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 ةــــــــــالمقدم -1

نسق تطور ملحوظ ومتسارع لیشمل عدید المیادین  خالل العشریة االخیرة المنطقة البلدیة بسلیمان تشھد
والمجاالت االقتصادیة واالجتماعیة والعمرانیة وباعتبار ان الحركیة المذكورة لھا انعكاسات على العمران 
والتھیئة الترابیة لذلك فان االدارة الفنیة لبلدیة سلیمان تعمل على ضمان اكبر قدر من االنسجام في تالزم 

  .لتنظیم العمرانيالتنمیة وحسن ا

المتعلق  20/08/1998المؤرخ في  1982لسنة  1207االمر عدد (ھك 5040تبلغ مساحة المنطقة البلدیة 
 العمرانیة ھك مغطاة بمثال التھیئة 1953مساحة المنطقة البلدیة  1/3اكثر من ) بتغییر حدود بلدیة سلیمان

المصادق علیھا منجزة من طرف باعثین عقاریین وبعض  على عدید التقسیمات العمرانیة وتشتمل
الوكاالت العقاریة والخواص وفي اغلبھا مھیكلة ومھیئة بجمیع المرافق والشبكات العمومیة تظم المنطقة 

قرابة  2030یصل عدد السكان سنة مسكن ومن المرتقب ان  12249ساكنا حالیا و 37749البلدیة حوالي
لدیة على شبكة طرقات ھامة جزءا كبیرا منھا تابع للبلدیة  وجزءا اخر الف تحتوي المنطقة الب 100

على یمتد تظم المنطقة البلدیة قطب تكنولوجي كبیر . في حالة متوسطة كلم 20یبلغ طولھ حوالي  مرقمة
ھك وفرع محلي للدیوان الوطني للتطھیر یتولى تعھد  شبكة تصریف المیاه  40مساحة اكثر من 
من المنطقة البلدیة وكذلك فرع محلي للشركة الوطنیة للكھرباء  %95غطي اكثر من المستعملة التي ت

والغاز التي تتولى السھر على متابعة شبكة االنارة المنزلیة وشبكة الغاز الطبیعي حیث بلغت نسبة تغطیة 
مع مقر وكذلك فرع محلي للشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاه  %99المنطقة بھذه الشبكة اكثر من 

مین على المرض كما تتواجد بالمنطقة البلدیة التالوطني ل ضمان االجتماعي وصندوق لل الوطني صندوقلل
  .الفروع البنكیة بعضمقر للشركة الجھویة للنقل و

وفي مایلي عرض للمنشات العمومیة والبناءات االداریة والوحدات السیاحیة واالقتصادیة بالمنطقة البلدیة 
 بسلیمان
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  المالحظات  العـــــدد  المنشــــــــات  ر/ع
شارع / شارع الحبیب بورقیبة  02  سوق یومیة  01

  جانفي  14

  جانفي 14شارع   01  سوق اسبوعیة  02

  شارع السالمة  01  سوق جملة   03

  طریق تونس  01  مسلخ بلدي  04

  المنطقة الصناعیة  01  منطقة صناعیة  05

  المنطقة الحرفیة  01  منطقة حرفیة  06

  /شارع الحبیب بورقیبة  02  فضاء تجاري  07

شارع محمد /جانفي 14شارع   02  مغازات كبرى  08
  البوعزیزي

  المنطقة السیاحیة  03  وحدات سیاحیة  09

 

  المالحظات  العـــــدد  المنشــــــــات  ر/ع
  شارع الجمھوریة  01  البلدیة قصر  01

  شارع الجمھوریة  01  المقر القدیم لبلدیة سلیمان  02

  شارع الجمھوریة  01  قاعة افراح   03

  طریق تونس  01  وقتي مستودع بلدي  04

  طریق الشاطئ  01  مغلق مستودع بلدي  05

  طریق تونس  01  ملعب بلدي معشب  06

  مدخل قرمبالیة  01  مستودع للحجز وقتي  07
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  المالحظات  العـــــدد  المنشــــــــات  ر/ع
  شارع الجمھوریة  01  الشبابدار   01

  جانفي 14شارع /شارع الجمھوریة  02  نادي اطفال  02

  شارع الجمھوریة  01   قاعة للریاضات الجماعیة  03

  شارع الجمھوریة  01  رئیسي ملعب معشب  05

  شارع الجمھوریة  01  ملعب معشب فرعي  

  شارع الجمھوریة  02  غیر معشبملعب   06

  الجمھوریة شارع  01  مسرح للھواء الطلق  07

  شارع الجمھوریة  01  مكتبة عمومیة  08

  شارع الجمھوریة  01  روضة بلدیة  09

  شارع الجمھوریة  01  منتزه عائلي  10
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نسبة تقدم   المجموع  )أد(الكلفة  المشـــــروع  المنطقــــة
  المشروع

االحیاء التي سیقع 
  التدخل فیھا

ـــدد  01منطقــــة عــ
  الشاطئسلیمان 

  430  تعبید الطرقات

695  

بصدد تقییم 
  العروض

تقسیم درة وقمر 
  بالحاج

  165  تنویر عمومي
بصدد تقییم 

  العروض
تقسیم درة وقمر 

والتقسیم  بالحاج
  البلدي

ـــدد  02منطقــــة عــ
  حي الریاض

 الشئ الشئ الشئ  الشئ
- 

  ــدد03منطقة عــ
  الضھاري

  354  تعبید الطرقات

708  

 بصدد تقییم
  العروض

طریق سیدي بن 
  حسین

  104  تنویر عمومي
بصدد تقییم 

  العروض
وحي  حي القواسم

  المنشلین

تصریف المیاه 
  المستعملة

250  
سینجز بالتنسیق 

مع الدیوان 
  الوطني للتطھیر

طریق سیدي بن 
  حسین

  ــدد04منطقة عــ
  سلیمان الجنوبیة

  720  تعبید الطرقات
758  

بصدد تقییم 
 العروض

 -جوانحي غرة 
حي  -تقسیم السالمة

ج الحكیم ,السوقي
 مامي

  38  تنویر عمومي
بصدد تقییم 

 العروض
 تقسیم السالمة

  ــدد05منطقة عــ
  سلیمان الشمالیة

  1429  تعبید الطرقات

2222  

بصدد تقییم 
 العروض

حي ,حي حفیظ وكبیر
طریق بن  ,مكلین

نھج قرطاج  ,حزم
شارع جوھر ,واوتیك

طریق محمد ,الصقلي 
نھج  ,االخضر حسین

نھج علي الري,طنجا  

  93  تنویر عمومي
بصدد تقییم 

 العروض
 حي حفیظ وكبیر

تصریف میاه 
  االمطار

700  
بصدد اعالن طلب 

 العروض
 حي حفیظ وكبیر

أد 400  كلفة التنویر الجملیة  
أد2933  كلفة التعبید الجملیة  

أد950  كلفة تصریف میاه االمطار والمیاه المستعملة الجملیة  
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  ملیون دینار ستنطلق االشغال مع  7.2تھیئة الطریق السیاحیة بمبلغ جملي قدره

 .2016بدایة شھر دیسمبر 

 

  أد 900توسعة شبكة تصریف میاه االمطار بنھج محمد الرشیكو بمبلغ جملي قدره

 .2017ستنطلق االشغال بدایة سنة 

 

  بقریة المرجى وربطھا بالشبكة اعادة تھیئة شبكة تصریف المیاه المستعملة

 .ملیون دینار 1.2الرئیسیة بمبلغ جملي قدره 

 

  حمایة الشریط الساحلي من االنجراف البحري ستنطلق االشغال في الثالثي االول

 .2017من سنة 

 

  ملیون دینار في مرحلة تعیین المصممین 1.8بناء دار الثقافة بمبلغ جملي قدره 
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واعتم�ادا عل�ى  2017المنھجی�ة المعتم�دة الع�داد البرن�امج الس�نوي لالس�تثمار البل�دي لس�نة في اط�ار 

خصوصیة كل منطقة ومساحتھا ووضعیة وحالة مختلف الشبكات العمومیة المتواجدة بھا وكذلك ع�دد 

  :السكان والمساكن ثم تقسیم البلدیة الى خمسة مناطق

 

 والمنطقة السیاحیة اطئ ــسلیمان الش :المنطقة االولى 

 اضـسلیمان الری :المنطقة الثانیة 

 اريـالضھ :ةــــــــــالمنطقة الثالث 

 سلیمان الجنوبیة :المنطقة الرابعة 

 سلیمان الشمالیة وقریة المرجى :المنطقة الخامسة 
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تدبیر الشان المحليفي التشاركیة   1 

