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 :تقدٌم الجلسة واطارها 

 2020 تندرج هذه الجلسة فً إطار اإلعداد لبرنامج اإلستثمار البلدي لسنة  

الذي ٌعتمد على المنهجٌة التشاركٌة لضمان اإلنتفاع بالمساعدات الموظفة وغٌر 

الموظفة والتً تندرج ضمن برنامج التنمٌة الحضرٌة والحوكمة المحلٌة وعمال 

 2014 سبتمبر 30 المإرخ فً 2014 لسنة  3505بمقتضٌات األمر عدد 

والمتعلق بضبط شروط إسناد القروض ومنح المساعدات بواسطة صندوق 

: القروض ومساعدة الجماعات المحلٌة فً المرحلة النهائٌة بؤصنافها الثالث

 .برامج القرب لكل  منطقة والبرامج المهٌكلة والبرامج اإلدارٌة

 :توزٌع إعتمادات العنوان الثانً المخصص للمشارٌع الجدٌدة بتذكٌر 

ذّكر السٌد رئٌس المجلس باإلعتمادات المرصودة للبرنامج السنوي لإلستثمار 

 : وتوزٌعه بٌن أصناف المشارٌع 2020لسنة 

 . أ د1600: المبلغ الجملً- 

 . أ د1100: مشارٌع القرب- 

 . أ د350: المشارٌع اإلدارٌة - 

  أد150: المشارٌع المهٌكلة - 

 ألف 770 باالضافة الى االعتمادات المخصصة لمناطق التوسعة والبالغة 

 .دٌنار التً سٌتم تخصٌصها للتدخل بهذه المناطق بمشارٌع قرب

 :تذكٌر بالجلسة التشاركٌة العامة األولى وجلسات المناطق

: أعطى السٌد رئٌس المجلس بسطة عن المراحل السابقة إلعداد هذا البرنامج 

الجلسة األولى التشاركٌة وجلسات المناطق التً تم فٌها إختٌار المشارٌع 

ومناطق التدخل بإعتماد األولوٌة لألحٌاء التً لم ٌسبق أن تم التدخل بها وال 

تشملها برامج تدخل على المستوى المحلً أو الجهوي أو الوطنً وذات األولوٌة 

 .من ناحٌة النقائص بمجال البنٌة األساسٌة



 وذّكر فً هذا االطار بالمناطق التً تم التدخل فٌها خالل السنة الحالٌة فً 

اطار البرامج البلدٌة والجهوٌة والوطنٌة والمناطق المشمولة ببرامج مستقبلٌة 

 .(برنامج التنمٌة المندمجة ، برنامج تهذٌب األحٌاء الشعبٌة)

 .وتقدم بالشكر للجمعٌات والشبان الذٌن ساهموا فً إنجاح هذا المسار

 ثم أعطى الكلمة لممثلً المناطق المنتخبٌن لتقدٌم مقترحاتهم المتفق علٌها 

 .خالل جلسات المناطق

   2020قائمة المشارٌع النهائٌة المبرمجة لسنة 

 2020إستعرض السٌد رئٌس المجلس قائمة المشارٌع النهائٌة المبرمجة لسنة 

 :بؤصنافها الثالث

  :2020قائمة المشارٌع الجدٌدة المزمع تنفٌذها خالل سنة –  3

عدد  الكمفة المنطقة (*)نوعية التدخل 
المنتفع

 ين

 المالحظات التاريخ المتوقع 

النطالق 
 األشغال

النتهاء 
 األشغال

برامج القرب - 1

تتعلق بتحسٌن ظرف 

 عٌش المواطنٌن

      

 المنطقة البلدٌة-    أ

      

