
الجمهىريت التىوسيت 

وزارة الشؤون المحليت والبيئت

بلذيت قفصت

قفصـــــــــــــــــةبلديــــــــة 
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: المساحة
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(قبل التوسعة)

:  عدد المساكن
27.242  

(2014تعداد سنة )

: عدد الدوائر 
(حً النور) 01

عدد األعوان 
شهر  احصائٌات)

(:  2017دٌسمبر 
عون  460

:  عدد السكان
95.909 

تعداد سنة )
2014)



المثال المصادق علٌه سنة المعطـــــــى

2009

2640(1)مســــــاحة مثــــــــــال التهٌئــــــــة العمرانٌـــــة

1065(2)مســــاحة المنــــــــــــــــاطق الفالحٌـــــــــــــــة 

1575(3)مســـــاحة المنــــــــــــــاطق العمرانٌــــــــــــــة 

105مســـــاحة منــــــــــــــــاطق التــــــــــــــــــوسع

740المساحـــــــــــةمساحة مناطق السكن الفردي

45الكثافة السكانٌة

مساحة مناطق السكن شبه جماعً 

والجماعً

38المساحـــــــــــة

55الكثافة السكانٌة

مساحة المناطق متعددة الوظائف 

(خدمات -تجارة -سكن جماعً)

52المساحـــــــــــة

-الكثافة السكانٌة



10مساحة المناطق الصناعٌة والحرفٌة

11مساحة المناطق السٌاحٌة

139مساحة المناطق المخصصة للتجهٌزات العمومٌة

118(4)مساحة المناطق الخضراء 

5مساحة المناطق األخرى

450(5)مساحة الطرقات والساحات العمومٌة ومناطق االرتفاق 

12(التً ٌحجر فٌها البناء)مساحة المناطق األثرٌة 

11(6)عدد المعالم األثرٌة المرتبة 



الجمهىريت التىوسيت 
وزارة الشؤون المحليت والبيئت

بلذيت قفصت
العبمت  االداريتإدارة الشؤون 

لألعىان والمبليت.ف.إ
مصلحت الحسببيت والميساويت





السنوات
النفقات المنجزةالموارد المحققة

العنوان الثانًالعنوان األولالعنوان الثانًاألولالعنوان 

2008

3.208.980,029

(82,07)%

2.175.191,3393.140.702,6601.155.342,068

5.384.171,3684.296.044,728

2009

3.910.154,191

(100,48)%

1.941.026,2693.638.796,8531.054.427,119

5.851.180,4604.693.223,972

2010

4.327.188,268

(104,77 )%

1.902.482,4943.832.013,8451.025.374,074

6.229.670,7624.857.387,919

2011

6.015.769,980

(99,77 )%

1.907.368,8884.553.301,875639.322,453

7.923.138,8685.192.624,328

2012

5.584.699,553

(93,09 )%

2.154.368,8045.001.260,445811.095,187

7.739.068,3575.812.355,632



2013

6.885.082,346

(93,48 )%

3.028.365,9256.381.825,7951.725.262,109

9.913.448,2718.107.087,904

2014

7.531.893,407

(97,26 )%

4.052.998,4916.778.149,1672.633.351,535

11.584.891,8989.411.500,702

2015

7.248.584.563

(%90.07)

4.484.515.8057.152.944.5782.307.563.185

11.733.100.3689.460.507.763

2016

6.910.286.229

(%78.58)

3.541.526.4686.907.028.761946.840.356

10.451.812.6977.853.869.117
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السنوات

المقابٌض

2008200920102011201220132014

المعلوم على العقارات 

المبنٌة

59.15787.47193.04733.83429.85422.34553.655

المعلوم على األراضً 

غٌر المبنٌة

39.82770.15470.73038.71316.94612.93331.282

436.955406.072628.327442.616721.834966.2141.224.493المعلوم على المإسسات

41.895111.87562.76145.79649.25777.41989.609المعلوم على النزل

1.023.0001.131.5811.321.100398.467172.925754.8801.179.025المستلزمةاألسواق  مداخٌل

اإلشغال الوقتً للطرٌق 

العام

2.07443.79463.5865.9133.68614.38328.127

24.50469.40264.54436.0757.00023.96675.253معلوم اإلشهار

على سعر  االضافًالمعلوم 

التٌار الكهربائً

162.000169.220176.818--382.224673.003

197.618237.042196.01763.18585.668116.769219.027األكرٌة مداخٌل

951.1591.043.3601.147.4501.280.6561.560.9021.725.7062.175.585المناب من المال المشترك

