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تقديم اإلطار العام للجلسة-1

بيقتطإطارفياألولىالتشاركيةالجلسةتندرج

ولديةالبالمشاريعبرمجةفيالتشاركيةالمقاربة

رمجةالمبللمشاريعالمرجوةالنجاعةلتحقيقذلك

لنأمو.المواطنينلرضاءمأمولمستوىبلوغو

المشاريعاختياريقعأنالتمشيهذاخاللمن

التيلإلشكالياتالجيدالتشخيصعلىباالعتماد

وياتاألولتحديدعلىالقدرةوتونسمدينةتشهدها

ةللتنميالمبرمجةاالعتماداتحجمإلىبالنظر
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التقسيم الترابي لبلدية تونس-2

.
الحرايريةدائرة  1منطقة عدد 

دائرة الزهور 2منطقة عدد 

السيجوميدائرة  3منطقة عدد 

الكباريةدائرة  4منطقة عدد 

دائرة جبل الجلود 5منطقة عدد 
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التقسيم الترابي لبلدية تونس-2

. دائرة الوردية 6منطقة عدد 

دائرة سيدي البشير 7منطقة عدد 

دائرة المدينة 8منطقة عدد 

سويقةدائرة باب  9منطقة عدد 

دائرة باب بحر 10منطقة عدد 
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التقسيم الترابي لبلدية تونس-2

. دائرة العمران األعلى 11منطقة عدد 

دائرة التحرير 12منطقة عدد 

دائرة العمران 13منطقة عدد 

دائرة الخضراء 14منطقة عدد 

دائرة المنزه 15منطقة عدد 
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المشاريع المتواصلة-3

(دينار)الدفع اعتماداتبيان المشاريع المتواصلة

1.700.000الدراسات

2.020.014إحداث وتوسعة وتهيئة: البنايات اإلدارية

163.000البرامج والتجهيزات اإلعالمية 

3.577.000اقتناء معدات وتجهيزات

400.000اقتناء وسائل نقل

200.000االنتزاعات

2.700.000العموميةاإلنارة 

700.000اإلشارات الضوئية
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المشاريع المتواصلة-3

(دينار)الدفع اعتماداتبيان المشاريع المتواصلة

4.400.000واألرصفةالطرقات 

2.500.000أشغال التهيئة والتهذيب

1.600.000المساحات الخضراء ومداخل المدن

بناااااء وتهيئاااااة التجهيااااازات الجماعيااااة لل قافاااااة والشاااااباب 

والرياضة والطفولة

400.000

2.600.000بناء وتهيئة منشآت ذات صبغة اقتصادية

391.000تهذيب المساكن

الوطنية ) المحالة باإلعتماداتالمنجزة المشاريع

(والجهوية
1.629.317

25.380.331الجمـــلة 10



ق نتائج تشخيص البنية التحتية بالمناط-4
البلدية
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الدائرة

التنوير األرصفةالطرقات
العمومي 

كة الربط بشب
المياه 

المستعملة 
وجود إشكاليات لتصريف مياه )%(

األمطار
نسبة الطرقات في
حالة جيدة أو 

(%)متوسطة 
(1)

نسبة الطرقات في
حالة سيئة تتطلب

(%)التدخل
(1)

ي نسبة األرصفة ف
حالتها جيدة أو 

(%)متوسطة 
(1)

ي نسبة األرصفة ف
لب حالة سيئة تتط

(%)التدخل
(1)

نسبة التغطية
ر بشبكة التنوي

)%(العمومي
(2)

نسبة التغطية 
ر بشبكة التطهي

)%(العمومي
(2)

