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كلم على تونس العاصمة يحدها  16تقع بلدية مرناق بالضاحية الجنوبية تبعد  الجغرافي:الموقع  

وشرقا الطريق السيارة تونس ة وزغوان ل البساتين وجنوبا منطقة قرنباليشماال بلدية بومه

 تركي وغربا بلدية الخليدية. 

  1979لسنة  408مقتضى أمر عدد ب 1979 يما 07أحدثت بلدية مرناق بتاريخ  ـداث:اإلحـ 

  والية بن عروس(  3/2)  هكتار 21792المساحة:  

 8عدد العمادات :  

 سيدي سالم القارصي -  الشرقية مرناق - 

 الكبوطي -   مرناق الغربية - 

 جبل الرصاص -         الرسالة  -  

 الزاوية -     سيدي سعد  -  

    

 ساكن  42362عدد السكان:  

 مسكن 13040مساكن:  عدد ال 

 2.4 نسبة النمو السكاني: 

 ي ح 48 عدد األحياء : 

 % 80نسبة التنوير:  

  % 70نسبة الربط بالماء الصالح للشراب:  

  % 60نسبة الربط بشبكة التطهير:  

 

 

  الجمهورية التونسيـةالجمهورية التونسيـة
وزارة الشؤون المحلية وزارة الشؤون المحلية 

  والبيئةوالبيئة
  والية بن عروسوالية بن عروس

  بلدية مرناق بلدية مرناق 
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   ع/رع/رع/ر   المنشآتالمنشآتالمنشآت   العددالعددالعدد   المكانالمكانالمكان

 حسن حسني عبد الوهاب 
 01 سوق يومية   01

 02 ية  سوق أسبوع 01 حسن حسني عبد الوهاب

 03 مسلخ بلدي   01 حي موريزي  

 04 سوق دواب   01 بطحاء موريزي  

 05 منطقة صناعية   01 موريزي  ال

 01  34طريق الرسالة / الطريق الجهوية رقم 
  منطقة حرفية وصناعية 

 
06 

 

 

 

   ع/رع/رع/ر   المنشآت المنشآت المنشآت    العدد العدد العدد       المكانالمكانالمكان

 01 قصر البلدية  01 شارع البيئة 

 اإلنجاز ديد بصدد فضاء بمقرالبلدية الج 01

 فضاء بمقر البلدية القديم  01

 قاعة بمقر البلدية القديم   01

 02 فضاءات  2وعدد قاعة أفراح  02

 03 مستودع بلدي  01 شارع الحبيب بورقيبة

 04 مستودع للحجز  01 المقر القديم للبلدية 

 05 مركز شرطة بلدية  01 المقر القديم للبلدية

 06 مركز شرطة بيئية  01 يةالمقر القديم للبلد

 07 قباضة بلدية  01 المقر القديم للبلدية
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   ع/رع/رع/ر   المنشآت المنشآت المنشآت    العدد العدد العدد    المالحظات المالحظات المالحظات 

 01 دار الشباب 03  (االرسالة ) تم االستالء عليه – الزاوية –سيدي سعد 

 نهج حسن حسني عبد الوهاب
 02 نادي أطفال 01

 03 قاعة للرياضات الجماعية 01 مرناق

 تهيئته ) بحي الحدائق(تم  1

 ) سيدي سعد (  1

 بالرسالة والعاللقة  نغير مهيئي 2

 ملعب أحمد زايد  1

 04 مالعب أحياء  05

 05 وملعب فرعيملعب بلدي  02  )معشبين( مرناق 1934مارس  02نهج 

 06 مكتبة عمومية 02 شارع الحبيب بورقيبة –حي الرياض 

 07 منتزه عائلي 01 (هيأمغير و مكتمل )غيرنهج الجامع مرناق 

 08  دار ثقافة  01 حسني عبد الوهاب حسن 

 

 

   ع/رع/رع/ر   المنشآت المنشآت المنشآت    العدد العدد العدد    المالحظات المالحظات المالحظات 

 01 عدد المعاهد الثانوية  02 بمرناق

 02 عدد المدارس اإلعدادية  03 بمرناق المدينة 

 بمرناق المدينة 05

 الزاوية 02

 العاللقة  01

 الرسالة  01

 سيدي سعد  01

 زايد أحمد  01

 03 عدد المدارس األساسية  19
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 فندرية جبل الرصاص 01

 أوزرة  01

 الكبوطي 01

 مرغنة  01

 العبابسة 01

 سيدي سالم  01

 بكباكة  01

 طرهونة 01

 

 

   ع/رع/رع/ر   المنشآت المنشآت المنشآت    العدد العدد العدد    المالحظات المالحظات المالحظات 

