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 ّمام الشـطـحـدي بـــالمجلـس البل

 2018لسنـة  الثانيةالعـاديّــة  ورةّّ دّ ـــال ةـجلس رــمحض        

  2018ماي  30األربعاء  ومـيدة ــالمنعق        

لتيي مّممتيأ  و نقّهتيأ ساسيي للبليدياتو وعليم عميين النايو  اوالمتعلّي  بصديدار القيانون األ 1975مياا  14المؤرخ فيي  1975لسنة  33بمقتضيات القانون األساسي للبلديات عدد  عمال

 واآلمي  نّاااأ:     1967/18مهت عدد  2018 ما 25وبناء علم االستدعاء الفرد  الّمااوعأ إلم كافة  عضاء النيابة الخاودية الاادر بتاريخ 

 من رئيس النيابة الخصوصية لبلدية حمام الشط  

 ىـــــــــإل

 ............................................... :)ة(الّسيـــد

 هاديية عشير  ديباحاالعليم السياعة  2018ميا  30و ذلي  ييوم األربعياء  2018 لسينة الثانييةعلسة اليدور  العاديية حمام الشط بدعومكم لهضور رئيس النيابة الخاودية لبلدية يتشرف 

 قاط التالية:النفي  ذل  للتداول. و البلدية بقاراإلعتماعات  بقاعة 

I-  المسائـــل المالــيــة:   
 تنفيذ التعهدات المهمولة علم البلدية لتطهير ديونها .مهويل اعتمادات ل -

 مقديم الوضن المالي للبلدية . -

 متابعة مثقيل و استخال  الموارد المثقلة. -

 قرارات خال   عوان اإلحااء.  -

II –مسائـــل الفنيةال: 
 .2018االستثمار  لسنة منقيح البرنامج  -

 متابعة منفيذ المشارين البلدية . -

 النظافة و الاهة و العناية بالبيئة . -

 

III- تعيين عضو إلمضاء نص المداولة:                                  

وقيد حضير  ـيد إليّا  المذّيب ّسّال  بلادياة برئااسةالبقاار   الحادية عشرة صباحاة علم الساعا  2018 ما  30 األربعاءيوم  الثانيةدورماأ العادية  بهماام الشطالمجلس البلد   عقد    

 .و سمير مفيد ، ميثم عبد الكاف  ، ،محسن مصدقحمزة الربيع  ، سنية فراحت  :األمي ذكرهمت  عضاء النيابة الخاودية  شغال الادور  الساد   والسيدا

 هانم مقن . : ةتغبب بعير الّسـيد

 ال احد .:  عيرالسادة تغيّب بدون

REPUBLIQUE TUNISIENNE 

Ministère des affaires locales et 

l’environnement  

Gouvernorat de ben arous 

Commune Hammam Chatt 

 الجمذورية التونسية

 الشؤون المحلية و البيئةوزارة 

 والية بن عرو 

 دية حمام الشطبل

18/2057 
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القيانون األساسيي  مي  21الّسياد   رسسياء المنظميات وفيروج الجمعييات المهليّية وعمين نفييار مي  متسياكني المنطقيةو وعميال بمقتضييات الفايل   عميال  و شيغال المجليس واكب كما   

لنايا  القانياونيو ونظيارا ا. وبعد التأّكاد م  بلدية حمام الشطبالدّور  العادية عمين رسساء الماالح واألقسام كتابة الجلسة وقد مابن  خالد السالم  الكاتب العام للبلدية للبلديات ماولّم السيّد

اضياري و و ة الهاة مرحبيا بكافيبافتتيا   عميال الجلسي إليّا  المذّيب  رئّيس النيابّة الخصوصّية إلم  ن األعضااء الهاضاري  متألف منهم األنلبية المطلقاةو  شارج عليم بركية اّ  السييّد

 شاكرا لهم دعمهم ومساندمهم ألعمال المجلس البلاد .

