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REPUBLIQUE TUNISIENNE 

 

 الجمهورية التونسية

Ministère de l’intérieur وزارة الـداخـلـيــة 
Gouvernerat de Ben Arous واليــــة بــن عـــروس 

Commune Hammam Chatt بـلـديــة حـمــام الـشـــط 

5978/18 

 ّمام الشـطـحـدي بـــالمجلـس البل      

 2018لسنـة  الرابعةالعـاديّــة  ورةّّ دّ ـــال ةـجلس رــمحض        

  2018 ديسمبر 12 األربعاء ومـيدة ــالمنعق        
 

لفاددي الّمـاـو إ ىلاا امجلة الجماعات المحلية وبناااا علاا اتساتدعاا والمتعلّق بإصدار  2018مـاي 09المؤرخ في  2018لسنة  29بمقتضيات القانون األساسي عدد  عمال

 واآلتي  نّصــإ:     5604/18تحت عدد  2018 ديسمبد05الصادر بتاريخ  المجلس البلديكافة أعضاا 

 من رئيس بلدية حمام الشط  

 ىـــــــــإل

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

بقاعااة  ساااااالخامسااة معلااا الساااعة  2018 ديساامبد 12 األربعااااو ذلااي يااوا  2018 لساانة الدابعااة لسااة الاادورع العاديااة حماااا ال ااع باادعوتور لحضااور رئاايس بلديااة يتشررر  

 النقاط التالية:في  ذلي للتداول. و البلدية بقصدات تماعات  

I-المسائل المالية: 

 متابعة تنفيذ التعهدات لتطهيد الديون . -1

 . 2018ديسمبد  12ومتابعة سيد اتستخالصات ىلا غاية تقدير الوضع المالي للبلدية  -2

 حول طدح مبالغ مالية. -3

 متابعة تثقيل و استخالص الموارد المثقلة. -4

 المصادقة علا اتفاقية مبدمة مع صندوق القدوض لمنح المساعدع الغيد موظفة . -5   

 

II-  اإلداريةالمسائل: 
 القدرات.المصادقة علا البدنامج السنوي لدعر  -1

 تحويد في قانون اإلطار. -2

III- :مسائل فنية 
 متابعة تنفيذ الم اريع البلدية . -1

 النظافة والصحة والعناية بالبيئة. -2
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 البدنامج السنوي لالستثمار.  -3

IV- :مسائل مختلفة 
 اعتماد كباتت للعدبات والسيارات. -1

 

الااادكتور   بلـدياااـة بدئاااـاسةالبقصاااـد   الخامساااة مسااااااعلاااا الساعاااـة   2018 ديسااامبد 12 ربعااااااتياااوا  دابعاااةالدورتاااـإ العادياااة  بحماااـاا ال اااعالمجلاااس البلااادي  عقاااد    

علاااي بالحاااا   -ووقااايبسااامة المد-أمياااد األماااي   -سااالول الدا حاااي: األتاااي ذكاااد ر المجلاااس البلاااديت أعضااااا وقاااد حضاااد ألاااغال الاااـدورع الساااادع  والسااايدا فتحاااي وقدوباااة 

لطفاااي -باااوحجد  سااانية -علاااي العيالاااي -ميسااااا بناالطاااا د -ساااعاد خميااادي  -مااادوان  بيطاااة -بناااور بناااور  -نااا ار مقااادي-نسااادي  الماااا دي  - -علاااي الباااارودي-خليفاااة 

 .المنصف ساعي –الهادي روي   –تيسيد العودمي ––فيدوو الغدياني  .علي دري  -ىبدا ير حفيظ -الصغيدي

 فاطمة الزهراء بن عيسى -آمنة بالضيافي – -دنيا السعداوي : ةتغبب بعذر الّسـيد

 ال احد.:  تغيّب بدون عذرالسادة

مجلاة ما   218فصال الّسادع  رؤساا المنظمات وفدوع الجمعيات المحليّاة و ماع غفياـد ما  متسااكني المنطقاة  وعماال بمقتضايات ال أعمال  وألغال المجلس واكب كما   

ع. وبعاد التكّكاـد ما  بلدياة حمااا ال اب كتابة الجلسة وقد تابع الدّورع العادية  ميع رؤسااا المصاالح واألقسااا السالمي الكاتب العام للبلديةخالد  تـولّا السيّد الجماعات المحلية

ماال الجلساـة بافتتااح أع ديرةالبل الردكتور فتحري زوروبرة رئريسالنصاب القانـوني  ونظـدا ىلا أن األعضـاا الحاضـدي  تتكلف منهر األغلبية المطلقـة   لـدع علاا بدكاة ّ  

 مدحبا بوافة الحاضـدي   و لاكدا لهر دعمهر ومساندتهر ألعمال المجلس البلـدي.

