
 الجمهوري  الهونسي       
   اشؤ ن  اجحلسي    ابسئي و ور  
بلدري سسدي بهورد      

 محضر الجمسة العامة التشاركية األولى
 2018بخصوص البرنامج السنوي لالستثمار لسنة 

 
  : ةـــــــــــــات بخصوص البلديـــــــمعطيــ  1 

   بمدية سيدي بوزيد:  أ ـ إسم البمدية 
  ألف نسمة                                50حوالي :   ب ـ عدد السكان بالبمدية 

 11/09/2017:  ت ـ تاريخ الجمسة 
 البمدية  :  ث ـ مكان الجمسة 

 محمد الصالح خصخوصي: ج ـ اسم ميسر الجمسة 
 القادري عيساوي: ح ـ محضر محرر من قبل 

 رئيس البمدية: خ ـ محضر مصادق عميو من طرف 
   : معطيات بخصوص الجلســـــة ـ 2

 :  أ ـ عدد المشاركين في الجمسة العامة 
 
 

عدد الشبان ضمن الممشاركين والذين  عدد النساء ضمن المشاركين عدد المشاركين 
  سنة35 و 16تتراوح اعمارهم بين 

 20 15 50 العدد الجممي 
 % 40 % 30 % 0,1 (%)النسبة 

 :                  ب ـ جدول األعمال 
 ــ الترحيب بالحضور 

 ــ تقديم التشخيص الفني والمالي 
 ــ النقاش 

 ــ حوصمة 
 :  ـ وصف لعرض البمدية 3
 عرض ميزانية البمدية ـــ العنوان االول  : (تقديم أىم النقاط التي تم عرضيا خالل الجمسة )

                                                                         ــ العنوان الثاني
  ـــ عرض لممشاريع التي ىي بصدد االنجاز 

  ـــ عرض لمتشخيص الفني والمالي 
  ـــ عرض لممشاريع المقترحة 

  :2017 والمدرجة ببرنامج االستمثار السنوي 2017 ــ المشاريع التي ىي بصدد االنجاز خالل سنة 4
 أو األطراف المعنية/أجوبة البمدية و  أسئمة ومالحظات المشاركين

 979.323,670: ــ تعبيد الطرقات 
 149.931,930: ــ التنوير العمومي 
 58.520,000: ـــ تييئة الحدائق  

 281.725,000: ـــ ترصيف الطرقات 

 



 :  ـ توزيع اعتمادات العنوان الثاني المخصص لممشاريع الجديدة عمى مختمف البرامج 5
   

  1.100,000 تعبيد الطرقات  برامج القرب تعمق بتحسين ظروف عيش المواطنين 
 400.000 ترصيف الطرقات  
  200.000 صيانة المناطق الخضراء  
 200.000 توسيع شبكة التنوير العمومي  

   المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
 : تقديم التقسيم الترابي لممنطقة البمدية واحصاء وصفي تقديري لمبنية االساسية بتمك المناطق  ـ 6

  : أ ــ تقديم التقسيم الترابي
  

 (تسمية حدودها)حدودها  إسم المنطقة الترابية
  ـ حي النور الغربي والشرقي وحي الخضراء 1
 حي البراىمية حي القوافل ـ حي الروابي 2 و1 ـ حي الورود 2

 حي الحدائق 
 ـ الحي الفالحي ، حي اوالد بميادي ، حي الفرايجية ، حي 3

 الياسمين 
  ـ حي اوالد شمبي ، حي النوامر ، حي اليناء ، وسط المدينة 4

 

  المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
 
  .(يمكن إرفاق ىذا الجدول بخارطة المنطقة البمدية مبين بيا التقسيم الترابي الذي قامت بو البمدية )

 :  ب ــ تقديم اإلحصاء الوصفي التقديري لمبنية األساسية بالمناطق البمدية 
التنوير  االرصفـــــــــــــــــــــــــــة الطرقـــــــــــــــــــــــــات 

 العمومي
الربط بشبكة 
تطهير المياه 
المستعممة 

(%) 

وجود إشكاليات 
لتصريف مياه 

 األطار

نسبة  
الطرقات 
في حالة 
جيدة أو 
متوسطة 

(%( )1) 

نسبة الطرقات 
في حالة سيئة 
تتطمب التدخل 

(%( )1) 

نسبة 
األرصفة في 
حالة جيدة أو 

متوسطة 
(%( )1) 

