


النسبـة
الكلفة

مليون دينار
ةـالمقترحالمشاريـع

% 52,33 6,115
القرب مشاريع

نبتحسين ظروف عيش المواطنيالمتعلقة

% 22,04 2,575 ةـمهيكلالالمشاريـع

% 25,63 2,995 ةـدارياإلالمشاريـع

100% 11,685 المجموع



الكلفة التقديريةالمشاريــــــــــــــــــــــــــــــع

دراسات

ألف دينار 100إحداث منبت

ألف دينار100دراسة الجدوى الطاقية

ألف دينار150دراسة و انجاز صيانة المناطق االثرية

دراسة المخطط المروري

ألف دينار250
وسائل نقل عمومي سريع داخل احداثدراسة 

المنطقة البلدية

دراسة إلحداث مسلك للدراجات و منطقة 

المترجلين



الكلفة التقديريةالمشاريــــــــــــــــــــــــــــــع

ألف دينار350صيانة المسرح البلدي بأريانة

ألف دينار180فضاءات لفاقدي السند وحاملي اإلعاقةتهيئة

ألف دينار100تهيئة المؤسسات التربوية



الكلفة التقديريةالمشاريــــــــــــــــــــــــــــــع

مشاريع اقتصادية

سوق الجملةتهيئة
ألف دينار200

ألف دينار205تهيئة مأوى السيارات

الرياضيةالمشاريع 

والشبابية و الطفولة

روضة أطفال
ألف دينار840

يةقاعة متعددة االختصاصات لألنشطة الشباب-



التقديريةالكلفة المشاريــــــــــــــــــــــــــــــع

تجميل المدينة
ني دراسة و انجاز مشاريع تجميل و صيانة المبا

(نقابات مالكي العمارات) 
ألف دينار100



التقديريةالكلفة المشاريــــــــــــــــــــــــــــــع

معدات اإلعالمية

ألف دينار200الربط مع المصالح الخارجية

ألف دينار100كاميرات مراقبة

ألف دينار50نظام التصرف في االنتظار

ألف دينار200اعالميةتجهيزات إقتناء

Talkie-walkie50ألف دينار

Cabine réseau mobile50ألف دينار



التقديريةالكلفة المشاريــــــــــــــــــــــــــــــع

معدات اإلعالمية

ألف دينار20تركيز نظام شكاوي صوتية

ألف دينار50تركيز نظام استشعار بيئي

ألف دينار30االسعارتركيز نظام متابعة 

تهيئة المستودع البلديبناءات ادارية
ألف دينار1000



التقديريةالكلفة المشاريــــــــــــــــــــــــــــــع

اقتناء معدات  نظافة
Bob cat-

Mini combine-
ألف دينار270

(صفقة مجمعة)اقتناء معدات  نظافة 
ألف دينار 1700

الف دينار200اقتناء وسائل نقل

ألف دينار25كبالت

انتاج سمعي بصري
الف دينار150



الكلفة التقديريةالمشاريــــــــــــــــــــــــــــــع

دراسات

الملك البلدي الحصاءدراسة 
الف دينار50

ألف دينار100االداريةالحوكمةوالتدقيق 

ألف دينار200دراسة المدينة الذكية

ألف دينار 50دراسة البيانات المفتوحة

وائر دراسة و انجاز التنوير بالطاقة الشمسية الد

البلدية
ألف دينار200



دائرة أريانة المدينة
الطرقات و االرصفة

الكلفةالمنطقةالمقرحةاألنهج

محمد عبيد
أريانة المدينة

أد900

محمد شبيل

الفردوس

حي النزهة

يحي التركي

األنس

ماي12

السلم

السعادة

الوفاق

الهناء

السرور

الهدوء

االنشراح

زنقة الوفاء



