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       والٌة جندوبة 

  بلدٌة جندوبة               



من الدستور 139الفصل 

 إسهام لضمان المفتوحة الحوكمة مبادئ و ,التشاركٌة الدٌمقراطٌة آلٌات المحلٌة الجماعات تعتمد•

 طبقا تنفٌذها متابعة و الترابٌة التهٌئة و التنمٌة برنامج إعداد فً المدنً المجتمع و للمواطنٌن أوسع

القانون ٌضبطه لما

أهداف المقاربة التشاركٌة فً إعداد المخططات البلدٌة

.تعزٌز الثقة بٌن المواطنٌن و السلطات المحلٌة •

.العمل على إنفاق الموارد المحلٌة طبقا إلحتٌاجات المواطنٌن•

.الشفافٌة فً عمل السلطات المحلٌة•

.مستقلة فً إعداد البرنامج االستثماري البلدي التشاركً وتشرٌك المواطن بطرٌقة مباشرة •



 المشارٌع فً تجاربها و لدٌها المتواجدة المعطٌات قاعدة و إطاراتها و كفائاتها على البلدٌة اعتماد

:المواطنٌن على عرضه و الفنً و المالً بالتشخٌص القٌام و مقترحاتال لتقدٌم السابقة

الشمولٌة.

الجدوى و الفاعلٌة عن البحث.

الرشٌدة الحوكمة على االعتماد.

العام المال على الحفاظ.

األمثل األداء عن البحث.

مدنٌا ممثلة الغٌر و الممثلة المجتمع فئات جمٌع لتطلعات االستجابة.

المتطورة و المدى بعٌدة المستقبلٌة النظرة.



 األساسٌة الحاجٌات وتؤمٌن البالد تعٌشه الذي الدٌمقراطً االنتقال مسار مواكبة إطار فً

 تضمٌنها تم التً المستقبلٌة التوجهات و المبادئ ضوء على و المحلٌة الجماعات لمتساكنً

.الدستور بمشروع

 ذلك و 2018 لسنة البلدي االستثمار برنامج إعداد فً متساكنٌها مع الٌوم جندوبة بلدٌة تتشارك

 الحوكمة و الحقٌقٌة الالمركزٌة تجسٌم إلى باألساس تهدف جدٌدة تشاركٌة مقاربة إلى استنادا

.المحلٌة

:التشاركٌة  المقاربة مبادئ أهم من و

ًالقرار و اإلختٌار و اإلقتراح فً الحقٌقٌة و الفعلٌة المشاركة تبن.  

القرار اتخاذ فً المصداقٌة و المعلومة فً التامة الشفافٌة .

أخٌرا و أوال العامة المصلحة.  

المإسسة و المواطن بٌن المتبادلة الثقة.

الجمٌع إلرضاء البناء الحوار على مبنً نقاش.





ٌّة، (ٌعنً غٌر خاّصة)جماعة عمومٌة هً البلدٌة  • ٌعنً تهتّم بسّكان المنطقة الـّتً ٌوجد ) محل

تمنح سكان تلك المنطقة استقاللٌة عن السلطة اإلدارٌـــة المركزٌة ) مستقلّة، (بها مقّر البلدٌة

ولها مساحة ترابٌة محّددة، وتتمتع بالشخصٌة المدنٌة، فهً لها اسم، (. بالعاصمة أو الجهوٌة

كما أّنها لها حقوق وواجبات، كحق الشراء والبٌع والكراء، . وتارٌخ مٌالد أو تارٌخ إحداث

سواق، والقٌام وواجب تنظٌف الشوارع وتجمٌل مداخلها، ورفع الفضالت، وتنظٌـــــم األ

.بتصرٌف مٌاه األمطار، والمحافظة على نظافة المدٌنة

ٌّة، وهً لهـــــا تسمح البلدٌة لسكان المنطقة بتسٌٌر شإونهم المحلٌة وتنظٌم حٌاتهم   الٌوم

خٌل المتؤتٌة مــــن كراء موارد مالٌة متنوعة خاصة بها تجمعها من األداءات البلدٌة ومن المدا

قدمها للمواطنٌن بتلك األمالك البلدٌة أو بٌعها، وكذلك من مقابل الخدمات المختلفة التً ت

.المنطقة و لها استقاللها المالً



 إحداثها أمر حسب وتمسح 1887/09/25فً المإرخ األمر بمقتضى جندوبة بلدٌة أحدثت •

  هك 987

 األمر بمقتضى ذلك و هك ألف 45 حوالً الحدٌثة مساحتها لتقارب جندوبة بلدٌة حدود تحوٌر تم•

 األمر و البلدٌات، لبعض الترابٌة الحدود بتحوٌر المتعلق 2016 لسنة 602 عدد الحكومً

 و2016 لسنة 601 عدد لألمر المنقح 2017 فٌفري 13 فً المإرخ 254 عدد الحكومً

:جدٌدة بلدٌات بإحداث المتعلق

  : عمادة 18 الحدٌثة المساحة حسب العمادات عدد•

التطور -16            الدٌر -11            بالرٌجٌا -06                                  النور -1

معلة -17      الزهور -12          سطفورة -07                     المدٌنة جندوبة -2

  الجرٌؾ -18        الخضراء -13             السوانً -08                              الفردوس-3

السعادة -14      الجمعة سوق -09                               الزؼادٌة-4

 الملمى -15            شمحى -10                    حسٍه به الهادي -5

باألرقـــــامالمدٌنـــــة



 هك 987 جندوبة بلدٌة تمسح ,البلدٌة المنطقة حدود ٌضبط الذي 1987/09/25 بتارٌخ 85501 عدد لألمر تبعا

: كاآلتً وحدودهــــا

: شمــــــــاال

.المنورة المدٌنة نهج عبر الشرفة مقبرة إلى الحمامة مفترق من -

.مجردة وادي عبر المشتل حً وراء ما -

.حسٌن بن الهادي حً -

.بورشدات حً -

: ؼربـــــــا 

.الكاف مفترق إلى 6 رقم الوطنٌة الطرٌق الصناعً الحً ،1 عزٌز حً الفردوس، حً -

: شرقً جنوبً 

  .الكاف مفترق إلى البٌئة شارع عبر الحمامة مفترق من -



جامع الصوالة

مفترق طرقات 

الحمامة

مفترق طرٌق الكاؾ 

ؼار الدماء

غش 

غج 

شش 

شج 



حدود المنطقة البلدٌة بعد التوسعة

اللذان  2017فٌفري  13المإرخ فً  254و األمر عدد  2016ماي  26المإرخ فً  602تبعا  لألمر عدد 

:هك و حدودها كاألتً 44910ٌضبطان حدود المنطقة البلدٌة،تمسح بلدٌة جندوبة حوالً 

فرنانة: شماال -

والٌة الكاؾ: جنوبا  -

بوسالم: شرقا -

وادي ملٌز: ؼربا  -





ش N

ج

غش 



الزهور

بالرٌجٌا 

سطفورة

سوق الجمعة

الدٌر   

شمحى

السوانً

الخضراء
الجرٌؾ

السعادة معلة

الملمى   

الفردوس

الجنوبٌة جندوبة

النور

الزؼادٌة

التطور



  ساكن 101000 :السكان عدد•

 أن غٌر معبدة منها 55% الجدٌد البلدي التوسع اعتبار دون كلم 100 نحو على بالمدٌنة الطرقات شبكة تمتد •

.التعبٌد إعادة وتتطلب ردٌئة حالة فً أغلبها

 ،(10) جهوٌة إدارات معتمدٌتان، الوالٌة، مركز : أهمها اإلدارٌة المإسسات عدٌد جندوبة مدٌنة تضم •

.(08) جامعٌة مإسسات ،(20) مالٌة مإسسات ،(45) تربوٌة مإسسات

حً النخٌل

الروماتحً  حً النزهة

بورشداتحً 

حً الحدائق 

البطاح

الفردوس

الزهوة

النور

 حً الجٍش
 السغادٌةحً 

حً الفائس 

وسط المذٌىة 

حً ابه سٍىا 

األنس

الهادي بن حسٌن 

اإلنطالقة





 :ٌعتمد هذا التشخٌص على تحلٌل مٌزانٌة البلدٌة من خالل

2020التحلٌل العمودي للمٌزانٌة بعنوان سنة -

و سنة  2016التحلٌل الرجعً للموارد والنفقات للفترة الممتدة بٌن سنة -

ٌّد وزٌر الشإون المحلٌة والبٌئة والدلٌل  2020 وذلك تنفٌذا لمنشور الس

 .العملً إلعداد وتنفٌذ وختم المٌزانٌة الصادر عن الوزارة

وذلك بهدف التعرف على مدى قدرة البلدٌة على مواصلة االستثمار 

والختٌار آلٌات التموٌل وانعكاسها على التوازنات المالٌة للبلدٌة خالل 

التحلٌل األفقً بؤثر رجعً واستشرافً لموارد مٌزانٌة  :الفترة القادمة

البلدٌة ونفقاتها مع بٌان آثار االقتراض على التوازن المالً للبلدٌة ولبٌان 

.المالمح العامة للوضعٌة المالٌة للبلدٌة



2021خالصة موارد مٌزانٌة بلدٌة جندوبة لسنة 

(تقدٌرات العنوان األول)

المبلػ بٌان المـــوارد

بحساب الدٌنار موارد العنوان األول

اإلعتٌادٌة المداخٌل الجبائٌة: الجزء األول 

2.721.000,000 بعنوان االداءات على العقارات و األنشطة الجبائٌة المداخٌل: الصنف األول 

773.458,000 فٌه مداخٌل إشغال الملك العمومً البلدي واستلزام المرافق العمومٌة: الصنف الثانً 

665.900,000 مداخٌل الموجبات والرخص اإلدارٌة ومعالٌم مقابل إسداء خدمات: الصنف الثالث 

