
 ا لجمهورية التونسية

 ةوزارة الشؤون المحلية و البيئ

 بلديـــة بني خيـار

*** 

 ـة 8102للمجلس البلدي لسنـ التمهيدية الثانيةمحضر جلسة الدورة 

 8102 أفريل 81جمعة ليوم ال
 

بقصر البلدية جلسة المجلس  مساءا (03:70)والنصف  الخامسةعلى الساعة  2002 أفريل 20 الجمعةانعقدت يوم  

رئيس النيابة الخصوصية وبحضور السادة أعضاء النيابة وباستيفاء الشروط  رشيد جنانبرئاسة السيد  8102لسنة  الثانيةالبلدي 

وعلى جميع النصوص التي نقحته  0791ماي  01المؤرخ في  0791ـدد لسنة 33المنصوص عليها بالقانون األساسي للبلديات عــ

إلى مقر  8102فيفري  82دد بتاريخ 756توجيه استدعاء كتابي إلى السيدات والسادة أعضاء النيابة الخصوصية تحت عـ حيث تم

 :سكناهم هذا نصه

 بلديـــة بني خيـار
         

 
 

 .....................................................(:ة)إلــى الســـيد
 التمهيدية الثانية للمجلس البلديالدورة باستدعائكم لحضور أشغال رئيس النيابة الخصوصية ببلدية بني خيار يتشرف 

بقصر البلدية ببني خيار مساءا  والنصف الخامسة على الساعة   2018 أفريل 20الجمعة التي ستنعقد يوم  2002لسنة 
 : وذلك للنظر في جدول األعمال التالي

 سير العمل البلدي. 
 متابعة سير االستخالصات. 

   2002-00-20إلى  2002-02-00لفترة من ا تقرير حول الوضع البيئي  
  2002و 2003و  2002لسنوات  متابعة شهرية لتقدم انجاز مشـــاريع المخطط االستثماري التشاركي  
   2018قــائمة األنهج المبرمج إصالحها بمادة الخرسانة  لسنة 
   تهيئة الملعب البلدي مقترح 

 ./.و الســــــــــــــــــــــــــــــــــالم
 :بني خيار في                                                           

 رئيـس النيابـة الخصوصيـة عن                                                                                       
 

 :الجلسة بحضور أعضاء النيابة الخصوصية وهم السادةوانعقدت     
 عضو:           ةدمحم صالح بنعيسي  
  عضو: دمحم الزرلي        : السيد  
            عضو :السيد دمحم محرز  
           عضو :السيد ناظم الزواوي 
           عضو: السيد نزار العياشي 
         عضو :السيدة بسمة البحري 



 :السادة  وتغيب عن الجلسة
        عضو:  السيد مراد المغيربي  
      عضو:  السيدة يامنة المغيربي  
           عضو:  السيدة وفاء غبر  
       عضو:  السيد مكرم الدردوري  

شهدت الجلسة حضور ثلة من المواطنين وإطارات المدينة وممثلي المنظمات الذين حرصوا على المشاركة في فعاليات  كمـا
 .كاتب عام بلدية بني خيار معز الخبو: الجلسة وتولى كتابة الجلسة السيد

فة أعضاء النيابة افتتح السيد رشيد جنان رئيس النيابة الخصوصية جلسة المجلس البلدي مرحبا بالحضور شاكرا كا
 الخصوصية على استجابتهم وحضورهم هذه الجلسة وبدأ يتناول النقطة األولى بجدول األعمال

 :متابعة سير العمل البلدي (0
 :متابعة سير االستخالصات البلدية

على أنظار السادة الحضور تطور مداخيل بلدية  بني خيار إلى حد يوم  عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية
  :والتي كانت كما يلي 01/00/2002

 النسبة   جملة اإلنجاز تقديرات الميزانية   نوع الموارد
  82.2  90.121  811.111  المعلوم على العقارات المبنية

  7.9  7.933  011.111  المعلوم على األراضي غير المبنية
  أو المهنية المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية

111.111  
82.323  82.81 

   70.918  المقابيض االعتيادية للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية
  1  1  21.111  المبالغ المتأتية من صندوق التعاون بين الجماعات المحلية

  1.1  11  0.111  معلوم اإلجازة الموظف على محالت بيع المشروبات
  81  02.102  21.111  األسواق اليومية واألسبوعية والظرفية مداخيل

  1  1  01.211  مداخيل أسواق الجملة
  81  03.099  18.911  لزمة معلوم الذبح

  017.1  0.171  0.111  المعلوم على رقم معامالت وكالء البيع ومزودي سوق الجملة
  019.1  0.191  0111  معلوم وقوف العربات بالطريق العام

  80.29 9.129  31111  معلوم إشغال الطريق العام بمناسبة إقامة حضائر البناء
 31.111 1.101 02.32  معلوم عن إشغال تحت الطريق العام

 81.111 8.818 00.82  معلوم اإلشهار
 81.111 1.717 87.91  معلوم التعريف باإلمضاء

 2.111 0.192 82.3  معلوم اإلشهاد بمطابقة النسخ لألصل
 81.111 1.781 81.2  معاليم تسليم بطاقات الحالة المدنية

 111 338 22.1  معلوم تسليم الشهائد والحجج األخرى 
 1.111 0.101 81.3  معلوم رخص اشغال الطريق العام لتعاطي بعض المهن
 1.111 821 1.8 معلوم رخص الحفالت المنظمة بمناسبة األفراح العائلية 

 0.111 1 1  رخص الحفالت العمومية معلوم
 21.111 08.212 07.19  معلوم رخص البناء

 0.111 1 1  معاليم رخص نصب آالت توزيع الوقود في الطريق العام
 011 38 38  معلوم رخص الدفن أو اخراج الجثث

 1.111 111 2 معلوم رخص أخرى مسندة بمقتضى التراتيب الجارية بها العمل 
 31.111 2.702 07.92  اإليواء بمستودع الحجز معاليم

 311.111 1 1  معلوم على سعر التيار الكهربائي



 7.111 0.001 08.33  معاليم مقابل رفع الفضالت المتأتية من نشاط المحالت التجارية
 8111 311 03.2  معاليم أخرى مقابل اسداء خدمات

 01.111 1 1 معاليم إشغال الملك العمومي البحري 
 01.111 1 1  المساهمة في انجاز مآوي جماعية لوسائل النقل

 0.111 1 1  مداخيل المالعب والقاعات الرياضية
 011.111 2.291 2.82  مداخيل قاعات العروض واألفراح

 31.111 1.101 02.32  (المحالت التجارية)مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري 
 81.111 8.818 00.82 والقاعة الرياضية  مداخيل كراءالمالعب

 81.111 1.717 87.91  مداخيل كراء التجهيزات والمعدات
 2.111 0.192 82.3  مداخيل االكرية األخرى 

 81.111 1.781 81.2 محاصيل بيع األثاث الذي زال االنتفاع به 
 111 338 22.1  المناب من المال المشترك
 1.111 0.101 81.3  حفظ الصحة والشرطة الصحية مداخيل المخالفات لتراتيب

 1.111 821 1.8  مبالغ بعنوان مصاريف وإدارة وتصرف واستخالص لفائدة الغير
 0.111 1 1  مقابيض مختلفة

 22.000 02.222 01.03  المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
 :تقرير الوضع البيئي (8

علـــــــــــــى أنظـــــــــــــار الســـــــــــــادة  رئـــــــــــــيس لجنـــــــــــــة الصـــــــــــــحة والنظافـــــــــــــة والعنايـــــــــــــة بالبي ـــــــــــــة عـــــــــــــرض الســـــــــــــيد   صـــــــــــــالح بنعيســـــــــــــية
 .8102-11-81إلى  8102-18-10من الممتدة  لفترة خالل ا تقرير حول الوضع البي يالحضور 

