
  

 2019البرنامج االستثماري البلدي التشاركي لسنة 

 2سيدي منصوربالمنطقة محضر الجلسة 
 

 : البلدية بخصوص معطيات -1

 2سيدي منصور اسم المنطقة :                            صفاقس : البلدية إسم -أ 

 33000 :منطقة بال السكان عدد   الف ساكن 300: بالبلدية السكان عدد -ب 

 2018ديسمبر  16: الجلسة تاريخ -ت 

 13بكلم  المركب الشبابي : الجلسة مكان -ث 

  ألفة بن عرب,عبد الرحمان القالل, إحسان الطرابلسي حافظ معتوق, : الجلسة ميسر إسم -ج 

 سلوى الفقي المنيف : قبل من محرر محضر -ح 

  الدائرة رئيس ا : طرف من عليه مصادق محضر -خ 

 : الجلسة بخصوص معطيات -2

 : 128  بالجلسة بالمنطقة في المشاركين عدد – أ

المشاركين  ضمن الشبان عدد
 بين أعمارهم تتراوح الذينو

 سنة 35و 16
 المشاركين عدد المشاركين ضمن النساء عدد

 

 الجملي العدد 128 32 34

 (%)النسبة  100 % %25 %26.56

 : األعمال جدول –ب 

 

 

 التقديري للبنية األساسية بالمنطقة.تذكير باإلحصاء الوصفي  .1
لمتواصلة أو اوالمشاريع الوطنية والجهوية األخرى  2017المشاريع المدرجة ببرنامج اإلستثمار السنوي تذكير  .2

 .المبرمجة بالمنطقة 
 .قةتتعلق بتحسين ظروف عيش المواطنين بالمنطتذكير باإلعتمادات المخصصة لبرامج القرب  .3
 .ةبة حسب األولوي  مرت   2018مشاريع القرب المقترحة من طرف المشاركين بالمنطقة ....  خالل سنة  .4
 .ممثلي المنطقة انتخاب .5
 .حسب األولوية 2017االستثمارات المقترحة من طرف المشاركين بالمنطقة خالل سنة  .6
  انتخاب ممثلي المنطقة .7
 .نتائج الجلسة .8

 

 

 

 

 

 



  
 

   :نصورسيدي م  الوصفي التقديري للبنية األساسية بالمنطقة حصاءتذكير باإل – 3

 

 األرصفة الطرقات
التنوير 

 العمومي 

الربط بشبكة 

تطهير المياه 

المستعملة 

)%( 
وجود إشكاليات لتصريف 

 مياه األمطار
نسبة الطرقات 

 جيدة ةحال في

 أو متوسطة

(%) 

نسبة الطرقات في 

تتطلب سيئة  ةحال

 التدخل

(%) 

األرصفة نسبة 

 حالتها جيدة في

 أو متوسطة

(%) 

نسبة األرصفة في 

تتطلب سيئة  ةحال

 التدخل

(%) 
نسبة التغطية 

بشبكة التنوير 

 العمومي

)%( 

بشبكة نسبة التغطية 

 التطهير العمومي

)%( 

:  5منطقة 

دائرةسيدي 

 منصور  

 توجد اشكاليات % 40 % 65 % 70 % 30 % 50 % 50

 

وية والجهوالمشاريع الوطنية  2018اإلستثمار السنوي المشاريع المدرجة ببرنامج  - 4

 : سيدي منصور األخرى المتواصلة أو المبرمجة بالمنطقة

 

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
 البلدية ساعية لتعميم التنمية على جميع المنطقة

 البلدية دون استثناء 

 

المنطقة وعدم  احتجاج المواطنين لتهميش -

 تلبية احتياجاتهم خاصة البنية التحتية 

 
 
 

 

تتعلق بتحسين ظروف عيش المواطنين ذكير باإلعتمادات المخصصة لبرامج القرب ت – 5

 :سيدي منصورقة بالمنط

 اإلعتمادات المخصصة

 )أد(

 المنطقة الترابية 

 2019التي تم االحتفاظ بها لسنة 
 2سيدي منصورمنطقة  أد 400

 

 

خالل سنة  سيدي منصوربالمنطقة مشاركين مشاريع القرب المقترحة من طرف ال –6

 ة:بة حسب األولوي  مرت   2018

رأي المصلحة 

 الفنية/المرافق الفني

الكلفة 

 التقديرية

 موقع التدخل 

 )األنهج واألحياء(

 المشروع نوعية التدخل



  
ال يمكن انجازه غير مجهز 

 بشبكة التطهير 
بعد  11,5نهج الذوابين كم  تعبيد منصورسيدي  د 245.000

 الكرنيش 
 زنقة القيطون طريق حبانة  تنوير سيدي منصور د 158.000 قبول المشروع مبدئيا
الحي الواقع خلف القاعة  ترصيف سيدي منصور د 68.000 قبول المشروع مبدئيا

