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 برج السدرية  4بالمنطقة عدد محضر الجلسة 

 2019لسنة بخصوص البرنامج السنوي لالستثمار 

 بخصوص البلدية : معطيات -1

 4:عدد   برج السدرية - :المنطقة إسم البلديــــــــــــــة : -أ

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

 صباحا  و نصف العاشرةعلى  8201نوفمبر  17:السبت ة :ــــــــــتاريخ الجلس -ت

 ةالدائرة البلدية ببرج السدريبمقر  :ةـــــــــــمكان الجلس -ث

 ساكن7700 (3عدد السكان )عدد   -

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

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

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

  بخصوص الجلسة : معطيات -2

 :  4بمنطقة عدد عدد المشاركين في الجلسة  – ا

عدد الشبان ضمن المشاركين والذين 
 تتراوح أعمارهم

 سنة 35و 16بين 
 عدد المشاركين عدد النساء ضمن المشاركين

 

 العدد الجملي 18 03 

 16.66% 91.18% % 

 جدول األعمال : – ب

 2019مناطق حمام الشط الصنوبر التي تقرر التدخل بها خالل سنةمتساكني تنظيم ورشة تشاركية مع 

 منها إلى إعالم المواطنين بـ: 1يخصص الجزء  -1

  04عدد الفني للمنطقة نتائج تشخيص  

  2019ميزانية المخطط السنوي لالستثمار البلدي 

  مقترح توزيع الميزانية بين مختلف التدخالت 

  2019المناطق التي تنوي البلدية التدخل فيها خالل سنة. 

نين اطقة المومن الورشة للتشاور مع المواطنين حول النتائج والمقترحات المقدمة من طرف البلدية لغاية مصاد 2يخصص الجزء  -2

 عليها.
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  03نتائج تشخيص الفني للمنطقة عدد  -3

 

 2019ميزانية المخطط السنوي لإلستثمار البلدي لسنة  -4

  لة كاآلتي:دينارا مفص  ألف1130بـ: 2018تم تقدير الموارد المخصصة للبرنامج السنوي لالستثمار لسنة 

 أد275 الموارد الذلتية

 أد373 المساعدة الموظفة

 أد500 قرض

 أد1130 المجموع

 مقترح توزيع الميزانية بين مختلف التدخالت: -5

 

  مشاريع إدارية  الكلفة

  

3م30صناديق سعة  2اقتناء معدات نظافة: شاحنة قالبة+   أد370    
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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  والياي  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  -6

  نوع التدخل  مكان التدخل التقديرية  الكلفة

20 
الشارع الشباب -  

نهج حليمة السعدية  -  
  1 صيانة الطرقات

الكترونية بمدخل المدينة   إشهارية لوحات  25   2 تجميل مداخل المدن  

  3 تهيئة سوق و نادي أطفال  السدرية برج  200

  الكلفة جملية للموارد  أد245
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 نقاش وتفاعل مع المشاركين :  -7

 

 سئلة ومالحظات المشاركينأ أجوبة البلدية و/أو األطراف المعنية

  فتحي زقروبة: السيد 

 فهي للمشاريع لإلعتمادات المخصصة سبة نبال
 قرض من صندوق القروض.

 التي  البلدية ليس لها الحق في التدخل في األماكن
 خارج إطار مثال التهيئة العمرانية. هي 

  أد530أد لمشاريع القرب و 600خصصت البلدية 
أد 1800مشاريع إدارية. في حين أن أنه تم رصد 

 و التي صنفت مشاريع قرب. 2018لمشاريع 

  بنسبةحققت البلدية ارتفاع  2018بالنسبة لميزانية 
و الذي من شأنه أن يرفع في التمويل الذاتي  11%

و التي ستكون أهم بكثير من  2020لمشاريع 
 . 2019مشاريع 

  تم تقدير ميزانية كان من الواجب أن نعلمكم أنه
مليارات وهو ما يمكنا من االنتقال 5على  2019

من بلدية صغرى إلى متوسطة و هو ما يمكنا من 
ة ارتفاع قدرة االقتراض و النسبة المساعدات المسند

