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تقديم اإلطار العام للجلسة ،❑

/  غرافيةديم/ معايير جغرافية) تقديم منهجيّة تقسيم المنطقة البلدية إلى مناطق ❑
ونتائج عملية التقسيم،( إجتماعية

تقديم نتائج التشخيص الفني للمنطقة البلدية ،❑
تقديم مقترحات المواطنين ،❑

و المشاريع 2020-2016تقديم اإلستثمارات التّي أنجزتها البلديّة خالل الفترة ❑
ا خاصّة منه) المتواصلة ومدى تقّدم إنجازها واإلشكاليات التي تعترضها إن وجدت 

رّت بها التّي تعطّل إنطالقها نظرا للظّروف اإلستثنائيّة التّي م2020مشاريع سنة 
،(البالد 

جة،تقديم المشاريع و البرامج الوطنية والجهوية األخرى سواء كانت متواصلة أو مبرم❑

مناطق تقديم قائمة المشاريع التّي تّم تحديدها من طرف المواطنين خالل جلسات ال❑
ادات ،عند إعداد البرامج السنويّة الّسابقة و التّي تعّذر إنجازها لعدم توفّر اإلعتم

تّم تقديم نتائج التشخيص المالي مع ذكر كل الموارد المالية المتاحة و التّي سي❑
سواء كانت ذاتية أو دعم أو قروض أو 2022تخصيصها لبرنامج اإلستثمار لسنة 
مساهمات أخرى أي كان مصدرها،

ختلف تقديم المنهجيّة التّي إعتمدها المجلس البلدي لتوزيع الموارد المالية على م❑
التدخالت وعلى المناطق المعنيّة بالتدّخل،

ةــــــــــــة  التشاركي  ــــــــالجلسة العام  
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ابيّة،فسح المجال للنّقاش و تبادل اآلراء و عبر اإلرساليّات اإللكترونيّة الكت❑

بأصنافها 2022تقديم قائمة المشاريع التّي تّم ضبطها من قبل المجلس لسنة ❑
دّخل و البرامج برامج قرب بالنّسبة لكّل منطقة من المناطق المعنيّة بالت: الثاّلث 

نجاز ،المهيكلة و البرامج اإلداريّة ُمرفقة بالبطاقات األوّلية لقابليّتها لإل

ني نقاش عام و فسح المجال للتّفاعل مع المواطنين و منظّمات المجتمع المد❑
.أيّام10دى عبر اإلرساليّات اإللكترونيّة الكتابيّة و بكّل الوسائل المتاحة على م

ارطة أو الّسنوات الف/ التّذكير بممثّلي المناطق المعتمدين خالل الّسنة و ❑
.  بلةو الّذين سيتواصل التّعامل معهم بصفة إستثنائيّة خالل الّسنة المق



أهّم املبادئ الّدستوريـــــة
داريــــــــــــــةســــــــــــــت  لية ال وبال تتمتــــــــــــــع الجمالــــــــــــــاص ا اليــــــــــــــة  ال  صــــــــــــــية ال ا   يــــــــــــــة  -132الفصــــــــــــــ  *

   وواملالية
 
.وف ا ملبدإ التد ير الاردير املصالح ا الية ت

  م اردهــــا حريــــة التصــــر  طــــللجمالــــاص ا اليــــة طــــ  إيــــار امليصا يــــة املصــــاد  لل  ــــا -137لفصــــ  ا*
.حسب ق الد الا كمة الرشيدة وتحت رقا ة ال ضاء املال 

كمــــــة آليــــــاص الديم راييــــــة التشــــــاركية  ومبــــــاد  الا  تعتمــــــد الجمالــــــاص ا اليــــــة -139لفصــــــ  ا*
يــــة والي ي ــــة طــــ  إلــــداد  ــــرامم التتملضــــماإ إســــأاس  وســــع للمــــ ايتيإ وا جتمــــع املــــد    املفت حــــة

.الترا ية ومتابعة تتفيذها يب ا ملا يضبطه ال ا  إ 
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اإلطــــــــــار التّشريعي
لبرنامج اإلستثمار التّشاركي السنوي

66الفصلوخاصّة1973ديسمبر31فيالمؤرخ1973لسنة81عددبالقانونالصّادرةالعموميةالمحاسبةمجلة•
2013ديسمبر30فيالمؤرّخ2013لسنة54عددبالقانونخاصّةوالالّحقةبالنصوصتنقيحهاتمّ كمامنها

،2014لسنةالماليةبقانونالمتعلّق
المتعلّق بالقانون األساسي لميزانيّة الجماعات1975ماي 14المؤرخ في 1975لسنة 35القانون األساسي عدد •

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

المتعلّق بالمال المشترك للجماعات المحلية وجميـــــع 1975ماي 14المؤرخ في 1975لسنة 36القانون عدد •
النصوص التّي نّقحته أو تّممته ،

المتعلّق بضبط شروط إسناد القروض ومنـــــــــح 2014سبتمبر 30المؤرخ في 2014لسنة 3505األمر عدد •
المساعدات بواسطة صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية ،

يتعلّق بضبط الشروط الدنيا المستوجبة لتحويل 2015جويلية 13قرار من وزير الداخلية ووزير المالية مؤرخ في •
المساعدات السنوية من صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية ،

المساعدات إحتسابيتعلّق بضبط طــــــــرق 2015أوت 03قرار من وزير الداخلية ووزير المالية مؤرخ في •
2014سبتمبر 30المؤرخ في 2014لسنة 3505من االمر عدد 6اإلجماليّة الُموظّفة المنصوص عليها بالفصل 

ية الجماعات المحلآداءيتعلّق بضبط مقاييس تقييم 2015ديسمبر 29قرار من وزير الداخلية ووزير المالية مؤرخ في •
،2014سبتمبر 30المؤرخ في 2014لسنة 3505من األمر عدد 11المنصوص عليها بالفصل 

يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير 2017نوفمبر 14قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية مؤرخ في •
المتعلق بضبط الشروط الدنيا المستوجبة لتحويل المساعدات 2015جويلية 13الداخلية ووزير المالية المؤرخ في 

،السنوية من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية إلى الجماعات المحلية
.المتعلّق بمجلّة الجماعات المحليّة 2018ماي 09المؤرّخ في 2018لسنة 29القانون األساسي عدد •



