
 محضر جلسة عمل للمجلس البلدي حول

 المصادقة على البرنامج االستثماري لمنطقة التوسع 

  6102ديسمبر  62الخميس 

بداية من الساعة الخامسة مساء  6102ديسمبر  62التأمت جلسة المجلس البلدي بالمهدية يوم الخميس 

أشرفت عليها السيدة فائزة بوبكر رئيسة البلدية وحضرها كل من السادة والسيدات أعضاء المجلس 

 : البلدي

 المساعد األول : أحمد رشاد خميس -

 رئيس دائرة الزهراء : دمحم الشاهد -

 عضوة: وداد سعد الظريف -

 عضوة : نسرين خليفة منصور -

 عضوة : لمياء العيوني -

 عضو : فتحي بن زينب -

 عضو : الهادي سنان -

 عضوة : داليا المبروك -

 عضو: سمير الزواري -

 عضو: رضا الشوك -

 عضوة: هاجر البكوش -

 عضو : سامي عالية -

 عضوة : نجالء الزوالي -

 عضوة : لبنى الزواري -

 عضوة : عبير الباجي -

 عضو : طارق الحنشة -

 عضوة : كريمة قاسم -

 عضو: هيثم بن ابراهم -

في مستهل الجلسة وبعد الترحيب بالحضور قدمت السيدة رئيسة البلدية السيد هيثم ابراهم العضو الجديد 

 :جلسبالمجلس البلدي تعويضا للسيدة سميرة فرج تم أعلمت السادة األعضاء بجدول أعمال الم

 : تقديم مقترح مشروع إنجاز رصيف بحري الستقبال السياح بواسطة البواخر السياحية واليخوت -0

قدم السيد إسكندر رميزة عرضا عن هذا المشروع وهو من النقاط التي جاءت بمناسبة زيارة السيد 

 .6102يوسف الشاهد رئيس الحكومة إلى الوالية خالل شهر جوان 

جهود الف كل ثتكاية نالحضور عبرت السيدة رئيسة البلدية عن شكرها لهذا العرض متموبعد النقاش من 

 . ليصبح هذا المشروع حقيقة صلةمن األطراف ذات ال

 : النظر في مآل الجلسة التشاركية لمنطقة التوسع -6

ديسمبر  60قدمت السيدة لمياء العيوني بسطة عن مآل جلسة منطقة التوسع التي نظمت يوم السبت 

 : بمنطقة السعفات وأسفرت عن النتائج التالية 6102

 اتـــرقـــالط

 عدد األصوات النهج

 84 الطريق الرابطة بين السعفات والزقم 

 33 طريق الزقم 

 31 طريق أوالد عمار الرئيسي 

 02 الطريق الرابطة بين المدرسة والجامع 

 04 مدخل أوالد غرس هللا 

 00 من طريق الماء لطريق أوالد العيادي 

 01 الطريق الرابطة بين أوالد بونوارة والسكارى  

 01 



 4 مدخل أوالد دهواز
 4 الطريق الرابطة بين أوالد بونوارة وأوالد بنور 

 7 طريق أوالد عموري 
 2 طريق الوالد بن سالمة 

 2 طريق أوالد شلمونة 
 5 نهج الرابط بين مقهى الناصر وحي سكني 
 8 نهج دار فرج راجح  

 6 مدخل نهج دار الكيالني 
 0 

 0 "الهدى والسكارى" مجمع الحليب
 ر ـــويــالتن

 31 طريق السعفات 

 65 طريق الزقم 

 02 جابرالدخيلة االم من محطة الكار إلى دار 

 02 الدخيلة بجانب المدرسة 

 05 أوالد عمار الجمع وما جاوره

 05 شيبة الجديدة 

 08 إعادة تنوير الطريق الرابطة 

 03 من الشكاالت إلى أوالد بن سالمة 

 03 

 06 من المقبرة إلى أوالد بنور

 01 طريق أوالد الجيالني

 4 طريق أوالد غرس هللا 
 4 من المقبرة إلى السكارى 

 7 طريق أوالد سعد هللا 
 2 مدخل أوالد علي غرس هللا 

 8 طريق سيدي بن سالمة 
 3 مدخل أوالد دهواز  

 3 طريق أوالد العموري 
 0 

 ة ــيل المدينـــتجم

 62 الطريق الرئيسي طريق السوق 

 68 تشجي الحديقة العمومية 

 66 الطريق على أوالد عمار 

 08 ساحة أوالد بوخامة 

 2 ساحة أوالد خليفة 
 الترصيـــــف 

 86 دار الشباب-المستوصف-المدرسة –وسط مدينة شيبة 

 80 طريق العمادة شيبة الجديدة

 

 52عدد الحضور عند االفتتاح 

  015عدد الحضور عند االختتام 

  22عدد الناخبين 

I- عدد مترشحي ممثلي المناطق : 



 رجال  7

 نساء  6

 نساء  3

II-  نتائج االنتخاب 

 ممثلي منطقة السعفات  13

III- تركيبة المترشحين  

 15: السعفات

  13: أوالد عمار

  10: شيبة

  16: الدخيلة

 : وإثر النقاش من كل الحضور تقرر

 . 6160و 6161كقيمة مالية لالستثمار بمنطقة التوسع لسنتي ألف دينار  851اعتماد المبلغ : أوال

 . تقرير تمثيلية االحياء لضمان التوازن في التمثيل فيما بينها: ثانيا

جانفي للمصادقة على  17الفنية وعقد جلسة يوم ترك الهيبة مفتوحة إلى حين إتمام اإلجراءات : ثالثا

 .لمنطقة التوسع 6160و 6161البرنامج االستثماري لسنتي 

 : نقلة سوق الخميس -3

التي يتوالها المجلس البلدي واإلدارة من أجل إحكام نقلة سوق  تة باالستعداداذكرت السيدة رئيسة البلدي

من مفترق فرحات حشاد إلى المفترق النوري  46الخميس بهيبون إلى سبخة بن غياضة بالطريق عدد 

وأشارت أنه على إثر التنسيق مع كل األطراف والسيما المصالح . على اإلدارة الجهوية ألمالك الدولة

مع هذه المصالح لحسن تنظيم الموقع  67/06/6102ية فقد تقرر إنجاز معاينة فنية يوم الجمعة األمن

 . الجديد

السوق قرر المجلس البلدي باإلجماع اللجوء إلى صيغة االتفاق المباشرة  اوفيما يتعلق باستلزام هذ

 .ى ثمن مقبول من المجلسإن لم تستقر عل 6161جانفي  17ولى المقررة ليوم مباشرة بعد إتمام السنة األ

 واختتمت الجلسة على الساعة الثامنة والنصف ليال

 وحرر بتاريخه                                                               

 رئيس البلدية                                                                                     

 فائزة بوبكر                                                                                    


