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 نشرة اخبارية تصدرها الجماعة الحضرية لمدينة تارودانت 
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 درهــم 244 429 01,18 ية :حمور احلاكمة احملل 

منذ توليه همام تس يري الشأ ن احمليل للمدينة دأ ب اجمللس احلرضي 

لتارودانت عىل تس يري و تدبري أ نشطته وفق مبادئ تنسجم و حترتم 

ادلميقراطية, و ذكل ابستشارة مجيع أ عضاءه خالل ادلورات العادية و 

احملليىة و احلفاظ عىل  الاس تثنائية, حول خمتلف القضااي اليت هتم التمنية

مكتس بات اجمللس وفق ماتقتضيه الرضورايت و الاولوايت سعيا منه 

لدلفع بعجةل التمنية وفق منظور مشويل ينسجم مع اخملططات احمللية 

اكخملطط امجلاعي للتمنية, و الوطنية كربانمج التأ هيل احلرضي و برانمج 

 املبادرة الوطنية للتمنية البرشية :

 92 :  9002اجمللس لغاية دورة فرباير عدد دورات  

  90  :  ادلورات العادية   

  02 :  ادلورات الاس تثنائية 

 : 9002مجموع املقررات الصادرة لغاية دورة فرباير  

 20 :   املقررات املتعلقة ابجلانب املايل  

 92  :  قطاع املمتلاكت امجلاعية  

  2:    اجلباايت و ال مالك امجلاعية  

 63:   ملتعلقة ابلتعاون ادلويلالرشااكت ا 

  9  :  الرشااكت مع القطاع اخلاص 

 7  :  الرشااكت مع اجملمتع املدين 

  2:   القطاع الرتبوي و القطاع الصحي 

 الادارةتنظمي 
لقد متت اعادة هيلكة املصاحل امجلاعية ابعامتد نظام الاقطاب و 

و تلبية  حاجيات الادارة و تطويرا للخدمة املواطنام و فق ال قس

 حلاجيات الساكنة املزتايدة و امتداد جحم مدينة اترودانت,

 خصائص الهيلكة الادارية : 
 :  متت بلورة هيلك اداري جديد يتضمن

ثالثة أ قطاب : قطب التعمري والاشغال البدلية, قطب التخطيط  

  الِشون الادارية و الِشون املالية, قطب العمل الاجامتعي و الثقايف.

 ب عام جديدتعيني اكت 

 تعيني ِرؤساء الاقسام و املصاحل 

 

 البناايت الادارية :

جتديد و صيانة البناايت و  بهتيئة املس تودع البدلي القدمي و يتعلق الامر

 اث ماكتب جديدة واحدالادارية 

 

 حتسني ظروف اش تغال املوظفني :
ف اش تغال املوظفني و الرفع وتحسني ظر من بني التدابري املتخذة ل من 

الرضوريرية والتجهزيات مردوديهتم قامت امجلاعة بتوفري الوسائل  من

 .مبا يف ذكل تزويد املاكتب مبكيفات هواء..الش تغاهلم 

 :تنظمي املمتلاكت امجلاعية 
يف اجناز  يالوعاء العقار  تعبئةلعبه ت وعيا من اجمللس ابدلوراذلي 

 اعية معهبيلكة قسم املمتلاكت امجلقام والتخطيط املتاكمل املشاريع 

 الرشوع يف  :

 .حتيني جسل املمتلاكت امجلاعية 

  حتفيظ املمتلاكت امجلاعية.العمل من أ جل 

  قصد تقوية الرصيد العقاري.اقتناء العقارات 

 .تسوية وضعية املنطقة الصناعية.. 

  معليات حتديد ال مالك العامة من ساحات

 وفضاءات...

 :الاليات املتحركة 
اضافة اىل الصيانة الاعتيادية لالليات املتحركة اليت متتلكها قامت 

 امجلاعة بدمع اسطولها عن طريق اقتناء اليات جديدة 
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 ةـــــــلــمــعــــة املستـــــــاجله مـــــــــرقـــال امــعــول الـــاملنق

 نقل اللحوم J 59510 شاحنة
 نقل املاء J 65778 شاحنة
 نقل الازابل J 92450 شاحنة
 الاشغال البدلية J88921 شاحنة
 الكهرابء J94389 شاحنة
 نقل الازابل J94390 شاحنة
 التطهري J116201 شاحنة
 نقل الازابل J116198 شاحنة
 نقل الازابل J116199 شاحنة
 الاشغال البدلية J130810 شاحنة
 اخلدمات الاجامتعية للجامعة J116771 حافةل

 انقةل الزفت J122255 شاحنة
 الازابل J119473 س يارة بيكوب
 الازابل J116200 س يارة بيكوب
 الاشغال البدلية J101027 س يارة بيكوب
 مصلحة J125395 س يارة بيكوب

 مصلحة J92314 س يارة
 الاشغال البدلية J93863 جرار برافع

 سقي احلدائق J134150 جرار + انقةل ماء
 شغال البدليةالا J118655 جرار + قاطرة

 الاشغال البدلية / دراجات6
 الاعامل الاجامتعية للبدلية J137353 س يارة اسعاف

 الاشغال البدلية E 26758 الات دك
 املصاحل البدلية / دراجات انرية6

 الازابل J 144 396 س يارة بيكوب
 اخلدمات البدلية J145490 س يارة بيكوب

 نقل املاء J 145491 شاحنة
 الازابل J 144397 شاحنة

 الازابل J 151329 س يارة بيكوب
 الازابل J 151330 س يارة بيكوب
 الطوارئ / مودل كهرابيئ

 الاشغال البدلية / مضخات املاء 6
 الكهرابء J 153384 حشنة الكهرابء

 الازابل J 172900 شاحنة
 الاشغال البدلية J 172904 شاحنة
 الاشغال البدلية J 172905 شاحنة

 الازابل J 172901 يارة بيكوبس  
 الازابل J 172902 س يارة بيكوب
 الاشغال البدلية J 172903 س يارة بيكوب

 الاشغال البدلية J 172899 جرار رافع
 اخلدمات البدلية J 174557 س يارة بيكوب

 اخلدمات البدلية J 174558 س يارة بيكوب

 الاشغال البدلية / دراجة انرية02

 النظافة / دراجات انرية7
 التطهري السائل J 174559 س يارة

 اسعاف J183345 س يارة الاسعاف
 الازابل J191593 س يارة متسوبييش
 الازابل J191595 س يارة متسوبييش

 الازابل J194957 س يارة هونداي
 الازابل J191958 س يارة متسوبييش

 

 

 


