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الحضـــور
الّسلطة المحليّة•

اإلدارة الفنيّـة•

اإلدارة الماليّـة•

التّشاركياإلستثماربالميزانيّة التشاركيّة و ببرنامج منطقة ممثّلوا•

الميزانيّة التشاركيّةميّسروا•

المتساكنون•



جدول األعمال  
:املشاركين وتسجيل أسمائهم حسبستقبالإ❑

الجنس ✓
،العمر ✓
،امج القرب على املشاركينرنتوزيع قائمة ب❑
لين إن ُوجــــــــــــدت ،تذكير بنتائج التشخيص الفني للمنطقة❑

ّ
و برامج املتدخ

،تذكير باملوارد املالية املخصصة للمنطقة❑
،( خالتاملشاريع والتّد )تكوين فرق عمل لتحديد املقترحات ❑
،الفنية األولية الالزمةيضاحاتتقديم ال ❑
،إجراء تصويت على املشاريع املقترحة❑
،عالن عن نتائج التصويتال ❑
،قترحة تقديم االيضاحات الفنية واملالية الالزمة للتأكد من قابلية إنجاز املشاريع امل❑
 ال يمكن أن يقل عدد )التصويت على ممثلي املنطقة ❑

ّ
نون وجوبا من ممثل يتكوّ 3لين عناملمث

،( عن املرأة والشباب والرجال

بليغ هذه وتالنهائيةن عن نتائج الدراسات الفنية واملالية عال إعالم املشاركين بموعد ال ❑
لي املنطقة 

ّ
تائج إلى ممث

ّ
.الن
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.سنــــــةعلىتمتدّ تقديريةتنمويةوثيقة•
ناتهاضبطيتمالت يالبلديةالمشاريعيهمّ • إطارفيبلديةالقبلمنمكو 

.تشاركيّةمقاربة

:بــــالبلديةلقدرةمالئمةبخطةتمّول•

،الذاتيالت مويل•

ــــــــــــلالقروض• القــــــــــروضصندوقمـنعليهـــــاالُمتحص 

،المحلي ةالجماعاتمساعدةو

،المحلي ةالجماعاتمساعدةوالقــــــروضصندوقمنمساعدات•

األداءدفعطريقعنالمواطنمشاركةعن:يأتيالذاتيالتّمويل•

ى،األخرواألتاواتالبلدي

علىالبلديّةرةقدزادتكلماُمرتفعةللبلديةالماليّةالتعبئةكانتفكل ما•

.المحلي ةالتنميةميدانفيالمواطنينحاجياتتلبية

4

البلديلإلستثمار البرنامج الّسنوي 
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المبادئ العاّمة للبرنامج  

ة،األموالإستعمالحسنضمان- العموميـ 

للط اقةوالماليةلقدراتهااألمثلاإلستغاللعلىالبلدياتحثّ -

لديها،الُمتاحةالجبائية

فع- فقدراتومناإلستثماراتمردودي ةمنالر  ،التصر 

الجهوي،ال تفاوتمنالت قليص-

ناميةالُمتاإلحتياجاتمنممكنعددأكبرتلبيةمنالتمك ن-

ةلمتساكنيها ،األساسي ةبالبنيةالمت صلةوخاص 

.للمواطنينالحياتياإلطارتحسين-
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البلدي لإلستثمارلبرنامج الّسنوي ا



1
ةــــــــــــــــــاألعمال التحضيري  •

2
• 

 
ي واملالي شخيص الفن  الت

3
األولىةة  التشاركي  الجلسة العام  •

4
جلسات املناطق •

5  الجلسة العام  و ةاألعمال النهائي  •
 
انيةةي  شاركة  الت

 
الث

املراحل 
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مشاريعّ
القربّ

مشاريعّ
ُمهيكلة

مشاريعّ
ـة إداريـ 

امج بالبرنالُمضّمنة أنواع المشاريع 
السنوي  البلدي اإلستثماري
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مشاريع القرب 
:منهاالهدف 

تحسين ظروف عيش المواطنين داخل األحياء السكنية 

توفير إطار عيش سليم و حضري و 

:أمثلة

/  فةأرص/ األحياء السكنيةتهذيب / تعبيد الطرقات/ تنويرعمومي
/الربط بشبكات تصريف المياه

/تصريف مياه األمطار/ مناطق خضراء إحداث 

...حي ملعب 
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تحسين : الهدف منها 
جاذبيّة المدينة 

زائريها  /لسكانها
مستثمريها المحليّين   

... واألجانــــب 

تجاري مرّكب : أمثلة 
مسبح /مسرح بلدي /

رياض /سوق جملة/بلدي 
/  سياراتمآوي/ أطفال 

...عموميةفضاءات 

المشاريعّ
الُمهيكلة
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المشاريع 
اإلداريّة