يتمالتييةالبلدالمشاريعويهمّ سنــــــةعلىتمتدّ تقديريةتنمويةوثيقةهو

.تشاركيةمقاربةإطارفيالبلديةقبلمنمكوّناتهاضبط

القرضعلىعالوةالموظّفةغيراإلجماليةالمساعداتبواسطةمنهاجانبتموّل

المحليةالجماعاتمساعدةوالقروضصندوقطرفمنعليهماالُمتحصّل
مالئمةالالتمويليةالخطةضبطفيالحريةالبلديةتخويلمعالذاتيوالتّمويل
.الماليةلُقدراتها

يذهوتنفالمخططهذاتمويلفيالمباشرةوغيرالمباشرةالمواطنمشاركةعنأّما
يالبلداألداءدفعطريقعنوذلكالمحلية،الماليةفيمساهمتهخاللمنفتتبلور

البلديةدرةقزادتكلمامرتفعةللبلديةالماليةالتعبئةكانتفكلّمااألخرى،واألتاوات
.المحليةالتنميةميدانفيالمواطنينحاجياتتلبيةعلى

8

ت ي لإلستثمار البل ديالبر امم الس 



ة للبر امم   املباد  العام 

العمومية،األموالإستعمالحسنضمان-
المتاحةيةالجبائوللطاقةالماليةلقدراتهااألمثلاإلستغاللعلىالبلدياتحثّ -

لديها،
التصرف،قدراتومناإلستثماراتمردوديةمنالرفع-
الجهوي،التفاوتمنالتقليص-
هالمتساكنيالمتناميةاإلحتياجاتمنممكنعددأكبرتلبيةمنالتمكّن-

،األساسيةبالبنيةالمتّصلةوخاصة
.للمواطنينالحياتياإلطارتحسين-
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ت ي لإلستثمار ا شارك  الس 
 
لبلدي البر امم الت



1
ةاألعمال التحضيريّ •

2
• 

ّ
ي واملالي شخيص الفنّ الت

3
قترحةإعداد البطاقات األّولية للمشاريع امل•

4
شاركية•

ّ
الجلسة العاّمة الت

5
هائيةالنّ األعمال•

 ــــــــــــــــــــــــاملراح
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م العامنيالجدول الزّ 

ديسمبر   كت بر   فمبر 

رية التحضي  األلمال 

 
 
 الت

 
ي واملال    يص الفن

لية للمشاريع  إلداد البطاقاص األو 
امل ترحة

ة التشاركيةالجلسة العام  

األلمال الن ائية



شارك 
 
مراح  إلداد  ر امم الستثمار الت

2022لستة

12

الجدول الّزمني المراحل

نوفمبر09–أكتوبر 25 التحضيريّةاألعمال

نوفمبر30–نوفمبر 17 التّشخيص الفنّي والمالي

ديسمبر08
ريع إعداد البطاقات األوّلية للمشا

المقترحة

ديسمبر12 الجلسة العاّمة التّشاركية

ديسمبر29–ديسمبر 17 األعمال النّهائية



تقسيم املنطقة البلدّيــــــــة

13

متط ة املرس ى



تةاملرس ى املدي

14



الرياضاملرس ى

15



قمــــــــــــرص

16



سيدي داود

17



البحر األزر 

18
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نّـــيالّتشخيص الف
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الّتشخيص الفنّــــي

70%

50%

75%

38%

80%
90%

70%

90%

60%

95%

80%

65%

90%

62%

85%

70%

50%
60%

45%

85%

المرسى الرياض قمرت سيدي داود البحر األزرق المرسى المدينة

نسبة االرصفة في حالة جيدة% 18المرسى المدينة المرسى المدينة 

ة نسبة التغطية بشبكة التطهير العمومي في حال% 18المرسى المدينة المرسى المدينة 
جيدة

نسبة الطرقات في حالة جيدة% 18المرسى المدينة المرسى المدينة 

نسبة شبكة التنوير العمومي في حالة جيدة% 18المرسى المدينة المرسى المدينة 
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الّتشخيــــــص العـــــام
عّبدةالّتوزيع الجملي للطّرقـات الم

النّسبةالّدائرة

المرسى الّرياض
90%

منطقة قمرت
70%

منطقة سيدي داود
90%

منطقة البحر األزرق
60%

منطقة المرسى المدينة
90%
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الّتوزيع الجملي للطّرقـات المعّبدة

%90

%70

%90

%60

%90

المرسى 
الرياض

قمرت سيدي داود البحر األزرق المرسى 
المدينة



طّلب التدخّلالّتوزيع الجملي للطّرقـات الّتي تت

النّسبةالّدائرة

المرسى الّرياض
10%

قمرت
30%

سيدي داود
10%

البحر األزرق
40%

المرسى المدينة 
10%
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التدخّلالّتوزيع الجملي للطّرقـات الّتي تتطّلب

%10

%30

%10

%40

%10

المرسى 
الرياض

قمرت سيدي داود البحر األزرق المرسى 
المدينة



ّصفةالتّـــوزيع الجملي للطّرقـات المر 

النّسبةالّدائرة

%80المرسى الّرياض

%60قمرت

%80سيدي داود

%50البحر األزرق

%80المرسى المدينة 
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ّصفةالتّــــوزيع الجملي للطّرقـات المر 

%80

%60

%80

%30

%80

المرسى 
الرياض

قمرت سيدي داود البحر األزرق المرسى 
المدينة



الّتوزيع الجملي للطّرقـات الّتي تتطّلب الّترصيف

النّسبةالّدائرة

المرسى الّرياض
20%

قمرت
40%

سيدي داود
20%

البحر األزرق
%50

المرسى المدينة 
20%
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ّلب الّترصيفالّتوزيع الجملي للطّرقـات الّتي تتط

