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  يع ية: المشا اإلدا

/

وم1 أ د50إقتناء مجرورة نقل ال

س الب2 أ د100لدية إقتناء سيارة وظيفية لرئ

أ د104دراسات 3

ات وتطبيقات إعالمية 4 أ د50إقتناء تج

ت البلدي 5 أ د70يئة املن

ن6 أ د30يئة فضاء إستقبال للمواطن

ملة:  أد404ا
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 ية يع اإلدا : ) التعديل (بعدالمشا

/

وم.1 أ د50إقتناء مجرورة نقل ال

أ د104دراسات .2

ات وتطبيقات إعالمية .3 أ د50إقتناء تج

ت البلدي .4 أ د70يئة املن

ناء إستقبيئة فض.5 أ د30ال للمواطن

ملة:  أد 304ا

  
 

 
 يع المهيكلة : ) بعد التعديل ( المشا

/

أ د450ة انجاز القسط األول ملشروع السوق األسبوعي1

ضر يئة2 ملة ل ة وسوق ا أ د150السوق املركز

أ د150صيانة الطرقات 3

ر امللعب البلدي 4 أ د100تنو

البلدي5 أ د50)2( قسط  صيانة املس

ة6 أ د70تجميل بطحاء السوق املركز

نحال7 يج املوقع األثري ب أ د30)2( قسط  س

ملة دأ1.000: ا
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 :

المساحةالمنطقة
عدد المساكنعدد السكان( ھك )

اإلعتمادات المبرمجةالمرسمة بالزمام

0145314 0004 000220

0277711 5003 200180

0320517 0004 800150

0443112 5003 500250

800
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 أ د ) 220ـــدد ( اإلعتمادات المخصصة :  1المنطقة عــ

نوعیة التدخل الطولالنھج
ترصیف تنویر تطھیر تعبید 

250Enrobéجزء من نھج صفاقس 
60Enrobéجزء من نھج عین دراھم 

500xوالمحیجر اروري طریق ح
90Béton Arméزنقة المسلماني 

سیتم االستغناء عن األنھج في أسفل الترتیب في حدود االعتماد المرصود للمنطقة وذلك إثر االطالع على  مالحظة :
ما ستفرزه نتائج طلب العروض.

 أ د ) 180ــدد ( اإلعتمادات المخصصة :  2المنطقة عــ

ة التدخل عینوالطولالنھج
ترصیف تنویر تطھیر تعبید 

110Enrobéنھج الالذقیة 
50Enrobéنھج أغادیر

4265220Enrobéنھج 
60Enrobéنھج الدمام

140Enrobéجزء من نھج األردن 

ة وذلك إثر االطالع على  سیتم االستغناء عن األنھج في أسفل الترتیب في حدود االعتماد المرصود للمنطقمالحظة :
ما ستفرزه نتائج طلب العروض.

 أ د ) 150ــدد ( اإلعتمادات المخصصة :  3المنطقة عــ

نوعیة التدخل الطولالنھج
ترصیف تنویر تطھیر تعبید 

210Enrobéالغافقينھج عبد الرحمان 
300xنھج أنس إبن النظیر
130Béton Arméنھج جعفر البرمكي 

135Enrobéنھج متفرع من نھج إبن الجزار 

سیتم االستغناء عن األنھج في أسفل الترتیب في حدود االعتماد المرصود للمنطقة وذلك إثر االطالع على  مالحظة :
ما ستفرزه نتائج طلب العروض.
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 أ د 250المخصصة: اإلعتمادات ــدد ( 4المنطقة عــ (

نوعیة التدخل الطولالنھج
ترصیف تنویر تطھیر تعبید 

40Enrobéجانفي 14مدخل نھج  
110Enrobéنھج بوداباست 

110Béton Arméــدد زنقة على نھج تولوز 02عــ
75Enrobéنھج عبد القادر األجنف 
80Enrobéجزء من شارع الحریة 

130Béton Arméنھج زوریخ 
150Enrobéنھج ماسینیسا
70Enrobéنھج الحماري

سیتم االستغناء عن األنھج في أسفل الترتیب في حدود االعتماد المرصود للمنطقة وذلك إثر االطالع على  مالحظة :
ما ستفرزه نتائج طلب العروض.

