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بطاقة تعريف بلدية العروسة

1985أفريل05:  بتاريخـدد556عـأحدثت بلدية العروسة بمقتضى أمر رئاسي 

حسب النظـــــــــــــــــــــام القديـــــــــم 

هك250ساكن              مساحتها 4500عدد سكان بلدية العروسة 

شماال السكة الحديدية                       جنوبا وادي الشعير: حدودها 

العمومية السقويةالعمومية                    غربا المنطقة السقويةشرقــــا المنطقة 

المتعلق بتعميم النظام البلدي أصبحت بلدية العروسة 2016لسنة 602ى األمر الحكومي عدد ضبمقت

هك26388مساحتها 9907عدد سكانها 

وقعفورتستورمعتمديةغربا وتستورمجاز الباب معتمديةشماال : حدودها 

بوعرادةمعتمديةشرقا وبوعرادةقعفورمعتمديةجنوبا 



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 

الترصي

ف 

(2م)األرصفة  نسبة 

التعبيد

(كلم)معبد  غير معبد 

(كلم)

الطول الجملي 

للنهج أو 

الشوارع 

(كلم)

مساحة 

المنطقة 

هك

حدود المنطقة  المناطق 

عدد النقاط 

التي 

تستحق 

الصيانة 

العدد 

الجملي 

لنقاط 

اإلضاءة 

المساحة 

المرصف

ة 

المساحة 

الجملية 

جملة طول 

الطرقات 

المعبدة 

بالطبقة

المضاع

فة 

بالطبقة 

اإلسفلت

ية

% 100 % 100
15 47

% 96
4500 4680 %100 كلم2.34 00 2.34

كلم

00 كلم2.34 6.48

هك

أفريل9شارع -

عدد الجهويةالطريق -

47

إبنشارع شارع -

سينا 

شارع الفاضل بن -

عاشور 

حي وسط 

المدينة 

% 100 % 100
23 64

% 56
3269 5792 %10

0

3.536

كلم

0.236

كلم 3.30

كلم0

00 3.536

كلم

7.55

2

هك

شارع الفاضل بن -

عاشور

شارع البيئة -

ماي12شارع -

إبنشارع شارع -

سينا 

حي الجامع

% 100 % 100
10 63

% 12
652 5776 %80 3.299

كلم

2.642

كلم

00 0.657

كلم

3.299

كلم

15.4

هك28

شارع الفاضل بن -

عاشور 

فالحيةأرض -

شارع البيئة -

ماي12شارع -

حي الملعب 

% 100 % 100
00 52

% 25
774 3144 %71 1.235

كلم

1.235

كلم

00 522 1.757

كلم

9.05

هك0

أفريل9شارع 

المنطقة األثرية 

شارع الفاضل بن 

عاشور

السكة الحديدية 

حي السوق

% 100 % 100
18 42

% 72
2048 2834 %10

0

1.772

كلم

1.772

كلم

00 00 1.772

كلم

3.60

هك0

سيناإبنشارع -

المدرسة اإلعدادية-

فالحيةمنطقة -

الجربيضيعة -

إبنحي 

خلدون 



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

 يد 

 توسطة

ردي ة



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 دينارا966: ال بر  ة لكلفة ا•

