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 الجمهورية التونسية                                                      
 2021ديسمبر  23بلدية تونس                                                       

 

 
 التشاركية محضر الجلسة العامة

 2022 لسنة السنوي لالستثمار للبرنامج
 

 

I) معطيات عامة حول البلدية:  
 . بلدية تونس :إسم البلدية-
 .(2020ساكن )حسب آخر تحيين لسنة  610 915 :عدد السكان-

 .2021ديسمبر  23 الثالثاء :تاريخ الجلسة-

 .القصبةقصر البلدية بب المجلسقاعة  :مكان الجلسة-
 

 - :إسم ميَسر الجلسة-
 المنجي األهذب )مقرر(السيد  :محضر محرر من قبل-
  :محضر مصادق عليه من قبل-
 رئيسة خلية البرنامج التشاركي( -السيدة سعاد بن عبد الرحيم )رئيسة البلدية شيخة المدينة -
 القائمة باألعمال التنفيذية( –السيدة حفيظة بلخير مديمغ )الكاتبة العامة  -
 

II) معطيات خاصة بالجلسة: 

 (حسب الدعوات الموجهة للمجتمع المدني )عن بعد العامة: عدد المشاركين في الجلسة -أ
 

 ضمن المشاركين عدد الشبان عدد النساء نعدد المشاركي 

 سنة 35و 16والذين تترواح أعمارهم بين  ضمن المشاركين المجموع عن بعد حضوريا 

 ... 10 26 _ 26 العدد الجملي

   %100 _ %100 (%) النسبة
 

 :جدول األعمال -ب
 ،العام للجلسة تقديم اإلطار -
 ،  التقسيم الترابي للمنطقة البلدية-
  التشخيص الفني ، عرض نتائج-
 ،2021 - 2016للفترة عرض للمشاريع المدرجة بالبرامج اإلستثمارية -
 ،2021 - 2016للفترة عرض للمشاريع الوطنية والجهوية -
 ، الماليالتشخيص  عرض نتائج-
إدارية، حسب التدخالت الثالث )مشاريع  2022مقترح توزيع اإلعتماد المتاح للبرنامج التشاركي -
 ،مع كشف تفصيلي للمشاريع اإلدارية والمهيكلة المقترحة مهيكلة ومشاريع قرب(مشاريع 

 .(PAI 2022النقاش والمصادقة على نتائج الجلسة )النتائج النهائية  -

   البلدية: عرضلوصف  – 3

ونوهت بدور المجتمع المدني في  حضوربال تحيث رحب البلدية شيخة المدينة إفتتاح الجلسة ةرئيس تولت السيدة
الضغوطات المالية التي تشهدها ميزانية البلدية  وأشارت إلىاإلطار العام للجلسة  وبعدها قدمتالمسار التشاركي 

بذمة  الديونبعض  وتخلدن تراجع في تحصيل الموارد خاصة جراء اآلثار السلبية لجائحة كورنا وما ترتب عنها م
 .البلدية
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الفقرة الثانية )جديدة( من الفصل الخامس  أحكامعمال بأنه البلدية شيخة المدينة  ةرئيس السيدةكما أكدت 
 29وزير اإلقتصاد والمالية ودعم اإلستثمار ووزير الشؤون المحلية والبيئة المؤرخ في المشترك بين لقرار ل

 لتمويل نفقات التصرف 2022 الدعم السنوي بعنوان اإلستثمار لسنةمبلغ من  جزءتخصيص  تم 2021جوان 

 .2022اإلعتماد المتاح للبرنامج التشاركي  وخاصة لتسوية وضعية المتخلدات لذلك تقلص
ء بأعضاوممثلي المجتمع المدني الحاضرين من الترحيب ب جددتالكلمة إلى السيدة الكاتبة العامة التي  تثم أحال

لمحة حول متابعة مختلف مراحل اإلعداد للمخطط اإلستثماري التشاركي لسنة  وأعطت اإلداريينالمجلس البلدي وب
إنطالقا من المراحل التحضيرية )تكوين خلية البرنامج، لقاء تحسيسي مع اإلطارات البلدية، تقسيم المنطقة  2022

عملية التنسيق مع مختلف المتدخلين العموميين، لقاء حضوري أعالمي مع مكونات  البلدية على حسب الدوائر،
المجتمع المدني تم خالله إعداد الخطة اإلتصالية( ومرورا بالتشخيص الفني والمالي وإعالم المجلس البلدي بنتائج 

ية والمهيكلة وكذلك مشاريع التشخيص ومقترح توزيع اإلعتماد المتاح لفائدة المشاريع الجديدة ذات الصبغة اإلدار
 ال إلى الجلسة العامة التشاركية.القرب ووصو

حيث تولت اإلدارة اإلعتماد على صندوق مقترحات آليات المنهجية التشاركية المعَدلة ب تواصل العملوأفادت أنه 
 .البوابةمباشرة أو على الخط بواسطة بصفة إما يتم تعميرها للغرض ويقع سحبها وإيداعها إستمارة وعلى 

( منطقة على أساس الدوائر البلدية على 15إلى ) لبلدية تونس المرجع الترابيذكرت بعملية تقسيم  في األثناء،
المقبولية  وباإلعتماد على 2018لسنة أن يتم توزيع اإلعتماد المخصص لمشاريع القرب إستنادا على مؤشر التنمية 

 للمشروع المقترح.والمالية الفنية 
حول إنجاز المشاريع المدرجة ضمن مخططات اإلستثمار البلدي السابقة من  لعرض مفص ي تقديموأسترسلت ف

 المنجزة خالل تلك الفترة. بخصوص المشاريع الوطنية والجهويةوكذلك كشفا  2021إلى غاية  2016سنة 
 

مما كما أوضحت أنه بالنظر لتراجع موارد الميزانية بسبب جائحة كورنا مقابل تواصل ارتفاع نفقات التأجير 

اإلعتماد المتاح بذلك شهد ليتفعيل القرار المشترك بين وزيري المالية والشؤون المحلية اآلنف ذكره ل أضطر اإلدارة
عشر مليون  حيث ُضبط مبلغه بما قدره لسنوات الفارطةنسبيا بالمقارنة مع ا إنخفاضا 2022للبرنامج التشاركي 

   ( سيوزع على مختلف التدخالت بإعتبار إعتمادات الدفع كالتالي:د 10.000.000) دينار
 

 

 2022مبلغ البرنامج اإلستثماري  
 

 

    د 000000.10.   
      
      

 د 4.950.000  د 3.530.000  د 1.520.000
 (%49,5مشاريع القرب )  (%35,3المشاريع المهيكلة )  (%15,2)المشاريع اإلدارية 

 

 

تحميل اإلستمارات التي بعد القيام بفتح صناديق المقترحات على مستوى كل دائرة و تجدر اإلشارة إلى أنه عقب
 اإلحتفاظزمع الفرز ومن ثم ضبط قائمة في المشاريع المُ  تمت عمليةتم تعميرها من طرف المتساكنين على البوابة، 

دون موانع مع تطبيق مبدأ التمييز اإليجابي بين القابلة لإلنجاز لتوفرها على شرطي المقبولية الفنية والمالية وبها 
 .2018لسنة  حسب مؤشر التنميةالمناطق ب

 

 تقديم التقسيم الترابي للمنطقة البلدية وإحصاء وصفي تقديري للبنية األساسية بتلك المناطق: -4
 :التقسيم الترابيتقديم  -أ

 

 حدودها ) تسمية حدودها ( إسم المنطقة الترابية

  دائرة جبل الجلود 1منطقة عدد 

  دائرة الكبارية 2منطقة عدد 

  دائرة السيجومي 3منطقة عدد 

  دائرة الزهور 4منطقة عدد 

  دائرة الحرايرية 5منطقة عدد 

  دائرة سيدي البشير 6منطقة عدد 

  الورديةدائرة  7منطقة عدد 

  دائرة باب بحر 8منطقة عدد 
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  دائرة المدينة 9منطقة عدد 

  دائرة باب سويقة 10منطقة عدد 

  دائرة المنزه 11منطقة عدد 

  دائرة الخضراء 12منطقة عدد 

  دائرة العمران 13منطقة عدد 

  دائرة التحرير 14منطقة عدد 

  دائرة العمران األعلى 15منطقة عدد 

 

 :لبنية األساسية بالمناطق البلديةاإلحصاء الوصفي التقديري لتقديم  –ب 

 الدائرة

 األرصفة الطرقات
التنوير 
 العمومي

الربط بشبكة 
تطهير المياه 

 )%( المستعملة
 وجود إشكاليات لتصريف مياه األمطار

نسبة الطرقات 
في حالة جيدة 
أو متوسطة 

(%) 
(1) 

نسبة الطرقات 
في حالة سيئة 
 تتطلب التدخل

(%) 
(1) 

نسبة 
األرصفة في 
حالتها جيدة 
أو متوسطة 

(%) 
(1) 

نسبة 
األرصفة في 
حالة سيئة 
 تتطلب التدخل

(%) 
(1) 

نسبة التغطية 
بشبكة التنوير 

 العمومي
)%( 

(2) 

نسبة التغطية بشبكة 
 التطهير العمومي

)%( 
(2) 

 

تجمع مياه األمطار ببعض األماكن الزرقاء و  %90 99 50 50 40 60 المنزه
انسداد المنافذ لتصريف المياه و أهمها بالجزء 
المنخفض بشارع محمد عبد الوهاب بنهج 

وقد تم معالجة االمر لتاسع.ا كا و المنزهرمايو
 بنهج محمد قاسم بالمنار

 الخضراء
70 30 40 

60 
100 100% 

بمنطقة  اهمها ركود المياه ببعض األماكن 
 منبليزير

 العمران
80 20 50 

50 
95 90% 

ركود المياه ببعض األماكن المنخفضة بمنطقة 
 جينرال بوباب سعدون و نهج 

 التحرير

55 45 50 

 

 

 

50 
100 

معظم   100%

 الشبكة قديمة

ب عدم وجود ركود المياه بحي الفردوس بسب
البلدية بدراسة لذلك قامت شبكات مياه االمطار 

ادراج االشغال ضمن مشروع في الغرض و
  التهيئة.

التطهير و قدمها يعيق التدخل  اهتراء شبكة
 بمعظم الطرقات و االنهج.

