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المواطنين لمشاريع القربلإقتراحاتالجلسة المخصصة إنعقاد

2017نوفمبر 17الجمعة 

بمنطقة التحرير



القرب المواطنين لمشاريعلإقتراحاتالجلسة المخصصة إنعقاد

2017نوفمبر 18السبت 

الحرايريةبمنطقة 



القربالمواطنين لمشاريعلإقتراحاتالجلسة المخصصة إنعقاد

2017نوفمبر 18السبت 

بمنطقة العمران الأعلى



القربالمواطنين لمشاريعلإقتراحاتالجلسة المخصصة إنعقاد

2017نوفمبر 24الجمعة 

بمنطقة العمران



القرب المواطنين لمشاريعلإقتراحاتالجلسة المخصصة إنعقاد

2017نوفمبر 24الجمعة 

الكباريةبمنطقة 



القربالمواطنين لمشاريعلإقتراحاتالجلسة المخصصة إنعقاد

2017نوفمبر 25السبت 

بمنطقة المنزه



القربالمواطنين لمشاريعلإقتراحاتالجلسة المخصصة إنعقاد

2017نوفمبر 25السبت 

بمنطقة باب سويقة



المخصصة اإلعتماداتتذكير بتوزيع -2
للمشاريع الجديدة على مختلف البرامج

12



المشاريع 
; اإلدارية

2.050.000

المشاريع 
;  ةالهيكلة للمدين

8.870.000

;  مشاريع القرب
8.000.000

د18.920.000: البرامجالمخصصة للمشاريع الجديدة على مختلف المتاحة اإلعتماداتتوزيع 
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المخصصة اإلعتماداتتذكير بتوزيع -3

للمشاريع الجديدة على مختلف الدوائر 
البلدية
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النسبة من مشاريع القرب
)%(

المخصصةاإلعتمادات
(د)

المناطق الترابية التي تم 
2018لسنة بهااالحتفاظ 

13 % 1.000.000
الحرايريةدائرة 

7.5 % 600.000
دائرة الزهور

7.5 % 600.000
السيجوميدائرة 

7.5 % 600.000
الكباريةدائرة 

7.5 % 600.000
دائرة جبل الجلود

د8.000.000: المخصصة لبرامج القرب على الدوائر البلدية اإلعتماداتتوزيع 

15



النسبة من مشاريع القرب
)%(

المخصصةاإلعتمادات
(د)

المناطق الترابية التي تم 
2018لسنة بهااالحتفاظ 

7.5 % 600.000
دائرة الوردية

5 % 600.000
دائرة سيدي البشير

5 % 400.000
دائرة المدينة

7 % 500.000
سويقةدائرة باب 

5 % 400.000
دائرة باب بحر

د8.000.000: المخصصة لبرامج القرب على الدوائر البلدية اإلعتماداتتوزيع 
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النسبة من مشاريع القرب
)%(

المخصصةاإلعتمادات
(د)

المناطق الترابية التي تم 
2018لسنة بهااالحتفاظ 

5 % 400.000
دائرة العمران األعلى

5 % 400.000
دائرة التحرير

7 % 500.000
دائرة العمران

5 % 400.000
دائرة الخضراء

5 % 400.000
دائرة المنزه

د8.000.000: المخصصة لبرامج القرب على الدوائر البلدية اإلعتماداتتوزيع 
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تذكير بقائمة المشاريع اإلدارية -4

والمشاريع المهيكلة المزمع انجازها سنة 
2018
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(بحساب الدينار) الكلفةوصف لنوعية التدخل

800.000اقتناء معدات النظافة والطرقات

35.000معدات األرشيف اقناء

100.000اقتناء معدات اعالمية

15.000اقتناء معدات حفظ الصحة

100.000اقتناء معدات حماية المحيط

500.000اقتناء وسائل النقل

250.000تهيئة مستودع الطرقات منبليزير

100.000دراسة بناء مقر جديد لدائرة الحرايرية

150.000تهيئة مستودع الخضراء

(د2.050.000) اإلدارية المشاريع 
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(بحساب الدينار) الكلفةوصف لنوعية التدخل

