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المرسى المدينة محضر جلسة منطقة    

(   2019)إعداد برنامج اإلستثمار  التشاريكي لسنة    
 

 

   
 إسم املنطقة : املرسى املدينة             معطيات بخصوص البلدية :-1
 ساكن. 20.000.                    عدد السكان ابملنطقة :  املرســــــــى:  إسم البلدية  -أ

 (.2014نسمة )إحصائيات سنة  92.987:  عدد السكان ابلبلدية -ب
 .2018ديسمرب  09األحد : اتريخ اجللسة –ت 
 . : الدائرة البلدية املرسى املدينة مكان اجللسة -ث
 . رة املرسى املدينةة رمي حشيشة ، رئيسة دائالسيد : ر اجللسةإسم ميس   –ج 
 السيدة فاتن رجب .ر من قبل : ّ  حمضر حمر -ح
 ، الكاتب العام للبلدية. السيد حممد الصكوحيحمضر مصادق عليه من طرف :  -خ
 معطيات بخصوص الجلسة : -2
 
  بالمنطقة :لسة  جعدد المشاركين في ال-أ  

 
 

عدد النساء ضمن   عدد المشاركين  
 المشاركين 

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

 3  7   27 لي  جمالعدد ال
 25,92  %  %النسبة  

 
 11,11   % 
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 جدول األعمال :  -ب
 

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

 تقدمي اإلطار العام للجلسة ، -
 ، املشاركنيتوزيع قائمة برامج القرب على  -
 ،  تذكري بنتائج التشخيص الفين للمنطقة -
 ،  صة للمنطقةتذكري ابملوارد املالية املخص   -
 ،تكوين فرق عمل لتحديد املقرتحات )املشاريع والتدخالت(  -
 ، يضاحات الفنية األولية الالزمةتقدمي اإل -
 ، إجراء تصويت على املشاريع املقرتحة  -
 ،شاريع املقرتحة و قائمة امل عالن عن نتائج التصويتاإل -
 ،يضاحات الفنية واملالية الالزمة للتأكد من قابلية إجناز املشاريع املقرتحة تقدمي اإل -
املمثلني عن   - يقل عدد  أن  املنطقة )ال ميكن  نون وجواب من يتكو    03التصويت على ممثلي 

 ، ممثل عن املرأة والشباب والرجال( 
وتبليغ هذه الن تائج  ن عن نتائج الدراسات الفنية واملالية النهائية عال إعالم املشاركني مبوعد اإل - 

 . إىل ممث لي 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  
حالة جيدة  
أو 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 

(% ) 

  

المرسى  
 المدينة 

   بعض النق اط   % 95 % 80 % 50 % 50 % 20 % 80
 الزرق اء 
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والمشاريع الوطنية والجهوي          ة    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  يوما   150 30.000 د  764.800 تعبيد الطرق ات 
 العروض 

إعداد ملف تقييم بصدد   يوما   150 15.000 د   500.000 الترصيف 
 العروض 

تصريف مياه  
 لمطار أ ا 

 بصدد إعداد الد راسة األو لية  يوما   150 10.000 د   500.000

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

 
 
 
 

 رصيف ّ  الت تعبيد الطرقات 
 تصريف

 مطارمياه األ 
 وير العمومي نالت

 نهج طيبة 
الممر العمومي لنهج  

 أميلكار 
 سليم المنجينهج 

 الشيخ  إبننهج عمر 
ربط نهجي مكة والدكتور 

 سليمان بن سليمان 
النهج المقابل لنهج نيوتن 
والرابط بين نهجي الدكتور  
 سليمان بن سليمان  و مكة 

 البيطار  إبنزنقة 
 البيطار  إبننهج 

مارس   20ممر على ساحة    

نهج خير الدين   
 برباروس 

 نهج حاتم الطائي 
 صالمبونهج  
 نهج حانون   
نهج الهادي    

 السعيدي 
جزئ من رصيف  

 معهد السعادة 
 فولتار نهج  
 نهج الرازي 
 نهج الزهراوي 
نهج الدكتور سليمان   

 بن سليمان 

الممر العمومي لنهج  
 ( GP9) أميلكار

 نهج أفغانستان 
 نهج الزين بن عاشور  

 البراملينهج 
 )األحواش(

ربط بين نهجي مكة 
 بلخوجةومحمد سعيد 
 )حي الهناء( 

النهج المقابل لنهج   
نيوتن والرابط بين  

نهجي الدكتور سليمان  
 بن سليمان و مكة. 

