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 المصادقة على 
 اإلستثماريالمخطط البرنامج 

  التشارالبلدي 

ــــــــــة2020لسنـــــــ  

  

الثانية   التشاركيةالجلسة العامة 

لسنة  اإلستثمارالتشاركيلبرنامج   

2020 

  بلدية تونس 

2019ديسمبر  24  
 



 جــــــــــــــــــدول األعمــــــــــال 
تقديم اإلطار العام للجلسة 

 جلسات المناطق 

 قرب/إدارية /مهيكلة : حسب البرامج  اإلعتماداتتوزيع 

  قائمة المشاريع الجديدة المتفق عليها بجلسات المناطق

 2020للدوائر البلدية والمزمع تنفيذها خالل سنة 

 الدوائر المخصصة  للمشاريع القرب على اإلعتماداتتوزيع  

 البلدية

النقاش والمصادقة على نتائج الجلسة 
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 تقديم اإلطار العام للجلسة 
 لإلستثمارالثانية للبرنامج السنوي  التشاركيةتندرج الجلسة  

في إطار مواصلة  2020لبلدية تونس لسنة  التشاركي

تشريك المواطن وكافة مكونات المجتمع المدني في بلورة 

 139برامج التنمية المحلية المنصوص عليها بالفصل 

 .بالباب السابع للدستور

 األولى التي تم  التشــــاركيةوهذه الجلسة تكملة للجلسة

والتي ستخصص  2019نوفمبر  15بتاريخ  إنعقــــادها

البلدي  لإلستثمارللبرنامج السنوي  التهائيةلتقديم الصبغة 
 2020لسنة 
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 بالدوائــــــــر البلدية

 2019نوفمبر  30

 2019ديسمبر 01

 2019ديسمبر  07
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 الدائرة البلدية الجلسة تاريخ التوقيت/الجلسة إنعقـــادمكان 
 المدينة 2019نوفمبر    30 صباحا 10.00/ مقر الدائرة 

    سويقةباب  2019نوفمبر  30 صباحا 10.00/ مقر الدائرة
 الوردية 2019نوفمبر  30 صباحا 10.00/ مقر الدائرة 

 الزهور 2019نوفمبر  30 صباحا 9.00  الدائرةمقر   
 المنزه 2019نوفمبر  30 صباحا 10.00/ الدائرة مقر   

 العمران 2019ديسمبر  01 صباحا 10.00/ مقر الدائرة 
 الحرايرية 2019ديسمبر  01 صباحا 10.00/  الراشديةقاعة األفراح الزيتونة  

 الخضراء   2019ديسمبر  01 صباحا 10.00/ مقر الدائرة 
 التحرير 2019ديسمبر  01 صباحا 10.00/ مقر الدائرة 
 السيجومي 2019ديسمبر  01 صباحا 10.00/ مقر الدائرة 
 بحرباب     2019ديسمبر  7 صباحا 10.00/ مقر الدائرة 
 الكبارية 2019ديسمبر  7 صباحا 10.00/ مقر الدائرة 

 العمران األعلى 2019ديسمبر  7 صباحا. 9.00خلدون  إبنمقر دار الشباب 

 سيدي البشير 2019ديسمبر  7     صباحا 10.00/ مقر الدائرة 
 جبل الجلود 2019ديسمبر  7     صباحا 10.00/ مقر الدائرة 
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 دائرة باب بحر
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 دائرة جبل الجلود
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 دائرة المنزه



11 

سويقةدائرة باب   
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 دائرة الزهور



13 

 دائرة المدينة



14 

الحرايريةدائرة   



15 

 دائرة الوردية
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السيجوميدائرة   



17 

 دائرة العمران



18 

الكباريةدائرة   



19 

 دائرة سيدي البشير



20 

 

 دائرة الخضراء
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 دائرة التحرير



22 

دائرة العمران 
 األعلى



 
 المخصصة اإلعتمـــــاداتتوزيـــــع  

 للمشاريع الجديدة على البرامج
 ال

23 

 المشاريع المهيكلة

 المشاريع اإلدارية

 مشاريع القرب



24 

البرنامج 
االستثـــمار 
السنوي  
د19934.200  

 المشاريع 

 اإلدارية

5850 .000 

30%   

 

 

  المهيكلة المشاريع

4794.200 

25% 

 

 

  

 

 مشاريع القرب

9290.000 

45% 

 

         



 
 

 المقترحة   اإلداريــــــــــــــــــةالمشاريع  
   التشاركي اإلستثماربمخطط 

 د5850 000: 2020لسنة 
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 بيان المشاريع اإلدارية الجديدة 
 بيان المشروع  الكلفة التقديرية الدائرة البلدية المنتفعة

