بلدية تونس ترحب بضيوفها الكرام

1

الجلسة العامة التشاركية الثانية
إلعداد البرنامج االستثماري السنوي
2018

بلدية تونس
 29نوفمبر 2017

2

جدول األعمال
 -1تقديم اإلطار العام للجلسة
 -2تذكير بتوزيع اإلعتمادات المخصصة للمشاريع الجديدة على مختلف البرامج
 -3تذكير بتوزيع اإلعتمادات المخصصة للمشاريع الجديدة على مختلف الدوائر
 )4تذكير بقائمة المشاريع اإلدارية والمشاريع المهيكلة المزمع انجازها سنة 2018
 -5قائمة المشاريع الجديدة المتفق عليها بالدوائر والمزمع تنفيذها خالل سنة 2018
 -6قائمة المشاريع المتواصلة
 -7نقاش والمصادقة على نتائج الجلسة
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 -1تقديم اإلطار العام للجلسة

4

إنعقاد الجلسة المخصصة لإقتراحات المواطنين لمشاريع القرب

الجمعة  17نوفمبر 2017
بمنطقة التحرير

إنعقاد الجلسة المخصصة لإقتراحات المواطنين لمشاريع القرب

السبت  18نوفمبر 2017
بمنطقة الحرايرية

إنعقاد الجلسة المخصصة لإقتراحات المواطنين لمشاريع القرب

السبت  18نوفمبر 2017
بمنطقة العمران الأعلى

إنعقاد الجلسة المخصصة لإقتراحات المواطنين لمشاريع القرب

الجمعة  24نوفمبر 2017
بمنطقة العمران

إنعقاد الجلسة المخصصة لإقتراحات المواطنين لمشاريع القرب

الجمعة  24نوفمبر 2017
بمنطقة الكبارية

إنعقاد الجلسة المخصصة لإقتراحات المواطنين لمشاريع القرب

السبت  25نوفمبر 2017
بمنطقة المنزه

إنعقاد الجلسة المخصصة لإقتراحات المواطنين لمشاريع القرب

السبت  25نوفمبر 2017
بمنطقة باب سويقة

 -2تذكير بتوزيع اإلعتمادات المخصصة
للمشاريع الجديدة على مختلف البرامج
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توزيع اإلعتمادات المتاحة المخصصة للمشاريع الجديدة على مختلف البرامج  18.920.000 :د

المشاريع
اإلدارية;
2.050.000

المشاريع
الهيكلة للمدينة;
8.870.000
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مشاريع القرب;
8.000.000

 -3تذكير بتوزيع اإلعتمادات المخصصة
للمشاريع الجديدة على مختلف الدوائر
البلدية

14

توزيع اإلعتمادات المخصصة لبرامج القرب على الدوائر البلدية  8.000.000 :د

المناطق الترابية التي تم
االحتفاظ بها لسنة 2018

دائرة الحرايرية
دائرة الزهور
دائرة السيجومي
دائرة الكبارية
دائرة جبل الجلود
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اإلعتمادات المخصصة
( د)

النسبة من مشاريع القرب
()%

1.000.000

13 %

600.000

7.5 %

600.000

7.5 %

600.000

7.5 %

600.000

7.5 %

توزيع اإلعتمادات المخصصة لبرامج القرب على الدوائر البلدية  8.000.000 :د

المناطق الترابية التي تم
االحتفاظ بها لسنة 2018

دائرة الوردية
دائرة سيدي البشير
دائرة المدينة
دائرة باب سويقة
دائرة باب بحر
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اإلعتمادات المخصصة
( د)

600.000
600.000
400.000
500.000
400.000

النسبة من مشاريع القرب
()%

7.5 %
5%
5%
7%
5%

توزيع اإلعتمادات المخصصة لبرامج القرب على الدوائر البلدية  8.000.000 :د

المناطق الترابية التي تم
االحتفاظ بها لسنة 2018

دائرة العمران األعلى

دائرة التحرير
دائرة العمران
دائرة الخضراء

دائرة المنزه
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اإلعتمادات المخصصة
( د)

