
  

 2020 لسنة األولى التشاركيو محضر الجمسة العامة
 بخصوص البرنامج السنوي لالستثمار 

  :البلدية بخصوص معطيات -1

 بلدٌة قفصة : البلدية إسم- أ 

   ساكن111.170              :بالبلدية السكان عدد- ب 

 2019 ديسمبر 15  :الجلسة تاريخ- ت 

 قصر البلدية: الجلسة مكان- ث 

  :الجلسة ميسر إسم- ج 

 السيدة صباح عماره مكلفة باالعالم والتواصل :قبل من محرر محضر- ح 

 رئيس البلدية   :طرف من عليه مصادق محضر- خ 

  :الجلسة بخصوص معطيات -2

  :العامة الجلسة في المشاركين عدد – أ

المشاركٌن  ضمن الشبان عدد
 بٌن أعمارهم تتراوح الذٌنو

 سنة 35و 16

 المشاركٌن عدد المشاركٌن ضمن النساء عدد
 

  الجملً العدد 77 21 10

13%  27.3%  100 %  (% )النسبة   

  :األعمال جدول– ب 

 :افتتح السٌد حلمً الهانً رئٌس  البلدٌة الجلسة مرحبا بالضٌوفواستعرض االطار العام للجلسة والمتمثلة فً 

 تقذٌى االطار انعاو نهجهسة .1
 انتذكٍز باالعًال انتحضٍزٌة انتً تى انقٍاو بها ين طزف انًصانح انًعنٍة  .2
  2020 وتقذٌزات 2019تقذٌى يٍشانٍتً  .3
 2019استعزاض قائًة انًشارٌع  انًذرجة ببزنايج االستثًار انبهذي نسنة  .4
 تقذٌى نتائج انتشخٍص انًانً وانفنً .5
 تىسٌع  االعتًادات عهى انًناطق انبهذٌة  .6
  2020انًناطق انتً سٍقع انتذخم فٍها صًن بزنايج  .7
 احانة انكهًة نهحضىر نتقذٌى اقتزاحاتهى .8

 

  :البلدية عرضل وصف–  3

التشخٌص الفنً  

 تحدٌد المناطق -

 تشخٌص شبكة الطرقات  -

 تشخٌص الشبكات العمومٌة  -

االحصاء الوصفً التقدٌري للبنٌة االساسٌة  -
: التشخٌص المالً

  2020 وتقدٌرات 2018/2019مقابٌض البلدٌة المحققة خالل 
  2020 والنفقات المبرمجة بعنوان 2019 وسنة 2018نفقات البلدٌة المحققة خالل سنة 

 2019 **** 2016االدخار االداري للبلدٌة خالل سنوات 
 2019 *****2016نفقات التاجٌر بالنسبة 

 2020متابعة مٌزانٌة 



  

والجيوية األخرى المتواصمة  والمشاريع الوطنية 2019المشاريع المدرجة ببرنامج اإلستثمار السنوي -  4 
 :أو المبرمجة بالمنطقة البمدية

 .(راس الكاف)تنوير عمومي بمناطق التوسعة  -

 2019تعبيد الطرقات  -

 تهيئة قاعة االجتماعات -

 شبكة التطهير )تهيئة السوق المركزية  -

 ترصيف مداحل المدينة العتيقة بالحجارة المصقولة -

البرامج الوطنية  

برنامج تهذيب االحياء 
 

 المشاركين ومالحظات أسئمة المعنية األطراف أو/و البمدية أجوبة
 

 تم الشروع فً اعداد الدراسات الفنٌة والمالٌة 

 
 

 
استفسارات مواطنً المنطقة البلدٌة بقفصة عن 

 2019تأخر انجاز المشارٌع المبرمجة  لسنة 

 
 

 
 

 2020إعتمادات العنوان الثاني المخصصة لتمويل المشاريع الجديدة ببرنامج االستثمار السنوي - 5
: ومصادرىا

 مصدر التمويل مصدر التمويل المبالغ المتاحة المبرمج استغاللياالمبالغ 
 البمدية تمويل ذاتي  ألف دٌنار881  ألف دٌنار881

صندوق القروض  قرض   
ومساعدة الجماعات 

 المحمية

أد770 أد770   مناطق التوسع)مساعدات موظفة  
 مساعدات غير موظفة ألف دٌنار719  ألف دٌنار719

