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  1908جويلية  01: تاريخ إحداث بلدية أريانة

  2003لسنة  259أمر ضبط الحدود الجديدة عدد

هكتــارا1970:  مساحة المنطقة البلدية

معطيات أساسية



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

2014التعداد العام للسكن والسكنى لسنة : المصدر*

198735033667أريانة المدينة

198770025958أريانة العليا

198237028710المنازه

200455026151رياض النصر

19871970114486المجموع



تشخيص البنية األساسية تتمثل عملية 

بلدية أريانة في إعداد لمنطقة 

بطاقات تشخيص فنية حسب التقسيم

للمنطقة لكل دائرة بلدية الترابي 



ـصنتائـج التشخي



دائرة أريانة المدينة
مناطق8عدد  

عدد السكان(هك)المساحة 

350

إناثذكور

1704216625

33.667



سوق الجمعة

الترابيةالحدود

8رقمالسريعةالطريق:شرقشمال-

الشابيالقاسمأبوشارع:شرقا-

خلدونإبنشارع:غربا-



بطاقة تشخيص فنية

بمنطقة بسوق الجمعة



8رقمالسريعةالطريق:شرقشمال-

الشابيالقاسمأبوشارع:غربا-

منظورإبننهج:جنوبا-

حي المستقبل



بطاقة تشخيص فنية

بمنطقة حي المستقبل



بطاقة تشخيص فنية

بمنطقة حي المستقبل



منظورابننهج:شماال-

8الوطنيةالطريق:شرقا-

الرياضشارع:غربا-

الخبثانيأحمدشارع:جنوبا-

حي النزهة



بطاقة تشخيص فنية

بمنطقة حي النزهة



بطاقة تشخيص فنية

بمنطقة حي النزهة



بطاقة تشخيص فنية

بمنطقة حي النزهة



الخبثانياحمدشارع:شماال-

8الوطنيةالطريق:شرقا-

خفشةالهاديمحمدشارع:غربا-

المهيريالطيبنهج:جنوبا-

حي التعمير



بطاقة تشخيص فنية

بمنطقة حي التعمير



الحدود الترابية

منظورإبننهج:شماال-

الرياضشارع:شرقا-

بلهوانعليشارع:غربا-

المهيريالطيبنهج:جنوبا-

أريانة المدينة



بطاقة تشخيص فنية

بمنطقة أريانة المدينة



بطاقة تشخيص فنية

بمنطقة أريانة المدينة



بطاقة تشخيص فنية

بمنطقة أريانة المدينة



بطاقة تشخيص فنية

بمنطقة أريانة المدينة



بطاقة تشخيص فنية

بمنطقة أريانة المدينة



بطاقة تشخيص فنية

بمنطقة أريانة المدينة



المهيريالطيبنهج:شماال-

8الوطنيةالطريق:شرقا-

اإلستقاللشارع:غربا-

برج البكوشXالسريعةالطريق:جنوبا-



بطاقة تشخيص فنية

بمنطقة برج البكوش



بطاقة تشخيص فنية

بمنطقة برج البكوش



المهيريالطيبنهج:شماال-

اإلستقاللشارع:شرقا-

حشادفرحاتشارع:غربا-

الحي اإلداريXالوطنيةالطريق:جنوبا-



بطاقة تشخيص فنية

بالحي االداري



بورقيبةالحبيبشارع:غربشمال-

حشادفرحاتشارع:شرقا-

Xالسريعةالطريق:جنوبا-

أريانة الجديدة



تشخيص فنيةبطاقة 

1بأريانة الجديدة 



تشخيص فنيةبطاقة 

1بأريانة الجديدة 



دائـرة أريانـة العليـا

منـاطـق5عـدد 

عدد السكان(هك)المساحة 

700

إناثذكور

1294713011

25.958



حجيجمصطفىشارع:شماال-

الخبثانيالرحمانعبدنهج:غربا-

ةبورقيبالحبيبشارع:شرقجنوب-
أريانة الجديدة



بطاقة تشخيص فنية

2بأريانة الجديدة 



بطاقة تشخيص فنية

2بأريانة الجديدة 



بطاقة تشخيص فنية

2بأريانة الجديدة 



X20الطريق:شماال-

قالعقيومدينةتونينعيننهجي:شرقا-

ظبيأبونهج:غربا-

حجيجالمصطفىشارع:جنوبا-

حي المالحة



بطاقة تشخيص فنية

بحي المالحة



بطاقة تشخيص فنية

بحي المالحة



بطاقة تشخيص فنية

بحي المالحة



X20الوطنيةالطريق:شماال-

بلحاجصالحمحمدشارع:شرقا-

يقالعقمدينةوطونينعيننهجي:غربا-

