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 للجلسة العام اإلطار تقديم -1

 البرامج مختلف على الجديدة للمشاريع المخصصة اإلعتمادات بتوزيع تذكير -2

 الدوائر مختلف على الجديدة للمشاريع المخصصة اإلعتمادات بتوزيع تذكير -3

 2019 سنة خالل تنفيذها والمزمع بالدوائر عليها المتفق الجديدة المشاريع قائمة -4

 الجلسة نتائج على والمصادقة نقاش -5
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 دائرة باب بحر 
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 دائرة الخضراء
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 دائرة المنزه



8 

 سويقةدائرة باب 
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 دائرة سيدي البشير



10 

 دائرة التحرير



11 

 دائرة المدينة



12 

 دائرة العمران



13 

 دائرة جبل الجلود



14 

 دائرة الزهور



15 

 دائرة الوردية



16 

 دائرة العمران األعلى



17 

 الكباريةدائرة 



18 

 السيجوميدائرة 



19 

 الحرايريةدائرة 



المخصصة  اإلعتماداتتذكير بتوزيع  -2 
 للمشاريع الجديدة على مختلف البرامج

20 



  2019السنوي لسنة  اإلستثمارتوزيع مبلغ برنامج 
 حسب نوعية المشاريع

 اإلستثماربرنامج  
السنوي 

 د 24.397.000

 المشاريع 

 اإلدارية 

4.662.000 

المشاريع المهيكلة 
 للمدينة

3.450.000 

 مشاريع القرب

16.285.000 



المخصصة  اإلعتماداتتذكير بتوزيع  -3 

للمشاريع الجديدة على مختلف الدوائر 
 البلدية
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 اإلعتماداتمجموع 

 المخصصة

 لمشاريع القرب

 مؤشرات التنمية

المساحة  2018مارس  

 (هك)
 ر/ع المناطق عدد السكان

الترتيب 

 داخل الوالية
 المؤشر

 1  دائرة باب بحر 36210 1172 0.752 1 870.000

 2  دائرة الخضراء 35134 3790 0.679 2 870.000

 3  دائرة المنزه 41910 1046 0.666 3 870.000

 4  سويقةدائرة باب  29185 216 0.631 5 970.000

970.000 6 0.618 275 27749 
دائرة سيدي 

   البشير
5 



مجموع 

 اإلعتمادات

 المخصصة

 لمشاريع القرب

 مؤشرات التنمية

المساحة  2018مارس  

 (هك)
 ر/ع المناطق عدد السكان

الترتيب داخل 

 الوالية
 المؤشر

 6   دائرة التحرير 21601 172 0.613 8 970.000

 7  دائرة المدينة 21467 150 0.583 12 970.000

 8  دائرة العمران 42208 486 0.569 13 970.000

 9   دائرة جبل الجلود 23638 533 0.559 14 1.170.000

 10   دائرة الزهور 40728 418 0.558 15 1.170.000



 اإلعتماداتمجموع 

 المخصصة

 لمشاريع القرب

 مؤشرات التنمية

المساحة  2018مارس  

 (هك)
 ر/ع المناطق عدد السكان

الترتيب 

 داخل الوالية
 المؤشر

 11   دائرة الوردية  32147 408 0.557 16 1.170.000

 12 األعلى  دائرة العمران 55513 314 0.548 17 1.170.000

 13   الكباريةدائرة  87319 1461 0.534 18 1.270.000

 14  السيجوميدائرة  33852 487 0.533 19 1.270.000

 15    الحرايريةدائرة  110184 2202 0.526 20 1.605.000

 الجملة 16.285.000



قائمة المشاريع الجديدة المتفق عليها  -4 

بالدوائر البلدية والمزمع تنفيذها خالل سنة 
2019 
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 الدوائر البلدية

  

 المشاريع المقترحة

  

المشاريع التي تم االحتفاظ 

 2019بها لسنة 

  

 الكلفة بالدينار

  

 مالحظات

 دائرة .1

 بحر باب 

 د 870.000

 نهج /جراد بلحسن نهج :الطرقات تعبيد -1.

