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 73.643.336: الفاكس                                                  تنمية المحلية والبيئةوزارة ال 
 والية  المهديـة       

 بلدية الشـابة     

  --------------:  عــدد

 ىـــــــــــــــــــة األولــــــــــــــة العامـــــــــــر الجلســـــــــــــمحض            
 2017ة  ـــــلسن  بخصوص البرنامج السنوي لإلستثمـــــار          
 :   البلديـــة  معطيـــات بخصوص  -1

 ـــــةــــــــــــــــــــــــــــــــ: الشابــــ     ـــةـــم البلديــــــــــإس -أ
 22777:     عدد  السكان  بالبلدية -ب
  2016ــر ــــــــــــــــــــديسمبـ 02:     ــةـــــــتاريخ الجلســـ -ت
 ــةـــــة بالشابــــــــــــــــ: دار الثقافــ    ـان الجلســةـــــــمكـــ -ث
 حمدي  بن خليفة – ـادـة عيـ: فاطمـ  إسم ميســـــر الجلســة  -ج
 عمـــــــر اج ــــــــــلح د اـــــــ: ماج    محضر محرر من قبل  -ح
 : رئيس النيابة الخصوصية لبلدية الشابة  محضر مصادق عليه من طرف -خ

ـــة-2  :  معطيـــات بخصوص الجلســ

 عدد المشاركين في الجلسة العامـــة : -أ

  

 نـعدد المشاركي

 

 ضمن المشاركين  عدد النساء

 

ـدد الشبـــــان ضمـــن ـــــعــــ 

 راوحـن تتــن والذيـــالمشاركي

 ةـــسن 35و 16أعمارهم بين 

 27 22 74 يـــالعدد الجمل

 % 36 % 30  (%ة )ــــالنسب
 

 ــــال:ــــــــــــــدول  األعمــــــــــــــجـــ-ب

 ـــةـــــام للجلســـــــــــــــــــــــــار العــــــــــــــــــــــــــــم اإلطـــــــــــــــــتقدي -1
 ــةـــــــن البلديـــــــــــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــــــات عامـــــــــمعطيـــ -2
 معطيات عامة عن المنهجية التشاركيـــة في إعداد المخطط اإلستثماري البلدي -3
 ةــــة والجهويـــــــع الوطنيـــــــــــة والمشاريـــــــــــشاريع المتواصلتقديم الم -4
 ا ـــــــق ونتائجهـــــــى المناطــــــة إلـــــــــم البلديـــــــة تقسيـــــــــتقديم منهجي -5
 ــــــــــةالبلدي ة ــــــــــــــي للمنطقــــــــــص الفنــــــــج التشخيــــــــــتقديم نتائ -6
 ــيــــــــص المالــــــــــــــــــــــــــــــــج التشخيـــــــــــــــــم نتائـــــــــــــتقديــ -7
 قــــــوالمناط  التـــــــــــف التدخـــــــــعلى مختل ةتقديم توزيع الموارد المالي -8

 



ــوص-3 ــــ ــــف لعـــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــالبلديرض  ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ   ة  :ـــــــــــ

 الل الجلسة (ـــا خـــم عرضهـــــــي تــــــ)تقديم أهم النقاط الت
 يمعطيات عامة عن المنهجية التشاركية في إعداد المخطط اإلستثماري البلد -
 ا.ــة إلى مناطق ونتائجهـــــــــم البلديـــــة تقسيــــــتقديم منهجي -
 ــــــــة.ة البلديــــص الفني للمنطقـــــــج التشخيـــــــــنتائ تقديم -
 ـــــــي.ـــــــــــص المالـــــــــــــــــــــج التشخيـــــــــتقديم نتائ -
  .قــتقديم توزيع الموارد المالية على مختلف التدخالت والمناط -
 ــــــــــــــام.ــــــــــــــــــــــــــــــــاش عــــــــــــــــــــــــــــــنقـ -

  :2016والمدرجة ببرنامج اإلستثمار السنوي   2016المشاريع التي هي بصدد اإلنجاز خالل سنة  -4
الكلفة  لمشروعبيان ا ع/ر

 أ.د

تاريخ االنطالق في 

 ازـــــاالنج

نسبة  مدة االنجاز

 االنجاز

 المالحظات

الل ــي خـــــــاالستالم النهائ ٪ 100 يوما 300 2013جوان  22 2023 اةــــة مغطــــــاء قاعــــــــبن 1

