
" إال أن إجراء هذه الوقفة النقدية، التي يقتضيها الوضع، ليس غاية في حد ذاته، وال نهاية هذا المسار
وإنما هو بداية مرحلة حاسمة، تقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة، والعمل على إيجاد األجوبة والحلول 

المالئمة، لإلشكاالت والقضايا الملحة للمواطنين ."
من خطاب صاحب الجاللة
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1-1الرؤية 
1-2 مونوغرافيا

1-3 اإلختصاصات
1-4 تشخيص الخصاص من البنية التحتية األساسية يف إطار إختصاصات املقاطعة

مدخل

1-1 الرؤية

امليداين  التشخيص  إىل  باإلضافة  للمقاطعة،  املونوغرافية  املعطيات  واعتامدا عىل  تابريكت  مقاطعة  ملجلس  املوكلة  اإلختصاصات  بناء عىل   

للوضعية املجالية من حيث البنية التحتية واإلدارية تم وضع رؤية املجلس حدد من خاللها الربامج املزمع تنفيذها يف تراب املقاطعة خالل مدة 

واليته: 

 

مقاطعة تابريكت مجال تنموي مندمج ببنية تحتية داعمة  للجذب 
اإلقتصادي وفق حكامة جيدة
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            1-3 اإلختصاصات
  تخضع اختصاصات املقاطعة للمقتضيات الخاصة بالجامعات ذات نظام املقاطعة وهي محصورة بني املادة 216 واملادة 262 للقانون التنظيمي 

  113.14

 املقاطعات هيئات مجردة من الشخصية اإلعتبارية غري أنها تتمتع باستقالل إداري ومايل وتتوفر عىل مجالس،  وتحدد املادة 231  أهم اختصاصاتها  

إال أن تبويب امليزانية مل يواكب بعد كل اإلختصاصات يف املادة أعاله كمثال إقامة تجهيزات القرب.

1-2 مونوغرافيا

تعرف مقاطعة تابريكت كثافة سكانية عالية ويقدر عدد ساكنتها ب252.277 نسمة حسب إحصاء 2014، مساحتها تقدر ب: 960 هكتارا :

وطنيا
تابريكت

32.2
20.18

47.6
51,1

21,5
19,3

5,1
4,8

   نسبة الفئة النشيطة        نسبة البطالة               نسبة اإلعاقة        نسبة األمية          

مدخل
1-4 تشخيص الخصاص من البنية التحتية األساسية يف إطار اختصاصات املقاطعة

     • تشخيص الخصاص
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مدخل
1-4 تشخيص الخصاص من البنية التحتية األساسية يف إطار اختصاصات املقاطعة

     • تشخيص الخصاص

بالرتصيف املتعلق  الخصاص 

الخصاص املتعلق بصيانة طرقات القرب

الخصاص املتعلق بتهيئة الحدائق

23628
49253
25916

122535
53183
32462

146163
102436
58378

تابريكت الجنوبية   تابريكت الشاملية    املجموع   ب م2

كبري  بشكل  و  تراعي  أن  عليها  املقاطعة  برامج  أن  التشخيص  خالل  من  تبني   

تحقيق العدالة املجالية بني أحيائها التي تعرف تفاوتا  واضحا عىل مستوى هشاشة 

البنيات التحتية

شارع محمد عواد

نسبة الخصاص املتعلق بصيانة الطرقات 
القرب

تابريكت 
الجنوبية 

48%

تابريكت 
 الشاملية

52%

نسبة الخصاص املتعلق بتهيئة 
الحدائق

تابريكت 
 الجنوبية

68%
تابريكت 
 الشاملية

32%

نسبة الخصاص املتعلق 
بالرتصيف

تابريكت
الجنوبية

16%

تابريكت
الشاملية

84%



حصيلة نصف الوالية لمجلس مقاطعة تابريكت
8

         • مقرتح برنامج  التدخل للمعالجة الكلية للخصاص  وامليزانية املقدرة له

15.000
2.700.000

10.000
1.000.000

5.000
2.000.000

20.000
2.700.000

10.000
1.000.000

5.000
2.000.000

2021         2020           2019           2018            2017          2016              2015

2021         2020           2019           2018            2017          2016              2015

2021         2020           2019           2018            2017          2016              2015

         2018                     2017                       2016                  

نسبة اإلنجاز املرتقبة

نسبة اإلنجاز املرتقبة

نسبة اإلنجاز املرتقبة

الخصاص
150000 م²

الخصاص
100000 م²

الخصاص
م² 60000

امليزانية املقدرة  
27.000.000

امليزانية  املقدرة 
1000000,00

امليزانية املقدرة 
24000000,00

25.000
4.500.000

15.000
1.500.000

10.000
4.000.000

30.000
5.400.000

20.000
2.000.000

15.000
6.000.000

30.000
5.400.000

20.000
2.000.000

10.000
4.000.000

30.000
5.400.000

25.000
2.500.000

15.000
6.000.000

الطرقات

املساحات الخرضاء

األزقة

مدخل

بعد  استكامل عملية التشخيص تم وضع جدولة زمنية لتدخالت املجلس املطلوبة عىل مدى واليته للوصول إىل تغطية الخصاص بنسبة 

مهمة :  
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1-5 املخصصات املالية للمجلس املرصودة طيلة نصف الوالية

200.000200.000

         2020           2019           2018            2017          2016                  

         2018                     2017                       2016                  

املخصص املايل اإل جاميل املرصود للمقاطعة )الدرهم(

نسبة اإلنجاز املرتقبة

املتوقع إنجازه

200.000200.000التوزيع املايل 200.000

ملحقة واد الرمانالبنيات اإلدارية
املزرعة

اإلدارة املركزية

الدار الحمراء
اإلدارة املركزية

ديور النجار
دار الحي الزالقة

دار الشباب النعيم 
ملحقة السهيل

ملحقة النسيم 
ملحقة حي كرمية

مدخل

12.100.00012.792.000 14.579.368
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2-1 أعضاء املجلس 
2-2 اجتامعات املكتب 
2-3 اجتامعات اللجان 

2-4 دورات مجلس املقاطعة 

هياكل تسييرمجلس مقاطعة تابريكت 
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هياكل تسييرمجلس مقاطعة تابريكت 
2-1 أعضاء املجلس

• كرمية بوتخيل                   رئيسة املجلس        

• قاسم النعاميي                  النائب األول 

• هشام الغتيس                  النائب الثاين 

• عبد الحميد املختاري         النائب الثالث 

• أحمد نجيب                    النائب الرابع 

• محمد العريب رسسيف        النائب الخامس 

• حسن االدرييس                النائب السادس 

• كامل الكويش                   النائب السابع 

• عبد الكريم ايت ثالث        كاتب املجلس

• أم كلثوم أنوار                  نائبة كاتب املجلس

• جامع املعتصم                 مستشار املجلس ورئيس           

                                       مجلس جامعة سال

• محمد الزوينت                  مستشار املجلس

• بهاء الدين أكدي               مستشار املجلس

• حسن العبدالوي                 رئيس لجنة الشؤون  املالية         

                                      واإلقتصادية

اإلسم                    الصفةاإلسم                    الصفة اإلسم                    الصفة
• منري بنيوسف                   مستشار املجلس

• املصطفى برنوان                مستشار املجلس

• فاطمة الزهراء هريات         مستشارة باملجلس

• الرشقي سودو                  مستشار املجلس

• بوشعيب لعيايل                مستشار املجلس

• بدر الدين الناجي             مستشار املجلس

• حميد ابن الشيخ               رئيس لجنة التعمري والبيئة

• حسن الحلبي                   مستشار املجلس

• عبد العزيز بوطة               مستشار املجلس

• يونس احجريا                       رئيس لجنة الشؤون الثقافية 

                                       واإلجتامعية

• سكينة وزاين شاهدي         مستشارة املجلس

• أمال حلحولة                    مستشارة املجلس

• سمرية رشيدة العلوي         نائبة رئيس لجنة التعمري 

                                       والبيئة

• عبد الكريم كرا                 مستشار املجلس

• حاتم املديني                      نائب رئيس لجنة الشؤون           

                                       املالية  واإلقتصادية. 

• حامين امحزون                 مستشار املجلس ورئيس

                                       مجلس عاملة سال

• سعيدة ولد عزيز              مستشارة املجلس

• الجاليل سني                     مستشار املجلس

• عبد الله عشاق                مستشار املجلس

• محمد عواد                     مستشار املجلس

• املصطفى الغامري             مستشار املجلس

• محمد البشري                   نائب رئيس لجنة الشؤون

                                       الثقافية واإلجتامعية

• خالد التوري                    مستشار املجلس

• العريب الساملي                  مستشار املجلس

• محمد الساملي                 مستشار املجلس

• محمد خربوش                 مستشار املجلس
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2-2 اجتامعات املكتب

- املكتب 
طبقا ملقتضيات املادة 5 من النظام الداخيل للمقاطعة يعقد املكتب اجتامعاته وجوبا قبل كل دورة للمجلس وكل ما دعت الرضورة لذلك.

7               12            10            8عدد االجتامعات

2018            2017           2016           2015

هياكل تسييرمجلس مقاطعة تابريكت 
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فاتح أكتوبر 2015

13 أكتوبر 2015

  19 أكتوبر 2015 

26 اكتوبر 2015

26 نونرب 2015

09 دجنرب 2015

17 دجنرب 2015

-1 تحديد موعد قار إلجتامعات مكتب املجلس.
-2 تحديد مواعيد اللقاء مع مصالح املقاطعة و زيارة امللحقات التابعة لها.

-3 عرض ورقة لتشخيص وضعية املقاطعة و املوارد البرشية العاملة بها.
-4 وضع منهجية تديب منهجية تديب منهجية تدبري مصالح املقاطعة و املكاتب التابعة لها.

-1  مشـــروع النظـام الداخلـي .
-2  التفويضات املزمع منحها لكل من السادة األعضاء .والسادة املوظفون .

-3  تحديد مواعيد اللقاء مع رؤساء املصالح وموظفيهم .
-4  تحديد مواعيد إلستقبال املواطنني .
-5  تحديد موعد للقاء بالسيد العامل  

-1 تتمة تهيئ مرشوع النظام الداخيل للمجلس.
-2 الحسم يف موضوع التفويضات املمنوحة للسادة النواب.

-3 اإلحاطة علام ببعض املستجدات

.خصص اإلجتامع لدارسة النقطتني التاليتني:
-1 تتمة القراءة الثانية ملرشوع النظام الداخيل.

-2 تهيئ مرشوع حساب النفقات برسم سنة 2016 حسب املستجدات القانونية.

خصص اإلجتامع لدارسة نقطة فريدة تتعلق بتهيئ جدول األعامل للدورة العادية لشهر يناير 2016

.خصص اإلجتامع لدارسة نقطة فريدة تتعلق بـ :
- برمجة الفائض الحقيقي من حساب النفقات برسم السنة املالية 2015.

.خصـص اإلجتمـاع لدارسـة النقطتيـن التاليتيـن:
-1 تحيني مقرتح االستثامر برسم سنة 2016.

-2 برمجة فائض حساب النفقات من املبالغ املرصـودة للمقاطعة برسـم سنة 2015.

تاريخ اإلجتامع                             جدول األعامل اجتامعات املكتب برسم سنة 2015

هياكل تسييرمجلس مقاطعة تابريكت 
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تاريخ اإلجتامع                                                 جدول االعامل اجتامعات املكتب برسم سنة 2016

تدارس النقطتين التاليتين:
-1 برمجة فائض حساب النفقات من المبالغ المرصودة للمقاطعة برسم سنة 2015.

-2 تحيين مقترح اإلستثمار برسم سنة 2016.
-1 مستجـدات برنامـج اإلستثمـار برســم سنـة 2016.

-2 تقديـم البرنامـج المرتقب و المتعلـق بالصفقـات المزمع إبرامها من طرف المقاطعة.
-3 إسناد مهام إلى بعض أعضاء مكتب المجلـس.

-4 إقتراح عقد اجتمـاع مع رؤساء الدوائر من أجـل  التنسيق في إطار مراقبة البناء داخل نفوذ المقاطعة.
-5 عرض الهيكل التنظيمي للمقاطعـة المحيين للمقاطعة. -6 مختلفــات.

-1 مستجدات برنامج اإلستثمار.
-2 الصفقات.

-3 إسنـاد مهام للسـادة نـواب المكتب.
-4 عـرض الهيكل التنظيمـي للمقاطعة.

-5 برمجة لقاء مع رجال و نساء السلطة.
-1 تقديم عرض حول الحملة البيئية )األيادي الخضراء( التي نظمت تحت شعار » بيئة نظيفة من أجل صحة سليمة« بحي الرحمة يوم األحد 28 فبراير 2016.

-2 خالصة أشغال المجموعة البؤرية بخصوص تعديل     و تحيين الميثاق التشاوري و قواعد أشغال اللجنة التشاورية.
-3 تقديم مقترحات بخصوص تصميم التهيئة.

-4 جرد للصفقات المزمع إبرامها على مستوى المقاطعة و متابعتها.
-5 تفعيل لجان المجلس و إقتراح مواضيع اجتماعاتها.  -6 مختلفات.

1– إعـادة توزيـع التفويضات الممنوحة للسـادة النواب، بنـاء علـى المراسلـة الوزاريـة رقـم 305 د بتاريـخ 26 ينايـر 2016.
2– الوقـوف على اشغال لجنة القيادة المكلفة بتتبع الصفقات المزمع اعتمادهـا برسـم سنـة 2016. -3 مختلفــات.

1–إعادة توزيـع التفويضات الممنوحة للسـادة النواب، بناء على المراسلة الوزاريـة رقـم 305 د بتاريخ 26 ينايـر 2016.
2– االطالع على اشغـال لجنة القيادة المكلفة بتتبع الصفقات المزمع اعتمادها برسـم سنـة 2016. -3 مختلفــات

خصص االجتماع لوضع جدول أعمال تمهيدي للدورة العادية لشهر يونيو 2016.
– وضع البرنامج النهائي لمهرجان نسائم رمضان 1437 هجرية الموافق لسنة 2016 ميالدية.

- دراسة مشروع حساب النفقات من المبالغ المرصودة لمقاطعة تابريكت.

-1 اخبار بمساهمة مجلس المقاطعة في إحياء ذكرى المسيرة الخضراء.
-2 دراسة منهجية وضع برنامج االستثمار برسم سنة 2017.

-3 تحديد موعد التوقيع على ميثاق اللجنة التشاورية.  -4 مختلفات.

-1 مناقشة جدول أعمال الدورة العادية لشهر يناير 2017.  -2 مختلفات

االثنني 04 يناير 2016

الخميس 28 يناير 2016

الخميس  04 فرباير2016

الخميس 03 مارس 2016

الخميس 31 مارس 2016

الخميس 14 أبريل 2016

الخميس 09 ماي 2016

الخميس 19 ماي 2016

21 شتنرب 2016

08 نونرب 2016

07 دجنرب 2016

هياكل تسيير مجلس المقاطعة 
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تاريخ اإلجتامع                                                 جدول االعامل اجتامعات املكتب برسم سنة 2017 

16 يناير 2017

21 فرباير 2017

28 فرباير 2017 
 
 

27 أبريل 2017

09 ماي 2017

26 ماي 2017

28 يوليوز 2017

20 شتنرب2017

08نونرب2017

07 دجنرب 2017

1- بيان رصف امليزانية برسم سنة 2016.
2- برمجة فائض حساب النفقات من املبالغ املرصودة للمقاطعة برسم سنة 2016.

3- دراسة مقرتح تسمية بعض األزقة والشوارع التابعة لنفوذ املقاطعة

.مناقشة مرشوع برنامج العمل لسنة 2017.
.مناقشة مرشوع برنامج العمل لسنة 2017

1- مناقشة مرشوع برنامج عمل املقاطعة برسم سنة 2017.
2- تعديل الهيكل التنظيمي للمقاطعة .

