
    

 

 ّمام الشـطـحـدي بـــالمجلـس البل        

ورة العـاديّــة الثالثة لسنـة          ّّ  2019محضــر جلسـة الـــّد

  2019 أوت 16الجمعةدة يـوم ــالمنعق       

 
والمتعلّق  بصدقدار مةلقة الةماعقات الم ليقة وبنقا ا علقع ا سقتدعا  الّقـدي الّمـقـوة  علقع اافقة  عضقا  المةلق   2018مـاي 09المؤرخ في  2018لسنة  29بمقتضيات القانون األساسي عدد  عمال

 واآلتي  نّصــ :     3821/19ت ت عدد 2019ةويلية 30البلدي الصادر بتاريخ 

 حمام الشطمن رئيس بلدية   

 إلـــــــــى

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

علع الساعة السادسة مسا ا بقاعة ا ةتماعات  بقصقـ البلديقةو و  2019 وت   16و ذلك يوم الةمعة 2019رئي  بلدية حمام الشط بدعوتكم ل ضور ةلسة الدورة العادية الثالثة لسنة يتشرف 

 للتداول في النقاط التالية:ذلك 

I-:المسائل المالية 

 متابعة الوضع المالي للبلدية -1

 ت ويل اعتمادات -2

 طـح مبالغ ماليةو  -3
II- :مسائل فنية 

 والمشاريع البلدية  سيـمتابعة -1

 متابعة سيـ البـنامج الم لي للنظافة والعناية بالبيئة و-2

 SNITت يين الوضعية العقارية لبعض مقاسم -3

III- :مسائل مختلفة 

 تسمية القاعة المتعددة ا ختصاداتو -1

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

REPUBLIQUE TUNISIENNE 

 

 الجمهورية التونسية

  Commune Hammam Chatt بـلـديــة حـمــام الـشـــط 



و قققد  الققداتور فت قققي ة ـوبقققة   بقصقققــ البلـديقققـة بـئقققـاسة  السادسقققة مسققا اعلقققع الساعقققـة  2019  وت  16ةمعققة يقققوم ال الثقققةدورتققـ  العاديقققة الث ب مققـام الشقققطالمةلققق  البلقققدي  عقققد 

علققققي  -علققققي ابققققن ال ققققا  خليّققققة  -فيققققـوة الدـيققققاني -م بوبققققة الققققدبابي –سقققلول الـاة ققققي ت  عضققققا  المةلقققق  البلققققدي األتققققي ذاققققـ م: حضقققـ  لققققدال الققققـدورة السققققادة  والسققققيدا

عبقققـا يم   -علقققي دريقققن -لرّقققي الصقققديـي -الهقققادي رويقققن -سقققنية بقققوحةـ -علقققي العيالقققي –ميسقققا  بنالرقققا ـ  -سقققعاد الرميقققـي  -تيسقققيـ العكـمقققي -نسقققـين المقققاةـي -البقققارودي 

 ونزار مقـي -دنيا السعداوي–فاطمة الز ـا  بن عيسع -حّيظ

 وبنور بنور -المنصف ساعي  - منة بالضيافي -مـوان  بيرة-  -بسمة المـةو ي : تدبب بعذر الّسـيدة

 حد.أ:  ال تغيّب بدون عذرالسادة

مقققن مةلقققة  218الّسقققادة  رءسقققا  المنظمقققات وفقققـول الةمعيقققات الم ليّقققة وةمقققع طّيقققــ مقققن متسقققااني المنرققققة  وعمققق  بمقتضقققيات الّصقققل   عمقققال  و لقققدال المةلققق  وااقققب كماااا

الشقققطو وبعقققد الت ّاقققـد اتابقققة الةلسقققة و قققد تقققابع القققدّورة العاديقققة ةميقققع رءسقققا  المصقققال  واأل سقققام ببلديقققة حمقققام  خالاااد الساااالمت اللاتاااب العاااام للبلدياااة الةماعقققات الم ليقققة تقققـولّع السقققيّد

بافتتقققاح  عمقققال  الااادكتور فتحااات  رروباااة رئااايس البلدياااةمقققن النصقققان القانقققـوني  ونظقققــا علقققع  ن األعضقققـا  ال اضقققــين تتققق لف مقققنهم األطلبيقققة المرلققققـة   لقققــل علقققع بـاقققة ّ  

 الةلسـة مـحبا بكافة ال اضــين  و لااـا لهم دعمهم ومساندتهم ألعمال المةل  البلـديو

