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بطاقة تشخيص جملية لشبكة الطرقات بالمنطقة البلدية حسب المناطق 
 
 

 

بطاقة تشخيص جملية لشبكة التنوير العمومي  
 

                                                           
 

 

المناطق 

 المساحت حسب األرصفتالتعبيد 

المفترقاث 
متوسط العرض الطول 

 مجاري المياه الحواشي (m2)المساحة حسب النوعية  المساحة حسب الحالة
 متوسط العرضالطول 

( %)النوعية المساحة حسب الحالة 

غير معبد رديئة متوسطة جيدة 
bicouche tricouche Enrobé Béton 

غير رديئة متوسطة جيدة نوعية طول  
مرصف 

Bicouche  

carelage 
autobloc Enrobé Béton 

حي الرياض 
15400 06  46200  46200  *   10.000   7700 4  30800  92400  *    

حي العني 
12.0000 06 24.000  24.000 24.000 *  *  8.000   4.000 4  16.000  32.000  *    

حي الزهور 
18.000 06  36.000 12.000 60.000 * *   8.000   6.000 4  24.000  48.000  *    

 حي الواحة 
22.000 

06  36.000 24.000 72.000 *    12.000   4.000 4   16.000 160.000  *    

 

    *  332.400 16.000 70.800  4 21.700   38.000     202.200 60.000 118.200 24.000 06 67.400اجملموع العام 

المناطق 

التنوير العمومي 

عدد النقاط 
الضوئية 

نسبة التنوير 
 1العمومي

اعتماد التقنيات  1الحالة
 2المقتصدة لمطاقة

رديئة متوسطة جيدة 

معدالت الجيد وفوانيس صوديوم   *  %30 82حي الزىور 

 معدالت الجيد وفوانيس صوديوم *   %25 82حي الواحة 



 

 

 

بطاقة تشخيص جملية لشبكة الماء الصالح للشرب  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
تستوجب إعادة كمية : رديئة / تستوجب صيانة جزئية : متوسطة /  حالة حسنة ال تستوجب التدخل –جيدة : توضيح طول الشبكة حسب الحاالت التالية  3

 معدالت الجيد وفوانيس صوديوم *   %40 50حي العين 

 معدالت الجيد وفوانيس صوديوم  *  %55 99حي الرياض 

      المجموع العام 

المناطق 

الماء الصالح لمشرب 

طول 
 الشبكة 

عدد 
 المساكن 

نسبة 
 4 الربط

 3الحالة

رديئة متوسطة جيدة 

 *   %90 420 13.860حي الرياض  
%90 380 10.800حي العين      * 
%90 480 19.800حي الواحة     * 

%90 468 16.200حي الزىور      * 
 *   %90 1.748 60.660المجموع العام 



 
بطاقة تشخيص جملية لشبكة التطهير  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بطاقة تشخيص للبناءات البلدية  
 
 

الموقع البناية 
مطابقة البناية 
لمثال التييئة 
العمرانية 

تاريخ 
اإلحداث 

مساحة 
األرض 

المساحة 
المغطاة 

إمكانية 
 (1)التوسعة

كمفة 
الصيانة 

سنة آخر 
عممية تييئة 
أو توسعة 

 (2)حالة البناية أو المنشأة

مالحظات 
تتطمب التجديد تتطمب التييئة تتطمب التوسعة تتطمب الصيانة حسنة 

 ـ ـ ـ ـ ـ*  2015ـ نعم  2 م384 1996.5 1989نعم  شارع البيئةمقر البلدية 
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدائرة بلدية 

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقباضة بلدية 

                                                           
 العدد الجممي لممساكن/عدد المساكن المنتفعة: نسبة الربط  4

مكانية اقتناؤىا ومدى مطابقة صيغتيا لتوسعة المنشأة  (1)  توفير األرض وا 
 عمى الخانات المناسبة (X)وضع عالمة  (2)

المناطق 

التطيير 

محطة  4نسبة التطييرطول الشبكة الحالية 
معالجة 

الوسط 
المتقبل 

 1الحالة

رديئة متوسطة جيدة 

  *  نعم  %90 13.860حي الرياض  
  *  نعم  %90 10.800حي العين 
  *  نعم  %90 19.800حي الواحة 
  *  نعم  %90 16.200حي الزىور 
       المجموع العام 



