
      هاو كيفاش الزمك تعمل     

 أحضر

 توافق       ختارأ       ناقش         شارك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كيفاش؟؟؟

 

نحّب نعيـــش في مدينـــة * 
 نظيفة؟

ر؟نحّب طريق من غير حفــ*   
نحـــّب الحومـــــة منــــورة * 

 ومنبقاش في الظالم؟
االستثماري التشاركي لبلديتكفي المخطط   



 

 0202المخطط االستثماري البلدي بعنوان 
 التشخيص الفني والمالي

 

 وقيت باش تضبط وضعيتك

 

 هاذي وضعية مدينتك

 

 



 

 

 

  

 

 

 التشخيص الفني 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 9102لسنة مصاريف النظافة و التنوير العمومي 

 قائمة في المعدات التي تملكها البلدية

المصلحة   م                                              الرق نوع وسيلة النق ل ر***
 المخصصة لها

 نفق ات الصيانة  
 تقديرية

 الحالة مبلغ التامين  

1 Ben taiseuse Camion 06611200 جيدة 61110141 00000000 النظافة 
6 Camion echelle 06611221 متوسطة 10120214 00000000 التنوير العمومي 
0 Tracteur nihelande 06616610 متوسطة 1460021 10000000 النظافة 
1 Tracteur nihelande 06611261 متوسطة 1460021 10000000 النظافة 
 Tracteur nihelande 06611261 رديئة 1460021 10000000 النظافة 

4 Tracteur lindini 06616221 متوسطة 146021 10000000 النظافة 
2 Tracteur siam 06611460 متوسطة 6240261 10000000 النظافة 
1 Isuzu 06602106 متوسطة 1140120 4000000 شرطة البلدية 
2 Bob cat BOBCAT متوسطة 4600012 02000000 النظافة 
2 Moto Peugeot 100 متوسطة 162610 6000000 االدارة 
10 Moto becanne BECANNE جيدة 1610116 6000000 املستودع البلدي 

11 Camion  ssangang 06602142 جيدة 1120620 00000000 االدارة 

12 Camion iveco 612120-06 متوسطة 16060101 0000000 املستودع البلدي 
10 Ben taiseuse 06611446 متوسطة 6120226 0000000 املستودع البلدي 
11 Ben taiseuse 06611200 6120226 0000000 املستودع البلدي  
14 Voiture volsvguen 02212397 جيدة 14000000 10000000 املستودع البلدي 
12  TRACTOPELLE  CASE  02208818 متوسطة 2000000 10000000 املستودع البلدي 
11 Camion iveco 06601224 رديئة  6200000000 املستودع البلدي 
12 Bob cat  CAT جيدة 2000000  املستودع البلدي 

12 Ben taiseuse Camion 

 

 جيدة 04000000  املستودع البلدي 06660221

                      0001110111  

 



 

           25  

                                                   

  :                                   X     

 

                                               
Bentaseuse+ conteneur  

BOB CAT 
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0224سنةىى حالة الطرقات حتى موف   

 المناطق
الطول الجملي 

و الشوارع  لالنهج

 (0)بالكلم 
 التنوير العمومي االرصفة الطرقات

الربط بشبكة 

تطهير المياه 

المستعملة 

(%) 

  

 معبد (²م)غير معبد 
  

 
 

بالطبقة االسفلتية و 

حالتها جيدة او 

 (²م)متوسطة 

بالطبقة 

المضاعفة او 

غير و حالتها 

جيدة او متوسطة  

 (²م)

حالتها سيئة 

و تتطلب 

 (²م)صيانة  

المساحة 

الجملية 

التقديرية 

 (²م)

المساحة 

 المرصفة

التقديرية 

 (²م)

العدد الجملي 

لنقاط 

 االضاءة

عدد النقاط التي 

 تتطلب صيانة

نسبة 

التغطية 

(%) 

بني حسان 

 0101 5353 11 005005 01110111 0011100111 0011100111 5111151111 0011100111 050111050111 5353 الجوفية

بني حسان 

 0303 5353 11 501501 0111101111 5011150111 5511155111 5011150111 3011130111 001111001111 3030 القبلية

 

 

 

 

 



 

0228ى سنةحالة الطرقات حتى موف  

 

 المناطق
الطول الجملي 

و الشوارع  لالنهج

 (0)بالكلم 
 التنوير العمومي االرصفة الطرقات

الربط بشبكة 

تطهير المياه 

المستعملة 

(%) 

