
التونسيةالجمهورية 

وزارة الشؤون المحلية و البيئة

والية جندوبة 

بلدية جندوبة   

2019المخطط 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-07المدينةجندوبة-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-



جامع الصوالة

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 -





ش N

ج

غش 



الزهور

بالريجيا 

سطفورة

سوق الجمعة

الدير   

شمتو

السواني

الخضراء
الجريف

السعادة معلة

الملقى 

الفردوس

الجنوبيةجندوبة

النور

الزغادية

التطور



ساكن100000:السكانعدد•

أنغيرمعبدةمنها55%الجديدالبلديالتوسعاعتباردونكلم100نحوعلىبالمدينةالطرقاتشبكةتمتد•

.التعبيدإعادةوتتطلبرديئةحالةفيأغلبها

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

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

حي النخيل

الروماتحي  حي النزهة

بورشداتحي 

حي الحدائق 

البطاح

الفردوس

الزهوة

النور

حي الجيش
الزغاديةحي 

حي الفائز 

وسط المدينة 

حي ابن سينا 

األنس

الهادي بن حسين 

اإلنطالقة





















2018خالصة موارد ميزانية بلدية جندوبة لسنة 

(تقديرات العنوان األول)

المبلغ بيان المـــوارد

بحساب الدينار موارد العنوان األول

اإلعتياديةالمداخيل الجبائية: الجزء األول 

2.170.000,000 المعاليم على العقارات واألنشطة: الصنف األول 

801.500,000 فيهمداخيل إشغال الملك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية: الصنف الثاني 

565.800,000 مداخيل الموجبات والرخص اإلدارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات: الصنف الثالث 

600,000 المداخيل الجبائية اإلعتيادية األخرى: الصنف الرابع 

3.537.900,000 :األولجملة الجزء

المداخيل غير الجبائية اإلعتيادية : الجزء الثاني 

206.800,000 مداخيل الملك البلدي اإلعتيادية: الصنف الخامس 

2.887.400,000 اإلعتياديـــةالمداخيل المالية: الصنف السادس 

3.094.200,000 :  جملة الجزء الثاني 

6.632.100,000 موارد العنوان األولجملة



2018خالصة موارد ميزانية بلدية جندوبة لسنة 

(تقديرات العنوان الثاني)

المبلغ بيان الموارد

بحساب الدينار موارد العنوان الثاني

للتنميةالموارد الذاتية والمخصصة: الجزء الثالث 

987.219،243 منــــح التجهيــــز: الصنـــف السابـــع

4.980.741،863 مدخرات وموارد مختلفة: الصنـــــف الثامــــن 

5.967.961،106 :الثالث جملة الجزء

موارد اإلقتراض: الجزء الرابع 

24.734،775 موارد اإلقتراض الداخلي: الصنــــف التاســـــع 

- موارد اإلقتراض الخارجي: الصنــــف العاشــــــر 

- موارد اإلقتراض الخارجي الموظفة: الصنــــف الحادي عشـــــر 

24.734،775 :  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 

6.000.409،003 موارد العنوان الثانيجملة

12.632.509،004 مجموع موارد ميزانية البلدية



2018خالصة نفقات ميزانية بلدية جندوبة لسنة 

(تقديرات العنوان األول)

المبلغ بيان النفقات

بحساب الدينار نفقات العنوان األول

التصرفنفقات: الجزء األول 

2.789.692,906 التأجير العمومي: القسم األول 

2.654.344,214 وسائل المصالح: القسم الثاني 

455.200،000 التدخل العمومي: القسم الثالث 

............ نفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة: القسم الرابع 

5.899.237,120 :األولجملة الجزء

الدينفوئد: الجزء الثاني 

213.569،006 فوائد الدين: القسم الخامس 

213.569،006 :  جملة الجزء الثاني 

6.112.806،126 نفقات العنوان األولجملة



2018خالصة نفقات ميزانية بلدية جندوبة لسنة 

(تقديرات العنوان الثاني)

