




2021لسنة التشاركيتقدمي مسار إعداد املخطط االستثماري 

1-األعمال التحضيرية

2- املاليو التشخيص الفني

3-إعداد البطاقات األولية للمشاريع املقترحة

4- عن بعد التشاركيةالجلسة العامة

5-األعمال النهائية



معطيات عامة عن البلدية
 سيدي علوان: البلدية

 1969أفريل19املؤرخ في 1969لسنة 134األمر عدد :تاريخ اإلحداث

ساكن25746:عدد السكان

2700:عدد املساكن

2000أكتوبر 16:تاريخ املصادقة على مثال التهيئة





التقسيم الترابي للمنطقة البلدية

الحدود املنطقة

(ACEMمعمل )الحزام: شرقا -
الشاوشالحزام حي دار : غربا -
شارع الجمهورية: قبلة -

(املستشفى)الحزام: جوفا -

الحزام: شرقا -
الحزام : غربا -
االفغانيجمال الدين وعبد الناصر شارع جمال: قبلة -

شارع الجمهورية:جوفا -

الحزام: شرقا -
الحزام : غربا -
شارع الجمهورية: قبلة -

(الحمديحي )الحزام: جوفا -

لزعرحمادة دار 



الحدود املنطقة

الشعابنية

الحريقة

النمري ساقية 

عمادة البساتين

قالتعمادة وادي 

عمادة السعادة

بونقلةاوالد+البعاجلة

عمادة ساقية الخادم

الشماليةباجةعمادة وادي 



1املنطقة 



2املنطقة 



3املنطقة 



2020تقديم اإلحصاء الوصفي التقديري للبنية األساسية باملناطق لسنة 

تصريف مياه 

األمطار

الربط بشبكة 

التطهير

التنوير 

العمومي
األرصفة الطرقات

نسبة التغطية  نسبة التغطية 

رالتطهيبشبكة

نسبة التغطية 
التنوير بشبكة

العمومي

نسبة األرصفة 
في حالة سيئة 

تتطلب التدخل

نسبة األرصفة 
او في حالة جيدة 

متوسطة

نسبة الطرقات 
في حالة سيئة 

تتطلب التدخل

نسبة الطرقات 
او في حالة جيدة 

متوسطة

0 0 %55 %70 %30 %69 31% 1منطقة 

0 0 %68 %55 %45 %64 %36 2منطقة 

0 0 %71 %63 %37 %66.7 %33.3 3منطقة 



1تشخيص حلالة الطرقات ابملنطقة عدد 

31

69

%31نسبة الطرقات في حالة حسنة  %69نسبة الطرقات في حالة سيئة و تتطلب التدخل



2تشخيص حلالة الطرقات ابملنطقة عدد 

36

64

نسبة الطرقات في حالة جيدة او

%36متوسطة

نسبة الطرقات في حالة سيئة 

%64تتطلب التدخل 



3تشخيص حلالة الطرقات ابملنطقة عدد 

33.3

66.7

%33,3نسبة الطرقات في حالة جيدة او متوسطة 

ل نسبة الطرقات في حالة سيئة و تتطلب التدخ

66,7%



ترتيب املناطق حسب نسبة التعبيد