2016/2017:اإلن ازسنة •

%100: األشغال نسبة •

:إعادة بناء وتهيئة الملعب البلدي•

.دينارا1000: ال بر  ة لكلفة ا•

2018/ 2017:سنة اإلن از•

%20نسبة تقدم اإلن از •

تقدم إنجاز المشاريع المدرجة ببرنامج
2017السنوي اإلستثمار

إقتناء سيارة رباعية الدفع •

.ألف دينارا71: لكلفة ال بر  ةا•

2017:سنة اإلن از•

.%100نسبة اإلن از  •

:البلدي تهيئة المستودع •

.ألف دينارا90:ال بر  ة الكلفة •

2017:سنة اإلن از•

إسناد ال شروع ل كتب دراسات: اإلن ازتمنسبة تقدم •

2017مشاريع تهذيب األحياء الشعبية لسنة •

:الجامعتهذيب حي •

.ألف دينارا600: ال بر  ة لكلفة ا•

2017اإلن ازسنة •

%100نسبة اإلن از  •

تقدم إنجاز المشاريع 
اإلستثمارالمدرجة ببرنامج 
2016السنوي

التنوير العمومي بحي السوق وحي •
:الملعب

.ألف دينارا100: ال بر  ة لكلفة ا•

2017:سنة اإلن از•

.%100نسبة اإلن از  •

:تجميل المدينة•

.ألف دينارا61:ال بر  ة الكلفة •

2017:سنة اإلن از•

%40نسبة اإلن از •





المشاريع في طور اإلنجاز
المكتبة العمومية



2019و2018المشاريع المبرمجة خالل سنتي 
تهذيب األحيــــــــاء الشعبية

سنة اإلنجاز الكلفة البرنامج الحيإسم

2018 1000

ألف دينار

البرنا ج 

اإلضافي

حي ابن خلدون

2018

2019

2130

ألف دينار

البرنا ج العادي حي ال لعب



النقائص الموجودة



التشخيص المالي



إلى 2012نةيعتمد هذا التشخيص على التحليل الرجعي للموارد و النفقات للفترة الممتدة من س

ري ومن خاللها سنتعرف على االعتمادات التي يمكن رصدها للبرنامج االستثما2016سنة 

:ويحتوى هذا التشخيص على النقاط التالية 2018السنوي لسنة 

2016إلى سنة 2012الموارد والنفقات لسنوات يحوصلجدول إجمالي -1
هيكلة موارد العنوان األول-2

هيكلة نفقات العنوان األول -3

2012/2016معدل موارد العنوان األول للخمس سنوات -4

2012/2016معدل نفقات العنوان األول للخمس سنوات -5

2016إلى سنة 2012المؤشرات المالية من سنة -6

جدول تفصيل ديون البلدية–7

والموارد المخصصة للبرنامج السنوي 2018حوصلة حول مشروع ميزانية سنة -8

2018التشاركيلالستثمار 



2016/ 2012جدول إجمالي حول الموارد و النفقات لسنوات 
2016السنة 2015السنة 2014السنة 2013السنة 2012السنة 

انجازاتتقديراتانجازاتتقديراتانجازاتتقديراتانجازاتتقديراتانجازاتتقديرات

418.257,403407598842392.310,712359864065372.900,000292638177553.223,959495154797584.700,000426119405موارد العنوان األول: العنوان األول

8330000065659260828000008234316389400000628645769200000062793428118700000108029908اإلعتيادبةالجبائيةالمداخيل : ا الجزء األول

35200000187177403020000035504917352500001965030133250000168481474225000036670042طةعلى العقارات و األنشالمعاليم: الصنف األول 

2000000011087137200000002505888325000000838278121000000105117702700000019117775الموظفة على العقاراتالمعاليمـ 1

152000007630603102000001044603410250000112675201225000063363771525000017552267الموظفة على األنشطةالمعاليمـ 2

مداخيل إشغال الملك العمومي : الصنف الثاني

المرافق العمومية فيهإستلزامو البلدي 
29250000342481202925000026852730296000002722813530100000221482994110000044687195

الموجبات و الرخ  معاليم: الصنف الثالث

مقابل إسداد خدماتمعاليماإلدارية و 
18650000126934002315000019985516243500001595614028450000237969823515000026672671

234100000341936582273500000277520902277500000229803601316000000432361369466000000318089497اديةاإلعتيالجبائيةالمداخيل غير : الجزء الثاني

90000004843269120000005895254250000008715031150000004258000300000003481935ةاإلعتياديمداخل أمالك البلدية : الصنف الخامس

225100000337093313261500000271625648252500000221088570301000000428103369436000000314607562اإلعتيايةالمداخل المالية : الصنف السادس

115000000121289000150000000136501000160000000192250000200000000182724000200000000229334000المناب من المال المشترك

9714800213029048431650702125833376329876821681744320414391524460180524748713055748713055موارد العنوان الثاني: العنوان الثاني

9714800287159457316507027839587732987682132987682161894578107683578202130290202130290الموارد الخاصة للبلدية: الجزء الثالث 

