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أعضاء المجلس البلدي

اإلدارة الفنيّـة

اإلدارة الماليّـة

 الّسنويممثّلوا المناطق ببرنامج اإلستثمار التّشاركي

المتساكنون

2 الحضــــــور



3 األعمـــــالجدول
حسبالمشاركين وتسجيل أسمائهم إستقبال:

الجنس•

العمر •

التي ينتمون إليها،المنطقة •

، تقديم اإلطار العام للجلسة

 قائمة المشاريع النهائية بأصنافها الثالث تقديم:

،القرب لكل منطقة برامج •

المهيكلةالبرامج •

اإلدارية ،البرامج •

 نقاش عام.



  واملالاللخيللخوباالسللت يلاخ اارا  تتمتللا اماماتللاح اة باللخ يالالصللاخ ال ا   اللخ  -132الفصلل  *
 
 
.التديير ام رملبدإوف ا دير املصامح اة باخ وت

 ا رهللللا حريللللخ التصللللر  اللللن  للاماتللللاح اة باللللخ اللللن إ للللا  امليها اللللخ املصللللار  تب  للللا -137لفصلللل  ا*
.الرشادة وتحت  قايخ ال ضاء املالنام  كمخحسب ق اتد 

خام  كمللللللآلاللللللاح الديم را اللللللخ الادللللللا كاخ  و بللللللار  تعتمللللللد اماماتللللللاح اة باللللللخ -139لفصلللللل  ا*
الت ائلللللخ الللللن إتللللدار يلللللرا   الت مالللللخ و لضلللللماا إسللللللاو طوسلللللا لبملللل ا  يا واةاتملللللا امللللللد    املفت حللللخ

.التراياخ و تابعخ ت فاذها  ب ا ملا يضبطه ال ا  ا 

4 وريةالمبادئ الّدستأهّم  
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1973ديسمبر31فياملؤرخ1973لسنة81عددبالقانون الّصادرةالعموميةاملحاسبةمجلة•
حقةبالنصوصتنقيحهاتّم كمامنها66الفصلوخاّصة

ّ
لسنة54عددبالقانون خاّصةوالال

ق2013ديسمبر30فياملؤّرخ2013
ّ
،2014لسنةاملاليةبقانون املتعل

ق بالقانون األساس ي مليز 1975ماي 14املؤرخ في 1975لسنة 35القانون األساس ي عدد •
ّ
انّية املتعل

حقة و خاصة القانون عد
ّ
لسنة 65د الجماعات املحلية كما تّم إتمامه و تنقيحه بالنصوص الال

،2007ديسمبر 18املؤرخ في 2007
ق باملال املشترك للجماعات املح1975ماي 14املؤرخ في 1975لسنة 36القانون عدد •

ّ
لية املتعل

وجميـــــع النصوص الّتي نّقحته أو تّممته ،
ق بضبط شروط إسناد القروض2014سبتمبر 30املؤرخ في 2014لسنة 3505األمر عدد •

ّ
املتعل

ومنـــــــــح املساعدات بواسطة صندوق القروض و مساعدة الجماعات املحلية ،
ق بضبط الشروط الدنيا 2015جويلية 13قرار من وزير الداخلية ووزير املالية مؤرخ في •

ّ
يتعل

.لية املستوجبة لتحويل املساعدات السنوية من صندوق القروض و مساعدة الجماعات املح

اإلطــــــــــار الّتشريعي
لبرنامج اإلستثمار الّتشاركي السنوي
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ق بضبط طــــــــرق إحتساب 2015أوت 03من وزير الداخلية ووزير املالية مؤرخ في قرار •
ّ
يتعل

فة املنصوص عليها بالفصل 
ّ
وظ

ُ
املؤرخ في 2014لسنة 3505من االمر عدد 6املساعدات اإلجمالّية امل

2014سبتمبر 30
ق بضبط مقاييس تقييم آداء 2015ديسمبر 29قرار من وزير الداخلية ووزير املالية مؤرخ في •

