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 2019لسنة  بخصوص البرنامج السنوي لالستثمار 2عدد محضر الجلسة العامة

 معطيات بخصوص البلدية : -1

 1991بلدية حمام الشط تأسست سنة إسم البلدية :  1.1

 (2016ساكن ) إحصاء سنة  34.288 عدد السكان بالبلدية : 1.2

  الثامنة و نصف صباحا.على الساعة  2018 ديسمبر 01السبت تاريخ الجلسة : 1.3

 قاعة متعددة اإلختصاصات  بقصر البلدية :مكان الجلسة 1.4

 رئيس النيابة بلدية حمام الشط  فتحي زقروبةالسيد إسم ميسر الجلسة : 1.5

 كاتب عام بلدية حمام الشط خالد السالمي  محضر محرر من قبل : 1.6

 بلدية حمام الشط السيد فتحي زقروبة رئيس عليه من طرف :محضر مصادق  1.7

 معطيات بخصوص الجلسة : -2

 عدد المشاركين في الجلسة العامة : –أ

عدد الشبان ضمن المشاركين 
والذين تتراوح أعمارهم بين 

 سنة  35و 16

 عدد المشاركين عدد النساء ضمن المشاركين
 

 العدد الجملي  51 8 -

- 15.68% 100% % 

 جدول األعمال : – ب

 

قائمة المشاريع المقترحة من طرف  البلدية .تقديم  -1  
.المناطق جلساتبعد   النهائية القرب مشاريعتقديم قائمة  -2  
تقديم المشاريع اإلدارية  -3  
التشاور مع المواطنين -4  

 وصف لعرض البلدية : –ج

 
  قاعة متعددة اإلختصاصات  بقصر البلدية 
  مجهزة بمعدات صوتية و بإضاءة اللزمة.قاعة مكيفة و 
 طاولة50كرسي ) و إضافة كراسي أخرى( و عدد 200على قرابة عدد  تحتوي القاعة 

 

  جدول األعمال : -د

 2019ضبط الصيغة النهائية للبرنامج السنوي لإلستثمار البلدي لسنة
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 :2019المزمع تنفيذها خالل سنة و  المقترحة  المشاريع قائمة  -3

 

 

 

المجموع 

حسب 

 المناطق

نادي  تهيئة سوق و

 أطفال 

تهيئة المنشآت 

  الرياضية
العمومي التنوير  الحدائق العمومية  تجميل مداخل المدن   صيانة الطرقات  

  المناطق

 
  الكلفة

أماكن 

  التدخل
  الكلفة

أماكن 
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  بنهج

  قرطاج
  

70  

المحطة،  نهج الرشيد،

المسعودي، البحر 
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  :2019قائمة المشاريع النهائية بعد جلسات المناطق لسنة   -4

المجموع 

حسب 

 المناطق

صيانة  و تعهد

شبكة تصريف 

  مياه األمطار
 تهيئة سوق و

 نادي أطفال 
تهيئة المنشآت 

  تعبيد الطرقات  صيانة الطرقات  الحدائق العمومية  تجميل مداخل المدن  الرياضية

  المناطق

أماكن   الكلفة أد120

أماكن   الكلفة  التدخل

أماكن   الكلفة  التدخل

أماكن   الكلفة  أماكن التدخل  الكلفة  التدخل

أماكن   الكلفة  أماكن التدخل  الكلفة  التدخل

  التدخل

  أد100 أد65
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نهج 
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3  

  200  ***  *** أد245
برج 

    السدرية
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  2019قائمة المشاريع اإلدارية لسنة  -5

  مشاريع إدارية  الكلفة

  اقتناء معدات نظافة  أد370 
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اقتناء وسائل النقل    أد160  

 الكلفة الجملية   أد530

 نقاش وحوار: -6

 أسئلة ومالحظات المشاركين البلدية و/أو األطراف المعنيةأجوبة 
السيد رئيس البلدية: أكد رئيس البلدية على عامل تاريخ 

و بالرغم من ذلك فقد  2018التنصيب وهو في شهر جويلية 
ال قد ساد سيطها خارج حدود الوطن احترمت البلدية كل اآلج

كما أكد على تعدد األهداف و تنوعها وتمتد من المجلس إلى 
المتساكنين و ممثلي األحزاب و الجمعيات إال أن التمشي 

اإلداري يتتطلب القليل من الوقت يمكن أن يصل إلى أشهر. ال 
محدودة  2019يفوتني أن أخبركم أن اإلعتمادات لميزانية 

 الشيئ الذي من شأنه أن البرامج اإلستثمارية و نحن بعض 
 كبلدية ساعون إلى تنمية مواردها.

