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  لثالثاءيــوم ا 2016للمجلس البلدي لسنة  وىلقصر بلدية صفاقس الدورة العادية االقر التأمت مب

  د املربوك القسمطـــــيينـــــــــــــة السيـــئاسبر  ـــــــــةجلســـــة علني أثنـــــــــاء الثالثـــــــة بعد الزوالعلى الساعة  2016مـــــــــــــــــــــارس  8 

  اء النيابـــــة اخلصوصيـــــــةــــــأعضـالسيــــــــــــــــــــــــد حامت النحايل معتمد صفاقس املدينــــــــــة و  ورـــرئيس النيابـــة اخلصوصيــة وحبض 

  منــــــــــري مهـــــــــــــدي –لبــــــــــــــــــىن مروان اللوايت   -حافظ العجمي  –ــــــد منذر عبيــــــــ -ي عبد الناظرقشو : اآليت ذكرهــــم  

  .نبيل اجلميل  –حممد وجدي العايدي  –ناجح اكسودة  – لطفي الصامت  

     

  رضا الشعبوين –حامت بنموسى  –سعاد املصمودي  –خالد بوبطان   :وقد تغيب باعتذار السادة 
  

  ألفة باحلاج  –احلبيب كمون  –حنان دمق شورى  –احلبيب بوعجيلة  : السادة عتذاروبدون ا

  

باالضافة اىل عدد من اإلطارات اجلهوية املصاحل البلدية ،  كما واكب أعمال اجللسة السادة املديرين وكواهي املديرين ورؤساء    

  . وممثلي بعض اجلمعيات

  .صية لبلدية العامرة كما حضر هذه اجللسة أعضاء النيابة اخلصو     
  

 النحايل افتتح اجللسة على بركة اهللا السيد مربوك القسمطيين رئيس النيابــــــــــــــــــة اخلصوصية مرحـــــــــبا باحلاضرين وبالسيد حامت    

ية االرهابية بنب قردان ومبينا ان معتمد صفاقس املدينة والسادة أعضاء النيابة اخلصوصية لبلدية العامرة ومعربا عن استنكاره الشديد للعمل

  .هذه الضربات واالعتداءات لن تؤثر فينا ولن حتّد من عزمنا على مقاومة االرهاب 

 وبعد تالوة الفاحتة على أرواح الشهداء والدعاء بالشفاء للمصابني تال السيد رئيس النيابــــــــــــــة اخلصوصية على الس البلدي    

  : رة الذي تضمن املواضيع التالية جدول أعمال هذه الدو 
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  جـــــــــدول االعمــــــــــــال            

  

 متابعة سري املشاريع )1

 متابعة سري االستخالصات )2

 متابعة سري النفقات  )3

 :عمليات مالية  )4

  2015حتويل اعتمادات على مستوى العنوان االول من ميزانية سنة ) 1- 4

  تغيري صبغة قرض) 2- 4

 :رية مواضيع عقا )5

  وضع عقار على ذمة وزارة املالية الحداث مكتب ثان للقباضة البلدية) 1- 5

  ضبط كراس شروط االشغال الوقيت للطريق العام) 2- 5

  املوافقة على بيع االثاث واملنقوالت اليت زال االنتفاع ا وضبط أمثاا االفتتاحية) 3- 5

  ئنة بطريق املطار وادي الشعبويناقتناء قطعة أرض الزمة لفتح زنقة السالمي الكا) 4- 5

 :مواضيع ادارية  )6

  )سلك املوظفني ( تنقيح قرار جمموع أعوان بلدية صفاقس ) 1- 6

  مراجعة التنظيم اهليكلي لبلدية صفاقس ) 2- 6

 :مواضيع م التخطيط العمراين  )7

  2016اصمة للثقافة العربية املوافقة على مشروع يئة شاطئ القراقنة الذي أعدته اهليئة التنفيذية لصفاقس ع) 1- 7

  احداث تراجعات اضافية للرتخيص يف البناء بأهم مفرتقات املدينة ) 2- 7

  تسمية أج) 3- 7

  

  : إثر ذلك تطرق الس البلدي اىل دراسة املواضيع املدرجة جبدول االعمال فكانت كاآليت     

  

  

              …/…  
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  متعلقة بمتابعة سير المشاريع المناقشات ال               

  

  

  

  

االقرار بتقدم نسق اجناز املشاريع وان البطء الذي تشهده البعض منها يرجع باالساس اىل بعض االشكاليات املطروحة على  - 

 مستوى اعداد الدراسة نظرا لنقص االطارات الفنية 

يلية مع التأكيد على ضرورة عقد جلسة يف الغرض فين بداية من جو  33االقرار بضرورة دعم االطار البشري إذ سيقع انتداب  - 

 لضبط االختصاصات املطلوبة 

لتثمني النفايات العضوية وحتويلها اىل مساد وهو مشروع ممول من طرف االحتاد االورويب   MED-3Rالتساؤل حول مشروع  - 

 بيئة وجلنة التعاون والعالقات اخلارجية  وضرورة عقد جلسة يف الغرض لتحديد املسؤوليات بني جلنة الصحة والنظافة والعناية بال
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   ستخالصات المناقشات المتعلقة بمتابعة سير اال           

  

  

  

  

  :متت اثارة املالحظات التالية 

 االقرار بأن نسب االستخالصات دون املؤّمل   - 

املبنية واالراضي املبنية واالكرية حىت يتسىن ادراج كل  التأكيد على موافاة القباضة البلدية جبداول التثقيالت بالنسبة للعقارات - 

 االستخالصات داخل امليزان البلدي 

 الدعوة اىل مزيد التنسيق بني القباضة واالدارة البلدية للحرص على استخالص املتخلدات بذمة متسوغي احملالت البلدية  - 

 العديد من االخالالت يف عملية االستخالصاتاالقرار بأن وسائل العمل املتعلقة مبجال االعالمية سبب تسجيل  - 

 الدعوة اىل حتيني العناوين بالنسبة لالراضي الغري مبنية  - 

من االستخالصات حىت يتسىن للبلدية   % 100الدعوة اىل تظافر جهود البلدية بالتعاضد مع جهود القباضة لتحقيق نسبة  - 

 حتقيق اهدافها بالنسبة ملشاريعها والجورها 

قد جلسة عمل مع االدارة اجلهوية المالك الدولة لنقل ملكية االرض املقام عليها حمطة سيارات االجرة لواج اىل احلرص على ع - 

  البلدية 
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  عمليات ماليـــــــة ) 4                        

  2015تحويل اعتمادات على مستوى العنوان االول من ميزانية سنة ) 4-1  

 ا���� ر��� ا����� ا��      ����:  


ان ا�ول ���   ���اف ��� ��
�� ا����دات ��� ���
ى ا��&����ت  %��ء ��� �
ا#"� !� � ا� �����ا!�� ا�دارة ا�
�ة  2015د���,�  29%��ر�+  208272ا���*� �(د "-أ د �5 ا�4 ��ـــ3 �0  37%�,�ــــ1  0�02201 ا-/�  80و��(�(ا دا.� ا

�ول ���7(ات ا"  02ا-"ــــ�ة �,
ز�8 ا�
ط�*� �;� ا< " �*��-�ة ا"-" ���7(ات �&�ه �<!��ت ��
�*� أ.�ى "  20-�=(ة ا

@�@�*� %�,�1 4ـ(ره  A�ط
�;B ا�
ن ا�&(و� %*0 ا,�(�� وا�)7@ص C�4 �0 ا E7@ص �<!��ت  25وذ �*",أد وا
�*����Gوا� � *���"��( وا A�ط

�*� أ.�ى ;�/�(وق ا�� .  

  

*ـ� ا���"ـــ(ة %�ـــ�ر�+       ��&�� ا><ون ا�دار�� وا �*I
��ي  17و�,�� -*#2016  ،  

� أ.M رأي ا���L ا,�(ي #3���G A ا���"(ة %��ر�+ Nي  24وإ�
ا#"� ��� ��
�� ا����دات  #2016*-���ـ�وض ��*5L ا�# ،
 ��! �*QاB*� 0� ان ا�ول
��
�� ��� �� ھ
 �,*0 أ�@ه ��� !,*� ا ���2015 ���
ى ا��.  