 ال للبلدية و بالتالي االنتداب لذلك من هذا المنطلق
يفوتني أن أدعو كل المواطنين إلى االنخراط في 

 و التواصل و الحضور المكثف. العمل البلدي
  باالتصالنقوم سبالنسبة الستغالل نادي األطفال 

ير بالمندوبية الجهوية لألسرة و الطفولة من أجل توف
 الموارد البشرية للنهوض بهذه الفضاءات 

  دار الشباب نحن نسعى لتوفير عقار من خالل
 مع المديرين الجهويين . اعماجت

 قة عدد سيخفف على مكتب البريد سيقام في المنط
 مكتب حمام الشط و بئر الباي 

 ويةبالنسبة للنقل الريفي قمنا بمراسلة اإلدارة الجه 
و خطوط في اتجاه برج السدرية  4تقل لطلب لل

 فيه الشروط. تتوفرالرخص لمن  بإسنادسنقوم 
  بالنسبة للمدرج سننظر في هذا الموضوع على

 حساب ميزانية العنوان األول 
 ال يفوتكم أن استحواذ على  4لسدرية قنطرة برج ا

 كبارمجاري المياه الي يمثل خطر على األطفال و 
أنه و في إطار لجنة تتكون من إدارة  إال السن 

، األمن  stegالغابات و التربة و واد مجردة ، 
كل البناءات التي شيدت البحث في حلول ل ...سيتم 

 في مجاري المياه .
  ا شيد بطريقة عشوائية كمحي البلدية ال يفوتكم أنه

 بإسنادتم اتفاق  لكالربط بالكهرباء كان عشوائي لذ
لجنة علما و أنه في  إطاررخص عشوائية في 

أقرب اآلجال شركة الكهرباء ستسند الرخص و 
 سيتم القطع لكل ربط عشوائي.

  للعلم أنه الرخص اإلستثنائية ال تعني موافقة على

 
السيد نبيل الدالجي: لقد الحظنا أن االعتمادات المتوفرة لمشاريع 

طلب تفسيرا.القرب انخفضت مقارنة بالسنة الفارطة   

و ميزانية متواصلة 2019و  2018ماهو الفرق بين   

لماذا ال يتم تقديمها  االلكترونية بالنسبة للوحات اإلشهارية 
بها و العمل بنسبة أرباح مع المؤسسة  للشركات الخاصة و التكفل

.تبنية للمشروعالم  

      ا.أهمية الصيانة بالنسبة لأللعاب التي سيتم تركيزه  
السيدة حسنة بن خالد: ال يوجد مواصالت لحي زياد 

ايجاد حل سريع. فالرجاء  
السيد البشير الصغير: طالب بمدرج بجانب المستودع 

 البلدي.

  االبتدائيةمشكل تصريف مياه األمطار أمام المدرسة 
  4ببرج السدرية 

 حي الملعب: تبليط وقتي 

 05 جانفي تجميل المدخل و نقص في التنوير 

  بهااإلعتمادات المرصودة للوحات اإلشهارية األولى 
 مشاريع أخرى.

  
 د بعدإدراج حي المحطة بالتعبيالسيد بدرالدين البعزاوي:  

 ربطه بشبكة التطهير.

 .إدراج حي الشباب في الصيانة 
ن بالنسبة للوحات اإلشهارية م السيدة رباب رمضاني:

 المحبذ أن تكون على ملك البلدية و ذلك لتعزيز الموارد.

 .الرجاء تحديد مكان السوق و نادي األطفال 

 .الرجاء تحديد مكان السوق و نادي األطفال 

 نشاطات ثقافية دروس دعم لألطفال محدودي الدخل 

  حي المستودع داخل في التهيئة على غرار حي علي
 بالفالح 

 وضعية العقار حي المستودع و هل سيتم اقتراحه ةماهي 
 في مثال التهيئة 

  مشكل االنقطاع متكرر للتيار الكهربائي 

  هل من إمكانية ربط مع مركز الطب اإلستعجالي بحمام
 األنف 

 ء واطالب بالقضاء على النقاط السود السيد الشوالي:
تعزيز عدد الحاويات كما طالب بالترفيع في عدد 