إ علققع عققـا النقققاط والمواضققيع المدرةققـة  مثاا  ـّ ّّ ا سققتدعا  مبّينققا  نقق  يوةققد مققن بققين  ققذا المواضققيع مققا  ققو ل عقق م و منهققا   ترققـ بةققـدول  عمققال الققـّدورة حسققب مققا ةققـا  بققالن

  .ما  و للتداول والمصاد ة عليها  اما  و مبيّن  سّل  و تمت الموافقة باإلةمال علع ةدول األعمال المعـوا 

I-المسائل المالية: 

 متابعة الوضع المالي للبلدية: -1
 من حيث المصاريف تبعا للةدول التالي:ثم  عرع الكلمة للسيد نعمان ب دار اا ية مديـ الشؤون اإلدارية والمالية الذي تلع الكشوفات المتعلقة بمتابعة الوضع المالي للبلدية 

 

 

 

 

%النسبة   مجموع االعتمادات مجموع النفقات 

61%  القسم األول : التأجير العمومت  626.962 333 2 592 422 426 1 

30%  القسم الثانت : نفقات تسيير المصالح العمومية  800.000 602 1 120 359 483 

74%  305 363.881 412 573 038 
القسم الثالث : التدخالت فت الميدان الثقافت و 

 االجتماعت  

الرابع:نفقات التصرف الغير مو عة القسم - - -  



54.5%  القسم الخامس: فوائد الدين  201.000.000 285 629 109 

51%  جملة نفقات العنوان األول 4550.000.000 2324.774.878 
 

 :ثم تلع ةداول تّصيلية لنّقات القسم الثالث المتعل  بالتدخ ت في الميدان الثقافي وا ةتماعي علع الن و التالي



 



 



 



 الكشوفات المتعلقة بمتابعة الوضع المالي للبلدية من حيث الموارد تبعا للةدول التالي: لعبعد ذلك ت
 

 

 

 ت ويل اعتمادات -2



  عققققوان تقققق ةيـترققققّ و الماليققققة مشققققـول  ققققـار فققققي ت ويققققل اعتمققققادات  اإلداريققققةبعققققد ذلققققك  ققققدم السققققيد نعمققققان ب ققققدار اا يققققة الشققققؤون 

)  101و01علقققع الّصقققل  ) تققق ةيـ األعقققوان طيقققـ الققققارين   102و01مقققن الّصقققل  2019متعا قققدين و قققع تـسقققيمهم بدايقققة مقققن لقققهـ افـيقققل 

 ت ةيـ األعوان القارين  وذلك علع الن و التالي: 

 

 التنقيص الزيادة

 الفقرة بيان الفصل المبلغ لفقرةا بيان الفصل المبلغ

األساسي  األةـ 149و062و2

 والتدر 

  01.102/01  عوان يشدلون خرط و تية 247و123و76 01.101/01

المن  الرصودية  247و123و76

 القارة

 01.102/06 المن  العائلية 636و517 01.101/02

 01.102/99 من   خـل 149و062و2 01.101/13 المن  العائلية 636و517

المسا مات الم مولة  034و065و13

 علع المشدل

المسا مات الم مولة علع  034و065و13 01.101/14

 المشدل 

01.102/07 

 الجملة 066و768و91 الجملة 066و768و91

 

 رأي المجلس البلدي: 
 عضا  المةل  البلدي علع ت ويل ا عتمادات المرصصة لت ةيـ األعوان المذاورين من الّصل  باإلةمالدادإ بعد التداول والنقاش 

 و101و01الع الّصل 102و01

 
 

 :طـح مبالغ مالية -3
البلقققدي  ائمقققة اسقققمية  ةلققق ثقققم  عرقققع السقققيد رئقققي  البلديقققة الكلمقققة للسقققيد الهقققادي رويقققن رئقققي  لةنقققة مـاةعقققة المعقققاليم القققذي عقققـا علقققع  نظقققار  عضقققا  الم

خرققق  عمقققا فقققي ايّيقققة احتسقققان المسقققاحة المدرقققاة ) طقققاب  ارضقققي وعلقققوي بصقققدد ا نةقققاة  و طقققاب  ارضقققي ف سقققب   ألدققق ان العققققارات التقققي تقققم تثقيقققل معلومهقققا



 و ي علع الن و التالي:   28/06/2019المنعقدة بتاريخ  وذلك بعد  ن تمت ععادة معاينتها ودراستها دلب لةنة مـاةعة المعاليم