  

  ؟ ����	ـــ� رأي ا�	        

  . فوافق المجلس على ذلك باالجماع         
  

  

  تغيير صبغة قرض)  4-2                             

    
     :ا���� ر��� ا����� ا������

�  �I25دق ا�&�T ا,�(ي #A دور�3 ا�!�S��=*� ا���"(ة %��ر�+ ,�#
Q2015 ا�� ��� �
زارة أ�@ك ا(و ��*�L� �,�� ا"� �
 T4�-I ة��اث ��(اث ��L,� ر*�4� A# إط�ر ��Vھ�وا><ون ا�"�ر�� 4/( و�X�Y ��� ذ�� وزارة اS"�#� وا���#V� ��� ا

 ، �*%���S"�#� ا ��I��  


ر;M��وع ��]�0 ا�(اث !��� ;,�ى أ��م ا�,�� ا<�
�G ���� وأن ھMا ا��� ��� �*�  ,�AQھ(م ا�� �7//�ا��* � %3 وا
; 0=�L
ر�*0 ا� ا�"�ر ا,�(ي ا;M�
� ا,�(�� Q"�� ا�/���*0 ا��! E� و%��ء ��� ذ%�"�� ا�(Q*� و�/��� ا���/��� ا

 �Q
��B�وف %�وY� ا������ن ا[�#"A وا  ،%�X^ �,( ا

  


اء       ��� �*��� �<ھ� #A وY�*� ا*_ ��,�c #"( اb[�4 ا��G� ا� �3�a*X ،و�*` ان ھMا ا�/�  ھMه ا

�وع Q�*I� ��d<ت %�(�� <� �//7�5 ��I( ا����دات MXه ا�a*X� #"( ار�eت ا!�[@ل ا�����دات ا ��)�,%��ء ( و%�� أن ا
 �*�I 4(رھ� ) و�(ات �-�L%110 , 136 ، �%
� ��[�ل ا�a*X� اe% م�*"�    أد 

       �Q�*I وع�
ا#"� ا��X=*� %��ر�� ��� 4( ��/ـ) %��ء و�(ات �I*ـ� ( ��>dت %�(�� �8 ا��5 ان �>�  + ــــــا

�اءات اQ @ق ا��[�ل ، 7/4/2015             Gوا���م ا �"-/� ان ا�"�ول ر#f ��&*� ا*_  

  

c ا,�(�� ا�,*�� أ�@ه #A أ4�ب ا�Ggل ���0L اa*X� ا�/���Vھ�ة �I�� T4�-I� و%��ء ��� ذE و��� ����� Q"�� ا ��M*-��
 ، �����[�ل اX(م وا�a*X� ا�I A��L� A*[� ا�e;( وا�/��� اe% م�*"�%*� �0 ا��S"�#� ا  

  


ع ���Y
��ض ا� �Nوإ  �*���ي  23%��ر�+ ;� �0 &�� ا><ون ا�دار�� وا-*#2016 "���(ة ـوا���L ا,�(ي #3���G A ا
�ي  24%��ر�+ -*#2016 �
ا#"� ��� #���ح ��*5L ا�": 
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أد و4�ض �I 0�(وق  68 , 055: ��
�� ذا�A( أد  136, 110%��ء و�(ات *�I� �L%-� 4(رھ�  ط�� إ[�ء �>�وع )1
�*����وض و����(ة ا&����ت ا"
Q�) أد  68 , 055 ا��B�وف %�وY� ا�� و��
�]a*X�% 3� ا�,�� ا,�(ي ا

�وض وط�� 4�ض  )2"أد -�=(ة �>�وع �a*X� ا�,�� ا,�(ي  68 , 055%"*�� ����(ة ا&����ت ا���*� �I 0�(وق ا
 �Q
��B�وف %�وY� ا�� ا

  

  �	ــ� رأي ا�	��� ؟

  

 �a*X�   :ا���� ر��� ا����� ا������ )I�
ف �! �*�I ء و�(ات��, �&��,� bQ�; A���&�T ان ا�����دات ا cYو
X/*/7� 8"* �Q
��B
رة �,�� روY� ا;M���/��� ا )�)G �� ا�(*Q� -/%� ��4>� A# ا�V�Qر %��ء �"���/��� ا � .  

  

�X ا,�(�� �Q&�ح ��Vھـــــــ�ة T4�-I  :ا����  �	� و��ي ا�����ي     M,� ba�# �� A�
ا�I� ا��
دات اX&�� �0 ا,�  

 �*%���S"�#� ا ��I��2016 ���� 
���Vھ�ة ����(ة ا,�(�� ؟و��G� ا���ز�ت ا��X% b��4 A وھ ��M*-��  ءل ھ� %���Lن اa*X� ا

  

 
ر �8 � �,� اa*X�  :ا���� ر��� ا����� ا�������
�(ات ا/�*� و%������ %��*C ا�,*0 ان ا�*�%� ����L� %,��ء ا

�(ا� ا�����دات ,��ء ا*#
�Bام %���% �*%���S"�#� ا ��I�� T4�-I ة���Vھ ��M*-��  .ت ا/�*� ا

            
  

*�  :ا����  ��"  !�ي �� �#
��
�*( ا� ا"�� ا,���� �Q
��B�ض %���,�ر ان �"� روY� ا"� I,[� ا**]�� �0 ر#]3 ,�
�ة ;M�Mا �&� �Mف ھMه ا&��� �0 ا �����
84 وا�  .وا�@=5 �0 �*` ا

*,; C]Y k�7*! يM� �0 ا!�*�=3 ا>(�( �0 ھMا ا��>A ا,� ��; Aھ �*Q)�� ا���%f #�/��� ا���� دا=�ة ا�(��� ودا=�ة ا

ن 4��,� ��5X و�0 L� وري ان�[Mا �0 ا �*=�["
�*� واI�7� وا��
اط�*0 وا�<!��ت ا��/��� ذات �@4� وط*(ة %�

 ��,� ا�(Q*� %,�ب ا��� �  ا�G(ر ;�اء �"

  

� #A ا&���  أوb�Y ان �l*/7 روY� :ا����ة ���&  "وان ا���ا$# ;M� 5 �*Y�# �*Q)�� ا���"�� �/��� ا �Q
��Bا
�;� ا���"(ة %��ر�+ �<��Y*�ت وھA�g�; A  3و4( ا�4��b ا�&��  A-Q�G2016  12ا#:  

"��� ا�#�اح )1 8%�� ا�,�� ا

@�7�Q%�ت )2 ��"���
�� ��� ذ�� اa*X� اY
�ض T4�-I ا(وA اMي ;�ن ���% 0=�L ا��Lن ا

3( L� �ن ا�L=0 %>�رع ا&Bا=� اMي ;�ن ���[@ �0 ط�ف I�(وق ا]��ن ا�A����G ا

  

�a*X�  :ا���� +�*# (�� ا���ظ"  )I��ض دون ذ;� ان ا�����دات !
ف �"
ا#"� ��� �[**� I,[� ا�����ءل ھ� %����Lن ا

Q� ؟��B  روY� ا

  

 �وض و����( :ا���� ر��� ا����� ا������"� اMي ذ;� ان I�(وق ا"��ض ذ;� ا-� �*���
�*� ا��ة ا&����ت ا

Q� �5 ا��7ذه ��(�( �0 ا���,�رات و4( �5 ��B� ;�� أ;( ان ا�4�اح روY� ا"�3 ا�����دات و� �� ا�]� ��Xدة ��L*� ا )I��!

% �"��ار %�( ا�(�( �0 ا&���ت وھ
 أ4�ب �"� �5 ا�4�ا�3 وان Q"�� ا�/��� ا� ھMا ا"  ./-� و�4*� أ.M ا

  

��m %���]�ء  :ا����  �	� و��ي ا�����ي ���% �"����� ا�(*Q� I�.� ا���,*0 ا�L���% 3Qن �"Q� f�% ا���4م �0 �/��� ا
�ار "% 5 �7/*/3� �Q
��B� ;�� %*0 ان �"� روY� ا�,� %,�ب ا"�% ��L���% �"�����اءات اGوا� �I@ �"%� �وا>�X=( ا

� ا�(Q*� %�(ي ;(ار ا���ار ا�ول وا��7ذ 4�ار �Nن ؟ وھ� ھ��ك ارادة �Q&�ز �,�� �/��� ا"&��*�ت و����ءل ;*m ��5 ا[�ء ا
  #A ا�رض ا=�L�� %�B�B� ^Xة �Q��S� ؟
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�ض و�5 ا�4�اح  : �� /�$. ا�����#  �-	� �,�*� ا�	���ا��]� ��� ���G )"� 5� 3Qا ��Y*�ت �"� 3ذ;# ���� �/��� ا
 �*Q)�  :ا

   �;�� B;�  ــ ا�,�� ا���ذي (ا=�ة �

  f%�  ــ دا=�ة ا

   �Q
��B�وف %�وY� ا��  ــ ا�,�� ا

   ���)�� ا�4�ب ا� و!C ا"��ار ا���Q وا"
Q� �3Q ا��B�وف %�وY� ا��  #�5 ا�.�*�ر ��� ا�"�ر ا

  

 � ا�(Q*� وذE %�( أ.M رأي ا��<و� �0 �,*0 اL��� 3Q: ا���� ر��� ا����� ا��������0 ا-/� %*m��7� 0 ا��4م ا
 �*Q)�� ا��  �/��� ا

  

   &�)    :إ4" ذ�2 ("ض ا���� ر��� ا����� ا������ (�& ا�	��� ا�	�ا�0

  

I�(وق و4�ض �0 أد  68 , 055: ��
�� ذا�A( أد  136, 110%��ء و�(ات *�I� �L%-� 4(رھ�  ط�� ا[�ء �>�وع )1
 �*���
�*� ا���وض و����(ة ا&����ت ا"
Q� ) أد  68 , 055 ا��B�وف %�وY� ا�� و��
�]a*X�% 3� ا�,�� ا,�(ي ا


