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 محضر جلسة منطقة سيدي داود 
(   2018)إعداد برنامج اإلستثمار  التشاريكي لسنة    

  
 

   
 .سيدي داودسم املنطقة : إ                     معطيات بخصوص البلدية :-1
 .ساكن 13.000 : عدد السكان ابملنطقة                    .  املرســــــــى  إسم البلدية:   -أ

 (.2014نسمة )إحصائيات سنة  92.987:  عدد السكان ابلبلدية -ب
 .2017نوفمرب  12األحد : اتريخ اجللسة –ت 
 .الدائرة البلدية بسيدي داود : مكان اجللسة -ث
 .السيد حممد الصكوحي، الكاتب العام للبلدية ر اجللسة:إسم ميس   –ج 
 . السيدة فاتن رجبحمضر حمرر من قبل :  -ح
 .السيد حممد الصكوحي، الكاتب العام للبلديةحمضر مصادق عليه من طرف :  -خ
 
 معطيات بخصوص الجلسة : -2
 
  :  بالمنطقةعدد المشاركين في الحلسة  -أ  

 
 

عدد النساء ضمن   عدد المشاركين  
 المشاركين 

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

 6 9 43 لي  جمالعدد ال
 %21  %النسبة  

 
14 % 
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 جدول األعمال :  -ب
 

 ستقبال املشاركني وتسجيل أمسائهم حسب: إ -
 اجلنس   ✓
 ،  العمر ✓

 ، توزيع قائمة برامج القرب على املشاركني -
 ، الفين للمنطقةتذكري بنتائج التشخيص  -
 ،تذكري ابملوارد املالية املخصصة للمنطقة -
 ،تكوين فرق عمل لتحديد املقرتحات )املشاريع والتدخالت(  -
 ،يضاحات الفنية األولية الالزمةتقدمي اإل -
 ، إجراء تصويت على املشاريع املقرتحة  -
 ،عالن عن نتائج التصويتاإل -
 ،تقدمي االيضاحات الفنية واملالية الالزمة للتأكد من قابلية إجناز املشاريع املقرتحة  -
يتكونون وجواب من   3التصويت على ممثلي املنطقة )ال ميكن أن يقل عدد املمثلني عن  -

 ، ممثل عن املرأة والشباب والرجال( 
 .ة النهائية  ن عن نتائج الدراسات الفنية واملاليعال إعالم املشاركني مبوعد اال  -

 

 :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  
حالة جيدة أو  

متوسطة 
(% ) 

نسبة  
الطرقات في  

سيئة  حالة 
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 

ال وجود  
إلشكاليات  

لتواجد شبكة   
 رئسية 
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ة  ــــــــــوالمشاريع الوطنية والجهوي   2017المشاريع المدرجة ببرنامج اإلستثمار السنوي    - 3

 :   األخرى المتواصلة أو المبرمجة بالمنطقة 
 مرحلة االنجاز  مدة اإلنجاز  عدد المنتفعين    الكلفة  بيان المشروع 

   900,000 تعبيد الطرقـات 
 د 

 دراسة تنفيذية  يوما   150 30.000

 فرز العروض  يوما   120 15.000 د   500.000 الترصيف 

تصريف مياه  
 لمطار أ ا 

 إعداد الدراسة األولية  يوما   120 10.000 د   500.000

بصدد نشر إعالن طلب   يوما 150 15.000 د   500.000 تنوير عمومي 
     العروض 

 
 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 

  

سينا ونهج يوسف داي    إبنع نهج  تجم    -

 ( بن سيناإ)زنقة 

)قرب  • بطيخ  بوراوي  نهج 

Sonede  ) 

 ع بالمنطقة الصناعية ّ  تجم •

التجاري   المركب  )وراء 

 كارفور(

 جانفي   14نهج فاصل بين نهج    •

 9. عدد وط.و

 رشيد القيرواني  نهج إبن  •

إبن • أسد  الفرات    نهج 

 )زنقة بطيخ( 

من  • المؤدية  الطريق 

إلى  ااٍلعدادية  المدرسة 

إبن عصفور   نهج 

 .  اإلشبيلي

 
 

 المعنية أجوبة البلدية و / أو األطراف   أسئلة ومالحظات المشاركين 
 

التساؤل عن سبب تأخر بداية أشغال جميع  -

المشاريع المبرمجة ببرنامج اإلستثمار السنوي  

2017 . 

