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 0202محضر جلسة عمل حول المصادقة على البرنامج االستثماري التشاركي 

 0202ديسمبر  02الجمعة 

بقصر البلدية بداية من  0202ديسمبر  02الجلسة التشاركية الثانية لبلدية المهدية يوم الجمعة لتأمت ا

أعضاء المجلس السادة حضرها والساعة السابعة مساء أشرفت عليها السيدة فائزة بوبكر رئيسة البلدية 

 : اآلتي ذكرهم البلدي

 المساعد األول : أحمد رشاد خميس -

 لثاني المساعد ا: إكرام ريش -

 المساعد الثالث : سهيل الشيخ الزوالي -

 المساعد الرابع : دمحم الهادي بن الشيخ -

 رئيس دائرة هيبون : حسن بنور -

 رئيس دائرة الزهراء : دمحم الشاهد -

 عضوة : هاجر البكوش -

 عضوة : دليلة القمودي -

 عضوة : نسرين خليفة منصور -

 عضوة : وداد سعد الظريف -

 عضو : فتحي بن زينب -

 عضو : الهادي سنان -

 عضو : طارق الحنشة -

 عضو : سامي عالية -

 عضو : أنور الجبالي -

 عضو: سمير الزواري -

 عضوة: رشيدة الصفاقسي -

 عضوة : ريم الزوالي -

 عضوة : عبير الباجي -

 عضوة : لبنى الزواري -

 عضوة : لمياء العيوني -

 عضو : دمحم محسن كريم -

 عضو : رضا الشوك -

 . وقد رحبت رئيسة البلدية بأعضاء المجلس البلدي

 : ثم تلت جدول أعمال الجلسة

 0202المصادقة على برنامج االستثمار السنوي  -أ

 المصادقة على مشروع تهذيب حي الزقانة والطاهر صفر  –ب 

 المصادقة على نقلة سوق الخميس من هيبون إلى سبخة بن غياضة  -ج

 اهمة في مشروع بالتعاون مع برنامج تدعيم المس -د

 : 0202المصادقة على برنامج االستثمار السنوي  -أ

التشاركي والذي المجلس البلدي بكل تفاصيل المنهج  ءالسيدة لمياء العيوني تذكر السادة والسيدات أعضا

 . كان ناجحا بالنسبة لبلدية المهدية وشهد إقباال مرضيا من المواطنين

تحفظ السيدين  مع)قرر المجلس البلدي المصادقة باإلجماع  :المصادقةوبعد عرض الموضوع على 

 :يليكما  0202على برنامج االستثماري ( الهادي سنان وحسن بنور

  مليون دينار 0 :0202االعتمادات المخصصة للبرنامج االستثماري التشاركي 

  أد 022 :القرباالعتمادات المخصصة لمشاريع 

 أد  052: ة هيبون منطق 
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  أد 052 :الزهراءمنطقة 

  أد 022 :اإلداريةاالعتمادات المخصصة للمشاريع 

  أد 022 :إعالميةاالعتمادات المخصصة القتناء معدات 

  أد  022 :تراكساالعتمادات المخصصة المساهمة في اقتناء 

 :القربالتدخالت الخاصة بمشاريع 

 دائرة هيبون 

 مشاريع الطرقات 

  النهج إسم 

 الطول

عرض 

 الطريق
حسب مثال 

 التهيئة

العرض 

الفعلي 

 للتعبيد

التقريبي كلفة التعبيد 

باأللف  بإعتبار األداء

 دينار

 نوعية التدخل

  Revetement En Tricouche 01 5 0 00 نهج التسامح  0

 Revetement En Tricouche 02 0 02 002 نهج التوفيق  0

 Revetement En Tricouche 01 5 0 08 نهج الفضة  3

 Revetement En Tricouche 00 3552 0 002 نهج الزبير  8

Avec Couche De Base 

Seulement 

 Renforcement  En Revetement 02 855 0 000 نهج حسن حسين  5

Tricouche 

نهج صالح الدين  0

 بوشوشة
  

022 

  

0 

  

355 

  
02 

Renforcement Avec Couche 

D’enrobé 

7   
 نهج الجواهر 

052 

  

( 130 ml 

voie de 

10 et 

120 ml 

voie de 8 

) 

Variable 

de 5 ml à 

6.50 ml   

  

14   

Revetement En Tricouche 

  

 Revetement En Tricouche 01 5 8 150 نهج مطفي خريف  0

 Revetement Avec Couche 02 5 8 272 نهج المثابرة  2

D’enrobé 

 Revetement Avec Couche 020 6 10 361 نهج اإلنقاذ  02

D’enrobé 

 Revetement Avec Couche 01 5 8 49 نهج المؤتمر  10

D’enrobé 

00   

 نهج عثمان إبن عفان

  

  

194 

( 70 ml 

voie de 

10 et 

124 

mlvoie 

de 8 ) 

  

  

5 

10   

Revetement En Tricouche 

 Revetement En Tricouche 01 4 8 174 نهج دمحم المرزوقي  03
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   8 3.30 6 186 نهج سبيبة  08

نهج محمود الحاج  05

 رجب 
310 10 7 70 Renforcement Avec Couche 

D’enrobé 

 ml 166 ) 238  نهج الزمرد  00

voie de 8 

et 72 ml 

voie de 

10 ) 

  

5 

   
18 

 Revetement En Tricouche 

  

