
التشاركية في إدارة الشأن المحلي

2018المخطط البلدي التشاركي لسنة 



من الدستور139الفصل 

إسهامانلضمالمفتوحةالحوكمةمبادئو,التشاركيةالديمقراطيةآلياتالمحليةالجماعاتتعتمد

طبقاتنفيذهاعةمتابوالترابيةالتهيئةوالتنميةبرنامجإعدادفيالمدنيالمجتمعوللمواطنينأوسع

القانونيضبطهلما

أهداف المقاربة التشاركية في إعداد المخططات البلدية
تعزيز الثقة بين المواطنين و السلطات المحلية.

العمل على إنفاق الموارد المحلية طبقا إلحتياجات المواطنين.

الشفافية في عمل السلطات المحلية.

 اركيمستقلة في إعداد البرنامج االستثماري البلدي التشوتشريك المواطن بطريقة مباشرة.



اريعالمشفيتجاربهاولديهاالمتواجدةالمعطياتقاعدةوإطاراتهاوكفائاتهاعلىالبلديةاعتماد

:نينالمواطعلىعرضهوالفنيوالماليبالتشخيصالقيامومقترحاتاللتقديمالسابقة

الشمولية.

الجدوىوالفاعليةعنالبحث.

الرشيدةالحوكمةعلىاالعتماد.

العامالمالعلىالحفاظ.

األمثلاألداءعنالبحث.

مدنياممثلةالغيروالممثلةالمجتمعفئاتجميعلتطلعاتاالستجابة.

المتطورةوالمدىبعيدةالمستقبليةالنظرة.



الجماعاتاكنيلمتساألساسيةالحاجياتوتأمينالبالدتعيشهالذيالديمقراطياالنتقالمسارمواكبةإطارفي

.الدستوربمشروعتضمينهاتمالتيالمستقبليةالتوجهاتوالمبادئضوءعلىوالمحلية

إلىاستناداذلكو2018لسنةالبلدياالستثماربرنامجإعدادفيمتساكنيهامعاليومجندوبةبلديةتتشارك

.المحليةالحوكمةوالحقيقيةالالمركزيةتجسيمإلىباألساستهدفجديدةتشاركيةمقاربة

:التشاركيةالمقاربةمبادئأهممنو

.القرارواإلختيارواإلقتراحفيالحقيقيةوالفعليةالمشاركةتبني✓

.القراراتخاذفيالمصداقيةوالمعلومةفيالتامةالشفافية✓

.أخيراوأوالالعامةالمصلحة✓

.المؤسسةوالمواطنبينالمتبادلةالثقة✓

.الجميعإلرضاءالبناءالحوارعلىمبنينقاش✓





 ّكان المنطقة يعني تهتّم بس)محليّة، (يعني غير خاّصة)جماعة عمومية هي البلدية

تقاللية عن السلطة تمنح سكان تلك المنطقة اس)مستقلّة، (الـّتي يوجد بها مقّر البلدية

متع ولها مساحة ترابية محدّدة، وتت(. اإلداريـــة المركزية بالعاصمة أو الجهوية

ا لها كما أنّه. بالشخصية المدنية، فهي لها اسم، وتاريخ ميالد أو تاريخ إحداث

جميل حقوق وواجبات، كحق الشراء والبيع والكراء، وواجب تنظيف الشوارع وت

مطار، مداخلها، ورفع الفضالت، وتنظيـــــم األسواق، والقيام بتصريف مياه األ

.والمحافظة على نظافة المدينة

هم اليوميّة، وهي تسمح البلدية لسكان المنطقة بتسيير شؤونهم المحلية وتنظيم حيات

لهـــــا موارد مالية متنوعة خاصة بها تجمعها من األداءات البلدية ومن المداخيل

ختلفة المتأتية مــــن كراء األمالك البلدية أو بيعها، وكذلك من مقابل الخدمات الم

.التي تقدمها للمواطنين بتلك المنطقة و لها استقاللها المالي



987إحداثهاأمرحسبوتمسح1887/09/25فيالمؤرخاألمربمقتضىجندوبةبلديةأحدثت•

هك

األمربمقتضىذلكوهكألف40حواليالحديثةمساحتهالتقاربجندوبةبلديةحدودتحويرتم•

الحكومياألمروالبلديات،لبعضالترابيةالحدودبتحويرالمتعلق2016لسنة602عددالحكومي

بإحداثالمتعلقو2016لسنة601عددلألمرالمنقح2017فيفري13فيالمؤرخ254عدد

:جديدةبلديات

:عمادة18الحديثةالمساحةحسبالعماداتعدد•

التطور-16الدير-11بالريجيا-06النور-1

معلة-17الزهور-12سطفورة-07الجنوبيةجندوبة-2

الجريف-18الخضراء-13السواني-08الفردوس-3

السعادة-14الجمعةسوق-09الزغادية-4

الملقى-15شمتو-10حسينبنالهادي-5

باألرقـــــامالمدينـــــة



هك987جندوبةبلديةتمسح,البلديةالمنطقةحدوديضبطالذي1987/09/25بتاريخ85501عددلألمرتبعا

:كاآلتيوحدودهــــا

:شمــــــــاال

.المنورةالمدينةنهجعبرالشرفةمقبرةإلىالحمامةمفترقمن-

.مجردةواديعبرالمشتلحيوراءما-

.حسينبنالهاديحي-

.بورشداتحي-

:غربـــــــا

.الكافمفترقإلى6رقمالفرعيةالطريقالصناعيالحي،1عزيزحيالفردوس،حي-

:شرقيجنوبي

.الكافمفترقإلىالبيئةشارععبرالحمامةمفترقمن-



الصوالةجامع 

مفترق طرقات 

الحمامة

مفترق طريق الكاف

غار الدماء

غش 

غج 

شش 

شج 



حدود المنطقة البلدية بعد التوسعة

اللذان 2017فيفري 13المؤرخ في 254و األمر عدد 2016ماي 26المؤرخ في 602تبعا  لألمر عدد 

:هك و حدودها كاألتي40000يضبطان حدود المنطقة البلدية،تمسح بلدية جندوبة حوالي 

فرنانة: شماال-

والية الكاف: جنوبا -

بوسالم: شرقا-

وادي مليز: غربا -







ساكن100000:السكانعدد•

أنغيرمعبدةمنها55%الجديدالبلديالتوسعاعتباردونكلم100نحوعلىبالمدينةالطرقاتشبكةتمتد•

.التعبيدإعادةوتتطلبرديئةحالةفيأغلبها

،(10)جهويةإداراتمعتمديتان،الوالية،مركز:أهمهااإلداريةالمؤسساتعديدجندوبةمدينةتضم•

.(08)جامعيةمؤسسات،(20)ماليةمؤسسات،(45)تربويةمؤسسات





األولجدول هيكلة و تطور موارد العنوان : 01ملحق عدد 
عناصر موارد 

نسبة النمو2015وزن العنصر سنة  نسبة النمو2014وزن العنصر سنة  نسبة النمو2013وزن العنصر سنة  نسبة النمو2012وزن العنصر سنة  
وزن العنصر سنة 

