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واليـة  المهديـة       
        بلدية الشابة

     
 

 
 محضر جلسة عمل تحضيرية للبرنامج

 2017لسنة  التشاركي اإلستثماري البلدي
 
 

       في إطار األعمال التحضيرية الخاصة بإعداد البرنامج السنوي لإلستثمار البلدي التشاركي 

بقصر البلدية بالشابة جلسة عمل العاشرة صباحا  على الساعة 2016أكتوبر  03يوم اإلثنين  انعقدت
برئاسة السيد عمر المدوري رئيس النيابة  2017لسنة  التشاركي تحضيرية للبرنامج اإلستثماري البلدي

 السادة:كل من  الخصوصية و حضور

 محمد السبـــوعي : مساعد أول -
 عبد الرزاق الفني : عضو نيابة -
 منيـــر ســـالمــة : عضو نيابة -
 ــالم بـن ســالم  : عضو نيابةس -
 ألـــفة ابـــراهيــم : عضو نيابة -
  رــــ: ميس ادـة بن عيـاطمــف -
 رـــــة : ميسـفـحمدي بن خلي -
 : مرافق فني دهــــــي حميــلطف -
 ك : مسؤول ماليــــادل الشمـــع -
 ي : مسؤول ماليــــدى الزاهـــه -
 عضو خليةري : ــمحمد المستي -
 ر: عضو خليةد الحاج عمـاجـم -
 

الجلسة  عمر المدوري رئيس خلية اإلستثمار البلدي التشاركي افتتح السيد رئيس النيابة الخصوصية

مرحبا بالحضور و أكد على أهمية إنجاح المسار التشاركي من خالل تشريك كافة شرائح المجتمع المدني  
 في اتخاذ القرار.و متساكني المدينة 

 

 ما يلي: قررت الخلية اء و إثر النقاش و تبادل اآلر

  و الشرائح اإلجتماعية ضمان تمثيلية األحياء لمناطق  10تقسيم المنطقة البلدية إلى المصادقة على. 
 حدود هذه المناطق كالتالي:

 

 حدودها )تسمية حدودها( اسم المنطقة البلديــــة

 اد ) منطقة حــــي عويـدان(: شارع فرحـــــات حشــــــــشمــــاال- حـــــي الوهــــــــــــاب
 أفريل ) منطقـــــــة وســــــــــــــط المدينــــــــة( 9نهج            

 : نهج محمد علــــــــــي ) منطقــــة حي المرســــــى(شـــــرقا  -
 : شارع ليبيــــــــــــــــا ) منطقة حي سيدي سالـــــم ( غــــــربا -

 ـــــــــة وحـــــــــــــدود  مثــــــال التهيئـــــــة: سبخــ جنــــــوبا-

 –: شارع الجمهورية ونهــــــج ابـــــــــــن الجـــــــــزار )منطقة حي عويدان  شمــــاال - حـــــي وسط المدينــــة

 



 منطقة الحـــــــــــي الشرقي(.

حي المرسى ومنطقــة حي  منطقة -نهج السعوديــــة –أفريـــــل  9:  جنــــــوبا-

 الوهــــاب.

 شارع بورقيبة ) منطقة حي عويدان(  –: نهج قرطاج  غــــــربا -
 : نهج علي البلهـــوان ) منطقـــة حي حشاد والهنشير(شـــــرقا  -

  م 30: السبخـــــــة والطريــــــــــــق الحزاميـــــــة :  جنــــــوبا- حـــــي المرســـــــــــى

 : نهج السعوديـــــة ) منطقـــــــــة حي وســط المدينة( شمــــاال -

 : نهج محمــــد علي ) منطقـــــــة حـــــي الوهــــاب( غــــــربا -

 نهج قبوديـــــــة ) منطقـــــــــة حي حشاد وبيقـــو( -: شـــــرقا  -

 حي وسط المدينـة(نهج  السعوديــة )منطقـــــــــــة  -               

 : البحـــــــــــــــــــــــــــــر المتوســــــــــــــــــــــــطشـــــرقا  - حـــــي الشاطـــــــــىء

 : شــــــــــــــــــــــــــارع  بورقيبــــــــــــــــــــــــــة شمــــاال -

 شير(: نهج علي بن غداهم )منطقة حي حشاد والهن غــــــربا -
 : شارع  برج خديجة ) منطقة حي حشاد والهنشير( جنــــــوبا-

