
  
 

 الثانيةمحضر الجلسة العامة 
 1029 بخصوص البرنامج السنوي لالستثمار 

 : البلدية بخصوص معطيات -1

 المهدية:  البلدية إسم -أ 

 ساكن 07777 : بالبلدية السكان عدد -ب 

 1722ديسمبر  12 : الجلسة تاريخ -ت 

 مقر البلدية: الجلسة مكان -ث 

 لمياء العيوني : الجلسة ميسر إسم -ج 

 ياسين صفر : قبل من محرر حضرم -ح 

 رئيس بلدية 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 24 31 31

19,03 29,21 399 (% )النسبة   

 : األعمال جدول –ب 

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

 : 1729سنة خالل ا هالمزمع تنفيذالجديدة قائمة المشاريع  – 3

 نوعية التدخل
)*( 

عدد  الكلفة المنطقة
 تفعينالمن

 المالحظات المتوقع  تاريخال

نطال  ل 
 األشغال

نتاا  ل 
 األشغال

 تعلق بتحسين ظرف عيش المواطنينالقرب تبرامج  -3
مشروع  -2

 التعبيد
  1722نوفمبر  1722جوان  ساكن 077 910777 ناج البصرة الزهرا 
  1722نوفمبر  1722جوان  ساكن 177 110777 ناج المقنين الزهرا 

  1722نوفمبر  1722جوان  ساكن 177 130777 ناج علي الشباح الزهرا 
  1722نوفمبر  1722جوان  ساكن 177 120777 ناج المنصف باي بالمدينة

  1722نوفمبر  1722جوان  ساكن 277 270777 ناج اشبيليا بالمدينة
  1722نوفمبر  1722جوان  ساكن 277 210077 ناج وهران بالمدينة

  1722نوفمبر  1722جوان  ساكن 277 210077 سجنان بالمدينةناج 
جز  من ناج كاب أفريكا من بطحا  المصمودي 

 إلى حد ناج المنار بالمدينة
  1722نوفمبر  1722جوان  ساكن 277 200000

  1722نوفمبر  1722جوان  ساكن 177 300777 ناج بالل بن رباح بايبون 
  1722نوفمبر  1722جوان  ساكن 277 120777 مان بايبون ناج دمحم عث+ ناج دمحم عباس 

  1722نوفمبر  1722جوان  ساكن 277 100777 ناج الحرير بايبون 
  1722نوفمبر  1722جوان  ساكن 277 100777 ناج الذهب بايبون 



  

    ساكن 2977 3320777 الجملة

 شروعم -1
التنوير 
 العمومي

  1722نوفمبر  1722جوان  مواطن 177 00777 ا  ناج البلسم بالزهر + ناج علي الشباح 
  1722نوفمبر  1722جوان  مواطن 2777 210777 ناج كاب أفريكا بالمدينة+ ناج المنصف باي 
محيط مدرسة + ناج تازركة + ناج أحمد شوقي 

 سيدي مسعود بايبون 
  1722نوفمبر  1722جوان  مواطن 2777 100777

    مواطن 1177 000777 الجملة

مشروع  – 3
 التجميل

  1722نوفمبر  1722جوان  مواطن 077 00777 حي الطاهر صفر ونج صالح بن يوسف بالزهرا 
تعويض السالت + صيانة سور المقبرة )المدينة 

صيانة محيط الولي + البالستيكية بأخرى مقصدرة 
 بالمدينة ( سيدي جابر

  1722نوفمبر  1722جوان  مواطن 077 270777

  1722نوفمبر  1722جوان  مواطن 077 90777 مساحة خضرا  بحي سيدي مسعود بايبون 
    مواطن 2077 100777 الجملة

     د 0770777 الجملة العامة لمشاريع القرب

 للمدينة هيكلةمبرامج  -4
اقتنا   -2

 عقارات

سكان  د 0770777 كامل المنطقة البلدية
المنطقة 
 البلدية

  1729كامل سنة 

 إداريةبرامج  -1
مشروع اقتنا   -2

آلة رافعة للسيارات 
المخالفة للقواعد 

 المرورية

سكان  د  1770777 كامل المنطقة البلدية
المنطقة 
 البلدية

  1722نوفمبر  1722جوان 

     د 207770777  المجموع

لتي ال يتدخل تلك اا بما فيه ،1029 ةسنإنجازها خالل مزمع يجب على البلدية تضمين كافة المشاريع ال )*(
 .الصندوق في تمويلها

 :1029ها خالل سنة إنجاز والتي سيتواصل  1028قائمة المشاريع المدرجة ببرنامج الستثمار السنوي  -
التاريخ  مالحظات

المتوقع 
لنتاا  
 األشغال

 مرحلة/نسبة
 اإلنجاز

تاريخ اإلنطال   مدة اإلنجاز
 في اإلنجاز

عدد 
 المنتفعين

 الكلفة
ةالمحين  

 الكلفة
 األصلية

  بيان المشروع
)*( 

تم اإلعالن عن 
طلب العروض 

بتاريخ 
12/21/1022 

يوم 260   المتوقع فيفري  
1029 

2000 
 ساكن

 تعبيد الطرقات -2 أد 620 -

أشغال توسعة شبكة  -4 أد 39 207.776.722 ساكن 399  يوما 19   تم اإلنجاز
 التنوير العمومي

 اراتاقتناء عق -1 أد 399  موظف 399     

في طور الدراسة 
 الفنية 

تركيز الطاقات . 2 أد399      
المتجددة باإلدارة 

 .البلدية

تسوية 
وضعية أضرار 

 4932فياضانات 

تم االنتهاء من 
 األشغال

صيانة حائط . 3 أد 499     
 4الكرنيش 

      
 أد 3929 

 المجموع
لتي ال يتدخل تلك ابما فيها  ،1029 ةسننجازها خالل إتي سيتواصل يجب على البلدية تضمين كافة المشاريع ال )*(

 .الصندوق في تمويلها



  

 :وفق األنموذج 1029تقديم وثيقة برنامج اإلستثمار السنوي  – 0

 

 : المشاركين مع وتفاعل نقاش -0

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
 

- 

 
 

 
 -

 

 

  : اإلتصال المعتمدة رأي المشاركين في خطة  - 7

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
تم إبرام اتفاقية شراكة مع مكونات المجتمع المدي بالمهدية إلعداد 

 4930الميزانية والبرامج االستثمارية بداية من سنة 
 

 

 مزيد تدعيم مشاركة المجتمع المدني

  :الثانيةالتشاركية والجلسة العامة  ربة التشاركية المعتمدةرأي المشاركين في المقا  -8

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
 

- 
 متميزة

 :مواضيع مختلفة تم النقاش في شأناا  - 9

- -   -

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

 
 وجود لتنقيحات بخصوص المنهجية المعتمدةال 

 : مالحق –2111
 : البلدية عرض –أ 

 

 :وبطاقة الحضور العامة الجلسة صور – ب

 
 

 

 رئيس البلدية
 أسماء حمزة