املرتبة نسبة التعبيد الطول الجملي للطرقات املنطقة

1 57.1 12990 1منطقة 

2 55.7 18792 2منطقة 

3 53.8 9570 3منطقة 



ترتيب املناطق حسب نسبة التنوير العمومي
املرتبة نسبة التنوير املنطقة

3 55 1منطقة 

2 68 2منطقة 

1 71 3منطقة 



حوصلة ألهم النقائص املتعلقة ابلبنية األساسية جملل املناطق

41%

14%
17%

28%

الطول الجملي للطرقات

الطرقات املعبدة و في حالة حسنة الطرقات املعبدة و في حالة متوسطة

الطرقات املعبدية و في حالة سيئة الطرقات الغير معبدة



أهم النقائص حسب املناطق
أهم النقائص املنطقة

نسبة الطرقات الغير معبدة ضعف-
الترصيفانعدام -

- نسبة التنوير العمومي ضعيفة
1املنطقة 

تتطلب التدخلو حالة الطرقات سيئة -

ضعيفةالترصيفنسبة -
2املنطقة 

نسبة الطرقات املعبدة ضعيفة -
حالة الطرقات املعبدة سيئة-

ضعيفةالترصيفنسبة -
3املنطقة 



2020قائمة املشاريع املدرجة ببرنامج االستثماري السنوي 

االنجازنسبة تاريخ انطالق األشغال عدد املنتفعين د.أالكلفة  بيان املشروع

- 2020ديسمبر 100 490 (سيدي علوان املدينة)تعبيد الطرقات 

-
االعتماداتفي انتظار تحويل 

من طرف صندوق القروض

الشمالية،واديباجةوادي 
البساتين،ساقية قالت

البعاجلةالخادم ،
600 (مناطق التوسع)تعبيد الطرقات 

-
2020ديسمبر

مدخل املدينة 60 (سيدي علوان املدينة)تنوير عمومي 

االعتماداتفي انتظار تحويل 
من طرف صندوق القروض

تركيز نقاط ضوئية ببعض 
العمادات

70 (مناطق التوسع)تنوير عمومي 

االعتماداتفي انتظار تحويل 
من طرف صندوق القروض

دائرة بلدية بعمادة احداث
السعادة

140 دائرة بلديةاحداث



االنجازنسبة تاريخ انطالق األشغال عدد املنتفعين د.أالكلفة  بيان املشروع

-
االعتماداتفي انتظار تحويل 

من طرف صندوق القروض
السعادةعمادة 20 اقتناء عقارات

- 2020ديسمبر  صيانة قصر البلدية 24 صيانة البناءات اإلدارية

% 100
وحاوية فضالت 75تم اقتناء 

معدات صغيرة
كافة املواطنين 45 اقتناء معدات نظافة

خالل االشغالستنطلق 
2020شهر ديسمبر 

بناء مستودع بلدي جديد كافة املواطنين 240 إحداث مستودع بلدي

- - كافة املواطنين 20 محطة للنقل الجماعيإحداث



علوانسيديمبعتمديةقائمة يف مشاريع التنمية املندجمة 
(د.أ)التكلفة  املحتوى املادي الوحدة عناصر املشروع

