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2018 - 2017تجديد الطرقات بمدينة سوسة لسنة  وبعض الصور ألشغال بناء    
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 %95تبلغ نسبة تقّدمها  و 2020تواصلت إلى حدود سنة  و 2019 سبتمبر 26 ريخانطلقت األشغال بتا 
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باالسمنت كم  6باإلسفلت الساخن وكم  17كم  23ألشغال امتدت على ا

 .المسلح
   2017 سنتي برنامج  سوسة بمدينة الطرقات وتجديد تعبيد مشروع 

 2019 أوت  15 بتاريخ عليها المصادق الصفقة 2018 و

 
مارس  18يوم  قفتتو و  2019 سبتمبر 26 ريخانطلقت األشغال بتا

بعد اكتمال أشغال الديوان  2020سبتمبر 14وتم استئنافها يوم  2020

بسيدي عبد الحميد  السواسيالوطني للتطهير في كل من منطقة قائد 

  الغربية خزامةومنطقة يوسف صاحب الطابع بحي شعبة صندوق 
 2020أكتوبر  24وتم إنهاء أشغال التعبيد بالمنطقتين يوم 

%95 

 نوع المشروع
قيمة 

 المشروع

إحداث مفترقات دورا نية  والطرقات  تعصيرمشروع بناء و 

 2018-2017لسنتي 
 أد3256
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 قيمة المشروع نوع المشروع

إحداث مفترقات  والطرقات  تعصيرمشروع بناء و 

 2018-2017دورا نية لسنتي 

 أد3256

 

2021المخطط االستثماري لبلدّية سوسة لسنة   8 19/11/2020  

 الدائرة مفترق /النهج /الحي األشغال المنجزة نسبة تقدم اإلنجاز

 منجز بالكامل  100% 

 وسليمان مخلوف ومحمد واألحواز وباكو النعمان وشقائق بلغراد أنهج – الشط قصيبة حي

 ومحمد ناشي ومحمود والحّسون الدين جمال القادر وعبد القماز الرحمان عبد ومحمد الثاني

 األنهج من ومجموعة وسلوفينيا وصوفيا فرج والهادي الشيخ بن وعلى الدين وعالء محجوب

 .المتفرعة

دائرة  
ســـوسة 
 الـجنوبية

 

 100%  
 (بالدراسة 20و 13 رقم – متفرع ونهج الرئيسي الشارع ) السالم حي منجز بالكامل

 

 100%  
 منجز بالكامل

 المتفرعة األنهج من ومجموعة األغلبية ومهرية الوزير المختار أنهج – الشباك بئر حي

 (مسماة غير ) والموازية

 

 100%  
  .المتفّرعة األنهج من وجملة بالنصر منوبّية نهج  -األنهج من مجموعة الحميد عبد سيدي حي منجز بالكامل

 

 100%  
 منجز بالكامل

 من ومجموعة والكرمة والرند الوهاب عبد ومحمد شطا والسيد آمبار أنهج – الغدران حي

 .المتفرعة األنهج

 80%  
 إعداد هيكل الطريق

 وبناء حافات اأرصفة والسواقي

 -المتفرعة األنهج من ومجموعة اإلحسان نهج – السواسي قايد الحميد عبد سيدي منطقة



 قيمة المشروع نوع المشروع

إحداث مفترقات  والطرقات  تعصيرمشروع بناء و 

 2018-2017دورا نية لسنتي 
 أد3256
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 100%  
 منجز بالكامل

 أخرى ومجموعة والزمخشري وسيبويه الرافعي الصادق محمد أنهج – الصندوق شعبة حي

 (مسماة غير) المتفرعة األنهج من

سوسة دائرة 
 خزامة

 

 100%  
 منجز بالكامل

 ومحمود بوراوي ومحمد الفقيه وبوراوي عطية والمدب الريغي حسونة أنهج – الصفايا حي

  .عنها متفرعة وأنهج أسالن وشكيب الزغالمي وأحمد المدب الحميد عبد و بورقيبة

 

 100%  
 فروعه و قحبيش النوري نهج منجز بالكامل

 80%  

 إعداد هيكل الطريق

وبناء حافات اأرصفة 

 والسواقي

 (األنهج من مجموعة ) الطابع صاحب يوسف شارع منطقة



 قيمة المشروع نوع المشروع

إحداث مفترقات  والطرقات  تعصيرمشروع بناء و 

 2018-2017دورا نية لسنتي 
 أد3256
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 0%  
 الجزار إبن شارع على متعامدة زنقة ال شيء

سوسة دائرة 

 جوهرة

 

 100%  
 .المتفرعة األنهج من ومجموعة الخوارزمي نهج منجز بالكامل

 منجز بالكامل  100% 
 والقصرين النعمان ابن حسان وأنهج الرئيسي الشارع – بوراوي تقسيم حي

 (مسماة غير ) والموازية المتفرعة األنهج من ومجموعة زياد وابن

التأجيل بطلب من الديوان الوطني للتطهير حتى يتم تجهيز الطريق 

 (contre allée  ) علي بن حسين لشارع موازي نهج بشبكة تصريف المياه المستعملة 

دائرة ســـوسة 

ضالريا  

 

100% 
 .المتفرعة األنهجشارع اإلمام أبي حنيفة ومجموعة من  منجز بالكامل

 

 100%  
 (بالدراسة 1عدد ) مسمى غير ونهج الفضة لنهج موازي نهج منجز بالكامل

 

 100%  
 عينية إبن سفيان نهج منجز بالكامل

 

 100%  
 ابن عبادة شارعي ومفترق التوفيق وشارع بلتعة أبي إبن حاتب شارع مفترق منجز بالكامل

 والشفاء الصامت
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2019مشاريع مخطّط سنة   
 االعتمادات المخّصصة

لكامل المنطقة البلدّية    
(دأ )  

العدد  برامج القرب بالمنطقة البلدّية
 الرتبي

أد2455=  2220+235 مفترقات دائرّية إحداث والطرقات  تعصير وبناء    1 

 2 بناء األرصفة 1095

 3 التنوير العمومي 235

 4 العناية بالمناطق الخضراء 400

تهيئة مالعب أحياء  وإحداث  795  5 

 6 شبكات تصريف مياه األمطار 20

مشاريع القرب مجموع 5000  
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 .2019 أفريل 29صدر طلب العروض الختيار مكتب دراسات يوم 

تم إعداد الملف اإلداري وكراس العناصر المرجعية وملف التشخيص الفني  للطرقات المقترحة في 

 .، بالتنسيق مع السادة رؤساء الدوائر البلدية2019لسنة  التشاركيةإطار العملية 

 .2019 ماي 30فتح العروض يوم 

 .2019جوان  21اجتماع لجنة الفرز يوم 

 . 2019سبتمبر  02: مصادقة مراقبة المصاريف العمومية  

،ينتظر إحالة الملف على أن يتم  %50وهي متقّدمة بنسبة  2019أكتوبر  02انطلقت الدراسات يوم  

