
  

 

 الزهراءمنطقة بجلسة محضر 
 9182ديسمبر  80السبت 

 : البلدية بخصوص معطيات -1

                                                المهدية  :  البلدية إسم -أ 

 دائرة الزهراء :اسم المنطقة 

                        ساكن 06000  :منطقة بال السكان عدد                        ساكن 60000 : بالبلدية السكان عدد -ب 

 0029ديسمبر  00 : الجلسة تاريخ -ت 

 مقر الدائرة البلدية بالزهراء:  الجلسة مكان -ث 

 لمياء العيوني+ دمحم الشاهد  : الجلسة ميسر إسم -ج 

 متصرف الدائرة البلدية بالزهراء صفر حاتم : قبل من محرر محضر -ح 

 بلدية المهديةرئيس  : طرف من عليه مصادق محضر -خ 

 : الجلسة بخصوص معطيات -2

 :الجلسة في المشاركين عدد – أ

المشاركين  ضمن الشبان عدد
 بين أعمارهم تتراوح الذينو

 سنة 53و 61

 المشاركين عدد المشاركين ضمن النساء عدد
 

 

  الجملي العدد 43 43 71

71,81 41,71 788 (% )النسبة   

 : األعمال جدول –ب 

 0202برنامج االستثمار التشاركي  عرض منهجية 
  التذكير بقائمة المشاريع المقترحة ضمن الجلسة العامة التشاركية األولى 
  التذكير بنتائج التشخيص الفني بالمنطقة 
 التذكير بالموارد المالية المخصصة للمنطقة 
  (المشاريع والتدخالت)عمل لتحديد المقترحات   ورشاتتكوين 
 تالتصويت على المقترحا 
 اختيار ممثلي المنطقة  

 : ساسية بالمنطقةالوصفي التقديري للبنية األ حصاءباإلتذكير  – 3

 

التنوير  األرصفة الطرقات
 العمومي 

الربط بشبكة تطهير 
 )%(المياه المستعملة 

وجود إشكاليات 
 لتصريف مياه األمطار

نسبة الطرقات 
 جيدة ةحال في

 أو متوسطة
(%) 

(1)  

 نسبة الطرقات في
تتطلب سيئة  ةحال

 التدخل
(%) 

(1) 

نسبة األرصفة 
 حالتها جيدة في

 أو متوسطة
(%) 

(1)  

نسبة األرصفة في 
تتطلب سيئة  ةحال

 التدخل
(%) 

(1)  

نسبة التغطية 
بشبكة التنوير 

 العمومي
)%( 

(2) 

بشبكة التطهير نسبة التغطية 
 العمومي
)%( 

(2) 

  

 نعم 155  155  05 20  05  05 1منطقة 



  

 لجملية وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمةتها ايتم احتساب هذه النسبة بقسمة مساحة الطرقات أو األرصفة المعنية على مساح (1)
 يتم احتساب هذه النسبة بقسمة طول الطرقات المجهزة على الطول الجملي للطرقات وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة( 2)
 

والجهوية األخرى المتواصلة والمشاريع الوطنية  1829ار السنوي المشاريع المدرجة ببرنامج اإلستثم -3
 :أو المبرمجة بالمنطقة

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
تهيئة أنهج بمنطقة أكواش دار الحنشة   .طلب العروضاإلعالن عن تم 

 وبحي الزياتين

 

 :حسب األولويةمرتبة  1818سنة خالل  بمنطقة الزهراءاركين مشمن طرف القترحة الم مشاريع القرب – 4

رأي المصلحة 
 المرافق الفني/الفنية

الكلفة 
 التقديرية

 أد

 المشروع نوعية التدخل (األنهج واألحياء)موقع التدخل 

 61 يمكن اإلنجاز
19 
19 

22 

 نهج الكتاب
 نهج الفنون

 نهج المعرفة
 جزء من نهج أم الحسن

 يدتعب تهيئة الطرقات

لوجود  يمكن اإلنجازال 
أرصفة مهيأة مع وجود 

 .عديد األراضي البيضاء

 -  نهج البساتين 
 نهج المقنين

 نهج ام الحسن

 ترصيف تهيئة األرصفة

نظرا  يمكن اإلنجازال 
لوجود مباني خارج حدود 
مثال التهيئة ومشمولة 
بحدود بلدية رجيش مع 
توفر التنوير بباقي األنهج 