.تحضير جدول أعمال الدورة العادية لشهر يونيو 2017.
.حول االستعدادات للدورة العادية لشهر يونيو 2017

.التهييء الحتفاالت عيد العرش.
2- دراسة وضعية صرف اعتمادات حساب النفقات برسم سنة 2017.

3- برمجة اللقاءات التواصلية مع الجماعات والمقاطعات التابعة لنفوذ تراب المملكة.

.دراسة مرشوع حساب النفقات من املبالغ املرصودة ملقاطعة تابريكت برسم سنة 2018
.مختلفات

.افتتاح سوق القرب بالدار الحمراء
.تعديالت في الهيكل التنظيمي للمقاطعة

.مستجدات عن أشغال الترصيف وصيانة الحدائق بتراب المقاطعة
.اخبار بأنشطة المجلس المزمع القيام بها خالل المرحلة القادمة

.برمجة لقاء مع شركة ريضال حول التدابير المتخدة لمعالجة نقط تصريف المياه اثر فيضانات هده السنة مع تقديم
.برنامج األشغال المستقبلية بتراب المقاطعة

.مختلفات
.تحضير جدول أعمال الدورة العادية لشهر يناير 2018

.مستجدات أنشطة رؤساء المصالح

هياكل تسيير مجلس المقاطعة 
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تاريخ االجتامع                                                 جدول األعامل اجتامعات املكتب برسم سنة 2018 

1. دراسة فائض حساب النفقات برسم سنة 2017
2. تقديم عرض حول برنامج طموح  من أجل دعم الشباب وتيسير ولوجهم لسوق الشغل

3. مناقشة مشروع مدرسة كرة القدم لمقاطعة تابريكت
1. مناقشة مشروع المدرسة الكروية لمقاطعة تابريكت

2. دراسة فائض حساب النفقات برسم سنة 2017
تتمة دراسة مقترحات وابداء الرأي حول برنامج عمل المقاطعة برسم سنة 2018

2- برمجة فائض حساب النفقات من المبالغ المرصودة للمقاطعة برسم سنة .2017
تهيء جدول أعمال الدورة العادية لشهر يونيو 2018

تهيئ جدول أعمال الدورة العادية لشهر شتنبر 2018والذي جاء على الشكل التالي:

دراسة مشروع حساب النفقات من المبالغ المرصودة لمقاطعة تابريكت برسم سنة 2019.

دراسة حساب النفقات من المبالغ المرصودة لمقاطعة تابريكت برسم سنة 2019  حسب جدول التبويب الجديد .

- استئناف دراسة حساب النفقات من المبالغ المرصودة لمقاطعة تابريكت برسم سنة 2019 حسب جدول التبويب الجديد. 
االعداد لألنشطة الثقافية و االجتماعية للمجلس:

االيام التحسيسية البيئية.
اليوم التكويني الترفيهي لموظفي و مستشاري المقاطعة.

- المهرجان الرياضي.
الليلة المحمدية.

-  تهيئ جدول أعمال الدورة العادية لشهر يناير 2019 .
-  مختلفات.

و قد خصص هذا االجتماع لدراسة حساب النفقات من المبالغ المرصودة للمقاطعة برسم سنة 2019، حسب جدول التبويب الجديد
و قــد خصــص هــذا االجتمــاع لتتــمة دراسة حســاب النفقــات مــن المبالــغ المرصــودة برسم سنة 2019.

االعداد لألنشطة الثقافية و االجتماعية للمجلس :
*األيام التحسيسية البيئية.

*اليوم التكويني الترفيهي لموظفي و مستشاري المقاطعة.
*المهرجان الرياضي.

*الليلة المحمدية.
و قد خصص هذا االجتماع لدراسة المسألتين التاليتين :
-1إعداد جدول أعمال الدورة العادية لشهر يناير2019.

-2مختلفات.

25 يناير 2018 

 16 مارس 2018

30 مارس 2018

03 ماي 2018

09غشت2018 

18شتنبر2018        

16اكتوبر 2018       

17 أكتوبر 2018   

 08 نونبر 2018  

04 دجنبر2018    

16 أكتوبر 2018،
17 أكتوبر 2018

08 نونبر 2018

04 دجنبر 2018

هياكل تسيير مجلس المقاطعة 
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2018        2017       2016          

5

5

6

5

5

5

4

9

5

                  اسم اللجنة

لجنة الشؤون املالية واالقتصادية

اللجنة الثقافية واالقتصادية

لجنة التعمري والبيئة

2-3 اجتامعات اللجـــــــــــــــــــــــــــــان

- اللجــــــــــــــــــان

هياكل تسيير مجلس المقاطعة 
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ر. ت      نوع االنشطة                  التاريخ                         املوضوع االجتامع اجتامعات اللجان برسم سنة 2016
لقاء تواصيل إلعداد برنامج عمل اللجنة.

- انخراط املجتمع املدين يف الحملة البيئية )سال مدينة نظيفة(
- تقديم مقرتحات بخصوص تصميم التهيئة.

- مناقشـة مرشوع ميثاق اللجنة التشاوريــة لتابريكت.
- دراسة قواعد اشتغـال و اإلعـداد لليــوم الدرايس للجنة التشاورية.

- الربنامج السنـوي للتنشيـط املحيل.
- تدبري مالعب القرب.

- تدبري ملتقى 26 مارس للجنة التشاورية.   - الربنامج السنوي للتنشيط املحيل للمقاطعة.

دارسـة اإلعـداد للدورة السابعـة ملهرجان رمضان، و األنشطة العادية للمجلس.

-  تقديم عرض مفصل من طرف السيـــد املهنـدس املعامر رئيـس مصلحة التعميـر   و البيئة و رئيس مكتب مخالفات البناء
 من بداية والية املجلس إىل اليوم و طريقة االشتغال. - مختلفــات.

* استكامل برنامج التنشيط املحيل

1 –التشوير مبقاطعة تابريكت
2 –تسمية األزقة والشوارع

3 –عرض تصاميم املناطق الخرضاء املضمنة يف الصفقة األخرية
4 –تقييم حملة سال نظيفة

5 –االستعداد ليوم عيد األضحى النفايات.

إجراء تحويالت مالية برسم السنة املالية 201

خصص االجتامع ملناقشة مرشوع حساب النفقات من املبالغ املرصودة ملقاطعة تابريكت برسم سنة 2017.

- تحبني برنامج 2016
2 – تقرير عن األنشطة املاضية من طرف السيدان النائبان املفوضان يف مجال التنشيط الثقايف والريايض والتنشيط االجتامعي – مقرتح مرشوع برنامج 2017

1.عرض التقرير الخاص بتشخيص املؤسسات التعليمية يف املجال البيئي والبنيات التحتية وبرنامج التدخل داخل املؤسسات
2.التشوير األفقي والعمودي عىل مستوى الشوارع الكربى بالقرب من املؤسسات التعليمية.

3.إصالح وتنقية البالوعات املسدودة خصوصا بتنسيق مع مصالح ريضال.
4.تسمية األزقة والشوارع التي ال تحمل اسام عىل صعيد املقاطعة. 

5.متابعة األشغال بالحدائق املزمع انجازها باملقاطعة. 5

–عرض حول الوضع البيئي مبقاطعة تابريكت.
2 – تقييم األنشطة البيئية املنجزة عىل صعيد املقاطعة.

– متابعة صفقة الحدائق عىل صعيد املقاطعة.

– استكامل برنامج 2017 .
– معايري دعم الجمعيات.

برمجة فائض حساب النفقات برسم السنة املالية 2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

13

14

15

لجنة الشؤون الثقافية واالجتامعية

اجتامع لجنة الشؤون التعمري و البيئة

لجنة الشؤون الثقافية واالجتامعية

لجنة الشؤون الثقافية واالجتامعية

لجنة الشؤون الثقافية واالجتامعية

اجتامع لجنة الشؤون التعمري و البيئة

لجنة الشؤون الثقافية واالجتامعية

اجتامع لجنة الشؤون التعمري و البيئة

أشغال اجتامع لجنة الشؤون املالية    و االقتصادية

أشغال اجتامع لجنة الشؤون املالية    و االقتصادية.

لجنة الشؤون الثقافية واالجتامعية

اجتامع لجنة الشؤون التعمري و البيئة

اجتامع لجنة الشؤون التعمري و البيئة

لجنة الشؤون الثقافية واالجتامعية

أشغال اجتامع لجنة الشؤون املالية    
و االقتصادية

04 مارس 2016

09 مارس 2016 

10 مارس 2016

16 مارس 2016

22 مارس 2016

23 مارس 2016

29 مارس 2016

05 شتنرب2016

05 شتنرب2016

15 شتنرب 2016

02 دجنرب 2016
  

8 دجنرب 2016

29 دجنرب 2016

30 دجنرب 2016

17يناير 2016

هياكل تسيير مجلس المقاطعة 



حصيلة نصف الوالية لمجلس مقاطعة تابريكت
19

ر. ت             نوع االنشطة                  التاريخ                         املوضوع االجتامع اجتامعات اللجان برسم سنة 2017 

برمجة فائض حساب النفقات برسم سنة 2016

 تحويالت مالية 

عملية التخييم لسنة 2017

مالحظات واقتراحات المجلس حول مشروع تصميم التهيئة الجماعي وضابطته .) الجزء الخاص بمقاطعة تابريكت( 

مالحظات واقتراحات المجلس حول مشروع تصميم التهيئة الجماعي وضابطته . ) الجزء الخاص بمقاطعة تابريكت (

دراسة حساب النفقات من المبالغ المرصودة لمقاطعة تابريكت برسم سنة 2018.

بيان حساب صرف النفقات برسم سنة 2017

تحيين برنامج العمل 2017

تحيين مقترح االستثمار برسم سنة 2018

مدارسة ما تبقى من برنامج سنة 2017      -  اقتراح البرنامج  السنوي  2018

تحيين مقترح االستثمار 2017   - برمجة مقترح مشروع االنشطة الثقافية والفنية والرياضية واالجتماعية اسنة 2018

مواكبة عمل ريضال في تنقية البالوعات - تتبع مقترحات عالمات التشوير   -متابعة المشروع السابق للحدائق المبرمجة 

- برمجة الحدائق والطرق واالرصفة برمجة الحدائق          - تحيين برنامج عمل المقاطعة 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

لجنة الشؤون المالية واالقتصادية

لجنة الشؤون المالية واالقتصادية

لجنة الشؤون الثقافية واالجتماعية

لجنة شؤون التعمير  والبيئة

لجنة شؤون التعمير  والبيئة

لجنة الشؤون المالية واالقتصادية

لجنة الشؤون المالية واالقتصادية

لجنة الشؤون المالية واالقتصادية

لجنة الشؤون الثقافية واالجتماعية

لجنة الشؤون الثقافية واالجتماعية

لجنة الشؤون الثقافية واالجتماعية

لجنة شؤون التعمير  والبيئة

17 يناير 2017

01 يونيو 2017

14 يوليو 2017

28 غشت 2017

5 شتنبر 2017

18 شتنبر 2017

21/12/2017

15 مارس 2017

9/2017/ 19

24/11/2017

27/12/2017

27/12/2017

هياكل تسيير مجلس المقاطعة 
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ر. ت      نوع االنشطة                  التاريخ                         املوضوع االجتامع اجتامعات اللجان برسم سنة  2018
1.استقبال السيد منسق اللجنة التشاورية إلبداء مالحظاته حول برنامج االستثمار عن سنة 2018 

2.تقييم البرامج السابقة للموسمين 2016 و 2017 .
3.تقييم أعمال اللجنة التشاورية .

4.-تقييم أنشطة المجلس غير المدرجة في برنامج 2017 .
5.تقييم المشاريع المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية .

6.تقييم برنامج التشغيل الذاتي » برنامج طموح« .
7.تتمة مدارسة مقترح مشروع برنامج االستثمار عن سنة 2018 من خالل تقديم أرضيتين مقترحتين في مجال االختصاصين 

من طرف النائبين المفوضين السيدين محمد العربي سرسيف و كمال الكوشي

 دراسة مقترحات وإبداء الرأي حول برنامج عمل المقاطعة برسم سنة 2018
تتمة مدارسة البرنامج الثقافي والرياضي – دراسة مقترحات وإبداء الرأي حول برنامج عمل المقاطعة برسم سنة 2018

 
دراسة مقترحات وإبداء الرأي حول برنامج عماللمقاطعة برسم سنة 2018

المصادقة على برمجة فائض حساب النفقات برسم سنة 2017
* المصادقة على تحويالت مالية برسم سنة16 20

*دراسة حساب النفقات من المبالغ المرصودة لمقاطعة تابريكت برسم سنة 2019 .

المصادقة على حساب النفقات من المبالغ المرصودة للمقاطعة برسم سنة 2019، حسب جــدول التبويــب الجديــد

عرض تصميم التهيئة الجديد لمدينة سال  »الجزء الخاص بمقاطعة تابريكت«

تحيين مقترح االستثمار برسم سنة 2019

تحيين مقترح االستثمار برسم سنة 2019
برمجة المشاريع لمقترحة في الشوارع واالزقة والمدارات وجوانب المؤسسات التعليمية ...

التفكير في وضعية النظافة على صعيد المقاطعة 
متابعة اوراش المناطق الخضراء و الشوارع واالزقة واالستعداد لموسم االمطار 

دراسة مقترحات وإبداء الرأي حول برنامج عمل المقاطعة برسم سنة 2018

تحيين مقترح االستثمار برسم سنة 2019 الخاص بالتعمير والبيئة 
مقترحات السير والجوالن وتسمية االزقة 

مدارسة وتقييم برنامج التنشيط المحلي للموسم الماضي

البرنامج السنوي للتنشيط االجتماعي والثقافي والفني 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

لجنة الشؤون الثقافية 

واالجتماعية

لجنة شؤون تعميروالبيئة

لجنة الشؤون الثقافية واالجتماعية

لجنة  شؤون التعمير والبيئة

لجنة الشؤون المالية واالقتصادية

لجنة الشؤون المالية واالقتصادية

لجنة الشؤون المالية واالقتصادية

لجنة شؤون التعمير  والبيئة

اجتماع مشترك بين اللجان 

لجنة شؤون التعمير  والبيئة

لجنة شؤون التعمير  والبيئة

لجنة شؤون التعميروالبيئة

لجنة شؤون التعمير  والبيئة

لجنة الشؤون الثقافية واالجتماعية

لجنة الشؤون الثقافية واالجتماعية

02يناير 2018

19 مارس 2018

20 مارس 23 2018

20 مارس 2018

23مارس2018

17 شتنبر 2018

17 أكتوبر 2018

07 نونبر2018

25/12/2018

03/01/2018

03/09/2018

23 مارس 2018

13/12/2018

 18/10/05

18/12/14

هياكل تسيير مجلس المقاطعة 
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2019     2018  2017       2016  2015      

    1          4      3             3       1

السنة

عدد الدورات

- الدورات

الدورة االستثنائية بتاريخ 29 أكتوبر 2015
.دراسة مرشوع النظام الداخيل ملجلس املقاطعة و املصادقة  عليه.

.تعيني ممثلني عن مجلس املقاطعة و نوابهم يف اللجنة اإلدارية
.املساعدة املكلفة بوضع و مراجعة اللوائح االنتخابية العامة.

دورات مجلس املقاطعة برسم سنة 2015   

2-4 دورات مجلس املقاطعة

هياكل تسيير مجلس المقاطعة 
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05 يناير 2016

يونيو  2016

07 شتنرب 2016

22 شتنرب 2016 أشغال الجلسة الثانية

.انتخـاب رؤسـاء اللجان الدائمـة و نوابهـم.
.التقرير اإلخباري عن أنشطة رئاسة المجلس و مكتبه فيما بين الدورتين.

