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الحضـ ـ ــور
 أعضاء المجلس البلدي
 اإلدارة الفني ّـة
 اإلدارة المالي ّـة
ّ
السنوي
 ممثّلوا المناطق ببرنامج اإلستثمار التّشاركي

 المتساكنون
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جدول األعم ـ ــال


إستقبال المشاركين وتسجيل أسمائهم حسب:

•

الجنس

•

العمر

•

المنطقة التي ينتمون إليها،

 تقديم اإلطار العام للجلسة ،
 تقديم قائمة المشاريع النهائية بأصنافها الثالث :
•

برامج القرب لكل منطقة ،

•

البرامج المهيكلة

•

البرامج اإلدارية ،

 نقاش عام

.

3

أهمّ المبادئ الدّستورية
*الفص ل  - 132تتمتللا اماماتللاح اة باللخ يالالصللاخ ال ا اللخ وباالسللت يلاخ اارا يللخ واملالاللخ
وتديراملصامح اة باخ وف ا ملبدإ التدييرام ر.

*الفص ل  - 137للامات للاح اة با للخ ا للن إ للا امليها ا للخ املص للار تب للا حري للخ التص للر ا للن ا ره للا
حسب ق اتد ام كمخ الرشادة وتحت قايخ ال ضاء املالن.
*الفص ل ل  - 139تعتمل للد اماماتل للاح اة بال للخ آلال للاح الديم را ال للخ الادل للا كاخ و بل للار ام كم ل لخ
املفت ح للخ لض للماا إس لللاو طوس للا لبمل ل ا يا واةاتم للا امل للد ا للن إت للدار ي للرا الت ما للخ والت ائ للخ
التراياخ و تابعخ ت فاذها ب ا ملا يضبطه ال ا ا.
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اإلطـ ـ ـ ـ ــار التّشريعي
لبرنامج اإلستثمار التّشاركي السنوي
•
•
•
•

•

مجلة املحاسبة العمومية ّ
الصادرة بالقانون عدد  81لسنة  1973املؤرخ في  31ديسمبر 1973
ّ
ّ
ّ
وخاصة الفصل  66منها كما ّ
ن
تم تنقيحها بالنصوص الالحقة و خاصة بالقانو عدد  54لسنة
ّ
ن
 2013املؤ ّرخ في  30ديسمبر  2013املتعلق بقانو املالية لسنة ، 2014
ّ
املتعلق بالقانون األساس ي مليزانيةّ
القانون األساس ي عدد  35لسنة  1975املؤرخ في  14ماي 1975
ّ
الجماعات املحلية كما ّ
ن
تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص الالحقة و خاصة القانو عدد  65لسنة
 2007املؤرخ في  18ديسمبر ، 2007
ّ
القانون عدد  36لسنة  1975املؤرخ في  14ماي  1975املتعلق باملال املشترك للجماعات املحلية
ّ
وجميـ ــع النصوص ّ
ّ
التي نقحته أو تممته ،
ّ
األمر عدد  3505لسنة  2014املؤرخ في  30سبتمبر  2014املتعلق بضبط شروط إسناد القروض
ومن ـ ـ ــح املساعدات بواسطة صندوق القروض و مساعدة الجماعات املحلية ،
ّ
قرار من وزير الداخلية ووزير املالية مؤرخ في  13جويلية  2015يتعلق بضبط الشروط الدنيا
املستوجبة لتحويل املساعدات السنوية من صندوق القروض و مساعدة الجماعات املحلية .
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•
•
•