ماا  او  نهاام او لععاالا و  بجـدول أعمال الـّدورع حسب ما  ـاا بالنّص اتستدعاا مبّينا أناإ يو اد ما  باي   اذو المواضايع مااتطـّدق ىلا عدض النقاط والمواضيع المدر ـة  ثم

 و تمت الموافقة باإل ماع علا  دول األعمال المعدوض : للتداول والمصادقة عليها  كما  و مبيّ  أسفلإ

 

 

I-المسائل المالية: 
 :متابعة تنفيذ التعهدات لتطهيد الديون  -1

السنة الدا ع ىليها  مبلغ الدي  المؤسسات العمومية

 الدي 

 تعهدات البلدية

وما  2016سنة  2.598.000 الديوان الوطني للتطهيد

 قبلها 

حسب أمد بالصدف عدد  2018سبتمبد  26تر الخالص في 

158  

وما  2016سنة  17.310.398 لدكة اتصاتت تونس

 قبلها 

حسب أمد بالصدف عدد  2018أكتوبد  19تر الخالص في 

181 

وما  2016سنة  5.756.563 المدك  الوطني لععالمية

 قبلها 

 138حسب أمد بالصدف عدد  2018أوت  29تر الخالص في 

  124/129تر الخالص حسب أمد بالصدف عدد وما  2016سنة  16.505.765 الوكالة الوطنية للتصدف في النفايات



 

 

3 

 

 
السنة الدا ع ىليها  مبلغ الدي  المؤسسات الخاصة

 الدي 

 تعهدات البلدية

 2018بصدد التعهد والخالص قبل موفا ديسمبد  وما قبلها  2016سنة  31.152.500 لدكة الع يمة لوداا المعدات 

 2018اعتمادات والخالص قبل موفا ديسمبد بصدد تحويل  وما قبلها  2016سنة  8.183.164 محالت حدا بوويد ب  علي 

Maison de roulement fessili  8.051.228  2018بصدد التعهد والخالص قبل موفا ديسمبد  وما قبلها  2016سنة 

Ste horizon mecanique  4.600.000  2018بصدد التعهد والخالص قبل موفا ديسمبد  وما قبلها 2016سنة 

   51.986.892 الجملة

 

 :2018ديسمبد  12ومتابعة سيد اتستخالصات ىلا غاية تقدير الوضع المالي للبلدية  -2

 النفقات : -

  مجموع االعتمادات مجموع النفقات النسبة

85.7%  القسم األول : نفقات التصر  : التأجير العمومي  2.274.500.000 1949.739.000 

79.4%  القسم الثاني : نفقات تسيير المصالح العمومية  1.526.500.000 1.212.038.000 

92.08% عي  القسم الثالث : التدخالت في الميدان الثقافي و االجتما 282.000.000 259.654.000   

99.98%  القسم الخامس: فوائد الدين  161.000.000 160.961.000 

84.41%  جملة نفقات العنوان األول 4.244.000.000 3.582.394.000 

 :الموارد -

 تقديدات المي انية بيان الموارد الفصل
 ملة المداخيل   

الا غاية لهد 

 2018أكتوبد 

 30المداخيل ىلا 

  2018نوفمبد 

 ملة المداخيل 

ىلا غاية 

2018/12/12 
   النسبة

 99,14 115,601 218 833,641 9 281,960 208 000,000 220 ,المعلــوا علا العقـــارات المبنيـــــــة  11-01
 26,00 390,180 62 239,531 4 150,649 58 000,000 240 ,المعلوا علا األراضي غيد المبنيــــة  11-02 
   112,11 074 2 097,961 198 875 1 000,000 850 1 ,المعلوا علا المؤسسات  12-01 

 قبلها

وما  2016سنة  2.716.139 صندوق التقاعد والحيطة ات تماعية

 قبلها

  125حسب أمد بالصدف عدد  2018أوت  17تر الخالص في 

   44.886.865 الجملة
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921,265 019,226 

 20,15 116,000 16 116,000 16 0,000 000,000 80 المبالغ المتكتية م  صندوق التعاون 12-01-02
 175,67 566,969 17 0,000 566,969 17 000,000 10 ,المعلـــوا علــــا النــــــــ ل  12-02 
 

12-03 
معلوا اإل اوع الموظف علا محالت بيع 

 391,65 958,250 1 0,000 958,250 1 500,000 .الم دوبات 
 100,21 100,022 48 0,000 100,022 48 000,000 48 .مداخيل األسواق اليومية واألسبوعية والظدفية  21-01 
 37,20 300,000 9 500,000 2 800,000 6 000,000 25 مداخيل ل مة معلوا اإللهار 22-04 
 261,83 457,042 65 079,270 10 038,689 53 000,000 25 .معلوا اإللغال الوقتي للطديق العاا  24-02 
 

