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الخطــــــــة التمويليــــــــــــــــة

تمويل ذاتي

مشاريع ذات صبغة محلية

   150,000   2016150,000تهيئة و توسعة مقر الحالة المدنية

   20,000   201620,000تجهيزات و منظومات اعلمية

   671,404   2016671,404اقتناء معدات نظافة

201670,000   70,000   

   250,000   2016250,000اقتناء وسائل نقل

20161,084,000   927,000   

2016905,000   905,000   

2016313,000   313,000   

20161,213,000   1,213,000   

   150,000   2016150,000تهيئة أولية و صيانة الطرقات المعبدة

   189,484   2016189,484تهيئة و صيانة المقابر

2016300,000   300,000   

   167,305   2016167,305تهيئة حديقة سيدي بويحي
   570,000   2015570,000احداث ملعب تنس

   50,000   201650,000تهيئة سوق نوبو

6,103,193   5,946,193   

مشاريع مشتركة بين البلديات

مشاريع مشتركة مع الوزارات

البرامج الوطنية

   20162,000,000تهذيب حي بينوس

الولية: بن عروس
2016البرنامج السنوي للستثمار لسنة  البلدية: رادس

الكلفة المحينة
باللنسبة للمشارع

)1المتواصلة (

تجهيز ورشات المستودع و وسائل
النظافة

تعبيد الطرقات شارع الجمهورية ـ حي
...العز

تعبيد الطرقات حي محمد علي و
....الولجة

تصريف مياه المطار و تهيئة السوق
السبوعية

تصريف مياه المطار و تعبيد محيط
قصر البلدية

تجميل و احداث مناطق خضراء و
تهيئة ملعب حي

1الجملــــــــــــــــــــــــة 

 الممولة بقرض و2015مشاريع 
تمويل ذاتي و لم تتحصل على

المصادقة النهائية قبل
15/12/2015

مشاريع متواصلة في طور النجاز من
السنوات الفارطة



مشاريع ذات صبغة محلية
   1,520,000   2,320,000   20122,320,000قصر البلدية

   469,000   963,428   2012759,000المستودع البلدي

   620,000   620,000   2013520,000دار الجمعيات

   350,000   350,000   2014350,000تجهيزات ادارية مختلفة

   55,000   55,000   201555,000نفقات مختلفة

   480,000   480,000   2015480,000النارة العمومية

   1,050,000   1,050,000   20141,010,000بناء الرصفة

20141,810,000   2,153,000   2,153,000   

   273,000   350,000   2013350,000تجميل المدينة

   185,000   185,000   2013185,000تهيئة مدارج عمومية

مشاريع مشتركة مع الوزارات

   148,000   348,000   2014348,000تهيئة ملعب كرة القدم

   975,000   1,075,000   20141,075,000تسقيف ملعب كرة السلة

   790,000   790,000   2014790,000تهيئة قاعة أفراح

10,052,000   10,739,428   9,068,000   

   15,014,193   10,739,428   18,155,193الجملــــــــــــــــــــــــة

3تعبيد الطرقات حي الطيب المهيري

2الجملــــــــــــــــــــــــة 



مساهمات اخرىالخطــــــــة التمويليــــــــــــــــة

المصدرالمبلغمساعدة موظفةقرض

157,000   

0   0   157,000   0   0   0   

2,000,000   

2016البرنامج السنوي للستثمار لسنة 

مساعدة
(استثنائية أو

متبقية من نظام
التمويل القديم)