.تحيين مقترح االستثمار برسم سنة 2016 .
.برمجة فائض حساب النفقات من المبالغ المرصودة للمقاطعة برسم سنة  2

. عرض للمدير اإلقليمي حول آفاق الشراكة بين المقاطعة والمديرية اإلقليمية للتربية والتكوين الذي تم تأجيله 
النشغال السيد المدير اإلقليمي بامتحانات الباكالوريا )تم تأجيل العرض(.

. تحويالت مالية برسم سنة 2016 .
. التقرير اإلخباري عن أنشطة رئاسة المجلس و مكتبه و لجانه فيما بين الدورتين.

. عرض لمجلس المقاطعة يهم التدخل البيئي داخل مجالها  الترابي

. عرض السيد المدير اإلقليمي للتربية و التكوين حول االستعدادات للدخول المدرسي برسم سنة 2016/2017.
. تحويالت مالية برسم سنة 2016.

. التقرير اإلخباري عن أنشطة رئاسة المجلس و مكتبه و لجانه فيما بين الدورتين

.مشروع حساب النفقات من المبالغ المرصودة لمقاطعة تابريكت برسم سنة 2016.

دورات مجلس املقاطعة برسم سنة 2016 

هياكل تسيير مجلس المقاطعة 
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07 يونيو 2017:   أشغال  الدورة العادية لشهر يونيو

13 شتنرب  2017:   أشغال  الجلسة األوىل من الدورة العادية لشهر شتنرب

21 شتنرب 2017:  الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر شتنرب

24 يناير 2017:    أشغال الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر يناير 

.المصادقة على تحويالت مالية برسم سنة 2017.
.عرض برنامج عمل مجلس مقاطعة تابريكت برسم سنة 2017.

.عرض حول مستجدات التشوير داخل نفوذ المقاطعة.
.التقرير اإلخباري عن أنشطة رئاسة المجلس ومكتبه ولجانه فيما بين الدورتين

.الجلسة األولى:-
1-عرض شركة ريضال حول التدابير المتخذة لمعالجة نقط تصريف المياه إثر فيضانات هذه السنة مع تقديم برنامج 

األشغال المزمع إنجازه برسم السنة المقبلة بتراب المقاطعة
2- مالحظات واقتراحات المجلس حول مشروع تصميم التهيئة الجماعي وضابطته (الجزء الخاص بمقاطعة تابريكت

.التقرير اإلخباري عن أنشطة رئاسة المجلس ومكتبه ولجانه فيما بين الدورتين.
. عرض حول الوضعية البيئية بمقاطعة تابريكت.

. عرض شركة أوزون حول النظافة بتراب المقاطعة.  
. عرض حول وضعية األسواق داخل تراب المقاطعة.

.عرض للسيد المدير االقليمي للتربية والتكوين حول االستعداد للدخول المدرسي 2017/2018.
. المصادقة على حساب النفقات من المبالغ المرصودة لمقاطعة تابريكت برسم سنة 2018.

. التقرير اإلخباري عن أنشطة رئاسة المجلس ومكتبه ولجانه فيما بين الدورتين.

. بيان صرف حساب النفقــات مــــن المبالغ المرصودة لمقاطعة تابريكت برســم سنـــــة 2016.
. برمجة فائض حساب النفقات من المبالغ المرصودة لسنة 2016.

دورات مجلس املقاطعة خالل سنة 2017 

05 يناير 2017:     أشغال الجلسة األوىل من الدورة العادية لشهر يناير 

هياكل تسيير مجلس المقاطعة 
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06 يونيو2018:   أشغال الدورة العادية لشهر يونيو

شتنرب2018:   الجلسة األوىل من الدورة العادية لشهر شتنرب  07

. المصادقة على برمجة فائض حساب النفقات برسم سنة 2017 
. المصادقة على تحويالت مالية برسم سنة 2018 .

.عرض حول برنامج عمل المقاطعة.
.التقرير االخباري عن أنشطة رئاسة المجلس ومكتبه ولجانه فيما بين الدورتين

.عرض السيد المدير اإلقليمي للتربية و التكوين و الذي قدمه بالنيابة السيد رئيس مصلحة التخطيط بالمديرية 
حول االستعداد للدخول المدرسي للموسم 2018/2019.

.عرض السيد مندوب الصحة بسال حول الوضع الصحي بمقاطعة تابريكت.
. التقرير اإلخباري عن أنشطة رئاسة المجلس و مكتبه و لجانه فيما بين الدورتين.

. عرض شركة ريضال حول برنامج استثمار مقاطعة تابريكت .
. عرض جماعة سال حول مشاريع وبرنامج الجماعة فوق تراب المقاطعة

. بيان صرف حساب النفقات برسم سنة 2017.
. تحيين مقترح االستثمار برسم سنة 2018.

. التقرير االخباري عن أنشطة رئاسة المجلس ومكتبه ولجانه فيما بين الدورتين.

دورات مجلس املقاطعة خالل سنة 2018 
05 يناير 2018:  الدورة العادية لشهر يناير 

18 شتنرب2018: الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر شتنرب 2018

المصادقة على حساب النفقات من المبالغ المرصودة لمقاطعة تابريكت برسم سنة2019

23 أكتوبر 2018: أشغال دورة استثنائية

جدول أعمالها في مسألة فريدة و هي كالتالي:   
.المصادقة على حساب النفقات من المبالغ المرصودة لمقاطعة تابريكت برسم سنة 2019 حسب جدول التبويب الجديد

هياكل تسيير مجلس المقاطعة 
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 3-1الربامج املنجزة املتعلقة برتصيــف األزقـــة و تهيئة األرصفة
3-2 الربامج املنجزة املتعلقة ببناء و تقوية الطرق

3-3 الربامج املنجزة  للمساحات الخرضاء 

 قطب البنية التحتية األساسية للقرب

3-1  الربامج املنجزة املتعلقة برتصيــف األزقـــة و تهيئة األرصفة
         

13839م147365²

الصفقة

_

الصفقة
سند الطلب

اإلمكانيات
الذاتية للقاطعــــة 

19814  م²
3300  م²
1239 م²

18000م²
1200م²
763م²

32698 م² 19963م24353²م²

انجاز 2018انجاز 2017انجاز 2016  الخصاص م2
باقي

املتدخلني
تقدير الخصاص املتبقي

نسبة انجاز الربامج املتعلقة برتصيــف األزقـــة و تهيئة األرصفة
 2016 انجاز

9,4%

 باقي املتدخلني
 38,4 %

 الخصاص املتبقي
22,2 %  2017 انجاز

16,5%

 2018 انجاز
13,5%

56512م²
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2016

2017

2018

املجموع

09

09

07

25

16

31

28

75

13839 م²

24353م²

19963م²

58155م²

املساحة   السنة الفعلية       األحياء املستفيدة        عدد األزقة  

- معطيات حول األزقة التي تم ترصيفها

حي السالم قطاع 8      3332
بالد الصبيحي                       188
قطاع »باء 3« تابريكت         727

تجزئة بندحمان                    1073
حي االنبعاث                       3466
بالد الرتيمي-االنبعاث            1452
حي الرحمة قطاع »واو«        2105
حي السكون                       1236

حي الدار الحمراء           260
مجموع المساحة المرصفة     13839

ترصيــف األزقـــة و تهيئة األرصفة
المنجز برسم سنة 2016

ترصيــف األزقـــة و تهيئة األرصفة
المنجز برسم سنة 2018

الحي                                       المساحة  )م²( الحي                                        المساحة  )م²(

حي القدس
بالد الفابي

حي الموحدين
بالد الصبيحي  

 B3 تابريكت قطاع
D4 تابريكت قطاع

حي الرحمة قطاع الف
حي االنبعاث

6 نونبر
تدخالت ذاتية

مجموع المساحة

ترصيــف األزقـــة و تهيئة األرصفة
المنجز برسم سنة 2017

الحي                                       المساحة  )م²(

حي كريمة        
تجزئة آسيا   

حي السالم
بالد السحيمي
حي االنبعاث 

حي كومير             
حي الموحدين 

حي المزرعة 
تدخالت ذاتية 

مجموع المساحة   
 

 قطب البنية التحتية األساسية للقرب

972
712
930

7609
9591
1300
1400
600

1239
24353

7120
788

1676
370

6290                  
646
600
510

1200
763

19963
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ترصيــف األزقـــة و تهيئة األرصفة المنجز برسم سنة 2016 

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

حي السالم قطاع 8
بالد الصبيحي

قطاع »باء 3« تابريكت
تجزئة بندحمان

حي االنبعاث

بالد الرتيمي-االنبعاث

حي الرحمة قطاع »واو«
حي السكون

حي الدار الحمراء

زنقة كفصة
زنقة الهدى

زنقة االبتهاج
الزنقة واد نون

الزنقة واد أمليل 
الزنقة واد درعة  
زنقة جنان السبيل

زنقة بوفكران
زنقة عين الشفاء
زنقة عين عكراش
زنقة عين التوبة

زنقة شار
زنقة السرو

زنقة الريحان
شارع الشرفاء
زنقة توراسين

3332
188
727
193
440
440
926
536

1050
954

1002
450
705

1400
1236
260

  ر.ت                الحي                           الزنقة           املساحة)م2(      

 مجموع المساحة المرصفة            13839

حي السالم قطاع 8
. زنقة كفصة

. 3332م²

بالد الصبيحي
. زنقة الهدى

. 188م²

تجزئة بندحمان
. الزنقة  واد نون

. 193م² 

قطاع»باء3«تابريكت
. زنقة االبتهاج

. 727م²

 قطب البنية التحتية األساسية للقرب
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 حي االنبعاث
. زنقة جنان السبيل

. 926م²
 حي االنبعاث

. زنقة عين عكراش
. 954م²

 حي االنبعاث
. زنقة عين الشفاء

. 1050م²

 حي االنبعاث
. زنقة بوفكران

. 536 م²   
 تجزئة بندحمان            

. الزنقة واد أمليل
. 440م²

تجزئة بندحمان
. الزنقة واد درعة

. 440م² 

 قطب البنية التحتية األساسية للقرب
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بالد الرتيمي-االنبعاث
. زنقة عين التوبة

. 1002 م²

بالد الرتيمي-االنبعاث
. زنقة شار

. 450 م²
حي السكون

. شارع الشرفاء
. 1236 م²

حي الدار الحمراء
. زنقة توراسين

. 260 م²
 حي الرحمة قطاع »واو« 

. زنقة السرو
. 705 م²

 حي الرحمة قطاع »واو« 
. زنقة الريحان

. 1400 م²

 قطب البنية التحتية األساسية للقرب
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حي كريمة
. زنقة النسور
. 320,40 م²

حي كريمة
. زنقة الحجل

. 262 م²

حي كريمة
. زنقة الكروان

. 390 م²
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

حي كريمة

تجزئة آسيا
حي السالم

بالد السحيمي

حي االنبعاث-
الفردوس

حي االنبعاث-
الحاجة زهرة

زنقة الكروان
زنقة النسور
زنقة الحجل

زنقة محمد بن عبد الله
زنقة نفزاوة

زنقة العوامرة 1
زنقة البراشوة/حد البراشوة

زنقة آشور
زنقة بوحميرة

زنقة المساعدة
زنقة حد كورت

زنقة النيرة
زنقة الشقة

زنقة شار
زنقة تاشلة

زنقة واد أمليل
زنقة تماللت
زنقة الطائف
زنقة البيهات

زنقة العوامرة 2
زنقة إيموزان

زنقة البير االحمر
زنقة واد الحدج
زنقة واد الرمان
زنقة باب تيسرة

زنقة تيزونين
زنقة مركالة

زنقة بوعدي

390
320,40

262
712
930
763
845
583
385

262,50
250
443
543
790
623
520
271
788
281

261,50
2038,65

424
595,53

822
1185,43

1366
1259
900

ترصيــف األزقـــة و تهيئة األرصفة المنجز برسم سنة2017 )الصفقة: 2017/02( 
  ر.ت                الحي                           الزنقة           املساحة)م²(      

 مجموع المساحة المرصفة            19814  م²

 قطب البنية التحتية األساسية للقرب
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حي السالم
. زنقة نفزاوة

. 930 م²

تجزئة آسيا
. زنقة محمد بن عبد الله

. 712 م²

بالد السحيمي
. زنقة آشور

. 583 م²

بالد السحيمي
. زنقة بوحميرة

. 385 م²

بالد السحيمي
. زنقة العوامرة 1

. 763 م²

بالد السحيمي
. زنقة البراشوة/حد البراشوة 

. 845 م²

 قطب البنية التحتية األساسية للقرب
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بالد السحيمي
. زنقة النيرة

. 443 م²
بالد السحيمي
. زنقة تاشلة

. 623 م²

بالد السحيمي
. زنقة شار
. 790 م² 

بالد السحيمي
. زنقة الشقة

. 543 م²   
بالد السحيمي

. ازنقة المساعدة
. 262,50 م² 

بالد السحيمي
. زنقة حد كورت

. 250م² 

 قطب البنية التحتية األساسية للقرب
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بالد السحيمي
. زنقة واد أمليل

. 520 م²

بالد السحيمي
. زنقة تماللت

. 271 م²
بالد السحيمي

. زنقة العوامرة 2
. 261,50 م²

بالد السحيمي
. زنقة الطائف

. 788 م²

بالد السحيمي
. زنقة البيهات

. 281 م²

حي االنبعاث الفردوس

. زنقة إيموزان
. 2038,65 م²

 قطب البنية التحتية األساسية للقرب
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حي االنبعاث  الحاجة زهرة

. زنقة واد الرمان
. 822 م²

حي االنبعاث الحاجة زهرة

. زنقة مركالة
. 1259 م²

حي االنبعاث  الفردوس

. زنقة البير االحمر
. 424 م²

حي االنبعاث الحاجة زهرة

. زنقة باب تيسرة
. 2085,43 م²

حي االنبعاث الحاجة زهرة

. زنقة واد الحدج
. 595,53 م²

حي االنبعاث  الحاجة زهرة

. زنقة تيزونين
. 1366م²

 قطب البنية التحتية األساسية للقرب
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01

02
03

حي كومير

حي الموحدين

حي المزرعة

شارع المحطة القديمة 
موقف السيارات

شارع عبد الله بن ياسين

شارع المزرعة

1300

1400

600

تهيئـة األرصفــــة  برسم سنة2017 
                  )الصفقة: 2017/05( 

المساحة الكلية المعالجة    :   3300  م²

  ر.ت                الحي                           الزنقة           املساحة)م²(      

حي المزرعة

. زنقة المزرعة
. 600م²

حي الموحدين

. شارع عبد الله بن ياسين
. 1400 م²

حي كومير

. شارع المحطة القديمة      
موقف السيارات

. 1300م²

 قطب البنية التحتية األساسية للقرب
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حي الرحمة "أ"

 إعدادية السمارة
شارع محمد الخامس

ساحة النرجس

 رصيف إعدادية السمارة

289

950

األشغال المنجزة بإمكانيات المقاطعة 
  ر.ت                الحي                  الشــــارع                  املساحة)م²( 

     

المساحة الكلية المعالجة       1239 م²

إعدادية السمارة
شارع محمد الخامس

. رصيف إعدادية السمارة
. 950 م²

حي الرحمة "أ"
. ساحة النرجس

. 289 م²

 قطب البنية التحتية األساسية للقرب
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01
02
03
04
05
06
07
08

09
10
11
12
13
14
15
16

حي القدس

تجزئة فابي
حي الموحدين

بالد الصبيحي

قطاع B3 تابريكت

قطاع D4 تابريكت

حي الرحمة

حي االنبعاث
6 نونبر

زنقة رام الله
زنقة نابلس
زنقة البيرة

زنقة الحكونية
زنقة عبد المومن الموحدي

زنقة صنهاجة
زنقة تابوك

الريف-  األطاس-  مجموعة 
الفالح-  النهضة-  وليد- 
 - ء فا لو ا - ح لصال ا - لسالم ا

