
  
                                                                                               الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــة التونسيــــــــــــــــــــــــــــة   سيدي عامر في :

                                                            الشؤون المحلية و البيئة  وزارة  

  المنستيــــر واليــة           
  بلدية سيدي عامر مسجد عيسى  

  
  

  ىـــــــــــاألولالتشاركیــــــــــــــــة  ة ــــــــة العامــــــــــــــمحضر الجلس
  2018لسنة   التشاركي  البلدي البرنامج السنوي لإلستثمار إلعداد 

  2017نوفمبر  25  السبت 
  

  ة : ــــــــــــــــــــــــــــــــــمعطیات بخصوص البلدی – 1 
  إسم البلدیة : بلدیة سیدي عامر مسجد عیسى  -  أ          
     2014إحصاء سنة  ) 1795مسجد عیسى  - 6609: سیدي عامر  (  8404:عدد السكان  -ب          

  2017نوفمبر  25   السبتتاریخ الجلسة :  – ت         
  مكان الجلسة : قاعة اإلجتماعات ببلدیة سیدي عامر مسجد عیسى  –ث          
   الكاتب العام للبلدیة : صابر بوعزیز  ة : سإسم مسیر الجل -ج          
  ح : محضر محرر من قبل : الكاتب العام صابر بوعزیز          
  محضر مصادق علیھ من طرف  : رئیس النیابة الخصوصیة معتمد الساحلین عبد الرزاق خذیر   -خ          

              
  : ة ــــــــــــــــــــــمعطیات بخصـــــــــــوص الجلس – 2

   عدد المشاركین في الجلسة العامة  - أ         

عدد النساء ضمن  عدد المشاركین   
  المشاركین 

عدد الشبان ضمن المشاركین و الذین 
سنة  35و  16تتراوح أعمارھم بین 

    العدد الجملي
39  

03  08  

  % 20  % 7 النسبة ( % )

    جدول األعمـــــــــــــــــــال  - ب        
  اإلفتتاح الرسمي للجلســـــــــــــــــــــــــــة  
 تقدیـــــــــــــــــــــــــم اإلطار العام للجلسة  
  إستعراض مختلف المراحل المنجزة في إطار منھجیة المقاربة التشاركیة  
 تقدیم منھجیة تقسیم المناطق بالمنطقة البلدیة  
 عرض نتائج التشخیص المالي  
 التشخیص الفني  نتائج عرض  
 عرض المشاریع البلدیة المتواصلة  
مشاریع ,توزیع الموارد المالیة حسب نوعیة المشاریع  ( المشاریھ اإلداریة , المشاریع المھیكلة  

 القرب ) 
   نقاش عام و فسح المجال لتدخالت المواطنین  

              
  



  
  رض البلدیــــــــة   :ــــــــــــــــــــــــــــــــــوصف لع – 3
  

في البدایة تم تقدیم اإلطار العام للجلسة و التعریف بالمفاھیم الجدیدة للمقاربة التشاركیة التي  -
تستلھم مبادئھا من الدستور و خاصة الباب السابع منھ و كذلك التطرق إلى األھداف من المقاربة 

   التشاركیة . 
 تم تقدیم منھجیة تقسیم المناطق البلدیة إلى خمسة مناطق  -
من حیث  2017و  2016التطرق إلى  نتائج  التشخیص المالي و بیان نتائج میزانیتي سنة تم  -

الموارد موزعة إلى موارد ذاتیة و مساھمة الدولة و كذلك على مستوى النفقات و توزیعھا إلى 
 نفقات التأجیر و نفقات التسییر و فوائد أصل الدین مع بیان النسب .

موزعة على  2018إلنجاز البرنامج التنموي لإلستثمار لسنة تم إستعراض الموارد المتوفرة  -
 النحو التالي : 

  2017بعد ختم تصرف سنة  االموارد الذاتیة المنتظر توفیرھ*            
   2018غیر الموظفة المقررة بعنوان سنة  ةاعدالمس*            

              
رقات ــــــــــالطرقات و األرصفة و بیان نسبة الطتم التطرق إلى نتائج التشخیص الفني من حیث  -

و كذلك نسبة الطرقات و األرصفة في حالة سیئة و تتطلب في حالة جیدة و متوسطة   ةاألرصفو 
  على المناطق الخمسة  النسبالتدخل و توزیع ھذه 

