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تقديم اإلطار العام للجلسة ،❑

ائج عملية التقسيم،ونت( إجتماعية/ ديمغرافية/ معايير جغرافية) تقديم منهجيّة تقسيم المنطقة البلدية إلى مناطق ❑

تقديم نتائج التشخيص الفني للمنطقة البلدية ،❑

تقديم مقترحات المواطنين ،❑

و المشاريع المتواصلة ومدى تقّدم إنجازها 2020-2016تقديم اإلستثمارات التّي أنجزتها البلديّة خالل الفترة ❑

نظرا للّظروف إنطالقهاالتّي تعّطل 2020خاّصة منها مشاريع سنة ) واإلشكاليات التي تعترضها إن وجدت 

،(التّي مّرت بها البالد اإلستثنائيّة

تقديم المشاريع و البرامج الوطنية والجهوية األخرى سواء كانت متواصلة أو مبرمجة،❑

امج السنويّة تقديم قائمة المشاريع التّي تّم تحديدها من طرف المواطنين خالل جلسات المناطق عند إعداد البر❑

،اإلعتماداتالّسابقة و التّي تعذّر إنجازها لعدم توفّر 

برنامج اإلستثمار تقديم نتائج التشخيص المالي مع ذكر كل الموارد المالية المتاحة و التّي سيتّم تخصيصها ل❑

سواء كانت ذاتية أو دعم أو قروض أو مساهمات أخرى أي كان مصدرها،2021لسنة 

لى المناطق المجلس البلدي لتوزيع الموارد المالية على مختلف التدخالت وعإعتمدهاتقديم المنهجيّة التّي ❑

المعنيّة بالتدّخل،

ةــــــــــــة  التشاركي  ــــــــالجلسة العام  
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فسح المجال للنّقاش و تبادل اآلراء و عبر اإلرساليّات اإللكترونيّة الكتابيّة،❑

برامج قرب : بأصنافها الثاّلث 2021تقديم قائمة المشاريع التّي تّم ضبطها من قبل المجلس لسنة ❑

يّة ُمرفقة و البرامج اإلدارالمهيكلةبالنّسبة لكّل منطقة من المناطق المعنيّة بالتدّخل و البرامج 

بالبطاقات األّولية لقابليّتها لإلنجاز ،

ات نقاش عام و فسح المجال للتّفاعل مع المواطنين و منّظمات المجتمع المدني عبر اإلرساليّ ❑

.أيّام10اإللكترونيّة الكتابيّة و بكّل الوسائل المتاحة على مدى 

يتواصل التّعامل أو الّسنوات الفارطة و الذّين س/ التّذكير بممثّلي المناطق المعتمدين خالل الّسنة و ❑

.  خالل الّسنة المقبلةإستثنائيّةمعهم بصفة 



أهّم املبادئ الّدستوريـــــة
داريــــــــــــــةال ســــــــــــــت  ليةوبال تتمتــــــــــــــع الجمالــــــــــــــاص ا اليــــــــــــــة  ال  صــــــــــــــية ال ا   يــــــــــــــة  -132الفصــــــــــــــ  *

   واملالية
 
.التد ير الارملبدإوف ا دير املصالح ا الية وت

  م اردهــــا حريــــة التصــــر  طــــللجمالــــاص ا اليــــة طــــ  إيــــار امليصا يــــة املصــــاد  لل  ــــا -137لفصــــ  ا*
.الرشيدة وتحت رقا ة ال ضاء املال الا كمةحسب ق الد 

كمــــــةالا  آليــــــاص الديم راييــــــة التشــــــاركية  ومبــــــاد  تعتمــــــد الجمالــــــاص ا اليــــــة -139لفصــــــ  ا*
يــــة والي ي ــــة طــــ  إلــــداد  ــــرامم التتملضــــماإ إســــأاس  وســــع للمــــ ايتيإ وا جتمــــع املــــد    املفت حــــة

.الترا ية ومتابعة تتفيذها يب ا ملا يضبطه ال ا  إ 
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اإلطــــــــــار التّشريعي

لبرنامج اإلستثمار التّشاركي السنوي

الفصلوخاّصة1973ديسمبر31فيالمؤرخ1973لسنة81عددبالقانونالّصادرةالعموميةالمحاسبةمجلة•

ديسمبر30فيالمؤّرخ2013لسنة54عددبالقانونخاّصةوالالّحقةبالنصوصتنقيحهاتمّ كمامنها66

،2014لسنةالماليةبقانونالمتعلّق2013

ت المتعلّق بالقانون األساسي لميزانيّة الجماعا1975ماي 14المؤرخ في 1975لسنة 35القانون األساسي عدد •

ديسمبر 18المؤرخ في 2007لسنة 65المحلية كما تّم إتمامه و تنقيحه بالنصوص الالّحقة و خاصة القانون عدد 

2007،

المتعلّق بالمال المشترك للجماعات المحلية وجميـــــع 1975ماي 14المؤرخ في 1975لسنة 36القانون عدد •

النصوص التّي نقّحته أو تّممته ،

المتعلّق بضبط شروط إسناد القروض ومنـــــــــح 2014سبتمبر 30المؤرخ في 2014لسنة 3505األمر عدد •

المساعدات بواسطة صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية ،

حويل يتعلّق بضبط الشروط الدنيا المستوجبة لت2015جويلية 13قرار من وزير الداخلية ووزير المالية مؤرخ في •

المساعدات السنوية من صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية ،

المساعدات إحتسابيتعلّق بضبط طــــــــرق 2015أوت 03قرار من وزير الداخلية ووزير المالية مؤرخ في •

2014سبتمبر 30المؤرخ في 2014لسنة 3505من االمر عدد 6اإلجماليّة الُموّظفة المنصوص عليها بالفصل 

الجماعاتآداءيتعلّق بضبط مقاييس تقييم 2015ديسمبر 29قرار من وزير الداخلية ووزير المالية مؤرخ في •

،2014سبتمبر 30المؤرخ في 2014لسنة 3505من األمر عدد 11المحلية المنصوص عليها بالفصل 

يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير 2017نوفمبر 14قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية مؤرخ في •

اعدات المتعلق بضبط الشروط الدنيا المستوجبة لتحويل المس2015جويلية 13الداخلية ووزير المالية المؤرخ في 

،السنوية من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية إلى الجماعات المحلية

.المتعلّق بمجلّة الجماعات المحليّة 2018ماي 09المؤّرخ في 2018لسنة 29القانون األساسي عدد •



يتمالتيبلديةالاملشاريعويهّم سنــــــةعلىتمتّد تقديريةتنمويةوثيقةهو
.تشاركيةمقاربةإطارفيالبلديةقبلمنمكّوناتهاضبط
فةغيراإلجماليةاملساعداتبواسطةمنهاجانبتمّول 

ّ
علىعالوةاملوظ

تحّصلالقرض
ُ
اعاتالجممساعدةوالقروضصندوق طرفمنعليهماامل

خطةالضبطفيالحريةالبلديةتخويلمعالذاتيوالّتمويلاملحلية
.املاليةلُقدراتهااملالئمةالتمويلية

