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 احيةـــــتـ ت ـ ف ا
طار التدبري الاسرتاتيجي  اذلي اعمتده اجمللس منذ يف اإ

توليه مسؤولية الشأأن احمليل ملدينة اترودانت مت اعداد 

ينبين  9002اإىل  9000خمطط جامعي للتمنية ميتد من 

عىل املنجزات والأوراش اليت قطعت أأشواطا هممة يف 

ابلهتيئة جبميع مشاريع ذات الصةل كذكل الاجناز ويطلق 

أأنواعها مع الاهامتم ابلرتاث الالمادي ودمعه وحاميته 

أأخذ بعني وتطويره وفق الاماكنيات املتوفرة. كام 

معاجلة العديد من امللفات املعقدة والصعبة نظرا  الاعتبار

لتداخل العديد من القطاعات فهيا. ونظرا لوجود 

حل وتقنية وقانونية يف أأخرى مثال )  مالية،صعوابت 

مشلك مرشوع احملطة الطرقية اذلي هو موضوع 

معاوضة عقار بعقار مع وزارة الأوقاف والشؤون 

الإسالمية / التسوية الشامةل لتصفية الوعاء العقاري 

بسطاح املدينة / تفعيل اإخراج تصاممي املدينة اجلديدة 

بالسطاح / ملف التطهري السائل وبناء حمطة للتصفية / 

حداث مطرح مشرتك مع ملف التطهري الصلب و  اإ

 جامعات (

ونظرا لأن املوارد املالية لبدلية اترودانت حمدودة. وعدم 

توجه امجلاعة اإىل س ياسة جبائية ومالية تثقل اكهل 

املواطنني ابملدار احلرضي اذلين ينمتي أأغلهبم للطبقات 

الفقرية واحملدودة ادلخل. فقد جلأأت البدلية لتجاوز 

 الإكراهات املالية اإىل:

الرصف  وترش يد معلياتاحملمك لتدبري ا 

 والابتعاد عن لك املصاريف غري الرئيس ية.

ائض تسمح بمتويل برامج من توفري فو ل  الادخار 

 .مالية البدلية

 

 الالتجاء اإىل القروض لمتويل مشاريع كربى. 

البحث عن رشااكت يف اإطار برامج تأأهيلية  

وتمنوية واليت نمتىن أأن تكون مساهامت ادلوةل 

 مثل العديد من املدن الكربى. هممةا فهي

املشاركة يف برامج التمنية البرشية واليت حتتاج  

 .اإىل تفعيل أأكرب مع سلطة الوصاية

ضافة اإىل عقد رشااكت مع الساكنة يف العديد   اإ

مهنم هتم أأشغال من املواقع بناء عىل مقرتحات 

)الهتيئة الطرقية، التطهري السائل  الهتيئة اخملتلفة

°... 

كام ملخصا للحصيةل  هذه الوثيقة من خالل جملنوس  

بعض الأضواء عىل املنجزات والوضعية فهيا سلط ن س 

 والآفاق.الراهنة 
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 ةـــــامعـجـلل رىــكبـ ال  وراشلأ ا
 مدخل

طار  احلاكمة اخنرط اجمللس دمعاهامتمه ابلتمنية احمللية و  يف اإ

تامتىش ى ن احمليل يف أأوراش كرب أأ منذ توليه الشاحلرضي لتارودانت 

, حيث يالصعيد الوطين واجلهوي والاقلمي عىل مع التوهجات العامة

أأجنز مجموعة من الربامج  مهنا اخملطط امجلاعي للتمنية، والتأأهيل 

قطب  امتام اجنازاحلرضي، واملبادرة الوطنية للتمنية البرشية، و 

حرضي جديد بسطاح مدينة اترودانت و برانمج حتديث مصاحل 

 يق الأوراش املفتوحة اليت يعرض لها هذا الباب.امجلاعة. واب

 للتمنية:اخملطط امجلاعي 
ن  الإسرتاتيجية قدراته تعزيز مواصةل يف منه رغبة البدلي اجمللس اإ

