
 

 المملكة المغربية

 برنامج عمل 

 2022 - 2017 جماعة موالي يعقوب

 وزارة الداخلية

 جهة فاس مكناس

 إقليم موالي يعقوب

جمــاعة مــوالي 

 يعقــوب

 11 بطاقة المشروع رقم 

 

 : اسم المشروع
بناء ثالث حجرات للدراسة بالمدرسة االبتدائية أشغال 

 موالي يعقوب.

موقع 

 المشروع
 المدرسة االبتدائية موالي يعقوب. :

 قطاع التعليم . : مجال التدخل

مبررات 

 المشروع
 احداث نواة للتعليم التأهيلي الثانوي. :

أهداف 

 المشروع
 تشجيع التعليم العالي بموالي يعقوب. :

وصف 

 المشروع

أشغال الحفر والبناء بتتبع وإشراف نيابة التعليم بإقليم  :

 موالي يعقوب.

 أربعة أشهر : مدة االنجاز

 التركيب المؤسساتي والمالي للمشروع

 جماعة موالي يعقوب : صاحب المشروع

المكلف بتنفيذ 

 المشروع
 جماعة موالي يعقوب :

 الـــــدور الشركـــاء

 المادي والتنفيذ.التمويل  جماعة موالي يعقوب

 

 طريقة التمويل

 النشاط الكلفة بالدرهم تمويل ذاتي

 التمويل المادي والتنفيذ. درهم 000,00 500 جماعة موالي يعقوب



 

 

        

 

 

 30/04/2017تاريخ ملئ البطاقة 

 

 

 

 

 المملكة المغربية

 برنامج عمل 

 2022 - 2017 جماعة موالي يعقوب

 وزارة الداخلية

 جهة فاس مكناس

 إقليم موالي يعقوب

جمــاعة مــوالي 

 يعقــوب

 24 بطاقة المشروع رقم

 

 أشغال الكهرباء العمومية : اسم المشروع

موقع 

 المشروع
 مدينة موالي يعقوب  :

 الكهرباء العمومية : مجال التدخل

مبررات 

 المشروع
: 

االنقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي بجماعة موالي 

 يعقوب.

أهداف 

 المشروع
 تأهيل وتوسيع شبكة اإلنارة العمومية بموالي يعقوب. :

وصف 

 المشروع
: 

ألشغال الحفر، وضع السالك الكهربائية، وضع الموزع 

 والخزانات وضع األعمدة الكهربائية

 ستة أشهر. : مدة االنجاز

 التركيب المؤسساتي والمالي للمشروع

 جماعة موالي يعقوب.  : صاحب المشروع

المكلف بتنفيذ 

 المشروع
 جماعة موالي يعقوب. :

 الـــــدور الشركـــاء



 

 

        

 اإلعداد واإلنجاز والتتبع. جماعة موالي يعقوب.

 التمويل. وزارة الداخلية

 طريقة التمويل

في إطار إعانات من 

 وزارة الداخلية
 النشاط الكلفة بالدرهم

 درهم. 0,00 جماعة موالي يعقوب.
اإلعداد واإلنجاز 

 والتتبع.

في إطار إعانات من 

 وزارة الداخلية
  درهم. 000,00 500

 

 30/04/2017تاريخ ملئ البطاقة 

 

 

 

 المملكة المغربية

 برنامج عمل 

 2022 - 2017 جماعة موالي يعقوب

 وزارة الداخلية

 جهة فاس مكناس

 إقليم موالي يعقوب

جمــاعة مــوالي 

 يعقــوب

  26 بطاقة المشروع رقم

 

 : اسم المشروع

أشغال توسيع وصيانة شبكة اإلنارة العمومية من مقر 

الوقاية المدنية إلى المحطة المعدنية والملعب الرياضي 

 مرورا بواد بوسروال.