 بالزاوية  02

 مرناق 04

 العاللقة  01

 سيدي سعد  01

 الرسالة  01

 جبل الرصاص  02

 العبابسة  01

 01 عدد الجوامع   12

 بمرناق المدينة  01

 الكبوطي  01
 02 عدد المساجد 02

 بالزاوية  02

 بمرناق المدينة  01

 العاللقة  01

 الرسالة  01

 طرهونة 01

 جبل الرصاص 01

 الكبوطي 01

 سيدي سالم  01

 البكباكة  01

 بن نويجي أحمد زايد  01

 سيدي فرج الشامين 01

 مرغنة  01

 03 بر اإلسالمية عدد المقا 13
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واعتمادا على  2019البلدي  لسنة  لالستثمارفي إطار المنهجية المعتمدة إلعداد البرنامج السنوي 

وحالة مختلف الشبكات العمومية المتواجدة بها وكذلك  تهاخصوصية كل منطقة ومساحتها ووضعي

 ق: مناط 7البلدية إلى المنطقة  عدد السكان والمساكن تم تقسيم

 

 المنطقــــــة  المنطقة عدد 
 ومرناق الغربية  الشرقية عمادتي مرناق 1

-حي اإلداري-الفهري-الحداد-جابر -الدويميسي -الدوكالي-حي البلدية-العبعاب)

حي  -الهيشري-الشيخ-بلعيد-األحمدي-الرفاعي-كعنيش-حي مصنع الزيت

 ( اللقةالع-المتعاضدين–  2و 1المزيان -الحدائق-دوار الهمامة-المستوصف

 

 عمادة سيدي سعد 2
أوالد بن -دوار العرابة-الشريف حي -الشامين-أوزرة -الخيشيحي -)سيدي سعد

 (دوار الشيخ-الفرايدية–دوار بن زيد -سف يو-

 عمادة الرسالة  3
 (هنشير قليعة-مركي-سيدي مخلوف-الحوامد-طرهونة-)الرسالة

 عمادة الزاوية   4
-بن كريد-بئر الزنقة-حةحي الصال-الزاوية-الطيايرة-)بوجردقة

 حي بن عطية(-بومايلة الحدث-الصادق الشاوش

 عمادة جبل الرصاص     5
-أوالد عوينة-أحمد زايد-البيرو-الفندرية-جبل الرصاص-حي الطيران)

 بن حديدان—أوالد بن نافلة-أوالد فتريش-أوالد الغرايري-بن نويجي

 ((حي فاطمة–حي الشيخ 

 عمادة الكبوطي    6
-)دوار بن مجدوب 1مرغنة-دوار بن عيسى-الباالص-يالكبوط) 

( دوار الفندق-رمدوار بن ع-مرغنة الزاوية-دوار أوالد العشي-ديمو

 دوار-)دوار أوالد بن إبراهيم2)مرغنة-النوالي-السخيرة-المناصرية

السعادنية(  دوار دوار -دوار العجيالت-أوالد لزرق دوار-بن ميالد

   ( جدوارالحوي -أوالد الشاوش سعد 

 عمادة سيدي سالم القارصى 7
أوالد -2و1بوستيتة -أوالد صالح-أوالد جورجو-العبابسة -)جباس

-الحمري-دوار الحمارنية-دوار بن ضو-دوار بن شعبان-باألسود

-أوالد حميدان-سيدي سالم المدرسة-سيدي سالم القرية-السواحلية

 (أوالد بن زيد–أوالد الفرتول -الهمامة-الطراهنية
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         ومرناق الغربيةومرناق الغربيةومرناق الغربيةالشرقية  الشرقية  الشرقية  عمادتي مرناق  عمادتي مرناق  عمادتي مرناق  المنطقة األولى : المنطقة األولى : المنطقة األولى :    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   %%%   نسبة النمو الديمغرافينسبة النمو الديمغرافينسبة النمو الديمغرافي   عدد السكانعدد السكانعدد السكان   حدودهاحدودهاحدودها   المنطقةالمنطقةالمنطقة

عمادتي مرناق 

الغربية ومرناق 

 الشرقية

 الزاوية  شماال:

 منطقة الرسالة  جنوبا:

 بومهل  شرقا:

 منطقة سيدي سعد غربا:

19419 2.24 
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         سيدي سعدسيدي سعدسيدي سعد: : :    انية انية انية ة الثة الثة الثالمنطقالمنطقالمنطق   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   %%%   نسبة النمو الديمغرافينسبة النمو الديمغرافينسبة النمو الديمغرافي   عدد السكانعدد السكانعدد السكان   حدودهاحدودهاحدودها   المنطقةالمنطقةالمنطقة

 سيدي سعد

 منطقة مرناق شماال:

 بلدية الخليدية جنوبا:

  منطقة مرناق شرقا:

 نعسانبلدية  غربا:

4447 1.14 
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 : الرسالة: الرسالة: الرسالة   ثالثةثالثةثالثةالمنطقة الالمنطقة الالمنطقة ال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   %%%نسبة النمو الديمغرافينسبة النمو الديمغرافينسبة النمو الديمغرافي   عدد السكانعدد السكانعدد السكان   حدودهاحدودهاحدودها   المنطقةالمنطقةالمنطقة

