
  

التشاركية محضر الجمسة العامة 
 2022لسنة  بخصوص البرنامج السنوي لالستثمار 

 : البلدٌة بخصوص معطٌات -1

الغنادة :  البلدٌة إسم -أ 

 5068 : بالبلدٌة السكان عدد -ب 

 2021دٌسمبر  21 : الجلسة تارٌخ -ت 

 قاعة الجلسات بالبلدٌة الجلسة مكان -ث 

 تدعائهسارغم  تغٌب : الجلسة مٌسر إسم -ج 

 البلدٌة  كاتب عام : قبل من محرر محضر -ح 

المجلس البلدي  : طرف من علٌه مصادق محضر -خ 

 : جلسةال بخصوص معطٌات -2

 : العامة الجلسة فً المشاركٌن عدد  –أ

المشاركٌن  ضمن الشبان عدد
 بٌن أعمارهم تتراوح الذٌنو

 سنة 35و 16

 المشاركٌن عدد المشاركٌن ضمن النساء عدد
 

  الجملً العدد 30 7 8

26.66 23.33 0.5919 (% )النسبة   

 : األعمال جدول –ب 

اطار الجلسة-  
حوصلة لمهام البلدٌة-  
2021/2022حوصلة لمٌزانٌتً -  
منهجٌة تقسٌم المناطق-  
و المشارٌع الوطنٌة و الجهوٌة و المشارٌع المطلوبة  و االقتراحات 2021-2017 تقدٌم المشارٌع البلدٌة-  
التشخٌص الفنً و المالً التقسٌم الترابً و نتائجتقدٌم -  
و المنهجٌة لتوزٌع الموارد على  تقدٌم اقتراحات تخصٌص الموارد و توزٌعها بٌن البرامج و بٌن المناطق-

و النتائج التدخالت   
نقاش عام-  

 
 
 

 
 

 : البلدٌة عرضل وصف – 3

الخلٌة ترحٌب بالحاضرٌن و تقدٌم اطار الجلسة و اعضاء المجلس و -
تعرٌف المنهجٌة التشاركٌة و مراحلها -
تعرٌف بمهام البلدٌة و تقدٌم المعطٌات المالٌة -
2020/2021حوصلة لمٌزانٌتً -  
منهجٌة تقسٌم المناطق-   
و االقتراحات و المشارٌع المطلوبة  و المشارٌع الوطنٌة و الجهوٌة 2021-2017تقدٌم المشارٌع البلدٌة -  
الترابً و التشخٌص الفنً و المالً تقدٌم نتائج التقسٌم-  
تقدٌم اقتراحات تخصٌص الموارد و توزٌعها بٌن البرامج و بٌن المناطق و المنهجٌة لتوزٌع الموارد على -

 التدخالت  و النتائج
 نقاش عام-

 
( م أهم النقاط التً تم عرضها خالل الجلسةيتقد)

 
 
 



  

: 2021/2022تقدٌم مٌزانٌتً  -
الغنادة ــة لمٌــزانٌـــة بلـدٌــــة الخـالصــة العــاّمـ

 

 2022بعنــوان سنــة        
 

    
   
   

 
                                                               د 733022,000المـــــوارد 

 
 

                                                         د                                                     733022,000العنــــوان األّول 
 

                                                         ًد  0000,000العنــــوان الثان 
               

 
 
                                                                د 733022,000النفقـــــات 

 
 

                                                         د  675957,000العنــــوان األّول 
  

                                                         ًد  57065,000العنــــوان الثان 
 

الغنادة الخـالصــة العــاّمـــة لمٌــزانٌـــة بلـدٌــــة 
 

 2021بعنــوان سنــة 
 
 
  المـــــوارد .................................................................
 

 
 
 
 
 
 

د 793000,000

 
 

 د 620000,000  ....................................   العنــــوان األّول 
 

  ًد 173000,000   .................................... العنــــوان الثان 
 

 
 

 

 
  النفقـــــات ..................................................................
 