خططاملهذاتمويلفياملباشرةوغيراملباشرةاملواطنمشاركةعنأّما
دفعطريقعنوذلكاملحلية،املاليةفيمساهمتهخاللمنفتتبلور وتنفيذه

مااألخرى،واألتاواتالبلدياألداء
ّ
مرتفعةلديةللباملاليةالتعبئةكانتفكل

تنميةالميدانفياملواطنينحاجياتتلبيةعلىالبلديةقدرةزادتكلما
.املحلية
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ت ي لإلستثمار البلدي البر امم الس 



المبادئ العامة للبرنامج  

العمومية،األموالإستعمالحسنضمان-

للطاقةوالماليةلقدراتهااألمثلاإلستغاللعلىالبلدياتحثّ -

لديها،المتاحةالجبائية

التصرف،قدراتومناإلستثماراتمردوديةمنالرفع-

الجهوي،التفاوتمنالتقليص-

اميةالمتناإلحتياجاتمنممكنعددأكبرتلبيةمنالتمّكن-

،األساسيةبالبنيةالمتّصلةوخاصةلمتساكنيها

.للمواطنينالحياتياإلطارتحسين-
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دي البللبرنامج التّشاركي الّسنوي لإلستثمار ا



1
ةاألعمال التحضيريّ •

2
• 

ّ
ي واملالي شخيص الفنّ الت

3 إعداد البطاقات األّولية للمشاريع املقترحة•

4
شاركية•

ّ
الجلسة العاّمة الت

5 هائيةاألعمال النّ •

 ــــــــــــــــــــــــاملراح
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م العامنيالجدول الزّ 

ديسمبر   كت بر   فمبر 

رية التحضي  األلمال 

 
 
 الت

 
ي واملال    يص الفن

لية للمشاريع  إلداد البطاقاص األو 
امل ترحة

ة التشاركيةالجلسة العام  

األلمال الن ائية



2021مراحل إعداد برنامج اإلستثمار التّشاركي  لسنة

الجدول الّزمني المراحل

نوفمبر13–أكتوبر 28 التحضيريّةاألعمال

ديسمبر07–نوفمبر 17 التّشخيص الفنّي والمالي

ديسمبر08
إعداد البطاقات األّولية للمشاريع

المقترحة

ديسمبر13 الجلسة العاّمة التّشاركية

ديسمبر30–ديسمبر 17 األعمال النّهائية
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تقسيم المنطقة البلديّــــــــة 

12

منطقة المرسى



المرسى

المدينة

13



المرسى

الرياض

14



قمرت

15



سيدي داود

16



البحر 

األزرق
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نّـــيالّتشخيص الف
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التّشخيص الفنّــــي

70%

50%

75%

38%

80%
90%

70%

90%

60%

95%

80%

65%

90%

62%

85%

70%

50%
60%

45%

85%

المرسى الرياض قمرت سيدي داود البحر األزرق المرسى المدينة

نسبة االرصفة في حالة جيدة% 18المرسى المدينة المرسى المدينة 

نسبة التغطية بشبكة التطهير العمومي في حالة جيدة% 18المرسى المدينة المرسى المدينة 

نسبة الطرقات في حالة جيدة% 18المرسى المدينة المرسى المدينة 

نسبة شبكة التنوير العمومي في حالة جيدة% 18المرسى المدينة المرسى المدينة 
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الّتشخيــــــص العـــــام
عّبدةالّتوزيع الجملي للطّرقـات الم

النّسبةالدائرة

المرسى الّرياض
80%

منطقة قمرت
65%

منطقة سيدي داود
90%

منطقة البحر األزرق
62%

منطقة المرسى المدينة
85%
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الّتوزيع الجملي للطّرقـات المعّبدة

80%

65%

90%

62%

85%

المرسى الرياض قمرت سيدي داود البحر األزرق المرسى المدينة



طّلب التدخّلالّتوزيع الجملي للطّرقـات الّتي تت

النّسبةالدائرة

المرسى الّرياض
20%

قمرت
35%

سيدي داود
10%

البحر األزرق
38%

المرسى المدينة 
15%
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التدخّلالّتوزيع الجملي للطّرقـات الّتي تتطّلب

20%

35%

10%

38%

15%

المرسى الرياض قمرت سيدي داود البحر األزرق المرسى المدينة



ّصفةالّتـــوزيع الجملي للطّرقـات المر 

النّسبةالدائرة

المرسى الّرياض
70%

قمرت
50%

سيدي داود
75%

البحر األزرق
38%

المرسى المدينة 
82%
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رّصفةالتّــــوزيع الجملي للطّرقـات الم

70%

50%

75%

38%

82%

المرسى الرياض قمرت سيدي داود البحر األزرق المرسى المدينة



الّتوزيع الجملي للطّرقـات الّتي تتطّلب الّترصيف
النّسبةالدائرة

المرسى الّرياض
30%

قمرت
50%

سيدي داود
25%

البحر األزرق
62%

المرسى المدينة 
18%
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ّلب الّترصيفالّتوزيع الجملي للطّرقـات الّتي تتط



عمومي  التّـــنوير الالّتشخيص المتعّلق بــ

28

85%

70%
50%

60%

45%

دائرة المرسى المدينة

دائرة البحر األزرق

دائرة المرسى الرياض

دائرة سيدي داود

دائرة قمرت



كة تطهير  الرّبط بشبالّتشخيص المتعّلق بــــ
المياه الُمستعملة
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95%

90%

60%

90%

70 %

منطقة المرسى المدينة

منطقة المرسى الرياض

منطقة قمرت

منطقة سيدي داود 

منطقة البحر األزرق

دائرة قمرتدائرة المرسى المدنية

دائرة المرسى الرياض

دائرة البحر األزرق

دائرة سيدي داود



ة  توزيــع السّكـان حســب الّدوائر البلديّ 
2014إحصائيـّات  

الّدائرة
العدد

الّرياضالمرسى
20257

قمرت
13378

داودسيدي
6207

األزرقالبحر
18977

34568المدينةالمرسى
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95%

90%
60%

90%

70 %
دائرة قمرتدائرة المرسى المدنية

دائرة المرسى الرياض

دائرة البحر األزرق

دائرة سيدي داود

.يفوق عدد سّكان مدينة المرسى حاليّا المائة ألف ساكن: مالحظـــــــة
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2021قائمة في مقترحات مشاريع برنامج اإلستثمار التشاركي لسنة 
الواردة عن طريق صناديق المقترحات
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دائرة المرسى المدينة

ا 33

التّنوير العموميبناء األرصفةتصريف مياه األمطارتعبيد الّطرقاتإسم النّهج

11الحبيب ثامر  
1(حي الوفاق )أميلكار 

1(حي النصر )البنانيمحمد 

1أميلكار
ATCT 1أنيمون

11سالم بو حاجب 
11النيل 
11عدن 
111مكة 

11األخوة 
13491الشيخ محمد البارودي



دائرة البحـــــــر األزرق
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التّنوير العموميبناء األرصفةتصريف مياه األمطارتعبيد الّطرقاتإسم النّهج

