
 

 



  دد02عــــــالمنطقة 

 محمد علي   قرطاج -*  

 الياسمينة قرطاج -*   

 المعلقة -*           

 
   

 عدد السكان

9758 

 

 عدد المساكن

 2840  



 

نسبة تعبيد الطرق ات  
 ومد األرصفة

98%  
نسبة التنوي                              ر   

 العموم                       ي  

99% 

 نسبة الربط بشبكة التطهير

98%  

 نسبة الربط بشبكة  

 الكهرباء والغاز

98%  

نسبة الربط بالماء  
 الصالح للشراب

98%  
 02المنطقة عدد 

 باستثناء المناطق األثرية 



 02المنطقة عدد 

 

 م 12200

 التطهير شيكةطول 

 

 م 8500

 تصريف مياه األمطار شيكةطول 

 نقطة إضاءة
220 SHP 
453 HQL 

  
 التنوير العمومي شيكة     

شبكة التنوير العمومي وتصريف 
 مياه األمطار والتطهير 



مشروع دراسة   -
إنتاج واستهالك الطاقة 
الكهربائية بالطاقة 

 الشمسية 

إعداد دراسة إليجاد 
حـلـول إلشكالية 
قـنـوات تـصـريـف 

مـيـاه األمطار بـمـنـتزه 
وشارع  صـالمـبـو 

 الحبيب بورقيبة

تهذيب اإلنارة  -
الـعـمـومـية بـشـارع 

  قـرطـاجاالسـتـقـالل 
      بـيـرصا



المنطقة عدد  حالة الطرقات 

02   

 جيدة متوسطة رديئة الجملة

الطول  2318 9862 870 13050

 الخطي

 النسبة 17,8% 75,5% 6,7% 100%

 الطرقات الرئيسية الطرقات الفرعية الجملة

 المساحة  3400 9650 13050

 النسبة  26% 74% 100%

الطرقات  الطرقات 
 الرئيسية

الطرقات 
 الفرعية

0% 

50% 

100% 

 02حالة الطرقات بالمنطقة عدد

 رديئة

 متوسطة

 جيدة



 حديقة مدخل حي محمد علي 

 2م 1000

 

 02المنطقة عدد

 (المعلقة) عليسةمفترق 

 2م 500

 غابة حي محمد علي

 هكتار 02

 حديقة الهادي شاكر

 هكتار 01

 

 بقرطاجحديقة البجاوي 

 الياسمينة

 2م 8000



 02بالمنطقة عددتشخيص التنوير العمومي 

 المالحظات العدد اسم النهج المنطقة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الياسمينة قرطاج

 7 النرجس 

   االعمدة بتغويضالياسمينة  قرطاجتم التدخل في منطقة 

المهشمة وتغيير (   les Lanternes)والمصابيح 

 2019التالفة سنة  االسالك

 4 نهج البنفسج

 7 الكعاكنهج عثمان 

 3 نهج ابن عرفة

 3 الشابيالقاسم  ابونهج 

 2 الدوعاجينهج علي 

 3 التونسي بيرمنهج محمود 

 10 خزندارنهج الشاذلي 

 15 نهج محرز ابن خلف

 14 نهج ابن المعز

 17 نهج جوهر الصقلي

  14 ونهج رابط بين محرز ابن خلف 

 جانفي

3 

 7   االقحواننهج 

 11 نهج العياشي بن أحمد

سنة  SHP نوع   الى  HQLمن  تغييرالفوانستم  13 حديقة الياسمينة

2018 

                                                 6 نهج الطاهر بن عاشور

 8 نهج حسن حسني عبد الوهاب

نهج رابط بين حسن حسني عبد 

   جانفي 14الوهاب و

3 

 6 نهج الفتح

 4 البلهواننهج علي 

 2 نهج المهدية 

 3 نهج القيروان

 5 نهج ساقية سيدي يوسف 

 2 المنصورية صبرةنهج 



 المالحظات العدد اسم النهج المنطقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الياسمينة قرطاج

