
 األولى التشاركية محضر الجلسة العامة
 لبلدية المهدية 8102لسنة  بخصوص البرنامج السنوي لالستثمار 

 معطيات بخصوص البلدية : -1

 المهديةإسم البلدية :  -أ 

 ألف ساكن 05 عدد السكان بالبلدية : -ب 

 7502أكتوبر  72 تاريخ الجلسة : -ت 

 : مقر البلدية مكان الجلسة -ث 

 لطفي بوحمدة ميسر الجلسة : إسم -ج 

 ياسين صفر محضر محرر من قبل : -ح 

 رئيس النيابة الخصوصية لبلدية المهدية محضر مصادق عليه من طرف : -خ 

 معطيات بخصوص الجلسة : -2

 عدد المشاركين في الجلسة العامة : –أ 

عدد الشبان ضمن المشاركين 
والذين تتراوح أعمارهم بين 

 سنة 53و 61

 عدد المشاركين النساء ضمن المشاركينعدد 
 

 العدد الجملي  25 7 2

 النسبة )%) 0,,0, %   0.00014 % 0.00004 %

 جدول األعمال : –ب 

 

 التعريف بمنهجية إعداد البرنامج االستثمار البلدي وفق المقاربة التشاركية 

 سير المشاريع البلدية 

 سير المشاريع الجهوية والوطنية 

  8102رنامج االستثماري الببمقترح خلية االستثمار 

 النقاش 

 المصادقة على البرنامج 
 

 وصف لعرض البلدية : – 3

 

تم التعريف بمنهجية االستثمار التشاركي بمراحله الخمس والتعريف بكيفية تقسم المنطقة 
ابة الجغرافية والقرالطبيعة و دالبلدية إلى عدة مناطق باالعتماد على العرف والعادات والتقالي

ابقة تشاركية السم تم سرد أهم سير المشاريع البلدية ونتائج برامج مخططات االستثمار ال... ث
اإلنجاز سواء كانت وطنية أو جهوية ثم تم التعرض إلى أهم نتائج  والمشاريع في طور

 8102التشخيص الفني والمالي والمقترح الذي تبنته النيابة الخصوصية بخصوص برنامج 
 وذكر أسباب هذا االختيار.

والجهوية األخرى والمشاريع الوطنية  8102المشاريع المدرجة ببرنامج اإلستثمار السنوي  - 4 
 :المتواصلة أو المبرمجة بالمنطقة البلدية

 أسئلة ومالحظات المشاركين أجوبة البلدية و/أو األطراف المعنية
 011المتعلق بتخصيص  8102بخصوص برنامج  -

أد لتعبيد الطرقات ستنطلق األشغال بداية شهر نوفمبر 
مآل إنجاز برامج المخططات االستثمارية  -

 .8102و  8102لسنتي 



 201والمخصص لها مبلغ  8102أم برنامج  8102
أد القتناء معدات نظافة فتم اإلعالن عن طلب العروض 

 والصفقة في مرحلة فرز العروض.
 
فضال عن اتباع منهج المخطط المحددة من قبل  - 

صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية تم 
إحداث موقع الواب وتنشيط موقع التواصل االجتماعي 
وتشريك المواطن في مختلف المشاريع الخارجة عن 
المخطط على غرار المشاريع الجهوي أو الوطنية 

ع التعون والتي تكون البلدية فيها طرفا أو مشاري
الالمركزي وخير دليل عديد الجلسات التشاركية التي 

 نظمتها بلدية المهدية.

 
 
 
 
ءات التي قامت بها البلدية إلرساء اما هي اإلجر -

 .التشاركية 

العنوان الثاني المخصصة لتمويل المشاريع الجديدة ببرنامج االستثمار السنوي  إعتمادات -5
 ومصادرها: 8102

مصدر  مصدر التمويل المبالغ المتاحة المبرمج استغاللهاالمبالغ 
 التمويل

أد 502 أد 502   البلدية تمويل ذاتي 
أد ,,2 أد ,,2  صندوق  قرض  

القروض 
ومساعدة 
الجماعات 

 المحلية

 مساعدات موظفة  - -
أد 433 أد 433   مساعدات غير موظفة 

 هياكل أخرى مساعدات - -
أد ,0,2   

أد ,0,2  
 المجموع

 
 

 أسئلة ومالحظات المشاركين أجوبة البلدية و/أو األطراف المعنية
تدعيم الجباية المحلية وقيام المواطن بواجبه الجبائي مبدأ 

للحس المدني لدى أساسي إلنجاح العمل البلدي وترسيخ 
المواطن وتجسيد فعلي للتشاركية وللديمقراطية المحلية وضعف 
نسق االستخالص يؤدي حتما إلى ضعف التنمية االقتصادي 
واالجتماعي ودور المجتمع المدني تحسيس المواطن بأهمية 

 الجباية المحلية في تطور ورقي المدينة.

