
    

 ّمام الشـطـحـدي بـــالمجلـس البل        

ورة العـاديّــة الرابعة لسنـة          ّّ  2019محضــر جلسـة الـــّد

  2019نوفمبر  30السبت دة 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 

 رئيس بلدية حمام الشط من  

 إلـــــــــى

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

علقع السقاعة العاةقـع دقباحا بقاعقة ا ةتماعقات بقصقـ  2019نقوفمبـ  30و ذلق  يقوم السقبت  2019رئي  بلدية حمام الشط بقدعوتم  ل ضقور ةلسقة القدورع العاديقة الـابعقة لسقنة يتشرف 

 البلدية. و ذل  للتداول في النقاط التالية:

I- :المسائل المالية 

 . 2020المصادقة علع مشـوع ميزانية -1

 متابعة الوضع المالي للبلدية.-2

 .2019ت ويل اعتمادات بميزانية -3

 المصادقة علع اتّاقية مساعدع غيـ موظّة.-4

II-  إدارية: مسائل 

 البـنامج السنوي لدع  القدرات.  -1

 

 

 

III-  فنية:مسائل 

 . 2020المصادقة علع البـنامج السنوي لالستثمار البلدي لسنة  -1

 المصادقة علع طلب قـض لتمويل مشـوع تعبيد الطـقات . -2

 .المشاريع البلدية  سيـمتابعة -3

                                                                                                                                                                                                                                                                    

REPUBLIQUE TUNISIENNE 

 

 الجمهورية التونسية

  
Commune Hammam Chatt 

 بـلـديــة حـمــام الـشـــط

19/6652 



 متابعة سيـ البـنامج الم لي للنظافة والعناية بالبيئة .-4

IV-:مسائل مختلفة 

 

وققد حضقـ  ةق ال القـدورع  القداتور فت قي رقـوبقة   علع الساعـة العاةـع دباحا  بقصــ البلـديقـة بـئقـاسة 2019نوفمبـ   30يوم السبت  ـابعةدورتـ  العادية ال ب مـام الشطالمةل  البلدي  عقد 

ميسقا   -سقعاد المميقـي  -نسقـين المقاةـي  -علقي البقارودي  -علي ابن ال اج خليّقة  -بسمة المـروقي -م بوبة الدبابي –سلوى الـاة ي ت  عضا  المةل  البلدي األتي ذاـه : السادع  والسيدا

 فاطمة الزهـا  بن عيسع. -بنور بنور -نزار مقـي -دنيا السعداوي–عبـاهي  حّيظ -الهادي روين -سنية بوحةـ -علي العياةي –بنالطاهـ 

 لطّي الص يـي. -علي درين  -تيسيـ العمـمي -فيـور ال ـياني -المنصف ساعي  -بالضيافي منة  -مـوان هبيطة- - : ت بب بعذر الّسـيدع

 :  ال أحد.تغيّب بدون عذرالسادة

 من مةلة الةماعات الم ليقة تقـولّع السقيّد 218الّسادع  رؤسا  المنظمات وفـوع الةمعيات الم ليّة وةمع غّيــ من متسااني المنطقة، وعمال بمقتضيات الّصل   عمال  و ة ال المةل  وااب كما

علققع  ن األعضققـا   اتابققة الةلسققة وقققد تققابع الققدّورع العاديققة ةميققع رؤسققا  المصققالم واألقسققام ببلديققة حمققام الشققط. وبعققد التنّاققـد مققن النصققا  القانققـوني، ونظققــا خالددد السددالمك ال اتددب العددام للبلديددة

بافتتقا   عمقال الةلسقـة مـحبقا بمافقة ال اضقــين، و ةقااـا لهق  دعمهق  ومسقاندته  ألعمقال  الددكتور فتحدك روروبدة رئديس البلديدةةــع علقع بـاقة ّ  ال اضــين تتنلف منه  األغلبية المطلقـة، 

 المةل  البلـدي.

ق علع عـض النقاط والمواضيع المدرةـة  ثم  ـّ مصقادقة بةـدول  عمال الـّدورع حسب ما ةـا  بالنّص ا ستدعا  مبّينا  ن  يوةد من بين هذه المواضيع مقا هقو لالعقالم و منهقا مقا هقو للتقداول والتطـ

  .ةدول األعمال المعـوض عليها ووةود موضوع استلزام السوق األسبوعية وطـ  مبالغ مالية بالمسائل الممتلّة اما هو مبيّن  سّل  و تمت الموافقة باإلةماع علع 

 

 

I-المسائل المالية: 

 : 2020المصادقة علع مشـوع ميزانية -1

 29بلدي بالقس  السادس من القانون األساسي عدد ث   عطع الملمة علع السيد الهادي روين مقـر اللةنة المملّة بالشؤون المالية وا قتصادية ومتابعة التصـف الذي ذّاـ  عضا  المةل  ال

ث  ذّاـه  بنن  بعد  ن وقع عـض مشـوع  173علع  166والمتعل  بصعداد ميزانية الةماعات الم لية والمصادقة عليها وخادة الّصول من  2018ماي  09المؤرخ في  2018لسنة 

ل  النهائي وبعد  ن وقع عحالت  علع  مين المال الةهوي لمناقشت  ودياغت  في ةم 2019 اتوبـ  09ةويلية و 03سبتمبـ و 04ميزانية بلدية حمام الشط علع الممتب البلدي بتاريخ 

 . تّولع تالوع مالحظات  مين المال الةهوي وعةابة اإلدارع البلدية تبعا للةدول التالي:  170مص وبا بالوثائ  التّسيـية في اآلةال المنصوص عليها بالّصل 

 



 رد اإلدارة المال الجهوي أمينمالحظة السيد 

 2019من الموارد المحققة بعنوان سنة  % 66.67نفقات التأجير تقدر بـ 
 

و  2019اإلستخالصات المحققة إلى موفى شهر أكتوبر  أساستم إحتساب نسبة التأجير على 
. وتتعهد البلدية بتحسين نسق اإلستخالصات للتنقيص 2019موفى سنة  % 54ستكون في حدود 

 .  2021في غضون سنة %50من نسبة التأجير إلى حدود 

سواق شاحنات. و  النتداببعد اإلعالن عن النتيجة النهائية  2020تم تحيين قائمة اإلنتدابات لسنة  2019اإلنتدابات هي نفسها التي وقع تضمينها بميزانية البلدية لسنة 
ى المصادقة عل إطارفي 2020تقنيين خالل سنة  03عدد  انتدابالقائمة الجديدة على  اقتصرت
 2019ميزانية 

 .% 10الزيادة في نفقات التأجير بأكثر من 
 

ألف دينار بالنسبة  161الزيادة في نفقات التأجير متأتية أساسا من الزيادة في األجور و المقدرة بـ 
ألف دينار بالنسبة للقسط الثاني و الثالث المبرمج صرفهما بداية  150للقسط األول من الزيادة، و 

 .2020 من شهر جانفي

 في تقديرات مداخيل األسواق.  %10الزيادة بأكثر من 
 

ثمن بتة السوق التي تمت  باعتباردينار  ألف 70.5إلى  األسبوعيةالترفيع في معلوم كراء السوق 
  . 2019نوفمبر  28بتاريخ 

في تقديرات مداخيل معلوم اإلشغال الوقتي للطريق   %10الزيادة بأكثر من 
 العام.

 

المداخيل المحققة نهاية شهر  باعتبارادة في تقديرات معلوم اإلشغال الوقتي للطريق العام تمت الزي
 .% 16.6ألف ديناراي بنسبة زيادة تساوي  75و التي بلغت   2019نوفمبر 

 بالبناءات. االعتناءالزيادة في مصاريف 
 

 دينار بعد برمجة دهن البلدية من الداخل و الخارج.  ألف 20بالبناءات إلى  االعتناءالترفيع في نفقات 

منخفض مقارنة  2019-2018المنجز في نفقات لوازم المكاتب لسنوات 
 بالتقديرات.

