة  اتبريكت صيانة  شارع الكندي 

0,001,681,686امللك اجلماعي3040012000الصيانة 2524VTA11بالد الشرقي صيانة  شارع املرابطني 

0,000,440,446امللك اجلماعي152093135الصيانة 2625VTA12حي املوحدين صيانة  شارع املهدي بن تومرت 

0,000,480,486امللك اجلماعي152303450الصيانة 2726VTA13حي الليمون صيانة  شارع البيضاء

0,001,351,356امللك اجلماعي156419615الصيانة 2827VTA14حي الروسطان صيانة  شارع العريب العلوي 

0,000,310,316امللك اجلماعي151462190الصيانة 2928VTA15حي ديور النجار صيانة  شارع الكنزرة 

0,001,131,136امللك اجلماعي155388070الصيانة 3029VTA16اتبريكت الوسطى صيانة  شارع األردن 

0,000,720,726امللك اجلماعي153445160الصيانة 3130STA18اتبريكت الوسطى صيانة  شارع السلوى 

0,000,570,576امللك اجلماعي152734095الصيانة 3231VTA17اتبريكت الوسطى صيانة  شارع االمل 

0,000,250,256امللك اجلماعي121471764الصيانة 3332VTA18اتبريكت الوسطى صيانة  شارع املنار 

0,000,810,816امللك اجلماعي124835796الصيانة 34/35/3633VTA18اتبريكت الوسطى صيانة  شارع احلنصايل 

0,000,220,226امللك اجلماعي121301560الصيانة 3734VTA19اتبريكت الوسطى صيانة  شارع الكاف 

0,002,622,626امللك اجلماعي2093618720الصيانة 3835VTA20حي احلرية صيانة  شارع رزق 

0,000,340,346امللك اجلماعي122012412الصيانة 3936VTA21حي الشيخ املفضل شارع أوالد مجيل 

0,000,330,336امللك اجلماعي73392373الصيانة 4037VTA22حي الشيخ املفضل صيانة  شارع األرز 

0,000,450,456امللك اجلماعي74633241الصيانة 4138VTA23حي الشيخ املفضل صيانة  شارع اللوزة 

0,000,660,666امللك اجلماعي123904680الصيانة 4239STA41حي الشيخ املفضل صيانة  شارع االرك 

0,000,510,516امللك اجلماعي123063672الصيانة 4340VTA24حي كرمية صيانة شارع جرف امللح 
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موقع املشروعاسم  املشروع
الرقم الرتتييب 
حسب األولوية

رمز تصميم التهيئة أو رمز 
الطريق

طول الطريق ابملرتعرض الطريق ابملرتنوعية األشغال
مساحة العقار الالزم    

)املرت املربع(
قرار 

التصفيف
الوضعية القانونية للعقار

مليون (مبلغ تعبئة العقار 
)درهم

مبلغ إجناز االشغال 
)مليون درهم(

مليون (الكلفة االمجالية للمشروع  
)درهم

مالحظاتمدة اجناز املشروع

 شهرا42,0067,02109,0224امللك اجلماعي واخلاصمنجز403750,8150032البناء والتهيئة11RP4006شارع الزربية من مستشفى موالي عبد هللا اىل الطريق املدارية رقم بناء وهتيئة شارع الزربية
املشروع يدخل ضمن اتفاقية اطار الشراكة املتعلقة بربانمج التنمية 

املندجمة لعمالة سال

0,003,433,434امللك اجلماعي15457,966869,4البناء والتهيئة2VHE36 حي النصر8شارع املنظر اجلميل حزام قطاع  حي النصر8بناء و هتيئة شارع املنظر اجلميل حزام قطاع 

0,001,231,234امللك اجلماعي15163,862457,9البناء والتهيئة3VHE13شارع موالي امساعيل حي الرشاد  جبانب مدرسة مجال الدين املهياوي بناء و هتيئة شارع موالي امساعيل حي الرشاد  جبانب مدرسة مجال الدين املهياوي

 شهرا63,0058,15121,1524امللك اجلماعي واخلاصغري منجز502325,93116296,5البناء والتهيئة4SHS-48شارع موالي رشيد سليج ين شارع الزربية وشارع اوطا احصنيبناء  وهتيئة شارع موالي رشيد  ب
املشروع يدخل ضمن اتفاقية اطار الشراكة املتعلقة بربانمج التنمية 

املندجمة لعمالة سال

21,007,2328,2312امللك اجلماعي واخلاص30481,7914453,7البناء والتهيئة5VHE71شارع الربكة يف اجتاه مدار مطار الرابط سال بناء شارع الربكة يف اجتاه مدار مطار الرابط سال

0,003,543,546امللك اجلماعي15472,227083,3البناء والتهيئة6VHE31شارع موالي امساعيل جتزئة السالم ش م رشيد و ش م حفيظ بناء  وهتيئة شارع موالي امساعيل جتزئة السالم ش م رشيد و ش م حفيظ

42,0011,3253,3212امللك اجلماعي واخلاصمنجز40566,0322641,2البناء والتهيئة7RP4029شارع وطا احصني قرب دوا ر احلاج احلسنيبناء  وهتيئة شارع وطا احصني قرب دوا احلاج احلسني
املشروع يدخل ضمن اتفاقية اطار الشراكة املتعلقة بربانمج التنمية 

املندجمة لعمالة سال

0,002,952,956امللك اجلماعي20294,775895,4البناء والتهيئة8VHE07 حي الصفاء خلف مدرسة يعقوب املنصور3حزام قطاع  حي الصفاء خلف مدرسة يعقوب املنصور3بناء و هتيئة حزام قطاع 

املشروع يدخل يف جمال وكالة هتيئة ضفيت أيب رقراق0,0014,0014,0012امللك اجلماعي20140028000البناء والتهيئة9SHS-8شارع موالي رشيد يف اجتاه عنق اجلملبناء و هتيئة شارع موالي رشيد يف اجتاه عنق اجلمل

1,001,003امللك اجلماعي2099,641992,8البناء والتهيئة10SHS-8 حي النصر8شارع موالي رشيد قطاع بناء و هتيئة شارع موالي رشيد

1,201,203امللك اجلماعي1574,091111,35البناء والتهيئة11VHE37شارع محان الفطواكي حي الكفاحبناءو هتيئة  شارع محان الفطواكي

1,731,733امللك اجلماعي15230,023450,3البناء والتهيئة12 حي النهضة5  قطاع  حي النهضة5بناء و هتيئة حزام قطاع 

1,871,873امللك اجلماعي12310,843730,08البناء والتهيئة13VHE57شارع عمر البارودي ابحملج املركزي  سال اجلديدةبناء  وهتيئة شارع عمر البارودي ابحملج املركزي

1,871,873امللك اجلماعي12310,843730,08البناء والتهيئة14VHE58شارع حممد لربيهي  ابحملج املركزي  سال اجلديدةبناء و هتيئة شارع حممد لربيهي  ابحملج املركزي

1,051,053امللك اجلماعي15140,022100,3البناء والتهيئة15VHE06 حي الصفاء3شارع خلف قطاع  حي الصفاء3بناء و هتيئة حزام قطاع 

1,731,733امللك اجلماعي20173,43468البناء والتهيئة16SHS-6شارع موالي يوسفبناء و هتيئة شارع موالي يوسف

0,860,863امللك اجلماعي12143,511722,12البناء والتهيئة717VHE45شارع خلصاص قطاع  بناء و هتيئة شارع خلصاص

3,263,263امللك اجلماعي15434,316514,65البناء والتهيئة18VHE52 حي الوحدة7 قطاع 7بناء و هتيئة حزام قطاع 

املشروع يدخل يف جمال وكالة هتيئة ضفيت أيب رقراق42,00150,00192,0012امللك اجلماعي واخلاص40180072000البناء والتهيئة19RP4008طريق لربيربي   سال اجلديدةبناء  توسعة وهتيئة طريق لربيربي

بناء وهتيئة الطريق الرابطة بني شارع الزربية وطريق اوطا احصني على مستوى كلية العلوم القانونية 
واالجتماعية بسال اجلديدة

20مقاطعة احصني
 و RP4006 بني 

RP4029
39,6033,0072,6012امللك اجلماعي واخلاص40165066000البناء والتهيئة

املشروع يدخل ضمن اتفاقية اطار الشراكة املتعلقة بربانمج التنمية 
املندجمة لعمالة سال

البناء والتهيئة
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موقع املشروعاسم  املشروع
الرقم الرتتييب 
حسب األولوية

رمز تصميم التهيئة أو رمز 
الطريق

طول الطريق ابملرتعرض الطريق ابملرتنوعية األشغال
مساحة العقار الالزم    

)املرت املربع(
قرار 

التصفيف
الوضعية القانونية للعقار

مليون (مبلغ تعبئة العقار 
)درهم

مبلغ إجناز االشغال 
)مليون درهم(

مليون (الكلفة االمجالية للمشروع  
)درهم

مالحظاتمدة اجناز املشروع

 شهرا42,0067,02109,0224امللك اجلماعي واخلاصمنجز403750,8150032البناء والتهيئة11RP4006شارع الزربية من مستشفى موالي عبد هللا اىل الطريق املدارية رقم بناء وهتيئة شارع الزربية
املشروع يدخل ضمن اتفاقية اطار الشراكة املتعلقة بربانمج التنمية 

املندجمة لعمالة سال

0,003,433,434امللك اجلماعي15457,966869,4البناء والتهيئة2VHE36 حي النصر8شارع املنظر اجلميل حزام قطاع  حي النصر8بناء و هتيئة شارع املنظر اجلميل حزام قطاع 

0,001,231,234امللك اجلماعي15163,862457,9البناء والتهيئة3VHE13شارع موالي امساعيل حي الرشاد  جبانب مدرسة مجال الدين املهياوي بناء و هتيئة شارع موالي امساعيل حي الرشاد  جبانب مدرسة مجال الدين املهياوي

 شهرا63,0058,15121,1524امللك اجلماعي واخلاصغري منجز502325,93116296,5البناء والتهيئة4SHS-48شارع موالي رشيد سليج ين شارع الزربية وشارع اوطا احصنيبناء  وهتيئة شارع موالي رشيد  ب
املشروع يدخل ضمن اتفاقية اطار الشراكة املتعلقة بربانمج التنمية 

املندجمة لعمالة سال

21,007,2328,2312امللك اجلماعي واخلاص30481,7914453,7البناء والتهيئة5VHE71شارع الربكة يف اجتاه مدار مطار الرابط سال بناء شارع الربكة يف اجتاه مدار مطار الرابط سال

0,003,543,546امللك اجلماعي15472,227083,3البناء والتهيئة6VHE31شارع موالي امساعيل جتزئة السالم ش م رشيد و ش م حفيظ بناء  وهتيئة شارع موالي امساعيل جتزئة السالم ش م رشيد و ش م حفيظ

42,0011,3253,3212امللك اجلماعي واخلاصمنجز40566,0322641,2البناء والتهيئة7RP4029شارع وطا احصني قرب دوا ر احلاج احلسنيبناء  وهتيئة شارع وطا احصني قرب دوا احلاج احلسني
املشروع يدخل ضمن اتفاقية اطار الشراكة املتعلقة بربانمج التنمية 

املندجمة لعمالة سال

0,002,952,956امللك اجلماعي20294,775895,4البناء والتهيئة8VHE07 حي الصفاء خلف مدرسة يعقوب املنصور3حزام قطاع  حي الصفاء خلف مدرسة يعقوب املنصور3بناء و هتيئة حزام قطاع 

املشروع يدخل يف جمال وكالة هتيئة ضفيت أيب رقراق0,0014,0014,0012امللك اجلماعي20140028000البناء والتهيئة9SHS-8شارع موالي رشيد يف اجتاه عنق اجلملبناء و هتيئة شارع موالي رشيد يف اجتاه عنق اجلمل

1,001,003امللك اجلماعي2099,641992,8البناء والتهيئة10SHS-8 حي النصر8شارع موالي رشيد قطاع بناء و هتيئة شارع موالي رشيد

1,201,203امللك اجلماعي1574,091111,35البناء والتهيئة11VHE37شارع محان الفطواكي حي الكفاحبناءو هتيئة  شارع محان الفطواكي

1,731,733امللك اجلماعي15230,023450,3البناء والتهيئة12 حي النهضة5  قطاع  حي النهضة5بناء و هتيئة حزام قطاع 

1,871,873امللك اجلماعي12310,843730,08البناء والتهيئة13VHE57شارع عمر البارودي ابحملج املركزي  سال اجلديدةبناء  وهتيئة شارع عمر البارودي ابحملج املركزي

1,871,873امللك اجلماعي12310,843730,08البناء والتهيئة14VHE58شارع حممد لربيهي  ابحملج املركزي  سال اجلديدةبناء و هتيئة شارع حممد لربيهي  ابحملج املركزي

1,051,053امللك اجلماعي15140,022100,3البناء والتهيئة15VHE06 حي الصفاء3شارع خلف قطاع  حي الصفاء3بناء و هتيئة حزام قطاع 

1,731,733امللك اجلماعي20173,43468البناء والتهيئة16SHS-6شارع موالي يوسفبناء و هتيئة شارع موالي يوسف

0,860,863امللك اجلماعي12143,511722,12البناء والتهيئة717VHE45شارع خلصاص قطاع  بناء و هتيئة شارع خلصاص

3,263,263امللك اجلماعي15434,316514,65البناء والتهيئة18VHE52 حي الوحدة7 قطاع 7بناء و هتيئة حزام قطاع 

املشروع يدخل يف جمال وكالة هتيئة ضفيت أيب رقراق42,00150,00192,0012امللك اجلماعي واخلاص40180072000البناء والتهيئة19RP4008طريق لربيربي   سال اجلديدةبناء  توسعة وهتيئة طريق لربيربي

بناء وهتيئة الطريق الرابطة بني شارع الزربية وطريق اوطا احصني على مستوى كلية العلوم القانونية 
واالجتماعية بسال اجلديدة

20مقاطعة احصني
 و RP4006 بني 

RP4029
39,6033,0072,6012امللك اجلماعي واخلاص40165066000البناء والتهيئة

املشروع يدخل ضمن اتفاقية اطار الشراكة املتعلقة بربانمج التنمية 
املندجمة لعمالة سال

البناء والتهيئة



18 دليل الطرق بجماعة سال

 

 ːالعموميةاإلانرة -5

 ابلنسبة للممرات واملساحات  مرت 5.5و  4.5رة العمومية ما بني علو أعمدة اإلان -
 مرت ابلنسبة للطرق 12و 8وما بني 

 أضعاف علو العمود. 3و  2.5املسافة ما بني األعمدة  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

موقع املشروعاسم  املشروع
الرقم الرتتييب 
حسب األولوية

رمز تصميم التهيئة أو رمز 
الطريق

طول الطريق ابملرتعرض الطريق ابملرتنوعية األشغال
مساحة العقار الالزم    

)املرت املربع(
قرار 

التصفيف
الوضعية القانونية للعقار

مليون (مبلغ تعبئة العقار 
)درهم

مبلغ إجناز االشغال 
)مليون درهم(

مليون (الكلفة االمجالية للمشروع  
)درهم

مالحظاتمدة اجناز املشروع

 شهرا42,0067,02109,0224امللك اجلماعي واخلاصمنجز403750,8150032البناء والتهيئة11RP4006شارع الزربية من مستشفى موالي عبد هللا اىل الطريق املدارية رقم بناء وهتيئة شارع الزربية
املشروع يدخل ضمن اتفاقية اطار الشراكة املتعلقة بربانمج التنمية 

املندجمة لعمالة سال

0,003,433,434امللك اجلماعي15457,966869,4البناء والتهيئة2VHE36 حي النصر8شارع املنظر اجلميل حزام قطاع  حي النصر8بناء و هتيئة شارع املنظر اجلميل حزام قطاع 

0,001,231,234امللك اجلماعي15163,862457,9البناء والتهيئة3VHE13شارع موالي امساعيل حي الرشاد  جبانب مدرسة مجال الدين املهياوي بناء و هتيئة شارع موالي امساعيل حي الرشاد  جبانب مدرسة مجال الدين املهياوي

 شهرا63,0058,15121,1524امللك اجلماعي واخلاصغري منجز502325,93116296,5البناء والتهيئة4SHS-48شارع موالي رشيد سليج ين شارع الزربية وشارع اوطا احصنيبناء  وهتيئة شارع موالي رشيد  ب
املشروع يدخل ضمن اتفاقية اطار الشراكة املتعلقة بربانمج التنمية 

املندجمة لعمالة سال

21,007,2328,2312امللك اجلماعي واخلاص30481,7914453,7البناء والتهيئة5VHE71شارع الربكة يف اجتاه مدار مطار الرابط سال بناء شارع الربكة يف اجتاه مدار مطار الرابط سال

0,003,543,546امللك اجلماعي15472,227083,3البناء والتهيئة6VHE31شارع موالي امساعيل جتزئة السالم ش م رشيد و ش م حفيظ بناء  وهتيئة شارع موالي امساعيل جتزئة السالم ش م رشيد و ش م حفيظ

42,0011,3253,3212امللك اجلماعي واخلاصمنجز40566,0322641,2البناء والتهيئة7RP4029شارع وطا احصني قرب دوا ر احلاج احلسنيبناء  وهتيئة شارع وطا احصني قرب دوا احلاج احلسني
املشروع يدخل ضمن اتفاقية اطار الشراكة املتعلقة بربانمج التنمية 

املندجمة لعمالة سال

0,002,952,956امللك اجلماعي20294,775895,4البناء والتهيئة8VHE07 حي الصفاء خلف مدرسة يعقوب املنصور3حزام قطاع  حي الصفاء خلف مدرسة يعقوب املنصور3بناء و هتيئة حزام قطاع 

املشروع يدخل يف جمال وكالة هتيئة ضفيت أيب رقراق0,0014,0014,0012امللك اجلماعي20140028000البناء والتهيئة9SHS-8شارع موالي رشيد يف اجتاه عنق اجلملبناء و هتيئة شارع موالي رشيد يف اجتاه عنق اجلمل

1,001,003امللك اجلماعي2099,641992,8البناء والتهيئة10SHS-8 حي النصر8شارع موالي رشيد قطاع بناء و هتيئة شارع موالي رشيد

1,201,203امللك اجلماعي1574,091111,35البناء والتهيئة11VHE37شارع محان الفطواكي حي الكفاحبناءو هتيئة  شارع محان الفطواكي

1,731,733امللك اجلماعي15230,023450,3البناء والتهيئة12 حي النهضة5  قطاع  حي النهضة5بناء و هتيئة حزام قطاع 

1,871,873امللك اجلماعي12310,843730,08البناء والتهيئة13VHE57شارع عمر البارودي ابحملج املركزي  سال اجلديدةبناء  وهتيئة شارع عمر البارودي ابحملج املركزي

1,871,873امللك اجلماعي12310,843730,08البناء والتهيئة14VHE58شارع حممد لربيهي  ابحملج املركزي  سال اجلديدةبناء و هتيئة شارع حممد لربيهي  ابحملج املركزي

1,051,053امللك اجلماعي15140,022100,3البناء والتهيئة15VHE06 حي الصفاء3شارع خلف قطاع  حي الصفاء3بناء و هتيئة حزام قطاع 

1,731,733امللك اجلماعي20173,43468البناء والتهيئة16SHS-6شارع موالي يوسفبناء و هتيئة شارع موالي يوسف

0,860,863امللك اجلماعي12143,511722,12البناء والتهيئة717VHE45شارع خلصاص قطاع  بناء و هتيئة شارع خلصاص

3,263,263امللك اجلماعي15434,316514,65البناء والتهيئة18VHE52 حي الوحدة7 قطاع 7بناء و هتيئة حزام قطاع 

املشروع يدخل يف جمال وكالة هتيئة ضفيت أيب رقراق42,00150,00192,0012امللك اجلماعي واخلاص40180072000البناء والتهيئة19RP4008طريق لربيربي   سال اجلديدةبناء  توسعة وهتيئة طريق لربيربي

بناء وهتيئة الطريق الرابطة بني شارع الزربية وطريق اوطا احصني على مستوى كلية العلوم القانونية 
واالجتماعية بسال اجلديدة

20مقاطعة احصني
 و RP4006 بني 

RP4029
39,6033,0072,6012امللك اجلماعي واخلاص40165066000البناء والتهيئة

املشروع يدخل ضمن اتفاقية اطار الشراكة املتعلقة بربانمج التنمية 
املندجمة لعمالة سال

البناء والتهيئة

موقع املشروعاسم  املشروع
الرقم الرتتييب 
حسب األولوية

رمز تصميم التهيئة أو رمز 
الطريق

طول الطريق ابملرتعرض الطريق ابملرتنوعية األشغال
مساحة العقار الالزم    

)املرت املربع(
قرار 

التصفيف
الوضعية القانونية للعقار

مليون (مبلغ تعبئة العقار 
)درهم

مبلغ إجناز االشغال 
)مليون درهم(

مليون (الكلفة االمجالية للمشروع  
)درهم

مالحظاتمدة اجناز املشروع

8,228,226امللك اجلماعي25939,223480إعادة التهيئة1SHS-23 شارع احلسن الثاين سال اجلديدةهتيئة شارع احلسن الثاين

8,288,286امللك اجلماعيمنجز25946,1923654,75إعادة التهيئة2SHS-54شارع احلسن الثاين  مكرر سال اجلديدةهتيئة شارع احلسن الثاين  مكرر

3,603,606امللك اجلماعي452009000إعادة التهيئة4SHS-48شارع موالي رشيد قرب مسجد حممد السادس سال اجلديدةهتيئة شارع موالي رشيد قرب مسجد حممد السادس

10,0310,0312امللك اجلماعي35955,3333436,55إعادة التهيئة5VHE56شارع موالي يوسف سلج الرصيفهتيئة شارع موالي يوسف سلج الرصيف

3,723,726امللك اجلماعي252066,3651659إعادة التهيئة6VHE59شارع حممد اخلامس الرصيفهتيئة شارع حممد اخلامس الرصيف

1,841,846امللك اجلماعي351021,9335767,55إعادة التهيئة7VHE60شارع ايب رقراق الرصيفهتيئة شارع ايب رقراق الرصيف

1,841,846امللك اجلماعي25857,3221433إعادة التهيئة8VHE62شارع املنظر اجلميل الرصيفهتيئة شارع املنظر اجلميل الرصيف

1,941,946امللك اجلماعي251077,4726936,75إعادة التهيئة9VHE63شارع  الوحدة  الرصيفهتيئة شارع  الوحدة  الرصيف

1,771,776امللك اجلماعي35983,6634428,1إعادة التهيئة10SHS-43شارع االطلس سال اجلديدة الرصيفهتيئة شارع االطلس سال اجلديدة الرصيف

1,371,376امللك اجلماعي8426,853414,8إعادة التهيئة11VHE17شارع حممد اخلامس حي الصفاءهتيئة شارع حممد اخلامس حي الصفاء

1,621,626امللك اجلماعي15269,74045,5إعادة التهيئة12VHE18شارع حممد اخلامس حي النهضةهتيئة شارع حممد اخلامس حي النهضة

2,592,596امللك اجلماعي10648,456484,5إعادة التهيئة13VHE19شارع حممد اخلامس حي الربكةهتيئة شارع حممد اخلامس حي الربكة

1,231,236امللك اجلماعي12256,083072,96إعادة التهيئة14VHE20شارع حممد اخلامس حي االملهتيئة شارع حممد اخلامس حي االمل

8,648,648امللك اجلماعي18160028800إعادة التهيئة15SHS-08شارع موالي رشيد القريةهتيئة شارع موالي رشيد القرية

4,924,926امللك اجلماعي20819,7716395,4إعادة التهيئة16VHE01شارع االمري سيدي حممد  من جهة الشعبةهتيئة شارع االمري سيدي حممد  من جهة الشعبة

0,710,713امللك اجلماعي15157,112356,65إعادة التهيئة317VHE02 شارع االمري سيدي حممد خلف  قطاع 3هتيئة  شارع االمري سيدي حممد خلف  قطاع 

1,331,333امللك اجلماعي15296,094441,35إعادة التهيئة18SHS-9شارع االمري سيدي حممد جبانب مدرسة مجال الدين املهياويهتيئة شارع االمري سيدي حممد جبانب مدرسة مجال الدين املهياوي

2,452,456امللك اجلماعي15543,458151,75إعادة التهيئة19VHE04شارع سيدي حممد بن عبد هللا جبانب اعدادية امام مالكهتيئة شارع سيدي حممد بن عبد هللا جبانب اعدادية امام مالك

1,821,826امللك اجلماعي12505,316063,72إعادة التهيئة20VHE05شارع سيدي حممد بن عبد هللا جبانب مؤسسة اهل احصني هتيئة شارع سيدي حممد بن عبد هللا جبانب مؤسسة اهل احصني

2,432,436امللك اجلماعي15540,958114,25إعادة التهيئة21SHS-9شارع موالي حفيظهتيئة شارع موالي حفيظ

2,862,866امللك اجلماعي15636,299544,35إعادة التهيئة22VHE30شارع الزرقطوينهتيئة شارع الزرقطوين

1,991,996امللك اجلماعي12551,586618,96إعادة التهيئة23SHS-7شارع موالي يوسفهتيئة شارع موالي يوسف

1,331,336امللك اجلماعي15295,584433,7إعادة التهيئة24VHE08 حي الصفاء3شارع افريقيا قطاع  حي الصفاء3هتيئة شارع افريقيا قطاع 

1,801,806امللك اجلماعي15400,26003إعادة التهيئة25VHE14شارع موالي امساعيل حي الرشادهتيئة شارع موالي امساعيل حي الرشاد

0,990,996امللك اجلماعي8414,33314,4إعادة التهيئة26VHE15شارع عقبة بن انفعهتيئة شارع عقبة بن انفع

التهيئة



سال اللي بغينا19

موقع املشروعاسم  املشروع
الرقم الرتتييب 
حسب األولوية

رمز تصميم التهيئة أو رمز 
الطريق

طول الطريق ابملرتعرض الطريق ابملرتنوعية األشغال
مساحة العقار الالزم    

)املرت املربع(
قرار 

التصفيف
الوضعية القانونية للعقار

مليون (مبلغ تعبئة العقار 
)درهم

مبلغ إجناز االشغال 
)مليون درهم(

مليون (الكلفة االمجالية للمشروع  
)درهم

مالحظاتمدة اجناز املشروع

1شارع موالي رشيدصيانة شارع موالي رشيد
SHS-08101600الصيانة

امللك اجلماعي16000
2,302,30

 أشهر04

2شارع اللة مرميصيانة شارع اللة مرمي
SHS-25181500الصيانة

امللك اجلماعي27000
3,893,89

 أشهر04

3شارع االطلس صيانة شارع االطلس
SHS-34201000الصيانة

امللك اجلماعي20000
2,882,88

 أشهر04

4شارع اوطا احصنيصيانة شارع اوطا احصني
RP4029302500الصيانة

امللك اجلماعي75000
5,045,04

 أشهر04

5شارع حممد بن احلسن الوزاين صيانة شارع حممد بن احلسن الوزاين 
RP400830300الصيانة

امللك اجلماعي9000
1,301,30

 أشهر04

6شارع موالي عبد هللا صيانة شارع موالي عبد هللا 
SHS-08102000الصيانة

امللك اجلماعي20000
2,882,88

 أشهر04

7شارع الرايضصيانة شارع الرايض
VHE128600الصيانة

امللك اجلماعي4800
0,690,69

 أشهر04

8شارع حممد اخلامس حي الصفاءصيانة شارع حممد اخلامس حي الصفاء
VHE176426,85الصيانة

امللك اجلماعي2561,1
0,370,37

 أشهر04

9شارع حممد اخلامس حي النهضةصيانة شارع حممد اخلامس حي النهضة
VHE1810269,7الصيانة

امللك اجلماعي2697
0,390,39

 أشهر04

10شارع حممد اخلامس حي الربكةصيانة شارع حممد اخلامس حي الربكة
VHE198648,45الصيانة

امللك اجلماعي5187,6
0,750,75

 أشهر04

11شارع حممد اخلامس حي االملصيانة شارع حممد اخلامس حي االمل
VHE208256,08الصيانة

امللك اجلماعي2048,64
0,300,30

 أشهر04

12شارع احلزام  االخضر  الشعبة يف اجتاه امام مالكصيانة شارع احلزام  االخضر  الشعبة يف اجتاه امام مالك
VHE0115819,77الصيانة

امللك اجلماعي12296,55
1,771,77

 أشهر04

13شارع االمري سيدي حممد مدرسة يعقوب املنصور اىل مدرسة املهياويصيانة شارع االمري سيدي حممد مدرسة يعقوب املنصور اىل مدرسة املهياوي
SHS-920600الصيانة

امللك اجلماعي12000
1,731,73

 أشهر04

14شارع االمري سيدي حممد جبانب مدرسة مجال الدين املهياويصيانة شارع االمري سيدي حممد جبانب مدرسة مجال الدين املهياوي
SHS-915296,09الصيانة

امللك اجلماعي4441,35
0,640,64

 أشهر04

15شارع سيدي حممد بن عبد هللا جبانب اعدادية امام مالكصيانة شارع سيدي حممد بن عبد هللا جبانب اعدادية امام مالك
VHE0415543,45الصيانة

امللك اجلماعي8151,75
1,171,17

 أشهر04

16شارع سيدي حممد بن عبد هللا مؤسسة اهل احصني اىل شارع موالي عبد هللاصيانة شارع سيدي حممد بن عبد هللا مؤسسة اهل احصني اىل شارع موالي عبد هللا
VHE0512505,31الصيانة

امللك اجلماعي6063,72
0,870,87

 أشهر04

17شارع العلوينيصيانة شارع العلويني
VHE487500الصيانة

امللك اجلماعي3500
0,500,50

 أشهر04

18شارع املسرية اخلضراءصيانة شارع املسرية اخلضراء
VHE39 9250الصيانة

امللك اجلماعي2250
0,320,32

 أشهر04

19شارع املسرية اخلضراءصيانة شارع املسرية اخلضراء
VHE4018150الصيانة

امللك اجلماعي2700
0,390,39

 أشهر04

20شارع املسرية اخلضراءصيانة شارع املسرية اخلضراء
VHE415400الصيانة

امللك اجلماعي2000
0,290,29

 أشهر04

21شارع الزرقطوينصيانة شارع الزرقطوين
VHE3010636,29الصيانة

امللك اجلماعي6362,9
0,920,92

 أشهر04

22شارع عقبة بن انفع صيانة شارع عقبة بن انفع 
VHE156414,3الصيانة

امللك اجلماعي2485,8
0,360,36

 أشهر04

الصيانة

 

 ːودورها يف الشبكة األنواع املختلفة للطرق
 املستوايت املختلفة للطريق

 1 املستوى 2املستوى  3املستوى    4املستوى  5املستوى 

 طرق اخلدمات

 

(voies de dessertes) 

 طرق الربط احمللية

 

(voies de liaison 
locales) 

 قنوات التبادل
 

(voies d’échange 
structurantes) 

 املداخل
 

(voies pénétrantes) 

املسار العايل للمرور 
 العابر

(voies à grand transit) 

 الشبكةدورها يف 

 الشوارع احلضرية الشوارع احلضرية الربط بني األحياء الطرق احمللية الداخلية
 العبور الوطين واجلهوي  -
 السيارةمرتبطة ابلطرق  -

 
 
 
 

 

 ːالعموميةاإلانرة -5

 ابلنسبة للممرات واملساحات  مرت 5.5و  4.5رة العمومية ما بني علو أعمدة اإلان -
 مرت ابلنسبة للطرق 12و 8وما بني 

 أضعاف علو العمود. 3و  2.5املسافة ما بني األعمدة  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

موقع املشروعاسم  املشروع
الرقم الرتتييب 
حسب األولوية

رمز تصميم التهيئة أو رمز 
الطريق

طول الطريق ابملرتعرض الطريق ابملرتنوعية األشغال
مساحة العقار الالزم    

)املرت املربع(
قرار 

التصفيف
الوضعية القانونية للعقار

مليون (مبلغ تعبئة العقار 
)درهم

مبلغ إجناز االشغال 
)مليون درهم(

مليون (الكلفة االمجالية للمشروع  
)درهم

مالحظاتمدة اجناز املشروع

8,228,226امللك اجلماعي25939,223480إعادة التهيئة1SHS-23 شارع احلسن الثاين سال اجلديدةهتيئة شارع احلسن الثاين

8,288,286امللك اجلماعيمنجز25946,1923654,75إعادة التهيئة2SHS-54شارع احلسن الثاين  مكرر سال اجلديدةهتيئة شارع احلسن الثاين  مكرر

3,603,606امللك اجلماعي452009000إعادة التهيئة4SHS-48شارع موالي رشيد قرب مسجد حممد السادس سال اجلديدةهتيئة شارع موالي رشيد قرب مسجد حممد السادس

10,0310,0312امللك اجلماعي35955,3333436,55إعادة التهيئة5VHE56شارع موالي يوسف سلج الرصيفهتيئة شارع موالي يوسف سلج الرصيف

3,723,726امللك اجلماعي252066,3651659إعادة التهيئة6VHE59شارع حممد اخلامس الرصيفهتيئة شارع حممد اخلامس الرصيف

1,841,846امللك اجلماعي351021,9335767,55إعادة التهيئة7VHE60شارع ايب رقراق الرصيفهتيئة شارع ايب رقراق الرصيف

1,841,846امللك اجلماعي25857,3221433إعادة التهيئة8VHE62شارع املنظر اجلميل الرصيفهتيئة شارع املنظر اجلميل الرصيف

1,941,946امللك اجلماعي251077,4726936,75إعادة التهيئة9VHE63شارع  الوحدة  الرصيفهتيئة شارع  الوحدة  الرصيف

1,771,776امللك اجلماعي35983,6634428,1إعادة التهيئة10SHS-43شارع االطلس سال اجلديدة الرصيفهتيئة شارع االطلس سال اجلديدة الرصيف

1,371,376امللك اجلماعي8426,853414,8إعادة التهيئة11VHE17شارع حممد اخلامس حي الصفاءهتيئة شارع حممد اخلامس حي الصفاء

1,621,626امللك اجلماعي15269,74045,5إعادة التهيئة12VHE18شارع حممد اخلامس حي النهضةهتيئة شارع حممد اخلامس حي النهضة

2,592,596امللك اجلماعي10648,456484,5إعادة التهيئة13VHE19شارع حممد اخلامس حي الربكةهتيئة شارع حممد اخلامس حي الربكة

1,231,236امللك اجلماعي12256,083072,96إعادة التهيئة14VHE20شارع حممد اخلامس حي االملهتيئة شارع حممد اخلامس حي االمل

8,648,648امللك اجلماعي18160028800إعادة التهيئة15SHS-08شارع موالي رشيد القريةهتيئة شارع موالي رشيد القرية

4,924,926امللك اجلماعي20819,7716395,4إعادة التهيئة16VHE01شارع االمري سيدي حممد  من جهة الشعبةهتيئة شارع االمري سيدي حممد  من جهة الشعبة

0,710,713امللك اجلماعي15157,112356,65إعادة التهيئة317VHE02 شارع االمري سيدي حممد خلف  قطاع 3هتيئة  شارع االمري سيدي حممد خلف  قطاع 

1,331,333امللك اجلماعي15296,094441,35إعادة التهيئة18SHS-9شارع االمري سيدي حممد جبانب مدرسة مجال الدين املهياويهتيئة شارع االمري سيدي حممد جبانب مدرسة مجال الدين املهياوي

2,452,456امللك اجلماعي15543,458151,75إعادة التهيئة19VHE04شارع سيدي حممد بن عبد هللا جبانب اعدادية امام مالكهتيئة شارع سيدي حممد بن عبد هللا جبانب اعدادية امام مالك

1,821,826امللك اجلماعي12505,316063,72إعادة التهيئة20VHE05شارع سيدي حممد بن عبد هللا جبانب مؤسسة اهل احصني هتيئة شارع سيدي حممد بن عبد هللا جبانب مؤسسة اهل احصني

2,432,436امللك اجلماعي15540,958114,25إعادة التهيئة21SHS-9شارع موالي حفيظهتيئة شارع موالي حفيظ

2,862,866امللك اجلماعي15636,299544,35إعادة التهيئة22VHE30شارع الزرقطوينهتيئة شارع الزرقطوين

1,991,996امللك اجلماعي12551,586618,96إعادة التهيئة23SHS-7شارع موالي يوسفهتيئة شارع موالي يوسف

1,331,336امللك اجلماعي15295,584433,7إعادة التهيئة24VHE08 حي الصفاء3شارع افريقيا قطاع  حي الصفاء3هتيئة شارع افريقيا قطاع 

1,801,806امللك اجلماعي15400,26003إعادة التهيئة25VHE14شارع موالي امساعيل حي الرشادهتيئة شارع موالي امساعيل حي الرشاد

0,990,996امللك اجلماعي8414,33314,4إعادة التهيئة26VHE15شارع عقبة بن انفعهتيئة شارع عقبة بن انفع

التهيئة



موقع املشروعاسم  املشروع
الرقم الرتتييب 
حسب األولوية

رمز تصميم التهيئة أو رمز 
الطريق

طول الطريق ابملرتعرض الطريق ابملرتنوعية األشغال
مساحة العقار الالزم    

)املرت املربع(
قرار 

التصفيف
الوضعية القانونية للعقار

مليون (مبلغ تعبئة العقار 
)درهم

مبلغ إجناز االشغال 
)مليون درهم(

مليون (الكلفة االمجالية للمشروع  
)درهم

مالحظاتمدة اجناز املشروع

1شارع موالي رشيدصيانة شارع موالي رشيد
SHS-08101600الصيانة

امللك اجلماعي16000
2,302,30

 أشهر04

2شارع اللة مرميصيانة شارع اللة مرمي
SHS-25181500الصيانة

امللك اجلماعي27000
3,893,89

 أشهر04

3شارع االطلس صيانة شارع االطلس
SHS-34201000الصيانة

امللك اجلماعي20000
2,882,88

 أشهر04

4شارع اوطا احصنيصيانة شارع اوطا احصني
RP4029302500الصيانة

امللك اجلماعي75000
5,045,04

 أشهر04

5شارع حممد بن احلسن الوزاين صيانة شارع حممد بن احلسن الوزاين 
RP400830300الصيانة

امللك اجلماعي9000
1,301,30

 أشهر04

6شارع موالي عبد هللا صيانة شارع موالي عبد هللا 
SHS-08102000الصيانة

امللك اجلماعي20000
2,882,88

 أشهر04

7شارع الرايضصيانة شارع الرايض
VHE128600الصيانة

امللك اجلماعي4800
0,690,69

 أشهر04

8شارع حممد اخلامس حي الصفاءصيانة شارع حممد اخلامس حي الصفاء
VHE176426,85الصيانة

امللك اجلماعي2561,1
0,370,37

 أشهر04

9شارع حممد اخلامس حي النهضةصيانة شارع حممد اخلامس حي النهضة
VHE1810269,7الصيانة

امللك اجلماعي2697
0,390,39

 أشهر04

10شارع حممد اخلامس حي الربكةصيانة شارع حممد اخلامس حي الربكة
VHE198648,45الصيانة

امللك اجلماعي5187,6
0,750,75

 أشهر04

11شارع حممد اخلامس حي االملصيانة شارع حممد اخلامس حي االمل
VHE208256,08الصيانة

امللك اجلماعي2048,64
0,300,30

 أشهر04

12شارع احلزام  االخضر  الشعبة يف اجتاه امام مالكصيانة شارع احلزام  االخضر  الشعبة يف اجتاه امام مالك
VHE0115819,77الصيانة

امللك اجلماعي12296,55
1,771,77

 أشهر04

13شارع االمري سيدي حممد مدرسة يعقوب املنصور اىل مدرسة املهياويصيانة شارع االمري سيدي حممد مدرسة يعقوب املنصور اىل مدرسة املهياوي
SHS-920600الصيانة

امللك اجلماعي12000
1,731,73

 أشهر04

14شارع االمري سيدي حممد جبانب مدرسة مجال الدين املهياويصيانة شارع االمري سيدي حممد جبانب مدرسة مجال الدين املهياوي
SHS-915296,09الصيانة

امللك اجلماعي4441,35
0,640,64

 أشهر04

15شارع سيدي حممد بن عبد هللا جبانب اعدادية امام مالكصيانة شارع سيدي حممد بن عبد هللا جبانب اعدادية امام مالك
VHE0415543,45الصيانة

امللك اجلماعي8151,75
1,171,17

 أشهر04

16شارع سيدي حممد بن عبد هللا مؤسسة اهل احصني اىل شارع موالي عبد هللاصيانة شارع سيدي حممد بن عبد هللا مؤسسة اهل احصني اىل شارع موالي عبد هللا
VHE0512505,31الصيانة

امللك اجلماعي6063,72
0,870,87

 أشهر04

17شارع العلوينيصيانة شارع العلويني
VHE487500الصيانة

امللك اجلماعي3500
0,500,50

 أشهر04

18شارع املسرية اخلضراءصيانة شارع املسرية اخلضراء
VHE39 9250الصيانة

امللك اجلماعي2250
0,320,32

 أشهر04

19شارع املسرية اخلضراءصيانة شارع املسرية اخلضراء
VHE4018150الصيانة

امللك اجلماعي2700
0,390,39

 أشهر04

20شارع املسرية اخلضراءصيانة شارع املسرية اخلضراء
VHE415400الصيانة

امللك اجلماعي2000
0,290,29

 أشهر04

21شارع الزرقطوينصيانة شارع الزرقطوين
VHE3010636,29الصيانة

امللك اجلماعي6362,9
0,920,92

 أشهر04

22شارع عقبة بن انفع صيانة شارع عقبة بن انفع 
VHE156414,3الصيانة

امللك اجلماعي2485,8
0,360,36

 أشهر04

الصيانة

 

 ːودورها يف الشبكة األنواع املختلفة للطرق
 املستوايت املختلفة للطريق

 1 املستوى 2املستوى  3املستوى    4املستوى  5املستوى 

 طرق اخلدمات

 

(voies de dessertes) 

 طرق الربط احمللية

 

(voies de liaison 
locales) 

 قنوات التبادل
 

(voies d’échange 
structurantes) 

 املداخل
 

(voies pénétrantes) 

املسار العايل للمرور 
 العابر

(voies à grand transit) 

 الشبكةدورها يف 

 الشوارع احلضرية الشوارع احلضرية الربط بني األحياء الطرق احمللية الداخلية
 العبور الوطين واجلهوي  -
 السيارةمرتبطة ابلطرق  -

 
 
 
 

 

 ːالعموميةاإلانرة -5

 ابلنسبة للممرات واملساحات  مرت 5.5و  4.5رة العمومية ما بني علو أعمدة اإلان -
 مرت ابلنسبة للطرق 12و 8وما بني 

 أضعاف علو العمود. 3و  2.5املسافة ما بني األعمدة  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 دليل الطرق بجماعة سال



سال اللي بغينا21

 

 ːعام تبعا حلرم كل طريق تبعا لتصميم التهيئة اجلماعي ودلك على الشكل التايل هلدا فقد مت حتديد برانمج منوذجي لتهيئة كل مستوى تدرجيي مبثابة اطار

 مهاالفيزايئية املكونة للطريق حسب حر بعاد العناصر أ

عرض موقف السيارات 
 يف كل اجتاه

 ممر الراجلني
حارة خمصصة 

 للمساحات اخلضراء
الفاصل بني 
 االجتاهات

عرض مسرب 
 الدراجات

عرض الرصيف يف  
 اجتاهكل 

 voie) عرض الطريق اجلانبية
latérale) يف كل اجتاه 

عرض 
 املسرب

عدد املسارب 
 يف كل اجتاه

حرم الطريق 
 ابملرت

 60 3 3.50 5.00 4.00 2.00 8.80 1.60 مرت 50كل  2.50

 50 3 3.50 5.00 4.00 2.00 0.50 1.60 مرت 50كل  2.50

 40 3 3.50 - 3.15 2.00 0.50 1.60 مرت 50كل  2.50

 35 2 3.50 - 4.15 2.00 0.50 1.60 مرت 50كل  2.50

 30 2 3.50 - 3.65 -- 0.50 1.60 مرت 50كل  2.50

 25 2 3.50 - 2.75 - 0.50 - مرت 50كل  2.50

 20 2 3.50 - 3.00 - - - مرت 50كل  --

 15 1 3.50 - 3.00 - - - مرت 50كل  2.00

 12 1 3.50 - 2.50 - - - مرت 50كل  -

 10 1 3.50 - 1.50 - - - مرت 50كل  -

 

 

 

 

موقع املشروعاسم  املشروع
الرقم الرتتييب 
حسب األولوية

رمز تصميم التهيئة أو رمز 
الطريق

طول الطريق ابملرتعرض الطريق ابملرتنوعية األشغال
مساحة العقار الالزم    

)املرت املربع(
قرار 

التصفيف
الوضعية القانونية للعقار

مليون (مبلغ تعبئة العقار 
)درهم

مبلغ إجناز االشغال 
)مليون درهم(

مليون (الكلفة االمجالية للمشروع  
)درهم

مالحظاتمدة اجناز املشروع

1 حي الوالء1قطاع  حي الوالء1ترصيف أزقة قطاع 
الرتصيف

امللك اجلماعي23325
5,835,83

 شهرا12

2 حي الرشاد2قطاع  حي الرشاد2ترصيف أزقة قطاع 
الرتصيف

امللك اجلماعي20000
5,005,00

 شهرا12

3 حي الصفاء3قطاع  حي الصفاء3ترصيف أزقة قطاع 
الرتصيف

امللك اجلماعي40400
10,1010,10

 شهرا12

4 حي األمل4قطاع  حي األمل4ترصيف أزقة قطاع 
الرتصيف

امللك اجلماعي27000
6,756,75

 شهرا12

5 حي الفرح4قطاع  حي الفرح4ترصيف أزقة قطاع 
الرتصيف

امللك اجلماعي50000
12,5012,50

 شهرا12

6 حي الربكة4قطاع  حي الربكة4ترصيف أزقة قطاع 
الرتصيف

امللك اجلماعي35000
8,758,75

 شهرا12

7 حي النهضة5قطاع  حي النهضة5ترصيف أزقة قطاع 
الرتصيف

امللك اجلماعي40500
10,1310,13

 شهرا12

8 حي الكفاح6قطاع  حي الكفاح6ترصيف أزقة قطاع 
الرتصيف

امللك اجلماعي40000
10,004,57

 شهرا12

9 حي الوحدة7قطاع  حي الوحدة7ترصيف أزقة قطاع 
الرتصيف

امللك اجلماعي42000
10,5010,50

 شهرا12

10 حي النصر8قطاع  حي النصر8ترصيف أزقة قطاع 
الرتصيف

امللك اجلماعي24700
6,186,18

 شهرا12

ترصيف األزقة
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 ːعام تبعا حلرم كل طريق تبعا لتصميم التهيئة اجلماعي ودلك على الشكل التايل هلدا فقد مت حتديد برانمج منوذجي لتهيئة كل مستوى تدرجيي مبثابة اطار

 مهاالفيزايئية املكونة للطريق حسب حر بعاد العناصر أ

عرض موقف السيارات 
 يف كل اجتاه

 ممر الراجلني
حارة خمصصة 

 للمساحات اخلضراء
الفاصل بني 
 االجتاهات

عرض مسرب 
 الدراجات

عرض الرصيف يف  
 اجتاهكل 

 voie) عرض الطريق اجلانبية
latérale) يف كل اجتاه 

عرض 
 املسرب

عدد املسارب 
 يف كل اجتاه

حرم الطريق 
 ابملرت

 60 3 3.50 5.00 4.00 2.00 8.80 1.60 مرت 50كل  2.50

 50 3 3.50 5.00 4.00 2.00 0.50 1.60 مرت 50كل  2.50

 40 3 3.50 - 3.15 2.00 0.50 1.60 مرت 50كل  2.50

 35 2 3.50 - 4.15 2.00 0.50 1.60 مرت 50كل  2.50

 30 2 3.50 - 3.65 -- 0.50 1.60 مرت 50كل  2.50

 25 2 3.50 - 2.75 - 0.50 - مرت 50كل  2.50

 20 2 3.50 - 3.00 - - - مرت 50كل  --

 15 1 3.50 - 3.00 - - - مرت 50كل  2.00

 12 1 3.50 - 2.50 - - - مرت 50كل  -

 10 1 3.50 - 1.50 - - - مرت 50كل  -

 

 

 

 

 

 

الرقم الرتتييبموقع املشروعاسم املشروع
رمز تصميم التهيئة 

أو رمز الطريق
نوعية األشغال

عرض 
الطريق ابملرت

طول الطريق 
ابملرت

مساحة العقار 
)املرت املربع(الالزم 

الوضعية القانونية 
للعقار

مبلغ تعبئة العقار 
)مليون درهم(

مبلغ إجناز االشغال 
)مليون درهم(

الكلفة االمجالية 
)مليون درهم(للمشروع 

مدة اجناز املشروع

3,553,556امللك اجلماعي203557100التهيئة7SBE-31شارع االندلس هتيئة شارع االندلس

3,65253,65256امللك اجلماعي154877305التهيئة8شارع االمام مالك هتيئة شارع االمام مالك

9,168759,168758امللك اجلماعي2581518337,5-20التهيئة9SBE-29شارع الشهداء هتيئة شارع الشهداء

8810امللك اجلماعي2080016000التهيئة10SBE-35شارع الصحراء هتيئة شارع الصحراء

2,4752,4756امللك اجلماعي153304950التهيئةبطانة11شارع الوطاسني هتيئة شارع الوطاسني

6,66,68امللك اجلماعي12110013200التهيئة12شارع الشهيد ابغدي العريب هتيئة شارع الشهيد ابغدي العريب

4,024,028امللك اجلماعي126708040التهيئة13شارع الشهيد ابملعطيشارع الشهيد ابملعطي

101012امللك اجلماعي3564022400التهيئة14شارع االطلس الكبري هتيئة شارع االطلس الكبري

بني مدارة االمساعيلية وشارع -  هتيئة شارع عبد اخلالق الطريس  
-أراينة

18,4518,4512امللك اجلماعي30123036900التهيئة15-بني مدارة االمساعيلية وشارع أراينة- شارع عبد اخلالق الطريس

بني شارع أراينة وشارع عبد الرحيم -  هتيئة شارع عبد اخلالق الطريس 
-بوعبيد

بني شارع أراينة وشارع عبد الرحيم - شارع عبد اخلالق الطريس
-بوعبيد

242424امللك اجلماعي6080048000التهيئة16

8,78,712امللك اجلماعي29000الرتصيف111حي السالم 11 ترصيف أزقة حي السالم 

2,72,76امللك اجلماعي9000الرتصيف2حي حممد اخلامس ترصيف أزقة حي حممد اخلامس

3,63,66امللك اجلماعي12000الرتصيف3حي موالي إمساعيلترصيف جنبات الطريق االلتفافية حلي موالي امساعيل

 

 

 

 

الرقم الرتتييبموقع املشروعاسم املشروع
رمز تصميم التهيئة 

أو رمز الطريق
نوعية األشغال

عرض 
الطريق ابملرت

طول الطريق 
ابملرت

مساحة العقار 
)املرت املربع(الالزم 

الوضعية القانونية 
للعقار

مبلغ تعبئة العقار 
)مليون درهم(

مبلغ إجناز االشغال 
)مليون درهم(

الكلفة االمجالية 
)مليون درهم(للمشروع 

مدة اجناز املشروع

0,730,736امللك اجلماعي121221464البناء  والتهيئة1SBE-12تتمة شارع مديونة-الشطر الثاين- بناء  وهتيئة شارع مديونة

 غشت وشارع القاعدة 20 بناء وهتيئة الشارع الفاصل بني شارع 
اجلوية

 غشت وشارع القاعدة 20بني شارع - مركز تكوين التقنيني 
-اجلوية

2SBE-098,19258,192512امللك اجلماعي3056516950البناء  والتهيئة

1,52251,52256امللك اجلماعي301053150البناء  والتهيئة3SBE-17شارع اخلندق بناء وهتيئة شارع اخلندق

1,411,416امللك اجلماعي122352820البناء  والتهيئة4SBE-20شارع بن اجلرير بناء وهتيئة شارع بن اجلرير

1,6241,6246امللك اجلماعي301123360البناء  والتهيئة5SBE-23شارع عبدةبناء وهتيئة  شارع عبدة

4,37254,37256امللك اجلماعي155838745التهيئةبطانة1شارع الساقية احلمراء هتيئة شارع الساقية احلمراء

226امللك اجلماعي251604000التهيئة2SBE-04شارع  مديونة هتيئة شارع  مديونة

6,426,4212امللك اجلماعي2064212840التهيئة3SBE-37شارع حلسن الوزاينهتيئة شارع حلسن الوزاين

3,17253,17256امللك اجلماعي154236345التهيئة4SBE-60شارع العباسيني  هتيئة شارع العباسيني

2,53752,53756امللك اجلماعي202905075-15التهيئة5SBE-10شارع العلوين  هتيئة شارع العلوين

556امللك اجلماعي2050010000التهيئة6SBE-61شارع عمر بن عبد العزيز هتيئة شارع عمر بن عبد العزيز



سال اللي بغينا23

 

 

 

 

الرقم الرتتييبموقع املشروعاسم املشروع
رمز تصميم التهيئة 

أو رمز الطريق
نوعية األشغال

عرض 
الطريق ابملرت

طول الطريق 
ابملرت

مساحة العقار 
)املرت املربع(الالزم 

الوضعية القانونية 
للعقار

مبلغ تعبئة العقار 
)مليون درهم(

مبلغ إجناز االشغال 
)مليون درهم(

الكلفة االمجالية 
)مليون درهم(للمشروع 

مدة اجناز املشروع

0,730,736امللك اجلماعي121221464البناء  والتهيئة1SBE-12تتمة شارع مديونة-الشطر الثاين- بناء  وهتيئة شارع مديونة

 غشت وشارع القاعدة 20 بناء وهتيئة الشارع الفاصل بني شارع 
اجلوية

 غشت وشارع القاعدة 20بني شارع - مركز تكوين التقنيني 
-اجلوية

2SBE-098,19258,192512امللك اجلماعي3056516950البناء  والتهيئة

1,52251,52256امللك اجلماعي301053150البناء  والتهيئة3SBE-17شارع اخلندق بناء وهتيئة شارع اخلندق

1,411,416امللك اجلماعي122352820البناء  والتهيئة4SBE-20شارع بن اجلرير بناء وهتيئة شارع بن اجلرير

1,6241,6246امللك اجلماعي301123360البناء  والتهيئة5SBE-23شارع عبدةبناء وهتيئة  شارع عبدة

4,37254,37256امللك اجلماعي155838745التهيئةبطانة1شارع الساقية احلمراء هتيئة شارع الساقية احلمراء

226امللك اجلماعي251604000التهيئة2SBE-04شارع  مديونة هتيئة شارع  مديونة

6,426,4212امللك اجلماعي2064212840التهيئة3SBE-37شارع حلسن الوزاينهتيئة شارع حلسن الوزاين

3,17253,17256امللك اجلماعي154236345التهيئة4SBE-60شارع العباسيني  هتيئة شارع العباسيني

2,53752,53756امللك اجلماعي202905075-15التهيئة5SBE-10شارع العلوين  هتيئة شارع العلوين

556امللك اجلماعي2050010000التهيئة6SBE-61شارع عمر بن عبد العزيز هتيئة شارع عمر بن عبد العزيز



24 دليل الطرق بجماعة سال

 

 

موقع املشروعاسم املشروع
رقم ترتييب برانمج 

QGIS
رقم 
ترتييب

رمز تصميم التهيئة 
أو رمز الطريق

نوعية األشغال
عرض الطريق 

ابملرت
طول الطريق 

ابملرت
مساحة العقار الالزم 

)املرت املربع(
قرار 

التصفيف
الوضعية القانونية للعقار

مبلغ تعبئة العقار 
)مليون درهم(

مبلغ إجناز االشغال 
)مليون درهم(

الكلفة االمجالية للمشروع 
)مليون درهم(

مدة اجناز 
املشروع

4,964,349,3012امللك اجلماعي واخلاصمنجز3041312390البناء11STA12 اتبريكتEحي الرمحة قطاع )امتداد شارع علي بن ايب طالب ( و جتزئة سيدي عبد هللا Eبناء الطريق الرابطة بني حي الرمحة قطاع 

6,545,7212,2612امللك اجلماعي واخلاص3054516350البناء22VTA01 اتبريكت Aحي الرمحة قطاع )شارع تونس( و جتزئة سيدي عبد هللا Aبناء الطريق الرابطة حي الرمحة قطاع 

0,001,071,076امللك اجلماعي152043060البناء33VTA02 اتبريكتA/Eحي الرمحة قطاع )امتداد شارع االبتهاج(بناء الطريق الرابطة بني قطاع ألف و قطاع واو عرب املنحدر 

0,0014,1314,1312امللك اجلماعي20141328260إعادة التهيئة44STA12 اتبريكتC/Dحي الرمحة قطاع إعادة هتيئة شارع علي بن ايب طالب 

0,000,00امللك اجلماعي161001600بناء جسر 55VTA36اتبريكت بناء جسر طرقي يربط بني شارع الشرفاء مبقاطعة اتبريكت و شارع أحد مبقاطعة ملريسة

0,0019,2719,2712امللك اجلماعي20192738540إعادة التهيئة66STA09اتبريكت  نونرب 6إعادة هتيئة شارع 

0,000,430,436امللك اجلماعي91351215البناء77VTA03حي املزرعة اتبريكت )2الشطر /شارع عبد السالم الزهراوي (بناء مقطع الطريق الواقع بني مستودع األموات و حمكمة االسرة حي املزرعة 

0,001,561,566امللك اجلماعي122623120إعادة التهيئة88VTA04حي املزرعة اتبريكت )شارع املزرعة(توسعة مقطع الطريق الواقع بني املركز الصحي و حمكمة االسرة حي املزرعة 

0,000,620,626امللك اجلماعي20891780البناء99STA32جتزئة آسيا اتبريكت )فاطمة الفهرية(الطرامواي بداية من شارع حممد عواد بتجزئة آسيا  /بناء املقطع الطرقي املار جانب موقف السيارات

0,002,342,346امللك اجلماعي153124680إعادة التهيئة1010STA13حي االنبعاث)الدزء الرابط بني شارع القاعدة اجلوية و شارع القاضي عياض(توسعة شارع ايت اعمار حي االنبعاث  

0,000,460,466امللك اجلماعي121091308بناء1211STA16//11حي االنبعاث اتبريكت بناء مقطع الطريق من شارع اهلرهورة الرابط بيم شارع الفقيه بن صاحل و شارع عني السبع 

2,773,476,248امللك اجلماعي واخلاص302316930إعادة التهيئة1312VTA05حي الشيخ املفضل اتبريكت توسعة شارع االندلس خلف املدرسة الفندقية حي الشيخ املفضل 

2,33,355,656امللك اجلماعي واخلاص253839575البناء1413STA40 اتبريكتEحي الرمحة قطاع )امتداد شارع واد الدهب أمام اثنوية العقاد ( و جتزئة سيدي عبد هللا Eبناء الطريق الرابطة بني حي الرمحة قطاع 

0,002,362,366امللك اجلماعي154506750البناء1514VTA06 اتبريكتAحي الرمحة قطاع )امتداد شارع ليبيا( و جتزئة سيدي عبد هللا املؤدية اىل مقربة سيدي الضاوي بداية من شارع حممد اخلامس Aبناء الطريق الرابطة بني حي الرمحة قطاع 

0,0015,0015,0012امللك اجلماعي30123075780إعادة التهيئة1615STA01اتبريكت )املقطع الواقع بني مدار حي كرمية و شارع موالي رشيد (إعادة هتيئة شارع حممد اخلامس 

0,001,991,996امللك اجلماعي153995685البناء1716STA27اتبريكت )شارع الزبري بن العوام ( غشت و مدرسة املدين الصفار و حي راس املاء 20بناء الطريق املارة خلف إقامة 

0,791,652,446امللك اجلماعي واخلاص251323300إعادة التهيئة1817VTA07حي السالم اتبريكت )9قطاع (إعادة هتيئة شارع الصحراء املقطعة الرابط بني حي الروسطان و حي السالم 

0,0014,1914,1912امللك اجلماعي15189228380إعادة التهيئة1918VTA08بطانة اتبريكت)املقطع الواقع بني مدار االمساعلية و شارع عبد الرحيم بوعبيد(إعادة هتيئة شارع عبد اخلالق الطريس 

0,000,350,356امللك اجلماعي1283996البناء2019STA45حي املزرعة اتبريكت بناء الطريق الرابطة بني شارع بن رشد و شارع الكندي حي املزرعة

11,336,6117,9412امللك اجلماعي واخلاص4047218880البناء2120STA11اتبريكت بناء الطريق الرابطة بني شارع حممد عواد و شارع عبد الرحيم بوعبيد بداية من مدارة شارع عثمان بن عفان

0,00امللك اجلماعي201002000بناء جسر 2221STA9شارع اللة أمساء حي موالي عبد هللابناء جسر مبلتقى شارع احلسن الثاين بداية من شارع لالامساء يف اجتاه شارع مديونة مبقاطعة بطانة 

0,001,121,126امللك اجلماعي155348010الصيانة 2322VTA09حي املزرعة  اتبريكت صيانة شارع االطلس الصغري 

0,000,840,846امللك اجلماعي154006000الصيانة 2423STA44حي املزرعة  اتبريكت صيانة  شارع الكندي 

0,001,681,686امللك اجلماعي3040012000الصيانة 2524VTA11بالد الشرقي صيانة  شارع املرابطني 

0,000,440,446امللك اجلماعي152093135الصيانة 2625VTA12حي املوحدين صيانة  شارع املهدي بن تومرت 

0,000,480,486امللك اجلماعي152303450الصيانة 2726VTA13حي الليمون صيانة  شارع البيضاء

0,001,351,356امللك اجلماعي156419615الصيانة 2827VTA14حي الروسطان صيانة  شارع العريب العلوي 

0,000,310,316امللك اجلماعي151462190الصيانة 2928VTA15حي ديور النجار صيانة  شارع الكنزرة 

0,001,131,136امللك اجلماعي155388070الصيانة 3029VTA16اتبريكت الوسطى صيانة  شارع األردن 

0,000,720,726امللك اجلماعي153445160الصيانة 3130STA18اتبريكت الوسطى صيانة  شارع السلوى 

0,000,570,576امللك اجلماعي152734095الصيانة 3231VTA17اتبريكت الوسطى صيانة  شارع االمل 

0,000,250,256امللك اجلماعي121471764الصيانة 3332VTA18اتبريكت الوسطى صيانة  شارع املنار 

0,000,810,816امللك اجلماعي124835796الصيانة 34/35/3633VTA18اتبريكت الوسطى صيانة  شارع احلنصايل 

0,000,220,226امللك اجلماعي121301560الصيانة 3734VTA19اتبريكت الوسطى صيانة  شارع الكاف 

0,002,622,626امللك اجلماعي2093618720الصيانة 3835VTA20حي احلرية صيانة  شارع رزق 

0,000,340,346امللك اجلماعي122012412الصيانة 3936VTA21حي الشيخ املفضل شارع أوالد مجيل 

0,000,330,336امللك اجلماعي73392373الصيانة 4037VTA22حي الشيخ املفضل صيانة  شارع األرز 

0,000,450,456امللك اجلماعي74633241الصيانة 4138VTA23حي الشيخ املفضل صيانة  شارع اللوزة 

0,000,660,666امللك اجلماعي123904680الصيانة 4239STA41حي الشيخ املفضل صيانة  شارع االرك 

0,000,510,516امللك اجلماعي123063672الصيانة 4340VTA24حي كرمية صيانة شارع جرف امللح 
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0,001,661,666امللك اجلماعي1579211880الصيانة 4441VTA25حي االنبعاث صيانة  شارع واد الرمان 

0,000,990,996امللك اجلماعي125927104الصيانة 4542VTA26حي االنبعاث صيانة  شارع ام كرين 

0,000,160,166امللك اجلماعي91271143الصيانة 4643VTA27حي االنبعاث صيانة  شارع سيدي بطاش 

0,001,021,026امللك اجلماعي154857275الصيانة 4744VTA28حي الدار احلمراء منطقة التنمية الصناعية1صيانة  شارع البنفسج 

