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التشاركية الوألىالجلسة العامة 
2019بخصوص البرنامج السنوي للساتثمار لسنة  

معطيات بخصوص البلدية:-1

 الكريبأ -اسم البلدية : 

21000ب -عدد السكان بالبلدية: 

16/12/2018ت -تاريخ الجلسة: 

بلدية الكريب ث -مكان الجلسة: 

مكي الجبالي ج -إسم ميسر الجلسة: 

الكاتب العامح -محضر محرر من قبل: 

رئيس البلدية خ -محضر مصادق عليه من طرف: 

معطيات بخصوص الجلسة:-2

أ – عدد المشاركين في الجلسة العامة:

عدد الشبان ضمن المشاركين والذين
عدد النساء ضمن سنة35 و16تتراوح أعمارهم بين 

المشاركين
عدد المشاركين

     العدد الجملي 3213151
) النسبة%)0.4%0.17%1.9%

ب – جدول العمال:

 تقديم الطإار العام للجلسة
تقديم أعضاء المجلس البلدي
 التذكير بمهام البلدية
عرض التشخيص الفني والتشخيص المالي 
 2019 و2018تقديم ميزانيتي البلدية لسنوات
 2018قائمة المشاريع المدرجة ببرنامج الساتثمار السنوي لسنة
قائمة المشاريع الوطإنية والجهوية المتواصلة والمبرمجة بالمنطقة البلدية
 2019تقديم تقديم العتمادات المخصصة لبرنامج الساتثمار السنوي لسنة
تقديم توزيع العتمادات المخصصة لبرنامج الساتثمار السنوي من طإرف المجلس
تقديم التقسيم الترابي وحوصلة للتشخيص الفني
فتح باب النقاش
التصويت على مشاريع القرب

وصف لعرض البلدية:– 3

2019 تندرج هذه الجلسة في إطإار تشريك المواطإنين في تصور المشاريع التي ترغب البلدية في انجازها سانة 
 وتم التعرض للنقاط التالية:2019في إطإار برنامج الساتثمار التشاركي لسنة 

تقديم إطإار الجلسة والتعريف بمهام البلدية
تقديم التشخيص الفني والمالي
  تقديم لهم مهام البلدية
 2019 و2018تقديم ميزانيتي البلدية لسنوات
 تقديم حوصلة للتشخيص الفني 
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 وأالمشسساريع الوطنيسسة2018 المدرجسسة ببرنامسسج الساسستثمار السسسنوي –المشششششاريع4

وأالجهوية الخأرى المتواصلة أوأ  

:المبرمجة بالمنطقة البلدية

:المشاريع البلدية
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 :المشاريع الوطنية
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أسائلة وأملحاظات المشاركينأجوبة البلدية وأ/أوأ الطراف المعنية

بالنسبة لمشروع تهيئة حي الستقلل فان البلدية

قامت بإعلن طلب العروض وفتحها وتم احالة

الملف الى اللجنة الجهوية للصفقات وستنطلق

الشغال مباشرة بعد مصادقة اللجنة.
بالنسبة للشغال بمقر البلدية فإنها خاصة اشعال

لتقوية الهيكل الحامل وذالك بعد الشقوق التي

ظهرت بالبناية وهي بصدد الدراسة.

التساؤل عن موعد انطلق هذه المشاريع وخاصة

مشروع تهيئة حي الستقلل.
 نوعية الشغال المزمع إنجازها بمقر البلدية

-اعتمادات العنوان الثاني المخصصة لتمويل المشاريع الجديدة ببرنامج الساسستثمار5

 وأمصادرها:2019السنوي 

المبرمجالمبالغ 

ا.داساتغللها 

المبالغ المتاحاة

ا.د

مصدر التمويلمصدر التمويل

البلديةتمويل ذاتي500500
قرض 500500

صندوأقا القروأض

وأمساعدة الجماعات

المحلية

مساعدات موظفة 
مساعدات غير موظفة320320

هياكل أخأرىمساعدات
المجموع13201320

أسائلة وأملحاظات المشاركينأجوبة البلدية وأ/أوأ الطراف المعنية

لم يسجل تساؤل بخصوص هذا المحور

 – توزيع اعتمادات العنوان الثاني المخصص للمشاريع الجديدة على مختلف6
البرامج

الكلفة/بالنسبة
رنامج

الكلفة
/مشروأع

              البرامج المقترحاةالمشاريع
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 أ.د260أ.د %360 27

