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على الساعة الخامسة و  2019جوان  28عقد المجلس البلدي اليوم الجمعة      

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

 السادة :  
 يوسف عمر : مساعد ثاني  -
 ة : مساعد رابع عادل برك -

 المنجي شوشان : مستشار -

 حسن بن عبد هللا : مستشار  -

 العروسي عثمان : مستشار -

 هيفاء عياد : مستشار  -

 ايمان زقنون : مستشار  -

 امير بريك : مستشار -

 رضوان الحاج مبروك :  -

كما حضر الجلسة عدد من رؤساء الجمعيات و المنظمات و عدد من متساكني 
 المنطقة البلدية 

 حضر عن ادارة البلدية السيد : و    
محمد الربيعي الكاتب العام للبلدية مقرر الجلسة بمساعدة السيدة نورة الحاج   -

 مبروك موظفة بالبلدية .
 افتتاح الجلسة

افتتح السيد رئيس البلدية الجلسة بكلمة ترحم فيها على روح الشهيد عون    
االمن ضحية العملية االرهابية الجبانة التي جدت بشارع الحبيب بورقيبة 

، كما توجه بتمنياته بالشفاء العاجل  2019جوان  27بالعاصمة يوم الخميس 
اهم االنشطة البلدية  للسيد رئيس الجمهورية ثم تولى السيد رئيس البلدية سرد

 خالل الفترة االخيرة و التي كانت كاآلتي : 
 :  2019جوان  17جلسة مع السيد وزير الشؤون المحلية و البيئة بتاريخ * 

 أد  80اقتناء معدات بـ :  -    
 د 27000اشهر (  3عملة لمدة  10تمويل حملة نظافة و كنس )  -    
 أد   15صيانة المعدات :  -    
 أد   50جميل مدخل المدينة : ت -    
 أد تمول عن طريق  50التفاوض على تمكين البلدية من منحة قدرها  -    



 صندوق القروض        
 :  المجلس الجهوي الخارق للعادة باشراف السيد رئيس الحكومة* 

 احداث دار للخدمات ببومرداس  -    
 منطقة تدخل عقاري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى النجاز مقاسم  احداث -    

 و مقاسم سكنية اجتماعية        
مليون دينار لسنة  1.5االنطالق في تأهيل المستشفى المحلي ببومرداس بكلفة  -    

2020   
 ببومرداس  3إحداث مركز صحة أساسية صنف  -    
 :  التدخالت البلدية* 
 توالد الحشرات  مداواة اوكار -
 تعهد مصب الفضالت  -
 ازالة كروم الهندي بمناطق الرواضي ، الشوارعية ، الحوس و غيرها  -
 رفع فواضل البناء و مسح الساحات   -

 :  المشاريع البلدية* 
  % 90صيانة ساحة المسرح البلدي بنسبة تقدم أشغال  -
 حاوية  150إصدار اإلذن بالتزود القتناء عدد  -
 الق دراسات مشروع التنوير العمومي ، المستودع البلدي ، السوق انط -
 اليومي و محطة النقل .  

ثم استعرض اهم المقترحات المنبثقة عن الجلسة التمهيدية السابقة و ما تم انجازه و 
 ذلك كما يلي :

 اإلجراءات المتخذة  المقترحات  
حملة نظافة بنهج القدس و  تنظيم -

 خاصة محيط المعصرة 
 تم ذلك  -

صيانة الطريق الرابط بين منطقة -
 الحوس و طريق الجم 

تمت عملية التنظيف في انتظار التدخل  -
 بالصيانة عن طريق اآللة الماسحة

يتم ذلك تدريجيا في انتظار توصل  - تركيز حاويات فضالت  -
 ة حاوية جديد 150البلدية بعدد 