0,000,440,446امللك اجلماعي152103150الصيانة 4845VTA28حي الدار احلمراء منطقة التنمية الصناعية2صيانة  شارع البنفسج 

0,001,021,026امللك اجلماعي126057260الصيانة 4946VTA29جتزئة الفروكي الصغري صيانة  شارع عني السبع 

0,000,880,886امللك اجلماعي154196285الصيانة 5047VTA30حي الرمحة قطاع الف صيانة  شارع الزهور 

0,000,740,746امللك اجلماعي153515265الصيانة 5148VTA31حي الرمحة قطاع الف صيانة  شارع اليامسني 

0,000,350,356امللك اجلماعي151652475الصيانة 5249VTA32حي الرمحة قطاع ابء صيانة  شارع بريوت 

0,000,310,316امللك اجلماعي151482220الصيانة 53/5450VTA33حي الرمحة قطاع سني صيانة  شارع خالد بن الوليد 

0,000,300,306امللك اجلماعي151422130الصيانة 5551STA43حي الرمحة قطاع سني صيانة  شارع عمر بن العاص 

0,000,650,656امللك اجلماعي73544648الصيانة 5652VTA34حي الرمحة قطاع دال صيانة  شارع أبو رقراق 

0,001,121,126امللك اجلماعي126647968الصيانة 5753VTA35حي الرمحة قطاع دال صيانة  شارع االبتهاج 

0,000,790,796امللك اجلماعي202825640الصيانة 5854VTA36حي الرمحة قطاع دال صيانة  شارع اتنسيفت 

0,000,620,626امللك اجلماعي76304410الصيانة 5955STA40حي الرمحة قطاع واو صيانة  شارع واد الذهب 

0,001,551,556امللك اجلماعي1574011100الصيانة 6056VTA37حي الرمحة قطاع واو صيانة  شارع احفري 

0,001,201,206امللك اجلماعي155728580الصيانة 6157VTA42املامونية- جتزئة اليامسني صيانة  شارع اليامسني 

0,000,850,856امللك اجلماعي151622430البناء6262VTA 37حي الرمحة اتبريكت ,E  و شارع أحفري  املار أمام املسبح البلدي حبي الرمحة قطاع Aبناء مقطع الطريق الرابطة بني  شارع تونس حي الرمحة قطاع 

0,001,191,196امللك اجلماعي93773393البناء6363STA13حي االنبعاث )اجلزء املمتد بني شارع القاضي عياض و شارع بن اهليثم(بناء شارع آيت عمار 
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4,964,349,3012امللك اجلماعي واخلاصمنجز3041312390البناء11STA12 اتبريكتEحي الرمحة قطاع )امتداد شارع علي بن ايب طالب ( و جتزئة سيدي عبد هللا Eبناء الطريق الرابطة بني حي الرمحة قطاع 

6,545,7212,2612امللك اجلماعي واخلاص3054516350البناء22VTA01 اتبريكت Aحي الرمحة قطاع )شارع تونس( و جتزئة سيدي عبد هللا Aبناء الطريق الرابطة حي الرمحة قطاع 

0,001,071,076امللك اجلماعي152043060البناء33VTA02 اتبريكتA/Eحي الرمحة قطاع )امتداد شارع االبتهاج(بناء الطريق الرابطة بني قطاع ألف و قطاع واو عرب املنحدر 

0,0014,1314,1312امللك اجلماعي20141328260إعادة التهيئة44STA12 اتبريكتC/Dحي الرمحة قطاع إعادة هتيئة شارع علي بن ايب طالب 

0,000,00امللك اجلماعي161001600بناء جسر 55VTA36اتبريكت بناء جسر طرقي يربط بني شارع الشرفاء مبقاطعة اتبريكت و شارع أحد مبقاطعة ملريسة

0,0019,2719,2712امللك اجلماعي20192738540إعادة التهيئة66STA09اتبريكت  نونرب 6إعادة هتيئة شارع 

0,000,430,436امللك اجلماعي91351215البناء77VTA03حي املزرعة اتبريكت )2الشطر /شارع عبد السالم الزهراوي (بناء مقطع الطريق الواقع بني مستودع األموات و حمكمة االسرة حي املزرعة 

0,001,561,566امللك اجلماعي122623120إعادة التهيئة88VTA04حي املزرعة اتبريكت )شارع املزرعة(توسعة مقطع الطريق الواقع بني املركز الصحي و حمكمة االسرة حي املزرعة 

0,000,620,626امللك اجلماعي20891780البناء99STA32جتزئة آسيا اتبريكت )فاطمة الفهرية(الطرامواي بداية من شارع حممد عواد بتجزئة آسيا  /بناء املقطع الطرقي املار جانب موقف السيارات

0,002,342,346امللك اجلماعي153124680إعادة التهيئة1010STA13حي االنبعاث)الدزء الرابط بني شارع القاعدة اجلوية و شارع القاضي عياض(توسعة شارع ايت اعمار حي االنبعاث  

0,000,460,466امللك اجلماعي121091308بناء1211STA16//11حي االنبعاث اتبريكت بناء مقطع الطريق من شارع اهلرهورة الرابط بيم شارع الفقيه بن صاحل و شارع عني السبع 

2,773,476,248امللك اجلماعي واخلاص302316930إعادة التهيئة1312VTA05حي الشيخ املفضل اتبريكت توسعة شارع االندلس خلف املدرسة الفندقية حي الشيخ املفضل 

2,33,355,656امللك اجلماعي واخلاص253839575البناء1413STA40 اتبريكتEحي الرمحة قطاع )امتداد شارع واد الدهب أمام اثنوية العقاد ( و جتزئة سيدي عبد هللا Eبناء الطريق الرابطة بني حي الرمحة قطاع 

0,002,362,366امللك اجلماعي154506750البناء1514VTA06 اتبريكتAحي الرمحة قطاع )امتداد شارع ليبيا( و جتزئة سيدي عبد هللا املؤدية اىل مقربة سيدي الضاوي بداية من شارع حممد اخلامس Aبناء الطريق الرابطة بني حي الرمحة قطاع 

0,0015,0015,0012امللك اجلماعي30123075780إعادة التهيئة1615STA01اتبريكت )املقطع الواقع بني مدار حي كرمية و شارع موالي رشيد (إعادة هتيئة شارع حممد اخلامس 

0,001,991,996امللك اجلماعي153995685البناء1716STA27اتبريكت )شارع الزبري بن العوام ( غشت و مدرسة املدين الصفار و حي راس املاء 20بناء الطريق املارة خلف إقامة 

0,791,652,446امللك اجلماعي واخلاص251323300إعادة التهيئة1817VTA07حي السالم اتبريكت )9قطاع (إعادة هتيئة شارع الصحراء املقطعة الرابط بني حي الروسطان و حي السالم 

0,0014,1914,1912امللك اجلماعي15189228380إعادة التهيئة1918VTA08بطانة اتبريكت)املقطع الواقع بني مدار االمساعلية و شارع عبد الرحيم بوعبيد(إعادة هتيئة شارع عبد اخلالق الطريس 

0,000,350,356امللك اجلماعي1283996البناء2019STA45حي املزرعة اتبريكت بناء الطريق الرابطة بني شارع بن رشد و شارع الكندي حي املزرعة

11,336,6117,9412امللك اجلماعي واخلاص4047218880البناء2120STA11اتبريكت بناء الطريق الرابطة بني شارع حممد عواد و شارع عبد الرحيم بوعبيد بداية من مدارة شارع عثمان بن عفان

0,00امللك اجلماعي201002000بناء جسر 2221STA9شارع اللة أمساء حي موالي عبد هللابناء جسر مبلتقى شارع احلسن الثاين بداية من شارع لالامساء يف اجتاه شارع مديونة مبقاطعة بطانة 

0,001,121,126امللك اجلماعي155348010الصيانة 2322VTA09حي املزرعة  اتبريكت صيانة شارع االطلس الصغري 

0,000,840,846امللك اجلماعي154006000الصيانة 2423STA44حي املزرعة  اتبريكت صيانة  شارع الكندي 

0,001,681,686امللك اجلماعي3040012000الصيانة 2524VTA11بالد الشرقي صيانة  شارع املرابطني 

0,000,440,446امللك اجلماعي152093135الصيانة 2625VTA12حي املوحدين صيانة  شارع املهدي بن تومرت 

0,000,480,486امللك اجلماعي152303450الصيانة 2726VTA13حي الليمون صيانة  شارع البيضاء

0,001,351,356امللك اجلماعي156419615الصيانة 2827VTA14حي الروسطان صيانة  شارع العريب العلوي 

0,000,310,316امللك اجلماعي151462190الصيانة 2928VTA15حي ديور النجار صيانة  شارع الكنزرة 

0,001,131,136امللك اجلماعي155388070الصيانة 3029VTA16اتبريكت الوسطى صيانة  شارع األردن 

0,000,720,726امللك اجلماعي153445160الصيانة 3130STA18اتبريكت الوسطى صيانة  شارع السلوى 

0,000,570,576امللك اجلماعي152734095الصيانة 3231VTA17اتبريكت الوسطى صيانة  شارع االمل 

0,000,250,256امللك اجلماعي121471764الصيانة 3332VTA18اتبريكت الوسطى صيانة  شارع املنار 

0,000,810,816امللك اجلماعي124835796الصيانة 34/35/3633VTA18اتبريكت الوسطى صيانة  شارع احلنصايل 

0,000,220,226امللك اجلماعي121301560الصيانة 3734VTA19اتبريكت الوسطى صيانة  شارع الكاف 

0,002,622,626امللك اجلماعي2093618720الصيانة 3835VTA20حي احلرية صيانة  شارع رزق 

0,000,340,346امللك اجلماعي122012412الصيانة 3936VTA21حي الشيخ املفضل شارع أوالد مجيل 

0,000,330,336امللك اجلماعي73392373الصيانة 4037VTA22حي الشيخ املفضل صيانة  شارع األرز 

0,000,450,456امللك اجلماعي74633241الصيانة 4138VTA23حي الشيخ املفضل صيانة  شارع اللوزة 

0,000,660,666امللك اجلماعي123904680الصيانة 4239STA41حي الشيخ املفضل صيانة  شارع االرك 

0,000,510,516امللك اجلماعي123063672الصيانة 4340VTA24حي كرمية صيانة شارع جرف امللح 
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0,001,661,666امللك اجلماعي1579211880الصيانة 4441VTA25حي االنبعاث صيانة  شارع واد الرمان 

0,000,990,996امللك اجلماعي125927104الصيانة 4542VTA26حي االنبعاث صيانة  شارع ام كرين 

0,000,160,166امللك اجلماعي91271143الصيانة 4643VTA27حي االنبعاث صيانة  شارع سيدي بطاش 

0,001,021,026امللك اجلماعي154857275الصيانة 4744VTA28حي الدار احلمراء منطقة التنمية الصناعية1صيانة  شارع البنفسج 

0,000,440,446امللك اجلماعي152103150الصيانة 4845VTA28حي الدار احلمراء منطقة التنمية الصناعية2صيانة  شارع البنفسج 

0,001,021,026امللك اجلماعي126057260الصيانة 4946VTA29جتزئة الفروكي الصغري صيانة  شارع عني السبع 

0,000,880,886امللك اجلماعي154196285الصيانة 5047VTA30حي الرمحة قطاع الف صيانة  شارع الزهور 

0,000,740,746امللك اجلماعي153515265الصيانة 5148VTA31حي الرمحة قطاع الف صيانة  شارع اليامسني 

0,000,350,356امللك اجلماعي151652475الصيانة 5249VTA32حي الرمحة قطاع ابء صيانة  شارع بريوت 

0,000,310,316امللك اجلماعي151482220الصيانة 53/5450VTA33حي الرمحة قطاع سني صيانة  شارع خالد بن الوليد 

0,000,300,306امللك اجلماعي151422130الصيانة 5551STA43حي الرمحة قطاع سني صيانة  شارع عمر بن العاص 

0,000,650,656امللك اجلماعي73544648الصيانة 5652VTA34حي الرمحة قطاع دال صيانة  شارع أبو رقراق 

0,001,121,126امللك اجلماعي126647968الصيانة 5753VTA35حي الرمحة قطاع دال صيانة  شارع االبتهاج 

0,000,790,796امللك اجلماعي202825640الصيانة 5854VTA36حي الرمحة قطاع دال صيانة  شارع اتنسيفت 

0,000,620,626امللك اجلماعي76304410الصيانة 5955STA40حي الرمحة قطاع واو صيانة  شارع واد الذهب 

0,001,551,556امللك اجلماعي1574011100الصيانة 6056VTA37حي الرمحة قطاع واو صيانة  شارع احفري 

0,001,201,206امللك اجلماعي155728580الصيانة 6157VTA42املامونية- جتزئة اليامسني صيانة  شارع اليامسني 

0,000,850,856امللك اجلماعي151622430البناء6262VTA 37حي الرمحة اتبريكت ,E  و شارع أحفري  املار أمام املسبح البلدي حبي الرمحة قطاع Aبناء مقطع الطريق الرابطة بني  شارع تونس حي الرمحة قطاع 

0,001,191,196امللك اجلماعي93773393البناء6363STA13حي االنبعاث )اجلزء املمتد بني شارع القاضي عياض و شارع بن اهليثم(بناء شارع آيت عمار 
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0,001,661,666امللك اجلماعي1579211880الصيانة 4441VTA25حي االنبعاث صيانة  شارع واد الرمان 

0,000,990,996امللك اجلماعي125927104الصيانة 4542VTA26حي االنبعاث صيانة  شارع ام كرين 

0,000,160,166امللك اجلماعي91271143الصيانة 4643VTA27حي االنبعاث صيانة  شارع سيدي بطاش 

0,001,021,026امللك اجلماعي154857275الصيانة 4744VTA28حي الدار احلمراء منطقة التنمية الصناعية1صيانة  شارع البنفسج 

0,000,440,446امللك اجلماعي152103150الصيانة 4845VTA28حي الدار احلمراء منطقة التنمية الصناعية2صيانة  شارع البنفسج 

0,001,021,026امللك اجلماعي126057260الصيانة 4946VTA29جتزئة الفروكي الصغري صيانة  شارع عني السبع 

0,000,880,886امللك اجلماعي154196285الصيانة 5047VTA30حي الرمحة قطاع الف صيانة  شارع الزهور 

0,000,740,746امللك اجلماعي153515265الصيانة 5148VTA31حي الرمحة قطاع الف صيانة  شارع اليامسني 

0,000,350,356امللك اجلماعي151652475الصيانة 5249VTA32حي الرمحة قطاع ابء صيانة  شارع بريوت 

0,000,310,316امللك اجلماعي151482220الصيانة 53/5450VTA33حي الرمحة قطاع سني صيانة  شارع خالد بن الوليد 

0,000,300,306امللك اجلماعي151422130الصيانة 5551STA43حي الرمحة قطاع سني صيانة  شارع عمر بن العاص 

0,000,650,656امللك اجلماعي73544648الصيانة 5652VTA34حي الرمحة قطاع دال صيانة  شارع أبو رقراق 

0,001,121,126امللك اجلماعي126647968الصيانة 5753VTA35حي الرمحة قطاع دال صيانة  شارع االبتهاج 

0,000,790,796امللك اجلماعي202825640الصيانة 5854VTA36حي الرمحة قطاع دال صيانة  شارع اتنسيفت 

0,000,620,626امللك اجلماعي76304410الصيانة 5955STA40حي الرمحة قطاع واو صيانة  شارع واد الذهب 

0,001,551,556امللك اجلماعي1574011100الصيانة 6056VTA37حي الرمحة قطاع واو صيانة  شارع احفري 

0,001,201,206امللك اجلماعي155728580الصيانة 6157VTA42املامونية- جتزئة اليامسني صيانة  شارع اليامسني 

0,000,850,856امللك اجلماعي151622430البناء6262VTA 37حي الرمحة اتبريكت ,E  و شارع أحفري  املار أمام املسبح البلدي حبي الرمحة قطاع Aبناء مقطع الطريق الرابطة بني  شارع تونس حي الرمحة قطاع 

0,001,191,196امللك اجلماعي93773393البناء6363STA13حي االنبعاث )اجلزء املمتد بني شارع القاضي عياض و شارع بن اهليثم(بناء شارع آيت عمار 
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4,964,349,3012امللك اجلماعي واخلاصمنجز3041312390البناء11STA12 اتبريكتEحي الرمحة قطاع )امتداد شارع علي بن ايب طالب ( و جتزئة سيدي عبد هللا Eبناء الطريق الرابطة بني حي الرمحة قطاع 

6,545,7212,2612امللك اجلماعي واخلاص3054516350البناء22VTA01 اتبريكت Aحي الرمحة قطاع )شارع تونس( و جتزئة سيدي عبد هللا Aبناء الطريق الرابطة حي الرمحة قطاع 

0,001,071,076امللك اجلماعي152043060البناء33VTA02 اتبريكتA/Eحي الرمحة قطاع )امتداد شارع االبتهاج(بناء الطريق الرابطة بني قطاع ألف و قطاع واو عرب املنحدر 

0,0014,1314,1312امللك اجلماعي20141328260إعادة التهيئة44STA12 اتبريكتC/Dحي الرمحة قطاع إعادة هتيئة شارع علي بن ايب طالب 

0,000,00امللك اجلماعي161001600بناء جسر 55VTA36اتبريكت بناء جسر طرقي يربط بني شارع الشرفاء مبقاطعة اتبريكت و شارع أحد مبقاطعة ملريسة

0,0019,2719,2712امللك اجلماعي20192738540إعادة التهيئة66STA09اتبريكت  نونرب 6إعادة هتيئة شارع 

0,000,430,436امللك اجلماعي91351215البناء77VTA03حي املزرعة اتبريكت )2الشطر /شارع عبد السالم الزهراوي (بناء مقطع الطريق الواقع بني مستودع األموات و حمكمة االسرة حي املزرعة 

0,001,561,566امللك اجلماعي122623120إعادة التهيئة88VTA04حي املزرعة اتبريكت )شارع املزرعة(توسعة مقطع الطريق الواقع بني املركز الصحي و حمكمة االسرة حي املزرعة 

0,000,620,626امللك اجلماعي20891780البناء99STA32جتزئة آسيا اتبريكت )فاطمة الفهرية(الطرامواي بداية من شارع حممد عواد بتجزئة آسيا  /بناء املقطع الطرقي املار جانب موقف السيارات

0,002,342,346امللك اجلماعي153124680إعادة التهيئة1010STA13حي االنبعاث)الدزء الرابط بني شارع القاعدة اجلوية و شارع القاضي عياض(توسعة شارع ايت اعمار حي االنبعاث  

0,000,460,466امللك اجلماعي121091308بناء1211STA16//11حي االنبعاث اتبريكت بناء مقطع الطريق من شارع اهلرهورة الرابط بيم شارع الفقيه بن صاحل و شارع عني السبع 

2,773,476,248امللك اجلماعي واخلاص302316930إعادة التهيئة1312VTA05حي الشيخ املفضل اتبريكت توسعة شارع االندلس خلف املدرسة الفندقية حي الشيخ املفضل 

2,33,355,656امللك اجلماعي واخلاص253839575البناء1413STA40 اتبريكتEحي الرمحة قطاع )امتداد شارع واد الدهب أمام اثنوية العقاد ( و جتزئة سيدي عبد هللا Eبناء الطريق الرابطة بني حي الرمحة قطاع 

0,002,362,366امللك اجلماعي154506750البناء1514VTA06 اتبريكتAحي الرمحة قطاع )امتداد شارع ليبيا( و جتزئة سيدي عبد هللا املؤدية اىل مقربة سيدي الضاوي بداية من شارع حممد اخلامس Aبناء الطريق الرابطة بني حي الرمحة قطاع 

0,0015,0015,0012امللك اجلماعي30123075780إعادة التهيئة1615STA01اتبريكت )املقطع الواقع بني مدار حي كرمية و شارع موالي رشيد (إعادة هتيئة شارع حممد اخلامس 

0,001,991,996امللك اجلماعي153995685البناء1716STA27اتبريكت )شارع الزبري بن العوام ( غشت و مدرسة املدين الصفار و حي راس املاء 20بناء الطريق املارة خلف إقامة 

0,791,652,446امللك اجلماعي واخلاص251323300إعادة التهيئة1817VTA07حي السالم اتبريكت )9قطاع (إعادة هتيئة شارع الصحراء املقطعة الرابط بني حي الروسطان و حي السالم 

0,0014,1914,1912امللك اجلماعي15189228380إعادة التهيئة1918VTA08بطانة اتبريكت)املقطع الواقع بني مدار االمساعلية و شارع عبد الرحيم بوعبيد(إعادة هتيئة شارع عبد اخلالق الطريس 

0,000,350,356امللك اجلماعي1283996البناء2019STA45حي املزرعة اتبريكت بناء الطريق الرابطة بني شارع بن رشد و شارع الكندي حي املزرعة

11,336,6117,9412امللك اجلماعي واخلاص4047218880البناء2120STA11اتبريكت بناء الطريق الرابطة بني شارع حممد عواد و شارع عبد الرحيم بوعبيد بداية من مدارة شارع عثمان بن عفان

0,00امللك اجلماعي201002000بناء جسر 2221STA9شارع اللة أمساء حي موالي عبد هللابناء جسر مبلتقى شارع احلسن الثاين بداية من شارع لالامساء يف اجتاه شارع مديونة مبقاطعة بطانة 

0,001,121,126امللك اجلماعي155348010الصيانة 2322VTA09حي املزرعة  اتبريكت صيانة شارع االطلس الصغري 

0,000,840,846امللك اجلماعي154006000الصيانة 2423STA44حي املزرعة  اتبريكت صيانة  شارع الكندي 

0,001,681,686امللك اجلماعي3040012000الصيانة 2524VTA11بالد الشرقي صيانة  شارع املرابطني 

0,000,440,446امللك اجلماعي152093135الصيانة 2625VTA12حي املوحدين صيانة  شارع املهدي بن تومرت 

0,000,480,486امللك اجلماعي152303450الصيانة 2726VTA13حي الليمون صيانة  شارع البيضاء

0,001,351,356امللك اجلماعي156419615الصيانة 2827VTA14حي الروسطان صيانة  شارع العريب العلوي 

0,000,310,316امللك اجلماعي151462190الصيانة 2928VTA15حي ديور النجار صيانة  شارع الكنزرة 

0,001,131,136امللك اجلماعي155388070الصيانة 3029VTA16اتبريكت الوسطى صيانة  شارع األردن 

0,000,720,726امللك اجلماعي153445160الصيانة 3130STA18اتبريكت الوسطى صيانة  شارع السلوى 

0,000,570,576امللك اجلماعي152734095الصيانة 3231VTA17اتبريكت الوسطى صيانة  شارع االمل 

0,000,250,256امللك اجلماعي121471764الصيانة 3332VTA18اتبريكت الوسطى صيانة  شارع املنار 

0,000,810,816امللك اجلماعي124835796الصيانة 34/35/3633VTA18اتبريكت الوسطى صيانة  شارع احلنصايل 

0,000,220,226امللك اجلماعي121301560الصيانة 3734VTA19اتبريكت الوسطى صيانة  شارع الكاف 

0,002,622,626امللك اجلماعي2093618720الصيانة 3835VTA20حي احلرية صيانة  شارع رزق 

0,000,340,346امللك اجلماعي122012412الصيانة 3936VTA21حي الشيخ املفضل شارع أوالد مجيل 

0,000,330,336امللك اجلماعي73392373الصيانة 4037VTA22حي الشيخ املفضل صيانة  شارع األرز 

0,000,450,456امللك اجلماعي74633241الصيانة 4138VTA23حي الشيخ املفضل صيانة  شارع اللوزة 

0,000,660,666امللك اجلماعي123904680الصيانة 4239STA41حي الشيخ املفضل صيانة  شارع االرك 

0,000,510,516امللك اجلماعي123063672الصيانة 4340VTA24حي كرمية صيانة شارع جرف امللح 
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0,001,661,666امللك اجلماعي1579211880الصيانة 4441VTA25حي االنبعاث صيانة  شارع واد الرمان 

0,000,990,996امللك اجلماعي125927104الصيانة 4542VTA26حي االنبعاث صيانة  شارع ام كرين 

0,000,160,166امللك اجلماعي91271143الصيانة 4643VTA27حي االنبعاث صيانة  شارع سيدي بطاش 

0,001,021,026امللك اجلماعي154857275الصيانة 4744VTA28حي الدار احلمراء منطقة التنمية الصناعية1صيانة  شارع البنفسج 

0,000,440,446امللك اجلماعي152103150الصيانة 4845VTA28حي الدار احلمراء منطقة التنمية الصناعية2صيانة  شارع البنفسج 

0,001,021,026امللك اجلماعي126057260الصيانة 4946VTA29جتزئة الفروكي الصغري صيانة  شارع عني السبع 

0,000,880,886امللك اجلماعي154196285الصيانة 5047VTA30حي الرمحة قطاع الف صيانة  شارع الزهور 

0,000,740,746امللك اجلماعي153515265الصيانة 5148VTA31حي الرمحة قطاع الف صيانة  شارع اليامسني 

0,000,350,356امللك اجلماعي151652475الصيانة 5249VTA32حي الرمحة قطاع ابء صيانة  شارع بريوت 

0,000,310,316امللك اجلماعي151482220الصيانة 53/5450VTA33حي الرمحة قطاع سني صيانة  شارع خالد بن الوليد 

0,000,300,306امللك اجلماعي151422130الصيانة 5551STA43حي الرمحة قطاع سني صيانة  شارع عمر بن العاص 

0,000,650,656امللك اجلماعي73544648الصيانة 5652VTA34حي الرمحة قطاع دال صيانة  شارع أبو رقراق 

0,001,121,126امللك اجلماعي126647968الصيانة 5753VTA35حي الرمحة قطاع دال صيانة  شارع االبتهاج 

0,000,790,796امللك اجلماعي202825640الصيانة 5854VTA36حي الرمحة قطاع دال صيانة  شارع اتنسيفت 

0,000,620,626امللك اجلماعي76304410الصيانة 5955STA40حي الرمحة قطاع واو صيانة  شارع واد الذهب 

0,001,551,556امللك اجلماعي1574011100الصيانة 6056VTA37حي الرمحة قطاع واو صيانة  شارع احفري 

0,001,201,206امللك اجلماعي155728580الصيانة 6157VTA42املامونية- جتزئة اليامسني صيانة  شارع اليامسني 

0,000,850,856امللك اجلماعي151622430البناء6262VTA 37حي الرمحة اتبريكت ,E  و شارع أحفري  املار أمام املسبح البلدي حبي الرمحة قطاع Aبناء مقطع الطريق الرابطة بني  شارع تونس حي الرمحة قطاع 

0,001,191,196امللك اجلماعي93773393البناء6363STA13حي االنبعاث )اجلزء املمتد بني شارع القاضي عياض و شارع بن اهليثم(بناء شارع آيت عمار 
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0,001,661,666امللك اجلماعي1579211880الصيانة 4441VTA25حي االنبعاث صيانة  شارع واد الرمان 

0,000,990,996امللك اجلماعي125927104الصيانة 4542VTA26حي االنبعاث صيانة  شارع ام كرين 

0,000,160,166امللك اجلماعي91271143الصيانة 4643VTA27حي االنبعاث صيانة  شارع سيدي بطاش 

0,001,021,026امللك اجلماعي154857275الصيانة 4744VTA28حي الدار احلمراء منطقة التنمية الصناعية1صيانة  شارع البنفسج 

0,000,440,446امللك اجلماعي152103150الصيانة 4845VTA28حي الدار احلمراء منطقة التنمية الصناعية2صيانة  شارع البنفسج 

0,001,021,026امللك اجلماعي126057260الصيانة 4946VTA29جتزئة الفروكي الصغري صيانة  شارع عني السبع 

0,000,880,886امللك اجلماعي154196285الصيانة 5047VTA30حي الرمحة قطاع الف صيانة  شارع الزهور 

0,000,740,746امللك اجلماعي153515265الصيانة 5148VTA31حي الرمحة قطاع الف صيانة  شارع اليامسني 

0,000,350,356امللك اجلماعي151652475الصيانة 5249VTA32حي الرمحة قطاع ابء صيانة  شارع بريوت 

0,000,310,316امللك اجلماعي151482220الصيانة 53/5450VTA33حي الرمحة قطاع سني صيانة  شارع خالد بن الوليد 

0,000,300,306امللك اجلماعي151422130الصيانة 5551STA43حي الرمحة قطاع سني صيانة  شارع عمر بن العاص 

0,000,650,656امللك اجلماعي73544648الصيانة 5652VTA34حي الرمحة قطاع دال صيانة  شارع أبو رقراق 

0,001,121,126امللك اجلماعي126647968الصيانة 5753VTA35حي الرمحة قطاع دال صيانة  شارع االبتهاج 

0,000,790,796امللك اجلماعي202825640الصيانة 5854VTA36حي الرمحة قطاع دال صيانة  شارع اتنسيفت 

0,000,620,626امللك اجلماعي76304410الصيانة 5955STA40حي الرمحة قطاع واو صيانة  شارع واد الذهب 

0,001,551,556امللك اجلماعي1574011100الصيانة 6056VTA37حي الرمحة قطاع واو صيانة  شارع احفري 

0,001,201,206امللك اجلماعي155728580الصيانة 6157VTA42املامونية- جتزئة اليامسني صيانة  شارع اليامسني 

0,000,850,856امللك اجلماعي151622430البناء6262VTA 37حي الرمحة اتبريكت ,E  و شارع أحفري  املار أمام املسبح البلدي حبي الرمحة قطاع Aبناء مقطع الطريق الرابطة بني  شارع تونس حي الرمحة قطاع 

0,001,191,196امللك اجلماعي93773393البناء6363STA13حي االنبعاث )اجلزء املمتد بني شارع القاضي عياض و شارع بن اهليثم(بناء شارع آيت عمار 

موقع املشروعاسم املشروع
رقم ترتييب برانمج 

QGIS
رقم 
ترتييب

رمز تصميم التهيئة 
أو رمز الطريق

نوعية األشغال
عرض الطريق 

ابملرت
طول الطريق 

ابملرت
مساحة العقار الالزم 

)املرت املربع(
قرار 

التصفيف
الوضعية القانونية للعقار

مبلغ تعبئة العقار 
)مليون درهم(

مبلغ إجناز االشغال 
)مليون درهم(

الكلفة االمجالية للمشروع 
)مليون درهم(

مدة اجناز 
املشروع

4,964,349,3012امللك اجلماعي واخلاصمنجز3041312390البناء11STA12 اتبريكتEحي الرمحة قطاع )امتداد شارع علي بن ايب طالب ( و جتزئة سيدي عبد هللا Eبناء الطريق الرابطة بني حي الرمحة قطاع 

6,545,7212,2612امللك اجلماعي واخلاص3054516350البناء22VTA01 اتبريكت Aحي الرمحة قطاع )شارع تونس( و جتزئة سيدي عبد هللا Aبناء الطريق الرابطة حي الرمحة قطاع 

0,001,071,076امللك اجلماعي152043060البناء33VTA02 اتبريكتA/Eحي الرمحة قطاع )امتداد شارع االبتهاج(بناء الطريق الرابطة بني قطاع ألف و قطاع واو عرب املنحدر 

0,0014,1314,1312امللك اجلماعي20141328260إعادة التهيئة44STA12 اتبريكتC/Dحي الرمحة قطاع إعادة هتيئة شارع علي بن ايب طالب 

0,000,00امللك اجلماعي161001600بناء جسر 55VTA36اتبريكت بناء جسر طرقي يربط بني شارع الشرفاء مبقاطعة اتبريكت و شارع أحد مبقاطعة ملريسة

0,0019,2719,2712امللك اجلماعي20192738540إعادة التهيئة66STA09اتبريكت  نونرب 6إعادة هتيئة شارع 

0,000,430,436امللك اجلماعي91351215البناء77VTA03حي املزرعة اتبريكت )2الشطر /شارع عبد السالم الزهراوي (بناء مقطع الطريق الواقع بني مستودع األموات و حمكمة االسرة حي املزرعة 

0,001,561,566امللك اجلماعي122623120إعادة التهيئة88VTA04حي املزرعة اتبريكت )شارع املزرعة(توسعة مقطع الطريق الواقع بني املركز الصحي و حمكمة االسرة حي املزرعة 

0,000,620,626امللك اجلماعي20891780البناء99STA32جتزئة آسيا اتبريكت )فاطمة الفهرية(الطرامواي بداية من شارع حممد عواد بتجزئة آسيا  /بناء املقطع الطرقي املار جانب موقف السيارات

0,002,342,346امللك اجلماعي153124680إعادة التهيئة1010STA13حي االنبعاث)الدزء الرابط بني شارع القاعدة اجلوية و شارع القاضي عياض(توسعة شارع ايت اعمار حي االنبعاث  

0,000,460,466امللك اجلماعي121091308بناء1211STA16//11حي االنبعاث اتبريكت بناء مقطع الطريق من شارع اهلرهورة الرابط بيم شارع الفقيه بن صاحل و شارع عني السبع 

2,773,476,248امللك اجلماعي واخلاص302316930إعادة التهيئة1312VTA05حي الشيخ املفضل اتبريكت توسعة شارع االندلس خلف املدرسة الفندقية حي الشيخ املفضل 

2,33,355,656امللك اجلماعي واخلاص253839575البناء1413STA40 اتبريكتEحي الرمحة قطاع )امتداد شارع واد الدهب أمام اثنوية العقاد ( و جتزئة سيدي عبد هللا Eبناء الطريق الرابطة بني حي الرمحة قطاع 

0,002,362,366امللك اجلماعي154506750البناء1514VTA06 اتبريكتAحي الرمحة قطاع )امتداد شارع ليبيا( و جتزئة سيدي عبد هللا املؤدية اىل مقربة سيدي الضاوي بداية من شارع حممد اخلامس Aبناء الطريق الرابطة بني حي الرمحة قطاع 

0,0015,0015,0012امللك اجلماعي30123075780إعادة التهيئة1615STA01اتبريكت )املقطع الواقع بني مدار حي كرمية و شارع موالي رشيد (إعادة هتيئة شارع حممد اخلامس 

0,001,991,996امللك اجلماعي153995685البناء1716STA27اتبريكت )شارع الزبري بن العوام ( غشت و مدرسة املدين الصفار و حي راس املاء 20بناء الطريق املارة خلف إقامة 

0,791,652,446امللك اجلماعي واخلاص251323300إعادة التهيئة1817VTA07حي السالم اتبريكت )9قطاع (إعادة هتيئة شارع الصحراء املقطعة الرابط بني حي الروسطان و حي السالم 

0,0014,1914,1912امللك اجلماعي15189228380إعادة التهيئة1918VTA08بطانة اتبريكت)املقطع الواقع بني مدار االمساعلية و شارع عبد الرحيم بوعبيد(إعادة هتيئة شارع عبد اخلالق الطريس 

0,000,350,356امللك اجلماعي1283996البناء2019STA45حي املزرعة اتبريكت بناء الطريق الرابطة بني شارع بن رشد و شارع الكندي حي املزرعة

11,336,6117,9412امللك اجلماعي واخلاص4047218880البناء2120STA11اتبريكت بناء الطريق الرابطة بني شارع حممد عواد و شارع عبد الرحيم بوعبيد بداية من مدارة شارع عثمان بن عفان

0,00امللك اجلماعي201002000بناء جسر 2221STA9شارع اللة أمساء حي موالي عبد هللابناء جسر مبلتقى شارع احلسن الثاين بداية من شارع لالامساء يف اجتاه شارع مديونة مبقاطعة بطانة 

0,001,121,126امللك اجلماعي155348010الصيانة 2322VTA09حي املزرعة  اتبريكت صيانة شارع االطلس الصغري 

0,000,840,846امللك اجلماعي154006000الصيانة 2423STA44حي املزرعة  اتبريكت صيانة  شارع الكندي 

0,001,681,686امللك اجلماعي3040012000الصيانة 2524VTA11بالد الشرقي صيانة  شارع املرابطني 

0,000,440,446امللك اجلماعي152093135الصيانة 2625VTA12حي املوحدين صيانة  شارع املهدي بن تومرت 

0,000,480,486امللك اجلماعي152303450الصيانة 2726VTA13حي الليمون صيانة  شارع البيضاء

0,001,351,356امللك اجلماعي156419615الصيانة 2827VTA14حي الروسطان صيانة  شارع العريب العلوي 

0,000,310,316امللك اجلماعي151462190الصيانة 2928VTA15حي ديور النجار صيانة  شارع الكنزرة 

0,001,131,136امللك اجلماعي155388070الصيانة 3029VTA16اتبريكت الوسطى صيانة  شارع األردن 

0,000,720,726امللك اجلماعي153445160الصيانة 3130STA18اتبريكت الوسطى صيانة  شارع السلوى 

0,000,570,576امللك اجلماعي152734095الصيانة 3231VTA17اتبريكت الوسطى صيانة  شارع االمل 

0,000,250,256امللك اجلماعي121471764الصيانة 3332VTA18اتبريكت الوسطى صيانة  شارع املنار 

0,000,810,816امللك اجلماعي124835796الصيانة 34/35/3633VTA18اتبريكت الوسطى صيانة  شارع احلنصايل 

0,000,220,226امللك اجلماعي121301560الصيانة 3734VTA19اتبريكت الوسطى صيانة  شارع الكاف 

0,002,622,626امللك اجلماعي2093618720الصيانة 3835VTA20حي احلرية صيانة  شارع رزق 

0,000,340,346امللك اجلماعي122012412الصيانة 3936VTA21حي الشيخ املفضل شارع أوالد مجيل 

0,000,330,336امللك اجلماعي73392373الصيانة 4037VTA22حي الشيخ املفضل صيانة  شارع األرز 

0,000,450,456امللك اجلماعي74633241الصيانة 4138VTA23حي الشيخ املفضل صيانة  شارع اللوزة 

0,000,660,666امللك اجلماعي123904680الصيانة 4239STA41حي الشيخ املفضل صيانة  شارع االرك 

0,000,510,516امللك اجلماعي123063672الصيانة 4340VTA24حي كرمية صيانة شارع جرف امللح 
موقع املشروعاسم املشروع
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0,001,661,666امللك اجلماعي1579211880الصيانة 4441VTA25حي االنبعاث صيانة  شارع واد الرمان 

0,000,990,996امللك اجلماعي125927104الصيانة 4542VTA26حي االنبعاث صيانة  شارع ام كرين 

0,000,160,166امللك اجلماعي91271143الصيانة 4643VTA27حي االنبعاث صيانة  شارع سيدي بطاش 

0,001,021,026امللك اجلماعي154857275الصيانة 4744VTA28حي الدار احلمراء منطقة التنمية الصناعية1صيانة  شارع البنفسج 

0,000,440,446امللك اجلماعي152103150الصيانة 4845VTA28حي الدار احلمراء منطقة التنمية الصناعية2صيانة  شارع البنفسج 

0,001,021,026امللك اجلماعي126057260الصيانة 4946VTA29جتزئة الفروكي الصغري صيانة  شارع عني السبع 

0,000,880,886امللك اجلماعي154196285الصيانة 5047VTA30حي الرمحة قطاع الف صيانة  شارع الزهور 

0,000,740,746امللك اجلماعي153515265الصيانة 5148VTA31حي الرمحة قطاع الف صيانة  شارع اليامسني 

0,000,350,356امللك اجلماعي151652475الصيانة 5249VTA32حي الرمحة قطاع ابء صيانة  شارع بريوت 

0,000,310,316امللك اجلماعي151482220الصيانة 53/5450VTA33حي الرمحة قطاع سني صيانة  شارع خالد بن الوليد 

0,000,300,306امللك اجلماعي151422130الصيانة 5551STA43حي الرمحة قطاع سني صيانة  شارع عمر بن العاص 

0,000,650,656امللك اجلماعي73544648الصيانة 5652VTA34حي الرمحة قطاع دال صيانة  شارع أبو رقراق 

0,001,121,126امللك اجلماعي126647968الصيانة 5753VTA35حي الرمحة قطاع دال صيانة  شارع االبتهاج 

0,000,790,796امللك اجلماعي202825640الصيانة 5854VTA36حي الرمحة قطاع دال صيانة  شارع اتنسيفت 

0,000,620,626امللك اجلماعي76304410الصيانة 5955STA40حي الرمحة قطاع واو صيانة  شارع واد الذهب 

0,001,551,556امللك اجلماعي1574011100الصيانة 6056VTA37حي الرمحة قطاع واو صيانة  شارع احفري 

0,001,201,206امللك اجلماعي155728580الصيانة 6157VTA42املامونية- جتزئة اليامسني صيانة  شارع اليامسني 

0,000,850,856امللك اجلماعي151622430البناء6262VTA 37حي الرمحة اتبريكت ,E  و شارع أحفري  املار أمام املسبح البلدي حبي الرمحة قطاع Aبناء مقطع الطريق الرابطة بني  شارع تونس حي الرمحة قطاع 

0,001,191,196امللك اجلماعي93773393البناء6363STA13حي االنبعاث )اجلزء املمتد بني شارع القاضي عياض و شارع بن اهليثم(بناء شارع آيت عمار 
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مدة اجناز املشروع
الكلفة االمجالية 

)مليون درهم(للمشروع 
مبلغ إجناز االشغال 

)مليون درهم(
مبلغ تعبئة العقار 

)مليون درهم(
الوضعية القانونية للعقار

قرار 
التصفيف

مساحة العقار 
)املرت املربع(الالزم 
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ابملرت
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رمز تصميم 
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الرقم الرتتييب 
حسب األولوية

رقم ترتييب برانمج 
QGIS

اسم  املشروع

4,20          6,51            10,71 شهرا 12 امللك اجلماعي واخلاص 18600 620 30 البناء والتهيئة SLA1 1 1 SLA1 بناء وهتيئة شارع
28,80        25,20            54,00  شهرا 24 امللك اجلماعي واخلاص منجز 72000 2400 30 البناء والتهيئة SLA2 2 2 SLA2 بناء وهتيئة شارع

6 5,64              5,64          0,00 امللك اجلماعي 16100 805 20 البناء والتهيئة SLA5 3 5 SLA5 بناء وهتيئة شارع
6 2,49              2,49          0,00 امللك اجلماعي 7125 285 25 البناء والتهيئة SLA5 4 5 SLA5 بناء وهتيئة شارع
6 2,66              2,66          0,00 امللك اجلماعي 7600 380 20 البناء والتهيئة SLA6 5 6 SLA6 بناء وهتيئة شارع
6 1,58              1,58          0,00 امللك اجلماعي 4500 300 15 البناء والتهيئة SLA7 6 7 SLA7 بناء وهتيئة شارع
6 1,31              1,31          0,00 امللك اجلماعي 3750 250 15 البناء والتهيئة SLA8 7 8 SLA8 بناء وهتيئة شارع
6 9,08              9,08          0,00 امللك اجلماعي 25950 1730 15 البناء والتهيئة SLA8 8 8 SLA8 بناء وهتيئة شارع
6 1,73              1,73          0,00 امللك اجلماعي 4950 330 15 البناء والتهيئة SLA10 9 10 SLA10 بناء وهتيئة شارع
6 0,71              0,71          0,00 امللك اجلماعي 2040 170 12 البناء والتهيئة SLA11 10 11 SLA11 بناء وهتيئة شارع
6 2,14              2,14          0,00 امللك اجلماعي 6100 305 20 البناء والتهيئة SLA12 11 12 SLA12 بناء وهتيئة شارع
6 3,10              3,10          0,00 امللك اجلماعي 8850 590 15 البناء والتهيئة SLA12 12 12 SLA12 بناء وهتيئة شارع
6 3,94              3,94          0,00 امللك اجلماعي 11250 375 30 البناء والتهيئة SLA13 13 13 SLA13 بناء وهتيئة شارع
6 2,45              2,45          0,00 امللك اجلماعي 7000 350 20 البناء والتهيئة SLA14 14 14 SLA14 بناء وهتيئة شارع
6 1,55              1,55          0,00 امللك اجلماعي 4425 295 15 البناء والتهيئة SLA18 15 18 SLA18 بناء وهتيئة شارع
6 1,11              1,11          0,00 امللك اجلماعي 3180 265 12 البناء والتهيئة SLA18 16 18 SLA18 بناء وهتيئة شارع
6 4,25              4,25          0,00 امللك اجلماعي 12150 405 30 البناء والتهيئة SLA19 17 19 SLA19 بناء وهتيئة شارع
6 1,37              1,37          0,00 امللك اجلماعي 3900 260 15 البناء والتهيئة SLA20 18 20 SLA20 بناء وهتيئة شارع
6 1,79              1,79          0,00 امللك اجلماعي 5100 340 15 البناء والتهيئة SLA20 19 20 SLA20 بناء وهتيئة شارع
6 2,65              2,65          0,00 امللك اجلماعي 7575 505 15 البناء والتهيئة SLA21 20 21 SLA21 بناء وهتيئة شارع
6 0,79              0,79          0,00 امللك اجلماعي 2250 150 15 البناء والتهيئة SLA21 21 21 SLA21 بناء وهتيئة شارع
6 1,18              1,18          0,00 امللك اجلماعي 3375 225 15 البناء والتهيئة SLA22 22 22 SLA22 بناء وهتيئة شارع
6 1,29              1,29          0,00 امللك اجلماعي 3675 245 15 البناء والتهيئة SLA22 23 22 SLA22 بناء وهتيئة شارع
6 1,21              1,21          0,00 امللك اجلماعي 3450 230 15 البناء والتهيئة SLA23 24 23 SLA23 بناء وهتيئة شارع



سال اللي بغينا27

 

 

 

مدة اجناز املشروع
الكلفة االمجالية 

)مليون درهم(للمشروع 
مبلغ إجناز االشغال 

)مليون درهم(
مبلغ تعبئة العقار 

)مليون درهم(
الوضعية القانونية للعقار

قرار 
التصفيف

مساحة العقار 
)املرت املربع(الالزم 

طول الطريق 
ابملرت

عرض 
الطريق ابملرت

نوعية األشغال
رمز تصميم 

التهيئة أو رمز 
الطريق

الرقم الرتتييب 
حسب األولوية

رقم ترتييب برانمج 
QGIS

اسم  املشروع

6 4,17              4,17          0,00 امللك اجلماعي 11925 795 15 البناء والتهيئة SLA24 25 24 SLA24 بناء وهتيئة شارع
6 1,21              1,21          0,00 امللك اجلماعي 3450 230 15 البناء والتهيئة SLA24 26 24 SLA24 بناء وهتيئة شارع
6 1,52              1,52          0,00 امللك اجلماعي 4350 290 15 البناء والتهيئة SLA25 27 25 SLA25 بناء وهتيئة شارع
6 0,38              0,38          0,00 امللك اجلماعي 1080 90 12 البناء والتهيئة SLA27 28 27 SLA27 بناء وهتيئة شارع
6 2,73              2,73          0,00 امللك اجلماعي 7800 520 15 البناء والتهيئة SLA27 29 27 SLA27 بناء وهتيئة شارع
6 1,31              1,31          0,00 امللك اجلماعي 3750 250 15 البناء والتهيئة SLA28 30 28 SLA28 بناء وهتيئة شارع
6 1,93              1,93          0,00 امللك اجلماعي 5520 460 12 البناء والتهيئة SLA29 31 29 SLA29 بناء وهتيئة شارع
6 0,55              0,55          0,00 امللك اجلماعي 1560 130 12 البناء والتهيئة SLA30 32 30 SLA30 بناء وهتيئة شارع

12 18,76            7,60          11,16 امللك اجلماعي واخلاص منجز 21700 620 35 البناء والتهيئة SLA32 33 32 SLA32 بناء وهتيئة شارع
8 8,16              8,16          0,00 امللك اجلماعي منجز 23300 1165 20 البناء والتهيئة SLA32 34 32 SLA32 بناء وهتيئة شارع
8 8,72              8,72          0,00 امللك اجلماعي 24900 830 30 البناء والتهيئة SLA35 35 35 SLA35 بناء وهتيئة شارع
8 8,19              8,19          0,00 امللك اجلماعي 23400 1170 20 البناء والتهيئة SLA35 36 35 SLA35 بناء وهتيئة شارع
8 5,04              5,04          0,00 امللك اجلماعي 14400 480 30 البناء والتهيئة SLA36 37 36 SLA36 بناء وهتيئة شارع
8 9,66              9,66          0,00 امللك اجلماعي 27600 920 30 البناء والتهيئة SLA37 38 37 SLA37 بناء وهتيئة شارع
12 14,07            14,07        0,00 امللك اجلماعي 40200 670 60 البناء والتهيئة SLA37 39 37 SLA37 بناء وهتيئة شارع
6 1,79              1,79          0,00 امللك اجلماعي 5100 340 15 البناء والتهيئة SLA39 40 39 SLA39 بناء وهتيئة شارع
6 3,36              3,36          0,00 امللك اجلماعي 9600 480 20 البناء والتهيئة SLA41 41 41 SLA41 بناء وهتيئة شارع
6 1,54              1,54          0,00 امللك اجلماعي 4400 220 20 البناء والتهيئة SLA42 42 42 SLA42 بناء وهتيئة شارع
6 5,04              5,04          0,00 امللك اجلماعي 14400 240 60 البناء والتهيئة SLA42 43 42 SLA42 بناء وهتيئة شارع
6 0,50              0,50          0,00 امللك اجلماعي 1440 80 18 البناء والتهيئة SLA43 44 43 SLA43 بناء وهتيئة شارع
6 5,78              5,78          0,00 امللك اجلماعي 16520 826 20 البناء والتهيئة SLA45 45 45 SLA45 بناء وهتيئة شارع
6 6,41              6,41          0,00 امللك اجلماعي 18300 915 20 البناء والتهيئة SLA45 46 45 SLA45 بناء وهتيئة شارع
6 7,44              7,44          0,00 امللك اجلماعي 21250 850 25 البناء والتهيئة SLA47 47 47 SLA47 بناء وهتيئة شارع
6 5,74              5,74          0,00 امللك اجلماعي منجز 16400 820 20 البناء والتهيئة SLA48 48 48 SLA48 بناء وهتيئة شارع
6 4,41              4,41          0,00 امللك اجلماعي 12600 840 15 البناء والتهيئة SLA49 49 49 SLA49  بناء وهتيئة شارع

موقع املشروعاسم  املشروع
الرقم الرتتييب 
حسب األولوية

رمز تصميم التهيئة أو رمز 
الطريق

طول الطريق ابملرتعرض الطريق ابملرتنوعية األشغال
مساحة العقار الالزم    

)املرت املربع(
قرار 

التصفيف
الوضعية القانونية للعقار

مليون (مبلغ تعبئة العقار 
)درهم

مبلغ إجناز االشغال 
)مليون درهم(

مليون (الكلفة االمجالية للمشروع  
)درهم

مالحظاتمدة اجناز املشروع

 شهرا42,0067,02109,0224امللك اجلماعي واخلاصمنجز403750,8150032البناء والتهيئة11RP4006شارع الزربية من مستشفى موالي عبد هللا اىل الطريق املدارية رقم بناء وهتيئة شارع الزربية
املشروع يدخل ضمن اتفاقية اطار الشراكة املتعلقة بربانمج التنمية 

املندجمة لعمالة سال

0,003,433,434امللك اجلماعي15457,966869,4البناء والتهيئة2VHE36 حي النصر8شارع املنظر اجلميل حزام قطاع  حي النصر8بناء و هتيئة شارع املنظر اجلميل حزام قطاع 

0,001,231,234امللك اجلماعي15163,862457,9البناء والتهيئة3VHE13شارع موالي امساعيل حي الرشاد  جبانب مدرسة مجال الدين املهياوي بناء و هتيئة شارع موالي امساعيل حي الرشاد  جبانب مدرسة مجال الدين املهياوي

 شهرا63,0058,15121,1524امللك اجلماعي واخلاصغري منجز502325,93116296,5البناء والتهيئة4SHS-48شارع موالي رشيد سليج ين شارع الزربية وشارع اوطا احصنيبناء  وهتيئة شارع موالي رشيد  ب
املشروع يدخل ضمن اتفاقية اطار الشراكة املتعلقة بربانمج التنمية 

املندجمة لعمالة سال

21,007,2328,2312امللك اجلماعي واخلاص30481,7914453,7البناء والتهيئة5VHE71شارع الربكة يف اجتاه مدار مطار الرابط سال بناء شارع الربكة يف اجتاه مدار مطار الرابط سال

0,003,543,546امللك اجلماعي15472,227083,3البناء والتهيئة6VHE31شارع موالي امساعيل جتزئة السالم ش م رشيد و ش م حفيظ بناء  وهتيئة شارع موالي امساعيل جتزئة السالم ش م رشيد و ش م حفيظ

42,0011,3253,3212امللك اجلماعي واخلاصمنجز40566,0322641,2البناء والتهيئة7RP4029شارع وطا احصني قرب دوا ر احلاج احلسنيبناء  وهتيئة شارع وطا احصني قرب دوا احلاج احلسني
املشروع يدخل ضمن اتفاقية اطار الشراكة املتعلقة بربانمج التنمية 

املندجمة لعمالة سال

0,002,952,956امللك اجلماعي20294,775895,4البناء والتهيئة8VHE07 حي الصفاء خلف مدرسة يعقوب املنصور3حزام قطاع  حي الصفاء خلف مدرسة يعقوب املنصور3بناء و هتيئة حزام قطاع 

املشروع يدخل يف جمال وكالة هتيئة ضفيت أيب رقراق0,0014,0014,0012امللك اجلماعي20140028000البناء والتهيئة9SHS-8شارع موالي رشيد يف اجتاه عنق اجلملبناء و هتيئة شارع موالي رشيد يف اجتاه عنق اجلمل

1,001,003امللك اجلماعي2099,641992,8البناء والتهيئة10SHS-8 حي النصر8شارع موالي رشيد قطاع بناء و هتيئة شارع موالي رشيد

1,201,203امللك اجلماعي1574,091111,35البناء والتهيئة11VHE37شارع محان الفطواكي حي الكفاحبناءو هتيئة  شارع محان الفطواكي

1,731,733امللك اجلماعي15230,023450,3البناء والتهيئة12 حي النهضة5  قطاع  حي النهضة5بناء و هتيئة حزام قطاع 

1,871,873امللك اجلماعي12310,843730,08البناء والتهيئة13VHE57شارع عمر البارودي ابحملج املركزي  سال اجلديدةبناء  وهتيئة شارع عمر البارودي ابحملج املركزي

1,871,873امللك اجلماعي12310,843730,08البناء والتهيئة14VHE58شارع حممد لربيهي  ابحملج املركزي  سال اجلديدةبناء و هتيئة شارع حممد لربيهي  ابحملج املركزي

1,051,053امللك اجلماعي15140,022100,3البناء والتهيئة15VHE06 حي الصفاء3شارع خلف قطاع  حي الصفاء3بناء و هتيئة حزام قطاع 

1,731,733امللك اجلماعي20173,43468البناء والتهيئة16SHS-6شارع موالي يوسفبناء و هتيئة شارع موالي يوسف

0,860,863امللك اجلماعي12143,511722,12البناء والتهيئة717VHE45شارع خلصاص قطاع  بناء و هتيئة شارع خلصاص

3,263,263امللك اجلماعي15434,316514,65البناء والتهيئة18VHE52 حي الوحدة7 قطاع 7بناء و هتيئة حزام قطاع 

املشروع يدخل يف جمال وكالة هتيئة ضفيت أيب رقراق42,00150,00192,0012امللك اجلماعي واخلاص40180072000البناء والتهيئة19RP4008طريق لربيربي   سال اجلديدةبناء  توسعة وهتيئة طريق لربيربي

بناء وهتيئة الطريق الرابطة بني شارع الزربية وطريق اوطا احصني على مستوى كلية العلوم القانونية 
واالجتماعية بسال اجلديدة

20مقاطعة احصني
 و RP4006 بني 

RP4029
39,6033,0072,6012امللك اجلماعي واخلاص40165066000البناء والتهيئة

املشروع يدخل ضمن اتفاقية اطار الشراكة املتعلقة بربانمج التنمية 
املندجمة لعمالة سال

البناء والتهيئة



28 دليل الطرق بجماعة سال

مدة اجناز املشروع
الكلفة االمجالية 

)مليون درهم(للمشروع 
مبلغ إجناز االشغال 

)مليون درهم(
مبلغ تعبئة العقار 

)مليون درهم(
الوضعية القانونية للعقار

قرار 
التصفيف

مساحة العقار 
)املرت املربع(الالزم 

طول الطريق 
ابملرت

عرض 
الطريق ابملرت

نوعية األشغال
رمز تصميم 

التهيئة أو رمز 
الطريق

الرقم الرتتييب 
حسب األولوية

رقم ترتييب برانمج 
QGIS

اسم  املشروع

6 1,72              1,72          0,00 امللك اجلماعي 4920 410 12 البناء والتهيئة SLA50 50 50 SLA50 بناء وهتيئة شارع 
6 2,98              2,98          0,00 امللك اجلماعي 8500 425 20 البناء والتهيئة SLA50 51 50 SLA50 بناء وهتيئة شارع

12 9,59              9,59          0,00 امللك اجلماعي 27400 1370 20 البناء والتهيئة SLA51 52 51 SLA51 بناء وهتيئة شارع
6 3,41              3,41          0,00 امللك اجلماعي 9750 650 15 البناء والتهيئة SLA52 53 52 SLA52 بناء وهتيئة شارع
8 7,82              7,82          0,00 امللك اجلماعي 22350 1490 15 البناء والتهيئة SLA53 54 53 SLA53 بناء وهتيئة شارع

12 11,62            11,62        0,00 امللك اجلماعي منجز 33200 1660 20 البناء والتهيئة SLA54 55 54 SLA54 بناء وهتيئة شارع
6 2,66              2,66          0,00 امللك اجلماعي 7600 380 20 البناء والتهيئة SLA55 56 55 SLA55 بناء وهتيئة شارع
6 2,73              2,73          0,00 امللك اجلماعي 7800 390 20 البناء والتهيئة SLA56 57 56 SLA بناء وهتيئة شارع56
6 1,65              1,65          0,00 امللك اجلماعي 4700 235 20 البناء والتهيئة SLA57 58 57 SLA 57بناء وهتيئة شارع  
6 2,94              2,94          0,00 امللك اجلماعي 8400 420 20 البناء والتهيئة SLA57 59 57 SLA57 بناء وهتيئة شارع
6 2,87              2,87          0,00 امللك اجلماعي 8200 410 20 البناء والتهيئة SLA58 60 58 SLA58 بناء وهتيئة شارع

12 7,88              7,88          0,00 امللك اجلماعي 22500 750 30 البناء والتهيئة SLA59 61 59 SLA59 بناء وهتيئة شارع
6 0,74              0,74          0,00 امللك اجلماعي 2100 175 12 البناء والتهيئة SLA59 62 59 SLA59 بناء وهتيئة شارع
8 8,47              8,47          0,00 امللك اجلماعي 24200 1210 20 البناء والتهيئة SLA59 63 59 SLA59 بناء وهتيئة شارع
8 3,49              3,49          0,00 امللك اجلماعي 9960 664 15 البناء والتهيئة SLA61 64 61 SLA61 بناء وهتيئة شارع
6 4,58              4,58          0,00 امللك اجلماعي 13080 1090 12 البناء والتهيئة SLA62 65 62 SLA62 بناء وهتيئة شارع
6 1,50              1,50          0,00 امللك اجلماعي 4275 285 15 البناء والتهيئة SLA63 66 63 SLA63 بناء وهتيئة شارع
6 1,63              1,63          0,00 امللك اجلماعي 4650 310 15 البناء والتهيئة SLA64 67 64 SLA64 بناء وهتيئة شارع
6 1,68              1,68          0,00 امللك اجلماعي 4800 400 12 البناء والتهيئة SLA64 68 64 SLA64 بناء وهتيئة شارع
6 1,10              1,10          0,00 امللك اجلماعي 3150 210 15 البناء والتهيئة SLA65 69 65 SLA65 بناء وهتيئة شارع
6 3,70              3,70          0,00 امللك اجلماعي 10560 880 12 البناء والتهيئة SLA69 70 69 SLA69 بناء وهتيئة شارع
6 1,63              1,63          0,00 امللك اجلماعي 4650 310 15 البناء والتهيئة SLA69 71 69 SLA69 بناء وهتيئة شارع
6 2,24              2,24          0,00 امللك اجلماعي 6400 320 20 البناء والتهيئة SLA70 72 70 SLA70 بناء وهتيئة شارع
6 2,89              2,89          0,00 امللك اجلماعي 8250 550 15 البناء والتهيئة SLA71 73 71 SLA71 بناء وهتيئة شارع

موقع املشروعاسم  املشروع
الرقم الرتتييب 
حسب األولوية

رمز تصميم التهيئة أو رمز 
الطريق

طول الطريق ابملرتعرض الطريق ابملرتنوعية األشغال
مساحة العقار الالزم    

)املرت املربع(
قرار 

التصفيف
الوضعية القانونية للعقار

مليون (مبلغ تعبئة العقار 
)درهم

مبلغ إجناز االشغال 
)مليون درهم(

مليون (الكلفة االمجالية للمشروع  
)درهم

مالحظاتمدة اجناز املشروع

 شهرا42,0067,02109,0224امللك اجلماعي واخلاصمنجز403750,8150032البناء والتهيئة11RP4006شارع الزربية من مستشفى موالي عبد هللا اىل الطريق املدارية رقم بناء وهتيئة شارع الزربية
املشروع يدخل ضمن اتفاقية اطار الشراكة املتعلقة بربانمج التنمية 

املندجمة لعمالة سال

0,003,433,434امللك اجلماعي15457,966869,4البناء والتهيئة2VHE36 حي النصر8شارع املنظر اجلميل حزام قطاع  حي النصر8بناء و هتيئة شارع املنظر اجلميل حزام قطاع 

0,001,231,234امللك اجلماعي15163,862457,9البناء والتهيئة3VHE13شارع موالي امساعيل حي الرشاد  جبانب مدرسة مجال الدين املهياوي بناء و هتيئة شارع موالي امساعيل حي الرشاد  جبانب مدرسة مجال الدين املهياوي

 شهرا63,0058,15121,1524امللك اجلماعي واخلاصغري منجز502325,93116296,5البناء والتهيئة4SHS-48شارع موالي رشيد سليج ين شارع الزربية وشارع اوطا احصنيبناء  وهتيئة شارع موالي رشيد  ب
املشروع يدخل ضمن اتفاقية اطار الشراكة املتعلقة بربانمج التنمية 

املندجمة لعمالة سال

21,007,2328,2312امللك اجلماعي واخلاص30481,7914453,7البناء والتهيئة5VHE71شارع الربكة يف اجتاه مدار مطار الرابط سال بناء شارع الربكة يف اجتاه مدار مطار الرابط سال

0,003,543,546امللك اجلماعي15472,227083,3البناء والتهيئة6VHE31شارع موالي امساعيل جتزئة السالم ش م رشيد و ش م حفيظ بناء  وهتيئة شارع موالي امساعيل جتزئة السالم ش م رشيد و ش م حفيظ

42,0011,3253,3212امللك اجلماعي واخلاصمنجز40566,0322641,2البناء والتهيئة7RP4029شارع وطا احصني قرب دوا ر احلاج احلسنيبناء  وهتيئة شارع وطا احصني قرب دوا احلاج احلسني
املشروع يدخل ضمن اتفاقية اطار الشراكة املتعلقة بربانمج التنمية 

املندجمة لعمالة سال

0,002,952,956امللك اجلماعي20294,775895,4البناء والتهيئة8VHE07 حي الصفاء خلف مدرسة يعقوب املنصور3حزام قطاع  حي الصفاء خلف مدرسة يعقوب املنصور3بناء و هتيئة حزام قطاع 

املشروع يدخل يف جمال وكالة هتيئة ضفيت أيب رقراق0,0014,0014,0012امللك اجلماعي20140028000البناء والتهيئة9SHS-8شارع موالي رشيد يف اجتاه عنق اجلملبناء و هتيئة شارع موالي رشيد يف اجتاه عنق اجلمل

1,001,003امللك اجلماعي2099,641992,8البناء والتهيئة10SHS-8 حي النصر8شارع موالي رشيد قطاع بناء و هتيئة شارع موالي رشيد