موقع 

 المشروع
 مدينة موالي يعقوب :

 الكهرباء العمومية : مجال التدخل

مبررات 

 المشروع
 تدهور شبكة اإلنارة العمومية :

 تأهيل شبكة اإلنارة العمومية :أهداف 



 

 

        

 المشروع

وصف 

 المشروع
: 

أشغال الحفر وتجهيز شبكة اإلنارة العمومية، وضع 

 األعمدة الكهربائية.

 ستة أشهر : مدة االنجاز

 التركيب المؤسساتي والمالي للمشروع

 جماعة موالي يعقوب : صاحب المشروع

المكلف بتنفيذ 

 المشروع
 جماعة موالي يعقوب :

 الـــــدور الشركـــاء

 اإلعداد والتنفيذ والتتبع جماعة موالي يعقوب

 التمويل المادي جهة فاس مكناس

 طريقة التمويل

في إطار إعانات من 

 وزارة الداخلية
 النشاط الكلفة بالدرهم

 اإلعداد والتنفيذ والتتبع درهم 0,00 جماعة موالي يعقوب

 التمويل المادي  درهم 000,00 200 2 جهة فاس مكناس

 

 30/04/2017تاريخ ملئ البطاقة 

 

 المملكة المغربية

 برنامج عمل 

 2022 - 2017 جماعة موالي يعقوب

 وزارة الداخلية

 جهة فاس مكناس

 إقليم موالي يعقوب

جمــاعة مــوالي 

 يعقــوب

 29 بطاقة المشروع رقم

 

 أشغال كبرى لصيانة الطرق الحضرية. : اسم المشروع

موقع 

 المشروع
 مدينة موالي يعقوب. :

 البنيات التحتية األساسية. : مجال التدخل



 

 

        

مبررات 

 المشروع
 تدهور الدرج بالحي اإلداري. :

أهداف 

 المشروع
 تأهيل المدينة. :

وصف 

 المشروع

: 
 أشغال الحفر وبناء الدرج باإلسمنت المسلح

 أربعة أشهر : مدة االنجاز

 والمالي للمشروعالتركيب المؤسساتي 

 جماعة موالي يعقوب : صاحب المشروع

المكلف بتنفيذ 

 المشروع
 جماعة موالي يعقوب :

 الـــــدور الشركـــاء

 التمويل المادي والتنفيذ والتتبع. جماعة موالي يعقوب

 

 طريقة التمويل

 النشاط الكلفة بالدرهم تمويل ذاتي

 درهم 000,00 800 جماعة موالي يعقوب
التمويل المادي والتنفيذ 

 والتتبع.

 

 

 30/04/2017تاريخ ملئ البطاقة 

 

 

 

 

 

 المملكة المغربية

 برنامج عمل 

 2022 - 2017 جماعة موالي يعقوب

 وزارة الداخلية

 جهة فاس مكناس

 إقليم موالي يعقوب

جمــاعة مــوالي 



 

 

        

 يعقــوب

 31 بطاقة المشروع رقم

 

 : اسم المشروع
التطهير السائل بالدواوير الثالث جماعة موالي أشغال 

 يعقوب.

موقع 

 المشروع
 مدينة موالي يعقوب :

 البنيات التحتية األساسية : مجال التدخل

مبررات 

 المشروع
 تصدع قنوات الصرف الصحي بمركز موالي يعقوب :

أهداف 

 المشروع
 تأهيل شبكة الصرف الصحي بموالي يعقوب. :

وصف 

 المشروع
 اشغال الحفر، وضع القنوات والترصيف. :

 سنة : مدة االنجاز

 التركيب المؤسساتي والمالي للمشروع

 جماعة موالي يعقوب : صاحب المشروع

المكلف بتنفيذ 

 المشروع
 جماعة موالي يعقوب :

 الـــــدور الشركـــاء

 اإلعداد والتنفيذ والتتبع جماعة موالي يعقوب

 المادي التمويل وزارة الداخلية

 طريقة التمويل

في إطار إعانات من 

 وزارة الداخلية
 النشاط الكلفة بالدرهم

 اإلعداد والتنفيذ والتتبع درهم 0,00 جماعة موالي يعقوب

 التمويل المادي  درهم 000,00 000 3 وزارة الداخلية

 

