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 حي األمل و األنس 2بالمنطقة عدد محضر الجلسة 

 التشاركي بخصوص البرنامج السنوي لالستثمار 

 بخصوص البلدية : معطيات -1

 2:عدد  األنس حي األمل و            : المنطقةإسم  -أ

 (6201ساكن ) إحصاء سنة  34.288 عدد السكان بالبلدية : -ب

 .و نصف صباحا العاشرةعلى  2018نوفمبر  10 ة :ــــــــــتاريخ الجلس -ت

 ساكن :5.000 (2عدد السكان )عدد -اعة االجتماعات ق :ةـــــــــــمكان الجلس -ث

 الشط. حمام رئيس بلدية فتحي زقروبةالسيد  ة :ـــإسم ميسر الجلس -ج

 خالد السالمي كاتب عام بلدية حمام الشط.السيد  محضر محرر من قبل : -ح

 بلدية حمام الشط.فتحي زقروية رئيس السيد محضر مصادق عليه من طرف : -خ

  بخصوص الجلسة : معطيات -2

 : 2بمنطقة عدد عدد المشاركين في الجلسة  – ا

عدد الشبان ضمن المشاركين والذين 
 تتراوح أعمارهم

 سنة 35و 16بين 
 عدد المشاركين عدد النساء ضمن المشاركين

 

 الجملي العدد 15 04 

 26.66% %100 % 

 جدول األعمال : – ب

 2019التي تقرر التدخل بها خالل سنةاألمل و األنس  ةتشاركية مع متساكني منطق ةتنظيم ورش

 منها إلى إعالم المواطنين بـ: 1يخصص الجزء  -1

  2الفني للمنطقة عدد نتائج تشخيص  

 2019يزانية المخطط السنوي لالستثمار البلدي م 

  مقترح توزيع الميزانية بين مختلف التدخالت 

  2019البلدية ا خالل سنة  المشاريع المقترحة من طرف. 

دقة اية مصامن الورشة للتشاور مع المواطنين حول النتائج والمقترحات المقدمة من طرف البلدية لغ 2يخصص الجزء  -2

 المواطنين عليها.
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 : 2نتائج تشخيص الفني للمنطقة عدد  -3

 

 :2019يزانية المخطط السنوي لالستثمار البلدي م -4

  دينارا مفصلة كاآلتي:  ألف1130بـ: 2019تم تقدير الموارد المخصصة للبرنامج السنوي لالستثمار لسنة 

 أد257 الموارد الذاتية

 أد373 المساعدة الموظفة

 أد500 قرض

 أد1130 المجموع
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 :مقترح توزيع الميزانية بين مختلف التدخالت   -6

  مشاريع إدارية  الكلفة

  

3م30صناديق سعة  2اقتناء معدات نظافة: شاحنة قالبة+   أد370    

دراجة نارية ذات  02عدد  نارية ودراجات  04عدد  سيارة وظيفية واقتناء    أد160

عجالت 03   

 

  مشاريع القرب  أماكن التدخل  الكلفة

نادي أطفال  تهيئة سوق و  برج السدرية  أد200  

نزهة السلطان  واي بال بئر  أد40   تهيئة الحدائق 

الصنوبر :شارع  حمام الشط  أد100

  الحرية

  تنوير عمومي

السدريةبرج  حي األنس و  أد50   لوحات الكترونية إشهارية  

  صيانة الطرقات  كامل المنطقة  أد180

  مالعب أحياء  الباي بئر  أد30

 

 

 

 أد1130 الجملة
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 : 2019المناطق التي تنوي البلدية التدخل فيها في  -5

  نوع التدخل  مكان التدخل التقديرية  الكلفة

غرة جوان - أد40      
شارع الجمهورية  -    

رلصنوبا شارع -  
ردالور -   

  1 صيانة الطرقات

خل حي دبملوحات الكترونية إشهارية   أد25
 األنس

  2 تجميل مداخل المدن

 الكلفة جملية للموارد  أد65

 نقاش وتفاعل مع المشاركين :  -6

 أسئلة و مالحظة المشاركين  أجوبة البلدية / أو األطراف المعينة

 
 

 سنقرر جلسة عمل مع مختلف  مع   :السيد رئيس البلدية
المديرين الجهويين لإلجتماع و اإلتفاق على محضر جلسة 

عض بيتم  فيه تحيين مثال التهيئة العمرانية للمنطقة و ضم 
األراضي الدولية على ملهكا ليتسنى لها انشاء بعض 

 ( المنشآت ) دار شباب المركز الدولي الستقبال الشباب...
 