العمران 
 األعلى

60 40 50 
50 

98 100% 
ركود المياه  ببعض األماكن المنخفضة و انسداد 
القنوات بسبب األوساخ كحي االنطالقة ، و 
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 تقاطع حي ابن خلدون/ المترو الخفيف.

 سيدي البشير
70 30 50 50 100 100% 

نهج رجوع مياه األمطار األماكنيوجد ببعض 
 ومناشو الحفرة 

 الوردية
70 30 50 50 100 100% 

يوجد ببعض األماكن المنخفضة وأهمها 
 اكتوبر15

 باب بحر

80 20 50 50 100 
معظم   100%

 الشبكة قديمة

ركود وقتى للمياه بمنطقة تونس البحرية  و 
الفيات: مناطق معرضة للفيضانات و ذلك 

المنطقة ورجوع المياه بسبب ارتفاع النخفاض 
منسوب مياه البحر من جهة و االعتماد على  
شبكة تصريف مياه األمطار قديمة و موحدة مع 

 شبكة المياه المستعملة

 المدينة
70 30 80 20 100 

معظم   100%

الشبكة قديمة 
 تتطلب التهذيب

شبكة تصريف مياه األمطار  قديمة و موحدة مع 
 المستعملة.شبكة المياه 

 باب سويقة

70 30 60 40 100 
الشبكة  100%

 قديمة

شبكة تصريف مياه األمطار قديمة و موحدة مع 
شبكة المياه المستعملة مما يتسبب في رجوع مياه 
األمطار إلى المنازل عبر قنوات الصرف 

 الصحي.

 %100 100 60 40 40 60 جبل الجلود
ركود المياه ببعض األماكن لمنخقضة مستوى 

gp1 / نهج حمام االنف/نهج البليدة 

 %100 99 50 50 40 60 الكبارية
يوجد ببعض األماكن المنخفضة وأهمها 

 اكتوبر على مستوى المدرسة15

 %100 100 50 50 60 40 السيجومي
منطقة منبسطة ومنخفضة ال يوجد بها شبكة 

 \المناف وإنسداد  مستعملةتصريف مياه األمطار 
 على السبخة

 %100 100 40 60 35 65 الزهور
ومتأكلة  قديمة  شبكة تصريف مياه األمطار

 على السبخة \وإنسداد المناف

 %90 99 60 40 60 40 الحرايرية

شبكة تصريف مياه األمطار قديمة و موحدة مع 
شبكة المياه المستعملة مما يتسبب في رجوع مياه 

إلى المنازل عبر قنوات الصرف األمطار 
 الصحي.

 

 
 

 ص المالي:التشخي-ج 
 

 (تقديرات) 2022 (صدد اإلنجاز) ب 2021 طريقة إحتساب المؤشر ميزانية التسيير

 %77 %78 الموارد الذاتية/موارد العنوان األول مؤشر اإلستقاللية

مساهمة الدولة في موارد 
 العنوان األول

 %23 %22 العنوان األولتحويالت الدولة/موارد 

 %63 %65 نفقات التأجير/الموارد الذاتية حجم التأجير من جملة الموارد

 
 المــــــــوارد: 

 بحساب الدينار 2022موارد العنوان األول لسنة 

 000 832 113 المــــــــــوارد الذاتيـــــــــــــة

 000 650 33 ةـــــــــــــــة الدولـــــــمساهم

 000 482 147 المجمـــــوع

 

 بحساب الدينار 2022موارد العنوان الثاني لسنة 

 000 500 15 المــــــــــوارد الذاتيـــــــــــــة

 000 500 3 المساعدات غير الموظفة

 000 000 2 موارد اإلقتراض

 000 860 38 نقل الفواضل )المشاريع المتواصلة(

 302 099 1 اإلعتمادات المحالة

 341 347 حسابات أموال المشاركة

 643 306 61 المجمـــــوع
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 النفقــــــــات: 

 بحساب الدينار 2022نفقات العنوان األول لسنة 

 000 762 92 التأجير العمومي

 وسائل المصالح
 

35 329 000 

 التدخل العمومي
 

10 841 000 

 000 300 3 نفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة

 000 250 5 الدينفوائد 

 000 482 147 المجمـــــوع

 

 بحساب الدينار 2022نفقات العنوان الثاني لسنة 

 000 360 43 المتواصلــة المشاريع

 000 800 7 الجــديــدة المشاريع

 000 700 8 تسديــــد أصـل الديـن

 302 099 1 اإلعتمادات المحالةالنفقات المسددة من 

 341 347 المشاركةحسابات أموال نفقات 

 643 306 61 المجمـــــوع

 

 (تقديرات) 2022 (صدد اإلنجاز) ب 2021 طريقة إحتساب المؤشر التنميةميزانية 

حجم الموارد الذاتية من جملة 
 اإلستثمارات المبرمجة

موارد جملة  الموارد الذاتية/جملة 
 الثانيالعنوان 

35,3% 25,3% 

حجم القروض من جملة 
 اإلستثمارات المبرمجة

موارد العنوان جملة  /القروضجملة 
 الثاني

8,7% 7% 

حجم اإلعتمادات المحالة من 
 جملة اإلستثمارات المبرمجة

موارد جملة  /اإلعتمادات المحالةجملة 
 الثانيالعنوان 

2,4% 2% 

حجم الدين من جملة 
 اإلستثمارات المبرمجة

 %14 %11 الثانيموارد العنوان جملة  /أصل الدين

 

 تقديم مقترحات المواطنين ومدى قابلية إنجاز المشاريع المقترحة: -5

 قرب/مهيكل/إداري: نوعية المشروع محتوى المقترح المقترحين عدد األشخاص رقم المقترح
رقم : المنطقة المعنية بالمشروع

 المنطقة/البلدية
 لإلنجاز قابلية المشروع

 التقرير )كتيب بعنوان مشاريع القرب المقترحة من طرف المواطنين (المصاحب لهذا  1أنظر الملحق  عدد 

 

المشاريع المدرجة ببرنامج و والمشاريع المتواصلة 2021-2016تقديم االستثمارات التي أنجزتها البلدية خالل الفترة  -6

 :2021السنوي  االستثمار
 

 2016إستثمارات بلدية تونس خالل سنة 

 الكلفة المحينة األوليةالكلفة  بيان المشروع
%  

 اإلنجاز
 المادي

%  
 اإلنجاز
 المالي

 المالحظات

  100 100 388 261 6 000 890 5 طرقات وأرصفة

  90 100 644 887 000 800 إشارات المرور

أشغال التهيئة والتهذيب )ساحة 
 العملة(

1 216 000 119 965 100 100 
تم التخلي عن مشروع التهيئة إلرتفاع 

 واإلكتفاء بإنجاز تهيئة بسيطةكلفته 

إقتناء معدات النظافة 
 والطرقات

800 000 831 231 100 100 
 

  90 100 600 241 1 000 071 1 تنوير عمومي
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  100 100 600 708 000 800 تجميل المدينة

  100 100 700 822 000 000 1 إقتناء وسائل النقل

تجميل المدينة ) تهيئة 
 الصباطات(

570 000 567 201 100 74 
 

إقتناء منظومات ومعدات 
 إعالمية

 إستهالك اإلعتماد يتملم  0 0  000 50

  100 100 648 280 000 420 البناءات اإلدارية

 100 100 400 242 000 707 الدراسات
استهالك اعتمادات الدراسات يتم بصفة 
متوازية مع تقدم المشاريع اإلستثمارية 

 وبنسق ضعيف

البلدي نهج  تهيئة السوق
 الكوميسار

 مشروع منجز على جزئين  100 1137000 968 000

 

 2017إستثمارات بلدية تونس خالل سنة 

 الكلفة المحينة الكلفة األولية بيان المشروع
%  

 اإلنجاز
 المادي

%  
 اإلنجاز
 المالي

 المالحظات

تنوير عمومي ) أشغال تهذيب 
 الشبكة(

1 000 000 1 684 017 100 80  

  100 100 788 510 000 225 4 طرقات وأرصفة

إشارات المرور األفقية 
 والعمودية

2 250 000 1 763 373 100 100  

تجميل المدينة ) تهيئة الحدائق 
 العمومية(

1 000 000 656 896 100 75  

أشغال التهيئة والتهذيب )تهيئة 
 منطقة الجبل األحمر(

400 000 204 630 100 80  

اإلقتصادية ) تهيئة المشاريع 
فضاءات إليواء اإلنتصاب 

 الفوضوي(
353 000 607 178 100 100  

المشاريع اإلقتصادية ) تهيئة 
فضاءات إليواء اإلنتصاب 

 الفوضوي(
955 000 955 000 0 0 

تم إعادة النظر في مشروع الفضاء 
 التجاري بالحرارية

إقتناء معدات النظافة 
 والطرقات

1 516 941 3 119 893 100 100 
 

إقتناء معدات حفظ الصحة 
 وحماية المحيط

100 000 99 057 100 100  

  100 100 323 29 000 30 إقتناء معدات األرشيف
إقتناء معدات ومنظومات 

 إعالمية
70 000 61 708 100 100  

  100 100 804 961 000 000 1 إقتناء وسائل النقل
  100 100 241 915 000 700 تهيئة المسرح البلدي

تهيئة الدائرة البلدية بالعمران 
 األعلى

100 000 106 475 100 100  

  75 100 687 263 000 100 الدراسات ) البناءات(
المشاريع الرياضية ) تهيئة 

 المسبح البلدي(
150 000 150 000 100 100  
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 2018إستثمارات بلدية تونس خالل سنة 

 الكلفة األولية بيان المشروع
الكلفة 
 المحينة

 اإلنجاز  %
 المادي

 اإلنجاز  %
 المالحظات المالي

  100 100 631 664 000 800 إقتناء معّدات نظافة وطرقات

  100 100 490 35 000 35 إقتناء معدات األرشيف

  100 100 000 120 000 100 إقتناء معدات اإلعالمية

  100 100 660 3 000 15 إقتناء معدات حفظ الصحة

  100 100 821 19 000 100 إقتناء معدات حماية المحيط

    000 500 إقتناء وسائل النقل
لم تنجز الصفقة في السنة المعنية 

 وتم إرجاؤه للسنة الموالية

  100 100 184 141 000 250 تهيئة مستودع الطرقات بمونبليزير

 عن الدراسةتم التخلي     000 100 دراسة بناء مقر جديد لدائرة الحرارية

  100 100 817 160 000 150 تهيئة مستودع الخضراء

 تم تحويل اإلعتمادات    000 250 دراسة مسبح العمران

   70 242 009 1 000 800 أشغال تهيئة بحديقة الحيونات

  0 074 152 1 000 000 1 تهيئة سوق الزياتين
لم ينطلق المشروع إشكا مع الباعة 

 إلخالء السوق

 % 30نسبة أشغال  /فسخ الصفقة  33 40 565 477 000 600 سوق حي هاللتهيئة 

وجود إشكال عقاري حول ملكية     000 700 تهيئة سوق المنصف باي
 األرض لذا ال يمكن للبلدية التدخل