مساعدة غير
موظفة



800,000   

290,000   

594,960   530,640   

40,700   36,300   

وزارة الرياضة   200,000

وزارة الرياضة   100,000

1,725,660   566,940   0   0   300,000   0   

1,725,660   566,940   157,000   2,000,000   300,000   0   



رزنامة صرف العتمادات

150,000   

20,000   

671,404   

70,000   

120,000   

100,000   984,000   

205,000   700,000   

100,000   300,000   

100,000   1,113,000   

150,000   

89,000   100,484   

50,000   250,000   

67,305   100,000   

570,000   

50,000   

1,792,709   0   

2,000,000   

المشاريع
 "A" المصنفة
حسب التقييم

الولي البيئي و
الجاتماعي

تقديرات
المصاريف

السنوية للصيانة

المبلغ الذي تم
صرفه بالسنوات

)2السابقة(

المبلغ المبرمج
صرفه سنة

2016)       3(

المبلغ المتبقي
المبرمج صرفه
خللا السنة أو
السنوات المقبلة

)4)=(1-(
))2)+(3((



1,450,000   870,000   50,000   

512,000   247,000   70,000   

155,000   465,000   30,000   

350,000   

55,000   

480,000   

950,000   100,000   100,000   

1,632,564   520,436   

191,162   158,838   

109,684   75,316   

307,000   41,000   

627,000   448,000   

225,000   565,000   

6,159,410   4,580,018   0   0   250,000   

6,159,410   6,372,727   2,000,000   0   250,000   



الكلفة محيينةالكلفةسنة المشروعمشاريـــــــــــــــع ذات صبغــــــــة محليــــــــة

   2019380,000إقتناء معدات نظافة و طرقات

2019100,000   

   100,000   2019100,000إقتناء وسائل النقل

   9,000   201930,000إقتناء معدات إعلمية

   20,000   201920,000إقتناء تجهيزات إدارية و مكتبية

   50,000   201950,000تهيئة مفترق جحة

   150,000   2019150,000تصريف مياه المطار بشارع فرحات حشاد

   150,000   2019150,000تصريف قنوات تصريف مياه المطار

   150,000   2019150,000إحداث ملعب فرعي بملعب الهادي بن رمضان 

   50,000   201950,000إحداث مأوى للسيارات

   60,000   201960,000مشروع رادس الذكية

   195,000   2019195,000ترصيف بشارع فرحات حشاد و نهج مصر 

2019940,000   316,950   623,050   

2019900,000   900,000   

2019300,000   300,000   

   200,000   2019200,000تهيئة أولية و صيانة الحفر و تركيز مخفضات السرعة

مشاريـــــــــــع الشراكــــــــة بين البلديـــــــــات

مشاريع الشراكة بين اليلديات و الجهات

مشاريع تشاركية بين القطاع العام و الخاص

2017250,000   250,000   

مشاريع تشاركية مع المجتمع المدني

البرامج الوطنية

برامج تهذيب الحياء الشعبية

برامج أخرى

4,025,000   0   2,900,950   623,050   

مشاريع ذات صبغة محلية

2018150,000   150,000   150,000   

   102,750   102,750   102,750أشغال الصيانة و التعهد باقي مستحقات

   20,765   20,765   201825,000تركيز مأوي و اتمام تسييج العقار الخلفي للبلدية

   82,176   82,176   201890,000اقتناء معدات نظافة و طرقات

   450,000   450,000   2018150,000تركيز محطة ضخ للسوق السبوعية

2018200,000   200,000   200,000   

2018100,000   100,000   100,000   

   40,000   40,000   201840,000المساهمة في تهيئة مسلك صحي بالحي الرياضي

   82,377   82,377   2018150,000احداث مدارج جانبية بملعب الهادي العنابي

   50,000   50,000   201850,000تهيئة سوق لبيع السمك بشاطئ رادس

   46,100   46,100   201830,000احداث ملعب للكرة الحديدية

تمويل ذاتي المرسم
2019بالميزانية   

قرض المرسم
2019بالميزانية 

تجهيز ورشات المستودع (تجهيزات مختلفة + آلت
شفط مياه المطار)

2019تصريف مياه المطار و تعبيد الطرقات  ,

2018تكملة لمشروع التعبيد 

2019مشروع تنوير عمومي 

مشاريع الشراكة بين البلديات و الوزارات و الهياكل
الخرى

المساهمة في تمويل مشروع تصريف مياه المطار
AFI المنطقة الصناعية

1الجملــــــــــــــــــــــــة 

ترميم قصر البلدية الحالي (قسط أول)