منح ومساهمات مخصصة 

(دعم من الدولة)للتسٌٌر 

-11.40024.2453.249.2452.111.4002.084.2991.012.845





200820092010201120122013201420152016تفصٌل األجور
1.297.3481.397.4821.473.7282.647.3143.948.9124.067.8594.012.9484.769.9765.109.056القارٌناألعوان 

األعوان الوقتٌٌن  

والمتعاقدٌن( العرضٌٌن)

746.740828549920.528660.24820.10619.06819.06819.069292.910

-5.7278.4007.700-30029717.8668.745أجور أخرى

2.044.3892.226.3292.412.1233.316.3083.969.0194.092.6564.040.4174.796.7455.401.966الجملة

63,756,9355,7455,1271,0659,4453,6467.0578.2)%(النسبة 



2008200920102011201220132014السنوات

2.044.3892.226.3292.412.1233.316.3083.969.0194.092.6564.040.417حجم األجور

المناب من المال 

المشترك

951.1591.043.3601.147.4501.280.6561.560.9021.725.7062.175.585

11.40024.2453.249.2452.111.4002.084.2991.012.845-الدعم االستثنائً

مجموع الموارد 

الذاتٌة

2.257.8212.866.7943.155.4931.485.8681.912.3973.075.0774.343.463

نسبة األجور بعد 

طرح دعم الدولة 

من المجموع العام 

)%(للموارد 

90,5477,6576,44223,18207,54133,0993,02



بٌان النفقات

حجم األجورالسنوات
استهالك 

الكهرباء
دٌون الخواصفوائد الدٌندعم الجمعٌاتالمحروقاتاالتصاالتاستهالك الماء

2008   2.044.389219.98652.74817.688209.53994.000137.71713.581

20092.226.329243.91376.38235.661201.23474.250214.325118.751

20102.412.123269.99970.17125.877214.33088.000221.75059.414

20113.316.308359.69880.99423.061192.62357.000164.99335.257

20123.969.019454.4565.09513.541191.98635.500-41.294

20134.092.656826.883147.22135.419215.33716.000284.990148.729

20144.040.417867.08372.54640.942221.65637.500614.36367.906



السنوات

المستفٌدون 

2008200920102011201220132014

صندوق القروض 

ومساعدة الجماعات 

المحلٌة

137.717,125فوائد الدٌن

(دٌون)

214.325,429

(دٌون)

221.750,637

(دٌون)

164.993,856

(دٌون)

-284.990

(دٌون)

450.475,240

(دٌون)

------163.888,141

(أقساط سنوٌة)

50.000-أصل الدٌن

(دٌون)

116.507,056

(دٌون)

234.627,341

(دٌون)

606.818,488

(دٌون)

1.258.130,48

2

(دٌون)

309.072,197

(دٌون)

-----12.690,355

(جاري)

341.319,949

(أقساط سنوٌة)

الشركة التونسٌة 

للكهرباء والغاز

249.679,337527.083,631-219.986,50749.994,22839.999,380222.494,368استهالك جاري

193.919,185230.000137.204,417454.456,206577.204,417339.999,997-دٌون

الشركة الوطنٌة 

وتوزٌع  إلستغالل

المٌاه

26.825,27919.801,700-7.058,20026.385,23429.172,53225.994,500استهالك جاري

45.690,33749.997,43740.999,20055.0005.095120.396,58552.744,603دٌون

17.688,61117.972,07520.997,99510.506,99613.541,54017.096,56518.190,937استهالك جارياتصاالت تونس

18.322,90122.751,975-17.689,6474.879,61212.554,308-دٌون

13.581,800118.751,70159.414,44835.257,83641.294,200148.729,77067.906,042دٌون الخواص

مالحظخ: تم مغ مىفى ضىخ 2014 تصفٍخ كبفخ الذٌىن تجبي مختلف المؤضطبد الؼمىمٍخ والخبصخ.







  (الفواضل)نتٌجة السنة  السنوات

المبالغ المتؤتٌة من الفوائض غٌر المستعملة من العنوان 

 %(80)األول 

الفوائض غٌر المستعملة من العنوان األول للسنة 

السابقة للسنة األخٌرة والمإمنة بالعملٌات الخارجة 

 %( 20)عن المٌزانٌة 

  13.655,474  50.000  العنوان األول  54.621,895  68.277,369  2008

  4.621,895  العنوان الثانً

  54.271,468  70.000  العنوان األول  217.085,870  271.357,338  2009

  147.085,870  العنوان الثانً

  99.034,885  116.139,538  العنوان األول  396.139,538  495.174,423  2010

  280.000  العنوان الثانً

  292.493,621  558.002  العنوان األول  1.169.974,484  1.462.468,105  2011

  611.972,484  العنوان الثانً

  116.687,822  346.751,286  العنوان األول  466.751,286  583.439,108  2012

  120.000  العنوان الثانً

  100.651,310  402.605,241  العنوان األول  402.605,241  503.256,551  2013

  150.748,848  602.995,392  العنوان الثانً  602.995,392  753.744,240  2014

2015  95.639.985  

2016  3.257.468  



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

الفىائض 68277369 271357338 495174423 146246810 583439108 503256551 753744240 95639985 3257468
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 السنوات

