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،املشاركين وتسجيل أسمائهم ستقبالإ❑
تقديم اإلطار العام للجلسة،❑
،2020تقديم أهداف البرنامج السنوي لإلستثمار البلدي ❑
تقديم املنهجية و املراحل ،❑
،(الدوائر) تقديم تقسيم البلدية إلى مناطق ونتائجها❑
،تقديم نتائج التشخيص الفني للمنطقة البلدية❑
،تقديم املشاريع املتواصلة❑
،تقديم املشاريع الوطنية والجهوية األخرى سواء كانت متواصلة أو مبرمجة ❑
ية سواء كانت ذاتصةاملخص  تقديم نتائج التشخيص املالي مع ذكر كل املوارد املالية ❑
،دعم أو قروض أو مساهمات أخرى أي كان مصدرها أو
 تقديم توزيع املوارد املالية على مختلف ❑

 
،الت واملناطقالتدخ

مة من طرفئجاوفي حال وجود اعتراضات جوهرية على املقترحات والنت)نقاش عام ❑ البلدية، املقد 
.(على قائمة الحضور باإلعتماديتم اللجوء للتصويت 

األعمالجدول  
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أهم المبادئ الّدستورية
  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 
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اإلطــــــــــار الّتشريعي
لّسنويلبرنامج اإلستثمار الّتشاركي ا

ادرةالعموميةاملحاسبةمجلة• 1973ديسمبر31فياملؤرخ1973لسنة81عددبالقانون الص 
ة حقةبالنصوصتنقيحهاتم  كمامنها66الفصلوخاص 

 
ةوالال لسنة54عددبالقانون خاص 

ق2013ديسمبر30فياملؤر خ2013
 
،2014لسنةاملاليةبقانون املتعل

ق بالقانون األساس ي مليزا1975ماي 14املؤرخ في 1975لسنة 35القانون األساس ي عدد •
 
ة املتعل ني 

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

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

 
لية املتعل

مته ، حته أو تم  ي نق  وجميـــــع النصوص الت 
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
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اإلطــــــــــار الّتشريعي
نويلبرنامج اإلستثمار الّتشاركي السّ 

ق بضبط الشروط الدنيا 2015جويلية 13قرار من وزير الداخلية ووزير املالية مؤرخ في •
 
يتعل

املستوجبة لتحويل املساعدات السنوية من صندوق القروض و مساعدة الجماعات املحلية ،
ق بضبط طــــــــرق 2015أوت 03قرار من وزير الداخلية ووزير املالية مؤرخ في •

 
املساعدات إحتسابيتعل

فة املنصوص عليها بالفصل 
 
وظ

ُ
ة امل سبتمبر 30املؤرخ في 2014لسنة 3505من االمر عدد 6اإلجمالي 

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

 
آداءيتعل

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

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

،ملحليةلتحويل املساعدات السنوية من صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية إلى الجماعات ا
ة 2018ماي 09املؤر خ في 2018لسنة 29القانون األساس ي عدد • ة الجماعات املحلي 

 
ق بمجل

 
.يتعل
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البلديلإلستثمارالبرنامج الّسنوي  

ناتهابطضيتمالتيالبلديةاملشاريعويهم  سنــــــةعلىتمتد  تقديريةتنمويةوثيقةهو منمكو 
.تشاركيةمقاربةإطارفيالبلديةقبل

ل  فةغيراإلجماليةاملساعداتبواسطةمنهاجانبتمو 
 
 القرضعلىعالوةاملوظ

ُ
لامل عليهماتحص 

مويلاملحليةالجماعاتمساعدةوالقروضصندوق طرفمن الحريةيةالبلدتخويلمعالذاتيوالت 
.املاليةلُقدراتهااملالئمةالتمويليةالخطةضبطفي

ا منتتبلور فوتنفيذهاملخططهذاتمويلفياملباشرةوغيراملباشرةاملواطنمشاركةعنأم 
مافاألخرى،واألتاواتالبلدياألداءدفعطريقعنوذلكاملحلية،املاليةفيمساهمتهخالل

 
كانتكل

ميدانفييناملواطنحاجياتتلبيةعلىالبلديةقدرةزادتكلمامرتفعةللبلديةاملاليةالتعبئة
.املحليةالتنمية



7 البلدي  لإلستثمارالبرنامج الّتشاركي الّسنوي  
المبادئ العامة للبرنامج  
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لــــــــــــالمراح



9 ة  ــــاألعمال التحضيريّ 
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ي والمالي  ـشخيص الفنّ التّ 
ي يالد  الاالاص الفني لبمدي خ وامل ا ق وفق   هااخ الاالاص الفني املعتمدةتحايا/ إجراء❑

 
لا  الفن

وفق امل هااخ 2020إجراء الاالاص املالن لبتعر  تلى  جم ع امل ا ر املالاخ اةلصصخ لببر ا   الس  ي ❑
املبي  خ يالدلا  املالن 

 إجراء جبسخ لبمجبس الببدي يتم خيللا اا ❑
 
 التيع تلى  تائ  الاالاص وت زيا امل ا ر حسب  

 
يح الثيثخ للللللللللدخ

لاكبخ دا يا )  ب تلى امل ا ق ملدا يا ال ر صخاةلص  وت زيا امل ا ر املالاخ(    دا يا إرا يخ و دا يا قرب  
 حسب  تائ 