 المغطاة 
سيتم احالة المشروع على 
الديوان الوطني للتطهير 
 للتثبت من حالة الشبكة 

طريق الشاطئ من منزل  تعبيد سيدي منصور د 105.000

 11العمدة الى القاصة رقم 

 ملعب سيدي منصور  انارة سيدي منصور د 209.000 قبول المشروع مبدئيا

 زنقة القيطون  انارة سيدي منصور د 18.000 قبول المشروع مبدئيا

 : المشاركين مع وتفاعل نقاش – 7

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
 

منطقة سيدي منصور منطقة شاسعة وحضيت 

طائلة ضمن برنامج تهذيب  مؤخرا باعتمادات

 االحياء الشعبية  وغيرها من برامج وطنية كما ان

 البلدية ترصد اعتمادا هاما كل سنة  

 
مشاريع المتواصلة والمشاريع الخاصة  -

 2017بالبرنامج االستثمار البلدي 
احتجاج بعض المواطنين لعدم تنظيم جلسات  -

 لطرح اشكاليات خاصة بالدائرة
لتهميش المنطقة وعدم احتجاج المواطنين  -

 تلبية احتياجاتهم خاصة البنية التحتية 

 : ممثلي المنطقةل قائمة اسمية – 8

 (رجالال/المرأةممثل عن)الشباب/ العنوان المهنةاإلختصاص/ العمر اإلسم واللقب

 الشباب سيدي منصور عاملة  25 خلود بن منصور 

 رجل سيدي منصور صياد 60 الحبيب رسل 

 المرأة  سيدي منصور ربة بيت  30 سنية شلبي 

 : شأنها في النقاش تم مختلفة مواضيع  -9

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
 البلدية ساعية لتعميم التنمية على جميع المنطقة

 البلدية دون استثناء 
ر مشاريع المتواصلة والمشاريع الخاصة بالبرنامج االستثما

 2018البلدي 
م احتياجاته احتجاج المواطنين لتهميش المنطقة وعدم تلبية -

 خاصة البنية التحتية

 

 : سيدي منصور بالمنطقةنتائج الجلسة   -10

وتاريخ اإلعالن عن نتائج  سيدي منصورتدخالت المطلوب إنجازها بالمنطقة ال بخصوص مالحظات - 1.10

 :المصلحة الفنية بالبلديةمن قبل الدراسات الفنية والمالية 

رأي المصلحة 

الفنية/المرافق 

 الفني

الكلفة 

 التقديرية

جدوى 

المشروع 

 للمنطقة )*(

نتائج 

 التصويت 

موقع التدخل 

 )األنهج واألحياء(

نوعية 

 التدخل

 المشروع

ال يمكن انجازه غير 
 مجهز بشبكة التطهير 

نهج الذوابين كم  تعبيد أنهج  26 هام د 245.000

 بعد الكرنيش  11,5
زنقة القيطون طريق  تنوير أنهج  26 هام د 158.000 قبول المشروع مبدئيا



  

 حبانة 
الحي الواقع خلف  ترصيف أنهج  24 هام د 68.000 قبول المشروع مبدئيا

 القاعة المغطاة 
سيتم احالة المشروع على 
الديوان الوطني للتطهير 
 للتثبت من حالة الشبكة 

طريق الشاطئ من  تعبيد أنهج  22 هام د 105.000

منزل العمدة الى 

 11القاصة رقم 
ملعب سيدي  انارة أنهج  18 هام د 209.000 قبول المشروع مبدئيا

 منصور 
 زنقة القيطون  انارة أنهج  17 هام د 18.000 قبول المشروع مبدئيا

 هام /متوسط  /المعنية : ضعيف  )*( تأثير المشروع على المنطقة البلدية

 

 لديةمن قبل المصلحة الفنية بالبالدراسات الفنية والمالية عن نتائج سيتم اإلعالن 

 23/12/2018 الموافق لـ األحد يوم 

 : المعتمدةخطة االتصال  بخصوصمالحظات المشاركين  – 2.10

 

 

 الشيئ -

 

 

 :خطة المنهجية المعتمدة  بخصوصمالحظات المشاركين  –3.10

 

 ال شيئ -

  

 : شأنها في النقاش تم مختلفة مواضيع  - 4.10

 

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
يقة الحدبالنسبة للمنطقة ستقوم البلدية بتنوير األماكن العمومية و

 التي بجانب المركب الشبابي 
دت ن وشهالبلدية كبيرة في هذا الميدا مجهوداتبالنسبة للنظافة فان 

م ت وتالفترة االخيرة قفزة نوعية حيث تم اقتناء العديد من الحاويا
 توزيعها على الدوائر 

 
 منطقة مهمشة كثرة المتسكعين بها والمواطنين يشكون من

وجود الضجيج المنبعث من مطعاتي الخمر وذلك من قلة 
 التنوير العمومي بالمنطقة 

 الفضالت وتوفير حاويات للنظافةرفع  -

 

 مالحق : –5.10

 عرض البلدية : – 1.5.10
 

 

 التشحيص الفني  -
 التشحيص المالي -
 المشاريع المتواصلة   -

 

 
 
 



  
 
 

 : 2سيدي منصور بالمنطقةصور الجلسة  – 2.5.10

 

 

 رئيس الجلس     مقّرر الجلسة    ميّسر)ة( الجلسة

 ر رئيس دائرة سيدي منصو لسيدا                             سلوى الفقي المنيف السيد)ة(                                              السيد)ة(

  احمد الميساوي           عبد الرحمان قالل 

                                  حافظ معتوق      

 الفة بن عرب

     احسان الطرابلسي


