
  

      الـجمهورٌة التونســٌــة                                                      

  وزارة الشؤون المحلٌة والبٌئة
        بــلـــدٌـة قـــفـصة

*****             

 الخاص بمنطقة قفصة المدينة والقيطنة وباب الرملجمسة محضــر 

  :البلدٌة بخصوص معطٌات -1

 قفصة المدٌنة والقٌطنة وباب الرمل:                                    اسم المنطقة بلدٌة قفصة   :  البلدٌة إسم- أ 

  ساكن                       9169    :منطقة بال السكان عدد         ألف ساكن170،111      : بالبلدٌة السكان عدد- ب 

  على الساعة العاشرة صباحا2019 دٌسمبر 21 السبت  : الجلسة تارٌخ- ت 

 المكتب الكبٌر:  الجلسة مكان- ث 

  محسن زرٌقة: الجلسة مٌسر إسم- ج 

  األخضر صوٌد: قبل من محرر محضر- ح 

 السٌد رئٌس البلدٌة : طرف من علٌه مصادق محضر- خ 

 

  :الجلسة بخصوص معطٌات -2

 : بمنطقة قفصة المدٌنة والقٌطنة وباب الرمل الجلسة فً المشاركٌن عدد – أ

المشاركٌن  ضمن الشبان عدد
 بٌن أعمارهم تتراوح الذٌنو

 سنة 35و 16

 المشاركٌن عدد المشاركٌن ضمن النساء عدد
 

 

  الجملً العدد 28 04 01

3،5 14،3  100 (% )النسبة   

 

:  األعمال جدول– ب 

 كهًح انرشحٍة -

 وانرؼشٌف تانثشَايج انرطاسكًإسرؼشاؼ اإلطاس انؼاو نهجهسح  -

 ذىصٌغ لائًح يطاسٌغ انمشب وانرؼشٌف تها -

 إسرؼشاؼ انرطخٍع انفًُ -

 إػطاء اإلٌضاحاخ انفٍُح انالصيح -

 فرح انًجال نهُماش -

 انرػىٌد ػهى يًثهً انًُطمح -

 

 

 

 

 

 



  

 :حصاء الوصفً التقدٌري للبنٌة األساسٌة بمنطقة قفصة المدٌنة والقٌطنة وباب الرمل تذكٌر باإل–  3

 

 التنوير العمومي  األرصفة الطرقات
الربط بشبكة تطهير 

 (%)المياه المستعممة 
وجود إشكاليات 
لتصريف مياه 

 األمطار

 نسبة الطرقات في
 أو  جيدةةحال

 (% )متوسطة
(1)  

نسبة الطرقات في 
تتطمب  سيئة ةحال

 التدخل
(% )
(1) 

نسبة 
األرصفة 

 حالتها في
 أو جيدة

 متوسطة
(%) 
(1)  

نسبة 
األرصفة في 

 سيئة ةحال
تتطمب 
 التدخل

(%) 
(1)  

نسبة التغطية 
بشبكة التنوير 

 العمومي
 )%(

(2) 

بشبكة نسبة التغطية 
 التطهير العمومي

 )%(
(2) 

  

وسظ :   1يُطمح 

ذشذص + انًذٌُح 

 تاب انشيم+ 

98 2 82 

 

 َؼى 83،33 99 18

 : 2يُطمح 

انًذٌُح انؼرٍمح 

 وانمٍطُح

62،90 37،10 58،18 

 

41،82 
 ال 60،87 80

 يتم احتساب هذه النسبة بقسمة مساحة الطرقات أو األرصفة المعنية عمى مساحتها الجممية وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة (1)
 يتم احتساب هذه النسبة بقسمة طول الطرقات المجهزة عمى الطول الجممي لمطرقات وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة (2)
 

والجهوية األخرى المتواصمة  والمشاريع الوطنية 2019المشاريع المدرجة ببرنامج اإلستثمار السنوي  -3
 : قفصة المدينة والقيطنة وباب الرمل أو المبرمجة بمنطقة

 المشاركين ومالحظات أسئمة المعنية األطراف أو/و البمدية أجوبة
  : المدٌنة العتٌقة

ترصٌف من جامع سٌدي بن ٌعقوب إلى جامع سسٌدي - 

 أحمد السهٌلً
 ترصٌف من الملكٌة العقارٌة إلى جامع سٌدي بن ٌعقوب - 

تعبٌد الشارع خلف سٌدي بوٌحً  وشارع : باب الرمل 
الدغباجً والرمال ومحمد الخامس وسٌدي سالم ضمن 

 برنامج التجهٌز

       

 ذّكر الحاضرون بمطالبتهم بضرورة مزٌد اإلعتناء 
بمنطقتهم من حٌث توفٌر التنوٌر العمومً والترصٌف 

ٌّة     .ومزٌد العناٌة بحدٌقة الحر

 2020  خالل سنة قفصة المدينة و القيطنة وباب الرملبمنطقة مشاركين مشاريع القرب المقترحة من طرف ال – 4
  :مرتبة حسب األولوية

 د. أ80: االعتمادات المخصصة لممنطقة 

رأي المصمحة 
 المرافق الفني/الفنية

موقع التدخل  الكمفة التقديرية
 (األنهج واألحياء)

 المشروع نوعية التدخل

د. أ80  الموافقة على ذلك  ترصٌف -   
 تنوٌر حدٌقة الحرٌة -

 



  

: نقاش وتفاعل مع المشاركين  – 5

 المشاركين ومالحظات أسئمة المعنية األطراف أو/و البمدية أجوبة
 

البلدٌة ساعٌة إلى مزٌد العناٌة بنظافة المنطقة وتدعٌم 
 التنوٌر العمومً بها

 
 

ٌّة وتنظٌفها -  المطالبة بمزٌد اإلعتناء بحدٌقة الحر
 ضرورة القٌام بصٌانة وإصالح الطرقات -
تعمٌم التنوٌر العمومً فً كامل المدٌنة وتركٌز  -

 الحاوٌات فً كل الشوارع لتكتمل عملٌة النظافة
 ترصٌف الشوارع  -

 
 

 

 

 :منطقة قفصة المدينة و القيطنة وباب الرمل قائمة اسمية لممثمي  – 6

ممثل  العنوانالمهنة /اإلختصاصالعمر اإلسم والمقب 
( رجالال/المرأة/الشباب)عن

 ممثل عن المرأة شارع جامع الكبٌر استاذة تربٌة بدنٌة  لطٌفة زٌتونً 

 ممثل عن الشباب المناقع باب الرمل -  عادل حامد

 ممثل عن الرجال المناقع باب الرمل فنً متقاعد  علً دروٌش 

 :بمنطقة قفصة المدينة والقيطنة وباب الرمل  الجمسة نتائج- 7
وتاريخ تدخالت المطموب إنجازها بمنطقة قفصة المدينة والقيطنة وباب الرمل ال بخصوص مالحظات – 1.7

 :من قبل المصمحة الفنية بالبمديةالدراسات الفنية والمالية اإلعالن عن نتائج 

رأي المصمحة 
 المرافق الفني/الفنية

جدوى  الكمفة التقديرية
المشروع 
لممنطقة 

)*( 

نتائج 
 التصويت 

موقع التدخل 
األنهج )

 (واألحياء

 المشروع نوعية التدخل

 
 
 

 ٌمكن اإلنجــــــاز

 

 د. أ80

 
 

 د . أ120

لكافة أحٌاء 
 المنطقة البلدٌة

 
 هــــــام

 
 باالجماع

 
 

 
االنهج الرئٌسٌة 

و ذات الكثافة 
 المرورٌة

 
 

صٌانة 
 واحداث

 
 

 

 ترصٌف -
 
 

 تنوٌر الحدٌقة -
 

غٍاَح وذذػٍى  -

 انرُىٌش انؼًىيً

 

 هام-  متوسط –ضعيف : تأثير المشروع عمى المنطقة البمدية المعنية  (*)

 

 2020من قبل المصمحة الفنية بالبمدية خالل شهر ماي الدراسات الفنية والمالية عن نتائج سيتم اإلعالن 

 

 



  

 
 



  

 
        الـجمهورٌة التونســٌــة                                                      

  وزارة الشؤون المحلٌة والبٌئة
        بــلـــدٌـة قـــفـصة

*****             

 

 الخاص بمنطقة رأس الكـــــــــــــافجمسة محضــر 
 

  :البلدٌة بخصوص معطٌات -1

 رأس الكاف:                                    اسم المنطقة بلدٌة قفصة   :  البلدٌة إسم- أ 

  ساكن                       11675    :منطقة بال السكان عدد         ألف ساكن170،111      : بالبلدٌة السكان عدد- ب 

  على الس اعة العاشرة صباحا2019 دٌسمبر 22 األحد : الجلسة تارٌخ- ت 

 المدرسة االعدادٌة براس الكاف:  الجلسة مكان- ث 

 رئٌس البلدٌة وعبد الملك جداٌنٌة:  حلمً الهانً : الجلسة مٌسر إسم- ج 

 الكاتب العام للبلدٌة و درصاف الحاج صالح:  منٌر عرفة : قبل من محرر محضر- ح 

 السٌد رئٌس البلدٌة : طرف من علٌه مصادق محضر- خ 

 

 

  :الجلسة بخصوص معطٌات -2

 : بمنطقة راس الكاف الجلسة فً المشاركٌن عدد – أ

 

المشاركٌن  ضمن الشبان عدد
 بٌن أعمارهم تتراوح الذٌنو

 سنة 35و 16

 المشاركٌن عدد المشاركٌن ضمن النساء عدد
 

 

  الجملً العدد 17 02 03

17،6 11،7  100 (% )النسبة   

:  األعمال جدول– ب 

 كهًح انرشحٍة -

 وانرؼشٌف تانثشَايج انرطاسكًإسرؼشاؼ اإلطاس انؼاو نهجهسح  -

 ذىصٌغ لائًح يطاسٌغ انمشب وانرؼشٌف تها -

 إسرؼشاؼ انرطخٍع انفًُ -

 إػطاء اإلٌضاحاخ انفٍُح انالصيح -

 فرح انًجال نهُماش -

 انرػىٌد ػهى يًثهً انًُطمح -

 

 

 



  

 :حصاء الوصفً التقدٌري للبنٌة األساسٌة بمنطقة راس الكاف تذكٌر باإل–  3

 

 التنوير العمومي  األرصفة الطرقات
الربط بشبكة تطهير 

 (%)المياه المستعممة 
وجود إشكاليات 
لتصريف مياه 

 األمطار

 نسبة الطرقات في
 أو  جيدةةحال

 (% )متوسطة
(1)  

نسبة الطرقات في 
تتطمب  سيئة ةحال

 التدخل
(% )
(1) 

نسبة 
األرصفة 

 حالتها في
 أو جيدة

 متوسطة
(%) 
(1)  

نسبة 
األرصفة في 

 سيئة ةحال
تتطمب 
 التدخل

(%) 
(1)  

نسبة التغطية 
بشبكة التنوير 

 العمومي
 )%(

(2) 

بشبكة نسبة التغطية 
 التطهير العمومي

 )%(
(2) 

  

 : 1منطقة 
 راس الكاف

23،42 76،58 37،19 
 

 ال 40،70 72 62،81

 يتم احتساب هذه النسبة بقسمة مساحة الطرقات أو األرصفة المعنية عمى مساحتها الجممية وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة (1)
 يتم احتساب هذه النسبة بقسمة طول الطرقات المجهزة عمى الطول الجممي لمطرقات وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة (2)

