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 تقديم المنطقة البلدية

     المنطقة                                       مدينة سيدي بوسعيد 

 

 217                                           ( هك)المساحة    

  

 6000                                          مجموع السكان   

 

                                            1800عدد المساكن       

 

  01                                             عدد المناطق  
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 المنطقة        مدينة سيدي بوسعيد
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التقديم العام للبرنامج االستثماري السنوي 

 2018التشاركي لسنة 
  



قراءة بين المخططات السابقة والبرنامج االستثماري السنوي 

 المزمع إعداده 2018التشاركي لسنة 
  

 المخطط البلدي السابق: 

 يعد من طرف اإلدارة البلدية ومجلسها دون تشريك المواطن في بناء لبناته

 .وعدم مراعاة تطلعات المتساكنين

 عدم اشراك المتساكنين في تحديد خطوط المخطط ومتابعته وتنفيذه. 

البرنامج االستثماري السنوي التشاركي المزمع إعداده: 
 

  تقترح خطوطه العريضة من طرف المتساكنين وفق احتياجات مقر سكناهم

 .وتطلعاتهم

 تقوم البلدية بضبط رزنامة األولويات وآجال التنفيذ ومصادر التمويل. 
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 البرنامج االستثماري السنوي التشاركي

 

   تحدد وقانونية أساسية توجيهية وثيقة البرنامج يعتبر   

المدرجة التنموية المشاريع   

بها الخاصة التمويلية والخطط التقديرية المالية المبالغ   

تشريك خالل من تشاركية مقاربة باعتماد االدارة :اإلعداد 

 المدني والمجتمع المواطن

إلى تستند التنمية لمفهوم ومتكاملة شاملة نظرة :اإلطار 

 أفضل لحياة متساكنيها وتطلعات المنطقة احتياجات
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المبادئ المعتمدة إلعداد برنامج االستثمار السنوي التشاركي 

2018لسنة   

 التشاركية المقاربة مبادئ 

 

 واإلنجاز اآلداء وحسن الفاعلية 

 

 البلدية بالمنطقة السكنية والتجمعات األحياء بين التفاوت من الحد 

 

البلدية المنطقة متساكني جميع عيش ظروف تحسين 
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 الجرد والتشخيص الفني
  



 تشخيص لشبكة الطرقات  بطاقة
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 بطاقة تشخيص جملية لشبكة الماء الصالح للشرب 
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1
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 بطاقة تشخيص جملية لشبكة التنوير العمومي 
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 بطاقة تشخيص جملية لشبكة التطهير 
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 بطاقة تشخيص جملية لشبكة تصريف مياه األمطار 

 
1
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 بطاقة تشخيص للبناءات البلدية
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 بطاقة جرد وتشخيص أولي للمستودع البلدي

معطيات عامة  

 وسط المدينة                       :          الموقع•

 نعم:                        مطابقته لمثال التهيئة العمرانية  •

 2016-2017                      :        تاريخ اإلحداث •

 المستودع في طور االنجاز:                      سنة آخر عملية تهيئة أو توسعة •

        ²م1000:                                        مساحة األرض  •

          ²م300                  :                  المساحة المغطاة •

  ²م300                   :                  المساحة المهيأة•

   نعم                 :                    إمكانية التوسعة •

 %100                  :           طاقة استيعاب المعدات •

 في طور االنجاز                  :  متوسط الكلفة السنوية للصيانة•

 صعب                     سهل                    النفاذ إلى المستودع •

 

 

 

X 
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 وصف حالة البناية: 

 تتطلب التجديد تتطلب التهيئة تتطلب التوسعة تتطلب الصيانة حسنة      

X 

 ..................................المستودع في طور االنجاز .......................................توضيح النقائص

 

 معطيات حول الربط بمختلف الشبكات: 

 نعم

 

 ال
 االتصاالت

 
 للشربالماء الصالح 

 
 الكهرباء

 
 )*(تطهير المياه المستعملة

 
 توضيح المصب النهائي" ال"في صورة اإلجابة بـ  )*(

 ...............................................المستودع في طور االنجاز ..............................

X 

X 

x 

x 

1
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معطيات حول المستودع ووظيفته: 

 
 ال نعم

 ؟ مسيجهل المستودع •
X 

ذكور مختلوأ ونوواع  في صوورة اإلجابوة بونعم)المستودع مقسم لفضاءات هل •

 الفضاءات ومدى استجابتها لحاجيات البلدية ؟

X 

 ؟هل المساحة المخصصة لإليواء مختلأ ونواع المعدات والعربات كافية •
X 

 هل مأوى المعدات مغطى ؟•
X 

 هل المستودع مؤمن ؟•
X 

 ؟( فيضانات)هل المستودع محمي من األخطار •
X 

 مدى وجود ورشة صيانة مجهزة ؟•
X 

موودى توووفر مضووخة للتووزود بووالبنزين وموودى مطابقتهووا لمواصووفات السوو مة •

 والوقاية من الحرائق ؟

X 

 وجود محطة غسل وتشحيم ؟•
X 

 هل تتم معالجة مياه محطة الغسل قبل تصريفها بشبكة التطهير ؟•
X 

 

 هل المستودع مجهز بتطبيقة إع مية ؟•
X 

 ذكر النقائص" ال"في صورة اإلجابة بـ 
 

  .....................................................................................المستودع في طور االنجاز .............................................
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 بطاقة تشخيص للمشاريع االقتصادية
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ثقافة وشباب )بطاقة تشخيص التجهيزات العمومية المشتركة 

(ورياضة وطفولة  
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 بطاقة تشخيص للمساحات الخضراء 
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 بطاقة تشخيص معدات النظافة والطرقات

 

نعم                    ال :           برنامج بلدي للتصرف في النفايات X 
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 بطاقة تشخيص المعدات اإلعالمية

   وجود شبكة إع مية                نعم                              ال                              عدد نقاط الربط X 

 الحاجة إلى توسعة شبكة           نعم                              ال                               نسبة التغطية X 

 الحاجة إلى إحداث شبكة           نعم                              ال 
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 بطاقة تشخيص التطبيقات والبرمجيات اإلعالمية

عدد التطبيقات المتوفرة                    وطنية 

 خاصة                                                     

05 

01 
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 تقديم اإلحصاء الوصفي التقديري للبنية األساسية بالمنطقة البلدية 
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خالصة التشخيص الفني 
 وحالتها فوق المتوسط  %100شبكة الطرقات تغطى المنطقة البلدية بنسبة 

 

 (  التهيئة والصيانة الىاإلدارة البلدية في حاجة )المشاءات اإلدارية 

  

   وحالتها جيدة في   %100تغطى المنطقة البلدية بنسبة  شبكة التنوير العمومي
 اغلب المناطق ودون المتوسط في وخري تتطلب التهيئة    

 التهيئة والصيانة  الىمنتزه سيدي بوسعيد في حاجة 

  

في مدينة سيدي بوسعيد في حاجة إلى التهيئة والصيانة الجرص 

 

 مشروع تجميل المدينة اليمدينة سيدي بوسعيد في حاجة 

 

السوق البلدي تهيئة 

 

43 


