
  

 2019البرنامج االستثماري البلدي التشاركي لسنة 

 األولىة محضر الجلسة العام  
 

 : البلدية بخصوص معطيات -1

 بلدية صفاقس :  البلدية إسم -أ 

 ساكن  300حوالي  : بالبلدية السكان عدد -ب 

  2018نوفمبر  17 : الجلسة تاريخ -ت 

 قصر البلدية  : الجلسة مكان -ث 

 عبد الرحمان القالل ، ألفة بن عرب ، حافظ معتوق واحسان 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

 : العامة الجلسة في المشاركين عدد – أ

المشاركين  ضمن الشبان عدد
 بين أعمارهم تتراوح الذينو

 سنة 35و 16
 المشاركين عدد المشاركين ضمن النساء عدد

 

 الجملي العدد 19 31 17

 (%)النسبة   0.23% % 34 7.8%

 : األعمال جدول –ب 

 

 

 2019للمنهجية المعتمدة في إعداد برنامج االستثمار التشاركي لسنة  عرض .1
 .2019والمدرجة ببرنامج اإلستثمار السنوي  2019 سنة خالل اإلنجاز بصدد هي التي المشاريع .2
 .تقديم التقسيم الترابي للمنطقة البلدية .3
 تقديم لنتائج التشخيص المالي والفني للبلدية. .4
 صادرهاوم 2019إعتمادات العنوان الثاني المخصصة لتمويل المشاريع الجديدة ببرنامج االستثمار السنوي .5
 .مجللمشاريع الجديدة على مختلف البرا ةالمخصص 2019لسنة  العنوان الثانياعتمادات  توزيع عرض ل .6
 توزيع االعتمادات المخصصة لمشاريع القرب على المناطق.عرض ل .7
 العامة األولى نتائج الجلسة .8

 

 

 

 

 

 

 

 

 بلدية صفاقس 

 مصلحة التخطيط 



  

 : البلدية عرضل وصف – 3

 

 م أهم النقاط التي تم عرضها خالل الجلسة(ي)تقد

 منهجية البرنامج تقديم -
 التركيز على الحوكمة المحلية وأهمية البرنامج التشاركي  -
 أطره رنامج بالرغم من عدم وجود قانون ياالنخراط في الب -
  تقديم التشخيص الفني والمالي  -
 2016و 2017 تقديم مدى تقدم انجاز المشاريع المبرمجة خالل السنوات السابقة ) مخطط االستثماري التشاركي -

 وما قبلها والمشاريع الوطنية (

 

والمدرجة ببرنامج اإلستثمار  2019 سنة خالل اإلنجاز بصدد هي التي المشاريع - 4 

 : 2018السنوي 

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
 

  % 100تم انجازها بنسبة  2016بالنسبة لمشاريع 
أما  % 100تم انجازها بنسبة  2017أما بالنسبة لمشاريع 

هي في مرحلة ابرام الصفقة وستنطلق ف 2018بالنسبة لمشاريع 

 األشغال في أقرب اآلجال 

 
استسفار على المشاريع التي تم اقتراحها من طرف 

 المواطن ) مشاريع قرب ( مدى تقدم انجازها 
 

 

  

العنوان الثاني المخصصة لتمويل المشاريع الجديدة ببرنامج االستثمار  إعتمادات - 5

 ومصادرها: 2019السنوي 

المبرمج المبالغ 

 استغاللها

 مصدر التمويل التمويل المبالغ المتاحة

 البلدية تمويل ذاتي 13.220.000 13.220.000

 قرض  د 4.120.000 د 4.120.000
صندوق القروض ومساعدة 

 المحليةالجماعات 
 مساعدات موظفة   

 مساعدات غير موظفة د 980.000 د 980.000

 هياكل أخرى مساعدات ........... د ........... د
 المجموع د 18.320.000 د 18.320.000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 ية بتلكساساأل تقديري للبنية إحصاء وصفيتقديم التقسيم الترابي للمنطقة البلدية و – 6

 :المناطق 

 : تقديم التقسيم الترابي -أ

 المنطقة الترابيةإسم  حدودها ) تسمية حدودها (
 
 
 
 

 حدود كل منطقة حسب الخريطة التالية  
 

 : دائرة المدينة   1منطقة

 : دائرة البستان 2منطقة 

 : دائرة الربض  3منطقة 

 : دائرةحي الحبيب 4منطقة 

 : دائرةحي الحبيب 5منطقة 

دائرةسيدي :  6منطقة 

 منصور  

 : دائرةسيدي منصور  7منطقة 

 : الدائرة الشمالية  8منطقة 

 : دائرة مركز شاكر   9منطقة 

: دائرة مركز  10منطقة 

 شاكر  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



  
 ساسية بالمناطق البلدية :تقديري للبنية األالوصفي الحصاء تقديم اإل –ب 

 

 األرصفة الطرقات
التنوير 

 العمومي 

الربط بشبكة 

تطهير المياه 

المستعملة 

)%( 
وجود إشكاليات لتصريف 

 مياه األمطار
نسبة الطرقات 

 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

)%( 

 توجد اشكاليات % 100 % 100 % 10 % 90 % 20 % 80 : دائرة المدينة   1منطقة

 توجد اشكاليات % 90 % 90 % 30 % 70 % 50 % 50 : دائرة البستان 2منطقة 

 توجد اشكاليات % 80 % 80 % 40 % 60 % 60 % 40 : دائرة الربض  3منطقة 

 توجد اشكاليات % 60 % 60 % 40 % 60 % 35 % 65 1حي الحبيب  : دائرة4منطقة 

 توجد اشكاليات % 60 % 60 % 40 % 60 % 35 % 65 2: دائرة حي الحبيب 5منطقة 

 توجد اشكاليات % 40 % 65 % 70 % 30 % 50 % 50   1: دائرة سيدي منصور 6منطقة 

 توجد اشكاليات % 40 % 65 % 70 % 30 % 50 % 50   2منصور: دائرةسيدي 7منطقة 

 توجد اشكاليات % 50 % 75 % 30 % 70 % 50 % 50 : الدائرة الشمالية  8منطقة 

 توجد اشكاليات % 50 % 70 % 65 % 45 % 35 % 65   1: دائرة مركز شاكر 9منطقة 

 توجد اشكاليات % 50 % 70 % 65 % 45 % 35 % 65   2: دائرة مركز شاكر 10منطقة 

 

