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 الموقع والحدود  العقار ر/ع
 وعدد القطعة 

 وجه اإلستعمال المساحة

 . نهج صوفونيبة :شرقا البلدية مقر 1
 . فارنهج سبتيم سي :جنوبا
 . دار الضيافة :شماال
 .قرطاج حّنبعل :غربا

 نشاط إداري 2م 1701

 . ملك خواص :شماال ةقاعة صوفونيب 2
 . ملك خواص :شرقا
 . نهج صوفونيبا :غربا

 قرطاج حنبعل نهج سبتيم سيفار :جنوبا

داري 2م 662  نشاط ثقافي وا 

 . زنقة الزهور :شماال الّروضة البلدّية 3
 . ديديةالسكة الح :جنوبا
 . ملك خواص :غربا
 .شارع االستقالل قرطاج بيرصا :شرقا

 

 

 روضة 2م 1121

2727شهر نوفمرب   



 الموقع والحدود  العقار ر/ع
 وعدد القطعة 

 وجه اإلستعمال المساحة

 .مركب حي محمد علي :شماال الدائرة البلدية 1
 .نهج سيدي محرز :جنوبا
 .نهج محمد الهادي خفشة:غربا
 .طريق حي محمد علي :شرقا

 نشاط إداري 2م 227

تواجد على مستـوى  شاطىء اميلكار  مطعم  70
وداخل الملك  العمومي البحري قرطاج 

 .أميلكار

 تجاري مسّوغ 2م 30050

كشك لبيع مواد غذائية  76
 (مبني)

 .ملك خواص :شماال
 .شارع مفيدة بورقيبة :جنوبا
 .نهج مدنين :شرقا
ملك خواّص حي محمد علي  :غربا

 .قرطاج

 تجاري مسّوغ 2م 11

 

كشـك مبنـى لبيع االكـالت  70
 .الخفيفـة قرطاج حنبعل

 .الّسكة الحديدية :شماال
 .ملك خواص :غربا
 .شارع الجمهورية :شرقا
 .طريق بقرطاج حنبعل :جنوبا

 
 
 
 

 تجاري مسّوغ 2م 1

 



 

 الموقع والحدود  العقار ر/ع
 وعدد القطعة 

 وجه اإلستعمال المساحة

يع كشـك مبنـى لب 70
 االكالت الخفيفة

 . أرض اثرية :شماال
 .السكة الحديدية :جنوبا
 .نهج االنفيتياتر :شرقا
 .ارض خواص قرطاج حبنبعل :غربا

 تجـاري مسـوّغ 2م 1

المركب الثقافي  71
 بقرطاج درمش

 .السكة الحديدية :شماال
 .أرض بيضاء :شرقا
 .شارع الحبيب بورقيبة: جنوبا
 .المركب التجاري :غربا
 .ط ثقافي بقرطاج درمشنشا

 ثقافي تجاري 2م 2660

دار الفّنان  17
الّتشكيلي 

 (المعتمدية)

 .نهج االنفيتياتر :شماال
 .نهج المحطة :جنوبا
 . نهج االنفيتياتر :غربا
قرطاج . المدرسة االبتدائية :شرقا

 .حبنبعل

 نشاط إداري مخّصص لفائدة معتمدية قرطاج 2م 1706

ّي دار  الثّقــافــة حـ 11
 محمد علي

 .ملك خواص :شماال
 .طريق :شرقا
 .ملك خواص: غربا

 .طريق :جنوبا
 

 .نشاط ثقافي مخّصص لفائدة دار الثقافة 



 الموقع والحدود  العقار ر/ع
 وعدد القطعة 

 وجه اإلستعمال المساحة

دار  الثقـافـــة  12
 بالياسمينة

 . طريق طارق ابن زياد :قبلة
 .ملك خواص جنوبا
 .خواصملك غربا 
 .ارض بوحجبة جنوبا

 .غير مسجل

نشاط ثقافي مخصص لفائدة وزارة الثقافة بموجب قرار  2م 6200
 بلدي

 .ملك خواص :شماال ملعب التنس 13
 .نهج تانيت :جنوبا
 .عقار: شرقا
 .نهج االنفيتياتر قرطاج حنبعل :غربا

 نشاط رياضي مخصص لفائدة نادي التنس 2م 0131
 بقرار بلدي 

 .ملك خواص :شماال عّد للّسكنعقار م 11
 .ملك خواص :جنوبا
 .غابة :شرقا
 .حنبعل نهج االنفيتياتر قرطاج :غربا

 
 
 

 

 
 
 

 (مسّوغ)مسكن بلدي  2م 1010



 الموقع والحدود  العقار ر/ع
 وعدد القطعة 

 وجه اإلستعمال المساحة

مسكــن وظيفـي  10
 للكتابة العامة

إقامة تانيـت طابـق أرضـي بعمارة أ 
علـى مستوى  شارع طه حسين 

 .قرطاج بيرصا
 

 إداري 2م  11

عقــار مبنــى  16
 (مستوصف)

