
       

 

 

 

 

 ّمام الشـطـحـدي بـــالمجلـس البل

ورة العـاديّــة األولى لسنـة          ّّ  2019محضــر جلسـة الـــّد

  2019مارس  01الجمعةدة يـوم ــالمنعق       
والمتعلّق بإصدار مجلة الجماعات المحلية وبناءا على االستدعاء الفرد  الّمـاااااـاااااوة  على  افة لعضاء المجل   2018مـاااااا  09المؤرخ في  2018لسنة  29بمقتضيات القانون األساسي عدد  عمال

 واآلتي  نّصــ :     1345/19تحت عدد 2019فيفر  22البلد  الصادر بتاريخ 

 من رئيس بلدية حمام الشط  

 إلـــــــــى

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

البلدية.  االةتماعات بقصرعلى الساعة الثالثة بعد الزوال بقاعة  2019مارس  01و ذلك يوم الجمعة  2019رئي  بلدية حمام الشط بدعوتكم لحضور ةلسة الدورة العادية األولى لسنة يتشرف 

 و ذلك للتداول في النقاط التالية:

I-المسائل المالية: 
 متابعة الوضع المالي للبلدية -1
 وتوزيع المال االحتياطي. 2018عرض النتائج النهائية لميزانية  -2

 تمويل الجمعيات. -3
 ضبط مبالغ الخطايا اإلدارية تخص الجنح . -4
 الكباالت.ضبط المواقع الممنوعة للوقوف وخطايا   -5

II- :مسائل فنية 
 متابعة تنفيذ المشاريع البلدية . -1

 النظافة والصحة والعناية بالبيئة. -2

 

III- مسائل مختلفة. 
وقاااد  الاااد تور فتحاااي زقروباااة   بقصاااـر البلـدياااـة برئاااـاسة  الثالثاااة بعاااد الااازوالعلاااى الساعاااـة   2019 ماااارس 01لجمعاااةياااوم ا األولاااىدورتاااـ  العادياااة  بحماااـام الشاااطالمجلااا  البلاااد   عقاااد 

نساااري   –علاااي الباااارود   -علاااي ابااا  الحاااا  خليفاااة -بسااامة المرزوقاااي -األماااي  لميااار -سااالول الراةحااايت لعضااااء المجلااا  البلاااد  األتاااي ذ ااار م: حضااار للاااـال الاااـدورة الساااادة  والسااايدا

فاطماااة  -المنصاااا سااااعي -علاااي دريااا  -لطفاااي الصاااـير  -سااانية باااوحجر -علاااي العيالاااي –ميسااااء بنالطاااا ر  -لمناااة بالضااايافي -ساااعاد الخميااار  -بناااور بناااور -نااازار مقااار  -المااااةر 

 الز راء ب  عيسى .

REPUBLIQUE TUNISIENNE 
 

 الجمهورية التونسية
  

Commune Hammam Chatt بـلـديــة حـمــام الـشـــط 



 إبراهيم حفيظ. -الهادي روين -مروان هبيطة -تيسير العكرمي -دنيا السعداوي -فيروز الغرياني: تغبب بعذر الّسـيدة

 حد.أ:  ال تغيّب بدون عذرالسادة

ماااا  مجلااااة  218الّسااااادة  ر ساااااء المنظمااااات وفااااروي الجمعيااااات المحليّااااة وةمااااع مفيااااـر ماااا  متسااااا ني المنطقااااة  وعماااا  بمقتضاااايات الفصاااال  لعمااااال  وللااااـال المجلاااا  وا اااا  كمااااا   

الشاااط. وبعاااد التمّ اااـد مااا   تاباااة الجلساااة وقاااد تاااابع الااادّورة العادياااة ةمياااع ر سااااء المصاااالح واألقساااام ببلدياااة حماااام  خالاااد الساااالمي الكاتاااب العاااام للبلدياااة الجماعاااات المحلياااة تاااـولّى السااايّد

بافتتااااام لعمااااال الجلسااااـة  الاااادكتور فتحااااي زيروباااة رئاااايس البلديااااةالنصاااال القانااااـوني  ونظااااـرا علااااى لن األعضااااـاء الحاضاااـري  تتااااملا ماااانهم األملبيااااة المطلقااااـة   لاااـري علااااى بر ااااة ّ  

 مرحبا بكافة الحاضـري   

 البلـد .و لا را لهم دعمهم ومساندتهم ألعمال المجل  

بجاااـدول لعماااال الاااـّدورة حسااا  ماااا ةاااـاء بااانّص االساااتدعاء مبّيناااا لنااا  يوةاااد مااا  باااي   اااذ  المواضااايع ماااا  اااو ل عااا م و منهاااا ماااا  اااو تطاااـّرل علاااى عااارض النقااااط والمواضااايع المدرةاااـة  ثااام

 ض :للتداول والمصادقة عليها   ما  و مبيّ  لسفل  و تمت الموافقة باإلةماي على ةدول األعمال المعرو

I-المسائل المالية: 
 الشؤون اإلدارية والمالية الذ  تلى الكشوفات المتعلقة بمتابعة الوضع المالي للبلدية م  حيث المصاريا تبعا للجدول التالي: مدير ثم لعطى الكلمة للسيد نعمان بحدار  ا ية

