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الثانية محضر الجمسة العامة 

 2019 بخصوص البرنامج السنوي لالستثمار 

   :البلدية بخصوص معطيات -1

 مساكن  :               البلدية إسم- أ 

  ألف ساكن97  :بالبلدية السكان عدد- ب 

  2018 ديسمبر 22 السبت  :        الجلسة تاريخ- ت 

 قصر البلدية         : الجلسة مكان- ث 

 إيمان داء وحدو:   الجلسة ميسر إسم- ج 

  ندى الزنطور عضو المجلس  البلدي  :قبل من محرر محضر- ح 

 محمد علّية رئيس البلدية   :طرف من عليه مصادق محضر- خ 

 

  :الجلسة بخصوص معطيات -2

 

 :الثانية العامة الجلسة في المشاركين عدد – أ

 ضمه الشبان عدد

 تتزاوح الذيهوالمشاركيه 

 سنة 35و 16 بيه أعمارهم

 ضمه النساء عدد

 المشاركيه
 المشاركيه عدد

 
 

  الجملي العدد 88 19 7

8 21 100 % (% )النسبة   

  :األعمال جدول– ب 

استقبال المشاركين  
تقديم العرض  

 توزيع االعتمادات ومصادر التمويل 
قائمة المشاريع الجديدة  

قائمة المشاريع المتواصمة 
قائمة المشاريع الجديدة حسب المناطق والمشاريع الثالث  

   تعبيد الطرقات
  تنوير عمومي 
 المناطق الخضراء 

 تدخالت الحاضرين 
 
 



 

 

  :2019قائمة المشاريع الجديدة المتفق عليها والمزمع تنفيذها خالل سنة  - 3

 المتوقع التاريخ عدد المنتفعين الكمفة المنطقة (*)التدخل  نوعية
 النطالق األشغال

 التاريخ
 المتوقع

النتهاء 
 األشغال

 المالحظات

برامج القرب تتعمق بتحسين ظرف  -1
 عيش المواطنين

      

 تعبيذ االنهج مشروع -1

  2020ماي  2019أكتوبر  ألف ساكن 80 1840  والطرقات

  التنوير العموميمشروع -2

 

مشروع إحذاث مناطق  -3

 خضراء

 300 

60 

ألف ساكن  80

  ألف ساكن40

 2018جويلية 

 2019ماي 

 2019نوفمبر 

 2019أوت 

 

      مهيكلة للمدينة برامج -2

 تهيئة المسلخ.مشروع- 1

  2019جويلية  2019مارس  ألف ساكن 97 100 

تهيئة وصيانة وحدات  مشروع- 2

   2019أوت  2019أفريل  ألف ساكن 97 150  صحية 

      برامج إدارية -3

 دراسات أخرى .مشروع -1
 

 دراسة مثال التهيئة  -2
 

 اقتناء معدات نظافة  -3
 اقتناء عقارات ومباني -4
 

اقتناء سيارات إدارية   - 5     

إحداث وتهيئة مقرات إدارية - 6    

 

 30 

70 

631 

675 

150 

2141 

 

 

 

 

  ساكن ألف 97

 2019جانفي 

 2019فيفري 

 2019أفريل 

 2019أفريل 

 2019مارس  

 2019ماي  

  

 2019ديسمبر 

 2019ديسمبر 

 2019ديسمبر 

 2019ديسمبر 

 2019جويمية 

 2020جانفي 

 

 

صفقة إطارية 

 من صندوق 

  القروض

 المجمىع
 4147     

، بما فييا تمك التي ال 2019يجب عمى البمدية تضمين كافة المشاريع المزمع إنجازىا خالل سنة  (*)
يتدخل الصندوق في تمويميا  

 



 

 

 

 

 والتي سيتواصل إنجازها خالل سنة  2018قائمة المشاريع المدرجة ببرنامج االستثمار السنوي  -
2019: 

-  
التاريخ  مالحظات

المتوقع 
النتياء 
 األشغال

 نسبة
 مرحمة /

 اإلنجاز

 اإلنطالق تاريخ مدة اإلنجاز
 في اإلنجاز

عدد 
 المنتفعين

 الكمفة
 المحينة

 الكمفة
 األصمية

بيان المشروع 
)*( 

مارس  
2019 

أشهر 6 50%  5/10/2018   تعبيد وصيانة الطرقات -1 1248000 1279061 - 

 تهيئة مناطق خضراء -2 50,000     يىما45   

إصالح الطرقات  -3 80,000 76,631 - 2/10/2018 يوما 120 40%  
 
 
 
