محضر الجلسة العامـ ـة التشاركية األولى
إلعداد برنامج اإلستثمار التشاركي لسنة 2019
 -1معطيات بخصوص البلدية :
أ -إسم البلدية :املرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى.
ب -عدد السكان ابلبلدية 92.987 :نسمة (إحصائيات سنة .)2014
ت – اتريخ اجللسة :األحـ ـ ــد  04نوفمرب .2018
ث -مكان اجللسة  :قص ـ ـ ـ ـ ـ ــر البلديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة.
ج – إسم ميسر اجللسة :السيد حممد سليم احملرزي  ،رئيس البلدية.
ح -حمضر حمرر من قبل  :السيدة فاتن رجب.
خ -حمضر مصادق عليه من طرف  :السيد حممد الصكوحي ،الكاتب العام للبلدية.
 -2معطيات بخصوص الجلسة :

أ -عدد املشاركني يف اجللسة العامة :
عدد المشاركين
العدد الجملي
النسبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة %

76

عدد النسـ ـ ـ ــا

ـ ـ ـ ــمن عدد الشـ ـ ــباا ـ ـ ــمن المشـ ـ ــاركين وال ين

المشاركين
36

تتراوح أعمارهم بين  16و  35سنة
12

% 47, 36

% 15, 78
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ب -جدول األعمال :
-

إستقبال املشاركني و تسجيل أمسائهم حسب اجلنس  ،العمر و املنطقة الّت ينتمون إليها ،
 تقدمي اإلطار العام للجلسة ، تقدمي أهداف الربانمج السنوي لإلستثمار البلدي ، 2019 تقدمي املنهجية و املراحل ، تقدمي منهجية تقسيم البلدية إىل مناطق ونتائجها ( الدوائر) ، تقدمي نتائج التشخيص الفين للمنطقة البلدية ، تقدمي املشاريع املتواصلة و مدى تقدم إجنازها و اإلشكاليات الّت تعرتضها إن ُوجدت ، -تقدمي املشاريع الوطنية واجلهوية األخرى سواء كانت متواصلة أو مربجمة ،

 تقدمي نتائج التشخيص املايل مع ذكر كل املوارد املالية املخصصة سواء كانت ذاتية أو دعم أوقروض أو مسامهات أخرى أي كان مصدرها ،
 تقدمي توزيع املوارد املالية على خمتلف التدخالت واملناطق ، نقاش عام و املصادقة على نتائج اجللسة ( ويف حال وجود اعرتاضات جوهرية على املقرتحاتوالنتائج املقدمة من طرف البلدية  ،يتم اللجوء للتصويت ابالعتماد على قائمة احلضور ) .

 -3وصف لعرض البلدية :
 مفهوم برانمج اإلستثمار التشاركي السنوي ، اإلطار التشريعي ، منهجية إعداد برانمج اإلستثمار التشاركي السنوي ، روزانمة إعداد برانمج اإلستثمار التشاركي لسنة ، 2019 -التقسيم الرتايب للمنطقة البلدية (خرائط)،

 برانمج اإلستثمار التشاركي لسنوات  2018 /2017/2016ومراحل تقدم هذه األخرية ، -التشخيص الفين ،

 التشخيص املايل  :برانمج املشاريع املهيكلة  ،برانمج املشاريع اإلدارية و برانمج مشاريع القرب. -4المشاريع المدرجة ببرنامج اإلستثمار السوني  2018و المشاريع الوطنية والجهوية األخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرى
المتواصلة أو المبرمجة بالمنطقة البلدية :
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قـائمة المشاريع المدرجة ببرنامج اإلستثمار السنوي  2018بالمنطقة البلدية :
الكلفة

بيان المشروع
تعبيد الطرقات
الترصيف
تصريف مياه األمطار
تنوير عمومي

عدد المنتفعين

مدة اإلنجاز

30.000
15.000
10.000
15.000

 150يوما
 120يوما
 120يوما
 150يوما

 1000.000د
 500.000د
 500.000د
 550.000د

مرحلة االنجاز
ملف تقييم العروض
بصدد إعداد ّ
ملف تقييم العروض
بصدد إعداد ّ
بصدد إعداد الدراسة األولية
ت ّم اإلعالن عن طلب العروض

