
 

 

 
 

 ّمام الشـطـحـدي بـــالمجلـس البل
 2018لسنـة  الثالثةالعـاديّــة  ورةّّ دّ ـــال ةـجلس رــمحض        

  2018أوت  18السبت  ومـيدة ــالمنعق        
ي للبلديات، وعلى جميع  النصعوا التعي تّممتع   و والمتعلّق بإصدار القانون األساس 1975مـاي 14المؤرخ في  1975لسنة  33بمقتضيات القانون األساسي للبلديات عدد  عمال

 واآلتي  نّصــ :     3001/18تحت عدد  2018 اوت07الصادر بتاريخ  المجلس البلدينقّحت  وبناء على االستدعاء الفردي الّمــوج  إلى كافة  عضاء 
 من رئيس بلدية حمام الشط  

 ىـــــــــإل

 ............................................... :)ة(الّسيـــد
 بقصعر  االجتماععاتبقاعة  صباحا العاشرةعلى الساعة  2018 اوت18 السبتو ذلك يوم  2018 لسنة لثةالثاجلسة الدورة العادية حمام الشط بدعوتكم لحضور رئيس بلدية يتشرف 

 النقاط التالية:في  ذلك للتداول. و البلدية

I-المسائل المالية: 
 عهدات لتطهير الديون .متابعة تنفيذ الت -
 تقديم الوض  المالي للبلدية . -
 متابعة تثقيل و استخالا الموارد المثقلة. -
 قرار يتعلق بتحديد  سعار استغالل المنشات الرياضية . -

 استرجاع مبلغ مالي .  -
 .2019لوزير الشؤون المحلية و البيئة حول إعداد ميزانية البلدية لسنة  3منشور عدد  -

II- المسائل الفنية: 
 متابعة تقدم المشاري  البلدية . -
 متابعة انجاز البرنامج المحلي للنظافة و الصحة و العناية بالبيئة . -
 حول طلب انجاز محالت تجارية لبي  الخضر و الغالل و اللحوم . -
 مشروع فضاء المواطن  -

III-  : مسائل مختلفة 
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علعععي بالحعععا   -بسعععمة المرزوقعععي- ميعععر األمعععين  -سعععلول الراجحعععي: األتعععي ذكعععر م المجلعععس البلعععديت  عضعععاء وقعععد حضعععر  شعععغال العععـدورة السعععادة  والسعععيدا زقروبعععة 
-سعععنية بعععوحجر  -علعععي العياشعععي -ميسعععاء بناالطعععا ر -سععععاد خميعععري  -معععروان  بيطعععة -بنعععور بنعععور  -نعععزار مقعععري-نسعععرين المعععاجري  - -اروديعلعععي البععع-خليفعععة 

 فاطمة الز راء بن عيسى. -علي درين  -إبرا يم حفيظ -لطفي الصغيري

 المنصف ساعي  –الهادي روين  –يافي آمنة بالض –تيسير العكرمي  –دنيا السعداوي  –فيروز الغرياني  : ةتغبب بعذر الّسـيد
 ال احد:  تغيّب بدون عذرالسادة

معن القعانون  21الّسعادة  رؤسعاء المنظمعات وفعروع الجمعيعات المحليّعة وجمع  نفيعـر معن متسعاكني المنطقعة، وعمعال بمقتضعيات الفصعل   عمال  و شعغال المجلعس واكب كما   
بلديعة حمعام الشعط. وبععد التدّكعـد معن بكتابعة الجلسعة وقعد تعاب  العّدورة العاديعة جميع  رؤسعاء المصعال  واألقسعام  لكاتدب العدام للبلديدةخالدد السدالمي ا األساسي للبلديات تـولّى السيّد

بافتتاح  عمعال الجلسعـة مرحبعا  الدكتور فتحي زقروبة رئيس البلديةالنصاب القانـوني، ونظـرا إلى  ن األعضـاء الحاضـرين تتدلف منهم األنلبية المطلقـة،  شـرع على بركة ّللّا 
 بكافة الحاضـرين، و شاكرا لهم دعمهم ومساندتهم ألعمال المجلس البلـدي.

