
  
 

 الثانیةلمحضر الجلسة العامة   أنموذج
 2017 �خصوص البرنامج السنوي لالستثمار 

 : البلدیة بخصوص معطیات -1
 المروج   :  البلدیة إسم -أ 

 2014ساكن حسب التعداد العام للسكن و السكنى لسنة  104562  : بالبلدیة السكان عدد -ب 
 2016دیسمبر  17   : الجلسة تاریخ -ت 
 قاعة اإلجتماعات الكبرى بقصر بلدیة المروج    لسةالج مكان -ث 
 إیناس النصري  : الجلسة میسر إسم -ج 
 عادل بالطیبي الكاتب العام لبلدیة المروج  : قبل من محرر محضر -ح 
 الحبیب الحامدي رئیس النیابة الخصوصیة ببلدیة المروج  : طرف من علیھ مصادق محضر -خ 

 
 : جلسةال بخصوص معطیات -2

 
 :الثانیة العامة الجلسة في المشاركین عدد – أ

المشاركین  ضمن الشبان عدد
 بین أعمارھم تتراوح الذینو

  سنة 35و 16
 المشاركین عدد المشاركین ضمن النساء عدد

 
 

  الجملي العدد 120 15 11
 النسبة (%) % 100 % 12,5 % 9,16

 : األعمال جدول –ب 
  2016فمبر نو 19نعقدة بتاریخ تذكیر بالجلسة التشاركیة األولى الم -1
  2016دیسمبر  4و  3عرض نتائج جلسات المناطق المنعقدة یومي  -2
 إستعراض ردود و مالحظات البلدیة على مقترحات جلسات المناطق  -3
  2017عرض و تقدیم مختلف المشاریع المدرجة نھائیا ببرنامج اإلستثمار السنوي لسنة  -4
 نقاش حر  -5
 ج التشاركي إستطالعات الرأي حول المنھ -6

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 : 2017سنة خالل ا ھالمزمع تنفیذالجدیدة قائمة المشاریع  – 3

عدد  الكلفة المنطقة وصف لنوعیة التدخل
 المنتفعین

تار�خ انطالق 
 األشغال

تار�خ انتهاء 
 األشغال

 المالحظات

تعلق بتحسین تالقرب برامج  -1
     6.917.000,000  ظرف عیش المواطنین

 التنو�ر العمومي   روعمش -1
  2017جو�لیة  2017ماي  ساكن 50000 200.000,000 5و 4و 1

3. 

 بناء األرصفة  مشروع -2
  2017نوفمبر  2017ماي  ساكن  80000 900.000,000  4و 3و 2و 1

 مشروع تعبید الطرقات  -3
  2017د�سمبر  2017جوان  ساكن  90000 2.450.000,000 كل المناطق

 ة و التعهد أشغال  الصیان -4
  2017جوان  2017أفر�ل  ساكن 20000 100.000,000 2و  1

 تهیئة المساحات الخضراء -5
   2017نوفمبر  2017جوان  ساكن 30000 600.000,000  4و  1

 عملیاتت التهیئة و التجمیل  -6
   2017سبتمبر  2017جوان  ساكن  20000 197.000,000 3و  2

یاه مشروع بناء شبكة تصر�ف م -7
 ار األمط

   2018مارس   2017مارس  ساكن 20000 2.150.000,000 5

مشروع جهر و تنظیف شبكة  -8
 تصر�ف میاه األمطار

  2017أكتو�ر  2017جوان  ساكن 6000 320.000,000 2

     1.300.000,000 للمدینة ھیكلةمبرامج  -2

 بناء حي تجاري  مشروع -1
  2018جوان  2017سبتمبر  ساكن  15000 850.000,000 2

 بناء سوق یومي  مشروع -2
   2018فیفري  2017سبتمبر  ساكن 13000 450.000,000 1

     1.630.000,000 إداریةبرامج  -3

 بناء القسط الرا�ع من قصر البلد�ة  مشروع -1
   2017د�سمبر  2017جو�لیة  - 300.000,000 1

 بناء دائرة بلد�ة  مشروع -2
   2018فري فی 2017أوت  - 340.000,000 3

 إقتناء معدات نظافة  -3
   2017سبتمبر  2017ماي  - 600.000,000 -

 إقتناء معدات إعالمیة  -4
   2017جو�لیة  2017أفر�ل  - 140.000,000 -

 مشروع إقتناء تجهیزات مختلفة  -5
   2017جو�لیة  2017ماي  - 100.000,000 

 الدراسات  -5
   2017ان جو   2017جانفي  - 150.000,000 -

     9.847.000,000 المجموع

 



  

 :2017ها خالل سنة إنجاز والتي سیتواصل  2016قائمة المشار�ع المدرجة ببرنامج االستثمار السنوي  -4
 

التار�خ المتوقع  مالحظات
 النتهاء األشغال

نسبة 
 اإلنجاز

مدة 
 اإلنجاز

تار�خ اإلنطالق 
 في اإلنجاز

عدد 
 المنتفعین

 الكلفة
 المحینة

لفةالك  
 األصلیة

  بیان المشروع
(*) 

یوم 180 % 30  2017ماي   2016أكتو�ر 10   00006 
 ساكن

 مشروع تعبید الطرقات -1 1.650.000,000 1.495.500,000

 1500  2016نوفمبر  16 یوم  100 % 80  2017فیفري  
 ساكن 

 مشروع التنویر العمومي -2 210.000,000  000100.000,

2017فیفري    مشروع تھیئة مستودع حجز -3 50.000,000 90.000,000   -  2016أكتوبر  13 یوم  70 % 70 

      
.500,0001.685  1.910.000,000 

 المجموع

تلك التي ال یتدخل �ما فیها  ،2017 ةسنمزمع إنجازها خالل �جب على البلد�ة تضمین �افة المشار�ع ال (*) 
 الصندوق في تمو�لها 

 وفق األنموذج : 2017مج اإلستثمار السنوي لسنة تقد�م وثیقة برنا – 5
 أنظر الملحق 

 : المشار�ین مع وتفاعل نقاش -6

 المشار�ین ومالحظات أسئلة المعنیة األطراف أو/و البلد�ة أجو�ة
ود تم اإلختیار إستنادا على األولویات المضبوطة من المواطنین ووج

 شبكة لتصریف المیاه المستعملة
ھي من ضمن مشاریع الشراكة مع الوزارة  اضیةالریإن المشاریع 

 سیتم إدراجھا إبان إعداد المخطط اإلستثماري البلدي 
إن منطقة المروج السادس ما زالت خارج حدود المنطقة البلدیة في 
إنتظار مراجعة الحدود زیادة على أن ھذه المنطقة ما زالت بصدد 

 البناء 
راغب في الحضور لمواكبة  تلتزم البلدیة بدعوة ممثلي المناطق و كل

 كل مراحل إنجاز المشاریع من الدراسة إلى القبول الوقتي لألشغال 

األنھج والشوارع المزمع تساءل الحضور على مقاییس إختیار 
 تعبیدھا 

تساءل الحضور على أسباب عدم إدراج مشاریع ریاضیة بالبرنامج 
 2017لسنة السنوي 

راج منطقة المروج تساءل بعض الحضور على أسباب عدم إد
 السادس ضمن المشاریع التنمویة 

 
شدد الحاضرین على ضرورة حضور ممثلي المناطق في كل 

 مراحل إنجاز المشاریع 

 

  :العامة السنو�ة والجلسة لبلد�ةل التشار�یة المقار�ة  - 7

 ومالحظات أسئلة المعنیة األطراف أو/و البلد�ة أجو�ة
 المشار�ین

م یتم توجیھ إستدعاء ألي حزب و تحرص على عدم تسییس العمل البلدي و النأي بھ عن تؤكد البلدیة أنھ ل
 19التجاذبات السیاسیة لیبقى عمل تنموي بحت و تؤكد البلدیة أنھ خالل الجلسة التشاركیة األولى بتاریخ 

ن كما تم اإلعال 2016دیسمبر  4و  3تم اإلعالن على موعد جلسات المناطق لیومي  2016نوفمبر 
على ھذه الجلسات ضمن مواقع التواصل االجتماعي للبلدیة و عن طریق معلقات . كما تؤكد البلدیة أن 

الحاضرین بجلسات المناطق جاؤوا تلبیة للدعوة المعلنة یوم الجلسة التشاركیة األولى . كما أن البلدیة ال 
 ر انتخابات بین المتساكنین یعنیھا اإلنتماء الحزبي لممثلي المناطق طالما أن تعیینھم تم في إطا

بما یخدم الصالح كما تؤكد البلدیة أنھا ال تقصي أحدا و أنھا في حاجة لمساعدة كل طرف و كل مواطن 
 العام بعیدا عن التوظیف السیاسي . 

 
تؤكد البلدیة أن ھذه العملیة تستوجب أن یكون لدى البلدیة بنك معطیات على ھویات المتساكنین و أرقام 

 الشيء الغیر متوفر في الوقت الراھن ، و ربما تكون ھذه الطریقة معتمدة خالل السنوات المقبلة  ھواتفھم
 

 

نداء تونس على إستیائھ من  حزبعبر ممثل 
عدم إستدعاء حزب نداء تونس لحضور 

 2016دیسمبر  4و  3جلسات المناطق أیام 
و عبر عن رفض الحزب لقائمة ممثلي 

ب ممثلین عن األحیاء المنتخبة بسبب غیا
 الحزب 

 
 
 

دعا بعض الحضور إلى إعتماد اإلرسالیات 
القصیرة لإلعالم على مواعید الجلسات 

 التشاركیة 



  

 : العامة الجلسة نتائج -8
 : المعتمدة المنهجیة �خصوص التحسینات/  التنقیحات – 1.8

التفكیر في مزید تدعیم و نین بمواعید الجلسات التشاركیة دعا الحضور إلى مزید اإلعتماد على مضخم الصوت في كل األحیاء إلعالم المواط
 إلعالم أكبر عدد من المواطنین  تصالیةالخطة اإل

لدعوة تقترح البلدیة إحداث لوحات إشھاریة بمعدل لوحة كبیرة في كل منطقة تخصص لتعلیق اإلعالمات و البالغات البلدیة خاصة منھا المتعلقة با
 ات التمھیدیة و اإلعالم بمختلف القرارات البلدیة للجلسات التشاركیة و الجلس

 
 

 : مالحق –2.8
 : البلد�ة عرض –أ 

 
 

 أنظر المالحق  
 
 

 

 : العامة الجلسة صور – ب
 
 
 

 أنظر المالحق 
 
 
 

 

 

  