 جمال حتققت يف اليت النتاجئ وتكريس للمدينة احمليل الشأأن تدبري عىل

انونية جديدة لية قكآ اخملطط امجلاعي للتمنية  احمللية قام ببلورة الالمركزية

حدد فيه حيث وحديثة لتدبري الشأأن احمليل وحتقيق التمنية احمللية، 

جنازها برتاب امجلاعة ملدة ست س نوات يف أأفق  الأعامل التمنوية املقرر اإ

تمنية مس تدامة وفق مهنج تشاريك يأأخذ بعني الاعتبار مقاربة النوع. 

املتعلقة  املوارد والنفقات التقديرية تطورتطرق فيه بدقة ل كام 

 :للتمنية اسرتاتيجيخطط ه مكابلس نوات اليت مت العمل فهيا ب

 حمور احلاكمة احمللية

 المشاريع المبرمجة

تكوين الأطر الإدارية والتقنية واملستشارين امجلاعيني يف جمال التدبري الشأأن 

 احمليل يف خمتلف اجملالت

 تمنية موارد امجلاعة املالية

 لرضائب والرسوم احملوةلالرفع من نس بة حتصيل ا

 دمع التجهزيات امجلاعة وتوس يع مقرها 

 حدات وحتبني املوقع الالكرتوين للجامعةاإ 

 أأداء رسوم التحفيظ للبقعة الأرضية لسطاح

 صيانة حمطات ومضخات ادلفع لش بكة التطهري السائل

 بناء املس تودع البدلي مبنطقة لسطاح )الشطر الثاين(

 اقتناء الأرايض

 انة املساحات والفضاءات اخلرضاءصي

 اقتناء س يارة ودراجات النارية

 اقتناء اليات مجع النفاايت

 املرافق والتجهزيات العمومية احمللية : 

 مصدر المتويل : املوارد اذلاتية  للجامعة :

 المشاريع المبرمجة

 بناء الطرق احلرضية  )الأرصفة واملمرات(

عادة الهيلكة داخل الأ   سوار و خارج الأسوارمعلية اإ

 التطهري السائل

 بناء جمزرة

 احملطة الطرقية

 سوق بيع اخلرض و الفواكه

عادة الهيلكة و هتئي جنان اجلامع  اإ

 الفضاءات التجارية ابلأحياء )بناء حمالت جتارية(

 مرشوع املهن الصناعية امللوثة وذات الضجيج

 سوق املتالش يات

 ادلراسات  التقنية والعامة
 

 امجلاعيصندوق التجهزي الاقرتاض من  مصدر المتويل : 

 المشاريع المبرمجة

عادة الهيلكة داخل الأسوار  معلية اإ

عادة الهيلكة خارج الأسوار  معلية اإ

 التطهري السائل

 الساحات والفضاءات اخلرضاء-اجملال البييئ
 مصدر المتويل : املوارد اذلاتية

 المشاريع المبرمجة

حدا  ث مس تنبت ومنزته للرتفيه مرشوع اإ

 هتييئ املساحات اخلرضاء و الساحات العمومية

 هتيئة فضاءات الأحياء

 مصدر المتويل : صندوق التجهزي امجلاعي

 المشاريع المبرمجة

 والساحات العموميةهتييئ املساحات اخلرضاء  
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 التجهزيات والأعامل الاجامتعية والثقافية والرايضية
 ملوارد اذلاتيةمصدر المتويل : ا

 المشاريع المبرمجة

 تمتة بناء املركب الثقايف

 املركب الراييض

 ترممي الأسوار

عادة الإساكن  معلية اإ

  : التأأهيل احلرضيبرانمج 

اليت التعاقدية يعترب برانمج التأأهيل احلرضي من أأمه الربامج 

 اعمتدها اجمللس احلرضي ملدينة اترودانت يف معلية التخطيط للهنوض

وبتعاون مع خمتلف  معل ،انتخابهمفنذ ابلبنية التحتية للمدينة. 

