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:وهــيدوائر7صفاقسبلديّةمنطقةتشملو

،1975تّم إحداثها سنة :دائرة الربض( 1

،1978تّم إحداثها سنة :دائرة حّي الحبيب( 2

،1980تّم إحداثها سنة :دائرة سيدي منصور( 3

،1980تّم إحداثها سنة :الدائرة الّشمالية( 4

،1981تّم إحداثها سنة :دائرة مركز شاكر( 5

،1987تّم إحداثها سنة :دائرة البستان( 6

.1987تّم إحداثها سنة :دائرة المدينة( 7

تـــوطئــــــــــــة



نسمة300.000وعدد سكانها قرابة  هك5900تبلغ مساحتها صفــاقــسبلدية 



هك325دائرة البستان مساحتها 



هك400الدائرة الشمالية مساحتها 



هك1080دائرة حي الحبيب مساحتها 



هك600دائرة المدينة مساحتها 



هك1065دائرة مركز شاكر مساحتها 



هك600دائرة الربض مساحتها 



هك1530دائرة سيـــدي منصـور مساحتها 



(كم)الطرقات 

الدائــــرة
اعادةالتي تم 

تعبيدها من سنة 
2019 غير معبدة

معبدة دنسبة التعبي طول

وانهج )2.160

بالمدينة ازقة
( العتيقة

4.2 68.80 93% 73
المدينة

1.15 5 41 90% 46 البستان

0.5 146.5 148.5 50 % 295
سيدي منصور

/ 22 46 67% 68
الشمالية

(العذاربورة) 2.2 28 65 68% 93 الربض

67.5 112.5 62.5% 180
مركز شاكر 

2حي البحري  0.7 53 129 %70 182 حي الحبيب

كم326.2 كم8610. % 65.1 كم937 المجموع 

صفاقستشخيص وضعية الطرقات ببلدية 



مجة ضمن المخطط االستثماري االنهجتعبيد  2019لسنة التشارك  و الطرقات المبر

االشغالتقدم  عدد القسط  العرض منجز الطول مج  الطول المبر االنهج العدد الدائرة

نسبة تقدم 

100%االشغال

1قسط عدد 

نامج  ضمن البر

االستثماري 

التشارك  

3إل  1من  180 330 (  حجارة بيضاء ) تعبيد نهج جامع الكببر  1

المدينة
9إل  2من 500 500

ام مسجد بن قدور أممونهجمقر الدائرة التعبيد بداية من القصبة 

الياسسيدي 
2

12إلبر  2من 2200 وفروعها العذار بورةتعبيد  3260 1 الربض

6 320 130 وةتعبيد نهج محمد العكر  1
البستان

7 240 230 1تعبيد نهج ضفر هللا خان طريق المهدية كلم  2

7 750 330 انشتاينتعبيد نهج  1

الشمالية

7 225 225
ن طريق    بير

تنيور ريق و القائد محمد طتنيور تعبيد نهج يحيا الحق 

2.5كلم 

2

7 125 125 تعبيد نهج أحمد الزيات 3

7 310 315   
ن
ن الريحان الموصل  ابراهيمو تعبيد نهج أمير 4

6 475 475 الشقارنةتعبيد زنقة ابن النفيس  5

2م3300 فروعها و 1بوتمريترصيف زنقة  1

سيدي 

منصور 

7 500 500
  14تعبيد مدخل نهج مدرسة زنقة المكور 

طريق المهدية كلم جانقن

4

2

نسبة تقدم 

100 %االشغال

2قسط عدد 

نامج  ضمن البر

االستثماري 

التشارك  

7 950 950 ن تعبيد نهج  كرنيشالبعد 11.5كلم الذوابير 3

7 700 760 حبانةطريق القيطونتعبيد  زنقة  4

7 1100 1067 والحجامتعبيد زنقة الخبو  1

7مركز شاكر 210 187 تعبيد نهج الحسن الزائر  2

7 680 627 ن نهج محمد التعبيد نهج عبد هللا يوسف زادة  امير 4

7 1220 1209 4كلم قابستعبيد زنقة مروان طريق  1

ح  

الحبيب 

780 750 2المحيطة بالمدرسة االبتدائية ح  البحري االنهجتعبيد  3

425 510
ن اليمن وجنوب )بح  البحري 2وكمبالكمبالتعبيد نهج   قيا افريمابير

(اسمرةونهج 

4



عند األشغال 

زنقة المكور 

متر خطي 500حولي طول الشارع 

متر خطي تعبيد جديد بالخرسانة 200-

االسفلتية

en tricoucheمتر خطي تعبيد جديد 280-

مكونات المشروع 

مقوالت األمان  المقاول





أنشتايننهج 

متر خطي 600حولي  طول الشارع 

متر خطي تعبيد جديد300-

لتيةاالسفمتر خطي تغليف بالخرسانة 300-

مكونات المشروع 

قبل اإلنجاز 

عند االنجاز 

قبل اإلنجاز 



عند االنجاز 



بعد اإلنجاز 



نهج جامع الكبير ونهج القصبة

متر خطي 700حولي  االنهجطول 

إزالة القشرة السطحية للخرسانة -

بالحجارة االنهجتعبيد -

مكونات المشروع 

متر مربع 3500حوالي  االشغالكمية

قبل االنجاز 

بعد االنجاز 
قبل االنجاز 

بعد االنجاز 





نهج جامع الكبير •
قبل اإلنجاز 

نهج جامع الكبير •
عند اإلنجاز 



و األزقة األنهجتغليف 

بالمدينة العتيقة 

بالحجارة البيضاء التي

مزيد من أظفت

الجمالية علي هذه 

االنهج



العذاربورة

متر خطي 2200حولي  االنهجطول 

نة إزالة القشرة السطحية للخرسا-

تغيير السواقي الوسطية -

سفلتيةاالتغليف المعبد بالخرسانة -

مكونات المشروع 

مقوالت األمان  المقاول

االشغالبعد االنتهاء من 



و األنهجعينة لبعض 

بورةاألزقة من 

قبل اإلنجاز العذار



و األنهجعينة لبعض 

بورةاألزقة من 

بعد اإلنجاز العذار



العكروتنهج محمد 

متر خطي 320حولي  االنهجطول 

د متر خطي تعبي120باولجزء -

جديد

