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الحضور

الّسلطة المحلية•

اإلدارة الفنية•

اإلدارة المالية•

منطقة البحر األزرق بالميزانية التشاركيةممثّلوا•

التشاركيةالميزانية ميّسروا•

المتساكنون•

منطقة البحر االزرق2018برنامج االستثمار التّشاركي لسنة  2



ة البحر األزرققطمنةجلس
: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 يضاحاتال تقديم ❑
،إجراء تصويت على املشاريع املقترحة ❑
،التصويتعن نتائج عالن ال ❑
،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 ن عال ال إعالم املشاركين بموعد ❑
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اريعالمشويهمسنــــــةعلىتمتدتقديريةتنمويةوثيقةهو

مقاربةارإطفيالبلديةقبلمنمكوناتهاضبطيتمالتيالبلدية
تشاركية

الموظفةغيراإلجماليةالمساعداتبواسطةمنهاجانبتمّول

روضالقصندوقطرفمنعليهماالُمتحّصلالقرضعلىعالوة

ديةالبلتخويلمعالذاتيوالتمويلالمحليةالجماعاتمساعدةو
.ليةالمالقُدراتهاالمالئمةالتمويليةالخطةضبطفيالحرية

هذاتمويلفيالمباشرةوغيرالمباشرةالمواطنمشاركةعنأّما

محلية،الالماليةفيمساهمتهخاللفتتبلورمنوتنفيذهالمخطط

كانتافكلّماألخرى،واألتاواتالبلدياألداءدفعطريقعنوذلك

تلبيةلىعالبلديةقدرةزادتكلمامرتفعةللبلديةالماليةالتعبئة
.المحليةالتنميةميدانفيالمواطنينحاجيات
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البلديلإلستثمار السنوي البرنامج 



المبادئ العامة للبرنامج  

العمومية،األموالإستعمالحسنضمان-

للطاقةوالماليةلقدراتهااألمثلاإلستغاللعلىالبلدياتحث-

لديها،المتاحةالجبائية

التصرف،قدراتومناإلستثماراتمردوديةمنالرفع-

الجهوي،التفاوتمنالتقليص-

اميةالُمتناإلحتياجاتمنممكنعددأكبرتلبيةمنالتمكن-

،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•

لــــــــاملراح
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La Commune de la marsa                
communemarsa@gmail.com

    Facebook        
                     

                Site Web : www.communemarsa.tn
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 الت

 
واملالي يـشخيص الفن

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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البلدي التّشاركي اإلستثمارمراحل إعداد برنامج 

2018المرسى 

الجدول الزمني المراحل
نوفمبر01–أكتوبر 13 التحضيريةاألعمال

نوفمبر03–أكتوبر 16 التشخيص الفني والمالي

نوفمبر05 العامة التشاركية األولىالجلسة

ديسمبر10–نوفمبر 12 جلسات المناطق

ديسمبر31–ديسمبر 10 التشاركية الثانيةاألعمال النهائية والجلسة العامة
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لبلديّةالتّقسيم التّرابي للمنطقة ا
(5)تّم تقسيم التراب البلدي إلى 

مناطق حسب الدوائر البلدية
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منطقة 

المرسى
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البحر األزرق
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مشاريع 
القرب 

مشاريع 
ُمهيكلة

مشاريع 
إدارية

امج بالبرنالُمضّمنة أنواع المشاريع 
السنوي  البلدي اإلستثماري
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مشاريع القرب

:منهاالهدف 

تحسين ظروف عيش المواطنين داخل 
م األحياء السكنية و توفير إطار عيش سلي

وحضري 

األحياء تهذيب / تعبيد الطروقات/ تنويرعمومي: أمثلة 
/الربط بشبكات تصريف المياه/ أرصفة/ السكنية

/تصريف مياه األمطار/ مناطق خضراء إحداث 

...حي ملعب 
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الهدف منها تحسين 
جاذبية المدينة 

زائريها  /لسكانها
مستثمريها المحليين   

... واألجانــــب 

:أمثلة 

مسرح /مركب تجاري 
مسبح بلدي /بلدي 

رياض /سوق جملة/
/  سياراتماوي / أطفال 

...عموميةفضاءات 

المشاريع 
ةالُمهيكل

منطقة البحر االزرق2018برنامج االستثمار التّشاركي لسنة  19



المشاريع 
اإلدارية

الهدف منها 
قُدرات رفع 

البلدية على 
أداء مهامها  

:أمثلة 

مستودع بلدي إحداث 
اقتناء معدات نظافة /

معدات إعالمية /
صيانة مقر البلدية/
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ـيالتّشخيص الفنّ 
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البحر األزرق

التّشخيص الفني 

  ط                          ت

60% 

35% 

40% 

65% 

45% 

60% 

                      
حالة جيدة أو متوسطةفي 

                 

متوسطةأوجيدةحالةفي

خلالتدتتطلبسيئةحالةفي

خلالتدتتطلبسيئةحالةفي

             ط       تطه        ه

منطقة البحر األزرق: التشخيص الفني 
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2015مشاريع الميزانية التشاركية 
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2015الميزانية التشاركيةبرنامج 

البحر األزرق

التنوير العمومي

درشإبنإلى نهج__الجّزار إبنالحي المقابل لنهج •
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التّشاركياإلستثماربرنامج 

مشاريع القرب: 2016لسنة 
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2016الّسنوي اإلستثماربرنامج 
البحر األزرق