لتيداول لم و منهيا ميا هيو بجيادول  عميال الياّدور  حسيب ميا عيااء بيالنّد االسيتدعاء مبّينيا  نيأ يوعيد مي  بيي  هيذه المواضيين ميا هيو ل عيالمطاّرق إلم عير  النقياط والمواضيين المدرعياة  ثم

 يّ   سفلأ:والماادقة عليهاو كما هو مب

I- المسائل الماليــــــــة: 

 : متابعة تنفيي التعذدات المحمولة على البلدية لتطذير ديونذا -/1

 

  : 05/12/2017بتاريخ  04علم  نظار الساد   عضاء النيابة الخاودية نتائج  عمال لجنة القياد  المكلفة بتطهير مديونية البلديات طبقا لما عاء بالمنشور عدد  المعروض

  44.886.865و ما قبلها :  2016ديون المؤسسات العمومية بعنوان سنة 

  51.986.892و ما قبلها :  2016ديون المؤسسات الخادة بعنوان سنة 

 و عليأ نقتر  مهويل اعتمادات داخل فاول العنوان األول كاآلمي :  2018هذا و معهدت البلدية بخال  المبالغ المذكور  قبل موفم شهر عوان 

 

 

 الزيادة التنقيص

 لغـالمب لـصـيان الفـب لـصـالف لغـالمب لـصـان الفـبي لـفصـال

 17.320.000 متخلدات الديوان الوطني لالمااالت  80/005 2.500.000 مرباات التكوي   02201/28

متخلييييدات الوكاليييية الوطنييييية للتايييير  فييييي  80/013 2.500.000 عمليات إرشاد العموم  02201/32

 ت النفايا
16.510.000 

 11.170.000   خرىمتخلدات مجاه مؤسسات عمومية  80/020 15.000.000 باألردفةاالعتناء  02202/34

    5.000.000 االعتناء بهركة المرور  02202/36

    10.000.000 االعتناء بالهدائ  العمومية  02202/44
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    10.000.000 مااريف الوقاية الاهية  03302/25

 45.000.000 ةـــملـــجـــــال 45.000.000 ـجـــملـــةالــــ

 

 :قــرار المجلــس البلــدي

بلدية لتطذيّر المحمولة على ال تنفيي التعذداتل تحويل االعتمادات المبين بالجدول أعاله صـادق السـادة أعضـاء النيابة الخصوصية باإلجمـاع على والنـّقـاش،بعد التـداول  و

 .ديونذا 

 : قديم الوضع المال  للبلديةت - /2

    سفلأ:كما هو مبي   2018موفم شهر ما  إلم  رئيس المجلس البلد  إطالج  عضاء النيابة الخاودية علم الوضن المالي للبلدية و مدى مقدّم إنجاز الميزان البلد  مولّم

 

 

 

 2018بحساب الدينار الخالصة العامة للمصاريف العادية لموفى شذر ماي 

 

%بةالنس   مجموع االعتمادات مجموع النفقات 

37.8%  القسم األول : نفقات التصرف : التأجير العموم   2313.000 874.363 

21.5%  القسم الثان  : نفقات تسيير المصالح العمومية  1473.000 318.242 

54% ع   القسم الثالث : التدخالت ف  الميدان الثقاف  و االجتما 297.000 160.200   

 القسم الخامس: فوائد الدين  161.000 - -

33.8%  جملة نفقات العنوان األول 4244.000 1352805 

 

 متابعة تثقيل و استخالص الموارد المثقلة: - -/3

 

  تخص العقارات المبنية و الغير مبنية كما هو مبين بالجدول التال  : 2018م عرض على أنظار النيابة الخصوصية تثقيالت سنة ث
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االستخالصات بعنوان التثقيالت عن سنة  2018قيالت سنة تث 

 و ما قبلذا  2017

االستخالصات بعنوان التثقيالت لسنة 

  2018افريل  30إلى غاية  2018

 د 48.907.303 د 50.843.033 د 413.643.520 المعلوم على العقارات المبنية

 د 18.023.371 د 14.794.533 د 135.446.465 المعلوم على األراض  غير المبنية
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 :قرارات خالص أعوان اإلحصاء-4

و  2018انفي ع 24مؤرخ في  104عدد الهكومي  األمرحيث بعد االطالج علم  اإلحااءالنيابة الخاودية مشروج قرار يتعل  بمنهة   عضاءالساد    نظارعلم  المعروض

 مبنية و نير المبنية و مم ضبط هذه المنهة كاألمي : المتعل  بصسناد منهة إحااء العقارات ال