النضال- الهناء- السرور.
زنقة عمان

السودان
حي الرحمة

حي االنبعاث

7120

788
1500
176
370

6290

 
208
438

600

510
1200

ترصيــف األزقـــة و تهيئة األرصفة المنجز برسم سنة2018 

  ر.ت                الحي                           الزنقة                املساحة)م²(     

 مجموع المساحة المرصفة           19963 م²

حي الموحدين

. زنقة عبد المومن 
الموحدي

. 1500 م²

تجزئة فابي

. زنقة الحكونية
. 788 م²

 قطب البنية التحتية األساسية للقرب

تجزئة بوبكر النجار
حي الرحمة "أ"

حي الرحمة "واو"

زنقة أعمــار

رصيف مركز اللة خديجة

مدار النسيــــم

73

40
650
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حي القدس

. زنقة رام الله
حي القدس

. زنقة رام الله

حي القدس

. زنقة نابلس
حي القدس

. زنقة نابلس

حي القدس

. زنقة البيرة
حي القدس

. زنقة البيرة

 قطب البنية التحتية األساسية للقرب
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قطاع B3 تابريكت

. مجموعة األطاس قطاع B3 تابريكت

. مجموعة األطاس

قطاع B3 تابريكت

. مجموعة األطاس
قطاع B3 تابريكت

. مجموعة األطاس

قطاع B3 تابريكت

قطاع B3 تابريكت. مجموعة األطاس

. مجموعة األطاس

 قطب البنية التحتية األساسية للقرب
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قطاع D4 تابريكت

.زنقة عمان
. 208م²

بالد الصبيحي
. زنقة تابوك

. 370 م²

. زنقة صنهاجة
. 176م²

 قطب البنية التحتية األساسية للقرب

تجزئة بوبكر النجار

شارع محمد الخامس

. زنقة أعمــار
. 73 م²

حي الرحمة "أ"
. رصيف مركز اللة 

خديجة
. 40 م²

حي الرحمة "واو"
. مدار النسيــــم

. 650 م²
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3-2 الربامج املنجزة املتعلقة ببناء و تقوية الطرق

102436 م²

 

25204 م30000²م23486²م²      15746 م8000² م²

الخصاص املتعلق
باختصاص املقاطعة

باقي املتدخلني انجاز 2017  انجاز 2018     انجاز 2016        

نسبة انجاز الربامج املتعلقة ببناء و تقوية  الطرق

تقدير الخصاص املتبقي

 2016 انجاز
7,8%

 الخصاص املتبقي
24,6 %

باقي املتدخلني
29,2%

 2017 انجاز
15,4%

 2018 انجاز
23%

 قطب البنية التحتية األساسية للقرب
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تجزئة الياسمين

حي راس الماء
حي الحرية

 إقامة: مبروكة+محجوبة
إقامة المامونية
إقامة المنصور
إقامة رزق الله

تجزئة آسيا
حي القدس

الفروكي الكبير

حي كريمة

حي رزق

إقامة الصفاء
C3 قطاع
E4قطاع

 D4قطاع
 E4قطاع
 B4قطاع
روسطان

حي الموحدين
حي السالم
حي الرحمة

حي الدار الحمراء
)المنطقة الصناعية(

العمارة 6
إقامة بسم الله

TA 60
شارع الشرفاء

شارع الحرية

شارع عثمان بن عفان
شارع الياسمين

TA60 ملتقى محمد عواد و

ملتقى محمد عواد و نونبر

ملتقى محمد عواد
زنقة بوشوك

زنقة العندليب

زنقة اللقالق
زنقة الهدهد

شارع رزق
TA21 شــارع

شارع األطلس الصغير
شارع األردن

زنقة زينب النفزاوية
شارع الجزيرة العربية )العياشي(

شارع المجاهد العياشي
شارع السلوى
الزنقة رقم 1

شارع المهدي بن تومرت
شارع الصحراء

شارع عمر بن العاص
شارع البنفسج

203
237
40

1370

132

165
448
60
51
187
35
17
98
58
12
320
219
511
214
33
22
24
25
160
100
445
255
667

01
02
03
04

05

06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ر ت                الحي                                الشـــــارع                  املساحة)م2(      

الصفقة رقم: 02/2016معطيات حول الطرق التي التدخل فيها

تجزئة الياسمين

. العمارة 6
. 203 م²

تجزئة الياسمين

. إقامة بسم الله
. 237 م²

تجزئة الياسمين

TA 60 .
. 40 م²

 قطب البنية التحتية األساسية للقرب
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إقامة المامونية

. 165م²

حي راس الماء

. شارع الشرفاء
. 1370 م²

حي الحرية إقامة: 
مبروكة+محجوبة

. شارع الحرية
. 132 م²

تجزئة آسيا
. ملتقى محمد عواد

           TA60 و 
. 51 م²

إقامة المنصور

. شارع عثمان بن عفان
. 448 م²

إقامة رزق الله

. شارع الياسمين
. 60 م²

 قطب البنية التحتية األساسية للقرب
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حي كريمة

. زنقة بوشوك
. 17 م²

حي القدس

. ملتقى محمد عواد و6 نونبر
. 2085,43 م²

الفروكي الكبير

. ملتقى محمد عواد
. 35 م²

حي كريمة

. زنقة العندليب
. 98 م²

حي كريمة

. زنقة اللقالق
. 58 م²

حي كريمة

. زنقة الهدهد
. 12 م²

 قطب البنية التحتية األساسية للقرب
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TA21 شــارع .
. 219 م²

  حي رزق

. شارع رزق
. 320 م²

 إقامة الصفاء

. شارع األطلس الصغير
. 511م²

 D4قطاع 

. شارع الجزيرة العربية 
)العياشي(

. 22 م²

    E4قطاع 

. زنقة زينب النفزاوية
. 33 م²

C3 قطاع 

. شارع األردن 
. 214 م²

 قطب البنية التحتية األساسية للقرب
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روسطان

. الزنقة رقم 1
. 160 م²

  E4قطاع

. شارع المجاهد العياشي
. 24 م²

B4قطاع

. شارع السلوى
. 25 م²

حي الموحدين

. شارع المهدي بن تومرت
. 100 م²

حي السالم

. شارع الصحراء
. 445 م²

حي الرحمة

. شارع عمر بن العاص
. 255 م²

 قطب البنية التحتية األساسية للقرب
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حي الرحمة: المنطقة 

الصناعية

. شارع البنفسج
. 128 م²

حي الرحمة قطاع »ألف«

. زنقة الورد
. 130 م²

حي الرحمة قطاع »ألف«

. شارع أبو بكر الصديق
. 140 م²

الدار الحمراء )المنطقة الصناعية(

. شارع البنفسج
. 667 م²

1
2
3
4
5
6
7
8

9

ر ت                الحي                                الشـــــارع                  املساحة)م2(      

سند الطلب رقم: 10/2016 

شارع البنفسج
زنقة الورد

واد تانسيفت
شارع أبو بكر الصديق

علي بن أبي طالب
مدار قطاع »واو«

زنقة الهناء
زنقة السعيدية

شارع ايت عمار 

128
130
220
140
202
353
398
39

390

حي الرحمة: المنطقة الصناعية
حي الرحمة قطاع »ألف«
حي الرحمة قطاع »ألف«

حي الرحمة قطاع »واو«

حي االنبعاث

 قطب البنية التحتية األساسية للقرب
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حي الرحمة قطاع »واو«

. مدار قطاع »واو«
. 353 م²

حي الرحمة قطاع »ألف«

. زنقة السعيدية
.  39 م²

حي الرحمة قطاع »ألف«

. زنقة السعيدية
.  39 م²

حي الرحمة قطاع »ألف«

. واد تانسيفت
. 220 م²

حي االنبعاث

. شارع ايت عمار 
.  390 م²

حي الرحمة قطاع »ألف«

. زنقة الهناء
. 398 م²

 قطب البنية التحتية األساسية للقرب
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تجزئة الياسمين
حي الموحدين
حي المزرعة

حي االنبعاث

تجزئة الفروكي الصغير

حي كريمة

شارع إقامة البشرى
شارع عبد الله بن ياسين

شارع المزرعة
شارع بن رشد

شارع موالي عبد القادر
شارع آيت عمار

شارع الفقيه بن صالح
شارع الهرهورة

شارع شالة
شارع عين اللوح

شارع عين جمعة
شارع عين السبع

شارع احصين
شارع الولجة

1350
1855
2020
500
666
300

2100
440

2800
300

1510
400
280
875

 الحي                                     الشـــــارع                  املساحة)م2(      

الصفقة رقم: 01/2017 

المساحة الكلية المعالجة :        15746 م2  

حي المزرعة

. شارع بن رشد
. 500 م²

حي المزرعة  

. شارع المزرعة
. 2020 م²

حي الموحدين

. شارع عبد الله بن 
ياسين 

. 1855 م²

 قطب البنية التحتية األساسية للقرب
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حي االنبعاث

. شارع موالي عبد القادر
. 666 م²

حي االنبعاث

.شارع الفقيه بن صالح
. 2100 م²

حي االنبعاث

. شارع شالة
.  2800 م²

حي االنبعاث

. شارع آيت عمار
. 300 م²

حي االنبعاث

. شارع عين اللوح
.  300 م²

حي االنبعاث

. شارع الهرهورة
. 440 م²

 قطب البنية التحتية األساسية للقرب
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تجزئة الفروكي الصغير

. شارع عين السبع
. 400 م²

تجزئة الفروكي الصغير

. شارع عين جمعة
حي كريمة. 1510 م²

. شارع احصين
. 280 م²

حي كريمة

. شارع الولجة
. 875 م²

 قطب البنية التحتية األساسية للقرب
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حي كومير

. شارع الوحدة
. 3800 م²

تجزئة فابي

. زنقة الحكونية
.  690 م²

تجزئة المراكشي

. شارع األطلس الصغير
. 2151 م²

تجزئة المراكشي
تجزئة فابي
حي كومير

بالد بنسعيد
حي رزق

حي االنبعاث
حي القدس

تجزئة 20 غشت
تجزئة مورفان

حي الشيخ المفضل

حي المزرعة

حي السكون
قطاع B4 تابريكت

شارع األطلس الصغير
زنقة الحكونية
شارع الوحدة
شارع الوحدة

شارع رزق
شارع عين اللوح

شارع نابلس
شارع الزبير بن العوام 

شارع الياسمين
شارع اوطات الحاج

شارع مديونة
شارع بن طفيل

زنقة ميسور

شارع يوسف بن تاشفين أمام 
المدرسة الملكية الغابوية

حفر متفرقة

2151
690

3800
998

2660
600

4636
612

1003
2290
1846
1560
220
130
220

70

 الحي                          الشـــــارع                  املساحة)م2( 

برنامج  تقوية الطرق 2018 )2(

المساحة الكلية المعالجة :      23486 م² 

 قطب البنية التحتية األساسية للقرب
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حي رزق

. شارع رزق
. 2660 م²

حي القدس

. شارع نابلس
.  4636 م²

. شارع الوحدة
. 998 م²

تجزئة 20 غشت

. شارع الزبير بن 
العوام 

. 612 م²

حي االنبعاث

. شارع عين اللوح
. 600 م²

تجزئة مورفان

. شارع الياسمين
. 320 م²

 قطب البنية التحتية األساسية للقرب
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حي الشيخ المفضل

. شارع اوطات الحاج
. 219 م²

حي الشيخ المفضل

.شارع مديونة
. 511م²

حي السكون

. 130 م²

حي المزرعة 

. زنقة ميسور
. 33 م²

حي المزرعة

. شارع بن طفيل 
. 214 م²

قطاع B4 تابريكت

. شارع يوسف بن 
تاشفين أمام المدرسة 

الملكية الغابوي
. 220 م²

 قطب البنية التحتية األساسية للقرب
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3-3 الربامج املنجزة  للمساحات الخرضاء

36156 م2020² م49778²م² 4642  م7060² م²

تشخيص 2016 املتعلق 
تقدير الخصاص املتبقيانجاز 2018انجاز 2017انجاز 2016باختصاص املقاطعة

الربامج املنجزة  للمساحات الخرضاء 

تقدير الخصاص 
املتبقي
72,6%

 2016 انجاز
4%

 2017 انجاز
14,1%

 2018 انجاز
9,3%

 قطب البنية التحتية األساسية للقرب

خص املجلس عناية و اهتامما كبريا بتهيئة املساحات الخرضاء املتواجدة يف ترابه كام و كيفا حيث بلغت حصيلته مساحة 

اجاملية 14000 م² همت 13مرشوعا بني حديقة و ساحة عمومية 
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معطيات حول الحدائق العمومية املنجزة 

الهالل االحمر
حديقة بئر انزران

حديقة بوكراع
الباكس

حديقة بلكبيــر
حديقة لال خديجة
حديقة األطلس

حديقة قسطنطينية
حديقة تيزي وزو
حديقة اركانة 
حديقة عمان 

العياشي
وادي النكور

2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

520 م² 
1500 م²
1600 م² 

360 م²
680 م²
560 م² 

1200 م² 
360 م² 
60 م²  

2300م² 
280م² 

1000م² 
380م² 

  رت             الحديقة                   السنة املالية            املساحة الكلية

المجمــوع العـــــام   :        13660  م2  

. حديقة بئر انزران
. 1500 م²

 قطب البنية التحتية األساسية للقرب

. الهالل االحمر
. 520 م²

. حديقة قسطنطينية
. 360 م²
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. حديقة بلكبيــر
. 680 م² . الباكس

. 360 م²

 قطب البنية التحتية األساسية للقرب

. حديقة لال خديجة
. 560 م²

. حديقة قسطنطينية
. 360 م²
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. حديقة تيزي وزو
. 60 م²

. حديقة األطلس
. 1200 م²

. حديقة اركانة 
. 2300م²

. حديقة األطلس
. 1200 م² 

 قطب البنية التحتية األساسية للقرب

. حديقة بوكراع 
. 1600 م²

. حديقة بوكراع 
. 1600 م²
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. حديقة تيزي وزو
. 60 م²

. حديقة اركانة 
. 2300م²

 قطب البنية التحتية األساسية للقرب

يف طور اإلنجازيف طور اإلنجاز

. العياشي
. 1000م²

مربمجة برسم سنة 2018مربمجة برسم سنة 2018

.وادي النكور
. 380 م²

مربمجة برسم سنة 2018مربمجة برسم سنة 2018
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 قطب البنية التحتية األساسية للقرب
ات تنظیمیةقرار بشأنھاصدر مقترحات التشویر الطرقي التي 3-4 مقرتحات املجلس بخصوص التشوير  

 القرار  لـمح موضوعھ القرار التنظیمي 

قرار تنظیمي تحت 
 06بتاریخ  44عدد 

2017یونیو   

ماتقى اللة أسماء و شارع اللة 
مریم، في اتجاه شارع اللة أمینة عالمة ممنوع المرور   

بمدخل ممر مسجد الغندور قدوما 
شارع محمد عوادمن اتجاه  وضع "عالمة ممنوع المرور"   

قرار تنظیمي تحت 
 13بتاریخ  46عدد 

2018فبرایر   

وضع اإلشارات الضوئیة الثالثیة  

ملتقى شارع عثمان بن عفان مع شارع محمد عواد بحي الرحمة  

ملتقى شارع موالي العربي العلوي و شارع الصحراء بحي السالم.  

ملتقى شارع بوكراع و شارع "دال" ببالد بنداوود.  

وضع "عالمة قف"  

مخارج شارع یوسف بن تاشفین في اتجاه شارع محمد الخامس بتجزئة 
الفروكي الصغیر.  