5.000,000 المداخٌل الجبائٌة اإلعتٌادٌة األخرى:  الصنف الرابع

4.165.358,000 :األول جملة الجزء

المداخٌل غٌر الجبائٌة اإلعتٌادٌة :  الجزء الثانً

491.700,000 مداخٌل الملك البلدي اإلعتٌادٌة: الصنف الخامس 

3.332.942,000 اإلعتٌادٌـــة المداخٌل المالٌة:  الصنف السادس

3.824.642,000 :  جملة الجزء الثانً 

7.990.000,000 موارد العنوان األول جملة



  2021خالصة موارد مٌزانٌة بلدٌة جندوبة لسنة 

(تقدٌرات العنوان الثانً)

المبلػ بٌان الموارد

بحساب الدٌنار موارد العنوان الثانً

للتنمٌة الموارد الذاتٌة والمخصصة: الجزء الثالث 

4.225.619,012 منــــح التجهٌــــز: الصنـــف السابـــع

5.717.534,473 مدخرات وموارد مختلفة: الصنـــــف الثامــــن 

9.943.153,485 :الثالث  جملة الجزء

موارد اإلقتراض: الجزء الرابع 

78.133,392 موارد اإلقتراض الداخلً: الصنــــف التاســـــع 

- موارد اإلقتراض الخارجً: الصنــــف العاشــــــر 

- موارد اإلقتراض الخارجً الموظفة: الصنــــف الحادي عشـــــر 

78.133,392 :  جملة الجزء الرابع 

المحالة الموارد المتؤتٌة من اإلعتمادات: الجزء الخامس 

7.713,123 الموارد المتؤتٌة من اإلعتمادات المحالة: الصنــــف الثانــــً عشــــر 

7.713,123 :جملة الجزء الخامس 

10.029.000,000 موارد العنوان الثانً جملة

18.019.000,000 مجموع موارد مٌزانٌة البلدٌة



  2021خالصة نفقات مٌزانٌة بلدٌة جندوبة لسنة 

(تقدٌرات العنوان األول)

المبلػ بٌان النفقات

بحساب الدٌنار نفقات العنوان األول

التصرؾ نفقات: الجزء األول 

3.877.051,412 التؤجٌر العمومً: القسم األول 

2.856.950,000 وسائل المصالح: القسم الثانً 

701.517,190 التدخل العمومً: القسم الثالث 

700,000 نفقات التصرف الطارئة وغٌر الموزعة: القسم الرابع 

7.436.218,602 :األول جملة الجزء

الدٌن فوئد: الجزء الثانً 

478.781,398 فوائد الدٌن: القسم الخامس 

478.781,398 :  جملة الجزء الثانً 

7.915.000,000 نفقات العنوان األول جملة



2021خالصة نفقات مٌزانٌة بلدٌة جندوبة لسنة

(تقدٌرات العنوان الثانً)

المبلػ بٌان النفقات

بحساب الدٌنار نفقات العنوان الثانً

نفقات التنمٌة: الجزء الثالث 

8.814.407,321 (مشارٌع متواصلة)المباشرة  اإلستثمارات: القسم السادس 

- التموٌل العمومً: القسم السابع 

685.398,474 نفقات التنمٌة الطارئة وغٌر الموزعة: القسم الثامن 

- نفقات التنمٌة المرتبطة بموارد خارجٌة موظفة: القسم التاسع 

9.499.805,795 :الثالث  جملة الجزء

تسدٌد أصل الدٌن: الجزء الرابع 

596.481,082 تسدٌد أصل الدٌن: القسم العاشر 

596.481,082 :  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 

10.104.000,000 نفقات العنوان الثانً جملة

18.019.000,000 مجموع نفقات مٌزانٌة البلدٌة



(مشروع) 2022لسنة  (بصدد اإلنجاز) 2021لسنة  2021تقدٌرات سنة  مٌزانٌة البلدٌة

17.234.000,000 14.781.673,236 18.019.000,000
مجموع الموارد -1.3

17.234.000,000 6.188.764,403 18.019.000,000
مجموع المصارٌؾ -2.3

8.530.000,000 6.709.726,036 7.990.000,000
العنوان  مداخٌل -3.3

اإلعتٌادٌةاألول 

4.391.567,000 3.207.430,036 4.307.058,000 موارد ذاتٌة -1.3.3

3.398.700,000 2.462.116,735 3.494.458,000
 جبائٌةموارد  -1.1.3.3

(TIB, TCL,…)

587.200,000 347.263,078 592.200,000
موارد غٌر  -2.1.3.3

وغٌر محالة جبائٌة

3.788.433,000 3.502.296,000 3.321.942,000
المناب من المال  -2.3.3

المشترك

2.000,000
استثنائٌة مساعدات -3.3.3

755.667,000 398.450,223 579.400,000
أخرى مداخٌل -4.3.3



8.704.000,000 8.071.947,200 10.029.000,000
موارد العنوان الثانً -4.3

3.601.351,246 2.569.950,547  4.225.619,012 المساعدات -1.4.3

1.715.497,520 2.122.000,160 1.822.000,160
مساعدات غٌر  -1.1.4.3

موظفة

1.752.566,066 314.048,098 2.269.781,066
مساعدات موظفة -2.1.4.3

133.287,660 133.902,289 133.837,786
مساعدات استثنائٌة -3.1.4.3

5.072.491,546 5.416.150,138 5.717.534,473
التموٌل الذاتً -2.4.3

22.444,085 78.133,392 78.133,392
القروض -3.4.3

7.713,123 7.713,123 7.713,123 2موارد أخرى عنوان  -4.4.3

7.820.000,000 4.736.806,520 7.915.000,000   مصارٌؾ العنوان األول -5.3

3.951.255,796 2.961.117,364 3.877.051,412 مصارٌؾ التؤجٌر -1.5.3



3.434.333,000 1.456.847,649 3.558.467,190 مصارٌؾ المعدات والوسائل  -2.5.3

...(  وقود، صٌانة،)

280.394,846 318.841,507 478.781.398
فوائد الدٌن -3.53

154.016,358 - 700.000
مصارٌؾ أخرى بالعنوان األول -4.5.3

9.414.000,000 1.451.957,883 10.104.000,000 مصارٌؾ العنوان الثانً  -6.3

(اإلستثمار)

7.165.567,432 1.153.717,328 8.814.407,321
اإلستثمار مصارٌؾ -1.6.3

590.654,480 298.240,555 596.481,082 الدٌن اصل ارجاع -2.6.3

1.657.778,088 - 693.111,597 مصارٌؾ أخرى بالعنوان  -3.6.3

الثانً



 األول مواردالعنوانهٌكلة جدول : 1ملحق عدد

  
وزن العنصر عناصر موارد 

2016سنة 
نسبة النمووزن العنصر نسبة النمووزن العنصر 

وزن العنصر سنة  

2019
نسبة النمو

وزن العنصر سنة  

2020
نسبة النمو

معدل النمو السنوي

     2018سنة  2017سنة  عنوان األول
5.28-13.6364-1.4047.50-12.0755.787.5255-59.0051.88المداخٌل الجبائٌةاإلعتٌادٌة: الحزء األول 

المعالٌم على العقارات : الصنف األول 

واألنشطة
60.0064.507.5059.54-7.69

7017.5763.00-10
1.23

10.88-48.0769-14.3019.446.002633.7413.50-21.4018.34المعالٌم الموظفة على العقارات

2.95-11.2903-4.12935.8382.50-1.4487.88-93.0091.66المعلوم على العقارات المبنٌة 

50.4518.0020026.18-7.108.3317.3212.1145.386المعلوم على األراضً غٌر المبنٌة 

9.7186.5018.49322.42-0.9973-78.6081.663.8980.85المعالٌم الموضفة على األنشطة

المعلوم على المإسسات ذات الصبغة 

الصناعٌة أو التجارٌة أو المهنٌة
98.1098.180.0898.700.53

98-0.7198.000
-0.03

3.102.001007.46-24.671-8.671.03-1.501.37المعلوم على النزل

معلوم اإلجازة الموضفة على محالت بٌع 

المشروبات
0.400.4410.000.26-40.91

 -100.0025.00#DIV/0!
181.17

مداخٌل إشغال الملك : الصنف الثانً 

العمومً البلدي واستلزام المرافق العمومٌة 

فٌه
22.0018.27-16.9719.094.50

17-10.9419.5014.7059

-2.97

7.248416.8885.601.904763.36-75.0077.483.3171.87مداخٌل األسواق المستلزمة

المداخٌل األخرى المتؤتٌة من لزمة الملك 

البلدي
6.002.10-64.950.73-65.15

1.5104.64 -100
-100.00

المداخٌل األخرى المتؤتٌة من اإلستغالل 

المباشر للملك البلدي

19.00
20.417.4227.3834.15

16-41.5614.40-10
-6.70

مداخٌل الموجبات : الصنف الثالث 

والرخص اإلدارٌة ومعالٌم مقابل إسداء 

خدمات
18.0017.23-4.2621.3623.95

13.2-38.2017.0028.7879

-1.42

7.11-35.8511-35.664751.0830.15-40.5048.3519.3831.11معالٌم الموحبات اإلدارٌة

8.34-53.8462-68.001333.886.00-8.5030.34256.949.71معالٌم الرخص اإلدارٌة

32.3959.7549.3754.04-22.6340-51.0076.4749.9459.16معالٌم مقابل إسداء خدمات

المداخٌل الجبائٌةاإلعتٌادٌة :الصنف الرابع 

األخرى
0.00 0.000.000.00

0.15  -100
#DIV/0!

