
  الجمھوریة التونسیة      
  وزارة الشؤون المحلیة والبیئة

  بلدیة الناظور         
  محضر الجلسة العامة األولى
 2020لسنة  بخصوص البرنامج السنوي لالستثمار

 : البلدیة بخصوص معطیات -1
  بلدیة الناظور:  البلدیة إسم - أ 

 ساكن 30366 : بالبلدیة السكان عدد -ب 

 2019نوفمبر  10 : الجلسة تاریخ -ت 

 )قاعة االجتماعات( دار الشباب بالناظور:  الجلسة مكان -ث 

                           -  : الجلسة میسر إسم - ج 

 )2020التحضیریة بخلیة البرنامج االستثماري لسنة  عمالباألمكلف (حسن بن علي  : قبل من محرر محضر - ح 

  سالم الدزیري رئیس بلدیة الناظور : طرف من علیھ مصادق محضر - خ 

 : الجلسة بخصوص معطیات -2

 : العامة الجلسة في المشاركین عدد – أ

 تتراوح الذینوالمشاركین  ضمن الشبان عدد
 سنة 35و 16 بین أعمارھم

  المشاركین عدد المشاركین ضمن النساء عدد

 الجملي العدد  98  00 23

 )%(النسبة   % 0 % 23.47

 : األعمال جدول –ب 

  استقبال المشاركین:  10.00

  تقدیم االطار العام للجلسة :  10.05

  تقدیم منھجیة تقسیم البلدیة الى مناطق ونتائجھا:  10.30

  تقدیم التشخیص الفني:  10.45

  تقدیم المشاریع المتواصلة:  11.00

  )مبرمجة ومتواصلة(تقدیم المشاریع الوطنیة والجھویة االخرى :  11.15

  تقدیم الموارد المالیة على مختلف التدخالت والمناطق: 11.30

  نقاش عام:  12.00

  )حسب االولیة او حسب التصویت(تحدید المناطق :  13.00

  تحدید مواعید جلسات المناطق مع المواطنین:  13.15

  االختتام: 13.30



  

 : البلدیة عرضل وصف – 3

  تقدیم الجلسة -

  تذكیر بمھام البلدیة -

    2019و 2018تقدیم لمیزانیتي البلدیة لسنتي  -

  : 2019و  2018  2017 2016قائمة المشاریع المدرجة ببرنامج االستثمار السنوي  -

     2016مشاریع البرنامج السنوي االستثماري لسنة *      

  2017مشاریع البرنامج السنوي االستثماري لسنة *      

  2018مشاریع البرنامج السنوي االستثماري لسنة *       

  2019مشاریع البرنامج السنوي االستثماري لسنة *       

  المشاریع الوطنیة*      

  2020تمویل البرنامج االستثماري التشاركي لبلدیة الناظور لسنة  -

  البرامجتوزیع اعتمادات العنوان الثاني المخصص للمشاریع الجدیدة على مختلف  -

  تقدیم التقسیم الترابي للمنطقة البلدیة وإحصاء وصفي تقدیري للبنیة األساسیة بتلك المناطق -

  تقدیم اإلحصاء الوصفي التقدیري للبنیة األساسیة بالمناطق البلدیة -

  2020التي سیتم التدخل فیھا ضمن برنامج سنة المقترحة و المناطق البلدیة -

  

االخرى  والمشاریع الوطنیة والجھویة 2020رنامج االستثمار السنوي المشاریع المدرجة بب -  4
 :المتواصلة او المبرمجة بالمنطقة البلدیة 

 المشاركین ومالحظات أسئلة المعنیة األطراف أو/و البلدیة أجوبة

معلما إیاھم عن نسب تقدم المشاریع المدرجة  رئیس البلدیةحیث أجاب السید 
ضمن العرض المقدم من طرف  وذلك وات السابقةسنلل ةج االستثماریامببر

وان سبب تاخر بعض المشاریع یعود الى طول اجراءات الدراسات البلدیة
 )انظر الجدول المصاحب

 اتانجاز مشاریع المخطط التساؤل عن عدم -
للسنوات السابقة ونسبة التقدم  ة السابقةاالستثماری