نونبر بحي القدس. 6نقطتي تقاطع شارع عبد الرحیم بوعبید بشارع   

القطار بتجزئة سلمى.نونبر بشارع الیاسمین في اتجاه محطة  6ملتقى شارع -  

نونبر بتجزئة سلمى. 6نونبر في اتجاه شارع  21مقھى -  

وضع عالمات "ممنوع الوقوف"  
بشارع المزرعة بالجھة المحاذیة لسور محكمة قضاء األسرة جھة الباب الثاني  

بالجھة الیمنى من شارع مدیونة بحي الشیخ المفضل  
ممنوع وقوف شاحنات نقل 

البضائع أمام المدخل الرئیسي لمدرسة العالمة عبد الرحمان الكتاني   

"عالمة ممنوع المرور" زنقة شالة المحاذیة لمدرسة العالمة عبد الرحمان الكتاني   

قرار تنظیمي تحت 
 10بتاریخ  51عدد 

2018مایو   

إلغاء عالمة "قف" السودان  المتواجدة بأقصى الیمین عند نھایة شارع الصحراء في اتجاه شارع  
بمقاطعة تابریكت و تعویضھا بعالمة "لیس لكم حق األسبقیة".  

وضع ممرات الراجلین و صباغة 
زوایا الشوارع  

" بتابریكت الوسطى3بحي "باء   

ملتقى شارع موالي یوسف بالزنقة القادمة من مجموعة الھناء  

ملتقى زنقة المضیق  بشارع الملحقة اإلداریة المزرعة.  

شارع موالي یوسف بشارع الملحقة اإلداریة المزرعةملتقى   

ملتقى زنقة المضیق  بالمجموعة السكنیة الخاتمة  

ملتقى شارع الملحقة اإلداریة المزرعة بإقامة الورد.  

قرار تنظیمي تحت 
 22بتاریخ  55عدد 

2018أكتوبر   
وضع "عالمات ممنوع الوقوف"  

على الجھة الیمنى من الشارع القادم من جھة شارع لال أسماء في اتجاه شارع 
لال أمینة، و ذلك بمحاذات مداخل الثانویة التأھیلیة العباس مفتاح (المغرب 
العربي) ابتداء من نقطة التقاء ھذا الشارع بزنقة "إدزر" إبى غایة نقطة 

اغة ھذا المقطع من الرصیف التقائھ  بشارع لال أمینة بمقاطعة تابریكت، مع صب
باللونین األبیض و األحمر.  

"عالمات ممنوع الوقوف"   
بالجھة الیمنى من شارع سیدي بلعباس بمقاطعة تابریكت في اتجاه شارع 

الحسن الثاني، و ذلك بدءا من نھایة مسجد رمضان إلى حدود مقر المندوبیة 
اإلقلیمیة لوزارة الصحة بسال.  

 

• برسم سنة 2016 /2017 التي تم اصدار بشأنها قرارت تنظيمية
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ات تنظیمیةقرار بشأنھاصدر مقترحات التشویر الطرقي التي   

 القرار  لـمح موضوعھ القرار التنظیمي 

قرار تنظیمي تحت 
 06بتاریخ  44عدد 

2017یونیو   

ماتقى اللة أسماء و شارع اللة 
مریم، في اتجاه شارع اللة أمینة عالمة ممنوع المرور   

بمدخل ممر مسجد الغندور قدوما 
شارع محمد عوادمن اتجاه  وضع "عالمة ممنوع المرور"   

قرار تنظیمي تحت 
 13بتاریخ  46عدد 

2018فبرایر   

وضع اإلشارات الضوئیة الثالثیة  

ملتقى شارع عثمان بن عفان مع شارع محمد عواد بحي الرحمة  

ملتقى شارع موالي العربي العلوي و شارع الصحراء بحي السالم.  

ملتقى شارع بوكراع و شارع "دال" ببالد بنداوود.  

وضع "عالمة قف"  

مخارج شارع یوسف بن تاشفین في اتجاه شارع محمد الخامس بتجزئة 
الفروكي الصغیر.  

نونبر بحي القدس. 6نقطتي تقاطع شارع عبد الرحیم بوعبید بشارع   

القطار بتجزئة سلمى.نونبر بشارع الیاسمین في اتجاه محطة  6ملتقى شارع -  

نونبر بتجزئة سلمى. 6نونبر في اتجاه شارع  21مقھى -  

وضع عالمات "ممنوع الوقوف"  
بشارع المزرعة بالجھة المحاذیة لسور محكمة قضاء األسرة جھة الباب الثاني  

بالجھة الیمنى من شارع مدیونة بحي الشیخ المفضل  
ممنوع وقوف شاحنات نقل 

البضائع أمام المدخل الرئیسي لمدرسة العالمة عبد الرحمان الكتاني   

"عالمة ممنوع المرور" زنقة شالة المحاذیة لمدرسة العالمة عبد الرحمان الكتاني   

قرار تنظیمي تحت 
 10بتاریخ  51عدد 

2018مایو   

إلغاء عالمة "قف" السودان  المتواجدة بأقصى الیمین عند نھایة شارع الصحراء في اتجاه شارع  
بمقاطعة تابریكت و تعویضھا بعالمة "لیس لكم حق األسبقیة".  

وضع ممرات الراجلین و صباغة 
زوایا الشوارع  

" بتابریكت الوسطى3بحي "باء   

ملتقى شارع موالي یوسف بالزنقة القادمة من مجموعة الھناء  

ملتقى زنقة المضیق  بشارع الملحقة اإلداریة المزرعة.  

شارع موالي یوسف بشارع الملحقة اإلداریة المزرعةملتقى   

ملتقى زنقة المضیق  بالمجموعة السكنیة الخاتمة  

ملتقى شارع الملحقة اإلداریة المزرعة بإقامة الورد.  

قرار تنظیمي تحت 
 22بتاریخ  55عدد 

2018أكتوبر   
وضع "عالمات ممنوع الوقوف"  

على الجھة الیمنى من الشارع القادم من جھة شارع لال أسماء في اتجاه شارع 
لال أمینة، و ذلك بمحاذات مداخل الثانویة التأھیلیة العباس مفتاح (المغرب 
العربي) ابتداء من نقطة التقاء ھذا الشارع بزنقة "إدزر" إبى غایة نقطة 

اغة ھذا المقطع من الرصیف التقائھ  بشارع لال أمینة بمقاطعة تابریكت، مع صب
باللونین األبیض و األحمر.  

"عالمات ممنوع الوقوف"   
بالجھة الیمنى من شارع سیدي بلعباس بمقاطعة تابریكت في اتجاه شارع 

الحسن الثاني، و ذلك بدءا من نھایة مسجد رمضان إلى حدود مقر المندوبیة 
اإلقلیمیة لوزارة الصحة بسال.  
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مرات الراجلین م
 بتقاطعات الشوارع

شارع بوكراع / شارع مدیونة قف   
 الشوارع

 
 

حي 
الشیخ 
/ المفضل
تجزئة 

الفروكي 
الصغیر/ 

بالد 
/ بنداوود
الدالر 
الدار 
 الحمراء

 
 اتجاه وحید 2

 (عالمة ممنوع المرور)
 شارع األندلس وراء المدرسة الفندقیة

 ممنوع الوقوفعالمة 
 تحمل عبارة "خاص
 بالمركز الصحي"

 شارع بوكراع أمام المركز الصحي

ملتقى شارع مدیونة بزنقة عین بني مطھر  قف
 بحي الشیخ المفضل

زنقة عین السبع / شارع بوكراع قف  
 إشارات ضوئیة ثالثیة

 
ملتقى شارع محمد الخامي بشارع 

 وارقزیز
زنقة عین جمعة  / شارع بوكراع قف  
زنقة عین السبع / ع الفقیھ بن صالحشار قف  
شارع بوكراع / شارع عقبة بن نافع قف  
شارع الساقیة الحمراء/ شارع عقبة بن  

 نافع
شارع دال / شارع الساقیة الحمراء قف  
شارع یوسف بن تاشفین / زنقة لعیایدة قف  

في CIH شارع یوسف بن تاشفین (من بنك  اتجاه وحید
إلى حدود  جاه مالعب القرب الفروكيات

  ) ملتقى زنقة عین جمعة
مخفضات السرعة و 

 ممر الراجلین
مؤسسات  مدرسة بن زاكور خروج أطفال

 التعلیم
   

 مدرسة المختار السوسي خروج أطفال
 مدرسة موالي علي الشریف خروج أطفال
 مدرسة محمد حصار خروج أطفال

                

  

  

  

  

  

  2019ینایـــــر 

  

  
 رت القطاع األماكن المقترحة لوضع عالمات التشویر عالمة التشویر المقنرحة
األفقي التشویر  العمودي التشویر 
 

ممرات الراجلین 
 بتقاطعات الشوارع

شارع  الواقع بین مقطعالشارع بوكراع:  ممنوع الوقوف
شارع مدیونةو   الھیثمبن   

 
 الشوارع

 
حي 
 االنبعاث

 
1 
 
 

 اتجاه وحید
 (عالمة ممنوع المرور)

زنقة عین اللوح (من ملتقى شارع بن 
 الھیثم إلى ملتقى شارع شالة)

شارع القاعدة الجویة شارع واد الرمان/ قف  
شارع ابن الھیثم / شارع واد الرمان قف  
رع القاعدة الجویةشا شارع ایت عمار/ قف  
شارع القاعدة  شارع موالي عبد القادر/ قف

 الجویة
شارع ابن الھیثم شارع موالي عبد القادر/ قف  
شارع بوكراع / شارع مدیونة قف  
شارع ابن الھیثم / شارع الفقیھ بن صالح قف  
 شارع الھرھورة / شارع بن الھیثم قف
  بحي االنبعاث TA134تقاطعات شارع  قف

مخفضات السرعة و 
 ممر الراجلین

  مدرسة بالل بن رباح  خروج أطفال
مؤسسات 
 التعلیم

 

 مدرسة المرینیین خروج أطفال
مخفضات السرعة + 

اجز حدیدیةوح  
 مدرسة العھد الجدید خروج أطفال

مخفضات السرعة و 
 ممر الراجلین

 مدرسة النصر خروج أطفال

  

  

  

  

  

  

 قطب البنية التحتية األساسية للقرب
• مقرتحات املجلس بخصوص التشوير الطرقي برسم سنة 2018 
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 رت القطاع األماكن المقترحة لوضع عالمات التشویر عالمة التشویر المقنرحة
األفقي التشویر  العمودي التشویر 
 

ممرات الراجلین 
بتقاطعات 
 الشوارع

زنقة العندلیب /  زنقة بوشوك قف   
 الشوارع

 
 

حي 
 كریمة

 
 
 
 

3 

ممنوع الوقوف على 
سارالی  

(من ملتقى شارع  شارع یوسف بن تاشفین
محمد عواد في اتجاه الملحقة اإلداریة 

 كریمة إلى ملتقى شارع مدیونة)
 زنقة زردال/شارع یوشف بن تاشفین قف
زنقة احصین / زنقة البلبل قف  
شارع یوسف بن تاشفین / زنقة احصین قف  
شارع یوشف شارع  / زنقة جرف الملح قف

تاشفینبن   
ملتقى ثانویة عبد  / شارع محمد عواد قف

 السالم عامر
ملتقى شارع محمد عواد و شارع تجزئة  قف

الفروكي الصغیر  أمام  "شركة ألف 
 میطال"                         

مخفضات 
السرعة و ممر 

 الراجلین

  مدرسة واد المحازن خروج أطفال
مؤسسات 
 التعلیم

 

أطفالخروج   مدرسة ابن المقفع 
 اعدادیة عبد السالم عامر خروج أطفال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ممرات الراجلین 
بتقاطعات 
 الشوارع

شارع دال / شارع معاد بن جبل قف  الشوارع 
 

 
حي 

الرحمة 
سكتور 
ألف و 
 باء

 
 

4 
شارع دال / شارع الورد قف  
 ملتقى شارع محمد الخامس / شارع تونس قف
شارع تونس / شارع لیبیاملتقى  قف  
 ملتقى شارع لیبیا / شارع دال قف

مخفضات 
السرعة و ممر 

 الراجلین

  مدرسة رحال المسكیني خروج أطفال
مؤسسات 
 التعلیم

 

 اعدادیة السیدة الحرة خروج أطفال
 مدرسة حسان بن ثابت خروج أطفال
 اعدادیة االندلس خروج أطفال

الراجلین ممرات 
بتقاطعات 
 الشوارع

شارع دال / شارع ابو بكر الصیق قف   
 الشوارع

 

حي 
الرحمة 
سكتور 
واو و 
 دال

 
 

5 
شارع عثمان بن عفان/ شارع أبو بكر  قف

 الصدیق
شارع احفیر / شارع علي بن ابي طالب قف  
الھناءشارع  شارع احفیر/ قف  

 ممنوع الوقوفعالمة 
تحمل عبارة "خاص 

 بالمستوصف"

شارع علي بن أبي طالب أمام 
 المستوصف

مخفضات 
السرعة و ممر 

 الراجلین

  مدرسة عبد السالم الزھراوي خروج أطفال
مؤسسات 
 التعلیم

 
  

عدادیة عبد المالك السعديإ خروج أطفال  
 مدرسة طھ حسین خروج أطفال
 مدرسة احمد السالمي خروج أطفال

  
  
  
  
  
  
  
  

 قطب البنية التحتية األساسية للقرب



حصيلة نصف الوالية لمجلس مقاطعة تابريكت
64

  
  
  
  
  
  
  
  
  

وضع عالمات التشویراألماكن المقترحة ل عالمة التشویر المقنرحة  رت القطاع 
األفقي التشویر  العمودي التشویر 

 
ممرات الراجلین 

بتقاطعات 
 الشوارع

شارع موالي یوسف / شارع االمل  قف   
 الشوارع

 
 
 
 

 
 

تابریكت 
 الوسطى

 
 
 
 

8 

شارع السلوى / شارع االمل قف  
شارع القدس / شارع السلوى قف  
شارع   / شارع العربي العلوي قف

 المختار السوسي

مخفضات السرعة 
 و ممر الراجلین

مؤسسات  مدرسة ابو ھریرة خروج أطفال
 مدرسة العیاشي خروج أطفال التعلیم

 
ممرات الراجلین 

بتقاطعات 
 الشوارع

شارع الشرفاء / شارع الحریة قف  
 

 
 الشوارع

 
 
 
 

 
تابریكت 
 الغربیة

 
 
 

9 
حمد شارع م / شارع الحریة قف

 الخامس
من  محطة القطار نونبر / 6شارع  قف

 الجھتین
 إحداث مدار طرقي
 إشارات ضوئیة ثالثیة

نقطتي تقاطع شارع عبد الرحیم 
نونبر 6شارع  / بوعبید  

شارع  نونبر/ 6ملتقى شارع  قف
 الیاسمین في اتجاه محطة القطار 

ملتقى شارع الیاسمین / شارع  قف
مسمحمد الخا  

تقاطعات شارع عثمان بن عفان  قف
الیاسمین،  ة:بمخارج تجزئ

 المنصور و مرجانة.
مخفضات السرعة 
 و ممر الراجلین

مؤسسات  معھد الیقظة  خروج أطفال
 التعلیم

 
 اعدادیة الوحدة خروج أطفال
 مدرسة المدني الصفار خروج أطفال

 
  
  
  
  
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 رت القطاع األماكن المقترحة لوضع عالمات التشویر عالمة التشویر المقنرحة
األفقي التشویر    العمودي التشویر 
 

ممرات الراجلین 
بتقاطعات 
 الشوارع

 عالمة انتباه ممر ضیق
 مع تحدید السرعة

  تحت قنطرة كارفور
 الشوارع

 
 
 

حي 
الرحمة 
سكتور 
 سین

 
 
 

6 
بالجھة عالمة قف -

الیمنى من مخرج 
  تحت القنطرة

عالمة لیس لكم -
حق األسبقیة بالجھة 
الیمنى نھایة شارع 

نونبر 6  

 
نونبر 6ملتقى شارع محمد عواد بشارع   

شارع عمر بن  شارع عمر بن عبد العزیز/ قف
 العاص

شارع عمر بن عبد  / شارع خالد بن الولید قف
 العزیز

شارع ابو بكر الصدیق / الولیدشارع خالد بن  قف  
مخفضات السرعة 
 و ممر الراجلین

مؤسسات  مدرسة ابي عنان المریني خروج أطفال
 اعدادیة ادریس بن زكري خروج أطفال التعلیم
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ممرات الراجلین 

