
البحر األزرق حضر جلسة منطقة  م   
(   2019)إعداد برنامج اإلستثمار  التشاريكي لسنة    

  
 

   
 إسم املنطقة : البحر األزرق .             معطيات بخصوص البلدية :-1
 ساكن. 27.987.                    عدد السكان ابملنطقة :   املرســــــــى  إسم البلدية:   -أ

 (.2014نسمة )إحصائيات سنة  92.987:  عدد السكان ابلبلدية -ب
 .2018ديسمرب  08 الّسبت: اتريخ اجللسة –ت 
 البحر األزرق .البلديّة  الّدائرة:  مكان اجللسة -ث
 رئيس البلديّة ، مكّلف ابألشغال مساعد ، عياض الزّهار السيد  ر اجللسة:إسم ميسّ  –ج 

 .و مجالّية املدينة                             
 السيدة فاتن رجب .ر من قبل : حمضر حمرّ  -ح
 السيد حممد الصكوحي، الكاتب العام للبلدية.حمضر مصادق عليه من طرف :  -خ
 معطيات بخصوص الجلسة : -2
 
  بالمنطقة :لسة  جعدد المشاركين في ال-أ  

 
 

عدد النساء ضمن   عدد المشاركين  
 المشاركين 

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

 73 لي  جمالعدد ال
 

23 5 

  % 6 84, 50 ,31 %  %النسبة  

 
 
 
 

 



 جدول األعمال :  -ب
 
 

 املشاركني وتسجيل أمسائهم حسب:  ستقبالإ -
 اجلنس   ✓
 ،  العمر ✓

 تقدمي اإلطار العام للجلسة ، -
 ، توزيع قائمة برامج القرب على املشاركني -
 ،  تذكري بنتائج التشخيص الفين للمنطقة -
 ،  صة للمنطقةتذكري ابملوارد املالية املخصّ  -
 ،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 -
 ،تقدمي االيضاحات الفنية واملالية الالزمة للتأكد من قابلية إجناز املشاريع املقرتحة  -
نون وجواب من  يتكوّ   03التصويت على ممثلي املنطقة )ال ميكن أن يقل عدد املمثلني عن   -

 ، ممثل عن املرأة والشباب والرجال( 
وتبليغ هذه  لية النهائية  ن عن نتائج الدراسات الفنية واملاعال إعالم املشاركني مبوعد اإل 
 . الّنتائج إىل ممثّلي املنطقة 

 

 تذكير باإلحصاء الوصفي التقديري للبنية األساسية بالمنطقة : -ج
 

 منطقة ال

 التنوير العمومي  األرصفة  الطرقات 
الربط بشبكة  
تطهير المياه  
 المستعلمة 

 وجود إشكاليات 
لتصريف مياه  

 األمطار

نسبة  
الطرقات في  

جيدة أو  حالة 
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 )

  

 % 60 % 45 % 65 % 35 % 40 % 60 البحر األزرق 

منطقة منخفضة مع  
عدم  تواجد شبكات   
رئيسية لتصريف مياه  

 : بصدد الّدرس األمطار 



 
والمشاريع الوطنية والجهويــــــــــة    8201المشاريع المدرجة ببرنامج اإلستثمار السنوي    -3

   :   األخرى المتواصلة أو المبرمجة بالمنطقة 
 

 نجاز مرحلة اإل  مدة اإلنجاز  عدد المنتفعين  الكلفة  بيان المشروع 

 بصدد إعداد ملف تقييم العروض  يوما   150 30.000 د  764.800 تعبيد الطرقـات 
 إعداد ملف تقييم العروض بصدد   يوما   150 15.000 د   500.000 الترصيف 

تصريف مياه  
 لمطار أ ا 

 بصدد إعداد الّدراسة األّولية  يوما   150 10.000 د   500.000

 مّت اإلعالن عن طلب العروض يوما 120 15.000 د   550.000 تنوير عمومي 
 

 

 رصيف ّ  الت تعبيد الطرقات 
 تصريف

 مياه االمطار 
 وير العمومي نالت

 النفيس مكرر نهج إبن -
ات الفاتحة على نهج جابر  الممر   -

 حيان  إبن
   نوبل )طريق   ألفرادنهج  - 

") Opéra"  

 حيان  إبننهج جابر - 
رشد   إبن   نهج  -

               ()جزء

 نهج قرطاج  -
نهج خير هللا بن   -

 مصطفى
 سافاري آالننهج  -
  ديقولنهج شارل  -

 )جزء( 
النفيس   إبننهج  -

 مكرر
سيدي بوزيدنهج  -  

 26/ 26تقسيم  -

 رشد )جزء(  إبننهج  -
 الجزاء )جزء( إبننهج  -
 نهج الوالي  -
 النفيس مكرر إبننهج  -
 2أرض آغــا  -

