
  
 

 الثانيةمحضر الجلسة العامة 

 2019 لالستثمار بخصوص البرنامج السنوي  
 

 

 معطيات بخصوص البلدية : -1

 بلدية منزل فارس ي إسم البلدية :  -أ 

 ساكن   4000عدد السكان بالبلدية : -ب 

  2018ديسمبر  16تاريخ الجلسة : -ت 

 : قصر البلدية مكان الجلسة -ث 

  /إسم ميسر الجلسة : -ج 

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

 جميع األطراف الحاضرين بالجلسةمحضر مصادق عليه من طرف : -خ 
 

 معطيات بخصوص الجلسة : -2
 

 :الثانيةعدد املشاركين في الجلسة العامة  – أ

عدد الشبان ضمن 

املشاركين والذين 

 16تتراوح أعمارهم بين 

 سنة 35و

عدد النساء ضمن 

 املشاركين

 عدد املشاركين
 

 

 العدد الجملي  40 8 11

28  %  20  %  1 %  النسبة )%) 

 جدول األعمال : –ب 

 .تقديم اإلطار العام للجلسة 

 .تقديم املشاريع النهائية 

 .تقديم برامج القرب لكل منطقة 

 .البرامج املهيكلة 

 .البرامج اإلدارية 

   2019سيتواصل إنجازها سنة  والتي  2018 2017املشاريع املدرجة سنة. 

 .نقاش عام 

 

 
 



  

 : 2019سنة خالل ا هاملزمع تنفيذالجديدة قائمة املشاريع  – 3

عدد  الكلفة املنطقة نوعية التدخل )*(

 املنتفعين

 التاريخ املتوقع 

النتهاء  النطالق األشغال

 األشغال

 برامج القرب تتعلق بتحسين ظرف عيش املواطنين -1

  2019موفى   4/2019ث  350 25 الشواشين الطرقات  صيانة-1

 350 12 األرصفة بناء-2

 350 13 اإلنارة العمومية  -3

    50 منزل فارس ي مساهمة البلدية في مشروع تهذيب حي التطور  -4

 برامج مهيكلة للمدينة -2

كامل  صيانة مقبرة الشواشين-1

املنطقة 

 البلدية

  2019 موفى  4/2019ث  4000 30

بناء مدارج وحجرات ) صيانة املنشآت الرياضية-2

 مالبس بامللعب البلدي(

 2020موفى  1/2020ث 100

 2020 2020 100 إقتناء أراض ي -3

    برامج إدارية -3

كامل  إدارية  بنايات-1

املنطقة 

 البلدية

90 2020 2020 

 2019 2019 11 معدات النظافة والطرقات  إقتناء-2

 2020 2020 20 )مراجعة مثال التهيئة العمرانية( دراسات-3

    4000  451  املجموع

 ، بما فيها تلك التي ال يتدخل الصندوق في تمويلها.2019يجب على البلدية تضمين كافة املشاريع املزمع إنجازها خالل سنة  )*(

 :2019والتي سيتواصل إنجازها خالل سنة  2018 و  2017قائمة املشاريع املدرجة ببرنامج االستثمار السنوي  -
 

التاريخ املتوقع 

 النتهاء األشغال

نسبة 

 اإلنجاز

تاريخ اإلنطالق في  مدة اإلنجاز

 اإلنجاز

عدد 

املنتفع

 ين

 الكلفة

 األصلية

 بيان املشروع 

)*( 

100 2019ديسمبر  %    ضمان نهائي 

4000  

 )ضمان نهائي(تجميل مداخل املدن 11

2/2019ث  0  %  الدراسات 20 2019 يوم  90 

2020 0 %  البناء اإلداري  141 1/2020ث يوم 150 

 إقتناء معدات النظافة 60 2/2019ث يوم  120  %0 2/2019ث

 املجموع 232     

 الصندوق في تمويلها.لتي ال يتدخل ، بما فيها تلك ا2018إنجازها خالل سنة تي سيتواصل يجب على البلدية تضمين كافة املشاريع ال )*(

 وفق األنموذج : 2019وثيقة برنامج اإلستثمار السنوي  5



  

املصدراملبلغ

1,90104511,4501,901المشاريع الجديدةأ-
1,90104511,4501,901مشاريع ذات صبغة محلية1-

2019202020الدراسات)دراسة مثال التهيئة(
2019909090بنايات إدارية 

2019111111إقتناء معدات النظافة والطرقات
2019252525أشغال الصيانة والتعهد )الطرقات والمسالك (

2019121212بناء األرصفة 
2019131313اإلنارة العمومية

2019303030صيانة مقبرة الشواشين
2019100100100صيانة المنشأت الرياضية)الملعب البلدي(

2019100100100إقتناء أراضي
مشاريع الشراكة بين البلديات2-

...........
مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات3-

...........
مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهياكل األخرى4-

...........
مشاريع الشاركة بين القطاعين العام والخاص5-

...........

مشاريع الشراكة مع المجتمع المدني6-
...........