المداخٌل غٌر :الجزء الثانً 

الجبائٌةاإلعتٌادٌة
41.0048.1217.3644.21-8.12

451.7952.5016.6667
6.38

مداخٌل الملك البلدي : الصنف الخامس 

اإلعتٌادي
6.505.39-17.156.0512.42

4-33.938.10102.5
5.66

مداخٌل كراء العقارات والتجهٌزات 

والمعدات
92.6097.235.0098.261.06

98.50.2498.00-0.50761
1.43

DIV/0!2.5047.0588-3.64#100.001.7-84.140.00-2.900.46محاصٌل بٌع العقارات وأمالكاخرى 

المداخٌل المالٌة :الصنف السادس 

اإلعتٌادٌة
93.5094.611.1994.29-0.34

950.7591.90-3.26316
-0.43

1.46-1.70732-10.4278.882.99823.9680.60-85.5076.59المناب من المال المشترك

6.006.9415.737.49284.191486.9216.5017.857128.78موارد منقولة من فوائض العنوان األول



(2020)جدول هٌكلة و تطور هٌكلة نفقات العنوان االول: 02ملحق عدد 

عناصر نفقات العنوان 

األول

وزن العنصر سنة 

2016
2016نسبة النمو

وزن العنصر سنة 

2017
2017نسبة النمو

وزن العنصر سنة 

2018
2018نسبة النمو

وزن العنصر سنة 

2019
معدل النمو السنوي2020نسبة النمو2020وزن العنصر2019نسبة النمو

نفقات : الجزء األول 

التصرف
95.7001.30696.95-3.55993.5002.88896.2001.00897.1701.0080.130

التؤجٌر : القسم األول 

العمومً
50.1001.41750.81-1.79149.9007.41553.6003.84355.6603.8431.703

وسائل : القسم الثانً 

المصالح
37.0005.29738.964.46640.700-10.07436.6001.85837.2801.858-0.271

نفقات تسٌٌر المصالح 

العمومٌة المحلٌة
73.8003.79476.604.70080.200-63.34229.400190.51085.410190.510-20.554

27.734-57.1432.40041.6673.40041.667-20.1145.600-20.3417.01-8.800إستهالك الماء

إستهالك الكهرباء 

والغاز
39.00017.02645.6437.16062.600-5.43159.200-15.03450.300-15.03410.998

19.089-33.3330.60055.0000.93055.000-35.7140.900.0000.900-1.400اإلتصاالت

إقتناء أثاث المصالح 

اإلدارٌة
3.400-53.8241.57-10.8281.400-100.0000.000#DIV/0!0.400#DIV/0!-100.000

2.570-35.9388.20040.24411.50040.244-9.10023.73611.2613.67712.800الوقود

!DIV/0!1.34-32.8360.900-44.4440.500-85.2000.074-85.200#DIV/0#0.000إقتناء المعدات

7.399-23.4697.50010.1338.26010.133-21.3489.800-10.20022.15712.46التعهد والصٌانة

13.566-86.806-86.8060.950-68.6824.0455.9416.30014.2867.200-12.900تسدٌد المتخلدات

مصارٌف إستغالل 

وصٌانة التجهٌزات 

العمومٌة 

26.200-10.68723.40-14.95719.900-2.01019.500-5.64118.400-5.641-7.118

النفقات المباشرة 

لتنظٌف المدٌنة
4.800-95.8330.204500.0009.200-43.4785.200-96.9230.160-96.9232.021

تنظٌف المدٌنة عن 

طرٌق المناولة
84.700-5.33680.18-11.69970.800-14.40760.60020.82573.22020.825-8.030

اإلعتنا بالتنوٌر 

العمومً
7.70058.05212.1712.57213.700-34.3079.00087.77816.90087.7783.977

اإلعتناء بالطرقات 

واألرصفة
0.000#DIV/0!1.65-27.2731.20025.0001.500-100.0000.000-100.000#DIV/0!

صٌانة المنشآت 

والتهٌزات الرٌاضٌة
1.000257.0003.5748.4595.300-3.7745.100-5.2944.830-5.29450.277

مصارٌف خاصة 

بتسٌٌر الوكاالت 

والمإسسات والهٌاكل 

العمومٌة البلدٌة

0.000#DIV/0!0.00#DIV/0! #DIV/0!0.000#DIV/0!0.000#DIV/0!#DIV/0!

 التدخل : الثالث القسم

المحلً العمومً
8.900-19.3267.1833.7059.6001.0429.700-27.3207.050-27.3202.175

 نفقات : الرابع القسم

 وؼٌر الطارئة التصرؾ

الموزعة
0.000#DIV/0!0.00#DIV/0! #DIV/0!0.000#DIV/0!0.000#DIV/0!#DIV/0!

 فوائد : الثانً الجزء

الدٌن
4.300-26.5123.1645.5704.600-19.5653.700-23.5142.830-23.514-3.687

!DIV/0!0.00#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!27.000#DIV/0!#DIV/0#0.000المحلً الدٌن فوائد
 المبرمة القروض فوائد

 القروض صندوق لدى

 الجماعات ومساعدة

المحلٌة

4.300-26.5123.16-100.0000.000#DIV/0! #DIV/0!27.000#DIV/0!-100.000

 المبرمة القروض فوائد
0.000#DIV/0!0.00#DIV/0!0.000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!



جدول نمو موارد العنوان االول: 03ملحق عدد 

نسبة النمو2020سنة نسبة النمو 2019سنة نسبة النمو    2018سنة نسبة النمو2017سنة 2016سنة  عناصر موارد العنوان األول

الجبائٌةاإلعتٌادٌةالمداخٌل : األول  الحزء
3630768.642953680.15233572129.321

3,833,002.29
7

3,309,923.42-14

على العقارات واألنشطة المعالٌم:  الألولالصنف 
3027068.091905129.95592127093.1712

2,698,179.11
27

2,111,357.76-22

59-10413548.57418702,427.9670286,241.59-315265.905349434.743الموظفة على العقارات المعالٌم

64-9363430.52213654,826.0680235,239.73-292944.277320306.019المعلوم على العقارات المبنٌة 

551,001.867-2350118.0527247,601.89-22321.62829128.724المعلوم على األراضً غٌر المبنٌة 

9-131713544.6101,995,751.16161,825,115.89-1355901.091555695.21المعالٌم الموظفة على األنشطة

المعلوم على المإسسات ذات الصبغة الصناعٌة أو 

131691351.8111-1333711.471527419.19التجارٌة أو المهنٌة

1,961,439.48

16

1,790,549.17-9

1726,286.674930,076.3614-1817696.438-17445.9121332.11المعلوم على النزل

معلوم اإلجازة الموضفة على محالت بٌع 

المشروبات
4743.7086943.912-324496.347-35

8,025.01
78

4,490.36-44

مداخٌل إشغال الملك العمومً : الصنف الثانً 

603650.551539535.78312681883.17326البلدي واستلزام المرافق العمومٌة فٌه

624,872.42

-8

638,063.342

4550004180509490135.32217518,810.006546,243.825مداخٌل األسواق المستلزمة

المداخٌل األخرى المتؤتٌة من لزمة الملك البلدي
37049.93113502265000-56

6,000.00
20

0-100

المداخٌل المتؤتٌة من اإلستغالل المباشر لالسواق
     

 
 

  

المداخٌل األخرى المتؤتٌة من اإلستغالل المباشر 

111600.621110135.7831186747.85170للملك البلدي
100,062.42

-46
91,819.53-8

مداخٌل الموجبات والرخص : الصنف الثالث 

3763152.9650-494490.95509014.418اإلدارٌة ومعالٌم مقابل إسداء خدمات

509,450.75

-33

559,487.6010

30-3242,181.802168,532.00-18237512.25-200968.55246121.95معالٌم الموحبات اإلدارٌة

49-1432,694.23-163,653.85-4374115.71-42532.474686.718معالٌم الرخص اإلدارٌة

55334,341.3664-250990188205.7533451525140203,615.10معالٌم مقابل إسداء خدمات

المداخٌل الجبائٌةاإلعتٌادٌة األخرى:الصنف الرابع 
50    

500
 

  

المداخٌل غٌر الجبائٌةاإلعتٌادٌة:الجزء الثانً 
1798562.272739426.45-342830989.273

3,185,442.78
13

3,714,478.9317

مداخٌل الملك البلدي اإلعتٌادي: الصنف الخامس 
127837.269147531.785-13161615.29910

159,229.77
-1

301,143.3989

المداخٌل المتؤتٌة من اإلستغالل المباشر لألمالك
58503400722800-18

2,700.00
-4

2,350.00-13

مداخٌل كراء العقارات والتجهٌزات والمعدات
118387.269143451.785-17158815.29911

156,529.77
-1

291,893.3986

محاصٌل بٌع العقارات وأمالك أخرى
36006804290-100

 
 

6,900.00 

المداخٌل المالٌة اإلعتٌادٌة:الصنف السادس 
16707252591894.67-362669373.973

3,026,213.02
13

3,413,335.5413

المناب من المال المشترك
15607251985296-2121057176

2,502,340.00
19

2,752,573.0010

موارد منقولة من فوائض العنوان األول
110000180000-3920000011

447,964.38
124

557,886.6025



(          2020)جدول تطور نفقات العنوان االول  : 04ملحق عدد   

عناصر نفقات العنوان األول

2020سنة 2019نسبة النمو 2019سنة2018نسبة النمو 2018سنة2017نسبة النمو 2017سنة2016نسبة النمو2016سنة 

3856447.0213.2864368812.644.0384545219.7619.3995426926.16110620.556008722425نفقات التصرف: الجزء األول 

1.0982264500.8328.6162912518.53114737.953344676446-2016173.6813.5632289632.63التؤجٌر العمومً: القسم األول 

1486123.4618.1441755772.745.1991847054.597.5561986615.87112674.132240388825وسائل المصالح: القسم الثانً 

1096783.2422.6161344828.0410.1081480767.67.9281598156.71114293.51828187340نفقات تسٌٌر المصالح العمومٌة المحلٌة

51.91439388.8154861.8261037600-13.11381912.5-1.75494274.5-95957.7إستهالك الماء

427062.73943.721613776.89850.983926698.2772.202947102.81796838.551918107747إستهالك الكهرباء والغاز

17.54110609.001160574.6617045976-16.3112068.1786.6112865.846-14420.172اإلتصاالت

DIV/0!7375000#1000-3.19720348-43.44921020-37170إقتناء أثاث المصالح اإلدارٌة

30.126131962.3159920.85211167200-9988051.531151349.624.782188857.78الوقود

DIV/0!17982.2-30.59812480-35.1298095.916803.6181368500#0إقتناء المعدات

16.779120328.74125475.48151103391-13.66144590.244-111062.27450.786167466.671التعهد والصٌانة

61.54254323.44371.22493014.95525.188116443.415174107.03202852609-141254.069تسدٌد المتخلدات

10.867366286.9856.053388459.16106011.92412201485-389340.2175.549410944.697مصارٌف إستغالل وصٌانة التجهٌزات العمومٌة 

1000-39.54220224.86-95.715787.14150.15933453.003-18366.9النفقات المباشرة لتنظٌف المدٌنة

21.281259351.74616.697302656.2899633.417301849450-0.008329466.888-329494.746تنظٌف المدٌنة عن طرٌق المناولة

 100-30.07234962.55-0.00449997.84-2997866.78950000اإلعتنا بالتنوٌر العمومً

 DIV/0!6744.094-36.0394313.58739.3816012.3-100#0اإلعتناء بالطرقات واألرصفة

 100-3666.877299.79714660.04630.76919170.8093.87319913.205صٌانة المنشآت والتجهٌزات الرٌاضٌة

مصارٌف خاصة بتسٌٌر الوكاالت والمإسسات 

والهٌاكل العمومٌة البلدٌة
0#DIV/0!0#DIV/0! #DIV/0!0#DIV/0! 