عدد فاول عدول 

 التهايل السنو 

 منهة التهيي  منهة المراقبة الجملية عدد المراقبي  الجملية اإلحااءمنهة  اإلحااء  عوانعدد 

 د 210 د 420 04 د 390 15 8.338

 :قــرار المجلــس البلــدي
 .اإلحصاء ضبط منحة ق السـادة أعضـاء النيابة الخصوصية باإلجمـاع علىصـاد والنـّقـاش،بعد التـداول  و

 

II-  الفنيةالمسائل: 

 :2018تنقيح البرنامج االستثماري لسنة   -/1

اقعية المرعومي  م  انجاز المشارين النجاعة و الو إضفاءو و لمزيد  2018انجاز و مسرين ومير  منفيذ المشارين المدرعة بالبرنامج السنو  لالستثمار البلد  لسنة  إطارفي 

ر انطل  الهي المذكو وج مهذيبمشر إنو مبعا لجلسات العمل المنعقد  بمقر الوالية و مشكيالت مواطني حي علي بالفالح و المتعلقة بتوسين شبكة التطهير بالهي خاودا و 

 مغطي كامل الهي و و بالتشاور من الالمزمن التدخل فيها  األماك ا.د و لك   946العمراني بكلفة عملية مقدر   بالتعاون من وكالة التهذيب و التجديد  2017  كتوبر 25منذ 

ي ستثنائية م  المجلس الجهو  التا.د في شكل مساعد  ا 236المتدخلة و استجابة لمتطلبات المرحلة لربط بقية العقارات بالهي المذكور بكلفة عملية مقدر    األطرا عمين 

 . 2018لقائد  بلدية حمام الشط و بالتالي مهيي  البرنامج السنو  لالستثمار لسنة مم رددها 

وسين شبكة التطهير بهي علي ما. د بعنوان مشروج  236فالمعرو  علم  نظار المجلس البلد  مشروج منقيح البرنامج السنو  لالستثمار ببلدية حمام الشط بزياد  مقدر   

 الجدول التالي :يكون البرنامج حسب  بالفالح و بالتالي
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صفحة 
.../...

المصدرالمبلغ

28841200 936316850023405361 1المشاريع الجديدةأ-
28841200 1936316850023405361مشاريع ذات صبغة محلية1-

1000800000300880220 20181تعبيد الطرقات
201815005001000012030التنوير العمومي

20181701700000013634تهيئةاالرصفة
201819014600440080110الحدائق العمومية

20189000090007218تجميل مداخل المدن
201823600000236توسيع شبكة التطهير بحي علي بالفالح

00000000000مشاريع الشراكة بين البلديات2-
...........00

00000000000مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات3-
...........00

00000000000مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهياكل األخرى4-
...........

00000000000مشاريع الشاركة بين القطاعين العام والخاص5-
...........0

00000000000مشاريع الشراكة مع المجتمع المدني6-
...........0

00000000000البرامج الوطنية7-
00000000000برامج تهذيب األحياء الشعبية1.7

...........
00000000000برامج أخرى2.7

...........
12659400 0107572 720461492001 2مشاريع متواصلة في طور اإلنجاز من السنوات الفارطةب -
142350492000300081033200 1مشاريع ذات صبغة محلية1-

201784250492000300674168تعبيد الطرقات
201730030000000136164صيانة شبكة تصريف مياه االمطار

568111000045705086000مشاريع الشراكة بين البلديات2-
50860وزارة الشباب20145681110000457تعشيب الملعب البلدي

000000000000مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات3-
...........

000000000000مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهياكل األخرى4-
...........

000000000000مشاريع الشاركة بين القطاعين العام والخاص5-
...........

000000000000مشاريع الشراكة مع المجتمع المدني6-
...........

0100080820200 01000001 1البرامج الوطنية7-
0100080820200 01000001 1برامج تهذيب األحياء الشعبية1.7

010808202 01000001 20171تهذيب حي علي بالفالح
000000000000برامج أخرى2.7

...........