السابقة المساحة  موضوع االعتراض العنوان االسم و اللقب ع/ر

 للمعاينة

المساحة بعد 

 المعاينة

 ررار اللجنة بعد المعاينة

عقار مبنت ورع تثقيله  نهج الزيزفون نزهة سلطان 15 رفيقة المعاول 01

 أرض بيضاء

 2م400

 

  2م156

 2م40

 د78.624

 د12.320

 2م120 اعتراض على المساحة 3نهج  مجردة بئر الباي رسط 13 سلمى بوسالمت 02

 د60.480

 2م70

 

 د21.560

 د38.920طرح مبلغ ردره 

 نهج الزيزفون 42 اللامل السلطانت  03

 نزهة سلطان

عقار مبنت ورع تثقيله 

 أرض بيضاء

 2م482
 

 2م120

 2م120

 د60.480

 د60.480

 2م120 إعتراض على المساحة  نهج غسان اللنفانت بئر الباي 09 رمضان الدجبت 04

 د60.480

 2م72

 2م72
 د22.176

 د22.176

 د16.128طرح مبلغ ردره

 2م250 إعتراض على المساحة ملررنهج الرا ي حمام الشط 01 الهادي الزغوانت 05

 2م250

 2م250

 2م120

 2م210

 2م210

 د141.120

 د141.120

 طرح الطابق الثانت و الثالث

 د 282.240طرح مبلغ ردره

على الطابق  إعتراض 2نهج عمر المختار بئر الباي رسط01 نور الدين المطماطت 06

 الثانت

 2م70

 2م70

 م70

 2م93

 2م93

 2د*28.640

 الطابق الثانت للطرح

 د21.560طرح مبلغ ردره

إعتراض على الطابق  نهج محمد عبد الوهاب حمام الشط 03 علت هميلة 07

 الثانت و الثالث

 2م200

 2م200

 2م200

 2م200

 2م200

 2م200

 الطابق الثانت و الثالث للطرح

 2د*100.800 طرح مبلغ ردره

إعتراض على الطابق  نهج البركة حت االمل 01 حبيبة الطرابلست 08

 الثانت

 2م200

 2م200

 2م200

 2م200

 2م200

 طابق ثانت للطرح

 د100.800طرح مبلغ ردره 



 بلخوجة    09

  هير حسنت

 2م300 إعتراض على المساحة  نقة األمواج  حمام الشط 03

 

 2م180

 درج داخلت 

 د90.720

 د 110.880مبلغ ردرهطرح 

 هاشمت مناعت 10

 نصر األعتر

عقار مبنت ورع تثقيله  نهج كركوان نزهة سلطان 16

 أرض بيضاء

 2016--2009من

 2م130

 

 2م143

 

 د72.072

 د 114.798طرح مبلغ ردره

عقار مبنت ورع تثقيله  حمام الشط 1956مارس20نهج  03 فتحت بن غربال 11

 أرض بيضاء

 2010من 

 2م193

 

 2م97

 2م97

 

 2د*27.720

 د 74.305طرح مبلغ ردره

 شارع الجمهورية حت األمل 52 محمد صالح الذوادي 12

 

 األملشارع السالم حت  مركب الذوادي  21

 3*  2م80 إعتراض على المساحة
 

 

 6* 2م85

 2م160+

 2*2م80

 2م160+

محل  2م50

 تجاري

 

 4*2م85

محل  2م50

تجاري+ راعة 

 رياضة

 

 

 

 2د* 29.920ردرهطرح مبلغ 

 د92.160و 

 6*2م80 إعتراض عل المساحة نهج العربية السعودية حمام الشط03 مصطفى النفزي 13

 

 4*2م80

 

 

 للطرحالتهيئة شقق بصدد  02عدد 

 2د*24.640طرح مبلغ ردره

عقار مبنت ورع تثقيله  نهج األرجوان نزهة سلطان 20 مراد العمدونت 14

 أرض بيضاء

 2005من

 2م120

 

 2م120

 

ورع  2016إلى غاية  2005من سنة 

 تثقيله ارض بيضاء: للطرح

 د114.480طرح مبلغ ردره

 2م110 إعتراض على طابق ثانت نهج العلم حت االمل 01 ابراهيم عمامت 15

 2م110

 

 2م100

 