 

. و 2019ألف دينار إلى موفى شهر نوفمبر  14بلغ  2019المنجز في نفقات لوازم المكاتب لسنة 
ألف دينار  12إلى   2019ألف دينار لسنة  15قد تم التخفيض في تقديرات النفقة المذكورة من 

 .2020خالل سنة 

منخفض مقارنة  2019-2018المنجز في نفقات إكساء األعوان لسنوات 
 بالتقديرات.

 

آالف دينار عن سنة  5دينار بزيادة قدرها  ألف 40بـ  2020تم تقديرات نفقات إكساء األعوان لسنة 
 . 2020لبيئية بداية من سنة و ذلك بإعتبار إكساء أعوان الشرطة ا 2019

الف  100على مساعدة من وزارة الشؤون المحلية و البيئة قدرها  2019تحصلت البلدية خالل سنة  إعتمادات غير معللة بالنسبة للمناولة العادية.
نجاح التجربة بعد التقييم  باعتباردينار تم تخصيصها لرفع الفضالت عن طريق مقاولة خاصة و 

 للقيام بمناولة عادية لتنظيف المدينة . 2020ألف دينار بميزانية سنة  100تمت برمجة 

 زيادة غير معللة في منح الجمعيات.
 

آالف دينار عن سنة  3دينار بزيادة قدرها  ألف 50بـ  2020تم تقدير نفقات منح الجمعيات لسنة 
 عدد الجمعيات الواعدة .وتزايد  أهمية النشاط الجمعياتي الموجود بالمنطقة باعتبارو ذلك  2019

في دورته    ألف دينار لتغطية مصاريف المهرجان الصيفي بحمام الشط 40تم رصد إعتماد قدره  في نفقات تنظيم المهرجانات%  10الزيادة فاقت 



، 2019للمهرجان خالل صائفة  األولىبعد النجاح الباهر الذي حققته الدورة 2020الثانية لسنة  
 المتساكنين.وبطلب ملح من طرف 

 
 

ت  التصويت والمصادقة باإلةماع علع تقديـات الموارد بالنسبة علع ال عنوان حسب  تباعا ث  تّولع تقدي  مشـوع الميزانية الذي وقع مناقشت  والتداول علي 

 ألقسام والّصول حسب الةدول التالي.األةزا  واألدناف. اما ت  التصويت والمصادقة باإلةماع علع تقديـات النّقات بالنسبة علع ال عنوان حسب ا

 

 

 

 

 المةل  ر ي المبلغ البيان ف ف الفقرة الفصل العنوان
 الموارد 
   000 000 230 المعلوم علع العقارات المبنية 00 0 01101 1 
   000 000 150 المعلوم علع ا راضي غيـ المبنية 00 0 01102 1 
   000 000 200 2 للمعلوم علع المؤسسات الصناعية  المقابيض اإلعتيادية 00 01 01201 1 
   000 000 60 المبالغ المتاتية من ص التعاون 00 02 01201 1 
   000 000 100 المعلوم علع النزل 00 00 01202 1 
   000 000 2 معلوم اإلةارع الموظف علع م الت بيع المشـوبات 00 00 02203 1 
   000 000 742 2 المعاليم على العقارات و األنشطة:  األولجملة الصنف  
 د  10500تمت ريادع بـ  000 500 70 مداخيل ا سواق األسبوعية 00 00 02101 1 

   000 000 10 مداخيل لزمة معلوم اإلةهار 00 00 02204 1 
   000 000 70 معلوم اإلة ال الوقتي للطـي  العام 00 00 02402 1 
   000 500 18 معلوم عة ال للطـي  العام بمناسبة حظائـ البنا  00 00 02404 1 
   000 000 5 معلوم عن  ة ال ت ت الطـي  العام 00 00 02405 1 
 



   000 000 20 معلوم اإلةهار 00 00 02406 1
   000 000 1 مداخيل ممتلّة 00 00 02499 1 
 إشغال الملك العمومك البلدي مداخيل :جملة الصنف الثانك 

   000 000 195 و إستلزام المرافق العمومية فيه                      
   000 000 30 معلوم التعـيف باإلمضا  00 00 03101 1 
   000 000 10 معلوم اإلةهاد بمطابقة النسخ لالدل 00 00 03102 1 
   000 000 32 تسلي  بطاقات ال الة المدنية معلوم 00 00 03103 1 
   000 000 15 معلوم رخص عة ال الطـي  العام لتعاطي بعض المهن 00 00 03202 1 
   000 000 6 معلوم رخص ال ّالت 00 00 03203 1 
   000 000 30 معلوم رخص البنا  00 00 03206 1 
   000 000 2 معلوم رخص ةو ن سيارات ا ةـع 00 00 03207 1 
 

1 03299 00 00 
معالي  رخص اخـى مسندع بمقتضع التـاتيب الةاري بها 

   000 000 5 العمل
   000 000 12 معالي  اإليوا  بمستودع ال ةز 00 00 03302 1 
 

1 03303 01 00 
المقابيض اإلعتيادية للمعلوم اإلضافي علع سعـ التيار 

   000 000 450 المهـبائي
   000 000 40 معالي  مقابل رفع الّضالت المتاتية من نشاط الم الت 00 00 03304 1 
   000 000 8 معاي  اخـى مقابل عسدا  خدمات 00 00 03399 1 
 جملة الصنف الثالث : مداخيل الموجبات و الرخص اإلدارية  

   000 000 640 و معاليم مقابل إسداء خدمات          
   000 000 60 عة ال المل  العمومي الب ـي معالي  00 00 04001 1 
   000 000 2 المساهمة في عنةار مآوي ةماعية لوسائل النقل 00 00 04004 1 
   000 000 62 جملة الصنف الرابع : المداخيل الجبائية اإلعتيادية األخرى                                          
   000 000 639 3 الجبائية اإلعتيادية: المداخيل  األولجملة الجزء   
   000 000 5 مداخيل المالعب و القاعات الـياضية 00 00 05103 1 
   000 000 160 األفـا مداخيل قاعات العـوض و  00 00 05106 1 
   000 000 165 جملة الصنف الخامس: مداخيل الملك البلدي اإلعتيادية 
 



   000 272 221 1 السنوي بعنوان التسييـالمنا  من الدع   00 01 06001 1
   000 000 50 األولموارد منقولة من فواض العنوان  00 00 06002 1 
   000 000 12 مداخيل ممالّات تـاتيب حّظ الص ة 00 00 06006 1 
   000 000 10 مبالغ بعنوان مصاريف عدارع و تصـف 00 01 06099 1 
   000 000 2 مقابيض ممتلّة 00 99 06099 1 
   000 272 295 1 جملة الصنف السادس: المداخيل المالية اإلعتيادية 
   000 272 460 1 جملة الجزء الثانك: المداخيل غير الجبائية اإلعتيادية 
   000 272 099 5 األولجملة موارد العنوان                            
 

2 07001 01 02 
من دندوق القـوض و مساعدع الةماعات  منم مسندع

   000 000 567 الم لية ) موارد السنة (
   000 000 100 منم و مساهمات داخلية ) نقل فواضل( 01 04 07001 2 
   000 000 100 منم و مساهمات داخلية ) موارد السنة( 02 04   2 
   000 000 767 جملة الصنف السابع: منح التجهيز                        
   320 081 930 نقل فواضل 00 01 08001 2 
 

2 08001 02 00 
المبالغ المقامة من الّواضل غيـ المستعملة من العنوان ا ول 

   000 000 400 (2019من السنة ا خيـع )
 

2 08001 03 00 
الّواضل غيـ المستعملة من العنوان ا ول للسنة السابقة 

   680 518 1 (2018و المؤمنة خارج الميزان ) للسنة ا خيـ
   000 600 331 1 جملة الصنف الثامن: مدخرات و موارد مختلفة 
   000 600 098 2 جملة الجزء الثالث: الموارد الذاتية و المخصصة للتنمية 
   000 600 098 2 جملة موارد العنوان الثانك     
   000 872 197 7 جملة الموارد 
 النفقات 
   000 200 61 المن ة الممولة لـؤسا  البلديات 000 0001 01100 1 
   000 200 61 جملة الفصل 
 