 أشغال التنظيف تمحورت حول:  
  .رفع الفضالت المنزلية  •
  .تنظيف األراضي البيضاء •
  .رفع فضالت مواد البناء واألجنة •
  تنظيف مساحات شاغرةمسح و  •
 البيضاء ورفع فضالت مواد البناء و األجنة  ضيتنظيف األرا : 

 مكان التدخل نوع التدخل الكمية بالطن تاريخ التدخل
13-18-8102 
01-13-8102 
11-11-8102 

 حي الشاطئ مسح ورفع األوساخ طن 11

83-18-8102 
 الرياضحي  رفع فواضل مواد البناء واألتربة طن 11 02-13-8102

11-18-8102 
81-13-8102 
00-11-8102 

 محيط المعهد الثانوي  رفع فواضل أجنة و فواضل بناء طن 11

81-18-8102 
 حي الفاضل بن عاشور رفع فواضل أجنة و فواضل بناء طن 81 19-11-8102

 مكان التدخل نوع التدخل الكمية بالطن تاريخ التدخل
13-18-8102 
01-13-8102 
11-11-8102 

 حي الشاطئ مسح ورفع األوساخ طن 11

83-18-8102 
 حي الرياض رفع فواضل مواد البناء واألتربة طن 11 02-13-8102



 
  :مسح و تنظيف مساحات شاغرة •

  .وقع التدخل باآللة المساحة و مسح العديد من األنهج و المساحات الشاغرة بكامل المنطقة البلدية
  :في الحمالت النظافة التدخالت المحلية و الجهوية •

ـــــــــم إنجـــــــــاز  ـــــــــومي اإلربعـــــــــاء و الســـــــــبت و قـــــــــد ت ـــــــــة للنظافـــــــــة ي ـــــــــة و الجهوي ـــــــــي الحمـــــــــالت المحلي ـــــــــة ف ـــــــــدخالت  11تســـــــــاهم البلدي ت
ــــــــي تنظيــــــــف  ــــــــى المشــــــــاركة ف ــــــــار إضــــــــافة إل ــــــــاض و محــــــــيط معهــــــــد بنــــــــي خي ــــــــديار بــــــــن ســــــــالم و حــــــــي الري ــــــــك ب ــــــــار و ذل ــــــــي خي ــــــــة بن ببلدي

  .الجمهورية ورفع فواضل البناء من الملعب البلدي بشارع
  :رفع األتربة من حواشي الرصيف بكل من •

 شارع الجمهورية  
 شارع الحبيب بورقيبة  
 نهج الطاهر الحداد  
 شارع البي ة  
 شارع الفاضل بن عاشور  
 شارع األمم المتحدة  

  :تنظيف و جهر بالوعات مياه األمطار •
 شارع الجمهورية  
  شارع الحبيب بورقيبة 
  شارع الطيب المهيري  
 نهج علي البلهوان  
 نهج فرحات حشاد  
 نهج الحبيب ثامر  
  8100جانفي  01شارع 

  :وقع التدخل باألنهج والشوارع التالية: العناية بالطرقات وتقليع األعشاب الطفيلية •
  شارع الحبيب بورقيبة •
  شارع الفاضل بن عاشور •
  شارع البي ة •
  شارع الجمهورية •

ـــــــــة و بطحـــــــــاء اإلســـــــــتقالل و بطحـــــــــاء : دهـــــــــن األرصـــــــــفة • ـــــــــدخل ودهـــــــــن كـــــــــل مـــــــــن شـــــــــارع الحبيـــــــــب بورقيب مـــــــــار   02وقـــــــــع الت
  .جانفي واألشغال متواصلة 01وشارع الجمهورية و شارع 

 : مداواة الحشرات •
  :وقع التدخل بكامل المنطقة البلدية وذلك بكل من

وجـــــــود ميــــــــاه راكـــــــدة بمجـــــــرى الــــــــوادي متأتيـــــــة مـــــــن منــــــــازل و هـــــــي ميـــــــاه مســــــــتعملة خـــــــام غيـــــــر معالجــــــــة (وادي العـــــــين)بـــــــن ســــــــالم  ديـــــــار*
  .استكشاف مخافر النامو  كانت إيجابية