%20 %20

%40

%…

%50

منطقة المرسى 
المدينة

منطقة المرسى 
الرياض

منطقة قمرت منطقة سيدي داود منطقة البحر األزرق



عمومي  التّـــنوير الالّتشخيص المتعّلق بــ

29

دائرة المرسى المدينة

دائرة البحر األزرق

دائرة المرسى الرياض

دائرة سيدي داود

دائرة قمرت

%95

%90%70

%90

%60



كة تطهير  الرّبط بشبالّتشخيص المتعّلق بــــ
المياه الُمستعملة

30

دائرة قمرتدائرة المرسى المدنية

دائرة البحر األزرقدائرة المرسى الرياض

دائرة سيدي داود

%95

%90
%60

%90

%70



ة  توزيــع السّكـان حســب الّدوائر البلديّ 
2014إحصائيـّات  

الّدائرة
العدد

الّرياضالمرسى
20257

قمرت
13378

داودسيدي
6207

األزرقالبحر
18977

34568المدينةالمرسى

31

%95

%90

%60

%90

%70

دائرة المرسى
المدنية

دائرة قمرت

دائرة المرسى
الرياض

دائرة البحر األزرق

دائرة سيدي داود

.يفوق عدد سكّان مدينة المرسى حاليّا المائة ألف ساكن: مالحظــــــة*
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بناء األرصفة تصريف مياه األمطار تعبيد الطرقات المنطقة السكنية ر/ع

نهج  عبد الحميد •

الكتاب

إبننهج حسان •

النعمان

زياد إبننهج طارق •

نهج  طارق إبن زياد•

نهج حسان إبن النعمان•

نهج عبد هللا إبن الحبحاب•

بطيخبوراوينهج•

سيناإبننهج•

ديدونعليسةنهج• سيدي داود

01

نهج حسان بن •

الوهاب

نهج الصقر •

نهج عبد الكريم •

الخطابي جزء

نهج عبد الحمان الغافقي•

المغيثإبننهج عالء الدين •

الغافقيالرحمانعبدنهج•

الوقاصأبيإبنسعدنهج•

أبيإبنسعدنهجعنالمتفرعنهج•

الوقاص

بوعزةأرض•

قمــــرت

02

حيانإبننهج جابر •

رشدإبننهج •

شارلديقولنهج •

نهج  إبنالنفيس مكرر•

نهج االن سفاري•

نهج سيدي بوزيد•

نهج شارل ديقول•

نهج إبن رشد•

إبنجابرنهج•

الجزارإبنعنمتفرعنهجمكةنهج•

إبنعنمتفرعنهجالمدينةأنهج•

الجزار

الجامعامامنهج•

ديقولشارلنهج•

البحر األزرق

03

نهج الطيب المهيري•

السعيديد نهج محم•

نهج الجمهورية•

نهج الزين بن عاشور•

نهج سيدي حسان•

عليمحمدنهجبينمفترق•

عاشوربنالزينونهج

الطيبشارعمعمفترق•

المهيري

الطائيحاتمنهج•

سليمالمنجينهج•

الملولينهج•

العزيزعبدسيديجامعداوائر•

مسعودبننهج•

المرسى المدينة

04

الكويتنهج•

شاكرالهادينهج•

الدوحةنهج•

مدرسةبجانبنهج•

حشادفرحات

شهرزادنهج•

بغدادنهج•

تولكرمنهج•

القرنفلنهج•

القرنفلنهج•

الربيعبحياالمنمركزوراءنهج•

كنذانهج•

كرمتولنهج•

الشيخبنمحمدنهج•

المرسى الرياض

05

2017قائمة ط  مشاريع  ر امم الستثمار التشارك  لستة 
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بناء األرصفة تصريف مياه األمطار تعبيد الطرقات المنطقة السكنية ر/ع

نهج  أسد إبن الفرات•

نهج إبن منضور •

القفصي

نهج الفاضل بن عاشور•

نهج  الفاضل بن عاشور•

منضور القفصيإبننهج •

جانفي14نهج•

زيادإبنطارقنهج•

سيدي داود

01

النعمانإبننهج حسان •

نهج الصقر•

نهج بنو امية•

نهج عبد الكريم •

الخطابي جزء

(2جزء )نهج عبد الكريم الخطابي •

نهج بنو هالل•

نهج  أبو عبيدة البكري•

نهج بالريجا•

نهج قيس البلوي•

عبد الكريم الخطابي•
قمــــرت

02

نهج جابر إبن حيان•

نهج إبن رشد•

نهج شارلديقول•

نهج   إبن النفيس مكرر•

نهج االن سفاري•

نهج سيدي بوزيد•

نهج شارل ديقول•

نهج البراملي•

مكررالنفيسإبننهج•

الفرادنوبلنهج•

الطابونةحيإنهج•

رشدإبننهج•
البحر األزرق

03

نهج  الهادي السعيدي•

نهج حاتم الطائي•

نهج الشتيوي•

نهج صالمبو•

نهج سالم بوحاجب•

إميلكارنهجالعموميالممر•

قمرتالسريعةالطريقمفترق•

مكةنهج•

البراملينهج•

طيبةنهج•

الشيخبنعمرنهج•

مارس20ساحةعلىممر•

السعيديالهاديشارع•

مالينهج•

المرسى المدينة

04

شاكرالهادينهج•

المحطةبجانببطحاء•

مالينهجعلىبطحاء•

اكشاكوراءبطحاء•

بوسلسلة

داسبنهجحديقةتبليط•

الفراتإبن

هلالمحاذيةوالزنقةإستراليانهج•

اكوارالمقهىبجانبمفترق•

ونهجعليمحمدنهجبينمفترق•

الملعب

مالينهجعليمفترق•

إستراليانهج•

إستراليانهجعنمتفرعنهج•

البرازيلنهج•

الشيلينهج•

ونهجالبرازيلنهجبينالرئيسيالنهج•

الشيلي

المرسى الرياض

05

2018قائمة ط  مشاريع  ر امم الستثمار التشارك  لستة 
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بناء األرصفة تصريف مياه األمطار تعبيد الطرقات المنطقة السكنية ر/ع

عرفةإبننهج   اإلمام •

ةشارع الحبيب بورقيب•

نهج  عليسة ديدون•

نهج الذهب•

نهج الحديد•

نهج االمام إبن عرفة •

الذهبنهج•

داودسيدياإلعداديةالمدرسةأمامنهج•

(جزء)الرشيدمحمدنهج• سيدي داود

01

نهج بالريجيا•

نهج عبد الرحمان •

الغافقي

(جزء)نهج الفرابي •

نهج الصقر•

(2جزء )نهج عبد الكريم الخطابي •

نهج بجانب المدرسة•

(3-2-1جزء )نهج  العندليب •

(حي الحبيب)طليطلة •

نهج الصقر• قمــــرت

02

نهج بحيرة أشكل•

حومة )يغالن إبننهج •

الزيتون خلف 

المنجيمستشفى 

3-2-1سليم 

إبننهج متفرع عن •

الجزار

يغالنإبننهج   •

نهج الصوديوم•

نهج بحيرة أشكل•

نهج علي الزواوي•

نهج سيدي بوزيد•

نهج الفقيد البجاوي•

خلفالزيتونحومة)يغاللنإبننهج•

(سليمالمنجيمستشفى

2يغالنإبنعنمتفرعنهج•

3الجزارغبنعنمتفرعنهج•
البحر األزرق

03

نهج  بيرم الخامس•

صالمبوزنقة بنهج •

نهج حاتم الطائي•

نهج االخوة•

(impasse)البرامليبنهجزنقة•

بنايةممر:مارس20زنقة•

STIL

مقرخلف)الخامسبيرممحمدنهج•

(بريطانياسفارة

البراملينهج•

االخوةنهج•
المرسى المدينة

04

بنزرتنهج•

بطحاءإفريقيانهج•

االمنمركزضواحي)