 مـــــــوارد االقتــــــراض المساعـــــــدات والمنــــــح المدخــــــــــــــــــرات

 موارد السنة منقولة فواضل موارد السنة منقولة فواضل مدخر المال المشترك الفوائـــــــض

 موارد السنة منقولة فواضل موارد السنة منقولة فواضل

2008 - 127.425,424  134.832,750  161.799,292  250.696,584  1.350.489  43.994,289  105.954  

2009 127.425,424  25.419,058  287.399,077  187.500  463.323,483  396.500,940  141.701,289  311.757  

2010 83.519,362  160.741,344  392.915,185  239.213  311.118,989  349.420  99.045,614  266.509  

2011 202.740,474  334.271,468  415.714,156  321.183  165.620,579  73.917  93.033,211  300.889  

2012 422.485,867  711.007,369  570.083,385  - 165.620,579  67.030  109.856,604  48.285  

2013 489.762,184  412.493,621  535.235,240  1.062.514  186.294,145  89.263,687  71.892,048  180.821  

2014 330.189,726  116.687,822  691.938,406  714.611  204.787,592  1.246.382,204  76.188,092  672.213,649  



4.445.272.817=  31/12/2016إلى حذود 1997مجمىع المجبلغ غٍر المطتخلصخ مه ضىخ 

(=2016-2008= )ضىىاد  9مطبهمخ المىاطه  فً مىارد المٍساوٍخ خالل 

  االستخالصات المحققة  السنوٌة التثقٌالتحجم   السنوات

2008 320.626  59.157  

2009 323.730  87.471  

2010 324.514  93.047  

2011 328.150  33.834  

2012 328.150  29.854  

2013 328.150  22.345  

2014 335.878  53.655  

2015 350.604  63.189  

2016 316.014  69.867  

  512.419  2.955.816  المجموع



=  جملة المبالغ غٌر المستخلصة بالنسبة للمعلوم على األراضً غٌر المبنٌة 

1.702.930.505.

  ارتفاع نقص فً تغطٌة النفقات    االستخالصاتضعف 

غٌاب القدرة على  انعدام التموٌالت الذاتٌة   المدٌونٌة

تدنً ثقة  ضعف الخدمات البلدٌة  إنجاز المشارٌع 

.المواطن

%النسبة  التثقٌالتجملة  المحققة المقابٌض

69.867.023  4.515.139.840  1.54 %



201520162017

%النسبة المحقق%النسبة المحقق%النسبة المحققبٌان الموارد

63.1890,8769.8671,0153.4050,78المعلوم على العقارات المبنٌة

36.7980,539.3900,5719.8510,29المعلوم على األراضً غٌر المبنٌة

1.661.51922,921.446.26720,921.234.80018,22المعلوم على المإسسات

88.1931,21119.9531,73101.9021,5المعلوم على النزل

885.21812,21751.00010,86746.48511,01مداخٌل األسواق المستلزمة

287.5673,96263.2703,8171.6642,53مداخٌل العقارات المسوغة

104.2001,4349.8340,7264.5760,95المعلوم على االشهار

معالٌم الموجبات والرخص اإلدارٌة

معالٌم مقابل إسداء الخدمات

757.09710,44784.50411,35414.6706,12

2.151.70129,682.214.80832,051.896.48727,98المناب من المال المشترك

1.213.10216,781.171.39316,992.071.78330,62باقً المداخٌل

7.248.5841006.910.2861006.775.623100المجمــــــــــــوع

I. الألولالعىىان

المىارد.1



: الىفقبث.2

201520162017 (31/10)
النسبةالمحققالنسبةالمنجزالنسبةالمنجزبٌان النفقات

4.796.74567,055.401.96678,24.533.77271,92التؤجٌر

اقتناء )مصارٌف الوقاٌة الصحٌة 

(مادة الحلٌب لفائدة العملة

82.5351,1597.0241,470.5071,11

68.2070,9578.7271,1387.2541,38(زي الشغل)اإلكساء 

149.9802,09199.9602,89250.0003,96اقتناء محروقات

قطع )صٌانة وسائل ومعدات النظافة 

(التؤمٌن+ غٌار

269.8443,77285.8114,13229.9923,64

التنوٌر )خالص استهالك الكهرباء 

(العمومً

1.047.06914,63484.7597,01576.1039,13

302.6464,8--254.2343,55(القروض)فوائد الدٌن 

49.7290,6936.1340,5250.4920,8خالص المإسسات العمومٌة األخرى

434.6016,12322.6474,72216.5673,26باقً النفقات

7.152.9441006.907.0281006.303.701100المجمــــــــوع



I.العىىان الثبوي

المىارد.1

201520162017 (31/10)