60606060الولي 

5555إبن رشد 

أرض بن يدر جابر إبن حيان 

مقابل الوادي 

1111

ار مقابل دديقولمتفرع على شارل 

الفورد 

606060

41414141حازم األندلسي إبن 

متفرع على نهج ابن رشد مقابل

مقهى مسك الليل 

272727

22ديقولشارل 

222(حي سالمة )خميس ترنان

ديقولمتفرع على نهج شارل 

(  أرض شاذلية)

111

ديقولشارل :وراء مقهى عادل 

(  زنقة الخنساء) 

1111

قبالة CLOSERIEخلف مطعم 

ليم سالمنجيالمستشفى الجامعي 

424242



دائرة المرسى الّرياض 

35

بناء األرصفةتصريف مياه األمطارتعبيد الّطرقاتإسم النّهج

11ألمانيا

66شهرزاد 

أنهج متفرعة عن 

نهج كندا 

33

جبل الخاوي قرب 

مقهى بوقرة 

1

1رمادة 

11اإلمام أبو حنيفة 

11روما



دائــــرة قمــرت

36

ي التّنوير العمومة بناء األرصفتصريف مياه األمطارتعبيد الّطرقات إسم النّهج 

20111حسان إبن النعمان 

23111بنو هالل 

11البيئة 

1الياسمين 

511النسيم 

6111الفل

4الوردية 

11الرزق 

221الجنة

الحريّة
4

حسن حسني عبد 

الوهاب 

1111

111األنس 

11شقائق النعمان 



دائــــرة سيدي داود

37

تصريف مياه اتتعبيد الّطرقإسم النّهج

األمطار

ميالتّنوير العموةبناء األرصف

7777الذهب 

4444النحاس 

11(جزء) محمد  الرشيد

11نياإلمام الماز

1زنيزنقة اإلمام الما

2222الفضة
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التّنوير العموميبناء األرصفةتصريف مياه األمطارتعبيد الطرقاتالمنطقة السكنيةر/ع

01
(  جزء)نهج اإلمام المازري  -سيدي داود

نهج عقبة ابن نافع -

نهج جامع األقصى -

الشيشخاننهج -

ديدونعليسةالمحاذية لنهج األنهج-

والرابطة على اإلمام إبن عرفة

نهج الحديد -

نهج اإلمام إبن -

عرفة

المنطقة الصناعيّة-

الياقوت نهج -

الصوديوم نهج -

بةالحبيب بورقيشارع -

02
نهج حانون-قمرت

نهج الصقر-

نهج النعامة -

نهج قبالة المعهد-

ابي أنهج متفرعة على نهج عبد الكريم الخط-

نهج عمر المختار -

الفرابينهج -
الناصرةنهج-

سبويهنهج  -

طالسوقرطاج -

و مدرسة الطيران 

شط الغابة -

03
نهج اإلمام أمام مقهى دار زمان -البحر األزرق

نهج وراء مستشفى المنجي سليم -

(فرح )نهج الوادي -

يبةنهج رابط بين الحمام وشارع فطومة بورق-

نهج الخنساء -

نهج ابن رشد-

حومة أوالد سالمة -

ليم سالمنجينهج ابن الجزار وراء مستشفى -

نهج ابن الجزار -

نهج ابن رشد -

حي المهندسين -

جابر ابن حياننهج -

ابن حازم األندلسينهج -

عليسةنهج -

04
نهج الشاذلي زويتن -المرسى المدينة

نهج قبادو-

نهج بوركينا فاسو-

نهج كينيا -

نهج محمد علي -

مارس20نهج وراء ساحة -

نهج بوركينا فاسو -

نهج كينيا -

نهج مالي -

و نهج بوركينا فاس-

نهج وادي مالق -

موسى ابن نصير نهج -

الكرنيش بالزنهج -

الشيخ زروق نهج -

أميلكار نهج -

ةبلخوجمحمد سعيد نهج -

الكرنيش

حي الهناء -

أبو القاسم الشابينهج -

ليون نهج -

المعري نهج -

05
المرسى الّرياض

نهج افريقيا -

نهج جندوبة نحو الغابة -

ع زنقة حادة موازية لشارع الهادي شاكر وتتقاطع مع  شار-

الكويت 

نهج التوت -

نهج محمد علي -

نهج القمر -

بطرس البستاني نهج -

الكامروننهج -

ابن البيطار نهج -

2021قائمة في مقترحات مشاريع برنامج اإلستثمار التّشاركي لسنة 

الواردة عن طريق منظومة الشكاوي
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قائمة في مقترحات مشاريع برنامج اإلستثمار التّشاركي 

2021لسنـــــــة 

اإلجتماعيالواردة عن طريق شبكات التّواصل 

التّنوير العموميبناء األرصفةتصريف مياه األمطارتعبيد الّطرقاتالمنطقة السكنيّةر/ع

داودسيدي01
---------------------------------------نهج الذهب-

قمرت02
----------------------------------------------------

األزرقالبحر03
نهج الولي-نهج الولي-

نهج إبن رشد-

رشدإبننهج-نهج الولي-

------------نهج مكة-البنانينهج محمد -------------المدينةالمرسى04

الّرياضالمرسى05
نهج روما-
نهج اإلرادة-
(جبل الخاوي) طريق الغابة -

نهج شهرزاد-
نهج اإلرادة-

نهج محمد علي-
نهج روما-
نهج شهرزاد-

------------
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قائمة في مقترحات مشاريع برنامج اإلستثمار التّشاركي 

2021لسنة 

األلكترونيّةاإلستماراتالواردة عن طريق 

ميالتّنوير العموبناء األرصفةرتصريف مياه األمطاتعبيد الّطرقاتةالمنطقة السكنيّ ر/ع

سحنوناإلمامنهج-سيدي داود01

جابرنهجعنمتفرعنهج-

حيانأبن

الخوارزمينهج-

"شال"البنزينمحّطة-

المازرياإلمامنهج-

المحاذيةالمنطقة-الخوارزمينهج-

الشبابلدار

سحنوناإلمامنهج-

منمتفرعنهج-

حيانأبنجابر

اإلمامنهج-

المازري

قمرتقرية-قمرت02

يالغافقالرحمانعبدنهج-

أميلكارنهج-

تقمرالنسيمنهج-

حروش

Lotissement

AFH yasmine
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التّنوير بناء األرصفةتصريف مياه األمطارتعبيد الّطرقاتالمنطقة السكنيّةر/ع