 ابن نهج/ االمطار مياه تصريف وشبكة اليمن

 / اليونان نهج /خلدون

 :التالية الشوارع

 خلدون ابن   -

 لمدينة الجانبي الممر -

 الثقافة

608.000 

 

 حالة في جراد بلحسن نهج

 طرف من ومستغل متوسطة

 هدم وتتطلب والتجار المحالت

 المنتصبين من وإخالءها

 األمطار مياه تصريف شبكة-

 حالة وفي موجودة اليمن بنهج

 حسنة

  بلدي غاري / بالكامل تركيا نهج :أرصفة -    .2

 / بالكامل الفيات / مرسيليا نهج/
 100.000 أرصفة: نهج الكويت -

 وتستدعي قديمة تطهير شبكة

 ونهج ,تركيا بنهج التهذيب

 أشغال ضمن مبرمج مرسيليا

ONAS الشبكة تجديد قصد 

 بورقيبة شارع تطوير -      .3

 نموذجي شارع فرنسا شارع -     .4

 ونهج الثقافة مدينة بين Z4 الجانبي الممر تهيئة -   .5

 شبكة واحداث وأرصفة تعبيد األكبر القرش

   االمطار مياه لتصريف

 حديقة/ البساج حديقة :الخضراء المناطق -  .6

 علي ساحة خضراء منطقة / الخضراء بباب الحوت

 تازركي ونهج ليون نهج مفترق حديقة / الزواوي

 180.000 ثامرتهيئة حديقة  -

 لقنطرة العلوي الممر :العمومي التنوير -    .7

 المتفرعة واألنهج قرطاج شارع/ المحطة شارع

 ساحة / مدريد شارع / برشلونة ساحة / عنه

 / بالي المنجي
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 الدوائر البلدية

  

 المشاريع المقترحة

  

المشاريع التي تم االحتفاظ 

 2019بها لسنة 

  

 الكلفة بالدينار

  

 مالحظات

 دائرة .2

 الخضراء 

 د 870.000

 األنهج تعبيد :الطرقات -1.

 محمد / سيالة الطيب :التالية

  الدائرة قرب زاوية / بالشيخ

  عمر / الغرباني الرحمان عبد/

 عباس محمد/ بالشيخ

عمر : التالية  األنهج

عبد الرحمان   /بالشيخ

محمد /الغرباني 

 سيالةالطيب /بالقاضي 

 محمد عباس(/أرصفة)

675.000 

 / نداي نوي : الحدائق  -    .2

 المترو حديقة / البيئة الشباب
200.000 

بمشاريع  اإلحتفاظ

في حدود 

د  200.000

وسيتم تحديد 

 المناطق الحقا 



29 

  

 الدوائر البلدية

  

 المشاريع المقترحة

  

المشاريع التي تم 

االحتفاظ بها لسنة 

2019 

  

 الكلفة بالدينار

  

 مالحظات

 دائرة .3

 المنزه 

 د 870.000

 :الخضراءتهيئة المناطق  - 1.

نهج / المعز نهج  /فرانس منداسساحة   -

أوراس نهج جبل / الرباعي عزوز

نهج جميل / العربية الجامعة  شالرع/

 بثينة

استكمال حديقة الستما بعد التهيئة التي  -

 AFH بهاقامت 

200.000 

بمشاريع  اإلحتفاظ

في حدود 

 د 200.000

 :الطرقات وتعبيد صيانة   .2

  7457 نهج / 7427 نهج :الهريشي أرض

   7465 نهج/

 (2و 1 زنقة ) جبابلية حميدة نهج تعبيد اعادة

 مهيئةمنطقة غير 

ولم يتم استالمها 

 من البلدية

 تهيئة األرصفة  -   .2

 :التاليةالشوارع -

 الرباعي  عزوز-

 الرويسييوسف  --

 آل سعود--

 الطاهر صفر --

670.000 
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 الدوائر البلدية

  

 المشاريع المقترحة

  

المشاريع التي تم االحتفاظ 

 2019بها لسنة 

  

 الكلفة بالدينار

  

 مالحظات

 دائرة.4

 سويقة باب 

 د 970.000

 سيدي نهج :الطرقات تعبيد -1.