 

)₂م(لمساحة حسب نوعیة التغلیفا عدد الفوانیس المساحة  
)₂م(الجملیة  

اءـــــــــــــــاالحی طول الطرقات  
الةــــالح  غیر معبد béton Tri-couche enrobée bicouche العدد 

  1960 - - 15 جیدة
 ) جیدة(

- - 1960  
 

280 
 تقسیم نزل االندلس

  19396 - - 99 جیدة
 ) جیدة(

  19396 1267 
  تقسیم وردة الرمال

  1350 - - - 17 ردیئة
 )ردیئة(

10423  
 )ردیئة(

11773 1499 
 تقسیم قمر بالحاج

   15187.5 - - - - 12 ردیئة
 )ردیئة(

15187.5 1121 
  تقسیم درة

  3774 - - - - 4 ردیئة
 )ردیئة(

3774 236 
 تقسیم عاطفة بالواعر

  2997 - - 15 جیدة
 ) جیدة(

 تقسیم محمد المحمودي 471 2997 - -

 - - 15 جیدة
1720  

 ) جیدة(
- - 1720 344 

 تقسیم محمد الحمامي

  12270   55 جیدة
 ) جیدة(

- - 12270 1415 
 4تقسیم طیبة 

  11605.5 - - 122 جیدة
 ) جیدة(

- - 11605.5 1325 
 3تقسیم بوقمرة

  7526   106 جیدة
 ) جیدة(

- - 7526 1027 
 سنیت الصنوبر

  18263 - - 80 جیدة
 ) جیدة(

- - 18263  
 

2594 
 3تقسیم طیبة

  5356 - - 31 جیدة
 ) جیدة(

- - 5356  
 

732 
 تقسیم الجمیرة

  17376 - - 58 جیــــدة
 ) جیدة(

- - 17376 2667 
 تقسیم بن اسماعیل

  -  - 22 جیدة
3991  

  ) جیدة(
-  - 3991 579 

 تقسیم احمد بوراوي قعلول



 

تدبیر الشان المحليفي التشاركیة   2 

 

 

  -  - 110 جیــــدة
23630  

  ) جیدة(
-  - 23630 3627 

  1تقسیم طیبة 

  -  - 111 جیــــدة
14983  

  ) جیدة(
-  - 14983 2149 

2تقسیم طیبة   

  -  - 151 جیــــدة
15478  

  ) جیدة(
  

13123   
  )ردیئة(

28601 4456 
 تقسیم بوعتور

  -  - 26 جیــــدة
6664  

  ) جیدة(
-  - 6664 913 

)الجدید(تقسیم البلدي الجزء االول  

  -  - 137 متوسطة
36649  

  ) جیدة(
-  - 36649 6172 

1تقسیم الشاطئ  

  -  - 90 متوسطة
-  

-  
69227   

  )ردیئة(
69227 7615 

2تقسیم الشاطئ   

 المجموع 38990 312949  111734.5  1350  199864.5  -   1023 



 

 1 التشاركیة في تدبیر الشان المحلي

 

 

)₂م(لمساحة حسب نوعیة التغلیفا عدد الفوانیس المساحة  
)₂م(الجملیة  

اءـــــــــــــــاالحی طول الطرقات  
الةــــالح  غیر معبد béton Tri-couche enrobée bicouche العدد 

ــدةـــجیــ  50 - - 10220  
 ) جیدة(

- - 10220 463 
 تقسیم البرج

ـــدةـــجیـ  51 - - 12798  
 ) جیدة(

- - 12798 1759 
 تقسیم حوریة

  33292 - - 104 جیـــــــدة
 ) جیدة(

- - 33292  
 

4018 
 تقسیم الجیش

ــدةـــجیــ  62 -  - 11040  
  ) جیدة(

-  - 11040 1920 
  تقسیم كولایر واوبرا

ــدةـــجیــ  45 -  - 11800  
  ) جیدة(

-  - 11800 1560 
  الوزارة االولى

ــدةـــجیــ  67 -  - 9120  
  ) جیدة(

-  - 9120 2280 
  2+1الوكالة العقاریة السیاحیة 

ــدةـــجیــ  70 -  - 17460  
  ) جیدة(

-  - 17460 2090 
  تقسیم المواصالت

ــدةـــجیــ  85 -  - 54980  
  ) جیدة(

-  - 54980 12150 
  حي القاطرة 

ــدةـــجیــ  679 -  - 191190 
  ) جیدة(

-  - 191190 32736 
 AFHحي 

ــدةـــجیــ  154 - - 29595  
 ) جیدة(

- - 29595 4085 
  تقسیم الیمامة

ــدةـــجیــ  60 -  - 41880  
  ) جیدة(

-  - 41880 9355 
  تقسیم المالیة

  المجموع 72416 423375    423375    1427 



 

    

  

 

 

 م م 6000م خ مساحتھ  1000سیتم تعبید جزء من طریق سیدي بن حسین من الضھاري طولھ 

 

 

 

 

)₂م(لمساحة حسب نوعیة التغلیفا عدد الفوانیس المساحة  
)₂م(الجملیة  

اءـــــــــــــــاالحی طول الطرقات  
الةــــالح  غیر معبد béton Tri-couche enrobée bicouche العدد 

  2778 - - 17 جیــــدة
 ) جیدة(

- - 2778 463 
 حي السعداني

  8808 - - - - 24 متوسطة
 )ردیئة(

8808  
 

1233 
 الحي الجدید الضھاري

  16661 - - - - 19 متوسطة
 )ردیئة(

16661  
 

1586 
 تقسیم النیفر

  -  - -  -  22900  
  )ردیئة(

22900  1700 
  الضھاري

  3860  -  - -  - 15 متوسطة
  )ردیئة(

3860  735 
  حي القواسم

  7360  -  - -  - 4 متوسطة
  )ردیئة(

7360  850 
  حي السعداني الفوضوي

  المجوع 6567  62367  59589    2778    79 
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)₂م(لمساحة حسب نوعیة التغلیفا عدد الفوانیس المساحة  
)₂م(الجملیة  

اءـــــــــــــــاالحی طول الطرقات  
الةــــالح  غیر معبد béton Tri-couche enrobée bicouche العدد 

  3820 150 جیــــدة
 )ردیئة(

- 1050 3595  
 ) متوسطة(

- 8465 1693 
 حي البساتین

   1520 - - - - 07 متوسطة
 )ردیئة(

1520 190 
 السالمةتقسیم 

  2585 - - - 10 متوسطة
 ) متوسطة(

- 2585 686 
 تقسیم بن عبدهللا قرب حي الفھري

   920 - - - 5 جیــــدة
 )ردیئة(

- 920 184 
 حي المنصف زھرة

  1680 15 متوسطة
 ) جیدة(

- - - 2568   
 )ردیئة(

4248 708 
 حي الحفیر

  حي المداغي 1089 9256.5   9256.5 - - 40 متوسطة
  770 25 متوسطة

 ) متوسطة(
- - 4323  

 ) متوسطة(
- 5093 926 

 تقسیم القمار ومكنین والبلدیة

  16497 - - 35 متوسطة
 ) متوسطة(

 - 16497 2538 
  حي غرة جوان

  2094 - - - 15 متوسطة
 )ردیئة(

- 2094 349 
 حي زیاد

  996.75 - - - 6 متوسطة
 )ردیئة(

495  
 )ردیئة(

)واد الناموس(بوعمید تقسیم 331.5 1491.75  

 262 متوسطة
20106  

 ) متوسطة(
  24372)زرص(

 ) متوسطة(
49806  

 ) جیدة(
6390  

 ) متوسطة(
- 100674 11186 

 المدینة العتیقة

 -  - - 10 جیــــدة
1600  

 )ردیئة(
2235  

  )ردیئة( 
3835 441 

 المنطقة الحرفیة

  -  - 44 جیــــدة
12450  

  ) جیدة(
    12450 1245 

 المنطقة الصناعیة قبالة معمل دلیس

  -  -  - 5 جیــــدة
1310  

  )ردیئة(
688  

  )ردیئة(
1998 348 

 تقسیم عتاب بن ھداج

 المجموع 21914.5 171127.25  7506  23813.75  89059.5  24372  26376 629 



 

 1 التشـــــــاركیة في تــــدبیر الشان المحلي

 

)₂م(لمساحة حسب نوعیة التغلیفا عدد الفوانیس المساحة  
)₂م(الجملیة  

 

