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البرنــــــــــــامج االستثــــــــــــــماري 

التـــــــــــــــــشاركي 

2021لسنة السنـــــــــــــــــــــوي 

التـــــــشخيص الفـــــــــــــني 
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تقسيم المناطق لمدينة 

المحمدية
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تحدها شماال قنال :(1)المنطقة

ة  مجردة شرقا حدود بلدية الخليدي
جنوبا 03غربا الطريق الوطنية عدد 

حدود بلدية الخليدية و مسلك 
:فالحي  و تضم األحياء التالية 

عقارية الزهور و حي تقسيم  
و تقسيم 2+1النسيم 

در األحمدي و تقسيـــــــــم جنان الب
و حي أبو 3+2+1و حي الهناء 

يكس القاسم الشابي و تقسيم فين
و حي الحدائق عقارية الهدى
ى مروو تقسيم الرحمة  و تقسيم 

حي و 2+1السعادة و حي 
2البساتينو  حي 2العمري 

ة تقسيم عقارية اللوز و حي فطوم
ة و المنطقبورقيبة و حي العلمي  

الصناعية طريق الخليدية  و 
الكرشونية
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تحدها شماال :( 2)المنطقة 

قنال مجردة شرقا الطريق
غربا 03الوطنية عدد 

ن حدود بلدية سيدي حسي
و فوشانة جنوبا الطريق

القديمة 03الوطنية عدد 
طريق القصير و تضمو 

:األحياء التالية 
حي اللواتة و حي 

2الزيتون
و أرض منصور خلفت  

و حي 2+1حي النزاهةو 
2+1الجوهرة حي القصر

و 2+1حي المقطعو 
و حيسبرولستقسيم 

2+1حشاد
قرية بدر و حي الرياض و 
تقسيم أرض المعهد و 
حي و  حي العتيق  و 

حي و األمان و حي النصر 
سليم المنجي

حي الطيب المهيري و 
و العليات

6



تحدها :( 3)المنطقة 

مسلك فالحي شماال 
و الطريق الوطنية عدد 

القديمة   و طريق 03
حدود شرقا القصير 

بلدية الخليدية غربا
سيدي بلديتي حدود 

المرناقيةو حسين 
ط جنوبا بلدية جبل الوس

:ة و تضم األحياء التالي
ير     الشيخ و القصسبالة

و سيدي فرج 
و الحسبين و حي 

قة بوربيع  و المنطأوذنة
الصناعية الوفاق
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رة مشروع تعبيد طرقات بمدخل تقسيم الرحمة و حي النسيم و مدخل مقب* 

تمت : 2الغفران حي السعادة و بعض الطرقات بالحسبين و حي المقطع

المصــــــــادقة على الدراسة  األولية و تم الشروع في إعداد ملف طلب 

.العروض

شروع تم تعيين شركة األفق و تم ال: مشروع مد شبكة تصريف مياه األمطار*

و تشمل تركيز شبكة تصريف مياه أمطار2020أكتوبر 06في األشغال بتاريخ 

بمدخل تقسيم الرحمة و حي النسيم و حي الرياض 

و أرض بن خميس و تقسيم 1مشروع التنوير العمومي بحي السعادة*

روض تم اإلعالن عن طلب الع: الشيخسبالةسليم و المنجيالسبرولس و حي 

,2020نوفمبر 26و حدد آخر أجل لقبول العروض يوم 

متابعة سير المشاريع البلدية المدرجة 

المصادق عليه من قبل 2020بالبرنامج االستثماري التشاركي لسنة 

المجلس البلدي 
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تم اإلعالن: مشروع تجميل مداخل مدينة المحمدية* 

لقبول العروض أجل حدد آخر و عن طلب العروض 

2020نوفمبر 30يوم 

تم اإلعالن : مشروع تعهد الطرقات و سدم الحفر*

و حدد آخر 2020نوفمبر 18عن طلب العروض يوم 

,2020ديسمبر 18أجل لقبول العروض يوم 

متابعة سير المشاريع البلدية المدرجة 

المصادق عليه من 2020بالبرنامج االستثماري التشاركي لسنة 

قبل 

المجلس البلدي 
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ر مشروع تعبيد طرقات بحي حشاد و مشروع تصريف مياه األمطا* 