أشار السيد رئيس البلدية إلى ألن التزايد المطرد للبناءات 
الفوضوية من أولويات البلدية للتصدي لها لكن في حدود 

 المحافظة على كرامة المواطن.
 تتماشى مع كبلدية لسنا راضون على اإلعتمادات ألنها ال

سنوات سنسعى إلى تنمية موارد العنوان  5افنا لكن خالل دأه
أثر على انجاز المشاريع . األول و الثاني ب التالي سيكون له  

.استرجاع ممتلكاتهاالبلدية ستسعى إلى  أنكما أكد   
أحد الحاضرين ال توجد أراضي على ملك   إجابة على سؤال 

لى ملك الدولة.و بالنسبة للمالعب المسيجة فهي ع snit   
أشار السيد رئيس البلدية تراهن على تعزيز الكفاءات و تحسين 

النظافة و الجمالية و ال للتجريح في العمال نعم لتشجيعهم و 
 شكرهم .

السيد نزار مقري: أوضح أن هناك مرافق ليست من مشموالت 

ال تستطيع البلدية  وغيرهاالبلدية مثل المؤسسات التربوية 
التدخل فيها كما أشار إلى األشغال التي تخص الفسحة في طور 
اإلنجاز كما أشغال التنوير انطلقت منذ مدة أما في يخص نهج 

بطرس البستان فهو مقيد بإجراءات إدارية من طلب عروض و 
 أجال للنشر و دراسة...

ور و بالنسبة للحدائق فإن البلدي تتكفل بكامل المشروع من س
 أشجار و تنوير تندرج ضمن األشغال .

بالنسبة لمخفضات السرعة فمناك لجنة جهوية تعنى بهذه 
 المساءل.

السيدة بسمةالمرزوقي: أكدت أنه تم التداول في نفس النقاط 
كما أكدت على شكر كل اإلداريين على  في جلسات المناطق

 المجهودات المبذولة إلنجاح التمشي التشاركي و أكدت على
رقي خطاب المواطنين مما ساهم في انسجام بين سكان المنطقة 

.و المجلس البلدي    
 

السيد رئيس البلدية: أكد رئيس البلدية على شكره إلطارات و 
 أعوان البلدية و هو فريق كفؤ.

بالنسبة لحديقة بئر الباي سنخصص جلسة مع مواطنين  *

 البلديةبعد الترحيب وشكر الحضور قدم السيد رئيس 

يع قائمة المشارالعام للمنهجية التشاركية ثم  اإلطار

فتح و  2019النهائيةم المشاريع يوتم تقدالمقترحة 

 : باب الحوار و النقاش

رة صيانة الحدائق وذكر بضر السيد حمدي مختار:

لتوفير راحة العمومية من تنوير و أشجار زينة 

 المواطنين.

 وأكد على اختالف األولويات  السيد محمد بوسريرة:

طلب توضيح لألشغال التي تخص تجميل مداخل 

المدن كما أشار إلى أن وجود الحاويات في مداخل 

ة طقالمدن يعتبر غير الئق للجمالية خاصة و أنها من

 .سياحية

و  حالته سيئة 5أشار إلى نهج البحر في المنطقة 

طالب بإمكانية استرجاع المالعب المغطاة على 

الطريق الرئيسية و استثمارها لحسابها الخاص و 

تركيز مقاهي للترفيع من مواردها أشار إلى عدم 

 تدخل البلدية في األحياء الفوضوية .

انزعاج المواطنين في موقع  السيدة حبيبة العش:

 الحاويات خلف دار الثقافة و البحث عن حل آخر لرفع

الفضالت و االستغناء عن هذه النقطة لما فيها من 

 مضار بيئية و جمالية .

 .التنوير في نهج البرتغال* 

 * صيانة شارع البيئة.

 فال* انشاء ملعب لألطفال و استغالل دار الثقافة لألط

 و المكتبة العمومية .