24-04 
اا معلوا ىلغال الطديق العاا عند ىقامة حضائد البن

. 10 000,000 20 850,000 2 520,000 23 370,000 233,70 
 379,88 798,828 3 55,500 743,328 3 000,000 1 معلوا ع  ألغال تحت الطديق العاا 24-05 
 159,29 857,708 31 300,000 1 017,708 30 000,000 20 ,معلوا اإللهار 24-06 
 

 مداخيل مختلفة 24-99
5 000,000 

752,000 
 24,000 776,000 15,52 

 88,90 113,250 31 785,500 2 327,750 28 000,000 35 .معلوا التعديف باإلمضاا  31-01 
 98,54 810,250 12 843,000 967,250 11 000,000 13 .معلوا اإللهاد بمطابقة النسخ لألصل  31-02 
 95,00 399,750 30 722,000 2 677,750 27 000,000 32 . معالير تسلير بطاقات الحالة المدنية  31-03 
 

32-02 
معلوا رخص ىلغال الطديق العاا لتعاطي بعض 

 133,75 374,900 13 180,000 2 904,900 10 000,000 10 المه  
 

32-03 
معلوا رخص الحفالت المنّظمة بمناسبة األفداح 

 88,00 040,000 7 330,000 710,000 6 000,000 8 ..العائلية 
 87,28 183,180 26 598,600 1 584,580 24 000,000 30 .معالير رخص البناا 32-06 
 41,81 299,500 2 0,000 299,500 2 500,000 5 ,معلوا رخص  وتن سيارات األ دع 32-07 
 

32-99 
معالير رخص أخدل مسندع بمقتضا التداتيب 

 83,00 150,000 4 640,000 510,000 3 000,000 5 الجاري بها العمل
 91,57 157,400 9 116,900 1 040,500 8 000,000 10 .معالير اإليواا بمستودع الحج   33-02 
 193,125 193,13 000,000 618 000,000 618 0,000 000,000 320 .المعلوا اإلضـافي علا سعـدالتيار الوهدبائي  33-03 

33-04 
 معالير مقابـل رفع الفضالت المتكتيــة م  ن ـاط

 173,05 261,282 43 005,000 2 796,732 40 000,000 25 المحـالت التجاريــة 
 351,13 022,500 7 570,000 452,500 6 000,000 2 معالير مقابل ىسداا خدمات 33-99 
 139,14 785,000 34 0,000 785,000 34 000,000 25 .معاليـر ىلغال الملي العمومي البحدي  40-01 
   500,000 3 0,000 500,000 3   ,المسا مة في ىنجاو مآوي  ماعية 40-04 
 235,00 750,000 11 100,000 5 650,000 6 000,000 5 مداخيل المالعب و القاعات الدياضية 51-03 
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 124,27 190,000 180 750,000 11 440,000 163 000,000 145 .مداخيل كداا قاعة األفداح   51-06
 

 .المناب م  المال الم تدك  60-01
1 060 000,000 

1 041 
685,000 0,000 

1 041 
685,000 98,27 

 0,00 0,000 0,000 0,000 000,000 200 موارد منقولة م  فوائض العنوان األول 60-02 
 146,00 300,000 7 980,000 320,000 6 000,000 5 مداخيل المخالفات لتداتيب حفظ الصحة 60-06 
 0,00 0,000 0,000 0,000 000,000 2 مبالغ بعنوان مصارف ىدارع و تصدف 60-99 
 0,00 0,000 0,000 0,000 000,000 5 مقابيض مختلفة 60-99-99 
 

   104,02 847,838 656 4 386,903 895 832,302 752 3 000,000 477 4 مجموع موارد العنوان األّول  

وتدوني فكعطا ديد اتل  طديق الببعد اخذ مالحظات بعض المست اري  طالب السيد مدوان  بيطة بإرسال الدعوات وعناصد  دول أعمال الدورات م   نا فصاعدا نسخة الوتدونية ع       

 . fichier Excelب  "علا ضدورع ن د محاضد  لسات المجلس وكل الوثائق اإلدارية وخاصة علا موقع "ان د رئيس البلدية تعليماتإ لعدارع بالغدض وأكد

 

 

 :حول طرح مبالغ مالية -3

المغطااع ططاابق أرضاي أعضاا المجلس البلادي قائماة ىسامية  ألصاحاب العقاارات التاي تار تثقيال معلومهاا خطاك ىماا فاي كيفياة احتسااب المسااحة الســـادع المعدوض علا أنظار 

