
 الجمهورية التونسية
 والبيئة الشؤون المحلية وزارة 

 والية القيروان
 الشؤون البلدية دائرة 

 بطاقة وصفية

 

 القيروان الوالية

 السبيخة : المعتمدية سيسب الذريعات البلدية

 كلم مربع 311.5 المساحة 
 نسمة 31716 عدد السكان 

 

 االجراءات والتنفيذ تركيز البلدية

 العمادات: الذريعات؛ سيسب، الخريوع، العويثة، القفي  الترابية  ضبط الحدود
بصممدد  /.( ..( / التمرميم )...( / بصمدد البحم. )..بصمدد االستشممارة )..( / ×).تمم الكمرا   مقر البلدية 

 ).×.( التهيئة 
بلغت نسبة وقد  ادينار 42.777.550تم القيام باستشارة من قبل مصالح التجهيز بمبلغ قدره 

 بالمائة.  90قدم االشغال ت

حسمب دينمار فمي السمنة  8020بمبلمغ  2017فيفمر   22تم ابرام عقد كرا  بتاريخ 
 ديسممبر 08 ممؤر  فميتقرير اختبمار مصمالح اممال الدولمة والشمؤون العقاريمة 

 ؛2016/866/1988عدد ب 2016

 عددها وتصنيفها: ال شي   المعدات واآلليات  

ستشارة القتنا  وقد تم القيام باالف دينار من قبل وزارة الشؤون المحلية  100صيص تم تخ التجهيزات االدارية 
 التجهيزات االدارية 

تقمديراتها: /.(/بصمدد االعداد)...(.بصمدد المصمادقة)...(/تم االعداد)..(/×تمت المصادقة). الميزانية  
 ألف دينار  941

 تمت المصادقة والتنزيل بمنظومة "أدب" بلديات 
 ارد البشرية المو
 الكاتب العام  -.
 المسؤول االدار   -.
 المسؤول المالي  -.
 الفني / المهندس  -.

 
مممارس  01كاتممب عممام درن ثانيممة: تممم الحممار السمميد مكممرم طممرا  بدايممة مممن 

2017   

 .( .).لم تضبط بعد )...( /  االجرا بصدد .( / ×).تم اعداد القائمات  النيابات الخصوصية 

 B320161/01018إذن طلممب لفائممدة االدارة الجهويممة لقمميس االراضممي تممم اعممداد  ط رسم الخرائ

 5بتمماريخ  11579/33وتوجيهممت تحممت عممدد دينممار  4228.312بمبلممغ جملممي قممدره 

 . 2016اكتوبر 
الهندسممية ومحاضممر التحديممد بللغتممين العربيممة والفرنسممية  تمممت موافاتنمما باالمثلممة

بتماريخ  2155/33ركمز  للواليمة عمدد )مكتب الضمبط الم 2017جانفي  6بتاريخ 
 ( 2017جانفي  31



 

 الجمهورية التونسية
 والبيئة الشؤون المحلية وزارة 

 والية القيروان
 الشؤون البلدية دائرة 

 بطاقة وصفية

 

 القيروان الوالية

 حاجب العيون  : المعتمدية الشواشي  البلدية
 كلم مربع  229.743 المساحة 

 نسمة 11440 عدد السكان 
 

 االجراءات والتنفيذ تركيز البلدية

 العمادات: الشواشي، السرجة، القنطرة، الرحيمة  ضبط الحدود الترابية 
بصممدد  /.( ..( / التممرميم )...( / بصممدد البحمم. )...( / بصممدد االستشممارة )..تممم الكممرا  ). مقر البلدية 

 ).×.( التهيئة 
بلغت نسبة وقد  ادينار 35.788.150هيز بمبلغ قدره تم القيام باستشارة من قبل مصالح التج

 بالمائة.  60تقدم االشغال 
 عددها وتصنيفها: ال شي   المعدات واآلليات  

استشمارة القتنما  قد تم القيان بالف دينار من قبل وزارة الشؤون المحلية و 50تم تخصيص  التجهيزات االدارية 
 التجهيزات االدارية 

تقمديراتها: /.(/بصمدد االعداد)...(.بصمدد المصمادقة)...(/تم االعداد)..(/×المصادقة).تمت  الميزانية  
 ألف دينار  550

 الموارد البشرية 
 الكاتب العام  -.
 