%النسبة   مجموع االعتمادات مجموع النفقات 

16.01%  القسم األول : التأجير العمومي  2.284.392.000 365.684.719 

0.69%  القسم الثاني : نفقات تسيير المصالح العمومية  1.602.800.000 10.999.668 

0.00%  القسم الثالث : التدخالت في الميدان الثقافي و االجتماعي   376.000.000 0.00 

0.00% الرابع:نفقات التصرف الغير موزعة القسم 85.808.000 0.00   

0.00%  القسم الخامس: فوائد الدين  201.000.000 0.00 

8.28%  جملة نفقات العنوان األول 4.550.000 376.684.387 

 تبعا للجدول التالي: 2019فيفري  28ثم م  حيث الموارد الى ماية 



42581,902

173845,152

تقديرات الميزانيةالفصل

جملة المداخيل 

إلى غاية 

2019/01/31

مداخيل شهر 

فيفري 2019

جملة المداخيل إلى 

غاية 

28/02/2019

النسبة
216427,054

11-01240 000,00031 619,48840 011,33671 630,82429,85

اشهارق.اكشكط.ع673,00145,84 265,64636 407,3559 000,00027 11-0280

12-012 150 000,000196 551,442137 717,980334 269,42215,5558660300480

12-01-0250 000,0000,0000,0000,0000,00430,8336020060

12-0230 000,0000,0000,0000,0000,0042590200

12-031 500,000175,0000,000175,00011,6726650100

21-0148 000,0000,0008 083,3338 083,33316,84631,2530600

22-0415 000,0000,0000,0000,0000,00900

24-0260 000,0003 197,3349 588,89512 786,22921,31950

24-0415 000,0002 240,0004 740,0006 980,00046,53850

24-055 000,000151,000432,500583,50011,67900

24-0625 000,0001 569,5002 288,7503 858,25015,432 339,083290,0005 000,000540,000

24-992 000,00026,0008,00034,0001,70

31-0135 000,0002 911,0001 654,7504 565,75013,05

31-0213 000,000770,250664,7501 435,00011,04

31-0332 000,0002 477,0003 182,0005 659,00017,68

32-0214 000,000727,000750,0001 477,00010,55

32-038 000,00050,000100,000150,0001,88

32-0630 000,0005 370,9503 548,3008 919,25029,73

32-073 000,0001 095,00054,7501 149,75038,33

32-995 000,000742,000160,000902,00018,04

33-0210 000,000265,200161,400426,6004,27

33-03420 000,0000,0000,0000,0000,00

33-0450 000,0001 630,0004 031,2505 661,25011,32

33-996 000,000654,000660,0001 314,00021,90

40-0135 000,0000,0000,0000,0000,00

40-041 000,0000,0000,0000,0000,00

51-0310 000,0000,000300,000300,0003,00

51-06181 000,0005 450,0009 100,00014 550,0008,04

60-011 080 000,000170 000,0000,000170 000,00015,74

60-02100 000,000100 000,0000,000100 000,000100,00

60-0610 000,000980,000660,0001 640,00016,408060

60-992 500,0000,0000,0000,0000,007300

60-99-995 000,0000,0000,0000,0000,00760

4 772 000,000556 059,519237 163,640793 223,15916,62

مداخيل لزمة معلوم اإلشهار

معلوم اإلشهاد بمطابقة النسخ لألصل .

معاليم تسليم بطاقات الحالة المدنية .

المساهمة في إنجاز مآوي جماعية,

معلوم رخص الحفالت المنّظمة بمناسبة األفراح 

العائلية ..
معاليم رخص البناء.

المناب من الدعم السنوي .

معلوم اإلجازة الموظف على محالت بيع المشروبات .

معلوم رخص 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 رخص جوالن سيارات األجرة,

معاليم رخص أخرى مسندة بمقتضى التراتيب الجاري 

بها العمل
معاليم اإليواء بمستودع الحجز .

المعلوم اإلضـافي على سعـرالتيار الكهربائي .

معاليم مقابـل رفع الفضالت المتأتيــة 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 ,

المبالغ المتأتية من صندوق التعاون

مقابيض مختلفة

مجموع موارد العنوان األّول

موارد منقولة من فوائض العنوان األول

معلوم عن أشغال تحت الطريق العام

بيان الموارد

المعلــوم على العقـــارات المبنيـــــــة ,

المعلوم على األراضي غير المبنيــــة ,

المعلوم على المؤسسات ,

 



 

 

 . 2019ميزانية التنمية لسنة وتوزيع بقايا االعتمادات على  2018لسنة ثم استعرض النتائج المالية 
  

 

 : 2018الخالصة العاّمة للنتائج المحقّقة لسنة 

 

 7.014.901.705* ةملة الموارد المنجزة بالميزانية : 

 5.975.626.213* ةملة النفقات المنجزة بالميزانيّة : 

 1.039.275.492ة: ــــة السنــــــنتيج                    

 مفّصلـــــة كاآلتي:

 

 68.597.675    : 2018م  العنوان الثاني م  سنة  5* فوائض الجزء 

 707.593.402                :  2018ة ـــــــــ* فوائض العنوان األّول لسن

 263.084.415: 2018م  العنوان الثاني لسنة  4و  3* فوائض الجزئي  
 

 

 

 .2018إحتساب المال اإلحتياطي لسنة  -2

 99.922.498والمؤّمنة خار  الميزانيّة :  2017لسنة  Iم  فوائض العنوان  20% -

 466.074.722:  2018لسنة  Iم  فوائض العنوان  80% -

 263.084.415: 2018( لسنة  4و  3) ةزء  IIم  فوائض العنوان  100% -

  اآلتي: 2019ويتّم توزيعها على ميزانية التنمية لسنة 

 

 التوظيف بالنفقات المبلغ اردالمــــــو



فوائض العنوان األول من 

 2017سنة 
99.922.498 

 المبلغ بيان النفقة الفقرة الفصل

06.61

3 

 99.922.498 أشغال الصيانة و التعهد 0003

 

 التوظيف بالنفقات المبلــــــغ المــــــوارد

 Iمن فوائض العنوان  80%

 2018لسنة 
466.074.722 

 المبلغ بيان النفقة الفقرة الفصل

06.60

7 

 5.000.000 مصاريف اإلشهار و اإلعالنات 0001

06.61

0 

 100.000.000 اإلنارة العمومية 0001

06.61

5 

 56.000.000 تهيئة الحدائق العمومية 0001

06.61

5 

 90.000.000 تجميل مداخل المدن 0003

06.61

6 

الشباب و بناء و تهيئة نوادي  0003

 الطفولة

20.000.000 

06.61

7 

بناء و تهيئة األسواق و األحياء و  0001

 المحالت التجارية

95.074.722 

10.95

0 

 100.000.000 تسديد اصل القروض 0001

 

