
  

  تقرير حول تقدم تنفيذ 

     2020لسنة   لالستثمارالبرنامج السنوي 

                                                 2020السداسي األول من سنة 

  

في ضبط و تمويل   تشاركيةعلى مقاربة    باالعتماد  2020البلدي لسنة    االستثماريتم إعداد البرنامج  

وفق مبادئ الشفافية و الحوكمة الرشيدة مع ضمان  2020و متابعة إنجاز البرامج اإلستثمارية البلدية لسنة 

  المدني في إطار تجسيم مبدأ التدبير الحر .  المجتمعمشاركة أوسع للمواطنين و لمختلف مكونات 

و تم   المواطنين،و عدد من  حيث تم عقد عدة جلسات عمل مع مختلف مكونات المجتمع المدني  

    المقترحة،لعدد من المشاريع  االعتبارلمشاغلهم و مقترحاتهم و تدونيها و األخذ بعين  االستماع

  وحيث شهدت عديد المشاريع تقدما هاما في اإلنجاز حسب الجداول التالية: 

  2018/2019و متابعة إنجازها  :    المتواصلةالمشاريع 
  

 المشروع ع/ر 
سنة 
 اإلنجاز

  الكلفة

 ( أ.د )  

نسبة 
تقدم  

اإلنجاز 
) (% 

 مصادر التمويل

 مالحظات  تمويل  
 ذاتي 

 قرض 

  مساعدة 
غير 
 موظفة

 - 161 % 90   2018 441 تهيئة الملعب البلدي  1

280  
وزارة 
  الشباب 

و الرياضة 

 األشغال متواصلة .  

  162  500  640% 100   2018 1.302  تعبيد الطرقات    2
  تم القبول الوقتي لألشغال 

  

 - 175 600 % 90   2019 775 الطرقات   تعبيد  3
األشغـــال  إستــــأنفت 

و    2020/  08/05بتاريخ  
 أوشكت على اإلنتهاء . 

 األشغـال حثيثة .  - - 110 % 80   2019 110 التنوير العمومي  4



 - - 140 -   2019 140 صيانة قصر البلدية  5
الدراسة  إعداد  بصدد 

 األولية للمشروع  . 

6 
مشروع تهيئة دار  

  الشباب القديمة 
2019 350  - -      

350  
وزارة 
  الشباب 

و         
  الرياضة 

  بصدد فرز العروض

7 

  

مشروع تهيئة دار  
  الشباب 

  من الجيل الثاني 

  

  
  

2019 350  - -    

350  
وزارة 
  الشباب

 و الرياضة

يوم   تم فتح العروض 
10/07/2020  .  

  
  
  

  :2020البرنامج البلدي لسنة  مشاريع 
  

 المشروع ع/ر 
سنة 
 اإلنجاز

  الكلفة

 ( أ.د )  

نسبة 
تقدم  

اإلنجاز 
) (% 

 مصادر التمويل

 مالحظات  تمويل  
 ذاتي 

 قرض 
  مساعدة 

غير موظفة 

1 
تهيئة السوق 

 اليومية 
2020 130   - 130 - - 

عـــن   اإلعالن  تـــم 
حدد   و  العروض  طلب 
ليوم   أجل  آخر 

13/07/2020    

 - - 90 -  2020 90تجميل المدينة   2
ببدء   اإلعالم  إسناد  تم 

 األشغال 

3 
المستودع  

 البلدي 
2020 600   - 100 500 -   

على   المصادقة  بصدد 
و   الخرسانة  مثال 

 الدراسة الجيوتقنية .   



4 

تركيز شبكة  
تصريف مياه  

  االمطار 
2020 1000  - 379  -  621  

تم تقديم الدراسة األولية 

  

5  
تهيئة وصيانة  

  المقابر
2020 50  -  50  -  -  

مناطق   ضبط  بصدد 
  التدخل  

6  

تهيئة الملعب  
  البلدي

( شراء  
  تجهيزات )  

2020 50  -  50  -  -  
تقييــــم و  فرز   تــــم 

بصدد   و  العروض 
  اإلحالة للتأشير 

7  
تهيئة المنشآت  

  الرياضية   
2020 50  -  50    -  

برنامج   ضبط  بصدد 
  التدخل .