 د30.800

 الطابق األول للطرح

 د55.440طرح مبلغ ردره

إعتراض  على الطابق  شارع الجمهورية حت األمل 42 معاوية اللعبت 16

 العلوي

 2م240

 2م240

 2د*161.280

درج  2*2م154

 داخلت

درج  2م154

 خارجت

 

 د206.980

 د77.620

 د 37.960طرح مبلغ ردره



 2م159 إعتراض على المساحة نهج ابن عرفة حمام الشط 20 محمد أمين بن محمود 17

 2م159

 2د*80.140

 2م130

 2م130

 درج خارجت 

 

 2د*65.520

 د 29.240ردره طرح مبلغ

 راي المةل  البلدي: 
   والمةل  البلدي علع طـح المبالغ المثقلة خر  عضا بعد التداول دادإ 

II- :المسائل فنية 

 :متابعة سيـ المشاريع البلدية-1

مقديـ المصقال  الّنيقة القذي اسقتعـا سقيـ المشقاريع البلديقة  ثم انتقل السيد رئي  البلدية علع المسائل الّنية و عرع الكلمة للسيد فؤاد مصباح مهندس معماري  ول واا يقة

 والمّصلة اما يلي :   2019بالبـنامج السنوي ل ستثمار بعنوان سنة 
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 :متابعة سيـ البـنامج الم لي للنظافة والعناية بالبيئة  -2

مصقال  بلديقة حمقام الشقط بـنقامج عمقل  حيقث وضقعت سقيـ البـنقامج الم لقي للنظافقة والعنايقة بالبيئقةالتقي استعـضقت  النظافة و الصق ة و البيئقةالكلمة للسيدة دنيا السعداوي رئيسة لةنة   عرعثم 

 متكامل لتنّيذ التدخ ت الميدانية في عطار البـنامج الم لي للنظافة والعناية بالبيئة لملت ةميع الميادين والمةا ت من ذلك :

  وسعيا لت قي  ةودة ال ياة داخل المدينة   وضعت مصال  بلدية  في عطار العناية التي توليها بلدية حمام الشط لمةال النظافة والعناية بالبيئة  بهدف توفيـ م يط سليم للمواطن يستران في  العيش     

 لم لي للنظافة والعناية بالبيئة لملت ةميع الميادين والمةا ت من ذلك : حمام الشط  بـنامج عمل متكامل لتنّيذ التدخ ت الميدانية في عطار البـنامج ا

تم عع م المتساانين في عطار مزيد ال ـص علع نظافة المدينة يتم رفع الّض ت المنزلية بةميع المناط  اما تم ععداد بـنامج تدخل لعيد األض ع المبارك اما :  رفع الفضالت المنزلية* 

تقاطع الشارل السياحي ونهج  –بةانب المستودل البلدي ببـ  السدرية  –بر ا  السوإ األسبوعية ببئـ الباي  –ورات لتةميع الةلود مـازة بةانب م رة  رار الرا ـ دّـ مةـ 4بترصيّ عدد 

 الّنون حذو المداةة العامة بنز ة السلران و

                   : 2019             ك         ق                                                   
 

 نوعية التدخل أماكن التدخل
المعدات واليد 

 العاملة
 العملة التاريخ والتوريت

 –نهج الريحان  –نهج القيروان 

شارع الحرية  – 2عمارات السعادة 

نهج  – نهج الدكتور المعموري –

شارع األرض –حت األنس   –مصر 

 –نهج الواحة  –الشارع السياحت  –

شارع الشباب  –جانفت 18حت   

 رفع فضالت )القرط( 

 آلة تراكس 

 شاحنات 3عدد 

 سائق 4عدد 

 ربل يوم عيد األضحى

 مساءا 7

 الهاشمت بن خليفة

 ساست الماكنت

عبد الوهاب 

 العياشت

 كمال حمدانت

جمال الدين 

 عرفاوي

يوم عيد األضحى على 

 الساعة الواحدة بعد الزوال

شارع  –نهج الريحان–األنسحت 

حمام  –شارع السالم  –الجمهورية

 –شارع الشباب  –الشط الصنوبر 

 نزهة السلطان
-شارع البيئة-1.2.3بئر الباي 

 2عمارات السعادة 

رفع الفضالت 

 المنزلية واألضاحت

 شاحنة ضاغطة 

02214570 

 عملة5سائق +

 أول أيام عيد األضحى

 منتصف النهار
 إبراهيم سعد

 مراغديةفو ي 

 عزالدين القالوي

 بالل الر رت

 محمود الصويعت

 محمد الجالصت

 ثانت أيام العيد 

 السادسة صباحا

حت سعيد  -جانفت 18حت 

 20حت -حت المستقبل-السعداوي 

 حت المجدوب-مارس

 