   000 833 628 ا ةـ ا ساسي و التدرج 000 0001 01101 1
   000 365 501 1 المنم المصودية القارع  000 0002 01101 1 
   200 765 28 المنم المـتبطة بالوظيّة 000 0003 01101 1 
   000 000 1 المنم المصودية المت يـع 000 0004 01101 1 
   340 383 30 المنم غيـ المصودية المت يـع 000 0005 01101 1 
   000 000 10 من ة الساعات اإلضافية و العمل الليلي 000 0006 01101 1 
   412 749 15 المنم العائلية 000 0013 01101 1 
   635 917 361 المساهمات الم مولة علع المش ل 000 0014   1 
   587 013 578 2 جملة الفصل 
   000 000 42 ا عوان المتعاقدون و العاملون بال صة 000 0002 01102 1 
   000 000 42 جملة الفصل 
   587 213 681 2 : التأجير العمومكاألولجملة القسم          
   000 000 12 و ا دا ات األاـية 000 0001 02201 1 
   000 000 40 عستهالك الما  000 0002 02201 1 
   000 000 540 عستهالك المهـبا  و ال ار 000 0003 02201 1 
   000 000 5 اإلتصا ت الهاتّية 001 0004 02201 1 
   000 000 15 تـاسل المعطيات 002 0004 02201 1 
   000 200 1 هاتّية ممصصة لـئي  البلديةخدمات  003 0004 02201 1 
   000 000 10 عقتنا  اثاث للمصالم اإلدارية 000 0005 02201 1 
 اد9ت  تنقيص بـ  000 000 33 ةـا  الوقود لوسائل النقل 001 0006 02201 1 

 اد 9تمت الزيادع  بـ  000 000 18 حصص الوقو  لّائدع اإلطارات المملّة بمطط وظيّية 003 0006 02201 1 

 اد 30ت  التنقيص بـ  000 000 180 ةـا  الوقود لمعدات خصودية 004 0006 02201 1 

   000 000 9 حصص الوقود الممصصة لـئي  البلدية 005 0006 02201 1 
   000 000 1 المـاسالت اإلدارية 000 0007 02201 1 
   000 000 5 معدات التصـف اإلداري عقتنا  001 0008 02201 1 
 



   000 000 25 تامين و سائل النقل 001 0009 02201 1
   000 000 5 تامين البنا ات 003 0009 02201 1 
   000 000 20 اإلعتنا  بالبنا ات 001 0010 02201 1 
   000 000 40 تعهد و ديانة و سائل النقل 002 0010 02201 1 
   000 000 15 تعهد و ديانة المعدات و األثاث 003 0010 02201 1 
   000 000 100 تعهد و دانة معدات خصودية 004 0010 02201 1 
   000 000 3 مصاريف تنظيف المقـات اإلدارية 000 0011 02201 1 
   000 000 12 لوارم المماتب 000 0013 02201 1 
   000 000 8 المطبوعات 000 0014 02201 1 
   000 000 5 الص ف و المةالت 000 0016 02201 1 
   000 000 8 تعل  و نشـ اإلعالنات 000 0018 02201 1 
   000 000 15 مصاريف اللوارم و المعدات 001 0019 02201 1 
   000 000 2 نّقات الصيانة 003 0019 02201 1 
   000 000 3 عست الل منظومة اد  001 0020 02201 1 
   000 000 3 عست الل منظومة عنصاف 002 0020 02201 1 
   000 000 5 مصاريف اإلستقبا ت 001 0021 02201 1 
   000 000 2 مصاريف اإلقامة 002 0021 02201 1 
   000 000 3 مصاريف المهمات 000 0022 02201 1 
   000 000 40 عاسا  العملة و اعوان اإلستقبال 002 0023 02201 1 
   000 000 5 تـبصات التموين 002 0028 02201 1 
   000 000 1 نّقات التداوي 001 0030 02201 1 
   000 000 3 نّقات ا دوية و المواد الصيدلية 002 0030 02201 1 
   000 000 5 عمليات اإلرةاد و ععالم العموم 000 0032 02201 1 
   000 000 20 ال ّالت العمومية 001 0036 02201 1 
   000 000 4 اتعا  و عختبار و مصاريف اخـى 001 0038 02201 1 
 



   000 000 1 معالي  التسةيل 000 0039 02201 1
   000 000 2 معالي  ةو ن 001 0040 02201 1 
   000 000 1 مصاريف ععداد ا مثلة 000 0043 02201 1 
   000 000 5 عتّاقيات مع  طبا  005 0047 02201 1 
   000 000 10 عتّاقيات مع مؤسسات 006 0047 02201 1 
 اد 10تمت الزيادع بـ  000 000 50 متملدات تةاه المواص 021 0080 02201 1 

   000 200 290 1 جملة الفصل 
   000 000 5 اإلعتنا  بالمعدات الص يـع و تةديدها 002 0030 02202 1 
   000 000 40 المصب المـاقب و مـااز الت ويل نّقات عست الل 004 0030 02202 1 
   000 000 100 المناولة العادية 001 0031 02202 1 
   000 000 40 اإلعتنا  بالتنويـ العمومي 000 0032 02202 1 
  د 30,5تمت الزيادع بـ  000 500 40 اإلعتنا  ) الطـقات( 001 0034 02202 1 

   000 000 10 ب ـاة المـور و تنظيمها اإلعتنا  001 0036 02202 1 
   000 000 5 اإلعتنا  بالمنادق و ةـا   ةهزع د يـ 000 0038 02202 1 
 

1 02202 0040 002 
اإلعتنا  بالتةهيزات المـازع بالساحات العمومية و مداخل 

   000 000 10 المدن
   000 000 30 المباةـع ) ال دائ  العمومية( ا عتنا نّقات  001 0044 02202 1 
   000 000 10 نّقات اإلعتنا  المباةـع )الشواطئ( 001 0045 02202 1 
   000 000 10 ديانة المنشآت و التةهيزات الـياضية 000 0046 02202 1 
   000 500 300 جملة الفصل 
   000 700 590 1 جملة القسم الثانك: وسائل المصالح        
   000 000 50 ا ةتماعيةمنم للةمعيات و المنظمات ذات الصب ة  000 0008 03302 1 
   000 000 30 المساهمة بعنوان التنّيل 001 0010 03302 1 
   000 000 5 مقاومة ال شـات و ال يوانات الشاردع 001 0022 03302 1 
   000 000 10 البيئةحمالت التطهيـ و الم افظة علع  002 0022 03302 1 
   000 000 3 ةـا  لوارم ) المساةد( 002 0023 03302 1 
 



   000 000 55 مصاريف الوقاية الص ية 000 0025 03302 1
   000 000 3 ةوائز و ممافئات 000 0040 03302 1 
   000 000 156 جملة الفصل  
   000 000 10 الالمـازيةالمساهمة لّائدع مـاز التموين و دع   000 0004 03303 1 
   000 000 2 ةوائز مدرسية 000 0021   1 
   000 000 12 جملة الفصل 
   000 000 68 األالالمساهمة لّائدع الودادية بعنوان خدمة تذااـ  000 0001 03304 1 
   000 000 68 جملة الفصل 
   000 000 5 الثقافية المساهمة في تنظي  المهـةانات و التظاهـات 1 6 3305 1 
   000 000 40 تنظي  المهـةانات و التظاهـات الثقافية 002 0006 03305 1 
   000 000 10 منم لّائدع اللةان و الةمعيات و الّـق الثقافية 000 0007 03305 1 
   000 000 10 تدخالت لّائدع الشبا  000 0010 03305 1 
   000 000 5 الطّولةتدخالت لّائدع  000 0010 03305 1 
   000 000 63 تدخالت لّائدع الةمعيات الـياضية 000 0012 03305 1 
   000 000 133 جملة الفصل 
   000 000 4 التعاون مع الةامعة الوطنية للمدن التونسية 000 0002 03310 1 
   000 000 4 جملة الفصل 
   000 000 373 جملة القسم الثالث: التدخل العمومك 
   000 000 150 نّقات التصـف غيـ المورعة 000 0001 04401 1 
   000 000 150 جملة الفصل 
   000 000 150 جملة القسم الرابع: نفقات التصرف الطارئة و الغير مورعة                       
   587 913 794 4 : نفقات التصرف األولجملة الجزء  
   000 000 166 القـوض المبـمة لدى دندوق القـوضفوائد  000 0003 05500 1 
   000 000 166 جملة الفصل 
   000 000 166 جملة القسم الخامس : فوائد الدين          
 