1,201,203امللك اجلماعي1574,091111,35البناء والتهيئة11VHE37شارع محان الفطواكي حي الكفاحبناءو هتيئة  شارع محان الفطواكي

1,731,733امللك اجلماعي15230,023450,3البناء والتهيئة12 حي النهضة5  قطاع  حي النهضة5بناء و هتيئة حزام قطاع 

1,871,873امللك اجلماعي12310,843730,08البناء والتهيئة13VHE57شارع عمر البارودي ابحملج املركزي  سال اجلديدةبناء  وهتيئة شارع عمر البارودي ابحملج املركزي

1,871,873امللك اجلماعي12310,843730,08البناء والتهيئة14VHE58شارع حممد لربيهي  ابحملج املركزي  سال اجلديدةبناء و هتيئة شارع حممد لربيهي  ابحملج املركزي

1,051,053امللك اجلماعي15140,022100,3البناء والتهيئة15VHE06 حي الصفاء3شارع خلف قطاع  حي الصفاء3بناء و هتيئة حزام قطاع 

1,731,733امللك اجلماعي20173,43468البناء والتهيئة16SHS-6شارع موالي يوسفبناء و هتيئة شارع موالي يوسف

0,860,863امللك اجلماعي12143,511722,12البناء والتهيئة717VHE45شارع خلصاص قطاع  بناء و هتيئة شارع خلصاص

3,263,263امللك اجلماعي15434,316514,65البناء والتهيئة18VHE52 حي الوحدة7 قطاع 7بناء و هتيئة حزام قطاع 

املشروع يدخل يف جمال وكالة هتيئة ضفيت أيب رقراق42,00150,00192,0012امللك اجلماعي واخلاص40180072000البناء والتهيئة19RP4008طريق لربيربي   سال اجلديدةبناء  توسعة وهتيئة طريق لربيربي

بناء وهتيئة الطريق الرابطة بني شارع الزربية وطريق اوطا احصني على مستوى كلية العلوم القانونية 
واالجتماعية بسال اجلديدة

20مقاطعة احصني
 و RP4006 بني 

RP4029
39,6033,0072,6012امللك اجلماعي واخلاص40165066000البناء والتهيئة

املشروع يدخل ضمن اتفاقية اطار الشراكة املتعلقة بربانمج التنمية 
املندجمة لعمالة سال

البناء والتهيئة

موقع املشروعاسم  املشروع
الرقم الرتتييب 
حسب األولوية

رمز تصميم التهيئة أو رمز 
الطريق

طول الطريق ابملرتعرض الطريق ابملرتنوعية األشغال
مساحة العقار الالزم    

)املرت املربع(
قرار 

التصفيف
الوضعية القانونية للعقار

مليون (مبلغ تعبئة العقار 
)درهم

مبلغ إجناز االشغال 
)مليون درهم(

مليون (الكلفة االمجالية للمشروع  
)درهم

مالحظاتمدة اجناز املشروع

8,228,226امللك اجلماعي25939,223480إعادة التهيئة1SHS-23 شارع احلسن الثاين سال اجلديدةهتيئة شارع احلسن الثاين

8,288,286امللك اجلماعيمنجز25946,1923654,75إعادة التهيئة2SHS-54شارع احلسن الثاين  مكرر سال اجلديدةهتيئة شارع احلسن الثاين  مكرر

3,603,606امللك اجلماعي452009000إعادة التهيئة4SHS-48شارع موالي رشيد قرب مسجد حممد السادس سال اجلديدةهتيئة شارع موالي رشيد قرب مسجد حممد السادس

10,0310,0312امللك اجلماعي35955,3333436,55إعادة التهيئة5VHE56شارع موالي يوسف سلج الرصيفهتيئة شارع موالي يوسف سلج الرصيف

3,723,726امللك اجلماعي252066,3651659إعادة التهيئة6VHE59شارع حممد اخلامس الرصيفهتيئة شارع حممد اخلامس الرصيف

1,841,846امللك اجلماعي351021,9335767,55إعادة التهيئة7VHE60شارع ايب رقراق الرصيفهتيئة شارع ايب رقراق الرصيف

1,841,846امللك اجلماعي25857,3221433إعادة التهيئة8VHE62شارع املنظر اجلميل الرصيفهتيئة شارع املنظر اجلميل الرصيف

1,941,946امللك اجلماعي251077,4726936,75إعادة التهيئة9VHE63شارع  الوحدة  الرصيفهتيئة شارع  الوحدة  الرصيف

1,771,776امللك اجلماعي35983,6634428,1إعادة التهيئة10SHS-43شارع االطلس سال اجلديدة الرصيفهتيئة شارع االطلس سال اجلديدة الرصيف

1,371,376امللك اجلماعي8426,853414,8إعادة التهيئة11VHE17شارع حممد اخلامس حي الصفاءهتيئة شارع حممد اخلامس حي الصفاء

1,621,626امللك اجلماعي15269,74045,5إعادة التهيئة12VHE18شارع حممد اخلامس حي النهضةهتيئة شارع حممد اخلامس حي النهضة

2,592,596امللك اجلماعي10648,456484,5إعادة التهيئة13VHE19شارع حممد اخلامس حي الربكةهتيئة شارع حممد اخلامس حي الربكة

1,231,236امللك اجلماعي12256,083072,96إعادة التهيئة14VHE20شارع حممد اخلامس حي االملهتيئة شارع حممد اخلامس حي االمل

8,648,648امللك اجلماعي18160028800إعادة التهيئة15SHS-08شارع موالي رشيد القريةهتيئة شارع موالي رشيد القرية

4,924,926امللك اجلماعي20819,7716395,4إعادة التهيئة16VHE01شارع االمري سيدي حممد  من جهة الشعبةهتيئة شارع االمري سيدي حممد  من جهة الشعبة

0,710,713امللك اجلماعي15157,112356,65إعادة التهيئة317VHE02 شارع االمري سيدي حممد خلف  قطاع 3هتيئة  شارع االمري سيدي حممد خلف  قطاع 

1,331,333امللك اجلماعي15296,094441,35إعادة التهيئة18SHS-9شارع االمري سيدي حممد جبانب مدرسة مجال الدين املهياويهتيئة شارع االمري سيدي حممد جبانب مدرسة مجال الدين املهياوي

2,452,456امللك اجلماعي15543,458151,75إعادة التهيئة19VHE04شارع سيدي حممد بن عبد هللا جبانب اعدادية امام مالكهتيئة شارع سيدي حممد بن عبد هللا جبانب اعدادية امام مالك

1,821,826امللك اجلماعي12505,316063,72إعادة التهيئة20VHE05شارع سيدي حممد بن عبد هللا جبانب مؤسسة اهل احصني هتيئة شارع سيدي حممد بن عبد هللا جبانب مؤسسة اهل احصني

2,432,436امللك اجلماعي15540,958114,25إعادة التهيئة21SHS-9شارع موالي حفيظهتيئة شارع موالي حفيظ

2,862,866امللك اجلماعي15636,299544,35إعادة التهيئة22VHE30شارع الزرقطوينهتيئة شارع الزرقطوين

1,991,996امللك اجلماعي12551,586618,96إعادة التهيئة23SHS-7شارع موالي يوسفهتيئة شارع موالي يوسف

1,331,336امللك اجلماعي15295,584433,7إعادة التهيئة24VHE08 حي الصفاء3شارع افريقيا قطاع  حي الصفاء3هتيئة شارع افريقيا قطاع 

1,801,806امللك اجلماعي15400,26003إعادة التهيئة25VHE14شارع موالي امساعيل حي الرشادهتيئة شارع موالي امساعيل حي الرشاد

0,990,996امللك اجلماعي8414,33314,4إعادة التهيئة26VHE15شارع عقبة بن انفعهتيئة شارع عقبة بن انفع

التهيئة
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موقع املشروعاسم  املشروع
الرقم الرتتييب 
حسب األولوية

رمز تصميم التهيئة أو رمز 
الطريق

طول الطريق ابملرتعرض الطريق ابملرتنوعية األشغال
مساحة العقار الالزم    

)املرت املربع(
قرار 

التصفيف
الوضعية القانونية للعقار

مليون (مبلغ تعبئة العقار 
)درهم

مبلغ إجناز االشغال 
)مليون درهم(

مليون (الكلفة االمجالية للمشروع  
)درهم

مالحظاتمدة اجناز املشروع

1شارع موالي رشيدصيانة شارع موالي رشيد
SHS-08101600الصيانة

امللك اجلماعي16000
2,302,30

 أشهر04

2شارع اللة مرميصيانة شارع اللة مرمي
SHS-25181500الصيانة

امللك اجلماعي27000
3,893,89

 أشهر04

3شارع االطلس صيانة شارع االطلس
SHS-34201000الصيانة

امللك اجلماعي20000
2,882,88

 أشهر04

4شارع اوطا احصنيصيانة شارع اوطا احصني
RP4029302500الصيانة

امللك اجلماعي75000
5,045,04

 أشهر04

5شارع حممد بن احلسن الوزاين صيانة شارع حممد بن احلسن الوزاين 
RP400830300الصيانة

امللك اجلماعي9000
1,301,30

 أشهر04

6شارع موالي عبد هللا صيانة شارع موالي عبد هللا 
SHS-08102000الصيانة

امللك اجلماعي20000
2,882,88

 أشهر04

7شارع الرايضصيانة شارع الرايض
VHE128600الصيانة

امللك اجلماعي4800
0,690,69

 أشهر04

8شارع حممد اخلامس حي الصفاءصيانة شارع حممد اخلامس حي الصفاء
VHE176426,85الصيانة

امللك اجلماعي2561,1
0,370,37

 أشهر04

9شارع حممد اخلامس حي النهضةصيانة شارع حممد اخلامس حي النهضة
VHE1810269,7الصيانة

امللك اجلماعي2697
0,390,39

 أشهر04

10شارع حممد اخلامس حي الربكةصيانة شارع حممد اخلامس حي الربكة
VHE198648,45الصيانة

امللك اجلماعي5187,6
0,750,75

 أشهر04

11شارع حممد اخلامس حي االملصيانة شارع حممد اخلامس حي االمل
VHE208256,08الصيانة

امللك اجلماعي2048,64
0,300,30

 أشهر04

12شارع احلزام  االخضر  الشعبة يف اجتاه امام مالكصيانة شارع احلزام  االخضر  الشعبة يف اجتاه امام مالك
VHE0115819,77الصيانة

امللك اجلماعي12296,55
1,771,77

 أشهر04

13شارع االمري سيدي حممد مدرسة يعقوب املنصور اىل مدرسة املهياويصيانة شارع االمري سيدي حممد مدرسة يعقوب املنصور اىل مدرسة املهياوي
SHS-920600الصيانة

امللك اجلماعي12000
1,731,73

 أشهر04

14شارع االمري سيدي حممد جبانب مدرسة مجال الدين املهياويصيانة شارع االمري سيدي حممد جبانب مدرسة مجال الدين املهياوي
SHS-915296,09الصيانة

امللك اجلماعي4441,35
0,640,64

 أشهر04

15شارع سيدي حممد بن عبد هللا جبانب اعدادية امام مالكصيانة شارع سيدي حممد بن عبد هللا جبانب اعدادية امام مالك
VHE0415543,45الصيانة

امللك اجلماعي8151,75
1,171,17

 أشهر04

16شارع سيدي حممد بن عبد هللا مؤسسة اهل احصني اىل شارع موالي عبد هللاصيانة شارع سيدي حممد بن عبد هللا مؤسسة اهل احصني اىل شارع موالي عبد هللا
VHE0512505,31الصيانة

امللك اجلماعي6063,72
0,870,87

 أشهر04

17شارع العلوينيصيانة شارع العلويني
VHE487500الصيانة

امللك اجلماعي3500
0,500,50

 أشهر04

18شارع املسرية اخلضراءصيانة شارع املسرية اخلضراء
VHE39 9250الصيانة

امللك اجلماعي2250
0,320,32

 أشهر04

19شارع املسرية اخلضراءصيانة شارع املسرية اخلضراء
VHE4018150الصيانة

امللك اجلماعي2700
0,390,39

 أشهر04

20شارع املسرية اخلضراءصيانة شارع املسرية اخلضراء
VHE415400الصيانة

امللك اجلماعي2000
0,290,29

 أشهر04

21شارع الزرقطوينصيانة شارع الزرقطوين
VHE3010636,29الصيانة

امللك اجلماعي6362,9
0,920,92

 أشهر04

22شارع عقبة بن انفع صيانة شارع عقبة بن انفع 
VHE156414,3الصيانة

امللك اجلماعي2485,8
0,360,36

 أشهر04

الصيانة

موقع املشروعاسم  املشروع
الرقم الرتتييب 
حسب األولوية

رمز تصميم التهيئة أو رمز 
الطريق

طول الطريق ابملرتعرض الطريق ابملرتنوعية األشغال
مساحة العقار الالزم    

)املرت املربع(
قرار 

التصفيف
الوضعية القانونية للعقار

مليون (مبلغ تعبئة العقار 
)درهم

مبلغ إجناز االشغال 
)مليون درهم(

مليون (الكلفة االمجالية للمشروع  
)درهم

مالحظاتمدة اجناز املشروع

8,228,226امللك اجلماعي25939,223480إعادة التهيئة1SHS-23 شارع احلسن الثاين سال اجلديدةهتيئة شارع احلسن الثاين

8,288,286امللك اجلماعيمنجز25946,1923654,75إعادة التهيئة2SHS-54شارع احلسن الثاين  مكرر سال اجلديدةهتيئة شارع احلسن الثاين  مكرر

3,603,606امللك اجلماعي452009000إعادة التهيئة4SHS-48شارع موالي رشيد قرب مسجد حممد السادس سال اجلديدةهتيئة شارع موالي رشيد قرب مسجد حممد السادس

10,0310,0312امللك اجلماعي35955,3333436,55إعادة التهيئة5VHE56شارع موالي يوسف سلج الرصيفهتيئة شارع موالي يوسف سلج الرصيف

3,723,726امللك اجلماعي252066,3651659إعادة التهيئة6VHE59شارع حممد اخلامس الرصيفهتيئة شارع حممد اخلامس الرصيف

1,841,846امللك اجلماعي351021,9335767,55إعادة التهيئة7VHE60شارع ايب رقراق الرصيفهتيئة شارع ايب رقراق الرصيف

1,841,846امللك اجلماعي25857,3221433إعادة التهيئة8VHE62شارع املنظر اجلميل الرصيفهتيئة شارع املنظر اجلميل الرصيف

1,941,946امللك اجلماعي251077,4726936,75إعادة التهيئة9VHE63شارع  الوحدة  الرصيفهتيئة شارع  الوحدة  الرصيف

1,771,776امللك اجلماعي35983,6634428,1إعادة التهيئة10SHS-43شارع االطلس سال اجلديدة الرصيفهتيئة شارع االطلس سال اجلديدة الرصيف

1,371,376امللك اجلماعي8426,853414,8إعادة التهيئة11VHE17شارع حممد اخلامس حي الصفاءهتيئة شارع حممد اخلامس حي الصفاء

1,621,626امللك اجلماعي15269,74045,5إعادة التهيئة12VHE18شارع حممد اخلامس حي النهضةهتيئة شارع حممد اخلامس حي النهضة

2,592,596امللك اجلماعي10648,456484,5إعادة التهيئة13VHE19شارع حممد اخلامس حي الربكةهتيئة شارع حممد اخلامس حي الربكة

1,231,236امللك اجلماعي12256,083072,96إعادة التهيئة14VHE20شارع حممد اخلامس حي االملهتيئة شارع حممد اخلامس حي االمل

8,648,648امللك اجلماعي18160028800إعادة التهيئة15SHS-08شارع موالي رشيد القريةهتيئة شارع موالي رشيد القرية

4,924,926امللك اجلماعي20819,7716395,4إعادة التهيئة16VHE01شارع االمري سيدي حممد  من جهة الشعبةهتيئة شارع االمري سيدي حممد  من جهة الشعبة

0,710,713امللك اجلماعي15157,112356,65إعادة التهيئة317VHE02 شارع االمري سيدي حممد خلف  قطاع 3هتيئة  شارع االمري سيدي حممد خلف  قطاع 

1,331,333امللك اجلماعي15296,094441,35إعادة التهيئة18SHS-9شارع االمري سيدي حممد جبانب مدرسة مجال الدين املهياويهتيئة شارع االمري سيدي حممد جبانب مدرسة مجال الدين املهياوي

2,452,456امللك اجلماعي15543,458151,75إعادة التهيئة19VHE04شارع سيدي حممد بن عبد هللا جبانب اعدادية امام مالكهتيئة شارع سيدي حممد بن عبد هللا جبانب اعدادية امام مالك

1,821,826امللك اجلماعي12505,316063,72إعادة التهيئة20VHE05شارع سيدي حممد بن عبد هللا جبانب مؤسسة اهل احصني هتيئة شارع سيدي حممد بن عبد هللا جبانب مؤسسة اهل احصني

2,432,436امللك اجلماعي15540,958114,25إعادة التهيئة21SHS-9شارع موالي حفيظهتيئة شارع موالي حفيظ

2,862,866امللك اجلماعي15636,299544,35إعادة التهيئة22VHE30شارع الزرقطوينهتيئة شارع الزرقطوين

1,991,996امللك اجلماعي12551,586618,96إعادة التهيئة23SHS-7شارع موالي يوسفهتيئة شارع موالي يوسف

1,331,336امللك اجلماعي15295,584433,7إعادة التهيئة24VHE08 حي الصفاء3شارع افريقيا قطاع  حي الصفاء3هتيئة شارع افريقيا قطاع 

1,801,806امللك اجلماعي15400,26003إعادة التهيئة25VHE14شارع موالي امساعيل حي الرشادهتيئة شارع موالي امساعيل حي الرشاد

0,990,996امللك اجلماعي8414,33314,4إعادة التهيئة26VHE15شارع عقبة بن انفعهتيئة شارع عقبة بن انفع

التهيئة

مدة اجناز املشروع
الكلفة االمجالية 

)مليون درهم(للمشروع 
مبلغ إجناز االشغال 

)مليون درهم(
مبلغ تعبئة العقار 

)مليون درهم(
الوضعية القانونية للعقار

قرار 
التصفيف

مساحة العقار 
)املرت املربع(الالزم 

طول الطريق 
ابملرت

عرض 
الطريق ابملرت

نوعية األشغال
رمز تصميم 

التهيئة أو رمز 
الطريق

الرقم الرتتييب 
حسب األولوية

رقم ترتييب برانمج 
QGIS

اسم  املشروع

6 4,81              4,81          0,00 امللك اجلماعي 13750 550 25 البناء والتهيئة SLA71 74 71 SLA71 بناء وهتيئة شارع
12 23,63            23,63        0,00 امللك اجلماعي 67500 2700 25 البناء والتهيئة SLA71 75 71 SLA71 بناء وهتيئة شارع
6 6,69              6,69          0,00 امللك اجلماعي 19100 955 20 البناء والتهيئة SLA72 76 72 SLA72 بناء وهتيئة شارع
6 1,45              1,45          0,00 امللك اجلماعي 4140 345 12 البناء والتهيئة SLA73 77 73 SLA73 بناء وهتيئة شارع
6 1,63              1,63          0,00 امللك اجلماعي 4650 310 15 البناء والتهيئة SLA73 78 73 SLA73 بناء وهتيئة شارع
6 1,94              1,94          0,00 امللك اجلماعي 5550 370 15 البناء والتهيئة SLA74 79 74 SLA74 بناء وهتيئة شارع
6 2,28              2,28          0,00 امللك اجلماعي 6500 260 25 البناء والتهيئة SLA75 80 75 SLA75 بناء وهتيئة شارع
12 7,67              7,67          0,00 امللك اجلماعي 21900 730 30 البناء والتهيئة SLA77 81 77 SLA77 بناء وهتيئة شارع
8 5,46              5,46          0,00 امللك اجلماعي 15600 1040 15 البناء والتهيئة SLA77 82 77 SLA77 بناء وهتيئة شارع
6 1,30              1,30          0,00 امللك اجلماعي 3720 310 12 البناء والتهيئة SLA80 83 80 SLA80 بناء وهتيئة شارع
6 4,13              4,13          0,00 امللك اجلماعي 11800 590 20 البناء والتهيئة SLA85 84 85 SLA85 بناء وهتيئة شارع
6 4,56 4,56 0,00 امللك اجلماعي 9600 320 30 اعادة التهيئة SLA1 1 1 SLA1
12 12,54 12,54 0,00 امللك اجلماعي 26400 880 30 اعادة التهيئة SLA4 2 4 SLA4
6 5,70 5,70 0,00 امللك اجلماعي 12000 480 25 اعادة التهيئة SLA6 3 6 SLA6
6 5,70 5,70 0,00 امللك اجلماعي 12000 800 15 اعادة التهيئة SLA7 4 7 SLA7
6 2,35 2,35 0,00 امللك اجلماعي 4950 330 15 اعادة التهيئة SLA8 5 8 SLA8
6 2,09 2,09 0,00 امللك اجلماعي منجز 4410 294 15 اعادة التهيئة SLA9 6 9 SLA9
6 1,31 1,31 0,00 امللك اجلماعي 2755 145 19 اعادة التهيئة SLA11 7 11 SLA11
6 2,17 2,17 0,00 امللك اجلماعي 4560 380 12 اعادة التهيئة SLA13 8 13 SLA13
6 2,24 2,24 0,00 امللك اجلماعي 4725 315 15 اعادة التهيئة SLA13 9 13 SLA13
6 2,68 2,68 0,00 امللك اجلماعي 5640 376 15 اعادة التهيئة SLA14 10 14 SLA14
6 1,64 1,64 0,00 امللك اجلماعي 3450 230 15 اعادة التهيئة SLA15 11 15 SLA15
6 5,34 5,34 0,00 امللك اجلماعي 11250 750 15 اعادة التهيئة SLA16 12 16 SLA16
6 6,65 6,65 0,00 امللك اجلماعي منجز 14000 700 20 اعادة التهيئة SLA17 13 17 SLA17
6 5,34 5,34 0,00 امللك اجلماعي 11250 750 15 اعادة التهيئة SLA18 14 18 SLA18



30 دليل الطرق بجماعة سال

موقع املشروعاسم  املشروع
الرقم الرتتييب 
حسب األولوية

رمز تصميم التهيئة أو رمز 
الطريق

طول الطريق ابملرتعرض الطريق ابملرتنوعية األشغال
مساحة العقار الالزم    

)املرت املربع(
قرار 

التصفيف
الوضعية القانونية للعقار

مليون (مبلغ تعبئة العقار 
)درهم

مبلغ إجناز االشغال 
)مليون درهم(

مليون (الكلفة االمجالية للمشروع  
)درهم

مالحظاتمدة اجناز املشروع

1شارع موالي رشيدصيانة شارع موالي رشيد
SHS-08101600الصيانة

امللك اجلماعي16000
2,302,30

 أشهر04

2شارع اللة مرميصيانة شارع اللة مرمي
SHS-25181500الصيانة

امللك اجلماعي27000
3,893,89

 أشهر04

3شارع االطلس صيانة شارع االطلس
SHS-34201000الصيانة

امللك اجلماعي20000
2,882,88

 أشهر04

4شارع اوطا احصنيصيانة شارع اوطا احصني
RP4029302500الصيانة

امللك اجلماعي75000
5,045,04

 أشهر04

5شارع حممد بن احلسن الوزاين صيانة شارع حممد بن احلسن الوزاين 
RP400830300الصيانة

امللك اجلماعي9000
1,301,30

 أشهر04

6شارع موالي عبد هللا صيانة شارع موالي عبد هللا 
SHS-08102000الصيانة

امللك اجلماعي20000
2,882,88

 أشهر04

7شارع الرايضصيانة شارع الرايض
VHE128600الصيانة

امللك اجلماعي4800
0,690,69

 أشهر04

8شارع حممد اخلامس حي الصفاءصيانة شارع حممد اخلامس حي الصفاء
VHE176426,85الصيانة

امللك اجلماعي2561,1
0,370,37

 أشهر04

9شارع حممد اخلامس حي النهضةصيانة شارع حممد اخلامس حي النهضة
VHE1810269,7الصيانة

امللك اجلماعي2697
0,390,39

 أشهر04

10شارع حممد اخلامس حي الربكةصيانة شارع حممد اخلامس حي الربكة
VHE198648,45الصيانة

امللك اجلماعي5187,6
0,750,75

 أشهر04

11شارع حممد اخلامس حي االملصيانة شارع حممد اخلامس حي االمل
VHE208256,08الصيانة

امللك اجلماعي2048,64
0,300,30

 أشهر04

12شارع احلزام  االخضر  الشعبة يف اجتاه امام مالكصيانة شارع احلزام  االخضر  الشعبة يف اجتاه امام مالك
VHE0115819,77الصيانة

امللك اجلماعي12296,55
1,771,77

 أشهر04

13شارع االمري سيدي حممد مدرسة يعقوب املنصور اىل مدرسة املهياويصيانة شارع االمري سيدي حممد مدرسة يعقوب املنصور اىل مدرسة املهياوي
SHS-920600الصيانة

امللك اجلماعي12000
1,731,73

 أشهر04

14شارع االمري سيدي حممد جبانب مدرسة مجال الدين املهياويصيانة شارع االمري سيدي حممد جبانب مدرسة مجال الدين املهياوي
SHS-915296,09الصيانة

امللك اجلماعي4441,35
0,640,64

 أشهر04

15شارع سيدي حممد بن عبد هللا جبانب اعدادية امام مالكصيانة شارع سيدي حممد بن عبد هللا جبانب اعدادية امام مالك
VHE0415543,45الصيانة

امللك اجلماعي8151,75
1,171,17

 أشهر04

16شارع سيدي حممد بن عبد هللا مؤسسة اهل احصني اىل شارع موالي عبد هللاصيانة شارع سيدي حممد بن عبد هللا مؤسسة اهل احصني اىل شارع موالي عبد هللا
VHE0512505,31الصيانة

امللك اجلماعي6063,72
0,870,87

 أشهر04

17شارع العلوينيصيانة شارع العلويني
VHE487500الصيانة

امللك اجلماعي3500
0,500,50

 أشهر04

18شارع املسرية اخلضراءصيانة شارع املسرية اخلضراء
VHE39 9250الصيانة

امللك اجلماعي2250
0,320,32

 أشهر04

19شارع املسرية اخلضراءصيانة شارع املسرية اخلضراء
VHE4018150الصيانة

امللك اجلماعي2700
0,390,39

 أشهر04

20شارع املسرية اخلضراءصيانة شارع املسرية اخلضراء
VHE415400الصيانة

امللك اجلماعي2000
0,290,29

 أشهر04

21شارع الزرقطوينصيانة شارع الزرقطوين
VHE3010636,29الصيانة

امللك اجلماعي6362,9
0,920,92

 أشهر04

22شارع عقبة بن انفع صيانة شارع عقبة بن انفع 
VHE156414,3الصيانة

امللك اجلماعي2485,8
0,360,36

 أشهر04

الصيانة

مدة اجناز املشروع
الكلفة االمجالية 

)مليون درهم(للمشروع 
مبلغ إجناز االشغال 

)مليون درهم(
مبلغ تعبئة العقار 

)مليون درهم(
الوضعية القانونية للعقار

قرار 
التصفيف

مساحة العقار 
)املرت املربع(الالزم 

طول الطريق 
ابملرت

عرض 
الطريق ابملرت

نوعية األشغال
رمز تصميم 

التهيئة أو رمز 
الطريق

الرقم الرتتييب 
حسب األولوية

رقم ترتييب برانمج 
QGIS

اسم  املشروع

6 3,31 3,31 0,00 امللك اجلماعي 6975 465 15 اعادة التهيئة SLA20 15 20 SLA20
6 3,31 3,31 0,00 امللك اجلماعي 6975 465 15 اعادة التهيئة SLA21 16 21 SLA21
6 3,49 3,49 0,00 امللك اجلماعي 7350 490 15 اعادة التهيئة SLA22 17 22 SLA22
6 3,49 3,49 0,00 امللك اجلماعي 7350 490 15 اعادة التهيئة SLA23 18 23 SLA23
6 3,56 3,56 0,00 امللك اجلماعي 7500 500 15 اعادة التهيئة SLA24 19 24 SLA24
6 2,07 2,07 0,00 امللك اجلماعي 4350 290 15 اعادة التهيئة SLA25 20 25 SLA25
6 4,94 4,94 0,00 امللك اجلماعي منجز 10400 520 20 اعادة التهيئة SLA26 21 26 SLA26
6 0,97 0,97 0,00 امللك اجلماعي 2040 170 12 اعادة التهيئة SLA27 22 27 SLA27
6 2,42 2,42 0,00 امللك اجلماعي 5100 340 15 اعادة التهيئة SLA30 23 30 SLA30
6 5,09 5,09 0,00 امللك اجلماعي 10725 715 15 اعادة التهيئة SLA30 24 30 SLA30
12 13,87 13,87 0,00 امللك اجلماعي 29200 730 40 اعادة التهيئة SLA31 25 31 SLA31
12 24,11 24,11 0,00 امللك اجلماعي 50750 1450 35 اعادة التهيئة SLA31 26 31 SLA31
12 13,30 13,30 0,00 امللك اجلماعي 28000 800 35 اعادة التهيئة SLA31 27 31 SLA31
24 32,42 32,42 0,00 امللك اجلماعي 68250 1950 35 اعادة التهيئة SLA32 28 32 SLA32
12 19,24 19,24 0,00 امللك اجلماعي 40500 1350 30 اعادة التهيئة SLA33 29 33 SLA33
24 37,05 37,05 0,00 امللك اجلماعي 78000 1950 40 اعادة التهيئة SLA34 30 34 SLA34
6 4,37 4,37 0,00 امللك اجلماعي 9200 460 20 اعادة التهيئة SLA35 31 35 SLA35
24 25,22 25,22 0,00 امللك اجلماعي 53100 1770 30 اعادة التهيئة SLA36 32 36 SLA36
12 10,69 10,69 0,00 امللك اجلماعي 22500 750 30 اعادة التهيئة SLA37 33 37 SLA37
12 12,54 12,54 0,00 امللك اجلماعي 26400 1320 20 اعادة التهيئة SLA38 34 38 SLA38
6 1,32 1,32 0,00 امللك اجلماعي 2775 185 15 اعادة التهيئة SLA39 35 39 SLA39
6 2,42 2,42 0,00 امللك اجلماعي 5100 340 15 اعادة التهيئة SLA40 36 40 SLA40
6 2,28 2,28 0,00 امللك اجلماعي 4800 320 15 اعادة التهيئة SLA41 37 41 SLA41
6 2,66 2,66 0,00 امللك اجلماعي 5600 160 35 اعادة التهيئة SLA42 38 42 SLA42
6 9,22 9,22 0,00 امللك اجلماعي 19400 970 20 اعادة التهيئة SLA43 39 43 SLA43



سال اللي بغينا31

موقع املشروعاسم  املشروع
الرقم الرتتييب 
حسب األولوية

رمز تصميم التهيئة أو رمز 
الطريق

طول الطريق ابملرتعرض الطريق ابملرتنوعية األشغال
مساحة العقار الالزم    

)املرت املربع(
قرار 

التصفيف
الوضعية القانونية للعقار

مليون (مبلغ تعبئة العقار 
)درهم

مبلغ إجناز االشغال 
)مليون درهم(

مليون (الكلفة االمجالية للمشروع  
)درهم

مالحظاتمدة اجناز املشروع

1 حي الوالء1قطاع  حي الوالء1ترصيف أزقة قطاع 
الرتصيف

امللك اجلماعي23325
5,835,83

 شهرا12

2 حي الرشاد2قطاع  حي الرشاد2ترصيف أزقة قطاع 
الرتصيف

امللك اجلماعي20000
5,005,00

 شهرا12

3 حي الصفاء3قطاع  حي الصفاء3ترصيف أزقة قطاع 
الرتصيف

امللك اجلماعي40400
10,1010,10

 شهرا12

4 حي األمل4قطاع  حي األمل4ترصيف أزقة قطاع 
الرتصيف

امللك اجلماعي27000
6,756,75

 شهرا12

5 حي الفرح4قطاع  حي الفرح4ترصيف أزقة قطاع 
الرتصيف

امللك اجلماعي50000
12,5012,50

 شهرا12

6 حي الربكة4قطاع  حي الربكة4ترصيف أزقة قطاع 
الرتصيف

امللك اجلماعي35000
8,758,75

 شهرا12

7 حي النهضة5قطاع  حي النهضة5ترصيف أزقة قطاع 
الرتصيف

امللك اجلماعي40500
10,1310,13

 شهرا12

8 حي الكفاح6قطاع  حي الكفاح6ترصيف أزقة قطاع 
الرتصيف

امللك اجلماعي40000
10,004,57

 شهرا12

9 حي الوحدة7قطاع  حي الوحدة7ترصيف أزقة قطاع 
الرتصيف

امللك اجلماعي42000
10,5010,50

 شهرا12

10 حي النصر8قطاع  حي النصر8ترصيف أزقة قطاع 
الرتصيف

امللك اجلماعي24700
6,186,18

 شهرا12

ترصيف األزقة

مدة اجناز املشروع
الكلفة االمجالية 

)مليون درهم(للمشروع 
مبلغ إجناز االشغال 

)مليون درهم(
مبلغ تعبئة العقار 

)مليون درهم(
الوضعية القانونية للعقار

قرار 
التصفيف

مساحة العقار 
)املرت املربع(الالزم 

طول الطريق 
ابملرت

عرض 
الطريق ابملرت

نوعية األشغال
رمز تصميم 

التهيئة أو رمز 
الطريق

الرقم الرتتييب 
حسب األولوية

رقم ترتييب برانمج 
QGIS

اسم  املشروع

12 11,26 11,26 0,00 امللك اجلماعي 23700 1580 15 اعادة التهيئة SLA44 40 44 SLA44
6 3,90 3,90 0,00 امللك اجلماعي 8200 410 20 اعادة التهيئة SLA45 41 45 SLA45
6 9,74 9,74 0,00 امللك اجلماعي 20500 1025 20 اعادة التهيئة SLA45 42 45 SLA45
6 10,24 5,56 4,68 امللك اجلماعي واخلاص منجز 11700 390 30 اعادة التهيئة SLA46 43 46 SLA46
6 5,70 5,70 0,00 امللك اجلماعي منجز 12000 600 20 اعادة التهيئة SLA46 44 46 SLA46
6 5,70 5,70 0,00 امللك اجلماعي 12000 600 20 اعادة التهيئة SLA47 45 47 SLA47
6 0,74 0,74 0,00 امللك اجلماعي 1560 130 12 اعادة التهيئة SLA48 46 48 SLA48
6 2,96 2,96 0,00 امللك اجلماعي 6240 520 12 اعادة التهيئة SLA49 47 49 SLA49
6 1,43 1,43 0,00 امللك اجلماعي 3000 150 20 اعادة التهيئة SLA50 48 50 SLA50
6 1,64 1,64 0,00 امللك اجلماعي 3450 230 15 اعادة التهيئة SLA52 49 52 SLA52
6 3,35 3,35 0,00 امللك اجلماعي 7050 470 15 اعادة التهيئة SLA56 50 56 SLA56
6 3,78 3,78 0,00 امللك اجلماعي 7950 530 15 اعادة التهيئة SLA57 51 57 SLA57
6 3,90 3,90 0,00 امللك اجلماعي 8200 410 20 اعادة التهيئة SLA60 52 60 SLA60
6 5,49 5,49 0,00 امللك اجلماعي 11550 770 15 اعادة التهيئة SLA61 53 61 SLA61
12 8,36 8,36 0,00 امللك اجلماعي 17592 1466 12 اعادة التهيئة SLA61 54 61 SLA61
6 5,30 5,30 0,00 امللك اجلماعي 11160 930 12 اعادة التهيئة SLA64 55 64 SLA64
6 5,32 5,32 0,00 امللك اجلماعي 11200 1120 10 اعادة التهيئة SLA65 56 65 SLA65
6 4,13 4,13 0,00 امللك اجلماعي 8700 725 12 اعادة التهيئة SLA66 57 66 SLA66
6 4,63 4,63 0,00 امللك اجلماعي 9750 650 15 اعادة التهيئة SLA66 58 66 SLA66
6 8,27 8,27 0,00 امللك اجلماعي 17400 870 20 اعادة التهيئة SLA66 59 66 SLA66
6 5,70 5,70 0,00 امللك اجلماعي 12000 800 15 اعادة التهيئة SLA67 60 67 SLA67
12 13,68 13,68 0,00 امللك اجلماعي 28800 2400 12 اعادة التهيئة SLA68 61 68 SLA68
6 2,99 2,99 0,00 امللك اجلماعي 6300 420 15 اعادة التهيئة SLA69 62 69 SLA69
6 6,06 6,06 0,00 امللك اجلماعي 12750 510 25 اعادة التهيئة SLA70 63 70 SLA70
6 1,90 1,90 0,00 امللك اجلماعي 4000 200 20 اعادة التهيئة SLA76 64 76 SLA76
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مدة اجناز املشروع
الكلفة االمجالية 

)مليون درهم(للمشروع 
مبلغ إجناز االشغال 

)مليون درهم(
مبلغ تعبئة العقار 

)مليون درهم(
الوضعية القانونية للعقار

قرار 
التصفيف

مساحة العقار 
)املرت املربع(الالزم 

طول الطريق 
ابملرت

عرض 
الطريق ابملرت

نوعية األشغال
رمز تصميم 

التهيئة أو رمز 
الطريق

الرقم الرتتييب 
حسب األولوية

رقم ترتييب برانمج 
QGIS

اسم  املشروع

6 5,13 5,13 0,00 امللك اجلماعي 10800 270 40 اعادة التهيئة SLA77 65 77 SLA77
6 3,04 3,04 0,00 امللك اجلماعي 6400 160 40 اعادة التهيئة SLA77 66 77 SLA77
6 4,33 4,33 0,00 امللك اجلماعي 9120 760 12 اعادة التهيئة SLA79 67 79 SLA79
6 1,19 1,19 0,00 امللك اجلماعي 2500 125 20 اعادة التهيئة SLA85 68 85 SLA85
6 1,78 1,78 0,00 امللك اجلماعي 3750 250 15 اعادة التهيئة SLA85 69 85 SLA85
6 5,80 5,80 0,00 امللك اجلماعي 12200 610 20 اعادة التهيئة SLA85 70 85 SLA85
6 0,60 0,60 0,00 امللك اجلماعي 1260 105 12 اعادة التهيئة SLA89 71 89 SLA89
6 2,17 2,17 0,00 امللك اجلماعي 4560 380 12 اعادة التهيئة SLA90 72 90 SLA90
24 63,27 63,27 0,00 امللك اجلماعي 133200 2220 60 اعادة التهيئة RN1 73 91 RN1
24 65,93 65,93 0,00 امللك اجلماعي 138800 3470 40 اعادة التهيئة RP4004 74 92 RP4004
6 22,44 22,44 0,00 امللك اجلماعي 47250 1890 25 اعادة التهيئة RP4031 75 93 RP4031
6 2,71 2,71 0,00 امللك اجلماعي 5700 285 20 اعادة التهيئة VLA001 76 94 VLA001
6 1,60 1,60 0,00 امللك اجلماعي 3375 225 15 اعادة التهيئة VLA002 77 95 VLA002
6 1,61 1,61 0,00 امللك اجلماعي 3390 226 15 اعادة التهيئة VLA003 78 96 VLA003
6 1,62 1,62 0,00 امللك اجلماعي 3405 227 15 اعادة التهيئة VLA004 79 97 VLA004
6 1,62 1,62 0,00 امللك اجلماعي 3420 228 15 اعادة التهيئة VLA005 80 98 VLA005
6 1,63 1,63 0,00 امللك اجلماعي 3435 229 15 اعادة التهيئة VLA006 81 99 VLA006
6 1,64 1,64 0,00 امللك اجلماعي 3450 230 15 اعادة التهيئة VLA007 82 100 VLA007
6 1,65 1,65 0,00 امللك اجلماعي 3465 231 15 اعادة التهيئة VLA008 83 101 VLA008
6 1,65 1,65 0,00 امللك اجلماعي 3480 232 15 اعادة التهيئة VLA009 84 102 VLA009
6 1,66 1,66 0,00 امللك اجلماعي 3495 233 15 اعادة التهيئة VLA010 85 103 VLA010
6 1,67 1,67 0,00 امللك اجلماعي 3510 234 15 اعادة التهيئة VLA011 86 104 VLA011
6 1,67 1,67 0,00 امللك اجلماعي 3525 235 15 اعادة التهيئة VLA012 87 105 VLA012
6 1,68 1,68 0,00 امللك اجلماعي 3540 236 15 اعادة التهيئة VLA013 88 106 VLA013
6 1,69 1,69 0,00 امللك اجلماعي 3555 237 15 اعادة التهيئة VLA014 89 107 VLA014

الرقم الرتتييبموقع املشروعاسم املشروع
رمز تصميم التهيئة 

أو رمز الطريق
نوعية األشغال

عرض 
الطريق ابملرت

طول الطريق 
ابملرت

مساحة العقار 
)املرت املربع(الالزم 

الوضعية القانونية 
للعقار

مبلغ تعبئة العقار 
)مليون درهم(

مبلغ إجناز االشغال 
)مليون درهم(

الكلفة االمجالية 
)مليون درهم(للمشروع 

مدة اجناز املشروع

3,553,556امللك اجلماعي203557100التهيئة7SBE-31شارع االندلس هتيئة شارع االندلس

3,65253,65256امللك اجلماعي154877305التهيئة8شارع االمام مالك هتيئة شارع االمام مالك

9,168759,168758امللك اجلماعي2581518337,5-20التهيئة9SBE-29شارع الشهداء هتيئة شارع الشهداء

8810امللك اجلماعي2080016000التهيئة10SBE-35شارع الصحراء هتيئة شارع الصحراء

2,4752,4756امللك اجلماعي153304950التهيئةبطانة11شارع الوطاسني هتيئة شارع الوطاسني

6,66,68امللك اجلماعي12110013200التهيئة12شارع الشهيد ابغدي العريب هتيئة شارع الشهيد ابغدي العريب

4,024,028امللك اجلماعي126708040التهيئة13شارع الشهيد ابملعطيشارع الشهيد ابملعطي

101012امللك اجلماعي3564022400التهيئة14شارع االطلس الكبري هتيئة شارع االطلس الكبري

بني مدارة االمساعيلية وشارع -  هتيئة شارع عبد اخلالق الطريس  
-أراينة

18,4518,4512امللك اجلماعي30123036900التهيئة15-بني مدارة االمساعيلية وشارع أراينة- شارع عبد اخلالق الطريس

بني شارع أراينة وشارع عبد الرحيم -  هتيئة شارع عبد اخلالق الطريس 
-بوعبيد

بني شارع أراينة وشارع عبد الرحيم - شارع عبد اخلالق الطريس
-بوعبيد

242424امللك اجلماعي6080048000التهيئة16

8,78,712امللك اجلماعي29000الرتصيف111حي السالم 11 ترصيف أزقة حي السالم 

2,72,76امللك اجلماعي9000الرتصيف2حي حممد اخلامس ترصيف أزقة حي حممد اخلامس

3,63,66امللك اجلماعي12000الرتصيف3حي موالي إمساعيلترصيف جنبات الطريق االلتفافية حلي موالي امساعيل
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الرقم الرتتييبموقع املشروعاسم املشروع
رمز تصميم التهيئة 

أو رمز الطريق
نوعية األشغال

عرض 
الطريق ابملرت

طول الطريق 
ابملرت

مساحة العقار 
)املرت املربع(الالزم 

الوضعية القانونية 
للعقار

مبلغ تعبئة العقار 
)مليون درهم(

مبلغ إجناز االشغال 
)مليون درهم(

الكلفة االمجالية 
)مليون درهم(للمشروع 

مدة اجناز املشروع

0,730,736امللك اجلماعي121221464البناء  والتهيئة1SBE-12تتمة شارع مديونة-الشطر الثاين- بناء  وهتيئة شارع مديونة

 غشت وشارع القاعدة 20 بناء وهتيئة الشارع الفاصل بني شارع 
اجلوية

 غشت وشارع القاعدة 20بني شارع - مركز تكوين التقنيني 
-اجلوية

2SBE-098,19258,192512امللك اجلماعي3056516950البناء  والتهيئة

1,52251,52256امللك اجلماعي301053150البناء  والتهيئة3SBE-17شارع اخلندق بناء وهتيئة شارع اخلندق

1,411,416امللك اجلماعي122352820البناء  والتهيئة4SBE-20شارع بن اجلرير بناء وهتيئة شارع بن اجلرير

1,6241,6246امللك اجلماعي301123360البناء  والتهيئة5SBE-23شارع عبدةبناء وهتيئة  شارع عبدة

4,37254,37256امللك اجلماعي155838745التهيئةبطانة1شارع الساقية احلمراء هتيئة شارع الساقية احلمراء

226امللك اجلماعي251604000التهيئة2SBE-04شارع  مديونة هتيئة شارع  مديونة

6,426,4212امللك اجلماعي2064212840التهيئة3SBE-37شارع حلسن الوزاينهتيئة شارع حلسن الوزاين

3,17253,17256امللك اجلماعي154236345التهيئة4SBE-60شارع العباسيني  هتيئة شارع العباسيني

2,53752,53756امللك اجلماعي202905075-15التهيئة5SBE-10شارع العلوين  هتيئة شارع العلوين

556امللك اجلماعي2050010000التهيئة6SBE-61شارع عمر بن عبد العزيز هتيئة شارع عمر بن عبد العزيز

مدة اجناز املشروع
الكلفة االمجالية 

)مليون درهم(للمشروع 
مبلغ إجناز االشغال 

)مليون درهم(
مبلغ تعبئة العقار 

)مليون درهم(
الوضعية القانونية للعقار

قرار 
التصفيف

مساحة العقار 
)املرت املربع(الالزم 

طول الطريق 
ابملرت

عرض 
الطريق ابملرت

نوعية األشغال
رمز تصميم 

التهيئة أو رمز 
الطريق

الرقم الرتتييب 
حسب األولوية

رقم ترتييب برانمج 
QGIS

اسم  املشروع

6 1,70 1,70 0,00 امللك اجلماعي 3570 238 15 اعادة التهيئة VLA015 90 108 VLA015
6 1,70 1,70 0,00 امللك اجلماعي 3585 239 15 اعادة التهيئة VLA016 91 109 VLA016
6 1,71 1,71 0,00 امللك اجلماعي 3600 240 15 اعادة التهيئة VLA017 92 110 VLA017
6 1,72 1,72 0,00 امللك اجلماعي 3615 241 15 اعادة التهيئة VLA018 93 111 VLA018
6 1,72 1,72 0,00 امللك اجلماعي 3630 242 15 اعادة التهيئة VLA019 94 112 VLA019
6 1,73 1,73 0,00 امللك اجلماعي 3645 243 15 اعادة التهيئة VLA020 95 113 VLA020
6 1,74 1,74 0,00 امللك اجلماعي 3660 244 15 اعادة التهيئة VLA021 96 114 VLA021
6 1,75 1,75 0,00 امللك اجلماعي 3675 245 15 اعادة التهيئة VLA022 97 115 VLA022
6 1,75 1,75 0,00 امللك اجلماعي 3690 246 15 اعادة التهيئة VLA023 98 116 VLA023
6 1,76 1,76 0,00 امللك اجلماعي 3705 247 15 اعادة التهيئة VLA024 99 117 VLA024
6 1,77 1,77 0,00 امللك اجلماعي 3720 248 15 اعادة التهيئة VLA025 100 118 VLA025
6 1,77 1,77 0,00 امللك اجلماعي 3735 249 15 اعادة التهيئة VLA026 101 119 VLA026
6 1,78 1,78 0,00 امللك اجلماعي 3750 250 15 اعادة التهيئة VLA027 102 120 VLA027
6 1,79 1,79 0,00 امللك اجلماعي 3765 251 15 اعادة التهيئة VLA028 103 121 VLA028
6 1,80 1,80 0,00 امللك اجلماعي 3780 252 15 اعادة التهيئة VLA029 104 122 VLA029
6 1,80 1,80 0,00 امللك اجلماعي 3795 253 15 اعادة التهيئة VLA030 105 123 VLA030
6 1,81 1,81 0,00 امللك اجلماعي 3810 254 15 اعادة التهيئة VLA031 106 124 VLA031
6 1,82 1,82 0,00 امللك اجلماعي 3825 255 15 اعادة التهيئة VLA032 107 125 VLA032
6 1,82 1,82 0,00 امللك اجلماعي 3840 256 15 اعادة التهيئة VLA033 108 126 VLA033
6 1,83 1,83 0,00 امللك اجلماعي 3855 257 15 اعادة التهيئة VLA034 109 127 VLA034
6 1,84 1,84 0,00 امللك اجلماعي 3870 258 15 اعادة التهيئة VLA035 110 128 VLA035
6 1,85 1,85 0,00 امللك اجلماعي 3885 259 15 اعادة التهيئة VLA036 111 129 VLA036
6 1,85 1,85 0,00 امللك اجلماعي 3900 260 15 اعادة التهيئة VLA037 112 130 VLA037
6 1,86 1,86 0,00 امللك اجلماعي 3915 261 15 اعادة التهيئة VLA038 113 131 VLA038
6 1,87 1,87 0,00 امللك اجلماعي 3930 262 15 اعادة التهيئة VLA039 114 132 VLA039
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موقع املشروعاسم املشروع
رقم ترتييب برانمج 

QGIS
رقم 
ترتييب

رمز تصميم التهيئة 
أو رمز الطريق

نوعية األشغال
عرض الطريق 

ابملرت
طول الطريق 

ابملرت
مساحة العقار الالزم 

)املرت املربع(
قرار 

التصفيف
الوضعية القانونية للعقار

مبلغ تعبئة العقار 
)مليون درهم(

مبلغ إجناز االشغال 
)مليون درهم(

الكلفة االمجالية للمشروع 
)مليون درهم(

مدة اجناز 
املشروع

4,964,349,3012امللك اجلماعي واخلاصمنجز3041312390البناء11STA12 اتبريكتEحي الرمحة قطاع )امتداد شارع علي بن ايب طالب ( و جتزئة سيدي عبد هللا Eبناء الطريق الرابطة بني حي الرمحة قطاع 

6,545,7212,2612امللك اجلماعي واخلاص3054516350البناء22VTA01 اتبريكت Aحي الرمحة قطاع )شارع تونس( و جتزئة سيدي عبد هللا Aبناء الطريق الرابطة حي الرمحة قطاع 

0,001,071,076امللك اجلماعي152043060البناء33VTA02 اتبريكتA/Eحي الرمحة قطاع )امتداد شارع االبتهاج(بناء الطريق الرابطة بني قطاع ألف و قطاع واو عرب املنحدر 

0,0014,1314,1312امللك اجلماعي20141328260إعادة التهيئة44STA12 اتبريكتC/Dحي الرمحة قطاع إعادة هتيئة شارع علي بن ايب طالب 

0,000,00امللك اجلماعي161001600بناء جسر 55VTA36اتبريكت بناء جسر طرقي يربط بني شارع الشرفاء مبقاطعة اتبريكت و شارع أحد مبقاطعة ملريسة

0,0019,2719,2712امللك اجلماعي20192738540إعادة التهيئة66STA09اتبريكت  نونرب 6إعادة هتيئة شارع 

0,000,430,436امللك اجلماعي91351215البناء77VTA03حي املزرعة اتبريكت )2الشطر /شارع عبد السالم الزهراوي (بناء مقطع الطريق الواقع بني مستودع األموات و حمكمة االسرة حي املزرعة 

0,001,561,566امللك اجلماعي122623120إعادة التهيئة88VTA04حي املزرعة اتبريكت )شارع املزرعة(توسعة مقطع الطريق الواقع بني املركز الصحي و حمكمة االسرة حي املزرعة 

0,000,620,626امللك اجلماعي20891780البناء99STA32جتزئة آسيا اتبريكت )فاطمة الفهرية(الطرامواي بداية من شارع حممد عواد بتجزئة آسيا  /بناء املقطع الطرقي املار جانب موقف السيارات

0,002,342,346امللك اجلماعي153124680إعادة التهيئة1010STA13حي االنبعاث)الدزء الرابط بني شارع القاعدة اجلوية و شارع القاضي عياض(توسعة شارع ايت اعمار حي االنبعاث  

0,000,460,466امللك اجلماعي121091308بناء1211STA16//11حي االنبعاث اتبريكت بناء مقطع الطريق من شارع اهلرهورة الرابط بيم شارع الفقيه بن صاحل و شارع عني السبع 

2,773,476,248امللك اجلماعي واخلاص302316930إعادة التهيئة1312VTA05حي الشيخ املفضل اتبريكت توسعة شارع االندلس خلف املدرسة الفندقية حي الشيخ املفضل 

2,33,355,656امللك اجلماعي واخلاص253839575البناء1413STA40 اتبريكتEحي الرمحة قطاع )امتداد شارع واد الدهب أمام اثنوية العقاد ( و جتزئة سيدي عبد هللا Eبناء الطريق الرابطة بني حي الرمحة قطاع 

0,002,362,366امللك اجلماعي154506750البناء1514VTA06 اتبريكتAحي الرمحة قطاع )امتداد شارع ليبيا( و جتزئة سيدي عبد هللا املؤدية اىل مقربة سيدي الضاوي بداية من شارع حممد اخلامس Aبناء الطريق الرابطة بني حي الرمحة قطاع 

0,0015,0015,0012امللك اجلماعي30123075780إعادة التهيئة1615STA01اتبريكت )املقطع الواقع بني مدار حي كرمية و شارع موالي رشيد (إعادة هتيئة شارع حممد اخلامس 

0,001,991,996امللك اجلماعي153995685البناء1716STA27اتبريكت )شارع الزبري بن العوام ( غشت و مدرسة املدين الصفار و حي راس املاء 20بناء الطريق املارة خلف إقامة 

0,791,652,446امللك اجلماعي واخلاص251323300إعادة التهيئة1817VTA07حي السالم اتبريكت )9قطاع (إعادة هتيئة شارع الصحراء املقطعة الرابط بني حي الروسطان و حي السالم 

0,0014,1914,1912امللك اجلماعي15189228380إعادة التهيئة1918VTA08بطانة اتبريكت)املقطع الواقع بني مدار االمساعلية و شارع عبد الرحيم بوعبيد(إعادة هتيئة شارع عبد اخلالق الطريس 

0,000,350,356امللك اجلماعي1283996البناء2019STA45حي املزرعة اتبريكت بناء الطريق الرابطة بني شارع بن رشد و شارع الكندي حي املزرعة

11,336,6117,9412امللك اجلماعي واخلاص4047218880البناء2120STA11اتبريكت بناء الطريق الرابطة بني شارع حممد عواد و شارع عبد الرحيم بوعبيد بداية من مدارة شارع عثمان بن عفان

0,00امللك اجلماعي201002000بناء جسر 2221STA9شارع اللة أمساء حي موالي عبد هللابناء جسر مبلتقى شارع احلسن الثاين بداية من شارع لالامساء يف اجتاه شارع مديونة مبقاطعة بطانة 

0,001,121,126امللك اجلماعي155348010الصيانة 2322VTA09حي املزرعة  اتبريكت صيانة شارع االطلس الصغري 

0,000,840,846امللك اجلماعي154006000الصيانة 2423STA44حي املزرعة  اتبريكت صيانة  شارع الكندي 

0,001,681,686امللك اجلماعي3040012000الصيانة 2524VTA11بالد الشرقي صيانة  شارع املرابطني 

0,000,440,446امللك اجلماعي152093135الصيانة 2625VTA12حي املوحدين صيانة  شارع املهدي بن تومرت 

0,000,480,486امللك اجلماعي152303450الصيانة 2726VTA13حي الليمون صيانة  شارع البيضاء

0,001,351,356امللك اجلماعي156419615الصيانة 2827VTA14حي الروسطان صيانة  شارع العريب العلوي 

0,000,310,316امللك اجلماعي151462190الصيانة 2928VTA15حي ديور النجار صيانة  شارع الكنزرة 

0,001,131,136امللك اجلماعي155388070الصيانة 3029VTA16اتبريكت الوسطى صيانة  شارع األردن 

0,000,720,726امللك اجلماعي153445160الصيانة 3130STA18اتبريكت الوسطى صيانة  شارع السلوى 

0,000,570,576امللك اجلماعي152734095الصيانة 3231VTA17اتبريكت الوسطى صيانة  شارع االمل 

0,000,250,256امللك اجلماعي121471764الصيانة 3332VTA18اتبريكت الوسطى صيانة  شارع املنار 

0,000,810,816امللك اجلماعي124835796الصيانة 34/35/3633VTA18اتبريكت الوسطى صيانة  شارع احلنصايل 

0,000,220,226امللك اجلماعي121301560الصيانة 3734VTA19اتبريكت الوسطى صيانة  شارع الكاف 

0,002,622,626امللك اجلماعي2093618720الصيانة 3835VTA20حي احلرية صيانة  شارع رزق 

0,000,340,346امللك اجلماعي122012412الصيانة 3936VTA21حي الشيخ املفضل شارع أوالد مجيل 

0,000,330,336امللك اجلماعي73392373الصيانة 4037VTA22حي الشيخ املفضل صيانة  شارع األرز 

0,000,450,456امللك اجلماعي74633241الصيانة 4138VTA23حي الشيخ املفضل صيانة  شارع اللوزة 

0,000,660,666امللك اجلماعي123904680الصيانة 4239STA41حي الشيخ املفضل صيانة  شارع االرك 

0,000,510,516امللك اجلماعي123063672الصيانة 4340VTA24حي كرمية صيانة شارع جرف امللح 

موقع املشروعاسم املشروع
رقم ترتييب برانمج 

QGIS
رقم 
ترتييب

رمز تصميم التهيئة 
أو رمز الطريق

نوعية األشغال
عرض الطريق 

ابملرت
طول الطريق 

ابملرت
مساحة العقار الالزم 

)املرت املربع(
قرار 

التصفيف
الوضعية القانونية للعقار

مبلغ تعبئة العقار 
)مليون درهم(

مبلغ إجناز االشغال 
)مليون درهم(

الكلفة االمجالية للمشروع 
)مليون درهم(

مدة اجناز 
املشروع

0,001,661,666امللك اجلماعي1579211880الصيانة 4441VTA25حي االنبعاث صيانة  شارع واد الرمان 

0,000,990,996امللك اجلماعي125927104الصيانة 4542VTA26حي االنبعاث صيانة  شارع ام كرين 

0,000,160,166امللك اجلماعي91271143الصيانة 4643VTA27حي االنبعاث صيانة  شارع سيدي بطاش 

0,001,021,026امللك اجلماعي154857275الصيانة 4744VTA28حي الدار احلمراء منطقة التنمية الصناعية1صيانة  شارع البنفسج 

0,000,440,446امللك اجلماعي152103150الصيانة 4845VTA28حي الدار احلمراء منطقة التنمية الصناعية2صيانة  شارع البنفسج 

0,001,021,026امللك اجلماعي126057260الصيانة 4946VTA29جتزئة الفروكي الصغري صيانة  شارع عني السبع 

0,000,880,886امللك اجلماعي154196285الصيانة 5047VTA30حي الرمحة قطاع الف صيانة  شارع الزهور 

0,000,740,746امللك اجلماعي153515265الصيانة 5148VTA31حي الرمحة قطاع الف صيانة  شارع اليامسني 

0,000,350,356امللك اجلماعي151652475الصيانة 5249VTA32حي الرمحة قطاع ابء صيانة  شارع بريوت 

0,000,310,316امللك اجلماعي151482220الصيانة 53/5450VTA33حي الرمحة قطاع سني صيانة  شارع خالد بن الوليد 

0,000,300,306امللك اجلماعي151422130الصيانة 5551STA43حي الرمحة قطاع سني صيانة  شارع عمر بن العاص 

0,000,650,656امللك اجلماعي73544648الصيانة 5652VTA34حي الرمحة قطاع دال صيانة  شارع أبو رقراق 

0,001,121,126امللك اجلماعي126647968الصيانة 5753VTA35حي الرمحة قطاع دال صيانة  شارع االبتهاج 

0,000,790,796امللك اجلماعي202825640الصيانة 5854VTA36حي الرمحة قطاع دال صيانة  شارع اتنسيفت 

0,000,620,626امللك اجلماعي76304410الصيانة 5955STA40حي الرمحة قطاع واو صيانة  شارع واد الذهب 

0,001,551,556امللك اجلماعي1574011100الصيانة 6056VTA37حي الرمحة قطاع واو صيانة  شارع احفري 

0,001,201,206امللك اجلماعي155728580الصيانة 6157VTA42املامونية- جتزئة اليامسني صيانة  شارع اليامسني 

0,000,850,856امللك اجلماعي151622430البناء6262VTA 37حي الرمحة اتبريكت ,E  و شارع أحفري  املار أمام املسبح البلدي حبي الرمحة قطاع Aبناء مقطع الطريق الرابطة بني  شارع تونس حي الرمحة قطاع 

0,001,191,196امللك اجلماعي93773393البناء6363STA13حي االنبعاث )اجلزء املمتد بني شارع القاضي عياض و شارع بن اهليثم(بناء شارع آيت عمار 

موقع املشروعاسم املشروع
رقم ترتييب برانمج 

QGIS
رقم 
ترتييب

رمز تصميم التهيئة 
أو رمز الطريق

نوعية األشغال
عرض الطريق 

ابملرت
طول الطريق 

ابملرت
مساحة العقار الالزم 

)املرت املربع(
قرار 

التصفيف
الوضعية القانونية للعقار

مبلغ تعبئة العقار 
)مليون درهم(

مبلغ إجناز االشغال 
)مليون درهم(

الكلفة االمجالية للمشروع 
)مليون درهم(

مدة اجناز 
املشروع

0,001,661,666امللك اجلماعي1579211880الصيانة 4441VTA25حي االنبعاث صيانة  شارع واد الرمان 

0,000,990,996امللك اجلماعي125927104الصيانة 4542VTA26حي االنبعاث صيانة  شارع ام كرين 

0,000,160,166امللك اجلماعي91271143الصيانة 4643VTA27حي االنبعاث صيانة  شارع سيدي بطاش 

0,001,021,026امللك اجلماعي154857275الصيانة 4744VTA28حي الدار احلمراء منطقة التنمية الصناعية1صيانة  شارع البنفسج 

0,000,440,446امللك اجلماعي152103150الصيانة 4845VTA28حي الدار احلمراء منطقة التنمية الصناعية2صيانة  شارع البنفسج 

0,001,021,026امللك اجلماعي126057260الصيانة 4946VTA29جتزئة الفروكي الصغري صيانة  شارع عني السبع 

0,000,880,886امللك اجلماعي154196285الصيانة 5047VTA30حي الرمحة قطاع الف صيانة  شارع الزهور 

0,000,740,746امللك اجلماعي153515265الصيانة 5148VTA31حي الرمحة قطاع الف صيانة  شارع اليامسني 

0,000,350,356امللك اجلماعي151652475الصيانة 5249VTA32حي الرمحة قطاع ابء صيانة  شارع بريوت 

0,000,310,316امللك اجلماعي151482220الصيانة 53/5450VTA33حي الرمحة قطاع سني صيانة  شارع خالد بن الوليد 

0,000,300,306امللك اجلماعي151422130الصيانة 5551STA43حي الرمحة قطاع سني صيانة  شارع عمر بن العاص 

0,000,650,656امللك اجلماعي73544648الصيانة 5652VTA34حي الرمحة قطاع دال صيانة  شارع أبو رقراق 

0,001,121,126امللك اجلماعي126647968الصيانة 5753VTA35حي الرمحة قطاع دال صيانة  شارع االبتهاج 

0,000,790,796امللك اجلماعي202825640الصيانة 5854VTA36حي الرمحة قطاع دال صيانة  شارع اتنسيفت 

0,000,620,626امللك اجلماعي76304410الصيانة 5955STA40حي الرمحة قطاع واو صيانة  شارع واد الذهب 

0,001,551,556امللك اجلماعي1574011100الصيانة 6056VTA37حي الرمحة قطاع واو صيانة  شارع احفري 

0,001,201,206امللك اجلماعي155728580الصيانة 6157VTA42املامونية- جتزئة اليامسني صيانة  شارع اليامسني 

