
1 حدول

أسباب اإلقصاءالحيالبلديةالوالية

املطوي والهدايةباردوتونس
البلدية اختارت الخيار الثاني ولم تدرج مشروع منشأة جماعية

 شرط الكثافة غير محقق

شرط الربط بشبكة املاء الصالح للشراب غير محققاملدينة الجديدة الجنوبيةبن عروس

.غير محقق (40%)شرط الربط بشبكة املاء الصالح للشراب (أرض الجعيدي)الحدائق الزهراء

امللعب سعيد السعداوي والواليةحمام الشط
حي امللعب منفصل عن حيي الوالية وسعيد السعداوي

شرط الكثافة غير محقق

عدد املساكن غير محدد بالدراسةالنزهةأريانة

شرط الكثافة غير محققدار فضالسكرة

خميس وادي الخياطرواد
 من قيمة املساعدة املوظفة20%كلفة أشغال التطهير تتجاوز 

وجود خط كهربائي ذي ضغط عالي يعطل انجاز املشروع

املناقعجبل الوسطزغوان

امللف وصل بعد اآلجال املحددة

لبلدية لم تبرمج املساهمة في تمويل املشروع

شرطي عدد املساكن والكثافة السكاني غير محققين

(Aمشروع صنف )برمجة أشغال تطهير دون وجود محطة تصفية 

سجنان
سيدي منصور والزهور وخالد ابن 

الوليد والطيب املهيري
. حيث أن البلدية تعتزم انجاز أشغال تطهير في غياب محطة تصفيةA املشروع صنف 

(أحياء منفصلة) رأس الجبل  مشاريع4 

حي الزياتين ال يستجيب لشرط عدد ) مشاريع فيها أحياء منفصلة 4تقدمت البلدية بطلبات تمويل 

(املساكن

.PDI3 البلدية غير مؤهلة باعتبارها متمتعة ببرنامج

شرط الكثافة غير محققالياسمينمنزل عبد الرحمان

 مشروع التي تم اقصاؤها لعدم استجابتها لشروط التمويل84قائمة  الــ 

بن عروس

أريانة

بنزرت
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1 حدول

أسباب اإلقصاءالحيالبلديةالوالية

 مشروع التي تم اقصاؤها لعدم استجابتها لشروط التمويل84قائمة  الــ 

PRIQH2البلدية غير مؤهلة حيث تمتعت بتمويالت في إطار املدينة العتيقةزهرة مدين

األنساملعقولة
شرط الكثافة غير محقق

شرط نسبة الربط بشبكة املاء الصالح للشراب غير محقق

الكرنيشطبرقة
PRIQH2  وPDI3البلدية غير مؤهلة للمشاركة باعتبارها تمتعت ببرنام 

شرط الكثافة غير محقق

املدينةبني مطير

شرط عدد املساكن غير محقق

 لبرمجة أشغال تطهير دون وجود محطة تصفيةAمشروع صنف 

غياب شهائد ملكية للمنشآت التي ستقام عليها قاعة الرياضة وامللعب واملنتزه

شرط الكثافة غير محققاالرتياح االنطالقفرنانة

شرط الكثافة غير محقق البرج والتحريرالقصور

شرط الربط بشبكة املاء الصالح للشرب غير محققالنصرنبر

 مسكن500عدد املساكن وفق املطابقة امليدانية أقل من ابن خلدونمنزل سالم

(Aالتصنيف البيئي ) برمجة أشغال تطهير دون الربط بمحطة التصفية حي الطيب املهيريتالة

الزهور-حي الشهداءجدليان
من قيمة املساعدة املوظفة% 20أشغال التطهير تتجاوز 

(Aالتصنيف البيئي )برمجة أشغال تطهير دون الربط بمحطة التصفية 

برمجة انجاز أشغال تعبيد دون وجود شبكة تطهيرالتضامنتالبت

برمجة أشغال تعبيد مع غياب شبكة تطهير بالحيحي االنطالقة وحي الفتححيدرة

برمجة أشغال التعبيد مع غياب شبكة تطهير بالحيحي الشباب وحي الزهوربئر الحفي

ه/ مسكن 30 تقل عن 20,32 ه بالتالي الكثافة تساوي 25املساحة املعمرة تبلغ حوالي حي العهد الجديدالسبالة 

انجاز أشغال تعبيد دون وجود شبكة تطهيرالحي الجنوبيمنزل بوزيان

علي بن أحمدأوالد حفوز
شرط الكثافة غير محقق

(انجاز أشغال تطهير دون وجود محطة تصفية) Aمشروع صنف 

الكاف

القصرين

سيدي بوزيد

جندوبة

باجة
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1 حدول

أسباب اإلقصاءالحيالبلديةالوالية

 مشروع التي تم اقصاؤها لعدم استجابتها لشروط التمويل84قائمة  الــ 

حي الحضرتوزرتوزر
PRIQH 2البلدية غير مؤهلة باعتبارها مبرمجة ضمن برنامج 

 م د4غياب شهائد امللكية بالنسبة للتجهيزات الجماعية وكلفة البنية األساسية تفوق 

برمجة أشغال تعبيد دون وجود شبكة تطهيرمركز القصر الجديدبني خداشمدنين

( أحياء7)شط السالم 

سيدي أبي لبابة

تعتزم البلدية انجاز أشغال تعبيد لطرقات غير مجهزة بشبكة تطهيرالجنوبي بالزراوة الجديدةمطماطة الجديدة

