
   

 الـجـمـهــوريــة الـتــونســـيــة
                 ة الشؤون احمللية والبيئةوزار       

       واليــة نــابــل                          
 لـديـة قليبيـة ـب                   

 
 

 الثانية التشاركية حمضر اجللسة العامة

  2020البلدي التشاركي لسنة  خبصوص الربنامج السنوي لالستثمار 

  2019نوفمرب  17املنعقدة بتاريخ 
 

 : البلدية خبصوص معطيات -1

 قليبية :  البلدية إسم -أ 

 ( 2017لسنة  1033) حسب تحديد األمر الحكومي عدد  50 992 : بالبلدية السكان عدد  -ب 

  2019نوفمبر  17 : الجلسة  تاريخ -ت 

 : دار الثقافة قليبية  الجلسة  مكان  -ث 

 : شادي بن سليمان  الجلسة ميسر إسم  -ج 

 عماد الشارني   : قبل من محرر  محضر -ح 

 جمال الحجام ) رئيس بلدية قليبية (  : طرف  من عليه  مصادق محضر -خ 

 

 : اجللسة خبصوص معطيات -2

 : العامة  الجلسة في المشاركين عدد – أ

املشاركني  ضمن الشبان عدد

 أعمارهم ترتاوح الذينو

 سنة 35و 16 بني
 املشاركني عدد املشاركني ضمن النساء عدد

 

10 29 
72 

اجلملي العدد  

%  النسبة )%) 40 %     13.8 

 :  األعمال جدول  –ب 

 

 تقديم اإلطار العام للجلسة  -

 تذكري بالتقسيم الرتابي وباإلعتمادات املخصصة لكل منطقة  -

 املقرتحة خالل جلسات املناطق  مشاريع القربإستعراض  -

 املقرتحة بكل منطقة للمشاريع الكلفة التقديريةعرض  -

 واملصادقة عليها املشاريع النهائية بأصنافها الثالثعرض  -

 نقاش عام وإختتام اجللسة  -

 

 



   

 : 2020سنة خالل ا هاملزمع تنفيذاجلديدة قائمة املشاريع   - 3

 
 

 املالحظات

 التاريخ املتوقع
عدد 

إلنتهاء  نوعية التدخل املنطقة الكلفة املنتفعني

 األشغال
 إلنطالق األشغال

برامج القرب تتعلق بتحسني ظروف عيش املواطنني  -1  

2020ديسمرب    تعبيد الطرقات قليبية 669.000 1000 2020أوت  

2020أوت   2020أفريل   1منطقة  89.000 250   تطهري طريق حاروري واحمليجر 

2020أوت   2020أفريل   3 منطقة  42.000 80   تطهري نهج أنس بن نظري 

2021ماي   2020ديسمرب    وادي اخلطف 450.000 800 
  أ د ) تطهري ( 300

 أ د ) تعبيد ( 150

برامج مهيكلة للمدينة  -2  

 قسط أول ملشروع السوق األسبوعية قليبية 450.000 50000 2020نوفمرب  2021مارس  

 قليبية 150.000 - 2020ماي  2020سبتمرب  
تهيئة السوق املركزية وسوق 

 اجلملة للخضر والغالل

2020جويلية   2020أفريل    1200 .000150  صيانة الطرقات قليبية 

 تنوير امللعب البلدي قليبية 100.000 - 2020مارس  2020جوان  

2020جويلية   2020مارس   ( 2) قسط  صيانة املسلخ البلدي قليبية 50.000 -   

برامج إدارية   -3  

2020ماي  - 2020ماي   جمرورة نقل اللحومإقتناء  بلدية قليبية 50.000 -   

 - - - .000100 سيارة وظيفية لرئيس البلديةإقتناء  بلدية قليبية   

2020ديسمرب  - 2020مارس    - 104.000  الدراسات بلدية قليبية 

2020جوان  - 2020أفريل    - .00050  إقتناء جتهيزات وتطبيقات إعالمية بلدية قليبية 

2020سبتمرب  - 2020جوان    - .00070  تهيئة املنبت البلدي بلدية قليبية 

 تهيئة فضاء إستقبال للمواطنني بلدية قليبية 30.000 - 2020أفريل  2020جوان  

 اجملموع 2.554.000 
 

 تلك التي ال يتدخل الصندوق في تمويلها  بما فيها  ، 2020  ةسنمزمع إنجازها خالل يجب على البلدية تضمين كافة المشاريع ال )*(
 : 2020ها خالل سنة إجنازواليت سيتواصل  2019قائمة املشاريع املدرجة بربنامج االستثمار السنوي  -  4

