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إلتعريــــ
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ســـــاك

م

1921فيفري  19:  تاريــــخ إؤلحدإث 

ي تشمل مثال إلتهيئة إلعمرإنية 
هك 1555: إلمساحة إلت 

(2014حسب إحصاء سنة ) بالخارج  20000حوالي +  84295: عدد إلسكان 

مسكن 26244:عدد إلمساكن 

نسبة إلربط بشبكة إلمنطقة

(%)إلتطهي  

نسبة إلربط بشبكة إلماء 

إب (%)إلصالح للشر

(%)نسبة إلتنوير إلعمومي 

9510090إلتوإرة إلشمالية 

10010090إلتوإرة إلجنوبية

ن  959975إلشمالية إلجبليي 

ن  999985إلجنوبيةإلجبليي 

909981حي إلنور

709976إلمناعمة

909971إلنجاجرة

ن  1009990إلقبليي 

ن  10010090إلغربيي 

ن  9510071إلجديديي 

ي كلثوم
979890بتن

908577إلموردين

809895إلكنائس

ن  جي  889075إلير

ي ربيعة
859583بتن

09560إلفرإدة

سية
ســا
أل
ق إ
إلمرإف
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الطرقــــات و األرصفة
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(%)نسبة إألرصفة إلمبلطة(%)نسبة إلطرقات إلمعبدةإلمنطقة

6240إلتوإرة إلشمالية 

9070إلتوإرة إلجنوبية

ن  6540إلشمالية إلجبليي 

ن  8050إلجنوبيةإلجبليي 

5340حي إلنور

4730إلمناعمة

6450إلنجاجرة

ن  8360إلقبلي 

ن  9060إلغربي 

6750إلجديدين

ي كلثوم
7360بتن

5850إلموردين

6855إلكنائس

ن  جي  6045إلير

ي ربيعة
7060بتن

-66إلفرإدة



ة من  2020إل  2016مشاري    ع القرب المنجزة خالل الخمس سنوات األخير
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وع مناطق إلتدخل(مخ)إلطول عدد إألنهجسنة إلتدخل(د)إلكلفة إلجملية إلمشر

ن -إلجنوبية إلتوإرة-إلشمالية إلتوإرة-حي إلنور-إلجديدين1626.00020166612000تعبيد و صيانة إلطرقات -إلقبليي 

ن -إلمناعمة إلغربيي 

ن  -إلمناعمةعمادإت 1268.0002018357300صيانة إلطرقات و تعبيد  ن -إلتوإرة إلجنوبية -إلجديديي  جي  ي ربيعة  -إلير
بتن

ي كلثوم–
إلموردين و إلفرإدة–إلكنائس -بتن

حي إلنور1500.0002018357000تهذيب حي إلنور

مختلفة من مدينة مساكنبأماكن ؤصالح إلحفر --77.0002017ؤصالح إلطرقات

مختلفة من مدينة مساكنبـأماكن ؤصالح إلحفر   41.0002020ؤصالح إلطرقات

ن  -إلتوإرةعمادإت  1666.00020195510.000تعبيد إلطرقات ن  -إلجبليي  ن –حي إلنور –إلغربيي  إلمناعمة  -إلقبليي 

ن –إلنجاجرة – ي كلثوم – إلجديديي 
ي ربيعة –بتن

ن –بتن جي  –إلير

إلموردين و إلكنائس

 إلطرقات تعبيد  و  تهيئة

  مساكن ببلدية

ن  بعمادإت إلطرقات تعبيد  و  تهيئة3082.00020201712.000  إلموردين ,إلمناعمة, إلجديديي 

ن  ,إلفرإدة, جي  ي  و  إلير
ربيعة بتن

ن  ,إلشمالية إلتوإرة عمادإت1096.0002020255.400إلطرقات  تعصي   وتعبيد  ن  ,إلشمالية إلجبليي   ,إلجنوبية إلجبليي 