 /الخنيسي محمود ساحة/نعيم بن

  نهج / (وأرصفة)الحلفاوين نهج

 محيط/النفافتة نهج/البصيلي

 حي (/وارصفة)زوارة برج

 الحرية شارع البخاري

 القنطرة نهج تعبيد-

 البخاري نهج / اإلفغاني نهج-

 جهة من السالم عبد سيدي مدخل-

  (زرس) شارع الهادي

 عن المتفرع النهج -

   خزندار مصطفى

 حديقة محيط-

 (زرس)الحلفاوين

 
250.000 

 قابلة غير األنهج بقية

 شبكة ان باعتبار لالنجاز

 وتستدعي قديمة التطهير

 التهذيب

  مع التنسيق وسيتم

 وممثلي البلدية الدائرة

 برنامج تحديد في المنطقة

 اإلعتمادات بقية صرف

 للدائرة المرصودة

 القاللين ساحة تجميل - .2

 الجبالي سيدي بطحاء تهيئة -

 المرجانية حديقة تهيئة-

  وانارة تهيئة :الخنيسي بطحاء-

 تجميلية

 القاللين ساحة تجميل-

 سيدي بطحاء تهيئة -

 الجبالي

 حديقة تهيئة-

 المرجانية

 :الخنيسي بطحاء-

 تجميلية وانارة تهيئة

300.000 

 ببرج ملعب وإضافة تهيئة -  .3

 فليفل

 دون تحول األرض طبيعة

 ملعب انجاز
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 الدوائر البلدية

  

 المشاريع المقترحة

  

المشاريع التي تم االحتفاظ 

 2019بها لسنة 

  

 الكلفة بالدينار

  

 مالحظات

 دائرة .5

 سيدي 

 البشير

 د 970.000

 :العمومي التنوير شبكة تجديد1.
 ,الخلوة نهج ,الشتاء نهج :منصور سيدي-

 العصر سوق

 ,الفاسي عاللة نهج ,العلماء نهج :منفلوري-

  باب نهج ,الساحل نهج ,بوشوشة علي نهج

 القرجاني

 عاللةنهج : منفلوري-

نهج علي , الفاسي

باب  نهج, بوشوشة

 واألنهج القرجاني

 المجاورة

 نقطة انارة 380 350.000

 الى وصوال 3001 نهج أرصفة تهيئة - .2

 حي الشباب دار واجهة على 3062 مفترق

 هالل

 على القرجاني نهج /طراد علي رصيف تهيئة -        

 التحضيري المعهد مستوى

 الل جواهر /ميشان نهج/قاليلي نهج تعبيد -  .3 

 الطالين زنقة /نهرو

نهج /قاليليتعبيد نهج -

 اللجواهر / ميشان

تهيئة أرصفة نهج / نهرو

 القرجانينهج / 3001

على مستوى المعهد 

 نهج فوري/ التحضيري

620.000 

 

 الكريار يسمى بما م 1.000 يقارب ما تسييج-   .4

 هالل حي منحدر

 أخر مستوى على 3052 نهج بطحاء تحويل -  .5

 ملعب الى هالل حي ومنحدر طورسلي نهج

 عمومية حديقة أو رياضي

طبيعة العقار تحول 

دون انجاز ملعب 

 حي 
 هالل بحي المستوصف وراء المساحة تهيئة -   .6

 عمومية حديقة الى
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 الدوائر البلدية

  

 المشاريع المقترحة

  

المشاريع التي تم 

 2019االحتفاظ بها لسنة 

  

 الكلفة بالدينار

  

 مالحظات

 دائرة .6

 التحرير 

 د 970.000

  تعبيد :واالرصفة الطرقات1.

