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 بلدية المهدية

 محضر جلسة عمل للمجلس البلدي 

 حول مراجعة مثال التهيئة العمرانية

 0303نفي اج 03الخميس 

وذلك يوم  حول مراجعة مثال التهيئة العمرانية انعقدت بمقر بلدية المهدية جلسة عمل للمجلس البلدي

برئاسة السيد فائزة بوبكر رئيسة البلدية على الساعة الرابعة بعد الزوال  0303جانفي  03الخميس 

 : وحضها كل من السادة والسيدات

 : عن المجلس البلدي

 المساعد األول : أحمد رشاد خميس -

 المساعد الثاني : إكرام ريش -

 المساعد الثالث : سهيل الشيخ الزوالي -

 المساعد الرابع : دمحم الهادي بن الشيخ -

  رئيس دائرة هيبون: حسن بنور -

 رئيس دائرة الزهراء : دمحم الشاهد -

 عضوة : لبنى الزواري -

 عضو : هيثم بن ابراهم -

 عضو : رضا الشوك -

 عضو : فتحي بن زينب -

 عضوة : عبير الباجي -

 عضوة : دليلة القمودي -

 عضو: سامي عالية -

 عضو : أنور الجبالي -

 عضو : دمحم محسن كريم -

 عضوة : رشيدة الصفاقسي -

 عضوة : ريم الزوالي -

 عضوة : وداد الظريف -

 عضو : الهادي سنان -

 عضوة : هاجر البكوش -

 عضوة : لمياء العيوني -

 عضوة : كريمة قاسم -

 : عن المجتمع المدني

 ممثلة منطقة دائرة هيبون : فطومة الغول -

 مواطن : حبيب إسكندر رميزة -

 مواطن : الهادي الشباح -

 الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه : عبد المجيد جمعة -

 ديوان الوطني للتطهير : بواروي الزوالي -

 ممثل عن التيار الديمقراطي : أحمد بالحاج -

 مواطن : رؤوف الفقيه سالم -

 (AFH)الوكالة العقارية للسكنى : كريم الصكلي -

 ة والترابية رئيس مصلحة التهيئة العمراني: سنية بن رمضان -

 ( مندوبية الفالحة)رئيس الدائرة التربية : الحمدي حرابي -

  AFIممثلة الوكالة العقارية للسياحة : أماني نعيري -

 المجتمع المدني : أحمد خواجة -
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 مجتمع مدني : صابر منصور -

 مجتمع المدني : الهادي الحاج رجب -

 مواطنة: سهام إبراهيم -

 مهندسة معمارية متربصة : مريم بن يوسف -

 مهندس معماري : نبيل عمر -

 الشركة التونسية للكهرباء والغاز : أحمد الشوك -

 جمعية ذاكرة المتوسط : عبد اللطيف قريع -

 أستاذ : طاهر خواجة -

 ممثل عن جمعية : علي بنور -

 مهندس بإدارة التجهيز : المهدي فراد -

الفرضيات ة الجلسة ثم تطرق السيد رئيس لجنة التهيئة العمرانية إلى عرض افتتحت رئيسة البلدي

 :المقترحة من خالل الجدول التالي 

 المثال المصادق علیھ  الفرضیة االولى  
 بقرار والي المھدیة  

  2003 

 المعطى  

 (  1)مساحة مثال التھیئة العمرانیة  ھك  1212   ھك 1737 

 ھك  62 ھك   111
 مساحة السباخ والملك العمومي البحري  

   

 (  3)مساحة المناطق العمرانیة  ھك   1150 ھك   1626

   

 ھك   476
   

   
 مساحة مناطق التوسع  

 ( ق.م)504= ھك 640

 (  ق.م.ص.ت)14+
 توسعة تتخللھا )122+

 (  بناءات قائمة عشوائیة 

 ھك   504

 المساحة  

 مساحة مناطق السكن الفردي  

 الكثافة السكنیة   ھك  / م35   

 =  ھك23
 (  ق.م)3
 (   ق.م.ص.ت)3+

 توسعة تتخللھا ) 17+

 (  بناءات قائمة عشوائیة 

 ھك   3

 المساحة  

مساحة مناطق السكن شبھ جماعي 

 والجماعي  

 الكثافة السكنیة   -     

 =  ھك142
 (  ق.م)85

 (  ق.م.ص.ت)13+
 توسعة تتخللھا ) 44+ 

 (  بناءات قائمة عشوائیة 

 ھك   85

سكن )مساحة المناطق متعّدّدة الوظائف  المساحة  

 (  خدمات –تجارة  –جماعي 

 الكثافة السكنیة   ھك  / م56   

 ZI+  توسعة)ھك  25
  AFI) 