  التساؤل عن ضعف مقدار
نامج االعتمادات المخصصة للبر 

 .8102االستثماري 



 توزيع اعتمادات العنوان الثاني المخصص للمشاريع الجديدة على مختلف البرامج – 6

 أد الكلفة  % النسبة
 

 البرامج المقترحة

 برامج القرب تتعلق بتحسين ظروف عيش المواطنين 221 20,08

 برامج مهيكلة للمدينة - -

 برامج إدارية 811 02,22

أ 0121 011  
 

 المجموع

تقديم التقسيم الترابي للمنطقة البلدية وإحصاء وصفي تقديري للبنية األساسية بتلك  – 2
 المناطق :

 تقديم التقسيم الترابي : -أ

 إسم المنطقة الترابية حدودها ) تسمية حدودها (

 
 

دائرة 
المدينة

الحي لتجاري 
بالمدينة 
العتيقة

الحي السكني 
بالمدينة 
العتيقة

زويلة 
الجنوبية

زويلة 
الشمالية

وسط المدينة 
شارع و

الحبيب 
بورقيبة



 
 

 الذي قامت به البلدية()يمكن إرفاق هذا الجدول بخارطة المنطقة البلدية مبين بها التقسيم الترابي 

 

دائرة 
الزهراء

+  1الروضة 
واجةجبل دار 

حي الطاهر 
صفر

2الروضة 

حي برج 
عريف

+ الزقانة
الطرمس

دار بن أكواش
وأكواشسالم 
الحنشةدار 

وحي السالم

دار أكواش
+ الشيخ 
دار أكواش

ابراهم

دائرة 
هيبون

حي الصغيرة

أجنة المهدية 
والمنطقة 
السياحية

من عمارات 
سيدي مسعود 
إلى مفترق 

هيبونجامع 

هيبونوسط 
هيبوناو

المركزية





 تقديم اإلحصاء الوصفي التقديري للبنية األساسية بالمناطق البلدية : –ب 

 

التنوير  األرصفة الطرقات
الربط بشبكة تطهير  العمومي 

 المياه المستعملة )%(
وجود إشكاليات 

 لتصريف مياه األمطار

نسبة الطرقات في حالة جيدة 
 (%أو متوسطة )

(0)  

نسبة الطرقات في 
حالة سيئة تتطلب 

 التدخل
(%) 

(0) 

نسبة األرصفة 
في حالتها جيدة 

أو متوسطة 
(%) 

(0)  

نسبة األرصفة في 
حالة سيئة تتطلب 

 التدخل
(%) 

(0)  

نسبة التغطية 
بشبكة التنوير 

 العمومي
)%( 

(8) 

 نسبة التغطية بشبكة التطهير
 العمومي
)%( 

(8) 

  

 نعم 011 011 56 56 81 21 المدينة
 نعم 011 56 26 06 51 01 دائرة الزهراء
 نعم 88 82 61 61 51 51 دائرة هيبون

( يتم احتساب هذه النسبة بقسمة مساحة الطرقات أو األرصفة المعنية على المساحة الجملية وذلك دون اعتبار الطرقات 1)

 المرقمة

( يتم احتساب هذه النسبة بقسمة طول الطرقات المجهزة على الطول الجملي للطرقات وذلك دون اعتبار الطرقات 2)

 المرقمة

 7502المناطق البلدية التي سيتم التدخل فيها ضمن برنامج سنة  – 2

النسبة من مشاريع 
 القرب

اإلعتمادات 
 المخصصة

 2112سنة  المناطق الترابية التي سيتم التدخل فيها خالل

أد 211 27,22 دائرة هيبون : حي أجنة المهدية + الكرنيش )ديون  
 (.8102أضرار الحائط من الفيضانات سنة 

 دائرة الزهراء : حي الزياتين ومدخل بومرداس 801 84,48

أد 01 0,28 المدينة : )ديون أضررررار الحائط من الفيضرررانات سرررنة  
8102.) 