  ?وعن مصداقیة البلدیة 

  

  



  2016مشاریع البرنامج السنوي االستثماري لسنة :  1.4*  

  2017مشاریع البرنامج السنوي االستثماري لسنة :  2.4*     

  2018مشاریع البرنامج السنوي االستثماري لسنة : 3.4*
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  : 2018مشاریع خارج المخطط االستثماري لسنة *       

  2019مشاریع البرنامج السنوي االستثماري لسنة : 4.4*
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  المشاریع الوطنیة: 4-5
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 2020ببرنامج االستثمار السنوي اعتمادات العنوان الثاني المخصص للمشاریع الجدیدة  –5
  :ومصادرھا 

  

 

 المشاركین ومالحظات أسئلة المعنیة األطراف أو/و البلدیة أجوبة

ر  - ان االث ة ك اجاب السید رئیس البلدیة موكدا ان البلدیة تمر بصعوبات مالی
املین  ف المتع ع مختل ة م داتھا المالی ى تعھ لبي عل زودین(الس ات ,م مؤسس

ة ع ال...) عمومی ة التوس ة نتیج ال البلدی دخل مج ع ت ى توس ك ال ود ل دي یع بل
ى االدخار النجاز  درة عل دھا الق ا افق ا مم والتي لم یواكبھا تطور في مواردھ

  .مشاریع استثماریة

ت  - ھ تم ى ان ا عل ة مؤك ة بالبلدی ؤون المالی ة الش یس لجن ید رئ اب الس اج
ل ت تمراس ة تح ات المحلی اعدة الجماع روض ومس ندوق الق رف ص ن ط ھا م
دد  اریخ  1316ع وبر  31بت ا   2019اكت ة العالمھ ادات المخصص باالعتم

رة  1000لمناطق التوسع حیث تم تخصیص  ى للفت ة اول ي مرحل -2020د ف
ذه . 2023-2022د في مرحلة ثانیة  2200و 2021 ى صرف ھ د عل كما اك

   . االعتمادات ال تكون اال في اطار المقاربة التشاركیة 

  

 

تساءل بعض الحضور عن محدودیة مساھمة  -
   ؟)الذاتیةالموارد (البلدیة 

  

  

تساءل احد المواطنین عن مبلغ المنحة الموظفة  -
  ؟لفائدة مناطق التوسع
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 : توزیع اعتمادات العنوان الثاني المخصصة للمشاریع الجدیدة على مختلف البرامج – 6

 

      7 – تقدیم التقسیم الترابي للمنطقة البلدیة وإحصاء وصفي تقدیري للبنیة األساسیة بتلك المناطق :

وم  ة ی ر البلدی دة بمق ر الجلسة التحضیریة المنعق ـ  الخمیسعلى اث ق ل وبر 17المواف ي حددت جلسة عمل  2019 اكت والت
امج  والتھیئة الترابیة للجنة االشغال ة البرن اظور وخلی ـببلدیة الن ق ل اء المواف وم الثالث وبر 22 ی ى  2019 أكت للمصادقة عل

  .2020تقسیم البلدیة الى مناطق وذلك في اطار المنھجیة التشاركیة النجاز البرنامج السنوي لالستثمار لسنة 

ث  الرابعة مساءاقدت جلسة عمل بالتاریخ المذكور اعاله على الساعة ععضاء اناغلب االوبحضور  م عرض التقسیم حی ت
دد  ـومي ع ا لالمر الحكـــــــ ة تبع ذي شمل كامل المعتمدی اظور وال ة الن اریخ  602الترابي الجدید لبلدی اي 26بت  2016 م

ة  2020مذكرین بان التدخل البلدي في مجال مشاریع القرب ضمن المخطط االستثماي لسنة  ة البلدی سیشمل كامل المنطق
 . ضمن مجالھا القدیم والجدید حیث ستعمل الدولة على تحویل االعتمادات الالزمة للمناطق التي شملھا التوسع

 

ة لفة  ال حة  ال ق امج ال  ال
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3.90%  

  

  

