
نتائج التشخيص الفني





األحياء المشمولة بكل منطقة حسب التقسيم الترابي

المساحــــة  الحــــدود  المناطـــــق 
هك6.48 من منزل علي الدريسي إلى منزل خليفة الكناني 

إلى المستوصف إلى محطة شال

1المنطقــــة عدد 

وسط المدينة حي 

هك7.552 من منزل بن حامد إلى حدود المستوصف إلى 

الحفصيإلى منزل علي بن الوسالتيمن منزل فوزي 

2المنطقـــة عدد 

الجامعحي 

هك15.428 إلى منزل علي بن علي ماي12من المركب التجاري إلى شارع 

المنفوخيإلى منزل محسن 

3المنطقـــة عدد 

الملعب حي 

هك9.050 من إدارة الفالحة إلى مسكن محمد الطرابلسي إلى السكة 

الحديدية  إلى مسكن ماجد الدريدي 

4المنطقـــة عدد 

السوقحي 

هك3.60 من منزل العروسي عاشور إلى المدرسة اإلعدادية إلى منزل 

الدريديمحمد الجبالي إلى منزل محمد علي 

5المنطقــة عدد 

خلدونإبنحي 



بطاقة وصفية مفصلة لمختلف الشبكات العمومية 
نسبة الربط 

بشبكة تصريف 

المياه 

المستعملة 

نسبة 

التغطية 

التنوير العمومي  نسبة 
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(كلم)معبد  غير معبد 
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المساحة 

المرصف

ة 

المساحة 
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نسبة تغطية مختلف الشبكات بالمنطقة 
األولى حي وسط المدينة

نسبة التغطية   % المساحة  المنطقة 

التطهير التنوير الترصيف التعبيد 

% 100 % 100 % 90 % 100
هك6.48 حي وسط المدينة

حدود المنطقة   

47عدد الجهويةالطريق : شماال 

أفريل9شارع : شرقا 

سيناإبنشارع : غربا 

شارع الفاضل بن عاشور : جنوبا 



نسبة تغطية مختلف الشبكات بالمنطقة  
الثانية حي الجامع

.

حدود المنطقة  

شارع الفاضل بن عاشور : شماال 

شارع البيئة : شرقا 

سيناإبنشارع : غربا 

ماي12شارع : جنوبا 

نسبة التغطية   % المساحة  المنطقة 

التطهير رالتنوي الترصيف التعبيد

% 100 % 100 % 56 % 100
هك7.552 الجامع حي 



نسبة تغطية مختلف الشبكات بالمنطقة 
الثالثة حي الملعب

نسبة التغطية   % المساحة  المنطقة 

التطهير رالتنوي الترصيف التعبيد

% 100 % 100 % 12 % 80
هك15.428 حي الملعب 

حدود المنطقة

شارع الفاضل بن عاشور : شماال 

فالحيةمنطقة : شرقا 

شارع البيئة : غربا 

ماي12شارع : جنوبا 



نسبة تغطية مختلف الشبكات بالمنطقة 
الرابعة حي السوق

نسبة التغطية   % المساحة  المنطقة 

التطهير التنوير الترصيف التعبيد 

% 100 % 100 % 25 % 71
هك9.050 حي السوق 

حدود المنطقة  

السكة الحديدية : شماال 

منطقة أثرية : شرقا 

أفريل9شارع : غربا 

شارع الفاضل بن عاشور : جنوبا 



ات نسبة تغطية مختلف الشبك
إبنبالمنطقة الخامسة حي 

خلدون

نسبة التغطية   % المساحة  المنطقة 

التطهير التنوير الترصيف التعبيد 
% 100 % 100 % 72 % 100 هك3.600

خلدونإبنحي 

حدود المنطقة

الجربيضيعة: شماال 

فالحيةمنطقة: شرقا 

سينا إبنشارع :غربا 

المدرسة اإلعدادية : جنوبا 



 التشخي  الفني لجملة الشبكات العمومية

الماء الصالح للشراب

الوسطمحطةطول الشبكةعدد النقاط

المتقبلمعالجةالحاليةالضوئية

رديئةمتوسطةجيدةمجاري مياهرديئةمتوسطةجيدةرديئةمتوسطةجيدة

234000468041595210%2340100   6                9                32       %2340234047100المعطيات 

%100%0%0%100%13%19%68النسبة

3536007072707200%4110133536100%3536353664100المعطيات 

%100%0%0%100%20%16%64النسبة

175700351432310283%52001757100%1757175752100المعطيات 

%100%0%0%100%0%0%100النسبة

329900659860230575%53553299100%3299329963100المعطيات 

%100%0%0%100%8%8%84النسبة

1772003144314400%241081772100%1772177242100المعطيات 

%100%0%0%100%0%0%100%19%24%57النسبة

1270400179367503612700858%1617210512704100%1270412704268100المعطيات 

%100%10%71%62%0%0%100%59%41%1النسبة

]1[ توضيح طول الشبكة حسب الحاالت التالية : جيدة – حالة حسنة ال تستوجب التدخل / متوسطة : تستوجب صيانة جزئية / رديئة : تستوجب إعادة كلية
]2[ نسبة التنوير بالطريق = طول الطريق = طول الطريق المجهزة بالشبكة/الطول الجملي للطريق

photovoltaïque – 3[ ذكر التقنيات المعتمدة )فوانيس الصوديوم – معدالت الجهد – التنوير باعتماد الطاقة الشمسية[
]4[ نسبة الربط : عدد المساكن المنتفعة/العدد الجملي للمساكن

conduites/dallât/fossé : 5[ االقتصار على الشبكات التحتية[

نسبة الربط

أنموذج عدد4
بطاقة تشخيص جملية للشبكات العمومية بالمنطقة البلدية بالعروسة حسب المناطق