 و ي علا النحو التالي: 22/10/2018وعلوي بصدد أإلنجاو أو طابق أرضي فحسب( وذلي بعد أن تمت ىعادع معاينتها ودراستها صلب لجنة مدا عة المعالير المنعقدع بتاريخ 
المساحة السابقة  موضوع اتعتداض العنوان اتسر واللقب ع/ر

 للمعاينة

 المبلغ المطدوح المبلغ بعد التعديل اللجنة بعد المعاينة قدار   المبلغ المثقل

 محمد المنجي  01

 ب  حداث

الطابق اعتداض علا  بئد الباي-نهج البخاري 17

 األول في طور اإلنجاو

 2ا 90

 2ا 50

 د27.720

 د 15.400

-بعد المعاينة  2ا90المساحة المغطاع  

 طابق أرضي فقع

 2د* 15.400 د 27.720

 2ا 60 اعتداض علا المساحة بئد الباي–سعد البناني نهج  10 سداسدعالفاضل  02

 2ا 55

 2ا 55

 د 18.480

 د 16.940 

 د 16.940

 2ا812احتساب فصل واحد بمساحة

 ل وفص 3عوضا ع  

  د 64.512

 2ا84طابق أرضي  د 65.520 2ا130 اعتداض علا المساحة  حماا ال ع-الحطيئةنهج  14 ليليا بوسالمة 03

 

 2د*  39.648 د 25.872

 علي الوناني  04
 و حدمإ

 2ا96 اعتداض علا المساحة بئد الباي-الماموننهج  14

 2ا96
 د 29.568
 د 29.568

 2ا162 مساحة مغطاع
style Américain 

  د 81.648

05  

 مفيدع الورتتاني 

الطابق اعتداض علا  حماا ال ع -األر واننهج  24

 األول

 2ا 130

 2ا130

 

 د 65.520

 د 65.520

-بعد المعاينة  2ا130المساحة المغطاع  

  طابق أرضي فقع
 

 2د* 65.520 د 65.520
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 2ا 70 اعتداض علا المساحة بئد الباي-علي باش حانبإنهج  10  الجاوية البداني 06

 2ا 70

 2ا 50

 د 21.560

 د 21.560

 د 15.400

 2ا 70 أرضيطابق 

 2ا70طابق أول 

 د 21.560

 د 21.560

 2د* 15.400

اعتداض علا الطابق  حي األمللارع الجمهورية   45 عبد الحميد الدعاسي 07

 الثاني

 2ا 300

 2ا300

 

 د 201.600

 د 201.600

 2ا345احتساب فصل واحد بمساحة

style Américain  

 

 د 171.360 د 231.840

فاطمة ال  داا  08

 ر يل

 بعد المعاينة  2ا198المساحة المغطاع   د 168.000 2ا 250 اعتداض علا المساحة حماا ال ع-ع ي ع عثمانةنهج  10

 

 2د* 68.208 د 99.792

09  

 نعيمة ب  يدر

 2ا360 اعتداض علا المساحة حي اتمل– انفي  14لارع  6

 2ا360

د  241.920

 د 241.920

و                2ا 182 مساحة  طابق سفلي

  2ا 182علوي 
 

 د  91.728

 د 91.728

 2د* 358.928

10  

 حاتر البا ي

 2ا 501 اعتداض علا المساحة حماا ال ع-اب  الج ارنهج  12

 2ا 501

 د 75.600

 د 75.600

 2ا200احتساب فصل واحد بمساحة

style Américain  

 

 2د* 36.000 د 115.200

محمد لفيق ب   11

 عمار

 2ا 145 اعتداض علا المساحة حماا ال ع-اب  الج ارنهج  12

 2ا 145

 د 73.080

 د73.080

 2ا200احتساب فصل واحد بمساحة

style Américain  

 2د* 30.960 د115.200

 2ا198 اعتداض علا المساحة حماا ال ع نهج اسبانيا 2 عبد الحفيظ مدعي 12

 2ا160

 د 99.792

 د 80.640

 2ا 121

 2ا 121

 د 60.984

 د 60.984

 2د* 58.464

13  
 فد  بدقيقة

 2ا 200 د 161.280 2ا 240 علا المساحةاعتداض  حماا ال ع تونسنهج  14

Américain style 

 2د* 60.480 د 100.800

14  

 األو د ب  حفيظ

 احمد اب  أبي ضيافهج ن 03

 حماا ال ع

الطابق األول اعتداض 

 و الثاني بصدد اإلنجاو

 2ا 120

 2ا 120

 2ا 120

 د 60.480

 د 60.480

 د 60.480

 2ا 120

 ط ا   للسو ( 2ا 240

 