 .استكشاف مخافر النامو  كانت إيجابية( منخفض أرضي به مياه مستعملة خام غير معالجة)غرداية *
 .ءملوثة بالدما وجود مياه راكدة بمحيط المسلخ) المسلخ البلدي ببني خيار و محيطه*

 .القناة المفتوحة بطريق الشاطئ وجود مياه راكدة استكشاف مخافر النامو  كانت إيجابية* 
 .فتحات شبكة تصريف مياه األمطار بالمدينة استكشاف مخافر النامو  كانت إيجابية* 

  ....جهر ،ردم، تفريغ  والتضبيب الحراري أو المقــاومة العضـوية تكون عملية المداواة سواء بالمقاومة الكيمياوية
 :  و تمت المداواة أيام 

 11-18-8102  12-13-8102  81-13-8102 
 88-18-8102  07-13-8102  08-11-8102 

 



ــــــــا   الخضــــــــراء • ــــــــة بالمن ــــــــدوران بشــــــــارع األمــــــــم المتحــــــــدة و تمــــــــت  تمــــــــت غراســــــــة: العناي ــــــــرة ال ــــــــة بجزي ــــــــات الزين العشــــــــب و نبات
مـــــــــار  و جزيـــــــــرة الـــــــــدوران بالشـــــــــاطئ و قـــــــــص العشـــــــــب بكـــــــــل مـــــــــن  18تهي ـــــــــة و غراســـــــــة نباتـــــــــات الزينـــــــــة بكـــــــــل مـــــــــن ســـــــــاحة 

  .فضاء الهواء الطلق بالشاطئ و جميع جزر الدوران و سقيهم
ــــــــة لمقاومــــــــة ظــــــــاهرة الكــــــــالب الســــــــ: مقاومــــــــة الكــــــــالب الســــــــائبة • ــــــــرام إتفاقي ــــــــاق مــــــــع األمــــــــن العمــــــــومي وســــــــيقع إب ــــــــم االتف ائبة  ت

 . مع جمعية الصيادين بنابل و برمجة العديد من الحمالت األمنية ضمن المنطقة البلدية
  :األنشطة بين البلدية و الجمعيات البيئية •

ــــــــار إنطــــــــالق ــــــــة و بلديــــــــة بنــــــــي خي ــــــــة بــــــــالدي زين ــــــــذا لبــــــــرامج الشــــــــراكة مــــــــع جمعي صــــــــفر "نشــــــــاط الشــــــــراكة بحــــــــي الريــــــــاض  تنفي
وذلــــــــك بتركيــــــــز عــــــــدد مــــــــن الحاويــــــــات الصــــــــغيرة أمــــــــام المنــــــــازل وإزالــــــــة حاويــــــــات كبيــــــــرة مــــــــن ســــــــاحة بشــــــــارع البي ــــــــة إلــــــــى جانــــــــب " حاويــــــــة

 . العمل على تهي ة هذه الساحة بغراسة نباتات الزينة و تسييجها بسياج نباتي الميبروم
ـــــــــاءات تحسيســـــــــية للمتســـــــــاكنين  ـــــــــم تنظـــــــــيم لق ـــــــــات رفـــــــــع كمـــــــــا ت ـــــــــزامهم بـــــــــ حترام أوق ـــــــــة نظافـــــــــة الحـــــــــي و إل لتشـــــــــريكهم فـــــــــي عملي

 . الفضالت 
  :المستجدات واألشغال الجارية

  .إنطالق عملية تشذيب األشجار بشوارع المدينة •
 .إنطالق مداوات األعشاب بالمقبرة •
 .مداواة اوكار تواجد الحشرات •
 .تنظيف الملعب البلدي •
 .المعظم األشغال جارية لتنظيف و دهن و تنوير السوق المركزية و األسبوعية عداد لشهر رمضاناإل •
دراســـــــــــة معالجـــــــــــة تجمـــــــــــع الميـــــــــــاه بشـــــــــــارع الجمهوريـــــــــــة و صـــــــــــيانة قنـــــــــــوات التصـــــــــــريف الصـــــــــــحي بجزيـــــــــــرة الـــــــــــدوران بشـــــــــــارع  •