 تم تحويل باقي اإلعتماد  100 000 50 000 200 أشغال تكميلية بسوق سيدي سريديك

    000 800 تهيئة سوق المر
إعادة طلب العروض وتعديل 

 الدراسة

  80 100 845 770 800 000 تهيئة سوق جبل األحمر

 القبول الوقتي لألشغال 45 100 839 059 000 800 تهيئة سوق الزهور الثالث

  20 100  000 100 أشغال تكميلية بمراكز التحويل

 70 100 439 271 000 200 بناء جدار ساند بجانب ملعب حي التحرير
تم تجميع اعتمادات في فقرة فرعية 

 430.000واحدة ب 

     000 250 دراسة تهيئة أسواق بلدية

  100 100 880 021 1 000 000 1 إقتناء وتركيز خزائن تحكم بالمفترقات

 2019و 2018تم ضم إعتمادات  0 0 986 031 1 000 300 ربط المفترقات بالحاسوب المركزي

  100 100 590 103 000 150 المترجلينتطبيق الدهن لممرات 

  100 100 220 341 000 500 إقتناء ووضع عالمات المرور

  78 100 460 489 000 500 تهيئة سوق الشواشية

   100  000 40 دراسة تهيئة الصباطات بالمدينة

تهيئة المدرج المحاذي لمدرسة نهج 
 الساحل

100 000    
تم تجميع اإلعتمادات في فقرة 

 فرعية واحدة

 84 100 682 363 000 200 تهيئة ثالث مالعب أحياء بالكبارية
تم إنجاز المشروع بإعتمادات 

 2019و2018

 90 100 557 86 000 130 تهيئة المدارج وإقامة جدار واقي
تم تجميع اإلعتمادات في فقرة 

 فرعية واحدة

     000 40 تهيئة باب سعدون باإلنارة التجميلية
شبكة التنوير العمومي بمدينة تهذيب 

 تونس
1 083 000 1 030 790 100 100  

  100 100 575 987 000 299 1 طرقات وارصفة المنطقة الشمالية
  100 100 000 668 1 000 022 2 طرقات وأرصفة المنطقة الجنوبية
  90 100 330 376 2 000 126 2 طرقات وارصفة المنطقة الوسطى

  95 100 682 363 000 880 الخضراءتهيئة المناطق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

8 
 

 2019إستثمارات بلدية تونس خالل سنة 

 الكلفة المحينة الكلفة األولية بيان المشروع
 اإلنجاز  %

 المادي
 اإلنجاز  %

 المالحظات المالي

  80 100 500 677 2 000 820 2 إقتناء معدات النظافة والطرقات
  100 100 530 44 000 50 إقتناء معدات األرشيف
  100 100 727 165 000 630 إقتناء معدات اإلعالمية

  100 100 525 19 000 20 إقتناء معدات حفظ الصحة
  100 100 332 72 000 275 إقتناء معدات حماية المحيط

 66 100 940 959 000 867 إقتناء وسائل النقل
تجميع إعتمادات 

 2019و2018

    000 50 والتهذيبدراسة مشاريع التهيئة 
إعتمادات تضاف 

 للدراسات

    000 100 دراسات مختلفة )البناءات(
إعتمادات تضاف 

 للدراسات

    000 500 دراسة شاملة حول الوقوف بمواقف السيارات

عرض الملف على لجنة 
بالتنسيق التهيئة العمرانية 

مع وزارة النقل التي تقوم 
حاليا بدراسة مثال النقل 

 الحضري

  20 100 860 380 000 500 إقتناء وتركيز علب أضواء مقتصدة للطاقة
  20 100 986 031 1 000 500 ربط المفترقات بالحاسوب المركزي

صيانة تجهيزات األضواء اآللية المنظمة 
 لحركة المرور

500 000 477 034 100 80  

إقتناء ووضع عالمات المرور العمودية 
 واألفقية

500 000 423 515 100   

 غير مثمر    000 50 دراسة تطوير المنابت
  100 100 010 260 000 400 إقتناء معدات المناطق الخضراء

    000 300 أشغال العناية بالمنابت
غير مثمر اإلتجاه 

 للتفاوض المباشر
 غير مثمر    000 50 إحداث آبار بمختلف المساحات الخضراء

   1 170 000 1 170 000 تهيئة السوق البلدي بجبل الجلود

بصدد إعداد الدراسات 
الفنية بعد نتائج 

 المناضرة
     000 200 أشغال توسعة عمودية لسوق الزهور

  100 363 682 000 150 إحداث ملعب حي بالكبارية
تم إنجاز المشروع 

 2019و2018باعتمادات 
 363.682بكلفة 

  20 100 096 304 000 300 إحداث مالعب أحياء بالسيجومي

  80 100 324 159 1 000 430 1 تنوير عمومي بالدوائر البلدية

  60 100 345 925 9 000 879 10 الطرقات واألرصفة وتصريف مياه األمطار

  45 100 271 503 1 000 020 2 تهيئة المناطق الخضراء

 بصدد إعداد الدراسات الفنية    000 100 بناء جدار ساند بنهج الساحل

   100  000 000 15 )صفقة مجمعة( إقتناء معدات النظافة
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 2020إستثمارات بلدية تونس خالل سنة 

 الكلفة األولية بيان المشروع
الكلفة 
 المحينة

%  
 اإلنجاز
 المادي

%  
 اإلنجاز
 المالحظات المالي

 حدود مبلغ الصفقة تم التزود في 10 100 677 300 000 500 2 إقتناء معدات النظافة والطرقات

   100 65 000 000 50 إقتناء معدات األرشيف

 منجز مع بعض األقساط غير مثمرة 20 100 414 738 000 400 إقتناء معدات اإلعالمية

     000 60 إقتناء معدات وتجهيزات ) إدارة المعدات(

 000 500 إقتناء وسائل ومعدات النقل
مثمرة وإجراءات تسجيل  مع بعض األقساط غير   100 951 000

 تسجيل الصفقة لألقساط المسندة

 إعداد البرنامج الوظيفي للسوق تم     000 50 دراسة سوق السيارات القديمة

 اإلعداد لملف طلب العروض    000 150 أشغال تهيئة بمقر إدارة حديقة الحيوانات

 العدول عن الصفقة     000 300 أشغال إعادة بناء حجرات المالبس واألدواش

 اإلعداد لملف طلب العروض النشر قريبا    000 50 توسعة مقر إدارة العمران األعلى

   70 624 057 000 430 أشغال تهيئة بمقر دائرة السيجومي

 اإلعداد لملف اإلستشارة    000 70 أشغال تغيير شبكات السوائل والتبريد بالقصبة

 اإلعداد لملف طلب العروض    000 280 أشغال تهيئة بالمسرح البلدي

 اإلعداد لملف اإلستشارة    000 50 أشغال تهيئة بمقبرة الجالز

 تم إلغاء المشروع     000 200 أشغال تهيئة بمستودع النظافة بباب العسل

 منجزة 20 100  000 50 أشغال تهيئة بمستودع النظافة بحي الخضراء

   60 283 553 000 180 بالفسقيةأشغال تهيئة بمستودع الطرقات 

أشغال تهيئة بمستودع الطرقات والتنوير 
 بالوردية

250 000 
405 214 70  

 

 إعتمادات متوفرة لتلبية جاجة المنشآت البلدية    000 30 ربط المنشآت البلدية بشبكة الغاز الطبيعي

 لتلبية جاجة المنشآت البلديةإعتمادات متوفرة     000 50 ربط المنشآت بالماء الصالح للشراب

   100 115 254 000 200 أفريل 9أشغال تهيئة بمبنى شارع 

 اإلعالن عن مناظرة معمارية سيتم      000 250 أشغال تهيئة بالسوق البلدي بحي الخضراء

 إنطلقت األشغال مؤخر موفى نوفمبر   20 381 700 000 400 أشغال تهيئة بالسوق البلدي بحي التحرير

 بصدد إعداد الدراسات الفنية    000 650 تهيئة ملعب الشاذلي زويتن

 000 800 تهيئة المسبح البلدي بالقرجاني
إنطلقت أشغال الهندسة وقسط السوائل والكهرباء   15 

 قريبا

 إشكال مع الباعة إلخالء السوق     000 800 تهيئة الفضاء البديل بالعمران األعلى

 في إنتظار المصادقة على ملف الدراسات الفنية     000 400 ضغط متوسط بالبلفديرإنجاز خزان كهرباء 

إحداث دورات مياه بسوق المالبس القديمة 
 بالزهور

60 000 
   

 إعداد ملف اإلستشارة

 اإلعالن عن مناظرة معمارية للدراسات الفنية    200 034 1 تهيئة الفضاء البديل بالحرارية

حديدية أمام بعض  إقتناء ووضع حواجز
 المؤسسات التربوية

200 000 
000 244   

 مرحلة إمضاء الصفقة

تطبيق الدهن لممرات المترجلين والعالمات 
 األفقية

200 000 
   

 في مرحلة إعداد كراس الشروط

تهيئة الطرقات واألرصفة وتصريف مياه 
 األمطار

5 890 000 
688 040 6 50 20 

 % 50و 40نسبة اإلنجاز بين 

 أشغال تجديد وتهذيب شبكات التنوير العمومي
1 220 000 

 

