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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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ـصنتائـج التشخي
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تقديرية
(2020لسنة ) 

بصدد اإلنجازاإلعتمادات
(2019لسنة ) 

المنجزة اإلعتمادات
(2018لسنة)

البيـــــــــان

37.970.070 78.934.916 71.005.873 مجموع الموارد

37.970.070 30.694.619 20.971.793 مجموع المصاريف

30.072.070 27.705.518 24.518.489 موارد العنوان األول-1

موارد ذاتية

21.854.000 20.154.000 17.254.763 موارد جبائية*

1.040.000 1.026.000 1.001.268
موارد غير جبائية وغير محالة*

7.178.070 6.525.518 6.262.458
المناب من المال المشترك*

---- ---- ---- مساعدات استثنائية*

---- ---- ---- أخرىمداخيل*
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2018االعتمادات المنجزة  2019االعتمادات بصدد اإلنجاز  2020تقديرية 

2020-2019-2018ميزانية البلدية لسنوات 

مجموع الموارد  مجموع مصاريف 

د بعنوان مشاريع 48.000.000إليها آليا اعتمادات يتم ضبطها موفى السنة وتقدر تضاف 2020تقديرية سنة : مالحظة
2019و 2018-2017-2016لسنة لالستثمار متعهد بها ومصادق عليها خالل البرامج  السنوية 



تقديرية
(2020لسنة ) 

بصدد اإلنجاز        اإلعتمادات
(2019لسنة ) 

المنجزةاإلعتمادات
(2018لسنة )

البيـــــــــان

7.898.000 *A* 51.229.398 46.487.385 موارد العنوان الثاني-2

المساعدات

665.000 888.000 212.000 مساعدات غير موظفة-

_ _ _ مساعدات موظفة-

_ _ _ إستثنائيةمساعدات -

_ 865.555 1.548.555 منحوفواضلمنح 

4.894.000 5.755.897 5.310.489
العنوان األولفواضلمن % 80)التمويل الذاتي *

(السابقةلسنة 

1.439.000 1.327.625 1.527.814
العنوان األولفواضلمن % 20)التمويل الذاتي

(السابقة من السنة السابقةلسنة 

_
250.094 256.344 قروضوفواضلالقروض *

900.000 916.667 843.799 من المال المشتركمدخرالمناب

*A* 41.225.560 36.788.384 المحالةواإلعتماداتالفواضلبقية 

ومصادق عليها خالل البرامج  بهاد بعنوان مشاريع متعهد 48.000.000يتم ضبطها موفى السنة وتقدر اعتماداتتضاف إليها آليا *  A: *مالحظة
2019و2018-2017-2016لسنة لإلستثمارالسنوية  12



تقديرية
(2020لسنة) 

بصدد اإلنجاز     اإلعتمادات
(2019لسنة ) 

المنجزة اإلعتمادات
(2018لسنة )

البيـــــــــان

24.919.000 19.694.619 15.227.671 مصاريف العنوان األول-1

12.500.000 9.996.000 8.453.166 مصاريف التأجير

10.257.000 7.663.080 5.398.523 مصاريف وسائل المصالح

1.962.000 1.821.539 1.143.051 التدخل العمومي

200.000 214.000 232.931 فوائد الدين

13.051.070 11.000.000 5.744.122 يمصاريف العنوان الثان-2

9.000.000 10.639.000 5.387.122 اإلستثمارمصاريف 

3.670.070 ------- -------
تكملة المشاريع

381.000 361.000 357.000 أصل الدين
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المالحظات المبلغ البيان ر/ع

( +د1.439.000+د4.894.000)الإحتياطيمجةل املال 

( د900.000) مسامهة ادلوةل ( + د665.000) املساعدات 

7.898.000 01 2020موارد العنوان الثاين لس نة

نفقات العنوان الأولوالفارق بني موارد العنوان الأول  5.153.070 2020مسامهة العنوان الأول يف مصاريف العنوان الثاين لس نة  02

2020الس نوي لس نة الإستامثرتقديرات نفقات برانمج 

(3 =1 +2)
13.051.070 2020مجةل موارد العنوان الثاين لس نة  03

(اجلزء الرابع ) 381.000 2020أأصل ادلين لس نة 
04

3.670.070 واستشارات خمتلفةتمكةل املشاريع اجلارية
05

(3-4+5 =6)
9.000.000 و اخلاص ابلتشاركية الس نوي الإستامثرتقديرات نفقات برانمج 

دارية ) (2020مشاريع القرب لس نة+ مشاريع هميلكة + مشاريع اإ
06
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ألف دينار381:أصل الدين
3%

ألف دينار3670:تكملة المشاريع الجارية
28%

ينفقات البرنامج االستثمار
ألف دينار9000:

69%

ميزانية التنمية

أصل الدين تكملة المشاريع الجارية نفقات البرنامج االستثماري
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ألف 8335: التمويل الذاتي 
(%93)دينار

(%7) ألف دينار665:  منحة المساعدات غير الموظفة

2020البرنامج االستثماري لسنة 



2019بذمة البلدية خالل سنة التصرف المتخلدةوضعية الديون 

(ديون الصندوقإعتباردون )

الديون مبالغ

المتبقية لسنة 

2019

استخالصات

المتخلدةالديون 

وما 2018لسنة 
قبلها

2018 2017 الديون

430.309 445.168 105.844 769.633 ديون القطاع العام

191.959 65.032 142.150 114.841 ديون القطاع الخاص

622.268 510.200 247.994 884.474
المجموع
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عدد الفصولالسنة

التثقيالت بعنوان 

السنة المذكورة

عنوان بالتثقيالتبقايا 

السنوات السابقة

جملة المبالغ 

المستخلصة

نة المبالغ المنقولة للس

الموالية 

1233-(2+1=)4

2017334892.092.740,5066.042.868,2451.886.471,3386.249.137,413

2018342922.548.751,4556.249.137,4131.873.014,0816.344.947,047

2019347752548751,4556.344.947,047

لوم على العقارات المبينةعكشف حول وضعية الم

18
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وضعية المعلوم على العقارات المبينة

التثقيالت بعنوان السنة المذكورة جملة المبالغ المستخلصة



عدد الفصولالسنة

بعنوانالتثقيالت

السنة المذكورة

بقايا التثقيالت 

بعنوان السنوات 

السابقة

جملة المبالغ 

المستخلصة

المبالغ المنقولة 

للسنة الموالية 

1233-(2+1=)4

20171279966.054,5511.998.698,693896.845,3662.067.907,878

20181231889.089,8762.067.907,8781.040.823,2331.916.174,521

201912251.387.320,1111.916.174,521

كشف حول وضعية المعلوم على األراضي غير المبينة
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التثقيالت بعنوان السنة المذكورة جملة المبالغ المستخلصة



عدد الفصولالسنة

سنة التثقيالت بعنوان ال

المذكورة

نوان بعالتثقيالتبقايا 

السنوات السابقة

جملة المبالغ 

المستخلصة

نة المبالغ المنقولة للس

الموالية 

1233-(2+1=)4

201710.002.450,461617.770,25710.002.450,461617.770,257

201814.303.474,857617.770,25711.566.518,714617.770,257

2019-617.770,257

كشف حول وضعية المعلوم على المؤسسات
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التثقيالت بعنوان السنة المذكورة جملة المبالغ المستخلصة



المبلغ السنوي 

المثقل

2018لسنة 

(1)

الديون المتخلدة

الى نهاية تصرف 

2017

(2)

جملة التثقيالت 

2018سنة 

(3(=)1(+)2)

استخالصات

2018سنة 

(4)

المبالغ المتخلدة

(5(=)3)-(4)

740.133,5701.537.975,6162.278.109,186589.420,5211.688.688,665

2018ديسمبر 31كشف حول مدخول العقارات المسوغة التابعة للبلدية إلى غاية 
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لالمبلغ السنوي المثق

2018لسنة 

(1)

المتخلدةالديون 

الى نهاية تصرف 

2017

(2)

جملة التثقيالت 

2018سنة 

(3(=)1(+)2)

استخالصات

2018سنة 

(4)

المتخلدةالمبالغ 

(5(=)3)-(4)

37.500.000277.951,911315.451,91137.500,000277.951,911

نوعية نشاط السوقعدد رتبي
مكان انتصاب 

السوق

مساحته 

(متر مربع)
أيام عمله

:طريق تسييره 

مباشر او عن طريق 

لزمة

المداخيل 

المتوقعة لسنة 

2019

01
سوق الجملة للخضر 

والغالل
تقريبا2م600اريانة

كامل ايام االسبوع ما 

عدا يوم الجمعة
39.700,000لزمة

2018ديسمبر 31كشف حول مدخول األسواق التابعة للبلدية إلى غاية 
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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
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الترابيةالحدود

منظورإبننهج:شماال-

الرياضشارع:شرقا-

بلهوانعليشارع:غربا-

المهيريالطيبنهج:جنوبا-

أريانة المدينة
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حالة التنوير العموميحالة الرصيفحالة الطريقالنهج
احلالةعدد النقاط احلالةالكميةاحلالةالنوعيةالطوللنهجااسم

جيدة--متوسطةخرسانة اسفلتية150شارع بن املنظور 

جيدة--متوسطةخرسانة اسفلتية400شارع الرايض

متوسطة--متوسطةخرسانة اسفلتية175شارع قرطاج

جيدة--متوسطةخرسانة اسفلتية150شارع احلبيب بورقيبة

سيئة5--متوسطةضرس40زنقة عبد الرحيم

سيئة-4--متوسطةضرس10زنقة سيدي بوعبدهللا

جيدة-متوسطة385جيدةخرسانة اسفلتية96قاضي عياض

جيدةسيئة1200جيدةخرسانة اسفلتية222ابجي مسعودي

جيدةمتوسطة510جيدةخرسانة اسفلتية128حازم قرطاجين

جيدةسيئة1300جيدةخرسانة اسفلتية250علي بن زايد

جيدةسيئة2500متوسطةخرسانة اسفلتية423اسد بن الفرات

جيدةسيئة300جيدةخرسانة اسفلتية105قصر هالل

منطقة أريانة المدينة و الحي الشعبي : للبنية األساسية تشخيص فني بطاقة 
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حالة التنوير العموميحالة الرصيفحالة الطريقالنهج
احلالةعدد النقاط احلالةالكميةاحلالةالنوعيةالطوللنهجااسم

جيدةسيئة200سيئةخرسانة اسفلتية101جرجار

جيدة--سيئةخرسانة اسفلتية162عز الدين دغباجي

جيدةسيئة350سيئة163bicoucheطرببة

جيدة--سيئة94bicoucheيوسفساقية سيدي 

جيدة--سيئة71bicoucheجبل منصور

جيدة--سيئة78bicoucheمكنني

جيدة--سيئة106bicoucheسوسة

جيدةسيئة450سيئة227bicoucheقريوان

جيدةسيئة80سيئة72bicoucheجبل اشكل

جيدةسيئة300سيئة162bicoucheجبل برقو

جيدةسيئة850سيئة216bicoucheاالمام سحنون

جيدةسيئة200متوسطةخرسانة اسفلتية244النجاح

جيدةمتوسطة650سيئةخرسانة اسفلتية273عثمان الكعاك

جيدة--متوسطةخرسانة اسفلتية235البخاري

جيدةسيئة900سيئة173bicoucheخالد بن الوليد

منطقة أريانة المدينة و الحي الشعبي : للبنية األساسية تشخيص فني بطاقة 

44



حالة التنوير العموميحالة الرصيفحالة الطريقالنهج
احلالةعدد النقاط احلالةالكميةاحلالةالنوعيةالطوللنهجااسم

