
  

 2019البرنامج االستثماري البلدي التشاركي لسنة 

 الشماليةبالمنطقة محضر الجلسة 
 

 : البلدية بخصوص معطيات -1

 الشمالية اسم المنطقة :                            صفاقس : البلدية إسم -أ 

 ألف ساكن  37حوالي منطقة بال السكان عدد   الف ساكن 300: بالبلدية السكان عدد -ب 

 2018ديسمبر   8: الجلسة تاريخ -ت 

 الشمالية دائرة: الجلسة مكان -ث 

 حافظ معتوق  عبد الرحمان القالل, إحسان الطرابلسي : الجلسة ميسر إسم -ج 

 سلوى الفقي المنيف : قبل من محرر محضر -ح 

 رئيس البلدية  : طرف من عليه مصادق محضر -خ 

 : الجلسة بخصوص معطيات -2

 : 205  بالجلسة بالمنطقة في المشاركين عدد – أ

المشاركين  ضمن الشبان عدد
 بين أعمارهم تتراوح الذينو

 سنة 35و 16
 المشاركين عدد المشاركين ضمن النساء عدد

 

 الجملي العدد 205 74 34

 (%)النسبة  100 %  %36.14  %16.6

 : األعمال جدول –ب 

 

 

 بالمنطقة.تذكير باإلحصاء الوصفي التقديري للبنية األساسية  .1
لمتواصلة أو اوالمشاريع الوطنية والجهوية األخرى  2018المشاريع المدرجة ببرنامج اإلستثمار السنوي تذكير  .2

 .المبرمجة بالمنطقة 
 .قةتتعلق بتحسين ظروف عيش المواطنين بالمنطتذكير باإلعتمادات المخصصة لبرامج القرب  .3
 .ةلوي  بة حسب األومرت   2019خالل سنة  الشمالية بالمنطقة .مشاريع القرب المقترحة من طرف المشاركين  .4
 .ممثلي المنطقة انتخاب .5
 .حسب األولوية 2019االستثمارات المقترحة من طرف المشاركين بالمنطقة خالل سنة  .6
  انتخاب ممثلي المنطقة .7
 .نتائج الجلسة .8

 

 

 

 

 

 

 



  

   :ية الشمال  حصاء الوصفي التقديري للبنية األساسية بالمنطقةتذكير باإل – 3

 

 األرصفة الطرقات
التنوير 

 العمومي 

الربط بشبكة 

تطهير المياه 

المستعملة 

)%( 
وجود إشكاليات لتصريف 

نسبة الطرقات  مياه األمطار

 جيدة ةحال في

 أو متوسطة

(%) 

نسبة الطرقات في 

تتطلب سيئة  ةحال

 التدخل

(%) 

نسبة األرصفة 

 حالتها جيدة في

 أو متوسطة

(%) 

نسبة األرصفة في 

تتطلب سيئة  ةحال

 التدخل

(%) 
نسبة التغطية 

بشبكة التنوير 

 العمومي

)%( 

بشبكة نسبة التغطية 

 التطهير العمومي

)%( 

 ةمنطق

 الشمالية
 توجد اشكاليات % 50 % 75 % 30 % 70 % 50 % 50

والجهوية والمشاريع الوطنية  2018السنوي  االستثمارالمشاريع المدرجة ببرنامج  - 4

 : الشمالية األخرى المتواصلة أو المبرمجة بالمنطقة

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
ستنطلق مشاريع القرب التي تم برمجتها لسنة 

قريبا حيث تم تعيين المقاول وفي مرحلة  2018

 اتمام اجراءات الصفقة  

اما بالنسبة للبرامج الوطنية فسيتم تهذيب مركز 

قدور لذا من المستحسن اختيار المشاريع القرب 

 دون االخذ بعين االعتبار هذه المنطقة  

 
والبرامج التي  2018جة لسنة مدى تقدم األشغال المبرم

 الشعبية   تنفيذها ضمن برامج تهذيب االحياء سيتم

تتعلق بتحسين ظروف عيش المواطنين ذكير باإلعتمادات المخصصة لبرامج القرب ت – 5

 :الشماليةقة بالمنط

 اإلعتمادات المخصصة

 )أد(

 المنطقة الترابية 

 2018التي تم االحتفاظ بها لسنة 
 الشماليةمنطقة  أد  400 

 2019خالل سنة  الشماليةبالمنطقة مشاركين مشاريع القرب المقترحة من طرف ال –6

 ة:بة حسب األولوي  مرت  

رأي المصلحة 

 الفنية/المرافق الفني

الكلفة 

 التقديرية

 موقع التدخل 

 )األنهج واألحياء(

 المشروع نوعية التدخل

سيتم احالة المشروع على 
الديوان الوطني للتطهير 
 للتثبت من حالة الشبكة 

 نهج انشتاين  تعبيد نهج . د105.000

سيتم احالة المشروع على 
الديوان الوطني للتطهير 
 للتثبت من حالة الشبكة 

نهج يحيا الحقي بين طريق  تعبيد نهج د 53.000

تنيور والقائد محمد طريق 

 2,5تنيور كم 
سيتم احالة المشروع على 
الديوان الوطني للتطهير 
 للتثبت من حالة الشبكة 