االساسيةمشاريع البنية 

1300 10 كلم باجةوادي –تهيئة وتعبيد طريق سيدي علوان 

700 7 كلم بالليلاوالد–البعاجلةتعبيد طريق وتهيئة 

700 7 كلم العيايطة-تعبيد طريق ساقية الخادموتهيئة

450 2.5 كلم سالماوالدالىتعبيد طريق سيدي علوان وتهيئة 

160 1.5 كلم الغربيةزالبةتعبيد طريق وتهيئة 

720 9 كلم االطوارمد شبكة التيار الكهربائي ثالثي 

التجهيزات الجماعية

331 1 مركز بالحنيشات2صنف اساسيةمركز صحة  احداث

346 1 نادي دار شبابالىتطوير نادي الشباب ريفي بالنزهة 

80 1 ملعب الشماليةباجةملعب مصغر بوادي احداث

80 1 ملعب بريمباوالدملعب مصغر احداث

80 1 ملعب بزردةملعب حي احداث

80 1 ملعب قالتملعب حي بوادي احداث

املشاريع الفردية املنتجة

1400 35 فالحيةمشاريع احداث

350 5 متوسطةومؤسسات صغرى احداث



(د.أ)التكلفة  املحتوى املادي الوحدة عناصر املشروع

1000 50 مشروع مشاريع مهن صغرى احداث

250 50 مشروع مشاريع في  الصناعات التقليديةاحداث

العناصر الجماعية

73 80 منتفع التكوين

املنتجةاالساسيةالبنية  

400 109 هك السعادةالسقويةاملنطقة تعصيروتهيئة 

500 1 محطة و تجهيزها بالطاقة الشمسيةقوناطالسقويةثانية للمنطقة لتحليةمحطة احداث

500 1 حي حي حرفي بسيدي علواناحداث

500 التسييروالدراسات 

10000 املجموع



المسلك الفالحير/ع

كلم1.6طريق أوالد الميساوي 01

كلم1: 860من أنور مفتاح وصوال الى طريق : زالبة الغربية طريق العمامرية 02

م  600: طريق مفبرةالعيايطة من مقهى جعفر الى المقبرة: زردة03

كلم1.1: طريق أوالد الحاج حسين : السعادة04

كلم 0.75طريق حي سيدي علي غدير 05

كلم 2: الغرايرةالال طريق الكساكسة : زالبة الشرقية06

م700: مفترق العباسي الى أوالد مفتاح مرورا بأوالد الحاج الصغير: وادي باجة الشمالية07

كلم 1حريقة الشريد : سيدي علوان الغربية 08

كلم2: إلى أوالد شعيب 1من بئر رقم : الجنوبيةباجةوادي 09

يةللتنمالجهويمقترحات تعبيد الطرقات ضمن البرنامج 

2020لسنة 

P R D



المالحظات الاالشغنسبة تقدم  سنة االنجاز د.أالكلفة باجازالمحتوى  المشروع ر/ع

المقاول بصدد وضع

المعدات

0% 2020

نالشتيويمن مفترق 

زالبةنحو 

860تعبيد طريق  1

كلم4,4 ـوالد النباح 2

كلم10,5 السواودية 3

كلم2,5 أوالد أحمد 4

100% 2020 188.5 كلم1.7 طريق أوالد ساسي 6

100% 2020 386 كلم4 طريق وادي قالت 7

100% 2020 262 كلم2 مفترق العباسي الخضارة 8

سيدي علوانلمعتمديةالمشاريع المبرمجة 

عن طريق وزارة التجهيز
الطرقات-1



ع

/

ر

المحتوى المشروع

الكلفةباجاز
نسبة تقدم 

االشغال

المالحظات

1
البةز: للغرايرةمد شبكة التنوير العمومي 

الشرقية
د24106عمود15

االدارياالذن: االشغالانطلقت 

2020/11/16بتاريخ 
د20844عمود17الشواش2

3
وادي باجة : الخضارة –أوالد بريم 

الشمالية
د29203عمود25

التنوير العمومي-2



المالحظات االشغالنسبة تقدم  ازتاريخ بداية االنج

الكلفة 

التقديرية

المشروع
ر/ع

مشروع معطل ومرسم بالمخطط الخماسي 

2016-2020

350 بسيدي علوان االساسيةبناء مركز الصحة اعادة

1

ضمن برنامج التنمية المندمجة  331 بالحنيشاتاساسيةبناء مركز صحة  2

-2020مشاريع مقترحة بالمخطط الخماسي 

حسب االولوية 2025

50 الحائطي االكسجينتركيز 

3

"                          " 350 مراجعة الشبكة الكهربائية وتركيز مولد كهربائي  4

"                          " 80

الشماليةباجةبوادي االساسيةتوسعة مركز الصحة 

(الخضارة)

5

"                          "

