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برنـــــــــامج  مشاريــــــــــــــــــع  
القرب    

ألف دينارا3450بقيمة 
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المبلغبيـان المشروع
الخطّة التمويليـّـة

مسـاعدةقرضتمويل ذاتي

500500العموميالتّنوير 

62050570األرصفةبنــاء 

تعبيد الطّرقات
750550200

مياه األمطارتصريف 
600250350

و صيانة تصريف مياه األمطارتعّهد 
500500

الخضراء و مداخل المدنالمساحات 
430430

5050منــابت

3450128011201050المجموع



الكلفة الجمليـــة  المشـــــــــــــــــــروع المنطقـــــــة

أ د 750 تعبيد الطرقات

سيدي داود

نهج الذهب*

نهج الحديد•
نهج الفضة•
نهج النحاس•
الطريق المؤدية إلى المدرسة اإلعدادية سيـــــدي •

(اإلمام إبن عرفة ، نهج الجامع األقصى) داود  
نهج أمام المدرسة اإلعدادية سيدي داود•
(جزء)نهج محمد الرشيد •

أ د600 تصريف مياه األمطار

ديدونعليسةنهج•
الذهبنهج•
الحديدنهج•
الفضةنهج•
النحاسنهج•

4



الكلفة الجمليــــــــة  المشــــــــــــــــروع المنطقـــــــة

أد620 األرصفةبناء

سيدي داود

الذهبنهج•
األقصىجامعنهج•
عرفةإبناإلمامنهج•
المازنياإلمامنهج•
بورقيبةالحبيبشارع•

د أ500 التنوير العمومي 

محمودبنحي  •

2+1اإلذاعةحي  •
يقرشإبنالحسننهجوالمقبرةبينالقديمالحي  •
المهديهللاعبدنهج•
بدرغزوةمقتبلنهج•

5



الكلفة الجمليــــــــة  المشــــــــروع المنطقـــــة

أ د 750 تعبيد الطرقات

المرسى 

الرياض

سنعفورةنهج•
السنوسيمحمدنهج•
كندانهجعنمتفرعةأنهج•
رحالسيدينهج•
(جزء)عرفةإبناإلمامنهج•

الغابةنحوجندوبةنهج•

أ د600 تصريف مياه األمطار

الفوزنهج*سيالةالطيبنهج•

كندانهجعنتفتحأنهج*الدوحةنهج•

بنزرتنهج*الفراتةإبنأسدنهج•

مالقوواديعرفةإبناإلمامنهحمفترق•
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الكلفة الجمليــــــــة  المشــــــــــــــــــــــــــروع المنطقـــــــــــــــــة

أد620 األرصفــــــــــــةبناء

المرسى الرياض

بنزرتنهج•
كندانهج•
إفريقيانهج•
الشماليالقطبنهج•
كندانهجعنمتفرعةأنهج•
القصارمحمدنهج•

د أ500 التنوير العمومي 

القاهرةنهج*بنزرتنهج•

(مالت قسيكامل)المسن يندار*الجبلديار•
الرميلةحي*ماركوبولونهج•
الجامعخلفالحي  *بغدادنهج•
إسبانيانهج*كندانهجعنمتفرعةأنهج•

الشعراءنهج*عليمحمدنهجعندزنقة•
البحريننهج*السنوسيمحمدنهج•
حنبعلنهجزاوية*القدسنهج•
السالمدارنهج*(جزء)تبرسقنهج•



الكلفة الجملية المشــــــــــــــــروع المنطقــــــــة

أد750 تعبيد الطرقات

قمــــــــــــــــــ

ـرت

عبدنهجعنمتفر عنهج*(جزء)الن عامةنهج•

الغافقيالرحمان
إبنسعدنهجقبلنهج*(جزء)الن ورسنهج•

الوقاصأبي
(جزء)العندليبنهج•
(الحبيبحي)طليطلةنهج•

أد600 تصريف مياه األمطار

أميةبنونهج•
(جزء)الخطابيالكريمعبدنهج•
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التكلفة الجملية المشــــــــــــــــروع المنطقــــــة

أد620 األرصفـــــةبناء

قمــــــــــــــــ

ـــرت

بال ريجيانهج•
الغافقيالرحمانعبدنهج•
(جزء()البيئةشارع)المختارعمرنهج•
(جزء)الفرابينهج•

أد500 التنوير العمومي 

(العماراتقرب)ماجدإبنالدينشهابنهج•
أميةبنونهج•

نهعالمتفر عةاألنهجواألزق ةوالخط ابيالكريمعبدنهج•
(الحبيبحي  )طليطلةنهج•
قمرتحماموراءتقسيم•



الكلفة الجمليــــــــة  المشـــــــــــــــروع المنطقـــــــــــــــــة

أد750 تعبيد الطرقات

البحر األزرق

خلفالرمان/الزيتونحومة)يغالنإبننهجعنمتفرعنهج•

(سليمالمنجيمستشفى
سالمةحيأنهج•
(ةبورقيبفطومةشارعإلىالبجاويالرائدنهجمن)إسمبدوننهج•
األندلسيوحازممصطفىبنهللاخيرنهجيبينالرابطةاألنهج•
2آغاحي•
التوبةجامعقربإسمبدوننهج•
(سالمةالحاجمقهى)نوبالألفرادلنهجموازينهج•
(حسينبنأوالدحومة)البجاويالرائدنهجعنمتفرعنهج•