  مرناق الشرقية شماال: الرسالة 

  جبل الرصاص جنوبا:

  الشطحمام  شرقا:

 منطقة مرناق غربا:

4406 1.1 
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   : الزاوية  : الزاوية  : الزاوية     رابعةرابعةرابعةالمنطقة الالمنطقة الالمنطقة ال   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   %%%نسبة النمو الديمغرافينسبة النمو الديمغرافينسبة النمو الديمغرافي   عدد السكانعدد السكانعدد السكان   حدودهاحدودهاحدودها   المنطقةالمنطقةالمنطقة

 الزاوية

 عروسبلدية بن  شماال:

 منطقة مرناق  جنوبا:

 بومهل  شرقا:

  سيدي سعد غربا:

6649 1.19 
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   عمادة جبل الرصاص  عمادة جبل الرصاص  عمادة جبل الرصاص  المنطقة الخامسة : المنطقة الخامسة : المنطقة الخامسة :    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   %%%   نسبة النمو الديمغرافينسبة النمو الديمغرافينسبة النمو الديمغرافي   عدد السكانعدد السكانعدد السكان   حدودهاحدودهاحدودها   المنطقةالمنطقةالمنطقة

 جبل الرصاص 

   الرسالة شماال:

 عمادة الكبوطي   جنوبا:

  والية نابل شرقا:

 بلدية الخليدية  غربا:

3368  
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   المنطقة السادسة  : عمادة الكبوطى  المنطقة السادسة  : عمادة الكبوطى  المنطقة السادسة  : عمادة الكبوطى     

   

   

   

   

   
 

 

 

   

   

   

   

   

   نسبة النمو الديمغرافينسبة النمو الديمغرافينسبة النمو الديمغرافي   عدد السكانعدد السكانعدد السكان   حدودهاحدودهاحدودها   المنطقةالمنطقةالمنطقة

 عمادة  الكبوطي  

 عمادة جبل الرصاص   شماال:

 سيدي سالم القارصي   جنوبا:

 والية نابل   شرقا:

 بلدية الخليدية  غربا:

2236  
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   سيدي سالم القارصي  سيدي سالم القارصي  سيدي سالم القارصي  : عمادة : عمادة : عمادة    سابعةسابعةسابعةلمنطقة اللمنطقة اللمنطقة الااا   

   

   

   

   

   

 
  

 

 

   %%%نسبة النمو الديمغرافينسبة النمو الديمغرافينسبة النمو الديمغرافي   عدد السكانعدد السكانعدد السكان   حدودهاحدودهاحدودها   المنطقةالمنطقةالمنطقة

عمادة سيدي 

   سالم القارصي

الكبوطي عمادة  شماال:

  زغوانوالية  جنوبا:

   والية نابل شرقا:

  والية زغوان غربا:

1005  

http://www.commune-mornag.gov.tn/


 
79350522الفاكس :  -71360233/  71360334الهاتف :  – 2090شارع البيئة مرناق  –بلدية مرناق   

  mornag.gov.tn -t@communecontac:اإللكتروني العنوان –mornag.gov.tn-www.communeموقع الواب :

 

 
  

 

   ع/رع/رع/ر   المنطقةالمنطقةالمنطقة   طقةطقةطقةمثال التهيئة العمرانية الخاص بكل منمثال التهيئة العمرانية الخاص بكل منمثال التهيئة العمرانية الخاص بكل من

 

 1 مرناق

 

 2 الزاوية 

 

 3 سيدي سعد

 

 4 الرسالة

 

 5 العاللقة
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 مناطقمناطقمناطقسبعة سبعة سبعة التشخيص الفني للالتشخيص الفني للالتشخيص الفني لل

   المنطقةالمنطقةالمنطقة

   األرصفةاألرصفةاألرصفة   الطرقاتالطرقاتالطرقات

التنوير 

 العمومي 

℅ 

نسبة 

الربط 

 بالتطهير

℅ 

 وجود اشكاليات لتصريف مياه األمطار

نسبة 

الطرقات 

التي في حالة 

 جيدة

℅ 

نسبة 

 الطرقات

في حالة 

 سيئة

℅ 

نسبة 

األرصفة 

التي في 

 حالة جيدة

℅ 

نسبة 

األرصفة 

في حالة 

 سيئة

℅ 

 

 الغربية ومرناق الشرقية مرناقعمادتي 

 

40 60 40 60 

 

80 

 

80 

توجد العديد من النقاط الزرقاء مع عدم وجود شبكة لتصريف 

مياه األمطار زيادة على عدم وظيفية المنافذ بالطرقات 

 المرقمة 

 دة سيدي سعد عما

 

10 

 