جيدةسيئة800سيئة209bicoucheاحلمامات

جيدةمتوسطةمتوسطةخرسانة اسفلتية442سيدي اجلبايل

جيدةسيئة850سيئةخرسانة اسفلتية214مخيس احلجري

جيدةمتوسطة210جيدةخرسانة اسفلتية105حممد الناشي

جيدة800جيدةخرسانة اسفلتية235ابوالرحيان

جيدةمتوسطة400جيدةخرسانة اسفلتية112خليفة نفايت

جيدةمتوسطة350جيدةخرسانة اسفلتية109بشري السعود

جيدةسيئة760جيدةخرسانة اسفلتية109لبنان

جيدةسيئة200سيئةتراب105زنقة البحرين

جيدةسيئة400سيئةخرسانة اسفلتية112البحرين

جيدةمتوسطة700جيدةخرسانة اسفلتية330مايل

جيدةمتوسطة400جيدةخرسانة اسفلتية192بولناسط

جيدةمتوسطة350جيدةخرسانة اسفلتية170سودانال

منطقة أريانة المدينة و الحي الشعبي : للبنية األساسية تشخيص فني بطاقة 
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حالة التنوير العموميحالة الرصيفحالة الطريقالنهج
احلالةعدد النقاط احلالةالكميةاحلالةالنوعيةالطوللنهجااسم

جيدةمتوسطة150جيدةخرسانة اسفلتية78تشادال

جيدةمتوسطة200جيدةخرسانة اسفلتية92السينغال

متوسطة8متوسطة220متوسطةخرسانة اسفلتية111القاهرة

متوسطة4--سيئةخرسانة اسفلتية241فلسطني

متوسطة5--متوسطةخرسانة اسفلتية147مراكش

متوسطة5متوسطة140متوسطةخرسانة اسفلتية68طرابلس

منطقة أريانة المدينة و الحي الشعبي : للبنية األساسية تشخيص فني بطاقة 
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حالة التنوير العموميحالة الرصيفحالة الطريقالنهج
اسم

احلالةعدد النقاط احلالةالكميةاحلالةالنوعيةالطوللنهجا

متوسطة11متوسطة440سيئةخرسانة اسفلتية218دمشق

متوسطة4متوسطة500سيئةخرسانة اسفلتية254ابن جمد

متوسطة5--سيئةخرسانة اسفلتية227مفتاح بن مربوك

15--سيئةخرسانة اسفلتية460بريوت
متوسطة

سيئة7--متوسطةضرس148حاج طبوب

سيئة8--متوسطةخرسانة اسفلتية253هادي شاكر

سيئة5--متوسطةضرس139علي طراد

سيئة2--متوسطةخرسانة اسفلتية129هادي سعيدي

سيئة5---متوسطةضرس122عيد جباري

سيئة7--متوسطةضرس138سيدي بوذيب

سيئة8--متوسطةضرس153ابب جديد

سيئة8--سيئةخرسانة اسفلتية91صادق بسيس

سيئة17--سيئةخرسانة اسفلتية582سيدي عمار

متوسطة5متوسطة405سيئةخرسانة اسفلتية102السلم

متوسطة6متوسطة350سيئةخرسانة اسفلتية170شاديل قطاري

منطقة أريانة المدينة و الحي الشعبي : للبنية األساسية تشخيص فني بطاقة 
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حالة التنوير العموميحالة الرصيفحالة الطريقالنهج
اسم

احلالةعدد النقاط احلالةالكميةاحلالةالنوعيةالطوللنهجا

متوسطة4متوسطة200سيئةخرسانة اسفلتية97جوان1

متوسطة8--سيئةخرسانة اسفلتية215منداس فرانس

متوسطة4--سيئةخرسانة اسفلتية109سيدي بوسعيد

متوسطة4--سيئةخرسانة اسفلتية157قراس

متوسطة-3--سيئةخرسانة اسفلتية65حممد حجيج

متوسطة4--سيئةخرسانة اسفلتية86ابجي بلغيث

متوسطة3--سيئةخرسانة اسفلتية236النصر

متوسطة2--سيئةخرسانة اسفلتية97قيتنربغ

متوسطة4--سيئةخرسانة اسفلتية97.4بغداد

متوسطة3--سيئةخرسانة اسفلتية230والد حفوز

-----120مأوى سيارات بشارع الرايض
متوسطة

متوسطة2--سيئة-143زرايب

منطقة أريانة المدينة و الحي الشعبي : للبنية األساسية تشخيص فني بطاقة 
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حالة التنوير العموميحالة الرصيفحالة الطريقالنهج
احلالةعدد النقاط احلالةالكميةاحلالةالنوعيةالطوللنهجااسم

متوسطة2--سيئة-103اليمن

متوسطة2--سيئة-61براهيم بن يوسفا

جيدة--سيئة-171بنزرت

متوسطة3--سيئة-135البشري صفر

12.920.419.000253اجملموع

منطقة أريانة المدينة و الحي الشعبي : للبنية األساسية تشخيص فني بطاقة 
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الترابيةالحدود

المهيريالطيبنهج:شماال-

اإلستقاللشارع:شرقا-

حشادفرحاتشارع:غربا-

الحي اإلداريXالوطنيةالطريق:جنوبا-
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منطقة الحي االداري : األساسية تشخيص فني للبنية بطاقة 

حالة التنوير العموميحالة الرصيفحالة الطريقالنهج

احلالةعدد النقاط احلالةالكميةاحلالةالنوعيةالطولاسم النهج

متوسطة17متوسطة400متوسطةخرسانة اسفلتية200أندري أمبار

متوسطة05متوسطة240رديئةغري معبدة120زنقة أندري أمبار

اجلملة
30064022
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سوق الجمعة

الترابيةالحدود

8رقمالسريعةالطريق:شرقشمال-

الشابيالقاسمأبوشارع:شرقا-

خلدونإبنشارع:غربا-
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سوق الجمعة  بطاقة تشخيص فني للبنية األساسية:

حالة التنوير العموميحالة الرصيفحالة الطريقالنهج
احلالةعدد النقاط احلالةالكميةاحلالةالنوعيةالطولاسم النهج

سيئة15متوسطة400متوسطةخرسانة اسفلتية204ميمونة بن سعد

سيئة8متوسطة200متوسطةخرسانة اسفلتية100ابن عباس

ابو عبيد هللا
البكري

سيئة12متوسطة340متوسطةخرسانة اسفلتية170

ابو احلسن 
االشعري

سيئة8متوسطة460متوسطةخرسانة اسفلتية230

الطنطاوي 
اجلوهري

بصدد الصيانة150
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الترابيةالحدود

منظورابننهج:شماال-

8الوطنيةالطريق:شرقا-

الرياضشارع:غربا-

الخبثانيأحمدشارع:جنوبا-

حي النزهة
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حي النزهة بطاقة تشخيص فني للبنية األساسية:

حالة التنوير العموميحالة الرصيفحالة الطريقالنهج
احلالةعدد النقاط احلالةالكميةاحلالةالنوعيةالطولاسم النهج

سيئة03متوسطة200رديئةخرسانة اسفلتية96الفردوس

متوسطة12متوسطة750رديئةخرسانة اسفلتية365حيي الرتكي

متوسطة10متوسطة600رديئةخرسانة اسفلتية300االنس

متوسطة06متوسطة350رديئةخرسانة اسفلتية175ماي12

سيئة05متوسطة300رديئةخرسانة اسفلتية130السلم

سيئة16متوسطة950رديئةخرسانة اسفلتية460السعادة

سيئة11متوسطة500رديئةخرسانة اسفلتية248الوفاق

سيئة13متوسطة600رديئةخرسانة اسفلتية287اهلناء

سيئة06متوسطة300رديئةخرسانة اسفلتية150السرور

سيئة07متوسطة400رديئةخرسانة اسفلتية202اهلدوء

سيئة04متوسطة200رديئةخرسانة اسفلتية100االنشراح

اجلملة
2513

515093
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الترابيةالحدود

الخبثانياحمدشارع:شماال-

8الوطنيةالطريق:شرقا-

خفشةالهاديمحمدشارع:غربا-

المهيريالطيبنهج:جنوبا-

حي التعمير
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حي التعمير بطاقة تشخيص فني للبنية األساسية:

حالة التنوير العموميحالة الرصيفحالة الطريقالنهج
احلالةعدد النقاط احلالةالكميةاحلالةالنوعيةالطولاسم النهج

سيئة جزئيا15مقبولة00مقبولة465Enrobéeاخلبثاينهنج أمحد 

سيئة جزئيا09مقبولة00سيئة جزئيا300enrobéeهنج البحرتي

سيئة جزئيا04سيئة جزئيا571.280سيئة جزئيا193enrobéeهنج ابن املقفع

سيئة جزئيا06سيئة جزئيا00جيدة347enrobéeهنج رمادة

سيئة جزئيا5سيئة جزئيا967.600سيئة جزئيا236enrobéeهنج أبو العالء املعري

93.3هنج قابس
enrobéeسيئة جزئيا3سيئة جزئيا321.885مقبولة جزئيا

105هنج هارون الرشيد 
enrobéeمقبولة2جيدة110.250جيدة

245هنج بشار ابن برد 
enrobéeسيئة جزئيا5سيئة جزئيا955.500سيئة جزئيا

550هنج  سعد زغلول
enrobéeمقبولة8مقبولة536.250مقبولة

289هنج ابن اهلاين
enrobéeسيئة جزئيا7سيئة جزئيا982.600سيئة جزئيا

328هنج عمر ابن اخلطاب
enrobéeمقبولة5سيئة جزئيا885.600مقبولة

210هنج طه حسني
enrobéeسيئة جزئيا5سيئة جزئيا535.500مقبولة
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حي التعمير بطاقة تشخيص فني للبنية األساسية:

حالة التنوير العموميحالة الرصيفحالة الطريقالنهج
احلالةعدد النقاط احلالةالكميةاحلالةالنوعيةالطولاسم النهج

165قليبياهنج 
enrobée مقبولة6سيئة 189.750سيئة

60.2هنج امحد أمني
enrobéeسيئة جزئيا3سيئة 316.050سيئة

59.9هنج طاهر بن عاشور
enrobéeجيدة0سيئة جزئيا26.955سيئة جزئيا

62.6هنج ابن بطوطة
enrobéeجيدة0سيئة جزئيا169.020سيئة جزئيا

61.8هنج حممد عبدة
enrobéeجيدة0سيئة جزئيا180.456سيئة جزئيا

97هنج طاهر اخلمريي
enrobéeمقبولة3سيئة جزئيا289.060سيئة جزئيا

95.1هنج عمر ابن العاص
enrobéeمقبولة5سيئة جزئيا290.055سيئة جزئيا

240هنج عني دراهم 
enrobéeمقبولة4سيئة جزئيا384.000سيئة جزئيا

217هنج املرتو
enrobéeسيئة4مقبولة292.950جيدة

4.419,908004,76199اجملموع
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الترابيةالحدود

المهيريالطيبنهج:شماال-

8الوطنيةالطريق:شرقا-

اإلستقاللشارع:غربا-

برج البكوشXالسريعةالطريق:جنوبا-
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برج البكوش بطاقة تشخيص فني للبنية األساسية:

حالة التنوير العموميحالة الرصيفحالة الطريقالنهج
احلالةعدد النقاط احلالةالكميةاحلالةالنوعيةالطولاسم النهج

سيئة جزئيا15جيدة--جيدة345enrobéeهنج حلق الوادي

جيدة01جيدة--جيدة70enrobéeهنج الكرم

سيئة جزئيا07جيدة896,000سيئة جزئيا328enrobéeهنج ساسي ابلليل

سيئة جزئيا06مقبولة185,625جيدة165enrobéeهنج املرسى

مقبولة02سيئة217,500سيئة75enrobéeنهج التين

سيئة جزئيا17سيئة446,250سيئة586enrobéeنهج العطارين

سيئة جزئيا05مقبولة874,000مقبولة230enrobéeنهج فائز القيرواني

سيئة جزئيا10سيئة1333,000سيئة291enrobéeنهج تالة

مقبولة01مقبولة2.125,000سيئة جزئيا425enrobéeنهج أندلوسيا

سيئة جزئيا08مقبولة735,000مقبولة245enrobéeنهج الغالل

سيئة جزئيا05مقبولة1.980,000سيئة495enrobéeنهج الريحان

سيئة جزئيا05مقبولة--سيئة جزئيا100enrobéeزنقة باجة

مقبولة02مقبولة222,750مقبولة135enrobéeنهج بيرسا

مقبولة03مقبولة255,000مقبولة75enrobéeبيرصازنقة 

مقبولة03مقبولة--مقبولة145enrobéeنهج القصرين 60



برج البكوش بطاقة تشخيص فني للبنية األساسية:

حالة التنوير العموميحالة الرصيفحالة الطريقالنهج
احلالةعدد النقاط احلالةالكميةاحلالةالنوعيةالطولاسم النهج

سيئة جزئيا05مقبولة1.734,000سيئة جزئيا262enrobéeدقاشنهج 

سيئة جزئيا04مقبولة940,000مقبولة235enrobéeنهج باجة

سيئة جزئيا06سيئة جزئيا446,500سيئة جزئيا235enrobéeنهج الكاف

جيدة02جيدة--جيدة75enrobéeنهج العنب

سيئة جزئيا04مقبولة954,000سيئة جزئيا176enrobéeنهج غرناطة

سيئة جزئيا03مقبولة575,000سيئة جزئيا158enrobéeنهج عمر الخيام

سيئة جزئيا05مقبولة1.120,000مقبولة175enrobéeنهج قرطبة

سيئة جزئيا07مقبولة--مقبولة395enrobéeنهج تونس

سيئة جزئيا06سيئة جزئيا1.147,500سيئة جزئيا354enrobéeنهج اشبيليا

مقبولة01مقبولة262,500مقبولة105enrobéeنهج عين أقطر

مقبولة02مقبولة161,500مقبولة85enrobéeنهج الصادقية

مقبولة02سيئة جزئيا551,000سيئة جزئيا145enrobéeنهج الزهراء
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برج البكوش بطاقة تشخيص فني للبنية األساسية:

حالة التنوير العموميحالة الرصيفحالة الطريقالنهج
احلالةعدد النقاط احلالةالكميةاحلالةالنوعيةالطولاسم النهج

سيئة جزئيا09مقبولة--سيئة جزئيا464enrobéeنهج منزل بورقيبة

مقبولة03مقبولة--مقبولة95enrobéeنهج الدقلة

مقبولة01مقبولة--سيئة جزئيا105enrobéeنهج أبو نواس

جيدة01جيدة--جيدة135enrobéeنهج المهيدل

جيدة01جيدة--جيدة115enrobéeنهج التفاح

سيئة جزئيا07مقبولة732,000سيئة جزئيا450enrobéeنهج موسى الصادحي

جيدة01جيدة-جيدة86enrobéeنهج سحنون

سيئة جزئيا04مقبولة465,500سيئة جزئيا240enrobéeزنقة شقران القيرواني

جيدة05جيدة--جيدة80enrobéeنهح واحة الجريد

مقبولة03مقبولة120,000مقبولة100enrobéeنهج واحة الخوزة

مقبولة02مقبولة--سيئة120enrobéeزنقة العطارين

---02-----سيئة32Terrain naturelزنقة العلماء

اجملموع
8.132

18.479,625176
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الترابيةالحدود

8رقمالسريعةالطريق:شرقشمال-

الشابيالقاسمأبوشارع:غربا-

منظورإبننهج:جنوبا-

حي المستقبل
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المستقبلحي  بطاقة تشخيص فني للبنية األساسية:

حالة التنوير العموميحالة الرصيفحالة الطريقالنهج
احلالةعدد النقاط احلالةالكميةاحلالةالنوعيةالطولاسم النهج

جيدة9متوسطة2000متوسطةخرسانة اسفلتية200شارع بن املنظور 

جيدةسيئة525جيدة287chapeاالحسان

جيدة--متوسطة477chapeاجلداول

جيدة4سيئة370متوسطةخرسانة اسفلتية104قدور الصراريف

جيدة4سيئة400جيدةخرسانة اسفلتية192احلبيب العمري

جيدة10سيئة1200جيدة270chapeالبلسم

جيدة6سيئة330جيدة117chapeجبل بوقرنني

جيدة22سيئة910جيدة118chapeجبل االطلس

جيدةسيئة200سيئة-93جبل األوراس

جيدة6سيئة300جيدة156chapeجبل الوسط

جيدة4--سيئة-41ليمون

جيدة-540سيئة-258الربيع

64



حالة التنوير العموميحالة الرصيفحالة الطريقالنهج
الطولاسم النهج

(مرت خطي)
الكميةاحلالةالنوعية

(مرت مربع)
احلالةعدد النقاط احلالة

جيدة-320سيئة-105العطر

جيدة7سيئة470جيدة236chapeالفراشة

جيدةسيئة500جيدة168chapeاحلرير

جيدةسيئة1500جيدةخرسانة اسفلتية376حممد اجلاموسي

جيدة4--سيئة-98.4زنقة سنبل

جيدة--سيئة-477الشعانيبجبل 

جيدة3سيئة250سيئة-103سيدي عمر بوخطيوة

جيدة3--سيئة-84ايبزنقة أبو القاسم الش

جيدةسيئة-110الزمريل

3960,4981582اجملموع

حي المستقبل : األساسية  بطاقة تشخيص فني للبنية 
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الترابيةالحدود

بورقيبةالحبيبشارع:غربشمال-

حشادفرحاتشارع:شرقا-

Xالسريعةالطريق:جنوبا-

أريانة الجديدة
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1منطقة أريانة الجديدة  بطاقة تشخيص فني للبنية األساسية:

حالة التنوير العموميحالة الرصيفحالة الطريقالنهج
احلالةعدد النقاط احلالةالكميةاحلالةالنوعيةالطولاسم النهج

جيدة0متوسطة800سيئةخرسانة اسفلتية189أرتنسيا

جيدة6متوسطة1500سيئةخرسانة اسفلتية239اليامسني

جيدة7--جيدةخرسانة اسفلتية269ميموزا

جيدة3متوسطة300جيدةخرسانة اسفلتية109أبو بكر الزهروين

جيدة8سيئة648سيئة-424ابن النفيس

جيدة6متوسطة420سيئةخرسانة اسفلتية210الورد

جيدة12متوسطة750جيدةخرسانة اسفلتية0حسن جرادلب

جيدة2متوسطة614متوسطةخرسانة اسفلتية205املعهد

جيدة4--سيئةخرسانة اسفلتية262الطاهر بن عز الدين

جيدة4متوسطة360سيئةخرسانة اسفلتية183خالد عقريب
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حالة التنوير العموميحالة الرصيفحالة الطريقالنهج
احلالةعدد النقاط احلالةالكميةاحلالةالنوعيةالطولاسم النهج

جيدة-متوسطة230سيئةخرسانة اسفلتية118النسيم

جيدة4متوسطة400سيئةخرسانة اسفلتية197الزيزفون

جيدة3متوسطة220سيئةخرسانة اسفلتية106الشيح

جيدة7متوسطة600جيدةخرسانة اسفلتية311البلدية

جيدة2متوسطة200سيئةخرسانة اسفلتية94الزيتون

جيدة7متوسطة400سيئةخرسانة اسفلتية105بن اجلزار

جيدة-سيئة1177سيئة-122السويس

جيدة-سيئة614سيئة-205زنقة

3348923375اجملموع

1منطقة أريانة الجديدة  بطاقة تشخيص فني للبنية األساسية:
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 للطرقات بدائرة أريانة املدينةإحصاء تقديرية وصفيةبطاقة 
 

²ماألرصفة 
²مالطرقات 

الطول الجملي لألنهج
(كلم)والشوارع 

المناطق

معبد

المساحة الجملية المرصفةالمساحة  سيئة  بالطبقة المضاعفة ةبالطبقة اإلسفلتي

9840 6950 4060 - 36230 5.18 سوق الجمعة

4331 2414 15750 - 23545 5.26 حي المستقبل

8722 4620 9815 - 31980 6.85 حي النزهة

80595 75200 23650 - 64700 13.71 حي التعمير

8774 5436 10476 1760 67784 12.52 أريانة المدينة

25980 6212 18642 - 44478 15.78 برج البكوش

18422 12546 7804 - 41000 8.28 الحي اإلداري

8294 4590 16000 - 18000 4.25 أريانة الجديدة
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 ملدينةإحصاء تقديرية وصفية للتنوير العمومي بدائرة أريانة ابطاقة 

التنوير العمومي

المناطق
نسبة التغطية عدد النقاط التي تتطلب صيانة لنقاط اإلضاءةالعدد الجملي

100% 82 389 سوق الجمعة

100% 72 298 حي المستقبل

100% 45 301 حي النزهة

100% 40 237 حي التعمير

100% 182 694 أريانة المدينة

100% 41 402 برج البكوش

100% 32 250 الحي اإلداري

100% 50 389 أريانة الجديدة
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 ينةإحصاء تقديرية وصفية ملياه األمطار بدائرة أريانة املدبطاقة 

 

في تصريف المياهوجود إشكاليات المناطق

نعم سوق الجمعة

نعم حي المستقبل

نعم حي النزهة

نعم حي التعمير

ال أريانة المدينة

ال برج البكوش

ال الحي اإلداري

ال أريانة الجديدة

%100نسبة الربط بشبكة تطهير المياه المستعملة
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ق 
ط
نا
لم

ا

ء
را

ض
خ
ال

المساحة الخضراء

2الصنف 
تاريخ 

اإلحداث

المساحة 

2م

عدد 

السكان

مؤشر المساحة

ساكن/الخضراء
3مستوى التهيئة 

مستوى 

التشجير فضاءات 

كبرى
فضاءات 

صغرى

داخل 

المنطقة
ترصيفتأثيث إنارةيةكامل البلد

ة 
طق

من
ال

1

نة
دي

لم
 ا
نة

يا
أر

ة 
ئر

دا

%90××865×.ةشارع الحبيب بورقيب

%80××120×.شارع فرحات حشاد

%60××950×.حديقة الحي اإلداري

%30××600×.أفريل9حديقة 

%90××400×.ساحة الياسمين

%85××760×.حديقة نهج بئر جمعة

%100××40×.مارس2مفترق شارع 

%100××6000×.حديقة الشهداء

المساحة الجانبية

برج )xلطريق 

(.البكوش

×3500××90%

مفترق وساحة علي 

.بلهوان
×500××90%

%120025×.ساحة قبرص

%80××60×.ساحة سال

%70××400×.مساحات محطة الحافالت

%80××600×.حديقة برج البكوش

ع 
مو

ج
م

ة 
طق

من
ال

1

15
15995

ق 
ط
نا
لم

ا

ء
را

ض
خ
ال

المساحة الخضراء

2الصنف 
تاريخ 

اإلحداث

المساحة 

2م

عدد 

السكان

مؤشر المساحة

ساكن/الخضراء
3مستوى التهيئة 

مستوى 

التشجير فضاءات

كبرى

فضاءات 

صغرى

داخل 

المنطقة

كامل 

البلدية
ترصيفتأثيث إنارة

ة 
طق

من
ال

1

نة
دي

لم
 ا
نة

يا
أر

ة 
ئر

دا

%90××865×.شارع الحبيب بورقيبة

%80××120×.شارع فرحات حشاد

%60××950×.حديقة الحي اإلداري

%30××600×.أفريل9حديقة 

%90××400×.ساحة الياسمين

%85××760×.حديقة نهج بئر جمعة

%100××40×.مارس2مفترق شارع 

%100××6000×.حديقة الشهداء

المساحة الجانبية

(.برج البكوش)xلطريق 
×3500××90%

%90××500×.مفترق وساحة علي بلهوان

%120025×.ساحة قبرص

%80××60×.ساحة سال

%70××400×.مساحات محطة الحافالت

%80××600×.حديقة برج البكوش

ع 
مو

ج
م

ة 
طق

من
ال

115
15995
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اء المنطقة الخضراء أو الفض