 2020إصدار طلب العروض الخاص بتنفيذ المشروع خالل شهر فيفري 

 هذا خاص بالبرنامج

االستثماري لسنة 

2019 

الملف على صندوق القروض الّذي طلب إعداد دراسة مخطط تصّرف بيئي إحالة تمت 

 .واجتماعي عن طريق خبير مختص

 والقيام العروض فتح -الصّحي الحجر بعد وإعادتها الحجر قبل الغرض في استشارة إصدار

 األّيام هذه خالل العروض طلب صدور ينتظر و المصاريف مراقب مصادقة إجراءات

في طور الدراسة 

وإعداد ملف طلب 

 العروض

 قيمة المشروع نوع المشروع

إحداث مفترقات  والطرقات  تعصيرمشروع بناء و 

 2019لسنة  دورانّية
 أد4200

2021المخطط االستثماري لبلدّية سوسة لسنة   14 19/11/2020  

   50   (سنقور سيدار) النقل شركة أمام زنقة تعبيد

   500 1 رقم الوطنّية الطريق و الغزالي شارع بين الرابطة الحزامّية الطريق تعبيد
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 و الموازية األنهج و الرازي فخرالدين نهج و البيضاوي هللا عبد نهج المحاذية الطرقات و الدين شرف جامع أمام تعبيد

   المحاذية

350  

   50 مّراكش بشارع للسيارات مربض تعبيد

   170 جاوره ما و أغادير نهج تعبيد

   150   الحزامّية للطريق الموازي أفريل 9 مدخل تعبيد

   80 مهني معمل وراء ساحة تعبيد

   USA ، Suède  450 الحسين، نهج لبنان، نهج مسقط، نهج تعبيد -

   80  المسعدي محمود معهد مدخل تعبيد

   80 المتفرعة األنهج و المستوصف أمام الغدران حي تعبيد

   160 عنه المتفرعة األنهج و الشباب حي لمدرسة المحاذي الطريق تعبيد

   100 التضامن نهج و النصيحة نهج 

 أد 2220 العام= المجموع

 المواطنين من بطلب والشرقية، الغربية خزامة لمنطقتي 2020 تشاركية مقترحات من جزء إضافة مع

 أد4200 المشروع قيمة تقديرات لتصبح فيهما الدراسات جاهزية باعتبار المناطق وممثلي
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 إلى يفض لم أّنه إال 02/07/2018 يوم ،(دينار ألف 345 تقديرّية بكلفة ) 2018 سنة مشروع العروض طلب إصدار

  17 يوم ) واحد عروض طلب إصدار وتمّ  موحد ملف وصياغة 2019 سنة مشروع في إدماجه تمّ  لذلك .مجدية نتيجة

 .واحدة مالية سنة في الصبغة نفس ذات مشروع لتجزئة تجّنبا (2019 جويلية

 2019 نوفمبر 11 االثنين يوم العمومية الصفقات لمراقبة المحلية اللجنة  أنظار على سيعرض و العروض فرز تمّ  

 .2019 ديسمبر شهر من األّول األسبوع خالل األشغال تنطلق  أن نأمل و للمصادقة

هذا ما جاء في المخطط 

2019االستثماري لسنة   
 

 دينار 733.000في طور اإلنجاز حالّيا صفقة بمبلغ 

 %53مستوى تقّدم اإلنجاز  -يوم 200آجال التنفيذ  –2019ديسمبر  23: انطالق األشغال 

  ماي 04 يوم واستؤنفت 2020 مارس 23 في األّول الصّحي الحجر إثر األشغال توّقفت

2020. 

 بوراوي أوالد بتقسيم طالب أبي بن علي نهج يربط مدرج إحداث  و مّراكش عمارات محيط ترصيف

 من المنحدرة األرض تبليط   و  الخصوصّية االحتياجات لذوي ممر مع األساسّية الصحة مركز بجانب

         الرياض الّثانوي المعهد محيط ترصيف -  و  تونس اتصاالت بجانب حّشاد اتجاه في الكازمات ناحية

 و الرحمة شارع و الحميد عبد سيدي مدرسة أمام الطريق ترصيف   و  (وإتمامه القديم المبلط تهذيب ) -

 ترصيف الهاللية الجازية شارع ترصيف-الريغي أحمد نهج ترصيف)سويس حي و المسعدي محمود معهد

 (أرسطو نهج و  عياض القاضي شارع

ديسمبر  26انطالق األشغال في 

 تبلغ نسبة تقّدم و 2019

   %53األشغال 

 قيمة المشروع نوع المشروع

 أد733 2019مشروع بناء األرصفة  لسنة 

2021المخطط االستثماري لبلدّية سوسة لسنة   17 19/11/2020  



2021المخطط االستثماري لبلدّية سوسة لسنة   19/11/2020  18 

 نسخ من األذون اإلدارّية



2019بعض الصور لمشروع بناء األرصفة  لسنة    
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 %53تبلغ نسبة تقّدمها  و 2020تواصلت إلى حدود سنة  و 2019 ديسمبر 23 ريخانطلقت األشغال بتا 
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 ألف دينار 332في طور اإلنجاز حالّيا صفقة بمبلغ 

مستوى تقّدم  -يوم  200آجال التنفيذ  – 2020فيفري  24: انطالق األشغال 

 %90اإلنجاز 

 2020  ماي 04  ااإلثنين يوم واستؤنفت الصّحي الحجر إثر األشغال توّقفت

 المدرسة محيط  و عنه المتفرعة األنهج بعض و الباهي العبّاس أبو نهج  و علق حومة

 العامة المرافق  و الكهربائي للمحول المؤّدية الطريق و  الغربيّة بخزامة اإلعداديّة و االبتدائية

 و العدالة و بلقيس و العبدلي و تّمام أبو نهج و البلديّة الروضة و  المستوصف ، كالمدارس

 سيدي نهج : بوحسينة حي و  المعرض حي و  معروف حّمام  و  المتفرعة األنهج بعض

  بوليتيكنيك   و  مارس 20 بشارع القروي محمد شارع الرابط الطرق و  فروعه و محرز

Polytechnique الصوافة بحي سوسة. 

