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بطاقة تعريف بلدية العروسة
1985 أفرٌل 05:  بتارٌخ ـدد556عـأحدثت بلدٌة العروسة بمقتضى أمر رئاسً 

حسب النظـــــــــــــــــــــام القدٌـــــــــم  

 هك 250ساكن              مساحتها  4500عدد سكان بلدٌة العروسة                                 

شماال السكة الحدٌدٌة                       جنوبا وادي الشعٌر: حدودها                                  

العمومٌة  السقوٌةالعمومٌة                    غربا المنطقة  السقوٌةشرقــــا المنطقة                                 

المتعلق بتعمٌم النظام البلدي أصبحت بلدٌة العروسة  2016لسنة  602بمقتى األمر الحكومً عدد 

        هك26388مساحتها                                10251عدد سكانها                            

  وقعفور تستور معتمدٌةغربا          وتستورمجاز الباب  معتمدٌةشماال : حدودها                                   

بوعرادة معتمدٌةشرقا               وبوعرادة قعفور معتمدٌةجنوبا                                             



نتائج التشخٌص الفنً

للمناطق الرٌفٌة 













األحٌاء المشمولة بكل منطقة حسب التقسٌم الترابً

مساحة التجمع المساحة 

الجملٌة 

عدد السكان  المناطـــق 

هك 24 هك 6420 2800  بوجلٌدةمنطقــــة 

هك 15 2215  هك 1500  العرعارمنطقـــة وادي 

741  هك 5400 هك 3   عٌادمنطقـــة سٌدي 

هك 7 463 هك 800 منطقـــة الحجاج 

هك 5 217  هك 8140  الرمٌلمنطقــة 



بطاقة وصفٌة مفصلة لمختلف الشبكات العمومٌة 
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