اإلعتماداتالموارد المتأتية من : الجزء الخامس

المحالة
0431310270474374990351867499352496946352496946546582765546582765

390968403351475952404996755346058923373300000292191428553223959378422407577700000425392803نفقات العنوان األول: العنوان األول 

376014294336521843391832227346058923361806770292191428543462525378422407504300000419970784التصرفنفاقات: الجزء األول 

14954109149541091316452801149323009761434084000000فوائد الدين: الجزء الثاني

2010104849795820812583337674812576676744320272902005460180524104088547755713055749439657العنوان الثانينفاقات: العنوان الثاني

1546814556226468067693879532425763226802632705314521069718628817436619534338913094810نفقات التنمية: الجزء الثالث

319800201070199802196558071171601378690113786901تسديد أصل الدين: الجزء الرابع

اإلعتماداتالنفقات المسندة من : الجزء الخامس

المحالة
43131027356935284743749921570000351867499237055335249694615914181546582765546582765



2016/ 2012هيكلة موارد العنوان األول 

2016سنة 2015سنة 2014سنة 2013سنة 2012سنة الموارد 

65.659,26082.343,16362.864,57662.793,428108.029,908الجبائيةالموارد 

الموارد غير

الجبائية
4.843,2695.895,2548.715,0314.258,0003.481,935

337.093,313271.625,648221.088,570428.103,369314.607,562الدولة مساهمات

407.598,842359.864,065292.638,177495.154,797426.119,405الجملة 
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ال وارد ال با ية  ية ال وارد غير ال با  ال  لة ساه ات الدولة 

2012سنة 
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2014سنة 

2015سنة 

2016سنة 



2016/ 2012هيكلة نفقات العنوان األول 

2016سنة 2015سنة 2014سنة 2013سنة 2012سنة النفقات 

257,558,433267,308,584268,173,650323,199,939328.632,142التأجير 

77,042,26672,490,33922,421,60448,812,38869.299,402وسائل المصالح

1,821,1446,260,0001,596,1746,410,08022.039,240التدخل العمومي

14,954,1090000فوائد القروض

351,475,952346,058,923292,191,428378,422,407425.392,803الجملة
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هيكلة موارد العنوان األول 

(2016/ 2012معدل الخمس سنوات من )

المبلغبيان الموارد

25.478,229على العقارات و األنشطة ال عاليم: الصنف األول 

31.032,895ال رافق الع و ية فيهاستزامإشغال ال لك الع و ي البلدي و  داخيل:02الصنف 

19.820,941 قابل إسداء خد اتو عاليمال و بات و الرخص اإلدارية  عاليم:03الصنف 

5.438,697اإلعتيادية داخيل أ الك البلدية : 05الصنف

314.503,692اإلعتياديةال الية ال داخيل: 06الصنف 

396.275,057الجملـــــة 

بحساب الدينار



6%

8%

5%

2%

79%

معدل الخمس سنوات : هيكلة موارد العنوان األول 

2016الى 2012من 

ال عاليم على العقارات و األنشطة: الصنف األول

 داخيل إشغال ال لك الع و ي البلدي : 02الصنف 
واستلزام ال رافق الع و ية فيه

 عاليم ال و بات و الرخص اإلدارية : 03الصنف 
و عاليم  قابل اسداء خد ات

 داخيل أ الك البلدية االعتيادية: 05الصنف 

ال داخيل ال الية االعتيادية: 06الصنف 



هيكلة نفقات العنوان األول 

(2016/ 2012معدل الخمس سنوات )

المـبلـــغبيان النفقات 

288.974,550التأ ير الع و ي :القسم األول

58.013,200وسا ل ال صالح:02القسم 

7.625,328التدخل الع و ي: 03القسم 

2.990,822فوا د الدين:القسم الخا س

358.708,303الجــمــلة 

بحساب الدينار



80%

17%

2% 1%

2016الى2012معدل الخمس سنوات : هيكلة نفقات العنوان األول 

التأ ير الع و ي: القسم األول 

وسا ل ال صالح: 02القسم 

التدخل الع و ي: 03القسم 

فوا د الدين: القسم الخا س 



2016إلى سنة 2012المؤشرات المالية من سنة 

20122013201420152016المؤشرات

1عنوان 

ـ نسبة الموارد الذاتية من الموارد

407.598,842

%(17,3النسبة )

