
  

 

 هيبون  منطقةبجلسة محضر 
 9172ديسمبر  70السبت 

 : البلدية بخصوص معطيات -1

 هيبون :اسم المنطقة                                                المهدية  :  البلدية إسم -أ 

                        ساكن00666  :منطقة بال السكان عدد                        ساكن 06666 : بالبلدية السكان عدد -ب 

 0609ديسمبر  60 : الجلسة تاريخ -ت 

 بهيبونمقر الدائرة البلدية :  الجلسة مكان -ث 

 لمياء العيوني+ فائزة بوبكر بلخير  : الجلسة ميسر إسم -ج 

 الدائرة البلدية بهيبون فمتصر سمير بن سالم : 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 491 66 23

46,19 21,43 444 (% )النسبة   

 : األعمال جدول –ب 

 0202مج االستثمار التشاركي عرض منهجية برنا 
  التذكير بقائمة المشاريع المقترحة ضمن الجلسة العامة التشاركية األولى 
  التذكير بنتائج التشخيص الفني بالمنطقة 
 التذكير بالموارد المالية المخصصة للمنطقة 
  (المشاريع والتدخالت)تكوين فرق عمل لتحديد المقترحات 
 التصويت على المقترحات 
 ممثلي المنطقة اختيار  

 : 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 ئة سي 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 88 80  08 08  28  08 هيبون منطقة 

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



  

والجهوية األخرى المتواصلة والمشاريع الوطنية  1729ي المشاريع المدرجة ببرنامج اإلستثمار السنو  -3
 :أو المبرمجة بالمنطقة

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
  0202األشغال ستنطلق بداية سنة.  تعبيد أنهج حي أجنة المهدية بهيبون 

 

 :حسب األولويةمرتبة  1729سنة خالل  بمنطقة هيبون مشاركين من طرف القترحة الم مشاريع القرب – 4

الكلفة   موقع التدخل نوعية التدخل المشروع
  التقديرية

  رأي المصلحة الفنية

  يمكن اإلنجاز 41 نهج التسامح  تهيئة الطرقات التعبيد

  يمكن اإلنجاز 34 نهج التوفيق 

  يمكن اإلنجاز 41 نهج الفضة 

  يمكن اإلنجاز 43 نهج الزبير 

  يمكن اإلنجاز 44 نهج حسن حسين 

نهج صالح الدين 
 بوشوشة

 
34 

  يمكن اإلنجاز

سيتم تهيئة النهج ضمن برنامج تكميلي للطرقات التي تم اقتراحها  4 نهج األساور 
  أد 32 3442سنة 

  يمكن اإلنجاز 13 نهج الجواهر  

  يمكن اإلنجاز 31 نهج مطفي خريف 

  يمكن اإلنجاز 04 نهج المثابرة 

  يمكن اإلنجاز 440 نهج اإلنقاذ 

  يمكن اإلنجاز 42 نهج المؤتمر

  يمكن اإلنجاز 24 نهج عثمان إبن عفان 

  يمكن اإلنجاز 31 نهج دمحم المرزوقي 

  يمكن اإلنجاز 2 نهج سبيبة 

تي تم اقتراحها سيتم تهيئة النهج ضمن برنامج تكميلي للطرقات ال 4 نهج الفيروز 
أد 14  3442سنة   

سيتم تهيئة النهج ضمن برنامج تكميلي للطرقات التي تم اقتراحها R  4 نهج الهداية  
  أد 22  3442سنة 

  يمكن اإلنجاز 60 نهج محمود الحاج رجب 

  يمكن اإلنجاز 22 نهج الزمرد 

  يمكن اإلنجاز 32 نهج البرتقال 

مكن اإلنجازي 42 نهج البراعم    

  يمكن اإلنجاز 10 نهج الياقوت 

  يمكن اإلنجاز 0 نهج سعد إبن أبي وقاص

  يمكن اإلنجاز 42 نهج عمار إبن ياسر

 في حالة حسنة - نهج الشاذلي عطاء هللا

سيتم تهيئة النهج ضمن برنامج تكميلي للطرقات التي تم اقتراحها  4 نهج الكوثر 
دأ 30:  3442سنة   

  يمكن اإلنجاز 30 نهج األطلس   

  يمكن اإلنجاز 43 نهج اللؤلؤ 

 أرض مهيأة ال تستوجب التدخل  نهج أوال حفوز إحداث أرصفة الترصيف

 أرض مهيأة ال تستوجب التدخل  نهج األطلس  

 أرض مهيأة ال تستوجب التدخل  نهج الشاذلي عطاء هللا  



  