 طول الطرقات
 

اءـــــــــــــــاالحی  
 

الةــــالح   غیر معبد  béton Tri-couche enrobée BICOUCHE العدد 

  1175 - - - 07 متوسطة
 ) متوسطة(

385   
 )ردیئة(

  )تقسیم عتاب بن ھداج 312 1560
 )خلف معمل دلیس

  865 - - 09 متوسطة
 ) جیدة(

2565  
 ) متوسطة(

)قرب مدرسة الكرامة(سنیت الجالد 686 3430 -  

  8565 - - - 77 متوسطة
 ) متوسطة(

1395  
 )ردیئة(

بن +التنمیة الریفیة+تقسیم خدوجة خلفة 1992 9960
  النابلي+عبدهللا

 
  7542 58 متوسطة

 ) جیدة(
- 7482  

 ) جیدة(
5694  

 ) متوسطة(
 حي الجالد+حي بالمحضي+حي الخافي 3453 20718 -

  4837.75 - - 41 متوسطة
 ) جیدة(

1544.75  
 ) متوسطة(

18046.75 
 )ردیئة(

 سبرولس البوالقیة حفیظ وكبیر 2641 24429.25

  8212.5 - - - 25 متوسطة
 ) متوسطة(

49سنیت +94سنیت  1095 8212.5 -  

  1859 14 جیــــدة
 ) متوسطة(

- 1703  
 ) جیدة(

1040  
 ) متوسطة(

)قرب الحي التعاوني(76نیت ـــــس 708 4602 -  

  1380 14 متوسطة
 ) متوسطة(

- - 1224  
 ) جیدة(

148سنیت  651 2604 -  

  630 13 جیــــدة
 ) متوسطة(

- 1400  
 ) جیدة(

 تقسیم شلبي 786 3930 - 1900

  8755 9 متوسطة
 ) متوسطة(

واالحیاء المجاورة حي العیون 1751 8755 - - - -  

  4046 10 متوسطة
 ) متوسطة(

 الحي التعاوني تقسیم بلدي 578 4046 - - - -
)قرب مخبزة العزابي(   

  4119.5 - - - - 32 جیــــدة
  )ردیئة(

 تقسیم الشاذلي بن بوزید والنابلي 749 4119.5
 

 5160  ) جیدة(930 - - 29 جیــــدة
)متوسطة(  

 

 تقسیم كریم 1015 6090 -



 

 2 التشـــــــاركیة في تــــدبیر الشان المحلي

 

 390 33 جیــــدة
  )جیدة (

- 6051.5 
  )جیدة (

1891.5 
  )ردیئة(

قرب مكتب برید (تقسیم الطیب بن منصور 1282 8333 -
)طریق الشاطئ  

 13965 - - 61 جیــــدة
  ) متوسطة(

  1+2تقسیم بوقمرة  1862 13965 - -

   4560 480 -  31 متوسطة
  ) متوسطة(

 تقسیم الركزة والخروبة 840 5040 -

  760 8 جیــــدة
  ) متوسطة(

- - - 1560  
  )ردیئة(

  

 تقسیم الشاذلي والطاھر بن منصور 290 2320
 

 
   3933 - - - - 14 جیــــدة

  )ردیئة(
 تقسیم بوخشیم 437 3933

  14 جیــــدة
 

- - 1075   
  )ردیئة(

- 1585  
  )ردیئة( 

  2+1شلبي تقسیم  عائشة 532 2660

  1475.5 - - - - 26 جیــــدة
  )ردیئة(

 تقسیم بوعجینة وعقاریة عتاب بن ھداج 227 1475.5

       3710 - - 21 جیــــدة
  )جیدة (

   735  
  )ردیئة(

 تقسیم عتاب بن ھداج خلف معمل قاللة 635 4445

  485.75 - - 23 جیــــدة
  )جیدة (

2392.5  
  ) متوسطة(

الملكیة العقاریةتقسیم  397 2878.25  -  

  5315 - - 10 جیــــدة
  ) متوسطة(

-  3750  
  )ردیئة(

2+1تقسیم المنزل االسر  906.5 9065  

  8944 - - 20 جیــــدة
  )جیدة (

-  8160  
  )ردیئة(

وتقسیم 2+1عماد حمدي +تقسیم الصبر 1069 17104
 كاملة

   6179 - - 30 جیــــدة
  )جیدة (

  875  
  )ردیئة(

عامرتقسیم بن  1011 7054  

  4218 - - 16 جیــــدة
  )جیدة (

-  -  4218 616                                                   

 2526  - - - 9 متوسطة
  ) متوسطة(

 قریة المرجى 456 2526  

  9606 - - 79 متوسطة
 )جیدة (

6690  
  ) متوسطة(

2008  
  )ردیئة(

 سنیت الصفاء 2758 18304
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  2674 - - 28 متوسطة
  )جیدة (

  خ.م.تقسیم   رضوان العربي وخ 730 2674  -  -

  - - 3584  
  )جیدة (

16430 
  ) متوسطة(

+ تقسیم شمام+تقسیم سلمى عبد الھادي 2949 20014  
  116سنیت 

  المجموع 33414.5 228465  48027.75  71570.25  83505  25362 761 



 

  

)₂م(لمساحة حسب نوعیة التغلیفا عدد الفوانیس المساحة  
)₂م(الجملیة  

طول 
 الطرقات

 المنطقــــــــــة
%النسبة  غیر معبد béton enrobée bicouche العدد 

المنطقة االولى  سلیمان الشاطئ  38990 312949 11745.5 1350 199864.5 - 1023 26.10
 والمنطقة السیاحیة 

  المنطقة الثانیة  سلیمان الریاض 72416 423375 - - 423375 - 1427 36.41
  
 

  ھاريظالمنطقة الثالثة ال 6567  62367  59589  2778 - 79 20.01
 

  المنطقة الرابعة سلیمان  الجنوبیة  21914.5  171125.25  7506  23813.75  89059.5  50748 629 16.05
  

  المنطقة الخامسة سلیمان  الشمالیة 33414.5  228465  48027.75  71570.25  83505  25362 761 19.42
  

  المجموع 173302  1198283.25  226857  96734  798582  76110 3919 100
  مقارنة مع المساحة الجملیةالنسبة    100  18.93  8.07  66.64  6.36  



 

  

26.1

نسبة النقاط الضوئیة بكل منطقة مقارنة بالعدد الجملي بالبلدیة

حالة (مغلف بالخرسانة 
6.36 %;)متوسطة

نسبة الطرقات حسب الحالة لكل منطقة مقارنة بالمساحة الجملیة للبلدیة

  

  

 

19.42; 5منطقة  عدد

16.05; 4منطقة عدد

2.01; 3منطقة عدد

36.41; 2منطقة عدد

26.1; 1منطقة عدد

نسبة النقاط الضوئیة بكل منطقة مقارنة بالعدد الجملي بالبلدیة

حالة (مغلف بالخرسانة
66.64 %;حسنة

مغلف بالخرسانة 

;  غیر معبد
18.93%

%8.07; مغلف بطبقتین

نسبة الطرقات حسب الحالة لكل منطقة مقارنة بالمساحة الجملیة للبلدیةنسبة الطرقات حسب الحالة لكل منطقة مقارنة بالمساحة الجملیة للبلدیة



 
 
 
 
 

 
 

 

  

 

 

)₂م(لمساحة حسب نوعیة التغلیفا عدد الفوانیس  
المساحة 

)₂م(الجملیة  
طول 

 الطرقات
%النسبة المنطقــــــــــة -béton Tri العدد 

couche 
enrobée bicouche غیر معبد 

المنطقة االولى  سلیمان الشاطئ  38990 312949 103734.5 1350 199864.5 - - 1127 27.02
 والمنطقة السیاحیة 

  المنطقة الثانیة  سلیمان الریاض 72416 423375 - - 423375 - - 1427 34.21
  
 

  ھاريظالمنطقة الثالثة ال 6567  62367  54069  2778 - - 144 3.46
 

  المنطقة الرابعة سلیمان  الجنوبیة  21914.5  171125.25  1314  15358.75  89059.5 24372  50748 653 15.65
  

المنطقة الخامسة سلیمان   33414.5  228465  48027.75  70025.5  83505 -  25362 820 19.66
  الشمالیة

  
  المجموع 173302  1198283.25  189098.5  86734.25  846340.5   76110 4171 100

  %النسبة     15.78  7.24  70.64   6.36  



 
 
