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اليد في اليد نبني 

...أريانة الغد 

فيد مدينتك

و قدم أفكارك

نتحاوروا
نتناقشوا نقترحوا

عزيزة عليا أريانة 

تيتنميتها مسؤوليو 

في نكونواالزمنا 

...الموعد 
نقرروا
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تشخيص نفقات الميزانية تشخيص موارد الميزانية

التشخيص المالي و الفني

تشخيص البنية التحتية
تقسيم الدوائر البلدية

إلى مناطق 

جرد للتجهيزات  

المرافق و المعدات و 
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  1908جويلية  01: تاريخ إحداث بلدية أريانة

  2003لسنة  259أمر ضبط الحدود الجديدة عدد

هكتــارا1970:  مساحة المنطقة البلدية

أساسيةمعطيات
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العلياأريانةدائرة

المنازهدائرةالمدينةأريانةدائرة

رياض النصردائرة

ةالدوائر البلدي
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صورة المقر(أ)عدد السكان(هك) المساحةسنة اإلحداثالدائرة

2014التعداد العام للسكن والسكنى لسنة : المصدر*

198735033667أريانة المدينة

198770025958أريانة العليا

198237028710المنازه

200455026151رياض النصر

19871970114486المجموع
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المتاحة الجمليةالتشخيص في تقدير الموارد تتمثل عملية 

إلنجاز المخطط الجديد
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موارد العنوان األول

بيان الموارد
جملة اإلنجازات سنة 

2021

المتوقع إنجازه إلى غاية 

31-12-2022
2023تقديرات سنة 

17.106.37518.360.00019.855.000المداخيل الجبائية بعنوان األداءات على العقارات واألنشطة: مجموع الصنف األول 

لملك مداخيل استخالص من استلزام ا) األخرىالجبائيةالمدخيل: مجموع الصنف الثاني 

(المباشرواإلستغاللالبلدي 
1.060.2761.189.5001.180.000

18.166.65119.549.50021.035.000الجبائيةالمداخيل : جملة الجزء األول 

ة الرخص والموجبات اإلداريمعاليمالرسوم والحقوق ومختلف : مجموع الصنف الثالث 

مقابل اسداء خدمات واألتاوات
927.4381.430.5722.012.000

م مداخيل اشغال واستعمال أمالك الجماعة وفضاءاتها واستلزا: مجموع الصنف الرابع 

مرافقها وأمالكها المختلفة 
76.15680.00080.000

1.415.1492.864.3271.497.000مداخيل ملك الجماعة المحلية ومساهماتها ومداخيل مختلفة : مجموع الصنف الخامس 

7.549.0028.216.3928.259.380تحويالت الدولة بعنوان التسيير: مجموع الصنف السادس 

9.967.74512.591.29111.848.380اإلعتياديةالجبائيةالمداخيل غير : جملة الجزء الثاني 

28.134.39632.140.79132.883.380جملة موارد العنوان األول
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موارد العنوان الثاني

2021المنجزة لسنة اإلعتماداتعناصر نفقات العنوان الثاني
المتوقع إنجازه إلى غاية            

31-12-2022
)*(2023تقديرات ميزانية 

الموارد الذاتية والمخصصة للتنمية :الجزء الثالث 

3منح التجهيز : الصنف السابع  .575.8173.510.8171.507.491

50.953.66051.723.68039.603.461مدخرات وموارد مختلفة  : الصنف الثامن 

54.529.47755.234.49741.110.952جملة الجزء الثالث 

اإلقتراضموارد : الجزء الرابع 

189.712189.712125.479يالداخلااإلقتراضموارد : الصنف التاسع 

المحالةاإلعتماداتالموارد المتأتية من : الجزء الخامس 

ن الموارد المتأتية م:الصنف الثاني عشر 

المحالةاإلعتمادات
630.830630.830455.348

55.350.01956.055.03941.691.779موارد العنوان الثاني

2022الفترة التكميلية لسنة التصرف بانقضاء تضاف إليها باقي اعتمادات العنوان الثاني الغير مستهلكة والتي يتم ضبطها * 



نفقات العنوان األول

2021النفقات المنجزة لسنة عناصر نفقات العنوان األول
-31المتوقع إنجازه لغاية 

12-2022
2023تقديرات ميزانية 

20.317.48623.009.99829.183.893نفقات التصرف: نفقات العنوان األول 

12.944.17213.318.00016.875.193التأجير العمومي: القسم األول

5.759.0037.923.21810.391.200وسائل المصالح:القسم الثاني 

3.973.6035.255.5176.611.200نفقات تسيير المصالح العمومية المحلية*

1.785.4002.667.7013.780.000مصاريف استغالل وصيانة التجهيزات العمومية*

1.456.8381.636.9001.811.000التدخل العمومي المحلي: القسم الثالث

157.473131.880106.500فوائد الدين: القسم الخامس 
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نفقات العنوان الثاني

عناصر نفقات العنوان الثاني
المنجزةاالعتمادات

2021لسنة 

االعتمادات بصدد اإلنجاز

2022لسنة 
)*(2023تقديرات 

نفقات التنمية: الجزء الثالث 

5.571.2796.234.56344.602.918اإلستثمارات المباشرة: القسم السادس 

تسديد أصل الدين: الجزء الرابع 

356.490354.582333.000تسديد أصل الدين: القسم العاشر 

المحالةاإلعتماداتالنفقات المسددة من : الجزء الخامس 

النفقات المسددة من اإلعتمادات : القسم الحادي عشر 

المحالة
025.482455.348

5.927.7696.614.62745.391.266نفقات العنوان الثاني

2022الفترة التكميلية لسنة التصرف بإنقضاءتضاف إليها باقي اعتمادات العنوان الثاني الغير مستهلكة والتي يتم ضبطها * 



المالحظـــــات المبلغ البيان ر/ع

)  املساعدات غري موظفة    ( +د5.712.218)مجةل املال الاحتياطي 

(  د598,500

(د1.012.863)بعنوان الاستامثراملناب من ادلمع املايل+ 

7.323.581د 2023موارد العنوان الثاين لس نة
01

الأولالفارق بني موارد العنوان الأول و نفقات العنوان 3.699.487د نة مسامهة العنوان الأول يف مصاريف العنوان الثاين لس  

2023
02

(1 +2) 11.023.068د 2023مجةل موارد العنوان الثاين لس نة

(اجلزء الرابع) د333.000 2023أأصل ادلين لس نة  03

د4.174.465 يت مت الإعالن واملشاريع اجلديدة التمكةل املشاريع اجلارية

عن طلب عروضها  04

د2.515.603 نوان الأولتوفري بقية اعامتدات ملشاريع مموةل من الع  05

(1+2)-(3+4+5) د4.000.000 2023اعامتدات التشاركية لس نة 



ـصنتائـج التشخي
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بلدية أريانة التحتية لمنطقة تتمثل عملية تشخيص البنية 

تشخيص فنية حسب التقسيمبطاقات إعداد في 

الترابي للمنطقة حسب كل دائرة بلدية 
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:مناطق كالتاليتقسيم الدوائر البلدية إلى 
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المنطقة البلدية

دائرة أريانة المدينة
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البلديةالمنطقة

دائرة أريانة المدينة

سوق الجمعة

حي المستقبل

حي النزهة

أريانة الجديدة

برج البكوش
الحي اإلداري

حي التعمير
أريانة المدينة
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المنطقة البلدية

دائرة أريانة المدينة

سوق الجمعة

حي المستقبل

حي النزهة

أريانة الجديدة

برج البكوش
الحي اإلداري

أريانة المدينة
حي التعمير
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المنطقة البلدية

دائرة أريانة المدينة

دائرة أريانة العليا
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المنطقة البلدية

دائرة أريانة المدينة

دائرة أريانة العليا

رياض األندلس

الحي الشعبي

حي المالحة

2أريانة الجديدة 

حي البلدية و برج التركي
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المنطقة البلدية

دائرة أريانة المدينة

دائرة أريانة العليا

رياض األندلس

الحي الشعبي

حي المالحة

2أريانة الجديدة 

حي البلدية و برج التركي
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المنطقة البلدية

دائرة أريانة المدينة

دائرة المنازه

ادائرة أريانة العلي
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البلديةالمنطقة

دائرة أريانة المدينة

دائرة المنازه

ادائرة أريانة العلي

7المنزه 

6المنزه 

5المنزه 

UV4

(حي الوفاق)

8المنزه 
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المنطقة البلدية

دائرة أريانة المدينة

دائرة المنازه

ادائرة أريانة العلي

7المنزه 

6المنزه 

5المنزه 

UV4

(حي الوفاق)

8المنزه 
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المنطقة البلدية

دائرة رياض النصر
دائرة أريانة المدينة

دائرة المنازه

ادائرة أريانة العلي
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المنطقة البلدية

دائرة رياض النصر
دائرة أريانة المدينة

دائرة المنازه

ادائرة أريانة العلي

2النصر 

1النصر 
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ـصنتائـج التشخي
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الدائرة البلدية اريانة المدينة
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دائرة أريانة المدينة
مناطق8عدد  

عدد السكان(هك)المساحة 

350

إناثذكور

1704216625

33.667
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الترابيةالحدود

منظورإبننهج:شماال-

الرياضشارع:شرقا-

بلهوانعليشارع:غربا-

المهيريالطيبنهج:جنوبا-

أريانة المدينة
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المالحظاتحالة الرصيفحالة الطريقالنهج

اسم النهج
الحالةالكميةالحالةالنوعيةالطول

شارع بن 

المنظور 
150

خرسانة 

اسفلتية
--متوسطة

بتعبيدهDHUستقوم 

400شارع الرياض
خرسانة 

اسفلتية
--جيدة

2022تم التعبيد في أوت

175شارع قرطاج
خرسانة 

اسفلتية
--جيدة

شارع الحبيب

بورقيبة
150

خرسانة 

اسفلتية
--متوسطة

زنقة عبد 

الرحيم
--متوسطةضرس40

زنقة سيدي 

بوعبدهللا
--متوسطةضرس10

96قاضي عياض
خرسانة 

اسفلتية
متوسطة385جيدة

بطاقة تشخيص فني للبنية األساسية 

أريانة المدينة و الحي الشعبيمنطقة 
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المالحظاتحالة الرصيفحالة الطريقالنهج

اسم النهج
الطول

(متر خطي)
اسم النهجالحالةالحالةالنوعية

سيئة1200جيدةخرسانة اسفلتية222باجي مسعودي

متوسطة510جيدةخرسانة اسفلتية128قرطاجنيحازم 

سيئة1300جيدةخرسانة اسفلتية250علي بن زياد

سيئة2500متوسطةخرسانة اسفلتية423اسد بن الفرات
لم يتم التعبيد بعد

سيئة300جيدةخرسانة اسفلتية105قصر هالل

سيئة200سيئةخرسانة اسفلتية101جرجار
لم يتم التعبيد بعد

--جيدةخرسانة اسفلتية162عز الدين دغباجي
تم تعبيده

سيئة350جيدةخرسانة اسفلتية163طبربة
تم تعبيده

--جيدةخرسانة اسمنتية94فيوسساقية سيدي 

تم تعبيده

--جيدةخرسانة اسمنتية71جبل منصور
تم تعبيده

--جيدةخرسانة اسمنتية78مكنين
تم تعبيده

--جيدةخرسانة اسفلتية106سوسة
تم تعبيده
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حالة الرصيفحالة الطريقالنهج
المالحظات

اسم النهج
الطول

(متر خطي)
اسم النهجالحالةالحالةالنوعية

سيئة450جيدةخرسانة اسفلتية227قيروان
تم تعبيده

سيئة80جيدةخرسانة اسمنتية72جبل اشكل
تم تعبيده

سيئة300جيدةخرسانة اسمنتية162جبل برقو
تم تعبيده

سيئة850جيدةخرسانة اسفلتية216االمام سحنون
تم تعبيده

سيئة200متوسطةخرسانة اسفلتية244النجاح
تم تعبيده

متوسطة650سيئةخرسانة اسفلتية273عثمان الكعاك
تم تعبيد الجزء السفلي ومازال الجزء العلوي

--متوسطةخرسانة اسفلتية235البخاري
لم يتم التعبيد بعد

سيئة900سيئة173bicoucheخالد بن الوليد
لم يتم التعبيد بعد

سيئة800سيئة209bicoucheالحمامات
لم يتم التعبيد بعد

متوسطةمتوسطةخرسانة اسفلتية442سيدي الجبالي

سيئة850سيئةخرسانة اسفلتية214خميس الحجري
تم تعبيد جزء منه

متوسطة210جيدةخرسانة اسفلتية105محمد الناشي
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ابوالريح

