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 محضر جلسة       بلدية باردو                     

 (6102 جويلية) الثالثةالدورة العادية 

 للنيابة الخصوصية لبلدية باردو

 1516 أوت 50 جمعةيوم ال

 (1516 جوان 12الجلسة التمهيدية بتاريخ )  

 

كواهي  و بعد تبعا لنص االستدعاء الموجه للسادة أعضاء النيابة الخصوصية و السادة     

وبعد، تتشرف رئيسة النيابة الخصوصية ببلدية باردو بدعوتكم  :"المديرين و رؤساء المصالح 

على  1516أوت  50يوم الجمعة ( جويليةدورة ) 1516لسنة   الثالثةلحضور الجلسة العادية 

أوت  51الساعة التاسعة صباحا بقصر البلدية ، بعد أن تـّم تأجيل الجلسة المبرمجة ليوم الثالثاء 

 :لعدم حصول النصاب ، و ذلك للتداول في جدول األعمال اآلتي  1516

I- مواضيع للتداول : 

   1516جوان  12بتاريخ  550تحديد التعريفات الجديدة تبعا لألمر الحكومي عدد  -1

 .تحويل اعتمادات بالميزانية للحليب و لتذاكر األكل  -1

 (ف المديونيعبدالرؤو)تسوية وضعية بتقسيم الوفاق  -2

 من مثال التهيئة العمرانية لمدينة باردو UAa3حول السماح بالبناء الجماعي بالمنطقة  -4

 تحديد معلوم استغالل المركب الرياضي ببـاردو   -0

II- مواضيع لالعالم : 

 وضعية النظافة بالمنطقة البلدية -1

 سير االستخالصات -1

 سير األشغال -2

III- مسائل مختلفة  
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تــّم استدعاء  ، 1516 جوان 12 الخميسيوم  1516لسنة  الثالثةانعقاد الجلسة التمهيدية بعد  و      

دورة جويلية : الجلسة العادية الثالثة )  1516أوت  51السادة أعضاء النيابة الخصوصية ليوم الثالثاء 

رئاسة تاريخ  1516أوت  50لم يتوفــر فتــّم تأجيلها ليوم الجمعة النصاب القانوني إالّ أّن (  1516

 :األعضاء اآلتي ذكرهم بحضور  الجلسة  سكينة بن حسينالسيدة 

 الحديقةرئيس دائرة :  الحبيب الغربيالسيد  -1

 النظافة و العناية بالبيئةرئيس لجنة :  عادل بوزيديالسيد  -1

 لجنة الشباب و الرياضة و الثقافةرئيس :  رضا بن عليالسيد  -2

 دائرة قصر السعيد رئيس:  هشام الهماميالسيد  -4

 واألسرة االجتماعيةرئيس  لجنة الشؤون :  حسني الصحراويالسيد  -0

 حضر و

 الكاتب العام للبلدية: السيد محمد عــون  -6

 مدير مكلف بالتجهيزات الرياضية :السيد عبد السالم الهاني  -7

 .السيدة منية المرابط كاهية مدير شؤون األعوان و المالية -5

 سة مصلحة الشؤون االقتصاديةرئي: السيدة ريم مدوري  -9

 رئيس مصلحة مكلف بالنظافة و العناية بالبيئة: السيد يونس البليلي -15

 مهندسة أولى مكلفة بالنظافة: اآلنسة سوسن العبدلي  -11
 

بالحاضرين ثّم عرضت على الحضور جدول  سكينة بن حسينالسيدة في بداية الجلسة رحبت     

مع  1516 جوان 12يوم الخميس انعقاد الجلسة التمهيدية يوم بعد التذكير بالمذكور أعاله األعمال 

و قد وافق السادة  بتحويل اعتمادات لمصاريف المطبوعاتيتعلق  سادسوضوع ماقتراح إضافة 

 .األعضاء الحاضرين على ذلك
 

 

I- مواضيع للتداول : 

 6102ــة لسنـ 518تحديد التعريفات الجديدة تبعا لألمر الحكومي عدد :  01موضوع عدد ال

 6102جوان  01المـــؤرخ فــي 
المقترح على السادة أعضاء النيابة الخصوصية التــداول في موضوع ضبط تعريفة  

جوان  31المــــــؤرخ في  6002لسنة  508المعاليم  الواردة  باألمر الحكومي عدد 

الذي وقعت  و 6132جوان  62بتاريخ  31بالرائـــد الرسمي عــــــــــدد  و الصادر 6132