�*� ا���*� ط�� 4�ض  )2���وض و����(ة ا&����ت ا"أد -�=(ة �>�وع �a*X� ا�,��  �*"%055 , 68� �I 0�(وق ا
 �Q
��B�وف %�وY� ا�� ا,�(ي ا

  

X�%*� �8 ا�Bام ا��S"�#� ا ��I�� T4�-/ ��M*-��
�(ات ا/�*� #A أ4ــ�ب وa*2016 ، b4� ا  %,��ء ا
  

   .��ا�8 ا�	��� (�& ذ�2 ��7�	ــــ�ع   

  

  مواضيــــــــــــع عقاريــــــــــــة) 5     

  وضع عقار على ذمة وزارة المالية الحداث مكتب ثان للقباضة البلدية) 5-1    

  

 ا������ � ر��� ا��ا���  ���:                                     

 ��� �*Q�S
ان  24ا���"(ة %��ر�+  �I2010دق ا�&�T ا,�(ي #A دور�3 ا��د�� اG2010  �" ��% 0=�L��� و8Y ا�"�ر ا
 f%�*� ��) �,�� ا�دواش !�%"� ( ا��  .(اث ��N ��Lن �",�Y� ا,�(�� ــــــ��� ذ�� وزارة ا

  

 5
ع ، و�*` Y
��اءات ا����"� %MXا اG8 ا!�*-�ء ا�"�  

  

<,�(�� b�� T4�-I ا�ـــ�دة ��G 0� 3Yـ(�( ��� أ�VQر &�� ا �*��
Q*� ــو% �� �0 ا",�Y� اQ�"*� وا��<ون ا�دار�� وا
*ـــ� � 2015د���,�  18ا���"(ة %��ر�+ ��
ر ��� ذ�ــ� وزارة ا;M�
8Y ا�"�ر ا% bIأو A��ـــــــ(اث �N ��Lـــ�ن ا
 �*���",�Y� ا.  

� أ.M رأي ا���L ا,�(ي #3���G A ا���"(ة %��ر�+   Nــــــد���, 21وإ �2015 �
ا#"� ��� و8Y ا�"�ر ــ#���وض ��*5L ا�
 �*��*� ��(اث ��N ��Lن �",�Y� ا��
ر��� ذ�� وزارة ا;M�  .ا

  

  �	ـــ� رأي ا�	��ــــ� ؟

  

(�& ذ  وزارة ا�	��� )  ��& ا7دواش ?���0 ( 	��� ��7�	�ع (�& و<= ا���0ر ا�>��; �	�:0 ا�"�9 ��ا�8 ا�    
  .7/�اث  >-C �4ن ����0< ا�	���
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  لبلدية صفاقس ي ظيم اإلشغال الوقتي للملك العمومإصدار كراس شروط يتعلق بتن) 2- 5             
  

 ا���� ر��� ا����� ا������:  

 �Q�&�% k���� �� A# �I

�A ا,�(ي و./���.*A# l إ�[�ل ا��E ا����Lت ا�A 4( ��&5 �0 اoدي ا�-� �!�*� إ
، 0*�����ا�� ا�ى ا�5X� A ا�@�� وا.pا �Qا
&�وري �@وة ��� ا�  ا

  

 ّ5� )"#  �V����E ا#A ا A�4
�[�ل اo5 ا*V��% k�����وط ا<�وع ;�اس ا<�T4�-I ��)�, A�
��  ّ)� %�� �]�0 ا

 3�L��[�ل ا��E ا��م %&�*8 أo �*,���ات ا*Ne�  :وذA# E إط�ر !��� �0 ا&���ت ;��gـــA �0 ا
  

-  ���G �;��<� ��& 0*% �*Q
Q�",*a� ، ، ا><ون ا�"�ر�� وا�% �����&�� ا/�� وا��V#� وا ��& ���)�و&�� �&�*� ا
&�ور وا��  22%��ر�+  
�نا,��,!2015 ،  

- ���G  �;��<���& 0*%  �*Q
Q�"&��ا><ون ا�"�ر�� وا ،  �a*,�% �����
�نو&�� ا/�� وا��V#� وا&�ور وا� ا

� 6%��ر�+ %
  ، 2015أ;�

� ���G22ت ���  %��ر�+   -%
�  6 ، 2015 أ;�,�#
Q2015  11و  �,�#
Q2015 .  
  

�ا%����ض �>�وع أوّ  و�*` �5ّ  �وط ��� ا�&�T ا,�(ي %(ور�3 ا��د�� ا<�اس اL A              ���2015 

�اس %��ء ���  �*` أ4�ّ  2015د���,�  �9��"(ة %��ر�+ اL�وع اpّوA ا�&�T إ��دة I*�_� ھMا ا<��ح ، ا�"�  ا
  

�وط G(�(و�*` ��ّ �
ى  ةb إ��دة ا/*�_� وإ�(اد �>�وع ;�اس ��� ���oدارةا  �ّ*��-�><ون ا�"�ر�� ا
�-Qر آ
;M��وع اpّوA ا<�
Q*� إQ @�4 �0 اQ�"  ، وا

  

�وع و�*` ��ّ <��;� �b )�)G 0 درا!� ھMا ا�<� ��&  A2016 ـــQ�G- 12اQ�"(ت #A# A إط�ر 

 0*% 0� �ّ;��& �*Q
Q�"&�� ا><ون ا�"�ر�� وا ، �a*,�% �����&��  ا/�� وا��V#� وا ،�pا�*Qا���،  [�ل وا�a*X� ا
&�� ا><ون �*��  ،�&�*� ا�(��� و&��  اoدار�� وا

  

�وط<ّ�وع ;ّ�اس ا<� ��� ���A-Q�G2016  c  20%&��� ا��� ا���"(ة %��ر�+  ;�� �
ا�I ا�/�و%�]
ر ا
 ّ*����ا�*�: � ا��ط� ا,�(��، ا>ّ  �، ا/�ّ ا,�(�ّ�  ا ,
Gّ ، �@وة ��� ��f�% A�S ا�
 �(��ت ا�&�ورة %���,�ر ا�Q 3

�ى,L�اس �0 ط�ف ;� %�(��ت T4�-I اL  ،  إ����د ھMا ا
  

 ّI
��وعو%�( ا<�� �*=�XQ �]*I �  ، � .@ل ھMه ا&��� إ

� أ.M رأيNة %��ر�+   وإ)"���
ا#"� ��� �>�وع  A-Q�G2016  28ا���L ا,�(ي #3���G A ا��وض ��*5L ا���# ،
�وط<MXا  ;�اس ا ���/�,�(�� T4�-I وا A�
�����E ا A�4
  .ا�����% k�V*5 ا��[�ل ا

  

  

  

  ؟ ���� رأي ا�	ــــ�	ـ     
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 E�,37ا� : �)�,� أو �&�وز ا����� ا��ّ(دة �0 ط�ف ا* ��5ّ ����3Q ـــــــ;� �0 ���ّ�( ���و� ��c ا�� �
�[�ل إ�XQء�A ��ر�+ %/-� آ*� �0 أي ا!�[@ل �(ة !�� �pأو ا  �X*# l.��  .ا�X�Qء ا�(ة ا

  

���ن E�, 38 : *=�XQا�    �� 3,��I ض��رة ��L�� �-/% �����  � �0 ــــ;� �0 �"
م �7�%-� �&�وز ا

     l*.�    .أي �

  
  

7�	ـــ�ع  ـــــ; ط"ف   �� �!��)  ا�,��ل ا��اردة �>"اس ا�J"وط ��$ I�� I	H ا�	��د*ـJ*��  ��ا�	��� �

  .ا����ي 

  

  

  الموافقة على بيع المنقوالت التي زال االنتفاع بها وضبط أثمانها االفتتاحية ) 5-3    
  

  

     :ا���� ر��� ا����� ا������

  


I*� ا�<رخ #A  ��(اث �,��  /7
�ت %�"�]� 4�ار ر=*T ا�*�%� ا"��  ، ��2014ي  21&�� ط�ح ا
  

  �% �X
ع  ��2014ي  31"( أول ��G� %��ر�+ و�*` %(أت ھMه ا�&�� أ���Y

�ت �"���5 �
اb ا&���ت وا������ت N 0و�
�ح ،   ا

  


دات وا.�@ف   G
�� �*,L�ز ا�A ا!�
�X,G ا�&5 ا-�m*I وا��د وا�"� وا&و�*` أ3Q %�( �(�( ا������ت وأ���ل ا
 ����� أو� إ� A# �I
�
ا�X�4 وو�X�*�Y ، #"( �5 ا���ح ،�/� ا 
ع اY

�ت �"�  


م ا�N@Sء   � E�ا���Nن ا�#����*� وذ�)"� A# ق@ Qا� �
�ت ا"������ *Q�N� ��b د�
ة أ�]�ء &�� ط�ح ا� A#5 وN19 

