







الفنينتائج التشخيصين 

البرنامج السنوي 
لإلستثمار البلدي 
التشاركي لسنة 

2020





نتائج
منعلى

متعلما،تعبيد
منهجية

قبلمن
:حسب





قة

مساحة 

(كلم)
(كلم)

معـبـــد (كلم)
نسبة 

(%)

 )² (
نسبة 

 (%)

نسبة 

 (%)
 (%)

بالطبقة بالطبقة بالطبقة 

145340.20013.0785.46021.6620.60427.122%678407913555%1654518%75%80

277759.53022.82811.43525.2670.53036.702%6213197552000%4085030%80%78

320528.1005.5635.64415.1931.70022.537%80625009700%1532520%76%95

443166.05028.0826.11030.3581.50037.968%5717833759278%3567828%79%92

5283222.40010.600011.4000.40011.800%5200%411813%50%40

64456891%4698216.28080.15128.649103.8804.734136.129ج
13453
3

%222516109%72%77



























0145340 20027 12213 078% 67

0277759 53036 70222 828% 62

0320528 10022 5375 563% 80

0443166 05037 96828 082% 57

05832222 40011 80010 600% 52



وجود إشكاليات 
لتصريف مياه 

األمطار

الربط بشبكة 
تطهير المياه 

المستعملة

التنوير 
العمومي

األرصفة الطرقات

نسبة التغطية 
بشبكة التطهير 

العمومي

نسبة التغطية 
بشبكة التنوير 

العمومي

نسبة األرصفة 
في حالة سيئة 
تتطلب التدخل

نسبة األرصفة 
في حالتها 
جيدة أو 
متوسطة

نسبة الطرقات 
في حالة سيئة 
تتطلب التدخل

نسبة 
الطرقات في 
حالة جيدة أو 

متوسطة

نسبة الطرقات 
الغير معبدة

ال 80 % 75 % 84% 16% 12% 56% 32%
منطقة
01عــدد 

نعم 78 % 80 % 60% 40% 13% 49% 38%
منطقة 

02عــدد 

ال 95 % 76 % 85% 15% 15% 65% 20%
منطقة
03عــدد 

نعم 92 % 79 % 65% 35% 10% 47% 43%
منطقة
04عــدد 

ال 40 % 50 % 96% 4% 18% 34% 48%
منطقة
05عــدد 







صاحب 
)(

للكهرباء 
15/11/2012

07/08/2019
50باملدينة 857









كلفة 

2019

272019

200.000



كلفة 

2019 65% 1.884.250
    -6000

    -100

نقطة ضوئية 111-    



كلفة 

2020

170.000

  -

  -

  -

  -

  -



كلفة 

2019 98% 80.207   -







كلفة 

2019 232019
773.684

233385تعبيد عـ
بكل من :

















كلفة 

2019 75% 507.927
14صيانة 



كلفة 

2019 43.000



كلفة 

شهر جويلية 
2019

100% 30.490



كلفة 

2020 130.000
  :   -700

  :   -150



كلفة 

2019
24

2019

72.000   -



*250

كلفة 

2019 372.000
*



كلفة 

2019 90.000



2020

072019

100.000









V



حي،حي،حي،حي
حي،حي،حي،

حي،
هك453

 :14 000

 :4 000



حي،حي،منجزء
هك777،قرنزعنيحي،حي،

 :11 500

 :3 200



 ،
هك205

 :17 000

 :4 800



حي،حي،حي،منجزء
،حي،يح،حي

حي،حي
هك431

 :12 500

 :3 500



،حي،،حي،حي
حي،،حي،طعمحي

،حي،،حيحي،بن
منطقةباقي

هك2832

 :3 500

 :600





01
حي،السوقحي،الطفلغارحي،المستشفىحي،تاھرتحي

ريحاروحي،القصرليھنشیرحي،الجوفيالبستانحي،الجنان
المحیجروحي

ھك453

حي،القبليالبستانحي،الریاضحي،المدینةوسطمنجزء02
ھك777القبليیحيمنزل،قرنزعینحي،المامونیة

ھك205الشرقيالحي،آسمرحي،القصیبةحي،المدینةوسطمنجزء03

04
المرداسحي،الملعبحي،الزھورحي،المدینةوسطمنجزء
،المرسىحي،المیناءحي،الزیتونةرجاليح،األحواشحي
المنصورةحي