 2017ري ـــــــــــشهر فيف

الل ــــــــــاالستالم النهائي خ ٪ 100 يوما 120 2015أكتوبر  06 380 ودع بلديــــــاء مستـــــــبن 2

 2017ارس ـــــــر مـــــــشه

ر إداري ــــــــــاء مقــــــــبن 3

 ديــــــــودع البلــــــبالمست

ز الحضيرة ـــور تركيـي طــف ---- يوما 120 2016نوفمبر  15 125

 ة االنجازـــــوإعداد أمثل

لم يتم االستــــالم النهائـــــي  ٪ 100 يوما 120 2013نوفمبر  20 155.8 تعبيـــــــد الطرقــــــــــــات 4

 لألشغــــــــــــــــــــــــــــــال

5  

تعهــــــد 

منشــآت 

 البلديـــة

ملعب  ة ـــــتهيئ

ــــــــــــة مدرسـ

 ىـــــــــــالوسطـ

ال بتاريخ ــــــت األشغـــانته ٪ 100  يوما  60 2016أوت  13 36

 2016ر ــــــــــــــــأكتوب 04

ب ــة ملعــــــتهيئ

ة الوهاب ـــمدرس

 ب البلديـــوالملع

ارة ـــــام باستشــــم القيــــت    65

داد ـــوالمشروع في طور إع

 طلب التزود والتعهد بالنفقة

خ ـــــــتعهد المسل

 ديـــــــــــــــــالبل

بعد أن تم تنقيح جزئي على     28

برنامج التدخل في إطار 

مشروع تعهد المنشآت 

البلدية تم إقرار مشروع 

لبلدي خ اـــــــد المسلـــــتعه

ضبط  والمشروع في طور

 لــــــالتدخ برنامــــــج

 لـــل نقــــاء وسائـــــــاقتن 6

 )سيارة مصلحة نفعية(  

ام باستشارة ولم ــــم القيــــت    50

ة ـــروض الكافيــــر العــتتوف

)عزوف المزودين( وستقوم 

ادة اإلعالن عن ــــالبلدية بإع

 روضــــب العــــــطل



 والجهوية المتواصلة او المبرمجة بالمنطقة اللبلديةقـائمة المشاريع الوطنية  *   
 تاريخ االنطالق موقع التدخل وصف المشروع الكلفة أ.د لمشروعبيان ا ع/ر

 ازــي االنجـــــف 

دة ــــــم

 ازـــاالنج

   

ة ــتهيئة وتوسع 1

د ــاء الصيــــمين

 البحري بالشابة

تهيئة وتوسعة  10500

ميناء الصيد 

 ريــــــــالبح

اء الصيد ــــمين

 البحري بالشابة
دم ـة تقـــنسب يوما 720 2013اكتوبر  07

ال ـــاالشغ

95٪ 

ة ـــــقاعاء ـــــبن 2

اة بحي ـــــــمغط

 د هللاـــسيدي عب

اء قاعة ـــــبن 800

 ـــــــــــاةمغط

 للرياضـــــات

 ةـــــــــالفردي

بجانب الولي 

الصالح سيدي 

 هـــــــعبد الل

ج ـــــــبرنام يوما 300 2016نوفمبر  05

ب ــــــــتهذي

اج ـــــــوادم

اء ــــــاالحي

 ةـــــــالسكني

ة التطهير ــمحط 3

 ةـــــــــــــبالشاب

تعهد وتهيئة  60

 محطة التطهير

 

محطة التطهير 

 رةـــــــبالدوي

ج ـــــــبرنام  2017

2017 

ر حي ـــــــتطهي 4

حشاد والمنجي 

 مــــــــــــــــسلي

وات ــد قنــــــم 1250

صرف المياه 

 ةـــــــالمستعمل

 

اد ــي حشـــــح

ارع ـــــــــوش

 المنجي سليم

روع ــــالمش  2017

بصدد اعداد 

 ةــــــالدراس

ة وتعبيد ـــتهيئ 5

 مسلك الهنيات

د ـــشغال تعبيأ 2200

 ةــــعلى مساف

 مـــــــــكل 10 

ال ــــــاالشغ يوما 360 2015كتوبر أ 26 مسلك الهنيات

ـــة ــــــجاري

ت ــــــــوبلغ

 يــــــــحوال

80 ٪ 

 

