
ة األولى بال ةجلسة العامة التشار شة بلد  بوف
م الجلسة - 1  : تقد

 
 

 الثالثة بعد الظھرعلى الساعة  2018 دیسمبر 08الموافق لـ  السبتانعقدت بمقر بلدیة بوفیشة یوم 
الجلسة العامة التشاركیة األولى  المجلس البلديرئیس  حسین الصلعاني مساعد ثالثبرئاسة السید 

مسؤول  لطفي بنكریم، حیث تولى السید  2019 لسنةالستثمار السنوي ل برنامجلالخاصة باإلعداد ل
مستعرضا مراحل إنجاز تقدیم موضوع الجلسة الستثمار السنوي لبرنامج العداد إل ومساعد فني

 المخطط السابق .
 

 
 

ة : - 2 مهام البلد یر   تذ
 

   2018تقدیم موجز للبرنامج السنوي لالستثمار لسنة  -
في والمقدر  2019إعالم العموم باالعتمادات المخصصة لتنفیذ البرنامج السنوي لالستثمار لسنة  -

 مبدئیا ألف دینار 400حدود 

  إحاطة الحضور علما بأن التمویل المذكور مخصص لمشاریع القرب وتبیانھا  -
  بما یمكن إنجازه في ھذا المجال من حیث الكمیات  تقدیم معطى فني یتعلق -
   فتح باب النقاش وتقدیم االقتراحات -

ة لسنتي  - 3 م لمیزانیتي البلد   : 2019و 2018تقد

ة مد ار عالبلد انها اخت إم ات و م هذه المعط قة الوة إلى تقد مها األمثل لطر   تقد
ة) 2019لسنة  (تقدیر صدد اإلنجاز) 2018لسنة   ) ة :  ة البلد  میزان

   )عنوان أول( المواردمجموع - 1.3 2.646.919,627 3.129.000,000
 مجموع المصارف - 2.3 2.192.938,029 2.780.350,000
ة - 3.3 2.646.919,627 3.129.000,000 اد   مداخیل العنوان األول اإلعت



ة -1.3.3 2.080.831,627 2.479.000,000  موارد ذات

ة -1.1.3.3 238.707,064 2.258.800,000 ائ   (... ,TIB, TCL)موارد ج
ة  -2.1.3.3 1.842.124,880 870.200,000 ائ   وغیر المحالةموارد غیر ج
 المناب من المال المشترك -2.3.3 566.088,000 650.000,000

ة -3.3.3 - -  مساعدات استثنائ
 مداخیل أخر  -1.3.3 - -

  مورد العنوان الثاني  - 4.3  
 المساعدات 1.4.3  

  مساعدات غیر موظفة 1.1.4.3 206.000,000 328.000,000
  مساعدات موظفة 2.1.4.3 126.157,138 -
ة 3.1.4.3 - -   مساعدات إستثنائ

ل الذاتي 2.4.3 152.492,896 180.400,000  التمو
 القروض 3.4.3 58.478,518 28.000,000

 (الجزء الخامس) 2موارد أخر عنوان  4.4.3 417.537,372 216.250,142

  صارف العنوان األول (التسییر)م – 5.3  2.780.350,000
 مصارف الـتأجیر 1.5.3 1.132.948,626 1.351.000,000
انة...) 2.5.3 763.154,176 1.121.350,000  مصارف المعدات والوسائل (وقود، ص

 فوائد الدین 3.5.3 95.985,076 97.000,000
العنوان األول 4.5.3 139.853,087 211.000,000  مصارف أخر 
 مصارف العنوان الثاني (االستثمار) 6.3  561.650,000



 مصارف االستثمار 1.6.3 115.207,192 333.770,000
 ارجاع اصل الدین 2.6.3 207.944,668 227.880,000
العنوان الثاني 3.6.3 201.287,230 216.280,000  مصارف اخر 

 

ع المدرجة  - 4  المنجزة أو التي هي في طور اإلنجاز: 2018 لسنة الستثمارلالسنو برنامج القائمة المشار
 

ة اإلنجاز مالحظات خ اإلنطالق مدة اإلنجاز  نس  تار

 في اإلنجاز

نعدد المنتفعی ان المشروع الكلفة  (*) ب  

تم االستالم الوقتي بتاریخ 
تغطي كامل المنطقة    100%  2019/01/03

 283.550 البلدیة
  اقتناء شاحنة ضاغطة - 1

      
2 - 

      
.... 

 المجموع 283.550      

قة برنامج االستثمار السنو  (*) افة المشارع التي تم إدراجها بوث ة تضمین  ة ،2018یجب على البلد    ما فیها البرامج الوطن

ة األخر  - 5 ة والجهو ع الوطن ة: مبرمجةالمتواصلة أو الالمشار   المنطقة البلد

خ اإلنطالق  مدة اإلنجاز مالحظات  تار

 في اإلنجاز

التدخل وقعم ان المشروع الكلفة وصف المشروع  (*) ب  

      
1 -   

      
2 - 



      
.... 

