
   

 الجمهوري  الهونسي    
    ابسئي  الش و  اجمحسي   و ور     
بحدري سسدي بهورد      

 محضر الجمسة التشاركية العامة الثانية 
  2019بخصوص البرنامج السنوي لالستثمار 

 
  : ةـــــــــــــخصوص البلديبات ـــــــمعطيــ  1 

     بمدية سيدي بوزيد:  أ ـ إسم البمدية 
   ألف نسمة50حوالي :  ب ـ عدد السكان بالبمدية

  08/12/2018:  ت ـ تاريخ الجمسة 
 بمدية سيدي بوزيد:  ث ـ مكان الجمسة 

 محمد الصالح خصخوصي : ج ـ اسم مسير الجمسة 
 القادري عيساوي : ح ـ محضر محرر من قبل 

 رئيس بمدية سيدي بوزيد: خ ـ محضر مصادق عميو من طرف 
  
  : معطيات بخصوص الجلســـــة ـ 2
  
 
 

عدد الشبان ضمن المشاركين والذين  عدد النساء ضمن المشاركين عدد المشاركين 
  سنة35 و 16تتراوح أعمارهم بين 

 12 15 42 العدد الجممي 
 0,001 0,001 0,001 (%)النسبة 

 :                  ب ـ جدول األعمال 
 الترحيب بالحضورـ 

 ــ تقديم موضوع جمسة التشخيص الفني والمالي  
  (المشاريع )ــ تقديم المقترحات المقدمة من طرف سكان المناطق 

 ــ النقاش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  :2018قائمة المشاريع الجديدة المزمع تنفيذها خالل سنة –  3

 الكمفة المنطقة (*)نوعية التدخل 
 (أد)

عدد 
 المنتفعين

 المالحظات التاريخ المتوقع 

النطالق 
 األشغال

النتهاء 
 األشغال

برامج القرب تتعلق بتحسين - 1

       ظرف عيش المواطنين
 مشروع تعبيد الطرقات- 1

  جانفي جويمية  2.084 2-3
 مشروع تنوير عمومي- 2

  ديسمبر جويمية  300 3
 مشروع الترصيف- 3

  أوت ماي  250 1-3
 مشروع تييئة المناطق الخضراء- 4

  سبتمبر ماي  260 2
 مشروع تصريف مياه المستعممة- 5

  أكتوبر جويمية  200 2

      هيكلة للمدينةمبرامج - 2
 (تكممة)مشروع مسمخ بمدي - 1

 700     

      إداريةبرامج - 3
 ...........مشروع- 1

      
 ...........مشروع- 2

      
     3.794  المجموع

 .تمك التي ال يتدخل الصندوق في تمويميا بما فييا ،2019 ةسنمزمع إنجازىا خالل يجب عمى البمدية تضمين كافة المشاريع ال )*(
 :2019ها خالل سنة إنجازوالتي سيتواصل  2018قائمة المشاريع المدرجة ببرنامج االستثمار السنوي - 4

التاريخ المتوقع  مالحظات
النتهاء األشغال 

 مرحمة/نسبة
اإلنجاز 

 في االنطالقتاريخ  مدة اإلنجاز
 اإلنجاز

عدد 
 المنتفعين

 الكمفة
 المحينة

 الكمفة
 األصمية

  بيان المشروع
)*( 

 التعبيد -1 1.200.000 1.096.313,680    % 40  

  40 %    386.512,000 400.000 
 الترصيف -2

  20 %    192.746,830 200.000 
 تنوير عمومي- 3

  40 %    1.920.233,000 1.320.233,000 
 مسلخ بلدي- 4

 المجموع  3.595.805,510      
 .تمك التي ال يتدخل الصندوق في تمويميا بما فييا ،2019 ةسنتي سيتواصل إنجازىا خالل يجب عمى البمدية تضمين كافة المشاريع ال )*(
    
 :  وفق األنموذج2019 ــ تقديم وثيقة برنامج االستثمار السنوي 5   

 :  ـــ نقاش وتفاعل مع المشاركين6



 أو األطراف المعنية / أجوبة البمدية و أسئمة ومالحظات المشاركين 
 تم توزيع االعتمادات  ــ كيف

 ــ  المطالبة بالتنظيف والتشجير
 ــ توزيع االعتمادات باالعتماد عمى الكمية التي ستنجز 

 .بكل منطقة  
  

  : ي المشاركين في خطة االتصال المعتمدة رأ ــــ7
 

 أو األطراف المعنية / أجوبة البمدية و أسئمة ومالحظات المشاركين 
ــ تم االتصال بالمشاركين عن طريق االنترنت واإلعالنات 

 في الجرائد وكذلك االستدعاء المباشر والبالغات  
 

 

  : ي المشاركين في المقاربة التشاركية المعتمدة والجمسة العامة التشاركية الثانية رأ ــــ8
 أو األطراف المعنية / أجوبة البمدية و أسئمة ومالحظات المشاركين 

 ــ الترحيب بالمقاربة التشاركية   
 

 

  : مواضيع مختمفة تم النقاش في شأنها  ــــ9
 .ـــ النظافة ــ التشجير ــــ الصيانة ـــــ تييئة الحدائق بالمعدات

 
 : نتائج الجمسة العامة   ــــ10

  :المعتمدة المنهجية بخصوص التحسينات/التنقيحات– 1.10
 

 :مالحق –2.10
  :البمدية عرض –أ 

 

 
 
 
 
 
 
 



 : وبطاقة الحضورالعامة الجمسة صور – ب

 
 



 
 

 
 

 


