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 شاركية  ة الت  محضر الجلسة العام     

(   1220شاريكي لسنة  )إعداد برنامج اإلستثمار الت    
     
 

   
 : معطيات بخصوص البلدية   -1
 إسم البلدية: املرســـــــــــــــــــــــى. -أ

 ( .2014نسمة )إحصائيات سنة  92.987عدد السكان ابلبلدية:  -ب
 . 2020ديسمرب  13 حداجللسة: األاتريخ  –ت 
 .) جلسة عن بعد( مكان اجللسة :  قصـــــــــــــر البلديــــــــــــــــــة  -ث
 اآلنسة إميان الفهري ، رئيسة جلنة الّدميقراطية الّتشاركيــــــــة إسم ميّسر اجللسة:  –ج 

 .، رئيسة دائرة سيدي داود و احلوكمة املفتوحة                               
 حمضر حمّرر من قبل : السيدة فاتن رجب . -ح
 . رئيس البلديّة،  معز بوراويحمضر مصادق عليه من طرف : السيد  -خ
 معطيات بخصوص الجلسة :-2
 
 :  ةــلسة العام  جعدد المشاركين في ال -أ
 

ساء ضمن  عدد الن   عدد المشاركين           
 المشاركين 

ان ضــمن المشــاركين  عدد الشــبـ  
ــارن  بين  والـــــ    ين تتراوح أعمـــ
 سنة   35و   16

دون إحتساب املتابعني عرب )  27 العدد الجملي  
جتماعي اإلشبكة الّتواصل 

 ( الفايس بوك  

7 2 

ـــــــسب ّ  الن  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ة  ــ
% 

 26 % 
   

%7,40 

 



2 
 

 جــــــــــــدول األعمـــــــــــــــال : -ب
  ينتمون إليها،العمر واملنطقة الّت   ،   إستقبال املشاركني وتسجيل أمسائهم حسب اجلنس ✓

 :   حول   عرض تقدمي    ✓

 اإلطار العام للجلسة ،  ✓

مناطق ) معايري جغرافية/ دميغرافية/ إجتماعية( ونتائج عملية  ✓ البلدية إىل  املنطقة  تقسيم  منهجّية 
 التقسيم، 

 البلدية ،  لفين للمنطقةالتشخيص  انتائج   ✓
 مقرتحات املواطنني ،  ✓
املشاريع املتواصلة ومدى تقّدم و    2020-2016اإلستثمارات الّت أجنزهتا البلديّة خالل الفرتة   ✓

وجدتإجنازها   إن  تعرتضها  الت  سنة    واإلشكاليات  مشاريع  منها  خاّصة  تعّطل   2020)  الّت 
 ، إنطالقها نظرا للّظروف اإلستثنائّية الّت مّرت هبا البالد (

 سواء كانت متواصلة أو مربجمة، األخرى الوطنية واجلهوية  و الربامج  املشاريع   ✓
الربامج  ✓ إعداد  عند  املناطق  املواطنني خالل جلسات  مّت حتديدها من طرف  الّت  املشاريع  قائمة 

 السنويّة الّسابقة و الّت تعّذر إجنازها لعدم توّفر اإلعتمادات ، 
املتاحة و الّت سيتّم ختصيصها لربانمج اإلستثمار نتائج التشخيص املايل مع ذكر كل املوارد املالية   ✓

 سواء كانت ذاتية أو دعم أو قروض أو مسامهات أخرى أي كان مصدرها،  2021لسنة  
 املناطق على  املوارد املالية على خمتلف التدخالت و املنهجّية الّت إعتمدها اجمللس البلدي لتوزيع   ✓

 ، املعنّية ابلتدّخل
 فسح اجملال للّنقاش و تبادل اآلراء و عرب اإلرسالّيات اإللكرتونّية الكتابّية،  ✓
أبصنافها الّثالث : برامج قرب ابلّنسبة   2021املشاريع الّت مّت ضبطها من قبل اجمللس لسنة  قائمة   ✓

لكّل منطقة من املناطق املعنّية ابلتدّخل و الربامج املهيكلة و الربامج اإلداريّة ُمرفقة ابلبطاقات 
 األّولية لقابلّيتها لإلجناز ، 

و منّظمات اجملتمع املدين عرب اإلرسالّيات اإللكرتونّية    و فسح اجملال للّتفاعل مع املواطنني نقاش عام   ✓
 . أّّيم  10الكتابّية و بكّل الوسائل املتاحة على مدى  

الّتذكري مبمثّلي املناطق املعتمدين خالل الّسنة و / أو الّسنوات الفارطة و الّذين سيتواصل الّتعامل  ✓
   معهم بصفة إستثنائّية خالل الّسنة املقبلة. 

