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برنامج اإلستثمار الّتشاركــــي  
2022لسنة



برنامــــــــج مشاريـــــــع القرب  
ألف دينار3500بقيمة
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(أد)المبلغبيـان المشروع
الخطّة التمويليّــة

مسـاعدةقرضتمويل ذاتي

700100500100تعبيد الطّرقات

400------500100تصريف مياه األمطار

196------650454ترصيف

------500500التّنوير العمومي
------

100------500400تعهد وصيانة تصريف مياه األمطار

------------150150المساحات الخضراء 

------------5050منابت

450------------450عمليّات التّهيئة والتّهذيب األخرى

350017545001246الجملة  
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2022ميزانيّة  مشاريع القرب لسنة  

المجموع 
أد  3500



دائرة سيدي داود
ةالكلفة الجمليـّــة لكامل المنطقة البلدي المشـــــــــــــــروع

أد  700

تعبيد الطّرقات

نهج التمر-1
الشيشخاننهج -2
نهج محمد الرشيد-3

أد 500

تصريف مياه األمطار

نهج التمر-1
الشيشخاننهج -2
نهج محمد الرشيد-3
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دائرة سيدي داود
بلديةالكلفة الجمليـّــة لكامل المنطقة ال المشــــــــــــــــروع

أد650

بناء األرصفة

مدخل زنقة مقبرة سيدي داود-1
نهج الحديد -2
نهج التمر-3

أد  500

التّنوير العمومي 

(جزء)شارع الحبيب بورقيبة -1
أنهج متفرعة عن شارع الحبيب بورقيبة-2
نهج مختار عطية-3
نافع إبننهج عقبة -4
نهج قصر الحمراء-5
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دائرة المرسى الّرياض
ةالكلفة الجمليـّــة لكامل المنطقة البلدي المشــــــــروع

أد 700

تعبيد الطّرقات

نهج بنزرت-1
نهج ساقية سيدي يوسف-2
نهج اإلمتياز-3

أد500

تصريف مياه األمطار

الشماليالقطبنهج-1

اإلمتيازنهج-2
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ةالكلفة الجمليـّــة لكامل المنطقة البلدي المشــــــــــــــــــــــــــروع

أد650

األرصفــــــــــــةبناء

بنزرتنهج-1
يوسفسيديساقيةنهج-2
اإلمتيازنهج-3

د أ500

التّنوير العمومي 

األسبوعيةوالسوقالزيتونسانيةبجانبنهج-1
يالبستانوبترسشاكرالهاديشارعبينيربط

الكندانهجعنمتفرعةأنهج-2
(2)(+1)المرححي-3
Laحي  -4 Roserie

7

دائرة المرسى الّرياض



الكلفة الجمليـّــة لكامل المنطقة البلدية المشــــــــــــــــروع

أد700

تعبيد الطّرقات

تكابسنهج-1
أغوستانساننهج-2
(جزء)الخطابيالكريمعبدنهج-3

أد500

تصريف مياه األمطار

تكابسنهج-1
أغوستانساننهج-2
فرناسإبنعباسنهج-3
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دائرة قمـــــــــــــــــــرت
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يةالكلفة الجمليـّــة لكامل المنطقة البلد المشــــــــــــــــروع

د.أ650

األرصفـــــةبناء

تكابسنهج-1
حانوننهج-2
الخطابيالكريمعبدنهج-3

د.أ500

التّنوير العمومي 

(العلياقمرت)كناسيرةنهج-1
الخطابيالكريمعبدنهج-2
تكابسنهج-3
الخطابيالكريمعبدنهجعنالمتفرعةاألنهج-4
ديسمأرض-5
طليطلةنهج-6

دائرة قمـــــــــــــــــــرت



ةالكلفة الجمليـّــة لكامل المنطقة البلدي المشـــــــــــــــروع

أد700

تعبيد الطّرقات

الولينهج-1
رشيقإبننهج-2
للواديموازيحيانبنجابرنهجعنمتفر عنهج-3

أد500

تصريف مياه األمطار

(والمسجداإلبتدائيةالمدرسةبين)رشدإبننهج-1
حنبعلنهج-2
أميلكارنهج-3
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دائرة البحر األزرق



ل الكلفة الجمليـّــة لكام

المنطقة البلدية

المشــــــــــــــــروع

أد650

األرصفــــــــــــــــةبناء

الواديبجانبالصيدليةقبالةديقولشارلنهجعنمتفرعنهج-1

(سالمةحي)ترنانخميسنهج-2

الجّزارإبننهج-3

أد500

العموميالتّنوير

رشدإبننهج-1

سالمةحي-2

التوبةجامعحي-3

المسجدوراء(الثالثالجزء)الجزارإبننهج-4

المسجدوراءحيانإبنجابرنهج-5
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دائرة البحــــــر األزرق

جنان ( )2)تقسيم كانت -6

(الدنيا

نهج الرائد البجاوي من -7

10GPجهة 

أرض بن عمار-8

حي القواسمية-9

10-(II)AFH 



ــةدائرة المرســـى المدين
الكلفة الجمليـّــة لكامل المنطقة البلدية المشـــــــــــــــــروع

أد 700

تعبيد الطّرقات

النيلنهج-1
بطوطةإبننهج-2
(جزء)بوحاجبسالمنهج-3

أد500

تصريف مياه األمطار

مكّةنهج-1
النيلنهج-2
أفغانستاننهج-3

12



ديةالكلفة الجمليـّــة لكامل المنطقة البل المشــــــــــــــــــــــــــروع

أد650

بناء األرصفـــــــــة

مكّةنهج-1

الباكستاننهج-2

إفريقيانهج-3

أفغانستاننهج-4

أد 500

التّنوير العمومي 

العربيةالمدننهج-1

الشاطئكرنيش-2

2و1بورقيبةالحبيبشارع-3

الفرابينهج-5أفريل9شارع-4

النّخيلشارع-6
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دائرة المرســـى المدينــة
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لـــــة  برنـــــــــــــامج المشاريــــــــــــع الُمهيك
ألف دينارا  4420بقيمـــة  



(أد)المبلغبيـان المشروع
الخطة التّمويليــة

مسـاعدةقرضتمويل ذاتي

------------11501150الحدائق العموميّة و المنتزهات

------------300300الّسوق البلدي

المسبح البلدي

والمالعب الّرياضية
24702470------------

------------300300الّدراسـات

------------200200تهيئـة المقــابر

------------44204420المجموع

15 2022ميزانيّة المشاريع الُمهيكلة لسنة  
المجموع 

أد4420
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برنامــــــــــــج  المشاريـــــــــع  اإلداريــــــــّــــــــة     
ألف دينارا1090بقيمــة  



(أد)المبلغبيـان المشروع

الخطة التمويليـّـة

مسـاعدةقرضتمويل ذاتي

------------170170البنايـات اإلداريـّـة

------------5050تجهيزات إداريــّة

------17050120تجهيزات إعالميـّـة

------550420130رىمعّدات النّظـافة و الطّرقــات و تجهيزات أخ

إقتنـاء وســائل الّنقل
150150

------
------

------1090840250المجموع
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2022ة  ميزانيّة المشاريـــــــــع  اإلداريــــــــّـــة لسن

المجموع 
أد1090



المبلغ
الخطّة التّمويلية

مساعدةقرضتمويل ذاتي

202223501154500696مجموع برنامج اإلستثمار التّشاركي لسنة 

14733119332250550مجموع المشاريع المتواصلة

170831308727501246المجموع العام
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2022برنامج اإلستثمار البلدي لسنة  

الموارد المخّصصة لتمويل اإلستثمار
المجموع 

أد17083


