
مخطط ااستثمــــــار البلـــــدي   
 السنــــــــوي التشـــــاركـــــي

 2018لسنـــــة   

 2018نوفمبر

 الجمهورية التونسية
 وزارة الشؤون المحلية و البيئة

 واية قبلي

 بلدية قبلي
 



 الفهـــــــرس

  متابعة انجاز المشاريع 

التشخيــــص الفنـــي 
التشخيــــص المالــــي 

معطيات عامــة حول بلدية قبلي 



 معطيــــات عامــــة حـــــول بلديــة قبلــــــــــي



متـــــابعـــــــــة انجـــــــــاز  
 المشــــــاريـــــــــع



 1 –المشاريع المبرمجة بالمخطط السنوي لسنة  2016:

 

الكلفة   المشروع
المبرمجة  

 (دينار.أ)

الكلفة  
 المحينة

 (دينار.أ)

 الماحظات (دينار.أ)الخطة التمويلية  

 صندوق القروض البلدية

لبلديــاء قصــــبن   ـــــ 
انـــلقس) ل  (يـــــط 

اد إ  235 165 402 400 تــــــم إعــــــ
 انطـــا اأشغــــال



 :2017المشاريع المبرمجة بالمخطط السنوي لسنة   – 2
 

       المشــــــــــروع
 

 الماحظــــــــات (دينار.أ)الكلفة  
   

لبيا ي سو  اد تم 500 ت  اأشغال انطا إ إع
ي بقبلي  ي ل لنقل  ي  بناء محط  ت

 لجنوبي
 %45 اإنجا نس 130

ي  د 1000 لبلدي لمسلخت اس ب  ال
لعمومي د 210 لتنوي   الع طلب ب

قا لط د 295 تعبيد  صيان  اس ب  ال
لجوفي ل  لن يب حي  ت 2000 ت يب كال إلى إحالته ت       الت

ي اني التج د الع اد ب   اإع
اسال ني ل  ال

لعين أ  يب حي  صيف) ت لت  %100 اإنجا نس 2356 (لتعبيد 

قا  لط صيف  لتعبيد)ت ع  ضل مش  %35 اإنجا نس 65 (فو
د 100 بناء مستودع حج اد ب  الع ف ملف إع

ي  سيا 02 اقتناء تم 150 قتناء سيا إد
ي ك لم  % 100 اإنجا نس 40 بناء سيا بالسو 

ل لمنا قيم  ت قا  لط كي لوحا أسماء  د 6 ت  اإنجا ب
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 حـــــي طريــــــــق تــــــــوزر 1

 حــــــي النزلــــة الجوفيــة

 حــــــي النزلـــــة الشرقية

جنعــــــــورةحــــــي    

 حي وسط المدينة

قـابسحي طريق    

 المناطق المكونة للبلدية  
 حسب مثال التهيئة



 حــــــي طريـــــــق تـــــوزر

 ساكن   3000: عدد السكان
 هكتار   140: المساحة

:  نسبة التنوير المنزلي
100% 

 نسبة الربط بشبكة  
 %100: التطهير

 متوسطة   :الكثافة السكانية

اإعداد لمشروع التنوير العمومي  
 بطريق توزر وطريق المنصورة



 حــــــي النــــزلــــــة الجـــوفيـــــة

 عـــــــاليــــــــة  : الكثافة السكانية

 هكــتــــار   118 :المساحة

:  نسبة التنوير المنزلي
100% 

 نسبة الربط بشبكة  
 %80: التطهير

 ساكن   3280: عـدد السكـان

الطرقـات    ترصيف  



 عــــــاليــــة  : الكثافة السكانية

 هكتار   52,3: المساحة

:  نسبة التنوير المنزلي
100% 

 نسبة الربط بشبكة  
 %100: التطهير

 حـــــــي النزلـــــــة الشرقيــــة

 التنوير العمومي+تعبيد الطرقـات بالخرسانة اإسفـلتية



 حـــــــــي جنعـــــــــــورة

 متوسطة  : الكثافة السكانية

 هكتار   111: المساحة

 %100: نسبة التنوير المنزلي

 %100: نسبة الربط بشبكة التطهير

 تعبيد الطرقـات  
التنوير العمومي  + بالخرسانة اإسفـلتية  

 بحي رأس العين



 حـــــــي وســـــــط المــــدينــــــــــة

 عـــاليـــة: الكثافة السكانية

 هكتار   50,11: المساحة

 نسبة التنوير  
 %100: المنزلي

 نسبة الربط بشبكة  
 %100: التطهير

 اانطاق في مشروع تعبيد الطرقـات  
 بالخرسانة اإسفـلتية



 حــــــــي طريـــــــق قـــــــابـــــــــس

 ضعيفة  : الكثافة السكانية
 هكتار   237,14: المساحة

:  نسبة التنوير المنزلي
100% 

 نسبة الربط بشبكة  
 %70: التطهير

 اانطاق في مشروع تعبيد الطرقـات  
 بالخرسانة اإسفـلتية





2016الى سنة    2012تطور الموارد البلدية من سنة     

ل ان اأ ارد ااعتيادي)العن  (:الم

 2012 2013 2014 2015 2016 المعدل

2 328 769,557 2 435 047,123 2 456 948,814 

 

