
 
                                                                                               الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــة التونسيــــــــــــــــــــــــــــة   سيدي عامر في :

 الداخليـــــــــة                                                            وزارة           

 المنستيــــر واليــة           
 بلدية سيدي عامر مسجد عيسى  

 
 

 ىـــــــــــاألولالتشاركيــــــــــــــــة  ة ــــــــة العامــــــــــــــمحضر الجلس
 1027لسنة   التشاركي  البلدي البرنامج السنوي لإلستثمار إلعداد 

 1022ديسمبر  22 األحد 
 

 ة : ــــــــــــــــــــــــــــــــــمعطيات بخصوص البلدي – 2 
 إسم البلدية : بلدية سيدي عامر مسجد عيسى  -  أ             

    4458إحصاء سنة  ( 5961مسجد عيسى  - 0046: سيدي عامر  )  4848:عدد السكان  -ب             
 4450ديسمبر  55  األحد تاريخ الجلسة :  – ت            
 مكان الجلسة : قاعة اإلجتماعات ببلدية سيدي عامر مسجد عيسى  –ث             
 ير ذعبد الرزاق خ معتمد الساحلين ة : سإسم مسير الجل -ج             
 ح : محضر محرر من قبل : الكاتب العام صابر بوعزيز             
             

 : ة ــــــــــــــــــــــمعطيات بخصـــــــــــوص الجلس – 1
  عدد المشاركين في الجلسة العامة  -أ         

عدد النساء ضمن  عدد المشاركين  
 المشاركين 

عدد الشبان ضمن المشاركين و الذين 
 سنة  53و  22تتراوح أعمارهم بين 

 00 07 73 العدد الجملي

 %20 %9 النسبة ) % (

   جدول األعمـــــــــــــــــــال  - ب        
  اإلفتتاح الرسمي للجلســـــــــــــــــــــــــــة  
 تقديـــــــــــــــــــــــــم اإلطار العام للجلسة  
  إستعراض مختلف المراحل المنجزة في إطار منهجية المقاربة التشاركية  
 تقديم منهجية تقسيم المناطق بالمنطقة البلدية  
 عرض نتائج التشخيص المالي  
 عرض نتلئج التشخيص الفني  
 عرض المشاريع البلدية المتواصلة  
مشاريع ,ارد المالية حسب نوعية المشاريع  ) المشاريه اإلدارية , المشاريع المهيكلة توزيع المو 

 القرب ( 
  نقاش عام و فسح المجال لتدخالت المواطنين  

             
 
 



 رض البلديــــــــة   :ــــــــــــــــــــــــــــــــــوصف لع – 5
في البداية تم تقديم اإلطار العام للجلسة و التعريف بالمفاهيم الجديدة للمقاربة التشاركية التي  -

تستلهم مبادئها من الدستور و خاصة الباب السابع منه و كذلك التطرق إلى األهداف من المقاربة 
   التشاركية . 

 تم تقديم منهجية تقسيم المناطق البلدية إلى خمسة مناطق  -
من حيث  4459و  4450تم التطرق إلى  نتائج  التشخيص المالي و بيان نتائج ميزانيتي سنة  -

الموارد موزعة إلى موارد ذاتية و مساهمة الدولة و كذلك على مستوى النفقات و توزيعها إلى 
 نفقات التأجير و نفقات التسيير و فوائد أصل الدين مع بيان النسب .

موزعة على  4459رة إلنجاز البرنامج التنموي لإلستثمار لسنة تم إستعراض الموارد المتوف -
 النحو التالي : 

  4450بعد ختم تصرف سنة  االموارد الذاتية المنتظر توفيره*            
  4459غير الموظفة المقررة بعنوان سنة  ةاعدالمس*            
 ية * قرض من صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحل           

رقات ــــــــــتم التطرق إلى نتائج التشخيص الفني من حيث الطرقات و األرصفة و بيان نسبة الط -
و كذلك نسبة الطرقات و األرصفة في حالة سيئة و تتطلب في حالة جيدة و متوسطة   ةاألرصفو 

 على المناطق الخمسة  النسبالتدخل و توزيع هذه 
تم توضيح نسبة التغطية بشبكة التنوير العمومي و توزيعها على مختلف المناطق و كذلك بالنسبة  -

