
 ا لجمهورية التونسية

 ةوزارة الشؤون المحلية و البيئ

 بلديـــة بني خيـار

*** 

  ـة2018لسنـ البلدي للمجلس االولى التمهيدية الدورة جلسة محضر

 2018 جانفي 27 سبتال ليوم
 

بقصر البلدية جلسة المجلس البلدي  مساءا (17:30والنصف ) الخامسةعلى الساعة  2018 جانفي 27السبت انعقدت يوم  

رئيس النيابة الخصوصية وبحضور السادة أعضاء النيابة وباستيفاء الشروط المنصوص  رشيد جنانبرئاسة السيد  2018لسنة  الثانية

توجيه  وعلى جميع النصوص التي نقحته حيث تم 1975ماي  14المؤرخ في  1975ـدد لسنة 33عليها بالقانون األساسي للبلديات عــ

 إلى مقر سكناهم هذا نصه: 2018فيفري  26دد بتاريخ 756استدعاء كتابي إلى السيدات والسادة أعضاء النيابة الخصوصية تحت عـ

 بلديـــة بني خيـار

         

 
 

 .....................................................إلــى الســـيد)ة(:

 التمهيدية الثانية للمجلس البلديالدورة باستدعائكم لحضور أشغال رئيس النيابة الخصوصية ببلدية بني خيار يتشرف 

  .بقصر البلدية ببني خيارمساءا  والنصف الخامسة على الساعة   2018 جانفي 27السبت التي ستنعقد يوم  2018لسنة 

 و الســــــــــــــــــــــــــــــــــالم./.

 بني خيار في:                                                           

 رئيـس النيابـة الخصوصيـة عن                                                                                       

 

 الجلسة بحضور أعضاء النيابة الخصوصية وهم السادة:وانعقدت     

 عضو         ةمحمد صالح بنعيسي  :  

 السيد : محمد الزرلي        : عضو  

 :           عضو السيد محمد محرز  

 :          عضو السيد ناظم الزواوي 

 السيد نزار العياشي          : عضو 

 السيدة بسمة البحري        : عضو 

 السادة:  وتغيب عن الجلسة

 عضو       السيد مراد المغيربي  :  

      عضوالسيدة يامنة المغيربي  :  

           عضوالسيدة وفاء غبر  :  

       عضوالسيد مكرم الدردوري  :  

شهدت الجلسة حضور ثلة من المواطنين وإطارات المدينة وممثلي المنظمات الذين حرصوا على المشاركة في فعاليات  كمـا

 كاتب عام بلدية بني خيار. عز الخبومالجلسة وتولى كتابة الجلسة السيد: 

افتتح السيد رشيد جنان رئيس النيابة الخصوصية جلسة المجلس البلدي مرحبا بالحضور شاكرا كافة أعضاء النيابة 

 الخصوصية على استجابتهم وحضورهم هذه الجلسة وبدأ يتناول النقطة األولى بجدول األعمال
 :2018و 2017و 2016متابعة شهرية لتقديم انجاز مشاريع المخطط االستثماري التشاركي لسنوات  (1

 التاريخ:لحد  2016 تقدم إنجاز مشاريع سنة

 عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية على انظار الحضور تقدم انجاز المشاريع.....

 ع/ر
إسم 

 المشروع
 المقاوالت

 مبلغ الصفقة

 )أد(
 تاريخ المصادقة

مدة 

 اإلنجاز
 بداية األشغال

تقدم 

 األشغال

مبلغ األشغال 

 المنجزة

مالحظات 

 واإلشكاليات

01 

تعبيد 

وترصيف 
حي الجامع 

الكبير)برنامج 

2016)  

شركة 

الهادي 
خليل 

لألشغال 

 العامة

528 25/03/2016 180 29/07/2016 100% 348118.475 

إنتهت األشغال 

وسيتم قبول رفع 

التحفظات يوم 
16/04/2018  

02 

تعبيد  و 
ترصيف حي 

المنار)برنامج 

2016)  