تهيئة و تجميل ساحة الجمهورية و ترصيف محيطها و
تهيئة حديقة نادي التنس

المساهمة في ترميم مقر المعتمدية الحالي لتوظيفه
كفرع لصندوق التأمين على المرض



   180,000   180,000   180,000دراسات مختلفة باقي مستحقات

201840,000   40,000   40,000   

2018568,000   618,000   304,000   

   150,000   150,000   201750,000دراسة المخطط المديري للمرور

   367,000   427,000   2017400,000تهيئة و توسعة مقر الحالة المدنية

   80,000   600,000   2017600,000تأثيث قصر البلدية و قاعة الفراح

   422,000   422,000   2017410,000اقتناء معدات نظافة

20171,050,000   2,576,000   2,419,000   

2017350,000   630,000   630,000   

2017350,000   296,000   296,000   

   250,000   2017250,000تهيئة أرضية القاعة المغطاة المحاذية للبلدية

   630,000   630,000   2016580,000تجهيزات ادارية مختلفة

   313,000   313,000   2016313,000تصريف مياه المطار و تهيئة السوق السبوعية

   276,000   276,000   2016300,000تجميل و احداث مناطق خضراء و تهيئة ملعب حي

   280,000   2,420,000   20132,320,000قصر البلدية و السياج الخارجي

نفقات مختلفة

مشاريع الشراكة بين اليلديات 

مشاريع الشراكة بين اليلديات و الجهات

   519,000   1,170,000   2017951,000مشروع تطهير أرض بن عياد

   100,000   100,000   2017100,000المساهمة في تهيئة واد مليان

مشاريع تشاركية بين القطاع العام و الخاص

مشاريع تشاركية مع المجتمع المدني

البرامج الوطنية

برامج تهذيب الحياء الشعبية

برامج أخرى

9,899,750   12,172,168   8,580,168   0   

   0   8,830,168   12,172,168   10,149,750المجموع العام

دراسات مشرع تعبيد حي السحايبي و أرض بن عياد
و تقسيم المعلمين و أرض صولة

تعبيد الطرقات أرض بن زيد-حي محمد علي-حي
الياسمين- أرض بن عامر-نهج الهرام و الجبل و

الحسان و بن تركية و حي الولجة

تصريف مياه المطار و تعبيد الطرقات نهج تونس و
,محيط عمارات المنجي سليم

مشروع تهذيب و تجديد شبكة التنوير العمومي حي
محمد علي و محيط السوق السبوعية

احداث و تهيئة مساحات خضراءو ملعب حي بنهج
جرجيس و بلل بن رباح

 و ما قبلها2017باقي مستحقات تعبيد الطرقات 

مشاريع الشراكة بين البلديات و الوزارات و الهياكل
الخرى

2الجملــــــــــــــــــــــــة 



المتبقيما تم صرفه

380,000   380,000   380,000   

100,000   100,000   100,000   

100,000   100,000   

21,000   30,000   30,000   

20,000   20,000   

50,000   50,000   

150,000   150,000   

150,000   150,000   

150,000   150,000   

50,000   50,000   

60,000   60,000   

195,000   195,000   

940,000   940,000   

900,000   900,000   

300,000   300,000   

200,000   200,000   

250,000   250,000   

501,000   4,025,000   0   4,025,000   

150,000   150,000   

102,750   

20,765   20,765   0   

82,176   82,176   0   

450,000   450,000   

200,000   200,000   

100,000   100,000   

40,000   40,000   

82,377   82,377   

50,000   50,000   

46,100   46,100   0   

مساعدة غير
موظفة ميزانية

2019

جاملة الموارد
الموظفة



180,000   

40,000   40,000   

314,000   618,000   618,000   

150,000   150,000   

367,000   40,300   326,700   

80,000   

422,000   132,000   290,000   

157,000   2,576,000   2,576,000   

630,000   630,000   

296,000   296,000   

250,000   250,000   

630,000   630,000   

313,000   313,000   

276,000   276,000   

280,000   280,000   

519,000   519,000   

100,000   100,000   

471,000   9,051,168   321,341   8,367,077   

471,000   13,076,168   321,341   8,617,077   
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رزنامة صرف العتماداتمساهمات اخرىالخطــــــــة التمويليــــــــــــــــة

المصدرالمبلغمساعدة موظفةقرضتمويل ذاتي

المشاريع الجديدة
مشاريـــــــــــــــع ذات صبغــــــــة محليــــــــة1

1202030,000   30,000   15,000   15000
   10,000   60,000   70,000   202070,000تركيز مصعد بقصر البلدية2

   114,000   114,000   2020114,000تهيئة مستودع الحجز و واقيات للمعدات بالمستودع3
   170,000   170,000   2020170,000اقتناء شاحنة صغيرة لرفع الفضلت و جارار4
5202090,000   90,000   90,000   
6202016,000   16,000   16,000   