 مالحظات

التاريخ املتوقع 

إلنتهاء 

 األشغال

نسبة/مرحلة 

 اإلجناز

مدة 

 اإلجناز

تاريخ 

األنطالق يف 

 اإلجناز

عدد 

 املنتفعني

 الكلفة

 احملينة

الكلفة 

 األصلية
 بيان املشروع

 دراسة مثال التهيئة العمرانية 10.000 10.000 50.000 2020أفريل  يوم 400 - 2021ماي  

 خمطط املرور 50.000 50.000 - 2020جويلية  يوم 60 - 2020سبتمرب  

 دراسات أخرى 40.000 40.000 - - - - - 

 إقتناء عقارات 100.000 100.000  2019ماي    2020ديسمرب  

 تهيئة قصر البلدية 72.000 72.000  2020مارس  يوم 20  2020أفريل  

 2 سطتهيئة املسلخ البلدي ق 65.000 65.000  2020مارس  يوم 120  2020جويلية  

 100.000 100.000  2020فيفري  يوم 120  2020جوان  
تهيئة امللعب البلدي والقاعة 

 مغطاة

 واعالميةإقتناء جتهيزات خمتلفة  50.000 50.000      

 تطهري وادي اخلطف وجبل شوالق 130.000 130.000 400 2020مارس  يوم 120  2020جويلية  

 جتهيزات أخرى لألشغال 25.000 25.000  2020ماي     

 تعبيد الطرقات 740.000 773.685 7000 2020فيفري  يوم 120  2020جويلية  

 إقتناء وسائل نقل 5.000 5.000  2020ماي  يوم 30  2020جوان  

 تعهد وصيانة املنشات الثقافية 90.000 90.000  2020فيفري  يوم 120  2020جوان  

 إقتناء معدات نظافة ) صهريج ( 15.000 15.000  2020أفريل  يوم 60  2020جوان  

 المجموع  1.492.000 1.525.685 
 

 تلك التي ال يتدخل الصندوق في تمويلها بما فيها  ،2020 ة سنمزمع إنجازها خالل يجب على البلدية تضمين كافة المشاريع ال )*( 
  



   

 وفق األمنوذج : 2020تقديم وثيقة برنامج اإلستثمار السنوي لسنة  - 5

 )  أنظر وثيقة برنامج اإلستثمار املصاحبة (

 : املشاركني مع وتفاعل نقاش -6

 

 املشاركني ومالحظات أسئلة املعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
 

الدراسة األولية للتكلفة قابلة للتغري بالزيادة أو النقصان ويبقى ذلك -

 مرتبط بنتائج طلب العروض .

سيقع يف قادم الربامج ختصيص إعتمادات للتدخالت يف اجملال -

 الثقايف .

سنقوم بدعوة كل األطراف املتداخلة وعقد جلسة تشاركية -

 املخطط املديري للمدينة .خبصوص 

عرض مت خالل لقاءات خمتلفة مع نواب اجلهة وسلطة اإلشراف -

 مشاغل وتطلعات أهالي منطقة وادي اخلطف .

 

ادات يف صورة إقرتح بعض احلاضرين حتويل فواضل اإلعتم-

 أخرى قصد تغطية النقص احلاصل يف وجودها من منطقة إىل

 . بعض املناطق

 مادات للتدخالت يف اجملال الثقايف .املطالبة بربجمة إعت-

املطالبة بتفعيل دور جلنة املرور وتقديم مقرتحات يف الغرض مع -

 تشريك أهل اإلختصاص .

البلدية بالتدخل لدى بعض متساكين وادي اخلطف مطالبة -

 سلطة اإلشراف لربجمة مشاريع تنموية .