.6132جويلية  61الشـــؤون االقتصادية في جلسة يوم األربعاء  دراسته من قبــل لجنة
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 التعريفـــــة الحاليـــة الخـــــدمــة

التعريفة و قاعدة المعلوم الجديدة 

 518حسب األمــر الحكومي عدد 

 6102لسنة 

 مقترح اللجنة
قرار المجلس 

 البلدي

لتعاطي رخص إشغال الطريق العام 

بعض المهن داخل المناطق الراجعة 

 ت المحليةابالنظر للجماع

 دينارا سنويا 060 د سنويا 022د إلى  6من  الشيء
 

 

رخــــــص الحفـــالت المنظمة  

 :بمناسبة 

 .األفراح العائلية -

 األفراح العمومية -
 في اليوم او الليلة د 80 .د في اليوم أو الليلة كحد أقصى 022 د 02

 

 

 

 د في اليوم 000 .د في اليوم 022 د 02
 

المعلوم العام للوقوف باألسواق اليومية 

 أو األسبوعية و الظرفية
 الشيء

 د 2.2.0تضبط هذه التعريفة بين 
المربع في  د عن المتر 2.002و 

وم بمقتضى قرار من ــــــــــالي
 الجماعات المحلية المعنية

  المربع في اليوم د عن المتر 05080

معلوم اإلشغال الوقتي للطريق العام 

ي و ـــــاب المقاهــــــمن طرف أصح

المطاعم و النصبات و كل شخص 

يتعاطى نشاطا في إطار منشأة غير 

 قارة

 

 د 2.302 ملــــــف قديم

المتــــــــر المربـــــع فـــــي 

بالنسبة للشــــوارع و  ومـــالي

 الطرقات المرقمة

د   2.022 ــدملـــف جـــــديـــ

المتــــــــر المربـــــع فـــــي 

بالنسبـــــة للشوارع و  ومـــالي

 .الطرقات المرقمة

 د كحد أدنى 2.002

بالنسبة للشوارع و الطرقات * 

 :المرقمة 

 .د عن المتر المربع في اليوم 05500

 

 

 

د في اليوم للمتر  2.322

المربع لالنهج و الطرقات 

 المحلية

 :لألنهج و الطرقات المحلية بالنسبة  *

 .د عن المتر المربع في اليوم 05800
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ات نقل ـــــوف عربـــــــوم وقـــــمعل

ل البضائع في ـــــــــــاألشخاص أو نق

 :الطريق العام

 

 عربات نقل البضائع -

 

 

 األماكن المجهزة بعداد آلي -

 

 

 

 

 الشيء

 

 
ة في ـــــد عن العرب  0د و  2.022
 .أو الجزء من اليوم  ومــالي

د عن العربة في الساعة  2.002
 .الواحد لحد أدنى

حد كد عن جزء من الساعة  2.2.0
 .أدنى

 

 

 د في اليوم 05800
 

 
 
 
 

 د في الساعة أو جزء منها 05800 الشيء
 

 

 

 

 

 

 

إشغال الطريق العام عند إقامة حضائر 

 البناء

 

 

 

-    UAa 3: 0  د عن المتر

 .مالمربع في اليو

د عن المتر المربع   02د و  2.022

 في اليوم

  

-    UAa 4  :0.022 عن

 .المتر المربع في اليوم
  

-    UBa 1  :0.022  د عن

 .المتر المربع في اليوم

  

-    UBa 2  :0.022  د عن

 .المتر المربع في اليوم

  

حاليا ، تعتمد مصلحة رخص 

البناء األثمان المذكورة أعاله 

 بقا لمنشور عدد بتاريخ ط

أّما بالنسبة للمّدة و المساحة   

 : فهي تعتمد اآلتي 

، مرخص  ²م 022كل  -0 

فيه يدعى المرخص له 

 ²م 8لخالص معلوم مساحة 
أيّام حسب المعاليم  02لمّدة 

المحّددة لكل منطقة و التي 

نّص عليها المنشور المذكور 

 أعاله
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تات و بواسطـــة الالف اإلشهــــار*

ات  اإلشهارية ــــــــــــــــــــــــاللوح

ة و ــــــاريـــــــذات الصبغة التج

ـائـــر و ـتــــــو الس ــاتـــــــــالعالمـ

ات ـــــــالعـــارضــات و الالفت

المثبتـــــة أو البارزة أو المنزلة و 

على ام و ـــــالمعلقة بالطريق الع

ـــارة و واجهات المحالت المعدة للتج

 .اعــــة و المهن المختلفةـــالصن

 