 
.الاصالا

❑ 
 
 ها وت ديم  سلخ   ه خ وتعبا ه يم ر  لبببدي  ال ابالاص تلى   قا  در  تائ  الا

 
املد   اح اةاتماممل ظ

بيا / ت د جبسخ ❑
 
يعجبساح تنساق  ا  ختبف املتدخ

 
خ يلإل  برا جلم وام ص ل تلى املعطااح املاص 
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:املشاركين وتسجيل أسمائهم حسبستقبالإ❑
الجنس ✓
العمر ✓
،املنطقة التي ينتمون إليها✓
،تقديم اإلطار العام للجلسة❑
،تقديم نتائج التشخيص الفني للمنطقة البلدية❑
،تقديم املشاريع املتواصلة❑
،تقديم املشاريع الوطنية والجهوية األخرى سواء كانت متواصلة أو مبرمجة ❑
ذاتية أو دعم أو سواء كانتصةاملخص  تقديم نتائج التشخيص املالي مع ذكر كل املوارد املالية ❑

،كان مصدرهاقروض أو مساهمات أخرى أي  
 تقديم توزيع املوارد املالية على مختلف ❑

 
،الت واملناطقالتدخ

مة من طئجاجوهرية على املقترحات والنتإعتراضاتوفي حال وجود )نقاش عام ❑ رف املقد 
(. على قائمة الحضور باإلعتمادالبلدية، يتم  اللجوء للتصويت 

األولىشاركيةة التّ الجلسة العامّ 
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:ستقبال املشاركين وتسجيل أسمائهم حسبإ❑

الجنس ✓
،العمر✓
،توزيع قائمة برامج القرب على املشاركين❑
لين إن وجدت،تذكير بنتائج التشخيص الفني للمنطقة❑

 
وبرامج املتدخ

،للمنطقةصةاملخص  تذكير باملوارد املالية ❑
،( املشاريع والتدخالت)تكوين فرق عمل لتحديد املقترحات ❑
،الفنية األولية الالزمةيضاحاتتقديم اإل ❑
،إجراء تصويت على املشاريع املقترحة ❑
،عالن عن نتائج التصويتاإل ❑
،ملقترحة تقديم االيضاحات الفنية واملالية الالزمة للتأكد من قابلية إنجاز املشاريع ا❑
نون وجوبا من يتكو  3ال يمكن أن يقل عدد املمثلين عن )التصويت على ممثلي املنطقة ❑

،( ممثل عن املرأة والشباب والرجال
تبليغ هذه و عن نتائج الدراسات الفنية واملالية النهائيةعالن إعالم املشاركين بموعد اإل ❑

النتائج إلى ممثلي املنطقة 
الجلسة العامة التشاركية2020برنامج اإلستثمار التّشاركي لسنة 

ق  ــــــــــجلسات المناط
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:املشاركين وتسجيل أسمائهم حسبستقبالإ❑
،الجنس✓
،العمر✓
،املنطقة التي ينتمون إليها✓
،تقديم اإلطار العام للجلسة❑
الث تقديم املشاريع النهائية❑

 
:بأصنافها الث

،برامج القرب لكل منطقة➢
،لبرامج املهيكلة ا➢
،البرامج اإلدارية➢

نقاش عام ❑

شاركي لسنة نشر ❑
 
ديم ها وتقللبلدية وتعليقه بمقر  الوابعلى موقع 2020برنامج االستثمار الت

 نسخة منه 
 
لبلدي امات املجتمع املدني قبل املصادقة عليه نهائيا من طرف املجلس ملنظ

 )ستثمارلال إجراء جلسة للمجلس البلدي للمصادقة على البرنامج السنوي ❑
 
( ي ديسمبرقبل موف

ةــــّــــ الجلسة العامو ةــــــــــهائياألعمال النّ 
الثـّانيــــــــــــةشاركيةالتّ 
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ريسمبر  طكت بر   فمبر  ر سبتمب

خ األتمال التحضيري  

 
 
 الا

 
ي واملالن الاص الفن

 امابسخ العا   
 
األولىدا كاخخ الا

جبساح امل ا ق 

خامابسخ العا   و  ائاخاألتمال الن  
 
 
ا اخ دا كاخالا

 
الث

العام  يـــــــــمنالجدول الزّ 
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الجدول الزمني المراحل

نوفمبر08–سبتمبر 25 التحضيريّةاألعمال

نوفمبر14–نوفمبر 11 التّشخيص الفنّي والمالي

نوفمبر23 العاّمة التّشاركيّة األولىالجلسة

نوفمبر30 العاّمةالمناطق جلسة

ديسمبر26–ديسمبر 14 انيةالتشاركيّة الثّ األعمال النّهائية والجلسة العاّمة

مراحل إعداد برنامج اإلستثمار الّتشاركي
2020لسنة  
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برنامج اإلستثمار الّتشاركي
2017لسنة  
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2017برنامج اإلستثمار الّتشاركي لسنة  
سيدي داود

التنوير العمومي الطرقات تصريف مياه األمطار

نهج إبن رشيد القيرواني•

زنقة )نهج أسد إبن الفرات •

(بطيخ

الطريق المؤدية من المدرسة •

االٍعدادية إلى نهج إبن عصفور 

اإلشبيلي

( Sonedeقرب )نهج بوراوي بطيخ •

ع بالمنطقة الصناعيةتجمّ •

(وراء المركب التجاري كارفور)

