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التشخيص الفني



اإلشكاليات

المسجلة

الربط 

بشبكة

المياه 

المستعملة

التنوير
العمومي األرصفة الطرقات الدائــــرة

%
بشبكة

التطهير
العمومي

%
االتغطية

بشبكة 

التنوير
العمومي

%
األرصفة

حالة سيئة 

تتطلب 
التدخل

%
األرصفة

حالة جيدة أو 
متوسطة

%
الطرقات

حالة سيئة 

تتطلب 
التدخل

%
الطرقات

حالة 

جيدة أو 
متوسطة

وتجمع مياه األمطار ببعض األماكن الزرقاء 

ء أهمها بالجزوانسداد المنافذ لتصريف المياه 

المنخفض بشارع محمد عبد الوهاب بنهج 
..لتاسعاو المنزهكارمايو

90 99 50 50 35 65 المنزه

حي الطابونة اهمهاركود المياه ببعض األماكن 

وعلى  مستوى المدرسة اإلعدادية بالخضراء 

مياه األمطارلعدم وجود شبكات لتصريف

100 100 40 60 25 75 الخضراء

ركود المياه ببعض األماكن المنخفضة بمنطقة 
راجح إبراهيمو نهج سعدونباب 

90 92 50 50 20 80 العمران
ركود المياه بحي الفردوس بسبب عدم وجود 

و قامت البلدية بدراسة في االمطارشبكات مياه 

.ضمن مشروع التهيئةاالشغالادراجوالغرض 
2020برنامج 

قدمها يعيق التدخل وشبكة التطهير اهتراء
.االنهجوبمعظم الطرقات 

معظم 100

الشبكة 

قديمة

100 50 50 30 70 التحرير



اإلشكاليات

المسجلة

بشبكةالربط 

المياه 
المستعملة

التنوير 
العمومي األرصفة الطرقات الدائــــرة

%
بشبكة

التطهير

العمومي

%
االتغطية

بشبكة 

التنوير

العمومي

%
األرصفة

حالة سيئة 

تتطلب 

التدخل

%
األرصفة

حالة جيدة أو 

متوسطة

%
الطرقات

حالة سيئة 

لتتطلب التدخ

%
الطرقات

حالة جيدة أو 

متوسطة

نهج الحفرة رجوع مياه األمطار يوجد ببعض األماكن

وجوده على مستوى منخفضل
100 100 50 50 15 85 سيدي البشير

اكتوبر15يوجد ببعض األماكن المنخفضة وأهمها  100 100 50 50 20 80 الوردية

:  الفياتوللمياه بمنطقة تونس البحرية  وقتىركود 

ذلك النخفاض المنطقة ومناطق معرضة للفيضانات 

ورجوع المياه بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر من 

االعتماد على  شبكة تصريف مياه األمطار وجهة 

موحدة مع شبكة المياه المستعملة وقديمة 

100
قديمة شبكة

وتتطلب التهذيب

100 50 50 20 80 باب بحر

موحدة مع وشبكة تصريف مياه األمطار  قديمة 

.شبكة المياه المستعملة
100

معظم الشبكة 

قديمة تتطلب 

التهذيب

100 20 80 30 70 المدينة

موحدة مع شبكة وشبكة تصريف مياه األمطار قديمة 

المياه المستعملة مما يتسبب في رجوع مياه األمطار 

.إلى المنازل عبر قنوات الصرف الصحي

100
شبكة قديمة 

100 40 60 30 70 سويقةباب 
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ة وأهمها على ضالمنخفركود المياه ببعض األماكن  