 

إجراءات إعداد الصفقات المتعلقة بجملة هذه   -

دة )دراسة، إعالن طلب عرض، المشاريع معق  

  ، ، المصادقة فرز العروض، إختيار المقاولة

 ب وقت إلنجازها.  األشغال( وتتطل   إنطالق
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بة حسب  مرت    2018مشاريع القرب المقترحة من طرف المشاركين بالمنطقة خالل سنة    - 4

 األولوية:  
 موقع التدخل  المشروع / نوعية التدخل 

 ) األنهج واألحياء( 
 الكلفة 

 التقديرية 
 رأي المصلحة الفنية / المرافق الفني 

 
 تعبيد الطرقات       

 
 

 2017برانمج   ----  هنج حممد الرشيد 

 2017برانمج التنمية   ----  هنج الذهب 

 مرتبط إبعادة شبكة التطهري ----  هنج النحاس 

 قابل لإلجناز  ----  هنج طارق إبن زايد 

 
 تصريف مياه األمطار 

 2017برانمج التنمية   ----  هنج الذهب 

 مرتبط إبعادة شبكة التطهري ----  هنج النحاس 

حميط املدرسة اإلبتدائية 
 سيدي داود

 تدعيم شبكة تصريف مياه األمطار  ---- 

 
       
 بناء األرصفة        

 ضبط اجلزء املقرتح التدخل فيه  ----  جانفي   14شارع  

 قابل لإلجناز  ----  هنج أسد إبن الفرات 

 لإلجناز قابل   ----  هنج إبن منظور القفصي 

 
 
 
 
 
 التنوير العمومي     

 قابل لإلجناز  ----  هنج متفرع عن هنج املقربة 

 بريم   حممد  هنج   من  جزء
 اخلامس

 قابل لإلجناز  ---- 

 قابل لإلجناز  ----  العثمانيني   هنج 

 قابل لإلجناز  ----  بوراوي بطيخ   هنج 

 قابل لإلجناز  ----  املازن   االمام  هتج 

 قابل لإلجناز  ----  عرفة   ابن  االمام  هنج 

 قابل لإلجناز  ----  الفاضل بن عاشور  هنج 

 قابل لإلجناز  ----  بورقيبة   احلبيب  شارع
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 نقـاش وتفـاعل مع المشاركين :   - 5
 

 أجوبة البلدية و / أو األطراف المعنية  أسئلة ومالحظات المشاركين 
حيط  مبمشكل تصريف مياه األمطار  ت إاثرة  ت    -

الدائرة   وحميط  داود  سيدي  اإلبتدائية  املدرسة 
 البلدية. 

العمومي  ت  - التنوير  شبكة  بصيانة  املطالبة  ت 
 .ابحلي السكين ابملنطقة الصناعية 

 
 التساؤل عن مشاريع برانمج اإلستثمار -
 . 2016التشاركي لسنة  

 

برانمج اإلستثمار   ضمن سيتم برجمة هذا املكان -
   .2018الت شاركي لسنة 

 
سوف تقوم مصلحة التنوير جبرد يف األهنج اليت   -

عمليات  م  صيانة شبكة التنوير العمومي وستت تتطلب 
 الصيانة يف اإلابن وبكامل املنطقة.

 . 2016مشروع لسنة  ي  مل يتم  القبول النهائي أل  -

 

 :   قـائمة إسمية لممثلي المنطقة    -   6
 

 ممثل عن  العنوان اإلختصاص/ المهنة  العمر اإلسم واللقب

) الشباب / المرأة 

 الرجال ( /

هنج إبن منظور   8 حمامية  42 درصاف وال 
 القفصي سيدي داود 

 مرأة إ

املنطقة هنج النحاس  5 أستاذة مدارس إبتدائية  30 خولة حيياوي 
 الصناعية

 شباب

 مقاول كهرابئي  30  هيثم القابسي
 

 شباب هنج طارق إبن زايد  6

موظف يف الديوان الوطين  60 حممد الفرجان 
 )فرع املرسى(  للتطهري 

 

 رجل جانفي   14شارع  32

     
 

 

 : ة  ــــــ نتائج الجلسة بالمنطق  - 7
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وتاريخ اإلعالن عن نتائج الدراسات    المطلوبة إنجازها بالمنطقة   مالحظات بخصوص التدخالت   –   7-1
 من قبل المصلحة الفنية بالبلدية:   الفنية والمالية 

 
 

 نتائج  نهج واألحياء( أل موقع التدخل )ا    نوعية التدخل   / المشروع 

 التصويت 

جدوى  
المشروع  
 للمنطقة 

الكلفة  
 التقديرية 

 رأي المصلحة الفنية/ المرافق الفني 

 
 تعبيد الطرقات      

 
 

