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 خلية البرنامج اإلستثماري البلدي التشاركيمحضر جلسة     
  2016نوفمبر   28بتاريخ  

 
 2016نوفمبر  28جلسة عمل يوم اإلثنين  2017ج اإلستثماري التشاركي ــخلية البرنام دتــعق    

في نتائج التشخيص الفني والتوزيع المالي والنظر في على الساعة الثانية بعد الزوال وذلك للنظر 
برئاسة السد عمر المدوري رئيس النيابة  مالحظات مكونات المجتمع المدني حول التشخيص الفني والمالي

 :السادة أعضاء الخلية  بحضور الخصوصية 
 

 ــــــــام ـ: مــهندس عـــــــــــــ  الصـادق الشابــي -

 قــــــابض بلديـــــــة الشابـة :   سميــرة مبـــروك -

 ـــةــ: رئيس دائــــرة بالواليـــ حسيـن الكسراوي -

 الماليــــة : متصــــــرف بقسم   عـــــادل الشمــك -

 ـرة ــــــــ: مسيــــــــــــــــــــــــ  فاطمـة بن عيـــاد -

 الماليــــة بقسم  مــوظفــــــــة:   هــــدى الزاهـــي -

 ـة ـــ: عضـــو نيابة خصوصيــ  زاق الفنيعبد الر -

 ة ـــ: عضــو نيابـــة خصوصيـ  منيــــر سالمـــــة -
 ة ــــ: نــــائب أول لرئيس البلديـ  محمد السبوعـــي -

 ة ـــ: مهندس أشغال ببلدية الشاب  لطفــــي حميــــدة -

 الماليــــة بقسم  مــوظـــــــف:  ماجد الحاج عمــر -
 

ب بكافة الحضور توجه رئيس النيابة الخصوصية بالشكر إلى كل من ساهم في مراحل بعد الترحي
مذكرا بالمراحل واإلجراءات المتخذة إلى حد هذا التاريخ وتم التطرق إلي  2017إعداد المخطط لسنة 

 ة :ــــــاط التاليــــــالنق
 

 : النظر في تقرير منتدى التنمية والديمقراطية -1
 خــــبتاريمنتـدى التنميـــــة والديمقراطيـــــــة  جمعية مكتوب  الواردة في تفاعال مع المالحظات 

تم تكليف مصلحة المالية لنشر المعطيات وكشوفات حول الوضعية المالية لبلدية الشابة  2016نوفمبر  28

لتواصل اإلجتماعي لبلدية بالصفحة الرسمية ل 2016شهر أكتوبر موفى إلى حد والنفقات اإلستخالصات 

 واب.ــــوقع الـــالشابة وم
 

 :2017تحديد اإلعتمادات المخصصة للبرنامج اإلستثماري البلدي  -2 
لي لبلدية الشابة وبعد التثبت من الوضعية اتبادل أعضاء الخلية بالدرس والنقاش نتائج التشخيص الم

حسب  2017صد إعتمادات للبرنامج اإلستثماري التشاركي على رالمالية الحينية لميزانية البلدية تّم اإلتفاق 

 الجدول التالي :

 
 

 



  
درـــــالمص المبلغ لــــالفص   

ةـــــــــــــــــالبلدي د.أ 169    يــــــل ذاتـــــــــــتموي 
 مساعدات غير موظفة صندوق القروض د.أ 149
رضــــــــــــــــــــــــق ضندوق القروض د.أ 275  

 
ي نهاية الجلسة جدد السيد رئيس النيابة الخصوصية لبلدية الشابة شكره للحضور ودعاهم إلى مزيد ف

 . 2017ة ـــي لسنـــالحرص على إنجاح برنامج اإلستثمار البلدي التشارك

 
 اءا.   مس والنصف ة في حـــدود الساعـــة السادســـةرفعــت الجلسـ

 

 
 الشابة في،                                                                                   

 رئيس النيابة الخصوصية                                                                                  

 

 عمر المدوري                                                                                           
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