 هياكل أخرى مساعدات  
 المجموع  م د2.37  م د2.37

 
 
 
 
 



  

 المشاركين ومالحظات أسئمة المعنية األطراف أو/و البمدية أجوبة
 

تدخل رئٌس المجلس لتهدئة المواطنٌن  
بتوضٌح  عدم تدخل البلدٌة السنة الفارطة فً 
منطقة راس الكاف التً لم تحض بعد بشبكة 

واعتبرها من المناطق ذات اولوٌة . التطهٌر 
. هذه السنة 

 ترصٌف المدٌنة العتٌقة  -

تكلٌف المصالح المختصة بصٌانة  -
 الطرقات 

 التنوٌر العمومً لجمٌع المناطق البلدٌة  -

التركٌز على المناطق ذات االولوٌة   -
 لصرف االعتمادات المرصودة

 
 

 
التدخل الحاد من قبل مواطنً منطقة راس 
الكاف  والذي عطل مسار الجلسة مدة ربع ساعة 

تشنج عدم فهم المغزى الحقٌقً لجلسة العامة 
التشاركٌة االولى 

الوضعٌة السٌئة للطرقات عكس ما ٌبٌنه 
التشخٌص الفنً 

الحالة المزرٌة لطرقات باب الرمل  
حالة مزرٌة لطرقات الحارة  خاصة شارع 

كٌالنً المطوي  
التدخل العشوائً للشركة الوطنٌة الستغالل 

وتوزٌع المٌاه  بالطرقات 
االعتمادات المرصودة ال تلبً طموحات 

 مواطنً منطقة قفصة 
 
 
 

 
 

 توزيع اعتمادات العنوان الثاني المخصص لممشاريع الجديدة عمى مختمف البرامج – 6

النسبة 
% 

 الكمفة
 

 البرامج المقترحة

المنطقة  البلدٌة   

 برامج القرب تتعلق بتحسٌن ظروف عٌش المواطنٌن  ألف دٌنار980 68.75

 برامج مهٌكلة للمدٌنة  ألف دٌنار270 9.37

 برامج إدارٌة  ألف دٌنار350 21.88

 مناطق توسعة   

ألف دٌنار 770 100 برامج قرب 

  ملٌون دٌنار2.370 
 

 المجموع

 :تقديم التقسيم الترابي للمنطقة البلدية وإحصاء وصفي تقديري للبنية األساسية بتلك المناطق  – 7

 :تقديم التقسيم الترابي  - أ

  عدد المنطقة  األحياء

  01المنطقة   باب الرمل+ القيطنة +قفصة المدينة 

  02المنطقة  المولى + العسالة 

    03المنطقة   االفران+ الدوالي 



  

   04المنطقة  حي السرور

  05المنطقة  حي بن يونس+حي النور 

  06المنطقة  الحميمة+حي الشباب 

  07المنطقة  حي القوافل+حي النهوض 

  08المنطقة  راس الكاف

  09المنطقة  حي القمودي+زروق 

  10المنطقة  الطفل+الواحة + العقيمة 

  11المنطقة  أوالد حمد بن سعد+منزل ميمون

  12المنطقة  السواعي+ أوالد زيد+الشبيبة 

  13المنطقة  متكيدس+الناظور+كاف دربي 

 (يمكن إرفاق هذا الجدول بخارطة المنطقة البلدية مبين بها التقسيم الترابي الذي قامت به البلدية)

 

 

 

 مناطق التوسعة

 المنطقة البلدٌة



  
: تقديم اإلحصاء الوصفي التقديري للبنية األساسية بالمناطق البلدية – ب 

 

التنوير  األرصفة الطرقات
الربط بشبكة تطيير  العمومي 

 (%)المياه المستعممة 
وجود إشكاليات 

لتصريف مياه األمطار 
نسبة الطرقات 

  جيدةة حالفي
 أو متوسطة

(%) 

(1)  

نسبة الطرقات في 
تتطمب  سيئة ةحال

التدخل 
(%) 

(1) 

نسبة األرصفة 
  حالتها جيدةفي

 أو متوسطة
(%) 

(1)  

نسبة األرصفة في 
تتطمب  سيئة ةحال

التدخل 
(%) 

(1)  

نسبة التغطية 
بشبكة التنوير 

العمومي 
)%( 

(2) 

بشبكة التطهير نسبة التغطية 
العمومي 

)%( 
(2) 

  

