
1



  
2



تقسيم المناطق لمدينة المحمدية
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الوثيقة العمرانية المعتمدة  
حاليا بالنسبة لمدينة  

المحمدية هي مثال  التهيئة  
ـة المصادق بتاريخ   ـ العمرانيـ

تحت األمر   16/11/1993
لسنة    2331عدد  

و هو بصدد المراجعة  1993
و قد بلغ المراحل األخيرة في  
المراجعة بعد إعادة عملية  

االستقصاء للمرة الثانية و قد  
صدر قرار تحديد حدود مثال  
االستقصاء للمرة الثانية و قد  
صدر قرار تحديد حدود مثال  

التهيئة العمرانية لمدينة  
أكتوبر    06المحمدية بتاريخ

تم اعداد الملف  و   2017
وارساله    للمشروعالنهائي  

لمصالح وزارة التجهيز  
واإلسكان لالستصدار االمر  
ونشره في الرائد الرسمي  

للجمهورية التونسية  
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و حي   2+ 1حي النسيم  :منطقة النسيم   أالمنطقة  
و تقسيم الرحمة و تقسيم   1بوعكروشة و حي الحدائق  

مروى   
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و   3+ 2+ 1حي السعادة  :منطقة السعادة   بالمنطقة  
حي فطومة بورقيبة و حي العلمي و الطواهرية و  

الطياري  
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حي العتيق  و حي الرياض  :منطقة العتيق   جالمنطقة  
   1و حي األمان  و  حي المقطع  
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حي حشاد  و حي القصر و  :منطقة حشاد   دالمنطقة  
و قرية بدر و   2و  حي الزيتون 2حي المقطع

   2+1النزاهة
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لواتة و حي  : تهذيب شبكة التنوير العمومي   * حي ال

متابعة سير المشاريع البلدية المدرجة  

المصادق عليه من قبل المجلس  2018بالبرنامج االستثماري التشاركي لسنة  
البلدي  

لواتة و حي  : تهذيب شبكة التنوير العمومي  *  * حي ال
وحي السعادة ونهج الشهيد الهادي المحجبي   2العمري  

تم  : وزنقة بحي العتيق ومدخل حي المقطع بجانب السرايا  
بقيمة جمليه قدرها   AZELECشركة   اسناد الصفقة الى
وسيتم االنطالق في اإلنجاز في    دينارا 210.146,265

.غضون أسبوع
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متابعة سير المشاريع البلدية المدرجة  

2018التشاركي لسنة  االستثماري  بالبرنامج  

            

و حي    الخليديةحي العلمي و مدخل المحمدية من جهة  : تهذيب شبكة التنوير العمومي  *      
بمبلغ   تم اسناد الصفقة الى شركة نور الكتريك:و مدخل المغيرة بفوشانة         العواسجة

.تم القبول الوقتي للمشروعو   اد 155 جملي قدره

شركة محمد عيسى  تم اسناد الصفقة الى  : ببعض االحياء بالمحمدية  مشروع مد األرصفة  *    

.تم القبول الوقتي للمشروعو   اد 155 جملي قدره

شركة محمد عيسى  تم اسناد الصفقة الى  : ببعض االحياء بالمحمدية  مشروع مد األرصفة  *    
.اد وقد والقبول الوقتي لألشغال  198,5بمبلغ جملي قدره  

شركة إفريقيا لألشغال و البناء  تم اسناد الصفقة الى  :الحالة المدنية  مقر  مشروع تهيئة  *     
.اد وتم االستالم الوقتي للمشروع   81,8بمبلغ جملي قدره  

بمبلغ جملي    SOGESتم اسناد الصفقة الى شركة:تعبيد الطرقـات بحيي النسيم وحشاد  *  
.اد وهو في آخر مراحل اإلنجاز  312,5قدره  

•.
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باعتماد  ) حشاد–العتيق  –السعادة  –النسيم  (تعبيد الطرقـات بالمنطقة البلدية  •
اد في مرحلة اعداد ملف طلب العروض وسيتم اإلعالن عنه في    319جملي قدره  

.األيام القـليلة القـادمة
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اد في مرحلة اعداد ملف طلب العروض وسيتم اإلعالن عنه في    319جملي قدره  
.األيام القـليلة القـادمة

)  حشاد–العتيق  –السعادة  –النسيم  (تعهد وصيانة الطرقـات بالمنطقة البلدية  *•
في انتظار تحديد مناطق التدخل حتى يتسنى  :اد    342,5باعتماد جملي قدره  

.اعداد ملف طلب العروض واالعالن عنه في وقت الحق

تم اسناد الصفقة الى  : ببعض االحياء بالمحمدية  مشروع تهيئة المناطق الخضراء  •
د وهي في  197.848,722شركة إفريقيا لألشغال و البناء بمبلغ جملي قدره  

مرحلة االبرام



المشاريع المشتركة مع الديوان الوطني  
للتطهير

و الطواهرية     الطياريشرع الديوان الوطني للتطهير بتطهير حي العواسجة بفوشانة و حي  / 1
لكن األشغال تعطلت و وقع فسخ عقد الصفقة  إعادة طلب   2016بالمحمدية  خالل شهر أوت  

اوت    01وتم استئناف االشغال بتاريخ    العروض مرة أخرى كما تم التدخل و فض اإلشكاليات العقـارية
2018 . 2018 .