 معدات النظافة والطرقات  إقتناء 2500.000

000 60  معدات وتجهيزات  إقتناء 

 وسائل نقل  إقتناء 500 000

 معدات األرشيف  إقتناء 50 000

 معدات إعالمية إقتناء 400 000

 دراسة سوق السيارات القديمة  50 000   الكباريةدائرة  

 تهيئة بمقر إدارة حديقة الحيوانات أشغال 150 000

بمصلحة  واألدواشأشغال إعادة بناء حجرات المالبس  300 000

 مقاومة الحشرات

 توسعة مقر دائرة العمران األعلى 50 000 دائرة العمران األعلى

 السيجوميدائرة 
 

   السيجوميأشغال تهيئة بمقر دائر  430 000

000 70 
 

الدهليز األول  أشغال تغيير شبكة السوائل والتبريد بمكاتب

 26 بقصر المدينة



 بيان المشاريع اإلدارية الجديدة 
 بيان المشروع  الكلفة التقديرية الدائرة البلدية المنتفعة

 أشغال تهيئة بالمسرح البلدي 280 000

 الجالزأشغال بمقبرة  50 000

 بباب العسل أشغال تهيئة بمستودع النظافة 200 000

 بحي الخضراء أشغال تهيئة بمستودع النظافة 50 000 دائرة الخضراء 

 أشغال تهيئة بمستودع الطرقات بالفسقية  180 000 دائرة العمران

 أشغال تهيئة بمستودع الطرقات والتنوير بالوردية 250 000 دائرة الوردية

 البلدية بشبكة الغاز الطبيعيربط المنشات  30 000

 ربط المنشآت البلدية بشبكة الماء الصالح للشراب 50 000

 1998 أفريل 9شارع  أشغال تهيئة بمبنى 200 000

 جمـــــــــــلة المشاريع اإلدارية د 5850 000
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 المقترحة  المهيكلة المشاريع  
 التشاركي  اإلستثماربمخطط 

 د 4794 200: 2020لسنة 
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 بيان المشاريع المهيكلة الجديدة 

29 

   البنـــــــــــاءات

 بيان المشروع  الكلفة التقديرية الدائرة البلدية المنتفعة

 أشغال تهيئة بالسوق البلدي بحي الخضراء 250 000 حي الخضراءدائرة 

 أشغال تهيئة بالسوق البلدي بحي التحرير 400 000 دائرة حي التحرير            

 زويتنتهيئة ملعب الشاذلي  650 000 دائرة المنزه

 بالقرجانيتهيئة المسبح البلدي  800 000 دائرة سيدي البشير 

 البديل بالعمران األعلى تهيئة الفضاء 800 000 دائرة العمران األعلى   

 بالبلفديرنجاز خزان كهرباء ضغط متوسط إ 400 000

 إحداث دورات مياه للسوق المالبس القديمة بالزهور 60 000 دائرة الزهور

 بالحرايرية البديل تهيئة الفضاء 1034 200 الحرايريةدائرة 

 المــــــــــــــــــــرور 

 ووضع حواجز حديدية أمام بعض المؤسسات التربوية إقتناء 200 000

 والعالمات األفقية تطبيق الدهن لممرات المترجلين 200 000

 جمـــــــــــلة المشاريع المهيكلة د 4794.200



قائمة المشاريع   القرب الجديدة 
 المتفق عليها

 بجلسات المناطق بالدوائر البلدية
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 قائمة مشاريع القرب المقترحة من طرف 
 2020ضمن البرنامج السنوي لسنة  المتساكنين

  بهاالمشاريع المحتفظ  دالكلفة  المـــالحظات
 

 المشاريع المقترحة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سيتم إدراجها بمشروع 

 سويقةساحة باب  تهيئة

 

 

000 250 

 

 

 
 
 

 

000 40 

 

 

 

000 50 

 

 
000 400  

 

 :تعبيد طرقات 

 : زوارةتهيئة طرقات برج 
 نهج المسعودي-

 نهج أبو نواس--

 األسمعينهج --

 المعتز إبننهج --

 نهج الخنساء--

 أندري توري--
 

 

 :المناطق الخضراء 
 تجميل نهج األقواس وباب العسل 

 

 سويقةإحداث ساعة حائطية بساحة باب 

 

 :التنوير العمومي -
   سويقةباب  صباطاتتنوير -
 

 :تهيئة مالعب أحياء -
 تهيئة المركب الرياضي باب العسل-

 

