
  
  

 
 

   ياض مرسى الر  منطقة ال محضر جلسة  
(   2020  كي لسنة شار )إعداد برنامج اإلستثمار الت          

  
 

   
               البلدية :وص  بخصمعطيات  -1
 املنطقة : املرسى الرايض.                         .املرســــــــىإسم البلدية:   -أ

                   ساكن. 17.000عدد السكان :       
 (.2014نسمة )إحصائيات سنة  92.987:  ان ابلبلديةعدد السك   -ب

 .2019 نوفمب  30 الس بت: اتريخ اجللسة –ت 
 . قصر البلدي ة : مكان اجللسة -ث
 .د املعز بوراوي ، رئيس البلدي ة السي   اجللسة:ر إسم ميس   –ج 
 . السيدة فاتن رجبر من قبل : حمضر حمر   -ح
 . وحي، الكاتب العام للبلديةالسيد حممد الصك  حمضر مصادق عليه من طرف :  -خ
  معطيات بخصوص الجلسة : -2
 
 : لسة  جعدد المشاركين في ال-أ  

 
 

 

ساء ضمن  عدد الن   عدد المشاركين  
 المشاركين 

ين تتراوح  عدد الشبان ضمن المشاركين والذ  
 سنة   35و    16أعمارهم بين  

 02 01 09 لي  جمالعدد ال
 % 12   %النسبة  

 
23  % 

 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 

 

 جدول األعمال :  -ب
 ستقبال املشاركني وتسجيل أمسائهم حسب: إ -

 اجلنس   ✓
 ،  العمر ✓

 تقدمي اإلطار العام للجلسة ، -
 ، برامج القرب على املشاركنيتوزيع قائمة  -
 ، السكني ة   اطقكري بنتائج التشخيص الفين للمنتذ  -
 ،  اطق السكني ةصة للمنتذكري ابملوارد املالية املخص   -
 ،تكوين فرق عمل لتحديد املقرتحات )املشاريع والتدخالت(  -
 ، يضاحات الفنية األولية الالزمةتقدمي اإل -
 ، إجراء تصويت على املشاريع املقرتحة  -
 ،و قائمة املشاريع املقرتحة  عالن عن نتائج التصويتاإل -
 ،ة إجناز املشاريع املقرتحة د من قابلي  ة الالزمة للتأك  ية واملالي  يضاحات الفن  تقدمي اإل -
نون وجواب من  يتكو    03لي املنطقة )ال ميكن أن يقل عدد املمثلني عن  التصويت على ممث   -

 ، ممثل عن املرأة والشباب والرجال( 
ذه  ــــــوتبليغ هن عن نتائج الدراسات الفنية واملالية النهائية  عال إعالم املشاركني مبوعد اإل  -

 .  الن تائج إىل ممث لي املنطقة
 بمنطقة المرسى الرياض : قديري للبنية األساسية  تذكير باإلحصاء الوصفي الت   -ج
 

 

 
 
 

 
 املنطقـــة  

 
 الطرقات

 
 التنوير العمومي  األرصفة 

 

الربط بشبكة تطهري 
 املياه املستعملة 

 
 

 
 وجود إشكاليات 

 لتصريف مياه األمطار
  

نسبة الطرقات  
 يف حالة جيدة 

 أو متوسطة 
(%) 

 نسبة الطرقات
يف حالة سيئة  
 تتطلب التدخل 

(%) 

نسبة الطرقات يف  
حالة جيدة أو 

 متوسطة 
(%) 

الطرقات  نسخة 
يف حالة سيئة  
 تتطلب التدخل 

(%) 

نسبة التغطية  
بشبكة التنوير    

 العمومي 
(%) 

نسبة التغطية بشبكة  
 التطهري العمومي 

(%) 

منطقة المرسى  
شارع شهرزاد :   %  90 %  60 %  50 %  50 %  20 %  80 الرياض 

 بصدد الدرس 
 

 

 



  
  
 
 

بمنطقة المرسى  اإلعتمادات المخص صة لبرامج القرب الت ي تتعل ق بتحسين ظروف عيش المواطنين  – د  
 :   2020  في سنة   الرياض 

 
ي سيت م  ّ  المنطقة الت رابية الت 

 2020التدخ ل فيها خالل سنة  
 اإلعتمادات المخص صة لها 

) تعبيد الطرق ات+ بناء األرصفة+  
 األمطار+تنوير عمومي( تصريف مياه  

 الن سبة  

 

   منطقة المرسى الرياض       
 

 أد   490  
 

 

     

18 % 

        
ة األخرى              والمشاريع الوطنية والجهوي   9201المشاريع المدرجة ببرنامج اإلستثمار السنوي    - 3

 : البلدي ة    المتواصلة أو المبرمجة بالمنطقة 
 

   

 

 التنوير العمومي  بناء األرصفة  تصريف مياه األمطار  تعبيد الطرق ات  المنطقة 
 
 