 د 60.480

 د 161.280

 

علا ىضافة اعتداض  ن  ة السلطان-نهج صيادع 02 مع  و علي الخالدي 15

 فصول 02عدد 

 2ا 110

 2ا 120

 د 55.440

 د 60.480
 د 60.480

 د 60.480

 نهج صيادع----2ا120

 نهج الجر 2ا120

 د 60.480

 د 60.480

 د 55.440

 د 60.480

 2د* 203.280 د 75.600 2ا 150طابق سفلي فقع  د 268.800 2ا300 اعتداض علا المساحة حماا ال ع-نهج حافظ ابد ير 20 فد  السطنبولي 16
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محمد نجيب بالحا   17

 سليمان

 2ا130 د 174.720 2ا260 اعتداض علا المساحة حماا ال ع-نهج العداق 06

 الطابق األول بصدد اإلنجاو

 3د* 109.200 د 65.520

 2ا170 د 243.040 2ا 400 اعتداض علا المساحة ال ع حماا-نهج صالح ع ي  02 محمد العصياني 18

 2ا170

 د 85.680

 د 85.680

 د71.680

 د 26.160 د 30.800 2ا 100 د 56.960 2ا115 اعتداض علا المساحة نهج النور حي األمل 14 و دع ب  حمودع 19

 

 طالب السيد الهادي روي  بتوفيد المن ور المتعلق بويفية احتساب المساحة المغطاع . بعد النقاش

 

 

 

 

 :وــرار المجلــس البلــدي
 أسفرت النتائج على : والنـّقـاش،بعد التـداول  و

 عضو : نعر  18

 .الما دينسدي   و أميد األمي  و مدوان  بيطة و ر السادع والسيدات:أعضاا يحتفظون بكصواتهر  3

 وبالتالي وقع المصادقة علا طدح المبالغ المثقلة خطا والذكورع بالجدول أعالو.

 :متابعة تثقيل و استخالص الموارد المثقلة -4

 
تثقيالت سنة  

2018 

اإلستخالصات 

بعنوان التثقيالت 

 2017ع  سنة 

 و ما قبلها 

اإلستخالصات 

بعنوان التثقيالت 

 2018لسنة 

 26 ىلا غاية 
 2018 نوفمبد

الديون المتخلدع |

بعنوان التثقيالت ىلا 

 31/12/2017غاية 

 نسبة

استخالص 

 الديون

عدد الفصول 

بعد اإلحصاا 

 الع دي

31/12/2016 

 عدد الفصول

15/11/2018 

عدد الفصول 

حسب ىحصائيات 

المعهد الوطني 

 لعحصاا

المعلوا علا 

 العقارات المبنية

 د 214.772.445 د 413.643.520

 

 10.383 8522 8343 %20.42 د 637.806.874

المعلوا علا 

اآلراضي غيد 

 المبنية

 د 59.428.539 د 135.446.465

 

 --- 918 755 % 11.10 د 399.658.849
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 :المصادقة علا اتفاقية مبدمة مع صندوق القدوض لمنح المساعدع الغيد موظفة - 5

يتعهد بمو بها الصندوق  2019اتفاقية مبدمة بي  بلدية حماا ال ع وصندوق القدوض ومساعدع الجماعات المحلية لسنة المعدوض علا أنظار السادع أعضاا المجلس البلدي 

 بتحويل مساعدات مفصلة كاألتي :

 دينار 373.000مساعدات غيد موظفة :  -
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 :وــرار المجلــس البلــدي

 . لمنح المساعدة الغير موظفة القروض صندوق االتفاوية المبرمة مع علىباإلجمـاع  البلديالمجلس صـادق السـادة أعضـاء  والنـّقـاش،بعد التـداول  و

II-  اإلداريةالمسائل: 

 :المصادوة على البرنامج السنوي لدعم القدرات -1

بدنامج التنمية الحضدية و الحوكمة المحلية و حيث تولا  ىطارالمتعلقة بإعداد البدنامج السنوي لدعر القدرات في  2015 أكتوبد 05بتاريخ  5581/20عمال بالمذكدع التو يهية عدد 

اسطة خبداا يتر تعيينهر م  طدف بو أو األخدلالبلدية و الجهوية و المدك ية  اإلطاراتالفنية و المالية او ع  طديق  ىطاراتإالصندوق توفيد المساندع الفنية لفائدع البلديات سوااا بواسطة 