 

 توزيع اعتمادات العنوان الثاني المخصص للمشاريع الجديدة على مختلف البرامج – 7

 النسبة
 )أد( الكلفة

 
 برامج المقترحةال

 برامج القرب تتعلق بتحسين ظروف عيش المواطنين 4000.000 41.12%

 برامج مهيكلة للمدينة 4000.000 41.12%

 إدارية برامج 1728.000 17.76%

 المجموع 9728.000 100,00%

 

 

 

 

 

 



  
 

 2019ضمن برنامج سنة فيها لتدخل اتم سيالمناطق البلدية التي  – 8

 اإلعتمادات المخصصة

 )أد(

 المنطقة الترابية 

 2018التي تم االحتفاظ بها لسنة 
 : دائرة المدينة   1منطقة 400

 : دائرة البستان 2منطقة  400

 دائرة الربض  : 3منطقة  400

 : دائرةحي الحبيب 4منطقة  400

 : دائرةحي الحبيب 5منطقة  400

 : دائرةسيدي منصور   6منطقة  400

 : دائرةسيدي منصور   7منطقة  400

 : الدائرة الشمالية  8منطقة  400

 : دائرة مركز شاكر   9منطقة  400

 : دائرة مركز شاكر   10منطقة  400

 المشاركين مع نقاش وتفاعل

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
ت امكانيات البلدية محدودة وهي تسعى دائما لتوفير االعتمادا

الالزمة لتخصيصها لتهيئة الطرقات فالى جانب المشاريع القرب 
كة لحركبير على ا فالبلدية تعتني بالطرقات المهيكلة التي لها تاثير

االقتصادية وعلى تسهيل حركة المرور وعلى رفع الخطر على 
 المارة 

 تم التسائل على قيمة االعتمادات المخصصة لمشاريع قرب
ن منة حاجيات الكثيرة التي تتطلبها شوارع المديالتي ال تفي ب
 تعبيد وتنوير 

 

 : نتائج الجلسة العامة  - 9

 : مالمقدّالتحسينات بخصوص البرنامج  التنقيحات / – 1.9

 

 
مكن يأنه ال  لكن كانت اجابة البلدية بخالص الخروبةمصطحبا خالل الجلسة تم اقتراح أن يكون الحضور في جلسات المناطق 

لى وة موجهة اا والدعلها أن تفرض على المواطن فكل المواطنين لهم الحق بالمشاركة وتقديم جميع مقترحاتها في المشاريع القرب هذ
  جميع متساكني منطقة بلدية صفاقس لحضور جلسات المناطق كل في منطقته  

 

 

 : المعتمدةخطة االتصال  بخصوصمالحظات المشاركين  – 2.9

 

 
 

م اعالمهم توطنين المجهود التي قامت به البلدية في ميدان االتصال كان جيدا فقد كانت خطة اتصالية ناجحة بحيث أن بعض الم
 ية ة البلدعن طريق الجذاذة التي وزعت والبعض اآلخر عن طريق االذاعة المسموعة واالفتات المعلقة بجميع أنحاء المنطق

 
 

 
 

 

 :المنهجية المعتمدة خطة  بخصوصمالحظات المشاركين  –3.9

 

تى قترح حمالبعض رأى من الضروري أن تكون للبلدية برنامج مدروس في ميدان التعبيد واالنارة وغيرها بحيث يكون لها 
رة ال ظرة قصيله ن رأى البعض اآلخر أن المواطنيتمكن المواطن من أن يقترح المشروع األنسب هذا من ناحية ومن ناحية أخرى 

 تتعدى الطريق الذي أمام منزله 
 



  
 

 : شأنها في النقاش تم مختلفة مواضيع  - 4.9

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
 في 2018فقد تم االفادة البلدية قامت بمجهود كبير خالل سنة 

 اجبهميدان النظافة وستواصل المجهود كما على المواطن أن يلتزم بو
ل وأن يتسم ببعض الوعي االجتماعي حتى يساعد البلدية على التوص

 الى الحد األقصى من نظافة المدينة  

 
 تم التسائل حول بعض النقاط التي تتراكم فيها الفضالت

 المنزلية 
 

 مالحق : – 5.9
 

 عرض البلدية : – 1.5.9
 

 
 : التقرير الفني 1ملحق عدد 
 :التقرير المالي 2ملحق عدد 
 :المشاريع المتواصلة 3ملحق عدد 
  2019:االعتمادات المخصصة لبرنامج االستثمار التشاركي لسنة 4ملحق عدد 

 
 صور الجلسة العامة : – 2.5.9

   

  

 الجلسةرئيس      مقّرر الجلسة    ميّسر)ة( الجلسة   

  رئيس دائرة المدينة  السيد                                   سلوى الفقي المنيفالسيد)ة(  عبدالرحمان القالل         السيد

  نير العفاسم                                                                                                                   ألفة بن عرب 

 حافظ معتوق



  
 احسان الطرابلسي