 التنوٌر العمومً- 
 أغلبٌة األحٌاء البلدٌة

حدٌقة الحرٌة 

  أد120
  2020نوفمبر  2020جويمية  -

  أد80 المدٌنة العتٌقة ، وسط المدٌنة ترصٌف- 
  2020سبتمبر  2020جوان  -

 حً السرور تبلٌط وادي- 

 حً النهوض

  أد100
  2020ديسمبر  2020أوت  -

رأس الكاف ، حً القمودي ، حً  تعبٌد- 

 السرور ، المولى ، الدوالً

  أد800
  2021جوان  2020أكتوبر  -

   مناطق التوسعة-   ب
    



تعبٌد وترصٌف  - 

 وساحات عامة

  أد700 المسالك الفالحٌة بمناطق التوسعة
  2021جوان  2020أكتوبر  -

  أد30 منزل مٌمون التنوٌر العمومً- 
  2020نوفمبر  2020جويمية  -

  أد40 منزل مٌمون ، العقٌلة مالعب حً- 
  2020أكتوبر  2020جويمية  -

      هٌكلة للمدٌنةمبرامج - 2

صٌانة المنشآت - 

 الرٌاضٌة 

  أد150 -
  2021مارس  2020سبتمبر  -

      إدارٌةبرامج - 3

صٌانة المنشآت - 

 االدارٌة

  أد150 -
  2021مارس  2020سبتمبر  -

  أد200 - اقتناء معدات نظافة- 
   2020أكتوبر  

      أد2370  المجموع

تمك التي ال  بما فيها ،2020 ةسنمزمع إنجازها خالل يجب عمى البمدية تضمين كافة المشاريع ال )*(
 .يتدخل الصندوق في تمويمها

 :2020ها خالل سنة إنجازوالتي سيتواصل  2019قائمة المشاريع المدرجة ببرنامج االستثمار السنوي - 

التاريخ المتوقع  مالحظات
النتهاء األشغال 

 مرحمة/نسبة
اإلنجاز 

تاريخ اإلنطالق في  مدة اإلنجاز
 اإلنجاز

عدد 
 المنتفعين

 الكمفة

 المحينة

 الكمفة

 األصمية

  بيان المشروع

)*( 

  تنوير عمومي-1  أد120 -      

 تعبٌد الطرقات-2  أد760 -      

تهٌئة قاعة -3  أد120 -      

 االجتماعات

تهٌئة األسواق - 4  أد130 -      

البلدٌة والمسلخ 

 ....البلدي

تهٌئة السوق - 5  أد70 -      

شبكة )المركزٌة 

 (التطهٌر



ترصٌف - 6  أد120       

مداخل المدٌنة 

العتٌقة بالحجارة 

 المصقولة

اقتناء معدات - 7  أد50       

 النظافة

 المجموع        

تمك التي ال  بما فيها ،2020 ةسنتي سيتواصل إنجازها خالل يجب عمى البمدية تضمين كافة المشاريع ال )*(
 .يتدخل الصندوق في تمويمها

:  وفق األنموذج 2020تقديم وثيقة برنامج اإلستثمار السنوي  – 5

 : المشاركين مع وتفاعل نقاش- 6

ثم فتح السيد رئيس المجمس المجال لممواطنين الحاضرين لتقديم تساؤالتهم أو مالحظاتهم في 
 خصوص ما تم عرضه والتي تمحورت خاصة 

 المشاركين ومالحظات أسئمة المعنية األطراف أو/و البمدية أجوبة

 تمت برمجة مشروع لتهٌئة القاعة وهً فً طور الدراسة- 

 تم برمجة هذا التدخل فً اطار برنامج التنمٌة المندمجة- 

 

 

 

 

المشكل الذي أعاق تعبٌد الطرٌق المإدي الى معهد حً السرور - 

 هو عدم وجود شبكة للتطهٌر وسٌتم النظر فً برمجة بقٌة التدخالت

 

 

 االشارة الى الظروف غٌر المالئمة بقاعة الجلسات- 

 المعالجة النهائٌة للهبوط قرب ملعب القمودي- 

 تعهد المنطقة الخضراء بالمناقع- 

تسجٌل نقائص بؤشغال التعبٌد والترصٌف تصرٌف مٌاه األمطار والتنوٌر - 

 وحاوٌات الفضالت بباب الرمل

 تسجٌل نقائص بالتطهٌر والتنوٌر والتعبٌد بالحمٌلة- 

 المطالبة بمواصلة أشغال تبلٌط وادي النهوض- 

العناٌة بمحٌط السوق والمعهد الثانوي وتعبٌد الطرٌق المإدي له : حً السرور - 

والطرٌق بٌن شركة قوادرٌة وشركة المٌساوي وتهٌئة وادي أوالد موسى وتعبٌد 

 .وتنوٌر حً الكرمة

 تعهد محٌط خزان الماء بالقٌطنة بالتعبٌد ورفع الفضالت - 

 



 