ّ
يتعل

30املؤرخ في 2014لسنة 3505من األمر عدد 11الجماعات املحلية املنصوص عليها بالفصل 
،2014سبتمبر 

يتعلق بتنقيح وإتمام 2017نوفمبر 14قرار من وزير الشؤون املحلية والبيئة ووزير املالية مؤرخ في •
املتعلق بضبط الشروط الدنيا 2015جويلية 13قرار وزير الداخلية ووزير املالية املؤرخ في 

ة إلى املستوجبة لتحويل املساعدات السنوية من صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلي
،الجماعات املحلية

ة الجماعات 2018ماي 09املؤّرخ في 2018لسنة 29القانون األساس ي عدد •
ّ
ق بمجل

ّ
.املحلّية ـ يتعل

اإلطــــــــــار الّتشريعي
لبرنامج اإلستثمار الّتشاركي السنوي



ضبطيتمتيالالبلديةاملشاريعويهّم سنــــــةعلىتمتّد تقديريةتنمويةوثيقةهو
.تشاركيةمقاربةإطارفيالبلديةقبلمنمكّوناتها
فةغيراإلجماليةاملساعداتبواسطةمنهاجانبتمّول 

ّ
قرضالعلىعالوةاملوظ

تحّصل
ُ
ّتمويلوالاملحليةالجماعاتمساعدةوالقروضصندوق طرفمنعليهماامل

.املاليةدراتهالُق املالئمةالتمويليةالخطةضبطفيالحريةالبلديةتخويلمعالذاتي
تنفيذهو املخططهذاتمويلفياملباشرةوغيراملباشرةاملواطنمشاركةعنأّما
ديالبلاألداءدفعطريقعنوذلكاملحلية،املاليةفيمساهمتهخاللمنفتتبلور 

مااألخرى،واألتاوات
ّ
البلديةقدرةزادتكلمامرتفعةللبلديةاملاليةالتعبئةكانتفكل

.املحليةالتنميةميدانفياملواطنينحاجياتتلبيةعلى

7
ديالبرنامج الّسنوي لإلستثمار البل



العم  اخ األ  الإستعمالحسنضماا-
- 

 
دي ا لاملتاحخامابائاخولبطاقخاملالاخل د ات ااأل ث ااستغيلتلىالببدياححث

التصر  قد احو نااساثما اح رروريخ نالرفا-
امال ي التفاوح نالت باص-
ن-

 
خملاساك   ااملت ا اخااحتااجاح ن مكنتدرطكبر تبباخ نالتمك صبخاملوخاص 

 
يالبناخت

 األساساخ
.لبم ا  ياام اات اا ا  تحسيا-

8

البلديلإلستثمارالبرنامج الّتشاركي الّسنوي  
للبرنامج   العاّمــــة  المبادئ  
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ل  ـــــــالمراح
1

ةـــــــــاألعمال التحضيريّ •

2
• 

ّ
ي واملالي شخيص الفنّ الت

3
األولىةة  التشاركيّ الجلسة العاّم •

4
جلسات املناطق •

5  الجلسة العاّم و ةاألعمال النهائيّ •
ّ
انيةةيّ شاركة  الت

ّ
الث



10 العام  يـــــــــمنالجدول الزّ 
ريسمبر  طكت بر   فمبر  ر سبتمب

خ األتمال التحضيري  

 
 
 الا

 
ي واملالن الاص الفن

 امابسخ العا   
 
األولى دا كاخخ الا

جبساح امل ا ق 

 خامابسخ العا   و  ائاخاألتمال الن  
 
دا كاخالا

ا اخ 
 
الث



مراحل إعداد برنامج اإلستثمار الّتشاركي  
2020لسنة  
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الجدول الزمني المراحل
نوفمبر08–سبتمبر 25 التحضيريّةاألعمال

نوفمبر14–نوفمبر 11 التّشخيص الفنّي والمالي

نوفمبر23 العاّمة التّشاركيّة األولىالجلسة

نوفمبر30 للمناطقالعاّمةالجلسة

ديسمبر26–ديسمبر 14 انيةالتشاركيّة الثّ األعمال النّهائية والجلسة العاّمة
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2019ديسمبر 14يوم الّسبت 
(10.00)على الّساعة العاشرة صباحا 