 
د 793000,000

 
 

  د566824,000....................................    العنــــوان األّول 
 

  ًد 226176,000....................................    العنــــوان الثان 

 

 

الوطنية  و 2020-2017البمدية  والمشاريع 2021المدرجة ببرنامج اإلستثمار السنوي شاريع الم - 4 
 :أو المبرمجة بالمنطقة البمدية والجهوية األخرى المتواصمة



  

 
تم تحدٌد المقاولة لتوسعة الحً التجاري و تم اعتراض المقاولة على انجاز   : 2021مشارٌع سنة 

لحل هذا االشكال   كما تم تحدٌد المقاولة لمشروع دهن البلدٌة و بصدد االشغال و نحن بصدد االجراءات 
االنجاز  و مشارٌع اقتناء عقارات بحاتم و الجنائحة تم توجٌه مكاتٌب رسمٌة تحت اشراف والٌة المنستٌر 

لشؤون القتناء العقارات من االدارة الجهوٌة المالك الدولة بالنسبة للعقار بالجنائحة و االدارة الجهوٌة ل
. االجتماعٌة بالنسبة للعقار بمدٌنة جاتم

 

يجب عمى البمدية تضمين كافة المشاريع التي تم إدراجها بوثيقة برنامج االستثمار السنوي )*( 
بما فيها البرامج الوطنية  ،2021

/ غالاالشاد انتهت  54التنوٌر العمومً /اد  396تهٌئة الطرقات انتهت االشغال: 2017مشارٌع 

. اقتناء سٌارة ادارٌة تم التزود /اد انتهت االشغال  10اد انتهت األشغال  دهن االرصفة  10 التشجٌر

اقتناء /التنوٌر العمومً انتهت االشغال/شغال  اد  انتهت اال 189تعبٌد الطرقات : 2018

انتهت صٌانة حدٌقة عمومٌة /ازالة كروم الهندي بالجناٌحة انجز/صهرٌج شفط مٌاه مستعملة انجز
. شغالاال

تم  اد 45 تم االنجاز  اقتناء حاوٌات اد 296 اقتناء شاحنة: اقتناء معدات نظافة:  2019

. االنجاز تمد  17.5االنجاز و تهٌئة المقرات االدارٌة 

:  2020مشارٌع المبرمجة لسنة ال

طلب العروض للمرة د بصدد  200000احداث مفترقات و تجمٌل مداخل المدن بكلفة -

الثانٌة 

.  بالمائة 90االنجاز د بصدد  50000ة الطرقات  بكلفة صٌان-

انتهت االشغال د  38000صٌانة شبكة التنوٌر العمومً  بكلفة -

تم التزود : اقتناء جرارات -
: االقتراحات و طلبات المواطنٌن و منهجٌة المجلس للتوزٌع

ن سواء بالنسبة لصندوق االقتراحات الموضوع على الذمة بعد االطالع على التشخٌص الفنً و المالً و االقتراحات من قبل المواطنً

او خالل الجلسات التمهٌدٌة و العادٌة و التشاركٌة و االتصال المباشر بالمواطنٌن تم حوصلة طلبات التدخل اهمها  2020نوفمبر  23بتارٌخ 

الرئٌسٌة و تعبٌد بعض االنهج و اضافة نقاط  ال ٌغطً الحاجٌات و ترصٌف الطرقات 2021اصالح الطرقات حٌث ان المشروع المبرمج سنة 

طلبات بعض ألف دٌنار لتعبٌد الطرقات سٌتم تلبٌة  330كما انه خالل الجلسة الممتازة بمقر والٌة المنستٌر تم تخصٌص تنوٌر عمومً   

 150000رمج من المجلس الجهوي بقٌمة خاللها كما ان طلبات تعبٌد بعض  انهج بحً الفتح سٌتم تامٌنها من خالل المشروع المبالمواطنٌن من 

دٌنار لتثمٌن المنتزه بحً الفتح المنجز حدٌثا من قبل وزارة الشؤون المحلٌة و البٌئة  

: بالمنطقة البمدية مبرمجةالمتواصمة أو الالمشاريع الوطنية والجهوية األخرى  -
تهٌئة الطرٌق الرابطة بٌن زرمدٌن بومرداس على مستوى الغزٌالت  -1
تهٌئة الطرٌق الرابطة بٌن بومرداس و الغنادة  -2
انجاز منطقة خضراء بحً الفتح 3-