   
 2021غير مثمر للمرة الثانية تمت إعادته في 

 في مستوى إعداد الدراسات الفنية     000 800 أشغال تهيئة ساحة الجمهورية

 2021غير مثمر تمت الإلعادة سنة     000 280 تهيئة المناطق الخضراء والمنتزهات

 غير مثمر لإلعادة    000 400 المركب الرياضي بباب العسلتهيئة 

   100 677 300 000 500 2 تهيئة ملعب الوردية) ديبوزفيل(

   100 65 000 000 50 تهيئة مالعب أحياء بدائرة العمران

 البلديةإعتمادات متوفرة لتلبية جاجة المنشآت   100 414 738 000 400 تهيئة مالعب أحياء بدائرة الكبارية
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 2021إستثمارات بلدية تونس خالل سنة 

 الكلفة األولية بيان المشروع
الكلفة 
 المحينة

%  
 اإلنجاز
 المادي

%  
 اإلنجاز
 المالحظات المالي

300 000 تهذيب وترميم مجموعة من الصباطات  000 300    
 عن اإلعالن الفنية الدراسات إعداد مستوى يف

 قريبا العروض طلب

    األولية الدراسات في النظر بصدد   800 000 800 000 تغطية سوق سيدي محرزأشغال 

 اإلعداد لملف طلب العروض   500 000 500 000  2بلدي حي ابن خلدون سوق  أشغال تهيئة

 إنطلقت األشغال مؤخرا    260 030 200 000 تهيئة غابة برج فليفل     

 250 000 أشغال سياج بالحدائق العمومية 
 إنطلقت األشغال مؤخرا   326 689

) المناطق  اقتناء وتركيز تجهيزات

 الخضراء(    
000 100 

غير مثمر  تم إعادة اإلعالن في شأنه الفتج    100 000
 2022حانفي 

صيانة الطرقات المهيكلة بمختلف 

 الدوائر 
000 470 1 

019 916 1  10 
 2021إنطلقت األشغال موفى نوفمبر 

 اإلعداد لملف طلب العروض   230 000 230 000 تهيئة بحديقة البلفيديرأشغال 

 العمومي التنوير شبكة وتجميل تجديد

بشارع محمد  بإعتبار المشاريع المهيكلة

 الخامس ودائرة المنزه

000 020 2 

000 132 4 

 
 إجراءات تسجيل الصفقة   

 غير مثمر لإلعادة   500 000 500 000 المدن مداخل تجميل

 مياه وتصريف واألرصفة الطرقات تهيئة

 األمطار
000 158 6 

521 435 6  10 
 2021إنطلقت األشغال موفى نوفمبر 

 إجراءات تسجيل الصفقة    220 000 العمومي التنوير شبكات وتهذيب تجديد

 إجراءات تسجيل الصفقة   479 000 230 000 الخضراء المناطق تهيئة

 للسقوط تهيئة البناءات المتداعية

 
000 671 

 بصدد القيام بمعاينة ميدانية   671 000

 9موزع على   إعالمية معدات اقتناء

 أقساط
000 400 

 ما عدى قسطين غير مثمرة  منجزة   

    50 000 50 000 إقتناء معدات أرشيف

    60 000 60 000 إقتناء معدات وتجهيزات

 إجراءات تسجيل الصفقة    200 000 قسط 14موزع على  إقتناء وسائل نقل

 األخضر المخطط إطار في دراسة

   تونس لبلدية الحضري
000 70 

 غير مثمر لإلعادة   70 000

     300 000 (البناءات إدارة) دراسة

 اإلعداد لملف طلب العروض    450 000 بالزهور النظافة بمستودع تهيئة

 وقاعة المواطن فضاء) أفريل 9 مقر تهيئة

 (مختلفة وأشغال المرور مراقبة
000 200 

 تم تعيين مصممين للمشروع إلعداد لدراسات    

 25 000 البشير سيدي دائرة مقر تهيئة أشغال
تم تعيين مصممين للمشروع    

لدراسات إلعداد   

 

 

 أسئلة ومالحظات المشاركين أجوبة البلدية و/أو األطراف المعنية

 

 ال شيء

 

 ال شيء
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 :والجهوية األخرى المتواصلة أو المبرمجة بالمنطقة البلديةالمشاريع الوطنية  تقديم -7

 المالحظات )أ.د( الكلفة بيان المشروع

بالمائة وهي حاليا معطلة  90األشغال بلغت نسبة   225 تهيئة الملعب البلدي بالحفصيّة تهيئة 
 ألسباب تهم المقاولة

 

كرة قدم  أشغال التغليف اإلصطناعي ألرضية ميادين

 أقساط : 2 موزع على  داخل المحيط البلدي
 

 

 األشغال جارية 530 : الملعب البلدي بحي بن خلدون 1قسط عدد 

: ملعب سيدي العلوي والمدار المحيط  2قسط عدد 

 بملعب علي البلهوان 
150 

 طلب عروض غير مثمر )لإلعادة(

 

أشغال التغليف اإلصطناعي ألرضية ميادين كرة قدم 
 داخل المحيط البلدي موزع على 3 أقساط :

 
 

: بناء حجرات مالبس و أدواش  1قسط عدد 

 بالملعب البلدي بجبل الجلود 
420 

 األشغال جارية بنسق بطيء ألسباب تخص المقاولة

: تهيئة سياج الملعب البلدي بجبل  2قسط عدد 

 طلب عروض غير مثمر )لإلعادة( 100 الجلود

: أشغال تهيئة بالملعب البلدي بحي بن  3قسط عدد 

 خلدون
100 

 طلب عروض غير مثمر )لإلعادة(

 

أشغال تهيئة المالعب الفرعية ببعض المركبات 
 الرياضية موزع على قسطين 

  

:  1عدد  ق: تهيئة المالعب الفرعية  1عدد قسط 

تهيئة المالعب الفرعية بالملعب البلدي بحي 

 الزهور سط عدد 

530 

 بصدد اإلستعداد إلنطالق األشغال

: تهيئة المالعب الفرعية بالملعب  2قسط عدد 

 البلدي بالطيب بن عمار بالعمران
305 

 بصدد اإلستعداد إلنطالق األشغال

 

   تهيئة مالعب أحياء موزع على 6 أقساط :

: تهيئة ملعب حي بمنطقة أرض  1عدد قسط 

 بوحوش بالعمران
  % 10تقدم األشغال   236

: تهيئة ملعب حي بمنطقة بئر عتيق  2قسط عدد 

 بالعمران
 غير مثمر لإلعادة 

: تهيئة مالعب فرعية بالملعب البلدي  3قسط عدد 

 بالوردية
 بصدد تسجيل الصفقة 151

ديبوزفيل : تهيئة ملعب حي بمنطقة  4قسط عدد 

 بالوردية
 غير مثمر لإلعادة 

: تهيئة ملعب حي بمنطقة حي  5قسط عدد 

 اإلنطالقة 
 بصدد تسجيل الصفقة 

: تهيئة ملعب حي بمنطقة حي النور  6قسط عدد 

 غير مثمر لإلعادة 300 بالكبارية 
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تهيئة المركب الرياضي "المشاتل" بالبلفيدير / 

أقساط  3موزع على  الجزء الثاني     

 بصدد تسجيل الصفقة 219 :أشغال استكمال بناء القاعة المغطاة 1قسط عدد 

 في التاشيرة   : تغليف أرضيه القاعة المغطاة 2قسط عدد 

 بصدد تسجيل الصفقة 554 : تهيئه مالعب الهواء الطلق 3قسط عدد 

 

 أشغال تهيئة وترميم المسبح البلديى بالقرجاني

  أقساط  3موزع على 
  

 % 15تقدم األشغال  196 أشغال الهندسة المدنية 1قسط 

 % 10تقدم األشغال  114 أشغال الكهرباء 2قسط 

 % 10تقدم األشغال  636 أشغال السوائل  3قسط 

 

أشغال تهيئة وتغليف إصطناعي ألرضية 

بعض المالعب الرياضية واقتناء وتركيز 

تجهيزات ببعض القاعات الرياضية موزع 

 : أقساط\ 10على 

  

: أشغال التهيئة والتغليف اإلصطناعي  1قسط عدد 

 عرض على لجنة الصفقات ولم يحضى بالمصادقة 500 ألرضية المالعب بالمركب الرسياضي بباب العسل

: تهيئة المالعب المجاورة لقاعة  2قسط عدد 

الرياضات الفردية بالكبارية والتغليف اإلصطناعي 

لمالعب كرة اليد والسلة المجاورين للمركب 

 الشبابي بالكبارية 
 عرض على لجنة الصفقات ولم يحضى بالمصادقة 600

:تهيئة والتغليف بالعشب اإلصطناعي  3قسط عدد 

، 4ألرضية ملعب كرة القدم المصغرة بالوردية 

 بالكبارية 
 عرض على لجنة الصفقات ولم يحضى بالمصادقة 200

: تهيئة والتغليف بالعشب اإلصطناعي  4قسط عدد 

 الصفقات ولم يحضى بالمصادقةعرض على لجنة  200 أكتوبر بالوردية 15ألرضية الملعب المجاور لمنتزه 

: تهيئة وتغليف إصطناعي ألرضية  5قسط عدد 

 عرض على لجنة الصفقات ولم يحضى بالمصادقة 1000 المالعب بالمركب الرياضي "الحديقة أ"

: التغليف بالعشب اإلصطناعي للمدار 6قسط عدد 

المحيط بالملعب الرئيسي بالمركب الرياضي علي 

البلهوان بالمالسين وملعب الحي الكائن بسيدي 

 العلوي بمنطقة باب سويقة 
 عرض على لجنة الصفقات ولم يحضى بالمصادقة 200

: التغليف بالعشب اإلصطناعي لملعب  7قسط عدد 

 عرض على لجنة الصفقات ولم يحضى بالمصادقة 150 نطقة أوالد عيار بالسيجومي.الحي الكائن بم

: االتغليف اإلصطناعي ألرضية قاعة 8قسط عدد 

 عرض على لجنة الصفقات ولم يحضى بالمصادقة 123 كرة السلة بالمركب الرياضي "الهالل" بباب بحر

: إقتناء وتركيز تجهيزات بقاعة  9قسط عدد 

 تمت المصادقة إجراءت تسجيل الصفقة 97 الرياضة بوقطفة 

 غير مثمر  30 : إقتناء وتركيز تجهيزات بقاعة الرياضة  10قسط 
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 غير مثمر لإلعادة 600 تغيير السبورة الالمعة بملعب الشاذلي زويتن 