2016
معدل النمو السنوينسبة النمو

عنوان األول

ديةالمداخيل الجبائيةاإلعتيا: الحزء األول 

38,806,9641,5015,6648,001,0448,5021,6559,000,0011,05

المعاليم على العقارات : الصنف األول 

واألنشطة
60,50-1,9859,3029,8577,00-22,0860,000,0060,000,00-0,21

المعاليم الموظفة على العقارات

24,10-4,1523,1022,0828,20-20,2122,50-4,8921,400,00-2,93

المعلوم على العقارات المبنية 

96,00-4,2791,901,6393,40-2,5791,002,2093,000,00-0,79

المعلوم على األراضي غير المبنية 

4,00105,008,20-18,296,7035,829,10-21,987,100,0015,42

على األنشطةالموضفةالمعاليم 

76,001,3277,00-6,7571,807,9477,501,4278,600,000,84

المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة 

الصناعية أو التجارية أو المهنية

97,30-0,2197,10-2,6894,502,0196,401,7698,100,000,20

المعلوم على النزل

2,3013,042,60100,005,20-32,693,50-57,141,500,00-10,13

على محالت بيعالموضفةمعلوم اإلجازة 

المشروبات

0,500,000,50-20,000,4-50,000,20100,000,400,00-5,43

مداخيل إشغال الملك : الصنف الثاني 

العمومي البلدي واستلزام المرافق 

العمومية فيه

24,1022,4129,50-89,833,00790,0026,70-17,6022,000,00-2,25

78,30المستلزمةمداخيل األسواق 

-1,43

77,18

-99,74

0,20

42450,00

85,10

-11,87

75,00

0,00-1,07

الملك لزمةالمداخيل األخرى المتأتية من 

البلدي

3,0068,335,050,000,000,005,2015,386,000,0018,92



ر المباشاإلستغاللالمداخيل المتأتية من 

للملك البلدي

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

اإلستغاللالمداخيل األخرى المتأتية من 

المباشر للملك البلدي
18,90

-5,93

17,78

461,30

99,80

-90,08

9,90

91,92

19,00

0,000,13

مداخيل الموجبات : الصنف الثالث 

والرخص اإلدارية ومعاليم مقابل إسداء 

خدمات

15,30-28,1011,0081,8220,00-11,0017,801,1218,000,004,15

اإلداريةالموحباتمعاليم

48,3012,5954,38-39,5032,907,6035,4014,4140,500,00-4,31

الرخص اإلداريةمعاليم

1,70228,245,58-53,412,6076,924,6084,788,500,0049,53

مقابل إسداء خدماتمعاليم

50,10-20,0640,0563,8065,60-8,3860,10-15,1451,000,000,45

يادية المداخيل الجبائيةاإلعت:الصنف الرابع 

األخرى
0,000,000,20-100,000,000,000,50-100,000,000,000,00

المداخيل غير :الجزء الثاني 

الجبائيةاإلعتيادية
61,20-4,4158,50-11,1152,00-0,9651,50-20,3941,000,00-9,53

مداخيل الملك البلدي : الصنف الخامس 

اإلعتيادي

4,00157,5010,30-32,047,00-8,576,401,566,500,0012,91

ر المباشاإلستغاللالمداخيل المتأتية من 

لألمالك

6,50-66,152,20-77,270,50160,001,30246,154,500,00-8,78

مداخيل كراء العقارات والتجهيزات 

والمعدات
93,50-46,5250,0099,0099,50-7,0492,500,1192,600,00-0,24

وأمالكاخرىمحاصيل بيع العقارات 

0,000,0047,800,000,000,006,20-53,232,900,000,00

المداخيل المالية :الصنف السادس 

اإلعتيادية

96,00-6,5689,703,6893,000,6593,60-0,1193,500,00-0,66

المناب من المال المشترك

58,508,5563,5044,0991,50-3,2888,50-3,3985,500,009,95

موارد منقولة من فوائض العنوان األول

7,00-100,000,000,007,7050,6511,60-48,286,000,00-3,78



األولالعنوان نفقات جدول هيكلة و تطور : 02ملحق عدد 

نسبة النمو2015وزن العنصر سنةنسبة النمو2014وزن العنصر نسبة النمو2013وزن العنصر سنةنسبة النمو2012وزن العنصر سنة عناصر نفقات العنوان األول
وزن العنصر سنة 

2016
معدل النمو السنوينسبة النمو

94,50,7495,20,7407495,50,3295,20,5395,700,32نفقات التصرف: الجزء األول 

60,3التأجير العمومي: القسم األول 

-7,63

55,74,358,1

4,31

49,7

0,80

50,1

0-4,53

53,5وسائل المصالح: القسم الثاني 

-30,47

37,2-4,8335,4

-4,84

42,8

-13,55

37

0-8,81

76نفقات تسيير المصالح العمومية المحلية

6,84

81,210,2289,5

10,22

80,8

-8,66

73,8

0-0,73

5,7الماءإستهالك

-22,81

4,4-4,544,2

-4,55

6,6

33,33

8,8

011,47

43,4الكهرباء والغازإستهالك

4,84

45,55,7148,1

5,71

42,5

-8,24

39

0-2,64

2,3اإلتصاالت

-21,74

1,8-33,331,2

-33,33

1,5

-6,67

1,4

0-11,67

1,8إقتناء أثاث المصالح اإلدارية

-83,33

0,3-66,670,1

-66,67

1,3

161,54

3,4

017,23

10,1الوقود

-41,58

5,964,49,7

64,41

7,1

28,17

9,1

0-2,57

0,5إقتناء المعدات

80,00

0,91000

-100,00

0,6

-100,00

0

0-100,00

13,5التعهد والصيانة

37,78

18,613.4-16,1

-13,44

12,5

-18,40

10,2

0-6,77

9,1تسديد المتخلدات

12,09

10,211.7-9

-11,76

17

-24,12

12,9

09,12

وصيانة التجهيزات إستغاللمصاريف 

العمومية 
24

-21,67

18,8-44,1410,5

-44,15

19,9

31,66

26,2

02,22



3,7النفقات المباشرة لتنظيف المدينة

245,95

12,853,16

-53,13

1

380,00

4,8

06,72

17,6تنظيف المدينة عن طريق المناولة

225,00

57,25,254,2

-5,24

79,9

6,01

84,7

048,11

2بالتنوير العمومياإلعتنا

1060,00

23,213.8-20

-13,79

10,2

-24,51

7,7

040,08

0,4بالطرقات واألرصفةاإلعتناء

300,00

1,6156,34,1

156,25

0

0,00

0

0-100,00

41,181049,53-0,22350,004,9218,415,6218,371,7الرياضيةوالتهيزاتصيانة المنشآت 

مصاريف خاصة بتسيير الوكاالت والمؤسسات 

والهياكل العمومية البلدية
00,000000,0000,00000,00

المحليالعموميالتدخل:الثالثالقسم

4,2

69,05

7,1-8,456,5

-8,45

7,5

18,67

8,9

020,65

وزعةالموغيرالطارئةالتصرفنفقات:الرابعالقسم

0

0,00

000

0,00

0

0,00

000,00

الدينفوائد:الثانيالجزء

5,5

-12,73

4,8-6,254,5

-6,25

4,8

-10,42

4,3

0-5,97

المحليالدينفوائد
0

0,00

000

0,00

0

0,00

0

00,00

القروضصندوقلدىالمبرمةالقروضفوائد

المحليةالجماعاتومساعدة

5,5-12,734,8-6,254,5-6,254,8-10,424,30-5,97

00,000000,0000,00000,00أخرىمؤسساتلدىالمبرمةالقروضفوائد

00,000000,0000,00000,00الخزينةلدىالمبرمةالقروضفوائد

00,000000,0000,00000,00الخارجيالدينفوائد



األولجدول نمو موارد العنوان : 03ملحق عدد 

معدل النمو السنوي2017نسبة النمو 2017سنة2016نسبة النمو2016سنة 2015نسبة النمو2015سنة 2014نسبة النمو2014سنة 2013نسبة النمو2013سنة 2012نسبة النمو2012سنة عناصر موارد العنوان األول

