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I-  2016سنة المبادرة المحلية للتنمية البشرية لمدينة أبي الجعد خالل : 

 15 عدد المشاريع :
 

 
 دعم التنشيط االجتماعي والثقافي والرياضي: محور -ا 

 01عدد المشاريع : 
 
1 

 مالحظات سة لمهرجان أبي الجعد للسماع الصوفيالساد الدورةـ  اسم المشروع
حامل 

 المشروع

  ـ جمعية األصيل للتربية والثقافة والتنمية

الموقع 
الجغرافي 
 للمشروع

  أبي الجعد .درب موالي إدريس65ـ 



الكلفة 
اإلجمالية 
 للمشروع

  درهم   00; 000 150ـ 

 

الشركاء 
 ومساهماتهم

 00; 000 100 رية:ة البشللتنميـ المبادرة الوطنية 
 درهم

 درهم اضافة إلى التسيير. 00; 000 20ـ الجمعية :
 درهم. 00; 000 20ـ فعاليات المجتمع المدني :

 درهم.00; 000 10ـ جماعة أبي الجعد: 

 

أنجز 
 المشروع

  200ـ  المستفيدون
أهداف 
 المشروع

ـ الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري للمدينة 
ترسيخ روح المواطنة لدى  العمللثقافي والتنشيط ا

 الشباب
 

 

محتويات  
 المشروع

معرض -والمخطوطاتـ معرض للكتب علمية ـ ندوات
 زيارات.ـ صوفيةـ أمسيات الصناعة التقليدية

 

 

 

 

 :دعم الولوج للبنيات التحتية والخدمات االجتماعية محور  -ب 
 06عدد المشاريع : 

1- 



وضع محول كهربائي قاعة المغطاة: تكملة أشغال ال اسم المشروع
 والتغطية المطاطية

 مالحظات

  جماعة أبي الجعد حامل المشروع
الموقع الجغرافي 

 للمشروع
  أبي الجعد

الكلفة اإلجمالية 
 للمشروع

  درهم 001; 000 200

الشركاء 
 ومساهماتهم

  1.200.000,00لمبادرة المحلية للتنمية البشرية :  ا
 درهم

أنجز 
 المشروع

  الساكنة المستفيدون
 

 أهداف المشروع
  تأهيل المجال الحضري -

 
 مكونات المشروع

  .وضع محرك كهربائي والتغطية المطاطية

 

2- 

 مالحظات اإلسعافات الطبية االستعجاليةالمساهمة في نظام  اسم المشروع

  المجلس اإلقليمي خريبكة حامل المشروع
الموقع الجغرافي 

 للمشروع
  الجعد أبي مدينة

الكلفة اإلجمالية 
 للمشروع

تم فسخ  درهم - 00; 000 300
 االتفاقية

  00; 000 300المبادرة المحلية للتنمية البشرية:الشركاء 



 درهم. ومساهماتهم
  ساكنة المدينة المستفيدون

 
 أهداف المشروع

  .تمكين الساكنة من نظام إسعاف طبي -

  / مكونات المشروع
3- 

 مالحظات عين الشيخة يئته اسم المشروع

  جماعة أبي الجعد حامل المشروع
الموقع الجغرافي 

 للمشروع
  أبي الجعد

الكلفة اإلجمالية 
 للمشروع

الدراسة  درهم . 00; 000 400
المعمارية في 
 طور االنجاز

الشركاء 
 ومساهماتهم

 00; 000 400 المبادرة المحلية للتنمية البشرية:
 درهم .

 

  ةاكنالس المستفيدون
  .الحفاظ على جمالية ورونق العين - أهداف المشروع
  .انجاز أشغال الترصيف والتبليط - مكونات المشروع

 

4- 

بابي  مركز استقبال األشخاص المسنينبناء وتجهيز  اسم المشروع
 الجعد

 مالحظات

  الوكالة الدولية للتنمية ـ المغرب ـ حامل المشروع



الموقع الجغرافي 
 للمشروع

  مجد أبي الجعدة التجزئ

الكلفة اإلجمالية 
 للمشروع

  درهم 1.749.000,00

 
 