المرسى  
 ياض ّ  الر 

 هنج س نعفورة  •

 هنج محمد الس نوس  •

 أ هنج متفرعة عن هنج كندا •

 هنج س يدي رحال  •

بن عرفة  •  )جزء( هنج الإمام اإ

 هنج جندوبة حنو الغابة  •

•  

 هنج الطيب س ياةل          

 هنج ادلوحة                  

بن الفراتة        هنج أ سد اإ

بن عرفة ووادي مالق     مفرتق هنح الإمام اإ

 هنج بزنرت  

 هنج الفوز  

 أ هنج تفتح عن هنج كندا  

 

 هنج بزنرت 

 هنج كندا 

فريقيا   هنج اإ

 هنج القطب الشاميل   

أ هنج متفرعة عن هنج  

 كندا

 هنج محمد القصار 

 

                                  هنج بزنرت

 هنج القاهرة 

   داير اجلبل                            

 اكمل التّقس مي   دار املس ننّي

كوبولو                          هنج مار 

 يح الرميل 

   د                               هنج بغدا

 احلّي خلف اجلامع 

أ هنج متفرعة عن هنج كندا         

س بانيا   هنج اإ

  زنقة عند هنج محمد عيل          

 هنج الشعراء

  هنج محمد الس نوس                

 هنج البحرين 

قدس                            هنج  ال

 زاوية هنج حنبعل

                       هنج تربسق )جزء(  

 هنج دار السالم 

 
 

 نجاز مرحلة اإل  ة اإلنجاز مد   المنتفعين عدد   الكلفة  بيان المشروع 

 بصدد إعداد الّدراسة األّولية  يوما 150 30.000 د 000750. تعبيد الطرقات 
 بصدد إعداد الّدراسة األّولية  يوما 120 10.000 د 620.000 الترصيف 

تصريف مياه  
 مطارألا

 بصدد إعداد الّدراسة األّولية  يوما 120 15.000 د 600.000

 بصدد إعداد الّدراسة األّولية  يوما 150 15.000 د 500.000 تنوير عمومي 



  
 
 

 

 
 

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

اإلستثمار   ببانمج  املبجمة  الت شاركي  املشاريع 
 .   2019لسنة 

إجراءات إعداد الصفقات املتعلقة جبملة هذه املشاريع     -
العروض،    ض و عر ال، إعالن طلب    معق دة )دراسة ، فرز 
املقاول األشغال( ـــــــــــإختيار  إنطالق    ، املصادقة   ، ة 

إعداد  و البلدي ة حالي ا يف مرحلة    وتتطل ب وقت إلجنازها
 . هلذه املشاريع  الد راسة األو لية



  
  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 المرسى الرياض   منطقة  
 المشروع / نوعي ة التدخ ل 

 موق     ع التدخ ل 
 ) األنهج واألحياء( 

 الكلفة 
 التقديري ة 

رأي المصلحة الفن ية / المرافق  
 الفن ي 

 
 

    

 تعبيد الطرقات 
 

 

أد  60 هنج رواندا  -1  قابل لإلجناز  

أد  30 هنج جندوبة حنو الغابة   -2  قابل لإلجناز  

أد  40 حي النو ار ) جزء أمام مقهى بوقر ة   -3  قابل لإلجناز  

أد  50 هنج شهرزاد   -4  قابل لإلجناز  

 
 

تصريف مياه  
 األمطار

أد  15 تقاطع هنجي الد وحة و حممد القص ار   -1  قابل لإلجناز  

أد  20 هنج بغداد   -2  قابل لإلجناز  

أد  15 هنج بنزرت   -3  قابل لإلجناز  

        
 

 

 بناء األرصفة      

أد  45 هنج حمم د القص ار   -1  قابل لإلجناز  

أد  40 هنج الت وت   -2  قابل لإلجناز  

أد  40 هنج شهرزاد   -3  قابل لإلجناز  

أد  45 هنج القمر   -4  قابل لإلجناز  

 
 
 

 التنوير العمومي      

أد  30 2تقسيم األنس  -1  قابل لإلجناز  

أد  20 هنج الكروان   -2 لإلجناز قابل     

أد  20 زنقة صالح الد ين اإلبراملي   -3  قابل لإلجناز  

أد  60 هنج الفوز   -4  قابل لإلجناز  

مرت بة حسب    2020خالل سنة    بمنطقة المرسى الرياض مشاريع القرب المقترحة من طرف المشاركين    - 4
 : األولوي   ة

 



  
 نق اش وتف اعل مع المشاركين :   - 5 
 

 أجوبة البلدية و / أو األطراف المعني ة  أسئلة ومالحظات المشاركين 
املتدخ ليـــــــــــــــــاملطالبة مبراقب   - العموميي ـــة  و  ــــــــــن  ن 

غريهم عند و بعد إنتهاء األشغال يف الطريق العام 
املتدخ ل فيها و مطالبتهم إبرجاع الطرقات و األهنج  

 إىل احلالة الّت  كانت عليها قبل التدخ ل . 
 