المبلغ بيان النفقات

بحساب الدينار نفقات العنوان الثاني

نفقات التنمية: الجزء الثالث 

5.082.470،711 (مشاريع متواصلة)المباشرة اإلستثمارات: القسم السادس 

- التمويل العمومي: القسم السابع 

1.177.782،924 نفقات التنمية الطارئة وغير الموزعة: القسم الثامن 

- نفقات التنمية المرتبطة بموارد خارجية موظفة: القسم التاسع 

6.260.253،635 :الثالث جملة الجزء

تسديد أصل الدين: الجزء الرابع 

251.736،120 تسديد أصل الدين: القسم العاشر 

251.736،120 :  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 

7.713،123 نفقات العنوان الثانيجملة

12.632.509،004 مجموع نفقات ميزانية البلدية



./.كيفية االحتساب بيان المؤشرر/ع

=100*المداخيــــل الذاتية 01

مداخيل العنوان األول

3.322.452،973X100  =58،36%

5.693.106،604

=100*الدولةتحويـــــــالت02

األولالعنوانمداخيل

2.370.653،631x100 =41،64%

5.693.106،604

=100*العقاراتعلىالمعاليم03

األولالعنوانمداخيل

349.434،743x 100=6,14%

5.693.106،743

=100*واألنشطةالعقاراتعلىالمعاليم04

األولالعنــــوانمداخيـــــل

1.671.166,995x100=35,38%

4.723.020,312

=100*العمومــــــيالتأجير05

األولالعنواننفقات

2.289.632،632x100=50,81%

4.506.608،828

=100*الدينتسديد+العموميالتأجير06

األولالعنواننفقات

2.427.428،820x100=53,87%

4.506.608،828

=100*العموميالتدخل+المصالحوسائل07

األولالعنواننفقات

2.079.180،008x100=46،14%

4.506.608،828

2017هيكلة الموارد والنفقات لسنة 

ماوهوالبلديةمواردجملةمن./.58،36تمثل2017سنةفعلياالمحققةللبلديةالذاتيةالمداخيلأنهويالحظما*

منالمنابيفأساساالمتمثلةالدولةتحويالتوهيأخرىبمواردمنهاكبيرةبنسبةتمولالبلديةميزانيةإنيعني

تطويروبتحسينمطالبةالبلديةفانبالتاليوالمواردجملةمن./.41،64حواليتمثلالتيوالمشتركالمال

.التصرفمجالفيخاصةشؤونهاتسييرعلىقدرتهاواستقالليتهالضمانالذاتيةمواردها



األولالعنوانمداخيلجملةمن./.6،14نسبةللبلديةالذاتيةالمواردمنتمثلالعقاراتعلىالمعاليمأنيالحظما•

أكتوبرحدإلىمنهااستخلصود.أ12066،356بـقدرت2018سنةحدإلىالتثقيالتجملةوأنعلما2017لسنة

جملةمن./.82نسبةتمثلهيود.أ1700بـتقدرالمواطنينبذمةالمتخلدةالديونأنأيد.أ363حوالي2018

الجبائيبالواجبالقيامفيالمواطنانخراطعدميعنيماهوو./.18فقطيمثلاستخالصهتمماانحينفيالتثقيالت

تقدرالمتخلداتاراعتبدونالسنويةالتثقيالتأنخاصةالذاتيةالمواردتحقيقعلىالتأثيربالتاليوالبلديةتجاه

.جندوبةبمدينةبأكملهحيتهيئةيمكنأنشأنهمنالديونهذهاستخالص.د.أ530بــ

ةنسباألولالعنوانبنفقاتمقارنةالعموميالتأجيرنفقاتتمثل2017سنةحدودإلىوالنفقاتمستوىعلى•

واإلنتدابات16اآلليةوأعوانالحظائرعملةوضعيةوتسويةترقياتبسببلالرتفاعمرشحمؤشرهوو./.50،81

توسععدبخاصةللمشاريعالذاتيالتمويلوبالتالياإلدارياالدخارعلىتأثيرلهسيكونماوهو2018لسنةالجديدة

.البلديةالمنطقة



:2017هامش التصرف لسنة 

./.كيفية االحتساب بيان المؤشرر/ع

01
=100*المبنيةالعقاراتعلىالمعلوممقابيض

التحصيلجدولمبلغ+اإلستخالصاتبقايا

320.306،019x100=19,16%

1.528.827،966

02
=100*العموميالتأجير

األولالعنواننفقات

2.289.632،632x100=50،81%

4.506.608،828

03
=100*العموميالتأجير

األولالعنوانموارد

2.289.632،632x100=40،22%

5.693.106،604

04
=100*المتخلداتتسديد

األولالعنواننفقات

54.323،443x100=1،21%

4.506.608،828

05
=100*المتخلداتتسديد

األولالعنوانموارد

54.323،443x100=0،96%

5.693.106،604

06
=100*المنجزةاألولالعنواننفقات

األولالعنوانمداخيلتقديرات

4.506.608،828x100=79،07%

5.700.00،000

07
=100*المنجزةاألولالعنوانموارد

األولالعنوانمداخيلتقديرات

5.693.106،604x100=99,88%

5.700.000،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



ةالمبنيالعقاراتعلىالحاصلةاالستخالصاتنسبةتمثلالماليالحسابحسبو2017سنةحدودإلى•

تمويالتالتوفيرعلىوبالتاليالبلديةمواردتنميةعلىيساعدالمؤشرهووالتثقيالتجملةمن./.19،16

.للمشاريعالذاتية

أنيعنيمما./.100حواليتمثلاألولالعنوانمواردبتقديراتمقارنة2017سنةالحاصلةاالستخالصات•

وبالتاليليالماالحساباعتمدناإذاحقيقيمؤشرتمثلاللكنهاوتحصيلهاالممكنالتقديراتضبطحسنهناك

جملةمن./.87تمثلالتيوالمستخلصةالكراءلمعاليمبالنسبةالمالحظةنفسوهيالمستخلصةغيرالمتخلدات