 التوظيف بالنفقات المبلــــــغ المــــوارد



من فوائض العنوان  100%

II  2018لسنة 
263.084.415 

 المبلغ بيان النفقة الفقرة الفصل

06.60

5 

 15.000.000 برامج و تجهيزات إعالمية مختلفة 0020

 160.000.000 وسائل النقل ايتناء 0001 06608

10.95

0 

 88.084.415 القروض أصلتسديد  0001

 للتداول والمصادقة. األعضاءثم دعى رئي  البلدية 

 .وتوزيع المال االحتياطي 2018المصادقة باإلةماي على النتائج النهائية لميزانية فوقعت بعد النقاش والتداول 

 

 :ضبط مبالغ الخطايا اإلدارية تخص الجنح  -3

الكلماااة  لعطاااىحينهاااا  .الجلساااة فكانااات الموافقاااة لخااار علاااىالنقطاااة الثالثاااة  وعرةااااء األعماااالالنقطاااة الرابعاااة بجااادول  علاااىاالنتقاااال  األعضااااءبعاااد ذلاااك اقتااارم رئاااي  البلدياااة علاااى 

 المتعلقة بمخالفات حفظ الصحة والنظافة العامة. اإلداريةللسيد الكات  العام لت وة مقترم تحديد قيمة الخطايا 
المتعلاق بمخالفاة تراتيا  حفاظ الّصاحة  2006لوت  14الماؤرخ فاي  2006لسانة  59تعلق بتنقايح و عتماام القاانون عادد الم 2016لفريل  05المؤرخ في  2016لسنة  30بمقتضيات القانون عدد  عدد فعم  

 .بالمناطق الراةعة للجماعات المحلية

 حفظ الصحة و النظافة العامة بالمناطق الراةعة للجماعات المحلية بمخالفات المتعلقة اإلدارية حول ضبط الخطايا 2017افريل  10مؤرخ في  2017لسنة  433وعلى األمر الحكومي عدد 

لنظافااااة الخطــــــااااـايا اإلداريااااة المتعلـــااااـقة بمخـــــااااـالفات حفااااظ الّصااااحة و المخالفااااات والبلااااد  النــااااـظر فـــــااااـي مقتـــااااـرم  المجلاااا المعـــــــااااـروض علـــــــــــااااـى لنظااااار 

   .لعامةا

 وقبل االنط ل في ت وة الجدول وقع االتفال على االقتراي  ل مخالفة على حد  و ان األمر  ذلك:

تساااجيل اعتراضااا   الاااذ  طلااا  بناااور بناااور الموافقاااة باإلةمااااي عال السااايد ،د 300مقااادار المخالفاااة : اإللاااـال الاااوقتي للطرياااق العاااام بوضاااع ماااواد البنااااء دون تااارخيص مسااابّق مااا  البلدياااة /1

  .ة المحلية سيدة نفسها وال يلزمها القواني  واألوامر المذ ورة لع  عامالج لنالمتمثل في عدم الموافقة على مبلغ الخطية ويعتبر 

السااايدة نساااري  المااااةر  والسااايد منصاااا ، د 300مقااادار المخالفاااة  لاااذلك: الخضاااراء و علاااى األرصااافة و باألماااا   الشااابيهة ميااار مخصصاااةوقاااوف العرباااات بجمياااع لصااانافها بالسااااحات  /2

 الساعي 

 و اآلنسة ميساء بنالطا ر احتفظوا بمصواتهم ووافق البقية.

 بالموافقة. ولمير األمي  وبنور بنور احتفظوا بمصواتهم والبقيةسلول الراةحي ،د 300مقدار المخالفة : عدم االعتناء بتنظيا د اليز البناءات /3

 والبقية بالموافقة. يحتفظ بصوت  رالسيد بنور بنو، د 300مقدار المخالفة  :عقامة الحف ت بالطريق و الساحات العاّمة دون ترخيص مسبّق م  البلدية  /4

 الموافقة باإلجماع.د الشجرة الواحدة،500مقدار المخالفة :مسبق م  البلديةتقليع للجار الزينة المـروسة بالطرقات دون ترخيص  /5 

 والبقية بالموافقة. السيد علي البارود  يحتفظ بصوت ، د عن كل عمود1000 مقدار المخالفة :تهشيم األعمدة الكهربائية الراةعة للبلدية /6



 .الموافقة باإلةماي ،د عن كل فانوس300 مقدار المخالفة :تهشيم فواني  األعمدة الكهربائية /7

 .الموافقة باإلةماي ،د300مقدار المخالفة: الكتابة والرسم على الجدران الخارةية دون ترخيص م  البلدية /8

 .الموافقة باإلةماي د500 مقدار المخالفة :تـيير نوي النشاط على صناعي لو تجار  لو حرفي بصفة مير قانونية /9

 والبقية باإلةماي. السيدة نسري  الماةر  تحتفظ بصوتها،د500مقدار المخالفة :تـييرات على الّشكل الخارةي ل قامات الجماعيّةعدخال  /10

 .الموافقة باإلةماي د500مقدار المخالفة :بيع المواد الـذائية بطريقة عشوائية لو بوسائل ال تستجي  للشروط الصحية /11

 .الموافقة باإلةماي ،د800مقدار المخالفة :بالتجهيزات الّراةعة للبلديةاإلضرار  /12

 

 .الموافقة باإلةماي ،د1000مقدار المخالفة :اإلضرار بالطريق العام /13

 بصوتها .السيدة سعاد الخمير  تحتفظ ، د1000مقدار المخالفة:الّربط العشوائي لقنوات تصريا الميا  المستعملة و ميا  األمطار /14

 .اآلنسة سلول الراةحي تحتفظ بصوتها،  د1000 مقدار المخالفة:الذّبح العشوائي باألما   العاّمة و المح ت المفتوحة للعموم /15

 .الموافقة باإلةماي ،د1000مقدار المخالفة:الّربط بعمود  هربائي لو بعدّاد منشمة بلدية لو مرفق بلد  للتزود بالكهرباء  /16
 .و ملق المحل عند االقتضاءالمخالا زيادة ع  ذلك عزالة المخالفة على نفقت  و يتّم لليا عيداي الوسائل و المعدات المستعملة في ارتكال المخالفة بمستودي الحجز وعلى 

