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دي مجلسالعقد  والفیــن عشرة ثمانیةسنة  ر دیسمبرعشـرون من شھالو الواحد الجمعةوم ــی   اظور ل البل ة الن تثنائیة دورةبلدی  اس

ة مساءاعلى الساعة  بمقر البلدیة ي  خصصت الثالث ىللنظر ف دي التشاركي لسنة  المصادقة عل امج السنوي لالستثمار البل البرن

   .اعتماد المقاربة التشاركیة إطاروالمنجز في  2019

  
اریخ  استدعاءاتأم المجلس بعد توجیھ الت          ة بت ىرأسا  2018 دیسمبر 17فردی ـ إل دي  أعضاء ةكاف س البل ر المجل بمق

  .عملھم
    :نص االستـــدعاء  

  .استثنائیة دورة المجلس البلدي فيحول اجتماع :الموضوع          
  

ور في دورة استثنائیة وذلك یوم الجمعة المجلس البلدي لبلدیة الناظم لحضور اجتمـاع ـباستدعائك أتشرف,وبعد      

على الساعة الثالثة مساءا بمقر البلدیة والتي ستخصص للمصادقة على البرنامج السنوي لالستثمار  2018دیسمبر 21

  .2019البلدي لسنة 

  .ونظرا الھمیة الموضوع الرجاء عدم التخلف                  

  :رئاسة السیــدب

  . البلدیةرئیس :           سالم الدزیريـ 

  :والسیدات السادة المجلس البلدي أعضاءوبحضور 

  محرز بن ابراھیم,عبدالعزیز التومي,محسن دمحم,نورالدین الكشباطي,توفیق بوعزیز,خلیل الشبعاني,حمادي كریم ـ 

  .  كریمة بن الحاج عمارة ومروى بالحاج عبدهللا,حمد بن ابراھیما,قیس الفرحاني,الشاذلي حسن

   :والسیدات السادة المجلس البلدي الجلسة أعضاءوتغیب عن 

  ھنیدة العابد, عبیر رجب, رضا بوجمعة,احمد رحومة , دلندة الشبعاني, معز كریم, سامیة الفرحانيـ 

    .زھمولكریمة و عبدهللا حنان, مروى بوصبیع, زینب الصیفي

  :السادةحضر الجلسة كما 

  .كاتب عام البلدیة: رضوان طیمومي      ـ

  )مسؤول مالي(رئیس مصلحة الشؤون المالیة وعضو بخلیة البرنامج :     ضــا بن عليرـ 

  ) مسؤول فني(موظف بالبلدیة وعضو بخلیة البرنامج : جمال بن فرج          ـ

  )مسؤول عن االعالم والتواصل(موظف بالبلدیة وعضو بخلیة البرنامج : حسن بن علــي      ـ

  



  
  

  افتتــاح الجلســة
  

دزیريح السید افتت الم ال یس  س ةرئ ا  البلدی ة رحب فیھ ةبالجلسة بكلم ف  عضاءاال كاف م مختل ا لھ ا  المراحلمبین ي مرت بھ الت

نة  تثمار لس نوي لالس امج الس داد البرن اركیة إلع ة التش ا 2019المنھجی اعدة  وفق روض ومس ندوق الق ام لص دیر الع وب الم لمكت

ن ضمنھا اجراء جلسة  2019مار البلدي لسنة الجماعات المحلیة حول اعداد برنامج االستث الي تضمن خمس مراحل اساسیة م

  .2018وذلك قبل موفى دیسمبر  2019للمصادقة على البرنامج االستثمار السنوي  البلديللمجلس 

داد التي مرت بھا المنھجیة الت لمراحلثم احال السید رئیس البلدیة الكلمة الى السید الكاتب العام الذي تولى عرض ا شاركیة إلع

  :الخاص ببلدیة الناظور 2019البرنامج السنوي لالستثمار لسنة 

اریخ :  الجلسة التحضریة) 1 دت بت وبر  31انعق ف  2018اكت ي لمختل د جدول زمن ع تحدی امج م ة البرن وین خلی ي تك للنظر ف

ي المراحل لضمان مشاركة أوسع لمنظمات المجتمع المدني والسكان ومختلف الشرائح االجتما ا یل رر م عیة وفي ھذا االطار تق

ن :  ل م ائھا ك ة واعض ام للبلدی ب الع ید الكات ة الس ا التنفیذی ولى اعمالھ ة ویت یس البلدی ید رئ ة الس امج برئاس ة البرن وین خلی تك

ة  المسؤول المالي والمسؤول الفني ومسؤول عن االعالم والتواصل من طرف البلدیة وممثلین عن كل من لجنة االشغال والتھیئ

یم,لجنة الشوون المالیة واالقتصادیة ومتابعة التصرف , ة االعالم والتواصل والتقی ة المفتوحة ولجن  لجنة الدیمقراطیة والحوكم

  .المجلس البلدي  اعضاءمن 

  :وبنفس الجلسة وقع االتفاق على تحدید التواریخ التالیة

وم  -    وفمبر  01ی ة ا 2018ن غال وخلی ة األش ل للجن ة عم دت جلس ى انعق ة عل ي للبلدی یم التراب ى التقس امج للمصادقة عل لبرن