  

 معبد (²م)غير معبد 
  

 
 

بالطبقة االسفلتية و 

حالتها جيدة او 

 (²م)متوسطة 

بالطبقة 

المضاعفة او 

غير و حالتها 

جيدة او متوسطة  

 (²م)

حالتها سيئة 

و تتطلب 

 (²م)صيانة  

المساحة 

الجملية 

التقديرية 

 (²م)

المساحة 

 المرصفة

التقديرية 

 (²م)

العدد الجملي 

لنقاط 

 االضاءة

عدد النقاط التي 

 تتطلب صيانة

نسبة 

التغطية 

(%) 

بني حسان 

 0101 5959 33 003003 05110511 0011100111 51115111 0011100111 00111 000111000111 5353 الجوفية

بني حسان 

 القبلية
3030 033111033111 0011100111 9511195111 0011100111 5011150111 0111101111 503503 33 5959 0303 
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(2)                                           :       / )                                          (                    :        /                      :      :                              
(3) )    (          :               bicouche – tricouche – Enrobé - Béton 
(4)                          
(5)                                                                             
(6)                                                                                 

     ا  

    ف       ي  

   ف   ا

 
(5)
 

      
   

      
  

                  (2)      (3)        (4)              
      

 
 
 
 

  

               
                           

bicouche tricouche 
En

rob
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B

ét

o
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     Bicouche 

carrelage 

Pavés 

autobloqu

ants 

Béton autre 

                          (6)الطر ا  الر يسية

 1.8 20  X     X  30 T2        X      

 0.6 15  X     X      120 2  X   X X    

 0.6 30  X     X  200 T2   200 2  X   X X    

 30 20   X               X      

           T2   320 230          3 موع الطر ا  الر يسية 

                         الطر ا  ال ر ية  

 17 7 X X     X  600 T2 600  3000 2  X      X  

 24 6 X X   X  X  5800 T2 5800  5800 1  X  X    X  

 8 10    X   X                 

           8800    6400          49 موع الطر ا  ال ر ية 

           T2   9120 6630          52 ا موع العا 
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1 1700 85 98  X  
2 2100 105 98  X  

       

       

                      3800 190 98    

                       

1 4800 250 98    
2 2900 300 98    
3 5600 285 95    
4 4200 250 95    

       

       

                       17500 1085     

              21300 1275     
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1                    /                           =            =                      
2                 (                      –             –                                – photovoltaïque 
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1 80 96  X   
2 70 96  X   

       

       

                      150      

                       

1 105 96  X   
2 55 96  X   
3 115 96  X   
4 35 96  X   

       

       

                       310      

              460      
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1                     /                     :            

        

        

           
        

            1      
       

      
        

      1 

                  

                        
1 2300 98          x x  
2 2300 98   x x  
1 1700 100   x x  
2 2100 100   x x  

                      8400       

                        
1 2800 80   x x  
2 2000 80   x x  
1 4600 90   x x  
2 2700 92   x x  
3 5400 93   x x  
4 4000 90   x x  

                       21500       

              29900       
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1  :                            conduites/dallât/fossé 
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شارع م ر البلدية 
 ور يبة 

X 1966 2000 500   2014  ع  X X    

             X دا رة  لدية 
ا ي  با ة  لدية 

االداري 
X 2018 300 150    ع   X      

 س  سو  البلدي 
املدينة  

X  2000 900     X     

ملع  
البلدي  

طري  من   
فارسي  

X  15000 200   2015  ع X      

املستودع 
البلدي  

شارع 
 ور يبة 

X 1966 600 400  2016 ال  X     
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(2) (         X                     ) 
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  س  سو   لدي 
املدينة  

X  الX  2000 900   25  X  X   

استل ا
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 س  سو   سبو ية 
املدينة  

X  الX  2000  2016  50  X      X     
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                       (2)                                      (3)  

           
        

                    
        

      
        

                                
            

         
        

       

                                

           1998 15000 200 2000 X X  X   X  X   

 ---            X X   

          2016 2500   X X          

 ---                

                              

 ---                

                        

           2014 300 250 500 X      X  X   

               500 200        X  X   
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        1              
1 48200     5000 ./.6 ./.14                                              

2 500  X  500                  

              1 48700             

        2              
1 141000     4000 22 ./.14 ./.                                                 
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              2 141000             

              189700             

 

 



 

 

 

 المشاريع المدرجة بالمخطط االستثماري

9102وسنة  9102، سنة 9100البلدي لسنة   

 
 

 

 

 

 

 

 



 

سنة  خطة التمويل  تقدم االنجاز مالحظات 
 االنجاز 

الكلفة 
 االولية 

 المشروع

    ذاتي  قرض مساعدة  المادي المالي 
 المشاريع المدرجة بالمخطط االستثماري

0222 
 

  ض  
  س الم  هائي 

09./.  099./.     ي       ا    681 6902   059   031  

  
 099...