ھك431

05

حي،الدزیریةحي،الشعبيالحي،فرجأوالدحي،حاروريحي
بنأوالدحي،الشرقيالحي،عویناتدارحي،هللاطعمأوالد

واديمنطقةباقي،زرولحي،الفاللسة،حيالوعرةحي،محمود
الخطف

8322
ھك







شاركية األو لسة العامة ال األحد ا
27/10/2019

ت 2و 1جلسة املنطقة عدد  الس
02/11/2019

األحد 4و 3جلسة املنطقة عدد 
03/11/2019

ــدد 5املنطقة عـ
طف  وادي ا

الثالثاء 
05/11/2019

املناطق  شاركية مع ممث جلسة 
م بالنتائج األولية  العالم

معة  ا
08/11/2019

شاركية الثانية  لسة العامة ال األحد ا
10/11/2019

لس حول املصادقة ع جلسة ا
ي  شار نامج ال 2019ال

األحد 
17/11/2019



 
 



 
 

 

08
تصريف مياه األمطارة لشبكمجليةتشخيصبطاقة 

conduites/dallât/fosséالتحتية:االقتصار على الشبكات 

املناطق

تصريف مياه األمطار
الشبكة غري موجودةالشبكة موجودة

نوعيتها1لشبكةجلملي لالطول ا
1احلالة

تتطلب شبكةال تتطلب شبكة
رديئةمتوسطةجيدة

الطرقات الرئيسية
--------Dallôtxم1050شارع املنجي بن محيدة

--------Dallôtxم920شارع البيئة
--------Dallôtxم1130شارع الشهداء

--------Dallôtxم350شارع غرة جوان
--------Dallôtxم650طريق اهلوارية

لConduitexم600شارع على بلهوان عهت ال
لConduitexم80شارع ابن خلدون عهت ال

لConduitexم400شارع الفاضل بن عاشور عهت ال
ل300Conduitexطريق تونس عهت ال

------------م5480ع الطرقات الرئيسةمو جم
الطرقات الفرعية 

------Dallôt--xم400أوت13ج 
--Dallôt--------م500شارع كلوبيا
--Dallôt---------م500شارع احلرية

مر من  ج احلبيب  فرع من 
--Conduites--------م150محام صمود إىل حي الزهور

Station de----------يوسفمقطع أوالد 
pompage

--
------------م1550جمموع الطرقات الفرعية 

موع العام ------------م7030ا
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البلديةللبناءات بطاقة تشخيص 

شأة (1) غتها لتوسعة الم قة ص ة اقتناؤها ومدى مطا ان م األرض و توف
ةXوضع عالمة (2)( الخانات المناس ) ع

املوقعالبناية

مطابقة 
البناية ملثال 

التهيئة 
العمرانية

ريخ 
اإلحداث

مساحة 
األرض

املساحة 
املغطاة

إمكانية 
التوسعة

1)(

فةكل
الصيانة

سنة آخر 
يئة  عملية 

أو توسعة

)(2املنشأةحالة البناية أو 

مالحظات
حسنة

تتطلب 
الصيانة

تتطلب 
التوسعة

تتطلب 
التهيئة

تتطلب 
التجديد

ة لد مقر ال
ب  شارع الحب

ة بورقي
X19812770880X--2015----X------

ة لد اضة  ق
الشاذ

خزندار
X--316290X------------X--

ة لد --------x----Xم116م500----وادي الخطفدائرة 
ملك 
الدولة
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1مستودع البلديبطاقة جرد وتشخيص أويل لل

ات  عامة:مع
قع وحة:ال نهج ال

ة  ه ال ال ه ل ق ا ةم ان ال:الع
اث:تارخ  ةاإلح 2000س

ع ة آخ ة س ة ته سعة:أو ل --ت

احة  احة م م4770األرض :م اة:ال غ أة م م1026ال ه احة ال م م 2328:ال
ة  ان سعة: نعإم ال
عاباقة  ات:اس ع ةال ا غ

