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 60: عـــــدد المستشارين
 د209788.643: 2022الميــزانية التقديرية  



 قطاع حفظ الصحة    
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نوع العمليات   2018 2019 2020 2021  

المراقبة عمليات 22358 21883 19533 19281  

 خطايا مالية 2958 2837 1987 1783

58    83  قرارات غلق 15 103 

فتح  قرارات 46 34 31   22   

 الخطايا اإلدارية - - - 23

2021-2018للعموم  للفترة  الرقابة الصحية للمحالت المفتوحة  
 



امةتفاديا لتفشي فيروس كورونا وفي إطار الوقاية والحفاظ على الصحة الع  

:إلى  2020وتبعا لتوصيات منظمة الصحة العالمية بادرت بلدية تونس منذ سنة     

.تنظيم عملية رفع الفضالت بالحصة الليلية -   

.أعوان البلدية والسائل المعقم لموظفي  وتوفير الصابون  -  

قواعد التعقيم والتنظيف  إحترامإحكام المراقبة الصحية على المحالت المفتوحة للعموم والحرص على  -

. مسافة المتر بين الزبائن والعاملين والحرص الدائم على تهوية المحل وإحترام  

.بقواعد حفظ الصحة اإللتزامللمواطنين لحثهم على  تحسيسيةالقيام بحمالت  -  
.التدابير الالزمة لغلق األسواق األسبوعية بصفة مؤقتة إتخاذ -  

.مع الحرص على التعقيم الدوري اإلكتظاظإعادة تنظيم األسواق البلدية بشكل يضمن عدم  -  

.ةعدم الترخيص وإلغاء التظاهرات الثقافية والرياضية واللقاءات العلمي -  

 

 مجابهة فيروس كورونا  
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.مشتركة وتوعوية تحسيسيةحملة   
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النفاذ للمعلومة والعالقة 
 مع المواطن  
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2021 2020 2019 2018 
  

 نوع العمليات 

الجملي  لطلب عدد  250 339 336 359

 المقابلة 

   % 99و   % 98بين 

بتنظيم مقابلة مع السيدة الرئيسة  لطلبات المواطنين اإلستجابةمع العلم وأنه تتم 

 لحل مشاكلهم  إلستقبالهمبتخصيص يوم في األسبوع 

والثالث بمقابلة المواطنين بالتنسيق مع مكتب العالقة مع  االولكما تم تكليف المساعد 

 المواطن

عدد المطالب التي 
اإلستجابةتمت   

2021-2018للفترة مقابالت رئيسة البلدية      
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نوع العمليات   2018 2019 2020 2021  

298 73 97 38 
الجملي  لمطالب عدد 

 النفاذ

226 54 53 33 
عدد المطالب التي 

للنفاذ اإلستجابةتمت   

2021-2018للفترة مطالب النفاذ للمعلومة      
 



الرشيدة  الحوكمة
 ومقاومة الفساد
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الرشيدة ومكافحة الفساد إلى السعي لعرض الملفات التي  الحوكمةسعت بلدية تونس في إطار  

تتضمنها شبهات فساد والتي تخص اإلدارات واألفراد ذوي الصلة ببلدية تونس إلى عرض جميع 

 :ملفاتها على الجهة القضائية ،حيث تمحورت اإلحاالت حول 

 

شبهات تدليس  وتقليد إمضاء 

على أموال عمومية اإلستيالء 

تجاوزات مالية 

على محجوز والتفريط فيه بالبيع  اإلستيالء 

 وإبتزازشبهات فساد 

تدليس قرار رخصة بناء 

 وسيدي يحي الجالزتجاوزات حاصلة لمقبرتي 
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2021 2020 2019 2018 

  

9 2 10 - 

الجملي  العـــــدد 

لإلحــــاالت على 

 الجهات القضائية

في إطار مقاومة الفساد اإلحاالت على الجهات القضائية   
2021-2018للفترة   



 قرارات الهدم 
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نوع العمليات   2018 2019 2020 2021  

عدد المخالفات    320 329 321 416

 المرفوعة 

الهدم  قرارتعدد    316 322 317 346
   إتخاذهاالتي تم 

تم  اليعدد القرارات   101 108 98 109
 تنفيذها 

نسبة تنفيذ قرارات  %32 %34 %30 31%
 الهدم

وإيقاف تنفيذ إلى جانب قرارات الهدم  سدمقرارات  إتخاذالمرفوعة يتم  من جملة المخالفات  

2021-2018للفترة عمليات تنفيذ قرارات الهدم    
 



بصفة عامة وخاصة  سعت بلدية تونس إلى النظر في وضعيات البنايات المتداعية للسقوط         

تلك التي على ملك األجانب مشددة في هذا اإلطار على ضرورة  اوالعقارات التي تعود ملكيتها للدولة 

حدوثه لشاغلي هذه  معالجتها في أحسن اآلجال حفاظا على سالمة المواطنين من كل خطر يمكن

لول المالئمة لمشكل مع التأكيد على أهمية التنسيق بين جميع األطراف في إطار توفير الح أالعقــــارات 

  والعالقة من خالل مراجعة ذي ضرورة اإلسراع باستكمال اإلطار التشريعي و  .البناءات المتداعية للسقوط

بلورة إستراتجية مشتركة ووطنية للتعاطي  ومشروع القانون المتعلق بالبناءات المتداعية للسقوط  اصدار

 والفنية مع كل األطراف المتداخلة  واالجتماعية  وذلك بدراسة مختلف جوانبه المالية  ومع هذا الملف 

 .. السعي نحو اعتماد الحلول اآلنية للوضعيات التي تتطلب التدخل العاجل

 البنايات المتداعية للسقوط 
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نوع العمليات   2018 2019 2020 2021  