 نهج الرشيد   صيانة السيدة فاتن الشاهد:

 العربي الغربي: صيانة نهج المنجي بالي 
 * ترميم الجبل لتفادي زحف األتربة 

السيد عبد المجيد الورتاني: شكر البلدية 
 لإلستجابة لضم نهج بطرس البستاني ضمن التعبيد 

السيد البشير الصغير: لماذا لم يتم ادراج نهج 
مطار على حبيبة السعدية إضافة إلى تصريف مياه األ

 مستوى نهج محمد علي الحامي و شارع الشباب.
* طالب بإدراج مخفضات سرعة على مستوى 

 شارع أحمد التليلي.
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المنطقة لتحديد شكل الحديقة و بالنسبة لألضرار التي شملت 
 2018فإصالحها ينتمي لمشروع  1الطريق الوطنية 

المتواصل و سنعززه بالفتات إشهارية الكترونية يتم من خاللها 
 تمرير رسائل للمواطنين.

ياني بالتنوير من خالل تمويل كما أفاد أنه سيتم ربط حي الز
 المجلس الجهوي.

و  أشار إلى أنه سيتم تعميم مالعب األحياء على كامل المناطق
.2020أنه المدارس ستكون من مشموالت البلدية منذ سنة   

أضاف السيد رئيس البلدية أننا ستقوم بتكوين مجمع كفاءات 
  ستليها اجتماعات فكرية و سيتم إحياء الحياة الثقافية.

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

  

السيدة منية قيراط: هناك نقص في الخدمات 
بالنسبة لشارع الرشيد و نهج البرتغال من تصريف مياه 

 األمطار و التنوير.
غياب ألولويات المدارس و الرجاء في 

 الدورات القادمة أن يكون التوقيت مناسب للجميع 
السيد بدرالدين البعزاوي : نطالب بتدخل في 

شارع البيئة وحي األنس نواق الشط و التسريع في نهج 
 بطرس البستاني .

طالب بالحرص و المواضبة على جالسة كل 
التشاركي لطرح مواضيع أخرى خارج البرنامج شهر  

السيد الفاهم خليفة:  يطرع سؤال عن البداية 
درسة مشاريع كما طالب بتبني البلدية للعملية لهذه ال

القرآنية و طالب بإستغالل الفتات اإلشهار لتنمية الموارد 
 ومزيد العناية بالحدائق.

أكد على ضرورة تماشي المشاريع مع نقص 
 المنطقة و المدى الطويل 

لسعد:تسائل عن أسباب وقف األشغال السيد 
 لمقاول التنوير.

السيد مولدي الطالبي :طلب تفسيرا عن توقف 
كما إشار إلى وجود شجرة كلتوس الكنس لشارع الرشيد 

كبيرة الحجم و هي تشكل خطر المحول الكهربائي 
 المحاذي لها.

* وقع تقليم األشجار بدار الثقافة بصفة 
مختصة في تشذيب  عشوائية فالرجاء تكليف عمال

 األشجار 
السيد بدر الدين البعزاوي :  طالب بالتقيد 

بموضوع الجلسة وهو المصادقة على البرنامج السنوي 
 لإلستثمار.

 السيد زهير : تساءل عن مآل شارع السالم   
السيد لطفي :  اقترح مخفضات سرعة في 

 منطقة حمام الشط الصنوبر
السيد عمر بن طردية: أشار إلى اإلستغالل 

و صيانة عدم تنسق األرصفة  و المفرط لألرصفة
 الحديقة أمام المبيت الجامعي و إنارتها.

السيد بوبكر بن ابراهيم: أشار إلى إيضاح 
و جهر تصريف مياه األمطار تسمية األنهج و أكد على 

 القنوات و المداواة المبكرو للناموس.
 

 

 نتائج الجلسة العامة : -7

التحسينات بخصوص البرنامج السنوي لالستثمار وبخصوص التنقيحات /  – 1.3

 المنهجية المعتمدة :

 
  .ي الجلسةفتمت المصدقة بالموافقة من األغلبية الحاضرة تغيير جزئي على البرنامج السنوي لإلستثمار و  ليس هناك
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 مالحق : – 2.3

 عرض البلدية : – 1.2.3

 
 قاعة متعددة اإلختصاصات  بقصر البلدية 
  .قاعة مكيفة و مجهزة بمعدات صوتية و بإضاءة اللزمة 
  طاولة50كرسي ) و إضافة كراسي أخرى( و عدد 200تحتوي القاعةعلى قرابة عدد 

 

 

 صور الجلسة العامة : – 2.2.3
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على تلبية و المساهمة  في خاتمة الجلسة، توجه السيد رئيس الجلسة بالشكر للحضور          
منطقتهم و رفعت الجلسة  مشاريععلى  لمصادقةاالفعالة في تكريس الحوكمة المحلية بمشاركتهم في 

.دقيقة   15في حدود منتصف النهار و   
 

 رئيس البلدية                           

 


