
 

 األوىلحرض الجلسة العامة م

  2019لسنة  بخصوص الربنامج السنوي لالستثمار 

 
 

 معطيات بخصوص البلدية : -1

 منزل فارس ي إسم البلدية :  -أ 

 ساكن  4000عدد السكان بالبلدية : -ب 

 على الساعة الثالثة بعد الزوال. 01/12/2018تاريخ الجلسة : -ت 

 : قصر البلدية.مكان الجلسة -ث 

 / إسم ميسر الجلسة : -ج 

 الكاتب العام رياض أحمد .محضر محرر من قبل : -ح 

 جميع األطراف الحاضرين  في الجلسة  محضر مصادق عليه من طرف : -خ 

 معطيات بخصوص الجلسة : -2

 مشارك  70عدد املشاركين في الجلسة العامة : – أ

عدد الشبان ضمن املشاركين والذين 

 سنة 35و 16تتراوح أعمارهم بين 

  عدد املشاركين عدد النساء ضمن املشاركين

 العدد الجملي 70 18 26

 النسبة )%) 1.8 % 25.7 % 37 %

 جدول األعمال : –ب 

 االطار العام للجلسة. تقديم .1

لسنوي ا املخصص للبرنامجواإلعتماد املالي  نتائج التشخيص الفني واملاليمناقشة  .2

 و توزيع املوارد املالية على مختلف املناطق. 2019لإلستثمار البلدي لسنة 

 فتح باب النقاش للعموم للتساؤل وتقديم اإلعتراضات. .3

 البلدية : عرضلوصف  – 3

 مناطق ونتائجها. البلدية إلىتقديم منهجية تقسيم  .1

 تقديم نتائج التشخيص الفني للمنطقة البلدية. .2

 تقديم املشاريع املتواصلة. .3

 تقديم املشاريع الوطنية والجهوية واألخرى سواء كانت متواصلة او مبرمجة . .4

 تقديم نتائج التشخيص املالي . .5

 تقديم توزيع املوارد املالية على مختلف املناطق. .6



 

واملشاريع الوطنية والجهوية األخرى  2018ملدرجة ببرنامج االستثمار السنوي املشاريع ا - 4 

 :املتواصلة أو املبرمجة باملنطقة البلدية 
نسبة  الكلفة املشروع

 األشغال

 املالحظات

 2017برنامج سنة 

  % 98 اد 110 تجميل مداخل املدن

 2018برنامج سنة 

الجهوية للتجهيز تم عقد جلسة باإلدارة  % 0 20 الدراسات

 28/11/2018واإلسكان باملنستير بتاريخ 

بخصوص إنجاز مشروع البناء اإلداري 

بالعقار الكائن خلف مقر البلدية وتم 

تعيين مكتب الدراسات للقيام بدراسة 

 املشروع.

 141 بنايات إدارية

فتح عروض  2018نوفمبر  30تم يوم  % 0 60 إقتناء معدات النظافة

واالن بصدد فرز العروض  اإلستشارة

 الفنية

 22/11/2018تم إعداد طلب تزود بتاريخ  %20 45 تهيئة الطرقات واملسالك

 للمقاول عبد العزيز العجيمي

  %100 18 بناء األرصفة

  %100 7 اإلنارة العمومية

 املشاريع الوطنية والجهوية األخرى املتواصلة أو املبرمجة باملنطقة البلدية

 املشروع
 الكلفة

 )أد(

 نسبة

 اإلنجاز
 املالحظات

 مشروع التطهير

  %60 1125 تطهير حي التطور والبساتين  1القسط 

املياه املستعملة  منظومة تحويل 2القسط 

 وبناء محطتي ضخ
1600 

100% 
 

تجهيز محطتي ضخ املياه  3القسط 

 املستعملة
798 

عروض إعداد طلب  في إنتظار 0%

 يزات التجه للمرة الثانية  إلقتناء

  مشروع تنوير امللعب البلدي

  %20 150  دعم اإلنارة بامللعب البلدي 

 



 

 2019إعتمادات العنوان الثاني املخصصة لتمويل املشاريع الجديدة ببرنامج االستثمار السنوي  -5

 ومصادرها:
ج املبرماملبالغ  املالحظات 

 )أد(استغاللها

 املبالغ املتاحة

 )أد(

 مصدر التمويل مصدر التمويل

 البلدية تمويل ذاتي 0 0 

صندوق القروض  قرض  0 0 

ومساعدة 

 الجماعات املحلية

 4501  4501  مساعدات موظفة  
مساهمة البلدية لتهذيب حي 

  التطور
 مساعدات 50 50

 401 401   451: غير موظفة 

 هياكل أخرى  مساعدات 0 0 

 املجموع 1901 1901 
 

 أسئلة ومالحظات املشاركين و/أو األطراف املعنيةأجوبة البلدية 
 

 