 

 

 

 د للمتر المربع الواحد   50

 في السنة

 

 

 

 

 

 

المتر ن ــــد ع  022د و  02بين 

حسب مواقع تركيز  المربع في السنة

 .وسائل اإلشهار

 

 

 

 

 

السنـــــــــدات اإلشـــــهاريــــة غير * 

ى المذكــــورة بالفـــــــقــــرة األولـــــ

 :و المحدثة بالطريق العام كاآلتي

 

 ساحات عمومية -

 

 طرقات مرقمة* 

 

 طرقات محلية* 

. 

 

 

 

 د للمترالمربع الواحد 022

 

 

 للمتر المربع الواحد في السنةد  800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للمتر المربع الواحد في السنةد  800 د للمترالمربع الواحد 022

 د للمترالمربع الواحد 022

 للمتر المربع الواحد في السنةد  600 
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لف المخصصة ــــــالع اتـــــوجب

 : للدواب و الحيوانات المحجوزة
 

 .دواب ذات حجم كبير -

 

 دواب و حيوانات أخرى -

 

المراقبة الصحية على الدواب 

 والحيوانات  المحجوزة

 
 

 الشيء

 
 

 اليوم كحد أقصى /د عن الرأس  4

 

 قصىاليوم كحد أ /عن الرأس د  4

 

 

 

 اليوم كحد أقصى /عن الرأس د  6 اليوم كحد أقصى /د عن الرأس  0 الشيء

 

 د 68 د كحد أقصى 00 الشيء

واء ــــــــل إيــــــــــمقاب مـــــمعالي

الحيوانــــــــــــات و العربات و كل 

 : البضائع بمستودع الحجز

 دواب ذات حجم كبي -

 دواب و حيوانات أخرى -

 ت تجرها دوابعربا -

 

 

 بضائع -

 

 

 

 د 02

 

 

 د عن الرأس في اليوم 02

 

 

 

 

 

 

 

 

  د عن الرأس في اليوم 0 د 0

  د عن العربة الواحدة في  اليوم 3 د 3

 د 00300

 للحجم الصغير
 د في اليوم 05800 

 د 1
 للحجم الكبير

 د في اليوم 0.800 
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ات و ــــــــع العربــــرفمقابل  معاليم 

ع إلى ـــــقود الدواب و نقل البضائ

 :مستودع الحجز
 

 دواب ذات حجم كبير -

 
 دواب و حيوانات أخرى -

 
 
 

 عربات تجرها دواب -
 

 
 حمولتها عربات كبيرة تفوق -

 طن 3.0النافعة 
 

 
 سيارة سياحية -

 
 دراجة نارية -

 

 
 دراجة عادية -

 

 
 بضائع -

 
 
 

 القوارب و ماشبهها -

 

 

 

 د عن الرأس الواحد 02د و  0بين  

 

 

 د 00
 

 

 د 8 د عن الرأس الواحد 0د و  0.0بين  
 

 
د عن العربة  0د و  2.022بين 

 الواحدة
 د 0

 

 

 د 80 د عن العربة الواحدة 02د و  02بين  

 

 

 
د عن السيارة  32د و  02بين 

 الواحدة
 د 00

 

 د 0 د عن الدراجة الواحدة 3د و  0بين  

 

 

 د 0 د عن الدراجة الواحدة 3د و  0بين  

 

 

 
د حسب حجم  0و  2.022بين 

 البضائع
 د 0

 

 
 د 80 د عن القارب الواحد 02د و  02بين 
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 المذكور حسب الجدول تحديد التعريفاتباإلجماع على الخصوصية ، وافق أعضاء النيابة بعد التداول في الموضوع :  قرار مجلس النيابة الخصوصية

 الهـــــأع                                          

 

 

 

 

رفع الفضالت المتأتية من نشاط 

المحالت التجاريــــــة أو الصناعيــة 

 أو المهنية 

 د للتر الواحد 2.202

تضبط هذه التعريفة بقرار من  

عنية يعرض على الجماعة المحلية الم

 مصادقة  سلطة اإلشراف 

  

  د 60 د  022د و  02بين  الشيء كراء السيارات لنقل الجثث

معلـــوم رفع فواضــــل البنــــاء و 

 الحدائق و األتربة
 د 32

د للحمولة الواحدة  02د و  02بين 

 حسب نوع الفواضل و حجمها
 د 00

 

