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ــةـــالجمهــوري   ـ  ــة التـونسي  
الشؤون المحلي ة و البيئةوزارة   
ـة بــوســـالـمــديـبل  

 عــــ/............../ــدد
 أ.صم.ف/

.........................بوســــالم فــي :        
  

 

 العــاّمة األولى  ةـجلسالر ـمحض

 بخصوص البرنامج السنوي لالستثمار 

 2019ة ـــلسن التشاركي البلدي

 

 : معطيــات بخصــوص البلديّــة  -/1

  المــبوسة : ــإسم البلدي -

 24000:  ) التقسيم الترابي القديم ( ةــعدد السكان بالبلدي -

 2018نوفمبر  10تاريخ الجلسة :  -

 المــبوسب دار الثقـــــافــةمكان الجلسة :  -

  المرافق الفنّي للبلديّة  وحيــالصكة ــألف السي دة ل :ــمحضر محرر من قب - 

 عالء الدين بوغمدة و اآلنسة سوسن الغربيالسي د إسم ميّسر الجلسة :  -

 . رئيس بلدي ة بوسالمالهاشمي البنقاجي  السي د :  محضر مصادق عليه من طرف -

 : معطيــات بخصــوص الجلسة  -/2

 : عدد المشاركين في الجلسة -أ/

عدد الشبان ضمن 

الذين تتراوح  المشاركين و
 سنة 35و 16أعمارهم بين 

عدد النساء ضمن 
 المشاركين

 عدد المشاركين
 

 يــالعدد الجمل 129 24 55

%   42  %  19  %   النسبة

 ال :ـــدول األعمـــج  -/ب
 

 تقديم اإلطار العام للجلسة -1

 تقديم التقسيم الترابي للمنطقة البلدية  -2

 تقديم نتائج التشخيص الفنّي للمناطق الترابية -3

 تقديم المشاريع البلديّة المتواصلة -4

 تقديم المشاريع الوطنيّة و الجهويّة األخرى سواء كانت متواصلة أو مبرمجة -5

  تقديم نتائج التشخيص المالي مع ذكر كّل الموارد الماليّة المخصّصة . -6

 تقديم مقترح توزيع الموارد الماليّة على مختلف التدخالت -7

نقاش عام بغاية التشاور مع المواطنين حول النتائج والمقترحات المقدمة من طرف  -8

 . البلدية
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 ة :ــــوصف لعرض البلدي -/3

بجميع فيها  الجلسة بكلمة رح ب رئيس البلدي ةالهاشمي البنقاجي إفتتح السي د 

إعـداد البرنـاما السـنو  موضوع هـذ  الجلسـة التـي تنعقـد فـي إطـار  تطر ق إلى و الحاضرين

                و قـد م كــم  مــن المســاندين الفن ــي و المــالي                   2019لإلسـتثمار البلــد   التشــاركي لســنة 

رين و قام بوضع موضوع الجلسة في إطار  كما أفاد أن ه في إطار تطبيق مقتضـيات  .و الميس 

 139و خاص ة الفصـم  2014جانفي  27الباب السابع من دستور الجمهوري ة التونسي ة الصادر في 

ة التشـاركي ة و مبـادك الحوكمـة ” الذ  ينص  على  ات الديمقراطيـ  ة يليـ  تعتمد الجماعـات المحليـ 

لمدني في إعداد براما التنمية و التهيئة المفتوحة لضمان إسهام أوسع للمواطنين و المجتمع ا

ــذها طبقــا لمــا يضــبطه القــانون  ــة و متابعــة تنفي ــى ” الترابي  ــوم الجلســة العا مــة ا ول نعقــد الي

التشاركي ة لضبط المقترحات المتعل قة بالبرناما السنوى لإلسـتثمار البلـد  التشـاركي  لسـنة 

ة            . 2019 و المسـار المحـد دين لملتلـف مراحـم ضـبط  و سنعمم على إحتـرام المنهجيـ 

 هذا البرناما التشاركي.

