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المشاركين  ضمن الشبان عدد
 بين أعمارهم تتراوح الذينو

 سنة 35و 16
 المشاركين عدد المشاركين ضمن النساء عدد

 

 الجملي العدد 57 19 12

 (%)النسبة   100% % 29.23 %.18.49

 

 : األعمال جدول –ب 
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عدد  الكلفة المنطقة وصف لنوعية التدخل

 المنتفعين

تاريخ 

انطالق 

 األشغال

تاريخ 

انتهاء 

 األشغال

 المالحظات

تعلق بتحسين ظرف عيش تالقرب برامج  -1
     أد 4000  المواطنين

 تعبيد الطرقات  
موفى شهر   أد 3615 

 2019جوان 

موفى سنة 

2019 

عن تنظيم  أشهر لالعالن 6

استشارة لتعيين مكتب 

دراسات ثم االعالن عن 

طلب العروض لالشغال ثم 

الحصول على الموافقة 

النهائية على التمويل من 

 طرف صندوق القروض 

 االنارة العمومية 
شهر مارس   أد 285 

2019 

  2019جويلية 

 تجميل المدينة 
شهر مارس   أد 100 

2019 

  2019جويلية 

     أد 4000 للمدينة هيكلةمبرامج  -2

موفى شهر   اد 460  دراسات واحداث ثالث نقاط بيئية  

 2019جوان 

  2019أوت 

شهر جوان   أد 300  معدات اعالمية ) تشبيك ( 

2019 

موفى سنة 

2019 

 

شهر مارس   أد 100  صيانة المسرح الصيفي

2019 

  2019سبتمبر 

موفى شهر   أد 180  صيانة البناءات االقتصادية  

 2019 أفريل

موفى سنة 

2019 

 

شهر مارس   أد 130  المساهمة في قاعة رياضية 

2019 

  2019جويلية 

شهر مارس   أد 400  مارس  2تهيئة المركب الرياضي  

2018 

موفى سنة 

2018 

 

موفى شهر   اد 200  صيانة منشآت رياضية 

 2019 مارس

  2019جوان 

شهر مارس   أد 300  صيانة الحدائق 

2019 

  2019جويلية 

شهر مارس   أد 1100  صيانة الطرقات 

2019 

موفى سنة 

2019 

 



  

تاريخ انطالق  عدد المنتفعين الكلفة المنطقة 

 األشغال

تاريخ انتهاء 

 األشغال

 المالحظات

موفى شهر   اد 550  المسرح البلدي 

 2019جوان

موفى سنة 

2019 

 

     أد 1728 

موفى شهر   أد 100  البناءات المتداعية للسقوط 

 2019جوان 

موفى سنة 

2019 

 

شهر مارس   أد 180  دراسات و مناظرات أفكار 

2019 

  2019أكتوبر  

شهر مارس   أد 300  صيانة المباني 

2019 

موفى سنة 

2019 

 

موفى شهر   أد 150  مستودع الحجز 

 2019جوان 

موفى سنة 

2019 

 

شهر مارس   أد 165  اقتناء معدات اعالمية 

2019 

  2019جويلية 

وسائل النقل ) سيارة لسيد رئيس 

 مقاعد للسفر (  7البلدية وسيارة 
شهر مارس   أد 300 

2019 

  2019جويلية 

 فيفريشهر   أد 813  معدات النظافة 

2019 

 شهر مارس

2019 
 

 المجموع
     أد  9728 

 في تمويلها تلك التي ال يتدخل الصندوقبما فيها  ،2019 ةسنمزمع إنجازها خالل على البلدية تضمين كافة المشاريع ال يجب )*(
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 :2019سنة 
 

 مالحظات
التاريخ المتوقع 

 النتهاء األشغال

نسبة 

 اإلنجاز

مدة 

 اإلنجاز

تاريخ اإلنطالق 

 في اإلنجاز

عدد 

 المنتفعين

 الكلفة

)أد( المحينة  

 بيان المشروع

)*( 

  300 3 / 2019جانفي  يوم 240 % 0 2019أوت  
تعبيد الطرقات 

 وبناء األرصفة ) تشاركي( 
 التنوير العمومي )تشاركي(   200 / 2019فيفري  يوم 120 % 0 2019حويلية  

  250 / 2018ماي  يوم 90 %100 2018أوت  
توسيع دائرة حي الحبيب 

 واحداث قباضة 

  290 /   احداث جديد في مرحلة الدراسة 
توسيع دائرة سيدي 

 منصور 

  500 2 /   سيتم انجازه اثر انجاز القسط األول 
تهيئة قصر البلدية القسط 

 الثاني 

طرف لجنة الوزارية  تمت المصادقة عليه من

 2018للصفقات موفى شهر ديسمبر 
  / 2 000  

اقتناء معدات نظافة 

 وطرقات 
 تهيئة ضيعة بشكة   000 3 /   في مرحلة الدراسة 



  

 صيانة المسبح البلدي    200 /   في مرحلة الدراسة 

 دراسة تهيئة ضيعة بشكة   100    في مرحلة تعيين مكاتب الدراسات 

 اشارات ضوئية   500  11/12/2018 يوم 100 15%  

 تهيئة السوق المركزي   500    تم تعيين مكاتب الدراسات

 تهيئة مالعب أحياء    550  1/12/2018 يوم  110 20%  

  100% 
 

 يوم  360
13/6/201818  

100 

%  
 صيانة الطرقات 

 
 75% 

  150  26/9/2017 يوم  80
تهيئة سوق سيدي منصور 

 والتعويضي تكملة 

  300     سيتم اعادة االعالن عن طلب العروض 

صيانة التنوير العمومي ) 

