
 و الثانية األولى التشاركية محضر الجلسة العامة

  2021لسنة عن بعد  بخصوص البرنامج السنوي لإلستثمار

 لبلدية المحمدية
 

 معطيات بخصوص البلدية: /1

 إسم البلدية : بلدية المحمدية -أ

 ساكن 78641عدد السكان بالبلدية :  -ب

 2020ديسمبر  22+  2020ديسمبر  10تاريخ الجلسة :  -ت

 الجلسة : قصر بلدية المحمديةمكان  -ث

 الجلسة : سميرة المطوسي يسرإسم م -ج

 محضر محرر من قبل : السيد الناصر بوقرة كاتب عام البلدية -ح

 محضر مصادق عليه من طرف: السيد أحمد العلمي رئيس البلدية -خ

 معطيات بخصوص الجلسة : /2

 عدد المشاركين في الجلسة العامة : -أ

 ضمن المشاركينعدد النساء  عدد المشاركين 

 - 153 المشاركين باإلستمارة اإللكترونية

 - 10 المشاركة بصندوق اإلقتراحات

 3 36 المشاركة بتقنية الفيديو
 - 1 التشاركية األولى عدد المتدخلين بالجلسة العامة

 0 8 عدد المتدخلين بالجلسة العامة التشاركية الثانية
 

 جدول األعمال : -ب 

  : 2021اإلستثماري التشاركي لسنة الجلسة العامة التشاركية عن بعد ضمن البرنامج السنوي تندرج 

 كلمة رئيس البلدية. /1

كلمة الكاتب العام للبلدية: تذكير بالمشاريع السابقة و المتواصلة و التي سبق برمجتها بالمنطقة البلدية  /2

 و مدى تقدم إنجازها.

 .vidéoconférenceالمسجلين عبر البريد اإللكتروني و عن طرق تقنية فتح باب النقاش للمواطنين  /3

المتوفرة بين مشــــــاريع القرب و المهيكلة الموارد المالية توزيع ديم مقترح البلدية بخصوص ــــــتق /4

 .و اإلدارية
 

 وصف لعرض البلدية :  /3

 الجلسة من طرف السيد أحمد العلمي رئيس البلدية و البرنامج . إفتتاح /1

و الفني من طرف السيد الكاتب العام للبلدية و التذكير بالمشاريع المـــتواصلة تقديم التشخيص المالي  /2

 و مدى تقدم إنجازها و كذلك المشاريع الوطنية المبرمجة في المستقبل.
 .2020و  2019عرض ميزانية البلدية لسنتي  /3

 تقديم مقترح البلدية بخصوص الموارد المالية المخصصة للبرنامج و المناطق المعنية بالتدخل. /4

رى ـــــو المشاريع الوطنية و الجهوية األخ 2020المشاريع المدرجة ببرنامج اإلستثمار السنوي  /4

 بلدية:المتواصلة أو المبرمجة بالمنطقة ال



 أجوبة البلدية  أسئلة و مالحظات المشاركين

تساءل ة يبوجمعة العبيدي : من متساكني الكرشون*
ة و المؤدي يعن إنجاز و تعبيد الطـــــريق الكرشون

 للخليدية و تنويره.
 

 الح وزارة التجهيزــــــــالمشروع لدى أنظار مص*
 و سيتم التنسيق معهم للتسريع في بداية األشغال.

 أيمن البوغانمي: حي النصر*
 .تساءل عن تعبيد مداخل مدينة المحمدية

 (GP3و قنطرة  2310)الطريق 
 

من  2021المشروع سينجز في غضون سنة *

 .طرف وزارة التجهيز
 

 .حميدة الناصر: العليات*
 تهيئة الطريق الرئيسية

المشروع مبرمج بالتوازي مع حي المنجي سليم *
 .أد 750بكلفة تناهز 

 1*خالد الجبالي: حي المقطع 
مناطق  8تساءل عن مدى تقدم إنجاز تهيئة عدد 

 خضراء بالمنطقة.

 من اإلنجاز. % 80*المشروع بلغ نسبة 

إعتمادات العنوان الثاني المخصصة لتمويل المشاريع الجديدة ببرنامج اإلستثمار السنوي  /5

 و مصادرها: 2020

 
 مصدر التمويل

 
 المبالغ المبرمج إستغاللها المتاحة المبالغ مصدر التمويل

 ألف دينار 90 ألف دينار 90 تمويل ذاتي البلدية

صندوق الــــقروض و 
مساعدة الجماعات 

 المحلية

  ال شيء قرض

 ــــــ ال شيء مساعدات موظفة

 ألف دينار 252 ألف دينار 252 مساعدات غير موظفة

   مساعداتفواضل /  
 ألف دينار 342 ألف دينار 342 وعــــــالمجم

 

 أجوبة البلدية  أسئلة و مالحظات المشاركين

ضعف اإلعتمادات المرصودة للبرنامج السنوي 
 لإلستثمار

ستعمل البلدية الحقا إلى تسريع نسق *
اإلستخالص، كما حث رئيس البلدية إلى إقبال 
 المواطنين لخالص المعاليم على العقارات المبنية.

 

 إعتمادات العنوان الثاني المخصص للمشاريع الجديدة على مختلف البرامج:توزيع  /6

 البرامج المقترحة
 

 النسبة الكلفة

 برامج القرب بتحسين ظروف عيش المواطنين
 

 100% ألف دينار 342

 برامج مهيكلة للمدينة
 

0 %0 

 برامج إدارية
 

0 %0 

 100% ألف دينار 342 المجمــــــوع

 

 التقسيم الترابي للمنطقة البلدية و إحصاء وصفي تقديري للبنية األساسية بتلك المناطق:تقديم  /7



 تقديم التقسيم الترابي: -أ

 حدودها )تسمية حدودها( إسم المنطقة الترابية

، غربا شرقا حدود بلدية الخليدية –شماال قنال مجردة تحدها  1عدد المنطقة 
، جنوبا حدود بلدية الخليدية و مسلك 3الطريق الوطنية عدد 

 فالحي.