ة وتعبيد ـــتهيئ 6

 ج الدويرةــــنه

تهيئة وتعبيد على  228

كلم  1.5طول 

الى حدود 

ركز ـــــــــــم

 افــــاالصطي

ام ــــم القيـــت   ج الدويرةـــــنه

ح ـــــــبالمس

 لطوبوغرافيا

ق ـــوستنطل

ال ـــــاالشغ

ر نهاية ـــاث

ال ـــــاالشغ

ة ــالمبرمج

في معتمدية 

 شــــــملول

د ـة وتعبيــــتهيئ 7

 ةـة القبانيــمنطق

 دــة وتعبيــــتهيئ 310

 كم 2ى طول ــعل

   منطقة القبانية



ة ــــتهيئة منطق 8

 ةـــــــــــصناعي

تهيئة منطقة  

ة من ـــصناعي

طرف الوكالة 

ة ــــــــالعقاري

 ةــــــــالصناعي

طريق صفاقس 

ى ـــارض عل

ة ـــملك الدول

تمسح حوالي 

هك مثال  35

ال ــــــــاالشغ

الطوبوغرافية 

المختلفة عدد 

7566 

داد ـــــتم اع  

م ــملف تقسي

ار ـــــــــللعق

ع ـــــالمزم

تخصيصه 

من طرف 

وزارة 

الك ـــــــام

الدولة لفائدة 

ة ــــــــالوكال

ة ــــــالعقاري

ة ــــالصناعي

الل وسيتم خ

ديسمبر شهر

2016 

رض ـــــــع

ف على ـالمل

ار ـــــــــانظ

ة ــــــــاللجن

ة ــــــالجهوي

ات ـــللتقسيم

االدارة ـــــــب

ة ــــــالجهوي

ز ـــــــللتجهي

ان ــــواالسك

ة ــــــوالتهيئ

ة ـــــــالترابي

 ةــــــبالمهدي

 

 : إعتمادات العنوان الثاني المخصص للمشاريع الجديدة على مختلف البرنامجتوزيع  -5

 النسبـــــة       الكلفـــة    البرامج المقترحـــة

 % 100 أ.د 593 برامج القرب تتعلق بتحسين ظروف عيش المواطنين

 --- --- ــــةــــــة للمدينــــــــــــــــــــج مهيكلـــــــــــــــــبرام

 --- --- ـةــــــــــــــــــــــــــــــج إداريــــــــــــــــــــــــــــبرام

 % 100 أ.د 593 ...........المجمــوع.....    



  لتقسيم الترابي للمنطقة البلدية وإحصاء وصفي تقديري للبنية األساسية بتلك المناطق  :اتقديم  -6

 :ي ـــــم الترابـــــم التقسيـــــتقدي -أ

 حدودها )تسمية حدودها( اسم المنطقة البلديــــة

 : شارع فرحـــــات حشــــــــاد ) منطقة حــــي عويـدان(شمــــاال- حـــــي الوهــــــــــــاب

 أفريل ) منطقـــــــة وســــــــــــــط المدينــــــــة( 9نهج            

 نهج محمد علــــــــــي ) منطقــــة حي المرســــــى( :شـــــرقا  -

 : شارع ليبيــــــــــــــــا ) منطقة حي سيدي سالـــــم ( غــــــربا -

 : سبخـــــــــــة وحـــــــــــــدود  مثــــــال التهيئـــــــة جنــــــوبا-

 –زار )منطقة حي عويدان ـــج ابــــــن الجــ: شارع الجمهورية ونهـــ شمــــاال - حـــــي وسط المدينــــة

 منطقة الحـــــــــــي الشرقي(.

 اب.قة حي المرسى ومنطقة حي الوهمنط -ةنهج السعوديـ –أفريـل  9جنـــــوبا : -

 شارع بورقيبة ) منطقة حي عويدان(  –غــــــربا  : نهج قرطاج -

 بلهـــوان ) منطقـــة حي حشاد والهنشير(: نهج علي الشـــــرقا  -

 م  30: السبخـــــــة والطريــــــــــــق الحزاميـــــــة :  جنــــــوبا- حـــــي المرســـــــــــى

 : نهج السعوديـــــة ) منطقـــــــــة حي وســط المدينة( شمــــاال -

 ـــي الوهــــاب(: نهج محمــــد علي ) منطقـــــــة حــ غــــــربا -
 نهج قبوديـــــــة ) منطقـــــــــة حي حشاد وبيقـــو( -: شـــــرقا  -