الترصيف
نهج شارل ديغول•

)((ي وكالة التهذيب والتجديد العمران: التنفيذ )ابن الجزار نهج•

التنوير العموميالطرقاتتصريف مياه األمطار

المهندسينحي•
نهج شارل ديغول•

نهج ابن حزم األندلسي•

(مشاريع تنموية)•

عن نهج الطريق المتفرعة•
ابن الجزار
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التشاركي اإلستثماربرنامج 

2017لسنة 
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2017التشاركياإلستثماربرنامج 
البحر األزرق

التنوير العمومياتــــالطرقتصريف مياه األمطار
نهجان متفرعان •

الجزارإبنعن نهج 

المركب إتجاهمقابل )
(«كارفور»التجاري 

واألنهجأميلكارنهج •
المتفرعة عنه

حنبعـــــــــــــلنهج •

ولغنهج شارل دي•
حزم االندلسيإبننهج •

رشد إبنالحي الموازي لنهج •

(دار زمانىمقابل مقه)

اميلكارنهج •

الترصيف
.  حزم األندلسي ونهج شارل ديغولإبننهج  المتفرعة عن األنهج
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:  الّطرقـــــــــــــات➢

.  مكتب الدراساتإلختيارإستشارةإعداد تّم -

.إعداد الدراسة األوليةبصدد -

ض تّم طلب الحصول على الموافقة المبدئية للتمويل من طرف صندوق القرو-
.  ومساعدة الجماعات المحلية

:  الترصــــيف➢

.إعداد الدراسة  وإعالن طلب العروض تّم -

. عرض الملحق على أنظار لجنة الّصفقات بصدد -

: مياه األمطارتصريف ➢

.الوطني للتطهيربصدد مراجعة الدراسة بالتنسيق مع الديوان -

:العموميالتنوير ➢
.العروض تّم إصدار إعالن طلب -

التشاركياإلستثمارتقّدم  برنامج 

2017لسنة 
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20162017

المرحلةالمكان
نسبة 

اإلنجاز 
المرحلةالمكان

نسبة 

اإلنجاز

المهندسينحي
بصدد

إعداد عملية  

يالقبول الوقت

100

%

إبننهجان متفرعان عن نهج -

المركب إتجاهمقابل )الجزار

"(كارفور"التجاري 

المتفرعة واألنهجأميلكارنهج -

عنه

حنبعلنهج -

بصدد

الّدرساتإعداد 

----------

---

تصريف مياه األمطار 

تقــــّدم المشاريــع
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د 
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ت
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ر

2016

(مشاريع تنموية)

المكان
نهج شارل ديغول-

حزم األندلسيإبننهج -

المقاولةإختيارتــم المرحلة

----------نسبة االنجاز

2017

اإلستثماربرنامج )

(  التشاركي

(جزء )نهج شارل ديغول -المكان

بصدد إعداد الدراسة التنفيذيةالمرحلة

نسبة االنجاز
---------

2017

(مشاريع تنموية)

المكان

(جزء)الجزار ابن نهج 

(جزء)ديقولنهج شارل 

(جزء أخير)إبنحياننهج جابر 

سافارينهج أالن 

 SNITتقسيم 

(جزء)رشد ابن نهج 

(تصريف مياه األمطارشبكة+تعبيد)نهج الذهب 

مدخل المستودع البلدي

المرحلة
المقاولةإختيارتم 

22/11/2017: األشغال  إنتطالقتاريخ 

----------------نسبة االنجاز
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20162017

المرحلةالمكان
نسبة

اإلنجاز 
المرحلةالمكان

نسبة

اإلنجاز

ديغولشارنهج
بصدد 

عملية إعداد 

القبول الوقتي

المتفرعة األنهج100%

حزم إبننهج عن 

ل ونهج  شاراألندلسي 

. ديغول

دد
ص

ب

ت
سا

را
لد

 ا
اد

عد
إ

-----

الجزارإبننهج
التهذيبوكالة:التنفيذ)

(ARRU)العمرانيوالتجديد

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

100%

التّرصيف:  تقّدم المشاريع
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ي
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2015

رشدإبنالجزار إلى نهج إبنالحي المقابل لنهج •المكان

تّم القبول النّهائي لألشغالالمرحلة

%100نسبة االنجاز

2016

الجزارإبنالطريق المتفرعة عن نهج •المكان

بصدد إعداد عملية  القبول الوقتيالمرحلة

%100نسبة االنجاز

2017

المكان

حزم األندلسيإبننهج •

(مقابل مقهي دار زمان)رشد إبنالحي الموازي لنهج •

إميلكارنهج •

تّم اإلعالن عن طلب العروضالمرحلة

%100نسبة االنجاز

المكان2018

تركيز محول كهربائي •

مقهى دار زمان/ الجزار إبنمفترق •

حنبعلنهج •

حيانإبنجزء من نهج جابر •

رشدإبنجزء من نهج •
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اليالتّـشخيص الم
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2018مشروع ميزانية 

موارد العنوان األول

2018سنة قتراحإ

المقابيض 

المصادق عليها 

2017

المقابيض 

2016الحاصلة 

-15-14معدل 

16
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 خرىاالعتيادية الالجبائيةالمداخيل 

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 ميزانيــــــــــــة 

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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2018مشروع ميزانية 
النفقـــــــــات

2018اقتراحات 
االعتمادات النهائية 

2017

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
ئة نفقات التصرف الطار

وغير الموزعة الرابع

الجزء 

الثاني

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

6 727 6 701

8 356 7 628

1 061 1 045
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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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يالتّشاركاإلستثماربرنامج 

2018لسنة 
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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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اإلستثمارنقاش حول برنامج 
2018الّسنوي

2018مشاريع إقتراح

ممثّلي المواطنيننتخابإ