 ھك   24
 مساحة المناطق الصناعیة والحرفیة  

 =  ھك201
 (  ق.م)139

بن .توسعة س)ھك44+

 (   غیاضة
توسعة في اتجاه ) 44+

 بقالطة  

 ھك   139

 مساحة المناطق السیاحیة  
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 ھك120 
   

 ھك   96
 مساحة المناطق المخصصة للتجھیزات العمومیة  

 (  4)مساحة المناطق الخضراء  ھك   34 ھك   90

 ھك   15
 ھك   15
   

 (  المدینة) مساحة المناطق األخرى 

 (  5)مساحة الطرقات و الساحات العمومیة و مناطق اإلرتفاق   ھك   312 ھك  370

   

 تم تغيير صبغتهاا المبرمجة بالمثال المصادق عليه صبغة صناعية وحرفية ذات المناطق( ھك 24) مساحة: مالحظة**  

  إلى سكنية و متعددة الوظائف و طرقات حسب متطلبات كل فرضية من ناحية الشكل

 

  هالمثال المصادق علی الفرضیة الثانیة   الفرضیة الثالثة  
 بقرار والي المھدیة  

  2003 

 المعطى  

 (  1)مساحة مثال التھیئة العمرانیة  ھك  1212 ھك   2061 ھك  2100

 ھك   173
 ھك  62 ھك  173

 مساحة السباخ والملك العمومي البحري  
   

 (  3)العمرانیة مساحة المناطق  ھك   1150 ھك  1888 ھك  1925

 مساحة مناطق التوسع      ھك  738 ھك  777

  =ھك 649
 ( ق.م)504

توسعة )145+

تتخللھا بناءات 

 (  قائمة عشوائیة 

  =ھك 561
 ( ق.م)504

 توسعة )57+

تتخللھا بناءات 

 (  قائمة عشوائیة 

 ھك   504

 المساحة  

مساحة مناطق السكن 

 الفردي  

 السكنیة  الكثافة  ھك  / م35      

 =  ھك 128
 (  ق.م)3
 (  ق.م.ص.ت)10+

توسعة ) 115+

تتخللھا بناءات 

 (  قائمة عشوائیة 

 =  ھك 147
 (  ق.م)3
 ( ق.م.ص.ت)20+

توسعة ) 124+

تتخللھا بناءات 

 (  قائمة عشوائیة 

 ھك   3

 المساحة  

مساحة مناطق السكن 

 شبھ جماعي والجماعي  

 الكثافة السكنیة   -        

 =  ھك172
 (  ق.م)85
 (  ق.م.ص.ت)10+

 توسعة )27+
 (   بن غیاضة.س.م

 توسعة ) 50+
تتخللھا بناءات 

 قائمة عشوائیة  

 =  ھك138
 (  ق.م)85
 توسعة )12+
 (   بن غیاضة.س.م

 توسعة ) 41+
تتخللھا بناءات 

 قائمة عشوائیة  

 ھك   85

مساحة المناطق متعّدّدة  المساحة  

 –سكن جماعي )الوظائف 

 (  خدمات –تجارة 

 الكثافة السكنیة   ھك  / م56      

 + توسعة)ھك  81
ZI AFI)  

 + توسعة)ھك  73
  ZI AFI) 

 ھك   24
   الصناعیة والحرفیةمساحة المناطق 

 =  ھك198
 (  ق.م)139

توسعة )ھك34+

( بن غیاضة.س

توسعة في ) 25+

اتجاه بقالطة 

 (  82.و.وط

 =  ھك208
 (  ق.م)139

توسعة )ھك34+

( بن غیاضة.س

توسعة في ) 35+

اتجاه بقالطة 

 (  82.و.وط

 ھك   139

 مساحة المناطق السیاحیة  
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 ھك 135  ھك 136 
   