المداخيل الجبائيةاإلعتيادية: الحزء األول 

###########17,772462825,8189,642700226,25039,47##########-3,593630768,636-3,594########-99,1888,97

المعاليم على العقارات : الألولالصنف 

واألنشطة

1525354,64016,411775603,57730,202311902,43619,372759744,5159,693027068,0859,687########-99,4362,85

المعاليم الموظفة على العقارات

########-84,82231590,06539,76323673,956-5,06307304,3412,59315265,9052,591375000,000-98,811-29,59

المعلوم على العقارات المبنية 

199966,5606,39212738,79942,09302275,807-7,55279459,6784,83292944,2774,825350000,000-98,80515,02

المعلوم على األراضي غير المبنية 

8332,120126,2518851,26613,5121398,14930,1327844,663-19,8422321,628-19,8425000,000-98,88031,61

المعاليم الموظفة على األنشطة

658527,98017,23772006,75628,77994114,24023,35########10,581355901,09010,58########-99,01819,26

المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة 

الصناعية أو التجارية أو المهنية

640420,19316,96749008,74626,67948799,44725,17########12,301333711,47212,3########-99,02519,36

المعلوم على النزل
14904,83230,1719402,013117,3842176,786-13,2836573,968-52,3017445,910-52,322000,000-98,73910,22

على محالت بيع الموضفةمعلوم اإلجازة 

المشروبات

3202,95512,273595,997-12,743138,007-36,521992,093######4743,708138,110000,000-97,89232,93

مي مداخيل إشغال الملك العمو: الصنف الثاني 

البلدي واستلزام المرافق العمومية فيه

###########44,38500151,100-90,4247921,7971319,30680154,349-11,25603650,551-11,25637400,000-98,94416,47

المستلزمةمداخيل األسواق 

271000,00042,44386000,000-99,9859,613969906,55578250,003-21,31455000,000-21,31502050,000-98,89716,67

الملك لزمةالمداخيل األخرى المتأتية من 

البلدي

10202,665147,4825250,000-100,000,0000,0035100,0005,5637049,9305,55511350,000-99,6942,70

المباشر اإلستغاللالمداخيل المتأتية من 

لالسواق

0,0000,000,0000,000,0000,000,000######0,000#####0,000#DIV/0!#DIV/0!



اللاإلستغالمداخيل األخرى المتأتية من 

المباشر للملك البلدي

65208,30136,3388901,100-46,1647862,18439,5866804,34667,06111600,62167,06124000,000-98,88917,43

مداخيل الموجبات : الصنف الثالث 

اء والرخص اإلدارية ومعاليم مقابل إسد

خدمات
###########-15,26186021,14182,99340402,017-4,24325961,58651,70494490,95051,7604810,000-98,77728,84

معاليم الموحبات اإلدارية

106045,700-4,61101151,90010,71111989,2503,00115353,10074,22200968,55074,22240000,000-98,80622,65

معاليم الرخص اإلدارية

3553,149192,0010375,271-48,205373,894178,1014944,936######42532,400184,664000,000-98,495106,01

معاليم مقابل إسداء خدمات

109919,965-32,2374493,970199,27222938,873-12,23195663,55028,28250990,00028,28300810,000-98,80228,62

المداخيل :الصنف الرابع 

الجبائيةاإلعتيادية األخرى

0,0000,001050,000-90,48100,000150,00250,000-80,0050,000-80100,000-98,000#DIV/0!

المداخيل غير :الجزء الثاني 

98,70611,43-########33,35-33,351798562,269-##########83,84259705,410939,01-6,541607504,415###########الجبائيةاإلعتيادية

ي مداخيل الملك البلد: الصنف الخامس 

اإلعتيادي

91669,736168,42246059,415-48,73126153,3686,23134011,663-4,61127837,269-4,607161180,000-98,73915,15

اإلستغاللالمداخيل المتأتية من 

المباشر لألمالك

5950,000-12,445210,000-85,60750,000133,331750,000######5850,000234,34000,000-99,316-9,45

مداخيل كراء العقارات والتجهيزات 

والمعدات

85719,73643,80123262,6151,74125403,3680,25125711,663-5,83118387,269-5,826156500,000-98,67816,24

محاصيل بيع العقارات وأمالك أخرى

0,0000,00117586,800-100,000,0000,008300,000-56,633600,000-56,63680,000-99,811#DIV/0!

المداخيل المالية :الصنف السادس 

اإلعتيادية

########-3,941361445,000-90,19133552,0421820,11########-34,851670725,000-34,85########-98,70411,18

المناب من المال المشترك

########7,441361445,000-99,891552,042111500,33########-9,891560725,000-9,893########-98,72811,88

موارد منقولة من فوائض العنوان 

األول

150000,000-100,000,0000,00132000,00072,00227043,508-51,55110000,000-51,55180000,000-98,3644,66



األولجدول تطور نفقات العنوان : 04ملحق عدد
عناصر نفقات العنوان األول

معدل النمو السنوي2016نسبة النمو2016سنة 2015نسبة النمو2015سنة 2014نسبة النمو2014سنة 2013نسبة النمو2013سنة 2012نسبة النمو2012سنة 

99,873337301,91315,563856447,016010,88-2551213,3604,082655229,96296310,882559930644,000نفقات التصرف: الجزء األول 

80,98-99,901479674,9060,681489695,70111,441660064,53421,452016173,6760-##########التأجير العمومي: القسم األول 

8,37905735,37657,611427532,4044,101486123,459013,24-903704,8919,39988519,842وسائل المصالح: القسم الثاني 

4,851096783,242012,39-687437,22116,68802089,7781,13811137,92942,101152653,550يةنفقات تسيير المصالح العمومية المحل

3,4433385,700126,1375495,60027,1095957,700025,23-11,3734576,300-39014,000الماءإستهالك

12,71427062,73909,39-298253,30222,18364418,1727,02389996,41625,46489273,642الكهرباء والغازإستهالك

1,33-13,5314420,1720-31,799621,81173,3216676,945-7,2814105,760-15213,568اإلتصاالت

14,40-92,93140,00010508,5714852,000150,2737170,0000-97,141979,500-69221,200إقتناء أثاث المصالح اإلدارية

12148,000359,4255810,80039,8278036,8004,3581429,90022,6699880,000069,33الوقود

DIV/0!6633080,000-100,000,0000-100,00#100,000,000-90,026907,300-69221,200إقتناء المعدات

22,94111062,2740143,61-12,67130234,33510,67144124,152-149125,273#####3153,500التعهد والصيانة

27,53141254,069022,85-10,4672945,367167,21194918,679-62014,70831,3781469,657تسديد المتخلدات

وصيانة التجهيزات إستغاللمصاريف 

العمومية 
216267,670-13,80186430,06450641,5294597447,000-99,71274878,85441,64389340,217015,83



