
  
 

 الثانيةالتشاركية محضر الجلسة العامة 
 1028 بخصوص البرنامج السنوي لالستثمار 

 : البلدية بخصوص معطيات -1

 المهدية:  البلدية إسم -أ 

 ألف ساكن 05 : بالبلدية السكان عدد -ب 

 7512ديسمبر  11 : الجلسة تاريخ -ت 

 بلدية المهدية:  الجلسة مكان -ث 

 ب العام للبلديةالكات : الجلسة ميسر إسم -ج 

 الكاتب العام للبلدية : قبل من محرر محضر -ح 

 رئيس النيابة الخصوصية لبلدية المهدية : 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 33 3 0

0 0000000 00000,0 (% )النسبة   

 : األعمال جدول –ب 

الذي تم إقتراحه بالجلسة  8102المصادقة النهائية على البرنامج االستثماري التشاركي 
 .العامة التشاركية األولى وبجلسات المناطق

 

 

 

 : 7518سنة خالل ا هالمزمع تنفيذالجديدة  قائمة المشاريع – 3

عدد  الكلفة المنطقة )*( نوعية التدخل
 المنتفعين

 المالحظات المتوقع  تاريخال

نطال  ل 
 األشغال

نتاا  ل 
 األشغال

تعلق بتحسين تالقرب برامج  -3
       ظرف عيش المواطنين

 تعبيد طرقات
أجنة المهدية 
وحي أكواش 
دار الحنشة 

من حي وجزء 
 الزياتين

الثالثي   0111 أد 001
الثالث 
لسنة 
8102  

بداية سنة 
8102 

 

 صيانة حائط 
الكرنيش 

الشمالي  قرب 
المنطقة 

سكان  أد 811
المنطقة 

تسديد ديون لألضرار   
الناجمة للحائط خالل 



  
السياحية 

والكرنيش 
الجنوبي 
بالمدينة 

 العتيقة

 8100فيضانات  البلدية

 تنوير عمومي
كافة  أد 01 ومرداسمدخل ب

مستعملي 
 الطريق

الثالثي 
الثالث 
8102 

نهاية 
8102 

 

      إداريةبرامج  -8

 اقتناء عقارات
سكان  أد 011- 

المنطقة 
 البلدية

   

تركيز معدات إنتاج الطاقة 
اإلدارة البلدية  المتجددة

ومقر 
 الدائرتين

سكان  أد 011
المنطقة 

 البلدية

الثالثي 
الثالث 
لسنة 
8102  

داية سنة ب
8102 

في إطار الضغط على 
مصاريف استهالك 

 التيار الكهربائي

 المجموع
     أد 0101 

لتي ال يتدخل تلك ابما فيها  ،1028 ةسنإنجازها خالل مزمع يجب على البلدية تضمين كافة المشاريع ال )*(
 .الصندوق في تمويلها

 
 :1028ها خالل سنة إنجاز والتي سيتواصل  1027قائمة المشاريع المدرجة ببرنامج الستثمار السنوي  -

التاريخ المتوقع  مالحظات
 لنتاا  األشغال

 مرحلة/نسبة
 اإلنجاز

تاريخ اإلنطال   مدة اإلنجاز
 في اإلنجاز

عدد 
 المنتفعين

 الكلفة
 المحينة

 الكلفة
 األصلية

  بيان المشروع
)*( 

تم إعادة اإلعالن 
عن الصفقة خالل 

شهر نوفمبر 
نظرا  1022

نحدار سعر ال
الدينار التونسي 

 وتعذر تنفيذ الصفقة

1022ي فيفر  -   كامل  
سكان 
المنطقة 
 البلدية

أد 888 أد 220  اقتناء معدات  -2 
 نظافة

 المجموع        
لتي ال يتدخل تلك ابما فيها  ،1028 ةسنإنجازها خالل تي سيتواصل يجب على البلدية تضمين كافة المشاريع ال )*(

 .هاالصندوق في تمويل

 :وفق األنموذج  1028تقديم وثيقة برنامج اإلستثمار السنوي  – 0

 

 

 



  

 : المشاركين مع وتفاعل نقاش -6

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
انطلق إنجاز مشروع تعبيد الطرقات 

وسيتم قريبا اقتناء  6102للبرنامج االستثماري 

برنامج االستثماري معدات النظافة موضوع ال

وبخصوص تعبيد األنهج وبالتعاون مع  6102

وكالة التهذيب والتجديد العمراني سيتم تهيئة 

 .6102أحياء خالل سنة  10

 
 
 

ضرورة إنجاز برامج المخططات 
االستثمارية السابقة والتفكير في تعبيد بعض 

 .األحياء
 
 

 

  : رأي المشاركين في خطة اإلتصال المعتمدة  - 7

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية وبةأج
يتم االعتماد على مختلف وسائل الدعاية المتاحة 
فضال عن مواقع التواصل االجتماعي ومواقع الواب 

