
وزارة الشؤون المحمية والبيئية 
والية المنستير  

 بمدية طبمبة 

 

 06أنموذج 

بطاقة تشخيص جملية لشبكة التنوير العمومي  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
الطول الجممي لمطريق /طول الطريق المجهزة بالشبكة= طول الطريق =  نسبة التنوير بالطريق 1
 photovoltaïque – التنوير باعتماد الطاقة الشمسية – معدالت الجهد –فوانيس الصوديوم )ذكر التقنيات المعتمدة  2

المناطق 

التنوير العمومي 

عدد النقاط 
الضوئية 

نسبة التنوير 
 1العمومي

اعتماد التقنيات  1الحالة
 2المقتصدة لمطاقة

رديئة متوسطة جيدة 

      الطرقات الرئيسية 

  X    طريق الفاضمين  

  X    نهج قوريا  

  X    نهج الحمية 

  X    نهج عمر بيوض  

  04    مجموع الطرقات الرئيسة 

      الطرقات الفرعية  

   X   نهج الرياض  

   X   نهج أبو القاسم الشابي  

   X   نهج إبن جزار  

   03   مجموع الطرقات الفرعية  

   07   المجموع العام 



وزارة الشؤون المحمية والبيئية 
والية المنستير  

 بمدية طبمبة 

 

 
 

 08أنموذج 

بطاقة تشخيص جملية لشبكة تصريف مياه األمطار  
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 conduites/dallât/fossé: االقتصار عمى الشبكات التحتية  3

 

المناطق 

تصريف مياه األمطار 
الشبكة غير موجودة الشبكة موجودة 

 نوعيتها 3الطول الجممي لمشبكة
ال تتطمب شبكة تتطمب شبكة  1الحالة

  رديئة متوسطة جيدة 

       الطرقات الرئيسية 

 + - - - -  350 جانفي  23نهج 

 + - - - -  300 مارس  02نهج 

 +      550نهج المحطة  

 +      650نهج بئر عماش 

       1850مجموع الطرقات الرئيسة 

       الطرقات الفرعية  

 +      200نهج طاهر حدّاد 

 +      150نهج طارق بن زياد 

 +      100نهج بئر عموش 

       450مجموع الطرقات الفرعية  

       2300المجموع العام 



وزارة الشؤون المحمية والبيئية 
والية المنستير  

 بمدية طبمبة 

 

 أمــــاكن التدخـــل

 مشروع التنويـــر العمومــي

ـــــة2017بــرنــامج سنــــ  

 

الثمن  الجملة
 الفردي

 الكمية  
 
 

الوحدة  
    
 

(م)الطول   
ر/ع النهــــــج  

60.000 1150 52 U 1700                                                                                      
مستوصف        مركز الفاضلين: طريق الفاضلين   

 
 

01 

26.000 1150 22 U 730   من مدارالميناء          مستوصف الرحمة : نهج قوريا  02 

15.500 1150 13 U 400  جامع السالم          طريق الفاضلين : نهج الحلية  03 

15.500 1150 13 U 400  محبوبة سوسية        جامع عمر الخطاب : نهج إبن الجزار  04 

14.500 1150 12 U 370  مدار المعتمدية القديمة          المقبرة الغربية: نهج عمر بيوض  05 

23.000 1150 23 U 750  جامع الجديد         نهج نبهانة : نهج الرياض  06 

14.500 1150 12 U 370  مقهى الدكتور الهباشي       نهج قرطبة : نهج أبو القاسم الشابي  07 

 المجمــــــــــوع 170.000

 

 

 
                 



وزارة الشؤون المحمية والبيئية 
والية المنستير  

 بمدية طبمبة 

 

 

 بنـــاء وتجديد  حجرات المالبس بالملعب البلدي 

 بمدينة طبلبة 

 

 مساهمة 
 وزارة الرياضة

 مساهمة
 البلدية

 
 الكلفة الكلفة الجملية

ر/ع عناصر األشغال   

 

220.000,000 

 

130.000,000 

 

350.000,000 

 

250.000 ,000 
 إعادة بناء حجرات مالبس بالملعب البلدي 

01 

    

50.000,000 

 02 تجهيزات داخلية 

    

50.000,000 
 03 تهيئة خارجية 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