90 5 95 80 80 
يقع تصريف المياه عبر المجاري  يةال توجد شبكة تحت

 السطحية

 يقع تصريف المياه عبر المجاري السطحية 70 80 40 60 20 80 عمادة الرسالة

 يقع تصريف المياه عبر المجاري السطحية 90 80 95 5 90 10 عمادة الزاوية

 لشبكة تصريف المياه المستعملة  ال وجود  0 60 90 10 60 40 عمادة جبل الرصاص

 ومياه األمطار تصريف المياه المستعملة اتلشبكال وجود  0 60 95 5 90 10 عمادة الكبوطي 

 ومياه األمطار تصريف المياه المستعملة اتلشبكال وجود  0 60 95 5 80 20 عمادة سيدي سالم القارصي
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   222410410410///010201020102      االستثمارياالستثمارياالستثماريالمخطط المخطط المخطط 
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 هكتار. 21الرسالة مرناق تمسح  ملوثة بمنطقةانجاز منطقة صناعية غير  

  ةثقاف داربناء  

 دريةسبين مرناق وبرج ال الرابطة  X30وصلة تعبيد  

 

 

 

 أد 861ي الدوكالي والدويميسي عن طريق وكالة التهذيب العمراني بكلفة يتعبيد وتهذيب ح 

 أد 1030حي الفهري حي جابر حي الحداد والحي اإلداري بكلفة  تعبيد 

 أد 500تعبيد حي الشيخ بكلفة  

 ) في طور الدراسة(مشروع حماية مدينة مرناق من الفيضانات  - 

 أد  493تعشيب الملعب البلدي بكلفة  

 أد 120 بكلفة البلديتعشيب ملعب فرعي بالملعب  

  أد 103بكلفة تعشيب ملعب حي بسيدي سعد  
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 كشف حول الطرقات البلدية بمرناق وحالتهاكشف حول الطرقات البلدية بمرناق وحالتهاكشف حول الطرقات البلدية بمرناق وحالتها

 منطقة الزاوية 

 أماكن التدخل المنطقة ع/ر

الطول بالمتر 

 المالحظات الكلفة التقديرية نوعية التدخل الخطي

 منطقـــة الزاويــــة 

1 
تقسيم بن 

 كريد

 115 هارون الرشيد

تعبيد وترصيف وتصريف 

 مياه األمطار

34500,000   

   000,000 30 100 كيجعفر البرم

   500,000 82 275 عبدالملك بن مروان

   500,000 85 285 أبو أيوب األنصاري

   000,000 42 140 ابن الدباغ

   500,000 55 185 أبو العالء المعري

   000,000 30 100 أسد ابن الفرات

 تقسيم مجردة 2

 870 عبدالرزاق كرباكة

تصريف تعبيد وترصيف و

 مياه األمطار

 

 

  

261 400,000   

   000,000 45 150 مصطفى خزندار

   000,000 84 280 علي الدوعاجي

   000,000 42 140 بيرم التونسي

   500,000 55 185 احمد خيرالدين

   000,000 114 380 غرة جوان
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   000,000 39 130 1زنقة عدد 

   000,000 39 130 2زنقة عدد 

   600,000 28 130 3زنقة عدد 

3 
تقسيم 

 المعتمدية

 1500 نهج محرز إبن خلف 

تعبيد وترصيف وتصريف 

 مياه األمطار

450,000   

 . 000,000 45 150 نهج أبو الحسن الشادلي

   000,000 30 100 نهج الدعاجي

   000,000 30 100 نهج حمود مرادي

   000,000 24 80 صري نهج علي الح

4 

تقسيم 

الصادق 

 الشاوش

 480 جبل الشعانبي

تعبيد وترصيف وتصريف 

 مياه األمطار

144 000,000   

   000,000 36 120 جبل برقو

   000,000 36 120 جبل الرصاص 

   000,000 36 120 جبل بوقرنين

   000,000 45 150 جبل قوالب

   000,000 36 120 جبل بوهدمة

 بئر الزنقة 5

 780 ابو الطيب المتنبي

تعبيد وترصيف وتصريف 

 مياه األمطار

234 000,000   

   000,000 213 710 بديع الزمان الهمذاني
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   000,000 48 160 امرؤ القيس 

   000,000 48 160 إبن األبتر

   000,000 30 100 محمد المرزوقي

   000,000 69 230 المنفلوطي

   000,000 132 440 أبو العالء المعري

   000,000 81 270 الزمخشري

   000,000 81 270 ابن الرومي

   000,000 51 170 ابن زيدون

تعبيد وترصيف وتصريف  4000 بدون تسمية األنهج بوجردقة 6

 مياه األمطار

1200 000,000   

تعبيد وترصيف وتصريف  1000 جبدون تسمية األنه الطيايرة 7

 مياه األمطار

300 000,000   

 الكلفة الجملة لمنطقـــة الزاويــــة )د(
 

4447500,000  

 

 

 

 منطقة مرناق المدينة  
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 المالحظات  الكلفة التقديرية  نوعية التدخل  الطول بالمتر الخطي  أماكن التدخل  المنطقة  ع/ر 

 منطقــة مرناــــق المدينــــة

1 
وسط    شوارع

 المدينة 

 2300 شارع الحبيب بورقيبة 

 

