
 محضر جلسة منطقة سيدي داود

( 2019)إعداد برنامج اإلستثمار  التشاريكي لسنة    
  

 

   
 إسم املنطقة : سيدي داود.              معطيات بخصوص البلدية :-1
 ساكن. 13.000.                    عدد السكان ابملنطقة :   املرســــــــىإسم البلدية:     -أ

 (.2014ات سنة نسمة )إحصائي   92.987عدد السكان ابلبلدية :  -ب
 .2018نوفمرب  17 الس بتاتريخ اجللسة : –ت 
 مكان اجللسة : الدائرة البلدية بسيدي داود. -ث
 .رئيسة جلنة الد ميقراطي ة الت شاركية و احلوكمة املفتوحة ، اآلنسة إميان الفهري إسم ميس ر اجللسة:  –ج 
 ر من قبل : السيدة فاتن رجب .ر  حمضر حم -ح
 حمضر مصادق عليه من طرف : السيد حممد الصكوحي، الكاتب العام للبلدية. -خ
 
 معطيات بخصوص الجلسة : -2
 
 لسة بالمنطقة : جعدد المشاركين في ال-أ  

 
 

عدد النساء ضمن   عدد المشاركين 
 المشاركين

عدد الشبان ضمن المشاركين والذين  
 سنة 35و   16بين  تتراوح أعمارهم  

 2 5 16 العدد الجملي  

  % 2531,  النسبة %
 

 % 12, 5  

 
 

 
 
 



 جدول األعمال :  -ب
 

 ستقبال املشاركني وتسجيل أمسائهم حسب:إ -
  اجلنس 
 العمر ، 

 تقدمي اإلطار العام للجلسة ، -
 ،توزيع قائمة برامج القرب على املشاركني -
 ، تذكري بنتائج التشخيص الفين للمنطقة -
 ، صة للمنطقةتذكري ابملوارد املالية املخص   -
 ،تكوين فرق عمل لتحديد املقرتحات )املشاريع والتدخالت(  -
 ،يضاحات الفنية األولية الالزمةتقدمي اإل -
 ،إجراء تصويت على املشاريع املقرتحة  -
 ،و قائمة املشاريع املقرتحة  عالن عن نتائج التصويتاإل -
 ،يضاحات الفنية واملالية الالزمة للتأكد من قابلية إجناز املشاريع املقرتحة إلتقدمي ا -
نون وجواب من يتكو   03التصويت على ممثلي املنطقة )ال ميكن أن يقل عدد املمثلني عن  -

 ،ممثل عن املرأة والشباب والرجال( 
وتبليغ هذه ئية ن عن نتائج الدراسات الفنية واملالية النهاعالإعالم املشاركني مبوعد اإل -

 .الن تائج إىل ممث لي املنطقة 
 

 قديري للبنية األساسية بالمنطقة :تذكير باإلحصاء الوصفي الت   -ج
 

 منطقةال

 التنوير العمومي األرصفة الطرقات
الربط بشبكة 
تطهير المياه 
 المستعلمة

وجود 
 إشكاليات

لتصريف مياه 
 األمطار

نسبة الطرقات 
في حالة جيدة 

 أو متوسطة

(%) 

نسبة الطرقات 
في حالة سيئة 
 تتطلب التدخل

(%) 

نسبة 
الطرقات في 
حالة جيدة أو 

متوسطة 

(%) 

نسبة الطرقات 
في حالة سيئة 
 تتطلب التدخل

(%) 

 نسبة التغطية 
بشبكة  التنوير 

 ( %العمومي)

نسبة التغطية 
 بشبكة 

التطهير 

 (%العمومي )

  

 % 90 % 55 % 25 % 75 %  10 % 90 سيدي داود

إشكالية تصريف 
 المياه
:  الجامع أمام

بصدد إنجاز 
 شبكة



والمشاريع الوطنية والجهويــــــــــة   2018السنوي    المشاريع المدرجة ببرنامج اإلستثمار -3
 : األخرى المتواصلة أو المبرمجة بالمنطقة