60

40

تركيز الغشاء العازل ألسطح المستشفى 

مركز صحة أساسية بالدائرة 12تركيز الغشاء العازل لـ

6

"                          " 500

ناء توسعة المستشفى المحلي بسيدي علوان من خالل ب

قسم للطب العام بعشرة أسرة 

7

قطاع الصحة-3



المالحظات

نسبة تقدم 

االشغال

تاريخ بداية 

االنجاز

الكلفة 

يةالتقدير

المشروع

ر/ع

طلب العروضاعدادبصدد 

50

45

باجةبوادي االعداديةالمدرية : بناء مطعم مدرسي 

بناء قاعة 

1

طلب العروضاعدادبصدد  50 ادمبساقية الخبناء مطعم مدرسي بالمدرسة االبتدائية 2

يوم210مدة االنجاز  40% 2019/12/10 300

مكتب مدير بالمدرسة وقسم تحضيري وبناء قاعة 

2القسط بالبعاجلةاالبتدائية 

3

طلب العروضاعدادبصدد  120 ليلبناء قسم تحضيري بالمدرسة االبتدائية أوالد بال 4

طلب العروضاعدادبصدد  90 قيبةبناء مجموعة صحية بالمدرسة االبتدائية شارع بور 5

2% 90 ةبناء مجموعة صحية بالمدرسة االبتدائية بن خليف 6

يوم200مدة االنجاز  70%

2019/12/10 600

مجموعة صحية بالمدرسة وقاعات4صيانة أسقف 

العيايطة

7

قطاع التعليم-4



المالحظات االشغالنسبة تقدم  تاريخ بداية االنجاز

الكلفة 

التقديرية

المشروع
ر/ع

ملف تمهيدي موجز 600 قاعات بمدرسة شارع بورقيبة6بناء اعادةوهدم  8

ملف تمهيدي موجز 120 الغربيةزالبةبناء فضاء تحضيري بمدرسة  9

موجزوملف تمهيدي  700

قاعات مع 3تسقيف اعادةوقاعات 4بناء اعادةوهدم 

ادارةوبناء تحضيري وصيانة الشبكات المختلفة 

الشرقيةبزالبةبالمدرسة االبتدائية 

10

100% 45 بناء قاعة بالمعهد الثانوي بسيدي علوان 11

100% 90 بساقية الخادماالعداديةبناء وحدة صحية بالمدرسة  12

35% 400 بسيدي علواناالعداديةبناء مطعم مدرسي بالمدرسة  13





2021/2020تقديم مليزانية البلدية لسنتي 

(تقديرية)2021سنة  (املنجز)2020سنة  ميزانية البلدية

د.أ1.530 د.أ1.377 مجموع املوارد

د.أ1.530 د.أ987 مجموع املصاريف

د.أ1.530 1.377 االعتياديةاالول العنوان مداخيل

د.أ766 د.أ690 موارد ذاتية

د.أ764 د.أ687 السنوي بعنوان التسييراملناب من الدعم



(تقديرية)2021سنة  (املنجز)2020سنة  ميزانية البلدية

د.أ1605 د.أ1.012 الثانيموارد العنوان

- - املساعدات

د.أ1256 د.أ611 مساعدات غير موظفة

د.أ4 د.أ4 مساعدات موظفة

- - مساعدات استثنائية

د.أ135 د.أ367
التمويل الذاتي

د.أ210 د.أ30 القروض



(تقديرية)2021سنة  (املنجز)2020سنة  ميزانية البلدية

د.أ1.530 د.أ987 (التسيير)االول العنوان مصاريف

د.أ830 د.أ645 التاجيرمصاريف 

د.أ609 د.أ342 الوسائلواملعدات مصاريف

د.أ91 د.أ64 فوائد الدين

د.أ1605 د.أ244 العنوان الثانيمصاريف

د.أ1484 د.أ164 االستثمارمصاريف

د.أ121 د.أ80 إرجاع أصل الدين



االخيرةتطور امليزانية خالل الثالث سنوات 

0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600

د,التقديرات أ د,انجاز امليزانية أ

2018سنة  1170 1346

2019سنة  1350 1433

الى حد اكتوبر2020سنة  1531 1376



العقارات املبنية ةاالراض ي الغير مبني االسواق االكرية

2019سنة  42 30 152 72

الى حد شهر اكتوبر2020سنة  14 15 155 32

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

تطور امليزانية خالل الثالث سنوات األخيرة





مؤشرات عامة حسب امليزانية

مدلوله نسبته بيان املؤشر

