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الّتشاركــــي  برنامج اإلستثمار  
2021لسنة  



القرب  برنامــــــــج مشاريـــــــع  
دينارألف  3550بقيمة
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المبلغبيـان المشروع
(د.أ)الخطّة التمويليـّـة  

مسـاعدةقرضتمويل ذاتي

11001000100تعبيد الطّرقات

700700تصريف مياه األمطار

600600بناء األرصفة

500500عموميالتّنوير 

400400وصيانة تصريف مياه األمطارتعّهد 

200200المساحات الخضراء 

5050منابت

355020501000500الجملة  

2021ميزانيّة  مشاريع القرب لسنة



دائرة سيدي داود
الكلفة الجمليـّــة لكامل 

المنطقة البلدية

المشـــــــــــــــــــروع

أد  1100

الطّرقاتتعبيد 

اإلمام المازنينهج -1
بوراوي بطيخنهج -2
نهج الفضة-3

أد 700

تصريف مياه األمطار

الفاضل بن عاشورنهج -1
النحاسنهج -2
األنهج المتفرّعة عن نهج الّذهب-3
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دائرة سيدي داود
الكلفة الجمليـّــة لكامل المنطقة 

البلدية

المشــــــــــــــــروع

أد600

األرصفةبناء

الّذهبنهج-1
النّحاسنهج-2
المازنياإلمامنهج-3

أد  500

العمومي التّنوير 

القيروانيرشيقإبننهج-1
الذهبنهج-2
النحاسنهج-3
(جزء)جانفي14شارع-4
المازنياإلمامنهج-5
عطيّةالمختارنهج-6
النّعمانإبنحّساننهج-7
األقصىجامعنهجوراءحيّ -8
(ثانيجزء)عرفةإبناإلمامنهج-9

زيادإبنطارقنهج-10
(ثانيجزء)الّدنياجنانتقسيم-11
(السكنيالحي)الصناعيةالمنطقة-12
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اضدائرة المرسى الّري
الكلفة الجمليـّــة لكامل 

المنطقة البلدية

المشــــــــروع

أد 1100

الطّقاتتعبيد 

رومانهج -1
إفريقيانهج -2
أنهج متفرّعة عن نهج كندا-3

أد700

تصريف مياه األمطار

التّوتنهج-1

الكويتنهجعنمتفرّعنهج-2

كندانهجعنتفتحأنهج-3
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الكلفة الجمليـّــة لكامل المنطقة 

البلدية

المشــــــــــــــــــــــــــروع

أد600

األرصفــــــــــــةبناء

ألمانيانهج-1
المنستيرنهج-2
شهرزادنهج-3

د أ500

العمومي التّنوير 

الطّابقحيّ -1
الحمراءقصر-2
الكندانهجعنمتفرّعةأنهج-3
بوحوليأرض-4
(مبروكةتقسيم)للمعهدالمحاذيالحيّ -5
سيالةالطيّبالّشيخنهج-6
كندانهج-7
الّسباسبنهج-8
ألمانيانهج-9
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دائرة المرسى الّرياض

(ثانيجزء)الفردوسنهج-10
اإلستواءخطّ نهج-11
الّشماليالقطبنهج-12
الجنوبيالقطبنهج-13
أكرانيانهج-14
البيطارإبننهج-15
أندونيسيانهج-16
(بالملعوراء)الّشارععقاريّةتقسيم-17



الكلفة الجمليـّــة لكامل 

المنطقة البلدية
المشــــــــــــــــروع

أد1100

الطّرقاتتعبيد 

النّعمانإبنحّساننهج-1
الحريّةنهج-2
الفلّ نهج-3
النّسيمنهج-4

أد700

تصريف مياه األمطار

النّعمانإبنحّساننهج-1
الحريّةنهج-2
النّسيمنهج-3
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دائرة قمـــــــــــــــــــرت
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يةالكلفة الجمليـّــة لكامل المنطقة البلد المشــــــــــــــــروع

د.أ600

األرصفـــــةبناء

(الصّنوبرحيّ )النّعمانإبنحّساننهج-1
الوهابعبدحسنيحسننهج-2
الخطّابيالكريمعبدنهج-3

د.أ500

العمومي التّنوير 

النّاصرةنهج-1
طاالسوقرطاجنهج-2
الطّيرانمدرسة-3
قمرتمنبت-4
الغابةشطّ -5
البيئةشارع-6
الوهابعبدحسنيحسننهج-7
حرّوشحيّ -8
طليطلةلنهجالمحاذيالحيّ -9