 المجموع       

  

ع – 6 ع الجدیدة على مختلف البرامج توز  : اعتمادات العنوان الثاني المخصص للمشار

ة  برامج المقترحةال  الكلفة  النس

ش المواطنین أ.د 400 100%  برامج القرب تتعل بتحسین ظروف ع
لة للمدینة - -  برامج مه
 برامج إدارة - -

 المجموع أ.د 400 100%

م الترابي  – 7 م التقس ة بتلك المناط :تقد ة األساس ة وٕاحصاء وصفي تقدیر للبن   للمنطقة البلد

م الترابي : - 1.7 م التقس   تقد

ة حدودها ) ة حدودها ( تسم  إسم المنطقة التراب
  البحر األبیض المتوسط:  شرقا،  حدود والیة نابل:  شماال

 02حدود المنطقة عدد  : جنوبا،  حدود والیة زغوان:  غربا
 03والمنطقة عدد 

  :  1منطقة 



  

ة) ه البلد م الترابي الذ قامت  ة مبین بها التقس ن إرفاق هذا الجدول بخارطة المنطقة البلد م )  

ة : - 2.7 المناط البلد ة  ة األساس م اإلحصاء الوصفي التقدیر للبن   تقد

 

ر العمومي  األرصفة الطرقات التنو
ة تطهیر  ش الرط 

اه المستعملة (%)   الم

ات  ال وجود إش

اه األمطار   لتصرف م

ة الطرقات في  نس

حالة جیدة أو 

  )%متوسطة (

)1(  

ة الطرقات في  نس

حالة سیئة تتطلب 

  )%التدخل(

)1( 

ة األرصفة في  نس

حالتها جیدة أو 

  )%متوسطة (

)1(  

ة  األرصفة في نس

حالة سیئة تتطلب 

  )%التدخل(

)1(   

ة  ش ة  ة التغط نس

ر العمومي(%)   التنو

)2( 

ة  ش ة  ة التغط نس

  التطهیر العمومي(%)

)2( 

  

 نعم 0 40 90 20 60 40  1منطقة 

 نعم 98 95 40 60 30 70  2منطقة 

: البحر األبیض  شرقا،  01حدود المنطقة عدد :  شماال
حدود   : جنوبا،  03حدود المنطقة عدد  :  غربا،  المتوسط

 04المنطقة عدد 
 :  2منطقة 

حدود المنطقة عدد  :  شرقا،  01حدود المنطقة عدد  :  شماال
حدود المنطقة عدد   : جنوبا،  : حدود والیة زغوان غربا،  02
04 

  : 3منطقة 

:  شرقا،  03والمنطقة عدد  02حدود المنطقة عدد  :  شماال
  : جنوبا،  حدود والیة زغوان :  غربا،  البحر األبیض المتوسط

 05حدود المنطقة عدد 
  : 4منطقة 

األبیض : البحر  شرقا،  04حدود المنطقة عدد  :  شماال
حدود معتمدیة  : جنوبا،  حدود والیة زغوان:  غربا،  المتوسط
 النفیضة

  :  5منطقة 



 نعم 0 25 95 5 70 30  3منطقة 

 نعم 0 85 45 55 35 65  4منطقة 

 نعم 0 65 95 05 85 15  5منطقة 

ار الطرقات المرقمة1( ة وذلك دون اعت ة على المساحة الجمل قسمة مساحة الطرقات أو األرصفة المعن ة    ) یتم احتساب هذه النس

ار الطرقات المرقمة2( قسمة طول الطرقات المجهزة على الطول الجملي للطرقات وذلك دون اعت ة    ) یتم احتساب هذه النس

  

  

ة التي سیتم التدخل فیها ضمن برنامج سنة  – 8  2019المناط البلد

ة ع القرب النس   من مشار
(%)  

  اإلعتمادات المخصصة

 (أد)

ة التي تم االحتفاظ  المناط التراب

 2018بها لسنة 
 1منطقة  23% 100%

 2منطقة  15% 100%

 3منطقة  23% 100%

 4منطقة  15% 100%

 5منطقة  24% 100%

ع – 9  :مختلفة مواض



ة  -10 ین في المقارة التشار ة األولى لإلعداد للبرنامج السنو لالستثمار لسنة  ة :المعتمدرأ المشار ون في الجلسة العامة التشار  2019ثمن المشار

ة  ة لما لها من أهم ة .المجهودات المبذولة لتشرك المواطن في اتخاذ القرار معبرن عن دعمهم للمقارة التشار   على مستو برمجة المشارع البلد