  بالنسبة للمركب الشبابي ننتظر الترخيص من اإلدارة
 الجهوية للفالحة 

  2سنة و كانت كلفته  20القنطرة مشروع معطل منذ 
مليون  14في حين أنه اآلن سيتكون كلفته مليون دينار 

و  دينار.و لقد تم اإلتفاق مع مختلف المتدخلين العموميين

المساس  هو اآلن في طور الدراسة مع العلم أنه لن يتم
 بحديقة البلدية.

  جانفي يعتبر مدخل المدينة و تهيئته مبرج في  14شارع
باإلضافة إلى الفسحة كما  2018البرنامج اإلستثماري 

أشار إلى أهمية دور المواطن في الرقابة لدى مكتب 
العالقات مع المواطن مع ضرورة التنصيص على حماية 

 المبلغين.

  صحي و ألعاب و رحالت إن البلدية تأمل أن تشيد مسلك
بحرية في إطار شراكة مع الخواص و سيصبح فضاء 

ترفيهي بامتياز يستقطب الزوار من عدة مناطق. إضافة 
 .إلى الصيانة الدورية التهيئة الشاطئ لمثل هذه المرافق

 السيد: مواطن مشكلة تصريف مياه األمطار 
 الغابة أصبحت مصدر إزعاج  

 نظافة حي بن رشيق 

 : ما مدى تقدم مشروع التعبيدبالبلدية السيد مستشار سابق
 . 2018لسنة

  نها تحتاج للصيانة و على حسب ما يعلم أالحديقة أمام المبيت
 وليست منطقة خضراء   zone d’équipementتصنف 

  ذو سعة كبيرة  مهيأةتوفير حاويات ذكية  إمكانية طلبكما 

  مل شتعبيد نهج النجاح لم يتم إصالحه في التدخل األخير الذي
 أنهج.عدة 

 انة.اك عدة نقاط بالمنطقة تحتاج إلى الصينالتنوير العمومي ه 
 كنيناإلجراء إجباري و يجب على كل المتس اإلقامات  لنقابة

 به و ماهو دور البلدية في هذا الشأن. االلتزام

 .بالنسبة لحديقة البلدية طريقة تشذيب األشجار غير جميلة 
مشكل تصريف مياه األمطار إثر األمطار  السيد الحبيب:

 غزيرة األخيرة.ال

  العقار أمام المغازة بالطاهر صفر أصبحت مصب للفضالت
لى لماذا ال يتم تهيئتها من طرف البلدية أو إلزام مالكها ع

 وذلك التصرف فيها من خالل تسيجها أو تتكفل البلدية البلدية ب
 يتم تثقيل المصاريف على المالك.

  الناموس التي أنهكت كل سكان المنطقة.مشكلة 

  مار جانفي الذي تم ادراجه في البرنامج السنوي لإلستث 14نهج
 ما مدى تقدمه.   2018لسنة 

  و الحديقة المتوسطية نهج باردو  : بن طردية السيد عمر
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  كما أكد رئيس البلدية على ضرورة مراسلة المتدخلين
قبل الشروع  (…,steg, sonede onas) العموميين

 في األشغال 

 ديةبالنسبة للنقابات اإلقامات فهو مسألة وعي كما أن البل 
ليس لها الحق في التدخل في الملك الخاص و دورها 

 .للمساندة ال أكثر 
 

  صيانة انيستحق

  منطقتنا تصنف من اجمل المناطق بوجود الجبل و البحر إال
ى إلى فضاء ترفيهي يخص األطفال و األم إضافة إلأنه تفتقر 

غياب دار شباب من ر غم وجود المعهد العالي للتنشيط 
 الشبابي و الثقافي 

 تساءل عن المحول  :   مواطن 
جانفي الذي فقد  14طرحت إشكالية جمالية شارع : مواطنة

تي اللة اثر األشغال التي أقيمت فهل من تحرك إلعادته إلى الحاجماليته 

 كان عليها.