تهٌئة الطرٌق المؤدٌة للمدرسة االعدادٌة -4

كمم بمسمك المنطقة السقوية القرع  01تهيئة -5   

 

 



  

 المشاركين ومالحظات أسئمة المعنية األطراف أو/و البمدية أجوبة
تنطلق مقاولة فً تم التنسٌق مع معتمدٌة بومرداس و س-

 انجاز القسط فً اقرب االجال
 

 
 

استكمال جزء طرٌق بومرداس الغنادة بداٌة من -
 حدود والٌة المهدٌة

 
 
 

 
 

 2022إعتمادات العنوان الثاني المخصصة لتمويل المشاريع الجديدة ببرنامج االستثمار السنوي  -5
( بالدينار) :ومصادرها

غ المبال المبرمج استغاللهاالمبالغ 
 المتاحة

 مصدر التمويل مصدر التمويل

 البمدية تمويل ذاتي 17000 17000
صندوق القروض  قرض   

ومساعدة الجماعات 
 المحمية

 مساعدات موظفة   
153000 15300

 مساعدات غير موظفة 0
 هياكل أخرى مساعدات  

170000 17000
0 

 

 المجموع
 
 

 المشاركين ومالحظات أسئمة المعنية األطراف أو/و البمدية أجوبة
 تم تسجٌل تراجع فً الموارد بصفة عامة و فً مجمل البلدٌات  

 
 

تم مالحظة محدودٌة االعتمادات  -
 المخصصة للتنمٌة

 
 
 

 
 

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

النسبة   الكمفة
بالدينار 

 المقترحة برامجال

   

 برامج القرب 90000 53

 برامج مهٌكلة للمدٌنة 80000 47

100 170000 
 



  
 :ساسٌة بتلك المناطق تقدٌري للبنٌة األ إحصاء وصفًتقدٌم التقسٌم الترابً للمنطقة البلدٌة و  –7

معٌار جغرابً لبعد العمادات عن بعضها  حسب العمادات  : تقدٌم التقسٌم الترابً -أ

 المنطقة الترابيةإسم  (تسمية حدودها ) حدودها 
شرقا حاتم غربا كركر جنوبا بومرداس و شماال زرمدٌن 

 و منزل حٌاة

 
شرقا الجناٌحة و بنً حسان غربا  الغنادة شماال زرمدٌن 

 جنوبا عمٌرة التوازرة

 
شرقا بنً حسان غربا حاتم  شماال زرمدٌن جنوبا عمٌرة 

 التوازرة
 
 
 

 

  1-منطقة الغنادة
 
 

  2منطقة حاتم  
 
 

 3 منطقة الجناٌحة 

( الذي قامت به البلدٌةالترابً  تقسٌمالالجدول بخارطة المنطقة البلدٌة مبٌن بها هذا ٌمكن إرفاق )

: ساسٌة بالمناطق البلدٌة تقدٌري للبنٌة األالوصفً الحصاء تقدٌم اإل –ب 

 

التنوير  األرصفة الطرقات
الربط بشبكة تطهير  العمومي 

 )%(المياه المستعممة 
وجود إشكاليات 

لتصريف مياه األمطار 

 نسبة الطرقات في
أو  جيدة ةحال

 (%) متوسطة

(1)  

نسبة الطرقات في 
تتطمب سيئة  ةحال

التدخل 
(%) 

(1) 

نسبة األرصفة 
 حالتها جيدة في

 أو متوسطة
(%) 

(1)  

نسبة األرصفة في 
تتطمب سيئة  ةحال

التدخل 
(%) 

(1)  

نسبة التغطية 
بشبكة التنوير 

العمومي 
)%( 

(2) 

بشبكة التطهير نسبة التغطية 
العمومي 

)%( 
(2) 

  

 مجاري مياه فوقية 0 83 38 62 14 86 1منطقة 
 مجاري مياه فوقية 0 71 37 63 6 94 2منطقة 
 مجاري مياه فوقية 0 73 43 57 5 85 3منطقة 
وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة  صفة المعنٌة على المساحة الجملٌةبقسمة مساحة الطرقات أو األرٌتم احتساب هذه النسبة ( 1)

 وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة ٌتم احتساب هذه النسبة بقسمة طول الطرقات المجهزة على الطول الجملً للطرقات( 2)

نظرا لتراجع الموارد ٌجب التفكٌر فً  أفاد رئٌس المجلس انه: 2021ضمن برنامج سنة فٌها لتدخل اتم سًالمناطق البلدٌة التً  – 7

وانه بعد االطالع على االقتراحات من قبل المواطنٌن سواء بالنسبة لصندوق االقتراحات الموضوع على  مشارٌع تنمً الموارد 
تنوٌر العمومً و خالل الجلسات التمهٌدٌة و العادٌة  منها تعبٌد نهج اوالد حمزة بحاتم  و صٌانة ال 2020أكتوبر  08الذمة بتارٌخ 

و  2020بالدواهشٌة و الترصٌف و توسعة الحً التجاري بالغنادة و البحث عن تنمٌة الموارد خالل الدورة التمهٌدٌة الرابعة لسنة 

نها البلدٌة المبرمج ضمن البرنامج مبرمجة غنٌة  لمشارٌع البنٌة االساسٌة السنة المقبلة  ٌوجد جلسة المجتمع المدنً و حٌث 
ألف دٌنار و صٌانة  200وهً تجمٌل مداخل المدن و احداث مفترقات بكلفة  2021ستنطلق سنة  2020ري لسنة  االستثما

ألف دٌنار كما انه خالل الجلسة الممتازة بمقر  38ألف دٌنار و صٌانة شبكة التنوٌر العمومً بكلفة  50الطرقات المتضررة بكلفة 

   .ٌد الطرقات سٌتم تلبٌة طلبات المواطنٌن من خاللها ألف دٌنار لتعب 330والٌة المنستٌر تم تخصٌص 

بعد االطالع على التشخٌص الفنً و المالً و االقتراحات من قبل المواطنٌن سواء بالنسبة لصندوق االقتراحات انه  الحاضرونأفاد 

ة السابقة   او خالل الجلسات التمهٌدٌة و العادٌة و التشاركً 2020نوفمبر  23الموضوع على الذمة بتارٌخ 

ال ٌغطً  2021و االتصال المباشر بالمواطنٌن تم حوصلة طلبات التدخل اهمها اصالح الطرقات حٌث ان المشروع المبرمج سنة 

كما انه خالل الجلسة الممتازة بمقر والٌة المنستٌر الحاجٌات و ترصٌف الطرقات الرئٌسٌة و تعبٌد بعض االنهج و اضافة نقاط تنوٌر عمومً   



  
خاللها كما ان طلبات تعبٌد بعض  انهج بحً الفتح سٌتم طلبات المواطنٌن من بعض ألف دٌنار لتعبٌد الطرقات سٌتم تلبٌة  330خصٌص تم ت

دٌنار لتثمٌن المنتزه بحً الفتح المنجز حدٌثا من قبل وزارة الشؤون  150000تامٌنها من خالل المشروع المبرمج من المجلس الجهوي بقٌمة 

لبٌئة  المحلٌة و ا

  :ةالتالً نوعٌة المشارٌع عتماد ال ت المصادقة و بعد التباحث و النقاش تم
الطلبات كثٌرة التوجه الى التدخالت التً تمس اكثر سكان 

المعدات تم تجدٌدها فً مشارٌع سابقة و فً حالة حسنة :-لم تبرمج مشارٌع ادارٌة 
ٌع سابقة البناءات تم صٌانتها دهن مقر البلٌة و تهٌئتها بمشار-
 برمجة سابقة لتجمٌل مداخل المدن سٌنطلق المشروع السنة المقبلة -

ها تدخل فيتم السيطق الترابية التي االمن اإلعتمادات المخصصة النسبة 
 2022سنة  لخال

 1منطقة  42000 46
 2منطقة  25000 28

 26  3منطقة  23000 
 

الجممة  90000 100
الطرقات و  صيانة:مشالريع مهيكمة  80000 47

الترصيف تهم الثالث مناطق 

 : المشاركين مع وتفاعل نقاش –

 المشاركين ومالحظات أسئمة المعنية األطراف أو/و البمدية أجوبة
مهٌكلة للمدٌنة بالترصٌف و صٌانة مشارٌع  تم برمجة

