
         الجمھوریة التونسیة      

  وزارة الشؤون المحلیة والبیئة

 بلدیة الناظور          

  محضر جلسة عمل            

  والفني الماليللمجلس البلدي وخلیة البرنامج لالطالع على التشخیص 

  2019في اطار اعداد البرنامج السنوي لالستثمار لسنة 

والتي حددت جلسة عمل  2018 نوفمبر 31االربعاء على اثر الجلسة التحضریة لخلیة البرنامج المنعقدة بمقر البلدیة یوم     

وتوزیع االعتمادات المخصصة  المجلس البلدي لالطالع على التشخیص المالي والفنيمع  2018 نوفمبر 10بتاریخ 

  .2019نجاز المخطط السنوي االستثماري لسنة وذلك في إطار المنھجیة التشاركیة اللمشاریع القرب 

سالم الدزیري وبحضور : برئاسة السید رئیس البلدیة  الحادیة عشرة صباحاجلسة بمقر بلدیة الناظور على الساعة الانعقدت 

  .ثلة من اعضاء المجلس البلدي وكافة اعضاء خلیة البرنامج

السنوي لالستثمار البلدي باعتماد  الحاضرین بانھ في اطار اعداد البرنامجرئیس البلدیة  افاد السید في مستھل الجلسةو   

انھ سیتم عرض التشخیص الفني والمالي للبلدیة على انظار المجلس البلدي لالطالع علیھ والنظر في  2019التشاركیة لسنة 

  . 2018فمبر ون 01تقسیم المنطقة البلدیة الى مناطق تجسیما لتوصیات لجنة االشغال المنقدة بتاریخ 

  :تقسیم البلدیة لى مناطق  -1

  : 01منطقة عدد  -

  

  

  

  

  

  

  حدودھا  االحیاء المكونة

  حي المنارة -
  حي الریاض -
  حي المندرة -

  شارع المنجي سلیم -
  نھج فرحات حشاد -
  شارع الحبیب بورقیبة -
  حدود مثال التھیئة العمرانیة من الجھة الجنوبیة -



  

  : 02منطقة عدد  -

  

  

  حدودھا  االحیاء المكونة

  حي االنطالقة -
  جزء من الحي التجاري -

  جانفي 14شارع  -
  وادي الخلیفة -
  شارع الحبیب بورقیبة -
  حدود مثال التھیئة العمرانیة من الجھة الشرقیة -
  

  

  

  



  

  : 03منطقة عدد  -

  

  

  حدودھا  االحیاء المكونة

  الحي االولمبي -
  جزء من الحي التجاري -
  من حي الریاضجزء  -

  جانفي 14شارع  -
  شارع الحبیب بورقیبة -
  نھج فرحات حشاد -

  شارع المنجي سلیم
  

  

  

  



  

  : 04منطقة عدد  -

  

  

  حدودھا  األحیاء المكونة

  جانفي 14شارع  -   حي الزیاتین -
  نھج الفردوس -
  نھج الجم -
  نھج تزركة -
  

  

  

  

  



  

  : 05منطقة عدد  -

  

  

  حدودھا  األحیاء المكونة

  التجمع السكني لبئر الناظور -
  جزء من الشعالیل الشمالیة -
  المنطقة الصناعیة ببئر الناظور -

  حدود  التجمع السكني لبئر الناظور حسب مثال التھیئة العمرانیة للبلدیة -
  حدود المنطقة الصناعیة ببئر الناظور حسب مثال التھیئة العمرانیة للبلدیة -
  مثال التھیئة العمرانیة للبلدیة حدود الشعالیل الجنوبیة حسب -

  

  

  

  

  

  

  



  :إحصاء وصفي تقدیري للبنیة األساسیة بالمناطق البلدیة بطاقة 
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  : عرض التشخیص المالي -2