ان
235

خرسانة 

ةاسفلتي
800جيدة

خليفة 

نفاتي
112

خرسانة 

ةاسفلتي
متوسطة400جيدة

بشير 

السعود
109

خرسانة 

ةاسفلتي
متوسطة350جيدة

109لبنان
خرسانة 

ةاسفلتي
سيئة760جيدة

زنقة 

البحرين
سيئة200سيئةتراب105

لم يتم التعبيد بعد

112البحرين
خرسانة 

ةاسفلتي
سيئة400سيئة

لم يتم التعبيد بعد

330مالي
خرسانة 

ةاسفلتي
متوسطة700جيدة

بوناسط

ل
192

خرسانة 

ةاسفلتي
متوسطة400جيدة

170سودان
خرسانة 

ةاسفلتي
متوسطة350جيدة

78تشاد
خرسانة 

ةاسفلتي
متوسطة150جيدة

92الالسينغ
خرسانة 

ةاسفلتي
متوسطة200جيدة

111القاهرة
خرسانة 

ةاسفلتي
متوسطة220متوسطة

لم يتم التعبيد بعد

حالة الرصيفحالة الطريقالنهج
المالحظات

اسم النهج
الطول

(متر خطي)
اسم النهجالحالةالحالةالنوعية

800جيدةخرسانة اسفلتية235ابوالريحان

متوسطة400جيدةخرسانة اسفلتية112خليفة نفاتي

متوسطة350جيدةخرسانة اسفلتية109بشير السعود

سيئة760جيدةخرسانة اسفلتية109لبنان

سيئة200سيئةتراب105زنقة البحرين
لم يتم التعبيد بعد

سيئة400سيئةخرسانة اسفلتية112البحرين
لم يتم التعبيد بعد

متوسطة700جيدةخرسانة اسفلتية330مالي

متوسطة400جيدةخرسانة اسفلتية192بولناسط

متوسطة350جيدةخرسانة اسفلتية170سودان

متوسطة150جيدةخرسانة اسفلتية78تشاد

متوسطة200جيدةخرسانة اسفلتية92السينغال

متوسطة220متوسطةخرسانة اسفلتية111القاهرة
لم يتم التعبيد بعد
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المالحظاتحالة الرصيفحالة الطريقالنهج

اسم النهج
الطول

(متر خطي)
اسم النهجالحالةالحالةالنوعية

--سيئةخرسانة اسفلتية241فلسطين
لم يتم التعبيد بعد

--متوسطةخرسانة اسفلتية147مراكش
لم يتم التعبيد بعد

متوسطة140متوسطةخرسانة اسفلتية68طرابلس
لم يتم التعبيد بعد

متوسطة440سيئةخرسانة اسفلتية218دمشق
لم يتم التعبيد بعد

متوسطة500سيئةخرسانة اسفلتية254ابن مجد
لم يتم التعبيد بعد

--سيئةخرسانة اسفلتية227مفتاح بن مبروك

لم يتم التعبيد بعد

بيروت
460

--سيئةخرسانة اسفلتية
لم يتم التعبيد بعد

--متوسطةضرس148حاج طبوب

--متوسطةخرسانة اسفلتية253هادي شاكر

--متوسطةضرس139علي طراد

--متوسطةخرسانة اسفلتية129هادي سعيد

--متوسطةضرس122عيد جباري
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حالة الرصيفحالة الطريقالنهج
المالحظات

اسم النهج
الطول

(متر خطي)
اسم النهجالحالةالحالةالنوعية

--متوسطةضرس138بوذيبسيدي 

باب جديد
--متوسطةضرس153

--سيئةخرسانة اسفلتية91صادق بسيس

--سيئةخرسانة اسفلتية582سيدي عمار

متوسطة405جيدةخرسانة اسفلتية102السلم
تم التعبيد

متوسطة350سيئةخرسانة اسفلتية170شادلي قطاري
لم يتم التعبيد بعد

متوسطة200سيئةخرسانة اسفلتية97جوان1
لم يتم التعبيد بعد

--سيئةخرسانة اسفلتية215منداس فرانس
لم يتم التعبيد بعد

--جيدةخرسانة اسفلتية109سيدي بوسعيد
تم التعبيد

--سيئةخرسانة اسفلتية157قراس

--سيئةخرسانة اسفلتية65محمد حجيج
لم يتم التعبيد بعد

--جيدةخرسانة اسفلتية86باجي بلغيث
تم التعبيد
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حالة الرصيفحالة الطريقالنهج
المالحظات

اسم النهج
الطول

(متر خطي)
اسم النهجالحالةالحالةالنوعية

--سيئةخرسانة اسفلتية236النصر
لم يتم التعبيد بعد

--سيئةخرسانة اسفلتية97قيتنبرج
لم يتم التعبيد بعد

--سيئةخرسانة اسفلتية97.4بغداد
لم يتم التعبيد بعد

--سيئةخرسانة اسفلتية230والد حفوز

لم يتم التعبيد بعد

--سيئةخرسانة اسفلتية-143زرياب

لم يتم التعبيد بعد

--سيئةخرسانة اسفلتية-103اليمن

لم يتم التعبيد بعد

--سيئة-خرسانة اسفلتية 61براهيم بن يوسفا
لم يتم التعبيد بعد

--جيدة-171بنزرت
تم التعبيد

--سيئة-135البشير صفر

12.92019.000المجموع

امللونة ابألصفر مربجمة سابقا وسيتم تعبيدها األهنج
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حالة التنوير العموميالنهج
احلالةعدد النقاط الطولاسم النهج

جيدة150شارع بن املنظور 
جيدة400شارع الرايض
جيدة175شارع قرطاج

جيدة150شارع احلبيب بورقيبة

سيئة40زنقة عبد الرحيم
سيئة-10زنقة سيدي بوعبدهللا

جيدة-96قاضي عياض
جيدة222ابجي مسعودي
جيدة128حازم قرطاجين
جيدة250علي بن زايد

جيدة423اسد بن الفرات
جيدة105قصر هالل

جيدة101جرجار
جيدة162عز الدين دغباجي

جيدة163طرببة



الترابيةالحدود

المهيريالطيبنهج:شماال-

اإلستقاللشارع:شرقا-

حشادفرحاتشارع:غربا-

الحي اإلداريXالوطنيةالطريق:جنوبا-

40
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يةبطاقة تشخيص فني للبنية األساس

االداريمنطقة الحي 

حالة الرصيفحالة الطريقالنهج
الطولاسم النهج

(مرت خطي)
الكميةاحلالةالنوعية

(مرت مربع)
احلالة

خرسانة 200مبارأندري أ
ةاسفلتي

متوسطة400متوسطة

متوسطة240رديئةدةغري معب120مبارأندري أزنقة 
300640اجلملة

الملونة باألصفر مبرمجة سابقا وسيتم تعبيدها األنهج
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حالة التنوير العموميالنهج

احلالةعدد النقاط الطولاسم النهج

متوسطة20017مبارأندري أ
متوسطة12005مبارأندري أزنقة 



سوق الجمعة

الترابيةالحدود

8رقمالسريعةالطريق:شرقشمال-

الشابيالقاسمأبوشارع:شرقا-

خلدونإبنشارع:غربا-
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يةبطاقة تشخيص فني للبنية األساس

منطقة سوق الجمعة

م تعبيدها امللونة ابألصفر مربجمة سابقا وسيتاألهنج•

حالة الرصيفحالة الطريقالنهج
الطولاسم النهج

(مرت خطي)
الكميةاحلالةالنوعية

(مرت مربع)
احلالة

ميمونة بن 
سعد

خرسانة 204
اسفلتية

متوسطة400متوسطة

خرسانة 100ابن عباس
اسفلتية

متوسطة200متوسطة

ابو عبيد هللا
البكري

خرسانة 170
اسفلتية

متوسطة340متوسطة

ابو احلسن 
االشعري

خرسانة 230
اسفلتية

متوسطة460متوسطة

طنطاوي 
جوهري

خرسانة 300
اسفلتية

متوسطة600جيدة

خرسانة 80ابن هشام
اسفلتية

متوسطة160متوسطة

10842160اجلملة
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حالة التنوير العموميالنهج
الطولاسم النهج

(مرت خطي)
احلالةعدد النقاط 

ال مت اختيار الشركة امللفة إبجناز االشغال وستنطلق االشغ20415ميمونة بن سعد
2022خالل شهر نوفمرب  1008ابن عباس

17012ابو عبيد هللا البكري
2308ابو احلسن االشعري



الترابيةالحدود

منظورابننهج:شماال-

8الوطنيةالطريق:شرقا-

الرياضشارع:غربا-

الخبثانيأحمدشارع:جنوبا-

حي النزهة

46
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يةبطاقة تشخيص فني للبنية األساس

منطقة حي النزهة

املالحظاترصيفحالة الحالة الطريقالنهج
الطولاسم النهج

احلالةاحلالةالنوعية(مرت خطي)

مت تعبيد جزء منهجيدةجيدةيةخرسانة اسفلت518االحتاد
مل يتم التعبيد بعدجيدةمتوسطةخرسانة اسفلتية240الفردوس

مل يتم التعبيد بعدجيدةسيئةخرسانة اسفلتية110خليفةسطمبويل
مل يتم التعبيد بعدمتوسطة جيدةخرسانة اسفلتية110حييرتكي
متوسطةجيدةخرسانة اسفلتية200قربص
مل يتم التعبيد بعدسيئةسيئةتراب298قربص

مل يتم التعبيد بعدمتوسطةسيئةخرسانة اسفلتية12/05/1964175
مل يتم التعبيد بعدسيئةمتوسطةخرسانة اسفلتية686احلبيببلحارث
مل يتم التعبيد بعدمتوسطةجيدةخرسانة اسفلتية238عليالرايحي
متوسطةجيدة155bicoucheصليحة

مل يتم التعبيد بعدسيئةسيئةخرسانة اسفلتية172بشريرحال
مل يتم التعبيد بعدمتوسطةسيئةخرسانةاسفلتية180عليبنعياد
مل يتم التعبيد بعدسيئةسيئةتيةخرسانةاسفل163الصفاء
متوسطةمتوسطةتيةخرسانةاسفل453بنمنظور

متوسطةمتوسطةتيةخرسانةاسفل148اسدبنالفرات
متوسطةمتوسطةتيةخرسانةاسفل623الرايض
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متوسطةجيدةتيةخرسانةاسفل350امحداخلبثاين
مل يتم التعبيد بعدسيئةسيئةتيةخرسانةاسفل133السرور
مل يتم التعبيد بعدسيئةسيئةتيةخرسانةاسفل246اهلدوء
مل يتم التعبيد بعدسيئةسيئةتيةخرسانةاسفل274اهلناء

مل يتم التعبيد بعدسيئةسيئةتيةخرسانةاسفل144االنشراح
مل يتم التعبيد بعدسيئةسيئةتيةخرسانةاسفل74زنقةالوفاء

داحممدالشاذليخزن
مت تعبيد جزء منهمتوسطةمتوسطةتيةخرسانةاسفل298ر

مل يتم التعبيد بعدمتوسطةمتوسطةتيةخرسانةاسفل166أمكلثوم
مل يتم التعبيد بعدسيئةسيئةتيةخرسانةاسفل96امالكرام
مل يتم التعبيد بعدسيئةجيدةتيةخرسانةاسفل217الفداء

متوسطةجيدةتيةخرسانةاسفل81بنالسراج
متوسطةجيدةتيةخرسانةاسفل52زنقةأ
مل يتم التعبيد بعدسيئةجيدةتيةخرسانةاسفل82الفرايب
مت التعبيد سيئةجيدةتيةخرسانةاسفل353االنس
مت تعبيد جزء منهسيئةمتوسطةتيةخرسانةاسفل120السعادة

مل يتم التعبيد بعدسيئةجيدةتيةخرسانةاسفل102مخيسرتانن
مل يتم التعبيد بعدسيئةجيدةتيةخرسانةاسفل72املرجان

مت التعبيد سيئةجيدةتيةخرسانةاسفل62زنقةاالحتاد
مل يتم التعبيد بعدسيئةسيئةتيةخرسانةاسفل381الوفاق
8126اجلملة

الملونة باألصفر مبرمجة سابقا وسيتم تعبيدها األنهج
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حالة التنوير العموميالنهج
احلالةعدد النقاط الطولاسم النهج
جيدة9603الفردوس
جيدة36512حيي الرتكي

جيدة30010االنس
جيدة17506ماي12

جيدة13005السلم
جيدة46016السعادة
جيدة24811الوفاق
جيدة28713اهلناء

جيدة15006السرور
جيدة20207اهلدوء

جيدة10004االنشراح



الترابيةالحدود

الخبثانياحمدشارع:شماال-

8الوطنيةالطريق:شرقا-

خفشةالهاديمحمدشارع:غربا-

المهيريالطيبنهج:جنوبا-

حي التعمير

50
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يةبطاقة تشخيص فني للبنية األساس
حــي التعميــر

حالة الرصيفحالة الطريقالنهج

احلالةالكميةاحلالةالنوعيةالطولاسم النهج

مقبولة00مقبولة465Enrobéeهنج أمحد اخلبثاين
مقبولة00سيئة جزئيا300enrobéeهنج البحرتي

سيئة جزئيا571.280سيئة جزئيا193enrobéeهنج ابن املقفع
سيئة جزئيا00جيدة% 347enrobée50هنج رمادة

سيئة جزئيا967.600سيئة جزئيا236enrobéeهنج أبو العالء املعري
سيئة جزئيا321.885مقبولة جزئيا93.3enrobéeهنج قابس