0,000,850,856امللك اجلماعي151622430البناء6262VTA 37حي الرمحة اتبريكت ,E  و شارع أحفري  املار أمام املسبح البلدي حبي الرمحة قطاع Aبناء مقطع الطريق الرابطة بني  شارع تونس حي الرمحة قطاع 

0,001,191,196امللك اجلماعي93773393البناء6363STA13حي االنبعاث )اجلزء املمتد بني شارع القاضي عياض و شارع بن اهليثم(بناء شارع آيت عمار 

مدة اجناز املشروع
الكلفة االمجالية 

)مليون درهم(للمشروع 
مبلغ إجناز االشغال 

)مليون درهم(
مبلغ تعبئة العقار 

)مليون درهم(
الوضعية القانونية للعقار

قرار 
التصفيف

مساحة العقار 
)املرت املربع(الالزم 

طول الطريق 
ابملرت

عرض 
الطريق ابملرت

نوعية األشغال
رمز تصميم 

التهيئة أو رمز 
الطريق

الرقم الرتتييب 
حسب األولوية

رقم ترتييب برانمج 
QGIS

اسم  املشروع

6 1,87 1,87 0,00 امللك اجلماعي 3945 263 15 اعادة التهيئة VLA040 115 133 VLA040
6 1,88 1,88 0,00 امللك اجلماعي 3960 264 15 اعادة التهيئة VLA041 116 134 VLA041
6 1,89 1,89 0,00 امللك اجلماعي 3975 265 15 اعادة التهيئة VLA042 117 135 VLA042
6 1,90 1,90 0,00 امللك اجلماعي 3990 266 15 اعادة التهيئة VLA043 118 136 VLA043
6 1,90 1,90 0,00 امللك اجلماعي 4005 267 15 اعادة التهيئة VLA044 119 137 VLA044
6 1,91 1,91 0,00 امللك اجلماعي 4020 268 15 اعادة التهيئة VLA045 120 138 VLA045
6 1,92 1,92 0,00 امللك اجلماعي 4035 269 15 اعادة التهيئة VLA046 121 139 VLA046
6 1,92 1,92 0,00 امللك اجلماعي 4050 270 15 اعادة التهيئة VLA047 122 140 VLA047
6 1,93 1,93 0,00 امللك اجلماعي 4065 271 15 اعادة التهيئة VLA048 123 141 VLA048
6 1,94 1,94 0,00 امللك اجلماعي 4080 272 15 اعادة التهيئة VLA049 124 142 VLA049
6 1,95 1,95 0,00 امللك اجلماعي 4095 273 15 اعادة التهيئة VLA050 125 143 VLA050
6 1,95 1,95 0,00 امللك اجلماعي 4110 274 15 اعادة التهيئة VLA051 126 144 VLA051
6 1,96 1,96 0,00 امللك اجلماعي 4125 275 15 اعادة التهيئة VLA052 127 145 VLA052
6 1,97 1,97 0,00 امللك اجلماعي 4140 276 15 اعادة التهيئة VLA053 128 146 VLA053
6 1,97 1,97 0,00 امللك اجلماعي 4155 277 15 اعادة التهيئة VLA054 129 147 VLA054
6 1,98 1,98 0,00 امللك اجلماعي 4170 278 15 اعادة التهيئة VLA055 130 148 VLA055
6 1,99 1,99 0,00 امللك اجلماعي 4185 279 15 اعادة التهيئة VLA056 131 149 VLA056
6 2,00 2,00 0,00 امللك اجلماعي 4200 280 15 اعادة التهيئة VLA057 132 150 VLA057
6 2,00 2,00 0,00 امللك اجلماعي 4215 281 15 اعادة التهيئة VLA058 133 151 VLA058
6 2,01 2,01 0,00 امللك اجلماعي 4230 282 15 اعادة التهيئة VLA059 134 152 VLA059
6 2,02 2,02 0,00 امللك اجلماعي 4245 283 15 اعادة التهيئة VLA060 135 153 VLA060
6 2,02 2,02 0,00 امللك اجلماعي 4260 284 15 اعادة التهيئة VLA061 136 154 VLA061
6 0,54 0,54 0,00 امللك اجلماعي 1128 94 12 اعادة التهيئة VLA062 137 155 VLA062
6 0,54 0,54 0,00 امللك اجلماعي 1140 95 12 اعادة التهيئة VLA063 138 156 VLA063
6 0,55 0,55 0,00 امللك اجلماعي 1152 96 12 اعادة التهيئة VLA064 139 157 VLA064



سال اللي بغينا35

موقع املشروعاسم املشروع
رقم ترتييب برانمج 

QGIS
رقم 
ترتييب

رمز تصميم التهيئة 
أو رمز الطريق

نوعية األشغال
عرض الطريق 

ابملرت
طول الطريق 

ابملرت
مساحة العقار الالزم 

)املرت املربع(
قرار 

التصفيف
الوضعية القانونية للعقار

مبلغ تعبئة العقار 
)مليون درهم(

مبلغ إجناز االشغال 
)مليون درهم(

الكلفة االمجالية للمشروع 
)مليون درهم(

مدة اجناز 
املشروع

0,001,661,666امللك اجلماعي1579211880الصيانة 4441VTA25حي االنبعاث صيانة  شارع واد الرمان 

0,000,990,996امللك اجلماعي125927104الصيانة 4542VTA26حي االنبعاث صيانة  شارع ام كرين 

0,000,160,166امللك اجلماعي91271143الصيانة 4643VTA27حي االنبعاث صيانة  شارع سيدي بطاش 

0,001,021,026امللك اجلماعي154857275الصيانة 4744VTA28حي الدار احلمراء منطقة التنمية الصناعية1صيانة  شارع البنفسج 

0,000,440,446امللك اجلماعي152103150الصيانة 4845VTA28حي الدار احلمراء منطقة التنمية الصناعية2صيانة  شارع البنفسج 

0,001,021,026امللك اجلماعي126057260الصيانة 4946VTA29جتزئة الفروكي الصغري صيانة  شارع عني السبع 

0,000,880,886امللك اجلماعي154196285الصيانة 5047VTA30حي الرمحة قطاع الف صيانة  شارع الزهور 

0,000,740,746امللك اجلماعي153515265الصيانة 5148VTA31حي الرمحة قطاع الف صيانة  شارع اليامسني 

0,000,350,356امللك اجلماعي151652475الصيانة 5249VTA32حي الرمحة قطاع ابء صيانة  شارع بريوت 

0,000,310,316امللك اجلماعي151482220الصيانة 53/5450VTA33حي الرمحة قطاع سني صيانة  شارع خالد بن الوليد 

0,000,300,306امللك اجلماعي151422130الصيانة 5551STA43حي الرمحة قطاع سني صيانة  شارع عمر بن العاص 

0,000,650,656امللك اجلماعي73544648الصيانة 5652VTA34حي الرمحة قطاع دال صيانة  شارع أبو رقراق 

0,001,121,126امللك اجلماعي126647968الصيانة 5753VTA35حي الرمحة قطاع دال صيانة  شارع االبتهاج 

0,000,790,796امللك اجلماعي202825640الصيانة 5854VTA36حي الرمحة قطاع دال صيانة  شارع اتنسيفت 

0,000,620,626امللك اجلماعي76304410الصيانة 5955STA40حي الرمحة قطاع واو صيانة  شارع واد الذهب 

0,001,551,556امللك اجلماعي1574011100الصيانة 6056VTA37حي الرمحة قطاع واو صيانة  شارع احفري 

0,001,201,206امللك اجلماعي155728580الصيانة 6157VTA42املامونية- جتزئة اليامسني صيانة  شارع اليامسني 

0,000,850,856امللك اجلماعي151622430البناء6262VTA 37حي الرمحة اتبريكت ,E  و شارع أحفري  املار أمام املسبح البلدي حبي الرمحة قطاع Aبناء مقطع الطريق الرابطة بني  شارع تونس حي الرمحة قطاع 

0,001,191,196امللك اجلماعي93773393البناء6363STA13حي االنبعاث )اجلزء املمتد بني شارع القاضي عياض و شارع بن اهليثم(بناء شارع آيت عمار 

موقع املشروعاسم املشروع
رقم ترتييب برانمج 

QGIS
رقم 
ترتييب

رمز تصميم التهيئة 
أو رمز الطريق

نوعية األشغال
عرض الطريق 

ابملرت
طول الطريق 

ابملرت
مساحة العقار الالزم 

)املرت املربع(
قرار 

التصفيف
الوضعية القانونية للعقار

مبلغ تعبئة العقار 
)مليون درهم(

مبلغ إجناز االشغال 
)مليون درهم(

الكلفة االمجالية للمشروع 
)مليون درهم(

مدة اجناز 
املشروع

0,001,661,666امللك اجلماعي1579211880الصيانة 4441VTA25حي االنبعاث صيانة  شارع واد الرمان 

0,000,990,996امللك اجلماعي125927104الصيانة 4542VTA26حي االنبعاث صيانة  شارع ام كرين 

0,000,160,166امللك اجلماعي91271143الصيانة 4643VTA27حي االنبعاث صيانة  شارع سيدي بطاش 

0,001,021,026امللك اجلماعي154857275الصيانة 4744VTA28حي الدار احلمراء منطقة التنمية الصناعية1صيانة  شارع البنفسج 

0,000,440,446امللك اجلماعي152103150الصيانة 4845VTA28حي الدار احلمراء منطقة التنمية الصناعية2صيانة  شارع البنفسج 

0,001,021,026امللك اجلماعي126057260الصيانة 4946VTA29جتزئة الفروكي الصغري صيانة  شارع عني السبع 

0,000,880,886امللك اجلماعي154196285الصيانة 5047VTA30حي الرمحة قطاع الف صيانة  شارع الزهور 

0,000,740,746امللك اجلماعي153515265الصيانة 5148VTA31حي الرمحة قطاع الف صيانة  شارع اليامسني 

0,000,350,356امللك اجلماعي151652475الصيانة 5249VTA32حي الرمحة قطاع ابء صيانة  شارع بريوت 

0,000,310,316امللك اجلماعي151482220الصيانة 53/5450VTA33حي الرمحة قطاع سني صيانة  شارع خالد بن الوليد 

0,000,300,306امللك اجلماعي151422130الصيانة 5551STA43حي الرمحة قطاع سني صيانة  شارع عمر بن العاص 

0,000,650,656امللك اجلماعي73544648الصيانة 5652VTA34حي الرمحة قطاع دال صيانة  شارع أبو رقراق 

0,001,121,126امللك اجلماعي126647968الصيانة 5753VTA35حي الرمحة قطاع دال صيانة  شارع االبتهاج 

0,000,790,796امللك اجلماعي202825640الصيانة 5854VTA36حي الرمحة قطاع دال صيانة  شارع اتنسيفت 

0,000,620,626امللك اجلماعي76304410الصيانة 5955STA40حي الرمحة قطاع واو صيانة  شارع واد الذهب 

0,001,551,556امللك اجلماعي1574011100الصيانة 6056VTA37حي الرمحة قطاع واو صيانة  شارع احفري 

0,001,201,206امللك اجلماعي155728580الصيانة 6157VTA42املامونية- جتزئة اليامسني صيانة  شارع اليامسني 

0,000,850,856امللك اجلماعي151622430البناء6262VTA 37حي الرمحة اتبريكت ,E  و شارع أحفري  املار أمام املسبح البلدي حبي الرمحة قطاع Aبناء مقطع الطريق الرابطة بني  شارع تونس حي الرمحة قطاع 

0,001,191,196امللك اجلماعي93773393البناء6363STA13حي االنبعاث )اجلزء املمتد بني شارع القاضي عياض و شارع بن اهليثم(بناء شارع آيت عمار 

مدة اجناز املشروع
الكلفة االمجالية 

)مليون درهم(للمشروع 
مبلغ إجناز االشغال 

)مليون درهم(
مبلغ تعبئة العقار 

)مليون درهم(
الوضعية القانونية للعقار

قرار 
التصفيف

مساحة العقار 
)املرت املربع(الالزم 

طول الطريق 
ابملرت

عرض 
الطريق ابملرت

نوعية األشغال
رمز تصميم 

التهيئة أو رمز 
الطريق

الرقم الرتتييب 
حسب األولوية

رقم ترتييب برانمج 
QGIS

اسم  املشروع

6 0,55 0,55 0,00 امللك اجلماعي 1164 97 12 اعادة التهيئة VLA065 140 158 VLA065
6 0,56 0,56 0,00 امللك اجلماعي 1176 98 12 اعادة التهيئة VLA066 141 159 VLA066
6 0,56 0,56 0,00 امللك اجلماعي 1188 99 12 اعادة التهيئة VLA067 142 160 VLA067
6 0,57 0,57 0,00 امللك اجلماعي 1200 100 12 اعادة التهيئة VLA068 143 161 VLA068
6 0,58 0,58 0,00 امللك اجلماعي 1212 101 12 اعادة التهيئة VLA069 144 162 VLA069
6 0,58 0,58 0,00 امللك اجلماعي 1224 102 12 اعادة التهيئة VLA070 145 163 VLA070
6 0,59 0,59 0,00 امللك اجلماعي 1236 103 12 اعادة التهيئة VLA071 146 164 VLA071
6 0,59 0,59 0,00 امللك اجلماعي 1248 104 12 اعادة التهيئة VLA072 147 165 VLA072
6 0,60 0,60 0,00 امللك اجلماعي 1260 105 12 اعادة التهيئة VLA073 148 166 VLA073
6 0,60 0,60 0,00 امللك اجلماعي 1272 106 12 اعادة التهيئة VLA074 149 167 VLA074
6 0,61 0,61 0,00 امللك اجلماعي 1284 107 12 اعادة التهيئة VLA075 150 168 VLA075
6 0,62 0,62 0,00 امللك اجلماعي 1296 108 12 اعادة التهيئة VLA076 151 169 VLA076
6 0,62 0,62 0,00 امللك اجلماعي 1308 109 12 اعادة التهيئة VLA077 152 170 VLA077
6 0,63 0,63 0,00 امللك اجلماعي 1320 110 12 اعادة التهيئة VLA078 153 171 VLA078
6 0,63 0,63 0,00 امللك اجلماعي 1332 111 12 اعادة التهيئة VLA079 154 172 VLA079
6 0,64 0,64 0,00 امللك اجلماعي 1344 112 12 اعادة التهيئة VLA080 155 173 VLA080
6 0,64 0,64 0,00 امللك اجلماعي 1356 113 12 اعادة التهيئة VLA081 156 174 VLA081
6 0,65 0,65 0,00 امللك اجلماعي 1368 114 12 اعادة التهيئة VLA082 157 175 VLA082
6 0,66 0,66 0,00 امللك اجلماعي 1380 115 12 اعادة التهيئة VLA083 158 176 VLA083
6 0,66 0,66 0,00 امللك اجلماعي 1392 116 12 اعادة التهيئة VLA084 159 177 VLA084
6 0,67 0,67 0,00 امللك اجلماعي 1404 117 12 اعادة التهيئة VLA085 160 178 VLA085
6 0,67 0,67 0,00 امللك اجلماعي 1416 118 12 اعادة التهيئة VLA086 161 179 VLA086
6 0,68 0,68 0,00 امللك اجلماعي 1428 119 12 اعادة التهيئة VLA087 162 180 VLA087
6 0,68 0,68 0,00 امللك اجلماعي 1440 120 12 اعادة التهيئة VLA088 163 181 VLA088
6 0,69 0,69 0,00 امللك اجلماعي 1452 121 12 اعادة التهيئة VLA089 164 182 VLA089



36 دليل الطرق بجماعة سال

مدة اجناز املشروع
الكلفة االمجالية 

)مليون درهم(للمشروع 
مبلغ إجناز االشغال 

)مليون درهم(
مبلغ تعبئة العقار 

)مليون درهم(
الوضعية القانونية للعقار

قرار 
التصفيف

مساحة العقار 
)املرت املربع(الالزم 

طول الطريق 
ابملرت

عرض 
الطريق ابملرت

نوعية األشغال
رمز تصميم 

التهيئة أو رمز 
الطريق

الرقم الرتتييب 
حسب األولوية

رقم ترتييب برانمج 
QGIS

اسم  املشروع

4,20          6,51            10,71 شهرا 12 امللك اجلماعي واخلاص 18600 620 30 البناء والتهيئة SLA1 1 1 SLA1 بناء وهتيئة شارع
28,80        25,20            54,00  شهرا 24 امللك اجلماعي واخلاص منجز 72000 2400 30 البناء والتهيئة SLA2 2 2 SLA2 بناء وهتيئة شارع

6 5,64              5,64          0,00 امللك اجلماعي 16100 805 20 البناء والتهيئة SLA5 3 5 SLA5 بناء وهتيئة شارع
6 2,49              2,49          0,00 امللك اجلماعي 7125 285 25 البناء والتهيئة SLA5 4 5 SLA5 بناء وهتيئة شارع
6 2,66              2,66          0,00 امللك اجلماعي 7600 380 20 البناء والتهيئة SLA6 5 6 SLA6 بناء وهتيئة شارع
6 1,58              1,58          0,00 امللك اجلماعي 4500 300 15 البناء والتهيئة SLA7 6 7 SLA7 بناء وهتيئة شارع
6 1,31              1,31          0,00 امللك اجلماعي 3750 250 15 البناء والتهيئة SLA8 7 8 SLA8 بناء وهتيئة شارع
6 9,08              9,08          0,00 امللك اجلماعي 25950 1730 15 البناء والتهيئة SLA8 8 8 SLA8 بناء وهتيئة شارع
6 1,73              1,73          0,00 امللك اجلماعي 4950 330 15 البناء والتهيئة SLA10 9 10 SLA10 بناء وهتيئة شارع
6 0,71              0,71          0,00 امللك اجلماعي 2040 170 12 البناء والتهيئة SLA11 10 11 SLA11 بناء وهتيئة شارع
6 2,14              2,14          0,00 امللك اجلماعي 6100 305 20 البناء والتهيئة SLA12 11 12 SLA12 بناء وهتيئة شارع
6 3,10              3,10          0,00 امللك اجلماعي 8850 590 15 البناء والتهيئة SLA12 12 12 SLA12 بناء وهتيئة شارع
6 3,94              3,94          0,00 امللك اجلماعي 11250 375 30 البناء والتهيئة SLA13 13 13 SLA13 بناء وهتيئة شارع
6 2,45              2,45          0,00 امللك اجلماعي 7000 350 20 البناء والتهيئة SLA14 14 14 SLA14 بناء وهتيئة شارع
6 1,55              1,55          0,00 امللك اجلماعي 4425 295 15 البناء والتهيئة SLA18 15 18 SLA18 بناء وهتيئة شارع
6 1,11              1,11          0,00 امللك اجلماعي 3180 265 12 البناء والتهيئة SLA18 16 18 SLA18 بناء وهتيئة شارع
6 4,25              4,25          0,00 امللك اجلماعي 12150 405 30 البناء والتهيئة SLA19 17 19 SLA19 بناء وهتيئة شارع
6 1,37              1,37          0,00 امللك اجلماعي 3900 260 15 البناء والتهيئة SLA20 18 20 SLA20 بناء وهتيئة شارع
6 1,79              1,79          0,00 امللك اجلماعي 5100 340 15 البناء والتهيئة SLA20 19 20 SLA20 بناء وهتيئة شارع
6 2,65              2,65          0,00 امللك اجلماعي 7575 505 15 البناء والتهيئة SLA21 20 21 SLA21 بناء وهتيئة شارع
6 0,79              0,79          0,00 امللك اجلماعي 2250 150 15 البناء والتهيئة SLA21 21 21 SLA21 بناء وهتيئة شارع
6 1,18              1,18          0,00 امللك اجلماعي 3375 225 15 البناء والتهيئة SLA22 22 22 SLA22 بناء وهتيئة شارع
6 1,29              1,29          0,00 امللك اجلماعي 3675 245 15 البناء والتهيئة SLA22 23 22 SLA22 بناء وهتيئة شارع
6 1,21              1,21          0,00 امللك اجلماعي 3450 230 15 البناء والتهيئة SLA23 24 23 SLA23 بناء وهتيئة شارع

مدة اجناز املشروع
الكلفة االمجالية 

)مليون درهم(للمشروع 
مبلغ إجناز االشغال 

)مليون درهم(
مبلغ تعبئة العقار 

)مليون درهم(
الوضعية القانونية للعقار

قرار 
التصفيف

مساحة العقار 
)املرت املربع(الالزم 

طول الطريق 
ابملرت

عرض 
الطريق ابملرت

نوعية األشغال
رمز تصميم 

التهيئة أو رمز 
الطريق

الرقم الرتتييب 
حسب األولوية

رقم ترتييب برانمج 
QGIS

اسم  املشروع

6 0,70 0,70 0,00 امللك اجلماعي 1464 122 12 اعادة التهيئة VLA090 165 183 VLA090
6 0,70 0,70 0,00 امللك اجلماعي 1476 123 12 اعادة التهيئة VLA091 166 184 VLA091
6 0,71 0,71 0,00 امللك اجلماعي 1488 124 12 اعادة التهيئة VLA092 167 185 VLA092
6 0,71 0,71 0,00 امللك اجلماعي 1500 125 12 اعادة التهيئة VLA093 168 186 VLA093
6 0,72 0,72 0,00 امللك اجلماعي 1512 126 12 اعادة التهيئة VLA094 169 187 VLA094
6 0,72 0,72 0,00 امللك اجلماعي 1524 127 12 اعادة التهيئة VLA095 170 188 VLA095
6 0,73 0,73 0,00 امللك اجلماعي 1536 128 12 اعادة التهيئة VLA096 171 189 VLA096
6 0,74 0,74 0,00 امللك اجلماعي 1548 129 12 اعادة التهيئة VLA097 172 190 VLA097
6 0,74 0,74 0,00 امللك اجلماعي 1560 130 12 اعادة التهيئة VLA098 173 191 VLA098
6 0,75 0,75 0,00 امللك اجلماعي 1572 131 12 اعادة التهيئة VLA099 174 192 VLA099
6 0,75 0,75 0,00 امللك اجلماعي 1584 132 12 اعادة التهيئة VLA100 175 193 VLA100
6 0,76 0,76 0,00 امللك اجلماعي 1596 133 12 اعادة التهيئة VLA101 176 194 VLA101
6 0,76 0,76 0,00 امللك اجلماعي 1608 134 12 اعادة التهيئة VLA102 177 195 VLA102
6 0,77 0,77 0,00 امللك اجلماعي 1620 135 12 اعادة التهيئة VLA103 178 196 VLA103
6 0,78 0,78 0,00 امللك اجلماعي 1632 136 12 اعادة التهيئة VLA104 179 197 VLA104
6 0,78 0,78 0,00 امللك اجلماعي 1644 137 12 اعادة التهيئة VLA105 180 198 VLA105
6 0,79 0,79 0,00 امللك اجلماعي 1656 138 12 اعادة التهيئة VLA106 181 199 VLA106
6 0,79 0,79 0,00 امللك اجلماعي 1668 139 12 اعادة التهيئة VLA107 182 200 VLA107
6 0,80 0,80 0,00 امللك اجلماعي 1680 140 12 اعادة التهيئة VLA108 183 201 VLA108
6 0,80 0,80 0,00 امللك اجلماعي 1692 141 12 اعادة التهيئة VLA109 184 202 VLA109
6 0,81 0,81 0,00 امللك اجلماعي 1704 142 12 اعادة التهيئة VLA110 185 203 VLA110
6 0,82 0,82 0,00 امللك اجلماعي 1716 143 12 اعادة التهيئة VLA111 186 204 VLA111
6 0,82 0,82 0,00 امللك اجلماعي 1728 144 12 اعادة التهيئة VLA112 187 205 VLA112
6 0,83 0,83 0,00 امللك اجلماعي 1740 145 12 اعادة التهيئة VLA113 188 206 VLA113
6 0,83 0,83 0,00 امللك اجلماعي 1752 146 12 اعادة التهيئة VLA114 189 207 VLA114



سال اللي بغينا37

مدة اجناز املشروع
الكلفة االمجالية 

)مليون درهم(للمشروع 
مبلغ إجناز االشغال 

)مليون درهم(
مبلغ تعبئة العقار 

)مليون درهم(
الوضعية القانونية للعقار

قرار 
التصفيف

مساحة العقار 
)املرت املربع(الالزم 

طول الطريق 
ابملرت

عرض 
الطريق ابملرت

نوعية األشغال
رمز تصميم 

التهيئة أو رمز 
الطريق

الرقم الرتتييب 
حسب األولوية

رقم ترتييب برانمج 
QGIS

اسم  املشروع

6 4,17              4,17          0,00 امللك اجلماعي 11925 795 15 البناء والتهيئة SLA24 25 24 SLA24 بناء وهتيئة شارع
6 1,21              1,21          0,00 امللك اجلماعي 3450 230 15 البناء والتهيئة SLA24 26 24 SLA24 بناء وهتيئة شارع
6 1,52              1,52          0,00 امللك اجلماعي 4350 290 15 البناء والتهيئة SLA25 27 25 SLA25 بناء وهتيئة شارع
6 0,38              0,38          0,00 امللك اجلماعي 1080 90 12 البناء والتهيئة SLA27 28 27 SLA27 بناء وهتيئة شارع
6 2,73              2,73          0,00 امللك اجلماعي 7800 520 15 البناء والتهيئة SLA27 29 27 SLA27 بناء وهتيئة شارع
6 1,31              1,31          0,00 امللك اجلماعي 3750 250 15 البناء والتهيئة SLA28 30 28 SLA28 بناء وهتيئة شارع
6 1,93              1,93          0,00 امللك اجلماعي 5520 460 12 البناء والتهيئة SLA29 31 29 SLA29 بناء وهتيئة شارع
6 0,55              0,55          0,00 امللك اجلماعي 1560 130 12 البناء والتهيئة SLA30 32 30 SLA30 بناء وهتيئة شارع

12 18,76            7,60          11,16 امللك اجلماعي واخلاص منجز 21700 620 35 البناء والتهيئة SLA32 33 32 SLA32 بناء وهتيئة شارع
8 8,16              8,16          0,00 امللك اجلماعي منجز 23300 1165 20 البناء والتهيئة SLA32 34 32 SLA32 بناء وهتيئة شارع
8 8,72              8,72          0,00 امللك اجلماعي 24900 830 30 البناء والتهيئة SLA35 35 35 SLA35 بناء وهتيئة شارع
8 8,19              8,19          0,00 امللك اجلماعي 23400 1170 20 البناء والتهيئة SLA35 36 35 SLA35 بناء وهتيئة شارع
8 5,04              5,04          0,00 امللك اجلماعي 14400 480 30 البناء والتهيئة SLA36 37 36 SLA36 بناء وهتيئة شارع
8 9,66              9,66          0,00 امللك اجلماعي 27600 920 30 البناء والتهيئة SLA37 38 37 SLA37 بناء وهتيئة شارع
12 14,07            14,07        0,00 امللك اجلماعي 40200 670 60 البناء والتهيئة SLA37 39 37 SLA37 بناء وهتيئة شارع
6 1,79              1,79          0,00 امللك اجلماعي 5100 340 15 البناء والتهيئة SLA39 40 39 SLA39 بناء وهتيئة شارع
6 3,36              3,36          0,00 امللك اجلماعي 9600 480 20 البناء والتهيئة SLA41 41 41 SLA41 بناء وهتيئة شارع
6 1,54              1,54          0,00 امللك اجلماعي 4400 220 20 البناء والتهيئة SLA42 42 42 SLA42 بناء وهتيئة شارع
6 5,04              5,04          0,00 امللك اجلماعي 14400 240 60 البناء والتهيئة SLA42 43 42 SLA42 بناء وهتيئة شارع
6 0,50              0,50          0,00 امللك اجلماعي 1440 80 18 البناء والتهيئة SLA43 44 43 SLA43 بناء وهتيئة شارع
6 5,78              5,78          0,00 امللك اجلماعي 16520 826 20 البناء والتهيئة SLA45 45 45 SLA45 بناء وهتيئة شارع
6 6,41              6,41          0,00 امللك اجلماعي 18300 915 20 البناء والتهيئة SLA45 46 45 SLA45 بناء وهتيئة شارع
6 7,44              7,44          0,00 امللك اجلماعي 21250 850 25 البناء والتهيئة SLA47 47 47 SLA47 بناء وهتيئة شارع
6 5,74              5,74          0,00 امللك اجلماعي منجز 16400 820 20 البناء والتهيئة SLA48 48 48 SLA48 بناء وهتيئة شارع
6 4,41              4,41          0,00 امللك اجلماعي 12600 840 15 البناء والتهيئة SLA49 49 49 SLA49  بناء وهتيئة شارع

مدة اجناز املشروع
الكلفة االمجالية 

)مليون درهم(للمشروع 
مبلغ إجناز االشغال 

)مليون درهم(
مبلغ تعبئة العقار 

)مليون درهم(
الوضعية القانونية للعقار

قرار 
التصفيف

مساحة العقار 
)املرت املربع(الالزم 

طول الطريق 
ابملرت

عرض 
الطريق ابملرت

نوعية األشغال
رمز تصميم 

التهيئة أو رمز 
الطريق

الرقم الرتتييب 
حسب األولوية

رقم ترتييب برانمج 
QGIS

اسم  املشروع

6 0,84 0,84 0,00 امللك اجلماعي 1764 147 12 اعادة التهيئة VLA115 190 208 VLA115
6 0,84 0,84 0,00 امللك اجلماعي 1776 148 12 اعادة التهيئة VLA116 191 209 VLA116
6 0,85 0,85 0,00 امللك اجلماعي 1788 149 12 اعادة التهيئة VLA117 192 210 VLA117
6 0,86 0,86 0,00 امللك اجلماعي 1800 150 12 اعادة التهيئة VLA118 193 211 VLA118
6 0,86 0,86 0,00 امللك اجلماعي 1812 151 12 اعادة التهيئة VLA119 194 212 VLA119
6 0,87 0,87 0,00 امللك اجلماعي 1824 152 12 اعادة التهيئة VLA120 195 213 VLA120
6 0,87 0,87 0,00 امللك اجلماعي 1836 153 12 اعادة التهيئة VLA121 196 214 VLA121
6 0,88 0,88 0,00 امللك اجلماعي 1848 154 12 اعادة التهيئة VLA122 197 215 VLA122
6 0,88 0,88 0,00 امللك اجلماعي 1860 155 12 اعادة التهيئة VLA123 198 216 VLA123
6 0,89 0,89 0,00 امللك اجلماعي 1872 156 12 اعادة التهيئة VLA124 199 217 VLA124
6 0,89 0,89 0,00 امللك اجلماعي 1884 157 12 اعادة التهيئة VLA125 200 218 VLA125
6 0,90 0,90 0,00 امللك اجلماعي 1896 158 12 اعادة التهيئة VLA126 201 219 VLA126
6 0,91 0,91 0,00 امللك اجلماعي 1908 159 12 اعادة التهيئة VLA127 202 220 VLA127
6 0,91 0,91 0,00 امللك اجلماعي 1920 160 12 اعادة التهيئة VLA128 203 221 VLA128
6 0,92 0,92 0,00 امللك اجلماعي 1932 161 12 اعادة التهيئة VLA129 204 222 VLA129
6 0,92 0,92 0,00 امللك اجلماعي 1944 162 12 اعادة التهيئة VLA130 205 223 VLA130
6 0,93 0,93 0,00 امللك اجلماعي 1956 163 12 اعادة التهيئة VLA131 206 224 VLA131
6 0,93 0,93 0,00 امللك اجلماعي 1968 164 12 اعادة التهيئة VLA132 207 225 VLA132
6 0,94 0,94 0,00 امللك اجلماعي 1980 165 12 اعادة التهيئة VLA133 208 226 VLA133
6 0,95 0,95 0,00 امللك اجلماعي 1992 166 12 اعادة التهيئة VLA134 209 227 VLA134
6 0,95 0,95 0,00 امللك اجلماعي 2004 167 12 اعادة التهيئة VLA135 210 228 VLA135
6 0,96 0,96 0,00 امللك اجلماعي 2016 168 12 اعادة التهيئة VLA136 211 229 VLA136
6 0,96 0,96 0,00 امللك اجلماعي 2028 169 12 اعادة التهيئة VLA137 212 230 VLA137
6 0,97 0,97 0,00 امللك اجلماعي 2040 170 12 اعادة التهيئة VLA138 213 231 VLA138
6 0,97 0,97 0,00 امللك اجلماعي 2052 171 12 اعادة التهيئة VLA139 214 232 VLA139
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مدة اجناز املشروع
الكلفة االمجالية 

)مليون درهم(للمشروع 
مبلغ إجناز االشغال 

)مليون درهم(
مبلغ تعبئة العقار 

)مليون درهم(
الوضعية القانونية للعقار

قرار 
التصفيف

مساحة العقار 
)املرت املربع(الالزم 

طول الطريق 
ابملرت

عرض 
الطريق ابملرت

نوعية األشغال
رمز تصميم 

التهيئة أو رمز 
الطريق

الرقم الرتتييب 
حسب األولوية

رقم ترتييب برانمج 
QGIS

اسم  املشروع

6 1,72              1,72          0,00 امللك اجلماعي 4920 410 12 البناء والتهيئة SLA50 50 50 SLA50 بناء وهتيئة شارع 
6 2,98              2,98          0,00 امللك اجلماعي 8500 425 20 البناء والتهيئة SLA50 51 50 SLA50 بناء وهتيئة شارع
12 9,59              9,59          0,00 امللك اجلماعي 27400 1370 20 البناء والتهيئة SLA51 52 51 SLA51 بناء وهتيئة شارع
6 3,41              3,41          0,00 امللك اجلماعي 9750 650 15 البناء والتهيئة SLA52 53 52 SLA52 بناء وهتيئة شارع
8 7,82              7,82          0,00 امللك اجلماعي 22350 1490 15 البناء والتهيئة SLA53 54 53 SLA53 بناء وهتيئة شارع
12 11,62            11,62        0,00 امللك اجلماعي منجز 33200 1660 20 البناء والتهيئة SLA54 55 54 SLA54 بناء وهتيئة شارع
6 2,66              2,66          0,00 امللك اجلماعي 7600 380 20 البناء والتهيئة SLA55 56 55 SLA55 بناء وهتيئة شارع
6 2,73              2,73          0,00 امللك اجلماعي 7800 390 20 البناء والتهيئة SLA56 57 56 SLA بناء وهتيئة شارع56
6 1,65              1,65          0,00 امللك اجلماعي 4700 235 20 البناء والتهيئة SLA57 58 57 SLA 57بناء وهتيئة شارع  
6 2,94              2,94          0,00 امللك اجلماعي 8400 420 20 البناء والتهيئة SLA57 59 57 SLA57 بناء وهتيئة شارع
6 2,87              2,87          0,00 امللك اجلماعي 8200 410 20 البناء والتهيئة SLA58 60 58 SLA58 بناء وهتيئة شارع
12 7,88              7,88          0,00 امللك اجلماعي 22500 750 30 البناء والتهيئة SLA59 61 59 SLA59 بناء وهتيئة شارع
6 0,74              0,74          0,00 امللك اجلماعي 2100 175 12 البناء والتهيئة SLA59 62 59 SLA59 بناء وهتيئة شارع
8 8,47              8,47          0,00 امللك اجلماعي 24200 1210 20 البناء والتهيئة SLA59 63 59 SLA59 بناء وهتيئة شارع
8 3,49              3,49          0,00 امللك اجلماعي 9960 664 15 البناء والتهيئة SLA61 64 61 SLA61 بناء وهتيئة شارع
6 4,58              4,58          0,00 امللك اجلماعي 13080 1090 12 البناء والتهيئة SLA62 65 62 SLA62 بناء وهتيئة شارع
6 1,50              1,50          0,00 امللك اجلماعي 4275 285 15 البناء والتهيئة SLA63 66 63 SLA63 بناء وهتيئة شارع
6 1,63              1,63          0,00 امللك اجلماعي 4650 310 15 البناء والتهيئة SLA64 67 64 SLA64 بناء وهتيئة شارع
6 1,68              1,68          0,00 امللك اجلماعي 4800 400 12 البناء والتهيئة SLA64 68 64 SLA64 بناء وهتيئة شارع
6 1,10              1,10          0,00 امللك اجلماعي 3150 210 15 البناء والتهيئة SLA65 69 65 SLA65 بناء وهتيئة شارع
6 3,70              3,70          0,00 امللك اجلماعي 10560 880 12 البناء والتهيئة SLA69 70 69 SLA69 بناء وهتيئة شارع
6 1,63              1,63          0,00 امللك اجلماعي 4650 310 15 البناء والتهيئة SLA69 71 69 SLA69 بناء وهتيئة شارع
6 2,24              2,24          0,00 امللك اجلماعي 6400 320 20 البناء والتهيئة SLA70 72 70 SLA70 بناء وهتيئة شارع
6 2,89              2,89          0,00 امللك اجلماعي 8250 550 15 البناء والتهيئة SLA71 73 71 SLA71 بناء وهتيئة شارع

مدة اجناز املشروع
الكلفة االمجالية 

)مليون درهم(للمشروع 
مبلغ إجناز االشغال 

)مليون درهم(
مبلغ تعبئة العقار 

)مليون درهم(
الوضعية القانونية للعقار

قرار 
التصفيف

مساحة العقار 
)املرت املربع(الالزم 

طول الطريق 
ابملرت

عرض 
الطريق ابملرت

نوعية األشغال
رمز تصميم 

التهيئة أو رمز 
الطريق

الرقم الرتتييب 
حسب األولوية

رقم ترتييب برانمج 
QGIS

اسم  املشروع

6 0,98 0,98 0,00 امللك اجلماعي 2064 172 12 اعادة التهيئة VLA140 215 233 VLA140
6 0,99 0,99 0,00 امللك اجلماعي 2076 173 12 اعادة التهيئة VLA141 216 234 VLA141
6 0,99 0,99 0,00 امللك اجلماعي 2088 174 12 اعادة التهيئة VLA142 217 235 VLA142
6 1,00 1,00 0,00 امللك اجلماعي 2100 175 12 اعادة التهيئة VLA143 218 236 VLA143
6 1,00 1,00 0,00 امللك اجلماعي 2112 176 12 اعادة التهيئة VLA144 219 237 VLA144
6 1,01 1,01 0,00 امللك اجلماعي 2124 177 12 اعادة التهيئة VLA145 220 238 VLA145
6 1,01 1,01 0,00 امللك اجلماعي 2136 178 12 اعادة التهيئة VLA146 221 239 VLA146
6 1,02 1,02 0,00 امللك اجلماعي 2148 179 12 اعادة التهيئة VLA147 222 240 VLA147
6 1,03 1,03 0,00 امللك اجلماعي 2160 180 12 اعادة التهيئة VLA148 223 241 VLA148
6 1,03 1,03 0,00 امللك اجلماعي 2172 181 12 اعادة التهيئة VLA149 224 242 VLA149
6 1,04 1,04 0,00 امللك اجلماعي 2184 182 12 اعادة التهيئة VLA150 225 243 VLA150
6 1,04 1,04 0,00 امللك اجلماعي 2196 183 12 اعادة التهيئة VLA151 226 244 VLA151
6 1,05 1,05 0,00 امللك اجلماعي 2208 184 12 اعادة التهيئة VLA152 227 245 VLA152
6 1,05 1,05 0,00 امللك اجلماعي 2220 185 12 اعادة التهيئة VLA153 228 246 VLA153
6 1,06 1,06 0,00 امللك اجلماعي 2232 186 12 اعادة التهيئة VLA154 229 247 VLA154
6 1,07 1,07 0,00 امللك اجلماعي 2244 187 12 اعادة التهيئة VLA155 230 248 VLA155
6 1,07 1,07 0,00 امللك اجلماعي 2256 188 12 اعادة التهيئة VLA156 231 249 VLA156
6 1,08 1,08 0,00 امللك اجلماعي 2268 189 12 اعادة التهيئة VLA157 232 250 VLA157
6 1,08 1,08 0,00 امللك اجلماعي 2280 190 12 اعادة التهيئة VLA158 233 251 VLA158
6 1,09 1,09 0,00 امللك اجلماعي 2292 191 12 اعادة التهيئة VLA159 234 252 VLA159
6 1,09 1,09 0,00 امللك اجلماعي 2304 192 12 اعادة التهيئة VLA160 235 253 VLA160
6 1,10 1,10 0,00 امللك اجلماعي 2316 193 12 اعادة التهيئة VLA161 236 254 VLA161
6 1,11 1,11 0,00 امللك اجلماعي 2328 194 12 اعادة التهيئة VLA162 237 255 VLA162
6 1,11 1,11 0,00 امللك اجلماعي 2340 195 12 اعادة التهيئة VLA163 238 256 VLA163
6 1,12 1,12 0,00 امللك اجلماعي 2352 196 12 اعادة التهيئة VLA164 239 257 VLA164
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مدة اجناز املشروع
الكلفة االمجالية 

)مليون درهم(للمشروع 
مبلغ إجناز االشغال 

)مليون درهم(
مبلغ تعبئة العقار 

)مليون درهم(
الوضعية القانونية للعقار

قرار 
التصفيف

مساحة العقار 
)املرت املربع(الالزم 

طول الطريق 
ابملرت

عرض 
الطريق ابملرت

نوعية األشغال
رمز تصميم 

التهيئة أو رمز 
الطريق

الرقم الرتتييب 
حسب األولوية

رقم ترتييب برانمج 
QGIS

اسم  املشروع

6 4,81              4,81          0,00 امللك اجلماعي 13750 550 25 البناء والتهيئة SLA71 74 71 SLA71 بناء وهتيئة شارع
12 23,63            23,63        0,00 امللك اجلماعي 67500 2700 25 البناء والتهيئة SLA71 75 71 SLA71 بناء وهتيئة شارع
6 6,69              6,69          0,00 امللك اجلماعي 19100 955 20 البناء والتهيئة SLA72 76 72 SLA72 بناء وهتيئة شارع
6 1,45              1,45          0,00 امللك اجلماعي 4140 345 12 البناء والتهيئة SLA73 77 73 SLA73 بناء وهتيئة شارع
6 1,63              1,63          0,00 امللك اجلماعي 4650 310 15 البناء والتهيئة SLA73 78 73 SLA73 بناء وهتيئة شارع
6 1,94              1,94          0,00 امللك اجلماعي 5550 370 15 البناء والتهيئة SLA74 79 74 SLA74 بناء وهتيئة شارع
6 2,28              2,28          0,00 امللك اجلماعي 6500 260 25 البناء والتهيئة SLA75 80 75 SLA75 بناء وهتيئة شارع
12 7,67              7,67          0,00 امللك اجلماعي 21900 730 30 البناء والتهيئة SLA77 81 77 SLA77 بناء وهتيئة شارع
8 5,46              5,46          0,00 امللك اجلماعي 15600 1040 15 البناء والتهيئة SLA77 82 77 SLA77 بناء وهتيئة شارع
6 1,30              1,30          0,00 امللك اجلماعي 3720 310 12 البناء والتهيئة SLA80 83 80 SLA80 بناء وهتيئة شارع
6 4,13              4,13          0,00 امللك اجلماعي 11800 590 20 البناء والتهيئة SLA85 84 85 SLA85 بناء وهتيئة شارع
6 4,56 4,56 0,00 امللك اجلماعي 9600 320 30 اعادة التهيئة SLA1 1 1 SLA1
12 12,54 12,54 0,00 امللك اجلماعي 26400 880 30 اعادة التهيئة SLA4 2 4 SLA4
6 5,70 5,70 0,00 امللك اجلماعي 12000 480 25 اعادة التهيئة SLA6 3 6 SLA6
6 5,70 5,70 0,00 امللك اجلماعي 12000 800 15 اعادة التهيئة SLA7 4 7 SLA7
6 2,35 2,35 0,00 امللك اجلماعي 4950 330 15 اعادة التهيئة SLA8 5 8 SLA8
6 2,09 2,09 0,00 امللك اجلماعي منجز 4410 294 15 اعادة التهيئة SLA9 6 9 SLA9
6 1,31 1,31 0,00 امللك اجلماعي 2755 145 19 اعادة التهيئة SLA11 7 11 SLA11
6 2,17 2,17 0,00 امللك اجلماعي 4560 380 12 اعادة التهيئة SLA13 8 13 SLA13
6 2,24 2,24 0,00 امللك اجلماعي 4725 315 15 اعادة التهيئة SLA13 9 13 SLA13
6 2,68 2,68 0,00 امللك اجلماعي 5640 376 15 اعادة التهيئة SLA14 10 14 SLA14
6 1,64 1,64 0,00 امللك اجلماعي 3450 230 15 اعادة التهيئة SLA15 11 15 SLA15
6 5,34 5,34 0,00 امللك اجلماعي 11250 750 15 اعادة التهيئة SLA16 12 16 SLA16
6 6,65 6,65 0,00 امللك اجلماعي منجز 14000 700 20 اعادة التهيئة SLA17 13 17 SLA17
6 5,34 5,34 0,00 امللك اجلماعي 11250 750 15 اعادة التهيئة SLA18 14 18 SLA18

مدة اجناز املشروع
الكلفة االمجالية 

)مليون درهم(للمشروع 
مبلغ إجناز االشغال 

)مليون درهم(
مبلغ تعبئة العقار 

)مليون درهم(
الوضعية القانونية للعقار

قرار 
التصفيف

مساحة العقار 
)املرت املربع(الالزم 

طول الطريق 
ابملرت

عرض 
الطريق ابملرت

نوعية األشغال
رمز تصميم 

التهيئة أو رمز 
الطريق

الرقم الرتتييب 
حسب األولوية

رقم ترتييب برانمج 
QGIS

اسم  املشروع

6 1,12 1,12 0,00 امللك اجلماعي 2364 197 12 اعادة التهيئة VLA165 240 258 VLA165
6 1,13 1,13 0,00 امللك اجلماعي 2376 198 12 اعادة التهيئة VLA166 241 259 VLA166
6 1,13 1,13 0,00 امللك اجلماعي 2388 199 12 اعادة التهيئة VLA167 242 260 VLA167
6 1,14 1,14 0,00 امللك اجلماعي 2400 200 12 اعادة التهيئة VLA168 243 261 VLA168
6 1,15 1,15 0,00 امللك اجلماعي 2412 201 12 اعادة التهيئة VLA169 244 262 VLA169
6 1,15 1,15 0,00 امللك اجلماعي 2424 202 12 اعادة التهيئة VLA170 245 263 VLA170
6 1,16 1,16 0,00 امللك اجلماعي 2436 203 12 اعادة التهيئة VLA171 246 264 VLA171
6 1,16 1,16 0,00 امللك اجلماعي 2448 204 12 اعادة التهيئة VLA172 247 265 VLA172
6 1,17 1,17 0,00 امللك اجلماعي 2460 205 12 اعادة التهيئة VLA173 248 266 VLA173
6 1,17 1,17 0,00 امللك اجلماعي 2472 206 12 اعادة التهيئة VLA174 249 267 VLA174
6 1,18 1,18 0,00 امللك اجلماعي 2484 207 12 اعادة التهيئة VLA175 250 268 VLA175
6 1,19 1,19 0,00 امللك اجلماعي 2496 208 12 اعادة التهيئة VLA176 251 269 VLA176
6 1,19 1,19 0,00 امللك اجلماعي 2508 209 12 اعادة التهيئة VLA177 252 270 VLA177
6 1,20 1,20 0,00 امللك اجلماعي 2520 210 12 اعادة التهيئة VLA178 253 271 VLA178
6 1,20 1,20 0,00 امللك اجلماعي 2532 211 12 اعادة التهيئة VLA179 254 272 VLA179
6 1,21 1,21 0,00 امللك اجلماعي 2544 212 12 اعادة التهيئة VLA180 255 273 VLA180
6 1,21 1,21 0,00 امللك اجلماعي 2556 213 12 اعادة التهيئة VLA181 256 274 VLA181
6 1,22 1,22 0,00 امللك اجلماعي 2568 214 12 اعادة التهيئة VLA182 257 275 VLA182
6 1,23 1,23 0,00 امللك اجلماعي 2580 215 12 اعادة التهيئة VLA183 258 276 VLA183
6 1,23 1,23 0,00 امللك اجلماعي 2592 216 12 اعادة التهيئة VLA184 259 277 VLA184
6 1,24 1,24 0,00 امللك اجلماعي 2604 217 12 اعادة التهيئة VLA185 260 278 VLA185
6 1,24 1,24 0,00 امللك اجلماعي 2616 218 12 اعادة التهيئة VLA186 261 279 VLA186
6 1,25 1,25 0,00 امللك اجلماعي 2628 219 12 اعادة التهيئة VLA187 262 280 VLA187
6 1,25 1,25 0,00 امللك اجلماعي 2640 220 12 اعادة التهيئة VLA188 263 281 VLA188
6 1,26 1,26 0,00 امللك اجلماعي 2652 221 12 اعادة التهيئة VLA189 264 282 VLA189



40 دليل الطرق بجماعة سال

مدة اجناز املشروع
الكلفة االمجالية 

)مليون درهم(للمشروع 
مبلغ إجناز االشغال 

)مليون درهم(
مبلغ تعبئة العقار 

)مليون درهم(
الوضعية القانونية للعقار

قرار 
التصفيف

مساحة العقار 
)املرت املربع(الالزم 

طول الطريق 
ابملرت

عرض 
الطريق ابملرت

نوعية األشغال
رمز تصميم 

التهيئة أو رمز 
الطريق

الرقم الرتتييب 
حسب األولوية

رقم ترتييب برانمج 
QGIS

اسم  املشروع

6 3,31 3,31 0,00 امللك اجلماعي 6975 465 15 اعادة التهيئة SLA20 15 20 SLA20
6 3,31 3,31 0,00 امللك اجلماعي 6975 465 15 اعادة التهيئة SLA21 16 21 SLA21
6 3,49 3,49 0,00 امللك اجلماعي 7350 490 15 اعادة التهيئة SLA22 17 22 SLA22
6 3,49 3,49 0,00 امللك اجلماعي 7350 490 15 اعادة التهيئة SLA23 18 23 SLA23
6 3,56 3,56 0,00 امللك اجلماعي 7500 500 15 اعادة التهيئة SLA24 19 24 SLA24
6 2,07 2,07 0,00 امللك اجلماعي 4350 290 15 اعادة التهيئة SLA25 20 25 SLA25
6 4,94 4,94 0,00 امللك اجلماعي منجز 10400 520 20 اعادة التهيئة SLA26 21 26 SLA26
6 0,97 0,97 0,00 امللك اجلماعي 2040 170 12 اعادة التهيئة SLA27 22 27 SLA27
6 2,42 2,42 0,00 امللك اجلماعي 5100 340 15 اعادة التهيئة SLA30 23 30 SLA30
6 5,09 5,09 0,00 امللك اجلماعي 10725 715 15 اعادة التهيئة SLA30 24 30 SLA30
12 13,87 13,87 0,00 امللك اجلماعي 29200 730 40 اعادة التهيئة SLA31 25 31 SLA31
12 24,11 24,11 0,00 امللك اجلماعي 50750 1450 35 اعادة التهيئة SLA31 26 31 SLA31
12 13,30 13,30 0,00 امللك اجلماعي 28000 800 35 اعادة التهيئة SLA31 27 31 SLA31
24 32,42 32,42 0,00 امللك اجلماعي 68250 1950 35 اعادة التهيئة SLA32 28 32 SLA32
12 19,24 19,24 0,00 امللك اجلماعي 40500 1350 30 اعادة التهيئة SLA33 29 33 SLA33
24 37,05 37,05 0,00 امللك اجلماعي 78000 1950 40 اعادة التهيئة SLA34 30 34 SLA34
6 4,37 4,37 0,00 امللك اجلماعي 9200 460 20 اعادة التهيئة SLA35 31 35 SLA35
24 25,22 25,22 0,00 امللك اجلماعي 53100 1770 30 اعادة التهيئة SLA36 32 36 SLA36
12 10,69 10,69 0,00 امللك اجلماعي 22500 750 30 اعادة التهيئة SLA37 33 37 SLA37
12 12,54 12,54 0,00 امللك اجلماعي 26400 1320 20 اعادة التهيئة SLA38 34 38 SLA38
6 1,32 1,32 0,00 امللك اجلماعي 2775 185 15 اعادة التهيئة SLA39 35 39 SLA39
6 2,42 2,42 0,00 امللك اجلماعي 5100 340 15 اعادة التهيئة SLA40 36 40 SLA40
6 2,28 2,28 0,00 امللك اجلماعي 4800 320 15 اعادة التهيئة SLA41 37 41 SLA41
6 2,66 2,66 0,00 امللك اجلماعي 5600 160 35 اعادة التهيئة SLA42 38 42 SLA42
6 9,22 9,22 0,00 امللك اجلماعي 19400 970 20 اعادة التهيئة SLA43 39 43 SLA43

مدة اجناز املشروع
الكلفة االمجالية 

)مليون درهم(للمشروع 
مبلغ إجناز االشغال 

)مليون درهم(
مبلغ تعبئة العقار 

)مليون درهم(
الوضعية القانونية للعقار

قرار 
التصفيف

مساحة العقار 
)املرت املربع(الالزم 

طول الطريق 
ابملرت

عرض 
الطريق ابملرت

نوعية األشغال
رمز تصميم 

التهيئة أو رمز 
الطريق

الرقم الرتتييب 
حسب األولوية

رقم ترتييب برانمج 
QGIS

اسم  املشروع

6 1,27 1,27 0,00 امللك اجلماعي 2664 222 12 اعادة التهيئة VLA190 265 283 VLA190
6 1,27 1,27 0,00 امللك اجلماعي 2676 223 12 اعادة التهيئة VLA191 266 284 VLA191
6 1,28 1,28 0,00 امللك اجلماعي 2688 224 12 اعادة التهيئة VLA192 267 285 VLA192
6 0,43 0,43 0,00 امللك اجلماعي 910 91 10 اعادة التهيئة VLA193 268 286 VLA193
6 0,67 0,67 0,00 امللك اجلماعي 1420 142 10 اعادة التهيئة VLA194 269 287 VLA194
6 0,71 0,71 0,00 امللك اجلماعي 1490 149 10 اعادة التهيئة VLA195 270 288 VLA195
6 0,63 0,63 0,00 امللك اجلماعي 1320 132 10 اعادة التهيئة VLA196 271 289 VLA196
6 1,05 1,05 0,00 امللك اجلماعي 2220 222 10 اعادة التهيئة VLA197 272 290 VLA197
6 1,27 1,27 0,00 امللك اجلماعي 2680 268 10 اعادة التهيئة VLA198 273 291 VLA198
6 0,30 0,30 0,00 امللك اجلماعي 630 63 10 اعادة التهيئة VLA199 274 292 VLA199
6 0,30 0,30 0,00 امللك اجلماعي 640 64 10 اعادة التهيئة VLA200 275 293 VLA200
6 0,31 0,31 0,00 امللك اجلماعي 650 65 10 اعادة التهيئة VLA201 276 294 VLA201
6 0,31 0,31 0,00 امللك اجلماعي 660 66 10 اعادة التهيئة VLA202 277 295 VLA202
6 0,26 0,26 0,00 امللك اجلماعي 550 55 10 اعادة التهيئة VLA203 278 296 VLA203
6 0,58 0,58 0,00 امللك اجلماعي 1230 123 10 اعادة التهيئة VLA204 279 297 VLA204
6 0,26 0,26 0,00 امللك اجلماعي 540 54 10 اعادة التهيئة VLA205 280 298 VLA205
6 0,68 0,68 0,00 امللك اجلماعي 1430 143 10 اعادة التهيئة VLA206 281 299 VLA206
6 0,67 0,67 0,00 امللك اجلماعي 1420 142 10 اعادة التهيئة VLA207 282 300 VLA207
6 0,67 0,67 0,00 امللك اجلماعي 1400 140 10 اعادة التهيئة VLA208 283 301 VLA208
6 0,64 0,64 0,00 امللك اجلماعي 1350 135 10 اعادة التهيئة VLA209 284 302 VLA209
6 0,64 0,64 0,00 امللك اجلماعي 1350 135 10 اعادة التهيئة VLA210 285 303 VLA210
6 0,63 0,63 0,00 امللك اجلماعي 1320 132 10 اعادة التهيئة VLA211 286 304 VLA211
6 0,62 0,62 0,00 امللك اجلماعي 1300 130 10 اعادة التهيئة VLA212 287 305 VLA212
6 0,62 0,62 0,00 امللك اجلماعي 1300 130 10 اعادة التهيئة VLA213 288 306 VLA213
6 0,62 0,62 0,00 امللك اجلماعي 1300 130 10 اعادة التهيئة VLA214 289 307 VLA214



سال اللي بغينا41

مدة اجناز املشروع
الكلفة االمجالية 

)مليون درهم(للمشروع 
مبلغ إجناز االشغال 

)مليون درهم(
مبلغ تعبئة العقار 

)مليون درهم(
الوضعية القانونية للعقار

قرار 
التصفيف

مساحة العقار 
)املرت املربع(الالزم 

طول الطريق 
ابملرت

عرض 
الطريق ابملرت

نوعية األشغال
رمز تصميم 

التهيئة أو رمز 
الطريق

الرقم الرتتييب 
حسب األولوية

رقم ترتييب برانمج 
QGIS

اسم  املشروع

12 11,26 11,26 0,00 امللك اجلماعي 23700 1580 15 اعادة التهيئة SLA44 40 44 SLA44
6 3,90 3,90 0,00 امللك اجلماعي 8200 410 20 اعادة التهيئة SLA45 41 45 SLA45
6 9,74 9,74 0,00 امللك اجلماعي 20500 1025 20 اعادة التهيئة SLA45 42 45 SLA45
6 10,24 5,56 4,68 امللك اجلماعي واخلاص منجز 11700 390 30 اعادة التهيئة SLA46 43 46 SLA46
6 5,70 5,70 0,00 امللك اجلماعي منجز 12000 600 20 اعادة التهيئة SLA46 44 46 SLA46
6 5,70 5,70 0,00 امللك اجلماعي 12000 600 20 اعادة التهيئة SLA47 45 47 SLA47
6 0,74 0,74 0,00 امللك اجلماعي 1560 130 12 اعادة التهيئة SLA48 46 48 SLA48
6 2,96 2,96 0,00 امللك اجلماعي 6240 520 12 اعادة التهيئة SLA49 47 49 SLA49
6 1,43 1,43 0,00 امللك اجلماعي 3000 150 20 اعادة التهيئة SLA50 48 50 SLA50
6 1,64 1,64 0,00 امللك اجلماعي 3450 230 15 اعادة التهيئة SLA52 49 52 SLA52
6 3,35 3,35 0,00 امللك اجلماعي 7050 470 15 اعادة التهيئة SLA56 50 56 SLA56
6 3,78 3,78 0,00 امللك اجلماعي 7950 530 15 اعادة التهيئة SLA57 51 57 SLA57
6 3,90 3,90 0,00 امللك اجلماعي 8200 410 20 اعادة التهيئة SLA60 52 60 SLA60
6 5,49 5,49 0,00 امللك اجلماعي 11550 770 15 اعادة التهيئة SLA61 53 61 SLA61
12 8,36 8,36 0,00 امللك اجلماعي 17592 1466 12 اعادة التهيئة SLA61 54 61 SLA61
6 5,30 5,30 0,00 امللك اجلماعي 11160 930 12 اعادة التهيئة SLA64 55 64 SLA64
6 5,32 5,32 0,00 امللك اجلماعي 11200 1120 10 اعادة التهيئة SLA65 56 65 SLA65
6 4,13 4,13 0,00 امللك اجلماعي 8700 725 12 اعادة التهيئة SLA66 57 66 SLA66
6 4,63 4,63 0,00 امللك اجلماعي 9750 650 15 اعادة التهيئة SLA66 58 66 SLA66
6 8,27 8,27 0,00 امللك اجلماعي 17400 870 20 اعادة التهيئة SLA66 59 66 SLA66
6 5,70 5,70 0,00 امللك اجلماعي 12000 800 15 اعادة التهيئة SLA67 60 67 SLA67
12 13,68 13,68 0,00 امللك اجلماعي 28800 2400 12 اعادة التهيئة SLA68 61 68 SLA68
6 2,99 2,99 0,00 امللك اجلماعي 6300 420 15 اعادة التهيئة SLA69 62 69 SLA69
6 6,06 6,06 0,00 امللك اجلماعي 12750 510 25 اعادة التهيئة SLA70 63 70 SLA70
6 1,90 1,90 0,00 امللك اجلماعي 4000 200 20 اعادة التهيئة SLA76 64 76 SLA76

مدة اجناز املشروع
الكلفة االمجالية 

)مليون درهم(للمشروع 
مبلغ إجناز االشغال 

)مليون درهم(
مبلغ تعبئة العقار 

)مليون درهم(
الوضعية القانونية للعقار

قرار 
التصفيف

مساحة العقار 
)املرت املربع(الالزم 

طول الطريق 
ابملرت

عرض 
الطريق ابملرت

نوعية األشغال
رمز تصميم 

التهيئة أو رمز 
الطريق

الرقم الرتتييب 
حسب األولوية

رقم ترتييب برانمج 
QGIS

اسم  املشروع

6 0,61 0,61 0,00 امللك اجلماعي 1280 128 10 اعادة التهيئة VLA215 290 308 VLA215
6 0,58 0,58 0,00 امللك اجلماعي 1230 123 10 اعادة التهيئة VLA216 291 309 VLA216
6 0,58 0,58 0,00 امللك اجلماعي 1230 123 10 اعادة التهيئة VLA217 292 310 VLA217
6 0,55 0,55 0,00 امللك اجلماعي 1160 116 10 اعادة التهيئة VLA218 293 311 VLA218
6 0,55 0,55 0,00 امللك اجلماعي 1160 116 10 اعادة التهيئة VLA219 294 312 VLA219
6 0,36 0,36 0,00 امللك اجلماعي 763 109 7 اعادة التهيئة VLA220 295 313 VLA220
6 0,34 0,34 0,00 امللك اجلماعي 707 101 7 اعادة التهيئة VLA221 296 314 VLA221
6 0,32 0,32 0,00 امللك اجلماعي 672 96 7 اعادة التهيئة VLA222 297 315 VLA222
6 0,32 0,32 0,00 امللك اجلماعي 672 96 7 اعادة التهيئة VLA223 298 316 VLA223
6 0,32 0,32 0,00 امللك اجلماعي 664 83 8 اعادة التهيئة VLA224 299 317 VLA224
6 0,30 0,30 0,00 امللك اجلماعي 640 80 8 اعادة التهيئة VLA225 300 318 VLA225
6 0,29 0,29 0,00 امللك اجلماعي 616 77 8 اعادة التهيئة VLA226 301 319 VLA226
6 0,26 0,26 0,00 امللك اجلماعي 552 69 8 اعادة التهيئة VLA227 302 320 VLA227
6 0,26 0,26 0,00 امللك اجلماعي 552 69 8 اعادة التهيئة VLA228 303 321 VLA228
6 0,25 0,25 0,00 امللك اجلماعي 528 66 8 اعادة التهيئة VLA229 304 322 VLA229
6 0,25 0,25 0,00 امللك اجلماعي 528 66 8 اعادة التهيئة VLA230 305 323 VLA230
6 0,25 0,25 0,00 امللك اجلماعي 520 65 8 اعادة التهيئة VLA231 306 324 VLA231
6 0,24 0,24 0,00 امللك اجلماعي 512 64 8 اعادة التهيئة VLA232 307 325 VLA232
6 0,24 0,24 0,00 امللك اجلماعي 512 64 8 اعادة التهيئة VLA233 308 326 VLA233
6 0,24 0,24 0,00 امللك اجلماعي 504 63 8 اعادة التهيئة VLA234 309 327 VLA234
6 0,24 0,24 0,00 امللك اجلماعي 496 62 8 اعادة التهيئة VLA235 310 328 VLA235
6 0,23 0,23 0,00 امللك اجلماعي 488 61 8 اعادة التهيئة VLA236 311 329 VLA236
6 0,23 0,23 0,00 امللك اجلماعي 480 60 8 اعادة التهيئة VLA237 312 330 VLA237
6 0,22 0,22 0,00 امللك اجلماعي 464 58 8 اعادة التهيئة VLA238 313 331 VLA238
6 0,22 0,22 0,00 امللك اجلماعي 464 58 8 اعادة التهيئة VLA239 314 332 VLA239



