
 1

 

  الجمھوریة التونسیة    

  والبیئةتنمیة المحلیة وزارة ال

  بلدیة الحمامات

 ---* --  

  
  
  
  
  

I.  اإلطار القانوني للجلسة : 

وعلى جمیع  1975ماي  14المؤرخ في  1975لسنة  33عمال بمقتضیات القانون األساسي للبلدیات عدد 

وخاصة  2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48النصوص التي نقحتھ أو تممتھ وخاصة القانون األساسي عدد

  ، 34و 32الفصلین 

والمسجلة تحت عدد   2018أفریل  16 الصادرة بتاریخ النیابة الخصوصیةووفق الدعوة الموجھة إلى السادة أعضاء 

  : والمتضمنة لجدول األعمال التالي  3159

  

  .تقدیم مسیرة العمل البلدي وتقییمھا -1

 .االستماع إلى تدّخالت الحاضرین وتسجیل مالحظاتھم واقتراحاتھم -2

 .التدخالتاإلجابة عن  -3

  .اختتام الّجلسة -4
  

  

 أفریل 20الیوم  2018لسنة  الثانیةعقدت النیابة الخصوصیة لبلدیة الحمامات الجلسة التمھیدیة للدورة العادیة 

عدد من حضور رئیس النیابة الخصوصیة و محمد عبد الواحدبقصر البلدیة برئاسة السید  ة مساءالرابععلى الساعة  2018

المواطنین والسیدات والسادة أعضاء النیابة السیاسیة والجمعیات والمنظمات ومكونات المجتمع المدني وممثلي األحزاب 

  : الخصوصیّة

  

  

  
  

  

  : السید وتغیب من السادة أعضاء النیابة الخصوصیة 

  

  

  

  

   جلسالصفة بالم االسم واللقب

  .رئیس اللجنة االستشاریة القارة لألشغال والتھیئة العمرانیة  الضاوي الشرادي

  رئیس اللجنة االستشاریة القارة للشباب والریاضة والثقافة  دنیا الرزقي

  .رئیس لجنة الشؤون اإلداریة والمالیة  عمر قدانة

  .رئیس اللجنة االستشاریة القارة للصّحة والنظافة والعنایة بالبیئة إیمان الشلّي 

  اللجنة االستشاریة القارة للشؤون االقتصادیةرئیس   محمد مكرم مجدوب

 المجلس البلدي بالحمامات 

  2018لسنة  لثانیةالجلسة التمھیدیة للدورة العادیة ا

 2018 أفریل 20الجمعة 
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  . السید غانم الباجي الذي اعتذر عن االنضمام للنیابة الخصوصیة الحالیةتغیب كما 

 :وحضر عن اإلدارة البلدیة السادة 

نیابة عن السید الكاتب العام للبلدیة (  البلدي جلسكتابة الم سمیر السبوعي مدیر الشؤون اإلداریة العامةالسید وتولى 

  .بمساعدة السیدة نزھة بنسالم مكلفة بكتابة المجلس البلدي ) إجازة مرضیة  فيالذي خرج 

II.  الجلسةافتتاح:   

مستعرضا أھم الحاضرین ب مستھلھا الخصوصیّة الجلسة بكلمة رّحب فيرئیس النیابة  محمد عبد الواحدافتتح السید 

   : والتي جاءت كما یلي  أنشطة المصالح البلدیّة وسیر العمل البلدي خالل الفترة المنقضیة