  .الجمهورية
تطهيــــــــــر عقــــــــــد جلســــــــــة عمــــــــــل مــــــــــع مصــــــــــالح الــــــــــديوان الــــــــــوطني للتطهيــــــــــر لــــــــــربط متســــــــــاكني شــــــــــارع   الخــــــــــامس بشــــــــــبكة ال •

 . وتسهيل عملية الصرف الصحي
  :بمنطقة بني خياربرنامج التدخل للثالثية الثانية للقطب البيئي المحلي  •

 المعدات مدة التدخل األ راف المتدخلة مكان التدخل اليوم

 بلديات حي المعهد الثانوي  22/00/2002
 (الصمعة و المعمورة و بني خيار)

من الساعة الثامنة صباحا  
 الساعة الواحدة بعد الزوالإلى 

شاحنات نقل  13
 وآلة تراكس

 بلديات حي البي ة 02/02/2002
 (الصمعة و المعمورة و بني خيار)

من الساعة الثامنة صباحا  
 إلى الساعة الواحدة بعد الزوال

شاحنات نقل  13
 وآلة تراكس

 بلديات منطقة حي الرياض 02/02/2002
 (الصمعة و المعمورة و بني خيار)

من الساعة الثامنة صباحا  
 إلى الساعة الواحدة بعد الزوال

شاحنات نقل  13
 وآلة تراكس

 بلديات منطقة الشاطئ 23/02/2002
 (الصمعة و المعمورة و بني خيار)

من الساعة الثامنة صباحا  
 إلى الساعة الواحدة بعد الزوال

شاحنات نقل  13
 وآلة تراكس

  :برنامج التدخل لمداواة الحشرات •
 

 كلفة التدخل فترة التدخل و نوعيتها نوع األوكار

وجود مياه راكدة بمجرى (وادي العين)ديار بن سالم 
الوادي متأتية من منازل و هي مياه مستعملة خام 

 غير معالجة

 مرة في األسبوع
 و كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك

 chaux viveيقع إستعمال الجير 
 و رش األدوية الكميائية

 التدخل الواحدد في  011

منخفض أرضي به مياه مستعملة خام )غرداية 
 (غير معالجة

 مرة في األسبوع
 و كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك
 يقع إستعمال التضبيب الحراري 

 و رش األدوية الكميائية

 د في التدخل الواحد 011



 المسلخ البلدي ببني خيار و محيطه

 مرة في األسبوع
 لكو كلما اقتضت الحاجة إلى ذ

 chaux viveيقع إستعمال الجير 
 و رش األدوية الكميائية

 د في التدخل الواحد 011

 القناة المفتوحة بطريق الشاطئ

 مرة في األسبوع
 و كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك

 chaux viveيقع إستعمال الجير 
 و رش األدوية الكميائية

 كذلك مقاومة عضوية وذلك بجهر و تنظيف القناة

 التدخل الواحدد في  011

 بالوعات تصريف مياه األمطار بكامل المدينة
 مرة في األسبوع

 و كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك
 Huile de parafineيقع إستعمال 

 د في التدخل الواحد 011

 الصعوبات:  
 . تواصل التعطيل الحاصل على مستوى المصب المراقب بنابل بصفة مسترسلة  •
  .رفع الفضالت سواء في األوقات العادية أو المناسبات عدم احترام المواطن ألوقات •
  .انزعاج بعض المتساكنين من الحاويات القريبة لمنازلهم •
  ضرورة اتخاذ اإلجراءات الردعية للمخالفين •
  .المزيد العناية بمحيط السوق المركزية والسوق االسبوعية خاصة مساء يوم السبت و األحد •
اط المحـــــــــــالت و المؤسســـــــــــات عب ـــــــــــا علـــــــــــى البلديـــــــــــة لعـــــــــــدم احتـــــــــــرام بعضـــــــــــهم وضـــــــــــع تمثـــــــــــل الفضـــــــــــالت المتأتيـــــــــــة مـــــــــــن نشـــــــــــ •