 لشبكة التطهير 
تم تقديم توضيح حول المشاريع البلدية المتواصلة و بيان كلفتها و تاريخ اإلنطالق في اإلنجـــــاز  -

 و مدة اإلنجاز 
اإلعتمادات  ضبط قيمةاإلقتراض مع  طاقة تم تقديم بعض المعطيات عن الوضع المالي للبلدية و  -

 موزعة على النحو التالي  4459التي يمكن تخصيصها إلنجاز برنامج اإلستثمار البلدي لسنة 
 

 أد  551: غير موظفــــــــــــــــة مساعــــــدة  -
 أد  14:  من صندوق القروض  قــــــــرض -
 أد  544ي : ــــــــــــــــــــــــــــــــــتمويل ذات -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                        

 أد   105=                   وع اإلعتمادات ـــــــمجم           
تمت المصادقة على  المواطنينو تقديم التوضيحات  الالزمة و اإلجابة على إستفسارات  و بعد المناقشة

 نتائج التشخيص الفني و المالي . 
 على النحو التالي :  4459تم تقديم مقترح البلدية للبرنامج اإلستثماري البلدي التشاركي لسنة  -      

 وهي على النحو التالي  : المشاريع المهيكلة  
  تسييج الملعب البلدي بسيدي عامر  
  في نطاق مشروع متكامل مندمج سياحي  أول  إعداد دراسة و إنجاز قسط

 ثقافي بيئي قبالة مقام الولي الصالح سيدي عامر المزوغي 
  تجميل مدخل مدينة مسجد عيسى 

 مشاريع  44لتحسين ظروف عيش المواطنين : و هي تضم عدد  مشاريع القرب 
  المنطقة  و توسيع شبكة اإلنارة العمومية بمدينة مسجد عيسى  تقوية  إقتراح (

 ( 41عدد 

  ( 8و 4) المنطقة عدد  شارع عبد الله فرحات بسيدي عامر  تعهد و صيانة                    



         

 (   : 1027 – 1022 الل سنةــــالتي بصدد اإلنجاز ) خالمتواصلة  المشاريع  – 4
 

 راف المعنيةـــــــــــطاألأجوبة البلدية و  المشاركينو مالحظات   أسئلة

توضيحات حول تاريخ إنطـــــــالق طلب تقديم 
 األشغـــال و مدة اإلنجــــــاز 

تم تسليم المقاول إذن في القيام باألشغال بداية من 
  4450نوفمبر  46

 يوم   544مدة اإلنجاز : 

 للمشاريع الجديدة على مختلف البرامج   : ةالمخصص توزيع إعتمادات العنوان الثاني – 3

 

 النسبـــــــــــة ــةـــــالكلفـــــ ةـــــــــــــالبرامــــــــــــــــــــــج المقترح

 %20 أد 295 برامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج مهيكلة  للمدينة

 %51 أد 90 برامج القرب تتعلق بتحسين ظروف عيش المواطنين 

 الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــيء ة ــــــــــــــــــــــبرامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــج إداري

 %200 أد 105 المجمــــــــــــــــــــــــــــــوع 

المصادقة على توزيع إعتمادات العنوان الثاني المخصصة  تمتو بعد المناقشة و تبادل اآلراء 
 للمشاريع الجديدة على مختلف البرامج على النحو السالف ذكره .

 
 حصاء وصفي تقديري للبنية األساسية بتلك المناطق   :إتقديم التقسيم الترابي للمنطقة البلدية و  – 2

 التقسيم الترابــــــــــــــــــــي :  مـــــــتقدي  -أ         
 

 حدودها ) تسميــــــــــــــة حدودها (  إســــــــــــــم المنطقة الترابيــــــــــــــــــــة  

 RR100الطرق المرقمة :   الشما - (  سيدي عامـــــــر )  2 عددمنطقة 
 طريق نبهانـــــــــــــة  :  اجنوب -
     الجامـــــــــــــعطريق  :  اشرق -
 : المنطقة الفالحيــــــــــة  اغرب -

 RR100: الطرق المرقمة  االشم - (سيدي عامـــــــر ) 1منطقة سيدي عامر 
 ــــــة ـــ:  طريق نبهانـــــــ اجنوب -
 ــــــــةــــــطريق نبهانـــــ:  اشرق -
    الجامــــــــــــــــــع طريق :  اغرب -