والجهوية األخرى  والمشاريع الوطنية 2019المشاريع المدرجة ببرنامج اإلستثمار السنوي  -3
 : راس الكاف المتواصمة أو المبرمجة بمنطقة

 المشاركين ومالحظات أسئمة المعنية األطراف أو/و البمدية أجوبة
 تعبٌد شارع وسط الحً- 
تعبٌد الشارع بٌن الطرٌق الوطنٌة رقم : المجلس الجهوي * 
 وسوق الجملة وحً المنزه بالطرٌق الرابطة بالمستشفى 03

 الجهوي
 أنهج تربط الطرٌق 03تعبٌد : برنامج التجهٌز * 

        بمدرسة الحً 03الرئٌسٌة رقم 

  
طالب المشاركون بضرورة العناٌة بالمنطقة وذلك 
 بتعمٌم التعبٌد والتنوٌر العمومً فً كافة الشوارع 

  : مرتبة حسب األولوية2020  خالل سنة راس الكافبمنطقة مشاركين مشاريع القرب المقترحة من طرف ال – 4

 د. أ400: االعتمادات المخصصة لممنطقة 

رأي المصمحة 
 المرافق الفني/الفنية

الكمفة 
 التقديرية

موقع التدخل 
 (األنهج واألحياء)

 المشروع نوعية التدخل

د. أ400 الموافقة على اإلنجاز  تعبٌد  -   
 تنوٌر عمومً -

: نقاش وتفاعل مع المشاركين  – 5

 المشاركين ومالحظات أسئمة المعنية األطراف أو/و البمدية أجوبة
 

البلدٌة ساعٌة إلى مزٌد اإلعتناء بالمنطقة خاصة بعد ربطها بشبكة 
 التطهٌر

 

 المطالبة بضرورة اإلعتناء بترصٌف المنطقة  -
ضرورة القضاء على ظاهرة إستغالل المقاهً  -

 لألرصفة
 الحرص على تكثٌف دورٌات رفع الفضالت  -
 التساؤل عن توقٌت رفع الفضالت  -



  

 

 

 :منطقة راس الكاف قائمة اسمية لممثمي  – 6

ممثل  العنوانالمهنة /اإلختصاصالعمر اإلسم والمقب 
( رجالال/المرأة/الشباب)عن

 ممثل عن الشباب راس الكاف   صبري مؤمن 

 ممثلة عن المرأة راس الكاف   بوثٌنة عبٌدي

 ممثل عن الرجال راس الكاف   رشٌد الجعٌدي

 :بمنطقة راس الكاف  الجمسة نتائج- 7
وتاريخ اإلعالن عن نتائج تدخالت المطموب إنجازها بمنطقة راس الكاف ال بخصوص مالحظات – 1.7

 :من قبل المصمحة الفنية بالبمديةالدراسات الفنية والمالية 

رأي المصمحة 
المرافق /الفنية

 الفني

جدوى  الكمفة التقديرية
المشروع 

 (*)لممنطقة 

نتائج 
 التصويت 

موقع التدخل 
 (األنهج واألحياء)

نوعية 
 التدخل

 المشروع

 
 
 

إمكانٌة 
 االنجاز

 

د. أ400  

 
 
 
 
 

د لكافة أحٌاء . أ120

 المنطقة البلدٌة

 
 هـــــام

 
 بالتوافـــــق

 
األولوٌة للشواع 
الرئٌسٌة ذات كثافة 
مرورٌة والمحاذٌة 

للمؤسسات التربوٌة 
 واالقتصادٌة واالجتماعٌة

 
 

 
 

 
 
 

 

 تعبٌد -
 
 
 
 
 

 
صٌانة وتدعٌم  -

 التنوٌر العمومً

 

 هام-  متوسط –ضعيف : تأثير المشروع عمى المنطقة البمدية المعنية  (*)

 2020من قبل المصمحة الفنية بالبمدية خالل شهر ماي الدراسات الفنية والمالية عن نتائج سيتم اإلعالن 

 

 : مالحق  –2.7
 : البمدية عرض – 1.2.7

 

 ذىفٍش انرطهٍش -
 انُظافح -
 انرُىٌش انؼًىيً -



  

 

 



  

 
    الـجمهورٌة التونســٌــة                                                               

  وزارة الشؤون المحلٌة والبٌئة
        بــلـــدٌـة قـــفـصة

*****             

 الخاص بمنطقة العسالة والمولىجمسة محضــر 

  :البلدٌة بخصوص معطٌات -1

 العسالة والمولى:                                    اسم المنطقة بلدٌة قفصة   :  البلدٌة إسم- أ 

  ساكن                       15000    :منطقة بال السكان عدد         ألف ساكن170،111      : بالبلدٌة السكان عدد- ب 

  على الساعة العاشرة صباحا2019 دٌسمبر 21 السبت : الجلسة تارٌخ- ت 

 مدرسة عمر بن سلٌمان:  الجلسة مكان- ث 

 رئٌس البلدٌة :  حلمً الهانً : الجلسة مٌسر إسم- ج 

  محمد الزواري: قبل من محرر محضر- ح 

 السٌد رئٌس البلدٌة : طرف من علٌه مصادق محضر- خ 

 

  :الجلسة بخصوص معطٌات -2

:  بمنطقة العسالة والمولى الجلسة فً المشاركٌن عدد – أ

 

المشاركٌن  ضمن الشبان عدد
 بٌن أعمارهم تتراوح الذٌنو

 سنة 35و 16

 المشاركٌن عدد المشاركٌن ضمن النساء عدد
 

 

  الجملً العدد 28 01 03

10،7 3،5 100 (% )النسبة   

:  األعمال جدول– ب 

 

 كهًح انرشحٍة -

 وانرؼشٌف تانثشَايج انرطاسكًإسرؼشاؼ اإلطاس انؼاو نهجهسح  -

 ذىصٌغ لائًح يطاسٌغ انمشب وانرؼشٌف تها -

 إسرؼشاؼ انرطخٍع انفًُ -

 إػطاء اإلٌضاحاخ انفٍُح انالصيح -

 فرح انًجال نهُماش -

 انرػىٌد ػهى يًثهً انًُطمح -

 

 

 

 



  

 :حصاء الوصفً التقدٌري للبنٌة األساسٌة بمنطقة العسالة والمولى تذكٌر باإل–  3

 

 التنوير العمومي  األرصفة الطرقات
الربط بشبكة تطهير 

 (%)المياه المستعممة 
وجود إشكاليات 
لتصريف مياه 

 األمطار

 نسبة الطرقات في
 أو  جيدةةحال

 (% )متوسطة
(1)  

نسبة الطرقات في 
تتطمب  سيئة ةحال

 التدخل
(% )
(1) 

نسبة 
األرصفة 

 حالتها في
 أو جيدة

 متوسطة
(%) 
(1)  

نسبة 
األرصفة في 

 سيئة ةحال
تتطمب 
 التدخل

(%) 
(1)  

نسبة التغطية 
بشبكة التنوير 

 العمومي
 )%(

(2) 

بشبكة نسبة التغطية 
 التطهير العمومي

 )%(
(2) 

  

 69،28 29،67 70،23 العسالة : 1منطقة 
 

30،72 
 ال 84،34 98

 81،36 6،87 93،13 المولى : 2منطقة 
 

 ال 86،96 96 18،64

 يتم احتساب هذه النسبة بقسمة مساحة الطرقات أو األرصفة المعنية عمى مساحتها الجممية وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة (1)
 يتم احتساب هذه النسبة بقسمة طول الطرقات المجهزة عمى الطول الجممي لمطرقات وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة (2)

والجهوية األخرى  والمشاريع الوطنية 2019المشاريع المدرجة ببرنامج اإلستثمار السنوي  -3
 : العسالة والمولى المتواصمة أو المبرمجة بمنطقة

 المشاركين ومالحظات أسئمة المعنية األطراف أو/و البمدية أجوبة
الموافقة على ذلك مع سعٌها لمزٌد العناٌة بالمنطقة فً 

 .حدود االمكانٌات المرصودة 
 المطالبة بالنظافة -
 التنوٌر العمومً -
 التعبٌد -
 مخفظات السرعة -

 مرتبة حسب 2020  خالل سنة العسالة والمولىبمنطقة مشاركين مشاريع القرب المقترحة من طرف ال – 4
  :األولوية

 د. أ100: اإلعتمادات المخصصة لممنطقة 

رأي المصمحة 
 المرافق الفني/الفنية

الكمفة 
 التقديرية

موقع التدخل 
 (األنهج واألحياء)

 المشروع نوعية التدخل

االنجاز فً إطار 
 االعتمادات المرصودة

 تعبٌد -   
 تنوٌر عمومً -

: نقاش وتفاعل مع المشاركين  – 5

 المشاركين ومالحظات أسئمة المعنية األطراف أو/و البمدية أجوبة
 

البلدٌة ساعٌة إلٌجاد حلول لهذه اإلشسكالٌات وذلك حسب 
 األولوٌات

 

 تركٌز مخفضات السرعة -
 النظافة -

 التنوٌر العمومً -



  

 :منطقة العسالة والمولى قائمة اسمية لممثمي  – 6

ممثل  العنوانالمهنة /اإلختصاصالعمر اإلسم والمقب 
( رجالال/المرأة/الشباب)عن

 ممثل عن الرجال   64 لعروسً قاسمً

 ممثل عن الشباب   33 كعباشً ربح

 ممثل عن النساء   45 عكري غرٌسً

 

: بمنطقة العسالة والمولى الجمسة نتائج- 7
 

وتاريخ اإلعالن عن نتائج تدخالت المطموب إنجازها بمنطقة العسالة والمولى ال بخصوص مالحظات – 1.7
 :من قبل المصمحة الفنية بالبمديةالدراسات الفنية والمالية 

رأي المصمحة 
المرافق /الفنية

 الفني

الكمفة 
 التقديرية

جدوى المشروع 
 (*)لممنطقة 

نتائج 
 التصويت 

موقع التدخل 
 (األنهج واألحياء)

نوعية 
 التدخل

 المشروع

 
 

االنجاز فً حدود 
 االمكانٌات

 
 

 د. أ100

 
 
 
 

د . أ120

لكافة احٌاء 
 المنطقة البلدٌة

 
 

 هام
 

 
 بالتوافق

األولوٌة للشواع 
الرئٌسٌة ذات كثافة 
مرورٌة والمحاذٌة 
للمؤسسات التربوٌة 

واالقتصادٌة 
 واالجتماعٌة

 
 

كافة شوارع 
 المنطقة

 
 

 التعبٌـــــد - 
 

 
 
 
 
 

صٌانة وتدعٌم التنوٌر  -
 العمومً

 هام-  متوسط –ضعيف : تأثير المشروع عمى المنطقة البمدية المعنية  (*)

 2020من قبل المصمحة الفنية بالبمدية خالل شهر ماي الدراسات الفنية والمالية عن نتائج سيتم اإلعالن 

 : مالحق  –2.7

 
  :البمدية عرض – 1.2.7

 

 



  

 

 



  

 

 
      الـجمهورٌة التونســٌــة                                                      

  وزارة الشؤون المحلٌة والبٌئة
        بــلـــدٌـة قـــفـصة

*****             

 الخاص بمنطقة كاف دربي والناظور والمتكيدسجمسة محضــر 

  :البلدٌة بخصوص معطٌات -4

 كاف دربً والناظور والمتكٌدس:                                    اسم المنطقة بلدٌة قفصة   :  البلدٌة إسم- أ 