 نهج  السعوديــة )منطقـــــــــــة حي وسط المدينـة( -               

 البحـــــــــــــــــــــــــــــر المتوســــــــــــــــــــــــط :شـــــرقا  - حـــــي الشاطـــــــــىء

 : شــــــــــــــــــــــــــارع  بورقيبــــــــــــــــــــــــــة شمــــاال -

 : نهج علي بن غداهم )منطقة حي حشاد والهنشير( غــــــربا -

 نشير(: شارع  برج خديجة ) منطقة حي حشاد واله جنــــــوبا-

 الخذر بن حسين   ) منطقة  حي بـــرج خديجـة (  -               

 : البحــــــــــــــــــــــــــــــــــــر المتوســــــــــــــــــــطشــرقا - الحـــــي الشرقــــــــي

 : منطقــــــــــــــــــــــــــــــة الدويــــــــــــــــــــــــــــرةشمـاال -

 نهج تازركـــــــة –: نهج سيـــــدي علــــي النــــــوري غـــربا -

 نهج الجزائر)منطقة حي عويدان( –نهج الجامع الكبير             

 :شارع الجمهورية)منطقة وسط المدينة ومنطقة حي حشـاد(جنـوبا-

 شارع بورقيبــــة  ) منطقــــــة حــــي الشاطــــىء( -             



 الخذربن حسين)منطقة الشاطىء( -: شارع المنجي سليمشمــــاال - حـــي برج خديجــــة

 م  30: المينـــــــاء والطريــــــــــــــق الحزاميــــــة :  جنـــوبا  -

 م ) منطقة حشاد والهنشيـــــر( 20: الطريق الحزامية  غــــــربا -

 بـــــــرج خديجة والمينـــــــاء  : المعلـــــم األثـــــــريشـــــرقا  -

 : نهــج جمــال عبــد الناصـر )منطقة حي الفراحتـــه(شمــــاال   - حــــي سيـــدي سالــم

 : شـــــــــــــارع ليبيـــــــــــا   )منطقة حي الوهــــاب(شـــــرقا  -

 : العربــــــــــــي زروق   غــــــربا -

 شـــــــــــــــــارع البيئـــــة   ) منطقة حـــي الوهاب(  : جنـــوبا -

 : شــــارع بورقيبـــــــــــــــة )منطقـــــة الحي الشرقـــــي(شمـاال - حي حشــاد و الهنشيـر

 : نهج قبوديـــــــــــــــــــة ) منطقـــــة حي المرســـــــــى(جنـوبا  -

 م )منطقة حي برج خديجة( 20ض :الطريق الحزامية عرشــرقا - 

 نهــج علــــــي بن غداهـم ) منطقــــــة حي الشاطـــــىء( -          

 : نهج علي البلهــــــــــوان ) منطقة وســــط والمدينـــة( غــــــربا -

 حـــدود مثـــــــال التهيئــــــة العمرانيـــــــــــــــــــــــــة :شمـاال  - حي الفراحتـــــــــــــه

 : نهج جمـــــــال عبد الناصــر ) منطقة حي سيدي سالــم(جنـوبا  -

 : نهـــــــــــج العربــــي زروقغربــا - 

 طريق عويدان -: حدود مثـــــــــال التهيئـــــــــــة العمرانية شرقا -

 نهـــج صفاقــــــــــس ) منطقــــة حـــي عويــــــــــــدان( -          

 : حـــدود مثـــــــال التهيئــــــة العمرانيـــــــــــــــــــــــــةشمـاال  - حي عويـــــــــــــــدان

نهج قرطـــاج  -نهج ابن الجـــزار –نهج تازركة  -: شـــارع بورقيبــــةجنـوبا  -

منطقة  -منطقة وسط المدينة –) منطقة حي الوهــــــاب  –مع الكبير نهج الجا –

 الحي الشرقي(

 ــوري ) منطقــــة الحــــي الشرقــي(ـــــي النــــدي علــــ: نهج سي شرقـــا-

 -نهــــــــج صفاقس –: شارع فرحات حشاد ) منطقة حي الفراحته غربــا - 

 طريق عويدان(.