 : الحالة المالیة  .1

  إلى غایة شھر أفریل 2018/2017مقارنة مداخیل أھم فصول العنوان األول 

 باأللف دینار 

 بیان الفصل
تقدیرات 
 المیزانیة

المقابیض المحققة إلى المقابیض المحققة إلى غایة  
 2018أفریل  20غایة 

 النسبة 
 2017أفریل  30

 %38,20 343,786699 252,475360 900 المعلوم على العقارات المبنیة  -

 %37,69 188,473644 207,816885 500 المعلوم على األراضي غیر  المبنیة  -

 %29,16 481,123349 451,700772 1650 المعلوم على المؤسسات  -

 %29,91 897,296147 569,402418 3000 المعلوم على النزل  -

 %0,00   55,501647 92 مداخیل األسواق الیومیة واألسبوعیة والظرفیّة ــ 

 %27,60 24,842500 31,515250 90 ــ معلوم التعریف باإلمضاء 

 %27,77 19,442000 26,225000 70 تسلیم بطاقات الحالة المدنیة 

 %20,09 40,174000 98,412450 200 معلوم رخص البناء 

 %7,22 4,332000 7,131400 60 الحجز معلوم اإلیواء بمستودع

 %0,00   293,036000 700 المعلوم اإلضافي على سعر التیار الكھربائي 

 %0,00   499,207000 1 3000 المناب المتأتي من المال المشترك 

 %19,05 48,953206 75,621859 257 مداخیل كراء العقارات 

 %17,71 14,166979 20,330620 80 معالیم من أجل استعمال الطریق العمومي 

  
  
 

 جملة التقدیرات    

 278,000000 11 194,528759 2  :   2018أفریل  20ــ جملة موارد العنوان األول المحققة إلى غایة 

 923,000000 10 923,378920 3 :  2017أفریل  30ــ جملة موارد العنوان األول المحققة إلى غایة  

 600,000000 9 705,775570 3 : 2016أفریل  30ــ جملة موارد العنوان األول المحققة إلى غایة  

 269,061047 2  :     2018أفریل  20ــ جملة النفقات المنجزة إلى غایة   

 010,187616 3 :  2017أفریل  30ــ جملة النفقات المنجزة إلى غایة    

 564,884696 2 :  2016أفریل  30ــ جملة النفقات المنجزة إلى غایة   

 %19,46 :     2018أفریل  20ــ نسبة تحقیق المیزانّیة إلى غایة 

 %35,92 : 2017أفریل  30ــ نسبة تحقیق المیزانّیة إلى غایة 

 %38,60 : 2016أفریل  30ــ نسبة تحقیق المیزانّیة إلى غایة 

    الصفة االسم واللقب

  مدیر الشؤون اإلداریة والمالیة سمیر السبوعي 

  تقني أول  الدین خضیرة جالل 

  رئیس مصلحة النظافة فوزي الربودي 

  مكلف بمصلحة التھیئة والدراسات  صابر قارة علي  

  متصرف مستشار مكلفة بكتابة المجلس البلدي   نزھة بنسالم 
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 : المشاریع البلدیة  .2

  2016البرنامج السنوي لالستثمار :  

 المشاریع
سنة 

البرمجة 
 طّ طبالمخ

 الكلفة
 )د.أ(

التمویل 
 الذاتي

الصعوبات / مرحلة تقدم المشروع / مالحظات 
 التي حالت دون اإلنجاز

     المشاریع البلدیة الصرفة

  % 60نسبة تقدم األشغال  -المشروع  بصدد إنجاز 1.487 2.079 2016 الطرقات واألرصفة
  تم انجاز المشروع  194 194 2016 التطھیر وتصریف میاه األمطار

 371 371 2016 التنویر العمومي

  %95نسبة تقدم األشغال  
في انتظار الحصول على طلب  تم إیقاف اآلجال التعاقدیة

تزّود لتقویة عداد التنویر العمومي واالستعداد لالستالم 
 الوقتي

     تعھد وصیانة البنیة األساسیة
  710 710 2016 مشاریع إداریة
  30 300 2016 مشاریع مھیكلة
 البرامج الوطنیة

2016 
)1(  

1.814 

تم عرض تقریر فرز العروض على أنظار اللجنة المحلیة  
وطلب من البلدیة مراسلة  2018أفریل  12للصفقات یوم 

 صاحب العرض األدنى لتوفیر وثائق أخرى للملف 
تھذیب حي وادي رمان وحي  -

 وادي بالقاید
600 

مشاریع متواصلة في طور اإلنجاز 
 من السنوات السابقة

   
 

  650 650 2015 الدراسات 
تھیئة الملعب البلدي ببئر بورقبة 

 والحمامات

2015 2.098 1700 

نسبة تقدم اإلنجاز : تھیئة ملعب كرة القدم ببئر بورقبة   -
تم التنبیھ (لألقساط الخاصة %85للھندسة المدنیة و 94%

