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 ( في الخانة المناسبة Xوضع عالمة )  1
 من الدليل الفني مع إرفاق الجذاذة بمستخرج من مثال التهيئة العمرانية مبين به موقع الفضاء  4اعتماد التقسيم حسب ما هو مبين بالفقرة   2
 التنصيص : جيد أو متوسط أو ضعيف أو غير متوفر  3

 الساحة الخضراء  1المناطق البلدية 
تاريخ  2الصنف 

 عدد السكان  2المساحة م  اإلحداث 
مؤشر المساحة  
مستوى  3مستوى التهيئة  الخضراء/ساكن 

 المالحظات  التشجير 
 ترصيف  تأثيث  إنارة  كامل البلدية  داخل المنطقة فضاءات صغرى  فضاءات كبرى 

  متوسط جيد ضعيف  غير متوفر %6 %12 50 2م X  1995 6000 2م 6000 ارع البيئة ش

  متوسط جيد غير متوفر غير متوفر %6 %2 - 2م X 2005 200  2م 200 مدخل المدينة من الجهة الشرقية 

  متوسط جيد غير متوفر  - %8 - 2مX  1995 2500 2م2500 ساحة الثورة

  متوسط غير متوفر غير متوفر غير متوفر %1 %2 50 2م X 1990 170  2م 170 حي السعادة 

  ضعيف  غير متوفر غير متوفر غير متوفر %3 %5 200 2م X 1992 600  2م 600 مارس  20حي 

  ضعيف  ضعيف  غير متوفر غير متوفر %3 %10 600 2م X 2008 1500  2م 1500 حي الياسمين 

  ضعيف  ضعيف  غير متوفر غير متوفر %5 %10 500 2م X  2005 4000 2م 4000 حي القليبي 

  ضعيف  ضعيف  غير متوفر غير متوفر %4 %9 700 2م X 2006 1500  2م 1500 حي االندلس 

  ضعيف  ضعيف  غير متوفر غير متوفر %2 %4 40 2م X 2010 700  2م 700 حي السيدة 

  جيد جيد غير متوفر متوفرغير  %6 %7 - 2م X 2008 800  2م 800 المركز الوسيط للصحة 

مارس قبالة تقسيم   20طريق 
 السيدة والياسمين 

  جيد غير متوفر غير متوفر غير متوفر %8 %10 - 2م X  2011 3000 2م 3000

  متوسط غير متوفر غير متوفر غير متوفر %6 %7 150 2م X 1998 900  2م 900 حي االفتخار 

  ضعيف  متوسط غير متوفر غير متوفر %5 %10 250 2م X  1990 4000 2م 4000 فضاء االم والطفل 
         31370     المجموع العام 