بتقاطعات 
 الشوارع

ممنوع الوقوف على 
 الیمین

شارع المزرعة (من محكمة األسرة إلى سوق 
  الحي)

 
 الشوارع

 
 
 
 

 
 

المزرعة 
/بالد 
/االغربي
 لموحدین

 
 
 
 
 
 

7 

  إلغاء منع المرور -
وضع عالمة ممنوع  -

الوقوف على طول 
 الشارع

شارع بن رشد من ملتقى شارع المزرعة إلى 
 شارع الحسن الثاني

شارع لالامینة شارع االطلس الصغیر/ قف  
شارع المزرعة شارع االطلس الصغیر/ قف  
شارع المزرعة شارع بن رشد/ قف  

 ممنوع الوقوفعالمة 
تحمل عبارة "خاص 

 بالمركز الصحي"

 شارع األطلس الصغیر أمام المركز الصحي

شارع األطلس الصغیر ملتقى شارع محمد  قف
2الخامس بإقامة الصفاء   

شارع المزرعة / شارع لالامینة قف  
شارع لالامینة / شارع سیدي بلعباس قف  

االنعطاف ممنوع 
 على الیمین

مخارج شارع لال مریم في اتجاه شارع لال 
 أمینة

 شارع لالامینة / شارع المرابطین قف
شارع لالاسماء / شارع المرابطین قف  
شارع لالاسماء شارع یعقوب المنصور/ قف  

إعادة ضبط تزامن 
 اإلشارات الضوئیة

بشارع موالي  شارع ابن تومرتملتقى 
 یوسف

شارع یعقوب المنصور / شارع ابن تومرت قف  
ممنوع الوقوف على 

سارالی  
(من ملتقى شارع اللة  شارع عبد هللا بن یاسین

  أسماء إلى مدرسة ذات النطاقین)
شارع لالاسماء / شارع عبد هللا بن یاسین قف  
شارع بن تومرت / یاسینشارع عبد هللا بن  قف  
شارع موالي یوسف / شارع البساتین قف  

مخفضات السرعة 
 و ممر الراجلین

یوسف بن تاسفین / مدرسة الریحاني خروج أطفال مؤسسات  
 التعلیم

  

 مدرسة واد الدھب خروج أطفال
 اعدادیة الناصیري خروج أطفال
 خروج أطفال

 
 

 مدرسة موسى بن نصیر

  
  
  

 قطب البنية التحتية األساسية للقرب
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قطب التنشيط المحلي و التنمية المستدامة

4-1 دعم البنية الرياضية 
• املدرسة الكروية ملقاطعة تابريكت:

•املهرجان الريايض لتابريكت
4-2 دعم البنية الثقافية 

• االمسيات األدبية و الندوات العلمية خالل املناسبات الوطنية 
- ذكرى املسرية الخرضاء

- عيد العرش  املجيد
-امللتقــــى الصيفـي للمطالعــــة الحـــــرة

• مهرجان ربيع تابريكت 
• مهرجان نسائم رمضان

• الليلة املحمدية مبناسبة ذكرى املولد النبوي الرشيف

4-3 دعم البنية االجتامعية
• دعم أنشطة التخييم  

• قفة رمضان
• الحمالت الطبية

• توزيع اللوازم املدرسية 
• الحمالت الطبية واإلعذار 

• إكرام امليت
• دعم جمعيات املجتمع املدين

• برنامج طموح لدعم تشغيل الشباب
4-4 األنشطة البيئية

4-5 الرشاكة مع النسيج الجمعوي
• اللجنة التشاورية 

• دعم جمعيات املجتمع املدين

أوىل املجلس اهتامما خاصا مبجال التنشيط املحيل حيث عرف سنة بعد سنة دينامية عالية وعرفت أنشطته تنوعا وتطورا سواء عىل 

املستوى الثقايف، الريايض االجتامعي أو البيئي .
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4-1 دعم البنية الرياضية
. املدرسة الكروية ملقاطعة تابريكت:

يف اطار العناية التي يوليها املجلس للشأن الريايض برتاب مقاطعة تابريكت ،بالنظر اىل تاريخها يف اخراج  ابطال مشهود لهم عىل الساحة الكروية 

الوطنية والدولية ، أحدث املجلس مدرسة لكرة القدم ، وذلك بتوفري التجهيزات  الرضورية  يف  خمس مالعب عرب تراب املقاطعة ، مع توفري الدعم 

الالزم للجمعيات املامرسة ، ويهدف  الربنامج لتأطري حوايل 500 طفل ترتاوح أعامرهم ما بني مثاين سنوات )08( و أربعة عرش )14( سنة وذلك ملدة 

أربع سنوات يف إطار خمس مدارس لكرة القدم

.تأطري حوايل 500 طفل
.5 مالعب

.24 جمعية 

قطب التنشيط المحلي و التنمية المستدامة
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 األيام الرياضية ملقاطعة تابريكت
.06 الى 07 يناير2017 

.40 جمعية 

املهرجان الريايض لتابريكت
الدورة األوىل 2017

.07 أبريل الى 07 ماي
 .80 جمعية 

 . اكثر من  2000 مشارك
 . الدعم  ل 29 جمعية

لتابريكت الريايض  املهرجان 
2018 الثانية  الدورة 

ماي  20 الى  .23يناير 
جمعية   42.  

 . اكثر من  2300 مشارك
21 جمعية  . الدعم  ل 

قطب التنشيط المحلي و التنمية المستدامة
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              4-2 دعم البنية الثقافية 
         •  االمسيات االدبية و الندوات العلمية خالل املناسبات الوطنية 

      - املسرية الخرضاء

 
 

 تخليد الذكرى )41( النطالق املسرية الخرضاء املظفرة
. 09 نونرب 2016

. املدرسة الوطنية الغابوية للمهندسني
. ندوة علمية

. تأطري الدكتور سعد الدين العثامين وزير الخارجية السابق
. األستاذ مصطفى الكثريي املندوب السامي لقدماء املقاومني

.  الفرقة املوسيقية لألطفال " األنامل الذهبية

ا لذكرى 18 لرتبع جاللة امللك محمد السادس عىل عرش أسالفه املنعمني

. حفال  فنيا
. السبت 05 غشت 2017

. املدرسة الوطنية الغابوية للمهندسني
. تكريم موظفي مقاطعة تابريكت املحالني عىل التقاعد

. تتويج املتفوقني من ذوي االحتياجات الخاصة

امللتقــــى الصيفـي للمطالعــــة الحـــــرة

. برشاكة مع اتحاد جمعيات أمل االنبعاث
.  17إىل 22 يوليوز 2018

. ساحة بوكراع
. شعار "متعة السفر يف الكتاب"

قطب التنشيط المحلي و التنمية المستدامة

 - عيد العرش  املجيد 
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امللتقــــى الصيفـي للمطالعــــة الحـــــرة

. برشاكة مع اتحاد جمعيات أمل االنبعاث
.  17إىل 22 يوليوز 2018

. ساحة بوكراع
. شعار "متعة السفر يف الكتاب"

مهرجان ربيع تابريكت الدورة األوىل 2017  
. ابتداء من  11 ماي 2017  

. الذكرى 14 مليالد ويل العهد موالي الحسن
. شعار" املغرب وإفريقيا جذور تاريخية وامتدادات يف الحارض و املستقبل"

ندوة علمية حول القضية الوطنية 
. مقهى أديب

. سهرة فنية مبشاركة مجموع أفريقية

قطب التنشيط المحلي و التنمية المستدامة
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مهرجان نسائم رمضان
 الدورة السابعة 2016

مهرجان ربيع تابريكت  الدورة الثانية 2018  
. ابتداء من  الخميس 10 ماي 2018 

. الذكرى 15 مليالد ويل العهد موالي الحسن
. شعار " التنمية  الثقافية دعم للمنظومة الثقافية الرتبوية "

. مسابقة ثقافية بني سبع ثانويات تأهيلية برتاب املقاطعة
. ألعاب بال حدود

قطب التنشيط المحلي و التنمية المستدامة
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مهرجان نسائم رمضان الدورة الثامنة 2017  
. من 12 اىل 17 يونيو 2017

. شعار * الحكامة الجيدة اساس التنمية *
. تنظيم املسابقة الرمضانية يف حفظ وتجويد القران الكريم بتنسيق 

مع املجلس املحيل لسال
مسجد  قرب  انزران  برئ  حديقة  بساحة  عظيمة  قرآنية  ليلة  إحياء   .

السودان
. تتويج الفائزين يف مسابقة حفظ وتجويد القران

. أقيمت بفضاء املركب الثقايف هوليود ليلة للمديح والسامع
مشاركة   2017 يونيو   17 يوم  هوليود  بفضاء  الختامية  األمسية   .

مجموعات متخصصة يف الطرب األندليس وطرب امللحون

مهرجان نسائم رمضان  الدورة التاسعة 2018  
. من 31 ماي اىل 5 يونيو املوافق 15 رمضان اىل 20 رمضان 1439

. تحت شعار : ذكر واحتفال يف شهر ذي قدر وجالل
. بداية بأمسية أدبية احتضنتها املدرسة االغابوية للمهندسني

حرضها كل من الدكتور العريب رامي والدكتور حسن أوريد الذي وقع 
روايته ربيع قرطبة

. أقيمت ليلة للمديح والسامع بساحة مسجد السودان
. تتويج الفائزين يف مسابقة حفظ وتجويد القران

. عرفت ساحة بوكراع إحياء أمسية قرآنية بحضور الشيخ محمد إبراهيم 
كايس من باكستان ومجموعة من الشيوخ القراء املغاربة

. أقيمت صبيحة لألطفال باملركب الثقايف هوليودن

قطب التنشيط المحلي و التنمية المستدامة
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• دعم انشطة التخييم  

الليلة املحمدية  الدورة األوىل 2017 
. يوم الجمعة 8 دجنرب 2017 عىل الساعة السابعة مساءا
. ذكرى مولد املصطفى األمني عليه أفضل الصالة والسالم

.استهل الحفل بتالوة آيات من الذكر الحكيم
. مجموعة اإلرشاق للمديح واإلنشاد.

- جوق شباب األندلس لطرب اآللة
- مجموعة الحرضة الشاونية

- فرقة الطائفة العيساوية.

الليلة املحمدية  الدورة الثانية  2018 
. يوم الجمعة 07 دجنرب 2018 عىل الساعة السابعة مساءا
. ذكرى مولد املصطفى األمني عليه أفضل الصالة والسالم

.استهل الحفل بتالوة آيات من الذكر الحكيم
. مجموعة نسيم األندلس لطرب الغرناطي بوجدة

-  الطائفة العيساوية السالوية
- مجموعة الحضرة النسوية السالوية

 - نخبة شباب العدوتين للمديح والسماع

قطب التنشيط المحلي و التنمية المستدامة
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4-3 دعم البنية االجتامعية 
• دعم انشطة التخييم  

  2016
يف اطار السياسة التي ينهجها مجلس مقاطعة 
النسيج  تقوية  و  دعم  عىل  واملبنية  تابريكت 
كل  دعم  عىل  املقاطعة  عملت   ، الجمعوي 

الجمعيات التي تقدمت بطلبات 

2017
تابريكت  مقاطعة  ملجلس  الحرضي  افتتاح     2017 يوليوز   29

بتنسيق مع جمعية رواد الرتبية والتخييم.
املخيم الحرضي األول ملقاطعة تابريكت خالل الفرتة املمتدة من 

28 يوليوز اىل 06 غشت 2017 استفاد منه حوايل 200 طفل وطفلة

قطب التنشيط المحلي و التنمية المستدامة

75
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• مخيم األطفال 2018

املحمدية  صيفيا  قارا مبدينة  08 غشت 2018تنظيم مخيام صيفي 
لفائدة 130 طفل من ساكنة املقاطعة يف الفرتة املمتدة من 08 إىل 
19 غشت 2018 تحت شعار " ترفيه وإبداع يف خدمة الرتبية" ودلك 

مبركز املنظر الجميل العالية مبدينة الزهور املحمدية.

قطب التنشيط المحلي و التنمية المستدامة
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• الحمالت الطبية  االعذار 2017• الحمالت الطبية االعذار 2016

• الحمالت الطبية  االعذار 2018• الحمالت الطبية  االعذار 2018

قطب التنشيط المحلي و التنمية المستدامة
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• قفة رمضان

عدد المستفيدين                                    4000                        4000

قفة رمضان                                      2016                       2017

• اكرام امليت

عدد المستفيدين                       
140  30 من  ابتداء  تابريكت  مقاطعة  شرعت 

عزاء  خدمة  تقديم  في     2016 أكتوبر  
الكفن  وتشمل  المتوفى  لذوي  الميت 
ومستلزماته و م مؤونة غذائية. 250 قفة 

و 260 كفن 

279

2018                  2017               2016

• الحمالت الطبية

 2018
حملة طبية للكشف المبكر 
والضغط  السكري  داء  عن 
الدموي لدى المقبلين على 

الصيام  1200 مستفيد

2018
تصحيح  تجهيزات  توزيع 
االعاقة  السمعية لتالميذ 
المقاطعة  60 الة سمعية

قطب التنشيط المحلي و التنمية المستدامة
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للخزانات  الدعم  كتب  توزيع 
املدرسية 2018

لالمتحانات االشهادية باكالوريا

توزيع املحافظ 2016
التعليم  مؤسسات  بجميع   
لرتاب  التابعة  اإلبتدايئ 

املقاطعة

اشتغال  وسائل  توزيع 
وهدايا 2017 

 باألقسام املدمجة لألطفال يف 
وضعية الخاصة 

قطب التنشيط المحلي و التنمية المستدامة
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• برنامج طموح االقتصادي

 من أجل دعم كفاءات الشباب وتيسري ولوجهم لسوق الشغل، إرتأى مجلس مقاطعة تابريكت إطالق برنامج ‹‹طموح›› وذلك بتنسيق 
مع الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات. اللقاء اإلفتتاحي للربنامج بحضور:

- السيدة املديرة اإلقليمية للشغل و اإلدماج املهني 

- مديرة الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل وكالة الرباط حسان

- السيد املسؤول الجهوي لربنامج مقاولتي 
- حضور أكرث من 100 شاب

املنتدى األول لربنامج طموح  

- حضور السيد وزير الشغل واإلدماج املهني

- مصالح خارجية

- تأطري 41 شاب وشابة

- ورشات التموقع

قطب التنشيط المحلي و التنمية المستدامة
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قطب التنشيط المحلي و التنمية المستدامة
4-4 األنشطة البيئية

 - الحملة البيئية 2016

 - الحملة البيئية 2017
- شعار"ا املواطنة البيئية خيارنا " 

- من 11 مارس إىل 02 أبريل 2017
- مشاركة أزيد من 40 جمعية

- تدبري النفايات  املنزلية
- حملة نظافة  مقربة سيدي الضاوي

- التخلص من نقط سوداء لبقايا البناء
- إنخراط مجموعة من املؤسسات التعليمية

- عملية غرس مجموعة من الحدائق مبشاركة 
جمعيات األحياء
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 - الحملة البيئية 2018

شهدت سنة 2018 تنظيم األيام البيئية برشاكة مع جامعة سال وجمعيات املجتمع املدين ورشكة أوزان حث شعار "معا نرتقي ببيئتنا " ولقد عرف النشاط 

توحيد صباغات واجهات املنازل مع تدخالت بيئية بعدة نقط يف أفق تهيئتها مؤقتا كفضاءات رياضية بتعاون مع جمعيات األحياء ، باإلضافة إىل تشجري 

العام مع استكامل  وضع  امللك  ،وكذا تحرير  البناء  بقايا مواد  املرتبطة  تلك  او  املنزلية منها  النفايات سواء  التقنية من  العديد من املساحات وعمليات 

املزهريات مبدارات طرقات املقاطعة .

