
  

 2018البرنامج االستثماري البلدي التشاركي لسنة 
 األولىة محضر الجلسة العام  

 

 : البلدية بخصوص معطيات -1

 قرمدة  :                            البلدية إسم -أ 

 568.04  :               بالبلدية السكان عدد -ب 

 06/60/7602 :                      الجلسة تاريخ -ت 

 قصر البلدية:                        الجلسة مكان -ث 

 محمد الجراية :                 الجلسة ميسر إسم -ج 

 المشتيسلوى  :             قبل من محرر محضر -ح 

 محمد رياض الميالدي رئيس النيابة الخصوصية : طرف من عليه مصادق محضر -خ 

 

 : الجلسة بخصوص معطيات

 : العامة الجلسة في المشاركين عدد – أ

المشاركين  ضمن الشبان عدد
 بين أعمارهم تتراوح الذينو

 سنة 53و 61
 المشاركين عدد المشاركين ضمن النساء عدد

 

 الجملي العدد 15 51 51

 (%)النسبة  % .135 %  1310 131.0%

 : األعمال جدول –ب 

 

 

 2018للمنهجية المعتمدة في إعداد برنامج االستثمار التشاركي لسنة  عرض .5
 .0155والمدرجة ببرنامج اإلستثمار السنوي  0152 سنة خالل اإلنجاز بصدد هي التي المشاريع .0
 .تقديم التقسيم الترابي للمنطقة البلدية ..
 تقديم لنتائج التشخيص المالي والفني للبلدية. .4
 ومصادرها 0152العنوان الثاني المخصصة لتمويل المشاريع الجديدة ببرنامج االستثمار السنوي  إعتمادات .1
 .للمشاريع الجديدة على مختلف البرامج ةالمخصص 2018لسنة  العنوان الثانيتوزيع اعتمادات  عرض ل .0
 توزيع االعتمادات المخصصة لمشاريع القرب على المناطق.عرض ل .5
 ولىالعامة األ نتائج الجلسة .2

 

 

 

 

 

 



  

 : البلدية عرضل وصف – 0

 

 عرض مراحل البرنامج االستثماري التشاركي
 عرض للتقسيم الترابي للمناطق البلدية

 عرض للتشخيص المالي والفني
 

والمدرجة ببرنامج اإلستثمار السنوي  .760 سنة خالل اإلنجاز بصدد هي التي المشاريع - 5 

7602 : 

 مشروع تعبيد الطرقات :
      د 646.000,000 الكلفة المرصودة للمشـــــــــروع

 مشروع الترصيف :  

 د 415.000,000 الكلفة المرصودة للمشـــــــــروع

 مشروع التنوير:

 د  114.966,670كلفة المشـــــروع

 

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
بداية من يوم  1تّم تعليق اآلجال التعاقديّة بالنسبة للقسط  -

إلفساح المجال لمصالح الديوان الوطني  42/11/4112

للتطهير لتجهيز كافة األنهج والشوارع المبرمجة للتعبيد 
بشبكة تصريف المياه المستعملة، وتم استئناف األشغال 

 .11/10/4112بالحضيرة بتاريخ 

بداية من يوم  4قديّة بالنسبة للقسط تم تعليق اآلجال التعا -

إلفساح المجال لمصالح الديوان الوطني  11/10/4112

للتطهير لتجهيز بقيّة األنهج والشوارع المبرمجة للتعبيد 
 بشبكة تصريف المياه المستعملة

 
 تأخر إنجاز األشغال

 
 

العنوان الثاني المخصصة لتمويل المشاريع الجديدة ببرنامج االستثمار السنوي  إعتمادات - 4

 ومصادرها: .760

المبرمج المبالغ 
 استغاللها

 مصدر التمويل التمويل المبالغ المتاحة

 البلدية تمويل ذاتي د 051 د 051
صندوق القروض ومساعدة  قرض  د 441 د 441

 الجماعات المحلية
 مساعدات موظفة   
 مساعدات غير موظفة د 021 د 021
 هياكل أخرى  مساعدات  
 المجموع د 5931 د 5931

 
 



  
 
 
 
 

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
 
 
 

 

 
 
 

 

ية بتلك ساستقديري للبنية األ إحصاء وصفيتقديم التقسيم الترابي للمنطقة البلدية و – 0