42 دليل الطرق بجماعة سال

مدة اجناز املشروع
الكلفة االمجالية 

)مليون درهم(للمشروع 
مبلغ إجناز االشغال 

)مليون درهم(
مبلغ تعبئة العقار 

)مليون درهم(
الوضعية القانونية للعقار

قرار 
التصفيف

مساحة العقار 
)املرت املربع(الالزم 

طول الطريق 
ابملرت

عرض 
الطريق ابملرت

نوعية األشغال
رمز تصميم 

التهيئة أو رمز 
الطريق

الرقم الرتتييب 
حسب األولوية

رقم ترتييب برانمج 
QGIS

اسم  املشروع

6 5,13 5,13 0,00 امللك اجلماعي 10800 270 40 اعادة التهيئة SLA77 65 77 SLA77
6 3,04 3,04 0,00 امللك اجلماعي 6400 160 40 اعادة التهيئة SLA77 66 77 SLA77
6 4,33 4,33 0,00 امللك اجلماعي 9120 760 12 اعادة التهيئة SLA79 67 79 SLA79
6 1,19 1,19 0,00 امللك اجلماعي 2500 125 20 اعادة التهيئة SLA85 68 85 SLA85
6 1,78 1,78 0,00 امللك اجلماعي 3750 250 15 اعادة التهيئة SLA85 69 85 SLA85
6 5,80 5,80 0,00 امللك اجلماعي 12200 610 20 اعادة التهيئة SLA85 70 85 SLA85
6 0,60 0,60 0,00 امللك اجلماعي 1260 105 12 اعادة التهيئة SLA89 71 89 SLA89
6 2,17 2,17 0,00 امللك اجلماعي 4560 380 12 اعادة التهيئة SLA90 72 90 SLA90
24 63,27 63,27 0,00 امللك اجلماعي 133200 2220 60 اعادة التهيئة RN1 73 91 RN1
24 65,93 65,93 0,00 امللك اجلماعي 138800 3470 40 اعادة التهيئة RP4004 74 92 RP4004
6 22,44 22,44 0,00 امللك اجلماعي 47250 1890 25 اعادة التهيئة RP4031 75 93 RP4031
6 2,71 2,71 0,00 امللك اجلماعي 5700 285 20 اعادة التهيئة VLA001 76 94 VLA001
6 1,60 1,60 0,00 امللك اجلماعي 3375 225 15 اعادة التهيئة VLA002 77 95 VLA002
6 1,61 1,61 0,00 امللك اجلماعي 3390 226 15 اعادة التهيئة VLA003 78 96 VLA003
6 1,62 1,62 0,00 امللك اجلماعي 3405 227 15 اعادة التهيئة VLA004 79 97 VLA004
6 1,62 1,62 0,00 امللك اجلماعي 3420 228 15 اعادة التهيئة VLA005 80 98 VLA005
6 1,63 1,63 0,00 امللك اجلماعي 3435 229 15 اعادة التهيئة VLA006 81 99 VLA006
6 1,64 1,64 0,00 امللك اجلماعي 3450 230 15 اعادة التهيئة VLA007 82 100 VLA007
6 1,65 1,65 0,00 امللك اجلماعي 3465 231 15 اعادة التهيئة VLA008 83 101 VLA008
6 1,65 1,65 0,00 امللك اجلماعي 3480 232 15 اعادة التهيئة VLA009 84 102 VLA009
6 1,66 1,66 0,00 امللك اجلماعي 3495 233 15 اعادة التهيئة VLA010 85 103 VLA010
6 1,67 1,67 0,00 امللك اجلماعي 3510 234 15 اعادة التهيئة VLA011 86 104 VLA011
6 1,67 1,67 0,00 امللك اجلماعي 3525 235 15 اعادة التهيئة VLA012 87 105 VLA012
6 1,68 1,68 0,00 امللك اجلماعي 3540 236 15 اعادة التهيئة VLA013 88 106 VLA013
6 1,69 1,69 0,00 امللك اجلماعي 3555 237 15 اعادة التهيئة VLA014 89 107 VLA014

مدة اجناز املشروع
الكلفة االمجالية 

)مليون درهم(للمشروع 
مبلغ إجناز االشغال 

)مليون درهم(
مبلغ تعبئة العقار 

)مليون درهم(
الوضعية القانونية للعقار

قرار 
التصفيف

مساحة العقار 
)املرت املربع(الالزم 

طول الطريق 
ابملرت

عرض 
الطريق ابملرت

نوعية األشغال
رمز تصميم 

التهيئة أو رمز 
الطريق

الرقم الرتتييب 
حسب األولوية

رقم ترتييب برانمج 
QGIS

اسم  املشروع

6 0,21 0,21 0,00 امللك اجلماعي 440 55 8 اعادة التهيئة VLA240 315 333 VLA240
6 0,28 0,28 0,00 امللك اجلماعي 592 74 8 اعادة التهيئة VLA241 316 334 VLA241
6 0,21 0,21 0,00 امللك اجلماعي 432 54 8 اعادة التهيئة VLA242 317 335 VLA242
6 0,21 0,21 0,00 امللك اجلماعي 432 54 8 اعادة التهيئة VLA243 318 336 VLA243
6 0,15 0,15 0,00 امللك اجلماعي 320 40 8 اعادة التهيئة VLA244 319 337 VLA244
6 0,15 0,15 0,00 امللك اجلماعي 320 40 8 اعادة التهيئة VLA245 320 338 VLA245
6 0,14 0,14 0,00 امللك اجلماعي 304 38 8 اعادة التهيئة VLA246 321 339 VLA246
6 0,14 0,14 0,00 امللك اجلماعي 288 36 8 اعادة التهيئة VLA247 322 340 VLA247
6 0,13 0,13 0,00 امللك اجلماعي 272 34 8 اعادة التهيئة VLA248 323 341 VLA248
6 0,10 0,10 0,00 امللك اجلماعي 200 25 8 اعادة التهيئة VLA249 324 342 VLA249
6 0,20 0,20 0,00 امللك اجلماعي 416 52 8 اعادة التهيئة VLA250 325 343 VLA250
6 0,13 0,13 0,00 امللك اجلماعي 280 35 8 اعادة التهيئة VLA251 326 344 VLA251
6 0,15 0,15 0,00 امللك اجلماعي 320 40 8 اعادة التهيئة VLA252 327 345 VLA252
6 0,14 0,14 0,00 امللك اجلماعي 288 36 8 اعادة التهيئة VLA253 328 346 VLA253
6 0,14 0,14 0,00 امللك اجلماعي 304 38 8 اعادة التهيئة VLA254 329 347 VLA254
6 0,15 0,15 0,00 امللك اجلماعي 312 39 8 اعادة التهيئة VLA255 330 348 VLA255
6 0,17 0,17 0,00 امللك اجلماعي 352 44 8 اعادة التهيئة VLA256 331 349 VLA256
6 0,20 0,20 0,00 امللك اجلماعي 416 52 8 اعادة التهيئة VLA257 332 350 VLA257
6 0,16 0,16 0,00 امللك اجلماعي 344 43 8 اعادة التهيئة VLA258 333 351 VLA258
6 0,25 0,25 0,00 امللك اجلماعي 528 66 8 اعادة التهيئة VLA259 334 352 VLA259
6 0,53 0,53 0,00 امللك اجلماعي 1120 112 10 اعادة التهيئة VLA260 335 353 VLA260

مدة اجناز املشروع
الكلفة االمجالية 

)مليون درهم(للمشروع 
مبلغ إجناز االشغال 

)مليون درهم(
مبلغ تعبئة العقار 

)مليون درهم(
الوضعية القانونية للعقار

قرار 
التصفيف

مساحة العقار 
)املرت املربع(الالزم 

طول الطريق 
ابملرت

عرض 
الطريق ابملرت

نوعية األشغال
رمز تصميم 

التهيئة أو رمز 
الطريق

الرقم الرتتييب 
حسب األولوية

رقم ترتييب برانمج 
QGIS

اسم  املشروع

امللك اجلماعي          1,47              1,47 10500 350 30 الصيانة SLA1 1 1 SLA1
امللك اجلماعي          5,50              5,50 39300 1310 30 الصيانة SLA3 2 3 SLA3
امللك اجلماعي          1,22              1,22 8700 580 15 الصيانة SLA9 3 9 SLA9
امللك اجلماعي          0,63              0,63 4500 300 15 الصيانة SLA10 4 10 SLA10
امللك اجلماعي          0,84              0,84 6000 400 15 الصيانة SLA15 5 15 SLA15
امللك اجلماعي          0,87              0,87 6200 310 20 الصيانة SLA17 6 17 SLA17
امللك اجلماعي          2,00              2,00 14250 475 30 الصيانة SLA19 7 19 SLA19
امللك اجلماعي          7,11              7,11 50750 1450 35 الصيانة SLA31 8 31 SLA31
امللك اجلماعي          6,90              6,90 49250 1970 25 الصيانة SLA33 9 33 SLA33
امللك اجلماعي          0,67              0,67 4800 320 15 الصيانة SLA43 10 43 SLA43
امللك اجلماعي          0,46              0,46 3300 220 15 الصيانة SLA45 11 45 SLA45
امللك اجلماعي          0,71              0,71 5040 315 16 الصيانة SLA81 12 81 SLA81
امللك اجلماعي          0,79              0,79 5670 315 18 الصيانة SLA82 13 82 SLA82
امللك اجلماعي          0,79              0,79 5670 315 18 الصيانة SLA83 14 83 SLA83
امللك اجلماعي          0,71              0,71 5040 315 16 الصيانة SLA84 15 84 SLA84
امللك اجلماعي          1,34              1,34 9600 600 16 الصيانة SLA86 16 86 SLA86
امللك اجلماعي          0,83              0,83 5920 370 16 الصيانة SLA87 17 87 SLA87
امللك اجلماعي          0,39              0,39 2760 230 12 الصيانة SLA88 18 88 SLA88

موقع املشروع
رقم ترتييب برانمج 

QGIS
رقم ترتييب

رمز تصميم التهيئة 
أو رمز الطريق

نوعية األشغال
عرض 

الطريق ابملرت
طول الطريق 

ابملرت
مساحة العقار الالزم 

)املرت املربع(
مؤشر 
األولوية

الوضعية 
القانونية للعقار

مبلغ تعبئة العقار 
)مليون درهم(

الكلفة االمجالية 
)مليون درهم(للمشروع 

مدة اجناز 
املشروع  ابلشهر

6055473328204الصيانة01RN1شارع حممد السادس

100012RP403125116129025113,7912امللك اجلماعي

100023RP403120215430012,046امللك اجلماعي

100034RP40312580200010,956امللك اجلماعي

100045RP403120225245040121,3918,00امللك اجلماعي
شارع حممد سعيد العلوي، شارع سيدي موسى وشارع 

عبد الكرمي اخلطيب
16SBL-01 96,9724امللك اجلماعي3068052041501إعادة التهيئة

20017SBL-022,396امللك اجلماعي1533650403الصيانة

20028SBL-022,006امللك اجلماعي2021142203الصيانة

20039SBL-024,226امللك اجلماعي2240488883الصيانة

300110SBL-0310,0012امللك اجلماعي30702210603الصيانة

300211SBL-031,866امللك اجلماعي1526139153الصيانة

400112SBL-041,056امللك اجلماعي1514722051البناء

400213SBL-042,056امللك اجلماعي1528843203الصيانة

400314SBL-041,156امللك اجلماعي2012124201البناء

400415SBL-0416,3512امللك اجلماعي201721344203الصيانة

1,046امللك اجلماعي2010921803الصيانة400516SBL-04شارع اإلمام الشاطيب

19,4612امللك اجلماعي401024409603الصيانة517SBL-05شارع موالي رشيد

7,036امللك اجلماعي20740148004الصيانة618SBL-06شارع جبل معسكر

700119SBL-075,496امللك اجلماعي30385115503الصيانة

700220SBL-074,496امللك اجلماعي2047394601البناء

5,596امللك اجلماعي20588117604الصيانة821SBL-08شارع جبل تدغني

26,2824امللك اجلماعي202766553204الصيانة900122SBL-09شارع واد الدهب و شارع عبد احلميد ابلقاضي

3,996امللك اجلماعي2042084004الصيانة900223SBL-09شارع واد نون

شارع إدريس بن بوشعيب احلريري

إعادة التهيئة شارع رحال املسكيين

شارع حممد الطيب العلوي

شارع بو بكر القادري

مدة اجناز املشروع
الكلفة االمجالية 

)مليون درهم(للمشروع 
مبلغ إجناز االشغال 

)مليون درهم(
مبلغ تعبئة العقار 

)مليون درهم(
الوضعية القانونية للعقار

قرار 
التصفيف

مساحة العقار 
)املرت املربع(الالزم 

طول الطريق 
ابملرت

عرض 
الطريق ابملرت

نوعية األشغال
رمز تصميم 

التهيئة أو رمز 
الطريق

الرقم الرتتييب 
حسب األولوية

رقم ترتييب برانمج 
QGIS

اسم  املشروع

6 1,70 1,70 0,00 امللك اجلماعي 3570 238 15 اعادة التهيئة VLA015 90 108 VLA015
6 1,70 1,70 0,00 امللك اجلماعي 3585 239 15 اعادة التهيئة VLA016 91 109 VLA016
6 1,71 1,71 0,00 امللك اجلماعي 3600 240 15 اعادة التهيئة VLA017 92 110 VLA017
6 1,72 1,72 0,00 امللك اجلماعي 3615 241 15 اعادة التهيئة VLA018 93 111 VLA018
6 1,72 1,72 0,00 امللك اجلماعي 3630 242 15 اعادة التهيئة VLA019 94 112 VLA019
6 1,73 1,73 0,00 امللك اجلماعي 3645 243 15 اعادة التهيئة VLA020 95 113 VLA020
6 1,74 1,74 0,00 امللك اجلماعي 3660 244 15 اعادة التهيئة VLA021 96 114 VLA021
6 1,75 1,75 0,00 امللك اجلماعي 3675 245 15 اعادة التهيئة VLA022 97 115 VLA022
6 1,75 1,75 0,00 امللك اجلماعي 3690 246 15 اعادة التهيئة VLA023 98 116 VLA023
6 1,76 1,76 0,00 امللك اجلماعي 3705 247 15 اعادة التهيئة VLA024 99 117 VLA024
6 1,77 1,77 0,00 امللك اجلماعي 3720 248 15 اعادة التهيئة VLA025 100 118 VLA025
6 1,77 1,77 0,00 امللك اجلماعي 3735 249 15 اعادة التهيئة VLA026 101 119 VLA026
6 1,78 1,78 0,00 امللك اجلماعي 3750 250 15 اعادة التهيئة VLA027 102 120 VLA027
6 1,79 1,79 0,00 امللك اجلماعي 3765 251 15 اعادة التهيئة VLA028 103 121 VLA028
6 1,80 1,80 0,00 امللك اجلماعي 3780 252 15 اعادة التهيئة VLA029 104 122 VLA029
6 1,80 1,80 0,00 امللك اجلماعي 3795 253 15 اعادة التهيئة VLA030 105 123 VLA030
6 1,81 1,81 0,00 امللك اجلماعي 3810 254 15 اعادة التهيئة VLA031 106 124 VLA031
6 1,82 1,82 0,00 امللك اجلماعي 3825 255 15 اعادة التهيئة VLA032 107 125 VLA032
6 1,82 1,82 0,00 امللك اجلماعي 3840 256 15 اعادة التهيئة VLA033 108 126 VLA033
6 1,83 1,83 0,00 امللك اجلماعي 3855 257 15 اعادة التهيئة VLA034 109 127 VLA034
6 1,84 1,84 0,00 امللك اجلماعي 3870 258 15 اعادة التهيئة VLA035 110 128 VLA035
6 1,85 1,85 0,00 امللك اجلماعي 3885 259 15 اعادة التهيئة VLA036 111 129 VLA036
6 1,85 1,85 0,00 امللك اجلماعي 3900 260 15 اعادة التهيئة VLA037 112 130 VLA037
6 1,86 1,86 0,00 امللك اجلماعي 3915 261 15 اعادة التهيئة VLA038 113 131 VLA038
6 1,87 1,87 0,00 امللك اجلماعي 3930 262 15 اعادة التهيئة VLA039 114 132 VLA039



سال اللي بغينا43

مدة اجناز املشروع
الكلفة االمجالية 

)مليون درهم(للمشروع 
مبلغ إجناز االشغال 

)مليون درهم(
مبلغ تعبئة العقار 

)مليون درهم(
الوضعية القانونية للعقار

قرار 
التصفيف

مساحة العقار 
)املرت املربع(الالزم 

طول الطريق 
ابملرت

عرض 
الطريق ابملرت

نوعية األشغال
رمز تصميم 

التهيئة أو رمز 
الطريق

الرقم الرتتييب 
حسب األولوية

رقم ترتييب برانمج 
QGIS

اسم  املشروع

امللك اجلماعي          1,47              1,47 10500 350 30 الصيانة SLA1 1 1 SLA1
امللك اجلماعي          5,50              5,50 39300 1310 30 الصيانة SLA3 2 3 SLA3
امللك اجلماعي          1,22              1,22 8700 580 15 الصيانة SLA9 3 9 SLA9
امللك اجلماعي          0,63              0,63 4500 300 15 الصيانة SLA10 4 10 SLA10
امللك اجلماعي          0,84              0,84 6000 400 15 الصيانة SLA15 5 15 SLA15
امللك اجلماعي          0,87              0,87 6200 310 20 الصيانة SLA17 6 17 SLA17
امللك اجلماعي          2,00              2,00 14250 475 30 الصيانة SLA19 7 19 SLA19
امللك اجلماعي          7,11              7,11 50750 1450 35 الصيانة SLA31 8 31 SLA31
امللك اجلماعي          6,90              6,90 49250 1970 25 الصيانة SLA33 9 33 SLA33
امللك اجلماعي          0,67              0,67 4800 320 15 الصيانة SLA43 10 43 SLA43
امللك اجلماعي          0,46              0,46 3300 220 15 الصيانة SLA45 11 45 SLA45
امللك اجلماعي          0,71              0,71 5040 315 16 الصيانة SLA81 12 81 SLA81
امللك اجلماعي          0,79              0,79 5670 315 18 الصيانة SLA82 13 82 SLA82
امللك اجلماعي          0,79              0,79 5670 315 18 الصيانة SLA83 14 83 SLA83
امللك اجلماعي          0,71              0,71 5040 315 16 الصيانة SLA84 15 84 SLA84
امللك اجلماعي          1,34              1,34 9600 600 16 الصيانة SLA86 16 86 SLA86
امللك اجلماعي          0,83              0,83 5920 370 16 الصيانة SLA87 17 87 SLA87
امللك اجلماعي          0,39              0,39 2760 230 12 الصيانة SLA88 18 88 SLA88

موقع املشروع
رقم ترتييب برانمج 

QGIS
رقم ترتييب

رمز تصميم التهيئة 
أو رمز الطريق

نوعية األشغال
عرض 

الطريق ابملرت
طول الطريق 

ابملرت
مساحة العقار الالزم 

)املرت املربع(
مؤشر 
األولوية

الوضعية 
القانونية للعقار

مبلغ تعبئة العقار 
)مليون درهم(

الكلفة االمجالية 
)مليون درهم(للمشروع 

مدة اجناز 
املشروع  ابلشهر

6055473328204الصيانة01RN1شارع حممد السادس

100012RP403125116129025113,7912امللك اجلماعي

100023RP403120215430012,046امللك اجلماعي

100034RP40312580200010,956امللك اجلماعي

100045RP403120225245040121,3918,00امللك اجلماعي
شارع حممد سعيد العلوي، شارع سيدي موسى وشارع 

عبد الكرمي اخلطيب
16SBL-01 96,9724امللك اجلماعي3068052041501إعادة التهيئة

20017SBL-022,396امللك اجلماعي1533650403الصيانة

20028SBL-022,006امللك اجلماعي2021142203الصيانة

20039SBL-024,226امللك اجلماعي2240488883الصيانة

300110SBL-0310,0012امللك اجلماعي30702210603الصيانة

300211SBL-031,866امللك اجلماعي1526139153الصيانة

400112SBL-041,056امللك اجلماعي1514722051البناء

400213SBL-042,056امللك اجلماعي1528843203الصيانة

400314SBL-041,156امللك اجلماعي2012124201البناء

400415SBL-0416,3512امللك اجلماعي201721344203الصيانة

1,046امللك اجلماعي2010921803الصيانة400516SBL-04شارع اإلمام الشاطيب

19,4612امللك اجلماعي401024409603الصيانة517SBL-05شارع موالي رشيد

7,036امللك اجلماعي20740148004الصيانة618SBL-06شارع جبل معسكر

700119SBL-075,496امللك اجلماعي30385115503الصيانة

700220SBL-074,496امللك اجلماعي2047394601البناء

5,596امللك اجلماعي20588117604الصيانة821SBL-08شارع جبل تدغني

26,2824امللك اجلماعي202766553204الصيانة900122SBL-09شارع واد الدهب و شارع عبد احلميد ابلقاضي

3,996امللك اجلماعي2042084004الصيانة900223SBL-09شارع واد نون

شارع إدريس بن بوشعيب احلريري

إعادة التهيئة شارع رحال املسكيين

شارع حممد الطيب العلوي

شارع بو بكر القادري

مدة اجناز املشروع
الكلفة االمجالية 

)مليون درهم(للمشروع 
مبلغ إجناز االشغال 

)مليون درهم(
مبلغ تعبئة العقار 

)مليون درهم(
الوضعية القانونية للعقار

قرار 
التصفيف

مساحة العقار 
)املرت املربع(الالزم 

طول الطريق 
ابملرت

عرض 
الطريق ابملرت

نوعية األشغال
رمز تصميم 

التهيئة أو رمز 
الطريق

الرقم الرتتييب 
حسب األولوية

رقم ترتييب برانمج 
QGIS

اسم  املشروع

6 1,70 1,70 0,00 امللك اجلماعي 3570 238 15 اعادة التهيئة VLA015 90 108 VLA015
6 1,70 1,70 0,00 امللك اجلماعي 3585 239 15 اعادة التهيئة VLA016 91 109 VLA016
6 1,71 1,71 0,00 امللك اجلماعي 3600 240 15 اعادة التهيئة VLA017 92 110 VLA017
6 1,72 1,72 0,00 امللك اجلماعي 3615 241 15 اعادة التهيئة VLA018 93 111 VLA018
6 1,72 1,72 0,00 امللك اجلماعي 3630 242 15 اعادة التهيئة VLA019 94 112 VLA019
6 1,73 1,73 0,00 امللك اجلماعي 3645 243 15 اعادة التهيئة VLA020 95 113 VLA020
6 1,74 1,74 0,00 امللك اجلماعي 3660 244 15 اعادة التهيئة VLA021 96 114 VLA021
6 1,75 1,75 0,00 امللك اجلماعي 3675 245 15 اعادة التهيئة VLA022 97 115 VLA022
6 1,75 1,75 0,00 امللك اجلماعي 3690 246 15 اعادة التهيئة VLA023 98 116 VLA023
6 1,76 1,76 0,00 امللك اجلماعي 3705 247 15 اعادة التهيئة VLA024 99 117 VLA024
6 1,77 1,77 0,00 امللك اجلماعي 3720 248 15 اعادة التهيئة VLA025 100 118 VLA025
6 1,77 1,77 0,00 امللك اجلماعي 3735 249 15 اعادة التهيئة VLA026 101 119 VLA026
6 1,78 1,78 0,00 امللك اجلماعي 3750 250 15 اعادة التهيئة VLA027 102 120 VLA027
6 1,79 1,79 0,00 امللك اجلماعي 3765 251 15 اعادة التهيئة VLA028 103 121 VLA028
6 1,80 1,80 0,00 امللك اجلماعي 3780 252 15 اعادة التهيئة VLA029 104 122 VLA029
6 1,80 1,80 0,00 امللك اجلماعي 3795 253 15 اعادة التهيئة VLA030 105 123 VLA030
6 1,81 1,81 0,00 امللك اجلماعي 3810 254 15 اعادة التهيئة VLA031 106 124 VLA031
6 1,82 1,82 0,00 امللك اجلماعي 3825 255 15 اعادة التهيئة VLA032 107 125 VLA032
6 1,82 1,82 0,00 امللك اجلماعي 3840 256 15 اعادة التهيئة VLA033 108 126 VLA033
6 1,83 1,83 0,00 امللك اجلماعي 3855 257 15 اعادة التهيئة VLA034 109 127 VLA034
6 1,84 1,84 0,00 امللك اجلماعي 3870 258 15 اعادة التهيئة VLA035 110 128 VLA035
6 1,85 1,85 0,00 امللك اجلماعي 3885 259 15 اعادة التهيئة VLA036 111 129 VLA036
6 1,85 1,85 0,00 امللك اجلماعي 3900 260 15 اعادة التهيئة VLA037 112 130 VLA037
6 1,86 1,86 0,00 امللك اجلماعي 3915 261 15 اعادة التهيئة VLA038 113 131 VLA038
6 1,87 1,87 0,00 امللك اجلماعي 3930 262 15 اعادة التهيئة VLA039 114 132 VLA039



44 دليل الطرق بجماعة سال

موقع املشروع
رقم ترتييب برانمج 

QGIS
رقم ترتييب

رمز تصميم التهيئة 
أو رمز الطريق

نوعية األشغال
عرض 

الطريق ابملرت
طول الطريق 

ابملرت
مساحة العقار الالزم 

)املرت املربع(
مؤشر 
األولوية

الوضعية 
القانونية للعقار

مبلغ تعبئة العقار 
)مليون درهم(

الكلفة االمجالية 
)مليون درهم(للمشروع 

مدة اجناز 
املشروع  ابلشهر

6055473328204الصيانة01RN1شارع حممد السادس

100012RP403125116129025113,7912امللك اجلماعي

100023RP403120215430012,046امللك اجلماعي

100034RP40312580200010,956امللك اجلماعي

100045RP403120225245040121,3918,00امللك اجلماعي
شارع حممد سعيد العلوي، شارع سيدي موسى وشارع 

عبد الكرمي اخلطيب
16SBL-01 96,9724امللك اجلماعي3068052041501إعادة التهيئة

20017SBL-022,396امللك اجلماعي1533650403الصيانة

20028SBL-022,006امللك اجلماعي2021142203الصيانة

20039SBL-024,226امللك اجلماعي2240488883الصيانة

300110SBL-0310,0012امللك اجلماعي30702210603الصيانة

300211SBL-031,866امللك اجلماعي1526139153الصيانة

400112SBL-041,056امللك اجلماعي1514722051البناء

400213SBL-042,056امللك اجلماعي1528843203الصيانة

400314SBL-041,156امللك اجلماعي2012124201البناء

400415SBL-0416,3512امللك اجلماعي201721344203الصيانة

1,046امللك اجلماعي2010921803الصيانة400516SBL-04شارع اإلمام الشاطيب

19,4612امللك اجلماعي401024409603الصيانة517SBL-05شارع موالي رشيد

7,036امللك اجلماعي20740148004الصيانة618SBL-06شارع جبل معسكر

700119SBL-075,496امللك اجلماعي30385115503الصيانة

700220SBL-074,496امللك اجلماعي2047394601البناء

5,596امللك اجلماعي20588117604الصيانة821SBL-08شارع جبل تدغني

26,2824امللك اجلماعي202766553204الصيانة900122SBL-09شارع واد الدهب و شارع عبد احلميد ابلقاضي

3,996امللك اجلماعي2042084004الصيانة900223SBL-09شارع واد نون

شارع إدريس بن بوشعيب احلريري

إعادة التهيئة شارع رحال املسكيين

شارع حممد الطيب العلوي

شارع بو بكر القادري

موقع املشروع
رقم ترتييب برانمج 

QGIS
رقم ترتييب

رمز تصميم التهيئة 
أو رمز الطريق

نوعية األشغال
عرض 

الطريق ابملرت
طول الطريق 

ابملرت
مساحة العقار الالزم 

)املرت املربع(
مؤشر 
األولوية

الوضعية 
القانونية للعقار

مبلغ تعبئة العقار 
)مليون درهم(

الكلفة االمجالية 
)مليون درهم(للمشروع 

مدة اجناز 
املشروع  ابلشهر

1,736امللك اجلماعي2018236403الصيانة900324SBL-09شارع أنوال

100125SBL-104,086امللك اجلماعي2042985803الصيانة

100226SBL-100,866امللك اجلماعي1215018003الصيانة

100327SBL-105,556امللك اجلماعي25467116751بناء

11,6112امللك اجلماعي201222244402الصيانة1128SBL-11شارع النصر

6,616امللك اجلماعي20696139202الصيانة1229SBL-12شارع حممد احلبيب حبوها

1,646امللك اجلماعي1228834561البناء130130SBL-13بدون اسم: انظر التصميم

0,146امللك اجلماعي12253001البناء130231SBL-13بدون اسم: انظر التصميم

0,586امللك اجلماعي1210112121البناء1432SBL-14شارع أيب البيطار

3,446امللك اجلماعي2529072503الصيانة150133SBL-15بدون اسم: انظر التصميم

2,426امللك اجلماعي1534051003الصيانة150234SBL-15زنقة موالي رشيد

6,766امللك اجلماعي20712142402إعادة التهيئة 1635SBL-16شارع فلسطني

6,956امللك اجلماعي20732146403الصيانة1736SBL-17شارع حممد الطيب العلوي و شارع أنوال

5,706امللك اجلماعي40300120002إعادة التهيئة 1837SBL-18شارع احلي الصناعي

17,3212امللك اجلماعي201823364603الصيانة190138SBL-19زنقة البالتني

5,996امللك اجلماعي20630126001البناء190239SBL-19زنقة الزنك

1,966امللك اجلماعي2020641203الصيانة190340SBL-19زنقة الفوالد

1,496امللك اجلماعي2015731402إعادة التهيئة 190441SBL-19زنقة األليمونيوم

1,626امللك اجلماعي2017034001البناء190542SBL-19شارع أنوال

190643SBL-19 2,166امللك اجلماعي2022745402إعادة التهيئة

190744SBL-192,596امللك اجلماعي2027354603الصيانة

190845SBL-191,246امللك اجلماعي308726103الصيانة

190946SBL-190,646امللك اجلماعي1211213443الصيانة

191047SBL-190,646امللك اجلماعي1211313563الصيانة

شارع الساقية احلمراء

شارع صالح الدين األيويب

مدة اجناز املشروع
الكلفة االمجالية 

)مليون درهم(للمشروع 
مبلغ إجناز االشغال 

)مليون درهم(
مبلغ تعبئة العقار 

)مليون درهم(
الوضعية القانونية للعقار

قرار 
التصفيف

مساحة العقار 
)املرت املربع(الالزم 

طول الطريق 
ابملرت

عرض 
الطريق ابملرت

نوعية األشغال
رمز تصميم 

التهيئة أو رمز 
الطريق

الرقم الرتتييب 
حسب األولوية

رقم ترتييب برانمج 
QGIS

اسم  املشروع

6 1,87 1,87 0,00 امللك اجلماعي 3945 263 15 اعادة التهيئة VLA040 115 133 VLA040
6 1,88 1,88 0,00 امللك اجلماعي 3960 264 15 اعادة التهيئة VLA041 116 134 VLA041
6 1,89 1,89 0,00 امللك اجلماعي 3975 265 15 اعادة التهيئة VLA042 117 135 VLA042
6 1,90 1,90 0,00 امللك اجلماعي 3990 266 15 اعادة التهيئة VLA043 118 136 VLA043
6 1,90 1,90 0,00 امللك اجلماعي 4005 267 15 اعادة التهيئة VLA044 119 137 VLA044
6 1,91 1,91 0,00 امللك اجلماعي 4020 268 15 اعادة التهيئة VLA045 120 138 VLA045
6 1,92 1,92 0,00 امللك اجلماعي 4035 269 15 اعادة التهيئة VLA046 121 139 VLA046
6 1,92 1,92 0,00 امللك اجلماعي 4050 270 15 اعادة التهيئة VLA047 122 140 VLA047
6 1,93 1,93 0,00 امللك اجلماعي 4065 271 15 اعادة التهيئة VLA048 123 141 VLA048
6 1,94 1,94 0,00 امللك اجلماعي 4080 272 15 اعادة التهيئة VLA049 124 142 VLA049
6 1,95 1,95 0,00 امللك اجلماعي 4095 273 15 اعادة التهيئة VLA050 125 143 VLA050
6 1,95 1,95 0,00 امللك اجلماعي 4110 274 15 اعادة التهيئة VLA051 126 144 VLA051
6 1,96 1,96 0,00 امللك اجلماعي 4125 275 15 اعادة التهيئة VLA052 127 145 VLA052
6 1,97 1,97 0,00 امللك اجلماعي 4140 276 15 اعادة التهيئة VLA053 128 146 VLA053
6 1,97 1,97 0,00 امللك اجلماعي 4155 277 15 اعادة التهيئة VLA054 129 147 VLA054
6 1,98 1,98 0,00 امللك اجلماعي 4170 278 15 اعادة التهيئة VLA055 130 148 VLA055
6 1,99 1,99 0,00 امللك اجلماعي 4185 279 15 اعادة التهيئة VLA056 131 149 VLA056
6 2,00 2,00 0,00 امللك اجلماعي 4200 280 15 اعادة التهيئة VLA057 132 150 VLA057
6 2,00 2,00 0,00 امللك اجلماعي 4215 281 15 اعادة التهيئة VLA058 133 151 VLA058
6 2,01 2,01 0,00 امللك اجلماعي 4230 282 15 اعادة التهيئة VLA059 134 152 VLA059
6 2,02 2,02 0,00 امللك اجلماعي 4245 283 15 اعادة التهيئة VLA060 135 153 VLA060
6 2,02 2,02 0,00 امللك اجلماعي 4260 284 15 اعادة التهيئة VLA061 136 154 VLA061
6 0,54 0,54 0,00 امللك اجلماعي 1128 94 12 اعادة التهيئة VLA062 137 155 VLA062
6 0,54 0,54 0,00 امللك اجلماعي 1140 95 12 اعادة التهيئة VLA063 138 156 VLA063
6 0,55 0,55 0,00 امللك اجلماعي 1152 96 12 اعادة التهيئة VLA064 139 157 VLA064



سال اللي بغينا45

مدة اجناز املشروع
الكلفة االمجالية 

)مليون درهم(للمشروع 
مبلغ إجناز االشغال 

)مليون درهم(
مبلغ تعبئة العقار 

)مليون درهم(
الوضعية القانونية للعقار

قرار 
التصفيف

مساحة العقار 
)املرت املربع(الالزم 

طول الطريق 
ابملرت

عرض 
الطريق ابملرت

نوعية األشغال
رمز تصميم 

التهيئة أو رمز 
الطريق

الرقم الرتتييب 
حسب األولوية

رقم ترتييب برانمج 
QGIS

اسم  املشروع

6 0,55 0,55 0,00 امللك اجلماعي 1164 97 12 اعادة التهيئة VLA065 140 158 VLA065
6 0,56 0,56 0,00 امللك اجلماعي 1176 98 12 اعادة التهيئة VLA066 141 159 VLA066
6 0,56 0,56 0,00 امللك اجلماعي 1188 99 12 اعادة التهيئة VLA067 142 160 VLA067
6 0,57 0,57 0,00 امللك اجلماعي 1200 100 12 اعادة التهيئة VLA068 143 161 VLA068
6 0,58 0,58 0,00 امللك اجلماعي 1212 101 12 اعادة التهيئة VLA069 144 162 VLA069
6 0,58 0,58 0,00 امللك اجلماعي 1224 102 12 اعادة التهيئة VLA070 145 163 VLA070
6 0,59 0,59 0,00 امللك اجلماعي 1236 103 12 اعادة التهيئة VLA071 146 164 VLA071
6 0,59 0,59 0,00 امللك اجلماعي 1248 104 12 اعادة التهيئة VLA072 147 165 VLA072
6 0,60 0,60 0,00 امللك اجلماعي 1260 105 12 اعادة التهيئة VLA073 148 166 VLA073
6 0,60 0,60 0,00 امللك اجلماعي 1272 106 12 اعادة التهيئة VLA074 149 167 VLA074
6 0,61 0,61 0,00 امللك اجلماعي 1284 107 12 اعادة التهيئة VLA075 150 168 VLA075
6 0,62 0,62 0,00 امللك اجلماعي 1296 108 12 اعادة التهيئة VLA076 151 169 VLA076
6 0,62 0,62 0,00 امللك اجلماعي 1308 109 12 اعادة التهيئة VLA077 152 170 VLA077
6 0,63 0,63 0,00 امللك اجلماعي 1320 110 12 اعادة التهيئة VLA078 153 171 VLA078
6 0,63 0,63 0,00 امللك اجلماعي 1332 111 12 اعادة التهيئة VLA079 154 172 VLA079
6 0,64 0,64 0,00 امللك اجلماعي 1344 112 12 اعادة التهيئة VLA080 155 173 VLA080
6 0,64 0,64 0,00 امللك اجلماعي 1356 113 12 اعادة التهيئة VLA081 156 174 VLA081
6 0,65 0,65 0,00 امللك اجلماعي 1368 114 12 اعادة التهيئة VLA082 157 175 VLA082
6 0,66 0,66 0,00 امللك اجلماعي 1380 115 12 اعادة التهيئة VLA083 158 176 VLA083
6 0,66 0,66 0,00 امللك اجلماعي 1392 116 12 اعادة التهيئة VLA084 159 177 VLA084
6 0,67 0,67 0,00 امللك اجلماعي 1404 117 12 اعادة التهيئة VLA085 160 178 VLA085
6 0,67 0,67 0,00 امللك اجلماعي 1416 118 12 اعادة التهيئة VLA086 161 179 VLA086
6 0,68 0,68 0,00 امللك اجلماعي 1428 119 12 اعادة التهيئة VLA087 162 180 VLA087
6 0,68 0,68 0,00 امللك اجلماعي 1440 120 12 اعادة التهيئة VLA088 163 181 VLA088
6 0,69 0,69 0,00 امللك اجلماعي 1452 121 12 اعادة التهيئة VLA089 164 182 VLA089

موقع املشروع
رقم ترتييب برانمج 

QGIS
رقم ترتييب

رمز تصميم التهيئة 
أو رمز الطريق

نوعية األشغال
عرض 

الطريق ابملرت
طول الطريق 

ابملرت
مساحة العقار الالزم 

)املرت املربع(
مؤشر 
األولوية

الوضعية 
القانونية للعقار

مبلغ تعبئة العقار 
)مليون درهم(

الكلفة االمجالية 
)مليون درهم(للمشروع 

مدة اجناز 
املشروع  ابلشهر

1,736امللك اجلماعي2018236403الصيانة900324SBL-09شارع أنوال

100125SBL-104,086امللك اجلماعي2042985803الصيانة

100226SBL-100,866امللك اجلماعي1215018003الصيانة

100327SBL-105,556امللك اجلماعي25467116751بناء

11,6112امللك اجلماعي201222244402الصيانة1128SBL-11شارع النصر

6,616امللك اجلماعي20696139202الصيانة1229SBL-12شارع حممد احلبيب حبوها

1,646امللك اجلماعي1228834561البناء130130SBL-13بدون اسم: انظر التصميم

0,146امللك اجلماعي12253001البناء130231SBL-13بدون اسم: انظر التصميم

0,586امللك اجلماعي1210112121البناء1432SBL-14شارع أيب البيطار

3,446امللك اجلماعي2529072503الصيانة150133SBL-15بدون اسم: انظر التصميم

2,426امللك اجلماعي1534051003الصيانة150234SBL-15زنقة موالي رشيد

6,766امللك اجلماعي20712142402إعادة التهيئة 1635SBL-16شارع فلسطني

6,956امللك اجلماعي20732146403الصيانة1736SBL-17شارع حممد الطيب العلوي و شارع أنوال

5,706امللك اجلماعي40300120002إعادة التهيئة 1837SBL-18شارع احلي الصناعي

17,3212امللك اجلماعي201823364603الصيانة190138SBL-19زنقة البالتني

5,996امللك اجلماعي20630126001البناء190239SBL-19زنقة الزنك

1,966امللك اجلماعي2020641203الصيانة190340SBL-19زنقة الفوالد

1,496امللك اجلماعي2015731402إعادة التهيئة 190441SBL-19زنقة األليمونيوم

1,626امللك اجلماعي2017034001البناء190542SBL-19شارع أنوال

190643SBL-19 2,166امللك اجلماعي2022745402إعادة التهيئة

190744SBL-192,596امللك اجلماعي2027354603الصيانة

190845SBL-191,246امللك اجلماعي308726103الصيانة

190946SBL-190,646امللك اجلماعي1211213443الصيانة

191047SBL-190,646امللك اجلماعي1211313563الصيانة

شارع الساقية احلمراء

شارع صالح الدين األيويب

موقع املشروع
رقم ترتييب برانمج 

QGIS
رقم ترتييب

رمز تصميم التهيئة 
أو رمز الطريق

نوعية األشغال
عرض 

الطريق ابملرت
طول الطريق 

ابملرت
مساحة العقار الالزم 

)املرت املربع(
مؤشر 
األولوية

الوضعية 
القانونية للعقار

مبلغ تعبئة العقار 
)مليون درهم(

الكلفة االمجالية 
)مليون درهم(للمشروع 

مدة اجناز 
املشروع  ابلشهر

2000148SBL-202,936امللك اجلماعي2030861603الصيانة

2000249SBL-202,476امللك اجلماعي1534752051البناء

1,436امللك اجلماعي1520130151البناء210150SBL-21زنقة اللوز

2,076امللك اجلماعي1236343561البناء210251SBL-21زنقة الزورق

0,856امللك اجلماعي208917801البناء210352SBL-21شارع الركيبات

2,616امللك اجلماعي3018354903الصيانة2253SBL-22بدون اسم: انظر التصميم

1,726امللك اجلماعي1524136151البناء230154SBL-23بدون اسم: انظر التصميم

3,336امللك اجلماعي1546870202إعادة التهيئة 230255SBL-23زنقة النخيل و زنقة احمليط

2,726امللك اجلماعي1538257302إعادة التهيئة 230356SBL-23بدون اسم: انظر التصميم

2,096امللك اجلماعي1529343952الصيانة230457SBL-23شارع قصبة كناوة

1,306امللك اجلماعي1518327451البناء230558SBL-23بدون اسم: انظر التصميم

1,696امللك اجلماعي1523735553الصيانة2459SBL-24زنقة السقالة اجلديدة

250160SBL-251,136امللك اجلماعي1515823701البناء

250261SBL-250,956امللك اجلماعي1513420103الصيانة

1,836امللك اجلماعي1525738553الصيانة250362SBL-25شارع عبدهللا بن عباس

1,026امللك اجلماعي1514321453الصيانة250463SBL-25تتمة زنقة الكوتر

0,876امللك اجلماعي1512218303الصيانة250564SBL-25زنقة عبدالرمحان بن عوف

2,126امللك اجلماعي2022344601البناء260165SBL-26بدون اسم: انظر التصميم

0,976امللك اجلماعي1513620403الصيانة260266SBL-26زنقة الرأس األخضر

1,086امللك اجلماعي1218922683الصيانة2767SBL-27زنقة املروؤة

2,026امللك اجلماعي1528342453الصيانة280168SBL-28زنقة الدفلة و زنقة احلكراندة

1,026امللك اجلماعي1415321423الصيانة280269SBL-28زنقة اخلوخ

شارع أم سلمة

شارع  األندلس



46 دليل الطرق بجماعة سال

مدة اجناز املشروع
الكلفة االمجالية 

)مليون درهم(للمشروع 
مبلغ إجناز االشغال 

)مليون درهم(
مبلغ تعبئة العقار 

)مليون درهم(
الوضعية القانونية للعقار

قرار 
التصفيف

مساحة العقار 
)املرت املربع(الالزم 

طول الطريق 
ابملرت

عرض 
الطريق ابملرت

نوعية األشغال
رمز تصميم 

التهيئة أو رمز 
الطريق

الرقم الرتتييب 
حسب األولوية

رقم ترتييب برانمج 
QGIS

اسم  املشروع

6 0,70 0,70 0,00 امللك اجلماعي 1464 122 12 اعادة التهيئة VLA090 165 183 VLA090
6 0,70 0,70 0,00 امللك اجلماعي 1476 123 12 اعادة التهيئة VLA091 166 184 VLA091
6 0,71 0,71 0,00 امللك اجلماعي 1488 124 12 اعادة التهيئة VLA092 167 185 VLA092
6 0,71 0,71 0,00 امللك اجلماعي 1500 125 12 اعادة التهيئة VLA093 168 186 VLA093
6 0,72 0,72 0,00 امللك اجلماعي 1512 126 12 اعادة التهيئة VLA094 169 187 VLA094
6 0,72 0,72 0,00 امللك اجلماعي 1524 127 12 اعادة التهيئة VLA095 170 188 VLA095
6 0,73 0,73 0,00 امللك اجلماعي 1536 128 12 اعادة التهيئة VLA096 171 189 VLA096
6 0,74 0,74 0,00 امللك اجلماعي 1548 129 12 اعادة التهيئة VLA097 172 190 VLA097
6 0,74 0,74 0,00 امللك اجلماعي 1560 130 12 اعادة التهيئة VLA098 173 191 VLA098
6 0,75 0,75 0,00 امللك اجلماعي 1572 131 12 اعادة التهيئة VLA099 174 192 VLA099
6 0,75 0,75 0,00 امللك اجلماعي 1584 132 12 اعادة التهيئة VLA100 175 193 VLA100
6 0,76 0,76 0,00 امللك اجلماعي 1596 133 12 اعادة التهيئة VLA101 176 194 VLA101
6 0,76 0,76 0,00 امللك اجلماعي 1608 134 12 اعادة التهيئة VLA102 177 195 VLA102
6 0,77 0,77 0,00 امللك اجلماعي 1620 135 12 اعادة التهيئة VLA103 178 196 VLA103
6 0,78 0,78 0,00 امللك اجلماعي 1632 136 12 اعادة التهيئة VLA104 179 197 VLA104
6 0,78 0,78 0,00 امللك اجلماعي 1644 137 12 اعادة التهيئة VLA105 180 198 VLA105
6 0,79 0,79 0,00 امللك اجلماعي 1656 138 12 اعادة التهيئة VLA106 181 199 VLA106
6 0,79 0,79 0,00 امللك اجلماعي 1668 139 12 اعادة التهيئة VLA107 182 200 VLA107
6 0,80 0,80 0,00 امللك اجلماعي 1680 140 12 اعادة التهيئة VLA108 183 201 VLA108
6 0,80 0,80 0,00 امللك اجلماعي 1692 141 12 اعادة التهيئة VLA109 184 202 VLA109
6 0,81 0,81 0,00 امللك اجلماعي 1704 142 12 اعادة التهيئة VLA110 185 203 VLA110
6 0,82 0,82 0,00 امللك اجلماعي 1716 143 12 اعادة التهيئة VLA111 186 204 VLA111
6 0,82 0,82 0,00 امللك اجلماعي 1728 144 12 اعادة التهيئة VLA112 187 205 VLA112
6 0,83 0,83 0,00 امللك اجلماعي 1740 145 12 اعادة التهيئة VLA113 188 206 VLA113
6 0,83 0,83 0,00 امللك اجلماعي 1752 146 12 اعادة التهيئة VLA114 189 207 VLA114

موقع املشروع
رقم ترتييب برانمج 

QGIS
رقم ترتييب

رمز تصميم التهيئة 
أو رمز الطريق

نوعية األشغال
عرض 

الطريق ابملرت
طول الطريق 

ابملرت
مساحة العقار الالزم 

)املرت املربع(
مؤشر 
األولوية

الوضعية 
القانونية للعقار

مبلغ تعبئة العقار 
)مليون درهم(

الكلفة االمجالية 
)مليون درهم(للمشروع 

مدة اجناز 
املشروع  ابلشهر

2000148SBL-202,936امللك اجلماعي2030861603الصيانة

2000249SBL-202,476امللك اجلماعي1534752051البناء

1,436امللك اجلماعي1520130151البناء210150SBL-21زنقة اللوز

2,076امللك اجلماعي1236343561البناء210251SBL-21زنقة الزورق

0,856امللك اجلماعي208917801البناء210352SBL-21شارع الركيبات

2,616امللك اجلماعي3018354903الصيانة2253SBL-22بدون اسم: انظر التصميم

1,726امللك اجلماعي1524136151البناء230154SBL-23بدون اسم: انظر التصميم

3,336امللك اجلماعي1546870202إعادة التهيئة 230255SBL-23زنقة النخيل و زنقة احمليط

2,726امللك اجلماعي1538257302إعادة التهيئة 230356SBL-23بدون اسم: انظر التصميم

2,096امللك اجلماعي1529343952الصيانة230457SBL-23شارع قصبة كناوة

1,306امللك اجلماعي1518327451البناء230558SBL-23بدون اسم: انظر التصميم

1,696امللك اجلماعي1523735553الصيانة2459SBL-24زنقة السقالة اجلديدة

250160SBL-251,136امللك اجلماعي1515823701البناء

250261SBL-250,956امللك اجلماعي1513420103الصيانة

1,836امللك اجلماعي1525738553الصيانة250362SBL-25شارع عبدهللا بن عباس

1,026امللك اجلماعي1514321453الصيانة250463SBL-25تتمة زنقة الكوتر

0,876امللك اجلماعي1512218303الصيانة250564SBL-25زنقة عبدالرمحان بن عوف

2,126امللك اجلماعي2022344601البناء260165SBL-26بدون اسم: انظر التصميم

0,976امللك اجلماعي1513620403الصيانة260266SBL-26زنقة الرأس األخضر

1,086امللك اجلماعي1218922683الصيانة2767SBL-27زنقة املروؤة

2,026امللك اجلماعي1528342453الصيانة280168SBL-28زنقة الدفلة و زنقة احلكراندة

1,026امللك اجلماعي1415321423الصيانة280269SBL-28زنقة اخلوخ

شارع أم سلمة

شارع  األندلس

موقع املشروع
رقم ترتييب برانمج 

QGIS
رقم ترتييب

رمز تصميم التهيئة 
أو رمز الطريق

نوعية األشغال
عرض 

الطريق ابملرت
طول الطريق 

ابملرت
مساحة العقار الالزم 

)املرت املربع(
مؤشر 
األولوية

الوضعية 
القانونية للعقار

مبلغ تعبئة العقار 
)مليون درهم(

الكلفة االمجالية 
)مليون درهم(للمشروع 

مدة اجناز 
املشروع  ابلشهر

290170SBL-29 0,496امللك اجلماعي156910352إعادة هتيئة

290271SBL-290,286امللك اجلماعي15395851البناء

290372SBL-29 0,336امللك اجلماعي15466902إعادة التهيئة

290473SBL-290,496امللك اجلماعي156910351البناء

290574SBL-29 0,656امللك اجلماعي159113652إعادة التهيئة

290675SBL-291,536امللك اجلماعي1521532251البناء

290776SBL-296,346امللك اجلماعي15890133502الصيانة

1,696امللك اجلماعي1229735641البناء3077SBL-30بدون اسم: انظر التصميم

310178SBL-310,866امللك اجلماعي1512118151البناء

310279SBL-311,356امللك اجلماعي1519028502الصيانة

310380SBL-310,896امللك اجلماعي1215718841البناء

310481SBL-310,776امللك اجلماعي820316242الصيانة

1,296امللك اجلماعي1518127153الصيانة310582SBL-31شارع األرك

0,836امللك اجلماعي1214617522إعادة التهيئة 310683SBL-31شارع األرك

0,496امللك اجلماعي128610321البناء310784SBL-31شارع األرك

2,356امللك اجلماعي1241349562الصيانة320185SBL-32زنقة اجلديرة

0,276امللك اجلماعي12485762الصيانة320286SBL-32زنقة اجلديرة

0,226امللك اجلماعي12394682الصيانة320387SBL-32زنقة بئر أنزران

6امللك اجلماعي1555783551إعادة هتيئة 3388SBL-33شارع أحد

1,026امللك اجلماعي1217921481البناء3489SBL-34بدون اسم: انظر التصميم

1,166امللك اجلماعي1220324362الصيانة3590SBL-35زنقة زيدون و زنقة طارق

2,426امللك اجلماعي1242450881البناء3691SBL-36بدون اسم: انظر التصميم

1,816امللك اجلماعي1231838161البناء3792SBL-37شارع أوجادة

3,726امللك اجلماعي2039278402إعادة التهيئة 3893SBL-38شارع الركيبات

شارع أمحد منصور الدهيب

شارع محان الفطواكي



سال اللي بغينا47

مدة اجناز املشروع
الكلفة االمجالية 

)مليون درهم(للمشروع 
مبلغ إجناز االشغال 

)مليون درهم(
مبلغ تعبئة العقار 

)مليون درهم(
الوضعية القانونية للعقار

قرار 
التصفيف

مساحة العقار 
)املرت املربع(الالزم 

طول الطريق 
ابملرت

عرض 
الطريق ابملرت

نوعية األشغال
رمز تصميم 

التهيئة أو رمز 
الطريق

الرقم الرتتييب 
حسب األولوية

رقم ترتييب برانمج 
QGIS

اسم  املشروع

6 0,84 0,84 0,00 امللك اجلماعي 1764 147 12 اعادة التهيئة VLA115 190 208 VLA115
6 0,84 0,84 0,00 امللك اجلماعي 1776 148 12 اعادة التهيئة VLA116 191 209 VLA116
6 0,85 0,85 0,00 امللك اجلماعي 1788 149 12 اعادة التهيئة VLA117 192 210 VLA117
6 0,86 0,86 0,00 امللك اجلماعي 1800 150 12 اعادة التهيئة VLA118 193 211 VLA118
6 0,86 0,86 0,00 امللك اجلماعي 1812 151 12 اعادة التهيئة VLA119 194 212 VLA119
6 0,87 0,87 0,00 امللك اجلماعي 1824 152 12 اعادة التهيئة VLA120 195 213 VLA120
6 0,87 0,87 0,00 امللك اجلماعي 1836 153 12 اعادة التهيئة VLA121 196 214 VLA121
6 0,88 0,88 0,00 امللك اجلماعي 1848 154 12 اعادة التهيئة VLA122 197 215 VLA122
6 0,88 0,88 0,00 امللك اجلماعي 1860 155 12 اعادة التهيئة VLA123 198 216 VLA123
6 0,89 0,89 0,00 امللك اجلماعي 1872 156 12 اعادة التهيئة VLA124 199 217 VLA124
6 0,89 0,89 0,00 امللك اجلماعي 1884 157 12 اعادة التهيئة VLA125 200 218 VLA125
6 0,90 0,90 0,00 امللك اجلماعي 1896 158 12 اعادة التهيئة VLA126 201 219 VLA126
6 0,91 0,91 0,00 امللك اجلماعي 1908 159 12 اعادة التهيئة VLA127 202 220 VLA127
6 0,91 0,91 0,00 امللك اجلماعي 1920 160 12 اعادة التهيئة VLA128 203 221 VLA128
6 0,92 0,92 0,00 امللك اجلماعي 1932 161 12 اعادة التهيئة VLA129 204 222 VLA129
6 0,92 0,92 0,00 امللك اجلماعي 1944 162 12 اعادة التهيئة VLA130 205 223 VLA130
6 0,93 0,93 0,00 امللك اجلماعي 1956 163 12 اعادة التهيئة VLA131 206 224 VLA131
6 0,93 0,93 0,00 امللك اجلماعي 1968 164 12 اعادة التهيئة VLA132 207 225 VLA132
6 0,94 0,94 0,00 امللك اجلماعي 1980 165 12 اعادة التهيئة VLA133 208 226 VLA133
6 0,95 0,95 0,00 امللك اجلماعي 1992 166 12 اعادة التهيئة VLA134 209 227 VLA134
6 0,95 0,95 0,00 امللك اجلماعي 2004 167 12 اعادة التهيئة VLA135 210 228 VLA135
6 0,96 0,96 0,00 امللك اجلماعي 2016 168 12 اعادة التهيئة VLA136 211 229 VLA136
6 0,96 0,96 0,00 امللك اجلماعي 2028 169 12 اعادة التهيئة VLA137 212 230 VLA137
6 0,97 0,97 0,00 امللك اجلماعي 2040 170 12 اعادة التهيئة VLA138 213 231 VLA138
6 0,97 0,97 0,00 امللك اجلماعي 2052 171 12 اعادة التهيئة VLA139 214 232 VLA139

موقع املشروع
رقم ترتييب برانمج 

QGIS
رقم ترتييب

رمز تصميم التهيئة 
أو رمز الطريق

نوعية األشغال
عرض 

الطريق ابملرت
طول الطريق 

ابملرت
مساحة العقار الالزم 

)املرت املربع(
مؤشر 
األولوية

الوضعية 
القانونية للعقار

مبلغ تعبئة العقار 
)مليون درهم(

الكلفة االمجالية 
)مليون درهم(للمشروع 

مدة اجناز 
املشروع  ابلشهر

290170SBL-29 0,496امللك اجلماعي156910352إعادة هتيئة

290271SBL-290,286امللك اجلماعي15395851البناء

290372SBL-29 0,336امللك اجلماعي15466902إعادة التهيئة

290473SBL-290,496امللك اجلماعي156910351البناء

290574SBL-29 0,656امللك اجلماعي159113652إعادة التهيئة

290675SBL-291,536امللك اجلماعي1521532251البناء

290776SBL-296,346امللك اجلماعي15890133502الصيانة

1,696امللك اجلماعي1229735641البناء3077SBL-30بدون اسم: انظر التصميم

310178SBL-310,866امللك اجلماعي1512118151البناء

310279SBL-311,356امللك اجلماعي1519028502الصيانة

310380SBL-310,896امللك اجلماعي1215718841البناء

310481SBL-310,776امللك اجلماعي820316242الصيانة

1,296امللك اجلماعي1518127153الصيانة310582SBL-31شارع األرك

0,836امللك اجلماعي1214617522إعادة التهيئة 310683SBL-31شارع األرك

0,496امللك اجلماعي128610321البناء310784SBL-31شارع األرك

2,356امللك اجلماعي1241349562الصيانة320185SBL-32زنقة اجلديرة

0,276امللك اجلماعي12485762الصيانة320286SBL-32زنقة اجلديرة

0,226امللك اجلماعي12394682الصيانة320387SBL-32زنقة بئر أنزران

6امللك اجلماعي1555783551إعادة هتيئة 3388SBL-33شارع أحد

1,026امللك اجلماعي1217921481البناء3489SBL-34بدون اسم: انظر التصميم

1,166امللك اجلماعي1220324362الصيانة3590SBL-35زنقة زيدون و زنقة طارق

2,426امللك اجلماعي1242450881البناء3691SBL-36بدون اسم: انظر التصميم

1,816امللك اجلماعي1231838161البناء3792SBL-37شارع أوجادة

3,726امللك اجلماعي2039278402إعادة التهيئة 3893SBL-38شارع الركيبات

شارع أمحد منصور الدهيب

شارع محان الفطواكي

موقع املشروع
رقم ترتييب برانمج 

QGIS
رقم ترتييب

رمز تصميم التهيئة 
أو رمز الطريق

نوعية األشغال
عرض 

الطريق ابملرت
طول الطريق 

ابملرت
مساحة العقار الالزم 

)املرت املربع(
مؤشر 
األولوية

الوضعية 
القانونية للعقار

مبلغ تعبئة العقار 
)مليون درهم(

الكلفة االمجالية 
)مليون درهم(للمشروع 

مدة اجناز 
املشروع  ابلشهر

1,416امللك اجلماعي1224729642الصيانة390194SBL-39زنقة أكسيا

1,976امللك اجلماعي1234541401البناء390295SBL-39زنقة بيلسان

1,006امللك اجلماعي1514121152الصيانة4096SBL-40زنقة فريدي

1,266امللك اجلماعي1517726551البناء4197SBL-41بدون اسم: انظر التصميم

3,736امللك اجلماعي1552478602الصيانة4298SBL-42زنقة اهلداية

2,476امللك اجلماعي1243351962الصيانة4399SBL-43شارع اإلستقالل

0,906امللك اجلماعي1018918902الصيانة4501100SBL-45زنقة العوسج

0,486امللك اجلماعي128510201البناء4502101SBL-45زنقة العوسج

7,246امللك اجلماعي20762152402الصيانة4601102SBL-46شارع عمر بن عبد العزيز

1,936امللك اجلماعي2020340602الصيانة4602103SBL-46زنقة العقيقق

1,946امللك اجلماعي1527240802الصيانة4603104SBL-46شارع الياقوت

2,466امللك اجلماعي1243151722الصيانة4701105SBL-47شارع عبدالوهاب بنمنصور

1,576امللك اجلماعي1522133152الصيانة4702106SBL-47شارع الفقيه املدين ابحلسيين

0,926امللك اجلماعي209719402الصيانة4703107SBL-47شارع الفقيه املدين ابحلسيين

1,156امللك اجلماعي1220124121الصيانة48108SBL-48زنقة السدر

1,006امللك اجلماعي1514121151البناء4901109SBL-49زنقة الكوص

0,886امللك اجلماعي1215518601البناء4902110SBL-49شارع الفتح

0,706امللك اجلماعي1212214641الصيانة4903111SBL-49زنقة لومي

0,766امللك اجلماعي1213315961الصيانة4904112SBL-49زنقة احلسنية

1,736امللك اجلماعي1230336362الصيانة4905113SBL-49شارع الفتح

5,966امللك اجلماعي15836125401البناء5001114SBL-50بدون اسم: انظر التصميم

4,736امللك اجلماعي1566499601البناء5002115SBL-50بدون اسم: انظر التصميم

1,446امللك اجلماعي1225230241البناء51116SBL-51بدون اسم: انظر التصميم

8,368امللك اجلماعي20880176002إعادة التهيئة 52117SBL-52شارع اجلزيرة اخلضراء



48 دليل الطرق بجماعة سال

مدة اجناز املشروع
الكلفة االمجالية 

)مليون درهم(للمشروع 
مبلغ إجناز االشغال 

)مليون درهم(
مبلغ تعبئة العقار 

)مليون درهم(
الوضعية القانونية للعقار

قرار 
التصفيف

مساحة العقار 
)املرت املربع(الالزم 

طول الطريق 
ابملرت

عرض 
الطريق ابملرت

نوعية األشغال
رمز تصميم 

التهيئة أو رمز 
الطريق

الرقم الرتتييب 
حسب األولوية

رقم ترتييب برانمج 
QGIS

اسم  املشروع

6 0,98 0,98 0,00 امللك اجلماعي 2064 172 12 اعادة التهيئة VLA140 215 233 VLA140
6 0,99 0,99 0,00 امللك اجلماعي 2076 173 12 اعادة التهيئة VLA141 216 234 VLA141
6 0,99 0,99 0,00 امللك اجلماعي 2088 174 12 اعادة التهيئة VLA142 217 235 VLA142
6 1,00 1,00 0,00 امللك اجلماعي 2100 175 12 اعادة التهيئة VLA143 218 236 VLA143
6 1,00 1,00 0,00 امللك اجلماعي 2112 176 12 اعادة التهيئة VLA144 219 237 VLA144
6 1,01 1,01 0,00 امللك اجلماعي 2124 177 12 اعادة التهيئة VLA145 220 238 VLA145
6 1,01 1,01 0,00 امللك اجلماعي 2136 178 12 اعادة التهيئة VLA146 221 239 VLA146
6 1,02 1,02 0,00 امللك اجلماعي 2148 179 12 اعادة التهيئة VLA147 222 240 VLA147
6 1,03 1,03 0,00 امللك اجلماعي 2160 180 12 اعادة التهيئة VLA148 223 241 VLA148
6 1,03 1,03 0,00 امللك اجلماعي 2172 181 12 اعادة التهيئة VLA149 224 242 VLA149
6 1,04 1,04 0,00 امللك اجلماعي 2184 182 12 اعادة التهيئة VLA150 225 243 VLA150
6 1,04 1,04 0,00 امللك اجلماعي 2196 183 12 اعادة التهيئة VLA151 226 244 VLA151
6 1,05 1,05 0,00 امللك اجلماعي 2208 184 12 اعادة التهيئة VLA152 227 245 VLA152
6 1,05 1,05 0,00 امللك اجلماعي 2220 185 12 اعادة التهيئة VLA153 228 246 VLA153
6 1,06 1,06 0,00 امللك اجلماعي 2232 186 12 اعادة التهيئة VLA154 229 247 VLA154
6 1,07 1,07 0,00 امللك اجلماعي 2244 187 12 اعادة التهيئة VLA155 230 248 VLA155
6 1,07 1,07 0,00 امللك اجلماعي 2256 188 12 اعادة التهيئة VLA156 231 249 VLA156
6 1,08 1,08 0,00 امللك اجلماعي 2268 189 12 اعادة التهيئة VLA157 232 250 VLA157
6 1,08 1,08 0,00 امللك اجلماعي 2280 190 12 اعادة التهيئة VLA158 233 251 VLA158
6 1,09 1,09 0,00 امللك اجلماعي 2292 191 12 اعادة التهيئة VLA159 234 252 VLA159
6 1,09 1,09 0,00 امللك اجلماعي 2304 192 12 اعادة التهيئة VLA160 235 253 VLA160
6 1,10 1,10 0,00 امللك اجلماعي 2316 193 12 اعادة التهيئة VLA161 236 254 VLA161
6 1,11 1,11 0,00 امللك اجلماعي 2328 194 12 اعادة التهيئة VLA162 237 255 VLA162
6 1,11 1,11 0,00 امللك اجلماعي 2340 195 12 اعادة التهيئة VLA163 238 256 VLA163
6 1,12 1,12 0,00 امللك اجلماعي 2352 196 12 اعادة التهيئة VLA164 239 257 VLA164

