
  
 

 الثانيةمحضر الجلسة العامة 
 0202 بخصوص البرنامج السنوي لالستثمار 

 : البلدية بخصوص معطيات -1

 المهدية:  البلدية إسم -أ 

 ساكن 06666 : بالبلدية السكان عدد -ب 

 2626ديسمبر  26 : الجلسة تاريخ -ت 

 مقر البلدية: الجلسة مكان -ث 

 لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة رئيسة لمياء العيوني : الجلسة ميسر إسم -ج 

 لطفي بوحمدة الكاتب العام للبلدية : قبل من محرر محضر -ح 

 رئيس بلدية المهديةفائزة بوبكر  : طرف من عليه مصادق محضر -خ 

 

 : جلسةال بخصوص معطيات -2

 

 :الثانية العامة الجلسة في المشاركين عدد – أ

المشاركين  ضمن الشبان عدد
 بين أعمارهم تتراوح الذينو

 سنة 53و 61

 المشاركين عدد المشاركين ضمن النساء عدد
 
 

  الجملي العدد 45 72 11

73,02 43 133 (% )النسبة   

 : األعمال جدول –ب 

 جلسات المناطق نتائج -6
 الزيارة الميدانية الماكن المشاريع ذات األولويةنتائج  -2
 التصويت على المشاريع -5

 : 2626سنة خالل ا هالمزمع تنفيذالجديدة ريع قائمة المشا – 3

نوعية 
 التدخل

  المنطقة
 الكلفة

التاريخ المتوقع  عدد المنتفعين
 النطالق األشغال

التاريخ المتوقع 
 النتهاء األشغال

 المالحظات
 (نوعية التدخل)

 مشاريع القرب .1

 دائرة هيبون

 Revetement En 22/62/2621 61/60/2626 ساكن 16 11 نهج التسامح  تعبيد
Tricouche  

 ساكن 06 26 نهج التوفيق 

 
61/60/2626 22/62/2621 Revetement En 

Tricouche 

 Revetement En 22/62/2621 61/60/2626 ساكن  32 11 نهج الفضة 
Tricouche 

 Revetement En 22/62/2621 61/60/2626 ساكن  06 12 نهج الزبير 
Tricouche 

Avec Couche De 
Base Seulement 

 Renforcement  En 22/62/2621 61/60/2626 ساكن 166 16 نهج حسن حسين 
Revetement 

Tricouche 



  

نهج صالح الدين 
 بوشوشة

  
26 

 Renforcement 22/62/2621 61/60/2626 ساكن 226
Avec Couche 

D’enrobé 

  
 نهج الجواهر 

   22/62/2621 61/60/2626 ساكن 166 16
Revetement En 

Tricouche 
  

 Revetement En 22/62/2621 61/60/2626 ساكن 26 21 نهج مطفي خريف 
Tricouche 

 Revetement Avec 22/62/2621 61/60/2626 ساكن  126 06 نهج المثابرة 
Couche D’enrobé 

 Revetement Avec 22/62/2621 61/60/2626 ساكن  166 160 نهج اإلنقاذ 
Couche D’enrobé 

 Revetement Avec 22/62/2621 61/60/2626 ساكن  26 13 نهج المؤتمر 
Couche D’enrobé 

  
 نهج عثمان إبن عفان

   22/62/2621 61/60/2626 ساكن  06 31
Revetement En 

Tricouche 

 Revetement En 22/62/2621 61/60/2626 ساكن 116 21 نهج دمحم المرزوقي 
Tricouche 

   22/62/2621 61/60/2626 ساكن 26 2 ة نهج سبيب

 Renforcement 22/62/2621 61/60/2626 ساكن 126 00 نهج محمود الحاج رجب 
Avec Couche 

D’enrobé 

    نهج الزمرد 
32 

 Revetement En  22/62/2621 61/60/2626 ساكن 36
Tricouche 

  

 Revetement En 22/62/2621 61/60/2626 ساكن 16 22 نهج البرتقال 
Tricouche 

 Revetement En 22/62/2621 61/60/2626 ساكن  26 12 نهج البراعم 
Tricouche 

 Revetement En 22/62/2621 61/60/2626 ساكن  06 10 نهج الياقوت 
Tricouche 

نهج سعد إبن أبي 
 وقاص

 Renforcement  En 22/62/2621 61/60/2626 ساكن  36 0
Revetement 

Tricouche 

 Revetement En 22/62/2621 61/60/2626 ساكن  16 12 نهج عمار إبن ياسر
Tricouche 

  ml Tricouche 123 22/62/2621 61/60/2626 ساكن  26 60 نهج األطلس   
et 390 ml 

Renforcement 
Tricouche  

 Revetement En 22/62/2621 61/60/2626 ساكن 66 16 نهج اللؤلؤ 
Tricouche 

 دائرة الزهراء

 Revetement Avec 22/62/2621 61/60/2626 326 01 نهج الكتاب  تعبيد
Couche D’enrobé 

 Revetement En 22/62/2621 61/60/2626 126 11 نهج الفنون 
Tricouche 

 Revetement En 22/62/2621 61/60/2626 226 11 نهج المعرفة 
Tricouche 



  