 نهج أحمد حسن الزيات  تعبيد نهج د 46.000

سيتم احالة المشروع على 
الديوان الوطني للتطهير 
 للتثبت من حالة الشبكة 

  نهج أمين الريحاني تعبيد نهج . د53.000



  

 : المشاركين مع وتفاعل نقاش – 7

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
/ 

 

/ 

 

 : ممثلي المنطقةل قائمة اسمية – 8

 (رجالال/المرأةممثل عن)الشباب/ العنوان المهنةاإلختصاص/ العمر اإلسم واللقب

 شاب  الشمالية متخرجة من الجامعة   28 ميمونة الرقيق 

 رجل   الشمالية مهندس  57 زهير داود 

 امرأة  الشمالية استاذة  43 سهام لولو

 

 : شأنها في النقاش تم مختلفة مواضيع  -9

 

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
 

أن جملة  قام رئيس الدائرة ببعض االضاحات

ن المشاريع التي سيتم اقتراحها سيتم النظر فيها م

قبل المصالح الفنية ودراستها وامكانية انجازها 

همة حسب الموارد المالية للبلدية مع االشارة أن مسا

اء االجوار هامة  في انجاز المشاريع الى جانب الىد

 البلدي الذي يعتبر من اهم موارد البلدية لترفيع

 نجاز المشاريع قدرتها على ا

 

 
 

بالنسبة لألنهج التي لم تفز باالنتخابات  -

وتعتبر هامة من ناحية تسهيل حركة المرور  

 كيف يمكن انجازها ؟

 

 : الشمالية بالمنطقةنتائج الجلسة   -10

وتاريخ اإلعالن عن نتائج الشمالية تدخالت المطلوب إنجازها بالمنطقة ال بخصوص مالحظات - 1.10

 :من قبل المصلحة الفنية بالبلديةالدراسات الفنية والمالية 

رأي المصلحة 

الفنية/المرافق 

 الفني

الكلفة 

 التقديرية

جدوى 

المشروع 

 للمنطقة )*(

نتائج 

 التصويت 

موقع التدخل 

 )األنهج واألحياء(

نوعية 

 التدخل

 المشروع

سيتم احالة المشروع على 
الديوان الوطني للتطهير 
 للتثبت من حالة الشبكة 

105.000 .

 د

أنهج بمنطقة  الدائرة   72 هام
 الشمالية  

 نهج انشتاين  تعبيد

سيتم احالة المشروع على 
الديوان الوطني للتطهير 
 للتثبت من حالة الشبكة 

أنهج بمنطقة  الدائرة   58 هام د 53.000
 الشمالية  

نهج يحيا الحقي بين  تعبيد 

طريق تنيور والقائد 

محمد طريق تنيور 

 2,5كم 
سيتم احالة المشروع على 
الديوان الوطني للتطهير 
 للتثبت من حالة الشبكة 

أنهج بمنطقة  الدائرة   31 هام د 46.000
 الشمالية  

نهج أحمد حسن  تعبيد 

 الزيات 

سيتم احالة المشروع على 
الديوان الوطني للتطهير 
 للتثبت من حالة الشبكة 

أنهج بمنطقة  الدائرة   19 هام . د53.000
 الشمالية  

  نهج أمين الريحاني تعبيد 



  
 هام /متوسط  /المعنية : ضعيف  )*( تأثير المشروع على المنطقة البلدية

 

 لديةمن قبل المصلحة الفنية بالبالدراسات الفنية والمالية عن نتائج سيتم اإلعالن 

 23/12/2018 الموافق لـ األحد يوم 

 

 

 : المعتمدةخطة االتصال  بخصوصمالحظات المشاركين  – 2.10

 

 

 ة ة البلديالمعلومة لكافة متساكني المنطق إيصالانه نقص في  إالبالرغم من المجهودات من طرف الخلية  -

 

 :خطة المنهجية المعتمدة  بخصوصمالحظات المشاركين  –3.10

 

 

 تحديد مهام ممثلي المناطق بدقة  -
 إحداث لجنة متابعة لما بعد االنتخابات  -
 استعمال االنتخابات غير منصف  -

 مالحق : –5.10

 عرض البلدية : – 1.5.10
 

 

 التشحيص الفني  -
 التشحيص المالي -

 

 
 :الشمالية بالمنطقةصور الجلسة  – 2.5.10



  

 

 رئيس الجلس                       مقّرر الجلسة    ميّسر)ة( الجلسة

                                          رئيس الدائرة الشمالية                    سلوى الفقي المنيف  السيد)ة(                                              

                                                                                                         وليد الفقي                  قالل     عبد الرحمان    

 احسان الطرابلسي   

 حافظ معتوق   

                                                                                                                                 

 

                                           