خ تغليف م200جزء ثاني -

االسفلتيةالمعبد بالخرسانة 

مكونات المشروع 

مقوالت األمان  المقاول

قبل االنجاز•

بعداالنجاز•



الشقارنةزنقة 

متر خطي 480حولي   واالنهجوطول النهج 

المتفرعة عنه

االسفلتيةتعبيد جديد بالخرسانة  مكونات المشروع 

مقوالت األمان  المقاول

ز بعد اإلنجا از قبل اإلنج



االشغالمراحل تقدم 



زنقة الخبو 

متر خطي 1100حولي طول الشارع 

بالخرسانة اإلسفلتيةجيديدتعبيد  مكونات المشروع 

مقوالت األمان  المقاول

قبل األشغال عند األشغال 



قبل األشغال  عند األشغال 

زنقة الخبو 



القيطونزنقة 

متر خطي 700حولي طول الشارع 

جديد بالخرسانة اإلسفلتية تعبيد مكونات المشروع 

مقوالت األمان  المقاول

عند األشغال 



القيطونزنقة 

عند األشغال 



الذوابينزنقة 

متر خطي 950حولي طول الشارع 

-revêtement bicouche   مكونات المشروع

مقوالت األمان  المقاول

عند األشغال  قبل األشغال 



زنقة الذوابين

عند األشغال 



2محيط مدرسة حي البحري 

متر خطي 780حولي طول الشارع 

االسفلتنيةتعبيد جديد بالخرسانة مكونات المشروع 

مقوالت األمان  المقاول

قبل األشغال 



عند األشغال 

2محيط مدرسة حي البحري 



2محيط مدرسة حي البحري 

عند األشغال 



2محيط مدرسة حي البحري 

تعبيد بالخرسانة االسفلتية



الزايرنهج حسن 

متر خطي 210حولي طول الشارع 

االسفلتنيةتعبيد جديد بالخرسانة مكونات المشروع 

مقوالت األمان  المقاول

عند األشغال 

ريةالمخبإجراء التحاليل 

قبل األشغال 



نهج عبد هللا يوسف زادة 

متر خطي 680حولي طول الشارع 

االسفلتنيةتعبيد جديد بالخرسانة مكونات المشروع 

مقوالت األمان  المقاول

ريةالمخبإجراء التحاليل 
عند األشغال 



مجة ضمن المخطط االستثماري االنهجتعبيد  2020لسنة التشارك  و الطرقات المبر

نسبة تقدم 

االشغال
عدد القسط  العرض 

الطول 

المبرمج 
الطول المنجز االنهج الدائرة 

ضمن المشاري    ع المهيكلة  18 2000
المؤمل انجازه  

2000حوالي 
ي إطار المشاري    ع المهيكلة لسنة بوليلةشارع مجدية 

2020ف 

االشغالنسبة تقدم 

%100

ضمن 1قسط عدد 

نامج االستثمار  ي البر

التشارك  

6 300 85
بلي و مدخل المدينة العتيقة  باب الجبلحسنتبليط نهج سيدي 

6المدينة 300 245 تبليط نهج سيدي عبد القادر

6 250 390 التيجانيتبليط نهج الشيخ 

7 750 600 نهج غيث المطر تعبيد  البستان

7 300 280 تعبيد نهج إسحاق بن عمران 
الشمالية

6 300 1100 هارتزتعبيد نهج 

7 1550 1700 شرف الدين المعوضة لزنقة ناجيتعبيد زنقة  سيدي منصور

6 700 490 تعبيد زنقة غربال 

مركز شاكر

نسبة تقدم 

80 %االشغال

2قسط عدد 

نامج  ضمن البر

ك  التشار االستثماري 

6 300 340 تعبيد زنقة عائشة  

6 300 300 التوميتعبيد زنقة رمضان 

6 400 175 الملولينهج الهادي تعبيد
الربض

6 750 680 تعبيد الحبيب الشطي 

6 400 675 فينيزويالنهج تعبيد

6حي الحبيب  400 400 جوهنزبورغنهج تعبيد

2 400 مم1000 جوهنزبورغترصيف نهج 

6 300 855 تعبيد نهج إفريقيا الجنوبية 



جوهنزبورغنهج 

متر خطي 400حولي طول الشارع 

تعبيد جديد بالخرسانة اإلسفلتية  مكونات المشروع 

مقوالت األمان  المقاول

عند األشغال 

بعد األشغال 



نهج الحبيب الشطي 

متر خطي 680حولي طول الشارع 

تعبيد جديد بالخرسانة اإلسفلتية  مكونات المشروع 

مقوالت األمان  المقاول

عند األشغال 



زنقة الغربال 

متر خطي 500حولي طول الشارع 

االسفلتنيةتعبيد جديد بالخرسانة مكونات المشروع 

مقوالت األمان  المقاول

قبل األشغال 



زنقة الغربال 

عند األشغال 



التومينهج رمضان 

متر خطي 300حولي طول الشارع 

تعبيد جديد بالخرسانة اإلسفلتية  مكونات المشروع 

مقوالت األمان  المقاول

قبل األشغال 



زنقة عائشة 

متر خطي 340حولي طول الشارع 

المسلحتعبيد جديد بالخرسانة اإلسفلتية واالسمنت- مكونات المشروع 

مقوالت األمان  المقاول

عند األشغال  قبل األشغال 



هارتزنهج 

متر خطي 1100حولي طول الشارع 

تعبيد جديد بالخرسانة اإلسفلتية - مكونات المشروع 

مقوالت األمان  المقاول

عند األشغال  قبل األشغال 



عند األشغال 

بعد األشغال 



القادر نهج الشيخ عبد

متر خطي 245حولي طول الشارع 

البيضاء بالحجارةاالنهجتبليط - مكونات المشروع 

مقوالت األمان  المقاول

عند األشغال 



القادر نهج الشيخ عبد

عند األشغال 

بعداألشغال



مجة ضمن المخطط االستثماري االنهجتعبيد  2021لسنة التشارك  و الطرقات المبر

االشغالتقدم  العرض  الطول  االنهج  الدائرة 

ضمن المشاري    ع 

ضمنالمهيكلة

نامج االستثمار  ي البر

التشارك  

  االشغالإنطالق
ن
ف