قطب التنشيط المحلي و التنمية المستدامة

عملية اخالء الشارع العام من السيارات املتالشية و املتخىل عنها   

2017 اخالء 5 سيارات

2018 اخالء 14 سيارة
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قطب التنشيط المحلي و التنمية المستدامة

عملية اخالء الشارع العام من السيارات املتالشية و املتخىل عنها   

2017 اخالء 5 سيارات

2018 اخالء 14 سيارة

- مدار حي الرحمة
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4-4 الرشاكة مع النسيج الجمعوي
•  اللجنة التشاورية

- توقيع ميثاق اللجنة التشاورية

قطب التنشيط المحلي و التنمية المستدامة

تحت شعار»تنزيل الدميقراطية التشاركية مسؤولية جامعية «انطلقت أشغال حفل التوقيع عىل ميثاق اللجنة التشاورية اليوم السبت 03 دجنرب2016 ، حفل 

التوقيع هذا جاء تتويجا للمسار الذي قطعته اللجنة التشاورية ) املنتخبون، املصالح الخارجيْة، ممثيل املجتمع املدين( ولقد تم التوقيع عىل امليثاق 

من طرف قرابة 140 جمعية 
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قطب التنشيط المحلي و التنمية المستدامة

"الرياضة من أجل الصحة"

"الرياضة رافعة للتنمية "

"املواطنة البيئية خيارنا "

موضوع : "إعداد وبناء 
الرشاكات والبحث عن 

التموين"
موضوع : "إعداد وبناء 

الرشاكات والبحث عن التموين"

 
موضوع: " التدبري اإلداري 

واملايل وآليات التواصل والتسويق"

موضوع: املواكبة يف محور
 الحكامة والتدبري االداري

فعاليات معرض الكتاب 
املسموع + ندوة حول: 

الولوجيات الرقمية 

- ملخص أنشطة مجلس مقاطعة تابريكت يف إطار اللجنة التشاورية 2016/2017

 مجموعة عمل الرياضة 

النشاط رقم1 : األيام الرياضية ملقاطعة تابريكت

النشاط رقم 2 : اللقاء التقييمي" لأليام الرياضية  ملقاطعة 

تابريكت"

النشاط رقم 3: للمهرجان الريايض األول ملقاطعة تابريكت 

مجموعة عمل البيئة 

نشاط وحيد :  األيام البيئية ملقاطعة تابريكت

مجموعة عمل التكوين الحريف 

النشاط رقم1 : دورة التكوينية يف مجال دعم قدرات 

الجمعيات والتعاونيات

النشاط رقم 2 : لقاء تقييمي للدورة التكوينية األوىل يف 

مجال دعم قدرات الجمعيات والتعاونيات

  النشاط رقم 3 : دورة تكوينية خاصة بالجمعيات 

النشاط رقم 4 : دورة تكوينية خاصة بالجمعيات

 
مجموعة عمل األعاقة 

نشاط وحيد :  نشاط يخص دوي االحتياجات الخاصة 

ـ  مدته ثالثة أيام 6 ،7 و8  أبريل 2017 وتشتمل عىل  ثالث ورشات
 

 17 فرباير2017    ـ  دار الشباب الفرويك
ـ   ثالثون يوما من 07أبريل إىل 07 ماي 2017

ـ  شارك فيه 2043 ريايضـ   عدد الرياضات املشاركة : )20(نوعا

ـ  مدة النشاط : 22 يوما ابتداءا من 11مارس إىل 02 أبريل 2017.
 

ـ مدة التكوين : يومان الثالثاء واألربعاء 18و19 أبريل 2017
ـ  املكان : دار الشباب تابريكت 

ـ عدد الجمعيات املستفيدة :32جمعية وتعاونية

 قاعة االجتامعات بدار الشباب الفرويك-   يوم الثالثاء 25 أبريل 
2017 الساعة 17:30برنامج اللقاء : - تقييم الدورة التكوينية - تحديد 

موضوع الدورات املستقبلية ـ  توزيع شهادات املشاركة واملساهمة
ـ  األربعاء والخميس 17/18 ماي2017   ـ   دار الشباب الفرويك

 هذه الدورات أهلت املشاركني البالغ عددهم مايفوق 22 جمعية 
وأزيد من 7 تعاونيات من الحصول عىل عدة مهارات وشواهد التكوين 

ـ التاريخ : األربعاء 05 يوليوز 2017   ـ   دار الشباب تابريكت 
ـ  11 جمعية

ـ  الخميس 14 دجنرب 2017 ـ   دار الشباب تابريكت 
ـ رشوحات فيام يخص القرآن االكرتوين والكتاب املسموع وقارئ 

الشاشة االلكرتونية والكامرا القارئة 
ـ  موضوع الولوجيات املعرفية عامة وطريقة برايل خاصة 

النشاط                                            الشعار                       معطيات عن النشاط 
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قطب التنشيط المحلي و التنمية المستدامة
- أنشطة يف إطار لجنة القيادة

النشاط رقم 1 : 
لقاء درايس 

النشاط رقم 2 : 
نشاط من تأطري الفضاء الجمعوي حول موضوع: "العدالة الجبائية "

النشاط رقم 3 : 
 اللقاء التنسيقي الخاص بتوزيع األكياس البالستيكية 

مبناسبة عيج األضحى املبارك 

النشاط رقم 4: 
 اللقاء التواصيل حول موضوع : مرشوع تصميم التهيئة 

الجامعي لسال 

النشاط رقم 5:  
اللقاء التقييمي الشتغال اللجنة التشاورية لتابريكت برسم 

سنة 2016/2017

12 يناير 2017
بدار الشباب تابريكت

االثنني 14 أبريل 2017
مبقر املقاطعة 

األربعاء 30 غشت 2017
مبقر املقاطعة

 الثالثاء 26شتنرب 2017باملدرسة 
الغابوية للمهندسني 

االربعاء 11 اكتوبر 2017
باملدرسة  املحارضات  قاعة 

الغابوية

ـ  عرض برامج مجموعات العمل بالنسبة للسنة التشاورية 2016 /2017 
والهيآت الداعمة واملنسقية الجهوية لوكالة التنمية االجتامعية 

ـ االتفاق عىل وضع جدولة زمنية ملجموع األنشطة املنفق عليها 

ـ نشاط يف اطار مرشوع العدالة الجبائية ، تتبع امليزانية واملشاركةاملواطنة 
ـ الجمعيات املستفيدة : أثنى عرشة  )12 ( جمعية  

ـ  تم توزيع الدفعة األوىل من األكياس البالستيكية والتي تشمل 
13000 كيس بالستييك 

ـ توزيع ما تبقى من الدفعة الثانية عىل الجمعيات وحصص عىل 
السادة املستشارين بهدف توزيعها عىل الساكنة 

ـ الشعار: " مرشوع تصميم التهيئة ، وسؤال االنتضارات "
الحضور : أكرث من ستون )60( جمعية 

 اإلطار العام للقاء : يف اطار اختتام الدورة التشاورية 2016/2017.

النشاط                                            الشعار                       معطيات عن النشاط 
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قطب التنشيط المحلي و التنمية المستدامة
• دعم جمعيات املجتمع املدين

- الجمعيات املستفيدة من الدعم

- معايري الدعم املخصص للجمعيات الثقافية واالجتامعية والرياضية املتواجدة برتاب مقاطعة تابريكت:
- امللف القانوين

- توجيه دعوة للمجلس لحضور النشاط

- التواجد أو التنشيط  داخل تراب املقاطعة

- استفادة ساكنة املقاطعة من النشاط املدعم بالدرجة األوىل  

الجمعيات

الجمعيات املستفيدة من دعم 
نشاط ريايض

الجمعيات املستفيدة من دعم 
نشاط ثقايف أو اجتامعي

الجمعيات املستفيدة من دعم 
نشاط بيئي

عدد الجمعيات 
املستفيدة سنة 2017

 

29

18

46

عدد الجمعيات 
املستفيدة سنة 2018

34

22

عدد الجمعيات
 املستفيدة سنة 2019

08

04
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5-1 تأهيل االدارة وتقوية الكفاءات
5-2 محور البنية التحتية االدارية 

5-3االعالم والتواصل  

5-1 تأهيل االدارة وتقوية الكفاءات

  تعد العناية بالرأسامل البرشي الركيزة االساسية يف اية تنمية مستدامة، لهذا يحرص الرئاسة عىل توفري التكوين املناسب من اجل تطوير األداء 

واستيعاب املستجدات املتعلقة مبختلف القوانني واملساطر املرتبطة بالتدبري اليومي كام هو مبني  بالجدول بعده ، مع الحرص الكبري عىل توفري افضل 

رشوط العمل حسب االمكانات وذلك ب:

1. إعادة توزيع املوظفني بعد عملية تفريغ االستامرات املوزعة عليهم وتلبية نسبة كبرية من اقرتاحاتهم.

2. تغطية كل املصالح باملوارد البرشية الالزمة قدر املستطاع.

3. توفري دالئل ومساطر العمل 

4. التأكيد عىل عملية انضباط املوظفني للتوقيت االداري و دعوة رؤساء املصالح ليكونوا قدوة ملرؤوسيهم و تكليف السيد الكاتب العام للمقاطعة 

بتدبري هذا امللف عليه.

5. مع التأكيد عىل رضورة حسن معاملة املوظفني، و عدم التمييز بينهم باعتامد مبادئ العدل و الحكامـة و املرونة يف تدبري أمورهم اإلدارية و الشخصية.

قطب تأهيل االدارة وتقوية القدرات
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قطب تأهيل االدارة وتقوية القدرات

11 ماي 2016
12 ماي 2016

18 ماي 2016

19 ماي 2016

07 مارس 2017
 مع استمرار التكوين

ملدة 7 حصص 

ضباط الحالة املدنية
املفوض لهم بتصديق اإلمضاءات

موظفي مكاتب الحالة املدنية

موظفي مكاتب التصديق اإلمضاءات

السيد مدير املصالح مبعية فريق من 
التقنيني

املفتش اإلقليمي للحالة املدية السيد جواد الخلطي.
املفتش اإلقليمي للحالة املدنية السيد جواد الخلطي.
املفتش اإلقليمي للحالة املدية السيد جواد الخلطي.
 حول املستجدات القانونية يف مجال الحالة املدنية 

والتصديق عىل االمضاءات
املفتش اإلقليمي للحالة املدنية السيد جواد الخلطي. حول 

املستجدات القانونية يف مجال الحالة املدنية والتصديق 
عىل االمضاءات

مرشوع إدراج نظم املعلومات الجغرايف يف دعم اتخاذ 
SIG   القرار

منن تأطري  األستاذ قاسم النعاميي النائب االول لرئيسة املقاطعة.

املوضوع /التأطري التاريخ                     املستفيد من التكوين                        
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- مصلحة الحالة املدنية

  بعد ان قام مجلس الجامعة بإعادة تهيئة املقرات اإلدارية ملكاتب الحالة املدنية و تجهيزها بالعتاد املعلومايت و تزويدها بكامريات املراقبة و أجهزة 

تنظيم االنتظار، إضافة إىل رقمنة السجالت قام املجلس باستكامل الورش من خالل مجموعة  من املبادرات تهدف توفري الظروف املالمئة للعمل 

وحسن استقبال املرتفقني بتجديد اثاث املكاتب وتهيئ فضاءات ووسائل االشتغال واالستقبال منها  :  

- وضع مكتب مبدخل امللحقة اإلدارية رهن إشارة املرتفقني ذوي االحتياجات الخاصة.

- تزويد املكاتب بكرايس للموظفني  واخرى للمرتفقني 

- تزويد بعض املكاتب بناسخات

- اعادة أرشيف مصلحة الحالة املدنية وتصحيح اإلمضاء بالرفوف الحديدية 

- تجهيز الدرج لجميع الطوابق بسالليم الصعود

- رقمنة جميع املصالح التابعة للمقاطعة، وبعد إنهاء جميع مراحل تجميع وتضمني كل املعلومات املتعلقة بكل مصلحة يف تطبيق موحد، تم وضع 

برنامج تدريبي لرؤساء وموظفي كل مصلحة، حتى يتم تسهيل عملية االشتغال بهذا التطبيق .

- وضع رقم للتواصل رهن إشارة املرتفقني بغية توجيههم ومعالجة تساؤالتهم وشكاياتهم

- إعداد دليل خدمات املصلحة يف شكل مطويات وجداريات قصد توحيد املساطر بجميع املكاتب، ومتكني املرتفق من االطالع عليها.

- تجهيز املصالح بلوحات القيادة من أجل تتبع االوراش

 5-2 محور البنية التحتية اإلدارية

قطب تأهيل االدارة وتقوية القدرات
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حصيلـة أشغـال الصيانة االعتيادية للبنايات اإلدارية التابعة  ملقاطعــة تابريكـــــــت

2016

. شارع محمد الخامس عمارة المستقبل
. مكتب الحالة المدنية بالملحقة اإلدارية بحي 

الرحمة قطاع "دال"
. مكتب الحالة المدنية بالملحقة اإلدارية واد 

الرمان بحي االنبعاث

2017

. مكتب الحالة المدنية بالملحقة اإلدارية واد 
الرمان بحي االنبعاث

. مكتب الحالة المدنية بالملحقة اإلدارية 
النسيم بحي الرحمة

. مكتب الحالة المدنية بالملحقة اإلدارية 
كريمة  بحي كريمة

قطب تأهيل االدارة وتقوية القدرات
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قطب تأهيل االدارة وتقوية القدرات
2018

. ملحقة الدار الحمراء حي الرحمة قطاع د
. ملحقة المقر المركزي
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مصلحة الكتابة العامة

- حصيلة املذكرات اإلدارية :

03

02

03

08

16

03

19

07

05

12

14

02

16

2018                         2017                      2016                         2015  
التكليف بمهمة 

االنضباط و احترام أوقات العمل

الحث على تطبيق القانون

التكليف بمهمة 

االنضباط و احترام

 أوقات العمل

التكليف بمهمة 

االنضباط و احترام

 أوقات العمل

التكليف بمهمة 

االنضباط و احترام 

أوقات العمل

 

العدد

55 المجموع                                     

- حصيلة القرارات الرئاسية املتخذة: 

- حصيلة لقاءات رئاسة املجلس مع رؤساء املصالح و موظفي املقاطعة:

السنة         2015   2016          2017       2018

السنة         2015   2016          2017       2018

العدد             12     35           24      30

العدد             10     20           07   04

املجمــــــــــــــــوع العــــــــــــــــــــــام                 101

املجمــــــــــــــــوع العــــــــــــــــــــــام              41

قطب تأهيل االدارة وتقوية القدرات
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-مصلحة التعمري

قطب تأهيل االدارة وتقوية القدرات

	 	رئاسة المجلس

	الرئیس المفوض

 مكتب الضبط
•  ضبط و تسلیم الرخص و الشواھد المختلفة  
•  حفظ واستثمار األرشیف 
•  ضبط الصادرات والواردات 

	

المھندس رئیس 
	المصلحة

 مكتب التدبیر التقني والدراسات
•  تدبیر الشباك الوحید 
•  ة والمطابقالسكن دراسة ملفات رخص البناء وو اعداد  
• 	)رخص األشغال الطفیفة (اإلصالحو 

 مكتب المعاینة وتتبع الشكایات
•  تتبع األوراش وتحریر محاضر المعاینة 
•  تبلیغ المخالفات إلى ضباط الشرطة القضائیة 
• 	 تتبع الشكایات  

املصلحة 

إميانا من املجلس برضورة االرتباط بالقوانني املنظمة و دليل املساطر وحذف الشوائب اإلجراءات التي تتجاوز القوانني املنظمة وضعت

 مصلحة التعمري نصب أعينها عدة تحديات نجملها يف ما ييل : 

تجديد أدوات العمل وإدراج املعلوميات يف تدبري امللفات وذلك باالهتامم بتكوين األ طر واملوظفني العاملني بالقطاع 

احرتام املواعيد واآلجال القانونية يف دراسة امللفات و منح الرخص وتفعيل االشتغال بالشباك الوحيد للتعمري

اعتامد الشفافية بوضع دليل املساطر و وثائق الخدمات رهن إشارة املرتفقني

تحسني استقبال وتوجيه املرتفق 

تجنب اآلراء املتعاقبة 

* عىل مستوى اإلدارة :
بناء عىل االختصاصات املذكورة أعاله، متت هيكلة املصلحة وفق الخطاطة التالية :
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قطب تأهيل االدارة وتقوية القدرات
               * يف مجال تطوير أداء املوارد البرشية :  عملت املصلحة عىل :

           • محاربة العطالة بتوزيع و تحديد املهام و التكليفات عىل املوظفني .