جيدة110.250جيدة105enrobéeهنج هارون الرشيد 
سيئة جزئيا955.500سيئة جزئيا245enrobéeهنج بشار ابن برد 
مقبولة536.250مقبولة550enrobéeهنج  سعد زغلول

سيئة جزئيا982.600سيئة جزئيا289enrobéeهنج ابن اهلاين
سيئة جزئيا885.600سيئة328enrobéeهنج عمر ابن اخلطاب

سيئة جزئيا535.500سيئة210enrobéeهنج طه حسني
سيئة 189.750سيئة 165enrobéeهنج قليبية
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حالة الرصيفحالة الطريقالنهج
احلالةالكميةاحلالةالنوعيةالطولاسم النهج

سيئة 316.050سيئة60.2enrobéeهنج امحد أمني
سيئة جزئيا26.955سيئة جزئيا59.9enrobéeهنج طاهر بن عاشور

سيئة جزئيا169.020سيئة جزئيا62.6enrobéeهنج ابن بطوطة
سيئة جزئيا180.456سيئة جزئيا61.8enrobéeهنج حممد عبدة

سيئة جزئيا289.060سيئة جزئيا97enrobéeهنج طاهر اخلمريي
سيئة جزئيا290.055سيئة جزئيا95.1enrobéeهنج عمر ابن العاص

سيئة جزئيا384.000سيئة جزئيا240enrobéeهنج عني دراهم 
مقبولة292.950جيدة217enrobéeهنج املرتو
4.419,9اجملموع

0
8004,761

سيتم تعبيدها امللونة ابألصفر مربجمة سابقا و األهنج•
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الكلفة التقديريةحالة التنوير العموميحالة الرصيفحالة الطريقالنهج
للتهيئة

كافة املكوانتاحلالةعدد النقاطاحلالةالكميةاحلالةالنوعيةالطولاسم النهج

اخلبثاينهنج أمحد 
465Enrobéeمقبولة00مقبولة

يف ان
ض و

عرو
ح ال

مت فت
ي و

ابحل
مي 

مو
 الع

وير
التن

كة 
 شب

مل
د كا

جتدي
جمة 

 بر
مت

جلنة 
قة 

مواف
ار 

تظ
غال

الش
ق ا

طال
 وان

ات
شراء

ال

هنج البحرتي
300

enrobée

مقبولة00اسيئة جزئي

هنج ابن املقفع
193

enrobée

سيئة جزئيا571.280اسيئة جزئي

رمادةهنج 
347

enrobée

سيئة جزئيا00جيدة

ريهنج أبو العالء املع
236

enrobée

سيئة جزئيا967.600اسيئة جزئي

هنج قابس
93.3

enrobée

سيئة جزئيا321.885يامقبولة جزئ
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يرية الكلفة التقدحالة التنوير العموميحالة الرصيفحالة الطريقالنهج
للتهيئة

تكافة املكواناحلالةعدد النقاطاحلالةالكميةاحلالةالنوعيةالطولاسم النهج
جيدة110.250جيدة105enrobéeهنج هارون الرشيد

تم برمجة تجديد 

ير كامل شبكة التنو

العمومي بالحي 

وتم فتح العروض

ة وفي انتظار موافق

الشراءاتلجنة 

االشغالوانطالق 

ياسيئة جزئ955.500اسيئة جزئي245enrobéeهنج بشار ابن برد
مقبولة536.250مقبولة550enrobéeهنج  سعد زغلول

ياسيئة جزئ982.600اسيئة جزئي289enrobéeاهلاينهنج ابن 
ياسيئة جزئ885.600مقبولة328enrobéeهنج عمر ابن اخلطاب

هنج طه حسني

210

enrobée

ياسيئة جزئ535.500مقبولة
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حالة حالة الطريقالنهج
ئةالكلفة التقديرية للتهيحالة التنوير العموميالرصيف

كافة املكوانتاحلالةعدد النقاطاحلالةالكميةاحلالةالنوعيةالطولاسم النهج
سيئة 189.750سيئة 165enrobéeقليبياهنج 

سيئة 316.050سيئة60.2enrobéeهنج امحد أمني
اسيئة جزئي26.955اسيئة جزئي59.9enrobéeهنج طاهر بن عاشور

اسيئة جزئي169.020اسيئة جزئي62.6enrobéeهنج ابن بطوطة
اسيئة جزئي180.456اسيئة جزئي61.8enrobéeهنج حممد عبدة

اسيئة جزئي289.060اسيئة جزئي97enrobéeهنج طاهر اخلمريي
اسيئة جزئي290.055اسيئة جزئي95.1enrobéeهنج عمر ابن العاص

240هنج عني دراهم 
enrobéeاسيئة جزئي

384.000
اسيئة جزئي

مقبولة292.950جيدة217enrobéeهنج املرتو
4.419,9اجملموع

0

8004,7

61

جمموع قسط الطرقات واألرصفة
كلفة قسط الكهرابء



الترابيةالحدود

المهيريالطيبنهج:شماال-

8الوطنيةالطريق:شرقا-

اإلستقاللشارع:غربا-

برج البكوشXالسريعةالطريق:جنوبا-

56
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بطاقة تشخيص فني للبنية األساسية
البكــــوشبـــرج 

حالة الرصيفحالة الطريقالنهج
احلالةالكميةاحلالةالنوعيةالطولاسم النهج

جيدة--جيدة345enrobéeهنج حلق الوادي
جيدة--جيدة70enrobéeهنج الكرم

جيدة896,000سيئة جزئيا328enrobéeهنج ساسي ابلليل
مقبولة185,625جيدة165enrobéeهنج املرسى
سيئة217,500سيئة75enrobéeنهج التين

سيئة446,250سيئة586enrobéeنهج العطارين

مقبولة874,000مقبولة230enrobéeنهج فائز القيرواني

سيئة1333,000سيئة291enrobéeنهج تالة

مقبولة2.125,000سيئة جزئيا425enrobéeنهج أندلوسيا

مقبولة735,000مقبولة245enrobéeنهج الغالل

مقبولة1.980,000سيئة495enrobéeنهج الريحان
مقبولة--سيئة جزئيا100enrobéeزنقة باجة
مقبولة222,750مقبولة135enrobéeنهج بيرسا
مقبولة255,000مقبولة75enrobéeزنقة بيرصا

مقبولة--مقبولة145enrobéeنهج القصرين
مقبولة1.734,000سيئة جزئيا262enrobéeنهج دقاش

مقبولة940,000مقبولة235enrobéeنهج باجة
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حالة الرصيفحالة الطريقالنهج
احلالةالكميةاحلالةالنوعيةالطولاسم النهج

سيئة جزئيا446,500سيئة جزئيا235enrobéeنهج الكاف

جيدة--جيدة75enrobéeنهج العنب

مقبولة954,000سيئة جزئيا176enrobéeنهج غرناطة

مقبولة575,000سيئة جزئيا158enrobéeنهج عمر الخيام

مقبولة1.120,000مقبولة175enrobéeنهج قرطبة

مقبولة--مقبولة395enrobéeنهج تونس

سيئة جزئيا1.147,500سيئة جزئيا354enrobéeنهج اشبيليا

مقبولة262,500مقبولة105enrobéeنهج عين أقطر

مقبولة161,500مقبولة85enrobéeنهج الصادقية

سيئة جزئيا551,000سيئة جزئيا145enrobéeنهج الزهراء

مقبولة--سيئة جزئيا464enrobéeنهج منزل بورقيبة
مقبولة--مقبولة95enrobéeنهج الدقلة

مقبولة--سيئة جزئيا105enrobéeنهج أبو نواس
جيدة--جيدة135enrobéeنهج المهيدل
جيدة--جيدة115enrobéeنهج التفاح

مقبولة732,000سيئة جزئيا450enrobéeنهج موسى الصادحي

جيدة-جيدة86enrobéeنهج سحنون
مقبولة465,500سيئة جزئيا240enrobéeزنقة شقران القيرواني

جيدة--جيدة80enrobéeنهح واحة الجريد
مقبولة120,000مقبولة100enrobéeنهج واحة الخوزة
مقبولة--سيئة120enrobéeزنقة العطارين

-----سيئة32Terrain naturelزنقة العلماء

8.13218.479,625اجملموع

يتم تعبيدها امللونة ابألصفر مربجمة سابقا وسألهنجا•
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ة الكلفة التقديريحالة التنوير العموميحالة الرصيفحالة الطريقالنهج
للتهيئة

عدد احلالةالكميةاحلالةالنوعيةالطولاسم النهج
كافة املكوانتاحلالةالنقاط

جيدة--جيدة345enrobéeهنج حلق الوادي

عرو 
ح ال
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جيدة--جيدة70enrobéeهنج الكرم

جيدة896,000سيئة جزئيا328enrobéeهنج ساسي ابلليل

مقبولة185,625جيدة165enrobéeهنج املرسى

سيئة217,500سيئة75enrobéeنهج التين

سيئة446,250سيئة586enrobéeنهج العطارين

مقبولة874,000مقبولة230enrobéeنهج فائز القيرواني

سيئة1333,000سيئة291enrobéeنهج تالة

مقبولة2.125,000سيئة جزئيا425enrobéeنهج أندلوسيا

مقبولة735,000مقبولة245enrobéeنهج الغالل

مقبولة1.980,000سيئة495enrobéeنهج الريحان

مقبولة--سيئة جزئيا100enrobéeزنقة باجة

مقبولة222,750مقبولة135enrobéeنهج بيرسا

مقبولة255,000مقبولة75enrobéeزنقة بيرصا
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مقبولة--مقبولة145enrobéeنهج القصرين
مقبولة1.734,000سيئة جزئيا262enrobéeدقاشنهج 

مقبولة940,000مقبولة235enrobéeنهج باجة
سيئة جزئيا446,500سيئة جزئيا235enrobéeنهج الكاف
جيدة--جيدة75enrobéeنهج العنب

مقبولة954,000سيئة جزئيا176enrobéeنهج غرناطة
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مقبولة575,000سيئة جزئيا158enrobéeنهج عمر الخيام
مقبولة1.120,000مقبولة175enrobéeنهج قرطبة
مقبولة--مقبولة395enrobéeنهج تونس
سيئة جزئيا1.147,500سيئة جزئيا354enrobéeنهج اشبيليا

مقبولة262,500مقبولة105enrobéeنهج عين أقطر
مقبولة161,500مقبولة85enrobéeنهج الصادقية
سيئة جزئيا551,000سيئة جزئيا145enrobéeنهج الزهراء

مقبولة--سيئة جزئيا464enrobéeنهج منزل بورقيبة
مقبولة--مقبولة95enrobéeنهج الدقلة

مقبولة--سيئة جزئيا105enrobéeنهج أبو نواس
جيدة--جيدة135enrobéeنهج المهيدل
جيدة--جيدة115enrobéeنهج التفاح

مقبولة732,000سيئة جزئيا450enrobéeنهج موسى الصادحي
جيدة-جيدة86enrobéeنهج سحنون

مقبولة465,500سيئة جزئيا240enrobéeزنقة شقران القيرواني
جيدة--جيدة80enrobéeنهح واحة الجريد
مقبولة120,000مقبولة100enrobéeنهج واحة الخوزة
مقبولة--سيئة120enrobéeزنقة العطارين
-----سيئة32Terrain naturelزنقة العلماء

8.13218.479,625اجملموع

جمموع قسط الطرقات واألرصفة 
كلفة قسط الكهرابء



الترابيةالحدود

8رقمالسريعةالطريق:شرقشمال-

الشابيالقاسمأبوشارع:غربا-

منظورإبننهج:جنوبا-

حي المستقبل
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بطاقة تشخيص فني للبنية األساسية

حي المستقبل

لم يتم اإلعالن عن طلب العروض بعد

حالة الرصيفحالة الطريقالنهج
احلالةالكميةاحلالةالنوعيةالطولاسم النهج

متوسطة2000متوسطةخرسانة اسفلتية200شارع بن املنظور 
سيئة525جيدة287chapeاالحسان
--متوسطة477chapeاجلداول

سيئة370متوسطةخرسانةاسفلتية104قدور الصراريف
سيئة400جيدةخرسانةاسفلتية192احلبيب العمري

سيئة1200جيدة270chapeالبلسم
سيئة330جيدة117chapeجبل بوقرنني
سيئة910جيدة118chapeجبل االطلس
سيئة200سيئة-93جبل األوراس
سيئة300جيدة156chapeجبل الوسط

--سيئة-41ليمون
-540سيئة-258الربيع
-320سيئة-105العطر
سيئة470جيدة236chapeالفراشة
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سيئة500جيدة168chapeاحلرير
سيئة1500جيدةتيةخرسانةاسفل376اجلاموسيحممد 

--سيئة-98.4زنقة سنبل

--سيئة-477جبل الشعانيب

سيئة250جيدة-103سيدي عمر بوخطيوة

--سيئة-84يبزنقة أبو القاسم الشا

سيئة-110الزمريل

3960,49815اجملموع

تم تعبيدها امللونة ابألصفر مربجمة سابقا وسياألهنج•
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حالة التنوير العموميالنهج
احلالةعدد النقاط الطولاسم النهج