  ساكن                       4600    :منطقة بال السكان عدد         ألف ساكن170،111      : بالبلدٌة السكان عدد- ب 

  على الساعة الثالثة مساء2019 دٌسمبر 20 الجمعة : الجلسة تارٌخ- ت 

 مدرسة كاف دربً المركز:  الجلسة مكان- ث 

  رئٌس البلدٌة : الجلسة مٌسر إسم- ج 

  محرز بوبكر: قبل من محرر محضر- ح 

 السٌد رئٌس البلدٌة : طرف من علٌه مصادق محضر- خ 

 

  :الجلسة بخصوص معطٌات -5

:  بمنطقة كاف دربً والناظور والمتكٌدس الجلسة فً المشاركٌن عدد – أ

 

المشاركٌن  ضمن الشبان عدد
 بٌن أعمارهم تتراوح الذٌنو

 سنة 35و 16

 المشاركٌن عدد المشاركٌن ضمن النساء عدد
 

 

  الجملً العدد 10 00 00

00 00 100 (% )النسبة   

 

:  األعمال جدول– ب 

 كهًح انرشحٍة -

 وانرؼشٌف تانثشَايج انرطاسكًإسرؼشاؼ اإلطاس انؼاو نهجهسح  -

 ذىصٌغ لائًح يطاسٌغ انمشب وانرؼشٌف تها -

 إسرؼشاؼ انرطخٍع انفًُ -

 إػطاء اإلٌضاحاخ انفٍُح انالصيح -

 فرح انًجال نهُماش -

 انرػىٌد ػهى يًثهً انًُطمح -

 

 

 

 



  

 

 :حصاء الوصفً التقدٌري للبنٌة األساسٌة بمنطقة كاف دربً والناظور والمتكٌدس تذكٌر باإل–  3

 

 التنوير العمومي  األرصفة الطرقات
الربط بشبكة تطهير 

 (%)المياه المستعممة 
وجود إشكاليات 
لتصريف مياه 

 األمطار

 نسبة الطرقات في
 أو  جيدةةحال

 (% )متوسطة
(1)  

نسبة الطرقات في 
تتطمب  سيئة ةحال

 التدخل
(% )
(1) 

نسبة 
األرصفة 

 حالتها في
 أو جيدة

 متوسطة
(%) 
(1)  

نسبة 
األرصفة في 

 سيئة ةحال
تتطمب 
 التدخل

(%) 
(1)  

نسبة التغطية 
بشبكة التنوير 

 العمومي
 )%(

(2) 

بشبكة نسبة التغطية 
 التطهير العمومي

 )%(
(2) 

  

    1منطقة 
 

   

 يتم احتساب هذه النسبة بقسمة مساحة الطرقات أو األرصفة المعنية عمى مساحتها الجممية وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة (1)
 يتم احتساب هذه النسبة بقسمة طول الطرقات المجهزة عمى الطول الجممي لمطرقات وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة (2)

والجهوية األخرى  والمشاريع الوطنية 2019المشاريع المدرجة ببرنامج اإلستثمار السنوي  -6
 : كاف دربي والناظور والمتكيدس المتواصمة أو المبرمجة بمنطقة

 المشاركين ومالحظات أسئمة المعنية األطراف أو/و البمدية أجوبة
 تعبٌد وترصٌف الساحات العامة -

 
المطالبة بتعبٌد وتوفٌر التنوٌر العمومً فً 

 كامل المنطقة
 
  

 2020  خالل سنة كاف دربي والناظور والمتكيدسبمنطقة مشاركين مشاريع القرب المقترحة من طرف ال – 4
  :مرتبة حسب األولوية

 د. أ192،5: االعتمادات المخصصة لممنطقة 

رأي المصمحة 
 المرافق الفني/الفنية

الكمفة 
 التقديرية

موقع التدخل 
 (األنهج واألحياء)

 المشروع نوعية التدخل

 
 امكانٌة االنجاز

 

 
 
 

 
 

 القطار

 تعبٌد وترصٌف - 
-  
 تنوٌر عمومً -
-  

: نقاش وتفاعل مع المشاركين  – 5

 المشاركين ومالحظات أسئمة المعنية األطراف أو/و البمدية أجوبة
 
 السعً لمزٌد العناٌة بمناطق التوسع

 

 

 ضشوسج ذؼثٍذ انًسانك انفالحٍح -

 ذمشٌة انخذياخ االداسٌح -



  

  

 :منطقة كاف دربي والناظور والمتكيدس قائمة اسمية لممثمي  – 6

ممثل  العنوانالمهنة /اإلختصاصالعمر اإلسم والمقب 
( رجالال/المرأة/الشباب)عن

 ممثل عن الرجال كاف دربً  65 بلقاسم بلقاسم

 ممثل عن الرجال كاف دربً  60 ابراهٌم شوٌة

 ممثل عن الرجال كاف دربً  60 علً بن صالح صوٌلح

 

 :بمنطقة كاف دربي والناظور والمتكيدس  الجمسة نتائج- 7
وتاريخ تدخالت المطموب إنجازها بمنطقة كاف دربي والناظور والمتكيدس ال بخصوص مالحظات – 1.7

 :من قبل المصمحة الفنية بالبمديةالدراسات الفنية والمالية اإلعالن عن نتائج 

رأي 
المصمحة 

المرافق /الفنية
 الفني

جدوى  الكمفة التقديرية
المشروع 

 (*)لممنطقة 

نتائج 
 التصويت 

موقع التدخل 
 (األنهج واألحياء)

 المشروع نوعية التدخل

 
 
 

الموافقة فً 
 حدود االمكانٌات

 
 د.  أ5،192

 

 هــــام

 
 بالتوافق

 
المسالك ذات األولوٌة 

 لفك العزلة

  
التعبٌد المسالك  -

 الفالحٌة
 
 

 

 

 

 هام-  متوسط –ضعيف : تأثير المشروع عمى المنطقة البمدية المعنية  (*)

 

 2020من قبل المصمحة الفنية بالبمدية خالل شهر ماي الدراسات الفنية والمالية عن نتائج سيتم اإلعالن 

 : مالحق  –2.7
 : البمدية عرض – 1.2.7

 

 



  

 

 



  

 
      الـجمهورٌة التونســٌــة                                                      

  وزارة الشؤون المحلٌة والبٌئة
        بــلـــدٌـة قـــفـصة

*****             

 

 الخاص بمنطقة العقيمة و الواحة والطفلجمسة محضــر 
 

  :البلدٌة بخصوص معطٌات-  1

 العقٌلة والواحة والطفل:                                    اسم المنطقة بلدٌة قفصة   :  البلدٌة إسم- أ 

  ساكن                       1482    :منطقة بال السكان عدد         ألف ساكن170،111      : بالبلدٌة السكان عدد- ب 

  على الساعة الثالثة مساء2019 دٌسمبر 20 الجمعة : الجلسة تارٌخ- ت 

 مدرسة العقٌلة:  الجلسة مكان- ث 

  محرز بوبكر: الجلسة مٌسر إسم- ج 

  محمد علً: قبل من محرر محضر- ح 

 السٌد رئٌس البلدٌة : طرف من علٌه مصادق محضر- خ 

 

  :الجلسة بخصوص معطٌات -2

:  بمنطقة العقٌلة والواحة والطفل الجلسة فً المشاركٌن عدد – أ

 

المشاركٌن  ضمن الشبان عدد
 بٌن أعمارهم تتراوح الذٌنو

 سنة 35و 16

 المشاركٌن عدد المشاركٌن ضمن النساء عدد
 

 

  الجملً العدد 40 16 12

30 40  100 (% )النسبة   

:  األعمال جدول– ب 

 كهًح انرشحٍة -

 وانرؼشٌف تانثشَايج انرطاسكًإسرؼشاؼ اإلطاس انؼاو نهجهسح  -

 ذىصٌغ لائًح يطاسٌغ انمشب وانرؼشٌف تها -

 إسرؼشاؼ انرطخٍع انفًُ -

 إػطاء اإلٌضاحاخ انفٍُح انالصيح -

 فرح انًجال نهُماش -

 انرػىٌد ػهى يًثهً انًُطمح -

 

 

 

 

 



  

 :حصاء الوصفً التقدٌري للبنٌة األساسٌة بمنطقة العقٌلة والواحة والطفل تذكٌر باإل–  3

 

 التنوير العمومي  األرصفة الطرقات
الربط بشبكة تطهير 

 (%)المياه المستعممة 
وجود إشكاليات 
لتصريف مياه 

 األمطار

 نسبة الطرقات في
 أو  جيدةةحال

 (% )متوسطة
(1)  

نسبة الطرقات في 
تتطمب  سيئة ةحال

 التدخل
(% )
(1) 

نسبة 
األرصفة 

 حالتها في
 أو جيدة

 متوسطة
(%) 
(1)  

نسبة 
األرصفة في 

 سيئة ةحال
تتطمب 
 التدخل

(%) 
(1)  

نسبة التغطية 
بشبكة التنوير 

 العمومي
 )%(

(2) 

بشبكة نسبة التغطية 
 التطهير العمومي

 )%(
(2) 

  

 - 50 25 العقيمة : 1منطقة 
 

 ال 00 55 -

 يتم احتساب هذه النسبة بقسمة مساحة الطرقات أو األرصفة المعنية عمى مساحتها الجممية وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة (1)
 يتم احتساب هذه النسبة بقسمة طول الطرقات المجهزة عمى الطول الجممي لمطرقات وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة (2)
 

والجهوية األخرى  والمشاريع الوطنية 2019المشاريع المدرجة ببرنامج اإلستثمار السنوي  -3
 : العقيمة والواحة والطفل المتواصمة أو المبرمجة بمنطقة

 المشاركين ومالحظات أسئمة المعنية األطراف أو/و البمدية أجوبة
 التنوٌر  - إمكانٌة االنجاز

 3إعادة تعبٌد الطرٌق الوطنٌة رقم  -

 

 مرتبة حسب 2020  خالل سنة العقيمة والواحة والطفلبمنطقة مشاركين مشاريع القرب المقترحة من طرف ال – 4
  :األولوية

 د. أ192،5: اإلعتمادات المخصصة لممنطقة 

رأي المصمحة 
 المرافق الفني/الفنية

الكمفة 
 التقديرية

موقع التدخل 
 (األنهج واألحياء)

 المشروع نوعية التدخل

  -       االنجاز
 

 

 
 التنوٌر العمومً -
 ملعب حً -
 التعبٌد -

: نقاش وتفاعل مع المشاركين  – 5

 المشاركين ومالحظات أسئمة المعنية األطراف أو/و البمدية أجوبة
 

 

 السعً إلى مزٌد العناٌة بالمنطقة

 

 

 توفٌر دورٌة لرفع الفضالت -
 التنوٌر العمومً -
 التعبٌد -
 التطهٌر -

 



  

 :منطقة العقيمة والواحة والطفل قائمة اسمية لممثمي  – 6

ممثل  العنوانالمهنة /اإلختصاصالعمر اإلسم والمقب 
( رجالال/المرأة/الشباب)عن

 ممثل عن الرجال   41 محسن جدالوي

 ممثل عن الرجال   53 العٌد

 ممثل عن الشباب   34 أنٌس خلٌفة

 

 :بمنطقة العقيمة والواحة والطفل  الجمسة نتائج- 7
وتاريخ اإلعالن تدخالت المطموب إنجازها بمنطقة العقيمة والواحة والطفل ال بخصوص مالحظات–  1.7