 توزيع اعتمادات العنوان الثاني املخصص للمشاريع الجديدة على مختلف البرامج – 6

 البرامج املقترحة )أد(الكلفة النسبة

 برامج إدارية 121 30.1 %

 برامج مهيكلة للمدينة 200 49.9 %

 ظروف عيش املواطنينبرامج القرب تتعلق بتحسين  80 20 %

 املجموع 401 100 %

 تقديم التقسيم الترابي للمنطقة البلدية وإحصاء وصفي تقديري للبنية األساسية بتلك املناطق : – 7

 تقديم التقسيم الترابي : -أ

 إسم المنطقة الترابية حدودها ) تسمية حدودها (
 .حدود مثال التهيئة العمرانية شرقا: 

 .حدود مثال التهيئة العمرانية شماال: 

 .حدود مثال التهيئة العمرانية غربا: 

.حدود مثال التهيئة العمرانية جنوبا:   

: منزل فارس ي 1املنطقة عدد  

 شرقا: املكنين.

 شماال: الطريق الرابطة بين املكنين وبني حسان.

 غربا: بني حسان.

 جنوبا: منزل فارس ي.

: الشواشين 2املنطقة عدد   

 )يمكن إرفاق هذا الجدول بخارطة املنطقة البلدية مبين بها التقسيم الترابي الذي قامت به البلدية( 

 



 

 

 تقديم اإلحصاء الوصفي التقديري للبنية األساسية باملناطق البلدية : –ب 

 

 األرصفة الطرقات
التنوير 

 العمومي 

الربط بشبكة 

تطهير املياه 

 املستعملة )%(

وجود إشكاليات 

لتصريف مياه 

 األمطار

نسبة الطرقات في 

حالة جيدة أو 

 (%متوسطة )

(1) 

نسبة الطرقات في 

حالة سيئة تتطلب 

 (%)التدخل

 (1) 

نسبة األرصفة 

في حالتها جيدة 

 (%أو متوسطة )

(1)  

نسبة األرصفة في 

حالة سيئة تتطلب 

 (%التدخل)

(1)  

نسبة التغطية 

بشبكة التنوير 

 العمومي)%(

(2) 

نسبة التغطية 

بشبكة التطهير 

 العمومي)%(

(2) 

 

 0 % 94 %  40 %  60 %  28 %  72 %  1منطقة 
 

 0 % 88 %  60 %  40 %  18 %  82 %  2منطقة 

 ( يتم احتساب هذه النسبة بقسمة مساحة الطرقات أو األرصفة املعنية على املساحة الجملية وذلك دون اعتبار الطرقات املرقمة1)

 ( يتم احتساب هذه النسبة بقسمة طول الطرقات املجهزة على الطول الجملي للطرقات وذلك دون اعتبار الطرقات املرقمة2)

 2019املناطق البلدية التي سيتم التدخل فيها ضمن برنامج سنة  – 7

 املناطق الترابية التي سيتم التدخل فيها خالل اإلعتمادات املخصصة النسبة من مشاريع القرب

 2019سنة 

62.5 %   منزل فارس ي : 1 منطقة 50 

37.5 %  الشواشين  : 2 منطقة 30 

 نقاش وتفاعل مع املشاركين : –
 

 أسئلة ومالحظات املشاركين أجوبة البلدية و/أو األطراف املعنية

أجاب السيد رئيس البلدية أن املجلس لم يعتمد 

مؤشر عدد السكان بكل منطقة ورأى أن حاجيات 

الشواشين عديدة لذلك قرر املجلس منح منطقة 

 أد 90منطقة الشواشين مبلغ قدره 

تساءل عن املنهجية  :رئيس الجمعية الخيرية

املعتمدة من طرف املجلس البلدي عند تقسيم 

م وأشار إلى أن التقسياملوارد املالية على املناطق 

إعتماد  مؤشر عدد السكان  وإقترحغير منصف 

 لتقسيم املوارد.

السيد رئيس البلدية أنه ال يمكن إدراج طرقات بين 

منطقة الشواشين ضمن البرنامج الن املنطقة خارج 

 مثال التهيئة العمرانية.