80205050جلودجبل
100100

وجود بعض االشكاليات الموضعية يتم 
اصالح )معها بصفة دوريةالتعتامل

....(بالوعات ،اضافة جزئي ،الجهر 

70305050الكبارية
98100

م و وجود بعض االشكاليات الموضعية يت
اصالح )معها بصفة دوريةالتعتامل

....(بالوعات ،اضافة جزئي ،الجهر 

شبكة قديمة و متآكلة و انسداد المنافذ 7030505010095السيجومي
.على السبخة

80206040100100الزهور
بهامنطقة منبسطة و منخفضة ال يوجد 

شبكة تصريف مياه االمطار في اغلب 
االحياء و شبكة المياه المستعملة   

.مهترئةقديمة و 

505040609890الحرايرية
بهامنطقة منبسطة و منخفضة ال يوجد 

شبكة تصريف مياه االمطار في اغلب 
االحياء و شبكة المياه المستعملة   

مهترئةقديمة و 
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الدائرة

التنوير األرصفةالطرقات
العمومي 

كة الربط بشب
المياه 

المستعملة 
وجود إشكاليات لتصريف مياه )%(

األمطار
نسبة الطرقات في
حالة جيدة أو 

(%)متوسطة 
(1)

نسبة الطرقات في
ب حالة سيئة تتطل

(%)التدخل
(1)

ي نسبة األرصفة ف
حالتها جيدة أو 

(%)متوسطة 
(1)

ي نسبة األرصفة ف
لب حالة سيئة تتط

(%)التدخل
(1)

نسبة التغطية
ر بشبكة التنوي

)%(العمومي
(2)

نسبة التغطية 
ر بشبكة التطهي

)%(العمومي
(2)

سيدي

البشير
70306040100100

وجود بعض االشكاليات الموضعية يتم 

اصالح )التعتامل معها بصفة دورية

....(جزئي ،الجهر ،اضافة بالوعات 

90106040100100الوردية
وجود بعض االشكاليات الموضعية يتم 

اصالح )التعتامل معها بصفة دورية

....(جزئي ،الجهر ،اضافة بالوعات 

950595بحرباب
05

100100

منطقة معرضة :صيقليةمنطقة 

للفيضانات و ذلك النخفاض المنطقة و 

قربها من البحر  من جهة و االعتماد 

على  شبكة تصريف مياه االمطار 

قديمة و موحدة مع شبكة المياه 

المستعملة 

80208020100100المدينة
شبكة تصريف مياه االمطار  قديمة و 

.المستعملة موحدة مع شبكة المياه 

70307030100100ةسويقباب
شبكة تصريف مياه االمطار  قديمة و 

.المستعملة موحدة مع شبكة المياه  13



الدائرة

التنوير األرصفةالطرقات
العمومي 

اه الميالربط بشبكة 
)%(المستعملة 

وجود إشكاليات لتصريف مياه 
األمطار

نسبة الطرقات 
في حالة جيدة 

متوسطة أو 
(%)
(1)

نسبة الطرقات 
في حالة سيئة

تتطلب 
(%)التدخل
(1)

ة نسبة األرصف
في حالتها 
جيدة أو 

(%)متوسطة 
(1)

ة نسبة األرصف
ة في حالة سيئ
تتطلب 

(%)التدخل
(1)

ة نسبة التغطي
ير بشبكة التنو 

)%(العمومي
(2)

نسبة التغطية بشبكة 
)%(التطهير العمومي

(2)

وجود بعض االشكاليات الموضعية يتم 802060409890المنزه
معها بصفة دورية التعتامل

وجود بعض االشكاليات الموضعية يتم 80207030100100الخضراء

معها بصفة دوريةالتعتامل

901050509290العمران
وجود بعض االشكاليات الموضعية يتم 

جزئي اصالح )معها بصفة دوريةالتعتامل
....(بالوعات ،اضافة ،الجهر 

عدم وجود شبكة بحي الفردوس90106040100100التحرير

العمران 
8515604010095االعلى

وجود بعض االشكاليات الموضعية يتم 
جزئي اصالح )معها بصفة دوريةالتعتامل
....(بالوعات ،اضافة ،الجهر 
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تقديم نتائج التشخيص المالي-5
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2018وسنة 2017مؤشرات ميزانيتي  سنة 