690 000,000 

 معبدة 

 600 جانفي  14شارع 
180 000,000 

 200 شارع المنجي سليم 
60 000,000 

 800 شارع البيئة
 240 000,000 

 450 شارع فرحات حشاد 
 135 000,000 

  000,000 201 670 الحبيب ثامر

  000,000 150 500 ب حسن حسني عبدالوها

 2500 طريق شالة 
 750 000,000 

 000,000 240  800 الهادي نويرة

 تقسيم العبعاب  2

 270 أحمد التليلي

 

81 000,000  

 000,000 690  186 زهير السافي 

 800,000 55  130 الهادي شاكر 

 000,000 39  285 علي الزواوي 

 500,000 85  60 علي بن غذاهم

 حي الدوكالي  3

 200 البحر االحمر 

تعبيد وترصيف وتصريف مياه  

 األمطار 

 

 

 

 

 

 

861000.000    

تم تعبيد أنهج حيي  

الدوميسي والدوكالي  

من طرف وكالة التهذيب  

 والتجديد العمراني  
 600 وادي زرود 

 300 وادي مجردة 
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 300 7طريق رقم 

 حي الدويميسي  4

 200 أم كلثوم نهج
تعبيد وترصيف وتصريف مياه  

 األمطار 
 480 نهج عزيزة عثمانة

 220 نهج علي الرياحي

5 
  تقسيم الخيشي

 )حي الرياض( 

 150 أبو بكر الرازي 

تعبيد وترصيف وتصريف مياه  

 األمطار 

45 000,000 
  

 100 الطاهر الحداد 
30 000,000 

  

   000,000 33 110 ابن ابي الضياف

 865 عقبة ابن نافع

 تمت األشغال   000,000 500

 160 صالح الدين بوشوشة 

 600 حسين بوزيان

 110 العربي زروق 

 510 الشرايبي  قعبد الرزا

 370 المنجى بالي

 113 خميس الحجري 

 000,000 51 170 صالح الدين األيوبي

ياض  قسم ثالث حي الر

)الشماخي والباروني  

 غير معبد( 

 000,000 48 160 البشير صفر

 000,000 270 900 مارس 2نهج 

 80 نهج محمود الماطري 
24 000,000 

 80 نهج محمد البجاوي 
24 000,000 

6 
تقسيم حي  

 800 نهج االستقالل جابر 

تعبيد وترصيف وتصريف مياه  

 األمطار 
 تم التعبيد   000,000 030 1
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 800 نهج الحرية

 800 نهج الجمهورية

 170 نهج الشهداء

 180 نهج النصر

 180 نهج جوهر الصقلي 

 حي الفهري  6

 150 عمار بن ياسر

تعبيد وترصيف وتصريف مياه  

 األمطار 
 90 عبدهللا بن األرقم

 170 الزبير بن العوام

 250 نهج بالل

 حي االداري  7
  500 

تعبيد وترصيف وتصريف مياه  

 األمطار 

 تقسيم الحداد  8

 300 نهج الفالح

تعبيد وترصيف وتصريف مياه  

 األمطار 

90 000.000  

 300 نهج االنشراح

 أنجز  
 160 نهج الغبطة

 160 نهج الوئام
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 150 نهج الغفران

 100 نهج الجنة

 170 السرور نهج 

 140 نهج الرحمة 

 220 نهج الورد

 180 نهج الفرح

 1حي المزيان 9

 550 حسان بن ثابت

 تعبيد وتصريف مياه األمطار 

165 000,000 

 في طور طلب العروض  
  
  
  
  

 000,000 162 540 سعيد بن زياد

 000,000 159 530 سعيد ابن العاص

 520 الوقاص  سعد ابن ابي
156 000,000 

 560 حسن حسني عبدالوهاب 
168 000,000 

10 
حي 

 المتعاضدين 

 680 شارع الطيب المهيري 

 تعبيد وتصريف مياه األمطار 

204 000,000 

  

 في طور الدراسة

 400 ابن شرف 
120 000,000 

 400 ابن رشيق
120 000,000 

 400 عثمان الكعاك
120 000,000 

http://www.commune-mornag.gov.tn/


 
79350522الفاكس :  -71360233/  71360334الهاتف :  – 2090شارع البيئة مرناق  –بلدية مرناق   

  mornag.gov.tn -t@communecontac:اإللكتروني العنوان –mornag.gov.tn-www.communeموقع الواب :

 

 600 الفاضل بن عاشور 
180 000,000 

 680 االمام الشافعي 
204 000,000 

 80 علي بن عياد
24 000,000 

 300 طه حسين 
90 000,000 

11 
تقسيم زهرة  

 الرباعي 

 220 االمام مالك

تعبيد وترصيف وتصريف مياه  

 األمطار 

66 000,000 
  

 160 االمام سحنون 
48 000,000 

  

 250 مام الغزالياال
75 000,000 

  