  من ش
هر النصف الثانن

2022ديسمبر 

18 1200

ي إطار المشاري    ع المهيكلة لسنة بوليلةشارع مجدية 
2021ف 

المدينة

نامج  ضمن البر

ك  التشار االستثماري 

  االشغالإنطالق
ن
ف

  من ش
هر النصف الثانن

2022ديسمبر 

9 300 اللخمي نهج أبو الحسن 

6 120 3نهج فضة بطريق المهدية كلم البستان

7 170 ي 
نهج زهير الساف 

الشمالية
7 250 نهج أبو سمح المهدي 

7 700 زنقة كعنيش  سيدي منصور

6 120 نهج محمد نجيب السمرقندي  مركز شاكر

6 150 الكحلةزنقة  حي الحبيب 

6 250
امراراالربعةزنقة 



2025إلي سنة 2020برنامج تدخل وكالة التجديد و التهذيب العمراني من سنة •

باالحياء السكنية  لبلدية صفاقس 

:التجديد ومكونات شروع التدخل لوكالة التهذيب •

مطارمد قنوات تصريف مياه األ-/ و تعبيد الطرقات تعصيروتهذيب -

تركيز وتعصير اإلنارة العمومية -/ مد وتهذيب قنوات التطهير-

.التهذيب العمراني   والتجديد لوكلةالجهويمباشر مع ممثل بإتصاللم تنطلق األشغال علما وأن المصالح الفنية -: مالحظة •

.مركز قدور بصدد المصادقة علي الدراسة -

.انطالق الدراسة القوابسيةربط -
الدراسة  إنطالقحي بورقيبة -

















2022شبكة التنوير العمومي لسنة وضعيةتشخيص

الفوانيسعددSHP:10641

الفوانيسعددHPL:4566

الفوانيسعددLED:734

كلم 470,3: طول الشبكة *  .سنة15عمر عمود اإلنارة العمومية أقل من : حالة حسنة•

سنة15عمر عمود اإلنارة العمومية أكثر من : حالة سيئة •

نــــــوع اإلضـــــــــاءةحالــــــة الشبكـــــــــة

S.H.P.H.P.L.LEDسيئـــــــــــةحسنـــــــةةنسبة التغطيعدد الفوانيسالدائـــــــــرة

40 %5 %55 %25 %75 %100 %3500المدينـــــــــــــــة

7 %20 %73 %35 %65 %95 %1533البستــــــــــــان

4 %40 %56 %58 %42 %75 %1377الشماليـــــــــــة

5 %48 %47 %50 %50 %82 %2001الربـــــــــــــــــض

29 %65,5 %30 %70 %76 %2337مركز شاكـــــــــر
%5,5

% 3 35 %62 %35 %65 %70 %2501حي الحبيــــــــب

0 %25 %75 %30 %70 %65 %2694سيدي منصـــــور

10.75 %28,85 %62 %37,57 %62,42 %80,42 %15943المحمـــــــوع

طريقّالمطار



شبكة التنوير العموم  2020

• Les lampes à vapeur de sodium 
à haute pression (SHP)

• Les lampes à vapeur de 
mercure (HPL)

• LEDs (Light Emitting Diode)

10817

4813

47

198



2019لسنة  التشاركيالبرنامج 

اإلنــــــارة العمومية

المكـــــــــــــــــــــــــــــــــانالدائـــــــــــرة
المبلغ التقديري حسب 

المرصوداإلعتماد

نسبة تقّدم

األشغــــــال

إنارة محيط السور من الداخل والخارج-المدينــــــــــــــــة

2000إنارة حي الزيتونة صفاقس -

د10.444,000

د42.871,000

%100

%100

100%د25.510,000الفسفاطتنوير نهج -البستــــــــــــــــان

وفروعهاكعنيشتنوير زنقة -سيدي منصور

إنارة ملعب سيدي منصور-

القيطونإنارة زنقة -

د27.389,000

د41.424,000

د12.417,000

%100

%100

%100

والحجامإنارة زنقة الخبو -مركــــــز شاكــر

إنارة نهج الحسن الزائر-

إنارة نهج عبد الواحد الوكيل-

الشعبونيإلى وادي البرنوصإنارة زنقة -

د36.345,000

د11.812,000

د9.812,000

د34.869,000

%100

%100

%100

%100

100%د34.560,000إنارة زنقة مروان وفروعها بطريق قابس-حي الحبيـــــــب

د287.453,000المبلغ الجملي



تركيبانتظارفي%100الحفّارةقّصاص-الدائرة الشمالية-

STEGطرفمنالكهربائيةالخزانة

في انتظار تركيب %70مــــــالّكزنقة -شاكردائرة مركز -

STEGالخزانة الكهربائية من طرف 

سيدي منصوردائرة -
ناجيزنقة -

  %0األمــــلحي -

ألف دينار107,010 219: كلفة المشروع 

%70تقدم األشغال بنسبة : 2020البرنامج التشاركي لسنة 



65نسبة تقدم األشغال 2021لسنة التشاركىالبرنامج  %

المرصودةاإلعتمادات المكان البلدية الدائرة

صندوق بصدد الحصول على موافقة

القروض

239.960.750: الكلفة الجملية

ألف دينار

%70 SHP  السلطنيةزنقة المكور طريق سيدي منصور

SHP فوانيس 5عدد انشتايننهج -

469عدد النورينهج علي -
الدائرة الشمالية 

النهج الموجود بين منطقة األمن الوطني بحي البحري -
SHP فوانيس 7عدد والمؤدي إلى نهج غزة

SHP فوانيس 5عدد  2طريق سكرة كلم الكحلةزنقة -

SHP فوانيس 5عدد  المحارزةإتمام زنقة كانون طريق -

SHP  فوانيس5عدد فنيزويالنهج -

دائرة حي 

الحبيب

LED فوانيس5سعيد عدد بور دائرة البستان

الجهويةساحة–شارع الحبيب بورقيبة -

حي السكة-

القديمةالجندرميةنهج -

دائرة المدينة

LEDفوانيس 5المسلك الصحي بالحديقة العمومية التوتة عدد -
فوانيس 5عدد دمقاإلخالص وزنقة النهج الرابط بين مدرسة-