العمومي

البحر األزرق 03
سالمة،حي-

حيان،ابنجابرمفترق-

االندلسيحازمنهج-

بوزيدسيدينهج-

الولينهج-

حي سالمة -

الباحيطريق مدخل مقهى -

تقسيم المهندسين حي -

الصواعي

نهج الرائد البجاوي-

نهج سبخة بنزرت-

نهج سيدي بوزيد-

األندلسيحازمنهج-

الولينهج-

نهج -

عائشة 

ابن 

يونس 

الرياحي

المرسى المدينة04
(النصرحي)األمازوننهج10-

المهيريالطيبشارع-

مفترقإلىشاكرالهاديشارع-

الرياحيعلينهج

باشاسناننهج-

سليممنجيالجزارإبننهج-

الصايمالكريمعبدنهج-

حي الطابق-

حي سيدي عبد العزيز-

حي النصر-

منجيالجزارإبننهج-

سليم

الصنوبرحيّ -

عاشوربنالفاضلنهج-

زروقالشيخنهج-

باشاسناننهج-

عبدهمحمدنهج-

باشاسناننهج-

المهيريالطيبشارع-

أفغانستاننهج-

الصايمالكريمعبدنهج-

المرسى الرياض05
نهج روما -

نهج سويسرا-

نهج ألمانيا-

نهج سنغافورة-

–نهج قصر الحمراء -

-الطابق

نهج شهرزاد-

نهج شهرزاد-

المتفرعة واألنهجنهج المانيا -

عنه

الكندانهج -

نهج مكة-

نهج محمد علي الطابق-

حي الطابق -

المرسى

قصر الحمراء-



ة األخرى  ة و الجهويّ المشاريع الوطنيّ 
ةـــبرمجة بالمنطقة البلديّ تواصلة أو المُ المُ 

بيان المشروع
الكلفة

مرحلة اإلنجازة اإلنجازمدّ نعدد المنتفعي(أد)

ة مشروع التنمية بمنطق

البحر األزرق
2019سبتمبر يوما150تعبيد500

42

مالحظات

قبول ال بعدتمّ لم ي

النهائي
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ومي نوير العمالتّ بناء األرصفة تصريف مياه األمطار رقات تعبيد الطّ نةالسّ ر/ع
/  نهج اللّوز : المرسى الرياض* ي نهج ابن حزم األندلس: البحر األزرق* 012016

نهج التوت طريق خلف المدرسة -
اإلبتدائية 

حي المهندسين : البحر األزرق* 

-

نهج بوراوي بطيخ : سيدي داود*022017
( sonedeقرب ) 

:  نهج ابن رشيق  : البحر األزرق *

يربط نهجي إبن) نهج محاذي للوادي  -

(الجزار وشارل ديقول 

نهج عالء الدين بن المغيث: قمرت* 

تجمع نهج ابن سيناء: سيدي داود* 

نهجان متفرعان عن: البحر األزرق* 

ب مقابل إتجاه المرك) نهج ابن الجزار 

" (كارفور" التجاري 

نهج: البحر األزرق* 

إبن الجزار 

-

قائمة في المشاريع التّي تّم تحديدها عند 

2020و 2019-2018-2017-2016إعداد برامج اإلستثمار التّشاركي لسنوات 

والمتعذّر إنجازها لعدم توفّر اإلعتمادات 
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مي نوير العموالتّ بناء األرصفةتصريف مياه األمطاررقات تعبيد الطّ السنة ر/ع
:  قمرت*032018

بن اليمامة إممر حذيفة  -

نهج قيس البلوي -

متفرع عن نهج عبد الكريم   )نهج حانون -
(  الخطابي 

:المرسى المدينة *

(  gp9)الممر العمومي لنهج أميلكار -

(  حي الحكام ) نهج عمر ابن الشيخ -

ربط نهجي مكة والدكتور سليمان بن سليمان -

جي النهج المقابل لنهج نيوتن والرابط بين       نه-
الدكتور سليمان بن سليمان ومكة 

زنقة ابن البيطار -

نهج ابن البيطار -

نهج بنو هالل : قمرت*

: المرسى المدينة* 

الممر العمومي لنهج أميكار-
 (gp9  )

نهج أفغانسان -

ربط بين نهجي مكة ومحمد -
سعيد بلخوجة 

عبر نهج طيبة ( حي الهناء ) 

النهج المقابل لنهج نيوتن -

والرابط بين نهجي الدكتور 
سليمان بن سليمان ومكة 

: البحر األزرق *

نهج قرطاج -

نهج خير هللا بن مصطفى-

(  حي سالمة ) نهج آالن سافاري 

:  سيدي داود * 

بن منظور القفصي إنهج -

نهج الفاضل ابن عاشور -

نهج حسان -: قمرت*
إبن نعمان 

:  المرسى الرياض*

نهج قصر هالل -

نهج شهرزاد -

نهج المنستير-

نهج:المرسى المدينة *

خير الدين بربروس 
(  المرسى النسيم) 

نهج صالمبو -

نهج حانون -

جزء من رصيف -
معهد السعادة 

نهج فولتار -

نهج الرازي -

نهج الزهراوي -

: البحر األزرق * 

نهج جابر ابن حيان -

نهج ابن رشد -
(  جزء ) 

:  سيدي داود *

نهج إبن منظور -

القفصي 

-
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نوير التّ بناء األرصفة تصريف مياه األمطار رقات تعبيد الطّ السنة ر/ع

العمومي 

042019

:  ياض المرسى الرّ * 

أنهج متفرعة عن نهج كندا -

نهج سيدي رحال -

نهج جندوبة نحو الغابة -

:  البحر األزرق *

2حي آغا -

حومة ) نهج متفرع عن نهج الرائد البجاوي -

(  أوالد بن حسين 

:    ياضالمرسى الرّ *

نهج الدوحة -

نهج أسد ابن الفرات -

نهج الفوز -

انهج تفتح عن نهج كندا -

نهج بنزرت-

:  البحر األزرق *

نهج دون إسم قرب جامع التوبة -

ي نهج متفرع عن نهج الرائد البجاو-

(  حومة أوالد بن حسين ) 

:  ياض المرسى الرّ *

نهج القطب الشمالي -

أنهج متفرعة عن نهج كندا -

نهج محمد القصار -

:قمرت * 

نهج عمر المختار -

(شارع البيئة ) 

(  جزء)نهج الفرابي -

:البحر األزرق * 

نهج دون اسم قرب جامع التوتة -

نهج متفرع عن نهج الرائد -

البجاوي    

(  حومة أوالد بن حسين ) 

:  سيدي داود * 

نهج اإلمام المازني -

-

052020

:  المرسى المدينة * 

نهج ابن البيطار-

:ياض المرسى الرّ * 

نهج رواندا -

نهج جندوبة نحو الغابة-

:  ياض المرسى الرّ *

نهج القمر -

-
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ـــــيالّتشخيص المال



معّدل الخمس الّسنوات الّسابقـــــة
29.922.496:  العنـــــــــــوان األول 

10.707.555:  العنـــــــــــوان الثاني 

%15:(من الموارد الجمليّة ) نسبة الموارد الذاتيّة 
 %24:  المجهود اإلّدخاري 

14 %:  نسبة الموارد الموجهة لإلستثمار 

%( :  من الموارد الذاتّية)نسبة التأجير  152

48 %( :  من العنوان األول ) نسبة التأجير 

43 %:  نسبة إستخالص المعاليم على العقارات واألنشطة 

15 %نسبة إستخالص المعاليم على العقارات

28 %:  نسبة إستخالص المعاليم على األنشطة 

1.52  %:  نسبـــة التداين 

:  المديونيــــــــــــــة 

7 %:  نسبة ديون المؤسسات الخاصة من جملة الديون 
62 %:  نسبة ديون المؤسسات العمومية من جملة الديون 