  .الفضالت في أوعية و أكيا  صحية و عدم خالص معاليم رفع الفضالت  
إنتصـــــــــاب باعـــــــــة الخضـــــــــر و الغـــــــــالل أمـــــــــام مـــــــــداخل الســـــــــوق األســـــــــبوعية بشـــــــــاحناتهم و تـــــــــركهم لفواضـــــــــل الخضـــــــــر و الغـــــــــالل  •

  .بصفة ملحوظة
  ل المركب الصحي بالسوق المركزية إلستغالله بصفة عشوائيةصعوبة في تنظيم و إستغال •
  .و غير منظمة من طرف التجار و مرتدي السوق   •
  .صعوبة مراقبة المصبات العشوائية لفواضل البناء •
عــــــــدم تمكننــــــــا بالعنايــــــــة الكافيــــــــة بالمنــــــــاطق الخضــــــــراء نظــــــــرا النتهــــــــاء الصــــــــفقة مــــــــع المقــــــــاول ووقــــــــع إلغــــــــاء صــــــــفقة و تعويضــــــــها  •

  .ء من الميزانية لهذه التدخالتبتخصيص جز 
 اإلجراءات المتخذة: 

  .التنسيق مع الشرطة البلدية لتفعيل اإلجراءات الردعية و الخطايا (0
  .صدور أمر بالرائد الرسمي ينص على المخالفات البي ية و الخطاية المستوجب لذلك (8
  .مواصلة إقناع المواطنين بضرورة خالص األداء البلدي لتحسين الخدمات (3
  .لعمل على تدعيم تنظيف السوق المركزية بعامل مساء السبت و األحدا (1
  .تنفيذ برنامج أسبوعي للتدخل و غسل الحاويات و مداواة أماكن تواجدها بالجير الصحي (1
  .تنظيف و غسل أسطول النظافة مرة في األسبوع لما يبعث منها من روائح كريهة (2
  .التنسيق مع الشرطة البلدية ب خالء مداخل السوق األسبوعية والمركزية من اإلنتصاب العشوائي  (9
البحــــــــــث فــــــــــي إمكانيــــــــــة تعيــــــــــين شــــــــــخص لتنظيــــــــــف و إســــــــــتغالل المركــــــــــب الصــــــــــحي بالســــــــــوق المركزيــــــــــة خاصــــــــــة يــــــــــومي  (2

  .السبت و األحد
مــــــــن نشـــــــاطهم مــــــــن غيـــــــر األتربــــــــة إتفاقيــــــــة شـــــــراكة مــــــــع المحـــــــالت و الشــــــــركات لرفـــــــع فضــــــــالت المتأتيـــــــة  08وقـــــــع توقيـــــــع  (7

  .و فواضل البناء
و دهــــــــــــن ســــــــــــورها و دهــــــــــــن جــــــــــــدار الســــــــــــوق تنظيفهــــــــــــا  وقــــــــــــع التــــــــــــدخل ومــــــــــــداواة المقبــــــــــــرة مــــــــــــن األعشــــــــــــاب الطفيليــــــــــــة و (01

  .األسبوعي واألشغال متواصلة
  .نطلقت عملية األشغالاتمت إجراء المناقصة لتشذيب األشجار و  (00



 :2002و 2003و 2002متابعة شهرية لتقديم انجاز مشاريع المخطط االستثماري التشاركي لسنوات  (3
 :07/70/2002لحد  2002 تقدم إنجاز مشاريع سنة

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

ر/ع إسم  
 المشروع

 مبلغ الصفقة المقاوالت
(أد)  