%النسبة المحقق%النسبة المحقق%النسبة المحققبٌان الموارد

982.34121,9439.77312,41703.53716,66منح

796.83417,7671.3122,01396.5029,41(صندوق القروض)قروض 

( /  إداري إدخار)تموٌالت ذاتٌة 

مدخرات

2.705.34060,343.030.44185,583.120.74473,93

4.484.5151003.541.5261004.220.783100المجمــــــــوع



الىفقبث .2

إلى حدود ) 201520162017

31/10)

%النسبة المنجز%النسبة المنجز%النسبة المنجزبٌان النفقات

24.1761,0440.4794,272.3440,09دراسات

1.203.56452,15237.09725,041.335.67053,39(صٌانة+ مشارٌع )تعبٌد الطرقات 

25.9801,1299.31110,48225.4619,01(صٌانة+مشارٌع)التنوٌر العمومً 

122.0824,87--104.8974,54اقتناء معدات النظافة

--412.87517,8945.0784,76(صٌانة+ مشارٌع )بناءات إدارٌة 

--44.0641,922.0252,32تهٌئة المنشآت الرٌاضٌة

384.88516,67342.77736,2624.76524,97(قروض)تسدٌد أصل الدٌن 

107.1224,69160.07116,93191.3967,67نفقات مختلفة

2.307.563100946.8401002.501.718100المجمــــــــوع



السنوات

نفقات التنمٌة

النسبة الجملة200820092010201120122013201420152016

%

جملة 

االستثمارات

1.155.3421.054.4271.025.374639.322811.0951.725.2622.633.3512.307.653946.84012.298.666100

1.114.4501.203.564237.0973.085.68325,08---387.025143.547-تعبٌد الطرقات

217.70425.98099.311993.4248,07--283.94351.283207.765107.438تنوٌر عمومً

148.68816.972180.561100.802412.87545.078912.2587,41--7.282بناءات إدارٌة

اقتناء معّدات 

النظافة 

والطرقات

--57.04898.000--385.200104.897-645.1455,24

المنشآت 

الرٌاضٌة 

727.889423.719152.034-22.88262.17852.96644.06422.0251.507.75712,25

35.74523.34430.39017.30124.0877.55329.43824.17640.479232.5131,89دراسات

تسدٌد أصل 

الدٌن

-50.000116.507234.627606.8181.247.096650.392384.885342.7773.633.10229,54

464.0343,77----56.569-88.67070.049248.746تجمٌل وتهذٌب



مالحظاتالخطة التموٌلٌةالكلفةنوعٌة المشروع 
قرضمساعدةتموٌل ذاتً

برنامج )تعبٌد الطرقات 

2015)

منجزد400.000-د476.209د876.209

المٌزانٌة )تعبٌد الطرقات 

(2016التشاركٌة برنامج 

منجز-د229.000د378.880د607.880

المٌزانٌة )ترصٌف وتبلٌط 

(2016التشاركٌة برنامج 

بصدد االنجاز--د123.000د123.000

منجز--د242.350د242.350(2016)تنوٌر عمومً 

بصدد الدراسة-د229.000د271.000د500.000(2017)تعبٌد الطرقات 

المولى، حً : تهذٌب أحٌاء 

قسط )السرور، األفران، 

(تعبٌد

منجز-د3.277.000-د3.277.000

بصدد اإلنجاز-د140.000-د140.000قسط ترصٌف

تهذٌب حً بن ٌونس 

(تعبٌد وتنوٌر)

بصدد اإلنجاز-د3.500.000-د3.500.000

اقتناء معّدات نظافة 

(2017)

منجز--د122.082د122.082

بصدد اإلنجاز-د52.232د17.376د69.608المخطط المروري

تعصٌر الطرقات البلدٌة  

(تنوٌر+ ترصٌف+ تعبٌد )

االنطالق قرٌبا فً -د5.000.000-د5.000.000

اإلنجاز

ثحطبة الذٌىبر



(:البىيت األسبسيت)مشبريع أخري ← 

 (.الجهىيدػم مه المجلص )ورأش الكبف  الجهىيالطرٌك الراثطخ ثٍه المطتشفى + تؼجٍذ وهج ضىضخ