الهدف منها رفع 
قدرات البلدية على 

أداء مهامها  

مستودع إحداث : أمثلة 
معّدات إقتناء/بلدي 
إعالمية معّدات /نظافة 

صيانة مقر البلدية /
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ّ
 الت

ّ
واملالي يـشخيص الفن

 إ جراء ❑
 
 منهجي  للمدينة واملناطق وفق ي شخيص الفن  الت

 
عتمدة الفني املشخيص ة الت

 إجراء ❑
 
2019السنوي للبرنامجصةاملخص  ة املالي  على مجموع املوارد ف للتعر  املالي شخيص الت

 ال إجراء جلسة للمجلس البلدي يتم خاللها ❑
 
وارد حسب على نتائج التشخيص وتوزيع املالع ط

 
 
ج ــــــــــــــــــــــــــــنتائحسب ملشاريع القرب على املناطقصةاملخص  الثالثة وتوزيع املوارد املالية الت التدخ

 
 
شخيص الت

 نشر نتائج ❑
 
 ة منه وتقديم نسخها بمقر  وتعليقه ة للبلدي  الوابعلى موقع شخيص الت

 
مات ملنظ

املدنياملجتمع
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التّشاركي اإلستثمارمراحل إعداد برنامج 

2019لسنة 
الجدول الّزمني المراحل

أكتوبر30–أكتوبر 15 التحضيري ةاألعمال

أكتوبر25–أكتوبر 16 الت شخيصّالفن يّوالمالي

نوفمبر04 ةّالت شاركي ةّاألوالجلسة لىالعام 

ديسمبر09–نوفمبر 17 جلساتّالمناطق

ديسمبر31–ديسمبر 10 ة األعمالّالن هائيةّوالجلسةّالعام 
التشاركي ةّالث انيــــــة

16
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ة البلديّةالتّقسيم التّرابي للمنطق

مناطق ( 5)تّم تقسيم التّراب البلدي إلى 

وائر البلديّةحسب الدّ 

ُمبيّنة باألمثلة التّالية
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منطقة 

المرسى
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قمرت

201907/06/2021الت شاركيّلسنةّّاإلستثماربرنامج20ّ



ـيالتّشخيص الفنّ 
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الت شخيصّالفنيّ

  ط                           

60% 

40%

40% 

60%

50%

60%

 أل صف                 
حالة جيدة أو متوسطةفي 

ي    تن         م

متوسطةأوجيدةحالةفي

خلالتدتتطلبسيئةحالةفي

خلالتدتتطلبسيئةحالةفي

    ت        ط  ش ك  تطهي     ي ه

منطقة قمرت: التّشخيص الفني 
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كيالتّــشاراإلستثماربـــرنامج 

مشاريع القرب: 2016لسنة 
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2016الّسنوي اإلستثماربرنامج 

قمـرت

الترصيف
نهج حسن حسني عبد الوهاب•

التنوير العموميالطرقاتتصريف مياه األمطار

زهير بن قيس البلوينهج •

أرض بوعّزة•

بن المحتارتوسيع شارع عمر•

نهج أبو عبيدة البكري•

شهاب األفغانينهج •

ومقهى حروشبين مدرسة •

المندرة
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اركيالتّـشاإلستثماربرنامج 

2017لسنة 
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2017الّسنوي اإلستثماربرنامج 

التّرصيف

قمرت
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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 إبننهج سعد نهج متفرغ عن•

الوقاص

الوقاصأبي إبننهج سعد •
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قمرت2017التّشاركياإلستثماربرنامج 

العموميوير نالتتصريف مياه االمطاررصيفالتّ تعبيد الطرقات

نهج عبد الرحمان •

الغافقي

أبي إبننهج سعد •

الوقاص

النهج المتفرع عن نهج •

الوقاصأبي إبنسعد 

نهج عبد الكريم •

(            جزء) الخـــــطابي 

نهج عالء الدين بن •

المغيث

نهج عبد الرحمان •

الغافقي

تخصيص أرض لبناء محول•

كهربائي

نهج محمد بن قاسم•

نهج سعد نهج متفرغ عن•

الوقاصأبي إبن

الوقاصأبي إبننهج سعد •

بصدد اإلعالن عن  طلب 

العروض للمرة الثانية

صفقةتّم  تبليغ المقاول بال

الوثائقإستكمالبصدد 

اإلدارية والمالية

ب تأشيرة مراقإنتظارفي 

المصاريف العمومية
االنجازتــــّم 
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اركيالتّشاإلستثماربرنامج 

