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9002عدد —نة تارودانتنشرة اخبارية تصدرها الجماعة الحضرية لمدي  

 

 االخبارية

 حصيلة منجزات  

 9002.. 9002المجلس البلدي لتارودانت 

  - الثالث الجزء -

 نشرة اخبارية تصدرها الجماعة الحضرية لمدينة تارودانت 
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 2014-9002ما بني  تحصيةل  املنــجــزا

 :للمـديـنـةالتحتية  اتـنيـ حمور الب 

 درهـم  75 964   804,76

طار  قام اجمللس احلرضي لتارودانت مهمة الي الربامج والاوراش امل يف ا 

برامج  واجناز ورةبلبتعاون مع خمتلف املتدخلني يف التمنية احمللية ل 

تح أ وراش كربى وف  بنيات املدينة هبدف تقوية للتأ هيل احلرضي،

طار بوضع اسرتاتيجية قام اجمللس احلرضي لتارودانت هميلكة  يف ا 

والاقتصادية والاجامتعية والبيئية مقارابت مشولية تدمج ال بعاد اجملالية 

 املشاريع التالية : تمشل متعددة الس نواتللتمنية مضن خمططات 

 أ شغال هتيئة الطرق مبدينة اترودانت 
لية الفزفيت والتعبيد والتبلي  والفزليج و تشمل هذه ال شغال ع 

  ابلطوب الامسني.يئة والت 

 :   علية الفزفيت و التعبيد

 
 شارع احلسن الثاين

 

 س يدي بلقاسشارع 

 
 يح املعدايت

الطريق املدارية الرابطة بني ابب هذه الاشغال الاحياء التالية:  تمشل

أ والد الد بنونة, يح امخليس و ابب اترغونت مرورا بباب تفالكت و أ و

لغزال,يح زرايب أ والد بنونة, الطريق املتواجدة جبانب السور الرابطة 

ابب الزراكن والبورة القبالنية املنعرج املتواجد قرب السوس ية و بني 

خلو س يدي بلقاس و شارع احلسن الثاين واملعدايت  ... ا 

 :   موقف س يارات ال جرة و احلافالتالساحات و هتئي و صيانة 
ابب خارج املتواجد  احلافالت و س يارات الاجرةوعلية هتيئي موقف 

.. الي س تكون .الزراكن و ذكل يف انتظار اجناز احملطة الطرقية اجلديدة

 قرب س يدي بو اذلهب.

 
 موقف احلافالت و س يارات ال جرة

 
 هتيئي الساحة أ مام دار احلي س يدي بلقاس
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 التشوير الافقي و العمودي: علية

و التشوير  اجناز التشوير العمودي ابملدارة الكربىهذه الاشغال ت مشل

بلك من املقطع الطريق بني مداريت احلسن الثاين واحملايطة الافقي 

 ...كخطوة جتريبية يف أ فق تعمميمها وطريق س يدي بلقاس

 

 التشوير العمودي للمدارة الكربى ملدينة اترودانت

 