 
 نجازمرحلة اإل مدة اإلنجاز عدد المنتفعين الكلفة بيان المشروع

بصدد إعداد ملف تقييم  يوما 150 30.000 د 764.800 تعبيد الطرقـات
 العروض

بصدد إعداد ملف تقييم  يوما 150 15.000 د 500.000 الترصيف
 العروض

بصدد إعداد الد راسة  يوما 150 10.000 د 500.000 مطارتصريف مياه األ
 األو لية

اإلعالن عن طلب  ت   يوما120 15.000 د 550.000 عموميالتنوير  ال
 العروض

 
 يـــــوير العمومنالت مطارتصريف مياه األ رصيفالت   تعبيد الطرقات

 زياد نهج طارق إبن -

 جانفي 14نهج  -

 جانفي 14نهج  -

منظور  نهج إبن -

 القفصي

 زياد نهج طارق إبن -

 تالفرا نهج أسد إبن -

 نهج الفاضل بن عاشور-

 منظور القفصي نهج إبن -

محيط الدائرة البلدية في  -

 نافع إبننهج عقبة  إتجاه

 نهج الفاضل بن عاشور -

نهج متفرع عن نهج  -

ةالمقبر  

نهج محمد بيرم الخامس  -

 )جزء(

 نهج العثمانيين -

 نهج بوراوي بطيخ -

 نهج اإلمام المازني-

 عرفة نهج اإلمام إبن -

 شارع الحبيب بورقيبة -

 نهج الفاضل بن عاشور -

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 :  لويةة حسب األو  ـــــــــمرت ب 9201مشاريع القرب المقترحة من طرف المشاركين بالمنطقة خالل سنة   -4
 

 لـــموقع التدخ   المشروع / نوعية التدخل
 ) األنهج واألحياء(

 الكلفة
 ةالتقديري  

رأي المصلحة الفنية / المرافق  
 الفني

 
    
 
 
 تعبيد الطرقات  
 
 

 2016برانمج  ----  نهج عليسة ديــــــدون -
 اءــــــأهنج قابلة لإلجناز بعد إنته ---- نهج الذهب -

الديوان الوطين للت طهري من األشغال 
املزمع إجنازها ابملنطقة الصناعي ة 

 بسيدي داود

 ---- نهج الحديد -

 ---- نهج الفضة -

 ---- نهج النحاس -

دي داود  ــالطريق المؤدية إلى المدرسة اإلعدادية سي -

 ) اإلمام إبن عرفة ، نهج الجامع األقصى(

 قابل لإلجناز ----

 قابل لإلجناز ---- المدرسة اإلعدادية سيدي داود نهج أمام -
 قابل لإلجناز ---- نهج محمد الرشيد )جزء( -

 
 

 تصريف مياه األمطار      
      

 
 
 

 ---- نهج عليسة ديدون -
 

 قابل لإلجناز

  ---- نهج الذهب -

الديوان  أهنج قابلة لإلجناز بعد إنتهاء
الوطين للت طهري من األشغال املزمع 
إجنازها ابملنطقة الصناعي ة بسيدي 

 داود

 

 ---- نهج الحديد -

 ---- نهج الفضة -

 ---- نهج النحاس -

 أجوبة البلدية و / أو األطراف المعنية أسئلة ومالحظات المشاركين

ر بداية أشغال مجيع التساؤل عن سبب أتخ   -
ار ـــــــــــــــة بربانمج اإلستثمـــــــــــــــــاملشاريع املربجم

. 2018و   2017الت شاركي لسنيت  

إجراءات إعداد الصفقات املتعلقة جبملة  -
الن طلب ـــــــــدة )دراسة، إعهذه املشاريع معق  

ة ، ـــــــــــيار املقاولـــــــــض، فرز العروض، إختو عر ال
املصادقة ،  إنطالق األشغال( وتتطل ب وقت 

 إلجنازها. 
 