حجيجالمصطفىشارع:جنوبا-

الحي الشعبي العلوي



بطاقة تشخيص فنية

بكوشة الجير



النحليمنتزه:شماال-

خلدونإبنشارع:شرقا-

النحليمنتزه:غربا-

X20الوطنيةالطريق:جنوبا-

حي البلدية و برج التركي



النحليمنتزه:شماال-

8الوطنيةالطريق:شرقا-

النحليمنتزه:غربا-

النحليمنتزه:جنوبا-

رياض األندلس



بطاقة تشخيص فنية

برياض األندلس



بطاقة تشخيص فنية

برياض األندلس



بطاقة تشخيص فنية

برياض األندلس



دائرة أريانة المنازه

مناطق5عـدد 

عدد السكان(هك)المساحة 

370

إناثذكور

1379514915

28.710



انسفيأبيبنمعاويةشارع:شماال-

الخبثانيأحمدنهج:شرقا-

عفانأبنعثمانشارع:غربا-

إفريقياشارع:جنوبا-
5المنزه 



بطاقة تشخيص فنية

5بالمنزه 



بطاقة تشخيص فنية

5بالمنزه 



بطاقة تشخيص فنية

5بالمنزه 



سفيانأبيبنمعاويةشارع:شماال-

عفانبنعثمانشارع:شرقا-

األنصاريلبابةأبونهجي:غربا-
العرويالعزيزعبدو

6المنزه سبتمبرمنالفاتحشارع:جنوبا-



بطاقة تشخيص فنية

6بالمنزه 



بطاقة تشخيص فنية

6بالمنزه 



X20السريعةالطريق:شماال-

عفانإبنعثمانشارع:شرقا-

سبتمبرمنالفاتحشارع:غربا-

انسفيأبيإبنمعاويةشارع:جنوبا-

7المنزه 



بطاقة تشخيص فنية

7بالمنزه 



بطاقة تشخيص فنية

7بالمنزه 



بطاقة تشخيص فنية

7بالمنزه 



X20الطريق:شماال-

أبوظبينهجوزمبيانهج:شرقا-

عفانأبنعثمانشارع:غربا-

انسفيأبيإبنمعاويةشارع:جنوبا-

8المنزه 



بطاقة تشخيص فنية

8بالمنزه 



بطاقة تشخيص فنية

8بالمنزه 



الترابيةالحدود

إفريقياشارع:شماال-

:شرقا-

عفانإبنعثمانشارع:غربا-

XUV4الطريق:جنوبا-

(حي الوفاق)



بطاقة تشخيص فنية

UV4بحي الوفاق 



دائـرة ريـاض النصـر

مناطق2عـدد 

عدد السكان(هك)المساحة 

550

إناثذكور

1297613175

26.151



التركيبرجطريق:شماال-

العلياأريانةمنطقة:شرقا-

الرضوةمدينةنهج:غربا-

X20السريعةالطريق:جنوبا-

1النصر 



بطاقة تشخيص فنية

1بحي النصر 



شعيراتمحرزنهج:شماال-

نويرةالهاديشارع:شرقا-

الجديدالعهدشارع:غربا-

X20السربعةالطريق:جنوبا-

2النصر 



بطاقة تشخيص فنية

2بحي النصر 



بطاقة تشخيص فنية

2بحي النصر 



بطاقة تشخيص فنية

2بحي النصر 





حسب ما يبينه الجدول المصاحب فان أماكن التدخل التي تم 

-2016اختيارها في المخطط االستثماري التشاركي لسنوات 

2020قد شملت كل المناطق البلدية كما أن مشاريع سنة 2021

تم توزيعها على عدة مناطق و ستنطلق قريبا لذلك فان األولوية 

ستكون إلتمام المشاريع التي انطلقت أو التي برمجت و ستنطلق 

.قريبا

هذا و تجدر اإلشارة الى أنّه تبقى المقترحات المتعلقة بالمشاريع

التّي لم تنطلق مفتوحة إلجراء التّعديالت الالزمة قبل اعالن طلبات 

.العروض



2022تقديرات 
جاز   اإلعتمادات بصدد اإلن

(2021لسنة ) 
اإلعتمادات المنجزة 

(2020لسنة ) 
البيـــــــــان

37.729.814 82.718.924 81.425.855 مجموع الموارد

37.729.814 28.492.276 27.354.843 مجموع المصاريف

32.986.041 27.279.713 27.729.559 موارد العنوان األول-1

موارد ذاتية

19.698.000 17.712.662 16.932.327 موارد جبائية*

5.071.649 2.531.050 3.619.163 جبائيةموارد غير *

8.216.392 7.036.001 7.178.069
المناب من المال *

المشترك

---- ---- ---- مساعدات استثنائية*

---- ---- ---- أخرىمداخيل*



تقديرية
(2022لسنة ) 

اإلعتمادات بصدد 
)  اإلنجاز               

(2021لسنة 

اإلعتمادات المنجزة
(2020لسنة )

البيـــــــــان

4.743.773*A* 55.439.211 53.696.296 موارد العنوان الثاني-2

المساعدات

665.000 665.000 665.000 مساعدات غير موظفة-

----- ----- ----- مساعدات موظفة-

----- ----- ----- مساعدات استثنائية-

---- 2.910.817 2.269.555 منح وفواضل منح

3.065.910 7.004.392

4.327.177
من فواضل % 80)التمويل الذاتي *

(السابقةلسنة العنوان األول

1.438.974
من فواضل % 20)التمويل الذاتي
لسنة السابقة من السنة العنوان األول

(السابقة

---- 189.712 189.712 وفواضل قروضالقروض *

1.012.863 1.102.055 1.004.674 مدخرا لمناب من المال المشترك

---- 43.567.235 43.801.204 ةبقية الفواضل واإلعتمادات المحال

د بعنوان مشاريع 50.000.000بــيتم ضبطها موفى السنة وتقدر اعتماداتتضاف إليها آليا *  A: *مالحظة
2021و2020-2019–2018-2017-2016لسنة لإلستثمارومصادق عليها خالل البرامج  السنوية بهامتعهد 



(2022لسنة) تقديرية 
اإلعتمادات بصدد اإلنجاز

(2120لسنة) 
اإلعتمادات المنجزة   

(2020لسنة )
البيـــــــــان

27.441.000 21.492.276 18.390.374
ن مصاريف العنوا-1

األول

15.500.000 13.300.000 11.457.685 مصاريف التأجير

9.925.100 6.762.325 5.417.443
مصاريف وسائل 

المصالح

1.884.000 1.271.951 1.260.527 التدخل العمومي

131.900 158.000 254.719 فوائد الدين

10.288.814 7.000.000 8.909.661
ن مصاريف العنوا-2

الثاني

---- 6.643.000 8.114.261 اإلستثمارمصاريف 

9.933.814 -------- ------
تكملة المشاريع

355.000 357.000 795.400 أصل الدين

79



المالحظـــــات المبلغ البيان ر/ع

(  د665.000) املساعدات( +د3.065.910)الإحتياطيمجةل املال 

( د1.012.863)    مسامهة ادلوةل + 
4.734.773 2022موارد العنوان الثاين لس نة 01

الأولنفقات العنوانوالفارق بني موارد العنوان الأول  5.545.041 مسامهة العنوان الأول يف مصاريف 