رفع الفضالت 

 المنزلية واألضاحت

جرار ومجرورة 

 ضاغطة 

 عملة 4سائق +

 أول أيام عيد األضحى

 النهارمنتصف 
 سمير الخليفت

 لسعد ماجري

 عماد التليلت

 الحبيب بن حسين
 ثانت أيام العيد 

 السادسة صباحا

 عبد القادر جفال أول أيام عيد األضحىشاحنةرالبة رفع الفضالت حت -حت المبرج-حت علت بالفالح



 02211721 المنزلية واألضاحت الوالية

 عملة 3سائق+
 محر  الماجري منتصف النهار

 حسن اليهبت

 أيمن بن حسين
 ثانت أيام العيد 

 السادسة صباحا

حت  - 2و1حنان  –شارع الشباب 

نزهة -عمارات بورمرة  –الرياض 

  -السلطان

رفع الفضالت 

 المنزلية واألضاحت

شاحنة ضاغطة 

02218680 

 عملة3سائق + 

 أول أيام عيد األضحى

 منتصف النهار
 هشام نافلة

 عبيد الرابحت

 مراغديةخميس 

 محسن الورغت

 ثانت أيام العيد 

 السادسة صباحا

 

 وت  11و10ن يومي السبت واألحد : تتم عملية رفع الّض ت المنزلية بكامل المنرقة البلدية بصّة عادية طبقا للبـنامج اليومي المعمول ب  وذلك خ ل الليلة الّادلة بيم حظة 

   بداية من الساعة الـابعة دباحا 2019

لهـيا و د تم التدخل  3م 1600باألراضي البيضا  ومن  مام مناةل السكان وذلك بمعدل  يتم يوميا رفع فض ت البنا  واألتـبة:واألجنة  رفع فضالت البناء واألتربة*

 :2019باألماان التالية خ ل لهـ ةويلية  

– 2تقسيم حنان  34 –لـاة فونيك   –نهج البـتقال  25 –نهج بااستان  10 –نهج حافظ عبـا يم 22 – 1حي حنان148–نهج عبن طّيل 27 –لارل الةمهورية  27 –نهج بشار عبن بـد

نهج  17 –نهج السندباد  6 –نهج سيف الدولة  2 –نهج األطالبة  10 –نهج الداتور دال  عزيز 19 –نهج  حمد لو ي 49 –نهج م مود الماطـي 8 –لارل الّس ة  1 –نهج العـاإ5

 نهج علي بن طذا م و  2–ةنقة األموا   2–نهج  حمد لو ي  22–عمارة الصنوبـ  41–نهج طـفة عبن العبد  4–لارل األرا 36– بو العتا ية 

 وفواضل ال دائ  واذلكفي عطار موادلة العناية باألراضي البيضا  المعـضة ل لقا  العشوائي لّواضل البنا  واألتـبة : والمصبات العشوائيةتنظيف األراضت البيضاء*

نهج القدس  –نهج الروارةمي  –نهج الهادي النعمان  –نهج مصـ  –بر ا  السوإ األسبوعي –المصبات العشوائية تم التدخل لتنظيف ورفع الّض ت من األماان التالية : نهج القيـوان

 نهج الب ـو –نهج النريل  –لارل الـي ان  –لارل الثورة –مع حمام األنف  لارل  ال ـية )ال دود  ––الرا ـ دّـ)خلف عمارات الزياتين   –نهج  حمد لو ي –

  في عطار العناية بالشاطئ يتم يوميا التدخل لمس  وتنظيف الصوفة ال مـا  والذريع بالشاطئ : الصوفة الحمراء*

و تم التدخل علع حد اآلن بـاألماان التالية :الّس ة  2019ةوان  17يوما وعنرلقت األلدال يوم  60تم تعيين مقاولة في مةال الكن  والتنظيف اليدوي و لع األعشان الرّيلية لمدة : اللنس*

بالشوارل لارل ال ـية  عضافة علع التدخل اليومي بالّـي  البلدي    –هج القدس ن  –نهج دنكشوط –لارل طـة  اتوبـ  –نهج عمـ الريام  –نهج عبـا يم المودلي  –الكورنيش –الشاطئية 