ن  ,إلنجاجرة إلمناعمة ن  و إلنور حي  ,إلقبليي  إلجديديي 

 23353700 10238.000إلجملــــــة

ت
طرقــــا

د إل
تعبي



ة من  2020إل  2016مشاري    ع القرب المنجزة خالل الخمس سنوات األخير
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وع إلمشر
سنة إلتدخل(د)إلكلفة إلجملية 

مناطق إلتدخل

تهيئة حديقة إلشهدإء

345.0002018

إء )وسط إلمدينة  ن كرإسي  و فضاء للعائالت  و ممرإت  و ؤحدإث مناطق خضن ن  و تركي  ن إلنافورتي    وتجهي 

.إؤلنارة إلدإخليةؤحدإث 

إء تهيئة مناطق خضن

478572018

إء بكل من  ن  عمادإتتهيئة إلمناطق إلخضن ن  -إلشماليةإلجبليي  ن –إلمناعمة  -إلجنوبيةإلجبليي   - إلجديديي 

ن  جي  ي ربيعة–إلير
بتن

إء تهيئة مناطق خضن

563502019

ن إلجنوبية عمادإت ن إلشمالية -إلجبليي  ن - إلمناعمة -إلجبليي  ي - إلجديديي 
ن -ربيعة بتن جي  إلير

  449207إلجملـــــــــــة

عمـومية
ق 

حدائ
تهيئة 

وع مناطق إلتدخلعدد إلنقاط إلضوئيةسنة إلتدخل(د)إلكلفة إلجملية إلمشر

توسعة وتجديد شبكة إلتنوير 

إلعمومي 

250.000

(موإد فقط)

ن 2020500 ن  إلجديديي  ن إلتوإرة إلشمالية حي إلنور إلجبليي  ن إلشمالية إلجبليي  إلجبليي 

ن  إلنجاجرةإلجنوبية إلمناعمة  ي كلثوم إلفرإدى إلقبليي 
ي ربيعة بتن

إلكنائس بتن

(إليد إلعاملة تكفلت بها إلبلدية: )مالحظة 

 1100بحي إلنور عىل طول  إلحزإميةتوسعة شبكة إلتنوير إلعمومي بالطريق 113000202149توسعة شبكة إلتنوير إلعمومي 

LEDمي  خطي بنوعية 

 500 250.000إلجملـــــــــــة

ي
التنوير العموم



ة من  2020إىل  2016المشاريع اإلدارية المنجزة خالل الخمس سنوات األخير
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وع وعسنة إلتدخل(د)إلكلفة إلجملية إلمشر محتوى إلمشر

3م 4و شاحنة ضاغطة سعة  3م17إقتناء شاحنة ضاغطة سعة 400.0002016ؤقتناء معدإت نظافة

3م 3شاحنة قالبة سعة  2ؤقتناء عدد 98.0002016ؤقتناء معدإت نظافة

ن  إت مرإقبة و نظام أولوية و آإلت تسجيل إلحضوربالبناءإت إؤلدإرية59.0002017معدإت مختلفةتركي  ن كامي  تركي 

لي   770حاوية فضالت سعة  560إقتناء 153.0002017ؤقتناء حاويات فضالت

ريةآإلت طباعة  10 وحوإسيب  5إقتناء 24.0002017إقتناء معدإت ؤعالمية ن ي  5و  لي 
 
موزع و معدل تيار كهربائ

ة إلحجم وشاحنة ضاغطة 907.0002017إقتناء معدإت نظافة و طرقات  3م 7شاحنة ضاغطة  و  3م17إقتناء آلة جارفة صغي 

آلة رش  و آلة لقص إلمعبد  و مضخة لشفط إلمياه  و إسطوإنة حديدية  و وصهريــــج 

ة مختلفة و إلمبيدإت  معدإت صغي 

إت لوسائل إلنقل ن إت مرإقبة لكل وسائل إلنقل46.5002017إقتناء تجهي  ن إقتناء تجهي 

سيارة ؤدإرية 2إقتناء عدد 137.7002018إقتناء وسائل نقل

ن محطة لتوزيــــع إلوقود وهدم منطقة إألمن إلقديمة و للمعدإت إلبلدية  مآويبناء 519.3002018(2قسط عدد ) تهيئة إلمستودع إلبلدي تركي 