الشركاء 
 ومساهماتهم

ـ اللجنة المحلية للتنمية البشرية أبي الجعد : 
 درهم 200.000,00

ـ برنامج محاربة الهشاشة والتهميش : 
1.000.000,00 

ـ الجماعة الترابية ألبي الجعد : منحة مالية سنوية 
 التاطير +المساهمة في

+  549.000,00الوعاء العقاري :  ـ حامل المشروع :
 التسيير والتأطير

طير والتسيير أـ التعاون الوطني : منحة دعم الت
 السنوية

 ـ الصحة : المواكبة والدعم الصحي المستمر

 
المشروع في 

المرحلة 
األخيرة 
 لألشغال

  ـ20ـ  المستفيدون
األشخاص ول مع التكفل بإيواء ـ الحد من ظاهرة التس أهداف المشروع

 بدون مأوى والمسنين
 

للنساء ـ مطبخ ـ مرافق  5للرجال و 5حجرات : 10ـ  مكونات المشروع
)ـ مكتب استقبال، صحيةـ صالونين ـ إدارة تتكون من:

مكتب الحارس، المكتب االقتصادي، مرافق صحية 
ـ قاعة لألكل ـ قاعة للتمريض  خاصة باإلدارة( ـ مخزن

زل يض والدعم النفسي ـ قاعة للصالة ـ منوالترو

 



 للمدير ـ تأهيل حديقة وفناء وممر ـ حفر وتجهيز بئر
5- 

 مالحظات صحية لفحص المرضى شراء معدات اسم المشروع

  ـ ـ جمعية مرضى السكري بأبي الجعد والنواحي  حامل المشروع
الموقع الجغرافي 

 للمشروع
جمعية لا شارع الحسن الثاني أبي الجعد 9ـ 

تسلمت الدعم 
 واقتنت اآللة

الكلفة اإلجمالية 
 للمشروع

  درهما 100.000,00

 
الشركاء 

 ومساهماتهم
 

 
ـ جمعية مرضى السكري بأبي الجعد والنواحي: 

 درهما 40.000,00
 60.000,00ـ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: 

 درهما

 

  200 المستفيدون
  لسكريالصحية لمرضى ا ـ تحسين الوضعية أهداف المشروع
  ـ اقتناء الة لقياس نسبة السكر بالدم ومعداتها مكونات المشروع

 

6- 

 مالحظات تجهيز بئر اسم المشروع

  ر الصانعةاـ جمعية د المشروعحامل 
الموقع الجغرافي 

 للمشروع
  ـ ساحة محمد الخامس



الكلفة اإلجمالية 
 للمشروع

  درهم 20.000,00ـ 

 
الشركاء 

 اهماتهمومس

 20.000,00ـ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية : 
 درهم

 ـ جمعية دار الصانعة : التسيير
 

 
الجمعية 
تسلمت 
 الدعم

  مستفيدة 42 المستفيدون
  ـ تقليص كلفة استهالك الماء أهداف المشروع
  مضخة ومعداتها مكونات المشروع

 

 :محور دعم األنشطة المدرة للدخل -ج
 08يع : عدد المشار

1 

 مالحظات معدات عمل الخاصة بالنسيج والخياطة اقتناء- اسم المشروع

  للنسيج والخياطةـ تعاونية بسم هللا  حامل المشروع
الموقع الجغرافي 

 للمشروع
  تجزئة النفطي أبي الجعد 02ـ 

الكلفة اإلجمالية 
 للمشروع

  درهما 75.740,00ـ 

 
الشركاء 

 ومساهماتهم

 50.000,00 ة للتمنية البشرية:طنيالوـ المبادرة 
 درهما

 25.740,00ـ تعاونية بسم هللا للنسيج والخياطة 

التعاونية 
تسلمت 
 الدعم



 درهما
  مستفيدة 20ـ  المستفيدون

  إنتاج وتسويق النسيج والخياطة وخلق فرص الشغل أهداف المشروع
لخياطة ـ اقتناء معدات عمل خاصة بالنسيج التقليدي وا مكونات المشروع

المادي  الدخلفي  لتطوير العمل داخل التعاونية والزيادة
 للمتعاونين
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ـ برنامج الصناعة التقليدية : االرتقاء بالخياطة  اسم المشروع
 والفصالة

 مالحظات

  جمعية المسيرة للتنمية والمواطنةـ  حامل المشروع
الموقع الجغرافي 

 للمشروع
  الجعد الفريديات حي الداخلة أبي 369ـ 

الكلفة اإلجمالية 
 للمشروع

  درهم 103.200,00

الشركاء 
 ومساهماتهم

 درهم 60.000,00ـ المبادرة الوطنية: 
 43.200,00ـ جمعية المسيرة للتنمية والمواطنة: 

 درهم

الجمعية 
تسلمت 
 الدعم

  مستفيد 101ـ  المستفيدون

في  تحسين الظروف السوسيو اقتصادية والمساهمة أهداف المشروع
للدخل  محاربة الفقر عن طريق خلق أنشطة مدرة

وتكوين وتقوية القدرات للمستفيدات في الخياطة 
 والفصالة

 



