مدرض الجلعح العامح الثانيح
ةخفىؿ الربنامج العنىي لالظذثماس 7107
 -1معطياخ ةخفىؿ التلذيح :
أ  -إظم التلذيح  :منضل فاسيس.
ب  -عذد العكان ةالتلذيح  0611:ظاكن.
خ  -داسيخ الجلعح  00:ديعمرب .7106
ث  -مكان الجلعح :كرص التلذيح .
ج  -إظم ميرس الجلعح :فاديح العايث.
ح  -مدرض مدشس من كتل :عضيضج الذىي.
خ  -مدرض مفادق عليه من طشف :أخمذ ظلمان سئيغ النياةح الخفىـيح.
 -2معطياخ ةخفىؿ الجلعح :
أ – عذد املؽاسكني يف الجلعح العامح الثانيح:
عذد املضاسكني

امعذد امجميل
امنستح ((%

عذد امنساء ضمن املضاسكني

74
% 6.5

عذد امضتان ضمن املضاسكني وامزًن
درتاوح أعماسهم ةني  61و 53سنح

61
% 4.7

1
% 4.0

ب – جذول األعمال :

 دلذًم اإلطاس امعاو منجنسح.
 دلذًم املضاسًع امنهائٌح.






دلذًم ةشامج املشب مكه منطلح.
امربامج املهٌكنح.
امربامج اإلداسًح.
املضاسًع املذسجح سنح  0461وامذٍ سٌذىاصه إنجاصها سنح .0464
نلاش عاو.

 – 0كائمح املؽاسيع الجذيذج املضمع دنفيزها خالل ظنح : 7107
املنطلح

وـف لنىعيح الذذخل

عذد املنذفعني

الكلفح

داسيخ انطالق
األؼغال

داسيخ انذهاء
األؼغال

املالخظاخ

 -6ةشامج اللشب دذعلم ةذدعني ظشف عيؾ املىاطنني
 -0مرشوع  :دهيئح الطشكاخ

املنطلح عذد 0

 07أد

 051منذفع

أوخ 7107

أكذىةش 7107

 -0مرشوع :دجميل الطشكاخ ومذاخل املذن والىاجهاخ.

املنطلح عذد 7+0

 001أد

 0751منذفع

أوخ 7107

ديعمرب 7107

 -0مرشوع :دساظاخ (دمىيل رادي)

كافح املناطم

 01أد

ماسط 7107

جىيليح 7107

 -0ةشامج مهيكلح للمذينح
 -5ةشامج إداسيح
 057أد

املجمىع

 0611منذفع

 - 4كائمح املؽاسيع املذسجح ةربنامج االظذثماس العنىي  7106والذي ظيذىاـل إنجاصها خالل ظنح :7107
ةيان املرشوع
(*)

-6أصغال إنجاص منعث فشعٍ ةامعضث اإلصطناعٍ

الكلفح
األـليح

الكلفح
املدينح

عذد
املنذفعني

داسيخ اإلنطالق
يف اإلنجاص

مذج
اإلنجاص

نعتح
اإلنجاص

الذاسيخ املذىكع
النذهاء األؼغال

 04اد

 601اد

 5144منذفع

فٌفشي 0464

ً 604ىو

%4

جىان 0464

املجمىع
 601أد
(*) ًجث عىل امتنذًح دضمني كافح املضاسًع املضمع إنجاصها خالل سنح  ،0464ةما فٌها دنك امذٍ ال ًذذخه امصنذوق يف دمىًنها .

مالخظاخ

 – 5دلذيم وثيلح ةشنامج اإلظذثماس العنىي لعنح  7107وفم األنمىرج :
البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة 2017

الكمفة (*)

الخطة التمويمية (**)

المحينة
المشاريع

سنة أو سنوات
اإلنجاز

مساعدة

الكمفة بالنسبة
(*) لممشاريع تمويل
( )1المتواصمة ذاتي

(إستثنائية

قرض

أ -المشاريع الجديدة

-1

-2
-3
-4
-5
-6
-7

1.7
2.7

ب-
-1

152

-3
-4

-5
-6
-7
1.7
2.7

من النظام

مساعدة
غير
موظفة

القديم)

10

0

0

142

152

10

0

0

الدراسات

2017

10

10

تهيئة الطرقات

2017

32

32

تجميل الطرقات ومداخل المدن وال واجهات.

2017

110

110

مشاريع ذات صبغة محمية

مساهمات أخرى
مساعدة
موظفة

المبمغ الذي

المبمغ

تم صرفه

المبرمج

بالسنوات صرفه سنة
المبمغ المصدر السابقة
()2

142

2016
()3

المصنفة

تقديرات

المبمغ المتبقي المبرمج " "Aحسب المصاريف
صرفه خالل السنة أو

التقييم

السنوية

السنوات المقبمة ()4

األولي

لمصيانة

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

البيئي

واإلستغالل

واالجتماعي

مشاريع الشراكة بين البمديات
مشاريع الشراكة بين البمديات والجهات
مشاريع الشراكة بين البمديات والو ازرات والهياكل األخرى
مشاريع الشاركة بين القطاعين العام والخاص
مشاريع الشراكة مع المجتمع المدني
البرامج الوطنية
برامج تهذيب األحياء الشعبية
برامج أخرى
مشاريع متواصمة في طور اإلنجاز من السنوات الفارطة