لارل فـحات حشاد  –لارل م مد علي ال امي  –لارل الشبان  -لارل الـليد  –لارل البيئة  –لارل الةمهورية  –لارل الس م  –لارل طـة  اتوبـ  –الـئيسية :لارل ال ـية واألنهج 

 و  لارل األرا–الشارل السياحي  –قادر لارل األميـ عبد ال –

بالمساحات الرضـا  وديانة ال دائ  )تقليع األعشان الرّيلية وتقليم األلةار وت ويض األلةار وسقيها   تم التدخل حسب بـنامج  في عطار العناية: العناية بالمناطق الخضراء*

ساحة الزيتونة اما يتم سقي األلةار والمناط   –ساحة الرلبة   –ساحة العائلة  –  2وحديقة حي حنان 1: حديقة حي حنان   بـ 2019لهـي يعد في الدـا و د تم التدخل خ ل لهـ ةويلية 

 الرضـا  حسب بـنامج معد في الدـا ويتم التدخل اما يلي بالنسبة للسقي : 



 ومدخل حي الـياا : يومي األثنين والث ثا  من ال  سبول  1المّتـإ الدائـي بتقاطع الرـي  الوطنية ر م  –لارل الّس ة  –* حديقة الـحمة 

 لارل الشبان : يومي األربعا  والرمي  من ال  سبول – 2حديقة حي حنان  –* طـي  المقبـة األلمانية 

 ساحة لهدا  طـة  اتوبـ : يوم الةمعة من ال  سبول –حديقة نهج عبنمسكوية –* الّس ة الم اذية لشارل البيئة

 لارل األ ـام : يوم السبت من ال  سبول و –نهج الهادي النعمان  –لصنوبـ  * حديقة ا

تدخل خ ل لهـ ةويلية لضمان حسن عستد ل لبكة التنويـ العمومي يقوم فـي  التنويـ بصد ح الّواني  المعربةوتدييـ الكابل بكامل المنرقة البلدية و د تم ال: التنوير العمومت*

 لارل طـة  اتوبـو –لارل الـي ان  –ةانّي 18حي  –حي علي بالّال   –مدخل الكشافة  – 1حي حنان  –لارل الشبان  –ساحة الـحمة  –: الشارل السياحي باألماان التالية  2019

بـ   –بئـ الباي  –بالتعاون مع مصال  ال ـس الوطني  ب مام الشط  في عطار الم افظة علع س مة المتساانين تم تكثيف دوريات  نّ ال يوانات  السائبة:  رنص اللالب السائبة* 

 و   2019و ةويلية   ا ن سائبة  خ ل  لهـ ماي وةوان  29السدرية واألمن السياحي و د تم القيام بقنّ عدد 

 ال د من نسبة اإلةعا  تم التدخل باألماان المعـضة لتكاثـ ال شـاتفي عطار تنّيذ الررة الةهوية لمقاومة ال شـات والقضا  علع مآوي توالد ال شـات و:مقاومة الحشرات *

خلف األاشاك علع مستول م رة  –بمداواة وادي نينو والقنال الم اذية لنهج القيـوان   2019ماي وةوان وةويلية بالمقاومة العضوية )ةهـ وردم  و الكيميائية و د تم التدخل خ ل  لهـ

 سكب ةيت البـافين بالبالوعات و –المعهد األعلع للتنشيط الشبابي والثقافي  –مـاز الكشافة  –ـاب الـياضي الم –األرتال ببـ  السدرية 

 لنقرة السودا  بالمنرقة واما تم التدخل  من طـف واالة حماية الشـيط الساحلي لةهـ وتنظيف الةز  المتبقي الممتد من الةسـ الم اذي للنزل حتع الب ـ و و يمثل ا

المنرقة البلدية : في عطار مكاف ة سوسة النريل ال مـا  وال د من ترور اإلدابات وعنتشار ال شـة تتم موادلة التدخل لمداواة نريل الزينة ) عدد النريل ب:مداوات سوسة النخيل الحمراء*

بمعهد فا دي السمع ببـ   2نريل مصابة )عدد  4 لهـ و د تم ترهيـ عدد  6قن وتتم مـة في ال  لةـة نريل  وذلك بصستعمال طـيقة المداواة بالـش مـة في ال لهـ ثم المداواة برـيقة ال  875

  لم نسةل  ي عدابة ةديدة و 2019بالمنرقة الصناعية ببـ  السدرية  و د تم ال د من انتشار المـا  وعلع حد لهـ ةويلية  1عدد  –بةانب المدرسة اإلبتدائية ببـ  السدرية 1عدد  –السدرية 