جب  - ابملنطقةاملطالبة  املتواجدة  البالوعات  ، هر 

حيث أن  أغلبها يشكو إنسدادا متواصال عند  
 هتاطل األمطار . 

الت ساؤل عن اتريخ بداية أشغال مشاريع برانمج   -
 .  2020و 2019اإلستثمار الت شاركي لسنّت 

 

البلدية عند تسليمها رخص أشغال حتت الطريق العام  حترص    -
إرجاع  على  الت أكيد  على  واخلواص  العموميني  للمتدخ ليـــــن 
الطرقات واألهنج املتدخ ل فيها إىل احلالة الّت  كانت عليها قبل  
ا تقوم ابملراقبة الدوري ة ملثل هذه التدخ الت و  التدخ ل ، كما أهن 

لني و يصل هبا احلد  إىل حجز معد ات  ترفع مالحظاهتا إىل املسؤو 
 األشغال .

سيقع العمل على جهر هذه البالوعات ابلت نسيق مع الديوان    - 
 الوطين للت طهري. 

 
 و يف  ب العروض  ــــــــــــــــــبعد شهر ، سيقع اإلعالن عن طل -
  2020جويلية    01ستنطلق األشغال ويف    2020مارس    01 

 .  2020ستنطلق أشغال مشاريع سنة 
 

 

 :       منطقة المرسى الرياض لي  ق ائمة إسمية لممث     -   6
 
 

 المنطقة 

 

 

 اإلسم واللقب

 

 العمر

 

 اإلختصاص/ المهنة 

 

 العنوان

 ل عن ممث  

) الشباب / المرأة 

 الرجال ( /

 
 املرسى الرايض 

 شباب هنج الل وز  7 أستاذ جامعي  43 نوفل الزيتون 
 

 متقاعد ) اتجر (  65 فيصل خليع 
 

 رجل هنج إمساعيل السفنجي  2

 رجل هنج اللوز جبل اخلاوي  9 أستاذ جامعي + مكتب دراسات   65 عمار العلوي 
 

 
 
 
 

     
 
 

 
 



  
 :   نتائج الجلسة  - 7 

 

   ية بالبلدية: المصلحة الفن  و رأي  البلدي ة    إنجازها بالمنطقة   المطلوب   الت مالحظات بخصوص التدخ    –   7-1
 

 

   
 
 
 
 

 المرسى الر ياض     منطقة    
 المشروع/ نوعية التدخل    

 نتائج  موقع التدخل )األنهج واألحياء( 

 التصويت 

جدوى المشروع  
 للمنطقة 

الكلفة  
 التقديرية 

رأي المصلحة الفنية/  
 المرافق الفني 

 

   
 تعبيد الطرقات   
 
 
 

أد  60 هام  ال غلبّية  هنج رواندا   - 1 جناز    قابل لالإ

أد  30 هام  ال غلبّية  الغابة هنج جندوبة حنو    - 2 جناز    قابل لالإ

أد  40 هام  ال غلبّية  يح النّوار ) جزء أ مام مقهى  بوقّرة    - 3 جناز    قابل لالإ

أد  50 هام  ال غلبّية  هنج شهرزاد   - 4 جناز    قابل لالإ

 

 تصريف مياه 
 طار ــــــــــــ األم

أد  15 هام  ال غلبّية  تقاطع هنجي ادّلوحة و محمد القّصار   - 1 جناز    قابل لالإ

أد  20 هام  ال غلبّية  هنج بغداد   - 2 جناز    قابل لالإ

أد  15 هام  ال غلبّية  هنج بزنرت   - 3 جناز    قابل لالإ

 
       

 

 ة ـــبناء األرصف    

أد  45 هام  ال غلبّية  هنج محمّد القّصار   - 1 جناز    قابل لالإ

أد  40 هام  ال غلبّية  هنج التّوت   - 2 جناز    قابل لالإ

أد  40 هام  ال غلبّية  شهرزاد هنج    - 3 جناز    قابل لالإ

أد  45 هام  ال غلبّية  هنج القمر   - 4 جناز    قابل لالإ

 
 

  ر  ـ التنوي    
 العمومي 

أد  30 هام  ال غلبّية  2تقس مي ال نس   - 1 جناز    قابل لالإ

أد  20 هام  ال غلبّية  هنج الكروان   - 2 جناز    قابل لالإ

أد  20 هام  ال غلبّية  زنقة صالح ادّلين الإبراميل   - 3 جناز    قابل لالإ

أد  20 هام  ال غلبّية  هنج الفوز   - 4 جناز    قابل لالإ



  
 

 
 
 
 
 



  
 

 
 

  



  
  

 

  



  
 

  



  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
 
 

 