 
 
 

 

3.46%; 3منطقة 

15.66 %;4منطقة 

نسبة النقاط الضوئیة بكل منطقة مقارنة بالعدد الجملي

27.02%; 1منطقة 

34.21%; 2منطقة 

منطقة 

%19.66; 5منطقة

نسبة النقاط الضوئیة بكل منطقة مقارنة بالعدد الجملي

 

 



 
 
 
 
 

;  )حالة متوسطة(خرسانة او حجارة 
6.36%

%7.24; )حالة متوسطة(طبقتین 

نسبة الطرقات حسب الحالة بكل منطقة مقارنة بالمساحة الجملیة بالبلدیة

70.64%; )حالةجیدة(خرسانة اسفلتیة 

%15.78; غیر معبد

نسبة الطرقات حسب الحالة بكل منطقة مقارنة بالمساحة الجملیة بالبلدیة

 

نسبة الطرقات حسب الحالة بكل منطقة مقارنة بالمساحة الجملیة بالبلدیة



 

النسبة مقارنة مع المساحة  الترتیب
 )%(الجملیة للطرقات

النسبة مقارنة مع  الترتیب )₂م(مساحة الطرقات
الطول 

)%(الجملي  

 طول الطرقات
)خ م(  

 المنطقــــــــــة
   

المنطقة االولى  سلیمان الشاطئ  38990 22.5 2 312949 26.12 2
 والمنطقة السیاحیة 

  حي الریاض المنطقة الثانیة   72416 41.79 1 423375 35.34 1
 

  ھاريظالمنطقة الثالثة ال 6567  3.79  5  62367 5.2  5
 

  المنطقة الرابعة سلیمان  الجنوبیة  21914.5  12.64  4  171127.25  14.28  4
  

المنطقة الخامسة سلیمان   33414.5  19.28  3  228465  19.06  3
  الشمالیة

  
  المجموع 173302  100    1198283.25  100  



;  2المنطقة عدد 
%

;  1المنطقة عدد 
22.5%

;  5منطقة عدد
19.28%

;  4منطقة عدد
12.64%

;  3منطقة عدد 
3.79%

نسبة طول الطرقات مقارنة مع مجموع طول الطرقات بكل منطقة

 

1  ;
%

;  3منطقة عدد
5.2%

;  4منطقة عدد
14.28%

;  5منطقة عدد
19.06%

نسبة مساحة الطرقات مقارنة مع مجموع مساحة الطرقات بالبلدیة

المنطقة عدد 
.7941%

نسبة طول الطرقات مقارنة مع مجموع طول الطرقات بكل منطقة

 

 

;  2منطقة عدد
35.34%

1منطقة عدد
26.12%

نسبة مساحة الطرقات مقارنة مع مجموع مساحة الطرقات بالبلدیة



 

 
 
 
 
 
 

  لجمیع المناطق مساحة الطرقات حسب الحالة ونوعیة التغلیف والنسبة مقارنة بالمساحة الجملیة

 المنطقــــــــــة
béton enrobée bicouche غیر معبد 

 

%النسبة ₂)م(المساحة  %النسبة  ₂)م(المساحة  %النسبة  ₂)م(المساحة  %النسبة  ₂)م(المساحة   

- 
 

 
- 

المنطقة االولى  سلیمان الشاطئ والمنطقة  103734.5 54.86 1350 1.56 207864.5 24.56
  السیاحیة 

 
- 

 
 

- 
  حي الریاض المنطقة الثانیة   - -   423375 50.03

  
 

- 
 

 
- 

  ھاريظالمنطقة الثالثة ال  54069  28.6 - - 8298 0.98
  
 

  المنطقة الرابعة سلیمان  الجنوبیة  1314  5.69 15358.75 17.71  103706.5  12.25  50748  66.68
   

  
  المنطقة الخامسة سلیمان  الشمالیة  29981  13.2 70025.5 80.73  103096.5  12.18  25362  33.32

  
  

  المجموع  189098.5  100% 86734.25  100%  846340.5  100%  76110  100%
  



 
 
 
 
 
 

 

  

%13.2; 5منطقة عدد

نسبة الطرقات غیر المعبدة بكل منطقة مقارنة بالمساحة الجملیة لكل 

%

نسبة الطرقات المغلفة بطبقتین بكل منطقة مقارنة بالمساحة الجملیة 

  %;3منطقة عدد54.86%; 1منطقة عدد
28.6%

%5.69; 4منطقة عدد
منطقة عدد

نسبة الطرقات غیر المعبدة بكل منطقة مقارنة بالمساحة الجملیة لكل 
المنطقة البلدیة

1.56%; 1منطقة عدد
17.71%; 4منطقة عدد

%80.73; 5منطقة عدد

نسبة الطرقات المغلفة بطبقتین بكل منطقة مقارنة بالمساحة الجملیة 
للمنطقة البلدیة

 

  

نسبة الطرقات غیر المعبدة بكل منطقة مقارنة بالمساحة الجملیة لكل 

نسبة الطرقات المغلفة بطبقتین بكل منطقة مقارنة بالمساحة الجملیة 



 
 
 
 
 
 

  

0.98%; 3منطقة عدد

12.25

نسبة الطرقات المغلفة بالخرسانة االسفلتیة وفي حالة حسنة بكل منطقة مقارنة 

%24.56; 1منطقة عدد

50.03 %;2منطقة عدد

12.25%; 4منطقة عدد

;  5منطقة عدد
12.18%

نسبة الطرقات المغلفة بالخرسانة االسفلتیة وفي حالة حسنة بكل منطقة مقارنة 
مع مساحتھا الجملیة لكل الطرقات

 

نسبة الطرقات المغلفة بالخرسانة االسفلتیة وفي حالة حسنة بكل منطقة مقارنة 



 

نسبة  )%(مقارنة بمساحة طرقات المنطقة النسبةمساحة الطرقات حسب نوعیة التغلیف و
الطرقات بكل 

منطقة 
مقارنة 

بالمساحة 
)%(الجملیة  

مساحة 
الطرقات بكل 

 منطقة
 المنطقــــــــــة

béton Tri-couche enrobée bicouche غیر معبد 

%النسبة   المساحة   
  )₂م(

%النسبة   المساحة   
  )₂م(

%النسبة   المساحة   
  )₂م(

%النسبة   المساحة   
  )₂م(

%النسبة   المساحة   
  )₂م(

المنطقة االولى  سلیمان  312949 26.12 103734.5 33.15 1350 0.43 207864.5 66.42 - - - -
الشاطئ والمنطقة 

 السیاحیة 

المنطقة الثانیة  حي  423375 35.34 - -   423375 100 - - - -
  الریاض 

 

  ھاريظالمنطقة الثالثة ال 62367  5.2  54069  86.70 - - 8298 13.80 - - - -
 

المنطقة الرابعة سلیمان    171127.25  14.28  1314  .770  15358.75  8.97  103706.5  60.60    50748  29.66
  الجنوبیة 

  

المنطقة الخامسة سلیمان   228465  19.06  29981  13.2  70025.5  30.60  103096.5  45.10    25362  11.10
  الشمالیة

  

  المجموع 1198283.25  100  189098.5    86734.5    846340.5      76110  



 

 

 

 وصف للحالة الموجودة المقترحـــــــــــــــــات

مجموع 
النقاط 

الضوئیة 
 الموجودة

طول 
 الطرقات

)م خ(  
 المنطقــــــــــة

حوالي (لتصبح عصریة ضرورة تجدید كامل الشبكة بتقسیم الشاطئ -
 )نقطة 320

نقطة تتواجد بتقسیم الشاطئ تتطلب التجدید الكلي  227 -
 نقطة اظافیة 100وتدعیمھا بـ

المنطقة االولى  سلیمان الشاطئ  38990 1114
 والمنطقة السیاحیة 

  الریاض المنطقة الثانیة  سلیمان 72416 1427 حالة حسنة تتطلب التعھد الدوري - صیانة دوریة من طرف فریق االنارة التابع للبدیة -
  
 

 .نقطة ضوئیة في حالة جیدة 82 - نقطة 44امكانیة تدعیم الشبكة بـ -
نقطة في حالة متوسطة تتطلب الصیانو والتعھد  62 -

 الدوري
  

144  6567 
  ھاريظالمنطقة الثالثة ال

 

 نقطة في حالة جیدة 65 -  صیانة وتعھد دوري من طرف فریق االنارة التابع للبدیة -
  تتطلب التعھد والصیانةنقطة في حالة متوسطة  588 -