 



 بناء األرصفة 

 
 

 نهج الذهب -

 

---- 
الديوان الوطين  قابل لإلجناز بعد إنتهاء

للت طهري من األشغال املزمع إجنازها ابملنطقة 
 الصناعي ة بسيدي داود

 

 قابل لإلجناز ---- نهج جامع األقصى -
 قابل لإلجناز ---- نهج اإلمام إبن عرفة -
 2016برانمج  ---- نهج المدرسة اإلعدادية سيدي داود -
 قابل لإلجناز ---- نهج اإلمام  المازني -
 2018برانمج  ---- جانفي  14نهج  -
 قابل لإلجناز ---- ) جزء( شارع الحبيب بورقيبة -

 
 
 

 التنوير العمومي
 
 
 
    

 صيانة ---- جانفي 14نهج  -
 صيانة ---- نهج الذهب -
 صيانة ---- نهج الفضة -
 صيانة ---- نهج النحاس -
 صيانة ---- نهج اإلمام إبن عرفة -
 صيانة ---- محيط الحديقة العمومية  -

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 نقـاش وتفـاعل مع المشاركين :- 5 
 

 

 ةأجوبة البلدية و / أو األطراف المعني   أسئلة ومالحظات المشاركين

املطالبة بصيانة شبكة التنوير العمومي ابحلي  -
 السكين ابملنطقة الصناعية .

 
املطالبة ابحلرص و اإلسراع و التنسيق مع  -

و حث ه على إجناز  للت طهريالديوان الوطين 
األشغال اليت  يعتزم القيام هبا طبقا للروزانمة 

هتيئة  املنطقة  قصد احملد دة و ابجلودة املضبوطة
 .الصناعية بسيدي داود

سوف تقوم مصلحة التنوير جبرد يف األهنج اليت  -
تتطلب صيانة شبكة التنوير العمومي وستتم  عمليات 

 املنطقة. الصيانة يف اإلابن وبكامل
بعد إنتهاء األشغال اليت يعتزم الديوان الوطين  -

للت طهري إجنازها ابملنطقة الصناعية بسيدي داود ، 
 ستتدخ ل البلدي ة إلجناز مشاريع بنية حتتي ة ابملكان .

 

 لي المنطقة  :قـائمة إسمية لممثـ   -6
 

 

 اإلسم واللقب

 

 العمر

 

 اإلختصاص/ المهنة

 

 العنوان

 ممثل عن 

) الشباب / المرأة 

 / الرجال (

 إمرأة هنج إبن منظور القفصي  8 حمامية 43 درصاف وايل
 إمرأة  حمامية  ندى بوراوي
 مقاول كهرابئي 31 هيثم القابسي

 
 شباب هنج طارق إبن زايد 6

 رجل هنج الفضة املنطقة الص ناعي ة إطار بنكي متقاعد 62 فتحي بوراوي

 رجل شارع احلبيب بورقيبة سيدي داود 4 متقاعد 78 املك ي بن محيدة
   

 

 
 
 
 



 نتائج الجلسة بالمنطقــــــة : - 7 
 
 

إنجازها بالمنطقة وتاريخ اإلعالن عن نتائج الدراسات    مالحظات بخصوص التدخالت المطلوب – 7-1
 : من قبل المصلحة الفنية بالبلدية الفنية والمالية

 
 

 نتائج موقع التدخل )األنهج واألحياء(  المشروع/ نوعية التدخل
 التصويت

جدوى  
المشروع  
 للمنطقة

 رأي المصلحة الفنية/ المرافق الفني الكلفة التقديرية

 
    
 
 
 
 
 
 تعبيد الطرقات  
 
 

 2016برانمج  ---- متوس ط األغلبي ة  نهج عليسة ديــــــدون -
أهنج قابلة لإلجناز بعد إنتهاء  ---- متوس ط األغلبي ة نهج الذهب -