 
 

 رأي املشاركني يف خطة اإلتصال املعتمدة :   - 7

 املشاركني ومالحظات أسئلة املعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
 

 الشــيء 
 

 الشــيء 

 

 : التشاركية الثانية العامة واجللسة املعتمدة التشاركية املقاربةرأي املشاركني يف   - 8

 املشاركني ومالحظات أسئلة املعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة

املقرتحات متأتية من املواطنني خالل جلسات املناطق واإلدارة البلدية 

يقتصر دورها على قبول املقرتحات ودراستها فنيا والنظر يف إمكانية 

إجنازها من عدمه ، والتشاركية احمللية ترتكر باألساس على ما 

يقدمه املواطن ، وما على كل من له إحرتاز أو إعرتاض سوى احلضور 

 املتقدمةأشغال جلسات املناطق وبالتالي خالل هاته املرحلة ومواكبة 

من املسار التشاركي الميكن حذف أنهج وتعويضها بأخرى إال 

        ألسباب فنية .

*  بعض األنهج املقرتحة للتعبيد تكلفتها مرتفعة وهي ال متثل 

أهمية كربى ال اقتصاديا وال من حيث حركة املرور ، ومتت 

املطالبة بتغيريها بأخرى ذات جدوى ومتس  أكثر عدد من 

 املواطنني .

* املطالبة بتوسيع جمال صالحيات تدخل البلدية واألخذ بزمام 

 .املبادرة يف إختيار مشاريع ذات أولوية 

 

 

 مواضيع خمتلفة مت النقاش يف شأنها : - 9

 

 

ـــــيء  ــــ  الشـــ
 

 

 

 

 



   

 : العامة اجللسة نتائج -10

 : المعتمدة المنهجية بخصوص التحسينات/  التنقيحات – 1.10
 ( املرتبة باألولوية األنهجسيقع التدخل يف حدود اإلعتمادات املرصودة بكل منطقة وحسب ) 

 

 المشاريع اإلدارية :   ❖

 
 

 أ د 50 إقتناء جمرورة نقل اللحوم  1

 أ د 100 لرئيس البلديةإقتناء سيارة وظيفية   2

 أ د 104 دراسات  3

 أ د 50 إقتناء جتهيزات وتطبيقات إعالمية  4

 أ د 70 تهيئة املنبت البلدي  5

 أ د 30 تهيئة فضاء إستقبال للمواطنني  6

 أد   404 الجملة : 
 

 :   المشاريع المهيكلة  ❖

 
 

 أ د 450 األسبوعيةاجناز القسط األول ملشروع السوق   .1

 أ د 150 تهيئة السوق املركزية وسوق اجلملة للخضر  .2

 أ د 150 صيانة الطرقات  .3

 أ د 100 تنوير امللعب البلدي  .4

 أ د 50 ( 2صيانة املسلخ البلدي ) قسط   .5

 أ د  900 الجملة :  

 

 ألف دينار (   : 800)    :   القرب مشاريع   ❖

 أ د ( 220اإلعتمادات المخصصة : ) ـــدد 1المنطقة عــ 

 

 الطول النهج
  الكلفة نوعية التدخل

T.T.C ترصيف تنوير تطهير تعبيد 

 أد Enrobé    102 250 جزء من نهج صفاقس

 أد Enrobé    14 60 جزء من نهج عني دراهم



   

 أد x   89  500 طريق حاروري واحمليجر

 أد Béton Armé    23 90 زنقة املسلماني

 أد 228 الكلفة اجلملية التقديرية
 

سيقع التخلي عن األنهج يف أسفل الرتتيب يف حدود اإلعتماد املرصود للمنطقة وذلك إثر اإلطالع على ما ستفرزه نتائج  مالحظة :  

 طلب العروض .

 أ د ( 180) اإلعتمادات المخصصة : ــدد 2المنطقة عــ 
 

 الطول النهج
  الكلفة نوعية التدخل

T.T.C ترصيف تنوير تطهير تعبيد 

 أد Enrobé    35 110 نهج الالذقية

 أد Enrobé    16 50 نهج أغادير

 أد Enrobé    70 220 4265نهج 

 أد Enrobé    19 60 نهج الدمام

 أد Enrobé    45 140 جزء من نهج األردن

 أد 185 الكلفة اجلملية التقديرية
 

 التخلي عن األنهج يف أسفل الرتتيب يف حدود اإلعتماد املرصود للمنطقة وذلك إثر اإلطالع على ما ستفرزه نتائج طلب العروض .سيقع  مالحظة : •