معلوم مداواة مأوى الحشرات 

 محالت الخاصةبالمساكن و ال
 د 00 د حسب نوع التدخل 02د و  02بين  مجاني

 

  د 00 د للحمولة الواحدة  02د و  02بين  غير متوفر معلوم تفريغ الخنادق و اآلبار

معلوم مقابل تسليم مستخرجات من 

أمثلــــة التهيئــة العمرانيــــة و األمثلة 

 المختلفة

 

 مجاني

 

د حسب طبيعة كل  32د و  02بين 

 وثيقة

 د 00
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 (تذاكر األكل) 6102ن األول من ميزانية تحويل اعتماد مالي من فصل إلى فصل بالعنوا:  61موضوع عدد 

بتذاكر األكـــل ، و ما انجّر عنها من تــرّدي للوضع البيئي للمنطقة البلدية ، بالحليب و تبعا للتحركات االجتماعية األخيرة لعملة بلدية بــاردو للتمتع      

بالنسبة  1516أفريل ، ماي ، سبتمبر ، أكتوبر ، نوفمبر و ديسمبر : شهر التالية نقترح إجــراء تحويل اعتماد مــالي لمجابهة هذه المصاريف التي تغطي األ

 ربالدينا                                                                                                       .على غـرار ما تمّتع به زمالؤهم من العاملين بحّصتينللعاملين بحصة واحدة 

 

 

، وافق أعضاء النيابة الخصوصية باإلجماع على و حفاظا على مناخ اجتماعي جّيد بالبلديةبعد التداول في الموضوع :  النيابة الخصوصيةقرار مجلس 

 0ملين بالبلدية بدون استثناءتمتع جميع العايحتى للمساهمة لفائدة الودادية بعنوان تذاكر األكــل تحويل االعتمادات 

 

 

 بالنقصان بالزيادة التقديرات الجديدة
التقديرات المصادق 

 عليها
 بيان النفقات

الفقرة 
 الفرعية

 الفصل الفقرة

 16610 15 10 االنتخابات 5011 5011 - 1

 16616 11 16 االعتناء بالمعدات الصغيرة و تجديدها 00111 8111 - 0111

 16616 16 11 االعتناء بالتنوير العمومي 11111 8111 - 68111

 16616 10 10 االعتناء بالطرقات 81111 68111 - 68111

 16616 00 10 االعتناء بالمناطق الخضراء 21111 68111 - 18111

 10011 10 11 نفقات التصرف الطارئة  0111 0211 - 8011

012111 01111 - 12111 
المساهمة لفائدة الودادية بعنوان تذاكر 

 األكــل للألعوان
11 10 11110 

    جملة التغييرات  01111 01111 
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 (عبدالرؤوف المديوني)تسوية وضعية بتقسيم الوفاق :  11موضوع عدد 

للمجلس البلدي ،التفضل بالنظر في  1516وبعد ، المعروض على السادة اعضاء النيابة الخصوصية المجتمعين في الدورة  العادية المقبلة لسنة        

نهج الساف حي الوفاق وفق ما هو مبين بالملف المصاحب  11الكائن بعدد  655وني الذي انجرت له حيازة المقسم عدد تسوية وضعية السيد رؤوف المدي

ضت المصادقة على العقد المبرم لفائدته باعتبار أن البائع أي المتحوز األصلي للمقسم لم يقم بخالص غير انه تعذر اتمام تسوية وضعيته ذلك ان الوالية رف

المالك وال بإبرام عقد مع البلدية أي لم يكن مالكا له وحيث أن المعني باألمر صرح انه ابرم عقد مع المتحوز السابق عن حسن نية ظنا منه انه  ثمن المقسم

 .وباعتبار انه قام بخالص كامل الدين المتخلد سعيا منه لتسوية الوضعية

ألصلية للمتحوزين بالمقاسم عوضا عن السيد منصوربن حجرية خاصة وان المعني باألمر قام لذا فالمقترح التفضل باإلذن بإدراجه ضمن القائمة ا        

العقارية وعلى غرار في األثناء بتهيئة العقار والرفع من قيمته وقد تضرر كثيرا من جراء هذه اإلشكالية لعدم تمكنه من حماية حقه بترسيمه بدفاتر الملكية 