�ي -*#2016  ، �*
ا�  وا���م ا
  

  ��*7�� �� � �� 
�اء ا������ت ا@ز�� ��� ا��(اد �(ة أ��م �0 ط�ف أ�]�ء ا�&�� وھGان و%�( ا
�pت وا�*gد �0 ا)
�وط ا-�*� ا@ز�� #"( �5 �"(�� ا���Nن ا�#����*� ،<]��ن ا  

  

�ح �8 ا�4�اح ا���Nن    
ع اY

�ت �"��� �*=�X�
�ت أ���C,[% �X��*"% �X ا"�=�� ا"��&�� ط�ح ا b��L�!و�*` ا
;M��#MX% kه ا��ة ،ا�#����*� و#"� �� �,*�3 ا&(ول ا�/��� وا  

  

� أ.M رأي ا���L ا,�(ي #3���G A ا���"(ة %��ر�+   Nي  24وإ�-*#2016  A# b�
-�� #A ا4�ار �,(أ اV��وض ��*5L ا���#
 ���/�&(ول ا�% ��*,���� وا�"�
ا#"� ��� ا���Nن ا�#����*� ا��ح وا 
ع اY

�ت �"��  .ا

  
  

  �	ـــ� رأي ا�	��ــــ� ؟    

  

�	�ع (�&  � ��# ��ا�8 ا�	��� ��7  :  

    �!�   ــ ا�-,��H �# ا�	�7�0ت ا�-# زال اM7-,�ع �!� وا�	��� �����اول ا�	"ا�0

 ا�:"ح ا�	��/O!� Cا   ��� "Q�	� �!��) ص���	ا�   ــ ا�	�ا�0 (�& ا47	�ن ا�7--�/�
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  ة لفتح زنقة السالمياقتناء قطعة أرض على ملك ورثة محمد دمق الزم) 5-4    

  .والكائنة بطريق المطار وادي الشعبوني             
  

  

  

  

     :ا���� ر��� ا����� ا������

  ، ����ا*Q� �Q&�ز �>�وع ���MX وادي ا��-�c أ�S�% ^XQل ا�a*X� ا A��  #A اط�ر ا
  


��� T4�-I و%����(��  % 0*�)"���
I*� ا��,"S� �A���G 0 ا��� ا��
رN� ���(  و�,��  f�
��
ل ا� �*%�]T4�-I ا

ل %��Sل �<� *-� د�k �0 4 �� ا�رض �0 �"�رھ5 ا 3�Gوزو kوأ��( د� �%�I ، ھ(ى ، ���N اء)��د�k وھ5 أ%��ؤه ا

 �X�ا*Q� QB%"� ا�@�A وا�X^ ا���ذي ��  .ا�a*X� ا
  

  Q�"*� وا��
ع ��� &�� ا><ون ا�دار�� واY
�
ا#"� ���  #2016*-�ي  23
Q*� %��ر�+ و%�( ��ض ا��% �Xأ%(ت رأ� A�ا

رة ، ;M�  ا�4��ء ا�رض ا

  

�ي  15%��ر�+  673/404و�,�� -�;T ا�*( واT4�-I A �(د   -*#2016  ^X�-�c ا �,G
����اءات اGث ا��S��!ل ا
�
-*# �X<
*I� A# دور�3 ا��د�� /7
ع ��� �&�T ا�*�%� اY
�
�f ،وط�� ��ض ا���ي 4/( ا�/�د4� ��� �,(أ ا  

  

   A
ا� �X����� �]�,
ا#"� ا�,(=*� ��� ا�4��ء 4 �� أرض ��� ��E ورN� ���( د�k وا��وض ��*5L ا���ز��  2م  �#540
MXا ��� �"(��ات وزا ���/�
84 ا�
AQ ;�� ھ
 �,*�S�% 0ل ا,�<��k ا� �ر وادي ا % ��=�Lرة -�c زQ"� ا�@�A وا

  .أ�@ك ا(و� وا><ون ا�"�ر�� 

  

  �	ـــ� رأي ا�	��ــــ� ؟  

  

   8�":� 0 ا��I # وا�>���Mز S-,�  أرض (�&  �2 ور4  �	� د 8 7ز ���ا�8 ا�	��� ��7�	�ع (�&  ��أ ا*-��ء *:
���M# (�& ان �0= 0$��" *�	 ا7رض  ; ط"ف وزارة ا Iك ا��و� وا(�دة ("ضJ:�ر وادي ا�	ا�  &�) ����ا�	�<�ع  ; 

  .أ�VMر ا�	��� 
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  مواضيــــع اداريـــــــــــة )6

  

  )سلك الموظفين ( حول تنقيح قرار مجموع أعوان بلدية صفاقس )  6-1        

  
     :ا���� ر��� ا����� ا������

��� ��#A إط�ر ���%�� 4�ار �&�
ع أ�m��7 ا�!@ك وا C%�[�ار ا,�(ي ر54 
ان %�(�� T4�-I ا"ا�<رخ #A  ��1202 ا

ان  25G2014  A# 3*�� دق�/�  ، 2014د���,�  11وا

      ، �*4���� ا��@ن ���Q 0=^ ا���ظ�ات ا(ا.�*� Nا ��I���ات ا**]�  و%��ء ��� ا

      *�X��4*� ا�  ار�� ، ا�د *��5Xـ� أ��م �
ظ-*X% �X(ف ���*0 وY�ـــــو���I �0 ا�دارة ��� #�c آ#�ق ا

@�Q(اب %��
ان !��  �*Gة .�ر�
ر ا�8�B ��(�(ه �0 ط��k ���ظ]<��ا VQ2016و ،  

*� ا���"(ة %��ر�+ ��
ن إط�ر �
ظ-�)�% A�  A-Q�G2016  26و��@ %�
I*�ت &�� ا><ون ا�دار�� واQ�" A=BG c*"�� د.�ل�%
، T4�-I  

�,
ن إط�ر �
ظ-A اQ�" A=BG c*"�� 5L*�� ح��"���"*l أو %���Bدة �f�% 0 ا�Q�*% ��� C 7ت ا&(ول #��% E(�� وذ

ن ا�ط�ر ��Q�4 ��� ��.)�
اe% ���� Aن ا��"*��ت ا�*�  �Tّ ا�� )ّ�� A��C 7 ا A��&�%450�(د ا  � .:  

        W:�د ا��دة �# (��Xا�          W:�د ا��) #� Y�0�-ا�  

      A�"�             24   ف�/��T*=4  ر  

  ��L���  10 ادارة  ــــ             ــــ

  "� )����  10�A  ــــ             ــــ

   
� أ.M راي ا���L ا,�(ي #3���G A ا���"(ة %��ر�+         Nي  24وإ�-*#2016 ،  

  

         T4�-I ��)�% ان
4�ار �&�
ع أ� c"*ـ�� ��� �ا#"ـ
��وض ��*5L ا��
ظ-*0 ( #��  ) .!�E ا

  
  

  ـ� رأي ا�	��� ؟�	ــ          

  

ح : ا����  ��"  !�ي Yو �S;e% c�/��ورة ��(�( ��G*�ت ا�دارات واY ��� );أ�ــ  و;*-*�"�A ;�� %*0 ان  �24
ز�8 ا

/"Q 
L<� ��/  �0 ا�ط�رات وا��
ان  ا;,*� �ادارة ا

  
    

�اء �"�b�% A و�4 )4�� C*�% ��)��% و84 ا�: ا����  �Oر (��� Gا ا�M0 ان ھ*,��*"�L����#*0 وا/��A# l**, 0 �(د . C ا

� و�����رض ھMا ��� ����� ]<�� �0 اC 7 اS;دة أ
G
�ا��Bدة #A �(د اE�! A# C 7 ا-�**0 ;�� أ;( ان اC 7 ا

�*4���وط ا��اء ا��م Gا�   

  

 �ض �5 .@�X ��(�( ا��G*� �"(أوcY أ3Q : ا���� ر��� ا����� ا������]ت ھMا �8 ا�.M %�*0 ا���,�ر ��G� A# ا
! A��اءھ� "8 *ا���ظ�ة اG**0 ا�اب #)�Q�.  