موقع املشروع
رقم ترتييب برانمج 

QGIS
رقم ترتييب

رمز تصميم التهيئة 
أو رمز الطريق

نوعية األشغال
عرض 

الطريق ابملرت
طول الطريق 

ابملرت
مساحة العقار الالزم 

)املرت املربع(
مؤشر 
األولوية

الوضعية 
القانونية للعقار

مبلغ تعبئة العقار 
)مليون درهم(

الكلفة االمجالية 
)مليون درهم(للمشروع 

مدة اجناز 
املشروع  ابلشهر

1,416امللك اجلماعي1224729642الصيانة390194SBL-39زنقة أكسيا

1,976امللك اجلماعي1234541401البناء390295SBL-39زنقة بيلسان

1,006امللك اجلماعي1514121152الصيانة4096SBL-40زنقة فريدي

1,266امللك اجلماعي1517726551البناء4197SBL-41بدون اسم: انظر التصميم

3,736امللك اجلماعي1552478602الصيانة4298SBL-42زنقة اهلداية

2,476امللك اجلماعي1243351962الصيانة4399SBL-43شارع اإلستقالل

0,906امللك اجلماعي1018918902الصيانة4501100SBL-45زنقة العوسج

0,486امللك اجلماعي128510201البناء4502101SBL-45زنقة العوسج

7,246امللك اجلماعي20762152402الصيانة4601102SBL-46شارع عمر بن عبد العزيز

1,936امللك اجلماعي2020340602الصيانة4602103SBL-46زنقة العقيقق

1,946امللك اجلماعي1527240802الصيانة4603104SBL-46شارع الياقوت

2,466امللك اجلماعي1243151722الصيانة4701105SBL-47شارع عبدالوهاب بنمنصور

1,576امللك اجلماعي1522133152الصيانة4702106SBL-47شارع الفقيه املدين ابحلسيين

0,926امللك اجلماعي209719402الصيانة4703107SBL-47شارع الفقيه املدين ابحلسيين

1,156امللك اجلماعي1220124121الصيانة48108SBL-48زنقة السدر

1,006امللك اجلماعي1514121151البناء4901109SBL-49زنقة الكوص

0,886امللك اجلماعي1215518601البناء4902110SBL-49شارع الفتح

0,706امللك اجلماعي1212214641الصيانة4903111SBL-49زنقة لومي

0,766امللك اجلماعي1213315961الصيانة4904112SBL-49زنقة احلسنية

1,736امللك اجلماعي1230336362الصيانة4905113SBL-49شارع الفتح

5,966امللك اجلماعي15836125401البناء5001114SBL-50بدون اسم: انظر التصميم

4,736امللك اجلماعي1566499601البناء5002115SBL-50بدون اسم: انظر التصميم

1,446امللك اجلماعي1225230241البناء51116SBL-51بدون اسم: انظر التصميم

8,368امللك اجلماعي20880176002إعادة التهيئة 52117SBL-52شارع اجلزيرة اخلضراء

موقع املشروع
رقم ترتييب برانمج 

QGIS
رقم ترتييب

رمز تصميم التهيئة 
أو رمز الطريق

نوعية األشغال
عرض 

الطريق ابملرت
طول الطريق 

ابملرت
مساحة العقار الالزم 

)املرت املربع(
مؤشر 
األولوية

الوضعية 
القانونية للعقار

مبلغ تعبئة العقار 
)مليون درهم(

الكلفة االمجالية 
)مليون درهم(للمشروع 

مدة اجناز 
املشروع  ابلشهر

5301118SBL-532,386امللك اجلماعي1533450103الصيانة

5302119SBL-531,546امللك اجلماعي1521632403الصيانة

5303120SBL-531,766امللك اجلماعي1524737053الصيانة

1,316امللك اجلماعي1222927481بناء54121SBL-54زنقة أحفري

1,056امللك اجلماعي1022122102الصيانة101122VBL-101زنقة كينشاصا

1,076امللك اجلماعي1022522502الصيانة102123VBL-102شارع الكفاح

1,066امللك اجلماعي1022322302الصيانة103124VBL-103شارع اجلوالن

4,736امللك اجلماعي1099599504الصيانة104125VBL-104شارع بن بطوطة و شارع أوجادة

1,336امللك اجلماعي1518728052الصيانة105126VBL-105شارع الفقيه املدين ابحلسيين

0,416امللك اجلماعي10868602الصيانة106127VBL-106زنقة سيرتين

2,296امللك اجلماعي1240248242الصيانة108128VBL-107شارع حممد الزمزمي

1,556امللك اجلماعي1521832702الصيانة109129VBL-108شارع حممد الزرقطوين

6,136امللك اجلماعي35369129152الصيانة1040130VBL-205شارع حممد بن امليلودي

3,436امللك اجلماعي1260272242الصيانة1041131VBL-206شارع حممد بن عبدالسالم السائح األندلسي

3,356امللك اجلماعي1258770442الصيانة1042132VBL-207شارع عباس املساعدي

8,368امللك اجلماعي151174176104الصيانة1043133VBL-208شارع جبل تبقال

0,026امللك اجلماعي202402الصيانة1044134VBL-209بدون اسم: انظر التصميم

3,406امللك اجلماعي2035871604الصيانة1046135VBL-210شارع جبل ميشليفن

3,146امللك اجلماعي1544066004الصيانة1047136VBL-211شارع جبل تيدغني

7,186امللك اجلماعي20756151202الصيانة1048137VBL-212شارع حممد الراضي السالوي

10,1910امللك اجلماعي201073214602الصيانة1049138VBL-213شارع أمحد الراشدي

7,396امللك اجلماعي151037155554الصيانة1050139VBL-214شارع واد اللكوس

3,516امللك اجلماعي1261573804الصيانة1051140VBL-215شارع واد درعة

4,746امللك اجلماعي2049999804الصيانة1052141VBL-216شارع واد سبو

شارع أبو بكر الصديق



سال اللي بغينا49

مدة اجناز املشروع
الكلفة االمجالية 

)مليون درهم(للمشروع 
مبلغ إجناز االشغال 

)مليون درهم(
مبلغ تعبئة العقار 

)مليون درهم(
الوضعية القانونية للعقار

قرار 
التصفيف

مساحة العقار 
)املرت املربع(الالزم 

طول الطريق 
ابملرت

عرض 
الطريق ابملرت

نوعية األشغال
رمز تصميم 

التهيئة أو رمز 
الطريق

الرقم الرتتييب 
حسب األولوية

رقم ترتييب برانمج 
QGIS

اسم  املشروع

6 1,12 1,12 0,00 امللك اجلماعي 2364 197 12 اعادة التهيئة VLA165 240 258 VLA165
6 1,13 1,13 0,00 امللك اجلماعي 2376 198 12 اعادة التهيئة VLA166 241 259 VLA166
6 1,13 1,13 0,00 امللك اجلماعي 2388 199 12 اعادة التهيئة VLA167 242 260 VLA167
6 1,14 1,14 0,00 امللك اجلماعي 2400 200 12 اعادة التهيئة VLA168 243 261 VLA168
6 1,15 1,15 0,00 امللك اجلماعي 2412 201 12 اعادة التهيئة VLA169 244 262 VLA169
6 1,15 1,15 0,00 امللك اجلماعي 2424 202 12 اعادة التهيئة VLA170 245 263 VLA170
6 1,16 1,16 0,00 امللك اجلماعي 2436 203 12 اعادة التهيئة VLA171 246 264 VLA171
6 1,16 1,16 0,00 امللك اجلماعي 2448 204 12 اعادة التهيئة VLA172 247 265 VLA172
6 1,17 1,17 0,00 امللك اجلماعي 2460 205 12 اعادة التهيئة VLA173 248 266 VLA173
6 1,17 1,17 0,00 امللك اجلماعي 2472 206 12 اعادة التهيئة VLA174 249 267 VLA174
6 1,18 1,18 0,00 امللك اجلماعي 2484 207 12 اعادة التهيئة VLA175 250 268 VLA175
6 1,19 1,19 0,00 امللك اجلماعي 2496 208 12 اعادة التهيئة VLA176 251 269 VLA176
6 1,19 1,19 0,00 امللك اجلماعي 2508 209 12 اعادة التهيئة VLA177 252 270 VLA177
6 1,20 1,20 0,00 امللك اجلماعي 2520 210 12 اعادة التهيئة VLA178 253 271 VLA178
6 1,20 1,20 0,00 امللك اجلماعي 2532 211 12 اعادة التهيئة VLA179 254 272 VLA179
6 1,21 1,21 0,00 امللك اجلماعي 2544 212 12 اعادة التهيئة VLA180 255 273 VLA180
6 1,21 1,21 0,00 امللك اجلماعي 2556 213 12 اعادة التهيئة VLA181 256 274 VLA181
6 1,22 1,22 0,00 امللك اجلماعي 2568 214 12 اعادة التهيئة VLA182 257 275 VLA182
6 1,23 1,23 0,00 امللك اجلماعي 2580 215 12 اعادة التهيئة VLA183 258 276 VLA183
6 1,23 1,23 0,00 امللك اجلماعي 2592 216 12 اعادة التهيئة VLA184 259 277 VLA184
6 1,24 1,24 0,00 امللك اجلماعي 2604 217 12 اعادة التهيئة VLA185 260 278 VLA185
6 1,24 1,24 0,00 امللك اجلماعي 2616 218 12 اعادة التهيئة VLA186 261 279 VLA186
6 1,25 1,25 0,00 امللك اجلماعي 2628 219 12 اعادة التهيئة VLA187 262 280 VLA187
6 1,25 1,25 0,00 امللك اجلماعي 2640 220 12 اعادة التهيئة VLA188 263 281 VLA188
6 1,26 1,26 0,00 امللك اجلماعي 2652 221 12 اعادة التهيئة VLA189 264 282 VLA189

موقع املشروع
رقم ترتييب برانمج 

QGIS
رقم ترتييب

رمز تصميم التهيئة 
أو رمز الطريق

نوعية األشغال
عرض 

الطريق ابملرت
طول الطريق 

ابملرت
مساحة العقار الالزم 

)املرت املربع(
مؤشر 
األولوية

الوضعية 
القانونية للعقار

مبلغ تعبئة العقار 
)مليون درهم(

الكلفة االمجالية 
)مليون درهم(للمشروع 

مدة اجناز 
املشروع  ابلشهر

1,236امللك اجلماعي1221625924الصيانة1053142VBL-217شارع واد ماسة

3,066امللك اجلماعي2032264402الصيانة1055143VBL-218شارع مصطفى النجار

0,796امللك اجلماعي1511116654الصيانة1060144VBL-219شارع واد أيب رقراق

3,636امللك اجلماعي1551076504الصيانة1067145VBL-220شارع جبل بوانصر

0,946امللك اجلماعي1414219882الصيانة1073146VBL-221شارع الفقيه املريين

0,936امللك اجلماعي1414019602الصيانة1074147VBL-222شارع العالمة أمحد الناصري

5,386امللك اجلماعي20566113204الصيانة1080148VBL-223شارع واد اتنسيفت

6,116امللك اجلماعي20643128604الصيانة1081149VBL-224شارع جبل صاغرو

7,256امللك اجلماعي151018152704الصيانة1082150VBL-225شارع جبل أكيميدن

4,416امللك اجلماعي2046492804الصيانة1083151VBL-226شارع جبل هربي

0,566امللك اجلماعي129911884الصيانة1089152VBL-227شارع جبل أوفال

1,796امللك اجلماعي2018837604الصيانة1090153VBL-228شارع جبل مكون

2,036امللك اجلماعي2021442802الصيانة1091154VBL-229شارع تينغري

1,226امللك اجلماعي1517125654الصيانة1095155VBL-230شارع جبل طارق

0,706امللك اجلماعي1212314762الصيانة2141156VBL-231شارع الطيب الكتاين

0,826امللك اجلماعي1511517252الصيانة2144157VBL-232شارع حممد الزرقطوين

0,966امللك اجلماعي1216820164الصيانة2167158VBL-233زنقة سبع عيون

0,636امللك اجلماعي1211113324الصيانة2171159VBL-234زنقة عني الوايل

0,546امللك اجلماعي129511404الصيانة2182160VBL-235زنقة عني الدايب

0,436امللك اجلماعي12769124الصيانة2184161VBL-236شارع عني فزوان

0,856امللك اجلماعي1214917884الصيانة2187162VBL-237زنقة عني السبع و زنقة راحة البال

1,406امللك اجلماعي1224629524الصيانة2188163VBL-238شارع واد هبت

0,726امللك اجلماعي1510115154الصيانة2400164VBL-239زنقة شيشاوة

0,636امللك اجلماعي158813204الصيانة2401165VBL-240زنقة صفرو

موقع املشروع
رقم ترتييب برانمج 

QGIS
رقم ترتييب

رمز تصميم التهيئة 
أو رمز الطريق

نوعية األشغال
عرض 

الطريق ابملرت
طول الطريق 

ابملرت
مساحة العقار الالزم 

)املرت املربع(
مؤشر 
األولوية

الوضعية 
القانونية للعقار

مبلغ تعبئة العقار 
)مليون درهم(

الكلفة االمجالية 
)مليون درهم(للمشروع 

مدة اجناز 
املشروع  ابلشهر

5301118SBL-532,386امللك اجلماعي1533450103الصيانة

5302119SBL-531,546امللك اجلماعي1521632403الصيانة

5303120SBL-531,766امللك اجلماعي1524737053الصيانة

1,316امللك اجلماعي1222927481بناء54121SBL-54زنقة أحفري

1,056امللك اجلماعي1022122102الصيانة101122VBL-101زنقة كينشاصا

1,076امللك اجلماعي1022522502الصيانة102123VBL-102شارع الكفاح

1,066امللك اجلماعي1022322302الصيانة103124VBL-103شارع اجلوالن

4,736امللك اجلماعي1099599504الصيانة104125VBL-104شارع بن بطوطة و شارع أوجادة

1,336امللك اجلماعي1518728052الصيانة105126VBL-105شارع الفقيه املدين ابحلسيين

0,416امللك اجلماعي10868602الصيانة106127VBL-106زنقة سيرتين

2,296امللك اجلماعي1240248242الصيانة108128VBL-107شارع حممد الزمزمي

1,556امللك اجلماعي1521832702الصيانة109129VBL-108شارع حممد الزرقطوين

6,136امللك اجلماعي35369129152الصيانة1040130VBL-205شارع حممد بن امليلودي

3,436امللك اجلماعي1260272242الصيانة1041131VBL-206شارع حممد بن عبدالسالم السائح األندلسي

3,356امللك اجلماعي1258770442الصيانة1042132VBL-207شارع عباس املساعدي

8,368امللك اجلماعي151174176104الصيانة1043133VBL-208شارع جبل تبقال

0,026امللك اجلماعي202402الصيانة1044134VBL-209بدون اسم: انظر التصميم

3,406امللك اجلماعي2035871604الصيانة1046135VBL-210شارع جبل ميشليفن

3,146امللك اجلماعي1544066004الصيانة1047136VBL-211شارع جبل تيدغني

7,186امللك اجلماعي20756151202الصيانة1048137VBL-212شارع حممد الراضي السالوي

10,1910امللك اجلماعي201073214602الصيانة1049138VBL-213شارع أمحد الراشدي

7,396امللك اجلماعي151037155554الصيانة1050139VBL-214شارع واد اللكوس

3,516امللك اجلماعي1261573804الصيانة1051140VBL-215شارع واد درعة

4,746امللك اجلماعي2049999804الصيانة1052141VBL-216شارع واد سبو

شارع أبو بكر الصديق
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موقع املشروع
رقم ترتييب برانمج 

QGIS
رقم ترتييب

رمز تصميم التهيئة 
أو رمز الطريق

نوعية األشغال
عرض 

الطريق ابملرت
طول الطريق 

ابملرت
مساحة العقار الالزم 

)املرت املربع(
مؤشر 
األولوية

الوضعية 
القانونية للعقار

مبلغ تعبئة العقار 
)مليون درهم(

الكلفة االمجالية 
)مليون درهم(للمشروع 

مدة اجناز 
املشروع  ابلشهر

1,236امللك اجلماعي1221625924الصيانة1053142VBL-217شارع واد ماسة

3,066امللك اجلماعي2032264402الصيانة1055143VBL-218شارع مصطفى النجار

0,796امللك اجلماعي1511116654الصيانة1060144VBL-219شارع واد أيب رقراق

3,636امللك اجلماعي1551076504الصيانة1067145VBL-220شارع جبل بوانصر

0,946امللك اجلماعي1414219882الصيانة1073146VBL-221شارع الفقيه املريين

0,936امللك اجلماعي1414019602الصيانة1074147VBL-222شارع العالمة أمحد الناصري

5,386امللك اجلماعي20566113204الصيانة1080148VBL-223شارع واد اتنسيفت

6,116امللك اجلماعي20643128604الصيانة1081149VBL-224شارع جبل صاغرو

7,256امللك اجلماعي151018152704الصيانة1082150VBL-225شارع جبل أكيميدن

4,416امللك اجلماعي2046492804الصيانة1083151VBL-226شارع جبل هربي

0,566امللك اجلماعي129911884الصيانة1089152VBL-227شارع جبل أوفال

1,796امللك اجلماعي2018837604الصيانة1090153VBL-228شارع جبل مكون

2,036امللك اجلماعي2021442802الصيانة1091154VBL-229شارع تينغري

1,226امللك اجلماعي1517125654الصيانة1095155VBL-230شارع جبل طارق

0,706امللك اجلماعي1212314762الصيانة2141156VBL-231شارع الطيب الكتاين

0,826امللك اجلماعي1511517252الصيانة2144157VBL-232شارع حممد الزرقطوين

0,966امللك اجلماعي1216820164الصيانة2167158VBL-233زنقة سبع عيون

0,636امللك اجلماعي1211113324الصيانة2171159VBL-234زنقة عني الوايل

0,546امللك اجلماعي129511404الصيانة2182160VBL-235زنقة عني الدايب

0,436امللك اجلماعي12769124الصيانة2184161VBL-236شارع عني فزوان

0,856امللك اجلماعي1214917884الصيانة2187162VBL-237زنقة عني السبع و زنقة راحة البال

1,406امللك اجلماعي1224629524الصيانة2188163VBL-238شارع واد هبت

0,726امللك اجلماعي1510115154الصيانة2400164VBL-239زنقة شيشاوة

0,636امللك اجلماعي158813204الصيانة2401165VBL-240زنقة صفرو
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مدة اجناز املشروع
الكلفة االمجالية 

)مليون درهم(للمشروع 
مبلغ إجناز االشغال 

)مليون درهم(
مبلغ تعبئة العقار 

)مليون درهم(
الوضعية القانونية للعقار

قرار 
التصفيف

مساحة العقار 
)املرت املربع(الالزم 

طول الطريق 
ابملرت

عرض 
الطريق ابملرت

نوعية األشغال
رمز تصميم 

التهيئة أو رمز 
الطريق

الرقم الرتتييب 
حسب األولوية

رقم ترتييب برانمج 
QGIS

اسم  املشروع

6 0,61 0,61 0,00 امللك اجلماعي 1280 128 10 اعادة التهيئة VLA215 290 308 VLA215
6 0,58 0,58 0,00 امللك اجلماعي 1230 123 10 اعادة التهيئة VLA216 291 309 VLA216
6 0,58 0,58 0,00 امللك اجلماعي 1230 123 10 اعادة التهيئة VLA217 292 310 VLA217
6 0,55 0,55 0,00 امللك اجلماعي 1160 116 10 اعادة التهيئة VLA218 293 311 VLA218
6 0,55 0,55 0,00 امللك اجلماعي 1160 116 10 اعادة التهيئة VLA219 294 312 VLA219
6 0,36 0,36 0,00 امللك اجلماعي 763 109 7 اعادة التهيئة VLA220 295 313 VLA220
6 0,34 0,34 0,00 امللك اجلماعي 707 101 7 اعادة التهيئة VLA221 296 314 VLA221
6 0,32 0,32 0,00 امللك اجلماعي 672 96 7 اعادة التهيئة VLA222 297 315 VLA222
6 0,32 0,32 0,00 امللك اجلماعي 672 96 7 اعادة التهيئة VLA223 298 316 VLA223
6 0,32 0,32 0,00 امللك اجلماعي 664 83 8 اعادة التهيئة VLA224 299 317 VLA224
6 0,30 0,30 0,00 امللك اجلماعي 640 80 8 اعادة التهيئة VLA225 300 318 VLA225
6 0,29 0,29 0,00 امللك اجلماعي 616 77 8 اعادة التهيئة VLA226 301 319 VLA226
6 0,26 0,26 0,00 امللك اجلماعي 552 69 8 اعادة التهيئة VLA227 302 320 VLA227
6 0,26 0,26 0,00 امللك اجلماعي 552 69 8 اعادة التهيئة VLA228 303 321 VLA228
6 0,25 0,25 0,00 امللك اجلماعي 528 66 8 اعادة التهيئة VLA229 304 322 VLA229
6 0,25 0,25 0,00 امللك اجلماعي 528 66 8 اعادة التهيئة VLA230 305 323 VLA230
6 0,25 0,25 0,00 امللك اجلماعي 520 65 8 اعادة التهيئة VLA231 306 324 VLA231
6 0,24 0,24 0,00 امللك اجلماعي 512 64 8 اعادة التهيئة VLA232 307 325 VLA232
6 0,24 0,24 0,00 امللك اجلماعي 512 64 8 اعادة التهيئة VLA233 308 326 VLA233
6 0,24 0,24 0,00 امللك اجلماعي 504 63 8 اعادة التهيئة VLA234 309 327 VLA234
6 0,24 0,24 0,00 امللك اجلماعي 496 62 8 اعادة التهيئة VLA235 310 328 VLA235
6 0,23 0,23 0,00 امللك اجلماعي 488 61 8 اعادة التهيئة VLA236 311 329 VLA236
6 0,23 0,23 0,00 امللك اجلماعي 480 60 8 اعادة التهيئة VLA237 312 330 VLA237
6 0,22 0,22 0,00 امللك اجلماعي 464 58 8 اعادة التهيئة VLA238 313 331 VLA238
6 0,22 0,22 0,00 امللك اجلماعي 464 58 8 اعادة التهيئة VLA239 314 332 VLA239

موقع املشروع
رقم ترتييب برانمج 

QGIS
رقم ترتييب

رمز تصميم التهيئة 
أو رمز الطريق

نوعية األشغال
عرض 

الطريق ابملرت
طول الطريق 

ابملرت
مساحة العقار الالزم 

)املرت املربع(
مؤشر 
األولوية

الوضعية 
القانونية للعقار

مبلغ تعبئة العقار 
)مليون درهم(

الكلفة االمجالية 
)مليون درهم(للمشروع 

مدة اجناز 
املشروع  ابلشهر

1,296امللك اجلماعي1222727244الصيانة2410166VBL-241زنقة اتوانت

0,366امللك اجلماعي12647684الصيانة2411167VBL-242زنقة بركان

0,486امللك اجلماعي128510204الصيانة2425168VBL-243زنقة اترودانت

0,496امللك اجلماعي128610324الصيانة2426169VBL-244زنقة اتفراوت

0,716امللك اجلماعي1212515004الصيانة2429170VBL-245زنقة اجلديدة

1,036امللك اجلماعي1218121724الصيانة2433171VBL-246زنقة أسفي

1,036امللك اجلماعي1218121724الصيانة2436172VBL-247زنقة القصر الكبري

0,686امللك اجلماعي1211914284الصيانة2437173VBL-248زنقة أكادير

0,696امللك اجلماعي207314604الصيانة2441174VBL-249زنقة أزرو

0,676امللك اجلماعي207114204الصيانة2442175VBL-250زنقة أنقرة

1,386امللك اجلماعي1519328954الصيانة2446176VBL-251زنقة دمشق

0,406امللك اجلماعي15568404الصيانة2447177VBL-252زنقة الشارقة

1,076امللك اجلماعي1218822564الصيانة2450178VBL-253زنقة دار السالم

1,406امللك اجلماعي1224629524الصيانة2451179VBL-254زنقة إسطنبول

0,486امللك اجلماعي128410084الصيانة2453180VBL-255زنقة إدريس أاباب

1,106امللك اجلماعي2011623204الصيانة2460181VBL-256زنقة الزيتونة

0,876امللك اجلماعي1215218244الصيانة2462182VBL-257زنقة اجلزائر

0,546امللك اجلماعي129411284الصيانة2470183VBL-258زنقة التمور

0,326امللك اجلماعي12566724الصيانة2472184VBL-259زنقة العنرب

0,666امللك اجلماعي1211513804الصيانة2473185VBL-260زنقة الزيتون

1,106امللك اجلماعي1515523254الصيانة2490186VBL-261زنقة األقحوان

1,346امللك اجلماعي1223528204الصيانة2497187VBL-262شارع واد سوس

1,146امللك اجلماعي1220024002الصيانة2521188VBL-263زنقة عدن

1,116امللك اجلماعي1219423282الصيانة2522189VBL-264زنقة صنعاء

5,006امللك اجلماعي20526105202الصيانة6000199VBL-265شارع عبد الرمحان القادري

7,8910امللك اجلماعي30554166202الصيانة6001200VBL-266شارع حممد اخلامس
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مدة اجناز املشروع
الكلفة االمجالية 

)مليون درهم(للمشروع 
مبلغ إجناز االشغال 

)مليون درهم(
مبلغ تعبئة العقار 

)مليون درهم(
الوضعية القانونية للعقار

قرار 
التصفيف

مساحة العقار 
)املرت املربع(الالزم 

طول الطريق 
ابملرت

عرض 
الطريق ابملرت

نوعية األشغال
رمز تصميم 

التهيئة أو رمز 
الطريق

الرقم الرتتييب 
حسب األولوية

رقم ترتييب برانمج 
QGIS

اسم  املشروع

6 0,21 0,21 0,00 امللك اجلماعي 440 55 8 اعادة التهيئة VLA240 315 333 VLA240
6 0,28 0,28 0,00 امللك اجلماعي 592 74 8 اعادة التهيئة VLA241 316 334 VLA241
6 0,21 0,21 0,00 امللك اجلماعي 432 54 8 اعادة التهيئة VLA242 317 335 VLA242
6 0,21 0,21 0,00 امللك اجلماعي 432 54 8 اعادة التهيئة VLA243 318 336 VLA243
6 0,15 0,15 0,00 امللك اجلماعي 320 40 8 اعادة التهيئة VLA244 319 337 VLA244
6 0,15 0,15 0,00 امللك اجلماعي 320 40 8 اعادة التهيئة VLA245 320 338 VLA245
6 0,14 0,14 0,00 امللك اجلماعي 304 38 8 اعادة التهيئة VLA246 321 339 VLA246
6 0,14 0,14 0,00 امللك اجلماعي 288 36 8 اعادة التهيئة VLA247 322 340 VLA247
6 0,13 0,13 0,00 امللك اجلماعي 272 34 8 اعادة التهيئة VLA248 323 341 VLA248
6 0,10 0,10 0,00 امللك اجلماعي 200 25 8 اعادة التهيئة VLA249 324 342 VLA249
6 0,20 0,20 0,00 امللك اجلماعي 416 52 8 اعادة التهيئة VLA250 325 343 VLA250
6 0,13 0,13 0,00 امللك اجلماعي 280 35 8 اعادة التهيئة VLA251 326 344 VLA251
6 0,15 0,15 0,00 امللك اجلماعي 320 40 8 اعادة التهيئة VLA252 327 345 VLA252
6 0,14 0,14 0,00 امللك اجلماعي 288 36 8 اعادة التهيئة VLA253 328 346 VLA253
6 0,14 0,14 0,00 امللك اجلماعي 304 38 8 اعادة التهيئة VLA254 329 347 VLA254
6 0,15 0,15 0,00 امللك اجلماعي 312 39 8 اعادة التهيئة VLA255 330 348 VLA255
6 0,17 0,17 0,00 امللك اجلماعي 352 44 8 اعادة التهيئة VLA256 331 349 VLA256
6 0,20 0,20 0,00 امللك اجلماعي 416 52 8 اعادة التهيئة VLA257 332 350 VLA257
6 0,16 0,16 0,00 امللك اجلماعي 344 43 8 اعادة التهيئة VLA258 333 351 VLA258
6 0,25 0,25 0,00 امللك اجلماعي 528 66 8 اعادة التهيئة VLA259 334 352 VLA259
6 0,53 0,53 0,00 امللك اجلماعي 1120 112 10 اعادة التهيئة VLA260 335 353 VLA260

موقع املشروع
رقم ترتييب برانمج 

QGIS
نوعية األشغالرمز املنطقةرقم ترتييب

مساحة العقار الالزم 
)املرت املربع(

مؤشر األولوية
الوضعية 

القانونية للعقار
مبلغ تعبئة العقار 

)مليون درهم(
مبلغ إجناز االشغال 

)مليون درهم(
الكلفة االمجالية 

)مليون درهم(للمشروع 
مدة اجناز 
املشروع

01,051,056امللك اجلماعي42141الرتصيف11ZBL01انظر التصميم

01,251,256امللك اجلماعي49801الرتصيف22ZBL02انظر التصميم

01,561,566امللك اجلماعي62301الرتصيف33ZBL03انظر التصميم

06,906,908امللك اجلماعي276101الرتصيف44ZBL04انظر التصميم

01,051,056امللك اجلماعي41801الرتصيف55ZBL05انظر التصميم

02,212,216امللك اجلماعي88401الرتصيف66ZBL06انظر التصميم

01,181,186امللك اجلماعي47101الرتصيف77ZBL07انظر التصميم

02,212,216امللك اجلماعي88201الرتصيف88ZBL08انظر التصميم

01,481,486امللك اجلماعي59104الرتصيف99ZBL09انظر التصميم

02,102,106امللك اجلماعي83802الرتصيف1010ZBL10انظر التصميم

01,011,016امللك اجلماعي40591الرتصيف1111ZBL11انظر التصميم

00,850,856امللك اجلماعي33901الرتصيف110112ZBL11انظر التصميم

01,001,006امللك اجلماعي39901الرتصيف110213ZBL11انظر التصميم

01,071,076امللك اجلماعي42701الرتصيف110314ZBL11انظر التصميم

00,450,456امللك اجلماعي18001الرتصيف110415ZBL11انظر التصميم

01,341,346امللك اجلماعي53754الرتصيف120116ZBL12انظر التصميم

01,561,566امللك اجلماعي62404الرتصيف120217ZBL12انظر التصميم

02,982,986امللك اجلماعي119002الرتصيف1418ZBL13انظر التصميم

02,012,016امللك اجلماعي80402الرتصيف1519ZBL14انظر التصميم

موقع املشروع
رقم ترتييب برانمج 

QGIS
نوعية األشغالرمز املنطقةرقم ترتييب

مساحة العقار الالزم 
)املرت املربع(

مؤشر األولوية
الوضعية 

القانونية للعقار
مبلغ تعبئة العقار 

)مليون درهم(
مبلغ إجناز االشغال 

)مليون درهم(
الكلفة االمجالية 

)مليون درهم(للمشروع 
مدة اجناز 
املشروع

03,183,186امللك اجلماعي127182الرتصيف1620ZBL15انظر التصميم

04,884,886امللك اجلماعي195222الرتصيف1721ZBL16انظر التصميم

05,765,766امللك اجلماعي230253الرتصيف1822ZBL17انظر التصميم

018,7618,7612امللك اجلماعي750404الرتصيف1923ZBL18انظر التصميم

01,821,826امللك اجلماعي72602الرتصيف2024ZBL19انظر التصميم

010,6410,6412امللك اجلماعي425404الرتصيف2125ZBL20انظر التصميم

04,124,126امللك اجلماعي164802الرتصيف2226ZBL21انظر التصميم

01,851,856امللك اجلماعي74004الرتصيف2327ZBL22انظر التصميم

08,328,326امللك اجلماعي332883الرتصيف2428ZBL23انظر التصميم

06,586,586امللك اجلماعي263203الرتصيف2529ZBL24انظر التصميم

05,165,166امللك اجلماعي206223الرتصيف2630ZBL25انظر التصميم

03,073,076امللك اجلماعي122844الرتصيف2731ZBL26انظر التصميم

04,204,206امللك اجلماعي168003الرتصيف2832ZBL27انظر التصميم

03,563,566امللك اجلماعي142403الرتصيف2933ZBL28انظر التصميم

09,419,418امللك اجلماعي376574الرتصيف3034ZBL29انظر التصميم

01,331,336امللك اجلماعي53354الرتصيف3135ZBL30انظر التصميم

02,832,836امللك اجلماعي113003الرتصيف3236ZBL31انظر التصميم

04,154,156امللك اجلماعي166104الرتصيف3337ZBL32انظر التصميم
07,147,146امللك اجلماعي285603الرتصيف3438ZBL33انظر التصميم
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مدة اجناز املشروع
الكلفة االمجالية 

)مليون درهم(للمشروع 
مبلغ إجناز االشغال 

)مليون درهم(
مبلغ تعبئة العقار 

)مليون درهم(
الوضعية القانونية للعقار

قرار 
التصفيف

مساحة العقار 
)املرت املربع(الالزم 

طول الطريق 
ابملرت

عرض 
الطريق ابملرت

نوعية األشغال
رمز تصميم 

التهيئة أو رمز 
الطريق

الرقم الرتتييب 
حسب األولوية

رقم ترتييب برانمج 
QGIS

اسم  املشروع

امللك اجلماعي          1,47              1,47 10500 350 30 الصيانة SLA1 1 1 SLA1
امللك اجلماعي          5,50              5,50 39300 1310 30 الصيانة SLA3 2 3 SLA3
امللك اجلماعي          1,22              1,22 8700 580 15 الصيانة SLA9 3 9 SLA9
امللك اجلماعي          0,63              0,63 4500 300 15 الصيانة SLA10 4 10 SLA10
امللك اجلماعي          0,84              0,84 6000 400 15 الصيانة SLA15 5 15 SLA15
امللك اجلماعي          0,87              0,87 6200 310 20 الصيانة SLA17 6 17 SLA17
امللك اجلماعي          2,00              2,00 14250 475 30 الصيانة SLA19 7 19 SLA19
امللك اجلماعي          7,11              7,11 50750 1450 35 الصيانة SLA31 8 31 SLA31
امللك اجلماعي          6,90              6,90 49250 1970 25 الصيانة SLA33 9 33 SLA33
امللك اجلماعي          0,67              0,67 4800 320 15 الصيانة SLA43 10 43 SLA43
امللك اجلماعي          0,46              0,46 3300 220 15 الصيانة SLA45 11 45 SLA45
امللك اجلماعي          0,71              0,71 5040 315 16 الصيانة SLA81 12 81 SLA81
امللك اجلماعي          0,79              0,79 5670 315 18 الصيانة SLA82 13 82 SLA82
امللك اجلماعي          0,79              0,79 5670 315 18 الصيانة SLA83 14 83 SLA83
امللك اجلماعي          0,71              0,71 5040 315 16 الصيانة SLA84 15 84 SLA84
امللك اجلماعي          1,34              1,34 9600 600 16 الصيانة SLA86 16 86 SLA86
امللك اجلماعي          0,83              0,83 5920 370 16 الصيانة SLA87 17 87 SLA87
امللك اجلماعي          0,39              0,39 2760 230 12 الصيانة SLA88 18 88 SLA88

موقع املشروع
رقم ترتييب برانمج 

QGIS
رقم ترتييب

رمز تصميم التهيئة 
أو رمز الطريق

نوعية األشغال
عرض 

الطريق ابملرت
طول الطريق 

ابملرت
مساحة العقار الالزم 

)املرت املربع(
مؤشر 
األولوية

الوضعية 
القانونية للعقار

مبلغ تعبئة العقار 
)مليون درهم(

الكلفة االمجالية 
)مليون درهم(للمشروع 

مدة اجناز 
املشروع  ابلشهر

6055473328204الصيانة01RN1شارع حممد السادس

100012RP403125116129025113,7912امللك اجلماعي

100023RP403120215430012,046امللك اجلماعي

100034RP40312580200010,956امللك اجلماعي

100045RP403120225245040121,3918,00امللك اجلماعي
شارع حممد سعيد العلوي، شارع سيدي موسى وشارع 

عبد الكرمي اخلطيب
16SBL-01 96,9724امللك اجلماعي3068052041501إعادة التهيئة

20017SBL-022,396امللك اجلماعي1533650403الصيانة

20028SBL-022,006امللك اجلماعي2021142203الصيانة

20039SBL-024,226امللك اجلماعي2240488883الصيانة

300110SBL-0310,0012امللك اجلماعي30702210603الصيانة

300211SBL-031,866امللك اجلماعي1526139153الصيانة

400112SBL-041,056امللك اجلماعي1514722051البناء

400213SBL-042,056امللك اجلماعي1528843203الصيانة

400314SBL-041,156امللك اجلماعي2012124201البناء

400415SBL-0416,3512امللك اجلماعي201721344203الصيانة

1,046امللك اجلماعي2010921803الصيانة400516SBL-04شارع اإلمام الشاطيب

19,4612امللك اجلماعي401024409603الصيانة517SBL-05شارع موالي رشيد

7,036امللك اجلماعي20740148004الصيانة618SBL-06شارع جبل معسكر

700119SBL-075,496امللك اجلماعي30385115503الصيانة

700220SBL-074,496امللك اجلماعي2047394601البناء

5,596امللك اجلماعي20588117604الصيانة821SBL-08شارع جبل تدغني

26,2824امللك اجلماعي202766553204الصيانة900122SBL-09شارع واد الدهب و شارع عبد احلميد ابلقاضي

3,996امللك اجلماعي2042084004الصيانة900223SBL-09شارع واد نون

شارع إدريس بن بوشعيب احلريري

إعادة التهيئة شارع رحال املسكيين

شارع حممد الطيب العلوي

شارع بو بكر القادري

موقع املشروع
رقم ترتييب برانمج 

QGIS
نوعية األشغالرمز املنطقةرقم ترتييب

مساحة العقار الالزم 
)املرت املربع(

مؤشر األولوية
الوضعية 

القانونية للعقار
مبلغ تعبئة العقار 

)مليون درهم(
مبلغ إجناز االشغال 

)مليون درهم(
الكلفة االمجالية 

)مليون درهم(للمشروع 
مدة اجناز 
املشروع

03,183,186امللك اجلماعي127182الرتصيف1620ZBL15انظر التصميم

04,884,886امللك اجلماعي195222الرتصيف1721ZBL16انظر التصميم

05,765,766امللك اجلماعي230253الرتصيف1822ZBL17انظر التصميم

018,7618,7612امللك اجلماعي750404الرتصيف1923ZBL18انظر التصميم

01,821,826امللك اجلماعي72602الرتصيف2024ZBL19انظر التصميم

010,6410,6412امللك اجلماعي425404الرتصيف2125ZBL20انظر التصميم

04,124,126امللك اجلماعي164802الرتصيف2226ZBL21انظر التصميم

01,851,856امللك اجلماعي74004الرتصيف2327ZBL22انظر التصميم

08,328,326امللك اجلماعي332883الرتصيف2428ZBL23انظر التصميم

06,586,586امللك اجلماعي263203الرتصيف2529ZBL24انظر التصميم

05,165,166امللك اجلماعي206223الرتصيف2630ZBL25انظر التصميم

03,073,076امللك اجلماعي122844الرتصيف2731ZBL26انظر التصميم

04,204,206امللك اجلماعي168003الرتصيف2832ZBL27انظر التصميم

03,563,566امللك اجلماعي142403الرتصيف2933ZBL28انظر التصميم

09,419,418امللك اجلماعي376574الرتصيف3034ZBL29انظر التصميم

01,331,336امللك اجلماعي53354الرتصيف3135ZBL30انظر التصميم

02,832,836امللك اجلماعي113003الرتصيف3236ZBL31انظر التصميم

04,154,156امللك اجلماعي166104الرتصيف3337ZBL32انظر التصميم
07,147,146امللك اجلماعي285603الرتصيف3438ZBL33انظر التصميم
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موقع املشروع
رقم ترتييب برانمج 

QGIS
رقم ترتييب

رمز تصميم التهيئة 
أو رمز الطريق

نوعية األشغال
عرض 

الطريق ابملرت
طول الطريق 

ابملرت
مساحة العقار الالزم 

)املرت املربع(
مؤشر 
األولوية

الوضعية 
القانونية للعقار

مبلغ تعبئة العقار 
)مليون درهم(

الكلفة االمجالية 
)مليون درهم(للمشروع 

مدة اجناز 
املشروع  ابلشهر

6055473328204الصيانة01RN1شارع حممد السادس

100012RP403125116129025113,7912امللك اجلماعي

100023RP403120215430012,046امللك اجلماعي

100034RP40312580200010,956امللك اجلماعي

100045RP403120225245040121,3918,00امللك اجلماعي
شارع حممد سعيد العلوي، شارع سيدي موسى وشارع 

عبد الكرمي اخلطيب
16SBL-01 96,9724امللك اجلماعي3068052041501إعادة التهيئة

20017SBL-022,396امللك اجلماعي1533650403الصيانة

20028SBL-022,006امللك اجلماعي2021142203الصيانة

20039SBL-024,226امللك اجلماعي2240488883الصيانة

300110SBL-0310,0012امللك اجلماعي30702210603الصيانة

300211SBL-031,866امللك اجلماعي1526139153الصيانة

400112SBL-041,056امللك اجلماعي1514722051البناء

400213SBL-042,056امللك اجلماعي1528843203الصيانة

400314SBL-041,156امللك اجلماعي2012124201البناء

400415SBL-0416,3512امللك اجلماعي201721344203الصيانة

1,046امللك اجلماعي2010921803الصيانة400516SBL-04شارع اإلمام الشاطيب

19,4612امللك اجلماعي401024409603الصيانة517SBL-05شارع موالي رشيد

7,036امللك اجلماعي20740148004الصيانة618SBL-06شارع جبل معسكر

700119SBL-075,496امللك اجلماعي30385115503الصيانة

700220SBL-074,496امللك اجلماعي2047394601البناء

5,596امللك اجلماعي20588117604الصيانة821SBL-08شارع جبل تدغني

26,2824امللك اجلماعي202766553204الصيانة900122SBL-09شارع واد الدهب و شارع عبد احلميد ابلقاضي

3,996امللك اجلماعي2042084004الصيانة900223SBL-09شارع واد نون

شارع إدريس بن بوشعيب احلريري

إعادة التهيئة شارع رحال املسكيين

شارع حممد الطيب العلوي

شارع بو بكر القادري

موقع املشروع
رقم ترتييب برانمج 

QGIS
رقم ترتييب

رمز تصميم التهيئة 
أو رمز الطريق

نوعية األشغال
عرض 

الطريق ابملرت
طول الطريق 

ابملرت
مساحة العقار الالزم 

)املرت املربع(
مؤشر 
األولوية

الوضعية 
القانونية للعقار

مبلغ تعبئة العقار 
)مليون درهم(

الكلفة االمجالية 
)مليون درهم(للمشروع 

مدة اجناز 
املشروع  ابلشهر

1,736امللك اجلماعي2018236403الصيانة900324SBL-09شارع أنوال

100125SBL-104,086امللك اجلماعي2042985803الصيانة

100226SBL-100,866امللك اجلماعي1215018003الصيانة

100327SBL-105,556امللك اجلماعي25467116751بناء

11,6112امللك اجلماعي201222244402الصيانة1128SBL-11شارع النصر

6,616امللك اجلماعي20696139202الصيانة1229SBL-12شارع حممد احلبيب حبوها

1,646امللك اجلماعي1228834561البناء130130SBL-13بدون اسم: انظر التصميم

0,146امللك اجلماعي12253001البناء130231SBL-13بدون اسم: انظر التصميم

0,586امللك اجلماعي1210112121البناء1432SBL-14شارع أيب البيطار

3,446امللك اجلماعي2529072503الصيانة150133SBL-15بدون اسم: انظر التصميم

2,426امللك اجلماعي1534051003الصيانة150234SBL-15زنقة موالي رشيد

6,766امللك اجلماعي20712142402إعادة التهيئة 1635SBL-16شارع فلسطني

6,956امللك اجلماعي20732146403الصيانة1736SBL-17شارع حممد الطيب العلوي و شارع أنوال

5,706امللك اجلماعي40300120002إعادة التهيئة 1837SBL-18شارع احلي الصناعي

17,3212امللك اجلماعي201823364603الصيانة190138SBL-19زنقة البالتني

5,996امللك اجلماعي20630126001البناء190239SBL-19زنقة الزنك

1,966امللك اجلماعي2020641203الصيانة190340SBL-19زنقة الفوالد

1,496امللك اجلماعي2015731402إعادة التهيئة 190441SBL-19زنقة األليمونيوم

1,626امللك اجلماعي2017034001البناء190542SBL-19شارع أنوال

190643SBL-19 2,166امللك اجلماعي2022745402إعادة التهيئة

190744SBL-192,596امللك اجلماعي2027354603الصيانة

190845SBL-191,246امللك اجلماعي308726103الصيانة

190946SBL-190,646امللك اجلماعي1211213443الصيانة

191047SBL-190,646امللك اجلماعي1211313563الصيانة

شارع الساقية احلمراء

شارع صالح الدين األيويب
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موقع املشروع
رقم ترتييب برانمج 

QGIS
رقم ترتييب

رمز تصميم التهيئة 
أو رمز الطريق

نوعية األشغال
عرض 

الطريق ابملرت
طول الطريق 

ابملرت
مساحة العقار الالزم 

)املرت املربع(
مؤشر 
األولوية

الوضعية 
القانونية للعقار

مبلغ تعبئة العقار 
)مليون درهم(

الكلفة االمجالية 
)مليون درهم(للمشروع 

مدة اجناز 
املشروع  ابلشهر

1,736امللك اجلماعي2018236403الصيانة900324SBL-09شارع أنوال

100125SBL-104,086امللك اجلماعي2042985803الصيانة

100226SBL-100,866امللك اجلماعي1215018003الصيانة

100327SBL-105,556امللك اجلماعي25467116751بناء

11,6112امللك اجلماعي201222244402الصيانة1128SBL-11شارع النصر

6,616امللك اجلماعي20696139202الصيانة1229SBL-12شارع حممد احلبيب حبوها

1,646امللك اجلماعي1228834561البناء130130SBL-13بدون اسم: انظر التصميم

0,146امللك اجلماعي12253001البناء130231SBL-13بدون اسم: انظر التصميم

0,586امللك اجلماعي1210112121البناء1432SBL-14شارع أيب البيطار

3,446امللك اجلماعي2529072503الصيانة150133SBL-15بدون اسم: انظر التصميم

2,426امللك اجلماعي1534051003الصيانة150234SBL-15زنقة موالي رشيد

6,766امللك اجلماعي20712142402إعادة التهيئة 1635SBL-16شارع فلسطني

6,956امللك اجلماعي20732146403الصيانة1736SBL-17شارع حممد الطيب العلوي و شارع أنوال

5,706امللك اجلماعي40300120002إعادة التهيئة 1837SBL-18شارع احلي الصناعي

17,3212امللك اجلماعي201823364603الصيانة190138SBL-19زنقة البالتني

5,996امللك اجلماعي20630126001البناء190239SBL-19زنقة الزنك

1,966امللك اجلماعي2020641203الصيانة190340SBL-19زنقة الفوالد

1,496امللك اجلماعي2015731402إعادة التهيئة 190441SBL-19زنقة األليمونيوم

1,626امللك اجلماعي2017034001البناء190542SBL-19شارع أنوال

190643SBL-19 2,166امللك اجلماعي2022745402إعادة التهيئة

190744SBL-192,596امللك اجلماعي2027354603الصيانة

190845SBL-191,246امللك اجلماعي308726103الصيانة

190946SBL-190,646امللك اجلماعي1211213443الصيانة

191047SBL-190,646امللك اجلماعي1211313563الصيانة

شارع الساقية احلمراء

شارع صالح الدين األيويب

موقع املشروع
رقم ترتييب برانمج 

QGIS
رقم ترتييب

رمز تصميم التهيئة 
أو رمز الطريق

نوعية األشغال
عرض 

الطريق ابملرت
طول الطريق 

ابملرت
مساحة العقار الالزم 

)املرت املربع(
مؤشر 
األولوية

الوضعية 
القانونية للعقار

مبلغ تعبئة العقار 
)مليون درهم(

الكلفة االمجالية 
)مليون درهم(للمشروع 

مدة اجناز 
املشروع  ابلشهر

2000148SBL-202,936امللك اجلماعي2030861603الصيانة

2000249SBL-202,476امللك اجلماعي1534752051البناء

1,436امللك اجلماعي1520130151البناء210150SBL-21زنقة اللوز

2,076امللك اجلماعي1236343561البناء210251SBL-21زنقة الزورق

0,856امللك اجلماعي208917801البناء210352SBL-21شارع الركيبات

2,616امللك اجلماعي3018354903الصيانة2253SBL-22بدون اسم: انظر التصميم

1,726امللك اجلماعي1524136151البناء230154SBL-23بدون اسم: انظر التصميم

3,336امللك اجلماعي1546870202إعادة التهيئة 230255SBL-23زنقة النخيل و زنقة احمليط

2,726امللك اجلماعي1538257302إعادة التهيئة 230356SBL-23بدون اسم: انظر التصميم

2,096امللك اجلماعي1529343952الصيانة230457SBL-23شارع قصبة كناوة

1,306امللك اجلماعي1518327451البناء230558SBL-23بدون اسم: انظر التصميم

1,696امللك اجلماعي1523735553الصيانة2459SBL-24زنقة السقالة اجلديدة

250160SBL-251,136امللك اجلماعي1515823701البناء

250261SBL-250,956امللك اجلماعي1513420103الصيانة

1,836امللك اجلماعي1525738553الصيانة250362SBL-25شارع عبدهللا بن عباس

1,026امللك اجلماعي1514321453الصيانة250463SBL-25تتمة زنقة الكوتر

0,876امللك اجلماعي1512218303الصيانة250564SBL-25زنقة عبدالرمحان بن عوف

2,126امللك اجلماعي2022344601البناء260165SBL-26بدون اسم: انظر التصميم

0,976امللك اجلماعي1513620403الصيانة260266SBL-26زنقة الرأس األخضر

1,086امللك اجلماعي1218922683الصيانة2767SBL-27زنقة املروؤة

2,026امللك اجلماعي1528342453الصيانة280168SBL-28زنقة الدفلة و زنقة احلكراندة

1,026امللك اجلماعي1415321423الصيانة280269SBL-28زنقة اخلوخ

شارع أم سلمة

شارع  األندلس
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موقع املشروع
رقم ترتييب برانمج 

QGIS
رقم ترتييب

رمز تصميم التهيئة 
أو رمز الطريق

نوعية األشغال
عرض 

الطريق ابملرت
طول الطريق 

ابملرت
مساحة العقار الالزم 

)املرت املربع(
مؤشر 
األولوية

الوضعية 
القانونية للعقار

مبلغ تعبئة العقار 
)مليون درهم(

الكلفة االمجالية 
)مليون درهم(للمشروع 

مدة اجناز 
املشروع  ابلشهر

2000148SBL-202,936امللك اجلماعي2030861603الصيانة

2000249SBL-202,476امللك اجلماعي1534752051البناء

1,436امللك اجلماعي1520130151البناء210150SBL-21زنقة اللوز

2,076امللك اجلماعي1236343561البناء210251SBL-21زنقة الزورق

0,856امللك اجلماعي208917801البناء210352SBL-21شارع الركيبات

2,616امللك اجلماعي3018354903الصيانة2253SBL-22بدون اسم: انظر التصميم

1,726امللك اجلماعي1524136151البناء230154SBL-23بدون اسم: انظر التصميم

3,336امللك اجلماعي1546870202إعادة التهيئة 230255SBL-23زنقة النخيل و زنقة احمليط

2,726امللك اجلماعي1538257302إعادة التهيئة 230356SBL-23بدون اسم: انظر التصميم

2,096امللك اجلماعي1529343952الصيانة230457SBL-23شارع قصبة كناوة

1,306امللك اجلماعي1518327451البناء230558SBL-23بدون اسم: انظر التصميم

1,696امللك اجلماعي1523735553الصيانة2459SBL-24زنقة السقالة اجلديدة

250160SBL-251,136امللك اجلماعي1515823701البناء

250261SBL-250,956امللك اجلماعي1513420103الصيانة

1,836امللك اجلماعي1525738553الصيانة250362SBL-25شارع عبدهللا بن عباس

1,026امللك اجلماعي1514321453الصيانة250463SBL-25تتمة زنقة الكوتر

0,876امللك اجلماعي1512218303الصيانة250564SBL-25زنقة عبدالرمحان بن عوف

2,126امللك اجلماعي2022344601البناء260165SBL-26بدون اسم: انظر التصميم

0,976امللك اجلماعي1513620403الصيانة260266SBL-26زنقة الرأس األخضر

1,086امللك اجلماعي1218922683الصيانة2767SBL-27زنقة املروؤة

2,026امللك اجلماعي1528342453الصيانة280168SBL-28زنقة الدفلة و زنقة احلكراندة

1,026امللك اجلماعي1415321423الصيانة280269SBL-28زنقة اخلوخ

شارع أم سلمة

شارع  األندلس

موقع املشروع
رقم ترتييب برانمج 

QGIS
رقم ترتييب

رمز تصميم التهيئة 
أو رمز الطريق

نوعية األشغال
عرض 

الطريق ابملرت
طول الطريق 

ابملرت
مساحة العقار الالزم 

)املرت املربع(
مؤشر 
األولوية

الوضعية 
القانونية للعقار

مبلغ تعبئة العقار 
)مليون درهم(

الكلفة االمجالية 
)مليون درهم(للمشروع 

مدة اجناز 
املشروع  ابلشهر

290170SBL-29 0,496امللك اجلماعي156910352إعادة هتيئة

290271SBL-290,286امللك اجلماعي15395851البناء

290372SBL-29 0,336امللك اجلماعي15466902إعادة التهيئة

290473SBL-290,496امللك اجلماعي156910351البناء

290574SBL-29 0,656امللك اجلماعي159113652إعادة التهيئة

290675SBL-291,536امللك اجلماعي1521532251البناء

290776SBL-296,346امللك اجلماعي15890133502الصيانة

1,696امللك اجلماعي1229735641البناء3077SBL-30بدون اسم: انظر التصميم

310178SBL-310,866امللك اجلماعي1512118151البناء

310279SBL-311,356امللك اجلماعي1519028502الصيانة

310380SBL-310,896امللك اجلماعي1215718841البناء

310481SBL-310,776امللك اجلماعي820316242الصيانة

1,296امللك اجلماعي1518127153الصيانة310582SBL-31شارع األرك

0,836امللك اجلماعي1214617522إعادة التهيئة 310683SBL-31شارع األرك

0,496امللك اجلماعي128610321البناء310784SBL-31شارع األرك

2,356امللك اجلماعي1241349562الصيانة320185SBL-32زنقة اجلديرة

0,276امللك اجلماعي12485762الصيانة320286SBL-32زنقة اجلديرة

0,226امللك اجلماعي12394682الصيانة320387SBL-32زنقة بئر أنزران

6امللك اجلماعي1555783551إعادة هتيئة 3388SBL-33شارع أحد

1,026امللك اجلماعي1217921481البناء3489SBL-34بدون اسم: انظر التصميم

1,166امللك اجلماعي1220324362الصيانة3590SBL-35زنقة زيدون و زنقة طارق

2,426امللك اجلماعي1242450881البناء3691SBL-36بدون اسم: انظر التصميم

1,816امللك اجلماعي1231838161البناء3792SBL-37شارع أوجادة

3,726امللك اجلماعي2039278402إعادة التهيئة 3893SBL-38شارع الركيبات

شارع أمحد منصور الدهيب

شارع محان الفطواكي



سال اللي بغينا57

موقع املشروع
رقم ترتييب برانمج 

QGIS
رقم ترتييب

رمز تصميم التهيئة 
أو رمز الطريق

نوعية األشغال
عرض 

الطريق ابملرت
طول الطريق 

ابملرت
مساحة العقار الالزم 

)املرت املربع(
مؤشر 
األولوية

الوضعية 
القانونية للعقار

مبلغ تعبئة العقار 
)مليون درهم(

الكلفة االمجالية 
)مليون درهم(للمشروع 

مدة اجناز 
املشروع  ابلشهر

290170SBL-29 0,496امللك اجلماعي156910352إعادة هتيئة

290271SBL-290,286امللك اجلماعي15395851البناء

290372SBL-29 0,336امللك اجلماعي15466902إعادة التهيئة

290473SBL-290,496امللك اجلماعي156910351البناء

290574SBL-29 0,656امللك اجلماعي159113652إعادة التهيئة

290675SBL-291,536امللك اجلماعي1521532251البناء

290776SBL-296,346امللك اجلماعي15890133502الصيانة

1,696امللك اجلماعي1229735641البناء3077SBL-30بدون اسم: انظر التصميم

310178SBL-310,866امللك اجلماعي1512118151البناء

310279SBL-311,356امللك اجلماعي1519028502الصيانة

310380SBL-310,896امللك اجلماعي1215718841البناء

310481SBL-310,776امللك اجلماعي820316242الصيانة

1,296امللك اجلماعي1518127153الصيانة310582SBL-31شارع األرك

0,836امللك اجلماعي1214617522إعادة التهيئة 310683SBL-31شارع األرك

0,496امللك اجلماعي128610321البناء310784SBL-31شارع األرك

2,356امللك اجلماعي1241349562الصيانة320185SBL-32زنقة اجلديرة

0,276امللك اجلماعي12485762الصيانة320286SBL-32زنقة اجلديرة

0,226امللك اجلماعي12394682الصيانة320387SBL-32زنقة بئر أنزران

6امللك اجلماعي1555783551إعادة هتيئة 3388SBL-33شارع أحد

1,026امللك اجلماعي1217921481البناء3489SBL-34بدون اسم: انظر التصميم

1,166امللك اجلماعي1220324362الصيانة3590SBL-35زنقة زيدون و زنقة طارق

2,426امللك اجلماعي1242450881البناء3691SBL-36بدون اسم: انظر التصميم

1,816امللك اجلماعي1231838161البناء3792SBL-37شارع أوجادة

3,726امللك اجلماعي2039278402إعادة التهيئة 3893SBL-38شارع الركيبات

شارع أمحد منصور الدهيب

شارع محان الفطواكي

موقع املشروع
رقم ترتييب برانمج 

QGIS
رقم ترتييب

رمز تصميم التهيئة 
أو رمز الطريق

نوعية األشغال
عرض 

الطريق ابملرت
طول الطريق 

ابملرت
مساحة العقار الالزم 

)املرت املربع(
مؤشر 
األولوية

الوضعية 
القانونية للعقار

مبلغ تعبئة العقار 
)مليون درهم(

الكلفة االمجالية 
)مليون درهم(للمشروع 

مدة اجناز 
املشروع  ابلشهر

1,416امللك اجلماعي1224729642الصيانة390194SBL-39زنقة أكسيا

1,976امللك اجلماعي1234541401البناء390295SBL-39زنقة بيلسان

1,006امللك اجلماعي1514121152الصيانة4096SBL-40زنقة فريدي

1,266امللك اجلماعي1517726551البناء4197SBL-41بدون اسم: انظر التصميم

3,736امللك اجلماعي1552478602الصيانة4298SBL-42زنقة اهلداية

2,476امللك اجلماعي1243351962الصيانة4399SBL-43شارع اإلستقالل

0,906امللك اجلماعي1018918902الصيانة4501100SBL-45زنقة العوسج

0,486امللك اجلماعي128510201البناء4502101SBL-45زنقة العوسج

7,246امللك اجلماعي20762152402الصيانة4601102SBL-46شارع عمر بن عبد العزيز

1,936امللك اجلماعي2020340602الصيانة4602103SBL-46زنقة العقيقق

1,946امللك اجلماعي1527240802الصيانة4603104SBL-46شارع الياقوت

2,466امللك اجلماعي1243151722الصيانة4701105SBL-47شارع عبدالوهاب بنمنصور

1,576امللك اجلماعي1522133152الصيانة4702106SBL-47شارع الفقيه املدين ابحلسيين

0,926امللك اجلماعي209719402الصيانة4703107SBL-47شارع الفقيه املدين ابحلسيين

1,156امللك اجلماعي1220124121الصيانة48108SBL-48زنقة السدر

1,006امللك اجلماعي1514121151البناء4901109SBL-49زنقة الكوص

0,886امللك اجلماعي1215518601البناء4902110SBL-49شارع الفتح

0,706امللك اجلماعي1212214641الصيانة4903111SBL-49زنقة لومي

0,766امللك اجلماعي1213315961الصيانة4904112SBL-49زنقة احلسنية

1,736امللك اجلماعي1230336362الصيانة4905113SBL-49شارع الفتح

5,966امللك اجلماعي15836125401البناء5001114SBL-50بدون اسم: انظر التصميم

4,736امللك اجلماعي1566499601البناء5002115SBL-50بدون اسم: انظر التصميم

1,446امللك اجلماعي1225230241البناء51116SBL-51بدون اسم: انظر التصميم

8,368امللك اجلماعي20880176002إعادة التهيئة 52117SBL-52شارع اجلزيرة اخلضراء



58 دليل الطرق بجماعة سال

موقع املشروع
رقم ترتييب برانمج 

QGIS
رقم ترتييب

رمز تصميم التهيئة 
أو رمز الطريق

نوعية األشغال
عرض 

الطريق ابملرت
طول الطريق 

ابملرت
مساحة العقار الالزم 

)املرت املربع(
مؤشر 
األولوية

الوضعية 
القانونية للعقار

مبلغ تعبئة العقار 
)مليون درهم(

الكلفة االمجالية 
)مليون درهم(للمشروع 

مدة اجناز 
املشروع  ابلشهر

1,416امللك اجلماعي1224729642الصيانة390194SBL-39زنقة أكسيا

1,976امللك اجلماعي1234541401البناء390295SBL-39زنقة بيلسان

1,006امللك اجلماعي1514121152الصيانة4096SBL-40زنقة فريدي

1,266امللك اجلماعي1517726551البناء4197SBL-41بدون اسم: انظر التصميم

3,736امللك اجلماعي1552478602الصيانة4298SBL-42زنقة اهلداية

2,476امللك اجلماعي1243351962الصيانة4399SBL-43شارع اإلستقالل

0,906امللك اجلماعي1018918902الصيانة4501100SBL-45زنقة العوسج

0,486امللك اجلماعي128510201البناء4502101SBL-45زنقة العوسج

7,246امللك اجلماعي20762152402الصيانة4601102SBL-46شارع عمر بن عبد العزيز

1,936امللك اجلماعي2020340602الصيانة4602103SBL-46زنقة العقيقق

1,946امللك اجلماعي1527240802الصيانة4603104SBL-46شارع الياقوت

2,466امللك اجلماعي1243151722الصيانة4701105SBL-47شارع عبدالوهاب بنمنصور

1,576امللك اجلماعي1522133152الصيانة4702106SBL-47شارع الفقيه املدين ابحلسيين

0,926امللك اجلماعي209719402الصيانة4703107SBL-47شارع الفقيه املدين ابحلسيين

1,156امللك اجلماعي1220124121الصيانة48108SBL-48زنقة السدر

1,006امللك اجلماعي1514121151البناء4901109SBL-49زنقة الكوص

0,886امللك اجلماعي1215518601البناء4902110SBL-49شارع الفتح

0,706امللك اجلماعي1212214641الصيانة4903111SBL-49زنقة لومي

0,766امللك اجلماعي1213315961الصيانة4904112SBL-49زنقة احلسنية

1,736امللك اجلماعي1230336362الصيانة4905113SBL-49شارع الفتح

5,966امللك اجلماعي15836125401البناء5001114SBL-50بدون اسم: انظر التصميم

4,736امللك اجلماعي1566499601البناء5002115SBL-50بدون اسم: انظر التصميم

1,446امللك اجلماعي1225230241البناء51116SBL-51بدون اسم: انظر التصميم

8,368امللك اجلماعي20880176002إعادة التهيئة 52117SBL-52شارع اجلزيرة اخلضراء

موقع املشروع
رقم ترتييب برانمج 

QGIS
رقم ترتييب

رمز تصميم التهيئة 
أو رمز الطريق

نوعية األشغال
عرض 

الطريق ابملرت
طول الطريق 

ابملرت
مساحة العقار الالزم 

)املرت املربع(
مؤشر 
األولوية

الوضعية 
القانونية للعقار

مبلغ تعبئة العقار 
)مليون درهم(

الكلفة االمجالية 
)مليون درهم(للمشروع 

مدة اجناز 
املشروع  ابلشهر

5301118SBL-532,386امللك اجلماعي1533450103الصيانة

5302119SBL-531,546امللك اجلماعي1521632403الصيانة

5303120SBL-531,766امللك اجلماعي1524737053الصيانة

1,316امللك اجلماعي1222927481بناء54121SBL-54زنقة أحفري

1,056امللك اجلماعي1022122102الصيانة101122VBL-101زنقة كينشاصا

1,076امللك اجلماعي1022522502الصيانة102123VBL-102شارع الكفاح

1,066امللك اجلماعي1022322302الصيانة103124VBL-103شارع اجلوالن

4,736امللك اجلماعي1099599504الصيانة104125VBL-104شارع بن بطوطة و شارع أوجادة

1,336امللك اجلماعي1518728052الصيانة105126VBL-105شارع الفقيه املدين ابحلسيين

0,416امللك اجلماعي10868602الصيانة106127VBL-106زنقة سيرتين

2,296امللك اجلماعي1240248242الصيانة108128VBL-107شارع حممد الزمزمي

1,556امللك اجلماعي1521832702الصيانة109129VBL-108شارع حممد الزرقطوين

6,136امللك اجلماعي35369129152الصيانة1040130VBL-205شارع حممد بن امليلودي

3,436امللك اجلماعي1260272242الصيانة1041131VBL-206شارع حممد بن عبدالسالم السائح األندلسي