  األنهج وحواشي وترصيف

 هللا عبد /الدرناوي الشيخ:

  العزيز عبد / العزيمة / الصوفي

  / العدالة/ اإليمان /عتور بو

 نصر بن أحمد/ الغفران

 

 /الدرناوي الشيخ -

  / الصوفي هللا عبد

  العزيز عبد / العزيمة

 اإليمان /عتور بو

 الغفران / العدالة/

 نصر بن أحمد/

850.000 

 مياه تصريف شبكة احداث دراسة .2

 .الفردوس بحي المطار

 شبكة تجديد : العمومي التنوير .3

 2 الحديقة

 واألنهج التعاطف نهج

 المجاورة
 انارة نقطة 180 120.000
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 الدوائر البلدية

  

 المشاريع المقترحة

  

المشاريع التي تم 

االحتفاظ بها لسنة 

2019 

  

 الكلفة بالدينار

  

 مالحظات

 دائرة .7

 المدينة 

 د 970.000

  سوق/ الفـارسي نهج : الطرقات-  .1
   بومنديل سيدي/ الحكـام نهج/ الحـدادين

  نهج الى الفـارسي نهج من ) البـاي تربة
 الحكيم نهج/ سريـدك سيـدي نهج/ (البنـا
  المقطـر نهج/ الحفصية اعدادية امام كسار
 جامع نهج/عيـاد سيدي/الـربع سـوق

 باب مدخل من )  القصبة نهج/ الزيتونة
 (البالر نهج مفترق الى بحر

 قابلة غير األنهج

 أن باعتبار لالنجاز

 مهترئة التطهير شبكة

 ونهج التهذيب تستدعي

 تم عياد بن سيدي

 2017 سنة انجازه

  الخميرة نهج:العمومي التنوير -  .2
  سـوق مدخل/البيـر وزنقة  التومي نهج/

  البـاي تربـة  /الحفصية جهة من القرانة
 كتاب نهج/العريان نهج/ الصباغين/

 نهج/منارة باب/الكنز نهج/الوزير
   القصبة نهج/الحكام نهج/الحدادين/البنا
 راس/المقطر نهج/الزيتونة جامع نهج

   بومنديل سيدي/ الخمسة نهج/ الـدرب

 األنهج من مجموعة -

 وأخرى انجازها تم

 pai ضمن مبرمجة

 يمكن والبقية 2018

 بالوسائل انجازها

 .للبلدية الذاتية

ساحة الحكيم  :الخضراءالمناطق  -  .3

ساحة باب / الحفصيةكسار امام اعدادية 

 /(المدينة مرجع انـظار دائرة ) سويقة

 دائقحإعادة تهيئـة ال/راس الـدرب 

 حدائـق 04)  بالحفصيـةالخضراء 

80.000 

 المناطق تحديد سيتم 

 الحقا
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الدوائر 

 البلدية

  

 المشاريع المقترحة

  

المشاريع التي تم 

االحتفاظ بها لسنة 

2019 

  

 الكلفة بالدينار

  

 مالحظات

 دائرة .8

 العمران 

 د 970.000

  مفترق بين الرابطة الطريق فتح .1
 :األحمر الجبل ومنطقة الشيراتون

   6451 ونهج 6400 نهج
 الحواشي وترصيف وتعبيد تهيئة

 700.000 الشيراتون طريق

  :العمومي التنوير .2
 6451 /6400 :األنهج انارة -
 عتيق بئر بمنطقة الشبكة تغيير -

 الحبيب وحي

 /6400 :األنهج  انارة
 واألنهج 6451
 المجاورة

75.000   

 المناطق العمومية الحدائق .3
 :الخضراء

 الزياتين حدائق تهيئة اعادة
 الرحمان عبد وسيدي والكواكب

200.000 
 بمشاريع اإلحتفاظ

 حدود في
 وسيتم د 200.000

 الحقا المناطق تحديد
 :الطرقات .4

 من بكل والحواشي الترصيف اعادة
  أحمد -العمران معهد محيط
 محمد – الريحاني أمين – شوقي
 المالقي
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الدوائر 

 البلدية

  

 المشاريع المقترحة

  

المشاريع التي تم 

االحتفاظ بها لسنة 

2019 

  

 الكلفة بالدينار

  

 مالحظات

 دائرة

 الجلود جبل 

1.170.000 

 البلدي السوق تهيئة -1.