  

   �*�,� ?�2 ( إ4" ذ�2 ("ض ا���� ر��� ا����� ا������ (�& ا�	��� ا�	�ا�0 (�& S�0�$ *"ار  �	�ع أ(�ان ����
  ) ا�	�ظ,�; 

  

 .��ا�8 ا�	��� (�& ذ�2 ��7�	�ع   
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 جزئي للتنظيم الهيكلي لبلدية صفاقسحول التنقيح ال ) 6-2    
 

  

   :ا���� ر��� ا����� ا������

 A�L*X���V*5 ا A=B&
ل ا��"*c ا� ���<,
ارد ا��ة �-�*��� �0 ادارة ا><ون ا�دار�� وا;M�% ��)�,ا�/�b ادارة ا><ون ا
 A�� �� �X*# ورد T4�-I ��)�, :  

 " ��! M�� T4�-I ��)�% )����2007 �*�,�ار ا,�(ي ر54  ا"د���,�  13ا�<رخ #A  2516/7510/2007ا��V*�*� ا/�درة %�
2007  A# 3*�� دق�/�  : واMي �>��� ��� �� ��A  ��2008رس  08وا

0  ��+"ة �"��? ا����� 03ــ ادارة وادارة �"(� و ��  S���   

 ��0  ��+"ة ���>-�� ا���  ���   ــ ادارة (� 

 06(�-�ن وــ ادار$�ن �" ��0  ��+"ة ���>-�� ا���  S���   

 ادار� و ��� و$"�= ا��!� ����V"  04ــ Z�� و  10ادارات ذات   22ادارات �"(����   

�= ا��!�  03ــ "$ ��� Z�� و  07ادارات ذات   18ادارات �"(����   

  07ــ (Iوة (�& �  ]:W  -�"�# ا��وا�" ا����� ا���

 �!� رؤ? 07ــ و �M�      �ء أ*��م /��

      �� A�-�و���B� ��� �I( �(�*5 ا�eط*� ا��gا c�#و �*��Q 0� 8ر��<�
ر ا ��0  �اe-Lة %�,�(� راتاoط�ق أ��م #�ة 
c ا-�*� ،  إدارة إ�(اث ��Q2007*� أ.�ى �*` 5 ��5 .@ل !�� �/�� ����M.pإدارات إ�(اث%�*0 ا���,�ر  ا  �*�#�#�Yإ  ��

، �X�*� �&��,��ا  ,*�� ا�>�ر�8 وا�7  �ت اVQ اكMQد آ
G
� 
  ھ

    A�� ��; E�,�(�� وذ A�L*X���V*5 ا A=BG c*"�� 5L*�� ح��"�:  

��*�  %�oدارةــ ا�ر�"�ء    -�ور  �Qwرةا��ور  ا�Qoرة إدارة� ��X*�� k ���*�  إدارة���
ى  إ�وا�  وا

�اء  %�oدارةــ ا�ر�"�ء        [7���Y*� وا���طk ا��&B*Xات ا �*��-ا���طk  إدارة� ��X*�� k ���*�  إدارة���
ى  إ�ا
 �*Y����اء وا�&B*Xات ا[7  ا

�ة  إدارة إ�(اثــ        ��,� �V��% 8G�c ا-�*� اoدارة إ�G(�(ة ��/�� �����ى  إدارة وھA ا,L  ا�C* 7 وا�>�ر�8 ا

�,��ءات  اoدارة���  %"�ءاoــ       �*��-��*� ;xدارةا#  

��*� G(�(ة وھA  إدارات 04 إ�(اثــ    #:  

��4ت اoدارة*      � �*��-  ا

�ف #A ا�-���ت اoدارة*     /�� �*��-  ا


��4� و�-y ا/�� اoدارة*     � �*��-  ا

��C* 7 و��V*5 ط�ق ا��� اoدارة*      �*��-  ا


ى ادارة #��*� وھA  08ـ ــ ا�ر�"�ء %ــ   ��� �c ا�/�:  

�.l ا,��ء وا�"�*��ت اoدارة*      �*��-  ا

�(را!�ت ا����ر�� اoدارة*      �*��-  ا

��C* 7 اoدارة*      �*��-  ا

�ى اoدارة*     ,L��>�ر�8 ا �*��-  ا

��*�  اoدارة*     -�Qwرةا  

�ور اoدارة*     �� �*��-  ا

� اoدارة*     -���Y*�ا��&B*Xات ا �*�  

�اء اoدارة*     [7����طk ا �*��-  ا
  

c,/� A �(د ����*�  اoداراتو%�-o�%  cدارةا�/�� �����ة اا<� �N@N �*�- )13  (  
  


ع ��� &�� ا><ون   Y
�*� ا���"(ة %��ر�+  اoدار��و%��ض ا���ي  23وا-*#2016 B&
ا#"� ��� ا��"*c ا��% bIأو A=
 �*I
�,�(�� ���x%  ، T4�-Iما�,*0 أ�@ه �8 ا A�L*X���V*5 ا ����<�اG�� ا�  ا

  

� أ.M رأي ا���L ا,�(ي #3���G A ا���"(ة %��ر�+ Nي  24وإ�
ا#"� ���  #2016*-��وض ��*5L ا��التنقيح الجزئي للتنظيم #�

 .الهيكلي لبلدية صفاقس 

  �	ـــ� رأي ا�	��� ؟            
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  أ��ر ا�: ا���� ر��� ا����� ا��������c ا-�*� وھA ��� ا�/�� ����ا3Q �5 ا�ر�"�ء %S@ث ادارات ��I ا�دارة ا
 A��  : ا

�ور  -� ادارة ا��Qرة وا

- �*Y����اء ادارة ا�&B*Xات ا[7 وا���طk ا

- L�ىادارة ا�C* 7 وا�>�ر�8 ا,  

  ادارات #��*� G(�(ة 4وا�(اث 

��4تاا�دارة  - � �*��- 

- �ف #A ا/�� �*��- �-���تا�دارة ا

-  ��/
��4� و�-y ا� �*��- ا�دارة ا

-  C* 7�� �*��- و��V*5 ط�ق ا���ا�دارة ا

c,/� A��A  و%���
 ا��c ا-�*� ��� ا�/�� ����@دارة ا A�L*X  :ا��V*5 ا
    

��4تا� -               : ادارة ا��[�ل و�]5  )1 � �*��- دارة ا

�,��ءات  -             �*��-  ا�دارة ا

�.l ا,��ء وا�"�*��ت -                 : ادارة ا(را!�ت و�]5 ) 2   �*��-  ا�دارة ا

�(را!�ت ا����ر��اا�دارة  -                      �*��-  

  

�� -             :ا��V#� و�]5 ا,*a� وادارة ) 3   �*��-  C* 7 و��V*5 ط�ق ا��� ا�دارة ا


��4� و�-y ا/��اا�دارة  -                     � �*��-  

�ف #A ااا�دارة  -                      /�� �*��  �-���ت-
  

�ى  ادارة ا�C* 7 وا�>�ر�8) 4,L�ى -   :و�]5 ا,L��>�ر�8 ا �*��-  ا�دارة ا

��C* 7 اا�دارة  -                           �*��- 5*V�و����  ط�ق ا
  

�ور و�]5 ) 5          �@�Qرة  -     :     ادارة ا��Qرة وا �*��- ا�دارة ا

�ور -      �� �*��-  ا�دارة ا

���Y*� ادارة ا�&B*Xات ا) 6               - �*��-��&B*Xات  ا�دارة ا���Y*�ا  

�اء و              [7�اء-��*اا�دارة  -     :        و�]5 ا���طk ا[7����طk ا �  

                  
  

      T*=ر )*�c ا;�� %*0 ا�/�
I*� ان ھMا ا��"*c ا&Q� 5� A=B/�ف وY�*�ت .�I� ��I ا/7-�*� ا�*�%� ا
 �"�� T4�-I ��)�, A�L*X���V*5 ا ����<�اG�� ا�  .و!
ف �"8 ا���م ا

  

�,�(��ا��4/�ر ��� ا��"أ%(ى ا!�[�ا%3 �0 : ا����  ��"  !�ي  A�L*X���V*5 ا A=B&
��Y اc�# 8&<� 3Q آ#�ق G(�(ة  *c ا�

��ت ���
Q*� ا�l"Q 0� AQ��� A #�دح ��� �G*8 اQ�"�><ون ا�"�ر�� وا �*��-%��دارات ا�.�ى ��� _�ار ا�دارة ا

 ��/� �*��-�ادارة ��X>�وأ�]� ا�دارة ا,��� A�
 ا���*� #A ر�4%� ا�L�
اAQ و�*` �&( ا*�� ان ھMه ا�L*X� اج ا,��

ب و�&� �
ى ا���� A"�����  ��/�ح اذا 5 �"8 اد��ج ادارة ا�"����V*5 اA�L*X ;�� أ#�د أ3Q ��",� ھMا ا ����� ��Gا��

 �*Q
Q�"  .وادارة ا><ون ا�"�ر�� وا

  

 3 ��� �"��ح �>�وع ا��"*c ا>�: ا���� ر��� ا����� ا������Qا�دارة �,*0 ا ��I ��/���V*5 اQ A�L*X&( ادارة ا ��
 5[� A����V#� و�-y ا/�� وا ����  :ا

- � �*��-�ة,ا�دارة ا * 

�ي  ��Qج��� ا�/� - *,�ي وا�, ا


د ���4� ادارات X&�اف أ%(ت �
ا#"� �,(=*� ��� ا��"*c ا&A=B و!
ف ��
ا�I ا�  ;�� وcY أن !� � ا�

��Gا��  . ا>���� أ.�ى وا���م ا
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   إ4" ذ�2 ("ض ا���� ر��� ا����� ا������ (�& ا�	��� ا����ي ا�-���H (�& ا�-�S�0 ا���V�-�� #�X. ا�!�>�# �����
  :�,�*� (�& ا���� ا�-��# 

  

�ور   �
ى ادارة � ��X*�� k ���*� ادارة ا��Qرة وا��� ��ور ا�@�Qرة وا �*��-   ــ ا�ر�"�ء %��دارة ا


