
 
                                                                                               الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــة التونسســــــــــــــــــــــــــــة   : سيد  عام  ف  

 الياخلســـــــــة                                                             وارر           

الممستســــم    ويــة           
بليية  سيد  عام اسجي  سسى  

 
ى ـــــــــــة األولـــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــمحضر الجلس

 2016لسنة  البلدي  بخصوص البرنامج السنوي لإلستثمار
 2015دٌسمبر  17الخمٌس 

 
 : ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــمعطٌات بخصوص البلدي – 1 

بلدٌة سٌدي عامر مسجد عٌسى : إسم البلدٌة    - أ             
    2014إحصاء سنة  ( 1795مسجد عٌسى   -6609: سٌدي عامر  )  8404:عدد السكان  -ب             

 2015دٌسمبر  17الخمٌس  : تارٌخ الجلسة  – ت            
 قاعة اإلجتماعات ببلدٌة سٌدي عامر مسجد عٌسى : مكان الجلسة  –ث             
 عبد الرزاق خضٌر  معتمد الساحلٌن : إسم مسٌر الجلة  -ج             
 الكاتب العام صابر بوعزٌز : محضر محرر من قبل : ح             
             

 : ة ــــــــــــــــــــــمعطٌات بخصـــــــــــوص الجلس – 2
  عدد المشاركٌن فً الجلسة العامة  -أ         

عدد النساء ضمن  عدد المشاركٌن  
 المشاركٌن 

عدد الشبان ضمن المشاركٌن و الذٌن 
 سنة  35و  16تتراوح أعمارهم بٌن 

 06 01 64 العدد الجملً

 %10 %2 ) % (النسبة 

   جدول األعمـــــــــــــــــــال   -ب        
 : التعرٌف باإلجراءات الجدٌدة  لبرنامج اإلستثمار البلدي  
 التعرٌف بالمفاهٌم الجدٌدة للمقاربة التشاركٌة 
الوضع المالً بالبلدٌة و طاقة اإلقتراض و الموارد التً ٌمكن  عن  تقدٌم بعض المعطٌات 

 تخصٌصها للمشروع 
 فسح المجال للمواطنٌن لتقدٌم مقترحاتهم و تصوراتهم  

             

 :رض البلدٌــــــــة   ــــــــــــــــــــــــــــــــــوصف لع – 3
التنمٌة الحضرٌة و الحوكمة المحلٌة و  تم التعرٌف باإلجراءات الجدٌدة فً نطاق إعداد برنامج -

و الذي ٌهدف إلى تعزٌز دور البلدٌة كمحرك  2016متطلبات برنامج اإلستثمار البلدي لسنة 
أساسً للتنمٌة المحلٌة وفق مبادئ  الشفافٌة و الحوكمة الرشٌدة مع ضمان مشاركة أوسع 

 التدبٌر الحر  للمواطن و لمختلف مكونات المجتمع المدنً فً إطار تجسٌم مبدأ
إعداد برنامج اإلستثمار  فً التشاركً  المنهج تم التعرٌف بالمفاهٌم الجدٌدة للمقاربة التشاركٌة و  -

  البلدي و أهم المبادئ  العامة التً ٌقوم علٌها البرنامج 



تم تقدٌم بعض المعطٌات عن الوضع المالً للبلدٌة و طاقة اإلقتراض مع ضبط قٌمة اإلعتمادات  -
 :  على النحو التالً موزعة   2016إلنجاز برنامج اإلستثمار البلدي لسنة  ٌمكن تخصٌصهاالتً 

 
 أد  113: مساعــــــدة  -
 أد  90: قــــــــرض  -
 أد  147: تموٌل ذاتً  -

د ــــــــالتعبً: على النحو التالً  2016تم تقدٌم مقترح البلدٌة  للبرنامج اإلستثماري  البلدي لسنة          -
    .فً نطاق برامج القرب لتحسٌن ظروف عٌش المواطنٌن 

 (   :  2015 الل سنةـــــــخ) المشارٌع التً بصدد اإلنجاز  – 4
 

 راف المعنٌةـــــــــــطاألأجوبة البلدٌة و  و مالحظات  المشاركٌن أسئلة

 الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىء 

 :المخصص للمشارٌع الجدٌدة على مختلف البرامج    توزٌع إعتمادات العنوان الثانً – 5
 

النسبـــــــــــة ــة ـــــالكلفـــــة ـــــــــــــالبرامــــــــــــــــــــــج المقترح

 %100 أد 350 برامج القرب تتعلق بتحسٌن ظروف عٌش المواطنٌن 

 الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــًء برامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج مهٌكلة  للمدٌنة 

 الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــًء ة ــــــــــــــــــــــبرامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــج إداري

 %100 أد 350 المجمــــــــــــــــــــــــــــــوع 

 
 :حصاء وصفً تقدٌري للبنٌة األساسٌة بتلك المناطق   إتقدٌم التقسٌم الترابً للمنطقة البلدٌة و  – 6

 : م التقسٌم الترابــــــــــــــــــــً ـــــــتقدي  -أ         
  

 ( تسمٌــــــــــــــة حدودها ) حدودها  إســــــــــــــم المنطقة الترابٌــــــــــــــــــــة 

  المنطقة الفالحٌـــــــــــــة  :   الشما - ( ة ــــــــــــــــالزاوي)  1منطقة سٌدي عامر 
 RR100الطرق المرقمة  :  اجنوب -
 ر  ــــــــــــــــــــــــــمعتم:  اشرق -
 المنطقة الفالحٌــــــــــة :  اغرب -

 RR100الطرق المرقمة :  االشم - (ادة  ــــــــــــالحم)  2منطقة سٌدي عامر 
 ــــــة ـــطرٌق نبهانـــــــ:   اجنوب -
 ــــــــةــــــطرٌق نبهانـــــ:  اشرق -
  المنطقة الفالحٌـــــــــــــة  :  اغرب -

 RR100 Eالطرٌق المرقمة  :  الشما - ى ــــــــــــــــــــــــمنطقـــــــــة مسجد عٌس
  المنطقة الفالحٌـــــــــــة   :  اجنوب -
 طرٌق نبهانـــــــــــــــــــة:  اشرق -
  المنطقة الفالحٌـــــــــــــة  :  اغرب -

 



 
  : ة  ــــــــالبلديتقدٌـــــــم اإلحصاء الوصفً التقدٌري للبنٌة األساسٌة بالمناطق   -أ         

التنوٌر  األرصفة  اتــــــــــــــــالطرق 
 العمومً 

الربط بشبكة 
 التطهٌر 

وجود 
إشكالٌات 
لتصرٌف 

 مٌاه األمطار 

نسبة الطرقات 
فً حالتها 
جٌــدة أو 
 متوسطة 

(%) 

نسبة الطرقات 
فً حالة سٌئة 
 تتطلب التدخل

(% ) 

نسبة األرصفة 
فً حالتها 
جٌدة أو 
  متوسطة

(%) 

نسبة األرصفة 
فً حالة سٌئة 
 تتطلب التدخل 

(%) 

نسبة التغطٌة 
بشبكة التنوٌر 

 العمومً 
(%) 

نسبة التغطٌة 
بشبكة التطهٌر 

 العمومً 
(%) 

 

منطقة سٌدي 
  1عامـــــــــر 

 ( الزاوٌة ) 

30 30 25 30 90 50  

منطقة سٌدي 
  2عامـــــــــر 

 (الحمادة  ) 

50 25 30 25 85 70  

منطقة مسجد 
 عٌسى 

50 30 30 30 88 90  

 
 :    2016المناطق البلدٌة التً سٌتم التدخل فٌها ضمن برنامج سنة – 7
 

 نوعٌة التدخـــــــــــــــــل 2016المنطقة الترابٌة التً تم اإلحتفاظ بها لسنة 

 تعبٌد  ( الزاوٌة )   1منطقة سٌدي عامـــــــــر 

 تعبٌد  (الحمادة  )   2منطقة سٌدي عامـــــــــر 

 تعبٌد  منطقة مسجد عٌسى 

 : نقاش و تفاعل مع المشاركٌن   -

 ةـــــــــــــــــــأجوبة البلدي أسئلة و مالحظات المشاركٌن

 لدعوة التً إعتمدتها البلدٌة  الوسائل
المواطنٌن لحضور الجلسة العامة 

التشاركٌة لمشارٌع المخطط 
 اإلستثماري البلدي

 
  

  ًطلب توضٌحات عن الوضع المال
  المحققة بالبلدٌــــــــــــة و الموارد 

 
 
 
 

 

 عّدة وسائل تحسٌسٌة لدعوة المواطنٌن  تم إعتماد
 :   من ضمنها  ىلحضور إجتماع الجلسة العامة األول

 تعلٌق إعالنات -
 تعلٌق الفتات -
 و المنظمات و األحزاب  للجمعٌاتتوجٌه دعوات  -
 تنزٌل إعالن ضمن صفحة الفاٌسبوك التابعة للبلدٌة  -
  تم تقدٌم فكرة عن الوضع المالً بالبلدٌة: 
:  2015دٌسمبر  16جملة الموارد إلى غاٌة   -