200شارع بن املنظور 

ديد
مت جت

سنة 
ي ل

شارك
ج الت

ربانم
ن ال

ضم
كة 

لشب
ا

20
16

جيدة
جيدة287االحسان
جيدة477اجلداول

جيدة104قدور الصراريف
جيدة192احلبيب العمري

جيدة270البلسم

جيدة117جبل بوقرنني
جيدة118جبل االطلس
جيدة93جبل األوراس
جيدة156جبل الوسط

جيدة41ليمون

258الربيع
جيدة
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حالة التنوير العموميالنهج

احلالةعدد النقاط الطولاسم النهج

105العطر

ديد
مت جت

سنة 
ي ل

شارك
ج الت

ربانم
ن ال

ضم
كة 

لشب
ا

20
16

جيدة

جيدة236الفراشة

جيدة168احلرير

جيدة376حممد اجلاموسي

98.4زنقة سنبل
جيدة

477جبل الشعانيب
جيدة

103سيدي عمر بوخطيوة
جيدة

جيدة84زنقة أبو القاسم الشايب

جيدة110الزمريل



الترابيةالحدود

بورقيبةالحبيبشارع:غربشمال-

حشادفرحاتشارع:شرقا-

Xالسريعةالطريق:جنوبا-

أريانة الجديدة
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بطاقة تشخيص فني للبنية 

1منطقة أريانة الجديدة األساسية

لم تنطلق األشغال بعد

حالة الرصيفحالة الطريقالنهج
احلالةالكميةاحلالةالنوعيةالطولاسم النهج

متوسطة800سيئةخرسانة اسفلتية189أرتنسيا

متوسطة1500سيئةخرسانةاسفلتية239اليامسني

--جيدةخرسانة اسفلتية269ميموزا

متوسطة300جيدةخرسانة اسفلتية109أبو بكر الزهروين

سيئة648سيئة-424ابن النفيس
متوسطة420سيئةخرسانةاسفلتية210الورد

متوسطة750جيدةخرسانة اسفلتية0حسن جرادلب
متوسطة614متوسطةخرسانة اسفلتية205املعهد

--سيئةخرسانة اسفلتية262الطاهر بن عز الدين
متوسطة360سيئةخرسانة اسفلتية183خالد عقريب

متوسطة230سيئةخرسانة اسفلتية118النسيم
متوسطة400سيئةخرسانة اسفلتية197الزيزفون
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متوسطة220سيئةخرسانة اسفلتية106الشيح

متوسطة600جيدةخرسانة اسفلتية311البلدية

متوسطة200سيئةخرسانة اسفلتية94الزيتون

متوسطة400سيئةخرسانة اسفلتية105بن اجلزار

سيئة1177سيئة-122السويس

سيئة614سيئة-205زنقة

33489233اجملموع

يتم تعبيدها امللونة ابألصفر مربجمة سابقا وساألهنج•
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189أرتنسيا
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جيدة

جيدة239اليامسني
جيدة269ميموزا

جيدة109أبو بكر الزهروين
جيدة424ابن النفيس

جيدة210الورد
جيدة0حسن جرادلب

جيدة205املعهد
جيدة262الطاهر بن عز الدين

جيدة183خالد عقريب
جيدة118النسيم
جيدة197الزيزفون
جيدة106الشيح
جيدة311البلدية
جيدة94الزيتون

جيدة105بن اجلزار
جيدة122السويس

جيدة205زنقة



الدائرة البلدية اريانة العليا
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دائـرة أريانـة العليـا
منـاطـق5عـدد  

عدد السكان(هك)المساحة 

700

إناثذكور

1294713011

25.958
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الترابيةالحدود

X20الطريق:شماال-

العقيقومدينةتونينعيننهجي:شرقا-

ظبيأبونهج:غربا-

حجيجالمصطفىشارع:جنوبا-

حي المالحة
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بطاقة تشخيص فين للبنية األساسية
منطقة حي املالحة

17/10/2022بتاريخ حمينة

حالة التنوير العموميحالة الرصيفحالة الطريقالنهج
احلالةعدد النقاطاحلالةالكميةاحلالةالنوعيةالطولاسم النهج
4fonctionnelجيدة507,50جيدة145Enrobéنهج محرز ابن خلف

8fonctionnelجيدة2437,50جيدة325Enrobéنهج عين تونين

0inexistantسيئة٪ 72,00060سيئة40Enrobéزنقة عين تونين

8fonctionnelسيئة٪243,00030سيئة270Enrobé50%نهج إسماعيل الحطاب

9fonctionnel٪ سيئة1560,00050سيئة520Enrobéنهج الورود

2fonctionnelسيئة0سيئة100Enrobéنهج الفضيلة

2fonctionnelغير موجود0سيئة145Enrobéنهج األمل

0inexistantغير موجود0مقبولة100Enrobéنهج األمان

الجزء الثاني من نهج األمان
165Enrobé4سيئة٪264,00020جيدةfonctionnel

5fonctionnelسيئة-سيئة190Enrobéنهج الطفولة

 la ligne deج نه

l’ancienne haute 

tension

290Enrobé0جيدة1160,000جيدةinexistant

5fonctionnelجيدة495,000جيدة165Enrobéنهج التضامن

5fonctionnelجيدة216,000جيدة240Enrobéنهج التقدم

5fonctionnelجيدة166,500جيدة185Enrobéنهج العدالة

4fonctionnelجيدة360,000جيدة300Enrobéنهج الصدق

4fonctionnelجيدة210,000جيدة175Enrobéنهج اإلقالع

الجزء الثاني من نهج اإلقالع
125Enrobé3جيدة250,000جيدةfonctionnel
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حالة التنوير العموميحالة الرصيفحالة الطريقالنهج

احلالةعدد النقاطاحلالةالكميةاحلالةالنوعيةالطولاسم النهج

نهج العمل
70Enrobé

جيدة50%

سيئة% 50
490,000

جيدة % 50

غير موجودة% 50
1fonctionnel

1fonctionnelغير موجود٪84,00030جيدة70Enrobéنهج أسامة إبن زيد

5fonctionnelجيدة0جيدة165Enrobéنهج ساحة المدرسة

2fonctionnel٪غير موجود 178,5070سيئة85Enrobéنهج الحقيقة

2fonctionnelغير موجود220,000جيدة55Enrobéنهج جعفر إبن أبي طالب

7fonctionnelجيدة0جيدة235Enrobéنهج الهداية

6fonctionnelجيدة0جيدة255Enrobéهنج علي الزواوي

4fonctionnelسيئة390,000جيدة130Enrobéهنج جبل عرفات

2fonctionnelسيئة٪ 84,0060جيدة70Enrobéهنج اإلصالح

5fonctionnelجيدة-سيئة230Enrobéهنج الصرب

2fonctionnelغير موجود0جيدة90Enrobéهنج التسامح

2fonctionnelغير موجود0سيئة130Enrobéهنج املثابرة

11fonctionnelسيئة٪480,00030سيئة400Enrobéهنج القدس

4fonctionnelجيدة-سيئة145Enrobéهنج البدر

2fonctionnelغير موجود0جيدة85Chape Bétonهنج أرحية

2fonctionnelغير موجود0جيدة125Chape Bétonهنج مكة

3fonctionnelغير موجود0جيدة110Chape Bétonهنج األحد

2fonctionnelغير موجود0جيدة110Chape Bétonهنج جدة

2fonctionnelجيدة-جيدة110Chape Bétonهنج دير ايسني

8fonctionnelجيدة-جيدة380Enrobéهنج املساوات

8fonctionnelجيدة-جيدة400Enrobéهنج اإلميان

4fonctionnelسيئة1225,000جيدة245Chape Bétonهنج حممود املاطري

4fonctionnelغير موجود0جيدة120Chape Bétonهنج احلبيب العريفي

3fonctionnelغري موجود400جيدة100Chape Bétonهنج علياخللصي

4fonctionnelغير موجود0جيدة150Chape Bétonهنج دكتور زهري الصايف

5fonctionnelغير موجود0جيدة230Enrobéهنج النظام

0inexistantسيئة650,000جيدة50Chape Bétonهنج أبو ظيب
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سيتم تعبيدها امللونة ابألصفر مربجمة سابقا و األهنج•

حالة التنوير العموميحالة الرصيفحالة الطريقالنهج
احلالةعدد النقاطاحلالةالكميةاحلالةالنوعيةالطولاسم النهج

1fonctionnelغير موجود0جيدة75Chape Bétonالعايشهنج أمحد 

5fonctionnelغير موجود0جيدة140Chape Bétonهنج ضفران خلال

2fonctionnelغير موجود0جيدة70Chape Bétonهنج املنجي ابيل

2fonctionnelغير موجود0جيدة65Chape Bétonهنج فطومة بورقيبة

0inexistantغير موجود345,000جيدة115Chape Bétonهنج حممد احلداد

ام إم+ هنج عمر ابن عبد العزيز
8fonctionnelغير موجود0جيدة390Chape Bétonإمام املالكي+ الشافعي

7fonctionnelجيدة510,000جيدة170Enrobéهنج النهوض

8fonctionnelجيدة-جيدة280Enrobéهنج النيل

8fonctionnelجيدة-جيدة240Enrobéهنج جزيرة جالطة

10fonctionnelسيئة٪408,00030جيدة340Enrobéهنج املالحة

6fonctionnelجيدة216,000جيدة180Enrobéهنج البحر األبيض املتوسط

8fonctionnelجيدة288,000جيدة240Enrobéهنج البحر األمحر

2fonctionnelجيدة-جيدة150Enrobéزنقة البحر األمحر

7fonctionnelغير موجود-جيدة315Pierreهنج اإلفادة

6fonctionnelجيدة-سيئة200Enrobé50%هنج اجلزائر

13fonctionnelسيئة٪210,00030سيئة350Enrobé30٪هنج األضواء

7fonctionnelجيدة-جيدة310Enrobéهنج إبن عبدون

3fonctionnelجيدة-سيئة145Enrobéفخرهنج ال

4fonctionnelجيدة-جيدة470Enrobéهنج مدينة العقيق

1207014120276اجملموع
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حالة التنوير العموميحالة الرصيفحالة الطريقالنهج
احلالةعدد النقاطاحلالةالكميةاحلالةالنوعيةالطولاسم النهج

جيدة(جديد) أنجز507,50(جديد) أنجز145Enrobéنهج محرز ابن خلف

جيدة(جديد) أنجز2437,50(جديد) أنجز325Enrobéنهج عين تونين

جيدةفي طور اإلنجاز72,000في طور اإلنجاز40Enrobéزنقة عين تونين

2022مبرمج12سيئة٪243,00030جيدة270Enrobéنهج إسماعيل الحطاب

2022مبرمج15غير موجود1560,000جيدة520Enrobéنهج الورود

جيدةغير موجود0سيئة100Enrobéنهج الفضيلة

جيدةغير موجود0سيئة145Enrobéنهج األمل

جيدةغير موجود0مقبولة100Enrobéنهج األمان

الجزء الثاني من نهج األمان
165Enrobéسيئة٪264,00020جيدة

جيدة

جيدةجيدة-جيدة190Enrobéنهج الطفولة

 la ligne deج نه

l’ancienne haute 

tension

290Enrobé(جديد) أنجز 1160,000(جديد) أنجز

جيدة

جيدةفي طور اإلنجاز495,000في طور اإلنجاز165Enrobéنهج التضامن

جيدةسيئة٪216,00030جيدة240Enrobéنهج التقدم

جيدةفي طور اإلنجاز166,500في طور اإلنجاز185Enrobéنهج العدالة

جيدةفي طور اإلنجاز360,000في طور اإلنجاز300Enrobéنهج الصدق

جيدةفي طور اإلنجاز210,000في طور اإلنجاز175Enrobéنهج اإلقالع

عالجزء الثاني من نهج اإلقال
125Enrobéفي طور اإلنجاز250,000في طور اإلنجاز

جيدة
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حالة التنوير العموميحالة الرصيفحالة الطريقالنهج
احلالةعدد النقاطاحلالةالكميةاحلالةالنوعيةالطولاسم النهج