(الرياضبحي

ملعببطحاءضواحي•

بومقهىأمامحي

دينار

(مفترق)سيالةالطيبنهج•

عرفةإبناالمامنهجمفترق•

مالقووادي

بنزرتنهج•

السنوسيمحمدنهج•

روندانهج•

المرسى الرياض

05

2019قائمة ط  مشاريع  ر امم الستثمار التشارك  لستة 
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2020قائمة ط  مشاريع  ر امم الستثمار التشارك  لستة 

بناء األرصفة تصريف مياه األمطار تعبيد الطرقات المنطقة 

السكنية
ر/ع

نهج الذهب•

رصيف جامع الكبير•

نهج الذهب•

نهج الفضة•

نهج النحاس•

نهج الحديد•

الحديدنهج•

الفضةنهج•

النحاسنهج• سيدي داود

01

نهج حسان بن •

النعمان

نهج شهاب الدين إبن•

ماجد

شارع البيئة•

(2جزء )نهج عبد الكريم الخطابي •

نهج حسن حسني عبد الوهاب•

متفرعة عن نهج عبد 05زنقة عدد •

الكريم الخطابي

نهج الفهد•

تبرقنهج•

(2جزء)الوهابعبدحسنيحسننهج•

بنمقهىجزء)الخطابيالكريمعبدنهج•

مروشدارعلىعمار

الكريمعبدنهجعنمتفرعة05عددزنقة•

الخطابي

قمــــرت

02

نهج بن يغالن•

نهج الكوشة•

نهج جابر إبن حيان•

نهج  بن يغالن•

نهج الكوشة•

نهج سيدي بوزيد•

الكوشةنهج•

وحيالصويعيحومةمنالتبقيةالمنهج•

الطابونة

بوزيدسيدينهج•

ترنانخميسنهج•

البحر األزرق

03

نهج مالي•

نهج حاتم الطائي•

نهج الشتيوي•

نهج واد مالق•

ورالدكتعليمحمدنهجبينمفترق•

سليمانبنسليمان

قمرتالسريعةالطريقمفترق•

مالينهج•

بجالبيةالعقيدنهج•

الطائيحاتمنهجعنمنفرعنهج•

عدننهج•

البيطارإبننهج•

الخامسبيرمنهج•
المرسى 

المدينة

04

التوتنهج•

القصارمحمدنهج•

شهرزادنهج•

القمرنهج•

بغدادنهج•

بنزرتنهج•

محمدونهجالدوحةنهجيتقاطع•

صار

روندانهج•

الغابةنحوجندوبةنهج•

(بوقرةمقهىأمامجزء)النوارحي•

شهرزادنهج•
المرسى 

الرياض

05
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2021ة قائمة ط  مشاريع  ر امم الستثمار التشارك  لست

بناء األرصفة تصريف مياه األمطار تعبيد الطرقات المنطقة 

السكنية

ر/ع

المازرياإلمامنهج• --------------------- الفضةنهج•

بطيخبوراوينهج•
سيدي داود 01

إبنحساننهج•

النعمان

نهج الحرية• النعمانإبنحساننهج•

الحريةنهج•

الفلنهج•

قمــــرت 02

الجزارإبننهج• الجزار وراء مستشفى إبننهج •

المنجى سليم

البلديةالدائرةبعدديقولشارلنهج•

الكوشةأمامنهج•

حيانإبنجابرشارعتهيئة•

البحر األزرق 03

عليمحمدنهج•

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

عليمحمدنهج•

كينيانهج•

فاسوبوركينانهج•

المرسى المدينة 04

شهرزادنهج•

المنستيرنهج•

•

نهج متفرع عن نهج الكويت• كندانهجعنمتفرعةأنهج•

إفريقيانهج•
المرسى الرياض 05
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ـــــيالّتشخيص المال
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النتيجةالنفقاتالمقابيضالبياننةالسّ 

2020سنة المرجع 

19582478167699232812555العنوان األول

1096900538935237075482العنوان الثاني

30551483206634469888037المجموع 

2019

20884739172153993669340العنوان األول

1183927553459966493279العنوان الثاني

32724014225613954500211المجموع 

2018

19514587150143764544554العنوان األول

1060552760609734544554العنوان الثاني

30120114210753499089108المجموع 

2017

17722796134736324249164العنوان األول

1089486758664765028391العنوان الثاني

28617663193401089277555المجموع 

(بالّدينار) تنفيذ الميزانيّــــة  
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2017201820192020

لالعنوان األوّ 

32733930356992284115600042167315تقديرات

31196428345289633810013836352401اإلنجاز

86%93%97%95%سبةالنّ 

نياالعنوان الثّ 

22811632248161202950633933757991تقديرات

16761343166665001718527114862528اإلنجاز

44%58%67%73%سبةالنّ 

(يناربالدّ ) تنفيذ الميزانيّــــة  
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2017201820192020

إلى غاية 

أكتوبر 31

2021

الهيكلةنجازاتإنجازاتإنجازاتإنجازاتإنجازاتإ

%2819302257342735301503209220323100216المعاليم الموظفـة على العقــارات 

%130943413099842076428112612213450696المعلــوم على العقـــارات المبنيـــــــة 

%1509868126344314537222083098188593311المعلوم على األراضي غير المبنيــــة 
ارية المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التج

34087663938195378797033273873422073أو المهنية 
17%

%169472126936972883198152815410557678المعلــــــــوم علـــــــى النــــــــــــــزل 