 360 نهج فاطمة الزهراء 
108 000,000 

  

 250 المدينة المنورة

75 000,000 

  

12 
تقسيم الباهي  

 3و2و1

 1800 3و2و1جميع أنهج حي الباهي 

تعبيد وترصيف وتصريف مياه  

 األمطار 
540 000,000 

  

 

 

 

 

  

13 
تقسيم الصادق  

 250 نهج االكليل بلعيد 

يد وترصيف وتصريف مياه  تعب

 األمطار 
75 000,000 
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 180 نهج الريحان
54 000,000 

  

 190 نهج الفل
57 000,000 

  

 180 نهج االقحوان 
54 000,000 

  

 180 نهج النسرين
54 000,000 

  

 220 نهج النخيل
66 000,000 

  

14 
حي 

 المستوصف 

وتصريف مياه  تعبيد وترصيف   200 نهج عمر ابن العاص

 األمطار 

60 000,000 
  

 200 نهج ابن باديس
60 000,000 

  

 حي الحدائق  15

 172 حمام االنف 

تعبيد وترصيف وتصريف مياه  

 األمطار 

51 600,000 
  

 121 قصر هالل 
36 300,000 

  

 133 النيجر
39 900,000 

  

 149 المغرب 
44 700,000 

  

 189 المنستير
56 700,000 

  

 205 األندلس 
61 500,000 

  

 54 ساقية سيدي يوسف 
16 200,000 
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 41 أفغانستان
12 300,000 

  

 50 توزر
15 000,000 

  

 54 مصر
16 200,000 

  

 97 النمسا
29 100,000 

  

 80 الكاهنة
24 000,000 

  

 80 الكويت 
24 000,000 

  

 40 سوريا 
12 000,000 

  

 120 اليمن
36 000,000 

  

 50 العراق 
15 000,000 

  

 50 موريطانيا
15 000,000 

  

 70 الهند
21 000,000 

  

 115 األردن
34 500,000 

  

 115 أريانة
34 500,000 

  

 70 القيروان
21 000,000 
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 40 باجة 
12 000,000 

  

 50 مدنين
15 000,000 

  

 60 المهدية
18 000,000 

  

 80 قفصة 
24 000,000 

  

 40 نابل
12 000,000 

  

 80 عمان
24 000,000 

  

 70 الحجاز 
21 000,000 

  

 60 ساحل العاج 
18 000,000 

  

 50 غانة
15 000,000 

  

 60 طنزانيا
18 000,000 

  

 40 السودان 
12 000,000 

  

 70 قبلي
21 000,000 

  

 60 تطاوين
18 000,000 

  

 50 البحرين
15 000,000 
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 25 السينغال
7 500,000 

  

 25 التشاد
7 500,000 

  

 55 جالطة 
16 500,000 

  

 85 صالمبو
25 500,000 

  

 60 ايطاليا
18 000,000 

  

 65 المرسى 
19 500,000 

  

 105 يوغرطة 
31 500,000 

  

 115 قابس 
34 500,000 

  

 39 سيدي بوسعيد 
11 700,000 

  

 40 المحمدية 
12 000,000 

  

 118 الزهراء
35 400,000 

  

 130 رمادة
39 000,000 

  

 75 قرطاج 
22 500,000 

  

   000,000 21 70 اميلكار
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 40 جيبوتي
12 000,000 

  

 67 ابو ظبي
20 100,000 

  

 71 قطر 
21 300,000 

  

 80 االمارات 
24 000,000 

  

 90 الشام
27 000,000 

  

 190 الباكستان
57 000,000 

  

 185 فلسطين
55 500,000 

  

   000,000 21 70 زغوان

 80 سيدي بوزيد
24 000,000 

  

   000,000 54 180 ألمانيا

   000,000 24 80 لبنان

   000,000 36 120 تركيا

 000,000 24 80 الجزائر
  

   000,000 24 80 ليبيا

   000,000 24 80 المغرب 

 1669900.000 الكلفة الجملــــــــة لمنطقــة مرنـــــاق المدينــــة )د( 
  

   منطقة سيدي سعد 
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 أماكن التدخل المنطقة ع/ر
الطول بالمتر 

 الخطي
 حظاتالمال الكلفة التقديرية نوعية التدخل

 منطقـــة سيـــدي سعـــد 

1 
تقسيم سيدي سعد 

 أنهج حي الخيشي

 100 نهج ابن رشد

تعبيد وترصيف وتصريف 

 مياه األمطار

30 000,000   

   400,000 44 148 محمد علي الحامي 

   000,000 54 180 نهج الشاذلي قاللة 

   000,000 75 250 حبيب بوقطفة

   100,000 62 207 ابن خلدون 

   500,000 43 145 أبو القاسم الشابي

   500,000 46 155 ابن فرناس

   500,000 49 165 نهج الجاحظ

نهج الطاهر بن 

   000,000 60 200 عاشور

   000,000 30 100 نهج المولدي غليل 

   400,000 48 128 نهج خالد بن الوليد 

504 1500 أنهج حي الخيشي  000,000   

 400,000 993 الكلفة الجملية لمنطقة سيدي سعد )د(
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 رسالةبمنطقة ال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أماكن التدخل المنطقة ع/ر