 المسؤول االدار   -.
 المسؤول المالي  -.
 الفني / المهندس  -.

 
ية للتكوين المهني متصرف باالدارة الجهو)تمت موافتنا بطلب الحار يخص السيد حاتم الرابحي 

 ( في انتظار موافقة وزارة التكوين المهني والتشغيل والتشغيل بالقيروان

 .( .).لم تضبط بعد )...( /  االجرا بصدد .( / ×).تم اعداد القائمات  النيابات الخصوصية 
لغ جملي بمب B320161/01018ة الجهوية لقيس االراضي تم اعداد إذن طلب لفائدة االدار رسم الخرائط 

 . 2016اكتوبر  5بتاريخ  11579/33وتوجيهت تحت عدد  دينار 3118.662 قدره

 6الهندسممية ومحاضممر التحديممد بللغتممين العربيممة والفرنسممية بتمماريخ  تمممت موافاتنمما باالمثلممة
 ( 2017جانفي  31بتاريخ  2155/33 مكتب الضبط المركز  للوالية عدد) 2017جانفي 



 

 الجمهورية التونسية
 والبيئة الشؤون المحلية ارة وز

 والية القيروان
 الشؤون البلدية دائرة 

 بطاقة وصفية

 

 القيروان الوالية

 القيروان الجنوبية  : المعتمدية رقادة  البلدية

 كلم مربع 308.875 المساحة 

 نسمة 24244 عدد السكان 
 

 االجراءات والتنفيذ تركيز البلدية

دات: رقممادة، المخصممومة، النممب ، زعفرانممة، الخضممرا ، الحمممام، بريكممات العممما ضبط الحدود الترابية 
 العرقوب  

بصممدد  /.( ..( / التمرميم )...( / بصمدد البحم. )..بصمدد االستشممارة )..( / ×).تمم الكمرا   مقر البلدية 
 ).×.( التهيئة 

 والمقر جاهز.  ادينار 22.489.000قدره االنتها  من اشغال التهيئة بمبلغ تم 

حسمب دينار فمي السمنة  8400بمبلغ  2016ديسمبر  19ابرام عقد كرا  بتاريخ  تم
 نمموفمبر 15 مممؤر  فمميتقريمر اختبممار مصممالح امممال الدولممة والشمؤون العقاريممة 

 ؛2016/866/1741عدد ب 2016

 عددها وتصنيفها: ال شي   المعدات واآلليات  

استشمارة القتنما  تمم القيمام بارة الشمؤون المحليمة والمف دينمار ممن قبمل وز 75تم تخصميص  التجهيزات االدارية 
 التجهيزات االدارية 

تقمديراتها: /.(/بصمدد االعداد)...(.بصمدد المصمادقة)...(/تم االعداد)..(/×تمت المصادقة). الميزانية  
 ألف دينار  812

 الموارد البشرية 
 الكاتب العام  -.
 المسؤول االدار   -.
 المسؤول المالي  -.
 فني / المهندس ال -.