%4664442460832547998695429856586222628دعم الدولة

%5135565570094358835526087861548991731مداخيل أخرى

جملة الموارد
1772279619514587208847391958247819060985100%

14%( :الجمليةمن الموارد )معدل نسبة الموارد الذاتية 

45%:معدل نسبة استخالص المعاليم على العقارات و األنشطة ضمن موارد العنوان األول

60%:معدل نسبة استخالص المعاليم على العقارات و األنشطة ضمن الموارد الذاتية

16%:معدل نسبة استخالص المعاليم على العقارات 

29%:معدل نسبة استخالص المعاليم على  األنشطة

14%:لإلستثمارمعدل نسبة الموارد الموجهة 

لوّ األهيكلة موارد العنوان  
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2017201820192020
أكتوبر 31إلى غاية 

2021

ات فـة على العقــارالمعاليم الموظّ 

28193022573427353015032092203231002

ـــةفة على األنشـطالمعاليم الموظّ 

51198516648755669446048743804507067

المناب من المال المشترك 

46644424608325479986954298565862226

نمو إستخالص المعاليم على العقـارات واألنشطة  
ودعم الّدولة
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المعاليم الموظفـة على العقــارات 2021 المناب من المال المشترك 

ألنشطة  إستخالص المعاليم على العقـارات و انموّ 
و دعم الّدولة
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السنـة
عدد 

انالسكّ 

المداخيل 

ةالجبائيّ 
ةسبالنّ 

تحويالت 

ولةالدّ 
ةسبالنّ 

المعاليم

ةالعقاريّ 
ةسبالنّ 

المعاليم 

على 

العقارات 

ةالمبنيّ 

ةسبالنّ 

المعاليم

على 

العقارات 

و 

األنشطة

بةسالنّ 

20179298711450222123466444250281930230130943414793915385

2018
9743313134274135460832547257342726130998413922218295

2019
9743314480849149479986949353015036207642821

1022461

0105

20209743312608823129542985656320922033112612212808360083

جباية المتساكنين
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جبايـة المتساكنين

المداخيل الجبائية

النسبة

تحويالت الدولة

النسبة

المعاليم العقارية

النسبة

المعاليم على العقارات المبنية

النسبة

المعاليم على العقارات و األنشطة
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ةـــة المعلوم على العقـارات المبنيّـ وضعيّـ 

السنـة
عدد 

الفصول

يالت بقايـا التثق

بعنوان 

السنوات 

السابقة

نةتثقيالن الس
مجموع 

التثقيالت

تم ما

تحقيقه

النسبة 

مقارنة 

بمجموع 

تالتثقيال

النسبة 

مقارنة 

ت بتثقيال

السنة

201726759714911218561259005237130943415%71%

2018
27796769580319103579606160130998414%69%

2019
28393783718219768549814036207642821%105%

2020294937737609269584210433451112612211%42%
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عدد الفصول بقايـا التثقيالت بعنوان السنوات السابقة

تثقيالت السنة مجموع التثقيالت

ماتم تحقيقه

نيّةوضعيّة المعلوم على العقـارات المب
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هيكلة نفقـات العنوان األّول

2017201820192020
إلى غاية

2021أكتوبر 31

معدل 

النمو 

السنوي

%638282565363177456014832924273765884التأجيـر العمومي 

%492182067151786878622652946932064679وسائـــل المصـالــح 

%3-93252185837216552241108653811353التدخل العمومي 

%4095643104733205882865745383097فوائد الدين 

%2-1264673014420340163104481625393811932717جملة نفقات العنوان األول

نسبة التأجير من نفقات 

العنوان األول
50%45%46%50%59%48%

نسبة التأجير من موارد 

العنوان األول
36%33%36%43%39%37%

نسبة وسائل المصالح من 

العنوان األول
39%47%42%40%27%42%

مؤشر أهمية نفقات التدخل

العمومي ضمن نفقات 

العنوان األول

7%6%10%7%7%7%

ة مؤشر أهمية نفقات الصيان

لحضمن نفقات وسائل المصا
37%32%25%29%23%30%

ك ستهالإمؤشر أهمية نفقات 

الطاقة ضمن نفقات وسائل

المصالح

32%27%28%30%26%29%
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هيكلة نفقـات العنـــوان األّول
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2017201820192020

إلى غاية 

أكتوبر 31

2021
ل معدّ 

النموّ 

نويالسّ 
نجازاتإنجازاتإنجازاتإنجازاتإنجازاتإ

فنفقات التصرّ 

1306406

8
147039031689481116483349120711126%

%638282565363177456014832924273765884أجيـر العمومي التّ 

%9-57487227309214778357370454543883171وسائـــل المصـالــح 

%3-93252185837216552241108653811353ل العمومي التدخّ 

ينالدّ 
19690491440267176859113252321611001-5%

نمّو النّفقــــــات
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نمــــــّو النّفقـــــات
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2017201820192020
إلى غاية 

2021أكتوبر 31

خاريالمجهود اإلدّ 
24%23%17%14%34%

لالمعدّ 
22%

نسبة الموارد 

خارهة لإلدّ الموجّ 
20%20%15%12%32%

لالمعدّ 
20%

ةاليّ ة الماإلستقالليّ 
73%76%77%72%69%

لالمعدّ 
73%

ليّـــــةمؤّشر المجهود اإلدّخاري واإلستقـال
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المجهـــود اإلدّخاري
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2017201820192020
1142147846474863881908247ديون لفـائدة صندوق القروض

817217584075862570515985ديون لفـائدة مؤسسات عمومية  

96859941423810متخلدات تجاه المؤسسات الخاصة

826902594016904951515985ديون التصرف

13473632150143761721539916769923جملة نفقـات العنوان األول

17722796195145872088473919582478جملة موارد العنوان األول

4249164450021136693402812555اإلدخار الخــام

%3%5%4%6المتخلداتأهمية حجم تسديد  

أهمية الموارد المخصصة لسداد ديون
%3%4%3%5التصرف

84393511732881003187589806تقديرات ديون التصرف

سنة  حجم الديون المتبقية في نهاية ال
%3,01%4,80%6,01%4,76مقـارنة مع موارد العنوان األول

%477%366%384%503قدرة الجماعة على تسوية ديونها

المديونيــّــــــة
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موارد العنوان األوّل  
25464748000

نفقـات العنوان األوّل 
24039690000

نفقات العنوان الثّـاني
18998791121

موارد العنوان الثّـاني 
17573733121



2022ــة  انيّــــــــميز 
(د)موارد العنوان األّول  

المبلغبيـان الموارد

000 085 11ةالمداخيل الجبائية بعنوان األداءات على العقارات و األنشط:  الصنف األوّل 

