برنامج االستثمار  -9102ببلدية بفوسانة
 -1معطيات بخصوص البلدية :

أ  -إسم البلدية :فوســـــــــــــــــانة

اسم المنطقة 40 :
عدد السكان بالمنطقة 044 :

ب  -عدد السكان بالبلدية  2111 :نسمة 9102/
ت  -تاريخ الجلسة  1122/21/27 :الساعة الثانية والنصف مساء
ث  -مكان الجلسة :أمام قاعة األفراح حي السالم
ج  -إسم ميسر الجلسة /:
ح  -محضر محرر من قبل  :المسؤول الفني
خ  -محضر مصادق عليه من طرف  :رئيس بلدية فوسانة
 -2معطيات بخصوص الجلسة :
أ – عدد المشاركين في الجلسة بالمنطقةعدد 81 : 40

 -1معطيات بخصوص الجلسة :
أ -عــــــدد المشاركين في الجلسة العامة :

عدد المشاركين
العدد الجملي

عدد النساء ضمن المشاركين

81

النسبة ((%

60
%06

عدد الشبان ضمن المشاركين
والذين تتراوح أعمارهم بين
 61و 35سنة
60
%33

ب – جدول األعمال :

 ضبط واختيار البرنامج الوظيفي لمشاريع القرب بالمنطقة عدد .40 اختيار ممثلي المنطقة . – 3تذكير باإلحصاء الوصفي التقديري للبنية األساسية بالمنطقةعدد : 40
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المطالبة بتشغيل أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل.



االعتمادات المرصودة للمنطقة ال تفي بالحاجة وضرورة برمجة تطهير
المياه المستعملة بالمنطقة.





التدخل باالليات البلدية لتتريب الطرقات لفك عزلة المتساكنين اثناء
نزول األمطار.



 /8التنوير العمومي

تركيز نقاط انارة عمومية بين 22و03
نقطة

 /2الماء الصالح
للشرب

تمديد شبكة الماء الصالح للشرب في
طول  033و 733متر خطي

* اجال انطالق المشروعين المبرمجين للمنطقة .

التشغيل ليس من مهام البلدية وانما موكول لالدارات المركزية ومقيد
بتراتيب وقوانين .
ان توزيع االعتمادات على المناطق وضبط االولويات موكول للمجلس
البلدي اعتمادا على التشخيص الفني والمالي واختيار مشاريع القرب
موكول للمواطن وسنعمل مستقبال على مضاعفة االعتمادات لفائدة هذه
المناطق المحرومة من عدة مرافق أساسية.
 .البلدية بصدد اصالح الشاحنة القالبة وستتدخل في االحياء النائية لفك
العزلة وصيانة ما يمكن صيانته بالمجهودات المحلية.

تمديد شبكة التنوير
في طول  1333متر خطي
ليشمل حي الرطيبات
 تمديد شبكة الماء الصالحللشرب في طول  733متر
خطي ليشمل حي الرطيبات

 03.333د

 730333د

سامي رطيبي

43

عامل بناء

نهج نيجيريا حي السالم
2707700240:

منية منصوري

03

ش.المنزل

حي السالم 2407340302:

المرأة

نادية خليفي

03

ش.المنزل

حي السالم 2200220422:

الشباب

40
1.1

منطقة التدخل قابلة للربط
بشبكة الماء الصالح للشرب .

كل مشروع مبرمج بالمخطط يخضع الى عدة مراحل منها مكتب الدراسات واعدادالدراسة ومراحل ادارية ومالية للوصول الى انطالق االشغال ومن المنتظر ان تنطلق هذه
االشغال حسب المخطط التقديري في بداية جويلية  2312على أقصى حدّ.

الرجال

7

المنطقة قابلة
للربط بشبكة التنوير العمومي

40

التنوير العمومي

تركيز
نقاط انارة عمومية
بين 22و 03نقطة

الماء الصالح للشرب

تمديد شبكة الماء
الصالح للشرب في
طول  033و733
متر خطي

تمديد شبكة
التنوير في طول  1333متر
خطي ليشمل حي الرطيبات

باإلجماع

ضعيف

 030333د

االعتماد يكفي لتركيز من
 22الى  03نقطة اضاءة

 تمديد شبكة الماء الصالحللشرب في طول  733متر
خطي ليشمل حي الرطيبات

باإلجماع

متوسط

 73.333د

االعتماد تمديد شبكة الماء
الصالح للشرب بين 033
و 733متر خطي .

– 2.1
– 1.2.1

– 2.2.1

40

* عدد  60صور
* نسخة من بطاقة حضور
* نسخة من استدعاء
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فوسانة في 1122/21/12 :

رئـــيس البـــــــــــــلدية
حممد الطاهر العـــــــــوني