 :من قبل المصمحة الفنية بالبمديةالدراسات الفنية والمالية عن نتائج 

رأي 
المصمحة 

المرافق /الفنية
 الفني

جدوى المشروع  الكمفة التقديرية
 (*)لممنطقة 

نتائج 
 التصويت 

موقع التدخل 
 (األنهج واألحياء)

 المشروع نوعية التدخل

 
 ٌمكن اإلنجاز

  

 د. أ20

 

 د. أ5،172
  جمٌع مناطق 

 التوسع

 
 هــــام

 
 بالتوافق

 
 العقٌلة
 

األولوٌة للشواع 
الرئٌسٌة ذات كثافة 
مرورٌة والمحاذٌة 

للمؤسسات التربوٌة 
واالقتصادٌة 

واالجتماعٌة والمسالك 
 ذات األولٌة لفك العزلة

 

 

 
 

 ملعب حً
 

تعبٌد المسالك 
 الفالحٌة

 

 

 هام-  متوسط –ضعيف : تأثير المشروع عمى المنطقة البمدية المعنية  (*)

 

 2020من قبل المصمحة الفنية بالبمدية خالل ماي الدراسات الفنية والمالية عن نتائج سيتم اإلعالن 

 : مالحق  –2.7
  :البمدية عرض – 1.2.7

 



  

 

 



  

      الـجمهورٌة التونســٌــة                                                      

  وزارة الشؤون المحلٌة والبٌئة
        بــلـــدٌـة قـــفـصة

*****             

 
 الخاص بمنطقة الدوالي واألفرانجمسة محضــر 

 

  :البلدٌة بخصوص معطٌات -1

 

 الدوالً واألفران:                                    اسم المنطقة بلدٌة قفصة   :  البلدٌة إسم- أ 

  ساكن                       11518    :منطقة بال السكان عدد         ألف ساكن170،111      : بالبلدٌة السكان عدد- ب 

  على الساعة الثالثة مساء2019 دٌسمبر 22 السبت : الجلسة تارٌخ- ت 

 مدرسة الدوالً:  الجلسة مكان- ث 

  مختار مناري: الجلسة مٌسر إسم- ج 

  منى غربٌة: قبل من محرر محضر- ح 

 السٌد رئٌس البلدٌة : طرف من علٌه مصادق محضر- خ 

 

  :الجلسة بخصوص معطٌات -2

:  بمنطقة الدوالً واألفران الجلسة فً المشاركٌن عدد – أ

 

المشاركٌن  ضمن الشبان عدد
 بٌن أعمارهم تتراوح الذٌنو

 سنة 35و 16

 المشاركٌن عدد المشاركٌن ضمن النساء عدد
 

 

  الجملً العدد 23 03 04

17،6 13،04  100 (% )النسبة   

:  األعمال جدول– ب 

 

 كهًح انرشحٍة -

 وانرؼشٌف تانثشَايج انرطاسكًإسرؼشاؼ اإلطاس انؼاو نهجهسح  -

 ذىصٌغ لائًح يطاسٌغ انمشب وانرؼشٌف تها -

 إسرؼشاؼ انرطخٍع انفًُ -

 إػطاء اإلٌضاحاخ انفٍُح انالصيح -

 فرح انًجال نهُماش -

 انرػىٌد ػهى يًثهً انًُطمح -

 

 



  

 

 :حصاء الوصفً التقدٌري للبنٌة األساسٌة بمنطقة الدوالً واألفران تذكٌر باإل–  3

 

 التنوير العمومي  األرصفة الطرقات
الربط بشبكة تطهير 

 (%)المياه المستعممة 
وجود إشكاليات 
لتصريف مياه 

 األمطار

 نسبة الطرقات في
 أو  جيدةةحال

 (% )متوسطة
(1)  

نسبة الطرقات في 
تتطمب  سيئة ةحال

 التدخل
(% )
(1) 

نسبة 
األرصفة 

 حالتها في
 أو جيدة

 متوسطة
(%) 
(1)  

نسبة 
األرصفة في 

 سيئة ةحال
تتطمب 
 التدخل

(%) 
(1)  

نسبة التغطية 
بشبكة التنوير 

 العمومي
 )%(

(2) 

بشبكة نسبة التغطية 
 التطهير العمومي

 )%(
(2) 

  

  70،3 9،04 90،96 الدوالي : 1منطقة 
 ال 91،43 96،5 29،70

  64،68 03،41 96،59 األفران : 2منطقة 
35،32 

 ال 90،94 91

 يتم احتساب هذه النسبة بقسمة مساحة الطرقات أو األرصفة المعنية عمى مساحتها الجممية وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة (1)
 يتم احتساب هذه النسبة بقسمة طول الطرقات المجهزة عمى الطول الجممي لمطرقات وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة (2)

والجهوية األخرى  والمشاريع الوطنية 2019المشاريع المدرجة ببرنامج اإلستثمار السنوي  -3
 : الدوالي واألفران المتواصمة أو المبرمجة بمنطقة

 المشاركين ومالحظات أسئمة المعنية األطراف أو/و البمدية أجوبة
تعبٌد بعض الطرقات فً إطار برنامج وزارة 

 (الطرٌق وراء إدارة التجهٌز  )التجهٌز 

 رّكش انًطاسكىٌ تضشوسج ذؼثٍذ انطىاسع  -

 ذىفٍش انرُىٌش انؼًىيً -

 

 

  

 مرتبة حسب 2020  خالل سنة الدوالي واألفرانبمنطقة مشاركين مشاريع القرب المقترحة من طرف ال – 4
  :األولوية

 د. أ100: اإلعتمادات المخصصة لممنطقة 

رأي المصمحة 
 المرافق الفني/الفنية

موقع التدخل  الكمفة التقديرية
األنهج )

 (واألحياء

 المشروع نوعية التدخل

   
  الموافقة

 
 

د. أ120  

جمٌع أحٌاء 
 المنطقة البلدٌة

 التعبٌد -  
 

 صٌانة وتعهد التنوٌر العمومً -

 



  

 

: نقاش وتفاعل مع المشاركين  – 5

 المشاركين ومالحظات أسئمة المعنية األطراف أو/و البمدية أجوبة
 
 

 
البلدٌة ساعٌة إلٌجاد حلول لهذه اإلشكالٌات وذلك فً 

 حدود االعتمادات المرصودة وحسب األولوٌات

 المطلبة بوسٌلة نقل خاصة بالمسلخ لنقل اللحوم -
ٌّة بٌن حً األفران والطرٌق  - تعبٌد المسافة المتبق

 الحزامٌة
 اعادة النظر فً توقٌت رفع الفضالت بحً الدوالً  -
 مزٌد العناٌة بالمسلخ البلدي -
 انتداب حارس خاص بمقبرة سٌدي منصور -

 انًطانثح تًخفضاخ انسشػح -

 االػرُاء وغٍاَح يمثشج سٍذي يُػىس -

 اٌجاد حم نهًػة انؼطىائً انًحاري نهًسهخ -

 يضٌذ انؼُاٌح تانًسهخ انثهذي -

 انًطانثح تًُطمح خضشاء -
 

 :منطقة الدوالي واألفران قائمة اسمية لممثمي  – 6

ممثل  العنوانالمهنة /اإلختصاصالعمر اإلسم والمقب 
( رجالال/المرأة/الشباب)عن

 ممثل عن الشباب الدوالً  - منصور الدالً

 ممثل عن الرجال األفران سٌدي منصور  55 منصور جمعة

 - الدوالً  - نجٌب كحٌلة

 - الدوالً  - رضا عمار

 :بمنطقة الدوالي واألفران  الجمسة نتائج- 7 
وتاريخ اإلعالن عن نتائج تدخالت المطموب إنجازها بمنطقة الدوالي واألفران ال بخصوص مالحظات – 1.7

 من قبل المصمحة الفنية بالبمديةالدراسات الفنية والمالية 

رأي المصمحة 
 المرافق الفني/الفنية

جدوى  الكمفة التقديرية
المشروع 

 (*)لممنطقة 

نتائج 
 التصويت 

األنهج )موقع التدخل 
 (واألحياء

نوعية 
 التدخل

 المشروع

 
 
 

 االنجازامكانٌة

 
 

د. أ100  

 
 

د . أ120

جمٌع أحٌاء 
 المنطقة البلدٌة

 
 
 

 
 
 هام

 
 التوافق

األولوٌة للشواع الرئٌسٌة 
ذات كثافة مرورٌة والمحاذٌة 

للمؤسسات التربوٌة 
 واالقتصادٌة واالجتماعٌة

 

  
 تعبٌد -

 
 

صٌانة وتعهد  -
التنوٌر 
 العمومً

  هام– متوسط –ضعيف : تأثير المشروع عمى المنطقة البمدية المعنية  (*)

 



  

 
 



  

      الـجمهورٌة التونســٌــة                                                      

  وزارة الشؤون المحلٌة والبٌئة
        بــلـــدٌـة قـــفـصة

*****             

 

 
 الخاص بمنطقة منزل ميمون وأوالد أحمد بن سعدجمسة محضــر 

 

  :البلدٌة بخصوص معطٌات -1

 منزل مٌمون وأوالد أحمد بن سعد:                                    اسم المنطقة بلدٌة قفصة   :  البلدٌة إسم- أ 

  ساكن                       4000    :منطقة بال السكان عدد         ألف ساكن170،111      : بالبلدٌة السكان عدد- ب 

  على الساعة الثالثة مساء2019 دٌسمبر 20 الجمعة : الجلسة تارٌخ- ت 

 المدرسة االعدادٌة بمنزل مٌمون:  الجلسة مكان- ث 

  محمد علً وعبد السالم الزٌدي وإلهام عمري: الجلسة مٌسر إسم- ج 

  منى غربٌة: قبل من محرر محضر- ح 

 السٌد رئٌس البلدٌة : طرف من علٌه مصادق محضر- خ 

 

  :الجلسة بخصوص معطٌات -2

 

 :بمنطقة منزل مٌمون وأوالد أحمد بن سعد  الجلسة فً المشاركٌن عدد – أ

المشاركٌن  ضمن الشبان عدد
 بٌن أعمارهم تتراوح الذٌنو

 سنة 35و 16

 المشاركٌن عدد المشاركٌن ضمن النساء عدد
 

 

  الجملً العدد 51 03 03

5،9 5،9  100 (% )النسبة   

:  األعمال جدول– ب 

 

 كهًح انرشحٍة -

 وانرؼشٌف تانثشَايج انرطاسكًإسرؼشاؼ اإلطاس انؼاو نهجهسح  -

 ذىصٌغ لائًح يطاسٌغ انمشب وانرؼشٌف تها -

 إسرؼشاؼ انرطخٍع انفًُ -

 إػطاء اإلٌضاحاخ انفٍُح انالصيح -

 فرح انًجال نهُماش -

 انرػىٌد ػهى يًثهً انًُطمح -

 

 

 



  

 :حصاء الوصفً التقدٌري للبنٌة األساسٌة بمنطقة منزل مٌمون وأوالد أحمد بن سعد تذكٌر باإل–  3

 

 التنوير العمومي  األرصفة الطرقات
الربط بشبكة تطهير 

 (%)المياه المستعممة 
وجود إشكاليات 
لتصريف مياه 

 األمطار

 نسبة الطرقات في
 أو  جيدةةحال

 (% )متوسطة
(1)  

نسبة الطرقات في 
تتطمب  سيئة ةحال

 التدخل
(% )
(1) 