13,93-99,952567,657615,3218366,9000-5651320,000#####31,2023025,289-33467,962النفقات المباشرة لتنظيف المدينة

99,57219614,27450,03329494,746020,07-51273000,000#####32,75106589,320-158507,040تنظيف المدينة عن طريق المناولة

56,3218840,20047,7227830,3507,7229978,000014,08-17699,568143,6943131,200بالتنوير العمومياإلعتنا

100,00-100,000,0000,000,0000-8,432907,00033,453879,517-3174,500بالطرقات واألرصفةاإلعتناء

18,253666,877035,57-69,554485,700-1085,500738,369100,42761,8814731,962الرياضيةوالتهيزاتصيانة المنشآت 

مصاريف خاصة بتسيير الوكاالت والمؤسسات 

والهياكل العمومية البلدية
0,0000,000,0000,000,000#DIV/0!0,0000,000,00000,00

12,05164499,56751,80249704,97541,83354149,881034,53-108131,37972,97187035,214التدخل العمومي المحلي: القسم الثالث 

نفقات التصرف الطارئة وغير : القسم الرابع 

الموزعة
0,0000,000,0000,000,000#DIV/0!0,0000,000,00000,00

9,32119479,70339,94167196,9671,44169605,49503,80-9,81131753,313-146085,286فوائد الدين: الجزء الثاني 

DIV/0!0,0000,000,00000,00#0,0000,000,0000,000,000فوائد الدين المحلي

فوائد القروض المبرمة لدى صندوق 

القروض ومساعدة الجماعات المحلية
146085,286-9,81#######-9,32119479,70339,94167196,9671,44#######03,80

DIV/0!0,00000,00000,00#0,00000,00000,000فوائد القروض المبرمة لدى مؤسسات أخرى

DIV/0!0,00000,00000,00#0,00000,00000,000فوائد القروض المبرمة لدى الخزينة

DIV/0!0,00000,00000,00#0,00000,00000,000فوائد الدين الخارجي



2017خالصة موارد ميزانية بلدية جندوبة لسنة 

(تقديرات العنوان األول)

المبلغ بيان المـــوارد

بحساب الدينار موارد العنوان األول

اإلعتياديةالمداخيل الجبائية: الجزء األول 

1.770.000,000 المعاليم على العقارات واألنشطة: الصنف األول 

703.400,000 فيهمداخيل إشغال الملك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية: الصنف الثاني 

513.200,000 مداخيل الموجبات والرخص اإلدارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات: الصنف الثالث 

1.500,000 المداخيل الجبائية اإلعتيادية األخرى: الصنف الرابع 

2.988.100,000 :األولجملة الجزء

المداخيل غير الجبائية اإلعتيادية : الجزء الثاني 

227.300,000 مداخيل الملك البلدي اإلعتيادية: الصنف الخامس 

2.173.800,000 اإلعتياديـــةالمداخيل المالية: الصنف السادس 

2.173.800,000 :  جملة الجزء الثاني 

5.389.200,000 موارد العنوان األولجملة



2017خالصة موارد ميزانية بلدية جندوبة لسنة 

(تقديرات العنوان الثاني)

المبلغ بيان الموارد

بحساب الدينار موارد العنوان الثاني

للتنميةالموارد الذاتية والمخصصة: الجزء الثالث 

312.452،089 منــــح التجهيــــز: الصنـــف السابـــع

4.823.742،600 مدخرات وموارد مختلفة: الصنـــــف الثامــــن 

5.136.194689 :الثالث جملة الجزء

موارد اإلقتراض: الجزء الرابع 

- موارد اإلقتراض الداخلي: الصنــــف التاســـــع 

- موارد اإلقتراض الخارجي: الصنــــف العاشــــــر 

- موارد اإلقتراض الخارجي الموظفة: الصنــــف الحادي عشـــــر 

- :  جملة الجزء الرابع 

المحالةالموارد المتأتية من اإلعتمادات: الجزء الخامس 

7.713،123 الموارد المتأتية من اإلعتمادات المحالة: الصنــــف الثانــــي عشــــر 

7.713،123 :جملة الجزء الخامس 

5.143.907،812 موارد العنوان الثانيجملة

10.533.107،812 مجموع موارد ميزانية البلدية



2017خالصة نفقات ميزانية بلدية جندوبة لسنة 

(تقديرات العنوان األول)

المبلغ بيان النفقات

بحساب الدينار نفقات العنوان األول

التصرفنفقات: الجزء األول 

2.757.141,000 التأجير العمومي: القسم األول 

1.975.250,000 وسائل المصالح: القسم الثاني 

356.233,935 التدخل العمومي: القسم الثالث 

نفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة: القسم الرابع 

5.088.624,935 :األولجملة الجزء

الدينفوئد: الجزء الثاني 

137.796,188 فوائد الدين: القسم الخامس 

137.796,188 :  جملة الجزء الثاني 

5.269.181,123 نفقات العنوان األولجملة



2017خالصة نفقات ميزانية بلدية جندوبة لسنة 

(تقديرات العنوان الثاني)

المبلغ بيان النفقات

بحساب الدينار نفقات العنوان الثاني

نفقات التنمية: الجزء الثالث 

3.900.000،000 (مشاريع متواصلة)المباشرة اإلستثمارات: القسم السادس 

- التمويل العمومي: القسم السابع 

1.145.986،000 نفقات التنمية الطارئة وغير الموزعة: القسم الثامن 

- نفقات التنمية المرتبطة بموارد خارجية موظفة: القسم التاسع 

5.045.986،000 :الثالث جملة الجزء

تسديد أصل الدين: الجزء الرابع 

210.227,566 تسديد أصل الدين: القسم العاشر 

210.227,566 :  جملة الجزء الرابع 

النفقات المسددة من اإلعتمادات المحالة: الجزء الخامس 

7.713،123 النفقات المسددة من اإلعتمادات المحالة: القسم الحادي عشر 

7.713،123 :جملة الجزء الخامس 

5.263.926،689 نفقات العنوان الثانيجملة

10.533.107،812 مجموع نفقات ميزانية البلدية



./.كيفية االحتساب بيان المؤشرر/ع

=100*المداخيــــل الذاتية 01

مداخيل العنوان األول

3.027.117,322X100  =64%

4.723.020,312

=100*الدولةتحويـــــــالت02

األولالعنوانمداخيل

1.695.902,990x100 =36%

4.723.020,312

=100*العقاراتعلىالمعاليم03

األولالعنوانمداخيل

315.265,905x 100=6,68%

4.723.020,312

=100*واألنشطةالعقاراتعلىالمعاليم04

األولالعنــــوانمداخيـــــل

1.671.166,995x100=35,38%

4.723.020,312

=100*العمومــــــيالتأجير05

األولالعنواننفقات

2.016.173,676x100=50,07%

4.026.052,511

=100*الدينتسديد+العموميالتأجير06

األولالعنواننفقات

2.157.427,745x100=53,59%

4.026.052,511

=100*العموميالتدخل+المصالحوسائل07

األولالعنواننفقات

1.840.273,340x100=45,7%

4.026.052,511

2016هيكلة الموارد والنفقات لسنة 

يعنيماوهوالبلديةمواردجملةمن./.64تمثل2016سنةفعلياالمحققةللبلديةالذاتيةالمداخيلأنهويالحظما*