 ھك   96
مساحة المناطق المخصصة للتجھیزات 

 العمومیة  

 (  4)المناطق الخضراء مساحة  ھك   34 ھك   150 ھك  150

 ھك   15
 ھك   15

 ھك   15
   

 (  المدینة) مساحة المناطق األخرى 

 ھك  396
 ھك   312 ھك   461

مساحة الطرقات و الساحات العمومیة و 

 (  5)مناطق اإلرتفاق  

   
  - -   - - 

مساحة المناطق األثریة التي یحجر 

 (  فیھا البناء

 (  6)عدد المعالم األثریة المرتبة - -   - -     

  

وطلب . وأكد على أهمية مثال التهيئة بالنسبة لسكان المهدية ومستقبلها طلب السيد أحمد خواجة الكلمة* 

 مزيد التوضيح

بأن الفرضيات المطروحة من مكتب الدراسات هي تمثل مرحلة أولى  أجابه السيد طارق الحنشة* 

 .  لمراجعة مثال التهيئة بعيدة كل البعد عن تطبيقه على أرض الواقع والذي سيكون في مراحل متقدمة

من طريق )في مرحلة ثانية تعرض السيد طارق الحنشة إلى عرض الفرضية الثانية بأهم جوانبها * 

 ( ةبومرداس إلى بن غياض

تساءل السيد دمحم الشاهد عن مصير المنطقة الصناعية وضرورة التفكير في مثال تهيئة حسب أهداف * 

 واضحة وعدم تبذير المجال 

 : تدخل السيد أحمد بالحاج* 

  –الجديد  –ومثال التهيئة  "غار طبيبة"على استغالل المنطقة الصناعية الحالية وكيفية استغالل منطقة  -

 ادماج بن غياضة في مشروع التهيئة الجديد : الهادي الشباح تدخل السيد* 

 : طاھر خواجةال* 

  Terrain videمثال التهيئة بدون على  -

 بن غياضة تابعة للبلدية أوال  هل سبخة -

السيد الطاهر خواجة على كيفية تقديم مثال التهيئة وغياب الخرائط للفرضيات الموجودة كما عرج يلوم  -

 .الخميس وهو خارج نقاش الجلسةعلى سوق 

 : السيد الهادي سنان* 

 سيتم المصادقة على كل فرضية على حدة او المصادقة على الفرضيات الثالث برمتهاتساءل هل  -

 : علي بنور* 

 تفكيك الفرضيات من إيجابيات وسلبيات على التنمية المستدامة بحسب كل فرضية مع  علينا أن نتحدث -

 ق علينا التوجه الصناعات النظيفةفأجاب السيد طار

 ربط المهدية بالمناطق األخرى  -

 :  السيد فتحي الحاج سالم* 

 ال لعزل مدينة المهدية  -

 دورة اقتصادية للمهدية على مدى السنة كاملة وليست رسمية  -

 : السيد كريم الصكلي* 

 تمدنا بإحداثيايجب في صورة االستجابة و على المناطق المقترحةالرد من بلدية المهدية  AFHانتظار  -

للتدخل كما أعطى السيد كريم عدة أمثلة على غرار قصور  AFHأخرى أي مناطق أخرى تسمح لـ 

 . في المنطقة AFHى أغلب الحاضرين على إيجابية تتدخل ف والسواسي وسوسة والمنستير كما رأالسا

 : مجلس البلديال

المهدي فراد مهندس بإدارة التجهيز االستئناس برأيه الفني طلب السيد طارق الحنشة من السيد  -

 . للمصادقة على أحد الفرضيات المقترحة من مكتب الدراسات



5 
 

لثانية والثالثة مع السيدة عبير الباجي من السيد طارق الحنشة مزيد من التوضيح للفرضية ا تطلب -

 تخراج اإليجابيات منهما إن أمكنواس إمكانية وضع الفرضيتان

قريبتان من بعضهما مع التثبت بالفرضية الثالثة لعدة  نأجاب السيد طارق الحنشة أن الفرضيتي -

 VFالحديدية للسكك  Eliminationغياضة لمشروع بن  Déviationأخذ بعين االعتبار أهمها  تاعتبارا

  PANو  PIF وليس  PAمع ادخال سبخة بن غياضة في 

 : التصويت

  81: 0الفرضية 

 دمحم الشاهد : 8: الفرضية األولى

  3: الفرضية الثانية

 الساعة السابعة والنصف ليالورفعت الجلسة على 

 وحرر بتاريخه                                                                           

                                                                                  

 رئيس البلدية     

 

 فائزة بوبكر                                                                                         