 
مممارس  01بدايممة مممن السمميدة نممدن النقمماطي كاتممب عممام درجممة اولممح: تممم الحممار 

2017  
 
 

ببلديممة أول )تقنممي  عممماد اوالد حسممينتمممت موافتنمما بطلممب نقلممة يخممص السمميد 
 (الوساتية

 .( .).لم تضبط بعد )...( /  االجرا بصدد .( / ×).تم اعداد القائمات  النيابات الخصوصية 
  2017افريل  12مؤر  في  2017لسنة  456كومي عدد امر ح

بمبلغ جملي  B320161/01018الجهوية لقيس االراضي  ةتم اعداد إذن طلب لفائدة االدار رسم الخرائط 

 . 2016اكتوبر  5بتاريخ  11579/33وتوجيهت تحت عدد  دينار 4192.849 قدره

 6تممين العربيممة والفرنسممية بتمماريخ الهندسممية ومحاضممر التحديممد بللغ تمممت موافاتنمما باالمثلممة
 ( 2017جانفي  31بتاريخ  2155/33 مكتب الضبط المركز  للوالية عدد) 2017جانفي 



 

 الجمهورية التونسية
 والبيئة الشؤون المحلية وزارة 

 والية القيروان
 الشؤون البلدية دائرة 

 بطاقة وصفية

 

 القيروان الوالية

 حفوز  : ديةالمعتم العين البيضا   البلدية
 كلم مربع 253.246 المساحة 

 نسمة 12956 عدد السكان 
 

 االجراءات والتنفيذ تركيز البلدية

 العمادات: العين البيضا ، طرزة الجنوبية، اوالد خلف هللا  ضبط الحدود الترابية 
بصممدد  /.( .. )..( / التممرميم )...( / بصممدد البحمم..( / بصممدد االستشممارة )..تممم الكممرا  ). مقر البلدية 

 ).×.( التهيئة 
بلغت نسبة وقد  ادينار 36.540.000تم القيام باستشارة من قبل مصالح التجهيز بمبلغ قدره 

 بالمائة  70تقدم االشغال 
 عددها وتصنيفها: ال شي   المعدات واآلليات  

استشمارة القتنما  تمم القيمام ب قدالف دينار من قبل وزارة الشؤون المحلية و 50تم تخصيص  التجهيزات االدارية 
 التجهيزات االدارية 

تقمديراتها: /.(/بصمدد االعداد)...(.بصمدد المصمادقة)...(/تم االعداد)..(/×تمت المصادقة). الميزانية  
 ألف دينار  519

 تمت المصادقة والتنزيل بمنظومة "أدب" بلديات 
 الموارد البشرية 

 الكاتب العام  -.
 
 المسؤول االدار   -.
 المسؤول المالي  -.
 الفني / المهندس  -.

 
توصل ببرقيمة االلتحمار ببلديمة العمين البيضما  الحسين شريط كاتب عام درجة ثانية؛ 

حي. تمت دعوة المعني باالمر لمباشمر عملمت  2017جانفي  24بتاريخ  83/13تحت عدد 
 .2017فيفر   01بداية من 

 .( .).لم تضبط بعد )...( /  االجرا بصدد .( / ×).اعداد القائمات تم  النيابات الخصوصية 

بمبلغ جملي  B320161/01018الجهوية لقيس االراضي  ةتم اعداد إذن طلب لفائدة االدار رسم الخرائط 

 .2016اكتوبر  5بتاريخ  11579/33وتوجيهت تحت عدد  دينار 3437.717 قدره

 6اضممر التحديممد بللغتممين العربيممة والفرنسممية بتمماريخ الهندسممية ومح تمممت موافاتنمما باالمثلممة
 ( 2017جانفي  31بتاريخ  2155/33 مكتب الضبط المركز  للوالية عدد) 2017جانفي 



 

 الجمهورية التونسية
 والبيئة الشؤون المحلية وزارة 

 والية القيروان
 الشؤون البلدية دائرة 

 بطاقة وصفية

 

 القيروان الوالية

 الشبيكة  : المعتمدية  عبيدة البلدية
 كلم مربع 216.982 المساحة 

 نسمة 15033 عدد السكان 
 

 االجراءات والتنفيذ تركيز البلدية

 العمادات: عبيدة، سيد  علي بن سالم، هماد، الكرمة  ضبط الحدود الترابية 
بصممدد  /.( .البحم. )..( / التمرميم )...( / بصمدد .بصمدد االستشممارة )..( / ×).تمم الكمرا   مقر البلدية 

