
حلية التنمية الموانتظاراتالشباب 

ي 
ي  تأطعمل الجماعة ف 

ي الشباب
و دعمه للمشاركة ف 

التنمية المحلية 

اير 07الخميس  2019فير



العرضمحتوى 

المقدمة

ي قضايا الشبابالمرجعية القانونية1.
لعمل الجماعة ف 

ي 2.
المحلي الشأن مشاركة الشباب ف 

ي 3.
 الشبابي  تأطمجاالت عمل الجماعة ف 

الخاتمة



المقدمة

15ما بي   )%43ساكنة يمثل فيها الشباب مدينة سال ▪
؛(سنة40و

طة نق)سال اهمية الشباب بالنسبة لمدينة وجماعة ▪

قوة اعتمد عليها اعداد برنامج عمل جماعة سال 

ي أفق لتحقيق رؤية المدينة
:2030ف 

اثمدينة  ،سال مدينة للثقافة ذات الروافد المتعددة والير ي
الغن 

ء مناسبمدينة ذات جاذبية سياحية وتنافسية اقتصادية،وفضا 

ي تكامل مع م
فيه، ف  حيطها للعيش الكريم وللرياضات والير

.(المجالي 



33الفصل :الدستور▪

ي قضايا االمرجعية القانونية1.
لشبابلعمل الجماعة ف 



139الفصل :الدستور▪

ابية األخ▪ رى، تضع مجالس الجهات، والجماعات الير

ساهمة للحوار والتشاور، لتيسي  متشاركيةآليات 

ي إعداد بر 
امج المواطنات والمواطني   والجمعيات ف 

.التنمية وتتبعها

يم ُيمكن للمواطنات والمواطني   والجمعيات تقد▪

طة عرائض، الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نق

ي اختصاصه ضمن جدول أعماله
.تدخل ف 

ي قضايا االمرجعية القانونية1.
لشبابلعمل الجماعة ف 



ابية  ▪ .113/14القانون التنظيمي للجماعات الير

للحوار والتشاورالتشاركيةاآلليات 

،الدستورمن139الفصلمناألولالفقرةألحكامتطبيقا :119المادة

مساهمةلتيسي  التشاور و للحوار تشاركيةلياتٱالجماعاتمجالستحدث

ي الجمعياتو المواطني   و المواطنات
طبقوتتبعها العملبرامجإعداد ف 

ي المحددةالكيفيات
.للجماعةالداخلي النظامف 

اكةاستشاريةهيئةالجماعةمجلسلدىتحدث:120المادة علياتفمعبشر

ي المجتمع
المساواةئمبادبتفعيلالمتعلقةالقضايا بدراسةتختصالمدن 

ومقاربةالفرصوتكافؤ المساواةهيئة"تسمالنوعومقاربةالفرصوتكافؤ 

»النوع .

ي قضايا االمرجعية القانونية1.
لشبابلعمل الجماعة ف 



ي 2.
:المحلي الشأن مشاركة الشباب ف 

:للمقاطعاتالتشاوريةاللجن 

جماعة سالتم تعميم التجربة عل مختلف مقاطعات

بالشباتعن  بقضايا موضوعاتيةمجموعات عمل تواجد )

(بمختلف مقاطعات جماعة سال



ي 2.
:المحلي الشأن مشاركة الشباب ف 

:لسال الخميس التشاوري 

اتفعالي،والمواطني   المواطناتعموممعةتشاوريةشهريلقاءات▪

ي المجتمع
والمهتمي   الفاعلي   ومختلفالمدن 

أنبالشاألولويةذاتالقضايا لمناقشةشهركلمناألولالخميسنظمت▪

.لسالالمحلي 

الشبابقضايا يتناولالذياليوملقاء▪



ي 2.
:المحلي الشأن مشاركة الشباب ف 

ي اعداد برنامج عمل جماعة سال 
مشاركة الشباب ف 

نامجاعداد تم ي الير
منأكي  ها فيساهمتشاركيةمقاربةإطار ف 

:تنظيمخاللمنومشاركةمشارك(1000)ألف

المقاطعات؛مستوىعلتشاوريةلقاءاتخمس1.