  المنطقة الرابعة سلیمان  الجنوبیة  21914.5  653
  

  صیانة وتعھد دوري -     
  التدخل لتجدید شبكة النارة بقریة المرجى -     

 نقطة في حالة جیدة 478 -
 نقطة تتطلب التعھد والصیانة الدوریة 333 -
نقاط تتطلب التجدید بقریة المرجى وتدعیمھا  9عدد -

  اضافیة جدیدةنقطة  21ب

المنطقة الخامسة سلیمان   33414.5  820
  الشمالیة

  

  المجموع             4171



 
 
 
 

  الجمھوریة التونسیة      
                                 والبیئة  الشؤون المحلیةوزارة          

    بلدیة سلیمان          

    

  
  المناطق البلدیة

  
  1منطقة عدد 

الساحة 
  الخضراء

تاریخ   الصنف
  االحداث

عدد  ²المساحة م
  السكان 

مستوى   مستوى التھیئة  مؤشر المساحة
  التشجیر

   المالحظات

    
فضاءات 

  كبرى
فضاءات 

  صغرى
داخل 
  المنطقة

كامل 
  المنطقة

  

  ترصیف  تاثیث  انارة

  1تقسیم طیبة 
  

    x   1997  3880    x   x     ضعیف    
  2تقسیم طیبة 

  
    x   2005  5200    x   x     ضعیف    

  3تقسیم طیبة 
  

    x   2012  4200    x   x     متوسطة    
  4تقسیم طیبة 

  
    x   2015  2000    x   x     جیدة    

  اقامة الصنوبر
  

    x   1997  1500    x   x    متوسطة    
  تقسیم بوعتور 

  
    x   2009  20000    x   x     غیر متوفر    

  تقسیم بوقمرة 
  

    x   2009  2500    x   x     غیر متوفر    

  2+1تقسیم القاطرة 
  

    x     29000    x   x      غیر
  متوفر

  

غیر       -   x     6200    x      تقسیم المالیة 
  متوفر

  



 
 
 
 

     
    الجمھوریة التونسیة             
                                 والبیئة  وزارة الشؤون المحلیة         

      بلدیة سلیمان                   

     

  
  المناطق البلدیة

  
  2منطقة عدد 

الساحة 
  الخضراء

تاریخ   الصنف
  االحداث

عدد  ²المساحة م
  السكان 

مستوى   مستوى التھیئة  مؤشر المساحة
  التشجیر

  المالحظات 

    
فضاءات 

  كبرى
فضاءات 

  صغرى
داخل 
  المنطقة

كامل 
  المنطقة

  

  ترصیف  تاثیث  انارة

  قسط أAFHتقسیم 

  
    x   1998  5000    x   x   x     

  1قسط بAFHتقسیم 

  
    x   2004  6040    x   x         

  2قسط بAFHتقسیم 

  
    x   2006  5000    x   x         

  3قسط بAFHتقسیم 

  
    x   2008  10.000    x   x     غیر متوفر    

  1تقسیم البساتین

  
    x   2000  4000    x   x    غیر متوفر    

    متوسط     x   x    500  2014         تقسیم حوریة 

مفترق شارع تونس 
  AFHتقسیم 

       2016  2500    x   x     جیدة    

  



 
 
 
 

  
  

    الجمھوریة التونسیة                   
                                 والبیئة  وزارة الشؤون المحلیة         

      بلدیة سلیمان                   

       

  
  المناطق البلدیة

  
  5منطقة عدد 

الساحة 
  الخضراء

تاریخ   الصنف
  االحداث

عدد  ²المساحة م
  السكان 

مستوى   مستوى التھیئة  مؤشر المساحة
  التشجیر

  المالحظات 

    
فضاء

ات 
  برىك

فضاءات 
  صغرى

داخل 
  المنطقة

كامل 
  المنطقة

  

  ترصیف  تاثیث  انارة

  تقسیم بن عائشة 
  

    متوسطة x   x   x    540  2014  متوسطة     
  94تقسیم سنیت 

  
  

  
  
  

    متوسطة  x   x   x    464  2007  متوسطة   

  شارع التغییر
  

    x   1997  1100    x   x   x  جید    
    جیدة  x  2016  400    x   x   x        49تقسیم سنیت 

  تقسیم قمار 
  

    متوسطة x   x  x    450    متوسطة     

    جیدة  x   2014  1540    x   x   x        116تقسیم سنیت

  
  



 
 
 
 

    الجمھوریة التونسیة               
                                 والبیئة  وزارة الشؤون المحلیة         

      بلدیة سلیمان                   

       

  
  لمناطق البلدیةا

  
  4منطقة عدد 

الساحة 
  الخضراء

تاریخ   الصنف
  االحداث

عدد  ²المساحة م
  السكان 

مستوى   مستوى التھیئة  مؤشر المساحة
  التشجیر

  المالحظات 

    
فضاء

ات 
  كبرى

فضاءات 
  صغرى

داخل 
  المنطقة

كامل 
  المنطقة

  

  ترصیف  تاثیث  انارة

  مفترق طریق تونس
  

    x   2014  1100    x   x   x ةجید    
شارع الجمھوریة وشارع 

  الحبیب بورقیبة
  

  
  
  

   x  2015  300    x   x   x  ةجید    

  مفترق طریق منزل بوزلفة
  
  

    x   2013  900    x   x   x  ةجید    

ةجید  x  2016  900    x   x   x        49تقسیم سنیت     

  المنتزه العائلي
  

ةجید x   x  x    3500  2014  متوسطة         

ةجید  x   2013  360    x   x   x      لدیةحدیقة قصر الب    

ةجید           x 2013 2000       حي غرة جوان    

  



 

 

)₂م(الحالةلمساحة حسب ا المالحظـــــــات المساحة  
)₂م(الجملیة  

طول 
 االرصفة

 االحیاء
 جیدة متوسطة ردیئة

 X)تقسیم الجیش 8036 16072 - -  )غیر مرصفة 
 - - X  

)pavé autob(  
  

5277 3518 

 تقسیم حوریة

 - - X  
)pavé autob(  

  

1308 872 

 تقسیم البرج

 X)تقسیم كولایر واوبرا 3840  11520      )غیر مرصفة  

 X)الوزارة االولى 3120  9360      )غیر مرصفة  

 X)2+1الوكالة العقاریة السیاحیة  4560  13680      )غیر مرصفة  

 X)تقسیم المواصالت 4180  6270      )غیر مرصفة  

  م م 6540    )غیر مرصفة(17760 
)careelage 

bicouche(  

72900  24300 
  حي القاطرة 

 X) حي  65872  197616      )مرصفةغیرAFH 

  تقسیم الیمامة 8170  12255      )غیر مرصفة( 

 X)تقسیم المالیة 18710  37420     )غیر مرصفة  

  المجموع 145.885  426640 21414   405226 



  

)₂م(الحالةلمساحة حسب ا المالحظـــــــات  
المساحة 

)₂م(الجملیة  
طول 

 االرصفة
  االحیاء

 ردیئة
 جیدة متوسطة

 X)تقسیم نزل االندلس 560 3360 - -  )غیر مرصفة 

 - - X)pavé auto(  
  

5068 2534 
  وردة الرمالتقسیم 

 X)2998 5996  - - )غیر مرصفة 
 تقسیم قمر بالحاج

 X)تقسیم درة 2242  4482  -  -  )غیر مرصفة  

 X)تقسیم عاطفة بالواعر 472  944  -  -  )غیر مرصفة 

 -  -  X)pavé auto(  
  

 تقسیم محمد المحمودي 942  942

 X)تقسیم محمد الحمامي 688  1376  -  -  )غیر مرصفة 

 -  -  X)pavé auto(  
  

5660  2830 
 4تقسیم طیبة 

 -  -  X)pavé auto(  
  

3975  2650 
 3تقسیم بوقمرة

     X)pavé auto(  
  

3081  2054 
 سنیت الصنوبر

 -  -  X)pavé auto(  
  

7782  5188 
 3تقسیم طیبة

 -  -  X)pavé auto(  
  

2196  1464 
 تقسیم الجمیرة

 X)تقسیم بن اسماعیل 5334  10668      )غیر مرصفة 

 -  -  X)pavé auto(  
  

 تقسیم احمد بوراوي قعلول 1158  1737

 X)م م576  -  )غیر مرصفة  
)pavé auto(  

  

  1تقسیم طیبة  7254  10881



  

  

 