 : رأي المجلس البلدي

 نتائج التصويت.بعد ذلك صادق أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على 
 مقدار الخطيّة المخــــــــــالفـــــــــــــــة  

 د300 اإللـال الوقتي للطريق العام بوضع مواد البناء دون ترخيص مسبّق م  البلدية 1

 د300 األرصفة و باألما   الشبيهة مير مخصصة لذلكوقوف العربات بجميع لصنافها بالساحات الخضراء و على  2

 د300 عدم االعتناء بتنظيا د اليز البناءات 3

 د300 عقامة الحف ت بالطريق و الساحات العاّمة دون ترخيص مسبّق م  البلدية 4

 الواحدةد الشجرة 500 تقليع للجار الزينة المـروسة بالطرقات دون ترخيص مسبق م  البلدية 5

 د ع   ل عمود1000 تهشيم األعمدة الكهربائية الراةعة للبلدية 6

 د ع   ل فانوس300 تهشيم فواني  األعمدة الكهربائية 7

 د300 الكتابة والرسم على الجدران الخارةية دون ترخيص م  البلدية 8

 د500 تـيير نوي النشاط على صناعي لو تجار  لو حرفي بصفة مير قانونية 9

 د500 عدخال تـييرات على الّشكل الخارةي ل قامات الجماعيّة 10

 د500 بيع المواد الـذائية بطريقة عشوائية لو بوسائل ال تستجي  للشروط الصحية 11

 د800 اإلضرار بالتجهيزات الّراةعة للبلدية 12

 د1000 اإلضرار بالطريق العام 13

 د1000 تصريا الميا  المستعملة و ميا  األمطارالّربط العشوائي لقنوات  14

 د1000 الذّبح العشوائي باألما   العاّمة و المح ت المفتوحة للعموم 15

 د1000 الّربط بعمود  هربائي لو بعدّاد منشمة بلدية لو مرفق بلد  للتزود بالكهرباء 16

 



 :ضبط الموايع الممنوعة للويوف وخطايا الكباالت-4

 بها:حس  اإللارات المرورية المر زة التالية  باألما  المجل  البلد  المصادقة على مقترم تحجير الوقوف  لعضاءالمعروض على 

  .سبتمبر م   ّل سنة 15ةوان على  16لاري مّرة ل توبر خ ل المدّة المتراوحة م   -

 .نهج النّصر -

 .النصر و مدخل البلديّةلاري الجمهوريّة في ةزئ  الّرابط بي  نهج  -

 .لاري البيئة -

 .2011ةانفي  14لاري  -

 .الشاري الّسياحي بنز ة الّسلطان في ةزئ  الممتّد م  القنطرة على ةامع الّرحمة -

اعا مبلاااغ الخطيّاااة عااا   اااّل ياااوم تكبّااال العرباااات التاااي تقاااا لو تتوقّاااا باألماااا   الماااذ ورة  و يقاااع رفاااع الكبّالاااة مقابااال خطيّاااة ماليّاااة قااادر ا خمساااة عشااار ديناااارا و يضااا و

 .في تسوية الوضعيّة   تمخير 

 

   :رأي المجلس البلدي 

 البلدي باإلجماع على ضبط الموايع الممنوعة للويوف وخطايا الكباالت. جلسبعد النقاش والتداول وافق أعضاء الم
 

II- :مسائل فنية 
 متابعة تنفيذ المشاريع البلدية :-1

 

 

 
 

 

 



 



 
 



 النظافة والصحة والعناية بالبيئة:-2

وساااعيا لتحقياااق ةاااودة الحيااااة داخااال  فاااي عطاااار العناياااة التاااي يوليهاااا المجلااا  البلاااد  لمجاااال النظافاااة والعناياااة بالبيئاااة   ولتاااوفير محااايط ساااليم للماااواط  يساااتطال فيااا  العاااي   

للنظافاااة والعناياااة بالبيئاااة لاااملت ةمياااع المياااادي  المديناااة   وضاااعت مصاااالح بلدياااة حماااام الشاااط  برناااامج عمااال متكامااال لتنفياااذ التااادخ ت الميدانياااة فاااي عطاااار البرناااامج المحلاااي 

 والمجاالت م  ذلك : 

حااي األناا   –)منطقااة حمااام الشااط الصاانوبر 1* رفااع الفضاا ت المنزليااة : فااي عطااار مزيااد الحاارم علااى نظافااة المدينااة تاام تقساايم المنطقااة علااى ثاا   مناااطق : المنطقااة عاادد

نز اااة السااالطان(  –)بااار  السااادرية  3ةااازء مااا  حاااي األمااال(  المنطقاااة عااادد – 3+2+1)بئااار الباااا   2لمنطقاااة عااادد حاااي األمااال مااا  مقااار البلدياااة علاااى حااادود حاااي األنااا (   ا –

 لكن  واأللـال .وععتماد دورة لكل منطقة يوميا وذلك لتخفيا الحمولة  ما تم التقليص م  عدد العملة والمكلفون برفع الفض ت المنزلية وتدعيمها لفرل ا

د عااا  الحمولاااة الواحااادة  وتااام  30باألراضاااي البيضااااء ومااا  لماااام مناااازل الساااكان بمقابااال  واألةناااة :ياااتم يومياااا رفاااع فضااا ت البنااااء واألترباااة رباااة*رفاااع فضااا ت البنااااء واألت

حاااي –نهاااج لحماااد لاااوقي14–9عماااارات الصااانوبر عااادد –زنقاااة الشاااعراء4–نهاااج ز يااار ابااا  اباااي سااالمى 9–نهاااج القااادس 4: 2019التااادخل باألماااا   التالياااة خااا ل لاااهر فيفااار  

 4–نهااج نفااح الطياا –نهااج الكنااد  3–ةااانفي 18نهااج عباا  رلااد حااي –نهااج الواحااة 19–نهااج مصاار 7–نهااج نيااابولي  5–نهااج الجزائاار 21–نهااج اباا  ةبياار14–علااي بالفااالح

 نهج العربية السعودية . 6–نهج دقة 12–نهج الجامع 5–نهج لوذنة 1–نهج حافظ عبرا يم 14–نهج الخوارزمي 4–زنقة الشعراء

