
   
 

 01عدد لمنطقة امحضر الجلسة 
 : البلدیة بخصوص معطیات -1

  سیدي مطیر -سیدي سعید اسم المنطقة :                                                  بوفیشة:  البلدیة إسم -أ 

                            ساكن 5248 :منطقة بال السكان عدد                                     26763  : بالبلدیة السكان عدد -ب 

 2018دیسمبر  13 : الجلسة تاریخ -ت 

 قاعة االجتماعات بقصر البلدیة:  الجلسة مكان -ث 

 عبد هللا المزوغي رئیس المجلس البلدي : الجلسة میسر إسم -ج 

 المكلف بكتابة المجلس : قبل من محرر محضر -ح 

  ببوفیشة المجس البلدي : طرف من علیھ مصادق محضر -خ 

 : جلسةال بخصوص معطیات -2

 : 01عدد  بالمنطقة الجلسة في المشاركین عدد – أ

المشاركین  ضمن الشبان عدد
 بین أعمارھم تتراوح الذینو

  سنة 35و 16
 المشاركین عدد المشاركین ضمن النساء عدد

 
 

 الجملي العدد 28 02 05
 النسبة (%) 0,53% 7,14% 17,85%

 : األعمال جدول –ب 

  افتتاح الجلسة -
  تقدیم المنطقة -
  تحدید نوعیة التدخل بخصوص المنطقة المذكورة -
  وترتیبھا األولویات تحدید -

  : 01عدد  ساسیة بالمنطقةالوصفي التقدیري للبنیة األ حصاءباإلتذكیر  – 3

  )التالي األنموذج اعتماد(یمكن للبلدیة 

 

ر  األرصفة الطرقات التنو
ة  العمومي  ش تطهیر الرط 

اه المستعملة (%)   الم
ات  ال وجود إش

اه األمطار   لتصرف م
ة الطرقات  نس

 جیدة ةحال في
 أو متوسطة

)%(  

)1(  

ة الطرقات في  نس
تتطلب سیئة  ةحال

  التدخل
)%(  

)1( 

ة األرصفة  نس
 حالتها جیدة في

 أو متوسطة
)%(  

)1(  

ة األرصفة في  نس
تتطلب سیئة  ةحال

  التدخل
)%(  

)1(   

ة ا ة نس لتغط
ر  ة التنو ش

  العمومي
(%)  

)2( 

ة  ة التغط ة التطهیر نس ش
  العمومي
(%)  

)2( 

  

  نعم 0 40 90 20 60 40 1منطقة 

ة على مساح1( قسمة مساحة الطرقات أو األرصفة المعن ة  ار الطرقات المرقمةتها ا) یتم احتساب هذه النس ة وذلك دون اعت   لجمل
ة 2( ار الطرقات المرقمة) یتم احتساب هذه النس   قسمة طول الطرقات المجهزة على الطول الجملي للطرقات وذلك دون اعت

  



   

  : حسب األولویةمرتبة  2019سنة خالل   01عدد لمنطقة بامشاركین من طرف القترحة االستثمارات الم – 4

ة التدخل  التقدیرة الكلفة  المشروع نوع
  ألف دینار 22
  ألف دینار 15
  ألف دینار 15
  ألف دینار 25
  ألف دینار 15

  إحداث بعض النقاط الضوئیة
  إحداث بعض النقاط الضوئیة
  إحداث بعض النقاط الضوئیة
  إحداث بعض النقاط الضوئیة

 م باالسمنت المسلح 800تبلیط 

  )سیدي سعیدعمومي بالتجمع السكني ( تنویر -
  تنویر عمومي بالحي السكني الجدید (سیدي سعید) -
  منطقة الخالیفیة (سیدي سعید)تنویر عمومي ب -
  تنویر عمومي بمنطقة قصر منارة (سیدي مطیر) -
 تبلیط نھج الحي السكني (سیدي مطیر) -

ین مع وتفاعل نقاش – 5   : المشار
ة ة أجو ة األطراف أو/و البلد ین ومالحظات أسئلة المعن  المشار

 
 
 
 

 
 

 

ع أخر للنقاش  – 6 ین معمواض   : المشار
ة ةالبل أجو ة األطراف أو/و د ین ومالحظات أسئلة المعن  المشار