د 932.000

 د 50.000

 :بتحسین ظروف عیش المواطنینبرامج القرب تتعلق 

 الدراسات+ التنویر العمومي بمختلف المناطق  -

  تعھد وصیانة الطرقات -

د 0  برامج مھیكلة للمدینة 

19.50%  

3.90 %  

د 250.000

د 50.000  

ذات سلم للتنویر اقتناء شاحنة  -:  برامج إداریة
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تھیئة المستودع البلدي -                      

د 1282000 %100 ع                                       : ال  



 

 : )وسط المدینة(بالمنطقة البلدیة  تقدیم التقسیم الترابي - أ

  

  

  

  

  

ودها  ودها ( ح ة ح ة )ت اب قة ال  إس ال

  شارع المنجي سلیم -

  نھج فرحات حشاد -

  شارع الحبیب بورقیبة -

حدود مثال التھیئة العمرانیة من الجھة الجنوبیة -  

  01المنطقة عدد 

  حي المنارة -

  حي الریاض -

  حي المندرة -

  شارع المنجي سلیم -

  حشادنھج فرحات  -

  شارع الحبیب بورقیبة -

حدود مثال التھیئة العمرانیة من الجھة الجنوبیة -  

قة    2م

  حي االنطالقة -

 جزء من الحي التجاري -

  الحي االولمبي -

  جزء من الحي التجاري -

  جزء من حي الریاض -

قة    3م

  جانفي 14شارع   -

  شارع الحبیب بورقیبة -

  نھج فرحات حشاد -

  سلیمشارع المنجي 

قة   حي الزیاتین -   4م

جانفي 14شارع  -   

نھج الفردوس -  

الجمنھج  -  

نھج تزركة -  

  التجمع السكني لبئر الناظور -

  جزء من الشعالیل الشمالیة -

  المنطقة الصناعیة ببئر الناظور -

قة    5م

حدود  التجمع السكني لبئر الناظور حسب مثال التھیئة العمرانیة  -
  للبلدیة

المنطقة الصناعیة ببئر الناظور حسب مثال التھیئة حدود  -
  العمرانیة للبلدیة

  حدود الشعالیل الجنوبیة حسب مثال التھیئة العمرانیة للبلدیة -



  

  : 01لمنطقة عددا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  حدودھا  االحیاء المكونة  اسم المنطقة
  

  01المنطقة عدد 
  
  

  حي المنارة -
  حي الریاض -
  حي المندرة -

  شارع المنجي سلیم -
  نھج فرحات حشاد -
  شارع الحبیب بورقیبة -
حدود مثال التھیئة العمرانیة من  -

  الجھة الجنوبیة
 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 



 

  : 02المنطقة عدد 

 

  

  

 

  حدودھا  االحیاء المكونة  اسم المنطقة
  

  2المنطقة عدد 
  
  

  حي االنطالقة -
  جزء من الحي التجاري -

  جانفي 14شارع  -
  وادي الخلیفة -
  شارع الحبیب بورقیبة -
حدود مثال التھیئة العمرانیة من الجھة  -

  الشرقیة

 

 

 

 

  

  

 



  

  : 03لمنطقة عدد ا

  

 

  حدودھا  االحیاء المكونة  م المنطقةاس
  

  03المنطقة عدد 
  
  

  الحي االولمبي -
  جزء من الحي التجاري -
  جزء من حي الریاض -

  جانفي 14شارع  -
  شارع الحبیب بورقیبة -
  نھج فرحات حشاد -

  شارع المنجي سلیم
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

  : 04المنطقة عدد

 

 

 

 

  حدودھا  األحیاء المكونة  اسم المنطقة
  

  4المنطقة عدد 
  
  

  جانفي 14شارع  -    حي الزیاتین -
  نھج الفردوس -
  الجمنھج  -
  نھج تزركة -
  

 

 

 

 

 

  

 

 



  : 5نطقة عدد الم

  

 

  حدودھا  األحیاء المكونة  اسم المنطقة
  

  05المنطقة عدد 

  