 .ذا الغرض ذلك تسوى الوضعيات المماثلة في ه

 .نصرلذا الرجاء التفضل بالمصادقة على هذا الع
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 بعد التداول في الموضوع ، وافق أعضاء النيابة الخصوصية باإلجماع على :  قرار مجلس النيابة الخصوصية

من مثال التهيئة العمرانية لمدينة  UAa3حول السماح بالبناء الجماعي بالمنطقة :  01موضوع عدد    

 باردو
 

 

أوت  2العادية بتاريخ جلسة الو بعد المعروض على السادة أعضاء المجلس البلدي المجتمعين في 

من مثال التهيئة العمرانية لمدينة باردو بالنسبة  للعقارات التي   UAa3السماح بالبناء الجماعي بالمنطقة  2102

م 211تفوق أو تساوي مساحتها 
2

و التي تساوي ( ذات واجهتين على األقل ) و العقارات الكائنة بزوايا األنهج   

م 011مساحتها أو تفوق 
2
  ، 

مع العلم أن هذا الموضوع قد وقع مناقشته في اطار جلسة لجنة االشغال و التهيئة العمرانية المنعقدة يوم    

 :  يلي  و التى اقترحت ما 2100أوت  20الثالثاء 

 .إلبـداء الرأي   ) STEG، SONEDE، ONAS، TELECOM)مراسلة المؤسسات العمومية  -

 .موافقة األجوار في خصوص البناء الجماعي  -

 .  UAa3الحرص على تطبيق جميع الفصول المتعلقة بهذه المنطقة   -

 .إجبارية برمجة دهليز لمأوى السيارات  -

 

ألشغال و التهيئة و حيث أننا قد توصلنا بالموافقة المبدئية للمؤسسات العمومية التي راسلناها فان لجنة ا

العمرانية تعرض على أنظاركم التداول في هذا الموضوع وتجدون صحبة هذا نسخة من محضر جلسة  لجنة 

 .                                                                                              2100أوت  20األشغال و التهيئة العمرانية   بتاريخ  

 

وافــق السادة أعضاء المجلس باإلجماع    ،                              في   التــداولبعـــــد  :ـرار المجلس قــ

 .على

 

   تحديد معلوم استغالل المركب الرياضي ببـاردو حول :  81موضوع عدد 

ببــاردو خالل مقابالت " ر الهادي النيف" و بعد، تبعا الستغالل جمعية الملعب التونسي للمركب الريــاضي      

، يرجى التداول في صيغة االستغالل من طرف الجمعية المذكورة و (1510/1516)لموسم المنقضي لاإلياب 

 .من طرف الجمعيات األخرى للتدّرب و المقابالت الرسمية 

أصنافه مجانا  فالمقترح المعروض عليكم يمّكن جمعية الملعب التونسي من استغالل المركب الرياضي بجميع    

لتذاكر أثناء المقابالت الرسمية و الوّدية عائدات بيع امن  % 61اقتصاص نسبة  و  في حصص التمارين
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 5: آالف متفّرج  15حيث أّن طاقة استيعاب الملعب تصل إلى ) لفائدة بلدية بــاردو  لفريق الملعب التونسي

و دفع ألف دينار للمقابالت التي تدور بدون  (طاة بالمدارج المغ( 1555)آالف بالمدارج المكشوفة و ألفان 

التعهد و الصيانة التي تقوم بها البلدية يوميا  ذلك لتغطية جزء من مصاريفو( رسمية أو وّدية)حضور الجمهور

 صيانة العشب وتنظيف من 

 ء ،و تجهيزات تسخيــن الما صيانة الشبكة الكهربائية و شبكة السوائل و صيانة حجرات المالبس و 

 . و الكهرباء و الغاز اءـــر استهالك المـــواتيـفالمصاريف المشّطة لل ـــإضافة إلى تحمّ  ...(و التبييض و الدهن  
 

  أّما بالنسبة للفرق الرياضية األخرى المدنية التي ترغب في استغالل الملعب أو التي يتّم تعيين مقابالتها
 : تكون كاآلتي  رسميا بالمركب المذكور أعاله فإّن المعاليم

 

 :الملعب المعشب طبيعيا إذا كان ال يتعارض مع برنامج االستغالل لفريق الملعب التونسي  -      

