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 تاريخ الجلسـة: الخميس 06 سبتمبر2018.

 التـــــــوقيـــت: الحادية عشرة صباحا.

المـوضـــــوع:  جلسة عمل حول اتفاقيات الشراكة ورفع الفضالت وخالص اآلداءات الموظفة على نزل   

الكراييب.                               

 
  

بمقر بلدية حمام الشط جلسة عمل برئاسة السيد رئيس البلدية وبحضور السيد الكاتب العام والسادة  انعقدت

 اآلتي بيانهم ضمن بطاقة الحضور المصاحبة.

السيد رئيس البلدية الحديث باستعراض موضوع الجلسة والمتعلق بالوضع العام للمنطقة السياحية افتتح 

عالقة بين البلدية ونزل الكراييب بما في ذلك من اتفاقيات شراكة بنزهة السلطان بصفة عامة وخاصة ال

 وديون متخلدة بذمة النزل تجاه البلدية على الحد السواء.

ثم استهل مداخلته باإلشارة إلى أهمية المنطقة السياحية ودورها الفعال في إحياء مدينة حمام الشط وتمثيلها 

 داخل البالد وخارجها.

الما دعمت وساندت أصحاب المنشآت السياحية وذلك لدفع العجلة التنموية بالمنطقة وأضاف أن البلدية لط

على غرار توفير اتفاقيات شراكة لرفع فضالت النزل بمعلوم أقل ما يقال عنه انه معلوم رمزي لكن في 

 المقابل على أصحاب النزل الوفاء بالديون المتخلدة بذمتهم تجاه البلدية.

لسيد الكاتب العام للبلدية انه لم يتم خالص معلوم رفع الفضالت والمقدرة بخمسة وفي هذا اإلطار صرح ا

. باإلضافة إلى عدم خالص معلوم  2018وثالثون دينارا للسنوات الفارطة وخمسة عشر ألف دينارا لسنة 

 اآلداءات البلدية.

.2018وأشار إلى ضرورة خالص هذه الديون قبل موفى سنة   

في هذه النقاط تقرر باإلجماع: وبعد النقاش والتباحث  

دراسة التكلفة الجملية لرفع الفضالت الناتجة عن النزل من طرف رئيس المصلحة الفنية بالبلدية. -  
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اإلمضاء على اتفاقية رفع الفضالت في اقرب اآلجال. -  

من كل  تم تحديد األيام المخصصة لرفع فضالت النزل بحساب يوم االثنين واألربعاء والجمعة واألحد -

 أسبوع خالل الموسم السياحي أي شهر جويلية وأوت وبمعدل مرة أسبوعيا خالل بقية أشهر السنة.

النظر في إمكانية تقسيط ديون النزل تجاه البلدية من آداءات والمقدرة بخمسة وأربعون ألف دينارا وذلك  -

المالية واإلدارية ورئيسة مصلحة  بالتنسيق بين المدير المالي لنزل الكراييب والسيد كاهية مدير الشؤون

 االستخالصات.

وفي الختام شجع السيد رئيس البلدية على التعاون بين القطاع العام والخاص ومن أهم مظاهر هذا الدعم،  

المنطقة واستقطاب الزوار على غرار مشروع تهيئة برمجة عدة مشاريع من شأنها أن  تساهم في إحياء 

ة أو الميناء الترفيهي، المنتزه الحضري بغابة بئر الباي، الوصلة الرابطة بين الشاطئ، االستراحة الشاطئي

منطقة حمام الشط ونزهة السلطان باإلضافة إلى مشروع عبد الرزاق التومي إلقامة جوالت ترفيهية 

 بدراجات رباعية بالمنطقة السياحية وغابة بئر الباي.

السنة اإلدارية الجديدة بحضور جميع األطراف  كما صرح انه سيتم تنظيم جلسات عمل دورية بحلول

 المتداخلة للنظر في مشاغل واإلشكاليات التي تهم المنطقة السياحية.

 ورفعت الجلسة على الساعة منتصف النهار وثالثين دقيقة.

  

  
 

 