36

0 126

0

90

0

مشاريع ذات صبغة محمية
إنجاز ممعب فرعي بالعشب اإلصطناعي

-2

أو متبقية
التمويمي

فقط
()1

رزنامة صرف االعتمادات

المشاريع

0 36

126 2017/2016

90

0

مشاريع الشراكة بين البمديات
مشاريع الشراكة بين البمديات والجهات
مشاريع الشراكة بين البمديات والو ازرات والهياكل األخرى
مشاريع الشاركة بين القطاعين العام والخاص
مشاريع الشراكة مع المجتمع المدني

البرامج الوطنية

برامج تهذيب األحياء الشعبية
برامج أخرى

المجموع العام





278

0

46

0

0

232

مضاسًع املشب  :دهٌئح امطشكاخ ةكنفح  50اد مساعذج غري مىظفح (املنطلح عذد)5
املضاسًع املهٌكنح :دجمٌه امطشكاخ ومذاخه املذن وامىاجهاخ ةكنفح  664أد مساعذج غري مىظفح (املنطلح عذد.)0+6
املضاسًع اإلداسًح :امذساساخ ةكنفح  64اد (دمىًه رادٍ) (كافح املناطم).

 -6نلاػ ودفاعل مع املؽاسكني :
أسئنح ومالخظاخ املضاسكني

أجىةح امتنذًح و/أو األطشاف املعنٌح

 دساءل ةعض املىاطنني عن إمكانٌح ةناء كسم إسذعجايل إدصه امسٌذ امكادث امعاو ةمذًش املسذضفى امجهىي ةاملكنني وعشض
عنٌه طنث املىاطنني وأجاب امسٌذ مذًش املسذضفى أن يف هزه امدامح
ةاملسذىصف املديل ةمنضل فاسيس.
 طنث ةعض املىاطنني من امتنذًح امذذخه مذىفري سٌاسج ًجث إسسال منف يف امغشض وعشضه عىل أنظاس وصاسج امصدح إلةذاء
امشأي.
إسعاف ةاملسذىصف يف امنٌه كما كان امضأن من كته.

 - 7امللاسةح امذضاسكٌح منتنذًح وامجنسح امسنىًح امعامح:
أجىةح امتنذًح و/أو األطشاف املعنٌح

أسئنح ومالخظاخ املضاسكني
سمن املىاطنىن خسن إخذٌاس داسًخ ودىكٌر امجنساخ امذضاسكٌح.

سذعمه امتنذًح عىل مضًذ ددسٌس املىاطنني مندضىس ةكشافح يف اعذاد
امربنامج امسنىي مإلسذشماس منسنح املادمح.

 -8نذائج الجلعح العامح :
ةعذ امنلاش ودتادل اآلساء دم امذىافم عىل أن ًكىن امربنامج امسنىي مإلسذشماس مسنح  0464عىل امندى امذايل:
وـف لنىعيح الذذخل

املنطلح

الكلفح

عذد املنذفعني

داسيخ انطالق
األؼغال

داسيخ انذهاء
األؼغال

املالخظاخ

 -6ةشامج اللشب دذعلم ةذدعني ظشف عيؾ املىاطنني
 -0مرشوع  :دهيئح الطشكاخ

املنطلح عذد 0

 07أد

 051منذفع

أوخ 7107

أكذىةش 7107

 -0مرشوع :دجميل الطشكاخ ومذاخل املذن
والىاجهاخ.

املنطلح عذد 7+0

 001أد

 0751منذفع

أوخ 7107

ديعمرب 7107

 -0ةشامج مهيكلح للمذينح
 -5ةشامج إداسيح
 -0مرشوع :دساظاخ (دمىيل رادي)

املجمىع

كافح املناطم

 01أد

 057أد

ماسط 7107

جىيليح 7107

 0611منذفع

 – 0.8الذنليداخ  /الذدعيناخ ةخفىؿ املنهجيح املعذمذج :
عشض امسٌذ سئٌس امنٌاةح امخصىصٌح عىل امدارضًن املضاسًع امذٍ وكع امذصىًر عنٌها يف جنساخ املناطم كامذايل:
 املنطلح عذد  : 5إدفم امدارضون عىل مرشوع دهٌئح امطشكاخ ةكنفح  50اد( ةشامج املشب)
 املنطلح عذد 6و :0إدفم امدارضون عىل مرشوع إخذاز منذضه عائيل ةكنفح  664اد(ةشامج مهٌكنح).
ويف هزا اإلطاس دماىش املجنس امتنذي مع ملرتخاخ املىاطنني كما متني أعاله .ومكن ةعذ املناكضاخ امفنٌح خالل امجنسح دتني أن كنفح
مرشوع منذضه عائيل دلذس ةدىايل  044أد فما فىق واملتنغ املشصىد ةاملخطط مسنح  0464وكذسه  664أد ال ًفٍ ةامداجح وةزمك من
ًكىن املرشوع وضٌفٍ .ةاإلضافح إىل رمك فإن امتنذًح ال دمنك كطعح أسض داخه املنطلح امتنذًح إلسذغالمها متناء منذضه عائيل.
مزمك إدفم امدارضون عىل إخذٌاس مرشوع دهٌئح امطشكاخ ةكنفح  50أد منمنطلح عذد  5ومرشوع مىخذ منمنطلح عذد  6وً 0ذمشه يف
دجمٌه امطشكاخ ومذاخه املذن وامىاجهاخ ةمتنغ كذسه  664أد .

 –7.8مالخم :
أ – عشض التلذيح :

ب – ـىس الجلعح العامح الذؽاسكيح الثانيح :