----------------------------- 

 :تعبيد طرقات 
 : زوارةتهيئة طرقات برج 

 نهج المسعودي-

 أبو نواسنهج --

 األسمعينهج --

 المعتز إبننهج --

 نهج الخنساء--

 4020فتح طريق من الرابطة على مستوى نهج --
 مدرج برج فليفل بجانب 

 صيانة مدرج نهج سيدي بن ناصر--

 : ترصيف
  سعدونإعادة  وتهيئة أرصفة باب -

 :  المناطق الخضراء 
 تجميل نهج األقواس وباب العسل--

 

 سويقةإحداث ساعة حائطية بساحة باب --

 

 :التنوير العمومي -
  سويقةباب  صباطاتتنوير -

 :تهيئة مالعب أحياء -
 تهيئة المركب الرياضي باب العسل-

   إخرىتهيئة  -
 سويقةباب  صباطاتبرمجة تهيئة -

 

سويقة
ب 

دائرة با
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 قائمة مشاريع القرب المقترحة من طرف 
 2020ضمن البرنامج السنوي لسنة  المتساكنين

  بهاالمشاريع المحتفظ  دالكلفة  المـــالحظات
 

 الدائرة  المشاريع المقترحة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
في نطاق  مبرمج

 الجهويالبرنامج 
 للتنمية

 

 

 

000 350  

 

 

 

 

 

 

000 80 

 

 

 

 

20  000 

 

 
000 100 

 

 :تعبيد طرقات 
 نهج الوفي-

 : ترصيف
 بالفيشارع  ترصيفإعادة -

إلى  الصومتهيئة الشارع الممتد من نهج  --

 أكتوبر  15حدود شارع 

 نهج الوفي--

   

 :  المناطق الخضراء 
 بالوردية الخروبةتهيئة مسلك صحي بجبل --

إقامة مساحات خضراء كمنتزهات عائلية --

 بالمساحة الترابية بالدائرة بالوردية

وتركيز حاويات  بالفيإعادة تشجير شارع --

 بالشارع

كفضاء  بيرانجي نيكوالإعادة تهيئة حديقة --

 ثقاف

 التنوير العمومي-
 تنوير الجزء األخير من نهج صيادة

تركيز المزيد من األعمدة في نهج اللطف ونهج -

 بالكانياالمحبة 

 المشاريع الرياضية-
 ديبوسفيلتهيئة ملعب حي بمنطقة -

---------------------------------------------------

--------------------------------------- 

 

 :تعبيد طرقات 
 نهج الوفي-

 : ترصيف

 بالفيشارع  ترصيفإعادة -

أوت  13بمنطقة  10133-10132-10131. أنهج -

 بالوردية 

تهيئة الشارع الممتد من نهج الصوم إلى حدود  --

 أكنوبر  15شارع 

 نهج الوفي --

 :  المناطق الخضراء 
 بالوردية تهيئة مسلك صحي بجبل الخروبة--

إقامة مساحات خضراء كمنتزهات عائلية بالمساحة --

 الترابية بالدائرة بالوردية

 وتركيز حاويات بالشارع بالفيإعادة تشجير شارع --

 ثقافىإعادة تهيئة حديقة نيكوال بيرانجي كفضاء --

 

 

 التنوير العمومي-
تركيز مشروع الطاقات المتجددة فوق السوق البلدي -

 بالكانيا

 تنوير الجزء األخير من نهج صيادة-

تركيز المزيد من األعمدة في نهج اللطف ونهج المحبة -

 بالكانيا

 المشاريع الرياضية-

 تهيئة ملعب حي بمنطقة ديبوسفيل-

 تهيئة ملعب حي بالمستودع البلدي للطرقات ببالفي-

 إقامة فضاء رياضي بإحدى المساحات الخضراء-

دائرة
 

الوردية 
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 قائمة مشاريع القرب المقترحة من طرف 
 2020ضمن البرنامج السنوي لسنة  المتساكنين

 المـــالحظات
 الكلفة

  بهاالمشاريع المحتفظ 
 

 المشاريع 
 المقترحة

 الدائرة 
 البلدية 

 

 غياب لشبكة الصرف

 الصحي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الخضراء بنهج  المنطقة

الصادق بالحاج غير 

 موجودة

 

 

 

 

000 330 

 

 
 
 
 

 

 

000 50 

 

 
 

 :تعبيد طرقات 
------------------------------------------- 

------------------------------------------- 

نهج ميمونة بنت الحارث حوالي  --

 2  م 300

 

