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برنـــــــــامج  مشاريـــــــــــــــــــع  القرب    
ألف دينارا3577بقيمـــــــــة  
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الخطة التمويليةالمبلغبيان المشروع

مساعدةقرضتمويل ذاتي
550550التنوير العمومي

بناء األرصفة
500

300200

تعبيد الطرقات
1050100850100

500500تصريف مياه األمطار

60050199تعهد وصيانة تصريف مياه األمطار

277277المدنوتجميل مداخل المساحات الخضراء 

100100منابت

3577المجمــــــــوع
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الجمليــــــــةالكلفة  المشــــــــــــــــــــــــــروع المنطقـــــــــــــــــة

أ د 1050 تعبيد الطرقات

سيدي داود

(جزء)جانفي14نهج *زياد                              إبننهج طارق *

أ د500 التطهير و تصريف مياه األمطار

نهج الفاضل بن عاشور*منظور القفصي                        إبننهج *

نافعإبننهج عقبة إّتجاهمحيط الدائرة البلدية و الجامع في *

د سيدي داواإلبتدائيةمحيط المدرسة *

أد500 األرصفةبناء

(جزء)الفرات إبننهج أسد *(                     جزء)جانفي14نهج *

نهج الفاضل بن عاشور*منظور القفصي                    إبننهج *

(جزء) زياد  إبننهج طارق *

د أ550 التنوير العمومي 

نهج اإلمام المازني*نهج متفرع عن نهج المقبرة                   *

عرفةإبننهج اإلمام *(              جزء)نهج محمد بيرم الخامس *

شارع الحبيب بورقيبة  *نهج العثمانيين                                  *

نهج الفاضل بن عاشور*نهج بوراوي بطيخ                             *
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الكلفة 

الجمليــــــــة
المشــــــــــــــــــــــــــروع المنطقـــــــــــــــــة

أد1050 تعبيد الطرقات

قمـــــــــــــــــــرت

نهج أبو عبيدة البكري *

(متفّرع عن نهج حسن حسني عبد الوهاب ) بالريجيـــــــــــانهج *

(متفّرع عن نهج عبد الكريم الخّطابي) نهج تبرق *

(متفّرع عن نهج عبد الكريم الخطابي ) نهج حانون *

اليمانإبنممر حذيفة *نهج قيس البلوي                           *

أد500 الّتطهير و تصريف مياه األمطار

(حي الصنوبر )نهج بنو هالل 

أد500 األرصفــــــــــــةبناء

(جزء)نهج الصقر *النعمان                               إبننهج حسان *

نهج بنو أُمّية*(               جزء) نهج عبد الكريم الخـــــطابي *

أد550 التنوير العمومي 

(5زنقةعدد)نهج عبدالكريم الخطابي*( جزء)نهج عبد الرحمان الغافقـي *

(جزء)شارع البيئة *(    جزء) الحفصــــــــــيزكرياءنهج أبو *

(جزء)الفرابينهج *(    2جزء ) قيس البــلوي إبننهج زهير *

النعمانإبننهج حسان *الحارث                        إبننهج ُمثّنى *

الفرابينهجان متفّرعان عن نهج *

نهج الملك فيصل المتفّرع عن نهج حسن حسني عبد الوهاب*
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الجمليــــــــةالكلفة  المشــــــــــــــــــــــــــروع المنطقـــــــــــــــــة

أد1050 تعبيد الطرقات

البحر األزرق

النفيس مكررإبننهج *

حيانإبنالممرات الفاتحة على نهج جابر *

(« opéra»طريق )نوبلألفرادنهج *

أد500 الّتطهير و تصريف مياه األمطار

(جزء)نهج شارل ديغول *نهج قرطاج*

النفيس مكررإبننهج *نهج خير هللا بن مصطفى            *

(حي سالمة)نهج سيدي بوزيد *(     حي سالمة)سافارينهج أالن *

أد500 األرصفــــــــــــــــةبناء

(جزء)رشد إبننهج *حيان                   إبننهج جابر *

أد550 التنوير العمومي 

النفيس مكررإبننهج *26/26تقسيم *

2أرض آغا *(                      جزء)رشد إبننهج *

(جزء)حيان إبننهج جابر *(                   جزء)الجزار إبننهج *

أرض البحري*نهج الولي                                  *
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الجمليــــــــةالكلفة  المشــــــــــــــــــــــــــروع المنطقـــــــــــــــة