31%:  نسبة ديون الصندوق من جملة الديون 

47



2021ميزانيّة  
(د.أ)موارد العنوان األّول  

48

إنجازات  بيان الموارد

2018(1   )

إنجازات        

2019(2  )

2020ميزانية   

(3   )

الميزانية     

2021(4   )
(4/3)

%195132088521701230296مــــوارد العنـــوان األّول

%1313314481144621640413المـداخيــل الجـبـائيـة اإلعتيـاديـة

%92221022510020104755المعـاليــم على العقــارات واألنشطــة

مداخيل إشغال الملك العمومي البلدي 

%236819322131322251واستلزام المرافق العمومية فيه

معاليـم الموجبات والرخـص اإلدارية 

%12551843171117643ومعــاليــم مقــابــــل إســداء خـدمـــات

%28848160094357األخـرىاإلعتياديةالمداخيـل الجبائية 

%8-6380640472396625اإلعتياديةالمـداخيـل غيـر الجبائية 

%29-1200126116191145مداخيـل أمـالك البلديـة اإلعتيـاديـة

%2-5180514356205480المـداخيـــل الماليــة اإلعتيــاديــة



2021ميزانيّة  
(د.أ)موارد العنوان األّول  

49

0%

20%

40%

60%

80%

100%

المعـاليــم على 
ةالعقــارات واألنشطــ

مداخيل إشغال الملك
العمومي البلدي 

واستلزام المرافق 
العمومية فيه

معاليـم الموجبات 
والرخـص اإلدارية 
ومعــاليــم مقــابــــل 

إســداء خـدمـــات

المداخيـل الجبائية 
اإلعتيادية األخـرى

مداخيـل أمـالك 
ـةالبلديـة اإلعتيـادي

المـداخيـــل الماليــة
اإلعتيــاديــة

9222 2368 1255 288 1200 5180

10225 1932 1843
481

1261 5143

10020 2131 1711
600

1619 5620

10475 3222 1764
943

1145 5480

Titre du graphique

2018(  1)إنجازات   2019( 2)إنجازات         (   3)2020ميزانية    (   4)2021الميزانية     



2021ميزانيّة  
(د.أ)موارد العنوان األّول  

50

المعـاليــم على العقــارات بيان الموارد  

واألنشطــة

مداخيل إشغال الملك 

العمومي البلدي واستلزام

المرافق العمومية فيه

الموجبات معاليـم

والرخـص اإلدارية 

مقــابــــل ومعــاليــم

إســداء خـدمـــات

المداخيـل الجبائية 

األخـرىاإلعتيادية

مداخيـل أمـالك 

البلديـة اإلعتيـاديـة

المـداخيـــل الماليــة 

اإلعتيــاديــة

201892222368125528812005180إنجازات 

2019102251932184348112615143إنجازات  

2020100202131171160016195620ميزانية  

2021104753222176494011455480ميزانية  



2021ميزانيّة  
(د.أ)نفقـات العنوان األّول  
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النفاقاتبيان 

انجاز 

2018

انجاز 

2019

ميزانية   

2020

(3    )

النتيجة

المتوقعة 

2020

(4    )

الميزانية  

2021(5      )(4) /(3)(5) /(3)

نفقــات العنــوان: العنوان األول 

%110%150141721520006139902202070األّول

%109%147041689419719137032148269فنفقـــات التصــرّ : الجزء األول 

%107%6536745679977543852094التأجيـر العمومي : القسم األول

وسائـــل : القسـم الثـانـي 

%115%73097783986851761136352المصـالــح 

%86%85916551854984159953التدخل العمومي : القسم الثالث

نفـقـات التصـّرف: القسم الرابع 

00000الطــارئـة وغيـر الموّزعــة 

%187%310321287287538100فوائد الدين: القسم الخامس



2021ميزانيّة  
(د.أ)نفقـات العنوان األّول  

52

2019انجاز 2018انجاز بيان النفاقات

2020ميزانية   

(3    )

النتيجة 

2020المتوقعة 

(4    )

2021الميزانية  

(5      )(4) /(3)(5) /(3)

ان نفقــات العنــو: العنوان األول 

%110%150141721520006139902202070األّول

نفقـــات : الجزء األول 

%109%147041689419719137032148269التصــّرف

%107%6536745679977543852094التأجيـر العمومي: القسم األول

وسائـــل : القسـم الثـانـي 

%115%73097783986851761136352المصـالــح 

%86%85916551854984159953التدخل العمومي : القسم الثالث

ف نفـقـات التصـرّ : القسم الرابع 

00000الطــارئـة وغيـر الموّزعــة 

%187%310321287287538100فوائد الدين: القسم الخامس



2021مشروع ميزانيّة  
(د.أ)نفقـات العنوان األّول
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العنوان األول
نفقــات : 

العنــوان األّول

الجزء األول 
نفقـــات : 

التصــّرف

:القسم األول
ي التأجيـر العموم

القسـم 
: الثـانـي 

وسائـــل 
المصـالــح 

:القسم الثالث
التدخل العمومي 

: القسم الرابع 
ف نفـقـات التصـرّ 

الطــارئـة وغيـر 
الموّزعــة 

القسم 
فوائد : الخامس

الدين 

15014 14704 6536 7309 859
0

310

17215 16894 7456 7783 1655

0

321

20006 19719 7997 9868 1854

0

287

13990 13703 7543 5176 984

0

287

22020 21482 8520 11363 1599

0
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2021الميزانية  

2020النتيجة المتوقعة 

2020ميزانية   

2019انجاز 

2018انجاز 



برامج المشاريع اإلداريـّـة
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المجموع
أد1704

البنايـات 
اإلداريـّـة

45%

تجهيزات 
إداريــّة

3%

ـةتجهيزات إعالميـّ 
11%

معّدات 
النّظـافة و 

الّطرقــات و 
تجهيزات 

أخرى
29%

إقتنـاء 
قلوســائل الّن

12%

770

50

184

500

200

0100200300400500600700800900

البنايـات اإلداريـّـة

تجهيزات إداريــّة

تجهيزات إعالميـّـة

معّدات النّظـافة و الّطرقــات و تجهيزات أخرى

إقتنـاء وســائل الّنقل

البنايـات اإلداريـّـة تجهيزات إداريــّة تجهيزات إعالميـّـة
معّدات النّظـافة و 

الّطرقــات و تجهيزات 
أخرى

إقتنـاء وســائل الّنقل

Série1 770 50 184 500 200
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المجموع

أد1704

(أد)المبلغبيـان المشروع

الخطة التمويليـّـة

مسـاعدةقرضتمويل ذاتي

770770البنايـات اإلداريـّـة

5050تجهيزات إداريــّة

1845012014تجهيزات إعالميـّـة

ىمعّدات النّظـافة و الّطرقــات و تجهيزات أخر
50032013050

200200إقتنـاء وســائل الّنقل

1704139025064المجموع



برامج المشاريع الُمهيـكلة
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المجموع
أد 2290