 7 النرجس 

 12 قابسنهج 

 6 تقسيم قاصة

 34   جانفي 14نهج 

 6 نهج الـورد

 3 نهج بنزرت 

 18 نهج طارق ابن زياد

 23 نهج سرسينا

 11 نهج اسد ابن الفرات

 8 نهج القدس

نهج رابط بين نهج القدس وجوهر 

 الصقلي

2 

 6 نهج دمشق

 1 نهج النصر

 13 نهج جوهر الصقلي

 8 باديسنهج ابن 

 4   قمرتنهج 

 37 نهج الواحة

 6 تقسم شقواي 



 النوع العدد اسم النهج المنطقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محمد علي  قرطاج

 HP 2 نهج الفحص

  زقة واأل باألنهجتبلغ نسبة التنوير العمومي 

 %99محمد علي  حوالي   بقرطاج

 بتغويضمحمد علي  قرطاجتم التدخل في منطقة 

المهشمة (   les Lanternes)والمصابيح    االعمدة

 2019التالفة سنة  االسالكوتغيير 

 2 نهج منزل بورقيبة 

 2 نهج منزل عبد الرحمان

 2 نهج القصرين

 7 نهج سيدي البشير

 3 نهج مصطفى خريف

 3 نهج سيدي منصور

 3 نهج العربي زروق

 9 نهج الهادي خفشة

 2 نهج الكاف

 5 نهج محمود الماطري

 3 نهج بنزرت

 SHP الى  HQLمن  فوانس 2تم تغيير  13 الصحبينهج سيدي 

150W 2018سنة 

 03 نهج مدنين

 2 نهج عبد العزيز الثعالبي

 8 نج شعبان البحوري

 2 نهج سيدي منصور

 9 خفشةنهج الهادي 

 5 ( حي النسيم) نهج طه حسين 

مدخل محمد علي بين الهادي 

 شاكر ومفيدة بورقيبة

12 

 35 نهج مفيدة بورقيبة

 6 نهج الرفراف 



 النوع العدد اسم النهج المنطقة

 

 

 

 

 

 

 

 

   محمد علي قرطاج

 

 SHP التنويربفوانيسشبكة  2018تم تجديد سنة  2+5 قبالة نهج الورد ( حي النسيم)نهج السعادة 

 اسمنتيةأعمدة  2عدد  2019وتم تركيز سنة

   SHP250w  أعمدة 2وعدد

 3 أملكارنهج 

 6    نهج حنبعل

 1  يوغرطةنهج 

 7 نهج عليسة

 4 هانوننهج 

 5 نهج سيبيون

 9 نهج الكاهنة

 8 نهج ماسينيسا

 2 نهج ماطر

 3 نهج مدنين

 5 المكناسينهج عـبد العزيز 

 1 زنقة الوردة البيضاء

 7 نهج المستودع

 17 نهج الطيب المهيري 

 14 نهج فرحات حشاد

 30 الفنيقيينحي 



 النوع العدد اسم النهج المنطقة

 

 حي الهادي شاكر

بحي  زقة واأل باألنهجتبلغ نسبة التنوير العمومي  7 نهج األمل

 %99الهادي شاكر  حوالي 

 2 6أعمدة م 3عدد  2019تم تركيز سنة

   SHP150w   أعمدة  

 4 نهج السالم

 2 تومرتزنقة ابن 

 2 زنقة الرياض

مدخل ملعب كرة القدم على طريق الهادي 

 شاكر

4 

 10 حـديـقـة  الهادي شاكر 

10 

3 

أعمدة  3 اضافةتم    SHP  150W 

 2019سنة ( تم االنجاز)

 :الخالصة 

 د1390يتكلف حوالي = م  4م أو 3 إرتفاعالعمود 

 د1570يتكلف حوالي  =  م 07 إرتفاعالعمود 

 صيانة العمود تختلف حسب نوع التدخل 

م 4م أو 3 إرتفاعأعمدة  5حوالي   م 120مثال نهج طوله 

   م 07 إرتفاعأعمدة  3وعدد 

 



