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المرسى الرياض   محضر جلسة منطقة    
(   2018)إعداد برنامج اإلستثمار  التشاريكي لسنة    

  
 

   
 .املرسى الرايضسم املنطقة : إ                   البلدية :وص  بخصمعطيات  -1
 .ساكن 17.000: عدد السكان ابملنطقة                    .املرســــــــى  إسم البلدية:   -أ

 (.2014نسمة )إحصائيات سنة  92.987:  عدد السكان ابلبلدية -ب
 .2017ديسمرب  10األحد : اتريخ اجللسة –ت 
 . املرسى الرايضالدائرة البلدية  : مكان اجللسة -ث
 .للبلديةالسيد حممد الصكوحي، الكاتب العام  ر اجللسة:إسم ميس   –ج 
 . السيدة فاتن رجبحمضر حمرر من قبل :  -ح
 .السيد حممد الصكوحي، الكاتب العام للبلديةحمضر مصادق عليه من طرف :  -خ
  معطيات بخصوص الجلسة : -2
 
  :  بالمنطقةعدد المشاركين في الحلسة  -أ  

 
 

 

عدد النساء ضمن   عدد المشاركين  
 المشاركين 

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

 1 5 23  لي  جمالعدد ال
 % 21   %النسبة  

 
% 0.23 
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 جدول األعمال :  -ب
 

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

 ، توزيع قائمة برامج القرب على املشاركني -
 ، الفين للمنطقةتذكري بنتائج التشخيص  -
 ،تذكري ابملوارد املالية املخصصة للمنطقة -
 ،تكوين فرق عمل لتحديد املقرتحات )املشاريع والتدخالت(  -
 ،يضاحات الفنية األولية الالزمةتقدمي اإل -
 ، إجراء تصويت على املشاريع املقرتحة  -
 ،عالن عن نتائج التصويتاإل -
 ،د من قابلية إجناز املشاريع املقرتحة تقدمي االيضاحات الفنية واملالية الالزمة للتأك -
يتكونون وجواب من   3التصويت على ممثلي املنطقة )ال ميكن أن يقل عدد املمثلني عن  -

 ، ممثل عن املرأة والشباب والرجال( 
 .ن عن نتائج الدراسات الفنية واملالية النهائية  عال إعالم املشاركني مبوعد اإل  -

 

 :باإلحصاء الوصفي التقديري للبنية األساسية بالمنطقة    تذكير -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 
 الرياض 

75 % 25 % 40 % 60 % 60 % 90 % 
ال وجود 
  إلشكاليات 
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ة  ــــــــــوالمشاريع الوطنية والجهوي   2017المدرجة ببرنامج اإلستثمار السنوي    المشاريع   - 3
 :   األخرى المتواصلة أو المبرمجة بالمنطقة 

 

 
   

 
 
 

 
 
 
 

 مرحلة االنجاز  مدة اإلنجاز  عدد المنتفعين  الكلفة  بيان المشروع 

 دراسة تنفيذية  يوما   150 30.000 د   900,000 تعبيد الطرقـات 

 فرز العروض  يوما   120 15.000 د   500.000 الترصيف 

تصريف مياه  
 مطار األ 

 إعداد الدراسة األولية  يوما   120 10.000 د   500.000

بصدد نشر إعالن طلب   يوما 150 15.000 د   500.000 عمومي ال تنوير  ال 
     العروض 

 التنوير العمومي  الطرقات  تصريف مياه األمطار 

 نهج الهادي شاكر أمام الحديقة 
 شهرزاد جنه

 نهج بغداد

 الطيب سيالة نهج -
)جبل - القرنفل  نهج 

 ( يواالخ
 نهج الكويت -

 قصر الحمراء نهج - 
 نهج جندوبة )جبل الخاوي( -
 نهج الفردوس )حي الطابق( -

 أجوبة البلدية و / أو األطراف المعنية  أسئلة ومالحظات المشاركين 
التساؤل عن مآل مشاريع القرب املربجمة   -

 .  2016/2017خالل سنيت 
  29مت ت إعادة تالوة حمتوى الصفحات رقم  -

من العرض املقد م وتوضيح مآل مجلة   32إىل 
 هذه املشاريع.  
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بة حسب  مرت    2018القرب المقترحة من طرف المشاركين بالمنطقة خالل سنة    مشاريع   - 4
 : األولوية

المشروع / نوعية  
 التدخل 

 موقع التدخل 
 ) األنهج واألحياء( 

 الكلفة 
 التقديرية 

رأي المصلحة الفنية /  
 المرافق الفني 

 
       