  

 

  

  رئيسة البلدية                                                                                              
  سميحة بوراوي                                                                              

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  

   

  أ.د 646تمويل ذاتي :  -  

 أ.د  600قرض :  -           مفصلة كما يلي :   أ.د 1246الكلفة الجملية : 

      

  

I.  :أ.د  1000تعهد وصيانة الطرقات 

II. :أد 100التنوير العمومي 

III . :أ  41صيانة قصر البلدية 

IV. :أد 65تهية السوق اليومية  

V. أ.د   40: دراسة مثال التهيئة العمرانية 

  

  

  

  

  

  

  و متابعة إنجازها  :   2018المشاريع المبرمجة لسنة               

سنة المشروعع/ر
 اإلنجاز

 الكلفة 

( أ.د   
( 

نسبة 
تقدم 

اإلنجاز 
)(% 

 مالحظات  مصادر التمويل

تمويل  
 ذاتي

 مساعدةقرض

تهيئة  1
الملعب  
 البلدي 

  وزارة الشباب   280- 161 %  55  2018 441

 و الرياضة  

 األشغال حثيثة 

تعبيد    2
  الطرقات  

2018 1140  90 % 640 500  162    

  



  
  

  و متابعة إنجازها  :   2019المشاريع المبرمجة لسنة 
  

 المشروع ع/ر
سنة 
اإلنجاز 

  الكلفة

 ( أ.د )  

نسبة 
تقدم  

اإلنجاز  
)(% 

مصادر التمويل

 مالحظات  تمويل  
 ذاتي

 مساعدة قرض 

 - 400 600 -   2019 1000 صيانة الطرقات  1

ملف   اعداد  بصدد 
الشروط  كراس 
مكتب   قبل  من 

 .  الدراسات

 - - 100 -   2019 100 التنوير العمومي  2

ملف   اعداد  بصدد 
الشروط  كراس 
مكتب   قبل  من 

 الدراسات 

3 
صيانة قصر  

 البلدية 
2019 110   - 110 - - 

اعداد بصدد  
األولية   الدراسة 

 للمشروع  . 

4 
بناءات إدارية  

 أخرى  
2019 120   - 120 - -   

تكليف  مكتب    تم 
للقيام    المراقبة

 .   باإلختبار 

 - - 123.7 -   2019 123.7إقتناء وسائل النقل  5
اعداد  بصدد 

.  استشارة األثمان

6 
إقتناء معدات  

  نظافة  
2019 425      - 

 Trax  325  أ.د  

  أ.د   50جرار -

 30مجرورات  03 -            
  أ.د 

  أ.د   30حاويات -    

في انتظار تسلم  
المعدات من قبل 
 صندوق القروض

7 
تهيئة السوق 

 اليومية 
2019 65  - 65 - - 

 اعدادبصدد  
األولية   الدراسة 

من قبل   للمشروع  
 .مكتب الدراسات

إتمام  بصدد   - - 120 -   2019 120 تجميل المدينة  8
  مكونات المشروع 



عن اإلعالن   و 
 اإلستشارة .

  
 

رئيسة البلدية            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  تقرير حول تقدم تنفيذ 

                                            2019البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة  

  2019السداسي األول لسنة 

  

في ضبط و تمويل   تشاركيةباإلعتماد على مقاربة    2019تم إعداد البرنامج اإلستثماري البلدي لسنة  

وفق مبادئ الشفافية و الحوكمة الرشيدة مع ضمان  2019و متابعة إنجاز البرامج اإلستثمارية البلدية لسنة 

  مشاركة أوسع للمواطنين و لمختلف مكونات المجمتع المدني في إطار تجسيم مبدأ التدبير الحر .