المصادقةتاريخ  مدة  
 اإلنجاز

تقدم  بداية األشغال
 األشغال

مبلغ األشغال 
 المنجزة

مالحظات 
 واإلشكاليات

10 

تعبيد 
وترصيف 

حي الجامع 
برنامج )الكبير

8102)  

شركة 
الهادي 
خليل 

لألشغال 
 العامة

182 81/13/8102 021 87/19/8102 011% 312002.191 

إنتهت األشغال 
وسيتم قبول رفع 
التحفظات يوم 

02/11/8102  

18 

تعبيد  و 
ترصيف حي 

برنامج )المنار
8102)  

شركة 
فرتونة 

لألشغال 
 العامة

329 17/17/8102 021 17/10/8102 011% 312311 

إنتهت األشغال 
وتحصل المشروع 

على اإلستالم 
 الوقتي لألشغال

13 

تهذيب حي 
 النزهة

برنامج )
8102)  

شركة 
الجمالي 
لألشغال 

 العامة

708211.811 82/11/8102 021 01/12/8109 21% 011 

المشروع بصدد 
اإلنجاز على 
. مستوى الترصيف
 ورفع التحفظات

إقتناء كاميرا  11
 تم اإلنجاز 30.678 %011 81/08/8102 21 81/08/8102 31292  مراقبة

تجهيز قاعة  11
 األفراح

الشركة 
العامة 
 لألثاث

91 11/12/8109 21  011% 91 

تم التزود ب 
 111شمسية و81

 011كرسي و
 طاولة

تهي ة الملعب  12
 - %1 - - - 11  البلدي

 المشروع تم تأجيله
 8102إلى سنة 
أد 21وزيادة 

ضمن البرنامج 
التشاركي لسنة 

8102 

19 
التنوير 

العمومي 
(حي المنار)  

شركة 
10/13/8109 11 المسلماني  تم اإلنجاز 11 011% 10/13/8109 21 

12 
تهي ة 

المستودع 
 البلدي

 11 81/08/8102  31 81/08/8102  تم اإلنجاز 11 011% 

مراجعة مثال  01
 - - - - - 81  التهي ة

بصدد مصادقة 
سلطة اإلشراف 

على تحديد مناطق 
 التدخل

 
  



 :2003مشــــــــاريع سنة 

تاريخ  مبلغ الصفقة المقاوالت إسم المشروع ر/ع
 المصادقة

مدة 
 المالحظـــات المبالغ النسبة اإلنجاز بداية اإلنجاز

10 

تعبيد وترصيف 
 :الطرقات التالية 

 نهج غرة ماي*
 نهج عقبة إبن نافع*
نهج خالد إبن *

 الوليد
 نهج خيار الدين*
 نهج   بن عمر*
 نهج نيابوليس*
 مدخل حي النسيم*
 نهج الميناء*
شارع *

 (الكرنيش)الحرية
نهج  اإلمام *

 البوخاري 
 حنبل نهج إبن*
 نهج اإلمام سحنون *
 نهج أبو حنيفة*

 0 %81 10/13/8102 021 88/00/8109 221.118.911 م.ت.أ

إعطاء اإلذن للمقاولة  تم
للشروع في اإلنجاز 

 8102/ 3/0بداية من 
وقد تم اإلنطالق الفعلي 

في اإلنجاز بداية من 
8102/3/87 

 :باألنهج التالية 
 نهج الميناء*
 نهج اإلمام البوخاري  *
 نهج إبن حنبل*
 نهج اإلمام سحنون *
 ابو حنيفة نهج*

 :2003خارج المخطط مشــــــــاريع 

ر/ع  إسم المشروع 
مبلغ 
 اإلستشارة

(أد)  