العمومي

نوعية الفضاءات 

(1)المقترحة 

مستوى التهيئة ونوعية التجهيزات معطيات عامة

(3)المقترحة 

التشجير 

(2)المقترح 
المالحـظات

فضاءات 

كبرى

فضاءات 

صغرى

الموقع 

(2)المقترح 

المساحة 

المقترحة

إنارة 

(عدد)
رصيف تأثيث

(2م)
عددنوعية(4) (3)

أريانة المدينة

××200×.مدخل أريانة بجانب األقليم

مدخل أريانة من جهة 

.العطارين
×

200××
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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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حالة التنوير العموميحالة الرصيفحالة الطريقالنهج

الطولاسم النهج
الكميةاحلالةالنوعية(مرت خطي)

احلالةعدد النقاط احلالة(مرت مربع)

نهج محرز ابن خلف
145Enrobéجيدة4(جديد) أنجز507,50(جديد) أنجز

نهج عين تونين
325Enrobé8(جديد) أنجز2437,50(جديد) أنجز

جيدة

زنقة عين تونين
40Enrobé0في طور اإلنجاز72,000في طور اإلنجاز

جيدة

نهج إسماعيل الحطاب
270Enrobé8سيئة٪ 243,00030جيدة

جيدة

نهج الورود
520Enrobé9غير موجود1560,000جيدة

جيدة

نهج الفضيلة
100Enrobé2غير موجود0سيئة

جيدة

نهج األمل
145Enrobé2غير موجود0سيئة

جيدة

نهج األمان
100Enrobé0غير موجود0مقبولة

جيدة

الجزء الثاني من نهج 

األمان
165Enrobé4سيئة٪ 264,00020جيدة

جيدة

نهج الطفولة
190Enrobé5جيدة-جيدة

جيدة

منطقة حي المالحة : للبنية االساسية تشخيص فني بطاقة 
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حالة التنوير العموميحالة الرصيفحالة الطريقالنهج

الطولاسم النهج
الكميةاحلالةالنوعية(مرت خطي)

احلالةعدد النقاط احلالة(مرت مربع)

 la ligne deج نه

l’ancienne haute 

tension

290Enrobé0(جديد) أنجز 1160,000(جديد) أنجز

جيدة

نهج التضامن
165Enrobé5في طور اإلنجاز495,000في طور اإلنجاز

جيدة

نهج التقدم
240Enrobé5سيئة٪ 216,00030جيدة

جيدة

نهج العدالة
185Enrobé5في طور اإلنجاز166,500في طور اإلنجاز

جيدة

نهج الصدق
300Enrobé4في طور اإلنجاز360,000في طور اإلنجاز

جيدة

نهج اإلقالع
175Enrobé4في طور اإلنجاز210,000في طور اإلنجاز

جيدة

الجزء الثاني من نهج 

اإلقالع
125Enrobé3في طور اإلنجاز250,000في طور اإلنجاز

جيدة

نهج العمل
70Enrobé1غير موجود490,000سيئة

جيدة

نهج أسامة إبن زيد
70Enrobé1غير موجود٪ 84,00030جيدة

جيدة

نهج ساحة المدرسة
165Enrobé5جيدة0جيدة

جيدة

نهج الحقيقة
85Enrobé2٪  غير موجود 178,5070سيئة

جيدة

منطقة حي المالحة : للبنية االساسية تشخيص فني بطاقة 
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حالة التنوير العموميحالة الرصيفحالة الطريقالنهج

الطولاسم النهج
الكميةاحلالةالنوعية(مرت خطي)

احلالةعدد النقاط احلالة(مرت مربع)

أبي طالبإبننهج جعفر 
55Enrobé2في طور اإلنجاز220,000(جديد) أنجز

جيدة

نهج الهداية
235Enrobé7جيدة0جيدة

جيدة

هنج علي الزواوي
255Enrobé6جيدة0جيدة

جيدة

هنج جبل عرفات
130Enrobé4في طور اإلنجاز390,000(جديد) أنجز

جيدة

هنج اإلصالح
70Enrobé2سيئة٪  84,0060سيئة

جيدة

هنج الصرب
230Enrobé5جيدة-جيدة

جيدة

هنج التسامح
90Enrobé2غير موجود0سيئة

جيدة

هنج املثابرة
130Enrobé2غير موجود0جيدة

جيدة

هنج القدس
400Enrobé11سيئة٪ 480,00030جيدة

جيدة

هنج البدر
145Enrobé4جيدة-جيدة

جيدة

هنج أرحية
85Béton2(جديد) أنجز 0(جديد) أنجز

جيدة

منطقة حي المالحة : للبنية االساسية تشخيص فني بطاقة 
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حالة التنوير العموميحالة الرصيفحالة الطريقالنهج

الطولاسم النهج
الكميةاحلالةالنوعية(مرت خطي)

احلالةعدد النقاط احلالة(مرت مربع)

هنج مكة
125Béton2-0(جديد) أنجز

جيدة

هنج األحد
110Béton3(جديد) أنجز 0(جديد) أنجز

جيدة

هنج جدة
110Béton2-0(جديد) أنجز

جيدة

هنج دير ايسني
110Béton2--(جديد) أنجز

جيدة

هنج املساوات
380Enrobé30 ٪8جيدة-سيئة

جيدة

هنج اإلميان
400Enrobé8جيدة-جيدة

جيدة

هنج حممود املاطري
245

50% Enrobé

50% terre battue
4في طور اإلنجاز1225,000في طور اإلنجاز

جيدة

هنج احلبيب العريفي
120Enrobé4في طور اإلنجاز0في طور اإلنجاز

جيدة

هنج علي اخللصي
100Enrobéجيدة3في طور اإلنجاز400في طور اإلنجاز

هنج دكتور زهري الصايف
150Enrobé4في طور اإلنجاز0في طور اإلنجاز

جيدة

هنج النظام
230Enrobé5غير موجود0جيدة

جيدة

هنج أبو ظيب
50Béton0في طور اإلنجاز650,000في طور اإلنجاز

جيدة

منطقة حي المالحة : للبنية االساسية تشخيص فني بطاقة 
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حالة التنوير العموميحالة الرصيفحالة الطريقالنهج

الطولاسم النهج
الكميةاحلالةالنوعية(مرت خطي)

احلالةعدد النقاط احلالة(مرت مربع)

هنج أمحد العايش
75Enrobé1غير موجود0سيئة

جيدة

هنج ضفران خلال
140Enrobé5غير موجود0سيئة

جيدة

هنج املنجي ابيل
70Enrobé2غير موجود0سيئة

جيدة

هنج فطومة بورقيبة
65Enrobé2غير موجود0سيئة

جيدة

هنج حممد احلداد
115Enrobé0غير موجود345,000سيئة

جيدة

مام إ+ هنج عمر ابن عبد العزيز
8غير موجود0سيئة390Enrobéإمام املالكي+ الشافعي

جيدة

هنج النهوض
170Enrobé30 ٪7جيدة510,000سيئة

جيدة

هنج النيل
280Enrobé8جيدة-في طور اإلنجاز

جيدة

هنج جزيرة جالطة
240Enrobé8جيدة-جيدة

جيدة

هنج املالحة
340EnrobéInondable408,00030 ٪10سيئة

جيدة

طهنج البحر األبيض املتوس
180EnrobéInondable216,0006جيدة

جيدة

منطقة حي المالحة : للبنية االساسية تشخيص فني بطاقة 
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حالة التنوير العموميحالة الرصيفحالة الطريقالنهج

الطولاسم النهج
الكميةاحلالةالنوعية(مرت خطي)

احلالةعدد النقاط احلالة(مرت مربع)

هنج البحر األمحر
240EnrobéInondable288,0008جيدة

جيدة

زنقة البحر األمحر
150Enrobé2جيدة-جيدة

جيدة

هنج اإلفادة
315Enrobé7غير موجود-جيدة

جيدة

هنج اجلزائر
200Enrobé6جيدة-جيدة

جيدة

هنج األضواء
350Enrobé30 ٪13سيئة٪ 210,00030سيئة

جيدة

هنج إبن عبدون
310Enrobé7جيدة-جيدة

جيدة

فخرهنج ال
145Enrobé3جيدة-سيئة

جيدة

هنج مدينة العقيق
470Enrobé4جيدة-أنجز جديد

جيدة

اجملموع
1207014120276

منطقة حي المالحة : للبنية االساسية تشخيص فني بطاقة 
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الترابيةالحدود

النحليمنتزه:شماال-

خلدونإبنشارع:شرقا-

النحليمنتزه:غربا-

X20الوطنيةالطريق:جنوبا-

حي البلدية و برج التركي
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حالة التنوير العموميحالة الرصيفحالة الطريقالنهج

الطولاسم النهج
الكميةاحلالةالنوعية(مرت خطي)

احلالةعدد النقاط احلالة(مرت مربع)

V1
65Terre battue2غير موجود-سيئةfonctionnel

V2
25Terre battue0غير موجود-سيئةfonctionnel

V3
60Terre battue2غير موجود-سيئةfonctionnel

V4
95Terre battue3غير موجود-سيئةfonctionnel

V5
100Terre battue4غير موجود-سيئةfonctionnel

V6
165Terre battue0غير موجود330,000سيئةfonctionnel

V7
85Terre battue2غير موجود255,000سيئةfonctionnel

V8
280Terre battue8غير موجود840,000سيئةfonctionnel

V8 bis
400Terre battue4غير موجود-سيئةfonctionnel

المجموع 
1275142525

:منطقة برج التركي للبنية االساسية تشخيص فني بطاقة 
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الترابيةالحدود

حجيجمصطفىشارع:شماال-

الخبثانيالرحمانعبدنهج:غربا-

بورقيبةالحبيبشارع:شرقجنوب-
أريانة الجديدة
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حالة التنوير العموميحالة الرصيفحالة الطريقالنهج

الطولاسم النهج
الكميةاحلالةالنوعية(مرت خطي)

احلالةعدد النقاط احلالة(مرت مربع)

سيئة2متوسطة180متوسطةخرسانة اسفلتية89زنقة مرايح

سيئة7متوسطة330سيئة-140األفغاين

سيئة14متوسطة750جيدةخرسانة اسفلتية282مجيل صدقي

سيئة5متوسطة740جيدةخرسانة اسفلتية173الكامرون

متوسطة6متوسطة400جيدةخرسانة اسفلتية209داكار

متوسطة5متوسطة350جيدةخرسانة اسفلتية175املغرب

متوسطة3متوسطة200جيدةخرسانة اسفلتية0ماي1

سيئة24متوسطة1500جيدةخرسانة اسفلتية0امحد خري الدين

سيئة6متوسطة500سيئةخرسانة اسفلتية279أرتنسيا

سيئة7--سيئةخرسانة اسفلتية293اليامسني

سيئة2200سيئةخرسانة اسفلتية117الياس

متوسطة4متوسطة648سيئةخرسانة اسفلتية213البنفسج

2منطقة أريانة الجديدة  : للبنية االساسية تشخيص فني بطاقة 
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حالة التنوير العموميحالة الرصيفحالة الطريقالنهج

الطولاسم النهج
(مرت خطي)

الكميةاحلالةالنوعية
(مرت مربع)