بطاقة جرد وتشخيص أولي للمستودع البلدي 
 

  :معطيات عامة 
 نيج عثمان بن عفان:     الموقع

نعم : مطابقتو لمثال التييئة العمرانية   
 1988: تاريخ اإلحداث     

 2016  : سنة آخر عممية تييئة أو توسعة
 2م720:   المساحة المييأة 2 م220:    المساحة المغطاة 2 م1000 :مساحة األرض  
 ال:    إمكانية التوسعة 
 12:  المعدات طاقة استيعاب

 1500: متوسط الكمفة السنوية لمصيانة
  صعب * سيل  النفاذ إلى المستودع  

  :وصف حالة البناية 
 تتطمب التجديد تتطمب التييئة تتطمب التوسعة تتطمب الصيانة      حسنة

  * *  

 .مساحة المستودع أصبحت غير كافية الستيعاب معدات البمدية مع المعدات المحجوزة:  5توضيح النقائص
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
5  

 



 
 : معطيات حول الربط بمختمف الشبكات

ال  نعم  
*   االتصاالت 

  * الماء الصالح لمشرب 
  * الكيرباء 

  *  )*(تطيير المياه المستعممة
 توضيح المصب النيائي" ال" في صورة اإلجابة بـ )*(

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

 : معطيات حول المستودع ووظيفتو
ال نعم  

 * ؟ ىل المستودع مسيج 
*   ذكر مختمف أنواع الفضاءات ومدى استجابتيا لحاجيات البمدية ؟ في صورة اإلجابة بنعم)المستودع مقسم لفضاءات ىل 

*  ؟ ىل المساحة المخصصة لإليواء مختمف أنواع المعدات والعربات كافية 
 * ىل مأوى المعدات مغطى ؟ 

 * ىل المستودع مؤمن ؟ 
 * ؟  (فيضانات)ىل المستودع محمي من األخطار 
*  مدى وجود ورشة صيانة مجيزة ؟ 

*  مدى توفر مضخة لمتزود بالبنزين ومدى مطابقتيا لمواصفات السالمة والوقاية من الحرائق ؟ 
*  وجود محطة غسل وتشحيم ؟ 

*  ىل تتم معالجة مياه محطة الغسل قبل تصريفيا بشبكة التطيير ؟ 
*  ىل المستودع مجيز بتطبيقة إعالمية ؟ 

 
 
 



 
ذكر النقائص " ال"في صورة اإلجابة بـ 

. (2 م30)نظرا لصغر مساحة المستودع فيو غير مقسم وغير كاف إليواء مختمف المعدات البمدية مع وجود مكان صغير كورشة 

 
 (ثقافة وشباب ورياضة وطفولة)بطاقة تشخيص التجهيزات العمومية المشتركة  

 

تاريخ  (1)الموقعنوعية التجييزات 
اإلحداث 

مساحة 
األرض 

المساحة 
المغطاة 

طاقة 
االستيعاب 

  (3)تطابق نوعية التجييزات معنسبة االستغالل  (2)حالة البناية أو المنشأة

تتطمب حسنة 
الصيانة 

تتطمب تتطمب التوسعة 
التييئة 

تتطمب 
التجديد 

مثال التييئة ضعيفة متوسطة عالية 
العمرانية   

حسب مثال 
التييئة 

مالحظات 

                الشباب والرياضة 

ممعب بمدي 
الـزارات 
 *   *     *   800 2م135 2م13.600 1988الشمالية 

                ممعب حي  

 ---                

                مالعب اختصاصات 

                الثقافة 

  *  *      *  300 2 م800 2 م1600 1988 شارع البيئةدار ثقافة 

  *  *      *  120 2 م170 2 م1952 1993 شارع قابسمكتبة عمومية 

                مسرح بمدي 

                قاعة سينما 

                متحف 

                قاعة عروض 

                المرأة والطفولة 

  *   *     *  250 2 م500 2 م1200 2014 شارع قابسنادي أطفال 

                روضة أطفال 

 
 



                                                           
بالباب الرابع من ىذا الدليل مع إرفاق األنكوذج بمستخرج من مثال التييئة العمرانية " عناصر التشخيص المجالي" يجب احترام التقسيم المجالي حسب ما ىو مبين ضمن (1)
عمى الخانة المناسبة  (X) وضع عالمة (2)
 نعم أو ال، وفي صورة اإلجابة بـال، توضيح األسباب في خانة المالحظات (3)
 

