
 الجمهوري  الهونسي     
ؤو ور  الشؤو  اجمحسي ؤ  السيي     
بحدري سسدي بهورد      

 تقديم الجمسة العامة التشاركية الثانية بالبمدية 
طارهاــ 1   : تقديم الجمسة وا 

 ــــ الترحيب بالحضور 
 ــــ عرض ممخص الجمسات السابقة وجمسات المناطقة 

 ــــ عرض مشروع المخطط 
  : تقديم الحضور وميسر الجمسةــ 2

 ـــــ السيد كاتب عام البمدية 
 ـــ بطاقة الحضور المصاحبة

 ـ تذكير بما تم عرضه واإلتفاق عميه خالل الجمسة العامة التشاركية األولى وبجمسات المناطق المزمع التدخل 3 
  : 2017فيها خالل سنة 

  ــــ توزيع اعتمادات العنوان الثاني المخصص لممشاريع الجديدة عمى مختمف البرامج 1 ـ 3 
 النسبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  الكمفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة البرامج المقترحـــــــــــــــــــــــــــــة  

برامج القرب تتعمق بتحسين ظروف 
 : عيش المواطنين 
 :تعبيد الطرقات 

 : الترصيف 
 :تهيئة المناطق الخضراء 

 :بناء مسمخ بمدي 

 
 

  أد1000
  أد300
  أد100

  أد1200

 
  أد قرض600أد تمويل ذاتي ــ 400
 أد 156 أد مساعدة غير موظفة ـــ 144

 تمويل ذاتي
  أد مساعدة غير موظفة 100

  أد تمويل ذاتي1200
 - - برامج مهيكمة لممدينة

 - - برامج إدارية 
   المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 
ضمن برنامج سنة  (مشاريع جديدة)ـــــ تذكير بالتقسيم الترابي وبالمناطق البمدية التي سيتم التدخل فيها 2 . 3 

2017:  
  اجمناطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططـ   و/ع

 حي الهناء  1
 حي االساتذة  2
 حي الخضراء 3
 حي الورود وحي البراهمية  4
 1حي النور الغربي  5



 2حي النور الغربي  6
 حي اوالد شمبي  7
 المنطقة المركزية 8
 حي النوامر  9

 حي اوالد بمهادي 10
 حي الفرايجية  11
 الحي الفالحي 12
 الطريق الرئيسي 13
 حي الياسمين 14
 حي السايحة والشريفة 15

 
المناطق الترابية التي تم االحتفاظ 

  2017بها لسنة 
 نوعية التدخـــــــــــــــــــــل اإلعتمادات المخصصة 

   تقسيم السايحة والشريفة 
   تقسيم الياسمين 

   حي النوامر 
   2 و 1حي الورود

  
  :2017 ـــ قائمة المشاريع الجديدة المتفق عميها والمزمع تنفيذها خالل سنة 4 

وصف لنوعية 
 التدخل 

تاريخ انطالق  عدد المنتفعين  الكمفة  المنطقة 
االشغال 
 المتوقع 

تاريخ انتهاء 
األشغال 
 المتوقع 

 المالحظات

 ــ برامج القرب تتعمق بتحسين ظرف 1
 عيس المواطنين 

     

 ــ مشروع تعبيد 1
 الطرقات

حي السايحة 
 والشريفة 

  2017جوان  2017مارس  12000 أد1000

حي النوامر   ـ مشروع الترصيف 2
 وحي الياسمين

  2017جوان  2017مارس  22000 أد300

ـ مشروع تهيئة 3
 المناطق الخضراء 

 و 1حي الورود
 وحي 2

 الياسمين 

  2017جوان  2017مارس  20000  أد100

      أد1200 حي اوالد شمبي   ـ بناء مسمخ بمدي 4
       ـ برامج مهيكمة لممدينة 2



  - - - - - .......... ـ مشروع1
  - - - - - ....... ـ مشروع 2
        ـ برامج إدارية 3
  - - - - - .......... ـ مشروع1
  - - - - - ....... ـ مشروع 2

       المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 
، بما فيها تمك التي ال يتدخل الصندوق في 2017يجب عمى البمدية تضمين كافة المشاريع المزمع إنجازها خالل سنة  (*)

 .تمويمها 
  :2017 والتي سيتواصل إنجازها خالل سنة 2016 ــ قائمة المشاريع المدرجة ببرنامج االستثمار السنوي 5

 بيتم المشروع
)*( 

الكمفة 
 األصمية

الكمفة 
 المحينة

عدد 
 المنتفعين

تاريخ 
اإلنطالق 
 في اإلنجاز

مدة 
 اإلنجاز

نسبة 
 اإلنجاز

التاريخ 
المتوقع 
النتهاء 
 األشغال

 مالحظات

 ـ التعبيد 1
 والترصيف 

125.354 
 أد

 سبتمبر 01 12000 -
2016 

 فيفري 01 % 20  يوم180
2017 

 

 ـ التنوير 2
 العمومي

207.000 
 أد

- 3000 
 ساكن

   % 0  يوم120 

 ـ تهذيب حي 3
اوالد شمبي 

 والفرايجية

        

         
         المجمــــــــــــــــــــــوع

، بما فيها تمك التي ال يتدخل الصندوق في 2017يجب عمى البمدية تضمين كافة المشاريع المزمع إنجازها خالل سنة  (*)
 .تمويمها 

  : 2017 ـــ تقديم وثيقة برنامج االستثمار السنوي لسنة 6
 :  ـــ مواضيع مختمفة تم النقاش في شأنها 7
 :  ــ رأي المشاركين في المقاربة التشاركية المعتمدة 8
 