انة ة لل لفة ال ال س --: م

دع  فاذ إلى ال صعxسهل ال

ة:حالة وصف  ا ال
تتطلب التجديدالتهيئةتتطلب تتطلب التوسعةصيانةب التتطلحسنة

x

قائ ح ال ض ات2ت ع امل ال اء  اة إلی مغ از مآو إن ل .ودهی وت
ل  ات ح لف مع اتال :ال

النع
االت xاالت

ب الح لل اء ال xال

اء ه xال

لة ع اه ال ال ه x(*)ت

ل واصورة وج1 طاقة ل من مستودع اعتماد  حد منهاود أ
ل 2 س ة ع األسئلة التال ئناس  : الذكر االس

دورها؟هل تؤدي -
ة؟هل أن المساحة  - اف
اف؟هل أن مستوى التجه-
ة ومؤهالتها  - ات ال ان ةهل أن اإلم ؟اف



:ووظيفتهاملستودع معطيات حول 

النعم
xمسيج؟هل املستودع 

xالبلدية؟ذكر خمتلف أنواع الفضاءات ومدى استجابتها حلاجيات املستودع مقسم لفضاءات (يف صورة اإلجابة بنعمهل 
ت   xكافية؟هل املساحة املخصصة لإليواء خمتلف أنواع املعدات والعر

xغطى؟ممأوى املعدات هل 
xمؤمن؟هل املستودع 

ت x)؟هل املستودع حممي من األخطار (فيضا
xجمهزة؟مدى وجود ورشة صيانة 

لبنزين ومدى مطابقتها ملواصفات  xاحلرائق؟السالمة والوقاية من مدى توفر مضخة للتزود 
xوتشحيم؟وجود حمطة غسل 

xالتطهري؟ها بشبكة هل تتم معاجلة مياه حمطة الغسل قبل تصريف
xإعالمية؟هل املستودع جمهز بتطبيقة 
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للمشاريع االقتصاديةبطاقة تشخيص 

ة؟هل أن المساحة  دورها؟هل تؤدي (2) ة و اف؟تجههل أن مستوى الاف ات ال ان ة، إلخهل أن اإلم اف مؤهالتها 

الموقعالمشروع
مطابقة 
المنشأة 

لمثال التھیئة 
العمرانیة

إمكانیة 
التوسعة

للمنشأةالنفاذ 
(1)

المساحةالمساحة
المغطاة

سنة
اإلنجاز

سنة 
آخر 
عملیة 
تھیئة 
أو 

توسعة

عدد
المنتفعین

)1(االستغالل نسبة )1(المنشأة حالة الفضاء أو 

مالحظات
(2) تتطلبحسنة

ةنالصیا
تتطلب
التوسعة

تتطلب
التھیئة

تتطلب
التجدید

طریقة
غیرمتوسطةعالیةالتصرف

مستغلة
المصاریف

السنویة
المداخیل
السنویة

صعبسھل

سوق
بلدي

شارع 
كافة --X--130013001975النعمالشھداء

--------Xكراء------X--السكان

سوق 
ةیأسبوع

بطحاء 
كافة ------X3000--النعمالسوق

--------XلزمةX--------السكان

یتعین تھیئة 
فضاء جدید 

خارج 
مناطق 
العمران

سوق 
السمكا

نھج سیدي 
xالالالنوالي

سوق 
الجملة 
للخضر 
والغالل

شارع علي 
------X--لزمةX16003501990----X------X--النعمبن غذاھم

یتعین تھیئة 
فضاء جدید 

خارج 
مناطق 
العمران

سوق 
الجملة
للسمك

----------Xلزمة--------X--80080019952016--Xالنعمالمیناء

المركب 
تجاري 
بالحي 
الشرقي

شارع 
غیر مستغل------------------X--6003251998------Xالالأنتوبر15

المركب 
التجاري 

بحي 
البستان

نھج األمین 
كافة ----X--170170الالالشابي

--------X--كراء--------Xالسكان
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ملساخلبطاقة تشخيص  خاصة 

عامة:معطيات 
ج سيدي سعيد :املوقع. 1
1963سنة : ريخ اإلحداث . 2

غري مطابق : . مطابقته ملثال التهيئة العمرانية3

ملخطط املديري للمساخل4 الXنعم(*). مدرج 

............................................................................................................................