(د5.950.000)واألشغال الجديدة البناءات 

250.000دراسة مسبح العمران

800.000البلفيديرتهيئة بحديقة 

500.000تهيئة سوق الزياتين

600.000تهيئة سوق حي هالل

700.000المنصف بايتهيئة سوق

200.000سريدكاشغال تكميلية بسوق سيدي 

800.000تهيئة سوق المر

800.000تهيئة سوق الجبل األحمر

800.000تهيئة سوق الزهور الثالث

100.000(يرحي التحر+ وادي السبعي)بمراكز تحويل الفضالتاشغال تكميلية

200.000حي التحريربناء جدار ساند بجانب ملعب

200.000(الزهور الخامس, ابن خلدون, الكبارية) بلدية دراسة تهيئة اسواق 

(د 8.870.000) للمدينة المشاريع المهيكلة 
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(بحساب الدينار) الكلفة وصف لنوعية التدخل

(د 1.950.000) المرور 

1.000.000 خزائن تحكم بالمفترقات4اقتناء وتركيز 

300.000 ربط المفترقات بالحاسوب المركزي

150.000 تطبيق الدهن لممرات المترجلين والعالمات األفقية 

500.000 اقتناء ووضع عالمات المرور العمودية

(د 540.000) التهيئة والتهذيب 

500.000 الشواشيةتهيئة سوق 

40.000 بالمدينة العتيقةالصباطاتدراسة تهيئة 

(د430.000) الخضراء المناطق 

150.000 التحريربمنطقة وممرات تسييجاشغال 

125.000 وتجهيزات حضرية بمنطقة المنزهتسييجاشغال 

40.000 بمنطقة العمرانتسييجاشغال 

100.000 ةالكباريوتجهيزات حضرية بمنطقة تسييجاشغال 

15.000 بمنطقة الزهورتسييجاشغال 
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قائمة المشاريع الجديدة المتفق عليها-5

نة بالدوائر البلدية والمزمع تنفيذها خالل س
2018
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مشاريع القرب المقترحة من طرف المتساكنين 

2018السنوي اإلستثمارضمن برنامج 

23

الدوائر 

البلدية

المشاريع التي تم المشاريع المقترحة

االحتفاظ بها لسنة 

2018

مالحظاتارالكلفة بالدين

دائرة

سيدي

البشير

الوهابعبدنهجوتعبيدكشط1.

بـاألرصفةتهيئة2.

المحطةشارع

حسينطهشارع

طرادعليشارع

الشابيالقاسمأبوشارع

لمدرسةالمحاذيالمدرجتهيئة3

الساحلنهج

نهجوتعبيدكشط1

عبدالوهاب

بـاألرصفةتهيئة2

حسينطهشارع

طرادعليشارع

السبخة

المدرجتهيئة3

نهجلمدرسةالمحاذي

الساحل

150.000

85.000

120.000

51.000

100.000

شارعارصفة

مالقاسابووالمحطة

ضمنمدرجالشابي

2017برنامج
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الدوائر 

البلدية

بها المشاريع التي تم االحتفاظالمشاريع المقترحة

2018لسنة 

مالحظاتارالكلفة بالدين

دائرة

الخضراء

ببجانالطابونةحيتنويرمنطقة(1

المحاذيةواألنهجالمترومحطة

:الطرقاتتهيئة(2

8196نهج

8193نهج

بالشيخعمرنهج

حيبمنطقةانارةنقطة50(1

محطةبجانبالطابونة

المحاذيةواالنهجالمترو

:الطرقاتتهيئة(2

(تعبيد)8196نهج

(تعبيد)8193نهج

تطرقا)بالشيخعمرنهج

(ارصفةو

100.000

67.000

45.000

225.000

مشاريع القرب المقترحة من طرف المتساكنين 

2018السنوي اإلستثمارضمن برنامج 
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مشاريع القرب المقترحة من طرف المتساكنين 

