
  
 

 الثانيةمحضر الجلسة العامة 
 0202 بخصوص البرنامج السنوي لالستثمار 

 جلسة خاصة بمنطقة التوسع

 : البلدية بخصوص معطيات -1

 المهدية:  البلدية إسم -أ 

 ساكن 06666 : بالبلدية السكان عدد -ب 

 0606جانفي  71 : الجلسة تاريخ -ت 

 مقر البلدية: الجلسة مكان -ث 

 رئيسة لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة لمياء العيوني : ةالجلس ميسر إسم -ج 

 لطفي بوحمدة الكاتب العام للبلدية : قبل من محرر محضر -ح 

 رئيس بلدية المهديةفائزة بوبكر  : طرف من عليه مصادق محضر -خ 

 

 : جلسةال بخصوص معطيات -2

 

 :الثانية العامة الجلسة في المشاركين عدد – أ

المشاركين  ضمن الشبان عدد
 بين أعمارهم تتراوح الذينو

 سنة 53و 61

 المشاركين عدد المشاركين ضمن النساء عدد
 
 

  الجملي العدد 15 41 41

59,65 58,81 411 (% )النسبة   

 : األعمال جدول –ب 

 منطقة التوسع ةجلس نتائج -6
 الزيارة الميدانية الماكن المشاريع ذات األولويةنتائج  -2
 على المشاريع التصويت -5

 :(بمنطقة التوسع) 0606سنة خالل ا هالمزمع تنفيذالجديدة قائمة المشاريع  – 3

نوعية 
 التدخل

  المنطقة
 الكلفة

التاريخ المتوقع  عدد المنتفعين
 النطالق األشغال

التاريخ المتوقع 
 النتهاء األشغال

 المالحظات
 (نوعية التدخل)

 مشاريع القرب .7

 دائرة هيبون

  Revetement En Tricouche 09/60/0607 67/61/0606 ساكن 0666 89 يق الزقمطر تعبيد

 Revetement En Tricouche 09/60/0607 67/61/0606 ساكن 0666 08 طريق أوالد عمار

الطريق الرابطة بين 
 الجامع والمدرسة بشيبة

 Revetement En Tricouche 09/60/0607 67/61/0606 ساكن 0666 73

 Revetement En Tricouche 09/60/0607 67/61/0606 ساكن 0666 7,51 والد غرس هللامدخل أ
Avec Couche De Base 

Seulement 

طريق أوالد بونوارة 
 والسكارة بشيبة

 Renforcement  En 09/60/0607 67/61/0606 ساكن 0666 ,85,
Revetement Tricouche 



  

 LEDفوانيس مقتصدة  37/70/0606 67/61/0606 ساكن 2000 31 الدخيلة القديمة تنوير

 LEDفوانيس مقتصدة  37/70/0606 67/61/0606 ساكن 2000 40 الدخيلة الجديدة

 LEDفوانيس مقتصدة  37/70/0606 67/61/0606 ساكن 2000 35 7السعفات 

 LEDفوانيس مقتصدة  37/70/0606 67/61/0606 ساكن 2000 42 0السعفات

 LEDفوانيس مقتصدة  37/70/0606 67/61/0606 ساكن 2000 95 أوالد عمار

     497 المجموع

 
لتي ال يتدخل تلك ابما فيها  ،0202 ةسنإنجازها خالل مزمع يجب على البلدية تضمين كافة المشاريع ال )*(

 .الصندوق في تمويلها
 :0202ها خالل سنة إنجاز والتي سيتواصل  0291قائمة المشاريع المدرجة ببرنامج االستثمار السنوي  -

التاريخ  مالحظات
المتوقع 
النتهاء 
 األشغال

 مرحلة/نسبة
 اإلنجاز

تاريخ اإلنطالق  مدة اإلنجاز
 في اإلنجاز

عدد 
 المنتفعين

 الكلفة
 المحينة

 الكلفة
 األصلية

  بيان المشروع
)*( 

تم فتح العروض 
يوم 

20/20/0202 

02/20/
0202 

 تعبيد الطرقات -0 003.222 005.400 0022 20/20/0202 يوم 002 -

لم يتم إلى حد 
اآلن اإلعالن عن 

 االستشارة

 تجميل -5 110111 - 4111 5151مارس  شهر - 5151أفريل 

إذن تزود بتاريخ 
52/45/5146 

 تنوير -2 110111 550956 5511 - يوم 61 - -

 511تم إضافة 
أد من نتائج سنة 

5148 

كان المنطقة س 5146جوان  - 411 -
 البلدية

 اقتناء عقارات 1110111 9110111

تم العدول عن 
االقتناء وتحويل 
االعتماد لمشروع 

 اقتناء عقارات

 اقتناء آلة رافعة 5110111 - - - - - -

      
 401110111 

 المجموع
لتي ال يتدخل تلك ابما فيها  ،0202 ةسنإنجازها خالل تي سيتواصل يجب على البلدية تضمين كافة المشاريع ال )*(

 .ي تمويلهاالصندوق ف
 

 :وفق األنموذج 0202تقديم وثيقة برنامج اإلستثمار السنوي  – ,

 

 : المشاركين مع وتفاعل نقاش -0

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
اإلسراع في إنجاز مثال التهيئة العمرانية لمنطقة  في طور اإلنجاز

 التوسع



  

  : طة اإلتصال المعتمدةرأي المشاركين في خ  - 7

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
سيتم اتخاذ عديد اإلجراءات بخصوص تدعيم اإلعالم 

 5151البلدي سنة 
 مزيد تنويع وسائل االتصال للمؤسسة البلدية

  :الثانيةاركية التشوالجلسة العامة  رأي المشاركين في المقاربة التشاركية المعتمدة  -8

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
 

- 
 متميزة

 :مواضيع مختلفة تم النقاش في شأنها  - 1

- -   -

 : العامة الجلسة نتائج -11
 :المعتمدة المنهجية بخصوص التحسينات/التنقيحات –1111

 
 ال وجود لتنقيحات بخصوص المنهجية المعتمدة

 : مالحق –2111
 : البلدية عرض –أ 

 

 :وبطاقة الحضور العامة الجلسة صور – ب

 
 

 

 رئيس البلدية
 فائزة بوبكر