 عىل تدمي  برامج للتأأهيل احلرضي املتدخلني يف التمنية احمللية عىل بلورة

تقوية  تعزيز البنية التحتية للمدينة وذكل هبدف س نوات، عدة مدى

وحتسني حميط العيش للساكنة وجتاوز املقارابت التجزيئية  هتاجاذبي

  اريع،للمش

 النس يجيئة تعبئة المتويل الرضوري لهت ا الربانمج من وقد مكن هذ 

 : رافعة هممة للتمنية احملليةمما شلك ينة احلرضي للمد

شراكة لتأهيل مدينة المتدخلون في اطار 

 تارودانت 

 الشركاء

 وزارة ادلاخلية

 اجمللس البدلي لتارودانت 

 صندوق جتهزي امجلاعات احمللية

 ساكن والتعمري والتمنية اجملالية وزارة الإ 

 وزارة الثقافة

 املكتب الوطين للكهرابء

 املكتب الوطين للامء الصاحل للرشب 

 وزارة الش بيبة والرايضة

 جملس هجة سوس ماسة درعة 

قلميي لتارودانت   للمجلس الإ

 رشاكء أآخرون 

 

 

 القطاعات اليت مشلها برانمج التأأهيل احلرضي 
 القطاعات

نشاء وتقوية الطرق، الإانرة العمومية واملساحات ا لهتيئة احلرضية، اإ

 اخلرضاء

 تأأهيل وتقوية املرافق امجلاعية

 هيلكة بعض الأحياء وتقوية التجهزيات هبا

آثر التارخيية عادة الاعتبار للمأ  اإ

 تقوية املرافق الثقافية

 كهربة الأحياء الهامش ية

 صاحل للرشبتزويد الأحياء الهامش ية ابملاء ال

 خلق منطقة الأنشطة الاقتصادية

يواء قاطين ادلور الآيةل للسقوط عادة اإ حداث مرشوع اإ  اإ

 املبادرة الوطنية للتمنية البرشية :

الكربى،    املبادرة الوطنية للتمنية البرشية من الاوراش امللكيةربتعت 

أأعلن عن انطالقه جالةل املكل محمد السادس نرصه هللا يف خطابه 

جيعل الإنسان يف صلب  برانمج ويه. 9002ماي  01لسايم يف ا

برضورة ه منووعيا  الإطار، يف هذا العمومية والس ياساتالأولوايت 

اجمللس احلرضي لتارودانت لك جمهوداته وأأمهية هذه الربامج خسر 

لحتضان عدة بتخصيص العقار الالزم  هذا الورش الكبري لإجناح

يف اطار مسامهته اما يف الإجناز أأو مشاريع و ختصيص موارد هممة 

 التجهزي أأو القيام ابدلراسات الرضورية :

للمتويل يف اإطار برامج حماربة رشاكة لحئة مشاريع ال 

 الإقصاء الاجامتعي ابلوسط احلرضي
 :9000س نة برانمج 

 نوعية المشروع األحياء المستهدفة

نشاء صهرجي للامء وحفر برئ جمهز مبضخة البورة أأكودير حبي  اإ

 البورة البحراين
الزيدانية  زاوية 

س يدي 

 داود

 -الشطر الأول–تعبيد الطريق 

الزيدانية  زاوية 

س يدي 

 داود

بناء قاعة متعددة الاختصاصات  مبقر مجعية 

الزيدانية  زاوية  احلي

 س يدي داود

 تبليط الأزقة 

 الأجور الإمسنيت

أأولد لغزال زاوية  التبليط الإمسنيت -

 بلغازي

نشاء  دار للحي للأنشطة الرتبوية والثقافية اإ

 والاجامتعية 
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 :9009برانمج س نة 