2018السنوي اإلستثمارضمن برنامج 

الدوائر 

البلدية

المشاريع التي تم المشاريع المقترحة

االحتفاظ بها لسنة 

2018

مالحظاتنارالكلفة بالدي

دائرة

المنزه

المناربهضابالطرقاتتهيئة1)

:منبـكلالطرقاتتهيئة1)

جوانغرةشارع

Docteur Burney

زويتنالشاّذلي

الوهابعبد

عماربنالطاهر

لبــكالطرقاتتهيئة

:من

جوانغرةشارع

عبدمنجزء

الوهاب

200.000

200.000

انجازيمكنال

هضابطرقات

تحيينلعدمالمنار

التهيئةمثال

فطرمنالتفصيلي

العقاريةالوكالة

وجوبوللسكنى

بدراساتالقيام

.معمقة
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مشاريع القرب المقترحة من طرف المتساكنين 

2018السنوي اإلستثمارضمن برنامج 

الدوائر 

البلدية

المشاريع التي تم المشاريع المقترحة

لسنة بهااالحتفاظ 

2018

مالحظاتنارالكلفة بالدي

بابدائرة

بحر

برشلونةساحةحديقةتهيئة1)

الخضراءبابحديقةتهيئة1)

:المقترح

طرقاتتهيئة

شارعوارصفة

قرطاج

420.000

قةحديتهيئةيتعذر

برشلونةساحة

وجودباعتبار

منتهيئةمشروع

RFRطرف

ديقةبحالتدخليتعذر

الخضراءباب

متاخمةباعتبارها

تاريخيلمعلم
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مشاريع القرب المقترحة من طرف المتساكنين 

2018السنوي اإلستثمارضمن برنامج 

الدوائر 

البلدية

م المشاريع التي تالمشاريع المقترحة

االحتفاظ بها لسنة 

2018

الكلفة 

بالدينار

مالحظات

دائرة

العمران

سوقتهيئة(1الزياتينسوقتهيئة1)

الزياتين

تمت برمجة 500.000

د لتهيئة 500.000

ع السوق ضمن المشاري

2018لسنة  المهيكلة

وسيتم اضافة 

د ليصبح 500.000

الجمليالمبلغ 

د1.000.000
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مشاريع القرب المقترحة من طرف المتساكنين 

2018السنوي اإلستثمارضمن برنامج 

الدوائر 

البلدية

فاظ المشاريع التي تم االحتالمشاريع المقترحة

2018بها لسنة 

مالحظاتنارالكلفة بالدي

دائرة

العمران

األعلى

6946نهجتهيئةوتعبيد1)

6776نهجتنويرإعادة1)

نهجتهيئةوتعبيد(1

6946

نهجتنويرإعادة(2

6776

320.000

50.000
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مشاريع القرب المقترحة من طرف المتساكنين 

2018السنوي اإلستثمارضمن برنامج 
مالحظاتارالكلفة بالدين2018لسنة بهاالمشاريع التي تم االحتفاظ المشاريع المقترحةالدوائر البلدية

جبلدائرة

الجلود

ةالمستعملالمياهتصريفشبكةتأهيلإعادة1)

البلديبالسوق

المكانتغطيةاستكمالمعالسوقتوسيع2)

المستعملةالمالبسبيعألصحابالمخصص

االرصفةوالطرقاتتهيئة3)

9015نهج

9051نهج

9070نهج

هللافتحسيدي9036نهج

هللافتحسيدي9037نهج

هللافتحسيدي9040نهج

الفتححي9123نهج

هللافتحسيديالخرطومنهج

حامبةباشبحيالملعبمحيطتبليط(4

العموميالتنوير(5

(وبرمجةصيانة)بسكرةحي

(برمجة)هللافتح

(صيانة)البلونيحي9028نهج

(برمجة)حامبةباشحي

االرصفةوالطرقاتتهيئة

9015نهج

9051نهج

9070نهج

هللافتحسيدي9036نهج

هللافتحسيدي9037نهج

هللافتحسيدي9040نهج

الفتححي9123نهج

هللافتحسيديالخرطومنهج

العموميالتنوير(5

(وبرمجةصيانة)بسكرةحي

(برمجة)هللافتح

(صيانة)البلونيحي9028نهج

برمجة)حامبةباشحي

21.000

25.000

18.000

35.000

32.000

141.000

140.000

80.000

باإلمكانياتانجازهاسيتم

للبلديةالذاتية
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مشاريع القرب المقترحة من طرف المتساكنين 