مدنية؛ومحليةفعالياتبحضور موضوعاتيةورشاتخمس2.

؛وعالنومقاربةالفرصوتكافؤ المساواةهيأةمعتشاوريلقاء3.

ي القيادةللجنةاجتماعاتعقد إلباإلضافة
ي تضمالنر

عضويتها ف 
.المحليةالفعالياتمنمجموعة



ي 3.
 الشبابي  تأطمجاالت عمل الجماعة ف 

ي ▪
ي والرياض 

واإلجتماعي المستوى الثقاف 

اإلقتصاديالمستوى ▪



ي 3.
 الشبابي  تأطمجاالت عمل الجماعة ف 

ي ▪
ي والرياض 

واإلجتماعي المستوى الثقاف 
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-

أهم خالصات التشخيص الترابي

ات الثقافي لمتوفرةة والرياضية واالجتماعية االتجهي  

مسابح
المعاهد 

ةالموسيقي

مؤسس

ات 

ثقافية

مؤسسات 

اجتماعية 

مراكز

سوسيو

ربويةت

دور 

الشباب

الخزان

ات

القاعات 

المغطاة

مالعب 

القرب

مالعب 

كبيرة
المقاطعة

- 1 - 3 1 3 2 2 6 1 بطانة

- - 3 5 1 1 - 2 5 - احصين

- - 1 3 1 3 2 1 5 1
باب 

لمريسة

1 - - 1 2 3 - 2 2 1 تابريكت

- - 1 1 1 2 - 2 3 - العيايدة

1 1 5 13 6 12 4 9 21 3 المجموع

اللترابيخالصاتأهم 2.
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امج عدد المشاري    عالير
كلفة المشاري    ع 

(مليون درهم)

242,42   23ةتعزيز البنية الثقافية والفني

240,46   26تعزيز البنية الرياضية

164,40   16المراكز متعددة التخصصات

تعزيز مؤسسات القرب للتنشيط
االجتماعي 

16   75,32

840.50ة تعزيز مؤسسات الرعاية االجتماعي

89763.10المجموع

ي 
ي والرياض 

اعي واإلجتمالمستوى الثقاف 

2023-2019برنامج عمل جماعة سال 
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موقع المشروعاسم المشروعالبرنامج
المجموع

(مليون الدرهم)

المراكز متعددة 

التخصصات

ء ساحة عمومية وفضا+ ورياضي تربوي سوسيومجمع 

االطفال اللعاب

شارع محمد الخامس قرية  اوالد موسى 

احصاين
36,00   

ء ساحة عمومية وفضا+ ورياضي تربوي سوسيومجمع 

االطفال اللعاب
   28,00العيايدةحاللةدوار 

   6,50العيايدةحي المحيط  (Cصنف )سوسيورياضيمركب 

   8,00المريسةباب بوشنيخةسيدي موسى (Bصنف )سوسيورياضيمركب 

   14,80المريسةسعيد حجي، باب (Bصنف )سوسيورياضيمركب 

   5,50المريسة، طريق المهدية، باب سبتةباب مركب سوسيورياضي 

ثفافيسوسيومركز 
قطاع سيدي عبد هللا 

العيايدة
4,63   

مركز سوسيو ثفافي
حي موالي اسماعيل 

بطانة
5,00   

   8,30انة، بطالوطاسيينوشارع بنكريرزاوية شارع مركز سوسيو ثفافي

مركز سوسيو ثفافي
قرية اوالد موسى , 6قطاع , حي الكفاح

احصين 
7,50   

ي 
ي والرياض 

اعي واإلجتمالمستوى الثقاف 



15

موقع المشروعاسم المشروعالبرنامج

المجموع

مليون )