 LEDالتجربة النموذجية بـ 

) 

  800    سيتم انجازه اثر انجاز القسط األول 
تهيئة المسرح البلدي ) 

 اضافة ( 

اقتناء وسائل نقل ) سيارة وظيفية تم 

 سيارة مصلحة  2وعدد
   200  

اقتناء وسائل نقل ) سيارة 

سيارة  2وظيفية وعدد

دراجة نارية  28مصلحة و

) 

 صيانة المسلخ البلدي   50    في مرحلة الدراسة 

  500 1    في مرحلة الدراسة 
تهيئة مصب الميناء ) انتاج 

 الطاقة الشمسية (

  300    في مرحلة المصادقة على تقرير الفرز 
برامج وتجهيزات اعالمية 

 مختلفة 

  100% 
 

 يوم  90
 صيانة المسرح الصيفي   200  13/6/201818

 صيانة المنشآت الرياضية   300  19/10/2018 يوم  110  % 40  

  
7

%89 
 تهيئة المسرح البلدي   12/9/2017 يوم 210

  
جويلية  22 يوم 100 17%

2018 

 
 تهيئة سوق الربض   300

 الحديقة العمومية   250  1/8/2018 يوم 150 70%  

      310  
المصب البلدي بطريق 

 الميناء 

  
3

 قصر البلدية   998 3  18/4/2018 يوم3 60 45%

سيتم اعادة النظر في 

 المشروع 
   / 800  

مقر الحالة المدنية عزيزة 

 عثمانة 

 معدات اعالمية   80 /     

  
3

  600 / 2018سبتمبر  يوم 180 45%
معدات النظافة 

 والطرقات 

  
9

0 % 

1

 يوم  80
6/9/2017  300  

تهيئة سوق بلدي 

 بسيدي منصور 

مشاريع الشراكة   /     



  

بين البلديات والوزارات 

 والهياكل األخرى

     / 400  
دراسة مثال 

 التهيئة العمرانية  

 
 0

%20 
1

 يوم  50
سبتمبر  6

2018 
/ 589  

 2تعشيب ملعب 

 2مارس 

     / 245  
أشغال االنارة 

 2مارس  2ملعب 

 المجموع  /     

 ي تمويلها فتلك التي ال يتدخل الصندوق بما فيها  ،2019 ةسنمزمع إنجازها خالل يجب على البلدية تضمين كافة المشاريع ال )*( 
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 : المشاركين مع وتفاعل نقاش -6

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
ة بانجاز المقترحات شريطة توفر بها شبك البلدية تعهد السيد رئيس 

 التطهير 
ى ج علكما بين أن المجلس البلدي و البلدية ساعية الى تحقيق كل البرام

 أرض الواقع 
 

 
 الغير مجهزة في أغلب المناطق مشكل التطهير في األنهج

وخاصة بمنطقة سيدي منصور زنقة كعنيش ومعاناة 
 المتساكني وصعوبة التنقل حاصة عند نزول األمطار 

 
 *مشكل الفضالت بسيدي منصور 

 زالتسائل متى يتم االنجا 2018المشاريع المبرمجة لسنة 

  يد والمشاكل التي تواجهها يجب مزالمدينة العتيقة  

  

 : رأي المشاركين في خطة االصال المعتمدة 7 

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
 
 

 ليس هناك مالحظات
 

 
 

 : والجلسة العامة التشاركية الثانية رأي المشاركين في المقاربة التشاركية المعتمدة  - 8

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
 لمنطقة وهيدراسة الالبعض مؤيد للمقاربة التشاركية والبعض اآلخر غير مؤيد نظرا أن للبلدية لها برامجها ولها مقترحات أهم نظرا 

 أدرى بالمشاريع المتاكدة والتي تسهل حركة المرور 
 

 : مواضيع مختلفة تم النقاش في شأنها  - 9

 

 
 نية السياب وتبرورة وبرنامج تحلية المياه وتهذيب المدينة العتيقة التي تحتاج لفتة وطالمشاريع الوطنية  مثل 

 

 

 : الثانية العامة الجلسة نتائج -10
 : المعتمدة المنهجية بخصوص بخصوص التحسينات/  التنقيحات – 1.10



  
 
 

 ال شيئ
 

 

 

 : مالحق –2.10

 : البلدية عرض –أ 
 

 في جلسات المناطق  2019ها لسنة  قائمة المشاريع التي تم اقتراحعرض برنامج االستثمار التشاركي 
 وقائمة ممثلي المناطق التي تم اقنراحها في جلسات المناطق ) المالحق (

 

 

 : العامة الجلسة صور – ب

 
 
 

 
 
 

 
 

 رئيس الجلس     مقّرر الجلسة    ميّسر)ة( الجلسة

 البلدية لسيد رئيس ا                 السيد)ة( سلوى الفقي المنيف                                                                السيد)ة(

   منير اللومي                                            حافظ معتوق

                                       

  



  
 