 
 مكونات المشروع

 
ـ تجهيز ورشات خاصة باإلعداد الحرفي    ـ شراء 

 الخياطةآالت ومعدات خاصة بحرفة 
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 مالحظات وحدة عصرية لخياطة االفرشة إنشاء اسم المشروع

  ـ جمعية روح المبادرة للتنمية البشرية. حامل المشروع
الموقع الجغرافي 

 للمشروع
  ابي الجعدب  منطقة التنشيط االقتصادي

الكلفة اإلجمالية 
 للمشروع

  درهم140.000,00

 
الشركاء 

 ومساهماتهم

 90.000,00ـ المبادرة المحلية للتنمية  البشرية 
 درهم

بناء :  ةالبشري للتنميةـ جمعية روح المبادرة 
 درهم50.000,00المحل وتقدر تكلفته ب :

 الوعاء العقاري . تسليمـ جماعة أبي الجعد :

 
الجمعية تسلمت 

الدعم المخصص، 
غير أن صاحبتي 

المشروع الزالتا لم 
تنهيا أشغال بناء 

 الفضاء



  ـ 06 ـ  المستفيدون
 ة.خلق مشروع مدر للدخل وتشغيل اليد العاملـ  أهداف المشروع

تقوية القدرات عن طريق التكوين وربط  -
 الشراكات.

تنمية االقتصاد المحلي عن طريق التكوين  -
 وتلبية الخدمات.

تشجيع حاملي الشهادات على االنخراط في  -
 التنمية.

 

 آالت الخياطة. - المشروعمكونات 

 مواد أولية. -

 يد عاملة مؤهلة. -
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 مالحظات .ية اللحامورشة التركيب المعدني العصر اسم المشروع

  ـ جمعية روح المبادرة للتنمية البشرية. حامل المشروع
الموقع الجغرافي 

 للمشروع
  منطقة التنشيط االقتصادي بابي الجعدـ 

الكلفة اإلجمالية 
 للمشروع

  درهم 140.000,00ـ 

 
الشركاء 

 ومساهماتهم

 90.000,00 ـ المبادرة المحلية للتنمية  البشرية
 درهم

روح المبادرة للتنمية البشرية : بناء عية ـ جم
 درهم 50.000,00المحل وتقدر تكلفته ب :

 
الجمعية تسلمت 

المخصص، الدعم 
غير أن صاحبي 



المشروع الزاال لم  ـ جماعة أبي الجعد :تسليم الوعاء العقاري .
ينهيا أشغال بناء 

 الفضاء
  .04ـ  المستفيدون

طالة عن طريق تشجيع بالالتقليص من ظاهرة ـ  أهداف المشروع
المبادرات الحرة والمساهمة في تكوين الشباب في 

 مجال التركيب المعدني اللحام.

 

 

 
مكونات 

 المشروع

 
ومعدات خاصة بالورشة من اجل ـ آالت وأجهزة 

 اإلنتاج.
 ـ مكتبة لإلدارة والتسيير واإلشهار

متر مربع تقسم على  100ـ بقعة أرضية مساحتها 
 ثالثة أجنحة
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 مالحظات ورشة الخياطة للفتيات مركز للتربية والتكوين- اسم المشروع

  البشرية.ـ جمعية روح المبادرة للتنمية  حامل المشروع
الموقع الجغرافي 

 للمشروع
  منطقة التنشيط االقتصادي بابي الجعد.ـ 

  درهم140.000,00ـ الكلفة اإلجمالية 



 للمشروع
 

الشركاء 
 ومساهماتهم

رة المحلية للتنمية  البشرية مبادـ ال
 درهم90.000,00

بناء  ـ جمعية روح المبادرة للتنمية البشرية :
 درهم50.000,00المحل وتقدر تكلفته ب :

 ـ جماعة أبي الجعد :تسليم الوعاء العقاري .
 

 
الجمعية تسلمت 

الدعم المخصص، 
غير أن صاحبتي 
المشروع الزالتا 
لم تنهيا أشغال 

 بناء الفضاء
  ـ20ـ  المستفيدون

التكوين في مجال الخياطة والنسيج والحرص على ـ  أهداف المشروع
تأهيل المستفيدات الولوج لسوق الشغل مع اإلنتاج 

 والتسويق للمنتوج في أفق خلق مقاولة صغرى.

