
ة ال ةالجلسة العامة التشار ة ثان  البلد
م الجلسة - 1  : وٕاطارها تقد

 
 الثالثة بعد الظھرعلى الساعة  2018دیسمبر  22الموافق لـ  السبتانعقدت بمقر بلدیة بوفیشة یوم 

الجلسة العامة التشاركیة الثانیة الخاصة باإلعداد  عبد هللا المزوغي رئیس المجلس البلديبرئاسة السید 
تحدید نوعیة التدخل بخصوص المناطق التي تم والمتعلقة ب 2019للبرنامج السنوي لالستثمار لسنة 

 خالل الجلسة العامة التشاركیة األولى وجلسات المناطق . تحدیدھا

سر الجلسة: - 2 م الحضور وم  تقد
 

 
وجمع من المواطنین وممثلین عن الھیاكل المحلیة ومكونات  البلديالمجلس حضر الجلسة أعضاء 

  المجتمع المدني
 
 

 

ما تم عرضه  - 3 یر  ه خالل واالتفاقتذ ة األولى عل  : 2019خالل سنة المناط المزمع التدخل فیها جلسات و  الجلسة العامة التشار

ع  - 1.3 ع اعتمادات العنوان الثاني المخصص للمشار  الجدیدة على مختلف البرامجتوز

ة  برامج المقترحةال  الكلفة  النس

ش المواطنین أ.د 400 100%  برامج القرب تتعل بتحسین ظروف ع

لة للمدینة - -  برامج مه

 برامج إدارة - -

 المجموع أ.د 400 100%



م الترابي و –2.3 التقس یر  ة التي سیتم التدخل فیهاتذ ع جدیدة) المناط البلد  2019ضمن برنامج سنة  (مشار

ة التدخل  المخصصة االعتمادات نوع
ة التي تم االحتفاظ بها  المناط التراب

 2019لسنة 

  : سیدي سعید* 
  تنویر عمومي بالتجمع السكني ونقاط ضوئیة بالخالیفیة -

  : سیدي مطیر* 
  تنویر عمومي بمنطقة قصر منارة  -
  تبلیط أنھج بالحي السكني  -

 سید مطیر) –(سید سعید 1منطقة  23%

  تنویر عمومي بمنطقة الكشابطیة -
  تھیئة النھج المحاذي لدار الشباب في اتجاه شارع ابن الجزار -
 تھیئة بقیة شارع ابن الجزار في اتجاه مدرسة حشاد -

شة 2منطقة  15%  السلوم)-(بوف

  : وادي الخروب* 
  مدرسة وادي الخروب تنویر العمومي أمام -
  تنویر عمومي بالتجمع السكني  -

  :  لندریة* 
  تنویر عمومي بالتجمع السكني  -
  تنویر عمومي بالتجمع السكني الحصحاصیة -

 لندرة)- (واد الخروب 3منطقة  23%

  : سیدي خلیفة* 
  تنویر عمومي بالطریق الرئیسیة سیدي خلیفة -
  وحي أوالد جیاش تنویر عمومي طریق العبایدیة -
  تنویر عمومي بدوار اللموشي والطرابلسیة (من أوالد الفطناسي إلى الظویھریة) -

  : عین الرحمة* 
  إحداث منطقة خضراء بطریق المستوصف  -
  صیانة العین  -
  تھیئة الحدیقة العمومیة قبالة الجامع -

فة)-(عین الرحمة 4منطقة  15%  سید خل

  :  الصفحة* 
  بمنطقة الصفحة والصفحة العلیا تنویر عمومي -

  : المثالیث* 
  تنویر عمومي بالمثالیث وإحداث نقاط ضوئیة بالطرابلسیة -
  تھیئة ملعب حي  -

 المثالیث)-(الصفحة 5منطقة  24%



ع الجدیدة  - 4  : 2019المزمع تنفیذها خالل سنة المتف علیها و قائمة المشار

ة التدخل خ انطالق   المنتفعینعدد   الكلفة  المنطقة  وصف لنوع تار

  المتوقع األشغال

خ انتهاء  تار

  المتوقع األشغال

  المالحظات

برامج القرب تتعلق بتحسین  -1
              ظرف عیش المواطنین

  5248  أ.د 92  1عدد   تنویر عمومي مشروع -1

  2019جویلیة   2019ماي 

  

    تبلیط أنھج مشروع -2

  9947  أ.د 60  2عدد   تنویر عمومي مشروع -1
  

    تھیئة أنھج مشروع -2

    2610  أ.د 92  3عدد   تنویر عمومي مشروع -1

  تنویر عمومي مشروع -1

  4067  أ.د 60  4عدد 

  

    إحداث منطقة خضراء -2

وصیانة  تھیئة حدیقة عمومیة -3
  عین میاه

  

  4891  أ.د 96  5عدد   تنویر عمومي مشروع -1
  

    تھیئة ملعب حي -2

            ھیكلة للمدینةمبرامج  -2

  شـــــــــــيء ال

  إداریة برامج - 3
         

  شـــــــــــيء ال

        26763 أ.د 400    المجموع

افة المشارع ال (*) ة تضمین  لها ما فیها  ،2019 ةسنمزمع إنجازها خالل یجب على البلد   تلك التي ال یتدخل الصندوق في تمو



ع المدرجة ببرنامج  - 5  : 2019ها خالل سنة إنجاز والتي سیتواصل  2018السنو  االستثمارقائمة المشار
 

خ المتوقع  مالحظات التار

  النتهاء األشغال

ة  نس

  اإلنجاز

مدة 

 اإلنجاز

خ اإلنطالق  تار

 في اإلنجاز

عدد 

نالمنتفعی  

 الكلفة

 المحینة

 الكلفة

ة  األصل

ان المشروع   ب

(*) 
         1 -   

  

 ال شـــــــــــــــــيء

 2 - 

   3 - 

        .... 

 المجموع          

افة المشارع ال (*) ة تضمین  لهاما فیها  ،2019 ةسنمزمع إنجازها خالل یجب على البلد   تلك التي ال یتدخل الصندوق في تمو

قة –6 م وث   : 2019لسنة برنامج االستثمار السنو تقد

  
ع – 7  ر االعتمادات الالزمة إلنجاز مشاریع القربفتم التداول والنقاش في مواضیع تتعلق أساسا بالبنیة التحتیة للمنطقة البلدیة ومدى تو : شأنها في النقاش تم مختلفة مواض

ة المعتمدة : - 8 ین في المقارة التشار معبرین عن  2019ثمن المشاركون المقاربة التشاركیة التي تم اعتمادھا أثناء إعداد البرنامج السنوي لالستثمار لسنة  رأ المشار
 استحسانھم للفكرة ومؤكدین على ضرورة مواصلة العمل بھا ودعمھا من سنة إلى أخرى