جيدةغير موجود490,000سيئة70Enrobéنهج العمل

جيدةغير موجود٪84,00030جيدة70Enrobéنهج أسامة إبن زيد

جيدةجيدة0جيدة165Enrobéنهج ساحة المدرسة

جيدة٪غير موجود 178,5070سيئة85Enrobéنهج الحقيقة

جيدةفي طور اإلنجاز220,000(جديد) أنجز55Enrobéنهج جعفر إبن أبي طالب

جيدةجيدة0جيدة235Enrobéنهج الهداية

جيدةجيدة0جيدة255Enrobéهنج علي الزواوي

جيدةفي طور اإلنجاز390,000(جديد) أنجز130Enrobéهنج جبل عرفات

جيدةسيئة٪ 84,0060سيئة70Enrobéهنج اإلصالح

جيدةجيدة-جيدة230Enrobéهنج الصرب

جيدةغير موجود0سيئة90Enrobéهنج التسامح

جيدةغير موجود0جيدة130Enrobéهنجاملثابرة

جيدةسيئة٪480,00030جيدة400Enrobéهنج القدس

جيدةجيدة-جيدة145Enrobéهنج البدر

جيدة(جديد) أنجز 0(جديد) أنجز85Bétonهنج أرحية

جيدة-0(جديد) أنجز125Bétonهنج مكة

جيدة(جديد) أنجز 0(جديد) أنجز110Bétonهنج األحد

جيدة-0(جديد) أنجز110Bétonهنج جدة

جيدة--(جديد) أنجز110Bétonهنج دير ايسني

جيدةجيدة-سيئة380Enrobé30٪هنج املساوات

جيدةجيدة-جيدة400Enrobéهنج اإلميان

هنج حممود املاطري
245

50% Enrobé

50% terre 

battue

في طور اإلنجاز1225,000في طور اإلنجاز

جيدة

جيدةفي طور اإلنجاز0في طور اإلنجاز120Enrobéهنج احلبيب العريفي

جيدةفي طور اإلنجاز400في طور اإلنجاز100Enrobéهنج علي اخللصي

جيدةفي طور اإلنجاز0في طور اإلنجاز150Enrobéهنج دكتور زهري الصايف

جيدةغير موجود0جيدة230Enrobéهنج النظام
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حالة التنوير العموميحالة الرصيفحالة الطريقالنهج
احلالةعدد النقاطاحلالةالكميةاحلالةالنوعيةالطولاسم النهج

جيدةفي طور اإلنجاز650,000في طور اإلنجاز50Bétonهنج أبو ظيب

جيدةغير موجود0سيئة75Enrobéهنج أمحد العايش

جيدةغير موجود0سيئة140Enrobéهنج ضفران خلال

جيدةغير موجود0سيئة70Enrobéهنج املنجي ابيل

جيدةغير موجود0سيئة65Enrobéهنج فطومة بورقيبة

جيدةغير موجود345,000سيئة115Enrobéهنج حممد احلداد

ام إم+ هنج عمر ابن عبد العزيز
غير موجود0سيئة390Enrobéإمام املالكي+ الشافعي

جيدة

جيدةجيدة510,000سيئة170Enrobé30٪هنج النهوض

جيدةجيدة-في طور اإلنجاز280Enrobéهنج النيل

2022مبرمج8جيدة-جيدة240Enrobéهنج جزيرة جالطة

جيدةسيئة340EnrobéInondable408,00030٪هنج املالحة

2022مبرمج7جيدة180EnrobéInondable216,000هنج البحر األبيض املتوسط

2022مبرمج8جيدة240EnrobéInondable288,000هنج البحر األمحر

جيدةجيدة-جيدة150Enrobéزنقة البحر األمحر

جيدةغير موجود-جيدة315Enrobéهنج اإلفادة

2022مبرمج8جيدة-جيدة200Enrobéهنج اجلزائر

جيدةسيئة٪210,00030سيئة350Enrobé30٪هنج األضواء

2022مبرمج11جيدة-جيدة310Enrobéهنج إبن عبدون

جيدةجيدة-سيئة145Enrobéفخرهنج ال

جيدةجيدة-أنجز جديد470Enrobéهنج مدينة العقيق



الترابيةالحدود

النحليمنتزه:شماال-

خلدونإبنشارع:شرقا-

النحليمنتزه:غربا-

X20الوطنيةالطريق:جنوبا-

حي البلدية و برج التركي
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بطاقة تشخيص فني للبنية األساسية 

كوشة الجير-منطقة برج التركي

حالة التنوير العموميحالة الرصيفحالة الطريقالنهج
احلالةعدد النقاطاحلالةالكميةاحلالةالنوعيةالطولاسم النهج

V1652غير موجود-جيدةخرسانة اسمنتيةfonctionnel

V2250غير موجود-جيدةخرسانة اسمنتيةfonctionnel

V3602غير موجود-جيدةخرسانة اسمنتيةfonctionnel

V4953غير موجود-جيدةخرسانة اسمنتيةfonctionnel

V51004غير موجود-جيدةخرسانة اسمنتيةfonctionnel

V61650غير موجود330,000جيدةخرسانة اسمنتيةfonctionnel

V7852غير موجود255,000جيدةخرسانة اسمنتيةfonctionnel

V82808غير موجود840,000جيدةخرسانة اسمنتيةfonctionnel

V8 bis4004غير موجود-جيدةخرسانة اسمنتيةfonctionnel

1275142525المجموع
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اسية بطاقة تشخيص فني للبنية األس

منطقة حي البلدية

حالة التنوير العموميحالة الرصيفحالة الطريقالنهج
احلالةعدد النقاطاحلالةالكميةاحلالةالنوعيةالطولاسم النهج

2fonctionnelمتوسطة-جيدةخرسانة اسفلتية210إبراهيم الرياحي

0fonctionnelمتوسطة-جيدةخرسانة اسفلتية100احمد رامي

2fonctionnelمتوسطة-جيدةخرسانة اسفلتية130تميم ابن المعز

3fonctionnelمتوسطة-جيدةخرسانة اسفلتية60توفيق الحكيم

4fonctionnelمتوسطة-جيدةخرسانة اسفلتية100كمال الكيالني

60025المجموع
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ئةالكلفة التقديرية للتهيحالة التنوير العموميحالة الرصيفحالة الطريقالنهج
كافة املكوانتاحلالةعدد النقاطاحلالةالكميةاحلالةالنوعيةالطولاسم النهج

V1
65Terre battue2غير موجود-سيئة

fonctionne

l
18 135,000

V2
25Terre battue0غير موجود-سيئة

fonctionne

l
6 975,000

V3
60Terre battue2غير موجود-سيئة

fonctionne

l
16 740,000

V4
95Terre battue3غير موجود-سيئة

fonctionne

l
27 785,000

V5
100Terre battue4غير موجود-سيئة

fonctionne

l
35 500,000

V6
165Terre battue0غير موجود330,000سيئة

fonctionne

l
50 747,400

V7
85Terre battue2غير موجود255,000سيئة

fonctionne

l
31 761,100

V8
280Terre battue8غير موجود840,000سيئة

fonctionne

l
106 388,800

V8 bis
400Terre battue4غير موجود-سيئة

fonctionne

l
29 664,000

1275142525324المجموع 696,300

TTC 113كلفة قسط الكهرباء 150,000

TTC 41كلفة تصريف مياه األمطار 300,000

540838,597جملة القسط



الترابيةالحدود

حجيجمصطفىشارع:شماال-

الخبثانيالرحمانعبدنهج:غربا-

بورقيبةالحبيبشارع:شرقجنوب-
أريانة الجديدة
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بطاقة تشخيص فني للبنية األساسية

(لم تنطلق األشغال بعد)2منطقة أريانة الجديدة 

حالة الرصيفحالة الطريقالنهج
احلالةالكميةاحلالةالنوعيةالطولاسم النهج

متوسطة180متوسطةخرسانةاسفلتية89زنقة مرايح

متوسطة330سيئة-140األفغاين

متوسطة750جيدةخرسانة اسفلتية282مجيل صدقي

متوسطة740جيدةخرسانةاسفلتية173الكامرون

متوسطة400جيدةخرسانة اسفلتية209داكار

متوسطة350جيدةخرسانة اسفلتية175املغرب

متوسطة200جيدةخرسانة اسفلتية0ماي1
متوسطة1500جيدةخرسانة اسفلتية0امحد خري الدين

متوسطة500سيئةخرسانة اسفلتية279أرتنسيا

--سيئةخرسانة اسفلتية293اليامسني
220سيئةخرسانة اسفلتية117الياس

متوسطة648سيئةخرسانة اسفلتية213البنفسج
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حالة الرصيفحالة الطريقالنهج

احلالةالكميةاحلالةالنوعيةالطولاسم النهج

متوسطة1177سيئةخرسانة اسفلتية178الربتقال
متوسطة1506سيئةخرسانة اسفلتية217الزهور

متوسطة300سيئةخرسانة اسفلتية203قائد جوهر

متوسطة590سيئةخرسانة اسفلتية105بن شباط

متوسطة1240سيئةخرسانة اسفلتية311ةصالح الدين بوشوش

متوسطة75متوسطةخرسانة اسفلتية0حنبعل
متوسطة210سيئةخرسانة اسفلتية265صالح الدين األيويب

--سيئةخرسانة اسفلتية106محودة بن عثمان
متوسطة432سيئةخرسانة اسفلتية91عمر املختار

متوسطة450سيئةخرسانة اسفلتية465يصالح الدين احلفص
متوسطة235سيئةخرسانة اسفلتية380اجلنة

متوسطة750سيئة-298جحدائق البنفس
--سيئةتيةخرسانةاسفل175بن رشيق

--سيئةتيةخرسانةاسفل1193.5طريق
4957,512783اجملموع

يتم تعبيدها امللونة ابألصفر مربجمة سابقا وساألهنج•
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حالة التنوير العموميالنهج
احلالةعدد النقاط الطولاسم النهج

892زنقة مرايح
وانط

ولة 
ملقا

ار ا
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ومت ا
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 كا
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م جت
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ال 
شغ

 اال
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 نوف
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 منت

الل
خ

20
22

1407األفغاين

28214مجيل صدقي

1735الكامرون

2096داكار

1755املغرب

03ماي1

024امحد خري الدين
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2019ضمن برانمج 279أرتنسيا
لتنوير

2937اليامسني
1170الياس

2134البنفسج

1784الربتقال
2174الزهور

2038قائد جوهر
1053بن شباط

3114صالح الدين بوشوشة

02حنبعل
2659صالح الدين األيويب

1065محودة بن عثمان
916عمر املختار

4654صالح الدين احلفصي
38014اجلنة

2984حدائق البنفسج
1752بن رشيق



الترابيةالحدود

النحليمنتزه:شماال-

8الوطنيةالطريق:شرقا-

النحليمنتزه:غربا-

النحليمنتزه:جنوبا-

رياض األندلس
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يةبطاقة تشخيص فني للبنية األساس
رايض األندلس

حالة الرصيفحالة الطريقهنج
الطولاسم النهج

الكميةاحلالةالنوعية(مرت خطي)
احلالة(مرت مربع)

جيدة1,5 / 1,5سيئة %50خرسانة إسفلتية450أبو جعفر املنصوري

متوسطة1,0 / 1,0جيدةخرسانة إسفلتية326إمساعيل معاوية

جيدة0,5/ 0,5جيدةخرسانة إسفلتية55ابلش

جيدة1,0 / 1,0جيدةخرسانة إسفلتية46ابتليوس

جيدة0,5جيدةخرسانة إسفلتية393مايوركا

جيدة0,5/ 0,5جيدةخرسانة إسفلتية387الواد الكبري

جيدة0,5جيدةخرسانة إسفلتية340إبيزة

جيدة1جيدةخرسانة إسمنتية195املنارة

جيدة0,5جيدةخرسانة إسمنتية90شذونة

جيدة1جيدةخرسانة إسمنتية120سرقسطة

جيدة0,5/ 0,5جيدةخرسانة إسفلتية314قادس

سيئة% 0,530جيدةخرسانة إسفلتية150طرقونة

جيدة1,0 / 1,0جيدةخرسانة إسفلتية180هنر اتج

جيدة1,0 / 1,0جيدةخرسانة إسفلتية570أبو زيد اهلاليل
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حالة الرصيفحالة الطريقهنج
الطولاسم النهج

الكميةاحلالةالنوعية(مرت خطي)
احلالة(مرت مربع)

جيدة1,0 / 1,0جيدةخرسانة إسفلتية97زنقة أبو زيد اهلاليل

جيدة2سيئةخرسانة إسفلتية658أبو حنو التوزري

جيدة1,0 / 1,0جيدةخرسانة إسفلتية491قلعة أيوب

جيدة1جيدةخرسانة إسفلتية182قلعة رابح

متوسطة2,1/1,2جيدةخرسانة إسفلتية350ألقنت

سيئة1,2جيدةخرسانة إسفلتية175فالنسيا

جيدة1,2جيدةخرسانة إسفلتية165مدريد

جيدة1,2جيدةخرسانة إسفلتية200دانيا

جيدة1,0 / 1,0جيدةخرسانة إسفلتية223برشلونة

جيدة1,4جيدةخرسانة إسفلتية218التوجييب

جيدة1جيدةخرسانة إسفلتية106إبن غامن

جيدة1,4/1,4جيدةخرسانة إسفلتية106إبن فروح

جيدة1,5/1,5جيدةخرسانة إسفلتية106الزهراء

جيدة1,3/1,3جيدةخرسانة إسفلتية200عليإبن زايد العبسي

جيدة1,2/1,2جيدةخرسانة إسفلتية365الغافقي

سيئة% 1,0/1,030جيدةخرسانة إسفلتية326شاطبة

م جيدة1,3/1,3100جيدةخرسانة إسفلتية686ملكة سبأ

جيدة1,0/1,0جيدةخرسانة إسفلتية1177طليطلة 

جيدة1,5/1,5جيدةخرسانة إسفلتية155ماربال

جيدة1,2سيئةخرسانة إسفلتية135العريف
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حالة الرصيفحالة الطريقهنج
الطولاسم النهج