على المقاول في مناسبتین بسبب توقف األشغال والتأخیر في 
  )اإلنجاز ستة أشھر

بصدد إعداد تقریر : ملعب كرة القدم ببئر بورقبة تعشیب -
  .فرز العروض لعرضھا على مراقب المصاریف العمومیة

نسبة تقدم األشغال : تنویر ملعب كرة القدم ببئر بورقبة  -
وقد تم إیقاف اآلجال التعاقدیة في انتظار الحصول  % 90

 )A 160(على طلب تزّود لتركیز عداد كھربائي قوة 
  لالستالم الوقتي واالستعداد

ملعب كرة القدم إحداث مدارج وحجرات مالبس ب -
أفریل  05تم  نشر طلب العروض بتاریخ  :بالحمامات

2018. 

  2017البرنامج السنوي لالستثمار لسنة:  

 حدیقة عمومیة  تمت موافقة اللجنة المحلیة للصفقات على تقریر فرز العروض المتعلق بتعبید الطرقات و الترصیف وتسییج

 .2018أفریل  12بتاریخ 

  04/2018/ 06وتم الفتح یوم  06/03/2018یتعلق بمشروع التنویر العمومي وذلك یوم  2/2018تم نشر طلب عروض عدد 

 . وبصدد إعداد تقریر فرز العروض

  على  لفي انتظار الحصو. 2017فتح االستشارة الخاصة بمد قنوات میاه األمطار في إطار برنامج االستثمار التشاركي لسنة

 .طلب تزود

  على طلب تزود لتم فتح االستشارة الخاصة بدراسة جیوتقنیة تتعلق بالدائرة البلدیة بمنارة الحمامات و في انتظار الحصو. 

  بصدد مراجعة االستشارة الخاصة بتعشیب الملعب بحي )A.F.H ( د.أ 140بمنارة الحمامات وذلك بمبلغ. 

 إلى حین إتمام القائمة ) تم تأجیل نشرھا بطلب من القابض البلدي( بتھیئة القباضة البلدیة بالحمامات  إعداد استشارة خاصة

 .  . التقدیریة من طرف المھندس المعماري

  إعداد دراسة أولیة مفصلة )APD  ( تخص التنویر العمومي بالحمامات الجنوبیة )Eclairage D’ambiance  ( بقیمة

ألف دینار وقد تم توجیھ الملف  770بإعداد قسط وظیفي بقیمة ) أحمد الزقلي ( قام مكتب الدراسات ألف دینار، وقد  3,8

الخاص بھذا المشروع لدائرة الشؤون البلدیة بوالیة نابل، كما تم توجیھ الدراسة األولیة المفصلة إلى وزارة السیاحة وذلك 

  . للدعم وإبداء الرأي فیما یتعلق بالقسط الوظیفي

  

 2018نامج السنوي لالستثمار لسنة البر: 

  على طلب تزود لفي انتظار الحصو. 16/2/2018تم إعداد االستشارة الخاصة بدراسة التنویر العمومي وتم إرجاعھا یوم. 

  على طلب تزود لفي انتظار الحصو.  16/2/2018تم إعداد االستشارة الخاصة بدراسة تعبید الطرقات وتم إرجاعھا یوم. 
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  تم إعداد استشارة تتعلق بـ)P.G.E.S ( لفي انتظار الحصو.  16/2/2018لمشروع بناء المستودع البلدي وتم إرجاعھا یوم 

 .على طلب تزود

  على  لفي انتظار الحصو 12/03/2018إعداد استشارة تتعلق بتھیئة مجموعة طرقات بمواد  مقاطع ، و تم إرجاعھا یوم

 .طلب تزود

 تم إعداد ملف طلب عروض مبدئي لمشروع المستودع البلدي بالحمامات و ھو بصدد المراجعة. 

 على طلب تزود لإعداد استشارة خاصة بإصالح الطرقات بالمنطقة البلدیة وفي انتظار الحصو. 
  