350

300

1240

200

200

0200400600800100012001400

الحدائق العمومية و المنتزهات

السوق البلدي

المسبح البلدي والمالعب الرياضية

الدراسـات

تهيئـة المقــابر

الحدائق العمومية و 
المنتزهات

السوق البلدي
المسبح البلدي 

والمالعب الرياضية
الدراسـات تهيئـة المقــابر

Série1 350 300 1240 200 200

الحدائق 
العمومية و 
المنتزهات

15%

السوق البلدي
13%

المسبح 
البلدي 

والمالعب 
الرياضية

54%

الدراسـات
9%

رتهيئـة المقــاب
9%
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المجموع 

أد2290

(أد)المبلغبيـان المشروع
الخطة التّمويليــة

مسـاعدةقرضتمويل ذاتي

350350الحدائق العمومية و المنتزهات

300300السوق البلدي

المسبح البلدي

والمالعب الرياضية
12401240

200200الدراسـات

200200تهيئـة المقــابر

22902290المجموع



برامج مشاريع القرب
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المجموع 
أد3550
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600

500
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0
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اتتعبيد الّطرق تصريف مياه 
االمطار

ترصيف التنوير عمومي تعهد وصيانة 
تصريف مياه 

االمطار

المساحات 
الخضراء 

منابت

تعبيد 
;  الّطرقات
1100  ;

31%

تصريف مياه 
;  االمطار

700 ;20%

;  ترصيف
600 ;17%

التنوير 
;  عمومي

500 ;14%

تعهد وصيانة 
تصريف مياه 

;  االمطار
400 ;11%

المساحات 
;  الخضراء 

200 ;6%

;  50; منابت
1%
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المجموع 

أد  3550

(أد)المبلغبيـان المشروع
الخّطة التمويّليــة

مسـاعدةقرضتمويل ذاتي

11001000100تعبيد الّطرقات

700700تصريف مياه األمطار

600600بناء األرصفة

500500التنوير عمومي

400400تعهد وصيانة تصريف مياه األمطار

200200المساحات الخضراء 

5050منابت

355020501000500الجملة  



مويليةالتّ ـــّةالخطوالمشاريعمجموع
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المجموع 
أد 13854 

المبلغ
الخّطة التّمويلية

مساعدةقرضتمويل ذاتي

2021754457301250564مجموع برنامج اإلستثمار التّشاركي لسنة 

631037402120450مجموع المشاريع المتواصلة

13854947033701014المجموع العام



قـائمة في المشاريع الُمدرجة ببرنامج  
بالمنطقة البلدية2020اإلستثمار لسنة  

مرحلة اإلنجازة اإلنجازمدّ نعدد المنتفعي(د)الكلفةبيان المشروع

رقاتالطّ 
يوما1000.00030.000350

إعالن طلب العروض

تصريف مياه األمطار
700.000

يوما15.000350
إعالن طلب العروض

التّرصيف

600.000

يوما10.000350

إعالن طلب العروض

موميالعنويرتّ ال
405.000

يوما15.000150
إنطالق األشغال في النصف 

2020الثاني من شهر نوفمبر 

61



لتنفيذ مشاريع القربالمبالغ المرصودة
2021المفتوحة للّتشاركية لسنة  

(د)الكلفةبيان المشروع

1100.000رقاتالطّ 

تصريف مياه األمطار
700.000

التّرصيف
600.000

موميالعنوير تّ ال
500.000

الجملة
2900.000
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ة األخرى  ة و الجهويّ المشاريع الوطنيّ 
ةـــبرمجة بالمنطقة البلديّ تواصلة أو المُ المُ 

بيان المشروع
الكلفة

مرحلة اإلنجازة اإلنجازمدّ نعدد المنتفعي(أد)

ة مشروع التنمية بمنطق

البحر األزرق
2019سبتمبر يوما150تعبيد500

63

مالحظات

قبول ال بعدتمّ لم ي

النهائي



2021الموارد المخّصصة لتمويل اإلستثمار لسنة  

(أد)مبلغ الالخّطة التّمويلية

564(صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية ) مساعدة

1250(صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية ) قروض

5730تمويل ذاتي

الجملـــــــة
7544

64

هذه الموارد مخّصصة لتمويل مشاريع اإلستثمار الجديدة: مالحظــــة

مساعدة 
7%

قروض
17 %

تمويل ذاتي
%76
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تنوير العمومي الّ بناء األرصفة تصريف مياه األمطار تعبيد الطرقات السنة ر/ع

:قمرت •012016
أرض بوعزة -

نهج  أبو عبيدة البكري-
طوركرمنهج -

:المرسى المدينة •

عبد العزيزسيديدوائر جامع -
نهج الهادي السعيدي -
:المرسى الرياض •

كندانهج -
:سيدي داود •

ديدونعليسةنهج -
:  البحر األزرق •

(جزء )نهج إبن الجزار -

(جزء)نهج شارل ديقول -

(جزء)نهج جابر إبن نحيان -

(جزء)نهج إبن رشد -

:المرسى الرياض•

نهج الملعب-
نهج اللوز-
نهج التوت-
اإلبتدائيةطريق خلف المدرسة -
:  البحر األزرق •

حي المهندسين-

:قمرت•

الوهابعبدحسنيحسننهج-
:لبحراألزرقا•

ديقولشارلنهج-
:داودسيدي•

اإلعداديةالمدرسةدوائر-
:الرياضالمرسى•
العجيميتقسيم-

ن الطريق المتفّرعة عن نهج إب-
الجزار

طريق دار الشباب و الطريق-
المتعامدة معها

الحيّ مدخل أرض شاذلية -
مقابل مقهى عادل

نهج المقبرة-
الشيشخاننهج -
نهج إفريقياإمتداد-
تبرسقنهج -
سبرولسحديقة -
و مقهى حّروشبين مدرسة -

المندرة
طريق حيّ الصنوبر-
نهج شهاب الّدين األفغاني-
شاطئ الكرنيش-
ات المعهد التّحضيري للدراس-

العلميّة و التّقنية
نهج علي الّرياحي وراء جامع-

سيدي عبد العزيز

قائمة في المشاريع المنجزة في إطار 

2020و 2019-2018-2017-2016برامج اإلستثمار التّشاركي لسنوات 
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تنوير العمومي الّ بناء األرصفة تصريف مياه األمطار تعبيد الطرقات السنة ر/ع

:  سيدي داود•022017

نهج طارق إبن زياد-
(جزء)جانفي 14نهج -

:  البحر األزرق •

(مكرر)نهج إبن نفيس -

الممرات الفاتحة على نهج جابر -
إبن حيان

(operaطريق )نوبل نهج الفراد-

:المرسى المدينة •

يمسلالمنجينهج -
نهج طيبة / مارس20ممر على ساحة 

:المرسى الرياض•

/  نهج أستراليا والزنقة المحاذية له-

نهج (/ جزء)نهج الهادي شاكر  
يلي  نهج الش/ نهج االرجنتين/ البرازيل

:قمرت•

نهج بنو هالل-
:  سيدي داود•

محيط  الدائرة البلدية والجامع في-
محيط / إتجاه نهج عقبة إبن نافع

اإلبتدائيةالمدرسة 
:البحر األزرق•

نهج إبن (/ جزء)هج شارل ديقول ن-
(مكرر)نفيس 

(Operaطريق )نوبل نهج الفراد

نهج الزين بن : المرسى المدينة 
ي ربط بين نهج/البراملينهج / عاشور

مكة ومحمد سعيد بلخوجة عبر نهج 
طيبة

:المرسى الرياض•

نهج أستراليا والزنقة المحاذية له-

:البحر األزرق•

نهج جابر إبن حيان-
نهج إبن رشد جزء-
ديقولنهج شارل-
نهج صالمبو-
:  المرسى المدينة •