نسبة التنوير

اعتماد 

التقنيات 

SOD

نسبة الربط4
الحالة1نوعيتها

طوا الطريق 

الحالة1المجهز

تصريف مياه األمطار

الحالة1

التطهير

طول 
الشبكة

محطة 

معالجة
البحر فوانيس صوديوم

طول الطريقالمنطقة

التنوير العمومي

 



أنموذج عدد2
بطاقة تشخيص جملية لشبكة الطرقات 

الحواشي 
مجاري 
المياه

العرض

غير معبدرديئةمتوسطةجيدة
Bicouch

e 
Tricou
che

EnrobéBétonمتوسطةجيدةالعرضطولطول

35365.51944800000194480707270725792309807المعطيات 

%56%0%0%100%0%0%0%0%0%100النسبة

32995.50145313613361314531000577657765776201304المعطيات 

%11%0%0%0%0%80%20%20%80%0النسبة

17725088600088600003544354428342.505120المعطيات 

%72%0%0%0%0%100%0%0%100%0النسبة

17576074103132313274100003144314431442.001548المعطيات 

%24%0%0%0%0%86%14%14%86%0النسبة

23408.519890000001989004680468046803.0135000المعطيات 

%0%96%0%100%0%0%0%0%0%100النسبة

127046.0523933830801674567453080103933802421624216222262.51350017779المعطيات 

%32%24%0%51%0%40%9%9%40%51النسبة

%3933851جيدة

%3080140متوسطة

%67459رديئة

المنطقة
الطولالعرضالطول

النوعية المساحة حسب الحالة

األرصفةالتعبيد

الحالة

51%40%

9%

تقسيم عام لحالة الطرقات

    

      

     



نسبة تغطية مختلف الشبكات بكل منطقة

نسبة التغطية % المساحة  المنطقة 

التطهير التنوير الترصيف التعبيد 

% 100 % 100 % 96 % 100
هك6.48

حي وسط المدينة 1المنطقــــة عدد 

% 100 % 100 % 56 % 100
هك7.552

حي الجامع2المنطقـــة عدد 

% 100 % 100 % 12 % 80
هك15.428

حي الملعب 3المنطقـــة عدد 

% 100 % 100 % 25 % 71
هك9.050

حي السوق4المنطقـــة عدد 

% 100 % 100 % 72 % 100
هك3.600

خلدونإبنحي 5المنطقــة عدد 



متابعة سير المشاريع لبلدية العروسة  

المشاريع المشتركة مع وزارة 
الشباب والرياضة

:بناء دار الشباب•

.ألف   نا ا966: ال ب     لكلف  ا•

2016/2017:اإلن از ن  •

%100: األشغال ن ب  •

:إعادة بناء وتهيئة الملعب البلدي•

.  نا ا1000: ال ب     لكلف  ا•

2018/ 2017: ن  اإلن از•

%20ن ب   ق م اإلن از •

تقدم إنجاز المشاريع المدرجة ببرنامج
2017السنوي اإلستثمار

إقتناء سيارة رباعية الدفع •

.ألف   نا ا71: لكلف  ال ب    ا•

2017: ن  اإلن از•

.%100ن ب  اإلن از  •

:البلدي تهيئة المستودع •

.ألف   نا ا90:ال ب     الكلف  •

2017: ن  اإلن از•

إ نا  ال ش  ع ل ك ب   ا ات: اإلن از من ب   ق م •

2017مشاريع تهذيب األحياء الشعبية لسنة •

:الجامعتهذيب حي •

.ألف   نا ا600: ال ب     لكلف  ا•

2017اإلن از ن  •

%100ن ب  اإلن از  •

تقدم إنجاز المشاريع 
اإلستثمارالمدرجة ببرنامج 
2016السنوي

التنوير العمومي بحي السوق وحي •
:الملعب

.ألف   نا ا100: ال ب     لكلف  ا•

2017: ن  اإلن از•

.%100ن ب  اإلن از  •

:تجميل المدينة•

.ألف   نا ا61:ال ب     الكلف  •

2017: ن  اإلن از•

%40ن ب  اإلن از •





المشاريع في طور اإلنجاز
المكتبة العمومية



2019و2018المشاريع المبرمجة خالل سنتي 
تهذيب األحيــــــــاء الشعبية

سنة اإلنجاز الكلفة البرنامج الحيإسم

2018 1000

ألف   نا 

الب نا ج 

اإلضافي

حي ابن خل  ن

2018

2019

2130

ألف   نا 

الب نا ج العا ي حي ال لعب



النقائص الموجودة