جانفي 14نهج فاصل بين نهج •

9عدد . و.وط

بن زياد إنهج طارق •

(من أمام الجامع الى مركز البريد)

تجمع نهج حسن بن النعمان عبد •

هللا بن الحبحاب

تجمع نهج إبن سينا ونهج يوسف•

(زنقة أبن سيناء)داي 
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2017برنامج اإلستثمار الّتشاركي لسنة  
المرسى الرياض

التنوير العموميالطرقاتتصريف مياه األمطار

 هج اللاري شاكر ط او•
ام دي خ

شلرزارج ه•
 هج بغدار•

نهج الطيب سيالة-
(الخوي جبل )نهج القرنفل -
نهج الكويت-

نهج قصر الحمراء-
(جبل الخاوي )نهج جندوبة -
(حي الطابق)نهج الفردوس -



21

2017برنامج اإلستثمار الّتشاركي لسنة  
قمــــــرت

التنوير العموميالطرقاتتصريف مياه األمطار

 هج تيء الدين ين املغاث•
 هج تبد الرحماا الغاف  •

نهج عبد الرحمان الغافقي•
الوقاصنهج سعد إبن أبي •
إبن النهج املتفرع عن نهج سعد•

أبي الوقاص

نهج محمد بن قاسم•
نهج سعد إبن أبي عنع نهج متفر •

الوقاص
نهج سعد إبن أبي الوقاص  •
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برنامج اإلستثمار التّشاركي لسنة           
2017البحر األزرق  

التنوير العموميالطرقاتتصريف مياه األمطار

 هااا  تفرتاا تن  هج إين•
  اي  إتجاه املركب)امازا  

(كا ف   "التجا ي 
رتخ  هج ط ابكا  واأل هج املتف•

ت ه
 هج ح بعللللللللللللل •

نهج إبن حزم األندلس ي•
الحي املوازي لنهج إبن رشد •

(مقابل مقهي دار زمان)
ط يرب)نهج موازي لنهج حنبعل •

(ديقول العمارات ونهج شارل 
نهج محاذي : نهج إبن رشيق •

يربط نهج إبن الجزار)للوادي 
(ونهج شارل ديقول 

ندلس ينهج إبن حزم األ •

الحي املوازي لنهج إبن •
مقابل مقهي دار )رشد 
(زمان
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برنامج اإلستثمار التّشاركي لسنة            
2018المرسى المدينة  

نوير العموميالت  رقاتــــــــــــالط  تصريف مياه األمطار

لن والزين ينت فتر   هج  حمد •
تاش   

 هج سباماا ين سباماا•
( هج املبعب ساي ا)

نهج حاتم الطائي•

سليماملنجينهج •

امللولينهج •

الشتيوي العزيزنهج عبد•

حانبةنهج علي باش •

سليماملنجينهج •



برنامج اإلستثمار الّتشاركي
2018لسنة  
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2018برنامج اإلستثمار التّشاركي لسنة  

أد0001:  الكلفة الجملي ة : المشــــــــــــــــــــــــــــــروع  

سيدي داود

اتالطرقتعبيد

(جزء)جانفي14نهج *نهج طارق إبن زياد   *

قمــــــــرت

ممر حذيفة إبن اليمان*نهج قيس البلوي  *نهج أبو عبيدة البكري   *

ع عن نهج حسن حسني عبد الوهاب ) بالريجيــــــــــــــــــــــانهج * (متفر 

ع عن نهج عبد الكريم الخط ابي) تبرسقنهج * ع عن نهج عبد الكريم الخطابي ) نهج حانون *(  متفر  (متفر 

البحر االزرق

طريق  )*نوبل    ألفرادنهج *الممرات الفاتحة على نهج جابر إبن حيان *نهج إبن النفيس مكرر *

«opéra»)

المرسى المدينة

(  GP9) أميلكارالممر العمومي لنهج *نهج إبن البيطار *البطارزنقة إبن *نهج طيبة  *

ربط نهجي مكة والدكتور سليمان بن سليمان*مارس 20ممــــر  على ساحة *سليم المنجينهج *

النهج المقابل لنهج نيوتن و الرابط بين نهجي الدكتور سليمان بن سليــــمان و مكة*

ياض المرسى الر 

نهج البرازيل*(   جزء) نهج الهادي شاكــــــــر *نهج أستراليــــا و الزنقة المحاذية له   *

نهج الشيلي*نهج األرجنتين    *
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2018برنامج اإلستثمار التّشاركي لسنة  

أد500:  الكلفة الجملي ة : المشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروع  

سيدي داود

تصريف مياه 

األمطار

نهج إت جاهمحيط الدائرة البلدية و الجامع في *نهج الفاضل بن عاشور  *نهج إبن منظور القفصي   **

عقبة إبن نافع

سيدي داود اإلبتدائيةمحيط المدرسة *

قمرت

(حي الصنوبر )نهج بنو هالل *

البحر األزرق

نهج خير هللا بن مصطفى      *( جزء)نهج شارل ديغول *نهج قرطاج  *

(حي سالمة)نهج سيدي بوزيد *( حي سالمة)سافارينهج أالن *نهج إبن النفيس مكرر  *

المرسى المدينة

البراملينهج *نهج الزين بن عاشور *أفغانساننهج *(  (GP9أميلكارالممر العمومي لنهج **