 
  
 : 1220قـائمة المشاريع الجديدة المزمع تنفي نا خالل سنة   -3
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ل ة التدخّ نوعيّ 

)*( 

 
 املنطقة 

 
 الكلفة 

 عدد 
 املنتفعني 

  عالتاريخ املتوقّ 
 إلنطالق  املالحظات 

 األشغال
 إلنتهاء 
 األشغال

  ق بتحسني ظروف عيش املواطنني برامج القرب تتعلّ -1
  مشروع :-1

  تعبيد الطرقات 

 طلب عروض  2021/11/30 2021/07/01 110.000 أد 1100 كامل املنطقة البلدية 

مشروع :  -2
تصريف مياه  

 األمطار 
 

 طلب عروض  2021/11/30 2021/07/01 110.000 أد 700 كامل املنطقة البلدية   

مشروع :   -3
 بناء األرصفة 

 

 طلب عروض  2021/11/30 2021/07/01 110.000 أد 600 كامل املنطقة البلدية 

مشروع :   -4
 التنوير العمومي 

 طلب عروض  2021/08/30 2021/05/01 110.000 أد 500 كامل املنطقة البلدية 

  :  مشروع -5
ة  ـــــــتعهد وصيان

تصريف مياه  
 األمطار 

 طلب عروض  2021/12/30 2021/06/01 110.000 أد 400 كامل املنطقة البلدية 

  :  مشروع -6
ات  ـــــــاملساح

 اخلضراء  

 
 كامل املنطقة البلدية 

 
 أد 200

 إستشارة 2021/08/30 2021/06/01 110.000

 ) متفّرقة ( 

  :   مشروع  -7
 منابت 

 
 

 كامل املنطقة البلدية 
 

 

 

 إستشارة 2021/08/30 2021/06/01 110.000 أد 50
 

 :   ُمهيكلة للمدينةبرامج -2
  :مشروع-1

العمومية   احلدائق 
 واملنتزهات 

 إستشارة 2021/08/30 2021/06/01 110.000 أد 350 كامل املنطقة البلدية 
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2-  : مشروع 
 السوق البلدي  

 طلب عروض  2021/09/30 2021/06/01 110.000 أد300 كامل املنطقة البلدية 

   مشروع :  -3
املسبح البلدي  

واملالعب  
 الرّيضية 

 

 كامل املنطقة البلدية 

 
 
 أد 1240
  

 طلب عروض  2021/08/30 2021/05/01 110.000

 إستشارة 2021/09/30 2021/02/01 110.000 أد 200 كامل املنطقة البلدية  الدراسات -4

 ) متفّرقة ( 

 طلب عروض  2021/08/30 2021/05/01 110.000 أد 200 كامل املنطقة البلدية  هتيئة املقابر -5

 ة : ّــ برامج إداري-3

مشروع : -1
 البناّيت اإلدارية 

 
 اإلدارة البلدية 

 
 أد 770

 
 أعوان اإلدارة 

 طلب عروض  2021/07/30 2021/04/01

مشروع : -2
 جتهيزات إداراية 

 

 
 اإلدارة البلدية 

 

 
 أد 50

 
 أعوان اإلدارة 

 إستشارة 2021/06/30 2021/04/01

 ) متفّرقة ( 

مشروع :  -3
 جتهيزات إعالمية 

 

 اإلدارة البلدية 
 
 أد 184

 
 أعوان اإلدارة 

 إستشارة 2021/09/30 2021/05/01

 ) جمّمعة ( 

مشروع :  -4
ة ـــــــــمعدات النظاف

 والطرقات
 وجتهيزات أخرى 

 

 البلدية  ة ــــــــــــــاملنطق كامل  
 
 أد 500

 

110.000 

 
  

2021/05/01 2021/09/30  
 
 

 طلب عروض 

مشروع :  - 5
إقتناء وسائل  

 النقل 

 

 اإلدارة البلدية  
 

 أد 200

 

أعوان  

 اإلدارة

 طلب عروض  2021/06/30 2021/04/01

  أد 7544 اجملمــــــــــوع           
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ة  ـــــ إنجازنا خالل سن ي سيتواصل  والت    2020المشاريع المدرجة ببرنامج اإلستثمار السنوي    قـائمة  - 4
1220  :   