3,356امللك اجلماعي1258770442الصيانة1042132VBL-207شارع عباس املساعدي

8,368امللك اجلماعي151174176104الصيانة1043133VBL-208شارع جبل تبقال

0,026امللك اجلماعي202402الصيانة1044134VBL-209بدون اسم: انظر التصميم

3,406امللك اجلماعي2035871604الصيانة1046135VBL-210شارع جبل ميشليفن

3,146امللك اجلماعي1544066004الصيانة1047136VBL-211شارع جبل تيدغني

7,186امللك اجلماعي20756151202الصيانة1048137VBL-212شارع حممد الراضي السالوي

10,1910امللك اجلماعي201073214602الصيانة1049138VBL-213شارع أمحد الراشدي

7,396امللك اجلماعي151037155554الصيانة1050139VBL-214شارع واد اللكوس

3,516امللك اجلماعي1261573804الصيانة1051140VBL-215شارع واد درعة

4,746امللك اجلماعي2049999804الصيانة1052141VBL-216شارع واد سبو

شارع أبو بكر الصديق





موقع املشروع
رقم ترتييب برانمج 

QGIS
رقم ترتييب

رمز تصميم التهيئة 
أو رمز الطريق

نوعية األشغال
عرض 

الطريق ابملرت
طول الطريق 

ابملرت
مساحة العقار الالزم 

)املرت املربع(
مؤشر 
األولوية

الوضعية 
القانونية للعقار

مبلغ تعبئة العقار 
)مليون درهم(

الكلفة االمجالية 
)مليون درهم(للمشروع 

مدة اجناز 
املشروع  ابلشهر

1,296امللك اجلماعي1222727244الصيانة2410166VBL-241زنقة اتوانت

0,366امللك اجلماعي12647684الصيانة2411167VBL-242زنقة بركان

0,486امللك اجلماعي128510204الصيانة2425168VBL-243زنقة اترودانت

0,496امللك اجلماعي128610324الصيانة2426169VBL-244زنقة اتفراوت

0,716امللك اجلماعي1212515004الصيانة2429170VBL-245زنقة اجلديدة

1,036امللك اجلماعي1218121724الصيانة2433171VBL-246زنقة أسفي

1,036امللك اجلماعي1218121724الصيانة2436172VBL-247زنقة القصر الكبري

0,686امللك اجلماعي1211914284الصيانة2437173VBL-248زنقة أكادير

0,696امللك اجلماعي207314604الصيانة2441174VBL-249زنقة أزرو

0,676امللك اجلماعي207114204الصيانة2442175VBL-250زنقة أنقرة

1,386امللك اجلماعي1519328954الصيانة2446176VBL-251زنقة دمشق

0,406امللك اجلماعي15568404الصيانة2447177VBL-252زنقة الشارقة

1,076امللك اجلماعي1218822564الصيانة2450178VBL-253زنقة دار السالم

1,406امللك اجلماعي1224629524الصيانة2451179VBL-254زنقة إسطنبول

0,486امللك اجلماعي128410084الصيانة2453180VBL-255زنقة إدريس أاباب

1,106امللك اجلماعي2011623204الصيانة2460181VBL-256زنقة الزيتونة

0,876امللك اجلماعي1215218244الصيانة2462182VBL-257زنقة اجلزائر

0,546امللك اجلماعي129411284الصيانة2470183VBL-258زنقة التمور

0,326امللك اجلماعي12566724الصيانة2472184VBL-259زنقة العنرب

0,666امللك اجلماعي1211513804الصيانة2473185VBL-260زنقة الزيتون

1,106امللك اجلماعي1515523254الصيانة2490186VBL-261زنقة األقحوان

1,346امللك اجلماعي1223528204الصيانة2497187VBL-262شارع واد سوس

1,146امللك اجلماعي1220024002الصيانة2521188VBL-263زنقة عدن

1,116امللك اجلماعي1219423282الصيانة2522189VBL-264زنقة صنعاء

5,006امللك اجلماعي20526105202الصيانة6000199VBL-265شارع عبد الرمحان القادري

7,8910امللك اجلماعي30554166202الصيانة6001200VBL-266شارع حممد اخلامس
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موقع املشروع
رقم ترتييب برانمج 

QGIS
رقم ترتييب

رمز تصميم التهيئة 
أو رمز الطريق

نوعية األشغال
عرض 

الطريق ابملرت
طول الطريق 

ابملرت
مساحة العقار الالزم 

)املرت املربع(
مؤشر 
األولوية

الوضعية 
القانونية للعقار

مبلغ تعبئة العقار 
)مليون درهم(

الكلفة االمجالية 
)مليون درهم(للمشروع 

مدة اجناز 
املشروع  ابلشهر

1,296امللك اجلماعي1222727244الصيانة2410166VBL-241زنقة اتوانت

0,366امللك اجلماعي12647684الصيانة2411167VBL-242زنقة بركان

0,486امللك اجلماعي128510204الصيانة2425168VBL-243زنقة اترودانت

0,496امللك اجلماعي128610324الصيانة2426169VBL-244زنقة اتفراوت

0,716امللك اجلماعي1212515004الصيانة2429170VBL-245زنقة اجلديدة

1,036امللك اجلماعي1218121724الصيانة2433171VBL-246زنقة أسفي

1,036امللك اجلماعي1218121724الصيانة2436172VBL-247زنقة القصر الكبري

0,686امللك اجلماعي1211914284الصيانة2437173VBL-248زنقة أكادير

0,696امللك اجلماعي207314604الصيانة2441174VBL-249زنقة أزرو

0,676امللك اجلماعي207114204الصيانة2442175VBL-250زنقة أنقرة

1,386امللك اجلماعي1519328954الصيانة2446176VBL-251زنقة دمشق

0,406امللك اجلماعي15568404الصيانة2447177VBL-252زنقة الشارقة

1,076امللك اجلماعي1218822564الصيانة2450178VBL-253زنقة دار السالم

1,406امللك اجلماعي1224629524الصيانة2451179VBL-254زنقة إسطنبول

0,486امللك اجلماعي128410084الصيانة2453180VBL-255زنقة إدريس أاباب

1,106امللك اجلماعي2011623204الصيانة2460181VBL-256زنقة الزيتونة

0,876امللك اجلماعي1215218244الصيانة2462182VBL-257زنقة اجلزائر

0,546امللك اجلماعي129411284الصيانة2470183VBL-258زنقة التمور

0,326امللك اجلماعي12566724الصيانة2472184VBL-259زنقة العنرب

0,666امللك اجلماعي1211513804الصيانة2473185VBL-260زنقة الزيتون

1,106امللك اجلماعي1515523254الصيانة2490186VBL-261زنقة األقحوان

1,346امللك اجلماعي1223528204الصيانة2497187VBL-262شارع واد سوس

1,146امللك اجلماعي1220024002الصيانة2521188VBL-263زنقة عدن

1,116امللك اجلماعي1219423282الصيانة2522189VBL-264زنقة صنعاء

5,006امللك اجلماعي20526105202الصيانة6000199VBL-265شارع عبد الرمحان القادري

7,8910امللك اجلماعي30554166202الصيانة6001200VBL-266شارع حممد اخلامس
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     وضع تصور عام خططات احلضرية اخلضراء هدفهدليل هتيئة امل 2008صدرت عن مديرية التعمري التابعة لوزارة اإلسكان والتعمري والتنمية اجملالية سنة 
لتهيئة الفضاءات مبختلف مراحلها:       ألخضروابلتايل بلورة املخطط اللفضاءات اخلضراء لتحقيق انسجام خمتلف العناصر املكونة هلا وكيفية تدبريها   

      Analyse de contexte - حتليل السياق  
Élaboration des Concepts - وضع املفاهيم  

Étude technique et réalisation الدراسات التقنية و اإلجناز -  
لسال لتحقيق رؤية إسرتاتيجية شاملة  والفضاءات اخلضراءومن هذا املنطلق ارأتت اجلماعة احلضرية لسال على وضع ميثاق هتيئة املناطق      

    وموحدة للرتكيبة اخلضراء.
اخلضراء وتدبري الفضاءاتتوجيهات تقنية من أجل أجرأهتا  -  

(Fiche technique جرد مدقق و حمني لرصد الفضاء األخضر( -   
خلق قيمة مضافة بتحسني املشهد احلضري. -  
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     وضع تصور عام خططات احلضرية اخلضراء هدفهدليل هتيئة امل 2008صدرت عن مديرية التعمري التابعة لوزارة اإلسكان والتعمري والتنمية اجملالية سنة 
لتهيئة الفضاءات مبختلف مراحلها:       ألخضروابلتايل بلورة املخطط اللفضاءات اخلضراء لتحقيق انسجام خمتلف العناصر املكونة هلا وكيفية تدبريها   

      Analyse de contexte - حتليل السياق  
Élaboration des Concepts - وضع املفاهيم  

Étude technique et réalisation الدراسات التقنية و اإلجناز -  
لسال لتحقيق رؤية إسرتاتيجية شاملة  والفضاءات اخلضراءومن هذا املنطلق ارأتت اجلماعة احلضرية لسال على وضع ميثاق هتيئة املناطق      

    وموحدة للرتكيبة اخلضراء.
اخلضراء وتدبري الفضاءاتتوجيهات تقنية من أجل أجرأهتا  -  

(Fiche technique جرد مدقق و حمني لرصد الفضاء األخضر( -   
خلق قيمة مضافة بتحسني املشهد احلضري. -  
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          I- اإلطار القانون املرجعي للمناطق اخلضراء جبماعة سال:
القوانني العامة : -1  

  الدستور: يف إطار مالئمة القوانني الوطنية للمعاهدات واالتفاقيات الدولية خبصوص البيئة وإجياد سبل حلمايتها جند أن القانون الدستوري املغريب يعترب 
)19عليه (الفصل  ن يتطلب احرتامه وعدم اإلساءة واالعتداءاإلنسا من حقوقالبيئة حق  محاية  

شية و اليت ال ميكن أن يف إطار حتقيق تنمية مستدامة حتقق رفاه املواطنني و حتسني ظروفهم املعيالتنموي رِؤية بيئية  ابلنموذجوردت  التنموي: النموذج
مبادرات أقل تلويثا للبيئة.جيع األنشطة اليت حتمي البيئة  واعتماد تقنيات و األجيال القادمة وابلتايل تش االعتبارتتحقق إال أبخذ بعني   

 القانون اجلنائي :  وردت يف املادتني 597 و 599 من القانون اجلنائي عقوبة حبسية و غرامة مادية يف حق مغريب الفضاءات اخلضراء.
القانون التنظيمي 14-113: منح هذا القانون املتعلق ابجلماعات الرتابية اختصاصات واسعة يف اجملال البيئي لرئيس اجمللس اجلماعي و رئيس جملس 

من هذا القانون. 235و  92طبقا للمادة املقاطعة    
 
 :النصوص القانونية اخلاصة -2
 :و�ئق التعمري -أ

يد مجيع عناصر ىل حتدا والذي يهدف  القانوينة التعمريتصميم التهيئة وثيق والعموم ابعتبارلإلدارة  وتصبح ملزمةاملناطق اخلضراء بتصميم التهيئة  يتم حتديد
 التعمري.

 "2018تصميم التهيئة لسنة  حتتكم إىل"مدينة سال 

 
 

 
 

 
وطين لتهيئة املناطق و  دليل هتيئة املخططات اخلضراء وهو دليل توجيهي 2008سنة لصدرت عن مديرية التعمري  دليل املخطط األخضر: -ب

 الفضاءات اخلضراء. 
 

Marché Public: ج- قوانني مؤطر ة للطلبات العمومية  
2013مرسوم الصفقات العمومية  -  

CCAG.T -   2016دفرت الشروط اإلدارية العامة لألشغال  
2000مات دفرت الشروط اإلدارية العامة للدراسة و اخلد -  
املتعلق بتشجيع املنتوج املغريب يف الصفقات العمومية. 10/09/2020الصادر ب  2020/15م عدد مرسو  -  
 

  II- اخلصوصية التارخيية واجملالية  ملدينة سال:
 أ- اخلصوصية التارخيية:

والساحات التارخيية:* احلدائق   
هنرية ممتدة على ضفيت أيب رقراق ويشكل  وعلى واجهةيف شريط ساحلي على ضفة األطلسي  املتمثلةمدينة سال على جمموعة من املؤهالت الطبيعية  تتوفر

غابة املعمورة. واملتمثل يفاحلزام األخضر الذي حييط ابملدينة   
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وطين لتهيئة املناطق و  دليل هتيئة املخططات اخلضراء وهو دليل توجيهي 2008سنة لصدرت عن مديرية التعمري  دليل املخطط األخضر: -ب

 الفضاءات اخلضراء. 
 

Marché Public: ج- قوانني مؤطر ة للطلبات العمومية  
2013مرسوم الصفقات العمومية  -  

CCAG.T -   2016دفرت الشروط اإلدارية العامة لألشغال  
2000مات دفرت الشروط اإلدارية العامة للدراسة و اخلد -  
املتعلق بتشجيع املنتوج املغريب يف الصفقات العمومية. 10/09/2020الصادر ب  2020/15م عدد مرسو  -  
 

  II- اخلصوصية التارخيية واجملالية  ملدينة سال:
 أ- اخلصوصية التارخيية:

والساحات التارخيية:* احلدائق   
هنرية ممتدة على ضفيت أيب رقراق ويشكل  وعلى واجهةيف شريط ساحلي على ضفة األطلسي  املتمثلةمدينة سال على جمموعة من املؤهالت الطبيعية  تتوفر

غابة املعمورة. واملتمثل يفاحلزام األخضر الذي حييط ابملدينة   
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: والسواين ومن بينهاأهم هذه املؤهالت إضافة إىل جمموعة من احلدائق   
ساحة الشهداء. -احة فلسطنيس -احة ابب املريسةس -ديقة موالي عبد هللاح -حديقة موالي رشيد -فضاء احلرية  

التارخيية:* املآثر   
وع كلم، ختتزن املدينة القدمية لسال جمموعة من املعامل اليت تعكس غناها التارخيي فتن  4.3مدينة سال تراث اترخيي عريق حماطة أبسوار اترخيية على طول 

هتيئتها.اإلعتبار أثناء برجمة املشاريع و اجملال الطبيعي وغناها الرتاثي حيتم علينا اختاذ هذه املعطيات بعني   
:املقاومة* تسمية احلدائق أبمساء الشخصيات التارخيية و   

امة و للتعريف هبم تنمية املغرب بصفة عاملدينة بصفة خاصة و م يف تنمية للتعريف مبنجزاهتا أو مسامهاهتاملدينة و  تكرميا لبعض األعالم اليت طبعت على اتريخ
هبم حيت تطلق أمسائهم على بعض التجهيزات األساسية ومن بينها الفضاءات اخلضراء. االقتداءلدى الناشئة و   

تصميم التهيئة اخلاص ابملدينة العتيقة:*   
عناصر التعمري ومن بينها  ابحرتامأصبح ملزما و  تصميم هتيئة خاص ابملدينة العتيقةضع للحفاظ على الطابع الرتاثي للمدينة و لتثمني املدينة العتيقة و 

 الفضاءات و الساحات العمومية.
 

 ب- اخلصوصية اجملالية:
 .6رقمو  1الوطنيتني رقم  طريقنيالطريق سيار ومطار و دولية من سكة حديد و التحة على طرق املواصالت الوطنية و : سال مدينة منفاالسرتاتيجي* املوقع 

بساكنتها. حلة الئقة هبا و يفسال أن تكون  هذا املعطى حيتم على مدينة  

 
 

 
 

امللكية:* اإلقامة    
الطريق املؤدي رة هلا يستلزم هتيئة جتهيزاهتا وفضاءاهتا وصيانتها بشكل يليق هبا وخاصة بطريق املوكب امللكي و تواجد اإلقامة امللكية مبدينة سال تعد مفخ

 للمطار.
 * مواكبة املشاريع الكربى لوكالة تنمية ضفيت هنر أيب رقراق:

لعل أمهها برج حممد السادس الذي مت تشييده على ضفة أيب رقراق خاصة يف تتبع املشاريع الكربى و  هتيئة ضفيت هنر أيب رقراق هو ورش مفتوح تتوىل وكالة
مواكبة هذا التطور يف مجيع مناحي التنمية ومن بينها التجهيزات و الفضاءات وطنية ابمتياز وضع املدينة حتت اجملهر يستلزم  معلمةيعترب منارة و  والذي

 العمومية.
 * احملافظة على اجملال الغابوي كحزام أخضر طبيعي للمدينة:

اان خز حقيقية للمدينة و  رئةأشجار البلوط الفليين اليت تعترب  حتاذي غابة معمورة مدينة سال عند حدودها الشمالية الشرقية وهي مشكلة أساسا من
الغطاء النبايت للغابة دورا مهما يف احلفاظ على الفرشة املائية.يلعب  اللمنطقة. كمتلعب دورا رئيسيا يف التوازن اإليكولوجي لألوكسجني و   

استجمامها.متنفسا طبيعيا لساكنة املدينة ولراحتها و  وقد شكلت هذه الغابة على الدوام  
إن تنوع اجملال الطبعي و غىن الرتاث التارخيي للمدينة يشكالن مؤهالت حقيقية وواعدة لتأهيل القطاع، ة متثل عملية هتيئة ضفيت  :* املؤهالت السياحية

الفضاءات مبا يليق هبذه املدينة ل جذب جديد للمدينة يستوجب هتيئةهنر أيب رقراق وما تتضمنه من مشاريع إلقامة بنيات سياحية جديدة، عام  
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امللكية:* اإلقامة    
الطريق املؤدي رة هلا يستلزم هتيئة جتهيزاهتا وفضاءاهتا وصيانتها بشكل يليق هبا وخاصة بطريق املوكب امللكي و تواجد اإلقامة امللكية مبدينة سال تعد مفخ

 للمطار.
 * مواكبة املشاريع الكربى لوكالة تنمية ضفيت هنر أيب رقراق:

لعل أمهها برج حممد السادس الذي مت تشييده على ضفة أيب رقراق خاصة يف تتبع املشاريع الكربى و  هتيئة ضفيت هنر أيب رقراق هو ورش مفتوح تتوىل وكالة
مواكبة هذا التطور يف مجيع مناحي التنمية ومن بينها التجهيزات و الفضاءات وطنية ابمتياز وضع املدينة حتت اجملهر يستلزم  معلمةيعترب منارة و  والذي

 العمومية.
 * احملافظة على اجملال الغابوي كحزام أخضر طبيعي للمدينة:

اان خز حقيقية للمدينة و  رئةأشجار البلوط الفليين اليت تعترب  حتاذي غابة معمورة مدينة سال عند حدودها الشمالية الشرقية وهي مشكلة أساسا من
الغطاء النبايت للغابة دورا مهما يف احلفاظ على الفرشة املائية.يلعب  اللمنطقة. كمتلعب دورا رئيسيا يف التوازن اإليكولوجي لألوكسجني و   

استجمامها.متنفسا طبيعيا لساكنة املدينة ولراحتها و  وقد شكلت هذه الغابة على الدوام  
إن تنوع اجملال الطبعي و غىن الرتاث التارخيي للمدينة يشكالن مؤهالت حقيقية وواعدة لتأهيل القطاع، ة متثل عملية هتيئة ضفيت  :* املؤهالت السياحية

الفضاءات مبا يليق هبذه املدينة ل جذب جديد للمدينة يستوجب هتيئةهنر أيب رقراق وما تتضمنه من مشاريع إلقامة بنيات سياحية جديدة، عام  
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 III- تصنيف املناطق و الفضاءات اخلضراء ملدينة سال:
عام  أنواع خمتلفة من الفضاءات اخلضراء حسب املساحة و املكوانت و اهلدف املتوخى من هتيئ الفضاء وجب وضع تصوريف مدينة سال ميكن أن منيز بني 

جديد.معايري لصيانتها أو إعادة هتيئتها أو يف حالة إنشاء فضاء و   
 1. الغابة الشبه حضرية: (املعمورة)

ألف هكتار 130و ميكن اعتبارها كحزام أخضر حيث ترتاوح مساحتها حوايل هي فضاء غابوي على مشارف املدينة و مداخلها مغطى أبشجار 
بع فصائل ، وتتضمن أر اإليكولوجي يف حتسني جودة اهلواءابإلضافة لدورها  وهو فضاء اتبع إلدارة املياه و الغاابت وحماربة التصحر، ،يف جمملها

، كما تنمو داخل هذه الغابة عدة أنواع من النبااتت. وتقصد الكثري من العائالت هذا األكسيااألوكاليبتوس، الصنوبرايت و  : البلوط،من األشجار
دوء.الفضاء األخضر لقضاء أايم عطلة هناية األسبوع، كما أن فئة أخرى من الساكنة تعتربه فضاءا مناسبا ملمارسة الرايضة و لإلستفادة من اهل  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 2. الغابة احلضرية : (عني احلوالة)
هي " داخل النفوذ الرتايب لسال و عني احلوالةتتواجد الغابة احلضرية "

الغاابت وحماربة اتبع إلدارة املياه و  عبارة عن فضاء أخضر غابوي
حيث تتوافد عليه ساكنة مدينة سال من أجل الرتفيه  التصحر
وهي عبارة كذلك عن فضاء غابوي يطغى عليه  الرايضة.وممارسة 
 ،توافد عليها ساكنة سال مدينة سالي الصنوبرايت، حيثأشجار 

التخفيف عن الضغوطات.وذلك من أجل الرتفيه وممارسة الرايضة و   
 3. املنتزهات : ( احلرية)

هي فضاءات مفتوحات هتيمن عليها مسبقا سواء يف احلالة األولية 
يراتده لساكنة املدينة حيث  اطبيعي امتنفس والذي يعدعلى منتزه احلرية فر تتو  سال أن مدينةحيث  (زراعة، غابة)

 وممارسة الرايضةالسالويون بشكل يومي بغية الرتفيه  املواطنون
اللياقة  وجتهيزات األطفال  ن التجهيزات كألعابة مالحتضانه جمموع

ملعب التزحلق ابأللواح. ابإلضافة إىل أماكن البدنية ومسالك للجري. و 
.رسة رايضة الكرة احلديديةمما  
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 ميثاق هتيئة الفضاءات اخلضراء مبدينة سال
 
 
 
 

 
 

 
 

     4 . احلدائق العمومية :
هكتارات يطغى عليها الطابع النبايت بنسبة سبعون يف املئة والطابع غري النبايت بنسبة  10إىل  1هي عبارة عن فضاءات خضراء ترتاوح مساحتها من  

البيئية  ذه الفضاءات عدة أدوار مهمة منهاهتالتون يف املئة وتتضمن مدينة سال عدة حدائق عمومية منجزة موزعة على خمتلف مقاطعاهتا حيث تلعب 
ر املتكون من األشجاابإلضافة إىل احملتوى النبايت و  ألعاب لألطفال، مالعب رايضية وانفورات ،وذلك لتوفرها على ابحات اسرتاحة والنفسية للمواطن.

 والشجريات واألزهار والعشب
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 ميثاق هتيئة الفضاءات اخلضراء مبدينة سال
 
 
 
 

 
 

 
 

 5 . أشجار التصفيف :
تتجلى أمهية أشجار التصفيف   من جهة أخرى.

شوارعها تزيني  املدينة عربيف إبراز مجالية ورونق 
  اجملال األخضررفع من معدل المن جهة و 

شوارع رئيسية تسهل وتتوفر مدينة سال على عدة 
توي اجلوالن للسيارات حيث حتعملية السري و 

خمتلفة من  جنباهتا و أرصفتها على أنواع
 األشجار والنخيل لكل شارع على حدى.

 
  6. املدارات:

ازدايد عدد  خاصة معلكربى يف إبراز مجالية املدينة و يصنف من الفضاءات اخلضراء ذات األمهية ا
يف هتيئتها يف  أمهية كبرية مصاحل املناطق اخلضراء  و اجلوالن لدى تويلاملدارات لتنظيم السري

.أحسن حلة  
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 7. الساحات العمومية :
لب عليها ع جتهيزاته من كراسي و انفورات يغهكتار, تتنو  2مرت مربع و 500هو فضاء مفتوح عمومي ترتاوح مساحته بني  (Minérale) الطابع  

 اإلمسنيت
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 (Squares) :  8. احلدائق الصغرى لألحياء 
مقراب لساكنة األحياء ذات الكثافة  وتعترب جتهيزا إبداعية.تكون أيضا مكاان ملمارسة أنشطة  واالستجمام وميكن أنتوفر حدائق احلي مكاان للراحة        

              .واحد ميكن أن تصل إىل هكتارممرات جمهزة بكراسي  على والراحة تتوفرالسكانية املرتفعة. وهي كذلك فضاء أخضر للتجول 
  

 
 
 
 
 

التقنية اليت جيب التقيد �ا من طرف  
 IV- التوصيات  املتدخلني

تواجدها اجلغرايف على واجهة حبرية من جهة وواجهة رات البحرية و ة سال مناخ متوسطي مع أتثري للتيااخلصوصيات اليت تتميز هبا مدين االعتباراألخذ بعني 
.حماطة بسور اترخيي البنية اجملتمعية للساكنة و تواجد املدينة العتيقةاخلصوصيات الثقافية و من جهة أخرى، وكذا واجهة غابوية  ،هنرية  

تعطي هوية موحدة و  كل فضاء أخضر على حدى  مع خصوصيات تتالءم اليت واإلانرةالسقي  وطبيعةاألغراس  التجهيزات وأنواعحيتم علينا حتديد  حيث 
                      للمدينة.
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       ابلنسبة للغابة الشبه حضرية:
.منتظمةالتحسيس بصفة جلمعيات للقيام حبمالت النظافة و التنسيق مع ا -  
من املنتوج الغابوي طاوالتوضع كراسي خشبية و  -  
   مواقف للسيارات حتديد -
مرافق صحية جتهيز -  
وضع حاوايت األزابل. -  
.من اجل شرب الرواد تزويد الغابة بنقط ماء -  
التحسيس.وضع لوحات التشوير و  -  
سالمة الزوار.تعزيز األمن من أجل حفظ  -  

 ابلنسبة للغابة احلضرية:
.مبقاعد من املنتوج الغابوي طاوالت وضع -  
.املشيخلق مسالك اجلري و  -  
.وضع حاوايت األزابل -  
التحسيسبرجمة محالت النظافة و  -  
.جتهيزات رايضية للكبارطفال و وضع ألعاب األ -  

 
 

 
 

.تشويريةلوحات حتسيسية و ب الفضاء جتهيز -  
ألعاب األطفال.التجهيز مبالعب رايضية و  -  

 ابلنسبة للمنتزهات:
إعادة التهيئة. لتهيئة أولوضع تصور ل التضاريس)قع اجلغرايف، الفئة املستهدفة و و (طبيعة الرتبة، املطيات اجملالية وضع دراسة قبلية اتخذ بعني اإلعتبار املع -  
وضع ألعاب األطفال  -  
.وضع جتهيزات رايضية للشبا -  

(Pergolas جبنبات املسالك ومتقاربة يف مناطق اجلذب (ألعاب األطفال+عرائش وضع الكراسي -  
.إنشاء مرافق صحية مع وضع آلية لتسيريها -  

اليت تتالئم مع نوعية املناخ و الرتبة ملدينة سال لألغراس . اميما خيص األغراس فاملنتزهات حتتقظ ابلطابع العف -   
   .نظام سقي موضعي و أوتوماتيكي ابألماكن املغروسةوبرجمة جتهيزه  وحفر بئر   -
مالعب كرة السلة،كرة القدم، الكرة احلديدية، حلبة للعدو...)(خلق منشآت رايضية  -  
  إنشاء مواقف للسيارات -
وضع حاوايت أزابل جديدة  -  
الثقافية. لألنشطةجتهيز الفضاء مبسرح ابهلواء الطلق خمصص  -  

(Zones d’attractions) -  اجلذب أماكنيف  اتفضاء بنافور الجتهيز  
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.حتسيسيةوضع لوحات تشويرية و  -  
فاعلني حمليني شباب ، من اجل إبرام شركات مع األطفالجتهيزات العاب مقاهي و  أكشاكلوضع  أماكنختصيص   -  

 ابلنسبة للحدائق:
م للفضاء من حيث أنواع األغراس والتبليط تصمياألمن من جهة أخرى يف وضع تصور و الراحة و ألخذ بعني اإلعتبار شروط الصحة والسالمة من جهة و ا -
اخلاصة االحتياجاتات خمصصة لذوي مع احلرص على وضع ممر تشييد انفورات و   
الشمسيةالطاقة حنو استعمال التوجه توفري اإلانرة و  -  
حاوايت لألزابل  إلزامية وجود -  
متطورنظام السقي  -  

 (gazon وتفادي العشب(تتطلب كثرة السقي  الغرس الشجريات اليت  -  
كراسي موحدة جلميع احلدائق  -  

الباحات.نوع موحد لتبليط املمرات و  استعمال  -   
تعزيز الولوجيات لطوي االحتياجات اخلاصة.  -  
وضع أكشاك. -  
مرافق صحية.وضع  -  

(pergola -اإلانرة -لكراسيا -سلة املهمالت(توحيد منوذج التجهيزات -  

 
 

 
 

 ابلنسبة ألشجار التصفيف :
  م) 2.5( رتين ونصفمحيث يستوجب أن ال يقل عرض الرصيف عن  ، التهيئة للطرقات عملية غرس أشجار التصفيف تتم حسب تصاميم إن

نصف.يتجاوز عرض الرصيف ثالثة أمتار و يف حالة مل   (Grille en fonte ductile) احلديدية على مستوى موضع الشجرة  وضع الشبكات -   
يف حالة مل يتعدى عرض املكان املخصص مرت ونصف.  (Refuge central) ادي غرس األشجار وسط الطريق تف -  

 
:الشوارع واملالئمة لتصفيفالئحة األشجار املقرتحة   

  
Les arbres : األشجار 

 
 
 
 
 
 
 

Brachychiton Acerifolium 
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Ficus Retusa 

 

Ficus Benjamina 

Melia Azedarach 

 

Platanus Acerifolia Chorisia Speciosa 

 
 

 
 

                                                                                              
                                                                                                 Les palmiers :النخيل 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Phoenix Canariencis 
Washingtonia robusta 
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                                                                                                 Les palmiers :النخيل 
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 ابلنسبة للمدارات:

  Washingtania  توجه عام يف غرس املدارات ابلعشب و أشجار النخيل من نوع هناك  
لة من جهة أخرى.لي الطريق وضمان السالمة هلم من جهة وإعطاء مجالية للمدارات مع ضمان صيانة سهملستعملتوضيح الرؤية    
 

 ابلنسبة للساحات العمومية :
تغليب املكون اإلمسنيت على املكون النبايت مراعاة -  
نوع الكراسي جلميع الساحات العموميةتوحيد  -  
الباحات تعمال نوع موحد لتبليط املمرات و اس-  
غرس أشجار متباعدة -  
وكذا املثمرة غابويةالشجار غرس األ تفادي -  

يف حالة وجود أشجار فقط اإلقتصار على الشاحنة الصهرجييةداد للماء يف حالة وجود شجريات و تزويد الساحة بع - . 
كهرابئية مزودة ابلطاقة الشمسية  وضع أعمدة -  
صميم موحد يراعى فيه املنتوج احلريف ملدينة سال و الطابع التارخييتوضع عرائش ذات  -  
 

 
 

 
 

 
 (Squares):ابلنسبة للحدائق الصغرى لألحياء  

.وأشجار مثمرة غابوية وجتنب أشجارتوفر الظل للمرتفقني  موحدة أشجار رسغ -  
.ذات تصميم و تلبيس موحدأسوار قصرية للجلوس   Muret Banc وضع  -  

ملدينة سال. تقليديالالطابع  ويتماشى معذات شكل موحد  وضع حاوايت األزابل -  
.استعمال الدراجات اهلوائية لألطفال االعتبارالولوجيات مع اخذ بعني  تبسيط -  

                                                                                :      والنخيل راألشجا إزالة عندإختاذ قرار  
خلة.اخمتلف املصاحل املتدة من قرار مشرتك من طرف جلنة خمتلط ابختاذ والنخيل إالر األشجاإزالة مينع منعا كليا  -  

 V- سقي الفضاءات اخلضراء
 البحرية  ـــاراتنظرا لتأثــــر املدينة ابلتيتغريات من شبه جاف إىل رطـــب. و تنتمي سال إىل جمال مناخي شبه رطب مع 

متتد الفرتة اجلافة ميليمرت سنواي. و  600و 500ح بني القارية فإن معدل التساقطات يرتاو و 
طة فمدينة سال تعتمد من شهر ابريل إىل شهر شتنرب. فإىل جانب هذه التساقطات املتوس

 يف سقي الفضاءات اخلضراء على املياه الصاحلة للشرب من جهــة 
 .ارتوازية و أخرىاجلوفية من جهة أخرى عرب حفر عدة أابر تقليدية على املياه السطحية و و 

.(sandat) 
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:مياه سقي هذه الفضاءات تتلخص يف فمصادر   
  للشربسقي ابستعمال أانبيب املياه الصاحلة 
 سقي ابستعمال الشاحنات الصهرجيية 

 

 

 

 سقي ابستعمال اآلابر( تقليدية و ارتوازية) مشغلة ابلطاقة الشمسية 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 .سقي ابستعمال اآلابر املشغلة بعدادات كهرابئية 
 
 
 
 
 
 
إشكاليات توايل سنوات اجلفاف و ندرة املياه. أصبح التوجه العام يف حل هذه اإلشكاليات  أمامو 

عقلنة و ترشيد استعمال املياه و اختاذ عدة تدابري يف مجيع اجلوانب  لزاماعامليا و وطنيا ، أصبح 
 املتعلقة يف صيانة و هتيئة الفضاءات اخلضراء أمهها:

 :سقياجلانب املتعلق بعقلنة طرق ال
 أوقات السقي املناسبة.اختيار أساليب و  -أ    
  السقي.ارتفاع تكلفة  األانبيب بسببتقليل استعمال السقي بواسطة  -
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 عوض املثبتة بسبب كثرة االعطاب ) asperseur( استعمال أدوات الرش املتنقلة -
 صيانة اعتيادية متكررة. هاتعرضها لإلتالف املتكرر و تطلبو 

 
 
 
 .روسة احملتفادي السقي األوتوماتيكي املربمج يف األماكن الغري  -
 .االقتصار على السقي يف الصباح الباكر و املساء -
تفادي ماميكن استعمال املياه الشروب و االقتصار  -

  على مياه اآلابر.
السقي ابلتنقيط بواسطة شبكة أانبيب حتت أو فوق  -
مع برجمة السقي بواسطة أجهزة الكرتونية طح الرتبة س
)programmeur( .يف األماكن احملروسة 
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 اآلابرحفر  -ب  
 رتوازية يف حالة ضمان وجود مياه كافية لسقي الفضاءحفر أابر تقليدية عوض ا -
 
 
 
 
 
 مساحات شاسعة و ابهضة االستهالك. االقتصار غلى حفر اآلابر لتغطية -
 السقي ابملياه العادة املعاجلة -ج
 السقي بواسطة شاحنات صهرجيية -د

 شبكة السقي:و  اآلابراجلانب املتعلق بصيانة  -2

 



سال اللي بغينا85

 
 

 
 

   
 اآلابرحفر  -ب  
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 مساحات شاسعة و ابهضة االستهالك. االقتصار غلى حفر اآلابر لتغطية -
 السقي ابملياه العادة املعاجلة -ج
 السقي بواسطة شاحنات صهرجيية -د

 شبكة السقي:و  اآلابراجلانب املتعلق بصيانة  -2
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وجب برجمة صفقة إطار صيانة اآلابر  .عدم وجود وسيلة للتدخل الفعال و اآلين لإلصالحأمام كثرة االعطاب املتعلقة بصيانة اآلابر و شبكة السقي و  -  
  من لوحات مشسية و أجزاء كهرابئية و خمتلف جتهيزات البئر.شبكة السقي و يشمل استبدال قطاع الغيار و 

 

 

 

 

 

 

التخريب) من  –لواح األ ف( كسرمام عدم جناعة اللوحات الشمسية يف جلب مياه السقي من اآلابر على الوجه املطلوب بسبب تعرضها أكثر لإلتالأ -
م ابلغروب) وعدضعفها  ولصباح أو ة ابأتخر اإلضاء -جهة و ضعف الصبيب من جهة أخرى أثناء الصباح و أثناء املساء و غري متاحة ابلليل ( الغيوم

 ل اآلابر.ي،وجب استبدال الطاقة الشمسية بعددات كهرابئية لتشغ وجود حوض جتميع املياه

 

 
 

 
 

 nla conceptioوضع تصور هتيئة الفضاءات  اجلانب املتعلق يف -3

صيانة هتيئة و  عدة تدابري يف جمال ختاذي لزم اقلنة هذا املورد احليو االعتبار التوجه العام يف ع أخذا بعنيمن أجل تقليص استعمال املياه و ترشيدها و    -  
 : اخلضراءالفضاءات 

كيف مع املناخ احمللي من أشجار تتاملياه و  التوجه حنو اختيار أغراس تتحمل نذرة -1      
 شجريات و خنيل.و 

التوجه حنو تغليب اجلانب املعدين على اجلانب النبايت أثناء وضع تصور التهيئة أو  -2      
 إعادة التهيئة.

 .مكثف للمياه بسبب استهالكابلعشب تفادي غرس مساحات شاسعة  -3      

 . jardins zenق جافة التوجه يف خلق  حدائ -4      

 .ضع آليات للحيلولة دون سرقة مياه السقي و  -5     

 التوجه حنو استعمال املياه العادمة املعاجلة. -6     
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 VI- املقابر
هبذا املرفق العمومي من خالل تزويد اجلمعيات الناشطة يف هذا اجملال ابألغراس مع تسخري الشاحنات  االعتناءتساهم مصلحة املناطق اخلضراء يف 

 الصهرجيية لضمان عملية سقيها.
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رقم ترتييبموقع املشروعأولوية املشروعاسم املشروع
رمز تصميم التهيئة 

أو رمز الفضاء
نوعية 

األشغال
تصنيف

مساحة العقار الالزم 
)املرت املربع(

الوضعية القانونية 
للعقار

مبلغ تعبئة العقار 
)مليون درهم(

مبلغ إجناز االشغال 
)مليون درهم(

الكلفة االمجالية للمشروع 
)مليون درهم(

مدة اجناز املشروع

 شهرا0,790,7912امللك اجلماعي972,37 1مساحة خضراءالبناء والتهيئة10V10جتزئة املعمورة خلف ريضال بشارع الزربية1بناء وهتيئة مساحة خضراء بتجزئة املعمورة خلف ريضال بشارع الزربية
 شهرا0,850,8512امللك اجلماعي131,37 2مساحة خضراءالبناء والتهيئة36V33جبانب مسجدعمر بن اخلطاب سال اجلديدة2بناء وهتيئة مساحة خضراء جبانب مسجدعمر بن اخلطاب سال اجلديدة
 شهرا1,211,2112امللك اجلماعي013,87 3مساحة خضراءالبناء والتهيئة37V34جبانب مسجدعمر بن اخلطاب سال اجلديدة3بناء وهتيئة مساحة خضراء جبانب مسجدعمر بن اخلطاب سال اجلديدة

 شهرا9,409,4012امللك اجلماعي510,81 23مساحة خضراءالبناء والتهيئة40V37-1الطريق السيار عند املدخل الشمايل  لسال اجلديدة4بناء وهتيئة مساحة خضراء جبانب السيار عند املدخل الشمايل  لسال اجلديدة
بناء وهتيئة مساحة خضراء جبانب الطريق السيار عند املدخل الشمايل  شهرا3,573,5712امللك اجلماعي935,90 8مساحة خضراءالبناء والتهيئة41V37-2الطريق السيار عند املدخل الشمايل  لسال اجلديدة5بناء وهتيئة مساحة خضراء جبانب السيار عند املدخل الشمايل  لسال اجلديدة

بناء وهتيئة مساحة خضراء جبانب الطريق السيار عند املدخل الشمايل  شهرا31,2731,2712امللك اجلماعي183,26 78مساحة خضراءالبناء والتهيئة42V37-3الطريق السيار عند املدخل الشمايل تيكنوبوليس 6تيكنوبوليس
بناء وهتيئة مساحة خضراء جبانب الطريق السيار عند املدخل الشمايل  شهرا10,4410,4412امللك اجلماعي111,93 26مساحة خضراءالبناء والتهيئة43V37-4الطريق السيار عند املدخل الشمايل تيكنوبوليس 7تيكنوبوليس
 شهرا13,5813,5812امللك اجلماعي946,21 33مساحة خضراءالبناء والتهيئة46V37-5الطريق السيار عند املدخل الشمايل تيكنوبوليس 8تيكنوبوليس

 شهرا0,600,6012امللك اجلماعي494,73 1مساحة خضراءالبناء والتهيئة5V5جبانب معهد التكنولوجيا التطبيقية سال اجلديدة9بناء وهتيئة مساحة خضراء جبانب معهد التكنولوجيا التطبيقية سال اجلديدة
 شهرا0,530,5312امللك اجلماعي314,15 1مساحة خضراءالبناء والتهيئة20V20شارع الفقيه بن علي الدكايل سال اجلديدة10بناء وهتيئة مساحة خضراء بشارع الفقيه بن علي الدكايل سال اجلديدة

650,08 13مساحة خضراءالبناء والتهيئة49V41 حي الوحدة القرية بشارع احلزام 7قطاع 11 حي الوحدة القرية بشارع احلزام 7بناء وهتيئة مساحة خضراء بقطاع 
امللك اجلماعي 

واخلاص
 شهرا16,385,4621,8412

454,29 6ساحة عموميةالبناء والتهيئة64PL10شارع الرزربية 12بناء وهتيئة  ساحة عمومية بشارع الرزربية 
امللك اجلماعي 

واخلاص
 شهرا7,752,5810,3312

568,75 3ساحة عموميةالبناء والتهيئة69PL13-1شارع  الزربية 13بناء وهتيئة  ساحة عمومية بشارع الرزربية 
امللك اجلماعي 

واخلاص
 شهرا4,281,435,7112

554,32 5مساحة خضراءالبناء والتهيئة19V19 خلف حي االمل القرية4قطاع 14 خلف حي االمل القرية4بناء وهتيئة مساحة خضراء  بقطاع 
امللك اجلماعي 

واخلاص
 شهرا6,672,228,8912

 شهرا1,001,0012امللك اجلماعي511,93 2مساحة خضراءالبناء والتهيئة4V4 حي النهضة خلف مؤسسة يعقوب املنصور5قطاع 15 حي النهضة خلف مؤسسة يعقوب املنصور5بناء وهتيئة مساحة خضراء  بقطاع 

إعادة  هتيئة مساحة خضراء خلف املركز الصحي بشارع عبد الرحيم بوعبيد  شهرا0,750,7512امللك اجلماعي870,89 1مساحة خضراءإعادة التهيئة7V7شارع احصني جبانب مؤسسة جنني سال اجلديدة1إعادة  هتيئة مساحة خضراء بشارع احصني جبانب مؤسسة جنني سال اجلديدة
 شهرا0,880,8812امللك اجلماعي202,99 2مساحة خضراء إعادة التهيئة23V23خلف املركز الصحي بشارع عبد الرحيم بوعبيد سال اجلديدة2سال اجلديدة

 شهرا6,746,7412امللك اجلماعي858,22 16مساحة خضراء إعادة التهيئة28V28-1احملج املركزي سال اجلديدة اجلزء األول 3إعادة  هتيئة مساحة خضراء ابحملج املركزي سال اجلديدة اجلزء األول 
 شهرا1,421,4212امللك اجلماعي554,53 3مساحة خضراءإعادة التهيئة33V30خلف �نوية أبو شعيب الدكايل سال اجلديدة 4إعادة  هتيئة مساحة خضراء خلف �نوية أبو شعيب الدكايل سال اجلديدة 
 شهرا1,341,3412امللك اجلماعي354,36 3مساحة خضراءإعادة التهيئة34V31امام �نوية أبو شعيب الدكايل سال اجلديدة 5إعادة  هتيئة مساحة خضراء امام �نوية أبو شعيب الدكايل سال اجلديدة 

 شهرا0,340,3412امللك اجلماعي845,65مساحة خضراءإعادة التهيئة35V32شارع احصني سال اجلديدة6إعادة  هتيئة مساحة خضراء بشارع احصني سال اجلديدة
 شهرا1,401,4012امللك اجلماعي505,10 3ساحة عموميةإعادة التهيئة59PL5املسرح الروماين بسال اجلديدة7إعادة  هتيئة  ساحة عمومية ابملسرح الروماين بسال اجلديدة

إعادة  هتيئة  ساحة عمومية مبلتقى شارع موالي رشيد و شارع موالي عبد هللا  شهرا0,870,8712امللك اجلماعي163,46 2ساحة عموميةإعادة التهيئة60PL6ساحة مسجد احلسن الثاين سال اجلديدة 8إعادة  هتيئة  ساحة عمومية بساحة مسجد احلسن الثاين سال اجلديدة
 شهرا0,570,5712امللك اجلماعي414,84 1ساحة عموميةإعادة التهيئة80PL16ملتقى شارع موالي رشيد و شارع موالي عبد هللا القرية 9القرية

البناء والتهيئة

إعادة التهيئة
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مدة اجناز 
املشروع ابلشهر

الكلفة االمجالية 
)مليون درهم(للمشروع 

مبلغ إجناز االشغال 
)مليون درهم(

مبلغ تعبئة العقار 
)مليون درهم(

الوضعية القانونية 
للعقار

مساحة العقار 
)املرت املربع(الالزم 

نوعية األشغال
رمز تصميم التهيئة أو 

رمز الطريق
الرقم الرتتييب 
حسب األولوية

رقم ترتييب برانمج 
QGIS

موقع املشروع

6 3,21 3,21 0 امللك اجلماعي 8022 إحداث  V01 1 1 قطاع احمليط

6 0,61 0,61 0 امللك اجلماعي 1530 إحداث  V02 2 2 قطاع احمليط

6 0,18 0,18 0 امللك اجلماعي 445 إحداث  V03 3 3 قطاع احمليط

12 8,49 8,49 0 امللك اجلماعي 21215 إعادة هتيئة V04 4 4 احلي العسكري

12 12,45 12,45 0 امللك اجلماعي 31130 إحداث  V05 5 5 الشريط األخضر الضحى

6 1,60 1,60 0 امللك اجلماعي 4010 إحداث  V06 6 6 قطاع احمليط

6 1,70 1,70 0 امللك اجلماعي 4260 إحداث  V07 7 7 قطاع احمليط

6 2,26 2,26 0 امللك اجلماعي 5660 إحداث  V08 8 8 قطاع احمليط

6 2,24 2,24 0 امللك اجلماعي 5600 إعادة هتيئة V09 9 9 قطاع احمليط

6 1,87 1,87 0 امللك اجلماعي 9325 صيانة V10 10 10 قطاع احمليط

6 0,76 0,76 0 امللك اجلماعي 1890 إحداث  V11 11 11 قطاع احمليط

24 112,72 112,72 0 امللك اجلماعي 281802 إحداث  V12 12 12 جتزئة سيدي عبد هللا

6 2,72 2,72 0 امللك اجلماعي 6805 إعادة هتيئة V13 13 13 جتزئة سيدي عبد هللا

6 0,32 0,32 0 امللك اجلماعي 810 إحداث  V14 14 14 جتزئة سيدي عبد هللا

6 1,41 1,41 0 امللك اجلماعي 7030 صيانة V15 15 15 جتزئة سيدي عبد هللا

6 2,82 2,82 0 امللك اجلماعي 7050 إحداث  V16 16 16 جتزئة سيدي عبد هللا

6 1,11 1,11 0 امللك اجلماعي 2775 إحداث  V17 17 17 جتزئة سيدي عبد هللا

6 0,20 0,196 0 امللك اجلماعي 490 إحداث  V18 18 18 جتزئة سيدي عبد هللا

6 0,38 0,382 0 امللك اجلماعي 955 إحداث  V19 19 19 جتزئة سيدي عبد هللا

6 0,28 0,278 0 امللك اجلماعي 695 إحداث  V20 20 20 جتزئة سيدي عبد هللا

6 0,68 0,676 0 امللك اجلماعي 1690 إعادة هتيئة V21 21 21 جتزئة سيدي عبد هللا

6 0,30 0,302 0 امللك اجلماعي 755 إحداث  V22 22 22 جتزئة سيدي عبد هللا

6 0,21 0,212 0 امللك اجلماعي 530 إحداث  V23 23 23 جتزئة سيدي عبد هللا
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مدة اجناز 
املشروع ابلشهر

الكلفة االمجالية 
)مليون درهم(للمشروع 

مبلغ إجناز االشغال 
)مليون درهم(

مبلغ تعبئة العقار 
)مليون درهم(

الوضعية القانونية 
للعقار

مساحة العقار 
)املرت املربع(الالزم 

نوعية األشغال
رمز تصميم التهيئة أو 

رمز الطريق
الرقم الرتتييب 
حسب األولوية

رقم ترتييب برانمج 
QGIS

موقع املشروع

6 3,21 3,21 0 امللك اجلماعي 8022 إحداث  V01 1 1 قطاع احمليط

6 0,61 0,61 0 امللك اجلماعي 1530 إحداث  V02 2 2 قطاع احمليط

6 0,18 0,18 0 امللك اجلماعي 445 إحداث  V03 3 3 قطاع احمليط

12 8,49 8,49 0 امللك اجلماعي 21215 إعادة هتيئة V04 4 4 احلي العسكري

12 12,45 12,45 0 امللك اجلماعي 31130 إحداث  V05 5 5 الشريط األخضر الضحى

6 1,60 1,60 0 امللك اجلماعي 4010 إحداث  V06 6 6 قطاع احمليط

6 1,70 1,70 0 امللك اجلماعي 4260 إحداث  V07 7 7 قطاع احمليط

6 2,26 2,26 0 امللك اجلماعي 5660 إحداث  V08 8 8 قطاع احمليط

6 2,24 2,24 0 امللك اجلماعي 5600 إعادة هتيئة V09 9 9 قطاع احمليط

6 1,87 1,87 0 امللك اجلماعي 9325 صيانة V10 10 10 قطاع احمليط

6 0,76 0,76 0 امللك اجلماعي 1890 إحداث  V11 11 11 قطاع احمليط

24 112,72 112,72 0 امللك اجلماعي 281802 إحداث  V12 12 12 جتزئة سيدي عبد هللا

6 2,72 2,72 0 امللك اجلماعي 6805 إعادة هتيئة V13 13 13 جتزئة سيدي عبد هللا

6 0,32 0,32 0 امللك اجلماعي 810 إحداث  V14 14 14 جتزئة سيدي عبد هللا

6 1,41 1,41 0 امللك اجلماعي 7030 صيانة V15 15 15 جتزئة سيدي عبد هللا

6 2,82 2,82 0 امللك اجلماعي 7050 إحداث  V16 16 16 جتزئة سيدي عبد هللا

6 1,11 1,11 0 امللك اجلماعي 2775 إحداث  V17 17 17 جتزئة سيدي عبد هللا

6 0,20 0,196 0 امللك اجلماعي 490 إحداث  V18 18 18 جتزئة سيدي عبد هللا

6 0,38 0,382 0 امللك اجلماعي 955 إحداث  V19 19 19 جتزئة سيدي عبد هللا

6 0,28 0,278 0 امللك اجلماعي 695 إحداث  V20 20 20 جتزئة سيدي عبد هللا

6 0,68 0,676 0 امللك اجلماعي 1690 إعادة هتيئة V21 21 21 جتزئة سيدي عبد هللا

6 0,30 0,302 0 امللك اجلماعي 755 إحداث  V22 22 22 جتزئة سيدي عبد هللا

6 0,21 0,212 0 امللك اجلماعي 530 إحداث  V23 23 23 جتزئة سيدي عبد هللا

مدة اجناز 
املشروع ابلشهر

الكلفة االمجالية 
)مليون درهم(للمشروع 

مبلغ إجناز االشغال 
)مليون درهم(

مبلغ تعبئة العقار 
)مليون درهم(

الوضعية القانونية 
للعقار

مساحة العقار 
)املرت املربع(الالزم 

نوعية األشغال
رمز تصميم التهيئة أو 

رمز الطريق
الرقم الرتتييب 
حسب األولوية

رقم ترتييب برانمج 
QGIS

موقع املشروع

6 0,19 0,186 0 امللك اجلماعي 465 إحداث  V24 24 24 جتزئة سيدي عبد هللا

6 4,50 4,502 0 امللك اجلماعي 11255 إحداث  V25 25 25 جتزئة سيدي عبد هللا

6 0,30 0,298 0 امللك اجلماعي 745 إحداث  V26 26 26 جتزئة سيدي عبد هللا

6 2,01 2,012 0 امللك اجلماعي 5030 إحداث  V27 27 27 قطاع االمل

6 8,75 8,748 0 امللك اجلماعي 21870 إحداث  V28 28 28 قطاع القدس

6 0,31 0,306 0 امللك اجلماعي 765 إحداث  V29 29 29 قطاع بدر

6 4,68 4,678 0 امللك اجلماعي 11695 إحداث  V30 30 30 قطاع القدس

12 27,71 27,71 0 امللك اجلماعي 69275 إحداث  V31 31 31 الشريط األخضر الضحى

6 0,15 0,152 0 امللك اجلماعي 380 إحداث  V32 32 32 قطاع النهضة

6 0,48 0,478 0 امللك اجلماعي 1195 إحداث  V33 33 33 الشريط األخضر الضحى

6 2,62 2,624 0 امللك اجلماعي 6560 إعادة هتيئة V34 34 34 الشريط األخضر الضحى

6 2,21 2,21 0 امللك اجلماعي 5525 إعادة هتيئة V35 35 35 الشريط األخضر الضحى

6 0,09 0,088 0 امللك اجلماعي 220 إحداث  V36 36 36  ارض بنعاشر

12 11,56 11,56 0 امللك اجلماعي 28900 إعادة هتيئة V37 37 37 الشريط األخضر الضحى

6 0,35 0,354 0 امللك اجلماعي 885 إحداث  V38 38 38 قطاع النهضة

6 0,29 0,286 0 امللك اجلماعي 715 إحداث  V39 39 39 شارع النصر

6 1,04 1,044 0 امللك اجلماعي 2610 صيانة V40 40 40 قطاع النهضة

6 0,07 0,072 0 امللك اجلماعي 180 إحداث  V41 41 41 جتزئة صايب

6 0,21 0,214 0 امللك اجلماعي 535 صيانة V42 42 42 جتزئة صايب

6 1,85 1,85 0 امللك اجلماعي 4625 صيانة V43 43 43 احلديقة الضحى

6 1,66 1,664 0 امللك اجلماعي 4160 إحداث  V44 44 44 شارع القاعدة اجلوية

6 0,16 0,164 0 امللك اجلماعي 410 إحداث  V45 45 45 شارع القاعدة اجلوية

6 0,28 0,282 0 امللك اجلماعي 705 إحداث  V46 46 46 قطاع اجملد
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مدة اجناز 
املشروع ابلشهر

الكلفة االمجالية 
)مليون درهم(للمشروع 

مبلغ إجناز االشغال 
)مليون درهم(

مبلغ تعبئة العقار 
)مليون درهم(

الوضعية القانونية 
للعقار

مساحة العقار 
)املرت املربع(الالزم 

نوعية األشغال
رمز تصميم التهيئة أو 

رمز الطريق
الرقم الرتتييب 
حسب األولوية

رقم ترتييب برانمج 
QGIS

موقع املشروع

6 0,36 0,36 0 امللك اجلماعي 900 إحداث  V47 47 47 قطاع الوائم

6 0,77 0,768 0 امللك اجلماعي 1920 إحداث  V48 48 48 قطاع احمليط

6 1,64 1,64 0 امللك اجلماعي 4100 إحداث  V49 49 49 طريق سيدي ابراهيم

6 0,30 0,296 0 امللك اجلماعي 740 إحداث  V50 50 50 جتزئة سيدي عبد هللا

6 1,44 1,44 0 امللك اجلماعي 3600 إحداث  V51 51 51 شارع القاعدة

6 0,68 0,68 0 امللك اجلماعي 1700 إحداث  V53 52 53 قطاع االمل

6 0,48 0,48 0 امللك اجلماعي 1200 إحداث  V54 53 54 قطاع االمل

6 1,32 1,32 0 امللك اجلماعي 3300 إحداث  V55 54 55 قطاع االمل

6 0,84 0,84 0 امللك اجلماعي 2100 إعادة هتيئة EVLA01 55 56 جتزئة أبواب سال

6 1,00 1 0 امللك اجلماعي 2500 إعادة هتيئة EVLA02 56 57 جتزئة أبواب سال

6 1,00 1 0 امللك اجلماعي 2500 إعادة هتيئة EVLA03 57 58 جتزئة أبواب سال

6 1,28 1,28 0 امللك اجلماعي 3200 إعادة هتيئة EVLA04 58 59 جتزئة أبواب سال

6 0,13 0,13 0 امللك اجلماعي 320 إعادة هتيئة EVLA05 59 60 جتزئة احالم

6 0,09 0,09 0 امللك اجلماعي 220 إعادة هتيئة EVLA06 60 61 جتزئة العثمانية

6 0,04 0,04 0 امللك اجلماعي 110 إعادة هتيئة EVLA07 61 62 جتزئة التيسري

6 0,09 0,09 0 امللك اجلماعي 220 إعادة هتيئة EVLA08 62 63 جتزئة التيسري

6 0,09 0,09 0 امللك اجلماعي 232 إعادة هتيئة EVLA09 63 64 جتزئة الرب

6 0,13 0,13 0 امللك اجلماعي 326 إعادة هتيئة EVLA10 64 65 جتزئة الرب

6 0,06 0,06 0 امللك اجلماعي 140 إعادة هتيئة EVLA11 65 66 جتزئة الرب

6 0,08 0,08 0 امللك اجلماعي 200 إعادة هتيئة EVLA12 66 67 جتزئة الرب

6 0,07 0,07 0 امللك اجلماعي 170 إعادة هتيئة EVLA13 67 68 جتزئة الرب

6 0,43 0,43 0 امللك اجلماعي 1080 إعادة هتيئة EVLA14 68 69  غشت الأللفة20محام 

6 0,10 0,10 0 امللك اجلماعي 258 إعادة هتيئة EVLA15 69 70 بالد بن داود

مدة اجناز 
املشروع ابلشهر

الكلفة االمجالية 
)مليون درهم(للمشروع 

مبلغ إجناز االشغال 
)مليون درهم(

مبلغ تعبئة العقار 
)مليون درهم(

الوضعية القانونية 
للعقار

مساحة العقار 
)املرت املربع(الالزم 

نوعية األشغال
رمز تصميم التهيئة أو 

رمز الطريق
الرقم الرتتييب 
حسب األولوية

رقم ترتييب برانمج 
QGIS

موقع املشروع

6 0,19 0,186 0 امللك اجلماعي 465 إحداث  V24 24 24 جتزئة سيدي عبد هللا

6 4,50 4,502 0 امللك اجلماعي 11255 إحداث  V25 25 25 جتزئة سيدي عبد هللا

6 0,30 0,298 0 امللك اجلماعي 745 إحداث  V26 26 26 جتزئة سيدي عبد هللا

6 2,01 2,012 0 امللك اجلماعي 5030 إحداث  V27 27 27 قطاع االمل

6 8,75 8,748 0 امللك اجلماعي 21870 إحداث  V28 28 28 قطاع القدس

6 0,31 0,306 0 امللك اجلماعي 765 إحداث  V29 29 29 قطاع بدر

6 4,68 4,678 0 امللك اجلماعي 11695 إحداث  V30 30 30 قطاع القدس

12 27,71 27,71 0 امللك اجلماعي 69275 إحداث  V31 31 31 الشريط األخضر الضحى

6 0,15 0,152 0 امللك اجلماعي 380 إحداث  V32 32 32 قطاع النهضة

6 0,48 0,478 0 امللك اجلماعي 1195 إحداث  V33 33 33 الشريط األخضر الضحى

6 2,62 2,624 0 امللك اجلماعي 6560 إعادة هتيئة V34 34 34 الشريط األخضر الضحى

6 2,21 2,21 0 امللك اجلماعي 5525 إعادة هتيئة V35 35 35 الشريط األخضر الضحى

6 0,09 0,088 0 امللك اجلماعي 220 إحداث  V36 36 36  ارض بنعاشر

12 11,56 11,56 0 امللك اجلماعي 28900 إعادة هتيئة V37 37 37 الشريط األخضر الضحى

6 0,35 0,354 0 امللك اجلماعي 885 إحداث  V38 38 38 قطاع النهضة

6 0,29 0,286 0 امللك اجلماعي 715 إحداث  V39 39 39 شارع النصر

6 1,04 1,044 0 امللك اجلماعي 2610 صيانة V40 40 40 قطاع النهضة

6 0,07 0,072 0 امللك اجلماعي 180 إحداث  V41 41 41 جتزئة صايب

6 0,21 0,214 0 امللك اجلماعي 535 صيانة V42 42 42 جتزئة صايب

6 1,85 1,85 0 امللك اجلماعي 4625 صيانة V43 43 43 احلديقة الضحى

6 1,66 1,664 0 امللك اجلماعي 4160 إحداث  V44 44 44 شارع القاعدة اجلوية

6 0,16 0,164 0 امللك اجلماعي 410 إحداث  V45 45 45 شارع القاعدة اجلوية

6 0,28 0,282 0 امللك اجلماعي 705 إحداث  V46 46 46 قطاع اجملد
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موقع املشروع
رقم ترتييب برانمج 

