


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





األحٌاء المشمولة بكل منطقة حسب التقسٌم الترابً

المساحــــة  الحــــدود  المناطـــــق 
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 علً بن علً إلى آخر الملعب البلدي إلى من المركب التجاري إلى 

منزل محسن المنفوخً   

 3المنطقـــة عدد 

الملعب حً 

هك 9.050 إلى السكة الحدٌدٌة  إلى  الطرابلسًمن إدارة الفالحة إلى مسكن محمد 

 الدرٌديمسكن ماجد 

 4المنطقـــة عدد 

السوقحً 

هك 3.60 من منزل العروسً عاشور إلى المدرسة اإلعدادٌة إلى منزل محمد 

 الدرٌديالجبالً إلى منزل محمد علً 

 5المنطقــة عدد 

خلدون إبنحً 



بطاقة وصفٌة مفصلة لمختلف الشبكات العمومٌة 

نسبة الربط بشبكة 

تصرٌف المٌاه 

المستعملة 

نسبة 

التغطٌة 

التنوٌر العمومً  نسبة 

  الترصٌف

(2م)األرصفة  نسبة 

التعبٌد 

(كلم)معبد  غٌر معبد 

(كلم)

الطول 

الجملً للنهج 

الشوارع أو 

(كلم)

مساحة 

المنطقة 

حدود المنطقة  المناطق 

عدد النقاط 

التً تستحق 

الصٌانة 

العدد الجملً 

لنقاط 

اإلضاءة 

المساحة 

 المرصفة

المساحة 

الجملٌة 

جملة طول 

الطرقات 

المعبدة 

بالطبقة

المضاعفة 

بالطبقة 

اإلسفلتٌة

%100

 

%100

 

02 47 %90

 

900 1020 %100

 

كلم 2.34 00 كلم 2.34 00 كلم 2.34 هك 6.48

  أفرٌل 9شارع  -

47عدد  الجهوٌةالطرٌق  -

سٌنا  إبنشارع شارع  -

شارع الفاضل بن عاشور  -

حً وسط المدٌنة 

% 100 % 100 2 64 % 56 3269 5792 % كلم 3.536 100 كلم 0.236 كلم 3.300 00 كلم 3.536 هك7.552 شارع الفاضل بن عاشور -

شارع البٌئة  -

ماي 12شارع  -

سٌنا  إبنشارع شارع  -

حً الجامع

% 100 % 100 00 66 % 12 652 5776 % كلم3.299 80 كلم 2.642 00 كلم0.657 كلم3.299 هك 15.428 شارع الفاضل بن عاشور  -

أرض فالحٌة  -

شارع البٌئة  -

ماي 12شارع   -

حً الملعب 

% 100 % 100 03 52 % 25 774     3144   % كلم 1.235 71 كلم 1.235 00 522 كلم 1.757 هك 9.050  أفرٌل 9شارع  -

األثرٌة لمنطقة ا -

الفاضل بن عاشورشارع  -

السكة الحدٌدٌة 

حً السوق

% 100 % 100 02 42 %100 2834 2834 % كلم 1.772 100 00 كلم 1.772 00 كلم 1.772 هك 3.600 سٌنا إبنشارع  -

المدرسة اإلعدادٌة -

 فالحٌةمنطقة  -

  الجربًضٌعة  -

خلدون  إبنحً 



وسبة تغطية مختلف الشبكات بالمىطقة 
األولى حي وسط المديىة

% نسبة التغطٌة     المساحة  المنطقة 

التطهٌر التنوٌر الترصٌف 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 عاشور : شماال 