 ً(.ثروبمج التىمٍخ الحضرٌخ المىذمجخ)الحً الصىبػً + الؼطبلختؼجٍذ أوهج مه ح

 (.الجهىيدػم مه المجلص )الكبف  راشمحٍظ مطتىصف + تىىٌر وهج الىاحخ

 ←المشبريع الريبظيت:

 ألف دٌىبر 379:تسوٌذ المطجح ثبلطبلخ الشمطٍخ

 ألف دٌىبر 500:(  هىذضخ مذوٍخ)تهٍئخ المطجح

ًملٍىن دٌىبر 1,8:تىىٌر المركت الرٌبض

 ملٍىن دٌىبر 2,3(:زروق)ثىبء لبػخ للرٌبضٍبد الجمبػٍخ

 ملٍىن دٌىبر 1:(زروق)ثىبء دار للشجبة

ألف دٌىبر 600:تركٍس ضجىرح الكترووٍخ ثبلمركت

ألف دٌىبر 250:تهٍئخ المبػخ المغطبح

 ألف دٌىبر 862:الممىديثىبء لبػخ متؼذدح االختصبصبد ثملؼت

 ألف دٌىبر 300:الممىديتهٍئخ ملؼت

        





المذخر مه المبل المشترك  + قـــــرض + مىحـــــــــت ( + فىائط العىىان األول)إداري  إدخبر =الخطت التمىيليت 

(.تقذيراث)د .أ 800 +      0  +د  .أ 229.000 +                0               =      2018سىت 

