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 الجمهورية التونسية
 تونس، في:   بلدية تونس 

 
 

 
 

 

 إ جناز متابعة حولمذكرة 

 2022لس نة لل ستامثر ربانمج إلس نوي إل
 

 (2022)إلتقرير إلسدإيس جوإن 
 
 

في الدورة  2022لسنة  السنوي لالستثمار امجـالبرنعلى  لبلدية تونس المجلس البلدي صادق

 ،2021ديسمبر 30 بتـاريخ  2021لسنـة  االستثنائية

 يلي:مفصلة كما  د 53.360.000وقد قدرت الكلفة الجملية للمشاريع البلدية مبلغا قدره 

  د 10.000.000جديدة: مشاريع 

  د 43.360.000متواصلة: مشاريع. 

 :2022 -2018لالستثمار وتبين الجداول الموالية مراحل تقدم تنفيذ أهم مشاريع البرامج السنوية 

  المشاريع المنجزة: -1

 45 المشاريع: عدد  

 د 39.819.928: الكلفة الجملية 

 

 ع/ر
 ة )د(ـلفـالك ان المشروعــبي

سنة 
 رمجةـالب

 2020 2.040.571 افتناء معدات النظافة والطرقات 1

 2020 425.178 اقتناء معدات اعالمية 2

 2020 60.000 إقتناء معدات وتجهيزات 3

 2020 148.820 إقتناء وسائل نقل 4

 2020 624.057 تهيئة مقر دائرة السيجومي 5

 2020 283.553 أشغال تهيئة بمستودع الطرقات والتنوير بالفسقية 6

 2020 214.405 أشغال تهيئة بمستودع الطرقات بالوردية 7

 2019 83.078 اقتناء معدات حماية المحيط 8

 2019 324.540 إقتناء وسائل ومعدات نقل 9

 2019 1.030.986 ربط المفترقات بالحاسوب  المركزي 10

 2019 1.174.682 تنوير عمومي  بالدوائر البلدية 11

 2019 423.515 اقتناء ووضع عالمات المرور العمودية واألفقية 12
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 2019 9.929.345 أشغال تهيئة الطرقات واألرصفة وتصريف المياه االمطار 13

 2019 1.531.875 المناطق الخضراءتهيئة  14

 2018 700.000 تهيئة سوق المنصف باي 15

 2018 41.000 أشغال تكميلية بسوق سيدي سريدك 16

 2018 156.871 تهيئة مستودع الطرقات بمونبليزير 17

 2018 868.879 تهيئة سوق الجبل األحمر 18

 2018 853.761 تهيئة سوق الزهور الثالث 19

 2018 100.000 تكميلية بمركز تحويل الفضالت وادي السبعيأشغال  20

 2018 271.439 بناء جدار ساند بجانب ملعب حي التحرير 21

 2018 341.220 اقتناء ووضع عالمات المرور العمودية 22

 2018 489.460 تهيئة سوق الشواشية 23

 2018 274.859 2الطرقات واألرصفة بالمنطقة الوسطى قسط  24

 2018 782.680 تهيئة المناطق الخضراء 25

 2018 1.207.242 تهيئة حديقة البلفيدير 26

 2018 363.682 تهيئة ثالث مالعب أحياء بابن سينا بالكبارية 27

 2018 40.000 دراسة تهيئة الصباطات بالمدينة العتيقة 28

 2018-2017 197.730 تهيئة مستودع النظافة وادي السبعي 29

 2018-2017 239.069 مستودع النظافة بالتحريرتهيئة  30

 2018-2016 474.162 تكييف عمارة شارع قرطاج 31

 2018-2017 1.121.487 تهذيب شبكة التنوير العمومي بالدوائر البلدية 32

 2018-2015 1.016.655 أشغال تجديد شبكة التنوير العمومي بالدوائر البلدية 33

 2018-2016 106.371 التنوير العمومي بشارع الحبيب بورقيبة شيكة 34

 2017-2015 1.373.932 أشغال تجديد شبكة التنوير العمومي دوائر مختلفة 35

 2018-2017 198.135 تسمية وترقيم األنهج 36

 2018-2017 3.956.397 2017تهيئة الطرقات واألرصفة تشاركي  37

 2018-2017 2.336.918 تهيئة الطرقات واألرصفة 38

 2018-2015 565.927 تهذيب األقواس الصباطات 39

 2018-2016 901.540 تهذيب المركز الثقافي بئر األحجار 40

 2018-2016 204.630 تهيئة منطقة جبل األحمر 41

 2018-2017 1.930.095 تجميل المدينة مناطق خضراء 42

 2018-2016 198.394 تهيئة بعض الحدائق العمومية 43

 2018-2016 36.000 تهيئة قاعة المالكمة راس الطابية 44

 2018-2016 176.788 تهيئة السوق البلدي جبل الجلود 45

  39.819.928 المجموع 
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  مشاريع في طور اإلنجاز : -2
 29 المشاريع: عدد  

 د 31.538.577: الكلفة الجملية 

 