 X)(م م3114  -  )غیر مرصفةpavé 
auto(  

2تقسیم طیبة  4298  10881  

 X)8705  -  )غیر مرصفة  
)pavé auto(  

  

 تقسیم بوعتور 4298  6447

 X)الجدید(البلدي الجزء االولتقسیم  8912  13368      )غیر مرصفة(  

 X)1تقسیم الشاطئ 1226  1826  -  -  )غیر مرصفة  

2تقسیم الشاطئ  15230  15230  -  -  - -  

 المجموع 80978 117307  42836    74527 



  

  

  

 

)₂م(الحالةلمساحة حسب ا المالحظـــــــات  
المساحة 

)₂م(الجملیة  
طول 

 االرصفة
  االحیاء

 ردیئة
 جیدة متوسطة

 X)حي السعداني 926 1389 - -  )غیر مرصفة  
 

 X )غیر مرصفة(   الحي الجدید الضھاري 2466 3699  - - 
 

 X)تقسیم النیفر 3172  4758  - - )غیر مرصفة  
 

 X)الضھاري 3400  -  -  -  )غیر مرصفة  
  

 X)حي القواسم 1470  2205  -  -  )غیر مرصفة  
  

 X)غیر مرصفة(  -  -  
  

  حي السعداني الفوضوي 1700  -
  

  المجموع 13134  12051  1389  - 10662 



 

 

)₂م(الحالةلمساحة حسب ا المالحظـــــــات المساحة  
)₂م(الجملیة  

طول 
 االرصفة

 االحیاء
 جیدة متوسطة ردیئة

- -  béton  5079 3386 حي البساتین 

 380 570  -  - غیر مرصف -
 السالمةتقسیم 

- -  bicouche 
carrelage  

-  3813 2542 
 تقسیم بن عبدهللا و حي الفھري

- -   bicouche 
carrelage  

-  276  184 
 حي المنصف زھرة

 حي الحفیر 560  2240     غیر مرصف -

- -   bicouche 
carrelage  

  2212  1106 
  حي المداغي

-  bicouche carrelage  -  -  2140.5  1427 تقسیم القمار ومكنین والبلدیة 

- - béton  - 6927 4618 حي غرة جوان  

 زیادحي  349  523.5  -  - غیر مرصف -

- béton      373 373 واد الناموس(بوعمید تقسیم(  

- -  béton  - 20665.1  9163.8 المدینة العتیقة 

 المنطقة الحرفیة -  - -   - 

- - -  X)bicouche 
carrelage(  

 المنطقة الصناعیة قبالة معمل دلیس 1245  6225

 المجموع 16170  50846.1 6225 38972.1 5847 



 

)₂م(الحالةلمساحة حسب ا المالحظـــــــات المساحة  
)₂م(الجملیة  

طول 
 االرصفة

 االحیاء
 جیدة متوسطة ردیئة

  )تقسیم عتاب بن ھداج      - 
 )خلف معمل دلیس

 - béton -  526 526 قرب مدرسة الكرامة(سنیت الجالد(  

 - béton -  4867. 5 3245 بن +التنمیة الریفیة+تقسیم خدوجة خلفة
 النابلي+عبدهللا

 -  béton  -  6889.5  4593 حي الجالد+حي بالمحضي+حي الخافي 

 -  béton  -  7188  4792 سبرولس البوالقیة حفیظ وكبیر 

 -  béton  -  2151  1434  49سنیت +94سنیت  

   béton    1266  844 قرب الحي (76نیت ـــــس
)التعاوني  

148سنیت  - - - - - -  

- béton  -  -  1215  810 تقسیم شلبي 

واالحیاء المجاورة حي العیون         - -  

 الحي التعاوني تقسیم بلدي -  - -  -  - -
)قرب مخبزة العزابي(   

 تقسیم الشاذلي بن بوزید والنابلي 1498  2247    غیر مرصف 
 

 - -  X)bicouche 
carrelage(  

 تقسیم كریم 1686  2529

 - béton  - 1545  1030 قرب مكتب برید (تقسیم الطیب بن منصور
)طریق الشاطئ  

 - -  Pavé auto 4986  3324  1+2تقسیم بوقمرة  

 - béton  - 2265  1510 تقسیم الركزة والخروبة 

 - béton  - 380  95 تقسیم الشاذلي والطاھر بن منصور 
 

 

 تقسیم بوخشیم -  - -  - - -



 

 - -  X)bicouche 
carrelage(  

  2+1عائشة شلبي  تقسیم 215  537.5

 تقسیم بوعجینة وعقاریة عتاب بن ھداج      - - 

 - -  X)bicouche 
carrelage(  

 تقسیم عتاب بن ھداج خلف معمل قاللة 925  1387.5

 - -  X)bicouche 
carrelage(  

 تقسیم الملكیة العقاریة 794  1191

2+1تقسیم المنزل االسر       - -   

 - -  X)bicouche 
carrelage(  

وتقسیم 2+1عماد حمدي +تقسیم الصبر 2279  3418.5
 كاملة

 - -  X)bicouche 
carrelage( 

 تقسیم بن عامر 2022  4044

 - -  X)bicouche 
carrelage(  

 تقسیم شذلیة الدخیلي 616  2464

 - -  X)bicouche 
carrelage(  

 قریة المرجى 456  1368

 - -  X)bicouche 
carrelage(  

الصفاء سنیت 5516  11032  

 - -  X)bicouche 
carrelage(  

  خ.م.تقسیم   رضوان العربي وخ 1460  2920

 - -  X)bicouche 
carrelage(  

+ تقسیم شمام+تقسیم سلمى عبد الھادي 4484  6726
  116سنیت 

  المجموع  73146.5 42603.5 27081 3462 



  لبیئة اوزارة الشؤون المحلیة و

  نابل والیة

 سلیمان.بلدیة
 

    
  

  
 

  (1)الموقع  نوعیة التجهیزات
تاریخ 

  اإلحداث

مساحة 

  )2م(األرض

المساحة 

  المغطاة

طاقة 

  االستیعاب

  (3)تطابق نوعیة التجهیزات مع  نسبة االستغالل  (2)حالة البنایة أو المنشأة

  تتطلب  حسنة  مالحظات

  الصیانة

  تتطلب  تتطلب التوسعة

  التهیئة

  تتطلب

  التجدید

مثال التهیئة   یفةضع  متوسطة  عالیة

  العمرانیة  

حسب مثال 

  التهیئة

الشباب 

  والریاضة

                                

شارع الجمهوریة   ملعب بلدي

  طریق تونس

  34582  225  1000  x           x    نعم      

                                  الثقافة

                                  دار ثقافة

      x         x    x    70  257  1200    شارع الجمهوریة  مكتبة عمومیة

        x            x    1500    2811      مسرح بلدي

                                  قاعة سینما

                                  متحف

                                  قاعة عروض

                                  المرأة والطفولة

                          546  3065  2000  شارع الجمهوریة  نادي أطفال

  -  -    -  -  x -  -  -  -  x  100  300  1100  1966  حي غرة جوان  روضة أطفال

  

                                                           
  بالباب الرابع من هذا الدلیل مع إرفاق األنكوذج بمستخرج من مثال التهیئة العمرانیة" عناصر التشخیص المجالي"یجب احترام التقسیم المجالي حسب ما هو مبین ضمن  (1)
  لخانة المناسبةعلى ا) X(وضع عالمة  (2)
  نعم أو ال، وفي صورة اإلجابة بـال، توضیح األسباب في خانة المالحظات (3)



 وزارة الشؤون المحلیة
  والبیئة والبیئة

  نابل والیة

 سلیمان.بلدیة
    
  

  
  

  

  

  

                                                           
  على الخانات المناسبة) X(وضع عالمة   (1)
  التها كافیة، إلخهل تؤدي دورها ؟ هل أن المساحة كافیة ؟ هل أن مستوى التجهیز كاف ؟ هل أن اإلمكانیات البشریة ومؤه  (2)

  المشروع

مطابقة   الموقع

المنشأة لمثال 

التهیئة 

  العمرانیة

إمكانیة 

  التوسعة

  (1)النفاذ للمنشأة

  المساحة
  المساحة 

  المغطاة

  سنة

 

اإلنجا

  ز

سنة آخر 

عملیة تهیئة 

  أو توسعة

  عدد 

  المنتفعین

  )1(حالة الفضاء أو المنشأة

  طریقة

  التصرف

    )1(نسبة االستغالل

مالحظات
(2)  

