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،املشاركين وتسجيل أسمائهم ستقبالإ❑
العام للجلسة ،تقديم االطار ❑
،2018تقديم أهداف البرنامج السنوي لالستثمار البلدي ❑
تقديم املنهجية و املراحل ،❑
،( الدوائر) ونتائجهاالبلدية إلى مناطق تقديم تقسيم ❑
،البلديةتقديم نتائج التشخيص الفني للمنطقة ❑
،املتواصلةتقديم املشاريع ❑
،تقديم املشاريع الوطنية والجهوية األخرى سواء كانت متواصلة أو مبرمجة ❑
ذاتية أو دعم تقديم نتائج التشخيص املالي مع ذكر كل املوارد املالية املخصصة سواء كانت❑

،أو قروض أو مساهمات أخرى أي كان مصدرها 
،واملناطقتقديم توزيع املوارد املالية على مختلف التدخالت ❑
. عامنقاش ❑

ىاألولالجلسة العامة  التشاركية
2017نوفمبر 5األحد 
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أهم املبادئ الّدستورية
داريلللللللةوباالسلللللللت  لية ا  تتمتلللللللع الجماللللللللاص ا اليلللللللة  ال  صلللللللية ال انونيلللللللة  -132الفصللللللل  *

.التد ير الارملبدإوف ا   وتدير املصالح ا الية واملالية

  مواردهللا حريللة التصللر  طللللجمالللاص ا اليللة طلل  إيللار امليصانيللة املصللاد  لل  للا -137لفصلل  ا*
.الرشيدة وتحت رقا ة ال ضاء املال الاوكمةحسب قوالد 

كملللةالاو آليلللاص الديم راييلللة التشلللاركية  ومبلللاد  تعتملللد الجماللللاص ا اليلللة -139لفصللل  ا*
يللة والي ي للة طلل  إلللداد  للرامم التتملضللماإ إسللأاس  وسللع للمللوايتيإ وا جتمللع املللد    املفتوحللة

.الترا ية ومتابعة تتفيذها يب ا ملا يضبطه ال انوإ 
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اإلطــــــــــار التّشريعي

التّشاركي السنوياإلستثمارلبرنامج 

الفصل وخاّصة 1973ديسمبر 31المؤرخ في 1973لسنة 81مجلة المحاسبة العمومية الّصادرة بالقانون عدد  •

ديسمبر 30المؤّرخ في 2013لسنة 54منها كما تّم تنقيحها بالنصوص الالّحقة و خاّصة بالقانون عدد 66

،2014المتعلّق بقانون المالية لسنة 2013

والنّصوص التي 1975ماي 14المؤرخ في 1975لسنة 33القانون األساسي للبلديات الّصادر بالقانون عدد •

،2008أوت 04المؤرخ في 2008لسنة 57تّممته أو نقّحته و خاصة القانون األساسي عدد 

ت المتعلّق بالقانون األساسي لميزانيّة الجماعا1975ماي 14المؤرخ في 1975لسنة 35القانون األساسي عدد •

ديسمبر 18المؤرخ في 2007لسنة 65المحلية كما تّم إتمامه و تنقيحه بالنصوص الالّحقة و خاصة القانون عدد 

2007،

وجميع المتعلّق بالمال المشترك للجماعات المحلية 1975ماي 14المؤرخ في 1975لسنة 36القانون عدد •

النصوص التّي نقّحته أو تّممته ،

ومنح المتعلّق بضبط شروط إسناد القروض 2014سبتمبر 30المؤرخ في 2014لسنة 3505األمر عدد •

المساعدات بواسطة صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية ،

حويل يتعلّق بضبط الشروط الدنيا المستوجبة لت2015جويلية13قرار من وزير الداخلية ووزير المالية مؤرخ في •

المساعدات السنوية من صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية ،

المساعدات إحتسابيتعلّق بضبط طرق 2015أوت 03قرار من وزير الداخلية ووزير المالية مؤرخ في •

2014سبتمبر 30المؤرخ في 2014لسنة 3505من االمر عدد 6اإلجماليّة الُموّظفة المنصوص عليها بالفصل 

