
  

 األولىمحضر الجلسة العامة 
 9102 بخصوص البرنامج السنوي لالستثمار 

  : البلدية بخصوص معطيات -1

 المهدية:  البلدية إسم -أ 

 ألف ساكن 07 : بالبلدية السكان عدد -ب 

 3702نوفمبر  32 : الجلسة تاريخ -ت 

 مقر بلدية المهدية:  الجلسة مكان -ث 

 - : الجلسة ميسر إسم -ج 

 الكاتب العام للبلدية : قبل من حررم محضر -ح 

 رئيس بلدية المهدية : طرف من عليه مصادق محضر -خ 

 : جلسةال بخصوص معطيات -2

 : العامة الجلسة في المشاركين عدد – أ

المشاركين  ضمن الشبان عدد
 بين أعمارهم تتراوح الذينو

 سنة 53و 61

 المشاركين عدد المشاركين ضمن النساء عدد
 

  الجملي دالعد 99 99 9

,0,,,9 ,0,,,0 ,0,,90 (% )النسبة   

 : األعمال جدول –ب 

 افتتاح الجلسة .9
 اإلطار العام للجلسةتقديم  .9
 تقديم منهجية تقسيم البلدية إلى مناطق ونتائجها .0
 تقديم نتائج التشخيص الفني والمالي .0
 تقديم المشاريع المتواصلة .5
 تقديم المشاريع الوطنية والجهوية .6
 ارد المالية على التدخالت والمناطقتقديم توزيع المو .7

 : البلدية عرضل وصف – 2

 (دستورية العمل التشاركي)اإلطار القانوني الجلسة 
 9,92 – 9,97 – 9,96التشاركية برامج االستثمار تقدم إنجاز 

 أهم المشاريع الوطنية والجهوية بالمنطقة البلدية
 (نقاط القوة ونقاط الضعف)التشخيص الفني والمالي 

 كيفية توزيع الموارد على مشاريع القرب واإلدارية والمهيكلة

 :9102و 9108تقديم لميزانيتي البلدية لسنتي  - 4 
 :ميزانية البلدية  (بصدد اإلنجاز) 9108لسنة  (تقديرية) 9102لسنة 

 مجموع الموارد- 0.1    
 مجموع المصاريف - 9.1    
 اديةمداخيل العنوان األول اإلعتي - 1.1    
 موارد ذاتية -3.1.1    



  

 (... ,TIB, TCL)موارد جبائية -3.3.1.1    
 وغير المحالة موارد غير جبائية -3.3.1.1    
 المناب من المال المشترك -3.1.1    
 مساعدات استثنائية -1.1.1    
 مداخيل أخرى  -3.1.1  
 مورد العنوان الثاني  - 3.1    
 المساعدات 3.3.1  
  مساعدات غير موظفة 3.3.3.1  
  مساعدات موظفة 3.3.3.1    
  مساعدات استثنائية 1.3.3.1  
 التمويل الذاتي 3.3.1  
 القروض 1.3.1  
  3موارد أخرى عنوان  3.3.1  
 (التسيير)مصاريف العنوان األول  – 3.1    
 مصاريف الـتأجير 3.5.1    
 ...(وقود، صيانة) مصاريف المعدات والوسائل 3.5.1  
 فوائد الدين 1.5.1    
 مصاريف أخرى بالعنوان األول 3.5.1  
 (االستثمار)مصاريف العنوان الثاني  3.1    
 مصاريف االستثمار 3.6.1    
 ارجاع اصل الدين 3.6.1    
 مصاريف اخرى بالعنوان الثاني 1.6.1  

 :9108سنوي قائمة المشاريع المدرجة ببرنامج االستثمار ال -0
 

 بيان المشروع الكلفة عدد المنتفعين تاريخ اإلنطالق في اإلنجاز مدة اإلنجاز نسبة اإلنجاز مالحظات
)*( 

      9- 

      9- 

      .... 

 المجموع      

يجب على البلدية تضمين كافة المشاريع التي تم إدراجها بوثيقة برنامج االستثمار السنوي )*( 
 ها البرامج الوطنيةبما في ،3038

والجهوية األخرى المتواصلة أو والمشاريع الوطنية  9108المدرجة ببرنامج اإلستثمار السنوي المشاريع 
 :المبرمجة بالمنطقة البلدية



  

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
في طول اإلعالن عن  8102برنامج االستثمار لسنة  -

بالنسبة للتعبيد والتنوير العمومي  طلب العروض
وبخصوص اقتناء العقارات فالبلدية بصدد تحديد 

 العقار الذي سيتم اقتناؤه

التساؤل عن تقدم إنجاز برنامج االستثمار  -
 9,92لسنة 

 

 
 
 

 9102إعتمادات العنوان الثاني المخصصة لتمويل المشاريع الجديدة ببرنامج االستثمار السنوي  -3
 :ومصادرها

 مصدر التمويل مصدر التمويل المبالغ المتاحة المبرمج استغاللهالمبالغ ا
أد 059 أد059   البلدية تمويل ذاتي 

صندوق القروض  قرض   
ومساعدة الجماعات 

 المحلية

 مساعدات موظفة   
أد 502 أد 502   مساعدات غير موظفة 

 هياكل أخرى  مساعدات  
أد ,,,9 أد ,,,9   

 المجموع 
 
 

