
الجمهورية التونسية
بلدية أريانة

لبلديالتشاركي لالستثمار االبرنامج السنوي 
2021لسنة 





مشاريع القرب

ومي تنوير عمتعبيد وارصفة و )

(مياه األمطاروتصريف 

الكلفة التقديريةمناطــــــــــــــــــــق التــــــــــــــدخل

(التمويل الذاتي)

الحي االداري
ألف دينار300

سوق الجمعة
ألف دينار300

ألف دينار300حي الوفاق

دينارألف 700و االرصفة بكامل الدوائر البلديةاألنهجصيانة 

دينارلف أ400صيانة التنوير العمومي بكامل الدوائر البلدية



(د)الجملة(د)الكلفة(3م)المياهتصريفكمية(د)الكلفة(2م)التعبيدكميةالنهج

الحبيب شارع 

الجربي

200012000020080000200000

زنقة أندري 

أمبار

500300002008000011000

د300000المجموع

األمطاروتصريف مياه تعبيد : اإلداريالحي 1.



(د)الجملة(د)الكلفة(2م)الترصيفكمية(د)الكلفة(2م)التعبيدكميةالنهج

1000600006001800078000دسعبنميمونة

50030000300900039000عباسابن

هللاعبيدأبو

البكري
1000600006001800078000

الحسنأبو

األشعري
1250750007502250097500

292500المجموع

ترصيفوتعبيد:الجمعةسوق2.



(د)الكلفة(2م)كمية التبليط النهج

8000320000الوفاقحي

قزةةاألتبليط:"UV4"الوفاقحي3.



2021بكامل الدوائر البلدية بعنوان سنة األرصفة و األنهجصيانة 4.

( د)كلفة التعبيد  (د)كلفة حواشي الطريق  (2م)المساحة   العرض الطول النهج

55800 930 6 155 اميلكارنهج 

57600 960 12 80 6مأوى السيارات  المنزه 

12000 200 5 40 نهج محاذي للمأوى

90000
3000

1,5 2000

انسفيابن أبي معاوية شارع 

شارع الحرية 

نهج عمار ابن ياسر

نهج بالل بن رباح

215400 المجموع

منطقة المنازه 



2021بكامل الدوائر البلدية بعنوان سنة األرصفة و األنهجصيانة 4.

(د)كلفة التعبيد  (د)كلفة حواشي الطريق (2م)المساحة   العرض الطول النهج

42000 700 7 100 نهج وادي القرى

21000 350 7 50 نهج مدينة الرضوى

36000 600 6 100 محرز شعيرات

12000 400,00 400 2 200 حمادي الفارح

36000 3000 600 6 100 الماطانهج 

147000 المجموع

02النصر منطقة 



2021بكامل الدوائر البلدية بعنوان سنة األرصفة و األنهجصيانة 4.

(د)كلفة التعبيد  (د)كلفة حواشي الطريق  (2م)المساحة   العرض الطول النهج

40000 800 تبليط المدينة العتيقة

27000 450 5 90 نهج سالم الجربي

12000 مدخل حي السواني

16800 400 280 4 70 نهج الحبيب شريطة

27000 3000 450 5 90 الكبوسينهج احمد 

122800 المجموع

المدينةمنطقة أريانة 



2021بكامل الدوائر البلدية بعنوان سنة األرصفة و األنهجصيانة 4.

(د)كلفة التعبيد  (د)كلفة حواشي الطريق  (2م)المساحة   العرض الطول النهج

150000 2500 5 500 أنهج جزر الكناري

20000 مدخل المقبرة

30000 450 5 90 تهيئة مسلك رياض األندلس

200 نهج القدس

21000 200 280 4 70 محيط الملعب

200 450 5 90 مدينة العقيق

100 بيتاقورزنقة 

221000
المجموع

منطقة أريانة العليا



2021التنوير العمومي لسنة صيانة 5.