بجـدول  عمعال العـّدورة حسعب معا جعـاء بعالنّا االسعتدعاء مبّينعا  نع  يوجعد معن بعين  عذ  المواضعي  معا  عو لوععالم و منهعا معا  عو تطـّرق إلى عرض النقاط والمواضي  المدرجـة  ثم
 و تمت الموافقة باإلجماع على جدول األعمال المعروض : تداول والمصادقة عليها، كما  و مبيّن  سفل لل

I- المسائل الماليــــــــة: 

 متابعة تنفيذ التعهدات لتطهير الديون . -/1

 

 تولى السيد رئيس البلدية عرض مدى تقدم تنفيذ تعهدات البلدية لتطهير الديون حسب الجدول التالي : 
  

  2017/12/05المؤرخ في  04منشور السيد وزير الشؤون المحلية و البيئة عدد 

       

       

 مبلغ الدين  المؤسسات العمومية
السنة ارجع إليها 

  تعهدات البلدية الدين

 و ما قبلها 2016سنة  المبلغ المستحق الطرف الدائن 
تم التاشير من طرف مصال  مراقب المصاريف في 

  ار الفواتير كمؤيدات للصرفانتظ

 و ما قبلها 2016سنة  398 310 17 إتصاالت تونس
تم التاشير من طرف مصال  مراقب المصاريف في 

  انتظار الفواتير 

 و ما قبلها 2016سنة  2.716.139 الصندوق الوطني للتقاعد
تم التاشير من طرف مصال  مراقب المصاريف في 

  انتظار الفواتير

 و ما قبلها 2016سنة  765 505 16 وطنية للتصرف في النفاياتالوكالة ال
تم التاشير من طرف مصال  مراقب المصاريف 

  بصدد الخالا

 تم التاشير من طرف مصال  مراقب المصاريف في  و ما قبلها 2016سنة  5.756.563 المركز الوطني لالعالمية



 انتظار الفواتير

ONAS 2.598.000  او ما قبله 2016سنة 
تم التاشير من طرف مصال  مراقب المصاريف في 

  انتظار الفواتير

     139 886 44 الجملة

       

 مبلغ الدين  المؤسسات الخاصة
السنة الراج  إليها 

  تعهدات البلدية الدين

 و ما قبلها 2016سنة  500 152 31 شركة العزيمة لكراء المعدات
سبتمبر تعهدت البلدية بالخالا قبل موفى شهر 

  بعد التثبت من العمل المنجز 2018

 و ما قبلها 2016سنة  164 183 8 محالت حرم بوزيد بن علي
تعهدت البلدية بالخالا قبل موفى شهر سبتمبر 

  بعد التثبت من العمل المنجز 2018

maison de roulement fessili 8 051 228  و ما قبلها 2016سنة 
فى شهر سبتمبر تعهدت البلدية بالخالا قبل مو

  بعد التثبت من العمل المنجز 2018

ste horizon mecanique 4 600 000  و ما قبلها 2016سنة 
تعهدت البلدية بالخالا قبل موفى شهر سبتمبر 

  بعد التثبت من العمل المنجز 2018

     892 986 51 الجملة

       

 : تقديم الوضع المالي للبلدية - /2

 

كمعا  عو  2018 جويليةموفى شهر إلى  جلس البلدي إطالع  عضاء النيابة الخصوصية على الوض  المالي للبلدية و مدل تقّدم إنجاز الميزان البلديرئيس الم تولّى
    سفل :مبين 

 

بحساب الدينار   2018 يليةالخالصة العامة للمصاريف العادية لموفى شهر جو  

 

مجموع  

 االعتمادات
 %النسبة مجموع النفقات

%53.7 1.242.140 2.313.000 القسم األول : التأجير العمومي  

%26.86 398.194 1.483.000القسم الثاني : نفقات تسيير   



 المصالح العمومية
القسم الثالث : التدخالت في 

 الميدان الثقافي و االجتماعي  
287.000 175.611 

%61.2 

 53.7% 86.456 161.000 القسم الخامس: فوائد الدين

%44.80 1.902.503 4.244.000 جملة نفقات العنوان األول  
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  تخص العقارات المبنية و الغير مبنية كما هو مبين بالجدول التالي : 2018تثقيالت سنة  أعضاء المجلس البلديم عرض على أنظار ث

 
 

 

 2018تثقيالت سنة 

بعنوان  اإلستخالصات
التثقيالت عن سنة 

2017 
 و ما قبلها

اإلستخالصات بعنوان 
 2018التثقيالت لسنة 

جويلية  12إلى غاية 
2018 

الديون المتخلدة بعنوان |
التثقيالت إلى غاية 

31/12/2017 

عدد الفصول بعد اإلحصاء 
 العشري

31/12/2016 

 عدد الفصول
01/07/2018 

المعلوم على العقارات 
 المبنية

 8505 8343 د 637.806.874 د 55.528.904 د 80.91.329 د 413.643.520



المعلوم على اآلراضي 
 غير المبنية

 886 755 د 399.658.849 د14.066.798 د 33.949.522 د 135.446.465

 

 
 