 تقدم اإلنجاز

90% 

 قيمة المشروع نوع المشروع

 (135+235) 370 2019مشروع التنوير العمومي لسنة 
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2019بعض الصور لمشروع التنوير العمومي لسنة    
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 %90تبلغ نسبة تقّدمها  و 2020فيفري  24 ريخانطلقت األشغال بتا 
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إصدار طلب العروض: 2019 أفريل 09  

.فتح العروض:  2019 ماي 16  

اللجنة المحلية لمراقبة سيتّم عرضه على أنظار  والمالي  وتّم فرز العروض الفّني  

نأمل أن تنطلق األشغال بعد  و، 2019نوفمبر  11الصفقات لعمومية يوم االثنين 

2019إتمام كل اإلجراءات اإلدارّية خالل شهر ديسمبر   

مالحظات المخطط 

 2020االستثماري لسنة 

 ديسمبر شهر خالل تنتهي أن على 2019 ديسمبر 23 يوم األشغال نطلقتا 

2020 

90% 

 

 قيمة المشروع نوع المشروع
مشروع تأهيل شبكة التنوير العمومي واعتماد تقنيات جديدة لترشيد 

 2019استهالك الطاقة لسنة 
 أد993
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بعض الصور لمشروع تأهيل شبكة التنوير العمومي واعتماد تقنيات جديدة لترشيد  

2019استهالك الطاقة لسنة   
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 %90تبلغ نسبة تقّدمها  و 2019ديسمبر  23 ريخانطلقت األشغال بتا 
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 في طور إجراءات طلب العروض

 دينار 395.000بكلفة 

 .2019أكتوبر  16: تاريخ إصدار العروض -

 .2019نوفمبر   28:   أخر آجل لقبول العروض -

 مع 2019 سنة مشروع ضم تمّ  و مجدي غير العرض أعتبر لذلك وحيد عرض قبول تم

   2020 سنة مشروع

   : 2019 لسنة الخضراء المناطق برنامج

تهيئة  وحديقة حسن بن سعيد   وتهيئة حديقة مراكش  وإحداث منطقة خضراء بشارع مّراكش  

   المشماشحديقة أمام مقهى 

   بوخزرإعادة تهيئة المنطقة الخضراء بجانب مدرسة 

تهيئة حديقة بنك اإلسكان القديم  -و    ( قرب مقهى أحّباء النجم)تهيئة حديقة شارع بن شرف

 ( قويسةنهج حسن )

 تهيئة المناطق الخضراء بالمدينة العتيقة

 تقدم اإلنجاز

وقع ضم مشروع ستة 

إلى مشروع سنة  2019

ليصبح المبلغ  2020

 أد535

 قيمة المشروع نوعيّة المشروع

 مشروع العناية بالمناطق الخضراء
 2019لسنة  

 أد400
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 المشاريع النهائيّة
 االعتمادات  نوعّية التدخل القيمة المالّية

 المخّصصة 
(دأ )  

المناطق الترابّية التي سيتم 

التدخل  فيها خالل سنة 
2020 

أد 410 طرقات تعصير وبناء   خزامةسوسة منطقة  800   

أد170  بناء األرصفة 

أد140  تنوير عمومي 

أد80  مناطق خضراء  

أد 800 طرقات تعصير وبناء   سوسة جوهرةمنطقة  800   
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القيمة 
 المالّية

 االعتمادات  نوعّية التدخل

 المخّصصة 
(دأ )  

المناطق الترابّية التي 

سيتم التدخل  فيها خالل 
2018سنة   

أد30 طرقات تعصير وبناء   سوسة الرياضمنطقة  800   
أد580   بناء األرصفة 

أد160  تنوير عمومي 

أد30  مناطق خضراء  

أد800 المدينة سوسة   منطقة 800 تنوير عمومي   
 

أد1370 طرقات تعصير وبناء    1800 
 

سيدي منطقة سوسة 
 عبد الحميد

 

أد360  بناء األرصفة 

أد40  تنوير عمومي 

أد30  مناطق خضراء  
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 المشاريع النهائيّة
 االعتمادات المخّصصة

لكامل المنطقة البلدّية    
(دأ )  

 برامج القرب بالمنطقة البلدّية

الطرقات تعصير وبناء  2610  

 بناء األرصفة 1110

 التنوير العمومي 1140

 العناية بالمناطق الخضراء 140

مشاريع القرب مجموع 5000  
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 في طور إجراءات المنافسة الختيار مكتب دراسات

مارس  22صدر طلب العروض قبل الدخول في الحجر الصحي وحّدد آخر أجل لقبولها يوم 

2020. 

 إلغاء اإلجراء وإعادة إصدار طلب العروض

 (الشراءاتمصلحة ) 

 تقدم اإلنجاز

 .األغلبيتعبيد نهج زياد هللا  -  1

جوهرة الساحل  وغربا  القرناويالعقيد  وتعبيد المنطقة المحاطة بشارع الرياحين شرقا  -2

 .جنوبا البرنقال وشماال 

 تركيز مفترق بحفرة الحبس -3

   صمادحتعبيد تقاطع حسن بن سعيد مع شارع منّور  -4

 (   الحزامّيةالطريق ) 4 سهلول وتعبيد طريق القلعة الصغرى على مستوى الملعب األولمبي  -1

 

 

في طور إجراءات 

المنافسة الختيار 

 مكتب دراسات

 

 قيمة المشروع نوع المشروع

 2610 2020الطرقات لسنة  تعصيرمشروع بناء و 
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 تعبيد الطرقات بحي واد سيدي قاسم -1

نهج  واألنهج المتفرعة  وإلى الطريق الرئيسّية  السبوعيتعبيد طريق من دّكان خميس  -2

 األنهج المحاذية له وإلى المنطقة الصناعّية  القفصينهج دار يوسف  والعامرّية 

 النهج المحاذي له وتعبيد نهج حمّيد الدالي  -3

نهج  ومارس  2قرب مدرسة  الحارثينهج أبو الفضل  وو نهج السراج  ايرانتعبيد نهج  -4

 بن ملكة

   2901نهج مجموعة تعبيد  -5

 جنين وإحداث مفترق دوراني في تقاطع نهجي ألمانيا  -1 

 قيمة المشروع نوع المشروع

 2610 2020الطرقات لسنة  تعصيرمشروع بناء و 
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 إعداد الدراسة الفّنية وملف طلب العروض

 ألف دينار  1110 =الكلفة األولية للمشروع 
 

 (بليبان واد مدرج) مستوصف خلف الخضراء المنطقة تهيئة و ترصيف -1

 الرياحين شارع ترصيف -2

  الباتيمان بحي الرئيسي للشارع المحاذية الطريق ترصيف -1

    بلقراد نهج و الرمان شارع ترصيف -2

 معروف حمام جهة من علي بن الحسين شارع ترصيف -1

 التوفيق شارع رصيف تهيئة و بناء -2

 عيين بن سفيان نهج ترصيف -3

    الشابي مدرسة محيط ترصيف -4

 تقدم اإلنجاز

الملف جاهز إلصدار 

 طلب العروض

 قيمة المشروع نوع المشروع

 1110 2020مشروع بناء األرصفة  لسنة 

2021المخطط االستثماري لبلدّية سوسة لسنة   36 19/11/2020  



2021المخطط االستثماري لبلدّية سوسة لسنة   19/11/2020  37 



 العروض طلب وملف الفّنية الدراسة إعداد

  ألف دينار 1300= ألف دينار   800+500= الكلفة األولية للمشروع 

 سوسة حّمام لبلدّية المحاذية اليمني حومة تنوير -1

 (بلكحلة رخام معمل بجانب) الساحل جوهرة شارع على يفتح الذي النهج تنوير -2

 الحمراء نهج تنوير -3

 Sonobois من العامرّية نهج تنوير -1

   ) ااأللعاب بمدينة العمومي التنوير شبكات تجديد-1

 ( الدائرة أمام

 عكاظ نهج و الفاطميين نهج و صالح صبحي نهج تنوير -2

  يونس حي مدخل تنوير -3

 العتيقة بالمدينة  الطاقة استهال لترشيد جديدة تقنيات اعتماد و العمومي التنوير شبكة تأهيل مشروع مع