SHP 
SHPفوانيس 5عدد الشعبونيواد -

دائرة مركز 

شاكر



2020جانفي برنامج 18تعصير وتجميل شبكة اإلنارة العمومية بشارع قرطاج و شارع الحرية و شارع •

.ألف دينار298.000قيمة المشروع •



2021تعصير و تجميل شبكة اإلنارة العمومية بشارع علي البلهوان و شارع االمام البخاري برنامج •

الف دينار179.992.000قيمة المشروع •



تركيز وإصالح 

اإلنارة بملعب 

الطيب 

المهيري



تنوير الحديقة العمومية التوتة 



تركيز اإلنارة العمومية 
بالمسالك الصحية 



تشخيص للبناءات البلدية

مالحظات (2)حالة البناية أو المنشأة  سنة آخر 

ة عملية تهيئ

أو توسعة 

كلفة 

الصيانة

امكانية

التوسعة

(1 )

المساحة 

المغطاة

مساحة 

األرض

2م

تاريخ 

اإلحداث

ة مطابقة البناي

لمثال التهيئة

العمرانية 

الموقع البناية

تتطلب

دالتجدي

تتطلب

ة التهيئ

تتطلب 

التوسعة

تتطلب 

الصيانة

حسنة

دائـــرة المدينة
إتمامبصدد

القبولإجراءات

اللألشغالنهائي

X 3512 1910 شارعّالحبيبّ

بورقيبة

يةّقصرّالبلد

إعدادبصدد

تقييمتقرير

العروض

X X 133 133 بابّالبحرّنهج

محمدّعلي

مصلحةّ

اآلداءات

أشغال X 4340 1992 شارعّالرائدّ

البجاوي

قاعةّالرائدّ

البجاويّ
يجزئتجديدتم

المائيللسطح

المقرتعهدو

ينللتسخالفني

X 3000 18280 شطّالقراقنةّ حديقةّ

الرياضة

يالنهائالقبولتم

علىالمصادقةو

النهائيالختم

X 1250 1250 شارعّالهاديّ

شاكر

المسرحّ

البلديّّ

X 432 912 شارعّالجيش

المدينة

قاعةّ

األفراحّّ

البلديةّ
إعدادبصدد

التفصيليةالدراسة

APD

تصفيةمحطة)

