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 تاريخ الجلسـة: االثنين 10 سبتمبر2018.

 التـــــــوقيـــت: الثالثة بعد الزوال.

 المـوضـــــوع: جلسة عمل مع المكتب المحلي التحاد الصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية.

المرجـــــــــع:  مكتوب االتحاد الجهوي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية عدد 246 المؤرخ في     

.29/08/2018في  4274و المضمن لدينا تحت عدد  24/08/2018                              

 
      

بمقر بلدية حمام الشط جلسة عمل برئاسة السيد رئيس البلدية وبحضور السيد الكاتب  انعقدت 

 العام والسادة اآلتي بيانهم ضمن بطاقة الحضور المصاحبة.

السيد رئيس البلدية باستعراض موضوع الجلسة و المتعلق باستعراض مشاغل و افتتح الجلسة 

ق بين البلدية و االتحاد المحلي للصناعة و المهنيين والتعرف على مجاالت التعاون و التنسي

التجارة و الصناعات التقليدية من اجل تطوير النشاط االقتصادي و االجتماعي بالمنطقة و ذلك 

 على اثر طلب من االتحاد الجهوي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية.

ط سيسعى إلى الدفع بالوضع وأكد أن المجلس البلدي الذي تم تنصيبه على رأس بلدية حمام الش

 التنموي وتعزيز الشراكة بين القطاع العام و الخاص.

ثم أحال الكلمة للسيد رئيس االتحاد الجهوي للصناعة و التجارة والصناعات التقليدية السيد عماد 

ليدية، فتباينت الباهي وأعضاء المكتب المحلي لالتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التق

راء والمقترحات، وبعد النقاش تقرر ما يلي:اآل  

عقد جلسة عمل مع مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية ببرج السدرية للنظر في   -1

شكليات وإجراءات انتخاب الهيئة المديرة للمجمع باإلضافة إلى النظر في مشاغل واإلشكاليات 

 بالمنطقة الصناعية.

نتصاب الفوضوي في محيط المنطقة الصناعية و التي تم انجاز النظر في إشكال األكشاك واال -2

 قائمة بها ليتم النظر في برمجة تنفيذها تدريجيا.

النظر في إمكانية انجاز محطة للنقل البري بمحاذاة المنطقة الصناعية وذلك لتسهيل التنقل  -3

 للعملة.
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تجارية وقباضة المالية بوساطة النظر في إمكانية تأمين االتصال بين المؤسسات الصناعية وال -4

البلدية لتقسيط الديون المتخلدة بذمتهم وحفاظا على المؤسسات بالمنطقة بالتنسيق مع عضو 

 المكتب المحلي التحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية السيدة فاطمة الفراتي.

اء على المؤسسات. هذا البلدية ستتكفل بمراسلة المجمع حول المؤسسات التي لم تصرح باآلد -5

و سيتم مستقبال تشريك ممثلة المكتب المحلي التحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في 

 فعاليات نشاط لجنة الشؤون االقتصادية ومتابعة التصرف.

شارع احمد التليلي الذي تم االتفاق ضمن النيابة الخصوصية السابقة على تعبيد الطريق على  -6

لدية وفي المقابل يتكفل المجمع باإلنارة العمومية وتهيئة الرصيف وقد تم االتفاق على عاتق الب

 إتمام أشغال اإلنارة بكامل الشارع بموافقة رئيسة المجمع.

تم عرض جملة من المشاريع البلدية المزمع انجازها والنظر في إمكانية االستثمار فيها من   -7

ن العام والخاص على غرار:في إطار تدعيم الشراكة بين القطاعي  

المنتزه الحضري بغابة بئر الباي. -  

الوصلة الرابطة بين حمام الشط الصنوبر ونزهة السلطان. -  

الميناء الترفيهي بما في ذلك إحياء وتهيئة الشاطئ بما في ذلك البالسات. -  

جسر محول رابط بين حمام الشط الصنوبر شارع غرة أكتوبر وحمام الشط األمل. -  

.01تهيئة المنطقة الخضراء المحاذية للطريق الوطنية رقم  -  

مالعب األحياء والحدائق العمومية. -  

النظر في إمكانية  التعامل بمرونة في خالص الديون المتخلدة بذمة أصحاب المؤسسات  -8

 الصناعية والتجارية والخدمات بالمنطقة في حدود ما يسمح به القانون وذلك بتقسيطها والتدرج

في التتبعات خاصة ضد أصحاب المقاهي وقاعات الشاي وفي حال التعنت وعدم االمتثال التتبع 

 القانوني الحازم وااللتجاء للردع.

تنظيم جلسة عمل بحضور العمد بالمنطقة لالستعالم حول النساء العامالت خاصة في قطاع  -9

اد.الصناعات التقليدية و التعريف بهن لإلحاطة بهن من طرف االتح  

الجلسة على الساعة الخامسة بعد الزوال بفتح اآلفاق إلى جلسات عمل مثمرة  رفعتفي الختام و

 مستقبال.

 

 