،

الجماعاتآداءيتعلّق بضبط مقاييس تقييم 2015ديسمبر 29قرار من وزير الداخلية ووزير المالية مؤرخ في •

.2014سبتمبر 30المؤرخ في 2014لسنة 3505من األمر عدد 11المحلية المنصوص عليها بالفصل 



اريعالمشويهمسنــــــةعلىتمتدتقديريةتنمويةوثيقةهو

مقاربةارإطفيالبلديةقبلمنمكوناتهاضبطيتمالتيالبلدية
تشاركية

غيرالموظفةاإلجماليةالمساعداتبواسطةمنهاجانبتمّول

روضالقصندوقطرفمنعليهماالُمتحّصلالقرضعلىعالوة

ديةالبلتخويلمعالذاتيوالتمويلالمحليةالجماعاتمساعدةو
.ليةالمالقُدراتهاالمالئمةالتمويليةالخطةضبطفيالحرية

هذاتمويلفيالمباشرةوغيرالمباشرةالمواطنمشاركةعنأّما

محلية،الالماليةفيمساهمتهخاللفتتبلورمنوتنفيذهالمخطط

كانتافكلّماألخرى،واألتاواتالبلدياألداءدفعطريقعنوذلك

تلبيةلىعالبلديةقدرةزادتكلمامرتفعةللبلديةالماليةالتعبئة
.المحليةالتنميةميدانفيالمواطنينحاجيات
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البلديلإلستثمار الستوي البرنامم 



المبادئ العامة للبرنامج  

العمومية،األموالإستعمالحسنضمان-

للطاقةوالماليةلقدراتهااألمثلاإلستغاللعلىالبلدياتحث-

لديها،المتاحةالجبائية

التصرف،قدراتومناإلستثماراتمردوديةمنالرفع-

الجهوي،التفاوتمنالتقليص-

يةالمتناماإلحتياجاتمنممكنعددأكبرتلبيةمنالتمكن-

،األساسيةبالبنيةالمتصلةوخاصةلمتساكنيها

.للمواطنينالحياتياإلطارتحسين-
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البلدي لإلستثمارلبرنامج الّسنوي ا



1
األعمال التحضيرية•

2
التشخيص الفني واملالي •

3
األولىالجلسة العامة  التشاركية•

4
جلسات املناطق •

5 ثانيةالالجلسة العامة  التشاركيةو األعمال النهائية•

املراح  
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ة  األلمال التحضيري
ها رئيس البلدية بالبلدية والتي يترأسستثمارلل تكوين خلية للبرنامج السنوي ❑

ي والفني وامليسر ويتولى أعمالها التنفيذية الكاتب العام ويعتبر املرافقين املال
،للبلديةأعضاء بالخلية باإلضافة إلى املسؤول الفني واملالي 

:يهدف إلىياملحلإجراء لقاء عمل مع منظمات املجتمع املدني ❑
،إعداد املخطط السنوي بمسار هاعالمإ✓
ية التوافق حول مشاركة املنظمات املدعوة ومعاضدة مجهودات البلد✓

املناطق خاصة في مجاالت التوعية وضمان املشاركة الفعلية وتمثيلية
،جتماعيةاإل والسكان والشرائح 

،إجراء لقاء تحسيس ي لفائدة إطارات وأعوان البلدية ❑
جنة تقسيم البلدية الى مناطق من خالل مداولة للمجلس أو جلسة عمل لل❑

،األشغال وخلية البرنامج 
ة وتنفيذها لضمان مشاركة واسعتصاليةإإعداد خلية البرنامج لخطة ❑

,التشاركيةللمواطنين في الجلسات 
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 الت

 
واملال   ل  يص الفت

إجراء التشخيص الفني للمدينة واملناطق وفق منهجية التشخيص الفني املعتمدة❑

2018نوي إجراء التشخيص املالي للتعرف على مجموع املوارد املالية املخصصة للبرنامج الس❑

ارد حسب إجراء جلسة للمجلس البلدي يتم خاللها االطالع على نتائج التشخيص وتوزيع املو ❑
سب نتائج التدخالت الثالثة وتوزيع املوارد املالية املخصصة ملشاريع القرب على املناطق ح