 100-8.681323407.27134.092433664.34421.705527791.764-354149.881التدخل العمومً المحلً: القسم الثالث 

 !DIV/0!0#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0#0نفقات التصرف الطارئة وغٌر الموزعة: القسم الرابع 

 100-2.315213569.006-18.755137796.18858.662218629.526-169605.495فوائد الدٌن: الجزء الثانً 

 !DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0! #DIV/0#0فوائد الدٌن المحلً

فوائد القروض المبرمة لدى صندوق القروض 

ومساعدة الجماعات المحلٌة
169605.495-18.755137796.18858.662218629.526-2.315213569.006-100 

 !DIV/0!0#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0#0فوائد القروض المبرمة لدى مإسسات أخرى

 !DIV/0!0#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0#0فوائد القروض المبرمة لدى الخزٌنة

 !DIV/0!0#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0#0فوائد الدٌن الخارجً



2020هٌكلة الموارد والنفقات لسنة 

من جملة موارد البلدٌة و هو ما ./. 53تمثل  2020ٌالحظ هو أن المداخٌل الذاتٌة للبلدٌة المحققة فعلٌا سنة ما *

ٌعنً أن مٌزانٌة البلدٌة تمول بنسبة كبٌرة من مواردها الذاتٌة و البقٌة تؤتً خاصة من تحوٌالت الدولة المتمثلة 

من جملة الموارد و بالتالً فان ./. 47أساسا فً المناب من المال المشترك  و منح التسٌٌر و التً تمثل حوالً 

البلدٌة مطالبة بتحسٌن و تطوٌر مواردها الذاتٌة لضمان استقاللٌتها و قدرتها على تسٌٌر شإونها خاصة فً مجال 

.التصرف

./.كٌفٌة االحتساب بٌان المإشرر/ع

= 100*المداخٌــــل الذاتٌة 01

مداخٌل العنوان األول

348,368.3696x 100   =53%
7024.402،348

= 100* الدولة تحوٌـــــــالت02

األول العنوان مداخٌل

000 ,034.3328X100  =47%
7024.402،348

= 100* العقارات على المعالٌم03

األول العنوان مداخٌل 

591,241.286x100 =4% 
7024.402,348   

= 100* واألنشطة العقارات على المعالٌم04

  األول العنــــوان مداخٌـــــل 

479 ,357.2111X100 =30% 
7024.402،348

=100 * العمومــــــً التؤجٌر05

األول العنوان نفقات 
3.334.676,446  x 100 =53,92  %
6.183.945,139

= 100* الدٌن تسدٌد + العمومً التؤجٌر06

األول العنوان نفقات 
3.509.899,160  x 100 =56,76 %
6.183.945,139

=100* العمومً التدخل + المصالح وسائل07

  األول العنوان نفقات
2.664.045,979 x 100 =43.080 %
6.183.945,139



 2020 لسنة األول العنوان مداخٌل جملة من ./.4 نسبة تقرٌبا تمثل المبنٌة العقارات على المعالٌم أن ٌالحظ ما*

 استخلص و د.أ 1373.774,000 بـ  قدرت قبلها ما و 2020 سنة بعنوان المعالٌم لهذه التثقٌالت جملة وأن علما

 أن حٌث المتخلدات و التثقٌالت جملة من ./. 17 بـ تقدر بنسبة أي د.أ 235.240 قدره مبلغا السنة موفى إلى منها

 حٌث البلدٌة تجاه الجبائً واجبه أداء فً رغبته عدم و المواطن عزوف على ٌدل مما محتشما زال ما المواطن إقبال

. الذاتٌة الموارد تحقٌق على التؤثٌر وبالتالً بذمة المتخلدة الدٌون أن

 الوقتً اإلشغال على المعالٌم خاصة استخالصها نسب فً ضعفا و تراجعا تشهد التً الفصول بقٌة إلى إضافة*

 المقاهً خاصة و التجارٌة المحالت ألصحاب المفرط اإلستغالل ٌالحظ حٌث اإلشهار معلوم و العام للطرٌق

ذلك عن المترتبة المعالٌم خالص دون للرصٌف

.جندوبة بمدٌنة بؤكمله حً تهٌئة من ٌمكن أن شؤنه من الدٌون هذه استخالص إن*

 المسجلة النسبة مع بالمقارنة عادٌة نسبة هً و 2020 لسنة األول العنوان نفقات من %54 التؤجٌر نفقات تمثل*

.وطنٌا

 وهو 2020 لسنة األول العنوان مٌزانٌة من %43  العمومً التدخل ونفقات المصالح وسائل نفقات تستنفذ*

. الوطنً المإشر من قرٌب مإشر

.عادٌة نسبة هً و األول العنوان مٌزانٌة من %57 (الدٌن أصل مع التؤجٌر) القارة النفقات تمثل*



: 2020هامش التصرؾ لسنة 

./.كٌفٌة االحتساب بٌان المإشرر/ع

 

=100* المبنٌة العقارات على المعلوم مقابٌض

التحصٌل جدول مبلغ + اإلستخالصات بقاٌا
727 ,239.235x100 =17.%      

 1373.774,000

02

= 100*     العمومً التؤجٌر

األول العنوان نفقات 
3.334.676,446  x 100 =53,92  %
6.183.945,139

03

=100* العمومً التؤجٌر

األول العنوان موارد
446,676.334.3x 100 =47.47 %

 7.024.402,348

04

= 100* المتخلدات تسدٌد

األول العنوان نفقات
    609,852.202x 100 =280.3 %

 6.183.945,139

05

= 100* المتخلدات تسدٌد 

األول العنوان موارد 
609,852.202 x 100 =887.2 %

7.024.402,348

06

= 100* المنجزة األول العنوان نفقات

األول العنوان مداخٌل تقدٌرات 
139,945.183.6x 100 =46,83 %

 7.410.000,000  

07

= 100* المنجزة األول العنوان موارد

األول العنوان مداخٌل تقدٌرات
348,402.7024X100  =%5.90

7767.886,600

 08

=100*العام للطرٌق الوقتً اإلشغال معالٌم إستخالص

األول العنوان مٌزانٌة تقدٌرات 
950,421.22X100 =%30.0

7767.886,600

09 

= 100*العقارات كراء مداخٌل إسخالص

األول العنوان مٌزانٌة تقدٌرات
394,876.278x100 =%4

7767.886,600



 

 ./.17 المبنٌة العقارات على الحاصلة االستخالصات نسبة تمثل المالً الحساب حسب و 2020 سنة حدود إلى*

 الذاتٌة التموٌالت توفٌر على بالتالً و البلدٌة موارد تنمٌة على ٌساعد ال مإشر هو و التثقٌالت جملة من

.العمومً التؤجٌر  نفقات تغطٌة و للمشارٌع

 أن ٌعنً مما ./.90.5 حوالً تمثل األول العنوان موارد بتقدٌرات مقارنة 2020 سنة الحاصلة االستخالصات*

 الذي الصحً للظرف نظرا استثنائٌة سنة تعتبر 2020 سنة أن و خاصة التقدٌرات ضبط حسن تقرٌبا هناك

 ال لكنها و تحصٌلها الممكن  على و االقتصاد على أثرت التً كورونا فٌروس جائحة اانتشار و البالد به مرت

. المستخلصة غٌر المتخلدات بالتالً و المالً الحساب اعتمدنا إذا حقٌقً مإشر تمثل

.ال تجد البلدٌة صعوبة فً اإلٌفاء بالتزاماتهاوعلٌه  هامش التصرف ٌعتبر عادي مإشر *



:حسب عدد السكان 

:المجهود اإلدخاري 

./.كٌفٌة االحتساب بٌان المإشرر/ع

  

  اإلعتٌادٌة الجبائٌة المداخٌل

السكان عدد      

 

دينارا لمساكن الواحد 698,41= 400.4232, 000
101500   

  

  األول بالعنوان الدولة تحوٌل

السكان عدد       

 

دينارا لمساكن الواحد 737,27=  2764.573،000
101500

  العقارات على المعالٌم 

السكان عدد     
دينارا لمساكن الواحد 820,2= 591,241.286

101500       

./.كٌفٌة االحتساب   المإشر بٌانر/ع

01 

= 100* الخــــــــــام اإلدخار

األول العنوان موارد 

 

209,457.840 x 100 =96.11 %      

 7.024.402،348

02 

= 100* الصـــــــافً اإلدخار

األول العنوان موارد 

 

367,473.601 x 100 = 56.8 %

 7.024.402،348

2020سنة خالل بالبالد المجهود االدخاري ٌعتبر ضعٌف مقارنة بالسنوات السابقة وذلك لسوء الوضع الصحً 



:مإشـــرات التــداٌن

:باعتبار الصفقة اإلطارٌة الخاصة باقتناء معدات نظافة وطرقات  2022جملة أقساط القروض•

