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  و المنطقة الصناعية 3+2+1بئر الباي  3بالمنطقة عدد محضر الجلسة 

  التشاركي بخصوص البرنامج السنوي لالستثمار 

 بخصوص البلدية : معطيات -1

 3:عدد  بئر الباي - :المنطقة إسم البلديــــــــــــــة : -أ

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

 .صباحا و نصف الثامنةعلى الساعة   2018نوفمبر  17 ة :ــــــــــتاريخ الجلس -ت

 ساكن:9800 (2عدد السكان )عدد - بدار الثقافةاعة االجتماعات ق :ةـــــــــــمكان الجلس -ث

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

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

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

  بخصوص الجلسة : معطيات -2

 : 3بمنطقة عدد عدد المشاركين في الجلسة  – ا

عدد الشبان ضمن المشاركين والذين 
 أعمارهمتتراوح 

 سنة 35و 16بين 
 عدد المشاركين عدد النساء ضمن المشاركين

 

 العددالجملي 44 05 

 11.36% 100% % 

 جدول األعمال : – ب

 2019التي تقرر التدخل بها خالل سنةبئر الباي  ةتشاركية مع متساكني منطق ةتنظيم ورش

 منها إلى إعالم المواطنين بـ: 1يخصص الجزء  -1

  الفنينتائج تشخيص  

 2019يزانية المخطط السنوي لالستثمار البلدي م 

  مقترح توزيع الميزانية بين مختلف التدخالت 

 2019البلدية  فيها خالل سنة  المشاريع المقترحة من طرف. 

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

 نين عليها.المواط
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 :بالمنطقة الوصفي التقديري للبنية األساسية ءتذكير باإلحصا -3

 

 

 :2019ميزانية المخطط اإلستثماري البلدي لسنة  -4

 

 أد275 الموارد الذاتية

 أد373 المساعدة الموظفة

 أد500 قرض

 أد1130 المجموع
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 مقترح توزيع الميزانية بين مختلف التدخالت: -5

  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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 : 2019تنوي البلدية التدخل فيها في المناطق التي  -6

  نوع التدخل  مكان التدخل التقديرية  الكلفة

نهج الرشيد، المحطة،            أد70
المسعودي، البحر األبيض المتوسط، حمودة 

 باشا، صاحب الطابع
 

  1 الطرقات صيانة

  2 تهيئة الحدائق  قرطاجبشارع  حديقة  أد20

  3 تهيئة المنشآت الرياضية  بناء و  بئر الباي  أد30

 الكلفة جملية للموارد  أد120

  

 نقاش وتفاعل مع المشاركين : -7

 أسئلة و مالحظة المشاركين  أجوبة البلدية / أو األطراف المعينة

  تكرر موضوع تعبيد بطرس  السيد نزار مقري
 االستثماريفي المشاريع  إدراجهالبستاني لذلك تم 

  2019لسنة 

 المحاذي لقد تم مراسلة  يصيانة الواد تعبيد و
مجرة علما وان هذه األعمال تابعة  يديوان واد

 ه ذلك تم التعهد لتسوية وضعيتلوزارة الفالحة رغم 

  للتعهد  و 2019الحدائق مبرمجة في مشاريع
 .العنوان األول و الثاني ب

  السوق األسبوعي تم توقيع اتفاقية رفع الفضالت
 من طرف البلدية 

  مخفضات السرعة سيتم دراسة الموضوع في
 أقرب اآلجال.

  الحماية من االنجراف األخذ بعين االعتبار بكل
 جدية.

  نهج الكوفة سيتم معاينة األضرار التي خلفتها
 جذور األشجار.

 السيدة بسمة المرزوقي:

 كانية مهج تم تدوينها من ثم سنعمل على انكل األ
 ينعبر العنوان إدراجها  في البرنامج اإلستثماري و

ر  أكد  على تعبيد و تنوي المحفوظي :السيد أنيس 

 نهج بطرس البستاني .
طلب تفسيرا لوضعية نادي التنس   السيد صديق :

 مع طلب صيانة الحدائق بجانب المعهد.
التنوير في السوق و مالعب بلب اط السيد عماد :

أحياء كما أشار إلى أن نادي التنس أصبح مرتع 
إلنقاذه من هذه للفساد و الرجاء التدخل السريع 

 الوضعية .