  : النظافة والعنایة بالبیئة  .3

ة بالبیئة والمناطق الخضراء والمراقبة الصحیة  یما یخص النظافة والعنایطیلة أشھر السنة فعملھا العادي إضافة إلى 
في مختلف وطلبات العروض العدید من الصفقات انطلقت المصالح البلدیة في إعداد وتنفیذ ومقاومة الحشرات والكالب السائبة 

  :  ھاومن أھم القادم  وذلك استعدادا للموسم الصیفي المجاالت

 :  في مجال النظافة  - أ 

  یھم بلدیة الحمامات وبلدیة (2018جانفي  02تواصل أشغال كنس وتنظیف بالمحطة السیاحیة بیاسمین الحمامات یوم

 .عن  طریق صفقة ممولة من صندوق حمایة المناطق السیاحیة لمدة سنتین) بوفیشة

  عن طریق شركة خاصة تواصل أشغال كنس وتنظیف وإزالة األعشاب الطفیلیة من األرصفة والطرقات بمدینة الحمامات

 .سنوات 3وذلك في إطار صفقة تم إعدادھا من طرف وزارة الشؤون المحلیة والبیئة لمدة ) قدوره للخدمات اإلیكولوجیة(

  تواصل أشغال رفع وجمع الفضالت المنزلیة والشبیھة بالحمامات الشمالیة المرازقة وبئر بورقبة باعتبار التوسعة الصادرة

 .2017أكتوبر  16بالرائد الرسمي منذ 

 إعداد طلب عروض إلنجاز المخطط البلدي للتصرف في النفایات. 

  و ذلك بإعتمادات  130و الطریق الجھویة رقم  28إعداد استشارة لخدمات الكنس الیدوي والتنظیف بالطریق الجھویة رقم

 .من طرف وزارة الشؤون المحلیة و البیئة

 الة األعشاب الطفیلیة واألوساخ بالمقابر  اإلسالمیة و المسحیة بالحماماتإعداد استشارة للقیام بخدمات التنظیف و إز. 

  اشھر  6إعداد صفقة للقیام بخدمات التنظیف بالشوارع و الشواطئ العمومیة بمدینة الحمامات لمدة . 

  2018إعداد استشارة للقیام بالتنظیف اآللي للشواطئ العمومیة بمدینة الحمامات خالل صائفة . 

  باعتمادات من  2018بوسط المدینة خالل صائفة  3استشارة لجمع ورفع الفضالت المنزلیة والشبیھة بالمنطقة عدد إعداد

  . وزارة الشؤون المحلیة والبیئة
 

  : العنایة بالمناطق الخضراء   -ب 

 صفقة صیانة مناطق خضراء بالمحطة السیاحیة یاسمین الحمامات  تشمل مناطق تدخل بلدیتي الحمامات و بوفیشة  إنطالق

في إطار اتفاقیة ممضاة بین البلدیتین مدة اإلنجاز سنة واحدة قابلة للتجدید مرة واحدة ) تمویل المشروع  من وزارة السیاحة(

 .2018جانفي  16بدایة من 

 شارعي التحریر 28شارع البیئة،جزء من الطریق الجھویة (مناطق خضراء بالحمامات الشمالیة إنطالق صفقة صیانة،

مدة اإلنجاز سنة واحدة غیر قابلة ( والجمھوریة، شارع أسد بن الفرات الى شارع الھادي نویرة واألنھج المتفرعة عنھما  

 . 2018جویلیة  12إلى غایة  2017جویلیة  13بدایة من ) للتجدید

 نطالق في إجراءات إعداد صفقة جدیدة لصیانة المناطق الخضراء بالحمامات الشمالیة بنفس الشوارع مع إلضافة فیصل بن اال

 . عبد العزیز

  إعداد استشارة لصیانة المقاعد العمومیة وأحواض النباتات بمنطقة یاسمین الحمامات. 

 نة إعداد استشارة  القتناء نباتات الزینة لتجمیل مفترقات المدی. 

  یوم لصیانة المناطق الخضراء بشوارع السلم والمنصف باي والطریق الوطنیة  75النظر في إمكانیة برمجة استشارة لمدة

 .01رقم 
 

  : الصیانة والتنویر    -ج 

 مواصلة أعمال الصیانة واإلصالح طیلة أشھر السنة بكامل المنطقة البلدیة . 