400.000
400.000

النسبة من مشاريع القرب
()%

5%
5%

500.000

7%

400.000

5%

400.000

5%

 -4تذكير بقائمة المشاريع اإلدارية
والمشاريع المهيكلة المزمع انجازها سنة
2018

18

المشاريع اإلدارية (  2.050.000د)

وصف لنوعية التدخل

الكلفة ( بحساب الدينار)

اقتناء معدات النظافة والطرقات

800.000

اقناء معدات األرشيف

35.000

اقتناء معدات اعالمية

100.000

اقتناء معدات حفظ الصحة

15.000

اقتناء معدات حماية المحيط

100.000

اقتناء وسائل النقل

500.000

تهيئة مستودع الطرقات منبليزير

250.000

دراسة بناء مقر جديد لدائرة الحرايرية

100.000

تهيئة مستودع الخضراء

150.000
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المشاريع المهيكلة للمدينة (  8.870.000د )
وصف لنوعية التدخل

الكلفة ( بحساب الدينار)

البناءات واألشغال الجديدة (  5.950.000د)
دراسة مسبح العمران

250.000

تهيئة بحديقة البلفيدير

800.000

تهيئة سوق الزياتين

500.000

تهيئة سوق حي هالل

600.000

تهيئة سوق المنصف باي

700.000

اشغال تكميلية بسوق سيدي سريدك

200.000

تهيئة سوق المر

800.000

تهيئة سوق الجبل األحمر

800.000

تهيئة سوق الزهور الثالث

800.000

اشغال تكميلية بمراكز تحويل الفضالت(وادي السبعي +حي التحرير)

100.000

بناء جدار ساند بجانب ملعب حي التحرير

200.000

 20تهيئة اسواق بلدية ( الكبارية ,ابن خلدون ,الزهور الخامس)
دراسة

200.000

وصف لنوعية التدخل

الكلفة ( بحساب الدينار)

المرور (  1.950.000د )

اقتناء وتركيز  4خزائن تحكم بالمفترقات
ربط المفترقات بالحاسوب المركزي
تطبيق الدهن لممرات المترجلين والعالمات األفقية
اقتناء ووضع عالمات المرور العمودية
التهيئة والتهذيب (  540.000د )
تهيئة سوق الشواشية
دراسة تهيئة الصباطات بالمدينة العتيقة
المناطق الخضراء (  430.000د)
اشغال تسييج وممرات بمنطقة التحرير
اشغال تسييج وتجهيزات حضرية بمنطقة المنزه
اشغال تسييج بمنطقة العمران
اشغال تسييج وتجهيزات حضرية بمنطقة الكبارية
21
اشغال تسييج بمنطقة الزهور

1.000.000
300.000
150.000
500.000
500.000
40.000
150.000
125.000
40.000
100.000
15.000

 -5قائمة المشاريع الجديدة المتفق عليها
بالدوائر البلدية والمزمع تنفيذها خالل سنة
2018
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مشاريع القرب المقترحة من طرف المتساكنين
ضمن برنامج اإلستثمار السنوي 2018
الدوائر
البلدية

دائرة
سيدي
البشير

المشاريع المقترحة

 .1كشط وتعبيد نهج عبد الوهاب
 .2تهيئة األرصفة بـ
 شارع المحطة
 شارع طه حسين
 شارع علي طراد
 شارع أبو القاسم الشابي

الكلفة بالدينار

المشاريع التي تم
االحتفاظ بها لسنة
2018
 1كشط وتعبيد نهج 150.000
عبدالوهاب
 2تهيئة األرصفة بـ
شارع طه حسين
شارع علي طراد
السبخة

85.000
120.000
51.000

المدرج
تهيئة
 3تهيئة المدرج المحاذي لمدرسة 3
المحاذي لمدرسة نهج 100.000
نهج الساحل
الساحل
23

مالحظات

شارع
ارصفة
المحطة و ابو القاسم
الشابي مدرج ضمن
برنامج 2017

مشاريع القرب المقترحة من طرف المتساكنين
ضمن برنامج اإلستثمار السنوي 2018
الدوائر
البلدية