التشخيص 

ه ملنظمات للبلدية وتعليقه بمقرها وتقديم نسخة منالوابنشر نتائج التشخيص على موقع ❑
املدنياملجتمع
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 العام  الجلسة 
 
لىاألو شاركيةة  الت

:استقبال املشاركين وتسجيل أسمائهم حسب❑
الجنس ✓
العمر ✓
،إليهااملنطقة التي ينتمون ✓
،للجلسةتقديم اإلطار العام ❑
،ونتائجهاتقديم منهجية  تقسيم البلدية إلى مناطق ❑
،البلديةتقديم نتائج التشخيص الفني للمنطقة ❑
،املتواصلةتقديم املشاريع ❑
،تقديم املشاريع الوطنية والجهوية األخرى سواء كانت متواصلة أو مبرمجة ❑
كانت ذاتية أو تقديم نتائج التشخيص املالي مع ذكر كل املوارد املالية املخصصة سواء❑

،مصدرهادعم أو قروض أو مساهمات أخرى أي كان 
،واملناطقتقديم توزيع املوارد املالية على مختلف التدخالت ❑
مة من املقدئجاجوهرية على املقترحات والنتإعتراضاتوفي حال وجود )نقاش عام ❑

(. على قائمة الحضور باإلعتمادطرف البلدية يتم اللجوء للتصويت 
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جلساص املتايق 
:املشاركين وتسجيل أسمائهم حسبستقبالإ❑

الجنس ✓
،العمر✓
،املشاركينتوزيع قائمة برامج القرب على ❑
،للمنطقةتذكير بنتائج التشخيص الفني ❑
،للمنطقةتذكير باملوارد املالية املخصصة ❑
،( املشاريع والتدخالت)تكوين فرق عمل لتحديد املقترحات ❑
،الالزمةالفنية األولية يضاحاتاإل تقديم ❑
،إجراء تصويت على املشاريع املقترحة ❑
،التصويتعن نتائج عالن اإل ❑
،رحة تقديم االيضاحات الفنية واملالية الالزمة للتأكد من قابلية إنجاز املشاريع املقت❑
يتكونون وجوبا من ممثل عن 3ال يمكن أن يقل عدد املمثلين عن )التصويت على ممثلي املنطقة ❑

،( املرأة والشباب والرجال
عن نتائج الدراسات الفنية واملالية النهائية الن إاالإعالم املشاركين بموعد ❑
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:املشاركين وتسجيل أسمائهم حسبستقبالإ❑
الجنس ✓
،العمر✓
،إليهااملنطقة التي ينتمون ✓
،للجلسةتقديم اإلطار العام ❑
،النهائيةتقديم املشاريع ❑
،منطقةبرامج القرب لكل ❑
،املهيكلةالبرامج ❑
،اإلداريةالبرامج ❑
نقاش عام ❑

للبلدية وتعليقه بمقرها وتقديم نسخة منهالوابعلى موقع 2018نشر املخطط السنوي ❑
البلدي ملنظمات املجتمع املدني قبل املصادقة عليه نهائيا من طرف املجلس 

( ي ديسمبرقبل موف)ستثمارلل السنوي إجراء جلسة للمجلس البلدي للمصادقة على البرنامج ❑
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الجلسة العامة  و األلمال الن ائية
الثانيةالتشاركية



العاس منيالز  الجدول 

ديسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر 

األلمال التحضيرية 

الت  يص الفني واملال  

الجلسة العامة التشاركية 

جلساص املتايق 

األلمال الن ائية 
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مراحل إعداد برنامج االستثمار البلدي التّشاركي 

2018المرسى 

الجدول الزمني المراحل

نوفمبر01–أكتوبر 13 التحضيريةاألعمال

نوفمبر03–أكتوبر 16 التشخيص الفني والمالي

نوفمبر05 لىالعامة التشاركية األوالجلسة

ديسمبر10–نوفمبر 12 جلسات المناطق

ديسمبر31–ديسمبر 10 األعمال النهائية والجلسة العامة
التشاركية الثانية
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ة البلديّةالتّقسيم التّرابي للمنطق

مناطق ( 5)تّم تقسيم التراب البلدي إلى 

حسب الدوائر البلدية

ُمبيّنة باألمثلة التّاليــــة
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منطقة 