(الدرهم

المراكز متعددة 

التخصصات

ثفافيسوسيومركز 
سال الجديدة 

احصين
7,50   

مركز سوسيو ثفافي
دار الحي، سيدي 

المريسةموسى، باب 
4,35   

(Bصنف )مركز سوسيو ثفافي 
حي اشماعو 

باب المريسة
8,82   

(Bصنف )مركز سوسيو ثفافي 
سعيد حجي 

باب المريسة
6,50   

مركب سوسيو ثفافي
site 1
العيايدة

4,00   

   9,00بجانب مسجد البر، حي اإلنبعاث، تابريكتمركب متعدد اإلختصاصات

تعزيز البنية 

يةالثقافية والفن

   5,94قطاع النهضة شارع الصنوبر العيايدة((Cصنفمكتبة 

   9,08قرب سيدي عبد هللا العيايدة((Bمكتبة صنف 

   4,00العيايدة3سيدي عبد هللا الشطر ((Bصنف مكتبة 

   3,50حي السالم اضافي القاعدة الجوية بطانة((Cصنف مكتبة 

ي 
ي والرياض 

اعي واإلجتمالمستوى الثقاف 
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موقع المشروعاسم المشروعالبرنامج

المجموع

مليون )

(الدرهم

ية تعزيز البنية الثقاف

والفنية

   20,00ضفة ابي رقراقمتحف مدينة الفنون

   5,50سال الجديدة احصين( B)صنف مكتبة

   3,50خارج باب شعفة، باب المريسةشعفةبناء وتجهيز خزانات بباب 

   1,45مجموعة مدارس لمزيبري باب المريسة( D)صنف مكتبة 

   0,88أمام مسجد اإلمام مالك( D)صنف مكتبة 

   4,98تابريكتتاشفينابن ( C)صنف مكتبة 

   18,10الوسطىتابريكت( C)صنف مكتبة 

مكتبة رقمية
حي موالي اسماعيل 

بطانة
3,50   

   18,00دةقطاع النهضة الحوات طريق القاعة الجوية العيايمركز ثقافي

   4,50العيايدة3سيدي عبد هللا الشطر ( B)صنف مكتبة

ي 
ي والرياض 

اعي واإلجتمالمستوى الثقاف 
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موقع المشروعاسم المشروعالبرنامج

المجموع

مليون )

(الدرهم

ية تعزيز البنية الثقاف

والفنية

   8,20حي السالم بطانة ( B)صنف مركز ثقافي 

   10,70العيايدةسيدي عبد هللا ( B)صنف مركز ثقافي 

   20,21تابريكتمركب التنشيط الثقافي والفني دار البارود بسال

   3,50تجزئة الياسمين  تابريكتبناء وتجهيز خزانة

( B)صنف مكتبة
شارع األمير سيدي محمد، قرية اوالد موسى، 

احصاين
3,50   

   56,06بطانة مسرح

   9,00سال الجديدة قرب محطة البنزين احصاينإحداث معهد موسيقي 

   3,32العيايدة2سيدي عبد هللا الشطر قاعة العروض والحفالت

   25,00سيدي احميدة، احصاينمتحف+ مدرسة لتعليم الفروسية التقليدية

ي 
ي والرياض 

اعي واإلجتمالمستوى الثقاف 
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موقع المشروعاسم المشروعالبرنامج
المجموع

(مليون الدرهم)

يةتعزيز البنية الرياض

   15,00العيايدةقطاع القدس قطب رياضي متعدد االختصاصات

   4,00العيايدةحي العسكري (وحدات4)رياضي ملعب 

   3,50حي السالم بطانة (وحدات  2) رياضي  ملعب 

   6,00احصاين، امام اعدادية اإلمام مالك، 3حي الصفاء، قطاع (وحدات3) ملعب رياضي 

   6,00شارع الزربية تجزئة المعمورة  احصاين(وحدات3) ملعب رياضي

   5,80جزء من اعدادية عقبة سيدي موسى باب المريسة (وحدات4) ملعب رياضي 

ساحة عمومية+ ملعب رياضي 
الطريق الساحلي، سيدي موسى 

باب المريسة 
4,88   

   4,24الكورنيش امام اليقظة،  باب المريسة (وحدات2) ملعب رياضي 

   4,00معمل كوكاكوال سابقا، حي اشماعو، باب المريسة (ساحة عمومية + وحدات 2) ملعب رياضي 

   14,80العيايدةقاعة مغطاة

   9,60العيايدةمسبح مغطى

ي 
ي والرياض 

اعي واإلجتمالمستوى الثقاف 
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موقع المشروعاسم المشروعالبرنامج

