
 الجمهورية التونسية        

 وزارة الشؤون المحلية والبيئة

  بلديــة قرطــاجبلديــة قرطــاج                                        

 (0202نوفمبر شهر )                                           قائمة  وسائل النقل                                                

العدد 

 الرتبي

  االستغالل/اإلستعمال  معطيات حول العربة

 المالحظات  
 التخصيص المصلحة الوقود نوع العربة

 حسنة  النظافة النظافة قازوال ivecoشاحنة قالبة  10

 حسنة النظافة النظافة - مجرورة 10

 حسنة  النظافة النظافة - مجرورة  10

 متوسطة النظافة النظافة قازوال جرار قولديني 10

 معطبة - األشغال و الصيانة قازوال أبواب 0سيارة إيسوزي  10

 حسنة التنوير والزينة األشغال والصيانة قازوال شاحنة تنوير ذات سلم 10



 متوسطة النظافة النظافة قازوال جرار لنديني 10

 متوسطة النظافة النظافة قازوال شاحنة إيفيكو 10

 متوسطة النظافة النظافة قازوال شاحنة إيفيكو 10

 معطبة - النظافة قازوال شاحنة رينو 01

 سيئة النظافة النظافة قازوال جرار لنديني 00

االدارة الفرعية للشؤون  بنزين سيارة فورد فيستا 00

 المالية

 سيئة ذات االستعمال المزدوج

 تنفيذمعاينة رفع المخالفات و الشرطة البلدية 01 قازوال شاحنة خفيفة تويوتا 00

 قرارات الهدم و اإلزالة

 حسنة

 متوسطة النظافة النظافة قازوال جرار لنديني 00

 معطبة  - النظافة - مجرورة 00

 متوسطة ري المناطق الخضراء والبيئة  النظافة - صهريج ماء 00

 سيئة العمومي التنوير األشغال و الصيانة قازوال شاحنة ذات سلم 00



تنقل  تأمينتوزيع البريد و اإلدارة 01 قازوال شاحنة خفيفة تويوتا 00

األعوان واإلطارات 

لحضور الجلسات 

بالوزارة  بالوالية و

المشاركة في الدورات و

 .التكوينية

 حسنة 

المخالفات الصحية رفع  الشرطة البيئية قازوال "ماهندرا"شاحنة خفيفة  00

 بيئية وال

 حسنة

 معطبة  - النظافة قازوال شاحنة ثقيلة رينو 01

 معطبة  - النظافة قازوال جرار نيوهوالند 00

 سيئة النظافة النظافة قازوال شاحنة ثقيلة رينو 00

 سيئة النظافة النظافة - نصف مجرورة 00

 حسنة وظيفي الكتابة العامة بنزين 010سيارة بيجو  00

 متوسطة ذات االستعمال المزدوج االدارة الفنية بنزين 010سيارة بيجو  00

 متوسطة  ذات اإلستعمال المزدوج الشؤون اإلدارية العامة بنزين 010سيارة بيجو  00



التنظيف وتنفيذ قرارات  النظافةاألشغال و قازوال تراكتوبال 00

 الهدم

 متوسطة

ساعي صفقات ومكلف  اإلدارة 01 قازوال شاحنة خفيفة تويوتا 00

 بالشراءات

 حسنة

 متوسطة النظافة النظافة قازوال شاحنة ثقيلة رينو 00

 سيئة استعمال مزدوج الحالة المدنية بنزين سيارة رينو ميقان 01

 متوسطة ناظر عملة النظافة بنزين 010دارجة بيجو  00

 معطبة - النظافة بنزين 010دارجة بيجو  00

 معطبة - النظافة بنزين 010دارجة بيجو  00

 متوسطة عملةناظر  النظافة بنزين 010دارجة بيجو  00

 معطبة - النظافة بنزين 010دراجة بيجو  00

 حسنة النظافة النظافة قازوال آلة تراكس 00

 متوسطة النظافة النظافة قازوال آلة جارفة 00



 حسنة ناظر عملة النظافة بنزين دراجة نارية موبيالت  00

 حسنة ناظر عملة النظافة بنزين دراجة نارية موبيالت 00

عون مكلف بالمعاينة  المعاليم واالستخالصات بنزين دراجة نارية موبيالت 01

 الميدانية

 حسنة

 حسنة اآللي الكنس والتنظيف النظافة 01قازوال  شاحنة كنس 00

شاحنة كنس كبيرة الحجم  00

 (تركية الصنع)

 معطبة - النظافة  قازوال

       

 :كالتالي المستهلكة و الزيوت تبلغ كمية الوقود  *

 ( .آليات و معدات النظافة و الطرقات) ل سنويا  00001ل شهريا ــــــــ  0000: و قازوال عادي  01قازوال *                      

الطفيلياة  وإزالة األعشاابقص العشب الدراجات النارية و آالت ومحركات )سنويا ل  0001 ل شهريا ــــــــــــ 001: بنزين *                     

 ( .و مداواة الحشرات 

 ( .للبرميل الواحد لتر سنويا 011ما يعادل ) ميل في السنة ابر 01:الزيوت *                      