 تعبيد الطرقات 
 
 

جناز قابل  -- --  ل   احملاذية   والزنقة   أ سرتاليا   هنج للإ  

جناز  ----  ( جزء)   شاكر   الهادي   هنج  قابل للإ

جناز  ----  الربازيل   هنج  قابل للإ

جناز   الش يل   هنج  قابل للإ

جناز  ----  ال رجنتي   هنج  قابل للإ

جناز  ----    ل   احملاذية   والزنقة   أ سرتاليا   هنج تصريف مياه األمطار   قابل للإ

        
 بناء األرصفة      

جناز  ----  ( جزء)   شاكر   الهادي   هنج  قابل للإ

 حتديد أ ولوية التدخل  ----  يح ال نس 

جناز   هنج شهرزاد   قابل للإ

 
 
 
 
 
 التنوير العمومي   

الهنج املتفرع عن هنج قناة السويس املوازي  

 لهنج القطب الشامل 

جناز  ----   قابل للإ

هنج الش باب متفرع عن هنج العراق ) جبل  

 اخلاوي( 

جناز  ----   قابل للإ

 صيانة  ----  هنج روندا 

 صيانة  ----  هنج القدس 

 صيانة  ----  هنج املرسح 

 صيانة  ----  ( 2+ 1هنج املثابرة ) 

 صيانة  ----  يح الس نيت ) بوقرة( 

 صيانة  ----  ( الس نيت ) الرميةليح 

 صيانة  ----  يح املس تقبل 

جناز  ----  هنج بن عروس ) جبل اخلاوي(   قابل للإ
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 نقـاش وتفـاعل مع المشاركين :    - 5 
 

 أجوبة البلدية و / أو األطراف المعنية  أسئلة ومالحظات المشاركين 
العمومي    - التنوير  املطالبة بصيانة شبكة  مت ت 

للد ائرة   التابعة  السكنية  ابألحياء  دورية  بصفة 
 البلدية املرسى الرايض . 

 
املتواجدة   - البالوعات  جبهر  املطالبة  مت ت 

ابملنطقة حيث أن  أغلبها يشكو إنسدادا 
 . عند هتاطل األمطار متواصال 

سوف تقوم مصلحة التنوير جبرد يف   -
األهنج اليت تتطلب صيانة شبكة التنوير  

العمومي وستتم  عمليات الصيانة يف 
 . اإلابن وبكامل املنطقة

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

 
 :   لي المنطقة  قـائمة إسمية لممثـ    -   6
 

 ممثل عن  العنوان اإلختصاص/ المهنة  العمر اإلسم واللقب

) الشباب / المرأة 

 الرجال ( /

 مرأة إ هنج كندا  27 متقاعدة ) توثيق(   62 سلوى الوحيشي
 شباب هنج الل وز  7 أستاذ جامعي 41 نوفل الزيتون 

هنج القطب   80 طبيب بيطري متقاعد 64 مصطفى اهلامشي
 الشمايل

 رجل

 متقاعد ) اتجر (   63 فيصل خليع 
 

هنج إمساعيل  2
 السفنجي 

 رجل

     
 
 
 
 

 

 

 : ة  ــــــ نتائج الجلسة بالمنطق  - 7
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وتاريخ اإلعالن عن نتائج الدراسات الفنية والمالية    المطلوبة إنجازها بالمنطقة   مالحظات بخصوص التدخالت   –   7-1
 من قبل المصلحة الفنية بالبلدية: 

 نتائج  موقع التدخل )األنهج واألحياء(    المشروع/ نوعية التدخل 

 التصويت 

جدوى المشروع  
 للمنطقة 

الكلفة  
 التقديرية 

رأي المصلحة الفنية/  
 المرافق الفني 

 

   
 
 تعبيد الطرقات     

 
 

جاز  ----    هام  ال غلبية  ل   احملاذية   والزنقة   أ سرتاليا   هنج  قابل للإ

هام    ال غلبية  ( جزء)   شاكر   الهادي   هنج جاز  ----    قابل للإ

جاز  ----  متوسط  ال غلبية  الربازيل   هنج  قابل للإ

جاز  ----  متوسط  ال غلبية  الش يل   هنج  قابل للإ

جاز  ----  متوسط  ال غلبية  ال رجنتي   هنج  قابل للإ

 

 تصريف مياه األمطار 

هام    ال غلبية  ل   احملاذية   والزنقة   أ سرتاليا   هنج جاز  ----    قابل للإ

 
       

