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 مّت جتميع كّل املالحظات  ،  2021لربانمج اإلستثمار الّتشاركي لسنة  ة ــــــــيف إطار بلورة الّنسخة الّنهائي       
 :  عن طريق -طبقا للقائمات املصاحبة  –و املقرتحات الواردة على البلديّة  
الّثالاثء نوفمرب إىل    17الّّت مّت توزيعها على اخلمس الّدوائر البلديّة للفرتة املرتاوحة بني  ق املقرتحات  اديصن •

 املوضوعة على الذّمة ووضعها ابلّصناديق،    ذلك عرب تعمري اإلستمارات ، و    2020ديسمرب    04غاية اجلمعة  

 شبكة الّتواصل اإلجتماعي الفايس بوك )تعاليق( ،  •

تعمري اإلستمارات اإللكرتونّية الّّت مّت نشرها على شبكة الّتواصل اإلجتماعي الفايس بوك و املوقع الواب   •
 الّرمسيني للبلديّة ،

 الّشكاوي ، منظومة •

 2018-2017-2016برامج اإلستثمار الّتشاركي لسنوات  املواطنني و الّّت مّت حتديدها عند إعداد •

   .  واملتعّذر إجنازها لعدم توفّر اإلعتمادات  2020و   2019-
 دراسة خمتلف هذه القائمات و إجراء فرز هلا )حذف(  قصد إثر ذلك ، مّت عقد جلسة مع اإلدارة الفنّية

 املعايري الّتالية : إبعتماد 
إبعتبار أنّه سيقع الّشروع يف إجناز هذه املشاريع بداية سنة    – 2020و  2019الربجمة خالل سنّت  ▪

2021 -  . 

 غياب الرّبط بشبكة تصريف املياه املستعملة .  ▪

 املقرتح .وجود إشكال عقاري ابملكان  ▪

 2021ة خالل سنة ــــــــمربجمسواء بصدد اإلجناز و املتواصلة أو إجناز أشغال من طرف املتدّخلني  ▪

 و املبّينة ابلواثئق املصاحبة .  
 
 



 
 

 
 ،2020ديسمرب   13هذه املقرتحات خالل إنعقاد اجللسة العاّمة الّتشاركية بتاريخ األحد وبعد عرض خمتلف   

لي املناطـــــــــــــــق ـــــــمّت اإلتّفاق على عقد جلسة حبضور اإلدارة الفنّية والّسيدات والّسادة رؤساء الّدوائر البلديّة وممثّ 
 لتحديد قائمة    2020  ديسمرب 16  يوم األربعاء  2020  و   2019-2018-2017- 2016السكنّية لسنوات 

 األولويّة و اجلدوى للمنطقة السكنّية .  معياري إبعتماد  2021الّتشاركي لسنة يف مشاريع برانمج اإلستثمار 
حبسب الّتقسيم الّذي مّت إعتماده   عمل و إنعقدت اجللسة املربجمة و مّت توزيع احلضور على عدد مخسة ورشات 

 واملصاحبة نسخ -من قائمات   مع متكني أعضاء كّل ورشة عمل  دوائر بلديّة(  05لكامل املنطقة البلديّة ) عدد 
 يف املقرتحات الواردة على البلديّة عن طريق : -منها هلذا

الّثالاثء نوفمرب إىل    17صناديق املقرتحات الّّت مّت توزيعها على اخلمس الّدوائر البلديّة للفرتة املرتاوحة بني    •
 ، وذلك عرب تعمري اإلستمارات املوضوعة على الذّمة ووضعها ابلّصناديق،     2020ديسمرب    04غاية اجلمعة  

 شبكة الّتواصل اإلجتماعي الفايس بوك )تعاليق( ،  •

اإلستمارات اإللكرتونّية الّّت مّت نشرها على شبكة الّتواصل اإلجتماعي الفايس بوك و املوقع الواب    تعمري •
 الّرمسيني للبلديّة ،

 منظومة الّشكاوي ، •

 2018-2017-2016املواطنني و الّّت مّت حتديدها عند إعداد برامج اإلستثمار الّتشاركي لسنوات  •

 .  واملتعّذر إجنازها لعدم توفّر اإلعتمادات  2020و   2019-
أفرزت اجللسة عن إختيار املشاريع  املنطقة السكنّية الّّت ينتمي إليها قصد تسهيل عملّية اإلختيار و  حسبكّل 

 الّتالية :  
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