نهج صالمبو-
خير الدين بربروسنهج

جزء من رصيف معهد 
السعادة

نهج حانون
نهج الهادي سعيدي

:  المرسى الرياض •

(جزء)نهج الهادي شاكر-

نهج قصر هالل 
نهج شهرزاد/ اإلمتيازنهج

:  سيدي داود •

جانفي14نهج -
نهج أسد إبن (/ جزء) 

الفرات 
(جزء) 

/  نهج إبن منظور القفصي-

/  نهج الفاضل بن عاشور

(جزء)نهج طارق إبن زياد

:قمرت •

نهج محمد بن القاسم-
الوقاصنهج متفرع عن نهج سعد إبن أبي -
الوقاصنهج سعد ابن أبي -
: المرسى المدينة •

الشتيوينهج عبد العزيز -
حانبةنهج علي باش -
(  Pvc armé)سليم المنجينهج -

(خلف جامع الطابق)بيرينهنهج -

حي النوار-
أرض بوقرة-
-القديم–بوسلسلةحي -

(  الضمان)حي الخليل -

القريةبقمرتحي الجزيري -
(جزء)سليم المنجينهج ( الحي القديم)-

(الجزء الثاني)شارع النزهة -

: ياض المرسى الر•

نهج قصر الحمراء-
نهج جندوبة و الحي المتاخم له-
نهج الفردوس-
:سيدي داود •

نهج إبن رشيق القيرواني
نهج أسد إبن الفرات-
طريق المدرسة اإلعدادية-
:البحر األزرق •

أميلكارنهج -
نهج إبن حزم األندلسي-
(مقابل مقهى دار زمان)الحي الموازي لنهج إبن رشد -
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تنوير العمومي الّ بناء األرصفة تصريف مياه األمطار تعبيد الطرقات السنة ر/ع

:قمرت •032018

البكري أبوعبيدةنهج -
متفرع عن نهج حسن حسني عبد ) بالريجيانهج -

الوهاب 
نهج قيس البلوي -
: المرسى المدينة •

نهج طيبة -
مارس 20ممر على ساحة -
: المرسى الرياض •

نهج أستراليا والزنقة المحاذية له -
نهج البرازيل -
نهج األرجنتين -
نهج الشيلي -
:سيدي داود •

(  جزء)جانفي14نهج -

: البحر األزرق •

إبن النفيس مكرر نهج -
نوبلألفرادنهج -

:األزرقالبحر•

ديقولشارلنهح-
مكررالّنفيسإبننهج-
:داودسيدي•

داودسيدياإلبتدائيةالمدرسةمحيط-
نهجاهإتّجفيالجامعوالبلديّةالّدائرةمحيط-

نافعإبنعقبة
:قمرت•

هاللبنونهج-
:المدينةالمرسى•

أميلكارلنهجالعموميالممر-
عاشوربنالزيننهج-
البراملينهج-

:قمرت•

النعمانإبنحساننهج-
الخطابيالكريمعبدنهج-
:البحراألزرق•

حيانإبنجابرنهج-
رشدإبننهج-
:داودسيدي•

جانفي14نهج-
زيادإبنطارقنهج-
الفراتإبنأسدنهج-
القفصيالمنظورإبننهج-
عاشوربنالفاضلنهج-
:الرياضالمرسى•

شاكرالهادينهج-
اإلمتيازنهج-
شهرزادنهج-
:المدينةالمرسى•

بربروسالدينخيرنهج-
السعادةمعهدرصيفمنجزء-
سعيديالهادينهج-
سليمانبنسليمانالدكتورنهج-

:المرسى المدينة •

نهج رشيد مسلم مع ممر -

البحيرات العظمى
(سانية الّدالي) 

محيط ملعب عبد )أرض البحري-
(الشتيويالعزيز 

نهج حانون-
الشتيوينهج عبد العزيز -
(قصرالعبدليةمحيط )

جانفي14نهج -
شباطإبننهج -
نهج أبو العالء المعري-
نهج الفاضل بن عاشور-
نهج الطاهر بن عاشور-
نهج األمير عبد القادر-
نهج العربية السعودية-

- نهج الحفصيين -
:قمرت •

(جزء)نهج عبد الرحمان الغافقي -

(جزء)الحفصي زكرياءنهج أبو 

(جزء)قيس البلوي زهيرإبننهج -

(جزء)الحارث إبننهج مثنى -

الفرابينهجان متفرعان عن نهج -
نهج الملك فيصل المتفرع عن -

نهج حسن حسني عبد الوهاب
زنقة )نهج عبد الكريم الخطابي -

(5عدد 

(جزء)شارع البيئة  -

(جزء)الفرابينهج -

نهج حسان بن النعمان-
حروشحي -
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تنوير العمومي الّ بناء األرصفة تصريف مياه األمطار تعبيد الطرقات السنة ر/ع

:البحر األزرق •032018

26/26تقسيم -

(جزء)نهج إبن رشد -

(جزء)نهج إبن الجزار -

نهج الولي-
نهج إبن النفيس مكرر-
2أرض آغا -

(جزء)نهج جابر إبن حيان -

,أرض البحري-

:سيدي داود •

نهج متفرع عن نهج المقبرة -
(جزء)نهج محمد بيرم الخامس  -

نهج العثمانيين-
نهج بوراوي بطيخ-
نهج اإلمام المازني-
نهج اإلمام إبن عرفة-
شارع الحبيب بورقيبة-
نهج الفاضل بن عاشور-
:المرسى الّرياض •

النهج المتفرع عن نهج قناة -
السويس الموازي لنهج القطب 

الشمالي
متفرع عن نهج )نهج الشباب-

(العراق

الميموزاحي -
(طريق قمرت)حي سنيت -

نهج بن عروس-



التّنوير العمومي رصفة بناء األ مطار تصريف مياه األ تعبيد الطرقات  ة المنطقة السكني الّسنة ر/ع

مركز بن محمود* 

ERTT 2و  ERTT1حي* 
حي روضة األطفال*

جانفي14نهج *

شارع الحبيب بورقيبة*

نهج عقبة إبن نافع*

مام ابن عرفة نهج اإل* 

ة شارع الحبيب بورقيب* 

ديدونعليسةنهج * 

نهج الذهب * 

نهج الحديد * 

نهج الذهب* 

نهج امام المدرسة * 

االعدادية سيدي داود 

(  جزء) نهج محمد الرشيد *

(جزء) نهج الحديد *

سيــــدي داود 

2019 04

طليطلةنهج *

مقسم خلف حمام قمرت*

خلف نهج عبد الكريم الخطابي5زنقة حادة عدد *

SATPEC تقسيم * 

بالريجيانهج * 

نهج عبد الرحمان * 

الغافقي 

( جزء ) نهج الفرابي * 

نهج عبد الكريم الخطابي * 

(  جزء)