تقديرات الميزانيةالفصل

جملة المداخيل إلى 

ناية 30 فريل 

2018

 المداخيل إلى 

ناية 28 ماي 

2018

جملة المداخيل إلى 

ناية 28 ماي 

2018

النسبة

11-01220 000,00099 750,33614 847,371114 597,70752,09

11-02240 000,00032 817,9048 968,96541 786,86917,413165,556

12-01652 401,575713,282653 114,8575375,824

12-01-011 850 000,0000,0000,0000,0000,008541,38

12-01-0280 000,0000,0000,0000,0000,00

12-0210 000,0002 568,5260,0002 568,52625,69

12-03500,0000,0000,0000,0000,00

21-0148 000,00016 033,3364 008,32220 041,65841,75

22-0425 000,0000,0000,0000,0000,00

24-0225 000,0007 214,3412 235,0009 449,34137,80

24-0410 000,0004 380,0001 440,0005 820,00058,20

24-051 000,0001 812,500375,0002 187,500218,75

24-0620 000,00010 691,258411,25011 102,50855,51

24-995 000,000391,00030,000421,0008,42

31-0135 000,00010 633,0002 227,50012 860,50036,74

31-0213 000,0003 286,250679,2503 965,50030,50

31-0332 000,0009 210,7501 745,00010 955,75034,24

32-0210 000,0003 405,000315,0003 720,00037,20

32-038 000,0001 450,000200,0001 650,00020,63

32-0630 000,0004 992,9002 673,4007 666,30025,55

32-075 500,0002 244,7500,0002 244,75040,81

32-995 000,0001 401,000510,0001 911,00038,22

33-0210 000,0002 731,600134,0002 865,60028,66

33-03320 000,0000,0000,0000,0000,00

33-0425 000,00012 102,73290,00012 192,73248,77

33-992 000,0001 552,500710,0002 262,500113,13

40-0125 000,0000,0000,0000,0000,00

51-035 000,0000,0000,0000,0000,00

51-06145 000,00048 480,0007 750,00056 230,00038,78

60-011 060 000,000504 976,0000,000504 976,00047,64

60-02200 000,0000,0000,0000,0000,00

60-065 000,0002 580,000620,0003 200,00064,00

60-992 000,0000,0000,0000,0000,00

60-99-995 000,0000,0000,0000,0000,00

4 477 000,0001 437 107,25850 683,3401 487 790,59833,23

مداخيل لزمة معلوم اإلشهار

معلوم اإلشهاد بمطابقة النسخ لألصل .

معاليم تسليم بطاقات الحالة المدنية .

معلوم رخا الحفالت المنّظمة بمناسبة األفراح العائلية ..

معاليم رخا البناء.

المناب من المال المشترك .

معلوم اإلجازة الموظف على محالت بي  المشروبات .

معلوم رخا إشغال الطريق العام لتعاطي بعض المهن

مداخيل األسواق اليومية واألسبوعية والظرفية .

معلوم اإلشغال الوقتي للطريق العام .

معلوم إشغال الطريق العام عند إقامة حضائر البناء .

معلوم اإلشهار,

مداخيل مختلفة

معلوم التعريف باإلمضاء .

مداخيل المالعب و القاعات الرياضية

معلوم رخا جوالن سيارات األجرة,

معاليم رخا  خرل مسندة بمقتضى التراتيب الجاري بها 

العمل
معاليم اإليواء بمستودع الحجز .

المعلوم اإلضـافي على سعـرالتيار الكهربائي .

معاليم مقابـل رف  الفضالت المتدتيــة من نشـاط المحـالت 

التجاريــة

مداخيل المخالفات لتراتيب حفظ الصحة

مبالغ بعنوان مصارف إدارة و تصرف

معاليم مقابل إسداء خدمات

معاليـم إشغال الملك العمومي البحري .

مداخيل كراء قاعة األفراح  .

المعلـــوم علــــى النــــــــزل ,

المقابيض اإعتيادية للمعلوم على المؤسسات

المبالغ المتدتية من صندوق التعاون

مقابيض مختلفة

مجموع موارد العنوان األّول

موارد منقولة من فوائض العنوان األول

معلوم عن  شغال تحت الطريق العام

كشف حول مداخيل أهّم فصول العنوان األّول لميزانية 2018

بلدية حّمام الشّط إلـــى غاية 28 ماي 2018    

الجمهورية التونسية

وزارة الشؤون المحلية  و البيئة

بلدية حمام الشط

بيان الموارد

المعلــوم على العقـــارات المبنيـــــــة ,

المعلوم على األراضي نير المبنيــــة ,

المعلوم على المؤسسات ,
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المجلس البلدي مقترح ضبط معداليم المنشدات الرياضدية كمدا  أنظارض على وعرالمقدرات التصرف في الجماعات العمومية و تعبئة موارده تطوير و دعم  إطارفي 
 : يلي 