  التجمع السكني لبئر الناظور -

  جزء من الشعالیل الشمالیة -

المنطقة الصناعیة ببئر  -

  الناظور

حدود  التجمع السكني لبئر الناظور حسب مثال  -

  التھیئة العمرانیة للبلدیة

حدود المنطقة الصناعیة ببئر الناظور حسب  -

  العمرانیة للبلدیةمثال التھیئة 

حدود الشعالیل الجنوبیة حسب مثال التھیئة  -

  العمرانیة للبلدیة
 

 

 

 



 :)وسط المدینة(البلدیة  بالمنطقةتقدیم اإلحصاء الوصفي التقدیري للبنیة األساسیة  - ب
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  احتساب ھذه النسبة بقسمة مساحة الطرقات أو األرصفة المعنیة على المساحة الجملیة وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة یتم) 1(

یتم احتساب ھذه النسبة بقسمة طول الطرقات المجھزة على الطول الجملي للطرقات وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة) 2(



  :حسب العمادات لمحة عن التجمعات السكنیة لمناطق التوسع تقدیم - 7.1
 

 الناظورعمادة 

  Ha.5981.5: المساحة 

  ساك 11394: عدد السكان 

ة عات ال   ال

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      الناظور المدینة  -

     قریة زواغة  -

  الشعالیل الجنوبیة  -

  الشعالیل الشمالیة  -

  نفات  -

  الدزیریة  -

  دوار القش  -

  الحمایدیة - الجدید  ھنشیر  -

  الصالعنیة  -                     

  المقاطیف  -                     

  أوالد مراح -                     

  األصوال  -                     

  أوالد زید -                     

  بن حفیظأوالد   -                     

  بئر الناظور  -

 بن عبد السالمحي الطاھر ھالل وجمعة  -



 

 

  عمادة بئر الشاوش

  Ha 5788.7                           : المساحة                                         
  ساك 6240: عدد السكان 

ة عات ال   ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

    بئرالشاوش قریة  -

    بئرالشاوش على الطریق الوطنیة   -

  العویلیة  -

  الفراجنیة  -

  العتاترة  -

  دوار الرحمانیة  -

  الشباعنة المدرسة  -

  دوار أوالد منصور  -

  دوار النفاتي  -

  دوار العوایفیة  -

  دوار العبادلیة  -

  دوار أوالد صالح   -

  دوار عیثة یوسف  -

  دوار القوادریة  -

  دوار الدھامنیة   -

  العباسلیة  -

  دوارأوالد العزابي  -

  دوار الطواھریة   -

  دوار أوالد السعداوي   -

  قریة سیدي ناجي   -

  سیدي ناجي المنصورة السواني   -

  دوار المریقب   -

  دوار الھمامة الضربانیة  -

  دوار أوالد رزاق  -

  دوار الضربانیة على الطریق الوطنیة   -

  دوار الضربانیة المدرسة  -

  دوار الضربانیة المقبرة  -

  رادیة بئر الشاوشدوار الد  -



  عمادة سوغاس

  Ha.11806.3: المساحة 

  ساك 4790: عدد السكان 

ة عات ال   ال

  دوار العرقوب    -

  دوار أوالد فرح    -

    دوار أوالد عون    -

  دوار المدرسة    -

  دوار العیایدیة    -

  أفریل 09دوار     -

  سوغاس الجنوبیة     -

  دوار أوالد نصر    -

  دوار أوالد حمیدة الكاھیة    -

  دوار الجبابلة    -

  01دوار أوالد بوزید     -

    02دوار أوالد بوزید     -

  دوار الكشابطیة    -

  دوار أوالد الشاھد    -

  دوار أوالد الشیخ    -

  دوار الرحایمیة    -

  فیض ببنات -

  الھمامة    -

  الجعافریة     -

  بنحلوة     -

  

  

  

  



  عمادة صوار

  Ha.7714.3: المساحة 

  ساكن 1567: عدد السكان 
    دوار العوانیة  -
  دوار أوالد الوافي  -
  دوار الباللیة  -
  دوار أوالد مختار  -
  دوار النصایبیة  -
  دوار أوالد بن مسعود  -
   2و 1العوابدیة   -
  عین جرس  -
  دوار أوالد عبد هللا  -
  دوار بن محمود   -