المرسى
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المرسى

المدينة
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المرسى

الرياض
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قمرت
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سيدي داود
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البحر 

األزرق
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يالتّشخيص الفنـ
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2016برنامج الميزانية التشاركية 



hg
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2016برنامج الميزانية التشاركية 



2018برنامج االستثمار التّشاركي لسنة  31



2018برنامج االستثمار التّشاركي لسنة  32



2018برنامج االستثمار التّشاركي لسنة  33



2018برنامج االستثمار التّشاركي لسنة  34

التشاركياإلستثماربرنامج 

2017لسنة 
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التنوير العموميالطرقاتتصريف مياه األمطار

نهج طارق بن زياد •

(من أمام الجامع الى مركز البريد)

تجمع نهج حسن بن النعمان •

عبد هللا بن الحبحاب

سينا ونهج إبنتجمع نهج •

(زنقة أبن سيناء)يوسف داي 

قرب )نهج بوراوي بطيخ •

Sonede)

يةع بالمنطقة الصناعتجمّ •

وراء المركب التجاري )

(كارفور

14نهج فاصل بين نهج •

9عدد . و.وطجانفي

رشيد القيروانيإبننهج •

(خزنقة بطي)الفرات إبننهج أسد •

الطريق المؤدية من المدرسة •

عصفورإبنااٍلعدادية إلى نهج 

اإلشبيلي

2017التشاركياإلستثماربرنامج 

سيدي داود
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التنوير العموميالطرقاتتصريف مياه األمطار

نهج الهادي شاكر أمام الحديقة•

شهرزادجنه•

نهج بغداد•

نهج الطيب سيالة-

(الخويجبل )نهج القرنفل -

نهج الكويت-

نهج قصر الحمراء-

(جبل الخاوي)نهج جندوبة -

(حي الطابق)نهج الفردوس -

2017التشاركياإلستثماربرنامج 

المرسى الرياض
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التنوير العموميالطرقاتتصريف مياه األمطار

نهج عالء الدين بن المغيث•

نهج عبد الرحمان الغافقي•

نهج عبد الرحمان الغافقي•

الوقاصأبي إبننهج سعد •

النهج المتفرع عن نهج •

الوقاصأبي إبنسعد 

نهج محمد بن قاسم•

أبي إبنسعد عننهجنهج متفرغ •

الوقاص

الوقاصأبي إبننهج سعد •

2017التشاركياإلستثماربرنامج 

قمرت
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التنوير العموميالطرقاتتصريف مياه األمطار

إبننهجان متفرعان عن نهج •

المركب إتجاهمقابل )الجزار 

(كارفور"التجاري 

المتفرعة واألنهجأميلكارنهج •

عنه

حنبعـــــــــــــلنهج •

حزم إبننهج •

األندلسي

شارلديغولنهج •

(جزء)

حزم االندلسيإبننهج •

مقابل مقهي دار )رشد إبنالحي الموازي لنهج •
(زمان

2017التشاركياإلستثماربرنامج 
البحر األزرق

الترصيـــــــــــف

حزم االندلسي ونهج شارل ديغولإبنالمتفرعة عن األنهج

2018برنامج االستثمار التّشاركي لسنة 
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2017البلدياإلستثماربرنامج 

المرسى المدينة

 

تصريف مياه 

 األمطار

 الترصيف  التنوير العمومي الطرقات

لي والزين عمفترق نهج محمد -
 بن عاشور

)نهج  نهج سليمان بن سليمان-
 الملعب سابقا(

 -                

 -                

 -            

 -                       

 -                  

 -                

                   -  
                          -

                     -
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:  الّطرقـــــــــــــات➢

.  مكتب الدراساتإلختيارإستشارةتم إعداد -

األوليةإعداد الدراسة بصدد -

تم طلب الحصول على الموافقة المبدئية للتمويل من طرف صندوق القروض-
.  ومساعدة الجماعات المحلية

:  الترصــــيف➢

.تم إعداد الدراسة  وإعالن طلب العروض -

.  بصدد فرز العروض-

: مياه األمطارتصريف ➢

للتطهيرالوطني بصدد مراجعة الدراسة بالتنسيق مع الديوان -

:التنوير العمومي➢

2017نوفمبر 10سوف يقع اإلعالن عن طلب العروض قبل يوم الجمعة -

تقّدم  برنامج الميزانية التشاركية

2017لسنة 
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يالتّشاركاإلستثماربرنامج 

2018لسنة 
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منطقةال

التنوير العمومياألرصفةالطرقات
ير الربط بشبكة تطه

المياه المستعلمة

وجود إشكاليات

لتصريف مياه 

األمطار

نسبة الطرقات

في حالة جيدة 

أو متوسطة 

(%)

نسبة الطرقات

ة في حالة سيئ

لتتطلب التدخ

(%)

ت نسبة الطرقا

ة في حالة جيد

أو متوسطة 

(%)

نسبة الطرقات 

في حالة سيئة 

تتطلب التدخل

(%)

نسبة التغطية 

بشبكة  التنوير 

(  %)العمومي

بكة نسبة التغطية بش

التطهير العمومي 

(%)

المرسى 

المدينة
80%20%50%50%80%95%

اءبعض النقاط الزرق

المرسى 

الرياض
75%25%40%60%60%90%

ال وجود إلشكاليات

%60%50%60%40%40%60قمرت

منطقة منخفضة 

تستوجب ( حروش)

دراسة شاملة

%90%55%25%75%10%90سيدي داود
ال وجود إلشكاليات

يةرئسلتواجد شبكة  

%60%45%65%35%40%60البحر األزرق

منطقة منخفضة مع 

عدم  تواجد شبكات  

رئيسية لتصريف

مياه األمطار

التّشخيص الفنّـــــــــي
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اليالتّـشخيص الم
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2018اقتراح سنة 
نسبة التحقق 

2017لسنة 

01المقابيض الحاصلة من 

31إلى 2017جانفي 

2017جويلية 

المقابيض المصادق عليها 

2017
2016مقابيض الحاصلة  16-15-14معدل  بيان المورد

17 860 000 9 303 634 16 900 000 16 920 523 15 339 832 موارد العنوان االول
11 152 000 6 058 362 10 703 000 10 471 568 9 285 737 االعتياديةالجبائيةالمداخيل 

7 570 000 58,98 4 358 933 7 390 000 7 242 738 6 378 948 على العقارات واالنشطةالمعاليم

2 072 000 46,87 866 247 1 848 000 1 910 164 1 644 033 مداخيل اشغال الملك العمومي البلدي

1 458 000 53,01 749 060 1 413 000 1 265 588 1 164 709
مقابل اسداء ومعاليمالموجبات والرخص االدارية معاليم

خدمات

52 000 161,77 84 123 52 000 53 078 98 048 االعتيادية الخرىالجبائيةالمداخيل 

6 708 000 3 245 272 6 197 000 6 448 955 6 054 095 االعتيادبةالجبائيةالمداخيل غير 

1 573 000 50,55 634 909 1 256 000 1 190 755 1 117 883 مداخيل امالك البلدية االعتيادية

5 135 000 52,83 2 610 363 4 941 000 5 258 199 4 936 212 المداخيل المالية االعتيادية

العنوان الثاني

578 000
ل الفوائض غير المستعملة من العنوان األول للسنة قب

االخيرة

1 468 000 2017من السنة االخيرة 1المبالغ الغير المستعملة من ع 

1 450 000 قرض

399 000 مساهمة

7 666 000 المال االحتياطي

1 064 000 االعتمادات المحالة

12 625 000 الجملة
11 561 000 مصاريف الجزء السادس

870 000 (جزء من المساهمة)خالص المشاريع 

12 431 000 في مصاريف العنوان الثاني

536 000 جزء من المساهمة)خالص صندوق القروض 

1 064 000 االعتمادات المحالة

14 031 000 الجملة

الموارد-2018مشروع ميزانية 
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2018مشروع ميزانية 

موارد العنوان األول

2018اقتراح سنة 
نسبة التحقق 

2017لسنة 

المقابيض الحاصلة من 

إلى 2017جانفي 01

2017جويلية 31

المقابيض المصادق عليها 

2017
2016مقابيض الحاصلة  16-15-14معدل  بيان المورد

17 860 000 9 303 634 16 900 000 16 920 523 15 339 832 موارد العنوان االول
11 152 000 6 058 362 10 703 000 10 471 568 9 285 737 االعتياديةالجبائيةالمداخيل 