 

 الملعب البلدي 

 

 المعلوم 

 د 100 دقيقة 90حصة تدريبية نهارية 

 د 150 دقيقة 90حصة تدريبية ليلية 

 د 300 ساعات ( 3مقابلة رسمية في النهار ) 

 د 450 ساعات ( 3في الليل ) 

 د 200 مقابلة ودية في النهار

 د 300 مقابلة ودية في الليل

 

 

 

 نفس المعاليم تطبق على المدارس الخاصة : 

 

 :القاعة المغطاة 



 المعلوم 

 د 100 دقيقة 90حصة تدريبية نهارية 

 د 150 حصة تدريبية ليلية

 300 مقابلة رسمية

 د 200 مقابلة ودية

 د 450 الفرق و المنتخبات األجنبية العربية

 اورو 600 الفرق و المنتخبات األجنبية االروبية

 :ة ـظـالحـم

ن تمكعن الجمعيعة المكلعف إعفاء الجمعيات و المنظمات المدعمة من قبل بلدية حمعام الشعط و التابععة للمنطقعة البلديعة معن مععاليم اسعتغالل المنشعات الرياضعية شعريطة  
 اعة الرياضية ببرنامج التدريب مسبقا حتى يتم وض  رزنامة لتدريب الجمعيات .بالق

( على مداخيل تذاكر الدخول بالنسبة للمباريات الرياضية المجراة داخل المنشات الرياضية بالنسبة للجمعيعات نيعر المدعمعة % 20استخالا نسبة عشرون بالمائة ) 
 األضرار ) بالنسبة للجمعيات المدعمة و الغير مدعمة (. من قبل بلدية حمام الشط م  االلتزام بجبر

 

 :قــرار المجلــس البلــدي

 
 كما هو مبين بالجدول السابق. المنشات الرياضية استغالل ضبط معاليم علىباإلجمـاع  المجلس البلديصـادق السـادة أعضـاء  والنـّقـاش،بعد التـداول  و

 
 استرجاع مبلغ مالي : -5
 
إلى  2010ــروض على أنظار الســـادة أعضـــاء المجلس البلدي استرجاع مبلغ مالي مدفوع خطأ بعنوان المعلوم على األراضي غير المبنية عن سنوات المع      

راجعة المعاليم و بعد أن تم عرض الموضوع على أعضاء لجنة منزهة السلطان باسم المدعوة سميرة عاشور،  – 18للعقار الكائن بنهج النسري عدد  2016غاية 

 د . 153.874و إعداد قرار لطرح المبالغ المثقلة خطأ  و استرجاع مبلغ مالي  قدره  2018دورة المجلس البلدي في دورته العادية األولى لسنة 



 :قــرار المجلــس البلــدي

 
 . ماليالمبلغ الع استرجا علىباإلجمـاع  المجلس البلديصـادق السـادة أعضـاء  والنـّقـاش،بعد التـداول  و

 
 :2019لوزير الشؤون المحلية و البيئة حول إعداد ميزانية البلدية لسنة  3منشور عدد  -6
 

 للسيد وزير الشؤون المحلية و البيئة لالطالع و العمل بمقتضا  و المتعلق بإعداد 03ثم تولى السيد رئيس البلدية إعالم السادة  عضاء المجلس البلدي بفحول منشور عدد 
 2018ماي  9المؤرخ في  2018لسنة  29عدد  األساسيمن القانون  383الفصل  ألحكامو المصادقة التي تعرض فيها  اإلعداد إجراءاتخاصة 2019ميزانية البلدية لسنة 

عن النتائج النهائية لالعالن رة جانفي للسنة الموالية بداية من ن إالحيز التنفيذ ال يدخل الميزانية و المصادقة عليها  بإعدادالمتعلق بمجلة الجماعات المحلية ، المتعلق 
 على المجلة .بالطرق المعمول بها قبل المصادقة  2019ميزانية  إعدادو علي  يق   المحلية،لجماعات ا صنف منلالنتخابات الخاصة بكل 

  

II-  الفنيةالمسائل: 
 : متابعة تقدم المشاريع البلدية -1

 