المالمننابالمفيأساساالمتمثلةالدولةتحويالتوهيأخرىبمواردمنهاكبيرةبنسبةتمولالبلديةميزانيةإن

لذاتيةامواردهاتطويروبتحسينمطالبةالبلديةفانبالتاليوالمواردجملةمن./.36حواليتمثلالتيوالمشترك

.التصرفمجالفيخاصةشؤونهاتسييرعلىقدرتهاواستقالليتهالضمان



األولالعنوانمداخيلجملةمن./.6.68نسبةللبلديةالذاتيةالمواردمنتمثلالعقاراتعلىالمعاليمأنيالحظما•

2017أكتوبرحدإلىمنهااستخلصود.أ2041بتقدر2017سنةحدإلىالتثقيالتجملةوأنعلما2016لسنة

التثقيالتجملةمن./.86نسبةتمثلهيود.أ1761بـتقدرالمواطنينبذمةالمتخلدةالديونأنأيد.أ280حوالي

تجاهالجبائيبالواجبالقيامفيالمواطنانخراطعدميعنيماهوو./.14فقطيمثلاستخالصهتمماانحينفي

د.أ608بــتقدرتخلداتالماعتباردونالسنويةالتثقيالتأنخاصةالذاتيةالمواردتحقيقعلىالتأثيربالتاليوالبلدية

.جندوبةبمدينةبأكملهحيتهيئةيمكنأنشأنهمنالديونهذهاستخالصالذاتيةالمواردجملةمن

./.50ةنسباألولالعنوانبنفقاتمقارنةالعموميالتأجيرنفقاتتمثل2016سنةحدودإلىوالنفقاتمستوىعلى•

تأثيرلهسيكونماوهو16اآلليةوأعوانالحظائرعملةوضعيةوتسويةترقياتبسببلالرتفاعمرشحمؤشرهوو

توفيرضرورةضيتقتوالتيالبلديةالمنطقةتوسعبعدخاصةللمشاريعالذاتيالتمويلوبالتالياإلدارياالدخارعلى

.العملةمنالمزيد



:2016هامش التصرف لسنة 

./.كيفية االحتساب بيان المؤشرر/ع

01
=100*المبنيةالعقاراتعلىالمعلوممقابيض

التحصيلجدولمبلغ+اإلستخالصاتبقايا

292.944,277x100=19,16%

1.528.827,966

02
=100*العموميالتأجير

األولالعنواننفقات

2.016.173,676x100=50،07%

4.026.052,511

03
=100*العموميالتأجير

األولالعنوانموارد

2.016.173,676x100=42،68%

4.723.020,312

04
=100*المتخلداتتسديد

األولالعنواننفقات

141.254,069x100=3,5%

4.026.052,511

05
=100*المتخلداتتسديد

األولالعنوانموارد

141.254,069x100=3%

4.723.020,312

06
=100*المنجزةاألولالعنواننفقات

األولالعنوانمداخيلتقديرات

4.026.052,511x100=85,25%

4.723.020,312

07
=100*المنجزةاألولالعنوانموارد

األولالعنوانمداخيلتقديرات

4.723.020,312x100=99,96%

4.725.200,000

08
=100*العامللطريقالوقتياإلشغالمعاليمإستخالص

األولالعنوانميزانيةتقديرات

2.428,560x100=6,07%

40.000,000

09
=100*العقاراتكراءمداخيلإسخالص

األولالعنوانميزانيةتقديرات

118.387,269x100=87,05%

136.000,000



./.19ةالمبنيالعقاراتعلىالحاصلةاالستخالصاتنسبةتمثلالماليالحسابحسبو2016سنةحدودإلى•

.للمشاريعالذاتيةالتمويالتتوفيرعلىوبالتاليالبلديةمواردتنميةعلىيساعدالمؤشرهووالتثقيالتجملةمن

أنيعنيمما./.100حواليتمثلاألولالعنوانمواردبتقديراتمقارنة2016سنةالحاصلةاالستخالصات•

وبالتاليليالماالحساباعتمدناإذاحقيقيمؤشرتمثلاللكنهاوتحصيلهاالممكنالتقديراتضبطحسنهناك

جملةمن./.87تمثلالتيوالمستخلصةالكراءلمعاليمبالنسبةالمالحظةنفسوهيالمستخلصةغيرالمتخلدات

.الميزانيةمناألولبالعنوانالفصلتقديرات



:حسب عدد السكان 

./.كيفية االحتساب بيان المؤشرر/ع

01
اإلعتياديةالجبائيةالمداخيل

السكانعدد

الواحدللساكندينارا59,556=2.769.358,496

46500

02
األولبالعنوانالدولةتحويل

السكانعدد

الواحدللساكندينارا36,47=1.695.902,990

46500

العقاراتعلىالمعاليم03

السكانعدد

الواحدالفردعندينارا6,78=315.265,905:46500

:المجهود اإلدخاري 

./.كيفية االحتساب بيان المؤشر ر/ع

01
=100*الخــــــــــاماإلدخار

األولالعنوانموارد

508.448,548x100=10,76%

4.723.020,312

وتنميةبالالخاصةالطلباتلجملةاالستجابةيمكنفالضعيفيعتبرمؤشر:10,76%

.المشاريعانجاز

02
=100*الصـــــــافياإلدخار

األولالعنوانموارد

599.672,406x100=12,97%

4.723.020,312

اصةخمنهاللبلديةالذاتيةالمواردتحقيقعدمبسببالصافياإلدخارضعف•

األمالكومداخيلالجبائيةالمعاليم



:مؤشـــرات التــداين

./.كيفية االحتساب بيان المؤشرر/ع

01

=100*(األخرىالديونجملة+الدينأصلباقي)الدينجملة

األولالعنوانموارد

392.183,067x100=8,3%

4.723.020,312

02

=100*الدينأصلباقي

الخاماإلدخار

250.928,998x100=49,36%

508.448,548

تراضاالقعلىالبلديةقدرةعدميثبتمرتفعمؤشر:49,36%

=100*الخــــــــاماإلدخـــــــار03

أجلهاحلالتياألقساط

508.448,548x100=120,9%

420.534,493

ميةالتنلميزانيةالمخصصالخاصاالدخارتقريبا:120,9%

دمجهوفانبالتاليوخالصهاالواجبالقروضأقساطيضاهي

اراالدخعلىسيؤثروهوالديونلخالصموجهسيصبحاالدخار

.للمشاريعذاتيكتمويلالمخصص



:جدول بياني حول المشاريع المتواصلة والتمويالت المخصصة لها 

الخطة التمويلية
الكلفة المخصصة 

للمشروع
بيان المشروع

مساعدة موظفة مساعدة غير موظفة قرض تمويل ذاتي

- 204.000,000 250.000,000 1.700.000,000 2.154.000,000 تعبيد الطرقات

- - - 700.000,000 700.000,000 بناء القسط األول من قصر البلدية

1.390.287,800 - - - 1.390.287,800 تهذيب حي الهادي بن حسين

1.390.287,800 204.000,000 250.000,000 2.400.000,000 4.244.287,800 الجملة

:المبالغ الخاصة بالحجز بعنوان الضمان بالنسبة للمشاريع المنجزة 

ضمان بنكي األرصفةبناء 

د71.103,138 المستودع البلدي

د34.929,185 األسبوعيةالسوق 

د39.802,580 فضاء االنتصاب الدوك

د38.336,710 التنوير العمومي

ضمان بنكي تعبيد الطرقات

د184.171,613 الجملـــــــة



المبالغ المخصصة لتمويل البرنامج االستثماري

2018لسنة 

علىصولهاوحالمساعدةهذهعلىللحصولالمطلوبةللشروطالبلديةالستجابةاعتبارا:الموظفةغيرالمساعدة-

