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برنامج مشاريع القرب  
ألف دينار3800بقيمة

2



3

المبلغبيـان المشروع
د.أالخطّة التمويليـّـة  

مسـاعدةقرضتمويل ذاتي

500500التّنوير العمومي

بنــاء األرصفة
700700

تعبيد الطّرقات
10001000

600600تصريف مياه األمطار

طارتعّهد و صيانة تصريف مياه األم
500500

و تجميل مداخلالمساحات الخضراء 
المدن

450400

5050منــابت

380028001000المجموع

2020ميزانيّة  مشاريع القرب لسنة



دائرة سيدي داود
لكامل الجمليـّــةالكلفة 

المنطقة البلدية

المشـــــــــــــــــــروع

أد  1000

تعبيد الطرقات

نهج الحديد-1
نهج الفضة-2
نهج النحاس-3

أد 600

تصريف مياه األمطار

نهج الّذهب-1
نهج الفضة-2
نهج النحاس-3
الحديدنهج-4
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دائرة سيدي داود
لكامل الجمليـّــةالكلفة 

المنطقة البلدية

المشــــــــــــــــروع

أد700

األرصفةبناء

الّذهبنهج-1
الكبيرالجامعرصيف-2

أد  500

التنوير العمومي 

البلديّةالرّوضةحيّ -1
العربيالمدينة-2
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اضدائرة المرسى الّري
لكامل الجمليـّــةالكلفة 

المنطقة البلدية

المشــــــــروع

أد 1000

تعبيد الطرقات

رواندانهج-1
الغابةنحوجندوبةنهج-2
البندقيّةنهجي،بوقرّةمقهىأمامجزء)النوّارحي-3
(فلورنسو
شهرزادنهج-4

أد600

تصريف مياه األمطار

القصّارمحمدوالّدوحةنهجيتقاطع-1

بغدادنهج-2

بنزرتنهج-3
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لكاملالجمليـّــةالكلفة 

المنطقة البلدية

المشــــــــــــــــــــــــــروع

أد700

األرصفــــــــــــةبناء

القصّارمحّمدنهج-1
التّوتنهج-2
شهرزادنهج-3
القمرنهج-4

د أ500

التنوير العمومي 

2األنستقسيم-1
الكرواننهج-2
اإلبرامليالّدينصالحزنقة-3
الفوزنهج-4

7
دائرة المرسى الّرياض



لكامل الجمليـّــةالكلفة 

المنطقة البلدية
المشــــــــــــــــروع

أد1000

تعبيد الطرقات

تبرقنهج-1
(2جزء)الوهابعبدحسنيحسننهج-2
(مروشدارإلىعماربنمقهى:جزء)الخطّابيالكريمعبدنهج-3
الخطّابيالكريمعبدنهجعنمتفرّعة5عددزنقة-4

أد600

تصريف مياه األمطار

(2جزء)الخطّابيالكريمعبدنهج-1
(قمرتديارمستوىعلى)الوهابعبدحسنيحسننهج-2
الخطّابيالكريمعبدنهجعنمتفرّعة5عددزنقة-3
الفهدنهج-4
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دائرة قمـــــــــــــــــــرت
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الجمليـّــةالكلفة 

لكامل المنطقة 

البلدية

المشــــــــــــــــروع

د.أ700

األرصفـــــةبناء

(الصّنوبرحيّ )النّعمانإبنحّساننهج-1
رتقماإلبتدائيّةالمدرسةمستوىعلى)ماجدإبنالّدينشهابنهج-2

(حرّوش
(المقبرةقربجزء)البيئةشارع-3

د.أ500

التنوير العمومي 

(الحبيبحيّ )قمرتسهل-1

(األمريكيّةالمقبرةُقبالة)SATPECقمرت-2

مستوىعلى)الخطّابيالكريمعبدنهجعنمتفرّعن5عددزنقة-3
(حرّوشقمرتاإلبتدائيّةالمدرسة

دائرة قمـــــــــــــــــــرت



لكامل الجمليـّــةالكلفة 

المنطقة البلدية

المشـــــــــــــــروع

أد1000

تعبيد الطرقات

الكوشةنهج-1
الطّابونةحيّ والصّويعيحيّ منالمتبّقيةاألنهج-2
بوزيدسيدينهج-3
ترنانخميّسنهج-4

أد600

تصريف مياه األمطار

يغالنبننهج-1
الكوشةنهج-2
بوزيدسيدينهج-3
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دائرة البحر األزرق



الجمليـّــةالكلفة 

لكامل المنطقة البلدية

المشــــــــــــــــــــــــــروع

أد700

بناء األرصفــــــــــــــــة

يغالنبننهج-1
الكوشةنهج-2
حيّانإبنجابرنهج-3

أد500

التنوير العمومي 

حيّانإبنجابرنهج-1
حيّانإبنجابرنهجعنالمتفرّعةاألنهج-2
بورقيبةفطّومةنهجإلىالبجاويالرائدنهج-3
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دائرة البحــــــر األزرق



ــةدائرة المرســـى المدين
الجمليـّــةالكلفة 

لكامل المنطقة البلدية

المشـــــــــــــــــروع

أد1000

تعبيد الطرقات

عدننهج-1
الطّائيحاتمنهجعنمتفرّعنهج-2
البيطارإبننهج-3
الخامسبيرمنهج-4

أد600

تصريف مياه األمطار

انسليمبنسليمانالدكتوروعليمحمدنهجيبينمفترق-1
قمرتالّسريعةالطّريق-2
مالينهج-3
بوجالّبيةالّديننورالعقيدنهج-4
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لكامل الجمليـّــةالكلفة 

المنطقة البلدية

المشــــــــــــــــــــــــــروع

أد700

األرصفـــــــــةبناء

الطّائيحاتمنهج-1

مالّقوادينهج-2

الشتيوينهج-3

مالينهج-4

د أ500

التنوير العمومي 

------------------------
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برنـــــــــــــامج المشاريــــــــــــع الُمهيكلة  
ألف دينارا3630بقيمـــة  
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المبلغبيـان المشروع

 )د.أ(الخطّة التمويليـّـة   

مسـاعدةقرضتمويل ذاتي

──430430الحدائق العموميّة و المنتزهات

──780780الّسوق البلدي

والمالعب المسبح البلدي
الّرياضية

18701870──

──150150الّدراسـات

──400400تهيئـة المقــابر

المجموع
36303630───

2020ميزانيّة المشاريع الُمهيكلة لسنة  



برنامــــــــــــج  المشاريـــــــــع  اإلداريــــــــّــــــــة     
ألف دينارا1660بقيمــة  
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المبلغبيـان المشروع

(د.أ)الخطة التمويليـّـــة   

تمويل 
ذاتي

مسـاعدةقرض

------------------------------------770770البنايـات اإلداريـّـة

100100تجهيزات إداريــّة
--------------------------

7070تجهيزات إعالميـّـة
-------------------------------

معّدات النّظـافة و الطّرقــات
و تجهيزات أخرى

470470----------
------------------

-------------------------------250250إقتنـاء وســائل الّنقل

1660166000المجموع

2020ميزانيّة المشاريـــــــــع  اإلداريــــــــّــــــــة لسنة  
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النسبة(د.أ) المبلغالبيـان 
مساعدة

4%623(صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحليّة) 

قروض
(صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحليّة) 

2.950%18

78%12.908تمويل ذاتي

100%16.481المجموع

2020برنامج اإلستثمار البلدي لسنة  
الموارد المخّصصة لتمويل اإلستثمار