1 9362 7207771 34202341 0101 29303 4141 00600

تضمين الكلفة الجملية للمشروع وعدم االقتصار على القسط السنوي(*)
تضمين الخطة التمويلية للمشروع وعدم االقتصار على القسط السنوي(**)

تضمين حرف "A" فقط بالنسبة للمشاريع المصنفة كذلك حسب قائمة الفرز البيئي واالجتماعي )التقييم األولي البيئي واالجتماعي((***)

هام جدا :
تخضع لدليل اإلجراءات البيئية واإلجتماعية المشاريع التي تتضمن خططها التمويلية مساعدات موظفة أو مساعدات غير موظفة  

المشاريع المصنفة صنف A حسب التقييم األولي البيئي واإلجتماعي تخضع لألمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وال تمول عن طريق مساعدات موظفة أو مساعدات غير موظفة 

* وثائق ترسل ضمن الملف قبل 15 جانفي من كل سنة:
ملحوظة تقديمية حول البرنامج السنوي لإلستثمار ممضاة من طرف رئيس البلدية1

وثائق إثبات المنهجية التشاركية :
محاضر الجلسات العمومية التشاركية حول إعداد البرنامج السنوي لإلستثمار ملحق بها قائمة المشاركين بإعتبار العنصر

النسائي والشبابي والصور الفوتوغرافية للجلسات وتقديم البلدية
مضمون من مداولة المجلس البلدي بخصوص المصادقة على البرنامج السنوي لإلستثمار3

2
(اإلسم واللقب واإلمضاء والختم)

المشاريع 
 "A" المصنفة
حسب التقييم 
األولي البيئي 
واالجتماعي 

)***(

البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة 2018  )التنقيح االول( 

الوثائق المصاحبة للبرنامج السنوي لإلستثمار 

التاريخ : ......,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,........
 رئيــــس النيابة الخصوصية

المجموع العام

مساعدة غير 
موظفة

سنة أو 
قرضسنوات اإلنجاز

الوالية :بن عروس
البلدية : حمام الشط

الخطة التمويلية )**(

مساعدة )إستثنائية المشاريع
أو متبقية من النظام 

التمويلي القديم(

الكلفة )*(
)1(

المبلغ المتبقي المبرمج 
صرفه خالل السنة أو 
السنوات المقبلة )4(

))3(+)2((-)1( =)4(

رزنامة صرف االعتمادات

المبلغ الذي 
تم صرفه 
بالسنوات 
السابقة
)2(

المبلغ المبرمج 
صرفه سنة 

2018
)3(

تقديرات المصاريف 
السنوية للصيانة 

واإلستغالل

مساهمات أخرى

الكلفة )*(
المحينة 
بالنسبة 
للمشاريع 

المتواصلة فقط
)1(

تمويل ذاتي
مساعدة 
موظفة



 - 8 - 

 

 :متابعة تنفيي المشاريع البلدية -2

 

  في ثلما يبي  ذلمستشارات في إطار متابعة منفيذ المشارين البلدية استعر  رئيس النيابة الخاودية  هم المشارين التي هي بادد االنجاز و في طور الدراسات و اال

 تالية : الجداول ال
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صفحة 
.../...

المصدرالمبلغ

28841200 700316850023403001 1المشاريع الجديدةأ-
28841200 1700316850023403001مشاريع ذات صبغة محلية1-

1000800000300880220 20181تعبيد الطرقات
201815005001000012030التنوير العمومي

20181701700000013634تهيئةاالرصفة
201819014600440080110الحدائق العمومية

20189000090007218تجميل مداخل المدن
00000000000مشاريع الشراكة بين البلديات2-

...........00
00000000000مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات3-

...........00
00000000000مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهياكل األخرى4-

...........
00000000000مشاريع الشاركة بين القطاعين العام والخاص5-

...........0
00000000000مشاريع الشراكة مع المجتمع المدني6-

...........0
00000000000البرامج الوطنية7-
00000000000برامج تهذيب األحياء الشعبية1.7

...........
00000000000برامج أخرى2.7

...........
12659400 0107572 720461492001 2مشاريع متواصلة في طور اإلنجاز من السنوات الفارطةب -
142350492000300081033200 1مشاريع ذات صبغة محلية1-

201784250492000300674168تعبيد الطرقات
201730030000000136164صيانة شبكة تصريف مياه االمطار

568111000045705086000مشاريع الشراكة بين البلديات2-
50860وزارة الشباب20145681110000457تعشيب الملعب البلدي

000000000000مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات3-
...........

000000000000مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهياكل األخرى4-
...........