2018لسنة 
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قمــرت2018التّشاركياإلستثماربرنامج 

العموميوير نالتتصريف مياه االمطاررصيفالتّ تعبيد الطرقات

نهج أبو عبيدة البكري *

بالريجيـــــــــــانهج *

متفّرع عن نهج حسن ) 

(حسني عبد الوهاب 

متفّرع عن ) نهج تبرق *

(نهج عبد الكريم الخّطابي

متفّرع عن ) نهج حانون *

(نهج عبد الكريم الخطابي 

نهج قيس *

البلوي                           

اليمانإبنممر حذيفة *

إبننهج حسان *

النعمان                         
(جزء)نهج الصقر *

نهج عبد الكريم *

(            جزء) الخـــــطابي 

نهج بنو أُميّة*

نهج بنو هالل *

(حي الصنوبر )

(جزء)نهج عبد الرحمان الغافقي *

(جزء)الحفصي زكرياءنهج أبو *

قيس البلوي إبننهج زهير *

(2جزء )

الحارثإبننهج مثنى *

نهجان متفرعان عن نهج *

الفرابي

نهج الملك فيصل المتفرع عن*

نهج حسن حسني عبد الوهاب

ة زنق) نهج عبد الكريم الخطابي *

(5عدد 

(جزء)شارع البيئة *

(جزء)الفرابينهج *

النعمانإبننهج حسان *

Iحروشحي *

بصدد إعداد ملف تقييم 

العروض

بصدد إعداد ملف تقييم 

العروض

بصدد إعداد الدراسة 

األولية

طلب تــــّم اإلعــالن عن 

العروض
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اركيالتّشاإلستثماربرنامج 

2019لسنة 
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اليالتّـشخيص الم
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مشاريع القرببرامج : 2019مشروع ميزانية 
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المبلغبيـان المشروع
التمويليـّـةالخطة 

مسـاعدةقرضتمويل ذاتي

1العموميالتّنوير  100550550

1بنــاء األرصفة 100484400216

85008500الّطرقاتتعبيد 

55050500تصريف مياه األمطار

700700ارو صيانة تصريف مياه األمطتعّهد 

250250المساحات الخضراء و مداخل المدن

5050منــابت

4المجموع 6002 0841 2501 266

د1000
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: 2019مشروع ميزانية 

برامج المشاريـــع اإلداريــّة
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المبلغبيـان المشروع
التمويليـّـةالخطة 

مسـاعدةقرضتمويل ذاتي

968769199اإلداريـّـةالبنايـات 

100100إداريــّةتجهيزات 

5050إعالميـّـةتجهيزات 

زات و تجهيالّطرقــات و معّدات النّظـافة 

أخرى
400400

150150الّنقلإقتنـاء وســائل 

1المجموع 6681 4690199

د1000
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الُمهيكلةبرامج المشاريع : 2019ميزانيّة مشروع 
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المبلغبيـان المشروع
التمويليــّةالخطة 

مسـاعدةقرضتمويل ذاتي

الحدائق العمومية و المنتزهات
350350

السوق البلدي
400400

البلديالمسبح 

الرياضيةوالمالعب 
13501150200

الدراسـات
150150

تهيئـة المقــابر
400400

المجموع
2 6502 4500200

د1000
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المبالغ المرصودةالبلديةالّدوائر كامل 

850تعبيد الّطرقات

550تصريف مياه االمطار

400ترصيف

550تنوير عمومي

4502المجموع

2019التّـــشاركي اإلستثماربرنامج 
د1000المرصودةاإلعتمادات
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المبلغ
التمويليـّةالخطة 

مساعدةقرضتمويل ذاتي

التّشاركياإلستثمارمجموع برنامج 

2019لسنة 
8 9186 00325011 665

5الُمتواصلةمجموع المشاريع  4633 9131 550─

14المجموع العام 3819 9162 8001 665

: 2019مشروع ميزانية 

د1000ةالتمويليّ ـــّةوالخطالمشاريعمجموع
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:  2019مشروع ميزانية 

اإلستثمارالموارد المخّصصة لتمويل 
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المبلغالبيـان 

مساعدة

(المحليةصندوقّالقروضّوّمساعدةّالجماعاتّ) 
1 665

قروض

(المحليةصندوقّالقروضّوّمساعدةّالجماعاتّ) 
1 250

6تمويل ذاتي 003

8الجملة 918

د1000
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اإلستثمارنقاش حول برنامج 
2019التّشاركي لسنة 

مشاريعإقتراح

ممثّلي المواطنيننتخابإ