 نوعية املرشوع الأحياء املس هتدفة

 البورة أأكودير
نشاء صهرجي للامء وحفر برئ جمهز مبضخة  اإ

 حبي البورة القبالين

الزيدانية زاوية س يدي 

 داود
 -الشطر الثاين–تعبيد الطريق 

الزيدانية زاوية س يدي 

 داود

 ليط الأزقة ب:تب 

 الأجور الإمسنيت -

 التبليط الإمسنيت -

أأولد لغزال زاوية 

 بلغازي

نشاء مجمع صناعي نسوي للصناعات احمللية  اإ

 وجتهزيه

 :9003برانمج س نة 

 نوعية املرشوع الأحياء املس هتدفة

 البورة أأكودير
نشاء صهرجي للامء وحفر برئ جمهز   اإ

 .مبضخة حبي أأكويدير

يدي الزيدانية  زاوية س  

 داود
 -الشطر الثالث–تعبيد الطريق 

الزيدانية  زاوية س يدي 

 داود

 تبليط الأزقة ب:

 الأجور الإمسنيت -

 التبليط الإمسنيت -

الزيدانية  زاوية س يدي 

 داود

جتهزي القاعة املتعددة الاختصاصات 

 ابحلي.
الزيدانية  زاوية س يدي 

 داود

جتهزي املؤسسة الفضية للتعلمي الأويل 

 .بة الأميةوقاعة حمار 

نشاء أأولد لغزال زاوية بلغازي  فضاء ترفهييي للأطفال   اإ

 جتهزي فضاء ترفهييي للأطفال أأولد لغزال زاوية بلغازي

 أأولد لغزال زاوية بلغازي
بناء قاعة متعددة الوسائط مبدرسة الإمام 

 .ماكل

 أأولد لغزال زاوية بلغازي
زي قاعة متعددة الوسائط مبدرسة جته

مام ماكل  .الإ

 أأولد لغزال زاوية بلغازي

تأأهيل وتمثني الفضاء اخلاريج دلار احلي 

بأأولد لغزال بتكس ية الشوارع املؤدية 

ليه ابلأجور  . الإمسنيت اإ

 :9002برانمج س نة 

 نوعية املرشوع الأحياء املس هتدفة

 ة.بناء دار احلي  ابلبور    البورة أأكودير

 جتهزي دار احلي  ابلبورة.      البورة أأكودير

الزيدانية  زاوية س يدي 

 داود
 -رابعالشطر ال–تعبيد الطرق 

الزيدانية  زاوية س يدي 

 داود

 تبليط الأزقة ب:

 الأجور الإمسنيت -

 التبليط الإمسنيت -

أأولد لغزال زاوية 

 بلغازي

نشاء السوس يو راييض للرايضات  املركب اإ

  امجلاعية

د لغزال زاوية أأول

 بلغازي

املركب السوس يو راييض للرايضات  جتهزي

 امجلاعية

 بناء دار احلي ابلبورة. البورة أأكودير

 جتهزي دار احلي ابلبورة.  البورة أأكودير

الزيدانية  زاوية س يدي 

 داود
 -رابعالشطر ال–تعبيد الطرق 

الزيدانية  زاوية س يدي 

 داود

 تبليط الأزقة ب:

 نيتالأجور الإمس  -

 التبليط الإمسنيت -

أأولد لغزال زاوية 

 بلغازي

نشاء  املركب السوس يو راييض للرايضات اإ

  امجلاعية

أأولد لغزال زاوية 

 بلغازي

املركب السوس يو راييض للرايضات  جتهزي

 امجلاعية

 خمططات التعمري والتجهزي

املشاريع سواء املنجزة أأن أأغلب  يف هذا الصدد لبد من الإشارة اإىل

ملربجمة جتسد خمططات التمنية الاجامتعية والاقتصادية للجامعة اليت أأو ا

عداد الرتاب و  ابمجلاعة بدورها تنسجم مع توهجات خمططات التعمري واإ

عدادها مند س نة   0222اليت سهر اجمللس عىل اجنازها و املشاركة يف اإ

ابلنس بة للمخطط املديري للهتيئة احلرضية اذلي صودق عليه يف أأواخر 
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وكدا ادلراسات املعامرية ورد الاعتبار للمدينة العتيقة  9002 س نة