 الخذر بن حسين   ) منطقة  حي بـــرج خديجـة (  -               

 : البحــــــــــــــــــــــــــــــــــــر المتوســــــــــــــــــــطشــرقا - الحـــــي الشرقــــــــي

 ــــــــــــــــــة الدويــــــــــــــــــــــــــــرة: منطقــــــــــــشمـاال -

 نهج تازركـــــــة –: نهج سيـــــدي علــــي النــــــوري غـــربا -

 نهج الجزائر)منطقة حي عويدان( –نهج الجامع الكبير             

 :شارع الجمهورية)منطقة وسط المدينة ومنطقة حي حشـاد(جنـوبا-

 شارع بورقيبــــة  ) منطقــــــة حــــي الشاطــــىء( -             

 الخذربن حسين)منطقة الشاطىء( -: شارع المنجي سليمشمــــاال - حـــي برج خديجــــة

 م  30: المينـــــــاء والطريــــــــــــــق الحزاميــــــة :  جنـــوبا  -

 الهنشيـــــر(م ) منطقة حشاد و 20: الطريق الحزامية  غــــــربا -
 : المعلـــــم األثـــــــري  بـــــــرج خديجة والمينـــــــاءشـــــرقا  -

 : نهــج جمــال عبــد الناصـر )منطقة حي الفراحتـــه(شمــــاال   - حــــي سيـــدي سالــم

 : شـــــــــــــارع ليبيـــــــــــا   )منطقة حي الوهــــاب(شـــــرقا  -

 : العربــــــــــــي زروق   ـربا غـــــ-

 : شـــــــــــــــــارع البيئـــــة   ) منطقة حـــي الوهاب(  جنـــوبا -

 : شــــارع بورقيبـــــــــــــــة )منطقـــــة الحي الشرقـــــي(شمـاال - حي حشــاد و الهنشيـر

 المرســـــــــى( : نهج قبوديـــــــــــــــــــة ) منطقـــــة حيجنـوبا  -

 م )منطقة حي برج خديجة( 20:الطريق الحزامية عرض شــرقا - 

 نهــج علــــــي بن غداهـم ) منطقــــــة حي الشاطـــــىء( -          

 : نهج علي البلهــــــــــوان ) منطقة وســــط والمدينـــة( غــــــربا -

 

 دود مثـــــــال التهيئــــــة العمرانيـــــــــــــــــــــــــة: حـــشمـاال  - حي الفراحتـــــــــــــه

 : نهج جمـــــــال عبد الناصــر ) منطقة حي سيدي سالــم(جنـوبا  -

 : نهـــــــــــج العربــــي زروقغربــا - 

 طريق عويدان -: حدود مثـــــــــال التهيئـــــــــــة العمرانية شرقا -



 ــج صفاقــــــــــس ) منطقــــة حـــي عويــــــــــــدان(نهـ -          

 : حـــدود مثـــــــال التهيئــــــة العمرانيـــــــــــــــــــــــــةشمـاال  - حي عويـــــــــــــــدان

نهج  –نهج قرطـــاج  -نهج ابن الجـــزار –نهج تازركة  -: شـــارع بورقيبــــةجنـوبا  -

 منطقة الحي الشرقي( -منطقة وسط المدينة –) منطقة حي الوهــــــاب  –كبير الجامع ال

 : نهج سيدي علي النــوري ) منطقــــة الحــــي الشرقــي( شرقـــا-

طريق  -نهــــــــج صفاقس –: شارع فرحات حشاد ) منطقة حي الفراحته غربــا - 

 عويدان(.

 

  ذمة اللجان الفنية الخاصة بالبرنامج اإلستثماري البلدي  علىتخصيص السيارة اإلدارية كامل الوقت

 في اآلجال المحددة. عملية الجرد و التشخيصالتشاركي لضمان إنجاز 
 .تخصيص مكتب بمقر البلدية خاص بأعمال خلية اإلستثمار البلدي التشاركي 
 .التحضير لعقد جلسة تحسيسية مع المجتع المدني خالل األسبوع القادم 

 
تام دعى الحضور كافة مكونات المجتمع المدني لمعاضدة مجهودات البلدية إلعداد و إنجاح و في الخ

 في سبيل تنمية مدينة الشابة و رفعت الجلسة في ساعتها و تاريخها.المسار التشاركي  

 

 الشابة في،                                                                                
 رئيس النيابة الخصوصية                        
 

 عمر المدوري                                                                                    
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