تهيئة قاعة الرياضات الفردية باألوساط الشعبية 

 اإلعداد لملف طلب العروض 1200 بالحرائرية 

 اإلعداد لملف طلب العروض 300 تهيئة القاعة الرياضية بالحرائرية )تهيئة ملعب (

 اإلعداد لملف طلب العروض 50 تهيئة ملعب حي بحي التحرير العلوي 

الكرماس تهيئة مالعب الهواء الطلق بملعب 

 اإلعداد لملف طلب العروض 100 بمنفلوري بسيدي البشير

إعادة بناء جزء من السياج الخارجي بملعب 

 اإلعداد لملف طلب العروض 100 الكرماس بمنفلوري بسيدي البشير

 بصدد إعداد الدراسات الفنية 550 بناء قاعة رياضة بدار الشباب بحي إبن خلدون 

  100 مواصلة تهيئة ملعب حي التحرير 

تهيئة وصيانة قاعة الرياضات الفردية بمنطقة 

  200 بوحجر بالكبارية 

مواصلة تهيئة مالعب القرجاني بناء سياج خارجي 

  100 تغليف األرضية 

 بصدد إعداد الدراسات الفنية 650 تهيئة ملعب الشاذلي زويتن 

 بصدد إعداد الدراسات الفنية 150 تعلية سياج  مالعب   الفرعية الهواء الطلق  

 اإلعداد لملف طلب العروض 500 تهيئة حجرات المالبس ملعب علي بلهوان 

 اإلعداد لملف طلب العروض 850 تهيئة حديقة للتربية البدنية بمنطقة حي هالل

دراسة بناء قاعة للرياضات الفردية بالمركب 

 في إنتظار الدراسات الجيوتقنية 150 الرياضي "الجمعية النسائية" بباب بحر

 

 أسئلة ومالحظات المشاركين أجوبة البلدية و/أو األطراف المعنية
 

 ال شيء
 

 

 ال شيء

 

السنوية تقديم المشاريع قائمة المشاريع التي تم تحديدها من طرف المواطنين خالل جلسات المناطق عند إعداد البرامج -8
 ال شيء :السابقة والتي تعذر إنجازها لعدم توفر اإلعتمادات

 

 أسئلة ومالحظات المشاركين أجوبة البلدية و/أو األطراف المعنية
 ال شيء

 
 ال شيء

 
 

 ومصادرها: 2022إعتمادات العنوان الثاني المخصصة لتمويل المشاريع الجديدة ببرنامج االستثمار السنوي  -9
 

 مصدر التمويل مصدر التمويل المبالغ المتاحة المبرمج استغاللهاالمبالغ 

 البلدية تمويل ذاتي 3 300 000 3 300 000
صندوق القروض ومساعدة  قرض 3 200 000 3 200 000

 مساعدات موظفة   الجماعات المحلية
 مساعدات غير موظفة 3 500 000 3 500 000

 هياكل أخرى مساعدات  

 المجموع 10 000 000 
 
 

 أسئلة ومالحظات المشاركين أجوبة البلدية و/أو األطراف المعنية

_ _ 
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تقديم المنهجية التي اعتمدها المجلس البلدي لتوزيع اعتمادات العنوان الثاني المخصصة للمشاريع الجديدة  –10
 على مختلف البرامج والمناطق المعنية بالتدخل:

 تقديم المنهجية: -أ
المعدة للغرض والمودعة إما بصفة مباشرة أو  اتطريق اإلستمار الواردة عنمقترحات المواطنين  بعد تجميع

عبر البوابة   بكل الدوائر البلدية حول مشاريع القرب وبعد اإلطالع على محاضر جلسات فرز تلك المقترحات على 
لتوزيع اإلعتماد الجملي  2021نوفمبر  26مستوى كل دائرة تم عرض الموضوع على أنظار المجلس البلدي بتاريخ 

 على مختلف البرامج بأصنافها الثالث. 2022المتاح للبرنامج اإلستثماري التشاركي لسنة 
 

فيما  % 35,3وبدرجة ثانية المشاريع المهيكلة بنسبة  % 49,5حيث تم إعطاء األولوية لمشاريع القرب بنسبة 
 .% 15,2خصص المبلغ المتبقي للمشاريع اإلدارية بنسبة 

 

ترتيب  فقد تم باإلعتماد علىوفيما يتعلق بمنهجية توزيع اإلعتماد المخصص لمشاريع القرب بين المناطق، 
لكلفة المالية على ضوء دراسة اوللمصالح البلدية المختصة فني الرأي ال وإستنادا إلىالمناطق حسب مؤشر التنمية 

تم األخذ بعين اإلعتبار توفير إعتمادات إضافية لفائدة هذا وقد  .لتلك المشاريع المقترحة ومدى قابلية إنجازهاالجملية 
 .المشاريع المتواصلة

 

 :توزيع اإلعتمادات على البرامج -ب

 البرامج المقترحة الكلفة النسبة

 ظروف عيش المواطنينبرامج القرب تتعلق بتحسين  4 950 000 % 49,5
 برامج مهيكلة للمدينة 3 530 000 % 35,3
 برامج إدارية 1 520 000 % 15,2

 المجموع 10 000 000 % 100

  :2022توزيع اإلعتمادات المخصصة لبرامج القرب على المناطق المعنية بالتدخل ضمن برنامج سنة  -ج

 مؤشر التنمية
النسبة من مشاريع 

 %القرب
 المخصصةاإلعتمادات 

 (: )أ.دإعتمادات تعهد
 المناطق الترابية التي سيتم 

 2022التدخل فيها خالل سنة 

 باب البحر  220  % 4,44 0,752

 حي الخضراء  260 % 5,25 0,679

 المنزه  270 % 5,45 0,666

 باب سويقة   295 % 5,96 0,631

 سيدي البشير  305 % 6,16 0,618

 التحرير  310  % 6,26 0,613

 المدينة  335  % 6,77 0,583

 العمران  335  % 6,77 0,569

 جبل الجلود  370  % 7,47 0,559

 الزهور  370  % 7,47 0,558

 الوردية  370  % 7,47 0,557

 العمران االعلى   370  % 7,47 0,548

 الكبارية   380 % 7,68 0,534

 السيجومي   380 % 7,68 0,533

 الحرائرية   380 % 7,68 0,526
    المجموع العام 4 950 100%  _
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 :بخصوص منهجية التوزيع المواطنين ومنظمات المجتمع المدنيمع  تبادل اآلراءنقاش وجدول يحوصل ال – 11

 أسئلة ومالحظات المشاركين أجوبة البلدية و/أو األطراف المعنية

 

_ 

 

 الشيء

 :2022قائمة المشاريع الجديدة المزمع تنفيذها خالل سنة  – 12

عدد  الكلفة المنطقة نوعية التدخل )*(
 المنتفعين

 التاريخ المتوقع

 المالحظات
النطالق 
 األشغال

النتهاء 
 األشغال

    (د 4 615 000) المواطنين رامج القرب تتعلق بتحسين ظرف عيشب -1

  طرقات وأرصفة
 000 395 3 دوائر بلدية

 01/09/2022 

 

02/03/2023  

 000 355 تنوير عمومي
 08/09/2022 05/05/2023  

 000 290 مناطق خضراء
الثالثي الرابع  

2022 

 منتصف

2023 

 

 مشاريع أخرى )البنايات اآليلة للسقوط(
335 000 

 منتصف 

2023 

 

      د( 3 865 000) هيكلة للمدينةمبرامج  -2

  28/02/2023 28/06/2022  100 000 الزهور البلدي بحي الزهورتهيئة السوق 

  05/07/2023 05/11/2022  100 000 العمران األعلى 2تهيئة السوق البلدي بحي إبن خلدون 

  24/04/2023 24/08/2022  80 000 السيجومي هاللتهيئة السوق البلدي بحي 

 نهج المرتهيئة السوق البلدي 
 150 000 سيدي البشير

 

 

 

 

    

 1 500 000 _ أشغال تأهيل شبكة التنوير العمومي بمنطقة البحيرة

 

 

    

 1 000 000 _ إقتناء مقتصدات طاقة

 

    

   21/06/2022  100 000 _ أشغال تركيز تجهيزات حضرية

   21/06/2022  200 000 _ راسةغأشغال 

   21/06/2022  300 000 _ أشغال تركيز آبار

   21/06/2022  335 000 _ بناءات متداعية للسقوط :أخرىمشاريغ 

      د( 1 520 000) إداريةبرامج  -3

  31/12/2022 28/06/2022  200 000 _ لفائدة المالعب والمنشآت الرياضيةإقتناء معدات 

 مستودع بالزهوروتوسعة تهيئة 
الثالثي األول  2022جوان   200 000 _

2023 

 

 _ أفريل 9الكائن بـ  المركزي الفرعي تهيئة المقر
الثالثي األول  2022جوان   150 000

2023 

 

  تهيئة فضاءات للحيوانات بحديقة البلفيدير
الثالثي األول  2022جوان   220 000 _

2023 

 

 _ مقر حديقة البلفيديرتهيئة 
الثالثي الثاني   50 000

2022 

  

والتنمية متعلقة بالمشاريع اإلدارية دراسات 
 الجهوية

_ 000 700     

     10 000 000 المجموع 
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 أنظر للنقطة  :2022المزمع إنجازها خالل سنة و فيما يلي قائمة المشاريغ غير الممولة من طرف الصندوق(
 من المحضر والتي تخص مشلريع التنمية الجهوية( 7

 

 :2022والتي سيتواصل إنجازها خالل سنة  2021قائمة المشاريع المدرجة ببرنامج االستثمار السنوي  -13

  2021البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة: 
التاريخ المتوقع  مالحظات

 النتهاء األشغال
نسبة/مرحلة 

 اإلنجاز
مدة 
 اإلنجاز

تاريخ 
اإلنطالق في 

 اإلنجاز

 الكلفة
 المحينة

 الكلفة
 األصلية

 بيان المشروع
*(2020) 