احلالةعدد النقاط احلالة

متوسطة4متوسطة1177سيئةخرسانة اسفلتية178الربتقال

متوسطة4متوسطة1506سيئةخرسانة اسفلتية217الزهور

متوسطة8متوسطة300سيئةخرسانة اسفلتية203قائد جوهر

متوسطة3متوسطة590سيئةخرسانة اسفلتية105بن شباط

صالح الدين 
سيئة4متوسطة1240سيئةخرسانة اسفلتية311بوشوشة

سيئة2متوسطة75متوسطةخرسانة اسفلتية0حنبعل

متوسطة9متوسطة210سيئةخرسانة اسفلتية265يبصالح الدين األيو 

سيئة5--سيئةخرسانة اسفلتية106محودة بن عثمان

سيئة6متوسطة432سيئةخرسانة اسفلتية91عمر املختار

2منطقة أريانة الجديدة  : للبنية االساسية تشخيص فني بطاقة 
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حالة التنوير العموميحالة الرصيفحالة الطريقالنهج

الطولاسم النهج
(مرت خطي)

الكميةاحلالةالنوعية
(مرت مربع)

احلالةعدد النقاط احلالة

صالح الدين 
سيئة4متوسطة450سيئةخرسانة اسفلتية465احلفصي

سيئة14متوسطة235سيئةخرسانة اسفلتية380اجلنة

سيئة4متوسطة750سيئة-298حدائق البنفسج

سيئة2--سيئةخرسانة اسفلتية175بن رشيق

----سيئةخرسانة اسفلتية1193.5طريق

4957,512783132اجملموع

2منطقة أريانة الجديدة  : للبنية االساسية تشخيص فني بطاقة 

88



الترابيةالحدود

النحليمنتزه:شماال-

8الوطنيةالطريق:شرقا-

النحليمنتزه:غربا-

النحليمنتزه:جنوبا-

رياض األندلس
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حالة التنوير العموميحالة الرصيفحالة الطريقالنهج

الطولاسم النهج
(مرت خطي)

الكميةاحلالةالنوعية
(مرت مربع)

احلالةعدد النقاط احلالة

سيئة8متوسطة328رديئةخرسانة اسفلتية164مدريد

سيئة8متوسطة900رديئةخرسانة اسفلتية450لقنت

سيئة10متوسطة500رديئةخرسانة اسفلتية250دانية

سيئة11متوسطة430رديئةخرسانة اسفلتية215برشلونة

سيئة8متوسطة500رديئةخرسانة اسفلتية250مرسية

سيئة12متوسطة300متوسطةخرسانة اسفلتية150شاطبة

سيئة15متوسطة250رديئةخرسانة اسفلتية125مالقة

سيئة25متوسطة480رديئةخرسانة اسفلتية290بيتاقور

سيئة5متوسطة200رديئةخرسانة اسفلتية100الصحابة

منطقة رياض االندلس : للبنية االساسية تشخيص فني بطاقة 
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حالة التنوير العموميحالة الرصيفحالة الطريقالنهج

الطولاسم النهج
(مرت خطي)

الكميةاحلالةالنوعية
(مرت مربع)

احلالةعدد النقاط احلالة

سيئة22متوسطة260رديئةخرسانة اسفلتية130التوت

سيئة21متوسطة440رديئةخرسانة اسفلتية222الريموك

حسني بن منصور 
البيضاوي

جيدةمتوسطة250متوسطةخرسانة اسفلتية125

جيدةمتوسطة200متوسطةخرسانة اسفلتية100ابو زيد اهلاليل

جيدةمتوسطة620متوسطةخرسانة اسفلتية317ابو جعفر املنصور

145اجلملة

منطقة رياض االندلس : للبنية االساسية تشخيص فني بطاقة 
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الترابيةالحدود

X20الوطنيةالطريق:شماال-

بلحاجصالحمحمدشارع:شرقا-

العقيقمدينةوطونينعيننهجي:غربا-

حجيجالمصطفىشارع:جنوبا-

الحي الشعبي العلوي
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²ماألرصفة 

²مالطرقات 

الطول الجملي
(كلم)والشوارع لألنهج

معبدالمناطق

المساحة الجملية المرصفةالمساحة 
سيئة 

و تتطلب صيانة
فةبالطبقة المضاع

بالطبقة
اإلسفلتية

19882 3970 39954 - 87126 كلم10.59 2أريانة الجديدة 

36007 23775 58036 - 116204 كلم14.52 حي المالحة

2030 1245 3480 1520 10440 كلم2.9 يالحي الشعبي العلو

13458 11345 22425 22165 29000 كلم9.19
حي البلدية و برج 

التركي

17554 28824 38925 - 88035 كلم13.51 رياض األندلس

 بطاقة إحصاء تقديرية وصفية للطرقات بدائرة أريانة العليا
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لعليااالعمومي بدائرة أريانة وصفية للتنوير إحصاء تقديرية بطاقة 

التنوير العمومي

المناطق

نسبة التغطية التي تتطلب صيانةعدد النقاط العدد الجملي لنقاط اإلضاءة

100% 40 270 2أريانة الجديدة 

100% 80 410 حي المالحة

100% 55 238 الحي الشعبي العلوي

100% 122 545 حي البلدية و برج التركي

100% 250 980 رياض األندلس

94



ياالعلأريانة األمطار بدائرة إحصاء تقديرية وصفية ملياه بطاقة 

في تصريف المياهوجود إشكاليات المناطق

نعم 2أريانة الجديدة 

نعم حي المالحة

ال الحي الشعبي العلوي

نعم حي البلدية و برج التركي

نعم رياض األندلس

100نسبة الربط بشبكة تطهير المياه المستعملة %
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ق 
ط
نا
لم

ا

ء
را

ض
خ
ال

المساحة الخضراء

2الصنف 

عدد السكان2المساحة متاريخ اإلحداث

مؤشر المساحة

ساكن/الخضراء
3مستوى التهيئة 

مستوى 

التشجير فضاءات ىفضاءات كبر

صغرى
ترصيفتأثيث إنارةكامل البلديةداخل المنطقة

ة 
طق

من
ال

2

يا
عل

 ال
نة

يا
أر

ة 
ئر

دا

المساحات الموجودة بشارع مصطفى 

%30×500×(.أريانة العليا)الحجيج 

%05×100×.حديقة شارع الكاهنة

%20×900×.حديقة واد قرب

%90×××7000×.حديقة جودة الحياة

%90×××5000×.منتزه بئر بلحسن

%20××120×.ساحة القدس

%80××1200×.حديقة أريانة العليا

.مفترقات شارع الوليد إبن رشد
×350××100%

%100×××200×.ط الحي الشعبي/م

.ط برج التركي والمساحة الجانبية/م
×500××80%

%20××350×.ساحة النخيل

المنطقة الخضراء بنهج محرز إبن خلف

%150080×.حي المالحة

.ط حي الصحة برياض األندلس/م
×10010%

ع 
مو

ج
م

ة 
طق

من
ال

2

13
17820
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ء المنطقة الخضراء أو الفضا

العمومي

نوعية الفضاءات 

(1)المقترحة 

مستوى التهيئة ونوعية التجهيزات معطيات عامة

(3)المقترحة 

التشجير

(2)المقترح 
المالحـظات

فضاءات

كبرى

فضاءات 

صغرى

الموقع 

(2)المقترح 

المساحة 

ةالمقترح

إنارة 

عدد)

)

رصيف تأثيث

(2م)
عددنوعية(4) (3)

أريانة العليا

××2000×تقسيم صالحة

××1800×.2تقسيم الغزالة 

×××7500×.طريق برج التركي

مدخل النحلي على الطريق 

.8عدد 

×600××
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المنازهالدائرة البلدية 
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دائرة أريانة المنازه
مناطق5عـدد  

عدد السكان(هك)المساحة 

370

إناثذكور

1379514915

28.710
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الترابيةالحدود

سفيانأبيبنمعاويةشارع:شماال-

الخبثانيأحمدنهج:شرقا-

عفانأبنعثمانشارع:غربا-

إفريقياشارع:جنوبا-
5المنزه 
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حالة التنوير العموميحالة الرصيفحالة الطريقالنهج
الطولاسم النهج

(مرت خطي)
الكميةاحلالةالنوعية

(مرت مربع)
احلالةعدد النقاط احلالة

سيئة6متوسطة130رديئةخرسانة اسفلتية65مدنني

سيئة5متوسطة430رديئةخرسانة اسفلتية215جرجيس

سيئة5متوسطة200رديئةخرسانة اسفلتية100سيدي بوزيد

سيئة7متوسطة320رديئةخرسانة اسفلتية160املالوف

سيئة5متوسطة430رديئةخرسانة اسفلتية365اجلم

سيئة7متوسطة200رديئةخرسانة اسفلتية100احملرس

سيئة6متوسطة330رديئةخرسانة اسفلتية165املطوية

سيئة13متوسطة275رديئةخرسانة اسفلتية136العباسيني

سيئة14متوسطة210رديئةخرسانة اسفلتية105الصنهاجيني

سيئة12متوسطة350رديئةخرسانة اسفلتية175الرومانيني

سيئة12متوسطة322رديئةخرسانة اسفلتية161املرابطني

سيئة13متوسطة380رديئةخرسانة اسفلتية190االمويني

الخامسالمنزه منطقة :بطاقة تشخيص فني للبنية األساسية 
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حالة التنوير العموميحالة الرصيفحالة الطريقالنهج
الطولاسم النهج

(مرت خطي)
الكميةاحلالةالنوعية

(مرت مربع)
احلالةعدد النقاط احلالة

سيئة12متوسطة200رديئةخرسانة اسفلتية100املراديني

سيئة10متوسطة1600رديئةخرسانة اسفلتية800بين هالل

سيئة12متوسطة960رديئةخرسانة اسفلتية479حممد صاحل بن مراد

سيئة8متوسطة690رديئةخرسانة اسفلتية342فاطمة الناشئ

سيئة6متوسطة550رديئةخرسانة اسفلتية275موسى بن نصري

سيئة5متوسطة480رديئةخرسانة اسفلتية237علي بن بلقاسم

سيئة4متوسطة250رديئةخرسانة اسفلتية124ابن زيدون

سيئة4متوسطة300رديئةخرسانة اسفلتية150ابن سريج

سيئة5متوسطةجيدة150الشابة

سيئة7متوسطةجيدة260سامل بن محيدة

بصدد الصيانة260املالزم البجاوي

سيئة22متوسطةجيدة1000شارع افريقيا

الخامسالمنزه منطقة :بطاقة تشخيص فني للبنية األساسية 
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الترابيةالحدود

سفيانأبيبنمعاويةشارع:شماال-

عفانبنعثمانشارع:شرقا-

األنصاريلبابةأبونهجي:غربا-

العرويالعزيزعبدو

سبتمبرمنالفاتحشارع:جنوبا-
6المنزه 
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6منطقة المنزه : للبنية االساسية تشخيص فني بطاقة 

حالة التنوير العموميحالة الرصيفحالة الطريقالنهج

احلالةعدد النقاط احلالةالكميةاحلالةالنوعيةالطولاسم النهج

متوسطة13متوسطة141متوسطةخرسانة إسفلتية470علي ابن أيب طالب

متوسطة24متوسطة637جيدةخرسانة إسفلتية850بالل بن رابح

جيدة-متوسطة1690جيدةخرسانة إسفلتية1130أبو لبابة األنصاري

متوسطة24جيدةجيدةخرسانة إسفلتية860عمار بن ايسر

متوسطة8متوسطة588متوسطةخرسانة إسفلتية280ابن اهليثم

متوسطة7جيدةجيدةخرسانة إسفلتية265الزبري بن العوام

متوسطة3جيدةجيدةخرسانة إسفلتية115سعد اخلذري

متوسطة7جيدةجيدةخرسانة إسفلتية240حممد عمار.د

متوسطة4متوسطة187جيدةخرسانة إسفلتية125حليمة السعدية

متوسطة3جيدةجيدةخرسانة إسفلتية115أبو زمعة البلوي

متوسطة7جيدةجيدةخرسانة إسفلتية260أبو بكر الصديق

متوسطة2متوسطةخرسانة إسفلتية170املنطقة
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6منطقة المنزه : للبنية االساسية تشخيص فني بطاقة 