   ( الثاني القسط ) بسوسة

 تقدم اإلنجاز

تمت إحالة الملف 

على صندوق 

الجماعات  والقروض 

العموميّة المحليّة 

 للمصادقة المبدئيّة

 قيمة المشروع نوع المشروع

 أد1300 2020مشروع التنوير العمومي لسنة 
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 ألف دينار  140بقيمة  2020مشروع سنة 
 

 الحبيب بحي خضراء مساحة -1

 قاسم سيدي بواد اإللكترونيك مركز بجانب خضراء منطقة إحداث -1

   الباتيمان بحي خضراء منطقة إحداث -2

   4 الرياض المتحدة الواليات بشارع خضراء منطقة إحداث -1

   : 2019 سنة برنامج إضافة مع

 

 

 

 

 2020 سنة مشروع مع 2019 سنة مشروع ضم

 دينار ألف535 الجملي المشروع قيمة لتصبح

 تقدم اإلنجاز

نوفمبر  5تم عرضه يوم 

على لجنة الصفقات       

ستنطلق األشغال خالل  و

 هذه األيّام

 قيمة المشروع نوعيّة المشروع

 مشروع العناية بالمناطق الخضراء
 2020لسنة  

140 
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 دينار  975000كلفة المشروع  – لعروضا إصدار طلبفي طور 

 .الثانية للمّرة االستشارة طلب إصدار تمّ 

 تعطلت أنها إالّ  2020 مارس 12 يوم جلسة عقدت وقد ..الدراسات انطالق

 إعالن بعد الطوبوغرافيا المسح بعملية القيام الدراسات مكتب قدرة لعدم

   العام الصّحي الحجر

 بعدما العروض طلب إلصدار جاهزا الشهر هذا خالل و الملف هذا أصبح قد و

   الصفقة إجراءات كل استوفى
 

 تقدم اإلنجاز

الملف جاهز إلصدار 

 طلب العروض     

 قيمة المشروع نوعيّة المشروع

 أد 975 2019تهيئة مالعب أحياء  لسنة  ومشروع إحداث 
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ملعب شارع + ملعب محاذي لمدرسة المعرفة + ملعب حي الرياض الخامس )   

 جعفر بن أبي طالب محاذي للمعهد

أربعة سهلولملعب حي +   

( العويشاويمقهى )الشط  قصيبةملعب + ملعب نهج اإلحسان +   

ملعب جبانة الغربة بالمدينة العتيقة +   

ملعب حي بشارع مراكش +   

ملعب حي حفرة الحبس +   

(بورابورا) جانفي 14ملعب شارع +   
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 أد 282: الكلفة 

 

 

 المشاريع المتواصلة
مشاريع البناءات البلديّة بمدينة سوسة   

صيانة رياض األطفال ومشروع تعّهد    
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ألف دينار 87مشروع  تهيئة  روضة  حي  الرياض  بكلفة   

ألف دينار 100مشروع تهيئة فضاء بروضة الشاعر بكلفة   

ألف دينار 95مشروع تهيئة نادي أطفال جبانة الغربة بكلفة   
 

 من بداية العروض طلب إصدار و جاهز العروض طلب ملف

 .2021 مارس شهر



 أد 350: الكلفة 

 

 المشاريع المتواصلة
مشاريع البناءات البلديّة بمدينة سوسة   

مشروع تهيئة فضاء بالدائرة الجنوبيّة   
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باعتبارها ) إعادة بناء القاعة المتعّددة االختصاصات  وتحديد البرنامج الوظيفي نهائّيا في هدم 

 ( منذرة باالنهيار 

 ملف طلب العروض جاهز



 أد 400: الكلفة 
 

 المشاريع المتواصلة
مشاريع البناءات البلديّة بمدينة سوسة   

مشروع تهيئة فضاء بدائرة سوسة المدينة    

 و بدائرة سوسة الرياض
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  جاهز العروض طلب



 أد 595: الكلفة المحّينة 
 

 %100 : بنسبة األشغال تّمت•

 

  

 

 المشاريع المتواصلة
مشاريع البناءات البلديّة بمدينة سوسة    

مشروع بناء دائرة جوهرة   
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 أد 600: الكلفة  المحّينة

 

  

 المشاريع المتواصلة
مشاريع البناءات البلديّة بمدينة سوسة    

صيانة قصر البلديّة ومشروع تعّهد    
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  2020 أوت 28 يوم األشغال انطلقت

 أشهر 6 : اإلنجاز مّدة

 الخلفّية بالحديقة جديد مدخل إحداث و المجلس و األفراح قاعتي تزويق و صيانة على المشروع يحتوي

   البلدّية لقصر
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 المشاريع المتواصلة
مشاريع مهيكلة بالمنطقة البلديّة بسوسة   

مشروع تهيئة السوق المركزيّة    

 
ألف دينار 750:الكلفة   
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جاهز العروض طلب ملف : المركزّية السوق   



 .العروض طلب إصدار 2020 أفريل 17•

 العروض فتح 2020 ماي 21•

 .العمومية الصفقات لمراقبة المحلية اللجنة مصادقة 2020 أكتوبر 12•

    2020 نوفمبر 04   األشغال انطالق•

 %10 : األشغال تقّدم•

 المشاريع المتواصلة
  

  2019مشروع صيانة شبكات التنوير العمومي لسنة 

 بمدينة سوسة 

أد  506= كلفة الصفقة   
تباشره اإلدارة الفنّية ببلديّة سوسة و  
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مشاريع مهيكلة بالمنطقة البلدّية بسوسة           



 أد 13165= الكلفة األّولّية للمشروع 

  سوسة، بمدينة أولمبي مسبح إحداث أشغال انطالق : 2019 مارس 15 يوم        

 إضافة المتدخلة، األطراف جميع ضمت حظيرة جلسات 14 اآلن حد إلى عقدت وقد

 التجهيز لوزارة الفني المشرف مع بالتنسيق البلدية للمصالح اليومية شبه المواكبة إلى

  .الترابية والتهيئة واإلسكان

 %52 بلغت األشغال تقّدم نسبة

يوم 540: مّدة اإلنجاز   

 المشاريع المتواصلة
مشاريع الشباب و الرياضة بمدينة سوسة   

مشروع إحداث مسبح بلدي   
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 المشاريع المتواصلة
مشاريع الشباب و الرياضة بمدينة سوسة   

مشروع إحداث قاعة مالكمة بالمركب الرياضي    

 مصطفى عمارة 

ألف دينار 821: الكلفة المحيّنة   
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  2019  جويلية  05 األشغال انطالق