 
ستعمل البلدیة على برمجة ھذه المشاریع خالل مخططاتھا 
االستثماریة القادمة مع إمكانیة التدخل باإلمكانات الذاتیة لتفادي ھذه 

 اإلشكالیات 
 

  نقص التجھیزات الریاضیة والشبابیة -
  قرب التجمع السكني تنظیف حواشي الطرقات وإزالة الطوابي  -
  مشكلة وادي شرشر  -
  مشكلة الربط العشوائي للمیاه المستعملة  -

 

 : 01عدد المنطقة  الجلسة نتائج – 7
 : 01عدد المنطقة  طلوب إنجازهاتدخالت المال بخصوص مالحظات – 1.7

  01إعطاء األولویة للتنویر العمومي باعتبارھا أھم نقائص المنطقة عدد 

  : مالح – 2.7
ة عرض – 1.2.7  : البلد

 
 
 تم اعتماد الحوار المباشر مع المواطنین واالستعانة باإلدارة الفنیة والمالیة لتقدیم المعطیات الالزمة 

 
 

 : المنطقة....... الجلسة صور – 2.2.7

 
 

  نظر الملحق (قرص مضغوط)أ



   

  02المنطقة عدد لمحضر الجلسة   أنموذج
 : البلدیة بخصوص معطیات -1

  السلوم -بوفیشةاسم المنطقة :                                                   بوفیشة:  البلدیة إسم -أ 

                            ساكن 9947 :منطقة بال السكان عدد                                     26763  : بالبلدیة السكان عدد -ب 

 2018 دیسمبر 14 : الجلسة تاریخ -ت 

 قاعة االجتماعات بقصر البلدیة:  الجلسة مكان -ث 

 عبد هللا المزوغي رئیس المجلس البلدي : الجلسة میسر إسم -ج 

 المكلف بكتابة المجلس : قبل من محرر محضر -ح 

  المجس البلدي ببوفیشة : طرف من علیھ مصادق محضر -خ 

 : جلسةال بخصوص معطیات -2

 : 02المنطقة عدد ب الجلسة في المشاركین عدد – أ

المشاركین  ضمن الشبان عدد
 بین أعمارھم تتراوح الذینو

  سنة 35و 16
 المشاركین عدد المشاركین ضمن النساء عدد

 
 

  الجملي العدد 25 04 07
 النسبة (%) 0,25% 16% 28%

 : األعمال جدول –ب 

  افتتاح الجلسة -
  تقدیم المنطقة -
  ة المذكورةتحدید نوعیة التدخل بخصوص المنطق -
  تحدید األولویات وترتیبھا -

  : 02حصاء الوصفي التقدیري للبنیة األساسیة بالمنطقة عدد تذكیر باإل – 3

  (یمكن للبلدیة اعتماد األنموذج التالي)

 

ر  األرصفة الطرقات التنو
ة تطهیر  العمومي  ش الرط 

اه المستعملة (%)   الم
ات  ال وجود إش

اه األمطار   لتصرف م
ة الطرقات ن س

 جیدة ةحال في
 أو متوسطة

)%(  

)1(  

ة الطرقات في  نس
تتطلب سیئة  ةحال

  التدخل
)%(  

)1( 

ة األرصفة  نس
 حالتها جیدة في

 أو متوسطة
)%(  

)1(  

ة األرصفة في  نس
تتطلب سیئة  ةحال

  التدخل
)%(  

)1(   

ة  ة التغط نس
ر  ة التنو ش

  العمومي
(%)  

)2( 

ة  ة التغط ة التطهیر نس ش
  العمومي
(%)  

)2( 

  

 نعم 98 90 40 60 30 70 2منطقة 

ة على مساح1( قسمة مساحة الطرقات أو األرصفة المعن ة  ار الطرقات المرقمةتها ا) یتم احتساب هذه النس ة وذلك دون اعت   لجمل
قسمة طول الطرقات المجهزة على الطول الجملي للطرقات وذلك دون اعت2( ة    ار الطرقات المرقمة) یتم احتساب هذه النس

  



   