(األحواش)

عبر نهج طيبة( حي الهناء)بلخوجةربط بين نهجي مكة و محمد سعيد *

النهج المقابل لنهج نيوتــــــــــــن و الرابط بين نهجي الدكتور سليمان بن سليمان و مكة*

ياض المرسى الر 

اإلمتيازنهج *نهج قصر هالل    *نهج المنستير   *( جزء )نهج الهادي شاكر*
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2018برنامج اإلستثمار التّشاركي لسنة  

أد500:   الكلفة الجملي ة : المشــــــــــــــــــــــــــــروع 

سيدي داود

الت رصيف

نهج إبن منظور *(             جزء)نهج أسد إبن الفرات *(                       جزء)جانفي14نهج *
القفصي                    

(جزء) نهج طارق إبن زياد  *نهج الفاضل بن عاشور                     *

قمرت

(جزء)نهج الصقر *نهج حسان إبن النعمان                        *

ميّة*( جزء) نهج عبد الكريم الخـــــطابي *
ُ
نهج بنو أ

البحر االزرق

(جزء)نهج إبن رشد *نهج جابر إبن حيان                          *

المرسى المدينة

جزء من رصيف معهد السعادة    *(          المرسى النسيم )بـربروسنهج خير الدين *
نهج حانون                                          *نهج الرازي *صالمبونهج *فولتارنهج *نهج حاتم الطائي   *
(جزء)نهج الدكتور سليمان بن سليمان*نهج الهادي سعيدي*نهج الزهراوي        *

المرسى الّرياض

نهج أستراليـا و الزنقة المحاذية له*
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أد550: الكلفة الجملي ة : المشــــــــروع  

سيدي داود

الت نوير 

العمومي

نهج اإلمام إبن عرفة*(       جزء)نهج محمد بيرم الخامس *نهج اإلمام المازني  *نهج متفرع عن نهج المقبرة      *

نهج الفاضل بن عاشور*نهج بوراوي بطيخ        *شارع الحبيب بورقيبة     *نهج العثمانيين   *

قمــــــــــرت

(5زنقةعدد)نهج عبدالكريم الخطابي*(        جزء)نهج عبد الرحمان الغافقــي *

2جزء ) نهج زهير إبن قيس البــــلوي *(جزء)شارع البيئة *(    جزء) الحفصــــــــــــــــــــيزكرياءنهج أبو *

نهج حسان إبن النعمان*نهج ُمثن ى إبن الحارث      *(جزء)الفرابينهج *

عان عن نهج * ع عن نهج حسن حسني عبد الوهاب     *الفرابينهجان متفر  نهج الملك فيصل المتفر 

البحر االزرق

2أرض آغا *(                      جزء)نهج إبن رشد      *نهج إبن النفيس مكرر*26/26تقسيم *

أرض البحري*نهج الولي                  *(جزء)نهج جابر إبن حيان *(     جزء)نهج إبن الجزار *

المرسى المدينة

(الشتيويمحيط ملعب عبد العزيز )أرض البحري *(سانية الدالي)نهج  رشيد مسلم مع ممر البحيرات العظمى 

نهج الطاهر بن عاشور*(    قصرالعبدليةمحيط ) الشتيوينهج عبد العزيز *نهج الفاضل بن عاشور*نهج حانون *

نهج العربية السعودية*نهج إبن شباط *نهج األمير عبد القادر*جانفي14نهج *

الحفصيينهج *نهج أبو العالء المعري                                             *

ياض المرسى الر 

النهج المتفرع عن نهج قناة السويس الموازي لنهج القطب الشمالي*

ع عن نهج العراق ، جبل الخاوي ) نهج الشباب  * )جبل الخاوي) نهج بن عروس       *(متفر 

2018برنامج اإلستثمار التّشاركي لسنة  



29

الخطة التمويليةالمبلغبيان المشروع

مساعدةقرضتمويل ذاتي
550550التنوير العمومي

الترصيف
500300

200

تعبيد الطرقات
1000500500

500500تصريف مياه األمطار

65055199تعهد وصيانة تصريف مياه األمطار

200200المساحات الخضراء ومداخل المدن

100100منابت

5002701500299 3المجمــــــــوع



30 لّتشاركيتقّدم  برنامج اإلستثمار السنوي ا
2018لسنة  

بالمنطقة البلدية2018قائمة المشاريع المدرجة ببرنامج اإلستثمار السنوي

مرحلة اإلنجازمدة اإلنجازعدد المنتفعيند1000الكلفةبيان المشروع

تم اإلنجاز يوما95030.000150الطرقات

%50تم إنجاز يوما70015.000120تصريف مياه  األمطار

يوما50010.000120ترصيف 
%50تم إنجاز 

يوما55015.000150تنوير عمومي
%50تم إنجاز 

الوطنية و الجهوية األخرى المتواصلة أو المبرمجة بالمنطقة البلديةالمشاريع

د1000الكلفةبيان المشروع
وصف 

المشروع
موقع 
التدخل

اإلنطالقتاريخ 
في اإلنجاز

مدة 
اإلنجاز

مالحظات

مشروع التنمية 
بمنطقة البحر 

األزرق
تم اإلنجازيوما2017150نوفمبر البحر األزرقتعبيد880



برنامج اإلستثمار الّتشاركي
2019لسنة  
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32