د590.654,480:  أصل الدٌن  -

د 280.394,846:فوائد الدٌن  -

د 871.049,326:الجملة  -

  د 2.346.000،000: وطرقات  2019الصفقة اإلطارٌة الخاصة باقتناء معدات نظافة •

./.كٌفٌة االحتساب بٌان المإشرر/ع

01 

=100* (األخرى الدٌون جملة + الدٌن أصل باقً )الدٌن جملة

األول العنوان موارد            

451,836.441x 100 = 29.6 %

 7.024.402،348

02 

=100* الدٌن أصل باقً

  الخام اإلدخار 

 

842,983.238x 100 = 43.28 %

 840.457,209

= 100* الخــــــــام اإلدخـــــــار03

(الدٌن أصل) أجلها حل التً األقساط 

 

209,457.840x 100 = 7,351 %

 238.983,842

= 100* الخــــــــام اإلدخـــــــار04

(الفائدة + الدٌن أصل) أجلها حل التً األقساط 

 

209,457.840x 100 = 9.202 %

 414.206,556



   2022لسنة مشروع مٌزانٌة نفقات العنوان الثانً 

الباقً الذي سٌتم 

2022صرفه فً سنة 

ما سٌتم صرفه الى 

31/12/2021حدود 

ماتم صرفه الى حدود 

09/06/2021 االعتمادات المرصودة بٌان النفقات ؾ ؾ الفقرة  الفصل

5912 0 0 5912

دراسة أمثلة التهٌئة 

العمرانٌة 0 1 6.600

51500 0 0 51500

دراسة مخططات 

المرور 0 2 6.600

428594.139 50000 20540.995 499135.134 دراسات أخرى 0 20 6.600

28807.837 4800 0 33607.837 اقتناء أراضً 0 1 6.601

2160625.165 0 0 2160625.165 قصر البلدٌة 0 1 6.603

96692.809 121433.857 0 218126.666 المستودع البلدي 3 3 6.603

193969.864 50000 0 243969.864

أشؽال الصٌانة و 

البناٌات )التعهد 

(االدارٌة 0 6 6.603

569.379 39550 0 40119.379

برامج و تجهٌزات 

إعالمٌة 0 20 6.605

42948.599 150282.142 0 193230.741

اقتناء معدات النظافة و 

الطرقات 0 1 6.606

80740.931 200000 0 280740.931

اقتناء معدات و 

تجهٌزات أخرى 0 2 6.606

1120.583 500 418.88 2039.463

مصارٌؾ االشهار و 

االعالنات 0 1 6.607

0.001 0 0 0.001 اقتناء وسائل النقل 0 1 6.608

343743.828 70000 0 413743.828 االنارة العمومٌة 0 1 6.610



28914.933 30000.000 0.000 58914.933

االنارة )أشؽال الصٌانة و التعهد 

(العمومٌة 0 4 6.611

500000.000 0.000 0.000 500000.000 تركٌز شبكة تصرٌؾ مٌاه األمطار 0 2 6.612

13729.230 0.000 0.000 13729.230 (التطهٌر)أشؽال الصٌانة و التعهد  0 3 6.612

2011.064 0.000 0.000 2011.064 بناء االرصفة 0 1 6.613

918086.509 900000.000 627312.756 2445399.265 تعبٌد الطرقات 0 2 6.613

17809.242 0.000 0.000 17809.242 (الطرقات)أشؽال الصٌانة و التعهد  0 3 6.613

1684686.966 500000.000 0.000 2184686.966 عملٌات التهٌئة و التهذٌب االخرى 0 6 6.614

422474.380 100000.000 0.000 522474.380 تهٌئة الحدائق العمومٌة 0 1 6.615

742.000 0.000 0.000 742.000 تجمٌل مداخل المدن 0 3 6.615

13622.746 0.000 0.000 13622.746 بناء و تهٌئة المنشآت الرٌاضٌة 0 4 6.616

116.000 0.000 0.000 116.000 اقتناء تجهٌزات ثقافٌة و رٌاضٌة 0 5 6.616

664.900 0.000 0.000 664.900

المنشآت )أشؽال الصٌانة و التعهد 

(الرٌاضٌة 0 21 6.616

36.100 963.900 0.000 1000.000

بناء االسواق و االحٌاء والمحالت 

التجارٌة و تهٌئتها 0 1 6.617

593.600 0.000 0.000 593.600 بناء و تهٌئة المسالخ 0 4 6.617

126854.628 50000.000 0.000 176854.628 (األسواق)أشؽال الصٌانة و التعهد  0 21 6.617

0.000 298240.527 298240.555 596481.082 ترجٌع أصل الدٌن 0 1

10.95

0

7165567.433 2565770.426 946513.186 10677851.045 جملة نفقات العنوان الثانً    



جدول بٌانً حول متابعة نفقات العنوان الثانً

2021من مٌزانٌة سنة 

:مالحظة 

د ما ٌتوقع تنفٌذه  10.677.851,045تساوي  2021المبرمجة بعنوان مشارٌع التنمٌة المتواصلة منها و المبرمجة لسنة  االعتمادات

:د مفصلة كما ٌلً   7.165.567,433:  2022د و المتبقً للصرؾ سنة  3.512.283,612ٌساوي  31/12/2021إلى حدود 

د وقع  2.800.000,000اعتمادات حقٌقٌة و مرسمة بالمٌزانٌة تخص بناء قصر بلدٌة جندوبة التً تبلػ تكلفته : د  2.160.625,165 

.اعالن طلب عروض فً شؤنه لمرتٌن دون جدوى و تم التقلٌص فً كمٌة األشؽال و إعادة طلب العروض للمرة الثالثة

:  د  28.807,837

.اعتمادات خاصة بدراسة قصر البلدٌة: د   143.051,256

. 2020دراسة جدوى و الدراسة الفنٌة للسوق المركزٌة بجندوبة خاصة بالبرنامج السنوي لالستثمار :  100.000,000

.بورشداتدراسة متابعة و تسٌٌر تنفٌذ أشؽال حً : د  64.410,000

.2021و  2020دراسات بقٌة المشارٌع المبرمجة لسنة : 120.000,000

و لكن بعد رفض المقاولة بعد استالمها اذن التزود القٌام باألشؽال و قعت اعادة  2022اعتمادات متوقع خالصها لسنة : د 96.692,809

أد 184االستشارة وهً فً طور التعهد بمبلػ قدره 

اعتمادات حاصلة فعلٌا بالمٌزانٌة لتركٌز شبكة التنوٌر العمومً بمناطق التوسع محل نظر لجنة الصفقات مع العلم أن : د 372.658,761

.د  1.105تكلفته الحقٌقٌة 

.الطواهرٌةاعتمادات مبرمجة لتركٌز شبكة مٌاه األمطار بمنطقة : أد  300

.اعتمادات مبرمجة لتركٌز شبكة مٌاه األمطار بوسط المدٌنة: أد200

.لخالص مقاوالت تعبٌد الطرقات : د 918.087

.اعتمادات مبرمجة لصٌانة الدائرة البلدٌة و الحجز البلدي وروضة البلدٌة:  193.969,864

.اعتمادات مبرمجة لصٌانة االسواق و المحالت التجارٌة: : د 126.854,628

 



:جدول بٌانً حول المشارٌع المتواصلة والتموٌالت المخصصة لها 

 

بٌان المشروع
مساعدة موظفة مساعدة ؼٌر موظفة قرض تموٌل ذاتً

 204 250 2.534 (2016)تعبٌد الطرقات

   861 (2019)تعبٌد الطرقات

700 بناء القسط األول من قصر البلدٌة

 408  928 بناء القسط الثانً من قصر البلدٌة

2.500 بورشداتتهذٌــــــــب حً    

   100
دراسة جدوى          و الدراسة الفنٌة للسوق المركزٌة لسنة 

2020

   200 تركٌز شاشات عمالقة وسط المدٌنة

   400 الوسالتٌةو  الهناٌدٌةتركٌز شبكة التنوٌر العمومً بكل من 

 37  3 تعهد و صٌانة شبكة التنوٌر العمومً وسط المدٌنة و النور

 400 تهٌئة بعض الحدائق    و شارع البٌئة  

 200   
الرابطة بٌن الملعب  األمطاربالطرٌقتركٌز شبكة تصرٌؾ مٌاه 

...المعشب

   300 الطواهرٌةتركٌز شبكة مٌاه األمطار بمنطقة 

550    
تركٌز شبكة التنوٌر العمومً بكل من مناطق السوانً         و 

االرتٌاح

50    
تركٌز شبكة التنوٌر العمومً بكل من مناطق سوق الجمعة   و 

بن بشٌر

 637  163 بناء القسط الثالث من قصر البلدٌة

   200 تعهد و صٌانة الدائرة البلدٌة و الحجز البلدي وروضة البلدٌة

   191 اقتناء حاوٌات

   147 أفرٌل 9بناء مؤوى للمعدات بالورشة البلدٌة 

3.100 1.886 250 6.727 الجملة





جملة االعتمادات المخصصة لتموٌل مشارٌع المخطط 

2022البلدي التشاركً 

المبلــػاالعتمادات بٌــــان

د 637.000,000المساعدة غٌر الموظفة

د 1.013.000,000التموٌل الذاتـــــً 

0مساعدة موظفة خاصة بمناطق التوسع

د1.650.000,000الجملـــــــــــــــــة

جملة االعتمادات المخصصة لتموٌل مشارٌع 
2022المخطط البلدي التشاركً 







مالحظـــــــات المشروع

.البلدٌة عن طلبات العروض لثالث مرات متتالٌة دون جدوى اعلنت

.طلب العروض للمرة الرابعة العالنوهً االن بصدد االعداد  بناء قصر البلدٌة

بناء قصر البلدٌة: مشروع
      2020 - 2018–2017 :اإلوجاز سىة  

    2021سنة أد  800,000*      2018سنة أد  1335,500*      2017سنة أد  700:  المخصصة المبالغ
أد 2835,500:  الجملٍة الكلفة   

مالحظـــــــات المشروع

.انتهت الدراسات الفنٌــــــــــــــــــة دراسة جدوى و الدراسات 

الفنٌة للسوق المركزٌة

الدراسات الفنٌة للسوق المركزٌة  :مشروع

أد 100:  الكلفة   



االنطالقة -مشروع تهٌئة حً بورشدات : مشروع

  2018:  سىة اإلوجاز  

أد 2.500:  الكلفة   

مالحظـــــــات أماكن التدخل

على اذن اداري النطالق االشؽال بتارٌخ تحصلت المقاولة *

2020دٌسمبر  14

*بلؽت نسبة تقدم االشؽال %25  

-حً بورشدات 

االنطالقة 



مشروع تعبٌد الطرقات وسط المدٌنة : مشروع
  2018-2016  :سىة اإلوجاز  

أد 3.000:  الكلفة   

نسبة االنجاز محتوى المشروع أماكن التدخل

100% جعبٍذ الطرلات-

جصرٌف مٍاي األمطار-

جرصٍف-

أوهج وسط المذٌىة

مشروع تعبٌد الطرقات : مشروع
  2019:  سىة اإلوجاز  

أد 800:  الكلفة   

نسبة االنجاز محتوى المشروع أماكن التدخل

جحصلث المماولة على ارن اداري الوطالق -

.2021مارش  15االشغال بحارٌخ 

% 30بلغث وسبة جمذم االشغال -

جعبٍذ الطرلات-

جصرٌف مٍاي األمطار-

جرصٍف-

بالمذٌىة أحٍاء

الىسهة  الروماتالفائس 

... 