 

 –آلة باسبي  02 -آلة بيكوز 02-آلة سرجي 02ـ  مكونات المشروع
 -سبورة -سةطاوالت كبيرة للدرا 04 –كرسي  24

 -مرام خشبية 25
 -مكتب–حاسوب  -منجج خشبي خاص بالزريبة 02

 العمل.وسائل 
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 مالحظات مخبزة عصرية اسم المشروع

  ـ جمعية روح المبادرة للتنمية البشرية. حامل المشروع
الموقع الجغرافي 

 للمشروع
  منطقة التنشيط االقتصادي بابي الجعدـ 

الكلفة اإلجمالية 
 لمشروعل

  درهم. 140.000,00

 
الشركاء 

 ومساهمتهم

ـ المبادرة المحلية للتنمية  البشرية 
 درهم90.000,00

ـ جمعية روح المبادرة للتنمية البشرية : بناء 
 درهم50.000,00المحل وتقدر تكلفته ب :

 ـ جماعة أبي الجعد :تسليم الوعاء العقاري

 
سلم الدعم 
لصاحبتي 
 المشروع

  04 المستفيدون
 أنشطةالتخفيض من ظاهرة البطالة بواسطة خلق ـ  أهداف المشروع

ين الوضع االجتماعي لفئات مدرة للدخل قصد تحس
 الشباب.

 

 

 -عجان –ثالجة الكعك  –آلة غسيل -فرن  -ثالجةـ  مكونات المشروع
 مواد أولية. -مائدة
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 ظاتمالح تجهيز ورشة للخياطة العصرية والتقليدية اسم المشروع

  ـ جمعية روح المبادرة للتنمية البشرية. المشروعحامل 
الموقع الجغرافي 

 للمشروع
  ـ منطقة التنشيط االقتصادي بابي الجعد

الكلفة اإلجمالية 
 للمشروع

  درهم.140.000,00

الشركاء 
 ومساهمتهم

ـ المبادرة المحلية للتنمية  البشرية 
 درهم90.000,00
نمية البشرية : بناء ـ جمعية روح المبادرة للت

 درهم50.000,00ل وتقدر تكلفته ب :المح
 ـ جماعة أبي الجعد :تسليم الوعاء العقاري

 
الجمعية تسلمت 

الدعم المخصص، 
غير أن صاحبتي 

المشروع الزالتا لم 
تنهيا أشغال بناء 

 الفضاء
  مستفيدة 30 المستفيدون

 المشروع.الرفع من مستوى دخل المستفيدات من ـ  أهداف المشروع
 تنظيم وتاطير الخياطة. -

خلق فرص الشغل وتحسين المستوى  -
 االجتماعي.

 المشاركة في المعارض الوطنية والمحلية. -

 

توفير التجهيزات الضرورية للخياطة المتمثلة  - مكونات المشروع
آلة الخياطة  –في :آلة الخياطة بيكوز 

 



مقص  –لخياطة روكوفروز آلة ا –سورجي 
 طاولة. –راسي مقص عادي ك –كهربائي 
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خلق ورشة للحدادة التقليدية والعصرية للتكوين  اسم المشروع
 واإلنتاج

 مالحظات

  ـ جمعية مبادرة بال حدود للتنمية والتعاون حامل المشروع
الموقع الجغرافي 

 للمشروع
  الجعدمنطقة التنشيط االقتصادي بابي  68ـ

الكلفة اإلجمالية 
 للمشروع

  درهم 110.000,00

 
الشركاء 

 ومساهمتهم

 60.000,00: ـ المبادرة المحلية للتنمية  البشرية 
 درهم.

: بناء  مبادرة بال حدود للتنمية والتعاونـ جمعية 
 درهم50.000,00المحل وتقدر تكلفته ب :

 ـ جماعة أبي الجعد :تسليم الوعاء العقاري

 
لم يسلم الدعم لكون 
حامل المشروع لم 

 الفضاءيلتزم ببناء 

  08 المستفيدون
ـ محاربة الفقر والهشاشة عن طريق خلق فرص  أهداف المشروع

 للشغل بواسطة التكوين..
 

 اقتناء المعدات المتعلقة بالحدادة. - مكونات المشروع
 

 



 

II-  2017 سنةالمبادرة المحلية للتنمية البشرية لمدينة أبي الجعد خالل : 
 07عدد المشاريع :

 

 

 : والخدمات االجتماعيةللبنيات التحتية الولوج  محور دعم
 02 المشاريع:عدد 

1 

تهيئة وتعبيد الطرق بحي تجزئة الحسنية بابي  اسم المشروع
 الجعد

 مالحظات

  الجعدجماعة أبي  حامل المشروع
الموقع الجغرافي 

 للمشروع
  تجزئة الحسنية بابي الجعد

الكلفة اإلجمالية 
 للمشروع

  رهمد 1 722. 000,00

الشركاء 
 ومساهماتهم

 00; 120 768 1المبادرة المحلية للتنمية البشرية:
 درهم

 