 2555  بحضور الجمهورو الوّدية دينار للمقابالت الرسمية 

 1055 دينار للمقابالت الرسمية و الوّدية بدون حضور جمهور 

 255  (دق 115و  95بين )دينار للحصة 
 

 :الملعب المعشب اصطناعيا  -     

 1555 دينار للمقابالت الرسمية و الودية 

 155 (.دق 115و  95بين ) دينار لحصة التمارين 
 

  بالنسبة لفرق الرياضة و شغل ، فإّن المعلوم يكون كاآلتي : 

 105 دينارا للمقابالت الرسمية و الودية 

 55  (دق 95) دينارا لحصة التمارين 
 

 

  II -  ــالملإلعمواضيع : 

 

 النظافة والعناية بالبيئة -0
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 1026ول الكميات المرفوعة شهريا خالل سنة مفصل حتقرير           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشهر (الطن)الكمية المرفوعة 

 جانفي 031..285

 فيفري 2832.231

 مارس 2880.301

 افريل 2201.321

 ماي 2253.360

 جوان 2374.990

 جويلية 2079.660
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 82/70/8702مج الحملة االستثنائية للنظافة ليوم  برنا
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

 اإلمكانيات البشرية مالحظات
اإلمكانيات 

 المادية
 الدائرة البلدية منطقة التدخل

 
 :المراقب

 فيصل الريحاني 

 -آلة تراكس

 شاحنة 52 

 -شارع الجمهورية -نهج حنبعل
نهج ام  -نهج المنصف باي

نهج  -نهج الطاهر صفر -كلثوم
محيط دائرة  -رفةاالمام بن ع

 -الحدائق

 دائرة الحدائق

 
 :المراقب

 حافظ البلطي 

 -آلة تراكس

 شاحنة 51 

نهج  -نهج عبد الرحمان مامي

 الحنايا -البرتقال
 دائرة باردو

 

 :المراقب

 ناجي المرغني 

 ماهر المي

 -آلة تراكس

 شاحنة 52 

محيط  -نهج معروف الرصافي

سوق قصر  -المستودع البلدي

 -حسن النوري نهج -السعيد

 نهج عرفات

 -نهج مدنين -نهج الالذقية

 -دار الشباب -المكتبة العمومية

نهج الصادقية على مستوى 

 مدخل حي المربين

دائرة قصر 

 السعيد
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 82/70/8702برنامج الحملة االستثنائية للنظافة ليوم    تقييم

 

 مالحظات

 (اإلمكانيات المتوفرة)
 اإلمكانيات البشرية

اإلمكانيات 

 المادية
 الدائرة البلدية منطقة التدخل

الوكالة )شاحنات  51

الوطنية للتصرف في 

 حمولة 51| ----(النفايات

الوكالة البلدية )شاحنة  51 

 51| -----(للخدمات البيئية

 حمولة

 :المراقب

 فيصل الريحاني 

 -آلة تراكس

 شاحنة 52 

شارع  -نهج حنبعل

نهج المنصف  -وريةالجمه

نهج  -نهج ام كلثوم -باي

نهج االمام بن  -الطاهر صفر

 -محيط دائرة الحدائق -عرفة

 دائرة الحدائق

وزارة التجهيز )آلة تراكس 

 (والتهيئة العمرانية

الديوان الوطني )شاحنة  51

 حمولة 51| ----(للتطهير

-(بلدية تونس)شاحنات  51

حمولة  52مجموع | -----

 تين لكال الشاحن

 :المراقب

 حافظ البلطي 

 -آلة تراكس

 شاحنة 51 

نهج  -نهج عبد الرحمان مامي

 الحنايا -البرتقال

كما وقع التدخل بنهج الهادي 

 -مستودع الصمعي -السعيدي

نهج عمر بن الخطاب و ارض 

 الكرمة

 دائرة باردو

 (بلدية تونس)آلة تراكس 

بلدية سيدي )شاحنة  51

 حمولة 51| ----(حسين

الوكالة البلدية )حنة شا 51

 51| ----(للخدمات البيئية

 حمولة

 :المراقب

 ناجي المرغني 

 ماهر المي

 -آلة تراكس

 شاحنة 52 

محيط  -نهج معروف الرصافي

سوق قصر  -المستودع البلدي

 -نهج حسن النوري -السعيد

 نهج عرفات

 -نهج مدنين -نهج الالذقية

 -دار الشباب -المكتبة العمومية

على مستوى  نهج الصادقية

 51شارع  -مدخل حي المربين

 مارس 

دائرة قصر 

 السعيد
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 89/70/8702برنامج الحملة االستثنائية للنظافة ليوم    تقييم

 