 %35 يقارب ما  األشغال تقّدم نسبة تبلغ و



 المشاريع المتواصلة
مشاريع الشباب و الرياضة بمدينة سوسة   

تهيئة الملعب األولمبي بسوسة ومشروع توسعة    

ألف دينار 32000: الكلفة   
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 الساحلي الرياضي النجم من بطلب أسبوع بعد تعليقها ثمّ   األشغال انطالق : 2019 مارس 25

 .الموسم نهاية رزنامة الستكمال

 . األشغال  استئناف 2019 جوان 15

 %58 يقارب ما األشغال تقّدم نسبة تبلغ و



2021المخطط االستثماري لبلدّية سوسة لسنة   19/11/2020  55 



19/11/2020 

 مالحظات الكلفة المحتوى الهيكل المشرف المشروع ع

تجديد شبكات تصريف المياه  1

المستعملة لمنطقة سيدي عبد 

 الشطقصيبة  والحميد 

تجديد شبكات تصريف المياه  الديوان الوطني للتطهير

المستعملة لمنطقة سيدي عبد 

الشط تمهيدا  وقصيبةالحميد 

لتعبيد طرقات المنطقة التي تّم 

تأجيلها وإدماجها في برنامج 

المعروض  2018/2017سنة 

على أنظار لجنة الصفقات 

 للمصادقة

 تّم اإلنجاز بالكامل 1.200
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19/11/2020 

تركيز شبكات تصريف المياه  3

المستعملة لمنطقة شعبة 

 الصندوق 

تركيز شبكات تصريف المياه  الديوان الوطني للتطهير

المستعملة لمنطقة شعبة 

الصندوق تمهيدا لتعبيد طرقات 

المنطقة التي تّم تأجيلها وإدماجها 

 2017/2018في برنامج سنة 

المعروض على أنظار لجنة 

 الصفقات للمصادقة

 تّم اإلنجاز بالكامل 600

تجديد قنوات تصريف  المياه  4

المستعملة لحي الرياض  نحو 

 محطة المعالجة

يهدف هذا المشروع إلى تجديد  الديوان الوطني للتطهير

قناة  تصريف  المياه المستعملة 

لحي الرياض  نحو محطة 

المعالجة، حيث يتسبب الوضع 

الحالي في اسكاب المياه 

المستعملة في قنال تصريف مياه 

األمطار ليصل إلى شاطئ سيدي 

 .عبد الحميد

 في طور فرز العروض 5.000

تجديد وتأهيل وتدعيم محطات  5

نهج  -سهلول -الضخ

بوسط  حداد ال العروسي

محطة قائد  والمدينة 

 .  السواسي

تجديد وتأهيل وتدعيم محطات  الديوان الوطني للتطهير

 العروسينهج  -سهلول -الضخ

 .السواسيحداد وقائد 

إبدال وتجديد المضخات 

 .وتجهيزات الكهرباء

 تم اإلنجاز بالكامل 700
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  تهذيب محطات الضخ  6

RS1 et RS2 RS3  

 الديوان الوطني للتطهير

 

 طور الدراسات في 4700

إنجاز منظومة تحويل المياه  7

المستعملة من سوسة 

 الشمالية إلى محطة حمدون

  -في طور االنجاز 56.000 الديوان الوطني للتطهير

 تقّدم اإلنجاز نسبة

نوفمبر  01إلى حد 

2020   :07%  
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خزامةسوسة دائرة   

الرياضسوسة دائرة   

جوهرةسوسة   
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خلّية إعداد البرنامج  ومحضر جلسة اجتماع لجنة األشغال 

  2021لسنة  التشاركياالستثماري السنوي 
 

 تقسيم المنطقة البلدّية: الموضوع 

 على2020 نوفمبر 13 الجمعة يوم التشاركي السنوي االستثمار برنامج خلّية عقدت             

 و ، مناطق إلى البلدّية المنطقة لتقسيم خّصصت البلدّية بمقر عمل جلسة مساءا الثالثة الساعة

 : المستشارين الّسادة الجلسة هذه حضر
 

   التشاركّية لجنة رئيس حامدي بوبكر السّيد -            

  خزامة دائرة رئيسة الالوي عبد ريم  السيدة -           

   المالّية اللجنة رئيسة الفرجاني سنية السيدة -           

   األشغال لجنة رئيس العوني المنذر السّيد -           

 فّني مرافق : داقة نورالدين السّيد -           

 مالي مسؤول : عثمان منيرة السّيدة -           

      بالتنسيق مكلف عضو : هللا حرز لطفي السّيد -           
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افتتح الجلسة السّيد رئيس البلدّية إقبال خالد بكلمةة رّحةب فةي مسةتهلها بالّسةادة الحضةور مبّينةا 

، 2021لإلعةةداد للمخطةةط السةةنوي لالسةةتثمار  التشةةاركيأّن هةذه الجلسةةة تنةةدرج ضةةمن المسةةار 

أهمّية التشةخيص الفّنةي لهةذه  ومؤّكدا على أهمّية هذه المرحلة المتعلّقة بتقسيم المنطقة البلدّية 

ذلك للوقةوف علةى أهةّم النقةائص التةي وجةب تالفيهةا فةي مجةال البنيةة األساسةّية ،ثةم  والمناطق 

المرافةةق الفّنةةي الةةذي تةةولّى تقةةديم بسةةطة عةةن التقسةةيم  داقةةة نورالةةدينأحيلةةت الكلمةةة إلةةى السةةيد 

 .حسب الدوائر البلدّية  والشرائح االجتماعية  وذلك حسب نوعّية السكان  والترابي للمدينة 

و بعد النقاش اتفق الحاضرون على اعتماد المناطق التالّية كتقسيم أّولي واستكمال بقّيةة         

 :وفق ما يقتضيه الدليل العملي المرسل من طرف الصندوق  بالتشاركّيةالمسار الخاص 

  خزامةدائرة سوسة :  1منطقة عدد -    

 دائرة سوسة جوهرة:  2منطقة عدد -    

 دائرة سوسة الرياض:  3منطقة عدد -    

 دائرة سوسة الجنوبّية:  4المنطقة عدد و -    

 دائرة سوسة المدينة:  5المنطقة عدد و -    

 .و ختمت الجلسة أعمالها حوالي الساعة السادسة مساءا



 معطيات عامة عن المدينة
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 هكتار 4500 : المساحة

 

 1884 : البلدّية إحداث تاريخ

 

   5 : الدوائر عدد

 

 مثال آخر على المصادقة تاريخ

 2008 أكتوبر 06 : للتهيئة

 

 ساكن 253950 : السّكان عدد



 تقسيم المنطقة البلدية إلى مناطق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 منطقة عـ1ـدد: دائرة سوسة خزامة
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: حدودها   

 شرقا البحر•

 

 الشمالّية الجهة من سوسة حّمام و•

 

 مارس  20 شارع و الجزار بن شارع و•

 الغربّية الجهة من القروي خليفة شارع و



 منطقة عـ2ـدد: دائرة سوسة جوهرة
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: حدودها   