 الجلود بجبل

 البلدي السوق تهيئة -

 الجلود بجبل
1.170.000 
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 الدوائر البلدية

  

 المشاريع المقترحة

  

المشاريع التي تم االحتفاظ بها 

 2019لسنة 

  

 الكلفة بالدينار

  

 مالحظات

 دائرة

 الزهور 

1.170.000 

 تعبيد :الطرقات -1.

 4797/4804 :1حامبة باش -

 /4157 /4158:السعادة -

 /4567/:الطيران حي -

 الزمبيز وادي نهج /4228/4006: 4و3الزهور -

   4181 نهج :1الزهور -

 4797/4804 :1حامبة باش

 /4157 /4158:السعادة -

 /4567/:الطيران حي -

 نهج /4228/4006: 4و3الزهور-

 الزمبيز وادي

   4181 نهج :1الزهور -

 

500.000 
 محيط/السمران مدرسة محيط :األرصفة صيانة – .2

 محيط /الغفران جامع محيط /1 الزهور وجامع مدرسة

    الرابع الزهور جامع /السالمة جامع

 

 مدرسة محيط :األرصفة صيانة

  الزهور وجامع مدرسة محيط/السمران

 جامع محيط /الغفران جامع محيط /1

   الرابع الزهور جامع /السالمة

  بنهج األمطار مياه تصريف لشبكة جزئي احداث -   .3

   4567/الفل /الريحان /النسرين / 4186

 /الريحان /النسرين / 4186 نهج

   4567/الفل

 عمارات محيط :الخضراء المناطق تهيئة اعادة -  .4

 عمارات محيط /4080 نهج الطيران حي/ السعادة

 .  4812 نهج 1 حامبة باش / 4131 نهج
470.000 

 والغالل الخضر سوق مستوى على عمودية توسعة حداث
200.000 
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الدوائر 

 البلدية

  

 المشاريع المقترحة

  

المشاريع التي تم 

االحتفاظ بها لسنة 

2019 

  

 الكلفة بالدينار

  

 مالحظات

 دائرة

 الوردية 

1.170.000 

 الحبحاب ابن هللا عبد نهج في العمومية الحديقة تسييج1.

 :واالرصفة الطرقات-

 /لالندكوك نهج -

 ثكنة محيط أرصفة

  مدخل /الحرس

  مووز نهج / الثكنة

  بن مسجد /سرنوس/

 / االماني/ حميدة

  / التميمي معاوية

 / بيرونجي نيكوال

 / المهلب ابن روح

  الحبيب محمد

 األحمر السوسن/

  الشرفة مسجد نهج/

 / زمزم مصطفى /

   10059 نهج

1.120.000 

 األمطار مياه تصريف بالوعات جهر و مونوم منطقة طرقات إصالح و تهيئة       .2

 بها صحي مسلك اقامة  الوردية مونوم غابة تسييج       .3

 رايس علي برج منتزه صيانة       .4

 حي ملعب تركيز و رايس علي برج       .5

   المعتمدية مقر مستوى على بالفي شارع طريق من جزء إصالح       .6

 محيط في الطرقات ترصيف و أوت 13 طريق و الوفي بنهج الطرقات إصالح     .7

   بالوردية الحرس ثكنة

   النقدوك نهج في الطريق إصالح      .8

  ببشير المحيطة األنهج تشجير و الكانيا الخروبة بجبل صحي مسلك إقامة    .9

 النبهاني

   (Gp1 ) 1 رقم الوطنية الطريق إلى مؤدية خروبة جبل عبر فتحة إلقامة     .10
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 الدوائر البلدية

  

 المشاريع المقترحة

  

المشاريع التي تم االحتفاظ 

 2019بها لسنة 

  

 الكلفة بالدينار

  

 مالحظات

 دائرة

 العمران 

 األعلى

1.170.000 

 وشبكة الطرقات كافة تهيئة -1.