 البحيرات العظمى )سانية الدالي(   مع ممر   نهج رشيد مسلم 
 ( يوي الشتأرض البحري )محيط ملعب عبد العزيز 

 نهج حانون  
 ( العبدلية)محيط قصر   الشتيوينهج عبد العزيز  
 جانفي 14نهج  

 شباط إبننهج  
 نهج أبو العالء المعري 
 نهج الفاضل بن عاشور  
 نهج الطاهر بن عاشور  
 نهج األمير عبد القادر   
 نهج العربية السعودية  
نهج الحفصيين     
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 : ة  ّ مرتّبة حسب األولوي   2019مشاريع القرب المقترحة من طرف المشاركين بالمنطقة خالل سنة    -4
 
 

 موقع التدخل  المشروع / نوعية التدخل 
 ) األنهج واألحياء( 

 الكلفة 
 التقديرية 

رأي المصلحة الفنية / المرافق  
 الفني 

 

 تعبيد الطرقات 
 

 قابل لإلنجاز  --- نهج أحمد خير الدين ) المرسى النسيم  (

 قابل لإلنجاز  --- نهح وراء سفارة بريطانيا   

 
 تصريف مياه األمطار 

 ( impasse) زنقة بنهج البراملي

 ) عائلة بن شعبان( 

 قابل لإلنجاز  ---

 

 

 قابل لإلنجاز  --- STILبناية  زنقة بممر  

 
        

 
 بناء األرصفة        

 
 

 2018برنامج  --- نهج حاتم الطائي

 قابل لإلنجاز  --- زنقة بنهح صالمبو

 قابل لإلنجاز  --- نهج أحمد خير الدين 

 قابل لإلنجاز  --- نهج إفريقيا 

 قابل لإلنجاز  --- نهج الطيب سيالة   
 

 التنوير العمومي
 قابل لإلنجاز  --- نهج حاتم الطائي)جزء( 

 قابل لإلنجاز  --- نهج قصر الحمراء  
 

 

 نق اش وتف اعل مع المشاركين :   -5
 

 أجوبة البلدية و / أو األطراف المعنية  أسئلة ومالحظات المشاركين 
إجنازهم    - عند  املقاولني  ومراقبة  مبتابعة  املطالبة 

من حيث الس مك و كمي ة    ألشغال تعبيد الطرقات 
 .املواد املستعملة 

 
 

حترص البلدي ة على متابعة مجيع املقاولني عند تنفيذهم  -
وعند حصول جتاوزات وعدم تنفيذ  لألشغال املنوطة بعهدهتم  

مقتضيات الصفقة ، يت م توظيف غرامات يف الغرض مع 
 املطالبة بتفادي التجاوزات وإصالحها. 

 
 

 أجوبة البلدية و / أو األطراف المعنية  المشاركين أسئلة ومالحظات  
أتخ    سبب  عن  مجيع التساؤل  أشغال  بداية  ر 

اإلستثمار   بربانمج  املربجمة  الت شاركي املشاريع 
 .  2018و   2017لسنيت

املشاريع  هذه  جبملة  املتعلقة  الصفقات  إعداد  إجراءات 
طلب   إعالن  )دراسة،  العروض،    ضو عر المعق دة  فرز   ،

املقاول األشغال( ـــــــــــإختيار  إنطالق    ، املصادقة   ، ة 
 وتتطل ب وقت إلجنازها. 
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 لي المنطقة  : ّّ ق ائمة إسمية لممث   -  6

 
اإلختصاص/  العمر اإلسم واللقب

 المهنة 

 ممثل عن  العنوان

) الشباب / المرأة 

 الرجال ( /

 إمرأة  هنج حامت الط ائي  9 متقاعدة  75 فاطمة ابكري 
 إمرأة  هنج أمحد خري الد ين املرسى النسيم 6 متقاعدة  67 من وبي ة القشعي 

 رجل هنج الدكتور سليمان بن سليمان  فين  سامي متقاعد  65 احلبيب الد رويش 
 رجل هنج القطب الشمال  80 طبيب بيطري متقاعد   64 مصطفى اهلامشي 