المشروع في  1500 المستفيدون
طور االنجاز 

)الصفقة 
 (5/2018رقم

 تحسين ظروف - تعزيز البنيات التحتية بالحي - 



 خلق بيئة نظيفة للساكنة.- لساكنةعيش ا المشروعأهداف 

 تحسين رونق وجمال الحي. -
 

 مكونات المشروع
 أشغال الحفر - أشغال صرف مياه األزقة -

 ترصيفها. بفتح الطرق و الخاصة

 التكسية. أشغال -
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 مالحظات النهضة بابي الجعدتهيئة وتعبيد الطرق بحي  اسم المشروع

  جماعة أبي الجعد حامل المشروع
الموقع الجغرافي 

 للمشروع
  حي النهضة بابي الجعد

 الكلفة اإلجمالية
 للمشروع

المشروع  درهم00; 742000
لم ينجز 

 بعد
الشركاء 

 ومساهماتهم
  البشرية:المبادرة المحلية للتنمية 

 درهم00; 000 742
 

  1200 المستفيدون
 

 أهداف المشروع
تحسين ظروف - تعزيز البنيات التحتية بالحي -

 خلق بيئة نظيفة للساكنة. - عيش الساكنة

 تحسين رونق وجمال الحي. -

 

 
 ونات المشروعمك

شبكة  -أشغال الحفر  -صرف مياه األزقة. -
 رفع مستوى مختلف القنوات- تصريف المياه

 الطرق:أشغال الحفر -

 أشغال التكسية. - وحافة األرصفة

 



 

 محور دعم األنشطة المدرة للدخل: -ب
 01المشاريع:عدد 

1- 
 مالحظات .نور لتمويل الحفالت واألعراس   ـ اسم المشروع

  .ـ جمعية روح المبادرة للتنمية البشرية المشروعحامل 
الموقع الجغرافي 

 للمشروع
  .ـ مدينة أبي الجعد

اإلجمالية الكلفة 
 للمشروع

  . 274720,00ـ 

 
الشركاء 

 ومساهماتهم

 188 280,00ـ المبادرة المحلية للتنمية  البشرية 
 .درهم

ـ جمعية روح المبادرة للتنمية  البشرية : 
 .درهم 86440,00

 .ـ جماعة أبي الجعد : الوعاء العقاري 
الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات ـ 

 .بخريبكة : التتبع والتأطير 

 
المشروع 

 أنجز

  مباشرين. 02ـ  المستفيدون
ـ خلق نشاط مدر للدخل من أجل إدماج الشباب  أهداف المشروع

 . العاطل
 

 . واألعراس الحفالتلتمويل ـ خلق مشروع  مكونات المشروع
 

 

 



 التنشيط االجتماعي والثقافي والرياضي:محور دعم  -ج

 03عدد المشاريع:

1-     

المساهمة في دعم وتقوية التالميذ المهددين ـ  اسم المشروع
 بالهذر المدرسي  .

 ـ الجمعية التربوية للتعليم األولي بأبي الجعد. حامل المشروع
الموقع الجغرافي 

 للمشروع
 مدينة أبي الجعدـ 

اإلجمالية الكلفة 
 للمشروع

 درهم 162.000,00ـ 

 
الشركاء 

 ومساهماتهم

 129600,00ـ المبادرة الوطنية للتنمية  البشرية : 
 درهم

 درهم والتنظيم واإلشراف 32400,00ـ الجمعية: 
ـ المديرية اإلقليمية للتربية الوطنية : التتبع 

 والتنسيق
 عـ المجلس الجماعي : التتب

 منحدرين من األحياء المستهدفة 300ـ  المستفيدينعدد 
 ـ الحد من الهذر المدرسي أهداف المشروع

محتويات  
 المشروع

حصة في دروس التقوية في اللغة  324ـ تنظيم 
 العربية والفرنسة والرياضيات طيلة السنة الدراسية

 
 



2-     

ياء لكرة القدم األحـ المساهمة في تنظيم بطولة فرق  اسم المشروع
 بأبي الجعد

 مالحظات

  ـ جمعية المستقبل الشبابي الرياضي للتنمية حامل المشروع
الموقع الجغرافي 

 للمشروع
  ـ مدينة أبي الجعد

الكلفة اإلجمالية 
 للمشروع

  درهم 77265,00ـ 

 
الشركاء 

 ومساهماتهم

 62000,00ـ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: 
 درهم

 درهم والتنظيم 15265,00ة: الجمعيـ 
ـ المديرية اإلقليمية للشباب والرياضة: التتبع 

 والتنسيق
 ـ المجلس الجماعي: التتبع

 
المشروع عالق لكون 
حامل المشروع رفض 

 دفع حصته

  160ـ  عدد المستفيدين
  ـ تشجيع الشباب على ممارسة كرة القدم أهداف المشروع

محتويات  
 المشروع

 األحياء تنظيم بطولةـ 
 

 