دائرة
الخضراء
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المشاريع التي تم االحتفاظ بها الكلفة بالدينار
المشاريع المقترحة
لسنة 2018
 )1تنويرمنطقة حي الطابونة بجانب  50 )1نقطة انارة بمنطقة حي 100.000
الطابونة بجانب محطة
محطة المترو واألنهج المحاذية
المترو واالنهج المحاذية
 )2تهيئة الطرقات :
 )2تهيئة الطرقات :
 نهج 8196
67.000
 نهج (8196تعبيد)
 نهج 8193
45.000
 نهج (8193تعبيد)
 نهج عمر بالشيخ
 نهج عمر بالشيخ(طرقات 225.000
و ارصفة)

مالحظات

مشاريع القرب المقترحة من طرف المتساكنين
ضمن برنامج اإلستثمار السنوي 2018
الدوائر
البلدية

المشاريع المقترحة

المشاريع التي تم
االحتفاظ بها لسنة
2018

الكلفة بالدينار

 (1تهيئة الطرقات بهضاب المنار
دائرة
المنزه
 (1تهيئة الطرقات بـكل من:
 شارع غرة جوان
Docteur Burney 
 الشاّذلي زويتن
 عبد الوهاب
 الطاهر بن عمار
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تهيئة الطرقات بــكل
من :
 شارع غرة جوان 200.000
 جزء من عبد 200.000
الوهاب

مالحظات

ال يمكن انجاز
هضاب
طرقات
المنار لعدم تحيين
التهيئة
مثال
التفصيلي من طرف
العقارية
الوكالة
للسكنى و وجوب
بدراسات
القيام
معمقة.

مشاريع القرب المقترحة من طرف المتساكنين
ضمن برنامج اإلستثمار السنوي 2018
الدوائر
البلدية

المشاريع المقترحة

المشاريع التي تم
االحتفاظ بها لسنة
2018

الكلفة بالدينار

 (1تهيئة حديقة ساحة برشلونة

دائرة باب
 (1تهيئة حديقة باب الخضراء
بحر
المقترح :
 تهيئة
وارصفة
قرطاج

26

طرقات 420.000
شارع

مالحظات

يتعذر تهيئة حديقة
برشلونة
ساحة
وجود
باعتبار
مشروع تهيئة من
طرف RFR
يتعذر التدخل بحديقة
الخضراء
باب
باعتبارها متاخمة
لمعلم تاريخي

مشاريع القرب المقترحة من طرف المتساكنين
ضمن برنامج اإلستثمار السنوي 2018
الدوائر
البلدية

المشاريع المقترحة

 (1تهيئة سوق الزياتين

دائرة
العمران
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الكلفة
بالدينار

مالحظات

المشاريع التي تم
االحتفاظ بها لسنة
2018
 )1تهيئة سوق  500.000تمت برمجة
 500.000د لتهيئة
الزياتين
السوق ضمن المشاريع
المهيكلة لسنة 2018
وسيتم اضافة
 500.000د ليصبح
المبلغ الجملي
 1.000.000د

مشاريع القرب المقترحة من طرف المتساكنين
ضمن برنامج اإلستثمار السنوي 2018

الدوائر
البلدية

المشاريع المقترحة

 (1تعبيد و تهيئة نهج 6946

دائرة
العمران
األعلى
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 (1إعادة تنوير نهج 6776

المشاريع التي تم االحتفاظ الكلفة بالدينار
بها لسنة 2018
 )1تعبيد و تهيئة نهج 320.000
6946
 )2إعادة تنوير نهج 50.000
6776

مالحظات

مشاريع القرب المقترحة من طرف المتساكنين
ضمن برنامج اإلستثمار السنوي 2018
المشاريع المقترحة

الدوائر البلدية
(1

(2

دائرة
الجلود

(3


جبل 






إعادة تأهيل شبكة تصريف المياه المستعملة
بالسوق البلدي
توسيع السوق مع استكمال تغطية المكان
المخصص ألصحاب بيع المالبس المستعملة
تهيئة الطرقات و االرصفة
نهج 9015
نهج 9051
نهج 9070
نهج  9036سيدي فتح هللا
نهج  9037سيدي فتح هللا
نهج  9040سيدي فتح هللا
نهج  9123حي الفتح
نهج الخرطوم سيدي فتح هللا