جندوبةمشروع احداث و صٌانة شبكات التنوٌر العمومً ببلدٌة  -1

مشروع اقتناء و تركٌز ثالثة شاشات عمالقة -2
المصادقة على مشروع احداث         تمت

و صٌانة شبكات التنوٌر العمومً ببلدٌة 

ضــــــمن  جندوبة
2020المخطط البلدي التشاركً لسنة 
.أد1040بمبلــــــغ جملـــــــــــــــً قدره 

اعالن طلب العروض لمرتٌــــــــــن بعد 

 اجرءمثمرة نظرا الرتفاع االسعار، و تم 

انجاز المشروع المذكورتنقٌح لمخطط االستثمار لضمان

المصادقة على مشروع  تمت

اقتناء و تركٌز ثالثة شاشات 

ضمن المخطط  جندوبةعمالقة ببلدٌة 

بمبلغ جملً  2020البلدي التشاركً لسنة 

أد 200قـــــــــــــــدره 

تركٌز ثالث شاشات عمالقة تم
بمفترق المستشفى

جانفً 14و مفترق 
وبساحة الفنون قرب مركز البرٌد

، الخالٌفٌة، االرتٌاح،  السوانًاحٌاء وسط المدٌنة، النور، مدخل الشرفة، )

(و الشافعً الجالٌلٌة، الوسالتٌة، الهناٌدٌة،سوق الجمعة، الجرٌؾ

 الجهوٌةتم عرض ملف الصفقة على انظار اللجنة 

وحظً  2021اكتوبر  08للصفقات العمومٌة بتارٌخ 

.المالٌة االعتماداتبالموافقة الى حٌن توفٌر 



مشروع تركٌز شبكة تصرٌف مٌاه االمطار داخل المدٌنة -4

تم االعالن عن طلب 

العروض 

دون جدوى لعدم

و البلدٌة  االعتماداتكفاٌة 

 العادةبصدد االعداد 
.طلب العروض

تعهد و صٌانة المناطق الخضراء و مداخل المدٌنة      -3

من    واجزاءحدٌقة الشهداء،حدٌقة الجمهورٌة، حدٌقة شارع النخٌل ) 

(شارع البٌئة    

تركٌز شبكة تصرٌف مٌاه االمطار بشارع 

خمٌس الحجـــري  و جزء من شارع 

بثٌنةجمٌل 

المشروع فً مرحلة اعداد الدراسة

بالطواهرٌةمشروع تركٌز شبكة تصرٌف مٌاه االمطار  -5

أد 522: االعتمادات

فً مرحلة الدراسـات التمهٌدٌة المفصلة

أد 200: |الكلفة

أد  300بكلفة  بالطواهرٌةمشروع تركٌز شبكة تصرٌؾ مٌاه االمطار 

، تحصلت البلدٌة على مساعدة استثنائٌة بقٌمة أد800بلغت تقدٌرات الدراسة حوالً * 

  .الطرقاتأد كما تم تحٌٌن الدراسة لتشمل تصرٌف المٌاه و تعبٌد  500

 من اقل المبرمجة االعتمادات

المشاركٌن من المقدمة العروض

كبرى من قبل المواطنٌن اصحاب االراضً المتاخمة لوادي مجردة و رفضهم  تعطٌالتوجود  :مالحظة

.القطعً لمرور الشبكة فوق اراضٌهم



مشروع بناء مؤوى للمعدات بالورشة 

افرٌل 9البلدٌة 

بصدد اعداد 

االذن االداري 

لدعوة 

المقاولة الى 

الشروع فً 

االنجاز

-1-

، سور البلدي مشروع تهٌئة الحجز 

الروضة البلدٌة و مدخل الدائرة البلدٌة 

-2-

بصدد اعداد 

كراس طلب 

العروض
مشروع اقتناء معدات نظافة

-3-

سٌتم اعادة 

طلب العروض 

للمرة الثانٌة 
الكلفة المشروع: 
د184171،450

اعتمادات المشروع: 

د200000،000

اعتمادات المشروع: 

د190630،000



2018 سنوات بٌن العمرانً التجدٌد و للتهذٌب الوطنٌة الوكالة إفادة حسب المبرمجة المشارٌع- 

2022 :  

%100 انجاز بنسبة (ARRU) دٌنار ألف 500 : الحدائق بحً جماعٌة تجهٌزات فضاء تهٌئة-

%90 انجاز بنسبة (ARRU) دٌنار ألف 900 : الزغادٌة بحً جماعٌة تجهٌزات فضاء تهٌئة-

  أد 985.000: األنس حً --

أد 2.250.000 : متٌل و السعادة --

أد 2.000.000:البطاح حً الجٌش حً -

أد 2.862.000:مارس 2 النور حً -

أد3.400.000:عزٌز حً الزهوة حً -

تم االنطالق فً الدراسات 

الفنٌة
2021سبتمبر  15بتارٌخ 

تم الموافقة على التموٌل فً انظار تعٌٌن مكتب دراسات من قبل وكالة 

التجدٌد و التهذٌب العمرانً

2023مبرمج لسنة 



حً البطاح والجٌش



حً األنس



حً الزهوة وعزٌز



المالحظات
تقدم 

األشؽال

المدة 

التعاقدٌة
بداٌة األشؽال (د)التكلفة 

الطول 

(كم)
المقاول بٌان المشروع

%100 شهرا 16
18/12/201

7

7.221.251،1

0

محمود 

  القرقوري

والقبً

أشغال بناء جسر على 

وادي مجردة بالطرٌق 

(  القدٌمة) 17الوطنٌة 

03قسط عدد

االنجاز بصدد %80 شهرا 18
29/12/201

7

8.246.727،9

6
ETEP

أشغال بناء جسر بالطرٌق 

ك  ن 17الوطنٌة 

على السكة  66+187

04قسط عدد الحدٌدٌة

:االخرى الجهوٌةالمشارٌع المبرمجة من قبل االدارات 



المالحظات
تقدم 

األشؽال

المدة 

التعاقدٌة
بداٌة األشؽال (د)التكلفة 

الطول 

(كم)
المقاول بٌان المشروع

بسبب اشكال متوقف

عقاري 

%15
أشهر 10

11/01/201

7
2.274.014،000 1،2 STN

أشغال تجمٌل المدخل 

عبر  جندوبةلمدٌنة  الشمالً

17و .ط: 