• متابعة التكوين يف نظم املعلومات الجغرافية واملعلوميات حسب حاجة املوظفني.

• الحرص عىل تزود اإلدارة باألدوات واللوجستيك الكفيل بتطوير األداء.

* إبداء الرأي حول إعداد ودراسة تصميم التهيئة وتقديم مقرتحات وتعديالت 
ساهمت مصلحة التعمري يف حدود االختصاص يف دراسة مرشوع تصميم التهيئة وذلك عرب :

• عقد اجتامعات لتدقيق مضامني املرشوع 

• تقديم اقرتاحات يف جميع املجاالت لضامن العدالة املجالية يف توزيع الخدمات

• املشاركة يف تحسيس الساكنة وجمعيات املجتمع املدين مبضامني مرشوع تصميم التهيئة وتجميع االقرتاحات والتعرضات

* تجويد تقديم الخدمات : استجابة للطلبات الواردة وحرصا عىل احرتام اآلجال وتجنب اآلراء املتعاقبة عملت املصلحة عىل :
• اعتامد العمل بالتطبيق املعلومايت للشباك الوحيد تطوير أدائه عرب التبليغ عىل النقائص واإلكراهات والتواصل مع الرشكة املواكبة 

• تنقيح و تبسيط الوثائق املدىل بها من طرف املرتفقني.

• اإلصدار اليومي للرخص وتتبع امللفات والحرص عىل ترشيد الزمن اإلداري عرب السعي إىل تخفيض عدد مرات رفض امللفات املعروضة عىل لجنة الدراسة إىل مرة واحدة فقط.

• تبسيط وترسيع مسطرة الحصول عىل رخص اإلصالح والبحث عن حلول قانونية لتفادي لجوء املواطنني للمخالفات.

• الحرص عىل التواصل مع السلطة املحلية والجامعة وتوجيه نسخ الرخص املمنوحة يف اآلجال القانونية.

• مراقبة وتسجيل املخالفات والتبليغ الفوري عنها والسعي إىل استباق حدوثها. 

* االستقباالت ومعالجة الشكايات : تقديرا للمسؤولية عملت املصلحة عىل تنظيم االستقبال اليومي للمواطنني املتوافدين عىل املصلحة .
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 وقد بلغ معدل االستقباالت اليومي 4 استقباالت يف حني يتجاوز ذلك بكثري خالل أيام العطل ويف فصل الصيف.

• املساهمة يف إيجاد حلول للملفات العالقة بكل من وداديتي الوفاق وشعاع النرص

•تتبع الشكايات مع الجامعة واإلدارات ذات العالقة )ريضال الوكالة الحرضية ... ( للبحث عن حلول خصوص للمشاكل املتعلق بأحياء إعادة الهيكلة.

* تكوين قاعدة املعطيات للدراسات والتخطيط : ضامنا لدقة املعلومات ورسعة الحصول عليها قصد مد املصالح األخرى بها خصوصا التي لها 
عالقة بالتخطيط عملت مصلحة التعمري عىل :

• تكوين املوظفني يف مجال استعامل نظام معلومايت جغرايف خاص ذو املصدر املفتوح واملجاين

• رقمنة تصاميم التجزئات وتوطينها وإدراجها ضمن نظام معلومايت جغرايف ) نسبة اإلنجاز 30 %(

• تجميع معطيات خاصة بالرسوم العقارية

• إحصاء األرايض الغري مبنية بالتنسيق مع قسم الجبايات ) نسبة اإلنجاز 10 %(

• توفري جميع املعطيات الخرائطية والتصاميم حسب طلبات مصالح املجلس.

* ترتيب وصيانة األرشيف :
مر تنظيم تراب املقاطعة من مراحل إدارية متعددة فقد كان تراب مقاطعة تابريكت يشكل جزء من جامعة بوقنادل سابقا، تم أصبح يشكل جزء من 

تراب جامعة سال.ومع التقسيم االداري لسنة 1992 أصبحت تابريكت تشكل جامعة مستقلة. وأدمجت تابريكت مع التقسيم اإلداري لسنة 2003 

ضمن جامعة سال وفقا ملبدأ وحدة املدينة وأصبحت تشكل مقاطعة تابعة للجامعة. وبناء عىل هذا املسار الطويل تتوفر املقاطعة عىل أرشيف كبري 

وجب صيانته وترتيبه وفق تصور يخول االستجابة الرسيعة لطلبات املرتفقني. 
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    * حضور جميع اللقاءت الخارجية
• حضور لقاءات و دعوات الوكالة الحرضية

• تتبع ملف معالجة مشكل التحفيض "بالد بن الصغري".
• تتبع مشكل تزويد تجزئتي الوفاق وشعاع النرص باملاء الصالح للرشب والربط بشبكة الكهرباء

• املساهمة يف اللجن الخاصة مبعاينة مواقع الشكايات و إعداد تقارير حولها.
• اعداد أجوبة عىل جميع الطلبات واالستفسارات الواردة عىل املصلحة.

تدبري خدمات القرب
 * التعمري 

من خالل الجدول التايل نستشف تطور الخدمات املقدمة للمرتفقني املتعلقة مبجال التعمري 

 
 
 
 
 
 
 

تدبیر خدمات القرب  
  لتعمیرا §

من خالل الجدول التالي نستشف تطور الخدمات المقدمة للمرتفقین المتعلقة بمجال التعمیر   
 

 
2018	 2017	 2016	 	

35	 21	 23	  المسجلــــة
ملفات تسلیم السكنى  

	
35 21 23	  المرخصـــة

  	  المرفوضــــة
139 102 122	  المسجلــــة
115	 132	 86	 المرخصـــة  

 (ملفات السنة وما قبلھا 
ملفات البناء  

	
 المسجلــــة  18 30
 المرخصـــة  18 30
 المسجلــــة 127 116 135
101	 80	 94	  المرخصـــة

	 01 	شھادة إداریة  قیــد الدرس
34	 35	 33	 	رخص اإلصالح المرفوضــــة

التبلیغ عن طریق طلب  169 90 42
 التدخل

تتبع االوراش وتحریر 
	المحاضر

 
§ یة رالشرطة االدا   

 المجموع 2018 2017 2016 2015 
 202 45 61 75 21 عدد طلبات التصاریح

 97 28 33 26 10 عدد وصوالت االیداع المسلمة
 146 33 35 48 30 عدد الشكایات المتوصل بھا
 145 31 32 52 30 الشكایات المعالجة
 112 21 29 53 9 عدد اجتماعات اللجان
 118 16 39 47 16 عدد اإلنذارات

االذون المسلمة إلدخال عدد 
  667 806 856  عدادات الماء والكھرباء
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5-3 مصلحة اإلستقبال اإلعالم والتواصل
• اإلجتامعات التواصلية 

السنة            2016        2017          2018

استقبال 

الشكايات الكتابية

الشكايات الشفوية

الشكايات الهاتفية

نسبة املعالجة

املحالة للمصالح 
الخارجية  لالختصاص

600

200

70%

10%

865

277

845

129

82%

17,5%

795

136

829

133

63%

27%

قطب تأهيل االدارة وتقوية القدرات

يف اطار نهج سياسة التواصل وتيسريا لولوج املرتفقني لإلدارة  تم احداث منظومة متكاملة لتدبري الشكايات بوسائل متعددة لتحقيق النجاعة املطلوبة 

• الرشطة اإلدارية

 
 
 
 
 
 
 

تدبیر خدمات القرب  
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 المسجلــــة  18 30
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 المسجلــــة 127 116 135
101	 80	 94	  المرخصـــة
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34	 35	 33	 	رخص اإلصالح المرفوضــــة

التبلیغ عن طریق طلب  169 90 42
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	المحاضر

 
§ یة رالشرطة االدا   

 المجموع 2018 2017 2016 2015 
 202 45 61 75 21 عدد طلبات التصاریح

 97 28 33 26 10 عدد وصوالت االیداع المسلمة
 146 33 35 48 30 عدد الشكایات المتوصل بھا
 145 31 32 52 30 الشكایات المعالجة
 112 21 29 53 9 عدد اجتماعات اللجان
 118 16 39 47 16 عدد اإلنذارات

االذون المسلمة إلدخال عدد 
  667 806 856  عدادات الماء والكھرباء
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لقاءات صحافية:

14 شتنرب 2016

01 دجنرب 2016

07 دجنرب 2016

03 نونرب 2016

أجرت السيدة رئيسة مجلس املقاطعة 
"2M" لقاءا صحفيا خاصا مع القناة الثانية

استقبال صحافيي املوقع االلكرتوين " 
سال مديني " و كذا ممثلني عن مجموعة 

أيادي نظيفة مبدينة سال

قامت السيدة رئيسة مجلس مقاطعة 
تابريكت بحوار مع اإلذاعة الوطنية

السيد كامل الكوشـي و السيدين رئيس 
مصلحة التنشيط املحيل و رئيس مكتب 

التخطيط باملقاطعة

ذلك ملناقشة املشاكل الناتجة عن انتشار الكوابح الطرقية 
عىل مستوى تراب املقاطعة.

تم تقديم للسيدة رئيسة مقاطعة تابريكت شهادة 
تقديرية عىل مجهوداتها املبذولة من أجل النهوض 

مبقاطعة تابريكت.

مبركز دعم التنمية املحلية حول تجربة اللجنة التشاورية 
ملجلس مقاطعة تابريكت.

السابع ندوة صحافية برشاكة مع جمعية الفضاء 
الجمعوي و منظمة القضاة و املحامني األمريكيني املهتمة 

بالحكامة التشاورية، و ذلك يف إطار اتفاقية رشاكة مع 
الجامعة  و مقاطعة تابريكت.

التاريخ                          النشاط                                 مـــــوضوع اللقــــــــــاء

قطب تأهيل االدارة وتقوية القدرات
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 مقاطعة تابريكت
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العدد الثالثالعدد الثاينالعدد الأولالعدد ما قبل الأول

اخبارات بأهم المشاريع المنجزة بتراب المقاطعة
قطب تأهيل االدارة وتقوية القدراتلباقي المتدخلين

اخبارات بأهم المشاريع المنجزة بتراب المقاطعة
لباقي المتدخلين
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6-1 املشاريع املقرتحة يف اطار املبادرة الوطنية للتنمية البرشية 
6-2 مرشوع سوق الصالحني

6-3 املشاريع املتعلقة بالبنية التحتية املنجزة من طرف مختلف املتدخلني 

6-1 املشاريع املنجزة من طرف املبادرة الوطنية للتنمية البرشية باقرتاح من مجلس املقاطعة 

يف اطار برامج الرشاكات التي تنهجها مقاطعة تابريكت ، مع جميع  االطراف التي تساهم يف تطوير جودة العيش واالرتقاء بالظروف السوسيو-اقتصادية 

للساكنة من خالل إنعاش الرياضة والثقافة والربامج املوجهة للطفولة واملرأة واملعاقني أو لألشخاص الذين يوجدون يف وضعية صعبة؛ كام ينص عىل ذلك 

القانون التنظيمي للجامعات ، تم اقرتاح مجموعة من املشاريع يف إطار اللجنة املحلية املبادرة الوطنية للتنمية البرشية، منها:

2016

2017

2018

قاعة متعددة االختصاصات  قرب مدرسة ذات النطاقني 
ملعب  للقرب معشوشب قطاع واو حي الرحمة 

اعادة تهيئة ملعب القرب حي الرحمة قطاع ألف  
تهيئة الفضاء الريايض املندمج بثانوية العالمة الصبيحي 

تهيئة الفضاء الرتفيهي شارع 6 نونرب 
تأهيل املركز الصحي بحي الرحمة قطاع  دال

بناء مركز املكفوفني 
بناء مركز صحي بحي الرحمة قطاع ألف

تتمة تهيئة ملعب القرب حي الرحمة قطاع ألف 

8 مليون درهم
2 مليون 

200 الف درهم
   2.600.000

600.000   درهم
1 مليون

2.000.000 درهم
1.200.000 درهم

350.000 درهم

تم إستكامل األشغال برشاكة مع مجلس العاملة
توقف األشغال

تم إستكامل األشغال
مراحل األخرية

تم إستكامل األشغال
استمرار األشغال برشاكة مع مجلس العاملة

برشاكة مع مجلس العاملة
إستكامل األشغال برشاكة مع مجلس العاملة

تم إستكامل األشغال

املرشوع                                               مليزانية املقرتحة                تقدم األشغال

اخبارات بأهم المشاريع المنجزة بتراب المقاطعة
لباقي المتدخلين

اخبارات بأهم المشاريع المنجزة بتراب المقاطعة
لباقي المتدخلين
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          6-2 مرشوع سوق الصالحني
عىل مساحة 23 هكتار و بغالف مايل تقديري قيمته 305 مليون درهم، أرشف صاحب الجاللة امللك محمد السادس، نرصه الله ،يوم  24 أكتوبر 2017 

مبقاطعة تابريكت بسال، عىل إعطاء انطالقة مرشوع تهيئة "سوق الصالحني"، التجسيد الجديد لسياسة القرب  الذي يروم النهوض باالقتصاد التضامني و 

إدماج التجارة غري املهيكلة ضمن النسيج االقتصادي، من خالل بناء و تهيئة مركب تجاري يضم  968( محال تجاريا)، و سوق مركزي ( 391 محال تجاريا، 

)و إنجاز مالعب للقرب ( 4 مالعب لكرة القدم املصغرة، وملعبان لكرة السلة، ومضامر للتزلج)، و أكشاك لبيع الزهور والعصافري، وتهيئة فضاءات  

خرضاء، و أماكن مخصصة لركن السيارات و مرآب تحت أريض. 

اخبارات بأهم المشاريع المنجزة بتراب المقاطعة
لباقي المتدخلين

اخبارات بأهم المشاريع المنجزة بتراب المقاطعة
لباقي المتدخلين
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 PLAN DE MASSE DE SOUK ASSALIHINE

اخبارات بأهم المشاريع المنجزة بتراب المقاطعة
لباقي المتدخلين
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6-3 املشاريع املنجزة من طرف متدخلني آخرين  
يتعلق األمر بالبنية التحتية من رصيــف األزقـــة و تهيئة األرصفة:

املبادرة الوطنية
للتنمية البرشية

جامعة سال

جامعة سال

وزارة اإلسكان وسياسة املدينة

حي الغويبة
دواراملخازنية

بلربكة / السهيل

حي الشيخ املفضل
حي الدار الحمراء

حي الرحمة

14512

12000

31064

9960
4552
12000

17041,5
2550

11472,5

2015
2016
2016

2017
2018

13
8
22

19
4
8

الجهة املكلفة    السنة الفعلية   األحياء املستفيدة     عدد األزقة      املساحة 

اخبارات بأهم المشاريع المنجزة بتراب المقاطعة
لباقي المتدخلين