 (مخصص لوزارة الصحة) خدمات صحية  2م 017 .نهج عقبـة ابن نافـع  قرطاج بيرصا

) عقـار مبنى  10
مقر شعبــة 

 (.قرطـاج حّنبعل

 .ملك خواّص  :شماال
 .هج تانيتن :جنوبا
 .عقار :شرقا
 .نهج االنفيتياتر :غربا

 .قرطاج حنبعل

عقار مخّصص كمقّر لشعبة قرطاج حّنبعل ثّم أحيـل  2م 16503
 .لجمعّيـة الكاراتـي بمقتضى قرار بلدي

) عقـار مبنى  10
مقّر شعبــة 

 (.قرطـاج درمش

 المركب الثقافي بقرطاج درمش
 شماال السكة الحديدية

 يب بورقيبةجنوبا شارع الحب
 وى أغربا المركب التجاري شرقا م

 

 

 

 

 

 

 

 

  كان عقارا مخصصا مقر لشعبة قرطاج دمرش وتّم تسويغه 2م107
 (قاعة رياضية) للخواص بعد اإلعالن عن بتة عمومية 

 
 
 
 
 
 



 الموقع والحدود  العقار ر/ع
 وعدد القطعة 

 وجه اإلستعمال المساحة

 عقـار مبنـــى 11
مقّر شعبة 

 بيرصا. قرطاج

حاليا وتستغلـه  كان مقّرا مخّصصا لشعبة قرطاج بيرصا 2م 0050 .نهج االستقالل قرطاج بيرصا
 .مدرسة الشرطة

عقـار مبنى   27
شعبة الهــادي  
 شاكـر بيرصا

شارع الفاضـل بـن  عاشور قرطاج 
 بيرصا

كان عقارا مخّصصا كمقّر لشعبة الهادي شاكر وهو اآلن  2م 0050
 .الوطني  األمن زمرك في تصّرف

عقار مبنى مقر  21
شعبة قرطاج 

 صالبمو

على مستوى نهج السيندا قرطاج 
 صالمبو

 وتمّ كان مقّرا مخّصصا كمقّر لشعبة قرطاج صالمبو  2م 361530
 .تأميمه من قبل لجنة تصفية أمالك الّتجمع

عقـار مبنى   22
كمقّر شعبـة 

 قـرطـاج الياسمينة

ياد على مستوى نهـج طارق  بن ز 
 قرطاج الياسمينة

كان مخّصصا مقّر شعبة قرطاج الياسمينة وتم تخصيصه  2م 173
 لفائدة وزارة االثقافة بموجب قرار بلدي

عقـار مبنى   23
شعبة قرطاج 
 محمد علي

على مستـوى نهـج  العربي زّروق 
 حّي محمد علي قرطاج

كان مخّصصا كمقّر لشعبة قرطاج حّي محمد علي وهو  2م 177
 .في تصّرف الخواصاآلن 

 

 

 

 

 

 

 



 وجه اإلستعمال المساحة الموقع والحدود وعدد القطعة  العقار ر/ع
 .الروضة البلدية :شماال أرض بيضاء 21

 .طريق عمومي :جنوبا
 .السكة الحديدية :شرقا
 .ملك خواص قرطاج بيرصا :غربا

 أرض غير مستغلة 2م 200

نهج  قرطاج  محمـد علـي علـى مستوى أرض بيضاء 20
 .العربي الكبادي

 أرض بيضاء تقريبا 2م 1720
 

على مستوى شـارع الهـادي شاكر قرطاج  المستودع البلدي 26
 .بيرصا

 مستودع بلدي 2م 11713
 

 المستودع :شماال المقبرة االوروبية 20
 ملك خواص :جنوبا
 (.الهادي شاكر)  33طريـق  :شرقـا
 .ملك خواص :غربا

 مقبرة 2م 077

 طريق عمومي  :شماال بنيعقار م 20
 مقبرة بيرصا :جنوبا
 .طريق :شرقا
مقر الجامعة الدستوري  :غربا
 (مركب أمني حاليا.)سابقا

 القباضة المالية بقرطاج 2م 200

مقر الجامعة  21
 الدستورية 

 طريق عمومي  :شماال
 مقبرة بيرصا :جنوبا
 .القباضة المالية :شرقا
 ممر ومقبرة بيرصا :غربا

مشيد  من قبل البلدية وكان مخصصا كمقر للجامعة الدستورية بقرطاج   يباتقر  2م 377
تم وضعه مؤقتا واستثنائيا على ذمة مركز األمن بعد  2711وفي فيفري 

 .حرق مقر فرقة بحلق الوادي 

 


