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 الثانيةمحضر الجلسة العامة 
 0202لسنة  بخصوص البرنامج السنوي لالستثمار 

 : البلدية بخصوص معطيات -1

 بلدية قرمدة:  البلدية إسم -أ 

 83334 : بالبلدية السكان عدد -ب 

 24/10/0212األحد  : الجلسة تاريخ -ت 

 : بلدية قرمدة الجلسة مكان -ث 

 بالل الفراتي : الجلسة ميسر إسم -ج 

 سلوى المشتي : قبل من محرر محضر -ح 

 رئيسة البلدية : طرف من عليه مصادق محضر -خ 

 : جلسةال بخصوص معطيات -2

 

 35 :الثانية العامة الجلسة في المشاركين عدد – أ

 ضمن الشبان عدد
 تتراوح الذينوالمشاركين 

 سنة 53و 11 بين أعمارهم

 ضمن النساء عدد
 المشاركين

 المشاركين عدد
 
 

  الجملي العدد 53 5 7

 النسبة )%)  14,28 20

 : األعمال جدول –ب 

 

 إلعالم بنتائج أعمال الجلسات السابقة )الجلسة العامة التشاركية األولى وجلسات المناطق ا

 المعنية بالتدخل( 

  تقديم القائمة النهائية للمشاريع المبرمجة بالبرنامج اإلستثماري السنوي التشاركي وكلفتها

 .التدخل المقررة بالنسبة لمشاريع القرب ومناطق
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 : 0202سنة خالل ا هالمزمع تنفيذالجديدة قائمة المشاريع  – 3

 المالحظات المتوقع  تاريخال عدد المنتفعين الكلفة المنطقة )*( نوعية التدخل
 نتاا  اشأغاا ل  نطال  اشأغاا ل 

تعلق تالقرب برامج  -1
عيش بتحسين ظرف 

 المواطنين
      

 مشروع التنوير -1
 101.111 

المنطقة 

 البلدية

21/10/2121 21/11/2121  

 مشروع الترصيف -2
 101.111 11/11/2121 51/12/2121  

 مشروع التعبيد -5
 1211.111 11/10/2121 51/15/2121  

      هيكلة للمدينةمبرامج  -2

 أراضياقتناء  مشروع -1
 111.111   

 

 

 

المنطقة 

 لبلديةا

   

تعبيد شارع بوزيان  -2

  51/10/2121 11/15/2121 031.111  بالخرسانة اإلسفلتية

 مشروع الترصيف  -5
 311.111 11/10/2121 51/10/2121  

 تجميل مداخل المدن  -0
 21.111    

بناء وتهيئة المنشآت  -3

    211.111  الرياضية

بناء وتهيئة  -1

  21/10/2121 21/15/2121 131.111  المسلخ

      إداريةبرامج  -3

 مشروع بناءات إدارية -1
 111.111  

 

المنطقة 

 البلدية

   

مشروع اقتناء معدات  -2

    31.111  إعالمية

مشروع اقتناء معدات  -5

    01.111  وتجهيزات

مشروع اقتناء وسائل -0

    151.111  النقل
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 أشغال وصيانة وتعهد -3
 0.111    

 دراسات -1
 120.011    

 تسديد أصل الدين -0
 212.301    

 المجموع
 0015.200     

لتي ال يتدخل تلك ابما فيها  ،0202 ةسنإنجازها خالل مزمع يجب على البلدية تضمين كافة المشاريع ال )*(
 الصندوق في تمويلها.

 :0202ها خال  سنة إنجاز والتي سيتواصل  0202قائمة المشاريع المدرجة ببرنامج الستثمار السنوي  -
التاريخ المتوقع  مالحظات

 لنتاا  اشأغاا 
 /مرحلةنسبة

 اإلنجاز
مدة 
 اإلنجاز

 تاريخ اإلنطال 
 في اإلنجاز

عدد 
نالمنتفعي  

 الكلفة
 المحينة

 الكلفة
 اشأصلية

  بيان المشروع
)*( 

 02/20/0202 أشهر 6    20/20/0202   
 
 
 
 
 
 

المنطقة 
 البلدية

 تعبيد الطرقات  960.000.000 899.488.275
 بناء األرصفة 3202220222  20/00/0200  02% 02/21/0202 
  

 
51/23/0202 

02%  
 
 

 
 

21/10/0210 

 
 

10902000093 

 
10205220222 

 
 
 

التنوير 
 العمومي

       
 

10202220222 

تهيئة قصر 
 البلدية

  
52/29/0202 

 0
 أشهر 0

 
 

21/20/0210 

 
 

52100420322 

 
 

53202220222 

تهيئة مجمع 
 األسواق

 اقتناء عقارات 42002220222      
  

 
52/25/0202 

 
 

53% 

 
0

 أشهر 0

 
 

21/12/0210 

  
 