2022العنوان الثاين لس نة 

02

(3 =1 +2) 10.288.814 2022مجةل موارد العنوان الثاين لس نة 03

(اجلزء الرابع) 355.000 2022أأصل ادلين لس نة  04

5.767.000 تمكةل املشاريع اجلارية 05

2.416.814 الوجوبيةنفقات
06

1.750.000 نة بعنوان س  جديدةواقتناءاتهتيئة 

2022 07



تقدم المشاريع 



2021مشاريع انتهت خالل سنة 

نسبة التقدم تاريخ 
انطالق 
األشغال

الكلفة 
أدالجملية

اسم المشروع

℅100األشغالتقدم 05/03/2020 أد1723,115 ية مشروع بناء دائرة بلد
و فضاء املواطن

℅100األشغالتقدم - أد273 هتيئة ساحة سال
℅100األشغالتقدم أد199 دائرة النصرهتيئة 

℅100تقدم األشغال  21/03/2019 أد 2400

أد760

تعبيد الطرقات
حي املالحة

لديةكوشة اجلري وحي الب



مشاريع في طور االنجاز

نسبة التقدم تاريخ انطالق
األشغال

الكلفة 
أدالجملية

اسم المشروع

.℅40األشغالتقدم

دبصدوالصفقةفسختم

العروضطلبملفاعداد

المشروعإلتمام

09/03/2020 أد 2165,756 ملنزه مشروع بناء مركب الطفولة اب
السادس

℅40األشغالتقدم

دبصدوالصفقةفسختم

العروضطلبملفاعداد

المشروعإلتمام

03/03/2020 أد350 املسرح البلديهتيئة 

℅60األشغالتقدم 01/07/2020 أد1800 2018تعبيد الطرقات

℅90األشغالتقدم

العروضطلباعالنبصدد

.التكميليةلألشغال

19/04/2017 أد1560
أد290

تغطية قاعة كرة السلة



في طور االنجازالمشاريع 

تقدم األشغال اتريخ االذن االداري/الكلفة اسم املشروع

10℅ أد650
27/07/2021

ساحة سليمان اللمسي

20℅ أد3000
رايض األندلس04/10/2021
8املنزه1النصر 11/10/2021

5املنزه 15/12/2021

2019الطرقات تعبيد 

95℅ أد500 صيانة الطرقات

80℅ أد200 تنوير الدوائر ابلطاقة الشمسية

95℅ أد400 تنوير عمومي ابلطاقة الشمسية
20℅ أد95 دراسة  محاية أراينة من الفيضاانت

20℅ أد670
20/10/2021

هتيئة سوق الطيب املهريي

30℅ أد55 هتيئة روضة االطفال



2022المشاريع التي ستنطلق موفى سنة 

بصدد الدراسات

املالحظات الكلفة املشروع

بصدد حتيني الدراسات و اعداد ملف
طلب العروض

أد800 بناء قاعة الرايضة الفردية

ملف طلب العروض أد1800 2020تعبيد الطرقات 
التفصيليةإعداد الدراسات بصدد  أد1800 املستودع البلديهتيئة 

مت اعالن طلب العروض أد1000 تعشيب عزيز اتج

2022جانفياالنطالق بداية شهر  أد2200 تعبيد احلي الشعيب و أراينة املدينة

ملف طلب العروض أد800 2020التنوير العمومي 
بصدد الدراسة أد1200 2021تعبيد الطرقات 

بصدد فرز العروض أد3700 هتيئة قصر البلدية



سبب التأجيل الكلفة اسم املشروع

طلبإعادةعلىاالتفاقمت
ماإىلاألشغالوأتجيلالعروض

التطهريأشغالبعد أد5300

ملناطقالطرقات مبختلف اتعهد 
برج البكوش
حي التعمري

2-1اجلديدة أراينة 
حي النزهة





القربمشاريع 

بيان المشروع
القيمة المالية

تكملة مالعب أحياء 
300

2020600تكملة تعبيد الطرقات برنامج 

201986تكملة لصيانة الطرقات مخطط 

2021100تكملة لصيانة الطرقات مخطط 

1300النصر بوخارةإنجاز ملعب بنهج 

150بالمناطق الخضراء photovoltaïquesتركيز أعمدة 



مليون دينار1.536



القيمة الماليةبيان المشروع

200تكملة أشغال مستودع الحجز

2700تكملة صيانة قصر البلدية 

-2020-2019-2017تكملة القتناء معدات نظافة مبرمجة بعنوان 

2021

593

مصلحة + إدارة األشغال )سيارات إدارية 03تكملة القتناء 

إدارة الشؤون االقتصادية + الشراءات

30

50واباقتناء تجهيزات ومنصة لفائدة راديو 

2022900لسنة 3م16شاحنة ضاغطة سعة 02اقتناء عدد 

202220لتر لسنة 770حاوية فضالت حديدية 200اقتناء عدد 

202230اقتناء دراجات نارية لسنة 



مليون دينار4.523



القيمة الماليةبيان المشروع 

108تكملة لتهيئة حجرات المالبس فرحات حشاد 

150ملعب عزيز تاج لتعشيبتكملة 

600تكملة بناء قاعة ألعاب فردية 

300تكملة لقاعة األمير 

50تجديد أرضية قاعة عزيز تاج 

150تنوير عزيز تاج 

100الرياضية المنشأتصيانة 



مليون دينار1.458



القيمة الماليةبيان المشروع 

1500,000للمشاريع الممولة من العنوان األول اعتماداتتوفير بقية 

916,814(  قرض)2017توفير بقية مبلغ مشاريع القرب 

355,000تسديد أصل القرض 



النسبـة
الكلفة
ديناربالمليون 

ةـالمقترحالمشاريـع

14.92 1.536
القرب مشاريع

ينبتحسين ظروف عيش المواطنالمتعلقة

14.17 1.458 ةـمهيكلالالمشاريـع

43.96 4.523 ةـدارياإلالمشاريـع

26.94 2.771,814 الوجوبيةالنفقات 

100 10.288,814 المجموع



عةشكرا للمتاب
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