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رعاكم اهلل، يف مستوى هذه املسؤولية الوطنية اجلسيمة، ألن متثيل املواطنني،    ، فكونوا "

 " وتدبري الشأن العام، املحلي واجلهوي والوطين، هو أمانة يف أعناقنا مجيعا 
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 الفهرس 

 -   9 -  تقـديـــم 

 -   11 -  سل   مجاعة   رئيس   كلمة 

 -   17 -  اجلماعة   عمل   برنامج   تقدي 

 -   25 -  مونوغرافية   معطيات 

 -   25 -  املعامل التارخيية 

 -   27 -  املوقع 

 -   29 -  املناخ 

 -   29 -  السكان واألسر 

 -   31 -  استهلك الطاقة واملاء 

 -   31 -  التطور العمراين والعقاري 

 -   32 -  التشغيل والبطالة 

 -   32 -  الترفيه األنشطة الثقافية و 

 -   32 -  األنشطة السياحية 

 -   33 -  ملائية البنية ا 

 -   35 -  وسائل النقل واملواصلت 

 -   37 -  برنامج عمل مجاعة سل  منهجية ومسار إعداد

 -   39 -  اجلماعة   عمل   لربنامج   املرجعي   اإلطار  (1

 -   39 -  اخلطب امللكية السامية 

 -   40 -  دستور اململكة املغربية 

 -   40 -  النموذج التنموي اجلديد 

 -   41 -  ية والتنظيمية النصوص التشريع 

 -   44 -  الربنامج احلكومي 

برنامج عمل مجاعة سال 2022-2028 4



 

 الفهرس 

 -   9 -  تقـديـــم 

 -   11 -  سل   مجاعة   رئيس   كلمة 

 -   17 -  اجلماعة   عمل   برنامج   تقدي 

 -   25 -  مونوغرافية   معطيات 

 -   25 -  املعامل التارخيية 

 -   27 -  املوقع 

 -   29 -  املناخ 

 -   29 -  السكان واألسر 

 -   31 -  استهلك الطاقة واملاء 

 -   31 -  التطور العمراين والعقاري 

 -   32 -  التشغيل والبطالة 

 -   32 -  الترفيه األنشطة الثقافية و 

 -   32 -  األنشطة السياحية 

 -   33 -  ملائية البنية ا 

 -   35 -  وسائل النقل واملواصلت 

 -   37 -  برنامج عمل مجاعة سل  منهجية ومسار إعداد

 -   39 -  اجلماعة   عمل   لربنامج   املرجعي   اإلطار  (1

 -   39 -  اخلطب امللكية السامية 

 -   40 -  دستور اململكة املغربية 

 -   40 -  النموذج التنموي اجلديد 

 -   41 -  ية والتنظيمية النصوص التشريع 

 -   44 -  الربنامج احلكومي 

سال_اللي_بغينا 5برنامج عمل مجاعة سال 2022-2028



 

 -   94 -  البشرية املوارد  

 -   95 -  املوارد املالية 

 -   101 -  تقرير النوع 

 -   104 -  التشخيص   خلصات  (2

 -   104 -  ص الداخلي التشخي 

 -   104 -  التشخيص االلتقائي 

 -   114 -  ص التشاركي التشخي 

 -   116 -  خطاطة خلصات التشخيص حسب املجاالت 

 123 سل الغد: الطموحات 

 SWOT 125  حتليل  (1

 126 التشاركية   البلورة  (2

 127 التنموية   األولويات  (3

 128 االستراتيجية   األهداف     (4

 133 سل   مجاعة   عمل   برنامج   مشروع   خطاطة  ( 5

 135 مصفوفة املشاريع 

 139 ية األوىل: رؤية استثمارية جديدة ودينامية اقتصادية داجمة األولو 

 167 األولوية الثانية: تثمني الرصيد التارخيي والثقايف للمدينة العتيقة 

 176 األولوية الثالثة: إدارة منفتحة ومنصفة وخدمات متطورة 

 187 األولوية الرابعة: رؤية بيئية جديدة لتحسني جودة احلياة 

 200 : تقوية البنيات التحتية لتقليص الفوارق املجالية األولوية اخلامسة 

 245 توصيات ومقترحات 

 249 الية للجماعة املقدرات امل 

 

 -   45 -  وثائق التعمري 

 -   46 -  نمية اجلهوية برنامج الت 

 -   47 -  برنامج التنمية املندجمة للعمالة 

 -   49 -  قرار إعداد مشروع برنامج العمل اجلماعي 

 -   51 -  اإلعداد   وآليات   مقاربات  (2

 -   51 -  االستمرارية 

 -   51 -  التشاور 

 -   52 -  االلتقائية 

 -   52 -  مقاربة النوع 

 -   52 -  اخلربة الذاتية 

 -   53 -  التوجيهية   املذكرات  (3

 -   53 -  مذكرة توجيهية يف جمال مقاربة النوع االجتماعي 

 -   56 -  مذكرة توجيهية يف جمال اإلعاقة 

 -   58 -  مذكرة توجيهية يف جمال البيئة والتنمية املستدامة 

 -   62 -  اجلماعة   عمل   برنامج   مشروع   إعداد   مراحل  (4

 -   62 -  . التحضري واالنطلق: اإلعداد التقين والتنظيمي 1.4

 -   67 -  . تشخيص احلاجيات واإلمكانيات وحتديد األولويات 2.4

 -   80 -  . وضع وترتيب األولويات التنموية للجماعة 3.4

 -   82 -  . حتديد املشاريع واألنشطة ذات األولوية 4.4

 -   85 -  . تقييم املوارد والنفقات التقديرية لثلث سنوات 5.4

 -   85 -  . بلورة وثيقة املشروع ومنظومة التتبع 6.4

 -   88 -  أرقام   يف   التشاور   لقاءات  (5

 -   91 -  سل اليوم: التشخيص التشاوري والتشاركي 

 -   93 -   سل   مجاعة  (1

 -   93 -  البنية اإلدارية 
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 251 املداخيل املالية للجماعة لثلث سنوات 

 253 منظومة التتبع والتقييم 

 254 التتبع والتقييم   جلنة 

 255 مؤشرات خاصة بكل مشروع ومؤشرات تتعلق بربنامج العمل برمته 

 259 التقارير الدورية 

 270 ف املرحلي لتنفيذ برنامج عمل اجلماعة التقييم نص 

 273 مقررات وتقارير 

 333 كرونوجليا إعداد برنامج عمل مجاعة سل 
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 مقاطعة ملريسة 

9,76²174.934
2014 

 

4.5
 

 مقاطعة تابريكت   

 

960
2522772014

 

 

 مقاطعة لعيايدة   

27,042

11479920041533612014
17 

 

 مقاطعة بطانة   

 

123660
545c23,60

95291201411
890.403 

 مقاطعة احصني 

 

37,292105
545c24

214540201424 

 

500600

 
2014 

   

 174 934 44 636 3,9 

 90 133 22 360 4,0 

 213 822 51 858 4,1 

 151 951 33 522 4,5 

 252 218 61 101 4,1 

 883058 213477 4,2 

 املصدر: املندوبية السامية للتخطيط 
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sommaire 
 

 2,9% 39,3% 51,9% 4,1% 1,8% 
 8,0% 15,4% 70,3% 5,8% 0,6% 
 3,1% 37,4% 57,5% 0,8% 1,3% 
 2,4% 10,6% 83,3% 3,4% 0,3% 
 1,9% 20,4% 74,1% 3,3% 0,4% 
 3,1% 25,8% 66,5% 3,4% 1,2% 

 املصدر: املندوبية السامية للتخطيط 

 
   

 62,3% 29,0% 8,7% 
 59,3% 30,4% 10,3% 
 60,1% 31,8% 8,1% 
 57,7% 26,1% 16,2% 
 55,7% 34,0% 10,3% 

 59,3% 30,4% 10,3% 
 املصدر: املندوبية السامية للتخطيط 

 
   

  

 95,8% 99,5% 67,4% 96,1% 95,5% 
 97,2% 99,6% 71,0% 93,3% 93,0% 

 98,4% 99,5% 70,8% 97,6% 95,0% 
 97,8% 98,8% 43,5% 96,3% 94,4% 
 97,9% 99,7% 58,3% 95,1% 94,9% 

 %97,5 %99,4 61,8% %95,8 %93,9 
 املصدر: املندوبية السامية للتخطيط 
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 %63,5 %34,9 %1,6 
 املصدر: املندوبية السامية للتخطيط 

 
 

2018 2019 2020 

 762,1 788,6 804,5 
 املصدر: املكتب الوطين للكهرباء واملاء الصاحل للشرب 

2020 
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 املصدر: املكتب الوطين للكهرباء واملاء الصاحل للشرب 

 
2020 

  
 

   

1005 626423 263376 2439 7534 
 املصدر: الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح العقاري واخلرائطية 
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1125 1043,48 1047,87 1340 
 املصدر: الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح العقاري واخلرائطية 
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2020  
 44,00 % 70.4%0 

 15,30% 11.90% 

 املصدر: املندوبية السامية للتخطيط 

 

   
 4028 4666 8694 
 46,33  %  53,67% 100% 

 واملالية )مكتب أداء األجور الرئيسي(   االقتصاد املصدر: وزارة  

 
2020 

   
 4 138 326 
 4 126 356 
 13 -- 31761 

 -- -- 7625 
 0 -- -- 

 املصدر: وزارة الشباب والرياضة 

2020 

   
  

3 2 1 2 11 
 املصدر: وزارة الشباب والرياضة 

 
312020 

 

 3-1 4 5 
7 0 1 1 

 املصدر: وزارة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والنقل اجلوي 

312020 
   

9 103 203 
 املصدر: وزارة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والنقل اجلوي 

312020 

   
1442 1005 2447 

 واالقتصاد االجتماعي والنقل اجلوي املصدر: وزارة السياحة والصناعة التقليدية  
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 29/07/2020ة امللك حممد السادس مبناسبة عيد العرش املجيد تطوان ـ  مقتطف من اخلطاب السامي جللل 

 

 20/12/2019ني يف أشغال املناظرة الوطنية األوىل للجهوية املتقدمة ـ أكادير مقتطف من الرسالة السامية جلللة امللك حممد السادس املوجهة إىل املشارك 

 

مقتطف من الرسالة السامية جلللة امللك حممد السادس املوجهة إىل املشاركني يف الدورة األوىل للمناظرة الوطنية للتنمية البشرية ـ  

 19/09/2019الصخريات 

 

 20/08/2019لثورة امللك والشعب احلسيمة ـ   66مقتطف من اخلطاب السامي جلللة امللك حممد السادس مبناسبة الذكرى 
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 20/12/2019ني يف أشغال املناظرة الوطنية األوىل للجهوية املتقدمة ـ أكادير مقتطف من الرسالة السامية جلللة امللك حممد السادس املوجهة إىل املشارك 

 

مقتطف من الرسالة السامية جلللة امللك حممد السادس املوجهة إىل املشاركني يف الدورة األوىل للمناظرة الوطنية للتنمية البشرية ـ  

 19/09/2019الصخريات 

 

 20/08/2019لثورة امللك والشعب احلسيمة ـ   66مقتطف من اخلطاب السامي جلللة امللك حممد السادس مبناسبة الذكرى 

39سال_اللي_بغينا



 

 

 

31

 

135

 

136
 

139
 

154
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 مجع املعطيات لدى املصاحل اخلارجية والشركاء: التشخيص االلتقائي

 

 

 

 اليوم  القطاع  املدعوة املصلحة  التاريخ  التوقيت 
10h 

 2022فرباير  22
  التجهيز  املديرية اإلقليمية للتجهيز بسال 

 
1 

12h  التعليم والرايضة  املديرية اإلقليمية للرتبية الوطنية والتعليم األويل والرايضة بسال 
14h الثقافة  املديرية اإلقليمية للشباب والثقافة والتواصل 
14h 

 2022فرباير  23

 2 التضامن  املديرية اإلقليمية للتعاون الوطين
  وكالة التنمية االجتماعية  

3 

10h  السكىن والتعمي  املديرية اإلقليمية للسكىن وسياسة املدينة 

12h التعليم العايل  رئيس جامعة حممد اخلامس ابلرابط 
12h 

 2022فرباير  24

  واالجتماعية بسال عميد كلية العلوم القانونية واالقتصادية 
21h  مدير املدرسة العليا للتكنولوجيا بسال  
13h  الصحة  املديرية اإلقليمية للصحة واحلماية االجتماعية بسال 
14h املياه والغاابت املديرية اإلقليمية للمياه والغاابت 
   املديرية اإلقليمية للفالحة  
10h  السياحة  املديرية اجلهوية للسياحة 

 
4 

12h 
 2022مارس  01

 الصناعة التقليدية  املديرية اإلقليمية للصناعة التقليدية بسال

14h  البيئة  الطاقي والتنمية املستدامة  لالنتقالاملديرية اجلهوية 

12h 02  5 الصناعة والتجارة  املديرية اإلقليمية للصناعة والتجارة  2022مارس 
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لقاء مع السيد عبد اللطيف مرياوي وزير التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار

جلسة عمل مع السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، حول آفاق الشراكة 
والتعاون مع مجاعة سال يف جمال تنمية وتطوير األنشطة االقتصادية والتجارية.
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 املنتدى االقتصادي  املنتدى االجتماعي  
والبنيات  منتدى التنمية 
 التحتية 

التحول الرقمي واجلماعة 
 الرقمية 

 منسق املنتدى 
 انصر بنحميدوش

 دكتور يف القانون العام 
 إطار بقطاع االقتصاد االجتماعي

 عادل مسادي
 دكتور يف العلوم االقتصادية

 أستاذ جامعي

 خاليد ملرابط
 دكتور يف مالية اجلماعات الرتابية 

 إطار جبماعة الرابط 

 أمال بلشكر
 ةاإلداري  العلوميف    هدكتورا

 إطار جبماعة سال 

 املكان
يب أالنادي العلمي جلمعية 

 رقراق
يب رقراق/ أ مقر مجعية 

 مركب داوليز 
 القاعة الكربى ابجلماعة 

املدرسة العليا  
 للتكنولوجيا 

 واقع الصحة بسال  2022مارس  02
اآلليات التشاورية دعامة 
أساسية لتطوير التجارة 

 بسال 

اخلدمات املفوضة  جتربة 
واملشرتكة مع القطاع  

 اخلاص
 
 
 
 
 
 

 ------------
-- 

 واقع التعليم بسال  2022مارس  03
الصناعة بسال: اختيار 
اسرتاتيجي لتحقيق  

 التنمية 

رهان أتهيل املرافق 
 اجلماعية 

 واقع املرأة والطفولة بسال  2022مارس  04
قطاع اخلدمات بسال 

ورهاانت التنمية  
 احمللية االقتصادية 

حنو تثمني املمتلكات 
 اجلماعية 

 ----------  واقع اإلعاقة بسال  2022مارس  05
جتويد التنقالت احلضرية 

 ملدينة سال 

 واقع الثقافة بسال  2022مارس  09
السياحة بسال بني  
اكراهات احلاضر 
 ورهاانت املستقبل

حتسني وتطوير األنسجة 
العمرانية واحلضرية مبدينة 

 سال

 واقع الرايضة بسال  2022مارس  10
اإلستثمار بسال بني  

 الواقع واألفاق 
التأسيس ملشروع سال 

 مدينة خضراء 
 اإلدارة واملنصات الرقمية 

  2022مارس  11
واقع وفرص التشغيل 

 بسال 
 ------------

--- 
 اإلدارة املنفتحة 

 التواصل الرقمي  --------------------- 2022مارس  12
 

 

 

 

 جملس مقاطعة  
التشخيص  اتريخ لقاء 

 املتتبع)ة(  املكان التوقيت  التشاوري

مار 
ستث

 اال
مج

بران
 

 اتبريكت

 2022مارس  17اخلميس 

10H00 
املركز االجتماعي الرتبوي لتنمية 

 فاطمة الدرويش  كفاءات الشباب حي الرمحة 

احصني قرية  واالجتماعياملركز الثقايف  15H00 احصني 
 أوالد موسى

 حممد البوشاري

 عبدو اسفيي  جملس املقاطعة  15H30 ملريسة 
 حممد بوست  جملس املقاطعة  10H30 لعيايدة 

 10H00 بطانة 
الفضاء الرتبوي لدعم كفاءات الشباب 

 حممد بوحجة  شارع مديونة بطانة 

حمللي
ط ا

نشي
الت

 

 اتبريكت

 2022مارس  18اجلمعة 

10H00 
املركز االجتماعي الرتبوي لتنمية 

 فاطمة الدرويش  الرمحة كفاءات الشباب حي 

احصني قرية  واالجتماعياملركز الثقايف  15H00 احصني 
 أوالد موسى

 حممد البوشاري

 عبدو اسفيي  جملس املقاطعة  15H30 ملريسة 
 حممد بوست  جملس املقاطعة  10H30 لعيايدة 

 15H00 بطانة 
الفضاء الرتبوي لدعم كفاءات الشباب 

 بوحجة حممد  شارع مديونة بطانة 
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املركز االجتماعي الرتبوي لتنمية 

 فاطمة الدرويش  كفاءات الشباب حي الرمحة 

احصني قرية  واالجتماعياملركز الثقايف  15H00 احصني 
 أوالد موسى

 حممد البوشاري

 عبدو اسفيي  جملس املقاطعة  15H30 ملريسة 
 حممد بوست  جملس املقاطعة  10H30 لعيايدة 

 10H00 بطانة 
الفضاء الرتبوي لدعم كفاءات الشباب 

 حممد بوحجة  شارع مديونة بطانة 

حمللي
ط ا

نشي
الت

 

 اتبريكت

 2022مارس  18اجلمعة 

10H00 
املركز االجتماعي الرتبوي لتنمية 

 فاطمة الدرويش  الرمحة كفاءات الشباب حي 

احصني قرية  واالجتماعياملركز الثقايف  15H00 احصني 
 أوالد موسى

 حممد البوشاري

 عبدو اسفيي  جملس املقاطعة  15H30 ملريسة 
 حممد بوست  جملس املقاطعة  10H30 لعيايدة 

 15H00 بطانة 
الفضاء الرتبوي لدعم كفاءات الشباب 

 بوحجة حممد  شارع مديونة بطانة 
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 التشاور اللمادي 

https://www.villedesale.ma

 

 

385

04292022 

 
3.4 

 

 

 عملية االنسجام 
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 عملية االنسجام 
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 حتديد األهداف التنموية للجماعة 

 

 

4.4 

 

 حتديد املشاريع واألنشطة  

 

 

 

 احملاور التوقيت التاريخ  املنتدى

التنمية احمللية والبنيات  
 2022مايو  25 التحتية 

 الفرتة الصباحية 
 12إىل   9من الساعة  

 حمور الطرق والسي واجلوالن  •
 حمور املساحات اخلضراء والبيئة  •

 الفرتة املسائية 
 18إىل   15من الساعة  

 حمور التدبي املفوض وشركات التنمية احمللية  •
 حمور املمتلكات واملرافق اجلماعية  •
 حمور التعمي والتخطيط احلضري  •

 2022مايو  26 االقتصادي

 الفرتة الصباحية 
 12إىل   9من الساعة  

 االستثمار •
 التشغيل  •
 السياحة  •

 الفرتة املسائية 
 18إىل   15من الساعة  

 الصناعة  •
 التجارة  •
 اخلدمات •

 2022مايو  27 االجتماعي

 الفرتة الصباحية 
 12إىل   9من الساعة  

 الرايضة  •
 الثقافة  •
 اإلعاقة  •

 الفرتة املسائية 
 18إىل   15من الساعة  

 التعليم  •
 املرأة والطفل  •
 الصحة  •

 الفرتة الصباحية  2022مايو  28 الرقمي 
 12إىل   9من الساعة  

 اإلدارة واملنصات الرقمية  •
 اإلدارة املنفتحة  •
 التواصل الرقمي •
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 12إىل   9من الساعة  

 حمور الطرق والسي واجلوالن  •
 حمور املساحات اخلضراء والبيئة  •

 الفرتة املسائية 
 18إىل   15من الساعة  

 حمور التدبي املفوض وشركات التنمية احمللية  •
 حمور املمتلكات واملرافق اجلماعية  •
 حمور التعمي والتخطيط احلضري  •

 2022مايو  26 االقتصادي

 الفرتة الصباحية 
 12إىل   9من الساعة  

 االستثمار •
 التشغيل  •
 السياحة  •

 الفرتة املسائية 
 18إىل   15من الساعة  

 الصناعة  •
 التجارة  •
 اخلدمات •

 2022مايو  27 االجتماعي

 الفرتة الصباحية 
 12إىل   9من الساعة  

 الرايضة  •
 الثقافة  •
 اإلعاقة  •

 الفرتة املسائية 
 18إىل   15من الساعة  

 التعليم  •
 املرأة والطفل  •
 الصحة  •

 الفرتة الصباحية  2022مايو  28 الرقمي 
 12إىل   9من الساعة  

 اإلدارة واملنصات الرقمية  •
 اإلدارة املنفتحة  •
 التواصل الرقمي •
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 تنظيم املشاريع حسب األهداف والنتائج 

 

 

 

 برنامج عمل اجلماعة لست سنوات 

 

 

5.4 
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 ج عمل اجلماعة وثيقة برنام 
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 وضع منظومة التتبع 

 
2025 

 

 

 

 ماعة  مناقشة واملصادقة على وثيقة برنامج عمل اجل 
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 ماعة  مناقشة واملصادقة على وثيقة برنامج عمل اجل 
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5  
 

      
 260 90 170 40 130 

 645 157 488 1 3 
 123 90 33 5 13 

 25 4 21 5 24 
 1409 404 1005 21 64 
 935 239 696 10 40 

 377 133 244 7 25 
98 18 80 8 16 

 100 30 70 3 13 

12 4 8 1 2 
 283 87 196 24 30 
 171 68 103 16 24 

 1576 464 1112 132 856 
4613 1366 3247 159 499 

 385 
 11.012 3.154 7.473 432 1.739 

 100% 29% 71% 
 25.5 
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 811 52% 

 718 46% 

 42 2% 

 1571 100% 

 

 

  
 811 

 146 20% 
 170 24% 

143 20% 
 103 14% 
 156 22% 

 1529  

 

  

 126 65 05 196 

 22 9 00 31 

 02 1 00 3 

 02 1 00 3 

 127 111 04 242 

 20 27 01 48 

 418 350 24 792 

 62 120 03 185 

 32 34 05 71 

 811 718 42 1571 
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❖ 

 

❖ 

 

❖ 

 

 

 للسنوات السابقة تقييم الوضعية املالية حلسابات اجلماعة  

 

  .  

 مكو نات مداخيل ونفقات امليز انية اجلماعية 
 

❖  

 

-  

- 

 

- 

 
 
 

 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 552 078 820,95 573 469 889,31 547 631 031,84 499 630 474,70 549 898 232,39 

 505 076 044,54 516 354 789,20 553 001 831,98 547 589 235,37 485 946 754,68 

 
255 561 847,55 271 832 014,40 249 797 877,32 260 856 000,00 224 442 549,00 

 
140 240 197,46 144 405 697,98 150 748 462,57 101 200 105,33 80 036 657,84 

 
37 498 917,00 40 469 114,00 43 571 740,00 46 612 810,00 50 313 998,39 

 
- 11 632 028,25 143 519,91 63 585 324,70 31 900 000,00 

 
413 383 389,30 399 139 856,62 323 599 404,02 259 937 844,55 320 403 381,06 

20162020

 

22,032013
28,782019

 
2016 2017 2018 2019 2020 

 122.021.424,00 137.023.361,00 137.955.277,20 149.891.790,00 

 

 %22,87 % 23,68 % 23,56 % 25,17 

 

149.300.000,00 179.300.000,00 185.600.000,00 183.500.000,00 

% 27,98 % 31,00 % 31,68 % 30,81 

 

223 262  000.00 223 262  000.00 223 262  000.00 223 262  000.00 

 %49,15 % 45,32 % 44,76 % 44,02 
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 2017 2018 2019 2020 2021 

 552 078 820,95 573 469 889,31 547 631 031,84 499 630 474,70 549 898 232,39 

 505 076 044,54 516 354 789,20 553 001 831,98 547 589 235,37 485 946 754,68 

 
255 561 847,55 271 832 014,40 249 797 877,32 260 856 000,00 224 442 549,00 

 
140 240 197,46 144 405 697,98 150 748 462,57 101 200 105,33 80 036 657,84 

 
37 498 917,00 40 469 114,00 43 571 740,00 46 612 810,00 50 313 998,39 

 
- 11 632 028,25 143 519,91 63 585 324,70 31 900 000,00 

 
413 383 389,30 399 139 856,62 323 599 404,02 259 937 844,55 320 403 381,06 

20162020

 

22,032013
28,782019

 
2016 2017 2018 2019 2020 

 122.021.424,00 137.023.361,00 137.955.277,20 149.891.790,00 

 

 %22,87 % 23,68 % 23,56 % 25,17 

 

149.300.000,00 179.300.000,00 185.600.000,00 183.500.000,00 

% 27,98 % 31,00 % 31,68 % 30,81 

 

223 262  000.00 223 262  000.00 223 262  000.00 223 262  000.00 

 %49,15 % 45,32 % 44,76 % 44,02 
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 22001133 22001144 22001155 22001166 22001177 22001188 22001199 22002200 22002211 

 22,03 26,64 26,82 26,56 29,88 25,62 28,36 24,14 28,78 

 

 %2,3

 

❖  

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

  566 137 578,67 552 078 820,95 573 469 889,31 547 631 031,84 499 630 474,70 549 989 232,79 

  161 489 130,55 163 606 635,43 157 157 593,86 168 056 666,41 159 675 509,73 167 853 389,73 

  28 553 345,00 41 659 103,41 38 492 962,16 35 587 899,91 32 546 827,80 28 845 631,80 

  28 553 344,24 33 795 818,61 40 469 113,88 43 571 730,38 46 612 802,39 50 313 998,39 

  63 716 687,67 86 714 625,96 88 641 788,52 103 178 548,87 63 796 707,42 43 828 392,59 

  197 889 385,03 222 964 070,21 221 960 545,44 223 875 345,11 176 670 207,52 185 578 481,59 

  - 6 000 000,00 12 700 000,00 38 000 000,00 - - 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

 
 839 565 229  . 00 504 161 233  . 00 243 919 220  . 00 900 253 227  . 00 

 

 

 % 45.45 52.81% % 40.66  %  41.16 

 234 940 233  . 00 249 840 974  . 00 284 840 974  . 00 144 062 185  . 00 

 
التدبير    24.75)%   46.38%

 المفوض( 
التدبير    23.33%) 43.21%

 المفوض( 
43.21   % 

 التدبير المفوض(   %23.33)
التدبير   26.11)%   %46.67 

 المفوض( 

 38 200  330   . 00 47 200  680   . 00 62 200  380   . 00 59 000  050   . 00 

 7.59%  %8.24 11.34% % 10.69 

 46 000  278   , 00 62 700  887   , 00 62 782  995,20 49 660  756   , 00 

 09.16% 11.62 11.56% % 9.02 
 

7  900  860   . 00 10 000  230   . 00 10 133  491   . 20 8  000  070   . 00 

 1,55% 1,77% 1,92% 1,46   %  
 يف املائة من امليزانية كمخصصات للمقاطعات اخلمس، وهي كذلك نفقات إجبارية بالنسبة مليزانية اجلماعة   10*للتذكري ختصص  

52.812017201941.16 

20162020 

20162020
 

 

2016 2017 2018 2019 2020 
 

 
28.553.345,00 37.498.917,00 40.469.114,00 43 571 740,00 46 612 810,00 
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2016 2017 2018 2019 2020 

 
 839 565 229  . 00 504 161 233  . 00 243 919 220  . 00 900 253 227  . 00 

 

 

 % 45.45 52.81% % 40.66  %  41.16 

 234 940 233  . 00 249 840 974  . 00 284 840 974  . 00 144 062 185  . 00 

 
التدبير    24.75)%   46.38%

 المفوض( 
التدبير    23.33%) 43.21%

 المفوض( 
43.21   % 

 التدبير المفوض(   %23.33)
التدبير   26.11)%   %46.67 

 المفوض( 

 38 200  330   . 00 47 200  680   . 00 62 200  380   . 00 59 000  050   . 00 

 7.59%  %8.24 11.34% % 10.69 

 46 000  278   , 00 62 700  887   , 00 62 782  995,20 49 660  756   , 00 

 09.16% 11.62 11.56% % 9.02 
 

7  900  860   . 00 10 000  230   . 00 10 133  491   . 20 8  000  070   . 00 

 1,55% 1,77% 1,92% 1,46   %  
 يف املائة من امليزانية كمخصصات للمقاطعات اخلمس، وهي كذلك نفقات إجبارية بالنسبة مليزانية اجلماعة   10*للتذكري ختصص  

52.812017201941.16 

20162020 

20162020
 

 

2016 2017 2018 2019 2020 
 

 
28.553.345,00 37.498.917,00 40.469.114,00 43 571 740,00 46 612 810,00 

 

2022/2028 

سال_اللي_بغينا 99برنامج عمل مجاعة سال 2022-2028

2022-2028



 

❖  

❖  

❖  

 التقدير املايل االستشرايف 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

 608,610 620  630  640 650  660 670  

 450  430  412  395 379  363 356  

 263 263 263 263 263 263 263 

 102  104  106  108  110 112 114  

 56,407 58  60  63  66 70  75  

 330  337  343,5 350  357 364  371  

 

  

 

 
 

28 81 34.57% 

13 37 35.13% 

13 37 35.13% 

13 36 36.11% 

12 35 34.28% 

12 35 34.28% 

63 180 35% 

 

4 13 30.77% 

2 10 20% 

3 10 30% 

2 10 20% 

2 10 20% 

3 10 30% 

12 50 24% 

 

  

11 %24.44 34 %75.56 45 

 

  

10 %21.74 36 %78.26 46 
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63 180 35% 

 

4 13 30.77% 
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3 10 30% 
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2 10 20% 
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2022 

   
 26658 13266 50% 

 11409 54281 49% 

 55001 26459 48% 

 37392 19471 52% 

20222023 8818 4903 56% 
 

2022 

 
 77% 

 100% 

 100% 

 81% 
 

2021 

2020 2021 

78.65 85.04 

%22.50 26.50 

% 10.90 18.30 
 

 

% %

7388 15.35 5814 12.08 13202 659 

899 1.87 2688 5.58 3587 566 

10667 22.16 13506 28.05 24173 1427 

30 0.06 278 0.58 308 163 

114 0.24 6654 13.82 6768 268 

 

13 0.03 91 0.19 104 33 

19111 39.70 29031 60.30 48142 3116 

 

2021% 2022% 

800 59.43 550 50.27 

350 26.01 300 27.42 

100 7.43 167 15.26 

70 5.20 64 5.85 

20 1.48 3 0.27 

7 0.52 10 0.91 

1346 100 1094 100 
2022122022
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10 25 283 87 196 104 

% --- 100% 30.74% 69.25% ---- 
 

 

 

 

     

12 12 159 65 94 
---- ---- 100% 40.88% 59.12% 
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2023

 الكلفة ابلدرهم عدد املشاريع  طبيعة املشاريع  الربانمج 

 2الربانمج  

 000 950 5 مركز لفائدة النساء يف وضعية هشاشة
 000 480 4 مركز لألشخاص املسنني املعوزين 
 000 000 2 17 مركز لألشخاص يف وضعية إعاقة 

 000 200 2 فائدة نزالء املؤسسات السجنية السابقني مركز ل
 000 830 7 مركز ألطفال الشوارع والشباب دون مأوى 

 000 250 2 مركز التعايف من اإلدمان 
 000 200 1 مركز لفائدة األشخاص املصابني بداء السيدا 

 3الربانمج  

 000 235 4 1 برامج الدعم املايل )التنمية احمللية( 
 000 847 1 التعاقد مع متعهدي اخلدمات 

 000 694 1 1 برامج الدعم املايل )إدماج الشباب( 
 000 164 10 1 الدعم والتكوين والتأهيل 

 4الربانمج  

 000 100 1 محلة التحسيس والتوعية 
 000 200 1 برامج الدعم املايل )صحة األم والطفل( 

 000 800 3 الدعم املدرسي 
 000 400 4 دار الشباب 

 000 200 1 فضاءات ومالعب رايضية 

 000 550 23 52 اجملموع 
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2023

 الكلفة ابلدرهم عدد املشاريع  طبيعة املشاريع  الربانمج 

 2الربانمج  

 000 950 5 مركز لفائدة النساء يف وضعية هشاشة
 000 480 4 مركز لألشخاص املسنني املعوزين 
 000 000 2 17 مركز لألشخاص يف وضعية إعاقة 

 000 200 2 فائدة نزالء املؤسسات السجنية السابقني مركز ل
 000 830 7 مركز ألطفال الشوارع والشباب دون مأوى 

 000 250 2 مركز التعايف من اإلدمان 
 000 200 1 مركز لفائدة األشخاص املصابني بداء السيدا 

 3الربانمج  

 000 235 4 1 برامج الدعم املايل )التنمية احمللية( 
 000 847 1 التعاقد مع متعهدي اخلدمات 

 000 694 1 1 برامج الدعم املايل )إدماج الشباب( 
 000 164 10 1 الدعم والتكوين والتأهيل 

 4الربانمج  

 000 100 1 محلة التحسيس والتوعية 
 000 200 1 برامج الدعم املايل )صحة األم والطفل( 

 000 800 3 الدعم املدرسي 
 000 400 4 دار الشباب 

 000 200 1 فضاءات ومالعب رايضية 

 000 550 23 52 اجملموع 

 

سال_اللي_بغينا 113برنامج عمل مجاعة سال 2022-2028

2022-2028



 

 

 

    
 446 138 308 

100% 30% 69% 
261 68 193 

100% 26% 74% 
439 90 349 

100% 20% 80% 
263 108 155 

100% 41.06% 58.93% 
1409 404 1005 
100% 28.67% 71.32% 

140967 

 

 

 

     
 113 21 92 
 84 14 70 

 197 35 162 

 100% 17.76% 82.23% 
93 36 57 
112 43 69 
205 79 126 

100% 38.53% 61.46% 
120 33 87 
82 19 63 
202 52 150 

100% 25.74% 74.25% 
88 24 64 
73 21 52 
161 45 116 

100% 27.95% 72.04% 
67 16 51 
103 12 91 
170 28 142 

100% 16.47% 83.52% 

 

 
    

 935 239 696 
 100% 25.56% 74.43% 
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 100% 17.76% 82.23% 
93 36 57 
112 43 69 
205 79 126 

100% 38.53% 61.46% 
120 33 87 
82 19 63 
202 52 150 

100% 25.74% 74.25% 
88 24 64 
73 21 52 
161 45 116 

100% 27.95% 72.04% 
67 16 51 
103 12 91 
170 28 142 

100% 16.47% 83.52% 

 

 
    

 935 239 696 
 100% 25.56% 74.43% 
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2  

focus group

 

 

 

    
 127 48 79 

 89 32 57 
 126 42 84 

 35 11 24 
 377 133 244 

 100 35.28% 64.72% 

 

3  
2028-2022
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 األولوية األوىل:  

 رؤية استثمارية جديدة ودينامية اقتصادية داجمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهلدف األول

 اهلدف الثالث

 اهلدف الثاين

 

  

 
 األولوية الثانية:  

 تثمني الرصيد التارخيي والثقايف للمدينة العتيقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

احلفاظ على هوية املدينة العتيقة ومعاملها  

 األصيلة وإعادة االعتبار لنسيجها العتيق 

تقوية الدينامية التجارية والثقافية باملدينة العتيقة  

 بسل خللق جاذبية سياحية 

  وتسويق املحافظة على حرف الصناعة التقليدية وتطوير  

 ل لس   منتجاهتا لدعم التنمية السياحية 

 اهلدف األول

 اهلدف الثالث

 اهلدف الثاين
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 األولوية الثانية:  

 تثمني الرصيد التارخيي والثقايف للمدينة العتيقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

احلفاظ على هوية املدينة العتيقة ومعاملها  

 األصيلة وإعادة االعتبار لنسيجها العتيق 

تقوية الدينامية التجارية والثقافية باملدينة العتيقة  

 بسل خللق جاذبية سياحية 

  وتسويق املحافظة على حرف الصناعة التقليدية وتطوير  

 ل لس   منتجاهتا لدعم التنمية السياحية 

 اهلدف األول

 اهلدف الثالث

 اهلدف الثاين
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 األولوية الثالثة:  

 إدارة منفتحة ومنصفة وخدمات متطورة 

 

 

 

 

 

 اهلدف األول

 اهلدف الثاين

 اهلدف الثالث

 

 األولوية الرابعة:  

 جودة احلياة رؤية بيئية جديدة لتحسني  

  

 

 

 

 اهلدف الثالث

 اهلدف الثاين

 اهلدف األول

برنامج عمل مجاعة سال 2022-2028

برنامج عمل مجاعة سال

130



 

 األولوية الرابعة:  

 جودة احلياة رؤية بيئية جديدة لتحسني  

  

 

 

 

 اهلدف الثالث

 اهلدف الثاين

 اهلدف األول
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 األولوية اخلامسة: 

 تقوية البنيات التحتية لتقليص الفوارق املجالية واالجتماعية والثقافية 
 

 

 

 اهلدف الثاين

 اهلدف األول

 

 اهلدف الثالث
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5 51  

25  

763 
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15 

52 
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 2028-2022 

3 10 117 8.266,761 

3 5 34 455,49 

3 8 76 192,56 

3 5 100 606,039 

3 24 436 4.826,79 

515 52 763 14.347,64 
 



 

 2028-2022 

3 10 117 8.266,761 

3 5 34 455,49 

3 8 76 192,56 

3 5 100 606,039 

3 24 436 4.826,79 

515 52 763 14.347,64 
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P1.001   36 2024 659,8 24486 طابق 14برج مكون من  مجاعة سال  برج املدينة 

P1.002   مجاعة سال  برج الشموع 
مساكن   مكاتب فندقمعارض جتارية 

 موقف سيارات حتت أرضي ساحة عمومية 
54389 1118,3 2023 36 

P1.003  برج البحرAlbahar 
tower    مجاعة سال 

طوابق: حمالت جتارية /  7مكون من برج 
إدارية / خدماتية / مكاتب/ مرافق 

 رايضية / مطعم
1467 101,7 2023 24 

P1.004  مجاعة سال  ساحل سال 
طوابق: حمالت جتارية /  7برج مكون من 

 30 2024 419 1 20681 إدارية / مكاتب / سكن

P1.005 حتت أرضي + طابق ) مجاعة سال  جوهرة احمليطsous sol/ 
R+1 مركز تسوق ) 

4766 90,66 2024 12 

P1.006 
سال األطلسي )مركب سياجي 

 (Aquapaark  Athlenticمائي 
 18 2024 328 60000 منطقة ترفيه مسبح مركب سياحي مائي  مجاعة سال 

P1.007  مجاعة سال  مركز ملتقيات سال 
مركز ملتقيات / االصطياف / منطقة 

 30 2024  395 1  22750 الرتفيه / مسبح  

P1.008  24 2024 439,59 8440 جتهيزات صحية  مجاعة سال  املنطقة الصحية 

P1.009  مجاعة سال  املركز الدويل لألعمال 
مكاتب / سوق جتاري / قاعات 
 30 2024 949 35000 للمؤمترات / ترفيه / أنشطة خمتلفة 

P1.010  18 2024 154,88 8229 والرتفيهجتهيزات للرايضة  مجاعة سال  املركز الرايضي الرتفيهي 
P1.011  )18 2023 111.27 4875 حي جامعي مجاعة سال  بناء حي جامعي )دار املعرفة 

P1.012 
بناء سوق منوذجي للمنتجات 

 12 2024 45 1607 حمالت جتارية مجاعة سال  احمللية التضامنية 

P1.013 
أكادميية التكوين الرايضي 
 )املركز السوسيو رايضي(

 18 2024  120 3690 أكادميية التكوين الرايضي ملريسة 

P1.014 
مركز سوسيو اقتصادي 

 وسكين
فضاء خاص للمكاتب/ مركز جتاري /  مجاعة سال 

 للسكن
1840 19,04 2023 24 
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برج املدينة

3
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برج الشموع
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جوهرة احمليط
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مركز ملتقيات سال
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ARCHITECTE : SABAH EL KHALLADI

Façade Principale

املنطقة الصحية
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P1.015  إداري مبواصفات عصرية بناء مقر  مجاعة سال  بناء مقر مجاعة سال- 
 مرافق -جتهيز 

0 35,00 2025 24 

P1.016  12 2024 21,80 1745 طابق حتت أرضي وأربع طوابق علوية  اتبريكت  بناء مقر مقاطعة اتبريكت 

P1.017  جبانب احملطة  بناء مقر مقاطعة بطانة
 الطرقية 

R+4 1000 21,80 2024 12 

P1.018  ممر حتت أرضي(منشأة فنية( 
 بطانة 
 

منشأة فنية مبلتقى شارع احلسن الثاين  
  اخلطايب وعبد الكرمي

- 50,40 2023  6  

P1.019  ممر حتت أرضي(منشأة فنية( 
  بطانة

 ولعيايدة 
منشأة فنية مبلتقى شارع احلسن الثاين  

 6  2023  50,40 - اجلوية  والقاعدة

P1.020  6 2025 50,00 - السالم وطريق القنيطرةملتقى شارع  ملريسة  )ممر حتت أرضي(منشأة فنية 

P1.021  ملتقى شارع موالي رشيد وطريق   ملريسة )ممر حتت أرضي(منشأة فنية
  القنيطرة

 -  50.00 2025 6 

P1.022  املدينة اخلضراء(Green 
town )  مجاعة سال 

مدينة العلوم+ فضاءات ومرافق عمومية 
+ معهد موسيقي + مكتبة متعددة  

 ممر أخضرالوسائط 

10,2 
 36 2024 140 هكتار 

P1.023  بطانة  بناء مسرح املدينة 
مرافق  -مسرح  -جممع فضاء للمتفرجني

 -ورشات -مستودع -فنيةوإدارية و  تقنية
 فضاء لوجستيكي  -مرافق صحية

3120 43,63 8 2023 

P1.024 
بناء حمطة طرقية )املدخل 

 الشرقي( 
 12 2024 3 1000 عصريةحمطة عبور احلافالت مبواصفات   مجاعة سال 

P1.025 
بناء حمطة طرقية )املدخل 

 الشمايل( 
طريق 
 12 2024 3,00 1000 حمطة عبور احلافالت مبواصفات عصرية  القنيطرة 

P1.026 
إحداث سوق احلبوب ابب 

 ملريسة  ريسة مل
مرافق  /حمالت لبيع احلبوب والقطاين

 6 2025 18,96 2670 صحية/ مستودع للسيارات/ قبو للتخزين

P1.027 
أتهيل وهتيئة سوق احلبوب 

 احصني 
مرافق  /حمالت لبيع احلبوب والقطاين احصني 

  صحية/ مستودع / قبو للتخزين
1305 12,01 2024 12 

P1.028 
إحداث سوق مجاعي إلكرتوين 

 لسال  
 مجاعة سال 

أتهيل التجار يف جمال منصة جتارية 
  التسوق اإللكرتوين

--  2,5 2023 12 

 

 

  

P1.029 
أكشاك ومراحيض عمومية  

 ابحلدائق والساحات 
 6  2024  16 -  أكشاك ومراحيض  مجاعة سال 

P1.030  مجاعة سال  اهلوية البصرية للمدينة 
مباراة لتوحيد اهلوية البصرية للمدينة  

  إحداث معامل قارة متيز املدينة
-  1  2023  6 

P1.031  36  2022 6 -  الدراسات التقنية والطبوغرافية  مجاعة سال  الدراسات التقنية والطبوغرافية 

P1.032 
إعداد وتنفيذ برانمج للتسويق  

الرتايب من أجل تشجيع  
 االستثمار مبدينة سال  

 مجاعة سال 

حتديد اسرتاتيجية وخمطط عمل التسويق 
الرتايب )اجناز تشخيص ترايب، حتديد 

مكوانت العرض الرتابني اعتماد األعمال 
واإلعالمية لرتويج الرأمسال  التواصلية 

 الرتايب للجماعة 

-  1 2023 6 
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P1.029 
أكشاك ومراحيض عمومية  

 ابحلدائق والساحات 
 6  2024  16 -  أكشاك ومراحيض  مجاعة سال 

P1.030  مجاعة سال  اهلوية البصرية للمدينة 
مباراة لتوحيد اهلوية البصرية للمدينة  

  إحداث معامل قارة متيز املدينة
-  1  2023  6 

P1.031  36  2022 6 -  الدراسات التقنية والطبوغرافية  مجاعة سال  الدراسات التقنية والطبوغرافية 

P1.032 
إعداد وتنفيذ برانمج للتسويق  

الرتايب من أجل تشجيع  
 االستثمار مبدينة سال  

 مجاعة سال 

حتديد اسرتاتيجية وخمطط عمل التسويق 
الرتايب )اجناز تشخيص ترايب، حتديد 

مكوانت العرض الرتابني اعتماد األعمال 
واإلعالمية لرتويج الرأمسال  التواصلية 

 الرتايب للجماعة 

-  1 2023 6 

 