  :مرتبة حسب األولویة  2019خالل سنة   02بالمنطقة عدد مشاركین االستثمارات المقترحة من طرف ال – 4

ة التدخل  الكلفة التقدیرة  المشروع نوع
  ألف دینار 30
 ألف دینار 15

  
  ألف دینار 15

  إحداث بعض النقاط الضوئیة
  Bicouche تعبید بالـ

 
  Bicouche تعبید بالـ

  تنویر عمومي بمنطقة الكشابطیة -
تھیئة النھج المحاذي لدار الشباب في اتجاه  -

  المدرسة االبتدائیة
 تھیئة بقیة شارع ابن الجزار في اتجاه المدرسة -

ین مع وتفاعل نقاش – 5   : المشار
ة ة أجو ة األطراف أو/و البلد ین ومالحظات أسئلة المعن  المشار

 
 
 
 

 
 

 

ع – 6 ین معأخر للنقاش  مواض   : المشار
ة ة أجو ة األطراف أو/و البلد ین ومالحظات أسئلة المعن  المشار

 
 
 
 

  اقتراح إحداث قاعة مغطاة ببوفیشة -
  ومدخل حي الریاض 1صیانة الطریق بین الطریق الوطنیة رقم  -
   مشكلة النظافة والحاویات  -
 مشكلة الربط العشوائي للمیاه المستعملة  -

 : 02المنطقة عدد  الجلسة تائجن – 7
المنطقة عدد ال بخصوص مالحظات – 1.7  : 02تدخالت المطلوب إنجازها 

باعتبارھا تمس أكثر شریحة من متساكني ھذه المنطقة وذلك في حدود  02المشاریع المقترحة تعتبر أولویة بالنسبة للمنطقة عدد 
  االعتمادات المخصصة 

  : مالح – 2.7
ةا عرض – 1.2.7  : لبلد

 
 
 تم اعتماد الحوار المباشر مع المواطنین واالستعانة باإلدارة الفنیة والمالیة لتقدیم المعطیات الالزمة 

 
 

 : المنطقة....... الجلسة صور – 2.2.7

 
 

  نظر الملحق (قرص مضغوط)أ



   

  03المنطقة عدد لمحضر الجلسة   أنموذج
 : البلدیة بخصوص معطیات -1

  لندریة -وادي الخروباسم المنطقة :                                                   بوفیشة:  البلدیة إسم -أ 

                            ساكن 2610 :منطقة بال السكان عدد                                     26763  : بالبلدیة السكان عدد -ب 

 2018دیسمبر  15 : الجلسة تاریخ -ت 

 قاعة االجتماعات بقصر البلدیة:  الجلسة كانم -ث 

 عبد هللا المزوغي رئیس المجلس البلدي : الجلسة میسر إسم -ج 

 المكلف بكتابة المجلس : قبل من محرر محضر -ح 

  المجس البلدي ببوفیشة : طرف من علیھ مصادق محضر -خ 

 : جلسةال بخصوص معطیات -2

 : 03 بالمنطقة عدد الجلسة في المشاركین عدد – أ

المشاركین  ضمن الشبان عدد
 بین أعمارھم تتراوح الذینو

  سنة 35و 16
 المشاركین عدد المشاركین ضمن النساء عدد

 
 

  الجملي العدد 14 01 03
 النسبة (%) 0,53% 7,14% 21,42%

   : األعمال جدول –ب 

  افتتاح الجلسة -
  تقدیم المنطقة -
  ذكورةتحدید نوعیة التدخل بخصوص المنطقة الم -
  تحدید األولویات وترتیبھا -

  : 03حصاء الوصفي التقدیري للبنیة األساسیة بالمنطقة عدد تذكیر باإل – 3

  (یمكن للبلدیة اعتماد األنموذج التالي)

 

ر  األرصفة الطرقات التنو
ة تطهیر  العمومي  ش الرط 

اه المستعملة (%)   الم
ات  ال وجود إش

اه األمطار   لتصرف م
ة ا لطرقات نس

 جیدة ةحال في
 أو متوسطة

)%(  

)1(  

ة الطرقات في  نس
تتطلب سیئة  ةحال

  التدخل
)%(  

)1( 

ة األرصفة  نس
 حالتها جیدة في

 أو متوسطة
)%(  

)1(  

ة األرصفة في  نس
تتطلب سیئة  ةحال

  التدخل
)%(  

)1(   

ة  ة التغط نس
ر  ة التنو ش

  العمومي
(%)  