./ 
099./.       ي        ي   83 6902  009099  

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

لمشروع تعبيد الطرقات  بالخرسانة االسفلتية التدخلمناطق   

التدخلمناطق   البلدية 
  نهج الطاهر بن عاشور

  نهج الحرية
  نهج الجامع

 
 الحي االداري
 مناطق التدخل لتمديد شبكة التنوير العمومي

0222من طرف المقاول أشغال الكهرباء والغاز  لسنة    

التدخلمناطق   البلدية 
  حي بئر الهنشير
  حي بئر صغير
  نهج فلسطين
 حي الربعي

 وجامع التقوى
 حي المعتمدية

 نهج الجم
 

 

 



سنة  خطة التمويل  تقدم االنجاز مالحظات 
 االنجاز 

الكلفة 
 االولية 

 المشروع

    ذاتي  قرض مساعدة  المادي المالي 
 المشاريع المدرجة بالمخطط االستثماري

0222 
 

 س الم 
    ي 

89./.  099./.     ي       ا    108 6900    011   688 

  
 س الم 
  هائي

099./.  099./.       ي        ي   83 6900  009099  
  

 س الم 
    ي 

099./.  099./.     اء        ظاف     60 6900   60   
    ا        اس   

         ف  
  غال  هئي    ك     1    1      م  ال جا  

    هي    ا ع     يب 
     ي   

 

 

 

 



 0222لسنة  اإلسفلتيةالطرقات  بالخرسانة دخل لتعبيد تمناطق ال

التدخلمناطق   البلدية 
  نهج الطاهر بن عاشور

  نهج الحرية
  نهج الجامع
 الحي االداري

 مناطق التدخل لتمديد شبكة التنوير العمومي

0222اشغال الكهرباء والغاز  لسنة من طرف المقاول   

التدخلمناطق   البلدية 
  شارع يوسف المحجوب
  شارع الحبيب بورقيبة
  نهج ابو القاسم الشابي

 نهج فلسطين
 نهج ابن سينا

 نهج حضر موت
 نهج الفردوس

  نهج توزر
  نهج المدينة
  نهج حسان

  نهج ابن الجزار
 

 



 

سنة  خطة التمويل  تقدم االنجاز مالحظات 
 االنجاز 

الكلفة 
 االولية 

 المشروع

    ذاتي  قرض مساعدة  المادي المالي 
 المشاريع المدرجة بالمخطط االستثماري

0228 
 

تم اختيار المقاول  
تقديم ملف مراقب 

 المصاريف

99./.  99./.     ي       ا    683 6908   683   

  
  ى  ك ب 
     سا  

99./.  99./.       ي     هيئ       011 6908     011 

  
 م    ل 
    ا يا  

   35     
 فق    ا ي       ف 

     ق   ق  ض

    اء        ظاف  

 099    ا     

  ا يا  
 

 

 0228لسنة  الطرقات  بالخرسانة اإلسفلتيةمناطق التدخل لتعبيد 

 

 

 



 



 



 التقسيم الترابي للمنطقة البلدية
 

 

:بني حسان الى قسمين تنقسم مدينة  
 

 

   بني حسان الجوفية 

    بني حسان القبلية 
 

 

 

 

 



 

 



 

 

     المالي التشخيص
 

 

 

 

 

 



 مؤشرات هامش التصرف

 بيان المؤشر النسبة  مدلول المؤشر  

نظر ألهمية هذا الحجم نفقات التاجير  ارتفاعه يادي إلى 

هامش التصرف  فضع  
01./. العنوان االولنفقات / التاجير العمومي   

نظر ألهمية هذا الحجم موارد المخصصة  لتأجير  ارتفاعه 

هامش التصرف  فيادي إلى ضع  
43./. موارد العنوان االول/ التاجير العمومي    

نسبة انجاز ميزانية نفقات التصرف مؤشر هام لترشيد 

 التقديرات 
00./. نفقات / نفقات العنوان االول المنجزة  

 التقديرية

أهمية الموارد المخصصة لتسديد ديون المتصرف    0./. موارد العنوان االول/ تسديد المتخلدات    