 800 (خالص أصل الذيه)د .أ 273–د .أ

د.أ 756= د .أ 229 +د .أ 527 =

:تىزٌؼهب كبَتً

صجغخ المشروعالمشروع المسمغ إوجبزياالػتمبد المخصص

د.أ 756

إداريالتىبء مؼّذاد وظبفخد.أ 650

إداريمراجؼخ مثبل التهٍئخ الؼمراوٍخد.أ 50

لمرالجخ   GPSتركٍس مىظىمخ د.أ 56

مؼذاد الىظبفخ

إداري



الجمهورٌة التونسٌة 
وزارة الشؤون المحلٌة والبٌئة

بلدٌة قفصة
اإلدارة الفنٌة 



المناطق البلدٌة.1

المشارٌع البلدٌة صرفه .2

المشارٌع البلدٌة المشتركة . 3

االساسٌةالوصفً التقدٌري للبنٌة  االحصاء.4

(حسب المناطق)بطاقة تشخٌص جملٌة للشبكات العمومٌة بالمنطقة البلدٌة .5

بطاقة تشخٌص جملٌة لشبكة الطرقات.6



بقفصةالمنطقة البلدٌة 



وسط المدٌنة



الدوالً



العسالة



منطقة األفران



المولى



القٌطنة



حً بالشاوش



حً الشباب



حً القوافل



حً القمودي



الحمٌلة



حً السرور



حً بن ٌونس



سٌدي احمد زروق



رأس الكاف



المتابعةالموقعالكلفةبٌان المشروع

2015برنامج 

د.أ 877

األزهار-العامة  ابن الجزار المغازة امام–بلهوانعلً :  وسط المدٌنة

العناب                 

الٌاسمٌن:  العسالـــــــة

أنقرة -مراكش–شارع المغرب –التبرٌز:  حً الشباب

فرٌانة:  الحمٌلةحً 

والسمرمرالعندلٌب :  الكاف راسحً 

  100تم االنجاز 

%

المٌزانٌة التشاركٌة

د.أ 123

د.أ 607،880

وسٌدي علً بن راشد وجزء من بطحاء العدول والقراوه المنارٌٌنحومة :   وسط المدٌنة

-مالً-الهانًابن –حٌدرة:  الحمٌلة

العبٌديالهادي :  حً النور

مفترق الطرٌق المؤدٌة للحً الجامعً الى سوجمكومن أمام شركة  :  زروقسٌدي أحمد 

نصر بوبكردار  الى الحاجًمن منزل :  االفرانحً 

السالمً االزهر الىمن دار محمد شنه 

االنجاز بصدد 

30%

تم االنجاز 

100%

برنامج السنوي لالستثمار البلدي 

2017

محٌط االدارة الجهوٌة للصحة ومركز  البرٌد االنطالقة:  وسط المدٌنةد.أ 500

شوارع متفرقة عن المهدٌة 2شارع المهدٌة عدد:  حً بالشاوش

محٌط إقلٌم الشرطة:   حً الشبـــاب

من وراء مسكن الرابحً إلى حدود المنتزه:  زروق

بصدد الدراسة

تهذٌب االحٌاء الشعبٌة للحد من 

التفاوت الجهوي 

بصدد االنجاز الحمٌلة  -حً بن ٌونس د.أ 1900

40 %

I . االساسيةالبنية
واالرصفةالطرقات .1



التنوٌر العمومً.2

توسٌع وتهذٌب شبكة 

التنوٌر العمومً

د.أ 234،780

المدٌنة العتٌقة–الشابًأبو القاسم  البلهوانابن بطوطة علً :  سط المدٌنةو

مدخل المدٌنة طرٌق تونس:  الكاف راس

البزاٌنٌة 3 االملحً :   زروقسٌدي احمد 

سٌدي سالم:  باب الرمل

وراء جامع التوفٌق:  حً السرور

انقرةمراكش  :  حً الشباب

  انجز

100%

تهذٌب اإلحٌاء الشعبٌة للحد 

من التفاوت الجهوي 

أنجز الحمٌلةحً بن ٌونس وجزء من د.أ145

100 %

II . اداريةبناءات

تمت الدراسة شارع سوسةد.أ50تهٌئة  مستودع الحجز

 االعالنوبصدد 

عن االستشارة

السوق التجارٌة  دراسة

حً السرور

%90القسط الثانً سوق حً السرورد.أ16،225

III .مشاريع اقتصادية



المتابعةالموقعالكلفةبٌان المشروع

د.أ793طرقات وأرصفة . أ

د.أ671

د.أ132،320

أد197

د.أ667

د.أ274،500

د.أ300

شارع سوسة:  الحمٌلـــــــة

شارع ٌربط الحزام                

(الثكنة قرب)شارع السالم :  وسط المدٌنة

بوزٌانوراء المعهد الثانوي حسٌن                 

  

االستشفائٌةشرٌف والشارع المؤدي للمصحة حً  

باب الرمل االجرةتعبٌد مدخل محطة  سٌارات 

الصحً طرٌق تونس المسلك 

*95%

الصفقة امضاءبصدد *

*100 %

وبصدد تمت االستشارة *

االجراءاتباقً  اتمام

تم تعٌٌن المقاوالت*

تمت االستشارة وبصدد *

.االجراءاتباقً  اتمام

الدراسات اتمامبصدد *

د.أ,373.،122تنوٌر عمومً. ب 

د.أ. 45،374

من مفترق علً البهوان إلى العقٌلة :  طرٌق الواحة

 -الكناري -اللوز -الخطاف -شارع السمرمر: رأس الكـــاف

العندلٌب -العقاب

100 %

100 %

اقتصادٌةمشارٌع . ج

القسط الثانً من سوق حً 

السرور

األول من من الجزء  % 80حً السرور  السوق د.أ 700

القسط الثانً

:الجهويالمجلس 



:وزارة التنمٌة

التنمٌة الحضرٌة برنامج 

المندمجة

 وأرصفةطرقات

ًتنوٌر عموم

تطهٌر

د.أ,1،277،700

د.أ,106،871

د.أ,98،163

السوانًوحً  العسالةحً 

السوانًوحً  العسالةحً 

السوانًحً 

 