 )4تبليط محيط الملعب بحي باش حامبة
 )5التنوير العمومي
حي بسكرة(صيانة وبرمجة)

فتح هللا (برمجة)

نهج  9028حي البلوني (صيانة)

حي باش حامبة (برمجة)
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المشاريع التي تم االحتفاظ بها لسنة 2018










تهيئة الطرقات و االرصفة
نهج 9015
نهج 9051
نهج 9070
نهج  9036سيدي فتح هللا
نهج  9037سيدي فتح هللا
نهج  9040سيدي فتح هللا
نهج  9123حي الفتح
نهج الخرطوم سيدي فتح هللا

 )5التنوير العمومي
حي بسكرة(صيانة وبرمجة)

فتح هللا (برمجة)

نهج  9028حي البلوني (صيانة)

حي باش حامبة (برمجة


الكلفة بالدينار

مالحظات

21.000
25.000
18.000
35.000
32.000
141.000
140.000
80.000

سيتم انجازها
الذاتية للبلدية

باإلمكانيات

مشاريع القرب المقترحة من طرف المتساكنين
ضمن برنامج اإلستثمار السنوي 2018
الدوائر
البلدية

دائرة
التحرير

المشاريع المقترحة
 (1الطرقات
 نهج حسن خوالني
 جزء من شارع التطور
 نهج عبد هللا الغرياني
 نهج ابن السمنطي
 (1بناء أرصفة نهج  6852التحرير
العلوي

المشاريع التي تم االحتفاظ بها الكلفة بالدينار
لسنة 2018
 (1الطرقات
102.000
 نهج حسن خوالني
66.000
 جزء من شارع التطور
37.000
 نهج عبد هللا الغرياني
37.000
 نهج ابن السمنطي

 (1التنوير العمومي تجديد الشبكة  (1التنوير
الشبكة
بشارع مفيدة بورقيبة
بورقيبة
 (1دراسة تركيز شبكة تصريف مياه
األمطار بحي الفردوس
30

العمومي
بشارع

تجديد 150.000
مفيدة

مالحظات

مشاريع القرب المقترحة من طرف المتساكنين
ضمن برنامج اإلستثمار السنوي 2018
الدوائر البلدية

دائرة
الكبارية

المشاريع المقترحة

 (1إحداث وتهيئة المناطق الخضراء بـ:
 المروج
 حي ابن سينا
 حي النور
 الكبارية

 )2تهيئة  3مالعب احياء
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المشاريع التي تم االحتفاظ بها
لسنة 2018






 )1إحداث وتهيئة المناطق
الخضراء بـ
المروج
حي ابن سينا
حي النور
لكبارية
 )2تهيئة  3مالعب احياء

الكلفة
بالدينار

400.000

200.000

مالحظات

مشاريع القرب المقترحة من طرف المتساكنين
ضمن برنامج اإلستثمار السنوي 2018
الكلفة بالدينار

الدوائر البلدية
(1
دائرة
الحرايرية










المشاريع التي تم االحتفاظ بها
المشاريع المقترحة
لسنة 2018
1.000.000
الطرقات بكل من العمادات التالية( حسب  .1تعبيد الطرقات
برمجة دراسات باألماكن المعرضة
محضر جلسة المنطقة) :
للفيضانات (حي السالمة،حي
طارق بن زياد
بوقطفة).....
العتيت
الزهور 5
الزهروني
العقبة العليا
الفلة
الحرايرية
 )2احداث منتزه ومسبح بالعقبة
 )3تهيئة المركب الرياضي بالحرايرية
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مالحظات
تعبيد الطرقات باألماكن
غير المعرضة للفيضانات
التي سيتم تحديدها الحقا

سيتم تهيئة مساحة خضراء
قبالة المنبت بالعقبة على
مساحة  8000م.م على
ميزانية 2017
 منتزه بحي حواص علىميزانية .2017

مشاريع القرب المقترحة من طرف المتساكنين
ضمن برنامج اإلستثمار السنوي 2018
الدوائر البلدية