 النسبة المبلغ البیانات

 %0.00 0.000  تمویل ذاتي

 %55.03 000.000 350 قرض

 %44.97 000.000 286 مساعدة غیر موظفة

   000.000 636 :الجمــــلة 
  

  :توزیع الموارد حسب نوع المشاریع والمناطق  -3

ى  یطرة عل ى الس ة عل درة البلدی یم ق ى تقی الي وعل ي والم خیص الفن ائج التش ى نت ادا عل اعتم

ار  ین االعتب ذ بع ا واالخ ا ونفقاتھ رات مواردھ ین متغی ث ب راض وحی ى االقت ة عل درة البلدی ق

رب  اریع الق از مش ة النج دخالت البلدی ھ ت رورة توجی ي ض خیص الفن وميوالتش ویر العم ة التن  خاص

واه وال وميدون س ویر العم بكات التن اطق بش ل المن ة كام ي تغطی ل ف وارد و متمث ى ان م را ال نظ

ر بكة التطھی د ومدش ل التعبی رى مث اریع كبل از مش ن انج ا م دودة ال تكمنھ ة مح ة (البلدی ار البلدی افتق

ا  ى انھ را ال روض نظ ندوق الق ل ص ن قب ا م تم تمویلھ اریع ال ی ذه المش ة ھ ر ونوعی ة تطھی ى محط ال

  .)« A »مصنفة 

ادمك وفیر اعتم رورة ت ى ض دي ال س البل ى المجل ل ا دع ة النق ة محط روع تھیئ افیة لمش ات اض

نة  تثمار لس نوي لالس امج الس من البرن درج ض ومي والم ي  2018العم ا ف ھ الحق ع عرض ى ان یق عل

  .الدورات العادیة على انظار المجلس البلدي لتعدیل الخطة التمویلیة

ى  دي ال س البل رق المجل ا تط داین كم ى الت ة عل درة البلدی ثق ندوق  حی لة ص رض مراس م ع ت

دد  ة ع ات المحلی اعدة الجماع روض ومس اریخ  1459الق وبر  12بت إ 2018اكت ة ب جراء والمتعلق

نة  راض لس ى االقت ة عل ة البلدی دیر طاق ر لتق ذا االخی رف ھ ن ط ي م الي اول ل م درة  2019تحلی والمق

  : د مفصلة كما یلي.أ 350بـ 

  2019مبلغ القرض لسنة   انــــــــــالبی

فقة  - من ص ة ض دات نظاف اء مع اقتن

  )3م 16شاحنة ضاغطة (اطاریة

  

  د.أ 330

  د قدرة البلدیة على االقتراض.أ 20

  

  



  

  0: ي ـــــــل ذاتــــــــتموی -

 د.أ 286: مساعدة غیر موظفة  -

  د.أ 350: رض ــــــــــــــــــــــــق -

  د.أ 636: وع ــــــــــــــــــالمجم -
  :تخصیص اعتمادات لتمویل تم اقتراححیث 

  د.أ 86:  مشاریع القرب  -

اریع م - ةھمش افة( د.أ 200:  یكل ة النق اض ة محط روع تھیئ ادات لمش ومي  لاعتم درجالعم  والم
  )P.A.I2018ضمن 

  )3م 16شاحنة ضاغطة (اقتناء معدات نظافة ضمن صفقة اطاریة  د.أ 350:  مشاریع اداریة -

رورة      واطنین بض یس الم د تحس ى مزی رین ال ة الحاض ة كاف یس البلدی ى رئ ر دع ي االخی وف

وم  ور ی ك بالحض اركة وذل وفمبر  18المش باب  2018ن دار الش ى ب ة االول ة العام اریخ الحلس ت

  .2019لتقدیم مقترحاتھم النجاز مشاریع البرنامج السنوي لالستثمار لسنة 

  .بعد الزوال الرابعةلسة العمل على الساعة وختمت ج                           

  :الناظور في 

   البلدیةرئیس                                                                                          

  الدزیريسالم                                                                                           


