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على الساعة الرابعة مساءا  2019أكتوبر  25عقد المجلس البلدي اليوم الجمعة      

برئاسة السيد  2019بمقر البلدية الجلسة التمهيدية للدورة العادية الرابعة لسنة 
 رياض الحاج احمد رئيس البلدية و بحضور أعضاء المجلس البلدي السادة :  

 يوسف عمر : مساعد ثاني -
 ساعد ثالث  منيرة بنعيسى : م -
 عادل بركة : مساعد رابع  -
 رضاء ابن محمد صالح : مستشار -
 حسن بن عبد هللا : مستشار -
 رضوان الحاج مبروك : مستشار -
 المنجي شوشان : مستشار  -
 كوثر مخلوف : مستشارة -
 ايمان زقنون : مستشارة -
 زينب بريك : مستشارة  -
 هيفاء عياد : مستشارة -

 جلسة كما حضر ال    
 * ممثلي الجمعيات و المنظمات و مختلف مكونات المجتمع المدني            
 * عدد من متساكني المنطقة البلدية            

 
 ةــــافتتاح الجلس

افتتح السيد رئيس البلدية الجلسة بكلمة رحب فيها بالحاضرين شاكرا إياهم      
تولى سرد أهم األنشطة البلدية خالل حضورهم المكثف و اهتمامهم بالعمل البلدي ثم 

 الفترة السابقة و األنشطة المستقبلية حيث كانت كما يلي : 

 :  األنشطة البلدية خالل الفترة السابقة •

القيام بحمالت إلزالة كروم الهندي بأغلب المناطق و حسب طلبات  -
 المتساكنين و تخص هذه التدخالت التي ليس بها شغب .

 مداواة أوكار توالد الحشرات  -

حاوية حديدية جديدة سيقع توزيعها قريبا و حال  150اقتناء عدد  -
 ضبط خطة جديدة لرفع الفضالت المنزلية لتشمل كامل العمادات 
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 م ك 16" كبير الحجم  calebresseاقتناء شاحنة قالبة "  -

 رفع أتربة و فواضل البناء  -



 ض و وادي الشيخ بالرواضي صيانة مصب الفضالت بوادي النفاي  -
 المساهمة في حملة النظافة التطوعية  -

 :   المشاريع البلدية •

 اقتناء حاويات  -

 اقتناء شاحنة لرفع الفضالت  -

 تهيئة و إعادة بناء الروضة البلدية  -

 تهيئة فضاء المسرح البلدي  -

إعداد دراسة توسعة شبكة التنوير العمومي ) لدى مصالح شركة  -
 للمصادقة (  الكهرباء و الغاز

إعداد االستشارة الخاصة بتهيئة المستودع البلدي )لدى مراقبة  -
 المصاريف للمصادقة(   

 نشر استشارة تهيئة السوق اليومية  -

 بصدد إعداد الدراسة النهائية لمحطة النقل  -

 التدخل لصيانة طريق الرواضي . -

 :  االنشطة المستقبلية •
   2020إعداد المخطط االستثماري لسنة  -

 :  ى جلسة العمل المنعقدة بمقر وزارة التجهيزمحتو •
 تعهد االدارة الجهوية بتوفير المعدات لتنفيذ بعض التدخالت  -
دراسة صيانة الطريق شارع فرحات حشاد ضمن مشروع تعبيد  -

 بومرداس  –طريق الجم 

 الغنادة –برمجة تعبيد طريق بومرداس  -

 التعهد بصيانة المنشأة المالية  -

النظر في دراسة القسط الثاني من حماية مدينة بومرداس من  -
 الفياضانات  

التنسيق مع السلط الجهوية لتهيئة بعض الطرقات المعبدة على  -
 غرار التاللسة و المسالك الريفية 

 االنطالق في الدراسات االولية لتهذيب حي الحوس  -

 الشجرة .االستعداد لالحتفال بعيد  -

 ثم احال الكلمة للسادة الحضور فكانت اقتراحاتهم كما يلي :        
 إصالح المعدات البلدية و دعم العمل الميداني  -
 صيانة الطرقات بوسط المدينة  -
مداواة أوكار توالد الحشرات خاصة مصب معمل باكوفيل و مصب الفضالت و   -