شغال تم تعيين شركة الجمالي لأل: ببطحاء عامر و زنقة أحمد التليلي

دينارا و انطلقت األشغال 478127,720العمومية بمبلغ جملي قدره 

,2020أكتوبر 06بتاريخ 

تم ابرام اتفاقية مع : مشروع ربط بطحاء عامر بشبكة التطهير*

هير الديوان الوطني للتطهير و المجلس الجهوي لوالية بن عروس لتط

بطحاء عامر      و األشغال في طور القبول الوقتي من طرف مصالح

الديوان 

23يخ تم القبول الوقتي لألشغال بتار: مشروع بناء مسكن وظيفي*

,2020سبتمبر 

متابعة سير المشاريع البلدية المدرجة 

المصادق عليه من قبل 2019بالبرنامج االستثماري التشاركي لسنة 

المجلس البلدي 
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متابعة سير المشاريع البلدية المدرجة 

المصادق 2018التشاركي لسنة االستثماري بالبرنامج 

عليه من قبل المجلس البلدي 

ي الرياض و و شملت شارع الحبيب ثامر بح: تعبيد طرقات بالمنطقة البلدية •

و نهج محمود 2نهج عمر ابن العاص بحي حشاد و نهج علي بن عياد بحي النزاهة 
الماطري بحي

.2019نوفمبر 01تم إنجاز المشروع و قبوله وقـــــــــــــــتيا بتاريخ 1القصر 

و مدخل 1و شملت طرقات حي العمري: تهذيب طرقات بالمنطقة البلدية * 

تم إنجاز المشروع و قبوله وقـــــــــــــــتيا بتاريخ1عقارية الهدى و مدخل حي السعادة
.2020جوان 25

ا لألشغال و لشركة إفريقيالصفقة إسنادتم:مشروع تهيئة المناطق الخضراء •

.%60بلغت نسبة تقدم األشغال د197.848,722قدره بمبلغ جملي البناء 
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المشاريع المشتركة مع الديوان 

الوطني للتطهير

لمحمدية  شرع الديوان الوطني للتطهير بتطهير  حي  الطياري   و الطواهرية با/ 1

ادة لكن األشغال تعطلت و وقع فسخ عقد الصفقة  إع2016خالل شهر أوت 

م وتطلب العروض مرة أخرى كما تم التدخل و فض اإلشكاليات العقارية

95و األشغال بلغت نسبة اإلنجاز 2018اوت 01استئناف االشغال بتاريخ 

%.

2طع قام الديوان الوطني للتطهير بإعالن طلب العروض عن تطهير حي المق/ 2

,غاللبالمحمدية  تمت األشغال و تم قبولها و قتيا و الشبكة في طور االست

تطهير تم إبرام اتفاقية مع الديوان الوطني للتطهير بالشراكة مع والية بن عروس ل/ 3

لية القبول بطحاء عامر بحي العتيق  تمت األشغال و الشبكة في طور التجربة إلتمام عم

,الوقتي
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وزارةإشرافتحتمشتركةمشاريع 

التجهيز

و اإلسكان في طور اإلنجاز

ياء ألف دينارا لتهيئة حي السعادة  ضمن برنامج تهذيب األح4700تمت برمجة قرابة / 1
وهو اه أمطار تصريف مي–ترصيف –تنوير –يشمل المشروع تعبيد طرقات والشعبية 

سنة و مبرمج إنجازه خاللبصدد الدراسة من طرف وكالة التهذيب والتجديد العمراني
2021.

ألف دينار5000مشروع حماية مدينة المحمدية من الفيضانات و قد تم رصد قرابة /2

,2021و هو بصدد تقييم طلب العروض و المبرمج انطالق األشغال خالل سنة 

و يشمل جميع ألف دينار10000مشروع التنمية المندمجة بالمحمدية بكلفة جميلة / 3
ق يومية المجاالت التنموية فالحية و تكوين و تجهيزات عمومية تتمثل في بعث سو

حتية و يشتمل و قرية للصناعات التقليدية و تجهيز المركز الوسيط باإلضافة إلى بنية ت
و تهذيب قرية بوربيع بالنسبة لحي 2+1على تهذيب حي القصر و حي البساتين 

تم اختيار مكتب الدراسات و المبرمج انطالق األشغال بحي2+1القصر و البساتين 
,2021خالل سنة 2+1القصر و البساتين 
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إشرافتحتمشتركةمشاريع 

الجامعة الوطنية للمدن

ة لتهيئته ألف دينارا لتهيئة حمام الباي ضمن برنامج تثمين المعالم التاريخي100تمت برمجة قرابة 

2020كمعهد موسيقى و قد انطلقت األشغال خالل شهر سبتمبر 
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المنــــــــــــــتجةالفـــــــــــرديةالمشـــــــــــــــاريع 