المجموع

مليون )

(الدرهم

ةتعزيز البنية الرياضي

   8,80العيايدةمالعب رياضية مختلفة

   3,50قرب المسبح البلدي تابريكت "E"قطاع (وحدات2) ملعب رياضي 

   3,20داخل مدرسة الوحدة تابريكت ملعب رياضي 

(وحدات2) ملعب رياضي  
شارع واد الرمان و شارع ابن الهيثم حي االنبعاث 

تابريكت
4,00   

   8,75العيايدة2سيدي عبد هللا الشطر قاعة مغطاة

   15,60قطاع النهضة طريق  القاعدة الجوية  العيايدة قاعة مغطاة

   11,54تجزئة اليسري و الزرقاء، باب المريسة(فنون الحرب)قاعة مغطاة 

   3,36شارع علي ابن أبي طالب تابريكت  "C"قطاع دار الشباب + قاعة لفنون الحرب 

   12,00حي المحيط الجزارة العيايدةمسبح مغطى

   12,00حي السالم االضافي القاعدة الجوية ملعب رياضي و مسبح مغطى

ي 
ي والرياض 

اعي واإلجتمالمستوى الثقاف 
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موقع المشروعاسم المشروعالبرنامج

المجموع

مليون )

(الدرهم

اضيةتعزيز البنية الري

   10,02المريسةضريح سيدي موسى باب مسبح مغطى

   10,93تابريكت الوسطىقاعة مغطاة

   4,94سة الكورنيش مدرسة المزيبري باب المريمسبح  في الهواء الطلق

   50,00الكورنيش باب المريسةبناء مركب لاللعاب المائية

   4,00بطانةاويتأهيل و تجهيز القاعة المغطاة فتح هللا البوعز

تعزيز مؤسسات 

القرب للتنشيط 

االجتماعي 

   5,60-ة العيايد-قطاع النهضة , شارع النصردار الشباب

   3,50-العيايدة -كاريان الواد دار الشباب

   4,94العيايدة4سيدي عبد هللا الشطر دار الشباب

   4,77بطانةدار الشباب

   8,00حي السالم ، بطانةدار الشباب

ي 
ي والرياض 

اعي واإلجتمالمستوى الثقاف 
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موقع المشروعاسم المشروعالبرنامج
المجموع

(مليون الدرهم)

تعزيز مؤسسات القرب

للتنشيط االجتماعي 

   5,20حي السالم بطانةدار الشباب

   4,00لمريسةسعيد حجي نسويدار الشباب و نادي 

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

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

   5,00العيايدة3سيدي عبد هللا الشطر نادي نسوي وحضانة 

   4,77بطانةمركز اجتماعي للمرأة و الطفل

نادي نسوي وحضانة 
زاوية شارع بنكرير وشارع الوطاسيين 

بطانة
5,96   

   4,00شـــــارع الشرفــــــاء تجزئة ياسمينة تابريكتمركز اجتماعي للمرأة و الطفل

مركز اجتماعي للمرأة و الطفل
قرب مسجد محمد السادس الفروكي الصغير

تابريكت
3,00   

مركز اجتماعي للمرأة و الطفل
حي الرحمة  الجزء المتبقي من    " دال"قطاع 

(A11  PA2017)
4,50   

   2,13المريسةتجزئة ابن عمرـ باب مركز اجتماعي للمرأة و الطفل

ي 
ي والرياض 

اعي واإلجتمالمستوى الثقاف 
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موقع المشروعاسم المشروعالبرنامج

المجموع

مليون )

(الدرهم

ة تعزيز مؤسسات الرعاي

االجتماعية 

المسنينإستقبالمركز 
حي موالي اسماعيل 

بطانة
7,00   

   12,80بطانةدار االيتام

مركز التأهيل االجتماعي لذوي االحتياجات الخاصة
، قرية اوالد موسىالعوفيرتجزئة , شارع محمد الخامس

احصاين
3,00   

   6,00تابريكت، الحيحيشارع المرابطين، قرب مسجد مركز التأهيل االجتماعي لذوي االحتياجات الخاصة