د.أ408:بـتقدرمضاعفةموظفةغيرمساعدةمنتمكينهاتمفقد2016لسنةأدائهابتقييميتعلقفيما83/100عدد

.د.أ204حدودفي2016سنةكانتأنبعد

اعدةمسوالقروضصندوقمنمكتوبعلىبناءبورشداتحيلتهيئةمخصصةمساعــــــدة:موظفةمساعدة-

د.أ2500قدرهماليمبلغتخصيصتمفقد30/10/2017بتاريخالمبرمةاالتفاقيةوعلىالمحليةالجماعات

.الشماليةبجندوبةبورشداتحيلتهيئةموظفةكمساعدة

:باعتبار المساعدة غير الموظفة 2018التي يمكن تخصيصها كتمويل ذاتي لمشاريع االعتمادات-

د1.335.568,933= 408.000,000+ د 27.568,9339

:الموظفةالمساعدةباعتباراالعتماداتجملة-

د3.835.568,933= 2.500.000,000+ 1.335.568,933









( أرصفةالطرقـــــــات، مياه األمطـــــار ، تعبيد تصريف )تعبيد الطرقات بمدينة جندوبة : المشروع

2014: سنـــــــــــــــــــة اإلنجاز 

1.268.000: الكلفة 

األنهج التي تم تعبيدها الحي 

.سوسةمحاذي لنهج 1، طريق رقم  CIDSنهج سوسة،  حي النخيل

.بردنهج طارق ابن زياد، نهج بشار ابن  حي النزهة

بيرمنهج ابن باديس، نهج ابن لبابة، نهج ابن مهدي، نهج ابن ابي ربيعة، نهج ابن ابي ربيعة، نهج المنفلوطي، نهج

.التونسي
حي الرومات

.يسنانهج سهيب ابن  حي عزيز

.الخوارزمينهج  حي بورشدات

2طريق رقم  جندوبة  الشمالية



(  الطرقـــــــات مياه األمطـــــار ، تعبيد تصريف ) تعبيد الطرقات بمدينة جندوبة : المشروع

2016:  سنة األنجاز 

د1.681.828:  الكلفة

األنهج  التي تم تعبيدها الحي 

يم العيادي عبد الحكيم العيادي، المدينة المنورة، يوسف الفرجاني، و النهج الرابـــط بين المدينة المنورة و نهج عبد الحك

.الحبشةفي اتجاه نهج 
حي الحدائق 

.شوقي أبو فراس الحمداني، الحالج، أحمد  حي النزهة 

.الباجياإلزدهار، مجردة الزياتين، عين دراهم و علي  البطاح

.الخامسالمنجي سليم، محمد  الفردوس

(عرقلة انجاز هذا النهج من طرف المتساكنينتم) بجانب الحماية المدنية،
الزهوة 

.الحدادالطاهر  النور 



تنويـــــــــــــــــــــــــــــــــــر عمومـــــــي: المشــــــــــــــــــــــــروع 

2016سنة االنجاز : بالشوارع الرئيسية 

أد44: الكلفة

المالحظات أماكن التدخل

العموميصيانة شبكة التنوير 

 %100تم انجاز األشغال بنسبة 

شارع البيئة•

افريل9شارع •

شارع الحبيب بورقيبة•



صيانة شبكة تصريف مياه االمطار بالمدينة: المشــــــــــــــــــــــــروع 

2016سنة االنجاز 

أد134: الكلفة

المالحظات أماكن التدخل

بالوعة لمياه األمطار107إحداث 

%100تم انجاز األشغال بنسبة 

عدة انهج داخل المنطقة البلدية



(  ترصيف) تجميل المدينة : لمشروعا
2016:  سنة اإلنجاز 

د183.962:  الكلفة 

األنهج  التي تم التدخل بها أماكن التدخل

.جميل بثينةأوت، خميس الحجري،13أبو فراس الحمداني، 

2م800مساحة جملية علىعدة انهج داخل المنطقة البلدية

النزهةحي

مدينة جندوبة



تنويـــــــــــــــــــــــــــــــــــر عمومـــــــي: المشــــــــــــــــــــــــروع 

بأحياء مدينة جندوبة

2016-2017: سنة اإلنجاز 

أد18: دراسة

أد350:الكلفة 

المالحظات أماكن التدخل

جوان30بتاريخوقتيااألشغالقبولتم

2017.

شبكةإحداث:بورشداتحي•

المواطنينقبلمناألشغالتعطيلتم:الزهوةحي•

شبكةتمديدوصيانة:سيناابنحي•

شبكةصيانة:البطاححي•

شبكةصيانة:الجيشحي•

شبكةصيانة:الزغاديةحي•

شبكةتمديدوصيانة:2+1النورحي•

شبكةصيانة:الحدائقحي•

شبكةصيانة:2+1النزهةحي•

شبكةتمديدوصيانة:الفائزحي•

شبكةصيانة:الروماتحي•

شبكةصيانة:المدينةوسط•



تهيئــــــــــــــــة المستودع البلــــدي: المشروع

2015:  سنة اإلنجاز 

د657.134: الكلفة 

الســــــــوق األسبوعيــــــــــــــــــة : المشروع

2016:  سنة اإلنجاز 

د349.000: الكلفة 

إقتناء حاويات: المشروع

1500: العدد 
2017:  سنة اإلنجاز 

(قرض)د 275.000: الكلفة 





نسبة االنجاز الكميات المبرمجة نوعية التدخل

.م من الطرقات بالخرسانة اإلسفلتية12000تعبيد حوالي - 20%

.م  من الطرقات بالخرسانة المسلحة5000تعبيد حوالي -
تعبيد الطرقـــــــات

.خ من القنوات.م1600إحداث حوالي - 0 %

.بالوعة تصريف مياه األمطار66إحداث حوالي -

تصريف مياه 

األمطـــــار 

% 0 
.نقطة إضاءة جديدة110إحداث حوالي - تنوير العمومي 

.م1600إحداث منطقة خضراء تمسح - 0 % تجهيزات جماعية 

تهذيب حي الهادي بن حسين: المشــــــــــــــــــــــــروع 

2017: سنة اإلنجاز 

د        1.390.287: الكلفة 



نسبة االنجاز الكميات المبرمجة نوعية التدخل

طه حسين –سوق األربعاء –نهج مدنين) 98%

(الحامة–
.كلم من الطرقات بالخرسانة اإلسفلتية12تعبيد حوالي - تعبيد الطرقـــــــات

.خ من القنوات.م495أحداث حوالي - 100 %
تصريف مياه 

األمطـــــار 

% 100 
نقطة اضاءة جديدة303أحداث حوالي - تنوير العمومي 

.الدراسةبصدد .أحداث فضاء ترفيهي لألطفال- تجهيزات جماعية 

تهذيب حي النخيل: المشــــــــــــــــــــــــروع 

2016: سنة اإلنجاز 

د  5.545.825: الكلفة 



" الدوك " تهيئة فضاء اإلنتصاب : المشــــــــــــــــــــــــروع 

2016: سنة اإلنجاز 

د     398000: الكلفة 

المالحظات  أماكن التدخل

2017سبتمبر 23منتصب بتاريخ 100تم إيواء أكثر من 

(    األشغال متواصلة بالفضاء القديم)