 07/70/8702ة االستثنائية للنظافة ليوم  برنامج الحمل  تقييم

 

 مالحظات
 (اإلمكانيات المتوفرة)

 اإلمكانيات البشرية
اإلمكانيات 

 المادية
 الدائرة البلدية منطقة التدخل

وزارة التجهيز )آلة تراكس 

 (عمرانيةوالتهيئة ال

 -(بلدية تونس)شاحنات  51

حمولة لكال  52مجموع 

 الشاحنتين 

 :المراقب

 سامي العمري 

 -آلة تراكس

 شاحنة 51 

نهج  -نهج بيروت -نهج الفل

محيط مقبرة سيدي  -مرسيليا

نهج  -نهج الفاطميين -عسيلة

 قرطاج

 دائرة باردو

 (بلدية تونس)آلة تراكس 
الديوان )شاحنات  51

 (يرالوطني للتطه
 

حمولة لكال  51مجموع  

 الشاحنتين
 

الوكالة )شاحنات  51

الوطنية للتصرف في 
 حمولة 54  :(النفايات

 :المراقب

 ماهر المي

 -آلة تراكس

 شاحنة 52 

محيط  -نهج معروف الرصافي

سوق قصر  -المستودع البلدي

 -نهج حسن النوري -السعيد

 نهج عرفات

 

دائرة قصر 

 السعيد

 الدائرة البلدية منطقة التدخل اإلمكانيات المادية اإلمكانيات البشرية مالحظات

 حموالت 55 
 :المراقب

 محرز الجالصي

( تراكس)آلة شحن 
الديوان الوطني )

 -(للتطهير
 

الديوان )شاحنة  51 

 -(الوطني للتطهير
 

الوكالة )شاحنات  52

 (خدمات البيئيةالبلدية لل

المستودع البلدي 

 لبلدية باردو
 المستودع البلدي

 حموالت 54
 :المراقب

 كريم الماجري

 -(بلدية باردو)شاحنة  51

الديوان )شاحنة  51

 (الوطني للتطهير

 -نهج اإلمام مسلم
 -نهج علي بن عياد

نهج عباس محمود 
 العقاد

دائرة قصر 

 السعيد

 حمولة 52
 :المراقب

 كريم الماجري

 (بلدية باردو)شاحنة  51

 (بلدية تونس)شاحنة  51

نهج  -نهج ام كلثوم
نهج  -المنصف باي

 الطاهر الحداد

 دائرة الحدائق
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 جدول في المعدات و األطراف المشاركة  
 8702جويلية    07الى    82خالل حملة النظافة االستثنائية الممتدة من  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المؤسسة المعدات فترة المشاركة المالحظات

 شاحنة 51 15/57/1516 لةحمو 51 

 الديوان الوطني للتطهير
 شاحنة 51 19/57/1516 حمولة لكال الشاحنتين 51

 25/57/1516 حمولة لكال الشاحنتين 54
 شاحنة 51

 

 شاحنة 51 15/57/1516 حمولة 51
الوكالة الوطنية 

 للتصرف في النفايات
 شاحنة 51 19/57/1516 حموالت 54

 حمولة 52
 شاحنة  51

 آلة شحن 51
15/57/1516 

 حمولة 52 بلدية تونس
 شاحنة  51

 آلة شحن 51
19/57/1516 

 حمولة 51
 شاحنة 51

 آلة شحن 
25/57/1516 

وزارة التجهيز والتهيئة  15/57/1516 آلة شحن 

 19/57/1516 آلة شحن  العمرانية

 بلدية سيدي حسين 15/57/1516 شاحنة 51 حمولة 51
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 تقييم عمل مصلحة النظافة ضمن الصفقة اإلطارية بين بلدية باردو  
 8702و الوكالة البلدية للخدمات البيئيةخالل أشهر ماي، جوان و جويلية  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سير االستخالصات البلدية -0

 

 

 المؤسسة الشهر عدد أيام العمل السعر الفردي المبلغ الجملي

1077917555 
دينار للعامل 21

 الواحد

+ 

دينار لليوم  215

سبة الواحد بالن
 للجرار

 

 

756 

+ 

15 

 ماي

شركة الثريا للتنظيف 
 عملة)

 + 

 (جرار 

1677157555 

720 

 

+ 

15 

 جوان

 

28.512.000 
791 

+10 
 جويلية

119657555 
 

 دينار 715

 