قـام الديوان الوطني للتطهير بإعالن طلب العروض للمرة الثانية لحي منصور خلفت بالمحمدية  / 2
.األشغال  انتهتقصد مد شبكة التطهير خالل و قد  

بالمحمدية  للمرة   2قـام الديوان الوطني للتطهير بإعالن طلب العروض عن تطهير حي المقطع  / 3
.وتم الشروع في انجاز االشغالالثانية كما تدخلت البلدية لفض اإلشكاليات العقـارية مع المالكين و  
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  وزارة إشراف  تحت مشتركةمشاريع  
التجهيز و اإلسكان أثناء اإلنجاز

مشروع بناء المركز الوسيط بالمحمدية من طرف وزارة الصحة و ساهمت البلدية بقطعة األرض  / 1
و لقد انتهت األشغال و قد تعهدت مصالح وزارة الصحة بدخوله حيز التشغيل خالل  على ملكها  

.2019سنة  

و يشمل المشروع   2018ألف دينارا لتهيئة حي السعادة خالل سنة    4700تمت برمجة قرابة  / 2 و يشمل المشروع   2018ألف دينارا لتهيئة حي السعادة خالل سنة    4700تمت برمجة قرابة  / 2
وهو بصدد الدراسة من طرف وكالة  تصريف مياه أمطار –ترصيف  –تنوير  –تعبيد طرقـات  

.التهذيب والتجديد العمراني

مشروع حماية مدينة المحمدية من الفيضانات و يشمل على تهيئة واد التفـاح بتقسيم مروى و  /3
.وقد انتهت االشغال وهي بصدد القبول الوقتي الخليديةحي النسيم و طريق  

.الف دينار  10000مشروع التنمية المندمجة بالمحمدية بكلفة جميلة  / 4
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المشاریع الفردیة المنتجة

 

 الشغل إحداثات  
المنتظرة

الھدف )أد(التكلفة  عدد المشاریع النوع

30 الموارد الطبیعیة بالجھة استغالل 883 16 مشاریع فالحیة

الشباب  على بعث المشاریع   تحفیز 1607 20 مھن صغرى  

 

124
الشباب  على بعث المشاریع   تحفیز

الخاصة وخلق أكبر عدد ممكن من 
مواطن الشغل

1607 20 مھن صغرى

67
اإلحاطة بالحرفیین الصغار في مجال 

الصناعات التقلیدیة 
للحساب الخاص  تسھیل انتصابھم

و مساعدتھم على ترویج منتجاتھم

374 17 صناعات تقلیدیة

221 2864 53 المجموع



البنیة األساسیة المنتجة

 

الھدف   د.أالتكلفة  المحتوى 
المادي

العنصر

مواطن شغل  وخلق حركیة اقتصادیة  بعث
بالمنطقة 

والحد من ظاھرة االنتصاب الفوضوي 

1600 1198 سوق یومي بلدي  بناء

 

 

و العرض والبیع   توفیر فضاءات  قارة  لإلنتاج
لمنتوجات الصناعات التقلیدیة والمواد األولیة 

بالجھة
تثمین مخزون الصناعات التقلیدیة الموجودة  

.بالجھة

1230 960
بناء قریة حرفیة نموذجیة 

في الصناعات التقلیدیة



البنیة األساسیة

  
الھدف د.أالتكلفة  المحتوى 

المادي
العنصر

ظروف عیش متساكني المنطقة تحسین

1420

1200

120

خم 4000

2م 8000 

2و1تھذیب حي البساتین 
 ).الطواھریة و الطیارىحي ( 

1وحي القصر 

تعبید الطرقات-

تبلیط األرصفة-

 

 

الحھویةمع بقیة البرامج  تكاملوال

بصدد مد شبكات تصریف المیاه 
المستعملة

100

تبلیط األرصفة-

شبكة التنویر العمومي - 

2458

558

1900

كلم2

خ م 3800

  بوربیعتھذیب منطقة 

تھیئة وتعبید الطرقات-

مد شبكة التطھیر -



التجھیزات الجماعیة

 