(...الزيوت

X 1300 5000 1989 المدينةّ الورشةّّ

X X 120 10000 المدينة ورشةّ

الطرقاتّ



جاريةاألشغال X 140 3000 المدينة الحجزمستودع

الدراسةبصدد

APS
X 2000 5000 1994 المدينة المعداتورشة

X 220 220 المدينة السريعالتدخل

X 560 560 المدينة البناءاتمستودع

متقدمةاألشغال

%90بنسبة
X 2050 2500 شارع الحبيب 

بورقيبة

المركزيالسوق

X 1318 1420 الميناء الجديد  الجملةسوق

لألسماك
الدراسةبصدد X 2200 2500 باب الجبلي  السمكسوق

X 3875 3875 باب الجبلي قريعةسوق

X 1190 1190 باب الجبلي   بوشويشةسوق

X 250 2000 نهج حفوز  األطفالروضة

X 200 200 باب الجبلي  ةالبلديالشرطةمركز
إتمامبصدد

القبولإجراءات

لألشغالالنهائي

X 136 136 قصر البلدية ةالبلديالشرطةمركز

X 150 150 باب الجبلي التنظيفمستودع

X 1000 4300 المدينة البلديالمسلخ

X 200 200 باب البحر التنظيفمستودع

X 1650 2000 ةالمدينة العتيق الحدادينفندق



X 670 670 1977 طريقّ

المحارزةّكلم

5

بدائرةّّحيّالحبي

مج التدخل  مبر

2023سنة 

X 16.600 80.000 طريقّقابس سوقّالجملةّ

للخضرّوالغالل

X 350 350 1992 طريقّمنزلّ

2شاكرّكلمّ

سوقّمركزّشاكر

مشروع توسعة 

بصدد الدراسة لدى

وزارة الرياضة

X X 5002 74489 1942 طريقّ

المحارزةّكلمّ

0.5

ملعبّالطيبّ

المهيريّّّ

X 1000 15260 1988 طريقّ

المحارزةّ

بّملعبّحيّالحبي

X 1500 4000 طريقّسكرة المسبحّالبلدي

المغطىّّ

X 3000 3000 طريقّ

المطارّ

قاعةّالرياضةّ

الجيدوّ

X 60 15000 حيّالحبيب المنبتّالبلدي

X 70 70 حيّالحبيب فّمستودعّالتنظي

X 700 1700 2009 طريقّ

المطارّ

قاعةّالرياضةّّ

الشعبونيوادّّ



دائـــــرة الربض  

X 4500 800 2007 شارعّمجيدةّ

بوليلة

اإلدارةّالفنية

X X 250 5875 الربض ملعبّصالحّ

بوحاجبّّ
تمت أشغال 

وتعهد 

صيانة ودهن 

تبييض و

دهن و 

تبييض 

X 270 350 الربض فّّمستودعّالتنظي

X 420 800 الربض امّّّمنزلّالكاتبّالع
ائـــــرة البستاند

X 440 500 1991 حيّالحدائق دائرةالبستان

X 1000 58000 1974 طريقّسيدي

منصور

مارس2ّملعبّ

1

X 1000 40.000 1999 طربقّسيدي

منصورّ

مارس2ملعبّ

2

X 557 557 طريقّسيدي

منصورّ

يّالمسبحّالبلد

الغيرّمغطىّّّ

X 2650 3600 1978 طريقّسيدي

منصور

قاعةّمحمدّعليّ

عقيد

X X 380 1000 1976 أوت5شارعّ مقرّالحالةّ

المدنيةّسابقا
تم تجديد 

األرضية 

و

تسقيف 

جزء من 

البهو

X 140 300 البستان مستودعّ

التنظيفّ

X X 500 500 البستان منازلّبحيّ



دائـــــرة مركز شاكــــر

X X 350 350 طريقّ

منزلّشاكر

2كلمّ

دائرةّمركزّشاكر

X 350 350 طريقّ

منزلّشاكر

2كلمّ

سوقّمركزّشاكر

يستوجبالفوريالتدخل

جزئيبناءوإعادةهدم

عنمنجرتصدعبسبب

ضمانامائيةتسربات

العملةلسالمة

X X 70 70 مركزّشاكر مستودعّالتنظيف

X 220 220 مركزّشاكر منازلّّبطريقّ

منزلّشاكرّّّ

الدائـــــرة الشمـــاليـة

X 350 1100 1980 طريقّ

مّتونسّكل

2

الشمالية

ةالدائرةّالشمالي

X 160 160 الشمالية مستودعّ

التنظيف



دائرةّسيديّمنصور

بصدد طلب 

العروض

X X 800 1000 1992 طريقّسيدي

4منصورّكلمّ

دائرةّسيديّ

منصور

يستوجب تجديد 

شبكة التطهير 
X X 500 10000 طريقّسيدي

منصورّ

يالمسرحّالصيف

X 676 800 1979 طريقّسيدي

منصورّكلمّ

12

سوقّالسمكّ

سيديّمنصور

مقر إستعمالتم 

عد بمرجانةبفضاء 

تأهيله

70 70 سيديّ

منصور

مستودعّ

التنظيفّ

X 2400 5500 2009 طريقّسيدي

منصورّكلمّ

13

قاعةّالرياضةّ

سيديّمنصور



:عــامـــةمعطيـــات

.خليفةبنعلينهج:الموقع

مطابق:العمرانيةالتهيئةلمثالمطابقته

1989:اإلحداثتاريخ

1992:توسعةأوتهيئةعمليةآخرسنة

2م.3700:المهيأةالمساحة2م1300:المغطاةالمساحة2م.5000:األرضمساحة

ال:التوسعةإمكانية

15:المعداتاستيعابطاقة

أد1000:للصيانةالسنويةالكلفةمتوسط

صعبسهلالمستودعإلىالنفاذ

:البنايةحالةوصف

تتطلب التجديد تتطلب التهيئة تتطلب التوسعة تتطلب الصيانة حسنة

X x

(الورشة) بطاقة جرد وتشخيص أولي للمستودع البلدي

:الشبكاتبمختلفالربطحولمعطيــات

النعم

االتصاالت

للشربالصالحالماء

الكهرباء

التطهير

X

X

X
X

x



النعم:ووظيفتهالمستودعحولمعطيــات

؟مسيجالمستودعهل

(البلدية؟لحاجياتاستجابتهامدىوالفضاءاتأنواعمختلفذكربنعماإلجابةصورةفي)لفضاءاتمقسمالمستودعهل

(اصالح،فضاءمغازة،،إدارةبالبنزينتزودمحطة،العجالت،إصالحزيوتوتبديلوتشحيم،غسلكهرباء)

X

X

هل المساحة المخصصة لإليواء مختلف أنواع المعدات والعربات كافية ؟ 

هل مأوى المعدات مغطى ؟ 

هل المستودع مؤمن ؟ 

؟( فيضانات)هل المستودع محمي من األخطار 

مدى وجود ورشة صيانة مجهزة ؟ 

مدى توفر مضخة للتزود بالبنزين و مدى مطابقتها لمواصفات السالمة و الوقاية من الحرائق؟

وجود محطة غسل و تشحيم ؟ 

هل تتم معالجة مياه محطة الغسل قبل تصريفها بشبكة التطهير ؟

هل المستودع مجهز بتطبيقة إعالمية ؟

X

X

X

X

X

X

X

X

X

:النقـــــائص

(يجب صيانتها وتهيئتها)المحطة متوفرة وليست مستغلة

توفير محطة لمعالجة المياه بمحطة الغسل-
للمستودعواألرضيةالعملفضاءاتوتحسينتهيئة-



:عـــامــةمعطيــات
.نافعابنعقبةنهج:الموقع

.مطابق:العمرانيةالتهيئةلمثالمطابقته
1994:اإلحداثتاريخ

2015:توسعةأوتهيئةعمليةآخرسنة

2م3000:المهيأةالمساحة2م2000:المغطاةالمساحة.2م5000:األرضمساحة

ال:التوسعةإمكانية

ال:كافية.40:المعداتاستيعابطاقة

.د1000:للصيانةالسنويةالكلفةمتوسط

صعبسهلالمستودعإلىالنفاذ

:البنايةحالةوصف

تتطلب التجديد تتطلب التهيئة تتطلب التوسعة تتطلب الصيانة حسنة

X X X

التجهيزاتمستوىفينقص:2النقائصتوضيح

البشريةاإلمكانياتفينقص

بطاقة جرد وتشخيص أولي للمستودع البلدي

x

:الشبكاتبمختلفالربطحولمعطيات
النعم

االتصاالت 

الماء الصالح للشرب 

الكهرباء 

التطهير

X

X

X

X



النعم:ووظيفتهالمستودعحولمعطيات

هل المستودع مسيج ؟

البلدية؟لحاجياتاستجابتهامدىوالفضاءاتأنواعمختلفذكربنعصورةفي)لفضاءاتمقسمالمستودعهل

(اصالحفضاء،مغازة،ادارة،بالبنزينتزودمحطة،العجالت،اصالحزيوتتبديلوتشحيمو،غسلكهرباء)