   000 000 166 جملة الجزء الثانك : فوائد الدين 
   587 913 960 4 األولجملة نفقات العنوان  
   000 000 10 العمـانية دراسة  مثلة التهيئة 00 01 6600 2 

   000 500 42 دراسات  خـى 00 20 6600 2 
   000 000 100  ة ال تهيئة ممتلّة 00 05 6603 2 
   000 000 150 تةهيزات عدارية 00 01 6604 2 
   000 000 10 بـاج و تةهيزات ععالمية 00 20 6605 2 
   000 000 5 مصاريف اإلةهار و اإلعالنات 00 01 6607 2 
   000 000 127 اإلنارع العمومية 00 01 6610 2 
   000 000 360  ة ال الصيانة و التعهد 00 03 6612 2 
   000 000 500 تعبيد الطـقات 00 02 6613 2 
   000 000 300 تهيئة الشواطئ و تةهيزات 00 03 6614 2 
   000 000 120 تةميل مداخل المدن 00 03 615 2 
   000 000 200 بنا  األسواق و األحيا  و الم الت التةارية 00 01 617 2 
   000 500 924 1 جملة القسم السادس: اإلستثمارات المباشرة                 
   000 500 924 1 جملة الجزء الثالث: نفقات التنمية  
   413 458 312 تسديد  دل القـوض المبـمة لدى دندوق القـوض 00 01 10950 2 
   413 458 312 جملة القسم العاشر: تسديد أصل اليدن          
   413 458 312 جملة الجزء الرابع: تسديد أصل الدين  
   413 958 236 2 جملة نفقات العنوان الثانك 
   000 872 197 7 جملة النفقات 
 

 رأي المجلس البلدي:        

 .تهمبرّ  2020على مشروع ميزانية باإلجماع  الحاضرين المجلس البلدي صادق أعضاء

 :متابعة الوضع المالي للبلدية -2



واشف في متابعة الموارد  2019نوفمبـ  27غاية  علعع تالوع المالدة العامة للمصاريف العادية لوالمالية الذي توّ  اإلداريةث  اخذ الملمة السيد نعمان ب دار مديـ الشؤون 

 في نّ  الّتـع من السنة الماضية حسب الةداول التالية: ومقارنتها بالموارد  2019نوفمبـ  28غاية  علع

النسبة     مجموع االعتمادات مجموع النفقات 

93.7%  القسم األول : التأجير العمومك  2.333.626.962 2.186.569.775 

71% نفقات تسيير المصالح العمومية  القسم الثانك : 1.602.800.000 1.137.663.497   

88.8%  366.326.144 412.573.038 
القسم الثالث : التدخالت فك الميدان الثقافك و االجتماعك 

  

99.9%  القسم الخامس: فوائد الدين  201.000.000 200.883.536 

85.5%  جملة نفقات العنوان األول 4.550.000.000 3.891.442.952 



 



 

 :2019اعتمادات بميزانية ت ويل -3

وذل  علع الن و التالي:  2019لتصـف لسنة االمعـوض علع  نظار السادع  عضا  المةل  البلدي مشـوع قـار في ت ويل اعتمادات بميزانية   

 

 التنقيص الزيادع

التدرجواألةـ األساسي  10000.000  01/.01.101 2/21/02201 مصاريف اإلقامة 2000.000   

02/01.101 المنم المصودية القارع 30000.000 22/02201 مصاريف المهمات 3000.000   

المساهمات الم مولة علع  10000.000

 المش ل

14/01.101 14/02201 المطبوعات 2500.000   

دفع المطايا  6000.000   

 والتعويضات 

38/02201  

80/02201 متملدات تةاه المواص 6500.000     

العقاقيـ  ةـا  2500.000     30/02202  

38/02202 ا عتنا  بالمنادق 10000.000     

45/02202 نّقات ا عتنا  المباةـع 5000.000     

مقاومة ال شـات  2500.000   

 وال يوانات الشاردع

01/22/03302  

حمالت التطهيـ  10000.000   

 والم افظة علع البيئة

02/22/03302  

 الةملة 50000.000 الةملة 50000.000

 ر ي المةل  البلدي: 

 المذاورع  عاله.عتمادات ا ت ويل باإلةماع علع  بعد التداول والنقاش دادق  عضا  المةل  البلدي

 

 

 

 :المصادقة علع اتّاقية مساعدع غيـ موظّة-4

 

والمتعلققق  بضقققبط ةقققـوط عسقققناد الققققـوض ومقققنم المسقققاعدات بواسقققطة  2014سقققبتمبـ  30المقققؤرخ فقققي  2014لسقققنة  3505طبققققا ل مقققـ عقققدد 



 دندوق القـوض ومساعدع الةماعات الم لية .

 2017نقققوفمبـ  14والققققـار المشقققتـك المقققؤرخ فقققي  2015ةويليقققة  13طبققققا للققققـار المشقققتـك لقققوريـ الداخليقققة ووريقققـ الماليقققة المقققؤرخ فقققي  -

 علقققققعل المسقققققاعدات السقققققنوية مقققققن دقققققندوق الققققققـوض ومسقققققاعدع الةماعقققققات الم ليقققققة المتعلققققققين بضقققققبط الشقققققـوط القققققدنيا المسقققققتوةبة لت ويققققق

 الةماعات الم لية .

 اإلةماليقققةالمتعلققق  بضقققبط طقققـق احتسقققا  المسقققاعدات  2015  وت 3المشقققتـك لقققوريـ الداخليقققة ووريقققـ الماليقققة المقققؤرخ فقققي طبققققا للققققـار  -

 غيـ الموظّة.

والققققـار المشقققتـك لقققوريـ الشقققؤون الم ليقققة والبيئقققة  2015ديسقققمبـ  29للققققـار المشقققتـك لقققوريـ الداخليقققة ووريقققـ الماليقققة المقققؤرخ فقققي  طبققققا -

 الةماعات الم لية.  دا والمتعلقين بضبط مقايي  تقيي   2018ديسمبـ  25ووريـ المالية المؤرخ في 

 

قيقققة بقققين البلديقققة ودقققندوق الققققـوض تضقققبط التعهقققدات المتبادلقققة بقققين الطقققـفين فقققي المعقققـوض علقققع  نظقققار السقققادع  عضقققا  المةلققق  البلقققدي اتّا

 للمصادقة. 2022 – 2020تطبي  عةـا ات ال صول علع المساعدات غيـ الموظّة خالل الّتـع 

 



 
 

 

 



 



 ر ي المةل  البلدي: 

 .بين بلدية حمام الشط ودندوق القـوض ومساعدع الةماعات الم ليةمبـمة ال تّاقيةا علع  باإلةماع بعد التداول والنقاش دادق  عضا  المةل  البلدي
II إدارية: مسائل 

 البـنامج السنوي لدع  القدرات.  -1

  بتعهدات البلدية لالنتّاع بالمساعدع تنّيذا لالتّاقية المبـمة بين دندوق القـوض ومساعدع الةماعات الم لية والبلدية وخادة الّقـع الثانية من الّصل الثاني منها والمتعل