2018السنوي اإلستثمارضمن برنامج 

الدوائر 

البلدية

هابالمشاريع التي تم االحتفاظ المشاريع المقترحة

2018لسنة 

مالحظاتنارالكلفة بالدي

دائرة

التحرير

الطرقات1)

خوالنيحسننهج

التطورشارعمنجزء

الغريانيهللاعبدنهج

السمنطيابننهج

التحرير6852نهجأرصفةبناء1)

العلوي

ةالشبكتجديدالعموميالتنوير1)

بورقيبةمفيدةبشارع

ياهمتصريفشبكةتركيزدراسة1)

الفردوسبحياألمطار

الطرقات1)

خوالنيحسننهج

التطورشارعمنجزء

الغريانيهللاعبدنهج

السمنطيابننهج

تجديدالعموميالتنوير1)

مفيدةبشارعالشبكة

بورقيبة

102.000

66.000

37.000

37.000

150.000
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مشاريع القرب المقترحة من طرف المتساكنين 

2018السنوي اإلستثمارضمن برنامج 

ا المشاريع التي تم االحتفاظ بهالمشاريع المقترحةةالدوائر البلدي

2018لسنة 

الكلفة 

بالدينار

مالحظات

دائرة

الكبارية

:بـالخضراءالمناطقوتهيئةإحداث1)

المروج

سيناابنحي

النورحي

الكبارية

احياءمالعب3تهيئة(2

إحداث وتهيئة المناطق ( 1

بـالخضراء 

المروج

حي ابن سينا

 النورحي

لكبارية

احياءمالعب3تهيئة(2

400.000

200.000
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مشاريع القرب المقترحة من طرف المتساكنين 

2018السنوي اإلستثمارضمن برنامج 

ا المشاريع التي تم االحتفاظ بهالمشاريع المقترحةالدوائر البلدية

2018لسنة 

مالحظاتارالكلفة بالدين

دائرة

الحرايرية

بحس)التاليةالعماداتمنبكلالطرقات1)

:(المنطقةجلسةمحضر

زيادبنطارق

العتيت

5الزهور

الزهروني

العلياالعقبة

الفلة

الحرايرية



بالعقبةومسبحمنتزهاحداث(2

ريةبالحرايالرياضيالمركبتهيئة(3

الطرقاتتعبيد1.

ةالمعرضباألماكندراساتبرمجة

السالمة،حيحي)للفيضانات

(.....بوقطفة

نباألماكالطرقاتتعبيد1.000.000

ناتللفيضاالمعرضةغير

قاالحتحديدهاسيتمالتي

راءخضمساحةتهيئةسيتم

لىعبالعقبةالمنبتقبالة

علىم.م8000مساحة

2017ميزانية

علىحواصبحيمنتزه-

.2017ميزانية
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مشاريع القرب المقترحة من طرف المتساكنين 

2018السنوي اإلستثمارضمن برنامج 

اظ المشاريع التي تم االحتفالمشاريع المقترحةيةالدوائر البلد

2018بها لسنة 

مالحظاتنارالكلفة بالدي

بابدائرة

سويقة

المدارجتهيئة:المصموديبطحاء1)

واقيجداروإقامة

:بالزرسالطرقاتتهيئة1)

الصلينهج

نعيمبنسيدينهج

الرزاقعبدزنقة

clappéesحواجز:عثمانبنزنقة1)