 ) سيدي عامـــــــر  ( 5منطقة عدد 
 

  : المنطقة الفالحيـــــــــــــة    الشما -
 RR100الطرق المرقمة  جنوبا :  -
      شارع البيئة و طريق معتمر شرقا :  -
 غربا : المنطقة الفالحيــــــــــة -

 ) سيدي عامـــــــر  ( 4منطقة عدد 
 

 طريق معتمر :  االشم -
 RR100الطرق المرقمة جنوبا :   -
 شرقا : طريق نبهانـــــــــــــــــــة -



   شارع البيئة ا : غرب -
 
   

 RR100 Eالطريق المرقمة  :  الشما - ( ى ـــــمسجد عيس)  03عدد  منطقـــــــــة 
  المنطقة الفالحيـــــــــــة   :  اجنوب -
 طريق نبهانـــــــــــــــــــة:  اشرق -
  المنطقة الفالحيـــــــــــــة  :  اغرب -

 
  تقديـــــــم اإلحصاء الوصفي التقديري للبنية األساسية بالمناطق البلديــــــــة  :   -أ         

 

التنوير  األرصفة  اتــــــــــــــــالطرق 
 العمومي 

الربط بشبكة 
 التطهير 

وجود 
إشكاليات 
لتصريف 

 مياه األمطار 

نسبة الطرقات 
في حالتها 
جيــدة أو 
 متوسطة 

(%) 

نسبة الطرقات 
في حالة سيئة 
 تتطلب التدخل

(% ) 

نسبة األرصفة 
في حالتها 
جيدة أو 
 متوسطة 

(%) 

نسبة األرصفة 
في حالة سيئة 
 تتطلب التدخل 

(%) 

نسبة التغطية 
بشبكة التنوير 

 العمومي 
(%) 

نسبة التغطية 
بشبكة التطهير 

 العمومي 
(%) 

 

 ال شيء  75 23 13 73 44 32 2المنطقة عدد 

1المنطقة عدد   ال شيء 70 72 22 09 42 34 

5المنطقة عدد   ال شيء 97 02 59 22 10 00 

4المنطقة عدد   ال شيء 49 40 32 44 00 10 

3المنطقة عدد   ال شيء 75 90 40 31 52 29 

  تمت المصادقة على إعتماد تقسيم المنطقة البلدية إلى خمسة مناطق و بعد المناقشة و تبادل اآلراء
 على النحو السالف الذكر  

 
 :    1027المناطق البلدية التي سيتم التدخل فيها ضمن برنامج سنة – 7
 

 حجم اإلعتمــــــــــــادات المخصصة  1027المنطقة الترابية التي تم اإلحتفاظ بها لسنة 

 أد 20  ) منطقة مسجد عيسى (  41المنطقة عدد 

 (  سيـــــــــدي عامر  ) 4 عدد ةمنطقة ال
 ) سيـــــــــدي عامر   ( 8المنطقة عدد ة 

 أد 30

 
 دون إعتبار البرامج المهيكلة للمدينة  مالحظـــــــــــــة :

 
 
 
 
 



 نقاش و تفاعل مع المشاركيــــــــــــــن :  -

 ةـــــــــــــــــــأجوبة البلدي و مالحظات المشاركين أسئلة

 لنشر التي إعتمدتها البلدية  الوسائل
التشخيص الفني و المالي و دعوة المواطنين 
لحضور الجلسة العامة التشاركية األولى 
إلعداد البرنامج اإلستثماري التشاركي لسنة 

4459  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  طلب توضيحات عن الوضع المالي بالبلدية
 و الموارد المحققة 

 
  
 
 

 ـــــــادات ـــــالتساؤل عن حجم اإلعتمــــــــ
) المساعدات غير  الموظفة ( المخصصة 

 للبلدية ضمن كامل المخطط 
  شبكة  توسعةالتأكيد على أهمية مشروع

التنوير العمومي بمنطقة مسجد عيسى على 
 MC100Eمستوى الطريق المرقمة 

توضيحات بخصوص مشروع  طلب و
  التجميل بمدخل البلدة 

  المطالبة بإستكمال أشغال تسييج الملعب
 البلدي بسيدي عامر 

 
 