  بالمنطقة غياب أماكن ترفيهية. 

 د المشاريع التي ستقام في المنطقة و يأشار تحي
 بالتالي بمكن للمواطن أن يتتبع سيرها 

نهج المنجي بالي حالته كارثية  السيد العربي:

فالرجاء التدخل السريع  بالصيانة إلى حين توفر 
 اإلعتمادات للتعبيد.

  مكان الحاويات  في الطريق المؤدية للمعهد غير
 .ثابت و هو ما يسبب انتشار األمراض و تكاثرها 

أثار مشكلة القنال و ما  السيد سمير بن عياد:

 يشكله من خطر على المتساكنين .
أكد على الحالة السيئة  السيد عبد المجيد الورتاني:
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كما سنعمل على طرحها في األول و الثاني 
 المجالس البلدية و جلسات اللجان 

  مالحظة لقد تم تغيير في المشاريع المقترحة من
 صيانة الطرقات إلى تعبيد نهج بطرس البستان

  بالنسبة للحاويات خلف المعهد سيتم  إزالتها في
 أقرب اآلجال بالتنسيق مع مصلحة النظافة.

 الرجاء الحرص على تكوين  اإلقامةلنسبة لسكان با
  تنظيميةنقابة لغاية 

فية التي ربالنسبة السوق الح :السيدة نسرين 
ذكرها األخ يجب أن نفكر في التسويق قبل الحديث 

 عن إنشاء السوق.
ق تنوع المواضيع تنوير تعبيد حدائ السيد تيسير :

مالعب أحياء و إن دل على شيء فقد دل على 
ثراء هذه الجلسات التي تعتبر فرصة لطرح عدة 

 إشكاليات تخص المواطن بدرجة مما يعزز التفعيل  
 الحقيقي للمبدأ التشاركية و التدبير الحر.

 .تم تدوين كل المالحظات   السيد الهادي روين :

 نقطة في حصة  13تم تسجيل  تربةانجراف األ
و بذل كل المجهودات للسعي استمرارية واحدة 

 إليجاد حلول جذرية 

  المصب الرئيسي تم اختراعه من طرف المواطنين
و ندعو من خالل هذه الجلسة إلى توعية كل 

متساكني بالقرب بخالص كل ما يتخلد بذمتهم من 
في 2.500ديون على العقارات و الذي يتمثل 

 الشهر و هو سعر رمزي.

 الخدمات التي تقدمها البلدية تكون على نفس سرعة 
سبة و نسق خالص المواطنين فكل ما ارتفع ن

 الخالص ارتفعت طبيعة الخدمات.
   السيد فتحي زقروبة:

  و نادي التنس أصبح الهاجس  السوق األسبوعي
اليومي للبلدية و نحن ساعون إلى تسوية الملكية 

  الشروع في اإلنجازات .العقارية قبل 

  الرجاء من كل المواطنين تقديم حلول لعزل نادي
ة التنس. علما أن البلدية قامت بالمراسالت الالزم

و الدخول في مفاوضات القتناء  SNITمع 
  األراضي نادي التنس و السوق.

تعهدت بالصيانة   ROTARIكما أحيطكم علما أن 
 و إعادة التهيئة .

 المدرسة اإلعدادية سيتم تجديدها و ستتحمل دمقاع 
البلدية المصاريف الصيانة و ستحدد جلسات 
 خاصة لتحديد الموارد الذاتية لهذه المشاريع.

  الحدائق و مالعب األحياء سنحرص على إنشاء
 حدائق و مالعب  في كل األحياء.