سال_اللي_بغينا 151برنامج عمل مجاعة سال 2022-2028

2022-2028



برنامج عمل مجاعة سال 2022-2028

برنامج عمل مجاعة سال

152

 املدينة اخلضراء
Green town

ھكتار 10ومقطاع مشروع مدینة العل
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برنامج عمل مجاعة سال 2022-2028

بناء حمطة طرقية
 املدخل الشرقي
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بناء حمطة طرقية
 املدخل اجلنويب
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إحداث سوق احلبوب
  ابب ملريسة

 
 

 

 

  

  3المنظور ثالثي األبعاد

 
 

 

 

  

  4المنظور ثالثي األبعاد
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P1.033 

إحداث منظومة مندجمة للتحليل واإلدارة 
حداث غرفة إالذكية حلركة املرور )

للتحكم وجتهيز الشوارع واألزقة  
 بكاميات مراقبة 

الشوارع الكربى 
واملدارات والنقط 

 جبماعة سال السوداء 

غرفة جمهزة أبحدث وسائل 
 تكنولوجبا املعلومات 

كاميات ابلشوارع واملدارات 
 والنقط السوداء 

60 2024 36 

P1.034 
اقتناء سيارات ودراجات انرية لفائدة  

 رجال الشرطة بسال 
دراجات انرية مبواصفات تقنية  مجاعة سال 

 حمددة 
 2 2022  6  

 
  

 

أتهيل وهتيئة سوق احلبوب
  احصني

 
 

  

  2المنظور ثالثي األبعاد

 
 

  

 1المنظور ثالثي األبعاد



 برنامج عمل مجاعة سال 2022-2028

 

P1.033 

إحداث منظومة مندجمة للتحليل واإلدارة 
حداث غرفة إالذكية حلركة املرور )

للتحكم وجتهيز الشوارع واألزقة  
 بكاميات مراقبة 

الشوارع الكربى 
واملدارات والنقط 

 جبماعة سال السوداء 

غرفة جمهزة أبحدث وسائل 
 تكنولوجبا املعلومات 

كاميات ابلشوارع واملدارات 
 والنقط السوداء 

60 2024 36 

P1.034 
اقتناء سيارات ودراجات انرية لفائدة  

 رجال الشرطة بسال 
دراجات انرية مبواصفات تقنية  مجاعة سال 

 حمددة 
 2 2022  6  
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P1.035 
  الطرامواي خطمتديد املسامهة يف 

وإىل سال  إىل شارع اوطاحصني 
 )نزع امللكية(اجلديدة 

 مجاعة سال 

قليمي اإل بني املستشفىاملقطع الفاصل 
 االقتصاديةابحصني وكلية احلقوق والعلوم 

 بسال  
املقطع الفاصل كلية احلقوق والعلوم 

 اجلديدة  بسال وسال االقتصادية

 40  2023  12 

P1.036 
ومتديد خط املسامهة يف دراسة 

الطرامواي من حي كرمية إىل 
 مجاعة بوقنادل

 مجاعة سال 
 مجاعة عامر 

 مجاعة بوقنادل

 دراسة اجلدوى
متديد اخلط األول إىل بوقنادل عرب مجاعة 

 عامر 
40 2024 36 

P1.037  مجاعة سال  عالمات االجتاه والتوجه 
 لوحات عالمات االجتاه  

 84 2023 1,5 لوحات أمساء األزقة والشوارع 

P1.038 لوحات عالمات التشوير  مجاعة سال  عالمات التشوير الطرقي 
 الثالثية  لوحات األضواء

5 2024 84 
   

 

 

 

 

P1.039 
شركة للتنمية احمللية لتنظيم   

أسواق القرب والباعة املتجولني 
 واألكشاك واألكرية واملالعب 

 مجاعة سال 

مجع ونقل  - جتمع ونقل النفاايت املنزلية
الفرز  -خملفات البناء والنفاايت اخلضراء

الكنس اليدوي + الكنس  -املنزيل 
 +معاجلة األسواق   + الغسلامليكانيكي

12 2024 12 

P1.040 
شركة التنمية احمللية لتدبي النسيج  

 مجاعة سال  العتيق 
املوارد  توظيف  الشركةحداث إ دراسة اجلدوى

توفي  الوسائل اللوجستيكية اقتناءة البشري
 اعداد اسرتاتيجية الشركة  مقر للشركة

2,7 2023  6 

P1.041 
شركة التنمية احمللية لتدبي املوارد 

 املالية والرقمنة 
  6  2023 10  مجاعة سال 

P1.042 
شركة التنمية احمللية لتدبي 

 املساحات اخلضراء 
  6 2023  10  مجاعة سال 

P1.043  12 2023 6  األنشطة الثقافية والرايضية وخدمة اجلنائز مجاعة سال  شركة التنمية احمللية للتنشيط 

P1.044 
شركة التنمية احمللية لتدبي املرفق 

 مجاعة سال  العام للنظافة
املوارد  توظيف  الشركةحداث إ دراسة اجلدوى

توفي  الوسائل اللوجستيكية اقتناءة البشري
 اسرتاتيجية الشركة  اعداد مقر للشركة

 40 2023  6  
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P1.039 
شركة للتنمية احمللية لتنظيم   

أسواق القرب والباعة املتجولني 
 واألكشاك واألكرية واملالعب 

 مجاعة سال 

مجع ونقل  - جتمع ونقل النفاايت املنزلية
الفرز  -خملفات البناء والنفاايت اخلضراء

الكنس اليدوي + الكنس  -املنزيل 
 +معاجلة األسواق   + الغسلامليكانيكي

12 2024 12 

P1.040 
شركة التنمية احمللية لتدبي النسيج  

 مجاعة سال  العتيق 
املوارد  توظيف  الشركةحداث إ دراسة اجلدوى

توفي  الوسائل اللوجستيكية اقتناءة البشري
 اعداد اسرتاتيجية الشركة  مقر للشركة

2,7 2023  6 

P1.041 
شركة التنمية احمللية لتدبي املوارد 

 املالية والرقمنة 
  6  2023 10  مجاعة سال 

P1.042 
شركة التنمية احمللية لتدبي 

 املساحات اخلضراء 
  6 2023  10  مجاعة سال 

P1.043  12 2023 6  األنشطة الثقافية والرايضية وخدمة اجلنائز مجاعة سال  شركة التنمية احمللية للتنشيط 

P1.044 
شركة التنمية احمللية لتدبي املرفق 

 مجاعة سال  العام للنظافة
املوارد  توظيف  الشركةحداث إ دراسة اجلدوى

توفي  الوسائل اللوجستيكية اقتناءة البشري
 اسرتاتيجية الشركة  اعداد مقر للشركة

 40 2023  6  

 

 
 

159سال_اللي_بغينابرنامج عمل مجاعة سال 2022-2028

2022-2028



 

 

 

 

 

 

  

P1.045  اتبريكت مركز األعمال 
أربعة طوابق مكونة من مكاتب وقاعة  

 12 2025 10,18 400 ، مقصف، مرافق عمومية االجتماعات

P1.046  قاعات  خشبةالتخصصات قاعة متعددة  لعيايدة  إحداث مركز لتنمية الشباب
 قاعة االعالميات اجلمعياتألنشطة 

620 5,5 2025 24 

 

 

 

  

P1.047 

 بناء سوق القرب

حمالت جتارية إدارة مجاعية مرافق صحية  بطانة 
 مستودع للسيارات قبو للتخزين والتربيد

3000 28,5 2025 12 

P1.048  ملريسة 
فضاء مفتوح للبيع/ إدارة/ موقف 

 للسيارات/ خمزن
1065 9,79 2024 12 

P1.049 اتبريكت 
بناء سوق بلدي مكون من طابق سفلي 
 12 2025 10,18 400 للخضر والفواكه وأربع طوابق للمكاتب

P1.050  12 2025 11,46 1245 حمالت جتارية احصني 

P1.051  لعيايدة 
بناية مغطاة/ حمالت جتارية/ مرافق صحية/  

 12 2025 52,76 5735 اإلانرة/ وحدة إدارية 

P1.052 
توحيد املعمار والنشاط  

 التجاري بسوق خروبة بطانة 
 بطانة 

هتيئة واجهات احملالت التجارية / هتيئة  
 املسار التجاري وتوحيد معماره 

1300  9,7  2024  18 

P1.053 
توحيد املعمار والنشاط  
 التجاري بسوق الثوب 

 18 2024  9,9 1500  اتبريكت 

P1.054 
توحيد املعمار والنشاط  

 18 2024  9,9 1500 ملريسة  بسوق سيدي موسى التجاري 

P1.055 
سوق منظم ومتنقل  إحداث

للباعة املتجولني )بتوقيت 
مضبوط وأبماكن خمتلفة  

 ابملقاطعة( 

 بطانة 
سوق منظم ومتنقل للباعة املتجولني  

)بتوقيت مضبوط وأبماكن خمتلفة  
تنظيم الباعة توفي وسائل  ابملقاطعة(

  لوجستيكية

-  20 2024 12 
P1.056  12 2024 20 -  ملريسة 
P1.057 12 2024 20 -  اتبريكت 
P1.058  12 2024 20 -  احصني 
P1.059  12 2024 20 -  لعيايدة 
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P1.047 

 بناء سوق القرب

حمالت جتارية إدارة مجاعية مرافق صحية  بطانة 
 مستودع للسيارات قبو للتخزين والتربيد

3000 28,5 2025 12 

P1.048  ملريسة 
فضاء مفتوح للبيع/ إدارة/ موقف 

 للسيارات/ خمزن
1065 9,79 2024 12 

P1.049 اتبريكت 
بناء سوق بلدي مكون من طابق سفلي 
 12 2025 10,18 400 للخضر والفواكه وأربع طوابق للمكاتب

P1.050  12 2025 11,46 1245 حمالت جتارية احصني 

P1.051  لعيايدة 
بناية مغطاة/ حمالت جتارية/ مرافق صحية/  

 12 2025 52,76 5735 اإلانرة/ وحدة إدارية 

P1.052 
توحيد املعمار والنشاط  

 التجاري بسوق خروبة بطانة 
 بطانة 

هتيئة واجهات احملالت التجارية / هتيئة  
 املسار التجاري وتوحيد معماره 

1300  9,7  2024  18 

P1.053 
توحيد املعمار والنشاط  
 التجاري بسوق الثوب 

 18 2024  9,9 1500  اتبريكت 

P1.054 
توحيد املعمار والنشاط  

 18 2024  9,9 1500 ملريسة  بسوق سيدي موسى التجاري 

P1.055 
سوق منظم ومتنقل  إحداث

للباعة املتجولني )بتوقيت 
مضبوط وأبماكن خمتلفة  

 ابملقاطعة( 

 بطانة 
سوق منظم ومتنقل للباعة املتجولني  

)بتوقيت مضبوط وأبماكن خمتلفة  
تنظيم الباعة توفي وسائل  ابملقاطعة(

  لوجستيكية

-  20 2024 12 
P1.056  12 2024 20 -  ملريسة 
P1.057 12 2024 20 -  اتبريكت 
P1.058  12 2024 20 -  احصني 
P1.059  12 2024 20 -  لعيايدة 
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P1.060  1املستدامة والرقمنة  الدويل للتنميةامللتقى 

 مجاعة سال 

ملتقى الفعاليات الدولية الناشطة  
يف جمال التنمية املستدامة والبيئة  

  موائد -مناظرة دولية –والرقمنة 
 -أحباث علمية - مستديرة

 معارض 

 شهر مارس 10
P1.061  شهر مارس 10 2املستدامة والرقمنة  الدويل للتنميةامللتقى 
P1.062  شهر مارس 10 3املستدامة والرقمنة  الدويل للتنميةامللتقى 
P1.063  شهر مارس 10 4املستدامة والرقمنة  الدويل للتنميةامللتقى 
P1.064  شهر مارس 10 5املستدامة والرقمنة  الدويل للتنميةامللتقى 
P1.065  شهر مارس 10 6املستدامة والرقمنة  الدويل للتنميةامللتقى 
P1.066   1مهرجان الشموع 

والزاوية سال مجاعة 
 احلسونية 

وية  السالاالحتفاء ابلشمعة   
وتوعية الساكنة هبذا   حتسيس

املوروث الثقايف األصيل   تنظيم 
ورشات فنية يدوية حول صنع  

فكرية تنظيم  الشموع ندوة
لقاءات فكرية حول اتريخ 
 الشموع بسال مسابقة   

 املولد النبوي  5
P1.067   املولد النبوي  5 2مهرجان الشموع 
P1.068   املولد النبوي  5 3مهرجان الشموع 
P1.069   املولد النبوي  5 4مهرجان الشموع 
P1.070   املولد النبوي  5 5مهرجان الشموع 

P1.071   املولد النبوي  5 6مهرجان الشموع 

P1.072  1مهرجان سينما املرأة 

ومجعية مجاعة سال 
 أيب رقراق

 مستديرة ندوة فكرية مائدة
 عروض سينمائية  

 شهر شتنرب 5
P1.073  شهر شتنرب 5 2مهرجان سينما املرأة 
P1.074  شهر شتنرب 5 3مهرجان سينما املرأة 
P1.075  شهر شتنرب 5 4مهرجان سينما املرأة 
P1.076  شهر شتنرب 5 5مهرجان سينما املرأة 
P1.077  شهر شتنرب 5 6مهرجان سينما املرأة 

P1.078 مجاعة سال  مشروع ذاكرة سال 

دعم اإلنتاج الفكري يف جمال 
ملقررات  الذاكرة أرشيف ا

اتفاقيات ، القرارات التنظيميةو 
 إحصائيات ،الشراكة والتعاون

 2  2023 
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P1.060  1املستدامة والرقمنة  الدويل للتنميةامللتقى 

 مجاعة سال 

ملتقى الفعاليات الدولية الناشطة  
يف جمال التنمية املستدامة والبيئة  

  موائد -مناظرة دولية –والرقمنة 
 -أحباث علمية - مستديرة

 معارض 

 شهر مارس 10
P1.061  شهر مارس 10 2املستدامة والرقمنة  الدويل للتنميةامللتقى 
P1.062  شهر مارس 10 3املستدامة والرقمنة  الدويل للتنميةامللتقى 
P1.063  شهر مارس 10 4املستدامة والرقمنة  الدويل للتنميةامللتقى 
P1.064  شهر مارس 10 5املستدامة والرقمنة  الدويل للتنميةامللتقى 
P1.065  شهر مارس 10 6املستدامة والرقمنة  الدويل للتنميةامللتقى 
P1.066   1مهرجان الشموع 

والزاوية سال مجاعة 
 احلسونية 

وية  السالاالحتفاء ابلشمعة   
وتوعية الساكنة هبذا   حتسيس

املوروث الثقايف األصيل   تنظيم 
ورشات فنية يدوية حول صنع  

فكرية تنظيم  الشموع ندوة
لقاءات فكرية حول اتريخ 
 الشموع بسال مسابقة   

 املولد النبوي  5
P1.067   املولد النبوي  5 2مهرجان الشموع 
P1.068   املولد النبوي  5 3مهرجان الشموع 
P1.069   املولد النبوي  5 4مهرجان الشموع 
P1.070   املولد النبوي  5 5مهرجان الشموع 

P1.071   املولد النبوي  5 6مهرجان الشموع 

P1.072  1مهرجان سينما املرأة 

ومجعية مجاعة سال 
 أيب رقراق

 مستديرة ندوة فكرية مائدة
 عروض سينمائية  

 شهر شتنرب 5
P1.073  شهر شتنرب 5 2مهرجان سينما املرأة 
P1.074  شهر شتنرب 5 3مهرجان سينما املرأة 
P1.075  شهر شتنرب 5 4مهرجان سينما املرأة 
P1.076  شهر شتنرب 5 5مهرجان سينما املرأة 
P1.077  شهر شتنرب 5 6مهرجان سينما املرأة 

P1.078 مجاعة سال  مشروع ذاكرة سال 

دعم اإلنتاج الفكري يف جمال 
ملقررات  الذاكرة أرشيف ا

اتفاقيات ، القرارات التنظيميةو 
 إحصائيات ،الشراكة والتعاون

 2  2023 
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سوق الثوب

قبل بعد



 

 
 

 

 

  

 
P1.079  أنشطة شاطئية  سهرات فنية   شاطئ سال  1صيف سال

األمواج إذاعة الشاطئ ركوب 
القدم  كرةكرة الطائرة رايضة  

النسوية دوري رايضي لكرة 
االمريكية  الشاطئية الكرةالقدم 

 مسرح الطفل  الطفل فضاء

 شهر غشت  5
P1.080  شهر غشت  5 شاطئ سال  2صيف سال 
P1.081  شهر غشت  5 شاطئ سال  3صيف سال 
P1.082  شهر غشت  5 شاطئ سال  4صيف سال 
P1.083  شهر غشت  5 شاطئ سال  5صيف سال 
P1.084  شهر غشت  5 شاطئ سال  6صيف سال 

 

 

 

 

  

 
P1.085  اتبريكت 1رمضان سلوان 

  بيئية محالترايضية  ندوة فكرية مسابقات 
جتويد القرآن  مجاعي مسابقاتفطار إ

دروس دينية   )التربع ابلدم( محالت صحية
 حياء ليلة القدر إ

 شهر رمضان 1
P1.086  شهر رمضان 1 اتبريكت 2رمضان سلوان 
P1.087  شهر رمضان 1 اتبريكت 3رمضان سلوان 
P1.088  شهر رمضان 1 اتبريكت 4رمضان سلوان 
P1.089  شهر رمضان 1 اتبريكت 5رمضان سلوان 
P1.090  شهر رمضان 1 اتبريكت 6رمضان سلوان 
P1.091  احصني  1مهرجان التبوريدة 

املرتبطة  للصناعة تكريس الطابع التقليدي
 ابلفروسية االعتناء ابلفرس  

 شهر يونيو  1
P1.092  شهر يونيو  1 احصني  2التبوريدة مهرجان 
P1.093  شهر يونيو  1 احصني  3مهرجان التبوريدة 
P1.094  شهر يونيو  1 احصني  4مهرجان التبوريدة 
P1.095  شهر يونيو  1 احصني  5مهرجان التبوريدة 
P1.096  شهر يونيو  1 احصني  6مهرجان التبوريدة 
P1.097 ملريسة  1 مهرجان الرتاث والسماع الصويف 

فقرات فنية للمديح والسماع/ ندوات  
 فكرية/ أنشطة ثقافية وترفيهية موازية 

 شهر مارس  1
P1.098  شهر مارس  1 ملريسة  2مهرجان الرتاث والسماع الصويف 
P1.099  شهر مارس  1 ملريسة  3مهرجان الرتاث والسماع الصويف 
P1.100  شهر مارس  1 ملريسة  4مهرجان الرتاث والسماع الصويف 
P1.101  شهر مارس  1 ملريسة  5مهرجان الرتاث والسماع الصويف 
P1.102  شهر مارس  1 ملريسة  6مهرجان الرتاث والسماع الصويف 
P1.103  لعيايدة  1مهرجان الرتاث الشعيب 

 رموز أعالم والفن الشعيب مسرح حلقات فلكلورية
موسيقى  ملحون طوائف دينية شعبيةفرق  احلكوايت

  وأكادمييني أساتذة ابحثني أندلسية

 شهر يوليوز  1
P1.104  شهر يوليوز  1 لعيايدة  2مهرجان الرتاث الشعيب 
P1.105  شهر يوليوز  1 لعيايدة  3مهرجان الرتاث الشعيب 
P1.106  شهر يوليوز  1 لعيايدة  4مهرجان الرتاث الشعيب 
P1.107  شهر يوليوز  1 لعيايدة  5مهرجان الرتاث الشعيب 
P1.108  شهر يوليوز  1 لعيايدة  6مهرجان الرتاث الشعيب 
P1.109  بطانة   1مهرجان موسيقى الشباب 

 مبوسيقى الشباب  التعريف 
  إاتحة الفرصة للطاقات الشابة لإلبداع الفين 

 شهر أبريل 1
P1.110  شهر أبريل 1 بطانة   2مهرجان موسيقى الشباب 
P1.111  شهر أبريل 1 بطانة   3مهرجان موسيقى الشباب 
P1.112  شهر أبريل 1 بطانة   4مهرجان موسيقى الشباب 
P1.113  شهر أبريل 1 بطانة   5مهرجان موسيقى الشباب 
P1.114  شهر أبريل 1 بطانة   6مهرجان موسيقى الشباب 
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P1.085  اتبريكت 1رمضان سلوان 

  بيئية محالترايضية  ندوة فكرية مسابقات 
جتويد القرآن  مجاعي مسابقاتفطار إ

دروس دينية   )التربع ابلدم( محالت صحية
 حياء ليلة القدر إ

 شهر رمضان 1
P1.086  شهر رمضان 1 اتبريكت 2رمضان سلوان 
P1.087  شهر رمضان 1 اتبريكت 3رمضان سلوان 
P1.088  شهر رمضان 1 اتبريكت 4رمضان سلوان 
P1.089  شهر رمضان 1 اتبريكت 5رمضان سلوان 
P1.090  شهر رمضان 1 اتبريكت 6رمضان سلوان 
P1.091  احصني  1مهرجان التبوريدة 

املرتبطة  للصناعة تكريس الطابع التقليدي
 ابلفروسية االعتناء ابلفرس  

 شهر يونيو  1
P1.092  شهر يونيو  1 احصني  2التبوريدة مهرجان 
P1.093  شهر يونيو  1 احصني  3مهرجان التبوريدة 
P1.094  شهر يونيو  1 احصني  4مهرجان التبوريدة 
P1.095  شهر يونيو  1 احصني  5مهرجان التبوريدة 
P1.096  شهر يونيو  1 احصني  6مهرجان التبوريدة 
P1.097 ملريسة  1 مهرجان الرتاث والسماع الصويف 

فقرات فنية للمديح والسماع/ ندوات  
 فكرية/ أنشطة ثقافية وترفيهية موازية 

 شهر مارس  1
P1.098  شهر مارس  1 ملريسة  2مهرجان الرتاث والسماع الصويف 
P1.099  شهر مارس  1 ملريسة  3مهرجان الرتاث والسماع الصويف 
P1.100  شهر مارس  1 ملريسة  4مهرجان الرتاث والسماع الصويف 
P1.101  شهر مارس  1 ملريسة  5مهرجان الرتاث والسماع الصويف 
P1.102  شهر مارس  1 ملريسة  6مهرجان الرتاث والسماع الصويف 
P1.103  لعيايدة  1مهرجان الرتاث الشعيب 

 رموز أعالم والفن الشعيب مسرح حلقات فلكلورية
موسيقى  ملحون طوائف دينية شعبيةفرق  احلكوايت

  وأكادمييني أساتذة ابحثني أندلسية

 شهر يوليوز  1
P1.104  شهر يوليوز  1 لعيايدة  2مهرجان الرتاث الشعيب 
P1.105  شهر يوليوز  1 لعيايدة  3مهرجان الرتاث الشعيب 
P1.106  شهر يوليوز  1 لعيايدة  4مهرجان الرتاث الشعيب 
P1.107  شهر يوليوز  1 لعيايدة  5مهرجان الرتاث الشعيب 
P1.108  شهر يوليوز  1 لعيايدة  6مهرجان الرتاث الشعيب 
P1.109  بطانة   1مهرجان موسيقى الشباب 

 مبوسيقى الشباب  التعريف 
  إاتحة الفرصة للطاقات الشابة لإلبداع الفين 

 شهر أبريل 1
P1.110  شهر أبريل 1 بطانة   2مهرجان موسيقى الشباب 
P1.111  شهر أبريل 1 بطانة   3مهرجان موسيقى الشباب 
P1.112  شهر أبريل 1 بطانة   4مهرجان موسيقى الشباب 
P1.113  شهر أبريل 1 بطانة   5مهرجان موسيقى الشباب 
P1.114  شهر أبريل 1 بطانة   6مهرجان موسيقى الشباب 
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P1.115  مجاعة سال  دعم اجلمعيات الثقافية 

برامج اجلمعيات اتفاقيات ومنح لدعم 
 املتعلقة أبهداف برانمج عمل اجلماعة 

40 2022 
P1.116  2022 40 مجاعة سال  دعم اجلمعيات الرايضية 
P1.117  2022 40 مجاعة سال  دعم اجلمعيات االجتماعية 
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P3.001 
إعادة تنظيم النشاطات التجارية واخلدماتية  

 ( ابب سبتة ZP3بفندق بوعودة )
ابب  

 ملريسة 

 جتهيز الفندق ابلشبكات املختلفة
 هتيئة وبناء املمرات 

 بناء احملالت التجارية مرافق صحية  
1586 53,54 2023 15 

P3.002 
أتهيل فندق زنيرب املالح )فضاء للرتفيه  

 ومأوى للشباب( 
املدينة   

 15 2024 43,00 1293 بناء مأوى وجتهيزه مبرافق صحية   العتيقة

P3.003 
أتهيل فندق حجي سباليون )فضاء للرتفيه  

 والتجارة واإليواء( 
  2شارع  
 مارس 

 سفلي وطابقني 
 ابلشبكات املختلفةجتهيز الفندق  

 مطعم  هتيئة وبناء حمالت جتارية، مقهى،
 نزل لإليواء والرتفيه 

 مرافق صحية 

1583 53,70 2024 24 

P3.004 
زانتة، سيدي ايدر    :ترميم بعض الواجهات

ابب شعفة اىل    مارس،  2اىل ابب شعفة،
 ابب بوحاجة

املدينة   
 العتيقة

ترميم وصباغة واجهات املنازل واحملالت  
 اتفاقية برانمج تثمني املدينة العتيقة  -   التجارية
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فندق حجي سباليون املدينة



 

  

P2.005  ابب ملريسة  ترميم سور املاء
 واتبريكت 

 6 2025 20,00 1100 الرتميم واإلضاءة اجلزئية 

P2.006 
اسوار، أبراج وأبواب املدينة إضاءة 

 العتيقة لسال 
املدينة  

 العتيقة لسال 
كاشفات ضوئية على طول 

 اتفاقية برانمج تثمني املدينة العتيقة  819 السور واألبراج واألبواب

P2.007   متحف الفنون الداجمة 
ملريسة )حي 

 الرمل( 
-مرافق صحية -بناء متحف 

 24 2024  42,64 1620 قاعة للعروض
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فندق زنيرب املالح

ROYAUME DU MAROC
REGION DE RABAT SALE KENITRA

MAITRE D OEUVRE
KAHHAK AHMED TAOUFIQ
ARCHITECTE
MAIL taoufiqkahhak@gmail.com
g s m: 06 61 22 05 70

PROJET D'UNE AUBERGE DE JEUNESSE ET
  ACTIVITES COMMERCIALES EN R+2

PREFECTURE DE SALE
ARRONDISSEMENT BAB LAMRISSA

ROYAUME DU MAROC
REGION DE RABAT SALE KENITRA

MAITRE D OEUVRE
KAHHAK AHMED TAOUFIQ
ARCHITECTE
MAIL taoufiqkahhak@gmail.com
g s m: 06 61 22 05 70

PROJET D'UNE AUBERGE DE JEUNESSE ET
  ACTIVITES COMMERCIALES EN R+2

PREFECTURE DE SALE
ARRONDISSEMENT BAB LAMRISSA



 

  

P2.005  ابب ملريسة  ترميم سور املاء
 واتبريكت 

 6 2025 20,00 1100 الرتميم واإلضاءة اجلزئية 

P2.006 
اسوار، أبراج وأبواب املدينة إضاءة 

 العتيقة لسال 
املدينة  

 العتيقة لسال 
كاشفات ضوئية على طول 

 اتفاقية برانمج تثمني املدينة العتيقة  819 السور واألبراج واألبواب

P2.007   متحف الفنون الداجمة 
ملريسة )حي 

 الرمل( 
-مرافق صحية -بناء متحف 

 24 2024  42,64 1620 قاعة للعروض
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P3.008 
السويقة   ابب فاس السويقة،: هتيئة مسارين سياحيني

 احلواتني، ابب املريسة الشىراطني اىل ابب احساين،
 دار القاضي الربج الركين ابب سبتة دار القاضي،

 ملريسة 
مسارات تفسيية ونقط 

 اتفاقية برانمج تثمني املدينة العتيقة  توجيهية 

P3.009  24 47.15 5894 مرافق جتارية حي الرمل  مركز جتاري 
P3.010 24 4.25 1880 مرافق جتارية ابب بوحاجة  السوق املركزي 

P3.011 
الدهايبية، سوق  : أتهيل و هتيئة القيسارايت التجارية

احلنبل ، احلدادين)احلرارين(،النجارين، سوق  الغزل،
 السوق الكبي 

روقة وتوحيد تسقيف األ املدينة العيقة  
 األبواب 

 اتفاقية برانمج تثمني املدينة العتيقة 

P3.012 
حتويل فندق عمربة  إىل دار لألكل التقليدي 

  24 2.70 549 البناء والتجهيز  املدينة العيقة   السالوي  

P3.013   ملريسة  تطوير مناطق اجلذب االقتصادي ابملدينة العتيقة 

 إعادة أتهيل املسار
إبحداث أنشطة جتارية  

 –احلدادين - )زانتة جديدة
من املسجد األعظم إىل 

 - قسارية الذهايبية( 

-  40,00 24  

P3.014 

اجلردة : هتيئة مواقف للسيارات مبداخل املدينة العتيقة
اللة   ابب بوحاجة، ،2اجلردة  )مشكل عقاري(،1

سيدي عبد هللا بن حسون، قصاطلة، السور   حسناء،
 أمام سينما امللكي  أمام مدرسة السور،

 اتفاقية برانمج تثمني املدينة العتيقة  مواقف سيارات  املدينة العيقة  

 

 

 

 

 
 

P3.015 
إحداث مرأب حتت أرضي بطاقة 

 رضينيأطابقني حتت  ابب فاس  مركن  600استيعابية 
اتفاقية برانمج تثمني  

 املدينة العتيقة 

P3.016 
مراب حتت ارضي بطاقة استيعابية  

 مركن 700
 64.75 21.586 مراب بطابق حتت أرضي حي الرمل 

P3.017 
هتيئة الشوارع واالزقة ابملدينة العتيقة  

 لسال 
 التبليط  املدينة العتيقة 

اتفاقية برانمج تثمني  
 املدينة العتيقة 

P3.018 
هتيئة املؤسسات التعليمية وإحداث 

 الرتميم وخلق مرافق رايضية املدينة العتيقة  مرافق رايضية هبا 
اتفاقية برانمج تثمني  

 املدينة العتيقة 

P3.019 
إانرة الشوارع واالزقة ابملدينة العتيقة  

 LEDلسال بتقنية 
اتفاقية برانمج تثمني   LEDالتجهيز مبصابيح  املدينة العتيقة 

 املدينة العتيقة 

P3.020 
أتهيل النافورات العمومية ابملدينة 

 العتيقة لسال 
 

 املدينة العتيقة 

 :انفورة( 14)
سانية بوعلو، سيدي عبد هللا بنحسون،  زانتة،

درب  الشجرة،حصار، رأس  املدرسة، سانية
 لبليدة، سيدي امشيش،  الغزل،اخليار، سوق 

ابب  ،سقاية اللنب، موال نوبة، راس املوقف
  احساين،

اتفاقية برانمج تثمني  
 املدينة العتيقة 

P3.021 املدينة العتيقة    هتيئة الساحات واحلدائق العمومية 

ساحة الشهداء،ابب سبتة، الطريق الساحلي 
للمدينة العتيقة مقابل سيدي عبد هللا بن 

حسون ،ساحة سوق الغزل، الطالعة،اجلردة ، 
ابب احساين، زانتة ، بوطويل، القشاشني ، 

 سيدي الرتكي

اتفاقية برانمج تثمني  
 املدينة العتيقة 

P3.022  8.86 5335  أتهيل الساحة ابب بوحاجة  ساحة الفردوس 

P3.023 
أتهيل شبكات الربط املختلفة ابملدينة  

املاء الصاحل للشرب، تطهي ) العتيقة
 السائل، الكهرابء( 

 املدينة العتيقة 
شبكات التطهي والتزويد ابلكهرابء واملاء 

 الشروب 
اتفاقية برانمج تثمني  

 املدينة العتيقة 

P3.024 
حتويل فندق التوام بزنقة ابب سبتة إىل  

 نسوياندي 
 اتفاقية برانمج تثمني املدينة العتيقة  شارع ابب سبتة 

اتفاقية برانمج تثمني  
 املدينة العتيقة 

P3.025 
حتويل الكنيسة القدمية إىل مركز ثقايف  

 1.9 475 بناء وجتهيز فضاء مفتوح وقاعة للعروض حي الرمل )حي الرمل( املباراة 
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P3.015 
إحداث مرأب حتت أرضي بطاقة 

 رضينيأطابقني حتت  ابب فاس  مركن  600استيعابية 
اتفاقية برانمج تثمني  

 املدينة العتيقة 

P3.016 
مراب حتت ارضي بطاقة استيعابية  

 مركن 700
 64.75 21.586 مراب بطابق حتت أرضي حي الرمل 

P3.017 
هتيئة الشوارع واالزقة ابملدينة العتيقة  

 لسال 
 التبليط  املدينة العتيقة 

اتفاقية برانمج تثمني  
 املدينة العتيقة 

P3.018 
هتيئة املؤسسات التعليمية وإحداث 

 الرتميم وخلق مرافق رايضية املدينة العتيقة  مرافق رايضية هبا 
اتفاقية برانمج تثمني  

 املدينة العتيقة 

P3.019 
إانرة الشوارع واالزقة ابملدينة العتيقة  

 LEDلسال بتقنية 
اتفاقية برانمج تثمني   LEDالتجهيز مبصابيح  املدينة العتيقة 

 املدينة العتيقة 

P3.020 
أتهيل النافورات العمومية ابملدينة 

 العتيقة لسال 
 

 املدينة العتيقة 

 :انفورة( 14)
سانية بوعلو، سيدي عبد هللا بنحسون،  زانتة،

درب  الشجرة،حصار، رأس  املدرسة، سانية
 لبليدة، سيدي امشيش،  الغزل،اخليار، سوق 

ابب  ،سقاية اللنب، موال نوبة، راس املوقف
  احساين،

اتفاقية برانمج تثمني  
 املدينة العتيقة 

P3.021 املدينة العتيقة    هتيئة الساحات واحلدائق العمومية 

ساحة الشهداء،ابب سبتة، الطريق الساحلي 
للمدينة العتيقة مقابل سيدي عبد هللا بن 

حسون ،ساحة سوق الغزل، الطالعة،اجلردة ، 
ابب احساين، زانتة ، بوطويل، القشاشني ، 

 سيدي الرتكي

اتفاقية برانمج تثمني  
 املدينة العتيقة 

P3.022  8.86 5335  أتهيل الساحة ابب بوحاجة  ساحة الفردوس 

P3.023 
أتهيل شبكات الربط املختلفة ابملدينة  

املاء الصاحل للشرب، تطهي ) العتيقة
 السائل، الكهرابء( 

 املدينة العتيقة 
شبكات التطهي والتزويد ابلكهرابء واملاء 

 الشروب 
اتفاقية برانمج تثمني  

 املدينة العتيقة 

P3.024 
حتويل فندق التوام بزنقة ابب سبتة إىل  

 نسوياندي 
 اتفاقية برانمج تثمني املدينة العتيقة  شارع ابب سبتة 

اتفاقية برانمج تثمني  
 املدينة العتيقة 

P3.025 
حتويل الكنيسة القدمية إىل مركز ثقايف  

 1.9 475 بناء وجتهيز فضاء مفتوح وقاعة للعروض حي الرمل )حي الرمل( املباراة 

 

173سال_اللي_بغينابرنامج عمل مجاعة سال 2022-2028

2022-2028



 

 
 

P3.026 
حتويل فندق الدالية بساحة السوق  

 إىل مركز متعدد االختصاصات  الكبي
ساحة السوق 

 الكبي 
اتفاقية برانمج تثمني   البناء والتجهيز 

 املدينة العتيقة 

P3.027 
 حتويل فندق القاعة القدمية ابلدهايبية
)حتت القاعة( إىل دار للخدمات 

 ابملدينة العتيقة لسال 
 البناء والتجهيز  شارع ابب سبتة 

اتفاقية برانمج تثمني  
 العتيقة املدينة 

P3.028 
حتويل مدرسة لاللة أمساء بباب حساين 
إل مركز لالستقبال )مأوى للشباب(  

 اتفاقية 
 البناء والتجهيز  ابب حساين

اتفاقية برانمج تثمني  
 املدينة العتيقة 

P3.029 
حتويل فندق بوبكر)اخلضارين( بشارع 
ابب سبتة إىل فضاء للشباب ابملدينة 

 العتيقة لسال 
 البناء والتجهيز  شارع ابب سبتة 

اتفاقية برانمج تثمني  
 املدينة العتيقة 

P3.030 
حتويل مدرسة ابن تومرت ابلشراطني 
 إىل مركز ثقايف ابملدينة العتيقة لسال 

 البناء والتجهيز  ني يالشراط
اتفاقية برانمج تثمني  

 املدينة العتيقة 

P3.031 
إحداث ساحة كربى حبي الرمل )ابب 

 23,00 28.704 البناء والتجهيز  الرملحي  بوحاجة( املباراة 

 

 

 

 

 

  

P3.032 
هتيئة مركب الصناعة التقليدية وحتويله 

 إىل مركز يف التكوين يف جمال الفنون 

شارع احلسن االول 
أمام سيدي عبد هللا بن 

 حسون
 اتفاقية برانمج تثمني املدينة العتيقة  3.340 البناء والتجهيز 

P3.033 
مركز  حتويل فندق دار الصابون إىل
 اتفاقية برانمج تثمني املدينة العتيقة  188 البناء والتجهيز  زنقة السوق الكبي  حلرف الصناعة التقليدية 

P3.034   فضاءات لعرض املنتجات التقليدية 
ول شارع احلسن األ

أمام ضريح سيدي عبد  
 بن حسونهللا 

 اتفاقية برانمج تثمني املدينة العتيقة  3.314 البناء والتجهيز 

- 
مسامهة اجلماعة يف برانمج تثمني املدينة 

 2023-2022العتيقة لسنيت 
- - 50 - 
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P3.032 
هتيئة مركب الصناعة التقليدية وحتويله 

 إىل مركز يف التكوين يف جمال الفنون 

شارع احلسن االول 
أمام سيدي عبد هللا بن 

 حسون
 اتفاقية برانمج تثمني املدينة العتيقة  3.340 البناء والتجهيز 

P3.033 
مركز  حتويل فندق دار الصابون إىل
 اتفاقية برانمج تثمني املدينة العتيقة  188 البناء والتجهيز  زنقة السوق الكبي  حلرف الصناعة التقليدية 

P3.034   فضاءات لعرض املنتجات التقليدية 
ول شارع احلسن األ

أمام ضريح سيدي عبد  
 بن حسونهللا 

 اتفاقية برانمج تثمني املدينة العتيقة  3.314 البناء والتجهيز 

- 
مسامهة اجلماعة يف برانمج تثمني املدينة 

 2023-2022العتيقة لسنيت 
- - 50 - 
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P3.001 
تعزيز اآلليات التشاركية للحوار  

 جملس املرأة والتشاور:

مجاعة  
 سال

إحداث آليات للحوار والتشاور: 
- جملس الطفل- جملس الشباب

- ذوي االحتياجات اخلاصة
 جمالس األحياء... 

-  0,20 2023 12 

P3.002 
تعزيز اآلليات التشاركية للحوار  

 12 2023 0,20 -  جملس ذوي االحتياجات اخلاصةوالتشاور: 

P3.003 
تعزيز اآلليات التشاركية للحوار  

 والتشاور: جملس الطفل
 - 0,20 2023 12 

P3.004 
تعزيز اآلليات التشاركية للحوار  

 والتشاور: جملس الشباب
 - 0,20 2023 12 

P3.005 
تعزيز اآلليات التشاركية للحوار  

 12 2023 0,20 -  والتشاور: اجمللس االقتصادي

P3.006 
تعزيز اآلليات التشاركية للحوار  

 والتشاور: اجمللس املهاجرين
 - 0,20 2023 12 

P3.007 
تثمني اآلليات التشاركية للحوار 

 والتشاور: اخلميس التشاوري
 - 0,10 2023 12 

P3.008 
تعزيز اآلليات التشاركية للحوار  

 12 2023 0,10 -  والتشاور: الرايضة 

P3.009 
اآلليات التشاركية للحوار   تعزيز

 12 2023 0,10 -  والتشاور: جمالس األحياء 

P3.010 
إحداث دار للتشاور مبقاطعة لعيايدة  

 ابلتصميم للتهيئة( P26)رمز 
 لعيايدة 

  - قاعة االجتماعات -إدارة 
 مكتبة قانونية  -وقاعة للعرض

1240 21,82 2024 18 

P3.011  إحداث دار للتشاورR+2  18 2024 10,21 580 احصني 
P3.012  18 2024 7,04 400 بطانة  إحداث دار للتشاور 
P3.013  18 2024 4,22 240 ملريسة  إحداث دار للتشاور 
P3.014  التكوين يف جمال تفهم اإلعاقة 

مجاعة  
 سال

 

 36 2023 3 -  تكوين متخصص 

P3.015  جائزة التنمية الداجمة 

  ألف 50 سنوية مببلغجائزة 
درهم متنح للمبادرات املبتكرة  

عاقة وذات االثر على قضااي اإل
 ابملدينة 

 - 0,3 2023 3 
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P3.001 
تعزيز اآلليات التشاركية للحوار  

 جملس املرأة والتشاور:

مجاعة  
 سال

إحداث آليات للحوار والتشاور: 
- جملس الطفل- جملس الشباب

- ذوي االحتياجات اخلاصة
 جمالس األحياء... 