الطول 

بالمتر 

 الخطي

 المالحظات الكلفة التقديرية نوعية التدخل

 منطقـــة الرسالة

 الرسالة  1

 70 نهج عمر إبن أبي ربيعة

تعبيد وترصيف 

 وتصريف مياه األمطار

21 000,000    

جزء من نهج أمام منزل 

 عمران العاللقي
70 

21 000,000 
  

نهج فرعي على الطريق 

 34رقم 
70 

21 000,000 
  

   000,000 300 1000 هنشير خليل

   000,000 24 80 هنشير قليعة

   000,000 360 1200 طرهونة

   000,000 540 1800 الحوامد

   000,000 180 600 سيدي مخلوف

 لمنطقـــة الرسالة )د( الكلفة الجملية
 

1467 000,000  
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 بمنطقة العاللقة 

 أماكن التدخل المنطقة ع/ر
الطول بالمتر 

 الخطي
 المالحظات الكلفة التقديرية نوعية التدخل

 منطقـــة العاللقة

 العاللقة 1

طريق دوار الحاج 

 1000 مفتاح الدهيمي

يد وترصيف وتصريف تعب

 مياه األمطار

300000.000    

طريق أمام مقبرة 

   180000.000 600 العاللقة

 مدخل الدريسي

    150000.000 500 2العاللقة

طريق حانوت الدهيمي 

    300000.000 1000 2العاللقة 

مدخل المدرسة في 

إتجاه نجيب العالقي 

   180000.000 600 1العاللقة

 1.110.000.000 لمنطقـــة العاللقة )د( لكلفة الجمليةا
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 بمنطقة الكبوطي  

 أماكن التدخل المنطقة ع/ر
الطول بالمتر 

 الخطي
 المالحظات الكلفة التقديرية نوعية التدخل

 منطقـــة الكبوطي

 الكبوطي 1

 700 دوار شاوش سعد

تعبيد وترصيف وتصريف 

 مياه األمطار

210 000,000   

ار العجيالت واوالد دو

 هويدي

500 150 000,000   

دوار اوالد االزرق المؤدي 

 الى البحيرة الجبلية

300 90 000,000   

   000,000 90 300 مسلك أوالد سعالدنية

اوالد السعادنية المؤدية الى 

 المقبرة

300 90 000,000   

   000,000 90 300 دوار ديمو

من دوار المسلك المؤدي 

 ديمو الى اوالد الفني

400 120 000,000   

مسلك المؤدي الى دوار 

 اوالد العشي

1000 300 000,000   

   000,000 120 400 مسلك دوار المناصرية

   000,000 600 2000 السعادنية

   000,000 90 300 الخزان الى اوالد العشي

دوار بن مجدوب الى 

 الصخيرة

350 105 000,000   

  000,000 055 2 الكلفة الجملة لمنطقـــة الكبوطي )د(
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 بمنطقة جبل الرصاص 

 أماكن التدخل المنطقة ع/ر
الطول بالمتر 

 الخطي
 المالحظات الكلفة التقديرية نوعية التدخل

 منطقـــة جبل الرصاص

1 
جبل 

 الرصاص

 7400 الى المقطع 35طريق 

تعبيد وترصيف وتصريف 

 األمطار مياه 

 معبدة  

 معبدة   3300 حي الطيران الى بوتومة

حي الطيران الى واد 

 الحمى

1400   
 معبدة

معمل االسمنت الى جبل 

 الرصاص

1600 480 000,000 
  

 معبدة   2000 نادي الكشافة الى الفندرية

 000,000 900 3000 الفندرية الى وادي كرد
  

لى سيدي اوالد الغرايري ا

 مخلوف

1300 390 000,000 
  

 معبدة   4000 الى جبل الرصاص 35من 

 معبدة   2000 الفندرية البرو

سيدي مخلوف الى بن 

 نويجي

1000 300 000,000 
  

 معبدة   1000 نادي الكشافة الى الفندرية 

الفندرية عبر محمد علي 

 النجار

2000 600 000,000 
  

 لجملة لمنطقـــة جبل الرصاص )د(الكلفة ا
 

2 670 000,000 
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 بمنطقة سيدي سالم القارصي  