000000000000مشاريع الشاركة بين القطاعين العام والخاص5-
...........

000000000000مشاريع الشراكة مع المجتمع المدني6-
...........

0100080820200 01000001 1البرامج الوطنية7-
0100080820200 01000001 1برامج تهذيب األحياء الشعبية1.7

010808202 01000001 20171تهذيب حي علي بالفالح
000000000000برامج أخرى2.7

...........

1 7002 7207771 34202341 0101 05703 4141 00600

تضمين الكلفة الجملية للمشروع وعدم االقتصار على القسط السنوي(*)
تضمين الخطة التمويلية للمشروع وعدم االقتصار على القسط السنوي(**)

تضمين حرف "A" فقط بالنسبة للمشاريع المصنفة كذلك حسب قائمة الفرز البيئي واالجتماعي )التقييم األولي البيئي واالجتماعي((***)

هام جدا :
تخضع لدليل اإلجراءات البيئية واإلجتماعية المشاريع التي تتضمن خططها التمويلية مساعدات موظفة أو مساعدات غير موظفة  

المشاريع المصنفة صنف A حسب التقييم األولي البيئي واإلجتماعي تخضع لألمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وال تمول عن طريق مساعدات موظفة أو مساعدات غير موظفة 

* وثائق ترسل ضمن الملف قبل 15 جانفي من كل سنة:
ملحوظة تقديمية حول البرنامج السنوي لإلستثمار ممضاة من طرف رئيس البلدية1

وثائق إثبات المنهجية التشاركية :
محاضر الجلسات العمومية التشاركية حول إعداد البرنامج السنوي لإلستثمار ملحق بها قائمة المشاركين بإعتبار العنصر

النسائي والشبابي والصور الفوتوغرافية للجلسات وتقديم البلدية
مضمون من مداولة المجلس البلدي بخصوص المصادقة على البرنامج السنوي لإلستثمار3

2
(اإلسم واللقب واإلمضاء والختم)

المشاريع 
 "A" المصنفة
حسب التقييم 
األولي البيئي 
واالجتماعي 

)***(

البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة 2018  االصلي

الوثائق المصاحبة للبرنامج السنوي لإلستثمار 

التاريخ : ......,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,........
 رئيــــس النيابة الخصوصية

المجموع العام

مساعدة غير 
موظفة

سنة أو 
قرضسنوات اإلنجاز

الوالية :بن عروس
البلدية : حمام الشط

الخطة التمويلية )**(

مساعدة )إستثنائية المشاريع
أو متبقية من النظام 

التمويلي القديم(

الكلفة )*(
)1(

المبلغ المتبقي المبرمج 
صرفه خالل السنة أو 
السنوات المقبلة )4(

))3(+)2((-)1( =)4(

رزنامة صرف االعتمادات

المبلغ الذي 
تم صرفه 
بالسنوات 
السابقة
)2(

المبلغ المبرمج 
صرفه سنة 

2018
)3(

تقديرات المصاريف 
السنوية للصيانة 

واإلستغالل

مساهمات أخرى

الكلفة )*(
المحينة 
بالنسبة 
للمشاريع 

المتواصلة فقط
)1(

تمويل ذاتي
مساعدة 
موظفة
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مصادرأخرى

المبلغ

0,000 0,0% 0% 1 027,000 *** X *** *** 300,000 *** 800,000 *** 1 100,000 2018
تعبيد الطرقات  برنامج سنة 

2018
1

0,000 0,0% 10% 162,000 *** X *** *** *** *** 100,000 50,000 *** 150,000 2018 التنوير العمومي 2

0,000 55,7% 175,900 175,000 *** *** *** 0,900 175,000

0,000 0,0% 61,000 61,000 *** *** *** ***

0,000 25,9% 45% 162,000 *** X *** *** *** *** *** 170,000 170,000 2018 بناء االرصفة 4

0,000 0,0% 45% 151,000 *** X *** *** *** *** 44,000 *** 146,000 190,000 2018 تهيئة الحدائق العمومية 5

0,000 0,0% 0% *** *** *** *** X *** *** 90,000 *** *** 90,000 2018 تجميل مداخل المدن 6