اإلعداديةالزارات
شرط الكثافة غير محقق

.تتمثل وثائق امللكية املقدمة من البلدية في تنازلين غير مسجلين بالقباضة املالية

 مارس02بوشمة
PDI3 بــ بلدية غير مؤهلة مبرمجة

من املساعدة املوظفة% 20كلفة أشغال التطهير تتجاوز 

تم التثبت من عدم تحقيق شرط الكثافة أفريل9ساقية الزيت

(ه100) ه أقل بكثير من املساحة الحقيقية 35املساحة املضمنة بامللف النور أوالد عبدهللاجبنيانة

من قيمة املساعدة املوظفة% 20كلفة أشغال التطهير تتجاوز زنقة بوعين والحواتةساقية الداير

وجود مشاكل عقارية على مستوى فتح يعض األنهجسيدي الخافيالعين

انجاز أشغال تعبيد لطرقات غير مجهزة بشبكة تطهيراملدينة العتيقة بالعطاياقرقنة

الورودبئر علي بن خليفة
 شرط الكثافة غير محقق

تعتزم البلدية انجاز أشغال تعبيد دون وجود شبكة تطهير

مدرسة كمون النصر السالمقرمدة
باإلضافة إلى تسرب خطأ للمساحة  (اعتبارهما مشروعين)حي مدرسة كمون منفصل عن الحيين اآلخرين 

 إلى جانب عدم االستجابة لشرط الكثافة75 عوضا عن 94

 PDI3 و PRIQH1 COMPL و PRIQH 2البلدية غير مؤهلة للشماركة باعتبارها معنية ببرامج 

 و 6,300 مليون دينار وبرمجت انجاز أشغال بنية أساسية على التوالي بـ 7 فيئة بمشروعينالبلدية شاركة 

مليون دينا متجوزة السقف املحدد بكراس الشروط 6,200

شرط نسبة الربط بشبكة املاء الصالح للشراب غير محقق

قابس

صفاقس

قابس
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1 حدول

أسباب اإلقصاءالحيالبلديةالوالية

 مشروع التي تم اقصاؤها لعدم استجابتها لشروط التمويل84قائمة  الــ 

غرة جوانالشيحية
 ه إلى جانب عدم تحقيق شرط 42 ه بدل 47تمت مراجعة حدود الحي فبلغت عندها املساحة الجملية 

.الكثافة

(%85)شرط الربط بشبكة املاء الصالح للشراب غير متوفر السعادةحاجب العيون

 شرط عدد املساكن غير محققالعزاعزةنصرهللا

املحطةكركر

شرط الكثافة غير محقق

انجاز اشغال تعبيد على طرقات غير مجهزة بشبكة تطهير

عدم توفير ملكية للعقار املزمع إقامة نادي شباب وملعب حي واكتفت البلدية بمدنا بتعهد في توفير عقار

البرادعة الجنوبيةالبرادعة

 مليون دينار4 وتجاوزت كلفة البنية األساسية  مليون دينار7اختارت البلدية الخيار الثاني سقف 

انجاز أشغال تعبيد دون وجود شبكة تطهير

(2017اكتفت البلدية بتعهد وراسلت أمالك الدولة من )عدم توفر شهادة ملكية 

البلدية تعتزم تغيير صبغة األرض ضمن تحيين مثال التهيئة

انجاز طرقات دون توفر الحي على شبكة تطهيرالسرور السعادة والزيتونهبيرة

شرط الكثافة غير محققاملدينة العتيقةاملنستير

شرط الكثافة غير محققاملدينة العتيقةخنيس

من قيمة املساعدة املوظفة املطلوبة % 20كلفة أشغال التطهير تجاوزت -- شرط الكثافة غير محققبنبلة الجديدةبنبلة منارة