 واإلذاعات الجهوي

 مزيد توعية المواطن بأهمية الجلسات

  :الثانيةالتشاركية والجلسة العامة  رأي المشاركين في المقاربة التشاركية المعتمدة  -8

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
- 

 
المقاربة التشاركية تجربة رائدة يجب 
تدعيمها في مختلف المجالت المتعلقة بالعمل 

 .البلدي

 :مواضيع مختلفة تم النقاش في شأناا  - 9

 -

 : العامة الجلسة نتائج -11
 : المعتمدة المناجية بخصوص التحسينات/التنقيحات –1.11

 

 :تمت المصادقة باإلجماع على ما تم اقتراحه بالجلسة العامة التشاركية األولى وجلسات المناطق كما يلي 

والتي تم  7518االعتمادات المخصصة للمشاريع المزمع تنفيذها بالمخطط االستثماري لسنة ** 

 :تقديرها 
 716 ن البلديةأد مساهمة م 

 333 أد منحة غير موظفة من الدولة 

 055 أد قرض 

 :المشاريع المقترحة ** 

 450 أد لتعبيد طرقات بمنطقة أجنة المهدية بهيبون 

 755  (.7516إصالح أضرار أمطار أكتوبر )أد تسديد ديون أشغال طارئة 



  

 165  نهج أميلكار جزء من أكواش دار الحنشة بين : أد لتعبيد بعض األنهج بمنطقة الزهراء

 (والسكة الحديدية وجزء من حي الزياتين

 155  أد لتركيز معدات إنتاج الطاقات المتجددة باإلدارة البلدية وإدارتي الدائرتين للضغط على

 .مصاريف استهالك الكهرباء

 155 أد اقتناء عقارات 

 05 أد لتنوير مدخل بومرداس 

3.  

 : مالحق –2.11
 : البلدية عرض –أ 

والتي تم  7518المخصصة للمشاريع المزمع تنفيذها بالمخطط االستثماري لسنة  االعتمادات** 

 :تقديرها 
 716 أد مساهمة من البلدية 

 333 أد منحة غير موظفة من الدولة 

 055 أد قرض 

أد والذي سيتم توظيفه  1565يقدر بـ 7518وبذلك يكون المبلغ الجملي لالستثمار بعنوان سنة 

 .لبرنامج االستثمار السنوي ووفق المنهجية التشاركيةبمشاريع جديدة في إطار ا
 :المشاريع المقترحة ** 
 450 أد لتعبيد طرقات بمنطقة أجنة المهدية بهيبون 

 755  (.7516إصالح أضرار أمطار أكتوبر )أد تسديد ديون أشغال طارئة 

 165  أميلكار  جزء من أكواش دار الحنشة بين نهج: أد لتعبيد بعض األنهج بمنطقة الزهراء

 (والسكة الحديدية وجزء من حي الزياتين

 155  أد لتركيز معدات إنتاج الطاقات المتجددة باإلدارة البلدية وإدارتي الدائرتين للضغط على

 .مصاريف استهالك الكهرباء

 155 أد اقتناء عقارات 

 05 أد لتنوير مدخل بومرداس 

بالدائرة  7512نوفمبر  13المنعقدة بتاريخ  مقترح جلسة المناطقكما استعرض الكاتب العام للبلدية 

بجزء من أكواش باإلسفلت ذو ثالث طبقات البلدية بالزهراء المتعلقة بتحديد قائمة األنهج المبرمج تعبيدها 
حسب األولوية  7518دار الحنشة وجزء من حي الزياتين والمبرمجة ضمن البرنامج االستثماري التشاركي 

 :كما يلي 
 :شة أكواش دار الحن

 نهج صدر بعل .1

 نهج سيدي داود .7

 نهج العامرة .3

 نهج سيد عامر  .3

 نهج سيدي علوان .0



  

 نهج سيدي منصور .6

 نهج منزل تميم .2

 نهج باردو .8

 نهج الميدة .9

 :حي الزياتين 
 نهج بنزرت .15

 جزء من نهج النظافة .11

 نهج قرمبالية .17

د األنهج بدائرة هيبون المتعلقة بتحدي 7512نوفمبر  10ومقترح جلسة المناطق المنعقدة بتاريخ 

حسب األولوية والتي سيشملها برنامج التعبيد باإلسفلت ذو ثالث طبقات بجزء من منطقة أجنة المهدية 
 : بهيبون كما يلي 

 نهج الفلين .7

 نهج الزيتون .3

 نهج السفرجل .3

 شارع النعيم .0

 نهج الرمان .6

 شارع الجنان .2

 نهج الهداية .8

 نهج التقوى .9

 نهج السراج .15

 نهج االستبرق .11

 نهج الفيروز .17

 ثرنهج الكو .13

 نهج األساور .13

 

 :وبطاقة الحضور العامة الجلسة صور – ب

 
 
 

 

 
 رئيس النيابة الخصوصية/ اطلعت عليه             

 حسن الحنشي 
 الكاتب العام للبلدية

 لطفي بوحمدة