•

اإلطـ ـ ـ ـ ــار التّشريعي
لبرنامج اإلستثمار التّشاركي السنوي
ّ
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قرار من وزير الداخلية ووزير املالية مؤرخ في  03أوت  2015يتعلق بضبط طـ ـ ــرق إحتساب
ّ ُ ّ
املساعدات اإلجمالية املوظفة املنصوص عليها بالفصل  6من االمر عدد  3505لسنة  2014املؤرخ في
 30سبتمبر 2014
ّ
قرار من وزير الداخلية ووزير املالية مؤرخ في  29ديسمبر  2015يتعلق بضبط مقاييس تقييم آداء
الجماعات املحلية املنصوص عليها بالفصل  11من األمر عدد  3505لسنة  2014املؤرخ في 30
سبتمبر ،2014
قرار من وزير الشؤون املحلية والبيئة ووزير املالية مؤرخ في  14نوفمبر  2017يتعلق بتنقيح وإتمام
قرار وزير الداخلية ووزير املالية املؤرخ في  13جويلية  2015املتعلق بضبط الشروط الدنيا
املستوجبة لتحويل املساعدات السنوية من صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية إلى
الجماعات املحلية ،
ّ
ّ
ّ
ّ
القانون األساس ي عدد  29لسنة  2018املؤرخ في  09ماي  2018يتعلق بمجلة الجماعات املحلية ـ .

البرنامج السّنوي لإلستثمار البلدي

هو وثيقة تنموية تقديرية ّ
ّ
ويهم املشاريع البلدية التي يتم ضبط
تمتد على سن ـ ــة
ّ
مكوناتها من قبل البلدية في إطار مقاربة تشاركية.
ّ
ّ
تمول جانب منها بواسطة املساعدات اإلجمالية غير املوظفة عالوة على القرض
ُ
ّ
ّ
املتحصل عليهما من طرف صندوق القروض و مساعدة الجماعات املحلية والتمويل
الذاتي مع تخويل البلدية الحرية في ضبط الخطة التمويلية املالئمة ُلقدراتها املالية.
ّأما عن مشاركة املواطن املباشرة وغير املباشرة في تمويل هذا املخطط وتنفيذه
فتتبلور من خالل مساهمته في املالية املحلية ،وذلك عن طريق دفع األداء البلدي
ّ
واألتاوات األخرى ،فكلما كانت التعبئة املالية للبلدية مرتفعة كلما زادت قدرة البلدية
على تلبية حاجيات املواطنين في ميدان التنمية املحلية.
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البرنامج التّشاركي السّنوي لإلستثمار البلدي
المبادئ العامّـ ــة للبرنامج
-
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ضماا حسن إستعمال األ ال العم اخ
حث الببدياح تلى ااستغيل األ ث ل د ات ا املالاخ ولبطاقخ امابائاخ املتاحخ لدي ا
الرفا ن رروريخ ااساثما اح و ن قد اح التصر
الت باص ن التفاوح امال ي
التمكن ن تبباخ طكبر تدر مكن ن ااحتااجاح املت ا اخ ملاساك ا وخاصخ املتصبخ يالبناخ
األساساخ
تحسيا اا ا ام اات لبم ا يا .

المراحـ ـ ـ ـل

ّ
التحضيري ـ ـ ـة
• األعمال
ّ
ّ
• التشخيص الفني واملالي
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1
2

ّ
• الجلسة ّ
التشاركية األولى
العامة

3

• جلسات املناطق

4

ّ ّ
ّ ّ
ّ
النهائية والجلسة العامة التشاركية الثانية
• األعمال

5

الزمنـ ـ ـ ـ ـي العام
الجدول ّ
سبتمبر طكت بر
األتمال التحضيريخ
الاالاص الفني واملالن
امابسخ العا خ الادا كاخ األولى
جبساح امل ا ق
األتمال الن ائاخ و امابسخ العا خ الادا كاخ
الثا اخ

فمبر
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ريسمبر

مراحل إعداد برنامج اإلستثمار التّشاركي
لسنة 2020
المراحل

الجدول الزمني

األعمال التحضيريّة

 25سبتمبر –  08نوفمبر

التّشخيص الفنّي والمالي

 11نوفمبر –  14نوفمبر

الجلسة العا ّمة التّشاركيّة األولى

 23نوفمبر

الجلسة العا ّمة للمناطق

 30نوفمبر

األعمال النّهائية والجلسة العا ّمة التشاركيّة الثّانية

 14ديسمبر –  26ديسمبر

11

12

13

14

ّ
السبت  14ديسمبر 2019
يوم

ّ
الساعة العاشرة صباحا ()10.00
على
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 منطقة المرسى
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ميزانيّة مشاريع القرب
لسنة 2020
بيـان المشروع
التّنوير العمومي
بنــاء األرصفة
تعبيد الطّرقات