علع  عضا  المةل  البلدي البـنامج السنوي لدع  القدرات ال يـ موظّة ومنها ععداد البـنامج السنوي لدع  القدرات مصادق علي  من طـف المةل  البلدي فالمعـوض 

  للمصادقة.  2020لسنة 

 تموين مساندع فنية الم اور

 X X ممطط ا ستثمار البلديتنّيذ 

 X  حوامة الشـا  العمومي و الشـا  علع المط

 X X اعداد و تنّيذ الممطط الثالثي للصيانة

 X  مةهود البلدية في مةال النظافة

 X  ت ليل و اعتماد بطاقات الودف الوظيّي

 X  الممطط التقديـي للمهن و المّا ات

 X  اعتماد المصنف المـةعي للمهن و المقاربة بالمّايات

 X  تعبئة الموارد 

 X X تقيي  ادا  الةماعات الم لية

 X  ةداول القيادع في العمل البلدي

 X  المطة ا تصالية

 X  و تنّيذ و تقيي  المشاريع البلدية اعداد

 X  األمالكتسييـ المـاف  العامة و التصـف في 

 X X التهيئة التـابية و التعميـ

 

 

 :ةل  البلديالم ر ي

 

  علع البـنامج السنوي لدع  القدرات. باإلةماع بعد التداول والنقاش دادق  عضا  المةل  البلدي
 

III- :مسائل فنية 

 



 :2020علع البـنامج السنوي لالستثمار البلدي لسنة المصادقة  -1

 

علع اثـ انعقاد ةلسات المناط  الممسة وحسب المنهةية التشاراية المعتمدع في ال ـض  2020في عطار ععداد البـنامج السنوي لالستثمار لسنة 

،المعـوض علع  نظار المةل  البلدي قائمـــــــــــــــــــــــــــة والةلسات العامة و بنا ا علع ةملة ا قتـاحات و المطالب التي وقعت مناقشتها 

للمصادقة اما هو مبيّن بالةدول المصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحب و  نموذج البـنامج السنوي لالستثمار  2020المشاريع النهائية لسنة 

 وض و مساعدع الةماعات الم لية .المعد في ال ـض من طـف مصالم دندوق القـ

 

 

 

 



 



 



 



 



 

 

 

 :ةل  البلديالم ر ي

 2020البـنامج السنوي لالستثمار البلدي لسنة علع  باإلةماع بعد التداول والنقاش دادق  عضا  المةل  البلدي

 :المصادقة علع طلب قـض لتمويل مشـوع تعبيد الطـقات  -2

داخقققل المنطققققة البلديقققة تققق   األساسقققيةالعنايقققة بالبنيقققة  عطقققاروفقققي  2020انةقققار المشقققاريع المدرةقققة بالبـنقققامج السقققنوي ا سقققتثماري التشقققاراي بعنقققوان سقققنة  طقققارعفقققي 

ج السققققنوي البـنققققامالةلسققققات التشققققاراية إلعققققداد نتققققائج  عليقققق   فضققققتوالشققققوارع التققققي تسققققتوةب التققققدخل حسققققب مققققا الطـقققققات بققققبعض ا نهققققج مشققققـوع تعبيققققد  عدراج

 اما يبين  الةدول التالي: لالستثمار

 الشــــــــــــارع  و النهـــــــــج المنطقة

3و  2و 1بئـ الباي  03المنطقة عدد   

 

 نهج داحب الطابع

 نهج احمد رروق

 نهج باش حامبة

بـج السدرية 03المنطقة عدد   مدخل حي علي بالّالم 

 مدخل حي الملعب

 

 
  . د حسب المطة التمويلية التالية:  150بملّة ةملية تقدر   

  .د   150قـض من الصندوق                   : ● 

  عاله.المةل  البلدي المصادقة علع طلب قـض لتمويل المشـوع المذاور   نظارالمعـوض علع ف

 ر ي المةل  البلدي :  

 مشـوع تعبيد الطـقات ببلدية حمام الشط اما بين  الةدول  عاله.طلب قـض لتمويل علع  باإلةماع بعد التداول والنقاش دادق  عضا  المةل  البلدي

 

 

 متابعة سيـ المشاريع البلدية: -3



 (الوحدة: ألف دينار )2019نوفمبر  30إلى حدود  ببلدية حمام الشط 2019المشاريع المبرمج انجازها لسنة : PAIالبرنامج االستثمار السنوي 

 المشروعاسم  ع/ر
أو )الكلفة )*

 التقديرات
 تمويل.
 داتى

 قرض

مساعدة 
 موظفة

او غير 
 موظفة

تمويالت 
اخري من 
الهياكل 
 المشاركة

 مكونات المشروع و مرحلة االنجاز
تاريخ 

الموافقة 
 المبدئية

خ انطالق يتار
 األشغال

التاريخ التقديري 
 النتهاء األشغال

نسبة تقدم 
األشغال/ 
 دراسات

نسبة تقدم 
االنجاز 
 المالي

 مشاريع القرب

01 
تعبيد الطرقات برنامج 

 2018سنة 
1100 
1027 

*** 727 *** 300 
  مناطق 4من الطرقات بـ  2م 5000تعبيد 

  15/06/2019انطلقت االشغال بتاريخ 
*** 15/06/2019  15/02/2020  % 45 % 14.7 

02 
تهذيب حي علي 

 ) متواصل( بالفالح

1000 
1026 
 

80 *** 946 *** 

  بعد  10/05/2019استانفت االشغال بتاريخ
انتهاء اشغال ربط الحي بشبكة التطهير و القيام 

 باالستكشاف بالكاميرا.

 ا.د. من  80تم تمويل الفارق و المقدر ب
 القيام باالستشارة في الغرض  تم طرف البلدية و

النجاز الجزء و اختيار المقاولة االدنى ثمنا 
 المتبقي لألشغال.

 12الم الوقتي  لألشغال بتاريخ تم االست 
 2019سبتمبر 

*** *** *** % 100 % 90 

03 
تعبيد نهج بطرس 

 (2019)  البستاني

70 
 
65 
 

*** 65 *** *** 

  تمت الموافقة المبدئية لتمويل المشروع من
 .20/07/2019ص.ق.م.ج.م. بتاريخ 

  اوت  06تم االعالن عن االستشارة بتاريخ
اجل لقبول العروض ليوم  و حدد اخر 2019

 2019اوت  28

  تم احالة ملف الموافقة النهائية بتاريخ
30/09/2019 

  2019نوفمبر  01انطلقت االشغال بتاريخ 

*** *** *** % 40 % 00 

04 
 سدم الحفر

 و صيانة الطرقات
110 
108 

48 60 *** *** 

  تمت الموافقة المبدئية لتمويل المشروع من
 .05/07/2019ص.ق.م.ج.م. بتاريخ 

  اوت  06تم االعالن عن االستشارة بتاريخ
و حدد اخر اجل لقبول العروض ليوم  2019

 2019اوت  28

  06/09/2019تم فتح العروض بتاريخ 

  تم احالة ملف الموافقة النهائية بتاريخ
30/09/2019 

  2019ديسمبر  05سنتطلق االشغال بتاريخ 

*** *** *** % 00 % 00 

05 

صيانة فضاء الفسحة 
 و اعادة تهيئته
) دمج برنامج 

2018/2019) 

150 
179 
 
 