QGIS
رقم ترتييب

رمز تصميم التهيئة أو 
رمز الفضاء

تصنيفنوعية األشغال
املرت (مساحة العقار الالزم 

)املربع
الوضعية القانونية 

للعقار
مبلغ تعبئة العقار 

)مليون درهم(
مليون (مبلغ إجناز االشغال 

)درهم
مليون (الكلفة االمجالية للمشروع 

)درهم
مدة اجناز املشروع  ابلشهر

0,160,166امللك اجلماعي792ساحة عموميةصيانة 3833EVTA1حمكمة األسرة- حي املزرعة شارع احلسن الثاين 

0,240,246امللك اجلماعي1200منطقة خضراءصيانة 4034V1*39حي املزرعة شارع االطلس الصغري 

0,120,126امللك اجلماعي614منطقة خضراءصيانة 4135V2حي املزرعة شارع املزرعة 

0,070,076امللك اجلماعي360منطقة خضراءصيانة 4236EVTA2حي كومري شارع حممد اخلامس

0,560,566امللك اجلماعي2822ساحة  عمومية صيانة 4337PL19حي الغريب شارع لالامساء

0,200,206امللك اجلماعي1000ساحة  عمومية صيانة 4438PL10إقامة أم اخلري شارع حممد اخلامس 

0,110,116امللك اجلماعي560منطقة خضراءصيانة 4539V20بالد بنسعيد شارع الشرفاء

0,240,246امللك اجلماعي1200ساحة  عمومية صيانة 4640PL9 نونرب  حمطة القطار6حي القدس شارع 

0,130,136امللك اجلماعي637منطقة خضراءصيانة 4741EVTA19شارع انبلس حي القدس 

0,720,726امللك اجلماعي3614منطقة خضراءصيانة 4842V11حي املوحدين ديور النجار

0,400,406امللك اجلماعي2000منطقة خضراءصيانة 4943V7شارع القدس املدرسة الغابوية

0,130,136امللك اجلماعي638منطقة خضراءصيانة 5044EVTA3شارع موالي يوسف جمموعة التقى

0,090,096امللك اجلماعي450منطقة خضراءصيانة 5145EVTA4شارع موالي يوسف جمموعة االنتصار

0,040,046امللك اجلماعي216منطقة خضراءصيانة 45246EVTA7شارع السلوى قطاع دال 

0,530,536امللك اجلماعي2640ساحة  عمومية صيانة 5347PL8ملتقى شارع بن طفيل و شارع القدس حي روسطان

0,250,256امللك اجلماعي1230ساحة  عمومية صيانة 5448PL26شارع القدس جانب املستوصف

0,280,286امللك اجلماعي1400منطقة خضراءصيانة 5549V45 امام مدرسة العياشي 4قطاع دال 

0,080,086امللك اجلماعي391منطقة خضراءصيانة 75651EVTA16زنقة سيدي منصور حي السالم قطاع 

0,840,846امللك اجلماعي4200منطقة خضراءصيانة 5750EVTA10مسجد السودان 

0,110,116امللك اجلماعي570منطقة خضراءصيانة 5852EVTA18شارع عبد الرحيم بوعبيد اهلالل األمحر

0,870,876امللك اجلماعي4374منطقة خضراءصيانة 5953V17شارع بن اهليثم مسجد االندلس 

0,420,426امللك اجلماعي2100منطقة خضراءصيانة 6054EVTA21حي االندلس 

مدة اجناز 
املشروع ابلشهر

الكلفة االمجالية 
)مليون درهم(للمشروع 

مبلغ إجناز االشغال 
)مليون درهم(

مبلغ تعبئة العقار 
)مليون درهم(

الوضعية القانونية 
للعقار

مساحة العقار 
)املرت املربع(الالزم 

نوعية األشغال
رمز تصميم التهيئة أو 

رمز الطريق
الرقم الرتتييب 
حسب األولوية

رقم ترتييب برانمج 
QGIS

موقع املشروع

6 0,36 0,36 0 امللك اجلماعي 900 إحداث  V47 47 47 قطاع الوائم

6 0,77 0,768 0 امللك اجلماعي 1920 إحداث  V48 48 48 قطاع احمليط

6 1,64 1,64 0 امللك اجلماعي 4100 إحداث  V49 49 49 طريق سيدي ابراهيم

6 0,30 0,296 0 امللك اجلماعي 740 إحداث  V50 50 50 جتزئة سيدي عبد هللا

6 1,44 1,44 0 امللك اجلماعي 3600 إحداث  V51 51 51 شارع القاعدة

6 0,68 0,68 0 امللك اجلماعي 1700 إحداث  V53 52 53 قطاع االمل

6 0,48 0,48 0 امللك اجلماعي 1200 إحداث  V54 53 54 قطاع االمل

6 1,32 1,32 0 امللك اجلماعي 3300 إحداث  V55 54 55 قطاع االمل

6 0,84 0,84 0 امللك اجلماعي 2100 إعادة هتيئة EVLA01 55 56 جتزئة أبواب سال

6 1,00 1 0 امللك اجلماعي 2500 إعادة هتيئة EVLA02 56 57 جتزئة أبواب سال

6 1,00 1 0 امللك اجلماعي 2500 إعادة هتيئة EVLA03 57 58 جتزئة أبواب سال

6 1,28 1,28 0 امللك اجلماعي 3200 إعادة هتيئة EVLA04 58 59 جتزئة أبواب سال

6 0,13 0,13 0 امللك اجلماعي 320 إعادة هتيئة EVLA05 59 60 جتزئة احالم

6 0,09 0,09 0 امللك اجلماعي 220 إعادة هتيئة EVLA06 60 61 جتزئة العثمانية

6 0,04 0,04 0 امللك اجلماعي 110 إعادة هتيئة EVLA07 61 62 جتزئة التيسري

6 0,09 0,09 0 امللك اجلماعي 220 إعادة هتيئة EVLA08 62 63 جتزئة التيسري

6 0,09 0,09 0 امللك اجلماعي 232 إعادة هتيئة EVLA09 63 64 جتزئة الرب

6 0,13 0,13 0 امللك اجلماعي 326 إعادة هتيئة EVLA10 64 65 جتزئة الرب

6 0,06 0,06 0 امللك اجلماعي 140 إعادة هتيئة EVLA11 65 66 جتزئة الرب

6 0,08 0,08 0 امللك اجلماعي 200 إعادة هتيئة EVLA12 66 67 جتزئة الرب

6 0,07 0,07 0 امللك اجلماعي 170 إعادة هتيئة EVLA13 67 68 جتزئة الرب

6 0,43 0,43 0 امللك اجلماعي 1080 إعادة هتيئة EVLA14 68 69  غشت الأللفة20محام 

6 0,10 0,10 0 امللك اجلماعي 258 إعادة هتيئة EVLA15 69 70 بالد بن داود

مدة اجناز 
املشروع ابلشهر

الكلفة االمجالية 
)مليون درهم(للمشروع 

مبلغ إجناز االشغال 
)مليون درهم(

مبلغ تعبئة العقار 
)مليون درهم(

الوضعية القانونية 
للعقار

مساحة العقار 
)املرت املربع(الالزم 

نوعية األشغال
رمز تصميم التهيئة أو 

رمز الطريق
الرقم الرتتييب 
حسب األولوية

رقم ترتييب برانمج 
QGIS

موقع املشروع

6 0,09 0,09 0 امللك اجلماعي 234 إعادة هتيئة EVLA16 70 71 بالد بن داود

6 0,12 0,12 0 امللك اجلماعي 293 إعادة هتيئة EVLA17 71 72 Vقطاع الفتح شارع حممد 

6 0,13 0,13 0 امللك اجلماعي 330 إعادة هتيئة EVLA18 72 73 Vقطاع الفتح شارع حممد 

6 0,16 0,16 0 امللك اجلماعي 400 إعادة هتيئة EVLA19 73 74 Vقطاع الفتح شارع حممد 

6 0,13 0,13 0 امللك اجلماعي 330 إعادة هتيئة EVLA20 74 75 Vقطاع الفتح شارع حممد 

6 0,45 0,45 0 امللك اجلماعي 1120 إعادة هتيئة EVLA21 75 76 جبانب اعدادية الفتح

6 0,12 0,12 0 امللك اجلماعي 310 إعادة هتيئة EVLA22 76 77 جتزئة األممي

6 0,91 0,91 0 امللك اجلماعي 2280 إعادة هتيئة EVLA23 77 78 جتزئة األممي
6 0,25 0,25 0 امللك اجلماعي 630 إعادة هتيئة EVLA24 78 79 مسجد رايض سال
6 0,12 0,12 0 امللك اجلماعي 290 إعادة هتيئة EVLA25 79 80 جتزئة الرب
6 0,03 0,03 0 امللك اجلماعي 80 إعادة هتيئة EVLA26 80 81 جتزئة العثمانية



سال اللي بغينا99

رقم ترتييبموقع املشروعأولوية املشروعاسم املشروع
رمز تصميم التهيئة 

أو رمز الفضاء
نوعية 

األشغال
تصنيف

مساحة العقار الالزم 
)املرت املربع(

الوضعية القانونية 
للعقار

مبلغ تعبئة العقار 
)مليون درهم(

مبلغ إجناز االشغال 
)مليون درهم(

الكلفة االمجالية للمشروع 
)مليون درهم(

مدة اجناز املشروع

 شهرا0,790,7912امللك اجلماعي972,37 1مساحة خضراءالبناء والتهيئة10V10جتزئة املعمورة خلف ريضال بشارع الزربية1بناء وهتيئة مساحة خضراء بتجزئة املعمورة خلف ريضال بشارع الزربية
 شهرا0,850,8512امللك اجلماعي131,37 2مساحة خضراءالبناء والتهيئة36V33جبانب مسجدعمر بن اخلطاب سال اجلديدة2بناء وهتيئة مساحة خضراء جبانب مسجدعمر بن اخلطاب سال اجلديدة
 شهرا1,211,2112امللك اجلماعي013,87 3مساحة خضراءالبناء والتهيئة37V34جبانب مسجدعمر بن اخلطاب سال اجلديدة3بناء وهتيئة مساحة خضراء جبانب مسجدعمر بن اخلطاب سال اجلديدة

 شهرا9,409,4012امللك اجلماعي510,81 23مساحة خضراءالبناء والتهيئة40V37-1الطريق السيار عند املدخل الشمايل  لسال اجلديدة4بناء وهتيئة مساحة خضراء جبانب السيار عند املدخل الشمايل  لسال اجلديدة
بناء وهتيئة مساحة خضراء جبانب الطريق السيار عند املدخل الشمايل  شهرا3,573,5712امللك اجلماعي935,90 8مساحة خضراءالبناء والتهيئة41V37-2الطريق السيار عند املدخل الشمايل  لسال اجلديدة5بناء وهتيئة مساحة خضراء جبانب السيار عند املدخل الشمايل  لسال اجلديدة

بناء وهتيئة مساحة خضراء جبانب الطريق السيار عند املدخل الشمايل  شهرا31,2731,2712امللك اجلماعي183,26 78مساحة خضراءالبناء والتهيئة42V37-3الطريق السيار عند املدخل الشمايل تيكنوبوليس 6تيكنوبوليس
بناء وهتيئة مساحة خضراء جبانب الطريق السيار عند املدخل الشمايل  شهرا10,4410,4412امللك اجلماعي111,93 26مساحة خضراءالبناء والتهيئة43V37-4الطريق السيار عند املدخل الشمايل تيكنوبوليس 7تيكنوبوليس
 شهرا13,5813,5812امللك اجلماعي946,21 33مساحة خضراءالبناء والتهيئة46V37-5الطريق السيار عند املدخل الشمايل تيكنوبوليس 8تيكنوبوليس

 شهرا0,600,6012امللك اجلماعي494,73 1مساحة خضراءالبناء والتهيئة5V5جبانب معهد التكنولوجيا التطبيقية سال اجلديدة9بناء وهتيئة مساحة خضراء جبانب معهد التكنولوجيا التطبيقية سال اجلديدة
 شهرا0,530,5312امللك اجلماعي314,15 1مساحة خضراءالبناء والتهيئة20V20شارع الفقيه بن علي الدكايل سال اجلديدة10بناء وهتيئة مساحة خضراء بشارع الفقيه بن علي الدكايل سال اجلديدة

650,08 13مساحة خضراءالبناء والتهيئة49V41 حي الوحدة القرية بشارع احلزام 7قطاع 11 حي الوحدة القرية بشارع احلزام 7بناء وهتيئة مساحة خضراء بقطاع 
امللك اجلماعي 

واخلاص
 شهرا16,385,4621,8412

454,29 6ساحة عموميةالبناء والتهيئة64PL10شارع الرزربية 12بناء وهتيئة  ساحة عمومية بشارع الرزربية 
امللك اجلماعي 

واخلاص
 شهرا7,752,5810,3312

568,75 3ساحة عموميةالبناء والتهيئة69PL13-1شارع  الزربية 13بناء وهتيئة  ساحة عمومية بشارع الرزربية 
امللك اجلماعي 

واخلاص
 شهرا4,281,435,7112

554,32 5مساحة خضراءالبناء والتهيئة19V19 خلف حي االمل القرية4قطاع 14 خلف حي االمل القرية4بناء وهتيئة مساحة خضراء  بقطاع 
امللك اجلماعي 

واخلاص
 شهرا6,672,228,8912

 شهرا1,001,0012امللك اجلماعي511,93 2مساحة خضراءالبناء والتهيئة4V4 حي النهضة خلف مؤسسة يعقوب املنصور5قطاع 15 حي النهضة خلف مؤسسة يعقوب املنصور5بناء وهتيئة مساحة خضراء  بقطاع 

إعادة  هتيئة مساحة خضراء خلف املركز الصحي بشارع عبد الرحيم بوعبيد  شهرا0,750,7512امللك اجلماعي870,89 1مساحة خضراءإعادة التهيئة7V7شارع احصني جبانب مؤسسة جنني سال اجلديدة1إعادة  هتيئة مساحة خضراء بشارع احصني جبانب مؤسسة جنني سال اجلديدة
 شهرا0,880,8812امللك اجلماعي202,99 2مساحة خضراء إعادة التهيئة23V23خلف املركز الصحي بشارع عبد الرحيم بوعبيد سال اجلديدة2سال اجلديدة

 شهرا6,746,7412امللك اجلماعي858,22 16مساحة خضراء إعادة التهيئة28V28-1احملج املركزي سال اجلديدة اجلزء األول 3إعادة  هتيئة مساحة خضراء ابحملج املركزي سال اجلديدة اجلزء األول 
 شهرا1,421,4212امللك اجلماعي554,53 3مساحة خضراءإعادة التهيئة33V30خلف �نوية أبو شعيب الدكايل سال اجلديدة 4إعادة  هتيئة مساحة خضراء خلف �نوية أبو شعيب الدكايل سال اجلديدة 
 شهرا1,341,3412امللك اجلماعي354,36 3مساحة خضراءإعادة التهيئة34V31امام �نوية أبو شعيب الدكايل سال اجلديدة 5إعادة  هتيئة مساحة خضراء امام �نوية أبو شعيب الدكايل سال اجلديدة 

 شهرا0,340,3412امللك اجلماعي845,65مساحة خضراءإعادة التهيئة35V32شارع احصني سال اجلديدة6إعادة  هتيئة مساحة خضراء بشارع احصني سال اجلديدة
 شهرا1,401,4012امللك اجلماعي505,10 3ساحة عموميةإعادة التهيئة59PL5املسرح الروماين بسال اجلديدة7إعادة  هتيئة  ساحة عمومية ابملسرح الروماين بسال اجلديدة

إعادة  هتيئة  ساحة عمومية مبلتقى شارع موالي رشيد و شارع موالي عبد هللا  شهرا0,870,8712امللك اجلماعي163,46 2ساحة عموميةإعادة التهيئة60PL6ساحة مسجد احلسن الثاين سال اجلديدة 8إعادة  هتيئة  ساحة عمومية بساحة مسجد احلسن الثاين سال اجلديدة
 شهرا0,570,5712امللك اجلماعي414,84 1ساحة عموميةإعادة التهيئة80PL16ملتقى شارع موالي رشيد و شارع موالي عبد هللا القرية 9القرية

البناء والتهيئة

إعادة التهيئة

موقع املشروع
رقم ترتييب برانمج 

QGIS
رقم ترتييب

رمز تصميم التهيئة أو 
رمز الفضاء

تصنيفنوعية األشغال
املرت (مساحة العقار الالزم 

)املربع
الوضعية القانونية 

للعقار
مبلغ تعبئة العقار 

)مليون درهم(
مليون (مبلغ إجناز االشغال 

)درهم
مليون (الكلفة االمجالية للمشروع 

)درهم
مدة اجناز املشروع  ابلشهر

0,160,166امللك اجلماعي792ساحة عموميةصيانة 3833EVTA1حمكمة األسرة- حي املزرعة شارع احلسن الثاين 

0,240,246امللك اجلماعي1200منطقة خضراءصيانة 4034V1*39حي املزرعة شارع االطلس الصغري 

0,120,126امللك اجلماعي614منطقة خضراءصيانة 4135V2حي املزرعة شارع املزرعة 

0,070,076امللك اجلماعي360منطقة خضراءصيانة 4236EVTA2حي كومري شارع حممد اخلامس

0,560,566امللك اجلماعي2822ساحة  عمومية صيانة 4337PL19حي الغريب شارع لالامساء

0,200,206امللك اجلماعي1000ساحة  عمومية صيانة 4438PL10إقامة أم اخلري شارع حممد اخلامس 

0,110,116امللك اجلماعي560منطقة خضراءصيانة 4539V20بالد بنسعيد شارع الشرفاء

0,240,246امللك اجلماعي1200ساحة  عمومية صيانة 4640PL9 نونرب  حمطة القطار6حي القدس شارع 

0,130,136امللك اجلماعي637منطقة خضراءصيانة 4741EVTA19شارع انبلس حي القدس 

0,720,726امللك اجلماعي3614منطقة خضراءصيانة 4842V11حي املوحدين ديور النجار

0,400,406امللك اجلماعي2000منطقة خضراءصيانة 4943V7شارع القدس املدرسة الغابوية

0,130,136امللك اجلماعي638منطقة خضراءصيانة 5044EVTA3شارع موالي يوسف جمموعة التقى

0,090,096امللك اجلماعي450منطقة خضراءصيانة 5145EVTA4شارع موالي يوسف جمموعة االنتصار

0,040,046امللك اجلماعي216منطقة خضراءصيانة 45246EVTA7شارع السلوى قطاع دال 

0,530,536امللك اجلماعي2640ساحة  عمومية صيانة 5347PL8ملتقى شارع بن طفيل و شارع القدس حي روسطان

0,250,256امللك اجلماعي1230ساحة  عمومية صيانة 5448PL26شارع القدس جانب املستوصف

0,280,286امللك اجلماعي1400منطقة خضراءصيانة 5549V45 امام مدرسة العياشي 4قطاع دال 

0,080,086امللك اجلماعي391منطقة خضراءصيانة 75651EVTA16زنقة سيدي منصور حي السالم قطاع 

0,840,846امللك اجلماعي4200منطقة خضراءصيانة 5750EVTA10مسجد السودان 

0,110,116امللك اجلماعي570منطقة خضراءصيانة 5852EVTA18شارع عبد الرحيم بوعبيد اهلالل األمحر

0,870,876امللك اجلماعي4374منطقة خضراءصيانة 5953V17شارع بن اهليثم مسجد االندلس 

0,420,426امللك اجلماعي2100منطقة خضراءصيانة 6054EVTA21حي االندلس 

مدة اجناز 
املشروع ابلشهر

الكلفة االمجالية 
)مليون درهم(للمشروع 

مبلغ إجناز االشغال 
)مليون درهم(

مبلغ تعبئة العقار 
)مليون درهم(

الوضعية القانونية 
للعقار

مساحة العقار 
)املرت املربع(الالزم 

نوعية األشغال
رمز تصميم التهيئة أو 

رمز الطريق
الرقم الرتتييب 
حسب األولوية

رقم ترتييب برانمج 
QGIS

موقع املشروع

6 0,09 0,09 0 امللك اجلماعي 234 إعادة هتيئة EVLA16 70 71 بالد بن داود

6 0,12 0,12 0 امللك اجلماعي 293 إعادة هتيئة EVLA17 71 72 Vقطاع الفتح شارع حممد 

6 0,13 0,13 0 امللك اجلماعي 330 إعادة هتيئة EVLA18 72 73 Vقطاع الفتح شارع حممد 

6 0,16 0,16 0 امللك اجلماعي 400 إعادة هتيئة EVLA19 73 74 Vقطاع الفتح شارع حممد 

6 0,13 0,13 0 امللك اجلماعي 330 إعادة هتيئة EVLA20 74 75 Vقطاع الفتح شارع حممد 

6 0,45 0,45 0 امللك اجلماعي 1120 إعادة هتيئة EVLA21 75 76 جبانب اعدادية الفتح

6 0,12 0,12 0 امللك اجلماعي 310 إعادة هتيئة EVLA22 76 77 جتزئة األممي

6 0,91 0,91 0 امللك اجلماعي 2280 إعادة هتيئة EVLA23 77 78 جتزئة األممي
6 0,25 0,25 0 امللك اجلماعي 630 إعادة هتيئة EVLA24 78 79 مسجد رايض سال
6 0,12 0,12 0 امللك اجلماعي 290 إعادة هتيئة EVLA25 79 80 جتزئة الرب
6 0,03 0,03 0 امللك اجلماعي 80 إعادة هتيئة EVLA26 80 81 جتزئة العثمانية



100 دليل الطرق بجماعة سال

املقاطعةموقع املشروع
رقم ترتييب برانمج 

QGIS
رقم ترتييب

رمز تصميم التهيئة 
أو رمز الفضاء

تصنيفنوعية األشغال
مساحة العقار الالزم 

)املرت املربع(
الوضعية القانونية 

للعقار
مبلغ تعبئة العقار 

)مليون درهم(
مبلغ إجناز االشغال 

)مليون درهم(
الكلفة االمجالية 

)مليون درهم(للمشروع 
مدة اجناز 
املشروع

0,240,246امللك اجلماعي600منطقة خضراءإحداث 11V15اتبريكت  زنقة اخلوخة2حي الشيخ املفضل 

5,135,136امللك اجلماعي12816منطقة خضراءإحداث 32V58*2اتبريكت منحدر حي اللرمحة

0,490,496امللك اجلماعي1230منطقة خضراءإحداث 43V10اتبريكت  اتبريكت الوسطى

1,121,126امللك اجلماعي2800منطقة خضراءإحداث 54V18اتبريكت  اتبريكت الوسطى

0,690,696امللك اجلماعي1735منطقة خضراءإحداث 65V19اتبريكت جتزئة الزهراء شارع الزبري بن العوام

0,880,886امللك اجلماعي2190منطقة خضراءإعادة التهيئة96V3*8*7اتبريكت حي املزرعة شارع االطلس الصغري 

2,862,866امللك اجلماعي7160منطقة خضراءإعادة التهيئة‘117V44*10اتبريكت حي اللة عائشة شارع عبد اخلالق الطريس

0,560,566امللك اجلماعي1400منطقة خضراءإعادة التهيئة‘128V61اتبريكت  نونرب 6حي القدس شارع 

2,492,496امللك اجلماعي6225منطقة خضراءإعادة التهيئة‘149V6*13اتبريكت  شارع موالي يوسف 4قطاع ابء 

0,160,166امللك اجلماعي400منطقة خضراءإعادة التهيئة‘1510EVTA12اتبريكت حي روسطان شارع موالي العريب العلوي 

0,240,246امللك اجلماعي600منطقة خضراءإعادة التهيئة‘1611EVTA13اتبريكت حي السالم زنقة الكفاف 

0,120,126امللك اجلماعي312منطقة خضراءإعادة التهيئة‘1712EVTA14اتبريكت حي السالم زنقة كفصة 

0,200,206امللك اجلماعي500منطقة خضراءإعادة التهيئة‘1813EVTA15اتبريكت حي السالم  زنقة املونسطري 

0,180,186امللك اجلماعي450منطقة خضراءإعادة التهيئة‘1914ETVA20اتبريكت تدزئة بندمحان شارع حممد عواد 

0,120,126امللك اجلماعي300منطقة خضراءإعادة التهيئة‘2015V36اتبريكت حي الرمحة قطاع ابء زنقة تلمسان 

0,160,166امللك اجلماعي400منطقة خضراءإعادة التهيئة‘2116V34اتبريكت حي الرمحة قطاع ابء زنقة محص

0,110,116امللك اجلماعي285منطقة خضراءإعادة التهيئة‘2217EVTA36اتبريكت حي الرمحة قطاع سني زنقة الريش 

0,110,116امللك اجلماعي285منطقة خضراءإعادة التهيئة‘2318EVTA37اتبريكت 2حي الرمحة قطاع سني زنقة الريش 

0,170,176امللك اجلماعي413منطقة خضراءإعادة التهيئة‘2419EVTA38اتبريكت حي الرمحة قطاع سني زنقة اسين 

0,180,186امللك اجلماعي462منطقة خضراءإعادة التهيئة‘2520EVTA47اتبريكت حي الرمحة قطاع واو زنقة األرز

0,190,196امللك اجلماعي467منطقة خضراءإعادة التهيئة‘2621V23اتبريكت حي الرمحة قطاع واو زنقة النسرين 

0,240,246امللك اجلماعي600منطقة خضراءإعادة التهيئة‘2722V27اتبريكت حي الرمحة قطاع واو زنقة السرو

0,240,246امللك اجلماعي600منطقة خضراءإعادة التهيئة‘2823V26اتبريكت حي الرمحة قطاع واو زنقة اهاللة 

0,210,216امللك اجلماعي533منطقة خضراءإعادة التهيئة‘2924EVTA41اتبريكت حي الرمحة قطاع سني زنقة احلسيمة 

0,230,236امللك اجلماعي563منطقة خضراءإعادة التهيئة‘3025V37اتبريكت حي الرمحة قطاع الف زنقة كابوسني

0,200,206امللك اجلماعي500منطقة خضراءإعادة التهيئة‘3126EVTA23اتبريكت حي الرمحة قطاع الف زنقة القرنفل 

املقاطعةموقع املشروع
رقم ترتييب برانمج 

QGIS
رقم ترتييب

رمز تصميم التهيئة 
أو رمز الفضاء

تصنيفنوعية األشغال
مساحة العقار الالزم 

)املرت املربع(
الوضعية القانونية 

للعقار
مبلغ تعبئة العقار 

)مليون درهم(
مبلغ إجناز االشغال 

)مليون درهم(
الكلفة االمجالية 

)مليون درهم(للمشروع 
مدة اجناز 
املشروع

1,751,756امللك اجلماعي4374منطقة خضراءصيانة 5953V17اتبريكت شارع بن اهليثم مسجد االندلس 

0,840,846امللك اجلماعي2100منطقة خضراءصيانة 6054EVTA21اتبريكت حي االندلس 

0,300,306امللك اجلماعي750منطقة خضراءصيانة 6155EVTA22اتبريكت شارع عبد الرحيم بوعبيد مدرسة الكتاين

0,620,626امللك اجلماعي1540منطقة خضراءصيانة 6256V21اتبريكت شارع بوكراع حي االنبعاث

2,362,366امللك اجلماعي5910ساحة  عمومية صيانة 6457PL12*63اتبريكت شارع يوسف بن اتشفني جتزئة الفروكي الصغري

0,120,126امللك اجلماعي289منطقة خضراءصيانة 6558EVTA24اتبريكت حي الرمحة قطاع الف زنقة النرجس

0,200,206امللك اجلماعي490منطقة خضراءصيانة 6659V30اتبريكت حي الرمحة قطاع الف زنقة الكامرون 

0,150,156امللك اجلماعي364منطقة خضراءصيانة 6760EVTA30اتبريكت حي الرمحة قطاع الف شارع تونس 

0,220,226امللك اجلماعي560منطقة خضراءصيانة 6861EVTA31اتبريكت حي الرمحة قطاع الف مركب االمرية لالخدجية 

0,140,146امللك اجلماعي360منطقة خضراءصيانة 6962EVTA32اتبريكت حي الرمحة قطاع ابء زنقة قسطنطينة

0,100,106امللك اجلماعي250منطقة خضراءصيانة 7063EVTA39اتبريكت حي الرمحة قطاع سني زنقة ابطيح 

0,270,276امللك اجلماعي680منطقة خضراءصيانة 7164EVTA40اتبريكت حي الرمحة قطاع سني زنقة احلكونية بلكبري

0,280,286امللك اجلماعي700منطقة خضراءصيانة 7265EVTA43اتبريكت حي الرمحة قطاع دال زنقة واد النكور 

0,920,926امللك اجلماعي2300منطقة خضراءصيانة 7466V13*73اتبريكت حي الرمحة قطاع دال حديقة اركانة 

0,200,206امللك اجلماعي490منطقة خضراءصيانة 7567EVTA44اتبريكت حي الرمحة قطاع دال زنقة سد القنصرة 

0,150,156امللك اجلماعي380منطقة خضراءصيانة 7668EVTA45اتبريكت حي الرمحة قطاع دال حديقة السعادة 

0,760,766امللك اجلماعي1900منطقة خضراءصيانة 7769EVTA46اتبريكت حي الرمحة قطاع دال شارع ابو بكر الصديق 

0,160,166امللك اجلماعي400منطقة خضراءصيانة 7870V27اتبريكت حي الرمحة قطاع واو زنقة الرحيان

0,230,236امللك اجلماعي577منطقة خضراءصيانة 7971V24اتبريكت حي الرمحة قطاع واو زنقة االكلبتوس 
0,300,306امللك اجلماعي750منطقة خضراءصيانة 8072V25اتبريكت حي الرمحة قطاع واو زنقة اتغزوت 

موقع املشروع
رقم ترتييب برانمج 

QGIS
رقم ترتييب

رمز تصميم التهيئة أو 
رمز الفضاء

تصنيفنوعية األشغال
املرت (مساحة العقار الالزم 

)املربع
الوضعية القانونية 

للعقار
مبلغ تعبئة العقار 

)مليون درهم(
مليون (مبلغ إجناز االشغال 

)درهم
مليون (الكلفة االمجالية للمشروع 

)درهم
مدة اجناز املشروع  ابلشهر

0,150,156امللك اجلماعي750منطقة خضراءصيانة 6155EVTA22شارع عبد الرحيم بوعبيد مدرسة الكتاين

0,310,316امللك اجلماعي1540منطقة خضراءصيانة 6256V21شارع بوكراع حي االنبعاث

1,181,186امللك اجلماعي5910ساحة  عمومية صيانة 6457PL12*63شارع يوسف بن اتشفني جتزئة الفروكي الصغري

0,060,066امللك اجلماعي289منطقة خضراءصيانة 6558EVTA24حي الرمحة قطاع الف زنقة النرجس

0,100,106امللك اجلماعي490منطقة خضراءصيانة 6659V30حي الرمحة قطاع الف زنقة الكامرون 

0,070,076امللك اجلماعي364منطقة خضراءصيانة 6760EVTA30حي الرمحة قطاع الف شارع تونس 

0,110,116امللك اجلماعي560منطقة خضراءصيانة 6861EVTA31حي الرمحة قطاع الف مركب االمرية لالخدجية 

0,870,876امللك اجلماعي360منطقة خضراءصيانة 6962EVTA32حي الرمحة قطاع ابء زنقة قسطنطينة

0,050,056امللك اجلماعي250منطقة خضراءصيانة 7063EVTA39حي الرمحة قطاع سني زنقة ابطيح 

0,140,146امللك اجلماعي680منطقة خضراءصيانة 7164EVTA40حي الرمحة قطاع سني زنقة احلكونية بلكبري

0,870,876امللك اجلماعي700منطقة خضراءصيانة 7265EVTA43حي الرمحة قطاع دال زنقة واد النكور 

0,870,876امللك اجلماعي2300منطقة خضراءصيانة 7466V13*73حي الرمحة قطاع دال حديقة اركانة 

0,100,106امللك اجلماعي490منطقة خضراءصيانة 7567EVTA44حي الرمحة قطاع دال زنقة سد القنصرة 
0,080,086امللك اجلماعي380منطقة خضراءصيانة 7668EVTA45حي الرمحة قطاع دال حديقة السعادة 

0,380,386امللك اجلماعي1900منطقة خضراءصيانة 7769EVTA46حي الرمحة قطاع دال شارع ابو بكر الصديق 
0,080,086امللك اجلماعي400منطقة خضراءصيانة 7870V27حي الرمحة قطاع واو زنقة الرحيان

0,120,126امللك اجلماعي577منطقة خضراءصيانة 7971V24حي الرمحة قطاع واو زنقة االكلبتوس 
0,150,156امللك اجلماعي750منطقة خضراءصيانة 8072V25حي الرمحة قطاع واو زنقة اتغزوت 



سال اللي بغينا101

املقاطعةموقع املشروع
رقم ترتييب برانمج 

QGIS
رقم ترتييب

رمز تصميم التهيئة 
أو رمز الفضاء

تصنيفنوعية األشغال
مساحة العقار الالزم 

)املرت املربع(
الوضعية القانونية 

للعقار
مبلغ تعبئة العقار 

)مليون درهم(
مبلغ إجناز االشغال 

)مليون درهم(
الكلفة االمجالية 

)مليون درهم(للمشروع 
مدة اجناز 
املشروع

1,751,756امللك اجلماعي4374منطقة خضراءصيانة 5953V17اتبريكت شارع بن اهليثم مسجد االندلس 

0,840,846امللك اجلماعي2100منطقة خضراءصيانة 6054EVTA21اتبريكت حي االندلس 

0,300,306امللك اجلماعي750منطقة خضراءصيانة 6155EVTA22اتبريكت شارع عبد الرحيم بوعبيد مدرسة الكتاين

0,620,626امللك اجلماعي1540منطقة خضراءصيانة 6256V21اتبريكت شارع بوكراع حي االنبعاث

2,362,366امللك اجلماعي5910ساحة  عمومية صيانة 6457PL12*63اتبريكت شارع يوسف بن اتشفني جتزئة الفروكي الصغري

0,120,126امللك اجلماعي289منطقة خضراءصيانة 6558EVTA24اتبريكت حي الرمحة قطاع الف زنقة النرجس

0,200,206امللك اجلماعي490منطقة خضراءصيانة 6659V30اتبريكت حي الرمحة قطاع الف زنقة الكامرون 

0,150,156امللك اجلماعي364منطقة خضراءصيانة 6760EVTA30اتبريكت حي الرمحة قطاع الف شارع تونس 

0,220,226امللك اجلماعي560منطقة خضراءصيانة 6861EVTA31اتبريكت حي الرمحة قطاع الف مركب االمرية لالخدجية 

0,140,146امللك اجلماعي360منطقة خضراءصيانة 6962EVTA32اتبريكت حي الرمحة قطاع ابء زنقة قسطنطينة

0,100,106امللك اجلماعي250منطقة خضراءصيانة 7063EVTA39اتبريكت حي الرمحة قطاع سني زنقة ابطيح 

0,270,276امللك اجلماعي680منطقة خضراءصيانة 7164EVTA40اتبريكت حي الرمحة قطاع سني زنقة احلكونية بلكبري

0,280,286امللك اجلماعي700منطقة خضراءصيانة 7265EVTA43اتبريكت حي الرمحة قطاع دال زنقة واد النكور 

0,920,926امللك اجلماعي2300منطقة خضراءصيانة 7466V13*73اتبريكت حي الرمحة قطاع دال حديقة اركانة 

0,200,206امللك اجلماعي490منطقة خضراءصيانة 7567EVTA44اتبريكت حي الرمحة قطاع دال زنقة سد القنصرة 

0,150,156امللك اجلماعي380منطقة خضراءصيانة 7668EVTA45اتبريكت حي الرمحة قطاع دال حديقة السعادة 

0,760,766امللك اجلماعي1900منطقة خضراءصيانة 7769EVTA46اتبريكت حي الرمحة قطاع دال شارع ابو بكر الصديق 

0,160,166امللك اجلماعي400منطقة خضراءصيانة 7870V27اتبريكت حي الرمحة قطاع واو زنقة الرحيان

0,230,236امللك اجلماعي577منطقة خضراءصيانة 7971V24اتبريكت حي الرمحة قطاع واو زنقة االكلبتوس 
0,300,306امللك اجلماعي750منطقة خضراءصيانة 8072V25اتبريكت حي الرمحة قطاع واو زنقة اتغزوت 

موقع املشروع
رقم ترتييب برانمج 

QGIS
رقم ترتييب

رمز تصميم التهيئة أو 
رمز الفضاء

تصنيفنوعية األشغال
املرت (مساحة العقار الالزم 

)املربع
الوضعية القانونية 

للعقار
مبلغ تعبئة العقار 

)مليون درهم(
مليون (مبلغ إجناز االشغال 

)درهم
مليون (الكلفة االمجالية للمشروع 

)درهم
مدة اجناز املشروع  ابلشهر

0,150,156امللك اجلماعي750منطقة خضراءصيانة 6155EVTA22شارع عبد الرحيم بوعبيد مدرسة الكتاين

0,310,316امللك اجلماعي1540منطقة خضراءصيانة 6256V21شارع بوكراع حي االنبعاث

1,181,186امللك اجلماعي5910ساحة  عمومية صيانة 6457PL12*63شارع يوسف بن اتشفني جتزئة الفروكي الصغري

0,060,066امللك اجلماعي289منطقة خضراءصيانة 6558EVTA24حي الرمحة قطاع الف زنقة النرجس

0,100,106امللك اجلماعي490منطقة خضراءصيانة 6659V30حي الرمحة قطاع الف زنقة الكامرون 

0,070,076امللك اجلماعي364منطقة خضراءصيانة 6760EVTA30حي الرمحة قطاع الف شارع تونس 

0,110,116امللك اجلماعي560منطقة خضراءصيانة 6861EVTA31حي الرمحة قطاع الف مركب االمرية لالخدجية 

0,870,876امللك اجلماعي360منطقة خضراءصيانة 6962EVTA32حي الرمحة قطاع ابء زنقة قسطنطينة

0,050,056امللك اجلماعي250منطقة خضراءصيانة 7063EVTA39حي الرمحة قطاع سني زنقة ابطيح 

0,140,146امللك اجلماعي680منطقة خضراءصيانة 7164EVTA40حي الرمحة قطاع سني زنقة احلكونية بلكبري

0,870,876امللك اجلماعي700منطقة خضراءصيانة 7265EVTA43حي الرمحة قطاع دال زنقة واد النكور 

0,870,876امللك اجلماعي2300منطقة خضراءصيانة 7466V13*73حي الرمحة قطاع دال حديقة اركانة 

0,100,106امللك اجلماعي490منطقة خضراءصيانة 7567EVTA44حي الرمحة قطاع دال زنقة سد القنصرة 
0,080,086امللك اجلماعي380منطقة خضراءصيانة 7668EVTA45حي الرمحة قطاع دال حديقة السعادة 

0,380,386امللك اجلماعي1900منطقة خضراءصيانة 7769EVTA46حي الرمحة قطاع دال شارع ابو بكر الصديق 
0,080,086امللك اجلماعي400منطقة خضراءصيانة 7870V27حي الرمحة قطاع واو زنقة الرحيان

0,120,126امللك اجلماعي577منطقة خضراءصيانة 7971V24حي الرمحة قطاع واو زنقة االكلبتوس 
0,150,156امللك اجلماعي750منطقة خضراءصيانة 8072V25حي الرمحة قطاع واو زنقة اتغزوت 
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موقع املشروع
رقم ترتييب برانمج 

QGIS
رقم ترتييب

رمز تصميم التهيئة أو 
رمز الفضاء

تصنيفنوعية األشغال
املرت (مساحة العقار الالزم 

)املربع
الوضعية القانونية 

للعقار
مبلغ تعبئة العقار 

)مليون درهم(
مليون (مبلغ إجناز االشغال 

)درهم
مليون (الكلفة االمجالية للمشروع 

)درهم
مدة اجناز املشروع  ابلشهر

0,150,156امللك اجلماعي750منطقة خضراءصيانة 6155EVTA22شارع عبد الرحيم بوعبيد مدرسة الكتاين

0,310,316امللك اجلماعي1540منطقة خضراءصيانة 6256V21شارع بوكراع حي االنبعاث

1,181,186امللك اجلماعي5910ساحة  عمومية صيانة 6457PL12*63شارع يوسف بن اتشفني جتزئة الفروكي الصغري

0,060,066امللك اجلماعي289منطقة خضراءصيانة 6558EVTA24حي الرمحة قطاع الف زنقة النرجس

0,100,106امللك اجلماعي490منطقة خضراءصيانة 6659V30حي الرمحة قطاع الف زنقة الكامرون 

0,070,076امللك اجلماعي364منطقة خضراءصيانة 6760EVTA30حي الرمحة قطاع الف شارع تونس 

0,110,116امللك اجلماعي560منطقة خضراءصيانة 6861EVTA31حي الرمحة قطاع الف مركب االمرية لالخدجية 

0,870,876امللك اجلماعي360منطقة خضراءصيانة 6962EVTA32حي الرمحة قطاع ابء زنقة قسطنطينة

0,050,056امللك اجلماعي250منطقة خضراءصيانة 7063EVTA39حي الرمحة قطاع سني زنقة ابطيح 

0,140,146امللك اجلماعي680منطقة خضراءصيانة 7164EVTA40حي الرمحة قطاع سني زنقة احلكونية بلكبري

0,870,876امللك اجلماعي700منطقة خضراءصيانة 7265EVTA43حي الرمحة قطاع دال زنقة واد النكور 

0,870,876امللك اجلماعي2300منطقة خضراءصيانة 7466V13*73حي الرمحة قطاع دال حديقة اركانة 

0,100,106امللك اجلماعي490منطقة خضراءصيانة 7567EVTA44حي الرمحة قطاع دال زنقة سد القنصرة 
0,080,086امللك اجلماعي380منطقة خضراءصيانة 7668EVTA45حي الرمحة قطاع دال حديقة السعادة 

0,380,386امللك اجلماعي1900منطقة خضراءصيانة 7769EVTA46حي الرمحة قطاع دال شارع ابو بكر الصديق 
0,080,086امللك اجلماعي400منطقة خضراءصيانة 7870V27حي الرمحة قطاع واو زنقة الرحيان

0,120,126امللك اجلماعي577منطقة خضراءصيانة 7971V24حي الرمحة قطاع واو زنقة االكلبتوس 
0,150,156امللك اجلماعي750منطقة خضراءصيانة 8072V25حي الرمحة قطاع واو زنقة اتغزوت 
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املقاطعةموقع املشروع
رقم ترتييب برانمج 

QGIS
رقم ترتييب

رمز تصميم التهيئة 
أو رمز الفضاء

تصنيفنوعية األشغال
مساحة العقار الالزم 

)املرت املربع(
الوضعية القانونية 

للعقار
مبلغ تعبئة العقار 

)مليون درهم(
مبلغ إجناز االشغال 

)مليون درهم(
الكلفة االمجالية 

)مليون درهم(للمشروع 
مدة اجناز 
املشروع

0,200,206امللك اجلماعي500منطقة خضراءإعادة التهيئة‘3227V38اتبريكت حي الرمحة قطاع الف زنقة اخلريي 

0,190,196امللك اجلماعي470منطقة خضراءإعادة التهيئة‘3328V39اتبريكت حي الرمحة قطاع الف زنقة املكحلة 

0,200,206امللك اجلماعي498منطقة خضراءإعادة التهيئة‘3429V29اتبريكت حي الرمحة قطاع الف زنقة الكابون 

0,110,116امللك اجلماعي273منطقة خضراءإعادة التهيئة‘3530V28اتبريكت حي الرمحة قطاع الف زنقة الطوغو

0,190,196امللك اجلماعي465منطقة خضراءإعادة التهيئة‘3631EVTA32اتبريكت حي الرمحة قطاع الف زنقة غامبيا 

0,400,406امللك اجلماعي1012ساحة عموميةإحداث 3732PL21اتبريكت شارع عبد الرحيم بةعبيد رايض أهل سال

0,320,326امللك اجلماعي792ساحة عموميةصيانة 3833EVTA1اتبريكت حمكمة األسرة- حي املزرعة شارع احلسن الثاين 

0,480,486امللك اجلماعي1200منطقة خضراءصيانة 4034V1*39اتبريكت حي املزرعة شارع االطلس الصغري 

0,250,256امللك اجلماعي614منطقة خضراءصيانة 4135V2اتبريكت حي املزرعة شارع املزرعة 

0,140,146امللك اجلماعي360منطقة خضراءصيانة 4236EVTA2اتبريكت حي كومري شارع حممد اخلامس

1,131,136امللك اجلماعي2822ساحة  عمومية صيانة 4337PL19اتبريكت حي الغريب شارع لالامساء

0,400,406امللك اجلماعي1000ساحة  عمومية صيانة 4438PL10اتبريكت إقامة أم احلري شارع حممد اخلامس 

0,220,226امللك اجلماعي560منطقة خضراءصيانة 4539V20اتبريكت بالد بنسعيد شارع الشرفاء

0,480,486امللك اجلماعي1200ساحة  عمومية صيانة 4640PL9اتبريكت  نونرب  حمطة القطار6حي القدس شارع 

0,250,256امللك اجلماعي637منطقة خضراءصيانة 4741EVTA19اتبريكت شارع انبلس حي القدس 

1,451,456امللك اجلماعي3614منطقة خضراءصيانة 4842V11اتبريكت حي املوحدين ديور النجار

0,800,806امللك اجلماعي2000منطقة خضراءصيانة 4943V7اتبريكت شارع القدس املدرسة الغابوية

0,260,266امللك اجلماعي638منطقة خضراءصيانة 5044EVTA3اتبريكت شارع موالي يوسف جمموعة التقى

0,180,186امللك اجلماعي450منطقة خضراءصيانة 5145EVTA4اتبريكت شارع موالي يوسف جمموعة االنتصار

0,090,096امللك اجلماعي216منطقة خضراءصيانة 5246EVTA7اتبريكت 4شارع السلوى قطاع دال 

1,061,066امللك اجلماعي2640ساحة  عمومية صيانة 5347PL8اتبريكت ملتقى شارع بن طفيل و شارع القدس حي روسطان

0,490,496امللك اجلماعي1230ساحة  عمومية صيانة 5448PL26اتبريكت شارع القدس جانب املستوصف

0,560,566امللك اجلماعي1400منطقة خضراءصيانة 5549V45اتبريكت  امام مدرسة العياشي 4قطاع دال 

0,160,166امللك اجلماعي391منطقة خضراءصيانة 5651EVTA16اتبريكت 7زنقة سيدي منصور حي السالم قطاع 

1,681,686امللك اجلماعي4200منطقة خضراءصيانة 5750EVTA10اتبريكت مسجد السودان 

0,230,236امللك اجلماعي570منطقة خضراءصيانة 5852EVTA18اتبريكت شارع عبد الرحيم بوعبيد اهلالل األمحر

املشاريع التنموية
املساحة 

)²م(
الكلفة التقديرية اإلمجالية  للمشروعوضعية العقار

املدة التقديرية إلجناز املشروع 
)ابلشهر(

سنة انطالق املشروع

3,1162023امللك اجلماعي6225بناء منطقة خضراء مبلعب املغرب العريب

2,4562024امللك اجلماعي4900بناء منطقة خضراء حبي موالي إمساعيل

3,159562024امللك اجلماعي6319بناء منطقة خضراء حبي موالي إمساعيل

0,5162025امللك اجلماعي1020بناء منطقة خضراء جببل احللوي

0,067562025امللك اجلماعي135بناء منطقة خضراء بزنقة احلابوس بطانة

2,4562025امللك اجلماعي4900بناء منطقة خضراء حبي موالي إمساعيل

0,1862026امللك اجلماعي360بناء منطقة خضراء ابحلي اإلداري بطانة

0,31462026امللك اجلماعي628بناء منطقة خضراء حبي موالي إمساعيل

0,187562026امللك اجلماعي375بناء منطقة خضراء بشارع بن جرير



املشاريع التنموية
املساحة 

)²م(
الكلفة التقديرية اإلمجالية  للمشروعوضعية العقار

املدة التقديرية إلجناز املشروع 
)ابلشهر(

سنة انطالق املشروع

3,1162023امللك اجلماعي6225بناء منطقة خضراء مبلعب املغرب العريب

2,4562024امللك اجلماعي4900بناء منطقة خضراء حبي موالي إمساعيل

3,159562024امللك اجلماعي6319بناء منطقة خضراء حبي موالي إمساعيل

0,5162025امللك اجلماعي1020بناء منطقة خضراء جببل احللوي

0,067562025امللك اجلماعي135بناء منطقة خضراء بزنقة احلابوس بطانة

2,4562025امللك اجلماعي4900بناء منطقة خضراء حبي موالي إمساعيل

0,1862026امللك اجلماعي360بناء منطقة خضراء ابحلي اإلداري بطانة

0,31462026امللك اجلماعي628بناء منطقة خضراء حبي موالي إمساعيل

0,187562026امللك اجلماعي375بناء منطقة خضراء بشارع بن جرير

املشاريع التنموية
املساحة 

)²م(
الكلفة التقديرية اإلمجالية  للمشروعوضعية العقار

املدة التقديرية إلجناز املشروع 
)ابلشهر(

سنة انطالق املشروع

إعادة هتيئة منطقة خضراء حبديقة محام محامة حي 
0,275462026امللك اجلماعي1377السالم

إعادة هتيئة موقف السيارات حبديقة الفقيه املريين 
0,274662026امللك اجلماعي1373حي السالم

0,326462026امللك اجلماعي1632إعادة هتيئة منطقة ساحة عمومية حبديقة البالطو

0,267662026امللك اجلماعي1338إعادة هتيئة منطقة ساحة عمومية  حبديقة خروبة

0,1862026امللك اجلماعي900إعادة هتيئة منطقة خضراء  حبديقة اخلري

0,33662026امللك اجلماعي840إعادة هتيئة منطقة خضراء حبديقة املوصل

3,662026امللك اجلماعي9000إعادة هتيئة منطقة خضراء  حبديقة إقامة املعلمني

1,662026امللك اجلماعي4000إعادة هتيئة منطقة خضراء مبدارات خمتلفة

562027امللك اجلماعي12500إعادة هتيئة  مساحات خضراء صغرية
بناء منطقة خضراء ابحلزام االخضرحلي موالي 

1,8462028امللك اجلماعي4600امساعيل
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مدة اجناز 
املشروع ابلشهر

الكلفة االمجالية 
)مليون درهم(للمشروع 

مبلغ إجناز االشغال 
)مليون درهم(

مبلغ تعبئة العقار 
)مليون درهم(

الوضعية القانونية 
للعقار

مساحة العقار 
)املرت املربع(الالزم 

نوعية األشغال
رمز تصميم التهيئة أو 

رمز الطريق
الرقم الرتتييب 
حسب األولوية

رقم ترتييب برانمج 
QGIS

موقع املشروع

6 3,21 3,21 0 امللك اجلماعي 8022 إحداث  V01 1 1 قطاع احمليط

6 0,61 0,61 0 امللك اجلماعي 1530 إحداث  V02 2 2 قطاع احمليط

6 0,18 0,18 0 امللك اجلماعي 445 إحداث  V03 3 3 قطاع احمليط

12 8,49 8,49 0 امللك اجلماعي 21215 إعادة هتيئة V04 4 4 احلي العسكري

12 12,45 12,45 0 امللك اجلماعي 31130 إحداث  V05 5 5 الشريط األخضر الضحى

6 1,60 1,60 0 امللك اجلماعي 4010 إحداث  V06 6 6 قطاع احمليط

6 1,70 1,70 0 امللك اجلماعي 4260 إحداث  V07 7 7 قطاع احمليط

6 2,26 2,26 0 امللك اجلماعي 5660 إحداث  V08 8 8 قطاع احمليط

6 2,24 2,24 0 امللك اجلماعي 5600 إعادة هتيئة V09 9 9 قطاع احمليط

6 1,87 1,87 0 امللك اجلماعي 9325 صيانة V10 10 10 قطاع احمليط

6 0,76 0,76 0 امللك اجلماعي 1890 إحداث  V11 11 11 قطاع احمليط

24 112,72 112,72 0 امللك اجلماعي 281802 إحداث  V12 12 12 جتزئة سيدي عبد هللا

6 2,72 2,72 0 امللك اجلماعي 6805 إعادة هتيئة V13 13 13 جتزئة سيدي عبد هللا

6 0,32 0,32 0 امللك اجلماعي 810 إحداث  V14 14 14 جتزئة سيدي عبد هللا

6 1,41 1,41 0 امللك اجلماعي 7030 صيانة V15 15 15 جتزئة سيدي عبد هللا

6 2,82 2,82 0 امللك اجلماعي 7050 إحداث  V16 16 16 جتزئة سيدي عبد هللا

6 1,11 1,11 0 امللك اجلماعي 2775 إحداث  V17 17 17 جتزئة سيدي عبد هللا

6 0,20 0,196 0 امللك اجلماعي 490 إحداث  V18 18 18 جتزئة سيدي عبد هللا

6 0,38 0,382 0 امللك اجلماعي 955 إحداث  V19 19 19 جتزئة سيدي عبد هللا

6 0,28 0,278 0 امللك اجلماعي 695 إحداث  V20 20 20 جتزئة سيدي عبد هللا

6 0,68 0,676 0 امللك اجلماعي 1690 إعادة هتيئة V21 21 21 جتزئة سيدي عبد هللا

6 0,30 0,302 0 امللك اجلماعي 755 إحداث  V22 22 22 جتزئة سيدي عبد هللا

6 0,21 0,212 0 امللك اجلماعي 530 إحداث  V23 23 23 جتزئة سيدي عبد هللا

املشاريع التنموية
املساحة 

)²م(
الكلفة التقديرية اإلمجالية  للمشروعوضعية العقار

املدة التقديرية إلجناز املشروع 
)ابلشهر(

سنة انطالق املشروع

3,1162023امللك اجلماعي6225بناء منطقة خضراء مبلعب املغرب العريب

2,4562024امللك اجلماعي4900بناء منطقة خضراء حبي موالي إمساعيل

3,159562024امللك اجلماعي6319بناء منطقة خضراء حبي موالي إمساعيل

0,5162025امللك اجلماعي1020بناء منطقة خضراء جببل احللوي

0,067562025امللك اجلماعي135بناء منطقة خضراء بزنقة احلابوس بطانة

2,4562025امللك اجلماعي4900بناء منطقة خضراء حبي موالي إمساعيل

0,1862026امللك اجلماعي360بناء منطقة خضراء ابحلي اإلداري بطانة

0,31462026امللك اجلماعي628بناء منطقة خضراء حبي موالي إمساعيل

0,187562026امللك اجلماعي375بناء منطقة خضراء بشارع بن جرير

املشاريع التنموية
املساحة 

)²م(
الكلفة التقديرية اإلمجالية  للمشروعوضعية العقار

املدة التقديرية إلجناز املشروع 
)ابلشهر(

سنة انطالق املشروع

إعادة هتيئة منطقة خضراء حبديقة محام محامة حي 
0,275462026امللك اجلماعي1377السالم

إعادة هتيئة موقف السيارات حبديقة الفقيه املريين 
0,274662026امللك اجلماعي1373حي السالم

0,326462026امللك اجلماعي1632إعادة هتيئة منطقة ساحة عمومية حبديقة البالطو

0,267662026امللك اجلماعي1338إعادة هتيئة منطقة ساحة عمومية  حبديقة خروبة

0,1862026امللك اجلماعي900إعادة هتيئة منطقة خضراء  حبديقة اخلري

0,33662026امللك اجلماعي840إعادة هتيئة منطقة خضراء حبديقة املوصل

3,662026امللك اجلماعي9000إعادة هتيئة منطقة خضراء  حبديقة إقامة املعلمني

1,662026امللك اجلماعي4000إعادة هتيئة منطقة خضراء مبدارات خمتلفة

562027امللك اجلماعي12500إعادة هتيئة  مساحات خضراء صغرية
بناء منطقة خضراء ابحلزام االخضرحلي موالي 

1,8462028امللك اجلماعي4600امساعيل
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مدة اجناز 
املشروع ابلشهر

الكلفة االمجالية 
)مليون درهم(للمشروع 

مبلغ إجناز االشغال 
)مليون درهم(

مبلغ تعبئة العقار 
)مليون درهم(

الوضعية القانونية 
للعقار

مساحة العقار 
)املرت املربع(الالزم 

نوعية األشغال
رمز تصميم التهيئة أو 

رمز الطريق
الرقم الرتتييب 
حسب األولوية

رقم ترتييب برانمج 
QGIS

موقع املشروع

6 3,21 3,21 0 امللك اجلماعي 8022 إحداث  V01 1 1 قطاع احمليط

6 0,61 0,61 0 امللك اجلماعي 1530 إحداث  V02 2 2 قطاع احمليط

6 0,18 0,18 0 امللك اجلماعي 445 إحداث  V03 3 3 قطاع احمليط

12 8,49 8,49 0 امللك اجلماعي 21215 إعادة هتيئة V04 4 4 احلي العسكري

12 12,45 12,45 0 امللك اجلماعي 31130 إحداث  V05 5 5 الشريط األخضر الضحى

6 1,60 1,60 0 امللك اجلماعي 4010 إحداث  V06 6 6 قطاع احمليط

6 1,70 1,70 0 امللك اجلماعي 4260 إحداث  V07 7 7 قطاع احمليط

6 2,26 2,26 0 امللك اجلماعي 5660 إحداث  V08 8 8 قطاع احمليط

6 2,24 2,24 0 امللك اجلماعي 5600 إعادة هتيئة V09 9 9 قطاع احمليط

6 1,87 1,87 0 امللك اجلماعي 9325 صيانة V10 10 10 قطاع احمليط

6 0,76 0,76 0 امللك اجلماعي 1890 إحداث  V11 11 11 قطاع احمليط

24 112,72 112,72 0 امللك اجلماعي 281802 إحداث  V12 12 12 جتزئة سيدي عبد هللا

6 2,72 2,72 0 امللك اجلماعي 6805 إعادة هتيئة V13 13 13 جتزئة سيدي عبد هللا

6 0,32 0,32 0 امللك اجلماعي 810 إحداث  V14 14 14 جتزئة سيدي عبد هللا

6 1,41 1,41 0 امللك اجلماعي 7030 صيانة V15 15 15 جتزئة سيدي عبد هللا

6 2,82 2,82 0 امللك اجلماعي 7050 إحداث  V16 16 16 جتزئة سيدي عبد هللا

6 1,11 1,11 0 امللك اجلماعي 2775 إحداث  V17 17 17 جتزئة سيدي عبد هللا

6 0,20 0,196 0 امللك اجلماعي 490 إحداث  V18 18 18 جتزئة سيدي عبد هللا

6 0,38 0,382 0 امللك اجلماعي 955 إحداث  V19 19 19 جتزئة سيدي عبد هللا

6 0,28 0,278 0 امللك اجلماعي 695 إحداث  V20 20 20 جتزئة سيدي عبد هللا

6 0,68 0,676 0 امللك اجلماعي 1690 إعادة هتيئة V21 21 21 جتزئة سيدي عبد هللا

6 0,30 0,302 0 امللك اجلماعي 755 إحداث  V22 22 22 جتزئة سيدي عبد هللا

6 0,21 0,212 0 امللك اجلماعي 530 إحداث  V23 23 23 جتزئة سيدي عبد هللا

مدة اجناز 
املشروع ابلشهر

الكلفة االمجالية 
)مليون درهم(للمشروع 

مبلغ إجناز االشغال 
)مليون درهم(

مبلغ تعبئة العقار 
)مليون درهم(

الوضعية القانونية 
للعقار

مساحة العقار 
)املرت املربع(الالزم 

نوعية األشغال
رمز تصميم التهيئة أو 

رمز الطريق
الرقم الرتتييب 
حسب األولوية

رقم ترتييب برانمج 
QGIS

موقع املشروع

6 0,19 0,186 0 امللك اجلماعي 465 إحداث  V24 24 24 جتزئة سيدي عبد هللا

6 4,50 4,502 0 امللك اجلماعي 11255 إحداث  V25 25 25 جتزئة سيدي عبد هللا

6 0,30 0,298 0 امللك اجلماعي 745 إحداث  V26 26 26 جتزئة سيدي عبد هللا

6 2,01 2,012 0 امللك اجلماعي 5030 إحداث  V27 27 27 قطاع االمل

6 8,75 8,748 0 امللك اجلماعي 21870 إحداث  V28 28 28 قطاع القدس

6 0,31 0,306 0 امللك اجلماعي 765 إحداث  V29 29 29 قطاع بدر

6 4,68 4,678 0 امللك اجلماعي 11695 إحداث  V30 30 30 قطاع القدس

12 27,71 27,71 0 امللك اجلماعي 69275 إحداث  V31 31 31 الشريط األخضر الضحى

6 0,15 0,152 0 امللك اجلماعي 380 إحداث  V32 32 32 قطاع النهضة

6 0,48 0,478 0 امللك اجلماعي 1195 إحداث  V33 33 33 الشريط األخضر الضحى

6 2,62 2,624 0 امللك اجلماعي 6560 إعادة هتيئة V34 34 34 الشريط األخضر الضحى

6 2,21 2,21 0 امللك اجلماعي 5525 إعادة هتيئة V35 35 35 الشريط األخضر الضحى

6 0,09 0,088 0 امللك اجلماعي 220 إحداث  V36 36 36  ارض بنعاشر

12 11,56 11,56 0 امللك اجلماعي 28900 إعادة هتيئة V37 37 37 الشريط األخضر الضحى

6 0,35 0,354 0 امللك اجلماعي 885 إحداث  V38 38 38 قطاع النهضة

6 0,29 0,286 0 امللك اجلماعي 715 إحداث  V39 39 39 شارع النصر

6 1,04 1,044 0 امللك اجلماعي 2610 صيانة V40 40 40 قطاع النهضة

6 0,07 0,072 0 امللك اجلماعي 180 إحداث  V41 41 41 جتزئة صايب

6 0,21 0,214 0 امللك اجلماعي 535 صيانة V42 42 42 جتزئة صايب

6 1,85 1,85 0 امللك اجلماعي 4625 صيانة V43 43 43 احلديقة الضحى

6 1,66 1,664 0 امللك اجلماعي 4160 إحداث  V44 44 44 شارع القاعدة اجلوية

6 0,16 0,164 0 امللك اجلماعي 410 إحداث  V45 45 45 شارع القاعدة اجلوية

6 0,28 0,282 0 امللك اجلماعي 705 إحداث  V46 46 46 قطاع اجملد

املشاريع التنموية
املساحة 

)²م(
الكلفة التقديرية اإلمجالية  للمشروعوضعية العقار

املدة التقديرية إلجناز املشروع 
)ابلشهر(

سنة انطالق املشروع

إعادة هتيئة منطقة خضراء حبديقة محام محامة حي 
0,275462026امللك اجلماعي1377السالم

إعادة هتيئة موقف السيارات حبديقة الفقيه املريين 
0,274662026امللك اجلماعي1373حي السالم

0,326462026امللك اجلماعي1632إعادة هتيئة منطقة ساحة عمومية حبديقة البالطو

0,267662026امللك اجلماعي1338إعادة هتيئة منطقة ساحة عمومية  حبديقة خروبة

0,1862026امللك اجلماعي900إعادة هتيئة منطقة خضراء  حبديقة اخلري

0,33662026امللك اجلماعي840إعادة هتيئة منطقة خضراء حبديقة املوصل

3,662026امللك اجلماعي9000إعادة هتيئة منطقة خضراء  حبديقة إقامة املعلمني

1,662026امللك اجلماعي4000إعادة هتيئة منطقة خضراء مبدارات خمتلفة

562027امللك اجلماعي12500إعادة هتيئة  مساحات خضراء صغرية
بناء منطقة خضراء ابحلزام االخضرحلي موالي 

1,8462028امللك اجلماعي4600امساعيل
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