المبلغ

الخطّة التمويليـّـة أ.د
تمويل ذاتي قرض مسـاعدة

500

500

700

700
1000

1000

تصريف مياه األمطار

600

600

تع ّ
هد و صيانة تصريف مياه األمطار
المساحات الخضراء و تجميل
مداخل المدن

500

500

450

450

50

50

3800

2800

منــابت

المجموع
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1000

0

المهيكلة لسنة 2020
ميزانيّة المشاريع ُ
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الخطّة التمويليـّـة ) أ.د (
بيـان المشروع

المبلغ
تمويل ذاتي

قرض

مسـاعدة

430

430

─

─

780

780

─

─

1870

1870

─

─

ال ّ
دراسـات

150

150

─

─

تهيئـة المقــابر

400

400

─

─

الحدائق العمومي ّة و المنتزهات
ّ
السوق البلدي
المسبح البلدي والمالعب
ال ّرياضية

المجموع

3630

3630

─

──

ميزانيّة المشاري ـ ـ ـ ــع اإلداريـ ـ ـ ـ ـّـ ـ ــة لسنة 2020
بيـان المشروع
البنايـات اإلداريـّـة
تجهيزات إداريــّة
تجهيزات إعالميـّـة
مع ّ
دات النّظـافة و الطّرقــات
و تجهيزات أخرى
إقتنـاء وســائل الّنقل

المجموع
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الخطة التمويليـّـــة (أ.د)
المبلغ

تمويل
ذاتي
770

100

100

70

70

470

470

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

250

250

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

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

1660

1660

0

0

770

قرض

مسـاعدة

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

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

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

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

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

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

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

برنامج اإلستثمار البلدي لسنة 2020
الموارد المخصّصة لتمويـ ــل اإلستثمار

البيـان

المبلغ ( أ.د)

20

النسبة

مساعدة
( صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحليّة)

623

قروض
( صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحليّة)

2.950

%18

تمويل ذاتي

12.908

%78

المجموع

16.481

%100

%4
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برنامـ ـ ـ ــج اإلستثمار التّـ ـ ـ ـ ــشاركـ ــي
لسن ـ ـ ـ ـ ــة 2020
حسب كلّ دائرة بلديّـ ـ ـ ـ ـ ــة

دائرة سيدي داود
المشـــــــــــــــــــروع

الكلفة الجمليـّــة
لكامل المنطقة البلدية

تعبيد الطّرقات
 -1نهج الحديد
 -2نهج الفضة
-3نهج النحاس

 1000أد

تصريف مياه األمطار
 -1نهج ال ّ
ذهب
 -2نهج الفضة
-3نهج النحاس
 -4نهج الحديد

 600أد
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دائرة سيدي داود
المشــــــــــــــــروع
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الكلفة الجمليـّــة
لكامل المنطقة البلدية

بناء األرصفة
 -1نهج ال ّ
ذهب
 -2رصيف الجامع الكبير

 700أد
التّنوير العمومي
ي الرّوضة البلديّة
 -1ح ّ
 -2المدينة العربي

 500أد

الرياض
المرسى
دائرة
ّ
المشــــــــروع
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الكلفة الجمليـّــة
لكامل المنطقة البلدية

تعبيد الطّرقات
 -1نهج رواندا
 -2نهج جندوبة نحو الغابة
 -3حي النوّار ( جزء أمام مقهى بوقرّة  ،نهجي البندقيّة
و فلورنس)
 -4نهج شهرزاد

 1000أد

تصريف مياه األمطار
 -1تقاطع نهجي ال ّ
دوحة و محمد القصّار
 -2نهج بغداد
 -3نهج بنزرت

 600أد

الرياض
المرسى
دائرة
ّ
المشــــــــــــــــــــــــــروع
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الكلفة الجمليـّــة
لكامل المنطقة البلدية

بناء األرصفــــــــــــة
-1
-2
-3
-4

نهج
نهج
نهج
نهج

مح ّ
مد القصّار
التّوت
شهرزاد
القمر

 700أد

التنوير العمومي
-1
-2
-3
-4

تقسيم األنس2
نهج الكروان
زنقة صالح ال ّ
دين اإلبراملي
نهج الفوز

 500أد

دائرة قم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت
المشــــــــــــــــروع

