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بلدية تونس
خلية إعداد برنامج اإلستثمار لسنة 2020

وثيقة تحوصل مراحل إعداد البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة 2020
المراحل

األعمال واألنشطة المطلوب القيام بها

الوثائق والمؤيدات

 -1األعمال التحضيرية

 1-1تكوين خلية إعداد برنامج اإلستثمار لسنة  2020مقرر إداري في الغرض

تم
إنجاز
نعم

مالحظــــــــات
قرار بتاريخ  23سبتمبر 2019

 2-1لقاء تحسيسي إلطارات وأعوان البلدية

محضر جلسة وصور

نعم

جلسة عمل يوم  16سبتمبر 2019

 3-1لقاء تحسيسي أعضاء المجلس البلدي

محضر جلسة وصور

نعم

جلسة عمل يوم  19سبتمبر 2019

4-1إعداد خطة إتصالية من طرف الخليّة بالتعاون مع
منظمات المجتمع المدني والشروع في تنفيذها

وثيقة الخطة-صور الالفتات -نسخ مستخرجة من
األنترنات

نعم

جلسة عمل يوم  27سبتمبر  2019تم
التنسيق مع السيد مروان بن عامر المكلف
بالعالقة مع الجمعيات والمجتمع المدني
ونشر بالغ بمواقع التواصل اإلجتماعي

 5-1تقسيم المنطقة البلدية إلى مناطق

محضر لجنة األشغال والخلية  -خريطة تقسيم
المناطق

نعم

جلسة لجنة األشغال  8أكتوبر 2019

جلسة للتواصل واإلعالم قبل التشاركية األولى

القيم بحمالت إعالمية عبلر مختلف وسائل
الإلعالم لضمان مشارمة أوسع للمواطنين

نعم

يوم  17أكتوبر 2019

المراحل

األعمال واألنشطة المطلوب القيام بها

إنجاز

 1-2إعداد التشخيص الفني (بنية أساسية وتجهيزات جدواول محوصلة للتشخيص الفني للبنية األساسية
بالمناطق وبطاقات تشخيص المرافق والتجهيزات
عمومية)
العمومية

نعم

جداول محوصلة للتشخيص المالي  -نتائج ميزانية
 2018و 2019وتقديرات سنة  - 2020جداول
نسب إستخالص األداء على العقارات للثالث سنوات
األخيرة

نعم

 2-2إعداد التشخيص المالي

التشخيص
الفن
والمال
ي
ي
-2

الوثائق والمؤيدات

تم

مالحظات
يوم  18أكتوبر 2019

يوم  21أكتوبر 2019

 3-2عقد جلسة عمل مع مختلف المتدخلين
العموميين لإلطالع والحصول على المعطيات الخاصة

محضر جلسة /جلسات وصور

نعم

جلسة عمل يوم  8أكتوبر 2019

ببرامجهم

 2-4نشر نتائج التشخيص الفني والمالي

مستخرج من موقع الواب أو مواقع التواصل
اإلجتماعي -صور من مكان تعليق مقر البلدية

نعم

يوم  23أكتوبر 2019

 4-2إجراء جلسة للمجلس البلدي لتوزيع الموارد
على التدخالت الثالث وتوزيع موارد القرب على
المناطق ذات األولوية

مداولة أو محضر جلسة

نعم

 11نوفمبر 2019

 -5األعمال النهائية

 -4جلسات المناطق-3الجلسة العامة التشاركية األول

المراحل

األعمال واألنشطة المطلوب القيام بها

 1-3إنعقاد الجلسة العامة التشاركية األولى  07أيام
على األقل بعد نشر التشخيص الفني والمالي

الوثائق والمؤيدات

تم
إنجاز

مالحظات

عرض البلدية ومحضر الجلسة حسب األنموذج
المعتمد  +بطاقة الحضور وصور ومقاطع فيديو

نعم

 15نوفمبر 2019

إن أمكن

عرض البلدية ومحاضر الجلسات حسب النماذج
المعنية بالتدخالت
 1-4إجراء جلسات المناطق
ّ

المعتمدة  +بطاقة الحضور وصور ومقاطع فيديو

نعم

إن أمكن

أيام  30نوفمبر  01/ 2019ديسمبر
 07/ 2019دسمبر 2019

عرض البلدية ومحضر الجلسة حسب األنموذج
 1-5إنعقاد الجلسة العامة التشاركية الثانية

المعتمد  +بطاقة الحضور وصور ومقاطع فيديو

نعم

 24ديسمبر 2019

إن أمكن
 2-5نشر مشروع برنامج اإلستثمار لسنة 2020
 3-5إجراء دورة للمجلس البلدي للمصادقة على
برنامج اإلستثمار لسنة 2020

مستخرج موقع الواب وصور التعليق وجداول
إرسال إلى منظمات المجتمع البلدي
مداولة المجلس البلدي

 27ديسمبر 2019

رئيــــسة بلدية تونس