ة  2019أشار أن  مشاريع سنة  كما سيتم  تنفيذها في حدود اإلعتمادات المرصـودة لبلديـ 

بعنوان مساعدة غيـر موّ فـة و التمويـم الـذاتي الممكـن تـوفير  مـن قبـم  2019بوسالم لسنة 

فـي حـدود طاقـة اإلقتـراضذ و بلـت بدعتمـاد المـنها البلدي ة و القروض الممكن الحصـو  عليهـا 

التشاركي الذ  يهدف إلى تشريت المواطنين و ملتلف مكو نات المجتمع المـدني وفـق مبـادك 

لم من المساعدات غيـر الموّ فـة الشفافي ة و الحوكمة الرشيدة. كما أضاف أن  مناب بلدي ة بوسا

إلنجاز مشاريع القرب رغم النقـائص التـي  إرتآى المجلس البلد  توّيفها ألف دينارا 732 هي

ة  ة بهـا و نقـص المـوارد البلديـ  ة اللاصـ  تعاني منها البلدي ة على مستوى تهيئـة المقـرات اإلداريـ 

 التي من خاللها يستطيع المجلس البلد  تنفيذ مشاريع .

المكل فـة باإلعـداد الفنـي  للبرنـاما المـذكور  ألفـة الصـكوحيثم  أحا  الكلمة للسـي دة 

 قامت بتقديم نفسها و التعريف بالمهم ة التـي أوكلـت لـه فـي إطـار إعـداد البـراما حيث

ه  إستعرضت ة ثم  التشاركي   ةالبلدي ي ةإلستثمارا ـ  التقسيم الترابي للمنطقة البلدي ة و أفـادت أن

ة إلـى ة أنهـا و شـوارع المنطقــة و تـم   منـاطق 10 تم  تقسيم المنطقة البلديـ  تشليــص كافـ 

               و تجميـع المعطيــات اللاصـة بكـم  ا حيـاء و ضـبط نسـب التمطيـة بملتلـف الشـبكات البلديـة 

و بالتالي أمكن تحديد و ضبط احتياجات كم  منطقة.كما أستعرضـت ملتلـف المشـاريع المبـرما 

ة و وكالـة التهـذيب و التجديـد و السـنوات الالحقـة عـن ط 2018إنجازها خال  سـنة  ريـق البلديـ 

. و المشاريع المنجزة خـال  السـنوات السـابقةالعمراني و كذلت المشاريع الشبابي ة و الرياضي ة 

المكل ف باإلعداد المالي و استعرض الوضع المالي للبلدي ة من  حلمي الغربيثم  تدخ م السي د 

                 ممكـن تـوفير  بعـد القيـام بتحليـم رجعــي للمــواردحيث مواردها و نفقاتها و االدخـار اإلدار  ال

الحــالي و ضـبط معــد   التطــور  و المصــاريــف المحققـة طيلــة سنــوات الملطـط اإلستثمــار 

المحقـق فـي المـوارد و المصـاريف مع تحديـد مسـاهمة العنــوان ا و  فــي مصــاريف العنــوان 

 . 2019الثـاني مما  سيساعد على ضبـط قيمـة االدخـار الصـافـي لسنة 
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                    و المشاريع الوطنيّة    2018المدرجة ببرنامج اإلستثمار السنوي المشاريع  -/4
 : و الجهويّة األخرى المتواصلة أو المبرمجة بالمنطقة البلديّة

  

 أجوبة البلدية و/أو األطراف المعنية
أسئلة و مالحظات 
 المشاركين

 : 2018مشروع البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة 

 ألف دينـــارا 460كلفة المشروع :  -

 حفصي ة السمراني. مناطق التدخ م : نها مجردة و حي  -

 .و ا شما  تسير بنسق مرضي % 40بلمت نسبة اإلنجاز  -

تأهيل األحياء السكنيّة الموكول لوكالة التهـيي  و التجديـد مشروع 

 : العمراني

 ألف دينـــارا 1400كلفة المشروع :  -

 مناطق التدخ م : حي النسيم ) البحايري ة (.  -

 .و ا شما  تسير بنسق مرضي % 70بلمت نسبة اإلنجاز  -

ـــاطق  - ـــة المشـــروع و من كلف
 التدخ م و مراحم التنفيذ.

إعتمادات العنوان الثاني المخصّصة لتمويل المشاريع الجديدة ببرنـامج اإلسـتثمار  -/5
 :و مصادرها 2019السنوي 

المبالغ المبرمج 
 إستغاللها

 مصــدر التمويـــل نوع التمويــل  المبالغ المتاحة

 مساعدة غير موّفــة ألف دينارا 732 ألف دينارا 732

 صندوق القروض 

و مساعدة الجماعات 

 المحلي ة

إعتمادات العنوان الثاني المخصّصة لتمويل المشاريع الجديدة على مختلـف  توزيع -/6
 :البرامج

