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 الحضـــــــــور 
 الّسلطة المحليّة•

 

 اإلدارة الفنيّـة•
 

 اإلدارة الماليّـة•
 

 و ببرنامج اإلستثمار التّشاركي  ممثّلوا منطقة سيدي داود بالميزانيّة التشاركيّة•
 

 ميّسروا الميزانيّة التشاركيّة•
 

 المتساكنون•



 جدول األعمال  
املشاركين وتسجيل أسمائهم حسب ستقبالإ: 

 الجنس 
 العمر ، 
امج القرب على املشاركينرنتوزيع قائمة ب، 
لين إن ُوجــــــــــــدت ،  تذكير بنتائج التشخيص الفني للمنطقة

ّ
 و برامج املتدخ

تذكير باملوارد املالية املخصصة للمنطقة، 
 ( خالتاملشاريع والتّد )تكوين فرق عمل لتحديد املقترحات، 
 الفنية األولية الالزمة يضاحاتتقديم ال، 
إجراء تصويت على املشاريع املقترحة،   
 عالن عن نتائج التصويتال، 
 الفنية واملالية الالزمة للتأكد من قابلية إنجاز املشاريع املقترحة  يضاحاتال تقديم، 
 ال يمكن أن يقل عدد )التصويت على ممثلي املنطقة 

ّ
نون وجوبا من ممثل يتكوّ  3 لين عناملمث

 ،( عن املرأة والشباب والرجال

 وتبليغ هذه  ن عن نتائج الدراسات الفنية واملالية الههائيةعال إعالم املشاركين بموعد ال
لي املنطقة 

ّ
تائج إلى ممث

ّ
 .الن
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 . سنــــــة على تمتدّ  تقديرية تنموية وثيقة•
 إطار في البلدية قبل من مكّوناتها ضبط يتم التّي البلدية المشاريع يهمّ •

 .تشاركيّة مقاربة
 

 : بــــ البلدية لقدرة مالئمة بخطة تمّول•

   ، الذاتي التّمويل•

 القــــــــــروض صندوق من عليهمــــــا الُمتحّصــــــــــــل القرض•

   ،  المحليّة الجماعات مساعدة و

   ،  المحليّة الجماعات مساعدة و القــــــروض صندوق من مساعدات•

 األداء دفع طريق عن  المواطن مشاركة عن : يأتئ الذاتي التّمويل•

  ى،األخر واألتاوات البلدي

 على البلديّة قدرة زادت كلما ُمرتفعة للبلدية الماليّة التعبئة كانت فكلّما•

 .المحليّة التنمية ميدان في المواطنين حاجيات تلبية
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 البرنامج الّسنوي لإلستثمار  البلدي 
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 المبادئ العامة للبرنامج  

 

 العمومية، األموال إستعمال حسن ضمان-

 وللطاقة المالية لقدراتها األمثل اإلستغالل على البلديات حث-

 لديها، المتاحة الجبائية

 التصّرف، قدرات ومن اإلستثمارات مردودية من الرفع-

 الجهوي، التفاوت من التقليص-

 المتنامية اإلحتياجات من ممكن عدد أكبر تلبية من التمكن-

 ، األساسية بالبنية المتّصلة وخاّصة  لمتساكنيها

 . للمواطنين الحياتي اإلطار تحسين-
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البلدي  لإلستثمارلبرنامج الّسنوي ا  



 ةــــــــــــــــــاألعمال التحضيري  • 1

 التشخيص الفني واملالي • 2

 األولى ةة  التشاركي  الجلسة العام  • 3

 جلسات املناطق • 4

 الجلسة العام  و  ةاألعمال النهائي  • 5
 
انية شاركيةة  الت

 
  الث

 املراحل 
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مشاريع 
 القرب 

ُمهيكلة مشاريع   

مشاريع 
 إداريّــة

بالبرنامج الُمضّمنة أنواع المشاريع 
 السنوي  البلدي  اإلستثماري
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 مشاريع القرب 

:منهاالهدف   

تحسين ظروف عيش المواطنين داخل األحياء السكنية    

توفير إطار عيش سليم و حضري و   

 :أمثلة

/ أرصفة/ األحياء السكنيةتهذيب / تعبيد الطرقات/ تنويرعمومي 
 /الربط بشبكات تصريف المياه

 /تصريف مياه األمطار/ مناطق خضراء إحداث 

 ...حي ملعب  
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الهدف منها تحسين 
جاذبية المدينة 

زائريها  /لسكانها
مستثمريها المحليين   

... واألجانــــب   

مركب تجاري : أمثلة 
مسبح /مسرح بلدي /

رياض /سوق جملة/بلدي 
/  سياراتماوي / أطفال 

...عموميةفضاءات   

المشاريع 
 المهيكلة 
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المشاريع 
 اإلدارية

