
 دائرة باب سويقة

 5791 أكتوبر 3 :الدائرةتاريخ إحداث 

 :تتوسط الدائرة جهة والية تونس حيث تحتل الموقع المركزي وتحيط بها المناطق التالية 

 من الشمال معتمدية العمران  -

 من الغرب منطقتي معتمديتي باردو والزهور -

 من الجنوب منطقتي معتمديتي السيجومي والمدينة -

 معتمدية باب بحر من الشرق  -

 –قاعات السهرات الليلية  –جامع الزرارعية  –محمد  بأيجامع –)أهم معالم الدائرة 

 (.…مقهى العباسية  –صالة الفتح  –الكافيشانطا 

 :55العمادات وعددها 

 –( على مستوي شارع الهادي السعيدي)باب سعدون  –سيدي الجبالي  –باب سويقة ) 

حمام  –الحلفاوين  -باب العسل –باب سيدي عبد السالم  –رية الزاوية البك –برج زوارة 

 (.ترنجة -باب الخضراء –الرميمي 

 نشاط األقسام البلدية بدائرة باب سويقة

( 8152ديسمبر / جانفي : ) التنوير العمومي  

 العدد  نوعية التدخل    
 806 تغيير فوانيس

 582 تغيير محول كهربائي
 090 تركيب حامالت الفوانيس

cross          تغيير عمود إنارة  00 

amorceur      /amorçage du courant                                
 امورسور

502 

Connexion des câbles 090 

 متر 0060 مد أسالك كهربائية

 028 إصالح عطب كهربائي



( 8152ديسمبر / جانفي: ) حفظ الصحة  

 العدد النشاط
المحالت المفتوحة للعموممراقبة   0569 

 08 الشكايات
 592 التنابيه

 0066 المخالفات الصحية
 05 الخطايا

( 8152ديسمبر / جانفي: ) الطرقات واألرصفة  

 نوعية األشغال الكمية
 صيانة الطرقات باإلسفلت الساخن طن 059.055

 جهر البالوعات بالوعة 505

خ.م 50  أشغال حواشي وأرصفة 

م800
 بالط متشابك 5

 وضع أغطية بالوعات أغطية 00

( 8152ديسمبر / جانفي: ) المناطق الخضراء  

كمية 
 الفواضل

 المرفوعة
 المساحة

8م  
روساتغعدد الم  األشغال المنجزة 

 تنظيف وتحويض الشجيرات  0811 

م5011  
 تنظيف   8

 5.1 

م5.2+طن
3 

م1511
 تنظيف ورفع الفواضل  8

م 3311   
وإزالة األعشاب الطفيلية تنظيف  8  

م 011 
 تنظيف وسقي  8

م1.1
8 م3011  

8
 إزالة األعشاب الطفيلية   



 1.1+طن5.8

م
3 

م 8111 
ورفع  إزالة األعشاب الطفيلية  8

 الفواضل

م 5111  
 قص القازون وتهذيبه  8

 211+نبتة5711  

pétunia 

 غراسة نباتات الزينة

نبتة 911  

مفترقات باب )
 (سعدون

 غراسة نباتات فصلية

م211 
 غراسة نباتات موسمية نبتة5011 3

عيد )شجرة 21  

(الشجرة  
 غراسة األشجار

ساحة )شجرة 50  

 (باب سويقة
 غراسة أشجار التصفيف

م211 
...(نخل دفلة)تشذيب الشجيرات  8  

م811 
 تحمير نباتات الزينة  8

م011 
 تحمير نباتات الزينة وتنظيف  8

( 8152ديسمبر / جانفي)  :البلديةالشرطة   

 العدد
غيرتراتيب 

 البناء

 العدد
خالفا 

 للرخصة

 العدد
 بدون رخصة

 االجراءات المتخذة

 محاضر معاينة 12 15 18

 محاضر سماع 13 15 51

 القرارات المتخذة 11 15 11

 محاضراالستالم 17  57

 القرارات المنفذة   12



 الحجز 15  507

الى القضاءاالحالة  18  11  
 النشاط العدد
 المخالفات الصحية (8صنف 21و 5صنف 95)515