-  0,20 2023 12 

P3.002 
تعزيز اآلليات التشاركية للحوار  

 12 2023 0,20 -  جملس ذوي االحتياجات اخلاصةوالتشاور: 

P3.003 
تعزيز اآلليات التشاركية للحوار  

 والتشاور: جملس الطفل
 - 0,20 2023 12 

P3.004 
تعزيز اآلليات التشاركية للحوار  

 والتشاور: جملس الشباب
 - 0,20 2023 12 

P3.005 
تعزيز اآلليات التشاركية للحوار  

 12 2023 0,20 -  والتشاور: اجمللس االقتصادي

P3.006 
تعزيز اآلليات التشاركية للحوار  

 والتشاور: اجمللس املهاجرين
 - 0,20 2023 12 

P3.007 
تثمني اآلليات التشاركية للحوار 

 والتشاور: اخلميس التشاوري
 - 0,10 2023 12 

P3.008 
تعزيز اآلليات التشاركية للحوار  

 12 2023 0,10 -  والتشاور: الرايضة 

P3.009 
اآلليات التشاركية للحوار   تعزيز

 12 2023 0,10 -  والتشاور: جمالس األحياء 

P3.010 
إحداث دار للتشاور مبقاطعة لعيايدة  

 ابلتصميم للتهيئة( P26)رمز 
 لعيايدة 

  - قاعة االجتماعات -إدارة 
 مكتبة قانونية  -وقاعة للعرض

1240 21,82 2024 18 

P3.011  إحداث دار للتشاورR+2  18 2024 10,21 580 احصني 
P3.012  18 2024 7,04 400 بطانة  إحداث دار للتشاور 
P3.013  18 2024 4,22 240 ملريسة  إحداث دار للتشاور 
P3.014  التكوين يف جمال تفهم اإلعاقة 

مجاعة  
 سال

 

 36 2023 3 -  تكوين متخصص 

P3.015  جائزة التنمية الداجمة 

  ألف 50 سنوية مببلغجائزة 
درهم متنح للمبادرات املبتكرة  

عاقة وذات االثر على قضااي اإل
 ابملدينة 

 - 0,3 2023 3 
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P3.016   إعداد ميثاق املدرسة املنفتحة 

مجاعة  
 سال

 ميثاق املدرسة املنفتحة يضم: 
 أهداف املدرسة املنفتحة 
 مبادئ املدرسة املنفتحة 

 الشركاء التزامات وحقوق 

0,18 2023  6 

P3.017 التشجي يف املؤسسات 
غرس األشجار والشجيات املتأقلمة  

(résilients ) 
 نظام للسقي ابلتنقيط 

10  2023 48 

P3.018 
ملعب كرة القدم يف مؤسسة واحدة يف كل 

 24 2024 10 بناء ملعب لكرة القدم  مقاطعة  

P3.019 
مسبح مغطى صغي يف مؤسسة واحدة يف 

 مقاطعة كل 
 24 2024  10 مسبح مغطىبناء 

P3.020 
مسرح صغي يف مؤسسة واحدة يف كل 

 مقاطعة 
 24 2024  10 مسرح صغيبناء 

P3.021 مشروع االقتصاد يف املاء يف املدارس 
أحواض لتجميع مياه األمطار واملياه  

 املستعملة من طرف التالميذ 
 أانبيب للسقي ابلتنقيط 

1  2023 48 

P3.022  دعم اجلمعيات املشرفة على املدارس 
 دفرت التحمالت

 72 2023  2 دعم مادي للجمعيات 

  

 

 

 

P3.023  إعداد وتنفيذ خطة اجلماعة املنفتحة 

مجاعة  
 سال

آليات  -حتديد الرؤية وأهداف االنفتاح 
 ووسائل االنفتاح 

0,10 2023 6 

P3.024 
إحداث مركز االستماع واإلرشاد 

 والشكاايت 
 6 2023 6,00 إحداث مركز نداء 

P3.025 
حتديث املوقع االلكرتوين ابنشاء بوابة كربى 

 للجماعة 

اقع متخصصة يف إطار و إنشاء جمموعة م
موقع خاص بكل مقاطعة  -بوابة شاملة 

موقع املدينة   -موقع برانمج العمل  -
 املفتوحة.... موقع املعطيات  -العتيقة 

0,10 2023 6 

P3.026  حتيني وتثمني العمل التواصلي للجماعة 
أرقام  -لقاءات تواصلية حضورية ورقمية 

منصة و لوحات للتواصل من  -خضراء 
   -و إىل اجلماعة واملقاطعات 

1  2023 72 

P3.027 اعتماد آليات وأدوات لقياس رضى املواطن 

وضع استمارات الكرتونية لتلقي  
ارتسامات املواطنني تثبيت لوحات 

الكرتونية لقياس رضى املواطن مبختلف 
 املصاحل اجلماعية 

0,20 2022 6 

P3.028 
تطوير آليات التواصل مع األشخاص يف 

 وضعية إعاقة 

إعداد جمموعة من الوسائط اليت تسهل 
التواصل مع األشخاص ذوي االحتياجات 

 اخلاصة 
0,10 2024 12 

P3.029  حتديد إجراءات وعمليات التواصل  حتيني وتنفيذ خطط العمل التواصلي
 الداخلي واخلارجي وتنفيذها 

1,00   72 

P3.030 
تعزيز التواصل عرب شبكات التواصل 

 االجتماعي 
إحداث حساابت مبواقع التواصل األكثر 

 تداوال للتواصل والتفاعل مع املواطنني
0,05 2023 12 

P3.031 إحداث أكشاك لتواصل القرب 
إقامة أكشاك للقرب للتوجيه واالرشاد 

 24 2024 1,50 على مستوى املقاطعات 

P3.032  اهلوية البصرية للمجلة اخلط التحريري  إعداد ونشر جملة اجلماعة
 نسخة ورقية ونسخة الكرتونية 

1 2023 6 

P3.033  النظر يف نظام ومكوانت وهياكل إعادة  إعادة هيكلة املرصد احلضري لسال
  املرصد

0.2   2023 6  

P3.034  التقرير السنوي لسال 
تقرير يرصد عمل اجمللس والوضعية  

 االجتماعية واالقتصادية يف املدينة 
3  2023  6  
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P3.023  إعداد وتنفيذ خطة اجلماعة املنفتحة 

مجاعة  
 سال

آليات  -حتديد الرؤية وأهداف االنفتاح 
 ووسائل االنفتاح 

0,10 2023 6 

P3.024 
إحداث مركز االستماع واإلرشاد 

 والشكاايت 
 6 2023 6,00 إحداث مركز نداء 

P3.025 
حتديث املوقع االلكرتوين ابنشاء بوابة كربى 

 للجماعة 

اقع متخصصة يف إطار و إنشاء جمموعة م
موقع خاص بكل مقاطعة  -بوابة شاملة 

موقع املدينة   -موقع برانمج العمل  -
 املفتوحة.... موقع املعطيات  -العتيقة 

0,10 2023 6 

P3.026  حتيني وتثمني العمل التواصلي للجماعة 
أرقام  -لقاءات تواصلية حضورية ورقمية 

منصة و لوحات للتواصل من  -خضراء 
   -و إىل اجلماعة واملقاطعات 

1  2023 72 

P3.027 اعتماد آليات وأدوات لقياس رضى املواطن 

وضع استمارات الكرتونية لتلقي  
ارتسامات املواطنني تثبيت لوحات 

الكرتونية لقياس رضى املواطن مبختلف 
 املصاحل اجلماعية 

0,20 2022 6 

P3.028 
تطوير آليات التواصل مع األشخاص يف 

 وضعية إعاقة 

إعداد جمموعة من الوسائط اليت تسهل 
التواصل مع األشخاص ذوي االحتياجات 

 اخلاصة 
0,10 2024 12 

P3.029  حتديد إجراءات وعمليات التواصل  حتيني وتنفيذ خطط العمل التواصلي
 الداخلي واخلارجي وتنفيذها 

1,00   72 

P3.030 
تعزيز التواصل عرب شبكات التواصل 

 االجتماعي 
إحداث حساابت مبواقع التواصل األكثر 

 تداوال للتواصل والتفاعل مع املواطنني
0,05 2023 12 

P3.031 إحداث أكشاك لتواصل القرب 
إقامة أكشاك للقرب للتوجيه واالرشاد 

 24 2024 1,50 على مستوى املقاطعات 

P3.032  اهلوية البصرية للمجلة اخلط التحريري  إعداد ونشر جملة اجلماعة
 نسخة ورقية ونسخة الكرتونية 

1 2023 6 

P3.033  النظر يف نظام ومكوانت وهياكل إعادة  إعادة هيكلة املرصد احلضري لسال
  املرصد

0.2   2023 6  

P3.034  التقرير السنوي لسال 
تقرير يرصد عمل اجمللس والوضعية  

 االجتماعية واالقتصادية يف املدينة 
3  2023  6  
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P3.035 
رقمنة خدمة املصادقة على صحة  

اإلمضاء واإلشهاد على مطابقة النسخ  
 ألصوهلا

مجاعة 
 سال

إعداد املنصة الرقمية اقتناء  
التجهيزات واللوازم أتمني السالمة  

 املعلوماتية للمنصة الرقمية 
0,5 2023 12 

P3.036 
توفي خدمة األنرتنيت يف الفضاءات  

 العامة 
مجاعة 
 سال

لتوفي خدمات    "ويفي "وضع أجهزة 
الفضاءات العامة    االنرتنيت يف

 ابملدينة 
0,36 2023 12 

 
  

 

 

 
 
 

   

 

P3.037  6 2023 0,20 دليل املساطر لكل املصاحل اجلماعية  اإعداد مجاعة سال  دليل املساطر اإلدارية 

P3.038  مجاعة سال  تطوير خدمات األنرتنيت 
شبكة داخلية لتبادل املعلومات بني تعميم 

 خمتلف املصلح اجلماعية 
0,10 2023 12 

P3.039 مجاعة سال  إعداد املخطط املديري للمعلوميات 

واقع أنظمة املعلومات حتديد  تشخيص
الرؤية املستقبلية واألهداف برجمة املشاريع 

والعمليات الالزمة لرقمنة املصاحل 
 واخلدمات اجلماعية 

0,30 2022 6 

P3.040 
التدبي الرقمي للمكتب اجلماعي حلفظ 

 مجاعة سال  الصحة 
إعداد تطبيق معلومايت لتدبي خمتلف املصاحل 

التابعة للمكتب اجلماعي حلفظ الصحة 
 )الصحة العمومية، الطب الشرعي....(

0,30 2023 12 

P3.041 
التدبي الرقمي ملراقبة خدمات النظافة  

 واإلانرة العمومية 
 مجاعة سال 

إعداد تطبيق معلومايت ملراقبة وتتبع 
 اخلدمات املتعلقة ابلنظافة واإلانرة العمومية 

0,10 2023 6 

P3.042 
التدبي الرقمي ملتابعة استهالك املاء  

 مجاعة سال  والكهرابء واهلاتف 
إعداد تطبيق لتتبع املاء والكهرابء التابعة 

 6 2023 0,20 للجماعة 

P3.043  12 2024 0,50 ترتيب وحفظ وختزين الواثئق إلكرتونيا  مجاعة سال  للواثئقالتدبي االلكرتوين 

P3.044 
استكمال العمل مبنصة تدبي املراسالت 

 الرقمية 
 مجاعة سال 

إزالة الطابع املادي عن املراسالت اإلدارية 
استعمال املنصة اإللكرتونية للمراسالت 

 الصادرة والواردة
0,03 2022 6 

P3.045  12 2023 0,10 التدبي الرقمي إلعداد امليزانية  مجاعة سال  الرقمي للميزانية التدبي 
P3.046  12  0.15 التدبي الرقمي للصفقات واملشرتايت مجاعة سال  تدبي الصفقات واملشرتايت 

P3.047  مجاعة سال  تدبي الطلبيات اجلماعية 
التدبي الرقمية إلعداد الطلبيات )حتديد 

التحمالت، طرق احلاجيات، دفاتر 
 التفويت، التتبع،....( 

0,15 2023 12 

P3.048  تدبي املسار اإلداري للموارد البشرية  مجاعة سال  التدبي الرقمي للموارد البشرية- 
 جرد املسارات املهنية للموظفني 

0,10 2023 6 
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P3.037  6 2023 0,20 دليل املساطر لكل املصاحل اجلماعية  اإعداد مجاعة سال  دليل املساطر اإلدارية 

P3.038  مجاعة سال  تطوير خدمات األنرتنيت 
شبكة داخلية لتبادل املعلومات بني تعميم 

 خمتلف املصلح اجلماعية 
0,10 2023 12 

P3.039 مجاعة سال  إعداد املخطط املديري للمعلوميات 

واقع أنظمة املعلومات حتديد  تشخيص
الرؤية املستقبلية واألهداف برجمة املشاريع 

والعمليات الالزمة لرقمنة املصاحل 
 واخلدمات اجلماعية 

0,30 2022 6 

P3.040 
التدبي الرقمي للمكتب اجلماعي حلفظ 

 مجاعة سال  الصحة 
إعداد تطبيق معلومايت لتدبي خمتلف املصاحل 

التابعة للمكتب اجلماعي حلفظ الصحة 
 )الصحة العمومية، الطب الشرعي....(

0,30 2023 12 

P3.041 
التدبي الرقمي ملراقبة خدمات النظافة  

 واإلانرة العمومية 
 مجاعة سال 

إعداد تطبيق معلومايت ملراقبة وتتبع 
 اخلدمات املتعلقة ابلنظافة واإلانرة العمومية 

0,10 2023 6 

P3.042 
التدبي الرقمي ملتابعة استهالك املاء  

 مجاعة سال  والكهرابء واهلاتف 
إعداد تطبيق لتتبع املاء والكهرابء التابعة 

 6 2023 0,20 للجماعة 

P3.043  12 2024 0,50 ترتيب وحفظ وختزين الواثئق إلكرتونيا  مجاعة سال  للواثئقالتدبي االلكرتوين 

P3.044 
استكمال العمل مبنصة تدبي املراسالت 

 الرقمية 
 مجاعة سال 

إزالة الطابع املادي عن املراسالت اإلدارية 
استعمال املنصة اإللكرتونية للمراسالت 

 الصادرة والواردة
0,03 2022 6 

P3.045  12 2023 0,10 التدبي الرقمي إلعداد امليزانية  مجاعة سال  الرقمي للميزانية التدبي 
P3.046  12  0.15 التدبي الرقمي للصفقات واملشرتايت مجاعة سال  تدبي الصفقات واملشرتايت 

P3.047  مجاعة سال  تدبي الطلبيات اجلماعية 
التدبي الرقمية إلعداد الطلبيات )حتديد 

التحمالت، طرق احلاجيات، دفاتر 
 التفويت، التتبع،....( 

0,15 2023 12 

P3.048  تدبي املسار اإلداري للموارد البشرية  مجاعة سال  التدبي الرقمي للموارد البشرية- 
 جرد املسارات املهنية للموظفني 

0,10 2023 6 
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P3.049 مجاعة سال  التدبي الرقمي لالفتحاص واملراقبة الداخلية 

لتتبع تنفيذ التوصيات  إعداد لوحة قيادة
الصادرة عن خمتلف أجهزة الرقابة 

واالفتحاص تتبع تنفيذ خمطط العمل املتعلق 
 ابالفتحاص

0,10 2022 6 

P3.050 
آلية للتتبع الرقمي ملؤشرات األداء وتصميم  

 مجاعة سال  لوحة القيادة 

إعداد لوحة قيادة لتتبع مؤشرات أداء 
أقسام ومصاحل ومكاتب اجلماعة 

 إعداد -واملقاطعات حسب بطائق املهام 
جرد )كاسح( أفقي ملهام اجلماعة 

 واملقاطعات 

0.10 2023 6 

P3.051 
إعداد مصنف للقرارات اإلدارية للجماعة 

 سال
إعداد مصنف لكل القرارات اجلماعية  مجاعة سال 

 املكلفة هبا واملصاحل 
0,10 2023 6 

P3.052 
إعداد خطة عمل للتواصل يف حالة 

 مجاعة سال  األزمات
حتديد جمموعة من االجراءات والعمليات 
 -التواصلية اخلاصة بفرتة األزمات )األوبئة 

 الكوارث الطبيعية....( 
0,05 2023 6 

P3.053 
إعداد دليل مرجعي للوظائف واملهام 

 اجلماعية 
 مجاعة سال 

إعداد دليل مرجعي للوظائف واملهام 
 اجلماعية 

0,20 2023 6 

P3.054  مجاعة سال  إعداد واثئق االفتحاص واملراقبة الداخلية 
إعداد ميثاق االفتحاص إعداد خريطة 

املخاطر إعداد برانمج عمل مالئمة مصاحل 
 اجلماعة مع املعيي املعمول هبا 

0,50 2022 6 

P3.055  مجاعة سال  املكتبة القانونية 

مراجع وكتب  -أعداد اجلريدة الرمسية 
قانونية يف كل اختصاصات اجلماعة وما 

قانونية ودورايت حمكمة  جمالت -يتعلق هبا 
 )ابلصيغتني الورقية والرقمية(  -ودولية  وطنية

0.6 2023 6 

P3.056  تنظيم األرشيف 
مجاعة سال 
واملقاطعات  

 التابعة هلا 

األرشيف مالئمة  إعداد برانمج العمل دليل 
يي املعمول هبا اأرشيف اجلماعة مع املع 

ة ئهتي املتعلقة ابألرشيفاقتناء التجهيزات 
 فضاءات األرشيف 

4,00 2023 12 

P3.057  مجاعة سال  تدبي املشاريع وتتبعها 
اقتناء تطبيق معلومايت لتتبع تنفيذ املشاريع 

 واألشغال يف خمتلف مراحلها 
0,25 2023 12 

P3.058  مجاعة سال  نظام املعلومات اجلغرافية 
إعداد منصة خاصة بنظام املعلومات  

 12 2023 4 اجلغرافية جلماعة سال

 

 

P3.059 إعداد تطبيق معلومايت لتتبع الدعم املمنوح  مجاعة سال  التدبي الرقمي للدعم املمنوح للجمعيات
 للجمعيات وتوثيق خمتلف الواثئق املرتبطة به

0,10 2023 6 

P3.060 
جتديد وحتديث البنيات األساسية إلدارة 

 الشبكات املعلوماتية 
 مجاعة سال 

جتديد وأتهيل خمتلف الشبكات املعلوماتية 
 مبقرات اجلماعة وأتمني محايتها 

2,00 2024 24 

P3.061  مجاعة سال  إنشاء قواعد املعطيات اجلماعية 
إنشاء قواعد معطيات ملختلف املعلومات 

 24 2024 0,10 ابجلماعةوالواثئق املتوفرة 

P3.062 
وضع سياسة حلماية أنظمة املعلومات 

 اجلماعية 
 مجاعة سال 

ابحلماية املعلوماتية  األجهزة اخلاصةاقتناء 
اقتناء التطبيقات والشواهد واألختام 
اإللكرتونية الالزمة حلماية األنظمة 

املعلوماتية مالئمة املصاحل اجلماعية مع 
 الوطنية حلماية نظم املعلومات تالتوجها

3,00 2023 6 

P3.063  مجاعة سال  اعتماد التطبيقات احملمولة 
تطبيقات متعلقة بتوفي املعلومة للمواطن 
 والتفاعل معه وتلقي الشكاايت وتتبعها 

0,20 2023 24 

P3.064 
حتيني قاعدة املعطيات املتعلقة ابلوعاء 

 مجاعة سال  الضرييب 
اخلاضعة للرسوم  حتيني شامل لألنشطة

 12 2022 3,00 اجلماعية إعداد قاعدة معطيات 

P3.065 
إعداد وتنفيذ خطة لقيادة التغيي العتماد 

 التحول الرقمي 
حتديد العمليات واالجراءات الكفيلة  مجاعة سال 

 بضمان إجناح التحول الرقمي ابجلماعة
0,10 2022 6 

P3.066 تطبيق معلومايت يتضمن مؤشرات اإلجناز  مجاعة سال  تطبيق تتبع تنفيذ برانمج عمل مجاعة سال
 والتتبع 

0,30 2023 3 
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P3.059 إعداد تطبيق معلومايت لتتبع الدعم املمنوح  مجاعة سال  التدبي الرقمي للدعم املمنوح للجمعيات
 للجمعيات وتوثيق خمتلف الواثئق املرتبطة به

0,10 2023 6 

P3.060 
جتديد وحتديث البنيات األساسية إلدارة 

 الشبكات املعلوماتية 
 مجاعة سال 

جتديد وأتهيل خمتلف الشبكات املعلوماتية 
 مبقرات اجلماعة وأتمني محايتها 

2,00 2024 24 

P3.061  مجاعة سال  إنشاء قواعد املعطيات اجلماعية 
إنشاء قواعد معطيات ملختلف املعلومات 

 24 2024 0,10 ابجلماعةوالواثئق املتوفرة 

P3.062 
وضع سياسة حلماية أنظمة املعلومات 

 اجلماعية 
 مجاعة سال 

ابحلماية املعلوماتية  األجهزة اخلاصةاقتناء 
اقتناء التطبيقات والشواهد واألختام 
اإللكرتونية الالزمة حلماية األنظمة 

املعلوماتية مالئمة املصاحل اجلماعية مع 
 الوطنية حلماية نظم املعلومات تالتوجها

3,00 2023 6 

P3.063  مجاعة سال  اعتماد التطبيقات احملمولة 
تطبيقات متعلقة بتوفي املعلومة للمواطن 
 والتفاعل معه وتلقي الشكاايت وتتبعها 

0,20 2023 24 

P3.064 
حتيني قاعدة املعطيات املتعلقة ابلوعاء 

 مجاعة سال  الضرييب 
اخلاضعة للرسوم  حتيني شامل لألنشطة

 12 2022 3,00 اجلماعية إعداد قاعدة معطيات 

P3.065 
إعداد وتنفيذ خطة لقيادة التغيي العتماد 

 التحول الرقمي 
حتديد العمليات واالجراءات الكفيلة  مجاعة سال 

 بضمان إجناح التحول الرقمي ابجلماعة
0,10 2022 6 

P3.066 تطبيق معلومايت يتضمن مؤشرات اإلجناز  مجاعة سال  تطبيق تتبع تنفيذ برانمج عمل مجاعة سال
 والتتبع 

0,30 2023 3 
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P3.067 
هتيئة فضاءات العمل: مكاتب احلالة املدنية 

 + مقرات اجلماعة 
مجاعة  
 سال

هتيئة خمتلف  -املدنية هتيئة مكاتب احلالة 
 املقرات اجلماعية 

8,00 2024 24 

P3.068  جتديد وتعزيز أاثث املكاتب 
مجاعة  
 سال

  -خزاانت حديدية  -اقتناء مكاتب 
 طاوالت -كراسي 

6,00 2022 24 

 
 

 

 

 

 

P3.069  جتديد وتعزيز حظية العتاد املعلومايت 
خوادم حاسوب ألداء معلومايت جيد على اقتناء 

حواسيب،آالت طابعة  -املستوى املتوسط والبعيد 
 وانسخة و كاسحات ضوئية 

4 2023 24 

P3.070  جتديد وتعزيز حظية العتاد املكتيب 
اقتناء انسخات اخلزاانت اآلمنة  كابسات الورق الكبية  

 24 2022 1,00 آالت إتالف الورق 

P3.071 آالت  -شاشات العرض  -اقتناء املعدات الصوتية  السمعي البصري جتديد العتاد
 التصوير 

0,15 2023 12 

P3.072 
ية السيارات والدراجات  ضجتديد ح

 واآلليات والشاحنات 

شراء اآلليات: جرافات شراء السيارات: سيارات لرش 
سيارات مجع الكالب  نفعية،سيارات  املبيدات،

 camionsشاحنات شراء الشاحنات:  الضالة،
bennes شراء الدراجات النارية ، 

25,00 2023 72 
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P3.069  جتديد وتعزيز حظية العتاد املعلومايت 
خوادم حاسوب ألداء معلومايت جيد على اقتناء 

حواسيب،آالت طابعة  -املستوى املتوسط والبعيد 
 وانسخة و كاسحات ضوئية 

4 2023 24 

P3.070  جتديد وتعزيز حظية العتاد املكتيب 
اقتناء انسخات اخلزاانت اآلمنة  كابسات الورق الكبية  

 24 2022 1,00 آالت إتالف الورق 

P3.071 آالت  -شاشات العرض  -اقتناء املعدات الصوتية  السمعي البصري جتديد العتاد
 التصوير 

0,15 2023 12 

P3.072 
ية السيارات والدراجات  ضجتديد ح

 واآلليات والشاحنات 

شراء اآلليات: جرافات شراء السيارات: سيارات لرش 
سيارات مجع الكالب  نفعية،سيارات  املبيدات،

 camionsشاحنات شراء الشاحنات:  الضالة،
bennes شراء الدراجات النارية ، 

25,00 2023 72 
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P3.073 
إعداد وتنفيذ برانمج تكوين وأتهيل املوارد 

 البشرية 

مجاعة سال 
واملقاطعات  

 التابعة هلا 

دورات تكوينية وتدريبية لفائدة املوظفني 
 واملنتخبني 

1,00 2022 72 

P3.074 تطوير مردودية املوظفني وحتسني بيئة العمل 

التكوين يف  -التكوين يف اجملاالت املهنية 
التكوين يف  -جمال تكنولوجيا املعلومات 

التكوين  -الشخصية  الناعمةاملهارات 
 -وخلق ملتقيات لبناء روح الفريق 

 -التعويض عن ساعات العمل اإلضافية 
 -التعويض عن األعمال الشاقة وامللوثة 

االستفادة من منح احلج والسفر واألعياد 
إنشاء مقصف  -الدينية لعائالت املوظفني 

 ابجلماعة واملقاطعات لتقدمي وجبات الغذاء 

10,00 2022 12 

P3.075 از مشروع سكين لفائدة املوظفني إجن 
جتزئة 

سيدي عبد  
 هللا

 12 2025 10,00 شقق للموظفني 

P3.076 رؤية جديدة ملنظومة الرتقي 
كلية 

احلقوق 
 سال

 سنواي 2023 0,10 دورات تكوينية 
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P4.001 

حتويل األنشطة 
االقتصادية املزعجة 

و/أو امللوثة من وسط 
 سال

 إدارة ورشات حمالت جتارية بناء مركب يضم: عامر/بوقنادل 
 مرآب مقاهي ومطاعم مسجد

20000 144 2025 24 

P4.002 
هتيئة وأتهيل الغابة  
 احلضرية عني حوالة 

 بطانة 

بناء    التنزه للراجلني.  وممراتبناء مسالك 
األغراس  للغرس وضعاألجزاء املخصصة 

 واألشجار. جتهيز فضاء ألعاب األطفال. 
 -)كراسيجتهيز الفضاء ابألاثث احلضري  

وضع ألعاب الرايضة  (.األزابل،حاوايت 
األجسام للشباب. وضع لوحة  خاصة بتقوية

 للتشوير ونصب لتسمية الفضاء 

59 
 هكتار 
47 

 هكتار 

50 2024 12 

P4.003 
إحداث املسامهة يف 

مقربة مبواصفات تقنية  
 متطورة

 عامر مجاعة 
املرافق  ابملمرات السور األبواب جتهيز املقربة

 األشجار  اإلدارة الصحية
- 8,32 2023 24 

 

 

 

 

  

P4.004 
معاجلة املياه العادمة لسقي املساحات  

 اخلضراء
مجاعة  
 سال

 حمطات ملعاجلة املياه 
أانبيب لنقل املياه املعاجلة للمناطق 

 اخلضراء
- 230 2022 18 

P4.005 
 ابأللواح االسواق  وجتهيزاشغال هتيئة 

 الشمسية 
مجاعة  
 سال

 لوحات مشسية  
 بطارايت

لتحويل الطاقة الشمسية اىل   مركز
 كهرابء

- 10 2024 36 

P4.006 
استعمال الطاقة الشمسية لتزويد بعض 

 البنيات اإلدارية اجلماعية ابلكهرابء
مجاعة  
 سال

- 2,3 2024 24 
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P4.004 
معاجلة املياه العادمة لسقي املساحات  

 اخلضراء
مجاعة  
 سال

 حمطات ملعاجلة املياه 
أانبيب لنقل املياه املعاجلة للمناطق 

 اخلضراء
- 230 2022 18 

P4.005 
 ابأللواح االسواق  وجتهيزاشغال هتيئة 

 الشمسية 
مجاعة  
 سال

 لوحات مشسية  
 بطارايت

لتحويل الطاقة الشمسية اىل   مركز
 كهرابء

- 10 2024 36 

P4.006 
استعمال الطاقة الشمسية لتزويد بعض 

 البنيات اإلدارية اجلماعية ابلكهرابء
مجاعة  
 سال

- 2,3 2024 24 
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P4.007 
هتيئة مساحة خضراء بتجزئة املعمورة 

 خلف ريضال بشارع الزربية 
 احصني

واألتربة.  بناء مسالك إزالة الشوائب 
وممرات التنزه للراجلني.  بناء األجزاء 
املخصصة للغرس التجهيز ابإلانرة 

العمومية. وضع األغراس واألشجار. جتهيز 
الفضاء  فضاء ألعاب األطفال.  جتهيز

حاوايت  -)كراسيابألاثث احلضري 
وضع ألعاب الرايضة خاصة  األزابل,,,(.

ع لوحة وض  بتقوية األجسام للشباب. 
حفر بئر  للتشوير ونصب لتسمية الفضاء.

 ابملعدات الضرورية وجتهيزه

1 972,37 0,79 2023 
12 
 شهرا

P4.008 
هتيئة مساحة خضراء خلف املركز 

الصحي بشارع عبد الرحيم بوعبيد سال 
 اجلديدة 

 12 2023 0,85 202,99 2 احصني
 شهرا

P4.009 
هتيئة مساحة خضراء خلف اثنوية أبو  

 الدكايل سال اجلديدة شعيب 
 2023 1,21 554,53 3 احصني

12 
 شهرا

P4.010 
هتيئة مساحة خضراء امام اثنوية أبو  

 شعيب الدكايل سال اجلديدة 
 2023 9,4 354,36 3 احصني

12 
 شهرا

P4.011 
هتيئة مساحة خضراء شارع احصني جبانب 

 مؤسسة جنني سال اجلديدة 
 2023 3,57 870,89 1 احصني

12 
 شهرا

P4.012 
هتيئة مساحة خضراء ابحملج املركزي سال 

 اجلديدة اجلزء األول 
 احصني

16 
858,22 

6,74 2023 
12 
 شهرا

P4.013 ملريسة خضراء ابلشبكة الوسطى صيانة منطقة 
إزالة واستبدال النبااتت واألشجار 
 املتهالكة.  صيانة شبكة السقي. 

 صيانة اآلاتت احلضري املوجود . 
15545 6,22 2023 5 

P4.014 ملريسة هتيئة منطقة خضراء بنسيم البحر 

إزالة الشوائب واألتربة.  بناء مسالك 
وممرات التنزه للراجلني.  بناء األجزاء 
املخصصة للغرس التجهيز ابإلانرة 

العمومية. وضع األغراس واألشجار. جتهيز 
الفضاء  فضاء ألعاب األطفال.  جتهيز

حاوايت  -)كراسيابألاثث احلضري 
وضع ألعاب الرايضة خاصة  (.األزابل،

وضع لوحة   بتقوية األجسام للشباب. 
 للتشوير ونصب لتسمية الفضاء

11623 4,65 2023 3 

P4.015  ملريسة صيانة منطقة خضراء مبسعودة 

إزالة واستبدال النبااتت واألشجار 
 املتهالكة. 

 صيانة شبكة السقي.  
 صيانة اآلاتت احلضري املوجود . 

4493 1,8 2023 3 

P4.016 ملريسة "لغرابلية "ا إعادة هتيئة منطقة خضراء ب 
 إعادة تسطي مسار الطريق.

 إعادة تبليط مسارات املشي والتنزه. 
955 0,38 2023 2 

 

 

  
 تدعيم الفضاء ابألاثث احلضري. 

 إعادة تشييد شبكة السقي 

P4.017 ملريسة خضراء مبرزوقة  صيانة منطقة 

إزالة واستبدال النبااتت واألشجار 
 املتهالكة. 

 صيانة شبكة السقي.  
 صيانة اآلاتت احلضري املوجود . 

4263 1,71 2023 3 

P4.018 ملريسة خضراء مبرزوقة  صيانة منطقة 
إزالة واستبدال النبااتت واألشجار 

 2 2023 0,9 509 املتهالكة.  صيانة اآلاتت احلضري املوجود

P4.019  ملريسة إعادة هتيئة منطقة خضراء ببشنيخة 
 إعادة تسطي مسار الطريق.

 إعادة تبليط مسارات املشي والتنزه. 
 تدعيم الفضاء ابألاثث احلضري. 

1508 0,6 2023 2 

P4.020 ملريسة ة ظإعادة هتيئة منطقة خضراء ابليق 

 إعادة تسطي مسار الطريق.
 إعادة تبليط مسارات املشي والتنزه. 

 تدعيم الفضاء ابألاثث احلضري. 
 إعادة تشييد شبكة السقي 

2897 1,16 2023 3 

P4.021 
الشيخ   حبي إحداث منطقة خضراء

 زنقة اخلوخة 2املفضل 
 اتبريكت

إزالة الشوائب واألتربة املوجودة.  بناء 
ممرات للراجلني.  بناء األجزاء املخصصة 

اإلانرة العمومية.  وضع  بناءللغرس 
 األغراس واألشجار. 

 جتهيزالفضاء ابألاثث احلضري 

600 0,24 2023 2 

P4.022 
إحداث منطقة خضراء مبنحدر حي 

 الرمحة 
 اتبريكت

إزالة الشوائب واألتربة.  بناء مسالك 
وممرات التنزه للراجلني.  بناء األجزاء 
املخصصة للغرس التجهيز ابإلانرة 

العمومية. وضع األغراس واألشجار. جتهيز 
فضاء ألعاب األطفال.  جتهيز الفضاء 

حاوايت  -ابألاثث احلضري )كراسي
( وضع ألعاب الرايضة خاصة بتقوية األزابل

للشباب.   وضع لوحة للتشوير األجسام 
 ونصب لتسمية الفضاء

املدينة  12816
 اخلضراء

2023 2 

P4.023 اتبريكت إحداث منطقة خضراء بتابريكت الوسطى 

إزالة الشوائب واألتربة املوجودة.  بناء 
ممرات للراجلني.  بناء األجزاء املخصصة 

اإلانرة العمومية.  وضع  للغرس بناء
الفضاء  األغراس واألشجار.  جتهيز
 ابألاثث احلضري

1230 0,5 2024 2 

P4.024 3 2024 1,12 2800 اتبريكت إحداث منطقة خضراء بتابريكت الوسطى 

P4.025 
إحداث منطقة خضراء بتجزئة الزهراء  

 شارع الزبي بن العوام 
 2 2024 0,69 1735 اتبريكت

P4.026 
إعادة هتيئة منطقة خضراء حبي املزرعة 

 شارع االطلس الصغي 
 2 2023 0,87 2190 اتبريكت

P4.027 
إعادة هتيئة منطقة خضراء حبي اللة 
 عائشة شارع عبد اخلالق الطريس 

 6 2023 2,86 7160 اتبريكت
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 تدعيم الفضاء ابألاثث احلضري. 

 إعادة تشييد شبكة السقي 

P4.017 ملريسة خضراء مبرزوقة  صيانة منطقة 

إزالة واستبدال النبااتت واألشجار 
 املتهالكة. 

 صيانة شبكة السقي.  
 صيانة اآلاتت احلضري املوجود . 

4263 1,71 2023 3 

P4.018 ملريسة خضراء مبرزوقة  صيانة منطقة 
إزالة واستبدال النبااتت واألشجار 

 2 2023 0,9 509 املتهالكة.  صيانة اآلاتت احلضري املوجود

P4.019  ملريسة إعادة هتيئة منطقة خضراء ببشنيخة 
 إعادة تسطي مسار الطريق.

 إعادة تبليط مسارات املشي والتنزه. 
 تدعيم الفضاء ابألاثث احلضري. 

1508 0,6 2023 2 

P4.020 ملريسة ة ظإعادة هتيئة منطقة خضراء ابليق 

 إعادة تسطي مسار الطريق.
 إعادة تبليط مسارات املشي والتنزه. 

 تدعيم الفضاء ابألاثث احلضري. 
 إعادة تشييد شبكة السقي 

2897 1,16 2023 3 

P4.021 
الشيخ   حبي إحداث منطقة خضراء

 زنقة اخلوخة 2املفضل 
 اتبريكت

إزالة الشوائب واألتربة املوجودة.  بناء 
ممرات للراجلني.  بناء األجزاء املخصصة 

اإلانرة العمومية.  وضع  بناءللغرس 
 األغراس واألشجار. 

 جتهيزالفضاء ابألاثث احلضري 

600 0,24 2023 2 

P4.022 
إحداث منطقة خضراء مبنحدر حي 

 الرمحة 
 اتبريكت

إزالة الشوائب واألتربة.  بناء مسالك 
وممرات التنزه للراجلني.  بناء األجزاء 
املخصصة للغرس التجهيز ابإلانرة 

العمومية. وضع األغراس واألشجار. جتهيز 
فضاء ألعاب األطفال.  جتهيز الفضاء 

حاوايت  -ابألاثث احلضري )كراسي
( وضع ألعاب الرايضة خاصة بتقوية األزابل

للشباب.   وضع لوحة للتشوير األجسام 
 ونصب لتسمية الفضاء

املدينة  12816
 اخلضراء

2023 2 

P4.023 اتبريكت إحداث منطقة خضراء بتابريكت الوسطى 

إزالة الشوائب واألتربة املوجودة.  بناء 
ممرات للراجلني.  بناء األجزاء املخصصة 

اإلانرة العمومية.  وضع  للغرس بناء
الفضاء  األغراس واألشجار.  جتهيز
 ابألاثث احلضري

1230 0,5 2024 2 

P4.024 3 2024 1,12 2800 اتبريكت إحداث منطقة خضراء بتابريكت الوسطى 

P4.025 
إحداث منطقة خضراء بتجزئة الزهراء  

 شارع الزبي بن العوام 
 2 2024 0,69 1735 اتبريكت

P4.026 
إعادة هتيئة منطقة خضراء حبي املزرعة 

 شارع االطلس الصغي 
 2 2023 0,87 2190 اتبريكت

P4.027 
إعادة هتيئة منطقة خضراء حبي اللة 
 عائشة شارع عبد اخلالق الطريس 

 6 2023 2,86 7160 اتبريكت
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P4.028 
إعادة هتيئة منطقة خضراء حبي القدس 

 نونرب  6شارع 
 2 2024 0,56 1400 اتبريكت

P4.029 
 4إعادة هتيئة منطقة خضراء بقطاع ابء 

 شارع موالي يوسف
 6 2024 2,49 6225 اتبريكت

P4.030 
إعادة هتيئة منطقة خضراء حبي روسطان 

 شارع موالي العريب العلوي
 2 2024 0,16 400 اتبريكت

P4.031 
إعادة هتيئة منطقة خضراء حبي السالم 

 زنقة الكفاف 
 2 2024 0,24 600 اتبريكت

P4.032 
إعادة هتيئة منطقة خضراء حبي السالم 

 زنقة كفصة 
 2 2024 0,12 312 اتبريكت

P4.033 
السالم إعادة هتيئة منطقة خضراء حبي 

 املونسطي زنقة
 2 2024 0,2 500 اتبريكت

P4.034 
إعادة هتيئة منطقة خضراء بتجزئة بندمحان 

 شارع حممد عواد 
 2 2024 0,18 450 اتبريكت

P4.035 
إعادة هتيئة منطقة خضراء حبي الرمحة  

 قطاع ابء زنقة تلمسان
 اتبريكت

إزالة الشوائب واألتربة املوجودة.  بناء 
ممرات للراجلني.  بناء األجزاء املخصصة 

اإلانرة العمومية.  وضع  للغرس بناء
الفضاء  األغراس واألشجار.  جتهيز
 ابألاثث احلضري

300 0,12 2024 2 

P4.036 
إعادة هتيئة منطقة خضراء حبي الرمحة  

 قطاع ابء زنقة محص
 2 2024 0,16 400 اتبريكت

P4.037 
إعادة هتيئة منطقة خضراء حبي الرمحة  

 قطاع سني زنقة الريش 
 2 2024 0,11 285 اتبريكت

P4.038 
إعادة هتيئة منطقة خضراء حبي الرمحة  

 2قطاع سني زنقة الريش 
 2 2024 0,11 285 اتبريكت

P4.039 
إعادة هتيئة منطقة خضراء حبي الرمحة  

 قطاع سني زنقة اسين
 2 2024 0,17 413 اتبريكت

P4.040 
إعادة هتيئة منطقة خضراء حبي الرمحة  

 قطاع واو زنقة األرز
 2 2024 0,18 462 اتبريكت

P4.041 
إعادة هتيئة منطقة خضراء حبي الرمحة  

 قطاع واو زنقة النسرين 
 2 2025 0,18 467 اتبريكت

P4.042 
إعادة هتيئة منطقة خضراء حبي الرمحة  

 قطاع واو زنقة السرو 
 2 2025 0,24 600 اتبريكت

P4.043 
إعادة هتيئة منطق خضراء حبي الرمحة 

 قطاع واو زنقة اهاللة 
 2 2025 0,24 600 اتبريكت

 

  

P4.044 
إعادة هتيئة منطقة خضراء حبي الرمحة  

 قطاع سني زنقة احلسيمة 
 2 2025 0,21 533 اتبريكت

P4.045 
إعادة هتيئة منطقة خضراء حي الرمحة  

 قطاع الف زنقة كابوسني 
 2 2025 0,22 563 اتبريكت

P4.046 
إعادة هتيئة منطقة خضراء حبي الرمحة  

 قطاع الف زنقة القرنفل 
 2 2025 0,2 500 اتبريكت

P4.047 
إعادة هتيئةمنطقة خضراء حبي الرمحة 

 زنقة اخلييقطاع الف 
 اتبريكت

إزالة الشوائب واألتربة املوجودة.  بناء 
ممرات للراجلني.  بناء األجزاء املخصصة 

اإلانرة العمومية.  وضع  للغرس بناء
الفضاء  األغراس واألشجار.  جتهيز
 ابألاثث احلضري

500 0,2 2025 2 

P4.048 
إعادة هتيئة منطقة خضراء حي الرمحة  

 قطاع الف زنقة املكحلة 
 2 2025 0,18 470 اتبريكت

P4.049 
إعادة هتيئةمنطقة خضراء حبي الرمحة 

 قطاع الف زنقة الكابون 
 2 2025 0,19 498 اتبريكت

P4.050 
إعادة هتيئة منطقة خضراء حبي الرمحة  

 قطاع الف زنقة الطوغو 
 2 2025 0,10 273 اتبريكت

P4.051 
صيانة منطقة خضراء حبي املزرعة شارع 

 الصغي االطلس 
 2 2023 0,48 1200 اتبريكت

P4.052 
صيانة منطقة خضراء ببالد بنسعيد شارع 

 الشرفاء 
 2 2023 0,22 560 اتبريكت

P4.053 
صيانة منطقة خضراء حبي املزرعة شارع 

 املزرعة
 2 2023 0,24 614 اتبريكت

P4.054 
صيانة منطقة خضراء حبي كومي شارع  

 حممد اخلامس 
 2 2023 0,14 360 اتبريكت

P4.055 6 2023 3,11 6225 بطانة بناء منطقة خضراء مبلعب املغرب العريب 

P4.056 6 2024 2,45 4900 بطانة بناء منطقة خضراء حبي موالي إمساعيل 

P4.057 6 2024 3,16 6319 بطانة بناء منطقة خضراء حبي موالي إمساعيل 

P4.058 6 2025 0,51 1020 بطانة بناء منطقة خضراء جببل احللوي 

P4.059  إزالة الشوائب واألتربة املوجودة.  بناء  بطانة بناء منطقة خضراء بزنقة احلابوس بطانة
ممرات للراجلني.  بناء األجزاء املخصصة 

اإلانرة العمومية.  وضع  للغرس بناء
الفضاء  األغراس واألشجار.  جتهيز
 ابألاثث احلضري

135 0,07 2025 6 

P4.060  6 2025 2,45 4900 بطانة منطقة خضراء حبي موالي إمساعيلبناء 

P4.061 6 2026 0,18 360 بطانة بناء منطقة خضراء ابحلي اإلداري بطانة 

P4.062 6 2026 0,31 628 بطانة بناء منطقة خضراء حبي موالي إمساعيل 
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P4.044 
إعادة هتيئة منطقة خضراء حبي الرمحة  

 قطاع سني زنقة احلسيمة 
 2 2025 0,21 533 اتبريكت

P4.045 
إعادة هتيئة منطقة خضراء حي الرمحة  

 قطاع الف زنقة كابوسني 
 2 2025 0,22 563 اتبريكت

P4.046 
إعادة هتيئة منطقة خضراء حبي الرمحة  

 قطاع الف زنقة القرنفل 
 2 2025 0,2 500 اتبريكت

P4.047 
إعادة هتيئةمنطقة خضراء حبي الرمحة 

 زنقة اخلييقطاع الف 
 اتبريكت

إزالة الشوائب واألتربة املوجودة.  بناء 
ممرات للراجلني.  بناء األجزاء املخصصة 

اإلانرة العمومية.  وضع  للغرس بناء
الفضاء  األغراس واألشجار.  جتهيز
 ابألاثث احلضري

500 0,2 2025 2 

P4.048 
إعادة هتيئة منطقة خضراء حي الرمحة  

 قطاع الف زنقة املكحلة 
 2 2025 0,18 470 اتبريكت

P4.049 
إعادة هتيئةمنطقة خضراء حبي الرمحة 

 قطاع الف زنقة الكابون 
 2 2025 0,19 498 اتبريكت

P4.050 
إعادة هتيئة منطقة خضراء حبي الرمحة  

 قطاع الف زنقة الطوغو 
 2 2025 0,10 273 اتبريكت

P4.051 
صيانة منطقة خضراء حبي املزرعة شارع 

 الصغي االطلس 
 2 2023 0,48 1200 اتبريكت

P4.052 
صيانة منطقة خضراء ببالد بنسعيد شارع 

 الشرفاء 
 2 2023 0,22 560 اتبريكت

P4.053 
صيانة منطقة خضراء حبي املزرعة شارع 

 املزرعة
 2 2023 0,24 614 اتبريكت

P4.054 
صيانة منطقة خضراء حبي كومي شارع  

 حممد اخلامس 
 2 2023 0,14 360 اتبريكت

P4.055 6 2023 3,11 6225 بطانة بناء منطقة خضراء مبلعب املغرب العريب 

P4.056 6 2024 2,45 4900 بطانة بناء منطقة خضراء حبي موالي إمساعيل 

P4.057 6 2024 3,16 6319 بطانة بناء منطقة خضراء حبي موالي إمساعيل 

P4.058 6 2025 0,51 1020 بطانة بناء منطقة خضراء جببل احللوي 

P4.059  إزالة الشوائب واألتربة املوجودة.  بناء  بطانة بناء منطقة خضراء بزنقة احلابوس بطانة
ممرات للراجلني.  بناء األجزاء املخصصة 

اإلانرة العمومية.  وضع  للغرس بناء
الفضاء  األغراس واألشجار.  جتهيز
 ابألاثث احلضري

135 0,07 2025 6 

P4.060  6 2025 2,45 4900 بطانة منطقة خضراء حبي موالي إمساعيلبناء 

P4.061 6 2026 0,18 360 بطانة بناء منطقة خضراء ابحلي اإلداري بطانة 

P4.062 6 2026 0,31 628 بطانة بناء منطقة خضراء حبي موالي إمساعيل 
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P4.063 6 2026 0,19 375 بطانة بناء منطقة خضراء بشارع بن جرير 

P4.064 
إعادة هتيئة منطقة خضراء حبديقة محام 

 محامة حي السالم
 6 2026 0,28 1390 بطانة

P4.065  6 2026 0,18 900 بطانة اخلي  خضراء حبديقةإعادة هتيئة منطقة 

P4.066 6 2026 0,34 840 بطانة إعادة هتيئة منطقة خضراء حبديقة املوصل 

P4.067 
إقامة  خضراء حبديقةإعادة هتيئة منطقة 

 املعلمني 
 6 2026 3,60 9000 بطانة

P4.068  6 2026 1,60 4000 بطانة إعادة هتيئة منطقة خضراء مبدارات خمتلفة 

P4.069  6 2027 5 12500 بطانة خضراء صغية  هتيئة مساحاتإعادة 

P4.070 
حلي األخضر بناء منطقة خضراء ابحلزام 
 موالي امساعيل 

 6 2028 2 4600 بطانة

P4.071 لعيايدة هتيئة الفضاء األخضر احمليط القنيطرة 
إزالة الشوائب واألتربة املوجودة.  بناء 

ممرات للراجلني.  بناء األجزاء املخصصة 
اإلانرة العمومية.  وضع  للغرس بناء

الفضاء  األغراس واألشجار.  جتهيز
 ابألاثث احلضري

4384,00 1,75 2023 6 

P4.072 
الزهور جتزئة سيدي هتيئة الفضاء األخضر 

 عبد هللا
 6 2023 2,74 6845,00 لعيايدة

P4.073 12 2025 17,80 44500,00 لعيايدة هتيئة احلزام األخضر جتزئة الضحى لعيايدة 

P4.074 
هتيئة الفضاء األخضر احلي العسكري 

 لعيايدة 
 6 2028 3,77 9434,00 لعيايدة

 
 
 

  

 

 

 

  

P4.075 ملريسة عمومية ابب شعفة  هتيئة ساحة 

إعادة تسطي مسار الطريق. إعادة تبليط 
مسارات املشي والتنزه. تدعيم الفضاء 
ابألاثث احلضري. جتهيز الفضاء أبلعاب 

 األطفال. إعادة تشييد شبكة السقي

6599 2,64 2023 3 

P4.076  ملريسة صيانة ساحة عمومية ابلسنبلة 

إزالة واستبدال النبااتت واألشجار 
 املتهالكة. 