الشغلإحداثات

المنتظرة

الهدف (أد)التكلفة  عدد المشاريع النوع

30 الموارد الطبيعية بالجهةاستغالل 883 16 فالحيةمشاريع 

124
الشباب  على بعث المشاريعتحفيز

الخاصة وخلق أكبر عدد ممكن من 

مواطن الشغل

1607 20 مهن صغرى

67
اإلحاطة بالحرفيين الصغار في مجال 

الصناعات التقليدية 

للحساب الخاص تسهيل انتصابهم

و مساعدتهم على ترويج منتجاتهم

374 17 صناعات تقليدية

221 2864 53 المجموع



البنية األساسية المنتجة

الهدف د.أالتكلفة  المحتوى 

المادي

العنصر

مواطن شغل  وخلق حركية اقتصادية بعث

بالمنطقة 

والحد من ظاهرة االنتصاب الفوضوي

1600 1198 سوق يومي بلدي بناء

بيع و العرض والقارة  لإلنتاجفضاءاتتوفير 

ية الصناعات التقليدية والمواد األوللمنتوجات

بالجهة

ة تثمين مخزون الصناعات التقليدية الموجود

.بالجهة

1230 960
ة بناء قرية حرفية نموذجي

في الصناعات التقليدية



البنية األساسية

الهدف د.أالتكلفة  المحتوى 

المادي

العنصر

قةظروف عيش متساكني المنطتحسين

الحهويةمع بقية البرامج تكاملوال

بصدد مد شبكات تصريف المياه 

المستعملة

1420

1200

120

100

خم4000

2م8000

2و1تهذيب حي البساتين 

(.الطواهريةوالطيارىحي )
1وحي القصر 

تعبيد الطرقات-

تبليط األرصفة-

شبكة التنوير العمومي-

2458

558

1900

كلم2

خم3800

تهذيب منطقة بوربيع 

تهيئة وتعبيد الطرقات-

مد شبكة التطهير-



ةأحياء منطقة بوربيع الوضعية الحالي



2و1الوضعية الحالية ألنهج حيى البساتين



التجهيزات الجماعية

الهدف د.االتكلفة  المحتوى 

المادي

العنصر

حية  وتقريب  الخدمات الصتوفير

الجهةمتساكنىالالزمة من 

و الرفع من مؤشرات التنمية 
بالمعتمدية

250
وسيط تجهيز مركز

بالمحمدية
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تحدها شماال قنال :(1)المنطقة

ة  مجردة شرقا حدود بلدية الخليدي
جنوبا 03غربا الطريق الوطنية عدد 

حدود بلدية الخليدية و مسلك 
:فالحي  و تضم األحياء التالية 

عقارية الزهور و حي تقسيم  
و تقسيم 2+1النسيم 

در األحمدي و تقسيـــــــــم جنان الب
و حي أبو 3+2+1و حي الهناء 

يكس القاسم الشابي و تقسيم فين
و حي الحدائق عقارية الهدى
ى مروو تقسيم الرحمة  و تقسيم 

حي و 2+1السعادة و حي 
2البساتينو  حي 2العمري 

ة تقسيم عقارية اللوز و حي فطوم
ة و المنطقبورقيبة و حي العلمي  

الصناعية طريق الخليدية  و 
الكرشونية
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ة التشخيص الفني لحالة البني1المنطقة 

التحتية 

26

وجود 
إشكاليات 

لتصريف مياه 
األمطار

الربط  بشبكة 
المياه تطهير

المستعملة 

التنوير 
العمومي 

األرصفة  الطرقات 

شبكة نسبة التغطية ب

العموميالتطهير

نسبة التغطية 

التنوير بشبكة

العمومي

نسبة 

األرصفة

في حالة 

سيئة  

نسبة 

األرصفة 

في حالة 

أو جيدة

متوسطة

نسبة 

الطرقات 

في حالة 

سيئة  

ت نسبة الطرقا

في حالة جيدة

أو متوسطة

نعم  80% 90% 40% 60% 30% 70%



تحدها شماال :( 2)المنطقة 

قنال مجردة شرقا الطريق
غربا 03الوطنية عدد 

ن حدود بلدية سيدي حسي
و فوشانة جنوبا الطريق

القديمة 03الوطنية عدد 
طريق القصير و تضمو 

:األحياء التالية 
حي اللواتة و حي 

2الزيتون
و أرض منصور خلفت  

و حي 2+1حي النزاهةو 
2+1الجوهرة حي القصر

و 2+1حي المقطعو 
و حيسبرولستقسيم 

2+1حشاد
قرية بدر و حي الرياض و 
تقسيم أرض المعهد و 
حي و  حي العتيق  و 

حي و األمان و حي النصر 
سليم المنجي

حي الطيب المهيري و 
و العليات
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تحتية التشخيص الفني لحالة البنية ال2المنطقة 