 إعداد مستوى في
 اإلعالن الفنية الدراسات

 العروض طلب عن
 قريبا

   - 000 300 000 300 
تهذيب وترميم 

مجموعة من 
 الصباطات

 في النظر بصدد
    األولية الدراسات

    000 800 000 800 
أشغال تغطية سوق 

 سيدي محرز

اإلعداد لملف طلب 
 العروض

    000 500 000 500 

أشغال تهيئة بالسوق 

البلدي حي ابن خلدون 

2  

 200 000 260 031     إنطلقت األشغال مؤخرا 
تهيئة غابة برج 

 فليفل     

 250 000 326 689     إنطلقت األشغال مؤخرا
أشغال سياج 

 بالحدائق العمومية 

غير مثمر  مت إعادته 
 8في النشر الفتخ 

 2022جانفي 
    000 100 000 100 

اقتناء وتركيز 

تجهيزات) المناطق 

 الخضراء(    

إنطلقت األشغال موفى 
 2021نوفمبر 

    019 916 1 000 470 1 

صيانة الطرقات 

المهيكلة بمختلف 

 الدوائر 

اإلعداد لملف طلب 
 العروض

    000 230 000 230 
أشغال تهيئة بحديقة 

 البلفيدير

إجراءات تسجيل 
الصفقة  تم إلبرام 
الصفقة مع صفقة 

وبإعتبار  2020
 لمشاريع المهيكلة 

    768 1332 

000 800 1  

مشاريع 

 هيكلة

 شبكة وتجميل تجديد

العمومي  التنوير

بشارع محمد الخامس 

 ودائرة المنزه
 غير مثمر لإلعادة

 المدن مداخل تجميل 500 000 500 000    

إنطلقت األشغال موفى 
 2021نوفمبر 

    838 768 5 000 158 6 

 الطرقات تهيئة

 وتصريف واألرصفة

 األمطار مياه
إجراءات تسجيل 
الصفقة مع إبرام 
الصفقة مع المشاريع 
المهيكلة + صفقة 

2020 

    000 220 000 220 
 شبكات وتهذيب تجديد

 العمومي التنوير

إجراءات تسجيل 
 الصفقة

    000 479 000 230 
 المناطق تهيئة

 الخضراء

اإلعداد لملف طلب 
 العروض

    000 671 000 671 

تهيئة البناءات 

 المتداعية للسقوط

 
ما عدى قسطين  منجزة

 400 000 400 000     غير مثمرة لإلعادة
  إعالمية معدات اقتناء

 أقساط 9موزع على 
 

 إلقتناء معدات أرشيف 50 000 50 000    

 
    000 60 000 60 

إقتناء معدات 

 وتجهيزات 

إجراءات تسجيل 
 الصفقة

    000 200 000 200 
 إقتناء وسائل نقل

 قسط 14موزع على 
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 70 000 70 000     غير مثمر لإلعادة

 إطار في دراسة

 األخضر المخطط

 لبلدية الحضري

   تونس

     000 300 000 300 
 إدارة) دراسة

 (البناءات

اإلعداد لملف طلب 
 العروض

    000 450 000 450 
 بمستودع تهيئة

 بالزهور النظافة

تم تعيين مصممين 
إلعداد للمشروع 

 لدراسات 
    000 200 000 200 

) أفريل 9 مقر تهيئة

 وقاعة المواطن فضاء

 المرور مراقبة

 (مختلفة وأشغال
مصممين تم تعيين 

 إلعدادللمشروع 
 لدراسات 

    000 250 000 250 
 مقر تهيئة أشغال

 البشير سيدي دائرة

 

  مشاريع متواصلة 2020البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة: 
 

التاريخ  مالحظات
المتوقع 
النتهاء 
 األشغال

نسبة/مرحلة 
 اإلنجاز

مدة 
 اإلنجاز

تاريخ 
اإلنطالق 
 في اإلنجاز

 الكلفة
 المحينة

 الكلفة
 األصلية

 بيان المشروع
*(2020) 

تمت عملية التزود في حدود 
300 677 

   - 300 677 2 500 000 
إقتناء معدات النظافة 

 والطرقات

 إقتناء معدات اإلعالمية 000 400 425 178     في التقييم للعروض

 إقتنتء معدات األرشيف 50 000 50 000     

 إقتناء معدات وتجهيزات 60 000 60 000     

 اقتناء وسائل ومعدات النقل 000 500 500 000     تجميع اإلعتمادات

 50 000 50 000     بصدد الدراسة
دراسة لسوق السيارات 

 القديمة

بصدد إعداد ملف طلب 
 العروض 

     000 150  150 000 
اشغال تهيئة بمقر ادارة حديقة 

 الحيوانات

     000 300 000 300 
أشغال  إعادة بناء حجرات 

 المالبس واألدواش

في إنتظار تعيين 
 مصممين

 توسيع مقر دائرة العمران 000 50 000 50    

 000 430 624 058      نسبة تقد األشغال % 70
اشغال تهيئة مقر دائرة 

 السيجومي

بصدد إعداد دراسة 
 شاملة للشبكة

    70 000 70 000 
اشغال تغيير شبكة السوائل 
والتبريد بمكاتب الدهليز 

 بالقصبة

بصدد إعداد ملف طلب 
 العروض

 اشغال تهيئة بالمسرح البلدي 000 280 000 280    

بصدد إعداد ملف طلب 
 إستشارة

 اشغال تهيئة بمقبرة الجالز 000 50 000 50    

 200 000 200 000     تم إلغاء الصفقة
أشغال تهيئة بمستودع باب 

 العسل

 50 000 50 000     منجز ماديا
اشغال تهيئة مستودع 

 الخضراء
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      نسبة تقد األشغال % 50

554 283 

 

000 180 
اشغال تهيئة بمستودع الطرقات 

 بالفسقية

      األشغالنسبة تقد  % 65

405 214 

 

000 250 
اشغال تهيئة بمستودع الطرقات 

 والتنوير بالوردية

 30 000     مرتبط بإنتهاء األشغال
 

000 30 
ربط المنشآت البلدية بشبكة الغاز 

 الطبيعي

     مرتبط بإنتهاء األشغال
 ربط المنشآت البلدية بالماء   50 000 50 000

     منجز ماديا
 أفريل 9مبنى  9أشغال تهيئة ب 200 000 200 000

 

     سيتم اإلعالن عن مناظرة معمارية
000 250 000 250 

اشغال تهيئة بالسوق البلدي بحي 
 الخضراء

      إنطالقت األشغال موفى نوفمبر 
000 400 000 400 

اشغال تهيئة بالسوق البلدي بحي 
 التحرير

غير مثمر لإلعادة مع تعديل كراس 
 الشروط

    
 تهيئة ملعب الشاذلي زويتن 650 000 650 000

  
 800 000 964 000     % 30األشغال جارية بنسبة 

 تهيئة المسبح البلدي بالقرجاني

 800 000 800 000     إشكال مع الباعة إلخالء السوق
 تهيئة الفضاء البديل بالعمران االعلى

في مستوى المصادقة على ملف 
 اللجنة الفنيةالدراسة التفصيلية من 

انجاز خزائن كهرباء ضغط متوسط  400 000 400 000    
 بالبلفيدير

احداث دورات مياه بسوق المالبس  60 000 60 000     النشر قريبا
 القديمة بالزهور

 

     اإلعالن عن مناظرة معمارية قريبا
 تهيئة الفضاء البديل بالحرايرية 1034 200 1034 200

     الصفقةمرحلة تسجيل 
000 244 000 200 

اقتناء ووضع حواجز حديدية 
 امام بعض المؤسسات التربوية

     النشر قريبا
000 200 000 200 

تطبيق الدهن لممرات المترجلين 
 والعالمات االفقية

     % 80و 60نسبة تقدم األشغال بين 
688 040 6 000 5890 

اشغال تهيئة الطرقات واالرصفة 
 االمطاروتصريف مياه 

  
     2021غير مثمر تمت إعادته سنة 

000 1310 1 220 000 
اشغال تهذيب وتجديد شبكات التنوير 

 العمومي

في مستوى إعداد الدراسات 
 الفنية

    
 اشغال تهيئة ساحة الجمهورية 800 000 800 000

غير مثمر تمت إعادته  سنة 
2021 

    
 والمنتزهاتتهيئة المناطق الخضراء  280 000 280 000

     غير مثمر لإلعادة 
 تهيئة المركب الرياضي بباب العسل 400 000 400 000

 

     غير مثمر لإلعادة 
 تهيئة ملعب بالوردية)ديبوسفيل( 100 000 100 000

     يسجيل الصفقة
 تهيئة مالعب أحياء بدائرة العمران 300 000 236 530

     مثمر لإلعادة غير 
 تهيئة مالعب أحياء بالكبارية 300 000 300 000
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 مشاريع متواصلة   2019نامج السنوي لإلستثمار لسنة البر 

 مالحظات

التاريخ 
المتوقع 
النتهاء 
 األشغال

نسبة/مرحلة 
 اإلنجاز

مدة 
 اإلنجاز

تاريخ 
اإلنطالق 
 في اإلنجاز

 الكلفة
 المحينة

 الكلفة
 األصلية

 بيان المشروع
*(2019) 

 إقتناء معدات نظافة وطرقات 2820 000 2553 634     

 إقتناء معدات إعالمية 630 000 165 727     

إقتناء معدات حماية 
 المحيط

 إقتناء معدات حماية المحيط 275 000 83 078    

تجميع اإلعتمادات 
2018/2019 

 إقتناء وسائل ومعدات النقل 000 867 1108 760    

 التهيئة والتهذيبدراسة لمشاريع  000 50 000 50     

 دراسة شاملة للوقوف 500 000 500 000     بصدد اإلعداد

 دراسات مختلفة ) البناءات( 000 100 000 100     

الغالمات العمودية 
منجزة ما عدى 
األفقية قريبا إنتهاء 

 األشغال

    515 423 500 000 
إقتناء ووضع عالمات المرور 

 العمودية واألفقية

 ربط الحاسوب المركزي 500 000 1031 986     منجز ماديا

 دراسة تطوير المنابت 000 50 000 50     

غير مثمر اإلتجاه 
 للتفاوض المباشر

 أشغال العناية بالمنابت 000 300 000 300    

 000 50 000 50     غير مثمر
إحداث آبار بمختلف المساحات 

 الخضراء

إعداد الدراسات 
الفنية بعد نتائج 

 المناظرة
 تهيئة السوق البلدي بجبل الجلود 000 170 1 000 170 1    

 000 200 000 200     النشر قريبا
أشغال توسعة عمودية لسوق 

 الخضر والغالل بالزهور

 إحداث ملعب حي بالكبارية 150 000 102 974     

 إحداث مالعب أحياء بالسيجومي 300 000 304 095     

 تنوير عمومي بالدوائر 1430 000 1174 682     

نسبة أشغال بين 
 % 100و 90

    9 929 345 10 879 000 
الطرقات واألرصفة  وتصريف مياه 

 األمطار

منجز ما عدى قسط 
التنوير تمت إعادته 

 2020سنة 
 تهيئة المناطق الخضراء 000 020 2 1531 875    

بصدد إعداد 
 الدراسات الفنية

 بناء جدار ساند بنهج الساحل 000 100 000 100    
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  مشاريع متواصلة 2018البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة: 