 أ د 450موظفة: المخصصة كمساعدات (اإلعتمادات وادي الخطف ـدد5عـمنطقة ال (
          

450
162019

 
300 
150 

          
20212022500

 
 :التدخالت
-




-
 

            
 

  



302019 2019

9

       
2020


             


 

 
2202020212022

              
3505 2014          

     252018  


          
 

 


202020212022 


    
             

 
 

          
 

1 
2n-2

 
3        

31n-1 



302019 2019

10

4
15 

5   
 

          
15
 

1 
2          

 
3      15   

 
4            

 
5         

 
6 
7      

 
          202020212022

 1341000
 

              
212019 
 


202020212022 
 
 
 
 



302019 2019

11

32020 


       2016      25 2018

3 
 
 
 

        2020
          

           
      558120   05102015

25122018
         
516781120192020

2019 
           

2020
 



PARC3 
PARC5 
PARC2 
PARC3 
PARC3 
PARC5 
PARC3 
PARC3 
PARC4 
PARC3 
PARC6 

 



302019 2019

12


2018


النشاطالمجال
الرمز  
حسب  
الدلیل 

أو  المشروع
النشاط 
المعني  

تاریخ بدایة  
التدخل

اسم ولقب  
المصلحةاإلدارة أو المنتفع 

األولویة األولى

التصرف
ضبط الخطة  

التمویلیة للمشاریع 
المدرجة ببرنامج 

االستثمار

D2 كامل المخطط
2020فیفرياالستثماري

الكتابة العامةعبد العزیز غریبي 

إدارة الشؤون اإلداریة العامة ةسنیة بنعلی

إدارة الشؤون اإلداریة العامة عماد الشارني 

األولویة الثانیة

الدیمومة 

وضع برنامج 
لالستخالص 

تنمیة موارد و
متابعة البلدیة و

تنفیذه

D4 تطویر الموارد
2020مارسالذاتیة 

مصلحة اإلعالمیة أنیس شوشان

إدارة الشؤون اإلداریة العامة بنعلیةسنیة 
اإلدارة الفرعیة للشؤون المالیة شكري الحجام 

مصلحة النزاعات و األمالكعرفات األرناؤوط

الدیمومة 
تحلیل المدیونیة 
واقتراح برنامج 
لتطھیر الدیون 

تنفیذهومتابعة

D3 تسویة وضعیة
2020مارسالدیون 

الشؤون اإلداریة العامة إدارةسنیة بنعلیة
إدارة الشؤون اإلداریة العامة نادیة بوعفیف

ون اإلداریة العامة الشؤإدارةأماني سعود

األولویة الثالثة

التصرف

دعم القدرات في  
مجال التصرف  
في المشاریع من  
خالل المساندة  

على قیادة وتسییر 
المشروع في جمیع 

إعداد مراحلھ و
إجراءات المتابعة

F4 برامج التعبید
والتھذیب 

مارس
2020

اإلدارة الفنیة محمد التكالي

ین  سیف الد
مصلحة التراخیص العمرانیةیويالشت

اإلدارة الفنیة وسیم القلیبي

األولویة الرابعة 

الدیمومة 
جرد  إعداد

للممتلكات المنقولة 
والعقاریة ووضع 
برنامج لصیانتھا

F6

التحضیر 
للدخول في  

نظام المحاسبة 
ذات القید  
المزدوج

مارس 
2020

یة اإلدارة الفنمحمد التكالي

واألمالكمصلحة النزاعات عرفات األرناؤوط

واألمالكمصلحة النزاعات عائدة المالخ

المستودع البلديالقردبو إكرام 
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النشاطالمجال
الرمز  
حسب  
الدلیل 

المشروع أو  
النشاط 
المعني  

تاریخ بدایة  
التدخل

اسم ولقب  
اإلدارة أو المصلحة المنتفع 

التصرف

الوضعیة  یل تحل
المالیة للبلدیة  

وبلورة خطة عمل  
وجملة من  

التوصیات لتحسین 
الوضعیة

D1

التحضیر 
إلعداد  

المخططات 
الثالثیة

أفریل
2020

الكتابة العامةعبد العزیز غریبي 

إدارة الشؤون اإلداریة العامة سنیة بنعلیة
اإلدارة الفرعیة للشؤون المالیة شكري الحجام 

مصلحة النزاعات و األمالكعرفات األرناؤوط

قسم الجبایة سراج القصیبي
األولویة  

لخامسةا

التصرف

المساندة 
بخصوص مراجعة 
الھیكلة التنظیمیة 
بالبلدیة (الھیكل 

دلیل -التنظیمي
قرار  -االجراءات 

توظیف األعوان )