011 221  

 المشاركين :نقاش وتفاعل مع  –

 أسئلة ومالحظات المشاركين أجوبة البلدية و/أو األطراف المعنية
تم اختيار تعبيد نهج أجنة المهدية وتخصيص 

 أد لألسباب التالية: 401اعتمادات بكلفة 
  البلدية قامت بالتقسيم العقاري لهذا الحي منذ

ثمانينات القرن الماضي ولم تشمله منذ ذلك 
 الحين عملية تهيئة

  مطالبة متساكني الحي بتعيد الحي خاصة أن
 بالمائة 71نسبة بناء المقاسم تجاوزت الـ

 تم ربط كامل الحي بالشبكات العمومية 
  الحي الجامعي –يحاذي المنطقة السياحية 

أجنة المهدية بهيبون  أسباب اختيار تعبيد حي -
 دون غيره من األحياء.



  ال يمكن برمجة تهيئة الحي ضمن برامج وكالة
التهذيب والتجديد العمراني باعتباره ليس حيا 

 شعبيا
 هيئة الحي ضمن مشاريع ال يمكن برمجة ت

صندوق تنمية المناطق السياحية باعتباره حي 
سكني ال توجد به مؤسسات أو مرافق سياحية 

 .8باستثناء المنطقة المطلة على الكرنيش 
  عديد األحياء سيتم تهيئتها في إطار تدعيم

البنية التحتية بكافة األحياء على غرار 
وجزء من حي جبل  8والروضة  0الروضة 

واجة وتعبيد بعض األنهج بالطرمس دار 
وبرمجة تعبيد أحياء الطاهر صفر والزقانة 

 وجزء من حي السالم.

 نتائج الجلسة العامة : -2
 التنقيحات / التحسينات بخصوص البرنامج المقدم: – 1.1

 مصادقة بإجماع الحاضرين على المقترح ال وجود لتنقيحات

 

 مالحظات المشاركين بخصوص خطة االتصال المعتمدة: – 2.1
 

الدعاية كانت متميزة ويجب على المواطن الحضور وتم اقتراح إجراء بث مباشر عن طريق 
  المواقع اإللكترونية لبلدية المهدية لهذه الجلسات.

 المنهجية المعتمدة:مالحظات المشاركين بخصوص  – 8.1
 

 المنهجية المعتمدة جيدة ويجب تدعيمها وتحسيس المواطن بضرورة المشاركة في البرامج االستثمارية.

  مواضيع مختلفة تم النقاش في شأنها: - 2.8

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
يتم حاليا درس موضوع إحداث مسرح للهواء الطلق 
بمساندة من المجتمع بالمدينة مع الهياكل ذات النظر 
بعد أن تم االتفاق على تمويل مشروع المسبح البلدي 
وبخصوص مشروع سبخة بن غياضة تم إحداث شركة 
للغرض وساهمت بلدية المهدية في رأس مالها مع انها 

ة سوق الجملة عضو مجلس إدارة وبخصوص تهيئ

 قالتفكير في إحداث مسرح للهواء الطل 

 اقتراح بناء قاعة رياضية بهيبون 

 تهيئة سوق الجملة للخضر والغالل 

 تسوية مشروع تهيئة سبخة بن غياضة 



للخضر والغالل فهو من أولى اهتمامات البلدية وذلك 
في إطار برمجته ضمن مشاريع تحسين مسالك 

وبخصوص التوزيع التي تشرف عليه وزارة التجارة 
قاعة الرياضة لأللعاب الجماعية بهيبون سيتم درس 

 الموضوع مع وزارة الشباب والرياضة.

 مالحق : – 8.1

 عرض البلدية : – 1.8.1

 
 0أنظر الملحق 

 

 صور الجلسة العامة وبطاقة الحضور: – 2.8.1

 
 8أنظر الملحق 

 
 

 

 األولالمساعد         الكاتب العام للبلدية 

 محمد حواص                  طفي بوحمدةل      

 


