
 التشخيص الفني لبلدية المهدية 



 تشخيص الطرقات 

 المناطق  وسط المدينة  الزهراء   هيبون كامل المدينة 

 نسبة  المساحة النسبة  المساحة  النسبة 
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 مثال بياني حول وضعية الطرقات بكامل المدينة
 

52% 

28% 

20% 

 نسبة مساحة الطرقات 

 منطقة الزهراء 

 منطقة هيبون

 منطقة وسط المدينة

47% 

18% 

35% 

 حالة الطرقات بكامل المدينة

 حالة جيدة 

 حالة متوسطة

 حالة سيئة 



 حالة الطرقات حسب المناطق 

45% 

53% 

2% 

 وضعية  الطرقات بوسط المدينة 

 حالة جيدة 

 حالةمتوسطة 

 حالة سيئة

35% 

9% 

56% 

 وضعية الطرقات بمنطقة الزهراء 

 حالة جيدة

 حالة متوسطة

 حالة سيئة 

70% 

10% 

20% 

 وضعية الطرقات بمنطقة هيبون 

 حالة جيدة

 حالة متوسطة

 حالة سيئة



تشخيص التنوير 
 العمومي 

عدد النقاط  الوضعية  نسبة التغطية

 الضوئية

 المناطق 

 حسنة متوسطة سيئة 

 الطرقات الرئيسية  1881 1270 531 80 % 100

 حي برج الراس  130 130 100%

 حي زويلة 500 500 95%

 حي الرمل  360 360 95%

 حي الروضة 180 180 70%

 حي جبل دار واجة  210 210 100%

 هيبون 500 500 100%

 أجنة المهدية 260 260 70%

 84منطقة  180 180 80%

80% 480 
طاهر صفر و ) الزقانة 480

 (السالم 

 برج عريف  130 130 100%

   األكواش 730 730 70%

35% 61% 4% 

 

 الجملة 



 التجهيزات الجماعية 
 نوعية التجهيزات الموقع تاريخ اإلحداث مساحة األرض المساحة المغطاة الحالة

1996ماي  29092 384 تتطلب تهيئة  منتزه العائلة و الطفل هيبون 

 مركب طفولة الزهراء 2/4/1987 1140 300 تتطلب الصيانة 

الزقانةنادي أطفال  الزهراء 28/10/1993 310 166 تتطلب الصيانة  

 نادي أطفال الروضة الزهراء 28/10/1993 260 158 تتطلب الصيانة 

الصيانة تتنطلب  نادي أطفال برج عريف الزهراء 3/6/2002 600 145 

هيبوننادي أطفال  هيبون 10/10/1985 490 92 تتطلب التوسعة  

 روضة أطفال البراعم المدينة 1/11/1986 250 170 -

 روضة أطفال الزهور زويلة 1960 1955 385 -

 متحف بحري المدينة 2016 430 430 حسنة

تتطلب الصيانة و 

 التحسين

 قاعة كبرى للعروض المدينة 23/7/1987 350 350

أفريكاقاعة كاب  المدينة 2010 250 140 متوسطة  

 الجملة  35127 2720



  2018برنامج تعبيد 

 كلفة المشروع  ألف دينار  621 

نوفمبر  -أكتوبر

2019 

 تاريخ بداية األشغال 

تم اسناد الصفقة الى 

المقاول و في طور 

   تسجيل العقد

 تقدم المشروع



2019برنامج تعبيد   

 كلفة المشروع ألف دينار 400 

 التقديرية 

جانفي   –ديسمبر 

2019 

 تاريخ بداية األشغال 

في طور النشر 

  تونبسبموقع 

 تقدم المشروع



 المعدات البلدية 
 نوع اآللية  العدد سعة معدل األعمار    الوضغية

 حسنة  متوسطة  سيئة 

 شاحنة ضاغطة 06 3م 07 > سنوات  7  02 02 02

 جرار  CV 09  70 > سنوات  6 03 02 04

  قالبةشاحنة  04 طن  5 سنوات 7 02 01 01

 شاحنة ري  02 سنوات 8,5 01 01

 سنوات 3 02

 سنوات 5

 3م1

 3م 05

 الة جارفة  02

 شاحنة سلم 01 - سنوات 8 01

شاحنة كنس  01 ل 750 سنوات 05 01

 صغيرة

سيارات و  11 - سنة 11 03 03 05

 شاحنات خفيفة 

 الجملة  36 7,86 10 13 13



 شاحنة ضاغطة
17% 

 جرار 
25% 

 شاحنة قالبة 
11% 

 شاحنة ري 
5% 

 الة جارفة 
5% 

 شاحنة سلم
3% 

 شاحنة كنس صغيرة
3% 

سيارات و شاحنات 
 خفيفة 

31% 

 توزيع اآلليات حسب العدد

28% 

36% 

36% 

 وضعية اآلليات

 سيئة متوسطة حسنة



 تشخيص المناطق الخضراء 

 المناطق المدينةوسط   الزهراء   هيبون كامل المدينة

2ممساحة  النسبة  المساحة 2ممساحة  نسبة  2ممساحة  نسبة     
  

مناطق في حالة  10471   11080   3864   2م25415

 حسنة 
  

مناطق في حالة  8316   7282   31243   2م46841 

 متوسطة 
  

مناطق في حالة  26859   18236   15000   2م 60095

 سيئة 
  

 المجموع 45646 الساكن/2م 3 36598 الساكن/ م 1,66 50107 الساكن/م 3,34
  



 رسم بياني في وضعية المساحات الخضراء 

34% 

28% 

38% 

 توزيع مساحات المناطق الخضراء 

 وسط المدينة

 الزهراء 

 هيبون

19% 

35% 

46% 

 وضعية المساحات الخضراء  بالمدينة

 حسنة

 متوسطة

 سيئة



املنظومات 

 الاعالمية

 ببدلية املهدية

 وطنية

 خاصة

 انصاف

 الترصف يف الأجور

 خمزون
ىل تكوين) (يف حاجة ا   

منظومة رخص البناء 

 والربط ابلش باكت

 رشاد
الترصف يف املأأمورايت 

 ابخلارج

 أأدب

 الترصف يف املزيانية

 ماكتيب

 مكتب الضبط

 مدنية

 احلاةل املدنية

الترصف يف املوارد 

 اجلبائية

 منقوالت
ىل التكوين وادلمع) (يف حاجة ا   

قتناءهذا مع العمل وأأنه س يقع : مالحظة عالمية  منظومة الترصف يف أأسطول النقل ا   من املركز الوطين لال 
 (2018سبمترب  10املؤرخ يف  25طبقا ملنشور الس يد رئيس احلكومة عدد )



 املعدات الاعالمية

10,59% 

5,89% 

64,70% 

18,82% 

 احلواسيب

 س نوات 3أأقل من 

 س نوات 5ا ىل  3من 

 س نوات 10ا ىل  5من 

 س نوات 10أأكرث من 



 املعدات الاعالمية

7,78% 

5,56% 

67,78% 

18,88% 

 أ ال ت الطباعة

 س نوات 3أأقل من 

 س نوات 5ا ىل  3من 

 س نوات 10ا ىل  5من 

 س نوات 10أأكرث من 



 مشاريع بصدد اال جناز

Wifi Indoor 

 مبقر بدلية املهدية-

 بدائرة الزهراء-

 هيبونبدائرة -

Wifi Outdoor 

 ابملعهد العايل للحرف ابملهدية لتغطية منطقة ساحة حمطة القطار -


