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 117المتعمق بالبمدية، خاصة المادة  2111جوان  22ي المؤرخ ف 11-11رقم  قانونالطبقا ألحكام 
منو، يشكل المخطط البمدي لمتنمية أداة لمتخطيط و تييئة اإلقميم عمى المستوى البمدي، حيث تسجل العمميات و 

المبرمجة من قبل المجمس الشعبي البمدي و التي تظير عمى مشاريع و عمميات التجييز و االستثمار العمومي 
 شكل مخططات سنوية و متعددة السنوات.

. من أىداف المسطرة في مجال التنمية المحميةتجسيد ل األنسب داةاألمتنمية لمخططات البمدية لاتشكل 
خالل ىذه البرامج تضع الدولة في متناول البمديات الوسائل المالية، من خالل ميزانية الدولة لمتجييز، قصد 

سريع لحاجيات تفعيل الديناميكية االقتصادية و االجتماعية لمبمديات و تمكينيا من االستجابة بشكل فعال و 
 السكان من خالل تسجيل مشاريع جوارية ذات أثر مباشر عمى اإلطار المعيشي لممواطنين.

بعنوان  بيذا يتضمن قانون المالية بشكل سنوي بعنوان ميزانية الدولة لمتجييز مخصصات إجماليةو 
 البمديات.موجية لتمويل العمميات و المشاريع المقترحة من طرف المخططات البمدية لمتنمية 

تقوم مصالح وزارة المالية بالتشاور مع مصالح وزارة الداخمية و الجماعات المحمية و التييئة العمرانية 
 مثل عدد السكان، عدد البمديات و الوضعية المالية وفق معطيات و مؤشراتبتوزيع ىذه المبالغ حسب الواليات 

                                           لمبمديات ...

حكيم تالجمسات في إطار لتابعة ليا كما يتم توزيع الغالف المالي المخصص لموالية بين البمديات ا 
عمى مستوى الدائرة و عمى مستوى الوالية قصد ترتيب األولويات بين البمديات حسب احتياجاتيا التي يتم عقدىا 

تسجيل المشاريع بناءا عمى مقررات التفريد تم المقترحة من قبل كل بمدية، حيث ي المالية و أىمية المشاريع
                                                                                    .من قبل الوالي الممضاة
        

 14توي عمى حتحدد العمميات التي يمكن تسجيميا بعنوان المخططات البمدية لمتنمية بموجب مدونة ت
 مادة. 53فصل و 

 
 
 
 
 
 



 النصوص المرجعية المتعمقة بالمخططات البمدية لمتنمية
 
 
  المتعمق بشروط تسيير و تنفيذ مخططات  6037أوت  90المؤرخ في  671-37المرسوم  رقم

، و 6031ديسمبر  97شتركة المؤرخة في و التعميمة الوزارية الم البمديات الخاصة بالتنمية
 يوضحان مايمي:

 تسيير االعتمادات المخصصة من قبل الدولة لممخططات البمدية لمتنميةشروط تبميغ و  -
 شروط تنفيذ العمميات المسجمة بعنوان المخططات البمدية لمتنمية -
 طبيعة العمميات المسجمة بعنوان ىذه البرامج -
  تحديد دور المتدخمين في تنفيذ ىذه البرامج -

 
  بنفقات الدولة المتعمق  6009جويمية  67المؤرخ في  223-09المرسوم التنفيذي رقم

 ، الذي يبين:لمتجهيز
 

 كيفيات توزيع االعتمادات السنوية عمى الواليات -
األولويات التي ينبغي تمويميا عبر ىذه البرامج خاصة مشاريع المياه الصالحة لمشرب،  -

 الربط بشبكة التطيير، فك العزلة ... 
 