صعبXسهلاملسلخ. النفاذ إىل 5

مم802املساحة املهيأة :م م263املساحة املغطاة : م م1065:األرض. مساحة 6

:التصرفطريقة . 7

استغالل مشرتك استلزام Xمباشر استغالل
ت األخرى للمسلخ :  دار علوش و  محام األغزاز البلد

يئة أو توسعة. 8 2015: سنة آخر عملية 
30رأس / يومأغناماالستيعابطاقة .9

05رأس / يومأبقار

عاليةXمتوسطةضعيفة:%. نسبة االستغالل 10
ال سعة. إمكانية التو 11

عدم مطابقة صبغة األرض

:الشبكاتالربط مبختلف 
النعم

Xاالتصاالت
Xاملاء الصاحل للشرب

ء Xالكهر
X(*)تطهري املياه املستعملة

يف صورة اإلجابة بـ "ال" توضيح املصب النهائي(*)
....................................................................................................................................................................................

دوافع إبقاء املسلخ قيد االستغالليف صورة اإلجابة بـ "ال" توضيح (*)



:للمسلخوصف الوضعية البيئية 

تصفية األوساخ الصلبة من األوساخ السائلة. :الذبحطريقة معاجلة دماء 

النعم
Xملسلخ:وجود حمطة تصفية أولية 
ذكر حالة حمطة التصفية األولية ":يف صورة اإلجابة بـ "نعم

متوقفة بصفة دائمة عطب متكررتعمل يف حالة جيدة 
توضيح مكان املصب النهائي ":يف صورة اإلجابة بـ "ال

الشبكة العمومية للتطهري
النعم

:البشرية واملادية لصيانة احملطة متوفرة لدى البلديةهل أن اإلمكانيات 
النقائصتوضيح ":يف صورة اإلجابة بـ "ال

ملسلخ وحالتها ومدى حاجتها للصيانة أو للتجديد():3ملسلخ (انظر امللحق عدد وصف حلالة التجهيزات  )ذكر التجهيزات املتوفرة 

نوعية التجهيزات 
احلاجة إىل يزاتحالة التجهمتوفرة 

احلاجة إىل الرتكيز
التجديدالصيانةجيدةمتوسطةمعطبةالنعم

XXآلة ضخ اهلواء 
XXآلة وزن إلكرتونية 

ئية  XXXرافعة كهر
XXXقلة حلوم

املالية:معطيات املردودية 
دينار20.000مصاريف االستغالل

دينار30.000لسنويةاملداخيل ا



 
 



13 
ضة وطفولة) بطاقة تشخيص التجهيزات العمومية املشرتكة (ثقافة وشباب ور

ريخ )(1املوقعتنوعية التجهيزا
اإلحداث

مساحة 
األرض
م م

املساحة 
املغطاة
م م

طاقة 
االستيعاب

نسبة االستغالل)(2املنشأةحالة البناية أو 
معتطابق نوعية التجهيزات 

3)(
ات مالح

حسنة
تتطلب
الصيانة

تتطلب 
التوسعة

تتطلب
التهيئة

تتطلب
التجديد

ضعيفةمتوسطةعالية
ة مثال التهيئ
العمرانية

حسب مثال 
التهيئة

ضة الشباب والر
لدي --x--1966331601001500الشهداءشارع ملعب 

اج  ة الس تعل
كة الخارج د ش تجد

ة --نعمنعم----xإنارة ع

عةالقاعة المغطا
ئةبن ن اج ------1990800040003000شارع الب ة الس تعل

--نعمنعم----x--الخارج

القاعة المغطاة وسط 
دالمدينة --نعمنعم--X----طور التهيئة----x--1966300300طحاء ال

دي بن ملعب  س
دي بن عع --الالx------x----------19851900س

الميناء --نعمنعمx------x----------2000--شارع الشهداءملعب 
الزهور --نعمنعمx------x----------850--الزهورملعب 

الثقافة
--نعمنعم--x--------x--19632100800300شارع الشهداءدار ثقافة

ة ة عموم دمكت --نعمنعم--196337037050x----------xطحاء ال
ة ة عموم ئةمكت --نعمنعم--19953200850150x----------xشارع الب

لدي ح  دم --نعمنعم--x--------x--1300--19662200طحاء ال
والطفولةالمرأة

--نعمنعم----x------x--19931060700200شارع الفاضل بن عاشور1نادي أطفال
دي بن ع2نادي أطفال --نعمنعم----x------x--1984940440100س