 30/04/2017تاريخ ملئ البطاقة 

 

 



 

 

        

 

 

 

 المملكة المغربية

 برنامج عمل 

 2022 - 2017 موالي يعقوبجماعة 

 وزارة الداخلية

 جهة فاس مكناس

 إقليم موالي يعقوب

جمــاعة مــوالي 

 يعقــوب

  49 بطاقة المشروع رقم

 

 غرس األشجار  بالمدخل الرئيسي لموالي يعقوب  : اسم المشروع

موقع 

 المشروع
 مدينة موالي يعقوب :

 البيئة والمجال األخضر : مجال التدخل

مبررات 

 المشروع
 اندثار الغطاء الغابوي بموالي يعقوب :

أهداف 

 المشروع
: 

إعطاء جمالية لمدينة ولمدخل موالي يعقوب وتأهيل 

 المجال األخضر .

وصف 

 المشروع
 حفر الحفر، وضع األغراس والفسيالت. :

 ستة أشهر : مدة االنجاز

 التركيب المؤسساتي والمالي للمشروع

 جماعة موالي يعقوب : صاحب المشروع

المكلف بتنفيذ 

 المشروع
 جماعة موالي يعقوب :

 الـــــدور الشركـــاء

 اإلعداد والتنفيذ والتتبع جماعة موالي يعقوب

 التمويل المادي جهة فاس مكناس

 طريقة التمويل

 النشاط الكلفة بالدرهم في إطار اتفاقية



 

 

        

 والتنفيذ والتتبعاإلعداد  درهم 0,00 جماعة موالي يعقوب

 درهم 000,00 300 1 جهة فاس مكناس
التمويل المادي في إطار 

 اتفاقية

 

 

 30/04/2017تاريخ ملئ البطاقة 

 

 

 

 

 المملكة المغربية

 برنامج عمل 

 2022 - 2017 جماعة موالي يعقوب

 وزارة الداخلية

 جهة فاس مكناس

 إقليم موالي يعقوب

جمــاعة مــوالي 

 يعقــوب

 50 بطاقة المشروع رقم

 

 : اسم المشروع
بناء طريق وتوسيع محطة وقوف السيارات وبناء سوق 

R+2. 

موقع 

 المشروع
 مدينة موالي يعقوب :

 البنيات السياحية : مجال التدخل

مبررات 

 المشروع
 نقص في الطاقة االستيعابية لمحطة وقوف السيارات :

أهداف 

 المشروع
 السيارات والتجارة بموالي يعقوبتأهيل محطة وقوف  :

وصف 

 المشروع
: 

، بناء محطة طرقية R+2بناء محطة وقوف السيارات 

 2م 1600ومحالت تجارية، 

 سنة ونصف : مدة االنجاز

 التركيب المؤسساتي والمالي للمشروع

 جماعة موالي يعقوب : صاحب المشروع



 

 

        

المكلف بتنفيذ 

 المشروع
 جماعة موالي يعقوب :

 الـــــدور الشركـــاء

 الدراسة واإلعداد والتنفيذ والتتبع جماعة موالي يعقوب

 التمويل المادي F.E.Cقرض من 

 طريقة التمويل

 النشاط الكلفة بالدرهم الشركـــاء

 اإلعداد والتنفيذ والتتبع درهم 0,00 جماعة موالي يعقوب

 F.E.Cقرض من 
21 450 000,00 

 درهم
 التمويل المادي 

 

 30/04/2017تاريخ ملئ البطاقة 

 

 

 

 

 

 المملكة المغربية

 برنامج عمل 

 2022 - 2017 جماعة موالي يعقوب

 وزارة الداخلية

 جهة فاس مكناس

 إقليم موالي يعقوب

جمــاعة مــوالي 

 يعقــوب

 51 بطاقة المشروع رقم

 

 بناء ثالث مسابح )مركز ترفيهي بموالي يعقوب(. : اسم المشروع

موقع 

 المشروع
 مدينة موالي يعقوب :