 .ويتطلب صيانة فقط

 طريق رابط بين الزقانة والجبل 
 نهج الفصول أما نهج السالم

 شارع الشباب

 تنوير تركيز تنوير عمومي

إزالة الطوابي عمل يومي 
 يمكن اإلنجازوال 

بخصوص المفترق لوجود 
مشروع تركيز قنوات 
التطهير ويمكن إنجاز 
منطقة خضراء بنهج 

 السعادة 

 
 

22  

 إزالة الطوابي بالطرمس
 مدخل الزقانة تهيئة مفترق 

 نهج السعادة المتفرع من نهج حسن ابراهم

 تجميل إحداث مناطق خضراء

 :نقاش وتفاعل مع المشاركين  – 5

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
 اإلدارة  مراقبة المشاريع متواصلة من قبل

 البلدية بخصوص الصيانة 
   أن يحافظ على الملك العمومي على المواطن

 .ويؤدي واجبه الجبائي لتدعيم الموارد البلدية
 لمهدية راعت عديد المشاريع أنجزتها بلدية ا

 .فيها الجانب الجمالي

 نجاز المشاريع البلديةمزيد المتابعة والمراقبة عند إ 
 توفير االعتمادات الالزمة لصيانة الطرقات 
 يين عند إنجاز مزيد التنسيق مع المتدخلين العموم

 مشاريع تخص تهيئة الطرقات
  العمل على إضفاء مسحة جمالية عند إنجاز

 المشاريع البلدية



  

 :الزهراءمنطقة قائمة اسمية لممثلي  – 6

 (رجالال/المرأة /الشباب)ممثل عن العنوان المهنة/اإلختصاص العمر اإلسم واللقب
نهج سالم  موظف 39 دمحم علية

 الشيخ بن سالم
 الرجال

رئيس مصلحة بوزارة  00 العيونينجالء 
 المرأة

 نهج حسن ابراهم
 لمرأةا

 أعمال خاصة 30 القلعاويصالح 
 نهج حسن ابراهم

 الشباب

 :بمنطقة دائرة الزهراء الجلسة نتائج -7

الدراسات وتاريخ اإلعالن عن نتائج  بدائرة الزهراءتدخالت المطلوب إنجازها ال بخصوص مالحظات – 1.1
 :من قبل المصلحة الفنية بالبلديةلمالية الفنية وا

رأي المصلحة 
 المرافق الفني/الفنية

الكلفة 
 التقديرية

جدوى المشروع 
 )*(للمنطقة 

نتائج 
 التصويت 

موقع التدخل 
 (األنهج واألحياء)

نوعية 
 التدخل

 المشروع

 61 يمكن اإلنجاز
19 
19 

22 

 11 هام

11 

12 

12 

 نهج الكتاب
 نهج الفنون

 نهج المعرفة
جزء من نهج ام 

 الحسن

 تعبيد تهيئة الطرقات

نهج السعادة المتفرع  33 هام 22 يمكن اإلنجاز
 من نهج حسن ابراهم

إحداث مناطق 
 خضراء

 تجميل

 هام -متوسط  –ضعيف : تأثير المشروع على المنطقة البلدية المعنية )*( 

ديسمبر  00الجمعة  يوم الفنية بالبلديةمن قبل المصلحة الدراسات الفنية والمالية عن نتائج سيتم اإلعالن 
 .خالل الجلسة العامة التشاركية الثانية 0029

 : مالحق – 2.1
 : البلدية عرض – 1.2.1

 7أنظر الملحق عدد 

 :الجلسة صور – 2.2.1

 
 2أنظر الملحق عدد 

 : رأي المشاركين في خطة اإلتصال المعتمدة – 0

 متميزة



  

 :التشاركية المعتمدة  رأي المشاركين في المقاربة  -9

 متميزة يجب تدعيمها

 : المشاركين معفيها لنقاش تم امواضيع أخرى  -20
 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة

الموضوع بصدد الدرس مع شركة الدراسات 
لمشروع سبخة بن غياضة ومع مكونات المجتمع 

 .ستثمارحتى تصبح المدينة منطقة جاذبة لال
مثال التهيئة بصدد المراجعة وفي المراحل األخيرة 
ويتم التنسيق مع الوكالة العقارية للسكنى وعديد 

 .الخواص إلحداث مناطق عمرانية مهيأة

 .التفكير في اإلسراع بتهيئة مشروع سبخة بن غياضة
التساؤل عن دور الهياكل العقارية العمومية والخاصة 

 .ةوسع عمراني جديدبالمنطقة وإحداث مناطق ت

 

 رئيس البلدية

 فائزة بوبكر