شركة 
فرتونة 

لألشغال 

 العامة

387 09/09/2016 180 09/01/2016 100% 348300 

إنتهت األشغال 
وتحصل المشروع 

على اإلستالم 

 الوقتي لألشغال

المشروع بصدد  140 %80 10/08/2017 180 26/04/2016 912600.200شركة تهذيب حي  03



 النزهة

)برنامج 
2016)  

الجمالي 

لألشغال 
 العامة

اإلنجاز على 

مستوى 
الترصيف. ورفع 

 التحفظات

04 
إقتناء كاميرا 

 مراقبة
 تم اإلنجاز 30.678 100% 20/12/2016 60 20/12/2016 30678 

05 
تجهيز قاعة 

 األفراح

الشركة 
العامة 

 لألثاث

74 04/08/2017 60  100% 74 

تم التزود ب 

 500شمسية و20

 100كرسي و
 طاولة

06 
تهيئة الملعب 

 البلدي
 50 - - - 0% - 

المشروع تم 

 تأجيله

 2018إلى سنة 
أد 80وزيادة 

ضمن البرنامج 

التشاركي لسنة 
2018 

07 

التنوير 

العمومي 

 )حي المنار(

شركة 
 المسلماني

50 01/03/2017  تم اإلنجاز 50 100% 01/03/2017 60 

08 

تهيئة 

المستودع 

 البلدي

 40 20/12/2016  30 20/12/2016  تم اإلنجاز 40 100% 

10 
مراجعة مثال 

 التهيئة
 20 - - - - - 

بصدد مصادقة 
سلطة اإلشراف 

على تحديد مناطق 

 التدخل

 

 :2017مشــــــــاريع سنة 

 مبلغ الصفقة المقاوالت إسم المشروع ع/ر
تاريخ 

 المصادقة

مدة 

 اإلنجاز
 المالحظـــات المبالغ النسبة اإلنجاز بداية

01 

تعبيد وترصيف 

 الطرقات التالية :
 *نهج غرة ماي

 *نهج عقبة إبن نافع

 *نهج خالد إبن الوليد

 *نهج خيار الدين
 *نهج محمد بن عمر

 *نهج نيابوليس

 *مدخل حي النسيم
 *نهج الميناء

*شارع 

 الحرية)الكرنيش(

*نهج  اإلمام 
 البوخاري

 حنبل *نهج إبن

 *نهج اإلمام سحنون
 *نهج أبو حنيفة

 0 %20 01/03/2018 180 22/11/2017 880.002.700 أ.ت.م

إعطاء اإلذن للمقاولة  تم

للشروع في اإلنجاز 
 2018 /3/1بداية من 

وقد تم اإلنطالق الفعلي 

في اإلنجاز بداية من 
2018/3/29 

 باألنهج التالية :

 *نهج الميناء
 نهج اإلمام البوخاري *

 *نهج إبن حنبل

 *نهج اإلمام سحنون

 ابو حنيفة *نهج

 :2017خارج المخطط مشــــــــاريع 

 إسم المشروع ع/ر

مبلغ 

 اإلستشارة
 )أد(

تاريخ 

 المصادقة
 تقدم األشغال بداية األشغال مدة اإلنجاز

مبلغ األشغال 

 المنجزة
 مالحظات واإلشكاليات

01 
تعبيد طريق داخل 

 الميناء
 إنتهت األشغال 68 100% 03/08/2017 30 12/06/2017 68

02 
إصالح جزئي 

 للطرقات(
 إنتهت األشغال 15 100% 03/07/2017 30 12/06/2017 17

03 
تهيئة سوق 

 الجملة للسمك
 إنتهت األشغال 18 100% 15/07/2017 30 12/06/2017 18

04 
بناء مستودع 
لحفظ األثاث 

14.5 12/06/2017 30 15/07/2017  إنتهت األشغال 14.5 100% 



 بفضاء األفراح

05 
إصالح سطح 

 الروضة البلدية
2017سبتمبر  - 12/06/2017 10  100% 4100 

تم إنجاز جزء من 
السطح بقيمة 

 اإلعتمادات المتوفرة

 
  



 :2018سنة مشــــــــاريع 

 المقاوالت إسم المشروع ع/ر
المبلغ 

 المقترح
تاريخ 

 المصادقة
مدة 

 اإلنجاز
بداية 

 اإلنجاز
 المالحظـــات المبالغ النسبة

 برامج القرب 01

تعبيد وترصيف  

  الطرقات التالية :