 نة اترودانتالتشوير ال فقي للمدارة الكربى ملدي 

 : التبلي  و الفزليج علية

ابعامتد امجلاعة عىل مواردها  الاحياء،ويتعلق الامر بتبلي  و تزليج 

حيث يبني  أ و عن طريق الرشاكة مع الساكنة, اذلاتية،املالية والبرشية 

ابلرشاكة مع أ جنزت فهيا أ شغال التيئة اجلدول أ سفهل الاحياء الي 

 :الساكنة 

 ياحلامس  الس نة 

9002 

درب الرسبوت ،جنان مرمي وراء مقاطعة ابب امخليس، درب رزيق اقنيس

درب منار ، امام مدرسة البساتني، امام حامم الشواري درب العفو، اتفالكت

درب العابدي زاوية س يدي عيل ، جنان محميو قرب احلدري، العرفان اتفالكت

الراوي درب درب ، درب الرشيف قرب منري، اتفالكت قرب ااكطو، بلغازي

يح ، جنان بالرج قرب الصابري ،  درب الكامي بواترايلت ادلخالنية، العفو

 2درب ارضضور شارع محمد ،  اقنيس وراء مدرسة البساتني،  3الغفريي اكفاي 

جنان ايت ، اوالد بنونة جنان املشاميش ، اقنيس  قرب مندوبية الثقافة ، 

درب بلفقري معرصة ،  املعدايت درب ايت عدي،  السمسار بنيارة جامع الكبري

درب اخلرض جنان ،  درب بيك قرب جتزئة عران،  دوار اخملازنية،  توفال اكفاي

،  جنان م عبد املاكل بوزمارن،  درب احللو اوالد بنونة،  ادلاكيل س يدي بلقاس

مدخل اوالد ،  9درب بوكجدي اتفالكت،  درب ايت املطاع املعرص الزيدانية

درب احملمدي زاوية ،  درب امغوغ الزاوية يح اوالد الغزال،  يبالغزال قرب بلعر

درب ،  س يدي بلقاس قرب معرصة امجلل،  قيسارية التيويت،  س يدي داود

جنان الشاف عزيز ،  درب السقاية جامع الكبري،  سكويت زاوية س يدي داود

جنان م عبد املاكل قرب ،  درب اجلانطا زرايب ابب امخليس،  س يدي بلقاس

  …س يدي بلقاس 02جنان س ميو الزنقة ،  داراي

9000 

9000- 

،  جنان رومان اتفالكت،  بويفرنة  احملايطة قرب صبيال،  درب الشاد ابلواحد

،  درب احلشيش،  جتزئة ال مل أ مام بناوي نور ادلين،  بلوك "ب" جتزئة ال مل

م وطرب وراء حام،  جنان الرمان درب افردو،  أ مام مزنل  حمام  جنان م بوبكر

 درب اش ين زرايب اوالد بونونة،  درب امحد المكري ابب الزراكن،  درب حدة

طريق س يدي ،  جنان بالرج ابب الزراكن، شارع الوحدة زرايب اوالد بونونة ، 

درب ايت فريج ،  ايت قامس قرب بن جحوب،  امبارك زرايب اوالد بونونة

ر ابب امخليس قرب جانب سو ،  جنان ايت احسامي ابب امخليس،  اتفالكت

جنان ،  جنان التيويت لبالليع،  درب برشلون ارساك،  العريب قرب املسجد

جنان التيويت اوالد ،  درب يونس زرايب اوالد بونونة،  0التيويت اوالد بونونة 

درب العرشان و ،  برج املنصور،  درب ايت اخلويرض الزيدانية،  9بونونة 

جتزئة انيت واعيل ، النجاح درب حداقرب فران او ،  بويكضو موىس امهو

درب شالل ازرايب ،  املرجية درب الفقيه اوالد بونونة،  زرايب ابب امخليس

س يدي  6لزنقة ، اقنيس  02بلوك ، س يدي بلقاس 00الزنقة ،  اوالد بونونة

 درب صالح جنان بورودان بال قشاش،  درب احلشيش قرب رش يق،  بلقاس

امام حامم ،  دي امبارك ازرايب اوالد بونونة س ي،  درب اجلامع درب كس مية، 

زاوية س يدي ،  امام مسجد املرجية ازرايب اوالد بونونة،  الوردة جنان اجلامع

درب القصييب مكل ،  درب بوعزة يح القدس "املالح"،  داود امام مزنل ابحيد

،   درب يس ماد اتفالكت،   درب اخلياطي البالليع،  موالت الناس املعدايت

 درب عزوز بوديس الزيدانية ،   غشت 90عواطف درب الرشيف فاجتاه  قرب

درب ،  درب غازي بورج املنصور،  ازرايب س يدي امبارك فرب اليعقويب، 

،   درب صف واحد احفري،  درب مفيشخ برج املنصور،   ازدو درب العفو

  … درب ايت املعطي اخلرجيات

 

9009 

9003 

 قرب) قشاش بال صالح ب ، درب بلوك ملال   اتفالكت ، جتزئة رومان جنان

 الصاحلي احملايطة ، درب تكوشت ال مل ، درب جتزئة البناوي بورودان ، درب

 ال مل ، جتزئة  احملايطة بويفرنة ، بيكضو ايكن بواثبت ، درب احلاج س يدي
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 محماد املعمل الرشيف ، درب درب الساكين احملايطة ، درب ال مل  02 بلوك