.الميزانيةمناألولبالعنوانالفصلتقديرات



:حسب عدد السكان 

./.كيفية االحتساب بيان المؤشرر/ع

01
اإلعتياديةالجبائيةالمداخيل

السكانعدد

الواحدللساكندينارا63،538=2.954.487،151

46500

02
األولبالعنوانالدولةتحويل

السكانعدد

الواحدللساكندينارا50،982=2.370.653،631

46500

العقاراتعلىالمعاليم03

السكانعدد

الواحدالفردعندينارا7،515=349.434،743:46500

:المجهود اإلدخاري 

./.كيفية االحتساب بيان المؤشر ر/ع

01
=100*الخــــــــــاماإلدخار

األولالعنوانموارد

1.051.125،848x100=18،5%

5.693.106،604

18،5%

02
=100*الصـــــــافياإلدخار

األولالعنوانموارد

996.802،405x100=17،5%

5.693.106،604



:مؤشـــرات التــداين

./.كيفية االحتساب بيان المؤشرر/ع

01

=100*(األخرىالديونجملة+الدينأصلباقي)الدينجملة

األولالعنوانموارد

264.551،009x100=4،7%

5.693.106،604

02

=100*الدينأصلباقي

الخاماإلدخار

210.227،566x100=20%

1.051.125،848

20%

=100*الخــــــــاماإلدخـــــــار03

أجلهاحلالتياألقساط

1.051.125،848x100=302،1%

348.023،754

302،1%

:دون اعتبار الصفقة اإلطارية الخاصة باقتناء معدات نظافة وطرقات 2019جملة أقساط القروض •

د251.736،120:  أصل الدين -

د213.569،006:فوائد الدين -

د465.305،126:الجملة -

د2.346.000،000: وطرقات 2019الصفقة اإلطارية الخاصة باقتناء معدات نظافة •



جدول بياني حول متابعة نفقات العنوان الثاني

2018من ميزانية سنة 

:مالحظـــــــة 

:د مفصلة كما يلي وفقا للجدول البياني المصاحب 5.082.470,711االعتمادات المتبقية للصرف

ني اعتمادات خاصة بمشروع تعبيد الطرقات وسط المدينة المتعطل بسبب عدم توصل الديوان الوط: د 2.314.586,125* 

.للتطهير إلى اآلن إلى إنجاز المشروع الخاص بتعبيد شبكة التطهير

.التراثواعتمادات خاصة ببناء قصر البلدية مشروع معطل من طرف وزارة الثقافة : د 2.060.106,889* 

.اعتمادات خاصة بدراسة قصر البلدية: د 219.635,308* 

.الحجز بعنوان الضمان مشروع تهذيب حي الهادي بن حسين: د 139.028,128*

.بقايا تأشيرة لصفقة فضاء االنتصاب الدوك و السوق األسبوعية فانتظار الختم النهائي: د103.400,055*

مشاريع فانتظار استكمالها إلعادة تبويبه وبقايا تقديرات اإلدارة في خصوص دراسات :د245.417,206* 



فه الباقي الذي سيتم صر

2019سنة 

إلىالمبرمج صرفه 

سنة أخر غاية 

2018

إلى صرفه تم ما

21/06/2018غاية 
االعتمادات المرصودة بيان النفقات

الفقرة 

الفرعية
الفقرة الفصل

5.912,000 0 0 5.912,000 دراسة أمثلة التهيئة العمرانية 000 0001 06600

26.889,000 73.111,000 0 100.000,000 دراسة مخططات المرور 000 0002 06600

264.542,928 50.500,800 9.699,200 324.742,928 دراسات أخرى 000 0020 06600

28.807,837 4.800,000 0 33.607,837 اقتناء اراضي 000 0001 06601

2.060.106,889 0 0 2.060.106,889 قصر البلدية 000 0001 06603



0 10.000,000 0 10.000,000 الدائرة البلدية 000 0002 06603

0 221.103,138 0 221.103,138 المستودع البلدي 000 0003 06603

0 50.000,000 0 50.000,000 اشغال الصيانة و التعهد 000 0006 06603

0 9.619,379 62.489,460 72.108,839 برامج و تجهيزات اعالمية مختلفة 000 0020 06605

0 50.794,395 24.999,999 75.794,394 اقتناء معدات النظافة و الطرقات 000 0001 06606

0 101.572,238 0 101.572,238 اقتناء معدات و تجهيزات اخرى 000 0002 06606



748,433 500,000 152,320 1.400,753 مصاريف االشهار و االعالنات 000 0001 06607

0 110.000,001 0 110.000,001 اقتناء وسائل النقل 000 0001 06608

38.474,464 48.126,904 0 86.601,368 االنارة العمومية 000 0001 06610

0 0 0 0 تركيز شبكة تصريف مياه االمطار 000 0002 06612

0 65.940,480 0 65.940,480 (التطهير)اشغال الصيانة و التعهد 000 0003 06612

0 37.708,608 0 37.708,608 االرصفةبناء  000 0001 06613



2.314.586,125 3.203,044 233.381,917 2.551.171,086 تعبيد الطرقات 000 0003 06613

0 55.814,727 0 55.814,727 (الطرقات)اشغال الصيانة و التعهد 000 0003 06613

24.800,000 35.200,000 0 60.000,000 تهيئة و صيانة المقابر 000 0005 06614

213.460,980 882.932,473 368.326,547 1.464.720,000 عمليات التهيئة و التهذيب االخرى 000 0006 06614