 : ترصيف
 القليبينهج محي الدين -

 2المنار  رحومةنهج حسين بن -

 1نهج الرصاص المنزه -

 1نهج ساحة الميزان المنزه -

 7604-7605-7598-7600أنهج -
 

------------------------------------------ 

 :  المناطق الخضراء 
كاملة للمنطقة الخضراء بنهج   تهيئة-

 مونوبريالمعز بجانب الفضاء التجاري 

 ...تعبيد/تنوير 
 

 :تعبيد طرقات 
 2 م 400المنار حوالي  هضاب المحرزينهج الطاهر -

  2م 20حوالي  7600الطريق الكائن بنهج  -

 2  م 300نهج ميمونة بنت الحارث حوالي  --

 

 : ترصيف
حتى نهج RXمحول الطريق   القليبينهج محي الدين -

أل سعود مع إصالح شبكة تصريف مياه األمطار 

 بشارع الطاهر صفر 

 2المنار  رحومةنهج حسين بن -

 1نهج الرصاص المنزه -

 1نهج ساحة الميزان المنزه -

 7604-7605-7598-7600أنهج -

تهيئة مأوى للسيارات بأرض بيضاء كائنة بزنقة --

 الرباعي مع األرصفة عزوزنهج  05عدد 

 :  المناطق الخضراء 
منطقة خضراء بنهج المعز بجانب الفضاء  تهيئة-

 ...تعبيد/تنوير :  مونوبريالتجاري 
 تهيئة منطقة خضراء بنهج الصادق بالحاج–-

 

 :تنوير عمومي
 المنطقة الخضراء بنهج المعز بجانب الفضاء التجاري

 تنوير نهج الطاهر بالحاج -

دائرة
 

المنزه 
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 قائمة مشاريع القرب المقترحة من طرف 
 2020ضمن البرنامج السنوي لسنة  المتساكنين

 المـــالحظات
 الكلفة

  بهاالمشاريع المحتفظ 
 

 المشاريع 
 المقترحة

 الدائرة 
 البلدية 

غير ممكن إنجازه نظرا 

 لغياب شبكة التطهير
 
 
 
 

توفير الخزان  إنتظارفي 

 وتشغيليه

 

 

 

300 000 

 

  

 
 
 

000 110 

000 190 

 

-----------------------------------------

 :وإعادة تهيئة  ترصيف---
 الخورينهج بشارة -

 المدارس محيط-

 نهج موريس-
 

 

-----------------------------------------

-----------------------------------------

----- 

 :تهيئة كاملة لمالعب أحياء 
نهج أحمد أبو داود : منطقة بوحوش 

 بالجبل األحمر 

الجبل  الهنشيري ضونهج : بئر عتيق 
 األحمر 

 

 :تعبيد طرقات 
 الحبابسة 61192نهج -

 :وإعادة تهيئة  ترصيف
 الخورينهج بشارة -

 المدارس محيط-

 رصيف للمترجلين قبالة المركب اإلداري-

 حماية نهج موريس من الفيضانات-

 :  التنوير العمومي 
الممر ) والعمران  الشيراطونالطريق الرابطة بين -

 ..تركيز أعمدة( الجنيني 

 (إنجاز شبكة أرضية )تطهير شبكة التنوير بحي البراق -

 :تهيئة كاملة لمالعب أحياء 
 نهج أحمد أبو داود بالجبل األحمر : منطقة بوحوش 

 الجبل األحمر  الهنشيري ضونهج : بئر عتيق 

ن 
دائرة العمرا
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 قائمة مشاريع القرب المقترحة من طرف 
 2020ضمن البرنامج السنوي لسنة  المتساكنين

 المـــالحظات
 د الكلفة

  بهاالمشاريع المحتفظ 
 

 المشاريع 
 المقترحة

 الدائرة 
 البلدية 

 

 

 

 

 

 

 

 

:  بالنسبة لتغطية السوق 

 ضرورة إعداد دراسة

 

 

 

 مشروع يستدعي دراسة

 
 

 

 

 

000 600 

 

 

 

  
000 60 

 :تعبيد طرقات 
 4521/4523/4526/4126/4525: أنهج 

4524/4527/4535/4531/4522 

مع تصريف شبكة مياه  4534/4529/4528

 األمطار

 إحداث شبكة تصريف مياه األمطار جزئية -

 إنطالقا  واألكليل 4114/4111 لألنهج-

 األكليلمن مفترق نهج 

 

 تهيئة األسواق
وإدخال الماء الصالح  إحداث دورات المياه

 للشراب يمكن إنجازه
 

---------------------------------------------- 

--------------------------------------------- 

 