المالحظات
تقدم 

األشؽال

المدة 

التعاقدٌة
بداٌة األشؽال (د)التكلفة 

الطول 

(كم)
المقاول بٌان المشروع

شهرا 12
17/10/201

6

11.618.333،00

0
-

محمود 

  القرقوري

 انزالقات إنجاز منشآت مائٌة وإصالح

أرضٌة وتصرٌف مٌاه األمطار على 

الطرقات المرقمة والمسالك الرٌفٌة قسط 

 300+54ك .نمن  17و .ط:  01عدد 

ك .نمن  7و .ط/  800+57ك .نإلى 

500+159ك .نإلى  158+500

 بصدد القبول

الوقتً

%100
ٌوما 410

17/10/201

6

12.149.790،94

0

كم  03 

وقنطرة
القرقوري بجر قنطرة واد

تهٌئة وتجمٌل مداخل المدن

اإلنزالقات



 :مالحظة

اكتوبر  13تمت مراسلة مختلف المتداخلٌن العمومٌٌن بتارٌخ 

لمد البلدٌة بملخص المشارٌـــــــــع المتواصلة، كما تم  2021

لم ٌحضرها  2021اكتوبر  29عقد جلسة فً الغرض بتارٌخ 

نوع من المشارٌع سواء  باياغلبهم و لم تقع موافاتنا 

.المتواصلة او المبرمجة من قبلهم





نسبة التنوٌر نسبة الترصٌؾ نسبة التعبٌد الدوار/الحً المنطقة

%100 %60 81% 2/1النور 

النور

%88 %30 %100 الحدائق

%100 %80 %80 نهج تونس

%97 %76 %87 الحفناوي

%100 %17 %05 مارس 02

98 % %93 92 % رٌاض 

المدٌنة جندوبة

90 % 72 % 100 % الرومات

90 % 30 % 70 % الفائز

41% 90 % 90 % النزهة 

%100 %60 98% 3-2-1 النخٌل

%100 %90 100% المبروك

%20 %0 20%
الصناعً جندوبة  الحً

الجنوبٌة

1المنطقة 

2المنطقة 



مارس 02حً النور و



نسبة التنوٌر نسبة الترصٌؾ نسبة التعبٌد الدوار/الحً المنطقة

%96 %20 %80 الفردوس

لفردوسا

%85 %23 %60 الزهوة

%90 %40 %60 عزٌز

الدخاٌلٌة

أوالد مناع

سٌدي حامد

الجواهرٌة

%100 %60 %90 الزؼادٌة

الزؼادٌة

%71 %15 %30 البطاح

%100 %63 %20 (الجٌش )الزهور

%100 %81 %50 سٌسٌلٌا 

%76 %60 %90 المشتل 

%100 %0 %20 ابن صاصون

3المنطقة 

4المنطقة 

نسبة 

التؽطٌة 

باإلنارة 

المنزلٌة

نسبة 

التؽطٌة 

بالماء 

الصالح 

للشراب

نسبة 

التؽطٌة 

بشبكة مٌاه 

األمطار

نسبة 

التؽطٌة 

بشبكة 

المٌاه 

المستعملة

نسبة 

التؽطٌة 

بشبكة 

التنوٌر 

العمومً

نسبة 

الترصٌؾ
نسبة التعبٌد

%94 %80 %00 %00 %00 %00

 الطرٌك %100

الرئٌسً

 %0 الطرقات الفرعٌة



نسبة التنوٌر نسبة الترصٌؾ نسبة التعبٌد الدور/ الحً المنطقة

%100انجز بنسبة  المشروع الهادي بن حسٌن

بن  الهادي

حسٌن

%98 %30 %80 األنس

تعٌٌن المقاولة و شرعت فً االشغال االولٌة تم  2/1بورشدات

الخالٌفٌة

الهناٌدٌة

الصوالة

زواوة

العواودة

حً الشرطان

سٌدي صولة

5المنطقة 

نسبة التؽطٌة 

باإلنارة 

المنزلٌة

نسبة التؽطٌة 

بالماء 

الصالح 

للشراب

نسبة 

التؽطٌة 

بشبكة مٌاه 

األمطار

نسبة 

التؽطٌة 

بشبكة 

المٌاه 

المستعملة

نسبة 

التؽطٌة 

بشبكة 

التنوٌر 

العمومً

نسبة 

الترصٌؾ

نسبة التعبٌد

%90 %90 %40 %40 %60 %40 %100 الرئٌسً الطرٌق

 %0الطرقات الفرعٌة 



محتوى مشروع التنمٌة المندمجة بعمادة الهادي بن حسٌن

نسبة االنجاز
التكلفة

(د.أ)

المحتوى 

المادي
الوحدة عناصر المشروع

البنٌة األساسٌة

بصدد اعداد 
الصفقة االطارٌة 364 50 عائلة

بالماء الصالح  2 بورشداتتزوٌد حً شرطان سٌدي صولة 
بالشراكة مع البرنامج الجهوي )للشراب عن طرٌق الشركة 

(للتنمٌة

%100 262 50 عائلة بالتنوٌر المنزلً 2 بورشداتتزوٌد حً شرطان سٌدي صولة 

2771 المجموع

 بمناطق ثالث قسط المندمجة التنمٌة طرٌق عن مشارٌع إلنجاز المبرمجة اإلعتمادات جملة
د.أ 10891 : الشمالٌة وجندوبة المدٌنة جندوبة معتمدٌتً من بكل البلدي التوسع



 تحوٌل إثر على المناطق بهذه التدخل سٌتم

 و المحلٌة الشإون وزارة خصصتها التً اإلعتمادات

  سنة فً ذلك فقط المناطق بهذهالمشارٌع لتموٌل البٌئة

-2020 الخماسً المخطط إعداد و       2019

2024 .



الدوار/الحً المنطقة

المنصورة

بالرٌجٌا

االرتٌاح

بنً مازن

النصلة

دورا بنً مازن

الفراحتٌة

الطواهرٌة

نسبة التؽطٌة 

باإلنارة المنزلٌة

نسبة التؽطٌة 

بالماء الصالح 

للشراب

نسبة التؽطٌة 

بشبكة مٌاه 

األمطار

نسبة التؽطٌة 

بشبكة المٌاه 

المستعملة

نسبة التؽطٌة 

بشبكة التنوٌر 

العمومً

نسبة 

الترصٌؾ

نسبة التعبٌد

%98 %90 %00 %07 %05 %00 %100 الرئٌسً الطرٌق

 %0الطرقات الفرعٌة 

 بالرٌجٌا

الهادي به حسٍه

السوانً

سطفورة

فرنانة

لزهورا

الملمى



الدوار المنطقة

الجالٌلٌة

سطفورة

الشافعً

سطفورة

عتاب

الرواقٌب

سٌدي حمودة

الدار الحمراء

المرجى

أوال عٌار

الهطاطٌة

العساكرة

نسبة التؽطٌة 

باإلنارة المنزلٌة

نسبة التؽطٌة 

بالماء الصالح 

للشراب

نسبة التؽطٌة 

بشبكة مٌاه 

األمطار

نسبة التؽطٌة 

بشبكة المٌاه 

المستعملة

نسبة التؽطٌة 

بشبكة التنوٌر 

العمومً

نسبة 

الترصٌؾ

نسبة التعبٌد

%90 %00 %00 %00 %2 %00 %100 الرئٌسً   الطرٌق

 0%الطرقات الفرعٌة 

سطفورة

 بالرٌجٌا
شمحى

السوانً

فرنانة

فرنانة



الدوار/الحً المنطقة

الذوارعٌة

السوانً

و العبدة إٌنوبلًأوالد 

الحواٌجٌة

العثامنٌة

العبابسة

القرارٌة

الملجى

سلطان أوال

عٌن مطوٌة

عرم

نسبة التؽطٌة 

باإلنارة المنزلٌة

نسبة التؽطٌة 

بالماء الصالح 

للشراب

نسبة التؽطٌة 

بشبكة مٌاه 

األمطار

نسبة التؽطٌة 

بشبكة المٌاه 

المستعملة

نسبة التؽطٌة 

بشبكة التنوٌر 

العمومً

نسبة 

الترصٌؾ
نسبة التعبٌد

%100 %80 %00 %00 %00 %00   %100  الطرٌق   

الرئٌسً

 0%الطرقات الفرعٌة 

السوانً
شمحى

سوق الجمعة
سطفورة

الفردوس

الخضراء

وادي ملٌز

فرنانة



الدوار/ الحً المنطقة

الصوابرٌة   

سوق

الجمعة

2/1قرٌة 

الوهاٌدٌة

الجدادٌة

المرٌج

السٌلةواد 

اللماد

العواٌتٌة

المناصرٌة

الخواتمٌة

نسبة التؽطٌة 

باإلنارة المنزلٌة

نسبة التؽطٌة 

بالماء الصالح 

للشراب

نسبة التؽطٌة 

بشبكة مٌاه األمطار

نسبة التؽطٌة بشبكة 

المٌاه المستعملة

نسبة التؽطٌة بشبكة 

التنوٌر العمومً
نسبة 

الترصٌؾ

نسبة 

التعبٌد

%100 %100 %0 %00 الرئٌسً الطرٌق %100  

 1%الطرقات الفرعٌة 

%0 %80

سوق الجمعة

الدٌر شمحى

السوانً

سطفورة

فرنانة

وادي ملٌز



محتوى مشروع التنمٌة المندمجة بعمادة سوق الجمعة

نسبة االنجاز التكلفة

(د.أ)

المحتوى 

المادي
الوحدة عناصر المشروع

البنٌة األساسٌة المنتجة

- 585 01 سوق تهٌئة السوق المحلٌة

%0
وجود اشكال عقاري 117 07 محل (محالت 7)الحرفٌة  تهٌئة وتوسعة القرٌة

البنٌة األساسٌة

- 950 2 كلم تهٌئة وتعبٌد مسالك الصوابرٌة 

التجهٌزات الجماعٌة

%0
وجود اشكال عقاري 1119 01 قاعة قاعة ألعاب فردٌة إحداث

2771 المجموع



الدوار/الحً المنطقة

قرٌة عٌن قصٌر

شمتو

عٌن الخرارٌب

أوالد عٌار

شمتو المتحؾ

العمارصٌة

العبادلٌة

السهالٌة

الزؼادٌة

أوالد حمد

البشاٌرٌة

المعاٌزٌة

عٌن قصٌر العلٌا

نسبة التؽطٌة 

باإلنارة المنزلٌة

نسبة التؽطٌة 

بالماء الصالح 

للشراب

نسبة التؽطٌة 

بشبكة مٌاه 

األمطار

نسبة التؽطٌة 

بشبكة المٌاه 

المستعملة

نسبة التؽطٌة 

بشبكة التنوٌر 

العمومً

نسبة 

الترصٌؾ
نسبة التعبٌد

%100 %00 %00 %00 %00 %00   %100  الطرٌق

الرئٌسً

 0%الطرقات الفرعٌة 

شمحى

  

الدٌر

سوق الجمعة

سطفورة

السوانً

وادي ملٌز



بعمادة  المندمجةمحتوى مشروع التنمية 
شمتــو

نسبة االنجاز
التكلفة

(د.أ)

المحتوى 

المادي
الوحدة عناصر المشروع

البنٌة األساسٌة

- 1025 2 كلم   القصٌر تهٌئة وتعبٌد مسالك بقرٌة عٌن

1025 المجموع



الدوار/ الحً المنطقة

الدٌر

الدٌر

الحسانٌة

العاذر

الجندلًعلً 

عباسة

المعالٌم

الفراحتٌة

عٌن الزانة

أحواض القرع

الحمام

الولجة

نسبة التؽطٌة 

باإلنارة المنزلٌة

نسبة التؽطٌة 

بالماء الصالح 

للشراب

نسبة التؽطٌة 

بشبكة مٌاه 

األمطار

نسبة التؽطٌة 

بشبكة المٌاه 

المستعملة

نسبة التؽطٌة 

بشبكة التنوٌر 

العمومً

نسبة 

الترصٌؾ
نسبة التعبٌد

%85 %0 %00 %00 %00 %00 %100 الرئٌسً   الطرٌق

% 0الطرقات الفرعٌة 

   الدٌر

شمحى

سوق الجمعة



محتوى مشروع التنمية المندمجة بعمادة 
الديــر

نسبة االنجاز
التكلفة

(د.أ)