حيان   إبننهج جابر  -
 )جزء( 

أرض البحري  -  

 
 

 
 
 
 
ة  ــــــــ ب مرتّ   9201مشاريع القرب المقترحة من طرف المشاركين بالمنطقة خالل سنة    -4

   :حسب األولوية

 ة أجوبة البلدية و / أو األطراف المعنيّ  أسئلة ومالحظات المشاركين 
ال  ــــــبداية أشغر التساؤل عن سبب أتخّ  -  

مجيع املشاريع املربجمة بربانمج اإلستثمار 
 .  2018و     2017الّتشاركي لسنيت

 

هذه     -  جبملة  املتعلقة  الصفقات  إعداد  إجراءات 
طلب   إعالن  )دراسة،  معّقدة  فرز  و عر الاملشاريع  ض، 

إنطال   ، املصادقة   ، املقاولة  إختيار  األشغال(   ق العروض، 
  25ت إلجنازها مع إعادة قراءة الصفحتان  وتتطّلب وق

 من العرض اخلاّص جبلسة املنطقة .  27و 
 

 
 



 : ةّــ مرتّبة حسب األولوي   2019مشاريع القرب المقترحة من طرف المشاركين بالمنطقة خالل سنة    -4
 

 ل ــــ موقع التدخّ  ل ة التدخّ المشروع / نوعيّ 
 ) األنهج واألحياء( 

 الكلفة 
 ة التقديريّ 

ية /  رأي المصلحة الفنّ 
 ي المرافق الفنّ 

 
      
 
ــــ تعبيد الطرق    ات ـــ

 
 

الزيتون/ ) حومة  نهج متفرع عن نهج  ابن يغالن  

 الرمان  خلف مستشفى المنجي سليم ( 

 قابل لإلنجاز  ---

 قابل لإلنجاز  --- أنهج  متفرعة عن حي سالمة   

نهج بدون إسم )من نهج الرائد البجاوي إلى شارع فطومة 

 بورقيبة  ( 

 قابل لإلنجاز  ---

نهج متفرع عن نهجي  خير هللا بن مصطفى وحازم  

 األندلسي 

 قابل لإلنجاز  ---

 قابل لإلنجاز  --- نهج موازي لنهج ألفراد نوبال  ) مقهى الحاج سالمة (

 قابل لإلنجاز  --- نهج بدون إسم قرب جامع التوبة  

لإلنجاز قابل  ---   فورد(نهج متفرع عن شارع شارل ديقول ) قرب دار  

 
 

 تصريف مياه األمطار 

نهج متفرع عن نهج  ابن يغالن ) حومة    الزيتون/ 
 الرمان  خلف مستشفى المنجي سليم ( 

 قابل لإلنجاز  ---

 قابل لإلنجاز  --- األنهج المتفرعة عن حي سالمة   

 قابل لإلنجاز  --- نهج الصوديوم  

) من نهج الرائد البجاوي إلى شارع   نهج بدون إسم 
 فطومة بورقيبة  (

 قابل لإلنجاز  ---

األنهج الرابطة بين نهجي  خير هللا بن مصطفى وحازم  
 األندلسي 

 قابل لإلنجاز  ---

 قابل لإلنجاز  --- نهج موازي لنهج ألفراد نوبال ) مقهى الحاج سالمة( 

 قابل لإلنجاز  --- قرب جامع التوبة   نهج بدون إسم

نهج  متفرع عن نهج الرائد البجاوي )حومة أوالد بن  
 حسين ( 

 قابل لإلنجاز  ---

    
 

 
ــــ بن      اء األرصفة ـــــ

        

نهج متفرع عن نهج  ابن يغالن ) حومة    الزيتون/ 
 الرمان خلف مستشفى المنجي سليم ( 

 قابل لإلنجاز  ---

 قابل لإلنجاز  --- أنهج حي سالمة  

 قابل لإلنجاز  --- نهج بدون إسم ) من قوة الباجي إلى القبي ( 

الرابطة بين نهجي خير هللا بن مصطفى وحازم   األنهج
 األندلسي 

 قابل لإلنجاز  ---

 قابل لإلنجاز  ---   2حي آغا 

 قابل لإلنجاز  --- نهج بدون إسم قرب جامع التوبة  

 قابل لإلنجاز  --- نهج موازي لنهج ألفراد نوبال ) مقهى الحاج سالمة( 

نهج  متفرع عن نهج الرائد البجاوي ) حومة أوالد بن  
 حسين ( 

 قابل لإلنجاز  ---

 
 ي ــــــالتنوير العموم  

 