حيث تم عقد عدة جلسات عمل مع مختلف مكونات المجتمع المدني و عدد من المواطنين ، و تم 

األخذ بعين اإلعتبار لعدد من المشاريع المقترحة ، و على  اإلستماع لمشاغلهم و مقترحاتهم و تدونيها و  

  الذي جاء كما يلي : 2019هذا األساس تم إعتماد البرنامج اإلستثماري البلدي لسنة 

   

  أ.د 646تمويل ذاتي :  -  



 أ.د  600قرض :  -           مفصلة كما يلي :   أ.د 1246الكلفة الجملية : 

      

  

VI.  أ.د  1000 الطرقات:وصيانة تعهد 

VII. :أد 100التنوير العمومي 

VIII . :أ  41صيانة قصر البلدية 

IX. :أد 65تهية السوق اليومية  

X . أ.د   40 :دراسة مثال التهيئة العمرانية 

  

  

  

  

  

  

  و متابعة إنجازها  :   2018المشاريع المبرمجة لسنة               

سنة المشروعع/ر
 اإلنجاز

 الكلفة 

( أ.د   
( 

نسبة 
تقدم 

اإلنجاز 
)(% 

 مالحظات  مصادر التمويل

تمويل  
 ذاتي

 مساعدةقرض

تهيئة  1
الملعب  
 البلدي 

  وزارة الشباب   280- 161 %  55  2018 441

 و الرياضة  

 األشغال حثيثة 

تعبيد    2
  الطرقات  

2018 1140  90 % 640 500  162    

  

  
  

  و متابعة إنجازها  :   2019المشاريع المبرمجة لسنة 
  



 المشروع ع/ر
سنة 
اإلنجاز 

  الكلفة

 ( أ.د )  

نسبة 
تقدم  

اإلنجاز  
)(% 

مصادر التمويل

 مالحظات  تمويل  
 ذاتي

 مساعدة قرض 

 - 400 600 -   2019 1000 صيانة الطرقات  1

ملف   اعداد  بصدد 
الشروط  كراس 
مكتب   قبل  من 

 .  الدراسات

 - - 100 -   2019 100 التنوير العمومي  2

ملف   اعداد  بصدد 
الشروط  كراس 
مكتب   قبل  من 

 الدراسات 

3 
صيانة قصر  

 البلدية 
2019 110   - 110 - - 

اعداد بصدد  
األولية   الدراسة 

 للمشروع  . 

4 
بناءات إدارية  

 أخرى  
2019 120   - 120 - -   

تكليف  مكتب    تم 
للقيام    المراقبة

 .   باإلختبار 

 - - 123.7 -   2019 123.7إقتناء وسائل النقل  5
اعداد  بصدد 

.  استشارة األثمان

6 
إقتناء معدات  

  نظافة  
2019 425      - 

 Trax  325  أ.د  

  أ.د   50جرار -

 30مجرورات  03 -            
  أ.د 

  أ.د   30حاويات -    

في انتظار تسلم  
المعدات من قبل 
 صندوق القروض

7 
تهيئة السوق 

 اليومية 
2019 65  - 65 - - 

 اعدادبصدد  
األولية   الدراسة 

من قبل   للمشروع  
 .مكتب الدراسات

 - - 120 -   2019 120 تجميل المدينة  8

إتمام  بصدد  
  مكونات المشروع 
عن اإلعالن   و 

 اإلستشارة .

  
 



رئيسة البلدية            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تقرير حول تقدم تنفيذ 

                                            2019البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة  

  2019السداسي الثاني لسنة 

  

في ضبط و تمويل   تشاركيةباإلعتماد على مقاربة    2019تم إعداد البرنامج اإلستثماري البلدي لسنة  

وفق مبادئ الشفافية و الحوكمة الرشيدة مع ضمان  2019و متابعة إنجاز البرامج اإلستثمارية البلدية لسنة 

  مشاركة أوسع للمواطنين و لمختلف مكونات المجمتع المدني في إطار تجسيم مبدأ التدبير الحر .