   5,70المريسة،  باب لغرابليةقرب قاعة مركز رعاية  المعاقين 

   5,00المريسةباب مركز متعدد الخدمات  لذوي االحتياجات الخاصة

   5,00العيايدةمركز رعاية األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة

   7,00بورمادة باب المريسةمركز إيواء االشخاص المسنين لبورمادة

CASمركز المساعدة االجتماعية 
، الطريق الساحلي، سيدي موسى قرب الجوطية

باب المريسة
1,50   

ة مركز استقبال وتوجيه االشخاص في وضعي

COAPHإعاقة 
،الجوطيةلطريق الساحلي، سيدي موسى قرب 

المريسةباب 
1,50   

ي 
ي والرياض 

اعي واإلجتمالمستوى الثقاف 
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موقع المشروعاسم المشروعالبرنامج

المجموع

مليون )

(الدرهم

ة تعزيز مؤسسات الرعاي

االجتماعية 

   12,80بطانةدار االيتام

مركز التأهيل االجتماعي لذوي االحتياجات الخاصة
، قرية اوالد موسىالعوفيرتجزئة , شارع محمد الخامس

احصاين
3,00   

   6,00تابريكت، الحيحيشارع المرابطين، قرب مسجد مركز التأهيل االجتماعي لذوي االحتياجات الخاصة

   5,70المريسة،  باب لغرابليةقرب قاعة مركز رعاية  المعاقين 

   5,00المريسةباب مركز متعدد الخدمات  لذوي االحتياجات الخاصة

   5,00العيايدةمركز رعاية األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة

CASمركز المساعدة االجتماعية 
، الطريق الساحلي، سيدي موسى قرب الجوطية

باب المريسة
1,50   

ة مركز استقبال وتوجيه االشخاص في وضعي

COAPHإعاقة 
،الجوطيةلطريق الساحلي، سيدي موسى قرب 

المريسةباب 
1,50   

ي 
ي والرياض 

اعي واإلجتمالمستوى الثقاف 
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وع  (م الدرهمليون )التكلفةالموقعالمشر
لنادي التوامتحويل فندق 

نسوي
11سبتةزنقة باب 

اء ال فضبوبكر تحويل فندق 
للشباب

12سبتةزنقة باب 

ز تحويل فندق الدالية ال مرك
متعدد االختصاصات

8ساحة السوق الكبي  

تحويل فندق القاعة القديمة
إل دار للخدمات( تحت القاعة)

7الدهايبية 

تحويل مدرسة ابن تومرت ال
ي 
مركز ثقاف 

اطي    30الشر

تحويل مدرسة لال أسماء ال 
(ابمأوى للشب)مركز لالستقبال 

باب احساين
20

688عدد المشاري    ع

ي 
ي والرياض 

المدينة العتيقة لسال: واإلجتماعي المستوى الثقاف 
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“اتالمدينة الدولية للرياض”المشروع الحضري المندمج 

:المشروعمبررات

الوطنيالصعيدعلىالبنياتمنالنوعهذاغياب•

.ةواألجنبيالمغربيةالرياضيةالنواديالستقبال

:األهداف

اديالنومنالعديدومتطلباتحاجياتإلىاالستجابة•

واءباإلييتعلقفيماواألجنبيةالوطنيةالرياضية

:والصحيةالرياضيةوالتجهيزات

والوطنيالمحليلالقتصادجديدةديناميةإعطاء•

.الرياضيبالمجالمرتبطة

درهممليون330:المشروعتكلفة•

Une image à titre 
d’illustration

Site du nouveau 

complexe sportif -

35 Ha



المشروعمبررات
اطقمنلوجودتمارة-سال-الرباطالمدنيالتجمعاكنةستطلع❖

.األنشطةمنالنوعلهذاموجهةوأماكن

.قويةوبإمكانياتطموحمشروعا❖

:وحداتثالثمنالمشروعيتكون❖

اللعب؛والتسليةأنشطةمنعدداتقترحللترفيهمنطقة▪

درسيةالمشبهلألنشطةفضاءاتتقترحللتعلممنطقة▪

؛(للكراءوورشاتبنايات)