  حسنة
  تتطلب

  الصیانة

  تتطلب 

  التوسعة

  تتطلب

  التهیئة

  تتطلب

  التجدید
  متوسطة  عالیة

  غیر

  مستغلة 

  المصاریف

  السنویة

  المداخیل

  صعب  سهل  السنویة 

شارع   سوق بلدي

احلبيب 

  بورقيبة

      x   2775  2775              x x    x      15000  ال  نعم

شارع   سوق أسبوعية

حممد 

  البوعزيزي

            x    30000  -              x      x  ال  -

شارع   سوق اجلملة

  السالمة

            x          2016    x  -  -  -  -    x  ال  نعم



  والبیئة وزارة الشؤون المحلیة
  نابلوالیة
 سلیمان بلدیة

 

  

   : معطیات عامة

 شارع الجمهوریة طریق تونس:       الموقع

  نعم:     مطابقته لمثال التهیئة العمرانیة

  1925:       تاریخ اإلحداث 

  2011:  سنة آخر عملیة تهیئة أو توسعة

  م م 1985:المساحة المهیأة    م م 240: المساحة المغطاة     م م 1985:  رضمساحة األ

  عمن:    إمكانیة التوسعة 

  ال تؤدي دورها :المعدات  استیعابطاقة 

  د15.000,000: متوسط الكلفة السنویة للصیانة

      صعب x  سهل   النفاذ إلى المستودع 

   :بنایة حالة الوصف 

 تتطلب التجدید تتطلب التهیئة تتطلب التوسعة تتطلب الصیانة     حسنة

x  -  x  -  x  

   توضیح النقائص

  كل المعدات الیوجد اروقة كافیة الستعاب -1

  اضافة مساحات مغطاة -  2
  اضافة مغازات لحفظ  وخزن المواد -3

  : الربط بمختلف الشبكاتمعطیات حول 

  ال    نعم  

     x  االتصاالت

      x  الماء الصالح للشرب

      x  الكهرباء

      x  (*)تطهیر المیاه المستعملة
  توضیح المصب النهائي" ال"في صورة اإلجابة بـ  (*)

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

 
 
 
 
 
 
  



  : تهوظیفالمستودع و معطیات حول 

  ال  نعم  

    x  ؟هل المستودع مسیج 

  x    ؟ ذكر مختلف أنواع الفضاءات ومدى استجابتها لحاجیات البلدیة في صورة اإلجابة بنعم(المستودع مقسم لفضاءات هل 

  x    ؟هل المساحة المخصصة لإلیواء مختلف أنواع المعدات والعربات كافیة 

    x  ؟مأوى المعدات مغطى هل 

    x  ؟ هل المستودع مؤمن

    x  ؟ )فیضانات(هل المستودع محمي من األخطار 

    x  ؟ مدى وجود ورشة صیانة مجهزة

    x  ؟ مدى توفر مضخة للتزود بالبنزین ومدى مطابقتها لمواصفات السالمة والوقایة من الحرائق

  x    ؟ وجود محطة غسل وتشحیم

    x  ؟ هل تتم معالجة میاه محطة الغسل قبل تصریفها بشبكة التطهیر

    x  ؟ هل المستودع مجهز بتطبیقة إعالمیة

  

  ذكر النقائص" ال"في صورة اإلجابة بـ 

  وجد اروقة كافیة الستعاب كل المعداتالی -2

  اضافة مساحات مغطاة -  2
  اضافة مغازات لحفظ  وخزن المواد -3

  



  
  

    ال    نعم  برنامج بلدي للتصرف في النفایات 

  

 

 

                                                           
  )نظافة وأشغال ومناطق خضراء(ذكر المصلحة بكل دقة مثال   1
  من الباب الرابع من هذا الدلیل 2ذكر المنطقة التي تشملها الخدمات المسداة باآللیة المعنیة وذلك وفقا للتقسیم المجالي المذكور بالفقرة   2

  نوعیة المعدات
تاریخ 
  االقتناء

المسافة 
  المقطوعة

مدة   الحالة
االستغالل 
  المتوقعة

كلفة الصیانة 
  السنویة

  مالحظات  التخصیص

المنطقة   1المصلحة  معطبة  متوسطة  جیدة
  2المغطاة

      ةالنظاف  1.000,000  سنواتX    5      2013  طن5مجرورة 

     النظافة  1.000,000  سنواتX    5      2013  طن 5مجرورة 

     النظافة  1.000,000  سنواتX    5      2013  طن3مجرورة 

     النظافة  4.000,000  سنواتX     5    2014  الة تراكس



  
  

    ال    نعم  برنامج بلدي للتصرف في النفایات 

  

 

 

                                                           
  )نظافة وأشغال ومناطق خضراء(ذكر المصلحة بكل دقة مثال   1
  من الباب الرابع من هذا الدلیل 2ذكر المنطقة التي تشملها الخدمات المسداة باآللیة المعنیة وذلك وفقا للتقسیم المجالي المذكور بالفقرة   2

  نوعیة المعدات
تاریخ 
  االقتناء

المسافة 
  المقطوعة

مدة   الحالة
االستغالل 
  المتوقعة

كلفة الصیانة 
  السنویة

  مالحظات  التخصیص

المنطقة   1المصلحة  معطبة  متوسطة  جیدة
  2المغطاة

      التنویر  1.000,000  سنواتX      15    2015  شاحنة مجھزة بسلم

      التنویر  6.000,000  سنواتX    3      2013  شاحنة مجھزة بسلم



  
  

    ال  X  نعم  برنامج بلدي للتصرف في النفایات 

  

 

 

                                                           
  )نظافة وأشغال ومناطق خضراء(ذكر المصلحة بكل دقة مثال   1
  من الباب الرابع من هذا الدلیل 2ذكر المنطقة التي تشملها الخدمات المسداة باآللیة المعنیة وذلك وفقا للتقسیم المجالي المذكور بالفقرة   2

  تاریخ االقتناء  نوعیة المعدات
المسافة 
  المقطوعة

مدة   الحالة
االستغالل 
  المتوقعة

كلفة الصیانة 
  السنویة

  مالحظات  التخصیص

المنطقة   1المصلحة  معطبة  متوسطة  جیدة

  2المغطاة

      النظافة  6.000,000  سنواتX    5      12/11/2004  جرار فالحي

     النظافة  3.000,000 سنواتX    4      04/03/2006  جرار فالحي

     النظافة  6.000,000 سنواتX      5    11/01/2013  جرار فالحي

     النظافة  7.000,000 سنواتX    5     11/01/2013  جرار فالحي



  
  

    ال  X  نعم  برنامج بلدي للتصرف في النفایات 

  

 

 

                                                           
  )نظافة وأشغال ومناطق خضراء(ذكر المصلحة بكل دقة مثال   1
  من الباب الرابع من هذا الدلیل 2ذكر المنطقة التي تشملها الخدمات المسداة باآللیة المعنیة وذلك وفقا للتقسیم المجالي المذكور بالفقرة   2

  تاریخ االقتناء  نوعیة المعدات
المسافة 
  المقطوعة

مدة   الحالة
االستغالل 

  المتوقعة

كلفة الصیانة 
  السنویة

  مالحظات  التخصیص

  2المنطقة المغطاة  1المصلحة  معطبة  متوسطة  جیدة

      النظافة  5.000,000  سنواتK5250.2 X      10  14/11/2012  شاحنة قالبة

      النظافة  5.000,000  سنواتX   5      12/10/2006  جرار فالحي

      النظافة  5.000,000  سنواتX    5        جرار فالحي

        X    5النظافة  6.000,000  سنوات      

        21.000,000              المجموع



  والبیئة الشؤون المحلیة وزارة

  نابل.والیة

 سلیمان.بلدیة

 
    
  

  
  

  

  الموقع  البنایة

مطابقة 

البنایة 

لمثال 

التهیئة 

  العمرانیة

تاریخ 

  اإلحداث

مساحة 

  األرض

المساحة 

  المغطاة

إمكانیة 

  (1)التوسعة

كلفة 

  الصیانة

سنة 

آخر 

عملیة 

تهیئة 

أو 

  توسعة

  (2)حالة البنایة أو المنشأة

  مالحظات
  حسنة

تتطلب 

  الصیانة

تتطلب 

  التوسعة

تتطلب 

  ةالتهیئ

تتطلب 

  التجدید

مقر 
  البلدیة

شارع 
  الجمھوریة

مطابق 
لمثال 

  التھیئة

  -  -  -  x -  x  -  30.000,000  ممكنة  1000  6500  1921

دائرة 

  بلدية

-  - - - - - - - - - - - - - 

قباضة 

  بلدية

-  - - - - - - - - - - - - - 

  