86 *** 93 *** 

  تم اعداد دراسة لصيانة و تهيئة ساحة
 L’esplanade  الفسحة

  28/12/2018بتاريخ  عن االستشارةاعالن  
و حدد اخر اجل لقبول العروض بتاريخ 

30/01/2019 

*** *** *** % 100 % 80 



  االشغال تم اعطاء االذن االداري النطالق
 2019افريل  01 بتاريخ 

 100نسبة تقدم االشغال في حدود % 

  تم القبول الوقتي لألشغال مع اعتبار
 2019سبتمبر  19التحفظات بتاريخ  

06 
مشروع انجاز شبكة 
الري االلي بساحة 

 الفسحة

111 
104 
 

*** *** 104 *** 

  االليالنجاز شبكة الري تم اعداد دراسة 
 L’esplanade  ساحة الفسحة

  25/05/2019 بتاريخ عن االستشارةاعالن  
و حدد اخر اجل لقبول العروض بتاريخ 

10/06/2019 

  تم اعطاء االذن االداري النطالق االشغال
 2019جويلية  16 بتاريخ 

 95 نسبة تقدم االشغال في حدود  % 
 

*** *** *** % 95 % 00 

 ترصيف ساحة البيئة 07
40 
60 

60 *** *** *** 

  تم االعالن عن االستشارة الخاصة بترصيف
ساحة البيئة و حدد اخر اجل لقبول العروض 

 2019اكتوبر  22ليوم 

  2019اكتوبر  25تم فتح العروض بتاريخ 

  تم اعطاء االذن االداري بانطالق االشغال
 2019ديسمبر  05بتاريخ 

*** *** *** % 00 % 00 

08 
دراسة و انجاز 

مشروع تصريف مياه 
 (2019) االمطار 

100 *** *** 100 *** 

  تم الشروع في اعداد الدراسة التفصيلية
لمشروع تصريف مياه االمطار بحمام الشط 

 الصنوبر
 

*** *** *** % 00 % 00 

09 
 تهيئة الحدائق

 كركوان + قرطاج
 (2019) 

40 *** *** 40 *** 

 رد وطلب االستشارة للمرة الثانية و قد  اعالن
 علينا عرضين فقط

  05/08/2019تم فتح االستشارة بتاريخ 

   تم عن االستشارة للمرة الثالثة بتاريخ
و حدد اخر اجل لقبول  12/08/2019

 2019اوت  27العروض ليوم 

  06/09/2019تم فتح العروض بتاريخ 

 تم التعهد و اختيار المقاولة و من المؤمل 
 2019اكتوبر  14انطالق االشغال بتاريخ 

*** *** *** % 35 % 00 

10 
 تهيئة ملعب حي

 نهج قرطاج
 (2019) 

30 *** *** 30 *** 

  رد واعالن طلب االستشارة للمرة الثانية و قد
 علينا عرضين فقط

  05/08/2019تم فتح االستشارة بتاريخ 

   تم عن االستشارة للمرة الثالثة بتاريخ
و حدد اخر اجل لقبول  12/08/2019

 2019اوت  27العروض ليوم 

  06/09/2019تم فتح العروض بتاريخ 

*** *** *** % 01  % 00 



 

  تم التعهد و اختيار المقاولة و من المؤمل
 2019اكتوبر  14انطالق االشغال بتاريخ 

 مشاريع مهيكلة

11 

تهيئة سوق يومي 
للخضر و الغالل ببرج 

 السدرية
 (2019) 

180 180 *** *** *** 

  انجاز محالت لبيع الخضر و الغالل بجزء من
 م م 300المستودع البلدي على مساحة 

  تمت المصادقة على الدراسة االوليةAPS 

 الهندسة  تم عرض الدراسة التفصيلية القساط
المدنية و الشبكات المختلفة و الكهرباء و 
السوائل على انظار لجنة البناءات االدارية 

 28/11/2019بتاريخ 

*** *** *** % 00 % 00 

12 
بناء مقر استعجالي و 

نادي طفولة ببرج 
 السدرية

20 
39 
 
 

39 *** *** *** 

 فنية في الغرض تم اعداد دراسة 

 عن االستشارة بتاريخ   تم  االعالن
و حدد اخر اجل لقبول  12/08/2019

 2019سبتمبر  04العروض ليوم 

  و  06/09/2019تم فتح العروض بتاريخ
ا.د تفوق االعتمادات  39المقاولة االدنى ثمن 

 المرصودة

  تم اعطاء االذن االداري النطالق االشغال
 2019نوفمبر  25 بتاريخ 

 

*** *** *** % 20 % 00 

 مشاريع ادارية

13 

 اقتناء وسائل نقل

160 

*** *** 130 ***   100 % 100 % *** *** *** اد 101تم اقتناء سيارة وظيفية بـ 

 100 % 100 % *** *** *** ا.د 53تم اقتناء شاحنتين صغيرتين ب   *** 24 *** *** شاحنات صغيرة 2

 00 % 00 % *** *** *** للمرة الثانية استشارة  *** 6 *** *** دراجات نارية 2

14 
 اقتناء معدات النظافة

 و االشغال
 (2019) 

370 *** *** *** *** 

  صفقة مجمعة تتمثل في اقتناء شاحنة رافعة 
 30صناديق قمامة سعة  2و عدد تم استالمها 

 3م

  صناديق قمامة من المزود  2تم استالم عدد
.SNCM 

 

*** *** *** %100 %100 

 اقتناء حاويات حديدية 15
20 

17.7 
20 *** *** *** 

  تم التزود القتناء حاويات حديدية بمبلغ
 ا.د 17.7

*** *** *** %100 %100 

 

 

 :متابعة سيـ البـنامج الم لي للنظافة والعناية بالبيئة-4



وسعيا لت قي  ةودع ال ياع داخل المدينة ، وضعت  في عطار العناية التي توليها بلدية حمام الشط لمةال النظافة والعناية بالبيئة، بهدف توفيـ م يط سلي  للمواطن يستطا  في  العيش ،

  لي للنظافة والعناية بالبيئة ةملت ةميع الميادين والمةا ت من ذل  : مصالم بلدية حمام الشط  بـنامج عمل متمامل لتنّيذ التدخالت الميدانية في عطار البـنامج الم

وحي األمل   3-2-1لية بمنطقة بئـ الباي * رفع الّضالت المنزلية : في عطار مزيد ال ـص علع نظافة المدينة وتوفيـ  سبا  الـاحة للمتساانين ت  ت ييـ طـيقة رفع الّضالت المنز

لع دورع عستثنائية با   وتنطل  عملية الـفع بداية من الساعة السادسة دباحا اما ت  عل ا  ال ال اويات بةميع النقاط مع تـايز  فتات ت سيسية ، عضافة ع –بصّة مباةـع بطـيقة با  

 علع الساعة الثانية بعد الزوال تشمل عديد النقاط .

 :2019واألةنة من  مام منارل السمان وقد ت  التدخل باألماان التالية خالل ةهـ  اتوبـ ةهـ نوفمبـ  ألتـبة*رفع فضالت البنا  واألتـبة واألةنة:يت  يوميا رفع فضالت البنا  وا

نهج  9 –نهج عبن ريدون  5 –نهج الوفا   4 –نهج الب ـ األبيض المتوسط  –نهج طـفة عبن العبد  11 –ةارع األهـام  8 –نهج عبن ةبيـ  24 –ةارع اإلستقالل 1 –ةارع ال ـية 

نهج  –رنقة الصّا   2 –ةارع السالم  –نهج البنّسج  4 –نهج الزيزفون  18 –نهج الموفة بئـ الباي  –نهج حمودع باةا  11 –نهج عبن رةد  2 –نهج الزيزفون  18 –الداتور القصا  

 ةارع السالم . 34 –نهج دنمشوط 1 –الّـابي

طار موادلة العناية باألراضي البيضا  المعـضة لاللقا  العشوائي لّواضل البنا  واألتـبة وفواضل ال دائ  واذل  المصبات والمصبات العشوائية: في ع *تنظيف األراضي البيضا 

نهج  –لهادي النعمان نهج ا –نهج مصـ  –بط ا  السوق األسبوعي –العشوائية والنقاط السودا  وم يط ال اويات ت  التدخل لتنظيف ورفع الّضالت من األماان التالية : نهج القيـوان

ةارع  ال ـية )ال دود مع حمام األنف(  –نهج الطاهـ دّـ في ال دود مع بلدية حمام األنف   –الطاهـ دّـ)خلف عمارات الزياتين(  –نهج  حمد ةوقي  –نهج القدس  –المواررمي 