تركيز وحدات  التنوير
 ضوئية

 التنوير متوفر مع ضرورة إضافة فانوس فقط   نهج السراج

فانوس و صيانة  43التنوير متوفر مع ضرورة إضافة   نهج أوالد حفوز
 الشبكة 

نهج صالح الدين 
 بوشوشة

التنوير متوفر مع ضرورة إضافة فانوس فقط و صيانة  
 الشبكة

 فقط بالمفترقالتنوير متوفر مع ضرورة إضافة فانوس   شارع النعيم

 التنوير متوفر مع ضرورة صيانة الشبكة  نهج زرياب

 3449مبرمج ضمن برنامج التنوير لسنة   نهج تازركة

فانوس و صيانة  43التنوير متوفر مع ضرورة إضافة   نهج الشاذلي عطاء هللا
 الشبكة

و صيانة التنوير متوفر مع ضرورة إضافة فانوس فقط   نهج سعد ابن أبي وقاص
 الشبكة

إحداث مناطق  التجميل
 خضراء

 - - -

 :نقاش وتفاعل مع المشاركين  – 5

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
ضرورة مساهمة المواطن في تحسين الموارد البلدية 

 .وخاصة الجبائية منها لتحسين نسق التنمية البلدية
 .نهج بمنطقة هيبوننقص التهيئة لعديد اال

 :هيبون منطقة قائمة اسمية لممثلي  – 6

 (رجالال/المرأة /الشباب)ممثل عن العنوان المهنة/اإلختصاص العمر اإلسم واللقب
 الشباب نهج الحرير موظفة 00 مريم الزواري

 متقاعد 06 علي الزواري
 نهج الحرير

 الرجال

 موظفة 20 تميلة الحاج رمضان
صالح الدين نهج   
 وشوشةب

 المرأة

 :الجلسة نتائج -0

من قبل الدراسات الفنية والمالية وتاريخ اإلعالن عن نتائج تدخالت المطلوب ال بخصوص مالحظات – 1.1
 :المصلحة الفنية بالبلدية

نتائج   موقع التدخل نوعية التدخل المشروع
 التصويت

جدوى 
 المشروع

الكلفة 
  التقديرية

  رأي المصلحة الفنية

  Revetement En Tricouche 41 هام 23 نهج التسامح  تهيئة الطرقات التعبيد

 Revetement En Tricouche 34 هام 36 نهج التوفيق 

 Revetement En Tricouche 41 هام 31 نهج الفضة 

 Revetement En Tricouche 43 هام 33 نهج الزبير 
Avec Couche De Base Seulement 

 Renforcement  En Revetement 44 هام 34 نهج حسن حسين 
Tricouche 

نهج صالح الدين 
 بوشوشة

  هام 34
34 

Renforcement Avec Couche 
D’enrobé 

 Revetement En Tricouche  13 هام 42 نهج الجواهر  

 Revetement En Tricouche 31 هام 42 نهج مطفي خريف 

 Revetement Avec Couche 04 هام 41 نهج المثابرة 



  

D’enrobé 

 Revetement Avec Couche 440 هام 41 نهج اإلنقاذ 
D’enrobé 

 Revetement Avec Couche 42 هام 41 نهج المؤتمر
D’enrobé 

 Revetement En Tricouche  24 هام 41 نهج عثمان إبن عفان 

 Revetement En Tricouche 31 هام 44 نهج دمحم المرزوقي 

 Revetement En Tricouche  2 هام 44 نهج سبيبة 

 Renforcement Avec Couche 60 هام 6 نهج محمود الحاج رجب 
D’enrobé 

 Revetement En Tricouche  22 هام 1 نهج الزمرد 

 Revetement En Tricouche 32 هام 2 نهج البرتقال 

 Revetement En Tricouche 42 هام 3 نهج البراعم 

 Revetement En Tricouche 10 هام 3 نهج الياقوت 

 Renforcement  En Revetement 0 هام 3 نهج سعد إبن أبي وقاص
Tricouche 

 Revetement En Tricouche 42 هام 3 نهج عمار إبن ياسر

 ml Tricouche  et 390 ml 123 30 هام 4 نهج األطلس   
Renforcement Tricouche  

 Revetement En Tricouche 43 هام 4 نهج اللؤلؤ 

- - - - -  إحداث أرصفة الترصيف

تركيز وحدات  التنوير
 ضوئية

 - - - - -

إحداث مناطق  التجميل
 خضراء

 - - - - -

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

ديسمبر  06 الجمعة  يوم من قبل المصلحة الفنية بالبلديةفنية والمالية الدراسات العن نتائج سيتم اإلعالن 
 .خالل الجلسة العامة التشاركية الثانية 0609

 : مالحق – 2.1
 : البلدية عرض – 1.2.1

 4أنظر الملحق عدد 

 :الجلسة صور – 2.2.1

 
 3أنظر الملحق عدد 

 : تصال المعتمدةرأي المشاركين في خطة ال  – 8
 

 متميزة



  

 :رأي المشاركين في المقاربة التشاركية المعتمدة   -9

 متميزة يجب تدعيمها

 : المشاركين معفيها لنقاش تم امواضيع أخرى  -06
 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو البلدية أجوبة

 
- 

 
- 

 

  

 رئيس البلدية

 فائزة بوبكر