الكميةاحلالةالنوعية(مرت خطي)
احلالة(مرت مربع)

جيدة1,3جيدةخرسانة إسفلتية2177طليطلة

م سيئة1,5133جيدةخرسانة إسفلتية233ملقا

م سيئة130جيدةخرسانة إسفلتية100عبد الرمحان الكويكيب

م سيئة1,320جيدةخرسانة إسفلتية58حممد عبدة

متوسطة1,0/1,2جيدةخرسانة إسفلتية466التوت

متوسطة1,1جيدةخرسانة إسفلتية352بيتاغور

جيدة1,0/1,0جيدةخرسانة إسفلتية217البقيع

م سيئة1,0/1,020جيدةخرسانة إسفلتية152الصحابة

متوسطة1جيدةخرسانة إسفلتية474الريموق

سيئة1,5سيئة %50خرسانة إسفلتية360أبو نصر التكييت

سيئة1سيئة90Bicoucheإبن اخلطيب

جيدة0,5/1,0جيدةخرسانة إسمنتية216العرعر

جيدة0,5/0,5جيدةخرسانة إسمنتية143الزعرت

Capres207ال يوجد0جيدةخرسانة إسمنتية

228أبو فرج البيوضي
- Bicouche   -en 

terre
غير موجود% non60سيئة

ال يوجد1,5سيئةخرسانة إسفلتية100إبن الوافد

X7Bicoucheسيئة1,5سيئة

جيدة1,5جيدةخرسانة إسفلتية7,5شريفة الفايش

12310اجلملة
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حالة التنوير العموميالنهج
الطولاسم النهج

(مرت خطي)
احلالةعدد النقاط 

سيئة1648مدريد
سيئة4508لقنت
جيدة25010دانية

جيدة21511برشلونة
سيئة2508مرسية
سيئة15012شاطبة
سيئة12515مالقة
سيئة29025بيتاقور

جيدة1005الصحابة
جيدة13022التوت
جيدة22221الريموك

جيدة125حسني بن منصور البيضاوي
جيدة100ابو زيد اهلاليل

جيدة317ابو جعفر املنصور



المنازهالدائرة البلدية 
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دائرة أريانة المنازه
مناطق5عـدد  

عدد السكان(هك)المساحة 

370

إناثذكور

1379514915

28.710
94



الترابيةالحدود

سفيانأبيبنمعاويةشارع:شماال-

الخبثانيأحمدنهج:شرقا-

عفانأبنعثمانشارع:غربا-

إفريقياشارع:جنوبا-
5المنزه 
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حالة الرصيفحالة الطريقالنهج
الطولاسم النهج

(مرت خطي)
الكميةاحلالةالنوعية

(مرت مربع)
احلالة

متوسطة130جيدةخرسانة اسفلتية65مدنني
متوسطة430جيدةخرسانة اسفلتية186جرجيس

متوسطة200جيدةخرسانة اسفلتية100سيدي بوزيد
متوسطة320جيدةخرسانة اسفلتية160املالوف
متوسطة430جيدةخرسانة اسفلتية365اجلم

متوسطة200جيدةخرسانة اسفلتية100احملرس
متوسطةجيدة168ليوانردو دافنشي

متوسطةجيدة172حسن حسين عبد الوهاب
متوسطة330متوسطةخرسانة اسفلتية195مصطفى خريف

متوسطة275جيدةخرسانة اسفلتية136العباسيني
متوسطة200جيدةخرسانة اسفلتية166اخللفاء الراشدين
متوسطةمتوسطة170فاضل بن عاشور

متوسطةمتوسطة120فليمني
متوسطةمتوسطة192ابن عرفة

متوسطةمتوسطة240علي الدوعاجي
متوسطةمتوسطة171بيتهوفن

بطاقة تشخيص فني للبنية األساسية

منطقة المنزه الخامس
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حالة الرصيفحالة الطريقالنهج

الطولاسم النهج
الكميةاحلالةالنوعية(مرت خطي)

احلالة(مرت مربع)

متوسطةمتوسطة300محزة بن عبد املطلب
متوسطة210جيدةخرسانة اسفلتية105الصنهاجيني
متوسطة350جيدةخرسانة اسفلتية175الرومانيني
متوسطة322جيدةخرسانة اسفلتية161املرابطني
متوسطة380جيدةخرسانة اسفلتية171االمويني
متوسطة200جيدةخرسانة اسفلتية145املراديني
متوسطة1600جيدةخرسانة اسفلتية68بين هالل

متوسطة960جيدةخرسانة اسفلتية124حممد صاحل بن مراد
متوسطة300جيدةخرسانة اسفلتية143الواحة

رديئة300جيدةخرسانة اسفلتية150حسن الدمياسي
متوسطة690جيدةخرسانة اسفلتية342فاطمة الناشئ
متوسطة550جيدةخرسانة اسفلتية364موسى بن نصري
متوسطة480جيدةخرسانة اسفلتية237علي بن بلقاسم

متوسطة250جيدةخرسانة اسفلتية234ابن زيدون
متوسطة300جيدةخرسانة اسفلتية150ابن سريج
رديئة500متوسطةخرسانة اسفلتية240تستور



98

حالة الرصيفحالة الطريقالنهج

الطولاسم النهج
الكميةاحلالةالنوعية(مرت خطي)

احلالة(مرت مربع)

متوسطة350جيدةخرسانة اسفلتية178بو هريرةأ
متوسطة600خرسانة اسفلتية311فراس احلمداينابو

متوسطة400جيدةخرسانة اسفلتية206خري الدين ابشا
متوسطة600جيدةخرسانة اسفلتية315اخلامسبريمحممد 

متوسطة500جيدةاسفلتيةخرسانة 222هامر شولد
متوسطة200جيدةاسفلتيةخرسانة 102حممد صاحل املهدي

متوسطة200جيدةاسفلتيةخرسانة 84شاديل قاللة
متوسطة500جيدةاسفلتيةخرسانة 242امحد شوقي
متوسطة500جيدةاسفلتيةخرسانة 240صفاقص
متوسطة600سيئةخرسانة اسفلتية308اجلالء

متوسطة300سيئةخرسانة اسفلتية171طاهر احلداد
متوسطة300سيئةخرسانة اسفلتيةhors zone 156املدرسة
متوسطة500سيئةخرسانة اسفلتيةhors zone 256الرازي

متوسطة350جيدةخرسانة اسفلتية161بعلبك
متوسطة300جيدةخرسانة اسفلتية143جربة
889015907اجلملة

يدها امللونة ابألصفر مربجمة سابقا وسيتم تعباألهنج•
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ة الكلفة التقديرييحالة التنوير العمومحالة الرصيفحالة الطريقالنهج
للتهيئة

الطولاسم النهج
(مرت خطي)

الكميةاحلالةةالنوعي
(مرت مربع)

عدد احلالة
النقاط 

كافة املكوانتاحلالة

خرسانة 65مدنني
يةاسفلت

110.000.000سيئة6متوسطة130رديئة

خرسانة 215جرجيس
يةاسفلت

55.000.000سيئة5متوسطة430رديئة

خرسانة 100سيدي بوزيد
يةاسفلت

35.0000.000سيئة5متوسطة200رديئة

خرسانة 160املالوف
يةاسفلت

55.000.000سيئة7متوسطة320رديئة

خرسانة 365اجلم
يةاسفلت

115.000.000سيئة5متوسطة430رديئة

خرسانة 100احملرس
يةاسفلت

35.000.000سيئة7متوسطة200رديئة

خرسانة 165املطوية
يةاسفلت

40.000.000سيئة6متوسطة330رديئة

خرسانة 136العباسيني
يةاسفلت

50.000.000سيئة13متوسطة275رديئة
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خرسانة 105الصنهاجيني
ةاسفلتي

35.000.000سيئة14متوسطة210رديئة

خرسانة 175الرومانيني
ةاسفلتي

60.000.000سيئة12متوسطة350رديئة

خرسانة 161املرابطني
ةاسفلتي

55.000.000سيئة12متوسطة322رديئة

خرسانة 190االمويني
ةاسفلتي

58.000.000سيئة13متوسطة380رديئة

خرسانة 100املراديني
ةاسفلتي

35.000.000سيئة12متوسطة200رديئة

خرسانة 800بين هالل
ةاسفلتي

270.000.000سيئة10متوسطة1600رديئة

خرسانة 479حممد صاحل بن مراد
ةاسفلتي

162.000.000سيئة12متوسطة960رديئة

خرسانة 342فاطمة الناشئ
ةاسفلتي

115.000.000سيئة8متوسطة690رديئة

خرسانة 275موسى بن نصري
ةاسفلتي

93.000.000سيئة6متوسطة550رديئة

خرسانة 237معلي بن بلقاس
ةاسفلتي

55.000.000سيئة5متوسطة480رديئة

خرسانة 124ابن زيدون
ةاسفلتي

50.000.000سيئة4متوسطة250رديئة

خرسانة 150ابن سريج
ةاسفلتي

50.000.000سيئة4متوسطة300رديئة

سيئة5متوسطةجيدة150الشابة
مت صيانة الطرقات ضمن

2017برانمج 
سيئة7متوسطةجيدة260سامل بن محيدة
بصدد الصيانة260املالزم البجاوي
سيئة22متوسطةجيدة1000شارع افريقيا

1991533000,000اجلملة



الترابيةالحدود

سفيانأبيبنمعاويةشارع:شماال-

عفانبنعثمانشارع:شرقا-

األنصاريلبابةأبونهجي:غربا-

العرويالعزيزعبدو

6المنزه سبتمبرمنالفاتحشارع:جنوبا-
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بطاقة تشخيص فني للبنية األساسية

6منطقة المنزه 

حالة الرصيفحالة الطريقالنهج
احلالةالكميةاحلالةالنوعيةالطولاسم النهج

متوسطة141متوسطةخرسانة إسفلتية470علي ابن أيب طالب

جيدة637جيدةخرسانة إسفلتية850بالل بن رابح
متوسطة1690جيدةخرسانة إسفلتية1130أبو لبابة األنصاري

جيدةجيدةخرسانة إسفلتية860عمار بن ايسر

متوسطة588جيدةخرسانة إسفلتية280ابن اهليثم

جيدةجيدةخرسانة إسفلتية265الزبري بن العوام

جيدةجيدةخرسانة إسفلتية115سعد اخلذري

متوسطةمتوسطةخرسانة إسفلتية100سعد ابن أيب وقاص

متوسطةمتوسطةخرسانة إسفلتيةكعب ابن مالك

سيئةسيئةطبقة ثنائية120عاللة الفاسي
جيدةجيدةخرسانة إسفلتية240حممد عمار.د

متوسطة187متوسطةخرسانة إسفلتية125حليمة السعدية

جيدةمتوسطةخرسانة إسفلتية115أبو زمعة البلوي

جيدةمتوسطةخرسانة إسفلتية260أبو بكر الصديق
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حالة الرصيفحالة الطريقالنهج

احلالةالكميةاحلالةالنوعيةالطولاسم النهج

متوسطةخرسانة إسفلتية170املنطقة

متوسطةخرسانة إسفلتية280املنطقة

جيدةجيدةخرسانة إسفلتية381املنطقة

متوسطة82متوسطةخرسانة إسفلتية110خدجية بنت خويلد

جيدة580جيدةخرسانة إسفلتية415أبو بكر اخلوارزمي
متوسطة242متوسطةخرسانة إسفلتية260الشيخ الغزواين

متوسطةخرسانة إسفلتية125حممد القلعي

متوسطةخرسانة إسفلتية435القضاة

متوسطةخرسانة إسفلتية220حممود العنايب

متوسطة45جيدةخرسانة إسفلتية80طاهر املمي

جيدةخرسانة إسفلتية95الدكتور نعمان

متوسطةخرسانة إسفلتية175صفية بنت عبد املطلب

متوسطة204متوسطةخرسانة إسفلتية350آمنة بنت وهب

متوسطة1245متوسطةخرسانة إسفلتية415حممد بن مراد
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حالة الرصيفحالة الطريقالنهج
احلالةالكميةاحلالةالنوعيةالطولاسم النهج
متوسطةخرسانة إسفلتية225ابن سينا

جيدةخرسانة إسفلتية125حممد عمار الوراتين
جيدةخرسانة إسفلتية240أبو مصاف

متوسطةخرسانة إسفلتية245مركز العالج الطبيعي
متوسطةخرسانة إسفلتية275املعهد
متوسطةخرسانة إسفلتية100عليسة

متوسطةخرسانة إسفلتية70مهرية األغلبية
متوسطةخرسانة إسفلتية230مغازة50مآوري 

متوسطةخرسانة إسفلتية120مدخل املسلك الصحي
95865761اجلملة

م تعبيدها امللونة ابألصفر مربجمة سابقا وسيتاألهنج•
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حالة التنوير العموميالنهج
احلالةعددالنقاطالطولاسم النهج

متوسطة47013علي ابن أيب طالب
جيدة85024بالل بن رابح

جيدة-1130أبو لبابة األنصاري
جيدة86024عمار بن ايسر

متوسطة2808ابن اهليثم
متوسطة2657الزبري بن العوام
متوسطة1153سعد اخلذري

متوسطة2407حممد عمار.د
متوسطة1254حليمة السعدية
متوسطة1153أبو زمعة البلوي
متوسطة2607أبو بكر الصديق