المحتوى 

المادي
الوحدة عناصر المشروع

البنٌة األساسٌة

مرحلة طلب 
العروض 761 2 كلم تهٌئة وتعبٌد مسلك عباسة الغناٌات  

التجهٌزات الجماعٌة

فً طور الدراسة 1119 01 قاعة بمنطقة عٌن الزانة وتجهٌز  03 بناء مركز صحة أساسٌة صنف
(د.أ 26كلفة التجهٌز )

1880 المجموع



الدوار/الحً المنطقة

القرام

بن )  الزهور 

(بشٌر

بصدد ) 

(التهٌئة

السواسٌة

الخالفٌة

قرٌة بن بشٌر

النمو

بوراوٌة

الزعابة

نسبة التؽطٌة 

باإلنارة المنزلٌة

نسبة التؽطٌة 

بالماء الصالح 

للشراب

نسبة التؽطٌة 

بشبكة مٌاه 

األمطار

نسبة التؽطٌة 

بشبكة المٌاه 

المستعملة

نسبة التؽطٌة 

بشبكة التنوٌر 

العمومً

نسبة 

الترصٌؾ

نسبة التعبٌد

%97 %97 %40 %50 %10 %40 %100 الرئٌسً الطرٌق

 0%الطرقات الفرعٌة 

الزهور

الملمى 

بالرٌجٌا 

سوق السبت 

 بوسالم

بلطة

فرنانة



الدوار/الحً المنطقة

أوالد البشٌر

الخضراء

قرٌة الخضراء

الجواودة

العبدة

اللباٌجة

1/2الصدقات

المحاسنٌة

الصخاٌرٌة

العواودة

الشوارنٌة

البشاٌرٌة

العبابسة

أوالد مناع

شارن

العشاشنٌة

سٌدي حامد

المانٌة

نسبة التؽطٌة 

باإلنارة المنزلٌة

نسبة التؽطٌة بالماء 

الصالح للشراب

نسبة التؽطٌة بشبكة 

مٌاه األمطار

نسبة التؽطٌة بشبكة 

المٌاه المستعملة

نسبة التؽطٌة بشبكة 

التنوٌر العمومً
نسبة 

الترصٌؾ
نسبة التعبٌد

%100 %100 %00 %00 %00 %00  %100 الرئٌسً الطرٌق

 1%الطرقات الفرعٌة 

الخضراء

السوانً

الفردوس

السعادة
الجرٌؾ

وادي ملٌز



محتوى مشروع التنمية المندمجة بعمادة 
الخضراء

نسبة االنجاز
التكلفة

(د.أ)

المحتوى 

المادي
الوحدة عناصر المشروع

البنٌة األساسٌة

مرحلة طلب 
العروض 718 2 كلم تهٌئة وتعبٌد مسلك العواودة العشاش والمحاسنٌة

718 المجموع



الدوار/الحً المنطقة

قرٌة السعادة

السعادة

البراهمٌة

العواشرٌة

البابجٌة

الحسانٌة

الزراقٌة

الحنانشة

األذٌاب

السالٌمٌة

القنطاؾ

البراٌكٌة

نسبة التؽطٌة 

باإلنارة المنزلٌة

نسبة التؽطٌة بالماء 

الصالح للشراب

نسبة التؽطٌة بشبكة 

مٌاه األمطار

نسبة التؽطٌة بشبكة 

المٌاه المستعملة

نسبة التؽطٌة 

بشبكة التنوٌر 

العمومً

نسبة الترصٌؾ نسبة التعبٌد

%100 %50 %00 %00
%20

%00
  %100 الرئٌسً الطرٌق

1%الطرقات الفرعٌة 

السعادة

 
المدٌنة جندوبة

معلة

الجرٌؾ

الخضراء

الفردوس



مٌتٌل -حً السعادة 



محتوى مشروع التنمية المندمجة بعمادة 
السعادة

نسبة االنجاز
التكلفة

(د.أ)

المحتوى 

المادي
الوحدة عناصر المشروع

التجهٌزات الجماعٌة

مرحلة الدراسة 486 01 نادي موافقة القطاع( أد 60كلفة التجهٌز )نادي شباب رٌفً  إحداث

مرحلة الدراسة 960 01 دار إحداث نواة دار الثقافة

مرحلة الدراسة 291 01 ملعب إحداث ملعب حً

1737 المجموع



الدوار/الحً المنطقة

األمان

الملقى

2 الشرفة

ضوٌو سٌدي

التراكنٌة

4/3/1شرفة 

الملقى الوسالتٌة

سٌدي عامر

المحاجبٌة

داي هنشٌر

الهدارشٌة

العواشرٌة

الحماٌدٌة

المعارٌؾ

الزرق

تٌساوة

نسبة التؽطٌة 

باإلنارة المنزلٌة

نسبة التؽطٌة بالماء 

الصالح للشراب

نسبة التؽطٌة بشبكة 

مٌاه األمطار

نسبة التؽطٌة بشبكة 

المٌاه المستعملة

نسبة التؽطٌة بشبكة 

التنوٌر العمومً

نسبة الترصٌؾ نسبة التعبٌد

%100 %60 %00 %00 %00 %00   %100 الرئٌسً الطرٌق

1%الطرقات الفرعٌة 

  الملمى

الزهور

بالرٌجٌا 

المدٌنة جندوبة

سوق السبت 



الدوار/الحً المنطقة

التطور

التطور

التطور الؽربٌة

المروج

اإلمتٌاز

العشً تقسٌم محسن

األفق

طرٌق  جٌالنًمعصرة بن 

الكاؾ

الؽرٌانًتقسٌم 

الوسالتٌة

الحنانشة

خلٌج مالق

الخذارٌة

نسبة التؽطٌة 

باإلنارة المنزلٌة

نسبة التؽطٌة 

بالماء الصالح 

للشراب

نسبة التؽطٌة 

بشبكة مٌاه 

األمطار

نسبة التؽطٌة 

بشبكة المٌاه 

المستعملة

نسبة التؽطٌة بشبكة التنوٌر 

العمومً

نسبة 

الترصٌؾ

نسبة التعبٌد

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

المدٌنة جندوبة

لتطورا

الملمى 

السعادة

سوق السبت 

التطور



الدوار/الحً المنطقة

عٌن العوٌجة

معلة

الخروبة

شارن

الرحاحلة

الشمامرٌة

الطواهرٌة

المرازقٌة

الؽرابة

نسبة التؽطٌة 

باإلنارة المنزلٌة

نسبة التؽطٌة 

بالماء الصالح 

للشراب

نسبة التؽطٌة 

بشبكة مٌاه 

األمطار

نسبة التؽطٌة 

بشبكة المٌاه 

المستعملة

نسبة التؽطٌة بشبكة التنوٌر 

العمومً

نسبة 

الترصٌؾ

نسبة التعبٌد

%100 %100 %0 %00
%00 

%00 %00

معلة

المدٌنة جندوبة

السعادة سوق السبت 



محتوى مشروع التنمية المندمجة بعمادة 
معلة

نسبة االنجاز
التكلفة

(د.أ)

المحتوى 

المادي
الوحدة عناصر المشروع

البنٌة األساسٌة

- 427 1،2 كلم تهٌئة وتعبٌد مسلك الغرابة 

- 729 200 عائلة
دوار + دوار شارن + دوار المرازقٌة + دوار الغرابة  تزوٌد )*(

الشمامرٌة بالماء الصالح للشراب عن طرٌق الهندسة الرٌفٌة 
(بالشراكة مع البرنامج الجهوي للتنمٌة)

- 37 28 إضاءة. ن تنوٌر قرٌة عٌن العوٌجة

التجهٌزات الجماعٌة

- 291 01 ملعب ملعب حً إحداث

1484 المجموع

أد 121أد والبرنامج الجهوي للتنمٌة بتكلفة  729د ستنجز بتموٌل مشترك بٌن برنامج التنمٌة المندمجة بتكلفة .أ 850الكلفة الجملٌة لهذا العنصر  )*(



الدوار/الحً المنطقة

النصر

الجرٌؾ

2النصر 

المؽانشة

السعاٌدٌة القبالة

السعاٌدٌة الضهارة

ماري لوٌس

3السعاٌدٌة 

أوالد الحاج

الؽرابة

البحارٌة

الصخارٌة

نسبة التؽطٌة 

باإلنارة المنزلٌة

نسبة التؽطٌة 

بالماء الصالح 

للشراب

نسبة التؽطٌة 

بشبكة مٌاه 

األمطار

نسبة التؽطٌة 

بشبكة المٌاه 

المستعملة

نسبة التؽطٌة 

بشبكة التنوٌر 

العمومً

نسبة 

الترصٌؾ

نسبة التعبٌد

%100 %20 %0 %00 %20 %0 الرئٌسً الطرٌق %100

 10%الطرقات الفرعٌة

الجرٌؾ

السعادة

الخضراء

وادي ملٌز

والٌة الكاؾ



الدوار/الحً المنطقة

البراٌكٌة

الجرٌؾ

الشراٌفٌة

القوادٌة

الطرافٌة

المناصرٌة

العشاش

العبدة

مدٌونة

الدواٌمٌة

ورتان

األذٌاب

المنطقة الصناعٌة 

طرٌق ؼار الدماء

المنطقة الصناعٌة 

طرٌق عٌن دراهم

الجرٌؾ

السعادة

الخضراء

وادي ملٌز

والٌة الكاؾ



محتوى مشروع التنمٌة المندمجة بعمادة الجرٌؾ

نسبة االنجاز
التكلفة

(د.أ)

المحتوى 

المادي
الوحدة عناصر المشروع

البنٌة األساسٌة

- 76 12 عائلة تزوٌد دوار أوالد الحاج بالماء الصالح للشراب عن طرٌق الشركة

التجهٌزات الجماعٌة

- 283 1 مركز (أد 26كلفة التجهٌز ) 3 بناء مركز صحة أساسٌة صنف

359 المجموع