المبلغبيـان المشروع
الخطّة التمويليـّـة

مسـاعدةقرضتمويل ذاتي

التّنوير العمومي
500500

62050570بنــاء األرصفة

750550200تعبيد الطّرقات

600250350تصريف مياه األمطار

مطارتعّهد و صيانة تصريف مياه األ
500500

المساحات الخضراء و مداخل 
المدن

430430

5050منــابت

3450128011201050المجموع
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المشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروع المنطقــــــــــــــة

تعبيد الطرقات

سيدي داود

نهج الذهب*
نهج أمام المدرسة اإلعدادية سيدي داود•
(جزء)نهج محمد الرشيد •

تصريف مياه األمطار

ديدونعليسةنهج•
الحديدنهج•

بناء األرصفة

عرفةإبناإلمامنهج•
المازنياإلمامنهج•
بورقيبةالحبيبشارع•

التنوير العمومي 

محمودبنحيّ •
2+1اإلذاعةحيّ •
جنهوالمقبرةبينالقديمالحيّ •

رشيقإبنالحسن
المهديهللاعبدنهج•
بدرغزوةمقتبلنهج•
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المشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروع المنطقــــــــــــــــــــــــــــــــــة

تعبيد الطرقات

المرسى الرياض

السنوسيمحمدنهج*
رحالسيدينهج*
(جزء)عرفةإبناإلمامنهج*

تصريف مياه األمطار

سيالةالطيبنهج*
مالقوواديعرفةإبناإلمامنهجمفترق*
بنزرتنهج*
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المشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروع المنطقــــــــــــــــــــــــــــــــــة

بناء األرصفــــــــــــة

المرسى الرياض

بنزرتنهج•
إفريقيانهج•
القصارمحمدنهج•

التنوير العمومي 

القاهرةنهج*بنزرتنهج•
(التّقسيمكامل)المسنّيندار*الجبلديار•
الرميلةحي*ماركوبولونهج•
الجامعخلفالحيّ *بغدادنهج•
إسبانيانهج*كندانهجعنمتفرعةأنهج•
الشعراءنهج*عليمحمدنهجعندزنقة•
البحريننهج*السنوسيمحمدنهج•
حنبعلنهجزاوية*القدسنهج•
السالمدارنهج*(جزء)تبرسقنهج•
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المشــــــــــــــــــــــــــــــــروع المنطقــــــــــــــــة

تعبيد الطرقات

قمــــــــــــــــرت

الغافقيالرحمانعبدنهج•
(جزء)العندليبنهج•
(الحبيبحي)طليطلةنهج•

تصريف مياه األمطار

(جزء)الخطابيالكريمعبدنهج•
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بناء األرصفـــــة

قمــــــــــــــــرت

بالّريجيانهج•
الغافقيالرحمانعبدنهج•
(جزء)الفرابينهج•
•

التنوير العمومي 

(العماراتقرب)ماجدإبنالدينشهابنهج•
أميةبنونهج•

عنهالمتفرّعةاألنهجواألزقّةوالخطّابيالكريمعبدنهج•
(الحبيبحيّ )طليطلةنهج•
قمرتحماموراءتقسيم•

المشــــــــــــــــــــــــــــــــروع المنطقــــــــــــــــة
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المشــــــــــــــــــــــــــــــروع المنطقــــــــــــــــــــــــــــــــــة

تعبيد الطرقات

البحر األزرق

خلفالرمان/الزيتونحومة)يغالنإبننهجعنمتفرعنهج•

(سليمالمنجيمستشفى
سالمةحيأنهج•

تصريف مياه األمطار

خلفالرمان/الزيتونحومة)يغالنإبننهجعنمتفرعنهج•
(سليمالمنجيمستشفى

سالمةحيعنالمتفرعةاألنهج•
الصوديومنهج•
إشكلبحيرةنهج•
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المشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروع المنطقــــــــــــــــــــــــــــــــــة

األرصفـــــــــةبناء

البحر األزرق

سالمةحيأنهج•
إشكلبحيرةنهج•

التنوير العمومي 

خلفالرمان/الزيتونحومة)يغــــــــالنإننهجعنمتفرعنهج•

(سليمالمنجيمستشفى
سالمةحيأنهج•
يغالنبنأرض•
الصوديومنهج•
(بورقيبةفطومةشارعإلىالبجاويالرّائدنهجمن)إسمبدوننهج•
التوبةجامعقربإسمبدوننهج•
(حسينبنأوالدحومة)البجاويالرائدنهجعنمتفرعنهج•
األراضيمنمساحاتبتوفيرمشروطالمشاريعتنفيذ:مالحظـــة•

كهربائيّةمحواّلتلتركيز
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المشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروع المنطقــــــــــــــــــــــــــــــــــة

األرصفـــــــــةبناء

البحر األزرق

سالمةحيأنهج•
إشكلبحيرةنهج•

التنوير العمومي 

خلفالرمان/الزيتونحومة)يغــــــــالنإننهجعنمتفرعنهج•

(سليمالمنجيمستشفى
سالمةحيأنهج•
يغالنبنأرض•
الصوديومنهج•
(بورقيبةفطومةشارعإلىالبجاويالرّائدنهجمن)إسمبدوننهج•
التوبةجامعقربإسمبدوننهج•
(حسينبنأوالدحومة)البجاويالرائدنهجعنمتفرعنهج•
األراضيمنمساحاتبتوفيرمشروطالمشاريعتنفيذ:مالحظـــة•