الطرقات ستركز على الطرقات الرئٌسٌة و هناك نقائص ذات اولوٌة 
.ٌجب تلبٌتها  

 

بسبب قلة الموارد و عدم القدرة على :  دي بن عمرالسٌد وج
 تلبٌة كل الطلبات دعا التركٌز على الطرقات الرئٌسٌة

 

 : العامة الجمسة نتائج -8
بالمائة   47  = مهٌكلة للمدٌنةمشارٌع **

 دٌنار  30000: صٌانة شبكة الطرقات بكامل المنطقة البلدٌة  -1

 دٌنار 50000ترصٌف الطرقات الرئٌسٌة المعبدة -2 -2

 بالمائة 53:مشارٌع القرب** 

بٌن نادي الشباب بحاتم و -عكارة  -الشماطرة  –اوالد حمزة: اضافة نقاط تنوٌر عمومً ب: دٌنار  30000توسعة شبكة التنوٌر العمومً  -1

 1.2.3اوالد زروق المندرة أي بالمناطق -امام مدرسة المستقبل–نهج اوالد الفٌتوري 

 -مسكن ناجح مسعودب مروراجانفً مقابل مؤسسة النسٌج   14م نهج متفرع عن شارع  200: ٌنار د 60000تعبٌد طرقات جدٌدة بقٌمة  -2

-م نهج متفرع عن طرٌق الدواهشٌة بداٌة من مسكن عماد العونً الى مسكن ناجح العونً  150 -م نهج بحً الحرش وراء  المخبزة 150

نهج متفرع عن الطرٌق الرئٌسً بالجناٌحة على مستوى مسكن زهٌر – 3متر نهج متفرع عن الطرٌق الرئٌسً بحاتم اوالد بن صالح  50

 1.2.3م أي بالمناطق  150بن احمد الطٌب

 :المقدم البرنامج بخصوص التحسينات/  التنقيحات – 1.8
 

 

 :المعتمدةخطة االتصال  بخصوصمالحظات المشاركين  – 2.8



  
كد الحاضرون على اهمٌة الحضور و المشاركة و لتحسٌن العالقة بٌن تعتبر السنة الحالٌة استثنائٌة بسبب جائحة كورونا و ا 

 البلدٌة و المواطن
 

 :المعتمدة المنهجية بخصوصمالحظات المشاركين  – 3.8
 مقبولة 

 
تم االتفاق على ان ٌكون  

ادةبالغن عمدتً حاتم و الجنائحة ممثلً مناطقهم خالل انجاز مشارٌع البنٌة االساسٌة و السٌد محمد الحاج محمد  

  :شأنها في نقاشال تم مختمفة مواضيع  -8.5

 المشاركين ومالحظات أسئمة المعنية األطراف أو/و البمدية أجوبة
التزود بالماء الصالح للشراب مبرمج من قبل المجلس  -

الجهوي ضمن مجموعة من االجوار فً انتظار توفٌر االعتمادات  و 
لمطالب حالٌا و التوجه الكثر عدد بالنسبة للتعبٌد ال ٌمكن تلبٌة كل ا

 ممكن من المساكن المنتفعة
هناك برمة لصٌانة الطرقات و صٌانة التنوٌر العمومً  -

شارفت على النهاٌة كما ان مدخل المدرسة االعدادٌة مبرمج به 
 مشروع تهٌئة من قبل المجلس الجهوي

 
الطرٌق معبدة و لكن تتطلب التدخل بالصٌانة -  

 
لدٌة و الموارد المحدودة المخصصة ال تسمح امكانٌات الب-

و تم السعً بتزوٌد الغرابة بالماء الصالح للشرب  بتلبٌة كل الطلبات 
 لدى المجلس الجهوي 

 
 

دٌسمبر و البلدٌة  23سٌتم برمجة حملة نظافة ٌو الخمٌس -
منفتحة و تدعم و تثمن نشاط نادي االطفال بالجنائحة  و المؤسسات 

