
 بلدية المهدية

 جلسة عمل 

 9102حول المصادقة على مشاريع البرنامج االستثماري 

  9102ديسمبر  92الجمعة 

وتبعا لدعوة فردية كتابية موجهة للسادة أعضاء المجلس  9102في إطار اإلعداد للبرنامج االستثماري التشاركي 

بداية من  9108ديسمبر  98انعقد بمقر بلدية المهدية يوم الجمعة  9108ديسمبر  92بتاريخ  01821البلدي عدد 

السيدة أسماء حمزة رئيس البلدية وبحضور السادة الساعة الرابعة بعد الزوال جلسة عمل للمجلس البلدي برئاسة 

 :أعضاء المجلس البلدي اآلتي ذكرهم 

أنور  –لبنى الزواري  –محسن كريم  –سهيل الشيخ الزوالي  –دمحم الهادي بن الشيخ  –أحمد رشاد خميس 

وداد  –فاقسي رشيدة الص –دمحم الشاهد  –لمياء العيوني  –فائزة بوبكر بلخير  –فتحي بن زينب  –الجبالي 

 .سميرة فرج حميدة –طارق الحنشة  –سامي عالية  –الهادي سنان  –سمير الزواري  –حسن بنور  –الظريف 

 9102افتتحت الجلسة السيدة رئيس البلدية مرحبة بالحاضرين منوهة بمنهجية إعداد البرنامج االستثماري لسنة 

بالشراكة مع المجتمع وما تركته هذه المنهجية من أثر طيب في نفوس المواطنين الذين شاركوا المجلس البلدي في 

ة لمشاريع القرب ثم أحالت الكلمة للسيدة لمياء التصورات والبرامج المستقبلية رغم ضعف االعتمادات المخصص

وافق في العيوني التي تلت التقرير التالي حول البرنامج االستثماري التشاركي حيث أفادت أن المجلس البلدي 

 :على توزيع الموارد حسب التدخالت الثالث كما يلي  9108نوفمبر  01جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 

المبالغ المخصصة للمشاريع  المبالغ المخصصة للمشاريع المهيكلة يع القربالمبالغ المخصصة لمشار
 اإلدارية

 أد911 أد 111 أد 111

 :كما وافق على توزيع الموارد التالية المخصصة لمشاريع القرب على المناطق كما يلي 
 المدينة الزهراء هيبون

 أد 011 أد  051 أد 051

 :وافق المجلس البلدي على  أما بخصوص المشاريع المهيكلة 

 .أد لتعزيز الرصيد العقاري للبلدية 111تخصيص  المبلغ المرصود  -

 :وبخصوص المشاريع اإلدارية وافق المجلس البلدي على 

 أد 911من خالل تخصيص " شنقال" اقتناء شاحنة رافعة للسيارات المخالفة للقواعد المرورية  -

تم عرض مشاريع القرب على التصويت من قبل  9102تشاركي لسنة وتبعا لمنهجية البرنامج االستثماري ال

المجتمع المدني الذي وافق باألغلبية المطلقة على قرار المجلس البلدي وذلك خالل الجلسة العامة التشاركية 

 .9108نوفمبر  92األولى المنعقدة بتاريخ 

 :ع كما يلي وبالتالي فقد تم عقد جلسات المناطق للتصويت على مقترحات المشاري

  بالدائرة البلدية بالزهراء 9108ديسمبر  18:منطقة الزهراء 

  بمقر البلدية 9108ديسمبر  12: منطقة المدينة 

  بمقر الدائرة البلدية بهيبون:  9108ديسمبر  05: منطقة هيبون 

وبعد المعاينة الميدانية من قبل المصالح البلدية مع ممثلي المناطق الذين تم انتخابهم في جلسات المناطق التي تم 

خالل الجلسة العامة التشاركية الثانية التي انعقدت أفرزت نتائج التصويت  9108ديسمبر  91القيام بها يوم 