7 570 000 58,98 4 358 933 7 390 000 7 242 738 6 378 948 على العقارات واالنشطةالمعاليم

2 072 000 46,87 866 247 1 848 000 1 910 164 1 644 033 مداخيل اشغال الملك العمومي البلدي

1 458 000 53,01 749 060 1 413 000 1 265 588 1 164 709
ء مقابل اسداومعاليمالموجبات والرخص االدارية معاليم

خدمات

52 000 161,77 84 123 52 000 53 078 98 048 المداخيل الجبائية االعتيادية الخرى

6 708 000 3 245 272 6 197 000 6 448 955 6 054 095 االعتيادبةالجبائيةالمداخيل غير 

1 573 000 50,55 634 909 1 256 000 1 190 755 1 117 883 مداخيل امالك البلدية االعتيادية

5 135 000 52,83 2 610 363 4 941 000 5 258 199 4 936 212 المداخيل المالية االعتيادية
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2018مشروع ميزانية 

موارد العنوان األول

2018اقتراح سنة 
ا المقابيض المصادق عليه

2017
2016مقابيض الحاصلة  16-15-14معدل  بيان المورد

موارد العنوان االول
7 570 000 7 390 000 7 242 738 6 378 948 على العقارات واالنشطةالمعاليم

2 072 000 1 848 000 1 910 164 1 644 033 مداخيل اشغال الملك العمومي البلدي

1 458 000 1 413 000 1 265 588 1 164 709 الموجبات والرخص معاليم

52 000 52 000 53 078 98 048 االعتيادية الخرىالجبائيةالمداخيل 

1 573 000 1 256 000 1 190 755 1 117 883 مداخيل امالك البلدية االعتيادية

5 135 000 4 941 000 5 258 199 4 936 212 المداخيل المالية االعتيادية
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2018مشروع ميزانية 

موارد العنوان األول

7 570 7 390 7 243
6 379

2 072 1 848 1 910

1 644

1 458
1 413 1 266

1 165

52
52 53

98

1 573
1 256 1 191

1 118

5 135
4 941 5 258

4 936

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

2018اقتراح سنة  المقابيض المصادق 
2017عليها 

مقابيض الحاصلة 
2016

16-15-14معدل 

المداخيل المالية االعتيادية

مداخيل امالك البلدية 
االعتيادية

ية المداخيل الجبائية االعتياد
الخرى

معاليم الموجبات والرخص 

مداخيل اشغال الملك العمومي
البلدي

المعاليم على العقارات 
واالنشطة
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النفقات-2018مشروع ميزانية 

2018اقتراحات  2017االعتمادات النهائية 
اإلعتمادات المرسمة لسنة 

2017
بيان النفقات

القسم الجزء العنوان

16 455 000 15 833 930 15 833 930 العنوان األول العنوان االول

16 144 526 15 424 366 15 424 366 نفقات التصرف الجزء االول

6 727 484 6 700 948 6 700 948 التأجير العمومي األول

8 356 042 7 628 418 7 628 418 وسائل المصالح الثاني

1 061 000 1 045 000 1 045 000 التدخل العمومي الثالث

50 000 50 000
نفقات التصرف الطارئة وغير 

الموزعة الرابع

الجزء الثاني

310 474 409 564 409 564 فوائد الدين الخامس
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النفقات-2018مشروع ميزانية 
العنوان االول

6 727 6 701

8 356 7 628

1 061 1 045

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

2018اقتراحات  2017اإلعتمادات المرسمة لسنة 

التأجير العمومي وسائل المصالح التدخل العمومي
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النفقات-2018مشروع ميزانية 
العنوان األول

التأجير 
العمومي

42%

حوسائل المصال
52%

التدخل العمومي
6%
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2018التّشاركي لسنة ستثماراإلبرنامج 