حالة التنوير العموميحالة الرصيفحالة الطريقالنهج

احلالةعدد النقاط احلالةالكميةاحلالةالنوعيةالطولاسم النهج

متوسطة2متوسطةخرسانة إسفلتية280املنطقة

متوسطة2جيدةجيدةخرسانة إسفلتية381املنطقة

متوسطة3متوسطة82متوسطةخرسانة إسفلتية110خدجية بنت خويلد

جيدة-سيئة580جيدةخرسانة إسفلتية415أبو بكر اخلوارزمي

متوسطة7متوسطة242متوسطةخرسانة إسفلتية260الشيخ الغزواين

جيدة-متوسطةخرسانة إسفلتية125حممد القلعي

متوسطة12متوسطةخرسانة إسفلتية435القضاة

متوسطة6متوسطةخرسانة إسفلتية220حممود العنايب

متوسطة3متوسطة120جيدةخرسانة إسفلتية115امرؤ القيس

متوسطة3متوسطة45جيدةخرسانة إسفلتية80طاهر املمي

متوسطة3جيدةخرسانة إسفلتية95الدكتور نعمان

متوسطة5متوسطةخرسانة إسفلتية175صفية بنت عبد املطلب
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6منطقة المنزه : للبنية االساسية تشخيص فني بطاقة 

حالة التنوير العموميحالة الرصيفحالة الطريقالنهج

احلالةعدد النقاط احلالةالكميةاحلالةالنوعيةالطولاسم النهج

متوسطة10متوسطة204متوسطةخرسانة إسفلتية350آمنة بنت وهب

متوسطة12متوسطة1245متوسطةخرسانة إسفلتية415حممد بن مراد

متوسطة6متوسطةخرسانة إسفلتية225ابن سينا

متوسطة4جيدةخرسانة إسفلتية125حممد عمار الوراتين

متوسطة7جيدةخرسانة إسفلتية240أبو مصاف

متوسطة7متوسطةخرسانة إسفلتية245مركز العالج الطبيعي

متوسطة8متوسطةخرسانة إسفلتية275املعهد

متوسطة3متوسطةخرسانة إسفلتية100عليسة

متوسطة5متوسطةخرسانة إسفلتية70مهدية األغلبية

متوسطة6متوسطةخرسانة إسفلتية230مغازة50مآوري 

متوسطة4متوسطةخرسانة إسفلتية120مدخل املسلك الصحي

93665761220اجلملة
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الترابيةالحدود

X20السريعةالطريق:شماال-

عفانإبنعثمانشارع:شرقا-

سبتمبرمنالفاتحشارع:غربا-

سفيانأبيإبنمعاويةشارع:جنوبا-

7المنزه 
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حالة التنوير العموميحالة الرصيفحالة الطريقالنهج

احلالةعدد النقاط احلالةالكميةاحلالةالنوعيةالطولاسم النهج

جيدة-متوسطة825متوسطةخرسانة إسفلتية1440معاوية ابن أبي سفيان

متوسطة5متوسطةخرسانة إسفلتية165المأمون

متوسطة5متوسطةخرسانة إسفلتية165أبو حنيفة

متوسطة18جيدة2000متوسطةخرسانة إسفلتية635عثمانةعزيزة 

متوسطة13جيدةخرسانة إسفلتية455ابن قتيبة

متوسطة4جيدةمتوسطةخرسانة إسفلتية155أميلكار

متوسطة12جيدةمتوسطةخرسانة إسفلتية420الحليويمحمد 

متوسطة15جيدة1635جيدةخرسانة إسفلتية545المنستير

متوسطة7جيدة75جيدةخرسانة إسفلتية270عبد الكريم الخطابي

متوسطة12جيدةخرسانة إسفلتية445عبيد هللا المهدي

متوسطة5جيدةجيدةخرسانة إسفلتية195كمال أتاتورك

متوسطة8متوسطةخرسانة إسفلتية285محمد بن تايب

7منطقة المنزه : للبنية االساسية تشخيص فني بطاقة 
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حالة التنوير العموميحالة الرصيفحالة الطريقالنهج

احلالةعدد النقاط احلالةالكميةاحلالةالنوعيةالطولاسم النهج

متوسطة4متوسطةجيدةخرسانة إسفلتية160اللغماينخمتار 

متوسطة4جيدةخرسانة إسفلتية150حنون

متوسطة6متوسطةخرسانة إسفلتية225إمام ابن حنبل

متوسطة7سيئة90جيدةخرسانة إسفلتية250ياألمري عبد القادراجلزائر 

متوسطة6متوسطةمتوسطةخرسانة إسفلتية230املتنيب

متوسطة10متوسطة-سيئةخرسانة إسفلتية370ابن حزم األندلسي

متوسطة4متوسطةخرسانة إسفلتية130عبد الرمحان الغافقي

جيدة-متوسطةخرسانة إسفلتية190جوهر الصقلي

متوسطة5متوسطةمتوسطةخرسانة إسفلتية170اهلادي العمري

متوسطة4متوسطةجيدةخرسانة إسفلتية150زكرايء احلفصي

جيدة-متوسطة150متوسطة-سيئةخرسانة إسفلتية305عبد الرزاق الشراييب

7منطقة المنزه : للبنية االساسية تشخيص فني بطاقة 
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حالة التنوير العموميحالة الرصيفحالة الطريقالنهج

احلالةعدد النقاط احلالةالكميةاحلالةالنوعيةالطولاسم النهج

متوسطة4متوسطةخرسانة إسفلتية130املنصف ابي

متوسطة6متوسطةمتوسطةخرسانة إسفلتية230عقبة ابن انفع

متوسطة13متوسطةخرسانة إسفلتية480رابعة العدوية

جيدة-متوسطة-سيئةخرسانة إسفلتية190حسان ابن اثبت

جيدة-جيدةخرسانة إسفلتية155يوسف صاحب الطابع

جيدة-جيدةخرسانة إسفلتية120عبد العزيز العروي

متوسطة9متوسطةخرسانة إسفلتية325اجلامعة العربية

متوسطة7متوسطة-سيئة550متوسطةخرسانة إسفلتية275الطريق الفرعية

متوسطة3سيئةخرسانة إسفلتية85زنقة اإلمام ابن حنبل

متوسطة3متوسطةخرسانة إسفلتية105اإلمام القريواين

متوسطة3متوسطةخرسانة إسفلتيةvolet85زنقة شركة 

7منطقة المنزه : للبنية االساسية تشخيص فني بطاقة 
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7منطقة المنزه : للبنية االساسية تشخيص فني بطاقة 

حالة التنوير العموميحالة الرصيفحالة الطريقالنهج

احلالةعدد النقاط احلالةالكميةاحلالةالنوعيةالطولاسم النهج

متوسطة8متوسطةجيدةخرسانة إسفلتية280حسان ابن النعمان

متوسطة3متوسطةجيدةخرسانة إسفلتية75امرؤ القيس

متوسطة14متوسطةخرسانة إسفلتيةX20520الفرعية املوازية 

4متوسطة-سيئةخرسانة إسفلتية150عبد الرمحان الداخل
متوسطة

اجلملة
107103325231
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الترابيةالحدود

X20الطريق:شماال-

أبوظبينهجوزمبيانهج:شرقا-

عفانأبنعثمانشارع:غربا-

سفيانأبيإبنمعاويةشارع:جنوبا-

8المنزه 
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8منطقة المنزه : للبنية االساسية تشخيص فني بطاقة 

حالة التنوير العموميحالة الرصيفحالة الطريقالنهج

احلالةعدد النقاط احلالةالكميةاحلالةالنوعيةالطولاسم النهج

متوسطة12متوسطة950متوسطةخرسانة اسفلتية480شارع النجوم

متوسطة8متوسطة280رديئةخرسانة اسفلتية134غزة

متوسطة10متوسطة320متوسطةخرسانة اسفلتية157اخلليل

متوسطة8متوسطة600رديئةخرسانة اسفلتية300احلجاز

متوسطة8متوسطة260رديئةخرسانة اسفلتية130ابن بسام

متوسطة6متوسطة360رديئةخرسانة اسفلتية180سيناء

متوسطة6متوسطة400رديئةخرسانة اسفلتية188انقرة

متوسطة7متوسطة560رديئةخرسانة اسفلتية283ارحية

متوسطة10متوسطة480رديئةخرسانة اسفلتية244وهران

متوسطة8متوسطة220رديئةخرسانة اسفلتية110صور

متوسطة5متوسطة200رديئةخرسانة اسفلتية100علي بن غداهم

متوسطة9متوسطة600رديئةخرسانة اسفلتية300حممد الطاهر بن عاشور
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8منطقة المنزه : للبنية االساسية تشخيص فني بطاقة 

حالة التنوير العموميحالة الرصيفحالة الطريقالنهج

احلالةعدد النقاط احلالةالكميةاحلالةالنوعيةالطولاسم النهج

متوسطة5متوسطةجيدةخرسانة اسفلتيةالرمان

متوسطة6متوسطةجيدةخرسانة اسفلتيةسامل بوحاجب

108اجلملة
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الترابيةالحدود

إفريقياشارع:شماال-

:شرقا-

عفانإبنعثمانشارع:غربا-

XUV4الطريق:جنوبا-

(حي الوفاق)
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حالة التنوير العموميحالة الرصيفحالة الطريقالنهج

احلالةعدد النقاط احلالةالكميةاحلالةالنوعيةالطولاسم النهج

سيئة33--متوسطةخرسانة اسفلتية150التليليامحد 

جيدةمتوسطة2200سيئة-300األغالبة

جيدةمتوسطة100سيئة-70النسائي

جيدةمتوسطة200سيئة-100بن عوف

جيدة--متوسطة163bicoucheزنقة

جيدة--متوسطة251bicoucheزنقة

جيدة--متوسطة3100bicoucheزنقة

جيدة--متوسطة525bicoucheزنقة

جيدة---متوسطة776bicoucheزنقة

جيدة---متوسطة880bicoucheزنقة

جيدة---متوسطة9105bicoucheزنقة

جيدة---متوسطة1037bicoucheزنقة

UV4  حي الوفاق: للبنية االساسية تشخيص فني بطاقة 
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UV4  حي الوفاق: للبنية االساسية تشخيص فني بطاقة 

حالة التنوير العموميحالة الرصيفحالة الطريقالنهج

احلالةعدد النقاط احلالةالكميةاحلالةالنوعيةالطولاسم النهج

جيدة---متوسطة 60bicoucheزينب بن ايب طالب

جيدة---متوسطة1261bicoucheزنقة

جيدة---متوسطة1341bicoucheزنقة

جيدة---متوسطة1455bicoucheزنقة

1374250033اجملموع
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²ماألرصفة 
²مالطرقات 

الطول الجملي لألنهج
(كلم)والشوارع 

معبدالمناطق

المساحة الجملية المرصفةالمساحة  سيئة  ةبالطبقة اإلسفلتي

44975 20540 6320 118060 كلم20.17 5المنزه 

16870 7440 12520 47150 كلم8.59 6المنزه 

32800 22950 11520 75720 كلم12.48 7المنزه 

26700 13450 7616 77100 كلم13.65 8المنزه 

3850 2090 952 12720 كلم3.18 UV4حي الوفاق 

 املنازهإحصاء تقديرية للطرقات وصفية بدائرة بطاقة 

118



التنوير العمومي

المناطق

نسبة التغطية انةعدد النقاط التي تتطلب صي
العدد الجملي لنقاط اإلضاءة

100% 230 1400 5المنزه 

100% 82 750 6المنزه 

100% 65 620 7المنزه 

100% 82 930 8المنزه 

100% 45 220 UV4حي الوفاق 

 املنازهة إحصاء تقديرية وصفية التنوير العمومي بدائربطاقة 
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في تصريف المياهوجود إشكاليات المناطق