شرط الكثافة غير محققالفردوسطوزة

البساتينبنان بوضر
PRIQH 2البلدية غير مؤهلة للشماركة باعتبارها معنية ببرامج 

ال يستجيب لشرط الكثافة

صفاقس

القيروان

املهدية

املنستير
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1 حدول

أسباب اإلقصاءالحيالبلديةالوالية

 مشروع التي تم اقصاؤها لعدم استجابتها لشروط التمويل84قائمة  الــ 

أوالد جمعةعميرة الحجاج

شرط الكثافة غير محقق

شرط الربط بشبكة املاء الصالح للشراب غير محقق

انجاز أشغال تعبيد على طرقات غير مجهزة بشبكة تصريف املياه املستعملة

الصغيرات أوالد فائزعميرة الفحول

شرط عدد املساكن غير محقق

شرط الكثافة غير محقق

البلدية تعتزم انجاز أشغال تعبيد دون وجود لشبكة تطهير بالحي

من كلفة املساعدة املوظفة%20كلفة التطهير تتجاوز منزل حربمصدور منزل حرب

شرط الكثافة غير محققالناظورملطة

الغربيبوحجر
شرط الكثافة غير محقق

من قيمة املساعدة املوظفة املطلوبة% 20كلفة التطهير تتجاوز 

الحومسيدي بنور

شرط الكثافة غير محقق

.برمجة أشغال تطهير واملصب النهائي آبار جماعية Aمشروع صنف 

.من املساعدة املوظفة% 20كلفة التطهير تتجاوز 

انجاز طرقات دون توفر الحي على شبكة تطهيرالحجاجالشراحيل

عدم تحقيق شرط الكثافة السكانية وبرمجة أشغال تعبيد مع غياب شبكة التطهيرحي الخورعميرة التوازرة

الشعبي بالغنادةالغنادة
شرط الكثافة غير محقق

انجاز طرقات دون توفر الحي على شبكة تطهير

شرط الكثافة غير محققالحمادةمنزل كامل

القراعيةصيادة

شرط الكثافة غير محقق

لبلدية لم تبين نسبة الربط بشبكة املاء الصالح للشرابا

ال تتوفر بامللف شهادة ملكية

املنستير
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1 حدول

أسباب اإلقصاءالحيالبلديةالوالية

 مشروع التي تم اقصاؤها لعدم استجابتها لشروط التمويل84قائمة  الــ 

تهيئة وتوسعة مركب تجاري فقط وليست منشأة جماعيةالحي التجاري البلديمنزل حياة

من املساعدة املوظفة % 20كلفة أشغال التطهير تتجاوز البيئةالقلعة الكبرى

مشروع األمل+ الروابي شمام القلعة الصغرى

 شرط الكثافة غير محقق

 مليون دينار دون احترام كراس الشروط الذي نص على 7تقدمت البلدية بمشروعين منفصلين من صنف 

تقديم مشروع وحيد

شرط الكثافة السكانية غير محققالنزهةهرقلة

الرياضبوفيشة

عدم جدية البلدية في املشاركة حيث قدمت ملف وفق مطبوعة ال تخص البرنامج وال تتضمن جميع 

املعطيات املطلوبة

كلفة املشروع املقترح يتجاوز املساعدة املوظفة القصوى لتمويل مشروع

عدم توفر شهادة ملكية للمنشأةحي املدينة العتيقةسيدي بو على

عدم توفر شرط عدد املساكن وشرط الكثافة السكانيةحي طريق السواني وطريق املسعدينقصيبة الثريات

حي هنشير الساس يالزهور
عدم تحقيق شرط الكثافة السكانية

شرط نسبة الربط باملاء الصالح للشرب غير محقق

حي كروسية املركزيةسيدي الهاني
عدم توفر شرط الكثافة السكانية وعدم توفر شرط نسبة الربط بشبكة املاء الصالح للشرب وبرمجة 

أشغال تعبيد مع غياب شبكة التطهير بالحي

(عبارة عن طلب تمويل مشروعين)الحيين املقترحين متباعدين حيي الشعفوري والغرابيمنزل بوزلفة

عدم تحقيق شرط الكثافة السكانيةالتحريرقربة

شارع الجمهوريةبني خالد
( PRIQH1 COMPLمدرجة بـ)البلدية غير مؤهلة للمشاركة

(املصب النهائي في وادي بو يحي) لبرمجة أشغال تطهير دون وجود محطة تصفية Aاملشروع صنف 

سوسة

املنستير

نابل
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1 حدول

أسباب اإلقصاءالحيالبلديةالوالية

 مشروع التي تم اقصاؤها لعدم استجابتها لشروط التمويل84قائمة  الــ 

 جانفي29تازركة
شرط الربط بشبكة املاء الصالح للشراب غير محقق

وجود مشاكل عقارية

2الهواني بوعرقوب
عدم توفر شرط الكثافة السكانية 

شرط نسبة الربط بشبكة املاء الصالح للشرب غير محقق

شرط الكثافة السكانية غير محقق حي مدخل املدينة الغربي لحمام الغزازحمام الغزاز

عين الفكرون وسيدي عمارةقربص
شرط عدد املساكن غير محقق

من مبلغ املساعدة املوظفة املطلوبة % 20كلفة أشغال التطهير تتجاوز 

عدم االستجابة لشرط الكثافة السكانيةحي امليدة املدينةامليدة

سيدي مسعودمنزل حر
عدم تحقيق شرط الكثافة السكانية

برمجة انجاز أشغال تعبيد مع عدم وجود شبكة تطهير

حي أزمورأزمور

شرط الكثافة السكانية غير محقق

Aالتصنيف البيئي للمشروع هو 

وجود اشكال عقاري بالحي

(يعتبر مشروعين)املشروع املقترح يشمل نواتين متباعدتين 2 و1 وباطرو 2 و1القبة زاوية الجديدي

شرط الكثافة غير محققبوذينةمنوبة

. نسب الربط بشبكة املاء الصالح للشراب غير محددة مارس20املرناقية

208485

منوبة

نابل
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