معّدل الخمس السنوات الّسابقة 

معدل الخمس السنوات السابقة❖

100 448 24:العنوان األول 

787 922 13:العنوان الثـاني 

%15,06( :من الموارد الجملية )نسبة الموارد الذاتية 

%25,49:المجهود اإلدخاري 

%14,05:نسبة الموارد الموجهة لإلستثمار 

%150,59( :من الموارد الذاتية )التأجير نسبة  

%50,74( :من العنوان األول)التأجير نسبة  

%42,47:على العقارات و األنشطةالمعاليمإستخالصنسبة 

%16,26:على العقارات المعاليمإستخالصنسبة 

%26,21:على  األنشطةالمعاليمإستخالصنسبة 

%1,95:نسبة التداين 
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2018البلدي اإلستثماربرنامج 
برنامج مشاريع القرب

التمويليــّةالخطة المبلغبيان المشروع
مساعدةقرضتمويل ذاتي

550550التنوير العمومي
500300200بناء األرصفة
1050100850100تعبيد الطرقات

500500تصريف مياه األمطار
60050199ارتعهد وصيانة تصريف مياه األمط

277277المساحات الخضراء ومداخل المدن

100100منابت

المجمــــــــــــــــــــوع
3577
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2018البلدي اإلستثماربرنامج 
الُمهيكلةبرنامج المشاريع 

التمويليـــّةالخطة المبلغبيان المشروع

مساعدةقرضتمويل ذاتي
250250الحدائق العمومية والمنتزهات

250250السوق البلدي

750750ةالمسبح البلدي والمالعب الرياضي

150150الدراسات

100100تهيئة المقابر

المجمــــــــــــــــــــوع
1500
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2018البلدي اإلستثماربرنامج 

برنامج المشاريع اإلداريّة

الخطة التمويليةالمبلغبيان المشروع
مساعدةقرضتمويل ذاتي

530530اإلداريةالبنايات 

150150تجهيزات إدراية 

150150تجهيزات إعالمية

350350معدات النظافة والطرقات وتجهيزات أخرى

100100إقتناء وسائل النقل

المجمــــــــــــــــــــوع
1280
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المبلــــــــــغالبيـــــــــــــــان

399.000(صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية ) مساعدة  

850.000(صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية ) قرض 

5.108.000ذاتيتمويل 

6.357.000الجملة

2018البلدي اإلستثماربرنامج 
اإلستثمارالموارد المخصصة لتمويل 
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2018البلدي اإلستثماربرنامج 

مجموع المشاريع والخطة التمويلية

التمويليــــــّةالخطة المبلغ

مساعدةقرضتمويل ذاتي

201863575108850399لسنة اإلستثمارمجموع برنامج 

/448233161166مجموع المشاريع الُمتواصلة

1083984242016399المجموع العام
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2018البلدي اإلستثماربرنامج 

مجموع المشاريع والخطة التمويلية

تمويل ذاتي
85%

قرض
12%

مساعدة
3%
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2018البلدي ستثماراإلبرنامج 

مرحلة االنجازمدة اإلنجازعدد المنتفعينالكلفةبيان المشروع

دراسة تنفيذيةيوما30.000150د 900,000تعبيد الطرقات

فرز العروضيوما15.000120د500.000الترصيف

األوليةإعداد الدراسة يوما10.000120د500.000لمطارأاتصريف مياه 

نشر إعالن طلب العروضبصدد يوما15.000150د500.000تنوير عمومي

البلديةوائركامل الدّ 
المبالغ المرصودة

د1100.000طرقات* 

د500.000مطاراألتصريف مياه * 

د 800.000ترصيف * 

د550.000تنوير عمومي* 

موقع وصف المشروعالكلفةبيان المشروع
التدخل

تاريخ اإلنطالق في 
اإلنجاز

مالحظاتمدة اإلنجاز

مشروع التنمية

بمنطقة البحر 
زرقاأل

البحر تعبيـدأد880
األزرق

ل تسجيبصدد يوما2017150نوفمبر 
الصفقة

  :

البلديةبالمنطقةالوطنية والجهوية األخرى المتواصلة أو المبرمجة المشاريع 

بالمنطقة البلدية 2017السنوي اإلستثمارقائمة المشاريع المدرجة ببرنامج 

2018المرصودة لسنة عتماداتاإل
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شكرا على المتابعة
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نقاش عــــام