 الميزانيةموارد  تخصيص معايير يحّدد 2967سنة  فبراير 21 في مؤرخ مشترك وزاري قرار 
 .لمتنمية البمديات مخططات بعنوان المقترحة البرامج أو لممشاريع

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 مدونة المخططات البمدية لمتنمية
 

" الفالحة و الري70القطاع الفرعي "  
 الفصول المواد   التسيير
 

 البمدية لمتنمية المخططات
 المنشآت الصغيرة لتعبئة مياه الشرب .1
 التخزين .2
 تمديد القنوات .3
 شبكة التوزيع .4
 المعالجة .5
 الدراسات .6
 أخرى مشاريع .7
)المساكن   المياه في المناطق الفالحية بناء نقاط .8

 المشتتة(
 تجميع المياه و تييئة الينابيع   .9

 التزويد بمياه الشرب -706

 

 المخططات البمدية لمتنمية

 

 

 شبكات التطيير .1
المعالجة خارج المحطات التقنية لتصفية المياه  .2

 المستعممة
 الدراسات .3
 أشغال أخرى .4
 معالجة الشبكات .5
 التجديد .6

 التطهير -702

 " التخزين و التوزيع90القطاع الفرعي "

 الفصول    المواد التسيير

 الدراسات  .1 المخططات البمدية لمتنمية
 المنشآت الجديدة .2
 التوسعةالتييئة و  .3
 التجييزات .4
 

 األسواق الجوارية -902

 " المنشآت االقتصادية و اإلدارية10القطاع الفرعي "

 الفصول المواد     التسيير

 

 

 المخططات البمدية لمتنمية

 المنشآت الجديدة  .1
 تصميح .2
 المنشآت الفنية  .3
 التصميحات الكبرى بسبب التقمبات الجوية .4
 أشغال أخرى .5

 

 المسالكالطرقات و  -591



 البريد و الهاتف -107 وكاالت و مكاتب البريد .1 المخططات البمدية لمتنمية

 مقر البمدية .1 المخططات البمدية لمتنمية
 ممحقات بمدية .2
 أخرى .3
 البمدية قباضاتال .4

 البنايات البمدية -891

 المخططات البمدية لمتنمية

 

 النفقات في البمديات الواجب ترقيتهاوكالة  -002 وكالة النفقات في البمديات الواجب ترقيتيا .1

 " التربية و التكوين 10القطاع الفرعي" 

 الفصول المواد   التسيير

 

 

 المخططات البمدية لمتنمية

 إعادة البناء .1
 التصميحات الكبرى .2
 إعادة التييئة .3
 تجديد التجييزات .4
 بناء قاعات التدريس .5

 التربية و التكوين –106

 

 المنشآت االجتماعية و الثقافية" 30القطاع الفرعي "

 الفصول المواد  التسيير

 

 

 المخططات البمدية لمتنمية

 الممرات .1
 اإلنارة العمومية .2
 انجاز الحدائق العمومية .3
 تييئة المساحات الخضراء .4

 التهيئة الحضرية -307

 

 المخططات البمدية لمتنمية

 قاعات العالجانجاز و تجييز  .1
 لقاعات العالجالتييئة و التصميحات الكبرى  .2

 الصحة و النظافة -309

 

 المخططات البمدية لمتنمية

 بناء و تجييز المكتبات البمدية .1
 تييئة و التصميحات الكبرى لممكتبات البمدية .2

 الثقافة و التسمية -301

 بناء و تجييز مخيمات الشباب .1 المخططات البمدية لمتنمية
 التييئة و التصميحات الكبرى لمخيمات الشباب .2
 الشبابدور  .3

 الشباب -301 

  

 مساحات المعب .1 المخططات البمدية لمتنمية
 مراكز رياضية جوارية .2

 الرياضة -303

 

 المخططات البمدية لمتنمية

لصالح البمديات  ) انجاز مفرغات عمومية بمدية .1
 غير المستفيدة من مراكز الردم التقني(

 لوازم معالجة و جمع النفايات الصمبة المنزلية .2

 البيئة -394

 
 



 ميزانية الدولة بعنوان المخططات البمدية لمتنمية حساب عمى الممولةتطور االعتمادات المالية  

 

سنويا و عبر ميزانية الدولة لمتجييز في تمويل جممة من األعمال ذات تساىم المخططات البمدية لمتنمية 
 األساسية المعبر عنيا محميا.الطابع الجواري قصد ترقية مجموع البمديات و كذا تمبية الحاجيات 

في ىذا اإلطار شكمت المخططات البمدية لمتنمية محور اىتمام السمطات العمومية السيما منذ سنة 
2111. 