00902220222 

تهيئة 
المستودع 

 البلدي

 المجموع        
لتي ال يتدخل تلك ابما فيها  ،0202 ةسنإنجازها خالل تي سيتواصل يجب على البلدية تضمين كافة المشاريع ال )*(

 الصندوق في تمويلها.
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 وفق اشأنموذج : 0202تقديم وثيقة برنامج اإلستثمار السنوي  – 5
صفحة 
 '01/01

(بحساب الدينار)

المصدرالمبلغ

0000 707 0002 332 0000001 0000438 575 0001 026 0002 039 4المشاريع الجديدةأ-

0000 707 0002 332 0000001 0000438 575 0001 026 0002 039 4مشاريع ذات صبغة محلية1-
000 043 0002 0000227 000438 575 0001 000257 270 20202تعبيد الطرقات1
000 000305 0000300 000605 2020605بناء األرصفة2
عمومي3 تنوير ال 0000 0000155 000155 2020155ال
000 00050 000050 000100 2020100اقتناء عقارات4
000 000130 000030 000160 2020160بناية إدارية5
0000 0000130 000130 2020130اقتناء وسائل النقل6
000 00029 0000100 000129 2020129دراسات7
0000 000070 00070 202070اقتناء معدات وتجهيزات8
0000 000050 00050 202050تجهيزات وبرامج إعالمية9
000 000150 000050 000200 2020200بناء وتهيئة منشآت رياضية10
بلدي11 مسلخ ال 0000 0000150 000150 2020150تهيئة ال
مدينة12 0000 000020 00020 202020تجميل مداخل ال
00000000000مشاريع الشراكة بين البلديات2-
00000000000مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات3-
00000000000مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهياكل األخرى4-
00000000000مشاريع الشاركة بين القطاعين العام والخاص5-
00000000000مشاريع الشراكة مع المجتمع المدني6-
00000000000البرامج الوطنية7-

0000 00090 465 0001 00000111 0000445 000424 000797 666 3001 548 1مشاريع متواصلة في طور اإلنجاز من السنوات الفارطةب -

0000 00090 465 0001 00000111 0000445 000424 000797 666 3001 548 1مشاريع ذات صبغة محلية1-
000 00090 0000810 000445 000424 00031 000900 2019960تعبيد الطرقات1
عمومي2 تنوير ال 0000 0000198 000198 300198 2019198ال
0000 0000301 000301 000301 2019150تهيئة مجمع األسواق3
بلدي4 مستودع ال 0000 000156 000111 000267 000267 2018240تهيئة ال
000000000000مشاريع الشراكة بين البلديات2-
000000000000مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات3-
000000000000مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهياكل األخرى4-
000000000000مشاريع الشاركة بين القطاعين العام والخاص5-
000000000000مشاريع الشراكة مع المجتمع المدني6-
000000000000البرامج الوطنية7-
000000000000برامج تهذيب األحياء الشعبية1.7
000000000000برامج أخرى2.7

5 587 3005 705 0002 823 0001 999 0000883 00000111 0002 797 0002 797 0000

المشاريع 
 "A" المصنفة
حسب التقييم 
األولي البيئي 
واالجتماعي 

)***(

البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة 2020 

المجموع العام

الوالية : صفاقس
البلدية : قرمدة

الخطة التمويلية )**(

المشاريع
مساعدة )إستثنائية 

أو متبقية من 
النظام التمويلي 

القديم(

الكلفة )*(
)1(

سنة أو 
سنوات 
اإلنجاز

تقديرات المصاريف 
السنوية للصيانة 

واإلستغالل

مساهمات أخرى

الكلفة )*(
المحينة 
بالنسبة 
للمشاريع 

المتواصلة فقط
)1(

تمويل ذاتي
مساعدة 
موظفة

مساعدة غير 
موظفة

قرض

المبلغ المتبقي المبرمج 
صرفه خالل السنة أو 
السنوات المقبلة )4(

))3(+)2((-)1( =)4(

رزنامة صرف االعتمادات

المبلغ الذي تم 
صرفه بالسنوات 

السابقة
)2(

المبلغ 
المبرمج 

صرفه سنة 
2020
)3(

 
 : المشاركين مع وتفاعل نقاش -3

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
 
 

 
 

 
 
 

 

  : رأي المشاركين في خطة اإلتصا  المعتمدة  - 7

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية افاألطر  أو/و البلدية أجوبة
 
 

 

 

  الثانية:التشاركية والجلسة العامة  رأي المشاركين في المقاربة التشاركية المعتمدة  -8

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
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 مواضيع مختلفة تم النقاش في غأناا : - 2

 

 : العامة الجلسة نتائج -11
 : المعتمدة المناجية بخصوص التحسينات/التنقيحات –1.11

 

 : مالحق –2.11
 : البلدية عرض –أ 

 

 
 :وبطاقة الحضور العامة الجلسة صور – ب
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 البلدية ةختم وإمضا  رئيس