60 50 60 50 

عدد طلبات التدخل   

 عبر الهاتف

120 130 240 153 

عدد المراسالت   

ومطالب لبليغ  عن 
 اإلنهياراتأخطار 

180 180 300 203 
المعاينات    

2021-2018للفترة  جدول لتدخالت فريق الطوارئ    
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نوع العمليات   2018 2019 2020 2021  

التدخل بالوسائل  100 150 110 90
 الذاتية  لرفع الخطر 

 40قرار إخالء 10

تدخل عن طريق 
 المالك

 50قرار إخالء 10

تدخل عن طريق 
 المالك

 

 70قرار إخالء 30

تدخل عن طريق 
 المالك

 

 70قرار إخالء  23

تدخل عن طريق 

 المالك

المتخذة القرارات  

150 110 240 

 

 

190 

المراسالت   

الموجهة لإلدارات 

 قصد التنسيق  

وزارة  -األثارمعهد 

جمعية -التجهيز
 صيانة المدينة

2021-2018للفترة  جدول لتدخالت فريق الطوارئ    



 المشاريع التنموية

20 



 
بإنجاز عـــدد هام من المشاريع  التنموية تمت برمجتها   2021/2018تميز العمل البلدي خالل الفترة        

حيث عملت البلدية على  تنفيذها على الوجه األكمل  التشاركيةوفق  المبادئ  اإلستثماريةبمخططاتها 

 :بخطط تمويلية مشتركةوشملت تغطية كـــاملة لجميع دوائرها البلدية 

        

 موارد ذاتية        

 لإلستثمارالبرامج السنوية        

 للتنمية  الجهويالبرنامج      

 وزارة الشباب والرياضة     

 

 العمل البلدي                               
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 :وقد شملت هذه المشاريع تدخل شــامل في الميادين اآلتية            

 
 مشاريع  تهذيب وتجمــيل المدينة      *               

 الشبــابية والمشاريع الرياضية *               
 مشاريع تهيئة األســواق البلدية*               
 بمراكز تحويل الفضالت المنزلية بميدان النظافة الفضــاءاتمشاريع تهيئة *               
 تأهيل البنــاءات البلدية *               
 كالطرقــات واأٍلرصفة ،التنوير العمومي،المرور والوقوف: مشاريع البنية األســاسية  *              
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سنة 

 البرمجة

برامج حسب  اإلعتمادات

 د اإلستثمار

عـــدد 

 المشاريع

 اإلنجاز %

 

2018 000 920 18  36 70 

2019 000 361 39  26 61 

2020 200 934 19  38 24 

2021 000 409 15  بصدد اإلنجاز 24 

2022 000 000 10  20 
 الدراساتبصدد 

 األولية

 2022----2018لبلدية تونس  التشاركي لإلستثمارالبرامج السنوية 



قطاع  تهذيب وتجميل 
 المدينة
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 سويقةمساحات خضراء بمناطق العمران األعلى وباب أشغال سياج  أد198
  والحرايرية والتحريروالكباريةوالخضراء 

العمران /المنزه/سويقةباب /الكباريةأشغال تهذيب مساحات خضراء بكل من  أد425
والحرايريةالزهور /سيدي البشير/التحرير/األعلى  

 أشغال سياج مساحات خضراء يهم جميع الدوائر البلدية        أد989

أشغال سياج وتبليط ممرات*  أد158  

ثامرأشغال تنوير حديقة  أد 149  
 

 صيانة المناطق الخضراء
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ثامرحديقة   



 

 .*صيانة المناطق الخضراء                    

 أد   250                             حواصتهيئة منطقة حي * 

         
 أد 198     دراكوحديقة جان  البلفديرتهذيب قبة  وأبواب * 
 أد      462                      القرجانيتهيئة مساحات بحدائق * 

                
 أد   1 800   أشغال تهذيب مساحات خضراء  وتركيز تجهيزات حضرية بكلفة جملية * 

 

 أد 850ة بنفس الساحة يمائوإنجاز أشغال  باستورتهذيب ساحة *  
    

أشغال تهيئة مساحات خضراء  وخلدون وشارع بورقيبة  إبنساحتي  وأشغال تهيئة مساحات خضراء  * 

 أد 298 بالتحرير والخضراء
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 :تهذيب وتحسين الحدائق والمساحات الخضراء/4

  

 
 

.  والحدائق والساحات والمسـاحـات الخضـراء ومداخل المدينة البلفديرتهذيب وتجميل منطقة بمنتزه •

 : مليون دينارا 3بكلفة جملية 

 -خلدون إبنتهيئة ساحة  •

 –والطاقة الشمسية  LED  بإعتمادتنوير الحدائق العمومية •

  –وتركيز مسالك صحية  تسييجمن  والكباريةتهيئة جزء من الغابة بمنطقتي الوردية •

 والزهور والكباريةالساحات الخضراء بالمنزه والخضراء والعمران  تهيئة بعض•

 سافاريتهيئة حديقة أالن •

 عن طريق إنشاء مشروع ترفيهي  السيجوميتهيئة غابة •

 تهيئة منتزه الزيتون بالتحرير•
 29 



  السيجوميالمشروع الترفيهي بغابة 

المشروع سعت بلدية تونس إلى إنشاء  في إطار تثمين وتنشيط المنتزهات والمناطق الخضراء ، 

الترفيهي والمتمثل في التسلق بين األشجار بمختلف األنواع والموجه لمختلف األعمار وهو مشروع ذو 

السيجوميمواصفات عالمية يمتد على مساحة ثالث هكتارات بغابة   
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  السيجوميالمشروع الترفيهي بغابة 