  منطقة عدد 01
  *نهج المعمل

  *نهج الزهور

  منطقة عدد 02
  *نهج بحي النسيم

  منطقة عدد 03
عمومية *تهيئة حديقة   

  منطقة عدد 04
  *شارع الحبيب قنت

  *نهج  اإلمام مالك
*نهج المناضل محمد 

  الرايس

  *نهج اإلمام الشافعي
  *نهج البكري

  *نهج إبن الهيثم

  

 
 

166  

 
 

100  

 

 
20  

 

 
 

334  

 

لقد تم إنجاز اإلستشارة      

تم إعداد إقتراح تعهد و
في الغرض و نحن في 

مرحلة إنتظار تأشيرة 

السيد مراقب 
المصاريف العمومية 

.لتزود ااإلذن بإلعداد    

        620  المجموع

 برامج مهيكلة 02

      80  تهيئة الملعب البلدي 
 تم هدم المدارج

و المجموعة الصحية 

 القديمة

 
تعهد وصيانة البنية 

 األساسية
 50      

 تم ضبط مختلف
لتحويرات الالزمة ا

 إلنجاز هذا المشروع

و نحن بصدد اإلعالن 

عن اإلستشارة 
المستوجبة لتعيين 

مكتب الدراسات لهذا 

 المشروع
أما بالنسبة لمكونات 

المشروع فهي تتمثل 

في تعهد و صيانة 
جزيرة الدوران 

الموجودة أمام كل من 

 .مقهى النصر وجلول

* تعهد وتهيئة 
االرصفة الموجودة 

 بكامل محيط مقر

 البلدية

 برامج ادراكية 03

 
تعهد وصيانة القاعة 

 الرياضية
 50      

لقد تم الشروع    في 

تحديد الحاجيات مع 

مدير القاعة وإعداد 
 ملف اإلستشارة

 ثم اعطى الكلمة للحضور لتقديم تدخالتهم وكانت كالتالي:

 مقترح تهيئة الملعب البلدي:  

 المتوفرة وهي كاألتـــي :  تم اإلتفاق على إعداد برنامج وظيفي حسب األولوية و حسب اإلعتماداتبين السيد رئيس النيابة الخصوصية انه 
  

 .تهيئة حجرات المالبس وإحداث توسعة بجانبها تخصص كمشربة 

  تهيئة أرضية ملعب كرة القدم 
  إحداث مضمار للعدو 

  أحداث ملعب للتنس 

  . إحداث شبكة تنوير الملعب 

  مزيد العناية بنظافة المدينة ورفع الفواضل المنزلية في موعدها:مقترح  



ل بين السيد رئيس النيابة الخصوصية ان المجهودات حثيثة للرقي بالوضع البيئي ببني خيار مؤكدا انه سيتم تعزيز مجهودات فريق رفع الفواض

لتعهد وصيانة المناطق الخضراء بالمدينة واستغل هذه الفرصة  2018المنزلية باسطول جديد كما بين انه تم برمجة اعتمادات صلب ميزانية سنة 

 يحث المواطنين على ضرورة احترام توقيت اخراج الفضالت المنزلية ومعاضدت مجهودات البلدية  في هذا المجال.ل

  تعهد البنية االساسية )اصالح الطرقات(مقترح:  

الطرقات وسيتكفل بهذا المشروع  لالصالح 2018بين السيد رئيس النيابة الخصوصية انه تمت برمجة اعتمادات صلب ميزانية سنة 

نجاحها والقت استحسان المتساكنين وعد الحضور ان االشغال ستنطلق بداية من شهر افريل  2017مقاول مختص حيث برهنت تجربة سنة 

2018. 

  جزيرة الدوران قبالة مقهى النصر:مقترح تهيئة  

 .2018ن البرنامج االستثماري السنوي لسنة اكد السيد رئيس النيابة الخصوصية ان هذا المشروع تم ادراجه ضم

 
 ليال (20:00الثامنة )تمت الجلسة على الساعة تواخ

 

 