ئق تااام التااادخل لتنظياااا *تنظياااا األراضاااي البيضااااء : فاااي عطاااار مواصااالة العناياااة باألراضاااي البيضااااء المعرضاااة ل لقااااء العشاااوائي لفواضااال البنااااء واألترباااة وفواضااال الحااادا

 نهج عبد الحميد الكات   . –ن نهج الهاد  النعما –نهج مصر  –بطحاء السول األسبوعي –ورفع فواضل البناء  واألةنة م  األما   التالية : نهج القيروان

تم التااادخل يومياااا  *الكااان  :فاااي مجاااال الكااان  ياااتم التااادخل بنلاااة الكااان  اآللاااي بااااألنهج والشاااواري وذلاااك بمعااادل ياااومي  تااادخل فاااي  ااال منطقاااة علاااى ةانااا  الكااان  اليااادو   يااا

لااااري محماااد  –لااااري الشااابال  -لااااري الرلااايد  –لااااري البيئاااة  –ياااة لااااري الجمهور –لااااري السااا م  –لااااري مااارة ل تاااوبر  –بالشاااواري واألنهاااج الرئيساااية :لااااري الحرياااة 

 لاري األرض .  –لاري األمير عبد القادر  –لاري فرحات حشاد  –علي الحامي 

ر السااارول للاااجا 100للاااجار الفيكاااي  وعااادد  40*العناياااة بالمنااااطق الخضاااراء :فاااي عطاااار اإلساااتعداد للعياااد الاااوطني للشاااجرة تااام برمجاااة عحااادا  ملعااا  حاااي ومراساااة عااادد 

لاااجرة سااارول  20للاااجار الفيكاااي   ماااا تااام مراساااة عااادد  42وعحااادا  ملعااا  حاااي بحاااي الطاااا ر صااافر وتااام مراساااة عااادد 2وتر ياااز  راساااي وللعاااال ل طفاااال بحاااي حناااان 

 20فيكاااي   وعااادد  10 نخيااال  ماااا تااام تشاااجير بطحااااء ببئااار الباااا  وقاااد تااام مراساااة عااادد 8لاااجرة فيكاااي  بشااااري األ ااارام وعااادد  17بشااااري الفساااحة بنز اااة السااالطان وعااادد 

 لجرة زيتون بشاري الفسحة  8لجرة نخيل بنهج الهاد  النعمان  وعدد 

ةاااانفي ببااار  السااادرية وتقلااايم األلاااجار  5عضاااافة علاااى العناياااة بالمسااااحات الخضاااراء وصااايانة الحااادائق تااام التااادخل لتقلااايم األلاااجار وقاااص العشااا  بسااااحة الزيتوناااة وحديقاااة 

 لاري الد تور المعمور . –لاري الحبي  ثامر  –لارغ الد تور القصال –المتفرقة بالشواري واألنهج التالية : لاري الس م 
ن مشاااروي تم يااال وصااايانة لااابكة التناااوير *التناااوير العماااومي :لضااامان حسااا  عساااتـ ل لااابكة التناااوير العماااومي يقاااوم فرياااق التناااوير بإصااا م الفاااواني  المعطباااةبكامل المنطقاااة البلدياااة  ماااا ل

 6نهاااج المنجاااي باااالي تااام تر ياااز عااادد   -(بكااال مااا  األماااا   التالياااة : foyerوقاااد تااام التااادخل لتـييااار األعمااادة والكوابااال وحاملاااة الفاااواني  ) 2018ناااوفمبر  29العماااومي قاااد عنطلاااق بتااااريخ 

 لعمدة  هربائية وتـيير الكوابل  8نهج األ رام تم تر يز عدد  -لعمدة  هربائية مع تـيير الكوابل

 –زنقااة األمااوا   –نهااج الهاااد  النعمااان –نهااج لبااو العتا يااة  –حيمينهااج علااي الشاا –حاملااة فااواني   مااع تـيياار الكواباال بكاال ماا  نهااج المتنبااي  67محااول نهااج لبااو العتا يااة تاام تـيياار عاادد -

 نهج العروسي الحداد  .

نهااج موريطانيااا  -نهااج اإلمااارات العربيااة المتحاادة   –نهااج ليبيااا  –نهااج قطاار  –نهااج المـاارل –حاملااة فااواني  مااع تـيياار الكاباال بكاال ماا  نهااج السااودان  21محااول نهااج الجزائاار تاام تـيياار  -

. 



 –الجاازء الثاااني ماا  لاااري الحريااة  –نهااج الااراز   –نهااج عزياازة عثمانااة –حاملااة فااواني  مااع تـيياار الكاباال بكاال ماا  ماا  نهااج الفرابااي 90محااول نهااج لسااد عباا  الفاارات تاام تـيياار عاادد  -

 نهج عب  الجزار نهج البيروني . –نهج عب  البيطار  –نهج الحبي  ثامر  –نهج الخوارزمي  –نهج ز ير السافي 

 نهج اب  الجزار . –نهج سارفانتاس –لاري الثورة  نهج القدس  –حاملة فواني  مع تـيير الكابل بكل م  نهج الد تور القصال  16محول نهج مرة ل توبر تم تـيير  -

  -نهج العلم  –نهج األمان  –بكل م  نهج الرحمة حاملة فواني   43بشاري الس م تم تـيير   4وزياد  2محول زيد  -

 نهج الهناء. –نهج النور –نهج البر ة 

 لعمدة  مع تـيير الكابل بنهج األ رام ونهج األمي عبد القادر . 16المحول الكهربائي بنهج األمير عبد القادر تم تـيير عدد -

بشااااري التضاااام  ونهاااج نابااال .* قااانص الكااا ل الساااائبة : فاااي عطاااار المحافظاااة علاااى سااا مة المتساااا ني  تااام تكثياااا حاملاااة فاااواني   13تااام تـييااار عااادد  5+4المحاااول الكهرباااائي سااالطان -