28

وجود 
إشكاليات 

لتصريف مياه 
األمطار

الربط  بشبكة 
تطهير المياه 
المستعملة 

التنوير 
العمومي 

األرصفة  الطرقات 

شبكة نسبة التغطية ب

العموميالتطهير

نسبة التغطية 

التنوير بشبكة

العمومي

نسبة 

األرصفة

في حالة 

سيئة  

نسبة 

األرصفة 

في حالة 

أو جيدة

متوسطة

نسبة 

الطرقات 

في حالة 

سيئة  

نسبة 

الطرقات في 

أو حالة جيدة

متوسطة

نعم 70% 80% 50% 50% 30% 70%



تحدها :( 3)المنطقة 

مسلك فالحي شماال 
و الطريق الوطنية عدد 

القديمة   و طريق 03
حدود شرقا القصير 

بلدية الخليدية غربا
سيدي بلديتي حدود 

المرناقيةو حسين 
ط جنوبا بلدية جبل الوس

:ة و تضم األحياء التالي
ير     الشيخ و القصسبالة

و سيدي فرج 
و الحسبين و حي 

قة بوربيع  و المنطأوذنة
الصناعية الوفاق
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تحتية التشخيص الفني لحالة البنية ال2المنطقة 

30

وجود 
إشكاليات 

لتصريف مياه 
األمطار

الربط  بشبكة 
تطهير المياه 
المستعملة 

التنوير 
العمومي 

األرصفة  الطرقات 

شبكة نسبة التغطية ب

العموميالتطهير

نسبة التغطية 

التنوير بشبكة

العمومي

نسبة 

األرصفة

في حالة 

سيئة  

نسبة 

األرصفة 

في حالة 

أو جيدة

متوسطة

نسبة 

الطرقات 

في حالة 

سيئة  

نسبة 

الطرقات في 

أو حالة جيدة

متوسطة

نعم 00% 50% 80% 20% 60% 40%



المالي التشخيص

المالي  بلدية على تشخيصها  ل با نية  الحسابية والميزا استندت مصلحة 
تالية سنوات العلى  ل لى )2020/2019/2018:ا (  2020أكتوبر 31حدّ ا

المالي نية واالنجاز  الميزا لتقديرات  ا المعطيات على مستوى  وذلك بجمع 
لنفقات .للموارد وا

:الميزانية -1
نية بلدية المحمدية لسنة  2020بلغت نسبة تحقيق ميزا

العنوان األول مقابل % 86,4أكتوبر 31الى حدّ  مقارنة بتقديرات موارد 

العنوان% 63,3 .للنفقات بنفس 



2

2020أكتوبر 31الى حد 2020 2019 2018 السنة

دم 5.116 دم5.000 م د4.880 1موارد ع تقديرات

م د4,422 دم4.861 دم 5.350 1المنجزة ع الموارد

م د 3,491 م د4.453 م د 3.906 1النفقات المنجزة  ع 

86.4% 97.2% 109.9% الموارد المحققةنسبة
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:ف الموارد المحققة إلى موارد ذاتية و تحويالت من الدولةتصنّ 

2020المتوقع تحقيقه في سنة   2018 2018

دم 4,800 دم4,861 دم 5,356 موارد العنوان األول  

دم 2,574 م د3,147 م د3,821 الموارد الذاتية 

53,6% 65% 71% نسبة الموارد الذاتية 

م د2,226 م د1,714 دم تحويالت الدولة  1,535

46,4% 35% 29% نسبة تحويالت الدولة

0 1 2 3 4 5 6

موارد العنوان األول 

الموارد الذاتية 

تحويالت الدولة 

Chart Title

2019 2018 2017

2019
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من 53,6حوالي 2020المتوقعة لكامل سنة الموارد الذاتية تمثّل 

موارد العنوان األول بينما يمثّل المناب من الدعم المالي السنوي المخصص 

والمناب بعنوان منحة التوازن التي ( المناب من المال المشترك)للتسيير 
. من جملة موارد العنوان األول لبلدية المحمدية46,4تحولها الدولة بـ 

م د 4.8تقدر بـ 2020والمالحظ أن الموارد الذاتية المتوقع تحقيقها سنة 

مقارنة بالتقديرات المرصودة بالعنوان األول لميزانية البلدية والمقدرة ب 

الى م راجع 316والمقدر بـهذا النقص الحاصل في الموارد , م د5.11

الوضع االقتصادي واالجتماعي التي تمر به البالد هذه السنة من جّراء جائحة 

.المستجدوباء كورونا 

.
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المتوقع تحقيقه النسبة2019ة النسب2018