نسبة 
األرصفة 

 حالتها في
 أو جيدة

 متوسطة
(%) 
(1)  

نسبة 
األرصفة في 

 سيئة ةحال
تتطمب 
 التدخل

(%) 
(1)  

نسبة التغطية 
بشبكة التنوير 

 العمومي
 )%(

(2) 

بشبكة نسبة التغطية 
 التطهير العمومي

 )%(
(2) 

  

    1منطقة 
 

   

 يتم احتساب هذه النسبة بقسمة مساحة الطرقات أو األرصفة المعنية عمى مساحتها الجممية وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة (1)
 يتم احتساب هذه النسبة بقسمة طول الطرقات المجهزة عمى الطول الجممي لمطرقات وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة (2)

والجهوية األخرى  والمشاريع الوطنية 2019المشاريع المدرجة ببرنامج اإلستثمار السنوي  -3
 : منزل ميمون وأوالد أحمد بن سعد المتواصمة أو المبرمجة بمنطقة

 المشاركين ومالحظات أسئمة المعنية األطراف أو/و البمدية أجوبة
  

 2020  خالل سنة منزل ميمون وأوالد أحمد بن سعدبمنطقة مشاركين مشاريع القرب المقترحة من طرف ال – 4
  :مرتبة حسب األولوية

 د. أ192،5: اإلعتمادات المخصصة لممنطقة 

رأي المصمحة 
 المرافق الفني/الفنية

الكمفة 
 التقديرية

موقع التدخل 
 (األنهج واألحياء)

 المشروع نوعية التدخل

 التنوٌر العمومً -    امكانٌة االنجاز    
 التعبٌد -
 ملعب حً منزل مٌمون -

: نقاش وتفاعل مع المشاركين  – 5

 المشاركين ومالحظات أسئمة المعنية األطراف أو/و البمدية أجوبة
 
تعهد البلدٌة بمزٌد العناٌة بالمنطقة حسب االولوٌات وفً 

 نطاق االعتمادات المرصودة

 
 

 
 تنوٌر العمومً قبالة المدرسة االبتدائٌة باوالد وهٌبة -
 صٌانة سور المدرسة -
 تركٌز مخفضات السرعة -
 توفٌر مكتب خدمات للحالة المدنٌة -
 توفٌر نوادي شباب -
 تهٌئة مفترق الطرقات وانارتها -
 03تنوٌر مفترق الطرٌق الوطنٌة رقم  -
 توفٌر مصب للفضالت -

 



  

 

 :منطقة منزل ميمون وأوالد أحمد بن سعد قائمة اسمية لممثمي  – 6

ممثل  العنوانالمهنة /اإلختصاصالعمر اإلسم والمقب 
( رجالال/المرأة/الشباب)عن

 ممثل عن الشباب منزل مٌمون  38 أحمد بن محمد 

 ممثل عن الرجال منزل مٌمون  - محمد عمر

 ممثل عن النساء منزل مٌمون   - راضٌة وهٌبً

 

 :بمنطقة منزل ميمون وأوالد أحمد بن سعد  الجمسة نتائج- 7
وتاريخ تدخالت المطموب إنجازها بمنطقة منزل ميمون وأوالد أحمد بن سعد ال بخصوص مالحظات – 1.7

 :من قبل المصمحة الفنية بالبمديةالدراسات الفنية والمالية اإلعالن عن نتائج 

رأي المصمحة 
المرافق /الفنية

 الفني

الكمفة 
 التقديرية

جدوى المشروع 
 (*)لممنطقة 

نتائج 
 التصويت 

موقع التدخل 
 (األنهج واألحياء)

نوعية 
 التدخل

 المشروع

 
 

 

ٌمكن 
 اإلنجاز 

 د. أ5،20
 
 
 

 د. أ5،142

 
 
 هــــــــــــام
 

 
 
 بالتوافق

 
 
 

 منزل مٌمون
 
 
 
 
 

األولوٌة للشواع 
الرئٌسٌة ذات كثافة 
مرورٌة والمحاذٌة 

للمؤسسات التربوٌة 
واالقتصادٌة 

واالجتماعٌة والمسالك 
ذات األولوٌة لفك 

 العزلة
 

 ملعب حً  - 

 التنوٌر العمومً -

 

 

تعبٌد المسالك  -

 الفالحٌة

 

 

 هام-  متوسط –ضعيف : تأثير المشروع عمى المنطقة البمدية المعنية  (*)

 2020من قبل المصمحة الفنية بالبمدية خالل شهر ماي الدراسات الفنية والمالية عن نتائج سيتم اإلعالن 

 : مالحق  –2.7
  :البمدية عرض – 1.2.7

 



  

 

 



  

 بالمنطقة حــــي الســـــرورمحضر جمسة 
  

 :يؼطٍاخ تخػىظ انثهذٌح  -1

 

حً انسشوس  : اسى انًُطمح                                                 قفصح :  إسن الثلذَح - أ 

                          ساك14.218ٍ:    ػذد انسكاٌ تانًُطمح               ألف ساكي  170, 111:  عذد السكاى تالثلذَح - ب 

  هساءا 15 علً الساعح  2019 دَسوثز 21السثد :  ذارَد الجلسح - خ 

  الهذيهذرسح : هكاى الجلسح - ز 

 عُسً حوذ السُذ : إسن هُسز الجلسح - ج 

 الرهاهٍ الذَثٍ السُذ :  هحضز هحزر هي قثل - ح 

السُذ رئُس الثلذَح  : هحضز هصادق علُه هي طزف - خ 

 

 :يؼطٍاخ تخػىظ انجهسح  -2

 

 حً السرور : عدد المشاركٌن فً الجلسة بالمنطقة  – أ

 

المشاركٌن  ضمن الشبان عدد
 بٌن أعمارهم تتراوح الذٌنو

 سنة 35و 16

 المشاركٌن عدد المشاركٌن ضمن النساء عدد
 

 

  الجملً العدد 23 03 08

%34,8 %13,4 %100 (% )النسبة   

 

 : لــااألعم جدول– ب 

 

 كلمة الترحٌب            - 

 استعراض اإلطار العام  للجلسة والتعرٌف بالبرنامج التشاركً             - 

 توزٌع قائمة المشارٌع القرب والتعرٌف بها -  

 استعراض التشخٌص الفنً - 

   ةإعطاء اإلضاحات الفنٌة الالزم- 

 .فتح المجال للنقاش- 

 .التصوٌت على ممثلً المنطقة - 

 



  

 

 حً السرور  بالمنطقةحصاء الوصفً التقدٌري للبنٌة األساسٌة تذكٌر باإل–  3

 (ٌمكن للبلدٌة اعتماد األنموذج التالً)

 

 األرصفة الطرقات
التنوير 
 العمومي 

الربط بشبكة تطهير 
 (%)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) 

  

 نعــــــــــــم 67,80 96 38,77 61,23 59,30 40,70 1منطقة 
 

 يتم احتساب هذه النسبة بقسمة مساحة الطرقات أو األرصفة المعنية عمى مساحتها الجممية وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة (1)

 يتم احتساب هذه النسبة بقسمة طول الطرقات المجهزة عمى الطول الجممي لمطرقات وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة (2)

والجهوٌة األخرى  والمشارٌع الوطنٌة 2019 المشارٌع المدرجة ببرنامج اإلستثمار السنوي -3
 . حً السرور :المتواصلة أو المبرمجة بالمنطقة 

 المشاركين ومالحظات أسئمة المعنية األطراف أو/و البمدية أجوبة
البلدٌة تسعى دائما لتقدٌم ما هو أفضل  

للمواطنٌن وتعبٌد الطرقات المذكورة وكذلك حسب 
.األولوٌات  
 

  

 طرٌق الحزامٌة  -

 طرٌق بجانب مدرسة حً السرور  -

بالمنطقة حً السرور  مشاركٌن مشارٌع القرب المقترحة من طرف ال – 4

  أد 100 االعتمادات : مرتبة حسب األولوٌة2020خالل سنة 

رأي المصمحة 
 المرافق الفني/الفنية

الكمفة 
 التقديرية

موقع التدخل 
 (األنهج واألحياء)

 المشروع نوعية التدخل

  أد100 
 

 تعبٌد و ترصٌف الطرقات -  

 التنوٌر العمومً -
 

: نقاش وتفاعل مع المشاركين  – 5

 المشاركين ومالحظات أسئمة المعنية األطراف أو/و البمدية أجوبة
 فً حدود مدى توفر اإلعتمادات

 
 
 

 

 

المطالبة بالتعبٌد و التنوٌر و النظافة -   
التدخل العاجل بسوق حً السرور-   
طلب تركٌز مخفضات للسرعة-   
غٌاب بعض النوادي الثقافٌة بالمنطقة-   
التدخل للحد من البناء الفوضوي-   
اإلعتناء بالمناطق الخضراء-   

                                                   



  

 حً انسشوس : لائًح اسًٍح نًًثهً انًُطمح  – 6

( رجالال/المرأة/الشباب)ممثل عن العنوانالمهنة /اإلختصاصالعمر اإلسم والمقب 
 ممثل عن الرجال     سنة 50 محمد الصالح الذٌبً 

   سنة 26 جٌهان نصٌب 
 

 ممثل عن المرأة 

   سنة 42 جٌالنً العٌاشً 
 

 ممثل عن الرجال 

َرائج انجهسح تانًُطمح حً انسشوس  - 7

 حً السرور تدخالت المطلوب إنجازها بالمنطقة مالحظات بخصوص ال – 1.7

 .من قبل المصلحة الفنٌة بالبلدٌةالدراسات الفنٌة والمالٌة وتارٌخ اإلعالن عن نتائج 

رأي المصمحة 
المرافق /الفنية

 الفني

جدوى  الكمفة التقديرية
المشروع 

 (*)لممنطقة 

نتائج 
 التصويت 

األنهج )موقع التدخل 
 (واألحياء

نوعية 
 التدخل

 المشروع

 أد ًٌكٍ 100 

 اَجاصِ

 

 
 

 انف دٌُاس 120

نجًٍغ انًُاطك 

 انثهذٌح 

 هام
 

الشوارع الرئٌسٌة  بالتوافـــــق
ذات كثافة مرورٌة 

والمحاذٌة للمؤسسات 
التربوٌة خاصة واالقتصادٌة 

.واالجتماعٌة   

تعبٌد-    
 
 
 

 
صٌانة وتدعٌم - 

 التنوٌر عمومً

 هام-  متوسط –ضعيف : تأثير المشروع عمى المنطقة البمدية المعنية  (*)

الموافق ........... من قبل المصمحة الفنية بالبمدية يوم الدراسات الفنية والمالية عن نتائج سيتم اإلعالن 
 ..........لـ

 : مالحق  –2.7
  :البمدية عرض – 1.2.7

 
 
 

  :.......بالمنطقة الجمسة صوربطاقة الحضور و  –2.2.7

 

  مصاحبة وثائق 

 : رأي المشاركين في خطة اإلتصال المعتمدة – 8

 الدعوة لتكثيف وسائل اإلتصال و مزيد التحسيس  



  

 



  

 بالمنطقةمحضر جمسة 
  حي النورــــ حي بن يونس ـــ حي بالشاوش  

 (غير معنية بالتدخل )

 :يؼطٍاخ تخػىظ انثهذٌح  -1

 

  حً تانطاوش – حً تٍ ٌىَس –انُىس حً : سى انًُطمح إ                                     قفصح :  إسن الثلذَح - أ 

