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 محضر جلسة       بلدية باردو                     

 (6102فيفري )الدورة العادية األولى 

 للنيابة الخصوصية لبلدية باردو

 5016 فيفري 52يوم الخميس 

 

و بعددت عاعددص اددتد اء ددمتجص  ااادةددع اء ددصيا ةجاددص  ااتوصبددا ااكودهددوا و اا ددصيا  دددا        

تتشدف  ئيسةدا نياسةبدا نيصية دسا بة ،ادا بدةئوو بد، ةت   وبعد،   :"اااتيرين و رؤ ص  اااودصا  

 6102فسففي  62وذيك اةم نيصمسس ( ووئة فسففي) 6102يحضةئ نيج ةا نيعةواا نألويى يةاا  

 :  ى نيةة ا نيفنبعا  مةةء بقيف نية ،اا ي اظف في ج،ول نأل مةل نآلتي 

I- مةنضسع ي ت،نول :   

 . سا مفنجعا نيمعةيس    ى نيعقةئنت نيمةا -0

 .  مفنجعا معةيس  إبفنم  قةو نيزونج -6

 . ضةط معةيس  نإلاةنء بةيمأوى نية ،ي أمةم بةئوو ساتف -3

II-  مةنضسع يالطالع : 

 نياظةفا ونيعاةاا بةيةسئا -0

 سسف نالستصال ةت نية ،اا -6

 سسف نيمشةئاع نية ،اا -3

III- مةةيل مصت فا  
 

جات ااالءس اااءتي ،  5016ةصعنف   52تون يدم اءث 5016عنعاصي االء ا اامايوتيا اوأوا  ا تا ء و  

فوفري  52يدم ااكاوس  (5016يورا فوفري )ااعصييا اوأوا  لء ا اااءتوصبا ااكودهوا باصريو 

 :األعضاء اآلتي ذكرهم و بحادر  سكينة بن حسينبرئاسة السيدة   5016

 الحديقةرئيس دائرة :  الحبيب الغربيالسيد  -1

 النظافة و العناية بالبيئة رئيس لجنة:  عادل بوزيديالسيد  -5

 لجنة الشباب و الرياضة و الثقافةرئيس :  رضا بن عليالسيد  -3

 دائرة قصر السعيدرئيس :  هشام الهماميالسيد  -4

 رئيس  لجنة الشؤون اإلجتماعية واألسرة:  حسني الصحراويالسيد  -2

 حضر و

 الكاتب العام للبلدية: السيد محمد عــون  -6

 مدير الشؤون اإلدارية و المالية كاهية: السيدة نعيمة نوار  -7

 كاهية مدير مكلف بالتجهيزات الرياضية: السيد عبد السالم الهاني  -8

 رئيسة مصلحة الشؤون االقتصادية: السيدة ريم مدوري  -9

 رئيس مصلحة مكلف بالنظافة و العناية بالبيئة: السيد يونس البليلي -10

 مهندسة أولى مكلفة بالنظافة: اآلنسة سوسن العبدلي  -11

 ما حضر جمع من الحاضرين لم يرغبوا في تسجيل أسمائهم ك
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بالحاضرين ثّم عرضت على الحضور جدول  سكينة بن حسينالسيدة في بداية الجلسة رحبت     

و قد وافق  موضوع رابع يتعلق باقتناء وسائل النقلالمذكور أعاله مع اقتراح إضافة األعمال 

 .السادة األعضاء الحاضرين على ذلك

و هو السيد جالل بوذينة أنه ال يحق للسيدة المعتمدة )الجلسة ، ذكر أحد الحاضرين  خاللو    

 المعتمدية و البلدية: الجمع بين مسؤوليتين 
 

 

I- مةنضسع ي ت،نول : 

  مراجعة المعاليم على العقارات المبنية:  01موضوع عدد 

صاريف الوجوبية و لتحسين وبعد، في إطار تطوير الموارد البلدية لمجابهة مختلف الم    

الخدمات المقدمة للمتساكنين تّم تدارس مراجعة المعاليم الموظفة على العقارات المبنية و ذلك 

ماي  14المؤرخ في  5007لسنة  1182بتحيين األثمان المرجعية المنصوص عليها باألمر عدد 

عرض الموضوع على  و قد تمّ  5007و المصادق عليها من طرف المجلس البلدي منذ سنة  5007

و قد صادق أعضاؤه باإلجماع بعد إدخال  5016فيفري  05المكتب البلدي في جلسته المنعـقدة يوم 