 ااا ل ساااائبة خااا ل  6بااار  السااادرية واألمااا  الساااياحي وقاااد تااام القياااام بقااانص عااادد  –بئااار الباااا   –دورياااات قااانص الحيواناااات  الساااائبة بالتعااااون ماااع مصاااالح الحااارس الاااوطني  بحماااام الشاااط 

 .   2019وفيفر  انفية لهر 

كافاااة األحيااااء واألماااا   المعرضاااة * مقاوماااة الحشااارات:في عطاااار تنفياااذ الخطاااة الجهوياااة لمقاوماااة الحشااارات والقضااااء علاااى مااانو  توالاااد الحشااارات والحاااد مااا  نسااابة اإلزعاااا  تااام التااادخل ب

قناااال  –قناااال واد  مجاااردة  -بجهااار الجااازء اإلسااامنتي مااا  واد نيناااو  2018لاااهر ديسااامبر  لتكااااثر الحشااارات بالماااداواة العضاااوية )ةهااار وردم ولااافط( لو الكيميائياااة وقاااد تااام التااادخل خااا ل

 وواد  المحطة وواد  عطية . –محاذية للسكة الحديدية والقنال المحاذية لنهج القيروان 

ة نخيااال الزيناااة ) عااادد النخيااال *ماااداوات سوساااة النخيااال الحمراء:فاااي عطاااار مكافحاااة سوساااة النخيااال الحماااراء والحاااد مااا  تطاااور اإلصاااابات وعنتشاااار الحشااارة تاااتم مواصااالة التااادخل لماااداوا

تاااوفير ةااارار مجهاااز للاااهر وقاااد تااام  6حقااا  وتاااتم مااارة فاااي  ااال  لاااجرة نخيااال( وذلاااك بإساااتعمال طريقاااة الماااداواة باااالرش مااارة فاااي  ااال لاااهر ثااام الماااداواة بطريقاااة ال 875بالمنطقاااة البلدياااة : 

 . 2019فيفر   26لتر والمبيدات الحشرية ال زمة تم توفير ا م  طرف المندوبية الجهوية للتنمية الف حية عنطلقت حملة المداواة بالحق  يوم  600بمضخة رش سعة 

III- :مسائل مختلفة 
 :تسوية بعض العقارات المبنية -1

 البلد  عمكانية تسوية بعض العقارات المبنية التي تم تثقيل معلومها خطم عما في  يفية احتسال المساحة المـطاة )طابق لرضي وعلو  بصدد المجل المعروض على لنظار السادة لعضاء 

 ة و ي على النحو التالي:لإلنجاز لو طابق لرضي فحس ( وذلك بعد لن تمت ععادة معاينتها ودراستها في عطار ةلسة لجنة المراةع

المساحة  موضوي االعتراض العنوان االسم و اللق  ي/ر

السابقة 

 للمعاينة

المساحة بعد 

 المعاينة

 قرار اللجنة بعد المعاينة

نهج الطا ر الحداد حمام  14 الحبي  عرفة 01

 الشط

اعتراض على المساحة 

 المـطاة

 2م150

 2م140

 2م100

 2م100

 طابق لول2م100لرضي و طابق  2م100عحتسال 

 

محمد المولد   02

 الطالبي

نهج المكسيك بئر البا   03

 3قسط

اعتراض على المساحة 

 المـطاة

 2م90

 2م70

 2م81

Style 

américain 

 2م81عحتسال 

 طوابق 02عوضا عدد 

 نهج الزيزفون 13 عماد ب   ندة 03

 نز ة سلطان

عقار مبني وقع تثقيل  لرض 

 بيضاء

 2م280 2م450

Style 

américain 

 2م280عحتسال عقار مبني 

 عوضا ع  ارض بيضاء



نهج اب  البناء بئر البا   07 محمد صالح المؤدل 04

 3قسط

اعتراض على المساحة 

 المـطاة

 2م134

 2م134
 2م112

Style 

américain 

 2م112عحتسال 

 طوابق 02عوضا عدد 

 2م90 اعتراض على الطابق الثاني 3نهج سقراط بئر البا  قسط 12 الحبي  الصياد  05

 2م90

 2م60

 2م90

 2م90

 )مخزن( 2م 30طرم العقار بالطابق الثاني 

العقار المتواةد بشاري  لاري الحرية حمام الشط 12 البشير الحرا  06

 الحرية للطرم

 2م450

 

يبقى نف  العقار مثقل على نهج العرال مساحة مـطاة  

  2م 120و 2م 200

عقار مبني وقع تثقيل  لرض  نهج الزيزفون نز ة سلطان 29 السدير مصطفى  07

 بيضاء

 يبقى العقار  مثقل على لساس لرض بيضاء بعد معاينت  عقار بصدد االنجاز 2م360

 :رأي المجلس البلدي

 خطم. التي تم تثقيل معلومها المبينة بالجدول لع   بعد النقاش والتداول وافق لعضاء المجل  البلد  باإلةماي على تسوية العقارات المبنية

 
 إسترجاع مبالغ مالية: -2

و  2015مبلاااغ ماااالي مااادفوي خطااام بعناااوان المعلاااوم علاااى العقاااارات المبنياااة عااا  سااانتي  اساااترةايالبلاااد   جلااا المعـاااـروض علاااى لنظاااار الســاااـادة لعضــاااـاء الم**

المااادعو المناااذر ماااازوز   بعاااد لن تااام عااارض الموضاااوي علاااى لعضااااء لجناااة مراةعاااة المعااااليم المنعقااادة  باسااامنز اااة السااالطان  – 09للعقاااار الكاااائ  بااانهج النخيااال عااادد   2016

 د . 109.536مبلغ مالي  قدر   استرةايود و ـوةـــر مـق ميــابـى طــ م معلوم علـار بإستخعقــيث قام صاح  الـح 2019فيفر   02بتاريخ 

 

للعقاااار   2017 ةمبلاااغ ماااالي مااادفوي خطااام بعناااوان المعلاااوم علاااى العقاااارات المبنياااة عااا  سااان اساااترةايالبلاااد   جلااا المعـاااـروض علاااى لنظاااار الســاااـادة لعضــاااـاء الم**