أ د1050 تعبيد الطرقات

المرســـــــى  
المدينـــــة

البيطارإبنزنقة *نهج طيبة                                                  *

البيطارإبننهج *(                    GP9) أميلكارالممر العمومي لنهج *

مارس 20ممــّر على ساحة *سليم                                          المنجينهج *

(حي الحكام ) الشيخ إبننهج عمر *

ربط نهجي مكة والدكتور سليمان بن سليمان*

كةالنهج المقابل لنهج نيوتن و الرابط بين نهجي الدكتور سليمان بن سليــمان و م*

أ د500 الّتطهير وتصريف مياه األمطار

( (GP9أميلكارالممر العمومي لنهج *

أفغانساننهج *

نهج الزين بن عاشور*

(األحواش)البراملينهج *

عبر نهج طيبة( حي الهناء)بلخوجةربط بين نهجي مكة و محمد سعيد *

و مكةالنهج المقابل لنهج نيوتــــــن و الرابط بين نهجي الدكتور سليمان بن سليمان*
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الجمليــــــــةالكلفة  المشــــــــــــــــــــــــــروع المنطقـــــــــــة

أد500 األرصفـــــــــةبناء

المرســــــــى  
المدينــــــة

جزء من رصيف معهد السعادة*( المرسى النسيم)بـربروسنهج خير الدين *

فولتارنهج*نهج حاتم الطائي                                    *

نهج الرازي*صالمبونهج *

الزهراوينهج*نهج حانون                                          *

(جزء)نهج الدكتور سليمان بن سليمان*نهج الهادي سعيدي*

د أ550 التنوير العمومي 

(سانية الدالي)نهج  رشيد مسلم مع ممر البحيرات العظمى *

(الشتيويملعب عبد العزيز محيط)أرض البحري *

نهج الفاضل بن عاشور*نهج حانون                                                          *

نهج الطاهر بن عاشور*(                العبدليةمحيط قصر ) الشتيوينهج عبد العزيز *

األمير عبد القادرنهج*جانفي14نهج *

نهج العربية السعودية*شباطإبننهج *

نهج الحفصيين *نهج أبو العالء المعري                                             *
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الجمليــــــــةالكلفة  المشــــــــــــــــــــــــــروع المنطقـــــــــــــــــة

أ د 1050 تعبيد الطرقات

المرسى الرياض

نهج أستراليــا و الزنقة المحاذية له*

(  جزء) نهج الهادي شاكــــر *

نهج البرازيل*

نهج األرجنتين*

نهج الشيلي*

أ د500 الّتطهير و تصريف مياه األمطار

نهج أستراليـا و الزنقة المحاذية له*

أد500 األرصفــــــــــــةبناء

نهج المنستير*(            جزء )نهج الهادي شاكر*

اإلمتيازنهج *نهج قصر هالل                       *

نهج شهرزاد* 

د أ550 التنوير العمومي 

ماليالنهج المتفرع عن نهج قناة السويس الموازي لنهج القطب الش*

(متفّرع عن نهج العراق ، جبل الخاوي ) نهج الشباب *

(جبل الخاوي) نهج بن عروس *
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المهيكلةبرنـــــــــــــامج المشاريــــــــــــع  
دينارا  ألف   1500 بقيمـــــة
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بيان المشروع
التمويليـــــــــــّةالخطة المبلغ

مساعدةقرضتمويل ذاتي

الحدائق العمومية والمنتزهات
250250

السوق البلدي
250250

المسبح البلدي والمالعب الرياضية
750750

150150الدراسات

100100تهيئة المقابر

1500المجمــــــــــــــــــــوع
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برنامــــــــــــــــج  المشاريـــــــــع  اإلداريــــــــــــــــة   
ألف دينارا1280 بقيمـــــــــــة
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التمويلّيةالخطة المبلغبيان المشروع

مساعدةقرضذاتيتمويل 

اإلداريةالبنايات 
530530

150150تجهيزات إدراية 

تجهيزات إعالمية
150150

معدات النظافة والطرقات وتجهيزات أخرى
350350

إقتناء وسائل النقل
100100

1280المجمـــــــوع
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