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على الساعة الثالثة و  2019 جانفي 25عقد المجلس البلدي اليوم الجمعة      

  2019النصف بعد الزوال بمقر البلدية الجلسة التمهيدية للدورة العادية األولى لسنة 
برئاسة السيد رياض الحاج احمد رئيس البلدية و بحضور أعضاء المجلس البلدي 

 السادة :  
 يوسف عمر : مساعد ثاني  -
 منيرة بنعيسى : مساعد ثالث  -
 اعد رابع عادل بركة : مس -
 المنجي شوشان : مستشار  -
 منا مهاط : مستشارة -
 العروسي عثمان : مستشار  -
 حسن بن عبد هللا : مستشار  -
 ايمان زقنون : مستشارة  -
 رضاء ابن محمد صالح : مستشار  -
 وفاء ابن فرج : مستشارة  -

مواطنين و عدد من رؤساء الجمعيات و المنظمات من مكونات المجتمع المدني و ال
. 

     
 ةاح الجلســــافتت

افتتح السيد رئيس البلدية الجلسة بالترحاب بالحاضرين مستعرضا أهم األنشطة    
خالل الفترة األخيرة كما تولى اإلجابة عن تساؤالت و اقتراحات الجلسة التمهيدية 

 السابقة و ذلك حسب البيانات التالية : 
 :  2019ضبط البرنامج االستثماري  -

 جلسات تشاركية مع متساكني المناطق  08عدد  اجراء

   2019ضبط البرنامج االستثماري لسنة 
   2019برنامج االستثماري لسنة 

 أ.د 90* محطة النقل :              
 أ.د 100* تهيئة المستودع البلدي :              
 أ.د  70* تهيئة السوق اليومي   :              
 أ.د  40* تهيئة المسرح البلدي   :              
 أ.د  75* اقتناء حاويات         :              
 أ.د 95* التنوير العمومي       :              



 تم توجيه ملف طلب تمويل المخطط الى المصالح المركزية المعنية 
 ل حمزة ردم نقاط سوداء بمنطقة الشوارعية ، الرواضي ، النعائمة ، منز -
 ازالة كروم هندي بمنطقة الحوس  -

 ./. 100بنسبة  2017اتمام انجاز مشروع الطرقات برنامج  -

 ./. 80:  2018نسبة تقدم أشغال برنامج  -

 ./.80نسبة تقدم أشغال تهذيب حي الباردية  -

 القيام بحمالت البادة الكالب السائبة  -

 ./. تقريبا40تقدم أشغال بناء الروضة البلدية بنسبة  -

 

 مقترحات الجلسة التمهيدية السابقة*               
 

 تم تبليغ الطلب الى الجهات المعنية الحرص على احداث مركز شرطة

توسيع شبكة التنوير العمومي على 
 العمادات

تم ضبط برنامج تدخل بكافة المناطق 
 اثناء الجلسات التشاركية سيقع االعالن

عن االنطالق في الدراسات حال توصل 
 البلدية بالموافقة على التمويل

ردم بعض النقاط السوداء بالمناطق 
 الريفية

 –تم ذلك بعديد المناطق ) الشوارعية
 الرواضي ( حسب االمكانيات المتاحة

 يتم ذلك حسب الضرورة تركيز حاويات فضالت

 يتم ذلك بصفة دورية شبكة التنوير العمومي صيانة

سيقع دراسة المقترح من طرف الهياكل  احداث دائرة بلدية بمنطقة الرواضي
 البلدية 

 بصدد االتصال بالمصالح المعنية  فتح نادي الشباب بالرواضي

تنظيم رفع الفضالت من المؤسسات 
 التربوية 

 تم االذن بذلك

 تم ذلك دتقليم االشجار بمحيط المعه

 تم ذلك تنظيف سوق الدواب

 تم ذلك تعهد مخفضات السرعة

بصدد اتمام ذلك مع مكتب الدراسات   تفعيل موقع واب
 المعني بذلك 

       
   

 
 
 

كما اعلم الحضور بالقرار الذي اتخذه المجلس البلدي أثناء الجلسة االستثنائية    
بمنع االنتصاب و تخصيص فضاء السوق  2019جانفي  04المنعقدة بتاريخ 



األسبوعي المهيأ الستيعاب المنتصبين حيث وجه القرار المذكور الى السلط األمنية 
 بداء اقتراحاتهم فكانت كما يلي : للتنفيذ ، ثم أحال الكلمة للسادة الحضور إل

 سبتمبر و محمود الماطري  3فض اإلشكال العقاري بالطريق الرابط بين  -
 إيجاد مصب إلقاء فواضل ناجمة عن إفراغ الخنادق بعيد عن المساكن  -

طلب متسوغي السوق اليومي إعفاؤهم من معاليم الكراء من جراء تراجع  -
 بمفعول االنتصاب الفوضوي  مداخيلهم

 مواصلة المجهودات المبذولة في إزالة كروم الهندي بأحياء أوالد عيشة  -

 تسوية وضعية قطعة األرض مع جمعية التنمية الطموح  بصفة ودية  -

الشكر على تقدم انجاز مشاريع تعبيد الطرقات التي أضفت على المدينة النقلة  -
 النوعية المطلوبة 

 نتصاب الفوضوي معالجة ظاهرة اال -

 المواظبة على نظافة السوق اليومي -

 كنس الشوارع بصفة منتظمة  -

 توزيع حاويات فضالت باألماكن الناقصة   -

 مواصلة عمليات صيانة شبكة التنوير العمومي  -

 تنظيم حمالت إلبادة الكالب السائبة  -

 متابعة تنفيذ برنامج التنمية المنبثقة على المجالس المحلية للتنمية  -

 م امثلة التهيئة على التجمعات السكنية تعمي  -

 مزيد التنسيق مع المؤسسات الصناعية لتشغيل العاطلين عن العمل  -

 مساعدة التجمعات السكنية للتزود بالماء الصالح للشراب   -

 
و في ختام الجلسة تولى السيد رئيس البلدية اإلجابة عن جملة من     

الهندي حيث أكد انه يأتي ذلك  التساؤالت خاصة منها المتعلقة بإزالة كروم
بناءا على موافقة مالكيها او عن طريق تقارير من الجهات المختصة على 

 غرار الصحة 
متابعة تنفيذ قرار منع االنتصاب و ذلك باالتصال و مراسلة السلطة  -    

 المعنية     و في الختام جدد السيد رئيس البلدية شكره للحاضرين .
 الساعة السادسة مساءا .  و رفعت الجلسة على  
 

 و الســــــــالم .                                                
    