./.0104 أهمية حجم تسديد المتخلدات  نفقات العنوان االول/ تسديد المتخلدات    

التصرف وضرورة حسن تقديرها  نسبة تعبئة الموارد  02./. الموارد /موارد العنوان االول المنجزة  

 التقديرية

البلدي في استغالل المباشر للملك العقاري  دالمجهو تجاري )استخالص مداخيل كراء العقارات 410 

تقديرات بميزانية العنوان االول(/ وصناعي   

 

 

 

 



 مؤشرات هيكلة الموارد و النفقات

 بيان المؤشر النسبة مدلول المؤشر   
ر/ع  

./.00عن موارد الدولة  في المعدل ./. 04مستقلة ماليا بنسبة مدى استقاللية موارد الجماعات المحلية   04./. مداخيل العنوان االول/ بالعنوان االول مجموع المداخيل الذاتية    
22 

شطة نمساهمة معلوم على اال  02./. 0في مداخيل العنوان / معاليم على االنشطة   
20 

االول ضعف هذا المؤشر يدفع إلى رفع نسبة االستخالص المعاليم العقارية ضمن موارد العنوان  أهمية مردود

./.00لمعدل الوطني  باستعمال العديد السبل االجابية  
4./. مدا خيل العنوان األول/ معلوم على العقارات    

20 

./.31معدل الوطني    90./. 9و 0جمع بين المؤشر    
 

مؤشر ضعيف المزيد من العمل مثال احداث سوق دواب و تخير مكان السوق الحالي ./. 010  010./.   0مداخيل العنوان / مؤشر مداخيل األسواق المستلرمة 
04 

 مؤشر هيكلة النفقات 
 

./.0 تحين القيمة الكرائية مداخيل العنوان / مؤشر مساهمة االمالك المسوغة    
22 

./.01معدل الوطني ./. 41اقل نسبة   العمل على ترشيد نفقات التأجير حسب وضعية هذا المؤشر   42./. نفقات العنوان األول/ التأجير العمومي   
20 

العمل  تنمية الموارد ./. 31معدل الوطني    40./. 0نفقات العنوان / مؤشر اهمية نفقات وسائل المصالح    
20 

./.010نسبة الوطنية    0./. 0نفقات العنوان / مؤشر نفقات الدخل العمومي    
24 

./.91المعدل    02./. نفقات وسائل المصالح / مؤشر اهمية نفقات الصيانة    
20 

المعدل الوطني ./. 40  02./. نفقات وسائل المصالح/ استهالك الطاقة  نفقاتمؤشر    
22 

./.32 امكانية فتح انتداب  0العنوان موارد / نفقات التاجير    
22 

./. 011الهدف   00./. 0نفقات ع قدرات/0نفقات ع= نسبة انجاز ميزانية التصرف    
28 

./.03 سوء تقدير استغالل الوقتي  للطريق = المجهود البلدي في استغالل الملك العمومي    

تقدراتها/ العام   

20 

./.40 اهمية النفقات القارة  العنوان األولنفقات / تسديد أصل الدين + التأجير    
22 

./.00 تحين العقود المبلغ / كراء العقارات = المجهود البلدي في استغالل الملك العمومي   

 المقدر

22 

./.02 أهمية مصاريف التسيير  نفقات العنوان االول/ التدخل العمومي +وسائل المصالح    
20 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مؤشرات المجهود
 

 مدلول المؤشر 
ر/ع بيان المؤشر النسبة  

العمل على ترفيع مستوى الموارد 

والتحكم في النفقات  حسب وضعية 

 هذا المؤشر 

90./. موارد العنوان االول/ االدخار الخام    10 

ضرورة العمل على رفع مستوى هذا 

 الحاصل لدفع االستثمار 
00./. موارد العنوان / االدخار الصافي  

 األول

19 

النفقات الحقيقية للتصرف–المورد الحقيقي للتصرف = االدخار الخام   

81093119081-250099109=08091119301  

القسط السنوي من إرجاع الدين–االدخار الخام = االدخارالصافي  

08091119301-1516991=00990619250  

 



 

 