 اسم المشروع ع/ر
كلفة أو ال

 تقديراتال
 تمويل.
 داتى

 قرض

مساعدة 

 موظفة
او غير 

 موظفة

تمويالت 

اخري من 

الهياكل 

 المشاركة

 و مرحلة االنجازمكونات المشروع 
تاريخ 

الموافقة 

 المبدئية

تاريخ انطالق 

 األشغال

التاريخ 

التقديري 

 النتهاء األشغال

نسبة تقدم 

األشغال/ 

 دراسات

نسبة 

تقدم 

االنجاز 

 المالي

 مشاريع القرب

01 

انجاز وصلة تربط 

حمام الشط 

الصنوبر بنزهة 

 السلطان

*** *** *** *** *** 

مع  2018 /27/07اعقدت جلسة عمل بتاريخ  •

المصالح العمومية لتدارس انجاز وصلة 

تربط منطقة حمام الشط الصنوبر بنزهة 

السلطان  و تم االتفاق علي انعقاد جلسة 

 08/2018//27فنية  ثانية بتاريخ 

*** *** *** % 00 % 00 

02 
انجاز منتزه وطني 

 بغابة بئر الباي
*** *** *** *** *** 

مع  2018 /27/07اعقدت جلسة عمل بتاريخ  •

المصالح العمومية لتدارس انجاز منتزه 

وطني بغابة بئر الباي به عدة مكونات من 

مسلك  –فضاء لاللعاب الغابية و المائية

فضاء للرياضات  –فضاء للتخييم  –صحي 

 لميكانيكية ا

*** *** *** % 00 % 00 

03 

انجاز قنطرة فوق 

السكة الحديدية و  

GP1  تربط منطقة

*** *** *** *** *** 

مع  2018 /03/08اعقدت جلسة عمل بتاريخ  •

المصالح العمومية لتدارس انجاز القنطرة 

الرابطة بين حمام الشط و حي االمل و بئر 

اي و تم االتفاق علي اعداد فرضية اخري الب

*** *** *** % 00 % 00 



حمام الشط بحي 

 االمل و بئر الباي

من طرف مكتب الدراسات المكلف من 

SNCFTتجمع بين الفرضيتين السابقتين  و 

04 

تهيئة الكرنيش و 

صيانة الفسحة 

 الشاطئية 

*** *** *** *** *** 

مخ  500صيانة و اعادة تبليط الكرنيش بطول  •

 (2م 3500م.) 7م و  6و بعرض بين 

اعادة تبليط فضاء الفسحة الشاطئية بمساحة  •

 2م 1200تقدر بـ  

اصالح و صيانة المركبات الصحية و المحالت  •

 المتواجدة بالفضاء

*** *** *** % 00 % 00 

05 

صيانة فضاء 

الفسحة و اعادة 

 تهيئته

*** *** *** *** *** 

اعادة تهيئة فضاء الفسحة و جلب التربة و  •

 ز الري االلي.زراعة العشب و تركي

تعهد المداخل و اعادة تبليطها.و تركيز االثاث  •

العمراني ) المقاعد الحضرية و السالت 

 الحائطية(

*** *** *** % 00 % 00 

06 

انجاز سوق يومي 

للخضر و الغالل و 

 االسماك ببئر الباي 

*** *** *** *** *** 

تسوية الوضعية العقارية الرض السوق  •

و ادارة  SNITاالسبوعية مع مصالح 

 الملكية العقارية

 

*** *** *** % 00 % 00 

07 

انجاز محالت 

تجارية ببرج 

 السدرية 

*** *** *** *** *** 

انجاز محالت لبيع الخضر و الغالل بجزء من  •

 م م 300المستودع البلدي مساحته 

 تسقيف الجدران القائمة بالهياكل الحديدية •

ء تركيز مركب صحي و تزويد المحالت بالما •

 و الكهرباء.

*** *** *** % 00 % 00 

08 

التسوية العقارية 

لالراضي التي 

ستقام عليها 

 المشاريع 

*** *** *** *** *** 

 السوق اليومي للخضر و السمك ببئر الباي.  •

 بحمام الشط. placetteالفسحة الشاطئية  •

 نادي التنس ببئر الباي. •

 االسالمية ببرج السدرية . المقبرة •

 اضي ببرج السدرية.المركب الري •

*** *** *** % 00 % 00 

09 
تهيئة حديقة نزهة 

 السلطان
*** *** *** *** *** 

تهيئة حديقة بنزهة السلطان و زراعتها و  •

 و تاثيثهاتركيز 
*** *** *** % 00 % 00 

10 

اعادة تهيئة 

منتزهات برج 

السدرية المسلك 

 18الصحي و حي 

 جانفي

*** *** *** *** *** 

يئة المسلك الصحي و تركيز فضاءات اعادة ته •

 االلعاب

جانفي و تركيز  18اعادة تهيئة منتزه حي  •

 االلعاب

 

*** *** *** % 00 % 00 

11 

تهيئة مالعب 

االحياء بكامل  

 المنطقة البلدية

*** *** *** *** *** 
انجاز  مالعب في االحياء التي تتوفر فيها  •

 الفضاء المخصص
*** *** *** % 00 % 00 



 