كهربائيّةمحواّلتلتركيز
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المشــــــــــــــــــــــــــــــــــروع المنطقــــــــــــــة

تعبيد الطرقات

المرســــــــــــــى 

المدينــــــــــة

(النسيمالمرسى)الدينخيرأحمدنهج•
(بريطانياسفارةمقرّ خلف)الخامسبيرممحمدنهج•

تصريف مياه األمطار

impasse))البرامليبنهجزنقة•

STILبنايةممرّ :مارس20زنقة•
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المشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروع المنطقــــــــــــــــــــــة 

األرصفـــــــــةبناء

المرســــــــــــــــى  

المدينة

صالمبوبنهجزنقة•

الدينخيرأحمدنهج•

إفريقيانهج•

التنوير العمومي 

الهناءحي*(جزء)الطائيحاتمنهج•

البيرينينهج*الحمراءقصرنهج•

السرورنهج*ثامرالحبيبنهج•

الّشابيالقاسمأبونهج*العاليةالمقهىوراءماالحي•

المغربنهج*فرنساسفيرإقامةإلىالمقبرةمن•

الشاطئالمرسىحي*األرتالمحطّةمدخل•

(فلوبارقوستافمعهدإلىالهيثمإبنمعهد)



برنامج اإلستثمار الّتشاركي  
2020لسنة  
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44 نّـــيالّتشخيص الف



202045الّتشخيص الفنّــــي  
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المرسى 
المدينة

المرسى 
الرياض

البحر األزرقسيدي داودقمرت

نسبة الطرقات في حالة جيدة

نسبة األرصفة في حالة جيدة

ةنسبة التنوير  العمومي في حالة جيد

مومي نسبة التغطية بشبكة التطهير الع
في حالة جيدة



46 دةالّتوزيع الجملي للطّرقـات المعبّ 

النّسبةالمنطقة

%80منطقة المرسى الّرياض

%60منطقة قمرت

%90منطقة سيدي داود

%65منطقة البحر األزرق

%85منطقة المرسى المدينة

1الجلسة العامة التشاركية2020برنامج اإلستثمار التّشاركي لسنة 



90%
85%

80%

65%
60%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

منطقة سيدي داود منطقة المرسى 
المدينة

منطقة المرسى 
الرياض

منطقة البحر 
األزرق

منطقة قمرت

47 ّبدةالّتوزيع الجملي للطّرقـات المع



طّلب التدخّلالّتوزيع الجملي للطّرقـات الّتي تت
النّسبةالمنطقة

منطقة المرسى الّرياض
20%

منطقة قمرت
40%

منطقة سيدي داود
10%

منطقة البحر األزرق
35%

منطقة المرسى المدينة 
15%
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35%
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5%
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15%

20%

25%
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35%

40%

45%

منطقة سيدي داود  منطقة المرسى الرياضمنطقة المرسى المدينة منطقة البحر األزرق منطقة قمرت
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لتدخّلالّتوزيع الجملي للطّرقـات الّتي تتطّلب ا



ّصفةالتّـــوزيع الجملي للطّرقـات المر 
النّسبةالمنطقة

منطقة المرسى الّرياض
70%

منطقة قمرت
40%

%75منطقة سيدي داود

منطقة البحر األزرق
% 40

منطقة المرسى المدينة 
80%
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75%
80%

70%

40% 40%

منطقة سيدي 
داود 

منطقة المرسى 
المدينة

منطقة المرسى 
الرياض

منطقة البحر 
األزرق

منطقة قمرت
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رّصفةالتّــــوزيع الجملي للطّرقـات الم



الّتوزيع الجملي للطّرقـات الّتي تتطّلب الّترصيف
النّسبةالمنطقة

منطقة المرسى الّرياض
30%

منطقة قمرت
60%

منطقة سيدي داود
25%

منطقة البحر األزرق
60%

منطقة المرسى المدينة 
20%
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20%

30%

60%

25%

60%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

منطقة المرسى 
المدينة

منطقة المرسى 
الرياض

منطقة قمرت منطقة سيدي داود  منطقة البحر األزرق
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ّلب الّترصيفالّتوزيع الجملي للطّرقـات الّتي تتط



مومي  التّـــنوير العالّتشخيص المتعّلق بــ

85%

70%
50%

60%

45%

منطقة المرسى المدينة

الرياضالمرسىمنطقة

منطقة قمرت

منطقة سيدي داود 

منطقة البحر األزرق
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كة تطهير  الرّبط بشبالّتشخيص المتعّلق بــــ
المياه الُمستعملة

95%

90%

60%

90%

60%

منطقة المرسى المدينة

منطقة المرسى الرياض

منطقة قمرت

منطقة سيدي داود 

منطقة البحر األزرق
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توزيــع السّكـان حســب المناطــق  
2014إحصائيـّات  