(تقديرات)2018 (اإلنجاز بصدد ) 2017 ميزانية التسيير

81% 80% األولالعنوانموارد/الذاتيةالموارد اإلستقالليةمؤشر

19% 20% األولالعنوانموارد/الدولةتحويالت
مواردفيالدولةمساهمة

األولالعنوان

71% 75% الذاتيةالموارد/التاجيرنفقات
المواردجملةمنالتاجيرحجم

الذاتية

21.365.780 23.171.000
وديونتصرفديون)الديونجملة

(استثمار
المديونيةحجم

17% 20%
العنوانمواردجملة/الديونجملة

األول

بجملةمقارنةالديونحجم

الموارد
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2018وسنة 2017مؤشرات ميزانيتي  سنة 

(تقديرات)2018 (اإلنجاز بصدد ) 2017 ميزانية التنمية

85% 85%
العنوانمواردجملة/الذاتيةالموارد

الثاني

جملةمنالذاتيةالمواردحجم

المبرمجةاإلستثمارات

10% 10%
العنوانمواردجملة/القروضجملة

الثاني

جملةمنالقروضحجم

المبرمجةاإلستثمارات

3.60% 4%
مواردجملة/المحالةاإلعتمادات

الثانيالعنوان

منالمحالةاألعتماداتحجم

المبرمجةاإلستثماراتجملة

22.70% 31% يالثانالعنوانمواردجملة/الديناصل
جملةمنالدينحجم

المبرمجةاإلستثمارات
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;  الموارد الذاتية
102,560

; مساهمة الدولة
23.000

2018العنوان األول لمشروع ميزانية دهيكلة موار 

بحساب الدينارموارد العنوان األول

102.560.000الموارد الذاتية

23.000.000مساهمة الدولة

125.560.000:الجملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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;  نفقات التأجير
73,000

; نفقات التسيير
43,368

; فوائد الدين
3,505

2018هيكلة نفقات العنوان األول لمشروع ميزانية 

بحساب الدينارنفقات العنوان األول

73.0000.000نفقات التأجير

43.368.000التسييرنفقات 

3.505.000فوائد الدين

119.873.000:الجملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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;  التمويل الذاتي
18,622

المساعدات غير 
;  موارد اإلقتراض3,957; الموظفة

2,000

المشاريع )نقل فواضل 
;  (المتواصلة
25,380

2018هيكلة موارد العنوان ال اني لمشروع ميزانية 

بحساب الدينارموارد العنوان ال اني

18.622.000الذاتيةالموارد

3.957.000غير الموظفةالمساعدات

2.000.000اإلقتراضموارد 

25.380.000(المشاريع المتواصلة)الفواضلنقل 

49.959.000:الجملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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المشاريع 
;  المتواصلة
25,380

; المشاريع الجديدة
18,920

; الدين تسديد اصل 
11.346

2018هيكلة نفقات العنوان ال اني بمشروع ميزانية 

بحساب الدينارنفقات التنمية

25.380.000المشاريع المتواصلة

18.920.000المشاريع الجديدة

11.346.000تسديد اصل الدين

55.646.000:الجملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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منح غير 
;  موظفة

3,957

;  موارد اإلقتراض
2,000

;  التمويل الذاتي
12,963

 مار الموارد المتاحة للبرنامج السنوي لالست

(المشاريع الجديدة) 2018
د18.920.000
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بين مختلف اإلعتماداتمقترح توزيع -6

البرامج
وبين مختلف الدوائر البلدية
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المشاريع 
; اإلدارية
2,550

المشاريع 
;  ةالهيكلة للمدين
8.370

;  مشاريع القرب
8,000

د18.920.000: البرامجالمخصصة للمشاريع الجديدة على مختلف المتاحة اإلعتماداتتوزيع 
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(بحساب الدينار) الكلفةوصف لنوعية التدخل

