
  

 جلسة المناطق محضر
   2018برنامج اإلستثمار البلدي التشاركي لسنة  

 بني معقل:  4المنطقة عدد 

 : البلدية بخصوص معطيات -1

 بني معقل : قة طجربة ميدون                                                          إسم المن:   بلديةال إسم -أ 

 ساكن 2993:عدد السكان بالمنطقة                                              ساكن 82536 :بلدية الب السكان عدد -ب 

 امساء و النصف بداية من الساعة الثالثة 3027نوفمبر  6 اإلربعاء : الجلسة تاريخ -ت 

 ببني معقلالدائرة البلدية :  الجلسة مكان -ث 

 . و السيد سامي المقبلي  كسيكسيمصطفى سامي الكربول والسيد  السيد : أعضاء الخلية –ج 

  .البشير مقرر الجلسات فهميالسيد  : قبل من محرر محضر -ح 

 ببني معقلرئيس الدائرة البلدية  سلمى ةالسيد : طرف من عليه مصادق محضر -خ 

 : الجلسة بخصوص معطيات -2

 :  الجلسة في المشاركين عدد – أ

المشاركين  ضمن الشبان عدد

 61 بين أعمارهم تتراوح الذينو

  سنة 53و

 المشاركين عدد المشاركين ضمن النساء عدد
 

  الجملي العدد 22 0 2

8% 0%  (% )النسبة   

 : األعمال جدول –ب 

. ترحيب بالمشاركين وتقديم جدول األعمال :  1  
. ببني معقلالدائرة البلدية رئيس  السيدةكلمة :  2  
.عرض التشخيص المالي للبلدية : 3  
.للبلديةعرض التشخيص الفني :  4  
.نقاش عام :  2  
.إقتراح المشاريع والتصويت على أولويتها :  6  
إختيار ممثلي المناطق:  7  
.إختتام الجلسة :  8  

 

 : البلدية عرضل وصف – ج

 ةمذكرفيها بالحاضرين  تبكلمة رَحب ببني معقلرئيس الدائرة البلدية  سلمى الطريقي ةالجلسة السَيد تافتتح - 1     

وهي   1018بموضوع الجلسة والمتعلق بعقد جلسة المناطق وذلك في  إطار برنامج اإلستثمار البلدي التشاركي لسنة 

جلسة سبقتها  جلسات عامة مع  كافة مكونات المجتمع المدني والمواطنين لعرض أهداف و مكونات ومراحل برنامج 

على أهمية  التفاعل اإليجابي بين البلدية والمجتمع المدني والمواطنين  امع تأكيده 1018اإلستثمار البلدي التشاركي لسنة 

تجربة ثاني في تقريب وجهات النظر وإقتراح المشاريع التنموية وبرمجتها موجها الدعوة لتكاتف كافة الجهود إلنجاح 

 .تشاركية 

 : تقديم المسؤول المالي عرضا حول التشخيص المالي للبلدية  - 2

 - لتحليل الرجعي وتشخيص التوازنات المالية مع بيان قدرة البلدية على تعبئة الموارد ا. 



  

 -  ( المعلوم على النزل -المعلوم العقارات المبنية) تقديم لمحة عن تطور الموارد البلدية الذاتية... 

 -  ( صندوق القروض )اإلشارة إلى إرتفاع حجم الديون  مع ( ضعف اإلعتمادات المحالة ) بيان مجموع نفقات التنمية........ 

 -  عرض بعض الحلول العاجلة واإلجراءات على المستوى المتوسط والبعيد لتعديل الميزان البلدي. 

 .مع التذكير بإمكانية اإلطالع على كافة المعطيات على موقع الواب للبلدية ومواقع التواصل اإلجتماعي إلبداء الرأي **** 

  :تقديم المسؤول الفني عرضا حول التشخيص الفني للبلدية  - 3

 -  تصريف مياه األمطار , شبكة التنويرالعمومي : بالمنطقة تقديم بيانات تتعلق بحالة الطرقات والبنية االساسية.... 

 -  والمشاريع المعطلة التي هي في  طور اإلنجاز البلدية والجهوية والوطنية بالمنطقة تقديم بسطة عن المشاريع. 

 -  تقديم نوعية المشاريع الممكن إقتراحها ومعدالت كلفتها. 