العددالمنطقة

20257منطقة المرسى الرّياض
13378منطقة قمرت

6207منطقة سيدي داود
18977منطقة البحر األزرق

34568منطقة المرسى المدينة 

34568

20257

13378

6207

18977

منطقة 
المرسى 

المدينة

منطقة 
المرسى 

الرياض

منطقة قمرت

منطقة سيدي
داود 

56



57

لـــــيالّتشخيص الما



معّدل الخمس الّسنوات الّسابقـــــة
29,922,496: العنـــــــــــوان األول 

10,707,555: العنـــــــــــوان الثاني 

%15(الجمليّةمن الموارد ) نسبة الموارد الذاتيّة 

 %24: اإلدّخاريالمجهود 

14 %:  لإلستثمارنسبة الموارد الموجهة 

%( :  من الموارد الذاتّية)نسبة التأجير  152

48 %( : من العنوان األول ) نسبة التأجير 

43 %:  على العقارات واألنشطة المعاليمإستخالصنسبة 

15 %على العقاراتالمعاليمإستخالصنسبة 

28 %:  على األنشطة المعاليمإستخالصنسبة 

1.52  %:  نسبـــة التداين 

: المديونيــــــــــــــة 

7 %:  نسبة ديون المؤسسات الخاصة من جملة الديون 

62 %: نسبة ديون المؤسسات العمومية من جملة الديون 

31%: نسبة ديون الصندوق من جملة الديون 
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2020مشروع ميزانيّة  
(د.أ)موارد العنوان األّول  

بيان الموارد
(  1)إنجازات  
2018( 2)إنجازات 2017

2019ميزانية   
(3     )

النتيجة 
2019المتوقعة 

(4     )
2020الميزانية  

(5      )(3) /4)(5) /(4)

%0%17,72319,51519,49121,79421,70112مــــوارد العنـــوان األوّل
لمـداخيــل الجـبـائيـة 

%0%11,45013,13412,16714,45714,46219اإلعتيـاديـة
المعـاليــم على العقــارات 

%0%7,9399,2228,32010,02010,02020واألنشطــة

مداخيل إشغال الملك 
العمومي البلدي واستلزام 

%4-%1,8712,3681,8112,2212,13123المرافق العمومية فيه

معاليـم الموجبات والرخـص 
ل اإلدارية ومعــاليــم مقــابــــ

%17%1,5121,2551,4661,4661,7110إســداء خـدمـــات
اديةاإلعتيالمداخيـل الجبائية 

%20-%12828857075060032األخـرى
المـداخيـل غيـر الجبائية 

%1-%6,2736,3807,3247,3377,2390اإلعتيادية
مداخيـل أمـالك البلديـة 

%3-%1,2921,2001,6591,6721,6191اإلعتيـاديـة
المـداخيـــل الماليــة 

%1-%4,9815,1805,6655,6655,6200اإلعتيــاديــة
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2020مشروع ميزانيّة  
(د.أ)موارد العنوان األّول  

7 939
9 2228 320

10 02010 020

1 871

2 368
1 811

2 2212 131 1 512

1 255
1 466

1 4661 711

128
288

570

750600

1 292

1 200
1 659

1 6721 619 4 981

5 1805 665

5 6655 620

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

(  1)إنجازات  
2017

( 2)إنجازات 
2018

2019ميزانية   
(3    )

النتيجة 
2019المتوقعة 

(4    )

الميزانية  
2020(5       )

المـداخيـــل الماليــة اإلعتيــاديــة

ـةمداخيـل أمـالك البلديـة اإلعتيـادي

خـرىالمداخيـل الجبائية اإلعتيادية األ

معاليـم الموجبات والرخـص اإلدارية
ومعــاليــم مقــابــــل إســداء 

خـدمـــات

مداخيل إشغال الملك العمومي 
ة البلدي واستلزام المرافق العمومي

فيه
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2020مشروع ميزانيّة  
(د.أ)موارد العنوان األّول  

بيان الموارد

المعـاليــم
على 

العقــارات 
واألنشطــة

مداخيل 
إشغال الملك

العمومي 
البلدي 

واستلزام 
المرافق 
هالعمومية في

معاليـم
الموجبات 
والرخـص 
اإلدارية 

ومعــاليــم
مقــابــــل 
إســداء 
خـدمـــات

المداخيـل 
الجبائية 
اإلعتيادية
األخـرى

مداخيـل 
أمـالك 
البلديـة 

اإلعتيـاديـة

المـداخيـــل
الماليــة 

ــةاإلعتيــادي

20177,9391,8711,5121281,2924,981(1)إنجازات

20189,2222,3681,2552881,2005,180(2)إنجازات

20198,3201,8111,4665701,6595,665(3)ميزانية

201910,0202,2211,4667501,6725,665(4)المتوقعةالنتيجة

202010,0202,1311,7116001,6195,620(5)الميزانية
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2020مشروع ميزانيّة  
(د.أ)نفقـات العنوان األّول  

النفاقاتبيان 
انجاز 
2017

انجاز 
2018

ميزانية   
2019

(3     )

النتيجة
المتوقعة 

2019
(4     )

الميزانية  
2020

(5       )(4) /(3)(5) /(4)

ان نفقــات العنــو: العنوان األول 
%4%134741501417096187601947710األوّل

%3%130641470416786185921919011فنفقـــات التصــرّ : الجزء األول 

التأجيـر : القسم األول
%7%6383653666567448799712العمومي 

وسائـــل : القسـم الثـانـي 
%1%574973099069952095895المصـالــح 

%1-%93385810611624160453ي التدخل العموم: القسم الثالث

ف نفـقـات التصـرّ : القسم الرابع 
000الطــارئـة وغيـر الموّزعــة 

%71%46-410310310168287ن فوائد الدي: القسم الخامس
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2020مشروع ميزانيّة  
(د.أ)نفقـات العنوان األّول