غربا الحزامّية الطريق 

 

في أكتوبر 15 شارع 

 الجهة من مساكن اتجاه

 الجنوبّية

 

من سوسة حّمام و 

 الشمالّية الجهة

 

و الجزار بن شارع و 

 و مارس  20 شارع

 من القروي خليفة شارع

 الشرقّية الجهة



 منطقة عـ3ـدد: دائرة سوسة الرياض
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: حدودها   

 و القلعة  الحزامّيةالطريق

الطريق الفرعّية  والصغرى 

في اتجاه القيروان وحي  812

 الزهور من الجهة الجنوبّية 

 

 

 



 منطقة عـ4ـدد: دائرة سوسة المدينة

2021المخطط االستثماري لبلدّية سوسة لسنة   19/11/2020  68 

: حدودها   

داخل السور 

 

 

 



  منطقة عـ5ـدد: دائرة سوسة الجنوبّية
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: حدودها   

أكتوبر        15شارع  واألسوار •

  1الطريق الوطنّية رقم  و

 و البحر شرقا  المنستير وو الزاوية 



سوسة : 5 المنطقة
 سيدي عبد الحميد

:  4 المنطقة

سوسة 
 المدينة

:  3 المنطقة
 سوسة الرياض

سوسة : 2 المنطقة
 جوهرة

سوسة : 1 المنطقة
 خزامة

مالك حي كدية  

 

  
  
  

(
ر
سو

 ال
ل
خ
دا

 :
 )

نة
دي

لم
ا

 
قة

تي
لع

ا
  

1الرياض   المنطقة السياحيّة حي جوهرة 

2الرياض  حي ابن خلدون الشرقيّة خزامة حي واد غنيم   

العوينةحي  3الرياض    أ3 و 3 و 2 و 1) سهلولحي  

(4 وج 3و  

الغربيّة خزامة  

4الرياض  حي واد سيدي قاسم  منطقة الزياتين  بوحسينةحي  

5الرياض  الصوافةحي    حي الغدران وسط المدينة 

أفريل 9حي  حمام معروف  المركز العمراني الشمالي 
 حي المطار

الشماليّة  بوحسينةحي  القطب التكنولوجي حي قصيبة الشط  حي التركي 

حي الزهراء وحي التعمير  حي سيدي عبد الحميد الصفاياحي    

الكرنيش    
الباتيمانحي   حي الكلّية 

قراندي القابادجي حي سيدي عبد الحميد  

(المنطقة الصناعيّة)  

=  المجموع 

حي  42

 سكني

أحياء 10  

 
 حي واحد

 

أحياء 7 حي 15  أحياء 10   عدد األحياء 

شارع رئيسي 307    عدد الشوارع 

 الرئيسيّة 

نهج فرعي 3041 عدد األنهج  

 الفرعيّة

األنهج الفرعيّة بالمناطق البلديّة والشوارع الرئيسيّة  واألحياء   
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 البناءات البلديّة
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قاعات 

 رياضّية
قباضة  مالعب

 بلدية
 

مستودع 

 بلدي
سوق 

 مركزّية
 

سوق 

أسبوعي
 ة

سوق 

جملة 

للخضر 
 و الغالل

سوق 

 يومية

معاهد 

إعدادّية 
 ثانوّية/ 

مدارس 

 ابتدائّية
/  رياض 

محاضن 
 أطفال

مقّرات 

المعتمد
 يات

سوسة  1 1 6 7 2 - - - - 1 - -

 خزامة

سوسة  1 2 9 8 - - - - - - 1 1
 جوهرة

سوسة  2 8 6 1 - - - - - - -
 الّرياض

سوسة  1 1 2 - - - - - - -
 المدينة

سوسة  2 1 12 4 - 1 1 1 3 - 1 2

سيدي 

عبد 
 الحميد

 المجموع 4 6 36 26 5 1 1 1 3 1 2 3
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  خزامةدائرة سوسة سوسة :  1المنطقة 



دائرة سوسة خزامة:  1المنطقة عدد  
كم  318.787:الطول الجملي للطرقات   

2م 2559372= المساحة الجمليّة للطرقات بالكم   

110.2 856111 Enrobé 
 معّبد إسفلتي

 

 

6.6 

 

 

40684 

Béton ou 
Pavé 

خرسانة 
 إسمنتية

196 1573056 Tri couche 
 معّبد ثالثي

0 0 Bicouche 
 معّبد مثّنى

 

5.987 
 

89521 
Terrain 
naturel 
 غير معّبد

74 

2.1% 

34.5% 

61% 

2.4% 

 رسم بياني لحالة الطرقات
 1بالمنطقة عدد 

Béton ou Pavé Enrobé 

Tricouche Terrain Naturel 
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 األرصفة
دائرة سوسة خزامة:  1المنطقة عدد  

كم  318,787:الطول الجملي لألرصفة   

2م 1021142= المساحة الجمليّة لألرصفة   

المساحة 
 ²بالم

 نوعّية األرصفة

 جّيدة حالة في رصيف 137978

 حالة في رصيف 349239
 متوسطة

 رديئة حالة في رصيف 533925
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14% 

34% 
52% 

 1رسم بياني لألرصفة بالمنطقة عدد 

رصيف في 
 حالة جّيدة

 

رصيف في 
حالة 

 متوسطة
 

رصيف في 
 حالة رديئة

 



 شبكات تصريف مياه األمطار
دائرة سوسة خزامة:  1المنطقة عدد  

كم 318.787:الطول الجملي للطرقات   

الطول 
 بالكم

شبكات تصريف 
 مياه األمطار

طرقات بها قناة  9,204
 لتصريف مياه األمطار

طرقات ال يوجد بها  309.583

قنوات لتصريف مياه 
 األمطار
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3% 

97% 

 رسم بياني لشبكات تصريف مياه
 1األمطار بالمنطقة عدد 

طرقات بها قناة 
لتصريف مياه 

 األمطار

طرقات ال يوجد بها 
قناة لتصريف مياه 

 األمطار
 



دائرة سوسة جوهرة: 2المنطقة   
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دائرة سوسة جوهرة:  2المنطقة عدد   
كم 453,787: للطرقاتالطول الجملي   

2م 3091289:  للطرقاتالمساحة الجمليّة    

246.069 1701483 Enrobé 
إسفلتيمعّبد   

 

 

10.5 

 

 

64398 

Béton ou 
Pavé 

 خرسانة إسمنتية

82.552 577907 Tri couche 
 معّبد ثالثي

0 0 Bicouche 
 معّبد مثّنى

 

114.666 
 

747501 
Terrain 
naturel 
 غير معّبد

78 

2.3% 

54.2% 
19% 

24.3% 

 رسم بياني لحالة الطرقات
 2بالمنطقة عدد 

Béton ou Pavé Enrobé 

Tricouche Terrain Naturel 
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 األرصفة
دائرة سوسة جوهرة:  2المنطقة عدد  