منطقة المرسى
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المبلغبيـان المشروع
د.أالخطّة التمويليـّـة  

مسـاعدةقرضتمويل ذاتي

500500التّنوير العمومي

بنــاء األرصفة
700700

10001000تعبيد الطّرقات

600600تصريف مياه األمطار

500500طارتعّهد و صيانة تصريف مياه األم

تجميل المساحات الخضراء و 
المدنمداخل 

450450

5050منــابت

3800280010000المجموع

رب  ميزانيّة  مشاريع الق
2020لسنة  
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المبلغبيـان المشروع

 )د.أ(الخطّة التمويليـّـة   

مسـاعدةقرضتمويل ذاتي

──430430و المنتزهاتالعموميّة الحدائق 

──780780البلديالّسوق 

والمالعب المسبح البلدي
الّرياضية

18701870──

──150150الّدراسـات

──400400تهيئـة المقــابر

المجموع
36303630───

2020الُمهيكلة لسنة  المشاريع  ميزانيّة  
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المبلغبيـان المشروع

(د.أ)الخطة التمويليـّـــة   

تمويل 
ذاتي

مسـاعدةقرض

------------------------------------770770البنايـات اإلداريـّـة

100100تجهيزات إداريــّة
--------------------------

7070تجهيزات إعالميـّـة
-------------------------------

معّدات النّظـافة و الطّرقــات
و تجهيزات أخرى

470470-------------------------------

-------------------------------250250إقتنـاء وســائل الّنقل

1660166000المجموع

2020لسنة  المشاريـــــــــع  اإلداريــــــــّــــــــة  ميزانيّة  
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النسبة(د.أ) المبلغالبيـان 
مساعدة

4%623(المحليّةصندوق القروض و مساعدة الجماعات ) 

قروض
(صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحليّة) 

2.950%18

78%12.908تمويل ذاتي

100%16.481المجموع

2020اإلستثمار البلدي لسنة  برنامج  
اإلستثمارلتمويــــل  الموارد المخّصصة  
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التّـــــــــــشاركــــياإلستثماربرنامــــــــج  
2020لسنـــــــــــة  

حسب كلّ دائرة بلديّــــــــــــة



داوددائرة سيدي  
الجمليـّــةالكلفة 

لكامل المنطقة البلدية

المشـــــــــــــــــــروع

أد  1000

الطّرقاتتعبيد 

نهج الحديد-1
نهج الفضة-2
نهج النحاس-3

أد 600

تصريف مياه األمطار

نهج الّذهب-1
نهج الفضة-2
نهج النحاس-3
الحديدنهج-4
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داوددائرة سيدي  
الجمليـّــةالكلفة 

لكامل المنطقة البلدية

المشــــــــــــــــروع

أد700

األرصفةبناء

الّذهبنهج-1
الكبيرالجامعرصيف-2

أد  500

العمومي التّنوير 

البلديّةالرّوضةحيّ -1
العربيالمدينة-2

23



دائرة المرسى الّرياض
الجمليـّــةالكلفة 

لكامل المنطقة البلدية

المشــــــــروع

أد 1000

الطّرقاتتعبيد 

رواندانهج-1
الغابةنحوجندوبةنهج-2
يّةالبندقنهجي،بوقرّةمقهىأمامجزء)النوّارحي-3
(فلورنسو
شهرزادنهج-4