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
ضرورة قيام المواطن بالواجب الجبائي لتدعيم 
الموارد الموجهة للتنمية والحرص على إنجاز 
مشاريع تساهم في دعم الموارد المالية على غرار 

 .مشاريع تهيئة األسواق البلدية
 
 
 

 التساؤل عن ضعف التمويل الذاتي للبلدية
 
 
 
 
 

 توزيع اعتمادات العنوان الثاني المخصص للمشاريع الجديدة على مختلف البرامج – 3

 الكلفة النسبة
 

 المقترحة برامجال

أد ,,0 40%  ف عيش المواطنينوتحسين ظرتتعلق ب القرب برامج 

أد ,,0 40%  مهيكلة للمدينةبرامج  

أد ,,9 20%  إداريةبرامج  

 المجموع  أد ,,,9 100%

 :ساسية بتلك المناطق تقديري للبنية األ إحصاء وصفيديم التقسيم الترابي للمنطقة البلدية وتق – 0

 : تقديم التقسيم الترابي - أ



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ساسية بالمناطق البلدية تقديري للبنية األالوصفي الحصاء تقديم اإل –ب 

 

 

التنوير  األرصفة الطرقات
الربط بشبكة تطهير  العمومي 

 )%(المياه المستعملة 
وجود إشكاليات 

 لتصريف مياه األمطار
نسبة الطرقات 

 جيدة ةحال في
 أو متوسطة

(%) 

(3)  

نسبة الطرقات في 
تتطلب سيئة  ةحال

 التدخل
(%) 

(3) 

نسبة األرصفة 
 حالتها جيدة في

 أو متوسطة
(%) 

(3)  

نسبة األرصفة في 
تتطلب سيئة  ةحال

 التدخل
(%) 

(3)  

 نسبة التغطية
بشبكة التنوير 

 العمومي
)%( 

(3) 

بشبكة التطهير نسبة التغطية 
 العمومي
)%( 

(3) 

  

 نعم 300 300 10 00 30 00 المدينة
 نعم 300 80 05 33 50 50 دائرة الزهراء

 

 

 



  

 نعم 00 08 30 60 30 80 دائرة هيبون 
 وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة احة الجمليةبقسمة مساحة الطرقات أو األرصفة المعنية على المسيتم احتساب هذه النسبة ( 0)

 وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة يتم احتساب هذه النسبة بقسمة طول الطرقات المجهزة على الطول الجملي للطرقات( 8)

 3709ضمن برنامج سنة فيها لتدخل اتم سيالمناطق البلدية التي  – 0

النسبة من 
 مشاريع القرب

ها تدخل فيتم السيطق الترابية التي االمن اإلعتمادات المخصصة
 8109سنة  لخال

أد ,,9 % 25  المدينةمنطقة  

أد ,95 % 37,5  الزهراءمنطقة  

أد ,95 % 37,5  منطقة هيبون  

 : المشاركين مع وتفاعل نقاش –

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
د المتدخلين على غرار وجود عديد البرامج من قبل عدي

 وكالة التهذيب والتجديد العمراني وصندوق حماية المناطق السياحية 
ووزارة التجهيز ووزارة الشؤون المحلية حول تعبيد بعض الطرقات 
واألنهج فضال عن برامج وصندوق القروض ومساعدة الجماعات 

 .المحلية حول تنمية المناطق الجديدة بالمجال البلدي
 

 
 

دات التي تم تخصيصها لمشاريع القرب ضعيفة يجب االعتما
 .مضاعفتها

 : العامة الجلسة نتائج -2
 :المقدم البرنامج بخصوص التحسينات/  التنقيحات – 1.8

 
 ال وجود لتنقيحات

 :المعتمدةخطة االتصال  بخصوصمالحظات المشاركين  – 2.8
 جيدة يجب تدعيمها

 

 :المعتمدة المنهجية بخصوصمالحظات المشاركين  – 3.8
 

 جيدة يجب تدعيمها

 

  :شأنها في نقاشال تم مختلفة مواضيع - 2.8

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
 

بالنسبة لتحويل مسار السكة ومشروع تهيئة سبخة بن غياضة 
ومراجعة مثال التهيئة العمرانية هي ملفات يتم درسها مع الجهات 

 
 يةنقلة السوق األسبوع -
 تحول مسار السكة الحديدية -



  
ومع المجتمع المدني أم بخصوص األسواق البلدية فهي من المتدخلة 

أولى اهتمامات المجلس البلدي باعتبار أهمية هذه األسواق في نشاط 
المدينة وفي الموارد الذاتية للبلدية وسيتم معاينة مختلف األنهج التي 

 .تحتاج إلى تدخل عاجل للحد من األخطار والحرص على تهيئتها
 

 مزيد حماية المنطقة من الفيضانات -
 تدعيم التنوير العمومي -
 اإلسراع بتعليق مثال التهيئة العمرانية -
 عديد األنهج تحتاج إلى تدخل عاجل لتهيئتها -
 تهيئة المصب البلدي للنفايات -
 تهيئة سوق الجملة للخضر والغالل -

 

 

 : مالحق – 4.8
 : البلدية عرض – 1.4.8

 
 

 

 :وبطاقة الحضور العامة الجلسة صور – 2.4.8

 

  
 

  

 

 رئيس البلدية

 أسماء حمزة

 