دائرة أريانة المدينة التنوير العمومي

الكلفةالمنطقةرحةتالمقاألنهج

1أريانة الجديدة السويس-ميموزا–أرتنسيا 

أد160 وسط المدينةمحيط السوق البلدي

أريانة المدينةالحبيب ثامر



دائرة أريانة العليا الطرقات واالرصفة

الكلفةالمنطقةتاألنهج

مدريد

أد1100رياض األندلس

لقنت

دانية

برشلونة

مرسية

شاطبة

مالقة

بيتاقور

الصحابة

التوت

اليرموك

حسين البيضاوي

أبو زيد الهاللي

أبو جعفر المنصور

قلعة أيوب

قلعة رباح



دائرة أريانة العليا التنوير العمومي

المالحظاتالمنطقةرحةتالمقاألنهج

قلعة أيوب

أد85رياض األندلس مالقا

تقسيم الشيخاوي



دائرة المنازهالطرقات و االرصفة

الكلفةالمنطقةالمقرحةاألنهج

مدنين

أد51500المنزه 

جرجيس

سيدي بوزيد

المالوف

الجم

المحرس

المطوية

العباسيين

الصنهاجيين

الرومان

المرابطين

األمويين 

المراديين

بنو هالل

محمد صالح بن مراد



دائرة المنازهالطرقات و االرصفة

الكلفةالمنطقةرحةتالمقاألنهج

الناشيفاطمة 

أد51500المنزه 

موسى ابن نصير

علي بن بلقاسم

ابن زيدون

ابن سريج

شارع النجوم

أد8850المنزه 

غزة

الخليل

الحجاز

ابن بسام

سيناء



دائرة المنازهالطرقات و االرصفة

الكلفةالمنطقةرحةتالمقاألنهج

انقرة

8المنزه 
(2016مخطط ) أد850

اريحة

صور

غذاهمعلي بن 

بن عاشورالطاهر محمد 



دائرة المنازه التنوير العمومي

المالحظاتالمنطقةرحةتالمقاألنهج

5المنزه أحمد التليلي

أد230
5المنزه حسين الديماسي

6المنزه نهج الجامعة العربية 

7المنزه مكرر7صيانة تنوير أنهج المنزه 

7المنزه 7صيانة تنوير أنهج المنزه 



دائرة رياض النصرالطرقات و أرصفة

الكلفةالمنطقةرحةتالمقاألنهج

الحاجب عبد الوهاب

أد1600النصر 

البانيا

عبد هللا القيرواني

دوشنب

اخشباد

عزالدين الحامي

مدينة الموصل

مدينة القصيم

مدينة الرضوى

ترصيف رشاد الباجي



دائرة رياض النصر التنوير العمومي

المالحظاتالمنطقةرحةتالمقاألنهج

أد225النصر عبد هللا الزواغي



صيانة الطرقات

الكلفةالمنطقةالمقرحةاألنهج

5المنزه حسين الديماسي

أد500
6المنزه (أمام لبنى –6معهد المنزه ) مآوي سيارات 

7المنزه عبد الرزاق الشرايبي

عزيزة عثمانة )مكرر 7صيانة أنهج المنزه 

(وتفرعاته

7المنزه 

7المنزه محمد الحليوي



الكلفة التقديريةالمشاريعر/ع

شبكة تصريف مياه األمطار01
أد500

د.أ500المجموع

تصريف مياه 
األمطار



الكلفة التقديريةالمشروعر/ع

المناطق الخضراء01
د.ا315

المجموع
د.أ315

المناطق الخضراء



الكلفة التقديريةالمشروعر/ع

دراسات المشاريع01
أد300

المجموع
د.أ300

دراسات



الكلفة المقترحة  المشروع

د.أ850+د.أ4100 الطرقات واألرصفة

د.أ500
صيانة الطرقات

د.أ500 تنوير عمومي

د.أ315 مناطق خضراء

د.أ100+ د.أ400
شبكة 

تصريف مياه األمطار

د.أ300 دراسة المشاريع

-2017-2016مخططد.أ950+) د.أ6,115

2018) المجموع