 العمومية والفضاءاتمشاريع المناطق الخضراء  إقتراحات
 2018-2019 

 

 
 

التشجير 
 المقترح

 

 

مستوى التهيئة ونوعية التجهيز 
 المقترحة

 
 معطيات عامة

  

 الفضاءاتنوعية 
 المقترحة

المنطقة 

الخضراء أو 

 الفضاءات

 العمومية
 ترصيف

 (2م) 
 إنارة تأثيث

 عدد
المساحة 
 المقترحة

الموقع 
 المقترح 

 فضاءات
 صغرى

 فضاءات
 كبرى

زراعة أشجار 

 التصفيف

 (شجرة 250)

 2000 موجودة موجود
 متر خطي

شارع 
 الجمهورية 

 

شارع    

 الجمهورية 

زراعة أشجار 

 التصفيف

 (شجرة 125)
 
 

   موجودة موجود

1000 

 متر خطي
 

  صوفونيبةنهج 
 

 
 

نهج 

   صوفونيبة

زراعة  

 1000=العشب

 م م

)  الزينة ونباتات 
5000) 

إحداث 
 ممرات

إنارة  شبكة الري
 تجميلية

حديقة الروضة    2م 1000 
 البلدية

 

تهيئة حديقة 

الروضة 

 البلدية



 التشخيـــــــــص المالــــي



 الم                          وارد



 2018إلى سنة 2014كشف بياني في الموارد من سنة

 مــــــــــــوارد العنــــــــــوان األول

(2014-2018) 
شهدت موارد العنوان األول تطورا إيجابيا في تحقيق 

ليرتفع إلى %  89  بلغ 2014تقديراتها خالل سنة 
  .2015خالل سنة% 100نسبة استخالص فاقت

خالل  المداخيلغير أنه تم تسجيل تراجع في إنجاز 
%  84من  2018و 2017و 2016السنوات 

  .%65إلى% 81و
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المداخيل 
الجبائية 
 اإلعتيادية

المداخيل 
غيرالجبائية 
 اإلعتيادية

   (د.أ) البيان    2014   2015   2016   2017   2018
  الجبائية المداخيل  1324,9  1326,2  1278,2  1382,9  1693,1

   اإلعتيادية

غير  المداخيل  2078,9  2851,2  2503,2  2462,1  1610,1
  الجبائيةاإلعتيادية

 جملة موارد العنوان األول   3403,8  4177,3  3781,4  3845  3303,2



د             

د             

د             

د             

د             

    إلى     إنجاز الموارد من 

2014

2015

2016

2017

2018



 2018إلى سنة 2014كشف بياني في الموارد من سنة

 موارد العنوان األول 

 على العقارات واألنشطة  المعالبم 739 766,2 701,2 675,5 847,1

أشغال الملك العمومي  مداخيل 276,1 247 263,7 333,9 325,3

 البلدي والتزام المرافق العمومية فيه 

الموجبات والرخص اإلدارية  معاليم 174,8 159,4 168,5 168,6 384,8

 مقابل إسداء ومعاليم

 اإلعتيادية الجبائية المداخيل 134,9 153,5 144,7 204,8 135,8

 األخرى

 اإلعتيادية الجبائية المداخيل-1
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المعاليم على العقارات 
 واألنشطة 