 المنطقة بكامل األمطار مياه تصريف

 6900 / 6131 نهج

/6019   
730.000 

 بحي العمومي التنوير شبكة تهيئة -  .2

  /6766 /6763 :األنهج فرنسا

6759 

 /6763 :األنهج

6766/ 6759 

 المجاورة واألنهج

 كلي تجديد  320.000

 ( وأرصفة طرقات) جديدة أشغال -  .3

 الراجحي أرض
 50.000 الراجحي أرض

 ( وأرصفة طرقات) جديدة أشغال -  .4

 كرش 62966 نهج الزواكرة أرض

 الغابة

  نهج الزواكرة أرض

 الغابة كرش 62966
60.000 

 الطريق توسعة)الفوز شارع تهيئة -  .6

 مفترق تركيز مع األرصفة وتبليط
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 الدوائر البلدية

  

 المشاريع المقترحة

  

المشاريع التي تم االحتفاظ 

 2019بها لسنة 

  

 الكلفة بالدينار

  

 مالحظات

 دائرة

 الكبارية 

1.270.000 

  :الطرقاتتعبيد  -   .1
تهيئة مدخل المروج الثاني نهج 

11170  
 10400بنهج  10411ربط نهج 

 10401نهج 

 االنهج
10936،10934،10958،10957،10956

 البسباس بيرد، جون لوي اقليدس ،  السينوج، 
  10432نهج متقاطع مع 

  6الوردية 
ربط الطريق بالمنطقة :الدم وادي 

 الشمالية ابن سينا والطرقات المتاخمة
 أكتوبر  15على مستوى  الكانيامدخل 

 10218،10571، 10232نهج 

 2 الوردية10069نهج 
نهج عائشة بن طلحة ومدخل ابن سينا 

 الجنوبي بجانب المبيت الجامعي 
 مكرر  10321نهج 

 نهج بقرب جامع مالك بن أنس

طريق بحي ابن سينا من محطة المترو 
 في اتجاه مركز التكوين 

 زغوانعلى مستوى طريق  الكباريةمدخل 
10320 
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 الدوائر البلدية

  

 المشاريع المقترحة

  

المشاريع التي تم االحتفاظ 

 2019بها لسنة 

  

 الكلفة بالدينار

  

 مالحظات

 دائرة

 الكبارية 

1.270.000 

  /التكوين معهد طريق- :تعبيد األرصفة 

11170/ 10934/  

 جون / اقليدس / 10936

  / 10958 / بيرد لوي

  / البسباس / 10957

   الشبت / السنوج

880.000 

   2المروجالمتفرعة  واالنهجنهج جون لوي بنار 
 10232،10218،10571نهج 

 محطة المترو في اتجاه مركز التكوين المهني ابن سينا 

 :حدائق عمومية
 3 الكباريةتهيئة حديقة أمام مدرسة 

250.000 
 المناطق تحديد سيتم

 الحقا

عادة تهيئة المسلك الصحي تسييج  الغابة وا 

نهج /10218حديقة نهج /10432تهيئة بطحاء 
بنهج محمد اقبال / بنهج عائشة بن طلحة /10083

 قرب الدائرة البلدية /
   الكباريةأكتوبر على مستوى  15تجميل شارع 

  :تهذيب شبكة التنوير
 المتاخمة  واالنهججامع سلمان الفارسي 

 تنوير الحزام الغابي ابن سينا/ المروج الثاني/حي السالمة 

ملعب حي  2 اثاحد: حيإحداث ملعب 

 15وملعب كرة حديدية على مستوى نهج 

 أكتوبر 

 150.000   حي ملعب

 :األمطار مياه تصريف 
 10571نهج /على مستوى النفق /سيناابن  11083نهج 
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 الدوائر البلدية

  

 المشاريع المقترحة

  

المشاريع التي تم االحتفاظ 

 2019بها لسنة 

  

 الكلفة بالدينار

  

 مالحظات

 دائرة

 السيجومي 

1.270.000 

 :التالية باألتهج الطرقات تعبيد واعادة تهيئة -1.