 ماي يوم 15

Valoria 

 (شاحنة ضاغطة)
 جوان 19 13.680.000

 جويلية 12 8.640.000

12.000.000 
 

 دينار 655

 ماي 20
 األمان شركة

 (شاحنات رافعة)
 جوان 50  30.000.000

 جويلية 34 20.400.000
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 6102لسنة   سير المشاريع البلدية -6

 بيان المشاريع الفصل الفقرة المشاريع المرصودة االعتمادات المالحظات

 بصدد الدراسة
30 000,000    

قصر )التعهد  يانة وأشغال الص
 (البلدية

6 

 البناءات اإلدارية 6603
 2  إعادة تهيئة دائرة باردو    000,000 30 بصدد الدراسة

سيقع مراجعة تعيين المهندس المستشار في اطار 
 اللجنة المحلية للبنايات المدنية

 3 تهيئة مستودع حجز    000,000 100

 3 لبلديتهيئة بالمستودع ا    000,000 12 -

%155نسبة االنجاز   2 نظم تبادل المعلومات    000,000 50 
 التجهيزات اإلعالمية البرامج و 6605

%155نسبة االنجاز   20 تجهيزات إعالمية برامج و    000,000 18 

تم طلب العروض وفتحه ووقع اختيار  المزود و تم 

16/7/1516تسليم االذن بالتزود بتاريخ   
 1 اقتناء معدات نظافة    000,000 260

 تجهيزات اقتناء معدات و 6606

%155نسبة االنجاز   2 تجهيزات أخرى اقتناء معدات و    000,000 50 

تم تسليم االذن بالتزود بالنسبة للسيارة االدارية و 
 سيقع اعادة االستشارة بالنسبة للشاحنة الصغيرة

 تناء وسائل النقلاق 6608 1 اقتناء وسائل النقل    371,214 70

و كانت غير مجدية و سيقع تمت االستشارة مرتين 
 اعادتها للمرة الثالثة

 التنوير العمومي 6610 4 التعهد  أشغال الصيانة و  000,000 106

و المصادقة من طرف رئيسة النيابة  تم الفرز
 الخصوصية و سيتم احالته الى المصلحة المالية

  0 سسات التربوية محيط المؤ ترصيف  000,000 86

 األرصفة الطرقات و 6613

تم الفرز و اختيار المقاول في اطار لجنة الشراءات  
و في انتظار مصادقة مراقبة المصاريف   

( 21275557505 مبلغ الصفقة)   
 2 تعبيد الطرقات 000,000 341

من  تفي انتظار تركيز الالفتا %155نسبة االنجاز 

 طرف البلدية
23 000,000 

قتناء الفتات ألسماء األنهج و ا
 و عالمات مرور   الترقيم

 

بصدد تعيين المهندس المستشار عبر اللجنة المحلية 
 للبنايات المدنية

 6616 21 (المسبح)التعهد  أشغال الصيانة و    000,000 37
 تهيئة التجهيزات الثقافية و

 الرياضية

 تهيئة المنشآت االقتصادية بناء و 6617 1 تهيئة سوق السعادة    000,000 80 بصدد الدراسة

 المجمــــــوع                                                              371,214 293 1 
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 6102الى حدود جويلية  ( 6108 برنامج) متابعة تنفيذ المشاريع البلدية المتواصلة  -1

 

 

 المشروع
موقع 

 مشروعال
 (د) المبلغ المرصود

 مبلغ الصفقة

 (د)

الكلفة 

 الجملية

 (د)

 نسبة تقدم

 االنجاز
 الوضعية الحالية للمشروع

 مشروع تعبيد الطرقات

 (دائرة الحدائق)
 دائرة الحدائق

صندوق )د 467.678,250

 (القروض
 بصدد الدراسة %53-  د 81..02...83

مشروع تهيئة المستودع 

 البلدي

المستودع 

 ديالبل

صندوق )د011.111.111

 (القروض
 %  011  د 281..000.81

تم االنجاز و سيقع قبول االشغال وقتيا في االسابيع 

 .المقبلة 

 . %  55,25الحظنا زيادة في كمية االشغال بنسبة

تركيز الالقطات مشروع 

الشمسية لتسخين المياه  

 فوق اسطح المسبح البلدي

 

 المسبح البلدي

 د881.111.111

 (.ارة الشباب والرياضةوز) 

+ 

 د 080.111.111

 (وكالة التحكم في الطاقة)

-             -        -

 بصدد الدراسة

 

  

 

 