12 

تعبيد الطرقات و 

اعادة تصور 

 لشارع غرة اكتوبر

*** *** *** *** *** 
 تعبيد الطرقات و توفير مرابض للسيارات •

 تغيير اشجار الكالتوس بأشجار للزينة •
*** *** *** % 00 % 00 

13 

تهيئة محطة 

الحافالت ببرج 

 السدرية

*** *** تعبيد الطرقات و تهيئة محطة الحافالت • *** *** *** *** ***  *** % 00 % 00 

 00 % 00 % *** *** *** تعهد و صيانة نادي التنس • *** *** *** *** *** تهيئة نادي التنس 14

 مشاريع مهيكلة

15 
 الشبابدار 

 بنزهة السلطان
أد 788  اد 710 *** *** اد 78 

تم عرض موضوع فسج الصفقة مع المقاولة  •

لجنة مراقبة الصفقات التي ابدت  أنظارعلي 

 بالموافقة. ارأيه

توفير مقسم جديد لمشـــــروع  إمكانيةدراسة  •

 دار الشباب 

*** *** *** % 00 % 00 

16 
انجاز مركب طفولة 

 ببرج السدرية
 00 % 00 % *** *** *** انجاز مركب طفولة ببرج السدرية • *** *** *** *** ***

 ةاداريمشاريع 

17 
اقتناء معدات 

 األشغالالنظافة و 
*** *** *** *** *** 

 لغربلة الرمال آلةاقتناء  •
*** 

*** *** %00 % 00  

 00% 00% *** *** األرصفةاقتناء معدات لصيانة الطرقات و  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 : متابعة انجاز البرنامج المحلي للنظافة و الصحة و العناية بالبيئة-2

 صععععبحت النظافععععة والعنايععععة والتسععععهيالت وقد برعايععععة خاصععععة وبمختلععععف التشععععجيعات تعتبععععر النظافععععة مععععن الثوابععععت الهامععععة للعمععععل البلععععدي وقععععد حظيععععت
بالبيئعععة معععن   عععم المقعععاييس المعتمعععدة للتععععرف علعععى مسعععتول العععدول  وفعععي  عععذا اإلطعععار حرصعععت بلديعععة حمعععام الشعععط علعععى إععععداد خطعععة عمعععل متكاملعععة 

 لتنظيم  ذا القطاع تعتمد على النقاط التالية :

و السعععكة  1فعععي إطعععار مزيعععد الحعععرا علعععى نظافعععة المدينعععة تعععم تقسعععيم المنطقعععة إلعععى منطقتعععين يفصعععلهما الطريعععق الوطنيعععة رقعععم  : رفدددع الفضدددالت المنزليدددة**

ها فعععرق الحديديعععة و اعتمعععاد دورتعععين لكعععل منطقعععة و ذلعععك لتخفيعععف الحمولعععة كمعععا تعععم التقلعععيا معععن ععععدد العملعععة و المكلفعععون برفععع  الفضعععالت المنزليعععة و تعععدعيم
 الكنس و األشغال 

د عععن الحمولععة الواحععدة  وتععم التععدخل باألمععاكن  30يععتم يوميععا رفعع  فضععالت البنععاء واألتربععة مععن  مععام منععازل السععكان بمقابععل : رفددع فضددالت البندداء واألتربددة **

 14رع شعععا –نهعععج القعععدس  –نهعععج جعععابر ابعععن حيعععان  –نهعععج بنعععزرت  -نهعععج التوحيعععدي  –نهعععج النخيعععل  –نهعععج الوفعععاء  :  2018 يليعععةالتاليعععة  خعععالل شعععهر جو
نهعععج  –نهعععج حسعععان ابعععن ثابعععت  –نهعععج المغعععرب  –نهعععج الحبيعععب ثعععامر  -نهعععج حسعععن النعععوري  –شعععارع احمعععد التليلعععي  –نهعععج البصعععرة  –نهعععج العععورد  –جعععانفي 

 نهج الفنون –الخرطوم 

ء واألتربعععة وفواضعععل الحعععدائق تعععم فعععي إطعععار مواصعععلة العنايعععة باألراضعععي البيضعععاء المعرضعععة لولقعععاء العشعععوائي لفواضعععل البنعععا:  تنظيدددف األراضدددي البيضددداء **
نهعععج عبعععد  –نهعععج مصعععر  –عمعععارات الحناشعععي –نهعععج القعععدس –نهعععج العععرازي  –التعععدخل لتنظيعععف ورفععع  فواضعععل البنعععاء معععن األمعععاكن التاليعععة : نهعععج الخعععوارزمي 