معالجة اماكن ركود المياه بطريق  -
 الجباس 

بصدد التنسيق مع مصالح التجهيز  -
العداد برنامج تدخل تساهم فيه وزارة 

 التجهيز

فتح الطرقات المبرمجة بمثال التهيئة  -
 العمرانية 

يتم فتح الطرقات اما عن طريق تطوع  -
 مالكي االرض او عن طريق تقسيمات 

تم اعداد زمام لتوظيف معلوم عن  - عمليات استغالل الرصيف  مزيد احكام -
استغالل الرصيف ، كما تم االنطالق في 

 توجيه اعالمات للغرض 

قامت البلدية بحملة كبرى الزالة كروم  - مواصلة حمالت ازالة كروم الهندي  -
الهندي شملت عدة مناطق و باالماكن 



 التي بها موافقة مالكيها 

استخالص المعاليم الموظفة  العمل على -
 على السوق االسبوعية بالرواضي 

بصدد اعداد دراسة في الموضوع ليتم  -
  2020استلزام السوق بداية من جانفي 

بصدد التنسيق مع مصالح التجهيز  - مسح المسالك الفالحية  -
للقيام بتدخل يشمل كافة المسالك بكامل 

 العمادات  

 و المقترحات فكانت كما يلي : و اثر ذلك فتح باب النقاش 
 مزيد العناية بحديقة البلدية  -
 صيانة الحفر الناجمة عن تدخالت شركة استغالل و توزيع المياه  -
 مقاومة ظاهرة االنتصاب الفوضوي و خاصة بائعي المحروقات  -
برمجة تعبيد الطريق الفاصل بين طريق الجم و طريق التمهيدية عبر منطقة  -

 الحوس 
 اإلسراع بانجاز مشروع التنوير العمومي  -
دعوة أصحاب األراضي البيضاء للعتاية بالعقارات التي أصبحت مصبات  -

 للفضالت و األشواك 
ة و صيانة الطرقات مزيد تفعيل تدخل البلدية بمنطقة الرواضي خاصة منها النظاف -

 و المسالك الفالحية 
 ضبط خطة لمزيد تفعيل العفو الجبائي -
 صيانة مخفضات السرعة -
 خوض تجربة األكياس البالستيكية لتجميع الفضالت المنزلية  -
التدخل لدى شركة النقل لتعديل توقيت رحالت حافالت نقل المسافرين خاصة  -

 لمدينة المهدية 
 المنجزة بالمنطقة البلدية و التي تقوم بها عديد المصالحمراقبة المشاريع  -
 مزيد تفعيل دور البلدية في دعم مختلف الجمعيات  -
 االستعداد لالحتفال بيوم العلم  -
 تنظيف بقية االنهج و الشوارع  -
 صيانة نهج البساتين  -
 المحافظة على أماكن تواجد الحاويات  -
 معالجة أثار تدخل شركة المياه بطريق الحوس  -

كما تولى السيد رئيس البلدية اإلجابة على بعض التدخالت حيث كانت اإلجابة كما 
 يلي : 

أد في إطار برنامج التنمية للمناطق 2370تولي الوزارة رصد اعتماد قدره  -
 لذلك حال توصل البلدية رسميا بذلك  المضافة سيقع انجاز برنامج

 عقد جلسة عمل مع شركة المياه إلصالح الحفر على اثر تدخلهم  -
 برمجة حملة نظافة بنهج البساتين  -
 برمجة حملة تحسيسية للربط بشبكة الغاز الطبيعي  -
 برمجة ايام تحسيسية للتعريف بالعفو الجبائي  -



 صالح الحفر بالطرقات برمجة اقتناء كميات من مادة الزفت إل
 برمجة جلسة عمل مع شركة النقل لتعديل مواقيت سفرات الحافالت   -
 مزيد تكثيف االتصال بمصالح التجهيز لصيانة الطرقات   -
ضبط خطة عمل للعناية باألراضي البيضاء التي أصبحت مصبات لتجميع  -

 الفضالت  
المتساكنين و المجتمع المدني  و في ختام الجلسة شكر السيد رئيس البلدية مساندة    

 لمختلف أنشطة المجلس البلدي و رفعت الجلسة على الساعة الثامنة ليال .
      

  
 