 :المشاريع التاليةعلى اقتراح  9108ديسمبر  90بمقر البلدية يوم الجمعة 

 :الزهراء منطقة 

 :التعبيد 

  النهج التشخيص الطول العرض الكلفة التقديرية

 جزء خرسانة اسفلتية 525 2 29111
 تعبيد ثالث طبقات

 نهج البصرة

 نهج المقنين تعبيد ثالث طبقات 015 5 99111



 جزء اسمنت مسلح  1.5 92111
 جزء ثالث طبقات

 نهج علي الشباح

 الجملة    022111

 :التنوير 

 نهج البلسم - نهج علي الشباح

 :التجميل 

 نهج صالح بن يوسف - الطاهر صفر حي
 :منطقة المدينة 

 :التعبيد 

 النهج التشخيص الطول العرض الكلفة التقديرية

 نهج المنصف باي اسمنت مسلح 085 1 98111

يستوجب الدراسة العميقة لتصريف    01111

 مياه األمطار
 اشبيليانهج 

 نهج وهران تعبيد ثالث طبقات 81 5 09511

 نهج سجنان تعبيد ثالث طبقات 81 5 09511

 نهج كاب أفريكا تعبيد   95111

 الجملة    78000

 أد 09 :التنوير 

  نهج المنصف باي

 أد 92 :التجميل 

 صيانة سور المقبرة
 تعويض السالت البالستيكية بسالت مقصدرة

 ( تنظيف و تجميل)سيدي جابر الولي صيانة محيط 
 :منطقة هيبون

 التعبيد

 النهج التشخيص الطول العرض الكلفة التقديرية

 نهج بالل ابن رباح تدعيم بالخرسانة اسفلتية 951 2 22111

 دمحم عثمان+نهج دمحم عباس تدعيم بالخرسانة اسفلتية 901 5 98111

 نهج الحرير تعبيد ثالث طبقات 021 5 95111

 نهج الذهب  تعبيد ثالث طبقات   95111حسب التقريب   

 الجملة    005111

 أد 92: التنوير 

 مدرسة سيدي المسعود - نهج تازركة - نهج أحمد شوقي
 :التجميل

 د2111: تجميل مساحة خضراء في سيدي مسعود 

 

 :المتمثلة فيبعد المداولة والنقاش وإجراء التعديالت التالية : قرار المجلس البلدي



أد للتجميل بمنطقة المدينة بصفة عامة بدون تحديد تدخل محدد إلى حين  95تخصيص اعتمادات قدرها  -

المعاينة الفنية وإعداد قائمة األثمان التقديرية من قبل المصلحة الفنية للبلدية بخصوص ما تم اقتراحه 

 .الجلسة العامة التشاركية
تعبيد جزء من مدينة ألنهج المنصف باي واشبيليا ووهران وسجنان و إسناد األولوية للتعبيد بمنطقة ال -

 .أد 95يبا بـوالمقدرة تقر نهج كاب أفريكا بمنطقة المدينة في صورة توفر االعتمادات

المبوب  9102ثم وافق المجلس البلدي بأغلبية أعضائه الحاضرين على البرنامج االستثماري التشاركي 

 :بالجدول التالي

 الكلفة المنطقة  التدخلنوعية 

 ف عيش المواطنينوتعلق بتحسين ظرالقرب تبرامج  -1
 290111 نهج البصرة الزهراء مشروع التعبيد -0

 990111 نهج المقنين الزهراء
 900111 نهج علي الشباح الزهراء

 920111 نهج المنصف باي بالمدينة
 010111 نهج اشبيليا بالمدينة

 090211 بالمدينةنهج وهران 
 090211 نهج سجنان بالمدينة

 000111 نهج بالل بن رباح بهيبون 
 920111 نهج دمحم عثمان بهيبون + نهج دمحم عباس 

 900111 نهج الحرير بهيبون 
 920111 نهج الذهب بهيبون 

 ...0000 الجملة

 00111 نهج البلسم بالزهراء + نهج علي الشباح  التنوير العمومي شروعم -9
 090111 نهج كاب أفريكا بالمدينة+ نهج المنصف باي 
 920111 محيط مدرسة سيدي مسعود بهيبون + نهج تازركة + نهج أحمد شوقي 

 ...440 الجملة

 00111 ج صالح بن يوسف بالزهراءهحي الطاهر صفر ون مشروع التجميل – 0
 920111  المدينة 

 20111 بهيبون مساحة خضراء بحي سيدي مسعود 

 410111 الجملة

 د 4110111 الجملة العامة لمشاريع القرب

 للمدينة هيكلةمبرامج  -2
 د 4110111 كامل المنطقة البلدية اقتناء عقارات -0

 إداريةبرامج  -3
مشروع اقتناء آلة رافعة للسيارات المخالفة  -0

 للقواعد المرورية
 د  9110111 كامل المنطقة البلدية

 د 001110111  المجموع

 

 ورفعت الجلسة على الساعة السابعة مساء

 

 وحرر بتاريخه

 رئيس البلدية

 أسماء حمزة