كم  361,388: الطول الجملي لألرصفة   

2م 899411: المساحة الجمليّة لألرصفة   

المساحة 

2بالم  

 نوعّية األرصفة

 جّيدة حالة في رصيف 136956

 متوسطة حالة في رصيف 229814

 رديئة حالة في رصيف 532641
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15% 

26% 
59% 

  2األرصفة بالمنطقة عدد 

 رصيف في حالة متوّسطة رصيف في حالة جّيدة

 رصيف في حالة رديئة



 شبكات تصريف مياه األمطار
دائرة سوسة جوهرة:  2المنطقة عدد  

كم 453,787:الطول الجملي للطرقات   

كم 8,277: الطول الجملي للشبكة   

الطول 
 بالكم

شبكات تصريف 
 مياه األمطار

طرقات بها قناة  8,277
 لتصريف مياه األمطار

طرقات ال يوجد بها  445,510

قنوات لتصريف مياه 
 األمطار
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2% 

98% 

 2شبكات تصريف مياه األمطار بالمنطقة   

 طرقات بها قناة لتصريف مياه األمطار

 طرقات ليس ابها  قناة لتصريف مياه األمطار
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دائرة سوسة الرياض: 3المنطقة   

 



دائرة سوسة الرياض:  3المنطقة عدد  
كم  438.765: الطول الجملي للطرقات   

2م 3202354: للطرقاتالمساحة الجمليّة    

207.780 1654240 Enrobé 

إسفلتي معّبد  

 

 

0 

 

 

0 
 

Béton ou 
Pavé 

 خرسانة إسمنتية

95.265 596855 Tri couche 
 معّبد ثالثي

29 197219 Bicouche 
 معّبد مثّنى

 

106.720 
 

754040 
Terrain 
naturel 
 غير معّبد

82 

49.2% 

19% 

6% 

25.8% 

 رسم بياني لحالة الطرقات
 3بالمنطقة عدد 

Enrobé Tricouche 

Bicouche Terrain Naturel 
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 األرصفة
دائرة سوسة الرياض:  3المنطقة عدد  

كم  45.680: الطول الجملي لألرصفة   

2م 137040:  لألرصفةالمساحة الجمليّة   

المساحة 

2بالم  

 نوعّية األرصفة

 جّيدة حالة في رصيف 16334

 متوسطة حالة في رصيف 59806

 رديئة حالة في رصيف 60900
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12% 

44% 

44% 

  3األرصفة بالمنطقة عدد 

 رصيف في حالة متوّسطة رصيف في حالة جّيدة

 رصيف في حالة رديئة



 شبكات تصريف مياه األمطار
دائرة سوسة الرياض:  3المنطقة عدد  

كم 438.765:الطول الجملي للطرقات   

الطول 
 بالكم

شبكات تصريف 
 مياه األمطار

طرقات بها قناة  4.095
 لتصريف مياه األمطار

طرقات ال يوجد بها  434.670

قنوات لتصريف مياه 
 األمطار
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99% 

1% 

 3شبكات تصريف مياه األمطار بالمنطقة   

 طرقات بها قناة لتصريف مياه األمطار

 طرقات ليس بها  قناة لتصرف مياه األمطار
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دائرة سوسة المدينة: 4المنطقة   



97,33%

2,67%

 رسم بياني لحالة الطرقات 
  بالمنطقة عدد 

 بالط حجري أو اسمنتي

 معّبد اسفلتي

كم15دائرة سوسة المدينة الطول الجملي للطرقات :  4المنطقة   

 نوعية الطريق الطول بالكم

 معّبد إسفلتي 0.400

14.600 
 

 بالط حجري 
 أو إسمنتي
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 شبكات تصريف مياه األمطار
دائرة سوسة المدينة:  4المنطقة عدد  

كم 15:الطول الجملي للطرقات   

الطول 
 بالكم

شبكات تصريف 
 مياه األمطار

طرقات بها قناة  0,491
 لتصريف مياه األمطار

طرقات ال يوجد بها  14,509

قنوات لتصريف مياه 
 األمطار
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87 

97% 

3% 

 4شبكات تصريف مياه األمطار بالمنطقة   

 طرقات بها قناة لتصريف مياه األمطار

 طرقات ليس ابها  قناة لتصريف مياه األمطار
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دائرة سوسة سيدي عبد الحميد:  5منطقة عدد   



دائرة سوسة سيدي عبد الحميد:  5المنطقة عدد   

كم 602.563:الطول الجملي للطرقات   

2م 3771139= المساحة الجمليّة للطرقات بالكم    

118.131 1010938 Enrobé 

 

 

6.975 

 

 

21723 
 

Béton ou 
Pavé 

خرسانة 
 إسمنتية

182.335 1840348 Tri couche 
 معّبد ثالثي

0 0 Bicouche 
 معّبد مثّنى

 

295.122 
 

849895 
Terrain 
naturel 
 غير معّبد

89 

1.16% 

19.65% 

48.98% 
 30.21% 

 رسم بياني لحالة الطرقات
 5بالمنطقة عدد 

Enrobé Tricouche 

Bicouche Terrain Naturel 
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 األرصفة
سيدي عبد الحميددائرة سوسة :  5المنطقة عدد  

كم  308,998:الطول الجملي لألرصفة   

2م 1014615= المساحة الجمليّة لألرصفة   

المساحة 

2بالم  

 نوعّية األرصفة

 جّيدة حالة في رصيف 28175

 متوسطة حالة في رصيف 68188

 رديئة حالة في رصيف 807768
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3% 

8% 

89% 

 5األرصفة بالمنطقة عدد 

 رصيف في حالة متوّسطة رصيف في حالة جّيدة

 رصيف في حالة رديئة



 شبكات تصريف مياه األمطار
دائرة سوسة الجنوبيّة:  5المنطقة عدد  

كم 602.563:الطول الجملي للطرقات   

الطول 
 بالكم

شبكات تصريف 
 مياه األمطار

طرقات بها قناة  7,175
 لتصريف مياه األمطار

طرقات ال يوجد بها  595,388

قنوات لتصريف مياه 
 األمطار
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98.8% 

1.2% 

 5شبكات تصريف مياه األمطار بالمنطقة   

 طرقات بها قناة لتصريف مياه األمطار

 طرقات ليس ابها  قناة لتصريف مياه األمطار
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(كلم1828.902)تشخيص كامل المنطقة البلدية    

 حالة الطرقات

 نوعية الطريق الطول بالكم

685.943 Enrobé 
 معبد إسفلتي

24.075 Béton ou Pavé 

 خرسانة إسمنتية

556.152 Tri couche 
 معّبد ثالثي

29 Bicouche 
 معّبد مثّنى

519.132 Terrain naturel 
 غير معبد

حجري أو اسمنتي بالط 14.600  

0.8%
37.51%

30.4%1.59%

28.38%
1.32%

رسم بياني لحالة الطرقات   
 بكامل المنطقة البلدّية

 معبد اسفلتي خرسانة اسمنتّية
 معبد مثنى معبد ثالثي
 بالط حجري أو اسمنتي غير معبد
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( كلم1828.902)تشخيص كامل المنطقة البلدية   