أد600 تصريف مياه األمطار

خلفالرمان/الزيتونحومة)يغالنإبننهجعنمتفرعنهج•
(سليمالمنجيمستشفى

سالمةحيعنالمتفرعةاألنهج•
الصوديومنهج•
(ةبورقيبفطومةشارعإلىالبجاويالرائدنهجمن)إسمبدوننهج•
(سالمةالحاجمقهى)نوبالألفرادلنهجموازينهج•
التوبةجامعقربإسمبدوننهج•
(حسينبنأوالدحومة)البجاويالرائدنهجعنمتفرعنهج•
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الكلفة الجمليــــــــة  المشــــــــــــــــــــــــــروع المنطقـــــــــــــــــة

أد620 األرصفــــــــــــــــةبناء

البحر األزرق

خلفالرمان/الزيتونحومة)يغالنإبننهجعنمتفرعنهج•

(سليمالمنجيمستشفى
سالمةحيأنهج•
(بورقيبةفطومةشارعإلىالبجاويالرائدنهجمن)إسمبدوننهج•
األندلسيوحازممصطفىبنهللاخيرنهجيبينالرابطةاألنهج•
2آغاحي•
التوبةجامعقربإسمبدوننهج•
(سالمةالحاجمقهى)نوبالألفرادلنهجموازينهج•
(حسينبنأوالدحومة)البجاويالرائدنهجعنمتفرعنهج•

أد500 التنوير العمومي 

خلفالرمان/الزيتونحومة)يغــــــــالنإننهجعنمتفرعنهج•

(سليمالمنجيمستشفى
سالمةحيأنهج•
يغالنبنأرض•
الصوديومنهج•
(بورقيبةفطومةشارعإلىالبجاويالر ائدنهجمن)إسمبدوننهج•
التوبةجامعقربإسمبدوننهج•
(حسينبنأوالدحومة)البجاويالرائدنهجعنمتفرعنهج•
األراضيمنمساحاتبتوفيرمشروطالمشاريعتنفيذ:مالحظـــة•

كهربائي ةمحو التلتركيز
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الكلفة الجمليــــــــة  المشـــــــــــــــــروع المنطقـــــــة

أ د750 تعبيد الطرقات

المرســـــــ

ى 

المدينـــــة

(النسيمالمرسى)الدينخيرأحمدنهج•

(بريطانياسفارةمقر  خلف)الخامسبيرممحمدنهج•

أ د600 تصريف مياه األمطار

impasse))البرامليبنهجزنقة•
STILبنايةممر  :مارس20زنقة•
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الكلفة الجمليــــــــة  المشــــــــــــــــــــــــــروع المنطقـــــــــــة

أد620 األرصفـــــــــةبناء

المرســــــــ

ى  

المدينــــــة

صالمبوبنهجزنقة•

الدينخيرأحمدنهج•

إفريقيانهج•

سيالةالطيبنهج•

د أ500 التنوير العمومي 

الهناءحي*(جزء)الطائيحاتمنهج•

البيرينينهج*الحمراءقصرنهج•

السرورنهج*ثامرالحبيبنهج•

ابيالقاسمأبونهج*العاليةالمقهىوراءماالحي• الش 

المغربنهج*فرنساسفيرإقامةإلىالمقبرةمن•

الشاطئالمرسىحي*األرتالمحط ةمدخل•

(فلوبارقوستافمعهدإلىالهيثمإبنمعهد)
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برنـــــــــــــامج المشاريــــــــــــع 
الُمهيكلة 

دينارا ألف  3070 بقيمـــة
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المبلغبيـان المشروع
الخطّة التمويليـّـة

مسـاعدةقرضتمويل ذاتي

──250250العمومية و المنتزهاتالحدائق 

──600600البلديالسوق 

والمالعب الرياضيةالمسبح البلدي

16701470─200

──150150الدراسـات

──400400المقــابرتهيئـة 

المجموع
30702870─200



برنامــــــــــــــــج  المشاريـــــــــع  
اإلداريــــــــّــــــــة   

ألف دينارا1510 بقيمــة
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المبلغبيـان المشروع

التمويليـّـــةالخطة 

تمويل 
ذاتي

مسـاعدةقرض

ة 199─990791البنايـات اإلداريــ 

──100100تجهيزات إداريــ ة

ة ──5050تجهيزات إعالميــ 

الط رقــاتو معد ات الن ظـافة 

أخرىو تجهيزات 
230100130─

140──140ال نقلوســائل إقتنـاء 

15101041130339المجموع
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المبلغالبيـان 

مساعدة
(المحلي ةصندوق القروض و مساعدة الجماعات ) 

1.589.000

قروض
(المحلي ةصندوق القروض و مساعدة الجماعات ) 

1.250.000

تمويل ذاتي
5.191.000

المجموع
8.030.000

2019برنامج اإلستثمار البلدي لسنة 
الموارد المخصّصة لتمويل اإلستثمار