صيانة شبكة السقي.  صيانة اآلاتت  
 داحلضري املوجو 

5380 2,15 2023 3 

P4.077 ملريسة عمومية بالمني ابب شعفة  بناء ساحة 

إزالة الشوائب واألتربة املوجودة.  بناء 
ممرات للراجلني.  بناء األجزاء املخصصة 

اإلانرة العمومية.  وضع  للغرس بناء
 األغراس واألشجار.

2670 1,07 2023 3 

P4.078 ملريسة حجي نعبد الرمحاعمومية  صيانة ساحة 
إزالة واستبدال النبااتت واألشجار 

 املتهالكة. 
 املوجود.تدعيم وصيانة اآلاتت احلضري   

391 0,16 2023 2 

P4.079 
هتيئة ساحة عمومية مبنطقة خضراء حبي 

 زنقة غامبيا  ألفالرمحة قطاع 
إزالة الشوائب واألتربة املوجودة.  بناء  اتبريكت

ممرات للراجلني.  بناء األجزاء املخصصة 
اإلانرة العمومية.  وضع  للغرس بناء

الفضاء ابألاثث  األغراس واألشجار. جتهيز
 احلضري

465 0,18 2025 2 

P4.080 
إحداث ساحة عمومية بشارع عبد الرحيم 

 عبيد رايض أهل سالو ب
 2 2025 0,40 1012 اتبريكت

P4.081 
صيانة ساحة عمومية حبي املزرعة شارع 

 حمكمة األسرة  -احلسن الثاين 
 2 2025 0,31 792 اتبريكت

P4.082 
صيانة ساحة عمومية حي الغريب شارع 

 لألمساء 
 اتبريكت

صيانة  واملمراتإعادة تبليط املسالك 
 شبكة اإلانرة

احلضري وتدعيمه. وضع  األاثثصيانة  
 األغراس واألشجار.

2822 1,12 2023 3 

P4.083 
صيانة ساحة عمومية إبقامة أم احلي شارع 

 حممد اخلامس 
 اتبريكت

صيانة ممرات للراجلني.  صيانة اإلانرة 
صيانة  وضع األغراس واألشجار. العمومية. 

صيانة شبكة  احلضريالفضاء ابألاثث 
 السقي

 

1000 0,4 2023 2 

P4.084 
صيانة ساحة عمومية حبي القدس شارع 

 نونرب حمطة القطار  6
 2 2023 0,48 1200 اتبريكت

P4.085 
هتيئة الساحات العمومية بتجزئة أبواب 

 سال لعيايدة 
 لعيايدة

 إزالة الشوائب واألتربة املوجودة. 
 6 2026 3,68 9200,00 بناء ممرات للراجلني.  
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P4.075 ملريسة عمومية ابب شعفة  هتيئة ساحة 

إعادة تسطي مسار الطريق. إعادة تبليط 
مسارات املشي والتنزه. تدعيم الفضاء 
ابألاثث احلضري. جتهيز الفضاء أبلعاب 

 األطفال. إعادة تشييد شبكة السقي

6599 2,64 2023 3 

P4.076  ملريسة صيانة ساحة عمومية ابلسنبلة 

إزالة واستبدال النبااتت واألشجار 
 املتهالكة. 

صيانة شبكة السقي.  صيانة اآلاتت  
 داحلضري املوجو 

5380 2,15 2023 3 

P4.077 ملريسة عمومية بالمني ابب شعفة  بناء ساحة 

إزالة الشوائب واألتربة املوجودة.  بناء 
ممرات للراجلني.  بناء األجزاء املخصصة 

اإلانرة العمومية.  وضع  للغرس بناء
 األغراس واألشجار.

2670 1,07 2023 3 

P4.078 ملريسة حجي نعبد الرمحاعمومية  صيانة ساحة 
إزالة واستبدال النبااتت واألشجار 

 املتهالكة. 
 املوجود.تدعيم وصيانة اآلاتت احلضري   

391 0,16 2023 2 

P4.079 
هتيئة ساحة عمومية مبنطقة خضراء حبي 

 زنقة غامبيا  ألفالرمحة قطاع 
إزالة الشوائب واألتربة املوجودة.  بناء  اتبريكت

ممرات للراجلني.  بناء األجزاء املخصصة 
اإلانرة العمومية.  وضع  للغرس بناء

الفضاء ابألاثث  األغراس واألشجار. جتهيز
 احلضري

465 0,18 2025 2 

P4.080 
إحداث ساحة عمومية بشارع عبد الرحيم 

 عبيد رايض أهل سالو ب
 2 2025 0,40 1012 اتبريكت

P4.081 
صيانة ساحة عمومية حبي املزرعة شارع 

 حمكمة األسرة  -احلسن الثاين 
 2 2025 0,31 792 اتبريكت

P4.082 
صيانة ساحة عمومية حي الغريب شارع 

 لألمساء 
 اتبريكت

صيانة  واملمراتإعادة تبليط املسالك 
 شبكة اإلانرة

احلضري وتدعيمه. وضع  األاثثصيانة  
 األغراس واألشجار.

2822 1,12 2023 3 

P4.083 
صيانة ساحة عمومية إبقامة أم احلي شارع 

 حممد اخلامس 
 اتبريكت

صيانة ممرات للراجلني.  صيانة اإلانرة 
صيانة  وضع األغراس واألشجار. العمومية. 

صيانة شبكة  احلضريالفضاء ابألاثث 
 السقي

 

1000 0,4 2023 2 

P4.084 
صيانة ساحة عمومية حبي القدس شارع 

 نونرب حمطة القطار  6
 2 2023 0,48 1200 اتبريكت

P4.085 
هتيئة الساحات العمومية بتجزئة أبواب 

 سال لعيايدة 
 لعيايدة

 إزالة الشوائب واألتربة املوجودة. 
 6 2026 3,68 9200,00 بناء ممرات للراجلني.  
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P4.086 
هتيئة موقف السيارات حبديقة الفقيه  

 املريين حي السالم 
 بطانة

 بناء األجزاء املخصصة للغرس  
 بناء اإلانرة العمومية.  

 وضع األغراس واألشجار.  
 الفضاء ابألاثث احلضري جتهيز 

 

1373 0,27 2026 6 

P4.087 
 إعادة هتيئة منطقة ساحة عمومية حبديقة

 البالطو 
 6 2026 0,33 1632 بطانة

P4.088 
إعادة هتيئة منطقة ساحة عمومية حبديقة 

 خروبة 
 6 2026 0,27 1338 بطانة

P4.089 6 2024 2,82 7056,00 لعيايدة 1هتيئة حديقة الطربي الشطر 

P4.090  6 2024 2,81 7036,00 لعيايدة 2هتيئة حديقة الطربي الشطر 

P4.091  6 2025 0,48 1200,00 لعيايدة 2الطربي الشطر هتيئة حديقة 

P4.092 
هتيئة حديقة احلي ابلقرب من مسجد 
 عمر بن عبد العزيز جتزئة سيدي عبد هللا

 6 2025 0,68 1710,00 لعيايدة

P4.093 
هتيئة حديقة احلي سيدي عبد هللا شارع 

 النصر 
 لعيايدة

 إزالة الشوائب واألتربة املوجودة. 
 بناء ممرات للراجلني.  

 بناء األجزاء املخصصة للغرس  
 وضع األغراس واألشجار. 

450,00 0,18 2026 6 

P4.094 
هتيئة حديقة احلي جتزئة سلمى شارع 

 النصر 
 6 2027 2,50 6250,00 لعيايدة

P4.095 6 2028 0,24 605,00 لعيايدة هتيئة حديقة احلي بتجزئة صيب 

P4.096 6 2022 4 7000 اتبريكت مساعيلية وجتهيز حديقة اإلشغال هتيئة أ 
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P4.097  مجاعة سال الربانمج السنوي للتوعية الصحية 

 وأايم دراسية ومحالت حتسيسة   برجمة ندوات
 حتدد توارخيها وفقا لألايم الدولية للصحة 

فرباير مارس أبريل شتنرب  :  السنة  يف  ختواريستة  
 رمضان 

-  1,8  2023 84 

P4.098 
إعادة بناء املكتب البلدي حلفظ 

 الصحة ومستودع األموات 
 اتبريكت  

بناء مستودع    -بناء وجتهيز غرف التربيد  
-الصحة  اجلديد حلفظاالموات بناء املكتب  

 مسجد -خمتربات-دارة املكتب الصحيإ
4565 16,56 2023 24 

P4.099  اتبريكت   شباك وحيد ملستودع األموات 
 لكرتونية ومكتبيةإاقتناء جتهيزات  

ختصيص مكتب لألمن الوطين داخل املكتب  
 صيص مكتب ملصاحل العمالة  الصحي خت

-  0,3 2023 6 

P4.100 شاطئ سال أتهيل شاطئ سال املدينة 
أتهيل الشاطئ من أجل التوفر على اللواء  
 12 2023 10 - األزرق/ التأشي على تصميم تدبي الشاطئ
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P4.097  مجاعة سال الربانمج السنوي للتوعية الصحية 

 وأايم دراسية ومحالت حتسيسة   برجمة ندوات
 حتدد توارخيها وفقا لألايم الدولية للصحة 

فرباير مارس أبريل شتنرب  :  السنة  يف  ختواريستة  
 رمضان 

-  1,8  2023 84 

P4.098 
إعادة بناء املكتب البلدي حلفظ 

 الصحة ومستودع األموات 
 اتبريكت  

بناء مستودع    -بناء وجتهيز غرف التربيد  
-الصحة  اجلديد حلفظاالموات بناء املكتب  

 مسجد -خمتربات-دارة املكتب الصحيإ
4565 16,56 2023 24 

P4.099  اتبريكت   شباك وحيد ملستودع األموات 
 لكرتونية ومكتبيةإاقتناء جتهيزات  

ختصيص مكتب لألمن الوطين داخل املكتب  
 صيص مكتب ملصاحل العمالة  الصحي خت

-  0,3 2023 6 

P4.100 شاطئ سال أتهيل شاطئ سال املدينة 
أتهيل الشاطئ من أجل التوفر على اللواء  
 12 2023 10 - األزرق/ التأشي على تصميم تدبي الشاطئ
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P5.001  احصني  مركز متعددة التخصصات 

مقهى أديب قاعة رايضية مكتبة 
وسائطية مسرح قاعة لألشخاص يف 

 أنشطة جتارية وسينماوضعية إعاقة 

2838 73,79 2025 24 

P5.002 رايض أهل  مركز متعددة التخصصات(
 12 2025 8,72 - اتبريكت سال(

P5.003  12 2025 13,87 636 لعيايدة  مركز متعددة التخصصات 
P5.004  12 2025 21,47 1220 ملريسة  التخصصات مركز متعددة 
P5.005  12 2025 10,90 500 بطانة  مركز متعددة التخصصات 
P5.006  قاعة للعرض مكتبة رقمية كتب احصني  املكتبة البلدية احصني 

  للتأطياعات ق قاعات للمطالعة
قاعات لألنشطة العلمية  والتكوين

 مقصف  إدارة والثقافية

2000 56,2 2025 12 

P5.007  12 2024 11 625 لعيايدة  املكتبة البلدية لعيايدة 

P5.008 
املركز اإلفريقي للثقافة والسماع  

 الصويف 
 ملريسة 

قاعات  ،مكاتب ،مدرج  ،مكتبة
 مقصف  ،عروض مركز السماع

1035 21,11 2025 12 

P5.009  اتبريكت مكتبة وسائطية 

 قاعة للعرض مكتبة رقمية كتب
  للتأطياعات ق قاعات للمطالعة

قاعات لألنشطة العلمية  والتكوين
 مقصف  إدارة والثقافية

425 7,48 2025 24 

P5.010  اتبريكت خلق فضاءات لأللعاب والرتفيه 

 أخضر منتزهلألطفال فضاء لأللعاب 
 مقهى  مرحاض أكشاك

7160 30 2024 12 
P5.011  12 2024 25 30000 ملريسة  منتزه سيدي موسى لأللعاب والرتفيه 

P5.012 
مدينة الطفل )منتزه سال: حديقة الرتفيه 

 واأللعاب( حبديقة احلرية 
 12 2024 29,2 5000 بطانة 

P5.013 
خلق فضاءات لأللعاب والرتفيه 

 12 2024 29,2 5000 احصني  احصني 

P5.014  12 2023 29,2 2764 لعيايدة  ( لأللعاب والرتفيه )فضاءاتمنتزه سال 
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P5.001  احصني  مركز متعددة التخصصات 

مقهى أديب قاعة رايضية مكتبة 
وسائطية مسرح قاعة لألشخاص يف 

 أنشطة جتارية وسينماوضعية إعاقة 

2838 73,79 2025 24 

P5.002 رايض أهل  مركز متعددة التخصصات(
 12 2025 8,72 - اتبريكت سال(

P5.003  12 2025 13,87 636 لعيايدة  مركز متعددة التخصصات 
P5.004  12 2025 21,47 1220 ملريسة  التخصصات مركز متعددة 
P5.005  12 2025 10,90 500 بطانة  مركز متعددة التخصصات 
P5.006  قاعة للعرض مكتبة رقمية كتب احصني  املكتبة البلدية احصني 

  للتأطياعات ق قاعات للمطالعة
قاعات لألنشطة العلمية  والتكوين

 مقصف  إدارة والثقافية

2000 56,2 2025 12 

P5.007  12 2024 11 625 لعيايدة  املكتبة البلدية لعيايدة 

P5.008 
املركز اإلفريقي للثقافة والسماع  

 الصويف 
 ملريسة 

قاعات  ،مكاتب ،مدرج  ،مكتبة
 مقصف  ،عروض مركز السماع

1035 21,11 2025 12 

P5.009  اتبريكت مكتبة وسائطية 

 قاعة للعرض مكتبة رقمية كتب
  للتأطياعات ق قاعات للمطالعة

قاعات لألنشطة العلمية  والتكوين
 مقصف  إدارة والثقافية

425 7,48 2025 24 

P5.010  اتبريكت خلق فضاءات لأللعاب والرتفيه 

 أخضر منتزهلألطفال فضاء لأللعاب 
 مقهى  مرحاض أكشاك

7160 30 2024 12 
P5.011  12 2024 25 30000 ملريسة  منتزه سيدي موسى لأللعاب والرتفيه 

P5.012 
مدينة الطفل )منتزه سال: حديقة الرتفيه 

 واأللعاب( حبديقة احلرية 
 12 2024 29,2 5000 بطانة 

P5.013 
خلق فضاءات لأللعاب والرتفيه 

 12 2024 29,2 5000 احصني  احصني 

P5.014  12 2023 29,2 2764 لعيايدة  ( لأللعاب والرتفيه )فضاءاتمنتزه سال 
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P5.015  ارضية امللعب بعشب اصطناعي.  لعيايدة  بناء ملعب كبي لكرة القدم 

نظام  االانرة مرافق صحية سياج 
 مستودع املالبس السقي

37370 37.37 2023 12 

P5.016  12 2023 36.3 6000 بطانة  بناء ملعب كبي لكرة القدم 

P5.017 
امللعب الكبي لكرة القدم حبي صيانة 

 الرمحة 
 اتبريكت

تغطية امللعب ابلعشب االصطناعي 
 إصالح السياج واملرافق الصحية 

--- 10 2023 12 

P5.018 
صيانة امللعب الكبي لكرة القدم حبي 

 سيدي موسى
 12 2023 10 --- ملريسة 

P5.019 مستودع املالبس قاعة تقنية مسبح ملريسة  بناء مسبح مغطى نصف أومليب 
 إدارة منصة شرفية مدرجات
موقف  قاعة الرايضة مقصف

 مستودع  السيارات
 

2270 30.42 2024 12 
P5.020 12 2024 40.91 3000 لعيايدة  مسبح مغطى نصف أومليب 
P5.021 12 2024 34.11 2400 بطانة  مسبح مغطى نصف أومليب 

P5.022 
حتويل املسبح البلدي احلايل اىل مسبح  

 نصف اومليب
 12 2025 31.99 2160 اتبريكت

P5.023  12 2025 1.5 2050 اإلصالح وإعادة التبليط والصباغة  بطانة  هتيئة وجتهيز القاعة املغطاة ببطانة 

 
  

 

 

 

  

  

P5.024 بطانة  بناء اندي نسوي 
قاعات  وطابق علويطابق أرضي 

 قاعات للتكوين والدراسة  للورشات
 إدارة  فضاء لألطفال جمهز ابأللعاب

350 4.69 2025 18 

P5.025 بناء وهتيئة دار للشباب واندي  اتبريكت بناء دار الشباب / اندي نسوي
 نسوي مكونني من سفلي وطابقني

300 5.28 2024 18 

P5.026 لعيايدة  بناء اندي نسوي 

 قاعة متعددة االختصاصات.  ادارة.
قاعات الفصالة   قاعة التكوين.

قاعة   قاعة االعالميات. واخلياطة.
 مرافق صحية  احلالقة

501 8.82 2024 12 

P5.027 
مركز لدعم التمدرس والتكوين املهين 

 اتبريكت لألشخاص يف وضعية اعاقة 

وحدات خمتصة يف دعم متدرس  
 االشخاص يف وضعية إعاقة 

التكوين املهين االشخاص يف  
 وضعية إعاقة 

400 7.04 2024 24 

P5.028 
وحدة التدخل املبكر لفائدة االطفال  

 لعيايدة  يف وضعية إعاقة 

الرتويض الطيب  وحدات خمتصة يف
الوظيفي ترويض النطق الرتويض  

 اإلرشاد والتوجيه  احلس حركي
 التنشئة االجتماعية 

225 3.02 2024 12 

P5.029 
التدخل املبكر لفائدة االطفال  وحدة 

 يف وضعية إعاقة 
 12 2024 7.63 ²م 350 احصني 

P5.030 
وحدة التدخل املبكر لفائدة االطفال  

 يف وضعية إعاقة 
 12 2025 3.68 400 اتبريكت

P5.031 
وحدة التدخل املبكر لفائدة االطفال  

 12 2027 1.3 200 بطانة  يف وضعية إعاقة 

P5.032 
املبكر لفائدة االطفال  وحدة التدخل 

 يف وضعية إعاقة 
 12 2027 1.3 200 ملريسة 
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P5.024 بطانة  بناء اندي نسوي 
قاعات  وطابق علويطابق أرضي 

 قاعات للتكوين والدراسة  للورشات
 إدارة  فضاء لألطفال جمهز ابأللعاب

350 4.69 2025 18 

P5.025 بناء وهتيئة دار للشباب واندي  اتبريكت بناء دار الشباب / اندي نسوي
 نسوي مكونني من سفلي وطابقني

300 5.28 2024 18 

P5.026 لعيايدة  بناء اندي نسوي 

 قاعة متعددة االختصاصات.  ادارة.
قاعات الفصالة   قاعة التكوين.

قاعة   قاعة االعالميات. واخلياطة.
 مرافق صحية  احلالقة

501 8.82 2024 12 

P5.027 
مركز لدعم التمدرس والتكوين املهين 

 اتبريكت لألشخاص يف وضعية اعاقة 

وحدات خمتصة يف دعم متدرس  
 االشخاص يف وضعية إعاقة 

التكوين املهين االشخاص يف  
 وضعية إعاقة 

400 7.04 2024 24 

P5.028 
وحدة التدخل املبكر لفائدة االطفال  

 لعيايدة  يف وضعية إعاقة 

الرتويض الطيب  وحدات خمتصة يف
الوظيفي ترويض النطق الرتويض  

 اإلرشاد والتوجيه  احلس حركي
 التنشئة االجتماعية 

225 3.02 2024 12 

P5.029 
التدخل املبكر لفائدة االطفال  وحدة 

 يف وضعية إعاقة 
 12 2024 7.63 ²م 350 احصني 

P5.030 
وحدة التدخل املبكر لفائدة االطفال  

 يف وضعية إعاقة 
 12 2025 3.68 400 اتبريكت

P5.031 
وحدة التدخل املبكر لفائدة االطفال  

 12 2027 1.3 200 بطانة  يف وضعية إعاقة 

P5.032 
املبكر لفائدة االطفال  وحدة التدخل 

 يف وضعية إعاقة 
 12 2027 1.3 200 ملريسة 
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P5.033  مركز حملاربة اإلدمان  وهتيئةبناء  ريكتبات بناء مركز حماربة اإلدمان
 وطابقنيمكون من سفلي 

295 5.19 2024 12 

P5.034  بطانة  لأليتام بناء دار 
دار األيتام مكونة من  وهتيئةبناء 

 سفلي و طابق علوي
1400 18.76 2024 12 

  

 

 

 

 

 

  

P5.035 
عداد دراسة إلحداث منشأة فنية  إ

 ملريسة  ابب فاس -داير
 التصاميم التقنية للمشروع 

 24 2025 3.00 --- منشئة فنية 

P5.036 
حاجز صخري على الشريط  إجناز

الساحلي ملدينة سال حلمايته من خماطر 
 املد البحري 

ملريسة 
 ولعيايدة 

حاجز صخري على طول الشريط 
 الساحلي

طول 
 الشريط 

1300.00 2024 12 
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P5.035 
عداد دراسة إلحداث منشأة فنية  إ

 ملريسة  ابب فاس -داير
 التصاميم التقنية للمشروع 

 24 2025 3.00 --- منشئة فنية 

P5.036 
حاجز صخري على الشريط  إجناز

الساحلي ملدينة سال حلمايته من خماطر 
 املد البحري 

ملريسة 
 ولعيايدة 

حاجز صخري على طول الشريط 
 الساحلي

طول 
 الشريط 

1300.00 2024 12 
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P5.037  احصني  بناء وهتيئة شارع الزربية 

هتيئة  -بناء الطريق 
صرف مياه   -األرصفة
هتيئة االانرة -األمطار
- التشجي -العمومية

 التشوير األفقي والعمودي

150,032.00 109.02 2024 12 
P5.038 18 2024 121.15 116,296.50 احصني  شارع موالي رشيد بناء وهتيئة 

P5.039 
شارع وطا احصني قرب  بناء وهتيئة

 دوار احلاج احلسني
 سال

 12 2023 53.32 22,641.20 اجلديدة 

P5.040 
الطريق الرابطة بني شارع   وهتيئةبناء 

 12 2024 72.60 66,000.00 احصني  الزربية وطريق اوطا احصني 

P5.041 8 2025 8.69 21,735.00 لعيايدة  1الشطر -ايب بكر الصديق  بناء شارع 
P5.042  8 2025 6.30 15,750.00 لعيايدة  2الشطر -بناء شارع ايب بكر الصديق 

P5.043 
بناء الطريق الرابطة بني شارع أرحيا 

 وشارع النصر 
 12 2025 18.00 45,000.00 لعيايدة 

P5.044 
 بناء الطريق املتواجد بني 

جتزئة سعيد حجي وطريق القنيطرة  
 العيايدة 

 12 2026 39.60 99,000.00 لعيايدة 

P5.045 
بناء الطريق الرابطة حي الرمحة قطاع 

A  و جتزئة سيدي عبد هللا )شارع
 تونس( 

 8 2026 12.26 16,350.00 اتبريكت

P5.046 
 توسعة شارع االندلس 

خلف املدرسة الفندقية حي الشيخ 
 املفضل 

 8 2026 6.24 6,930.00 اتبريكت

P5.047 
إعادة هتيئة شارع حممد اخلامس )املقطع 

مدار حي كرمية و شارع الواقع بني 
 موالي رشيد (

 12 2024 15.00 75,780.00 اتبريكت

P5.048 

 بناء الطريق الرابطة بني  
عبد الرحيم  وشارعشارع حممد عواد 

من مدارة شارع عثمان بن بداية بوعبيد 
 عفان 

 8 2025 17.94 18,880.00 اتبريكت

 

 

  

P5.049 
بناء جسر مبلتقى شارع احلسن الثاين 

شارع لالامساء يف اجتاه شارع  بداية من 
 بريكت ات مديونة مبقاطعة بطانة و 

اتبريكت 
 وبطانة 

 100بناء جسر على طول 
 18 2027 75.00 2,000.00 مرت 20مرت وعرض 

P5.050  اتبريكت هتيئة شارع الفداء 

توسعة الطريق                           
صرف  -هتيئة األرصفة -

هتيئة االانرة -مياه األمطار
- التشجي -العمومية

 التشوير األفقي والعمودي

22,400.00 10.00 2023 6 

P5.051 
بني  -هتيئة شارع عبد اخلالق الطريس

 - مدارة االمساعيلية وشارع أراينة 
بطانة  

 8 2024 18.45 36,900.00 واتبريكت 

P5.052 
بني  -هتيئة شارع عبد اخلالق الطريس

شارع أراينة وشارع عبد الرحيم 
 - بوعبيد

بطانة  
 واتبريكت 

48,000.00 24.00 2024 10 

P5.053  8 2025 12.85 28,500.00 بطانة  هتيئة شارع بن جرىر 
P5.054 8 2026 25.20 56,000.00 بطانة  هتيئة شارع عبد الكرمي اخلطايب 

P5.055 
املقطع الرابط بني  -هتيئة طريق القنيطرة

 حي مشاعو وحدود مجاعة عامر 
املريسة  

 عيايدة لو 
210,000.00 25.00 2023 12 

P5.056 اعادة هتيئة شارع رحال املسكيين 
املريسة  

 عيايدة لو 
80,365.00 38.17 2024 24 

P5.057 
اعادة هتيئة شارع حممد سعيد العلوي، 

شارع سيدي موسى و شارع عبد  
 الكرمي اخلطيب

املريسة  
 ولعيايدة 

204,150.00 96.97 2024 24 
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P5.049 
بناء جسر مبلتقى شارع احلسن الثاين 

شارع لالامساء يف اجتاه شارع  بداية من 
 بريكت ات مديونة مبقاطعة بطانة و 

اتبريكت 
 وبطانة 

 100بناء جسر على طول 
 18 2027 75.00 2,000.00 مرت 20مرت وعرض 

P5.050  اتبريكت هتيئة شارع الفداء 

توسعة الطريق                           
صرف  -هتيئة األرصفة -

هتيئة االانرة -مياه األمطار
- التشجي -العمومية

 التشوير األفقي والعمودي

22,400.00 10.00 2023 6 

P5.051 
بني  -هتيئة شارع عبد اخلالق الطريس

 - مدارة االمساعيلية وشارع أراينة 
بطانة  

 8 2024 18.45 36,900.00 واتبريكت 

P5.052 
بني  -هتيئة شارع عبد اخلالق الطريس

شارع أراينة وشارع عبد الرحيم 
 - بوعبيد

بطانة  
 واتبريكت 

48,000.00 24.00 2024 10 

P5.053  8 2025 12.85 28,500.00 بطانة  هتيئة شارع بن جرىر 
P5.054 8 2026 25.20 56,000.00 بطانة  هتيئة شارع عبد الكرمي اخلطايب 

P5.055 
املقطع الرابط بني  -هتيئة طريق القنيطرة

 حي مشاعو وحدود مجاعة عامر 
املريسة  

 عيايدة لو 
210,000.00 25.00 2023 12 

P5.056 اعادة هتيئة شارع رحال املسكيين 
املريسة  

 عيايدة لو 
80,365.00 38.17 2024 24 

P5.057 
اعادة هتيئة شارع حممد سعيد العلوي، 

شارع سيدي موسى و شارع عبد  
 الكرمي اخلطيب

املريسة  
 ولعيايدة 

204,150.00 96.97 2024 24 
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P5.058 
 وأتهيل الطرقدراسات هتيئة 

 )مشاريع القرب( مبقاطعة احصني 
 24 2023 0.58 85,258.14 دراسات  احصني 

P5.059 
شارع املنظر اجلميل حزام  وهتيئةبناء 

 احصني  حي النصر  8قطاع 

  -هتيئة األرصفة -الطريق بناء 
هتيئة االانرة -صرف مياه األمطار

التشوير  -التشجي -العمومية
 األفقي 

6,869.40 3.43 2023 12 

P5.060 
بناء شارع موالي امساعيل حي 

مدرسة مجال الدين  الرشاد جبانب
 املهياوي

 6 2023 1.23 2,457.90 احصني 

P5.061  6 2023 3.54 7,083.30 احصني  بناء   شارع موالي امساعيل 

P5.062 
حي الصفاء خلف  3بناء حزام قطاع 

 6 2024 2.95 5,895.40 احصني  مدرسة يعقوب املنصور 

P5.063 3 2024 1.00 1,992.80 احصني  بناء و هتيئة شارع موالي رشيد 
P5.064 6 2024 1.20 1,111.35 احصني  بناء  شارع محان الفطواكي 
P5.065  4 2025 1.73 3,450.30 احصني  النهضة حي  5بناء  حزام قطاع 

P5.066 
بناء  وهتيئة شارع عمر البارودي 

 ابحملج املركزي
 4 2025 1.87 3,730.08 احصني 

P5.067  8 2025 1.37 3,414.80 احصني  هتيئة شارع حممد اخلامس حي الصفاء 
P5.068  8 2026 1.62 4,045.50 احصني  هتيئة شارع حممد اخلامس حي النهضة 
P5.069  8 2026 2.59 6,484.50 احصني  هتيئة شارع حممد اخلامس حي الربكة 
P5.070  8 2026 1.23 3,072.96 احصني  هتيئة شارع حممد اخلامس حي االمل 

P5.071 
هتيئة شارع االمي سيدي حممد  من 

 8 2027 4.92 16,395.40 احصني  جهة الشعبة 
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P5.058 
 وأتهيل الطرقدراسات هتيئة 

 )مشاريع القرب( مبقاطعة احصني 
 24 2023 0.58 85,258.14 دراسات  احصني 

P5.059 
شارع املنظر اجلميل حزام  وهتيئةبناء 

 احصني  حي النصر  8قطاع 

  -هتيئة األرصفة -الطريق بناء 
هتيئة االانرة -صرف مياه األمطار

التشوير  -التشجي -العمومية
 األفقي 

6,869.40 3.43 2023 12 

P5.060 
بناء شارع موالي امساعيل حي 

مدرسة مجال الدين  الرشاد جبانب
 املهياوي

 6 2023 1.23 2,457.90 احصني 

P5.061  6 2023 3.54 7,083.30 احصني  بناء   شارع موالي امساعيل 

P5.062 
حي الصفاء خلف  3بناء حزام قطاع 

 6 2024 2.95 5,895.40 احصني  مدرسة يعقوب املنصور 

P5.063 3 2024 1.00 1,992.80 احصني  بناء و هتيئة شارع موالي رشيد 
P5.064 6 2024 1.20 1,111.35 احصني  بناء  شارع محان الفطواكي 
P5.065  4 2025 1.73 3,450.30 احصني  النهضة حي  5بناء  حزام قطاع 

P5.066 
بناء  وهتيئة شارع عمر البارودي 

 ابحملج املركزي
 4 2025 1.87 3,730.08 احصني 

P5.067  8 2025 1.37 3,414.80 احصني  هتيئة شارع حممد اخلامس حي الصفاء 
P5.068  8 2026 1.62 4,045.50 احصني  هتيئة شارع حممد اخلامس حي النهضة 
P5.069  8 2026 2.59 6,484.50 احصني  هتيئة شارع حممد اخلامس حي الربكة 
P5.070  8 2026 1.23 3,072.96 احصني  هتيئة شارع حممد اخلامس حي االمل 

P5.071 
هتيئة شارع االمي سيدي حممد  من 

 8 2027 4.92 16,395.40 احصني  جهة الشعبة 
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P5.072 
هتيئة  شارع االمي سيدي حممد  

 3قطاع   خلف
 8 2027 0.71 2,356.65 احصني 

P5.073 
هتيئة شارع االمي سيدي حممد جبانب  

 8 2027 1.33 4,441.35 احصني  مدرسة مجال الدين املهياوي

P5.074 
هتيئة شارع سيدي حممد بن عبد هللا 

 8 2028 2.45 8,151.75 احصني  جبانب اعدادية امام مالك 

P5.075 
بن عبد هللا هتيئة شارع سيدي حممد 

 جبانب مؤسسة اهل احصني 
توسعة الطريق                       احصني 

صرف مياه   -هتيئة األرصفة -
 -هتيئة االانرة العمومية -األمطار

 التشوير األفقي - التشجي

6,063.72 1.82 2028 8 

P5.076  8 2028 2.43 8,114.25 احصني  هتيئة شارع موالي حفيظ 
P5.077  8 2028 2.86 9,544.35 احصني  الزرقطوينهتيئة شارع 

  

 

 

 

   

P5.078  12 2023 0.58 106,763.00 دراسات  ملريسة  وأتهيل الطرق دراسات هتيئة 
P5.079  ملريسة  بناء زنقة الكوص 

توسعة الطريق                      
  -هتيئة األرصفة -

- صرف مياه األمطار
  -هتيئة االانرة العمومية

التشوير - التشجي
 األفقي 

2,115.00 1.31 2023 6 
P5.080  6 2023 0.86 1,860.00 ملريسة  بناء شارع الفتح 
P5.081 6 2023 0.86 1,884.00 ملريسة  بناء شارع أمحد منصور الدهيب 
P5.082  6 2023 0.83 1,752.00 ملريسة  إعادة هتيئة شارع األرك 
P5.083 6 2023 0.49 389.00 ملريسة  بناء شارع األرك 
P5.084  بناء  شارعSBL-36  8 2023 2.42 5,088.00 ملريسة 
P5.085  6 2023 1.81 3,816.00 ملريسة  بناء شارع أوجادة 
P5.086  6 2024 1.43 3,015.00 ملريسة  بناء زنقة اللوز 
P5.087   8 2024 2.07 4,356.00 ملريسة  الزورقبناء زنقة 
P5.088  6 2024 0.85 1,780.00 ملريسة  بناء شارع الركيبات 
P5.089   بناء شارعSBL-23  8 2024 1.72 3,615.00 ملريسة 
P5.090  8 2024 3.33 7,020.00 ملريسة  اعادة هتيئة زنقة النخيل و زنقة احمليط 
P5.091 SBL-23 8 2025 2.72 5,730.00 ملريسة  شارع   اعادة هتيئة 
P5.092  بناء شارعSBL-23  6 2025 1.10 2,745.00 ملريسة 
P5.093  8 2025 2.08 5,205.00 ملريسة  بناء شارع  األندلس 
P5.094 SBL-41  6 2025 1.06 2,655.00 ملريسة  بناء شارع 
P5.095  6 2026 1.66 4,140.00 ملريسة  بناء زنقة بيلسان 
P5.096  6 2026 1.82 4,540.00 ملريسة  اعادة هتيئة شارع صالح الدين األيويب 
P5.097  12 2026 14.58 36,460.00 ملريسة  إعادة هتيئة زنقة البالتني 
P5.098  8 2026 5.04 12,600.00 املريسة  بناء زنقة الزنك 
P5.099  6 2026 1.26 3,140.00 املريسة  زنقة األليمونيوم 
P5.100  6 2027 1.36 3,400.00 املريسة  شارع أنوال بناء 
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P5.078  12 2023 0.58 106,763.00 دراسات  ملريسة  وأتهيل الطرق دراسات هتيئة 
P5.079  ملريسة  بناء زنقة الكوص 

توسعة الطريق                      
  -هتيئة األرصفة -

- صرف مياه األمطار
  -هتيئة االانرة العمومية

التشوير - التشجي
 األفقي 

2,115.00 1.31 2023 6 
P5.080  6 2023 0.86 1,860.00 ملريسة  بناء شارع الفتح 
P5.081 6 2023 0.86 1,884.00 ملريسة  بناء شارع أمحد منصور الدهيب 
P5.082  6 2023 0.83 1,752.00 ملريسة  إعادة هتيئة شارع األرك 
P5.083 6 2023 0.49 389.00 ملريسة  بناء شارع األرك 
P5.084  بناء  شارعSBL-36  8 2023 2.42 5,088.00 ملريسة 
P5.085  6 2023 1.81 3,816.00 ملريسة  بناء شارع أوجادة 
P5.086  6 2024 1.43 3,015.00 ملريسة  بناء زنقة اللوز 
P5.087   8 2024 2.07 4,356.00 ملريسة  الزورقبناء زنقة 
P5.088  6 2024 0.85 1,780.00 ملريسة  بناء شارع الركيبات 
P5.089   بناء شارعSBL-23  8 2024 1.72 3,615.00 ملريسة 
P5.090  8 2024 3.33 7,020.00 ملريسة  اعادة هتيئة زنقة النخيل و زنقة احمليط 
P5.091 SBL-23 8 2025 2.72 5,730.00 ملريسة  شارع   اعادة هتيئة 
P5.092  بناء شارعSBL-23  6 2025 1.10 2,745.00 ملريسة 
P5.093  8 2025 2.08 5,205.00 ملريسة  بناء شارع  األندلس 
P5.094 SBL-41  6 2025 1.06 2,655.00 ملريسة  بناء شارع 
P5.095  6 2026 1.66 4,140.00 ملريسة  بناء زنقة بيلسان 
P5.096  6 2026 1.82 4,540.00 ملريسة  اعادة هتيئة شارع صالح الدين األيويب 
P5.097  12 2026 14.58 36,460.00 ملريسة  إعادة هتيئة زنقة البالتني 
P5.098  8 2026 5.04 12,600.00 املريسة  بناء زنقة الزنك 
P5.099  6 2026 1.26 3,140.00 املريسة  زنقة األليمونيوم 
P5.100  6 2027 1.36 3,400.00 املريسة  شارع أنوال بناء 
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P5.101 املريسة  إعادة هتيئة شارع اجلزيرة اخلضراء 

توسعة الطريق                      
  -هتيئة األرصفة -

- صرف مياه األمطار
  -هتيئة االانرة العمومية

التشوير - التشجي
 األفقي 

17,600.00 7.04 2027 8 
P5.102 3 2027 0.41 1,035.00 املريسة  الفطواكي إعادة هتيئة شارع محان 
P5.103 3 2027 0.23 585.00 املريسة  بناء شارع محان الفطواكي 
P5.104 3 2027 0.28 690.00 املريسة  إعادة هتيئة شارع محان الفطواكي 
P5.105 3 2028 0.41 1,035.00 املريسة  بناء شارع محان الفطواكي 
P5.106  3 2028 0.55 1,365.00 املريسة  محان الفطواكيإعادة هتيئة شارع 
P5.107 3 2028 1.29 3,225.00 املريسة  بناء شارع محان الفطواكي 
P5.108 6 2028 3.78 9,460.00 املريسة  بناء شارع إدريس بن بوشعيب احلريري 
P5.109 3 2028 0.95 2,370.00 املريسة  بناء شارع أم سلمة 
P5.110  بناء شارعSBL-26  6 2028 1.78 4,460.00 املريسة 

  

 

 

 

    

P5.111 
)مشاريع  وأتهيل الطرقدراسات هتيئة 

 12 2023 0.58 114,239.00 دراسات  اتبريكت القرب( مبقاطعة اتبريكت

P5.112 
بناء الطريق الرابطة بني حي الرمحة  

و جتزئة سيدي عبد هللا  Eقطاع 
 طالب( )امتداد شارع علي بن ايب 

 اتبريكت

توسعة الطريق                      
صرف مياه   -هتيئة األرصفة -

هتيئة االانرة -األمطار
التشوير  -التشجي -العمومية

 األفقي 

12,390.00 9.30 2023 8 

P5.113 
الطريق الرابطة بني قطاع ألف و  بناء 

قطاع واو عرب املنحدر )امتداد شارع  
 االبتهاج( 

 6 2023 1.07 3,060.00 اتبريكت

P5.114  12 2023 14.13 28,260.00 اتبريكت إعادة هتيئة شارع علي بن ايب طالب 
P5.115  12 2024 19.27 38,540.00 اتبريكت نونرب  6إعادة هتيئة شارع 

P5.116 

مقطع الطريق الواقع بني مستودع  بناء
األموات وحمكمة االسرة حي املزرعة 
)شارع عبد السالم الزهراوي /الشطر 

2) 

 6 2024 1.13 2,820.00 اتبريكت

P5.117 
توسعة مقطع الطريق الواقع بني املركز 

االسرة حي املزرعة  وحمكمةالصحي 
 )شارع املزرعة( 

 6 2025 1.56 3,120.00 اتبريكت

P5.118 

بناء املقطع الطرقي املار جانب موقف 
السيارات/الطرامواي بداية من شارع 

فاطمة  آسيا )حممد عواد بتجزئة 
 الفهرية( 

 3 2025 0.62 1,780.00 اتبريكت

P5.119 
االنبعاث توسعة شارع ايت اعمار حي 

اجلزء الرابط بني شارع القاعدة اجلوية  )
 القاضي عياض(  وشارع

 6 2026 2.34 4,680.00 اتبريكت

P5.120 
بناء مقطع الطريق من شارع اهلرهورة 

الرابط بني شارع الفقيه بن صاحل 
 عني السبع  وشارع

 3 2026 0.46 1,308.00 اتبريكت
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P5.111 
)مشاريع  وأتهيل الطرقدراسات هتيئة 

 12 2023 0.58 114,239.00 دراسات  اتبريكت القرب( مبقاطعة اتبريكت

P5.112 
بناء الطريق الرابطة بني حي الرمحة  

و جتزئة سيدي عبد هللا  Eقطاع 
 طالب( )امتداد شارع علي بن ايب 

 اتبريكت

توسعة الطريق                      
صرف مياه   -هتيئة األرصفة -

هتيئة االانرة -األمطار
التشوير  -التشجي -العمومية

 األفقي 

12,390.00 9.30 2023 8 

P5.113 
الطريق الرابطة بني قطاع ألف و  بناء 

قطاع واو عرب املنحدر )امتداد شارع  
 االبتهاج( 

 6 2023 1.07 3,060.00 اتبريكت

P5.114  12 2023 14.13 28,260.00 اتبريكت إعادة هتيئة شارع علي بن ايب طالب 
P5.115  12 2024 19.27 38,540.00 اتبريكت نونرب  6إعادة هتيئة شارع 

P5.116 

مقطع الطريق الواقع بني مستودع  بناء
األموات وحمكمة االسرة حي املزرعة 
)شارع عبد السالم الزهراوي /الشطر 

2) 

 6 2024 1.13 2,820.00 اتبريكت

P5.117 
توسعة مقطع الطريق الواقع بني املركز 

االسرة حي املزرعة  وحمكمةالصحي 
 )شارع املزرعة( 

 6 2025 1.56 3,120.00 اتبريكت

P5.118 

بناء املقطع الطرقي املار جانب موقف 
السيارات/الطرامواي بداية من شارع 

فاطمة  آسيا )حممد عواد بتجزئة 
 الفهرية( 

 3 2025 0.62 1,780.00 اتبريكت

P5.119 
االنبعاث توسعة شارع ايت اعمار حي 

اجلزء الرابط بني شارع القاعدة اجلوية  )
 القاضي عياض(  وشارع

 6 2026 2.34 4,680.00 اتبريكت

P5.120 
بناء مقطع الطريق من شارع اهلرهورة 

الرابط بني شارع الفقيه بن صاحل 
 عني السبع  وشارع

 3 2026 0.46 1,308.00 اتبريكت
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P5.121 