المشاريع الوطنية والجهوية األخرى المتواصلة أو المبرمجة بالمنطقة البلدية :
بيان المشروع

الكلفة

وصف
المشروع

موقع
التدخل

تاريخ اإلنطالق في
اإلنجاز

مدة اإلنجاز

مالحظات

مشروع التنمية
بمنطقة البحر األزرق

 880أد

تعبيـد

البحر
األزرق

نوفمبر 2017

 150يوما

ت ّم اإلنجاز

أسئلة ومالحظات المشاركين
التساؤل عن سبب أتخر إجناز مشاريع برانم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجاإلستثمار التشاركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي لسنّت 2017و  2018و
املراحل الّت وصلت إليها .

أجوبة البلدية و  /أو األطراف المعنية
التنوير العمومي  : 2017 * :متت عملية القبول
الوقّت لألشغال .
*  : 2018مت اإلعالن عن طلب العروض.
تعبيد الطرقات  : 2017 * :بصدد إعادة طلب
العروض للمرة الثانية بسبب عزوف املقاول الذي
وقع إختياره يف املرة األوىل عن إجناز األشغال .
*  :2018بصدد إعداد ملف تقييم العروض.
بناء األرصفة  : 2017 :مت إجناز  %30من
األشغال .
* : 2018بصدد إعداد ملف تقييم العروض.
تصريف مياه األمطار  : 2017 * :يف إنتظار
أتشرية مراقب املصاريف العمومية .
* : 2018بصدد إعداد الدراسة األولية .

 -5إعتمادات العنواا الثاني المخصصة لتمويل المشاريع الجديدة ببرنامج اإلستثمار السنوي 2019
ومصادرها :
3

مصدر التمويل

المبالغ المتاحة

نوعية التمويل

المبالغ المبرمج
إستغاللها

تمويل ذاتي

البلدية

صندوق القروض ومساعدة قرض
الجماعات المحلية
مساعدات موظفة
هياكل أخرى

مساعدات غير موظفة
مساعدات

المجمـــــــوع
أسئلة ومالحظات المشاركين
 -مصدر القروض والمساعدات ؟

 6003أد

 6003أد

 1250أد

 1250أد

 1665أد

 1665أد

-------- 8918أد

---------

أجوبة البلدية و  /أو األطراف المعنية
 تتحصل البلدية على القروض و المساعدات الموظفةوغير الموظفة من صندوق القروض ومساعدة الجماعات
المحلية الذي يتولى إسنادها لتمويل إنجاز مشاريع مختلفة
وشريطة توفير بعض الوثائق على غرار مداولة المجلس
البلدي التي تنص على مقادير التمويالت المطلوبة وعلى
غرض إستعمالها.

 إقتراح البحث عن طرق أخرى لتحسينموارد البلدية والتقليص من القروض على
 مقترحان جيدان سيقع العمل على إعتمادهما خالل سنةغرار آلية الشراكة.
 إقتراح تشريك الخواص في إنجاز .2019مشاريع برنامج اإلستثمار التشاركي لسنة
. 2019

 -6توزيع إعتمادات العنواا الثاني المخصص للمشاريع الجديدة على مختلف البرامج :
البرامج المقترحة

الكلفة

النسبة
4

برامج القرب تتعلق بتحسين ظروف عيش المواطنين

 4600أد

%41, 02

برامج مهيكلة للمدينة

 2650أد

%23, 63

برامج إداريـــة

 1668أد

% 14, 87

 8918أد

-----

المجموع

 -7تقديم التقسيم الترابي للمنطقة البلدية وإحصا وصفي تقديري للبنية األساسية بتلك المناطق:
أ -تقديم التقسيم الترابي :
إسم المنطقة الترابية