 

3-     

مهرجان أبي الجعد للسماع  تنظيم الدورة السابعةـ  اسم المشروع
 الصوفي

 مالحظات



  ـ جمعية األصيل للتربية والثقافة والتنمية حامل المشروع
الموقع الجغرافي 

 للمشروع
  ـ مدينة أبي الجعد

الكلفة اإلجمالية 
 للمشروع

  درهم  200 000,00ـ 

 
الشركاء 

 ماتهمومساه

 160000,00ـ المبادرة الوطنية للتنمية  البشرية : 
 درهم

 درهم والتنظيم 40 000,00ـ الجمعية :
 .ـ المديرية اإلقليمية للثقافة : التتبع 

 .ـ المجلس الجماعي ألبي الجعد  : التتبع  

الجمعية ال زالت 
لم تتسلم الدعم 
 المخصص لها

  500ـ  عدد المستفيدين
 

 أهداف المشروع
الحفاظ على الموروث الثقافي وفن السماع الصوفي ـ 

ـ التنشيط الثقافي والسياحي ألبي  لمدينة أبي الجعد
 .الجعد

  ـ التربية على األخالق والتسامح واالنفتاح الحضاري 
. 

 

محتويات  
 المشروع

ـ تنظيم معرض للكتب والمخطوطات ـ  ندواتـ تنظيم 
 ـ زيارات .أمسيات صوفية 
 

 

 دعم الحكامة وتقوية القدرات المحلية:محور  -د

 01عدد المشاريع : 

 



 

III-  المبادرة المحلية للتنمية البشرية لمدينة أبي الجعد خالل
 : 2018سنة 

 09عدد المشاريع :
 

 

 دعم الولوج للبنيات التحتية والخدمات االجتماعية : حورم  -ا
 03عدد المشاريع: 

1 

ارض حي  و ةبحي الحسنيق تهيئة وتعبيد الطر اسم المشروع-1
 الخير

 مالحظات

  جماعة أبي الجعد حامل المشروع
الموقع الجغرافي 

 للمشروع
  بابي الجعد وارض الخير الحسنيةحي 

الكلفة اإلجمالية 
 للمشروع

  درهم.1.327.200,00

الشركاء 
 ومساهماتهم

 1.284.200,00للتنمية البشرية: المبادرة الوطنية
 درهم.

درهم مع الدراسة 43.000,00جعد: جماعة أبي ال

المشروع 
لم ينجز 

 بعد



 والتتبع.
  نسمة.2700 المستفيدون

 
 أهداف المشروع

تحسين ظروف -تعزيز البنيات التحتية بالحيين -
 للساكنةبيئة نظيفة توفير – الساكنةعيش 

 جمالية الحيين.تحسين رونق  -

 

 
 مكونات المشروع

 –األمطار أشغال صرف مياه  -

ر الخاصة بفتح الطرق و أشغال الحف -
 ترصيفها.

 أشغال التكسية. -

 

2- 

 مالحظات الفتح بحي مجد تهيئة وتعبيد الطرق اسم المشروع

  جماعة أبي الجعد حامل المشروع
الموقع الجغرافي 

 للمشروع
  مجد الفتح بابي الجعدحي 

الكلفة اإلجمالية 
 للمشروع

  درهم.1.332.840,00

الشركاء 
 ومساهماتهم

رة المحلية للتنمية البشرية بابي المباد -
 درهم.1.000.000,00الجعد:

 درهم.332.840,00جماعة أبي الجعد : -

 
لم المشروع 
 ينجز بعد

 
  نسمة. 1300 المستفيدون

 
 أهداف المشروع

تحسين ظروف - تعزيز البنيات التحتية بالحي -
 بيئة نظيفة للساكنة. توفير - عيش الساكنة

 



 ية الحي.تحسين رونق وجمال -
أشغال الحفر  –اشغال صرف مياه األزقة  - مكونات المشروع

أشغال  - -الخاصة بفتح الطرق وترصيفها 
 التكسية.

 

3- 

 مالحظات اقتناء معدات للتجهيز اسم المشروع

جمعية مجلس دار الشباب سيدي الحفيان أبي  - حامل المشروع
 الجعد

 

الموقع الجغرافي 
 للمشروع

  ي الجعددار الشباب سيدي الحفيان أب -

الكلفة اإلجمالية 
 للمشروع

  درهم.150.000,00

 
الشركاء 

 ومساهماتهم

 ـ المبادرة المحلية للتنمية  البشرية بابي الجعد:
 درهم.120.000,00

 درهم.30.000,00الجمعية:  -

جماعة أبي الجعد :الدعم اللوجستيكي  -
 والتتبع.

