
 

 

 
 

   
 

  اجاجبلديـة قرطـبلديـة قرطـ         
               

 محــضـر جلسـة عمل تحضيرية                     مصلحة المجلس البلدي 
 تسثممار البلديلال البرنامج السنويإلعداد                               العالقـات الخارجية و 

  0202الثشاركي لسنة                                                             
 

   0202أكثوبر    21خ  ـبثاري                                     ف.س        

                                                                             
   

عمل تحضيرية  جلسة منتصف النهارعلى الساعة  0202أكتوبر  31البلدية يوم األربعاء عقدت بمقر ان          
بإشراف السيد كريم المالقي رئيس لجنة الديمقراطية  0203 لسنةالتـشاركي لدي ــامج السنوي لالستثمار البـداد البرنــإلع

 .  وكمة المفتوحة واإلعالم والتواصل والتقييمالتشاركية و الح
 :بحضورالسيدات والسادة                
 الكاتب العام للبلدية : سليمان القلي  -

 .كاهية مدير الشؤون اإلدارية : منية نواجي  -

 

 . مصلحة المجلس البلدي و العالقات الخارجيةرئيس : سندس الفازعي  -

 جدول األعمال                                                               
 

 .عن المدير العام لصندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية الصادر قراءة للمنشور ( 1
 .  2021ضبط روزنامة جلسات عمل إعداد برنامج اإلستثمار البلدي التشاركي لسنة ( 2

 . خلية البرنامج اإلتفاق حول تركيبة( 3 

I ) و مساعدة الجماعات  قروضالمدير العام لصندوق الالسيد عن  الصادرقراءة للمنشور 

 ( :أنظر الوثيقة املصاحبة )المحلية      

 5مؤرخ في عن السيد المدير العام لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية منشور صادر  ورد على البلدية         
ة معدلة تتضمن باعتماد منهجية تشاركي 0202 تعلق بإعداد برنامج اإلستثمار البلدي التشاركي لسنةي 0202أكتوبر 

 . المراحل األساسية فقط نظرا للظروف االستثنائية التي تمر بها البالد في عالقة بجائحة كورونا
 

 0202أكتوبر  31بثاريخ                                 2021 إلعداد البرنامج السنوي لالتسثممار البلدي لسنةمحضر جلسة عمل      



 

 

II ) 2021إعداد برنامج اإلستثمار البلدي التشاركي لسنة ضبط روزنامة جلسات عمل : 

  التاريخ المبرمج
 

لـــــــــــــــراحــــــــــــــــالم  

األعمال التحضيرية*   
0202أكتوبر  31الثالثاء   

منتصف النهارعلى الساعة   
 مبقر البلدية

 جلسة عمل حتضريية 
 

 

 تكوين خلية إعداد الربنامج 
0202أكتوبر  31اإلثنني   

مبقر البلدية   على الساعة احلادي عشر صباحا  
 جلسة عمل خلية إعداد الربنامج 

 
0202أكتوبر 03األربعاء   

على الساعة العاشرة صباحا    
.مبقر البلدية   

جلسة عمل ملتابعة تنفيذ املشاريع املدرجة بربنامج 
مع ممثلي املناطق لسنيت  0202و  0231سنيت 

. 0202و  0231  
  0202أكتوبر  01اجلمعة 

 
 

 على الساعة السادسة مساء
. مبقر البلدية    

لقاء حتسيسي بربنامج اإلستثمار البلدي التشاركي 
وتكوين خلية إعداد وتنفيذ اخلطة  0203لسنة 

اجملتمع  ممثليمع ( حضورية  أو عن بعد) اإلتصالية
وممثلي املناطق املعتمدين خالل السنة والسنوات  املدين

( . 0202...0232)ارطة الف  

ويتم تعليقه  0202أكتوبر  02إصدار بالغ بتاريخ 
.باملقرات التابعة للبلدية   

عوان و أ حتسيسي لفائدة كافة إطارات إصدار بالغ
. البلدية  

0202نوفمرب  4األربعاء   
 على الساعة السادسة مساء مبقر البلدية

.ضبط اخلطة اإلتصالية   

والماليخيص الفني التش*  

املصاحل املعنية إعداد  0202أكتوبر  31اإلثنني 
  0231سبتمرب  31التشخيص الفين واملايل بداية من 

إجراء التشخيص الفين للمدينة و املناطق وفق منهجية 
 التشخيص املعتمدة بالدليل الفين 

 

إجراء التشخيص املايل للتعرف على جمموع املوارد 
.املذكور املالية املخصصة للربنامج   

توجيه مراسلة لمختلف المتدخلين لموافاتنا 
و سيتم الحقا برمجة  0203بمشاريعهم لسنة 

.جلسة عمل في الغرض   

جلسة تنسيق مع خمتلف املتدخلني لإلطالع واحلصول 
على املعطيات اخلاصة برباجمهم ومشاريعهم لسنة 

.املربجمة واليت بصدد اإلجناز وتقييمها  0203  

نشر نتائج التشخيص الفين واملايل على موقع واب   0202 نوفمبر 33
. البلدية و تعليقه مبقرها  

إجراء جلسة استثنائية للمجلس البلدي مت خالهلا  سيتم حتديد اجللسة الحقا
ـالع على نتائج الــتشخيص اإلط  

 و توزيع املوارد
 الجلسة العامة التشاركية *  0202ديسمبر  5السبت ا



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 

 



 

 
 



 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 