 SNITت يين الوضعية العقارية لبعض مقاسم -3

في عطار سعي المةل  البلدي لتسوية الوضعية العقارية لبعض المقاسم الذي اعلم  عضا  المةل  البلدي  ن   رئي  لةنة األلدال و التهيئة العمـانيةثم اخذ الكلمة السيد نزار مقـي 

بمنرقة بئـ الباي  بما يسم  بتوفيـ رديد عقاري للبلدية بهدف استد ل  وتهيئت  للصال  العام من  SNITالشاطـة والمهملة منذ عقود بتقسيم الشـاة الوطنية العقارية للب د التونسية 

 وعية ومـاب تةاري وتـفيهي ورياضي ووحدات سكنية وما سينةـ عن ذلك من توفيـ مواطن لدل وتعزيز ال ـاة ا  تصادية والتـفيهية علخوووعحداث سوإ يومية وسوإ  سب

رئي  البلدية والسيد للسيد  2019مارس  06 األربعا وتّعي  لمرـةات الةلسة  تمت ةيارة ميدانية يوم  2019فيّـي  27يوم األربعا   SNITانعقدت ةلسة عمل بمقـ لـاة 

   تلتها ةلسة بمقـ البلدية  فضت علع ما يلي: SNITالـئي  المديـ العام لشـاة 

 ا تّاإ المبدئي علع مقتـحات البلدية في الدـاو  -1

 ععداد مشـول اتّا ية تةسم التزام الرـفين بتعهداتهماو -2

 لمقتـحاتوعقد ةلسة ثالثة إلتمام ا تّا ية النهائية بنا ا علع دراسة ةدول ا -3

 لتنقيج الةداول المـسلة للشـاة و التثبت من المساحات و عدد المقاسم و التي علع ضوئها سيقع ععداد ا تّا ي 2019ةويلية  12اما انعقدت ةلسة فنية بتاريخ 

 المقتـح:  -1



  نةاة مساان ةماعية  SNITتدييـ مقاسم لّائدة 

مقسم  نةاة عمارات للسكن الةماعي العمودي في عطار العمليات الةماعية وذلك بعد  عليتدييـ دبدة المقاسم المذاورة في الةدول التالي من مقاسم لّضا ات خضـا  لاطـة  

 مـاةعة لاملة لمثال التهيئة العمـانيةو 

 

 

 

عدد المقسم 
حسب 
 التقسيم

حسب الحالية الصبغة 
 PAUو  مثال التقسيم

المساحة حسب 
 التقسيم

عدد المقسم حسب 
OCT 

المساحة حسب 
OCT 

 الصبغة الجديدة

I Espace vert 6249 2م 6926 2491 2م 
منطقة للسكن 

الجماعي ومتعدد 
 األنشطة 

II Espace vert 2339 2م 2406 2490 2م 

III Espace vert 3110 2م 3083 2489 2م 

VI Espace vert 2063 2م 1760 2488 2م 

 
Terrain a lotir 
ultérieurement 

  2م 5700  *** 16820

  2م 19875  2م 13761  المجموع

                                              : 
                                                                  إ                            3+2+1  إل                                                          

                                                                 

          : 

عدد المقسم 
حسب 
 التقسيم

حسب الحالية الصبغة 
 PAUو  مثال التقسيم

المساحة حسب 
 التقسيم

عدد المقسم حسب 
OCT 

المساحة حسب 
OCT 

 الصبغة الجديدة

II Espace de jeux 7331 934 2م 
مقسم مخصص 

 للطرقات

 نادي التنس 2م 7331

I Espace vert 3290 حديقة عمومية 2م 3290 2م 

VII Terrain de jeux 870 2م 850 436 2م 
 ملعب حي 

VIII Jardin d’enfants 750 2م 746 453 2م 

XVI Terrain de jeux 768 ملعب حي 2م 875 918 2م 

X Jardin d’enfant 616 ملعب حي  2م 638 605 2م 



IX Equi divers 504 2م447  606 2م + 
 2م 452 604 2م XI Espace vert 434 فضاء اخضر

XIV Espace vert 230 فضاء اخضر 2م 218 800 2م 

XIX Espace vert 215 فضاء اخضر 2م 223 845 2م 

                 15070  2  

 

 

            : 