 

 
------------------------------------------ 

 :تعبيد طرقات 
 4521/4523/4526/4126/4525:انهج  

4524/4527/4535/4531/4522 

مع تصريف شبكة مياه  4534/4529/4528

 األمطار

 :إحداث شبكة تصريف مياه األمطار جزئية -

من مفترق  إنطالقا  واألكليل 4114/4111 األنهج-

 4003والمنتهي إلى حدود نهج  األكليلنهج 

 تهيئة األسواق
 1تهيئة السوق الزهــــور : سوق المالبس القديمة-

إدخال الماء -إحداث دورات مياه-تغطية السوق-: ) 

 (الصالح للشراب

 تعهد وتجديد الشبكة الداخلية لتصريف  المياه-

توسعة السوق على واجهة سوق األسماك في --

 نقطة جديدة   15حدود 

 :  إحداث مأوى 
مأوى يقع تركيزه صلب المستودع البلدي لتجميع 

 الكالب وتلقيحها

هور
دائرة الز
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 قائمة مشاريع القرب المقترحة من طرف 
 2020ضمن البرنامج السنوي لسنة  المتساكنين

 المـــالحظات
 دالكلفة 

  بهاالمشاريع المحتفظ 
 

 المشاريع 
 المقترحة

 الدائرة 
 البلدية 

 
 الطريق واألرصفة تهيئة

 الطريق واألرصفة تهيئة

 كشط وتعبيد

 

 

 

إحداث شبكة تصريف 

 مياه األمطار تستدعي 

القيام بدراسة كاملة 

وسيتم برمجتها في سنة 

2021 

 

 

000 560 
 

 طرقات  وترصيفتعبيد 
 برايشارع لوي -

   8800نهج --

نهج أبو بكر البكري --

 ومحيطه 

 

 :طرقات  وترصيفتعبيد 
 براينهج لوي -

 :إحداث شبكة تصريف  مياه األمطار -
 7نهج عدد /األنصاري لبابةأبو /جبل إبنأنهج معاذ -

 شارع عبد هللا/نهج حمزة/نهج العباس/نهج أبو طالب--

نهج /عياض إبنشارع الفيصل /نهج صافية بنت عبد المطلب--

 نهج المغيرة بن شعبة/عامر بن ياسر

نهج /الخدرينهج أبو سعيد /نهج الشباب/أبن بشير النعماننهج --

نهج حمودة /الغبرينينهج أبو مهدي /شارع أبن ماجة/9عدد

 /سعيد إبننهج النجم /الركيلي

 /القرافينهج الشهاب /نهج القاضي عبد الوهاب-

 /الباهيةنهج المدرسة /نهج مدرسة القائد مراد-

 /الخضراوينهج محمد /عبد الرفيع إبنشارع -

 إبننهج /نهج اإلمام القرطبي/66نهج عدد /الشاطبيشارع اإلمام -

نهج / رباحأبي  إبننهج /نهج القائد نبيل/43و68نهج عدد /الغماز

نهج أبو /العوام إبنشارع زبير /الزبير إبننهج طلحة /البرزنجي

 (سابقا 8424)نهج الدباغ/نهج سلمان الفارسي/الفاسيعمران 

 /أبي طالب جعفرأبنشارع (/سابقا 8423) نزفل إبننهج ورقة -

نهج سيدي / القديدينهج مسجد سيدي /نهج قيس أبن سعد-

 (سابقا 8439)  بوحديد

 

ضراء
خ
دائرة ال

  

36 



 قائمة مشاريع القرب المقترحة من طرف 
 2020ضمن البرنامج السنوي لسنة  المتساكنين

 المـــالحظات

 دالكلفة 

  بهاالمشاريع المحتفظ 
 

 المشاريع 
 المقترحة

 الدائرة 
 البلدية 

 

 

 

شبكة تصريف  إحداث

مياه األمطار وتهيئة 

 الطرقات

 

 

 

000 700 

بشبكة تصريف مياه  الربط

 :األمطار 
 

سيدي ) منطقة الزهور الخامس 

 محيط الدائرة( الزهروني
 

 

بشبكة تصريف مياه  الربط

 :األمطار 
تم اإلجماع على تخصيص جميع 

اإلعتمادات المرصودة لمشاريع 

القرب للربط بشبكة تصريف مياه 
 األمطار

حرايرية
دائرة ال
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 قائمة مشاريع القرب المقترحة من طرف 
 2020ضمن البرنامج السنوي لسنة  المتساكنين