  نعم  90.00  90.00  30  70  219.5  80.5 1منطقة 

  ال  100  98  24.62  75.32  22.23  77.77 2منطقة 

  ال  94   96.5  42.52  67.48  6.27  93.73 3منطقة 

  نعم  100   96  38,77  61,23  59,30  40,70 4منطقة 

  ال  88  88  49.48  50.52  50.57  49.5 5منطقة 

  ال  93  94  47.43  52.54  34.2  80 6منطقة 

  ال  95   98  66,59  33,41  65  35 7منطقة

  ال  60   72.0  62,81  37,19  76,58  23,42 8منطقة 

  ال  85  82.5  81.31  18.69  53.59  47.41 9منطقة 

        10منطقة 

        11منطقة 

        12منطقة 

        13منطقة 

ٌتم احتساب هذه النسبة بقسمة مساحة الطرقات أو األرصفة المعنٌة على المساحة الجملٌة وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة  (1)

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 2020المناطق البلدية التي سيتم التدخل فيها ضمن برنامج سنة –  7

النسبة من 
مشاريع القرب 

% 

اإلعتمادات المخصصة 
 (أد)

 2020المناطق الترابية التي سيتم التدخل فيها خالل سنة 

المنطقة البمدية القديمة  980.000 56
23 400.000 

 
 راس الكاف  : 9منطقة 

 حي القمودي: 9منطقة  100.000 6

 حي السرور : 4منطقة  100.000 6

المولى :  2منطقة 100.000 6
 الدوالي  :3منطقة  100.000 6

 (المدينة العتيقة)وسط المدينة  : 1منطقة  80.000 5
:  حي النهوض  : 7منطقة  100.000 6
الطفل +الواحة+العقيمة  : 10المنطقة  192.500 11
أوالد حمد بن سعد +منزل ميمون  : 11المنطقة  192.500 11
السواعي  +أوالد زيد +الشبيبة  : 12المنطقة  192.500 11
متكيدس +الناظور+كاف دربي  : 13المنطقة  192.500 11

المجموع  1.750.000 100

 

 

 

  :المشاركين مع وتفاعل نقاش– 

 المشاركين ومالحظات أسئمة المعنية األطراف أو/و البمدية أجوبة
 
 

 
 

 

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

 
 

       جمث المصادقة باالغلبية على مقحرح البلدية حول جوزيع االعحمادات 

 :المعتمدةخطة االتصال  بخصوصمالحظات المشاركين –  2.8

جٌد لبرنامج االستثمار تقدٌم 
 المنهجٌة جٌدة 

 أد كمشروع مهٌكل للمدٌنة بكافة أحٌاء 120كما افترح المجلس البلدي إنجاز مشروع صٌانة وتمدٌد شبكة التنوٌر العمومً بكلفة 

 .المنطقة البلدٌة القدٌمة 



  
 الخطة االتصالٌة جٌدة  والوسائل المعتمدة نالت استحسان المواطنٌن

 

 :المعتمدة المنيجية بخصوصمالحظات المشاركين –  3.8
 

 تمت الموافقة على المنهجٌة المعتمدة والمصادقة على البرنامج المقترح من قبل المشاركٌن

  :شأنيا في النقاش تم مختمفة مواضيع - 8.5

 المشاركين ومالحظات أسئمة المعنية األطراف أو/و البمدية أجوبة
  أد  لمشارٌع القرب مثل تعبٌد المسالك 770تم تخصٌص 

الفالحٌة  والتً تم تحدٌدها خالل جلسات المناطق 
. حً بالعقٌلة والشبٌبة 

البلدٌة  تحاول االعتناء بالجهة  حتى ٌتم االٌفاء بالحاجٌات  -

 .المرافبة المستمرة للمصب  -

 

 
 االعتناء بالمسالك الفالحٌة  خاصة بمناطق التوسعة

 حاجٌات البلدٌة الى معدات اكثر للنظافة 
 االهتمام بالمصب المعد للننفاٌات 

 
 

  :مالحق – 4.8

  :البمدية عرض  –1.4.8

  pptتم عرض التشخٌس الفنً والمالً باستعمل برمجٌة 

 
 نشره على الصفحة الرسمٌة للبلدٌة وعلى موفع الواب الخاص بالبلدٌة  

 
 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : وبطاقة الحضورالعامة الجمسة صور – 2.4.8

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 



  

 
 

 



  

 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 



  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 