000 516 3المداخيل الجبائية األخرى:  الصنف الثّاني 

داريةالرسوم و الحقوق و مختلف معاليم الرخص و الموجبات اإل: الصنف الثّالث 
000 915 1و األتوات مقابل إسداء الخدمات

زام مداخيل إشغال و إستعمال أمالك الجماعة و فضاءاتها وإستل: الصنف الّرابع 
000 033 1مرافقها  و أمالكها المختلفة 

000 504 1ةمداخيل ملك الجماعة المحلية و مساهماتها و مداخيل مختلف: الصنف الخامس 

748 411 6تحويالت الدولة بعنوان التسيير:  الصنف الّسادس 
748 464 25جملة موارد العنوان األوّل 
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2022ميزانيّـــــــــة  
(د)موارد العنوان األّول  

59

44%

14%

7%

4%

6%

25%

اءات المداخيل الجبائية بعنوان األد:  الصنف االول 
على العقارات و األنشطة

المداخيل الجبائية األخرى:  الصنف الثاني 

الرسوم و الحقوق و مختلف : الصنف الثالث 
معاليم الرخص و الموجبات اإلدارية و األتوات 

مقابل إسداء الخدمات

مداخيل إشغال و استعمال أمالك: الصنف الرابع 
الجماعة و فضاءاتها واستلزام مرافقها  و أمالكها

المختلفة 

مداخيل ملك الجماعة المحلية: الصنف الخامس 
و مساهماتها و مداخيل مختلفة

تحويالت الدولة بعنوان :  الصنف السادس 
التسيير



موارد العنوان الثـّـــاني
2022لمشروع ميزانيـّــــة تصّرف  

(د)المبلغبيـان الموارد

000 246 1منح التّجهيز

942 404 12مّدخرات و موارد مختلفة

000 750 2القروض

121 791 172 1اإلعتمادات المحالة

121 733 573 17جملة موارد العنوان الثّـاني 

60
مساهمة العنوان األوّل في مصاريف العنوان: مالحظة * 

د 1425058000: الثّاني 



1 246 000

12 404 942 2 750 000

1 172 791 121

منح التجهيز

مدخرات وموارد مختلفة

القروض

االعتمادات المحالة
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موارد العنوان الثـّـــاني
2022لمشروع ميزانيـّــــة تصّرف  



نفقـات العنوان األّول
2022لمشروع ميزانيّـــة تصّرف  

(د)المبلغبيـان النّفقــات

336 156 9التّأجير العمومي

614 738 12وسـائل المصــالح

250 698 1التدّخل العمومي

490 446فوائد الّدين

690 039 24جملة نفقات العنوان األوّل 
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9 156 336

12 738 614

1 698 250 446490

التأجير العمومي وسائل المصالح التدّخل العمومي فوائد الّدين

نفقـات العنوان األول
2022لمشروع ميزانيّة تصّرف  



نفقـات العنوان الثّـاني
2022لمشروع ميزانيّــة تصّرف  

(د)المبلغبيـان النّفقات

000 083 17اإلستثمارات 000

000 743أصل الّدين 000

اإلعتمادات الُمحالة
1 172 791 121

121 791 998 18ني جملة نفقات العنوان الثّـا
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نفقـات العنوان الثّـاني
2022لمشروع ميزانيّــة تصّرف  

17 083 000 000

743 000 000

1 172 791 121

اإلستثمارات أصل الّديــن اإلعتمادات الُمحالة
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برامج المشاريع اإلداريـّـة  

(أد)المبلغبيـان المشروع

الخطة التمويليـّـة

تمويل 

ذاتي
مسـاعدةقرض

------------170170البنايـات اإلداريـّـة

------------5050تجهيزات إداريــّة

------17050120تجهيزات إعالميـّـة

معّدات النّظـافة و الطّرقــات و تجهيزات أخرى
550420130------

------------150150إقتنـاء وســائل الّنقل

------1090840250المجموع

66

المجموع
أد1090



برامج المشاريع اإلداريـّـة
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المجموع
أد1090

البنايـات
اإلداريـّـة

16%
تجهيزات 

إداريــّة
4%

تجهيزات 
ةإعالميـّـ

16%

معّدات 
النّظـافة و 
الطّرقــات و

…تجهيزات 

إقتنـاء 
وســائل 

الّنقل
14%

170

50

170

550

150

0100200300400500600

البنايـات اإلداريـّـة

تجهيزات إداريــّة

تجهيزات إعالميـّـة

معّدات النّظـافة و الطّرقــات و تجهيزات أخرى

إقتنـاء وســائل الّنقل

 ّ ـةالبنايـات اإلداريـ تجهيزات إداريــّة
تجهيزات 

إعالميـّـة

معّدات النّظـافة و 

الطّرقــات و 

تجهيزات أخرى

إقتنـاء وســائل 

الّنقل

Série1 170 50 170 550 150



برامج المشاريع الُمهيـكلة

(أد)المبلغبيـان المشروع
الخطة التّمويليــة

مسـاعدةقرضتمويل ذاتي

------------11501150الحدائق العمومية و المنتزهات

------------300300السوق البلدي

المسبح البلدي

والمالعب الرياضية
24702470------------

------------300300الدراسـات

------------200200تهيئـة المقــابر

------------44204420المجموع

68

المجموع 
أذ4420
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برامج المشاريع الُمهيـكلة
الحدائق العمومية 

والمنتزهات
1150

26%

السوق البلدي
7%300

المسبح البلدي 
والمالعب الرياضية

56%2470

الدراســــات
7%300

تهيئة المقابر
4%200

الحدائق العمومية والمنتزهات السوق البلدي

المسبح البلدي والمالعب الرياضية الدراســــات

تهيئة المقابر



برامج مشاريـــــع القرب

(أد)المبلغبيـان المشروع
الخطّة التمويّليــة

مسـاعدةقرضتمويل ذاتي

700100500100تعبيد الطّرقات

400------500100تصريف مياه األمطار

196------650454ترصيف

------------500500التنوير العمومي

تعهد وصيانة تصريف 

مياه األمطار
500400------100

------------150150المساحات الخضراء 

------------5050منابت

عمليات التهيئة 

والتهذيب األخرى
450------------450

350017545001246الجملة  
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المجموع 
أد  3500