 :المناطق 

 : تقديم التقسيم الترابي -أ

 المنطقة الترابيةإسم  حدودها ) تسمية حدودها (
 

 مارس جنوبا ونهج القيروان شماال 0شارع  الشارع الرئيسي شرقا ، األفران غربا ،
 قرمدة الشمالية

 مارس شماال وشارع محمود كريشان جنوبا 0شارع 
 

 قرمدة الجنوبية
 شماال 9شرقا ، القاصة كلم  الشارع الرئيسي غربا ، شارع الطبلبي

 
 بوزيان الشمالية

 
 الشارع الرئيسي غربا وشارع محمد الجمل جنوبا

 بوزيان الجنوبية

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

 

 األرصفة الطرقات
التنوير 

 العمومي 
الربط بشبكة 
تطهير المياه 
 المستعملة %(

إشكاليات لتصريف وجود 
 ةالح نسبة الطرقات في مياه األمطار

 أو متوسطة جيدة
(%) 

نسبة الطرقات 
سيئة  ةحالفي 

 تتطلب التدخل
(%) 

نسبة األرصفة 
 حالتها جيدة في

 أو متوسطة
(%) 

نسبة األرصفة 
سيئة  ةحالفي 

 تتطلب التدخل
(%) 

ة بشبكنسبة التغطية 
 التنوير العمومي

)%( 

 بكةبشنسبة التغطية 
 التطهير العمومي

)%( 

 68  10,81 10,51 08,65 قرمدة الشمالية

16,61 

شبكة تصريف مياه األمطار 
موجودة فقط بالطريق 

العابرة  61الجهوية رقم 
 للمنطقة البلدية وتتكون من:

× م  1معابر مياه قياس  -
 م. 0055م على طول  1
مم على  655قنوات قطر  -

 م. 0055طول 
 

 66,0  15,51 08,00 00,85 قرمدة الجنوبية
بوزيان 

 الشمالية
15,08 11,60 16,81 

 
60,8 

بوزيان 
 الجنوبية

5,10 08,58 6,61 

 

61,0 

 



  
 

 توزيع اعتمادات العنوان الثاني المخصص للمشاريع الجديدة على مختلف البرامج – 2

 )أد( الكلفة النسبة
 برامج المقترحةال 

 المواطنينبرامج القرب تتعلق بتحسين ظروف عيش  5111 % 55,02

 برامج مهيكلة للمدينة .... % …

 برامج إدارية 91. % 5.,02

 المجموع 5931 % 511

 

 .760ضمن برنامج سنة فيها لتدخل اتم سيالمناطق البلدية التي  – .

 اإلعتمادات المخصصة
 )أد(

 المنطقة الترابية 
 4111التي تم االحتفاظ بها لسنة 

 المناطق األربعة  5.91

 المشاركين مع وتفاعلنقاش 

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
 

 تأخير إنجاز شبكة التطهير من طريف ديوان التطهير
 

 أسباب تعطل بعض المشاريع
 
 
 

 

 : نتائج الجلسة العامة  - 0

 : مالمقد  التنقيحات / التحسينات بخصوص البرنامج  – 1.9

 

 وقع تعديل في مواعيد جلسات المناطق حيث ستكون الجلسات كالتالي :
 صباحا 19على الساعة  51/51/0155: يوم األحد  بوزيان الشمالية 5المنطقة 
 صباحا 19على الساعة  15/51/0155بوزيان الجنوبية يوم السبت   0المنطقة 
 صباحا 19على الساعة  12/51/0155الشمالية يوم األحد  قرمدة  .المنطقة 
 مساء .1على الساعة  54/51/0155قرمدة الجنوبية يوم السبت   4المنطقة 

 مساء .1على الساعة  0155نوفمبر  14 يوم السبتالجلسة العامة الثانية :
 

 

 

 



  
 : المعتمدةخطة االتصال  بخصوصمالحظات المشاركين  – 2.9

 

 
 
 
 
 

 
 

 مالحق : –

 
 عرض البلدية : – 1.5.11

 

 
 

 

 
 

 صور الجلسة العامة : – 2.5.9

 
 

 
 
 



  

 
 

 
 
 

 
 

 

 