ك بالنسبة تم توضیح نسبة التغطیة بشبكة التنویر العمومي و توزیعھا على مختلف المناطق و كذل -
  لشبكة التطھیر 

تم تقدیم توضیح حول المشاریع البلدیة المتواصلة و بیان كلفتھا و تاریخ اإلنطالق في اإلنجـــــاز  -
 و مدة اإلنجاز 

اإلعتمادات التي یمكن  ضبط قیمةتم تقدیم بعض المعطیات عن الوضع المالي للبلدیة مع  -
 موزعة على النحو التالي  2018تخصیصھا إلنجاز برنامج اإلستثمار البلدي لسنة 

 أد  226: غیر موظفــــــــــــــــة مساعــــــدة  -
 أد  ــــــ:  من صندوق القروض  قــــــــرض -
 أد  74ي : ــــــــــــــــــــــــــــــــــتمویل ذات -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                        
  أد   300=                   وع اإلعتمادات ـــــــمجم           

  
تمت المصادقة على  المواطنینو تقدیم التوضیحات  الالزمة و اإلجابة على إستفسارات  و بعد المناقشة

  نتائج التشخیص الفني و المالي . 
  على النحو التالي :  2018تم تقدیم مقترح البلدیة للبرنامج اإلستثماري البلدي التشاركي لسنة  -       

  

 وھي على النحو التالي  : المشاریع المھیكلة  
   الملعب البلدي بسیدي عامر تعشیب  

  
  
  



        
         

  )   : 2018 – 2017 الل سنةــــالتي بصدد اإلنجاز ( خالمتواصلة  المشاریع  – 4
  

  راف المعنیةـــــــــــطاألأجوبة البلدیة و   و مالحظات  المشاركین أسئلة

طلب تقدیم توضیحات حول المشاریع المبرمجة لسنة
2017    

:  تم تكلیف  تعبید جزء من شارع عبد هللا فرحات
 اإلنطـــــــالق في ل الصفقة و سیتم یالمقاول بتسج

دیسمبر  النصف الثاني من شھر  یة منااألشغال بد
2017    

دراسة و إنجاز قسط أول في نطاق مشروع متكامل 
بصدد تعدیل الدراسة :  ثقافي بیئي و سیاحي 

التمھیدیة للمشروع على مستوى اإلدارة الجھویة 
     للتجھیز بالمنستیر 

تقویة و توسیع شبكة اإلنارة بمسجد عیسى :
  بصدد اإلعالن عن طلب اإلستشارة 

تم  إستكمال تسییج الملعب البلدي بسیدي عامر :
بالتنسیق مع مصالح اإلدارة الجھویة للتجھیز

ةــواإلسكان بالمنستیر القیام بجمیع الدراسات الالزم
     و سیتم في القریب العاجل إعالن طلب العروض

في إنتظار موافقةتجمیل مدخل مدینة مسجد عیسى : 
مصالح اإلدارة الجھویة للتجھیز بالمنستیر بخصوص

  تھیئة المفتـــــــــــــــــــــــرق .
  
  

  للمشاریع الجدیدة على مختلف البرامج   : ةالمخصص توزیع إعتمادات العنوان الثاني – 5

  

  النسبـــــــــــة  ــةـــــالكلفـــــ  ةـــــــــــــالبرامــــــــــــــــــــــج المقترح

  %88  أد 265  برامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج مھیكلة  للمدینة

  %12  أد 35  برامج القرب تتعلق بتحسین ظروف عیش المواطنین 

  الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــيء  ة ــــــــــــــــــــــبرامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــج إداری

  %100  أد 300  المجمــــــــــــــــــــــــــــــوع 

تمت المصادقة على توزیع إعتمادات العنوان الثاني المخصصة و بعد المناقشة و تبادل اآلراء 
  ذكره .للمشاریع الجدیدة على مختلف البرامج على النحو السالف 

  
  حصاء وصفي تقدیري للبنیة األساسیة بتلك المناطق   :إتقدیم التقسیم الترابي للمنطقة البلدیة و  – 6

  م التقسیم الترابــــــــــــــــــــي : ـــــــتقدی  - أ         
  



  حدودھا ( تسمیــــــــــــــة حدودھا )   إســــــــــــــم المنطقة الترابیــــــــــــــــــــة  