حعععي  -حعععي الواليعععة -الريحعععان  نهعععج -األراضعععي البيضعععاء بحعععي األنعععس -شعععارع الفسعععحة  –نهعععج البحعععر  –شعععارع األرض   –الطعععا ر صعععفر   -الحميعععد الكاتعععب 
 طن من فضالت البناء و األتربة 312حيث تم رف  قرابة مدخل حي المستقبل    – 26-26

 

و قعععد  يقعععوم فريعععق المنعععاطق الخضعععراء إلعععى جانعععب عملععع  اليعععومي برحعععي فواضعععل الحعععدائق بالعععة رحعععي وإسعععتغالل  كسعععماد طبيععععي للنباتعععات:  رفددع فضدددالت الحددددائق**

 . 1لطريق الوطنية رقم تم التدخل على طول ا

فععي مجععال الكععنس يععتم التععدخل بالععة الكععنس اآللععي بععاألنهج الرئيسععية وذلععك بمعععدل يععوم تععدخل فععي كععل منطقععة إلععى جانععب الكععنس اليععدوي  يععتم التععدخل : الكددنس **
شعععارع  -شعععارع الرشعععيد  –رع البيئعععة شعععا –شعععارع الجمهوريعععة  –شعععارع السعععالم  –شعععارع نعععرة  كتعععوبر  –يوميعععا  بالشعععوارع واألنهعععج الرئيسعععية :شعععارع الحريعععة 

 شارع األرض .  –شارع األمير عبد القادر  –شارع فرحات حشاد  –شارع محمد علي الحامي  –الشباب 

 لضمان حسن إستغالل شبكة التنوير العمومي يقوم فريق التنوير بإصالح الفوانيس المعطبة بكامل المنطقة البلدية : التنوير العمومي **

فعععي إطعععار العنايعععة بالمسعععاحات الخضعععراء وصعععيانة الحعععدائق يعععتم التعععدخل لتقلعععيم األشعععجار وقعععا العشعععب بالعديعععد معععن الحعععدائق : المنددداطق الخضدددراءالعنايدددة ب **

 . 1الطريق الوطنية رقم  –حديقة حي الرياض  –ساحة جام  الرحمة  –شارع االستقالل  –شارع نرة  كتوبر–والساحات العمومية )ساحة العائلة



فعععي إطعععار المحافظعععة علعععى سعععالمة المتسعععاكنين تعععم تكثيعععف دوريعععات قعععنا الحيوانعععات  السعععائبة بالتععععاون مععع  مصعععال  الحعععرس :  كدددالب السدددائبةقدددنص ال** 

برنعععامج عمعععل فعععي الغعععرض و ذلعععك بالقيعععام بعععارب  حمعععالت فعععي األسعععبوع بتعععدخل مركعععز الحعععرس العععوطني  اعتمعععادتعععم و قعععد  2018خعععالل شعععهر جويليعععة  العععوطني 
 . 2018كالب سائبة خالل شهر جويلية  65حملة و تم قنا عدد  15بر  السدرية و األمن السياحي و قد تم القيام ب  –ر الباي بئ –بحمام الشط 

  مداواة الحشرات : * *
القنععال  –ي نينععو إطععار تنفيععذ الخطععة الجهويععة لمقاومععة الحشععرات و القضععاء علععى مععدوي توالععد الحشععرات و للحععد مععن نسععبة اإلزعععا  يععتم التععدخل لمععداواة وادي فعع

كمععا تععم اقتنععاء تلععة للتضععبيب الحععراري و تععم التععدخل بهععا فععي جميعع  األحيععاء بكامععل المنطقععة بيععوت الهععاتف  –بالوعععات ميععا  األمطععار  –المحععاذي للسععكة الحديديععة 
 البلدية .

 :حول طلب انجاز محالت تجارية لبيع الخضر و الغالل و اللحوم-3
 

المدرجة بالمخطط االستثماري السنوي الحظنا نقا في المشاري  المهيكلة و ذات المردودية االقتصادية و االجتماعية ببر  في إطار متابعة تنفيذ المشاري  

 السدرية.