أد600

تصريف مياه األمطار

القصّارمحمدوالّدوحةنهجيتقاطع-1

بغدادنهج-2

بنزرتنهج-3

24



الجمليـّــةالكلفة 

لكامل المنطقة البلدية

المشــــــــــــــــــــــــــروع

أد700

األرصفــــــــــــةبناء

القصّارمحّمدنهج-1
التّوتنهج-2
شهرزادنهج-3
القمرنهج-4

د أ500

التنوير العمومي 

2األنستقسيم-1
الكرواننهج-2
اإلبرامليالّدينصالحزنقة-3
الفوزنهج-4

25
ياضدائرة المرسى الرّ 



الجمليـّــةالكلفة 

لكامل المنطقة البلدية

المشــــــــــــــــروع

أد1000

الطّرقاتتعبيد 

تبرقنهج-1
(2جزء)الوهابعبدحسنيحسننهج-2
دارإلىعماربنمقهى:جزء)الخطّابيالكريمعبدنهج-3

(مروش
الخطّابيالكريمعبدنهجعنمتفرّعة5عددزنقة-4

أد600

تصريف مياه األمطار

(2جزء)الخطّابيالكريمعبدنهج-1
ديارمستوىعلى)الوهابعبدحسنيحسننهج-2

(قمرت
الخطّابيالكريمعبدنهجعنمتفرّعة5عددزنقة-3
الفهدنهج-4

26

دائرة قمـــــــــــــــــــرت
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الجمليّـــــةالكلفة 

لكامل المنطقة البلدية

المشــــــــــــــــروع

د.أ700

األرصفـــــةبناء

(الصّنوبرحيّ )النّعمانإبنحّساننهج-1
المدرسةمستوىعلى)ماجدإبنالّدينشهابنهج-2

(حرّوشقمرتاإلبتدائيّة
(المقبرةقربجزء)البيئةشارع-3

د.أ500

العمومي الّتنوير 

(الحبيبحيّ )قمرتسهل-1

(األمريكيّةالمقبرةُقبالة)SATPECقمرت-2

على)الخطّابيالكريمعبدنهجعنمتفرّعن5عددزنقة-3
(حرّوشقمرتاإلبتدائيّةالمدرسةمستوى

دائرة قمـــــــــــــــــــرت



الجمليـّـــــــةالكلفة 

لكامل المنطقة البلدية

المشـــــــــــــــروع

أد1000

الطّرقاتتعبيد 

الكوشةنهج-1
بونةالطّاحيّ والصّويعيحيّ منالمتبّقيةاألنهج-2
بوزيدسيدينهج-3
ترنانخميّسنهج-4

أد600

تصريف مياه األمطار

يغالنبننهج-1
الكوشةنهج-2
بوزيدسيدينهج-3

28
األزرقدائرة البحر  



الجمليـّـــــــةالكلفة 

لكامل المنطقة البلدية

المشــــــــــــــــــــــــــروع

أد700

بناء األرصفــــــــــــــــة

يغالنبننهج-1
الكوشةنهج-2
حيّانإبنجابرنهج-3

أد500

العمومي التّنوير 

حيّانإبنجابرنهج-1
حيّانإبنجابرنهجعنالمتفرّعةاألنهج-2
بورقيبةفطّومةنهجإلىالبجاويالرائدنهج-3

29
األزرقدائرة البحــــــر  



نةدائرة المرســــى المدي
الجمليّــــــــةالكلفة 

لكامل المنطقة البلدية

المشـــــــــــــــــروع

أد1000

الطّرقاتتعبيد 

عدننهج-1
الطّائيحاتمنهجعنمتفرّعنهج-2
البيطارإبننهج-3
الخامسبيرمنهج-4

أد600

تصريف مياه األمطار

بنسليمانالدكتوروعليمحمدنهجيبينمفترق-1
سليمان

قمرتالّسريعةالطّريق-2
مالينهج-3
بوجالّبيةالّديننورالعقيدنهج-4

30



1الجلسة العامة التشاركية2020برنامج اإلستثمار التّشاركي لسنة 

31 المدينـــــةدائرة المرســـــــى  
الجمليّــــــــةالكلفة 

لكامل المنطقة البلدية

المشــــــــــــــــــــــــــروع

أد700

األرصفـــــــــةبناء

الطّائيحاتمنهج-1

مالّقوادينهج-2

الشتيوينهج-3

مالينهج-4

د أ500

العمومي التّنوير 

------------------------



32

المتابعــــةشكرا على  