 برمجة استشارة لدھن حواشي الطرقات. 

 2018تشارة لتسطیر الطرقات خالل شھر ماي القیام باس. 

  القیام باستشارة القتناء المواد الكھربائیة. 

  ألف دینار ضمن برنامج االستثمار  180انطالق إجراءات االستشارة الخاصة بإصالح الطرقات والتي رصدت لھا البلدیة مبلغ

 .2018التشاركي لسنة 

   انطالق االستشارة الخاصة بتركیز الحواجز الحدیدیةBornes de sites.  
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  : الثقافة والریاضة    -د 

  و قد توج  2018مارس  31إلى غایة  15تنظیم الدورة الرابعة لمعرض الصناعات لتقلیدیة و اللباس المحلي بالحمامات  من

 .بحفل لعرض األزیاء التقلیدیة بنزل السلطان 

  2018مارس  27إلى  22من ) رئیس بلدیة نوفار (ي  من بلدیة نوفار الفرنسیة استقبال وفد رسم . 

  2018مارس  25و  24تنظیم الكرنفال الدولي بیاسمین الحمامات في دورتھ الخامسة یومي . 

  2018افریل  12إلى  04تنظیم بطولة العالم أواسط للتاكواندو من . 

  2018ماي   4و 3و 2االستعداد لتنظیم الدورة الثالثة لمھرجان ربیع الطفل بالحمامات أیام . 

  2018جوان  09الى  01االستعداد  لتنظیم الدورة الثالثة  لمھرجان المدینة بالحمامات  من . 

  2018ماي  01إلى افریل  27في دورتھا الحادیة عشرة من "الحمامات تحتفل بالربیع "االستعداد لتنظیم تظاھرة. 

  

  : اإلحصاء العشري    -ه 

 37906بكامل المنطقة البلدیة وقد بلغ عدد العقارات التي تم إحصاؤھا  2026- 2017اإلحصاء العشري للفترة تم ختم 

  : عقارا موزعة كما یلي 

  عقارا  35113:       عدد العقارات المبنیة 

  عقارا  2793:      عدد العقارات غیر المبنیة 

 

III -  ورد النیابة الخصوصیة التدخالت و المقترحات  :  

ومركز وإحداث دار ثقافة والعنایة بالبیئة النظافة حول تدّخالتھم جل تمحورت ) 06( ینمواطنستة  تناول الكلمة 

 النیابة وقد تمت اإلجابة على جل التدخالت من طرف السید رئیس ،...االحتیاجات الخصوصیة وتحسین البنیة التحتیة لذوي

  .الخصوصیة 

  : مفّصلة كما یلي واإلجابات وقد جاءت المقترحات  

  

  الردود على التدخالت  المقترحـــات و موضــــوع التدخـّــــل  بقاللواســم   ر/ع

  فرج عطیة  1

 تجدید الدعوة إلحداث مركب ثقافي بمدینة الحمامات. 

  دعوة المجلس البلدي القادم إلى التفكیر بجدیة في تخصیص

  فضاء الیاسمینة إلحداث فضاء  بیئي ثقافي ترفیھي 

 من أنظار المجلس البلدي المنتخب  یبقى الموضوع.  

  رضا بیشیو 2

 المطالبة بإیجاد حل لمشكل إضراب عمال المصب. 

 

 

 الدعوة إلیجاد حل إلعادة عمل لجنة رخص البناء بالبلدیة 

كما كانت قبل توقیف العمل بمشروع مثال التھیئة العمرانیة 

 .2009لسنة 

  لفت نظر النیابة الخصوصیة إلى وجود العدید من التجاوزات

الخطیرة على األرصفة خاصة فیما یتعلق بتعمد أصحاب بعض 

  ...المحالت تركیز حواجز حدیدیة  وتعطیل مرور المترجلین

  الفارط مع السیدة تم عقد جلسة عمل خالل األسبوع

والیة نابل وتم اتخاذ قرار بتخصیص فریق عمل لیلي 

 .قصد حل ھذا اإلشكال

  قامت السیدة والیة نابل بمراسلة وزارة التجھیز قصد

 .عودة لجنة رخص البناء للعمل كما كانت لت

 

