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معطيات حول البلدية

1957جانفي  09: تاريخ اإلحداث-
20996: عدد السكان-
5186:عدد األسر-

18: عدد المؤسسات التربوية-
%100: نسبة التنوير المنزلي-
%100: نسبة التطهير-

كلم  95: طول شبكة الطرق ات-

م م  180.000: مساحة األرصفة المنجزة-
م  13.61 :الواحدنسبة المساحات الخضراء للمواطن  -
م

هك3452: مساحة المنطقة البلدية-

6342: عدد المساكن-
05: عدد المؤسسات الصحية-

%65: نسبة التنوير العمومي-
كلم  55: طول شبكة الطرق ات المعبدة   -

1500:عدد نق اط التنوير العمومي-



2017النتائج النهائية للبرنامج السنوي لإلستثمار البلدي 

250.000,000 الموارد الجملية

65.000,000 موارد ذاتية

185.000,000 منحة

0 قروض

0 مساهمات

النسبة المبلغ  2017التدخالت في 

250.000,000 :2017قرب مبرمجة في مشاريع

0 :2017مهيكلة مبرمجة في مشاريع

0 :2017إدارية مبرمجة في مشاريع

4 366 814,000 برامج وطنية:

برامج القرب

06 العدد الجملي للمناطق

06 عدد المناطق المبرمجة للتدخل

20996 العدد الجملي للسكان

20996 العدد الجملي للمستفيدين

النسبة العدد المشاركة الجلسات العامةمؤشرات

0.18% 37 نسبة المشاركة

0.01% 2 نسبة مشاركة النساء

0.015% 3 الشبابنسبة مشاركة



2017معطيات حول إعداد برنامج االستثمار البلدي لسنة 

التاريخ األنشطة

21/11/2016 (تكوين الخلية)االنطالق

30/11/2016 نشر نتائج التشخيص

15/12/2016 الجلسة العامة الختامية

16/12/2016 تاريخ نشر البرنامج للعموم

23/12/2016 تاريخ مصادقة المجلس

24/10/2016 االتفاقية مع صندوق القروض

الصفة أعضاء خلية اإلعداد

المرافق الفني عصام حمادي

المرافق المالي شوشانالمولدي

المجلس البلديكتابة فوزي الصحراوي

ميسر بوحفصمفتاح 

ميسرة الهانيأسماء 

التاريخ معطيات أخرى

30/05/2016 2015تاريخ مصادقة المجلس البلدي على الحساب المالي لسنة 

24/10/2016 2017تاريخ مصادقة المجلس على الميزانية التقديرية لسنة 



التشخيص الفني

المناطق المكونة للبلدية  
حسب مثال التهيئة

6

5

4

3

2

ح     ي طري        ق ت        وزر1
  ةح      ي النزل    ة الجوفي

ةح      ي النزل     ة الشرقي
جنع        ورةح      ي  

حي وسط المدينة
ق ابسحي طريق  



حي طريق توزر

ساكن  3000: عدد السكان

هكتار  140: المساحة

نويرنسبة التغطية بالت
%100: العمومي

ة  نسبة الربط بشبك
%100: التطهير

وسطة  مت:الكثافة السكانية



حي النزلة الجوفية

الي        ة  ع       : الكثافة السكانية

هك  ت    ار  118:المساحة

:  نسبة التنوير العمومي
100%

نسبة الربط بشبكة  
%80: التطهير

ساكن  3280: ع دد السك ان



حي النزلة الشرقية

    الي    ة  ع  : الكثافة السكانية

هكتار  52,3: المساحة

:  نسبة التنوير العمومي
100%

كة  نسبة الربط بشب
%100: التطهير



حي جنعورة

سطة  متو : الكثافة السكانية

هكتار  111: المساحة

%100: نسبة التنوير العمومي

%100: نسبة الربط بشبكة التطهير



حي وسط المدينة

   الي   ةع: الكثافة السكانية

هكتار  50,11: المساحة

نسبة التنوير  
%100: العمومي

ة  نسبة الربط بشبك
%100: التطهير



حي طريق قابس

عيفة  ض: الكثافة السكانية

هكتار  237,14: المساحة

:  نسبة التنوير المنزلي
100%

ة  نسبة الربط بشبك
%70: التطهير



(:2014-2010)المشاريع المنجزة بالمخطط السابق–1•
متابعة إنجاز المشاريع

(دينار.أ)الكلفة  المشروع
336مستودع بلدي

650صيانة الطرق اتوتعبيد  
230التنوير العمومي

400ق ابستهذيب حي طريق  
152جنعورةتهذيب حي  

450بناء سوق بلدي
120اقتناء معدات نظافة



:ط السابقالمشاريع التي بصدد االنجاز بالمخط–2•
غالنسبة تقدم األش(دينار.أ)الكلفة  المشروع