2 675 988,654 

 

1 665 034,548 

 

2 410 828,646 

 

ان الثاني ارد التنمي)العن  (:م

 2012 2013 2014 2015 2016 المعدل

2 100 157 230 3 150 248,748 

 

2 451 601,658 1 998 379,329 1 622 195,233 1 278 361,183 

 2012 2013 2014 2015 2016 المعدل

%45 %67 %37 %40 %42 40% 

ارد الجملي ارد الذاتي من الم  :نسب الم



2016الى سنة    2012تطور نفقـات التأجير من سنة     

 
نسب نفقا التأجير من نفقا التصرف: 

ا ر بصرف  :نفقا التأجير المأم

ارد اإعتيادي  :نسب نفقا التأجير من الم

لمعدل  2016 2015 2014 2013 2012 

1 462 764,537 1 681 345,327 1 528 098,513 1 361 296,510 1 395 378,712 1 347 703,621 

لمعدل  2016 2015 2014 2013 2012 

%64 %69 %62 %51 %84 %56 

لمعدل  2016 2015 2014 2013 2012 

%76 %75 %72 %81 %85 %67 



2016الى سنة    2012تطور نسبة ااستخاص  من سنة     

 2012 2013 2014 2015 2016 المعدل

%90 %90 %96 %89 %78 %99 

 السن النسب
144% 2015 

131% 2016 



2018هيكلة اموارد امخصصة للمخطط ااستثماري التشاركي لسنة   

رد المبلغ النسب ن الم  بي
ظف 370.000,000 65%  منح غير م

يل ذاتي 200.000,000 35%  تم
 الجمل 570.000,000 100%



 مشاريـــــع بلديــــــــــة قبلــــــــي لسنـــــــة  2018:

  

ع  المشر

دا  اإعتم
يل ذاتي ض تم  صند القر

هم داخلي أخرى   -مس
يمجلس   ج

ي ماحظ دة التب عدة المرص  مس

اضل ارد  نقل ف لميزاني 2018م لميزاني ب  ب
ائض ع  1ف

اضل  ارد    ف  2018م
اضلنقل  ارد  ف  2018م

  
(المدخر) المدخر     

يئ العمراني 06-600/01 يئ العمراني            000 625 5  000 375 4  000 000 10 دراس أمثل الت ل الت  خاص بقي تكل دراس مث

 دراس مختل              000 000 30  000 000 30 دراس أخرى 06-600/20

دع البلدي 06-603/03 دع البلدي الجديد             165 684 92  835 315 107  000 000 200 المست يئ المست دع حجز -ت  مست

ءا إداري 06-603/04 ء قصر البلدي قسط       000 000 50  000 000 185  000 000 100  000 000 125  000 000 210  000 000 670 بن ي -2بن ظي  مسكن 

يزا إعامي مختل برامج  06-605/20 تج زة إعامي            000 000 10    000 000 10  ء أج  إقتن

رة  06-608/00 ء سي ادارياقتن ء  ثاث سيرا إداري          000 000 100  000 000 50    000 000 150   إقتن

06-610/01 
لمنطق البلدي  ير ب التن  400 000 000  40 000 000  135 000 000  100 000 000  70 000 000    55 000 000    

ط  ف نق ن  إض لمنطق البلدي صي مي ب رة العم اإن
 جديدة

06-613/01 

د الطرق  تع ن  ل صي  أشغ
اأرص   

350 000 000    35 000 000  200 000 000  115 000 000        
لمنطق البلدي من  ج ب ن اأن ع  295صي أد مشر

ركي  تش

مي 06-615/01 يئ الحدائ العم             000 400 33  000 000 40    000 400 73 ت

ء  06-617/01 ا بن يئ اأس ت ز بقبلي   000 000 450  000 400 51      000 600 48      000 000 550  يئ س البي  -ت

يئ  06-617/04 البلدي المسلخت  1 000 000 000    300 000 000        300 000 000  400 000 000  

ي  يئ المسلخ البلدي منح من المجلس الج  300ت
 أد 

ن المحلي  زارة الشؤ  اد 400 منح من 

06-617/20 
ء منشئ  ديبن أخرى إقتص  

120 000 000  5 000 000  85 000 000  
      

30 000 000  
    

يئت  (الجرسين -محط النقل ) ت            

ع    ركيالمشر التش ي      000 000 370        000 000 200  000 000 570  ظي ع   مشر

10-950/01 
          000 000 68      000 000 68 تسديد أصل الدين

ن المبرم مع صند  خاص قسط من أصل الدي
ض  القر

  

ع     000 000 850  000 400 436  000 000 420  000 000 370  000 000 650  165 309 878  835 690 596  000 400 201 4 المجم