   50,000   50,000   202050,000صيانة العشب بالملعب البلدي لكرة القدم الهادي بن رمضان7
   160,000   240,000   2020160,000تهيئة قاعة توفيق بوهيمة8
   40,000   40,000   202040,000عزلا السقف بسوق المراح و جازء من سوق نوبو9

   130,000   50,000   2020130,000اقتناء تجهيزات رياضية10

11202030,000   30,000   20,000   10,000   
   50,000   50,000   100,000   2020100,000اعادة تهيئة ساحة الجمهورية أمام قصر البلدية12
1320201,930,000   87,000   1,350,000   493,000   500,000   1,450,000   
142020250,000   250,000   100,000   150,000   
152020100,000   100,000   100,000   
   50,000   50,000   202050,000تهيئة أولية لبعض الطرقات بالمواد المقطعية16
   20,000   20,000   202020,000احداث منطقة خضراء في الملحة17
مشاريـــــــــــع الشراكــــــــة بين البلديـــــــــات2

مشاريع الشراكة بين اليلديات و الجهات3

مشاريع الشراكة بين البلديات و الوزارات و الهياكل الخرى4

مشاريع تشاركية بين القطاع العام و الخاص5

مشاريع تشاركية مع المجتمع المدني6

البرامج الوطنية7
برامج تهذيب الحياء الشعبية1

برامج أخرى2

3,350,000   0   1,507,000   1,350,000   0   0   493,000   0   0   0   1,685,000   1,685,000   0   0   

الولية: بن عروس
2020البرنامج السنوي للستثمار لسنة  البلدية: رادس

الكلفة المحينة
باللنسبة للمشاريع

)1المتواصلة (

المشاريع
 المصنفة
"A" 
حسب
التقييم
الولي

البيئي و
الجاتماع

ي

تقديرات المصاريف
السنوية للصيانة

مساعدة
(استثنائية أو
متبقية من

نظام التمويل
القديم)

مساعدة غير
موظفة

المبلغ الذي تم صرفه
)2بالسنوات السابقة  (

المبلغ المبرمج صرفه
)3       (2020سنة 

المبلغ المتبقي المبرمج
صرفه خللا السنة أو

السنوات المقبلة
)4)=(1))-(2)+(3((

-أ

دراسة جادوى للعقار البلدي الموجاود بشارع محمد علي و سوق
المراح

Double cabine اقتناء شااحنة
 دراجاات نارية5اقتناء 

بالساحات العمومية و المنشات البلدية WIFI تركيز منظومة

2020تعبيد الطرقات 
2020تهذيب شبكة التنوير العمومي 

2020اصلح الحفر و تركيز مخفضات السرعة 

1الجملــــــــــــــــــــــــة 



المشاريع

از
نج
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وا
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و 
 اأ

نة
س

الكلفة

رزنامة صرف العتماداتمساهمات اخرىالخطــــــــة التمويليــــــــــــــــة

المبلغمساعدة موظفةقرضتمويل ذاتي

در
ص

لم
ا

مشاريع متواصلة في طور النجاز من السنوات الفارطةب
مشاريع ذات صبغة محلية1
   186,000   170,000   356,000   356,000   2019380,000إقتناء معدات نظافة و طرقات1
   15,000   75,000   90,000   90,000   201950,000تهيئة مفترق جحة شارع فرحات حشاد2
   20,000   189,000   209,000   209,000   2019150,000إحداث ملعب فرعي بملعب الهادي بن رمضان 3
   60,000   140,000   200,000   200,000   2019195,000ترصيف بشارع فرحات حشاد و نهج مصر 4
52019940,000   1,300,000   316,950   983,050   800,000   500,000   
62019300,000   500,000   500,000   400,000   100,000   

72018200,000   200,000   200,000   200,000   
   40,000   40,000   40,000   201840,000المساهمة في تهيئة مسلك صحي بالحي الرياضي8
   610,000   1,300,000   314,000   1,596,000   1,910,000   2018718,000تعبيد الطرقات و تصريف مياه أمطار و تركيز محطة ضخ 9

10

   58,000   300,000   68,000   406,000   406,000   2017400,000تهيئة و توسعة مقر الحالة المدنية11
   290,000   132,000   422,000   422,000   2017410,000اقتناء معدات نظافة12