 : بعض التعديالت و ذلك كاآلتي 

 : فالمعروض على السادة أعضاء النيابة الخصوصية التداول في   
 

الثمن المرجعي 

للمتر المربع 

 المبني المقترح

الثمن المرجعي للمتر 

  المربع المبني

 المعمول به حاليا

الثمن المرجعي 

للمتر المربع المبني 

 0011حسب  األمر 

 صنف العقار المساحة المغطاة

  0صنف  ²م 100مساحة ال تتعدى  دينار 026إلى  011من  دينار 001 دينار 041

 دينار 602إلى  021من  دينار 022 دينار 091
 ²م 100مساحة تفوق 

 ²م 500و ال تتعدى 
  6صنف 

 دينار 621إلى  602من  دينار 660 دينار 611
 ²م 500مساحة تفوق 

 ²م 400و ال تتعدى 
  1صنف 

  4صنف   ²م 400مساحة تفوق   دينار 164إلى  620من   دينار 622  دينار 111

 

نيصية سا   ونفق أ ضةء نياسةبا بع، نيت،نول في نيمةضةع :  قرار مجلس النيابة الخصوصية

 نيمذكةئ أ اله حةب نيج،ول تحسسن نألثمةن نيمفجعساع   ى بةإلجمة
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  ود الزواجــرام عقــم إبــمراجعة معالي:  61موضوع عدد 

وبعد، في نطاق إحكام استغالل األمــــالك ذات المداخيل وباعتبار ان تحديد معلوم إبرام عقود      

بمقتضى مداولة يعود تاريخها سنوات  10ذ دينار من 400ه بمبلغ الزواج  البلدي بالقاعة  تّم تحديد

ود الزواج ـّم عرض مقترح الترفيع في المعاليم التي تخّص ابرام عقـو ت 5006مارس  03الى 

د صادق أعضاؤه باإلجماع ـــو ق 5016فيفري  05على المكتب البلدي في جلسته المنعقدة يوم 

 . 5016على مقترح اللجنة المالية خالل درسها لميزانية 
  

الترفيع في معلوم إبرام عقود فالمعروض على السادة أعضاء النيابة الخصوصية التداول في      

و خارجه و اإلعفاء للعاملين بالبلدية  الزواج بمقر البلدية و بمقرات الدوائر خالل التوقيت اإلداري

 . و التخفيض ألعوان األمن العاملين بمنطقة باردو

بعد التداول في الموضوع ، وافق أعضاء النيابة الخصوصية :  النيابة الخصوصيةقرار مجلس 

 :باإلجماع على ترفيع المعاليـــم كاآلتي 

 : نيتففسع في مع ةم إبفنم  قةو نيزونج خةئج نيتةقست نإلونئي -0

  وااةئ 211إيى  011من : بمقف نية ،اا 

  وااةئ 621إيى  611من : بمقفنت ني،ونيف 
 

 : و ب،ون حضةئ م، ةان م  قةو نيزونج خالل نيتةقست نإلونئينيتففسع في مع ةم إبفن -6

 .وااةئ 011وااةئ إيى  21من            
 

 .إ فةء أ ةنن نية ،اا و أباةءه  من وفع مع ةم نبفنم نيزونج -3
 

ةم ددةئوو أا  دددةو نيزونج يألماسسن نيمةةشفان بماطقا بدددمن مع ةم إبفنم  ق % 21نيتصفسض  -0

 . يثالثةء و نألئبعةء و نيصمسسنإلثاسن و ن

 

 

  ضبط معاليم اإليواء بالمأوى البلدي أمام باردو سنتر:  11موضوع عدد 
      

وبعد، في نطاق إحكام استغالل األمــــالك ذات المداخيل وباعتبار وجود األرض البيضاء الواقعة    

  راح تخصيصها كمــأوى للسيارات ّم اقتــأمام باردو سنتر الراجعة بالنظر للملك البلدي الخاص  ت

لضبط معـاليم  5016فيفري  05و عرضها على المكتب البلدي في جلسته المنعـقدة يوم الثالثاء 

 : اإليواء و قد صادق أعضاؤه باإلجماع على 
 

 واحدار دين: صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال بمعلوم قدره  7حصة صباحية من الساعة  -1

  :الساعة الساعة الواحدة بعد الزوال إلى الساعة السابعة مساءا بمعلوم قدره حصة مسائية من  -5

 .دينار واحد

 (.05)ديناران : مساءا صباحا إلى الساعة السابعة 7كامل اليوم من الساعة  -3

    دينار 20: اشتراك شهري لإليواء كامل اليوم  -4
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صادقة حتى يمكن استغالل المأوى الم وفالمعروض على السادة األعضاء التـداول في الموضوع     

 .المذكور

بع، نيت،نول في نيمةضةع   ونفق أ ضةء نياسةبا نيصية سا :  قرار مجلس النيابة الخصوصية

 :كةآلتي  بةيمأوى نية ،ي أمةم بةئوو ساتفبةإلجمةع   ى تح،ا، معةيسددد  نإلاةنء 

  بمع ةم ق،ئه   ةةحة إيى نيةة ا نيةنح،ة بع، نيزونل 7حيا  ةةحسا من نيةة ا :