 ةارع المنتزه . –ةارع األرض   –نهج الب ـ  –نهج النميل  –ةارع الـي ان  –ةارع الثورع  –

عامال ويت  التدخل يوميا ان  الـديف وةهـ مةاري مياه األمطار وتقليع األعشا   12*المن  وتنظيف األردّة وتقليع األعشا  الطّيلية:ت  تموين فـي   لمن  اليدوي يض  

 الطّيلية وذل  حسب الةدول التالي :

 

 العملة منطقة التدخل ع/ر

  شارع الحرية 

  أكتوبرشارع غرة 

 شارع أحمد شووك 

 الجديدي الهادي

 عمر الغرغاري

  حك األنس 

  ساحة الطلبة 

  نهج غرة جوان 

  جانفك 14شارع 

 رياض بن مراد

 نزار الشعانبك

 عماد العونك



  شارع الجمهورية 

 شارع السالم 

 شارع النصر 

 فوري العبدلك

 محسن السلطانك

 

 

 

01 

 

 شارع الرشيد 

 شارع البيئة 

  إنطالوا من شارع أحمد التليلك إلى حدود شارع األهرام

 المدرسةاإلعدادية ببئر الباي

 شارع ورطاج 

  شارع المهدية 

 

 فوري الخليفك

 حسين المثلوثك

 رمزي بن يونس

 

02 
 

 نج بيرم التونسك 

 نهج محمد علك الحامك 

 شارع الشباب 

 

 محمد النقاري

 وسام بن سلطان

  

 الشارع السياحك 

 شارع األرض 

 

 البشتولكمحمد 

 سيف الدين بوجرة

 

حسب بـنامج ةهـي يعد في *العناية بالمناط  المضـا  :في عطار العنايةبالمساحات المضـا  وديانة ال دائ  )تقليع األعشا  الطّيلية وتقلي  األةةار( ت  التدخل 

 ةارع غـع  اتوبـ   –ةانّي 5ساحة ةهدا   –ةانّي 14ساحة  –اإلستّتا  ببئـ البايساحة  –بـ  : ساحة العائلة ببئـ الباي 2019ال ـض وقد ت  التدخل خالل ةهـ نوفمبـ 

ةةـع بنهج غاندي ببئـ  26ةةـع فيموس بشارع البيئة وعدد  20ةةـع فيموس بس ديقة السلطان وعدد  35اما ت  في عطار اإلحتّال بالعيد الوطني للشةـع غـاسة عدد 

 نة .الباي وستتوادل ال ـاسات علع مدى الس

 *التنويـ العمومي :لضمان حسن عست الل ةبمة التنويـ العمومي يقوم فـي  التنويـ بصدال  الّواني  المعطبةبمامل المنطقة البلدية .

IV-:مسائل مختلفة 

 حول استـةاع مبلغ مالي: -1

 

د ت  خالد  مـتين بعنوان المعلوم علع اآلراضي غيـ المبنية عن  سنوات  272.645مبلغ مالي قدره  المعـــوض علع  نظار الســـادع  عضـــا  المةل  البلدي عستـةاع

نزهة السلطان بصس  المدعوع علةية بـااتي ، بعد  ن ت  عـض الموضوع علع  عضا  لةنة مـاةعة المعالي   – 20للعقار المائن بنهج الواحة عدد  2008و  2006-2007

 .2019وفمبـ ن 26المنعقدع بتاريخ 

 ر ي المةل  البلدي:



 .دادق  عضا  المةل  البلدي باإلةماع حول استـةاع مبلغ مالي بصس  المدعوع علةية بـااتي

 :حول طـ  مبالغ مالية-2

خطن عما في ايّية احتسقا  المسقاحة الم طقاع )طقاب   رضقي  البلدي قائمة عسمية  ألد ا  العقارات التي ت  تثقيل معلومها المةل المعـوض علع  نظار الســـادع  عضا  

و  08لمنعققدع بتقاريخ وعلوي بصدد  إلنةار  و طاب   رضي ف سب(  و تثقيلهقا  رض بيضقا  وذلق  بعقد  ن تمقت ععقادع معاينتهقا ودراسقتها دقلب لةنقة مـاةعقة المعقالي  ا

 :وهي علع الن و التالي 26/11/2019

 

 

 

المساحة السابقة  موضوع ا عتـاض انالعنو ا س  و اللقب ع/ر

 للمعاينة

المساحة بعد 

 المعاينة

قـار اللةنة 

 بعد المعاينة

نهج المعـوف الـدافي  02 عزع خليّي 01

 حمام الشط

  اعتـاض علع المساحة

 الم طاع

 2م260

 د199.680

 

 2م160

 د80.460

 د80.460

نهج ا رةنتين بئـ الباي  05 خليّة معتوق 02

 3قسط

 علع المساحة اعتـاض

 الم طاع

 2م110

 2م110

 2د*55.440

 2م160

 د80.460

 د80.460

نزهة  Aاقامة النسي  عمارع  م مود عيساوي 03

 سلطان

 2م101 اعتـاض علع المساحة

 د50.904

 2م87

 د26.798

 

 د26.798

فت ي ورضا  04

 الطـابلسي

نهج الطاهـ ال داد حمام  32

 الشط

عقار مبني وقع تثقيل   رض 

 بيضا 

 2م597

 د229.845

 2م144

 2م144

 د72.576

 د72.576

نهج الطاهـ ال داد حمام 30 سعيد الشيماوي 05

 الشط

 د27.720 2م90 اعتـاض علع المساحة

 د75.600 2م150

 د27.720 2م90

 

 2م90

 2م90

 2م90

 

 د27.720

 د27.720

 د27.720

ةارع فـحات حشاد بـج  18 لميا  السمناوي  06

 السدرية

تثقيل   رض عقار مبني وقع 

 بيضا 

 2م240

 د92.400

 

 2م96

 

 د29.568



بـاات و فاطمة  07

 راةم

عقار مبني وقع تثقيل   رض  نهج الزهـا  نزهة سلطان 09

 بيضا 

 2م120 2م120

 

 2د*159.000

للطـ  ارض 

 2015بيضا  

 2016و 

 2م260 ععتـاض علع الطاب  الثاني نهج دنميشوط حمام الشط 04 رةيد القـوي 08

 د174.720

 

 2م130

 

 د65.520

 د480   2م500 ععتـاض علع المساحة ةانّي حي ا مل 14ةارع  28 عمـ بوخـيص 09

 د201.600 2م300

 

 2م155

  2م155

 2م155

 

 د78.120

 د78.120

 د78.120

نهج الطاهـ ال داد  حمام  22 عمارع بن نصـ 10

 الشط

ععتـاض علع احتسا  عقار  

 مـتين

 2* 2م130

  2م192

  2م80

 ن.الطاهـ حداد 

 2* 2م120

 ش.الثورع

 

العقار يّتم 

علع نهج 

 الطاهـ ال داد

طـ  العقار 

 بشار ع الثورع

 2د*60.480

عقار مبني وقع تثقيل   رض  نهج مةـدع بئـ الباي 55 عمار عماري 11

 بيضا 

 

 2م210

 د80.850

 

 2م110

 

د 55.440

عقار مبني 

بداية من سنة 

2013 

عقار مبني وقع تثقيل   رض  نهج مةـدع بئـ الباي 69 بوةمعة يوسّي 12

 بيضا 

 

 2م196

 د75.460

 2م100

 2م100

 

 د30.800

 د30.800

النادـ  13

 ددراوي

عقار مبني وقع تثقيل   رض  حي علي بالّالم 1المنطقة  139

 بيضا 

 

 2م100

 

 

 2م100

 

 د30.800



رضا ال اج  14

 حسين

وقع تثقيل   رض عقار مبني  تقسي  الزياني بئـ الباي 7

 بيضا 

 *2م120

 د46.200

 *2م100

 

 

 د30.800

عقار مبني وقع تثقيل   رض  نهج الزهـا  نزهة سلطان 11 وسيلة بنموسع 15

 بيضا 

 