حدودها ( تسمية حدودها)

سيدي داود

شمـــــاال  :تحدها دائرة البحر األزرق و سبخة أريانة
جنوبـــــا  :تحدها بلدية قرطاج
شرقـــــا  :تحدها دائرة المرسى المدينة و دائرة المرسى الرياض
غربـــــا  :تحدها بلديتي سكرة والكرم

المرسى المدينة

شمـــــاال  :يحدها البحر األبيض المتوسط وبلدية رواد
جنوبـــــا  :تحدها بلدية سيدي بوسعيد وتمام الحد بلدية قرطاج
شرقـــــا  :يحدها البحر األبيض المتوسط
غربـــــا  :تحدها سبخة أريانة ،بلدية رواد ثم دائرتي البحر األزرق وسيدي داود

قم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت

شمـــــاال  :تحدها دائرة المرسى المدينة
جنوبـــــا  :تحدها بلدية قرطاج
شرقـــــا  :تحدها دائرة المرسى المدينة
غربـــــا  :تحدها دائرتي البحر األزرق وسيدي داود

المرسى الرياض

شمـــــاال  :تحدها دائرة قمرت
جنوبـــــا  :تحدها دائرة المرسى المدينة
شرقـــــا  :تحدها دائرة المرسى المدينة
غربـــــا  :تحدها دائرة البحر األزرق

البحر األزرق

شمـــــاال  :تحدها دائرة المرسى المدينة وتمام الحد سبخة أريانة
جنوبـــــا  :تحدها دائرة سيدي داود
شرقـــــا  :تحدها دائرتي قمرت والمرسى الرياض وتمام الحد دائرة المرسى
المدينة
غربـــــا  :تحدها بلدية سكرة

** أنظــر المصاحيــب ( خريطة مدينة المرسى ) .
ب -تقديم اإلحصا الوصفي التقديري للبنية األساسية بالمناطق البلدية :
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الطرقات

املنطق ــة

األرصفة

نسبة الطرقات يف

نسبة الطرقات

أو متوسطة

التدخل

حالة جيدة

التنوير العمومي

الربط بشبكة تطهري

نسبة الطرقات يف

نسخة الطرقات يف

نسبة التغطية

نسبة التغطية بشبكة

متوسطة

التدخل

العمومي

يف حالة سيئة تتطلب

حالة جيدة أو

()%

()%

()%

حالة سيئة تتطلب
()%

بشبكة التنوير
()%

املياه املستعملة

وجود إشكاليات

لتصريف مياه األمطار

التطهري العمومي
()%

املرسى املدينة

% 85

% 15

%70

%30

%80

%95

املرسى الرايض

%80

%20

%50

%50

%60

%90

قمرت

%60

%40

%40

%60

%50

%60

سيدي داود

%90

%10

%75

%25

%55

%90

البحر األزرق

%60

%40

%35

%65

%45

%60

بعض النق ـ ـ ـ ـاط الزرقاء
شارع شهرزاد :بصدد
الدرس
منطقة منخفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
(حروش) تستوجب
دراسة شاملة
إشكالية تصريف املياه
أمام اجلامع :بصدد إجناز
شبكة
منطقة منخفضة مع عدم
تواجد شبكات رئيسية

لتصريف مياه
األمطار:
الدرس

ج  -المناطق البلدية التي سيتم التدخل فيها من برنامج سنة : 2019
المناطق الترابية التي سيتم

اإلعتمادات المخصصة

النسبة من مشاريع القرب

التدخل فيها خالل سنة 2019
منطقة  : 1سيدي داود
منطقة  2البحر االزرق
منطقة  : 3قمرت

 8918أد

حسب طبيعة المشاريع

منطقة  : 4المرسى المدينة
منطقة  : 5المرسى الرياض

 نقـاش وتفـاعل مع المشاركين :6

بصدد

أجوبة البلدية و /أو األطراف المعنية
أسئلة ومالحظات المشاركين
 املطالبة مبتابعة املقاولني املشرفني على إجناز األشغال  -تتحدد قانوان مدة حياة الطريق بعشر سنوات وتثقلاملطلوبة وتغرميهم يف صورة خمالفة بنود كراس الشروط.