 التدخالت إلى تدخلين في اليوم.
 * وجود الحاويات في مدخل المدينة يضر بجمالية المدخل فمن

 مع سكان الحي. قباالتفاالبحث عن حل جذري وري الضر
 نهج الطبري يعتبر نقطة سوداء إضافة إلى الكالب السائبة 
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 وقت.الملكية بل هي معرضة للهدم في كل 
  حي الوالية تمت إضافته لحي البلدية. 
  بالنسبة القتراح مركز الطب اإلستعجالي تم عرضه

على المدير الجهوي للصحة . و نحن اآلن بصدد 
قيم بالخارج لسيارة متسلم تبرع من مواطن تونسي 

 و متطورة.مجهزة  إسعاف
  م كب مما 3صناديق ذات سعة  02سيتم اقتناء عدد

في الطاقة و التخفيض من عدد  االقتصاديمكننا من 
السفرات في مصب برج شاكير باإلضافة إلى أن 

ناطق ال تستطيع البلدية الوصول إلى م هناك
طرق أخرى أنجع لمثل هذه المساكن لذاك تم اعتماد 

 المناطق.
  اقترح رئيس البلدية تكوين لجنة تتكون من

مستشارين و موظفين من أجل تنظيف نجع 
 للمنطقة.

 النسبة لإلنارة فهو مشروع متواصل و المقاول ب
 شرع في األشغال 

 
نحن نحاول أن نظم بعض األحياء  السيد نزار مقري:

ي لتالمع إدارة الغابات و با اجتماعإلى مثال التهيئة إثر 
 .يتسنى للبلدية التدخل القانوني

السيد رشيد: مجتمع مدني ممثل عن مجتمع مدني و ممثلي 

 أحياء الحظ أن الحضور محتشم للمواطنين.
السيد بدرالدين البعزاوي: المواطن ال يقدر الوقت الذي 

السوق من دراسة و تهيئة و إعداد طلب  إنشاءيتطلبه 
العروض و عرضه على أعمدة الصحف ألن اإلجراءات 

 اإلدارية تدوم أشهر 
وادي الحطب حي فرح مياه الصرف الصحي تعبر عبر 

 الوادي 

السيد نبيل: األلعاب ببرج السدرية حي 18 جانفي الرجاء 

 تعزيز هذه األلعاب باإلنارة و الصيانة الدورية.

 السيد منير: اإلنارة مشكل مطروح منذ 2018.

يتواصل حتى محطة  3710هل باإلمكان أن مسار الحافلة 

 البنزين.
بالنسبة للبنايات يعاني من نقص في التنوير و  عب الملحي 

تعبيد أمام المدرسة و تصريف مياه األمطار أمام المدرسة 
  االبتدائية.

 :بالمنطقة برج السدريةتائج الجلسة ن -8

 التنقيحات / التحسينات بخصوص البرنامج السنوي لالستثمار وبخصوص المنهجية المعتمدة : – 1.8

:رستثماعلى البرنامج السنوي لالتغيير  أيتسجيل  يتم لم  الجلسة على المقترحاتصوت المشاركون في   

الطرقات: صيانة-1  
الشارع الشباب -  
نهج حليمة السعدية -  

تجميل مداخل المدن: -2   
الكترونية بمدخل المدينة  إشهارية لوحات  

  :تهيئة سوق و نادي أطفال  -3

 برج السدرية
         

 
 مالحق : – 2.8

 عرض البلدية : – 1.2.8

  مقر الدائرة البلدية 

 ضاءة الالزمة.قاعة مكيفة و مجهزة بإ 

 طاولة كبيرة لالجتماعات كرسي ) و يمكن إضافة كراسي أخرى( و  40علي قرابة عددلساحة تحتوي ا 

صور من الجلسة:  .82.2  
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للحضور على تلبية و المساهمة  في خاتمة الجلسة، توجه السيد رئيس الجلسة بالشكر
الفعالة في تكريس الحوكمة المحلية بمشاركتهم في اختيار مشاريع منطقتهم و رفعت 

دقيقة. 40الجلسة في حدود الساعة الواحدة بعد الزوال و   
 

البلديةرئيس    