 منتزه الزيتون بالتحرير
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 الجهويةمشاريع التنمية •

 أد  300بكلفة 

 

 تهيئة منتزه الزيتون بالتحرير•
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بحي الخضراء  سافاري باالنمعاوية   إبنتهيئة حديقة حسان   
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-خلدون إبنتهيئة ساحة   
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 : المخطط األخضر لبلدية تونس  

تسعى بلدية تونس إلعداد مخططها األخضر 

 بلدية تونس  مدينة الحدائق تحت شعار 

 



 المنتزهات في طور اإلنجاز  مشاريع

 بيان المشروع الكلفة أد

 التقييمبصدد 
 :إحداث آبار بمختلف المساحات الخضراء  موزع على قسطين 

 األبارتجهيز  2والقسط   األباءحفر   1قسط
للتفاوض  اإلتجاهغير مثمر 

 المباشر  
 أشغال العناية بالمنابت

األشغال مؤخرا إنطلقت    1تهيئة المناطق الخضراء    قسط  

األشغال مؤخرا إنطلقت     2أشغال سياج بالحدائق العمومية قسط  

األشغال مؤخرا إنطلقت  
 

      3تهيئة غابة برج فليفل  قسط 

 غير مثمر تمت إعادته

للمرة الثانية  وسيعرض 
 قريبا على لجنة الصفقات

   4قسط (    المناطق الخضراء) اقتناء وتركيز تجهيزات
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 تهيئة غابة برج فليفل 



 تجميل المدينة العتيقة 

 

 
 د أ 767بمبلغ   تهذيب المركز الثقافي بئر األحجار•

 د أ   206أقواس  3و صباطات 9تهذيب 
 د أ   132أقواس  3و صباطات 7تهذيب 
 د أ 106أقواس  2و صباطات 4تهذيب 
 د ا 182أقواس  5و صباطات 8تهذيب 

 خلدون  إبنإعادة تهيئة ساحة 
 أد 1058     سويقةتهذيب ساحة باب •

 أد 482أشغال بناء محالت حرفية بحي هالل  •
 

   التارخيةبالمعالم   باإلهتمامالبلدية  مجهودات مواصلة      

 أد1585:   بـــيقدر  معلم ســانت كــروان بتمويـل من الحكومة اإليطــاليةلترميم 

 %30نسبة تقدم األشغال   
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  سويقةتهيئة ساحة باب 

إنجاز أشغال تهيئة •

  سويقةساحة باب 

أد بلغت  1058بكلفة 

نسبة تقدم األشغال 

70 % 



 قطاع الرياضة

40 



 الرياضية المنجزة  لمشاريعا

 بيان المشروع الكلفة أد

الملعب البلدي بحي الخضراء تعشيب 250  

 إحداث ملعب حي بالوردية  59

  القرجانيملعب  تنوير 183

ملعب الطيب بن عمار بالعمران  تعشيبإعادة  534  

  بالحرايرية الرقبيإنارة ملعب  340

  خلدون بالعمران األعلى إبنحجرات المالبس بالملعب البلدي لكرة القدم بحي  إستكمال 162

 للملعب الزهور وتهيئة أرضية الميدان  إصطناعي تعشيب 622

   (1 قسط) العسل باب   البلدي بالملعب الصحية والوحدات المالبس حجرات وصيانة تهيئة 83

  بالزهورقاعة المالكمة بالملعب البلدي حجرات المالبس  مواصلة تهيئة  159

    1بناء القاعة المغطاة للشباب جمعّية المنزه الرياضي بالمنزه  إستكمال 110

 بالقرجانيتهيئة المسبح البلدي  150
41 
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 مسبح القرجاني 



 الرياضية المنجزة  لمشاريعا

 بيان المشروع الكلفة أد

 بالمالسينحي الشهداء  تهيئة ملعب  79

 بالكبارية 2حي بالمروج  تهيئة ملعب 103

. تهيئة وحدة صحية بالملعب البلدي بالوردية 39  

بسيدي البشير بالقرجانيمواصلة تهيئة قاعة المبارزة بالسيف  50  

 كرة اليد المشاتل بملعب المنزه إختصاصبناء قاعة رياضة  1085

 المساهمة في تهيئة ملعبي كرة السل والكرة الطائرة بملعب الحديقة بالتحرير  109

   بالكباريةأشغال تهيئة مالعب حديقة التربية البدنية بالمركب الشبابي  532

 بالحرايريةلميدان الملعب البلدي  اإلصطناعي تعشيبأشغال  71
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 الرياضية المنجزة  لمشاريعا

 بيان المشروع الكلفة أد

  بالحرايريةتهيئة المركب الرياضي  إستكمال 137

  بالمالسين بلهوانتهيئة المركب الرياضي علي  إستكمال 170

سينا  إبنتهيئة ملعب حي بمنطقة  363  

 تهيئة قاعة المالكمة رأس الطابية 265

بالمالسينتهيئة ملعب حي  225  
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 الرياضية في طور التنفيذ  المشاريع

 بيان المشروع الكلفة أد المالحظات

القرجانيمشروع ترميم مسبح   946 % 50بين   االشغالنسبة تقّدم   

"  المشاتل "مشروع تهيئة بالمرّكب الرياضي  1179 لقسط تهيئة 15%نسبة تقّدم األشغال 

تمويل البرنامج )إلى ثالثة أقساط  مجزء بالبلفيدير
 (.للتنمّية الجهوي

 

 تهيئة ملعب حي بأرض بوحوش  236 % 50نسبة تقّدم األشغال 

  الحفصّيةمشروع تهيئة بملعب  220 % 90نسبة تقّدم األشغال 

الشبان  الصناف وأدواشتهيئة حجرات المالبس  420 % 60نسبة تقّدم األشغال 
 بالمرّكب الرياضي بجبل الجلود