حيث تم عقد عدة جلسات عمل مع مختلف مكونات المجتمع المدني و عدد من المواطنين ، و تم 

األخذ بعين اإلعتبار لعدد من المشاريع المقترحة ، و على  اإلستماع لمشاغلهم و مقترحاتهم و تدونيها و  

  الذي جاء كما يلي : 2019هذا األساس تم إعتماد البرنامج اإلستثماري البلدي لسنة 

   

  أ.د 743تمويل ذاتي :  -  

 أ.د  600قرض :  -           مفصلة كما يلي :   أ.د 1343الكلفة الجملية : 



      

  

XI.  :أ.د  774تعهد وصيانة الطرقات 

XII. :أد 110التنوير العمومي 

XIII. :أ 110صيانة قصر البلدية 

XIV. :أد 65تهية السوق اليومية  

XV. أ.د   40: دراسة مثال التهيئة العمرانية 

XVI. :أد 120بناءات إدارية أخرى 

XVII. :أد 120تجميل المدينة 

  

  

  

  

  

  

  إنجازها  :  و متابعة  2018المشاريع المبرمجة لسنة               

 المشروعع/ر
سنة 
اإلنجاز

  الكلفة 

( أ.د   
( 

نسبة 
تقدم 

اإلنجاز 
)(% 

 مصادر التمويل

 مالحظات  تمويل  
 ذاتي

 مساعدة قرض

1 
تهيئة الملعب  

 البلدي 
2018 441  70  % 161 - 

280  

وزارة 
  الشباب  

و الرياضة  

 األشغال حثيثة 

  162  500  640%  100  2018 1140تعبيد الطرقات   2

الوقتي   القبول  تم 
  لألشغال  

  

  



  
  

  و متابعة إنجازها  :   2019المشاريع المبرمجة لسنة 
  

 المشروع ع/ر
سنة 
اإلنجاز 

  الكلفة

 ( أ.د )  

نسبة 
تقدم  

اإلنجاز  
)(% 

 مصادر التمويل

 مالحظات  تمويل  
 ذاتي

 مساعدة قرض 

 - 174 600 -   2019 774 صيانة الطرقات  1

تمـــت الموافقــة على ملف  
بصدد   و  العروض  فرز 
تسجيل   إجراءات  إتمام 

 الصفقة 

 - - 110 -   2019 110 التنوير العمومي  2

تمــت الموافقـــة على ملف  
بصدد   و  العروض  فرز 
تسجيل   إجراءات  إتمام 

 الصفقة

3 
صيانة قصر  

 البلدية 
2019 110   - 110 - - 

على   المصادقة  بصدد 
الدراسة األولية للمشروع  . 

4 
بناءات إدارية  

 أخرى  
2019 120   - 120 - -   

بصدد الحصول على تقرير  
مكتب   قبل  من  االختبار 

 المراقبة .  

 تم اإلنجاز   .   - - 123.7 -   2019 123.7إقتناء وسائل النقل  5

6 
إقتناء معدات  

  نظافة  
2019 425    100 % 

 Trax  325  أ.د  

  أ.د   50جرار -

 30مجرورات  03 -            
  أ.د 

  أ.د   30حاويات -    

  تم اإلنجاز 

7 
تهيئة السوق 

 اليومية 
2019 65  - 65 - - 

على   المصادقة  بصدد 
 الدراسة األولية للمشروع .

 - - 120 -   2019 120 تجميل المدينة  8
طلب  عن  اإلعالن  بصدد 

 اإلستشارة .

9   
مشروع تهيئة دار  

  الشباب القديمة 
2019 350  -  -    

وزارة الشباب   350

  و الرياضة

طلب   ملف  تقديم  بصدد 
  العروض .



10  

  

مشروع تهيئة دار  
الشباب  من الجيل 

  الثاني

  

  
  

2019 350  -  -  
  وزارة الشباب  350

  و الرياضة
    APDدراسة  بصدد تحيين

  
 

  رئيسة البدية

 

 

 

 

 

 

 

 