%13090بنايات إدارية
%50050صيانة ملعب محمد محرز

%10660تجميل المدينة

:2016المشاريع المبرمجة بالمخطط السنوي لسنة–3•

الكلفة  المشروع
(دينار.أ)

المالحظات(دينار.أ)الخطة التمويلية  
صندوق القروضالبلدية

ةطور الدراسفي  450265185(الثانيالقسط)بناء قصر البلدية  



:طط     ارج المخ         زة خ    ة و المنج    ع المبرمج    اري   المش–4•
المالحظات(اردين.أ)الكلفة  المشروع

%100نسبة اإلنجاز  400ملعب محمد محرزتعشيب
%100نسبة اإلنجاز  250تهيئة الحي األولمبي البلدي

%100نسبة اإلنجاز  50ةتهيئة حديقة مستوصف حي النزلة الجوفي
%100نسبة اإلنجاز  40تجميل شارع األرضوتهيئة  

%100نسبة اإلنجاز  100تغطية السوق البلدي المركزي
فرز العروضبصدد  500البيازتهيئة سوق  

%20نسبة اإلنجاز  124الجنوبيةبناء محطة النق ل الريفي بقبليوتهيئة  
جراءات  تم اإلع الن ع    ن  الصفقة وفق ا لال 175اقتناء معدات نظافة

المبسطة
بصدد فتح و فرز العروض150اقتناء سيارات إدارية

بصدد الدراسة300تهيئة المسلخ البلدي
بصدد الدراسة70التنوير العمومي

بصدد الدراسة200تعبيد و صيانة الطرق ات
%30نسبة اإلنجاز  2356تهذيب حي رأس العين

بصدد الدراسة2000تهذيب حي النزلة الجوفية



التشخيص المـــالـي

معدل األربع سنوات السابقة

2 302 200,166 العنوان األول

1 837 634,351 العنوان الثاني

39,75% (من الموارد الجملية)نسبة الموارد الذاتية

76% (العنوان األولمن نفقات)نسبة التأجير

91% نسبة االستخالص

144% نسبة المديونية



هيكلة الموارد المخصصة للمخطط االستثماري التشاركي لسنة 

2017

النسبة المبلغ بيان المورد

74% 185.000,000 منحة غير موظفة

26% 65.000,000 تمويل ذاتي

100% 250.000,000 الجملة

منحة   ير 
مو فة

تمويل ذاتي



2017هيكلة نفقات المخطط االستثماري التشاركي لسنة 

النسبة المبلغ المخصص مجال النفقة

100% 250.000,000 مشاريع القرب

0% 0 مشاريع مهيكلة

0% 0 مشاريع إدارية

100% 250.000,000 الجملة

 يكلة النفقات

مشاريع القرب

مشاريع هيكلة

مشاريع إدارية



مشاريع القرب

آليات اإلختيار:
إعطاء االولوية لإلصالح الطرقات و -

.األنهج األكثر تظررا 

.إنارة الطرقات و األنهج األكثر عتمة-

.المقاربة التشاركية عبر التصويت-

منطقة الزيارات الميدانية لمختلف األنهج بال-

. البلدية

النتائج المنت رة:
.تحسين ظروف عيش المواطنين-

.تحقيق التنمية بالمنطقة البلدية-

تحسين البنية األساسية-

قة البلدية ضبط االحتياجات المستقبلية للمنط-

.خاصة في بنيتها االساسية

(ألف دينار ) التكلفة المشروع

180 صيانة الطرقات

70 التنوير العمومي

250 المجموع



20

صور من الجلسة التحسيسية االولى مع اطارات و أعوان البلدية 
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(نيمع مختلف الجمعيات و ممثلي المجتمع المد)صور من الجلسة التحسيسية الثانية 
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2017صور من الحملة التحسيسية للمخطط السنوي التشاركي البلدي لسنة 
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2017صور من الجلسة التشاركية الختامية للمخطط البلدي التشاركي لسنة 