50 %

100 %

100 %

تعصٌرطرقات-

طرقات وأرصفة

ًتنوٌر عموم

د.أ 5000

البنانًسعد  -الٌمن:  حً المولى

الطاهر الحداد–عقٌلابن  -االصفهانًأبو الفرج : حً النور

حزوة -وهران -تبسة -بن عازي -لٌبٌا -الٌونان: حً الشباب

زروقسٌدي أحمد :  زروقحً 

الكوٌت -عنابة–صنعاء  -شراز -بنزرت: القموديحً 

الكوٌت -عناٌة -صنعاء -شٌراز–المغرب : بشاوشحً 

بجانب اإلعالمٌة الموجهة ) األهرام شارع القرنفل: العسالةحً 

 -المناقع.متفرع بشارع الٌاسمٌن -متفرع لشارع الورود -للطفل

-سٌدي سالم -الرمال–الدغباجً -الفوارة: باب الرمل

النسر -البطرٌق - الحبارة: الكاف راس

تم تعٌٌن المقاوالت 

انطالق األشغال آخر 

مارس

مدرسة  2ومدرسة حً السرور  1حً السرور محٌط مدرسة د.أ140ترصٌف حً السرور 

-األطفالالبرٌد ونادي  و -األفران

80%

وزارة التجهٌز



 القموديملعب تهٌئة

 للرٌاضاتبناء قاعة  

الجماعٌة

 اقتناء وتركٌز سبورة

الكترونٌة

ًتنوٌر المركب الرٌاض

 البلديتهٌئة المسبح

 تزوٌد المسبح البلدي

بالطاقة الشمسٌة 

تهٌئة قاعة الرٌاضة

د.أ150

د.أ2.300

د.أ600

د.أ1800

د.أ500

د.أ379

أد250

تركٌز  -المالبسصٌانة حجرات ) القموديملعب محمد 

(السٌاج الداخلً

زروقسٌدي احمد 

(المركب الرٌاضً)الكاف  راس

(الرٌاضًالمركب : الكاف  راس

وسط المدٌنة

وسط المدٌنة

(صٌانة شاملة)القاعة المغطاة 

الدراسات اعدادبصدد -

الدراسات اعدادبصدد -

-60% 

-50%

الدراسات اعدادبصدد -

  احالةفً انتظار -

من وكالة  اعتمادات

الطاقة

   - 100%

وزارة الرٌاضة والشباب

دراسة القسط الثانً  

من سوق حً 

السرور

%80بحً السروردسوق د.أ9،798

المكتب الدولً للشغل



تنوٌر مدخل قفصة طرٌق تونس



الكاف راسالسبورة الالمعة بالمركب الرٌاضً 



تعبٌد وتنوٌر حً بن ٌونس



الحمٌلةتعبٌد وتنوٌر نهج سوسة 



الحمٌلة القرطاسًتعبٌد وتنوٌر نهج 



تعبٌد نهج فرٌانة 
الحمٌلة



حً الشباب وانقرةتنوٌر وتعبٌد نهج مراكش 



المدرسة االبتدائٌة حً األفران ترصٌف



سوق تجارٌة بحً السرور



الوادتنوٌر المدٌنة العتٌقة حومة 

البزاٌنٌةحومة  زروقتنوٌر سٌدي احمد 



زروقمشروع تعبٌد شارع سٌدي احمد 

مشروع تعبٌد نهج الٌونان حً الشباب



الربط بشبكة التطهيرالتنوير العمومياالرصفةالطرقاتالمنطقة

وجود اشكاليات لتصريؼ 
المياه اسم المنطقػػػػػػػػػػػةالعدد

نسبة 
الطرقات  في 
حالة جيدة 

متوسطة                                             او
%

نسبة الطرقات 
في حالة تتطمب 

التدخل 
               

               %

   االرصفةنسبة 
في حالة جيدة 

متوسطة        او
          %

 االرصفةنسبة 
في حالة تتطمب 

التدخل  
                                  

%

نسبة التغطية بشبكة 
التنوير العمومي 

                                                        
%

نسبة التغطية شبكة 
التطهير العمومي

                 
%

ترتش + المدينةوسط 1
باب الرمل+ 

نعم98.583,33 90.179,838218

ال91,43 90,969,0470,329,7096.5الدوالي2

ال84,34 70,2329,6769,2830,7298.0العسالة3

ال96,5903,4164,6835,3290.090,94األفران4

ال93,136,8781,3618,6495.086,96حي النور+  المولى5



ال80.060,87 62,9037,1058,1841,82والقيطنةالمدينة العتيقة 6

ال67,53 41,0258,9838,1861,8280.0حي بالشاوش7

ال83,33 72,4027,6052,7347,2793.0حي الشباب8

ال86,96 31,4368,5733,4166,5997.5حي النهوض+ القوافلحي 9

ال60,47 45,3654,6415,2584,7579.0حي القمودي10

ال63,11 59,2040,8052,3547,6594.0الحميمة11

نعم67,80 40,7059,3061,2338,7783.0حي السرور12

ال57,89 57,4742,5332,0367,9797.0حي بن يونس13

ال57,14 49,4550,5522,1377,8785.0زروؽ14

ال40,70 23,4276,5837,1962,8172.0حي راس الكاؼ15

 90,12 52,4946,5154,8445,1682.86المجمػػػػػػػػػػػػػػػوع 



المنطقة

األرصفةالتعبيد

 المفترقات

الطول  

متر 

             