تاريخ 
مبلغ األشغال  تقدم األشغال بداية األشغال مدة اإلنجاز المصادقة

 مالحظات واإلشكاليات المنجزة

تعبيد طريق داخل  10
 إنتهت األشغال 22 %011 13/12/8109 31 08/12/8109 22 الميناء

إصالح جزئي  18
(للطرقات  إنتهت األشغال 01 011% 13/19/8109 31 08/12/8109 09 

تهي ة سوق  13
 إنتهت األشغال 02 %011 01/19/8109 31 08/12/8109 02 الجملة للسمك

11 
بناء مستودع 
لحفظ األثاث 
 بفضاء األفراح

01.1 08/12/8109 31 01/19/8109  إنتهت األشغال 01.1 011% 

إصالح سطح  11
8109سبتمبر  - 08/12/8109 01 الروضة البلدية  011% 1011 

تم إنجاز جزء من 
السطح بقيمة 

 اإلعتمادات المتوفرة
 

  



 :2002سنة مشــــــــاريع 

ر/ع المبلغ  المقاوالت إسم المشروع 
 المقترح

تاريخ 
 المصادقة

مدة 
 اإلنجاز

بداية 
 المالحظـــات المبالغ النسبة اإلنجاز

 برامج القرب 10
تعبيد وترصيف  

:الطرقات التالية    
  منطقة عدد 00

نهج المعمل*   
نهج الزهور*   

  منطقة عدد 02
نهج بحي النسيم*   

  منطقة عدد 07
 تهي ة حديقة*

  عمومية
  منطقة عدد 00

شارع الحبيب قنت*   
نهج  اإلمام مالك*   
نهج المناضل   *

  الرايس
نهج اإلمام الشافعي*   
نهج البكري *   
نهج إبن الهيثم*   

  
 
 

022  
 
 

011  
 
 

81  
 
 
 

331  
 

لقد تم إنجاز اإلستشارة      
تم إعداد إقتراح تعهد و 

في الغرض و نحن في 
مرحلة إنتظار تأشيرة 

السيد مراقب 
المصاريف العمومية 

.لتزود ااإلذن بإلعداد    

        281  المجموع
 برامج مهيكلة 18

      21  تهي ة الملعب البلدي 
 تم هدم المدارج

و المجموعة الصحية 
 القديمة

تعهد وصيانة البنية  
      11  األساسية

 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 وتهي ة * 



االرصفة الموجودة 
 بكامل محيط مقر

 البلدية
 برامج ادراكية 13

تعهد وصيانة القاعة  
      11  الرياضية

لقد تم الشروع    في 
تحديد الحاجيات مع 
مدير القاعة وإعداد 

 ملف اإلستشارة
 :  2002قــائمة األنهج المبرمج إصالحها بمادة الخرسانة  لسنة  (1
 :يكمــــا يلــــ 8102صالحها بمادة الخرسانة لسنة قــائمة األنهج التي تم الشروع في إ على أنظار السادة الحضور عرض
  الحدادنهج الطاهر  •
  شارع ياسر عرفات •
  نهج الهادي شاكر •
  نهج المنجي سليم •
  نهج أحمد التليلي •
  شارع الفاضل بن عاشور •
  طريق المعمورة •
  نهج غزة •
  أفريل 7نهج  •
  زنقة دار قروية •
  نهج فرحات حشاد •
  نهج حمادي رجب •
  نهج   الدرة •
  :مقترح تهيئة الملعب البلدي (2

تم اإلتفاق على إعداد برنامج وظيفي  8102أفريــل  01على إثر جلسة لجنة األشغال المنعقدة يوم الثالثــاء بين السيد رئيس النيابة الخصوصية انه 
 : حسب األولوية و حسب اإلعتمادات المتوفرة وهي كاألتـــي 

  
 تهي ة حجرات المالبس وإحداث توسعة بجانبها تخصص كمشربة. 
 أرضية ملعب كرة القدم  تهي ة 
  إحداث مضمار للعدو 
  أحداث ملعب للتنس 
  إحداث شبكة تنوير الملعب . 

 .مكتب دراسات لمدنا بدراسة شاملة للمشروع و اإلنطالق في اإلنجاز عقد جلسة لتعيينهذا وقد تم اإلتفاق على 
 
 رئيـس النيابـة الخصوصيـة