  .احا بمقر البلدیةبالساعة العاشرة ص

وفي نفس الیوم انعقد لقاء  مع موظفي وعملة البلدیة على الساعة منتصف النھار انعقد لقاء تحسیسي 2018نوفمبر  05یوم  -   

د مع منظمات المجتمع ال سيیتحس ة بع ك الساعة الثالث ذكور وذل امج الم داد البرن دة إلع ة التشاركیة المعتم مدني بأھمیة المنھجی

  .الزوال بمقر البلدیة

نشر نتائج التشخیص المالي والفني من قبل البلدیة بموقع البلدیة مع تعلیقة ببھو اإلدارة البلدیة حتى تم  2018نوفمبر  06یوم  - 

  .یطلع علیھ كافة العموم

وم   -       وفمبر  10ی م 2018ن الع  ت دي اط س البل ة للمجل د جلس ا  عق ى خاللھ وارد عل ع الم خیص وتوزی ائج التش ى نت عل

ر  ة عشرة صباحا بمق ى الساعة الحادی ك عل ي وذل ائج التشخیص الفن ع نت المناطق المعنیة بالتدخل مع الحرص على التطابق م

  .البلدیة

ى)2  اركیة األول ة التش بت ا:  الجلسة العام وم الس دت ی وفمبر  18نعق ائج  2018ن م عرض نت ث ت اظور حی باب بالن دار الش ب

نة  تثماري لس امج االس ة بالبرن اریع المدرج ة المش ذكیر بقائم ع ت ة م رین بالجلس ة الحاض الي لكاف ي والم خیص الفن  2016التش

ة األ, ومدى تقدم انجازھما 2018و 2017, دیري للبنی اطق المقسمة وعددھا كما تم تقدیم اإلحصاء الوصفي التق  05ساسیة للمن

امج السنوي لالستثمار لسنة  اكم.مناطق ا بالبرن ف المشاریع المراد إدراجھ ى مختل ة التشاركیة عل اد المنھجی اق باعتم م االتف ت

ة 2019 وارد البلدی ع م د توزی ة(بع وارد ذاتی د ) مساعدة+قرض+م ب تحدی ى جان ذا إل ذھا ھ ع تنفی رامج المزم ف الب ى مختل عل

  :والتي كانت كما یلي  یخ جلسات المناطق التي سیتم التدخل فیھاتوار

  



  سنة المخطط  الخطة التمویلیة  الكلفة  المشروع  نوعیة المشاریع

  2019  مساعدة غیر موظفة  د.أ 200  2تھیئة محطةالنقل العمومي قسط   مشاریع مھیكلة للمدینة -

اقتناء معدات نظافة في اطار صفقة   مشاریع اداریة -

  )شاحنة ضاغطة(ةمجمع

  2019  قرض  د.أ 350

  2019  مساعدة غیر موظفة  د.أ 86  مد شبكة التنویر العمومي  مشاریع قرب -

      د.أ 636  :الجملة  

  

ة بتحسین ظروف : جلسات المناطق المزمع التدخل فیھ )3 رامج القرب والمتعلق ادات المخصصة لب ذكیرھم باالعتم حیث تم ت

   :عیش المواطنین بھذه المناطق 

وم :  05و 04,03, 02, 1المناطق عدد  -  ذكورة ی اطق الم ع متساكني المن ة  2018دیسمبر  08انعقدت جلسات میدانیة م بدای

  .توسعة شبكة التنویرالعموميتم على اثرھا تحدید االنھج المزمع التدخل فیھا ضمن مشروع  من  الساعة التاسعة صباحا

وم السبت  :ھائیةالجلسة العامة التشاركیة الثانیة والن )4 دت ی ث  2018دیسمبر  15انعق ة حی بقاعة االجتماعات بقصر البلدی

نة  اركي لس تثمار التش نوي لالس امج الس ة البرن دیم وثیق ع تق داده  2019وق م اع ذي ت ل ال ك بجع اركیة وذل ة التش اد المقارب باعتم

  .یشھالمواطن یساھم في اخذ القرارات وإعداد التصورات المستقبلیة لتحسین ظروف ع

والذي  2019وثیقة المخطط االستثماري السنوي لسنة بعد التداول وإبداء الرأي تولى السید رئیس البلدیة عرض مقترح و

على  2019تضمنت زیادة على المشاریع الجدیدة المشاریع المدرجة بالمخططات السنویة الماضیة والتي ستتواصل خالل سنة 

  :والذي أفضى إلى ما یلي البلديالحاضرین من اعضاء المجلس  من التصویت

  13:             بنعمالتصویت  -

   00:            الالتصویت ب  -

  00:            محتفـــــــــــــظ -

  .2019البرنامج السنوي لالستثمار لسنة  وثیقة وعلیھ فقد تمت المصادقة على

  
  .واختتمت الجلسة على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال

    
  :الناظور في                                                                    
  

  رئیس البلدیة                                                                     المقرر             

  سالم الدزیري                                                                     الكاتب العام         

  رضوان طیمومي       