)2( 

ة  ة التغط ة التطهیر نس ش
  ميالعمو 

(%)  
)2( 

  

 نعم 0 25 95 5 70 30 3منطقة 

ة على مساح1( قسمة مساحة الطرقات أو األرصفة المعن ة  ار الطرقات المرقمةتها ا) یتم احتساب هذه النس ة وذلك دون اعت   لجمل
ار الطرقات المرقمة2( قسمة طول الطرقات المجهزة على الطول الجملي للطرقات وذلك دون اعت ة    ) یتم احتساب هذه النس

  



   

  :مرتبة حسب األولویة  2019خالل سنة   03بالمنطقة عدد مشاركین االستثمارات المقترحة من طرف ال – 4

ة التدخل  الكلفة التقدیرة  المشروع نوع

 إحداث بعض النقاط الضوئیة  ألف دینار 92

  تنویر عمومي أمام مدرسة وادي الخروب -
  بالتجمع السكني وادي الخروبتنویر عمومي  -
  تنویر عمومي بالتجمع السكني لندریة -
 تنویر عمومي بالتجمع السكني الحصحاصایة -

ین مع وتفاعل نقاش – 5   : المشار
ة ة أجو ة األطراف أو/و البلد ین حظاتومال أسئلة المعن  المشار

 
 
 
 

 
 

 

ع أخر للنقاش  – 6 ین معمواض   : المشار
ة ة أجو ة األطراف أو/و البلد ین ومالحظات أسئلة المعن  المشار

 
 
 
 

  تقویة الضغط الكھربائي -
  تھیئة ملعب حي -
    دراسة طریق الكالبسیة -
   إحداث مثال تھیئة عمرانیة -

 

 : 03المنطقة عدد  الجلسة نتائج – 7
المنطقة عدد ال بخصوص مالحظات – 1.7  : 03تدخالت المطلوب إنجازها 

 للتنویر العمومي باعتبارھا أولویة مطلقة لمتساكني المنطقة 03تخصیص كامل االعتمادات المرصودة للمنطقة عدد 

  : مالح – 2.7
ة عرض – 1.2.7  : البلد

 
 

دارة الفنیة والمالیة لتقدیم المعطیات الالزمة تم اعتماد الحوار المباشر مع المواطنین واالستعانة باإل  
 
 

 : المنطقة....... الجلسة صور – 2.2.7

 
 

  نظر الملحق (قرص مضغوط)أ



   

  04المنطقة عدد لمحضر الجلسة   أنموذج
 : البلدیة بخصوص معطیات -1

  سیدي خلیفة -عین الرحمةطقة : اسم المن                                                  بوفیشة:  البلدیة إسم -أ 

                            ساكن 4067 :منطقة بال السكان عدد                                     26763  : بالبلدیة السكان عدد -ب 

 2018دیسمبر  19 : الجلسة تاریخ -ت 

 قاعة االجتماعات بقصر البلدیة:  الجلسة مكان -ث 

 عبد هللا المزوغي رئیس المجلس البلدي : الجلسة میسر إسم -ج 

 المكلف بكتابة المجلس : قبل من محرر محضر -ح 

  المجس البلدي ببوفیشة : طرف من علیھ مصادق محضر -خ 

 : جلسةال بخصوص معطیات -2

 : 04بالمنطقة عدد  الجلسة في المشاركین عدد – أ

المشاركین  ضمن الشبان عدد
 بین أعمارھم تتراوح الذینو

  سنة 35و 16
 المشاركین عدد     المشاركین ضمن النساء عدد

 
 

  الجملي العدد 29 04 05
 النسبة (%) 0,71% 13,79% 17,24%

   : األعمال جدول –ب 

  افتتاح الجلسة -
  تقدیم المنطقة -
  تحدید نوعیة التدخل بخصوص المنطقة المذكورة -
  تحدید األولویات وترتیبھا -

