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 الانـــجــاز أ و ادلراسةمــــشاريع يف طور 

مليون  354,10:  الش باكت خملتلف التحتية البنيات تقوية

 درمه

 املشاريع 
اللكفة مبليون 

 درمه

 190,00 أ شغال الهتيئة اخلاصة ابلرصف الصحي

 80,00 أ شغال الهتيئة الطرقية

تقوية ش بكة الزتويد ابلكهرابء خملتلف أ حياء املدينة ابلرشاكة مع 

 الكهرابء قطاع-والكهرابء  للءاء املكتب الوطين
4,50 

 19,40 الاانرة العمومية واعادة هتيئةمتديد 

تقوية ش بكة الزتويد ابملاء الصاحل للرشب خملتلف أ حياء املدينة 

 املاء قطاع-والكهرابء ابلرشاكة مع املكتب الوطين للءاء 
11,00 

 والقطب احلرضيحءاية القنطرة الرابطة بني ابب امخليس 

 ديد وتننيهتااجل
1,20 

 30,00 محمد ومنطقة س يديبناء قنطرة رابطة بني أ والد بنونة 

ابلرشاكة مع واكةل احلوض  ومنشآ ت فنية استناديهبناء جدران 

 املايئ محلاية املدينة من أ خطار الفيضاانت
18,00 

 354,10 اجملموع

 مليون درمه  07077:  املدينة وجءالية البيئة جمال

 املشاريع 
للكفة مبليون ا

 درمه

بناء و جتهزي حديقة  ابملدينة وهتيئة و صيانة املناطق اخلرضاء 

عىل  منزته بييئبناء فضاء و  املدينة،بسطاح  كربى لل طفال

 منزته بييئ و راييض خمصص للمخاميت   ءالواد, بناضفاف 

51,70 

 16,00 0البدلي والتقنية للمطرحالهتيئة البيئية 

-فضاءاملركب النقايف  لفضاءات العمومية:واهتيئة الساحات 

-بزيمارن  ساحة-س يدي مبارك  ساحة-املس بح الاومليب  فضاء

 ساحة-القصبة  ساحة-درب اكس مية  ساحة-أ والد غزال  ساحة

 بنيارة ساحة-أ حفري 

20,00 

 87,70 اجملموع

 مليون درمه 359,50:  الاجامتعية املرافق تقوية و الاقتصادي جملالا

  املشاريع
اللكفة مبليون 

 درمه

حصي حبي س يدي بلقاس ابمجلاعة احلرضية  وجتهزي مركزبناء 

 اترودانت
3,35 

حصي حبي السطاح ابمجلاعة احلرضية  وجتهزي مركزبناء 

 اترودانت
3,35 

 8,27 للتكوين يف همن الصحة  وجتهزي معهدبناء 

 140,00 اجناز منطقة صناعية خاصة ابملهن امللوثة

لاليواء بسطاح املدينة وتزويده مبالعب  وجتهزي مركزبناء 

 رايضية
20,00 

 6,00 للمهاجر وجتهزي داربناء 

 6,00 التحرير وأ عضاء جيشخاصة ابملقاومني  وجتهزي داربناء 

 21,03 التقليدية  مجمع الصناعةبناء 

 10,00 البدلية القدمية وتآ هيل اجملزرةهتيئة 

 16,00 بناء احملطة الطرقية

 6,50 ادلابغة ابلرشاكة مع وزارة الصناعة التقليدية وتآ هيل دارهتيئة 

 119,00 بناء اجملزرة العرصية كوابك 

 359,50 اجملموع

مليون  171,20:  والنقافية والرايضية ابملدينة الاجامتعية تعزيز البنيات

 درمه

 املشاريع 
اللكفة مبليون 

 درمه

و جتهزي فضاءات مالعب  هتيئة فضاءات و دور الاحياء وبناء

 -احملايطة -مبارك  س يدي- أ حفري-بلقاسس يدي  القرب:

 بزيمارن000

26,00 

احلفاظ عىل املاثر التارخيية تمثيهنا : حتويل ابواب السور القدمية  

 ابب أ والد بنونة 000( اىل متاحف و أ روقة -)ابب امخليس 
30,00 

 28,00 بناء ملعب للهويك بسطاح املدينة

 13,20 ة و تطوير مالعب كرة القدم ابملدينةهتيئ 

 6,00 تعشيب ملعب سطاح املدينة لكرة القدم

 3,00 بناء و هتيئة مس بح خاص ابلنساء

 32,00 بناء و جتهزي جتزئة كوابك

 14,00 بناء مدار راييض لدلراجات النارية

 19,00 مس تفيد 200هكتار محولته  3بناء خممي قارعىل مساحة 

 171,20 اجملموع
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