 RR100الطرق المرقمة :   الشما -  )  سیدي عامـــــــر (  1 عددمنطقة 
 طریق نبھانـــــــــــــة  :  اجنوب -
     طریق  الجامـــــــــــــع:  اشرق -
  : المنطقة الفالحیــــــــــة  اغرب -

 RR100: الطرق المرقمة  االشم -  )سیدي عامـــــــر ( 2منطقة سیدي عامر 
 ــــــة ـــ:  طریق نبھانـــــــ اجنوب -
 ــــــــةــــــطریق نبھانـــــ:  اشرق -
     الجامــــــــــــــــــع طریق :  اغرب -

  ( سیدي عامـــــــر  ) 3منطقة عدد 
  

  : المنطقة الفالحیـــــــــــــة    الشما -
 RR100الطرق المرقمة  جنوبا :  -
      شارع البیئة و طریق معتمر شرقا :  -
  غربا : المنطقة الفالحیــــــــــة -

  ( سیدي عامـــــــر  ) 4منطقة عدد 
  

 طریق معتمر :  االشم -
 RR100الطرق المرقمة جنوبا :   -
 شرقا : طریق نبھانـــــــــــــــــــة -
   شارع البیئة ا : غرب -

  
    

 RR100 Eالطریق المرقمة  :  الشما -  ) ى ـــــمسجد عیس(  05عدد  منطقـــــــــة 
  المنطقة الفالحیـــــــــــة   :  اجنوب -
 طریق نبھانـــــــــــــــــــة:  اشرق -
   المنطقة الفالحیـــــــــــــة  :  اغرب -

 
  تقدیـــــــم اإلحصاء الوصفي التقدیري للبنیة األساسیة بالمناطق البلدیــــــــة  :   - أ         

  
التنویر   األرصفة   اتــــــــــــــــالطرق  

  العمومي 
الربط بشبكة 

  التطھیر 
وجود 

إشكالیات 
لتصریف 

میاه األمطار 

نسبة الطرقات 
في حالتھا 
جیــدة أو 
  متوسطة 

)%(  

نسبة الطرقات 
في حالة سیئة 
 تتطلب التدخل

)% (  

نسبة األرصفة 
في حالتھا 
جیدة أو 
  متوسطة 

)%(  

نسبة األرصفة 
في حالة سیئة 
تتطلب التدخل 

)%(  

نسبة التغطیة 
بشبكة التنویر 

  العمومي 
)%(  

نسبة التغطیة 
بشبكة التطھیر 

  العمومي 
)%(  

  

  ال شيء   73  65  25  75  32  168المنطقة عدد 

 ال شيء  98  71  10  90  66  234المنطقة عدد 

 ال شيء  97  81  39  61  13  387المنطقة عدد 

 ال شيء  87  40  56  44  56  444المنطقة عدد 

 ال شيء  73  90  50  50  30  570المنطقة عدد 



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

  
  :    2017المناطق البلدیة التي سیتم التدخل فیھا ضمن برنامج سنة – 7
  

  حجم اإلعتمــــــــــــادات المخصصة  2018المنطقة الترابیة التي تم اإلحتفاظ بھا لسنة 

  أد 25   ( منطقة مسجد عیسى )  05المنطقة عدد 

  )  سیـــــــــدي عامر  ( 1 عدد ةمنطقة ال
  

  أد 10

  
  دون إعتبار البرامج المھیكلة للمدینة  مالحظـــــــــــــة :

  
 نقاش و تفاعل مع المشاركیــــــــــــــن :  -

  ةـــــــــــــــــــأجوبة البلدی  أسئلة و مالحظات المشاركین

 لنشرالتي إعتمدتھا البلدیة  الوسائل
التشخیص الفني و المالي و دعوة المواطنین
لحضور الجلسة العامة التشاركیة األولى
إلعداد البرنامج اإلستثماري التشاركي لسنة

2018  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 طلب توضیحات عن الوضع المالي بالبلدیة

 و الموارد المحققة 
  
   
  
 
 ـــــــادات ـــــالتساؤل عن حجم اإلعتمــــــــ

( المساعدات غیر  الموظفة ) المخصصة 
 للبلدیة ضمن كامل المخطط 

  المطالبة بتھیئة ساحة سیدي مفرج و ساحة
  بمسجد عیسى باب القصر 

 