  السكني بصوارالمقسم   -
  دوار النصایریة  -
  دوار أوالد بوبكر  -
  دوار الصراصیف  -
  سیدي بنور   -
  دوار الصوالحیة  -
  

 عین البطومعمادة 

  Ha.4251.96: المساحة 

  ساكن 6375: عدد السكان 

  التجمعات السكنیة

  القصایدیة  -

   أوالد رحومة  -

  أوالد محمود  -

  أوالد غریبي  -

  القبة  -

  أوالد عیفة  -

  الفرایحیة  -

  حراثأوالد   -

  أوالد جابا  -

  بوعرعارة  -

  الوكواك  -

  الحاج ابراھیمأوالد   -

  01أوالد عامر   -

  02أوالد عامر   -

 السالطنیة  -

  الخالیقیة -  

  الحناینیة  -

  الحناینیة الشط  -

  دوار الحاج جلول -

 



  

 مشاریع البنیة األساسیة بصدد اإلنجاز

 السكن االجتماعي ضمن برنامج) تنویرعمومي  -ترصیف  -تطھیر - تعبید ( متر مربع سیتم تھیئتھا  46209.79 حوالي -
  05بالمنطقة 

متر خطي سیتم تعبیدھا بالمنطقة الصناعیة ضمن البرنامج الخصوصي للتنمیة مع مد قنوات تصریف میاه  1500حوالي  -  
  األمطار

ملیون  2090ضمن برنامج تھذیب األحیاء الشعبیة الجیل الثاني بكلفة تقدر بحوالي  )1المنطقة عدد (تھذیب حي المندرة  -
 .دینار

من طرف االدارة الجھویة للتجھیز بزغوان والمندوبیة الجھویة  2020المسالك الفالحیة التي سیتم التدخل فیھا سنة  -
  :للفالحة

 عمادة عین البطوم *       

  الحناینیة عین البطوم - الحناینیة الشط           -الرحایمیة      - أوالد حراث  بأوالد عیفة       -

   عمادة سوغاس*       

  أفریل 09 - الجعافریة  فیض البنات        - دوار العمدة سیدي صالح       -

 عمادة صوار *       

  دوار العمدة بن محمود -

  عمادة الناظور*      

  بئر الناظور دوار القش -الناظور سیدي ناجي         -زواغة    نفات        -مسلك داخل أرض أوالد بالعربي     -

  عمادة بئر الشاوش*      

 سیدي ناجي الحناینیة  -

 :كما یلي 2019نوفمبر  05جملة من التدخالت إثر المجلس المحلي للتنمیة المنعقد بمقر المعتمدیة بتاریخ ب لتذكیركما تم ا

 .سیدي ناجي، إحداث ملعب كرة قدم بسیدي ناجي ـ مسلك أوالد مھیري، تحذیب

 .ـ مسلك أوالد عبد هللا صوار، سیدي بنور

 .ـ مسلك أوالد بوبكر بوعرعارة

  .سیدي بنور، بوعرعارة، الوكواك، حي الزیاتین، حي االنطالقة: التزوید بالماء الصالح للشراب

  

  

  

  

  



  

  :بالبلدیةقائمة في وسائل النقل ومعدات النظافة تقدیم  - 2.7

  حالة الوسیلة  مجال االستعمال  نوع الوسیلة  ر/ع

1   

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

   جرار نوع لندیني

  جرار نوع نیو ھولند

  جرار نوع نیو ھولند

  آلة جارفة ورافعة

  شاحنة نوع رینولد

  جرار نوع فوتون

  جرار نوع سام

  3م 7شاحنة قالبة 

  دراجة ناریة

  جرار لندیني

  3م 16شاحنة قالبة 

  الة رافعة صغیرة الحجم

  expressسیارة رینولود 

  Song yongسیارة 

  partnerسیارة 

  FIATسیارة نوع 

   مصلحة النظافة

  مصلحة النظافة

  مصلحة النظافة

  أشغال متنوعة

  مصلحة النظافة

  مصلحة النظافة

  مصلحة النظافة

  مصلحة النظافة

  مصلحة النظافة

  مصلحة النظافة

  مصلحة النظافة

  مصلحة النظافة

  حرس البلدي

  سیارة اداریة

  سیارة اداریة

  سیارة وظیفیة

   متوسطة

  حسنة

  حسنة

  متوسطة

  متوسطة

  متوسطة

  حسنة

  حسنة

  متوسطة

  حسنة

  حسنة

  حسنة

  معطلة

  معطلة

  متوسطة

  حسنة

  