بةالق:مواضيعخمسةعلىترتكزاالكتشافمنطقة▪

ة،والصحاالنسانجسمالشمسية،والمنظومةالسماوية

.الصناعةوالجغرافيا،التاريخالمهن،

درهممليون50:المشروعتكلفة
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نماذج للمشاري    ع المهيكلة
ه سال)الطفل مدينة  فيه و :منير  (األلعابحديقة الير



دعم جماعة سال للشباب من خالل دعم الجمعيات

عدد
الجمعيات
المستفيدة

ي 
(درهم2,200,000)الدعم الرياض 

اإلعتماد الممنوح

46 855,000 الدعم المباشر 
2018

17 1,750,000 اكة ي إطارشر
الدعم ف 

2,605,000
405,000لتوسيع قاعدة الدعم تم تحويل اعتماد  

:درهم  لفائدة هذا البند ليصبح اإلعتماد اإلجمالي  هو 



دعم جماعة سال للشباب من خالل دعم الجمعيات

عدد
الجمعيات
المستفيدة

ي 
(درهم1,110,000)الدعم الثقاف 

اإلعتماد الممنوح

46 917,000 وع مقابل مشر الدعم المباشر
2018

03 150,000 اكة ي إطارشر
الدعم ف 

ي تنص عل دعم 
، النر 2018أبريل 05بتاري    خ  D2185  تنفيذا لما تضمنته دورية السيد وزير الداخلية عدد

ي إطار دعم الجمعيات
ي تعتير أساس المقاربة الجديدة ف 

الجمعیات مقابل تقدیم مشاری    ع والنر



دعم جماعة سال للشباب من خالل دعم الجمعيات

عدد
الجمعيات
المستفيدة

(درهم660,000)الدعم اإلجتماعي 

اإلعتماد الممنوح

28 612,000 وع مقابل مشر الدعم المباشر
2018

ي تنص عل دعم 
، النر 2018أبريل 05بتاري    خ  D2185  تنفيذا لما تضمنته دورية السيد وزير الداخلية عدد

ي إطار دعم الجمعيات
ي تعتير أساس المقاربة الجديدة ف 

الجمعیات مقابل تقدیم مشاری    ع والنر



ي 3.
 الشبابي  تأطمجاالت عمل الجماعة ف 

اإلقتصاديالمستوى ▪
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امج الير
عدد 

المشاري    ع
كلفة المشاري    ع 

(مليون درهم)
60,00   1تثمي   العقار الصناعي 

200,00   1ادية خلق فضاءات خاصة باألنشطة االقتص

52,00   4اإلنتاج والتسويقأوراشإنشاء 

263,00   6إنشاء المشاري    ع المدرة للدخل

98,00   14ويةتعزيز فضاءات عرض المنتوجات اليد

نامج الجماعي لدعم التشغيل 10,00   2الير

28683.00المجموع

اإلقتصاديالمستوى 
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نامج وعالير وعاسم المشر موقع المشر
المجموع

(مليون الدرهم)

   60,00طريق القنيطرةمشتل المقاولي   الشباباعي تثمي   العقار الصن

خاصة فضاءاتخلق 
ية باألنشطة االقتصاد

   200,00تيكنوبوليستطوير منطقة حرة

اإلنتاج أوراشإنشاء 
والتسويق

التقليديورشتي   للباس 
(,,.والبلغةالطرز )

   15,00احصاين-العيايدة

، (ناءالفن والب)ثالث ورشات للنجارة 
النحت  عل الخشب والمعدن، 

والمجوهرات
   15,00احصاين-العيايدة

ثالث ورشات للخزف والنقش عل
...والجبصالحجر 

   15,00العيايدة

ية  االقتصادإحداث منطقة لألنشطة 
والحرفية

حي موالي اسماعيل، طريق 
الزربية
بطانة

7,00   

اإلقتصاديالمستوى 
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موقع المشروعاسم المشروعالبرنامج

المجموع

مليون )