 بيان المشروع
*(2018) 

 الكلفة
 األصلية

 الكلفة
 المحينة

تاريخ 
اإلنطالق 

في 
 اإلنجاز

مدة 
 اإلنجاز

نسبة/مرحلة 
 اإلنجاز

التاريخ 
المتوقع 
النتهاء 
 األشغال

 مالحظات

تم إرجاء الصفقة للسنة      000 500 000 500 إقتناء وسائل النقل
 الموالية

      156 871 250 000 تهيئة مستودع مونبليزيلر 

 تقدم األشغال    % 70     242 009 1 000 800 تهيئة حديقة البلفدير

 األشغال  لم تنطلق      074 152 1 000 000 1 تهيئة سوق الزياتين

تم  %30نسبة إنجاز       565 477 000 600 تهيئة سوق حي هالل
 فسخ الصفقة 

 إشكال عقاري     000 700 000 700 تهيئة سوق المنصف باي

إلعادة غير مثمر       868 826 000 800 تهيئة سوق المر
 طلب العروض 

 منجز     868 826 800 000 تهيئة سوق جبل األحمر

 90نسبة األشغال       059 839 000 800 تهيئة سوق الزهور الثالث
% 

      100 000 100 000 أشغال تكميلية بمركز فضالت

      271 439 200 000 بناء جدار ساند بحي التحرير 

      250 000 250 000 دراسة أسواق بلدية

 منجزة     489 460 500 000 إقتناء عالمات مرور

 منجز     489 460 500 000 سوق الشواشية

 منجزة     40 000 40 000 دراسة صباطات

تهيئة المدرج المحاذي لمدرسة 
 نهج الساحل

100 000 100 000 
مستوى إعداد     

 الدراسات الفنية

 منجزة     371 291 200 000 مالعب أحباء كبارية 3تهيئة 

 منجزة     86 557 130 000 تهيئة بطحاء المسمودي

تهيئة باب سعدون باإلنارة 
 التجميلية

40 000 40 000 
     

 منجز     1785 045  2018الطرقات واألرصفة   

 منجز     281 675  2018الطرقات واألرصفة 

 منجز     762 421  2018تهيئة مناطق خضراء 

 منجز       

 
 

  ماليا ومنجزة ماديا مشاريع متواصلة: 2017-2018البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة 

 بيان المشروع

*(2018) 

 الكلفة

 األصلية

 الكلفة

 المحينة

نسبة/مرحلة 
 اإلنجاز
 

 مالحظات

  755 715 1 334 827 1 الدراسات
 

 منجزة

 منجزة  730 197 000 220 تهيئة مستودع النظافة وادي السبعي

 منجزة  069 239 000 205 تهيئة مستودع النظافة بالتحرير

 منجزة  162 474 000 500 تكييف عمارة شارع قرطاج

تهذيب شبكة التنويرالعمومي 
 بالدوائر البلدية

 منجزة  487 121 1 600 241 1

تهذيب شبكة التنوير العمومي بشارع 
 بورقيبة

 منجزة  896 344 537 365
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 :وفق األنموذج 2022ستثمار السنوي وثيقة برنامج اإلالنسخة األولى من تقديم  – 14

 (2: الملحق عدد )انظر الوثيقة المصاحبة     

 :المواطنين ومنظمات المجتمع المدنيمع المباشر جدول يحوصل النقاش والتفاعل  – 15

المجال لتدخالت المشاركين حضوريا وعن بعد على إثر العرض الوصفي الشامل المقدم فنيا وماليا تم فسح 
 لك قصد النقاش والتفاعل كاآلتي: وذ

 

 ع/ر

 

 المشارك

 

 أسئلة ومالحظات المشاركين

 

 تفاعل اإلدارة مع المتدخلين

 

حسان السيد  1
 السعدي

الغرفة رئيس 
الفتية 

 -العالمية
 البلفدير

بالبلفيدير من طالب بمزيد اإلعتناء والنهوض أكثر بالمنطقة الخضراء -
خالل العمل على تهيئة الطرقات واالرصفة وتوفير اإلنارة وتجهيز 
الحديقة بالكراسي ومقاومة ظاهرة االنتصاب الفوضوي وتحسين الجانب 

 .األمني

  

 بأنه رئيسة البلدية_ أفادت السيدة 
للجمعيات قصد  عوةدال وجهت لطالما

التعاون معها في هذا اإلطار مع تقديم 
للغرفة الفتية حول إمكانية عقد مقترح 

  شراكة مع البلدية.

كما أشارت إلى وجود مشروع  -
وطني في طور الدراسة يتعلق بإعادة 
تهيئة وإحياء وتنشيط منطقة 

 .البلفيدير

أشغال تجديد شبكة التنوير العمومي 
 بالدوائر البلدية

 منجزة  655 016 1 655 016 1

شبكة التنوير العمومي بشارع 
 الحبيب بورقيبة

 منجزة  922 109 922 109

أشغال تجديد شبكة التنوير العمومي 
 دائر مختلفة

 منجزة  931 373 1 000 000 1

إقتناء وتركيز وحدات تحكم في 
األضواء اآللية المنظمة لحركة 

 المرور

 منجزة  881 854 1 881 854 1

 منجزة  135 198 000 270 تسمية وترقيم األنهج

برنامج تهيئة الطرقات واألرصفة 
 2017تشاركي 

 منجزة  839 956 3 397 952 3

 منجزة  918 336 2 000 338 2 تهيئة الطرقات واألرصفة

 منجزة  927 565 841 560 تهيئة األقواس الصباطات

 منجزة  540 901 566 767 تهذيب المركز الثقافي بئر األحجار

 منجزة  630 204 818 418 تهيئة منطقة الجبل األحمر

 منجزة  025 677 000 000 1 ) المناطق الخضراء( المدينة تجميل

 منجزة  394 198 394 198 تهيئة بعض الحدائق العمومية

 منجزة  000 36 000 36 تهيئة قاعة المالكمة رأس الطابية

 منجزة  788 176 788 176 السوق البلدي بجبل الجلود

 منجزة  475 7 475 7 حفر آبار باألسواق البلدية
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أمين  السيد 2
 الورتتاني

الحرايرية/ ) 
 (الزهوروني

ال  الحرايريةأن اإلعتماد المخصص لمشاريع القرب بدائرة  إعتبر -
 .وال يستجيب لتطلعات سكانها يلبي لحاجيات المنطقة

كما أشار إلى أن تغيير مقر الدائرة أثر سلبا على إسداء الخدمات لفائدة  -
المواطنين حيث أصبح عدد منهم يتوجه إلى دوائر ومناطق بلدية أخرى 

 .لقضاء شؤونه اإلدارية خاصة فيما يتعلق بالحالة المدنية

بخصوص االنتصاب العشوائي على مستوى شارع هذا ولفت النظر  -
النخيل والمشاكل المرورية وحميع مظاهر الفوضى األخرى والحال أن 

 .الشارع يمثل شريان الحياة في المنطقة ووجها لها

وفي ختام مداخلته، أكد بوصه ناشطا في الغرفة الفتية الموجودة  -
 .االجتماعي التضامنية بأنه تم إعداد محور حول االقتصاد بالمنطق

 

تم  بأنه رئيسة البلديةأفادت السيدة  -
إقرار تركيز إدارة سريعة بمقر 
الدائرة القديم وذلك بداية من سنة 

2022.  

 

جالل  السيد 3
 الدباجي

جمعية )
هضاب 

 (المنار

عبر عن تذمره بسبب التسويف وعدم تجاوب اإلدارة البلدية مع -
( طرق في المدخل 02إحداث عدد )مطالبهم والمتمثلة أساسا في 

الرئيسي للمنطقة خاصة بعد تدخل كل من الديوان الوطني للتطهير 
 .والوكالة العقارية للسكنى

 

في إدارة أكدت اإلدارة البلدية ممثلة -
الطرقات بأنه يتعذر القيام بتدخالت 
في المنطقة لعدة أسباب حيث أن 
التقسيم غير مهيأ وغير مصادق عليه 

عدم وجود مثال تهيئة  إلى جانب
تفصيلي وفي ظل غياب دراسة فنية 
معمقة خاصة وأن األرضية معرضة 

 لإلنزالقات واالنجراف.

من جهتها، شددت السيدة الكاتبة  -
العامة على ضرورة وجود دراسة 
فنية قبل القيام بأي تدخل في المنطقة 
كما عَرجت على إمكانية القيام بهذه 

المالكين التدخالت في إطار مساهمة 
 .األجوار

رئيسة البلدية السيدة  فيما دعت -
إلى ضرورة عقد جلسة  شيخة المدينة

للغرض لتدارس الوضعية من 
الجوانب اإلدارية والفنية والقانونية 
والمالية وقصد التوصل إلى حل 

 . عملي

 

حمادي السيد  4
 بن ميم

 (المنزه)

واالكتفاء بعدد تساءل عن سبب عدم االحتفاظ بعدة مشاريع مقترحة -
 . قليل منها

 

بالنسبة للمشاريع المحتفظ بها فيتم  -
ضبطها على أساس إجماع 
المقترحات حولها وعلى أساس 

 . المقبولية الفنية والمالية

 النوريالسيد  5
 الجبالي

 (الحرايرية)

عبر عن مخاوفه بخصوص تراجع المكاسب المحققة بشأن الحكم -
أشار إلى وجود عدم تطابق حول توقيت المحلي والتدبير الحر كما 

 .الجلسة الوارد بنص البالغ والتوقيت المذكور في الالفتة المعلقة

أبدى مالحظة حول عدم إحترام مؤشرات التنمية في ترتيب المناطق  -
 .البلدية وفي توزيع اإلعتماد المخصص لمشاريع القرب لكل منطقة منها

تساءل عن مدى تقدم تنفيذ المشاريع المبرمجة في البرنامج  -
خاصة على مستوى حي عكاشة وحي  2021االستثماري لسنة 

 بوزيان.