المشاريع المقترحة
 (1بطحاء المصمودي  :تهيئة المدارج
وإقامة جدار واقي

دائرة
سويقة

باب
 (1تهيئة الطرقات بالزرس:
 نهج الصلي
 نهج سيدي بن نعيم
 زنقة عبد الرزاق



 (1زنقة بن عثمان :حواجز  clappées
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المشاريع التي تم االحتفاظ
بها لسنة 2018

الكلفة بالدينار

بطحاء 130.000
)1
المصمودي تهيئة
وإقامة
المدارج
جدار واقي

الطرقات 400.000

تهيئة
بالزرس:
نهج الصلي
نهج سيدي بن نعيم
زنقة عبد الرزاق

مالحظات

انهج تتطلب اعادة
الصرف
قنوات
الصحي(حسب
مسؤولي
مالحظات
الوطني
الديولن
للتطهير)

مشاريع القرب المقترحة من طرف المتساكنين
ضمن برنامج اإلستثمار السنوي 2018
الدوائر البلدية

دائرة الزهور

المشاريع المقترحة
(1



(1



(1



تهيئة السوق البلدي
إعادة تهيئة بيت التبريد لسوق األسماك
إعادة تهيئة شبكة التنوير الداخلية
صيانة قنوات الصرف الداخلية للسوق
الطرقات
تعبيد نهجي  4567بحي الطيران و 4159بحي
السعادة
إعادة تهيئة األرصفة المحيطة بالمدارس اإلبتدائية
(مدرسة العمارية ،نعهج  4156ومدرسة
السمران بنهج )4107
المناطق الخضراء:
إحداث منطقة خضراء (حديقة) بشارع  13أوت
أمام مركز التكوين المهني والتدريب
صيانة و غراسة الفضاء الكائن بنهج  4553حي
الطيران

المشاريع التي تم االحتفاظ بها لسنة 2018

دراسة تهيئة السوق البلدي




الطرقات
تعبيد نهجي  4567بحي
و 4159بحي السعادة
إعادة تهيئة األرصفة
بالمدارس اإلبتدائية
العمارية ،نعهج 4156
السمران بنهج )4107

50.000

 تهيئة السوق البلدي سنة 2018تستوجب دراسة جاهزة.

الطيران 150.000
المحيطة 100.000
(مدرسة
ومدرسة

صيانة و غراسة الفضاء الكائن بنهج 20.000 4553
حي الطيران

*  280.000د المتبقية سيتم تخصيصها
لتهيئة البنية التحتية حسب الحاجيات
المضبوطة من المصالح الفنية لغياب مقترح
من المواطنين.

34

الكلفة بالدينار

مالحظات

 يتعذر احداث منطقة خضراءبشارع  13أوت أمام مركز
التكوين المهني والتدريب
السباب فنية

مشاريع القرب المقترحة من طرف المتساكنين
ضمن برنامج اإلستثمار السنوي 2018
المشاريع التي تم االحتفاظ بها لسنة 2018

الدوائر البلدية
(1
(2
(3
دائرة الوردية
(4
(5
(6
(7
(8
(9
(10

(1

(2
(3
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الكلفة بالدينار

المشاريع المقترحة
فضاء ترفيهي بلكانيا بجبل الخروبة في مساحة على
ملك بلدية تونس
فضاء ترفيهي ببرج علي رايس قبالة دار الجودان
فضاء ترفيهي وملعب حي ببالفي في شارع بالفي
المستودع البلدي
فضاء ترفيهي و ملعب حي سيدي بلحسن محادي
لدار الشباب بديبوزفيل
فضاء ترفيهي بمونوم في المنطقة الغابية المحادية
لضريح الشهداء
تركيز مخفضات سرعة أمام حديقة  15أكتوبر
زيادة في ارتفاع سور الملعب لحمايته من المتدخلين
وحماية التجهيزات
ترميم سور الملعب جمعية الوردية للحماية خاصة
الجمعية النسائية بالوردية
تركيو التنوير العمومي على طول الطريق المؤدي  -تجديد شبكة التنوير وخزان الكانيا ( تجديد 150.000
 160نقطة انارة)
للملعب جمعية الوردية
إعادة هيكلة مجاري تصريف مياه األمطار بمنطقة
مونوم  13أوت مفترق معهد الوردية وشارع
*  450.000د المتبقية سيتم تخصيصها لتهيئة
اإلزدهار
البنية التحتية حسب الحاجيات المضبوطة من
على مستوى التنوير العمومي تبنى المشاركون المصالح الفنية لغياب مقترح من المواطنين.
باإلجماع مقترح تمثل إدارة التنوير العومي وهو تغيير
خزان الكانيا
إحياء مناطق خضراء قديمة أصبحت نقطة سوداء
بتراكم الفضالت
تهيئة منطقة خضراء وتسييجها في مدخل الكانيا تقع
بين مدخل الوردية من جبل الجلود والطريق السريعة