(د)الكلفة  االنهج  الدائرة 

44000
(د20000)محيط عمارات حي السواني 

(د12000)محيط عمارات رملة واالزدهار 

(د7000)مارس 2نهج 

(د5000)نهج سالم الجربي 

أريانة المدينة

127000

(د30000) شارع الورود 

(د10000)نهج ابن عبدون 

(د5000)نهج كاميليا 

(د12000)العريف نهج جنة
(د6000)نهج زهرة الربيع 

(د6000)نهج الخنشار 
- (د3000)نهج باب الخضراء وباب منارة

- (د20000)االناظولوأنقرة والبوسطة نهج 
- ( د25000) نهج جزر الكناري

(د10000)نهج البشير مامي 

أريانة العليا



2021التنوير العمومي لسنة صيانة 5.

(د)الجمليةالكلفة  (د)الكلفة  االنهج الدائرة 

99000

12000

15000

5000

4000

5000

24000

13000

13000

8000

نهج الروضة 

نهج عمار ابن ياسر

نهج موسي ابن نصير

نهج ابن باجة

نهج بتهوفن

شارع النجوم

أريحة

الحجاز

البالويأبو زمعة 

المنازه



2021التنوير العمومي لسنة صيانة 5.

(د)الجمليةالكلفة  (د)الكلفة  االنهج الدائرة 

130000

12000

15000

12000

8000

25000

15000

12000

7000

6000

6000

24000

الباهي االدغم شارع

نهج محمد بالكحلة

نهج التحكيم 

ومدينة الموصل

نهج مدينة الرضوي 

نهج وادي القري 

نهج كازخستان

نهج الشيخ محمد المهيري

نهج البانيا

عبد الوهاب الحاجب

2ممرات المترجلين بحي النصر 

رياض النصر



مليون دينار2



الكلفة التقديريةالمشاريــــــــــــــــــــــــــــــع

(التمويل الذاتي)

ألف دينار25كباالتمختلفةمعدات و تجهيزات

وسائل نقل و أشغال

ألف دينار750شاحنة ضاغطة02عدد 

ألف دينار40(لمتابعة المناطق الخضراء)شاحنة 

مصلحةسيارة 

(لمتابعة االشغال) 

ألف دينار40

للكباالتشاحنة 
دينارألف40



الكلفة التقديريةالمشاريــــــــــــــــــــــــــــــع

(التمويل الذاتي)

مشاريع بيئية

ألف دينار50دراسة المخطط االخضر

ألف دينار100الخضراءمشروع تثمين النفايات 

معدات و تجهيزات إعالمية

ألف دينار100تجهيزات اعالمية

ألف دينار70متابعة البريد

متابعة المشاريع
ألف دينار30



معدات و تجهيزات إعالمية

ألف دينار20معاليممنظومة 

ألف دينار210تثمين األرشيف البلدي

ألف دينار125الرقميةالجغرفةمنظومة 

ألف دينار70منظومة رسم األمثلة الهندسية

الكلفة التقديريةالمشاريــــــــــــــــــــــــــــــع

(التمويل الذاتي)



مليون دينار1,670



المشاريــــــــــــــــــــــــــــــع
الكلفة التقديرية

(التمويل الذاتي)

مشاريع

رياضية و حضرية

ألف دينار 200تغيير أرضية قاعة عزيز تاج

ألف دينار800(1قسط )قاعة ألعاب فردية 

ألف دينار70ملعب للرياضات القصوى

ألف دينار130التنقل الحضري و المدرسي

ألف دينار100مسالك للدراجات الهوائية

تجميل المدينة
ألف دينار150إنارة تجميلية للمفترقات

ألف دينار80غراسة أشجار التصفيف



مليون دينار1,530



%النسبـة 
الكلفة

(دينارألف )
ةـالمقترحالمشاريـع

38,46 2.000
القرب مشاريع

بتحسين ظروف عيش المواطنينالمتعلقة

29,42 1.530 ةـمهيكلالالمشاريـع

32,12 1.670 ةـدارياإلالمشاريـع

100% 5.200 المجموع



عةعلى المتابشكرا 