2م 3072208= المساحة الجمليّة لألرصفة   

 حالة األرصفة

  المساحة
 بالمتر المربع

نوعّية 
 األرصفة

في حالة  رصيف 319443
 جّيدة

في حالة  رصيف 707047
 متوسطة

في حالة  رصيف 1935234
 رديئة

10,40%

23,04%

رسم بياني لألرصفة بكامل المنطقة 

 البلدّية
 رصيف حالته متوّسطة رصيف في حالة جيّدة

 رصيف حالته رديئة
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66.55% 



 شبكات تصريف مياه األمطار
 بكامل المنطقة البلديّة

كلم 1828.902: الطول الجملي للطرقات   

الطول 
 بالكم

شبكات تصريف 
 مياه األمطار

طرقات بها قناة  29.242

لتصريف مياه 
 األمطار

طرقات ال يوجد بها  1799.660

قنوات لتصريف مياه 
 األمطار

1,60%

98,40%

 رسم بياني لشبكات تصريف مياه
 األمطار بكامل المنطقة البلدّية

 طرقات ال يوجد بها قناة طرقات يوجد بها قناة

   نالحظ أّنه ال يوجد شبكات لتصريف مياه األمطار بكامل المنطقة البلدّية
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 نسب تغطية شبكة التنوير العمومي بكامل المنطقة البلديّة

 نسبة التغطية

العدد 

التقريبي 
 للفوانيس

 طول الشبكة المنطقة
 بالكلم

الطول 

الجملي 

 للطرقات 
(كلم)  

% 

خزامةدائرة سوسة :ــدد 1المنطقة عــ 8802 83% 318.787 264.500  

دائرة سوسة جوهرة:ــدد 2المنطقة عــ 8921 76% 453.787 352.529  

دائرة سوسة الرياض:ــدد 3المنطقة عــ 3313 % 88 438.765 386.113  

دائرة المدينة:ــدد 4المنطقة عــ 600 100% 15 15  

دائرة سوسة الجنوبّية:ــدد 5المنطقة عــ 5872 %  62 602.563 371.596  

 العدد الجملي للفوانيس بكامل  المنطقة  27508 76% 1828.902 1389.738
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 نسب تغطية شبكة التنوير العمومي حسب المناطق
كلم1828.902: الطول الجملي للطرقات   

نسبة 

 التغطّية
(%) 

 المنطقة البلدّية

ــدد 1المنطقة عــ 83%  

خزامةدائرة سوسة   

ــدد 2المنطقة عــ 76%  

 دائرة سوسة جوهرة

ــدد 3المنطقة عــ % 88  

 دائرة سوسة الرياض

ــدد 4المنطقة عــ 100%  

 دائرة المدينة

ــدد 5المنطقة عــ %  62  

دائرة سوسة 

 الجنوبّية
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CHAUSSEES Terrain Nat 

CHAUSSEES Tri Couche 

CHAUSSEES ENROBE 

  

CHAUSSEES 

  

ENROBE Tri Couche Terrain Nat 

Zone Sousse 
Khezama 

34,00% 61,00% 3,00% 

Zone Sousse 

Jawhara 
53,00% 19,00% 26,00% 

Zone Sousse Erriadh 49,00% 19,00% 26,00% 

Zone Sousse El 
Medina 

      

         Zone Sousse     
    Sidi Abdelhamid 

18,03% 3,54% 51,14% 

 ETAT DE LA CHAUSSE 

DANS TOUTES LES 

ZONES 
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 ETAT DES TROTTOIRS 

DANS TOUTES LES 

ZONES 
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90% 

100% 

TROTTOIRS MAUVAIS 

TROTTOIRS MOYENNE 

TROTTOIRS BON 

  TROTTOIRS 

  BON MOYENNE MAUVAIS 

Zone Sousse 
Khezama 

14,00% 34,00% 52,00% 

Zone 
SousseJawha

ra 15,00% 26,00% 59,00% 

Zone Sousse 
Erriadh 

26,00% 12,00% 44,00% 

Zone Sousse 
ElMedina 

      

Zone Sousse 
Sidi 

Abdelhamid 

3,00% 8,00% 89,00% 



 نسب تغطية شبكة التنوير العمومي حسب المناطق
كلم1828.902: الطول الجملي للطرقات   

نسبة 

 التغطّية
(%) 

 المنطقة البلدّية

ــدد 1المنطقة عــ 82.8%  

خزامةدائرة سوسة   

ــدد 2المنطقة عــ 76%  

 دائرة سوسة جوهرة

ــدد 3المنطقة عــ % 88  

 دائرة سوسة الرياض

ــدد 4المنطقة عــ 100%  

 دائرة المدينة

ــدد 5المنطقة عــ %  61.7  

دائرة سوسة 

 الجنوبّية
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 نقائص البنية األساسية حسب المناطق
 المنطقة النقائص

مياه األمطار في المناطق المهّددة بخطر الفيضان إحداث شبكات تصريف -  

الطرقات  تعصيرتجديد و  وبناء  -  

توسعة شبكات التنوير العمومي وتأهيل  وتجديد  -  

تبليط األرصفة  -  

دائرة سوسة :  1المنطقة 
 خزامة

مياه األمطار في المناطق المهّددة بخطر الفيضان إحداث شبكات تصريف -  

الطرقات  تعصير وتجديد  وبناء  -  

توسعة شبكات التنوير العمومي وتأهيل  وتجديد  -  

تبليط األرصفة  -  

دائرة سوسة : 2المنطقة 
 جوهرة

مياه األمطار في المناطق المهّددة بخطر الفيضان إحداث شبكات تصريف -  

الطرقات  تعصير وتجديد  وبناء  -  

توسعة شبكات التنوير العمومي وتأهيل  وتجديد  -  

  تجديد األرصفة الرديئة  -

دائرة سوسة :  3المنطقة 
 الرياض

مواصلة مجهود تهذيب المدينة العتيقة بصفة شاملة ومندمجة -  

باألجزاء المتبقية من تجديد شبكات التنوير العمومي و اعتماد تقنيات جديدة لترشيد استهالك الطاقة -  

خاصة الجزء الثالث والمدينة     
توسعة شبكة تصريف مياه األمطار -  

دائرة سوسة :  4المنطقة 
 المدينة 

مياه األمطار في المناطق المهّددة بخطر الفيضان إحداث شبكات تصريف -  

 .المهيأة غير األحياء في الطرقات بناء -

الطرقات  تعصير وتجديد  وبناء  -  

توسعة شبكات التنوير العمومي وتأهيل  وتجديد  -  

تبليط األرصفة  -  

دائرة سوسة :  5المنطقة 
الحميد سيدي عبد  
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19/11/2020 

شكرا على االنتباه    
داقة نورالدين  
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