نهج العندليب* 

طليطلةنهج *

(زرص) نهج الصقر *
قمـــــــرت 

نهج جابر إبن حيان * 

نهج الرائد البجاوي*

أنهج خلف نهج جابر إبن حيان*

أنهج إلى حّد شارع فطومة بورقيبة* 

أنهج حي السالمة * 

شكلإنهج بحيرة * 

بن يغالن إنهج * 

نهج الصوديوم * 

اشكل بحيزةنهج * 

حومة ) نهج ابن يغالن * 

نجيالمالزيتون خلف مستشفى 

سلم 

أنهج حي السالمة * 
زرقالبـــحر األ
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التّنوير العمومي رصفة بناء األ مطار تصريف مياه األ تعبيد الطرقات  المنطقة السكنية  الّسنة ر/ع

القهوة العالية* 

جانفي14نهج *

نهج المغرب*

نهج أبو القاسم الشابي*

أميريكانهج *

مدخل محطة القطار*

نهج الحفصيين*

نهج اإلمام الشرفي* 

عبدإبننهج طرفة * 

نهج أبو العالء المعري*

نهج الفرح/*نهج الحبيب ثامر/*نهج أحمد التليلي* 

البيرينيهنهج /*حي الهناء/*نهج مكة*

صالمبوزنقة بنهج 

نهج أحمد خير الدين *

نهج إفريقيا* 

البرامليزنقة بنهج •

 (impasse )

ممر بناية : مارس 20زنقة * 

STIL  

نهج أحمد خير الدين 

نهج محمد بيرم •

الخامس 

( ابرطانيخلف مقر سفارة ) 

البراملينهج * 

المــرسى 

المدينة 

2019 04

تبرسقنهج /*نهج ماركو بولو/*نهج دار السالم* 

البرامليزنقة حادة /*ديدونو حنبعلزاوية نهجي *

حي األنس/*حي الرميلة/*حي الخليل/*نهج بغداد*

نهج البحرين/*نهج القدس/*ديار جبل*

نهج محمد السنوسي*

نهج بنزرت 

نهج إفريقيا * 

نهج محمد القصار  * 

نهج الطيب سيالة 

ة بن عرفإمام مفترق نهج اإل* 

ووادي مالق 

نهج بنزرت* 

نهج محمد السنوسي 

نهج سيدي رحال* 

عرفةإبننهج اإلمام *

(جزء) 

المــرسى 

الرياض 
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التّنوير العمومي رصفة بناء األ مطار تصريف مياه األ تعبيد الطرقات  المنطقة السكنية  الّسنة ر/ع

مركز بن محمود* 

ERTT 2و  ERTT1حي* 
حي روضة األطفال*

جانفي14نهج *

شارع الحبيب بورقيبة*

نهج عقبة إبن نافع*

نهج الذهب * 

رصيف جامع الكبير *

نهج الذهب * 

نهج الفضة * 

نهج النحاس * 

نهج الحديد*

نهج الحديد * 

نهج الفضة * 

نهج النحاس*  سيــــدي داود 

200 05

طليطلةنهج *

مقسم خلف حمام قمرت*

خلف نهج عبد الكريم 5زنقة حادة عدد *

الخطابي

SATPEC تقسيم * 

نهج حسان ابن النعمان *

نهج شهاب الدين ابن ماجد *

شارع البيئة *

( 2جزء )نهج عبد الكريم الخطابي * 

نهج حسن حسني عبد الوهاب * 

متفرعة عن نهج عبد 05زنقة عدد * 

الكريم الخطابي

نهج الفهد*

نهج تبرق * 

(  2جزء)نهج حسن حسني عبد الوهاب * 

جزء مقهى بن ) نهج عبد الكريم الخطابي*  

عمار الى دار مروش 

متفرعة عن نهج عبد الكريم 05زنقة عدد * 

الخطابي 

قمـــــــرت 

نهج جابر إبن حيان * 

نهج الرائد البجاوي*

أنهج خلف نهج جابر إبن حيان*

أنهج إلى حّد شارع فطومة بورقيبة* 

نهج بن يغالن * * 

نهج الكوشة *

نهج جابر ابن حيان 

نهج بن يغالن * 

نهج الكوشة *

نهج سيدي بوزيد 

نهج الكوشة * 

المتبقية من حومة الصويعي و حياالنهج* 

الطابونة

نهج سيدي بوزيد *

نهج خميس ترنان *

زرقالبـــحر األ
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التّنوير العمومي رصفة بناء األ مطار تصريف مياه األ تعبيد الطرقات  ة المنطقة السكني الّسنة ر/ع

القهوة العالية* 

جانفي14نهج *

نهج المغرب*

نهج أبو القاسم الشابي*

أميريكانهج *

مدخل محطة القطار*

نهج الحفصيين*

نهج اإلمام الشرفي* 

نهج طرفة إبن عبد* 

نهج أبو العالء المعري*

هج ن/*نهج الحبيب ثامر/*التليلينهج أحمد * 

الفرح

البيرينيهنهج /*حي الهناء/*نهج مكة*

نهج مالي * 

نهج حاتم الطائي *

نهج الشتيوي * 

نهج واد مالق *

مفترق بين نهجي محمد علي * 

والدكتور سليمان بن سليمان 

مفترق الطريق السريعة قمرت  *

نهج مالي *

نهج العقيد بجالبية *

نهج  متفرع عن نهج حاتم الطائي * 

نهج عدن  * 

نهج ابن البيطار * 

نهج بيرم الخامس *

المــرسى 

المدينة 

2020 05

نهج /*نهج ماركو بولو/*نهج دار السالم* 

تبرسق

زنقة حادة /*ديدونو حنبعلزاوية نهجي *

البراملي

حي/*حي الرميلة/*حي الخليل/*نهج بغداد*

األنس

نهج البحرين/*نهج القدس/*ديار جبل*

نهج محمد السنوسي*

نهج التوت * 

نهج محمد القصار *

نهج شهرزاد * 

نهج القمر *

نهج بغداد * 

نهج بنزرت * 

تقاطع نهجي الدوحة  ونهج محمد * 

القصار 

نهج روندا * 

نهج جندوبة نحو الغابة * 

(جزء امام مقهى بوقرة ) حي النوار * 

نهج شهرزاد * 

المــرسى 

الرياض 
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2018برنامج اإلستثمار الّتشاركي لسنة  
قـائمة في ممثّـلي المناطق السكنية  
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2019برنامج اإلستثمار الّتشاركي لسنة  
قـائمة في ممثّـلي المناطق السكنية  
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قـائمة في ممثّـلي المناطق السكنية  
2020برنامج اإلستثمار الّتشاركي لسنة  



conseilmunicipal2018@gmail.com
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شكـــــــــــــــرا