63836536665674487997

5749
7309

9069
95209589 933

858

1061
16241604

1

410

310
310

168287

0

5000

10000

15000

20000

25000

2019النتيجة المتوقعة (    3)2019ميزانية   2018انجاز 2017انجاز 
(4    )

(      5)2020الميزانية  

التأجيـر العمومي : القسم األول وسائـــل المصـالــح : القسـم الثـانـي 

التدخل العمومي : القسم الثالث فوائد الدين : القسم الخامس
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برامج المشاريع اإلداريـّـة  
64

770

470

70

100

250

0100200300400500600700800900

البنايـات اإلداريــة

معدات النظـافة والطرقــات و تجهيزات  أخرى

تجهيزات إعالميــة

تجهيزات إداريــة

إقتنـاء وســائل النقل

البنايـات اإلداريــة
معدات النظـافة 

والطرقــات و تجهيزات  
أخرى

تجهيزات إعالميــة تجهيزات إداريــة إقتنـاء وســائل النقل

تمويل ذاتي 770 470 70 100 250

قرض 0 0 0 0 0

;  البنايـات اإلداريــة
770

معدات النظـافة والطرقــات و
470; تجهيزات  أخرى

تجهيزات 
70; إعالميــة

;  تجهيزات إداريــة
100

إقتنـاء وســائل 
250; النقل

برامج المشاريع اإلداريــة

المجموع 
أد 1.660



65برامج المشاريع الُمهيـكلة  

المجموع
أد 3.630

0200400600800100012001400160018002000

الحدائق العمومية و المنتزهات

السوق البلدي

المسبح البلدي و المالعب الرياضية

الدراسـات

تهيئـة المقــابر

الحدائق العمومية و المنتزهات السوق البلدي
المسبح البلدي و المالعب 

الرياضية
الدراسـات تهيئـة المقــابر

المبلغ 430 780 1870 150 400

الحدائق 

العمومية و 

المنتزهات
12%

السوق 

البلدي

21%

المسبح 

البلدي و 

المالعب 
الرياضية

52%

الدراسـات

4%

ـابرتهيئـة المقـ

11%



66برامج مشاريع القرب

المجموع 
أد 3.800

التنوير 
العمومي

13%

ةبنــاء األرصف
19%

اتتعبيد الطرق
26%

اه تصريف مي
األمطار

16%

ة تعهد وصيان
اه تصريف مي
األمطار

13%

المساحات 
الخضراء 
ومداخل 

المدن
12%

منــابت
1%

01002003004005006007008009001000

التنوير العمومي

بنــاء األرصفة

تعبيد الطرقات

تصريف مياه األمطار

تعهد وصيانة تصريف مياه األمطار

المساحات الخضراء ومداخل المدن

منــابت

500

700

600

500

450

50

1000

التنوير العمومي بنــاء األرصفة تعبيد الطرقات تصريف مياه األمطار
تعهد وصيانة تصريف

مياه األمطار

المساحات الخضراء 

ومداخل المدن
منــابت

تمويل ذاتي 500 700 600 500 450 50

قرض 1000



2020اإلعتمادات المرصودة لسنة  

المرصودةالمبالغكامل المنطقة البلديّة

1000الطّرقات

600تصريف مياه األمطار

700التّرصيف 

500التّنوير العمومي

2800(أد)المجموع 
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المجموع 
أد 2800

الطرقات
18%

اه تصريف مي
االمطار

11%

ف ترصي
12%

تنوير عمومي
9%

المجموع أد
50%



قـائمة في المشاريع الُمدرجة ببرنامج  
بالمنطقة البلدية2019اإلستثمار لسنة  

بيان المشروع

الكلفة

(أد)

عدد 

مرحلة اإلنجازة اإلنجازمدّ نالمنتفعي

ةبصدد إعداد الّدراسة األوّلييوما30.000150د000750.رقاتالطّ 

ةبصدد إعداد الّدراسة األوّلييوما15.000120د620.000ارتصريف مياه األمط

ةبصدد إعداد الّدراسة األوّلييوما10.000120د600.000التّرصيف

موميالعنويرتّ ال

د500.000

يوما15.000150

ةبصدد إعداد الّدراسة األوّلي
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ة األخرى  ة و الجهويّ المشاريع الوطنيّ 
ةـــبرمجة بالمنطقة البلديّ تواصلة أو المُ المُ 

بيان المشروع
ةالكلف

(أد)

عدد 

مرحلة اإلنجاززة اإلنجامدّ نالمنتفعي

مشروع التنمية

بمنطقة البحر 

األزرق

تعبيد500
يوما150

2019سبتمبر 

69

مالحظات

اإلنجازتمّ 



الموارد المخّصصة لتمويل اإلستثمار

(أد)الكلفةبيان المشروع

صندوق القروض و مساعدة ) مساعدة
623(الجماعات المحلية 

صندوق القروض و مساعدة ) قروض
2.950(الجماعات المحلية 

12.908تمويل ذاتي

الجملـــــــة
16.481

70

صندوق ) مساعدة 

القروض و 

مساعدة الجماعات 
(المحلية 

4%

صندوق ) قروض 

القروض و مساعدة 

(الجماعات المحلية 
18%

تمويل ذاتي

78%
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شكرا على المتابعة