نهج متفرع عن نهج  ابن يغــــــــالن ) حومة    الزيتون/ 
 الرمان  خلف مستشفى المنجي سليم ( 

 قابل لإلنجاز  ---

 قابل لإلنجاز  --- أنهج حي سالمة  

 قابل لإلنجاز  --- يغالنأرض بن 

 قابل لإلنجاز  --- نهج الصوديوم 



 
 

 

 

 نقـاش وتفـاعل مع المشاركين :   -5
 

 

 ة ّّ أجوبة البلدية و / أو األطراف المعني  أسئلة ومالحظات المشاركين 
يف    - العمومي  التنوير  مشاريع  بتنفيذ  املطالبة 

أفضل األوقات وصيانة شبكة التنوير العمومي 
عديد   تعرف  الشبكة  هذه  أّن  حيث  ابملنطقة 

 اإلنقطاعات .
الّنهوض ابملنطق  - و  ــــــــــاملطالبة ابإلسراع يف  ة 

املعنّية   األطراف  خنتلف  مع  التنسيق  و  هتيئتها 
 من سلط مركزيّة و غريها .

 
 
 
 

 
 

-   ( بصيانة  مياه    تصــــــــــريفشبكة  املطالبة 
 ر ــــــــ األمطار ، التعبيد ، األرصفـــــــة و التنوي

  ) األكثر    ابلشوارع العمومي  األهنج  و 
 من طرف متساكين املنطقة .  إستعماال

 
 

م  - مساحات  بتوفري  مشروط  املشاريع  ن  ـــــتنفيذ 
لرتكي  حمـــــــاألراضي  كهرابئيّ ـــــــــز  عملّيات   ةـــــــّوالت  و 

متواصلة و اإلنقطاعات سببها الضغط احلاصل   الّصيانة  
 على الشبكة . 

البلدية حريصة على هتيئة املنطقة حبسب األولوّّيت و   -
التجديد  و  التهذيب  وكالة  مع  الّتنسيق  بصدد  هي 

إضافة إىل متويل  ، العمراين لتهيئة البنية األساسّية ابملنطقة 
محايتها  قصد  ابملنطقة  ملشروع  للّتنمية  الفرنسّية  الوكالة 

هتيئتها   و  الفياضاانت  متّ   .من  و   ، مع هـــــــــذا  اإلتّفاق   
 ة  ـــــوزارة الرّتبية على إحداث مدرسة إعداديّ 

 و معهد ابملنطقة .
 

ممثّ  - مع  التنسيق  لسنيتسيقع  املنطقة  /    2018  لي 
جراء جرد يف النواقص و العمل على  قصد إ    2019

   .إصالحهاو تفاديهــــــــــا 

 

 

 

 

  
 
     

هج بدون إسم )من نهج الرائد البجاوي إلى شارع فطومة  ن
 بورقيبة  ( 

 قابل لإلنجاز  ---

وحازم   مصطفى  بن  هللا  خير  نهج  بين  الرابطة  األنهج 
 األندلسي 

 قابل لإلنجاز  ---

 قابل لإلنجاز  --- قرب جامع التوبة   نهج بدون إسم

نهج متفرع عن نهج  الرائد البجاوي ) حومة أوالد بن  
 حسين ( 

 قابل لإلنجاز  ---



 
 لي المنطقة  : ة لممثّـ قـائمة إسميّ   -  6
 

 ممثل عن  العنوان اإلختصاص/ المهنة  العمر واللقب اإلسم

) الشباب / المرأة / 

 الرجال (

 إمرأة   هنج جابر إبن حّيان  معطّلة عن العمل  37 أمساء الوسالت 
 

 إمراة  هنج خري هللا بن مصطفى  معّلمة متقاعدة  63 آسية الصّيادي 
   ةابش هنج موازي لنهج ألفراد نوبل   مركز مكاملات هاتفّية  25 سوار فداوي 

 رجل هنج شارل ديقول   111 أستاذ تعليم اثنوي  65 منجي شريط 
 رجل هنج خري هللا بن مصطفى  أستاذ تعليم اثنوي  40 عماد احلاّجي

 
 

 ة : ــــــ نتائج الجلسة بالمنطق  -7
 

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

 
المشروع/ نوعية  

 التدخل 
 نتائج  موقع التدخل )األنهج واألحياء( 

 التصويت 
جدوى  

المشروع  
 للمنطقة 

الكلفة  
 التقديرية 

رأي المصلحة الفنية/ المرافق  
 الفني 

 
    
 
 
 
 

 تعبيد الطرقات   
 
 