0 122.474,380 110.043,220 232.517,600 تهيئة الحدائق العمومية 000 0001 06615

742,000 0 49.258,000 50.000,000 تجميل مداخل المدن 000 0003 06615



0 12.820,000 0 12.820,000 عمليات التهيئة و التجميل االخرى 000 0005 06615

0 17.985,386 0 17.985,386 بناء و تهيئة المنشآت الرياضية 000 0004 06616

0 116,000 0 116,000
اقتناء تجهيزات ثقافية و رياضية 000 0005 06616

0 46.000,000 0 46.000,000 اشغال الصيانة و التعهد 000 0021 06616

103.400,055 81.414,965 9.917,559 194.732,579
بناء و تهيئة االسواق و االحياء  و المحالت 

التجارية
000 0001 06617

0 593,000 0 593,000 بناء و تهيئة المسالخ 000 0004 06617



0 40.000,000 0 40.000,000 (األسواق)و التعهدالصيانة  أشغال  000 0021 06617

0 100.351,495 100.351,509 200.703,004 ترجيع أصل الدين 000 0001 10950

0 1.752,000 0 1.752,000 نفقات التنمية غير الموزعة 000 0001 08901

5.082.470,711 2.234.407,163 968.619,731 8.285.525,455 الجملــــــــة



: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

408.000،000 952.106،889 1.360.106،889 لديةبناء القسط الثاني من قصر الب

1.500.000،000 - - - 1.500.000،000 تهذيب حي الهادي بن حسين

2.500.000،000 2.500.000،000 بورشداتتهذيب حي 

4.000.000،000 612.000،000 250.000,000 3.352.106،889 8.214.106،889 الجملة

:المبالغ الخاصة بالحجز بعنوان الضمان بالنسبة للمشاريع المنجزة 

د71.103,138 المستودع البلدي

د33.127،717 األسبوعيةالسوق 

د39.802,580 فضاء االنتصاب الدوك

د139.028،780 الهادي بن حسينتهذيب حي

د283.062،215 الجملـــــــة



المبالغ المخصصة لتمويل البرنامج االستثماري

2019لسنة 

علىصولهاوحالمساعدةهذهعلىللحصولالمطلوبةللشروطالبلديةالستجابةاعتبارا:الموظفةغيرالمساعدة-

د.أ647:بـتقدرمضاعفةموظفةغيرمساعدةمنتمكينهاتمفقد2017لسنةأدائهابتقييميتعلقفيما90/100عدد

