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 2019ربانمج الاستامثري البدلي التشاريك لس نة ال

 األولىمحضر الجلسة العامة 
 2019لسنة  بخصوص البرنامج السنوي لالستثمار 

 : البلدية بخصوص معطيات -1

 بلدية قرمدة:  البلدية إسم -أ 

 43368 : بالبلدية السكان عدد -ب 

 28/10/2018 : الجلسة تاريخ -ت 

 : بلدية قرمدة الجلسة مكان -ث 

 فيصل الجراية : الجلسة ميسر إسم -ج 

 سلوى المشتي : قبل من محرر محضر -ح 

 رئيسة البلدية  : طرف من عليه مصادق محضر -خ 

 : الجلسة بخصوص معطيات -2

 152 : العامة الجلسة في المشاركين عدد – أ

 ضمن الشبان عدد
 تتراوح الذينوالمشاركين 

 سنة 35و 16 بين أعمارهم

 ضمن النساء عدد
 المشاركين

 المشاركين عدد
 

  الجملي العدد 152 28 34

 النسبة )%) 0.37 18.42 22.37

 : األعمال جدول –ب 

 

o 2019للمنهجية المعتمدة في إعداد برنامج االستثمار التشاركي لسنة  عرض 
o 2018ببرنامج اإلستثمار السنوي والمدرجة  2019 سنة خالل اإلنجاز بصدد هي التي المشاريع. 
o تقديم التقسيم الترابي للمنطقة البلدية. 
o .تقديم لنتائج التشخيص المالي والفني للبلدية 
o  2019إعتمادات العنوان الثاني المخصصة لتمويل المشاريع الجديدة ببرنامج االستثمار السنوي 

 ومصادرها
o   للمشاريع الجديدة على مختلف البرامج ةالمخصص 2019لسنة  العنوان الثانيعرض لتوزيع اعتمادات. 
o .عرض لتوزيع االعتمادات المخصصة لمشاريع القرب على المناطق 
o نتائج الجلسة العامة األولى 

 

 : البلدية عرضل وصف – 3

 

 عرض مراحل البرنامج االستثماري التشاركي
 عرض للتقسيم الترابي للمناطق البلدية

 عرض للتشخيص المالي والفني
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والجهوية األخرى المتواصلة والمشاريع الوطنية  2018المدرجة ببرنامج اإلستثمار السنوي المشاريع  - 4 
 :أو المبرمجة بالمنطقة البلدية

 مشروع تعبيد الطرقات :
  أ.د 730:للمشروع الكلفة المرصودة 
 مشروع التنوير:

 أ.د 101للمشروع : الكلفة المرصودة  

 

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
 
 

 
 

 

 2019إعتمادات العنوان الثاني المخصصة لتمويل المشاريع الجديدة ببرنامج االستثمار السنوي  -5
 ومصادرها:

 مصدر التمويل مصدر التمويل المبالغ المتاحة المبرمج استغاللهاالمبالغ 
 البلدية تمويل ذاتي 880,300 904.300
صندوق القروض  قرض  424،000 650.000

ومساعدة الجماعات 
 المحلية

 مساعدات موظفة   
 مساعدات غير موظفة 445،000 445,000
 هياكل أخرى  مساعدات  
1999,300 1749,300 

 المجموع 
 
 

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
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 توزيع اعتمادات العنوان الثاني المخصص للمشاريع الجديدة على مختلف البرامج – 6

 المقترحة برامجال الكلفة النسبة
 نف عيش المواطنيوتحسين ظرتتعلق ب القرب برامج 1178,300 % 58,94

 مهيكلة للمدينةبرامج  195,000  9,75%

 إداريةبرامج  625,700 26،05%

 المجموع 1999,000 

 :ساسية بتلك المناطق تقديري للبنية األ إحصاء وصفيتقديم التقسيم الترابي للمنطقة البلدية و – 7

 : تقديم التقسيم الترابي -أ

 المنطقة الترابيةسم ا حدودها ) تسمية حدودها (
 شماال 9الشارع الرئيسي غربا ، شارع الطبلبي شرقا ، القاصة كلم 

 
 بوزيان الشمالية

 بوزيان الجنوبية غربا وشارع محمد الجمل جنوبا الشارع الرئيسي
مارس جنوبا ونهج  2الشارع الرئيسي شرقا ، األفران غربا ، شارع 