(الدرهم

مركب األنشطة و الحرف المدرة للدخل
قرب سيدي عبد هللا

العيايدة-
65,00   

إنشاء المشاريع المدرة 

للدخل

   35,00العيايدة-شمس تجزئة مركب األنشطة و الحرف المدرة للدخل

   94,00العيايدة-دوار حاللة مركب األنشطة و الحرف المدرة للدخل

مركب األنشطة و الحرف المدرة للدخل
-شارع احصاين، سال الجديدة 

احصاين
30,00   

   4,00سعيد حجي، باب المريسة(بحري)مركز تكوين الشباب 

   35,00ضفة ابي رقراقللخزافينالولجةإعادة هيكلة مركب 

عرض فضاءاتتعزيز 

اليدويةالمنتوجات

   15,00العيايدة واحصاين-تابريكت -بطانة -باب لمريسة  أماكن العرض خالل المناسبات

   2,63??قطاع بدر العيايدة , شارع الفيداسوق القرب

   3,50حاللة العيايدةسوق القرب

   14,13المحيط  العيايدة, لبونطي سوق القرب

   7,00الخروبة بطانةسوق القرب

اإلقتصاديالمستوى 
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موقع المشروعاسم المشروعالبرنامج

المجموع

مليون )

(الدرهم

عرض فضاءاتتعزيز 

اليدويةالمنتوجات

   3,40حي السالم بطانةسوق القرب

   4,00حي السالم إضافي بطانةسوق القرب

   3,84العيايدةسيدي عبد هللا سوق القرب

   6,00مدخل سال الجديدةسوق القرب

   6,00سال الجديدة ((extensionسوق القرب 

(بشراكة مع الخواص)القرب سوق 
-قرية  اوالد موسى , 4قطاع ,حي البركة

-احصاين
8,00   

   7,00حي المزرعة تابريكتسوق القرب

   11,50تابريكت الوسطىسوق القرب

   6,00سوق السهليسوق القرب

البرنامج الجماعي لدعم 

التشغيل

   5,00الجماعةالمبادرة الجماعية لدعم التشغيل الذاتي

   5,00الجماعةياتالمبادرة الجماعية لدعم التشغيل الدى الجمع

اإلقتصاديالمستوى 
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وع  (الدرهم مليون )التكلفةالموقعالمشر

تهيئة المسارين السياحيي   

سواق األ ، (الحرارين، الثوب، الخرازين)القساريات، سبتةباب : 1
ة ،المدرساألعظم المسجد ) التاريخية المأثر( الغزل، الكبي  )

ىالمرينية لصقالةابرج الدموع، –البحرية الواجهة ( ، و الدور الكير
، ساحة سيدي  ي

ج الركن  الحديقة المصل)  بنعاشر الوسطية، الير
للكرنيشو الخروج ( االندلسية

، دار الغزل سوق –الفنادق السوق الكبي   و –فاسباب : 2
 ، ي

بوحاجة، حديقة الفردوس باب سيديالدهايبيةقيساريةالقاض 
ي اتجاه فضاء مرينا سال

.ثم الخروج ف 

60

منتوجاتاحداث فضاء لعرض وبيع 
الصناعة التقليدية

16مجمع الصناعة التقليدية

ل الفضل لخلق مشتقيساريةتأهيل 
المقاوالت الصغرى

20الفضلقيسارية

تحويله تهيئة مركب الصناعة التقليدية و 
ي مجال الفن و ال

عمرانإل مركز التكوين ف 
30مركب الصناعة التقليدية

حرف تحويل فندق دار الصابون ال مركز ل
الصناعة التقليدية

12فندق دار الصابون

5138عدد المشاري    ع

الالمدينة العتيقة لس: اإلقتصاديالمستوى 
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دعم التعاونيات: اإلقتصاديالمستوى 
التعاونيات القرائية

يكو ن خدماتيةالتشجيع عل احداث تعاونيات : والهدف المفهوم 

ي التشغيل 
لها تأثي  مضاعف وكبي  ف 

ي  وع نموذحر :الوفاق لتعاونية المشر

ادات إلنشاء مدارس من طرف الجماعة لحاملي الشهفضاءاتتوفي  

(شبان 7)المعطلي   

وع مكن من تشغيل ازيد من  (التدريس والتسيي  )شاب 100المشر
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دعم التعاونيات: اإلقتصاديالمستوى 
التعاونيات القرائية