2020

النسبة

80أد198200دأ132436أد231على العقارات المبنية المعلوم -1

71,4أد134250أد80,9337أد202على العقارات الغير مبنية المعلوم -2

86أد90,41300أد108,71310أد  1414على المؤسسات المعلوم -3

58أد25157أد110150أد725اإلضافي على سعر التيار الكهربائي المعلوم -4

75أد109,3150أد165175أد181معلوم اشغال الطريق العام بمناسبة حضائر البناء-5

100أد97,81775أد951614أد1535السنوي بعنوان التسييرالدعممن المناب -6

100أد96,4110أد104,554أد58الكراءاتمداخيل -7



0

 .

:نفقات العنوان األول -3
ى مستوى ميزانيتها علبلدية المحمدية يتم سنويا ضبط النفقات على أساس الموارد المتوقعة وحيث حققت 

.الموارد فانه يتم سنويا تغطية جميع المصاريف التي برمجتها

وهي نسبة معقولة و تتوزع مصاريف 2019لسنة من نفقات العنوان األول  %91وفي المعدل تم صرف 

:كما يلي ( 2020أكتوبر 31)الى حدّ 2020-2019–2018سنواتالعنوان األول خالل 

لسنةمن جملة موارد العنوان% 46بالنسبة للهيكلة فان التأجير العمومي يمثل اكبر نسبة من المصاريف -

من نفقات العنوان األول وفي المرتبة %50وتعتبر هذه النسبة مؤشر مقبول بما انه لم يتجاوز 2019

ويمثل فوائد الدين % 7.4اما التدخل العمومي فيمثل نسبة % 34الثانية تحل مصاريف التسيير بنسبة 

.2019من جملة الموارد لسنة % 3,2المحلي نسبة 

2020سنة المتوقع إنجازه 2019 2018 نفقات العنوان األول 

م د         2,580 م د    2.262 د    م1,790 التأجير العمومي       

م د           1,4 م  د   1,674 م د     1,613 وسائل المصالح          

م د          0,270 م د     0,360 م د     0,292 التدخل العمومي          

م د          0,133 م د      0,155 م د     0,210 فوائد الدين             
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:الدخار ا-4
باعتبار ان جملة النفقات شهدت ارتفاعضعيفرصيد ادخار 2019ديسمبر31الى حد 2019سنة سجلت 

.هام مقارنة بالموارد المحققة

.

2020سنة المتوقع تحقيقه20182019
دم4,8دم 4.861م د5.350موارد العنوان األول 

م د4,2م د4.452م د3.906نفقات العنوان االول 

أد 650دم 409دم 1.450خامالاالدخار 

أد 327أد308أد329تسديد اصل الدين 

أد273دأ101دم 1.121االدخار الصافي 



8

(أد)المتخلدات(  أد)اإلستخالصات(أد)األقساط  السنةالبلدية

حمدية
بلدية الم

0أد539,4أد2018539,4

0أد463أد2019463

خالص ديون صندوق القروض و مساعدة الجماعات -5

:المحلية

ندوق تمكنت البلدية من خالص جميع أقساط الديون المستوجبة سنويا لفائدة ص

القروض 

.و مساعدة الجماعات المحلية

0 أ د461 أ د461 2020
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201820192020

0أد01.07الوطنية لتوزيع البترولالشركة

0أد33.7أد20.6الديوان الوطني لالتصاالت 

أد4.04أد0أد3.8الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه

0أد0,25أ د1.2المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية

أد1.8أد35.5أد0.5المؤسسات العمومية األخرى 

ة خالص  ديون المؤسسات العمومية دون اعتبار ديون صندوق القروض و مساعد-6

:الجماعات المحلية 

20182019

أد26.5أد22.4المؤسسات الخاصة 

.2020و2019و 2018المبرمجة سنة  تم خالص جميع الديون لفائدة المؤسسات العمومية

:خالص ديون المؤسسات الخاصة-7

2020و 2019و 2018المبرمجة في سنة تم خالص جميع الديون  المستوجبة لفائدة المؤسسات الخاصة

2020

اد2.74

أ د8.24 0 0 الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات

أ د29.48 0 0 الوكالة البلدية للخدمات البيئية

أ د43,56 أد70,52 أد26.1 الجمــــــــــــــلة
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’
أ د252 المجمــوع
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سنة :مع الشكر 

موفقة  للجميع