 المـــالحظات
 دالكلفة 

  بهاالمشاريع المحتفظ 
 

 المشاريع 
 المقترحة

 الدائرة 
 البلدية 

 

 

 

 

 

000 500 

تعبيد  الطرقـــات وإعادة 

تعبـــيد وأرصفة وتصريف 

 :االأمطارمياه 
 حي هالل 3024نهج :أشغال جديدة -

 

تهيئة الرصيف وتصريف  مياه األمطار  -

الحزام  3399نهج :وكشط وتعبيد 

 الخلفي

 

 نهج محمد زيتون:كشط وإعادة تعبيد : -

 

:  تهيئة الرصيف وكشط وإعادة تعبيد  -

 المالسينالممر الجديد  4048نهج 

 

حفرة  41618نهج :   وإتعبيدكشط -

 شيخ عمر
 

تعبيد  الطرقـــات وإعادة تعبـــيد 

 :االأمطاروأرصفة وتصريف مياه 
 حي هالل 3024هج ن: أشغال جديدة-

 

  مياه األمطار  تهيئة الرصيف وتصريف-

 الحزام الخلفي 3399نهج : وتعبيد كشطو

 

 نهج محمد زيتون:كشط وإعادة تعبيد : -

 

نهج : كشط وإعادة تعبيد تهيئة الرصيف و -

 المالسينالممر الجديد  4048

 

حفرة شيخ  41618نهج :   وإتعبيد كشط-

 عمر

د
ائرة 

ي
جوم

سي
ال
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 قائمة مشاريع القرب المقترحة من طرف 
 2020ضمن البرنامج السنوي لسنة  المتساكنين

  بهاالمشاريع المحتفظ  دالكلفة  المـــالحظات
 

 الدائرة  المشاريع المقترحة
 البلدية 

 األشغال جارية بالمخطط 

 لإلستثمارالسنوي  

 2019لسنة  التشاركي

 الغفران بالنسبة لشارع

 

 

بصفة  سيتم المشروع

متكاملة مناطق خضراء  

 والتنوير معا

 

 

 

تمت برمجته في 

المشاريع المهيكلة لسنة 
2020 

 

 

 

 

000 500 

 

000 80 

 

 

 

 

000 150 

 

 

 

 

 :تصريف مياه األمطار -
 حي الفردوس -

 والتنوير : مناطق خضراء -
   حديقة مفيدة بورقيبة-

 حدائق بالتحرير العلوي-
 

 

 

 

 :أسواق بلدية -
ضرورة تهيئة السوق البلدي -

 بالتحرير

 

 :تعبيد طرقات 
 شارع الغفران-

 :طرقات  ترصيف-
 شارع الغفران-

 :تصريف مياه األمطار -
 حي الفردوس -

 :تنوير عمومي -
 حديقة مفيدة بورقيبة -

 حدائق بالتحرير العلوي-

 :مناطق خضراء -
   حديقة مفيدة بورقيبة-

 حدائق بالتحرير العلوي-

 :أسواق بلدية -
 ضرورة تهيئة السوق البلدي بالتحرير-

د 
ائرة

 
حرير

الت
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 قائمة مشاريع القرب المقترحة من طرف 
 2020ضمن البرنامج السنوي لسنة  المتساكنين

  بهاالمشاريع المحتفظ  دالكلفة  المـــالحظات

 

 

 

 الدائرة  المشاريع المقترحة
 البلدية 

 

 

 

000 800 

مساحات / تنوير /  الطرقات

 :خضراء

 تهيئة ساحة الجمهورية  

تهيئة النافورة / بالقرنيطتبليط الساحة ) 

 (إنارة/مقاعد /إحاطة المكان بأحواض / 

 الجانب الشمالي للمحطة

 شارع لندرة / شارع الحرية -

 الجانب الجنوبي للمحطة  
 نهج جبل الفتح/نهج غانا 

  
 

مساحات /  تنوير/  الطرقات

 :خضراء

 تهيئة ساحة الجمهورية  
/  تهيئة النافورة / بالقرنيطتبليط الساحة ) 

 (إنارة/مقاعد /إحاطة المكان بأحواض 

 الجانب الشمالي للمحطة

 شارع لندرة / شارع الحرية -

 الجانب الجنوبي للمحطة  
 نهج جبل الفتح/نهج غانا 

  

حر 
ب ب

دائرة با
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 قائمة مشاريع القرب المقترحة من طرف 
 2020ضمن البرنامج السنوي لسنة  المتساكنين