نعم 5المنزه 

ال 6المنزه 

ال 7المنزه 

نعم 8المنزه 

نعم UV4حي الوفاق 

%100نسبة الربط بشبكة تطهير المياه المستعملة

 نازهاملإحصاء تقديرية وصفية ملياه األمطار بدائرة بطاقة 
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ق 
ط
نا
لم

ا

اء
ضر

خ
ال

المساحة الخضراء

2الصنف 

عدد السكان2المساحة متاريخ اإلحداث

مؤشر المساحة

ساكن/الخضراء
3مستوى التهيئة 

مستوى 

التشجير فضاءات 

كبرى

فضاءات 

صغرى
ترصيفتأثيث إنارةكامل البلديةداخل المنطقة

ة 
طق

من
ال

3

ة 
ئر

دا
زه

نا
لم

ا

%70××16000×.مساحات شارع البيئة

.مبرط شارع البيئة والفاتح من سبت/م
×1700××100%

x2.×2000××50%مساحات 

.انمساحات شارع معاوية إبن أبي سفي
×7000××80%

.مساحة نهج عمار إبن ياسر
×175××20%

%80×××2000×.ساحة الشهيد

%70××600×.ساحة البرازيل

عبد إبنمساحات مثلثات حمزة 

.المطلب
×200××10%

.ط شارع إفريقيا وأحمد التليلي/م
×170××

Rotary.×1000×××70%حديقة 

ط شارع طارق إبن زياد وشارع /م

.الحرية
×400××40%

(.قرب الجامع)حديقة المنزه الثامن 
×1800××30%

.حديقة المنزه الثامن على نهج صور
×3570×20%

%90×××800×.حديقة سوق المنزه الثامن

مجموع 

3المنطقة
14

37415
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المنطقة الخضراء أو 

الفضاء العمومي

نوعية الفضاءات 

(1)المقترحة 

مستوى التهيئة ونوعية التجهيزات معطيات عامة

(3)المقترحة 

التشجير

(2)المقترح 
المالحـظات

فضاءات

كبرى

فضاءات 

صغرى

الموقع 

(2)المقترح 

المساحة 

ةالمقترح

إنارة 

عدد)

)

رصيف تأثيث

(2م)
عددنوعية(4) (3)

المنـــــازه

مساحة شارع معاوية إبن 

××200×(.أمام المعهد)أبي سفيان 

 bis 7مدخل المنزه 

(.تقسيم سلمى)

×400

××

×××.3000×.بجانب الوادbis 7المنزه 

122



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 
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1رياض النصر للبنية االساسية فني بطاقة تشخيص 

حالة التنوير العموميحالة الرصيفحالة الطريقالنهج

احلالةعدد النقاط احلالةالكميةاحلالةالنوعيةالطولاسم النهج

سيئة8متوسطة450رديئةخرسانة اسفلتية225احلاجب عبد الوهاب

سيئة12متوسطة550رديئةخرسانة اسفلتية274البانيا

سيئة8متوسطة400رديئةخرسانة اسفلتية200عبد هللا القريواين

سيئة13متوسطة400رديئةخرسانة اسفلتية200دوشنب

سيئة10متوسطة410رديئةخرسانة اسفلتية205اشخباد

متوسطةمتوسطة420متوسطةخرسانة اسفلتية218عز الدين احلامي

متوسطةمتوسطةجيدةخرسانة اسفلتية50مدينة املوصل

متوسطةمتوسطةجيدةخرسانة اسفلتية250حممد رشاد الباجي

سيئة12متوسطةجيدةخرسانة اسفلتية300الشيخ حممود املهريي

سيئة22متوسطةجيدةخرسانة اسفلتية100فوزقة تفتح على هنج سراييأ

85اجلملة
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الترابيةالحدود

شعيراتمحرزنهج:شماال-

نويرةالهاديشارع:شرقا-

الجديدالعهدشارع:غربا-

X20السربعةالطريق:جنوبا-

2النصر 
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2رياض النصر للبنية االساسية فني بطاقة تشخيص 

حالة التنوير العموميحالة الرصيفحالة الطريقالنهج

احلالةعدد النقاط احلالةالكميةاحلالةالنوعيةالطولاسم النهج

سيئة24جيدةمتوسطةخرسانة إسفلتية250أراينة الورود

متوسطة32متوسطة1000متوسطةخرسانة إسفلتية1000الباهي لدغم

جيدةجيدةمتوسطةخرسانة إسفلتية200رشيد العياشي

متوسطةمتوسطةمتوسطةخرسانة إسفلتية300علي احلداد

متوسطةمتوسطةسيئةخرسانة إسفلتية960عبد العزيز املستوري

سيئة85متوسطة5200متوسطةخرسانة إسفلتية250العهد اجلديد

سيئة23سيئة290سيئةخرسانة إسفلتية580كابول

سيئة18متوسطةسيئةخرسانة إسفلتية130إسالم أابد

سيئة26متوسطةسيئةخرسانة إسفلتية950حمرز شعريات

متوسطةسيئة300سيئةخرسانة إسفلتية885العلوم
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2رياض النصر للبنية االساسية فني بطاقة تشخيص 

حالة التنوير العموميحالة الرصيفحالة الطريقالنهج

احلالةعدد النقاط احلالةالكميةاحلالةالنوعيةالطولاسم النهج

سيئة11متوسطة500متوسطةخرسانة إسفلتية840عمارسليم.د

سيئة15متوسطة147سيئةخرسانة إسفلتية400أكرانيا

متوسطةمتوسطة200سيئةخرسانة إسفلتية175اإلحصاء

متوسطةسيئة1000سيئةخرسانة إسفلتية1125حممد بلكحلة

متوسطةمتوسطة200سيئةخرسانة إسفلتية175ابكو

متوسطةمتوسطة200متوسطةخرسانة إسفلتية640منويب بن حسني

متوسطةمتوسطةسيئةخرسانة إسفلتية190علي فورايت.د

متوسطةمتوسطةسيئةخرسانة إسفلتية135الطالب 

متوسطةمتوسطةسيئةخرسانة إسفلتية215الطالب 

متوسطةسيئة300سيئةخرسانة إسفلتية265األكادميية

جيدةمتوسطةسيئةخرسانة إسفلتية200التقدم
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2رياض النصر للبنية االساسية فني بطاقة تشخيص 

حالة التنوير العموميحالة الرصيفحالة الطريقالنهج

احلالةعدد النقاط احلالةالكميةاحلالةالنوعيةالطولاسم النهج

جيدةمتوسطةسيئةخرسانة إسفلتية200الرفاهة

جيدةمتوسطةسيئةخرسانة إسفلتية200طبيب سوراي

جيدةمتوسطةسيئةخرسانة إسفلتية190اإلجناز

متوسطةسيئة250سيئةخرسانة إسفلتية230بيت احلكمة

جيدةمتوسطة50سيئةخرسانة إسفلتية190العلم

جيدةمتوسطة50سيئةخرسانة إسفلتية190اإلمتياز

متوسطةمتوسطة400متوسطةخرسانة إسفلتية490حممد علي الشيخ

متوسطةسيئة250جيدةخرسانة إسفلتية300التالتليخالد 

متوسطةمتوسطةمتوسطةخرسانة إسفلتية150العميد
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2رياض النصر للبنية االساسية فني بطاقة تشخيص 

حالة التنوير العموميحالة الرصيفحالة الطريقالنهج

احلالةعدد النقاط احلالةالكميةاحلالةالنوعيةالطولاسم النهج

متوسطةسيئةسيئةخرسانة إسفلتية110اخلميسيصاحل 

متوسطةمتوسطة600سيئةخرسانة إسفلتية530القتويبخالد.د

متوسطةمتوسطةمتوسطةخرسانة إسفلتية110التيجاين احلداد

متوسطةمتوسطة200جيدةخرسانة إسفلتية120اإلنسكلوبيداي

1267411237234اجلملة
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 بطاقة إحصاء تقديرية وصفية للطرقات بدائرة رياض النصر

(²م)األرصفة 

(²م)الطرقات 

الطول الجملي 

لألنهج

(كلم)والشوارع 

معبدالمناطق

المساحة 
 الجملية

المساحة 
 المرصفة

بالطبقة  سيئة 

المضاعفة
تيةبالطبقة اإلسفل

30641 27615 11850 - 100450 كلم11.23 1النصر 

80579 71693 36320 - 201600 كلم29.74 2النصر 
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لنصربطاقة إحصاء تقديرية وصفية التنوير العمومي بدائرة رياض ا

التنوير العمومي

الطول الجملي لألنهج

(كلم)والشوارع 
المناطق

نسبة التغطية

عدد النقاط

التي تتطلب 

صيانة

العدد الجملي
لنقاط اإلضاءة

100% 70 425 كلم11.23 1النصر 

100% 220 1620 كلم29.74 2النصر 
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 األمطار بدائرة رياض النصرملياه وصفيةبطاقة إحصاء تقديرية 

في تصريف المياهوجود إشكاليات (كلم)والشوارع الطول الجملي لألنهج المناطق

ال كلم11.23 1النصر 

نعم كلم29.74 2النصر 

100بشبكة تطهير المياه المستعملة  نسبة الربط  %
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المساحة الخضراء

2الصنف 

عدد السكان2المساحة متاريخ اإلحداث

مؤشر المساحة

ساكن/الخضراء
3مستوى التهيئة 

مستوى 

التشجير فضاءات 

كبرى

فضاءات 

صغرى
ترصيفتأثيث إنارةكامل البلديةداخل المنطقة

ة 
طق

من
ال

4

صر
لن
 ا
ض

يا
 ر

رة
ائ
د

مساحات مدخل حي النصر من 

% 70××900×(.حي النصر)7جهة المنزه 

مفترقات العهد الجديد حي 

. IIالنصر
×2300××40 %

EV4 80×4888×تقسيم النصر %

EV5 10×3228×تقسيم النصر %

EV6 10×412×تقسيم النصر%

EV22 10×244×تقسيم النصر%

EV2310×872×تقسيم النصر%

EV3  20×2052×تقسيم النصر%

EV2 10×438×تقسيم النصر%

.رحديقة نهج اإلنتاج حي النص
×280×10%

EV9   30×975×تقسيم النصر%

EV10 60×4704×تقسيم النصر%

EV11 40×2424×تقسيم النصر%

EV12 20×2730×تقسيم النصر%

EV13 50×2968×تقسيم النصر%

EV1420×1879×تقسيم النصر%

EV2020×315×تقسيم النصر%

EV2120×956×تقسيم النصر%

4مجموع المنطقة 
18
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المنطقة الخضراء أو الفضاء 

العمومي

نوعية الفضاءات المقترحة
(1)

(3)مستوى التهيئة ونوعية التجهيزات المقترحةمعطيات عامة

التشجير 

(2)المقترح  فضاءات 

كبرى

فضاءات 

صغرى

الموقع المقترح

(2)

المساحة 

المقترحة

إنارة 

(عدد)
تأثيث

(2م)رصيف 
عددنوعية(4) (3)

رياض النصر

EV1.×313تقسيم األمل 
×

EV2.×160تقسيم األمل 
×

×square×1200تقسيم األمل 
×
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ة   لدئ  ة  الب  طق  آلمن  ة  ب  ي  آ ت  المآئ  ش  المن 

نوع المنشأة العدد

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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2019االعتمادات المصادقة عليها بعنوان سنة 

د300.000

اسم الجمعية
المنحة المسندة بعنوان 

2017سنة 

ة المسندة بعنوان سنالمنحة

2018
2019مقترح سنة 

110.000130.000135.000الجمعية الرياضية لكرة القدم باريانة

50.00055.00060.000الجمعية الرياضية لكرة اليد باريانة

21.00030.00030.000جمعية النور الرياضي

20.00035.00030.000الشبيبة الرياضية بالمنازه

5.0007.0005.000النادي الجامعي باريانة

21.00021.00021.000الجمعية الرياضية ألعوان بلدية اريانة

1.0002.0003.000نادي تنس الطاولة باريانة

5.0005.0005.000الجمعية الرياضية إلقليم األمن

5.0006.0007.000مستقبل اريانة

2.0003.000نادي الرياضي االرياني

1.000الجمعية الرياضية للوشو كونخ فو

238.000293.000300.000المجموع

توزيع منح الجمعيات ذات الصبغة الرياضية 

2019بعنوان سنة 
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2018المنحة المسندة بعنوان سنة اسم الجمعية
مقترح 