، 03شرقا الطريق الوطنية عدد  –شماال قنال مجردة تحدها  2عدد المنطقة 

غربا حدود بلدية سيدي حسن و فوشانة جنوبا الطريق الوطنية 
 القديمة و طريق القصير. 03عدد 

القديمة  03تحدها شماال مسلك فالحي و الطريق الوطنية عدد  3عدد  المنطقة 

و طريق القصير شرقا حدود بلدية الخليدية، غربا حدود بلديتي 
 سيدي حسين و المرناقية، جنوبا بلدية جبل الوسط.

 

 

 اإلحصاء الوصفي التقديري للبنية األساسية بالمناطق البلدية : -ب

 

 األرصفة الطرقات
التنوير 
 العمومي

بط بشبكة الر
تطهير المياه 

 (%المستعملة )

وجود 
إشكاليات 

لتصريف مياه 
 األمطار

نسبة الطرقات  
في حالة جيدة 
أو متوسطة 

(%) 
(1) 

نسبة الطرقات 
في حالة سيئة 
تتطلب التدخل 

(%) 
(1) 

نسبة األرصفة 
في حالة جيدة 
أو متوسطة 

(%) 
(1) 

نسبة األرصفة 
في حالة سيئة 
تتطلب التدخل 

(%) 
(1) 

نسبة التغطية 
بشبكة التنوير 

 العمومي
 (%) 

(2) 

نسبة التغطية بشبكة 
 التطهير العمومي

 (%) 
(2) 

 

 1منطقة 

 
 نعم 95% 95% 20% 80% 10% 90%

2 منطقة  
 

 نعم 70% 80% 50% 50% 30% 70%

3منطقة   
 

 نعم 0% 80% 90% 10% 70% 30%

 

 : نقاش و تفاعل مع المشاركين 

 أجوبة البلدية  المشاركين أسئلة و مالحظات
 موعد إنطالق مشروع التنمية المندمجة بالمحمدية.-
 

 بصدد إعداد ملف اإلستشارة من طرف مصالح والية بن عروس.-

كلفة و موعد إنطالق مشروع حماية مدينة المحمدية من -
 الفيضانات.

 .أد و المشروع بصدد الدراسة لتحديد المنشآت المائية 500الكلفة -

المدرج  1تأخر إنطالق تعبيد نهج بروكسال حي النسيم -

 .PAI 2020بـــ

 ستتم دراسة الطلب في اإلبان.-

 .مع مشروع قنوات التطهير التوازيستتم دراسة الملف ب- تعبيد حي منصور خلفت

 .اإلدارة الفنيةسيتم النظر في المشروع بالتنسيق مع - غير متوفر فيه إنارةحي السعادة مدخل  طريق الخليدية -

 مشروع لدى أنظار مصالح وزارة التجهيز.- و مدخل المحمدية عبر طريق شبدة GP3تهيئة قنطرة -

سيتم النظر في المشروع بالتنسيق مع مصالح وزارة التجهيز ببن - تنوير مدخل حي العلمي المحمدية طريق الخليدية-
 .عروس



 .النظر في المشروع سيتم- تعبيد أنهج الكرشونية بطريق الخليدية-

 

 :2021المناطق البلدية التي سيتم التدخل فيها ضمن برنامج سنة 

 

 اإلعتمادات المخصصة 2021المناطق الترابية التي سيتم التدخل فيها خالل سنة 
النسبة من 

 مشاريع القرب
جزء + تنوير  1نهج بروكسال حي النسيم: تعهد و صيانة  1منطقة 

 + تنوير جزء من مدخل حي السعادة طريق الخليديةمن 
 

 %36.5 أد 90أد +  35

أنهج بحي منصور خلفت : تعبيد2منطقة  
 

 % 63.5 ألف دينار 217

3منطقة   
 

0 0 
 

 

 نتائج الجلسة العامة: /8

 التنقيحات / التحسينات بخصوص البرنامج المقدم: -1.8

 

 

 تمت المصادقة على البرنامج المقترح.
 

 المشاركين بخصوص خطة اإلتصال المعتمدة: مالحظات -2.8

 

 جيدة.

 مالحظات المشاركين بخصوص المنهجية المعتمدة: -3.8

 .حسنة

 مواضيع مختلفة تم النقاش في شأنها: -8.5

 

 أجوبة البلدية  أسئلة و مالحظات المشاركين

المواطن خالد الجبالي من متساكني حي تساءل *

مصب الفضالت الحالي و ما  يةعن وضع 1المقطع 

 يفرزه من روائح كريهة.

ستعمل المصالح البلدية على ردم كل الفضالت *
 المتواجدة و طرحها في أقرب اآلجال.

 

العليات من متساكني حمدي الناصر مواطن ال*تساءل 
 عن إنعدام قنوات الصرف الصحي بالحي.

سيتم عرض الموضوع لدى أنظار المجلس *
 .البلدي للبت فيه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مالحق:  -4.8

 عرض البلدية: -1.4.8

 videoconferenceعرض مجسم عبر طريقة 

 التفاعل مباشرة مع المواطنين و رصد إقتراحاتهم عن بعد.
 

 

 صور الجلسة العامة و بطاقة الحضور:  -2.4.8

 صورة الجلسة العامة. -
 بطاقة حضور. -
 مقاطع فيديو. -

 

 ةــــــيس البلديــــــــرئ

 أحمد العلمي