           

 يمكن إرفاق هذا الجدول بخارطة المنطقة البلدية مبين بها التقسيم الترابي الذي قامت به البلديــة()               

 

 



 

 : تقديم اإلحصاء الوصفي التقديري للبنية األساسية بالمناطق البلدية -ب

    الربط بشبكة تطهير     التنوير العمومي الطرقـــــات   

 (%المياه المستعملة)

دة ـــنسبة الطرقات المعب 

((% 

نسبة التغطية بشبكة التنوير 

 (%العمومي)
 (%نسبة التغطية بشبكــة التطهير )

 88 % 93 % 95 % منطقة وسط المدينــــة 

 72 % 78 % 73 % رقي ــــمنطقة الحي الش

 23 % 51 % 51 % منطقة سيـــــدي سالم

 68 % 75 % 49 % منطقة الوهـــــــــــاب

 39 % 71 % 42 % ـدانــــمنطقة عويـــــــ

 00 % 39 % 30 % منطقة الفراحتــــــــــه

 64 % 62 % 28 % منطقة حشاد والهنشير

 48 % 70 % 25 % منطقة المرســـــــــــى

 00 % 57 % 15 % منطقة الشاطـــــــــىء

 00 % 41 % 5 % ةــــمنطقة برج خديج

 على المساحة الجملية وذلك دون إعتبار الطرقات المرقمة. ةالمعنيهذه النسبة بقسمة مساحة الطرقات أو األرصفة  يتم إحتساب -(1)

 ات المرقمة.ـــــــــعتبار الطرقإات وذلك دون ــــــــي للطرقـــــــــول الجملـــــيتم إحتساب هذه النسبة بقسمة طول الطرقات المجهزة على الط -(2)

 

 :  2017المناطق البلدية التي سيتم التدخل فيها ضمن برنامج سنة    -7
 اإلعتمـــــــــادات المخصصـــة      2017ا لسنة  ــالمنطقة الترابية التي تّم اإلحتفاظ به

 أ.د  323 ـــابــــــــــمنطقــــة الوهـــ : 1منطقـــة  

 أ.د  130 ط المدينـــــةــــة وســــمنطق :  2ة ـــمنطق

 أ.د  140 ي المرســــــىـــة حــــمنطق :   3ة ــمنطق

 



 

 :  ع المشاركيــــنــــــل مــــنقاش وتفاع -
 أجوبة البلدية و / أو األطراف المعنيــــــــة       أسئلــــة ومالحظـــــات المشاركيــــــن    

ع ـــفي توزي دة ـــــماهي المعايير المعتم -

ـــــم على المناطق وكيف تت اإلعتمادات

المالي دون  المصادقة على التوزيــــــــع

 .إستشارة المجتمع المدني

 تم توزيع اإلعتمادات على المناطق حسب -

ر اعين اإلعتبب ا خذنتائج التشخيص الفني وأ

 . ـةنسبة الربط بالشبكات العمومي

 

 :  مواضيع مختلفة تم النقاش في شأنها -
 أجوبة البلدية و / أو األطراف المعنيــــــــة       ات المشاركيــــــنـــــومالحظ ةــــلئأس    

 .ـةظفي البلديـــل حول المستوى التعليمي لموءتسا-

 

 

 ات البلديــــــة.ــــــــــــــول إنتخابـــــــــــل حءتسا-

 

 رى.ـــــــــــــــوأمة مع بلديات أختإقتراح مشاريع -

 

 

 ر.الكبير لشبكات الماء والتنويـــ نهج الجامعافتقار -

ين ــــاإلشارة إلى أن المستوى التعليمي للموظف متت -

 دي.ـــالدخل له في إعداد مشروع مخطط إستثماري بل

 

ات وقانون ــسيتم عند المصادقة على قانون اإلنتخاب -

 .اتـــــــــــالبلدي

 

ذا ـــــــــــــبهام ــــــسيتم درسه وستسعى البلدية بالقي -

 روع.ـــــــالمش

 

ب ـم مطالــــــــرورة تقديـــــــــضشارة  إلى تمت اإل-

ح للشراب ـــــــــص في التزود بالماء الصالـــــتراخي

ب العاجل بشبكة ـــــــل في القريــوهناك برنامج تدخ

  .التنوير

ــنتائ -(8  ج الجلســــة العامــــــة :ـــ

 التنقيحات / التحسينات  بخصوص البرنامج المقدم بخصوص المنهجية المعتمدة  – 1.8

 منهجيــــة جيــــدة تّم تثمينها من طرف أغلــــب المتدخليــــــن

 الشابة في،            

 رئيس النيابة الخصوصية            
 
 عمر المدوري                             



 

 مالحــــــق : - 8.2

  عرض البلديــــــــــــة : – 2.2.8
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