C2

في نطاق 
اإلعداد الجید  

للمخطط 
ن  التقدیري للمھ
والكفاءات

أفریل
2020

الشؤون اإلداریة العامة إدارةسنیة بنعلیة

اإلدارة الفرعیة للشؤون اإلداریة ھاجر بوشوشة

مصلحة اإلعالمیة أنیس شوشان

التصرف

إعداد الدراسة  
األولویة لمشروع 

مدرج ضمن 
برنامج تھذیب 
األحیاء الشعبیة 
للحد من التفاوت 

الجھوي 

F5 برامج التمكین
المحلي لمناطق 

التوسع

2020يما

اإلدارة الفنیة محمد التكالي

سیف الدین  
مصلحة التراخیص العمرانیةالشتیوي

الفنیة اإلدارةوسیم القلیبي

           
2020 
 21
2019 



-
   2019          
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ن المستحقةالدیو

) وما قبلھا2017دیون سنة(
(1)

تتحقاالمس 
الجدیدة

)السنةخالل(
دیون سنة

2018(2)

المبالغ الجملیة
المستحقة
(2) +( 1)

تطھیر الدیونبرنامج

المالحظات سنوات 
الخالص

المبالغ المتعھد بخالصھا بعنوان كل 
المبالغسنة

الطرف 
الدائن

المبلغ 
سنة 2020سنة المستحق

2021
سنة 
المتبقیة2022

طن
الو

ز 
رك

الم
ي 

میة
عال

لإل

1.6521.65220201.652

في  وردت
ولم  11/02/2019

جة ضمن متكن مبر
مخطط تطھیر دیون 

وھي  2018سنة 
2018مؤرخة بسنة 

كة 
شر

ت 
اال

ص
ات

س
.0تون 552552.90420200. لم تبرمج بمخطط 552

2018الدیونتطھیر

ص 
خوا

 ال
ون

دی

4.9494.3089.25820209.258

عاب محاماة تم مدنا تا
باالحكام مؤخرا ودین 
اقتناء مادة االسفلت 
وردت خالل سنة 

وھي مؤرخة  2019
2018بسنة 

65611.46211.462 513 4.9496ةالجمل

2020 
 

5201920202021

 
           

2016
25122018
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        70%  


2019

20202021
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2019


2020


2021



02201-10-130 00030 00035 000

02201-10-2160 000205 000215 000

02201-10-35 0005 0007 000

02201-19-35 0005 0006 000

02202-30-210 00010 00010 000

02202-32-045 00065 000100 000

02202-34-185 00085 000100 000

02202-36-118 00018 00020 000

02202-44-15 00010 00010 000

02202-44-250 00070 00070 000

02202-45-14 0005 0005 000

02202-45-220 000



02202-46-020 00020 00025 000

1457 000528 000603 000

15,5%14,2%
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2019



2020



2021


066110-04-050 000

06613-03-0507 577150 000200 000

06615-01-5



70 00070 000

06616-21-0



90 00030 000

06617-04-0105 00050 000

06617-21-070 000150 000100 000

2772 577450 000420 000

1 229 577978 0001 023 000

       
 15,5%20202019
          

           


 
        14,2% 2021  2020
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-100
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20143.776.5444.278.047113%
20154.400.2754.506.581102%
20164.730.9004.762.306101%
20175.029.5565.246.434104%
20185.380,8805.538,937103%

%5%7معدل النمو السنوي

20142015201620172018

2.595.3262889.3993.030.7853.516.8783.731.017الموارد الذاتية

مؤشر
%67%67%63%64%60االستقاللية


20142018
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20142015201620172018السنة 
1.727.7211.617.1821.731.5211.729.5561.807.920مردود الصنف

%32%33%36%36%40هيكلة الصنف

النسبةاالنجازاتالتقديرات السنة
20143.508.7852.992.14585%

20153.804.4273.510.39292%

20164.313.0004.041.65594%

20174.547.5564.110.58090%

20185.027.4844.346.10087%


173 
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20206.362.2055.835.000
20199% 

 
 

20192020





5.835.0006.362.2059%100 %
3.525.5003.732.5156%58.7%
1.756.0001.790.5202%28.2%


1.130.5001.207.4957%19%


529.000603.90014%9.5%

110.000130.60019%2%
2.309.5002.629.69014%41.3%
387.500384.7001 %6%

1.922.0002.244.99017%35.3%

 
         3364

 31072019         2020
4471.100.000 

          2019 
350.0002018188.894

2.454,737 
294.060
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 3.949.467