وٌة خالل برمجة مشروع الترصٌفالعمومٌة لها اول  
 

سٌتم االتصال بمسؤولً الموسسة لعدم القٌام باصالح   -
المعدات بالطرٌق  كما ستم برمجة اٌام تدخل بااللة الماسحة التابعة 
لالدارة الجهوٌة للتجهٌز لمسح الطرقات كما ان المشارٌع المبرمجة 

او وسائل  نابعة من طلبات المواطنٌن من خالل صندوق االقتراحات
التواصل و الجلسات السابقة  ضمن التحٌٌنات التً اعتمدت ضمن 

 البرنامج التشاركً السنة الفارطة و هذه السنة 
 

هذه الطرٌق  بها انحدارات و منحدرات تجعل من انجاز -
الطرٌق ٌتطلب اعتمادات كبٌرة و تم مراسلة االدارة الجهوٌة للتجهٌز 

.لطرٌق ضمن المشارٌع الجهوٌةو والٌة المنستٌر لبرمجة هذه ا  

طلب تزوٌد مسكن شقٌقه االسعد :السٌد حسٌن بوعجٌلة-
 بوعجٌلة بالما الصالح للشرب و تعبٌد مدخل منزله

 
 

دعا الى صٌانة البنٌة : السٌد عادل الحاج سالم-
االساسٌة من طرقات و ارصفة بحً السالم و خاصة محٌط 

اصالح الطرٌق  مكتب البرٌد  و صٌانة التنوٌر العمومً و
 المؤدٌة للمدرسة االعدادٌة

طلب تعبٌد نهج صغٌر امام :السٌد مروان بن خلٌفة-
 منزلهم

دعا الى ان ٌشمل الترصٌف :الصادق الغربًالسٌد -
الغرابة و برمجة تعبٌد انهج  الغرابة عند تحوٌل االعتمادات 

من المجلس الجهوي المخصصة لدعم البلدٌة خالل جلسة 
ض و تزوٌد احٌاء بالغرابة  بالماء الصالح سابقة فً الغر

و اضافة نقاط تنوٌر عمومً للشراب  و تهٌئة مدخل  المقبرة   
ثمن تشرٌك مؤسسة نادي :السٌد نظال عمارة-

االطفال بالجناٌحة  و قدم برنامج تنشٌطً مبرمج بنادي 
االطفال و طلب القٌام بحملة نظافة و تخصٌص دعم للنادي و 

يترصٌف مدخل الناد  
اشتكى من االستعمال : السٌد محمد الحاج محمد-

م للخٌاطة للطرٌق و قٌامهم بتصلٌح .س.المفرط لموسسة ج
وسائل النقل التابعة لهم بالطرٌق و دعا الى مسح طرٌق امام 

مسكن المواطن وسام بوغندة و اعطاء اولوٌة لطلبات 
 المواطنٌن ضمن المقاربة التشاركٌة

 
الى تعبٌد طرٌق  دعا:السٌد منتصر التومً-

831الواصل اوالد التومً بالطرٌق المحلٌة   
 

تطرق الى وجود : الحبٌب الحاج محمد  السٌد-
 طرٌق ٌربط اوالد التومً  بالطرٌق الرئٌسٌة

 : مالحق  –4.8
 : البمدية عرض  –1.4.8

ترحٌب بالحاضرٌن و تقدٌم اطار الجلسة و اعضاء المجلس و الخلٌة -
شاركٌة و مراحلها تعرٌف المنهجٌة الت-
تعرٌف بمهام البلدٌة و تقدٌم المعطٌات المالٌة -
2020/2021حوصلة لمٌزانٌتً -  
منهجٌة تقسٌم المناطق-   
و االقتراحات و المشارٌع المطلوبة  و المشارٌع الوطنٌة و الجهوٌة 2021-2017تقدٌم المشارٌع البلدٌة -  
المالً تقدٌم نتائج التقسٌم الترابً و التشخٌص الفنً و-  
تقدٌم اقتراحات تخصٌص الموارد و توزٌعها بٌن البرامج و بٌن المناطق و المنهجٌة لتوزٌع الموارد على التدخالت  و -

 النتائج
نقاش عام-  



  

 :وبطاقة الحضور العامة الجمسة صور  –2.4.8

 
 
 

 

 

مضاء رئيس البمدية  ختم وا 