 القيروان شماال
 األفران الشمالية-قرمدة

 مارس شماال وشارع محمود كريشان جنوبا 2شارع 
 

 األفران الجنوبية –قرمدة 

 (الذي قامت به البلديةالترابي  تقسيمالالجدول بخارطة المنطقة البلدية مبين بها هذا )يمكن إرفاق 
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 ساسية بالمناطق البلدية :تقديري للبنية األالوصفي الحصاء تقديم اإل –ب 

 

التنوير  األرصفة الطرقات
الربط بشبكة تطهير  العمومي 

 المياه المستعملة )%(
وجود إشكاليات 

 لتصريف مياه األمطار
نسبة الطرقات 

 جيدة ةحال في
 أو متوسطة

(%) 

(1)  

نسبة الطرقات في 
 تتطلبسيئة  ةحال

 التدخل
(%) 

(1) 

نسبة األرصفة 
 حالتها جيدة في

 أو متوسطة
(%) 

(1)  

نسبة األرصفة في 
 تتطلبسيئة  ةحال

 التدخل
(%) 

(1)  

نسبة التغطية 
بشبكة التنوير 

 العمومي
)%( 

(2) 

التطهير بشبكة نسبة التغطية 
 العمومي
)%( 

(2) 

  

بوزيان 
 الشمالية

12,59 30,20 17,55 
 

96,8 

39,93% 

شبكة تصريف مياه 
األمطار موجودة فقط 

 81بالطريق الجهوية رقم 
العابرة للمنطقة البلدية 

 وتتكون من:
م  1معابر مياه قياس  -

م على طول  1× 
 م. 2500

مم  800قنوات قطر  -
 م. 2500على طول 

 

بوزيان 
 الجنوبية

10,63 25,32 8,50 
 

93,4 

-قرمدة
األفران 

 الشمالية
54,20 16,85 37,61 

 
97.6 

-قرمدة
األفران 
 الجنوبية

26,68 25,25 38,03 

 

90,8 

 وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة بقسمة مساحة الطرقات أو األرصفة المعنية على المساحة الجملية( يتم احتساب هذه النسبة 1)

 وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة يتم احتساب هذه النسبة بقسمة طول الطرقات المجهزة على الطول الجملي للطرقات( 2)

 2019ضمن برنامج سنة فيها لتدخل اتم سيالمناطق البلدية التي  – 7

النسبة من مشاريع 
 (%) القرب

 اإلعتمادات المخصصة
 )أ.د(

يها فالمناطق الترابية التي سيتم التدخل 
 2019خالل سنة 

 بوزيان الشمالية 315 26,74
 بوزيان الجنوبية 341 28,94
 األفران الشمالية-قرمدة 261 22,15
 األفران الجنوبية-قرمدة 261 22,15
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 : المشاركين مع وتفاعل نقاش –

 األطراف أو/و البلدية أجوبة
 المعنية

 المشاركين ومالحظات أسئلة

 
التطهير من طريف ديوان تأخير إنجاز شبكة 

 التطهير

 
 أسباب تعطل بعض المشاريع

 
 

 : العامة الجلسة نتائج -8
 :المقدم البرنامج بخصوص التحسينات/  التنقيحات – 1.8

-األفران الشمالية ومن قرمدة الجنوبية إلى قرمدة –تغيير تسمية المنطقة الثالثة والرابعة من قرمدة الشمالية إلى قرمدة 
 األفران الجنوبية

 :المعتمدةخطة االتصال  بخصوصمالحظات المشاركين  – 2.8
 

 جيدة

 :المعتمدة المنهجية بخصوصمالحظات المشاركين  – 3.8
 

  :شأنها في نقاشال تم مختلفة مواضيع - 8.5

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
 
 

 

 
 

 
 

 : مالحق – 4.8

 : البلدية عرض – 1.4.8
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 :وبطاقة الحضور العامة الجلسة صور 2.4.8

  

  

  

 

 ميّسر)ة( الجلسة
 

 السيدة فيصل الجراية 

 مقر)ة( الجلسة
 

 السيدة سلوى المشتي

 رئيس الجلسة
 

 السيدة آمنة بوعزيز كريشان