  التأكيد على أهمية صيانة شارع عبد الله
ـــر ـفرحات الرابط بين مدينتي سيدي عامـ

 و الساحلين 
 ي ـالمطالبة بإنجاز مركب ثقافي سياحي بيئ

و ترفيهي قبالة مقام الولي الصالح سيدي 
 عامر المزوغي و لو على أقساط 

  : التشخيص الفني و المــــــــــالي 
تعليمية ببهو البلدية على ذمة المواطنين و بمقر  -

 الدائرة البلدية بمسجد عيسى 
صفحة  على  الينشر التشخيص الفني و الم -

الخاصة مواقع التواصل اإلجتماعي 
  ة و بموقع الواب الخاص بالبلدية .ــــــــبالبلدي

 عتماد عدة وسائل تحسيسية لدعوة المواطنين إ
 لحضور إجتماع الجلسة التشاركية من ضمنها .

  تعليق الفتات و الشعارات ذات العالقة 
  تعليق إعالنات 
  توجيه دعوات للجمعيات و المنظمــــــــــــــــات

 و األحزاب 
  تنزيل إعالنات ضمن صفحة الفايسبوك التابعة

 للبلدية 
  تم تقديم فكرة عن الوضع المالي بالبلدية على

 النحو التالي : 
  4450نوفمبر  14جملة الموارد إلى غاية  :

 دينار  945664
  4450نوفمبر  14جملة النفقات إلى غاية  :

  دينار   159481
  ) حجم  اإلعتمادات ) المساعدات غير الموظفة

 4450المخصصة للبلدية خالل كامل المخطط 
 أد  451:  4444-
  التعهد بدراسة هذا المقترح في نطاق لجــــــــان

 و ورشات و زيارات ميدانية 
 
 
 

  هذا المشروع يحضى باألولوية حتى يكون
المقابالت  إلجراء الملعب البلدي صالحا 

ة ــــالرياضية )مشروع ضمن برامج مهيكل
 لمدينة ( ل
  التعهد بدراسة هذا المقترح في نطاق لجــــــــان

 و ورشات و زيارات ميدانية 
 
 ــان ـــــــــالتعهد بدراسة هذا المقترح في نطاق لجــ

 و ورشات ) مشروع ضمن برامج مهيكلة للمدينة ( 
 

 



 
       :  ا ـــــــــــمواضيع مختلفة تم النقاش في شأنه  -

        

 ةـــــــــــــــــــــــة البلديـــــــــأجوب أسئلة و مالحظات المشاركين

  
  التساؤل عن توزيع مواعيد إنعقاد جلسات

 المناطق و الجلسة العامة التشاركية الثانية 
 
 
 

 مثال التهيئة  التساؤل عن مآل ملف مراجعة
العمرانية للمنطقة البلدية سيدي عامر مسجد 

 عيسى 
 

  إستخالص األداء على العقارات المبنيــــــــة
و دعوة المطالبين بالمعلوم إلى القيام بواجبهم 

 الجبائي 
  طلب إزالة كروم هندي بمنطقة مسجد عيسى 

 
 
 

 
 ق ـــــــسيتم الحقا تحديد موعد جلسات المناط

و المنطقة  44و هي خاصة بالمنطقة عدد 
  41و المنطقة عدد  48عدد 

 41الجلسة العامة التشاركية الثانية : الجمعة  -
  4450ديسمبر 

  ملف مراجعة مثال التهيئة العمرانية في
مرحلة إجراء بعد التعديالت من طرف مكتب 
الدراسات ليتم عرضه الحقا على أنظار 

 أولى النيابة الخصوصية في قراءة 
 شهر مفتوح لألداء البلدي و دعوة  برمجة

المطالبين بالمعلوم الذين سينتفعون بمشروع 
  التعبيد للقيام بواجبهم الجبائي 

  التعهد بدراسة الموضوع و تطبيق اإلجراءات
 القانونية المعمول بها في الغرض 

 

   
 نتائج الجلسة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : – 0
  : المتعمدة المنهجية بخصوص و المقدم البرنامج بخصوص التحسينات/  التنقيحات – 8.1 

 إعداد التصورات و المشاريع إستحسان المنهج التشاركي و المقاربة التشاركية في  
 
 

 ة ــــرئيس النيابة الخصوصي
 معتمـــــــــــــد الساحلين                                                                  

 
 عبــــــــــد الرزاق خذير                                                                     
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