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محضر الجمسة العامة التشاركية األولى

بخصوص البرنامج السنوي لالستثمار لسنة 2019
ـــــــــــــة :
ـــــــات بخصوص البلدي
 1ـ معطي
بمدية سيدي بوزيد

أ ـ إسم البمدية :

ب ـ عدد السكان بالبمدية :حوالي
ت ـ تاريخ الجمسة:

 50ألف نسمة

 23نوفمبر 2018

ث ـ مكان الجمسة  :قصر البمدية

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

خ ـ محضر مصادق عميو من طرف  :رئيس البمدية

 2ـ معطيات بخصوص الجلســـــة:
أ ـ عدد المشاركين في الجمسة العامة :

عدد المشاركين

عدد النساء ضمن المشاركين

عدد الشبان ضمن المشاركين والذين

تتراوح أعمارهم بين  16و  35سنة

العدد الجممي

75

22

20

النسبة ()%

% 0,0015

% 30

% 27

ب ـ جدول األعمال :
ـ الترحيب بالحضور
ـ تقديم التشخيص الفني والمالي
ـ النقاش
ـ حوصمة
 3ـ وصف لعرض البمدية :
(تقديم أىم النقاط التي تم عرضيا خالل الجمسة )  :عرض ميزانية البمدية ـ ـ العنوان االول
ـ العنوان الثاني
ـ ـ عرض لممشاريع التي ىي بصدد االنجاز
ـ ـ عرض لمتشخيص الفني والمالي

ـ ـ عرض اإلعتمادات المبرمجة لسنة  2019وتقسيميا عمى مختمف البرامج

 4ـ المشاريع التي ىي بصدد االنجاز خالل سنة  2018والمدرجة ببرنامج االستثمار السنوي : 2018
أسئمة ومالحظات المشاركين
ـ تعبيد الطرقات1.096. 313,680 :
ـ التنوير العمومي192.746 ,830:
ـ ـ تييئة الحدائق58.520,000 :

أجوبة البمدية و /أو األطراف المعنية

ـ ـ ترصيف الطرقات 386.512,000 :
 -5إعتمادات العنوان الثاني المخصصة لتمويل المشاريع الجديدة ببرنامج االستثمار السنوي  2019ومصادرىا:
مصدر التمويل

مصدر التمويل

البمدية

المبالغ المتاحة

المبالغ المبرمج استغاللها

 2.418أد

 2.418أد

 600أد

 600أد

تمويل ذاتي
قرض

صندوق القروض ومساعدة

مساعدات موظفة

الجماعات المحمية

مساعدات غير موظفة

ىياكل أخرى

 776أد

 776أد

مساعدات
المجموع
أسئمة ومالحظات المشاركين

 3.794أد

 3.794أد

أجوبة البمدية و/أو األطراف المعنية

هل ٌمكن تسىٌة الىضعٍات العقارٌة تالمنطقة
ٌجة تحدٌد األولىٌات تاألحٍاء
هل ٌمكن تجمٍل مداخل المدٌنة
هل ٌمكن ترصٍف محٍط المعهد العالً
للدراسات التكنىلىجٍة
هل ٌمكن تعثٍد الطرٌق الراتطة تٍن طرٌق
فائض و طرٌق المكناسً
هل ٌمكن تعثٍد الطرٌق الراتطة تٍن طرٌق
تقسٍم الٍاسمٍن و المستشفى الجهىي

 – 6توزيع اعتمادات العنوان الثاني المخصص لممشاريع الجديدة عمى مختمف البرامج

البرامج المقترحة
ترامج القرب تتعلق تتحسٍن ظروف عٍش المىاطنٍن
ترامج مهٍكلة للمدٌنة (مسلخ تلدي تكملة)
ترامج إدارٌة
المجمىع

النسبة

الكمفة
 3.094أد

% 75

 700أد

% 25

--

--

 3.794أد

 7ـ تقديم التقسيم الترابي لممنطقة البمدية واحصاء وصفي تقديري لمبنية األساسية بتمك المناطق :
أ ــ تقديم التقسيم الترابي:

إسم المنطقة الترابية
منطقة  :1المنطقة المركزية حي النور الغربي والشرقي وحي
الخضراء
منطقة  : 2حي الورود  1و 2حي البراىمية حي القوافل ـ حي

حدودها (تسمية حدودها)

الروابي حي الحدائق حي الياسمين و حي البراىمية
منطقة  : 3الحي الفالحي  ،حي أوالد بميادي ،حي الفرايجية ،
حي اليناء حي أوالد شمبي ،حي النوامر.
المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
(يمكن إرفاق ىذا الجدول بخارطة المنطقة البمدية مبين بيا التقسيم الترابي الذي قامت بو البمدية ) .
ب ــ تقديم اإلحصاء الوصفي التقديري لمبنية األساسية بالمناطق البمدية :
الطرقـــــــــــــــــــــــــات

التنوير

األرصفة

العمومي

الربط بشبكة

وجود إشكاليات

تطهير المياه

لتصريف مياه

المستعممة

األمطار

()%

نسبة

نسبة الطرقات

نسبة

تتطمب التدخل

حالة جيدة أو

حالة سيئة

()1( )%

التدخل ()%

الطرقات

في حالة سيئة

جيدة أو

()1( )%

في حالة

متوسطة

()1( )%

األرصفة في

متوسطة

نسبة

نسبة التغطية

األرصفة في

بشبكة التنوير

تتطمب

()2

العمومي ()%

نسبة التغطية

بشبكة التطيير
العمومي ()%

()2

()1

منطقة 1

80

%

20

%

30

%

70

%

75

%

25

%

+

منطقة 2

20

%

80

%

10

%

90

%

80

%

20

%

-

منطقة3

50

%

50

%

20

%

80

%

60

%

40

%

-

 )1يتم احتساب ىذه النسبة بقسمة مساحة الطرقات أو األرصفة المعنية عمى مساحتيا الجممية وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة .
 )2يتم احتساب ىذه النسبة بقسمة طول الطرقات المجيزة عمى الطول الجممي لمطرقات وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة .
 – 7المناطق البلدية التي سيتم التدخل فيها ضمن برنامج سنة 2019

المناطق الترابية التي سيتم التدخل فييا

اإلعتمادات المخصصة

منطقة  : 1المنطقة المركزية حي النور الغربي

 250أد

خالل سنة 2019

والشرقي وحي الخضراء

النسبة من

مشاريع القرب
%12

منطقة  : 2حي الورود  1و 2حي البراىمية حي

القوافل ـ حي الروابي حي الحدائق حي الياسمين

 1794أد

%52

و حي البراىمية-ضيعة 17
منطقة  : 3الحي الفالحي  ،حي أوالد بميادي،
حي الفرايجية  ،حي اليناء حي أوالد شمبي ،حي
النوامر

1000أد

%36

ـ نقاش وتفاعل مع المشاركين:
أجوبة البمدية و /أو األطراف المعنية

أسئمة ومالحظات المشاركين
ـ تجاوب مع مقترحات البمدية
ـ تقديم مقترحات جديدة

ـ التطرق لنظافة اإلحياء وخاصة مجاري المياه
-إدماج المناطق الريفية

8

نتائج الجمسة العامة : – 1.8التنقيحات  /التحسينات بخصوص البرنامج المقدم:

 – 2.8مالحظات المشاركين بخصوص خطة االتصال المعتمدة:

 – 3.8مالحظات المشاركين بخصوص المنهجية المعتمدة:

 - 8.5مواضيع مختمفة تم النقاش في شأنها:
أسئمة ومالحظات المشاركين

أجوبة البمدية و/أو األطراف المعنية

ـ ىل يمكن االعتناء بالمدارس

ـ برامج ال يشمميا المخطط االستثماري السنوي

ـ تفعيل دور الشرطة البيئية

ـ ـ اإلسراع بمراسمة إدارة المياه العمرانية لتغطية الوادي

ـ ـ وضع مخفض سرعة داخل الحي

-إدماج المناطق الريفية في المشاريع البمدية

ـ سيتم التنسيق مع اليياكل والو ازرات المعنية

 – 4.8مالحق:

 – 1.4.8عرض البمدية :

 – 2.4.8صور الجمسة العامة وبطاقة الحضور:

