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عقد مكتب مجلس مقاطعة الفداء اجتماعه 

ير الـــــعادي لمناقشة نقط مختلفة تهم التسي

2017العام واإلعداد للدورةالعادية لشهر يناير 

21/12/2016





عقد مجلس مقاطعة الفداء اجتماعا مشتركا للجن الدائمة 

:لمناقشة النقط التالية

.دراسة مشروع دليل المرتفقين لمقاطعة الفداء-1

ر تسطير برنامج التنشيط المحلي لشهري نونبر ودجنب-2

2016.

.دراسة مشروع النظام الداخلي الخاص بالمالعب الرياضية-3





21/12/2016



ة عقدت لجنة التعمير والبيئ

يناير 3اجتماعها الثاني يوم 

من اجل تتمة مناقشة 2017

جدول اجتماعها السابق





21/12/2016



المضمون المذكرة
تمديد ساعات العمل بالنسبة

لمكاتب الحالة المدنية

مذكرة 

من رئيس الحكومة

بخصوص التغيب عن العمل 
بصفة غير مشروعة

مذكرة

ءالدارالبيضامن رئيس جماعة 





الشكايات

المعالجة

فيشكايات

طور الدراسة

الشكايات

الواردة أقسام المقاطعة

69 03 72 الممتلكاتوقسم التعمير 

70 02 72 قسم الشؤون التقنية

30 04 34 الشؤون االقتصاديةوقسم المالية

52 05 57 نمية تشجيع التوقسم الشؤون االجتماعية 

و حفظ الصحةالتشاركية

- - - و القانونيةقسم الشؤون اإلدارية

221 14 235 المجموع



ة من أهم ما ميز التدبير المحلي بين الدورتين هو تألق مجلس مقاطعة الفداء بيقظ

دت الشوارع مستشاريه وتتبع موظفيه لعمل شركة التدبير المفوض لقطاع النظافة حيث ب

بع عملية نظيفة بعد تتعيد االضحى المباركواألزقة واألحياء التابعة لتراب مقاطعة خالل 

.جمع األزبال والكنس وغسل الحاويات ورش األدوية

والمحطة عكست العمل الجاد والمجهود الجبار الذي قام به عمال شركة التدبير 
المفوض داخل تراب مقاطعة الفداء بإشراف الطاقم اإلداري والمنتخبين





محمد المركب الثقافي تم حل مشكل 

الخامس وذلك بتدخل شركة التدبير 

اء من أجل تزويده بالم" ليدك"المفوض 

رف الصالح للشرب وربطه بقنوات الص
الصحي









21/12/2016

تمت صيانة النادي النسوي الفداء والذي عرف أشغاال مهمة ضمت 

توسعة الفضاء وحل مشكل التهوية كما تم تزويده بالكهرباء التي

روف تتناسب واألجهزة المستعملة مما مكن المستفيدات من العمل في ظ

أحسن 





























حديقة قامت مصلحة األغراس التابعة للقسم التقني بخلق ممرات ب

ظ لتسهيل عملية المرور بالنسبة للراجلين وللحفا40زنقة اإلدريسية 
...على المساحة الخضراء من التلف والضياع



عملت مصلحة األغراس 

ى التابعة للقسم التقني عل

إحداث ممرات وسط الشريط 

شارع األخضر الممتد وسط 

..غزة



كما اشتغل موظفـــــو القسم 
التقني طيلة أسبوع بالمدرسة 

وذلك االبتدائية اإلدريسية 
إلنجاز األشغــــــــال الخاصة 
بتشذيب األشجار وصيانة 
المساحات الخضراء داخل 

المؤسسة التي استقبلت أقسام
الروض لألطفال المسجلين من 
طرف مجلس مقاطعة الفداء 

2016/2017برسم سنة  
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4سيدي معروف 
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ال مستمر لتصل األشغصيانة األرصفة ورش 
درب الفقراء في 30-31لحد الساعة إلى الزنقة 

ار احترام تام للمعايير التي تم بناءا عليها اختي
زقة األزقة المبرمجة حيث سيتم استيفاء جميع األ

ت والشوارع الواسعة التي تعرف حركية السيارا
زقة لتأمين الطريق للراجلين قبل االنتقال إلى األ

.الضيقة



المحور الثاني

التنشيط المحلي
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التواصل: المحور الثالث 









يا مع عقد رئيس مجلس مقاطعة الفداء لقاءا تنسيق

ة رؤساء فرق كرة القدم المنضوية تحت لواء العصب

..بالعمالة من أجل تحديد حصص التداريب بالمالعب





شؤون عقد رئيس مجلس مقاطعة الفداء بحضور رئيسة قسم ال

لس التقنية اجتماعا مع رئيس مصلحة البنايات الجديدة بمج

ل جماعة الدار البيضاء والمهندسة المعمارية لمتابعة األشغا

...المتعلقة بالبناية الرئيسية لمجلس المقاطعة



بدعوة من رئيس مجلس مقاطعة الفداء قامت

رئيسة القسم الثقافي والرياضي بمجلس

افية جماعة الدار البيضاء بزيارة للمرافق الثق

ى المتواجدة بتراب المقاطعة قصد االطالع عل

أشغال المركب الثقافي محمد الخامس 

اء والفضاء السوسيو ثقافي الفداء والفض

...الثقافي األمل

ولقد رافق السيد الرئيس في هذه الجولة 

ني السيد مدير المصالح ورئيسة القسم التق

ية ورئيس قسم الشؤون االجتماعية والثقاف
..والتنمية التشاركية التابعين للمقاطعة





عقد مكتب مجلس مقاطعة الفداء لقاء المتابعة الشهري

شة وبعد مناق" ليدك"مع ممثلي شركة التدبير المفوض 

المشاكل ومتابعة األشغال التي تقوم بها الشركة داخل

:التراب اغتنم المكتب المناسبة لشكر السادة

.مدير مندوبية الفداء مرس السلطان:محمد الملولي 

مسؤول مصلحة التطهير والماء الصالح :ابراهيم عاطي 

.للشرب

..مسؤول مصلحة الزبناء: محمد الرياضي 

ر وذلك للخدمات التي قدموها والتعاون والتواصل الكبي

..الذي توجوا به مسارهم داخل المقاطعة

ي وبجانب الذين غادروا المندوبية احتفى المكتب بباق

ع الفريق السيد حمادة والسيد أغزاف كما تم تسليم در

الفداء للشركة في شخص السيد عبد الواحد بن روة 
...المدير اإلقليمي الجديد للشركة



ا عقد مكتب مجلس مقاطعة الفداء ايض

اجتماعا تواصليا مع الطاقم اإلداري 

عد ب" ليدك "لشركة التدبير المفوض 

اء تفويض متابعة قطاع الماء والكهرب

والتطهير والنظافة من رئيس مجلس

جماعة الدار البيضاء إلى رؤساء 

المقاطعات وذلك لتتبع استثمارات 

باإلضافة إلى االطالع على 2016

وكذا التدابير المتخذة الستقبال األمطار
...متابعة اإلنارة العمومية داخل التراب





االعمالجدول  االجتماع

االمطاراستعدادا لموسم المتخدةعرض شركة ليدك حول التدابير -1
ندوة 

رؤساء المقاطعات

2016نونبر2
المقاطعاتمتابعة قطاع النظافة من طرف رؤساء-2

2017و الشبكات المختلفة بالجماعة برسم عرض برنامج قسم عمل الطرقات -1
ندوة 

المقاطعاترؤساء

2016دجنبر28
2017عرض برنامج عمل قسم المساحات الخضراء بالجماعة برسم -2



تماعات تفعيال لتوصيات ندوة الرؤساء عقدت مديرية المصالح العامة اج
تنسيقية مع مديري مصالح المقاطعات

االعمالجدول  االجتماع

تجهيز أماكن استقبال المواطنين بمختلف المقاطعاتومشروع تهيئة -1

اجتماع تنسيقي

2016نونبر10

مشروع انجاز بوابة الكترونية بالمقاطعات–2

التقرير النصف سنوي النموذجي  للمقاطعات–3

مشروع تهيئة مكاتب الحالة المدنية–4

(ظافة الميداني للنقراءة العدادات ، التتبع) تتبع توصيات ندوة الرؤساء –1
اجتماع تنسيقي

وضعية الموارد البشرية–20162دجنبر22

للمقاطعاتالنمودجيالتقرير النصف سنوي –3





ارة بزيقام رئيس مجلس مقاطعة الفداء رفقة عامل عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان 

..2016التي أطلقها المجلس برسم سنة ميدانية  لمجموعة من األوراش

حي بوالبناية الجديدة مصطفى شكري ونخص بالذكر أشغال صيانة مستودعات ملعب 

حين والتي يتم تأهيلها من أجل اعتمادها كبناية رئيسية مؤقتة للمقاطعة إلىطرابلس 

نشطة  انتهاء األشغال بمقر المقاطعة الكائن بحي الفرح شارع غزة باإلضافة إلى قاعة األ

.كريكوان

ء الذي برمجه مجلس جماعة الدار البيضاالمركب الثقافي محمد الخامسكما تمت زيارة 
..ه قريباويتابع أشغاله القسم التقني التابع لمجلس مقاطعة الفداء قصد إتمامه لتدشين
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عقدت اللجنة المحلية عدة 

:اجتماعات قامت فيها ب

يلوضع النظام الداخ-

اءتعيين فريق تنشيط االحي-

فتح إعالن طلبات المشاريع-

جزة دراسة وتتبع المشاريع المن-

و العالقة
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