بناء الطريق الرابطة بني حي الرمحة  
و جتزئة سيدي عبد هللا  Eقطاع 

)امتداد شارع واد الدهب أمام اثنوية  
 العقاد ( 

 اتبريكت

توسعة الطريق                      
صرف مياه   -هتيئة األرصفة -

هتيئة االانرة -األمطار
التشوير  -التشجي -العمومية

 األفقي 

9,575.00 3.35 2027 6 

P5.122 
 20بناء الطريق املارة خلف إقامة 

غشت و مدرسة املدين الصفار و حي 
 راس املاء )شارع الزبي بن العوام ( 

 6 2027 1.99 5,685.00 اتبريكت

P5.123 
إعادة هتيئة شارع الصحراء املقطعة  
الرابط بني حي الروسطان و حي 

 (9السالم )قطاع 
 6 2027 1.65 3,300.00 اتبريكت

P5.124 

بناء مقطع الطريق الرابطة بني  شارع 
و شارع   Aتونس حي الرمحة قطاع 

أحفي  املار أمام املسبح البلدي حبي 
 , Eالرمحة قطاع 

 3 2028 0.97 2,430.00 اتبريكت

P5.125 6 2028 1.74 4,356.00 اتبريكت إعادة هتيئة شارع عني بين مطهر 

P5.126 
بناء  اجلزء من شارع علي بن أيب 

طالب الرابط بني شارع حممد عواد و 
 شارع عبد الرحيم بوعبيد 

 6 2028 1.98 4,940.00 اتبريكت

  

 

 

 

    

P5.127 
دراسات هتيئة وأتهيل  الطرق 
 12 2023 0.58 97,701.50 دراسات  بطانة  )مشاريع القرب( مبقاطعة بطانة 

P5.128 بطانة  - الشطر الثاين -بناء شارع مديونة 

الطريق                       توسعة
صرف مياه   -هتيئة األرصفة -

 -هتيئة االانرة العمومية -األمطار
 التشوير األفقي - التشجي

1,464.00 0.73 2023 3 

P5.129 
 20بناء الشارع الفاصل بني شارع 
 - غشت وشارع القاعدة اجلوية

 6 2023 8.19 16,950.00 بطانة 

P5.130  4 2024 1.52 3,150.00 بطانة  بناء شارع اخلندق 
P5.131 4 2024 1.41 2,820.00 بطانة  بناء شارع بن اجلرير 
P5.132  4 2024 1.62 3,360.00 بطانة  بناء شارع عبدة 
P5.133  6 2025 4.37 8,745.00 بطانة  هتيئة شارع الساقية احلمراء 
P5.134  8 2025 7.20 18,000.00 بطانة  هتيئة شارع  مديونة 
P5.135  8 2026 6.42 12,840.00 بطانة  هتيئة شارع حلسن الوزاين 
P5.136 6 2026 3.17 6,345.00 بطانة  هتيئة شارع العباسيني 
P5.137  6 2027 2.54 5,075.00 بطانة  هتيئة شارع العلوين 
P5.138  8 2027 5.00 10,000.00 بطانة  هتيئة شارع عمر بن عبد العزيز 
P5.139  6 2027 3.55 7,100.00 بطانة  االندلس هتيئة شارع 
P5.140  6 2028 3.65 7,305.00 بطانة  هتيئة شارع االمام مالك 
P5.141  10 2028 9.17 18,337.50 بطانة  هتيئة شارع الشهداء 
P5.142  8 2028 8.00 16,000.00 بطانة  هتيئة شارع الصحراء 
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P5.127 
دراسات هتيئة وأتهيل  الطرق 
 12 2023 0.58 97,701.50 دراسات  بطانة  )مشاريع القرب( مبقاطعة بطانة 

P5.128 بطانة  - الشطر الثاين -بناء شارع مديونة 

الطريق                       توسعة
صرف مياه   -هتيئة األرصفة -

 -هتيئة االانرة العمومية -األمطار
 التشوير األفقي - التشجي

1,464.00 0.73 2023 3 

P5.129 
 20بناء الشارع الفاصل بني شارع 
 - غشت وشارع القاعدة اجلوية

 6 2023 8.19 16,950.00 بطانة 

P5.130  4 2024 1.52 3,150.00 بطانة  بناء شارع اخلندق 
P5.131 4 2024 1.41 2,820.00 بطانة  بناء شارع بن اجلرير 
P5.132  4 2024 1.62 3,360.00 بطانة  بناء شارع عبدة 
P5.133  6 2025 4.37 8,745.00 بطانة  هتيئة شارع الساقية احلمراء 
P5.134  8 2025 7.20 18,000.00 بطانة  هتيئة شارع  مديونة 
P5.135  8 2026 6.42 12,840.00 بطانة  هتيئة شارع حلسن الوزاين 
P5.136 6 2026 3.17 6,345.00 بطانة  هتيئة شارع العباسيني 
P5.137  6 2027 2.54 5,075.00 بطانة  هتيئة شارع العلوين 
P5.138  8 2027 5.00 10,000.00 بطانة  هتيئة شارع عمر بن عبد العزيز 
P5.139  6 2027 3.55 7,100.00 بطانة  االندلس هتيئة شارع 
P5.140  6 2028 3.65 7,305.00 بطانة  هتيئة شارع االمام مالك 
P5.141  10 2028 9.17 18,337.50 بطانة  هتيئة شارع الشهداء 
P5.142  8 2028 8.00 16,000.00 بطانة  هتيئة شارع الصحراء 
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P5.143 
 وأتهيل الطرقدراسات هتيئة 

 12 2023 0.58 327,569.00 دراسات  لعيايدة  )مشاريع القرب( مبقاطعة العيايدة 

P5.144 لعيايدة  النصر  هتيئة شارع 

توسعة الطريق                      
صرف مياه   -هتيئة األرصفة -

هتيئة االانرة -األمطار
التشوير  -التشجي -العمومية

 األفقي 

15,750.00 6.30 2023 8 
P5.145 8 2023 7.20 18,000.00 لعيايدة  بناء طريق محري 

P5.146 
بناء الطريق احملاذي للحزام األخضر 

 10 2023 10.80 27,000.00 لعيايدة  قطاع القدس 

P5.147 12 2024 18.00 45,000.00 لعيايدة  مهدية  هتيئة طريق 

P5.148 
بناء الطريق املتواجدة بني شارع أرحيا 

 6 2024 3.60 9,000.00 لعيايدة  وشارع سيدي إبراهيم بولعجول 

P5.149 
هتيئة الطريق بني شاع أرحيا وشارع 

 ابن اهليتم 
 6 2024 3.00 7,500.00 لعيايدة 

P5.150 
بني  شارع ابن اهليتم   هتيئة الطريق

 وشاع النصر وشارع حممد اخلامس 
 6 2025 4.80 12,000.00 لعيايدة 

P5.151 
بناء الطريق الرابطة بني شارع ابن  

 اهليثم  وشارع النصر 
 3 2025 0.80 2,000.00 لعيايدة 

P5.152 
هتيئة الطريق الرابطة بني  شارع  

 6 2025 4.20 10,500.00 لعيايدة  حممد اخلامس و شارع النصر

P5.153  6 2026 3.51 8,784.00 لعيايدة  2هتيئة شارع النصر  الشطر 
P5.154   12 2026 10.08 25,200.00 لعيايدة  3الشطر -هتيئة  شارع النصر 

P5.155 
هتيئة شارع حممد اخلامس من حدود 
مقاطعة اتبريكت إىل حدود مقاطعة 

 ابلعروسي
 18 2026 26.40 66,000.00 لعيايدة 

P5.156 
بناء الطريق الرابط بني شارع أيب 

وشارع سيدي  SLA38طالب 
 RP4004إبراهيم 

 6 2027 7.44 18,600.00 لعيايدة 

P5.157 
ارض  السوامل بتجزئةهتيئة شارع حد 

 بن عاشر
 12 2027 18.00 45,000.00 لعيايدة 

 
 

 

    

P5.158 
بناء الطريق الرابط بني شارع املهدية 

RP4031 وSLA26  بتجزئة
 سكين

 لعيايدة 

هتيئة  -بناء الطريق    
 -             األرصفة   

 - صرف مياه األمطار

11,250.00 4.50 2027 6 

P5.159 
بناء الطرق املتواجدة قرب طريق 

القنيطرة وشارع املهدية 
RP4031 

 6 2028 4.63 11,585.00 لعيايدة 

P5.160 
شارع أيب طالب  الطريق بنيبناء 

SLA38   وشارع سيدي إبراهيم
RP4004 

 4 2028 2.94 19,600.00 لعيايدة 
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P5.158 
بناء الطريق الرابط بني شارع املهدية 

RP4031 وSLA26  بتجزئة
 سكين

 لعيايدة 

هتيئة  -بناء الطريق    
 -             األرصفة   

 - صرف مياه األمطار

11,250.00 4.50 2027 6 

P5.159 
بناء الطرق املتواجدة قرب طريق 

القنيطرة وشارع املهدية 
RP4031 

 6 2028 4.63 11,585.00 لعيايدة 

P5.160 
شارع أيب طالب  الطريق بنيبناء 

SLA38   وشارع سيدي إبراهيم
RP4004 

 4 2028 2.94 19,600.00 لعيايدة 
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P5.161 احصني  صيانة شارع موالي رشيد 

ازالة الغطاء احلايل ابستعمال 
الوسيلة املناسبة                       

 تزفيت الطريق

16,000.00 2.30 2023 4 
P5.162  4 2022 3.89 27,000.00 احصني  صيانة شارع اللة مرمي 
P5.163 4 2023 2.88 20,000.00 احصني  صيانة شارع االطلس 
P5.164  4 2023 5.04 75,000.00 احصني  صيانة شارع اوطا احصني 
P5.165  4 2024 1.30 9,000.00 احصني  صيانة شارع حممد بن احلسن الوزاين 
P5.166 4 2024 2.88 20,000.00 احصني  صيانة شارع موالي عبد هللا 
P5.167 4 2024 0.69 4,800.00 احصني  صيانة شارع الرايض 

P5.168 
صيانة شارع حممد اخلامس حي 

 الصفاء 
 4 2024 0.37 2,561.10 احصني 

P5.169 
صيانة شارع حممد اخلامس حي 

 النهضة 
 4 2024 0.39 2,697.00 احصني 

P5.170  4 2024 0.75 5,187.60 احصني  صيانة شارع حممد اخلامس حي الربكة 

P5.171 
صيانة شارع حممد اخلامس حي 

 االمل
 4 2024 0.30 2,048.64 احصني 

P5.172 
صيانة شارع احلزام  االخضر  الشعبة 

 يف اجتاه امام مالك 
 4 2024 1.77 12,296.55 احصني 

P5.173 
صيانة شارع االمي سيدي حممد  

مدرسة يعقوب املنصور اىل مدرسة  
 املهياوي

 4 2024 1.73 12,000.00 احصني 

P5.174 
صيانة شارع االمي سيدي حممد  
 4 2024 0.64 4,441.35 احصني  جبانب مدرسة مجال الدين املهياوي

P5.175 
صيانة شارع سيدي حممد بن عبد هللا 

 جبانب اعدادية امام مالك 
 4 2024 1.17 8,151.75 احصني 

P5.176 
صيانة شارع سيدي حممد بن عبد هللا 

احصني اىل شارع  مؤسسة اهل 
 موالي عبد هللا

 4 2024 0.87 6,063.72 احصني 

 
 

 

   
 

P5.177  احصني  صيانة شارع العلويني 

ازالة الغطاء احلايل ابستعمال 
الوسيلة املناسبة                       

 تزفيت الطريق

3,500.00 0.50 2024 4 
P5.178  4 2024 0.32 2,250.00 احصني  صيانة شارع املسية اخلضراء 
P5.179  4 2024 0.39 2,700.00 احصني  صيانة شارع املسية اخلضراء 
P5.180  4 2024 0.29 2,000.00 احصني  صيانة شارع املسية اخلضراء 
P5.181 4 2024 0.92 6,362.90 احصني  صيانة شارع الزرقطوين 
P5.182  4 2024 0.36 2,485.80 احصني  صيانة شارع عقبة بن انفع 

P5.183 
صيانة شوارع جتزئة فيالت سال 

 اجلديدة 
 4 2025 7.00 46,670.00 احصني 

P5.184 4 2026 4.00 26,700.00 احصني  صيانة شوارع جتزئة املعمورة ابحصني 
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P5.177  احصني  صيانة شارع العلويني 

ازالة الغطاء احلايل ابستعمال 
الوسيلة املناسبة                       

 تزفيت الطريق

3,500.00 0.50 2024 4 
P5.178  4 2024 0.32 2,250.00 احصني  صيانة شارع املسية اخلضراء 
P5.179  4 2024 0.39 2,700.00 احصني  صيانة شارع املسية اخلضراء 
P5.180  4 2024 0.29 2,000.00 احصني  صيانة شارع املسية اخلضراء 
P5.181 4 2024 0.92 6,362.90 احصني  صيانة شارع الزرقطوين 
P5.182  4 2024 0.36 2,485.80 احصني  صيانة شارع عقبة بن انفع 

P5.183 
صيانة شوارع جتزئة فيالت سال 

 اجلديدة 
 4 2025 7.00 46,670.00 احصني 

P5.184 4 2026 4.00 26,700.00 احصني  صيانة شوارع جتزئة املعمورة ابحصني 
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P5.185  ملريسة  صيانة زنقة لومي 

ابستعمال ازالة الغطاء احلايل 
الوسيلة املناسبة                       

 تزفيت الطريق

1,464.00 0.22 2023 2 
P5.186  2 2023 0.24 1,596.00 ملريسة  صيانة زنقة احلسنية 
P5.187  5 2023 0.55 3,636.00 ملريسة  صيانة شارع الفتح 
P5.188  5 2023 0.43 2,850.00 ملريسة  صيانة شارع أمحد منصور الدهيب 
P5.189  2 2023 0.06 393.00 ملريسة  صيانة شارع أمحد منصور الدهيب 
P5.190  5 2023 0.41 2,715.00 ملريسة  صيانة شارع األرك 
P5.191  5 2023 0.66 4,395.00 ملريسة  صيانة شارع قصبة كناوة 
P5.192  5 2023 0.92 6,160.00 ملريسة  صيانة شارع  األندلس 
P5.193  5 2023 0.44 2,964.00 ملريسة  أكسيا صيانة زنقة 
P5.194  5 2023 0.82 5,460.00 ملريسة  صيانة شارع صالح الدين األيويب 
P5.195  5 2023 0.39 2,610.00 ملريسة  صيانة شارع صالح الدين األيويب 
P5.196  2 2023 0.20 1,344.00 ملريسة  صيانة شارع صالح الدين األيويب 
P5.197  2 2023 0.09 585.00 ملريسة  صالح الدين األيويب صيانة شارع 
P5.198 5 2023 0.62 4,120.00 ملريسة  صيانة زنقة الفوالد 
P5.199 2 2023 0.13 890.00 ملريسة  صيانة شارع محان الفطواكي 

P5.200 
صيانة شارع إدريس بن بوشعيب 

 احلريري
 6 2023 1.73 11,550.00 ملريسة 

P5.201  12 2024 3.22 21,460.00 ملريسة  أمحد الراشدي صيانة شارع 
P5.202  صيانة شارعSBL-22  5 2024 0.82 5,490.00 ملريسة 
P5.203  5 2024 0.53 3,555.00 ملريسة  صيانة زنقة السقالة اجلديدة 
P5.204 7 2024 0.30 2,010.00 ملريسة  صيانة شارع أم سلمة 
P5.205  5 2024 0.58 3,855.00 ملريسة  صيانة شارع عبدهللا بن عباس 
P5.206  5 2024 0.32 2,145.00 ملريسة  صيانة تتمة زنقة الكوتر 
P5.207 2 2025 0.27 1,830.00 ملريسة  صيانة زنقة عبدالرمحان بن عوف 

 
 

 

   
 

P5.208  ازالة الغطاء احلايل ابستعمال  ملريسة  الرأس األخضرصيانة زنقة
الوسيلة املناسبة                       

 تزفيت الطريق

2,040.00 0.31 2025 2 
P5.209  5 2026 0.34 2,268.00 ملريسة  صيانة زنقة املروؤة 
P5.210  5 2026 0.64 4,245.00 ملريسة  صيانة زنقة الدفلة و زنقة احلكراندة 
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P5.208  ازالة الغطاء احلايل ابستعمال  ملريسة  الرأس األخضرصيانة زنقة
الوسيلة املناسبة                       

 تزفيت الطريق

2,040.00 0.31 2025 2 
P5.209  5 2026 0.34 2,268.00 ملريسة  صيانة زنقة املروؤة 
P5.210  5 2026 0.64 4,245.00 ملريسة  صيانة زنقة الدفلة و زنقة احلكراندة 
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P5.211 اتبريكت االطلس الصغي  صيانة شارع 

ازالة الغطاء احلايل ابستعمال 
الوسيلة املناسبة                       

 تزفيت الطريق

8,010.00 1.12 2023 3 
P5.212  3 2023 1.68 12,000.00 اتبريكت صيانة  شارع املرابطني 
P5.213 3 2023 0.44 3,135.00 اتبريكت صيانة  شارع املهدي بن تومرت 
P5.214  3 2023 1.35 9,615.00 اتبريكت صيانة  شارع العريب العلوي 
P5.215 3 2023 1.13 8,070.00 اتبريكت صيانة  شارع األردن 
P5.216 3 2023 0.72 5,160.00 اتبريكت صيانة  شارع السلوى 
P5.217  3 2023 0.57 4,095.00 اتبريكت صيانة  شارع االمل 
P5.218  3 2023 0.25 1,764.00 اتبريكت املنارصيانة  شارع 
P5.219 3 2023 2.62 18,720.00 اتبريكت صيانة  شارع رزق 
P5.220 3 2023 0.34 2,412.00 اتبريكت شارع أوالد مجيل 
P5.221  3 2023 0.33 2,373.00 اتبريكت صيانة  شارع النور 
P5.222  3 2024 0.45 3,241.00 اتبريكت صيانة  شارع اللوزة 
P5.223 3 2024 0.66 4,680.00 اتبريكت صيانة  شارع االرك 
P5.224  3 2024 1.66 11,880.00 اتبريكت صيانة  شارع واد الرمان 
P5.225 3 2024 0.99 7,104.00 اتبريكت صيانة  شارع ام كرين 
P5.226  3 2024 1.02 7,275.00 اتبريكت 1صيانة  شارع البنفسج 
P5.227   3 2024 0.44 3,150.00 اتبريكت 2شارع البنفسج صيانة 
P5.228  3 2024 0.88 6,285.00 اتبريكت صيانة  شارع الزهور 
P5.229  3 2024 0.74 5,265.00 اتبريكت صيانة  شارع اليامسني 
P5.230  3 2024 0.35 2,475.00 اتبريكت صيانة  شارع بيوت 
P5.231  3 2024 0.31 2,220.00 اتبريكت صيانة  شارع خالد بن الوليد 
P5.232 3 2024 0.30 2,130.00 اتبريكت صيانة  شارع عمر بن العاص 
P5.233 3 2024 0.65 4,648.00 اتبريكت صيانة  شارع أبو رقراق 

 
 

 

    

P5.234  اتبريكت االبتهاج صيانة  شارع 

ازالة الغطاء احلايل ابستعمال 
الوسيلة املناسبة                       

 تزفيت الطريق

7,968.00 1.12 2025 3 
P5.235  3 2025 0.79 5,640.00 اتبريكت صيانة  شارع اتنسيفت 
P5.236  3 2025 0.62 4,410.00 اتبريكت صيانة  شارع واد الذهب 
P5.237  3 2025 1.55 11,100.00 اتبريكت صيانة  شارع احفي 
P5.238  3 2025 1.20 8,580.00 اتبريكت صيانة  شارع اليامسني 
P5.239 3 2025 0.58 4,116.00 اتبريكت صيانة شارع بالل الصحراوي 
P5.240 3 2025 0.36 2,598.00 اتبريكت صيانة شارع ويركان 
P5.241  )3 2025 0.28 2,016.00 اتبريكت صيانة شارع بوكراع )شارع الثوب 
P5.242 3 2025 0.56 3,990.00 اتبريكت صيانة شارع ااجلوز 
P5.243  3 2025 0.23 1,674.00 اتبريكت صيانة شارع العيايدة 
P5.244  3 2025 0.02 124.00 اتبريكت صيانة شارع عني مسكي 
P5.245  3 2025 0.91 6,468.00 اتبريكت صيانة شارع بدر 
P5.246  3 2025 0.36 2,541.00 اتبريكت صيانة شارع بن اخلطيب 
P5.247 3 2025 0.34 2,443.00 اتبريكت أوالد عون صيانة شارع 
P5.248  3 2025 0.26 1,830.00 اتبريكت صيانة شارع مديونة 
P5.249  3 2025 0.25 1,806.00 اتبريكت صيانة شارع موالي عبد السالم 
P5.250  3 2025 0.76 5,440.00 اتبريكت 1صيانة الشارع رقم 
P5.251  3 2026 0.85 6,060.00 اتبريكت 2اضيانة لشارع رقم 
P5.252  3 2026 0.97 6,900.00 اتبريكت 3الصيانة شارع رقم 
P5.253  3 2026 0.34 2,394.00 اتبريكت 4اصيانة لشارع رقم 
P5.254  3 2026 0.35 2,534.00 اتبريكت 5الضيانة شارع رقم 

P5.255 
صيانة شارع أبو ذر الغفاري حبي 

 3 2026 0.51 3,618.00 اتبريكت الرمحة قطاع واو 

P5.256 
صيانة شارع االبتهاج  حبي الرمحة 

 قطاع واو
 3 2026 0.85 6,045.00 اتبريكت

P5.257  3 2026 0.25 1,820.00 اتبريكت صيانة شارع عقبة بن انفع 
P5.258  3 2026 0.38 2,720.00 اتبريكت صيانة شارع عني الشقف 

برنامج عمل مجاعة سال 2022-2028

برنامج عمل مجاعة سال

226



 

    

P5.234  اتبريكت االبتهاج صيانة  شارع 

ازالة الغطاء احلايل ابستعمال 
الوسيلة املناسبة                       

 تزفيت الطريق

7,968.00 1.12 2025 3 
P5.235  3 2025 0.79 5,640.00 اتبريكت صيانة  شارع اتنسيفت 
P5.236  3 2025 0.62 4,410.00 اتبريكت صيانة  شارع واد الذهب 
P5.237  3 2025 1.55 11,100.00 اتبريكت صيانة  شارع احفي 
P5.238  3 2025 1.20 8,580.00 اتبريكت صيانة  شارع اليامسني 
P5.239 3 2025 0.58 4,116.00 اتبريكت صيانة شارع بالل الصحراوي 
P5.240 3 2025 0.36 2,598.00 اتبريكت صيانة شارع ويركان 
P5.241  )3 2025 0.28 2,016.00 اتبريكت صيانة شارع بوكراع )شارع الثوب 
P5.242 3 2025 0.56 3,990.00 اتبريكت صيانة شارع ااجلوز 
P5.243  3 2025 0.23 1,674.00 اتبريكت صيانة شارع العيايدة 
P5.244  3 2025 0.02 124.00 اتبريكت صيانة شارع عني مسكي 
P5.245  3 2025 0.91 6,468.00 اتبريكت صيانة شارع بدر 
P5.246  3 2025 0.36 2,541.00 اتبريكت صيانة شارع بن اخلطيب 
P5.247 3 2025 0.34 2,443.00 اتبريكت أوالد عون صيانة شارع 
P5.248  3 2025 0.26 1,830.00 اتبريكت صيانة شارع مديونة 
P5.249  3 2025 0.25 1,806.00 اتبريكت صيانة شارع موالي عبد السالم 
P5.250  3 2025 0.76 5,440.00 اتبريكت 1صيانة الشارع رقم 
P5.251  3 2026 0.85 6,060.00 اتبريكت 2اضيانة لشارع رقم 
P5.252  3 2026 0.97 6,900.00 اتبريكت 3الصيانة شارع رقم 
P5.253  3 2026 0.34 2,394.00 اتبريكت 4اصيانة لشارع رقم 
P5.254  3 2026 0.35 2,534.00 اتبريكت 5الضيانة شارع رقم 

P5.255 
صيانة شارع أبو ذر الغفاري حبي 

 3 2026 0.51 3,618.00 اتبريكت الرمحة قطاع واو 

P5.256 
صيانة شارع االبتهاج  حبي الرمحة 

 قطاع واو
 3 2026 0.85 6,045.00 اتبريكت

P5.257  3 2026 0.25 1,820.00 اتبريكت صيانة شارع عقبة بن انفع 
P5.258  3 2026 0.38 2,720.00 اتبريكت صيانة شارع عني الشقف 
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P5.259  اتبريكت صيانة شارع عني اجلمعة 

ازالة الغطاء احلايل ابستعمال 
الوسيلة املناسبة                       

 تزفيت الطريق

1,710.00 0.24 2026 3 
P5.260 3 2026 0.24 1,740.00 اتبريكت صيانة شارع بالل الصحراوي 
P5.261  3 2026 0.36 2,583.00 اتبريكت صيانة شارع حصني 

P5.262 
الرمحة قطاع صيانة شارع عمان حبي 

 3 2026 0.22 1,575.00 اتبريكت ابء

P5.263  3 2026 0.27 1,918.00 اتبريكت صيانة شارع موالي عبد القادر 
P5.264 3 2026 0.16 1,134.00 اتبريكت صيانة شارع عبد هللا بن ايسني 
P5.265  3 2026 0.28 2,025.00 اتبريكت صيانة شارع اإلخاء 

   

 

 

 

 

 

    

P5.266  صيانة شوارع حي السالم سكتور
11 

 بطانة 

ازالة الغطاء احلايل ابستعمال 
الوسيلة املناسبة                       

 تزفيت الطريق

49,400.00 7.41 2022 6 

P5.267 
صيانة شوارع حي السالم سكتور 

12 
 6 2023 4.29 28,600.00 بطانة 

P5.268  6 2024 2.03 13,500.00 بطانة  صيانة شوارع حي السالم اإلضايف 

P5.269 
صيانة شوارع حي السالم سكتور 

5--6 
 6 2024 3.84 25,600.00 بطانة 

P5.270 
صيانة شوارع حي السالم 

 6 2025 2.91 19,400.00 بطانة  9-8_-7سكتور

P5.271 
حي السالم  صيانة شوارع

 6 2025 4.14 27,600.00 بطانة  4-3-2-1سكتور

P5.272  8 2026 7.50 50,000.00 بطانة  صيانة شوارع حي بطانة 
P5.273  8 2027 7.95 53,000.00 بطانة  صيانة شوارع حي موالي إمساعيل 
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P5.266  صيانة شوارع حي السالم سكتور
11 

 بطانة 

ازالة الغطاء احلايل ابستعمال 
الوسيلة املناسبة                       

 تزفيت الطريق

49,400.00 7.41 2022 6 

P5.267 
صيانة شوارع حي السالم سكتور 

12 
 6 2023 4.29 28,600.00 بطانة 

P5.268  6 2024 2.03 13,500.00 بطانة  صيانة شوارع حي السالم اإلضايف 

P5.269 
صيانة شوارع حي السالم سكتور 

5--6 
 6 2024 3.84 25,600.00 بطانة 

P5.270 
صيانة شوارع حي السالم 

 6 2025 2.91 19,400.00 بطانة  9-8_-7سكتور

P5.271 
حي السالم  صيانة شوارع

 6 2025 4.14 27,600.00 بطانة  4-3-2-1سكتور

P5.272  8 2026 7.50 50,000.00 بطانة  صيانة شوارع حي بطانة 
P5.273  8 2027 7.95 53,000.00 بطانة  صيانة شوارع حي موالي إمساعيل 
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P5.274  صيانة الطريق االقليمية  بني مجاعة
 عامر و العيايدة 

 العيايدة 

ازالة الغطاء احلايل ابستعمال 
الوسيلة املناسبة                       

 تزفيت الطريق

131,600.00 19.74 2024 12 

P5.275 
تقوية شارع ابن اهليثم بني شارع 
موالي رشيد شارع )د( وشارع 

 RP4004سيدي إبراهيم 
 6 2022 7.14 85,000.00 العيايدة 

P5.276 
تقوية شارع أيب طالب بني شارع  
 النصر ابجتاه حائط السكة احلديدية 

 6 2026 4.14 27,600.00 العيايدة 

P5.277 
تقوية شارع مسلم بني شارع النصر 

 5 2026 2.64 17,600.00 العيايدة  وشارع ابن تيمية 

P5.278 
تقوية الطريق الرابط بني شارع  

SLA32  وشارع أيب طالب
SLA38 

 5 2026 2.25 15,000.00 العيايدة 

  

 
 

 

 

 

 

 

     

P5.279  احصني  حي الوالء 1ترصيف أزقة قطاع 

 الرتصيف 

23,325.00 5.83 2023 12 
P5.280  12 2023 5.00 20,000.00 احصني  حي الرشاد 2ترصيف أزقة قطاع 
P5.281  12 2024 10.10 40,400.00 احصني  حي الصفاء 3ترصيف أزقة قطاع 
P5.282  12 2024 6.75 27,000.00 احصني  حي األمل 4ترصيف أزقة قطاع 
P5.283  12 2025 12.50 50,000.00 احصني  حي الفرح  4ترصيف أزقة قطاع 
P5.284  12 2026 8.75 35,000.00 احصني  حي الربكة 4أزقة قطاع ترصيف 
P5.285  12 2027 10.13 40,500.00 احصني  حي النهضة  5ترصيف أزقة قطاع 
P5.286  12 2027 4.57 40,000.00 احصني  حي الكفاح 6ترصيف أزقة قطاع 
P5.287  12 2028 10.50 42,000.00 احصني  حي الوحدة 7ترصيف أزقة قطاع 
P5.288  12 2028 6.18 24,700.00 احصني  حي النصر 8ترصيف أزقة قطاع 
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P5.279  احصني  حي الوالء 1ترصيف أزقة قطاع 

 الرتصيف 

23,325.00 5.83 2023 12 
P5.280  12 2023 5.00 20,000.00 احصني  حي الرشاد 2ترصيف أزقة قطاع 
P5.281  12 2024 10.10 40,400.00 احصني  حي الصفاء 3ترصيف أزقة قطاع 
P5.282  12 2024 6.75 27,000.00 احصني  حي األمل 4ترصيف أزقة قطاع 
P5.283  12 2025 12.50 50,000.00 احصني  حي الفرح  4ترصيف أزقة قطاع 
P5.284  12 2026 8.75 35,000.00 احصني  حي الربكة 4أزقة قطاع ترصيف 
P5.285  12 2027 10.13 40,500.00 احصني  حي النهضة  5ترصيف أزقة قطاع 
P5.286  12 2027 4.57 40,000.00 احصني  حي الكفاح 6ترصيف أزقة قطاع 
P5.287  12 2028 10.50 42,000.00 احصني  حي الوحدة 7ترصيف أزقة قطاع 
P5.288  12 2028 6.18 24,700.00 احصني  حي النصر 8ترصيف أزقة قطاع 
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P5.289 ZBL01 ريسة مل منطقة  ترصيف أزقة 

 الرتصيف

4,214.00 1.05 2023 5 
P5.290 ZBL02  5 2023 1.25 4,980.00 ريسة مل ترصيف أزقة منطقة 
P5.291 ZBL03  5 2023 1.56 6,230.00 ريسة مل ترصيف أزقة منطقة 
P5.292 ZBL05  5 2023 1.05 4,180.00 ريسة مل ترصيف أزقة منطقة 
P5.293 ZBL08  5 2023 2.21 8,820.00 ريسة مل ترصيف أزقة منطقة 
P5.294 ZBL04  5 2023 6.90 27,610.00 ريسة مل ترصيف أزقة منطقة 
P5.295 ZBL09  5 2025 1.48 5,910.00 ريسة مل ترصيف أزقة منطقة 
P5.296 ZBL10  5 2024 15.49 61,944.00 ريسة مل ترصيف أزقة منطقة 
P5.297 ZBL17  5 2025 5.76 23,025.00 ريسة مل ترصيف أزقة منطقة 
P5.298 ZBL11  5 2025 1.01 4,059.00 ريسة مل ترصيف أزقة منطقة 
P5.299 ZBL11  2 2025 0.85 3,390.00 ريسة مل ترصيف أزقة منطقة 
P5.300 ZBL11  2 2026 1.00 3,990.00 ريسة مل ترصيف أزقة منطقة 
P5.301 ZBL11  5 2026 1.07 4,270.00 ريسة مل ترصيف أزقة منطقة 
P5.302 ZBL11  2 2026 0.45 1,800.00 ريسة مل ترصيف أزقة منطقة 
P5.303 ZBL12  5 2026 1.34 5,375.00 ريسة مل ترصيف أزقة منطقة 
P5.304 ZBL12  5 2026 1.56 6,240.00 ريسة مل ترصيف أزقة منطقة 
P5.305 ZBL06  5 2026 2.21 8,840.00 ريسة مل ترصيف أزقة منطقة 
P5.306 ZBL07  5 2027 1.18 4,710.00 ريسة مل ترصيف أزقة منطقة 
P5.307 ZBL13  5 2027 2.98 11,900.00 ريسة مل ترصيف أزقة منطقة 
P5.308 ZBL14  5 2027 2.01 8,040.00 ريسة مل ترصيف أزقة منطقة 
P5.309 ZBL15  5 2028 3.18 12,718.00 ريسة مل ترصيف أزقة منطقة 
P5.310 ZBL16  5 2028 4.88 19,522.00 ريسة مل ترصيف أزقة منطقة 

  

 
 

 

 

 

     

P5.311 
ترصيف أزقة حي االنبعاث بالد 

 اتبريكت 1بلربكة 

 الرتصيف

9,599.00 2.40 2022 5 

P5.312 
ترصيف أزقة حي االنبعاث بالد 

 5 2022 1.59 6,350.00 اتبريكت 2بلربكة 

P5.313 5 2023 1.13 4,501.00 اتبريكت ترصيف أزقة بالد احلاجة زهرة 

P5.314 
أزقة حي االنبعاث ودادية   ترصيف

 5 2023 0.35 1,404.00 اتبريكت الوفاق 

P5.315 
ترصيف أزقة حي االنبعاث ودادية  

 النصر 
 4 2023 0.26 1,032.00 اتبريكت

P5.316 
ترصيف أزقة حي االنبعاث بالد 

 الرتيمي 
 4 2023 1.39 5,551.00 اتبريكت

P5.317 
ترصيف أزقة حي االنبعاث بالد بن 

 الصغي 
 5 2023 1.15 4,584.00 اتبريكت

P5.318 
ترصيف أزقة حي االنبعاث بالد 

 5 2023 1.66 6,632.00 اتبريكت السهلي 

P5.319 
ترصيف أزقة حي االنبعاث جتزئة 

 أنيسة 
 5 2023 0.95 3,783.00 اتبريكت

P5.320 
ترصيف أزقة حي االنبعاث بالد 

 السحيمي 
 4 2023 0.12 496.00 اتبريكت

P5.321 4 2024 0.36 1,440.00 اتبريكت ترصيف أزقة جتزئة املراكشي 

P5.322 
ترصيف أزقة حي الشيخ املفضل 

 الغويبة 
 4 2024 0.44 1,750.00 اتبريكت

P5.323 6 2024 3.55 14,186.00 اتبريكت ترصيف أزقة حي الشيخ املفضل 
P5.324  6 2024 3.32 13,293.00 اتبريكت ترصيف أزقة حي الدار احلمراء 
P5.325  4 2025 1.43 5,726.00 اتبريكت ترصيف أزقة الفروكي الصفي 
P5.326  3 2025 0.03 128.00 اتبريكت 2ترصيف أزقة جتزئة الفتح 
P5.327 4 2025 1.40 5,600.00 اتبريكت ترصيف أزقة حي روسطان 
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P5.311 
ترصيف أزقة حي االنبعاث بالد 

 اتبريكت 1بلربكة 

 الرتصيف

9,599.00 2.40 2022 5 

P5.312 
ترصيف أزقة حي االنبعاث بالد 

 5 2022 1.59 6,350.00 اتبريكت 2بلربكة 

P5.313 5 2023 1.13 4,501.00 اتبريكت ترصيف أزقة بالد احلاجة زهرة 

P5.314 
أزقة حي االنبعاث ودادية   ترصيف

 5 2023 0.35 1,404.00 اتبريكت الوفاق 

P5.315 
ترصيف أزقة حي االنبعاث ودادية  

 النصر 
 4 2023 0.26 1,032.00 اتبريكت

P5.316 
ترصيف أزقة حي االنبعاث بالد 

 الرتيمي 
 4 2023 1.39 5,551.00 اتبريكت

P5.317 
ترصيف أزقة حي االنبعاث بالد بن 

 الصغي 
 5 2023 1.15 4,584.00 اتبريكت

P5.318 
ترصيف أزقة حي االنبعاث بالد 

 5 2023 1.66 6,632.00 اتبريكت السهلي 

P5.319 
ترصيف أزقة حي االنبعاث جتزئة 

 أنيسة 
 5 2023 0.95 3,783.00 اتبريكت

P5.320 
ترصيف أزقة حي االنبعاث بالد 

 السحيمي 
 4 2023 0.12 496.00 اتبريكت

P5.321 4 2024 0.36 1,440.00 اتبريكت ترصيف أزقة جتزئة املراكشي 

P5.322 
ترصيف أزقة حي الشيخ املفضل 

 الغويبة 
 4 2024 0.44 1,750.00 اتبريكت

P5.323 6 2024 3.55 14,186.00 اتبريكت ترصيف أزقة حي الشيخ املفضل 
P5.324  6 2024 3.32 13,293.00 اتبريكت ترصيف أزقة حي الدار احلمراء 
P5.325  4 2025 1.43 5,726.00 اتبريكت ترصيف أزقة الفروكي الصفي 
P5.326  3 2025 0.03 128.00 اتبريكت 2ترصيف أزقة جتزئة الفتح 
P5.327 4 2025 1.40 5,600.00 اتبريكت ترصيف أزقة حي روسطان 
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P5.328  اتبريكت ترصيف أزقة بالد بنداوود 

 الرتصيف

6,728.00 1.68 2025 4 
P5.329  4 2025 1.38 5,538.00 اتبريكت ترصيف أزقة جتزئة حليمة 
P5.330 4 2025 1.69 6,755.00 اتبريكت ترصيف أزقة حي الرمحة قطاع واو 
P5.331 4 2025 1.51 6,028.00 اتبريكت ترصيف أزقة حي الرمحة قطاع دال 
P5.332 6 2026 2.38 9,525.00 اتبريكت ترصيف أزقة حي الرمحة قطاع سني 
P5.333  4 2026 0.30 1,200.00 اتبريكت ترصيف أزقة جتزئة الفايب 
P5.334  4 2026 0.44 1,740.00 اتبريكت ترصيف أزقة حي الليمون 
P5.335  4 2026 0.34 1,370.00 اتبريكت ترصيف أزقة جتزئة الصبيحي 
P5.336  4 2026 0.25 1,018.00 اتبريكت 7ترصيف أزقة حي السالم قطاع 

P5.337 
ترصيف أزقة اتبريكت الوسطى قطاع 

E4 6 2027 3.70 14,806.00 اتبريكت 

P5.338 
ترصيف أزقة اتبريكت الوسطى قطاع 

B3 
 4 2027 1.55 6,207.00 اتبريكت

P5.339 4 2027 0.59 2,351.00 اتبريكت ترصيف أزقة رايض اهل سال 

P5.340 
اجلنوبية حي  ترصيف أزقة  اتبريكت 
 4 2027 0.33 1,310.00 اتبريكت السيكون

P5.341  4 2027 0.95 3,807.00 اتبريكت ترصيف أزقة حي بالد الغريب 
P5.342  4 2027 0.36 1,424.00 اتبريكت جتزئة اجلريري/ديور النجار 
P5.343  4 2027 0.66 2,641.00 اتبريكت ترصيف أزقة  حي اللة عائشة 
P5.344  4 2027 0.35 1,400.00 اتبريكت أزقة  حي الرايضترصيف 

P5.345 
ترصيف أزقة  اتبريكت اجلنوبية حي  

 املزرعة
 4 2027 1.00 4,011.00 اتبريكت

P5.346  4 2027 0.09 376.00 اتبريكت ترصيف أزقة  حي الكومي 
P5.347  4 2027 1.69 6,776.00 اتبريكت ترصيف أزقة حي األندلس 
P5.348 4 2027 0.50 1,999.00 اتبريكت أزقة حي موالي عبد هللا ترصيف 
P5.349 4 2027 0.48 1,915.00 اتبريكت ترصيف أزقة حي املزرعة 
P5.350 6 2027 2.14 8,576.00 اتبريكت ترصيف أزقة حي املوحدين 
P5.351  4 2027 0.70 2,816.00 اتبريكت ترصيف أزقة ديور النجار البساتني 

 

     

P5.352 
ترصيف أزقة حي بالد احلاج عبد 

 القادر
 اتبريكت

 الرتصيف

4,290.00 1.07 2027 4 

P5.353  4 2027 0.40 1,607.00 اتبريكت ترصيف أزقة جتزئة بوبكر النجار 
P5.354  4 2027 1.32 5,282.00 اتبريكت ترصيف أزقة حي اللة عائشة 
P5.355  4 2028 1.17 4,676.00 اتبريكت 2ترصيف أزقة جتزئة عمر 
P5.356 4 2028 1.84 7,350.00 اتبريكت االنبعاث-ترصيف أزقة جتزئة أندري 
P5.357 6 2028 2.69 10,758.00 اتبريكت ترصيف أزقة حي الرمحة قطاع ابء 
P5.358  4 2028 1.27 5,060.00 اتبريكت ترصيف أزقة حي الرمحة قطاع ألف 
P5.359  4 2028 0.63 2,530.00 اتبريكت ترصيف أزقة جتزئة اليامسني 
P5.360  4 2028 0.32 1,277.00 اتبريكت ترصيف أزقة جتزئة الفروكي الكبي 
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P5.352 
ترصيف أزقة حي بالد احلاج عبد 

 القادر
 اتبريكت

 الرتصيف

4,290.00 1.07 2027 4 

P5.353  4 2027 0.40 1,607.00 اتبريكت ترصيف أزقة جتزئة بوبكر النجار 
P5.354  4 2027 1.32 5,282.00 اتبريكت ترصيف أزقة حي اللة عائشة 
P5.355  4 2028 1.17 4,676.00 اتبريكت 2ترصيف أزقة جتزئة عمر 
P5.356 4 2028 1.84 7,350.00 اتبريكت االنبعاث-ترصيف أزقة جتزئة أندري 
P5.357 6 2028 2.69 10,758.00 اتبريكت ترصيف أزقة حي الرمحة قطاع ابء 
P5.358  4 2028 1.27 5,060.00 اتبريكت ترصيف أزقة حي الرمحة قطاع ألف 
P5.359  4 2028 0.63 2,530.00 اتبريكت ترصيف أزقة جتزئة اليامسني 
P5.360  4 2028 0.32 1,277.00 اتبريكت ترصيف أزقة جتزئة الفروكي الكبي 
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P5.361  بطانة  11ترصيف أزقة حي السالم 

 الرتصيف

51,000.00 12.75 2023 8 
P5.362  6 2024 4.28 17,100.00 بطانة  أزقة حي حممد اخلامس ترصيف 
P5.363 9 2025 13.75 55,000.00 بطانة  ترصيف ازقة حي موالي إمساعيل 
P5.364  6 2026 3.75 15,000.00 بطانة  ترصيف أزقة حي اللة امينة 
P5.365 4 2026 2.63 10,500.00 بطانة  ترصيف أزقة حي خروبة 
P5.366  4 2027 2.45 9,800.00 بطانة  بطانة العليا ترصيف أزقة حي 
P5.367  4 2027 1.88 7,500.00 بطانة  ترصيف أزقة حي حي الشفاعة 

P5.368 
ترصيف أزقة حي السالم سكتور 

12 
 4 2027 3.35 13,400.00 بطانة 

P5.369  4 2027 4.80 19,200.00 بطانة  ترصيف أزقة حي السالم االضايف 

P5.370 
- 1السالم سكتور ترصيف أزقة حي
2-3-4 

 4 2028 3.84 15,350.00 بطانة 

P5.371 
- 5ترصيف أزقة حي السالم سكتور

6 
 4 2028 3.55 14,200.00 بطانة 

P5.372 
- 7ترصيف أزقة حي السالم سكتور

 4 2028 3.02 12,085.00 بطانة  8-9

   

 
 

 

 

 

     

P5.373  لعيايدة  ترصيف أزقة قطاع األلفة 

 الرتصيف

80,888.00 20.22 2023 8 
P5.374  8 2025 3.81 15,228.00 لعيايدة  ترصيف أزقة قطاع  البدر 
P5.375 8 2025 6.38 25,519.00 لعيايدة  ترصيف أزقة قطاع الوائم 
P5.376  8 2026 25.86 103,459.00 لعيايدة  ترصيف أزقة قطاع النهضة 
P5.377 8 2027 3.68 14,725.00 لعيايدة  ترصيف أزقة قطاع  احمليط 
P5.378 8 2028 4.73 18,901.00 لعيايدة  ترصيف أزقة قطاع  اجملد 
P5.379  8 2028 9.67 38,680.00 لعيايدة  ترصيف أزقة قطاع  الفتح 
P5.380  8 2028 4.57 19,665.00 لعيايدة  ترصيف أزقة قطاع القدس 
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P5.373  لعيايدة  ترصيف أزقة قطاع األلفة 