_ 
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التفكير في إيجاد حل لسيالن مياه االمطار وما تسببه من خطر  -
للفيضانات خاصة على مستوى نقطة التقاطع بين شارع النخيل وشارع 

 .الحرايرية

بإستعمال سلطتها المعنوية للتدخل لفائدتهم لدى الجهات  طالب البلدية -
المعنية قصد التسريع في أشغال السكة الحديدية على مستوى مفترق بن 

" وفي إنجاز المستشفى الوسيط من RFRدحة من طرف شركة "
 .طرف مصالح الصحة وكذلك إحداث صيدلية ليلية

 .لديةكما تقدم بمقترح لوضع مجسم في مدخل المنطقة الب -

 

 

 

 

 

 

 .قيد االعداد -

صابر السيد  6
 جعرام :

_ _ 

عليسة  ةالسيد 7
 عمارة

 (المنزه)

أبدت مالحظة تقضي بضرورة توزيع المحتوى المعروض على -
 . الشاشة على الحاضرين ورقيا

محي الدين  شارعإعترضت على اإلحتفاظ بمشروع تهيئة وترصيف -
القليبي ناهيك وإنه في حالة مقبولة وغير متهالك ولم يتم إقتراحه من 

 .طرف المتساكنين عدا رئيس الدائرة

طالت بمزيد التركيز على إحداث المناطق الخضراء واإلعتناء بها  -
  أكثر في المرجع الترابي للدائرة.

 

 

أكدت السيدة رئيسة البلدية أنه تم  -
ن اإلعتبار وسيتم أخذ المالحظة بعي

النهج المذكور من قائمة المشاريع 
 . المحتفظ بها

في المناطق  بالنسبة للتدخالت -
السيدة الكاتبة الخضراء، أوضحت 

بواسطة  بهاللقيام  يمكنالعامة أنه 
الوسائل الذاتية للبلدية خارج إطار 

 .البرنامج االستثماري

عبد السيد  8
الرزاق 

 الحمروني

 (9ه المنز)

على ضرورة الحفاظ على المنطقة الخضراء الموجودة بالجهة  شدد-
على خلفية ورود مراسلة على الدائرة البلدية بالمنزه للنظر في إمكانية 
تغيير صبغتها وإعادة التصرف فيها من طرف الوكالة العقارية للسكنى 

 . على إعتبارها تحولت إلى نقطة سوداء ومصدر إزعاج

_ 

 شعبانالسيد  9
... 

 (كباريةال)

طالب بإستكمال أشغال التغطية الجارية حاليا حتى نهاية مجرى واد -
 . (Dallaux) الدم

 

أكدت إدارة الطرقات بأن عملية  -
التغطية الجزئية للواد تدخل في إطار 
تهئة الطريق وليست هدفا في حد 

 . ذاتها

عبد السيد  10
 ...بن  الرزاق

 (المدينة)

 . البنايات اآليلة للسقوطلفت النظر إلى معضلة -

 . الحظ ان أشغال تهيئة جامع الزيتونة لم تكن بالجودة المطلوبة-

طالب بالتدخل لمعالجة النقط السوداء على مستوى باب الجزيرة جراء -
 . تكدس الفضالت واكوام الخردة

_ 

مروان السيد  11
 الخالدي

 (المنزه)

القليبي المقترح  أبدى نفس المالحظة حول برمجة شارع محي الدين-
 . فقط من طرف رئيس الدائرة

 

_ 
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 سناء ةالسيد 12
 بوجدرة

 (المنزه)

أبدت نفس المالحظة المتعلقة ببرمجة شارع محي الدين القليبي  -
والحال أنه تم إقتراحه من طرف رئيس الدائرة وليس من طرف 

 .2المنار  02وقد طالبت بإستبداله بالزنقة عدد  .المواطنين

 

أخذ المالحظة بعين اإلعتبار تم  -
والموافقة على تعويض الشارع 

 . بالزنقة المطلوبة

رامي السيد  13
 بحرون

حي )
 (الخضراء

سجل بعض المالحظات منها ما يتعلق بتقصير عدد من أعضاء  -
المجلس البلدي في أداء واجبهم وحول تعطل إنجاز بعض المشاريع إلى 

 حي الخضراء.جانب ضعف اإلعتماد المخصص لدائرة 

طالب بتحسين السوق البلدي بحي الخضراء وإحداث ملعب حي لفائدة  -
 . متساكني المنطقة

 

 

إعداد البرنامج الوظيفي للسوق تم  -
والمرور إلى مرحلة االعداد لكراس 

 . الشروط

عايدة  ةالسيد 14
 محسن

 (المنزه)

أبدت مالحظة حول التأخير المسجل في عمليات صيانة األرصفة -
 . والطرقات وطالبت بالتجديد الكلي لشبكة التنوير العمومي بالمنطقة

 

_ 

 

السيد خليل بن  15
 عامر

 (المدينة)

عرض وضعيته االجتماعية مطالبا التدخل لفائدته وتمكينه من نقطة -
 . ( بالسوق المركزية56إنتصاب )مائدة سمك عدد 

 

 للدرس. -

 

 
 

  التذكير بالقائمة االسمية لممثلي المناطق: – 16
 

 المهنة  العمر اإلسم واللقب  الدائرة البلدية

 خطاط 46 منير كساني جبل الجلود 

 

 ناشط مدمني 44 سالم النصراوي

 

 الكشافة 48 نعيمة عموري

 

 ناشط مدني 38 منير النوري

 

 متقاعد 65 محمد الجالصي

 عضو حزب التحرير 40 وليد الخياري التحرير 

 

 طالبة 24 إيمان العجردي 

 

 متقاعدة 72 بختة الزيلي

 

 سائق تاكسي 32 وجدي الماجري

 

 موظف 24 نور الدين عبد القادر

 مواطن 55 نور الدين الجويني الوردية 

 

 طالبة 26 ياسمين غفار

 

 ناشط مدني 60 منجي حرباوي  

 

 أستاذة 53 يمينة بن إبراهيم

 

 ناشط مدني 59 بن كيالنيرفيق نور 
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 أستاذ جامعي 34 محمد ياسين بن علي باب سويقة

 

 أستاذة 45 خديجة صخرية

 

 أستاذ وناشط بالمجتمع المدني 36 محمد علي بن فرح

 ملحق إدارة بوزارة الصحة 55 حياة بن سمير العمران

 

 مهندس إعالمية 34 ياسمين القرفي

 

 موظف 50 نبيل الظاهري

 

 رئيس جمعية 36 خبوشيبالل 

 

 مدير شركة 43 نوفل العاتي 

 موظف 35 مراد الخادي المنزه

 

 ناط بالمجتمع المدني 43 جالل الدباسي

 

 - 45 مبارك منصوري

 

 ناشطة بالجتمع المدني 46 سناء بوجدرة

 

 ناشطة بالجتمع المدني 0 عائدة محسن

 مسؤول تيجاري 35 إلياس الدريردي الحرايرية

 

 تاجر 35 صالح معيط 

 

 مدير شركة 36 رانية العربي

 

 تاجرة 50 سنية الطرودي

 

 موظف ببنك 53 عز الدين الجالصي 

 سائق تاكسي 50 منصف حواشي السيجومي

 

 باعثة مشروع 32 أسماء النفزي

 

 فني في المصوغ 45 عادل الجبالي

 

 الشئ 45 درصاف اليعقوبي 

 الشئ 53 سعيدة ككلي سيدي البشير

 

 محاسب 24 أيوب القاسمي

 

 فني كهرباء 54 هشام ناجي

 طالبة 25 عبيرعبد هللا العمران الـأعلى

 

 صاحب مؤسسة 37 عماد بالشيخ

 

 تقني بكلية 50 رضوان بن كرم

   40 سارة الكبير الكبارية 

 

 طالبة 28 يسر لهنيد

 

   33 أيمن بن حمودة

 

   30 خالد الزمالي

 

   23 خولة ماجري

 

 ناشط مجنمع مدني 60 فوزي كانون

 

   50 ياسمين الصبفي
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 كاتب عام جمعية رياضية 26 محمد المصمولي

 

   35 الصحبي الهادفي

 

   50 محمد المصمودي عيساشي

 جمعيلة اإلتحاد الرياضي 44 محمد الهادي العياري الزهور  

 

 مندوب رياضة بدنية 35 نور الدين البرهومي

 

 مجتمع مدني 35 حماديرمزي 

 

 مجتمع مدني 47 مكرم بن حسين ناجي الرياحي

 

 الكشافة 40 هيكل العيادي 

 

 ناشط بالمجتمع المدني 55 إبراهيم السالمي 

 

 ناشط بالمجتمع المدني 59 منير السباولجي 

 

 ناشط بالمجتمع المدني 50 معز الشرقي 

 

  مواطن 48 عبد الرحمان قويسم 
 

 :الجلسة العامةنتائج  -17

 :المقدمبخصوص البرنامج المباشرة التنقيحات / التحسينات  – 1.17
 البرامج المقترحة المقترح األولي المقترح النهائي

 برامج القرب تتعلق بتحسين ظروف عيش المواطنين 4 950 000 4 615 000
 برامج مهيكلة للمدينة 3 530 000 3 865 000
 برامج إدارية 1 520 000 1 520 000

 المجموع 10 000 000 10 000 000

 

 ال شيء مالحظات المشاركين بخصوص خطة االتصال المعتمدة: – 2.17

 شيء ال المعتمدة: المعدلة مالحظات المشاركين بخصوص المنهجية – 3.17

 ال شيءمواضيع مختلفة تم النقاش في شأنها:   -4.17

 .2و 1 :مالحق – 5.17

 :عرض البلدية – 1.5.17
 

 

 2021ديسمبر  23تم عرض أشغال الجلسة العامة التشاركية مباشرة بتاريخ 

 
 

                                      انظر المؤيدات بالملف المصاحب :وبطاقة الحضور الجلسة العامة مقتطفات/صور –2.5.17

 
 

 ة المدينةخشي البلدية ةختم وإمضاء رئيس 