الكلفة الجمليـّــة
لكامل المنطقة البلدية

تعبيد الطّرقات
 -1نهج تبرق
 -2نهج حسن حسني عبد الوهاب( جزء )2
 -3نهج عبد الكريم الخطّابي ( جزء :مقهى بن عمار إلى دار
مروش)
 -4زنقة عدد  5متفرّعة عن نهج عبد الكريم الخطّابي

 1000أد

تصريف مياه األمطار
 -1نهج عبد الكريم الخطّابي ( جزء)2
 -2نهج حسن حسني عبد الوهاب( على مستوى ديار
قمرت)
 -3زنقة عدد 5متفرّعة عن نهج عبد الكريم الخطّابي
 -4نهج الفهد

 600أد
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دائرة قم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت
المشــــــــــــــــروع
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الكلفة الجمليّـــــة
لكامل المنطقة البلدية

بناء األرصفـــــة
ّ
ي الصّنوبر)
 -1نهج
حسان إبن النّعمان ( ح ّ
 -2نهج شهاب ال ّ
دين إبن ماجد ( على مستوى المدرسة
اإلبتدائيّة قمرت حرّوش)
 -3شارع البيئة ( جزء قرب المقبرة)

700أ.د

الّتنوير العمومي
ي الحبيب)
 -1سهل قمرت ( ح ّ
 -2قمرت ُ ( SATPECقبالة المقبرة األمريكيّة)
 -3زنقة عدد 5متفرّعن عن نهج عبد الكريم الخطّابي( على
مستوى المدرسة اإلبتدائيّة قمرت حرّوش)

500أ.د

دائرة البحر األزرق
المشـــــــــــــــروع
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الكلفة الجمليـّـــــــة
لكامل المنطقة البلدية

تعبيد الطّرقات
 -1نهج الكوشة
ي الطّابونة
ي الصّويعي و ح ّ
 -2األنهج المتب ّقية من ح ّ
 -3نهج سيدي بوزيد
 -4نهج خميّس ترنان

 1000أد

تصريف مياه األمطار
 -1نهج بن يغالن
 -2نهج الكوشة
 -3نهج سيدي بوزيد

 600أد

دائرة البحـ ـ ــر األزرق
المشــــــــــــــــــــــــــروع
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الكلفة الجمليـّـــــــة
لكامل المنطقة البلدية

بناء األرصفــــــــــــــــة
 -1نهج بن يغالن
 -2نهج الكوشة
 -3نهج جابر إبن حيّان

 700أد

التّنوير العمومي
 -1نهج جابر إبن حيّان
 -2األنهج المتفرّعة عن نهج جابر إبن حيّان
 -3نهج الرائد البجاوي إلى نهج فطّومة بورقيبة

 500أد

دائرة المرسـ ــى المدينة
المشـــــــــــــــــروع

30

الكلفة الجمليّــــــــة
لكامل المنطقة البلدية

تعبيد الطّرقات
 -1نهج عدن
-2نهج متفرّع عن نهج حاتم الطّائي
 -3نهج إبن البيطار
-4نهج بيرم الخامس

 1000أد

تصريف مياه األمطار
-1مفترق بين نهجي محمد علي و الدكتور سليمان بن
سليمان
ّ
السريعة قمرت
 -2الطّريق
 -3نهج مالي
 -4نهج العقيد نور ال ّ
دين بوجالّبية

 600أد

دائرة المرس ـ ـ ــى المدين ـ ــة
المشــــــــــــــــــــــــــروع
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الكلفة الجمليّــــــــة
لكامل المنطقة البلدية

بناء األرصفـــــــــة
 -1نهج حاتم الطّائي

 700أد

 -2نهج وادي مالّق
 -3نهج الشتيوي
 -4نهج مالي

التّنوير العمومي
------------------------

 500أد
برنامج اإلستثمار التّشاركي لسنة  2020الجلسة العامة التشاركية1
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شكرا على المتابعـ ــة