برامج مشاريع القرب

700

500

650

500

500

150

50

450
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تعبيد الّطرقات

تصريف مياه االمطار

ترصيف

التنوير عمومي

تعهد وصيانة تصريف مياه االمطار

المساحات الخضراء 

منابت

عمليات التهيئة والتهذيب األخرى
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المجموع 
3500أد



ةمويليالتّ ـــّةالخطوالمشاريعمجموع

المبلغ
الخطّة التّمويلية

تمويل 

ذاتي
مساعدةقرض

مجموع برنامج اإلستثمار التّشاركي 

2022لسنة 
23501154500696

14733119332250550مجموع المشاريع المتواصلة

170831308727501246المجموع العام

72

المجموع 
أد17083



قـائمة في المشاريع الُمدرجة ببرنامج  
ةبالمنطقة البلديّ 2021اإلستثمار الّتشاركي لسنة  

(د)الكلفةبيان المشروع

عدد 

نالمنتفعي

ة مدّ 

مرحلة اإلنجازاإلنجاز

رقاتالطّ 
1100.000

يوما30.000350
إعداد الّدراسة األوليّة

ارتصريف مياه األمط
500.000

يوما15.000350
إعداد الّدراسة األوليّة

التّرصيف
600.000

يوما10.000350

إعداد الّدراسة األوليّة

موميالعنويرتّ ال

600.000

يوما15.000150

إعداد الّدراسة األوليّة
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لتنفيذ مشاريع القربالمبالغ المرصودة
2022المفتوحة للّتشاركية لسنة  

(أد)الكلفةبيان المشروع

700رقاتالطّ 

تصريف مياه األمطار
500

التّرصيف
650

موميالعنوير تّ ال
500

الجملة
2350
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ة األخرى  ـــــة 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

(تعبيد) 

2019سبتمبر يوما5002000150

75

مالحظات

تّم اإلنجاز



2022الموارد المخّصصة لتمويل اإلستثمار لسنة  

(أد)مبلغ الالخطّة التّمويلية

1(صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية ) مساعدة 246

500(صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية ) قروض

تمويل ذاتي
7014

760 8الجملـــــــة
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هذه الموارد مخصّصة لتمويل مشاريع اإلستثمار الجديدة : مالحظة*



77

قـائمة في مقترحات مشاريع برنامج اإلستثمار الّتشاركي
2022لسنة  

الواردة عن طريق صناديق المقترحات



دائرة المرسى المدينة

تعبيد إسم النّهج

الطّرقات

تصريف مياه 

األمطار

التّنوير العموميبناء األرصفة

210101نهج أفغانستان

---------55---------نهج النيل

---------33---------نهج باكستان

---------33---------نهج ليون
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دائرة البحـــــــر األزرق

التّنوير بناء األرصفةارتصريف مياه األمطاتتعبيد الطّرقإسم النّهج

العمومي

7744سالمةحي

---------8---------8أول نهج شارل ديقول

---------111نهج محمد عبد الوهاب
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دائرة المرسى الّرياض  

تصريف مياه اتتعبيد الطّرقإسم النّهج

األمطار

التّنوير بناء األرصفة

العمومي

----------------11نهج بنزرت

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

نهج بين سانية 

الزيتون والسوق 

األسبوعية

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

1
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دائــــرة قمــــرت

تصريف مياه تعبيد الطّرقاتإسم النّهج

األمطار

بناء 

األرصفة

التنوير 

العمومي

27272727هنج تكابس

27951هنج سانت أغوستان

7776هنج حانون

--------------------------5-------------هنج عباس إبن فرانس

1111هنج عبد الكرمي اخلطايب 

--------------------------1-------------قمرت الدشرة

رب هنج تقسيم بني حي احلبيب وحي اخلليل ق
طليطلة

---------------------------------------1
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دائرة سيدي داود

تصريف مياه تعبيد الطّرقاتإسم النّهج

األمطار

التّنوير بناء األرصفة

العمومي

1---------------------------------------------جانفي14شارع

بالطاقةإنارة)

(الشمسية

1---------------------------------------------نهج إبن رشد

---------------------------------------------1نهج الفراعنة



التنوير بناء األرصفة تصريف مياه األمطار تعبيد الطرقات السنة ر/ع
العمومي 

: البحر األزرق*012016
نهج ابن حزم األندلسي -

المرسى الرياض*
نهج اللّوز -: 

نهج التوت طريق خلف -

المدرسة اإلبتدائية 

: البحر األزرق*
حي المهندسين -

--

:  سيدي داود*022017

( sonedeقرب ) نهج بوراوي بطيخ -

: البحر األزرق *
نهج ابن رشيق   -

يربط نهجي إبن ) نهج محاذي للوادي  -
(الجزار وشارل ديقول 

:قمرت*
ث نهج عالء الدين بن المغي-

: سيدي داود*
تجمع نهج ابن سيناء

: البحر األزرق*
نهجان متفرعان عن نهج -

مقابل إتجاه ) ابن الجزار 
" (كارفور" المركب التجاري 

:البحر األزرق*
نهج إبن الجزار -

-
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قـائمة في المشاريع الّتي تمّ تحديدها عند  
2021و2020–2019-2018-2017-2016إعداد برامج اإلستثمار الّتشاركي لسنوات  

والمتعذّر إنجازها لعدم توفّر اإلعتمادات  
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التنوير بناء األرصفة تصريف مياه األمطارتعبيد الطرقات السنة ر/ع
العمومي 