.د.أ408حدودفي2018سنةكانتأنبعد

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

د1.500.000،000= 647.000،000+ د 853.000،000









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 

.مرحلة فرز العروضفي .أحداث فضاء ترفيهي لألطفال- تجهيزات جماعية 

تهذيب حي النخيل: المشــــــــــــــــــــــــروع 

2016: سنة اإلنجاز 

أد  5.545.825: الكلفة 



نسبة االنجاز الكميات المبرمجة نوعية التدخل

.م من الطرقات بالخرسانة اإلسفلتية12000تعبيد حوالي - 60%

.م  من الطرقات بالخرسانة المسلحة5000تعبيد حوالي -
تعبيد الطرقـــــــات

% 90 .خ من القنوات.م1600إحداث حوالي -

.بالوعة تصريف مياه األمطار66إحداث حوالي -

تصريف مياه 

األمطـــــار 

% 100
.نقطة إضاءة جديدة110إحداث حوالي - تنوير العمومي 

% 15 .م1600إحداث منطقة خضراء تمسح - تجهيزات جماعية 

تهذيب حي الهادي بن حسين: المشــــــــــــــــــــــــروع 

2017: سنة اإلنجاز 

أد        1.390.287: الكلفة 



(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 

بلديةبمساهمةواأللمانيالفنيالتعاونوكالةمعبالتعاونينجزمشروعالنورحي:مالحظة

وحيملعبإنجازوةحديقتهيئةفييتمثلوالبلديتينبينالعالقاتتدعيمإطارفياأللمانيةفلسبورغ

.لأللعابفضاءات

إعداد مخطط مروري لمدينة جندوبة : مشروع

2017:  سنة اإلنجاز 

أد45:  الكلفة 

مالحظـــــــات أماكن التدخل

.2018أكتوبر 30تم إعطاء اإلذن بانطالق األشغال بتاريخ  مدينة جندوبة



تصريف مياه األمطار: المشــــــــــــــــــــــــروع 

2018: سنة اإلنجاز 

د52.211,250: الكلفة 

صيانة الطرقات: المشــــــــــــــــــــــــروع 

2018: سنة اإلنجاز 

د39.984,000: الكلفة 

صيانة شبكة التنوير العمومي: المشــــــــــــــــــــــــروع 

2018: سنة اإلنجاز 

د38.000.000: الكلفة 

تهيئة المقابر: المشــــــــــــــــــــــــروع 

2018: سنة اإلنجاز 

د43.821,750: الكلفة 

اقتناء معدات للملعب المعشب: المشــــــــــــــــــــــــروع 

2018: سنة اإلنجاز 

د126.000.000: الكلفة 

الترصيف: المشــــــــــــــــــــــــروع 

2018: سنة اإلنجاز 

د15.708,000: الكلفة 

تصريف مياه األمطار: المشــــــــــــــــــــــــروع 

2018: سنة اإلنجاز 

د52.211,250: الكلفة 



تهيئة فضاء الحالة المدنية: المشــــــــــــــــــــــــروع 

2018: سنة اإلنجاز 

أد50:الكلفة 

بناء مأوي لآلليات بالورشة: المشــــــــــــــــــــــــروع 

2018: سنة اإلنجاز 

دأ146: الكلفة 



مالحظـــــــات المشروع

المعهديفممثلةالثقافةوزارةقامتحيثالمشروعمواصلةالبلديةتستطعلم

الهدمرلقرارفضهاعنمعبرةالبلديةبمراسلةالتراثعلىللمحافظةالوطني

وثائقلىإإستناداتاريخياوأثريامعلمايمثلالبناءهذاأنمعتبرةالبناءوإعادة

:يليماإلىالتوصلتمالجلساتعديدبعدوالتصنيففيمراجعو

البقيةهدموللبنايةالرئيسيتينالواجهتينعلىالمحافظة-

بعينأخذتجديدةهندسيةومعماريةفرضياتبتقديمتعنىفنيةلجنةتكوين-

الواجهتينعلىالحفاظاالعتبار

بناء قصر البلدية

بناء قصر البلدية: مشروع

2018:  سنة اإلنجاز 

أد2.035.500:  الكلفة 