:أسفلإكما  و مبي  بالجدول  9201المجلس المصادقة علا البدنامج السنوي لدعر القدرات لسنة  أنظارصندوق القدوض و مساعدع الجماعات المحلية و تبعا لذلي فإننا نقتدح علا   
 

 تووي  مساندع فنية المحاور

تنفيذ البرامج االستثمارية حسب المقاربة التشاركية  /1    

و انجاو فني و مالي للمخطع اتستثمار  البلدي ىعداد  X X 

المعلومة ىلاالنفاذ   X X 

 X                   تقيير اداا الجماعات المحلية

التصر  المالي و تحسين الموارد الذاتية /2    

اتستخالصالجباية المحلية و تحسي     X 

 X  تعبئة الموارد الذاتية و تطهيد الديون

3 اجراءات ابرام الصفقات و وواعد الحماية البيئية و االجتماعية /    

 X  حوكمة ال داا العمومي

 X  تنفيذ الصفقات و ختمها

 X  ال داا علا الخع

 X  الحماية البيئية و ات تماعية
صيانة الممتلكاتالتصر  في الملك البلدي و  /4    

 X X الصيانة الوقائية لمعدات النقل و اتلغال العامة

 X  التصدف في الطدقات

 X X التصدف في الملي العمومي

 :وــرار المجلــس البلــدي

 .أعالهبرنامج دعم القدرات المبينة بالجدول  علىباإلجمـاع  المجلس البلديصـادق السـادة أعضـاء  و التصويت النـّقـاشبعد 

 :تحوير في وانون اإلطار -2
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نتداب ىطارات  ديدع ة وفقد تقدر اة والفنيفي ىطار سياسة الدولة الدامية ىلا التدفيع في نسبة التكطيد بالبلديات وحدصا م  المجلس البلدي علا اإليفاا بتعهدات البلدية اإلداري

والخطع  األسالكعض تماليا مع التطور الذي عدفتإ ب 15/09/2016والمصادق عليإ في  09/08/2016م  أسالك مختلفة غيد مو ودع بقانون اإلطار الحالي المؤرخ في 

لقليلة اخالل األياا  الوتيةب لعدما واألنظمة األساسية الخاصة خاصة في السلي التقني وسلي المهندسي  كما تر فتح خطع  ديدع للعملة الذي  سي اركون في امتحان مهني 

 القادمة مع اخذ بعي  اتعتبار فتح أفاق للتدقية في الدتب ألعوان الذي  تتوفد فيهر ال دوط الالومة للتدقية ىلا رتبة أعلا.

 بيان اإلطار
الخطط 

 المفتوحة

الخطط 

 المشغولة

الخطط 

 الشاغرة

مجموع  المقترح

 بالنقص بالزيادة األعوان

 المشترك **اإلطار 

 02 - 2+ - - - متصّرف رئيس

 04  1+ 1 02 03 متصّرف مستشار

 12  4+ 3 05 08 مستكتب إدارة

 مهندسي اإلدارات العمومية:                         
 03  2+ 0 1 1 مهندس رئيس

 03  3+ - - - مهندس أول

   ي :ــــــالتقن                                    
 04  4+ - - - رئيستقني 

 :وــرار المجلــس البلــدي

 على تنقيح وانون اإلطار . صادق أعضاء المجلس البلدي باإلجماعبعد النقاش والتصويت 

III- :مسائل فنية 
 :متابعة تنفيذ الم اريع البلدية  -1
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 :النظافة والصحة والعناية بالبيئة -2

ودع الحياع داخل عيا لتحقيق  وس يش  في ىطار العناية التي يوليها المجلس البلدي لمجال النظافة والعناية بالبيئة   ولتوفيد محيع سلير للمواط  يستطاب فيإ الع

ميع الميادي   البيئة لملت بلعناية للنظافة واالمدينة   وضعت مصالح بلدية حماا ال ع  بدنامج عمل متوامل لتنفيذ التدخالت الميدانية في ىطار البدنامج المحلي 

 والمجاتت م  ذلي : 

حي  –ماا ال ع الصنوبد طمنطقة ح1المنطقة عددفي ىطار م يد الحدص علا نظافة المدينة تر تقسير المنطقة ىلا ثالث مناطق : :  رفع الفضالت المنزلية* 

ن  ة  –طبد  السدرية 3المنطقة عدد  ا م  حي األمل(   – 3+2+1طبئد الباي  2المنطقة عدد حي األمل م  مقد البلدية ىلا حدود حي األنس(   –األنس 

نس مها لفدق الوية وتدعيدورع لول منطقة يوميا وذلي لتخفيف الحمولة كما تر التقليص م  عدد العملة والمولفون بدفع الفضالت المن ل السلطان(وىعتماد

 واأللغال.