الديوان الوطين للت طهري من 
األشغال املزمع إجنازها ابملنطقة 

 الصناعي ة بسيدي داود

 ---- متوس ط األغلبي ة نهج الحديد -
 ---- متوس ط األغلبي ة نهج الفضة -
 ---- متوس ط األغلبي ة نهج النحاس -

الطريق المؤدية إلى المدرسة  -
اإلعدادية سيــدي داود  ) اإلمام 
 إبن عرفة ، نهج الجامع األقصى(

 قابل لإلجناز ---- هام األغلبي ة

نهج أمام المدرسة اإلعدادية  -
 سيدي داود

 قابل لإلجناز ---- هام األغلبي ة

 قابل لإلجناز ---- هام األغلبي ة نهج محمد الرشيد )جزء( -

 تصريف مياه األمطار      
 

 ---- متوس ط األغلبي ة نهج عليسة ديدون -
 

 قابل لإلجناز

 
 

 ---- متوس ط األغلبي ة نهج الذهب -
 

أهنج قابلة لإلجناز بعد إنتهاء 
الديوان الوطين للت طهري من 

األشغال املزمع إجنازها ابملنطقة 
 الصناعي ة بسيدي داود

 

 ---- متوس ط األغلبي ة نهج الحديد -

 ---- متوس ط األغلبي ة نهج الفضة -

 ---- متوس ط األغلبي ة نهج النحاس -

        

    
 بناء األرصفة   

 
 

 نهج الذهب -

 

 

 األغلبي ة
 

 متوس ط
 

 
 

---- 

 

 

قابل لإلجناز بعد إنتهاء الديوان 
الوطين للت طهري من األشغال 

املزمع إجنازها ابملنطقة الصناعية 
 بسيدي داود

 

 ---- متوس ط األغلبي ة نهج جامع األقصى - لإلجناز قابل



 قابل لإلجناز ---- هام األغلبي ة نهج اإلمام إبن عرفة -
نهج المدرسة اإلعدادية سيدي  -

 داود
 2016برانمج  ---- متوس ط األغلبي ة

 قابل لإلجناز ---- متوس ط األغلبي ة نهج اإلمام  المازني -
 2018برانمج  ---- متوس ط األغلبي ة جانفي  14نهج  -
 قابل لإلجناز ---- متوس ط األغلبي ة ) جزء( شارع الحبيب بورقيبة -

 
 
 

 التنوير العمومي
 
 
 
    

 صيانة ---- هام األغلبي ة نهج الذهب -
 صيانة ---- هام األغلبي ة نهج جامع األقصى -
 صيانة ---- هام األغلبي ة نهج اإلمام إبن عرفة -
اإلعدادية سيدي نهج المدرسة  -

 داود
 صيانة ---- هام األغلبي ة

 صيانة ---- هام األغلبي ة نهج اإلمام  المازني -
 صيانة ---- هام األغلبي ة جانفي  14نهج  -

                 

 مالحــــــــــق :  – 2.7
 أنظر املصاحيب .ة :  ـــعرض البلدي 1.2.7
 املصاحيب.أنظر صور الجلسة بالمنطقة :  – 2.2.7

 
 صال المعتمدة : رأي المشاركين في خطة اإلت   -8
 

نّوه المشاركون بالرسائل التي توّصلوا بها  لدعوتهم لحضور فعاليات هذه الجلسة سواء عن طريق 

تلك الرسائل أو البالغ المنشور بموقع واب البلدية والصفحة الرسمية لشبكة التواصل اإلجتماعي 

وتعليق البالغ بمقّرات البلدية  سيدي داود عن طريق تعليق الالّفتات  بمنطقة أو الفايس بوك للبلدية  

واإلدارة الفرعية والدوائر البلدية والمعتمدية والقباضة البلدية وتوزيع مطويات خاصة بالدعوة 

ة للحضور سواء على الوافدين على الدائرة البلدية أو توزيعها من طرف ممثّلي المواطنين للمنطقة لسن

 .قصد حثّهم على المشاركة  2018

 
 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 
 

 

 

 

 