االنطالقة -مشروع تهيئة حي بورشدات : مشروع

2018:  سنة اإلنجاز 

أد2.500:  الكلفة 

مالحظـــــــات أماكن التدخل

.في مرحلة الدراسات -حي بورشدات 

االنطالقة 



:2022-2018سنواتبينالعمرانيالتجديدوللتهذيبالوطنيةالوكالةإفادةحسبالمبرمجةالمشاريع❖

أد2.000.000:البطاححيالجيشحي-

أد2.862.000:مارس2النورحي-

أد3.400.000:عزيزحيالزهوةحي--

أد985.000:األنسحي--

أد2.250.000:متيلوالسعادة--

(ARRU)دينارألف500:(AFH)النوربحيجماعيةتجهيزاتفضاءتهيئة-

(ARRU)دينارألف900:الزغاديةبحيجماعيةتجهيزاتفضاءتهيئة-

(ARRU)دينارمليون:الدماءغارطريقالصناعيةبالمنطقةصناعيفضاءتهيئة-





نسبة التنوير نسبة الترصيف نسبة التعبيد الدوار/الحي المنطقة

%100 %60 81% 2/1النور 

النور

%88 %30 %100 الحدائق

%100 %40 %80 نهج تونس

%97 %76 %87 الحفناوي

%100 %17 %05 مارس02

98% %93 92% رياض 

المدينةجندوبة

90% 72% 100% الرومات

90% 30% 70% الفائز

41% 90% 90% النزهة 

%100 %60 98% 3-2-1النخيل

%100 %03 30% المبروك

%20 %0 20%
الصناعي جندوبة الحي

الجنوبية

1المنطقة 

2المنطقة 



مارس02حي النور و



نسبة التنوير نسبة الترصيف نسبة التعبيد الدوار/الحي المنطقة

%96 %20 %80 الفردوس

لفردوسا

%85 %23 %60 الزهوة

%90 %40 %60 عزيز

الدخايلية

أوالد مناع

سيدي حامد

الجواهرية

%100 %40 %90 الزغادية

الزغادية

%71 %15 %30 البطاح

%100 %63 %20 (الجيش)الزهور

%100 %81 %50 سيسيليا 

%76 %27 %90 المشتل 

%100 %0 %20 ابن صاصون

3المنطقة 

4المنطقة 

نسبة 

التغطية 

باإلنارة 

المنزلية

نسبة 

التغطية 

بالماء 

الصالح 

للشراب

نسبة 

التغطية 

بشبكة مياه 

األمطار

نسبة 

التغطية 

بشبكة 

المياه 

المستعملة

نسبة 

التغطية 

بشبكة 

التنوير 

العمومي

نسبة 

الترصيف
نسبة التعبيد

%94 %80 %00 %00 %00 %00
الرئيسيالطريق %100

 %0الطرقات الفرعية



محتوى مشروع التنمية المندمجة بعمادة الفردوس

التكلفة

(د.أ)
المحتوى المادي الوحدة عناصر المشروع

التجهيزات الجماعية

291 01 ملعب تهيئة ملعب حي بحي الفردوس

291 المجموع



نسبة التنوير نسبة الترصيف نسبة التعبيد الدور/ الحي المنطقة

%100بصدد اإلنجاز لتهيئة الحي مشروع الهادي بن حسين

بن الهادي

حسين

%98 %30 %80 األنس

% 100بصدد إعدادا الدراسة البيئية و اإلجتماعية لتهيئة الحيين 2/1بورشدات

الخاليفية

الهنايدية

الصوالة

زواوة

العواودة

حي الشرطان

سيدي صولة

5المنطقة 

نسبة التغطية 

باإلنارة 

المنزلية

نسبة التغطية 

بالماء 

الصالح 

للشراب

نسبة 

التغطية 

بشبكة مياه 

األمطار

نسبة 

التغطية 

بشبكة 

المياه 

المستعملة

نسبة 

التغطية 

بشبكة 

التنوير 

العمومي

نسبة 

الترصيف

نسبة التعبيد

%90 %85 %00 %00 %00 %00 %100 الرئيسيالطريق

 %0الطرقات الفرعية 



محتوى مشروع التنمية المندمجة بعمادة الهادي بن حسين

التكلفة

(د.أ)
المحتوى المادي الوحدة عناصر المشروع

البنية األساسية

364 50 عائلة بالماء الصالح للشراب عن 2بورشداتتزويد حي شرطان سيدي صولة 
(بالشراكة مع البرنامج الجهوي للتنمية)طريق الشركة 