 ونح،ةئ واا

  حيا مةةيسا من نيةة ا نيةة ا نيةنح،ة بع، نيزونل إيى نيةة ا نيةةبعا مةةءن

 .وااةئ ونح، : بمع ةم ق،ئه 

  (.16)وااةئنن : مةةءن  ةةحة إيى نيةة ا نيةةبعا 7كةمل نيسةم من نيةة ا 

  وااةئ 21: نشتفنك شهفي يإلاةنء كةمل نيسةم    
 

 

 اقتناء و سائل النقــل :  41موضوع عدد    
 

 الثاني بالعنوان النقل وسائل القتناء دينار 70.371,214 قـدره ذاتي تمويل رصد تــمّ  لقد     

 سيارة واحدة:  إداريتين سيارتين القتناء استشارة انجاز البلدية اإلدارة تعتزم و ، 5016 بميزانية

و ذلك لتدارك النقص الحاصل في وسائل   (4*5) أبواب 4 ذات صغيرة شاحنة األخرى و إدارية

 :النقل لتأمين نشاط المصالح البلدية 

 المصالح البلدية األولى سيارة إدارية على ذمة -

 .و الصحية االقتصادية تيمصلحذات أربعة أبواب على ذّمة  4*5شاحنة صغيرة  الثانية -

 .و للحجز عند الضرورة لتطوير الموارد المالية من استغالل طريق عام و إشهار و أسواق بلدية

 

ونفددق نيةةوة      الهدددنيمذكةئتسن أ  نقتاةء نيةسةئتسنفي   نيتدد،نولبعددددد،  :قـــرار المجلس 

 ذنت أئبعا أبةنب( 0*6)أ ضةء نيمج س بةإلجمةع   ى نقتاةء سسةئة إونئاا و شةحاا  غسفة 

 .طف  نيميةيح نية ،اا يت،نئك نياقص نيحة ل في أسطةل وسةيل نياقل و الستغاليهة من

 

II-  يإل ددالممةنضسع : 

 النظافة والعناية بالبيئة -1

 سير االستخالصات البلدية -5

 سير المشاريع البلدية -3

 مواضيع اإلعالم في المالحقتوجد جداول تهّم 
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 مسائل مختلفة -0

  تّم توزيع على السادة أعضاء النيابة الخصوصية منشور السيد وزير الشؤون المحلية

المتعلق بضبط المتطلبات العامة إلنجاز اإلحصاء  5016فيفري  11بتاريخ  04عدد 

العام للعقارات المبنية و غير المبنية الخاضعة للمعاليم الراجعة للجماعات المحلية للفترة 

5017/5056 . 
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 الوضعية الحالية للمشروع
 نسبة

 تقدم االنجاز
 (د)الكلفة الجملية 

 مبلغ الصفقة

 (د)
 المشروع موقع المشروع (د)المبلغ المرصود 

  لبداية األشغالتسلم المقاول االذن االداري  

  و وقع تركيز الحضيرة
  د 387.716.730 - -

 د  467.678,250

 (صندوق القروض)
 دائرة الحدائق

 مشروع تعبيد الطرقات

 (دائرة الحدائق)

  د 249.449,818 د 517.911.187  % 100  تم قبول االشغال وقتيا
 د 249.449,818

 (صندوق القروض)

 حي خزندار الريفي

 و حي بوشوشة

روع تجديد شبكة االنارة مش

حي خزندار الريفي )العمومية 

 (و حي بوشوشة

اشغال )تم القبول الوقتي لجزء من األشغال 

اما بالنسبة لألشغال ( تهيئة البناية االدارية

في انتظار انجاز : المتعلقة بمحطة الغسيل 

المقاول لملف تنفيذي مصادق عليه من 

 : طرف مكتب المراقبة

EXEL CONTROLE 

%25 
 

  د 111.307.630
 د 100.000

 (صندوق القروض)
 المستودع البلدي

مشروع تهيئة المستودع 

 البلدي

تأجيل المشروع إلى حين انتهاء مشروع 

  .حماية تونس الغربية من الفيضانات
- - 

 

 د 100.000

 (ص القروض)

+ 

 (م الجهوي)د 140.000

نهج حافظ ابراهيم وبعض 

النقاط االخرى على 

ع الحبيب مستوى شار

 بورقيبة

 مشروع

 تصريف مياه االمطار 

 -  -            -  بصدد الدراسة

 د 340.000

 (.والرياضة وزارة الشباب) 

+ 

 د 142.000

 (وكالة التحكم في الطاقة)

 المسبح البلـدي

مشروع تركيز الالقطات 

الشمسية لتسخين المياه  فوق 

  اسطح المسبح البلدي

 د  1.200.954.60 د 1.788.523.45  % 100  تم قبول االشغال وقتيا
 د 1.200.954.600

 (المجلس الجهوي)
 دائرة بــاردو

  مشروع تعبيد الطرقات

  (دائرة باردو) 

 د  287.342 د 287.342 % 100  تم قبول االشغال وقتيا
 د 287.342

 (المجلس الجهوي)

 دائرة

 قصر السعيد

  مشروع تعبيد الطرقات

  (دائرة قصر السعيد) 


