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البدليةتقدمي
الـــــزهـــــورالمنطقة

1985أفريل 05تاريخ احداثها 

هكتار366المساحة

عدد السكان
لسنة ساكن حسب التعداد العام 19076

2018

عدد المساكن
مسكن حسب جدول تحصيل العقارات 5111

2019المبنية لسنة 

عدد المناطق حسب 

ةمثال التهيئة العمراني
مناطق3



املوقع اجلغرايف للبدلية

القلعة الصغرى شامال

مدينة سوسة رشقا

زاوية سوسة جنواب

مساكن غراب







اعدادهالس نوي التشاريك املقرتحالاستامثريالربانمج 

ات مقر تقترح خطوطه العريضة من طرف المتساكنين وفق احتياج➢
.سكناهم و تطلعاتهم

جال التنفيذ و مصادر الت➢
أ
ولويات و ا

أ
. مويلتقوم البلدية بضبط ال



التشاريكالاستامثريالربانمج 

ساسية وقانونية تحدد يعتبر 
أ
:البرنامج وثيقة توجيهية ا

.المشاريع التنموية المدرجة➢
.بهاالخاصة المبالغ المالية التقديرية و الخطط التمويلية ➢
المجتمالع يتم باعتماد مقاربة تشاركية من خاللل تشالريا المالواطن و: العداد➢

.المدني
اجالات المنطقالة نظرة شاملة ومتكاملة لمفهوم التنمية تسالتند للالا احتي: اإلطار➢

فضل
أ
.وتطلعات متساكنيها لحياة ا



املبادئ املعمتدة الإعداد برانمج استامثري س نوي 

2020تشاريك لس نة 

.مبادئ المقاربة التشاركية➢

داء و اإلنجاز➢
أ
.الفاعلية وحسن ال

.تحسين ظروف عيش متساكني المنطقة البلدية➢



التشخيص الفين



بطاقة تشخيص لش بكة الطرقات حسب املناطق



بطاقة تشخيص للش باكت العمومية ابملناطق



بطاقة تشخيص للبناءات البدلية



بطاقة جرد وتشخيص أ ويل للمس تودع البدلي





بطاقة تشخيص للمشاريع الاقتصادية



بطاقة تشخيص للساحات اخلرضاء 



(فوةلثقافة وش باب ورايضة وط)بطاقة تشخيص التجهزيات العمومية املشرتكة 



تشخيص خاصة ابملساخل بطاقة 



:خالصة التشخيص الفين
.و حالتها فوق المتوسط%100شبكة الطرقات تغطي المنطقة البلدية بنسبة ❑

.المستودع البلدي في حاجة الا التهيئة و الصيانة-:المنشاءات اإلدارية ❑

.الروضة البلدية في حاجة الا التهيئة و الصيانة-

كيدة الا تغيير المقر-
أ
.قصر البلدية في حاجة ا

غلب %100شبكة التنوير العمومي تغطي المنطقة البلدية بنسبة ❑
أ
و حالتها جيدة في ا

.المناطق

.منتزه الزهور موضوع لزمة مع القطاع الخاص❑

.’معا‘موضوع تدخل من طرف جمعية: منتزه الريحان❑



املايلالتشخيص 



هيلكة املوارد اذلاتية للعنوان ال ول
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31/10/2019 2020تقديرات 

المداخيل الجبائية

مداخيل الملك البلدي

المداخيل المالية اإلعتيادية



حتقيق املواردكشف





املداخيل اجلبائية الاعتيادية





ةكشف اس تخالص املعلوم عىل العقارات املبني





نفقات العنوان ال ول





مؤرشات نفقات التأ جري العمويم



كشف ديون البدلية





2019التشاريك لس نة هيلكة موارد برانمج الاستامثر البدلي 


