




التقديريةالكلفة المشاريــــــــــــــــــــــــــــــع

(التمويل الذاتي)

3م 16شاحنة ضاغطة سعة إقتناءمعدات نظافة
ألف دينار500



ألف دينار500



الكلفة التقديريةالمشروعر/ع

الخضراءصيانة وتسييج المناطق 01

د.ا100

المجموع
د.أ100

المناطق الخضراء



الطرقات واالرصفة

الدائرة البلدية

مكان التدخل

طول الجزء 

المبرمج

يةالكلفة التقدير

المدينةأريانة

شارع الحبيب 

بورقيبة

25090 ارنديالف 

الف دينار200100شارع بئر جمعة

الف دينار20060خفشةشارع الهادي 

الف دينار300100شارع فرحات حشاد

ألف دينار20060مارس2شارع 

الف دينار410المجموع



الطرقات واالرصفة

الدائرة البلدية

مكان التدخل

الكلفة التقديريةطول الجزء المبرمج

أريانة العليا
الف دينار250100شارع الياسمين

الف دينار500250شارع أحمد خير الدين

الف دينار20060شارع مصطفى حجيج

الف دينار200120شارع الوليد ابن رشد

الف دينار250125نهج باب العلوج

الف دينار20050محمدو البارودي

الف دينار28070البشير مامي

الف دينار16040جميل صدقي 

الف دينار10030علي الزواوي

الف دينار10030زنقة ابن ابي ربيعة

الف دينار60020ترصيف نهج المالحة

الف دينار895المجموع



الطرقات واالرصفة

الدائرة البلدية

مكان التدخل

الكلفة التقديريةطول الجزء المبرمج

الف دينار300100شارع معاوية ابن أبي سفيانالمنازه

الف دينار200120شارع عثمان ابن عفان

الف دينار20060تعبيد نهج صور

الف دينار20050نهج الديمقراطيةمآويتعبيد 

الف دينار5020نهج الزياتين

الف دينار15050نهج ابن ابي الضياف

الف دينار8025النرجس

الف دينار6020بوحاجبزنقة سالم 

الف دينار25020ترصيف نهج النجوم

الف دينار465المجموع



الطرقات واالرصفة

الدائرة البلدية

مكان التدخل

الكلفة التقديريةطول الجزء المبرمج

الف دينار500300شارع الهادي نويرةرياض النصر

الف دينار400240شارع العهد الجديد

ألف دينار15080فارسالجلوليشارع 

م الطريق المؤدي لتقسي

الوفاق

الف دينار500210

الف دينار830المجموع

الف دينار2600العامالمجموع



التنوير العمومي

البلديةالدائرة

مكان التدخل

عدد النقاط الضوئية

المقترحة

يةالكلفة التقدير

اريانة المدينة

الف دينار6060االستقاللشارع

الف ديار3540الياسمينحي

الف دينار120120العتيقةالمدينة

الف دينار0510االكليلنهج

ألف دينار220230المجموع



التنوير العمومي

البلديةالدائرة

مكان التدخل

عدد النقاط الضوئية 

المقترحة

الكلفة التقديرية

أريانة العليا

الف دينار6280الصحةحي

تافرسوجبلالهماالياجبلنهج

البلقانوجبل

الف دينار2420

قبالة)الوردةاقامةمحيط

(ماقرو

الف دينار2520

الف دينار128الزواويوعليالهدايةنهج

ألف دينار123128المجموع



التنوير العمومي

الدائرة

مكان التدخلالبلدية

عدد النقاط الضوئية 

المقترحة

الكلفة التقديرية

8المنزهمنطقةالمنازه

الف دينار235200

محيط–جميلحيمحيط)6المنزه

ويالبالأبوزمعة-البلفيدارعمارات

بكرابو-السعديةحليمة-الهيثمابن–

(الصديق

الف دينار11360

ألف دينار348260المجموع



التنوير العمومي

البلديةالدائرة

مكان التدخل

عدد النقاط الضوئية 

المقترحة

ةالكلفة التقديري

محرز)2النصررياض النصر

قرقبخالد+شعيرات

يحي+عمارسليم+

نبالمنوبي+التريكي

التيجاني+حسين

–العلوم–الكلية-الحداد

(-االعالم–التقدم

152

الف دينار120

ألف دينار248200المجموع

الف دينار818نقطة ضوئية939العامالمجموع



ألف دينار3500



النسبـة
الكلفة

ديناربألف 
ةـالمقترحالمشاريـع

87,5 3,500
القرب مشاريع

بتحسين ظروف عيش المواطنينالمتعلقة

12,5 500 ةـدارياإلالمشاريـع

100% 4000 المجموع