الجدول التالي يوضح تطور االعتمادات المالية المخصصة لممخططات البمدية لمتنمية عبر  مختمف 
 المخططات الخماسية :

 االعتمادات المخصصة المخططات الخماسية

 مميار دج 175 2114-2111الخماسي 

 مميار دج 437 2119-2115الخماسي 

 مميار دج 434 2114-2111الخماسي 

 

 

 2960-2961الخماسي 

 مميار دج 111 2115سنة 

 مميار دج 36 2116سنة 

 مميار دج 71 2117سنة 

 مميار دج 111 2118سنة 

 مميار دج 671239 2969-2999المجموع اإلجمالي لمفترة  
 

  : 2969-2969الحصيمة المالية و المادية لممخططات البمدية لمتنمية عبر المخطط الخماسي   

 :الحصيمة المالية و المادية لممخططات البمدية لمتنمية 

 2114-2111بعنوان المخطط الخماسي صصة لممخططات البمدية لمتنمية االعتمادات المالية المخ بمغ إجمالي
 عممية يمكن موزعة كما يمي : 973003( مميار دينار، ما سمح بتسجيل 979أربعمائة و ثالثة و أربعون )

 113901  مغمقةعممية  193290عممية مكتممة من بينيا 
 613929 عممية قيد االنجاز 
 23939  عممية لم تنطمق بعد 



 2969-2969ماسي حصيمة االنجازات المادية خالل الخ : 

 بانجاز العمميات التالية : 2114-2111سمحت المخططات البمدية المسجمة لفائدة البمديات خالل الخماسي 

 : التزويد بالمياه الشرب 
 برج و خزام مائي   069انجاز  -
 كيمومتر من شبكة المياه الصالحة لمشرب 9327312انجاز  -
 كيمومتر من شبكة التزويد بمياه الشرب  3779360تجديد ما يقارب  -

  :التطهير 
 كيمومتر من شبكة التطيير  5.441انجاز  -
 كيمومتر من شبكة التطيير  4282.39تييئة ما يقارب  -

 : البيئة 
 مفرغة مراقبة 168انجاز و تييئة  -

 : الطرقات و المسالك 
 .كيمومتر من الطرقات و المسالك 7165انجاز ما يقارب  -
 .كيمومتر من الطرقات و المسالك  977 10     تييئة -

 البريد و الهاتف 
 مكتب بريد 231انجاز  -

  البنايات البمدية 
 مقر بمدية 298انجاز و تييئة  -
 ممحقة بمدية 616انجاز  -
 مقر خزينة بمدية 65انجاز  -

 التربية و التكوين 
 قاعة بالمدارس االبتدائية  784انجاز  -
 مدرسة ابتدائية  1516تجديد و تييئة ما يزيد عن  -

 التهيئة الحضرية 
 كيمومتر من شبكة اإلنارة العمومية 3667،31انجاز  -
 حديقة عمومية 769تييئة  -

 الصحة و النظافة 
 قاعة عالج 596انجاز  -



 الثقافة و التسمية 
 مكتبة خاصة باألحياء السكنية  238انجاز  -

 الشباب و الرياضة 
 شبابدار  271انجاز  -
 ساحة لعب 964انجاز  -
 ممعب جواري 732انجاز  -

 األسواق الجوارية 
 سوق جواري 757انجاز و تييئة  -

  
 

 