 السياحة  : مجال التدخل

 استقطاب السياح وتوفير فضاءات ترفيهية للسياح :مبررات 



 

 

        

 المشروع

أهداف 

 المشروع
 تأهيل المنشآت السياحية :

وصف 

 المشروع
: 

بناء ثالث مسابح، بناء مطعم، بناء حديقة، غرس الشجار 

والعشب، فضاء لألطفال ومحطة وقوف السيارات، 

 .2م 15000مساحة المشروع 

 سنة : مدة االنجاز

 التركيب المؤسساتي والمالي للمشروع

 جماعة موالي يعقوب : صاحب المشروع

المكلف بتنفيذ 

 المشروع
 جماعة موالي يعقوب :

 الـــــدور الشركـــاء

 اإلعداد والتنفيذ والتتبع جماعة موالي يعقوب

 التمويل المادي وزارة الداخلية

 طريقة التمويل

 النشاط الكلفة بالدرهم في إطار إعانات

 اإلعداد والتنفيذ والتتبع درهم 0,00 جماعة موالي يعقوب

 وزارة الداخلية
25 000 000,00 

 درهم
 التمويل المادي 

 

 30/04/2017تاريخ ملئ البطاقة 

 

 

 المملكة المغربية

 برنامج عمل 

 2022 - 2017 جماعة موالي يعقوب

 وزارة الداخلية

 جهة فاس مكناس

 إقليم موالي يعقوب

جمــاعة مــوالي 

 يعقــوب

 56بطاقة المشروع رقم 



 

 

        

 

 بناء مركز لالستقبال. : اسم المشروع

موقع 

 المشروع
 يعقوب مقر الدرك الملكي سابقا.مدينة موالي  :

 السياحة . : مجال التدخل

مبررات 

 المشروع
 استقطاب السياح والرفع من المنشآت السياحية بالمدينة :

أهداف 

 المشروع
 تأهيل المنشآت السياحية :

وصف 

 المشروع

: 
 بناء مركز لالستقبال. 2م 600مساحة المشروع 

 سنين : مدة االنجاز

 المؤسساتي والمالي للمشروعالتركيب 

 جماعة موالي يعقوب : صاحب المشروع

المكلف بتنفيذ 

 المشروع
 جماعة موالي يعقوب :

 الـــــدور الشركـــاء

 اإلعداد والتنفيذ والتتبع جماعة موالي يعقوب

 التمويل المادي وزارة الشباب والرياضة

 طريقة التمويل

 النشاط الكلفة بالدرهم في إطار إعانات

 درهم 0,00 جماعة موالي يعقوب
توفير العقار واإلعداد 

 والتنفيذ والتتبع

 وزارة الشباب والرياضة
15 000 000,00 

 درهم
 التمويل المادي 

 

 

 30/04/2017تاريخ ملئ البطاقة 

 

 



 

 

        

 المملكة المغربية

 برنامج عمل 

 2022 - 2017جماعة موالي يعقوب

 وزارة الداخلية

 جهة فاس مكناس

 إقليم موالي يعقوب

جمــاعة مــوالي 

 يعقــوب

 75 بطاقة المشروع رقم

 

 العشب بالملعب الرياضي : اسم المشروع

موقع 

 المشروع
 مدينة موالي يعقوب :

 الشباب والرياضة : مجال التدخل

مبررات 

 المشروع
 تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة :

أهداف 

 المشروع
 الرياضي واستكماله.تأهيل الملعب  :

وصف 

 المشروع
: 

وضع العشب على أرضية الملعب الرياضي من الجيل 

 الرابع.