وتعرف أآخر  9000اليت أأعطيت انطالقة اجنازها ابتداءا من س نة 

عدادها  جناز ادلراسة مراحل اإ رمغ املشالك والاكراهات اليت اعرتضت اإ

عداد تصم ،والتصديق علهيا مي يف حني اختذت مجيع التدابري من أأجل اإ

اعادة الهيلكة للأحياء انقــصة وتصاممي . خارج الأسوار الهتيئة للمدينة

 .واليت أأصبحت جاهزة للعرض عىل اللجنة املركزية احمللية التجــهزي

 اخملطط املديري للهتيئة احلرضية ملدينة اترودانت
رساء طار اإ س ياسة التخطيط احلرضي، معدت املصاحل  يف اإ

، عىل 9002ة ق مع اجمللس البدلي منذ س ناملركزية بتنس يق وثي

تغطية املدينة ابخملطط املديري للهتيئة احلرضية، الوثيقة التعمريية اليت 

س نة  92ل يتجاوز تعد أأداة للتخطيط العمراين يف أأفق زمين حمدد 

مجيع القرارات وخاصة مهنا املتعلقة ابلستامثر،  لختاذ أأساس ياومرجعا 

ملدينة. كام حيدد حبيث توحض جبالء الإماكانت املتاحة اليت توفرها ا

ملناطق تأأثريها املبارش، وتفرض االتوهجات العامة للتمنية املتاكمةل و 

تنس يق أأعامل الهتيئة اليت يقوم هبا مجيع املتدخلني مبا فهيم ادلوةل 

وامجلاعة احلرضية واملؤسسات العامة والهيئات اليت حتصل عىل 

 مساعدات أأو مساهامت مالية من ادلوةل. 

 أأهداف الهتيئة 
ــن أأمه  الكــربى الــيت حــددها اخملطــط املــديري  الاختيــاراتم

