
 مع المتدخلين العموميين قائمة جلسة العمل

 9102في إطار اإلعداد للبرنامج االستثماري التشاركي 

 9102أكتوبر  92الخميس 

 

أكتوبر  92انعقد بمقر بلدية المهدية يوم الخميس  9102في إطار اإلعداد للبرنامج االستثماري التشاركي 

المتدخلين العموميين بالمجال البلدي بالمهدية بحضور على الساعة الثالثة بعد الزوال جلسة عمل مع  9102

 :السادة اآلتي ذكرهم 

 عضو : حسن بنور -

 كاهية مدير اإلدارة الجهوية للنقل : هشام إبراهيم -

 كاهية مدير التكوين المهني باإلدارة الجهوية بالمهدية : خالد الحاج حسن -

 متصرف بشركة النقل بالساحل: لسعد طليق -

 ممثل عن المكتب الجهوي للديوانة بالمهدية : حمودةالنقيب رضوان بن  -

 كاهية مدير المصالح المشتركة باإلدارة الجهوية شؤون االجتماعية : سهام السحيزي ماجدي -

  عضو بالمجلس البلدي: لبنى الزواري -

 دارة الجهوية للتجارة بالمهدية مدير باإل: لسعد قاسم -

 عضو: فتحي بن زينب -

 للتطهير بالمهدية الوطني يواندرئيس فرع ال: منير شقير -

 رئيس دائرة هيبون: فائزة بوبكر بلخير -

 متصرف دائرة الزهراء : حاتم صفر  -

 رئيس مصلحة شؤون المجلس : ياسين صفر  -

 

افتتحت الجلسة السيدة رئيس البلدية مرحبة بالحاضرين مشيرة أن الجلسة تنعقد في إطار تنسيق التدخالت بين 

مختلف المتدخلين بالمجال البلدي بالمهدية والحرص على التعريف بمجمل التدخالت والمشاريع المبرمجة خالل 

الذي صفر ثم أحالت الكلمة للسيد ياسين  ,9102برنامج االستثماري التشاركي لضمان إعداد جيد لل 9102سنة 

 .م منهجية إعداد المخطط االستثماري التشاركيقد  

بالمجال البلدي بالمهدية كما  9102حول التعريف ببرامجهم والمشاريع لسنة كما تمحورت مداخالت المشاركين 

وسيتم مراسلة البلدية إثر  9102أشار البعض أن البرامج مرتبطة بالمصادقة على مشروع ميزانية الدولة لسنة 

 .المصادقة النهائية على الميزانية

كما أشار السيد رئيس فرع الديوان الوطني للتطهير إلى مشروع محطة التطهير الجديدة التي سينطلق إنجازها 

مليون دينار وأكد السيد ممثل اإلدارة الجهوية للتجارة على تحسين مسالك توزيع  20بكلفة  9102سنة 

 .ت الفالحيةالمنتوجا

وفي ختام الجلسة أشارت السيدة رئيس البلدية إلى أهمية حضور اإلدارات الجهوية والمحلية للجلسات العامة 

 .ورفعت الجلسة على الساعة الرابعة بعد الزوال. التشاركية لتعريف المواطن ببرامجهم ومشاريعهم

 

 وحرر بتاريخه

 رئيس البلدية

 أسماء حمزة