الحالةحسب المساحة 
النوعية   متر مربع

ولط

الطول متر
النوعيةالحالة

اسم العدد
 الحواشيBic,TricEnrBétم,غرديئةمتوسطةجيدةالطريؽالمنطقة

مجاري 
Paم,غرمجالمياه

vBé,Pie
r

وسط 
+   المدينة
+  ترتش

باب الرمل

×××810081008100×40503376013040رئيسي,ط

×××××××564056405640×××××606040700640010240فرعي, ط1

10110744601944010240137401374013740المجموع

الدوالي
×××××××107201032010900××560078820رئيسي,ط

×××××××467041304470×××4830100801822010640فرعي, ط2

10430889001822010640153901445015370المجموع

العسالة
×××××××760050607600××××4110338209600رئيسي,ط

×××××××12501250×××41702243014240فرعي, ط3

82805625023240885050608850المجموع

األفران
×××××144014401440××7207080رئيسي,ط

×××××900720900×××256020100960فرعي, ط4

328027180960234021602340المجموع



+   المولى
حي النور

××××××454028705140××××45902854072001600رئيسي,ط

1610010625099009620فرعي, ط5
××××

23360747523360
××××

×

206901347901740011220279001034528500المجموع

المدينة 
+  العتيقة

القيطنة

280028002800×140016800رئيسي,ط

6000××12409910فرعي, ط6

2640168009910280028008800المجموع

حي 
بالشاوش

×××370037003700×184021160رئيسي,ط

×58102442022400فرعي, ط7
×300300880×××

76504558022400400040004580المجموع

حي 
الشباب

×××××470047004700×238044800رئيسي,ط

××××××303030301200××××478016310430024940فرعي, ط8

716061110430024940773077305900المجموع

  القوافلحي 
حي +  

النهوض

×2380278001000رئيسي,ط
×384038402840××××

××250250125××9100287065900فرعي, ط9

114803067066900409040902965المجموع



حي 
القمودي

140014001400×120012000رئيسي,ط
×

×
××

3080585021500فرعي, ط10
××

1500
×

×

42801785021500290014001400المجموع

الحميمة
452045204520×332036420رئيسي,ط

×××

69602176040120فرعي, ط11
××

×330033003300
××

×
××

102805818040120782078807820المجموع

658015900580037900رئيسي,ط
××

688068806880
×××

12
حي السرور

2293081610فرعي, ط
11168
0

×××

14400832014400

×××××

29510975805800المجموع
14958
0312801520031280

32302132013150رئيسي,ط
××

500020005000
×××

13
حي بن 
62102740022904فرعي, طيونس

××

400022004000
×

94404872036054900042009000المجموع



8490رئيسي,ط
8608
0

4080
0××

1400
0

1400
0

1700
0

××××××

14
زروؽ

فرعي, ط
3351

0
4846
09000

2494
50

××××1910
0

1800
0

1910
0

××××××

المجموع
4200

0
1345
409000

2902
50

3310
0

3200
0

3610
0

5240رئيسي,ط
2946
0

6170
0××280028002800

××××
×

15
حي راس 

فرعي, طالكاؼ
2050

0
2595
05680

1497
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طول الطريؽ 
(كمم)

تصريؼ مياه األمطارالتطهير العمومي التتنوير

 اسم المنطقةالترقيم

الحػػػػػػػػالة نسبة التنويرعدد النقاط الضوئية
              

اعتماد 
التقنيات 

االقتصاد في 
الطاقة

طول الشبكة 
الحالية

نسبة الربط 
            %

الوسط 
المتقبل

الحالػػػػػػػة       
%

طول الشبكة
نوعيتها(كمم)  

(كمم)    %          

 رديئةمتوسطةجيدة   رديئةمتوسطةجيدة    

1

باب + ترتش+وسط المدينة
الرمل

10,218798,5×  SHP
+

VAR. 
8,585 80 209,6Dalot   

+
conduite

2
- 2000 80 9,697 ×××10,530296,5الدوالي

 -00-  100 7,0100  ××8,319698العسالة 3

4
 -800 92 3,090 ×××3,312890األفران

5
 -00-  100 18,0100 ×××20,758295حي النور+ المولى

6
 -1300 87 7,095 ×××11,528280القيطنة+المدينة العتيقة 



7
 -00-  100 5,297 ×××7,717080حي بالشاوش

8
 -00 - 100 6,096 ×××7,222193حي الشباب

9

 -00 - 100 10,095 ×××11,529397,5حي النهوض+حي القوافل

10
 -00 - 100 2,680 ×××4,39979حي القمودي

11
 -00 - 100 6,590 ×××10,325694الحميمة 

12
 -00-  100 20,080 ×××29,562283حي السرور

13
 -00-  100 5,575 ×××9,525397حي بن يونس

14
1,2conduite-  100 24,090 ×××42,062985زروؽ

15
 -00 - 100 10,560 ×××25,247372حي راس الكاؼ

  213475982.8618386,9المجموع



شكرا لكم 
على الحضور 





العبمت االداريتإدارة الشؤون 
 

السيذ صىان:المذير السيذ 

قىادرمبروكت : السيذة الرقه 

اإلدارة الفىيت 
 

مىير عرفت: المذير السيذ 

ممذوح وحبدة: الخرائط السيذ

االعالميتمصلحت 
 
صببح عمبرة: االوجبز السيذة 