ولعضااااء المجلااا     بعاااد لن تااام عااارض الموضاااوي علاااى لعضااااء لجناااة مراةعاااة المعااااليم عاااز الااادي  االنكشاااار المااادعو  باسااام حماااام الشاااط – 01عااادد  تر يااااالكاااائ  بااانهج 

مبلاااغ ماااالي   اساااترةايو مسااااحة مـطااااة  ى ـاااـعل عضااافي  معلاااوم باساااتخ معقار ـاااـيث قاااام صااااح  الـحااا 2018فيفاار   27اريخ بتااا فاااي دورتااا  العادياااة األولاااى المنعقاااد البلااد  

 د. 63.672قدر  

 :رأي المجلس البلدي

 

 عز الدي  االنكشار .المدعو و  المدعو المنذر مازوزبعد النقاش والتداول وافق لعضاء المجل  البلد  باإلةماي على استرةاي مبالغ مالية لفائدة  ل م  
 

 :تمويل الجمعيات-3



 

والثانياااة ياااوم  2019فيفااار   13: األولاااى ياااوم األربعااااء فاااي عطاااار تحدياااد الجمعياااات التاااي تتاااوفر فيهاااا لاااروط التمويااال العمومي انعقااادت لجناااة فااارز ملفاااات الجمعياااات ةلسااااتها 

 .2019فيفر   26والثالثة يوم الث ثاء  2019فيفر  20األربعاء 

  مع اقترام مبالغ التمويل.ا ولسفرت لعمالها على قبول مطال  الجمعيات األتي ذ ر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .فالمعروض على أعضاء المجلس البلدي المصادية على ذلك

 
 لن يدلي برأيه الشخصي لكي بعد النقاش والتداول حول التوزيع اختلفت اآلراء بين الرفض والموافقة بخصوص المبالغ المقترحة ويد عبر السيد رئيس البلدية بأنه سوف 

 2018 -2017المنحة المدفوعة بعنوان سنتي  الجمعيّــــــــــة ي/ر
 المبالغ المقترحة

 

 د 48.000 48.000 40.000 اتحاد بر  السدرية لكرة القدم 01

 د 3.500 4.500 4.500 النّاد  األ لي الرياضي بحمام الشط 02

د 1.500 1.500 1.500 السدريةناد  للعال القول بر   03  

د 3.500 4.500 4.500 ةمعيّة التملق الرياضي ببر  السدرية 04  

د 6.500 4.500 4.500 الجمعيّة النسائيّة للكرة الطائرة 05  

 د 1.500 1.500 1.000 ةمعيّة بر  السدرية الـد 06

 د 40.000 40.000 30.000 وداديّة لعوان بلديّة حمام الشط 07

 د 1.000   منّظمة لهيد الحريّة )نبيل بر ات( 08

 د 1.000   الّرابطة الوطنيّة ل م  والمواطنة 09

 د 1.000   الـرفة الفتيّة ببر  السدريّة 10

 د 1.000   الجمعيّة الوطنيّة لرعاية فاقد  السمع 11



ويااد أساافرت  حسااب يولهمااا وجااود وتحديااد معااايير للتموياال كمااا عباار الساايد المنصااف ساااعي والساايدة ميساااء بنالطاااهر عاان االحتفاااظ برأيهمااا وذلااك لعاادم ال ياارثر علااى عمليااة االيتااراع

 النتائج كاألتي:

 الجمعيّــــــــــة ي/ر
المنحة المدفوعة بعنوان 

 2018 -2017سنتي 

المبالغ 

 المقترحة

 

 اقتراي لعضاء المجل 

 اتحاد بر  السدرية لكرة القدم 01

ساااعاد الخميااار     ناااور بناااورب نااازار مقااار   علاااي الباااارود    علاااي بالحاااا  خليفاااة المرزوقاااي بسااامة  .11ن:والموافقااا د 48.000 48.000 40.000

 فاطمة الز راء بنعيسى. علي دري   لطفي الصـير   سنية بوحجر  العيالي  علي

  .نسري  الماةر  ولمير األمي . 02ن:والمعارض 

  .لمنة بالضيافي منصا الساعي   ميساء بنالطا ر   سلول الراةحي السيد رئي  البلدية  .05ن:والمحتفظ

02 
النّاد  األ لي الرياضي بحمام 

 الشط

 ساااعاد الخميااار   بناااور بناااور  نااازار مقااار    علاااي الباااارود  علاااي بالحاااا  خليفاااة  ،بسااامة المرزوقاااي .10:نوموافقاااال د 3.000 4.500 4.500

 الز راء بنعيسى.فاطمة  لطفي الصـير   سنية بوحجر  العيالي  علي

 لمير األمي .و نسري  الماةر  .02:نوالمعارض

لمناااة بالضااايافي  علاااي  منصاااا السااااعي  بنالطاااا ر  ميسااااء سااالول الراةحاااي  السااايد رئاااي  البلدياااة  .06ن:والمحتفظااا

 دري  

03 

د 2.500 1.500 1.500 ناد  للعال القول بر  السدرية ساااعاد الخميااار    بناااور بناااور  نااازار مقااار   علاااي الباااارود   علاااي بالحاااا  خليفاااة  بسااامة المرزوقاااي  .13 :نوالموافقااا 

لمنااااة   فاطمااااة الز ااااراء بنعيسااااى  ساااالول الراةحااااي  علااااي درياااا   لطفااااي الصااااـير   ساااانية بااااوحجر  العيالااااي  علاااي

  .بالضيافي

    لمير األمي .نسري  الماةر  .02:نوالمعارض

 .منصا الساعي بنالطا ر  ميساء  رئي  البلديةالسيد  .03: نوالمحتفظ

04 

ةمعيّة التملق الرياضي ببر  

 السدرية

د 3.000 4.500 4.500 ساااعاد الخميااار    بناااور بناااور  نااازار مقااار   علاااي الباااارود   علاااي بالحاااا  خليفاااة  بسااامة المرزوقاااي  .13:نوالموافقااا 

لمياااار فاطمااااة الز ااااراء بنعيسااااى  لمنااااة بالضاااايافي   علااااي درياااا   لطفااااي الصااااـير   ساااانية بااااوحجر  العيالااااي  علااااي

 األمي .