  : 04ي التقدیري للبنیة األساسیة بالمنطقة عدد حصاء الوصفتذكیر باإل – 3

  (یمكن للبلدیة اعتماد األنموذج التالي)

 

ر  األرصفة الطرقات التنو
ة تطهیر  العمومي  ش الرط 

اه المستعملة (%)   الم
ات  ال وجود إش

اه األمطار   لتصرف م
ة الطرقات  نس

 جیدة ةحال في
 أو متوسطة

)%(  

)1(  

ة الطرقات في  نس
تتطلب سیئة  ةحال

  التدخل
)%(  

)1( 

ة األرصفة  نس
 حالتها جیدة في

 أو متوسطة
)%(  

)1(  

ة األرصفة في  نس
تتطلب سیئة  ةحال

  التدخل
)%(  

)1(   

ة  ة التغط نس
ر  ة التنو ش

  العمومي
(%)  

)2( 

ة  ة التغط ة التطهیر نس ش
  العمومي
(%)  

)2( 

  

 نعم 0 85 45 55 35 65 4منطقة 

ة على مساح ) یتم احتساب1( قسمة مساحة الطرقات أو األرصفة المعن ة  ار الطرقات المرقمةتها اهذه النس ة وذلك دون اعت   لجمل
ار الطرقات المرقمة2( قسمة طول الطرقات المجهزة على الطول الجملي للطرقات وذلك دون اعت ة    ) یتم احتساب هذه النس

  



   

  :مرتبة حسب األولویة  2019خالل سنة   04المنطقة عدد بمشاركین االستثمارات المقترحة من طرف ال – 4

ة التدخل  الكلفة التقدیرة  المشروع نوع
  ألف دینار 10
  ألف دینار 10
  ألف دینار 10

  
  ألف دینار 15
  ألف دینار 5
  ألف دینار 10

  إحداث بعض النقاط الضوئیة
  إحداث بعض النقاط الضوئیة
  إحداث بعض النقاط الضوئیة

  
  خضراءإحداث منطقة 

  ترمیم منبع میاه العین
 صیانة السیاج وغراسة بعض األشجار

  تنویر عمومي بالطریق الرئیسیة سیدي خلیفة -
  تنویر عمومي طریق العبایدیة وحي أوالد جیاش -
تنویر عمومي بدوار اللموشي والطرابلسیة (من أوالد  -

  الفطناسي إلى الظویھریة)
  عین الرحمةبإحداث منطقة خضراء بطریق المستوصف  -
  صیانة العین  -
 تھیئة الحدیقة العمومیة قبالة الجامع -

ین مع وتفاعل نقاش – 5   : المشار
ة ة أجو ة األطراف أو/و البلد ین ومالحظات أسئلة المعن  المشار

 
 
 
 

 
 

 

ع أخر للنقاش  – 6 ین معمواض   : المشار
ة ة أجو ة األطراف أو/و البلد ینالم ومالحظات أسئلة المعن  شار

 
 
 
 

  تھیئة طریق اآلثاراقتراح  -
  إعادة تھیئة القریة الحرفیة وملعب الحي -
   كلم) 2تھیئة الطریق الرباط بین دور اللموشي وعین الرحمة (قرابة  -
  (حسین بطیخ) 1فتح الطریق بین المحطة والطریق الوطنیة رقم  -
  تھیئة المدخل لعین الرحمة (محول دائري) -

 : 04المنطقة عدد  لسةالج نتائج – 7
المنطقة عدد ال بخصوص مالحظات – 1.7  : 04تدخالت المطلوب إنجازها 

فقد تم االقتصار على إنجاز ھذه المشاریع التي تمثل أولویة لمتساكني ھذه  04إلى االعتمادات المرصودة للمنطقة عدد بالنظر 
 المنطقة 

  : مالح – 2.7
ة عرض – 1.2.7  : البلد

 
 

د الحوار المباشر مع المواطنین واالستعانة باإلدارة الفنیة والمالیة لتقدیم المعطیات الالزمة تم اعتما  
 
 

 : المنطقة....... الجلسة صور – 2.2.7

 
 

  نظر الملحق (قرص مضغوط)أ



   