 الرتصيف

80,888.00 20.22 2023 8 
P5.374  8 2025 3.81 15,228.00 لعيايدة  ترصيف أزقة قطاع  البدر 
P5.375 8 2025 6.38 25,519.00 لعيايدة  ترصيف أزقة قطاع الوائم 
P5.376  8 2026 25.86 103,459.00 لعيايدة  ترصيف أزقة قطاع النهضة 
P5.377 8 2027 3.68 14,725.00 لعيايدة  ترصيف أزقة قطاع  احمليط 
P5.378 8 2028 4.73 18,901.00 لعيايدة  ترصيف أزقة قطاع  اجملد 
P5.379  8 2028 9.67 38,680.00 لعيايدة  ترصيف أزقة قطاع  الفتح 
P5.380  8 2028 4.57 19,665.00 لعيايدة  ترصيف أزقة قطاع القدس 
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P5.381 )84 2022 0.92 إنشاء دهاليز وجممعات املياه العادمة  اتبريكت حماربة الفياضاانت )التطهي 

P5.382 
تقوية شبكة الصرف الصحي 

 60 2022 22.11 وتقوية اجملمعات اخلاصة ابلتطهي السائل إنشاء اتبريكت اخلاص ابلتطهي السائل )التطهي( 

P5.383 
ختفيض الضغط على الشبكة  

 )التطهي(
 12 2023 1.96 إنشاء قنوات خاصة - اتبريكت

P5.384  احصني  جتهيز شبكة التطهي السائل 
جتهيز مدخل جنوب الرابط خارج املوقع 

 الصحي 
66.65 2022 48 

P5.385  احصني  العادمة إنشاء جممع املياه 
 ( Beldéverésجممع بلفديرز)

   P6جممع -    
 Hجممع  -  

25.25 2024 60 

P5.386 جممع  احصني  حماربة الفيضاانتSIN   48 2022 18.05 ( 4و 3) النقط السوداء الصفاء 

P5.387  احصني  تقوية ودعم شبكة التطهي السائل 
شبكة طريق مكناس نظرا إلنشاء قادوس  

Rocade II  
 شبكة املطار ودار السكة 

5.5 2022 24 

P5.388 حمطة الضخ احصني  السائل(  إنشاء حمطة ضخ )التطهي Beldéverés 2.98 2026 24 

P5.389 Délésteur  )احصني  )التطهي السائل 

Délésteur 03 
- Délésteur 02 
- Délésteur 01 

 Beldéverésمنطقة  

3.35 2026 12 

P5.390 
)التطهي قناة تصريف املياه 
 السائل( 

 احصني 
  SP1قناة 

Beldéverés 
1.04 2026 12 

P5.391 
التوسيع والربط االجتماعي ملنطقة 

 12 2022 0.2 الربط بشبكة التطهي السائل ملنطقة صربا  احصني  صربا 

P5.392 بطانة  حماربة الفيضاانت 

 أشغال التطهي )املاء الشتوي (
 لطريق مكناس -

 عني حلواال-
 الدوليزطريق -

50.91 2022 60 

 
 

 

    

P5.393  12 2022 17.29 شبكة التطهي السائل ابملدينة  ملريسة  تقوية شبكة التطهي السائل 

P5.394 ملريسة  حماربة الفيضاانت 

 جممع رأس املاء 
التطهي السائل ملنطقة محان الفطواكي وطريق -

 مهدية 
 طرق قنيطرة  EPجممع -

23.38 2023 24 

P5.395 
)التطهي  SP1اقتناء أرض 

 Beldéverés 0.6 2026 12أرض مبنطقة  ملريسة  السائل( 

P5.396 
سال  )التطهي  STEPإنشاء 

 السائل( 
مجاعات 

 24 2022 98.33 سال  STEPإنشاء  سال

P5.397 
هتيئة مباين جماورة لوكالة اتبريكت  

)خدمات مشرتكة  
 ماء+كهرابء+تطهي سائل(

 24 2022 1 هتيئة مباين  اتبريكت

P5.398  12 2022 2.33 وكالة جديدة  بطانة  إنشاء وكالة جديدة ببطانة 

P5.399 

 fibreاأللياف البصرية )
optique  )وكالة حي السالم( )

)خدمات مشرتكة  
 ماء+كهرابء+تطهي سائل(

 12 2022 0.9 األلياف البصرية  بطانة 

P5.400 

إنشاء وهتيئة وكالة على ساحل 
بوفنادل ابب سبتة )خدمات  
مشرتكة  ماء+كهرابء+تطهي 

 سائل( 

 12 2028 2.2 وكالة جديدة  ابب ملريسة

P5.401 
تطوير شبكة التطهي السائل يف 

 األحياء املكتظة ابلساكنة 
عدة 

 مجاعات 
 84 2022 36 شبكة التطهي السائل 

P5.402 حماربة الفيضاانت 
عدة 

 مجاعات 
 84 2022 6 توسيع شبكة مياه األمطار 

P5.403 
)التطهي  BMCE VIبرج 

 السائل( 
عدة 

 24 2022 1.35 قنوات التطهي السائل مجاعات 

P5.404 
إعادة أتهيل قنوات الصرف  

 الصحي وابلوعات 
عدة 

 مجاعات 

 400قنوات 
 200قنوات 

<DN<600  400 
<DN<800600 

5.6 2023 48 
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P5.393  12 2022 17.29 شبكة التطهي السائل ابملدينة  ملريسة  تقوية شبكة التطهي السائل 

P5.394 ملريسة  حماربة الفيضاانت 

 جممع رأس املاء 
التطهي السائل ملنطقة محان الفطواكي وطريق -

 مهدية 
 طرق قنيطرة  EPجممع -

23.38 2023 24 

P5.395 
)التطهي  SP1اقتناء أرض 

 Beldéverés 0.6 2026 12أرض مبنطقة  ملريسة  السائل( 

P5.396 
سال  )التطهي  STEPإنشاء 

 السائل( 
مجاعات 

 24 2022 98.33 سال  STEPإنشاء  سال

P5.397 
هتيئة مباين جماورة لوكالة اتبريكت  

)خدمات مشرتكة  
 ماء+كهرابء+تطهي سائل(

 24 2022 1 هتيئة مباين  اتبريكت

P5.398  12 2022 2.33 وكالة جديدة  بطانة  إنشاء وكالة جديدة ببطانة 

P5.399 

 fibreاأللياف البصرية )
optique  )وكالة حي السالم( )

)خدمات مشرتكة  
 ماء+كهرابء+تطهي سائل(

 12 2022 0.9 األلياف البصرية  بطانة 

P5.400 

إنشاء وهتيئة وكالة على ساحل 
بوفنادل ابب سبتة )خدمات  
مشرتكة  ماء+كهرابء+تطهي 

 سائل( 

 12 2028 2.2 وكالة جديدة  ابب ملريسة

P5.401 
تطوير شبكة التطهي السائل يف 

 األحياء املكتظة ابلساكنة 
عدة 

 مجاعات 
 84 2022 36 شبكة التطهي السائل 

P5.402 حماربة الفيضاانت 
عدة 

 مجاعات 
 84 2022 6 توسيع شبكة مياه األمطار 

P5.403 
)التطهي  BMCE VIبرج 

 السائل( 
عدة 

 24 2022 1.35 قنوات التطهي السائل مجاعات 

P5.404 
إعادة أتهيل قنوات الصرف  

 الصحي وابلوعات 
عدة 

 مجاعات 

 400قنوات 
 200قنوات 

<DN<600  400 
<DN<800600 

5.6 2023 48 
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P5.405  )إصالحات كربى )التطهي السائل 
عدة 

 مجاعات 
 84 2022 7 شبكة التطهي السائل 

P5.406 
جتهيز الدواوير ابلربط االجتماعي 

(08) 
عدة 

 36 2022 11.83 شبكة التطهي السائل  مجاعات 

P5.407  جتديد قنوات الصرف الصحي 
عدة 

 84 2022 7.9 قنوات الصرف الصحي  مجاعات 

P5.408  عدة  تكثيف برانمج الربط االجتماعي
 مجاعات 

 84 2022 6.4 شبكة الصرف الصحي 

P5.409 
وتدعيم شبكة الكهرابء  تقوية

 احصني  )الكهرابء(

إنشاء حمول كهرابئي مبركز 
متديد الشبكة   –( 70MVAاحصني)

للموزع الكهرابئي 
(Triangularisation )–    تقوية شبكة

 الكهرابء بشارع طريق مكناس 

27.15 2022 36 

P5.410 
تقوية وتدعيم شبكة الكهرابء 

 ملريسة  )الكهرابء(

العايل للكهرابء تقوية شبكة الضغط 
(20KVA الرابط بني املصدر الفرعي  )

تقوية    –اتبريكت ومركز التوزيع ابب سبتة 
 شبكة الكهرابء مبدينة سال العتيقة 

4.16 2022 24 

P5.411 مجاعة سال  تقوية وتدعيم شبكة الكهرابء 

تقوية شبكة الكهرابء انطالقا من مركز املدينة  
ابحملاذاة مع شبكة يف اجتاه الشمال الغريب 

 7إنشاء  –القطار إىل غية منطقة حي الرمحة 
مصادر فرعية انطالقا من احصني إىل اتبريكت 

جتديد   –جتديد خطوط التوتر املنخفض  –
خطوط الكهرابء واألسالك امللتوية اخلاصة 

ربط الكهرابء جملموعة من  –ابلضغط املنخفض 
ضغط املراكز اجلديدة اخلاصة ابلضغط العايل وال

جتديد  –تغيي األعمدة القدمية  –املنخفض 
شبكة الضغط املنخفض من خالل جتديد 

 ومالءمة خطوط الكهرابء املكتظة

93.6 2022 84 

P5.412 
تقوية وجتديد شبكة املاء الصاحل 

 اتبريكت للشرب

تقوية شبكة املاء واتمني الشبكة الرئيسية العابرة 
 –( DN 700لشارع القاعدة اجلوية )

تشخيص وإعادة أتهيل خزان املاء حي 
جتديد شبكة املاء حبي الرمحة وحي   –االنبعاث 

 تقوية شبكة املاء حبي الرمحة –االنبعاث 

72.61 2022 84 

 

    

P5.413 
تقوية وجتديد شبكة املاء الصاحل 

 احصني  للشرب

 –تقوية شبكة املاء واتمني الشبكة الرئيسية
 –هالل تقوية وأتمني خزان املاء حي اوالد 

إنشاء قناة   –إجناز وتوسيع خزان املعمورة 
الربط بني خزان املعمورة وخزان اوالد هالل 

(DN 800 جتديد قنوات املاء مبنطقة  )
  –القرية طريق مكناس وحي موالي امساعيل 

إيصال  –تقوية حمطة الضخ بسال اجلديدة 
شبكة املاء ملنطقة املخل اجلنويب للرابط 

(Hors site) 

96.03 2022 60 

P5.414 
تقوية وجتديد شبكة املاء الصاحل 

 بطانة  للشرب
تقوية شبكة املاء بشارع عبد الرحيم بوعبيد 

(DN 500) 7.68 2022 12 

P5.415 
تقوية وجتديد شبكة املاء الصاحل 

 ملريسة  للشرب

تقوية شبكة املاء الشبكة الرئيسية بطريق 
جتديد قنوات املاء مبنطقة حي  -القنيطرة 

امشاعو و سيدي موسى وخمتلف أحياء ابب 
 – ملريسة واملدينة العتيقة 

36.76 2022 84 

P5.416 
تقوية وجتديد شبكة املاء الصاحل 

 للشرب
 مجاعة سال 

تقوية شبكة   –جتديد العدادات وشبكة املاء 
تقوية حمطات الضخ املعمورة وسال  –املاء 

إحداث حمطة  –توسيع شبكة املاء  –اجلديدة 
 –لتقوية ضخ املاء ابملدخل اجلنويب للرابط 

تنقية قنوات املاء ابملناطق اليت مشلها الربط 
 االجتماعي 

287.92 2022 84 
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P5.413 
تقوية وجتديد شبكة املاء الصاحل 

 احصني  للشرب

 –تقوية شبكة املاء واتمني الشبكة الرئيسية
 –هالل تقوية وأتمني خزان املاء حي اوالد 

إنشاء قناة   –إجناز وتوسيع خزان املعمورة 
الربط بني خزان املعمورة وخزان اوالد هالل 

(DN 800 جتديد قنوات املاء مبنطقة  )
  –القرية طريق مكناس وحي موالي امساعيل 

إيصال  –تقوية حمطة الضخ بسال اجلديدة 
شبكة املاء ملنطقة املخل اجلنويب للرابط 

(Hors site) 

96.03 2022 60 

P5.414 
تقوية وجتديد شبكة املاء الصاحل 

 بطانة  للشرب
تقوية شبكة املاء بشارع عبد الرحيم بوعبيد 

(DN 500) 7.68 2022 12 

P5.415 
تقوية وجتديد شبكة املاء الصاحل 

 ملريسة  للشرب

تقوية شبكة املاء الشبكة الرئيسية بطريق 
جتديد قنوات املاء مبنطقة حي  -القنيطرة 

امشاعو و سيدي موسى وخمتلف أحياء ابب 
 – ملريسة واملدينة العتيقة 

36.76 2022 84 

P5.416 
تقوية وجتديد شبكة املاء الصاحل 

 للشرب
 مجاعة سال 

تقوية شبكة   –جتديد العدادات وشبكة املاء 
تقوية حمطات الضخ املعمورة وسال  –املاء 

إحداث حمطة  –توسيع شبكة املاء  –اجلديدة 
 –لتقوية ضخ املاء ابملدخل اجلنويب للرابط 

تنقية قنوات املاء ابملناطق اليت مشلها الربط 
 االجتماعي 

287.92 2022 84 
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P5.417 
جتديد شبكة اإلانرة العمومية بشارع عبد 

 اخلالق الطريس 
 بطانة 

 م1840الطول: 
 132عدد النقط الضوئية: 

 114أعمدة اإلانرة: عدد 
1.25 2024 6 

P5.418 
جتديد شبكة اإلانرة العمومية لشارع بن 

 كرير
 بطانة 

 م1140الطول : 
   72عدد النقط الضوئية:
 67عدد أعمدة اإلانرة : 

0.7 2024 2 

P5.419 
جتديد شبكة اإلانرة العمومية  لشارع 

 الطريق الساحلي
 ملريسة 

 م7154الطول: 
 690الصوئية:عدد النقط 

 441عدد أعمدة اإلانرة: 
9 2024 6 

P5.420 
جتديد شبكة اإلانرة العمومية بشارع ابن 

 اهليثم 
 اتبريكت

 م 1405الطول:
 64عدد النقط الضوئية:
 64عدد أعمدة اإلانرة: 

0.72 2024 2 

P5.421 
جتديد شبكة اإلانرة العمومية بشارع  

 الوطاسيني 
 بطانة 

 م 345الطول:
 10الضوئية:عدد النقط 

 10عدد أعمدة اإلانرة: 
0.14 2025 2 

P5.422 ملريسة  جتديد شبكة اإلانرة العمومية بشارع فاس 
 م1000الطول: 

 90عدد النقط الضوئية:
 90عدد أعمدة اإلانرة: 

0.56 2025  

P5.423 
جتديد شبكة اإلانرة العمومية بشارع ويل 

 العهد 
 ملريسة 

 م1935الطول: 
 144الضوئية:عدد النقط 

 72عدد أعمدة اإلانرة: 
1.4 2025 6 

P5.424 
جتديد شبكة اإلانرة العمومية يشارع األمي 

 سيدي حممد بن عبد هللا 
 احصني 

 م1300الطول: 
 60عدد النقط الضوئية:
 60عدد أعمدة اإلانرة: 

0.68 2025  

P5.425 
جتديد شبكة اإلانرة العمومية بشارع موالي 

 رشيد
 احصني 

 م1470الطول: 
 50عدد النقط الضوئية:
 50عدد أعمدة اإلانرة: 

0.64 2025 2 

 
 

 

    

P5.426 
جتديد شبكة اإلانرة العمومية بطريق 

 احصني  عكراش
 م900الطول : 

 24عدد النقط الضوئية:
 24عدد أعمدة اإلانرة: 

0.45 2026  

P5.427 
جتديد شبكة اإلانرة العمومية بشارع  

 لعيايدة  سيدي إبراهيم 
 م 1200الطول :

 50عدد النقط الضوئية:
 50عدد أعمدة اإلانرة: 

0.62 2026  

P5.428 
مشروع حتويل ودفن احلبال الكهرابئية 
اهلوائية لإلانرة العمومية مبختلف حماور 

 املدينة 

مجاعة  
 سال

دفن احلبال الكهرابئية اهلوائية لإلانرة 
 4 2026 4.8 كيلومرت   24العمومية على الطول

P5.429 
مصابيح اإلانرة العمومية استبدال 

 التقليدية 
 4 2026 8.7 نقطة ضوئية  2900استبدال  بطانة 

P5.430 
استبدال مصابيح اإلانرة العمومية 

 4 2027 19.8 نقطة ضوئية  6600استبدال  اتبريكت التقليدية 

P5.431  استبدال مصابيح اإلانرة العمومية
 التقليدية 

 4 2027 24 نقطة ضوئية  8000استبدال  احصني 

P5.432  استبدال مصابيح اإلانرة العمومية
 التقليدية 

 5 2027 21 نقطة ضوئية  7000استبدال  لعيايدة 

P5.433 
استبدال مصابيح اإلانرة العمومية 

 التقليدية 
 4 2027 15.9 نقطة ضوئية  5300استبدال  ملريسة 
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P5.426 
جتديد شبكة اإلانرة العمومية بطريق 

 احصني  عكراش
 م900الطول : 

 24عدد النقط الضوئية:
 24عدد أعمدة اإلانرة: 

0.45 2026  

P5.427 
جتديد شبكة اإلانرة العمومية بشارع  

 لعيايدة  سيدي إبراهيم 
 م 1200الطول :

 50عدد النقط الضوئية:
 50عدد أعمدة اإلانرة: 

0.62 2026  

P5.428 
مشروع حتويل ودفن احلبال الكهرابئية 
اهلوائية لإلانرة العمومية مبختلف حماور 

 املدينة 

مجاعة  
 سال

دفن احلبال الكهرابئية اهلوائية لإلانرة 
 4 2026 4.8 كيلومرت   24العمومية على الطول

P5.429 
مصابيح اإلانرة العمومية استبدال 

 التقليدية 
 4 2026 8.7 نقطة ضوئية  2900استبدال  بطانة 

P5.430 
استبدال مصابيح اإلانرة العمومية 

 4 2027 19.8 نقطة ضوئية  6600استبدال  اتبريكت التقليدية 

P5.431  استبدال مصابيح اإلانرة العمومية
 التقليدية 

 4 2027 24 نقطة ضوئية  8000استبدال  احصني 

P5.432  استبدال مصابيح اإلانرة العمومية
 التقليدية 

 5 2027 21 نقطة ضوئية  7000استبدال  لعيايدة 

P5.433 
استبدال مصابيح اإلانرة العمومية 

 التقليدية 
 4 2027 15.9 نقطة ضوئية  5300استبدال  ملريسة 
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P5.434  أتهيل االحياء انقصة التجهيز دراسة 
مجاعة  
 سال

دراسة تقنية طبوغرافية لألحياء انقصة 
 24 2023 1 التجهيز ابجلماعة 

P5.435 
املسامهة يف التحفيظ العقاري ابألحياء 

 انقصة التجهيز 
مجاعة  
 سال

حتفيظ كل الدور املتواجدة  برانمج 
 48 2024 6 ابألحياء انقصة التجهيز 

P5.436 
االجتماعي لألحياء انقصة اإليصال 

 التجهيز 
 

دعم الفئات اهلشة للربط ابلشبكة املاء 
والكهرابء والتطهي بتنسيق مع جملس 

 العاصمة 
2 2023 36 
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VOIE DE 60M

VOIE DE 50M

VOIE DE 40M
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VOIE DE 35M

VOIE DE 30M



 برنامج عمل مجاعة سال 2022-2028

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

247سال_اللي_بغينا

2022-2028

VOIE DE 35M

VOIE DE 30M
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ءم

لتحسين أداء إدارة الجماعة

49
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2022 2023 2024 
608 610 731,38 620 000 000,00 630 000 000,00 

450 000 000,00 430 000 000,00 412 000 000,00 

262 952 677,00 262 952 677,00 262 952 677,00 

102 021 118,33 104 000 000,00 106 000 000,00 

56 407 816,18 58 000 000,00 60 000 000,00 

330 000 000,00 337 000 000,00 343 500 000,00 

 1 809 992 342,89 1 811 952 677,00 1 814 452 677,00 

 



 

2022 2023 2024 
608 610 731,38 620 000 000,00 630 000 000,00 

450 000 000,00 430 000 000,00 412 000 000,00 

262 952 677,00 262 952 677,00 262 952 677,00 

102 021 118,33 104 000 000,00 106 000 000,00 

56 407 816,18 58 000 000,00 60 000 000,00 

330 000 000,00 337 000 000,00 343 500 000,00 

 1 809 992 342,89 1 811 952 677,00 1 814 452 677,00 
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20232028 
 سنوات  06التقديرات خالل    املوارد   

    180,00 توقعات الفوائض املالية احلقيقية  

    300,00 حصيلة االفرتاضات املرخص هبا  

    400,00 املنقوالت والعقارات حصيلة بيع 

االعتبارية اخلاضعة  شخاص األو أمدادات التجهيز املمنوحة من قبل الدولة إ
 ( TVAللقانون العام )

180,00    

    110,34 اجلزء الثاين من امليزانية    إطارمبالغ مرصودة يف 

    456,20 ول من امليزانية )اجلماعة واملقاطعات( األ  من اجلزءمبالغ مرصودة 

    32,00 اخلصوصية    موارد احلساابت 

 973,00 تعبئة العقار منتوج  

    200,00 1 الرابط سال القنيطرة مسامهة جهة  

    150,00 مسامهة جملس عمالة سال 

    5977,28 مسامهة اخلواص 

 4388,82 مسامهة القطاعات احلكومية 

 14.347,64 جمموع املبالغ املرصودة 
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1 

2 

3 

4  
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(la pondération)

 = TRPنسبة توقع تنفيذ املشروع 
 الكلفة املالية للمشروع ×نسبة اإلنجاز املتوقعة للمشروع 

 الكلفة اإلجمالية ملشاريع البرنامج

 

 

 nالكلفة املالية للمشروع n x+...+ نسبة اإلجناز املتوقعة للمشروع 1الكلفة املالية للمشروع 1xنسبة اإلجناز املتوقعة للمشروع  النسبة اإلمجالية املتوقعة لتنفيذ برانمج العمل =
 الكلفة اإلمجالية ملشاريع الربانمج

 
 

- aux de réalisation) (T
 



 برنامج عمل مجاعة سال 2022-2028

 

(la pondération)

 = TRPنسبة توقع تنفيذ املشروع 
 الكلفة املالية للمشروع ×نسبة اإلنجاز املتوقعة للمشروع 

 الكلفة اإلجمالية ملشاريع البرنامج

 

 

 nالكلفة املالية للمشروع n x+...+ نسبة اإلجناز املتوقعة للمشروع 1الكلفة املالية للمشروع 1xنسبة اإلجناز املتوقعة للمشروع  النسبة اإلمجالية املتوقعة لتنفيذ برانمج العمل =
 الكلفة اإلمجالية ملشاريع الربانمج

 
 

- aux de réalisation) (T
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- (Taux d’achèvement)  

 

نسبة اإلجناز  
 الفعلية =

املبالغ  
 X املؤداة 

املبالغ   100
 امللتزم هبا 

  

نسبة اإلجناز الفعلية اإلمجالية      
= 

إمجايل املبالغ  
 X املؤداة 

إمجايل املبالغ   100
 امللتزم هبا 

نسبة إمتام  
 =  1املشروع 

 املؤداة عند هناية مدة املشروع امجايل املبالغ  
X  

امجايل املبالغ امللتزم هبا عند هناية مدة   100
 املشروع 

 

 x 100نسبة إمتام املشروع( -1)  =  النسبة املتبقية إلمتام املشروع 

نسبة إمتام برانمج العمل   
= 

 الربانمج   امجايل املبالغ املؤداة عند هناية مدة
X  

امجايل املبالغ امللتزم هبا عند هناية مدة   100
 الربانمج

نسبة املشاريع غري  
 =  2املنجزة  

  X إمجايل الكلفة املرصودة للمشاريع غري املنجزة    xعدد املشاريع غري املنجزة  
 الكلفة اإلمجالية لربانمج العمل   xالعدد اإلمجايل ملشاريع برانمج العمل   100

 إمجايل الكلفة املرصودة للمشاريع املتعثرة    xعدد املشاريع املتعثرة  

                                      
متام إملرشوع يه نس بة إلإجناز إلفعلية عند هناية إملدة إلتقديرية لإجناز إملرشوع 1  نس بة إإ
 لحتساب نس بة إملشاريع غري إملنجزة projet)(la moyenne pondérée par cout duمت إعامتد مؤرش إملتوسط إملرحج لللكفة  2
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نسبة املشاريع  
 =  3املتعثرة  

  X إمجايل الكلفة املرصودة للمشاريع املنجزة   xعدد املشاريع املنجزة  
100 

 

 

- 
- 
- 

 

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝑿𝑿 
نسبة اإلجناز  الفعلية   −  نسبة اإلجناز  املتوقعة

نسبة اإلجناز  املتوقعة  
=  الفارق النسيب بني التوقع  و اإلجناز  الفعلي 

 الفارق النسيب بني التوقع واإلجناز الفعلي 0 <  نسبة اإلجناز املتوقعة  نسبة اإلجناز الفعلية مل تصل إىل

 الفارق النسيب بني التوقع واإلجناز الفعلي 0 =  نسبة اإلجناز املتوقعة مت حتقيقها

 الفارق النسيب بني التوقع واإلجناز الفعلي 0 >  نسبة اإلجناز الفعلية جتاوزت نسبة اإلجناز املتوقعة 

 

                                      
 لحتساب نس بة إملشاريع إملتعرثة(la moyenne pondérée par cout du projet)مت إعامتد مؤرش إملتوسط إملرحج لللكفة 3



 برنامج عمل مجاعة سال 2022-2028

نسبة املشاريع  
 =  3املتعثرة  

  X إمجايل الكلفة املرصودة للمشاريع املنجزة   xعدد املشاريع املنجزة  
100 

 

 

- 
- 
- 

 

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝑿𝑿 
نسبة اإلجناز  الفعلية   −  نسبة اإلجناز  املتوقعة

نسبة اإلجناز  املتوقعة  
=  الفارق النسيب بني التوقع  و اإلجناز  الفعلي 

 الفارق النسيب بني التوقع واإلجناز الفعلي 0 <  نسبة اإلجناز املتوقعة  نسبة اإلجناز الفعلية مل تصل إىل

 الفارق النسيب بني التوقع واإلجناز الفعلي 0 =  نسبة اإلجناز املتوقعة مت حتقيقها

 الفارق النسيب بني التوقع واإلجناز الفعلي 0 >  نسبة اإلجناز الفعلية جتاوزت نسبة اإلجناز املتوقعة 

 

                                      
 لحتساب نس بة إملشاريع إملتعرثة(la moyenne pondérée par cout du projet)مت إعامتد مؤرش إملتوسط إملرحج لللكفة 3
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𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝑿𝑿 
الكلفة احلقيقة −  الكلفة التقديرية

الكلفة التقديرية
=  الفارق النسيب للكلفة املالية

 الفارق النسيب للكلفة املالية 0 <  الكلفة احلقيقية أقل من الكلفة التقديرية )ترشيد املوارد( 

 الفارق النسيب للكلفة املالية 0 =  الكلفة التقديرية الكلفة احلقيقة تتطابق مع 

 الفارق النسيب للكلفة املالية 0 >  الكلفة احلقيقة تتجاوز الكلفة التقديرية 
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:

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝑿𝑿 
مدة  اإلجناز الفعلية  −  مدة   اإلجناز التقديرية  

مدة  اإلجناز التقديرية 
=  الفارق النسيب  ملدة  اإلجناز

 

 الفارق النسبي لمدة اإلنجاز 0 <  مدة اإلجناز الفعلية أقل من مدة اإلجناز التقديرية 

 الفارق النسبي لمدة اإلنجاز0 =  مدة اإلجناز الفعلية تتطابق مع مدة اإلجناز التقديرية 
 النسبي لمدة اإلنجازالفارق 0 >  أتخر يف إجناز املشاريع 

 

 

20222028

.

20222028 
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:

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝑿𝑿 
مدة  اإلجناز الفعلية  −  مدة   اإلجناز التقديرية  

مدة  اإلجناز التقديرية 
=  الفارق النسيب  ملدة  اإلجناز

 

 الفارق النسبي لمدة اإلنجاز 0 <  مدة اإلجناز الفعلية أقل من مدة اإلجناز التقديرية 

 الفارق النسبي لمدة اإلنجاز0 =  مدة اإلجناز الفعلية تتطابق مع مدة اإلجناز التقديرية 
 النسبي لمدة اإلنجازالفارق 0 >  أتخر يف إجناز املشاريع 

 

 

20222028

.

20222028 
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20222028

 اتريخ التقرير السابق:.........................

 ....................اتريخ التقرير احلايل:.......

 مدة التقرير: .....................................
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 نسبة اإلجناز املتوقعة

2023 2024 2025 2026 2027 2028 
T

1 

T
2 

T
3 

N
= 

4T 

T
1 

T
2 

T
3 

N
= 

4T 

T
1 

T
2 

T
3 

N
= 

4T 

T
1 

T
2 

T
3 

N
= 

4T 

T
1 

T
2 

T
3 

N
= 

4T 

T
1 

T
2 

T
3 

N
= 

4T 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

N النسب السنوية : 

T( 3: النسب الدورية  )أسهر 

  



برنامج عمل مجاعة سال 2022-2028

 

ا
 رمز

ا
سم ا

املشر
 وع

 نسبة اإلجناز املتوقعة

2023 2024 2025 2026 2027 2028 
T

1 

T
2 

T
3 

N
= 

4T 

T
1 

T
2 

T
3 

N
= 

4T 

T
1 

T
2 

T
3 

N
= 

4T 

T
1 

T
2 

T
3 

N
= 

4T 

T
1 

T
2 

T
3 

N
= 

4T 

T
1 

T
2 

T
3 

N
= 

4T 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

N النسب السنوية : 

T( 3: النسب الدورية  )أسهر 

  

263سال_اللي_بغينا

2022-2028



 

 التوقع مؤشرات 

1. 

 النسبة املتوقعة للتنفيذ اسم املشروع  رمز املشروع   
(TPR ) 

نسب اإلجناز  
 الفصلية 

1T   T1TPR 

2T   T2TPR 

3T   T3TPR 

4T   T4TPR 

نسب اإلجناز  
 السنوية 

1N   N1TPR 

2N   N2TPR 

3N   N3TPR 

4N   N4TPR 

5N   N5TPR 

6N   N6TPR 
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2. 

النسبة اإلمجالية لتوقع اإلجناز     
(PGR ) 

الكلفة التقديرية  
 ( EGاإلمجالية ) 

 النسبة اإلمجالية لتوقع التنفيذ 
(TGPR ) 

نسب توقع التنفيذ  
 الفصلية 

1T T1PGR T1EG T1TGPR 

2T T2PGR T2EG T2TGPR 

3T T3PGR T3EG T3TGPR 

4T T4PGR T4EG T4TGPR 

نسب توقع التنفيذ  
 السنوية 

1N N1PGR N1EG N1TGPR 

2N N2PGR N2EG N2TGPR 

3N N3PGR N3EG N3TGPR 

4N N4PGR N4EG N4TGPR 

5N N5PGR N5EG N5TGPR 

6N N6PGR N6EG N6TGPR 

نسبة توقع التنفيذ للثالث سنوات األوىل  
(TR) 

TRPGR TREG TRTGPR 

النسبة اإلمجالية املتوقعة لتنفيذ برانمج  
 (G) العمل 

PGR EG TGPR 
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2. 

النسبة اإلمجالية لتوقع اإلجناز     
(PGR ) 

الكلفة التقديرية  
 ( EGاإلمجالية ) 

 النسبة اإلمجالية لتوقع التنفيذ 
(TGPR ) 

نسب توقع التنفيذ  
 الفصلية 

1T T1PGR T1EG T1TGPR 

2T T2PGR T2EG T2TGPR 

3T T3PGR T3EG T3TGPR 

4T T4PGR T4EG T4TGPR 

نسب توقع التنفيذ  
 السنوية 

1N N1PGR N1EG N1TGPR 

2N N2PGR N2EG N2TGPR 

3N N3PGR N3EG N3TGPR 

4N N4PGR N4EG N4TGPR 

5N N5PGR N5EG N5TGPR 

6N N6PGR N6EG N6TGPR 

نسبة توقع التنفيذ للثالث سنوات األوىل  
(TR) 

TRPGR TREG TRTGPR 

النسبة اإلمجالية املتوقعة لتنفيذ برانمج  
 (G) العمل 

PGR EG TGPR 
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 مؤشرات التتبع 

1. 

  
 اسم املشروع رمز املشروع 

 املبالغ املؤداة

(MP ) 

املبالغ امللتزم هبا  

 ( ME)سنواي( )

 نسبة اإلجناز الفعلية 

(TRE 

نسب اإلجناز  

 4الفصلية 

1T  ...  ... T1MP T1ME T1TRE 

2T  ...  ... T2MP T2ME T2TRE 

3T  ...  ... T3MP T3ME T3TRE 

4T  ...  ... T4MP T4ME T4TRE 

نسب اإلجناز  

 السنوية 

1N  ...  ... N1MP N1ME N1TRE 

2N  ...  ... N2MP N2ME N2TRE 

3N  ...  ... N3MP N3ME N3TRE 

4N  ...  ... N4MP N4ME N4TRE 

5N  ...  ... N5MP N5ME N5TRE 

6N  ...  ... N6MP N6ME N6TRE 

 

 

 

 

 

                                      
درإج إلنسب إملتعلقة ابلفصل إلرإبع لكون أ ن إلنس بة إلفصلية ترإمكية )   4  أ ن نسب إلفصل إلرإبع ميكن تعويضها ابلنسب إلس نوية.( إل مر إذلي يعين Cumulatifمل يمت إإ
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-  

 املشروع  رمز املشروع 
نسبة اإلجناز  

 5املربجمة 

نسبة اإلجناز  

 الفعلية 

الفارق النسيب بني  

اإلجناز الفعلي  

 واإلجناز امللتزم به 

 أهم أسباب 

 تعثر اإلجناز  

أهم اإلجراءات  

والتدابي املتخذة يف  

 هذا الشأن 

1       
 ...       

2. 

 إمجايل املبالغ املؤداة  
(PGR ) 

 إمجايل املبالغ امللتزم هبا  
 ( MGE))سنواي(  

 النسبة اإلمجالية 
 لإلجناز الفعلي  

(TGRE ) 

 نسب اإلجناز الفصلية 

1T T1PGR T1MGE T1TGRE 

2T T2PGR T2EG T2TGRE 

3T T3PGR T3EG T3TGRE 

4T T4PGR T4EG T4TGRE 

 نسب اإلجناز السنوية 

1N N1PGR N1EG N1TGRE 

2N N2PGR N2EG N2TGRE 

3N N3PGR N3EG N3TGRE 

4N N4PGR N4EG N4TGRE 

5N N5PGR N5EG N5TGRE 

6N N6PGR N6EG N6TGRE 

 TRPGR TREG TRTGRE نسب اإلجناز للثالث سنوات األوىل

 PGR EG TGRE اإلمجالية لتنفيذ برانمج العملالنسبة 
- 

 

                                      
 نس بة إلإجناز إمللزتم هبا سيمت إحتساهبا بدإية لك س نة مالية بناء عىل الاعامتدإت إمللزتم هبا 5 
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-  

 املشروع  رمز املشروع 
نسبة اإلجناز  

 5املربجمة 

نسبة اإلجناز  

 الفعلية 

الفارق النسيب بني  

اإلجناز الفعلي  

 واإلجناز امللتزم به 

 أهم أسباب 

 تعثر اإلجناز  

أهم اإلجراءات  

والتدابي املتخذة يف  

 هذا الشأن 

1       
 ...       

2. 

 إمجايل املبالغ املؤداة  
(PGR ) 

 إمجايل املبالغ امللتزم هبا  
 ( MGE))سنواي(  

 النسبة اإلمجالية 
 لإلجناز الفعلي  

(TGRE ) 

 نسب اإلجناز الفصلية 

1T T1PGR T1MGE T1TGRE 

2T T2PGR T2EG T2TGRE 

3T T3PGR T3EG T3TGRE 

4T T4PGR T4EG T4TGRE 

 نسب اإلجناز السنوية 

1N N1PGR N1EG N1TGRE 

2N N2PGR N2EG N2TGRE 

3N N3PGR N3EG N3TGRE 

4N N4PGR N4EG N4TGRE 

5N N5PGR N5EG N5TGRE 

6N N6PGR N6EG N6TGRE 

 TRPGR TREG TRTGRE نسب اإلجناز للثالث سنوات األوىل

 PGR EG TGRE اإلمجالية لتنفيذ برانمج العملالنسبة 
- 

 

                                      
 نس بة إلإجناز إمللزتم هبا سيمت إحتساهبا بدإية لك س نة مالية بناء عىل الاعامتدإت إمللزتم هبا 5 
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-  

نسبة اإلجناز امللتزم   الفصل  السنة 
 هبا

نسبة اإلجناز  
 الفعلية 

الفارق النسيب بني  
اإلجناز الفعلي  
 واإلجناز امللتزم به 

 أهم أسباب 
 تعثر اإلجناز  

أهم اإلجراءات  
والتدابي املتخذة يف  

 هذا الشأن 

2023 

T1      
T2      
T3      
T4      

2024 

T1      
T2      
T3      
T4      

2025 

T1      
T2      
T3      
T4      

2026 

T1      
T2      
T3      
T4      

2027 

T1      
T2      
T3      
T4      

2028 

T1      
T2      
T3      
T4      
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3.  

 

 رمز املشروع 
اسم  

 املشروع 

إمجايل املبالغ  
 املؤداة 

)عند هناية  
املدة  

التقديرية  
 لإلجناز( 

إمجايل املبالغ  
 امللتزم هبا 

)عند هناية  
املدة  

التقديرية  
 لإلجناز( 

نسبة إمتام  
 6املشروع 

النسبة  
املتبقية إلمتام  

 املشروع 

أسباب أتخر  
 اإلجناز 

احللول  
 املقرتحة 

املدة  
التقديرية  

إلمتام إجناز  
 املشروع 

1         
 ...         
 ...         
4. 

إ
مجايل 
املبالغ 
 املؤداة

(
عند هناية 
برانمج 
 العمل(

إ
مجايل 
املبالغ 
 امللتزم هبا

(
عند هناية 
برانمج 
 العمل(

ن
سبة ن

   إمتام
برانمج 
 العمل

ا
لنسبة 
املتبقية 
 إلمتام 

بر
انمج  
 العمل

ع
دد 

املشاريع 
غي 
 املنجزة

ن
سبة 

املشاريع 
غي 
 املنجزة

أ
سباب 
عدم 
 االجناز

ا
حللول 
 املقرتحة

ا
ملشاريع 
 املتعثرة

ن
سبة 

املشاريع 
 املتعثرة

أ
سباب 
 التعثر

ا
حللول 
 املقرتحة

ه
م 

اخلالصا
ت 

والتوصي
 ات

             

   

                                      
 نسبة إتمام المشروع هي نسبة اإلنجاز الفعلية عند نهاية المدة التقديرية إلنجاز المشروع 6
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3.  

 

 رمز املشروع 
اسم  

 املشروع 

إمجايل املبالغ  
 املؤداة 

)عند هناية  
املدة  

التقديرية  
 لإلجناز( 

إمجايل املبالغ  
 امللتزم هبا 

)عند هناية  
املدة  

التقديرية  
 لإلجناز( 

نسبة إمتام  
 6املشروع 

النسبة  
املتبقية إلمتام  

 املشروع 

أسباب أتخر  
 اإلجناز 

احللول  
 املقرتحة 

املدة  
التقديرية  

إلمتام إجناز  
 املشروع 

1         
 ...         
 ...         
4. 

إ
مجايل 
املبالغ 
 املؤداة

(
عند هناية 
برانمج 
 العمل(

إ
مجايل 
املبالغ 
 امللتزم هبا

(
عند هناية 
برانمج 
 العمل(

ن
سبة ن

   إمتام
برانمج 
 العمل

ا
لنسبة 
املتبقية 
 إلمتام 

بر
انمج  
 العمل

ع
دد 

املشاريع 
غي 
 املنجزة

ن
سبة 

املشاريع 
غي 
 املنجزة

أ
سباب 
عدم 
 االجناز

ا
حللول 
 املقرتحة

ا
ملشاريع 
 املتعثرة

ن
سبة 

املشاريع 
 املتعثرة

أ
سباب 
 التعثر

ا
حللول 
 املقرتحة

ه
م 

اخلالصا
ت 

والتوصي
 ات

             

   

                                      
 نسبة إتمام المشروع هي نسبة اإلنجاز الفعلية عند نهاية المدة التقديرية إلنجاز المشروع 6
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 مؤشرات التحقق

1. 

ر 

مز 

املشرو

 ع

ا

 ملشروع

 نسبة اإلجناز الفعلية نسبة اإلجناز املتوقعة
بني التوقع الفارق النسيب  

 واإلجناز الفعلي
أ

سباب  

تعثر 

 اإلجناز 

ا

لتدابي  

املتخذة 

يف هذا 

 الشأن

T

1 

T

2 

T

3 

N

4=T 

T

1 

T

2 

T

3 

N

4=T 

T

1 

T

2 

T

3 

N

4=T 

1                
 .

 .. 
               

7
55 

               

 

2. 

▪ 

 النسبة اإلمجالية  

 لتوقع اإلجناز 
 نسبة اإلجناز الفعلية 

الفارق النسيب بني التوقع  

 واإلجناز الفعلي 
أ

سباب 

تعثر  

 اإلجناز 

ا

لتدابي  

املتخذة  

يف هذا  

 الشأن 

T

1 

T

2 

T

3 

N

4=T 

T

1 

T

2 

T

3 

N

4=T 

T

1 

T

2 

T

3 

N

4=T 

              

 األولى والمؤشر اإلجمالي: مؤشر السنوات الثالث  ▪
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 النسبة اإلمجالية  

 لتوقع اإلجناز 
 نسبة اإلجناز الفعلية 

الفارق النسيب بني التوقع  

 واإلجناز الفعلي 
أسباب تعثر  

 اإلجناز 

التدابي املتخذة يف  

 هذا الشأن 
TR G TR G TR G 

        

TR  نسب السنوات الثالث األوىل : 

G  مدة إجناز برانمج العمل( : النسبة اإلمجالية )إمجايل 

3.  

 أهم املالحظات  الفارق النسيب  الكلفة احلقيقية  الكلفة التقديرية  املشروع  رمز املشروع 

      

4. 

 حتليل الفارق النسيب  الفارق النسيب  إمجايل الكلفة احلقيقية  اإلمجالية تقدير الكلفة 

    

5. 

 أهم املالحظات  الفارق النسيب  مدة اإلجناز الفعلية  مدة اإلجناز التقديرية  املشروع  رمز املشروع 

      

6. 

 حتليل الفارق النسيب  الفارق النسيب  مدة اإلجناز الفعلية  املدة اإلمجالية لتنفيذ برانمج العمل
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 النسبة اإلمجالية  

 لتوقع اإلجناز 
 نسبة اإلجناز الفعلية 

الفارق النسيب بني التوقع  

 واإلجناز الفعلي 
أسباب تعثر  

 اإلجناز 

التدابي املتخذة يف  

 هذا الشأن 
TR G TR G TR G 

        

TR  نسب السنوات الثالث األوىل : 

G  مدة إجناز برانمج العمل( : النسبة اإلمجالية )إمجايل 

3.  

 أهم املالحظات  الفارق النسيب  الكلفة احلقيقية  الكلفة التقديرية  املشروع  رمز املشروع 

      

4. 

 حتليل الفارق النسيب  الفارق النسيب  إمجايل الكلفة احلقيقية  اإلمجالية تقدير الكلفة 

    

5. 

 أهم املالحظات  الفارق النسيب  مدة اإلجناز الفعلية  مدة اإلجناز التقديرية  املشروع  رمز املشروع 

      

6. 