                          ساك7.044ٍ:    ػذد انسكاٌ تانًُطمح             ألف ساكي  170, 111:  عذد السكاى تالثلذَح - ب 

  علً الساعح العاشزج صثاحا  2019 دَسوثز 21السثد :  ذارَد الجلسح - خ 

  الٌىرهذرسح : هكاى الجلسح - ز 

 : إسن هُسز الجلسح - ج 

 :  هحضز هحزر هي قثل - ح 

السُذ رئُس الثلذَح  : هحضز هصادق علُه هي طزف - خ 

 

 :يؼطٍاخ تخػىظ انجهسح  -2

 

  حٍ تالشاوش – حٍ تي َىًس –الٌىر حٍ : عدد المشاركٌن فً الجلسة بالمنطقة  – أ

 

المشاركٌن  ضمن الشبان عدد
 بٌن أعمارهم تتراوح الذٌنو

 سنة 35و 16

 المشاركٌن عدد المشاركٌن ضمن النساء عدد
 

 

  الجملً العدد 14 01 00

%0 %7,14 %100 (% )النسبة   

 

 : لــااألعم جدول– ب 

 

 كلمة الترحٌب            - 

 استعراض اإلطار العام  للجلسة والتعرٌف بالبرنامج التشاركً             - 

 توزٌع قائمة المشارٌع القرب والتعرٌف بها -  

 استعراض التشخٌص الفنً - 

   ةإعطاء اإلضاحات الفنٌة الالزم- 

 .فتح المجال للنقاش- 

 .التصوٌت على ممثلً المنطقة - 



  

 

  –انُىسحً  بالمنطقةحصاء الوصفً التقدٌري للبنٌة األساسٌة تذكٌر باإل–  3

  حً تانطاوش –حً تٍ ٌىَس       

 (ٌمكن للبلدٌة اعتماد األنموذج التالً)

 

 األرصفة الطرقات
التنوير 
 العمومي 

الربط بشبكة تطهير 
المياه المستعممة 

 )%(

وجود إشكاليات 
 لتصريف مياه األمطار

نسبة الطرقات 
 أو  جيدةة حالفي

 (% )متوسطة

(1)  

نسبة الطرقات 
 سيئة ةحالفي 

 تتطمب التدخل
(% )

(1) 

نسبة األرصفة 
 حالتها في

 أو جيدة
 متوسطة

(%) 

(1)  

نسبة األرصفة 
 سيئة ةحالفي 

 تتطمب التدخل
(%) 

(1)  

بشبكة نسبة التغطية 
 التنوير العمومي

 )%(
(2) 

بشبكة التطهير نسبة التغطية 
 العمومي
 )%(

(2) 

  

 ال 96, 86 96 18,64 81,36 6,87 93,13  حي النور 1منطقة 
 ال 67,53 80,0 61,82 18, 38 18 72  حي بالشاوش2منطقة 
 ال 57,89 0, 97 67,97 32,03 42,53 57,47  حي بن يونس3منطقة 

 

 يتم احتساب هذه النسبة بقسمة مساحة الطرقات أو األرصفة المعنية عمى مساحتها الجممية وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة (1)
 يتم احتساب هذه النسبة بقسمة طول الطرقات المجهزة عمى الطول الجممي لمطرقات وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة (2)

 

والجهوٌة األخرى  والمشارٌع الوطنٌة 2019المشارٌع المدرجة ببرنامج اإلستثمار السنوي  -3
 . حً تانطاوش– حً تٍ ٌىَس –انُىس حً  :المتواصلة أو المبرمجة بالمنطقة 

 

 المشاركين ومالحظات أسئمة المعنية األطراف أو/و البمدية أجوبة
 

 

البلدٌة تسعى دائما لتحسٌن وضعٌات  
المواطنٌن وتلبٌة مطالبهم فً حدود اإلمكانٌات 

. واإلعتمادات المتوفرة   
 

 
 
 
 
 

 
 

 

    
برنامج التجهٌز  : حـــً النـــــــور   

 طاهر الحداد  -

 أبو فرج االصفهانً  -

 ربط بشارع فلسطٌن   -
برنامج التجهٌز :    حـــً بالشـــــــاوش    

 نهج نٌجٌرٌا  -

 نهج المغرب  -

 نهج شراز  -

 نهج صنعاء  -

 نهج عنابة  -

 نهج الكوٌت  -
 :  حـــً بن ٌونـــــس  

 برنامج تهذٌب اإلحٌاء  -
 
 
 
 
 



  

 حً – حً تٍ ٌىَس –انُىس حً بالمنطقة مشاركٌن مشارٌع القرب المقترحة من طرف ال – 4 -1

 .تانطاوش
:  مرتبة حسب األولوٌة2020خالل سنة 

رأي المصمحة 
 المرافق الفني/الفنية

الكمفة 
 التقديرية

موقع التدخل 
 (األنهج واألحياء)

 المشروع نوعية التدخل

 تعبٌد و ترصٌف  الطرقات -    

 التنوٌر العمومً -

: نقاش وتفاعل مع المشاركين  – 5

 المشاركين ومالحظات أسئمة المعنية األطراف أو/و البمدية أجوبة
 
 

 فً حدود مدى توفر اإلعتمادات
 

تفعٌل دور اإلعالم فً بلدٌة قفصة-     
الحد من ظاهرة اإلنتصاب الفوضوي -   
التساؤل عن توقٌت رفع الفضالت -   
المطالبة بالتطهٌرو النظافة و التنوٌر العمومً  -   
التعاون بٌن البلدٌات و المجتمع المدنً فً  - 

 إطار حمالت التنظٌف بالمنطقة
تخصٌص الفتة توجه المواطن إلى دائرة حً  - 

 النور
تخصٌص إجتماعات دورٌة مع رئٌس دائرة  - 

 حً النور
منع الشاحنات الثقٌلة من الجوالن داخل المدٌنة - 
(شارع فلسطٌن )  

  أعضاء ممثلً بحً النور3إنتخاب  - 

 

 . حً تانطاوش– حً تٍ ٌىَس –انُىس حً : لائًح اسًٍح نًًثهً انًُطمح  – 6

( رجالال/المرأة/الشباب)ممثل عن العنوانالمهنة /اإلختصاصالعمر اإلسم والمقب 
 ممثل عن الرجال     منصور كعباشً 

   ابراهٌم بالربح 
 

 ممثل عن الشباب 

   نادٌة عكروتً 
 

 ممثل عن المرأة 
 

 . حً تانطاوش– حً تٍ ٌىَس –انُىس حً َرائج انجهسح تانًُطمح - 7

 حٍ – حٍ تي َىًس –الٌىر حٍ تدخالت المطلوب إنجازها بالمنطقة مالحظات بخصوص ال – 1.7

 .تالشاوش

 .من قبل المصلحة الفنٌة بالبلدٌةالدراسات الفنٌة والمالٌة وتارٌخ اإلعالن عن نتائج 

رأي المصمحة 
المرافق /الفنية

 الفني

الكمفة 
 التقديرية

جدوى المشروع 
 (*)لممنطقة 

نتائج 
 التصويت 

األنهج )موقع التدخل 
 (واألحياء

نوعية 
 التدخل

 المشروع

 
 
 
 
 

 

انف 120

دٌُاس نجًٍغ 

انًُاطك 

 انثهذٌح 

 
 
 هــــــام
 

  
الشوارع الرئٌسٌة ذات 

كثافة مرورٌة والمحاذٌة 
للمؤسسات التربوٌة خاصة 

.واالقتصادٌة واالجتماعٌة   

 تعبٌد    
 صٌانة وتدعٌم – 

 التنوٌر عمومً 
 ث- 



  

 



  

 بالمنطقةمحضر جمسة 
  حي النهوض – حي القوافل 

 :يؼطٍاخ تخػىظ انثهذٌح  -1

 

  حً انُهىؼ –حً انمىافم : سى انًُطمح إ                                     قفصح :  إسن الثلذَح - أ 

                         ساكٍ       :    ػذد انسكاٌ تانًُطمح             ألف ساكي  170, 111:  عذد السكاى تالثلذَح - ب 

  هساءا  15 علً الساعح  2019 دَسوثز 21السثد :  ذارَد الجلسح - خ 

 حٍ القىافل هذرسح : هكاى الجلسح - ز 

 حلوٍ الهاًٍ : إسن هُسز الجلسح - ج 

  هحزس تىتكز –الكاذة العام :  هحضز هحزر هي قثل - ح 

السُذ رئُس الثلذَح  : هحضز هصادق علُه هي طزف - خ 

 

  حً انُهىؼ–حً انمىافم  :يؼطٍاخ تخػىظ انجهسح  -2

 

  حٍ الٌهىض–حٍ القىافل : عدد المشاركٌن فً الجلسة بالمنطقة  – أ

 

المشاركٌن  ضمن الشبان عدد
 بٌن أعمارهم تتراوح الذٌنو

 سنة 35و 16

 المشاركٌن عدد المشاركٌن ضمن النساء عدد
 

 

  الجملً العدد 17 05 03

%17,65 %29,4 %100 (% )النسبة   

 

 : لــااألعم جدول– ب 

 كلمة الترحٌب            - 

 استعراض اإلطار العام  للجلسة والتعرٌف بالبرنامج التشاركً             - 

 توزٌع قائمة المشارٌع القرب والتعرٌف بها -  

 استعراض التشخٌص الفنً - 

   ةإعطاء اإلضاحات الفنٌة الالزم- 

 .فتح المجال للنقاش- 

 .التصوٌت على ممثلً المنطقة              - 

 

 –  حً انمىافم حػاء انىغفً انرمذٌشي نهثٍُح األساسٍح تانًُطمحذزكٍش تاإل–  3



  

 حً انُهىؼ

 (ٌمكن للبلدٌة اعتماد األنموذج التالً) 

 

 التنوير العمومي  األرصفة الطرقات
الربط بشبكة 
تطهير المياه 

 (%)المستعممة 

وجود إشكاليات 
لتصريف مياه 

 األمطار

 نسبة الطرقات في
 أو  جيدةةحال

 (% )متوسطة

(1)  

نسبة الطرقات 
 سيئة ةحالفي 

 تتطمب التدخل
(% )

(1) 

نسبة األرصفة 
 حالتها في

 أو جيدة
 متوسطة

(%) 

(1)  

 ةحالنسبة األرصفة في 
 تتطمب التدخلسيئة 

(%) 

(1)  

بشبكة نسبة التغطية 
 التنوير العمومي

 )%(
(2) 

بشبكة التطهير نسبة التغطية 
 العمومي
 )%(

(2) 

  

حــــــــي  : 1منطقــــة 
 القوافل حي النهوض 

 ال 86,96 98 66,59 33,41 65 35
 

 يتم احتساب هذه النسبة بقسمة مساحة الطرقات أو األرصفة المعنية عمى مساحتها الجممية وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة (1)

 يتم احتساب هذه النسبة بقسمة طول الطرقات المجهزة عمى الطول الجممي لمطرقات وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة (2)

والجهوٌة األخرى  والمشارٌع الوطنٌة 2019المشارٌع المدرجة ببرنامج اإلستثمار السنوي -3
  حً انُهىؼ –انمىافم حً  :المتواصلة أو المبرمجة بالمنطقة 

 المشاركين ومالحظات أسئمة المعنية األطراف أو/و البمدية أجوبة
 

تسعى البلدٌة لتلبٌة طلبكم وتعبٌد الشارع فً 
 حدود مدى توفر االعتمادات 

 