ى ادارة � ��X*�� k ���*� ادارة ا�&B*Xات    ��� ��اء ا[7���Y*� وا���طk ا��&B*Xات ا �*��-ــ ا�ر�"�ء %��دارة ا
�اء [7���Y*� وا���طk ا  ا

       �*�-c ا�/�� �����ة ا� ا�دارة ا��,� �V��% 8G��ى ادارة ا�C* 7 وا�>�ر�8 ا وھA ــ ا�(اث ادارة G(�(ة �,L  

     �*���,��ءات ;�دارة # �*��-  ــ ا�%"�ء ��� ا�دارة ا

  :ادارات #��*� G(�(ة وھA  04ــ ا�(اث    

��4ت*      � �*��-  ا�دارة ا

�ف #A ا�-���ت*     /�� �*��-  ا�دارة ا

     *��/
��4� و�-y ا� �*��-  ا�دارة ا

     *�����C* 7 و��V*5 ط�ق ا �*��-  ا�دارة ا


ى ادارة #��*� وھA  08ــ ا�ر�"�ء %ـــ    ��� �c ا�/�:  
  ا7دارة ا�,"(� �"]Y ا����ء وا�-��0	�ت*     

     *  ا7دارة ا�,"(� ���را?�ت ا�	�	�ر�

     *W�:�-��   ا7دارة ا�,"(�

  ا7دارة ا�,"(� ��	�Jر�= ا�>�"ى*     

  ا7دارة ا�,"(� ��MIرة*     

  ا7دارة ا�,"(� ��	"ور*     

     *  ا7دارة ا�,"(� ��-�!�Xات ا�"��<�

  ا7دارة ا�,"(� ��	��ط8 ا��Q"اء*     

  

  �-	ـH ا�	��د*ـ (�& ذ�2 ���	�ا�0ــ ��?-��bء ا����  ��ــ"  !�ي ا�Oي أ("ب (; (ـــ�م  �ا�0-` (�& ھOا

  �<�!�� E �c S�0�$ اد�)�� Cوط�� #�Xا�� S�0�-ا�.  
  

  مواضيع تهم التخطيط العمراني )7

  الموافقة على مشروع تهيئة شاطئ القراقنة الذي أعدته الهيئة التنفيذية) 7-1

  . 2016لصفاقس عاصمة للثقافة العربية                                              
    

     :ا���� ر��� ا����� ا������

�;� ا���"(ة %��ر�+ �<��ت ا�&�� اVQ26  A-Q�G2016 �& 0� �; b�Y A�&�� �&�*� وا ، �*Q
Q�"� ا><ون ا�دار�� وا
 �*%���S"�#� ا ��I�� T4�-I ة���Vھ ��M*-���وع ا�"(م �0 ط�ف اa*X� ا<��ا*Q� A# ا��ا�(��� و&�� ا��[�ل وا�a*X� ا


ا#"� ��� 2016��ا4�� A# اط�ر ا��Vھ�ة ا�>�ر إ*�X وأوbI %�(م ا"�وض ا وا����a*X�% k� #]�ء ��ط} ا���وع ا<�

ر ;M��-]�ء ا �*��&
I*�ت ا����ر�� وا/7  .��*�X %���,�ره ����رض �8 ا

  

�اف ا�*( واT4�-I A %��ر�+ ��% ���

ع %�]
ر  #2016*-�ي  6و%��ء ��� ��G� ا��� ا���"(ة %�"� اY
�
ل ا�

ع #Y
�� #A اV�
ر ��A�S اa*X� ا��-*�M� ��A�S اa*X� ا��-*�M� �5 ا��-�ق ��� �
ا�I� ا[�% ���)�A اط�ر &�� �&�*� ا

 A�Sت و���*��&
�� ا���*� و%�f اX&��E ا�دارات ا<� �X�ض �5 .@]
رة ���Gت ����*� #A ا;M�و4( �"(ت ا�&�� ا
S�;� ا��AY ;� اpط�اف و���ھA# 5 د#8 ا� �� �
�I ا�� 5X=راd% �Q���!4/( ا� AQ)�"�#*� وا����ر�� ا�&��8 ا

 ���)��% �*��&  .وا
  

&�� �&�*� ا�(��� %��ر�+  �X�)"� A����Vھ�ة #A ا&��� ا ��M*-���وع ا&(�( اMي 4(��3 اa*X� ا<���رس  1وA[� )4 ا
���XL و 2016<� 5� A�
ا#"� %���,�ره أ.M %�*0 ا���,�ر ;� ا�@��Vت ا�A أ�Nر��X ا,�(�� واpط�اف ا�  .ا�,*�� أ�@ه %�

  

 �*%���S"�#� ا ��I�� T4�-I ة���Vھ ��M*-���وع ا�"(م �0 ط�ف اa*X� ا<�
ا#"� ��� ا��وض ��*5L ا�� 2016وا

�*,��ا4�� وا"  .%����S� ا�/��,�  �%-]�ء ��ط} ا
  

  �	ــ� رأي ا�	��ــ� ؟
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 �وع �<;(ا ان اa*X� أ�,ّ� �0 ار�*��3 و�
ا#: ا���� ر��� ا����� ا������<�Mت %�*0 ا���,�ر ;� ."�3 ��� ا
�&�� �&�*� ا�(��� و�>��E ;� ا�ط�اف �0  �*����5 ���XY .@ل ا�(�( �0 ا&���ت ا� A����ت ا�"�ا�@��Vت وا

 AQ)�  .اط�رات ا,�(�� و�N� �0 ا�&��8 ا
  

 E�	ا�� E��M �ا��� : T*=ر )*��أي ا 3�)Q��� ��� ��وع اMي �5 ��3Y ��� أ�VQر �,<�
I*� �,(�� ا�&�3% %�/7ا�*�%� ا
�وع ؟ <��ف #A ا/���وع وا�Q�L*� اQ&�زه #A وb4 وB*G وأ�]� �0 ھ
 ا<�� ����L  ا�&�T و����=@ �0 ا��L-� ا

  

�وع #A وb4 وB*G وA!�*4 :ا����  ��"  !�ي <�� ا**]� A%�&وب ا���&�� �a*X��ه L��وع G*( �8  أ��ب �0 <� 3Qوأ;( ا
�ف #*�X ؟ /�
ظ�ت �L�� 0*� ا��>dت ا�A !*"8 اQ&�زھ� ��� _�ار ا�"�X اA#�"S وا� �5 و�0 3 أ�"*� ا����"(�f�% 5 ا

 ،  
  

�وع #A ا,(ا� :ا����ة ���&  "وان ا���ا$# <��ت �0 ا!�*�=�X �0 ا��ّ>A اMي اX�Q&�3 ا�دارة ا,�(�� اذ ��b درا!� ا,� �
 ���)�� ا��&�ه وأ��I c,I أ�VQر &�� �&�*� ا*]� 5N �*Qا���&�� ا��[�ل وا�a*X� ا ��I.  


ن   L�! �4د�/��وع ، ��;*B ��و��ت G(�(ة ، و�,*0 ان ا<��ف #A ا/�
ظ�ت #*�� �l7 ا�� �ت ، ا���f�% b�)4 5N ا
&��ض ��I �X ا���وع ا�,(=�G 5N A ا�-�I*� �"8 ا<�  �ن ا,�(�� ��� ا

  

�اQ*� و&�� ا><ون  :ا���� +>"ي ا���ز ��&�� �&�*� ا�(��� و&�� ا��[�ل وا�a*X� ا 0*% �;��<� ���G )"� 5� 3Qe% أ#�د

Q*� %��ر�+ Q�"*� وا�"�ر�� وا���وع ا�ول اMي �A-Q�G2016  0� 3��)"� 5  26ا�دار�� وا<�
ا#"� ��� ا��X ا@. 5 �"8

X�اف ا�*( واT4�-I A  %��ر�+ ط�ف ا��% ���
� ا"�% ��� ���G )"� 5� 5N �a*6  ي��X ا��-�ق ��� �"(�#2016  5*-@. 5�
 f�%و ��
X&���S�� E*0 ��� ا�دارات ا<� 8� ���)��ا4�� ���ض ��� أ�VQر &�� �&�*� ا"��ط} ا �a*X� )�)G وع�<�

ھ
 �� �5 ا����ده ، ���� ان ا(را!� ا-�*� ا�A !*"8 ا�(ادھ� �0 ط�ف اa*X� A# ا&��*�ت و�N� �0 ا�X�(!*0 ا����ر�*0 و
�وع !���ض ��"� ��� أ�VQر &�� ا��[�ل <�
ص ھMا ا/..  