 الرياضية في طور التنفيذ  المشاريع
 بيان المشروع الكلفة أد المالحظات

لملعب كرة القدم بحي  اإلصطناعيمشروع التغليف  600 % 60نسبة تقّدم األشغال 
 بن خلدون بالعمران األعلى 

 % 40نسبة تقّدم األشغال 
 

مشروع تهيئة المالعب الفرعّية بالمرّكب الرياضي  530
 بالزهور 

 % 40نسبة تقّدم األشغال 
 

مشروع تهيئة المالعب الفرعّية بالمرّكب الرياضي  305
 الطّيب بن عّمار 
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 اإلدريةالرياضية في طور اإلجراءات   المشاريع

 بيان المشروع الكلفة أد

 مشروع تهيئة المرّكب الرياضي بباب العسل  500

 –حي النور  – ديبوزفيل –بئر عتيق بالعمران )مشروع تهيئة مالعب أحياء داخل محيط بلدّية تونس  305
(.ملعب حي بالتحرير تسييج  

( للتنمّية الجهويبتمويل مشترك مع البرنامج ) زويتنمشروع تهيئة بملعب الشاذلي  800  

   الجهويتمويل المجلس بالوردّية  بوقطفةمشروع اقتناء تجهيزات رياضية لقاعة الرياضة  97

الجهويتمويل المجلس  باإلنطالقةمشروع تهيئة ملعب حي  72  

 مشروع تهيئة المالعب الفرعّية بملعب الوردّية  169

 مشروع تغليف أرضّية قاعة المشاتل  405



 اإلدريةالرياضية في طور اإلجراءات   المشاريع

 بيان المشروع الكلفة أد

 مشروع اقتناء تجهيزات رياضية لقاعة الطيب بن عمار بالعمران  130

  بالحرايرّية الرقبيمشروع تهيئة ملعب  258

  بالحرايرّيةمشروع مواصلة تهيئة حجرات المالبس القديمة بالمرّكب الرياضي  37

 مشروع تهيئة ملعب حي بحي الخضراء  250

 مشروع أشغال تهيئة سياج المركب الرياضي بجبل الجلود  146

 مشروع مواصلة تهيئة حجرات المالبس بالملعب البلدي بحي ابن خلدون  100

ألرضّية المالعب المجاورة للمركب الشبابي والقاعة الرياضية  اإلصطناعيمشروع التغليف  618
  بالكبارية
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 اإلدريةالرياضية في طور اإلجراءات   المشاريع

 بيان المشروع الكلفة أد

  4ألرضّية ملعب كرة القدم المصغرة بالوردية  اإلصطناعيمشروع تهيئة وتغليف بالعشب  243

  بالكبارّية

بالوردّية  اكتوبر 15ألرضّية الملعب المجاور لمنتزه  اإلصطناعيمشروع تهيئة وتغليف بالعشب  170  

" أالحديقة "ألرضّية المالعب بالمركب الرياضي  إصطناعيمشروع تهيئة وتغليف  994  

للمدار المحيط بالملعب الرئيسي بالمركب الرياضي علي  اإلصطناعيمشروع التغليف بالعشب  203

سويقةوملعب الحي الكائن بسيدي العلوي بباب  بالمالسين بلهوان  

  بالسيجوميألرضّية ملعب الحي بمنطقة أوالد عيار  اإلصطناعيمشروع التغليف بالعشب  161

بباب البحر " الهالل"ألرضّية قاعة كرة السلة بالمركب الرياضي  اإلصطناعيمشروع التغليف  130  
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 الرياضية في طور الدراسات الفنية  لمشاريعا

 بيان المشروع الكلفة أد

مع تهيئة الملعب المحاذي للقاعة  بالحرايرّيةالفردّية  الرياضاتمشروع تهيئة قاعة  420
  اإلصطناعيوتغليفه بالعشب 

  بالكبارّيةالفردّية  الرياضاتمشروع تهيئة قاعة  200

  بمنفلوري" الكرماس"مشروع إعادة بناء حجرات المالبس بالمركب الرياضي  100

  بمنفلوري"  الكرماس"مشروع تهيئة مالعب الهواء الطلق بالمركب الرياضي  300

الفردّية بسيدي البشير  للرياضاتمشروع بناء قاعة  800  

الفردّية مجاورة لدار الشباب بحي ابن خلدون  للرياضاتمشروع بناء قاعة  550  

  زويتنمشروع تغيير السبورة الالمعة بملعب الشاذلي  550

 مشروع تهيئة دار الشباب بسيدي البشير  150

 50 مشروع تهيئة دار الشباب بحي هالل  450



 الرياضية في طور الدراسات الفنية  لمشاريعا

 بيان المشروع الكلفة أد

( حجرات المالبس)مشروع مواصلة تهيئة ملعب حي التحرير  100  

  البلهوانمشروع تهيئة حجرات المالبس وتهيئة الملعب الفرعي للمرّكب الرياضي علي  650
 بالمالسين

بنهج بلفي بالوردية  تم تعيين مصممين للمشروع الفردّية  للرياضاتمشروع بناء قاعة   660
 مؤخرا

تم تعيين مصممين وحجرات مالبس بملعب الطّيب بن عّمار بالعمران  مدارجمشروع بناء  650
 للمشروع مؤخرا

 تم تعيين مصممين للمشروع مؤخرا  ملعب حي بن خلدون مدارجمشروع إنارة وبناء  350
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 االسواققطاع 
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 األسواق المنجزة  مشاريع
 بيان المشروع الكلفة أد