وتر التدخل    الحمولة الواحدع عد  30م  أماا مناول السوان بمقابل واألتدبةباألراضي البيضاا ورفع فضالت البناا  يوميايتر : ةرفع فضالت البناء واألترب*

نهج – انفي 18ج نه–نهج الدكتور القصاب –نهج التوحيدي–:نهج أحمد ىب  أبي ضياف   2018باألماك  التالية خالل لهد نوفمبد وبداية لهد ديسمبد 

 نهج –هج الخدطوا ن –نهج المتنبي  –نهج نابل  –نهج ىب  رليق  –لارع السالا  –نهج صاحب الطابع  –لارع الحدية–نهج موريطانيا–الدكتور المعموري

 نهج العدوسي الحداد . –نهج الواحة  –نهج العداق  –ال  داا 

ل ائق تر التدخواضل الحدالمعدضة لعلقاا الع وائي لفواضل البناا واألتدبة وففي ىطار مواصلة العناية باألراضي البيضاا :  تنظيف األراضي البيضاء*

الحميد  نهج عبد –مان نهج الهادي النع –نهج مصد  –بطحاا السوق األسبوعي –نهج القيدوانم  األماك  التالية : واأل نة لتنظيف ورفع فواضل البناا 

 نالي.بطحاا عمارات الح – 2نهج عمارات السعادع  –الواتب

 يا تر التدخل يومياليدوي   يتر التدخل بآلة الونس اآللي باألنهج وال وارع وذلي بمعدل يومي  تدخل في كل منطقة ىلا  انب الونسفي مجال الونس :الكنس *

ارع ل –لارع ال باب  - لارع الدليد –لارع البيئة  –لارع الجمهورية  –لارع السالا  –لارع غدع أكتوبد  –بال وارع واألنهج الدئيسية :لارع الحدية 

 .  لارع األرض –لارع األميد عبد القادر  –لارع فدحات ح اد  –محمد علي الحامي 

ألجار السدول  100وعدد ألجار الفيويس 40ملعب حي وغداسة عدد في ىطار اإلستعداد للعيد الوطني لل جدع تر بدمجة ىحداث : العناية بالمناطق الخضراء*

لجدع سدول  20ألجار الفيويسوما تر غداسة عدد  42وىحداث ملعب حي بحي الطا د صفد وتر غداسة عدد 2حنان بحي سي وألعاب لألطفال وتدكي  كدا

ص ر وقلتدخل لتقلير األلجاالعناية بالمساحات الخضداا وصيانة الحدائق تر اىلا ىضافة لجدع فيويس ب ارع األ داا  17ب ارع الفسحة بن  ة السلطان وعدد 

 .لارع البيئة –ساحة الطلبة  –الحديقة المتوسطية–العائلةالع ب بالعديد م  الحدائق والساحات العمومية طساحة 

دد كما عادع تدكي   وىلدية لضمان حس  ىستغالل لبوة التنويد العمومي يقوا فديق التنويد بإصالح الفوانيس المعطبةبوامل المنطقة الب: التنوير العمومي*

 . 2018نوفمبد  29تك يل وصيانة لبوة التنويد العمومي قد ىنطلق بتاريخ م دوع 
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 لوطني  بحمااالح الحدس في ىطار المحافظة علا سالمة المتساكني  تر توثيف دوريات قنص الحيوانات  السائبة بالتعاون مع مصا:  ونص الكالب السائبة* 

كالب سائبة خالل  8دد وع 2018خالل لهدي أكتوبد ونوفمبد كالب سائبة  41قنص عدد بتر القياا بد  السدرية واألم  السياحي وقد  –بئد الباي  –ال ع 

 . 2018األسبوع األول م  لهد ديسمبد 

اا وافة األحيب ر التدخلفي ىطار تنفيذ الخطة الجهوية لمقاومة الح دات والقضاا علا مآوي توالد الح دات والحد م  نسبة اإلوعا  ت:مقاومة الحشرات *

وراا  -بول م  واد نينو    2018نوفمبد واألماك  المعدضة لتواثد الح دات بالمداواع العضوية ط هد وردا ولفع( أو الويميائية وقد تر التدخل ىلا حد لهد 

كما أنإ  و افةال –الدياضي  المدكب –القنال المحاذية لنهج بطدس البستان –قنال محاذية للسوة الحديدية  –قنال وادي مجددع  –محطة األرتال ببد  السدرية 

 . تر التدخل والموافحة بآلة التضبيب الحداري بوامل أحياا المنطقة البلدية

 :البرنامج السنوي لالستثمار -3

يد ىضفاا النجاعة و الواقعية المد وتي  م    و لم  2018لدي لســــــــــــــنة فـــي ىطار ىنجــاو و تسديع وتيدع تنفيذ الم اريع المدر ة بالبدنامج السنوي لالستثمار الب