مالحظات
الحدائق المزمع انجازها بمنطقة
الوردية خالل سنة  2017وسنة
 2018ضمن البرامج الجهوية :

 انهج سيدي جابر  ,عبد هللا بنالجزار  ,ابن العباس...
 يتعذر انجاز اغلب الفضاءاتلوجود
المقترحة
الترفيهية
اشكاليات عقارية سواء من ناحية
الملكية او الموقع.

مشاريع القرب المقترحة من طرف المتساكنين
ضمن برنامج اإلستثمار السنوي 2018
الدوائر البلدية

المشاريع المقترحة

دائرة المدينة

 )1تهيئة نهج المقطر واألنهج تهيئة نهج
المحيطة به ( تنوير +طرقات +المحيطة به
تهيئة نهج سيدي خلف واألنهج
مناطق خضراء)
المحيطة به
 )2تهيئة شبكة المياه المستعملة
بمنطقة الزوارعية
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المشاريع التي تم االحتفاظ بها
لسنة 2018

المقطر

الكلفة
بالدينار

مالحظات

واألنهج 400.000
انهج تتطلب اعادة
الصرف
قنوات
الصحي(حسب
مسؤولي
مالحظات
الوطني
الديوان
للتطهير)

مشاريع القرب المقترحة من طرف المتساكنين
ضمن برنامج اإلستثمار السنوي 2018
الدوائر البلدية
دائرة
السيجومي

المشاريع المقترحة
 )1الطرقات :
تعبيد انهج3024-4048 :
 )2التنوير العمومي:
 اعادة تركيز اعمدة بنهج3399-3002
 تغيير شبكة التنوير العموميبكامل منطقة الشهداء وحي هالل
والنجاح
 )3المناطق الخضراء:
منطقة خضراء ببطحاء حي جلول
2
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المشاريع التي تم االحتفاظ بها لسنة
2018
 )1الطرقات :
تعبيد انهج-4048 :
3024
 )2التنوير العمومي:
 اعادة تركيز اعمدةبنهج 3399-3002
 تغيير شبكة التنويرالعمومي بكامل منطقة
الشهداء وحي هالل
والنجاح

الكلفة
بالدينار

مالحظات

300.000

300.000

يتعذر انجاز المنطقة
المقترحة لوجود اشكاليات
عقارية .

 -6قائمة المشاريع المتواصلة
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بيان المشاريع المتواصلة

اعتمادات الدفع (دينار)

الدراسات

1.700.000

البنايات اإلدارية :إحداث وتوسعة وتهيئة

2.020.014

البرامج والتجهيزات اإلعالمية
اقتناء معدات وتجهيزات

163.000
3.577.000

اقتناء وسائل نقل

400.000

االنتزاعات

200.000

اإلنارة العمومية
اإلشارات الضوئية
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2.700.000
700.000

اعتمادات الدفع (دينار)

بيان المشاريع المتواصلة
الطرقات واألرصفة

4.400.000

أشغال التهيئة والتهذيب

2.500.000

المساحات الخضراء ومداخل المدن

1.600.000

بناء وتهيئة التجهيزات الجماعية للثقافةة والشةباب
والرياضة والطفولة
بناء وتهيئة منشآت ذات صبغة اقتصادية
تهذيب المساكن

2.600.000
391.000

المشاريع المنجزة باإلعتمادات المحالة ( الوطنية
والجهوية)
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400.000

الجمـــلة

1.629.317

25.380.331

نقاش
المصادقة على نتائج الجلسة
41

شكرا على حسن انتباهكم
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