:األولي تعاونية الوجدان والمعرفة للتعليم 

ي التشغيليكو ن لها تأثي  مضاعف وكبخدماتيةالتشجيع عل احداث تعاونيات : الهدف
ي  ف 

المعطلي   إلنشاء روض للتعليم األولي من طرف الجماعة لحاملي الشهاداتفضاءاتتوفي  

(شابات5)

وع سيمكن من تشغيل شباب آخرين .المشر

، التجربة (20)/العطالة، عدد سنوات (20)/عليها الشواهد المحصل : اإلختيارمعايي  

وع ، تقييم منهجية انجاز وتسيي  (20)/المهنية  (:40)/المشر

بية الوطنية، الوكالة الوطنية إلنعاش الشغل : اإلنتقاءلجنة  ، (ANAPEC)ات والكفاءوزارة الير

.، جماعة سال (INDH)سال عمالة 
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دعم التعاونيات: اإلقتصاديالمستوى 

التعاونيات القرائية

تعاونية الوجدان والمعرفة للتعليم األولي 

وع امام لجنة االنتقاء تقديم المشر
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دعم التعاونيات: اإلقتصاديالمستوى 

(Extension:توسيع)مشتل المقاولي   الشباب

 الحالي بطريق 
مقاولة53: القنيطرة مشتل المقاولي  

كات ناشئة أخرى يكون لها اثر مضا ي توسعة المشتل ليستقطب شر
عف ف 

التشغيل

ي الكراءالن مبالغ : متجددة بديناميةفهي مبادرة 
 حساب للمحالت هي تودع ف 

.خصوضي موجه لتشجيع مواكبة المقاوالت الناشئة
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ي عل القطاع األكاداإلنفتاح: اإلقتصاديالمستوى  يمن 

ESSEC Business Schoolمدرسة 

اح فرص للشغل  ي القير
ينة سالبمدواإلستثمار اجراء بحيث ميدان 

اح مشا30قام  ي لدراسة الواقع واقير
ري    ع طالب من هذه المدرسة بحث ميدان 

:وفرص للشغل، خصوصا ب

عبدهللا،المركز التجاري سيدي ▪

الشباب،مشتل مقاولي   ▪

ة التكوين لمدة ▪ ي مجال برمجة التكنولوجيات 6ال 3)قصي 
أشهر ف 

Coding-الحديثة pour les applications smartphones)
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ي عل القطاع األكاداإلنفتاح: اإلقتصاديالمستوى  يمن 
ESSEC Business Schoolمدرسة 
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عل المهنيي   اإلنفتاح: اإلقتصاديالمستوى 

من أجل العملميثاق األجيال

نامج الحكومي  “ممكن”2021-2017آلية للمواكبة منبثقة من الير

ي ▪  ممثلي للتماسك بي   األجيال لتمكديناميةيهدف ال احداث داخل المجتمع المغرنر
ي  

ي والفاعلي   من توحيد الجهود  لإلدماج  
ي للشاإلقتصاديالمجتمع المدن 

ي اطار والمهن 
باب ف 

(relation de mentoring)المقاس المواكبة الفردية و عل 

.شاب4ال 1مهنيون ذو تجربة يمكنهم مواكبة من : ( Mentors)الموجهون▪

ي تقوية قدرات الشاب او الشابة، مساعدتهم  لكسب الثقة وال: دور الموجهي   ▪
تمي   ف 

واألفكار،مجالهم، تبادل التجارب 

سنة39و 18شباب رجال ونساء مل بي   (: les mentorés)المستفيدون▪
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مستفيد20ازيد من : األجيال ميثاق 

عل المهنيي   اإلنفتاح: اإلقتصاديالمستوى 



الخاتمة

ية الجماعة تعمل بتنسيق مع القطاعات الحكوم▪
مار اإلستثالشباب ودعمهم للعمل و تأطي  ألجل 

ي التنمية
والمساهمة ف 

احات واقير وافكار المجلس الجماعي منفتح عل اراء ▪
المواطني   و جميع الفاعلي   



حلية التنمية الموانتظاراتالشباب 

شكرا جزيال لكم

اير 07الخميس  2019فير