0,0 13,61% 32,50% 1 738,900 536,000 0,000 234,000 850,000 316,900 1 875,000

الكلفة المحينة 

بالدينار

مرحلة االنجاز مصادر التمويل

رئيس النيابة الخصوصية

سنة أو 

سنوات 

اإلنجاز

المشاريع

منجز
في طور 

االنجاز

95% ******X***

مساعدة 

موظفة

مساعدة غير 

موظفة

المجموع

في طور 

الدراسات

توسيع شبكة تصريف المياه 

المستعملة  بحي علي بالفالح
32018

تمويل ذاتي

االعتمادات 

المستهلكة 

بالدينار قرض

الكلفة  االولية)*(

)1(

في طور 

االستشارات 

او طلب 

العروض

جدول اجمالي حول متابعة تنفيذ المشاريع البلدية المدرجة بالبرنامج السنوي لالستثمار لسنة 2018  الى حدود موفى شهر ماي 2018
الوالية : بن عروس

البلدية :حمام الشط

مالحظات 

تخص 

المشاريع 

المعطلة 

او 

المؤجلة 

او الملغاة

االنجاز المالي االنجاز المادي
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مصادرأخرى

المبلغ

842,000

989,000

66,767 70% 100% 96,000 X *** *** *** *** *** *** 100,000 10,000 110,000 2017 التنوير العمومي 2

128,250 95% 100% 135,000 X *** *** *** *** *** 20,000 *** 115,000 135,000 2017 اقتناء معدات النظافة 3

49,000 36% 70% 137,000 *** X *** *** *** *** *** 300,000 300,000 2017
صيانة شبكة تصريف مياه 

االمطار
4

16,692 100% 100% 16,692 X *** *** *** *** *** 10,000 *** 7,000 17,000 2017 صيانة و تعهد قصر البلدية 5

12,000 100% 100% 12,000 X *** *** *** *** *** 15,000 *** *** 15,000 2017 صيانة و تعهد  الدائرة البلدية 6

59,058 100% 100% 59,058 X *** *** *** *** *** 42,000 *** 28,000 70,000 2017 صيانة و تعهد قاعة افراح 7

29,500 100% 100% 29,500 X *** *** *** *** *** 30,000 *** 30,000 2017 بناء االرصفة 8

51,184 100% 100% 51,184 X *** *** *** *** *** 20,000 *** 33,000 53,000 2017 تهيئة الحدائق العمومية 9

83,000 100% 100% 83,000 X *** *** *** *** *** *** *** 100,000 100,000 2017 تعهد و صيانة الطرقات 10

115,000 100% 100% 115,000 X *** *** *** *** *** *** *** 120,000 120,000 2017 اقتناء وسائل نقل 11

8,000 100% 100% 8,000 X *** *** *** *** *** 10,000 *** *** 10,000 2017 اقتناء معدات اعالمية 12

1 375,451 89,74% 97,50% 1 731,434 300,000 0,000 117,000 700,000 879,000 1 996,000

100%77%757,000

المجموع

رئيس النيابة الخصوصية

سنة أو 

سنوات 

اإلنجاز

المشاريع
منجز

في طور 

االنجاز
قرض

الوالية : بن عروس

البلدية :حمام الشط

مالحظات تخص 

المشاريع 

المعطلة او 

المؤجلة او 

الملغاة

االنجاز المالي االنجاز المادي
في طور 

االستشارات 

او طلب 

العروض

في طور 

الدراسات

مصادر التمويل

الكلفة  االولية)*(

)1(

االعتمادات  

المستهلكة 

بالدينار

الكلفة المحينة 

بالدينار

مرحلة االنجاز

جدول اجمالي حول متابعة تنفيذ المشاريع البلدية المدرجة بالبرنامج السنوي لالستثمار لسنة 2017  الى حد ود موفى شهر ماي 2018

تمويل ذاتي
مساعدة 

موظفة

مساعدة غير 

موظفة

***036,000166,000570,000 20171تعبيد الطرقات1 ***300,000******X
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مصادرأخرى

المبلغ

883,800 90,00% 100% 982,000 X *** *** *** 300,000 *** 67,000 *** 568,000 935,000 2016 تعبيد الطرقات 1

44,280 90,00% 100% 49,200 X *** *** *** *** *** 50,000 *** *** 50,000 2016 التنوير العمومي 2