الهدف منها رفع 
قدرات البلدية على 

 أداء مهامها  

مستودع إحداث : أمثلة 
اقتناء معدات /بلدي 
معدات إعالمية /نظافة 

صيانة مقر البلدية /  
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ّ
 الت

ّ
 واملالي ي ـشخيص الفن

 منهجي  للمدينة واملناطق وفق ي الفن  إ جراء التشخيص 
 
 الفني املعتمدة شخيص ة الت

 إجراء 
 
 2019للبرنامج السنوي  صةاملخص  ة املالي  على مجموع املوارد ف للتعر  املالي شخيص الت

 ال إجراء جلسة للمجلس البلدي يتم خاللها 
 
على نتائج التشخيص وتوزيع املوارد حسب الع ط

ج ــــــــــــــــــــــــــــنتائملشاريع القرب على املناطق حسب  صةاملخص  التدخالت الثالثة وتوزيع املوارد املالية 
 التشخيص 

 نشر نتائج 
 
 وتقديم نسخة منه ها بمقر  وتعليقه ة للبلدي   الوابعلى موقع شخيص الت

 
مات ملنظ

 املدني املجتمع
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 مراحل إعداد برنامج اإلستثمار التّشاركي 

     2019لسنة  
 المراحل الجدول الّزمني

أكتوبر 30 –أكتوبر  15 التحضيريّة األعمال   

أكتوبر 25 –أكتوبر  16  التّشخيص الفنّي والمالي 

 العاّمة التّشاركيّة األولى الجلسة نوفمبر 04  

 جلسات المناطق ديسمبر 09 –نوفمبر  17

ديسمبر 31 –ديسمبر  10  األعمال النّهائية والجلسة العاّمة 
 التشاركيّة الثّانيــــــة

16 
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 التّقسيم التّرابي للمنطقة البلديّة

 
مناطق ( 5)تّم تقسيم التراب البلدي إلى 

 حسب الدوائر البلدية

 
 ُمبيّنة باألمثلة التّالية
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 منطقة 

 المرسى
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 سيدي داود
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 التّشخيص الفنّـي
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 التّشخيص الفني 

 الطرقـــــــــــــــــــــــات
90%  

75%  

10%  

25%  

55%  

90%  

 األرصفــــــــــــــــة

   

 متوّسطةحالة جيدة أو في 
 

 التّنوير العمومي  

 متوسطة أو جيدة حالة في

 التدخل تتطلب سيئة حالة في

 التدخل تتطلب سيئة حالة في

 التّشخيص الفنّي سيدي داود
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 حالة جيدة أو متوسطةفي  
 

 التدخل تتطلب سيئة حالة في

داودسيدي   

 حالة جيدة أو متوسطةفي  
 

 التدخل تتطلب سيئة حالة في

 تصريف المياه

90%  

10%  
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 برنامج اإلستثمار التّشاركي  

 مشاريع القرب:  2016لسنة  
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 التنوير العمومي الطرقات تصريف مياه األمطار
 عبدهللا بن حبحابنهج •

 

  نهج اإلمام بن عرفة•
 

المنطقة )نهج الذهب •

 (الصناعية

 

نهج + سينا  إبنممر •

   ديدون عليسة

والطريق  طريق دار الشباب•

 المتعامدة معها

 

 نهج المقبرة•

 

2016اإلستثمار التّشاركي لسنة برنامج   

 سيدي داود 

 الترصيف
 محيط المدرسة اإلعدادية•

 

 ديدون عليسةنهج •
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 برنامج اإلستثمار التّشاركي

 2017لسنة  
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 التنوير العمومي الطرقات تصريف مياه األمطار
 نهج طارق بن زياد •

 (من أمام الجامع الى مركز البريد)
 

تجمع نهج حسن بن النعمان •

 عبد هللا بن الحبحاب
  

تجمع نهج إبن سينا ونهج  •

 (زنقة أبن سيناء)يوسف داي 
 

قرب )نهج بوراوي بطيخ •

Sonede ) 
 

 ع بالمنطقة الصناعيةتجمّ •

وراء المركب التجاري ) 

 (كارفور
 

 14نهج فاصل بين نهج  •

 9عدد . و.وط جانفي

 رشيد القيرواني إبننهج  •
 

 (زنقة بطيخ)الفرات  إبننهج أسد •
 

الطريق المؤدية من المدرسة •

عصفور  إبنااٍلعدادية إلى نهج 

 اإلشبيلي

في انتظار تأشيرة مراقب    
 المصاريف العمومية

بصدد إعادة طلب العروض 
 للمرة الثانية

 تــــّم اإلنجــــــــــــــــاز

2017اإلستثمار التّشاركيبرنامج   سيـــدي داود 

 الترصيف
 نهج عبد الحميد الكاتب -•

 نهج حسان بن النعمان -•

 بن زيادنهج طارق -•

 تبليغ المقاول بالصفقة 

 الوثائق اإلدارية والمالية إستكمالبصدد 
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 برنامج اإلستثمار التّشاركي