359.864,065

(% 24,5النسبة ) 

292.638,177

% (24,45النسبة ) 

495.154,797

%(13,55النسبة ) 

426.119,405

%(26,17النسبة ) 

تحويالت الدولة 
337.093,313

%(82,7النسبة ) 

271.625,648

%(75,5: النسبة ) 

221.088,570

%(75,55: النسبة ) 

428.103,369

%(86,45: النسبة ) 

314.607,562

%(73,83: النسبة ) 

المعاليم على العقارات 
11.087,137

%(2,7: النسبة ) 

25.058,883

%(6,96: النسبة ) 

8.382,781

%(2,86: النسبة ) 

10.511,770

%(2,12.: النسبة ) 

19.117,775

%(4.5.: النسبة ) 

المداخيل الجبائية االعتيادية 
65.659,260

%(16,1: النسبة ) 

82.343,163

(% 22,8: النسبة ) 

62.864,576

%(21,4: النسبة ) 

62.793,428

%( 12,7: النسبة ) 

108.029,908

%(25,35: النسبة ) 

%%78,5%91%97نسبة االستخال   89,5% 73

سبة الن/ العقارية المعاليممعدل مساهمة السكان الواحد بعنوان 

5000: عدد السكان 
 ي3823 ي2102 ي 1676 ي5011 ي2217

%%0%0%7,8الصافي المخص  للتنميةاإلدخارنسبة  8% 0

(:عنوان األول ) الموارد 



2016إلى سنة 2012المؤشرات المالية من سنة 

20122013201420152016المــؤشــر

351.475,952346.058,923292.191,428378.422,407425.392,803نفقات العنوان األول

1نسبة التأجر من نفقات ع 
257.558,433

%73,3: النسبة 

267.308,584

%77,25النسبة 

268.173,650

%91,8النسبة 

323.199,939

%85,4النسبة 

328.632,142

%77,25النسبة 

%77,12:النسبة %65,3:النسبة %91,64:النسبة %74,3: النسبة %63,2:النسبة 1نسبة التأجير من موارد ع 

:  مؤشر التداين 

(  1جملة الدين من موارد ع  )

29.429,047

(7,2)%

51.478,230

(14,3)%

50.758,820

(17,3)%

77.311,235

(15,6)%

69.333,866

(16,3)%

:النفـقــات
(عنوان أول )



جدول تفصيل ديون البلدية 

المؤسسة 

2016: سنة 2015: سنة 2014: سنة 2013: سنة 2012: سنة 

غير مجدول مجدول غير مجدول مجدول غير مجدول مجدول غير مجدول مجدول غير مجدول مجدول 

24.065,0657.196,55842.829,1327.196,55841.312,1927.196,55835.655,7427.196,55830.560,706_صندوق القروض 

2.942,964_499,300__ـــــ___اه توزيع الميشركة
_

4.064,864

ة الشركة التونسي

للكهرباء و الغاز 
_______30.337,971

_
25.280,138

2.231,600_1.178,000_1.750,770_1.452,540_5.363,982_تونسإتصاالت

29.429,0477.196,55844.281,6727.196,55843.562,2627.196,55870.114,6777.196,55862.137,308_الجملة



2018حوصلة حول مشروع ميزانية سنة 

النسبة 2018تقديرات سنة بيان الموارد أو النفقة 

:أهم الموارد

ال وارد الذاتية-

 ساه ة الدولة -

165.000,000
350.000,000

32%

68%

515.000,000الجملة 

: أهم النفقات 

نفقات التأ ير -

يـ نفقات وسا ل ال صالح والتدخل الع و 

ـ  فوا د الدين 

390.000,000
101.635,836

5.987,370

76 %
19,6 %
1,2 %

515.000,000الجملة النفقات

0االدخار الخام

17.376,794أصل الدين

0: االدخار الصافي المخص  لالستثمار 



:الخالصة

:2018الموارد المخصصة للبرنامج السنوي لالستثمار 

0: تمويل ذاتي -
322.000,000: المساهمات غير الموظفة     -

0:ـ قرض                 
322.000,000:الجملة -



شكــــرا على المتــــــابعة