 Revetement En Tricouche 08 5 8 174 نهج البرتقال  07

 Revetement En Tricouche 08 5 10 106 نهج البراعم  00

 Revetement En Tricouche 10 5 8 295 نهج الياقوت  02

نهج سعد إبن أبي  02

 وقاص
126 8 5 0 Renforcement  En Revetement 

Tricouche 

 Revetement En Tricouche 08 6 8 100 نهج عمار إبن ياسر 00

 513  نهج األطلس    00

  

 10 7 40 123 ml Tricouche  et 390 ml 

Renforcement Tricouche  

 Revetement En Tricouche 04 5 8 90 نهج اللؤلؤ  03

 دائرة الزهراء

 مشاريع الطرقات 

عرض  الطول  إسم النهج   

 الطريق 
حسب مثال 

 التهيئة 

الكلفة  العرض الفعلي للتعبيد 

  التقديرية
 نوعية التدخل 

 Revetement Avec Couche 70 6 10 204 نهج الكتاب  01

D’enrobé 

 Revetement En Tricouche 02 5 8 116 نهج الفنون  02

 Revetement En Tricouche 02 5 8 120 نهج المعرفة  03

جزء من نهج أم  28

 الحسن
052 0 5 10 Revetement En Tricouche 

 دائرة الزهراء

 مشاريع تجميل المدينة  

 نوعية التدخل  إسم النهج   

 د 040222 المنطقة الخضراء حي السعادة  20

 

 : حي الزقانة والطاهر صفرالمصادقة على مشروع تهذيب  –ب 

بتاريخ  070مراسلة السيد رئيس الدائرة البلدية بالزهراء عدد السيدة رئيسة البلدية تقدم للموضوع حسب 

للمصادقة على مشروع تهذيب حي الزقانة وحي الطاهر صفر المدرج بالجيل الثاني  0202ديسمبر  00

من قبل وكالة التهذيب والتجديد د سيتم تنفيذه  3205من برنامج تهذيب وإدماج األحياء السكنية بكلفة 
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اتفاقية مبرمة بين وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية ووزارة الشؤون المحلية العمراني في إطار 

 : دخل سيشمل العناصر اآلتي ذكرهاوأن برنامج الت والوكالة علماوالبيئية 

 برنامـــج التدخــل والكلفــة التقديريــة
 الكلفة رررؤضأد الكمية العناصر

 0522 025222 ( م)طرقات وحاشية 

 002 002 ( وحدة)تنوير عمومي

 322 0222 ( م)تصريف مياه أمطار 

 85 05 ( مسكن)تحسين سكن

 

المصادقة باإلجماع على مشروع تهذيب حس الزقانة والطاهر صفر من قبل وكالة : قرار المجلس

 . التهذيب والتجديد العمراني وفقا لما ورد بالمذكرة

 :  منطقة هيبون إلى سبخة بن غياضةالمصادقة على نقلة سوق الخميس من  -ج

السيدة رئيسة البلدية تقدم الموضوع من خالل سرد مختلف اإلشكاليات االجتماعية والبيئية والتربوية 

 . المناسباتالمتسبب فيها تواجد هذا السوق بمنطقة هيبون وأوضحت أن فكرة نقلته أجلت في عديد 

  0202ديسمبر  03وأعلمت الحضور انه خالل جلسته ليوم الجمعة 

حيث المبدأ على أن يقع التشاور مع األطراف المعنية من مصالح نقلة السوق من : قرر المجلس البلدي

 02وأعلمت المجلس أنه تم خالل يوم الخميس . تجهيز وأمن عمومي ووكالة حماية الشريط الساحلي

 . هو سبخة بن غياضةو( الموقع المقترح لنقلة السوق)التنقل على عين المكان  0202ديسمبر 

وبعد النقاش من السادة والسيدات أعضاء المجلس البلدي الذي كان موقفهم تقريبا موحدا تجاه نقلة السوق 

نقلة السوق من منطقة هيبون إلى سبخة بن غياضة من خالل استغالل جزء من : قرر المجلس البلدي

إلى اإلدارة الجهوية  المؤديمن مفترق شارع فرحات حشاد إلى مفترق  00الطريق الجهوية عدد 

بداية من يوم  السادسة مساءألمالك الدولة وذلك كل يوم خميس من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة 

 . 0202جانفي  20الخميس 

بسعر افتتاحي قدره  0202ذا السوق وفقا لكراس شروط بالنسبة لسنة استلزام ه كما قرر المجلس البلدي

 ألف دينار  052

 : المساهمة في مشروع بالتعاون مع برنامج تدعيم -د

برنامج تدعيم مع بق اتفاقا للتعاون السيدة رئيسة البلدية تذكر الحضور بأن بلدية المهدية أبرمت في السا

 . وفقا ألولويات صادق عليها المجلس ومن ضمنها العناية بالمناطق الخضراء

( بعض األحياء)المناطق الخضراء بالمهدية  ببعضوحيث أن برنامج تدعيم سيتدخل في هذا اإلطار 

ألف  022ل السنة المقبلة بمبلغ ألف دينار إضافة إلى توفير تجهيزات لفائدة البلدية خال 022بمبلغ يناهز 

 . دينار 0222فإن البلدية مدعوة إلى المساهمة في أشغال الهندسة المدينة بما قدره . دينار أيضا

 . دينار في إطار هذا المشروع 0222وبعد النقاش صادق المجلس باإلجماع على المساهمة بمبلغ 

 واختتمت الجلسة على الساعة التاسعة ليال

 وحرر بتاريخه                                                                 

 رئيس البلدية                                                                               

 فائزة بوبكر                                                                               