بونونة ،  اوالد زرايب اللاكيم التبليغ ، درب مقر قرب كفايالفران ، ا قرب

 الرزويق الزيدانية ، درب داود ، مدخل س يدي زاوية لكباص حسن درب

 قشاش بال املاكين درب اكفاي ، ابلواحد الشاد الثاين( ، درب الشطر) احملايطة

 ، درب احملايطة عزيزو الصغرية ، جنان اخملازنية ، املعدايت احملايطة ، دوار

 بواثبت ، جانب احلاج تفالكت ، س يدي العرعوري ، درب  تفالكت اكساب

 احملايطة ، قرب اجلري ترغنت ، درب ابب هرماس البالليع ، درب مسجد

 فرق اشقوف ، درب  بونونة اوالد زرايب جران ايت درب العامة ،  اخلزينة

 ابراهمي شارع البكري احلشيش ، درب درب الزانيت الاحباب ، درب

  …الروداين

9002 

درب ،يح الزيدانية،زاوية س يدي داوود،يح بزمارن،يح اوالد بونونة

يح ابب ،درب اخلريية  يح مجمع ال حباب،اوالد بونونة حمطة الضخ،اجلزارة

يح ،يح احملايطة،يح الزيدانية،جنان اخلري س يدي بلقاس،ساحة العلويني،امخليس

  ...اوالد  الغزال

 ابلطوب الامسني :   التغطيةعلية  

 أ حياء املدينة العتيقة كبنيارة/ من % 20مشلت علية التغطية ما نسبته 

/ درب حدا/ طريق ابب امخليس/ بني ابب أ كفاي اجلديد /أ كفاي القدمي

امخليس ودرب حدا/ درب الرشيف/ طريق مسجد فرق 

خل...ال حباب  ويه تنقسم اىل تبلي  و هتيئة الازقة من هجة وهتيئة ،ا 

  الساحات بأ حياء املدينة من هجة أ خرى. 

 

 ساحة مدر سة البساتني

 

 درب حدة

 
 الرحال املسكييناعدادية  أ كغاي قرب

 
 يح أ كغاي

 صيانةابل و الاانرة العمومية بأ حياء املدينةبتجديد  ويتعلق الامر

الي أ جنزت  حياء جديدةأ  ب وكذا اجناز مشاريع, الاعتيادية لمهذه الاانرة

هتيئة سوق  , كام مت ديد من ال شغال وعليات التقوية والمتديدمهنا الع

  جنان اجلامع و جتديد الاانرة العمومية به

قطاع  –اتفاقية رشاكة مع املكتب الوطين للامء والكمهرابء كام أ برم اجمللس 

جناز وتقوية الكمهرابء ابملدينة سيس تفيد مهنا –الكمهرابء   :هتم ا 

 عدد المستفيدين الحي

 ابو العصافيرجنان 
 ارودان

 جنان المرة
 بوتليمت

 جنان تصريف
 تمزضاوت

 المعديات
 بالقشاش

 موالت الناس
 2و  1البورة 
 اكويدير

 الحوسن القديم
 مشرع الحجر
 اوالد  لغزال 

 2و  1بوتاريالت 
 الزيدانية

04 

04 

10 

20 

164 

38 

214 

224 

124 

214 

83 

23 

02 

32 

64 

04 

 1033 المجمــوع
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لمساحات اخلرضاء و الساحات العمومية ل  احلرضيةالتيئة 

 : 

 
يعترب مؤرش توفري اجملاالت وال حزمة اخلرضاء داخل اجملال احلرضي 

دة احلياة وجتويد البيئة س تدامة وحتقيق جو مل التمنية أ حد عنارص ا

أ هيل أ وراشا لت اترودانت ، اختارت بدليةمن هذا املنطلق .احلرضية

التأ كيد عىل  معداخل اجملال احلرضي  حاتو السا اجملاالت اخلرضاء

ة والبيئية مكدخل لتحقيق برامج طموحة تؤسس يالثقاف تا أ مهي

حيث قام اجمللس ل"س ياسة القرب البييئ" مبسامهة مجيع املتدخلني، 

احلرضي ملدينة اترودانت بتيئة املناطق اخلرضاء والساحات املوجودة 

تشجري من اجلامعة حىت مدارة ال ابملدينة كحديقة ابراهمي الروداين و 

 90وابب امخليس وساحة ابب امخليس وتشجري ساحة ابب احلجر 

غشت والطريق الرابطة بني ابب امخليس وابب أ والد بنونة وعند جنان 

, كام قام ابجناز مساحات خرضاء و ساحات جديدة كساحة املشامشة...

اء متحف المهو انفورة ممر النخيل,  غشت, ساحة ابب احلجر, 90

برام مؤخرا اتفاقية مع عدة أ طراف محلاية . Claudio Bzavoالطلق . وا 

 الواد الواعر ومتتني ضفتيه بغرس ال جشار والنخيل والورود..