البرامج الوطنية7-
برامج تهذيب األحياء الشعبية1.7

20181,500501,4501,500تهذيب حي التطور 
برامج أخرى2.7

...........

2592667259266مشاريع متواصلة في طور اإلنجاز من السنوات الفارطةب -
2592667259266مشاريع ذات صبغة محلية1-

20181341417134141بناء إداري
201820202020الدراسات

201860606060إقتناء معدات النظافة والطرقات
201845454545نهيئة الطرقات والمسالك

مشاريع الشراكة بين البلديات2-
...........

مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات3-
...........

مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهياكل األخرى4-
...........

مشاريع الشاركة بين القطاعين العام والخاص5-
...........

مشاريع الشراكة مع المجتمع المدني6-
...........

البرامج الوطنية7-
برامج تهذيب األحياء الشعبية1.7

...........
برامج أخرى2.7

2,16026677101,4502,167

صفحة 2/1

 "A" املشاريع املصنفة

حسب التقييم األولي 

البيئي واالجتماعي 

)***(

تقديرات املصاريف 

السنوية للصيانة 

واإلستغالل
قرضتمويل ذاتي

مساعدة )إستثنائية 

أو متبقية من 

النظام التمويلي 

القديم(

مساعدة موظفةمساعدة غير موظفة

املبلغ الذي مساهمات أخرى

تم صرفه 

بالسنوات 

السابقة

)2(

املبلغ املبرمج صرفه سنة 2019

)3(

املبلغ املتبقي املبرمج صرفه 

خالل السنة أو السنوات 

املقبلة )4(

))3(+)2((-)1( =)4(

المجموع العام

البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة 2019 الوالية : المنستير البلدية : منزل فارسي

املشاريع
سنة أو سنوات 

اإلنجاز

الكلفة )*(

)1(

الكلفة )*(

املحينة بالنسبة 

للمشاريع 

املتواصلة فقط

)1(

رزنامة صرف االعتماداتالخطة التمويلية )**(



  

 نقاش وتفاعل مع املشاركين : -6

 2000بين الكاتب العام أنه تم رصد إعتماد قدره 

مخصص لإلعتناء  2019دينار بميزانية البلدية لسنة 

 باملحالت الدينية 

املواطن سالم معمر : طلب صيانة  تجهيزات بجامع 

 الشواشين

 

ية املندوب سيقع دراسة هذه املقترحات بعد إستشارة

 الجهوية للرياضة باملنستير للنظر في مكونات املشروع 

املواطن رفيق املبروك: بالنسبة للمشروع املهيكل بكلفة 

أ.د إقترح بناء حجرة مالبس للملعب الفرعي  100

 املعشب 

الطاهر بوغريرة : اقترح بناء حجرات مالبس املواطن 

 بمدخل امللعب من الجهة اليمنى

: اقترح بناء حجرات مالبس جديدة علي بوغريرةاملواطن 

 بالملعب البلدي من جهة التي يحدها عقار دار سعيدان

املواطن سالم النعيجة: اقترح بناء حجرات مالبس على 

يمين امللعب وتهيئة موقف للسيارات والحافالت وفتح 

 باب 

حسن بالطيب: أشار إلى ضرورة عدم التدخل املواطن 

 الهندس ي للملعب املعد من طرف وزارة الشبابباملثال 

محمد النعيجة: أشار إلى أن بناء حجرة مالبس ليست 

أولوية بالنسبة للملعب البلدي واقترح تهيئة ميدان 

املعشب وإضافة حجرة مالبس للملعب الفرعي لتدعيم 

 مداخيل البلدية 

  : رأي املشاركين في خطة اإلتصال املعتمدة  - 7

أسئلة  البلدية و/أو األطراف املعنيةأجوبة 

ومالحظات 

 املشاركين

 : التاليكالثانية شتى الطرق إلعالم املواطن بموعد الجلسة العامة التشاركية  ستعملت البلديةإ

  تم إشهار الجلسة من خالل بالغات بكل من إذاعة املنستير وإذاعة جوهرة اف ام وإذاعة

 رباط اف ام.

 العمومية. تعليق الفتات بالساحات 

 .تعليق إعالمات بمقر البلدية وباملقاهي وعلى واجهة املحالت التجارية املوجودة باملدينة 

 نشر إعالمات بموقع الواب وبصفحة التواصل االجتماعي للبلدية . 

املؤسسات مكونات املجتمع املدني ورؤساء  ملختلف شخص ي إستدعاء 100حوالي تم إرسال 

 .باملنطقةالعمومية 

 



  

  الثانية:التشاركية والجلسة العامة  رأي املشاركين في املقاربة التشاركية املعتمدة  -8

أسئلة  أجوبة البلدية و/أو األطراف املعنية

 ومالحظات املشاركين

  

 مواضيع مختلفة تم النقاش في شأنها : - 9

 

 نتائج الجلسة العامة : -10

 املعتمدة :التنقيحات/التحسينات بخصوص املنهجية  –1.10

 مالحق : –2.10

 عرض البلدية : –أ 

 :وبطاقة الحضور  صور الجلسة العامة – ب

 

 صور الجلسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