 

 

تركيز خزان وقود - 4 80,000 100      
بالمستودع البلدي   

 
 
 

 

 

 المجموع 000, 1458      
 
 
 
 

 

يجب عمى البمدية تضمين كافة المشاريع، بما فييا تمك التي ال يتدخل الصندوق في تمويميا (*)
 
 
 
 
 



 : وفق األنموذج 2019تقديم وثيقة برنامج اإلستثمار السنوي  – 5
الكمفة الكمفة  بيان المشروع  

المحينة  
مساعدات الخطة التمويمية 

أخرى  

 مساعدة قرض  تمويل ذاتي 

 غير موظفة  موظفة   
  633000-  731000 2783000-  4147000المشاريع الجديدة  

  633000-  100000 2783000-  3516000مشاريع ذات صبغة محلية  

  633000-  100000 1107000  1840000تعبيد الطرقات  - 

 -    300000  300000التنوير العمومي - 

 - -   60000  60000إحداث مناطق خضراء  - 

 - -   100000  100000تييئة المسمخ - 

 - -   150000  150000تييئة الوحدات الصحية - 

 - -   141000  141000إحداث وتييئة مقرات إدارية -

 - -   675000  675000اقتناء عقارات ومباني - 

 - -   70000  70000دراسة مثال التييئة - 

 - -   30000  30000دراسات أخرى  - 

 - -   150000  150000اقتناء سيارات إدارية  - 

 - -  631000   631000 البرامج الوطنية  *

اقتناء معدات نظافة في - 
إطار صفقة إطارية 

631000   631000  - - 

مشاريع متواصمة في * 
 طور اإلنجاز

3881000 3872340 690340 1553000 1000000 398000 231000 

 231000 148000-  1303000 690340 2372340 2381000مشاريع ذات صبغة محمية  - 

-  148000-  1100000 31061 1279061 1248000تعبيد الطرقات  - 

 2 تييئة المستودع القسط- 
عادة تييئة منطقة األمن  وا 

550000 544671 544671  - - - -

 131000- -  203000 10887 344887 403000تييئة حديقة الشيداء  - 

تركيز خزان وقود بالمستودع - 
البمدي  

80000 103721 103721  - - - -

 100000- - - -  10000 100000 توسعة دار الشباب- 

 :  البرامج الوطنية 

تهذيب حي النور  

1500000 1500000  250000 1000000 250000  -

 231000-  1000000 2284000 3473340 3872340 8028000 المجموع العام 



  :المشاركين مع وتفاعل نقاش- 6

 المشاركين ومالحظات أسئمة المعنية األطراف أو/و البمدية أجوبة
 

 تّمت بزمجتها

 
 

 

 

ىل تمت برمجة نيج اليناء وعمر المختار   -
تو متردية لالتوارة الشمالية تقسيم بوىالل حا -

 والبمدية لم تتدخل 
ىل أن المسمخ البمدي سيقع التفويت فيو   -

 وشراء عقار جديد
 زيارة الفرادى طريق الطريفات -
 حق الفرادة في منطقة خضراء -

 

   :رأي المشاركين في خطة اإلتصال المعتمدة-   7

 المشاركين ومالحظات أسئمة المعنية األطراف أو/و البمدية أجوبة
 
 
 

االعالن عن الجمسات بكل الوسائل المتاحة حتى 
 .يتمكن المواطن من الحضور بكثافة 

  : والجمسة العامة التشاركية الثانيةرأي المشاركين في المقاربة التشاركية المعتمدة-  8

 المشاركين ومالحظات أسئمة المعنية األطراف أو/و البمدية أجوبة
 
 
 

 .عقد الجمسات يوم السبت صباحا مناسب
مطالب المشاركة في المجان ليست موجودة في مكتب 

الضبط  
االعالن  عن الجمسات ليتسنى لمميتمين الحضور 

 

 :مواضيع مختمفة تم النقاش في شأنها  - 9

 الجية الشمالية لم يقع التدخل بيا  30طريق - 
عدة طرقات تتطمب التدخل حتى بالتربة  

اعتماد جدول عمل مسبق واحترامو  
المناطق الخضراء ميممة  

الفضالت يتم رفعيا مرة واحدة في االسبةع في طريق الشعاليل الكنايس 
مشروع تطيير بني ربيعة 



التنوير ينقطع عند تساقط االمطار  
لقاء الفضالب بو  : وادي الشرقي تجاوز لمقانون وا 