 البرامـج المقترحــة الكلفــة  النسبـــة 

 تتعل ق بتحسين عيش المواطنينمشاريع القرب  ألف دينارا 732 % 100

تقديم التقسيم الترابي للمنطقة البلديّة و إحصاء وصفي تقديري للبنية  -/7

 األساسيّة بتلك المناطق :

 تقديم التقسيم الترابي : -أ
  -ب

 ع/ر إســم المنطقــة الترابيّــــة  حدودهــا ) تسمية حدودها (

و غربا السوق ا سبوعي ة و  شرقا واد  بوجعارين
 جنوبا شارع البيئة و شماال حدود المنطقة البلدي ة

         أحيــاء الريــاض و اللزامــة و المدينــة و ا مــين  

 و جان الصميرة
01 

شرقا و شماال حدود المنطقة البلدي ة و غربا واد  
 6بوجعارين و جنوبا الطريق الوطني ة رقم

ــم و ســبرولس ــاد  خلي ــاء اله ــي ة  أحي و حفص
 السمراني و تقسيم خضار

02 

غربا و شماال حدود المنطقة البلدي ة و شرقا 
 السوق ا سبوعي ة و جنوبا السكة الحديدي ة

حــي حشــاد و التجمــع الســكني المحـــاب  

 لسوق الجملة
03 

شماال شارع البيئة و شرقا وجنوبا الطريق 

 و  غربا نها الطيب المهير  6الوطنية رقم
 04 و حي السرور وسط المدينة

و غربا حدود  شرقا نها الطيب المهيير  و شماال
 6المنطقة البلدي ة و جنوبا الطريق الوطني ة رقم

 05 أحياء النزهة و الهناء و مجردة و دوار المستور
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جنوبا و شرقا حدود المنطقة البلدي ة                 
 و غربا  6و شماال الطريق الوطني ة رقم 

 أوت  13نها 

و خيــر الــدين و علــي  3و2و1الحــي الشــعبي 

 البلهوان
06 

شرقا وجنوبا حدود المنطقة البلدي ة و شماال 
 6الطريق الوطني ة رقم 

 07 المنطقة الصناعي ة

 جنوبا حدود المنطقة البلدي ة
 و شرقا  6و  شماال الطريق الوطني ة رقم  

 أوت  13نها 

و دوار  مــارو و تقســيم المســتور  20حــي 

 علي باشا
08 

 جنوبا و شرقا حدود المنطقة البلدي ة
 و  شماال واد  مجردة و غربا طريق تيبار  

 09 حي النسيم و الشواولة

 جنوبا حدود المنطقة البلدي ة
 و  شماال واد  مجردة و شرقا طريق تيبار  

 10 2و  1حي اللضراء 
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 تقديم اإلحصاء الوصفي التقديري للبنية األساسيّة بالمناطق البلديّة : –ب 

 

التنوير  األرصفــة الطرقــات
 العمومي

الربط 
بشبكة 
المياه 
وجود  المستعملة

إشكاليّات 

لتصريف مياه 
 األمطار

نسبة 
الطرقات 
في حالة 

يّدة أو ج
 متوسطة

نسبة 
الطرقات 
في حالة 
 سيّئة
تتطل  
 التدخّل

نسبة 
األرصفة 
في حالة 

يّدة أو ج
 متوسطة

نسبة 
األرصفة 
في حالة 
 سيّئة
تتطل  
 التدخّل

نسبة التعطية 
بشبكة التنوير 
 العمومي

التعطية نسبة 
 التطهيربشبكة 

 العمومي

 غير موجودة %100 %100 %25 %75 %40 %60 1ة ــمنطق

ــة %100 %100 %25 %75 %30 %70 2ة ــمنطق  جزئيـ 

ــة %21 %79 %25 %75 %30 %70 3ة ــمنطق  جزئيـ 

 شبكة موحدة %100 %100 %50 %50 %30 %70 4ة ــمنطق

 غير موجودة %100 %100 %40 %60 %20 %80 5ة ــمنطق

 غير موجودة %100 %100 %50 %50 %40 %60 6ة ــمنطق

 غير موجودة %100 %100 %0 %100 %0 %100 7ة ــمنطق

 غير موجودة %80 %100 %20 %80 %60 %40 8ة ــمنطق

 غير موجودة %80 %100 %50 %50 %40 %60 9ة ــمنطق

ــة %100 %100 %50 %50 %40 %60 10منطقة   جزئيـ 

 : 2019التي سيتّم التدّخل ضمن برنامج سنة  البلديّةالمناطق  -/8

 اإلعتمادات المخصّصة
 المنطقة الترابيّة التي تّم االحتفاظ بها

 2019لسنــة  

  اللضراء: حـي   10المنطقة رقم  ألف دينارا 220

 حي الشواولـــة:  9المنطقة رقم  ألف دينارا 145

 حي خير الدين:  6المنطقة رقم  ألف دينارا 160

 حي حشاد:  3المنطقة رقم  ألف دينارا 130

 حي الرياض:  1المنطقة رقم  ألف دينارا 80

 اركين :ــاعل مع المشــاش وتفــنق -

   