 :  طلتحقيق تمنية متناسقة عىل الصعيدين الاقتصادي والاجامتعي

  ــمي وذكل جبعلهــا قل ــة كعاقــة لالإ ــدعمي وتقويــة دور املدين ت

تس تقبل مقرات املصاحل الإدارية، ومركـز اجلامعـة، ومركـز راييض 

قلميي.  وجل التجهزيات ذات الطابع الإ

  اثيـة ابلأسـاس رت الس ياحة، والس ياحة التارخييـة ال منية قطاعت

طــار مــدار ســ يا  هجــوي  دماجــه يف اإ مــاكانت املدينــة واإ وفــق اإ

يتاكمـــل مـــع الســـ ياحة الشـــاطئية مبدينـــة ااكديـــر، ذلا ابت مـــن 

حدا  منطقة خاصة للس ياحة. ثالرضوري اإ

  عادة الهيلكة الشامةل ورد الاعتبـار للمدينـة ابعتبارهـا اإرث اإ

الأسوار التارخييـة  وترممي هبدف ختفيف الضغط الساكين، حضاري

ــدورها  ــة حتــتفظ ب ــة، وجعــل املدين ــاء القدمي عــادة هيلكــة الأحي واإ

ــواء الأنشــطة  ي عــادة اإ كقطــب للتنشــ يط والتشــغيل واخلــدمات واإ

 .واملهن امللوثة

 لفعاليات املتدخةل اجناز معليات معرانية كربى بتظافر مجيع ا

مية وقطاع خاص ملواهجة اخلصاص مؤسسات معو يف القطاع من 

وذكل  9090يف السكن والاس تجابة للحاجيات امللحة يف افق

جناز  سكن.  679سكن مبعدل س نوي يقارب  06001 ابإ

  عادة عداد معليات اإ حتسني وتأأهيل النس يج احلرضي ابإ

هيلكة الأحياء: أأولد بنونة، س يدي بلقاس، بلقشاش، املعدايت، 

، ي داود أأولد الغزال، بواترايلتدوكذكل الزيدانية، زاوية س ي

دار أأمبارك اوسامل، يف حدود املناطق السكنية دون املساس 

 .ونابملناطق املغروسة بأأجشار الزيت

  احلفاظ عىل البيئة وذكل ابجناز التجهزيات الرضورية للحد

 املتخصصة:مع املؤسسات من التلوث 

جناز حمطة معاجلة املياه العادمة -   .اإ

 .طرح النفاايت املزنليةحيل موقع متر  - 

 .تكس ية طرقات املارة - 

 .خلق حزام اخرض حييط ابملدينة - 

 
 اخملطط املديري للهتيئة احلرضية لتارودانت

 منطقة الهتيئة
  مناطق الضيعات اخلاصة خلق مدينة جديدة بني ضفة واد الواعر و

 .ملدينة)لسطاح(اب
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 )لسطاح(اترودانت  ط مرشوع السكة احلديدية يف الشامل الغريب ملدينةبني ضفة واد الواعر وختـصممي املدينة اجلديدة 
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  ــداد ــواعر اكمت ــاطق املتواجــدة جنــوب واد ال ــتح جمــال التعمــري ابملن ف

عادة هيلكهتا.  للمجال العمراين للأحياء الواجب اإ

  اجنـاز التجهـزيات احلرضـية  بتـواز مـعللمدينـة  يةمواصةل التمنية احلرضـ

 اح املدينة".للمدينة اجلديدة "سط

 عـداد هتيئـة حرضـية متناسـقة لــلأرايض خـارج الأسـوار واملتواجــدة  اإ

 رشق وغرب املدينة

  خـارج الأسـوار للتعمـري جلعلهـا صـةل  نـوبابجل فتح املنطقة املتواجـدة

 وصل بني منطقة رشق وغرب للمدينة.

  ـــة ـــاء برجم ـــ يدي داود، أأولدالاحي ـــة س ـــة، زاوي ـــزال،  )الزيداني الغ

ــت، دار أأم  ــادة الهيلكــة بواترايل ــرامج اع ــارك اوســامل..ايف ( يف اطــار ب ب

 الشمولية. 

 للهتيئة : الأشغال الكربى

ية ملدينة اترودانت حدد اخملطط املديري للهتيئة احلض لقد 

 لأشغال الكربى اليت جيب تنفيذها فامي ييل :اجتهزيات 

  خلق منطقة س ياحية جبنوب وقرب املدينة ابعتبارها منطقة اترخيية 

   املنطقة املمنوعة من البناء املتواجدة بني املنطقة الس ياحية هتيئة

واملدينة، لحتضان أأنشطة الرتفيه والتنش يط اليت من شأأهنا كذكل 

براز وتمثني أأسوار املدينة بصفهتا موروث ثقايف ومعامري وطين.  اإ

   خلق منطقة صناعية شامل رشق املدينة مبنطقة لسطاح، لتجنب

ل وحدات صناعية عرصية: معارص الزيوت، لك أأنواع التلوث، لتس تقب

اجلدل، النجارة وجل الأنشطة امللوثة اليت يتحمت ترحيلها من داخل 

كام يتحمت هتيئهتا يف اجتاه  ،ملنتجي مواد البناءاملدينة وحميطها وكذكل 

عزة.  خلق تاكمل مع املنطقة الصناعية بأأيت اإ

 حداث كل مركب للصناعة التقليدية يضم قاعة للعروض وكذ اإ

شارة خمتلف الصناع التقليديني للمدينة. نتاج توضع رهن اإ  ورشات لالإ

 حداث  حمطة طرقية.  اإ

  نطقة لسطاح. اخلرض والفواكه مب سوق وهيلكة بناء 

 حداث وحدة جامعية جنوب رشق منطقة لسطاح لرد الاعتبار  اإ

للموروث العلمي للمدينة والاس تجابة حلاجة الساكن يف جمال التعلمي 

 العايل.