 أ.د260

الجامعبنية اسااساية بحي  

بنية أسااساية بحي عبد ربه
2 

برامج القرب تتعلق بتحسين ظروف عيش المواطنين

38%

أ.د 500

ملعب لكرة القدم المصغرة  ا.د200

برامج مهيكلة للمدينة

إضافة مبلغ لمشروع تهيئةأ.د150  
السوق 

تجميل مداخل المدينة  أ.د150

أ.د 25%330

بناء قسم للرشيف  ا.د200

برامج إدارية تهيئة بالمستودع البلدي أ.د50

اقتناء وساائل النقل أ.د80

             الدراسات     الدراساات أ.د130أ.د 10%130

المجموعأ.د 1320أ.د 100%1320

تقديم التقسيم الترابي للمنطقة البلدية وإحصاء وصفي تقديري للبنية الساسية بتلك المناطق: – 7

تقديم التقسيم الترابي :أ- 

حادوأدها (تسمية
حادوأدها)

حادوأدها (تسميةعدد المنطقة الترابية
حادوأدها)

عدد المنطقة
الترابية

1 عين غرس ال5حي الصنوبر
2 الساتقللا-عبد ربه6حي الشعبة
3 الحي الداري7حي الجامع
4 حي النصر28حي عبد ربه 
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تقديم الحصاء الوصفي التقديري للبنية الساسية بالمناطق البلدية:ب – 

التنويرالرصفةالطرقات
العموم

ي

الربط بشبكة
تطهير المياه

المستعملة (%)
وأجود إشاكاليات
لتصريف مياه

المطار
 

حالة
جيدة
أو

متوسا
طة 

حالة
سايئة

تتطلب
التدخل

حالة
جيدة
أو

متوسا
طة 

في حالة
سايئة

تتطلب
التدخل

نسبة
التغطية 

نسبة التغطية
بشبكة التطهير

العمومي

منطقة
1

ل-100%90%-100%-

منطقة
2

نعم100%80%20%100%90%-

منطقة
3

100%-100
%

نعم100%100%-

منطقة
4

80%20%100
%

ل100%100%-

منطقة
5

100%-100
%

ل90%100%-

منطقة
6

ل80%20%70%30%90%90%

منطقة
7

ل70%30%90%10%70%70%

منطقة
8

ل70%30%60%%4080%100%

2019 – المناطق البلدية التي سيتم التدخل فيها ضمن برنامج سنة 7

النسبة من
مشاريع القرب

العتمادات
المخصصة

المناطق الترابية التي سايتم التدخأل فيها
2019خألل سانة 

حاي الجامع د 28%100.000
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2حاي عبد ربه د 72%260.000
100 %   الجملة 360.000د

 :نقاش وأتفاعل مع المشاركين

أسائلة وأملحاظات المشاركينأجوبة البلدية وأ/أوأ الطراف المعنية

البلدية برمجت اعتماد إضافي لتهيئة مركز تجاري
وهي بصدد البحث على تمويلت اخرى

تم تكليف لجنة المالية بإعداد استراتيجية لتطوير
موارد البلدية 

البلدية بصدد اعداد الدراسات الضرورية حول هذا
الموضوع

البلدية تدخلت بالملعب في السنتين الخرتين بما
قدره وبالتالي استوفى حقه

البلدية بصدد تسوية الوضعية العقارية ومن بعد
يمكن التدخل

 أد500سبق للبلدية انجاز تهيئة بالحي ب 
وضعية الحي ليست اولوية مقارنة مع المقترح
الحي تم برمجته خلل البرنامج الحالي
يمكن انجاز هذه النوعية من المشاريع في إطار

الشراكة بين القطاع العام والخاص
تندرح ضمن الصلحيات المشتركة وستعمل

البلدية عليها عند اعداد المخطط القادم
صلحيات مشتركة وستعمل البلدية على ادراجها

بالمخططات القادمة
ليس مبلغ قليل إذا اخذنا في العتبار العتماد

المرصود لتهذيب الحياء الشعبية 
صلحيات مشتركة وستعمل البلدية على ادراجها

بالمخططات القادمة


 غياب مشاريع اقتصادية

ضرورة البحث عن موارد جديدة لتدعيم قدرة البلدية
على انجاز مشاريع

العمل على الستثمار في السوق السبوعية مما من
شانه ان يوفر موارد إضافية للبلدية

اقتراح بناء مدارج بالملعب البلدي عوضا عن أحداث
ملعب لكرة القدم المصغرة

ضرورة برمجة اشغال بمحطة النقل واستغللها
والرفع من مردوديتها 

العمل على انجاز اشغال تجميل بحي الصنوبر
 التدخل بالبنية الساسية بحي الشعبة
ضرورة التدخل بحي الجامع
ضرورة بعث مشاريع تشجيع على السياحة