 سوق الجبل األحمر   868

 سريدكسوق  سيدي  1090

 الشواشية سوق  500

 تهيئة جزء من سوق سيدي محرز 55

 اولالسوق البلدي جبل الجلود جزء  176

 الكوميسارتهيئة سوق  نهج  1137

 البجريسوق سيدي  تهيئة 150

 فضاء المنجي سليم  : الفوضوي  اإلنتصابتجارية لتنظيم   فضاءاتتهيئة  655

 (  قسط هندسة مدنية )إعادة بناء السوق البلدي بالوردية   868

 سوق سيدي عبد السالم 135



55 

الشواشيةسوق   



 األسواق البلدية في طور اإلنجاز   مشاريع

 بيان المشروع الكلفة أد المالحظات

  4مشروع إعادة بناء السوق البلدي بحي الزهور  840 %95نسبة تقّدم األشغال 

 مشروع تهيئة السوق البلدي بحي التحرير  % 40نسبة تقّدم األشغال 

في طور اإلعالن عن طلب 
 العروض

 

صحّية بسوق المالبس القديمة بالزهور  فضاءاتتهيئة  200

وأشغال تكميلّية بمستودعات بكلّ من حي الخضراء 
  ومنبليزير

 مشروع تهيئة السوق البلدي بنهج المر  1000 عروض غير مثمر لإلعادة طلب

  2مشروع تهيئة السوق البلدي بحي ابن خلدون  600 بصدد إعداد الدراسات الفنية

  1مشروع تهيئة السوق البلدي بالزهور  450 بصدد إعداد الدراسات الفنية

 مشروع تهيئة وتوسعة السوق البلدي بجبل الجلود  1650 بصدد إعداد الدراسات الفنية
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 بنهج المر 

 السوق البلدي بنهج المر 



 األسواق البلدية في طور اإلنجاز  مشاريع

 بيان المشروع الكلفة أد المالحظات

 بصدد إعداد الدراسات الفنية
 

 بايشبكة الحنفيات المسلّحة بسوق المنصف  تركيرمشروع  400

 للحماية من الحرائق 

التسوية العقارية لألرض إنتظارفي    اإلنطالقةمشروع تهيئة الفضاء البديل بجي  970 

األشغال مؤخرا إنطلقت العمران -مشروع تهيئة وتوسعة السوق البلدي بالزياتين  1152   

 إلستكمالإعداد ملف طلب العروض  بصدد

 % 70األشغال المتبقية 
 مشروع تهيئة السوق البلدي بحي هالل  400

  بالحرايرّيةمشروع بناء سوق بلدي على أرض بن عمر  1500 طور اإلعالن عن مناظرة معمارية في

بصدد المصادقة على قانون المناظرة من 

 طرف هيئة المهندسين
مشروع تهيئة مجموعة من األسواق البلدّية بكلّ من حي  5820

1وحي ابن خلدون  والكبارّيةالخضراء   

في انتظار االتفاق مع وزارة التجهيز واإلسكان 

 بخصوص أشغال محّول اليهودّية
تهيئة سوق السيارات القديمة بالمروج دراسة  مشروع 50  
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 السوق البلدي بحي هالل 



 قطاع المستودعات

60 



 المستودعات المنجزة  مشاريع

 بيان المشروع الكلفة أد

 مونبليزيرمستودع  تهيئة  250

 تهيئة مستودع الخضراء 150

 وترصيفبناء  السبعي تهيئة مستودع وادي  197

 تهيئة مستودع حي التحرير  205
 

   الحفصيةمستودع  100
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 مونبليزيرمستودع 



 المستودعات البلدية في طور اإلنجاز  مشاريع

 بيان المشروع الكلفة أد المالحظات

 مشروع تهيئة مستودع الطرقات بالفسقّية  283 % 80نسبة تقّدم األشغال 

 % 80نسبة تقّدم األشغال 
 

 مشروع تهيئة مستودع الطرقات والتنوير بالوردّية  214

 في طور الدراسات الفنية
 

 مشروع تهيئة مستودع النظافة والطرقات بالزهور  600

 الدراسات تمويل إنتظارفي  
 

البلدّية بباب العسل  الورشاتمشروع تأهيل  200  
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مشاريع البناءات 
 اإلدارية

64 



 البناءات اإلدارية  المنجزة   مشاريع

 بيان المشروع الكلفة أد

452 
  قرطاجتكييف مبنى شارع  

  الجالزعزل أسقف الجناح اإلداري بمقبرة  70

   سويقةعزل أسقف الجناح اإلداري بدائرة باب   50

 138تغيير مصاعد قصر البلدية  138
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 اإلداريـــــــــة  في طور اإلنجاز  المشـــــــاريع
 بيان المشروع الكلفة أد

1207 
  البلفيديرللحيوانات بحديقة  فضاءاتمشروع تهيئة 

  بالسيجوميمشروع تهيئة وتوسعة مقر الدائرة البلدّية  624

  بالبلفيديرمشروع تهيئة مقر إدارة حديقة الحيوانات  200

( الجزء الثاني) البلفيديرللحيوانات بحديقة  فضاءاتمشروع تهيئة  220  

 افريل 9مشروع تهيئة فضاء المواطن وقاعة مراقبة المرور بمبنى شارع  1938

 مشروع تهيئة مقر الدائرة البلدّية بسيدي البشير  250

 بالعمران مشروع تهيئة مقر الدائرة البلدّية  50

 مشروع تهيئة بالمسرح البلدي 580
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 قطاع التنوير العمومي
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مجال التنوير العمومي : إحصائيات حول تدخل بلدية تونس              

 أشغال الصيانة والتهذيب بالوسائل الذاتية 

 اإلنجاز % الدوائر المعنية
 

 