البلدية اخلطااي على املقاولني الذين مل يستجيبوا لبنود كراس

 املطالبة بتهيئة املنطقة الصناعية بسيدي داود من الشروط.حيث التعبيد  ،تصريف مياه األمطار و الرتصيف .

 بعد إنتهاء األشغال الّت يعتزم الديوان الوطين للتطهريإجنازها ابملنطقة الصناعية بسيدي داود  ،ستتدخل البلدية
إلجناز مشاريع بنية حتتية ابملكان .

 -8نتائج الجلسة العامـ ـ ـ ـة :
 -1.8التنقيحات  /التحسينات بخصوص البرنامج المقدم :
إقرتاح تنظيم محالت حتسيسية بصفة دورية للحث على دفع األداءات و األتوات البلدية لغاية حتسني املواردوابلتايل تنفيذ مشاريع القرب الّت هتدف إىل حتسني ظروف عيش املواطنني.
 إقرتاح التأكيد على املرتشحني ملنصب ممثلي املواطنني ابملناطق السكنية ابلتواصل مع البلدية والقيام أبدوارهمعلى أفضل وجه إبعتباهم مهزة الوصل بني املواطنني والبلدية.
 إقرتاح أن يكون املرتشحني ملنصب ممثلي املواطنني ابملناطق السكنية من الذين قاموا خبالص األداءات البلديةاخلاصة هبم .

 -2.8مالحظات المشاركين بخصوص خطة اإلتصال المعتمدة :
نوه املشاركون ابلرسائل اإللكرتونية (+مالحق) واهلاتفية الّت توصلوا هبا حول التشخيص الفين واملايل للمدينة إضافة
إىل دعوهتم حلضور فعاليات هذه اجللسة سواء عن طريق تلك الرسائل أو نشر بالغ مبوقع واب البلدية والصفحة
الرمسية لشبكة التواصل االجتماعي الفايس بوك للبلدية و الصحف اليومية ( الصحافة  )Le Temps+أو عن
طريق تعليق الالفتات بكامل املنطقة البلدية و تعليق البالغ مبقرات البلدية واإلدارة الفرعية والدوائر البلدية
واملعتمدية والقباضة البلدية.
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 -3.8مالحظات المشاركين بخصوص المنهجية المعتمدة :
رحب املشاركون ابملنهجية املعتمدة من طرف املصاحل البلدية يف خصوص إعتماد املقاربة التشاركية يف إطار إعداد
برانمج اإلستثمار التشاركي لسنة  2019وخاصة التقدمي املفصل للتشخيص الفين للمدينة وامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـايل للبلدية

وابلتحديد املوارد املالية املخصصة لربانمج اإلستثمار التشاركي لسنة .2019
 -4.8موا يع مختلفة تم النـ ـ ـ ـ ـقـاش في شأنها :
أسئلة ومالحظات المشاركين

أجوبة البلدية و  /او األطراف المعنية

 المطالبة بصيانة الطرقات و شبكات تصريف  -سيتم العمل على صيانة جميع هذه الشبكاتمياه األمطار و شبكة التنوير العمومي بصفة دوريا بالتنسيق مع مصالح البلدية المختصة ،
دورية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ،
 المطالبة بإيجاد حل لمعضلة النقل بالنسبةلخطي المرسى  /أريانة و المرسى /الشرقية  - ،سيتم التنسيق مع مصالح وزارة النقل المختصة
لتوفير النقل بالنسبة لهذين الخطين ،
 إقتراح إحداث مكتب تشغيل بالمرسى . تعمل البلدية حاليا على التنسيق مع وزارة التكوينالمهني و التشغيل لبعث ديناميكية جديدة للشباب
العاطل عن العمل لإللتحاق بمراكز التكوين المهني
على غرار الموجود بالمعلقة .
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