 
الجمعية 
تسلمت 
الدعم 

 المخصص
  ةساكنة المدين - المستفيدون

توفير معدات وتجهيزات خاصة بالجمعية  - أهداف المشروع

تساهم في رفع قدراتها وتمنح مجاالت 

 إلبداع الشباب.

توفير ظروف مالئمة لتفجير قدرات الشباب  -

 واألطفال اإلبداعية.

 



تطوير البنية اإلبداعية لدى الشباب واألطفال  -

 واليافعين.
  مكونات المشروع

154 chaises/01 stabilisateur/08piedsgiraffes/01equaliseur lax 

sr2231/ 

Ampli de puissance hpa a-1800/02retour amplifie j215m/10 

cables 10m/10micro a main lane lm-110/01rack16u/02micro 

casque/02micro sans fil mascot a main/ 

/100cablebaffle gb104/08fiches speakon l d 4005/ 

/01amplificateur a-2800/01ampli de puissance2110w 4chm a-

3200/01filter lax sr 223/02 baffle lax th 625 1000w/02 sub bass 

lax th 628b 700w/01table mixage yamaha mg32 avecflight case/ 

 
 

 

 

 

 محور دعم األنشطة المدرة للدخل: -ب
 04عدد المشاريع: 

1- 
 مالحظات فرن غاز لطهي الفخار.اقتناء  - المشروعاسم 

  تعاونية الزاوية الشرقاوية للفخارين بابي الجعد حامل المشروع
الموقع الجغرافي 

 للمشروع
  أبي الجعد. قاللة ـ 

  درهم.120.000,00 -الكلفة اإلجمالية 



 للمشروع
 

الشركاء 
 ومساهماتهم

البشرية بابي ـ المبادرة المحلية للتنمية  
 درهم.84.000,00الجعد:

 درهم.36.000,00ـ التعاونية : 
 جماعة أبي الجعد : دعم تقني ولوجستيكي.-

 
المشروع عالق لكون 

حاملة  التعاونية
المشروع لم تدفع 

 حصتها
  متعاونين 08 المستفيدون

 –تحسين إنتاج الفخار  -الحد من التلوث - أهداف المشروع
تحسين وضعية  –خلق فرص للشغل 

 المتعاونين.

 

  فرن غاز لطهي الفخار المشروع مكونات
2- 

 مالحظات اقتناء فرن غاز لطهي مادة الفخار. اسم المشروع

  تعاونية رقبة الكوشة. حامل المشروع
الموقع الجغرافي 

 للمشروع
  قاللة  أبي الجعد.ـ 

الكلفة اإلجمالية 
 للمشروع

  درهم.120.000,00 -

 
الشركاء 

 ومساهماتهم

مية  البشرية بابي ـ المبادرة المحلية للتن
 درهم.84.000,00الجعد:

 درهم.36.000,00ـ التعاونية : 
 جماعة أبي الجعد : دعم تقني ولوجستيكي.-

 
المشروع عالق لكون 

حاملة المشروع  التعاونية
 لم تدفع حصتها

  متعاونا17 المستفيدون



صناعة  تأهيل – التلوثالحفاظ على البيئة من  أهداف المشروع
وضعية  تحسين –فرص للشغل  خلق –الفخار 

 المتعاونين.

 

 فرن غاز لطهي مادة الفخار مكونات المشروع
 

 

 

 

 

3- 

 مالحظات اقتناء سيارة من نوع بيكوب اسم المشروع

  بابي الجعدتعاونية المسيرة لصناعة الجير  حامل المشروع
الموقع الجغرافي 

 للمشروع
  أبي الجعد. أفران الجير

الية الكلفة اإلجم
 للمشروع

  درهم258.000,000

 
الشركاء 

 ومساهماتهم

ـ المبادرة المحلية للتنمية  البشرية بابي 
 درهم170.000,00الجعد:

 درهم.88.000,00ـ التعاونية : 

 
التعاونية حاملة 

الدعم المشروع تسلمت 
المخصص لها واقتنت 

 السيارة
  متعاونين 10 المستفيدون

توفير وسيلة لنقل  – لتعاونيةاتحسين دخل  - أهداف المشروع
تقليص تكلفة مصاريف نقل  –مادة الجير 

 



 مادة الجير.
  سيارة من نوع بيكوب - مكونات المشروع

 