قرب محطة 

القطار



(التعاون التونسي األلماني )تهيئــــــــــــــــة منطقة خضراء : المشـــــروع 

2017: سنة اإلنجاز 

أد150: الكلفة 

محتوى المشروع أماكن التدخل

فضاء ألعاب كبار-حديقة عمومية                                  -

فضاء جلوس كبار-ملعب حي                                       -

فضاء ألعاب أطفال-

حي النور 

األلمانيالفنيالتعاونوكالةمعبالتعاونينجزمشروعالنورحي:مالحظة

فييتمثلوتينالبلديبينالعالقاتتدعيمإطارفياأللمانيةفلسبورغبلديةبمساهمةو

لأللعابفضاءاتوحيملعبإنجازوحديقةتهيئة

تهيئــــــــــــــــة حديقة الشهداء: المشـــــروع 

2017: سنة اإلنجاز 

د101000: الكلفة 



متابعة تنفيذ المشاريع المبرمجة ضمن المخطط اإلستثماري 

2017البلدي لسنة 

مالحظـــــــات لكلفةا المعدات

20بتاريخبالتزوداإلدارياإلذنإصدارتم

2017سبتمبر

أد350.000 إقتناء معدات نظافة 

بالتزوداإلدارياإلذنإعدادبصدد أد101.000 إقتناء سيارتين

سبتمبر21بتاريخالمناظرةعناإلعالنصدر

لقبولأجلكأخرنوفمبر28يومحددو2017

الفنيةالملفات

أد700.000 بناء قصر البلدية



قروضالمعدات المصادق على إقتناءها في إطار صفقة إطارية يعقدها صندوق ال

2017:  سنة اإلنجاز 

أد0222:  الكلفة 

العدد الخاصيات الفنية المعدات المطلوبة ر/ع

02 3م16سعة  شاحنة ظاغطة 01

02 من الحجم الكبير TRAXآلة شحن  02

02 طن19-18سعة  شاحنة قالبة 03

04 سرعات منها سرعة زاحفة3حصان على األقل 70قوة  جرار 04

04 طن على األقل مع  جوانب معززة االرتفاع5سعة  مجرورة 05

01 طن 2الحجم من  rouleauضاغطة اهتزازية 

compacteur vibrant

06

02 سرعات منها زاحفة3حصان على األقل 40قوة  جرار من الحجم الصغير 07

02 حصان40تتماشى مع الجرار قوة  طن3طن أو 2مجرورة  08

500 لتر770سعة  حاويات بالستيكية تم تسلمها 09

700 لتر360سعة  حاويات بالستيكية تم تسلمها 10

01 آلة ماسحة 11



إعداد مخطط مروري لمدينة جندوبة : مشروع

2017:  سنة اإلنجاز 

أد35:  الكلفة 

مالحظـــــــات أماكن التدخل

.بصدد إعداد ملف طلب العروض مدينة جندوبة





نسبة التنويرنسبة الترصيفنسبة التعبيدالحي
%80%0%5بـــــورشدات 

%80%0%5اإلنطالقة 

 %100مشروع بصدد اإلنجاز لتهيئة الحي الهادي بن حسين 

%98%30%80األنس 

تم تعبيد كل من أنهج محمد الخامس ) %80الفردوس 

2016سليم خالل سنة ومنجي
20% 96% 

على الرئيسي بالنهجتم برمجة التدخل)60%1عزيز 

(م300طول 
40% 90% 

اذي تم تعطيل التدخل بالنهج المح)%60الزهوة 

(للحماية المدنية

23  %85%

 %76 %27%90المشتل

 %71 %3015%البطاح

%100%5081%إبن سينا 

%100%2063%الجيش 

وكالة النهوض بالصناعةالصناعي

%98%93%92رياض 

%90%72%100الرومات

%90%30%70الفائز

%90%41%90النزهة 

مشروع بصدد 3-2-1النخيل 

اإلنجاز

ن انطلقت المقاولة في التدخل في كل م(%98

طه حسين خاللونهج سوق األربعاء و مدنين 

(2017شهر أكتوبر 

60%100%

%97%76%87الحفناوي

%100%60%81النور

%100%03%30حي المبروك

%100%17%05مارس2

%88%30%100الحدائق 

نسبـــــة التهيئــــة األساسية بأحياء المدينة 



المساحة عرض طول الحالة اسم النهج اسم الحي ر/ع

- - - بالكاملترابي  - بورشادات 01

5500 10 550 ترابي بالكامل نهج سقراط اإلنطالقة 02

- - - بالكامل ترابي  - الزياتين 03

2640 12 220 ترابي نهج األمير عبد القادر الفردوس 04

900 10 90 ترابي V1-F

3600 12 300 مهترئةطبقة مضاعفة  نهج ابن ماجة

4160 16 260 إصالح حفر نهج عمر المختار

1600 8 200 طبقة مضاعفة مهترئة الوفـــــــاء الزغادية  05

2400 6 400 طبقة مضاعفة مهترئة المعرفة

2100 10 210 طبقة مضاعفة مهترئة عبلة

كشف لحالة الطرقات



المساحة عرض طول الحالة اسم النهج اسم الحي ر/ع

5160 12 430 طبقة مضاعفة مهترئة القيروان سيناابن 06

2800 10 280 طبقة مضاعفة مهترئة القمح

1300 10 130 طبقة مضاعفة مهترئة زكريسليمان 

1760 8 220 طبقة مضاعفة مهترئة الورد

3480 12 290 طبقة مضاعفة مهترئة ابن رشد

1000 10 100 طبقة مضاعفة مهترئة النرجس

1200 10 120 طبقة مضاعفة مهترئة ليبيا

720 8 90 طبقة مضاعفة مهترئة V1-IS

320 8 40 طبقة مضاعفة مهترئة V2-IS

2000 10 200 طبقة مضاعفة مهترئة V4-Y  طبرقة الياسمين 07

1680 8 210 طبقة مضاعفة مهترئة الزياتين

7200 8 900 ترابــي V3-B تم التدخل )البطاح 

بكل من نهج 

(الزياتين-اإلزدهار

08

2400 12 200 طبقة مضاعفة مهترئة نهج العطر



المساحة عرض طول الحالة اسم النهج اسم الحي ر/ع

400 10 40 طبقة مضاعفة مهترئة V2-Z تم تعطيل)الزهوة 

التدخل بالنهج 

المحاذي للحماية 

(المدنية

09

560 14 40 طبقة مضاعفة مهترئة V3-Z

3000 10 300 ترابي V3-A 1حي عزيز 10

9900 30 330 ترابي V4-A

3700 10 370 ترابي V5-A

1900 10 190 ترابي V6-A

2520 12 210 ترابي V7-A

1000 10 100 ترابي V8-A

1000 10 100 ترابي V9-A

2040 12 170 ترابي V10-A

جعفر ابن بالل

1300 10 130 طبقة مضاعفة مهترئة V11-A