شارع البٌئة : شرقا 

سٌنا إبنشارع : غربا 

ماي 12شارع : جنوبا 

% نسبة التغطٌة     المساحة  المنطقة 

التطهٌر التنوٌر الترصٌف التعبٌد 

% 100 % 100 % 56 % هك 7.552 100 الجامع حً 



وسبة تغطية مختلف الشبكات بالمىطقة 
الثالثة حي الملعب

% نسبة التغطٌة     المساحة  المنطقة 

التطهٌر التنوٌر الترصٌف التعبٌد 

% 100 % 100 % 12 % هك 15.428 80 حً الملعب 

حدود المنطقة        

شارع الفاضل بن عاشور : شماال 

 فالحٌةمنطقة : شرقا 

شارع البٌئة : غربا 

 ماي 12شارع : جنوبا 



وسبة تغطية مختلف الشبكات بالمىطقة 
الرابعة حي السوق

% نسبة التغطٌة     المساحة  المنطقة 

التطهٌر التنوٌر الترصٌف التعبٌد 

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

حدود المنطقة        

السكة الحدٌدٌة : شماال 

منطقة أثرٌة : شرقا 

 أفرٌل 9شارع : غربا 

شارع الفاضل بن عاشور : جنوبا 



وسبة تغطية مختلف الشبكات 
خلدون إبهبالمىطقة الخامسة حي 

% نسبة التغطٌة     المساحة  المنطقة 

التطهٌر التنوٌر الترصٌف التعبٌد 
% 100 % 100 % 100 % هك 3.600 100

خلدون إبنحً 

حدود المنطقة

 الجربً ضٌعة: شماال 

 فالحٌة منطقة: شرقا 

سٌنا  إبنشارع   :غربا 

المدرسة اإلعدادٌة : جنوبا 



نسبة تغطٌة مختلف الشبكات بكل منطقة

% نسبة التغطٌة  المساحة  المنطقة 

التطهٌر التنوٌر الترصٌف التعبٌد 

% 100 % 100 % 90 % 100 
هك 6.48

حً وسط المدٌنة  1المنطقــــة عدد 

% 100 % 100 % 56 % 100 
هك7.552

حً الجامع 2المنطقـــة عدد 

% 100 % 100 % 12 % 80 
هك 15.428

حً الملعب  3المنطقـــة عدد 

% 100 % 100 % 28 % 71 
هك 9.050

حً السوق 4المنطقـــة عدد 

% 100 % 100 
%100

% 100 
هك 3.600

خلدون إبنحً  5المنطقــة عدد 



تقدم إنجاز المشارٌع المدرجة 
السنوي  اإلستثمارببرنامج 
2020

بناء محالت تجارٌة  •

.ألف دينارا 506: كلفة المشروع•

2020:سنة اإلنجاز•

 %00: اإلنجاز نسبة •

آلة ماسحة لمناطق التوسع  إقتناء•

.ألف دينارا 480: كلفة المشروع•

2020:سنة اإلنجاز•

 %00: اإلنجاز نسبة •

تقدم إنجاز المشارٌع المدرجة 
2019السنوي  اإلستثمارببرنامج 

بناء القسط الثانً من قصر البلدٌة •
.ألف دينارا 500: المشروع كلفة •
2019:سنة اإلنجاز•
  % 00نسبة اإلنجاز  •
:الثانً تهٌئة المستودع البلدي القسط •

.ألف دينارا 114:المبرمجة الكلفة •
2019:سنة اإلنجاز•
 % 100:نسبة تقدم اإلنجاز•
 :عقارات  إقتناء•

.ألف دينارا 100:المبرمجة الكلفة •
.2019:سنة اإلنجاز•
  % 00:نسبة تقدم اإلنجاز•

تقدم إنجاز المشارٌع المدرجة 
2018السنوي  اإلستثمارببرنامج 

معدات نظافة إقتناء•

.ألف دينارا 297: كلفة المشروع•

2018:سنة اإلنجاز•

 %100: اإلنجاز نسبة •

: وترصٌفتبلٌط •

.ألف دينارا 25:المبرمجة الكلفة •

2018:سنة اإلنجاز•

% 100نسبة اإلنجاز •



المشاريع األخرى

مشارٌع تهذٌب األحٌاء 

الشعبٌة

المشارٌع المشتركة مع وزارة الشباب 

 والرٌاضة

  :2017تهذٌب حً الجامع سنة 

.ألف دينارا 600: المبرمجة الكلفة * 

2017اإلنجازسنة * 

  % 100نسبة تقدم اإلنجاز  * 

 :2018خلدون سنة  إبنتهذٌب حً 

.دينارا 1000: المبرمجة الكلفة * 

2019/ 2018:سنة اإلنجاز* 

  % 100: نسبة تقدم اإلنجاز* 

:إعادة بناء وتهٌئة الملعب البلدي

.ألف دينارا 888: للمشروع الكلفة النهائية * 

2018/ 2017:سنة اإلنجاز* 

% 100نسبة تقدم اإلنجاز * 
:البلدي الملعب  تعشٌب

ألف دينار 450: المشروع كلفة * 

2019: اإلنجاز سنة * 

%90: اإلنجاز نسبة تقدم * 



التونسٌة الجمهورٌة 

المحلٌة والبٌئة وزارة الشؤون 

والٌة سلٌانة 

العروسةبلدٌة 

شكرا على المتابعة