 المـــالحظات
 دالكلفة 

  بهاالمشاريع المحتفظ 
 

 المشاريع 
 المقترحة

 الدائرة 
 البلدية 

 

 

000 350 

 

 

 

 

 

 

000 100 

 

 

 

 :تعبيد طرقات 
 

  زرقون/ الزرارعيةمنطقة -

 المتفرعة  واألنهج

  واألنهجنهج سيدي قادوس -

   االمتفرعة
 

 

 

 :تنوير عمومي -

 مميزة نهج القصبة بقناديل -
 

 

 

 

 

 

 :تعبيد طرقات 
 عاشور نهج--
 المتفرعة واألنهج زرقوننهج --

 قرطاجنةباب  نهج--

 المتفرعة واألنهج الزرارعيةنهج   --

 نهج المقطر-

 نهج شاكر ونهج الحقيقة--

 

 :تنوير عمومي -
 نهج جامع الزيتونة -

 نهج القصبة--

د  البالرنهج --
ائرة

 
المدينة 
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 قائمة مشاريع القرب المقترحة من طرف 
 2020ضمن البرنامج السنوي لسنة  المتساكنين

 المـــالحظات

 الكلفة

  بهاالمشاريع المحتفظ 
 

 المشاريع 
 المقترحة

 الدائرة 
 البلدية 

 

 األرصفة فقط-

 
شبكة الصرف الصحي -

 اإلعادة تستدعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

000 300 

 

 

000 420 

 

 :الطرقات واألرصفة  

 لومببا باتريستعبيد أرصفة -

------------------------------

------------------------------

------------------------------ 

   3333نهج -

أرصفة شارع طه حسين -

وجواهر 

 وفوكانسون(جزء)النهرو

التونسي  بيرممحمد  نهج-

 القموديومصطفى 

 :التنوير العمومي

تنوير المدينة العتيقة بسيدي البشير -

 بقناديل 

----------------------------- 

 

 :الطرقات واألرصفة  

 لومببا باتريستعبيد أرصفة -

تبليط سيدي منصور ومنطقة رأس الدرب -

 بجرص

 3333تبليط نهج -

 ونهج الرابطة الحجامينإعادة تعبيد نهج -

 :التنوير العمومي

 تنوير المدينة العتيقة بسيدي البشير بقناديل -

 :األسواق 

   الفلةتهيئة سوق باب -

 :الرياضية  المنشأت
 إنشاء ملعب حي بسيدي الناجي -

شير 
ي الب

سيد
دائرة  
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 قائمة مشاريع القرب المقترحة من طرف 
 2020ضمن البرنامج السنوي لسنة  المتساكنين

 المـــالحظات
 دالكلفة 

  بهاالمشاريع المحتفظ 
 

 المشاريع 
 المقترحة

 الدائرة 
 البلدية 

 

 

عدم وجود لشبكة الصرف 

   األنهجالصحي لهذه 

 

300000 
 

 

 

 

 

 

000 300  

 

 

000 50  

 

 

000 110  

000 190  

 :تعبيد طرقات 
 سيناء إبنتهيئة وادي الدم حي -

 

 10466بنهج  10431بط نهج ر-

 10594نهج --

 سيناء إبننهج وادي الدم حي -

 
 

 :تهذيب شبكة التنوير العمومي 
 5بدون  4و3:  الوردية 

-10594/10561 

 :مناطق خضراء -
 سيناء إبنطلحة  إبنحديقة نهج عائشة  تهيئة-

 تهيئة حديقة النور--

 :مالعب أحياء-
 (القلتة)إحداث ملعب حي بحي النور-
 سيناء إبنملعب كرة قدم بحي --

 

 :تعبيد طرقات 
 سيناء إبنتهيئة وادي الدم حي -

 6الوردية  10450 نهج العصفور ونهج-

 

 10523/10521/10513/10501/10500: أنهج -

 

 10466بنهج  10431ربط نهج -

 10594نهج --

 سيناء إبننهج وادي الدم حي -

 

 :تصريف مياه األمطار 
 سيناء إبن 11083/10594/10561أنهج 

 10517نهج  الكباريةعلى مستوى نفق -

 10433ربط وإعادة فتح نهج -

 :تهذيب شبكة التنوير العمومي 
   5/4/3:  الوردية 

-10594/10561 

 :مناطق خضراء -
 سيناء إبنطلحة  إبنحديقة نهج عائشة  تهيئة-

 تهيئة حديقة النور--

 :مالعب أحياء-
 (القلتة)إحداث ملعب حي بحي النور-
 سيناء إبنملعب كرة قدم بحي --

دائرة 
الكبارية
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 قائمة مشاريع القرب المقترحة من طرف 
 2020ضمن البرنامج السنوي لسنة  المتساكنين