تجارة التوزيع 15  

حماية المستهلك  15  

المنافسة واالسعار 19  
 المخالفات االقتصادية

 حمالت االنتصاب 88

حواجز حديدية  81منها ازالة )11

 (بالطريق العام

نقاط االنتصاب العشوائية التي تمت 
 ازالتها

 العرائض المسجلة  21

 العرائض المنجزة 13

 المفتش عنهم 19

 (5006ديسمبر  -جانفي:)النظافة

ازقة ’بدائرة باب سويقة على انهج  5006توزعت عمليات النظافة خالل سنة  

مناطق ومستوعات ساهم فيها فريق التدخل المستودع ’بطحاء ’ساحات ’شوارع ’

بلدية تونس والمقاول وقد وقع استعمال العديد من المعدات اهمها ’ المركزي 

 :نشطة في ما يليالظاغطات وتمثلت اال’ الجارفات’ الشاحنات ’ الجرارات

 العدد النشاط
 حمولة006 جرف ورفع اتربة

 حمولة 06 رفع فواضل مختلفة

 حمولة009 جرف ورفع اتربة وفواضل مختلفة

 ( 8152ديسمبر / جانفي: ) نشاط الحالة المدنية 

 مداخيل وكالة المقابيض الحالة المدنية 

 المداخيل العدد نوعية الخدمة ر/ع

 05937.1 01975 التعريف باإلمضاء 5



 52718.8 55115 النسخ المطابقة لألصل 8

 81328.65 512398 مضامين الوالدة والوفاة 3

 50980 50980 مضامين الزواج 0

 01 0 عقود زواج 1

 5301 117 المضامين المطابقة لألصل 1

 5911 591 دفاتر عائلية 9

 211 377 ...(’حياة)شهائد مختلفة 2

 510830.1509  جملة المداخيل 

 

 :مداخيل أخرى

 المداخيل عدد نوع العملية ر/ع

 8813.199 55 رخص البناء 5

 5911 30 رخص الحفالت 8

رخص استغالل الطريق  3
 العام

08 1170.5 

 510 51 رخص التنوير الكهربائي  0

رخص الماء الصالح  1
 للشراب

64 640 

 12764 225 مخالفات صحية 1

 8522  مداخيل أخرى 9

   85881.89  جملة المداخيل 

 

 

 

 



 :التناصيص واالعالمات

  

 8137 أحكام اإلصالح

 153 أحكام طالق

 1531 إعالم زواج 

 5011 إعالم طالق

 503 إعالم وفاة

 10 إعالم بتغيير لقب عائلي

 511 شهادة ثبوت هوية

 031 شهادة عزوبية

 

 :دفاتر الوالدات والزواج لدى العدول

 عدد الرسوم عدد الدفاتر الدفترنوع 

 8715 518 دفاتر الوالدات الجديدة

دفتر الزواج لدى 
 العدول

88 5871 

 

( 8152ديسمبر / جانفي)  :نشاط قسم رخص البناء  

:قسم رخص البناءيتولى   

 قبول ملفات رخص البناء  -0

 معاينة العقارات المتعلقة بتحسين مسكن  -5

 معاينة العقارات المتداعية للسقوط -0

نوعية 
 الرخصة

عدد الملفات 
 المسجلة

عدد الملفات 
المصادق 

عليها 
 بالموافقة

عدد الملفات 
 المرفوضة

عدد الملفات 
 الغير مكتملة

عدد الملفات 
 تحت الدرس

رخص 
 البناء

55 00 00 00 06 



رخص 
 الترميم

52 06 05  02 

الكهرباء وكذلك قبول مطالب الترخيص في إدخال الماء الصالح للشراب  وإدخال  4 - 

 .الربط  بقنوات التطهير

رخص إدخال الماء  
 الصالح للشراب

رخص إدخال عداد 
 كهربائي

رخص الربط 
 بقنوات التطهير

عدد المطالب 
المتحصلة على 

 الموافقة 

80 02 05 

عدد المطالب 
 المرفوضة

02 00 0 

 

 

 

 

 

 
 