دائرة قمـــــــــــــــــــرت



الكلفة الجمليـّــة لكامل 

المنطقة البلدية

المشـــــــــــــــروع

أد1100

الطّرقاتتعبيد 

ديقولشارلنهج-1
الخنساءزنقة-2
(2+1)ترنانخميّسنهج-3

أد700

تصريف مياه األمطار

مصطفىبنالّدينخيرنهج-1
عيالجامالمستشفىوالكلوزريمطعمبين)الجزّارإبننهج-2

(سليمالمنجي
سالمةحيّ -3
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دائرة البحر األزرق



الكلفة الجمليـّــة لكامل 

المنطقة البلدية

المشــــــــــــــــــــــــــروع

أد600

بناء األرصفــــــــــــــــة

رشدإبننهج-1
"اللّيلمسك"مقهىمقابلرشدإبننهجعنمتفرّعنهج-2
(مسليالمنجيالجامعيالمستشفىوالكلوزريمطعمبين)الجزّارإبننهج-3

أد500

العمومي التّنوير 

الوليّ نهج-1
الخنساءزنقة-2
"غاللعين"الكلوزريمطعمخلفنهج-3
الثقافةداروراءالحي-4
(ثانيجزء)ديقولشارلنهج-5
(ثانيجزء)الجزارإبننهج-6
(ثانيجزء)رشدإبرنهج-7
السويعيحي-8
الكرايميةحي-9

الذهبنهجعنالمتفرعةاألنهج-10
(ثانيجزء)2آغاأرض-11
23رقموطعلىالسويدحي-12
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دائرة البحــــــر األزرق



ــةدائرة المرســـى المدين
الكلفة الجمليـّــة 

لكامل المنطقة البلدية

المشـــــــــــــــــروع

أد1100

الطّرقاتتعبيد 

عليمحّمدنهج-1
كينيانهج-2
بوركينافاسونهج-3

أد700

تصريف مياه األمطار

مكّةنهجعنمتفرّعنهج-1
كينيانهج-2
بوركينافاسونهج-3
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13 الكلفة الجمليـّــة لكامل 

المنطقة البلدية

المشــــــــــــــــــــــــــروع

أد600

األرصفـــــــــةبناء

عليمحّمدنهج-1

مكّةنهج-2

بوركينافاسونهج-3

د أ500

العمومي التّنوير 

سليمانبنسليمانالدكتورنهج-1

كينيانهج-2

فاسوبوركينانهج-3

مسعودبنالّشاذلينهج-4

جلّولزنقة-5

الملعبممرّ -6

السعوديّةالعربيّةنهج-7

مودالجورجنهج-8

نيوتننهج-9

كرمملحمكرمنهج-10

(ثانيجزء)الهناءحيّ -11

مكّةنهج-12
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لة  المشاريــــــــــــع الُمهيكبرنـــــــــــــامج  
ألف دينارا  2290بقيمـــة  
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المبلغبيـان المشروع

 )د.أ(الخطّة التمويليـّـة   

مسـاعدةقرضتمويل ذاتي

350350الحدائق العموميّة و المنتزهات

300300الّسوق البلدي
والمالعب المسبح البلدي

الّرياضية
12401240

200200الّدراسـات

200200تهيئـة المقــابر

المجموع
22902290

2021ميزانيّة المشاريع الُمهيكلة لسنة  



برنامــــــــــــج  المشاريـــــــــع  اإلداريــــــــّــــــــة     
ديناراألف  1694بقيمــة  
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المبلغبيـان المشروع

(د.أ)الخطة التمويليـّـــة   

تمويل 
ذاتي

مسـاعدةقرض

770770البنايـات اإلداريـّـة

5050تجهيزات إداريــّة

1845012014تجهيزات إعالميـّـة

معّدات النّظـافة و الطّرقــات
و تجهيزات أخرى

50032013050

200200إقتنـاء وســائل الّنقل

1694139025064المجموع

2021ميزانيّة المشاريـــــــــع  اإلداريــــــــّــــــــة لسنة  
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النسبة(د.أ) المبلغالبيـان 

مساعدة
(صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحليّة) 

564
%7

قروض
1250(صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحليّة) 

%15

تمويل ذاتي
6311

%78

المجموع
8125%100

2021برنامج اإلستثمار البلدي لسنة  
الموارد المخّصصة لتمويل اإلستثمار