X

X

العرباتّكافيةّ؟ّوهلّالمساحةّالمخصصةّلإليواءّمختلفّأنواعّالمعداتّ

هلّمأوىّالمعداتّمغطىّ؟ّ

هلّالمستودعّمؤمنّ؟ّ

؟( فيضانات)هلّالمستودعّمحميّمنّاألخطارّ

مدىّوجودّورشةّصيانةّمجهزةّ؟ّ

مطابقتهاّلمواصفاتّالسالمة؟ومدىّتوفرّمضخةّللتزودّبالبنزينّ

تشحيمّ؟ّووجودّمحطةّغسلّ

هلّتتمّمعالجةّمياهّمحطةّالغسلّقبلّتصريفهاّبشبكةّالتطهيرّ؟

إعالميةّ؟بتطبيقةهلّالمستودعّمجهزّ

:النقـــــائص

العجالتوتعهدللصيانةفضاءاتلتخصيصالمستودعتهيئة-

مبكرإنذارأجهزة-

x

X

X

X

x

x

x

x

X



اإلقتصاديةبطاقة تشخيص للمشاريع 

الموقعالمشروع

مطابقة 

المنشأة 

مثال 

التهيئة 

العمرانية

إمكانية 

ةالتوسع

النفاذ للمنشأة

المساحة
المساحة 

المغطاة

سنة 

اإلنجاز

آخر 

عملية 

تهيئة أو 

توسعة

نعدد المنتفعي

أإلستغاللنسبة حالة الفضاء أو المنشاة
المصاري

ف 

السنوية

المداخيل

السنوية حسنةصعبسهل
تتطلب 

الصيانة

تتطلب 

ةالتوسع

تتطلب

ةالتهيئ

تتطلب 

التجديد
متوسطةعالية

غير 

مستغلة

ق 
وا

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
سـ

أ
ـة

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
يـ
ـد
ـــ

ـــ
ـــ

ــل
ـــ

بــ

الجملة سوق 

للخضر 

والغالل 

بين طريق 

كلم قابس

وطريق 2.5

²19802014م²16600مXXX80000سيدي سالم

 65وكالء

وكيل بيع 

2عدد 

تعاضدية

خدمات 

مزود5000

فالحةتجار 

XxxX600.د.أ4500د

سوق الجملة 

لألسماك

د ميناء الصي

البحري

موضوع عقد 

حيازة من 

وكالة 

الموانئ 

وتجهيزات 

الصيد 

البحري

XX1420²19802014م²1318م

14عدد •

وكيل بيع 

30عدد •

حمــالة 

•1000

مزودين تجار 

وفالحة 

xXXX380د.أ720د.أ

مجمعععععععععععععععععععععع 

أألسعععععععععععععععواق 

البلدية

سوق ليبيا-

سععععععععععععععععععععوق -

الدراجات

سععععععععععععععععععععوق -

والععععععععععدواجن

الجافةالغالل 

الععععععععععععععععععوزن -

العمومي

قابسطريق 

2.5كلم 

وسط مناطق 

العمران

XX14235²م

²م9235

²م1500

²م3500

1996

1985

1997

1957

أصحاب 

450مواقع 

داللة 9

وحوالي 

زائر1000

200حوالي 

عارض 

زائر2000و

-

XXXXX140د.أ

د.أ150

د.أ110

د.أ30



أسواق السمك 

بالتفصيل

سوق سيدي -

منصور

باب الجبلي-

المركزي-

سيدي منصور

باب الجبلي

القراقنةشط 

XX

X

²م2500

²م1000

2018

1933

2018

2012

مغلق

حمالة وتجار 

151أصحاب رخص

20أصحاب رخص

X

X

X

X

X

X

X

X

XX

X

X

--

المسلخمركب 

البلدي

المسلخ

سوق الدواب-

سوق البطانة

ةنهج علي بن خليف

طريق سيدي سالم

ةنهج علي بن خليف

XX2500²م

²م800

²م1000

²م2500

²م800

1930

1901

2012

2010

وتعاضديةقصابة 

خدمات

جالبة

فعمنتمقابيضوكيل 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

عن 

طريق 

لزمة

د.أ150د.أ240

د.أ960

د.أ10

سوق الخردة 

المسيّجةاألرض 

ة بجانب سوق الجمل

للخضر والغالل 

X

تنتصب هذه السوق

مبطريق سيدي سال

آالف 8يؤمها قرابة 

زائر

ومهيأمسيجتتطلب توفير فضاء 

د.أ170

سوق واد 

الشعبوني
طريق المطار كلم -

3.5

تنتصب هذه السوق2م12000

بالطريق العام على

متر300طول 

د.ا25



المســـالختشخيصّ

:عامةمعطيات

خليفةبنعلينهج:لموقع-1

1930سنة:اإلحداثتاريخ-2

:التهيئةلمثالمعطيات-3
نعمّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّال:   للمسالخالمديريمدرجّبالمخططّ-4

صعبسهل:المسلخإلىالنفاذ-5

:.......المساحةّالمهيأة²م1500: المساحةّالمغطاة2م3500: مساحةّاألرض-6

:التصرفطريقة-7

.إستغاللّمباشرّّّّّّّّّّّّإستلزامّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإستغاللّمشترك

:البلدياتّاألخرىّللمسلخ

2018سنة:توسعةأوتهيئةعمليةآخرسنة-8

يوميابقريرأس30ويومياغنمرأس120:اإلستعابطاقة-9

عاليةمتوسطةضعيفة:%اإلستغاللنسبة-10

نعم:التوسعةإمكانية-11

أألرضتوفرلعدم

اإلقتناءصعوبة

األرضصبغةمطابقةعدم

x

x

x

x



:ربط بمختلف الشبكات
النعم

Xاإلتصاالت

Xالماء الصالح للشرب

Xالكهرباء

Xتطهير المياه المستعملة

:للمسلخالبيئيةالوضعيةوصف
المياهتصريفبقنواتمربوطة:الذبحدماءمعالجةطريقة

النعمّّ:وجودّمحطةّتصفيةّأوليةّبالمسلخّ

ذكرّحالةّمحطةّالتصفيةّاألولية": نعم"فيّصورةّاإلجابةّبــ

:دائمةبصفةمتوقفة:متكررعطب:جيدةحالةفيتعمل

توضيحّمكانّالمصبّالنهائي": ال"فيّصورةّاإلجابةّبــ

الصحــــــــــــــيالتصريفقنوات

النعم:البلديةلدىمتوفرةالمحطةلصيانةوالماديةالبشريةاإلمكانياتأنهل

النقائصتوضيح:"ال"بــاإلجابةصورةفي*

محطةتوجدال

x

x



نوعية

التجهيزات

الحاجة إلىحالة التجهيزاتمتوفرة

الحاجة إلى التركيز
التجديدالصيانةجيدةمتوسطةمعطبةالنعم

3إضافة عددXXXxرافعةآلة

هواءظاغطة
XX

X

شناقل
XX

X 20إضافة عدد

تبريدبيوت

xX

Xتركيززززز بيززززت تبريزززززد

جديدة

وزنآلة
XX

X

بالمسلخالتجهيزاتلحالةوصف•

:معطيات المردودية المالية•

دينار240.000اإلستغاللمصاريفّ-

دينار150.000السنويةالمداخيل-



(ثقافة وشباب ورياضة وطفولة)تشخيص التجهيزات العمومية المشتركة 

المالحظات

ات  ن تطابق نوعية التجهبر

13أنموذج 

ات ن بطاقة تشخيص التجهبر

كة  ثقافة )العمومية المشب 

(وشباب ورياضة وطفولة

3مع

نسبة اإلستغالل 2حالة البناية أو المنشآة  طاقة 

اإلستيعا

ب

المساحة 

المغطات

مساحة 

األرض

تاري    خ 

اإلحدا

ث

1الموقع
نوعية 

ات ن التجهبر

حسب مثال 

التهيئة 

مثال التهيئة 

العمرانية
ضعيفة

متوسط

ة
عالية

تتطلب 

التجديد

تتطلب 

التهيئة

تتطلب 

التوسعة

تتطلب 

الصيانة
حسنة

الشباب 

والرياضية

مالعب 

إختصاصات

نعم نعم x x x x x 10000 2م5000 ²م74789 ط سكرة كم 

0.5

ي الطيب المهبر

كرة القدم

نعم نعم x x x 1000 2م1000 ²م15260 1992 ط سكرة كم 

3

قاصة حي 

الحبيب

ح  الحبيب    

كرة القدم

نعم نعم x x x x 1000 2م1000 ²م58000 ط سيدي 

منصور 

0.5كم

1مارس 2

كرة القدم 

قاعة +

للرياضات 

الدفاعية

نعم نعم x x x x 1500 2م1000 ²م40000 1999 ط سيدي 

منصور 

0.5كم

2مارس 2

كرة القدم 

قاعة +

للرياضات 

الدفاعية 

ألعاب القوى+

نعم نعم x x x x 3000 2م2650 ²م3600 ط سيدي 

منصور 

0.5كم

ة قاعة عقيد  كر 

كرة +السلة  

قاعة +الطائرة 

للرياضات

الدفاعية 



نعم نعم x x x x x 5000 ²م3800 ²م7336 1991 ش الرائد 

البجاوي

قاعة البجاوي  

كرة السلة  

كرة الطائرة +

كرة اليد +

نعم نعم x x x x x بدون 

مدارج

²م3000 ²م18280 نهج محمد 

الهادي 

خفشة

ة حديقة الرياض

كرة السلة  

كرة الطائرة +

3+كرة اليد +

قاعات 

للرياضات 

الدفاعية

نعم نعم x x x بدون 

مدارج

²م700 ²م1700 2009 ط المطار كم 

3.5

  
ن
قاعة الشعبون

الجمباز

نعم نعم x x x 100 ²م750 ²م2500 2011 ط سكرة كم 

3

قاعة ح  

البحري   

الرياضات 

الدفاعية

x x x x x x بدون 

مدارج

² م400 3000 2008 ط سيدي 

13منصور كم

قاعة سيدي 

منصور  

الرياضات 

الدفاعية

نعم نعم x x x x بدون 

مدارج

1978 طريق قرمدة

0.5كم 

صالح 

بوحاجب كرة 

كرة +السلة  

كرة +الطائرة 

اليد

x x x x x 800 2002 ط سكرة كم 

0.5

قاعة سكرة 

الجيدو 

المالكمة +

رفع األثقال +

....التاكوندو +

نعم نعم x x 800 ²م1500 1978 ط المطار كم 

1

ديالمسبح البل

سباحة للعموم

وصلب األندية

المدنية 

والرياضات

المدرسية 

والجامعية 



المالحظات

13أنموذج 
ات العمومي ن ة بطاقة تشخيص التجهبر

كة  ثقافة وشباب ورياضة )المشب 
(وطفولة

3تطابق نوعية التجهيزات مع

نسبة اإلستغالل 2حالة البناية أو المنشآة 
طاقة 

اإلستيعاب

المساح
ة 

المغطا
ت

مساحة 
األرض

تاري    خ 
اإلحداث

1الموقع
نوعية 
ات ن التجهبر

حسب مثال التهيئة  مثال التهيئة 
العمرانية

ضعيفة متوسطة عالية
تتطلب 
التجديد

تتطلب 
التهيئة

تتطلب 
التوسعة

تتطلب 
الصيانة

حسنة

الشباب 

والرياضية

ملعب ح  

دائرة ح  الحبيب

نعم نعم x x x x بدون 

مدارج

فضاء 

ي  خارح 

²م1000 1985 3ط سكرة كم  ح  المسعدين

نعم نعم x x x بدون 

مدارج

فضاء 

ي  خارح 

²م2000 1985 2ط المطاركم  وادي الرمل

دائرة مركز شاكر

نعم نعم x x x بدون 

مدارج

فضاء 

ي  خارح 

²م1000 1985 3ط المطاركم  وادي 

  
ن
الشعبون

نعم نعم x x x بدون 

مدارج

فضاء 

ي  خارح 

²م1000 1985 2ط العير  كم  العالية

رة سيدي منصوردائ

نعم نعم x x x بدون 

مدارج

فضاء 

ي  خارح 

²م1000 1985 ط سيدي 

3منصور كم

ح  بورقيبة

نعم نعم x x x x بدون 

مدارج

فضاء 

ي  خارح 

²م1500 1985 ط سيدي 

12منصور كم

رسيدي منصو 