 الكلفة أد
مد أسالك   حفر خنادق

 كهربائية
تركيب 
 أعمدة

تبديل 

حامالت 
 فوانيس

تبديل 
 المحوالت

كمية 
 الفوانيس

 سنوات 
 التدخل

 مختلف 
 الدوائر 

% 100 000 800 م 1037  م 16358   121 1611 3801 6976 2018 

 مختلف
 الدوائر 

% 100 000 500 م 1482  م 9147   99 1336 2272 4060 2019 

 مختلف
 الدوائر 

% 100 
   

000 530 م 2730  م 10652   14 391 2521 5496 2020 

 مختلف
 الدوائر 

% 100 
 

000 400 م 347  م 9571   35 610 1786 5066 2021 
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 أشغال التأهيل والتهذيب  2021/2020التنوير العمومي   مشاريع

 طريق المقاوالت عن

 بيان المشروع الكلفة أد المالحظات

 150ويشمل  2022األشغال فيفري  إنطلقت
 نقطة إنارة

وتجميل شبكة التنوير العمومي شارع محمد  أشغال تجديد 1350
 الخامس

ويشمل  2022األشغال فيفري  إنطلقت

 نقطة إنارة250
 المنزه /دائرتي باب بحر: شبكة التنوير العمومي  أشغال تجديد 900

دائرتي العمران األعلى : شبكة التنوير العمومي  أشغال تجديد - بصدد تقييم العروض
   والكبارية

المدينة  دائرتي: أشغال تهذيب شبكة التنوير العمومي  - بصدد تقييم العروض
 وسيدي البشير 
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 أشغال التأهيل والتهذيب المنجزة  2019التنوير العمومي   مشاريع

 طريق المقاوالت عن  

 بيان المشروع الكلفة أد المالحظات

وتجميل شبكة التنوير العمومي بمنطقة العمران  أشغال تجديد 280 نقطة إنارة  135تجديد وتهذيب 
 األعلى على مستوى حي فرنسا

  سويقةالدوائر  باب : شبكة التنوير العمومي أشغال تهذيب  587 نقطة إنارة  900 تجديد وتهذيب 
  الحرايرية/العمران/التحرير/سيدي البشير/

المدينة دائرة: أشغال تهذيب شبكة التنوير العمومي  308 نقطة إنارة  500تجديد وتهذيب   
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 أشغال التأهيل والتهذيب المنجزة  2018التنوير العمومي   مشاريع

 طريق المقاوالت  عن 

 بيان المشروع الكلفة أد المالحظات

شبكة التنوير العمومي دوائر أأشغال تهذيب  280 نقطة إنارة 2200تجديد وتهذيب  

باب /الكبارية/الوردية/جبل الجلود/الزهور/السيجومي/الحرارية
 الخضراء/األعلى العمران/العمران/سويقة

الدوائر  : شبكة التنوير العمومي أشغال تجديد  570 نقطة إنارة 280تجديد  
 التحرير / المنزه/الخضراء

دوائر : أشغال تهذيب شبكة التنوير العمومي  460 نقطة إنارة 800تجديد وتهذيب 
الوردية/السيجومي/المدينة  



 قطاع الطرقات واألرصفة
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 2018مجال الطرقات لسنة : إحصائيات حول تدخل بلدية تونس    

 % الدوائر المعنية
 اإلنجاز

 الكلفة
 أد 
 

تصريف مياه 

 األمطار
 خ-م 

مساحة 

  الترصيف
  2م   

مساحة 

    2 مالتعبيد 
  

 البرنامج
 السنوي 

 العمران 

التحرير/الخضراء/المنزه/األعلى

جبل /الحرايرية/

باب /باب بحر/الزهور/الجلود

 سيدي/سويقة

 المدينة /الوردية/السيجومي/البشير

%100 5032 200 29980 146300 2018 

كم موزعة على مختلف الدوائر البلدية وذلك  21نهج على طول  70صيانة حوالي  2018تم خالل سنة 
 خ من قنوات  تصريف مياه األمطار كم بينه الجدول أعاله  م 20ومد  والترصيفعن طريق التعبيد 
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 الخضراء



 2019مجال الطرقات لسنة : إحصائيات حول تدخل بلدية تونس    

 % الدوائر المعنية
 اإلنجاز

 الكلفة
 أد 
 

تصريف مياه 

 األمطار
 خ-م 

مساحة 

   الترصيف
  2م  

مساحة 

    2 مالتعبيد 
  

 البرنامج
 السنوي 

  سويقةباب / األعلى العمران 

الحراير/التحرير/الخضراء/المنزه

باب /الزهور/جبل الجلود/ية

/   السيجومي/بحر

سيدي /  الكبارية/العمران

 المدينة /الوردية/البشير

 90بين 
% 

 و100
% 

9929 1700 115000 246000 2019 

كم موزعة على مختلف الدوائر البلدية وذلك 37نهج على طول 120صيانة حوالي  2019تم خالل سنة 

من قنوات  تصريف مياه األمطار وقد بلغت نسبة تقدم  خم 1700ومد  والترصيفعن طريق التعبيد 
 كما بينه الجدول أعاله % 100و 90األشغال بين 
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  الحرايرية



 2020مجال الطرقات لسنة : إحصائيات حول تدخل بلدية تونس    

 % الدوائر المعنية
 اإلنجاز

 الكلفة
 أد 
 

تصريف مياه 

 األمطار
 خ-م 

مساحة 

  الترصيف
  2م   

مساحة 

    2 مالتعبيد 
  

 البرنامج
 السنوي 

 العمران 

التحرير/الخضراء/المنزه/األعلى

جبل /الحرايرية/

باب /باب بحر/الزهور/الجلود

 سيدي/سويقة

 المدينة /الوردية/السيجومي/البشير

 20 
 %و

50 % 

584424 3100 43000 123000 2020 

نهج  موزعة على مختلف الدوائر البلدية وذلك عن طريق التعبيد  85صيانة حوالي 2020خالل سنة  تم 