احداث بمدية االطفال  
مشاركة الجمعيات في إحداث مناطق خضراء  

إيجاد حل لشركة الممح : الفرادة 
تنظيف المنطقة المحيطة بالمعتمدية  من جية الحس التجاري  : منطقة النجاجرة 

إحداث لجان االحياء لتسييل أعمال البمدية  
ضرورة إيجاد حمول ليذه النقائص ال 

مراسمة الديوان الوطني لمتطيير لمتدخل 
. العمل عمى إيجاد حمول لكل االشكاليات المطروحة

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  :العامة الجمسة نتائج -
  :المعتمدة المنهجية بخصوص التحسينات/التنقيحات– 1.10

 لبمدية التي سيتم التدخل فيها ضمن برنامج االستثمار  االمناطق
 بعد التعديل  2019السنوي لسنة 

المناطق 

الخضراء 

التنىير  

العمىمي 

تعبيذ  

الطرقات 

االعتمادات  (النسبة

المخصصة 

 (أد)

المناطق الترابية 

التي سيتّم التذخل 

فيها خالل سنة 

2019 

ر /ع

التوارة الشمالية  120 6 100 20  1 

التوارة الجنوبية  70 3,18 70   2 

الجبميين الشمالية  225 10,40 200 15 10 3 

الجبميين الجنوبية  120 6 100 10 10 4 

حي النور  60 3 50 10  5 

المناعمة  220 10 200 10 10 6 

 7 النجاجرة 220 10 200 20 

القبميين  220 10 200 20  8 

الغربيين  55 3 40 15  9 

الجديديين  290 13,43 250 30 10 10 

البرجين  130 6 100 20 10 11 

 12 الكنائس 100 4.5 80 20 

 13 بني ربيعة 90 4 50 30 10

بني كمثوم  70 3 50 20  14 

الفرادى  80 1,39 50 30  15 

الموردين  130 06 100 30  16 

الجممة  2200 100 1840 300 60
 

 
 
 



 

 2019لسنة مشروع تعبيد الطرقات 
 

  أ د  1840          : لكمفة الجمميةا* 
 أ د  1107 :              تميل ذاتي*  
 أ د  100: قر ض                  * 
 أ د  633: غير موظفة     مساعدة * 

 مواقع التدخل حسب المناطق واالعتمادات
االعتمادات 
 المرصودة 

 المنطقة  النهج  الطول

 

100 

100 

480 

185 

الفالح  - 

صالح الدين االيوبي  - 

 (الكابول )غرة ماي - 

 التوارة الشمالية 

 

70 

85 

100 

195 

مجرى الوادي حذو معصرة النطمة -   

الثريات-   

زقاق عاشور  - 

 

 التوارة الجنوبية 

 420 (تبميط  )  200

 (إعادة تعبيد  )
530 

بئر مكية -   الجبميين الشمالية  

 

100 

425 

215 

500 

20 

القاىرة  -  

 صالح حفصة -  

 محيط روضة الفالح- 

 مدارج نيج صالح حفصة  - 

 الجبميين الجنوبية 

نيج البرّر - الفداء-  200 50  حي النور  

 

200 

456  

410 

100 

متفرع عن الحبيب الشطي  - 

تقسيم بدي وراء مقيى شيشخان  - 

  (القايد ) 2يوسف التميمي - 

 عمادة المناعمة 



200 170 

215 

80  

60 

280 

ابن حنبل - 

السينغال -  

بجانب المستوصف - 

الوفاء -  

متفرّرعات نيج الموصل - 

 

 عمادة النجاجرة 

 

 

200 

325 

 115 

105 

60 

122 

150 

85 

غزوة الحديبية  - 

غزوة اليرموك - 

متفرّرع عنو  - 

جامع جماقر - 

عاللة الفاسي - 

اليناء - 

يوغرطة - 

 عمادة القبميين 

 

40 

170 

20 

35 

ابن طفيل  - 

تبميط زنقة بجانب جامع طراد - 

زقاق بنيج غرة جوان  - 

 عمادة الغربيين 

 

250 

410  

260 

570 

130 

170 

حدائق نيج عبد الحميد القاضي -   

قصر ىالل واالندلس  - 

المكنين - 

جربة  - 

وفروعو - 

 عمادة الجديديين 

من الصيدلية الى المفترق قبل -  900 100
 المدرسة االعدادية

 عمادة البرجين 

من دار عمي البحري الى دار سمير  70 80
الحساني بحومة بير القصر  

الطريق المحاذية لممدرسة اإلبتدائية - 
الى دار ابراىم  

 عمادة الكنايس 



من مقر المجمس القروي الى منزل - 
محمد التومية  

نيج سفيان حالب بحومة المدرسة - 
االعدادية  

من دار منزل حازم ابراىم الى دار - 
عبد الرزاق البحيري 

الطريق المحاذية لممستوصف الى - 
 منزل لطفي سميمان

 

من مقيى الصيادين الى مكتب البريد - 520 50
وفروعو 

 

 

 عمادة بني ربيعة

نيج الحرية حومة البمحائزة  - 600 50

 

 

 عمادة بني كمثوم 

طريق الطريفات   - 600 50

 

 عمادة الفرادى 

 

 

 

100 

105 

 

150 

 

 

170 

حي السنيت بجانب روضة المستقبل - 
 وخمفيا 

من منزل عبد الستار البكوش الى - 
.منزل الطيب بمعارم ودار  الزياني   

من منزل اليذيمي بمخيرية الى منزل - 
 حكيم بمخيرية 

 

 

 عمادة الموردين 

 المجموع    1840

 



 2019لسنة  التنوير العموميشروع م
 

 أ د  300         :   الكمفة الجممية * 
 أ د  300   :            تميل الذاتي*  

خـــــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــــواقع التد
 

 المنطقة النهج

 التوارة الشمالية  خمف معمل المخينيني - 

من مدرسة الكعيبي الى معيد بوجناح -   

متفرّرع عن نيج بئر مكية -   

بن غازي في اتجاه المستودع -    

 الجبميين الشمالية 

 (زقاق اليندي  )المنستير - 

 أمام مدرسة البصمي والحديقة - 

 الجبميين الجنوبية 

الفداء-    حي النور  

ىارون الرشيد  -   عمادة المناعمة 

 النجاجرة طريق بني كمثوم - 

طريق المنستير  - 

طريق الممعب القديم  - 

 عمادة القبميين 

نيج محمد عمي  -

نيج غرة جوان  -

 الغربين 

مدخل بوعيسي  - 

 المجمع السكني - 

نيج ليبيا  - 

 عمادة الجديديين 

وسط الشعاليل  -   عمادة البرجين 

حومة الحي الجديدة  -

حومة سامية ىنية - 

حومة حمدي صميدة - 

 عمادة الكنايس 



حومة الحمام - 

حومة الحمروني - 

حومة جمال شعبمني - 

حومة أوالد فسيان بالمندرة - 

حومة المندرة العميا بالبجاجدة  - 

فوانيس متفرّرقة  - 

التوامة الشراقي -   

أوالد بوترعة -   

 عمادة بني ربيعة

حي الجديد  - 

الغفران - 

عبد المطيف بدر - 

الجالء - 

الطاىر الحداد - 

 خير الدين - 

 عمادة بني كمثوم 

الحكايمية -   

حي العيفة -   

البراعمة -   

الحرايرية -   

الدخايمية -   

الفرادى الشمالية -   

منطقة الشعايبية  - 

 عمادة الفرادى 

حومة القصر - 

 حي السنيت- 

وسط المدينة  - 

 

 

 الموردين



 
 2019لسنة  المناطق الخضراءمشروع 

 
 أ د   60          : الكمفة الجممية *  

 أ د  60 :             يل الذاتيوتمال*  
 مواقع التدخل حسب المناطق واالعتمادات

 مناطق التدخل الموقع  المكّونات 

  10: مقاعد استراحة - 

  20: سالت فواضل - 

نباتات زينة -   

شارع البيئة   عمادة الجديديين 

  2م300ترصيف - 

 6: مقاعد استراحة  - 

  2: سالت فواضل - 

نباتات زينة-   

 عمادة المناعمة  أمام الممعب البمدي 

2 م300  Pave 

م خ 150    Bordures minces - 

   - terre vegetale 20 م

 02: مقاعد استراحة  - 

  2: سالت فواضل - 

نباتات زينة -   

مفترق نيج السرول وحدائق 
 نيج الورود 

 عمادة الجبميين الشمالية 

2م  250  Pavé - 

م خ 50    Bordures minces - 

   - terre végétale 20 م

 -Gazon naturel  

 05: مقاعد استراحة - 

  05: سالت فواضل - 

نباتات زينة-   

نيج أحمد الرقيق-   

  مارس 02مفترق - 

 02حديقة محاذية إلعدادية - 
 مارس 

 عمادة الجبميين الجنوبية 



 