 مؤشرات حسب عدد السكان
 

 مدلول المؤشر 
ر/ع بيان المؤشر النسبة  

مساهمة السكان بعنوان الجباية هذا المؤشر معدل 

مع استقرار عدد السكان مقارنة بالمعدل الوطني 

م ع و  تعبئة الموارد يفرض العمل على مضاعفة

  د40

د04 عدد / المداخيل الجبائية االعتيادية  

 السكان
10 

د33 معدل تحويالت الدولة بعنوان كل ساكن  عدد السكان/ مسهمات الدولة    19 

مساهمة السكان بعنوان دفع المعاليم   معدل

هذا المؤشر مع استقرار عدد السكان  معقول

مقارنة بالمعدل الوطني يفرض العمل على 

 مضاعفةتعبئة هذه المعاليم 

عدد السكان/ المعلوم على العقارات  3.24  13 

2132=9104عدد السكان حسب التعداد لسنة  

 

 



 

 

 

 

 

 نمو المبالغ المخصصة لالستثمار
 

النسبة من الجملة المداخيل 
 الحقيقية للعنوان االول

 السنة االدخار الخام أصل الدين االدخار الصافي

02./.  200.200.804 22244224 240022008 0222 

20.0./.  22.000.400 0800022 82024822 0222 

 222.204.202 4040224 280.444.024 0228 
 

 نمو هيكلة المصاريف الحقيقية 
 

تسديد فائض الدين+التاجير  مصاريف  
 نفقات القارة

 السنة المصاريف الحقيقية  للعنوان االول

42./.  002082.200 02912001320 
0222 

02./.  022.442.224 
09012441443 

0222 

 000.022.222 
002211421 

0228 

 

 

 



 

 

التاجيركشف حول تطور مقابيض و مصاريف العنوان األول لثالث سنوات األخيرة  ونسبة   
 

 نسبة التاجير

0موارد ع/  

نسبة التاجير   

0نفقات ع/   

مجموع مصاريف 

 التأجير
مجموع مصاريف 

 المنجزة

 العنوان األول

مجموع مقابيض 

 العنوان األول
 السنة 

30.33./.  42.40./.  92412391002 00012001002 20010241940 9100 

49192./.  03119./.  31310291030 02912001320 2021001212 9100 

43199./.  42192./.  310034230 09012441443 21219121944 9102 
 

مساهمة موارد العنوان  المديونية

االول في نفقات 

 العنوان الثاني

 مجموع مصاريف

 العنوان الثاني

مجموع مقابيض 

 العنوان الثاني
 السنة 

920911120 00410220 424900000 221201203 9100 

3411231300 9113991314 43911211093 22211941302 9100 

210911020 0012991100 42214041020 24213001122 9102 

 

 

 



 

 

 

 نمو المناب من المال المشترك

 

 

 الفارق بين سنتي 9100و9102

301.010....-313.002.111=021330....  
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Série 1 

Série 2 

Série 3 

 السنة المبلغ

30110101111 9100 

92212211111 9102 

31310021111 9102 



 

 

 نمو مداخيل الحقيقية للعنوان االول 
 

 

 الفارق بين سنتي9100و9102

20211001212-23010201900= 00210921300  

همات الدولة امتمثلة في مس./.30  

موارد ذاتية./. 04  
./.20المعدل الوطني    

2016 
27% 

2017 
33% 

2018 
38% 

   فا ق
2%  

 مقابيض الميزانية 
مساهمة الدولة  

 نسبة 

 السنة المبلغ

01./.  20211001212 9100 

43./.  21219121100 9102 

29./.  23010201900 9102 



 

 

 مالمح عامة للوضعية المالية

   وهياكلها ميزانية تشهد نموا متواصال و متوازن في كافة فصولها 

  تسجله  مالية مقبولة تساعد على االستثمار وإبرام قروض إضافية نظرا لماالوضعية ال

 من مبالغ هامة بعنوان االدخار خاصة لما ستشهده مصاريف التسيير من ترشيد وتحكم 

  04وضعية مالية ذات استقاللية  نظرا لكونها تعتمد باألساس على مواردها بحولي ./.

 .المعدل الوطني ./. 00مقابل  وهي قابلة للتطور و النمو

  لين مع اإلدارة  وذلك في احترامهاوضعية مالية متوسطة ذات مصداقية تجاه المتعام 

المالية مع المؤسسات العمومية والخواص  وهذا راجع إلى تسجيل  نسبة منخفضة  االلتزاماته

 .المجدولة  في اآلجال المحددة  تالديون المتخلدة بالذمة و خالص كامل االتفاقيا
 

 

 

 

 



 