  

  

  

 H :,# ا���� �0  :ا���� AQ��� �" ��8 ��;*Bھ� .�I� وان ا"*! A����ءل ھ� �5ّ ا�.M %�*0 ا���,�ر Q�*I� ا��(ا�Nت ا

�� �*Neب  ؟��*��;� ا�  ث 

  

  

� #A  : ا���� ر��� ا����� ا������V�� �*
م %�"( ���Gت ����"�! 5N وع�<�� A
ر ا�و/�
ن ��� اL�! �4د�/�ان ا
 A=��
ض ا��% )G
� A��%�=*� اXL
ص ا>,�Lت ا/. A# ��)"�  �G*8 ا�"�ط ا-�*� و�*% 0��X ا�@��Vت ا

  

 E�	ا�� E��M �أ;( �� :ا��� T4�-/ ��M*-��� #A ا(را!� ا-�*� ا�A !*"8 ا�(ادھ� �0 ط�ف اa*X� اV�� ���G )"� ورة�Y �
 �*%���S"�#� ا ��I��2016   T�&�
ظ�ت ا�A �5 ط���X ��� أ�VQر ا���  .وا�.M %�*0 ا���,�ر ;� ا

  

 +�طd ا�0"ا*� إ4" ذ�2 ("ض ا���� ر��� ا����� ا������ (�& ا�	��� ا�	�ا�0 (�& ا��را?e�!$ وع"J	�  ا7و��
 ��"���0 ا�b�� 	��) �*�,�� �O�,�-ا� e�!$` ا��ي أ(O2016ا� ،   وا�Oي $. *���`  ; ط"ف ��� $�	�E ا�	���

  

  .��ا�8 ا�	��� (�& ذ�2 ��7�	�ع     

  

��ت إ<���ّ (�� إ*�  ا����ءات ���	,-"*�ت )  7-2                    �  ا/�اث $"ا

                ���	��   ا�	��ر�
  

  

             :ا���� ر��� ا����� ا������

         ��)��
ر�� ����4ت ا�-��اG��ت ��( إ��4� ا,��ءات %�� �S;ن أ��Y ��� ص���I*( ا�"�ري � #Q A �ق ا� ا*#
�و
��4ت،�-��وري �a*X� ھMه ا[  ا

  

)�����4ت أّن 4�ارات ا�/-*m ا���ّ�و�*` �,*0ّ �0 .@ل ر.l ا,��ء ا�-���&B*X ـــــة %eھ5ّ ا ��
X&� �0 ط�ف اoدارة ا
 �%
� ��اG��ت ا�� ;�#*� �o(اث ا*_ ����اQ*� ا&�ري %3 ا��� ا�S� ��� ^XQpل ا�a*X� ا* �� EM;و ��!ّ����4ت ا �%

��4ت�-�
ى ھMه ا��� A# ،  
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�اQ*� ا���"(ة %��ر�+ و%�( ��ض ا            ���[�ل وا�a*X� اpا ��&
ع ��� Y
�7  A-Q�G2016  ،  
  

�ض       � A# �4ت� 
اG(ة %�"�ط��ت ا���ح � �,� أ��Iب ا�"�رات ا�"��اء �#20Gx% ، ��)�,� %���L ا�� "� اS;e# م
��L دا= A# )�)G ��.*A# l ا,��ء وذE %�����د �� *�م �0 ��
ر  35�ي ����3 ���وي أو �-
ق ��ا8G إA#�Y ��( ا

  .م ��( إ��4� ا,��ءات ��� ا(را!� ا-�*� ا�/�دق ��*�X �0 ط�ف ا,�(�� 5ا�"�ط8 �8 ا����د ��ا8G %ـ 
    

� أ.M رأي ا���L ا,�(ي #3���G A ا���"(ة %��ر�+     N28وإ  A-Q�G2016  ت��Gا�
ا#"� ��� إ�(اث ���وض ��*5L ا���#
 �*#�Y0 أ�@ه ا*,� 

ر�� ��(��ــــــــ� ��� �� ھ����4ت ا�-�  .��( ا��4� ا,��ءات %�

  

 

  ؟ ���� رأي ا�	ــــ�	ـ
 

�وري اMي أX<� b�,I(ه ا�(��� و84 ا�4�اح  :ا����ة ���&  "وان ا���ا$# ��اAQ وا�.���ق ا��
م ا&X%*�b أA# 3Q إط�ر ا
�.*A# l ا,��ء�� �*#�Yت ا��Gا��اء وA=�4  ا�(اث �Gا ا�Mھ ��اQ*� و���,��&�� ا��[�ل وا�a*X� ا A# �4ت��-�%eھ5 ا

 A4�,�!وا  

  

�.l ا&(�(ة أم � ؟ :ا����  �Oر (��� �اء !*"A# 3�*�-� 8 اGا ا�Mءل ھ� أن ھ���  

  

 E�	ا�� E��M �ا���: ��اQ*� �*` و84 �� *� ا���اء ����رض ��S� 8ل ا�a*X� اGا ا�Mأن ھ ���Sل وأ;( ذ;�% ��B;����ور ا
 B*X&��ورة أ.M رأي ���S ادارة اY ���  

  

 X�!�-ادارة ا� Eb	  �م  :ا����
اط0 �������4ت ا��L*X� اذ أن ا �اء ا!�>�ا#A ا!�,�A4 و�0�L ا�>A# �L اGا ا�Mھ �,���
��4ت �-�
AQ وy�@Q ھMا ا���Lل أ�]� #A اQ�"�ا8G ا�
�*( %,( ا�ق ا�-�8 ������ ) *L-*� اGا��  م  �Q50,� ا

  

,��ء         �% c���� ار %�(ي��اء ا��*�طM7�� Aه ا,�(�� و%"G�; 0L
Q*� ھ��ك ا��Lل ��� ���
ى ��Sل ا�a*X� وQ�"�0 ا���*� ا
 8Gا���4ت ا� %��-���&�A#35  T ا 0L�� ط��ت�"�
ض 3 و]��ن ���",� ا�Q 0اط
�ان ��,�� ھMا م 0L و5�VQ� AL ا

 �a*X�
m4 ا� �*0 ا�/�د4� ا�*=�X� ��� ��Sل ا�  .ا

  

 E�	ا�� E��M �5  :ا���X[�

اط�*0 و�&� ���
اط0 و!*�]�ر ا�(�( �0 ا�� ��� ا*,; m��� 3*# ار�"  �,*0 ان ھMا ا
  

� ��� م ��اQ���35 # 8G( رأي ا�*( Q,*� ا&�*� و�<;( أن 4�ار ��ك  :ا���� +�*# (�� ا���ظ" *,; m��� 3*# �4ت��-�A ا

�f ؟��
اط0 و��� ����3��L و����ءل ھ� ا�&�T ا,�(ي �4در ��� ا�  ا

  

��4ت و����� ا�(��� �0 ا�.���ق  :ا����ة ���&  "وان ا���ا$# �-��وري ����� اY 3�L�ار *T ���-*� و"أ;(ت أن ا
�وري �  .ا

  

 E�	ا�� E��M �3 �0 ا�#]�  :ا���Q0 أ*% A# �[أ� k�
اط0 ا�A# k ا����اض و3 ا��ا�V�Qر ��ا�G� ��Sل ا�a*X� و
 f�
��  ا

  


Y�*� واذا :  ا���� ر��� ا����� ا�������اء ;MXا !
ف ��"M اGوا��7ذ ا �"Q�. �ور��*�ت ��L�
ا3G ا� ���)��,*0 ان ا

Y�*� ;�� وcY ا3Q �&� ان � ��E ا*]�� 0�# �a*X���S� �Qل اV�Qذه و�"8 ا�"Q0 اL�� �� ــــــــ�ذ"Q� �*4�,�!ة ا�VQ ��
ن L�


ن Q�"
�f ��� ا��  ا

  

�ا8G %ــ   :  �Oر (���ا���� �3 4�ار ا!�,�A4 و���� �� و����ءل ��Q 0,� اQ؟ �35,*0 ا �a*X�  م ھ� ����رض ��S� 8ل ا
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 E�	ا�� E��M �ء �5 :ا�����,� �0  ذ;� أA# 3Q إط�ر &�� ر.l اS;8 أGا��ى  #12�ض �,Lم  %���,� ���Iب ا�>�ر�8 ا
 ��&� #A اط�ر ��% �
Y�*�ت ��
ار و�"��ح أن �"8 درس اG��% ار�Yق ا���وع دون ا<�و�"8 ��
�f ا����� و!C ا

 �*Qا���  .ر.l ا,��ء ا� �*0 ا�/�د4� ا�*=�X� ��� ��Sل ا�a*X� ا
  

�ض ا            � E� ذNوإ A# l*.��� �*#�Yت ا��Gا�
�b ��� ا�(اث �/�
I*� ��� ا�&�T ا/7�*( ر=*T ا�*�%� ا
، ���)�  ا,��ء %eھ5 �-���4ت ا


ا�A ــ ��Mر : و4( وا#k ا��دة اA�g ذ;�ھ5             ��وان ا� ��,
I*� ــ ��*� �X(ي ــ ��#y ا�&�A ــ /7ر=*T ا�*�%� ا
�.*A# l ا,��ء %eھ5 �-���4ت ا�(��� ،�,*( ــ  -A ا/��b و��� �*#�Yت ا��Gا�  ��( وG(ي ا���(ي ��� ا�(اث �

�اG��ت : ور#f ا��]�ء اA�g ذ;�ھ5 وھ5 ا��دة              �
A4 �,( ا��ظ� وcG�Q ا;�
دة ��� ا�(اث ا�Q,*� ا&�*� ــ 
 �-Qرة آ
;M�  .ا��Y#*� ا