نسبة 
األرصفة في 

حالة سيئة 
تتطمب 
( %)التدخل 

(1) 

نسبة التغطية 
بشبكة التنوير 

( %)العمومي 
(2) 

نسبة التغطية 
بشبكة التطيير 

( %)العمومي 
(2) 

 

 + % 25 % 75 % 50 % 50 % 80 % 20 1منطقة 
 - % 20 % 80 % 90 % 10 % 100 % 0 2منطقة 
 - % 40 % 60 % 80 % 20 % 90 % 10 3منطقة
 - % 20 % 80 % 90 % 10 % 50 % 50 4منطقة 

 .يتم احتساب ىذه النسبة بقسمة مساحة الطرقات او األرصفة المعنية عمى مساحتيا الجممية وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة  (1
 .يتم احتساب ىذه النسبة بقسمة طول الطرقات المجيزة عمى الطول الجممي لمطرقات وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة  (2



  : 2017 ــ المناطق البمدية التي سيتم التدخل فييا ضمن برنامج سنة 7
 المنطقة الترابية التي تم االحتفاظ بها لسنة 

2017  
 اإلعتمادات المخصصة

 الحي الفالحي ، حي اوالد بميادي ، حي ـ1منطقة 
 الفرايجية ، حي الياسمين 

  أد360: ـ تعبيد الطرقات 
  أد 100: ـ تنوير عمومي 

 حي البراىمية حي 2 و1حي الورود  ـ 2منطقة 
 القوافل ـ حي الروابي حي الحدائق

  أد360: ـ تعبيد الطرقات 
  أد100: ـ تنوير عمومي 

  أد100: ـ الحدائق 
حي اوالد شمبي ، حي النوامر ، حي  ـ 3منطقة 

 اليناء ، وسط المدينة
  أد280: ـ تعبيد الطرقات 
  أد100: ـ تنوير عمومي 

  أد200: ـ ترصيف 
  أد50: ـ الحدائق 

 ــ تجاوب مع مقترحات البمدية 
 ــ تقديم مقترحات جديدة 

ــ التطرق لنظافة االحياء وخاصة مجاري 
 المياه

 

 : ــ نقاش وتفاعل مع المشاركين 
 أو األطراف المعنية / أجوبة البمدية و أسئمة ومالحظات المشاركين 

 ــ تجاوب مع مقترحات البمدية 
 ــ تقديم مقترحات جديدة 

 ــ التطرق لنظافة االحياء وخاصة مجاري المياه

 

 : ــ مواضيع مختمفة تم النقاش في شأنيا 
 أو األطراف المعنية / أجوبة البمدية و أسئمة ومالحظات المشاركين 

 
 

 

  : نتائج الجمسة العامة  ــ 8
  

 :  االستثمارات المقترحة من طرف المشاركين بالمنطقة 
 

 الكمفة التقديرية نوعية التدخل المشروع
 ـــ الترصيف 

 مناطق 03ـــ احداث وانجاز عدد
 خضراء

ــ ترصيف بالقوالب المصنعة وحواشي 
 الطرقات

  أد 100
  أد100



 
 :  نقاش وتفاعل مع المشاركين 

 او األطراف  المعنية/ أجوبة البمدية و اسئمة ومالحظات المشاركين
  ـ الترصيف 1
  ـ احداث المناطق الخضراء 2
  ــ التشجير 3
  ــ مساءل عامة 4

 ــ برامج اليشمميا المخطط االستثماري السنوي 
 ــ سيتم التنسيق مع اليياكل والوزارات المعنية 

 
 :  مواضيع اخرى لمنقاش مع المشاركين 

 أو األطراف المعنية/ أجوبة البمدية و أسئمة ومالحظات المشاركين
 ــ بناء مدرسة 

 ــ تفعيل دور الشرطة البيئية 
 ـــ مراسمة إدارة المياه العمرانية لتغطية الوادي

 ـــ وضع مخفظات سرعة داخل الحي

 ــ برامج ال يشمميا المخطط االستثماري السنوي 
 ــ سيتم التنسيق مع اليياكل والوزارات المعنية 

  : نتائج بالمنطقة 
  : مالحظات بخصوص التدخالت المطموبة إنجازها بالمنطقة

 ـــ االعتناء بالطرقات واألرصفة 
 ـــ العناية بأشجار التصفيف 
 ـــ حراسة المناطق الخضراء

 
 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 
 

 