اليكولوجية مثل مبيت للضيوف 
 احداث قاعة مغطات ل نشطة الشباب

 حماية المدينة من الفيضانات

 أد لمشاريع القرب اعتمادات قليلة360تخصيص 

 احاث مسبح بلدي

نتائج الجلسة العامة:-8

 – التنقيحات / التحسينات بخصوص البرنامج المقدم:1.8

 وتمحورت اغلب التدخلت حولا الشأن اليومي والبرامج الكبرى التي تندرج ضمن الصلحيات    لم يتم ادخال أي تنقيحات على البرنامج المقدم
المشتركة والتي لم تصدر اوامر في شانها بعد.

– ملحاظات المشاركين بخصوص خأطة التصال المعتمدة: 2.8

ضرورة ايجاد متسع من الوقت لتنفيذ الخطة

– ملحاظات المشاركين بخصوص المنهجية المعتمدة: 3.8

ضرورة ان يتم تقسيم العتمادات من طإرف المواطإنين خللا الجلسة وليس من طإرف المجلس البلدي لوحده
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 مواضيع مختلفة تم النقاش في شاأنها: - 8-5

أجوبة البلدية وأ/أوأ الطراف المعنية

هذه المواضيع يتم مناقشتها بالجلسات التمهيدية
وليست موضوع الورشة 

تم تكليف لجنة المالية بإعداد استراتيجية لتطوير
موارد البلدية 

ستعمل البلدية على التدخل الفوري

 ليس من الضروري حضور كل اعضاء المجلس

البلدية قامت بكراء هذا الفضاء وسينقل اليه
المنتصبين في أقرب الجال

البلدية بصدد تسوية الوضعية العقارية ومن بعد
يمكن التدخل

 أد تمويل ذاتي ينم تقشف 500توفير مبلغ 
 المطلوب يندرج ضمن الصلحيات المشتركة
 ليس موضوع الورشة
البلدية نسقت مع التجهيز على ان تنطلق الشغال

السبوع القادم
 هذه المقترحات يمكن ادراجها بالدورة التمهيدية

البلدية بصدد العمل على هذه الستراتيجية صلب
لجنة الشباب والرياضة

البلدية بصدد تتبع الشركة قضائيا

ضرورة المشاركة صلب اللجان لطرح الموضوع
الموضوع أصبح من انظار القضاء ال ان البلدية

ستحاول حلحلة الشكال
 البلدية بصدد اتخاذ جميع الجراءات القانونية
على المواطن الحضور صلب اللجان وطرح هذه

المواضيع

لما لم يتم برمجة انتداب عملة وفنيين وتجهيزات
ومعدات 

ضرورة البحث عن موارد جديدة لتدعيم قدرة البلدية
على انجاز مشاريع

رفع التربة من المكان التي يتم اصلح الطرقات بها
حاليا 

غياب أعضاء من المجلس البلدي عن الجلسة غير
مبرر

التساؤل حول كيفية استغلل مستودع ديوان الحبوب
كمكان لنتصاب الخضارة 

ضرورة برمجة اشغال بمحطة النقل واستغللها
والرفع من مردوديتها 

ضرورة الضغط على المصاريف والتقشف
غياب مستوصف والحالة المزرية بمنطقة أولد

الطالب
تخصيص مقر كورشة لجمعية المرأة لنشاطها
انجاز مخفضات السرعة

نقل انتصاب السوق من الشارع الرئيسي الى شارع
الرض

 ضرورة اعداد استراتيجية محلية للشباب

 التساؤل عن وضعية معمل النفايات

 العمل على نظافة المدينة
وضعية معمل الماء غير المكتمل

عدم قيام المقسمين بتهيئة التقسيمات
 ضرورة العناية بالمقابر
 احاث مسبح بلدي

                                                              المضاء
رئيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس البلدية  
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 – ملحاق:4.8
 عرض البلدية: –1.4.8

الوثيقة المرافقة ( عرض الورشة التشاركية)
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 – صور الجلسة العامة وأبطاقة الحضور:2.4.8
* الجلسة العامة 
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: بطاقات الحضور
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                                                                                                                            رئيس البلدية 

السشششششششششششششششششيد 

لطفي السليطي 