800.000اقتناء معدات النظافة والطرقات

35.000معدات األرشيف اقناء

100.000اقتناء معدات اعالمية

15.000اقتناء معدات حفظ الصحة

100.000اقتناء معدات حماية المحيط

1.000.000اقتناء وسائل النقل

250.000تهيئة مستودع الطرقات منبليزير

100.000دراسة بناء مقر جديد لدائرة الحرايرية

150.000تهيئة مستودع الخضراء

(د2.550.000) اإلدارية المشاريع 
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(بحساب الدينار) الكلفةوصف لنوعية التدخل

(د5.450.000)واألشغال الجديدة البناءات 

250.000دراسة مسبح العمران

800.000البلفيديرتهيئة بحديقة 

500.000تهيئة سوق الزياتين

500.000تهيئة سوق حي هالل

600.000المنصف بايتهيئة سوق

200.000اشغال تكميلية بسوق سيدي سريدك

800.000تهيئة سوق المر

800.000تهيئة سوق الجبل األحمر

800.000تهيئة سوق الزهور ال الث

200.000(سالزهور الخام, ابن خلدون, الكبارية) بلدية دراسة تهيئة اسواق 

(د 8.370.000) للمدينة المشاريع المهيكلة 
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(بحساب الدينار) الكلفة وصف لنوعية التدخل

(د 1.950.000) المرور 

1.000.000 خزائن تحكم بالمفترقات4اقتناء وتركيز 

300.000 ربط المفترقات بالحاسوب المركزي

150.000 تطبيق الدهن لممرات المترجلين والعالمات األفقية 

500.000 اقتناء ووضع عالمات المرور العمودية

(د 540.000) التهيئة والتهذيب 

500.000 الشواشيةتهيئة سوق 

40.000 بالمدينة العتيقةالصباطاتدراسة تهيئة 

(د430.000) الخضراء المناطق 

150.000 التحريربمنطقة وممرات تسييجاشغال 

125.000 وتجهيزات حضرية بمنطقة المنزهتسييجاشغال 

40.000 بمنطقة العمرانتسييجاشغال 

100.000 ةالكباريوتجهيزات حضرية بمنطقة تسييجاشغال 

15.000 بمنطقة الزهورتسييجاشغال 
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النسبة من مشاريع القرب
)%(

المخصصةاإلعتمادات
(د)

المناطق الترابية التي تم 
2018لسنة بهااالحتفاظ 

13 % 1.000.000
الحرايريةدائرة 

7.5 % 600.000
دائرة الزهور

7.5 % 600.000
السيجوميدائرة 

7.5 % 600.000
الكباريةدائرة 

7.5 % 600.000
دائرة جبل الجلود

د8.000.000: المخصصة لبرامج القرب على الدوائر البلدية اإلعتماداتتوزيع 
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النسبة من مشاريع القرب
)%(

المخصصةاإلعتمادات
(د)

المناطق الترابية التي تم 
2018لسنة بهااالحتفاظ 

7.5 % 600.000
دائرة الوردية

5 % 400.000
دائرة سيدي البشير

5 % 400.000
دائرة المدينة

7 % 500.000
سويقةدائرة باب 

5 % 400.000
دائرة باب بحر

د8.000.000: المخصصة لبرامج القرب على الدوائر البلدية اإلعتماداتتوزيع 
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النسبة من مشاريع القرب
)%(

المخصصةاإلعتمادات
(د)

المناطق الترابية التي تم 
2018لسنة بهااالحتفاظ 

5 % 400.000
دائرة العمران األعلى

5 % 400.000
دائرة التحرير

5 % 400.000
دائرة العمران

5 % 400.000
دائرة الخضراء

5 % 400.000
دائرة المنزه

د8.000.000: المخصصة لبرامج القرب على الدوائر البلدية اإلعتماداتتوزيع 
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إقتراحاتكم-7

نقاش 
المصادقة على نتائج الجلسة 
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شكرا على حسن انتباهكم
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