  :والتطبیقات اإلعالمیةقائمة في المعدات  - 3.7 

  الحالة  مجال االستعمال  المعدات والتطبیقات

  :حواسیب

  Hpنوع  7

  Dellنوع  5

  discovryنوع  2

 )(serveurموزع  2

 :آالت طابعة

01 Lexmark  

05 Epson 

02 OKI  

 :آالت ناسخة

 SHARPنوع  01

  Canonنوع  01

 التطبیقات

 مدنیة

 أدب

 انصاف 

 GRBالتصرف في الموارد 

 التصرف في المخزون

   الحرس البلدي+ اإلدارة البلدیة

 اإلدارة البلدیة

  رئیس البلدیة+ اإلدارة البلدیة

  الحالة المدنیة

 اإلعالمیة

 الحرس البلدي+ اإلدارة 

 الحالة المدنیة واالستخالصات 

 مصلحة المالیة

 مكتب الضبط

 الحالة المدنیة

 المصلحة المالیة

 اإلعالمیة

 االستخالصات مصلحة 

-  

   متوسطة

  حسنة

  حسنة

 متوسطة

 حسنة

 سیئة02متوسطة    03

 متوسطة

 سیئة

  حسنة

 

  2019المناطق البلدیة التي سیتم التدخل فیھا ضمن برنامج سنة  – 8
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: المشاركین مع وتفاعل نقاش –  

 المشاركین ومالحظات أسئلة المعنیة األطراف أو/و البلدیة أجوبة

اجاب السید رئیس البلدیة موضحا ان ھذه االعتمادات الموظفة  -
ھناك عدة شروط لصرفھا وانجاز  تخص مناطق التوسع اال ان

مشاریع تعبید الطرقات منھا ان یكون الطریق بھ شبكة تطھیر 
اال ان مناطق التوسع تفتقر الى ذلك وبالتالي ال یمكن ....وحواشي

  . لبلدیة انجاز مثل ھذا النوع من المشاریعل
  
بالنسبة للمشاریع المتعلقة بالتطھیر ال یمكن برمجتھا الن البلدیة   -

ال یمولھا  « A »تفتقر الى محطة تطھیر وان المشاریع مصنفة 
  .صندوق القروض

  
  
في عنصر فاعل المواطن  ا انبراجاب السید رئیس البلدیة معت -

مساھم في اخذ واعداد البرنامج االستثماري السنوي للبلدیة 
المزید  علىت التي تمس من حیاتھ الیومیة لذا وجب العمل القرار

مع العلم بان ، تحسیسھ بأھمیة مشاركتھ في مثل ھذه األعمال من
البلدیة ستعمل على اخذ مالحظات وتوصیات المشاركین ضمن 

التنویر  مشروعاقتراح مدى اھمیة  ینابمھذه المقاربة التشاركیة 
مداخل (بالمنطقة البلدیة  العمومي یالتجمعات السكنیة الحیویة

 تي على اغلب المنطقة البلدیة أسی والذي) مناطق التوسع+ المدینة 

عدم ادراج مقترح بعض المواطنین تساءلوا عن  -
 الطرقات والمسالك الفالحیة بمناطقلتعبید بعض 

  ؟التوسع 
  
  
  
