
نتائج التشخٌص 

الفنً





األحٌاء المشمولة بكل منطقة حسب التقسٌم 

الترابً

المساحـة  الحــــدود  المناطـــق 
هك 6.48  الكنانًإلى منزل خلٌفة  الدرٌسًمن منزل علً 

إلى المستوصف إلى محطة شال

 1المنطقــــة عدد 

وسط المدٌنة حً 

هك 7.552 من منزل بن حامد إلى حدود المستوصف إلى 

من منزل فوزي الوسالتً إلى منزل علً بن الحفصً 

 2المنطقـــة عدد 

الجامعحً 

هك 15.428 منزل آخر الملعب البلدي إلى من المركب التجاري إلى 

علً بن علً إلى منزل محسن المنفوخً   

 3المنطقـــة عدد 

الملعب حً 

هك 9.050 إلى  الطرابلسًمن إدارة الفالحة إلى مسكن محمد 

 الدرٌديالسكة الحدٌدٌة  إلى مسكن ماجد 

 4المنطقـــة عدد 

السوقحً 

هك 3.60 من منزل العروسً عاشور إلى المدرسة اإلعدادٌة 

 الدرٌديإلى منزل محمد الجبالً إلى منزل محمد علً 

 5المنطقــة عدد 

خلدون إبنحً 
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وسبة تغطية مختلف الشبكات 
بالمىطقة األولى حي وسط 

المديىة

% نسبة التغطٌة     المساحة  المنطقة 

التطهٌر التنوٌر الترصٌ

ف

التعبٌد 

% 100 % 100 % 90 % هك6.48 100 حً وسط 

المدٌنة حدود المنطقة            

  47عدد  الجهوٌةالطرٌق : شماال 

  

 أفرٌل 9شارع : شرقا 

سٌنا إبنشارع : غربا 

شارع الفاضل بن عاشور : جنوبا 



وسبة تغطية مختلف الشبكات 
بالمىطقة  الثاوية حي الجامع

.

حدود المنطقة  

شارع الفاضل بن : شماال 

عاشور 

شارع البٌئة : شرقا 

سٌنا إبنشارع : غربا 

ماي 12شارع : جنوبا 
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وسبة تغطية مختلف الشبكات 
بالمىطقة الثالثة حي الملعب
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% 100 %100 % 12 % 80 15.428  
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الملعب  حدود المنطقة        

شارع الفاضل بن : شماال 

عاشور 

 فالحٌةمنطقة : شرقا 

شارع البٌئة : غربا 

 ماي 12شارع : جنوبا 



وسبة تغطية مختلف الشبكات 
بالمىطقة الرابعة حي السوق

% نسبة التغطٌة     المساحة  المنطقة 

التطهٌر التنوٌر الترصٌ

ف

التعبٌد 

% 100 % 100 % 28 % هك 9.050 71 حً السوق 

حدود المنطقة        

السكة الحدٌدٌة : شماال 

منطقة أثرٌة : شرقا 

 أفرٌل 9شارع : غربا 

شارع الفاضل بن : جنوبا 

عاشور 



وسبة تغطية مختلف 
الشبكات بالمىطقة 

خلدون إبهالخامسة حي 
% نسبة التغطٌة     المساح

ة 

المنطقة 

التطهٌ

ر

التنوٌر الترصٌ

ف

التعبٌد 

% 100 % 100 % 100 % هك 3.600 100
خلدون إبنحً 

حدود المنطقة

 الجربً ضٌعة: شماال 

 فالحٌة منطقة: شرقا 

سٌنا  إبنشارع   :غربا 

المدرسة : جنوبا 

اإلعدادٌة 



متابعة سٌر المشارٌع لبلدٌة العروسة   

تقدم إنجاز المشارٌع 
المدرجة ببرنامج 

2019السنوي  اإلستثمار

بناء القسط الثانً لقصر البلدٌة •

ألف  300 .دينارا 500.000:  كلفة المشروع•
ألف  200و  2019 اإلستثماريالبرنامج 

. إستثنائيدينار دعم 

2020/ 2019:اإلنجازسنة •

في مرحلة الدراسات : اإلنجاز نسبة تقدم •

:البلدي تهٌئة المستودع •

.دينارا 114.000:للمشروع الكلفة المبرمجة •

2019:سنة اإلنجاز•

% 50نسبة تقدم اإلنجاز  •

ألف  335الكلفة النهائية للمشروع : مالحظة •
.دينار 

:عقارات  إقتناء•

تقدم إنجاز المشارٌع 
المدرجة ببرنامج 

السنوي  اإلستثمار
2018

معدات نظافة  إقتناء•

للمشروع الكلفة النهائية •
.دينارا 325.173: 

2018:سنة اإلنجاز•

نسبة تقدم اإلنجاز  •
100 % 

: وترصٌفتبلٌط •

الكلفة النهائية للمشروع •
.دينارا 16.750

2018:سنة اإلنجاز•

: نسبة تقدم اإلنجاز•
100 % 

تقدم إنجاز المشارٌع 
 اإلستثمارالمدرجة ببرنامج 

2017السنوي 

سٌارة رباعٌة الدفع  إقتناء•

  66: للمشروع الكلفة النهائية •
.ألف دينارا

2017:سنة اإلنجاز•

  % 100نسبة تقدم اإلنجاز  •

:البلدي تهٌئة المستودع •

.ألف دينارا 90:الكلفة المبرمجة •

2017:سنة اإلنجاز•

% 50: نسبة تقدم اإلنجاز•

الكلفة النهائية للمشروع : مالحظة •
ألف دينار  335



المشاريع األخرى

مشارٌع تهذٌب 

األحٌاء الشعبٌة

المشارٌع المشتركة مع 

 وزارة الشباب والرٌاضة

  :2017تهذٌب حً الجامع سنة 

ألف  600: المبرمجة الكلفة * 

.دينارا

2017اإلنجازسنة * 

  % 100نسبة تقدم اإلنجاز  * 

خلدون سنة  إبنتهذٌب حً 

2017:  

 1000: المبرمجة الكلفة * 

.دينارا

2019/ 2018:سنة اإلنجاز* 

  % 100: نسبة تقدم اإلنجاز* 

:إعادة بناء وتهٌئة الملعب البلدي

.ألف دينارا 882: للمشروع كلفة النهائية * 

2018/ 2017:سنة اإلنجاز* 

% 100نسبة تقدم اإلنجاز * 
:البلدي الملعب  تعشٌب

ألف دينار 450: المشروع كلفة * 

2019: اإلنجاز سنة * 

%10: اإلنجاز نسبة تقدم * 