 ستة أشهر : مدة االنجاز

 التركيب المؤسساتي والمالي للمشروع

 جماعة موالي يعقوب : صاحب المشروع

المكلف بتنفيذ 

 المشروع
 جماعة موالي يعقوب :

 الـــــدور الشركـــاء

 اإلعداد والتنفيذ والتتبع موالي يعقوبجماعة 

 التمويل المادي وزارة الداخلية

 طريقة التمويل

 النشاط الكلفة بالدرهم في إطار إعانات

 اإلعداد والتنفيذ والتتبع درهم 0,00 جماعة موالي يعقوب

 التمويل المادي  درهم 000,00 000 4 وزارة الداخلية



 

 

        

 

 

 30/04/2017تاريخ ملئ البطاقة 

 

 

 

 المملكة المغربية

 برنامج عمل 

 2022 - 2017 جماعة موالي يعقوب

 وزارة الداخلية

 جهة فاس مكناس

 إقليم موالي يعقوب

جمــاعة مــوالي 

 يعقــوب

 78 بطاقة المشروع رقم

 

 : اسم المشروع
األشغال الكبرى لإلصالح وتجهيز الطريق الرابطة بين 

 الرياضي عبر قنطرتين سيتم .المحطة المعدنية والملعب 

موقع 

 المشروع
 مدينة موالي يعقوب. :

 قطاع الرياضة والشباب. : مجال التدخل

مبررات 

 المشروع
: 

عدم وجود ملعب سوسيو رياضي لكرة القدم بموالي 

 يعقوب.

أهداف 

 المشروع
 تشجيع الشباب على الرياضة وتثمين المؤهالت. :

وصف 

 المشروع
: 

تجهيز اإلنارة، وضع األعمدة الكهربائية، وضع حاجز 

 مشبك من الحديد،  ممرات من اإلسمنت 

 ستة أشهر. : مدة االنجاز

 التركيب المؤسساتي والمالي للمشروع

 جماعة موالي يعقوب : صاحب المشروع

المكلف بتنفيذ 

 المشروع
 جماعة موالي يعقوب :

 الـــــدور الشركـــاء



 

 

        

 التمويل واإلعداد والتنفيذ والتتبع يعقوبجماعة موالي 

 التمويل المادي جهة فاس مكناس

 طريقة التمويل

 النشاط الكلفة بالدرهم في إطار اتفاقية

 درهم 000,00 500 2 جماعة موالي يعقوب
التمويل واإلعداد 

 والتنفيذ والتتبع

 التموين في إطار اتفاقية درهم 000,00 500 2 جهة فاس مكناس

 

 

 30/04/2017تاريخ ملئ البطاقة 

 

 المملكة المغربية

 برنامج عمل 

  2022 - 2017جماعة موالي يعقوب

 وزارة الداخلية

 جهة فاس مكناس

 إقليم موالي يعقوب

جمــاعة مــوالي 

 يعقــوب

 82 بطاقة المشروع رقم 

 

 تهيئة وتجهيز الملعب سوسيو رياضي بموالي يعقوب. : اسم المشروع

موقع 

 المشروع
 مدينة موالي يعقوب. :

 الرياضة والشباب : مجال التدخل

مبررات 

 المشروع
: 

عدم وجود ملعب سوسيو رياضي لكرة القدم بموالي 

 يعقوب.

أهداف 

 المشروع
 تشجيع الشباب على الرياضة وتثمين المؤهالت. :

وصف 

 المشروع
 أعمال الحفر، البناء.  :

 سنة واحدة. : مدة االنجاز

 التركيب المؤسساتي والمالي للمشروع



 

 

        

 جماعة موالي يعقوب : صاحب المشروع

المكلف بتنفيذ 

 المشروع
 جماعة موالي يعقوب :

 الـــــدور الشركـــاء

 اإلعداد والتنفيذ والتتبع جماعة موالي يعقوب

 التمويل المادي وزارة الشباب والرياضة

 طريقة التمويل

في إطار إعانات من 

 الداخلية وزارة
 النشاط الكلفة بالدرهم

 درهم  000,00 500 2 جماعة موالي يعقوب
توفير العقار التمويل 

 واإلعداد والتنفيذ والتتبع

 التمويل في إطار اتفاقية.  درهم 000,00 500 2 وزارة الشباب والرياضة

 

 30/04/2017تاريخ ملئ البطاقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