قلتة-نهج البليدة-االنفنهج حمام – gp1مستوى 

لعدم وجود شبكات خاصة بتصريف مياه حويتة

.األمطار

100 100 60 40 40 60 جبل الجلود

ة وأهمها ضالمنخفركود المياه يوجد ببعض األماكن 

أكتوبر على مستوى المدرسة15شارع 
100 99 50 50 20 80 الكبارية

وغيابها في مناطق متآكلةوقديمة امطارشبكة مياه 

و انسداد المنافذ على أخرى على غرار حي هالل 

السبخة 

100 100 45 55 35 65 السيجومي

شبكة تصريف بهامنخفضة ال يوجد ومنطقة منبسطة 

شبكة المياه المستعملة   ومياه األمطار في اغلب األحياء 

.و انسداد المنافذ على السبخةمهترئةوقديمة 

100 100 50 50 25 75 الزهور

شبكة تصريف بهامنخفضة ال يوجد ومنطقة منبسطة 

و شبكة المياه المستعملة  االحياءمياه األمطار في اغلب 

مهترئةوقديمة 

90 97 60 40 50 50 الحرايرية



التشخيص المالي



2021/2020مؤشرات ميزانيتي سنة 

(التقديرات)2021
2020

(بصـدداإلنجـاز)
المؤشرطريقة احتساب

ميزانية
التسييـــــر

82% 81% موارد العنوان األول/الموارد الذاتية اإلستقالليةمؤشر 

18% 19% األولموارد العنوان/تحويالت الدولة
مساهمة الدولة في موارد 

العنوان األول

64.90% 59% الموارد الذاتية/نفقات التأجير
من جملة حجم التأجير

الموارد

7130000 10080.000 (إستثمـــار+تصرف ) جملة الديون  حجم المديونية 

05% 08%
جملة موارد العنوان /جملة الديون

األول

حجم الديون مقارنة

بجملة الموارد



هيكلة موارد العنوان  األول لمشروع ميزانية 

2021
بحســـاب الدينار موارد العنوان األول

113 871 000 المـــــوارد الذاتية

24 650 000 مســـاهمة الدولة

138 521 000 الجمـلــــــــــــة
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2021هيكلة موارد العنوان الثاني لميزانية 
الديناربحساب العنوان الثانيموارد

25 617 893 الموارد الذاتية

4 120 000 المســـاعـــدات الغير موظفة

6 363 127 اإلقتراضمــــــــوارد 

35 104 244 (المتواصلةالمشاريع)فواضلنقل 

1 794 736 المحالةاالعتمادات

73 000 000 الجملــــــــــــــة



2021هيكلة موارد العنوان الثاني لسنة 

34%

6%

5%

52%

3%

التمويل الذاتي

المساعدات غير الموظفة

موارد اإلقتراض

لةالمشاريع المتواص)نقل فواضل 

اإلعتمادات المحالة



64%
29%

7% 2% 3%
نفقات التأجير

وسائل المصالح

التدخل العمومي

نفقات التصرف الطارئة وغير 
الموزعة

فوائد الدين

2021هيكلة نفقات العنوان األول لمشروع ميزانية 



بحساب الدينار نفقات  العنوان األول

89 910 000 نفــقــــات التـــأجير

43 491 850 نفقـــات التسيــير

5 119 150 فــــوائد الديـــن 

138 521 000 الجملـــــــــــــــة 

2021هيكلة نفقات العنوان األول لميزانية 



بحساب الدينار نفقات التنمية

43 المتواصلةالمشاريع 101 829
19 347 425 المشاريع الجديدة

8 028 738 تسديد أصل الدين

1 794 736 المحالةاالعتمادات

73 000 000 الجملــــــــــــة

2021هيكلة نفقات العنوان الثاني لميزانية 



2021
(التقديرات) 

2020
(بصـدداإلنجـاز)

المؤشـــــر

ميــزانية 

التنميـــــة

%35 34% جملة /الموارد الذاتية
الثانيموارد العنوان

الذاتية من المورادحجم 

اإلستثماراتجملة 
المبرمجة

%8.71 05%
جملة /جملة القروض

موارد العنوان الثاني
حجم القروض من جملة 

المبرمجةاإلستثمارات

%2.45
03%

جملة /المحالةاإلعتمادات
موارد العنوان الثاني

المحالة اإلعتماداتحجم 

اإلستثماراتمن جملة 
المبرمجة

% 11
10% جملة موارد /أصل الدين

العنوان الثاني

حجم الدين من جملة
المبرمجةاإلستثمارات



2021 لإلستثمارالموارد المتاحة للبرنامج السنوي 
المــبلغ بيان المـــورد

4 120 000 المنحة غير الموظفة

456 163 المبالغ المقامة من الفوائض غير المستعملة من العنوان األول للسنة قبل 

األخيرة

19 012 268 المناب من الدعم السنوي بعنوان االستثمار

300 000 المساكن الشعبيةومداخيلاسترجاع قروض السكن مداخيل

1 000 000 موارد االقتراض الداخلي 

24 888 431 الجملة 

المبلغ بيان النفقات

2 500 000 المتواصلةإضافية للمشاريعاعتمادات

8 028 738 تسديد أصل الدين

10 528 738 الجملة 

14 359 693 النفقات-الموارد =المتاحة الموارد 


