
ويُعترب .  سنة12يف حدود  عمرمبعّدل  شاحنات 6 ببلدية مساكن 2015بلغ عدد الشاحنات الضاغطة يف موىف سنة 
 8 مجلتو مبا املقّدر الشاحنات من الصنف هلذا االفرتاضي بالعمر مقارنة نسبيا متقّدما معّدل عمر الشاحنات الضاغطة

 ارتفاع وكذلك واإلصالحات الصيانة تكاليف ارتفاع إىل تؤّدي أن( األسطول تقادم )الوضعية ىذه شأن ومن. 1سنوات
 األخرى الشاحنات أعطاب تكّرر عند خاصة احلديثة  الشاحنات على مفرط بشكل التعويل عن فضال الوقود استهالك

بلغ عدد الشاحنات الضاغطة يف موىف سنة . (2أنظر الملحق رقم  ).األخرى ىي إىالكها نسق تسارع إىل يؤّدي امم
 نسبيا متقّدما ويُعترب معّدل عمر الشاحنات الضاغطة.  سنة12يف حدود  عمرمبعّدل  شاحنات 6 ببلدية مساكن 2015
 تقادم )الوضعية ىذه شأن ومن. 2سنوات 8 مجلتو مبا املقّدر الشاحنات من الصنف هلذا االفرتاضي بالعمر مقارنة

 بشكل التعويل عن فضال الوقود استهالك ارتفاع وكذلك واإلصالحات الصيانة تكاليف ارتفاع إىل تؤّدي أن( األسطول
 ىي إىالكها نسق تسارع إىل يؤّدي امم األخرى الشاحنات أعطاب تكّرر عند خاصة احلديثة  الشاحنات على مفرط

(. 2أنظر الملحق رقم  ).األخرى
 

 2015-2009معّدل أعمار الشاحنات الضاغطة خالل الفترة : 2الملحق رقم 
 

 عمر الشاحنة حسب السنة سنة االقتناء الرقم المنجمي للشاحنة
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

02211885 2004 6 7 8 9 10 11 12 

02211895 2004 6 7 8 9 10 11 12 

02210010 2000 10 11 12 13 14 15 16 

02214201 2010 - 1 2 3 4 5 6 

02217501 2012 - - - 1 2 3 4 

02206013 1992 18 19 20 21 22 23 24 

 6 6 6 6 5 5 4 عدد الشاحنات الظاغطة املستعملة

  شاحنات ظاغطة6 2015-2009معدل عدد الشاحنات الظاغطة خالل الفرتة 
 12 11 10 9 10 9 10 معّدل عمر الشاحنات الظاغطة

  سنوات10 2015-2009معّدل عمر الشاحنات الظاغطة خالل الفرتة 
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 هناية يف سنة 17 فاق عمر مبعّدل جرارات 7 مساكن ببلدية 2015 سنة موىفّ  يف للنظافة املخصصة اجلرارات عدد وبلغ
 املعّدات هلذه االفرتاضي بالعمر مقارنة مرتفعا مساكن ببلدية للنظافة املخصصة اجلرارات أعمار معّدل ويعترب. نفسها الفرتة

 شاحنات 7 مجلتو ما 2015 سنة موىفّ  يف عددىا بلغ فقد القالبة، بالشاحنات يتعّلق فيما أّما. 3سنة 15 مجلتو مبا واملقّدر
( سنة 24 يفوق أو عمرىا يبلغ 7 مجلة من شاحنات 5 )املذكورة السنة هناية مع سنة 20 فاق عمر مبعّدل للنظافة خمّصصة

ونتج عن ىذه الوضعية تعّدد أيام التوّقف وصعوبة إجياد قطع الغيار املناسبة فضال . سنة 15 حدود يف افرتاضي عمر مقابل
( 4 ورقم 3أنظر الملحقين رقم ).عن ارتفاع تكاليف صيانتها

 2015-2009معّدل أعمار الجرارات خالل الفترة : 3ملحق رقم 

عمر الجرار حسب السنة سنة االقتناء الرقم المنجمي للجرار 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