525,000 100,00% 100% 525,000 X *** *** *** *** *** *** 525,000 *** 525,000 2016 اقتناء معدات النظافة 3

35,772 100,00% 100% 35,772 X *** *** *** *** *** *** *** 36,000 36,000 2016 صيانة و تعهد قصر البلدية 4

65,000 100,00% 100% 65,000 X *** *** *** *** *** *** *** 65,000 65,000 2016 صيانة و تعهد  الدائرة البلدية 5

35,543 100,00% 100% 35,543 X *** *** *** *** *** *** *** 40,000 40,000 2016 صيانة و تعهد قاعة افراح 6

50,000 100,00% 100% 50,000 X *** *** *** *** *** *** *** 50,000 50,000 2016 تهيئة  الحدائق العمومية 6

0,000 0,00% 0% 60,000 *** *** *** *** *** *** *** *** 60,000 60,000 2016
صيانة وتعهد المنشات 

الرياضية) نادي التنس(
7

10,000 100,00% 100% 10,000 X *** *** *** *** *** *** *** 10,000 10,000 2016 اقتناء معدات اعالمية 8

40,000 100,00% 100% 40,000 X *** *** *** *** *** *** *** 42,000 42,000 2016 اقتناء اجهزة مراقبة 9

معطل 0,000 0,00% 0% *** *** *** *** *** 710,000 *** *** *** 78,000 788,000 2013 دار الشباب 10

428,220 78,00% 100% 549,000 X *** *** *** 457,000 *** *** *** 111,000 568,000 2014 تعشيب الملعب 12

465 621,299 49,22% 60% 946,000 *** X *** *** *** 1000,000 *** *** *** 1000,000 2015 تهذيب حي علي  بالفالح 13

77,48% 81,54% 3347,515 1467,000 1000,000 117,000 525,000 1060,000 4169,000

رئيس النيابة الخصوصية

مالحظات 

تخص 

المشاريع 

المعطلة او 

المؤجلة او 

الملغاة

االنجاز المالي

مرحلة االنجازمصادر التمويل

في طور 

الدراسات

مساعدة 

موظفة

االعتمادات 

المستهلكة 

بالدينار

جدول اجمالي حول متابعة تنفيذ المشاريع البلدية المدرجة بالبرنامج السنوي لالستثمار لسنة 2016  الى حد ود موفى شهر ماي 2018
الوالية : بن عروس

البلدية :حمام الشط

منجز

المشاريع

قرض

المجموع

االنجاز 

المادي

الكلفة 

المحينة 

بالدينار

الكلفة  

االولية)*(

تمويل ذاتي)1(

في طور 

االستشارات 

او طلب 

العروض

سنة أو 

سنوات 

اإلنجاز
مساعدة غير 

موظفة

في طور 

االنجاز
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 :سير البرنامج المحلّ  للنظـافة و العنـاية بالبيـئة  -/3

بيئة العناية بالولنظافة تسهيالت وقد  دبهت امعتبر النظافة م  الثوابت الهامة للعمل البلد  وقد حظيت برعاية خادة وبمختلف التشجيعات وال

تنظيم هذا كاملة لم   هم المقاييس المعتمد  للتعر  علم مستوى الدول . وفي هذا اإلطار حردت بلدية حمام الشط علم إعداد خطة عمل مت

 القطاج معتمد علم النقاط التالية :

دخل هدائ  مم التفواضل الواضي البيضاء المعرضة ل لقاء العشوائي لفواضل البناء واألمربة في إطار موادلة العناية باألر:  تنظيف األراض  البيضاء **1

  -نهج الواحة  –  شارج األر – 26-26حي  –حي الوالية  –الطاهر دفر  –نهج الراز   –نهج الخوارزمي لتنظيف ورفن فواضل البناء م  األماك  التالية : 

 حمولة في اليوم .  14بمعدل األراضي البيضاء بهي األنس  وذل  

ومم التدخل باألماك  التالية :  د  د ع  الهمولة الواح 30م   مام منازل السكان بمقابل  واألمربةرفن فضالت البناء  يتم يوميا: رفع فضالت البناء واألتربة* 2

نهج   –نهج المعر   –امر ثنهج الهبيب  –نهج إب  الجزار   -اإلمارات  نهج –شارج السالم  –نهج الدكتور القاا   –نهج المتنبي  –نهج العراق  –نهج موريطانيا