 حتليل الفارق النسيب  الفارق النسيب  مدة اإلجناز الفعلية  املدة اإلمجالية لتنفيذ برانمج العمل
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  2022 شتنبر 5بتاريخ الدورة االستثنائية المنعقدة   مملكة المغربية        ال
 جـلسـة فـريـدة                وزارة الداخلية   

 عمالـة سـال                                                                                   
 جماعة سال

 المديرية العامة للمصالح
 قسم الشؤون القانونية والتعاون والشراكة

 مصلحة شؤون المجلس
 

 إعداد برنامج عمل جماعة عرض حول مراحل تقدم       
 .2028-2022سال        

 
 جلسة علنية

المتعلق  113.14( من القانون التنظيمي رقم 36تطبيقا لمقتضيات المادة ) 
في إطار جلسة فريدة يوم له استثنائية  ةبالجماعات، عقد مجلس جماعة سال أشغال دور

ة الكبرى لالجتماعات بمقر ، على الساعة الثالثة بعد الزوال، بالقاع2022 شتنبر 05االثنين 
برئاسة السيد عمر السنتيسي رئيس مجلس جماعة سال بباب بوحاجة لمريسة سال، وذلك 

 رئيس الدائرة الحضرية باب لمريسة سال.اقديم جماعة سال، وحضور السيد محمد 
 ( عضوا.                   81العدد القانوني الذي يتكون منه المجلس: ) -
 .( عضوا81المزاولين مهامهم: )عدد األعضاء  -
 ( عضوا هم السادة: 54عدد األعضاء الحاضرين:  ) -أ 
 عمر السنتيسي:   رئيس مجلس جماعة سال-1
 با: النائبة الثانية للسيد الرئيســورة رســـن-2
 عبد القادر الكيحل: النائب الثالث للسيد الرئيس-3
 محمد النجار: النائب الرابع للسيد الرئيس -4
 خديجة بوعبيد: النائبة الخامسة للسيد الرئيس--5
 النائب السابع للسيد الرئيس   :عدنان اإلدريسي -6
 ادريس العثماني:   النائب الثامن للسيد الرئيس -7
 كــاتبـة المجلـــس    خ:     ـــة بنشيـفاطم-8
 عضو مجلس جماعة سال   عبد الحميد المختاري: -9

 "      "      "      "    محمد بـوصفيحـة :  -10
 ادريس السنتيسي:        "      "      "      " -11
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 الجيــاللي سيــن:         "      "      "      " -12
 احساين اجـور:          "      "      "      " -13
 محمد العسري:          "      "      "      " -14
 "      "      "      "   محمد بنعطيـة :      -15
 البشير السدراتي:         "      "      "      " -16
 محمد توفيق بن عمر: "      "      "      "-17
 نعيمة بنعامـر:          "      "      "      "-18
 "      "      "      "منصور بلحاج:          -19
 "      "      ""      عزيز بنبراهيم:            -20
 محمد الغفري:         "      "      "      " -21
 "      "      "      "احسان الهواري:          -22
 "      "      "      "          أحمد السفياني: -23
 "      "      "      " عبد الطيف سودو:    -24
 "   "      "      "   جمال العمراني:          -25
 المصطفى السالمي:    "      "      "      " -26
 يوي:        "      "      "      "ـمحمد البق-27
 "      "      "      " خالـد فتــحـي:        -28
 "      "      "      "عبد الغني بلهوس:     -29
 ي:        "      "      "      "ـسميرة الرحال -30
 "      "      "      "المرابط:         بشــرى -31
 "      "      "      "   بهاء الدين اكدي:    -32
 سعيد السعداوي:      "      "      "      " -33
 لطيـفـة انعيمـي:       عضو مجلس جماعة سال-34
 "      "      "      "كـريـمة كـمــال:         -35
 "      "      "      " سيدي زكرياء الجوهري: -36
 اسمهان نايت محماد:   "      "      "      " -37
 "      "      "      "مـريم بنهـروز :           -38
 "      "      "      "عماد الدين الريفي:       -39
 "      "      "      "يونـس صـيبـــري :       -40
 "      "      "    "           فطيمتـو زعمــة :-41
 "      "      "      "          عـادل التويجــر:-42
 "      "      "      "       بدر الدين حدادي:-43
 "      "      "      "     مجدولين العلمي:    -44
 "      "      "      "يونس حمايدي:           -45
 "      "     "      "         فـراح العصــادي:-46
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 فاطمة الزهراء جبوري: "      "      "      " -47
 "      "      "      "     ورية الطاهري :    ت -48
 "      "      "      "       عادل بن االمين :   -49
 "      "      "      "     ابراهيم اكساب :    -50
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 الرئيسالعياشي الحرتي:     النائب العاشر للسيد -1
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 "      "      "      "امان حرشاوي :    -6
 
 الحاضرون بصفـة استشاريـــة:-
 :انعن مصالح عمالة سال حضر السيد-أ
 رئيس قسم الجماعات الترابية بعمالة سال: عزيز زرنين-
 يوسف أسيوط  : الدائرة الحضرية المريسة سال-

 عن أقسام ومصالح جماعة سال حضر السادة:-ب
 عبد الرؤوف بن الطالب: المدير العام للمصالح-
 قسم الشؤون القانونية والتعاون والشراكةرئيس الياس العلوي: -
 عبد السالم الزوبع: رئيس قسم التعمير والممتلكات-
 قسم أنظمة المعلومات والوسائل المشتركة رئيسمحمد منصوري: -
 رشيد حكوط: عن قسم االشغال والتهيئة الحضرية-
 رشيد عكي: قسم الميزانية والصفقات-
 عن قسم حفظ الصحة والمحافظة على البيئةمحمد بوستى: -
 ناجية شفيق: عن المديرية العامة للمصالح-
 بشرى الغزاوي: مصلحة الشؤون االقتصادية-
 رشيد الشرقاوي: مصلحة المحجز-
 ادريس العالوي: مصلحة شؤون المجلس -
 "      "     "عبد الحفيظ بنفقير:  -
 "      "     ":     حــازمد ـحمـم--
 "      "     "ــس مشــــواط:    ان-

**               **            ** 
 ونظــرا لعلنيـــة الجلســة فقــد حضرهـــا عــــدد مـــن المواطنات والمواطنين.

**               **            ** 
المتعلق بالجماعات وبعد التأكد من  113.14طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 

عن افتتاح الجماعة مجلس السيد عمر السنتيسي رئيس اكتمال النصاب القانوني، اعلن 
بتاريخ لمجلس جماعة سال في اطار جلستها الفريدة المنعقدة اشغال هذه الدورة االستثنائية 

 .2022 شتنبر 05
بالسيدات والسادة اعضاء المجلس الحاضرين، كما رحب السيد الرئيس، في البداية 

الجماعة  ئرة الحضرية لمريسة، والسيد ممثل عمالة سال وأطررحب بالسيد رئيس الدا
 والحضور الكريم.
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 "      "      "      "امان حرشاوي :    -6
 
 الحاضرون بصفـة استشاريـــة:-
 :انعن مصالح عمالة سال حضر السيد-أ
 رئيس قسم الجماعات الترابية بعمالة سال: عزيز زرنين-
 يوسف أسيوط  : الدائرة الحضرية المريسة سال-

 عن أقسام ومصالح جماعة سال حضر السادة:-ب
 عبد الرؤوف بن الطالب: المدير العام للمصالح-
 قسم الشؤون القانونية والتعاون والشراكةرئيس الياس العلوي: -
 عبد السالم الزوبع: رئيس قسم التعمير والممتلكات-
 قسم أنظمة المعلومات والوسائل المشتركة رئيسمحمد منصوري: -
 رشيد حكوط: عن قسم االشغال والتهيئة الحضرية-
 رشيد عكي: قسم الميزانية والصفقات-
 عن قسم حفظ الصحة والمحافظة على البيئةمحمد بوستى: -
 ناجية شفيق: عن المديرية العامة للمصالح-
 بشرى الغزاوي: مصلحة الشؤون االقتصادية-
 رشيد الشرقاوي: مصلحة المحجز-
 ادريس العالوي: مصلحة شؤون المجلس -
 "      "     "عبد الحفيظ بنفقير:  -
 "      "     ":     حــازمد ـحمـم--
 "      "     "ــس مشــــواط:    ان-

**               **            ** 
 ونظــرا لعلنيـــة الجلســة فقــد حضرهـــا عــــدد مـــن المواطنات والمواطنين.

**               **            ** 
المتعلق بالجماعات وبعد التأكد من  113.14طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 

عن افتتاح الجماعة مجلس السيد عمر السنتيسي رئيس اكتمال النصاب القانوني، اعلن 
بتاريخ لمجلس جماعة سال في اطار جلستها الفريدة المنعقدة اشغال هذه الدورة االستثنائية 

 .2022 شتنبر 05
بالسيدات والسادة اعضاء المجلس الحاضرين، كما رحب السيد الرئيس، في البداية 

الجماعة  ئرة الحضرية لمريسة، والسيد ممثل عمالة سال وأطررحب بالسيد رئيس الدا
 والحضور الكريم.
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كاتبة المجلس لتالوة جدول فاطمة بنشيخ الكلمة للسيدة السيد الرئيس إثر ذلك اعطى  
 الذي جاء على الشكل التالي:، و2022شتنبر  05الستثنائية المنعقدة بتاريخ ااعمال الدورة 

 انتخاب رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات والشؤون االقتصادية.-1 
 .2021ةدراسة التقرير السنوي لتقييم تنفيذ برنامج عمل جماعة سال برسم سن -2 
 .2028-2022 عرض حول مراحل تقدم إعداد برنامج عمل جماعة سال -3
 الموافقة على ميثاق االفتحاص الداخلي لجماعة سال. -4 
الموافقة على اختيار نمط التدبير المفوض لمرفق قطر المركبات وإيداعها بالمحجز  -5 

 الجماعي.
الموافقة على برمجة الدعم الممنوح لجماعة سال في إطار برنامج دعم حسن أداء  -6 

 .2021الجماعات برسم سنة 
برسم السنة المالية  الموافقة على إعادة البرمجة في إطار الجزء الثاني من الميزانية -7 

2022. 

 كــاتـبة المـــجـلـس                           رئيس مجلس الجــماعة
 
 فاطــمة بنـشــيخ                    عـــمر الســنتيـسي     
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  2022شتنبر 05الدورة االستثنائية المنعقدة بتاريخ             المملكة المغربية        
 جلسة فريدة                         وزارة الداخلية   

       عمالــة ســال                                                                             
 جماعـة سـال

 المديرية العامة للمصالح
 قسم الشؤون القانونية والتعاون والشراكة

 مصلحة شؤون المجلس
 

 عرض حول مراحل تقدم إعداد برنامج عمل جماعة سال :لنقطــة الثالثةا
 2022-2028. 

 
 

 عـــرضــــالــ -أ      
 

 
 السيد الرئيس:-

عرض حول مراحل تقدم إعداد برنامج عمل جماعة سال بتقديم هذه النقطة تتعلق  إذن
 والمطلوب من السيد عبد القادر الكيحل تقديم العرض. 2022-2028

 السيد عبد القادر الكيحل:-
في اطار المرسوم المنظم لعملية اعداد برنامج هذه النقطة تدخل شكرا السيد الرئيس،  

ضرورة اطالع المجلس على سير  الدليل المنهجي الذي يدعو الىكذا و ،عمل الجماعة
مراحل تقدم اعداد مشروع برنامج  يهمهذا عرض فاعداد برنامج عمل الجماعة، إذن  يةعمل

 ، وهو العرض الذي جاء على الشكل التالي:2028-2022عمل جماعة سال 
 

  
 المـناقــشة -ب-                                             

 
 السيد عبد القادر الكيحل:

هذه كلها معطيات ستمكن سواء المنتخبين الجدد الذين لم يواكبوا الوالية السابقة إذن 
تأكيد المعطيات التي لديهم، وهي من تمكن المنتخبين السابقين س كمااو الواليتين السابقتين، 

 معطيات ستكون على شكل وثائق مرفقة ببرنامج العمل.
كما قلنا فهم مقسم الى سبع اولويات تنموية: ومحور المشاريع ى أن اإلشارة إل تبقي 

واالولوية االولى االساسية هي ان تصبح المدينة منطقة ذات جذب اقتصادي عن طريق 



  2022شتنبر 05الدورة االستثنائية المنعقدة بتاريخ             المملكة المغربية        
 جلسة فريدة                         وزارة الداخلية   

       عمالــة ســال                                                                             
 جماعـة سـال

 المديرية العامة للمصالح
 قسم الشؤون القانونية والتعاون والشراكة

 مصلحة شؤون المجلس
 

 عرض حول مراحل تقدم إعداد برنامج عمل جماعة سال :لنقطــة الثالثةا
 2022-2028. 

 
 

 عـــرضــــالــ -أ      
 

 
 السيد الرئيس:-

عرض حول مراحل تقدم إعداد برنامج عمل جماعة سال بتقديم هذه النقطة تتعلق  إذن
 والمطلوب من السيد عبد القادر الكيحل تقديم العرض. 2022-2028

 السيد عبد القادر الكيحل:-
في اطار المرسوم المنظم لعملية اعداد برنامج هذه النقطة تدخل شكرا السيد الرئيس،  

ضرورة اطالع المجلس على سير  الدليل المنهجي الذي يدعو الىكذا و ،عمل الجماعة
مراحل تقدم اعداد مشروع برنامج  يهمهذا عرض فاعداد برنامج عمل الجماعة، إذن  يةعمل

 ، وهو العرض الذي جاء على الشكل التالي:2028-2022عمل جماعة سال 
 

  
 المـناقــشة -ب-                                             

 
 السيد عبد القادر الكيحل:

هذه كلها معطيات ستمكن سواء المنتخبين الجدد الذين لم يواكبوا الوالية السابقة إذن 
تأكيد المعطيات التي لديهم، وهي من تمكن المنتخبين السابقين س كمااو الواليتين السابقتين، 

 معطيات ستكون على شكل وثائق مرفقة ببرنامج العمل.
كما قلنا فهم مقسم الى سبع اولويات تنموية: ومحور المشاريع ى أن اإلشارة إل تبقي 

واالولوية االولى االساسية هي ان تصبح المدينة منطقة ذات جذب اقتصادي عن طريق 
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المشاريع الكبرى الموجودة في تصميم التهيئة الخاص بالجماعة والتي يبلغ عددها ستة 
الستة  مشاريعالطق المشاريع" وضمن هذه والتي تتواجد فيما يطلق عليه "بمنا ،مشاريع

وبالتالي واليوم وكما قال السيد الرئيس فإن هناك  ،هناك أربعة عبارة عن ممتلكات للجماعة
داعي للتسرع  نا بشأنها انه اللالعديد من االمور منها سوق الحبوب وعدد آخر من االمور ق

هذا االساس استأنسنا  ىوعلذاك ونحن في الغد مقبلون على برنامج، أو هذا  تثمينو
وهذه المعطيات التقنية نقول بشأنها أساسا  ،بالمعطيات التقنية الموجودة في تصميم التهيئة

خاصة فيما يتعلق بمنطقة باب  اكبير اهناك مشروع بدأه المجلس السابق وبذل فيه مجهود
الجملة  والذي يتعلق بمشروع سوقيسمى ببرج سال اضافة الى مشروع آخر  سبتة او ما

ستثمر نمناطق االستثمار والتي هي من المناطق التي يجب أن الحالي والذي يعد كذلك من 
التي يمكن ان تعطي وفيها جانب العلو وجانب البرامج التي يمكن ان يكون لها بعد سياحي 

بعض الخصاص الكائن في المجال االقتصادي والسياحي داخل المدينة، ثم هناك مشروع 
رض المذاكرة" والتي هي عبارة عن ملك خاص ألق االمر "بعق الجملة ويتآخر بجانب سو

ثم  ،بنايات اداريةومراكز تجارية سياحية،  بإنشاءوالتي يمكن استثمارها في نفس االتجاه 
والتي هي مدينة بيئة خضراء والتي يمكنها حل المشاكل  ةهناك جرف متواجد بحي الرحم

االزبال القديمة والحالية والتي ما فتئت تتراكم، ثم  الناجمة حاليا عن منطقتين ومخلفات
هناك ملعب "بوبكر عمار" وهذا يسائلنا بضرورة توفير ملعب آخر يستجيب للجوانب 

كما ان هناك السجن المحلي بحي السالم ومع االسف  ،ية وليس بوسط المدينةمنالتقنية واال
لسنة من طرف مندوبية ادارة السجون فقد تم االستغناء عليه سابقا وتم التراجع خالل هذه ا

./. 50ولكن نقول اآلن إن خضنا معركة على االقل سنحقق نسبة  .وبدأ استعمال هذا السجن
وبالتالي نتجنب ايالء ظهورنا لمدينة سال وهذا بالنسبة للمحور االول،  ،من هذه المشاريع

لمعماريين وكذا بعض اما بالنسبة للمحور الثاني فقد وجهنا استدعاء لبعض المهندسين ا
اصدقاء المدينة الذين تطوعوا كي نشتغل على جميع الفضاءات التي توجد في ملك 

وبالتالي يكون فيها جواب على مجموعة من المحاور والتي يمكن ان نحل  ،الجماعة
اشكاالت متعددة سواء تعلق االمر بالخصاص في المجال الصحي، إذن لدينا قطعتين 

تودع الحالي للجماعة وهذا يمكن ان يحتضن مشروعا صحيا والذي متقابلتين وهما المس
يمكنه ان يرفع تلك المنطقة ويخلق فيها منطقة استثمار في المجال الصحي، وهناك المحطة 
الطرقية الحالية والتي من المستحيل أن تستمر هناك، وهناك مشروعين االول يتعلق 

هناك مقر مقاطعة بطانة الى و. يقام هناكسالذي ثم المسرح المقامة حاليا بالمكتبة الوسائطية 
جانب مركز لالعمال يمكنه أن يستجيب لطبيعة المنطقة واالمكانيات المتاحة بها، ولدينا 
كذلك المجزرة الجماعية الحالية التي جاءت في شارع اعطيت له وفق تصميم التهيئة 

فروض أن يضم مشاريع ، والذي من المR+7الحالي امكانية تحويله الى منطقة من فئة 
جاذبة، لدينا موضوع "جوطية سيدي موسى" التي تبلغ مساحتها حوالي ثالث هكتارات، 
علما أنه لدينا ببرنامج عمل الجماعة توجه نحو تجاوز مشكل االشغال المزعجة والملوثة 
 داخل المدينة، وكان لدينا نقاش مع السيد العامل والوكالة ووزارة التجارة والصناعة بأن

متر مربع  4000تخصص منطقة بعامر تضم جميع هذه االشغال، لدينا كذلك حوالي 
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بمحاذاة مؤسسة "المزيبري" مطلة على البحر لما اليتم تخصيصها لمركز تجاري "مول" 
هكتارات على "الكورنيش" وهو المشروع المائي  5بمنطق سالوي، لدينا أيضا حوالي 

مشروعا متكامال، اليوم فتحنا تلقي  21ع هو الذي يضمه تصميم التهيئة، إذن المجمو
اقتراحات أولية من المهندسين المعماريين لتكون عندنا في نهاية االسبوع االقتراحات 

 النهائية.
مشروع تتعلق  24إذن هذا فيما يتعلق بالجذب، وفيما يتعلق بالتراث هناك انطالق  

واردة في االتفاقية، اثنين منها تم بالمدينة العتيقة وهي عبارة عن استمرارية للمشاريع ال
 تسليمها وباقي المشاريع الزالت مفتوحة وسنعتمدها في مشروع النسيج العتيق.

هناك مشروع اساسي الذي هو مدخل المدينة العتيقة وهو مشروع باب بوحاجة وهو  
ث قلنا أنه من بين المقترحات التي ابديناها في اطار اللجنة االقليمية مباشرة بعد التئامها، حي

يمكن الحديث عن اتفاقية خاصة بالمدينة العتيقة دون التوفر على مدخل اساسي لهذه  ال
المدينة، وبالتالي اجريت مباراة حول المدخل وحديقة الفردوس والسوق المركزي وبناية 

وهذه الطريق المؤدية الى النهر، وهذه المبادرة توجد في  الجماعة وساحة باب بوحاجة
مراحلها النهائية، وسيتم االعالن في االسبوع المقبل عن النتائج الخاصة بها، وقلنا لما ال 

مليون درهم في اتفاقية تأهيل المدينة العتيقة، إضافة الى  57وأنه يوجد هناك باقي يقدر ب 
لجماعة لبناء مقر الجماعة، أن يتم تعبئتها إضافة الى إمكانيات مالية كانت قد خصصتها ا

موارد أخرى الكتمال تهيئة المدينة العتيقة، مع اضافة ثالثة مشاريع توجد في تصميم تهيئة 
المدينة العتيقة والتي هي عبارة عن مناطق مشاريع )قيسارية الفضل، فندق بوعودة، فندق 

 لها امكانيات كبيرة في اطار االتفاقية. زنيبر( وذلك بحكم أن المدينة العتيقة رصدت
إضافة الى هذا الجانب هناك البعد الثقافي، حيث قلنا أن المدينة سيتعرف نوعا من  

التكامل بخلق خمس مهرجانات ثقافية تتكلف بها المقاطعات الخمس في محاور مختلفة 
عبي، محور )محور التبوريدة، محور السماع والمديح، محور رمضان، محور التراث الش

التطور التكنولوجي والرقمي( باإلضافة الى محورين ستتكلف بهما الجماعة هما: صيف 
سال ثم مهرجان الشموع الذي أردنا أن يكون له بعد جهوي مع تظاهرة قارة كل سنة 
للجماعة، إضافة الى مهرجانيين لهما مكانتهما وهما: مهرجان فيلم المرأة ومهرجان 

 الطفولة.
لدينا البعد الرقمي ويضم مشاريع مهمة هي استمرارية لمجموعة المنصات الرقمية  

المنطلقة، مع تجويد االداء في المجال الرقمي، باالضافة الى برامج االستثمار للمقاطعات 
بعد اجراء مقاربة بين البرامج الخمس للمقاطعات، وقمنا بإجراء خمس محاور قارة هدفها 

ن المقاطعات، بتخصيص الحد األدنى من المسابح على مستوى كل المماثلة والتكافؤ بي
مقاطعة، وكذا مركز متعدد التخصصات للقرب الذي يجب ان يتوفر لدى كل مقاطعة على 
حدى بمواصفات جديدة. باالضافة الى خمس مالعب كبرى على مستوى كل مقاطعة، هذا 

خاصة بالمشاريع، وكذا ضرورة باالضافة الى جانب التدبير، والمهم هو مسألة التتبع ال
االعتماد على تدبير حديث، ونتدارك النقص المسجل في هذا االطار واعتماد طرق تدبير 
القطاع الخاص وهنا نتحدث عن شركات التنمية المحلية، وهنا نتحدث عن المدينة العتيقة 



المشاريع الكبرى الموجودة في تصميم التهيئة الخاص بالجماعة والتي يبلغ عددها ستة 
الستة  مشاريعالطق المشاريع" وضمن هذه والتي تتواجد فيما يطلق عليه "بمنا ،مشاريع

وبالتالي واليوم وكما قال السيد الرئيس فإن هناك  ،هناك أربعة عبارة عن ممتلكات للجماعة
داعي للتسرع  نا بشأنها انه اللالعديد من االمور منها سوق الحبوب وعدد آخر من االمور ق

هذا االساس استأنسنا  ىوعلذاك ونحن في الغد مقبلون على برنامج، أو هذا  تثمينو
وهذه المعطيات التقنية نقول بشأنها أساسا  ،بالمعطيات التقنية الموجودة في تصميم التهيئة

خاصة فيما يتعلق بمنطقة باب  اكبير اهناك مشروع بدأه المجلس السابق وبذل فيه مجهود
الجملة  والذي يتعلق بمشروع سوقيسمى ببرج سال اضافة الى مشروع آخر  سبتة او ما

ستثمر نمناطق االستثمار والتي هي من المناطق التي يجب أن الحالي والذي يعد كذلك من 
التي يمكن ان تعطي وفيها جانب العلو وجانب البرامج التي يمكن ان يكون لها بعد سياحي 

بعض الخصاص الكائن في المجال االقتصادي والسياحي داخل المدينة، ثم هناك مشروع 
رض المذاكرة" والتي هي عبارة عن ملك خاص ألق االمر "بعق الجملة ويتآخر بجانب سو

ثم  ،بنايات اداريةومراكز تجارية سياحية،  بإنشاءوالتي يمكن استثمارها في نفس االتجاه 
والتي هي مدينة بيئة خضراء والتي يمكنها حل المشاكل  ةهناك جرف متواجد بحي الرحم

االزبال القديمة والحالية والتي ما فتئت تتراكم، ثم  الناجمة حاليا عن منطقتين ومخلفات
هناك ملعب "بوبكر عمار" وهذا يسائلنا بضرورة توفير ملعب آخر يستجيب للجوانب 

كما ان هناك السجن المحلي بحي السالم ومع االسف  ،ية وليس بوسط المدينةمنالتقنية واال
لسنة من طرف مندوبية ادارة السجون فقد تم االستغناء عليه سابقا وتم التراجع خالل هذه ا

./. 50ولكن نقول اآلن إن خضنا معركة على االقل سنحقق نسبة  .وبدأ استعمال هذا السجن
وبالتالي نتجنب ايالء ظهورنا لمدينة سال وهذا بالنسبة للمحور االول،  ،من هذه المشاريع

لمعماريين وكذا بعض اما بالنسبة للمحور الثاني فقد وجهنا استدعاء لبعض المهندسين ا
اصدقاء المدينة الذين تطوعوا كي نشتغل على جميع الفضاءات التي توجد في ملك 

وبالتالي يكون فيها جواب على مجموعة من المحاور والتي يمكن ان نحل  ،الجماعة
اشكاالت متعددة سواء تعلق االمر بالخصاص في المجال الصحي، إذن لدينا قطعتين 

تودع الحالي للجماعة وهذا يمكن ان يحتضن مشروعا صحيا والذي متقابلتين وهما المس
يمكنه ان يرفع تلك المنطقة ويخلق فيها منطقة استثمار في المجال الصحي، وهناك المحطة 
الطرقية الحالية والتي من المستحيل أن تستمر هناك، وهناك مشروعين االول يتعلق 

هناك مقر مقاطعة بطانة الى و. يقام هناكسالذي ثم المسرح المقامة حاليا بالمكتبة الوسائطية 
جانب مركز لالعمال يمكنه أن يستجيب لطبيعة المنطقة واالمكانيات المتاحة بها، ولدينا 
كذلك المجزرة الجماعية الحالية التي جاءت في شارع اعطيت له وفق تصميم التهيئة 

فروض أن يضم مشاريع ، والذي من المR+7الحالي امكانية تحويله الى منطقة من فئة 
جاذبة، لدينا موضوع "جوطية سيدي موسى" التي تبلغ مساحتها حوالي ثالث هكتارات، 
علما أنه لدينا ببرنامج عمل الجماعة توجه نحو تجاوز مشكل االشغال المزعجة والملوثة 
 داخل المدينة، وكان لدينا نقاش مع السيد العامل والوكالة ووزارة التجارة والصناعة بأن

متر مربع  4000تخصص منطقة بعامر تضم جميع هذه االشغال، لدينا كذلك حوالي 
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بمحاذاة مؤسسة "المزيبري" مطلة على البحر لما اليتم تخصيصها لمركز تجاري "مول" 
هكتارات على "الكورنيش" وهو المشروع المائي  5بمنطق سالوي، لدينا أيضا حوالي 

مشروعا متكامال، اليوم فتحنا تلقي  21ع هو الذي يضمه تصميم التهيئة، إذن المجمو
اقتراحات أولية من المهندسين المعماريين لتكون عندنا في نهاية االسبوع االقتراحات 

 النهائية.
مشروع تتعلق  24إذن هذا فيما يتعلق بالجذب، وفيما يتعلق بالتراث هناك انطالق  

واردة في االتفاقية، اثنين منها تم بالمدينة العتيقة وهي عبارة عن استمرارية للمشاريع ال
 تسليمها وباقي المشاريع الزالت مفتوحة وسنعتمدها في مشروع النسيج العتيق.

هناك مشروع اساسي الذي هو مدخل المدينة العتيقة وهو مشروع باب بوحاجة وهو  
ث قلنا أنه من بين المقترحات التي ابديناها في اطار اللجنة االقليمية مباشرة بعد التئامها، حي

يمكن الحديث عن اتفاقية خاصة بالمدينة العتيقة دون التوفر على مدخل اساسي لهذه  ال
المدينة، وبالتالي اجريت مباراة حول المدخل وحديقة الفردوس والسوق المركزي وبناية 

وهذه الطريق المؤدية الى النهر، وهذه المبادرة توجد في  الجماعة وساحة باب بوحاجة
مراحلها النهائية، وسيتم االعالن في االسبوع المقبل عن النتائج الخاصة بها، وقلنا لما ال 

مليون درهم في اتفاقية تأهيل المدينة العتيقة، إضافة الى  57وأنه يوجد هناك باقي يقدر ب 
لجماعة لبناء مقر الجماعة، أن يتم تعبئتها إضافة الى إمكانيات مالية كانت قد خصصتها ا

موارد أخرى الكتمال تهيئة المدينة العتيقة، مع اضافة ثالثة مشاريع توجد في تصميم تهيئة 
المدينة العتيقة والتي هي عبارة عن مناطق مشاريع )قيسارية الفضل، فندق بوعودة، فندق 

 لها امكانيات كبيرة في اطار االتفاقية. زنيبر( وذلك بحكم أن المدينة العتيقة رصدت
إضافة الى هذا الجانب هناك البعد الثقافي، حيث قلنا أن المدينة سيتعرف نوعا من  

التكامل بخلق خمس مهرجانات ثقافية تتكلف بها المقاطعات الخمس في محاور مختلفة 
عبي، محور )محور التبوريدة، محور السماع والمديح، محور رمضان، محور التراث الش

التطور التكنولوجي والرقمي( باإلضافة الى محورين ستتكلف بهما الجماعة هما: صيف 
سال ثم مهرجان الشموع الذي أردنا أن يكون له بعد جهوي مع تظاهرة قارة كل سنة 
للجماعة، إضافة الى مهرجانيين لهما مكانتهما وهما: مهرجان فيلم المرأة ومهرجان 

 الطفولة.
لدينا البعد الرقمي ويضم مشاريع مهمة هي استمرارية لمجموعة المنصات الرقمية  

المنطلقة، مع تجويد االداء في المجال الرقمي، باالضافة الى برامج االستثمار للمقاطعات 
بعد اجراء مقاربة بين البرامج الخمس للمقاطعات، وقمنا بإجراء خمس محاور قارة هدفها 

ن المقاطعات، بتخصيص الحد األدنى من المسابح على مستوى كل المماثلة والتكافؤ بي
مقاطعة، وكذا مركز متعدد التخصصات للقرب الذي يجب ان يتوفر لدى كل مقاطعة على 
حدى بمواصفات جديدة. باالضافة الى خمس مالعب كبرى على مستوى كل مقاطعة، هذا 

خاصة بالمشاريع، وكذا ضرورة باالضافة الى جانب التدبير، والمهم هو مسألة التتبع ال
االعتماد على تدبير حديث، ونتدارك النقص المسجل في هذا االطار واعتماد طرق تدبير 
القطاع الخاص وهنا نتحدث عن شركات التنمية المحلية، وهنا نتحدث عن المدينة العتيقة 
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مغلقة  مليون درهم، وال يعقل ان تبقى المشاريع المنجزة 900التي كلف تأهيلها مبلغ 
ومعرضة للتلف والتدهور وهو ما أثرناه خالل اجتماع اللجنة االقليمية، وهنا ضرورة 
التفكير في شركة للتراث المتعلق بالمدينة العتيقة الستخدام االبراج واالبواب وكذا مختلف 
المشاريع المتوفرة بالمدينة، وإعادة النظر المقاربة التقليدية القائمة على إشراك المجتمع 

لمدني في عملية التدبير مع ما تطرحه من اشكاالت وهو ما تطرقنا له خالل اجتماع هيئة ا
 المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع مما يجعلنا نواجه مشاكل على المستوى التدبيري.

نصل الى نسبة  بالنسبة للموارد المالية لدينا صعوبة كبيرة في هذا الموارد، بحيث ال 
من حيث التحصيل، واليوم هناك تجارب على  من حيث االحصاء وال ، ال./. من وعائنا50

مستوى الوطني تتعلق بشركات موارد للجماعات الترابية، ثم هناك جانب الرقابة للتدبير 
المفوض، حيث انه في بداية التسعينات عندما لجأنا للتدبير المفوض قلنا بأن االمر يتعلق 

ماعة تجربة وخبرة لتمر الى طريقة التدبير المباشر بمرحلة انتقالية ريثما تكتسب الج
الذاتي، واليوم اهتدى المشرع الى طريقة شركة التنمية المحلية وهذا الموضوع نقترح فيه 

 نقاشا في جانبين هما الرقابة والتدبير.
ثم هناك موضوع االسواق حيث ليس لنا مدخول من هذه االسواق، بل قد تصل النسبة  
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 تفصلها عن موعد االعتماد والموافقة من طرف المجلس وشكرا السيد الرئيس.
 السيد الرئيس:
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شكرا السيد عبد القادر الكيحل، بالفعل سيتم االعتماد على البطائق التقنية في التعريف  
بالمشاريع، وكذلك سيتم وضع التركيبة المالية لكل مشروع، اذن كان هذا فقط عرض 
اخباري حتى يطلع السادة اعضاء المجلس على المراحل التي تم قطعها في اعداد برنامج 

نا في السابق قد التزمنا أن ننهي عملية اعداد هذا البرنامج خالل عمل جماعة سال، حيث ك
شهر يوليوز المنصرم، لكن لم نستطع اتمام هذا العمل في الموعد المحدد، ونحن االن في 
المراحل االخيرة، إلعداد هذا البرنامج كما اننا بصدد اعداد الصيانة النهائية ليتم عرضه 

، وبعد شهر من ذلك سيتم عرضه على انظار المجلس، على انظار اللجن الدائمة للمجلس
اذن أردنا أن يعرف السادة أعضاء المجلس العمل الذي قامت به اللجنة التي تم تكليفها ألجل 

 اعداد برنامج عمل جماعة سال.
 اذن اذا لم يكن هناك مانع نمر للنقطة الموالية في جدول اعمال هذه الدورة. 

 

 

 

 
 ذـالمـتــخ ررـالمـق -ج  

 
 
 

 ـبــــاريــــــرض إخـــــــعــ
 
 
 
 
 كـــاتـبة المــــجـلـس             رئيس مــجلس الجــماعة  

     
  فــاطـــمة بنــشيخ             لســـنتيسـي  عـــمر ا 
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 2202 فبراير شهرالعادية لالدورة     المملكة المغربية        

 2022فبراير  02جلسة فريدة بتاريخ            وزارة الداخلية   
 عمالـة سـال
 جماعة سال

 المديرية العامة للمصالح
 قسم شؤون المجلس والتعاون

 
 

 المقرر المتخذ بشأن النقطة المتعلقة بالموافقة على إحداث        
 "هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع".         

 جلسة علنية
المتعلق بالجماعات،  113.14( من القانون التنظيمي رقم 33تطبيقا لمقتضيات المادة ) 

يوم ، وذلك 2022ادية لشهر فبراير جلسته الفريدة في إطار دورته الععقد مجلس جماعة سال 
، على الساعة الثالثة بعد الزوال، بالقاعة الكبرى لالجتماعات بمقر 2022فبراير  02األربعاء 

في احترام تام لقواعد التباعد الجسدي وباتخاذ وذلك  جماعة سال بباب بوحاجة لمريسة سال،
صوص عليها في مواجهة تفشي جميع الشروط الصحية والتدابير االحترازية والوقائية المن

، وحضور وذلك برئاسة السيد عمر السنتيسي رئيس مجلس جماعة سال ،19-جائحة كوفيد 
 السيد محمد أقديم رئيس الدائرة الحضرية لمريسة سال.

 ( عضوا.                   81العدد القانوني الذي يتكون منه المجلس: ) -
 .عضوا (81عدد األعضاء المزاولين مهامهم: ) -

 ( عضوا هم السادة: 65عدد األعضاء الحاضرين:  ) -أ 
 الــي: رئيس مجلس جماعة سـر السنتيســمعـ-1
 لطيفة المحمدي العلوي: النائبة األولى للسيد الرئيس-2
 ة الثانية للسيد الرئيسـالنائب ا: ــبـورة رســن-3
 عبد القادر الكيحل: النائب الثالث للسيد الرئيس-4
 بوعبيد: النائبة الخامسة للسيد الرئيسخديجة -5
 احمد فرشيدي: النائب السادس للسيد الرئيس -6
 عدنان االدريسي: النائب السابع للسيد الرئيس-7
 ادريس العثماني: النائب الثامن للسيد الرئيس-8
 العياشي الحرتي: النائب العاشر للسيد الرئيس-9

 ســـة المجلـاتبــفاطمة بنشيخ: ك -10
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 المصطفى بجة: نائب كاتبة المجلس-11
 محمد بنطويل: عضو مجلس جماعة سال -12
 "      "     "    :  ةـوصفيحـمحمد ب -13
 "      "     "       ادريس السنتيسي: -14
 "      "     " رشيـدة حـايـل:          -15
 نور الدين االزرق:       "      "     " -16
 "      "     "             احساين اجور:-17
 "      "     "          محمد العسري: -18
 محمد بنعطيـة :          "      "     "-19
 "      "     "           و:ـــمحمد لعل -20
 "      "     "            واد:ـــمحمد ع-21
 البشير السدراتي:         "      "     " -22
 "      "     "محمد توفيق بن عمر:  -23
 "      "     "          ر: ـنعيمة بنعام -24
 "      "     "         اج: ـمنصور بلح -25
 "      "     "         عزيز بنبراهيم:  -26
 "      "     "         محمد الغفري:  -27
 "      "     "         مصطفى بخات:-28
 عضو مجلس جماعة سال   الهواري:احسان  -29
 احمد السفياني:         "      "     " -30
 "      "     "  عبد اللطيف سودو:  -31
 "      "     "       جمـال العمرانـي:-32
 "      "     "      المصطفى السالمي: -33
 "      "     "  عبد الكريم الشاوي:  -34
 "      "     "         محمد البقيوي:  -35
 "      "     "         ي: ـــالد فتحـخ -36
 عبد الغني بلهوس:       "      "     "-37
 "      "     "           سميرة الرحالي: -38
 "      "     "       بهاء الدين اكدي:  -39
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 "      "     "        سعيد السعداوي  -40
 "      "     "          ي: ـلطيفة انعيم -41
 "      "     "             ال:ــة كمـريمـك-42
 "      "     "سيدي زكرياء الجوهري:  -43
 "      "     "             فاطمة بوزيدي:-44
 "      "     " اسمهان نايت محماد:    -45
 "      "     "       عماد الدين الريفي:-46
 "      "     "            بري:ـس صيـيون-47
 "      "     "              فطيمتو زعمة:-48
 "      "     " عـادل التويــجر:          -49
 "      "     "        أسماء ابو الصويرة:-50
 عضو مجلس جماعة سال   بدر الدين حدادي: -51
 مجدولين العلمي:         "      "     "-52
 "      "     "    الدين بلحسن:صالح  -53
 "      "     "          س حمايدي:ـيون-54
 "      "     "        قاسم الحمام:-55
 "      "     "            ارك ورزي:ــبـم -56
 فراح العصادي:             "      "     "-57
 "      "     "   فاطمة الزهراء جبوري:-58
 "      "     " :          تورية الطاهري-59
 "      "     "           عادل بن االمين:-60
 "      "     "          امان حــرشاوي:-61
 "      "     "           ابراهيم اكساب:-62
 "      "     "             سـارا بلحــرش:-63
 "      "     "             :رانية تعيلبات -64
 "      "      "        الكراب:معاد -65
 ( عضوا هم السادة: 07عدد األعضاء المتغيبين بعذر ) -ب
 محمد النجار: النائب الرابع للسيد الرئيس-1
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 عضو مجلس جماعة سال   عبد الحميد المختاري: -2
 "      "     "           ن: ــاللي سيــالجي -3
 "      "     "            ادريس الطالبي : -4
 "      "     "            : ازيــهام الغـس -5
 عضو مجلس جماعة سال   غريب:ـيونس ل -6
 "      "     "      اغ:ــرى ازكـــبش -7
 هم السادة: أعضاء( 09عدد األعضاء المتغيبين بدون عذر ) -ج
 محمد الزلزولي: النائب التاسع للسيد الرئيس -1
 رشيدة فضيل:  عضو مجلس جماعة سال-2
 "      "     "       حماني امحزون :-3
 "      "     " :       رى المرابطـبش -4
 "      "     "   مصطفى موتشو: -5
 "      "     "        روز:ـريم بنهـم -6
 "      "     " فاطمة الزهراء هيرات: -7
 "    "      "  نور الدين الطواهري: -8
 "      "     "         مينة اشعيب:-9
 الحاضرون بصفـة استشاريـــة:-
 :ادةعن مصالح عمالة سال حضر الس-أ
 أحمد المرابط: الدائرة الحضرية المريسة-
 بعمالة سال  الترابيةقسم الجماعات رئيس عزيز زرنين: -
 خديجة الزماني: رئيسة قسم التهيئة العمرانية والبيئة-

 عن أقسام ومصالح جماعة سال حضر السادة:-ب
 لحف بن الطالب: المدير العام للمصاعبد الرؤو-
 عبد السالم الزوبع: قسم التعمير والممتلكات-
 " " " حسناء زريويل:-
 محمد منصوري: قسم أنظمة المعلومات والوسائل المشتركة-
 عبد الجالل صادق: قسم الخدمات الجماعية المفوضة-
 دراتي: قسم حفظ الصحة والمحافظة على البيئةيونس الس-
 خليل خبلة: قسم األشغال والتهيئة الحضرية-
 عبد الغفور تعيلبات: قسم تدبير الموارد المالية والشؤون االقتصادية.-
 عبد الكريم مشواط: قسم أنظمة المعلومات والوسائل المشتركة-
 صالح الدين فنجيرو: قسم األشغال والتهيئة الحضرية-
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 سومية شنينك: قسم تدبير الموارد المالية والشؤون االقتصادية-
 الياس العلوي: قسم الشؤون القانونية والتعاون والشراكة-
 رشيد عكي: قسم الميزانية والصفقات-
 عبد العزيز صباحي: قسم التعمير والممتلكات-
 شعيب الرافيعي: مكلف بمهمة-
  محمد بنساسى:   مكلف بمهمة-
  قسم الشؤون القانونية والتعاون والشراكة ازم:ـــــمد حــحـم-
 " " " "   عبد الحفيظ بنفقير:-
 " " "  "  محمد العمراوي    :-
 " " " "     واط:ــــس مشــان-
 " " " " نورة بن الشيخ:-

**               **            ** 
 لعلنيـــة الجلســة فقــد حضرهـــا عــــدد مـــن المواطنات والمواطنين. ونظــرا

**               **            ** 
طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وبعد التأكد من اكتمال النصاب  

ة العادية القانوني، أعلن السيد عمر السنتيسي رئيس المجلس عن افتتاح أشغال هذه الدور
المنعقدة في جلسة فريدة، مرحبا في البداية بالسيدات والسادة أعضاء المجلس الحاضرين، 
وبالسيد رئيس الدائرة الحضرية المريسة، والسادة ممثلي عمالة سال، واطر الجماعة والحضور 

 الكريم.
ذه الدورة اثر ذلك أعطى السيد الرئيس الكلمة للسيدة كاتبة المجلس لتالوة جدول أعمال ه 

 الذي جاء على الشكل التالي:
 تعيين ممثل الجماعة في حضيرة المجلس اإلداري لشركة التنمية المحلية "سال نور". -1
 .التقرير العام اإلخباري ما بين الدورتين-2
 عرض حول عمليات إعادة إيواء ساكنة دور الصفيح بجماعة سال.-3
المجلس ورقمنة  أنشطةالنظام المعلوماتي الخاص بتدبير  ،عرض حول "منصة مجالس" -4

 .أعماله
 إطالع المجلس على الدعاوى القضائية التي تم رفعها ما بين الدورتين. -5
 الموافقة على إحداث "هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع".  -6
 الموافقة على تسمية بعض الطرق العمومية بتراب الجماعة. -7
وتشوير الطرق العمومية ومحطات وقوف العربات  موافقة على تنظيم السير والجوالنال -8

 داخل تراب الجماعة.
 .  2021الموافقة على برمجة الفائض الحقيقي برسم سنة  -9
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 سومية شنينك: قسم تدبير الموارد المالية والشؤون االقتصادية-
 الياس العلوي: قسم الشؤون القانونية والتعاون والشراكة-
 رشيد عكي: قسم الميزانية والصفقات-
 عبد العزيز صباحي: قسم التعمير والممتلكات-
 شعيب الرافيعي: مكلف بمهمة-
  محمد بنساسى:   مكلف بمهمة-
  قسم الشؤون القانونية والتعاون والشراكة ازم:ـــــمد حــحـم-
 " " " "   عبد الحفيظ بنفقير:-
 " " "  "  محمد العمراوي    :-
 " " " "     واط:ــــس مشــان-
 " " " " نورة بن الشيخ:-

**               **            ** 
 لعلنيـــة الجلســة فقــد حضرهـــا عــــدد مـــن المواطنات والمواطنين. ونظــرا

**               **            ** 
طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وبعد التأكد من اكتمال النصاب  

ة العادية القانوني، أعلن السيد عمر السنتيسي رئيس المجلس عن افتتاح أشغال هذه الدور
المنعقدة في جلسة فريدة، مرحبا في البداية بالسيدات والسادة أعضاء المجلس الحاضرين، 
وبالسيد رئيس الدائرة الحضرية المريسة، والسادة ممثلي عمالة سال، واطر الجماعة والحضور 