 

 ة :        نتائج الجلسة بالمنطق  -7
إنجازها بالمنطقة وتاريخ اإلعالن عن نتائج الدراسات    المطلوب   مالحظات بخصوص التدخالت   –  7-1

 الفنية والمالية من قبل المصلحة الفنية بالبلدية: 
 

 

 
نوعية    / المشروع 

 التدخل 

 
 نهج واألحياء( أل موقع التدخل )ا 

 نتائج 
 التصويت 

جدوى  
المشروع  

 للمنطقة 

الكلفة  
 التقديرية 

 
رأي المصلحة الفنية/  

 المرافق الفني 
 

  د ـــــــتعبي   
   الطرقات

 
 

 قابل لإلنجاز  --- هام األغلبية   نهج أحمد خير الدين ) المرسى النسيم(  

 قابل لإلنجاز  --- هام األغلبية   نهج وراء سفارة بريطانيا  

 

  تصريف مياه   
 األمطار

 ( impasse) زنقة بنهج البراملي

 ) عائلة بن شعبان( 

 لإلنجاز قابل  --- هام األغلبية  

 

 

 قابل لإلنجاز  --- هام األغلبية   STILزنقة بممر  بناية 

 
       

 بناء األرصفة 

 2018برنامج  --- هام   --- نهج حاتم الطائي

 قابل لإلنجاز  --- هام األغلبية   زنقة بنهح صالمبو

 قابل لإلنجاز  --- هام األغلبية نهج أحمد خير الدين 

 قابل لإلنجاز  --- هام األغلبية نهج إفريقيا 

 قابل لإلنجاز  --- هام األغلبية   نهج الطيب سيالة   
 

 التنوير العمومي
 

 

 قابل لإلنجاز  --- هام األغلبية   نهج حاتم الطائي)جزء( 

 قابل لإلنجاز  --- هام األغلبية   نهج قصر الحمراء
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 مالح          ق :    –  2.7
 . نظر املصاحيب أعرض البلدية :    1.2.7

 

 . نظر املصاحيبأ صور الجلسة بالمنطقة :   –  2.2.7
 
 رأي المشاركين في خطة اإلتصال المعتمدة :    -8

 

  طريق   عن  سواء  اجللسة  هذه   فعاليات  حلضور  لدعوهتم   اليت توص لوا هبا    ابلرسائل   املشاركون   نو ه
  اإلجتماعي   التواصل  لشبكة  الرمسية  والصفحة  البلدية  واب  مبوقع   البالغ املنشور  أو  الرسائل  تلك

وتعليق  مبنطقة   الال فتات  تعليق  طريق  عن  أو    للبلدية  بوك  الفايس املدينة   مبقر ات   البالغ   املرسى 
خاصة   والقباضة  واملعتمدية  البلدية  والدوائر   الفرعية  واإلدارة  البلدية مطوايت  توزيع  و  البلدية 

 . ابلدعوة للحضور على الوافدين على الدائرة البلدية 
 

 رأي المشاركين في المق اربة التشاركية المعتمدة :   -9
 

 

املقاربة   إعتماد  خصوص  يف  البلدية  املصاحل  طرف  من  املتوخ اة  ابملنهجية  املشاركون  رح ب 
برانمج   إعداد  إطار  يف  لسنة  التشاركية  التشاركي   املفص ل    2019اإلستثمار  التقدمي  وخاصة 

لسن التشاركي  اإلستثمار  بربانمج  املدرجة  إجنازها   2018و  2016/2017  واتللمشاريع  وتقد م 
 والتشخيص الفين للمنطقة .

ع  ــهذا ، و إستحسن املشاركون متكينهم من تقدمي و الدفاع عن مجيع إقرتاحاهتم املتعل قة ابملشاري
الت شاركي لسنة  املزم قابلي     2019ع إدراجها بربانمج اإلستثمار  الفني ة ملدى  ة ــــــ و توضيح املصاحل 

وا عن رغبتهم يف التواصل مع ممث لي مواطين املنطقة قصد املتابعة اجل دية  إجنازها من عدمها ، كما عرب 
 ن هائي. ملدى تقد م  إجناز أشغال املشاريع املقرتحة من إنطالقها إىل قبوهلا ال
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