  : التشخیص الفني و المــــــــــالي 
ة ببھو البلدیة على ذمة المواطنین و بمقر قتعلی -

 الدائرة البلدیة بمسجد عیسى 
صفحة على  نشر التشخیص الفني و المالي -

الخاصةمواقع التواصل اإلجتماعي 
  ة و بموقع الواب الخاص بالبلدیة .ــــــــبالبلدی

 عتماد عدة وسائل تحسیسیة لدعوة المواطنینإ
 من ضمنھا .لحضور إجتماع الجلسة التشاركیة 

  تعلیق الفتات و الشعارات ذات العالقة 
  تعلیق إعالنات 
 توجیھ دعوات للجمعیات و المنظمــــــــــــــــات

 و األحزاب 
 تنزیل إعالنات ضمن صفحة الفایسبوك التابعة

 للبلدیة 
 تم تقدیم فكرة عن الوضع المالي بالبلدیة على

 النحو التالي : 
  2017نوفمبر  24جملة الموارد إلى غایة :

 دینار  647.968.439
  2017نوفمبر  24جملة النفقات إلى غایة :

  دینار   477.462.756
 ( المساعدات غیر الموظفة ) حجم  اإلعتمادات

-  2016المخصصة للبلدیة خالل كامل المخطط 
 أد  813:  2020

 التعھد بدراسة ھذا المقترح في نطاق لجــــــــان
(جلســــــــــــــاتو ورشات و زیارات میدانیة 

 المناطق ) 



  المطالبة بتعبید نھج المنجي سلیم بمسجد
  المتفرعة عنھ زنقة دار رزام عیسى و 

 
  بتعشیب الملعب البلدي بسیدي المطالبة

 عامر 
  
  
  تعبید شارع جالء بسیدي التأكید على أھمیة

  عامر 
  

 التعھد بدراسة ھذا المقترح في نطاق لجــــــــان
(جلسات المناطق )  و ورشات و زیارات میدانیة

  
  بإعتمادات في 2018مبرمج لسنة ھذا المشروع

دینار  230ن ضمنھا ألف دینار م 650حدود 
 ذاتي من البلدیة  تمویل

 التعھد بدراسة ھذا المقترح في نطاق لجــــــــان
(جلسات المناطق )و ورشات و زیارات میدانیة 

  
  

  
  

        :  ا ـــــــــــمواضیع مختلفة تم النقاش في شأنھ  -
        

  ةـــــــــــــــــــــــة البلدیـــــــــأجوب  أسئلة و مالحظات المشاركین

  
 التساؤل عن توزیع مواعید إنعقاد جلسات

 المناطق و الجلسة العامة التشاركیة الثانیة 
  
  
  

 التساؤل عن مآل ملف مراجعة مثال التھیئة
العمرانیة للمنطقة البلدیة سیدي عامر مسجد

 عیسى 
  
  

 إستخالص األداء على العقارات المبنیــــــــة
و دعوة المطالبین بالمعلوم إلى القیام بواجبھم

 الجبائي 
 

  صیانة و تطھیر زنقة دار غومة بمسجدطلب
  عیسى 

 طلب إصالح الطرقات بكامل المنطقة البلدیة 
  

  طلب توفیر حلبة مالكمة لفائدة النادي
  الریاضي للمالكمة بسیدي عامر 

  

  
  
09 السبت الجلسة العامة التشاركیة الثانیة :  -

  2017دیسمبر 
  
 

  تم إدخالملف مراجعة مثال التھیئة العمرانیة
طرف مكتببعض التعدیالت علیھ من 

حــــــو تم إستشارة بعض المصالالدراسات 
و سیتم مراسلة مصالح التجھیزاإلداریة 

   لإلذن بتعلیق المثال 
 شھر مفتوح لألداء البلدي و دعوة برمجة

المطالبین بالمعلوم الذین سینتفعون بمشروع
 التعبید للقیام بواجبھم الجبائي 
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 إعداد التصورات و المشاریع إستحسان المنھج التشاركي و المقاربة التشاركیة في  
 
 

  ة ــــرئیس النیابة الخصوصی
  معتمـــــــــــــد الساحلین                                                                  

  
 عبــــــــــد الرزاق خذیر                                                                     
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