  05المنطقة عدد لمحضر الجلسة   أنموذج
 : البلدیة بخصوص معطیات -1

  المثالیث -الصفحةاسم المنطقة :                                                   بوفیشة:  البلدیة إسم -أ 

                            ساكن 4891 :منطقة بال السكان عدد                                     26763  : بالبلدیة السكان عدد -ب 

 2018دیسمبر  20 : الجلسة تاریخ -ت 

 تماعات بقصر البلدیةقاعة االج:  الجلسة مكان -ث 

 عبد هللا المزوغي رئیس المجلس البلدي : الجلسة میسر إسم -ج 

 المكلف بكتابة المجلس : قبل من محرر محضر -ح 

  المجس البلدي ببوفیشة : طرف من علیھ مصادق محضر -خ 

 : جلسةال بخصوص معطیات -2

 : 01بالمنطقة عدد  الجلسة في المشاركین عدد – أ

لمشاركین ا ضمن الشبان عدد
 بین أعمارھم تتراوح الذینو

  سنة 35و 16
 المشاركین عدد     المشاركین ضمن النساء عدد

 
 

  الجملي العدد 24 01 02
 النسبة (%) 0,49% 4,16% 8,33%

   : األعمال جدول –ب 

  افتتاح الجلسة -
  تقدیم المنطقة -
  تحدید نوعیة التدخل بخصوص المنطقة المذكورة -
  ات وترتیبھاتحدید األولوی -

  : 05حصاء الوصفي التقدیري للبنیة األساسیة بالمنطقة عدد تذكیر باإل – 3

  (یمكن للبلدیة اعتماد األنموذج التالي)

 

ر  األرصفة الطرقات التنو
ة تطهیر  العمومي  ش الرط 
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 نعم 0 65 95 05 85 15 5منطقة 

ة على مساح1( قسمة مساحة الطرقات أو األرصفة المعن ة  ار الطرقات المرقمةتها ا) یتم احتساب هذه النس ة وذلك دون اعت   لجمل
ار الطرقات المرقمة2( قسمة طول الطرقات المجهزة على الطول الجملي للطرقات وذلك دون اعت ة    ) یتم احتساب هذه النس

  



   

  :مرتبة حسب األولویة  2019خالل سنة   05بالمنطقة عدد مشاركین ستثمارات المقترحة من طرف الاال – 4

ة التدخل  الكلفة التقدیرة  المشروع نوع
  ألف دینار 50
  ألف دینار 40

  
  ألف دینار 6

  إحداث بعض النقاط الضوئیة
  إحداث بعض النقاط الضوئیة

  
 تھیئة سیاج وأرضیة الملعب 

  بمنطقة الصفحة والصفحة العلیا تنویر عمومي -
تنویر عمومي بالمثالیث وإحداث نقاط ضوئیة  -

  بالطرابلسیة
 تھیئة ملعب حي -

ین مع وتفاعل نقاش – 5   : المشار
ة ة أجو ة األطراف أو/و البلد ین ومالحظات أسئلة المعن  المشار

 
 
 
 

 
 

 

ع أخر للنقاش  – 6 ین معمواض   : المشار
ة ة أجو ة األطراف وأ/و البلد ین ومالحظات أسئلة المعن  المشار

 
 
 
 

  تسییج مقبرة الصفحة -
  تھیئة طرقات داخل التجمع السكني بالصفحة -
  مالعب األحیاءتھیئة  -
  تھیئة طرقات منطقة المثالیث -
  إحداث مثال للتھیئة العمرانیة -

 : 05المنطقة عدد  الجلسة نتائج – 7
المنطقة عدد تدخالت ال بخصوص مالحظات – 1.7  : 05المطلوب إنجازها 

وبالتالي تم تخصیص جل االعتمادات المخصصة إلنجاز ھذا  05اإلجماع على أن التنویر العمومي یمثل أھم أولویة للمنطقة عدد تم 
 المشروع

  : مالح – 2.7
ة عرض – 1.2.7  : البلد

نیة والمالیة لتقدیم المعطیات الالزمة تم اعتماد الحوار المباشر مع المواطنین واالستعانة باإلدارة الف  

 : المنطقة....... الجلسة صور – 2.2.7

 
 

  نظر الملحق (قرص مضغوط)أ

  