1360 8 170 طبقة مضاعفة مهترئة V12-A



المساحة عرض طول الحالة اسم النهج اسم الحي ر/ع

1100 10 110 طبقة مضاعفة مهترئة V13A النصرحي 11

1200 12 100 ترابي V14A

6000 12 500 ترابي  V1A 2حي عزيز  12

10400 16 650 ترابي V2A

2080 08 260 ترابي (العماراتأمام ) V4 تم التدخل)النزهة 

بكل من نهج أبو 

-فراس الحمداني

-احمد المشرقي

13

1600 08 200 ترابي ابن تيمة

2300 10 230 ترابي V5أمام مندوبية التعليم

1040 08 130 طبقة مضاعفة مهترئة شادلي خزندار الرياض 14

1600 08 200 ترابي األطالل

880 08 130 طبقة مضاعفة مهترئة أوت 3



المساحة عرض طول الحالة اسم النهج اسم الحي ر/ع

10200 15 680 ترابي حلب  مارس02 15

7800 12 650 طبقة مضاعفة مهترئة الكوفة

1200 10 120 ترابي عبد الحكيم / الكوفة 

العيادي

8680 14 620 طبقة مضاعفة مهترئة األنس

6020 14 430 مهترئةطبقة مضاعفة  بغداد

5580 14 420 ترابي جدة

570 06 95 ترابي سليمان الفارسي

8400 14 600 مهترئةطبقة مضاعفة  الحجاز

4160 16 260 ترابي الصيادين

1120 08 140 ترابي الطليعة

1900 10 190 ترابي جالطة



المساحة عرض طول الحالة اسم النهج اسم الحي ر/ع

3440 08 430 طبقة مضاعفة مهترئة دكتور طاهر خميري تم )النور

التدخل بنهج 

(الطاهر الحداد

16

2720 08 340 طبقة مضاعفة مهترئة قرطبة 

5500 10 550 ترابي بالكامل الصيادين/ العيادي الحزامية

300 10 300 ترابي بالكامل الكامرون

1000 10 100 طبقة مضاعفة مهترئة نهج الفرزدق الفائز 17

1000 10 100 طبقة مضاعفة مهترئة نهج الكندي

1440 12 120 طبقة مضاعفة مهترئة (الخنساء/ الكندي )

V1-F

1400 10 140 ترابي ( أبو ماضيايليا/الخنساء) 

V2-F

2400 10 240 ترابي ميخائيل نعيمة

2400 10 240 طبقة مضاعفة مهترئة توفيق الحكيم

2280 12 190 طبقة مضاعفة مهترئة أحمد أمين

500 10 50 ترابي  (التونسيبيرم/احمد شوقي)

V3-F

189810 17155 الجـــملــــــــــة



الكلفة الجملية ثمن الكم الخطي مجموع الطرقات بالكم 

الخطي

دأ5.146.500 أد300 17155



المشاريع ذات الصبغة الوطنية

مساعدةتخصيصتمالعمرانيالتجديدوالتهذيبوكالةلمراسلةتبعا:االنطالقة-بورشداتحيتهيئةمشروع❖

.2018سنةلإلنجازأد2500قدرهاالشعبيةاألحياءلتهيئةاستثنائيبرنامجإطارفيموظفة

:2020-2019-2018سنواتبينالعمرانيالتجديدوللتهذيبالوطنيةالوكالةإفادةحسبالمبرمجةالمشاريع❖

2019/2018:البطاححيالجيشحي-

2020/2019:مارس2النورحي-

2020:عزيزحيالزهوةحي-

(ARRU)دينارألف500:(AFH)النوربحيجماعيةتجهيزاتفضاءتهيئة-

(ARRU)دينارألف900:الزغاديةبحيجماعيةتجهيزاتفضاءتهيئة-

(ARRU)دينارمليون:الدماءغارطريقالصناعيةبالمنطقةصناعيفضاءتهيئة-



2018مشاريع برنامج االستثمار لسنة 





2018برنامج سنة 

ليتجاوزووظيفياليصبحالبلديةقصرإلنجازالثانيالقسطتخصيص

منالخدماتريبتقبالتاليوالبلديةالمصالحتشتتفيالمتمثلةالسلبيات

جهةمنبالكراءالخاصةالمصاريفالبلديةتجنبوجهةمنالمواطن

توسعبعدخاصةجندوبةبلديةبموظفييليقمقرتوفيركذلكوأخرى

بعدساكنألف100منأكثرليصلالسكانعددتزايدوالجغرافيةالمنطقة

المجلسأعضاءعددارتفاعبالتاليوساكنألف46حدودفيكانأن

جلساتقاعةتوفيرضرورةيفترضماهووعضو36إلىليصلالبلدي

القسطإنفبالتاليوالمتغيراتهذهلمختلفاالستجابةعلىقادرةمكاتبو

.المشروعهذالتنفيذضرورياإلضافيالثاني



الجدوى
oوتأفي“كنترولإكسال“المراقبةمكتبطرفمنمعدإختبارتقرير

عميقةمتدعيعمليةتتطلبوجداسيئةحالةفيالبنايةبأنيفيد2013

:فيتتمثلو

.يتهاوىالذياألرضيالطابقتثقلوأنهانظراالعلويةالطوابقهدم▪

.األرضيالطوابقأسقفجميعهدم▪

.بهاخطيرةشقوقووجودلتصدعهاالداخليةالجدرانهدم▪

.متماسكةتعدولمانخفضتألنهاوالبالطاألرضيةإعادة▪

غيرالمشروعيبقىوهذاأد317بـــقدرتالهيكلوتدعيمالحمايةأشغالكل

.وظيفي



oواديالعكمالالمستشاروالمهندسالوسالتيالعربىالمعماريالمهندسالدراساتمكاتبكلفت

770األشغالفةتكلفكانتصيانتهاووظيفيةالبنايةلجعلدراسةبإعداداالختبارتقريرعلىبناءا

2013أكتوبرفيأد

oسعةتودونبالكاملمالمحهتغييريتمسوفانهالعلممعالبلديةقصرصيانةمشروعأنأي

السنواتعن10بــتسامحنسبةإضافةمعأد1087البلديةيكلفسوفتعصيرأوإضافةأو

قصربناءلالمبلغهذاتوظيففالمقترحبالتاليوغير،الفقطصيانةأد1200الكلفةليصبحالالحقة

أقصاهاوأد2000أدناهاوظيفيةأقساطعلىاالنجازيتمثممتكاملةفنيةدراسةإعدادوبلدية

قصرمشروعلبدايةأولكقسطأد700مبلغبرمجة2017سنةمخططفيتمحيثوأد4500

وظيفيقسطإلعدادكافيغيرالمبلغأنتبينقدوالبلدية

oالمشروعلدراسةالمناسبالدراساتمجمعاختيارقصدمناظرةعناإلعالنتم

oالجمليالمبلغليصبحأد1300بــتقدر2018سنةفيإضافيةإعتماداتتوظيفالمقترح

.أد2000المشروعمنالوظيفيللقسطالمخصص



د2018:3.835.568,933مجمل مخطط 

:  لمشاريع الممكن تمويلها حسب التشخيص الفني كما يليا

.ذاتيتمويلد1.335.568,933:البلديةقصربناءلمشروعالثانيالقسطتخصيصـ

ومساعدةالقروضصندوقمراسلةعلىبناءموظفةمساعدة:د2.500.000,000:بورشداتحيتهذيبـ

.30/10/2017فيالمؤرخةاالتفاقيةعلىواستثنائيبرنامجإطارفيالمحليةالجماعات