02208279 1997 13 14 15 16 17 18 19 

02208280 1997 13 14 15 16 17 18 19 

02209298 1999 11 12 13 14 15 16 17 

02209299 1999 11 12 13 14 15 16 17 

02209300 1999 11 12 13 14 15 16 17 

02211791 2004 6 7 8 9 10 11 12 

02212408 1997 13 14 15 16 17 18 19 

 7 7 7 7 7 7 7عدد اجلرارات املستعملة يف النظافة 

 جرارات 7 2015-2009معدل عدد اجلرارات خالل الفرتة 

 17 16 15 14 13 12 11 (نظافة)معّدل عمر اجلرارات املستعملة 

 سنة 14 2015-2009معّدل عمر اجلرارات خالل الفرتة 

 2015-2009معّدل أعمار الشاحنات القالبة خالل الفترة : 4               ملحق رقم 

 عمر الشاحنة حسب السنة سنة االقتناء الرقم املنجمي للشاحنة
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

02206014 1992 18 19 20 21 22 23 24 

02203926 1991 19 20 21 22 23 24 25 

02203922 1990 20 21 22 23 24 25 26 

02209497 1991 19 20 21 22 23 24 25 

02206061 1992 18 19 20 21 22 23 24 

02210009 2000 10 11 12 13 14 15 16 

02217566 2014  - - - - -1 2 

 7 7 6 6 6 6 6 عدد الشاحنات القالبة املستعملة

معدل عدد الشاحنات القالبة املستعملة خالل الفرتة 
2009-2015 

  شاحنات6
 20 19 21 20 19 18 17 معّدل عمر الشاحنات القالبة

-2009معّدل عمر الشاحنات القالبة خالل الفرتة 

2015 
  سنة19

                                                           
 

 



 
 

مّت االعتماد على التقارير الشهرية لرفع الفضالت ) 2015وتراوحت نسب استعمال املعّدات املّخصصة للنظافة خالل سنة 
وبلغ معّدل نسبة استعمال املعّدات املخصصة للنظافة خالل  . %91 و %23بني  (املتوفّرة وىي فيفري ومارس وديسمرب

 مل تتجاوز 14 معّدات من مجلة 4)وتعود أسباب تدّّن نسب استعمال بعض املعدات .  %60  ببلدية مساكن 2015سنة 
وترّتب عن ىذه الوضعية . إىل تكّرر األعطاب وطول الفرتة اليت تستغرقها أعمال اإلصالح ( %40نسبة استعماهلا 

. استغالل مكّثف للمعدات األخرى جملاهبة املتطّلبات اإلضافية ما تسّبب يف تسارع إىالكها وارتفاع تكاليف صيانتها
 (.5أنظر الملحق رقم )
 

 2015تقدير نسب استعمال المعّدات خالل سنة : 5الملحق رقم 

نسبة االستعمال شهر المعدات 
فيفري 

نسبة االستعمال شهر نسبة االستعمال شهر مارس 
ديسمبر 

معّدل نسبة االستعمال 

 % 85 % 77 % 93 % 86 02214201شاحنة 

 % 60 % 0 % 84 % 96 02211885شاحنة 

 % 65 % 68 % 58 % 68 02211895شاحنة 

 % 30 % 32 % 23 % 36 02210010شاحنة 

 % 89 % 97 % 90 % 79 02217501شاحنة 

 % 25 % 13 % 26 % 36 02210009شاحنة 

 % 65 % 52 % 71 % 71 02203926شاحنة 

 % 77 % 74 % 74 % 82 02209497شاحنة 

 % 52 % 16 % 71 % 68 02206061شاحنة 

 % 74 % 58 % 84 % 79 02206014شاحنة 

 % 91 % 81 % 97 % 96 02203922شاحنة 

 % 63 % 68 % 64 % 57 02212408جرار 

 % 39 % 77 % 16 % 25 02217566شاحنة 

 % 23 % 68 % 0 % 0 02206013شاحنة 

 % 60 % 55 % 65 % 68المعّدل 

 