 2018لسنة  
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2018اإلستثمار التّشاركيبرنامج   سيـــدي داود 

 العموميوير نالت تصريف مياه االمطار الترصيف تعبيد الطرقات

 نهج طارق إبن زياد -

 جانفي 14نهج  -

 جانفي 14نهج  -

 نهج إبن منظور القفصي -

 نهج طارق إبن زياد -

 تالفرانهج أسد إبن  -

 نهج الفاضل بن عاشور-

 نهج إبن منظور القفصي -

محيط الدائرة البلدية في  -

 نهج عقبة إبن نافع إتجاه

 نهج الفاضل بن عاشور -

 - نهج متفرع عن نهج المقبرة

 (جزء)نهج محمد بيرم الخامس  -

 نهج العثمانيين -

 نهج بوراوي بطيخ -

 نهج اإلمام المازني-

 إبن عرفة  اإلمامنهج  -

 شارع الحبيب بورقيبة -

 نهج الفاضل بن عاشور -

بصدد إعداد ملف تقييم 

 العروض

بصدد إعداد ملف تقييم 

 العروض

بصدد إعداد الدراسة    

 األولية

طلب تــــّم اإلعــالن عن 

 العروض



منطقة سيدي داود  2019برنامج االستثمار التّشاركي لسنة   29 

 برنامج اإلستثمار التّشاركي

 2019لسنة  
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 التّـشخيص المالي
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 مشاريع القرببرامج : 2019مشروع ميزانية 
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 المبلغ بيـان المشروع
 التمويليـّـةالخطة 

 مسـاعدة قرض تمويل ذاتي

 550   550 100 1 العموميالتّنوير 

 216 400 484 100 1 بنــاء األرصفة

 0 850 0 850 الّطرقاتتعبيد 

 500   50 550 تصريف مياه األمطار

     700 700 و صيانة تصريف مياه األمطارتعّهد 

     250 250 المساحات الخضراء و مداخل المدن

     50 50 منــابت

 266 1 250 1 084 2 600 4 المجموع

د1000  



32 

 : 2019مشروع ميزانية 

 برامج المشاريـــع اإلداريــّة
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 المبلغ بيـان المشروع
 التمويليـّـةالخطة 

 مسـاعدة قرض تمويل ذاتي

 199   769 968 اإلداريـّـةالبنايـات 

     100 100 إداريــّةتجهيزات 

     50 50 إعالميـّـةتجهيزات 

و تجهيزات الّطرقــات و معّدات النّظـافة 

 أخرى
400 400     

     150 150 الّنقلوســائل  إقتنـاء

 199 0 469 1 668 1 المجموع

د1000  
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 الُمهيكلةبرامج المشاريع : 2019مشروع ميزانية 
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 المبلغ بيـان المشروع
 التمويليــّةالخطة 

 مسـاعدة قرض تمويل ذاتي

 الحدائق العمومية و المنتزهات
350 350 

 السوق البلدي
400 400 

 البلديالمسبح 

 الرياضيةوالمالعب  
1350 1150 200 

 الدراسـات
150 150 

 تهيئـة المقــابر
400 400 

 المجموع

 
2 650 2 450 0 200 

د1000  
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 المبالغ المرصودة البلديةالّدوائر كامل 

 850 تعبيد الّطرقات

 550 تصريف مياه االمطار

 400 ترصيف

 550 تنوير عمومي

2 450 المجموع  

2019اإلستثمار التّشاركي برنامج   
المرصودة اإلعتمادات د1000   
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 المبلغ  
 التمويليـّةالخطة 

 مساعدة قرض تمويل ذاتي

اإلستثمار التّشاركي مجموع برنامج 

 2019لسنة 
8 918 6 003 2501 1 665 

 ─ 550 1 913 3 463 5 الُمتواصلةمجموع المشاريع 

 665 1 800 2 916 9  381 14 المجموع العام

: 2019مشروع ميزانية    

ةالتمويليّ  ـــّةوالخط  المشاريع مجموع د1000   
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 :  2019مشروع ميزانية 

 الموارد المخّصصة لتمويل اإلستثمار

منطقة سيدي داود  2019برنامج اإلستثمار التّشاركي لسنة   
 

 المبلغ البيـان 

   مساعدة

 (المحليةصندوق القروض و مساعدة الجماعات ) 
1 665 

 قروض

 (المحليةصندوق القروض و مساعدة الجماعات )   
1 250 

 003 6 تمويل ذاتي

 918 8 الجملة                            

د1000  



منطقة سيدي داود  2019التّشاركي لسنة  اإلستثماربرنامج   37 



منطقة سيدي داود  2019برنامج االستثمار التّشاركي لسنة   38 



منطقة سيدي داود  2019برنامج االستثمار التّشاركي لسنة   

39 

  نقاش حول برنامج اإلستثمار
2019التّشاركي لسنة   

 مشاريع إقتراح

 ممثّلي المواطنين نتخابإ