  
الھدف د.االتكلفة  المحتوى 

المادي
العنصر

وتقریب  الخدمات الصحیة   توفیر
الجھة متساكنىالالزمة من 

250
وسیط  تجھیز مركز

بالمحمدیة
 

 

الجھة متساكنىالالزمة من 

و الرفع من مؤشرات التنمیة 
بالمعتمدیة

بالمحمدیة



الوضعیة الحالیة بوربیعأحیاء منطقة 



2و1الوضعیة الحالیة ألنھج حیى البساتین
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و حي   2+ 1حي النسيم  :منطقة النسيم   أالمنطقة  
و تقسيم الرحمة و تقسيم   1بوعكروشة و حي الحدائق  

مروى   
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التشخيص الفني لحالة    أالمنطقة  
البنية التحتية  

وجود إشكالیات 
لتصریف میاه 

الربط  بشبكة 
المیاه  تطھیر

التنویر 
العمومي 

األرصفة  الطرقات 
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لتصریف میاه 
األمطار

المیاه  تطھیر
المستعملة 

العمومي 

نسبة التغطیة بشبكة 
العمومي التطھیر

نسبة التغطیة 
التنویر  بشبكة

 العمومي

نسبة 
   األرصفة
في حالة 
سیئة  

نسبة  
األرصفة في 

  حالة جیدة
أو متوسطة

نسبة 
الطرقات في 
حالة سیئة  

نسبة الطرقات  
  في حالة جیدة
أو متوسطة

نعم  100 % 100% 20% 80% 10 % 90 %



المناطق الخضراء
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و   3+ 2+ 1حي السعادة  :منطقة السعادة   بالمنطقة  
حي فطومة بورقيبة و حي العلمي و الطواهرية و  

الطياري  
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التشخيص الفني لحالة    بالمنطقة  
البنية التحتية  

وجود إشكالیات 
لتصریف میاه 

الربط  بشبكة 
المیاه  تطھیر

التنویر 
العمومي 

األرصفة  الطرقات 
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لتصریف میاه 
األمطار

المیاه  تطھیر
المستعملة 

العمومي 

نسبة التغطیة بشبكة 
العمومي التطھیر

نسبة التغطیة 
التنویر  بشبكة

 العمومي

نسبة 
   األرصفة
في حالة 
سیئة  

نسبة  
األرصفة في 

  حالة جیدة
أو متوسطة

نسبة 
الطرقات في 
حالة سیئة  

نسبة الطرقات  
  في حالة جیدة
أو متوسطة

نعم  بالنسبة لحي %  50 
و الطیاري  الطواھریة

في طور اإلنجاز

60% 80% 20% 60 % 40%



المناطق الخضراء
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حي العتيق  و حي الرياض و  :منطقة العتيق   جالمنطقة  
   1حي األمان     و  حي المقطع  
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التشخيص الفني لحالة    جالمنطقة  
البنية التحتية  

وجود إشكالیات 
لتصریف میاه 

الربط  بشبكة 
المیاه  تطھیر

التنویر 
العمومي 

األرصفة  الطرقات 
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لتصریف میاه 
األمطار

المیاه  تطھیر
المستعملة 

العمومي 

نسبة التغطیة بشبكة 
العمومي التطھیر

نسبة التغطیة 
التنویر  بشبكة

 العمومي

نسبة 
   األرصفة
في حالة 
سیئة  

نسبة  
األرصفة في 

  حالة جیدة
أو متوسطة

نسبة 
الطرقات في 
حالة سیئة  

نسبة الطرقات  
  في حالة جیدة
أو متوسطة

ال توجد  95 % 95% 10% 90% 05% 95%



المناطق الخضراء
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حي حشاد  و حي القصر و حي  :منطقة حشاد   دالمنطقة  
   2+1و قرية بدر و النزاهة 2و  حي الزيتون  2المقطع
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التشخيص الفني لحالة    دالمنطقة  
البنية التحتية  

وجود إشكالیات 
لتصریف میاه 

الربط  بشبكة 
المیاه  تطھیر

التنویر 
العمومي 

األرصفة  الطرقات 
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لتصریف میاه 
األمطار

المیاه  تطھیر
المستعملة 

العمومي 

نسبة التغطیة بشبكة 
العمومي التطھیر

نسبة التغطیة 
التنویر  بشبكة

 العمومي

نسبة 
   األرصفة
في حالة 
سیئة  

نسبة  
األرصفة في 

  حالة جیدة
أو متوسطة

نسبة 
الطرقات في 
حالة سیئة  

نسبة الطرقات  
  في حالة جیدة
أو متوسطة

نعم  70% 80% 50% 50% 30% 70%



المناطق الخضراء

33