  أمام القنطرة مشكل تصريف  02حي األمل أمام منزل عدد
الحاويات. و هل من إمكانية  خارجمياه األمطار مع فضالت 

وضع حاويات ذكية هذا المشروع سيجد مشاركة واسعة من 
 جانفي. 14كل المواطنين خاصة في شارع رئيسي مثل 

  المياه الراكدة في األراضي  مداواةبالنسبة للناموس يجب
  البيضاء و التي تعتبر مصدر أساسي لتكاثر الناموس.

  السيد الفاضل:

  تطرق إلى ضرورة العمل بالشراكة مع جمعية السالمة
 المرورية إلعداد فضاء مروري للحد من الحوادث المرورية .

 يانة الص بالنسبة للبالوعات الرجاء من البلدية التدخل  للتهيئة و
 ى ميزانيتها.عل

  كما أشار إلى تنسيق مصالح البلدية مع األمن للحد من
 اإلزعاج و الكالم البذيء باألماكن العمومية .

  حين يتم تشييد القنطرة. األكشاكماهو مآل      

 نة بالنسبة لألكشاك الفصل الصيفي كلنا الحظنا تأخير في الس
 العمل فيالفارطة  ألسباب كلنا نعرفها إال أنها حالت دون 

 تاريخ مبكر فالرجاء العمل على تحسين الخدمات.

  دار الشباب مشكل متواصل و يعتبر خسارة للمنطقة ككل
 .نرجو من البلدية البحث في حلول دية لمواصلة هذا المشروع

 شييدافتقار البلدية للملك العقاري و هو حرم كل المنطقة من ت 
 مركز الدولي الستقبال الشباب .

 

  نسبة اإلستخالصات ضعيفة جدا فالرجاء من  الهادي:السيد
مصالح الحرص على استخالص اآلداءات من خالل التوعية 

 ثم المرور إلى المراحل الجبرية.

 
 

 
 :    2عدد بالمنطقة نتائج الجلسة  -7

 التنقيحات / التحسينات بخصوص البرنامج السنوي لالستثمار وبخصوص المنهجية المعتمدة : – 1.9

 
البرنامج السنوي لالستثمار  جزئي تغيير يتم أيلم   

الطرقات: صيانة*  
غرة جوان -        
  شارع الجمهورية -
رلصنوبا شارع -  
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دالور -  
 * تجميل مداخل المدن

  لوحات الكترونية إشهارية بمدخل حي األنس

 
 مالحق : – 2.6
 عرض البلدية : – 2.9

 

 

 علي مستوي ع متر مرب 100قرابةالماسحة  األرضيبالطابق المتعددة االختصاصات بدار الثقافة ببئر الباي قاعة ال

 .م( 7العرض  –م  15)طول نهج البحر األبيض المتوسط 

 الالزمة ضاءةقاعة مكيفة و مجهزة بإ. 

 الطاوالت 5كرسي ) و يمكن إضافة كراسي أخرى( و عدد  100تحتوي القاعة علي قرابة عدد. 

 صور الجلسة العامة : –3.9
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في خاتمة الجلسة، توجه السيد رئيس الجلسة بالشكر للحضورعلى تلبية و المساهمة الفعالة          

في تكريس الحوكمة المحلية بمشاركتهم في اختيار مشاريع منطقتهم و رفعت الجلسة في حدود 
.الواحدة بعد  الزوالالساعة  

  

 حرر بتاريخ 
 
 

البلدية رئيس    
 