مداخيل أشغال الملك 
العمومي البلدي وإلتزام 
 المرافق العمومية فيه

معاليم الموجبات والرخص 
اإلدارية ومعاليم مقابل إسداء 

3 

المداخيل الجبائية اإلعتيادية 
 األخرى

 اإلعتيادية الجبائية المداخيل-1



 2018إلى سنة 2014كشف بياني في الموارد من سنة

مدا خيل  أمالك  292,4 388,1 310,2 458,4 531,2
 البلدية االعتيادية

المتأتية من  المداخيل -

االستغالل المباشر 

 لألمالك

كراء  مداخيل-

العقارات والتجهيزات 

 والمعدات

بيع العقارات  مداخيل-
 وأمالك األخرى

المالية  المداخيل 1786,5 2463 2193 2003,6 1078,8

 اإلعتيادية
المناب من المال -

 المشترك

مداخل مخالفات -

 العمرانية  التراتيب

 المنجرةخطايا التأخير -
 عن إنجاز الصفقات

 العمومية

 اإلعتيادية الجبائيةغير   المداخيل

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

المداخيل المالية 
 اإلعتيادية

مداخيل المالية 
 اإلعتيادية 

 اإلعتيادية الجبائيةغير   المداخيل



   2019التحليل الهيكلي لموارد ميزانية 

آخر ) المنجز  النسبة

 (2019سبتمبر 
 (د)الموارد  التقديرات

المعلوم على العقارات  400.000 265.914 % 66
 المبنية

85 % 
 

المعلوم على األراضي  30.000 25.770
 غير المبنية

93 % 
 

 المعلوم على المؤسسات 420.000 391.009

+100 % 
 

 المعلوم على النزل 5.000 5.913

المعلوم اإلضافي غلى  120.000 - -
 سعر التيار الكهربائي

68 % 
 

 كراء العقارات مداخيل 250.600 170.690

%  43  
 

 مختلفة مداخيل 3.975651 2.247.939

 %59,7  
 

 جملة الموارد الذاتية  5.201.251 3.107.237



آخر ) المحقق  النسبة

 (2019سبتمبر 
 (د)الموارد  التقديرات

85 % 
 

 المشنركالمناب من المال  1.199.727 1.028.110

66 % 
 

 اإلستثنائيالدعم  300.000 200.000

81 % 
 

 جملة دعم الدولة  1.499.727 1.228.110

 دعم الدولة

 0 التقدبرات
200000 
400000 
600000 
800000 

1000000 
1200000 

 التقدبرات

آخر سبتمبر ) المحقق 
2019) 

   2019التحليل الهيكلي لموارد ميزانية 



آخر ) المحقق  النسبة

 (2019سبتمبر
جملة موارد العنوان  المشروع

 األول

59 % 
 

3.107.237 5.201.251 

 جملة موارد العنوان األول 

 التقديرات

المحقق آخر سبتمبر 
2019 

   2019جملة موارد  العنوان األول لميزانية 



 السنة 2014 2015 2016 2017 2018
 المعلوم

 المعلوم المستخلص 301.635 250.533 257.147 278.057 270.657

 املداخيل  ، وقد حقققرطاجموردا هاما مبيزانية بلدية   ميثل املعلوم على العقارات املبنية
 2018إىل سنة  2014املدرجة باجلدول التايل من سنة
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 المعلوم المستخلص



 النفق                       ات



2018/2014هيكلة نفقات العنوان األول   

 

2018 
 

2017 
 

2016 
 

2015 
 

2014 
 بيان النفقات 

 (د.أ)     

 التأجير العمومي 2119,1 2362,4 2541,3 2528,4 2567,1

 وسائل المصالح 763,2 995,2 626,9 803,5 492,1

 التدخل العمومي 178 242,8 280,2 288,4 236,3

 فوائد الدين 81,7 - - 82,7 -

 جملة النفقات  3142 3600,4 3448,4 3703 3295,5

 نفقات العنوان األول



   2019التحليل الهيكلي لنفقات ميزانية 

) المنجز  النسبة

2019آخرسبتمبر

) 

 النفقات التقديرات

 (د)
 

 التأجير العمومي 2949613 2135518 72%

 وسائل المصالح 1673734 1248746 74%

 التدخل العمومي 468418 379241 80%

 فوائد الدين 109000 0 -

 جملة النفقات  5200765 3763506 72%

0% 

50% 

100% 

 2019ميزانية 

المنجز إلى موفى 
 2019سبتمبر 



 المؤسسة/الهيكل  (د)مبلغ الديون

 الهياكل العمومية 940.090

 الخواص 11.425

 خالصة الديون المستوجبة لفائدة الخواص والمؤسسات العمومية

خالصة الديون المستوجبة لفائدة المؤسسات 
 العمومية والخواص

 الهياكل العمومية

 الخواص