2019سنة 

الجمعية التونسية لكفاءات المتقاعدين 
3.000

3.000

106.060190.980ودادية اعوان بلدية اريانة 

109.060193.980المجموع

توزيع منح المنظمات والجمعيات ذات الصبغة االجتماعية 

2019بعنوان سنة 

2019االعتمادات المصادقة عليها بعنوان سنة 

د200.000
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2019االعتمادات المصادقة عليها بعنوان سنة 

د180.000

اسم الجمعية
المنحة المسندة بعنوان سنة 

2017

المنحة المسندة  بعنوان سنة

2018
2019مقترح سنة 

141.000130.000140.000الجمعية الثقافية لبلدية اريانة

راثية الجمعية التونسية للمحافظة على االلعاب والرياضة الت
1.0002.0004.000

جمعية فنون للتنشيط الثقافي والمسرحي
2.0003.0005.000

6.0007.0007.000جمعية الياسمين للثقافة والبيئة

150.000142.000156.000المجموع

توزيع منح الجمعيات ذات الصبغة الثقافية 

2019بعنوان سنة 
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2019مقترح سنة المنظمة/ الجمعية اسم 

5.000النيابة الجهوية لالتحاد الوطني للمرأة التونسية

5.000و الجوالتالمصائف

5.000الكشافة التونسية

توزيع منح الجمعيات و المنظمات االخرى

2019بعنوان سنة 
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اإلطارات التي ستحال 
على التقاعد

خطط جديدةإحداث الخطط المشغولة  الخطط المرسمة اإلطارات

0 7 111 189 اإلطار اإلداري

0 1 38 94 اإلطار الفني

1 5 26 58 اإلطار الخاص

13 4 394 714 االطار العمالي

14 17 569 1055 المجموع العام

قائمة في إطارات و موظفي و عملة البلدية
2019بعنوان سنة 
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%11,69= 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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بطاقة تشخيص المعدات اإلعالمية

نوعية المعدات
تاريخ 

االقتناء
الخصائص الفنية

الحالة المادية

كلفة 

الصيانة
مجال االستعمال

مؤهالت المستعملين

معطبةمتوسطةجيدة
وجود 

)*(نقص
غير مؤهلمتوسطةجيدة

في حاجة 

للتكوين

:موزعات شبكة

1-
Dell Power Edge R430

2015-6
Mono-Processeur

Xموزع منظومة الحالة مدنيةX

2-
Dell Power Edge R430

2015-6
Mono-ProcesseurX موزع منظومةGRBX

3-2005X موزع منظومة الضبط المركزيSygecX

4-2006X موزع استعمال األنترنات(Proxy)X

5-Dell Power Edge R6302015-6Bi-ProcesseurX موزع مضاد الفيروسات(Trend Micro)X

6-Dell Power Edge R6302015-6Bi-ProcesseurX موزع التراسل اإللكتروني(Exchange)X

7-

Dell Power Edge R630
2015-6Bi-Processeur,128 G RamX

: Hyper viseurموزع 

1-MV : موزع تطبيقات(GPS...)

2-MV : موزع قاعدة بياناتHFSQL

3-MV :موزع واب داخلي

X

8-Dell Equalogic PS4100X
2015-6

Baie à 24 Disques(600GB) موزع خزن البياناتBaie StockageX

9-Dell Power Vault TL2000
2015-6

Robot à 16 SlotsRobot de sauvegardeX

10-Dell Power Edge R630
2015-6

Bi-ProcesseurX موزع مستعملين(Active Directory)X

جود شبكة إعالمية داخليةو

الحاجة إلى توسعة شبكة 

عدد نقاط الربط

نسبة التغطية
200

40%

X

X

X الحاجة إلى إحداث شبكة 
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11-Serveur de Surveillance 2019X
 serveur)موزع نظام المراقبة 

DSS)
X

12-
Serveur affichage mur 

led
2019

موزع التصرف في الشاشات 

الحائطية

13-NVR-322019X
موزع كاميرات المراقبة بمستودع 

النظافة

14-Dell Tour2005Xموزع حالة مدنية بدائرة المدينةX

15-
Serveur et Borne 

interactive 
2016Xموزع األدوار بدائرة المدينةX

16-NVR-322019Xينةموزع كاميرات المراقبة بدائرة المدX

17-Dell Tour2005Xموزع حالة مدنية بدائرة المنازهX

18-
Serveur et Borne 

interactive 
2017Xموزع األدوار بدائرة المنازهX

19-Dell Tour2005Xموزع حالة مدنية بدائرة النصرX

20-Serveur PC2005Xموزع حالة مدنية بدائرة العلياX

21-NVR-322019X
موزع كاميرات المراقبة بمستودع 

النظافة
X
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نوعية المعدات

تاريخ 

االقتناء
الخصائص الفنية

الحالة المادية
كلفة 

الصيانة 
مجال االستعمال

معطبةمتوسطةجيدة

:حواسيب

1-All in One Tactile2018x (10)المسؤولين

2-All in One non Tactile2018x (20)مكاتب العالقة مع المواطن

3-Versus2015x (50)مكتبي

4-HP2007x (11)مكتبي

5-Aopen ES25D2011x (01)مكتبي

6-Discovry2015x (08)مكتبي

7-Dell optiplex 3202008x (10)مكتبي

8-PC portable2016Acerx (03)محمول

9-Pc portable 2018HPx (03)محمول

10-Asus2017x (01)مكتبي

نوعية المعدات

تاريخ 

االقتناء
الخصائص الفنية

الحالة المادية
كلفة 

الصيانة
مجال االستعمال

معطبةمتوسطةجيدة

:آالت طباعة ليزرية

1-Lexmark2016x (10)مكتبي

2-HP M402dn2016x (20)مكتبي + حالة مدنية

3-OKI  B4322015x (05)مكتبي

4-Epson  M24002010x (04)مكتبي

5-Kyocera2015x (05)مكتبي

6-Epson2011x (05)مكتبي

7-Samsung2009x (02)مكتبي

8-Epson  N25502012A3x (01)مكتبي

(02)مكتبي xطباعة ليزرية بااللوان9-2018
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نوعية المعدات

تاريخ

االقتن

اء

الخصائص الفنية

كلفة الحالة المادية

الصي

انة 

مجال االستعمال
معطبةمتوسطةجيدة

:آالت طباعة إبرية

1-HP deskjet2015x (30)مكتبي

2-Epson2017x (01)مكتبي

3-HP 71102018A3x (01)مكتبي

4-Matricielle

5-Epson L20802008

6-Epson 20082008

7-

8-

نوعية المعدات

تاريخ

االقتن

اء

الخصائص الفنية

الحالة المادية
كلفة 

ة الصيان
مجال االستعمال

معطبةمتوسطةجيدة

:ماسحات ضوئية

1-HP2012Avec chargeurx (10)مكتب الضبط

2-Canon2015x (10)مكتبي

3-HP scanjet G4010x (04)مكتبي
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نوعية المعدات

تاريخ 

االقتناء
الخصائص الفنية

الحالة المادية
كلفة 

الصيانة
مجال االستعمال

معطبةمتوسطةجيدة

:معدات شبكية
1-Switch Dlink2017Niveau 3 24 ports 2LAN+ 8 SFPx (05)كاميرا + تطبيقات

2-Switch HP2010Niveau 2 24 ports LAN+ 2 SFPx (05)تطبيقات

3-Switch Dlink2018Niveau 2 24 ports + 4 SFPx (01)تطبيقات

4-Switch Dlink2018Niveau 2 16 ports + 2 SFPx (02)تطبيقات

5-Switch ICS201024 ports 10/100 Mb/sx (02)تطبيقات

6-Switch Dell201424 ports + 4 SFPx(01)موزعات

7-Routeur Cisco 134120092LAN+ 2 WANx (04)حالة مدنية

8-Routeur Cisco 172120001LAN+ 1 WANx (02)حالة مدنية

9-Point d'accès2017POE+ 1LANx (05)تطبيقات

10Point d'accès20131LANx (02)تطبيقات

11Point d'accès20091LANx (02)تطبيقات

نوعية المعدات

تاري

خ 

االقت

ناء

الخصائص الفنية

الحالة المادية
كلفة

الصي

انة 

مجال االستعمال
معطبةمتوسطةجيدة

(:Photocopies)ناسخات 

1-Kyocera2000x(01)

2-Canon2001x(02)

3-Sharp2007x(21)

4-Sharp2017x(02)
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نوعية المعدات

تاريخ 

ءاالقتنا
الخصائص الفنية

الحالة المادية

كلفة 

الصي

انة 

مجال االستعمال
معطبةمتوسطةجيدة

معدات أخرى

1-Onduleur2015X (30)مكتبي + حالة مدنية

2-Onduleur2009Infosec+ batterieX

3-Onduleur 20 KVA2017KUVXSalle serveur 20

4-Caméra mobile externe2019DahuaX (02)المستودع البلدي

5-Caméra mobile interne2017
Dahua

X (02)قصر البلدية

6-Caméra Fixe externe2019DahuaX (20)قصر البلدية

7-Caméra Fixe interne2016
Dahua

X (02)، دائرة المنازه (04)قصر البلدية

8-
DELL DMPU2016-

G01

2015-

6

KVM IP à 16 Ports
X

9-DELL  Console
2015-

6
Rack consoleX
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بطاقة تشخيص التطبيقات والبرمجيات اإلعالمية

التطبيقة
تاريخ 

التركيز
مجال التطبيقة

تلبية الحاجات

تتطلب الدعمالنعم

Xالمدنيةالحالة.......حالة مدنية-1
Xالعموميةالشراءاتفيالتصرف2008أدب بلديات-2

Xلألعوانوالمالياإلداريالتصرف2005إنصاف-3

Xبالخارجالمهمات.......رشاد-4

5-Sygec.......الضبطمكتبX

6-GRB2007الميزانيةالمواردفيالتصرفX

7-Gestion de stock2019المخزونفيالتصرف

8-Gestion bien mobile2019المنقوالتفيالتصرف

9-Gestion parc roulant2019العرباتفيالتصرف

التمهيديةوالعاديةالبلديالمجلسدوراتمتابعة2018منظومة المجلس البلدي-10

البلديالمجلسعنالصادرةنشرالقرارات2018منظومة نشر القرارات -11

أريانةبلديةبمستجداتالعموموالمواطنينإعالم2005بوابة البلدية-12

...للمعلومة،النفاذاالقتراحات،الشكاوي،متابعة2019متابعة العرائض-13

البلديةمعاليمجميعفيالتصرف2019المعاليم-14

15-Arc Gis2006الرقميةالجغرفة

البناءرخصملفاتمتابعة2005رخص البناء-16

بلدياتأدبعبرالمحليةالماليةمتابعة2019متابعة الميزانية-17

العامالطريقاستغاللواإلشهارمعاليماستخالص2006متابعة استغالل الطريق العام-18

بالدوائراالنتظاربقاعاتاألدوارفيالتصرف2016التصرف في األدوار-19

االدوارتوزيعنظامشاشاتمحتوىفيالتصرف2016التصرف في الشاشات-20

21-GPS2016

22-Tuneps2019(الوابعلى)الخطعبرالعموميةالشراءات
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الجلسة العامة األولى

2019أكتوبر27يوم األحد  

باحا على الساعة التاسعة ص

نبقاعة منتزه بئر بالحس