 بن علي / 41718 /عيسى بن الطيب /بغداد

  /41748 /4030 /الجمالي عمر نهج /هادية

  حسن /3094/ 3155 /3002 /4036/3000

  3001 /المدرج تهيئة اعادة مع الزمرلي

 الجادوي سليمان /الحفرة مدرج تهيئة / 3024/

 األنهج كل برمجة

 المذكورة
916.000 

 الحفرة مدرج تنوير .2

 الحجم كبيرة القنوات اعادة أو وتسريح تنظيف -  .3

 المارة األخرى والقنوات عيسى بن الطيب بنهج

 السبخة الى وصوال خزندار مصطفى بشارع

 يستدعي المشروع -

 معمقة بدراسة القيام

  األمطار مياه لتصريف

   . بالمنطقة

 :والمنتزهات الحدائق -4.

 2 جلول ببطحاء حديقة  احداث *              

 بين الكائن بالفضاء حديقة احداث *              

 التونسي والبريد اإلعدادية المدرسة

40.000 
 الحديقة تحديد سيتم

 الحقا

 :البناءات -5.

 المالسين لروضة الخارجي السور اعادة *          

 الطرقات بمستودع الخارجي والسور

 الخارجية بالبطحاء حي ملعب احداث *           

 للشهداء

 1 جلول ببطحاء حي ملعب احداث *          

 

 

 

 العقار ملكية من التثبت-

 

 العقار ملكية من التثبت--

 

 

 

150.000   

 

150.000 

 

   عادية صيانة -

 

 اإلعتمادات ترسيم -

 ملكية من التثبت بعد

 العقار
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 الدوائر البلدية

  

 المشاريع المقترحة

  

المشاريع التي تم االحتفاظ بها لسنة 

2019 

  

 الكلفة بالدينار

  

 مالحظات

 دائرة

 الحرايرية 

1.605.000 

 :األمطار مياه تصريف بشبكة الربط-

 ’المستوصف قبالة , االذاعة حي

  ,قطفة بو حي 72/73 نهج

 ,الجيش بحي 4315 ,بوسيجور

 13 /11/10/12 نهج

 :السالمة حي
 الناصر محمد (/4637)الهذيلي سفيان

  حكم(/ 19 نهج)الرحمان عبد بن

  نهج/رشد ابن/ ( 18 نهج)الحوصري

  نهج/42020 نهج/4691 نهج/45

  ابراهيم /42269 نهج/ 42289

 /4682 نهج (/42267)االشهلي

 السالمة حي مدرسة محيط

 :عكاشة حي
  نهج ارصفة(/4726)النقاش نهج

 االنهج و الربيع ام واد نهج/ 4700

 نهج+فكتوريا بحيرة نهج /به المحيطة

  نهج/ 4790 نهج /الصالح الرجاء

 4771 نهج/ 4727 نهج /4791

 حي و الصحة حي لحماية قنال بناء

 الفيضانات من االذاعة

1.475.000 
  حي  :األرصفة و الطرقات-

 إقامة ,الدستور نهج ,الراشدية

  معهد أمام ,الحرايرية شارع ,الورود

 بو بحي الرسم نهج ,الحرايرية

 ,السلطاني بحي 4454 نهج ,قطفة

 ابن طارق بطحاء ,الفهري حي

 , ,اإلذاعة حي ,المشتل حي ,زياد

 13 /11/10/12 نهج

 أولي برنامج

 تحديد وسيتم

 النهائي البرنامج

 مع التنسيق بعد

 الهذيب وكالة

 والتجديد

   العمراني

 :حدائق-
بالمنبت منتزه 
(القلة غدير) منتزهات تهيئة 
الزهروني جامع أمام نموذجية ساحة 
الزهروني مدخل في تعريف هيكل 

 التهيئة :األحياء مالعب-

 ,الراشدية حي :العمومي التنوير-

 النخيل شارع ,الورود إقامة
 150.000 نقطة انارة 180
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 شكرا على حسن انتباهكم