 قاعة مغطاة( از ملركب راييضاجن(. 

 آثر التارخيية  تمثني جراء دراسات خاصة هتم ترممي املأ املدينة وذكل ابإ

عادة هيلكة الأحياء القدمية واجناز العمليات السكنية خارج الأسوار  واإ

 .هيا..لتخفيف الضغط عل

 .عادة هيلكة الأحياء وادلواوير داخل املدار احلرضي  اإ

 ه العادمة مع ترحيل مطرح النفاايت املزنلية اجناز حمطة التصفية للميا

طار حامية احمليط البييئ احلرضي للمدينة مع  يف اجتاه شامل املدينة يف اإ

 .املؤسسات املتخصصة

  واد بني اجناز معليات الغرس والتشجري ابملناطق املمنوعة من البناء

حداث املدينة القدمية ومنطقة  منالواعر  نطقة سطاح مب حزام اخرض واإ

 . واليت س تفيد بيئيا وحتمي الرتبة من الاجنراف....ملدينةا

  اجناز قناة حامئية لتحويل املياه املنحدرة من الشامل عىل بعد

كيلومرتات من حدود منطقة لسطاح لفتح الباب أأمام التمنية احلرضية 

آجال اخملطط والتوسع العمراين  ملديري للهتيئة احلرضيةا للمدينة يف هناية أ

 .ؤسسة املتخصصة يف امحلاية من الفيضاانتمن طرف امل
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 مـا الفـتــرة خالل امجلاعة مداخـيـل تطور

 9002 – 9002 بيـن
ن التمنية الا والثقافية اليت تشهدها املدينة وخاصة  الاجامتعيةقتصادية واإ

 احملمك، مل تكن لتتحقق لول التدبري 9002يف الس نوات الأخرية ما بعد 

ملواردها املالية، من خالل اجملهودات اليت بذلت عىل مس توى الرفع من 

طار من  املداخيل  احلاكمةبل وكذكل من خالل ضبط النفقات يف اإ

 املالية الرش يدة.

جد هامة ومتواصةل  اذلا فاإن وثرية تطور املداخيل احملققة عرفت نس ب

 9002س نة درمه  733,28 866 42 حيث انتقلت من

 %30بنس بة أأي تزايدت  9002يف س نة درمه  222.00293.00اإىل

جيايب يف الرفع من جحم اعامتدات التجهزي الإ  الأثراليشء اذلي اكن هل 

 وابلتايل السامح بتنفيذ الربامج التجهزيية اليت سطرها اجمللس، بفضل

وبشلك  الاسرتاتيجيةاخملططات املعمتدة و اليت مهت جل القطاعات 

 يع أأءااء املدينةمتوازن و متاكمل مجل 

 المداخيل المحققة السنة المالية

2009 42 866 733,28 

2010 47 632 999,10 

2011 50 477 346,64 

2012 50 012 210,07 

2013 55 736 394,25 

2014 55 901 423,00 

 

 

 ميزانية التسيير السنة المالية

2009 29 554 485,65 

2010 25 862 431,18 

2011 31 015 058,17 

2012 35 830 459,97 

2013 41 429 641,35 

2014 55 400 000,00 

 

 

 

 

 

 
  

السنة 

 المالية

 ميزانية التجهيز

الفائض 

 التقديري
 الفائض االجمالي الفائض الحقيقي

2009 10 500 000,00 2 812 247,63 13 312 247,63 

2010 13 733 000,00 8 037 567,92 21 770 567,92 

2011 14 000 000,00 5 462 288,47 19 462 288,47 

2012 10 800 000,00 3 381 750,10 14 181 750,10 

2013 13 050 000,00 5 929 499,91 18 979 499,91 

2014 12 300 000,00 2 438 854,21 14 834 854,21 

 