التاجيرارتفاع نسبة  %62.20 نفقات العنوان االول /العموميالتاجير 

للتاجبرأهمية املوارد املخصصة  %53.81 موارد العنوان االول /العموميالتاجير 

ديون ضعيفة %0.97 نفقات العنوان االول /املتخلداتتسديد 

ضرورة الرفع من استخالص هذا املعلوم %3.2

تقديرات /كراء العقاراتمداخيلاستخالص 
امليزانية 

العنوان االول 



مؤشرات عامة حسب عدد السكان

مدلوله (د)املعلوم بيان املؤشر

الجبائيةاملداخيلفي مساهمة السكان 2.06 عدد السكان/االعتياديةالجبائيةاملداخيل

ارتفاع مساهمة املواطن في الجباية على العقارات نتيجة 

العفو الجبائي
1204 عدد السكان/على العقاراتاملعالبم

مساهمة الدولة لكل مواطن 26.705 عدد السكان/املناب من املال املشترك



2020الى سنة 2017تطور اعتمادات املشاريع من سنة 

2020سنة  2019سنة  2018سنة  2017سنة  نوع املشاريع

550 360 755 234 مشاريع قرب

20 20 150 - مشاريع مهيكلة

72 949
250

80
مشاريع ادارية

642 1329 1155 314 الجملة



توزيع اعتمادات التنمية حسب التدخالت الثالث
2020الى سنة 2017من سنة 

مشاريع قرب

56%

مشاريع مهيكلة

4%

مشاريع ادارية

40%

د3370: الجمليةاالعتمادات



لهااملبالغ املبرمج استغال د.أاملبالغ املتاحة  التمويلنوعية مصدر التمويل

- - ذاتيتمويل البلدية

426 426 مساعدة غير موظفة
صندوق القروض و مساعدة الجماعات 

املحلية
210 210 قرض

636 636 املجموع



المصلحة راي

الفنية
الكلفة التقديرية

جدوى المشروع 

للمنطقة
نتائج التصويت موقع التدخل نوعية التدخل المشروع

الموافقة

"

أد180

أد160

هام

"

أغلبية

"

نهج محمود درويش-2

نهج الرباط-3
تعبيد تعبيد الطرقات

الموافقة أد60 هام أغلبية شارع البيئة توسعة الشبكة تنوير عمومي

راي

المصلحة 

الفنية

الكلفة التقديرية
جدوى المشروع 

للمنطقة
نتائج التصويت موقع التدخل نوعية التدخل المشروع

الموافقة

الموافقة

د132.000

د180.000

متوسط

متوسط

أغلبية

"

بشارع 2فرع عدد-3

الجمهورية

من شارع 2الجزء -4

الرباط

تعبيد تعبيد الطرقات

رأي 

المصلحة 

الفنية

الكلفة التقديرية
جدوى المشروع 

للمنطقة
نتائج التصويت موقع التدخل نوعية التدخل المشروع

الموافقة

الموافقة

د.أ180

د.أ180

هام

متوسط

أغلبية

"

شارع عمر المختار3-

الشعابنيةطريق 4-
تعبيد تعبيد الطرقات



املقترح نوع املشروع املنطقة العمر اللقبو االسم  عدد

تحسين البنية األساسية-
لخدمات اإلداريةاتقريب-

قرب-
مهيكلة-

1 34 أنور السفاري  1

تعبيد نهج محمد القصاب-
توسعة شبكة املاء للشراب-

قرب- 1 47 الساس يمنى   2

) االداريةتقريب الخدمات -
CNAM.SONEDE.STEG)

مهيكلة 3 36 هاني شعبان 3

الغير مرقمةوتعهد الطرقات املرقمة وصيانة - مهيكلة 3 43 بن عائشةامحمد 4

برمجة مشاريع اقتصادية- مهيكلة 2 56 علي املانع 5

التطهير-
تنموية-

قرب
مهيكلة

2 32 هشام الحساني 6

إحداث محطة -
منطقة صناعية مهيأة-
التطهير-

إحداث فروع لإلدارات و الشركات والخدمات تقريب
(STEG;SONEDE)الوطنية 

مهيكلة 1 60 علوانالطاهر 7

و تشجيرترصيف-
قرب 2 42 العايبعاطف  8



املقترح نوع املشروع املنطقة اللقبو االسم  عدد

مثال التهيئةاعدادفي التسريع-
التنوير العمومي بمدخل املدينة-
تزويد مدينة سيدي علوان بالغاز-
اقتناء عقارات-
انجاز مشروع بناء املستودع البلدي-