 و شاحنة كنس  و طن  10شاحنة قالبة حمولة  و  3م 16إقتناء شاحنة ضاغطة سعة 631.0002019(صفقة إطارية)إقتناء معدإت نظافة 

حاوية فضالت 430عدد 

سيارإت ؤدإرية 2إقتناء عدد 123.8002019ؤقتناء سيارإت ؤدإرية

ن  و دإئرة إلكنائس  و تهيئة إلدإئرة إلغربية 112.0002020تهيئة إلدوإئر إلبلدية جي  ي ربيعة–دإئرة إلير
.بتن

تهيئة دإر إلجمعيات بالعقار إلكائن ورإء محكمة إلناحية82.0002020ؤحدإث دإر إلجمعيات

لي   770حاوية حديدية سعة  100 ؤقتناء452812020حاويات ؤقتناء

  3328.581إلجمـــــــــــــــــــلة



ة  إلمشاريــــع إلمهيكلة إلمنجزة خالل إلخمس سنوإت إألخي 
2020إل  2016من 
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وع وعسنة إلتدخل(د)إلكلفة إلجملية إلمشر محتوى إلمشر

ي  641.0002016تعشيب ملعب إلرقتر
ن إلعشب إإلصطناعي  بملعب  ي تركي  إلرقتر

280.0002019تنوير إلملعب إلبلدي  بمساكن

ن إؤلنارة بمحيط إلملعب إلمعشب لكرة إلقدم تركي 

صيانة سقف إلقاعة إلرياضية70.0002019صيانة إلقاعة إلرياضية 

132.0002020توسعة دإر إلشباب
قاعة متعددة إإلختصاصات و مدإرج 2ؤحدإث عدد 

150.0002020تهيئة إلمسلخ إلبلدي
تهيئة  و ؤحدإث نقطة حرإسة –تبليط إألرضية 

تغطية إلفضاء إلدإخىلي  و إلوحدإت إلصحية 

مختلفات و

و  1قسط )تهيئة إلسوق إإلسبوعية 

2)

300.0002019
بمادة إلخرسانة إؤلسفلتيةإألسبوعية تبليط إلسوق 

ؤحدإث ملعب جديد  و إلملعب إلقديم  تعشيبؤعادة 898.0002020إلملعب إلبلدي  تعشيب وتهيئة 

للتمارين بالعشب إإلصطناعي 

  2459.000إلجمـــــــــــــــــــلة



صلة
ع المتوا

شاري
الم

وع وع(د)إلكلفة إلجملية إلمشر مالحظــــــــــــاتمحتوى إلمشر

شاحنة مجهزة بسلم:  1قسط عدد 693000إقتناء معدإت نظافة

آلة لرسم إلخطوط عىل إلطرقات:  2قسط عدد 

آلة لفتح إؤلطارإت إلمطاطية:3قسط عدد

طن3,5شاحنة قالبة سعة  2عدد : 4قسط عدد

طن 1شاحنة قالبة سعة  2عدد: 5قسط عدد

 تسلم بصدد  و  إلمطاطية إؤلطارإت لفتح إآللة تسلم تم

 ,طن3,5 سعة قالبة شاحنة 2 عدد و  بسلم مجهزة شاحنة

 قالبة شاحنة 2 لعدد إلعروض طلب ؤعادة تمت قد  و  هذإ

. إلطرقات عىل إلخطوط لرسم آلة و  طن 1 سعة

وع تعبيد إلطرقات  ,  إلشمالية إلتوإرة عمادإتخ بكل من .م 6200نهجا عىل طول  36تعبيد 1193.000(2021سنة)مشر