 بيان المشروع    
 )*( 

 
الكلفة  
 ة األصلي  

 
الكلفة  

 نة المحي  

 
عدد  

 المنتفعين 

تاريخ  اإلنطالق  
 في اإلنجاز 

 
ة  مد  

 ا إلنجاز 

نسبة /  
مرحلة  
 اإلنجاز 

التاريخ المتوقع  
 النتهاء األشغال 

 
 مالحظات 

تعبيد    1-
 ات ــــــــالطرق

 

0202/ 16/12 110.000 أد681 أد680  100 

 يوما
إنطلقت 
 األشغال 

26/03/2022 مّت جتميع  
مشاريع تعبيد  

الطّرقات ، بناء 
 األرصفــــــــــــــــــــة  
و تصريف مياه 

األمطار يف 
 صفقة موّحدة 

تصريف   2-
 مياه األمطار 

0202/ 16/12 110.000 أد418 أد500  100 

 يوما
إنطلقت 
 األشغال 

26/03/2022  

           اء ــــــبن 3-
 ة ـــــــاألرصف

 

0202/ 16/12 110.000 أد601 أد570  100 

 يوما
إنطلقت 
 األشغال 

26/03/2022  

التنوير   4-
ي : ـــــــــــــــالعموم

 صيانـــــــــــــــــــة  
و جتديــــــــــد شبكة 
التنوير العمومي :  

SAT ELEC 

يف إنتظار   -------  --------  110.000 أد406 أد700
احلصول 

على  
أتشرية 
مراقب 

املصاريف  
 العمومّية 

جتميـــــــع  مّت  ------- 
مشاريــــــــــع 
سنتـــــــــــــــي  

2019    
  2020و 

يف صفقة  
 موّحدة

 
 المجموع  

 

                             
 أد2450

 
 
 
 
 

      

 

 
 
 
 :  وفق األنموذج    1220  ت شاركي لسنة تقدي  وثيقة برنامج اإلستثمار ال   - 5
 : نقـاش وتفـاعل مع المشاركين  -6

 

 أجوبة البلدية و / أو األطراف المعنية  أسئلة ومالحظات المشاركين 
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احلرص على تركيز شبكات   كيد على ضرورةمت التأّ  -
تصريف مياه األمطار بكامل املنطقة البلدية إضافة 

 العناية وجهر تلك املوجودة.إىل  
 
 
 
 
 

 

مّتت املطالبة مبزيد احلرص على صيانة شبكة التّنوير   -
العمومي بكامل املنطقة البلديّة خاّصة و أّن هذه الّشبكة 

 تعرف عديد التعطّبات على مدار الّسنة 
 و يكون اإلصالح غالبا بصفة متأّخرة . 

 
-  

  2021أد يف ميزانية سنة    400مت ختصيص مبلغ قدره    -
للتعهد وصيانة شبكات تصريف مياه األمطار من عمليات 
جهر البالوعات وغريها والت من شأهنا تسهيل سرعة سيولة 
مياه األمطار عند هتاطلها بكثافة، هذا، وتوجد نقاط زرقاء  

وأنّه بكامل املنطقة البلدية سيتم العمل على تصفيتها، علما  
ومّت   ي توجد بعض البالوعات مربوطة بشبكة التصريف الصحّ 

إجياد حّل هلذه  للّتطهري حملاولة  الوطين  الّديوان  مع  التّنسيق 
 . املعضلة

صيانة شبكة التّنوير    شركات قصد  02مّت الّتعاقد مع عدد    -
أ.د و   147العمومي بكامل املنطقة البلديّة مببلغني قدرمها :  

و    أ.د  78 الّصيانة  طلبات  جلميع  مفتوحة  البلديّة  و   ،
املشاريع اجلديدة شريطة إمكانّية مرور شاحنة التّنوير العمومي 

 ابملكان . 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :  صال المعتمدة  رأي المشاركين في خط ة اإلت    - 7
 
 

 المعني ة و / أو األطراف  أجوبة البلدية   أسئلة ومالحظات المشاركين 

الحاضرون(  المشاركون  إستحسن أو  بعد  عن   ( 

دعوتهم لحضور فعاليات هذه الجلسة سواء عن طريق 

الهاتفيّةاإل  الرسائل أو  المنشور   لكترونيّة  البالغ  أو 

لشبكة  الرسمية  والصفحة  البلدية  واب  بموقع 

للبلدية  ّّ الت بوك  الفايس  اإلجتماعي  عن واصل  أو 

تعليق  البلدية و  المنطقة  بكامل  الالّفتات  تعليق  طريق 

ة البالغ بمقّرات البلدية واإلدارة الفرعية والدوائر البلديّ 

 والمعتمدية والقباضة البلدية.
 

 

 ---------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 :   ة التشاركي ة  ة المعتمدة والجلسة العام  ـرأي المشاركين في المقـاربة التشاركي    - 8

 

 

 ة أجوبة البلدية و / أو األطراف المعني   أسئلة ومالحظات المشاركين 



7 
 

 

المالمشاركون    شكر طرف    عتمدةالمنهجية  من 

المقاربة التشاركية   تطبيقالمصالح البلدية في خصوص  

  2021في إطار إعداد برنامج اإلستثمار التشاركي  لسنة  

المفصّ  التقديم  بأصنافها  وخاصة  المشاريع  لقائمة  ل 

البرامج المهيكلة  الثالث :  برامج القرب لكّل منطقة ، 

 والبرامج اإلدارية. 

ممثّ  وإستحسن   ، المهذا  من   ناطقلوا   تمكينهم 

وإستشارتهم من طرف البلدية في ضبط القائمة   ةمشاركال

النهائية لمشاريع القرب بإعتماد معياري األولوية والوقع  

 والتأثير على المنطقة. 

 

السيد  - ،  شكر  البلديّة  و  ةميّسر  رئيس  أعضاء  الجلسة 

و البلدي  الحاضرون  المجلس  اإلدارة  حسن  على  أعوان 

المشاركين   دعىتفّهم  إلى   و  السكنيّة  المناطق  ممثّلي 

اإلربعاء   يوم  جلسة  خالل  الفعّالة    16المشاركة 

القرب    2020ديسمبر لمشاريع  النّهائيّة  القائمة  لضبط 

 . 2021برنامج اإلستثمار التشاركي  لسنة ل

سير  اإلحترامساد    - العامة   والنّظام  الجلسة  فعاليات 

الثانية   كان  التشاركية  حيث  الرأي اإلنصات  ،  وإبداء 

 صريحةافة ومع أجوبة  اإلدارة التي كانت شفّ فاعل  تّ الو

الجلسة أبرز خصائص  تّمت اإلجابة عن جميع   من  كما 

التّساؤالت الواردة مباشرة ) و الّصادرة عن المتابعين عن 

بعد للجلسة( عبر شبكة التّواصل اإلجتماعي الفايس بوك 

 .   

 
 
 

 

 :  الن قـاش في شأنها  مواضيع مختلفة ت      - 9
 

 
 

 
 
 

 

 

 أجوبة البلدية و / أو األطراف المعنية  أسئلة ومالحظات المشاركين 

دم إنجاز بعض المشاريع  ــــــــــالتّساؤل عن سبب ع -

المصادق عليها من قبل المجلس البلدي و المبرمجة في 

 للّسنوات الفارطة .برنامج اإلستثمار التشاركي  إطار

 

 

برنامج التّساؤل عن سبب التّأخير في  إنجاز مشاريع  -

 . شاركي اإلستثمار التّ 

 

 

 

 

 

 المطالبة بمزيد التّنسيق مع الدّيوان الوطني للتّطهير. -

 

 
 
 

السبب الّرئيسي لعدم  إنجاز بعض المشاريع المصادق   -

عليها من قبــــــــــــــــل المجلس البلدي و المبرمجة في  

التشاركي   إطار اإلستثمار  الفارطة برنامج  للّسنـــــوات 

 يتمثّل في إستنفاذ اإلعتمادات المرصودة للبرنامج .

 

غرار - على  المراحل  عديد  يتطلّب  المشاريع  إنجاز 

الدّراسات:  إختيار مكتب   ، العروض  اإلعالن عن طلب 

نوعيّة التّعبيد مــــــن حيث الّسمك    دراسة النّهج ، إختيار

و غيره و التّنسيق مع مراقب المصاريف العموميّـــــــة و  

 صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحليّة . 

في    - التّأخير  إلى مسائل   بعض  يرجع  المشاريع  إنجاز 

 خارجة عن نطاق البلديّة . 

الدّيوان  - مع  التّنسيق  على  حريصة  الوطني  البلديّة 

 للتّطهير. 
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