عدد المقسم 
 حسب التقسيم

حسب الحالية الصبغة 
 PAUو  مثال التقسيم

المساحة حسب 
 التقسيم

عدد المقسم حسب 
OCT 

المساحة حسب 
OCT 

 الصبغة الجديدة

XIV dispensaire 1030 2م 1086 2481 2م 

 2م 526 2479 2م XIX Org. nationale 495 السوق اليومي

XVIII Service publique 525 2م 564 2480 2م 

XIII Terrain de sport 2475 2م 2702 2483 2م 
 السوق االسبوعي

XII Jardin d’enfants 1161 2م 1187 2484 2م 

VII Espace vert  458 فضاء اخضر 2م 456 2245 2م 

XXIII Espace vert 298 2م 298 2425 2م  

VIII Espace de jeux 461 فضاء العاب 2م 460 2351 2م 

XXIII Espace vert 410 فضاء اخضر 2م 117 2536 2م 

XXIIII Espace vert  *** 2537 265 فضاء اخضر 2م 

XXIV Espace vert 385 فضاء اخضر 2م 385 *** 2م 

XXV Espace vert 550 فضاء اخضر 2م 635 2572 2م 

XXVI Espace vert 495 فضاء اخضر 2م 639 2623 2م 

                   9320  2  

 :            ث 

عدد المقسم 
 حسب التقسيم

الصبغة حسب مثال 
 التقسيم

المساحة حسب 
 التقسيم

عدد المقسم حسب 
OCT 

المساحة حسب 
OCT 

 الصبغة الجديدة

399 Espace vert 429 فضاء اخضر 2م 429 1900 2م 

399 Espace vert 117 فضاء اخضر 2م 117 1963 2م 



399 Espace vert 268 فضاء اخضر 2م 268 1873 2م 

398 Square  504 فضاء اخضر 2م 504 2170 2م 

498 Square 945 ملعب حي  2م 837 1961 2م 

  2  2155            ث      

                      (1+2+3) 26.545  2  

 

دية حمام الشط في عطار تسوية وضعية المقاسم المعـوا علي  نظار  عضا  المةل  البلدي الةداول النهائية للعقارات موضول  تسوية بين الشـاة الوطنية العقارية للب د التونسية و بل

 الشاطـة

 و تـفيهية و رياضية و سكن ةماعي اةتماعي و ا تصادي للمصاد ةووتدييـ دبدتها لما في  من مصل ة للرـفين  نةاة مشاريع ذات دبدة ا تصادية و تةارية  
  

                  : 
الةداول النهائية للعقارات موضول التسوية بين الشـاة الوطنية العقارية للب د التونسية والبلدية موضول  ت يين عضا  المةل  البلدي علع  ودادإ بعد النقاش والتداول واف 

  و  2019مارس  15ا ستثنائية األولع بتاريخ  مداولة المةل  البلدي في دورت 

 

III- :مسائل مختلفة 
 تسمية القاعة المتعددة ا ختصادات: -1

المنعقــدة  المةل  البلدي لموضول تسمية القاعة المتعددة ا ختصادات بالبلدية الذي حظي بموافقة  عضا  المكتب البلدي في ةلست   عضا المسائل المرتلّة فقد ترـإ   ما فيما يرّ

 Happinessعلع تسميتها بقاعة األفـاح  2019ةويلية  03األربعا   يـوم

 :           
 " Happiness ودادإ  عضا  المةل  البلدي علع تسمية القاعة بقاعة األفـاح "بعد التداول والنقاش واف  

 

  :الخـــاتمــــة

مققققن  ةققققل الـ ققققي بالمدينقققة امققققا لققققكـ لل اضققققـين التّققققافهم حققققول عملهققققم وبقققذلك رفققققع السققققيّد رئققققي  البلديققققة الةلسقققة لققققااـا ألعضققققا  المةلقققق  البلققققدي انسقققةامهم و 

ف فقققي اإلمكانيقققات الموضقققوعة علقققع  سقققعيهامةلسقققهم المقققو ـ ومسقققاندة  عمالققق  و عنةقققاح بـامةققق   و لققق دارة البلديقققة  ـّ علقققع تةسقققيم  قققـارات المةلققق  و  حكقققام التصققق

 ذّمتهاو

ر الم ضـــ بتاريرــــ  مساءا،الثامنة الّساعـــة ذلــك تم رفـــــع الةلســـة علـــع و عثـــــ  ـّ   .وحـــــ

 



 
 

 

 
 