  60و 30خ من قنوات  تصريف مياه األمطار وقد بلغت نسبة تقدم األشغال بين  م 3100ومد  والترصيف
 كما بينه الجدول أعاله %
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جمعية صيانة المدينة-وزارة التجهيز -األثارمعهد   
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 الزهور



 2021مجال الطرقات لسنة : إحصائيات حول تدخل بلدية تونس    

 % الدوائر المعنية
 اإلنجاز

 الكلفة
 أد 

تصريف مياه 

 األمطار
 خ-م 

مساحة 

   الترصيف
  2م  

مساحة 

    2 مالتعبيد 
  

 البرنامج
 السنوي 

 العمران 

ا/التحرير/الخضراء/المنزه/األعلى

باب /الزهور/جبل الجلود/لحرايرية

 سيدي/سويقةباب /بحر

 المدينة /الوردية/السيجومي/البشير

بين 
30% 
و10  % 

7758 1900 73500 147000 2021 

كم موزعة على مختلف الدوائر البلدية  22نهج على طول  115لصيانة حوالي  2021سنة  اإلنطالق تم 
 وقنوات  تصريف مياه األمطار كم بينه الجدول  أعاله والترصيفوذلك عن طريق التعبيد 
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 الوردية



84 

 السيجومي

 الكبارية



85 

 الحرايرية
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 بالمدينة العتيقة



 قطاع المرور والوقوف
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 المنجزة  2018المرور والوقوف     مشاريع

 بيان المشروع الكلفة أد المالحظات

أهم الشوارع داخل محيط بلدية 
 تونس

 االفقيةو تطبيق الدهن لممرات المترجلين والعالمات  إقتناء 104
 العمودية

تطبيق دهن الطرقات بأهم الشوارع 

 عيون”مع تركيز عالمات مرورية 

علة مستوى مخفضات “ القط
 السرعة

 االفقيةو تطبيق الدهن لممرات المترجلين والعالمات  إقتناء 235
 1العمودية قسط 

 

أهم الشوارع داخل محيط بلدية 
 تونس

 

وتركيز عالمات مرورية عمودية  إقتناء 187  



 المنجزة  2019المرور والوقوف     مشاريع

 بيان المشروع الكلفة أد المالحظات

أهم الشوارع داخل محيط بلدية 
 تونس

 االفقيةو تطبيق الدهن لممرات المترجلين والعالمات  إقتناء 104
 العمودية

المفترقات المجهزة بإشارات 

  المرور الضوئية بكامل الدوائر

 LEDوتركيز علب أضواء مقتصدة للطاقة من نوع  إقتناء 858
 

  األليةالمفترقات المجهزة باألضواء 

لحركة المرورالمنظمة    

 أشغال تغيير أسالك كهربائية مسلحة وصيانة المفترقات  477
 

  األليةالمفترقات المجهزة باألضواء 

لحركة المرورالمنظمة    
 

 ربط المفترقات بالحاسوب المركزي 1031

أشغال إصالح البنية التحتية لشبكات الهندسة المدنية لربط 
 خزائن التحكم في األضواء المسيرة لحكة المرور



 2021المرور والوقوف     مشاريع

 بيان المشروع الكلفة أد المالحظات

األشغال مؤخرا تهم  كل  إنطالقت
 الدوائر البلدية 

 المؤسسات التربوية  وتركيز حواجز حديدية أمام  إقتناء 243

البلدية نسبة اإلنجاز  كل الدوائر
 %   80نسبة  

مرور عمودية وأعمدة  عالمات: تجهيزات حضرية  إقتناء 327
 حاملة لها 

وكالة  إنتظارأجلت الدراسة في 

والوكالة الوطنية للتحكم في  التعمير

 الطاقة
 

:دراسة المثال المروري لمدينة تونس   
 



مشاريع في إطار التعاون 
 الدولي
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 USAID للتنمةمشاريع ممولة من الوكالة األمريكية 

  بيان المشروع  الكلفة الهدف  أو اإلنجازات

استكمال كافة المنطقة البلدية :  الهدف 

لمزيد الرقي بالخدمات المحلية لبلدية 

 وتأمين التدخل السريع  والعاصمة، 

 الناجع للمصالح البلدية ،

ألف  500
 دوالر 

باب  ومسح الدوائر البلدية بالمدينة :الرقمية  الجغرفةمشروع 

تركيز هذا النظام باعتماد طبقات  وو سيدي البشير   سويقةباب  وبحر 

 والنظافة  والتنوير العمومي  والطرقات  ومختلفة تمس العمران 

 المروروالمناطق الخضراء 

و  بالحرايريةملعب رياضي :  االنجازات

عالوة على  بالسيجوميفضاء ملتقيات 

   تشاركية وعدة أنشطة تكوينية 

أد 2 000  الحرايريةو  السيجومياإلحاطة بالشباب بدائرتي "معا "مشروع  

 و مجتمعية  تشاركيةمن خالل تركيز مشاريع 

 

كافة المنطقة البلدية  إستكمال :  الهدف

لمزيد الرقي بالخدمات المحلية لبلدية 

 وتأمين التدخل السريع  والعاصمة،    

 الناجع للمصالح البلدي

ألف  500
ضمان تواجد أكبر للمرأة بالفضاء :مشروع المرأة في المدينة دوالر 

 مبدإمتطلبات  والعام من خالل تنفيذ سياسة محلية  تتالءم 

دراسة للتعرف علة متطلبات  حيث تم إنجاز تكافئ الفرص

 المرأة الحقيقية عند تواجدها بالفضاء العام



 الفرنكوفونيةمشاريع ممولة من الجمعية الدولية لرؤساء البلديات 
  بيان المشروع  الكلفة الهدف  أو اإلنجازات  