: تساءل عن إمكانية إدراج املواطن سالم معمر

بعض طرقات منطقة الشواشين ضمن برنامج 

 تهذيب األحياء الشعبية.

دير أجاب السيد رئيس البلدية أنه تم اإلتصال بامل

الجهوي للبريد ووعد بموزع وموظف قار قبل موفى 

.أما بخصوص قطعة األرض ستسعى 2018سنة 

 البلدية لتخصيص عقار لبناء مكتب بريد. 

 

توجه بالشكر إلى  املواطن بلقاسم الشريف:

أعضاء املجلس البلدي واملواطنين على الحضور 

طلب من املجلس البلدي توفير قطعة  ااملكثف. كم

 مكتب بريد وسط املدينة.  لبناءأرض 



 
بين السيد رئيس البلدية أن هذا املشروع إنطلق منذ 

وتوقفت األشغال العديد من املرات  2016سنة 

وقامت البلدية بمراسلة السيد املدير العام للتطهير 

 .الغرض وسلطة اإلشراف في

تساءل عن  املواطن محمد الصغير بالطيب:

 أسباب توقف أشغال مشروع التطهير. 

طالب بتعشيب امللعب  رئيس النادي الرياض ي: ستنظر البلدية في وظيفية املشاريع املقترحة.

البلدي وإقترح إنجاز مشروع بناء مدارج وحجرات 

 بامللعب البلدي.مالبس 

 نتائج الجلسة العامة : -8

 / التحسينات بخصوص البرنامج املقدم: التنقيحات – 1.8

لخاصة تقسيم املوارد اعلى املقترحات والنتائج املقدمة من طرف البلدية بخصوص  لوجود إعتراضات نظرا 

 : وكانت النتيجة كالتاليلتصويت لقرب تم اللجوء لباملشاريع املهيكلة ومشاريع ا
 املبلغ  املشروع املقترح

 املقترح 

 أد

املبلغ النهائي  نتيجة التصويت

 بعد التصويت 

 أد 

 محتفظ ال نعم

 0 0 22 1  50 منزل فارس ي( 1) منطقة عددمشروع قرب  1

 50 0 0 23 50 الشواشين( 2) منطقة عدد مشروع قرب

 مشروع مهيكل 2

 صيانة مقبرة. -

 إقتناء أراض ي.-

 )مدارج وحجرات مالبس(تهيئة امللعب البلدي-

230  

30 

100 

100 

18 4 1  
 

30 

100 

100 
 

 

 مالحظات املشاركين بخصوص خطة االتصال املعتمدة: – 2.8

 

 مالحظات املشاركين بخصوص املنهجية املعتمدة: – 3.8

م املوارد املالية بتقسي املتعلقةطالب بتشريك املواطنين في جلسة املجلس البلدي املواطن سالم النعيجة: 

  على التدخالت الثالث.

 

 



 

  مواضيع مختلفة تم النقاش في شأنها: - 8.5

 أسئلة ومالحظات املشاركين أجوبة البلدية و/أو األطراف املعنية

أجاب السيد رئيس البلدي أنه سيتصل 

بمصالح الشركة الوطنية إلستغالل وتوزيع 

قصد تزويد املساكن املذكورة باملاء املياه 

 الصالح للشرب في أقرب اآلجال.

ن البلدية التدخل مطلب  :الدريدياملواطن كمال 

لدى مصالح الشركة الوطنية إلستغالل وتوزيع املياه 

قصد تزويد عقاره الكائن بمنطقة الشواشين باملاء 

 الصالح للشرب.

منطقة الشواشين(: )الرزاق املواطنة هاجر عبد 

بينت للحاضرين أن منطقة الشواشين تشكو من 

بالنظر في العديد من النقائص وطالبت املجلس 

موضوع تزويد بعض املساكن باملنطقة باملاء الصالح 

 للشرب.

 عرض البلدية: – 1.4.8

 

  عرض برئيس لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة املفتوحة املجدوب  السيد فرجقام

في هذا  وأكدالتشاركي وفق املقاربة التشاركية  االستثمار البلديبرنامج منهجية إعداد 

اإلطار على ضرورة تشريك املواطن و مختلف مكونات املجتمع املدني في الجلسات إلنجاح 

وظفة غير املاملسار التشاكي  وبذلك تضمن البلدية حصولها على منابها من املساعدات 

 .2019مشاريع بعنوان سنة لتمويل واملساعدة املوظفة 

  عرض التشخيص املالي والفني على تمSHOW DATA  . 

 

 

 

 



 
 :صور الجلسة العامة –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