ل عن مشاریع تطھیر بالتجمعات ءتسامشارك  -

  ؟السكنیة بمناطق التوسع
مجموعة من المتساكنین من حي القنارة طالبوا  -

  ؟بالربط بشبكة التطھیر والتنویر العمومي 
  
طلب یعض الحضور بامكانیة ادراج مشروع  -

  ? للتنویر العمومي ببعض التجمعات الحیویة
 

  :نتائج الجلسة العامة  – 9

: التحسینات بخصوص البرنامج المقدم/التنقیحات  –1.9           

 
المواطنین مؤكدین على  ىنال رض 2020البرنامج المقترح من طرف البلدیة بخصوص البرنامج االستثماري لسنة 

.ان یكون التشخیص الفني للبرامج االستثماریة الالحقة اكثر دقة ووضوح  
 

: مالحظات المشاركین بخصوص خطة االتصال المعتمدة -2.9          

لجلسة كما ان الالفتات والدعوات والمطویات المتعلقة اشكر على اعتماد شبكة التواصل االجتماعي لالعالم بموعد  -
كانت جیدة 2020بالبرنامج السنوي لالستثمار لسنة   

         

: مالحظات المشاركین بخصوص المنھجیة المعتمدة -3.9  

 
  

المشاریع ومواقع التدخل ال بد ان یكون لدى الفنیین في االخیر  یدة ولكن اختیار اھمجالمقاربة التشاركیة 
 النھم ادرى بكل شيء



       :مواضیع مختلفة تم النقاش فیھا -4.9  

أو األطراف المعنیة/أجوبة البلدیة و  أسئلة ومالحظات المشاركین 

السید رئیس البلدیة  انھ ھناك حرص من البلدیة على متابعة  اجاب
المتدخلین العمومیین  خاصة الشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاه 

 البلدیة كما ان وھي المتسبب الرئیسي في وجود مطبات بالطرقات
  .ستعمل على صیانة وتعھد الطرقات 

برمجتھا الن البلدیة بالنسبة للمشاریع المتعلقة بالتطھیر ال یمكن   -
ال یمولھا صندوق   "أ" تفتقر الى محطة تطھیر وان المشاریع مصنفة

 .القروض

اقترح بعض الحضور بان تقع  -
 بالطرقات معالجة بعض الحفر

.بكامل المنطقة البلدیة  

 

وجد بھا عدة انھج واحیاء ال ت -
.شبكة التطھیر  

 

  

:مواضیع مختلفة تم النقاش فیھا -5.9    

: عرض البلدیة –1.5.9            

  

 

 

           

 

 

  : اقة الحضورطصور الجلسة العامة وب –2.5.9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :قامت البلدیة 

  تقدیم اعضاء خلیة البرنامج -

  المشاریع للبرامج االستثماریة السابقة سیروتقدم  تقدیم التشخیص المالي -

  تقدیم التشخیص الفني لجل المنطقة البلدیة مع تقدیم التقسیم الترابي -

  )مشاریع اداریة –مشاریع مھیكلة -بمشاریع قر(تقدیم مقترح في توزیع موارد البلدیة على مختلف المشاریع -

  )01انظر الملحق عدد (صور الجلسة العامة  -

 )02انظر الملحق عدد (بطاقات الحضور  -



 

والتي تم التوافق علیھا من قبل جل  2020تم تحدید مواعید جلسات المناطق المدرجة بالبرنامج السنوي االستثماري لسنة  اكم
:المشاركین وذلك على النحو التالي   

  .على عین المكانصباحا  10:00على الساعة  2019نوفمبر  25االثنین یوم : سوغاس عمادة*   

  .على عین المكانصباحا  10:00على الساعة  2019نوفمبر  26الثالثاء یوم :تي بئر الشاوش وصوارعماد*   

  .على عین المكان الثانیة بعد الزوالعلى الساعة  2019نوفمبر  29الجمعة یوم : الناظور عمادة*   

  .على عین المكانصباحا  10:000على الساعة  2019نوفمبر  30السبت یوم : عین بطوم عمادة*   

ین بأھمیة ھذه الجلسات لتحسیس المواطن المزمع التدخل فیھا التنسیق مع عمد المناطق: خطة االتصالیة التالیة مع اعتماد ال
.ومواكبتھا  

  

  :الناظور في 

  رئیس البلدیة      

  سالم الدزیري      

 