  .نسري  الماةر  .01:نوالمعارض

   سلول الراةحي.منصا الساعي ميساءبنالطا ر   السيد رئي  البلدية .04ن:والمحتفظ

05 

د 6.500 4.500 4.500 الجمعيّة النسائيّة للكرة الطائرة ساااعاد الخميااار    بناااور بناااور  نااازار مقااار   علاااي الباااارود   علاااي بالحاااا  خليفاااة  بسااامة المرزوقاااي  .13 :نوالموافقااا 

  لمياااار لمنااااة بالضاااايافي   فاطمااااة الز ااااراء بنعيسااااى علااااي درياااا   لطفااااي الصااااـير   ساااانية بااااوحجر  العيالااااي  علااااي

 األمي .

 نسري  الماةر . .01ن:والمعارض

   سلول الراةحي.منصا الساعي بنالطا ر  ميساء  السيد رئي  البلدية .04ن:والمحتفظ 

06 

 العيالاااي  ساااعاد الخميااار   علاااي بناااور بناااور  نااازار مقااار   علاااي الباااارود   علاااي بالحاااا  خليفاااة  .11:نوالموافقااا د 3.000 1.500 1.000 ةمعيّة بر  السدرية الـد

   .الز راء بنعيسى  سلول الراةحيفاطمة  علي دري   لطفي الصـير   سنية بوحجر 

 حد.أ:ال  نوالمعارض



  بسمة لمنة بالضيافي ميساء بنالطا ر  منصا الساعي  نسري  الماةر    السيد رئي  البلدية   .07ن:والمحتفظ

  المرزوقي  لمير األمي .

07 
 د 43.000 40.000 30.000 وداديّة لعوان بلديّة حمام الشط

 .باإلةمايالموافقة 

08 

منّظمة لهيد الحريّة )نبيل 

 بر ات(

سنية بوحجر   فاطمة الز راء   لمنة بالضيافي   سلول الراةحي  علي بالحا  خليفة  نسري  الماةر    .06:نوالموافق د500  

 بنعيسى

 وبسمة المرزوقي. علي البارود  .02:ونالمعارض

  لطفاااي الصاااـير   بناااور بناااور  علاااي دريااا   علاااي العيالاااي  السااايد رئاااي  البلدياااة  ساااعاد الخميااار   .10ن:والمحتفظااا

   لمير األمي .منصا الساعي ميساء بنالطا ر   نزار مقر 

09 

الّرابطة الوطنيّة ل م  

 والمواطنة

  سنية بوحجر   فاطمة الز راء  بالضيافيلمنة    علي بالحا  خليفة  نسري  الماةر    سلول الراةحي  .06:نوموافقال د500  

 بنعيسى

    بنور بنور.علي البارود  .02 ن:والمعارض

نزار  بسمة المرزوقي  لطفي الصـير     علي دري  علي العيالي  سعاد الخمير   السيد رئي  البلدية  .10:نومحتفظال

 .  لمير األمي منصا الساعي   ميساء بنالطا ر مقر 

رابطة بل ةمعية لم تقدم مطل  في الحصول على منحة ولي  لها قائمة في مسيريها ببنور بنور: لي  لها فري وليست 

محضر للتكوي  لم تقدم تقرير موارد  لخرالتمويل لم تقدم نسخة م   بإرةاء. لم تقدم وثيقة التزام والوثائق المكملة لمؤ  تهم

  الجمعية وبعد التثبت مع  ا ية الشؤون اإلدارية والمالية السيد نعمان بحدار اتضح لن الملا  امل. 

10 

بوحجر   فاطمة الز راء سنية   لمنة بالضيافي   علي بالحا  خليفة  نسري  الماةر    سلول الراةحي .07:نوموافقال د500   الـرفة الفتيّة ببر  السدريّة

   بنور بنور.بنعيسى

  .علي البارود .01ن:والمعارض

بساااامة  لطفااااي الصااااـير     علااااي درياااا  علااااي العيالااااي  سااااعاد الخمياااار    الساااايد رئااااي  البلديااااة.10ن:والمحتفظاااا

   لمير األمي .منصا الساعي  ميساء بنالطا ر   نزار مقر . المرزوقي 

11 

لرعاية فاقد  الجمعيّة الوطنيّة 

 السمع

  سنية بوحجر   فاطمة الز راء  لمنة بالضيافي سلول الراةحي  علي بالحا  خليفة  نسري  الماةر    .09:نوموافقال د2.500  

   نزار مقر   علي البارود   بنور بنور.بنعيسى

  ال لحد. ن:والمعارض

ميساء  بسمة المرزوقي  لطفي الصـير    علي دري   علي العيالي  سعاد الخمير   السيد رئي  البلدية  .09 ن:والمحتفظ

   لمير األمي .منصا الساعي بنالطا ر 

 

  ما عدا السيد علي البارود . نتائج التصويتثم صادل األعضاء باإلةماي على  

تمثل منطقة حمام الشط على مرار  افة المناطق بالجمهورية  ةيد النواد  لتصبح ةمعية واحدحتوعقد ةلسات فيما بينهم للعمل على  علىدعى رئي  البلدية  افة ر ساء الجمعيات  ما 

  وتحمل اسم حمام الشط لتضفي لمولية ا تماماتها بكامل المنطقة. التونسية وتضم  افة الفروي



   :ـةالخـــاتمـــ

حول مجلسااهم الموقر و مساااندة  التفافهمم  لةل الرقي بالمدينة  ما لااكر للحاضااري  عملهم و  انسااجامهم المجل  البلد  ألعضاااءالجلسااة لااا را  البلديةوبذلك رفع الساايّد رئي  

 لعمال  

 التصّرف في اإلمكانيات الموضوعة على ذّمتها. و لحكامتجسيم قرارات المجل   على سعيهاو عنجام برامج   و ل دارة البلدية 

  .وحـــــّرر المحضــر بتاريخــــ  مساءا،السادسة الّساعـــة ذلــك تم رفـــــع الجلســـة علـــى عثــــر  و

 

 