متوسطة1702املنطقة
متوسطة2802املنطقة
متوسطة3812املنطقة

متوسطة1103خدجية بنت خويلد
جيدة-415أبو بكر اخلوارزمي
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متوسطة2607الشيخ الغزواين
جيدة-125حممد القلعي

متوسطة43512القضاة
متوسطة2206حممود العنايب
متوسطة1153امرؤ القيس
متوسطة803طاهر املمي

متوسطة953الدكتور نعمان
صفية بنت عبد 

املطلب
متوسطة1755

متوسطة35010آمنة بنت وهب
متوسطة41512حممد بن مراد

متوسطة2256ابن سينا
متوسطة1254حممد عمار الوراتين

متوسطة2407أبو مصاف
متوسطة2457عيمركز العالج الطبي

متوسطة2758املعهد
متوسطة1003عليسة

متوسطة705مهدية األغلبية
متوسطة2306مغازة50مآوري 

مدخل املسلك 
الصحي

متوسطة1204



الترابيةالحدود

X20السريعةالطريق:شماال-

عفانإبنعثمانشارع:شرقا-

سبتمبرمنالفاتحشارع:غربا-

سفيانأبيإبنمعاويةشارع:جنوبا-

7المنزه 
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اسيةبطاقة تشخيص فني للبنية األس

7منطقة المنزه 

حالة الرصيفحالة الطريقالنهج
احلالةالكميةاحلالةالنوعيةالطولاسم النهج

متوسطة825متوسطةخرسانة إسفلتية1440معاوية ابن أيب سفيان
متوسطةخرسانة إسفلتية165املأمون

متوسطةخرسانة إسفلتية165أبو حنيفة
جيدة2000جيدةخرسانة إسفلتية635عزيزة عثمانة

متوسطةجيدةخرسانة إسفلتية455ابن قتيبة
جيدةمتوسطةخرسانة إسفلتية155أميلكار

جيدةجيدةخرسانة إسفلتية420حممد احلليوي
متوسطة1635جيدةخرسانة إسفلتية545املنستري

متوسطة75جيدةخرسانة إسفلتية270عبد الكرمي اخلطايب
جيدةخرسانة إسفلتية445عبيد هللا املهدي
جيدةجيدةخرسانة إسفلتية195كمال أاتتورك
متوسطةخرسانة إسفلتية285حممد بن اتيب
جيدةجيدةخرسانة إسفلتية160خمتار اللغماين

جيدةخرسانة إسفلتية150حنون
متوسطةخرسانة إسفلتية225إمام ابن حنبل

جيدة90جيدةخرسانة إسفلتية250األمري عبد القادر اجلزائري
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حالة الرصيفحالة الطريقالنهج
احلالةالكميةاحلالةالنوعيةالطولاسم النهج

متوسطةمتوسطةخرسانة إسفلتية230املتنيب
متوسطةجيدةخرسانة إسفلتية370ابن حزم األندلسي
متوسطةخرسانة إسفلتية130عبد الرمحان الغافقي

متوسطةخرسانة إسفلتية190جوهر الصقلي
متوسطةمتوسطةخرسانة إسفلتية170اهلادي العمري
متوسطةجيدةخرسانة إسفلتية150زكرايء احلفصي

جيدة150جيدةخرسانة إسفلتية305عبد الرزاق الشراييب
متوسطةخرسانة إسفلتية130املنصف ابي
متوسطةمتوسطةخرسانة إسفلتية230عقبة ابن انفع
متوسطةخرسانة إسفلتية480رابعة العدوية

متوسطة-سيئةخرسانة إسفلتية190حسان ابن اثبت
جيدةخرسانة إسفلتية155يوسف صاحب الطابع

جيدةخرسانة إسفلتية120عبد العزيز العروي
متوسطةخرسانة إسفلتية325اجلامعة العربية
متوسطة-سيئة550متوسطةخرسانة إسفلتية275الطريق الفرعية

سيئةخرسانة إسفلتية85زنقة اإلمام ابن حنبل
متوسطةخرسانة إسفلتية105اإلمام القريواين

متوسطةخرسانة إسفلتيةvolet85زنقة شركة 
متوسطةجيدةخرسانة إسفلتية280حسان ابن النعمان

جيدةجيدةخرسانة إسفلتية75امرؤ القيس
متوسطةخرسانة إسفلتيةX20520الفرعية املوازية 

متوسطة-سيئةخرسانة إسفلتية150عبد الرمحان الداخل
107103325اجلملة

يتم تعبيدها امللونة ابألصفر مربجمة سابقا وساألهنج•
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حالة التنوير العموميالنهج
احلالةعدد النقاط الطولاسم النهج

جيدة-1440انمعاوية ابن أيب سفي
جيدة1655املأمون

جيدة1655أبو حنيفة
جيدة63518عزيزة عثمانة

جيدة45513ابن قتيبة
جيدة1554أميلكار

جيدة42012حممد احلليوي
جيدة54515املنستري

جيدة2707عبد الكرمي اخلطايب
جيدة44512عبيد هللا املهدي
جيدة1955كمال أاتتورك
جيدة2858حممد بن اتيب
جيدة1604خمتار اللغماين

جيدة1504حنون
جيدة2256إمام ابن حنبل
األمري عبد 
القادراجلزائري

جيدة2507
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حالة التنوير العموميالنهج
احلالةعدد النقاط الطولاسم النهج

جيدة2306املتنيب
جيدة37010ابن حزم األندلسي
جيدة1304عبد الرمحان الغافقي

جيدة-190جوهر الصقلي
جيدة1705اهلادي العمري
جيدة1504زكرايء احلفصي

جيدة-305عبد الرزاق الشراييب
جيدة1304املنصف ابي
جيدة2306عقبة ابن انفع
جيدة48013رابعة العدوية

جيدة-190حسان ابن اثبت
جيدة-155يوسف صاحب الطابع

جيدة-120عبد العزيز العروي
جيدة3259اجلامعة العربية
جيدة2757الطريق الفرعية

جيدة853زنقة اإلمام ابن حنبل
جيدة1053اإلمام القريواين

جيدةvolet853زنقة شركة 
جيدة2808حسان ابن النعمان

جيدة753امرؤ القيس
جيدةX2052014الفرعية املوازية 
جيدة1504عبد الرمحان الداخل



الترابيةالحدود

X20الطريق:شماال-

أبوظبينهجوزمبيانهج:شرقا-

عفانأبنعثمانشارع:غربا-

سفيانأبيإبنمعاويةشارع:جنوبا-

8المنزه 
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بطاقة تشخيص فني للبنية األساسية

منطقة المنزه الثامن

حالة الرصيفحالة الطريقالنهج
الطولاسم النهج

(مرت خطي)
الكميةاحلالةالنوعية

(مرت مربع)
احلالة

متوسطة950جيدةاسفلتيةخرسانة 666شارع النجوم

متوسطة280جيدةخرسانة اسفلتية165غزة

متوسطة320جيدةخرسانة اسفلتية212اخلليل

متوسطة600جيدةخرسانة اسفلتية300احلجاز

متوسطة260جيدةخرسانة اسفلتية151ابن بسام

متوسطة360جيدةخرسانة اسفلتية180سيناء

متوسطة400جيدةخرسانة اسفلتية243انقرة

متوسطة560جيدةخرسانة اسفلتية391رحيةأ

متوسطة480جيدةخرسانة اسفلتية437وهران

متوسطة220جيدةخرسانة اسفلتية228صور

متوسطة200جيدةخرسانة اسفلتية100علي بن غداهم

متوسطة600جيدةخرسانة اسفلتية557حممد الطاهر بن عاشور

متوسطة200جيدةخرسانة اسفلتية85مسرةأ

متوسطة200جيدةخرسانة اسفلتية64حلب
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حالة الرصيفحالة الطريقالنهج
الطولاسم النهج

(مرت خطي)
الكميةاحلالةالنوعية

(مرت مربع)
احلالة

متوسطة100جيدةاسفلتيةخرسانة 46قسنطينة
متوسطة100جيدةخرسانة اسفلتية86موريتانيا

متوسطة100جيدةخرسانة اسفلتية40حمسن ليمام
متوسطة200جيدةخرسانة اسفلتية78حضر موت

متوسطة150جيدةخرسانة اسفلتية56ساقية احلمراء
متوسطة500رديئةخرسانة اسفلتية242بدر

متوسطة300رديئةخرسانة اسفلتية150العريف الرتيكي
متوسطة400رديئةخرسانة اسفلتية165+60زقة بنهج حممد مرزوقيأ

متوسطة250رديئةخرسانة اسفلتية123القادسية
48257730اجلملة

يتم تعبيدها امللونة ابألصفر مربجمة سابقا وساألهنج•
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حالة التنوير العموميالنهج
الطولاسم النهج

(مرت خطي)
احلالةعدد النقاط 

متوسطة48012شارع النجوم
متوسطة1348غزة

متوسطة15710اخلليل
متوسطة3008احلجاز

متوسطة1308ابن بسام
متوسطة1806سيناء
متوسطة1886انقرة
متوسطة2837ارحية
متوسطة24410وهران
متوسطة1108صور

متوسطة1005علي بن غداهم
متوسطة3009حممد الطاهر بن عاشور

متوسطة5الرمان
متوسطة6سامل بوحاجب



الترابيةالحدود

إفريقياشارع:شماال-

:شرقا-

عفانإبنعثمانشارع:غربا-

XUV4الطريق:جنوبا-

(حي الوفاق)
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يةبطاقة تشخيص فني للبنية األساس
UV4+ حــــــــــــــي الوفـــــاق

حالة الرصيفحالة الطريقالنهج
احلالةالكميةاحلالةالنوعيةالطولاسم النهج

--متوسطةخرسانة اسفلتية150امحد التليلي

متوسطة2200سيئة-300األغالبة

متوسطة100سيئة-70النسائي
متوسطة200سيئة-100بن عوف

متوسطةخرسانة اسفلتية110سلمان الفارسي

--متوسطة163bicoucheزنقة

--متوسطة251bicoucheزنقة

--متوسطة3100bicoucheزنقة

--متوسطة525bicoucheزنقة

--متوسطة776bicoucheزنقة
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--متوسطة880bicoucheزنقة

--متوسطة9105bicoucheزنقة

--متوسطة1037bicoucheزنقة

--متوسطة 60bicoucheالبزينب بنت ايب ط

--متوسطة1261bicoucheزنقة

--متوسطة1341bicoucheزنقة

--متوسطة1455bicoucheزنقة

13742500اجملموع

الملونة باألصفر مبرمجة سابقا وسيتم تعبيدها األنهج
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حالة التنوير العموميالنهج
احلالةعدد النقاطالطولاسم النهج
جيدة15033امحد التليلي

جيدة300األغالبة
جيدة70النسائي
جيدة100بن عوف

جيدة163زنقة
جيدة251زنقة
جيدة3100زنقة
جيدة525زنقة
جيدة-776زنقة
جيدة-880زنقة
جيدة-9105زنقة
جيدة-1037زنقة

جيدة-60زينب بن ايب طالب
جيدة-1261زنقة
جيدة-1341زنقة
جيدة-1455زنقة



الدائرة البلدية رياض النرص
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دائـرة ريـاض النصـر
مناطق2عـدد  

عدد السكان(هك)المساحة 

550

إناثذكور

1297613175

26.151
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الترابيةالحدود

التركيبرجطريق:شماال-

العلياأريانةمنطقة:شرقا-

الرضوةمدينةنهج:غربا-

X20السريعةالطريق:جنوبا-

1النصر 

122



123

بطاقة تشخيص فني للبنية األساسية

01منطقة النصر 

حالة الرصيفحالة الطريقالنهج

الطولاسم النهج
الكميةاحلالةالنوعية(مرت خطي)

احلالة(مرت مربع)

متوسطة450جيدةاسفلتيةخرسانة 249احلاجب عبد الوهاب

متوسطة550جيدةاسفلتيةخرسانة 425البانيا
متوسطة400جيدةاسفلتيةخرسانة 242عبد هللا القريواين

متوسطة400جيدةخرسانة اسفلتية450تربيز
متوسطة2000جيدةخرسانة اسفلتية1026سراييفو

متوسطة800جيدةخرسانة اسفلتية422خايج القمر
متوسطة400رديئةخرسانة اسفلتية190مصطفى الرافعي
متوسطة300رديئةخرسانة اسفلتية137علي املاوردي
متوسطة250رديئةخرسانة اسفلتية120انصر احلداد
متوسطة200رديئةخرسانة اسفلتية107حممد ظريف

متوسطة300جيدةخرسانة اسفلتية142اجلبنياين
متوسطة800جيدةخرسانة اسفلتية400طاجكستان
متوسطة1300جيدةخرسانة اسفلتية649كازخستان
متوسطة800جيدةخرسانة اسفلتية380اشخباد

متوسطة600جيدةخرسانة اسفلتية318عز الدين احلامي

جيدة 600جيدةخرسانة اسفلتية300مدينة املوصل

555710150اجلملة
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حالة التنوير العموميالنهج
الطولاسم النهج