 و/أو األطراف المعنية أجوبة البلدية
أسئلة و مالحظات 

 المشاركين

بموافقة السلطة المركزي ة على ملـف البرنـاما السـنو   حا  التوص م -
سيشرع في إعداد الدراسات و تنفيذ المشـروع  2019لإلستثمار لسنة 

 و إنهائه قبم موفى السنة. 2019خال  سنة 

 
 روزنـــامة التنفيذ. -

أ.د إلصالح الطرقات وسـط المدينـة فـي  150قدرها  تم  برمجة إعتمادات
إطار برناما التنمية الحضري ة المندمجة و سيعمم المجلس البلد  خال  

 .على توفير إعتمادات إضافي ة لتدعيم هذا البرناما   2019سنة 

إصــــالح الطرقــــات وســــط  
 .المدينة
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  : اــمواضيع مختلفة تم النقاش في شأنه  -

  مالحظات المشاركين  و/أو األطراف المعنيةأجوبة البلدية 
 

ــةأفــاد  - ــة  أن ممث لــي المصــلحة الفني  البلدي 

ـط التنميــة الحضــري ة               أعــد ت مشــروع ملطـ 

و الحوكمة المحلي ة يراعي التمييـز اإليجـابي 

ـة لمتســاكني ـات الحقيقيـ  مدينــة  و الحاجيـ 

بوسالم يحـو  مشـاريع ملتلفـة القطاعـات 

مليـار دينـارا ذ و لـم  53بكلفة جملي ة ناهزت 

يأخذ بعين اإلعتبار من قبـم الدولـة. كمـا تـم  

إعداد ملف لجبر أضرار الفيضـانات التـي أتـت 

ــات ــة للمدينــة مــن طرق                علــى البنيــة التحتي 

 و لــم يحــ مليــار دينــارا  11و أرصــفة بقيمــة 

سات الدولة. بال  موافقة من قبم مؤس 

 

تدخ م بعض الحضور و أبـدو اسـتياءهم و رفضـهم لإلعتمـاد  -

الجملـي و السـنو  الـذ  خص صـته الدولـة كمسـاعدة غيـر 

                  موّ فــة فــي إطــار إنجــاز مشــاريع برنــاما التنميــة الحضــري ة

ــة ــة المحلي  ــة  2019لســنة  و الحوكم ــراع الدول ــم ت ــث ل حي

يز اإليجابي الذ  نص  عليه دستور تونس الجديـد أمـام  التمي

تزايــد االحتياجــات المحليــة وضــرورة العمــم علــى تلبيـــة 

خاصة في ما يتعلـق بتحسـين ّـروف  حاجيات المواطنين و

                    . و هـــذا اإلعتمـــاد ال يفـــي بدحتياجـــات المنطقـــة                  عيشــهم

ــود    ــع وج ــة م ــانات   حســب و ســك انها خاص  ــو  الفيض غ

  تعبيرهم.
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ــت  ــة فــي مــا يتعل ــق بالتشــاور نال المنهجي ــة المعتمــدة فــي هــذ  الجلســة التشــاركي ة خاص 

بلـت  جلسـة والعلـى المقترحـات المقدمـة بقـرار تـوافقي  و كل لت بدتلاب  الحاضرينإستحسان كاف ة 

أحيـاء اللضـراء و الشـواولة و نهـا عبـد )   10و  09و  06و  03و  01بتعبيد طرقات بكـم  مـن المنـاطق 

 .( العزيز الثعالبي و حي ي حشاد و الرياض 

  

 ق :ـــمالح –2.9
 ة :ـــعرض البلدي – 1.2.9

 

ـم للورشــة التشــاركي ة  -                           أنظــر القــرص المممــنط المصــاحب و الــذ  يحتــو  علــى عــرض مفصـ 

 . و بطاقة الحضور

 امة :ــصور الجلسة الع – 2.2.9
 

 

 أنظر القرص المممنط المصاحب الذ  يحتو  على صور. -
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