ن  ن ,إلجبليي  ن  وإلنور حي , إلمناعمة, إلقبليي  إلجديديي 

بصدد تسجيل إلصفقة

وع تعبيد إلطرقات لسنة  مناطق ) 2020مشر

(إلتوسع

إلموردين , مخ بكل من عمادإت إلفرإدة 6650نهجا عىل طول  30تعبيد 1015.080

ن , جي  ي ربيعة, إلير
ي كلثوم, بتن

إلكنائس و بتن

%20إؤلنجاز  بلغت نسبة 

ي إنتظار موإفقة مرإقب إلمصاريف إلعمومية عىل تقييم إلقبليةتهيئة فضاء إلسوق من إلجهة 269.000تهيئة إلسوق إلمركزية 
ن
ف

إلعروض

وع إلخدمات إلتكميلية للتنظيف  3إلكنس إليدوي و غزإلة إألعشاب إلطفيلية بكامل إلمدينة عىل مدى 204.000مشر

سنوإت

  2021 أفريل 01منذ  إنطلقت إألشغال 

إلعروضبصدد طلب -900.000قاعة رياضية لأللعاب إلفرديةؤحدإث 

بصدد تسجيل إلصفقةتعشيب إلملعب إلفرعي بالعشب إإلصطناعي 186.000ملعب فرعي  تعشيب

ي 176.000تهيئة حجرإت إلمالبس  27/10/2021بتاريــــخ  إنطلقت إألشغال تهيئة و إحدإث حجرإت إلمالبس بكل من ملعب كرة إلقدم و إلرقتر

ي 388.000تنوير إلمالعب إلرياضية بمساكن 27/10/2021بتاريــــخ  إنطلقت إألشغال تنوير ملعب إلتمارين و إلملعب إلفرعي و ملعب إلرقتر

ؤصالح إلطرقات بأماكن مختلفة من حدود بلدية مساكن عىل مساحة 102.000ؤصالح إلطرقات

خ.م 2800

% 60بلغت نسبة إؤلنجاز 

ي ربيعة128.000تهيئة ملعب حي 
%95إؤلنجاز بلغت نسبة تهيئة ملعب حي بعمادة بتن

5254.080إلجملـــــــــــــــــــــــــــــة

22090.868إلعـــــام إلمجمـــوع
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(مخ)إلطول إلطرقات

ي 2إلمساحة حسب إلحالة م
إإلرصفةمجاري إلمياهإلحوإسر

(مخ)إلطول (مخ)إلطول (مخ)إلطول رديئةمتوسطةجيدة

1925060.000075000580049009600حي إلنور

1308050000100003000013460853012500إلتوإرة إلجنوبية

908023000150004000011760892013360إلتوإرة إلشمالية

ن  1955077000500003650024800280021000إلجديديي 

ن  8050300003200015000900050004100إلقبليي 

ن  2780080000200001500016200940016200إلغربيي 

1380050.0001000045000236001560023600إلنجاجرة

ن  11750325002000045000181001110019100إلجنوبيةإلجبليي 

ن  32850700005000080000296002500029600إلشماليةإلجبليي 

16000500002000055000163001030016300إلمناعمة

---2760078000300039000إلكنائس

ن  جي  ---20.0004600010.00046000إلير

---2900040000210075000إلفرإدة

ي ربيعة
---1500050.00030.00020.000بتن

ي كلثوم 
---1300028000500048000بتن

---900010000700038000إلموردين

إلمجمـــــــوع
284810774500303000702500168620101550165360
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 بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات ببلدية مساكن
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:كالتاىلي منطقة مفصلة   16بلدية مساكن  ؤىل تنقسم 

منطقة إلتوإرة إلشمالية 1

منطقة إلتوإرة إلجنوبية 2

ن منطقة  3 إلجديديي 

ن  4 إلجنوبيةمنطقة إلجبليي 

ن منطقة  5 إلشماليةإلجبليي 

منطقة إلمناعمة 6

منطقة إلنجاجرة 7

ن منطقة  8 إلقبليي 

ن منطقة  9 إلغربيي 

منطقة حي إلنور 10

ن  11 جي  منطقة إلير

ي ربيعة 12
منطقة بتن

إلكنائسمنطقة  13

منطقة إلفرإدة 14

ي كلثوم 15
منطقة بتن

منطقة إلموردين 16
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الربنامج االستثماري البلدي
2022لسنة 

الشكــــر مــــع