التي تعد  محالت لبي  الخضـــر و محل وحيد لبي  اللحوم بكامل منطقة بر  السدرية 2 ذ  المنطقة تفتقر للمحالت لبي  الخضر و الغالل و اللحوم ) عدد   نحيث 

 نسمة(.  لف 12قرابة 

 : م م و تتوفر في  مقومات المشروع و المتمثلة في 300العقار متوفر و تبعا لوجود مبني بالمستودع البلدي نير مستغل يمس    نوحيث 

 .(accessibilité)  إلي بر  السدرية و سهولة التنقل   حياءالقرب من  •

 يين العموميين.ربط العقار بمختلف شبكات للمتدخل إمكانية •

 و الجدران الحاملة  األسسسهولة االنجاز نظرا لتوفر  •

 . نفاضرورة انجاز اختبار في متانة الهيكل و دراسة جدوي للمشروع المذكور  إلي اإلشارةم  

 :قــرار المجلــس البلــدي
 :ح انجاز محالت تجارية لبيع الخضر و الغالل و اللحوممقتر علىباإلجمـاع  المجلس البلديصـادق السـادة أعضـاء  والنـّقـاش،بعد التـداول  و

 
 مشروع فضاء المواطن: -4

ممثلين من بلديات تونس وحمام سوسة والمرسى وبن عروس بحضور  2018جويلية  9الجامعة الوطنية للمدن التونسية يوم االثنين ت جلسة عمل بمقر التدم

GIZوحمام الشط وممثلين من منظمة التعاون األلماني  وممثلين عن الجامعة الوطنية للمدن التونسية لتدارس إمكانية تركيز عدد من الفضاءات الخاصة بالمواطن  

 بالبلديات المذكورة :

 : * تعريف بمشروع بفضاء المواطن



في ظروف حسنة تحت شعــــار " يهدف مشروع فضاء المواطن الى الرقي بالخدمات البلدية الى  حسن صور ا حيث يتم من خالل  توفير خدمات سهلة وسريعة 
 البلدية وتهم المجاالت التالية  خدمات مباشرة توفر ا المصال   " Espace citoyens" ويقدم فضـــاء المواطـــن " المواطـــن محـــور الخدمـــات البلديــة

 الشؤون العمرانية ورخا البناء والمرافق -
 االداءات البلدية -        

 اديةالشؤون االقتص -
 التصرف في الشكاوي -
 االنشطة التجارية والحرفية الخاضعة الحكام كراس الشروط. -

 * أهداف مشروع فضاء المواطن : 
 ارجاع الثقة بين المواطن والبلدية في مجال الخدمات. -1
 التقليا من التفاوت الجهوي. -2
 اعتبار المواطن القلب النابض للبلدية. -3
 وف. توفير احسن الخدمات في  حسن الضر -4
 تطوير االدارة لتكون ادارة عصرية  وشفافية وذات فاعلية. -5

 * ما يوفره فضاء المواطن :
 عناصر  ساسية : 5فضاء المواطن يتكون من  

  Acceuil –االستقبال الجيد  •

 information –توفير المعلومة الالزمة واالساسية  •

 reception –التثبت من الوثائق الالزمة بالملف المودع  •

 suivi –ة الملف في مختلف مراحل  من قبل عون االستقبال والمواكن بواسطة منظومة تض  على الذمة متابع •

 livraison –مّد المواطن بطلب  في  حسن الضروف وبالسرعة المطلوبة  •
 * التصميم الهندسي والمواصفات الفنية للفضاء المواطن :

م م ومركب صحي على  ن يكون الفضاء  10م م م  توفير مكتب لرئيس الفضاء المواطن بمساحة تقدر بـ  60 و عبارة على فضاء مفتوح للمواطن بمساحة تقدر بـ 
 بالمواصفات التالية :

 فضاء مفتوح يجسم الشفافية في الفتحات والمواد المعتمدة في التزويق /1
 والمواطن على مستول االستقبال   التقليا من الحواجز المادية بين العون  /2
 ير االضاءة الالزمة لفضاء المواطنتوف /3
 توفير ممر لذوي االحتياجات الخصوصية. /4
 توفير محل تقني. /5

 GIZ*  مساهمة الجامعة الوطنية للمدن ومنظمة التعاون االلماني 



كما تسا م في توفير المصممين ) مهندس  في تمويل المشروع وتوفير المعدات االعالمية الالزمة GIZتسا م الجامعة الوطنية للمدن ومنظمة التعاون االلماني 
سوائل( ومتابعتهم  لمختلف مراحل المشروع من اختيار موق  البناية الى انجاز المشروع وتركيز مختلف الشبكات وتركيز المنظمومة  -كهرباء –مدني  -معماري

 االعالمية التي يستعملها العون في ارشاد المواطن.
  لف دينارا 220تقدر بــ   (Disks 2م م بالتجهيزات والمكاتب ) 70ئة فضاء للمواطن مساحتــــ  : الكلفة التقديرية لتهيمالحظة 

 
 تهيئة مشروع  فضاء المواطن .مقترح  علىباإلجمـاع  المجلس البلديصـادق السـادة أعضـاء  والنـّقـاش،بعد التـداول  و

 
 

 

 