نعم نعم x x x بدون 

مدارج

فضاء 

ي  خارح 

²م1000 2014 ط سيدي 

4منصور كم

ح  الخليج

دائرة الربض

نعم نعم x x x بدون 

مدارج

فضاء 

ي  خارح 

²م800 1985 القائد محمد 

1كم 

الجرايةبورةا

دائرة المدينة

نعم نعم x x x بدون 

مدارج

فضاء 

ي  خارح 

²م800 1985 ط تونس كم 

0.5

ح  الزيتونة

دائرة البستان

نعم نعم x x x بدون 

مدارج

فضاء 

ي  خارح 

²م1000 1985 ط المهدية كم

3

الحفارة

x x x بدون 

مدارج

فضاء 

ي  خارح 

²م800 2019 ل . ط مي  

1.5شاكركم 

ح  الحرية 



والمسالك الصحيةساحات الخضراءمللبطاقة تشخيص 

المالحض

ات

مستوى 

التشجبر 

مستوى التهيئة اء  الساكن/مؤشر المساحة الخضن عدد 

السك

ان

² ممساحة 
تاري    خ 

اإلحداث

الصنف

المساحة 

اء الخضن

المناطق 

ترصيفالبلدية تأثيث إنارة كامل      

البلدية

داخل 

المنطقة

فضاءات

صغرى

فضاءات

ى كبر

حسن حسن حسن ضعيف

x

هك9 1934 x الحديقة 

العمومية

ح  الحبيب

متوسط ضعيف ضعيف ضعيف
x

هك3 1998
x ه وادي  ن منب 

  
الشعبونن

حسن حسن حسن حسن

x

هك2 2022
x

مسلك مدخل 

كلية العلوم

ه وادي  ن منب 

الرمل

متوسط متوّسط ضعيف ضعيف
x

هك1 1994
x

شارع البيئة

حسن حسن حسن متوسط

x

هك10 1950
x

حدائق المدينة 

محيط + 

األسوار

المدينة

متوسط ضعيف ضعيف ضعيف
x

هك2 2000 x
ه الطفل  ن منب 

والعائلة

متوسط حسن حسن حسنة

x

هك3 2022
x

مسلك صح  

ح بمحيط المس 

  
الصيقن

ه الخليج ن منب 

سيدي 

منصور

متوسط متوّسط ضعيف ضعيف
x

هك1 2000
x

ه الحفارة ن منب 



المالحض

ات

مستوى 

التشجبر 

مستوى التهيئة اء  الساكن/مؤشر المساحة الخضن

عدد 

السكان
² ممساحة 

تاري    خ 

اإلحداث

الصنف

المساحة 

اء الخضن

المناطق 

ترصيفالبلدية تأثيث إنارة كامل      

البلدية

داخل 

المنطقة

فضاءات 

صغرى

فضاءات 

ى كبر

حسن حسن حسن حسن X هك3 2022 x
مسلك صح  

  وادي 
الشعبونن

مركز شاكر

حسن حسن حسن حسن
x

هك1 2022
x

صح  مسلك-

المحيطبنهج

بح  حديقة-

المعارف

البستان

حديقة

بمنطقة

البودريار



للمشـــاريع البيئيةتشخيص اقةـــبط

مالحظات 

3

طاقة االستيعاب 

الكلفة 

السنوية 

للصيانة

طريقة 

2التصرف

المنشاة اوحالة البناية 

عدد 

المساكن 

ن المنتفعي

عملية اخرسنة 

ةتوسعاوتهيئة 
المساحة 

المغطاة 

تاريخ 

االحداث 

المساحة 

الجملية 

مطابق مع 

ة مثال التهيئ
الموقع 

نوعية 

المشروع 

التاريخ 

الرتقب

لغلق 

المنشاة

نسبة 

االستغالل

)%(

احداثعند 

المنشاة

تتطلب 

التجديد

تتطلب 

التهيئة 

تتطلب 

التوسعة 

تتطلب 

الصيانة 
حسنة 

مساحة غير

كافية
80% د2000

بالشراكة 

مع 

الحرفيين

X 3000 2016 2م80 2016 2م1700 نعم 

ية نقطة بيئ

برج النار 

المدينة 

العتيقة
مراكز 

الفرز 

(حاليا متوقف عن النشاط ) ANGEDالتصرف بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات 

مركز 

تحويل 

سيدي 

منصور 
مراكز 

التحويل 

(حاليا متوقف عن النشاط ) ANGEDالتصرف بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات 
مركز 

تحويل 

طينة 

(حاليا متوقف عن النشاط ) ANGEDالتصرف بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات 
نعم 

القنة 

المصبات 

المراقبة 

تم تعطيل

المشروع 

من طرف 

االجوار 

0% 15%
100.000

أد

بالشراكة 

مع 

الخواص

X " 30000 2م400 2016 2م20000 نعم 
طريق 

منزل شاكر
مراكز 

التثمين 

تم إعادة 

طة فتحه كنق

اية تجميع بد

من أكتوبر 

2021

100% -- مباشر X X X " 300000 " 1991 2م80000 نعم 

طريق 

ميناء 

الصيد 

البحري
صب م

الردم 

مساحة غير

كافية 
80% أد20 مباشر  X X " 10000 " 2015 2م300 نعم  ي باب الجبل مركز 

تحويل 

مساحة غير

كافية 
60% أد30 مباشر x X x x " 200000 " 2016 2م400 نعم 

طريق 

المطار كلم

1
المنبت



المسبح البلدي بعد أشغال الصيانة 



تهيئةّحديقةّبمنطقةّالبودريارّ



تهيئة حديقة بحي المعارف



تهيئة وتزويق حديقة األطفال

شارع الهادي شاكر



الملعب البلديوتعشيبإعادة تهيئة 

بحي الحبيب 



صيانة األلعاب بالحديقة العمومية 

التوتة وتهيئتها



بصفاقستهيئة المسالك الصحية بالمنطقة البلدية 

المسلك 

الصحي 

بسيدي 

منصور



تهيئة المسلك * 

الصحي بواد الرمل

تهيئة المسلك * 

الصحي بواد 

الشعبوني



بدائرة مركز الشعبونيالمسلك الصحي بوادي 

شاكر



(مدارجوتغطية تعشيبإعادة )2مارس 2تهيئة ملعب 

عينة من أشــــــغــــــال الصيانة بالمنشآت الرياضية



المهيريملعب الطيّب 



المغاطاةصيانة وتهيئة القاعات الرياضية 



مسلك صّحــي بمدخل كلية العلوم بطريـــق المطـــــار



مسلك صّحي بوادي الشعبوني 



مسلك صّحي بنهج المحيط 



مسلك صّحي بمحيط المسرح الصيفي بطريق سيدي منصور 



عمومية تهيية فضاء لذوي اإلحتياجات الخصوصية بالحديقة ال•