 .نهج الياسمي  ... –نهج الواحة  –نهج إمرئ القيس  –نهج إبراهيم المودلي  –نهج  حمد شوقي  –نهج  ومي   –نهج بنزرت  –البرمقال 

مهيطات ب ستثنائيةإرو  الهيامية للمواط  و مم برمجة حملة دعما للمجهود اليومي وحردا علم مهسي  الظ:  تدخالت إستثنائية للنظافة* 3

لتالية : مهيط المدرسة اومم التدخل باألماك   2018ومتوادل إلم بداية شهر شهر عوان  2018المدارس والمعاهد الثانوية وذل  بداية شهر ما  

مطار جار  مياه األمالشارج السياحي وذل  بكنس وعهر  –ة ساحة الرحم-مداخل الشاطئ–الكرنيش –شارج نر   كتوبر  –اإلعدادية ببئر البا  

 ديانة شبكة التنوير العمومي . –مقليم األشجار  –إزالة األعشا  الطفيلية  -

 دخل يوميا لتيتم ادو   الييتم التدخل بآلة الكنس اآللي باألنهج الرئيسية وذل  بمعدل يوم مدخل في كل منطقة إلم عانب الكنس في مجال الكنس : الكنس* 4

همد شارج م –ج الشبا  شار -شارج الرشيد  –شارج البيئة  –شارج الجمهورية  –شارج السالم  –شارج نر   كتوبر  –بالشوارج واألنهج الرئيسية :شارج الهرية 

 .  شارج األر  –شارج األمير عبد القادر  –شارج فرحات حشاد  –علي الهامي 

 يوميا ط   24قن رفن الفضالت المنزلية يوميا  وبافة دورية ويتم رفن بمعدل ي:  رفع الفضالت المنزلية * 5     

عي أ كسماد طبيآلة رحي وإستغاللفواضل الهدائ  ببرحي يقوم فري  المناط  الخضراء إلم عانب عملأ اليومي :  رفع فضالت الحدائق *6   

 للنبامات .

حات لهدائ  والسااالعديد م  تم التدخل لتقليم األشجار وقد العشب بيحات الخضراء وديانة الهدائ  في إطار العناية بالمسا: العناية بالمناطق الخضراء* 7

 . ساحة عامن الرحمة –عانفي 5حديقة  –شارج التهول  –شارج البيئة  –ساحة الطلبة  –الهديقة المتوسطية–العائلةالعمومية )ساحة 

حيث مم الوطني الح الهرسمة المتساكني  مم مكثيف دوريات قند الهيوانات  السائبة بالتعاون من مافي إطار المهافظة علم سال:  قنص الكالب السائبة* 8

 . 2018كال  سائبة خالل شهر  مارس و فريل  20قنض عدد 

 بلدية ال لضمان حس  إستغالل شبكة التنوير العمومي يقوم فري  التنوير بصدال  الفوانيس المعطبة بكامل المنطقة: التنوير العموم * 9
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III- تعيين عضو إلمضاء نص المداولة       

 .لكامب العامم  القانون األساسي للبلديات و القاضي بتعيي   حد  عضاء المجلس البلد  ل مضاء علم ند المداولة من السيد رئيس النيابة و ا 41عمال بأحكام الفال 

 

 :قــرار المجلــس البلــدي

 . اولةلإلمضاء على نص المد حمزة الربيع على تعيين السيد صـادق السـادة أعضـاء النيابة الخصوصية باإلجمـاع  والنـّقـاش،بعد التـداول  و

 

   :الخـــاتمــــة

 مالأ هم الموقر و مساند   عل مجلسحو التفافهمم   عل الرقي بالمدينة كما شكر للهاضري  عملهم و  انسجامهم النيابة الخاودية ألعضاءالجلسة شاكرا  البلديةوبذل  رفن السيّد رئيس 

 إلم مجسيم قرارات المجلس و   حكام التاّر  في اإلمكانيات الموضوعة علم ذّمتها.  سعيهاو ل دار  البلدية  و إنجا  برامجأو 

   .ااأوحاااااّرر المهضاار بتاريخاا ، منتصف النذار و نصفالّساعـــة ذلاا  مم رفااااان الجلساااة علااام إثاااار  و
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