جزء من نهج أم 
 الحسن

12 26 61/60/2626 22/62/2621 Revetement En 
Tricouche 

تجميل 
 المدينة

المنطقة الخضراء نهج 
السعادة المتفرع عن 

 نهج حسن ابراهم

 تهيئة منطقة خضراء 31/12/2626 61/60/2626 1666 26

 مشاريع إدارية -2
كامل   166 اقتناء معدات إعالمية -1

المنطقة 
 البلدية 

جوان 
2626 

حو مزيد رقمنة ن 2626نوفمبر 
 الخدمات البلدية

المساهمة في اقتناء  -2
 تراكس

كامل  166
المنطقة 

 البلدية

جوان 
2626 

نحو دعم مجهود  2626نوفمبر 
النظافة وجمالية 

 المدينة
     176037666 المجموع

 
يتدخل  لتي التلك ابما فيها  ،0202 ةسنإنجازها خالل مزمع يجب على البلدية تضمين كافة المشاريع ال )*(

 .الصندوق في تمويلها
 :0202ها خالل سنة إنجاز والتي سيتواصل  0291قائمة المشاريع المدرجة ببرنامج االستثمار السنوي  -

التاريخ  مالحظات
المتوقع 
النتهاء 
 األشغال

 مرحلة/نسبة
 اإلنجاز

تاريخ اإلنطالق  مدة اإلنجاز
 في اإلنجاز

عدد 
 المنتفعين

 الكلفة
 المحينة

 الكلفة
ليةاألص  

  بيان المشروع
)*( 

تم فتح العروض 
يوم 

20/20/0202 

02/20/
0202 

 تعبيد الطرقات -0 000.222 005.400 0022 20/20/0202 يوم 002 -

لم يتم إلى حد 
اآلن اإلعالن عن 

 االستشارة

 تجميل -7 530333 - 1433 7373مارس  شهر - 7373أفريل 

إذن تزود بتاريخ 
70/17/7312 

 تنوير -0 550333 77.972 7733 - يوم 23 - -

 733تم إضافة 
أد من نتائج سنة 

7312 

كان المنطقة س 7312جوان  - 133 -
 البلدية

 اقتناء عقارات 5330333 9330333

تم العدول عن 
االقتناء وتحويل 
االعتماد لمشروع 

 اقتناء عقارات

 اقتناء آلة رافعة 7330333 - - - - - -

      
 103330333 

 المجموع
لتي ال يتدخل تلك ابما فيها  ،0202 ةسنإنجازها خالل تي سيتواصل البلدية تضمين كافة المشاريع ال يجب على )*(

 .الصندوق في تمويلها
 

 :وفق األنموذج 0202تقديم وثيقة برنامج اإلستثمار السنوي  – 6

 

 



  

 : المشاركين مع وتفاعل نقاش -0

 مشاركينال ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
انطلقت أشغال بعض المشاريع وأخرى تم اإلعالن 
عن طلبات العروض وستنتهي كافة األشغال قبل 

لكافة البرامج االستثمارية  7373موفى سنة 
مع دعوة المتساكنين للقيام بواجبهم الجبائي  التشاركية

 .للرفع من اعتمادات التنمية
 

كية اإلسراع في تنفيذ البرامج االستثمارية التشار
 .السابقة والحرص على جودة اإلنجاز

 

  : رأي المشاركين في خطة اإلتصال المعتمدة  - 7

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
سيتم اتخاذ عديد اإلجراءات بخصوص تدعيم اإلعالم 

 7373البلدي سنة 
 مزيد تنويع وسائل االتصال للمؤسسة البلدية

  :الثانيةالتشاركية والجلسة العامة  ي المشاركين في المقاربة التشاركية المعتمدةرأ  -8

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
 

- 
 متميزة

 :مواضيع مختلفة تم النقاش في شأنها  - 1

- -   -

 : العامة الجلسة نتائج -11
 :المعتمدة نهجيةالم بخصوص التحسينات/التنقيحات –1111

 
 ال وجود لتنقيحات بخصوص المنهجية المعتمدة

 : مالحق –2111
 : البلدية عرض –أ 

 

 :وبطاقة الحضور العامة الجلسة صور – ب

 
 

 

 رئيس البلدية
 فائزة بوبكر