1320171,050,000   2,610,000   2,453,000   157,000   2,207,000   403,000   
   20,000   180,000   200,000   200,000   2017250,000تهيئة أرضية القاعة المغطاة المحاذية للبلدية14
مشاريع الشراكة بين اليلديات 2

مشاريع الشراكة بين اليلديات و الجهات3
   150,000   885000135,000المجلس الجهوي   651,000   519,000   1,170,000   2017951,000مشروع تطهير أرض بن عياد

مشاريع الشراكة بين البلديات و الوزارات و الهياكل الخرى4

مشاريع تشاركية بين القطاع العام و الخاص5

2017250,000   250,000   250,000   
مشاريع تشاركية مع المجتمع المدني6

البرامج الوطنية7
برامج تهذيب الحياء الشعبية1

   700,000   1,121,000   1,479,000   2,000,000   1,300,000   481,000   3,781,000   20162,000,000تهذيب حي بينوس

برامج أخرى2
8,284,000   13,394,000   7,882,950   2,283,050   0   827,000   2,000,000   651,000   0   4,941,000   5,759,000   2,483,000   0   0   

   0###   0   4,168,000   7,444,000   4,941,000###   0   651,000   2,493,000   827,000   0   3,633,050   9,389,950###   13,394,000   11,634,000المجموع العام
تضمين الكلفة الجملية للمشروع وعدم القاتصار على القسط السنوي(*)

تضمين الخطة التمويلية للمشروع وعدم القاتصار على القسط السنوي(**)
(***)

تخضع لدليل الجإراءات البيئية والجإتماعية المشاريع التي تتضمن خططها التمويلية مساعدات موظفة أو مساعدات غير موظفة  

الوثائق المصاحبة للبرنامج السنوي للسإتثمار 
ملحوظة تقديمية حول البرنامج السنوي للسإتثمار ممضاة من طرف رئيس البلدية1
محضر أو محاضر الجلسات العمومية التشاركية حول إعداد البرنامج السنوي للسإتثمار ملحق بها قائمة المشاركين بإعتبار العنصر2

الولية: بن عروس
2020البرنامج السنوي للستثمار لسنة  البلدية: رادس

الكلفة المحينة
باللنسبة للمشاريع

)1المتواصلة (

المشاريع
 المصنفة
"A" 
حسب
التقييم
الولي

البيئي و
الجاتماع

ي

تقديرات المصاريف
السنوية للصيانة

مساعدة
(استثنائية أو
متبقية من

نظام التمويل
القديم)

مساعدة غير
موظفة

المبلغ الذي تم صرفه
)2بالسنوات السابقة(

المبلغ المبرمج صرفه
)3       (2020سنة 

المبلغ المتبقي المبرمج
صرفه خللا السنة أو

السنوات المقبلة
)4)=(1))-(2)+(3((

2019تصريف مياه المطار و تعبيد الطرقات  ,
2019مشروع تنوير عمومي 

تهيئة و تجميل ساحة الجمهورية و ترصيف محيطها و تهيئة
حديقة نادي التنس

تصريف مياه المطار و تعبيد الطرقات نهج تونس و محيط
,عمارات المنجي سليم

المساهمة في تمويل مشروع تصريف مياه المطار المنطقة
AFI الصناعية

2الجملــــــــــــــــــــــــة 

فقط بالنسبة للمشاريع المصنفة كذلك حسب قاائمة الفرز البيئي والجإتماعي (التقييم الولي البيئي والجإتماعي) "A" تضمين حرف
هام جإدا :

 المتعلق بدراسإة المؤثرات على المحيط ول تمول عن طريق مساعدات موظفة أو مساعدات غير موظفة 2005 جإويلية 11 المؤرخ في 2005 لسنة 1991 حسب التقييم الولي البيئي والجإتماعي تخضع للمر عدد Aالمشاريع المصنفة صنف 
 جإانفي من كل سإنة:15* وثائق ترسإل ضمن الملف قابل 

(أو من ينوبه)رئيــــس البلديــــة  
(ااالسإم واااللقب وااالمضاء وااالختم)



النسائي والشبابي والصور الفوتوغرافية للجلسات وتقديم البلدية : وثائق إثبات المنهجية التشاركية



3,350,000   
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