مهيكلة- 3 أنور الحساني 1

تشجيع االستثماري -
متعددة االختصاصاتبناء قاعة-
تجميل املدينة-

مهيكلة- 3 فتحي السفاري  2

اقتناء عقارات-
باملستودع البلدي اداريةبناء مباني - مهيكلة 3 علي املانع 3



املنهجية التي تم اعتمادها من طرف املجلس البلدي لتوزيع املوارد 

2021املالية و قائمة املشاريع التي تم برمجتها لسنة 

بخصوصاطنيناملو واراءاملاليو الفنيالتشخيصنتائجعلىاالطالعخاللهاتمالبلديللمجلسأولىجلسةاجراء

تمالتياملشاريعاناإلمكقدر االعتبار بعيناالخذمعالبلدياملجالفياملتدخلينمختلفبرامجو املقترحةاملشاريع

و اتطلبكذلكو االعتماداتتوفر لعدمإنجازهاتعذر التيو السابقةالسنويةالبرامجاعدادعندتحديدها

:املواطنينمقترحات



توزيع االعتمادات املخصصة لتمويل املشاريع الجديدة بالبرنامج 

2021االستثماري البلدي التشاركي لسنة 

د.أ210: قرض د.أ426: مساعدة غير موظفة 

د.أ636:جملة االعتمادات 

النسبة د.أالكلفة  البرامج املقترحة االعتماداتجملة

%30 191 مشاريع قرب

636
%37 235 مهيكلةمشاريع 

%31.4 200 مشاريع ادارية

%1.6 10 الدراسات



تعبيد الطرقات: بطاقة مشروع 

تعبيد الطرقات:املشروع 

ةتعبيد بالخرسانة االسفلتي:املكونات 

:مكان التدخل

املتفرع عن 1النهج عدد -
شارع البيئة 

املتفرع عن 2النهج عدد -
شارع البيئة

متر خطي320 الطول الجملي 

تعبيد الطرقات العرض الطول  النهج

تعبيد الخرسانة 

االسفلتية
8 200

املتفرع عن شارع 1النهج عدد -
البيئة

تعبيد الخرسانة 

االسفلتية 6 120
املتفرع عن شارع 2النهج عدد -

البيئة 

د.أ191: الكلفة التقديرية 

يوم 120: مدة اإلنجاز 



تكملة مشروع بناء مستودع بلدي: بطاقة مشروع 

مواصلة بناء مستودع بلدي:املشروع 

توسعة املستودع البلدي:املكونات 

:مكان التدخل
بناء واقي للمعدات-
بناء مخازن -

املاء الصالح للشراب

إمكانية الربط بمختلف 

الشبكات
التيار الكهربائي

االتصاالت

نعم

نعم

نعم



:صبغة االشغال املزمع إنجازها 

توسعة

تهيئة و تجهيز

وصف اجمالي للمشروع

بناء واقي للمعدات-
بناء مخازن -
تهيئة و تجهيز-

:املساحة املغطاة املبرمجة 

:الكلفة التقديرية للقسط األول 

:الكلفة التقديرية للقسط الثاني 

2م1200: املساحة املبرمج تهيئتها متر مربع700

د.أ240

2021/2019: سنوات اإلنجاز د.أ120

املدينةمتساكنيكافة : عدد املنتفعين 



و في الختام ،يمكنكم التفاعل عبر 
ر اإلرساليات االلكترونية الكتابية أو عب

الصفحة الرسمية لبلدية سيدي علوان 
أو االتصال املباشر بمكتب الضبط 

.أيام10بالبلدية ملدة 

مع الشكر