 و  ستنفق مع مدير المدرسة اإلعدادية لتهيئة الملعب
 وقات الدراسة بطريقة منظمة .استغالله خارج أ

  عزيزة  بمغارةسيتم دراسة المشاكل المذكورة 

  جانفي مشروع متواصل. 14شارع 

 أدعو كل المواطنين إلى اإلتفاق  نسبة للحاويات بال

لنهج بطرس البستاني و أشار إلى امكانية إدراجه 
 .2019في البرنامج االستثماري لسنة 

طالب بإمكانية إنشاء حديقة  السيد أحمد الدقي:

 داخل الحي و ملعب حي 

  و نهج األهرام تعبيد نهج بطرس البستاني 
فضالت السوق األسبوعية أقلقت  السيدة خديجة:

 السكان 

  باب المدرسة مغلق بالسلع يوم السوق األسبوعية 

  الرجاء سدم الحفر في الطرقات 
شاحنة رفع الفضالت ال السيد حبيب عيسية :

 تصل إلى كل األنهج 
لمدرسة مخفضات سرعة أمام ا  السيد الطاهر:

 اإلبتدائية و بنهج الرشيد.

  و  خاألوسالتراكم الـربة و يشكل الجبل مصدر
 األوحال و طالب بإيجاد حل للحد من منها 

  للمؤسسات التربوية و السوق األسبوعي محاذي
 يمثل مصدر إزعاج يؤثر على أداء المعلمين.

فيه تكثر الذي  صيانة السوق السيد حمدي مختار:
. أشجار غرسها المواطنين أضرت بالمنازل األتربة

 في نهج الكوفة. 

  الحيوي يحتاج للصيانة.نهج محمد 

  نهج أحمد التليلي مخفضات السرعة تم نزعها 
 المركب التجاري عزيزة البعزاوي:السيد بدالين 

 يلقي الفضالت أمام المدرسة 

  االبتدائية  اقتراح مخفضات سرعة أمام  المدرسة 
و  السيد أحمد القاسمي اقتناء سيارة إسعاف للبلدية

 الدفع بالسعر الرمزي إن أمكن .
أرض الزياني ) تعبيد ،   السيد سالم المهري:

 التنوير ، مكان الحاويات غير مناسب 

  ترصيف زنقة اإلمام البخاري و بن حزم 
 اقتراح سوق الحرفية. لسيد الصديق:ا          

شغال الرجاء متابعة األ السيد بشير المستوري :          

 قبل توقيع االستالم النهائي .
 منتزه وطني في الغابة. حاقترا  مواطن:

 صيانة نهج صاحب الطابع 

 %80 إيجار مع تدهور الحالة سكان العمارات
 المادية للسكان و ضعف التنسيق 

  وجود مقهى بجانب اإلقامة  التي تشكل مصدر
 إزعاج للسكان.
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و اقتراح مكان مناسب للجميع و سنسعى إلى تنفيذه 
في أقرب اآلجال.و سنعمل على إضافة عدد من 

 الحاويات لتفادي اإللقاء العشوائي 

  تدخالت البلدية في محيط المؤسسات التربوية
يعتبر مجهود إضافي فهي ليست من ممتلكات 

  البلدية.

 ستعزز البلدية اإلطارات لمزيد تحسين أداء العمل 
 لبلدي.ا

 .سنتسلم في ظرف أسبوعين سيارة إسعاف 

  بالنسبة لحي الزياني نحن ساعون لربط السكان
بالماء الصالح للشراب و الكهرباء إثر جلسة مع 

 .المتخلين العموميين المذكورين

  نحن ساعون لضم بعض األراضي لفائدة البلدي
 بعد المصادقة على مثال التهيئة العمرانية .

  
 :المنطقة الصناعيةو  3+2+1بئر الباي  2عدد بالمنطقة تائج الجلسة ن -4

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

.على البرنامج السنوي لالستثمار جزئي تغييرتم   

 تعبيد الطرقات  -1
 نهج بطرس البستاني 

  تهيئة الحدائق -2

 قرطاجبشارع  حديقة

 تهيئة المنشآت الرياضية  بناء و -3

 ملعب حي بئر الباي       

 
 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  100القاعة علي قرابة عددتحتوي. 

صور من الجلسة: – 2.2.6  
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على تلبية و المساهمة الفعالة في  في خاتمة الجلسة، توجه السيد رئيس الجلسة بالشكر للحضور

تكريس الحوكمة المحلية بمشاركتهم في اختيار مشاريع منطقتهم و رفعت الجلسة في حدود الساعة 
 العاشرة و نصف صباحا.

 

 
 

 حرر بتاريخ  
  

 

 رئيس البلدية 