بطاقة تشخيص للساحات الخضراء  
 

الساحة الخضراء  iالمناطق البمدية
تاريخ  iالصنف

اإلحداث 
عدد السكان  2المساحة م

مؤشر المساحة 
ساكن /الخضراء

مستوى  iمستوى التييئة
التشجير 

المالحظات 
ترصيف تأثيث إنارة كامل البمدية داخل المنطقة فضاءات صغرى فضاءات كبرى 

 حسن  * * * 27 0.12 6000 770 1988*  ساحة الحرية حي الرياض 

 متوسط  * * * 27 0.06 6000 400 1989*  ساحة عزيزة عثمانية حي الواحة 

 حسن  * * * 27 0.83 6000 5000 1999 * الفسحة الشاطئية الشاطئ 

 متوسط  * * * 27 0.20 6000 1200 2004*  المنتـزه الحضري حي الرياض 

             المجموع العام 

 

بطاقة تشخيص للمشاريع البيئية  
 

نوعية 
الموقع المشروع 

مطابق 
مع مثال 
التييئة 

المساحة 
الجممية 

تاريخ 
اإلحداث 

المساحة 
المغطاة 

سنة آخر 
عممية 

تييئة أو 
توسعة 

عدد 
السكان 

المنتفعين 

 iحالة البناية أو المنشأة

طريقة 
 iالتصرف

الكمفة 
السنوية 
لمصيانة 

 iمالحظاتطاقة االستيعاب 

تتطمب حسنة 
الصيانة 

تتطمب 
التوسعة 

تتطمب 
التييئة 

تتطمب 
التجديد 

عند 
إحداث 
المنشأة 

نسبة 
االستغالل 

(% )

التاريخ 
المرتقب 
لغمق 

المنشأة 

 

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمراكز الفرز  

    ـ لزمة      * 6000 2004 40 2004 2 م7700نعم وافيسن مراكز التحويل 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

المصبات 
المراقبة 

                  

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمراكز التثمين 

 

 بطاقة تشخيص المعدات اإلعالمية
 

   12عدد نقاط الربط  ال * نعم وجود شبكة إعالمية داخمية  . 1
 

  100نسبة التغطية * ال  نعم الحاجة إلى توسعة شبكة . 2
 

     * ال  نعم الحاجة إلى إحداث شبكة . 3
 

نوعية المعدات 
تاريخ 
االقتناء 

الخصائص 
الفنية 

كمفة الصيانة الحالة المادية 
السنوية 

مجال 
االستعمال 

مؤىالت المستعممين 
في حاجة إلى تكوين غير مؤىل متوسطة جيدة  (*)وجود نقصمعطبة متوسطة جيدة 

 1    1الشبكات  200  * -  2004- 01-موزعات شبكة 
   5 2 -  1000  * -  2006- 12-حواسيب 

    7 -  500  * -  2014- 12-آالت طباعة الميزرية 
 7 7   -  500  * -  2006-  02-آالت طباعة إبرية 
 5 5  2 -  500  * -  2014- 01-ماسحات ضوئية 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

بطاقة تشخيص التطبيقات والبرمجيات اإلعالمية 
 

 02وطنية : عدد التطبيقات المتوفرة 
 

 

 خاصة  
 

مجال التطبيقة تاريخ التركيز التطبيقة 
كمفة الصيانة تمبية الحاجيات 

السنوية 

مؤىالت المستعممين 

غير مؤىل متوسطة جيدة تتطمب الدعم ال نعم 
في حاجة إلى 

تكوين 

   *  1000  * الحالة المدنية  2002مدنية 
   *  1000  * التصرف في الموارد الميزانية  2013أدب 

           
           

بطاقة تشخيص خاصة بالمسالخ 
  :معطياث عامت 

 نيج الفقيو عمي :     الموقع. 1

 1987    : تاريخ اإلحداث  . 2
نعـم   : مطابقتو لمثال التييئة العمرانية. 3
 ال   * نعم  )*(مدرج بالمخطط المديري لممسالخ. 4
 

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

 سيل النفاذ إلى المسمخ . 5
 

  صعب* 

 181 :   المساحة المييأة 2م70:     المساحة المغطاة 2م181:  مساحة األرض. 6
:  طريقة التصرف. 7

  استغالل مشترك   استمزام  * استغالل مباشر  
 ................................................................................: البمديات األخرى لممسمخ 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 2014 : سنة آخر عممية تييئة أو توسعة. 8
  يوم/ رأس  أغنام االستيعابطاقة  .9

 

20 

يوم / رأس  أبقار 
 

4 
 
 

  عالية  متوسطة * ضعيفة :  %نسبة االستغالل . 10
 ال  : إمكانية التوسعة. 11
لعدم توفر األرض    
صعوبة االقتناء    
عدم مطابقة صبغة األرض    

 : الربط بمختمف الشبكات
 ال  نعم  

 *   االتصاالت 
   * الماء الصالح لمشرب 

   * الكيرباء 
   *  )*(تطيير المياه المستعممة

 توضيح المصب النيائي" ال" في صورة اإلجابة بـ )*(
.................................................................................................................................................................................... 