 2017برانمج   ----  متوسط   األغلبية هنج حممد الرشيد

 2017برانمج التنمية   ----  متوسط   األغلبية هنج الذهب 

 مرتبط إبعادة شبكة التطهري ----  متوسط   األغلبية هنج النحاس

 قابل لإلجناز  ----  هام   األغلبية هنج طارق إبن زايد

 
 األمطار تصريف مياه  

 2017برانمج التنمية   ----  متوسط   األغلبية هنج الذهب 

 مرتبط إبعادة شبكة التطهري ----  متوسط   األغلبية هنج النحاس

حميط املدرسة اإلبتدائية سيدي 
 داود 

 تدعيم شبكة تصريف مياه األمطار  ----  هام   األغلبية

 
       
 بناء األرصفة        

 ضبط اجلزء املقرتح التدخل فيه  ----  هام   األغلبية جانفي   14شارع  

 قابل لإلجناز  ----  متوسط   األغلبية هنج أسد إبن الفرات

 قابل لإلجناز  ----  متوسط   األغلبية هنج إبن منظور القفصي

 
 
 
 
 
 التنوير العمومي    

 قابل لإلجناز  ----  هام   األغلبية هنج متفرع عن هنج املقربة 

 قابل لإلجناز  ----  هام   األغلبية اخلامس   بريم  حممد   هنج  من  جزء

 قابل لإلجناز  ----  هام   األغلبية العثمانيني  هنج

 قابل لإلجناز  ----  متوسط   األغلبية بوراوي بطيخ  هنج

 قابل لإلجناز  ----  متوسط   األغلبية املازن  االمام  هتج

 قابل لإلجناز  ----  هام   األغلبية عرفة  ابن  االمام  هنج

 قابل لإلجناز  ----  هام   األغلبية الفاضل بن عاشور   هنج

 قابل لإلجناز  ----  هام   األغلبية بورقيبة  احلبيب  شارع

 
ــ اإلعالن عن نتائج الدراسات الفنية والمالية من قبل المصلحة الفنية بالبلدية ي سيتم                      وم  ــــــــــــ

 . 2018مارس  31
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 ق :  ــــــــــ مالح   –   2.7
 . نظر املصاحيب أ  عرض البلدية :   1.2.7
 . نظر املصاحيبأ : صور الجلسة بالمنطقة    –   2.2.7

 رأي المشاركين في خطة اإلتصال المعتمدة :    - 8
 

ه لوا بها  ا   بالرسائل  المشاركون  نو    طريق   عن  سواء  الجلسة  هذه  فعاليات  لحضور  دعوتهمل  لتي توص 

 الفايس   جتماعياإل  التواصل  لشبكة  الرسمية  والصفحة  البلدية  واب  بموقع  المنشور  بالغال  أو  الرسائل  تلك

  سيدي داود   منطقةب   الال فتات  تعليق  طريق  عن  أو  Le Quotidienالشروق و  وجريدتي    للبلدية  بوك

ات  البالغ  تعليقو وتوزيع     البلدية  والقباضة  والمعتمدية  البلدية  والدوائر  يةعالفر  واإلدارة  البلدية  بمقر 

مطويات خاصة بالدعوة للحضور سواء على الوافدين على الدائرة البلدية أو توزيعها من طرف ممث لي  

و ميسري الميزانية التشاركية على المواطنين قصد حث هم على    2017/ 2016المواطنين للمنطقة لسنتي  

 المشاركة  

 

 
 رأي المشاركين في المقـاربة التشاركية المعتمدة :   - 9
 
 

اة  بالمنهجية  المشاركون  رح ب  المقاربة   إعتماد  خصوص  في   البلدية  المصالح  طرف  من  المتوخ 

للمشاريع   لالمفص    التقديم  ةوخاص   2018  لسنة   التشاركي  اإلستثمار  برنامج  إعداد  إطار  في  التشاركية

 وتقد م إنجازها والتشخيص الفني للمنطقة .  2016/2017المدرجة ببرنامج اإلستثمار التشاركي لسنتي  

هذا ، و إستحسن المشاركون تمكينهم من تقديم و الدفاع عن جميع إقتراحاتهم المتعل قة بالمشاريع  

الح الفني ة لمدى قابلية  و توضيح المص  2018المزمع إدراجها ببرنامج اإلستثمار الت شاركي لسنة 

إنجازها من عدمها ، كما عب روا عن رغبتهم في التواصل مع ممث لي مواطني المنطقة قصد المتابعة  

دية لمدى تقد م  إنجاز أشغال المشاريع المقترحة من إنطالقها إلى قبولها الن هائي.   الج 
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