 رمجةـسنة الب ة )د(ـلفـالك ان المشروعــبي ع/ر

 2022 3.395.000 تهيئة الطرقات واألرصفة 1

 2021 289.972 تركيز تجهيزات حضرية وألعاب بمساحات خضراء 2

 2021 805.508 اقتناء معدات دارجة لتعزيز أسطول النظافة والطرقات 3

 2021 669.972 دراسة )إدارة البناءات( 4

 2021 400.000 اقتناء معدات إعالمية 5

 2021 50.000 معدات أرشيف إقتناء 6

 2021 60.000 إقتناء تجهيزات حضرية 7

 2021 200.000 إقتناء وسائل نقل 8

 2021 260.030 تهيئة غابة برج فليفل 9

 2021 326.689 أشغال سياج بالحدائق العمومية 10

 2021 290.000 إقتناء وتركيز تجهيزات حضرية 11

 2021 5.630.650 مياه األمطارتهيئة الطرقات واألرصفة وتصريف  12

 2021 1.916.019 صيانة الطرقات المهيكلة بمختلف الدوائر 13

 2021 1.332.768 تجديد شبكة التنوير العمومي بشارع محمد الخامس والمنزه 14

 2021 900.585 أشغال تجديد شبكات التنوير العمومي 15

 2021 479.000 تهيئة المناطق الخضراء 16

 2021 152.550 المخطط األخضر الحضري إعداد 17

 2020 1.115.780 تهيئة المسبح البلدي بالقرجاني 18

 2020 969.997 تهيئة الفضاء البديل بالعمران األعلى 19

 2020 200.000 أفريل 9تهيئة مبنى شارع  20

 2020 457.378 تهيئة سوق حي التحرير 21

 2020 244.000 المؤسسات التربويةاقتناء ووضع حواجز حديدية أمام بعض  22

 2020 6.040.688 أشغال تهيئة الطرقات واألرصفة وتصريف المياه االمطار 23

 2020 73.000 تهيئة ملعب حي االنطالقة العمران االعلى 24

 2020 2.184.012 أشغال تجديد شبكات التنوير العمومي 25

 2020 236.530 تهيئة مالعب أحياء بدائرة العمران 26

 2020 498.576 أشغال تهيئة بمستودع باب العسل 27

 2019 1.207.829 تهيئة حديقة البلفدير 28

 2018 1.152.074 تهيئة سوق الزياتين 29

  31.538.577 المجموع 
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  مشاريع في مرحلة الفتح أو الفرز أو العرض على اللجنة البلدية لمراقبة الصفقات: -3
 15 المشاريع: عدد  

 د 4.886.765: الكلفة الجملية 

 

 

  عروض:طلب في طور مشاريع  -4

 27 المشاريع: عدد  

 د 8.545.000: الكلفة الجملية 

 

 رمجةـسنة الب ة )د(ـلفـالك ان المشروعــبي ع/ر

1 
 2022 1.500.000 أشغال تأهيل شبكة التنوير العمومي

 2022 1.000.000 إقتناء مخفضات الطاقة 2

 2022 100.000 أشغال تركيز تجهيزات حضرية 3

 2022 300.000 أشغال تركيز أبار وشبكات ري 4

 2022 200.000 أشغال غراسة 5

6 
 2022 200.000 إقتناء معدات لفائدة المالعب والمنشأت الرياضية

7 
 2022 150.000 أشغال تهيئة السوق البلدي نهج المر إعتماد إضافي

 رمجةـسنة الب ة )د(ـلفـالك ان المشروعــبي ع/ر

 2022 290.000 تهيئة المناطق الخضراء 1

2 
 2022 575.000 تهيئة مالعب أحياء

3 
 2022 80.000 تهيئة سوق حي هالل إعتماد إظافي

4 
 2021 230.000 أشغال تهيئة بحديقة البلفيدار

5 
 2021 400.000 اعالميةاقتناء معدات 

6 
 2020 50.000 أشغال تهيئة بمقبرة الجالز

7 
 2020 1.034.200 تهيئة الفضاء البديل بالحرايرية

8 
 2020 200.000 تهيئة المركب الرياضي بباب العسل

9 
 2020 100.000 تهيئة ملعب بالوردية ديبوزفيل

10 
 2019 300.000 أشغال العناية بالمنابت

11 
 2019 50.000 إحداث آبار بمختلف المساحات الخضراء 

 2019 200.000 أشغال توسعة سوق الخضر والغالل بالزهور 12

 تم فسخ الصفقة 2018 477.565 تهيئة سوق حي هالل 13

 2018 800.000 تهيئة سوق المر 14

 2018 100.000 تهيئة المدرج المحاذي لمدرسة نهج الساحل 15

  4.886.765 المجموع 
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8 
 2022 100.000 تهيئة السوق البلدي بحي الزهور