طبية في سيارة إسعاف المعدات التمثلت 

بعض  وكمامات  وآالت للتنفس  و

التجهيزات الطبية لدعم  واآلليات 

.المركز الطبي البلدي  

مليون 

 أورو
التصدي لالزمة الصحية، مولت  اطارفي  :الميدان الصحي 

خالل الثالثي الثالث من  الفرنكوفونيةالجمعية الدولية لرؤساء البلديات 

 معدات طبية هامة  في حدود   2021

 5 رقمنة وتم فعال جرد : اإلنجازات

 وألف عقار  15آالف ملف أي ما يقابل 

يجري العمل حاليا على إنجاز الزيارات 

 والميدانية لضمان تطابق المعلومات 

 الوثائق مع الواقع 

000 000 1  

  وضمان انجاز الجرد التام لكافة الممتلكات البلدية :الجرد البلدي   أورو

 العمل على تثمينها  وو تحسين التصرف فيها  رقمنتها

 

تم انجاز دراسة ميدانية  : اإلنجازات

أفضت إلى تشخيص الوضع الحالي 

 ولكيفية العمل بمختلف المصالح البلدية 

مقارنتها بما تفرضه المواصفة العالمية 

 الرشيدة  للحوكمة

000 100  

العمل على ضمان احترام : التصدي للفساد  ودعم الشفافية  أورو

الرشيدة  للحوكمةمختلف المصالح البلدية لمقتضيات المواصفة العالمية 

من خالل  الرقمنةمعاضدة جهود  ومن خالل دعم الكفاءات   37001

 استراتيجيا للتحول الرقمي



 مشاريع ممولة من الجانب اإليطالي 
  

 
  

  بيان المشروع  الكلفة الهدف  أو اإلنجازات

تم انجاز المرحلة األولى من 

المتمثلة في تهيئة معبد  والمشروع 

تم تحويله إلى مركز  وسانت كروا 

جاري  ومتحف  وثقافي متوسطي 

العمل حاليا على انجاز المرحلة 

المتمثلة في  والثانية من المشروع 

تهيئة الكنيسة لتحويلها إلى قاعة 
 عروض فنية 

 

1210 388 
 أورو

تحويله على مركز ثقافي  ومشروع تهيئة دير سانت كروا 
إلى تهيئة الكنيسة  اضافىمتحف  ومتوسطي :  
 



 مشاريع ممولة من االتحاد األوروبي 
  

 
  

  بيان المشروع  الكلفة الهدف  أو اإلنجازات

و آالت  االعالمية التجيزاتتم اقتناء 

أهم المعدات الالزمة  والتصوير الرقمية 

للعمل كما تم انجاز دراسة لواقع 

النفايات بالمدينة العتيقة مكنت مع معرفة 

 ونفايات الحرفيين التي ال يتم استغاللها 

حلول لها في مجال  ايجادالتي يستوجب 

كما تم تنظيم دورة  الرسكلةإعادة 

تكوينية للشبان الراغبين في النشاط في 

 مجال االقتصاد الدائري 

531 000  

  أورو

 Innomed Up  دعم الشركات  وتشجيع االقتصاد الدائري

نفايات  رسكلةإعادة  ورواد األعمال في مجال تدوير  والناشئة 
 الحرفيين في المدينة

 

تم إعداد التشخيص الدقيق : اإلنجازات

للوضع الحالي بتونس على الصعيد 

 واالجتماعي  واالقتصادي      والبيئي 

سيتم الشروع في انجاز  والثقافي 

 االستراتيجي االطار

2684.786  
 أورو

 A’SIMA   وحوكمةتونس عاصمة، تخطيط إستراتيجي 

 "متطورة من أجل مدينة حضرية مرنة 
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 للتنمية االفريقيمشاريع ممولة من البنك 
 
  

 
  

  بيان المشروع  الكلفة الهدف  أو اإلنجازات

مفصلة حول  وإنجاز دراسة شاملة 

مسألة التصرف في النفايات في 

إيجاد حلول  ةبلديات تونس الكبرى 

قابلة للتطبيق مع  وواقعية  وعملية 

تحديد أفضل المواقع الممكنة 

التدوير بعد  اعادةلتركيز معمل 

 المقبولية ودراسة الجدوى 
 االجتماعية

 

 500 000 

 دوالر

 التصرف في نظافة تونس الكبرى



    أخرى مشاريع
 
  

 
  

  بيان المشروع 

 من منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدةد بتمويل  000 187  الغذائية الحضرية بتونس الحوكمةمشروع  -

 مشاريع ممولة من المنظمة الدولية للصحة مشاريع ممولة من المنظمة الدولية للصحة    -
اختيار مدينة تونس من ضمن المدن الصحية الخمس على الصعيد العالمي، مولت المنظمة خطة ترويجية  اطارفي 

 أد 30 000 بللبلدية بمبلغ يقدر  الوابمن خالل تجديد موقع 
  
 التعاون مع جهة برشلونة-

 اوروألف  45تقديم دعم لمجابهة األزمة الصحية يتمثل في آالت تنفس ذكية  قيمتها في حدود 
 
 التعاون مع مدينة مونتلاير -

 دوالر 75 000آليات طبية مختلفة قيمتها في حدود  وتقديم دعم لمجابهة األزمة الصحية يتمثل في معدات 
  
 



  شكرا
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