: قمرت*032018

ممر حذيفة  ابن اليمامة -
نهج قيس البلوي -

م   متفرع عن نهج عبد الكري)نهج حانون -
(  الخطابي 

:المرسى المدينة *

(  gp9)الممر العمومي لنهج أميلكار -
( حي الحكام ) نهج عمر ابن الشيخ -

ربط نهجي مكة والدكتور سليمان بن-
سليمان 

ين       النهج المقابل لنهج نيوتن والرابط ب-
نهجي الدكتور سليمان بن سليمان 

ومكة 
زنقة ابن البيطار -
نهج ابن البيطار -

:قمرت*
نهج بنو هالل -

: المرسى المدينة* 

الممر العمومي لنهج -
أميكار 

 (gp9 )
نهج أفغانسان -

ربط بين نهجي مكة -
ومحمد سعيد بلخوجة 

عبر نهج ( حي الهناء ) 
طيبة 

النهج المقابل لنهج -
ي نيوتن والرابط بين نهج

الدكتور سليمان بن 
سليمان ومكة 

: البحر األزرق *

نهج قرطاج -

نهج خير هللا بن -
مصطفى

حي ) نهج آالن سافاري 
(  سالمة 

: سيدي داود * 

ي بن منظور القفصإنهج -
نهج الفاضل ابن عاشور-

: قمرت*

نهج حسان إبن -
نعمان 

: المرسى الرياض*

نهج قصر هالل -
نهج شهرزاد -
نهج المنستير-
:المرسى المدينة *

نهج خير الدين -
بربروس 

(  المرسى النسيم) 
نهج صالمبو -
نهج حانون -

جزء من رصيف -
معهد السعادة 

نهج فولتار -
نهج الرازي -
نهج الزهراوي -

:  البحر األزرق * 
نهج جابر ابن حيان -

نهج ابن رشد -
(  جزء ) 
: سيدي داود *

نهج إبن منظور -
القفصي 

-



تصريف مياه تعبيد الطرقات ة السنر/ع
األمطار 

التنوير بناء األرصفة 
العمومي 

042019

: ياض المرسى الرّ * 

أنهج متفرعة عن نهج كندا -
نهج سيدي رحال -

نهج جندوبة نحو الغابة-

:  البحر األزرق *
2حي آغا -

نهج متفرع عن نهج الرائد -
حومة أوالد بن ) البجاوي 
(  حسين 

المرسى *
:ياضالرّ 

نهج الدوحة -

نهج أسد ابن -
الفرات 

نهج الفوز -

انهج تفتح عن نهج-
كندا 

نهج بنزرت-
: البحر األزرق *

نهج دون إسم قرب -
جامع التوبة 

نهج متفرع عن نهج-
)  الرائد البجاوي 
حومة أوالد بن 

(  حسين 

:  ياض المرسى الرّ *
نهج القطب الشمالي -

أنهج متفرعة عن نهج -
كندا 

نهج محمد القصار -
:قمرت * 

نهج عمر المختار -
(شارع البيئة ) 
(  جزء)نهج الفرابي -

:البحر األزرق * 

نهج دون اسم قرب -
جامع التوتة 

نهج متفرع عن نهج -
الرائد البجاوي    

(حومة أوالد بن حسين) 
:  سيدي داود * 
نهج اإلمام المازني -

-
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التنوير بناء األرصفة ار تصريف مياه األمطتعبيد الطرقات السنة ر/ع
العمومي 

052020

: المرسى المدينة * 

نهج ابن البيطار-

:ياض المرسى الرّ *
نهج رواندا -
نهج جندوبة نحو الغابة-

:  ياضالمرسى الرّ *-

نهج القمر -

-

: ياض المرسى الرّ *062021

نهج روما-
: البحر األزرق *

نهج إبن الجزار وراء -
المستشفى الجامعي 

المنجي سليم
:  رتــــقم*

نهج النسيم 
:سيدي داود *
نهج اإلمام المازري-

:المدينةالمرسى* 

أنهج متفرعة عن نهج -
مكة

نهج كينيا-
نهج بوركينافاسو-

:الرياضالمرسى*
أنهج متفرعة عن نهج -

كندا
نهج التوت-
: البحر األزرق *

نهج إبن الرشد-
حومة أوالد سالمة-
نهج خير الدين بن -

مصطفى
:قمــرت* 
نهج حسان إبن النعمان-
نهج النسيم-
:سيدي داود *
نهج النحاس-
نهج الفاضل بن عاشور-
نهج التمر-

المرسى المدينة* 
:

نهج مكة-
نهج بوركينافاسو-

:المرسى الرياض * 

نهج ألمانيا-

:  البحر األزرق* 

نهج إبن الرشد-
نهج خير الدين بن -

مصطفى
:قمـــرت *

نهج حسن حسني -
عبد الوهاب

نهج عبد الكريم -
الخطابي

:سيدي داود *

نهج النحاس-
نهج الذهب-

-
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المنطقة ر/ع

السكنية

ميالتّنوير العموبناء األرصفةتصريف مياه األمطارتعبيد الطرقات

------------------------------------سيدي داود01

قمرت (كناسيرةنهج ----------------------------قمرت02

(العليا

------------------------------------البحر األزرق03

نهج نيوتن-المرسى المدينة04

نهج الشاذلي بن مسعود-
أملكارنهج-------------------

الترمذينهج-

الرّجاءرأسنهج----------حي المثابرة----------المرسى الّرياض05

(المرححيّ )الصّالح

كيقـائمة في مقترحات مشاريع برنامج اإلستثمار الّتشار 
2022لسنة  

منظومة الّشكاويالواردة عن طريق  
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قـائمة في مقترحات مشاريع برنامج اإلستثمار الّتشاركي  
2022لسنة  

شبكات الّتواصل اإلجتماعيالواردة عن طريق  

المنطقة ر/ع

السكنيّة

تصريف مياه تعبيد الطّرقات

األمطار

التّنوير بناء األرصفة

العمومي

----------------------------------------------------سيدي داود01

----------------------------------------------------قمرت02

----------------------------------------------------البحر األزرق03

----------------------------------------------------المرسى المدينة04

--------------------------نهج التّضامن --------------المرسى الّرياض05
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المنطقة ر/ع

السكنيّة

تصريف مياه تعبيد الطّرقات

األمطار

التّنوير بناء األرصفة

العمومي

------------------------------------سيدي داود01

------------------------------------قمرت02

---------------------------نهج جابر إبن حيّان-البحر األزرق 03

المرسى 04

المدينة

نهج أفغانستان----------

نهج الباكستان-

نهج ليون-

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

المرسى 05

الرياض

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

قـائمة في مقترحات مشاريع برنامج اإلستثمار الّتشاركي  
2022لسنة  
اإلستمارات األلكترونيّةالواردة عن طريق  
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2018برنامج اإلستثمار الّتشاركي لسنة  
قـائمة في ممثّـلي المناطق السكنية  
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2019برنامج اإلستثمار الّتشاركي لسنة  
قـائمة في ممثّـلي المناطق السكنية  
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قـائمة في ممثّـلي المناطق السكنية  
2020برنامج اإلستثمار الّتشاركي لسنة  



conseilmunicipal18@gmail.com
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شكـــــــــــــــرا