9 
 2022 100.000 إعتماد إضافي 2تهيئة السوق البلدي بحي ابن خلدون 

10 
 2022 200.000 تهيئة مستودع النظافة بحي الزهور إعتماد إضافي

11 
 2022 220.000 أشغال تهيئة بحديقة البلفدير  إعتماد ضافي

12 
 2022 80.000 تهيئة مقر حديقة الحيوانات

13 
العموميتجديد وتهذيب شبكة التنوير   335.000 2022 

14 
 2021 500.000 2تهيئة السوق البلدي بحي ابن خلدون 

15 
 2021 230.000 إعتماد إضافي أشغال تهيئة بحديقة البلفدير

16 
 2021 450.000 تهيئة مستودع النظافة بحي الزهور

 2021 500.000 تجميل مداخل المدن 17

 2020 150.000 تأشغال تهيئة بمقر حديقة الحيوانا 18

19 
 2020 50.000 أشغال تهيئة بمقبرة الجالز

20 
 2020 200.000 أشغال تهيئة بمستودع النظافة باب العسل

21 
 2020 50.000 تهيئة مستودع النظافة بحي الخضراء

22 
 2020 250.000 تهيئة السوق البلدي حي الخضراء

 2020 200.000 تطبيق الدهن للممرات عالمات أفقية وعمودية  23

24 
 70.000 أشغال تغيير شبكة السوائل بمكاتب القصبة

تم تحويل  2020

 اإلعتماد

 2019 1.170.000 تهيئة السوق البلدي بجبل الجلود 25

26 
 2019 200.000 أشغال توسعة عمودية لسوق الخضر والغالل بالزهور

 2018 40.000 تهيئة ساحة باب سعدون باإلنارة 27

  8.545.000 المجموع 

  
 

  :الدراساتمشاريع في طور  -5 
 25 المشاريع: عدد  

 د 7.326.000: الكلفة الجملية 

 

  

 رمجةـسنة الب ة )د(ـلفـالك ان المشروعــبي ع/ر

1 
 2022 335.000 تم إعداد القائمة وبصدد إعداد القائمات الفنية()تهيئة البناءات المتداعية للسقوط 

2 
 PRD 700.000 2022دراسة شاملة لمشاريع الجديدة ومشاريع 

 2021 671.000 طق التدخل(ا)بصدد إعداد منتهيئة البناءات المتداعية للسقوط  3

 2021 300.000 تهذيب وترميم مجموعة من الصباطات  4

 2021 800.000 أشغال تغطية سوق  سيدي محرز 5

 2021 300.000 دراسة )إدارة البناءات ( 6



6 
 

    

    

 2021 200.000 ) فضاء المواطن وقاعة مراقبة المرور وأشغال مختلفة( أفريل 9تهيئة مقر  7

 2021 250.000 أشغال تهيئة مقر دائرة سيدي البشير 8

9 
 300.000 أشغال إعادة بناء حجرات المالبس واألدواش 

تم التخلي  2021

 عن الصفقة

10 
 2020 650.000 تهيئة ملعب الشاذلي زويتن 

11 
 2020 30.000 ربط المنشات بشبكة الغاز

12 
 2020 50.000 ربط المنشأت بالماء الصالح للشراب

13 
 2020 400.000 انجاز خزائن كهرباء ضغط متوسط بالبلفيدار

14 
 2020 60.000 إحداث دورات مياه بسوق المالبس القديمة بالزهور

15 
 2020 800.000 أشغال تهيئة ساحة الجمهورية

16 
 2020 50.000 بسوق السيارات القديمة دراسة

17 
 2020 50.000 توسيع مقر دائرة العمران

18 
 2020 280.000 أشغال تهيئة بالمسرح البلدي

19 
 2020 50.000 اشغال تهيئة بمقبرة الجالز

20 
 2019 50.000 دراسة لمشاريع التعذيب والتهيئة 

21 
 2019 100.000 دراسات مختلفة

22 
 2019 500.000 دراسة شاملة حول الوقوف وموفق السيارات بمدينة تونس

23 
 2019 50.000 دراسة تطوير المنابت

24 
 2019 100.000 بناء جدار ساند بنهج الساحل بملعب الكرماس

25 
 2018 250.000 دراسة تهيئة أسواق بلدية 

  7.326.000 المجموع 

 

مشروع اقتناء وتركيب معدالت ملفات طلب المصادقة المبدئية لكل من  أعدت بلدية تونس وتجدر اإلشارة أن

ذي يهدف لترشيد استهالك الطاقة د وال 1.000.000والبالغة كلفته التقديرية  للضغط لشبكات التنوير العمومي

 .د 1.500.000لغة كلفته التقديرية والبا تهذيب شبكات التنوير العمومي بدائرة حي الخضراءمشروع و

 

د  1.200.000والمقدرة كلفتها بـ  شاملة حول الوقوف ومواقف السيارات بمدينة تونسالدراسة أما صفقة ال

 فقد تم تأجيلها وذلك في انتظار االنتهاء من دراسة مثال التنقالت الحضرية بتونس الكبرى.

            

 ش يخة إملدينة بدلية تونس ةرئيس 

          