  لجان من مصالح التجھیز واألمن  2تم تكوین عدد

والحرس والحمایة المدنیة وھي بحمالت متواصلة كل 

یوم ثالثاء وخمیس للتصدي لكل التجاوزات في مجال 

  . البناء واالنتصاب الفوضوي 

  



 6

  سامیة رمان 3

  الدعوة لضرورة التفكیر بجدیة بعد االنتخابات البلدیة في

مالئمة لذوي االحتیاجات الخاصة بمدینة  توفیر فضاءات

الحمامات والمطالبة بتخصیص فضاء لألطفال المصابین 

  . بالتوحد

  یبقى الموضوع من أنظار المجلس البلدي المنتخب مع

وجود مراسلة لوزارة أمالك الدولة قصد استغالل األرض 

الموج��ودة بش��ارع أس��د ب��ن الف��رات والمعروف��ة ب��أرض 

  .الخصوصیة یاجاتالیھودیة لذوي االحت

  توفیق التركي 4

  التأكید على ضرورة االستعداد الجیّد للموسم الصیفي

 .بالتنسیق مع مصالح الوالیة 

 الدعوة لتنظیف الطریق الحزامیة وتقلیم األشجار والنباتات. 
 

  مطالبة البلدیة بدعوة مصالح التجھیز لتحسین الطرقات

والنظافة وإصالح العالمات التابعة لھا فیما یتعلق بالتنویر 

 ...المروریة والعنایة بالنباتات 

  الدعوة إلعادة تركیز مخفضات السرعة طبقا للمواصفات

 . القانونیة تفادیا للحوادث

  الدعوة للعنایة بمركز التحویل الموجود بجانب السوق

 porte( الیومیة من حیث إصالح المكیفات وتركیز باب 

Coulissante  ... ( 

  الدعوة للجمیع لمواكبة تظاھرة الحمامات تحتفل توجیھ

  .بالربیع

  ھناك اھتمام كبیر بالنظافة والعنایة بالبیئة استعدادا

للموسم الصیفي مع التركیز على ضمان ھذه الفترة 

 .االنتقالیة قبل االنتخابات
 

  نظرا لشساعة المناطق والطرقات التابعة للتجھیز فإنھ

التدخل فیھا كلھا مما  یصعب على المصالح التابعة لھا

تدخل بمعداتھا ومواردھا البشریة في للیضطر البلدیة 

  . طرقات المرقمةعدید ال

  التساؤل عن موعد ربط حي النرجس بشبكات التطھیر   مولدي ضیفلي   5
 م���ع تأكی���د الموض���وع ل���یس م���ن مش���موالت البلدی���ة ،

  .إنجاز ھذا المشروع قریباالدیوان الوطني للتطھیر على 

  مامي محمد   6
  لفت النظر إلى الحالة السیئة التي بقي علیھا الطریق أمام

  .نزل حیاة بعد األشغال التي قام بھا الدیوان الوطني للتطھیر

  تمت دعوة المقاول المكلف بالمشروع إلعادة الطری�ق

للحالة التي كانت علیھا والبلدیة لن تقوم بتسلیمھ شھادة 

  .بالمطلوب انتھاء أشغال إال بعد قیامھ

 

III.  خاتمة الجلسة :             

مؤكدا أن البلدیة  لجمیع الحاضرین شكرهرئیس النیابة الخصوصیة  خاتمة ھذه الجلسة جّدد السیّدوفي 

مطالبة بالحیاد التام خالل االنتخابات البلدیة القادمة متمنیا التوفیق لكل القائمات المرشحة والنجاح للمجلس البلدي القادم 

  . كبیرة لتطویر العمل البلدي وجعل مدینة الحمامات في أحسن المراتب الذي تنتظره مھمة

  

  .اختتمت الجلسة أعمالھابذلك و

  رئیس النیابة الخصوصیة 

  

    محمد عبد الواحد


	