 الكريم.
ذه الدورة اثر ذلك أعطى السيد الرئيس الكلمة للسيدة كاتبة المجلس لتالوة جدول أعمال ه 

 الذي جاء على الشكل التالي:
 تعيين ممثل الجماعة في حضيرة المجلس اإلداري لشركة التنمية المحلية "سال نور". -1
 .التقرير العام اإلخباري ما بين الدورتين-2
 عرض حول عمليات إعادة إيواء ساكنة دور الصفيح بجماعة سال.-3
المجلس ورقمنة  أنشطةالنظام المعلوماتي الخاص بتدبير  ،عرض حول "منصة مجالس" -4

 .أعماله
 إطالع المجلس على الدعاوى القضائية التي تم رفعها ما بين الدورتين. -5
 الموافقة على إحداث "هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع".  -6
 الموافقة على تسمية بعض الطرق العمومية بتراب الجماعة. -7
وتشوير الطرق العمومية ومحطات وقوف العربات  موافقة على تنظيم السير والجوالنال -8

 داخل تراب الجماعة.
 .  2021الموافقة على برمجة الفائض الحقيقي برسم سنة  -9
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قبول تفويت ونقل ملكية الوعاء العقاري المكون لحي موالي اسماعيل، ذي  الموافقة على -10
 بدرهم رمزي، من ملكية عمالة سال لفائدة جماعة سال.  راء/4350الرسم العقاري عدد 

جزء  ،مترا مربعا 13الغة مساحتها الب عة األرضيةالموافقة على اقتناء جماعة سال للقط -11
لفائدة  والشؤون اإلسالمية ، في ملكية وزارة األوقاف57813/20 عددمن الرسم العقاري 

 المخصصة لمحطة الضخ سيدي موسى.قصد إدماجها بالقطعة األرضية  ،شركة ريضال
 برمجة االلتزامات المالية المترتبة عن بعض الملفات المتعلقة بالتعمير. الموافقة على -12
تعديل دفتر الشروط والتحمالت الخاص بكراء المحالت التجارية بالمركز  الموافقة على -13

 التجاري سيدي عبد هللا بمقاطعة العيايدة.
ديل دفتر الشروط والتحمالت الخاص بكراء المحالت التجارية وأبساط تع الموافقة على -14

 السمك بسوق الحي سعيد حجي بمقاطعة المريسة.
من النظام الداخلي لمجلس جماعة سال، اقترح السيد الرئيس  27وطبقا لمقتضيات المادة  

لجلسة، على أنظار المجلس إجراء تغيير على ترتيب النقط المدرجة في جدول أعمال هذه ا
وذلك بجعل النقطة الثالثة هي النقطة الثانية والثانية هي الثالثة، ويأتي هذا التغيير بسبب ارتباط 

 وانشغال ممثلي العمالة المكلفين بتقديم العرض بأنشطة أخرى.
وهكذا عرض السيد الرئيس مقترح تغيير ترتيب النقط المدرجة في جدول أعمال الجلسة  

 لتصويت عليه، حيث جاءت عملية التصويت على الشكل التالي:عن أنظار المجلس قصد ا

 جدول أعمال الدورة: عدد األعضاء الحاضرين أثناء التصويت على مقترح تغيير ترتيب نقط-
 .( عضوا51)

 صوتا. (51) :عدد األصوات المعبر عنها-

 ( عضوا هم السادة:51) :عدد األعضاء الموافقين-
خديجة -5عبد القادر الكيحل -4نورة رسبا -3لطيفة المحمدي العلوي -2عمر السنتيسي -1

 -10العياشي الحرتي  -9ادريس العثماني  -8عدنان االدريسي  -7أحمد فرشيدي -6بوعبيد 
محمد  -14احــساين اجور  -13محمد بوصفيحة  -12المصــطفى بجة  -11فاطــمة بنشيخ 

منصور بلحاج  -18نعيمة بنعامر -17محمد توفيــق بن عمر  -16محمد لعلو  -15بنعــطية 
جمال -23احسان الهواري -22مصطفى بخات -21محمد الغفري  -20عزيز بنبراهيم  -19

خالد فتحي -27محمد البقيوي  -26عبد الكريم الشاوي -25المصطفى السالمي -24العمراني 
كريمة  -32لطيفة انعيمي -31سعداوي سعيد ال-30بهاء الدين اكدي -29عبد الغني بلهوس -28

عماد  -36اسمــهان نايت محماد  -35 فاطمة بوزيدي -34سيدي زكرياء الجوهري -33كمال 
مجدولين  -40بدر الدين حدادي -39فطيمتو زعمة -38يونس صيبري  -37الدين الريفي 

ــصادي فراح الع -44مبارك وزري  -43يونس حمايدي  -42صالح الدين بلحسن  -41العلمي 
ابراهيم اكساب -48امان حــرشاوي  -47تورية الطــاهري  -46فاطمة الزهراء جيوري  -45
 معاد الكراب.-51رانية تعيلبات -50سارا بلحرش -49

برنامج عمل مجاعة سال 2022-2028
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قبول تفويت ونقل ملكية الوعاء العقاري المكون لحي موالي اسماعيل، ذي  الموافقة على -10
 بدرهم رمزي، من ملكية عمالة سال لفائدة جماعة سال.  راء/4350الرسم العقاري عدد 

جزء  ،مترا مربعا 13الغة مساحتها الب عة األرضيةالموافقة على اقتناء جماعة سال للقط -11
لفائدة  والشؤون اإلسالمية ، في ملكية وزارة األوقاف57813/20 عددمن الرسم العقاري 

 المخصصة لمحطة الضخ سيدي موسى.قصد إدماجها بالقطعة األرضية  ،شركة ريضال
 برمجة االلتزامات المالية المترتبة عن بعض الملفات المتعلقة بالتعمير. الموافقة على -12
تعديل دفتر الشروط والتحمالت الخاص بكراء المحالت التجارية بالمركز  الموافقة على -13

 التجاري سيدي عبد هللا بمقاطعة العيايدة.
ديل دفتر الشروط والتحمالت الخاص بكراء المحالت التجارية وأبساط تع الموافقة على -14

 السمك بسوق الحي سعيد حجي بمقاطعة المريسة.
من النظام الداخلي لمجلس جماعة سال، اقترح السيد الرئيس  27وطبقا لمقتضيات المادة  

لجلسة، على أنظار المجلس إجراء تغيير على ترتيب النقط المدرجة في جدول أعمال هذه ا
وذلك بجعل النقطة الثالثة هي النقطة الثانية والثانية هي الثالثة، ويأتي هذا التغيير بسبب ارتباط 

 وانشغال ممثلي العمالة المكلفين بتقديم العرض بأنشطة أخرى.
وهكذا عرض السيد الرئيس مقترح تغيير ترتيب النقط المدرجة في جدول أعمال الجلسة  

 لتصويت عليه، حيث جاءت عملية التصويت على الشكل التالي:عن أنظار المجلس قصد ا

 جدول أعمال الدورة: عدد األعضاء الحاضرين أثناء التصويت على مقترح تغيير ترتيب نقط-
 .( عضوا51)

 صوتا. (51) :عدد األصوات المعبر عنها-

 ( عضوا هم السادة:51) :عدد األعضاء الموافقين-
خديجة -5عبد القادر الكيحل -4نورة رسبا -3لطيفة المحمدي العلوي -2عمر السنتيسي -1

 -10العياشي الحرتي  -9ادريس العثماني  -8عدنان االدريسي  -7أحمد فرشيدي -6بوعبيد 
محمد  -14احــساين اجور  -13محمد بوصفيحة  -12المصــطفى بجة  -11فاطــمة بنشيخ 

منصور بلحاج  -18نعيمة بنعامر -17محمد توفيــق بن عمر  -16محمد لعلو  -15بنعــطية 
جمال -23احسان الهواري -22مصطفى بخات -21محمد الغفري  -20عزيز بنبراهيم  -19

خالد فتحي -27محمد البقيوي  -26عبد الكريم الشاوي -25المصطفى السالمي -24العمراني 
كريمة  -32لطيفة انعيمي -31سعداوي سعيد ال-30بهاء الدين اكدي -29عبد الغني بلهوس -28

عماد  -36اسمــهان نايت محماد  -35 فاطمة بوزيدي -34سيدي زكرياء الجوهري -33كمال 
مجدولين  -40بدر الدين حدادي -39فطيمتو زعمة -38يونس صيبري  -37الدين الريفي 

ــصادي فراح الع -44مبارك وزري  -43يونس حمايدي  -42صالح الدين بلحسن  -41العلمي 
ابراهيم اكساب -48امان حــرشاوي  -47تورية الطــاهري  -46فاطمة الزهراء جيوري  -45
 معاد الكراب.-51رانية تعيلبات -50سارا بلحرش -49
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 عدد األعضاء الرافضين: ال أحد-

 عدد األعضاء الممتنعين عن التصويت: ال احد-
وافق مجلس جماعة سال بإجماع أعضائه الحاضرين على مقترح تغيير ترتيب  وهكذا 

نقط جدول أعمال الجلسة، ليصبح بذلك الترتيب الجديد للنقط المدرجة في جدول أعمال هذه 
 الجلسة على الشكل التالي:

 تعيين ممثل الجماعة في حضيرة المجلس اإلداري لشركة التنمية المحلية "سال نور". -1
  ض حول عمليات إعادة إيواء ساكنة دور الصفيح بجماعة سالعر -2
 .التقرير العام اإلخباري ما بين الدورتين-3
المجلس ورقمنة  أنشطةالنظام المعلوماتي الخاص بتدبير  ،عرض حول "منصة مجالس" -4

 .أعماله
 إطالع المجلس على الدعاوى القضائية التي تم رفعها ما بين الدورتين. -5
 الموافقة على إحداث "هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع".  -6
 الموافقة على تسمية بعض الطرق العمومية بتراب الجماعة. -7
وتشوير الطرق العمومية ومحطات وقوف العربات  الموافقة على تنظيم السير والجوالن -8

 داخل تراب الجماعة.
 .  2021رسم سنة الموافقة على برمجة الفائض الحقيقي ب -9

قبول تفويت ونقل ملكية الوعاء العقاري المكون لحي موالي اسماعيل، ذي  الموافقة على -10
 راء بدرهم رمزي، من ملكية عمالة سال لفائدة جماعة سال. /4350الرسم العقاري عدد 

جزء  ،مترا مربعا 13الغة مساحتها الب عة األرضيةالموافقة على اقتناء جماعة سال للقط -11
لفائدة  والشؤون اإلسالمية ، في ملكية وزارة األوقاف57813/20 عددمن الرسم العقاري 

 المخصصة لمحطة الضخ سيدي موسى.قصد إدماجها بالقطعة األرضية  ،شركة ريضال
 برمجة االلتزامات المالية المترتبة عن بعض الملفات المتعلقة بالتعمير. الموافقة على -12
تعديل دفتر الشروط والتحمالت الخاص بكراء المحالت التجارية بالمركز  الموافقة على -13

 التجاري سيدي عبد هللا بمقاطعة العيايدة.
تعديل دفتر الشروط والتحمالت الخاص بكراء المحالت التجارية وأبساط  الموافقة على -14

 السمك بسوق الحي سعيد حجي بمقاطعة المريسة.

 كــاتـبة المـــجـلـس                        رئيس مجلس الجــماعة
 فاطــمة بنـشــيخ                       عـــمر الســنتيـسي   
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  2022فبراير  الـدورة العادية لشهر                     المملكة المغربية        

 جلسة فريدة                              وزارة الداخلية   
 جلسة علنية                                          عمالـة سـال                                

                                                                                                      الجماعة س
 المديرية العامة للمصالح

 قسم شؤون المجلس والتعاون
 

إحداث "هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة الموافقة على  :النقطة السادسة                   
 النوع".

 
 رضــــعــال-أ                  

 
 بعد إذن السيد الرئيس، تلت السيدة كاتبة المجلس نص مذكرة التقديم التالية: 

، وكذا القانون 2011من دستور  139والفقرة األولى من الفصل  19ألحكام الفصل  تطبيقا
، فيما يتعلق بإحداث آليات 120و 119المتعلق بالجماعات في المادتين  113.14التنظيمي رقم 

تشاركية للحوار والتشاور وإحداث هيئة استشارية لدى مجلس الجماعة بشراكة مع فعاليات المجتمع 
"هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع"، وطبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس  المدني تسمى

 (.109إلى  88الجماعة في بابه السابع )المواد من 
، بشأن 2021دجنبر  15بناء على قرار مكتب المجلس خالل اجتماعه المنعقد بتاريخ و 

وفي إطار انفتاح مجلس جماعة ، لنوع""هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة احداث إل التحضير
سال على محيطه المباشر، ونشر ثقافة المشاركة المواطنة وتوسيع التشاور والحوار ما بين الجماعة 

 والمجتمع المدني بقصد تحقيق التقائية وتكامل في المجهودات لتحقيق تنمية محلية فعالة وناجعة.
تنمية محلية منصفة ومستدامة من خالل المشاركة جل أواعتبارا لكون الهيئة قيمة مضافة من  

الحقيقية للمجتمع المدني في تتبع سياسات الجماعة، وآلية للديمقراطية المحلية لترسيخ مبادئ الشفافية 
 وتكافؤ الفرص قصد تمكين الساكنة المحلية من الولوج للخدمات األساسية ولمكاسب التنمية.

ا الدور االستشاري المنوط بالهيئة فيما يخص المساواة ونظرا لألهمية القصوى التي يكتسيه 
، على وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، ودعم نجاعة اتخاذ قرارات المجلس الجماعي في هذا المجال

من محدثة  باعتبارها آليةاعتبار الهيئة فضاء للحوار والتشاور ما بين الجماعة والمجتمع المدني، و
 .فؤ الفرص انسجاما مع مقتضيات الدستور والقوانين التنظيميةأجل المزيد من المساواة وتكا

في عالقتها بالمجتمع المدني، وكذا غنى  سال وبالنظر للتجربة الغنية التي راكمتها جماعة   
من خالل العدد الكبير للجمعيات والمنظمات والهيآت النشيطة بتراب  مدينة،الالنسيج الجمعوي ب

وتتميز بغناها وتعدد مجاالت اشتغالها واهتمامها  ،لمجاالت واألصعدةالجماعة، والتي تهم مختلف ا
 وتنوع الفئات المجتمعية المستهدفة من طرفها.

"هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع" لدى مجلس جماعة إحداث اإلعالن عن فقد تم 
ر االستشاري للهيئة فيما يخص سال، كآلية لترسيخ الديمقراطية التشاركية المحلية، وتعزيز وإغناء الدو

 القضايا المرتبطة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
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  2022فبراير  الـدورة العادية لشهر                     المملكة المغربية        

 جلسة فريدة                              وزارة الداخلية   
 جلسة علنية                                          عمالـة سـال                                

                                                                                                      الجماعة س
 المديرية العامة للمصالح

 قسم شؤون المجلس والتعاون
 

إحداث "هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة الموافقة على  :النقطة السادسة                   
 النوع".

 
 رضــــعــال-أ                  

 
 بعد إذن السيد الرئيس، تلت السيدة كاتبة المجلس نص مذكرة التقديم التالية: 

، وكذا القانون 2011من دستور  139والفقرة األولى من الفصل  19ألحكام الفصل  تطبيقا
، فيما يتعلق بإحداث آليات 120و 119المتعلق بالجماعات في المادتين  113.14التنظيمي رقم 

تشاركية للحوار والتشاور وإحداث هيئة استشارية لدى مجلس الجماعة بشراكة مع فعاليات المجتمع 
"هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع"، وطبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس  المدني تسمى

 (.109إلى  88الجماعة في بابه السابع )المواد من 
، بشأن 2021دجنبر  15بناء على قرار مكتب المجلس خالل اجتماعه المنعقد بتاريخ و 

وفي إطار انفتاح مجلس جماعة ، لنوع""هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة احداث إل التحضير
سال على محيطه المباشر، ونشر ثقافة المشاركة المواطنة وتوسيع التشاور والحوار ما بين الجماعة 

 والمجتمع المدني بقصد تحقيق التقائية وتكامل في المجهودات لتحقيق تنمية محلية فعالة وناجعة.
تنمية محلية منصفة ومستدامة من خالل المشاركة جل أواعتبارا لكون الهيئة قيمة مضافة من  

الحقيقية للمجتمع المدني في تتبع سياسات الجماعة، وآلية للديمقراطية المحلية لترسيخ مبادئ الشفافية 
 وتكافؤ الفرص قصد تمكين الساكنة المحلية من الولوج للخدمات األساسية ولمكاسب التنمية.

ا الدور االستشاري المنوط بالهيئة فيما يخص المساواة ونظرا لألهمية القصوى التي يكتسيه 
، على وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، ودعم نجاعة اتخاذ قرارات المجلس الجماعي في هذا المجال

من محدثة  باعتبارها آليةاعتبار الهيئة فضاء للحوار والتشاور ما بين الجماعة والمجتمع المدني، و
 .فؤ الفرص انسجاما مع مقتضيات الدستور والقوانين التنظيميةأجل المزيد من المساواة وتكا

في عالقتها بالمجتمع المدني، وكذا غنى  سال وبالنظر للتجربة الغنية التي راكمتها جماعة   
من خالل العدد الكبير للجمعيات والمنظمات والهيآت النشيطة بتراب  مدينة،الالنسيج الجمعوي ب

وتتميز بغناها وتعدد مجاالت اشتغالها واهتمامها  ،لمجاالت واألصعدةالجماعة، والتي تهم مختلف ا
 وتنوع الفئات المجتمعية المستهدفة من طرفها.

"هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع" لدى مجلس جماعة إحداث اإلعالن عن فقد تم 
ر االستشاري للهيئة فيما يخص سال، كآلية لترسيخ الديمقراطية التشاركية المحلية، وتعزيز وإغناء الدو

 القضايا المرتبطة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
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لذا تعرض هذه النقطة على أنظار مجلسكم الموقر قصد التداول واتخاذ المقرر المناسب 
 بشأنها.

 
 ةــاقشــنـالم-ب              

 
 :الرئيسالسيد 

هذه مسالة عادية تعرض ليوافق عليها المجلس، وقد قمنا بنشر البالغ المتعلق باإلحداث،  
وراسلنا الجمعيات، واآلن يتعلق األمر فقط باإلحداث، وهناك من يقول أنه لم يطلع على 
الموضوع، إذن فبرنامج العمل سيكون مناسبة للجميع، وسيرتكز على ثالث ركائز: التشارك، 

قائية، مع إضافة االستمرارية كمبدأ، ونحن ال ننطلق من فراغ، واإلخوان التشاور وااللت
مشكورون فنحن نقوم أوال بتقييم البرنامج السابق، ولن نحتاج إلى اللجوء إلى مكتب خبرة 

مليون درهم، ألنه لدينا بنك معلومات بدل فيه مجهود كبير وهو  3لنصرف ما يناهز مبلغ 
سنقوم بعملية التجويد، فما تم تنفيذه فذاك وما لم يتم تنفيذه  صالح لهذه العملية، ونحن فقط

سنحاول برمجته وتجويده وهذا هو التوجه الذي لدينا وبالمناسبة أؤكد على اإلخوان أنه يوم 
، سيتم عقد لقاء إخباري تشاوري، وأؤكد على الجميع لالنخراط في 2022فبراير  04الجمعة 

تم إرساؤها لهذا الغرض، وهناك ندوة الرؤساء وندوة المجلس،  هذه العملية، وهناك لجنة للقيادة
فنحن نقطع مراحل مهمة، وأتوجه بالشكر لجميع اإلخوان الذين ساهموا في هذا العمل، وهذا 

 70أو 60كله عبارة عن إعداد، أما العمل الحقيقي فهو الذي سيبدأ، حيث تمت برمجة ما يفوق 
مر إلى غاية شهر يوليوز المقبل، وأتمنى من اإلخوان اجتماعا، وهناك جدول زمني مسطر يست

واألخوات االنخراط في هذا المسلسل، ألن برنامج العمل يهم المجلس ويهم الجميع من مجتمع 
مدني وغرف مهنية والفاعلين االقتصاديين واالجتماعيين فأتمنى أن ننجح جميعا لكي نستطيع 

 إخراج وثيقة تكون في المستوى.

 السعداوي:السيد سعيد -

أظن السيد الرئيس أنه يجب أن نطلع على الئحة المرشحين لهيئة المساواة وتكافؤ  
 الفرص ومقاربة النوع.

 السيد الرئيس:-

يتعلق األمر في أطار هذه النقطة بمبدإ إحداث "هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة  
الالئحة بصفتي كرئيس، لكنني النوع"، أجيبكم السيد سعيد السعداوي أنه اقترح علي تحديد 

فضلت العمل التشاركي، فأول خطوة لجأنا إليها هو إصدار البالغ المتعلق بإحداث الهيئة، حيث 
تم اإلبقاء على خيرة األعضاء المنتمين للهيئة السابقة، وتمت إضافة بعض األسماء الجديدة، 

إحداث هذه الهيئة فهذه والباب مفتوح للجميع، واليوم نحن في دورة المجلس سنوافق على 
 مصلحتنا جميعا، فال يعقل أن يتم إقصاء أي أحد.

 السيد سعيد السعداوي:-
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أظن أنه من الناحية المسطرية، فان الئحة الهيئة يجب أن تعرض علينا في إطار هذه  
 النقطة المتعلقة باإلحداث، كيف نوافق عليها؟.

 السيد الرئيس:-

 تتم غدا، وأنا أرحب بك السيد السعداوي.أخبركم أن عملية تنصيب الهيئة س 

 السيد نور الدين االزرق:-

نحن كمجلس عمالة سال قمنا بهذه العملية حيث أدرجنا نقطة تتعلق بالموافقة على إحداث  
هذه الهيئة المنصوص عليها في النظام الداخلي، وسبق أن قمنا بإصدار إعالن حول إحداث هذه 

فعاليات المجتمع المدني كي تساهم في هذه الهيئة، وقد توصلنا  الهيئة لفتح باب الترشيح أمام
بعدة طلبات في الموضوع، وكنا قد أحدثنا لجينة مكونة من السيد سعيد السعداوي والسيد يونس 
صيبري والسيدة فطيمتو زعمة، وهي التي اشتغلت على ملف الترشيحات، بالنسبة للهيئة التي 

طلبا، إذن قامت تلك  54عضوا، في حين أننا توصلنا ب  28 اقترحنا إحداثها والتي تتكون من
عضوا الذين تم عرض أسماؤهم في إطار اجتماع المكتب واجتماع رؤساء  28اللجنة باختيار 

األقسام، بكل شفافية، وخالل دورة مجلس العمالة صادقنا على الئحة أعضاء هيئة المساواة 
هي التي كنا قد اتبعناها في مجلس العمالة، وهي وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وهذه المسطرة 

 المسطرة التي يجب اتباعها على مستوى مجلس الجماعة.

أما إذا كنتم قد قمتم باإلعالن عن فتح الترشيح، وتم تحديد الئحة أعضاء الهيئة، فيجب أن  
الئحة  تعرض علينا هذه الالئحة للمصادقة عليها ألننا ال نصادق على اإلحداث بل نصادق على

 الهيئة وعدد أعضائها.

 السيد الرئيس:-

سبق لنا أن قمنا باإلعالن عن باب الترشيح واتبعنا المسطرة المعمول بها في هذا اإلطار،  
وتم قبول جميع الترشيحات إال بعض األسماء المنتمية لنفس الهيئة على مستوى مجلس العمالة، 

للسيدة فطيمتو زعمة أنه تم نشر اإلعالن وأنا استغرب لما يقال حول هذا الموضوع، وأؤكد 
على الموقع وهو موجود ويمكن االطالع عليه، ولم يتم رفض أي ترشيح، حيث أن الالئحة 

 تضم األسماء التي كانت في الهيئة السابقة، وأضفنا إليها بعض األسماء التي تقدمت بالطلب.

 السيد عبد القادر الكيحل:-

الفرص ومقاربة النوع" تدخل ضمن اختصاصات رئيس الئحة "هيئة المساواة وتكافؤ  
 المجلس، وال يوجد أي مانع لالطالع عليها لكن يجب أوال الموافقة على إحداث هذه الهيئة.

 السيد احمد السفياني:-

إذا كان اإلحداث من اختصاص الرئيس إذن لماذا يتم إحالة هذا الموضوع على أنظار  
 المجلس؟.
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صيبري والسيدة فطيمتو زعمة، وهي التي اشتغلت على ملف الترشيحات، بالنسبة للهيئة التي 
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أما إذا كنتم قد قمتم باإلعالن عن فتح الترشيح، وتم تحديد الئحة أعضاء الهيئة، فيجب أن  
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على الموقع وهو موجود ويمكن االطالع عليه، ولم يتم رفض أي ترشيح، حيث أن الالئحة 

 تضم األسماء التي كانت في الهيئة السابقة، وأضفنا إليها بعض األسماء التي تقدمت بالطلب.

 السيد عبد القادر الكيحل:-

الفرص ومقاربة النوع" تدخل ضمن اختصاصات رئيس الئحة "هيئة المساواة وتكافؤ  
 المجلس، وال يوجد أي مانع لالطالع عليها لكن يجب أوال الموافقة على إحداث هذه الهيئة.

 السيد احمد السفياني:-

إذا كان اإلحداث من اختصاص الرئيس إذن لماذا يتم إحالة هذا الموضوع على أنظار  
 المجلس؟.
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 حل:السيد عبد القادر الكي-

إذا سمحتم أريد أن أوضح لكم ما هي اختصاصات الرئيس وما هي اختصاصات  
المجلس، إن المجلس يوافق على مبدإ إحداث الهيئة، لكن هذا ال يمنع المجلس بأن يطلع على 
الالئحة، وأنا شخصيا طلبت من السيد الرئيس داخل مكتب المجلس عرض هذه النقطة على 

ى ذلك القانون التنظيمي والنظام الداخلي، وأشير أنه تم فتح باب أنظار المجلس وفق ما ينص عل
الترشيحات، وقد تكلفت إدارة جماعة سال بهذا الموضوع، وكانت كل الترشيحات مقبولة، وال 
يوجد أي مانع لعرضها على أنظار المجلس، لكن القانون ينص على أن الرئيس هو الذي يقترح 

 إحداث الهيئة.

 السيد الرئيس:-

جب أن نفرق بين اإلحداث والتنصيب، وهناك دليل لوزارة الداخلية يعطي السلطة ي 
للرئيس لتنصيب وتحديد أعضاء الهيئة وكنت سائرا في هذا التوجه، لكن السيد عبد القادر 
الكيحل طلب مني إصدار إعالن لفتح باب الترشيحات وهذا ما جعلنا نتأخر، لكن نزوال عند 

وضوع، فبالنسبة للمجلس فهو يوافق على مبدإ اإلحداث وهو ما ينص طلبه تقدمنا في هذا الم
عليه القانون التنظيمي، ودليل وزير الداخلية واضح في هذا الشأن، ونحن مستعدون أن نسلمكم 
هذه الوثائق إذا أردتم ذلك، نحن نقوم بتطبيق ما ينص عليه القانون، ويمكنني أن أسرد عليكم 

 يئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع".المواد المتعلقة بإحداث "ه

 السيدة لطيفة انعيمي:-

من النظام الداخلي للمجلس فإنها تنص على ما يلي: "يحدث المجلس  88بالنسبة للمادة  
الجماعي بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني هيئة استشارية تدعى"هيئة المساواة وتكافؤ 

 الفرص ومقاربة النوع".

"هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع" رئيس مجلس الجماعة، وينوب يرأس  
 عنه أحد أعضائها، ويتولى الرئيس إعداد جدول أعمال اجتماعاتها؟.

 السيد الرئيس:-

شكرا للسيدة المستشارة، لنوضح األمور بأن مبدأ اإلحداث يوافق عليه المجلس، وبعد  
ينما أحيلت هذه النقطة على أنظار المجلس فألنها تدخل ذلك يقوم الرئيس بعملية التنصيب، فح
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من النظام الداخلي للمجلس تنص على ما يلي: " تتكون هيئة  89وأشير أن المادة  
المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع" من شخصيات تنتمي إلى جمعيات وفعاليات من 

 رئيس المجلس الجماعي". المجتمع المدني يقترحهم

 إذن إذا لم يكن هناك من متدخل اعرض هذه النقطة على التصويت.   

 
 
 
 

 :مالحـظة هامـة
 تجـدر اإلشـارة إلى أن السادة األعضـاء اآلتية أسماؤهم:

رشيدة حايل -5ادريس السنتيسي  -4محمد بنطويل  -3العياشي الحرتي  -2أحمد فرشيدي  -1
 -11البشير السدراتي  -10محمد عواد  -9محمد لعلو  -8محمد العسري  -7أجور  احساين -6

سميرة الرحالي -15عبد الغني بلهوس -14خالد فتحي -13جمال العمراني -12منصور بلحاج 
صالح -20أسماء ابو الصويرة -19عادل التويجر -18لطيفة انعيمي -17بهاء الدين اكدي -16

تورية -24فاطمة الزهراء جبوري -23فراح العصادي -22مبارك ورزي -21الدين بلحسن 
، قـد غـادروا قاعـة رانية تعيلبات-27ابراهيم أكساب -26أمان حرشاوي -25الطاهري 

 االجتماعـات في فترات متفاوتـة، أو لم يلتحقوا بهـا بعد أثنـاء التداول بشأن هذه النقطة.

   
   

 المـقـرر المتـخـذ -ج             
 

 .2022 فبراير 02بتاريخ  02مقرر عدد -
 .إحداث "هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع"الموافقة على النقطة المتعلقة ب-
، في الـجلسة الفريدة 2022العادية لشهر فبراير إن مـجلس جماعة سال الـمجتمع خالل دورته -

 .2022فبراير  02المنعقدة بتاريخ 
 المتعلق بالجماعات، 113.14قم وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي ر-
إحداث "هيئة المساواة وتكافؤ الفرص الموافقة على وبعـد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة ب-

 .ومقاربة النوع"
 وبعد اللجوء إلى التصويت العلني،-
 حيث إن عملية التصويت العلني أسفرت على ما يلي:-
 ( عضوا38) عـدد األعضاء الحاضريـن:-
 ( صوتا38) عـدد األصوات المعبر عنها:-
 ( عضوا وهم السادة: 38) عـدد األعضـاء الموافقين:- 
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خديجة -5عبد القادر الكيحل -4نورة رسبا -3لطيفة المحمدي العلوي -2عمر السنتيسي -1
محمد  -10المصطفى بجة  -9فاطمة بنشيخ  -8ادريس العثماني  -7 عدنان االدريسي-6 بوعبيد

عزيز  -14عامر ــنعيمة بن -13محمد توفيق بن عمر -12طية ــمحمد بنع -11فيحة ــبوص
أحمد السفياني -18احسان الهواري -17طفى بخات ــمص -16محمد الغفري  -15براهيم ــبن

 -23محمد البقيوي  -22 عبد الكريم الشاوي-21المصطفى السالمي -20عبد اللطيف سودو -19
-27مة بوزيدي ــفاط -26سيدي زكرياء الجوهري  -25كريمة كمال  -24سعيد السعداوي 

بدر  -31فطيمتو زعمة -30يونس صيبري -29عماد الدين الريفي -28اسمهان نايت محماد 
-36 عادل بن االمين-35قاسم لحمام -34 يونس حمايدي-33 مجدولين العلمي-32الدين حدادي 
 نور الدين االزرق.-38معاد الكراب -37سارا بلحرش 

 عضاء الرافضين: ال أحد عدد األ-
 عدد األعضاء الممتنعين عن التصويت: ال أحد-

 يقــرر ما يــلــي
إحداث "هيئة المساواة وتكافؤ  علىبإجماع أعضائه الحاضرين  وافق مجلس جماعة سال

  الفرص ومقاربة النوع".
 المـــجـلـس كــاتـبة                       رئيس مجلس الجــماعة

 فاطــمة بنـشــيخ                                   ـمر الســنتيـسيعــ 
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 المملكة المغربية
 وزارة الداخليــة

 عـــمالة ســـال
 جــماعة ســال

 المديرية العامة للمصالح
 قسم الشؤون القانونية والتعاون والشراكة

 مصلحة شؤون المجلس 
 لجنة التعمير وإعـداد التـراب والبيئـة توصيـات

 2022شتنبر  05خالل اجتماعها المنعقد بتاريخ  
، على الساعة العاشرة 2022شتنبر  05ها يوم االثنين ا لالتعمير وإعداد التراب والبيئة اجتماععقدت لجنة 

والنصف صباحا، بقاعة االجتماعات بمقر جماعة سال، بعد مرور نصف ساعة عن الموعد المحدد الجتماع اللجنة، 
برئاسة السيد جمال العمراني رئيس نظرا لعدم اكتمال النصاب طبقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس، وذلك 

 :يندياللجنة، وحضور الس
 الجياللي سين : نائب رئيس اللجنة -   
 ادريـس العثمانـي:    عـضـو اللجنـة  -   

 :انديكما حضر هذا االجتماع الس
 نــورة رسـبــا: النائبة الثانية للسيد رئيس مجلس جماعة سال. -  
 لثالث للسيد رئيس مجلس جماعة سال.عبد القادر الكيحل: النائب ا-  

 حضر السادة: 2028-2022 لجنة القيادة المكلفة ببرنامج عمل جماعة سالوعن 
 مكلف بمهمة :شعيب الرافعي -  
 عادل الزكروتـي:  عن لجنة القيادة المكلفة ببرنامج عمل جماعة سال-  
 ناجية شفيق:            "              "               "               "-  
 فاطمة الفالح:           "              "               "               "-  
 فاطمة الزهراء غيالن: "              "               "               "-  

 لسادة:وعن أقسام ومصالح جماعة سال حضر ا
 رشيد عكي: قسم الميزانية والصفقات-  
 قسم حفظ الصحة والمحافظة على البيئةعن  محمد بوستى:-  
 ادريـس العـالوي:    مصلحة شؤون المجلس  -  
 عبد الحفيظ بنفقير:    "        "       " -  
 محمد حازم:             "        "       "    -   
 "        "       "    انس مشواط:         -  

 وقد خصص هذا االجتماع لدراسة النقطتين التاليتين:
 ورقة تأطيرية حول مجال البيئة والتنمية المستدامة. -1
 .2028-2022تقدم اعداد مشروع برنامج عمل جماعة سال  -2

جمال العمراني قبل التحاق السيد وذلك في البداية افتتح االجتماع السيد الجياللي سين نائب رئيس اللجنة،  
على تلبيتهم دعوة الحضور، مذكرا شاكرا إياهم مرحبا بالسيدات والسادة الحاضرين  رئيس اللجنة بقاعة االجتماع،

 بالنقطتين المدرجتين في جدول أعمال اللجنة.
وهكذا وبعد نقاش مستفيض، وبعد االستماع لمختلف الشروحات والتوضيحات المقدمة بشأن النقطتين 

 في جدول أعمال اللجنة وتبادل الرأي واالستماع لمختلف المداخالت، أوصت اللجنة بما يلي:المدرجتين 
قدم السيد عبد القادر الكيحل ، مجال البيئة والتنمية المستدامة بالنسبة للنقطة االولى ورقة تأطيرية حول أوال:    

-2022برنامج عمل جماعة سال  عداد مشروعالمكلف باإلشراف على عملية إالنائب الثالث لرئيس المجلس 
مؤكدا  مجال البيئة والتنمية المستدامة، في تأطيريةالمجموعة من التوضيحات والشروحات عن الورقة ، 2028
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برنامج عمل الجماعة يشيران  الى ضرورة ان تسهر  اللجنة  بإعدادالخاصين  المرجعي أن المرسوم والدليل
 خاصة في الشق المتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة. المكلفة بالبيئة على برنامج عمل الجماعة،

السادة مسامع الذي تال على  ذلك تناول الكلمة السيد شعيب الرافعي المكلف بمهمة داخل الجماعة، إثر 
 2028-2022التوجيهية ألشغال لجنة قيادة اعداد برنامج عمل جماعة سال  متضمنة لألرضيةالوثيقة الالحاضرين 

 التي جاءت على الشكل التالي:ومجال البيئة والتنمية المستدامة،  في
 أرضية توجيهية ألشغال لجنة قيادة إعداد مشروع برنامج عمل جماعة سال

 مجال البيئة والتنمية المستدامة
، اعترفذذت 1992رض المعنذذي بالبيئذذة والتنميذذة، المنعقذذد فذذي ريذذو دي جذذانيرو فذذي يونيذذو منذذ مذذؤتمر قمذذة األ

وبفضل مرافعات المنظمات  .الحكومات ألول مرة باألهمية الحاسمة لحماية البيئة بالنسبة لمستقبل البشرية والكوكب
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( 1992وفي هذا اإلطار، وتماشيا مع التزاماته الدولية في إطار قمم األرض المنعقدة فذي ريذو دي جذانيرو  
ضذع المغذرب األسذس الالزمذة لتحقيذق التنميذة المسذتدامة ( واالتفاقيات الدولية ذات الصلة، و2002وجوهانسبورغ  

من خالل عدة إصالحات في المجاالت السياسية والمؤسسية والقانونية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية. وقد تعذزز 
ملكيذة الذذي تذم إعذداد  تنفيذذا للتوجيهذات ال-هذا المسذار مذن خذالل اعتمذاد الميثذاق الذوطني للبيئذة والتنميذة المسذتدامة 

 .2009يوليوز  30السامية لجاللة الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة عيد العرش بتاريخ 
 :وقد تم تفعيل الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة من خالل إعداد

  بشأن الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة؛ 99.12القانون اإلطار رقم 
 ؛االستراتيجية الوطنية لحماية البيئة 
 االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة. 

البعذد المسذتدام فذي السياسذات العموميذة. حيذث أكذد  2011ومن جهة أخرى، عززت الوثيقة الدستورية لسنة 
فذي -أن التنميذة المسذتدامة هذي حذق لكذل المواطنذات والمذواطنين. كمذا جعلذت التنظذيم الجهذوي والترابذي  31الفصل 
يؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشذرية المندمجذة  -136الفصل 

 ستدامة.والم
، وهو منكب على إعداد تصور اسذتراتيجي 2028-2022إن فريق إعداد مشروع برنامج عمل جماعة سال 

ا من المصادر الطبيعية التي نسخرها في خدمة التنمية المحلية في جماعتنذا  متعدد السنوات، واع تمام الوعي أن كثيرا
طاقذة والميذا  والمذواد األوليذة التذي يتضذاعف تتناقع مصذادرها باسذتمرار، فهذي غيذر متجذددة، وخاصذة مصذادر ال

استهالي العالم لها بشكل مضطرد منذ الثورة الصناعية، خالفذا لالعتقذاد السذائد الخذاطن بذأن األرض هذي مصذدر ال 
 ينضب للثروات، ومورد لطاقة المحدودة.

بذرامج ومشذاريع، مذن وبالتالي يقدر حجم المسؤولية البيئية واألخالقية الملقاة على عاتقه في تصور ووضع 
جهذذة، واقعيذذة وقابلذذة للتنفيذذذ وتسذذتجيب النتظذذارات السذذاكنة، ومذذن جهذذة أخذذرى، تسذذاهم فذذي تثمذذين المذذوارد الطبيعيذذة 
والحفام على البيئة من أخطار االستغالل الفاحش والمهدد لألمن البيئي لساكنة الجماعذة انطالقذا مذن الحكمذة القائلذة: 

سذابقة، بذل نقترضذها مذن األجيذال القادمذة. لذذلك وضذعت لجنذة القيذادة موجهذات نحن ال نر  األرض مذن األجيذال ال
 تأطيرية لعمل الفريق في مجال البيئة والتنمية المستدامة من خالل:

  السعي إلى حماية الموارد الطبيعية للجماعة واستحضار المرحلة الحساسة التي تجتازها بالدنا في تدبير شح
 الموارد المائية؛

 توزيع السكاني على مستوى الجماعة؛استحضار ال 
  إشذذراي المذذرأة قذذدر اإلمكذذان فذذي الحمذذالت والبذذرامج التحسيسذذية نظذذرا للذذدور الذذذي تلعبذذه فذذي توجيذذه األسذذرة

 والمجتمع؛
  التركيز على البرامج الهادفة إلى تحسين جود  الهذواء وتذدبير النفايذات المنزليذة وتذدبير التطهيذر السذائل وكذذا

 النفايات الصلبة بأنواعها تطوير منظومة تثمين
 تشجيع االنتقال نحو االقتصاد األخضر؛ 

هذ  الموجهات ستترجم على مستوى وثيقة برنامج عمذل جماعذة سذال مذن حذالل مؤشذرات تذرتبط بكذل مشذروع 
 على حدة، مما سيتيح إمكانية قياس مدى استجابة هذ  المشاريع للمعايير المتعارف عليها في مجال التنمية المسذتدامة

 والحفام على البيئة محليا. وبالتالي ستصنف المشاريع المضمنة في برنامج العمل وفق ثال  فئات:
سذلبا علذى الثذروات الطبيعيذة  -تقريبذا-الفئة الخضذراء: وتضذم المشذاريع الصذديقة للبيئذة والتذي ال تذؤثر  .1

 للجماعة أو تقوم بتعزيزها وإثرائها؛
حتذاج إلذى مذوارد طبيعيذة محذدودة ولكذن انعكاسذها علذى التنميذة الفئة البرتقالية: وتضذم المشذاريع التذي ت .2

 المحلية مهم جدا يفوق هذا االستغالل؛
 الفئة الصفراء: وتضم المشاريع التي تحتاج إلى حجم كبير من الموارد الطبيعية. .3

لجميع وفي نفس السياق تدخل السيد عبد القادر الكيحل موضحا ان هذ  االرضية التوجيهية موجهة           
، خاصة ما يتعلق بانعكاسها على البيئة والتنمية بشكل أفقي المشاريع التي ستكون مضمنة ببرنامج عمل جماعة سال
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على بإجماع أعضائها الحاضرين وبعد االستماع للشروحات المقدمة حول النقطة االولى، وافقت اللجنة  المستدامة.
 .كما هي واردة أعال  مجال البيئة والتنمية المستدامة فيالورقة التأطيرية 

ذكر السيد عبد القادر  ،2028-2022بالنسبة للنقطة المتعلقة بتقدم اعداد مشروع برنامج عمل جماعة سال ثانيا:   
 :الكيحل بمراحل اعداد برنامج عمل الجماعة، التي عرفت اربع مراحل كبرى هي كالتالي

 أزيد من انطالقة منتديات التشاور ومنتديات القرب، وعرفت مشاركة بإعطاءلتي تميزت المرحلة االولى ا      
توصية، اضافة الى عملية التشخيع الداخلي التي تميزت بعقد  1000مشاري، وتمخضت عنها اكثر من  1200

تميز بعقد لقاءات مع عدة لقاءات مع االقسام والمصالح التابعة للجماعة، ثم تلتها عملية التشخيع االلتقائي الذي 
والتي كانت  مختلف مصالح االدارات المركزية والجماعات الترابية االخرى  مجلس الجهة ومجلس العمالة(،

تقاطع بين برنامج الجماعة وبرامج كل من مجلس الجهة ومجلس العمالة وكذا التقائية وفرصة للوقوف على اال
 مشاريع االدارات المركزية االخرى.

تميزت بعملية  فقدالبلورة التشاركية مرحلة مرحلة الثانية من عملية اعداد برنامج عمل الجماعة وهي اما ال     
 حات المقدمة بشأنها.رصياغة المشاريع بناء على المقت

تمخضت عنها  اما المرحلة الثالثة فهي مرحلة ترتيب االولويات التي يمكن تلخيصها في سبع اولويات تنموية،     
 صياغة المشاريع.في المتمثلة وهي الرحلة الرابعة استراتجية، تحيل مباشرة الى المرحلة النهائية عدة اهداف 

واالستماع الى مختلف التوضيحات  وهكذا وبعد اطالع  اللجنة على مختلف الحيثيات المتعلقة بهذ  النقطة،    
اعداد برنامج عمل الجماعة، تم  عملية على باإلشرافالمقدمة بشأنها من طرف السيد عبد القادر الكيحل المكلف 

خالل دورته االستثنائية التي سيتم عقدها بعد جماعة سال التأكيد على ان هذ  النقطة ستعرض على أنظار مجلس 
-2022في اطار العرض المتعلق بتقدم مراحل اعداد مشروع برنامج عمل جماعة سال وذلك  زوال هذا اليوم،

 .بشأنهاوالمعطيات يم مزيد من التوضيحات لتقدوالتي ستكون فرصة ، 2028
 واختتم االجتماع في تمام الساعة العاشرة و خمسة وأربعين دقيقة صباحا.

  ررئئييسس  للججننةة    االلتتععممييرر  ووإإععدداادد  االلتترراابب  ووااللببييئئةة                                                                                                  

  ججمماالل  االلععممررااننيي                                                                                                                  
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