 : وصف الوضعية البيئية لممسمخ
التطيير : طريقة معالجة دماء الذبح 

 ال  نعم  
 *    :وجود محطة تصفية أولية بالمسمخ 

 ذكر حالة محطة التصفية األولية " : نعم"في صورة اإلجابة بـ 

 متوقفة بصفة دائمة   عطب متكرر  تعمل في حالة جيدة  
 توضيح مكان المصب النيائي " : ال"في صورة اإلجابة بـ 

محطة التطييـر 
 ال  نعم  

 *    :ىل أن اإلمكانيات البشرية والمادية لصيانة المحطة متوفرة لدى البمدية
 توضيح النقائص " : ال"في صورة اإلجابة بـ 

عدم توفر محطة وضعف الموارد المالية  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

( ذكر التجييزات المتوفرة بالمسمخ وحالتيا ومدى حاجتيا لمصيانة أو لمتجديد( : )3انظر الممحق عدد )وصف لحالة التجييزات بالمسمخ 
 

نوعية التجييزات 
 الحاجة إلى التركيزالحاجة إلى  حالة التجييزات متوفرة  

التجديد الصيانة جيدة متوسطة معطبة ال نعم 
 *   *   * مخاطيف 
   *    * آلة وزن 
  *  *   * آلة وزن 

نعـم      *  آلة نفخ ورافعة  
 

: معطيات المردودية المالية 
 دينار 1500مصاريف االستغالل 

 دينار 2460المداخيل السنوية 
بطاقة تشخيص للمشاريع االقتصادية  

 
 

المشروع 

مطابقة المنشأة الموقع 
لمثال التييئة 
العمرانية 

إمكانية 
التوسعة 

 (1)النفاذ لممنشأة

المساحة  المساحة 
المغطاة 

سنة 
 اإلنجاز 

سنة آخر 
عممية 
تييئة أو 
توسعة 

 عدد 
المنتفعين 

 (1)حالة الفضاء أو المنشأة
طريقة 
التصرف 

  (1)نسبة االستغالل
مالحظا

 (2)ت
تتطمب حسنة 

الصيانة 
تتطمب  
التوسعة 

تتطمب 
التييئة 

تتطمب 
التجديد 

غير متوسطة عالية 
 مستغمة 

المصاريف 
السنوية 

المداخيل 
صعب سيل  السنوية 

  1800 600 *  كراء     *  17 1992 1988 2 م560 2م4500 * نعم نعم هنج ابن خلدون سوق بلدي 
  1580 300 *  مباشر     *  30 1992 1988 2 م560 2م4500 * نعم نعم هنج ابن خلدون سوق أسبوعية 

                       
                       
                       
                       
                       
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

بطاقة تشخيص معدات النظافة والطرقات 
* ال  نعم برنامج بمدي لمتصرف في النفايات  

 

المسافة المقطوعة تاريخ االقتناء نوعية المعدات 
مدة االستغالل الحالة 

المتوقعة 
كمفة الصيانة 

السنوية 
مالحظات التخصيص 

 iالمنطقة المغطاة iالمصمحةمعطبة متوسطة جيدة 

 - أشغال  1000 *   -  1996جرار لنديني      

 - أشغال  1000  *  -  1995جرار لنديني 

 - نظافة  1000  *  -  1996جرار لنديني     

 - نظافة  1000 *   -  2004ىوالند نيوجرار 

 - مناطق خضراء  1000 *   -  2004جرار كيبوتا 

 - أشغال  1000 *   -  1996تراكتوبال بنفرا 

 - أشغال  1000  *  -  1998سيارة رينو اكسبراس 

 - أشغال  300  *  -  1994دراجة نارية بيجو  

 - أشغال  1000   * -  2010تراكتوبال كيكيروفا  

 - نظافة  1000 *   -  2012دير  نوجرار ج

 - أشغال  1000 *   -  2014 خفيفةشاحنة 

 - أشغال  1000   * -  2015سمم كيربائي مجرور 

 - نظافة  1000   * -  2016مجرورات ضاغطة 

 - نظافة  1000   * -  2016صيريج تفريغ آبار 

 