4- 

 مالحظات العصريةاقتناء معدات لتجهيز ورشة للخياطة  اسم المشروع

  للتربية والتنمية إنماءجمعية  حامل المشروع
الموقع الجغرافي 

 للمشروع
  أبي الجعد. ضةحي النهـ

الكلفة اإلجمالية 
 للمشروع

  درهم36.960,00 -

 
الشركاء 

 ومساهماتهم

ـ المبادرة المحلية للتنمية  البشرية بابي 
 درهم25.800,00الجعد:

 درهم.11.160,00الجمعية : ـ
 

 

  في وضعية هشة. امرأة 25 المستفيدون
 توفير تجهيزات خاصة بالخياطة العصرية. - أهداف المشروع

ليم الخياطة والفصالة بالمجان للنساء تع -

األرامل والعازيات والمطلقات في وضعية 

 هشة.

 المساهمة في محاربة الهشاشة والفقر. -

 مشاريع مدرة للدخل.التشجيع على خلق  -

 تقوية القدرات عن طريق التكوين. -

 

 

الجمعية تسلمت الدعم 
 واقتنت المعدات



  مكونات المشروع

/ آلة الرباطي/ طاولة  آلة بيكوز / آلة السورجي

 10كرسي/  40طاوالت صغيرة/  06الفصالة/ 

 10بيروكي /  10بيسطولي /  10مسطرات /  

 مقص.
 

 

 

 

 

 التنشيط االجتماعي والثقافي والرياضي:محور دعم  -ج

 02عدد المشاريع:

 

1-    

 ـ ملتقى أبي الجعد لسينما الطفل في دورته الخامسة اسم المشروع
 ـجمعية المواهب للتربية االجتماعية فرع أبي الجعد حامل المشروع

الموقع الجغرافي 
 للمشروع

 ـ دار الشباب سيدي الحفيان أبي الجعد

الكلفة اإلجمالية 
 للمشروع

 دره38.000,00ـ 

 
الشركاء 

 ومساهماتهم

ـ اللجنة المحلية للتنمية  البشرية بابي الجعد : 
 درهم30.000,00

 درهم8.000,00ـ الجمعية: 



 ـ جماعة أبي الجعد: التتبع والدعم اللوجستيكي.
 

 أطفال مدينة أبي الجعد عدد المستفيدين
 

 

 

 أهداف المشروع

 تحسين الذوق الجمالي ألطفال المدينة. -

التعريف بالمقومات الثقافية والحضارية  -

 للمدينة.

اإلسهام في خلق رواج ثقافي وفني  -

 بالمدينة.

اعية تجنيب األطفال من األمراض االجتم -

 المتربصة بهم.

 التصدي لثقافة العنف. -

 تقريب الوجوه الفنية الوطنية من الملتقى. -

في اغناء المشهد  التأكيد على مدن الهامش -

 الثقافي.

 
 

 

 

محتويات  
 المشروع

مصاريف كراء مكبر الصوت والكاميرا  -

 واإلنارة..

مصاريف اللوجستيك و التزيين وإعداد  -

 الفضاء.

 مصاريف التنقل. -

 ف اإلشهار والتواصل.مصاري -

 مصاريف تغذية الضيوف واإليواء. -

 تعويضات تنقل ضيوف الملتقى. -



 

 

2-    

اقتناء تجهيزات رياضية لفائدة شباب األحياء  اسم المشروع
 المستهدفة بالمبادرة

 جمعية النهضة:كرة القدم المصغرة حامل المشروع
جغرافي الموقع ال

 للمشروع
 ـمالعب القرب ومالعب األحياء

الكلفة اإلجمالية 
 للمشروع

 درهم120.8000,00ـ 

 
الشركاء 

 ومساهماتهم

ـ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بابي الجعد 
 درهم94.000,00:

 درهم26.800,00ـ الجمعية: 
 ـ المديرية اإلقليمية للشباب والرياضة: التتبع

 اللوجستيكيـ الجماعة: الدعم 
 ـ أطفال وشباب المدينة عدد المستفيدين

 

 

 المشروعأهداف 

التنقيب عن مواهب رياضية في مجال كرة  -

 القدم.

 تعليم وصقل مواهب األطفال والشباب. -

إلحاق الالعبين المتميزين بالفرق الرياضية  -

 المتواجدة بالمملكة.

 التنشيط واليد العاملة.تعويضات فرق  -

 



 محاربة االنحراف بشتى أنواعه. -
 

 

محتويات  
 شروعالم

• 06 haies Gilets180 /-226 tenus/-40 

ballons taille 4/- 40 ballons taille 5/- 

120 survettes/- 120 sacs ou sacs a 

dos /- 14 echapelles/-180plots 

/-14 paquets de 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