 بناء األرصفة        

هام    ال غلبية  ( جزء)   شاكر   الهادي   هنج جاز  ----    قابل للإ

 حتديد أ ولوية التدّخل  ----  هام  ال غلبية  يح ال نس 

جاز   متوسط  ال غلبية  شهرزاد   هنج  قابل للإ

 
 
 
 
 
 

 التنوير العمومي     

الهنج املتفرع عن هنج قناة  

السويس املوازي لهنج القطب  

 الشامل 

جناز  ----  متوسط  ال غلبية   قابل للإ

هنج الش باب متفّرع عن هنج  

 العراق، )جبل اخلاوي( 

جناز  ----  متوسط  ال غلبية   قابل للإ

)جبل  هنج بن عروس  

 اخلاوي( 

جناز  ----  هام  ال غلبية   قابل للإ

 صيانة  ----  ----  البعض  هنج القدس 

 صيانة  ----  ----  البعض  هنج روندا 

 صيانة  ----  ----  البعض  هنج املرسح 

 صيانة  ----  ----  البعض  ( 2+ 1هنج املثابرة ) 

 صيانة  ----  ----  البعض  يح الس نيت ) بوقرة( 

 صيانة  ----  ----  البعض  ( الرميةلالس نيت )  يح 

 صيانة  ----  ----  البعض  يح املس تقبل 

ومّــــــــــــــةّبالبلديةّيـــــــــــاإلعالنّعنّنتائجّالدراساتّالفنيةّوالماليةّمنّقبلّالمصلحةّالفنيّسيتمّ 

 . 2018مارس  31

 

 

 ق :  ــــــــــ مالح   –   2.7
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 . املصاحيب نظر أ  عرض البلدية :   1.2.7
 . نظر املصاحيبأ : صور الجلسة بالمنطقة    –   2.2.7

 
 رأي المشاركين في خطة اإلتصال المعتمدة :    - 8
 

ه لواّبهاّاّبالرسائلّالمشاركونّنو  ّطريقّعنّسواءّالجلسةّهذهّفعالياتّلحضورّدعوتهملّلتيّتوص 

ّّجتماعياإلّالتواصلّلشبكةّالرسميةّوالصفحةّالبلديةّوابّبموقّعّالمنشورّبالغالّأوّالرسائلّتلك

ّّمنطقةبّّالال فتاتّتعليّقّطريقّعنّأوLe Quotidienّالشروقّوّوجريدتيّّللبلديةّبوكّالفايس

اتّالبالغّتعليقالمرسىّالرياضّو ّّوالقباضةّوالمعتمديةّالبلديةّوالدوائرّيةعالفرّواإلدارةّالبلديةّبمقر 

وّتوزيعّمطوياتّخاصةّبالدعوةّللحضورّسواءّعلىّالوافدينّعلىّالدائرةّالبلديةّأوّتوزيعهاّّّالبلدية

ريّالميزانيةّالتشاركيةّعلىّّوّميسّ 2016/2017ّمنّطرفّممث ليّالمواطنينّللمنطقةّلسنتيّ

 ّ.المواطنينّقصدّحث همّعلىّالمشاركةّ
 
 المشاركين في المقـاربة التشاركية المعتمدة :   رأي   - 9
 

اةّّبالمنهجيةّّالمشاركونّّرح ب ّالمقاربّةّّإعتمادّّخصوصّّفّيّّالبلديةّّالمصالحّّطرفّّمنّّالمتوخ 

ّّالتشاركيّّاإلستثمارّّبرنامجّّإعدادّّإطارّّفيّّالتشاركية للمشاريعّّّلالمفصّ ّّالتقديمّّةوخاّص2018ّّّّلسنةّ

ّوتقد مّإنجازهاّوالتشخيصّالفنيّللمنطقةّّ.2016/2017ّالمدرجةّببرنامجّاإلستثمارّالتشاركيّلسنتيّّ

هذاّ،ّوّإستحسنّالمشاركونّتمكينهمّمنّتقديمّوّالدفاعّعنّجميعّإقتراحاتهمّالمتعل قةّبالمشاريعّّ

الحّالفني ةّلمدىّقابليةّّوّتوضيحّالمص2018ّّالمزمعّإدراجهاّببرنامجّاإلستثمارّالت شاركيّلسنةّ

إنجازهاّمنّعدمهاّ،ّكماّعب رواّعنّرغبتهمّفيّالتواصلّمعّممث ليّمواطنيّالمنطقةّقصدّالمتابعةّّ

ديةّلمدىّتقد مّّإنجازّأشغالّالمشاريعّالمقترحةّمنّإنطالقهاّإلىّقبولهاّالن هائي. ّّالج 
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