262 50 عائلة بالتنوير المنزلي2بورشداتتزويد حي شرطان سيدي صولة 

2771 المجموع

قبمناطثالثقسطالمندمجةالتنميةطريقعنمشاريعإلنجازالمبرمجةاإلعتماداتجملة

د.أ10891:الشماليةوجندوبةالمدينةجندوبةمعتمديتيمنبكلالبلديالتوسع



تماداتاإلعتحويلإثرعلىالمناطقبهذهالتدخلسيتم

لتمويلالبيئةوالمحليةالشؤونوزارةخصصتهاالتي

2019سنةفيذلكفقطالمناطقبهذهالمشاريع

.2024-2020الخماسيالمخططإعدادو



الدوار/الحي المنطقة

المنصورة

بالريجيا

االرتياح

بني مازن

النصلة

دورا بني مازن

الفراحتية

الطواهرية

نسبة التغطية 

باإلنارة المنزلية

نسبة التغطية 

بالماء الصالح 

للشراب

نسبة التغطية 

بشبكة مياه 

األمطار

نسبة التغطية 

بشبكة المياه 

المستعملة

نسبة التغطية 

بشبكة التنوير 

العمومي

نسبة 

الترصيف

نسبة التعبيد

%98 %90 %00 %07 %05 %00 %100 الرئيسيالطريق

 %0الطرقات الفرعية 

بالريجيا

الهادي بن حسين

السواني

سطفورة

فرنانة

لزهورا

الملقى



الدوار المنطقة

الجاليلية

سطفورة

الشافعي

سطفورة

عتاب

الرواقيب

سيدي حمودة

الدار الحمراء

المرجى

أوال عيار

الهطاطية

العساكرة

نسبة التغطية 

باإلنارة المنزلية

نسبة التغطية 

بالماء الصالح 

للشراب

نسبة التغطية 

بشبكة مياه 

األمطار

نسبة التغطية 

بشبكة المياه 

المستعملة

نسبة التغطية 

بشبكة التنوير 

العمومي

نسبة 

الترصيف

نسبة التعبيد

%90 %00 %00 %00 %2 %00 %100 الرئيسي  الطريق

 0%الطرقات الفرعية 

سطفورة

بالريجيا
شمتو

السواني

فرنانة

فرنانة



الدوار/الحي المنطقة

الذوارعية

السواني

و العبدةإينوبليأوالد 

الحوايجية

العثامنية

العبابسة

القرارية

الملجى

سلطانأوال

عين مطوية

عرم

نسبة التغطية 

باإلنارة المنزلية

نسبة التغطية 

بالماء الصالح 

للشراب

نسبة التغطية 

بشبكة مياه 

األمطار

نسبة التغطية 

بشبكة المياه 

المستعملة

نسبة التغطية 

بشبكة التنوير 

العمومي

نسبة 

الترصيف
نسبة التعبيد

%100 %80 %00 %00 %00 %00 %100 الرئيسيالطريق

 0%الطرقات الفرعية 

السواني
شمتو

سوق الجمعة
سطفورة

الفردوس

الخضراء

وادي مليز

فرنانة



الدوار/ الحي المنطقة

الصوابرية

سوق

الجمعة

2/1قرية 

الوهايدية

الجدادية

المريج

السيلةواد 

اللماد

العوايتية

المناصرية

الخواتمية

نسبة التغطية 

باإلنارة المنزلية

نسبة التغطية 

بالماء الصالح 

للشراب

نسبة التغطية 

بشبكة مياه األمطار

كة نسبة التغطية بشب

المياه المستعملة

نسبة التغطية بشبكة 

التنوير العمومي
نسبة 

الترصيف

نسبة 

التعبيد

%100 %100 %0 %00 الرئيسيالطريق %100

 1%الطرقات الفرعية 

%0 %80

سوق الجمعة

الدير شمتو

السواني

سطفورة

فرنانة

وادي مليز



محتوى مشروع التنمية المندمجة بعمادة سوق الجمعة

التكلفة

(د.أ)
المحتوى المادي الوحدة عناصر المشروع

البنية األساسية المنتجة

585 01 سوق تهيئة السوق المحلية

117 07 محل (محالت7)الحرفية تهيئة وتوسعة القرية

البنية األساسية

950 2 كلم تهيئة وتعبيد مسالك الصوابرية 

التجهيزات الجماعية

1119 01 قاعة قاعة ألعاب فرديةإحداث

2771 المجموع



الدوار/الحي المنطقة

قرية عين قصير

شمتو

عين الخراريب

أوالد عيار

شمتو المتحف

العمارصية

العبادلية

السهالية

الزغادية

أوالد حمد

البشايرية

المعايزية

عين قصير العليا

نسبة التغطية 

باإلنارة المنزلية

نسبة التغطية 

بالماء الصالح 

للشراب

نسبة التغطية 

بشبكة مياه 

األمطار

نسبة التغطية 

بشبكة المياه 

المستعملة

نسبة التغطية 

بشبكة التنوير 

العمومي

نسبة 

الترصيف
نسبة التعبيد

%100 %00 %00 %00 %00 %00 %100 الرئيسيالطريق

 0%الطرقات الفرعية 

شمتو

الدير

سوق الجمعة

سطفورة

السواني

وادي مليز



محتوى مشروع التنمية المندمجة بعمادة شمتــو

التكلفة

(د.أ)
المحتوى المادي الوحدة عناصر المشروع

البنية األساسية

1025 2 كلم القصيرتهيئة وتعبيد مسالك بقرية عين

1025 المجموع



الدوار/ الحي المنطقة

الدير

الدير

الحسانية

العاذر

الجندليعلي 

عباسة

المعاليم

الفراحتية

عين الزانة

أحواض القرع

الحمام

الولجة

نسبة التغطية 

باإلنارة المنزلية

نسبة التغطية 

بالماء الصالح 

للشراب

نسبة التغطية 

بشبكة مياه 

األمطار

نسبة التغطية 

بشبكة المياه 

المستعملة

نسبة التغطية 

بشبكة التنوير 

العمومي

نسبة 

الترصيف
نسبة التعبيد

%85 %0 %00 %00 %00 %00 %100 الرئيسي  الطريق

%0الطرقات الفرعية 

الدير

شمتو

سوق الجمعة



محتوى مشروع التنمية المندمجة بعمادة الديــر

التكلفة

(د.أ)
المحتوى المادي الوحدة عناصر المشروع

البنية األساسية

761 2 كلم تهيئة وتعبيد مسلك عباسة الغنايات  

التجهيزات الجماعية

1119 01 قاعة يز كلفة التجه)بمنطقة عين الزانة وتجهيز 03بناء مركز صحة أساسية صنف
(د.أ26

1880 المجموع



الدوار/الحي المنطقة

القرام

بن ) الزهور

(بشير

بصدد ) 