 المـــالحظات
 دالكلفة 

  بهاالمشاريع المحتفظ 
 

 المشاريع 
 المقترحة

 الدائرة 
 البلدية 

 
 مجمع بهاالمنطقة متعهدة 

الصيانة والتصرف ولكن 

 بهاسيتم التعهد 

 

 

 

 

مبرمج ضمن مشاريع 

 الديوان الوطني للتطهير

 

 

مع التثبت في الوضعية 

 العقارية للحديقة

 

000 400 

 

 

 

 
 

 

 

000 50 

 

 
000 60 

 

 :تعبيد الطرقات 

تهج سبها 

 الكونغو/البنين/الصومال/

 

 :مياه األمطار  تصريف

----------------------------

 الطرقات  ترصيف
 

جعله نهج نموذجي :  9061نهج 

 ...تنوير/غرس أشجار النخيل:
 

 :المناطق الخضراء 
إحداث منطقة خضراء بحي الفتح  

 خلف المستوصف 
 

 

 :تعبيد الطرقات 
 الكونغو/البنين/الصومال/تهج سبها 

 

 

 

 

 

 :مياه األمطار  تصريف

 (رصيف وبالوعات) 9042نهج -

 :الطرقات  ترصيف
غرس أشجار :جعله نهج نموذجي :  9061نهج 

 ...تنوير/النخيل

 

 

 :المناطق الخضراء 
 إحداث منطقة خضراء بحي الفتح خلف المستوصف  
 

جلود
جبل ال

دائرة 
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 قائمة مشاريع القرب المقترحة من طرف 
 2020ضمن البرنامج السنوي لسنة  المتساكنين

 المـــالحظات
 الكلفة

  بهاالمشاريع المحتفظ 
 

 المشاريع 
 المقترحة

 الدائرة 
 البلدية 

 

 

 
400 000 

 
 
 

250 000 
 
 
 
 

000 800 

 

 :تعبيد الطرقات 
 6676نهج 

 
 
 

 :تنوير عمومي 
:  6676 تهيئة وادي يابسة

 تغيير الشبكة 
 
 

 :تهيئة أخرى

 إتمام تهيئة الفضاء البديل

 :تعبيد الطرقات 
:   المثاليثتعبيد بطحاء حي فرنسا وحي -

وبقية - 6808-6809-6805-6824 األنهج

 6676المحاذية ونهج  األنهج

 :مياه األمطار  تصريف
محطة :  باإلنطالقةتغيير قنوات مياه األمطار -

 المحاذية واألنهجالترابط 

 :تنوير عمومي 
 تغيير الشبكة :  6676 تهيئة وادي يابسة-

 :تهيئة أخرى

إتمام تهيئة الفضاء البديل والقضاء على 
 الفوضوي اإلنتصاب

 

ى
عل

أل
ن ا

دائرة العمرا
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 المخصصة  اإلعتماداتتوزيع 
لبرامج القرب على الدوائر البلدية حسب 

 نتائج جلسات المناطق
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 دائرةلكل  التشاركيةالمنهجية مشاريع القرب ضمن قائمة 

الدائـــــرة
 

  
   حظاتمال  مالعب األحياء المناطق  الطرقات واألرصفة تنوير عمومي

القرب  اعتمادات

   لكل دائــــرة

     الخضراء وتصريف المياه   
  

 

800 000     -  800 000 -  -  باب بحر  

560 000  -  الخضراء   -  -    000 560  

330 000   - المنزه   000 50  -    000 380  

50 000  سويقةباب    000 250   000 40   000 400     000 740  

420 000  سيدي البشير   000 300   - -     000 720  

80 000  التحرير   000 500   -  -    000 580  

100 000  المدينة   000 350   -  -    000 450  

300 000   - العمران   -  000 300     000 600  

 000 650    -  -  000 400 000 250  العمران األعلى
600 000  - الزهور   - -     000 600  

350 000   000 20 الوردية   000 80   000 100     000 550  

300 000  الكبارية   000 300    000 50   000 300     000 950  

60 000   450 000  -  جبل الجلود  -     000 510  

500 000  -  السيجومي   -  -    000 500  

700 000   - الحرايرية   -  -    000 700  

 000 290 9   000 100 1 000 080 1 000 890 5 000 220 1 المجموع 



 النقاش والمصادقة على نتائج الجلسة 
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 شكــــرا 