  : النهوض حـــً  -  
   شارع أمام أبو بكر الصدٌق

 

 مرتبة 2020حً النهوض خالل سنة – بالمنطقة حً القوافل مشاركٌن مشارٌع القرب المقترحة من طرف ال – 4

  أد 100:  االعتمادات المخصصة :حسب األولوٌة

رأي المصمحة 
 المرافق الفني/الفنية

الكمفة 
 التقديرية

موقع التدخل 
 (األنهج واألحياء)

 المشروع نوعية التدخل

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 تبلٌــــط وادي 
 

 تعبٌد و ترصٌف الطرقات -
 التنوٌر العمومً -

 

: نقاش وتفاعل مع المشاركين  – 5



  

 المشاركين ومالحظات أسئمة المعنية األطراف أو/و البمدية أجوبة
 

داتافً حدود مدى توفر اإلعتم  

 
 

 

 تبلٌط الواد واإلنارة والتعبٌد  -
 
 

 

 حً النهوض– حً القوافل : لائًح اسًٍح نًًثهً انًُطمح –  6

( رجالال/المرأة/الشباب)ممثل عن العنوانالمهنة /اإلختصاصالعمر اإلسم والمقب 
     عمر تلٌل  

   زٌنب نصر  
 

 

   عمر بن صالح تلٌل  
 

 
 

  

حً النهوض  – حً القوافل َرائج انجهسح تانًُطمح - 7

وتارٌخ  حٍ الٌهىض– حٍ القىافل تدخالت المطلوب إنجازها بالمنطقة مالحظات بخصوص ال – 1.7

 .من قبل المصلحة الفنٌة بالبلدٌةالدراسات الفنٌة والمالٌة اإلعالن عن نتائج 

رأي المصمحة 
 المرافق الفني/الفنية

الكمفة 
 التقديرية

جدوى المشروع 
 (*)لممنطقة 

نتائج 
 التصويت 

األنهج )موقع التدخل 
 (واألحياء

نوعية 
 التدخل

 المشروع

 أد ًٌكٍ 100 

 اَجاصِ 

 

 

 

 

 انف دٌُاس 120

نجًٍغ انًُاطك 

 انثهذٌح 

الشوارع  اإلجمــــــــــاع  هام
الرئٌسٌة ذات كثافة 
مرورٌة والمحاذٌة 

للمؤسسات التربوٌة خاصة 
.واالقتصادٌة واالجتماعٌة   

 تبلٌط وادي 

 
 
 

صٌانة  - 
 وتدعٌم 

 التنوٌر عمومً
 

 هام-  متوسط –ضعيف : تأثير المشروع عمى المنطقة البمدية المعنية  (*)

 الموافق 2020من قبل المصمحة الفنية بالبمدية يوم  ماي الدراسات الفنية والمالية عن نتائج سيتم اإلعالن 
 ..........لـ

 : مالحق  –2.7
  :البمدية عرض – 1.2.7

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



  

 

 



  

 بالمنطقةحضر جمسة م
  حي القمودي  – سيدي أحمد زروق 

 :يؼطٍاخ تخػىظ انثهذٌح  -1

 

 حً انمًىدي  - سٍذي احًذ صسوق : سى انًُطمح إ                                     قفصح :  إسن الثلذَح - أ 

                         ساكٍ 8607: ػذد انسكاٌ تانًُطمح             ألف ساكي  170, 111:  عذد السكاى تالثلذَح - ب 

  صثاحا 10 علً الساعح  2019 دَسوثز 22األحذ :  ذارَد الجلسح - خ 

 هزكش الٌشاط ذاثقافٍ  : هكاى الجلسح - ز 

 هخرار هٌارٌ  : إسن هُسز الجلسح - ج 

 حثُة سروقٍ :  هحضز هحزر هي قثل - ح 

السُذ رئُس الثلذَح  : هحضز هصادق علُه هي طزف - خ 

 

 حً انمًىدي  - سٍذي احًذ صسوق  :يؼطٍاخ تخػىظ انجهسح  -2

 

   حٍ القوىدٌ- سُذٌ احوذ سروق : عدد المشاركٌن فً الجلسة بالمنطقة  – أ

 

المشاركٌن  ضمن الشبان عدد
 بٌن أعمارهم تتراوح الذٌنو

 سنة 35و 16

 المشاركٌن عدد المشاركٌن ضمن النساء عدد
 

 

  الجملً العدد 41 07 07

%17,07 %17,07 %100 (% )النسبة   

 

 : لــااألعم جدول– ب 

 كلمة الترحٌب            - 

 استعراض اإلطار العام  للجلسة والتعرٌف بالبرنامج التشاركً             - 

 توزٌع قائمة المشارٌع القرب والتعرٌف بها -  

 استعراض التشخٌص الفنً - 

   ةإعطاء اإلضاحات الفنٌة الالزم- 

 .فتح المجال للنقاش- 

 .التصوٌت على ممثلً المنطقة              - 

 

 



  

 سٍذي احًذ صسوق  حػاء انىغفً انرمذٌشي نهثٍُح األساسٍح تانًُطمحذزكٍش تاإل–  3

 حً انمًىدي  - 

 (ٌمكن للبلدٌة اعتماد األنموذج التالً)

 

 األرصفة الطرقات
التنوير 
 العمومي 

الربط بشبكة تطهير 
 (%)المياه المستعممة 

وجود إشكاليات 
 لتصريف مياه األمطار

نسبة الطرقات 
 أو  جيدةة حالفي

 (% )متوسطة

(1)  

نسبة الطرقات 
 سيئة ةحالفي 

 تتطمب التدخل
(% )

(1) 

نسبة األرصفة 
 حالتها في

 أو جيدة
 متوسطة

(%) 

(1)  

نسبة األرصفة في 
تتطمب  سيئة ةحال

 التدخل
(%) 

(1)  

بشبكة نسبة التغطية 
 التنوير العمومي

 )%(
(2) 

بشبكة التطهير نسبة التغطية 
 العمومي
 )%(

(2) 

  

 :1منطقــــــــــــــة 
  سيدي احمد زروق 

 ال 57,14 86 77,87 22,13 50,55 49,45

  : 2منطقــــــــــة 
 حي القمودي 

 ال 60,47 79,0 75, 84 15,25 54,64 45,36
 

 يتم احتساب هذه النسبة بقسمة مساحة الطرقات أو األرصفة المعنية عمى مساحتها الجممية وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة (1)

 يتم احتساب هذه النسبة بقسمة طول الطرقات المجهزة عمى الطول الجممي لمطرقات وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة (2)

والجهوٌة األخرى  والمشارٌع الوطنٌة 2019المشارٌع المدرجة ببرنامج اإلستثمار السنوي -3

   حً انمًىدي- سٍذي احًذ صسوق  :المتواصلة أو المبرمجة بالمنطقة 

 المشاركين ومالحظات أسئمة المعنية األطراف أو/و البمدية أجوبة
 

البلدٌة سعىٌا لتجهٌز شارع سٌدي احمد زروق    
 .لمدى توفر اإلعتمادات 

 

  : سٌدي احمد زروق     
 شارع قرب الجامع سٌدي احمد زروق  -

  برنامج تجهٌز شارع سٌدي احمد زروق  -

خالل سنة حً انمًىدي  - سٍذي احًذ صسوق بالمنطقة مشاركٌن مشارٌع القرب المقترحة من طرف ال – 4

  أ د 100: مرتبة حسب األولوٌة2020

رأي المصمحة 
 المرافق الفني/الفنية

الكمفة 
 التقديرية

موقع التدخل 
 (األنهج واألحياء)

 المشروع نوعية التدخل

 
 
 
 
 

 

    

 تعبٌد وترصٌف الطرقات  -

 التنوٌر العمومً -

 



  

: نقاش وتفاعل مع المشاركين  – 5

 المشاركين ومالحظات أسئمة المعنية األطراف أو/و البمدية أجوبة
 

 فً حدود مدى توفر اإلعتمادات

 

 

 تبلٌط الواد واإلنارة والتعبٌد  -
 
 

 

   حً انمًىدي- سٍذي احًذ صسوق : لائًح اسًٍح نًًثهً انًُطمح –  6

( رجالال/المرأة/الشباب)ممثل عن العنوانالمهنة /اإلختصاصالعمر اإلسم والمقب 
     عمر تلٌل  

   زٌنب نصر  
 

 

   عمر بن صالح تلٌل  
 

 
 

 حً انمًىدي - سٍذي احًذ صسوق َرائج انجهسح تانًُطمح - 7

لقوىدٌ حٍ ا – سُذٌ احوذ سروقتدخالت المطلوب إنجازها بالمنطقة مالحظات بخصوص ال – 1.7 

 .من قبل المصلحة الفنٌة بالبلدٌةالدراسات الفنٌة والمالٌة وتارٌخ اإلعالن عن نتائج 

رأي المصمحة 
المرافق /الفنية

 الفني

جدوى  الكمفة التقديرية
المشروع 

 (*)لممنطقة 

نتائج 
 التصويت 

األنهج )موقع التدخل 
 (واألحياء

نوعية 
 التدخل

 المشروع

 أ د ًٌكٍ 100 

 اَجاصِ 

 

 

 

 انف دٌُاس 120

نجًٍغ انًُاطك 

 انثهذٌح 

   هام
 
 
 

الشوارع الرئٌسٌة ذات 
كثافة مرورٌة والمحاذٌة 

للمؤسسات التربوٌة خاصة 
 .واالقتصادٌة واالجتماعٌة 

تعبٌد  -    
 
 
 

صٌانة  - 
 وتدعٌم 

 التنوٌر عمومً
 

 هام-  متوسط –ضعيف : تأثير المشروع عمى المنطقة البمدية المعنية  (*)

 الموافق 2020من قبل المصمحة الفنية بالبمدية يوم ماي الدراسات الفنية والمالية عن نتائج سيتم اإلعالن 
 ..........لـ

 : مالحق  –2.7
  :البمدية عرض – 1.2.7

 
 
 
 
 
 

 

 



  

 



  

 بالمنطقـــــــــةة ـــــــر جمســــــحضم
  حــــي الشبـــــاب   – الحميمــــة 

  (غير معنية بالتدخل  )

 :يؼطٍاخ تخػىظ انثهذٌح -  1

 

  حً انطثاب   –انحًٍهح : سى انًُطمح إ                                     قفصح :  إسن الثلذَح - أ 

                         ساكٍ        : ػذد انسكاٌ تانًُطمح             ألف ساكي  170, 111:  عذد السكاى تالثلذَح - ب 

  صثاحا 10 علً الساعح  2019 دَسوثز 22األحذ :  ذارَد الجلسح - خ 

 هعهذ حٍ الشثاب   : هكاى الجلسح - ز 

 هحوذ علٍ   : إسن هُسز الجلسح - ج 

 هحزس تىتكز :  هحضز هحزر هي قثل - ح 

السُذ رئُس الثلذَح  : هحضز هصادق علُه هي طزف - خ 

 

     حً انطثاب–انحًٍهح  :يؼطٍاخ تخػىظ انجهسح -2

 

     حٍ الشثاب–الحوُلح : عدد المشاركٌن فً الجلسة بالمنطقة  – أ

 

المشاركٌن  ضمن الشبان عدد
 بٌن أعمارهم تتراوح الذٌنو

 سنة 35و 16

 المشاركٌن عدد المشاركٌن ضمن النساء عدد
 

 

  الجملً العدد 09 01 00

%0  %11,11 %100 (% )النسبة   

 