 أماكن التدخل المنطقة ع/ر
الطول بالمتر 

 الخطي
 المالحظات الكلفة التقديرية نوعية التدخل

 منطقـــة سيدي سالم القارصي

1 

سيدي 

سالم 

 القارصي

 3000 الى الجباس 35من 

تعبيد وترصيف وتصريف 

 ألمطارمياه ا

 معبدة  

 معبدة   4000 الى العبابسة 35من 

   000,000 800 1 6000 من المدرسة الى الولي

 000,000 120 400 الى دوار بن ضو 35من 
  

   7000 الى الردار 35من 
 معبدة

 000,000 150 500 من جورجو الى المقبرة
  

 000,000 150 500 من العبابسة الى المقبرة
  

   000,000 240 800 الى الطراهنية 35من 

 معبدة   3000 الى الولي 35من 

 000,000 240 800 35من السواحلية الى 
  

 000,000 60 200 الى الهمامة   35من 
  

 000,000 120 400 الى اوالد بن زيد 35من 
  

 الكلفة الجملة لمنطقـــة سيدي سالم القارصي )د(
 

2 880 000,000  
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 المالحظات 
مستوى  

 التشجير 

 مؤشر المساحة الخضراء /ساكن 
 عدد  
 السكان 

المساحة  

 2م
 تاريخ  
 اإلحداث 

    2الصنف
 المناطق البلدية  المساحة الخضراء 

 داخل المنطقة كامل البلدية
فضاءات  

 صغرى
فضاءات  

 كبرى

 شارع البيئة *  2003 1300    متوسط  

 ينة مرناق المد

 حديقة بجانب قصر البلدية  *  2016 3000    تم تعشيبها 

 حي المزيان *  2015 8000    جيد 

 جانفي  14شارع    2011 1600    دون المتوسط  

 نهج الجامع *  2006 7000    حالة سيئة  مساحة مسيجة غير مهيئة 

 حي البلدية    2000 800    حسنة  

تم   تم تشجيرها بأشجار تصفيف و

 تبليطها من طرف التجهيز 
 

 35الطريق الجهوية رقم  *  2005 3000    حسنة 

 1نهج االمام الشافعي  * 2004 450    متوسط  

 

 2نهج االمام الشافعي   * 2004 456    متوسط  

 نهج المنستير  * - 134    متوسط  

 نهج افغنستان   - 529    سيئة 

 رنهج مص   2005 157    متوسطة  

 بجانب إدارة الغابات  *  - 20000    غير مهيأة 

 نهج الكاهنة   2006 482    متوسط  

 أمام المركز المندمج   2013 800    متوسط  

 منطقة الزاوية 
 تقسيم بن كريد *  - 1000    غير مهيأة 

 بئر الزنقة *   2160    غير مهيأة 

 39رقم الطريق الجهوية   *  2006 3300    متوسط  

 مدخل الرسالة    2013 800    حسنة  

 منطقة الرسالة 
 ارض حديد  *  2014 8000    متوسط  

 نهج ابو حنيفة بالرسالة  *  2006 2700    حسنة 

 بجانب المقبرة المسيحية  *  - 900    غير مهيأة 

 منطقة العاللقة      - 1600    غير مهيأة 

منطقة سيدي   وادي الحمى بجانب    - 1200    غير مهيأة 

 وراء نهج خالد الوليد     2006 3500    متوسطة    سعد  

 أحمد زايد    MC 35   2006 2865    متوسطة   
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   ع/ر ع/ر ع/ر 

   
   المعدات المعدات المعدات 

   
   الخاصيات الخاصيات الخاصيات 

   
   المالحظات المالحظات المالحظات    عددها عددها عددها 

 شاحنة ضاغطة ترفع وتنقل الفضالت 1

 1 طن 3.5

 ئة يشاحنتين في حالة رد

 1 طن 5.500

 1 طن 6.470

 1 طن  8.000

 شاحنة مقطورة أو شاحنة قالبة 2
 1 طن 10

 في حالة رديئة وكثيري األعطاب
 1 طن 7

 جرار  3

 4 حصان  15قوة 

 معطبين  4
 14قوة 

 حصان 
3 

 4 حصان  16قوة 

  3 - مجرورة 4

 ةمعطب tractopelle  - 3 1آلة حفر 5

6 
 miniآلة رافعة صغيرة الحجم

chargeuse  
 في حالة سيئة  1 -

 في حالة سيئة  1 - شاحنة ذات سلم   7
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   ع/ر ع/ر ع/ر 

   

   

   المعدات المعدات المعدات 

   

   

   عددها عددها عددها 

   
   المالحظات المالحظات المالحظات 

 1 آلة شحن  1

على إثر التوسع الذي شهدته الحدود الترابية 

لبلدية مرناق وإضافة عديد األحياء والعمادات 

بلغت المساحة الجملية حوالي  البلدية،للمنطقة 

هكتار سابقا( مما  2400هكتار ) 21792

معدات النظافة بيستوجب تدعيم أسطولها 

 ووسائل العمل األخرى

 1 آلة ماسحة  2

 1 شاحنة ذات سلم 3

 2 طن 8شاحنة ضاغطة ذات سعة  4

 4 طن30حاوية مجرورة كبيرة الحجم  5

 2 3م5000صهريج ماء  6

 1 آلة دمك 7

 1000 لتر720حاويات صغيرة ذات سعة  8

 1 الة رافعة صغيرة الحجم  9
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