 دٌنــــــــــــــــــــار  655.501
:  2015دٌسمبر  16جملة النفقات إلى غاٌة  -

 دٌنــــــــــــــــــــار 381.156
 

 



 ل عن مشروع تعبٌد شارع عبد إالتسا
هللا فرحات الفاصل بٌن مدٌنتً سٌدي 

 عامر و الساحلٌن 
 مادات ـــــــــــــالتساإل عن حجم اإلعت

المخصصة ( المساعدات غٌر موظفة ) 
 للبلدٌة ضمن كامل المخطط 

  إقتراح تعبٌد عدد من األنهج على النحو
 :ي ـــــــــــــــــــــــــــــالتال
  نهج األغالبة :  1منطقة سٌدي عامر

 –نهج قلٌبٌة –و األنهج المتفرعة منه 
 جانفً  18نهج  –شارع حسٌن لسود 

  نهج المغرب :  2منطقة سٌدي عامر
الحً الجدٌد  –نهج عمرالخطاب –

طرٌق نبهانة  –حً عٌسى بن مسكٌن 
نهج متفرع عن نهج  المدرسة –

 القدٌمة
 ر ـــنهج الطاه:  منطقة مسجد عٌسى

نهج  –نهج أبو القاسم الشابً  –حداد 
قبالة ) نهج الحمادة  –سحنون  اإلمام
  .نهج الطٌب المهٌري  ( -الثكنة 

  مشروع تعبٌد شارع عبد هللا فرحات الفاصل بٌن
فً نطاق  اقتراحهي سٌدي عامر و الساحلٌن تم تمدٌن

 ن البلدٌتٌن  مشروع الشراكة بً
  ( المساعدات غٌر الموظفة ) بلغ حجم اإلعتمادات

-2016المخصصة للبلدٌة خالل كامل المخطط 
 ألف دٌنار  813(   2020

  الترحٌب بالمقترحات مع إستثناء األنهج و الطرقات
 .التً ال توجد بها شبكة التطهٌر 

  التعهد بدراسة المقترحات فً نطاق لجان و ورشات
بؤن اإلعتمادات المخصصة هً فً مع التذكٌر 

 .ألف دٌنار  350حدود 
 

 
       :  ا ـــــــــــمواضٌع مختلفة تم النقاش فً شأنه  -

        

 ةـــــــــــــــــــــــة البلديـــــــــأجوب أسئلة و مالحظات المشاركٌن

  
 مواعٌد إنعقــــــاد  التساإل عن توزٌع 

 الجلسات العامة التشاركٌة الالحقة 
 
 

  القٌام بالواجب الجبائً و خالص وجوبٌة
  األداء البلدي 

 
 
 

  على مستوى بعض طلب إزالة كروم الهندي
 الطرقات 

  التسائل عن مآل ملف مراجعة مثال التهٌئة
 العمرانٌة 

 
 
 

 
  الجلسة العامة الثانٌة التشاركٌة الثالثاء بتارٌخ

  2015دٌسمبر  22
  الجلسة العامة الثالثة التشاركٌة اإلثنٌن بتارٌخ

  2015دٌسمبر  28
  إن القٌام بالواجب الجبائً و خالص األداء

البلدي ٌعبر عن الحس المدنً لدى المواطــن 
مدى تفاعله مع المإسسة البلدٌة مع  ٌإكدو 

التؤكٌد على ضرورة إنخراط المواطنٌن 
 ب المنتفعٌن بمشروع التعبٌد فً هذا الواج

 إزالة كروم الهندي بالمنطقة  أنّ التذكٌر ب
 ارات ترتٌبٌة قرالبلدٌة  تنظمه مناشٌر و 

  ملف مثال التهٌئة العمرانٌة فً مرحلة
 المصادقة النهائٌة بالنسبة لمنطقة سٌدي عامر 



   
 : نتائج الجلسة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة – 8

  : المتعمدة المنهجية بخصوص و المقدم البرنامج بخصوص التحسينات/  التنقيحات – 1.8        

 

إعداد التصورات و المشارٌع و إقتراح حضور إستحسان المنهج التشاركً و المقاربة التشاركٌة فً  
  .فنٌٌن من اإلدارة الجهوٌة للتجهٌز بالمنستٌر 

 .الترابً المعتمد إقتراح تكوٌن لجان تضم ممثلٌن عن كل منطقة حسب التقسٌم  

 
  : األولـــــــى  ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العامــــصور الجلس –2.2.8

 

 
 
 

 

 
 



 

 
 

 
 

 