 

 أ د ( 150) اإلعتمادات المخصصة : ــدد 3المنطقة عــ 
 

 الطول النهج
  الكلفة نوعية التدخل

T.T.C ترصيف تنوير تطهير تعبيد 

 أد Enrobé    48 210 الرمحان الغافقينهج عبد 

 أد x   42  300 نهج أنس إبن النظري

 أد Béton Armé    42 130 نهج جعفر الربمكي

 أد Enrobé    48 135 نهج متفرع من نهج إبن اجلزار

 أد 180 الكلفة اجلملية التقديرية
 

 اإلعتماد املرصود للمنطقة وذلك إثر اإلطالع على ما ستفرزه نتائج طلب العروض .سيقع التخلي عن األنهج يف أسفل الرتتيب يف حدود  مالحظة : •

 

 أ د ( 250) اإلعتمادات المخصصة : ــدد 4المنطقة عــ 
 

ألف دينار متجاوزة بذلك اإلعتماد  699واليت بلغت  4على إثر دراسة التكلفة األولية للمشاريع املقرتحة باملنطقة عدد 

مع ممثلي تشاركية ) أنظر الصور املرفقة (  جلسة2019نوفمرب  17ألف دينار ، إنعقدت بتاريخ  250بالغ املرصود للمنطقة وال

 تقرراملنطقة مت خالهلا إستعراض نتائج الدراسات األولية وتقديم اإليضاحات الفنية الالزمة ، وبعد التداول والنقاش ومتساكين 

رتفاع تكلفة و جزء من باستور نظرا إل 6081حذف مشاريع الرتصيف بكل من نهجي كلوبيا والنسيم والتعبيد لكل من نهجي 

 .لسنة املقبلة ل اإلجناز ، وإعطائهم األولوية يف الربجمة

 لتصبح القائمة النهائية كاآلتي : 4وعليه مت حتيني قائمة املشاريع املقرتحة خالل جلسة املنطقة عدد 

 الطول النهج
  الكلفة نوعية التدخل

T.T.C ترصيف تنوير تطهير تعبيد 

 أد Enrobé    29 40 جانفي 14مدخل نهج 

 أد Enrobé    36 110 نهج بوداباست



   

 أد Béton Armé    43 110 ــدد زنقة على نهج تولوز02عــ

 أد Enrobé    17 75 نهج عبد القادر األجنف

 أد Enrobé    34 80 جزء من شارع احلرية

 أد Béton Armé    37 130 نهج زوريخ

 أد Enrobé    50 150 نهج ماسينيسا

 أد Enrobé    23 70 نهج احلماري

 أد 269 اجلملية التقديريةالكلفة 

 سيقع التخلي عن األنهج يف أسفل الرتتيب يف حدود اإلعتماد املرصود للمنطقة وذلك إثر اإلطالع على ما ستفرزه نتائج طلب العروض . مالحظة :

 

 

 :   منطقة التوسع (      وادي الخطف   ) ــدد  5عــ نطقة  م  ❖

 (   أ د   450اإلعتمادات المخصصة كمساعدات موظفة :  )    
 

يف إطار تنفيذ برنامج التمكني احمللي لتمويل مشاريع خمتلفة مبناطق التوسع دون سواها يف شكل مساعدة 

 ألف دينار ملنطقة وادي اخلطف . 450موظفة مت ختصيص إعتمادات بقيمة 

مت االتفاق  2019نوفمرب  16وحيث مت عقد جلسة تشاركية مع ممثلي األحياء منطقة وادي اخلطف بتاريخ 

 وزيع اإلعتمادات على برنامج التدخل حسب البيان اآلتي :على ت

 ألف دينار  ) تطهري ( 300 ➢

 ألف دينار ) تعبيد ( 150 ➢

أّن املبالغ اليت  مع اإلشارةوسيتم تنفيذ املشروع بإعتماد املقاربة التشاركية اخلاصة باملساعدات املوظفة ،   

النقاش فيها الحقا وسيشمل بقية مناطق التوسع ألف دينار سيتم  500بقيمة  2022و  2021ستخصص لسنيت 

 املضافة .

 

 

 

 

 

 