 أنعلا اعتبار  وا.د  170ـــ ة تقدر بانجاو الم اريع و تستحثاث نسق تنفيذ م دوع تك يل لبوة التنويد العمومي ببلدية حماا ال ع و الذي تر اسنادو لمقاولة بولفة  ملي

 . ا.د تمويل ذاتي 20لمقدر بـــ اا.د قدض و بالتالي تر توفيد الفارق و  50ا.د تمويل ذاتي و  100ا.د مووعة بي   150ع للم دوع تقدر بـــ  ملة اتعتمادات المدصود

 ماك األا.د و لو   946ـ در بـبالتعاون مع وكالة التهذيــب و التجديد العمداني بولفة  ملية تق 2017 أكتوبد 25في حي  ان م دوع تهذيب الحي المذكور انطلق منذ 

بوة التطهيد بالحي لعلقة بتوسيع ح و المتالم مع التدخل فيها ت تغطي كامل الحي   و تبــعا لجلسات العمل المنعقدع بمقد الوتيـــة و ت ويــات مواطــــني حي علي بالفال

.د في لول مساعدع ا 236ـــ بالمتدخلة و استجابة لمتطلبات المدحلة لدبع بقية العقارات بالحي المذكور بولفة  ملية تقدر  األطدافخصوصا وان بالت اور مع  ميع 

 .استثنائية م  المجلس الجهوي التي تر رصد ا لفائدع بلدية حماا ال ع

 . 2018و عليإ فانإ يتر تحيي  البدنامج السنوي لالستثمار لسنة 

وع تك يل لبوة التنويد العمومي ا.د بعنوان م د 20ب يادع تقدر بــ  2018ر المجلس البلدي المصادقة علا تنقيح البدنامج السنوي لالستثمار لسنة فالمعدوض علا أنظا

 .ا.د لم دوع توسيع لبوة التطهيد بحي علي بالفالح 236و ويادع 

 لعامة و  لسات المناطق التياسب المنهجية الت اركية المعتمدع في الغدض م  انعقاد الجلسات ح 2019و تبعا تنجاو مداحل اعداد البدنامج السنوي لالستثمار لسنة 

 .2019افضت الا تحديد الم اريع النهائية لسنة 

 :فالمعدوض علا أنظار المجلس البلدي المصادقة علا  ذا البدنامج حسب الوثيقة النموذ ية المعدع م  طدف صندوق القدوض التالية
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 :وــرار المجلــس البلــدي

 
لبدنامج السنوي لالستثمار لسنة اعلا  باإل ماعكما صادق  2018تنقيح البدنامج لالستثمار لسنة  علاباإلجمـاع  المجلس البلديصـادق السـادة أعضـاء  والنـّقـاش،بعد التـداول  و

2019  

IV- :مسائل مختلفة 
 :اعتماد كباالت للعربات والسيارات -1-

حيث تدبض فوق وتحتدا أبسع قواعد المدور  لما ت هدو المنطقة البلدية م  اكتظاض مدوري للسيارات والعدبات خاصة في موسر اتصطياف والتي ت نظدا

د لمخالفة لقواعسيارات اوالكباتت حديدية وتووي  فديق خاص لوضعها للعدبات  والمساحات الخضداا وبكماك  الغيد المخصصة للوقوف والتوقف فالمقتدح اقتناا األرصفة

 المدور.

بلدية إلتماا لا اإلدارع اللموضوع عوالتداول وافق أعضاا المجلس البلدي باإل ماع علا فودع اعتماد الوباتت لوقوف العدبات والسيارات بطديقة ع وائية وىحالة ابعد النقاش 

 البلدي في دورتإ المقبلة .ى دااات اإلدارية والقانونية تنجاو م دوع قدار يدفع ىلا المجلس 

   :الخـــاتمــــة

ل مجلساهر الماوقد و حاو التفاافهرما  أ ال الدقاي بالمديناة كماا لاود للحاضادي  عملهار و  انساجامهر المجلاس البلادي ألعضاااالجلسة لااكدا  البلديةوبذلي رفع السيّد رئيس 

 ىلا تجسير قدارات المجلس و  أحواا التصّدف في اإلموانيات الموضوعة علا ذّمتها.  سعيهاو لعدارع البلدية  مساندع أعمالإ و ىنجاح بدامجإ  

 

  .وحـــــّدر المحضــد بتاريخــــإ ، الثامنة مساءاالّساعـــة ذلــي تر رفـــــع الجلســـة علـــا ىثــــد  و
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