(التهيئة

السواسية

الخالفية

قرية بن بشير

النمو

بوراوية

الزعابة

نسبة التغطية 

باإلنارة المنزلية

نسبة التغطية 

بالماء الصالح 

للشراب

نسبة التغطية 

بشبكة مياه 

األمطار

نسبة التغطية 

بشبكة المياه 

المستعملة

نسبة التغطية 

بشبكة التنوير 

العمومي

نسبة 

الترصيف

نسبة التعبيد

%97 %97 %40 %50 %10 %40 %100 الرئيسيالطريق

 0%الطرقات الفرعية 

الزهور

الملقى 

بالريجيا 

سوق السبت 

بوسالم

بلطة

فرنانة



الدوار/الحي المنطقة

أوالد البشير

الخضراء

قرية الخضراء

الجواودة

العبدة

اللبايجة

1/2الصدقات

المحاسنية

الصخايرية

العواودة

الشوارنية

البشايرية

العبابسة

أوالد مناع

شارن

العشاشنية

سيدي حامد

المانية

نسبة التغطية 

باإلنارة المنزلية

نسبة التغطية بالماء 

الصالح للشراب

كة نسبة التغطية بشب

مياه األمطار

نسبة التغطية بشبكة 

المياه المستعملة

نسبة التغطية بشبكة 

التنوير العمومي
نسبة 

الترصيف
نسبة التعبيد

%100 %100 %00 %00 %00 %00 %100 الرئيسيالطريق

 1%الطرقات الفرعية 

الخضراء

السواني

الفردوس

السعادة
الجريف

وادي مليز



محتوى مشروع التنمية المندمجة بعمادة الخضراء

التكلفة

(د.أ)
المحتوى المادي الوحدة عناصر المشروع

البنية األساسية

718 2 كلم تهيئة وتعبيد مسلك العواودة العشاش والمحاسنية

718 المجموع



الدوار/الحي المنطقة

قرية السعادة

السعادة

البراهمية

العواشرية

البابجية

الحسانية

الزراقية

الحنانشة

األذياب

الساليمية

القنطاف

البرايكية

نسبة التغطية 

باإلنارة المنزلية

نسبة التغطية بالماء 

الصالح للشراب

كة نسبة التغطية بشب

مياه األمطار

نسبة التغطية بشبكة 

المياه المستعملة

نسبة التغطية 

بشبكة التنوير 

العمومي

نسبة الترصيف نسبة التعبيد

%100 %50 %00 %00
%20

%00
%100 الرئيسيالطريق

1%الطرقات الفرعية 

السعادة

المدينةجندوبة

معلة

الجريف

الخضراء

الفردوس



ميتيل-حي السعادة 



محتوى مشروع التنمية المندمجة بعمادة السعادة

التكلفة

(د.أ)
المحتوى المادي الوحدة عناصر المشروع

التجهيزات الجماعية

486 01 نادي موافقة القطاع( أد60كلفة التجهيز )نادي شباب ريفي إحداث

960 01 دار إحداث نواة دار الثقافة

291 01 ملعب إحداث ملعب حي

1737 المجموع



الدوار/الحي المنطقة

األمان

الملقى

2الشرفة

ضويوسيدي

التراكنية

4/3/1شرفة 

الملقىالوسالتية

سيدي عامر

المحاجبية

دايهنشير

الهدارشية

العواشرية

الحمايدية

المعاريف

الزرق

تيساوة

نسبة التغطية 

باإلنارة المنزلية

نسبة التغطية بالماء 

الصالح للشراب

كة نسبة التغطية بشب

مياه األمطار

نسبة التغطية بشبكة 

المياه المستعملة

نسبة التغطية بشبكة 

التنوير العمومي

نسبة الترصيف نسبة التعبيد

%100 %60 %00 %00 %00 %00 %100 الرئيسيالطريق

1%الطرقات الفرعية 

الملقى

الزهور

بالريجيا 

المدينةجندوبة

سوق السبت 



الدوار/الحي المنطقة

التطور

التطور

التطور الغربية

المروج

اإلمتياز

العشيتقسيم محسن

األفق

طريق جيالنيمعصرة بن 

الكاف

الغريانيتقسيم 

الوسالتية

الحنانشة

خليج مالق

الخذارية

نسبة التغطية 

باإلنارة المنزلية

نسبة التغطية 

بالماء الصالح 

للشراب

نسبة التغطية 

بشبكة مياه 

األمطار

نسبة التغطية 

بشبكة المياه 

المستعملة

نسبة التغطية بشبكة التنوير 

العمومي

نسبة 

الترصيف

نسبة التعبيد

%100 %100 %20 %100 % 80 %20 %70

المدينةجندوبة

لتطورا

الملقى 

السعادة

سوق السبت 

التطور



الدوار/الحي المنطقة

عين العويجة

معلة

الخروبة

شارن

الرحاحلة

الشمامرية

الطواهرية

المرازقية

الغرابة

نسبة التغطية 

باإلنارة المنزلية

نسبة التغطية 

بالماء الصالح 

للشراب

نسبة التغطية 

بشبكة مياه 

األمطار

نسبة التغطية 

بشبكة المياه 

المستعملة

نسبة التغطية بشبكة التنوير 

العمومي

نسبة 

الترصيف

نسبة التعبيد

%100 %100 %0 %00
%00 

%00 %00

معلة

المدينةجندوبة

السعادة سوق السبت 



محتوى مشروع التنمية المندمجة بعمادة معلة

التكلفة

(د.أ)
المحتوى المادي الوحدة عناصر المشروع

البنية األساسية

427 1،2 كلم تهيئة وتعبيد مسلك الغرابة 

729 200 عائلة
دوار الشمامرية + دوار شارن + دوار المرازقية + دوار الغرابة تزويد)*(

رنامج بالشراكة مع الب)بالماء الصالح للشراب عن طريق الهندسة الريفية 
(الجهوي للتنمية

37 28 إضاءة. ن تنوير قرية عين العويجة

التجهيزات الجماعية

291 01 ملعب ملعب حيإحداث

1484 المجموع

أد121أد والبرنامج الجهوي للتنمية بتكلفة 729د ستنجز بتمويل مشترك بين برنامج التنمية المندمجة بتكلفة .أ850الكلفة الجملية لهذا العنصر )*(



الدوار/الحي المنطقة

النصر

الجريف

2النصر 

المغانشة

السعايدية القبالة

السعايدية الضهارة

ماري لويس

3السعايدية 

أوالد الحاج

الغرابة

البحارية

الصخارية

نسبة التغطية 

باإلنارة المنزلية

نسبة التغطية 

بالماء الصالح 

للشراب

نسبة التغطية 

بشبكة مياه 

األمطار

نسبة التغطية 

بشبكة المياه 

المستعملة

نسبة التغطية 

بشبكة التنوير 

العمومي

نسبة 

الترصيف

نسبة التعبيد

%100 %20 %0 %00 %20 %0 الرئيسيالطريق %100

 10%الطرقات الفرعية

الجريف

السعادة

الخضراء

وادي مليز

والية الكاف



الدوار/الحي المنطقة

البرايكية

الجريف

الشرايفية

القوادية

الطرافية

المناصرية

العشاش

العبدة

مديونة

الدوايمية

ورتان

األذياب

المنطقة الصناعية 

طريق غار الدماء

المنطقة الصناعية 

طريق عين دراهم

الجريف

السعادة

الخضراء

وادي مليز

والية الكاف



محتوى مشروع التنمية المندمجة بعمادة الجريف

التكلفة

(د.أ)
المحتوى المادي الوحدة عناصر المشروع

البنية األساسية

76 12 عائلة تزويد دوار أوالد الحاج بالماء الصالح للشراب عن طريق الشركة

التجهيزات الجماعية

283 1 مركز (أد26كلفة التجهيز )3بناء مركز صحة أساسية صنف

359 المجموع