 2م496

 د190.960

 2م120

 

 د60.480

عقار مبني وقع تثقيل   رض  نهج مةـدع بئـ الباي 04 ايمن بن معاوية 16

 بيضا 

 

 2م176

 د67.760

 2م90

 

 د27.720

عقار مبني وقع تثقيل   رض  نهج مةـدع بئـ الباي 57 دالم القاسمي 17

 بيضا 

 

 2م200

 د77.000

 د27.720 2م90

ممـر نهج بالل بن ربا   04 تـاية الد ةي 18

 بـج السدرية

عقار مبني وقع تثقيل   رض 

 بيضا 

 

 *2م110

 د42.350

 د27.720 2م90

عقار مبني وقع تثقيل   رض  الباينهج مةـدع بئـ  02 طارق عبداوي 19

 بيضا 

 

 *2م160

 د61.600

 د29.568 2م96

 

عادل و سهام  20

 بـنين

نهج الطاهـ ال داد حمام  19

 الشط

عقار مبني وقع تثقيل   رض 

 بيضا 

 

 2م766

 د294.910

 د75.600 2م150

عقار مبني وقع تثقيل   رض  نهج مةـدع بئـ الباي 59 ثـيا عبد النبي 21

 بيضا 

 

 2م189

 د72.765

 د30.800 2م100

 2م 160 ععتـاض علع الطاب  الثاني نهج اوتي  03عدد  رضا بن علي 22

 2م160

 2م160

 د80.640

 د80.640



عبد الـراق  23

 غزالي

عقار مبني وقع تثقيل   رض  تقسي  الزياني

 بيضا 

 

  2م196

 د75.460

 2م95

 

 د29.260

عزيز و هاةـ  24

 النوالي

عقار مبني وقع تثقيل   رض  حمام الشطنهج الم ـ   09

 بيضا 

 

 2م517

 د199.045

 2م130

 2م130

 د65.520

 د65.520

عقار مبني وقع تثقيل   رض  ةارع ال ـية حمام الشط 61 ةالل بو غطاس 25

 بيضا 

 

 2م386

 د148.610

 2م100

 2م120

 د30.800

 د60.480

 

 رأي المجلس:
مقققع األخقققذ بعقققين ا عتبقققار ر ي رئقققي   التقققي تققق  تثقيقققل معلومهقققا خطقققن ةماليقققاللغ امبقققالاسقققتـةاع علقققع  باإلةمقققاع البلقققديبعقققد التقققداول والنققققاش دقققادق  عضقققا  المةلققق  

 اللةنة فيما يمص تـقي  المنارل وتـايز لوحة تسمية األنهج.

 

 :2020عقـار نتائج لزمة السوق األسبوعية ب مام الشط لسنة -3-

لّقـع األخيـع من الّصل وا المتعل  بمةلة الةماعات الم لية 09/05/2018والمؤرخ في  2018لسنة  29من القانون األساسي عدد  84طبقا ألحمام الّقـع الثانية من الّصل 

عد الزوال علع الساعة الواحدع والنصف ب 2019نوفمبـ  28نتائج الةلسة األولع للةنة التبتيت وا ستمالدات المنعقدع بتاريخ   نظارا نعـض علع ، من نّ  القانون 212

 والآلتي بيانها: 2020لسنة  بـئاسة السيد رئي  المةل  البلدي بمصوص استلزام المعالي  الموظّة علع السوق األسبوعية ب مام الشط وسوق األغنام بمناسبة عيد األض ع

 

 

 

بقصـ بلدية حمام الشط والمادة باستلزام المعالي  الموظّة  2019فمبـ نو 28انعقدت الةلسة األولع للةنة التبتيت علع الساعة الواحدع والنصف بعد الزوال من يوم الممي  

السيد الهادي  -عبـاهي  حّيظ بـئاسة السيد رئي  المةل  البلدي وب ضور السادع: بالظـوف الم لقة  2020علع السوق األسبوعية وسوق األغنام بمناسبة عيد األض ع لسنة 



السيدع آمال  -السيد نعمان ب دار  -خالد السالمي سيدال من: ال  ضور  وبالسيد فؤاد مصبا -السيد دالم ال ديّي  -لمالية السيد قابض ا -السيد لطّي الص يـ  -روين

 السليطي.

الموقع ا لمتـوني والصّ ة الـسمية للتوادل  باإلضافة الع 2019نوفمبـ  15والةمعة  13/11/2019بةـيدع الشـوق ليومي األربعا   اللزمة ت  اإلعالن عن قدو

د في 8000.000د بمصوص الّصل المتعل  بالسوق األسبوعية وسوق األغنام و48500.000ا ةتماعي المادين بالبلدية وباألماان العمومية، عن سعـ افتتاحي قدره 

 خصوص الّصل المتعل  بمعلوم رفع الّضالت. 

  ـض ضمن اآلةال القانونية وبيانها ااآلتي:وقد تودلنا علع  ربعة عـوض في ال

 .KLةـاة العزيز  عـض باس  -

 عـض باس  السيد اـي  ال اةي. -

 عـض باس  السيد سلي  ال اةي. -

 عـض باس  السيد بالل البـقاوي. -

 مطلوبة بنص اإلعالن حيث ل  يتوفـ الملف الماص بـ.:منها للشـوط والوثائ  ال 03وبعد معاينة الملّات اإلدارية من قبل  عضا  اللةنة تبيّن عدم مطابقة عدد 

اشف في الموارد و ةهادع تثبت تسوية الوضعية الةبائية للمتـة ينو ةهادع سارية المّعول في ا نمـاط بالصندوق الوطني للضمان ا ةتماعيالسيد اـي  ال اةي علع  -

 البشـية التي ستوضع علع ذمة اللزمة.

 

اشف في الموارد و ةهادع تثبت تسوية الوضعية الةبائية للمتـة ينو ةهادع سارية المّعول في ا نمـاط بالصندوق الوطني للضمان ا ةتماعيلع السيد سلي  ال اةي ع -

 البشـية التي ستوضع علع ذمة اللزمة.

اشف في الموارد و ةهادع تثبت تسوية الوضعية الةبائية للمتـة ينو ةهادع سارية المّعول في ا نمـاط بالصندوق الوطني للضمان ا ةتماعيالسيد بالل البـقاوي علع  -

 البشـية التي ستوضع علع ذمة اللزمة.

عن سعـ مقتـ  قدره  KLزيز وبالتالي تعتبـ هذه العـوض  غية ويت  اقصاؤها من اللزمة، وت  التطـق للعـض المالي بالنسبة للملف المقبول اداريا وهو عـض ةـاة الع

 د.70500.000



 . KLونظـا لمطابقت  للشـوط اإلدارية والمالية المطلوبة، عقتـحت اللةنة باإلةماع منم اللزمة لشـاة العزيز  

 قـار المةل  البلدي: 

 .KLمنم اللزمة لشـاة العزيز علع باإلةماع بعد التداول والنقاش دادق  عضا  المةل  البلدي 

 

 :الخاتمة
 

مقققن  ةقققل الـققققي بالمدينقققة امقققا ةقققمـ لل اضقققـين التّقققافه  حقققول عملهققق  رفقققع السقققيّد رئقققي  البلديقققة الةلسقققة ةقققااـا ألعضقققا  المةلققق  البلقققدي انسقققةامه  و  وبقققذل  

ف فقققي اإلممانيقققات الموضققق سقققعيهامةلسقققه  المقققوقـ ومسقققاندع  عمالققق  و عنةقققا  بـامةققق ، و لقققالدارع البلديقققة  ـّ وعة علقققع علقققع تةسقققي  ققققـارات المةلققق  و  حمقققام التصققق

 ذّمتها.

ر الم ضـــ بتاريمــــ  الّساعـــة الواحدة والنصف،ذلــ  ت  رفـــــع الةلســـة علـــع و عثـــــ  ـّ  .وحـــــ



 