                                                           
  توفیر األرض وٕامكانیة اقتناؤها ومدى مطابقة صیغتها لتوسعة المنشأة  (1)
  على الخانات المناسبة) X(وضع عالمة  (2)
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 2016 التشخیص الفني والمالي لبلدیة سلیمان

  

  

  نستنتج من خالل نتائج التشخیص الفني ما یلي

 :المنطقة الثانیة حي الریاض تحتل المرتبة االولى من حیث  -1

المشمولة بمثال التھیئة كلم بنسبة من مجموع طول الطرقات المفتوحة بالمنطقة  72.416طول الطرقات بما قدره *
  .العمرانیة ببلدیة سلیمان 

مساحة الطرقات المفتوحة بالمنطقة المشمولة  عمن مجمو%35.34بنسبة₂م  42335مساحة الطرقات بما قدره *
  .02من مجموع طرقات المنطقة عدد% 100بمثال التھیئة العمرانیة ببلدیة سلیمان وبنسبة 

من مجموع مساحة %35.34وبنسبة₂م 423375بما قدره  enrobéeاإلسفلتیةمساحة الطرقات المغلفة بالخرسانة *
  .وھي في حالة مقبولة تتطلب بعض االشغال الصیانة الدوریة وتركیز مخفظات سرعة الطرقات بالمنطقة البلدیة

من مجموع النقاط الضوئیة بالمنطقة المشمولة بمثال  %34.21بنسبة نقطة 1427 عدد النقاط الضوئیة بما قدره  *
التھیئة العمرانیة وھي في حالة حسنة تتطلب الصیانة والتعھد في بعض االماكن لتجدید االسالك التي تم سرقتھا 

  .وتقسیم المالیة والقاطرة 2وب 1خاصة بقسطي ب

  .الغراسة والتھیئة ھك تتطلب التدخل ب 7الممتدة مساحتھا على حوالي المناطق الخضراء *

  .فبشبكة تصریف المیاه المستعملة واالنارة المنزلیة والغاز الطبیعي والھات% 100مجھزة  02المنطقة عدد * 

  .مسكن 2000ھك وتظم حوالي421تبلغ مساحة المنطقة الثانیة حوالي *

 :المنطقة االولى  سلیمان الشاطئ تحتل المرتبة الثانیة من حیث -2
من مجموع طول الطرقات المفتوحة بالمنطقة المشمولة %22.5كلم وبنسبة 39طول الطرقات حوالي  -

 .بمثال التھیئة العمرانیة ببلدیة سلیمان
من مجموع مساحة الطرقات المفتوحة بالمنطقة %26.12بنسبة ₂م 312949مساحة الطرقات بما قدره *

  .المشمولة بمثال التھیئة العمرانیة ببلدیة سلیمان
من مجموع مساحة %17.35بنسبة₂م207864.5مغلفة بالخرسانة االسفلتیة بما قدرهمساحة الطرقات ال*

  .الطرقات بالمنطقة وھي تتطلب الصیانة والتعھد الدوري
من مجموع النقاط الضوئیة بالمنطقة المشمولة %27.02بنسبةنقطة  1127عدد النقاط الضوئیة بما قدره -

بعد تاكلھا )نقطة350(التجدید الكلي خاصة بالتقسیم البلدي حوالي بمثال التھیئة العمرانیة جزءا ھاما یتطلب 
  .وعد تاھیلھا

  .ھك وھي تتطلب التدخل بالغراسة والتھیئة4حوالي  المناطق الخضراءتبلغ مساحة *
من مجموع %8.6بنسبة 103734.5تظم المنطقة االولى اكبر مساحة من الطرقات الغیر المعبدة بما قدره*

منطقة المشمولة بمثال التھیئة العمرانیة واھم مساحة تتواجد بالقسط الثاني من التقسیم مساحة الطرقات بال
  .البلدي

بشبكة تصریف المیاه المستعملة وشبكة االنارة المنزلیة والغاز الطبیعي % 100المنطقة مجھزة *
  .والھاتف

  .مسكن 1500وتظم حواليھك  321تبلغ مساحة المنطقة االولى حوالي *
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 :تحتل المرتبةالثالثة من حیث:الخامسة  سلیمان الشمالیة وتظم قریة المرجى المنطقة -3

  .من مجموع طول الطرقات المشمولة بمثال التھیئة العمرانیة%19.28كلم وبنسبة 33.5طول الطرقات بحوالي -

الطرقات من مجموع مساحة %8.6وبنسبة ₂م103096.5مساحة الطرقات المغلفة بالخرسانة االسفلتیة بحوالي-
  .وھي تتطلب التعھد والصیانة

  .₂م 29981بما قدره  من مجموع مساحة الطرقات % 2.5مساحة الطرقات غیر المعبدة بنسبة *

  ھك وھي تتطلب التعھد والصیانة الدوریة 0.5تبلغ مساحة المناطق الخضراء بالمنطقة الخامسة حوالي *

  . ₂م70025.5حوالي  طة ووردیئةتحتوي المنطقة الخامسة على اكبر مساحة حالتھا متوس

النقاط الضوئیة بكامل المنطقة وھي في حالة متوسطة  نقطة بنسبة من مجموع 820عدد النقاط الضوئیة بما قدره*
  تتطلب العنایة والتھیئة

  .مسكن 4100تظم حواليھك  155تبلغ مساحة المنطقة الخامسة حوالي *

  .المستعملة وشبكة االنارة المنزلیة والغاز الطبیعي وشبكة الھاتفبشبكة تصریف المیاه %100المنطقة مجھزة*

 :من حیثالرابعة تحتل المرتبة:المنطقة الرابعة  سلیمان الجنوبیة -4

من مجموع طول الطرقات بالمنطقة المشمولة بمثال % 12.64كلم بنسبة 22طول الطرقات بما قدره حوالي *
  .التھیئة العمرانیة

  .الطرقات مساحة من مجموع%14.28 بنسبة ₂م 171127.25قدرهمساحة الطرقات بما *

من مجموع مساحة الطرقات %8.6بنسبة ₂م103706.5مساحة الطرقات المغلفة بالخرسانة االسفلتیة بما قدره
  .بالمنطقة

  .تتطلب التدخل والتھیئة₂م 15358.75تحتوي على مساحة طرقات متوسطة قدرھا*

من مجموع النقاط الضوئیة بكامل المنطقة %15.65نقطة ضوئیة بنسبة653شبكة االنارة العمومیة تظم عدد*
  .تتطلب االعادة

  .مسكن 4049ھك وتظم حوالي180تبلغ مساحة المنطقة الرابعة حوالي *

  .والتعھد الدوري تتطلب الصیانة ھك وھي في حالة حسنة0.5تبلغ مساحتھا حوالي  خضراءاءات ظتظم المنطقة ف

 .بشبكة تصریف المیاه المستعملة وشبكة االنارة المنزلیة والغاز الطبیعي%100المنطقة مجھزة *

 :تحتل المرتبة الخامسة من حیث:المنطقة الثالثة الظھاري -5

من مجموع طول الطرقات بالمنطقة المشمولة بمثال التھیئة %3.79كلم بنسبة  6.5طول الطرقات بما قدره حوالي *
  .العمرانیة

  .من مجموع الطرقات%5.2بنسبة ₂م62367قدرهمساحة الطرقات بما *

كامل من مجموع مساحة الطرقات %0.69بنسبة ₂م8298مساحة الطرقات المغلفة بالخرسانة االسفلتیة بما قدره
  من مساحة طرقات المنطقة الثالثة%13.80وبنسبة المنطقة
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من مجموع مساحة الطرقات بكامل المنطقة % 4.5بنسبة ₂م 4069قدرھا غیر معبدةتحتوي على مساحة طرقات *
  .من مساحة طرقات المنطقة الثالثة% 86.7وبنسبة 

من مجموع النقاط الضوئیة بكامل المنطقة تتطلب %3.46نقطة ضوئیة بنسبة 144شبكة االنارة العمومیة تظم عدد*
  .الصیانة والتعھد

  .مسكن 600ھك وتظم حوالي 181حوالي الثالثة تبلغ مساحة المنطقة *

  .والماء الصالح للشراب االنارة المنزلیة والغاز الطبیعيبشبكة  في اغلبھا مجھزة المنطقة *

 .مجھزة بشبكة تصریف میاه المستعملة غیر  المنطقة في جزء كبیر منھا*

 

 

 