 حديقة ابراهمي الروداين :

 

 

 غشت: 90ساحة 
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 : جرساحة ابب احل

 

 
 انفورة ممر النخيل :

 

 : avo Claudio Brمتحف المهواء الطلق :   

 

 

 

 التطمهري السائل :

 ما ييل : تشمل الاشغالو 

 السائلتقوية ومتديد ش بكة التطمهري  .0

كحي ابملدينة ابلعديد من الاحياء.  السائلتقوية ومتديد ش بكة التطمهري 

، أ حفري، درب املعمل محماد، درب احلشيش، موىس أ ومهو، السالم

 الش بكة الرئيس ية الرابطة بني ابب امخليسدرب أ قا،جنان يس موىس،

و بوزمارن، درب الزماةل، تسوكت اغزيفن، درب النادي حبي البالليع، 
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مقطع من الش بكة الرئيس ية دلرب الرشيف، الش بكة الرئيس ية لس يدي 

املقطع الراب  بني قنطرة سطاح املدينة و حمطة الضخ أ والد  بلقاس،

بنونة، الش بكة الرئيس ية للمعدايت، يح بزيمارن، الزرايب أ والد 

اجلامع، الرحبة القدميةـ الش بكة الرئيس ية الرابطة بني يح بنونة، جنان 

اجلديدة بويفورنة اىل جتزئة ال مل ،الش بكة الرئيس ية للمحايطة من 

دارة املكتب الوطين للامء و  مدارة شارع احلسن الثاين اىل مقر ا 

 الكمهرابء قطاع الكمهرابء ...

 

 

 

ء ش بكة برجمة الاعامتدات الالزمة الجناز ادلراسات و بنا .9

 التطمهري السائل اخلاصة بتارودانت اجلنوبية

متام وتقوية ش بكة التطمهري السائل  اجناز ادلراسات الالزمة ال 

و تشمل ادلراسة  )التصممي املديري مع املكتب الوطين للامء(ابملدينة.

جناز حمطة الضخ قرب الطريق الوطنية رمق   بناء و جتمهزي، و 00اخلاصة اب 

رك أ ش بار، الزيدانية زاوية  أ والد الغزال، يوتقوية ش بكة التطمهري حب

بواترايلت س يدي داوود،  أ يت قامس، زاوية س يدي عيل بلغازي، 

كام تشمل هذه ادلراسة اجناز حمطة لتصفية املياه العادمة عىل  الربانية، 

و تبني الصور أ دانه بعض  . هكتار خارج املدار احلرضي 30مساحة 

  :ملواقع الي ستشملمها ادل راسة 

 
 يح بوترايلت
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  8  تـــــــارودانـــــــت ـــةريـضـاحل ةـــامجلاع

 يح رك أ ش بار

 
زاوية س يدي داوود زاوية س يدي عيل بلغازي ، ،أ حياء أ والد لغزال

 و أ يت قامس

اجناز ادلراسات الالزمة لتحديد املناطق القابةل للتيئة العمرانية  .3

ورشع يف تنفيذ البعض مهنا  املمهددة ابلفيضاانت وحامية املناطق

 .فيضاانتمحلاية زرايب أ والد بنونة من ال 

 .حمطات الضخصيانة جتديد و  .2

 مبلغ الصفقة الموضوع السنة

 728,40 768 السائل بمدينة تارودانت أشغال بناء قنوات التطهير 2009

 276,00 651 السائل بمدينة تارودانت أشغال بناء قنوات التطهير 2010

 824,00 948 4 السائل بمدينة تارودانت أشغال بناء قنوات التطهير 2011

2012 

 704,00 839 تارودانت  السائل بمدينة  أشغال بناء قنوات التطهير

أشغال صيانة مضخات رفع المياه العادمة بمدينة 
 تارودانت

241 278,00 

 328,00 874 1 السائل بمدينة تارودانت أشغال بناء قنوات التطهير

أشغال صيانة مضخات رفع المياه العادمة بمدينة 
 تارودانت

319 714,00 

2013 
 356,00 909 1 السائل بمدينة تارودانت أشغال بناء قنوات التطهير

أشغال صيانة مضخات رفع المياه العادمة بمدينة 
 تارودانت

199 826,40 

 160,00 296 السائل بمدينة تارودانت أشغال بناء قنوات التطهير 2014

 امحلاية من أ خطار الفيضاانت 
يف ة لضفاف الواد الواعر من أ خطار الفيضاانت محلاية املنازل اجملاور

طار رشاكة بني واكةل احلوض املايئ لسوس ماسة درعة و  امجلاعة ا 

احلرضية ببناء جدران استنادية متتد عىل طول الضفة اليرسى للوادي و 

 .حتول دون ترسب املياه اىل اسس املنازل املذكورة 

 

 