احلالةعدد النقاط (مرت خطي)

متوسطة2258احلاجب عبد الوهاب
متوسطة27412البانيا

متوسطة2008عبد هللا القريواين
متوسطة20013دوشنب
متوسطة20510اشخباد

متوسطة218عز الدين احلامي
متوسطة50مدينة املوصل

متوسطة250حممد رشاد الباجي
جيدة30012الشيخ حممود املهريي

متوسطة10022وزقة تفتح على هنج سراييفأ



الترابيةالحدود

شعيراتمحرزنهج:شماال-

نويرةالهاديشارع:شرقا-

الجديدالعهدشارع:غربا-

X20السربعةالطريق:جنوبا-

2النصر 
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بطاقة تشخيص فني للبنية األساسية

2منطقة النصر 

حالة الرصيفحالة الطريقالنهج
احلالة"2م"الكمية احلالةالنوعية"م"الطول اسم النهج

جيدةجيدةخرسانة إسفلتية250أراينة الورود

جيدة1000متوسطةخرسانة إسفلتية1000الباهي لدغم
جيدةمتوسطةخرسانة إسفلتية200رشيد العياشي

متوسطةمتوسطةخرسانة إسفلتية300علي احلداد

متوسطةجيدةخرسانة إسفلتية960عبد العزيز املستوري

متوسطة5200متوسطةخرسانة إسفلتية250العهد اجلديد

سيئة290جيدةخرسانة إسفلتية580كابول

متوسطةمتوسطةخرسانة إسفلتيةأملاات

متوسطة100جيدةخرسانة إسفلتية100ابكو

متوسطةسيئةخرسانة إسفلتية130إسالم أابد

متوسطةمتوسطةخرسانة إسفلتيةوادي القرى
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حالة الرصيفحالة الطريقالنهج
احلالة"2م"الكمية احلالةالنوعية"م"الطول اسم النهج

متوسطةمتوسطةخرسانة إسفلتيةالرضوىمدينة 

متوسطةجيدةخرسانة إسفلتية950حمرز شعريات

جيدة300جيدةخرسانة إسفلتية885العلوم

متوسطة500متوسطةخرسانة إسفلتية840سليم عمار.د

متوسطة147سيئةخرسانة إسفلتية400أكرانيا

متوسطة200جيدةخرسانة إسفلتية175اإلحصاء

جيدة1000جيدةخرسانة إسفلتية1125حممد ابلكحلة

متوسطة200جيدةخرسانة إسفلتية175ابكو

متوسطة200متوسطةخرسانة إسفلتية640منويب بن حسني

متوسطةجيدةخرسانة إسفلتية190علي فورايت.د

متوسطةسيئةخرسانة إسفلتية135الطالب 

متوسطةسيئةخرسانة إسفلتية215الطالب 

جيدة300جيدةخرسانة إسفلتية265األكادميية

متوسطةجيدةخرسانة إسفلتية200التقدم

متوسطةجيدةخرسانة إسفلتية200الرفاهة

متوسطةجيدةخرسانة إسفلتية200طبيب سوراي

متوسطةجيدةخرسانة إسفلتية190اإلجناز
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حالة الرصيفحالة الطريقالنهج
احلالة"2م"الكمية احلالةالنوعية"م"الطول اسم النهج
سيئة250سيئةخرسانة إسفلتية230بيت احلكمة

متوسطة50جيدةخرسانة إسفلتية190االعالم
متوسطة50جيدةخرسانة إسفلتية190اإلمتياز

متوسطة400متوسطةخرسانة إسفلتية490حممد علي الشيخ
جيدة250جيدةخرسانة إسفلتية300خالد التالتلي

متوسطةمتوسطةخرسانة إسفلتية150العميد
سيئةسيئةخرسانة إسفلتية110صاحل اخلميسي

متوسطة600جيدةخرسانة إسفلتية230يبرقخالد الق.د
متوسطةمتوسطةخرسانة إسفلتية110التيجاين احلداد
جيدة200جيدةخرسانة إسفلتية120إنسكلوبيداي
1267411237اجلملة العامة

الملونة باألصفر مبرمجة سابقا وسيتم تعبيدها األنهج
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حالة التنوير العموميالنهج
احلالةعدد النقاط "م"الطول النهجاسم

سيئة25024أراينة الورود
جيدة100032الباهي لدغم
جيدة200رشيد العياشي
متوسطة300علي احلداد

متوسطة960ريعبد العزيز املستو 
جيدة25085العهد اجلديد

سيئة58023كابول
سيئة100

سيئة13018إسالم أابد
سيئة95026حمرز شعريات

متوسطة885العلوم
سيئة84011سليم عمار.د

سيئة40015أكرانيا
متوسطة175اإلحصاء

جيدة1125حممد بلكحلة
متوسطة175ابكو
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حالة التنوير العموميالنهج
احلالةعدد النقاط "م"الطول النهجاسم
متوسطة640بن حسنيمنويب

متوسطة190علي فورايت.د
متوسطة135الطالب 
متوسطة215الطالب 

متوسطة265األكادميية
جيدة200التقدم
جيدة200الرفاهة

جيدة200طبيب سوراي
جيدة190اإلجناز

متوسطة230بيت احلكمة
جيدة190العلم

جيدة190اإلمتياز
جيدة490حممد علي الشيخ
متوسطة300خالد التالتلي

متوسطة150العميد
متوسطة110صاحل اخلميسي

متوسطة530خالدالقتويب.د
متوسطة110التيجاين احلداد
متوسطة120اإلنسكلوبيداي
12674234اجلملة العامة
مجمجلة القسط املرب 



ة   لدئ  ة  الب  طق  آلمن  ة  ب  ي  آ ت  المآئ  ش  المن 

العدد نوع المنشأة

05 أودية

09 مجاري المياه 

06 الفتحات 

05 أحواض التجميع 

02 فتحة

03 جبليةبحيرات

04 قنال مفتوحة

02 Trop plein

88652 (متر خطي ) طول شبكة تصريف مياه األمطار 

1762 بالوعات تصريف مياه األمطار
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العموميةوالفضاءاتبطاقة تحديد مشاريع للمناطق 

المنطقة الخضراء أو الفضاء العمومي

(1)المقترحة الفضاءاتنوعية 
(3)مستوى التهيئة ونوعية التجهيزات المقترحة معطيات عامة

التشجير 
المالحـظات(2)المقترح 

فضاءات
كبرى

(2)الموقع المقترح صغرىفضاءات
المساحة 
(2)المقترحة 

(2م)

تأثيث(عدد)إنارة 
(2م)رصيف 

عددنوعية(4) (3)

دائرة أريانة المدينة 
M.D 45×××200.مساحة شارع أبو القاسم الشابي

M.D 45×××200×.مدخل أريانة بجانب األقليم
M.D 45×××200×.مدخل أريانة من جهة العطارين

PAI 2020880××××95 M.D×(.حي النزهة)حديقة نهج الوفاق 

دائرة أريانة العليا
M.D 225×××2000×(.رياض األندلس)تقسيم صالحة 
PAI 20201200×××140 M.D×(.الوليد إبن رشد)2تقسيم الغزالة 

x20).)×7500××××450 M.Dطريق برج التركي 
PAI 20201800××××104 M.D×.8مدخل النحلي على الطريق عدد 

M.D 20××168تقسيم بودن
PAI 2019380×××77 M.D.حديقة ساحة الجالء

المنـازهدائرة 
(.أمام المعهد)مساحة شارع معاوية إبن أبي سفيان 

×200×××15 M.D

2021400عيد الشجرة ×(.تقسيم سلمى) bis 7مدخل المنزه 
×××22 M.D

×.3000×(.توسعة الواد (بجانب الوادbis 7المنزه 
×××100 M.D

PAI 20201400××××110 M.D×.)المنزه الثامن(حديقة نهج صور 

دائرة حي النصر
EV1.×313××22 M.Dتقسيم األمل 
EV2.×160××15 M.Dتقسيم األمل 
square×1200××××67 M.Dتقسيم األمل 

PAI 2020900××××165 M.D×.أريانة الورود حي النصر



2021المنحة المسندة بعنوان سنة اسم الجمعية
مقترح 

2022سنة 

الجمعية التونسية لكفاءات المتقاعدين 
3,000

3,000

605.230592.230ودادية اعوان بلدية اريانة 

608.230595.230المجموع

توزيع منح المنظمات والجمعيات ذات الصبغة االجتماعية 

2022بعنوان سنة 

2022سنةاالعتمادات المصادقة عليها بعنوان 

,,,,,,,,,,
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2022االعتمادات المصادقة عليها بعنوان سنة 

د180.000

اسم الجمعية
المنحة المسندة  بعنوان سنة

2021
2022مقترح سنة 

120.00050,000الجمعية الثقافية لبلدية اريانة

راثية الجمعية التونسية للمحافظة على االلعاب والرياضة الت
-5.000

جمعية فنون للتنشيط الثقافي والمسرحي
8,00010,000

8,00010,000جمعية الياسمين للثقافة والبيئة

136,00075,000المجموع

توزيع منح الجمعيات ذات الصبغة الثقافية 

2022بعنوان سنة 
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2022سنة مقترح المنظمة/ الجمعية اسم 

5.000النيابة الجهوية لالتحاد الوطني للمرأة التونسية

5.000و الجوالتالمصائف

5.000الكشافة التونسية

توزيع منح المنظمات االخرى

2022بعنوان سنة 
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المنظمة/ الجمعية اسم 

المنحة المسندة  بعنوان سنة 

2022سنة مقترح 2021

5,0005.000انةبأريجمعية حماية البيئة و المحافظة على المحيط

توزيع منح الجمعيات البيئية

2022بعنوان سنة 
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2022المنحة المقترحة بعنوان سنة 2021المنحة المسندة بعنوان سنة اسم الجمعيةر/ع

د140.000د135.000جمعية أريانة لكرة القدم01

د65.000د 60.000جمعية اريانة لكرة اليد02

د35.000د30.000جمعية النور الرياضي03

د50.000د38.000شبيبة المنازه04

د7.000د5.000مستقبل أريانة05

د5.000د3.500النادي األرياني06

د5.000-النادي الجامعي07

د1.000د1.000جمعية أريانة للوشو كونغ فو08

د5.000د3.500نادي تنس الطاولة09

د3.000-جمعية إقليم أمن أريانة10

د21.000د21.000يانةالجمعية الرياضية ألعوان بلدية أر11

التمويل العمومي للجمعيات 

الرياضية

2022بعنوان سنة 

د350.000:االعتمادات المصادق عليها 



اإلطارات التي ستحال 

على التقاعد

الخطط المشغولة  الخطط المرسمة اإلطارات

01 109 213 اإلطار اإلداري

03 33 96 اإلطار الفني

- 29 59 اإلطار الخاص

04 428 691 االطار العمالي

08 599 1059 المجموع العام

قائمة في إطارات و موظفي و عملة البلدية
2022بعنوان سنة 
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%14,85= نسبة التأطير 



بطاقة جرد وتشخيص أولي للمستودع البلدي

تتطلب التجديدتتطلب التهيئةتتطلب التوسعةتتطلب الصيانةحسنة

x

x

: معطيات عامة 

شارع الطيب المهيري اريانة : الموقع 

:مطابقته لمثال التهيئة العمرانية 

:تاريخ اإلحداث 

2019:سنة آخر عملية تهيئة او توسعة 

:...................المساحة المهيأة :................. المساحة المغطاة -هكتار 1: مساحة األرض 

نعم: امكانية التوسعة 
100: طاقة استيعاب المعدات 

ألف دينار700: متوسط الكلفة السنوية للصيانة 

سهل                       صعب  : النفاذ الى المستودع 

ةوصف حالة البناي

:حول الربط بمختلف الشبكات معطيات 

االتصاالت
الماء الصالح للشرب

الكهرباء

تطهير المياه المستعملة 

*

*

*

*

النعم
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:ووظيفته معطيات حول المستودع 

هل المستودع مسيج ؟

: هل المستودع مقسم لفضاءات 

مختلف انواع المعدات والعربات كافية اليواءالمساحة المخصصة هل 

هل مأوي المعدات مغطى؟

هل المستودع مؤمن؟

؟ ( فيضانات) هل المستودع محمي من االخطار 

مدى وجود ورشة صيانة مجهزة ؟

لمواصفات السالمة والوقاية من الحرائق؟مطابقتها ومدى مدى توفر مضخة للتزود بالبنزين 

وجود محطة غسل وتشحيم؟ 

هل تتم معالجة مياه محطة الغسل قبل تصريفها بشبكة التطهير ؟

هل المستودع مجهز بتطبيقية إعالمية ؟

وميالعمالتنوير–الصحية الوقاية -البستنة -الدهن -البناء) ورشات تابعة للمصالح الفنية األخرى-مكاتب -ورشات •

نعم

ال

ال

ال

ال

نعم

نعم

نعم

نعم

ال
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الجلسة العامة األولى

2022نوفمبر 13يوم األحد

باحا على الساعة التاسعة ص

نبقاعة منتزه بئر بالحس
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