) حومة   بن يغالن نهج متفرع عن نهج  إ 

 الزيتون/ الرمان  خلف مستشفى المنجي سليم (

 قابل لإلنجاز  --- هام األغلبية  

 قابل لإلنجاز  --- هام األغلبية   أنهج  متفرعة عن حي سالمة   

)من نهج الرائد البجاوي إلى شارع   نهج بدون إسم

 فطومة بورقيبة  (

 قابل لإلنجاز  --- هام األغلبية

نهج متفرع عن نهجي  خير هللا بن مصطفى وحازم  

 األندلسي 

 قابل لإلنجاز  --- هام األغلبية

نهج موازي لنهج ألفراد نوبال  ) مقهى الحاج  

 سالمة ( 

 قابل لإلنجاز  --- هام األغلبية

 قابل لإلنجاز  --- هام األغلبية نهج بدون إسم قرب جامع التوبة  

نهج متفرع عن شارع شارل ديقول ) قرب  

  فورد(دار

 قابل لإلنجاز  --- هام األغلبية

 

 صريف مياهت  
 األمطار      

نهج متفرع عن نهج  ابن يغالن ) حومة     
 الزيتون/ الرمان  خلف مستشفى المنجي سليم (

 قابل لإلنجاز  --- هام األغلبية  

 قابل لإلنجاز  --- هام األغلبية   األنهج المتفرعة عن حي سالمة   

 قابل لإلنجاز  --- هام األغلبية   نهج الصوديوم  



  
 
 
 

   
 
 
 

 

) من نهج الرائد البجاوي إلى   نهج بدون إسم 
 شارع فطومة بورقيبة  ( 

 

 قابل لإلنجاز  --- هام األغلبية

األنهج الرابطة بين نهجي  خير هللا بن مصطفى  
 وحازم األندلسي  

 قابل لإلنجاز  --- هام األغلبية

نهج موازي لنهج ألفراد نوبال ) مقهى الحاج 
 سالمة(  

 لإلنجاز قابل  --- هام األغلبية

 قابل لإلنجاز  --- هام األغلبية نهج بدون إسم قرب جامع التوبة   

نهج  متفرع عن نهج الرائد البجاوي )حومة أوالد   
 بن حسين ( 

 قابل لإلنجاز  --- هام األغلبية

 
       

 
 

 بناء األرصفة    

نهج متفرع عن نهج  ابن يغالن ) حومة      
 الزيتون/ الرمان خلف مستشفى المنجي سليم (

 قابل لإلنجاز  --- هام األغلبية

 قابل لإلنجاز  --- هام األغلبية أنهج حي سالمة   

 قابل لإلنجاز  --- هام األغلبية ( ون إسم ) من قوة الباجي إلى القبينهج بد 

الرابطة بين نهجي خير هللا بن مصطفى   األنهج 
 وحازم األندلسي  

 قابل لإلنجاز  --- هام األغلبية

 قابل لإلنجاز  --- هام األغلبية   2حي آغا 

 قابل لإلنجاز  --- هام األغلبية نهج بدون إسم قرب جامع التوبة  

) مقهى الحاج  نهج موازي لنهج ألفراد نوبال
 سالمة(  

 قابل لإلنجاز  --- هام األغلبية

 نهج  متفرع عن نهج الرائد البجاوي  
 ) حومة أوالد بن حسين (  

 قابل لإلنجاز  --- هام األغلبية

 
 
 

 

 

 التنوير العمومي     

 نهج متفرع عن نهج  ابن يغــــــــالن
المنجي   مستشفى  خلف  الرمان   الزيتون/  حومة   (

 سليم ( 

 قابل لإلنجاز  --- هام األغلبية  

 قابل لإلنجاز  --- هام األغلبية   أنهج حي سالمة   

 قابل لإلنجاز  --- هام األغلبية   أرض بن يغالن

 قابل لإلنجاز  --- هام األغلبية   نهج الصوديوم 

)من نهج الرائد البجاوي إلى شارع   نهج بدون إسم 
 فطومة بورقيبة  (

 قابل لإلنجاز  --- هام األغلبية  

مصطفى   بن  هللا  خير  نهج  بين  الرابطة  األنهج 
 وحازم األندلسي  

 قابل لإلنجاز  --- هام األغلبية  

 قابل لإلنجاز  --- هام األغلبية   نهج بدون إسم قرب جامع التوبة  

نهج متفرع عن نهج  الرائد البجاوي    
) حومة أوالد بن حسين (     

 قابل لإلنجاز  --- هام األغلبية  

 

 

 مالحــــــــــق :    –  2.7
 . نظر املصاحيب أعرض البلدية :    1.2.7
 . نظر املصاحيبأ صور الجلسة بالمنطقة :   –  2.2.7

 
 
 
 



 

 

  















  
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 