 ).×.( التهيئة 
بلغت نسبة وقد  ادينار 14.486.000تم القيام باستشارة من قبل مصالح التجهيز بمبلغ قدره 

 بالمائة.  40تقدم االشغال 
 –صمهري  شمفط  –نصمف مجمرورة ضما طة  –/ جرار  4عددها وتصنيفها:  المعدات واآلليات  

 ل 500صهري  
استشمارة القتنما  قد تمم القيمام بالف دينار من قبل وزارة الشؤون المحلية و 75تخصيص  تم التجهيزات االدارية 

 التجهيزات االدارية 
تقمديراتها: /.(/بصمدد االعداد)...(.بصمدد المصمادقة)...(/تم االعداد)..(/×تمت المصادقة). الميزانية  

 ألف دينار  745
 الموارد البشرية 

 الكاتب العام  -.
 
 االدار  المسؤول  -.
 المسؤول المالي  -.
 الفني / المهندس  -.

 
)متصممرف  رضمما  بممن علممي سممالمي تمممت موافتنمما بطلممب الحممار يخممص السمميد

 وتمت احالتت لوزارة الشؤون المحلية والبيئة قصد طلب الموافقة للتربية(
 
 

ببلدية عين  3تمت موافتنا بطلب نقلة يخص السيد جمال الزاير  )تقني صنف أ
 جلولة( 

 .( .).لم تضبط بعد .( / .). االجرا بصدد .( / ×).تم اعداد القائمات  لنيابات الخصوصية ا
  2017افريل  12مؤر  في  2017لسنة لسنة  448امر حكومي عدد 

بمبلغ جملي  B320161/01018تم اعداد إذن طلب لفائدة االدارة الجهوية لقيس االراضي  رسم الخرائط 

 . 2016اكتوبر  5بتاريخ  11579/33يهت تحت عدد وتوجدينار  2945.249 قدره

 6الهندسممية ومحاضممر التحديممد بللغتممين العربيممة والفرنسممية بتمماريخ  تمممت موافاتنمما باالمثلممة
 ( 2017جانفي  31بتاريخ  2155/33 مكتب الضبط المركز  للوالية عدد) 2017جانفي 



 

 الجمهورية التونسية
 والبيئة الشؤون المحلية وزارة 

 ة القيروانوالي
 الشؤون البلدية دائرة 

 بطاقة وصفية

 

 القيروان الوالية

 الشراردة  : المعتمدية الشرايطية القصور  البلدية
 كلم مربع 192.166 المساحة 

 نسمة 13826 عدد السكان 
 

 االجراءات والتنفيذ تركيز البلدية

 ر العمادات: الشرايطية الجنوبية، القصو ضبط الحدود الترابية 
بصممدد  /.( ..( / التممرميم )...( / بصممدد البحمم. )...( / بصممدد االستشممارة )..تممم الكممرا  ). مقر البلدية 

 ).×.( التهيئة 
بلغت نسبة وقد  ادينار 53.406.000تم القيام باستشارة من قبل مصالح التجهيز بمبلغ قدره 

 بالمائة  50تقدة االشغال 
 ال شي   عددها وتصنيفها: المعدات واآلليات  

استشمارة القتنما  قد تمم القيمام بالف دينار من قبل وزارة الشؤون المحلية و 50تم تخصيص  التجهيزات االدارية 
 التجهيزات االدارية 

تقمديراتها: /.(/بصدد االعمداد )...(.بصدد المصادقة)...(/تم االعداد)..(/×تمت المصادقة). الميزانية  
 ألف دينار  643

 ية الموارد البشر
 الكاتب العام  -.
 المسؤول االدار   -.
 المسؤول المالي  -.
 الفني / المهندس  -.