 اختيار التوقيت المناسب لذلك  
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 حتى يدخل مطعم المعهد الثانوي للنشاط لتحسين ظروف التالميذ  السعي -
 دعوة البلدية للمساهمة في حمالت النظافة التطوعية  -
 تنظيف االراضي البيضاء التي هي على ملك الخواص  -
 صيانة طريق بومرداس العبابسة  -



  الفالحةاقتراح نقطة بيع للمنتوجات الفالحية خاصة بالمرأة  -
 اط سوداء و توسعة طريق الشواشنية بمنطقة الشوارعية و رفع الفضالت ردم نق -
 االسراع بانجاز مشروع التنوير العمومي  -
بن العناية بنهج اسد ابن الفرات من حيث رفع الفضالت و خاصة بأرض المواطن  -

 عمر
 القيام بحمالت نظافة بحي التعليم  -
 و رفع الفضالت البراجلية التنوير العمومي بحي . -
 استغالل قطعة االرض المخصصة كمركر لتحويل النفايات  -
 للنظافةاستياء من رسم علم تونس باألرصفة اثناء الحملة التطوعية  -
 مآل تدخل البلدية في انجاز يوم العلم و االعانات المدرسية  -
 معالجة الحفر بطريق المعهد الثانوي  -
 دعوة صاحب معمل الرخام بطريق المعهد الزالة الفضالت الناجمة عن نشاطه  -
 معاضدة ادارة المعهد على رفع الفضالت داخل المعهد  -
 الشوارع و االنهج  بتسميةمآل توصيات اللجان خاصة فيما يتعلق  -
الرابط بين  MC93ل الجارية بالطريق المرقمة دعوة البلدية للمراقبة الفنية لالشغا -

 بومرداس و الجم 
 ادماج حي عرب الجنة ضمن مشروع تهذيب األحياء -
 التفكير في إيجاد حلول للمسلخ البلدي  -
 مراجعة عقود كراء المحالت التجارية البلدية  -
 حماية العقارات البلدية  -
طريق اصة بالطريق الرابط بين فتح الطرقات و توفير اإلنارة العمومية بها خ  -

 الرواضي طريق الجم و 
 التفاعل مع مقترح إحداث دائرة بلدية بالرواضي -
 الرواضي منطقة تركيز مخفضات سرعة بوسط  -
دعوة لعدم تسويغ سوق الرواضي باعتبار تواجد سوق بوهالل العلي بنفس اليوم  -

 اضيوهو غير مسوغ و إمكانية عزوف المنتصبين عن سوق الرو 
 تدعيم مختلف التدخالت بمنطقة الرواضي -

و اثر ذلك تولى السيد رئيس البلدية اإلجابة عن بعض التساؤالت حيث كانت كما 
 يلي : 

تولت البلدية صيانة اغلب معداتها وهي مواصلة في السيطرة على جميع  -   
 االعطاب الطارئة 

 فة دورية و منتظمة ي بصوتولت البلدية رفع الفضالت من المعهد الثان  -   
 القيام بحمالت مداواة كلما دعت الضرورة لذلك  -
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 تولى عملة البلدية دعم الحمالت التطوعية للنظافة حتى خارج أوقات عملهم  -
 تعهد مالك األرض بنهج أسد ابن الفرات بتنظيفها  -
اتخذ المجلس البلدي قرار في ضبط الخطايا اإلدارية للجنح و مختلف المخالفات   -

 سيقع تفعيله حال نشره بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية 



البلدية بصدد البحث عن حلول القتناء مادة التربة لردم النقاط السوداء بمساعدة  -
 من مصالح التجهيز على توفير المعدات الالزمة .

 انة الطرقات حال توفر المواد و المعدات الالزمة لذلك صي  -
كما أن البلدية ستتولى توزيع مجموعة من الحاويات على مختلف التجمعات  -

 السكنية 
و في ختام الجلسة جدد السيد رئيس البلدية شكره للسادة الحضور و رفعت     

 الجلسة على الساعة السابعة مساءا .
 

 و السالم                                                          
 

 رئيس البلدية                                                                            
 

رياض الحاج احمد                                                                             