 

 .المناطقعلى مختلف  المقترحةتوزيع اعتمادات العنوان الثاني المخصص للمشاريع  – د 

 اإلعتمادات النسبة
 

 المقترحة برامجال

د 840000 40%  ميدون:  1منطقة عدد ال 

د 420000 20%  الماي:  2المنطقة عدد  

د 420000 20%  سدويكش:  3المنطقة عدد  

د 420000 20%  بني معقل:  4المنطقة عدد  

 المجموع 210.000 د 100%

 : المشاركين مع وتفاعل نقاش –ه 

 التدخالت واإلقتراحات
األمطار و أقترح المسالك الفالحية خاصة خالل أكد على ضرورة تدخل البلدية في حل إشكالية :  خاطر عادل بنالسيد 

 . مشروعا لتهيئة المسالك الفالحية
إستهالك اإلعتمادات المخصصة رغم حسن إختيار المشاريع و شدد على ضرورة إنجاح البرنامج و:  جالل بن خاطرالسيد 

و إقترح  ضعفها والتي يمكن أن تتطور سنة بعد سنة مقترحا إستغاللها في فك العزلة على المواطنين عند نزول األمطار
  .مشروع تهيئة المسالك الفالحية

و على مستوى ( متر 300حوالي ) من جامع ودران في إتجاه الشبابية  مشرع التنوير العموميإقترح   : علي الودرانيالسيد 
 .   (أعمدة  4حوالي ) جامع تغرويت 

  .طالب بإحداث نقاط للتنوير العمومي أمام جامع تغرويت:  مراد بن يونسالسيد 
 .    توسيع شبكة التنوير العمومي كمقترح مشروع  مقترح:  حسين النجارالسيد 
  :بالمشاريع التالية طالب :  شاكر تليوينالسيد 
 .تهيئة بطحاء الظهيرة ببني معقل -
 .تهيئة مسلك فالحي ترابي -
  .تمديد شبكة الماء الصالح للشراب بالظهيرة  -

  . من مسجد بدوين إلى حدود مفترق بني معقل بدوينفي شبكة التنوير العمومي طالب بالتوسيع :  الهادي الصوابنيالسيد 
  .طالب بتهيئة المسالك الفالحية و صيانة الطرقات داخل المنطقة البلدية: العيسي  رياضالسيد 
 .  بتهيئة الطرقات الرئيسية داخل المنطقة بني معقلطالب :  رمزي تليوينالسيد 
 . طريق الحلقوم -مشروع تعبيد الطرقات حومة ودرانإقترح :  أنيس بن خميسالسيد 

 طالب بتركيز مخفضات للسرعة بطريق الشبابية :السيد محمد الكيالني 
 .الترصيف  أمام المدرسة اإلبتدائية -

 .أقترح مشروع تهيئة المسالك الفالحية : الحامديالسيد محمد 
 .اقترح مشروع تهيئة المسالك الترابية الفالحية :  السيد منجي المزطوري

 



  

 :ردود اإلدارة  –ه 

 الردود
 :تدخالت الحاضرين أكد رئيس الجلسة أنه يمكن تصنيف التدخالت و المقترحات إلى ثالثة أصناف  في معرض رده على

صنف أول ويندرج في إطار أعمال البلدية  كالصيانة والنظافة وهي أعمال إدارية تنجز بصفة يومية أو في إطار حمالت  – 1
 .وسيقع تدوين كافة المالحظات بهذا الخصوص  

ت صنف ثاني ويندرج في إطار األعمال المشتركة بين البلدية وبقية اإلدارات العمومية األخرى أو التي هي من مشموال – 2
 .إدارات أخرى فقط على غرار التدخل لحماية المواقع األثرية وحماية المناطق البيئية المصنفة أو التدخل في الطرقات المرقمة

صنف ثالث وأخير وهي مقترحات مشاريع تندرج في إطار البرنامج التشاركي وهي مقترحات قيمة تهدف لخدمة  – 3
ل الحاضرين  ثم ستتولى المصالح اإلدارية دراستها من الناحية المالية والفنية المواطن عن قرب والتي سيتم ترتيبها من قب

 للنظر في مدى إمكانية تنفيذها بمرافقة عدد من ممثلي المناطق

 :نتائج الجلسة  – 2

  :المشاريع المقترحة حسب ترتيب التصويت   -أ  
ع المشاريع المقترحة عدد األصوات

 ر/ع
 1 تهيئة المسالك الفالحية  25

 2  تهيئة بطحاء بمنطقة الظهيرة ببني معقل 21

 3 تمديد شبكة الماء الصالح للشراب 15

 4 (طرقات رئيسية و فرعية)تنوير عمومي  80

 5 الترصيف داخل المنطقة 83

 (أعضاء 8) : إختيار ممثلي المناطق  -ب 
-(الظهيرة)شاكر تلوين  – (بدوين)مراد بن عمران  – (ودران)  يوسف الطبيب – (بني معقل المركز) جالل بن خاطر  :السادة 

 . (حومة زعطوط)منجي المزطوري -(الشبابية)عبد اهلل الجليدي 

 : إختتام الجلسة – 4

  الخامسة والنصفبشكـره لكافـــة الحاضريــن ورفعـــت الجلســة  علــى الساعــة  الجلسةإثــــر ذلــك تقـــَدم السيــــد رئيس    

 الجلســـــــةرئيـــــــــس                                                                                            

 سلــمى الطريقي                                                                            

 