بطحاء(1

تهيئةالمصمودي

وإقامةالمدارج

واقيجدار

الطرقاتتهيئة

:بالزرس

الصلينهج

نعيمبنسيدينهج

الرزاقعبدزنقة

130.000

400.000

اعادةتتطلبانهج

الصرفقنوات

حسب)الصحي

مسؤوليمالحظات

الوطنيالديولن

(للتطهير
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مشاريع القرب المقترحة من طرف المتساكنين 

2018السنوي اإلستثمارضمن برنامج 

مالحظاتارالكلفة بالدين2018المشاريع التي تم االحتفاظ بها لسنة المشاريع المقترحةالدوائر البلدية

الزهوردائرة

البلديالسوقتهيئة1)

األسماكلسوقالتبريدبيتتهيئةإعادة

الداخليةالتنويرشبكةتهيئةإعادة

للسوقالداخليةالصرفقنواتصيانة

الطرقات1)

بحي4159والطيرانبحي4567نهجيتعبيد

السعادة

دائيةاإلبتبالمدارسالمحيطةاألرصفةتهيئةإعادة

ومدرسة4156نعهج،العماريةمدرسة)

(4107بنهجالسمران

:الخضراءالمناطق1)

أوت13بشارع(حديقة)خضراءمنطقةإحداث

والتدريبالمهنيالتكوينمركزأمام

حي4553بنهجالكائنالفضاءغراسةوصيانة

الطيران

البلديالسوقتهيئةدراسة

الطرقات

الطيرانبحي4567نهجيتعبيد

السعادةبحي4159و

المحيطةاألرصفةتهيئةإعادة

مدرسة)اإلبتدائيةبالمدارس

ومدرسة4156نعهج،العمارية

(4107بنهجالسمران

4553بنهجالكائنالفضاءغراسةوصيانة

الطيرانحي

هاتخصيصسيتمالمتبقيةد280.000*

الحاجياتحسبالتحتيةالبنيةلتهيئة

ترحمقلغيابالفنيةالمصالحمنالمضبوطة

.المواطنينمن

50.000

150.000

100.000

20.000

سنةالبلديالسوقتهيئة-

.جاهزةدراسةتستوجب2018

خضراءمنطقةاحداثيتعذر-

مركزأمامأوت13بشارع

والتدريبالمهنيالتكوين

فنيةالسباب
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مشاريع القرب المقترحة من طرف المتساكنين 

2018السنوي اإلستثمارضمن برنامج 
مالحظاترالكلفة بالدينا2018المشاريع التي تم االحتفاظ بها لسنة المشاريع المقترحةالدوائر البلدية

الورديةدائرة

علىاحةمسفيالخروبةبجبلبلكانياترفيهيفضاء1)

تونسبلديةملك

دانالجودارقبالةرايسعليببرجترفيهيفضاء2)

الفيبشارعفيببالفيحيوملعبترفيهيفضاء3)

البلديالمستودع

محاديبلحسنسيديحيملعبوترفيهيفضاء4)

بديبوزفيلالشبابلدار

اديةالمحالغابيةالمنطقةفيبمونومترفيهيفضاء5)

الشهداءلضريح

أكتوبر15حديقةأمامسرعةمخفضاتتركيز6)

لينالمتدخمنلحمايتهالملعبسورارتفاعفيزيادة7)

التجهيزاتوحماية

خاصةللحمايةالورديةجمعيةالملعبسورترميم8)

بالورديةالنسائيةالجمعية

المؤديالطريقطولعلىالعموميالتنويرتركيو9)

الورديةجمعيةللملعب

بمنطقةاألمطارمياهتصريفمجاريهيكلةإعادة10)

وشارعالورديةمعهدمفترقأوت13مونوم

اإلزدهار

المشاركونتبنىالعموميالتنويرمستوىعلى1)

غييرتوهوالعوميالتنويرإدارةتمثلمقترحباإلجماع

الكانياخزان

سوداءنقطةأصبحتقديمةخضراءمناطقإحياء2)

الفضالتبتراكم

تقعاالكانيمدخلفيوتسييجهاخضراءمنطقةتهيئة3)

عةالسريوالطريقالجلودجبلمنالورديةمدخلبين

ديدتج)الكانياوخزانالتنويرشبكةتجديد-

(انارةنقطة160

تهيئةلتخصيصهاسيتمالمتبقيةد450.000*

منالمضبوطةالحاجياتحسبالتحتيةالبنية

.نالمواطنيمنمقترحلغيابالفنيةالمصالح

150.000

بمنطقةانجازهاالمزمعالحدائق

وسنة2017سنةخاللالوردية

:الجهويةالبرامجضمن2018

نبهللاعبد,جابرسيديانهج-

...العباسابن,الجزار

الفضاءاتاغلبانجازيتعذر-

لوجودالمقترحةالترفيهية

ةناحيمنسواءعقاريةاشكاليات

.الموقعاوالملكية
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مشاريع القرب المقترحة من طرف المتساكنين 

2018السنوي اإلستثمارضمن برنامج 

ها المشاريع التي تم االحتفاظ بالمشاريع المقترحةيةالدوائر البلد

2018لسنة 

الكلفة 

بالدينار

مالحظات

واألنهجالمقطرنهجتهيئة(1المدينةدائرة

+طرقات+تنوير)بهالمحيطة

(خضراءمناطق

عملةالمستالمياهشبكةتهيئة(2

الزوارعيةبمنطقة

واألنهجالمقطرنهجتهيئة

بهالمحيطة

جواألنهخلفسيدينهجتهيئة

بهالمحيطة

400.000

اعادةتتطلبانهج

الصرفقنوات

حسب)الصحي

مسؤوليمالحظات

الوطنيالديوان

(للتطهير
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مشاريع القرب المقترحة من طرف المتساكنين 

2018السنوي اإلستثمارضمن برنامج 

سنة المشاريع التي تم االحتفاظ بها لالمشاريع المقترحةةالدوائر البلدي

2018

الكلفة 

بالدينار

مالحظات

دائرة

السيجومي

:الطرقات(1

3024-4048:انهجتعبيد

:العموميالتنوير(2

بنهجاعمدةتركيزاعادة-

3002-3399

العموميالتنويرشبكةتغيير-

هاللوحيالشهداءمنطقةبكامل

والنجاح

:الخضراءالمناطق(3

جلولحيببطحاءخضراءمنطقة

2

:الطرقات(1

-4048:انهجتعبيد

3024

:العموميالتنوير(2

اعمدةتركيزاعادة-

3399-3002بنهج

رالتنويشبكةتغيير-

منطقةبكاملالعمومي

هاللوحيالشهداء

والنجاح

300.000

300.000

المنطقةانجازيتعذر

اتاشكاليلوجودالمقترحة

.عقارية
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(دينار)الدفع اعتماداتبيان المشاريع المتواصلة

1.700.000الدراسات

2.020.014ئةإحداث وتوسعة وتهي: البنايات اإلدارية

163.000البرامج والتجهيزات اإلعالمية 

3.577.000اقتناء معدات وتجهيزات

400.000اقتناء وسائل نقل

200.000االنتزاعات

2.700.000العموميةاإلنارة 

700.000اإلشارات الضوئية
39



(دينار)الدفع اعتماداتبيان المشاريع المتواصلة

4.400.000واألرصفةالطرقات 

2.500.000أشغال التهيئة والتهذيب

1.600.000المساحات الخضراء ومداخل المدن

لشةباب بناء وتهيئة التجهيزات الجماعية للثقافةة وا

والرياضة والطفولة

400.000

2.600.000بناء وتهيئة منشآت ذات صبغة اقتصادية

391.000تهذيب المساكن

ة الوطني) المحالة باإلعتماداتالمنجزة المشاريع

(والجهوية
1.629.317

25.380.331الجمـــلة 40



نقاش 
المصادقة على نتائج الجلسة 
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شكرا على حسن انتباهكم
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