3.328.059اّصـــة للبلدیــةالجـزء الثالــث: المــوارد الخالجـزء الثالــث: المــوارد الخاّصـــة للبلدیــة

447.000موارد السنةــزالتجھـیــــحالسـابـع: منـالصنـف 
1.361.216نقل فواضل 

الثامـن: مـدّخـرات ومــوارد الصنـف
مختـلـفـة 

538.895فواضل العنوان األول 
980.948فواضل العنوان الثاني 

562.373: مــوارد اإلقتــراض الرابـعالجـزء الجـزء الرابـع: مــوارد اإلقتــراض

اإلقتـراض التاسـع: مــوارد الصنـف 
الداخلـي

112.573موارد السنة
450.000فواضل نقل 

 

 
2020

 
20206.068.14511.3%
2020616.615 

1-260.010
        

2 
2-70 
3-    90   

 
4- 180

 
 
 2019 2020 

5.451.5306.068.14511.3%100%
5.237.5305.878.7292.81 %96.9%

2.336.3192.596.32911%42.8%
2.383.8802.768.36061 %.645 %


 1.753.3801.866.8605.9%30.8%
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501.361509.4632%8.4%


 15.9704.57771 %0.1%

 214.000 189.416 -11%3.1%

 214.000189.416-11%3 1%

5.451.5306.068.14511.3%100%
 

2020294.060 
 

       2020       
20204.184692 

4.184.692نفقـات العنوان الثانيالثاني:العنوان 



3.909.642



 275.050

 
 
 

 
082019
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2019

 

  
 

2020 
 

24-02 



 

23.150 

201620172018 
11.588

20197.514 
 

40-02 

 

6.000 

201620172018 
494

2019300 
 

 
 



          2.000  
2.400

          
6,5%3%

03212019
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-
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-

20203%
-

     70    
25

 30


-        
703.9%3%

52
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-
             


-         2020 


- 


20202021221.329,535

2020       11 2019


  2020 2021 

 01 01  
  

03 
 01 

 01  
 01  
 03 01  
 02  
  

04 
01  

  02 
  01 

 02  02 
  

 
07 

 01 
 01  

 01  
  01 

  01 
 01  

  01 
 01  01 
 01 01  
 01 01  
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العنوان األول
واردـــــمـــال

معلوم اإلشغال الوقتي للطریق  
العام

تبعا لمالحظات أمین المال  000 150 00013 000 00010 150 23
الجھوي 

000 495 197 0001 000 00010 495 207 1اني جملة الصنف الث

لعدم االخالل في توازن  000 000 000125 000 00010 000 115المعلوم على المآوي 
المیزانیة

000 600 000140 000 00010 600 130جملة الصنف الرابع 

جملة موارد العنوان 
األول

6 362 205 00010 000 00010 000 0006 362 205 000

الـنــفـقـــات
المصالح ل الثاني: وسائالقسم 

ابرام عقد تعھد بالصیانة  تم 000 000 000205 000 00030 000 175اإلعتناء بوسائل النقل 
الوقائیة آلالت الشفط مع  

الشركة األم 

تمت مراجعة االتفاقیة000 213 00023 213 0003 000 20اتفاقیات مع اطباء
المبرمة مع البیطري 

تبعا لمخطط تطھیر الدیون 000 000553 0553متخلدات تجاه اتصاالت تونس 
عمومیة  متخلدات تجاه مؤسسات 

أخرى 
تبعا لمخطط تطھیر الدیون 000 652 0001 652 01

تبعا لمخطط تطھیر الدیون 000 259 0009 950 0004 309 4متخلدات تجاه خواص 

تجاه الشركة الوطنیة  متخلدات 
لتوزیع المیاه

تبعا لمخطط تطھیر الدیون 0000 000691 691

17000على أساس نقل 000 000 000110 000 00030 000 140المراقب نفقات استغالل المصب 
طن من الفضالت 

االعتناء بالحدائق عن طریق  
المناولة 

80 000 00010 000 00070 000 000

000 000 00065 000 0005 000 70ناء بالتنویر العمومياالعت 
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691 00045 360 768 2جملة القسم الثاني:  00040 368 0002 763 037 000

العمومي الثالث: التدخلالقسم 
قصد خالص صندوق  000 500 0009 500 09المساھمة بعنوان التنفیل

التقاعد
تدخالت لفائدة الطفولة 
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