 : لــااألعم جدول– ب 

 كلمة الترحٌب            - 

 استعراض اإلطار العام  للجلسة والتعرٌف بالبرنامج التشاركً             - 

 توزٌع قائمة المشارٌع القرب والتعرٌف بها -  

 استعراض التشخٌص الفنً - 

   ةإعطاء اإلضاحات الفنٌة الالزم- 

 .فتح المجال للنقاش- 

 .التصوٌت على ممثلً المنطقة              - 

 



  

 

  حً انطثاب   –انحًٍهح  حػاء انىغفً انرمذٌشي نهثٍُح األساسٍح تانًُطمحذزكٍش تاإل–  2

 (ٌمكن للبلدٌة اعتماد األنموذج التالً) 3

 

التنوير  األرصفة الطرقات
 العمومي 

الربط بشبكة تطهير 
 (%)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) 

  

 1منطقة 
 الحميمـــــــة 

 ال 63,11 95 47,65 52,35 40,80 59,20

 2منطقة 
 حي الشباب

 ال 83,33 93,0 47,27 52,73 27,60 72,40
 

 يتم احتساب هذه النسبة بقسمة مساحة الطرقات أو األرصفة المعنية عمى مساحتها الجممية وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة (1)

 يتم احتساب هذه النسبة بقسمة طول الطرقات المجهزة عمى الطول الجممي لمطرقات وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة (2)

والجهوٌة األخرى  والمشارٌع الوطنٌة 2019المشارٌع المدرجة ببرنامج اإلستثمار السنوي -3
     حً انطثاب–انحًٍهح  :المتواصلة أو المبرمجة بالمنطقة 

 المشاركين ومالحظات أسئمة المعنية األطراف أو/و البمدية أجوبة
البلدٌة تسعى دائما لتقدٌم  ما هو أفضل للمواطنٌن من 

 . خدمات فً حدود مدى توفر اإلعتمادات
 برنامج تهذٌب االحٌاء : الحمٌلـــــــة  -

 طرقات قرب –مسقط -  البحرٌن– طرابلس –شارع عنابة : حً الشباب  -
  مارس 02المعهد 

 نٌجٌرٌا – تشاد –ماطر - بنزرت: تعبٌد الطرقات وراء الملعب القمودي  -
. 

    

 مرتبة 2020خالل سنة     حً انطثاب–انحًٍهح بالمنطقة مشاركٌن مشارٌع القرب المقترحة من طرف ال – 4

: حسب األولوٌة

رأي المصمحة 
 المرافق الفني/الفنية

الكمفة 
 التقديرية

موقع التدخل 
 (األنهج واألحياء)

 المشروع نوعية التدخل

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 تعبٌد و ترصٌف -

 التنوٌر العمومً -



  

 

: نقاش وتفاعل مع المشاركين – 5

 المشاركين ومالحظات أسئمة المعنية األطراف أو/و البمدية أجوبة
 

 فً حدود توفر اإلعتمادات
 
 

المطالبة بالتعبٌد و التنوٌر -   
الربط بالتطهٌر -   
النظافة -   
الحد من البناء الفوضوي -   

 

 

     حً انطثاب–انحًٍهح : لائًح اسًٍح نًًثهً انًُطمح –  6

( رجالال/المرأة/الشباب)ممثل عن العنوانالمهنة /اإلختصاصالعمر اإلسم والمقب 
 ممثل النساء   45 ٌمٌنة بن سلٌمان

  69 محمد التلٌلً براهمً
 

 ممثل الرجال

  52 حبٌب سلٌمان
 

 ممثل الرجال

 

  حً انطثاب   –انحًٍهح َرائج انجهسح تانًُطمح - 7

وتارٌخ  لشثابحٍ ا – الحوُلحتدخالت المطلوب إنجازها بالمنطقة مالحظات بخصوص ال – 1.7 

 .من قبل المصلحة الفنٌة بالبلدٌةالدراسات الفنٌة والمالٌة اإلعالن عن نتائج 

رأي المصمحة 
 المرافق الفني/الفنية

الكمفة 
 التقديرية

جدوى المشروع 
 (*)لممنطقة 

نتائج 
 التصويت 

 موقـــع التدخــــل 
 (األنهج واألحياء)

نوعية 
 التدخل

 المشروع

 

  
 الموافقـــــة    

 

 انف دٌُاس 120

نجًٍغ انًُاطك 

 انثهذٌح

 
   هــــــام

  
الشوارع الرئٌسٌة ذات 

كثافة مرورٌة والمحاذٌة 
للمؤسسات التربوٌة خاصة 

 .واالقتصادٌة واالجتماعٌة 

  
 صٌانة وتدعٌم  - 

 التنوٌر عمومً
 

 هام-  متوسط –ضعيف : تأثير المشروع عمى المنطقة البمدية المعنية  (*)

الموافق ........... من قبل المصمحة الفنية بالبمدية يوم الدراسات الفنية والمالية عن نتائج سيتم اإلعالن 
 ..........لـ

 : قــــــمالح  –2.7
  :البمدية عرض – 1.2.7

 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

 



  

 بالمنطقةمحضر جمسة 
  شبيبة أوالد زيد ـ السواعي  

 :يؼطٍاخ تخػىظ انثهذٌح  -1

 

 السىاعٍ -  شثُثح اوالد سَذ : سن الوٌطقح إ                                     قفصح :  إسن الثلذَح - أ 

                               ساكٌا  3464:              عذد السكاى تالوٌطقح ألف ساكي  170, 111:  عذد السكاى تالثلذَح - ب 

  صثاحا   10 علً الساعح  2019 دَسوثز 20الجوعح :  ذارَد الجلسح - خ 

 أوالد سَذ هذرسح : هكاى الجلسح - ز 

 عُسً حوذ  : إسن هُسز الجلسح - ج 

 عثذ السالم سَذٌ :  هحضز هحزر هي قثل - ح 

السُذ رئُس الثلذَح  : هحضز هصادق علُه هي طزف - خ 

 

  انسىاػً –ضثٍثح اوالد صٌذ  :يؼطٍاخ تخػىظ انجهسح  -2

 

 السىاعٍ-  شثُثح اوالد سَذ : عدد المشاركٌن فً الجلسة بالمنطقة  – أ

 

المشاركٌن  ضمن الشبان عدد
 بٌن أعمارهم تتراوح الذٌنو

 سنة 35و 16

 المشاركٌن عدد المشاركٌن ضمن النساء عدد
 

 

  الجملً العدد 36 1 0

% 0 % 2 ,77 %100 (% )النسبة   

 

 : لــااألعم جدول– ب 

 كلمة الترحٌب            - 

 استعراض اإلطار العام  للجلسة والتعرٌف بالبرنامج التشاركً             - 

 توزٌع قائمة المشارٌع القرب والتعرٌف بها -  

 استعراض التشخٌص الفنً - 

   ةإعطاء اإلضاحات الفنٌة الالزم- 

 .فتح المجال للنقاش- 

 .التصوٌت على ممثلً المنطقة              - 

 

 



  

  انسىاػً –ضثٍثح اوالد صٌذ  حػاء انىغفً انرمذٌشي نهثٍُح األساسٍح تانًُطمحذزكٍش تاإل– 3

 

 (ٌمكن للبلدٌة اعتماد األنموذج التالً) 

 

 األرصفة الطرقات
التنوير 
 العمومي 

الربط بشبكة تطهير 
 (%)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) 

  

        1منطقة 
        2منطقة 
   

 يتم احتساب هذه النسبة بقسمة مساحة الطرقات أو األرصفة المعنية عمى مساحتها الجممية وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة (1)

 يتم احتساب هذه النسبة بقسمة طول الطرقات المجهزة عمى الطول الجممي لمطرقات وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة (2)

والجهوٌة األخرى  والمشارٌع الوطنٌة 2019المشارٌع المدرجة ببرنامج اإلستثمار السنوي -3
  انسىاػً –ضثٍثح اوالد صٌذ  :المتواصلة أو المبرمجة بالمنطقة 

 المشاركين ومالحظات أسئمة المعنية األطراف أو/و البمدية أجوبة
البلدٌة تسعى دائما لتحقٌق بعض مطالب 

.المواطنٌن من خدمات و تلبٌة مطالبهم قدر المستطاع   
 

 

تهٌئة الملعب البلدي تهٌئة الحً السكنً تعبٌد مدخل مدرسة : أوالد زٌد 
 المادسٌة 

طلب إدخال الماء الصالح للشراب والنور الكهربائً لألحٌاء السكنٌة ألوالد 
 زٌد 

 تهٌئة وتهذٌب مقبرة اوالد زٌد وتهذٌب ضرٌح سٌدي احمد زرٌبة  -

  (لتجنب الحوادث)مفترق دوران  -

 2020 خالل سنة السواعً  – شبٌبة اوالد زٌدبالمنطقة مشاركٌن مشارٌع القرب المقترحة من طرف ال – 4

  أ د 192,5 االعتمادات :مرتبة حسب األولوٌة

رأي المصمحة 
 المرافق الفني/الفنية

الكمفة 
 التقديرية

موقع التدخل 
 (األنهج واألحياء)

 المشروع نوعية التدخل

 تعبٌد وترصٌف الطرقات     
 التنوٌر العمومً 

: نقاش وتفاعل مع المشاركين  – 5

 المشاركين ومالحظات أسئمة المعنية األطراف أو/و البمدية أجوبة
 

 فً حدود توفر اإلعتمادات
 
 

المطالبة بالتعبٌد و التنوٌر -   
تهٌئة الحً السكنً  -   
تهٌئة الملعب الرٌاضً  -   
الحد من البناء الفوضوي -   



  

 السواعً  – شبٌبة اوالد زٌد : لائًح اسًٍح نًًثهً انًُطمح –  6

( رجالال/المرأة/الشباب)ممثل عن العنوانالمهنة /اإلختصاصالعمر اإلسم والمقب 
 ممثل الرجال     حسن شربال 

   سلٌم زٌدي 
 

 ممثل الرجال 

   وحٌدة الزٌدي 
 

 ممثل النساء 
 

  

  السواعً  – شبٌبة اوالد زٌدَرائج انجهسح تانًُطمح - 7

وتارٌخ  السىاعٍ  – شثُثح اوالد سَذتدخالت المطلوب إنجازها بالمنطقة مالحظات بخصوص ال – 1.7

 .من قبل المصلحة الفنٌة بالبلدٌةالدراسات الفنٌة والمالٌة اإلعالن عن نتائج 

رأي المصمحة 
 المرافق الفني/الفنية

الكمفة 
 التقديرية

جدوى المشروع 
 (*)لممنطقة 

األنهج )موقع التدخل  نتائج التصويت 
 (واألحياء

نوعية 
 التدخل

 المشروع

       ٌمكن اإلنجـــــاز
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انف 192.5

 دٌُاس 
المسالك الرٌفٌة ذات  بالتوافــــــق هام

 االولوٌة لفك العزلة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المسالك 
 الرٌفٌة  

 هام-  متوسط –ضعيف : تأثير المشروع عمى المنطقة البمدية المعنية  (*)

من قبل المصمحة الفنية بالبمدية يوم مــــــــــاي الموافق الدراسات الفنية والمالية عن نتائج سيتم اإلعالن 
 ..........لـ

 : مالحق  –2.7
  :البمدية عرض – 1.2.7

 
 
 
 

 

  :.......بالمنطقة الجمسة صوربطاقة الحضور و  –2.2.7

 

 وثائق مصاحبـــــة 
 

 
 
 

 



  

 