ستان1روضة أطفال --الال----198298026050x--------xال

د2ال روضة أطف ار --نعمنعم----x------x--1969120036060نهج ال
--نعمنعم----x------x--1987170043060الزهور3روضة أطفال 

ج م(1) مستخ ل مع إرفاق األنكوذج  اب الرابع من هذا الدل ال  " ص المجا شخ ال ضمن "عنا حسب ما هو مب م المجا ام التقس ةجب اح ن مثال التهيئة العمران
ة(X)وضع عالمة(2) الخانة المناس ع

ص3( خانة المال ) نعم أو ال، و اب  ـال، توضيح األس ة  حظاتورة اإلجا
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تشخيص معدات النظافة والطرقاتبطاقة 

اء)3 ل دقة مثال (نظافة وأشغال ومناطق خ ذكر المصلحة 
الفقرة 4 المذكور  م المجا ة وذلك وفقا للتقس ة المعن اآلل شملها الخدمات المسداة  ل2ذكر المنطقة ال اب الرابع من هذا الدل من ال

املسافة املقطوعةريخ االقتناءنوعية املعدات
مدة االستغالل احلالة

املتوقعة
كلفة الصيانة 

السنوية
التخصيص

مالحظات
4املنطقة املغطاة3املصلحةسيئةمتوسطةجيدة

طن 10شاحنة 
Renault Trucks06/01/20175566X10ةالنظافةجدید ل قة ال ال

طن 7شاحنة 
Renault Trucks06/01/20178573X10ةالنظافةجدید ل قة ال ال

طن 9شاحنة 
Renault Trucks20/01/2010146910X083887,037ةالنظافة ل قة ال ال

ةالنظافةجدیدIveco17/02/20177820X10طن 10شاحنة  ل قة ال ال

التنویرX02819,392*28/11/1998شاحنة السلم
ةالعمومي ل قة ال ال

ةالنظافةX02466*65929/09/2004شاحنة إیفیكو ل قة ال ال

ةالنظافة24/12/201326940X101358,974شاحنة  قالبة كبیرة ل قة ال ال
صغیرة شاحنة قالبة

ةالنظافة22/08/201432561X101048,161الحجم ل قة ال ال

ةالنظافةX0510537,378*62123/02/2010تراكس كاز  ل قة ال ال

ةالنظافةX02668,376*4102005تراكس كاز  ل قة ال ال

ةالطرقاتX051116,787*1985آلة مرداس كبیرة ل قة ال ال



فیات 1جرار عدد 
110/90**X054819,618 تفریغ

ةالبالوعات ل قة ال ال
-65فیات 3جرار عدد 

5618/09/1992*X031261,783ةالنظافة ل قة ال ال
-65فیات 4جرار عدد 

5608/08/1991*X0323,000ةالطرقات ل قة ال ال
-65فیات 5جرار عدد 

5606/06/1990*X03339,713 مقاومة
ةالحشرات ل قة ال ال

لندیني 6جرار عدد 
786000/00/2001*X051735,219ةالنظافة ل قة ال ال

لندیني 8جرار عدد 
586028/08/2004*X04200,000لالبستنة قة ال ةال

ةالنظافةX051800,000*13/05/2005لندیني 9جرار عدد  ل قة ال ال

ةالنظافة24/06/201432912X08720,377جرار حطاط ل قة ال ال

ةالنظافة26/11/201411490X05739,980تركتوبال  ل قة ال ال

التنویر222/09/201424242X10704,739إیفیكو شاحنة سلم
ةالعمومي ل قة ال ال

لالنظافةX04200,000*220/05/2005نصف مجرورة  قة ال ةال

ةالنظافةX04200,000*103/12/2014نصف مجرورة  ل قة ال ال

ةالطرقاتX04200,000***آلة رش القطران ل قة ال ال

ةالنظافةX03100,000***غربال البحر ل قة ال ال
خزان تفریغ البالوعات 

220/05/2005*X05100,000 تفریغ
لالبالوعات قة ال ةال

خزان تفریغ البالوعات 
1***X05100,000 تفریغ

ةالبالوعات ل قة ال ال
ع 2707120833146,534ال
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