 
 

تمت موافتنا بطلب الحار يخص السيد عمادل  يضماو  )ملحمد ادارة بالشمؤون 
 االجتماعية( 

 
تمت موافتنا بطلب الحار يخص السيد نزار  رساو  )تقنمي بالمعهمد الموطني 

 لاحصا (
 .( .).لم تضبط بعد )...( /  االجرا بصدد .( / ×).تم اعداد القائمات  النيابات الخصوصية 

  2017فيفر   8 مؤر  في 2017لسنة  232امر حكومي عدد 
 B320161/01018تممم اعممداد إذن طلممب لفائممدة االدارة الجهويممة لقمميس االراضممي  رسم الخرائط 

 5اريخ بتمم 11579/33وتوجيهممت تحممت عممدد دينممار  2608.434 بمبلممغ جملممي قممدره

 . 2016اكتوبر 

الهندسممية ومحاضممر التحديممد بللغتممين العربيممة والفرنسممية  تمممت موافاتنمما باالمثلممة
بتماريخ  2155/33)مكتب الضمبط المركمز  للواليمة عمدد  2017جانفي  6بتاريخ 

 ( 2017جانفي  31



 

 الجمهورية التونسية
 والبيئة الشؤون المحلية وزارة 

 والية القيروان
 البلدية  الشؤوندائرة 

 بطاقة وصفية

 

 القيروان الوالية

 بوحجلة  : المعتمدية جهينة  البلدية
 كلم مربع 251.44 المساحة 

 نسمة 24756 عدد السكان 
 

 االجراءات والتنفيذ تركيز البلدية

  العمادات: جهينة الجنوبية، جهينة الشمالية ضبط الحدود الترابية 
بصممدد  /.( ..( / التمرميم )...( / بصمدد البحم. )..بصمدد االستشممارة ). /.( ×).تمم الكمرا   مقر البلدية 

 ).×.( التهيئة 
بلغت نسبة وقد  ادينار 24.465.000تم القيام باستشارة من قبل مصالح التجهيز بمبلغ قدره 

 بالمائة.  60تقدم االشغال 
 –هري  شمفط صم –نصمف مجمرورة ضما طة  –/ جرار  4 :عددها وتصنيفها المعدات واآلليات  

 ل  500صهري  
استشمارة القتنما  قد تمم القيمام بالف دينار من قبل وزارة الشؤون المحلية و 75تم تخصيص  التجهيزات االدارية 

 التجهيزات االدارية 
تقمديراتها: /.(/بصمدد االعداد)...(.بصمدد المصمادقة)...(/تم االعداد)./.(×تمت المصادقة). الميزانية  

 ألف دينار  897
 الموارد البشرية 

 الكاتب العام  -.
 
 المسؤول االدار   -.
 المسؤول المالي  -.
 الفني / المهندس  -.

 
تمت موافتنما بطلمب الحمار يخمص السميد مكمرم الخلفماو  )متصمرف بالمندوبيمة 

 الجهوية للتنمية الفاحية بالقيروان( 
 
 

 .( .).لم تضبط بعد )...( /  ا االجربصدد .( / ×).تم اعداد القائمات  النيابات الخصوصية 
  2017افريل  12مؤر  في  2017لسنة  444امر حكومي عدد 

بمبلغ جملي  B320161/01018تم اعداد إذن طلب لفائدة االدارة الجهوية لقيس االراضي  رسم الخرائط 

 .2016اكتوبر  5بتاريخ  11579/33وتوجيهت تحت عدد دينار  3413.113 قدره

 6الهندسممية ومحاضممر التحديممد بللغتممين العربيممة والفرنسممية بتمماريخ  مثلممةتمممت موافاتنمما باال
 ( 2017جانفي  31بتاريخ  2155/33الضبط المركز  للوالية عدد )مكتب  2017جانفي 



 

 
 
 
 