  

��ت ا<��� (�� ا*�  ا����ءات ���	,-0"ات و���-��# وا�8 ا�	�              � ا��7ات (�& ا/�اث $"ا���hi� ي�ا��� ��

   .ا�	��ر�

  تسمية نهج ) 7-3                      
  

           :ا���� ر��� ا����� ا������

��ـ
م ــــــ�Iدر�0 أ�" 24/11/2015ا�/�b ا,�(�� %��Lــــ
ب %��ر�+     ��زاق ا����ء ا�(س ا,�(ي ـ(ي ا��X,(ا
�ء 4*��ــ3 %���3 ، � �,
ن #*3 ـــ#A ��دث أ*5 أN� 2010أوت  17ور=*T �/��� ا,��ءات !�%"� واMي وا#�ه ا�Gــ� �
م 

�ح ��� أ�VQر �"��%f و4( �5 �ــ�ض ا�ع �0 �ـ�رع �&*(ة %
*�� %�� "� ا-���#A ا�Q�L*� اط@ق ا!�3 ��� ا�X^ اV�ا
�اQ*ـ� ا���ـ"(ة %��ر�+  &�� ا��[�ل وا�a*Xـ����زاق ا���(ي " ا�A وا#"ــb ��� اطـ@ق ا!ـ5  2015د���,�  18ا" �,( ا

��&�%f وأ�]� ���*� ��4� اc ا-�*� %�!�3 ــ��� أ�( ا�XQ^ %�� "ـ� دا=ــ�ة ا�/�� ����  .�ت %��دارة ا


ا#"� ا���L ا,�(ي #3���G A ا���"(ة � �N28%��ر�+ وإ Q�G A-2016  وض���
ا#"� ، #��  ��*5L ا

�زاق ا���(ي " ��� اطـ@ق ا!5 �%f وأ�]� ���*� ��4� ا&���ت %��دارة ا���� " �,( ا��� أ�( ا�XQ^ %�� "ـ� دا=ــ�ة ا
 3�!�% �*�-c ا�/��.    

  �	ــ� رأي ا�	��� ؟                    

  

0 دا�"ة ا�"�9  = ا�-�ci� (�& <"ورة ��ا�8 ا�	��� ��7�	�ع (�& اطIق ا?. (�� ا�"زاق :�	� k!M7ا �ي (�& أ/����ا�

 ا���� (�� ا�"زاق ا�����ي و$�ر�l ا��7دة و$�ر�l ا����ة ,� "cذ.  

  

 8*Yا
���0 ��� �� ا%(وه �0 ����ــ� واھ���م %�Y���ه �L#� اL� �*I
/7و#A .���� ھMه ا&��� Gّ(د ا�*( ر=*T ا�*�%� ا

)&% �Gر)�  ول أ���ل ھMه ا(ورة ،ا

  

 .وأ��A# 0 �(ود ا���� ا��!�� ���ء �0 ر#8 أ�[�ل ھMه ا(ورة       

 

  
  

                                                 ر��� ا����� ا������

  

  

  ا�	�"وك ا��0	:��#                         

 
  



  مستخرج من مداوالت المجلس البلدي              الجمهورية التونسية    

     2016ة ـــــــــــة االولى لسنـــــــــالدورة العادي            لشؤون المحلية   وزارة ا  

  2016مــــارس  8بلدية صفاقس                                                                     

    إدارة الشؤون البلدية      

              

���8 إ��ار c"اس +"وط :ا�	�<�ع                - # �	�  �-��V. ا�Z+mل ا��*-# ��	�2 ا�

                                �*�,� ����� .  
  

  

  

   :ا���� ر��� ا����� ا������

 �Q�&�% k���� �� A# �I

�A ا,�(ي و./���.*A# l إ�[�ل ا��E ا����Lت ا�A 4( ��&5 �0 اoدي ا�-� �!�*� إ
�ى .pا �Qا
&�وري �@وة ��� ا��ا�� ا����*0 ،ا  ا�5X� A ا�@�� وا

  

 ّ5� )"#  �V�,�(�� A#T4�-I ا A�
�����E ا A�4
�[�ل اo5 ا*V��% k�����وط ا<�وع ;�اس ا<�  ّ)� %�� �]�0 ا

 3�L��[�ل ا��E ا��م %&�*8 أo �*,���ات ا*Ne�  :وذA# E إط�ر !��� �0 ا&���ت ;��gـــA �0 ا
  

-  ���G �;��<�0*%  ��& �*Q
Q�",*a� ، ، ا><ون ا�"�ر�� وا�% �����&�� ا/�� وا��V#� وا ��& ���)�و&�� �&�*� ا

�ن&�ور وا��  22%��ر�+  ا,��,!2015 ،  

- ���G  �;��<���& 0*%  �*Q
Q�"&��ا><ون ا�"�ر�� وا ،  �a*,�% �����
�نو&�� ا/�� وا��V#� وا&�ور وا� ا

� 6 %��ر�+%
  ، 2015أ;�

� ���G22ت ���  %��ر�+   -%
�  6 ، 2015 أ;�,�#
Q2015  11و  �,�#
Q2015 .  
  

�ا%�� و�*` �5ّ  �وط ��� ا�&�T ا,�(ي %(ور�3 ا��د�� ا<�اس اL A�ض �>�وع أّو�              ���2015 

� �*` أ4�ّ  2015د���,�  �9��"(ة %��ر�+ اL�وع اpّوA اس %��ء ��� ا�&�T إ��دة I*�_� ھMا ا<��ح ، ا�"�  ا
  

�وط G(�(و�*` ��ّ �
ى  ةb إ��دة ا/*�_� وإ�(اد �>�وع ;�اس ��� ���oدارة ا �ّ*��-�><ون ا�"�ر�� ا
�-Qر آ
;M��وع اpّوA ا<�
Q*� إQ @�4 �0 اQ�"  ، وا

  

�وع و�*` ��ّ <��;� �b )�)G 0 درا!� ھMا ا�<� ��&  A2016 ـــQ�G- 12اQ�"(ت #A# A إط�ر 

 0*% 0� �ّ;��& �*Q
Q�"&�� ا><ون ا�"�ر�� وا ، �a*,�% �����&��  ا/�� وا��V#� وا ،�*Qا����[�ل وا�a*X� اpا  ،
&�� ا><ون �*��  ،�&�*� ا�(��� و&��  اoدار�� وا

  

�وط<ّ�وع ;ّ�اس ا<� ��� ���A-Q�G2016  c  20%&��� ا��� ا���"(ة %��ر�+  ;�� �
ا�I ا�/�و%�]
ر ا
 ّ*����ا�*�: � ا��ط� ا,�(��، ا>ّ  �، ا/�ّ ا,�(�ّ�  ا  ّG
�
 ، �@وة ��� ��f�% A�S ا,�(��ت ا�&�ورة %���,�ر ا�Q 3

�ى,L�اس �0 ط�ف ;� %�(��ت T4�-I اL  ،  إ����د ھMا ا
  

 ّI
��وعو%�( ا<�� �*=�XQ �]*I �  ، � .@ل ھMه ا&��� إ

�Nرأي وإ M.ة %��ر�+   أ)"���
ا#"� ��� �>�وع  A-Q�G2016  28ا���L ا,�(ي #3���G A ا��وض ��*5L ا���# ،
MXا  ���/�,�(�� T4�-I وا A�
�����E ا A�4
�وط ا�����% k�V*5 ا��[�ل ا<�اس ا;.  

  
  

  ؟ ���� رأي ا�	ــــ�	ـ     
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4 :ا���� ر��� ا����� ا�������وط ا����"� %��V*5 ا��[�ل ا<�اس ا; �_�*I b�� 3Qا cY
� E��� A�

�A %�( �(ة ���Gت �����دة أ�]�ء ــــ��G 8*8 ا�ط�اف ا���*� وأ%(ى �
ا#"�3 ��� ھا ���L�وع 5N أ� � ا<�Mا ا

  .%� �%(اء �@�5X��V �*�ا

  

�أي ا�*( ر=*T ا :ا����  ��"  !�ي  3�)Q��� 0� �,� f�% ��� ت@�)��
I*� �8 ا#�Y� f�% ا/7�*�%� ا
�وط <�اس اL% ل
/-  ا

1(  �/-��*�ن " ا�Y#� �,�رة :  8ا �4�ار ا!��د ا��@ل ���ح #�L� Aن ظ�ھ k*��� 8"� " 

2(  �/-��� ا>�T " ا�Y#� �,�رة :  16ا� �XY��ة ��SL m��� ��%�"
اد ا� "و;� ا

3(  �/- 2م  4ا�  2م  �6[**� ����� اE<L �0 :  19ا

4(  �/-��� دا.� ����� ا��[�ل ا���"� أم ا����� :  23ا/,
ل ��8 ا!����ل ا�&B*Xات ا���*� ا� c*Y
�
 ��
�-� ا

�ورة ا��/*l ��� ا�>�ط ا�8�B ا"*�م A# 3% ا��@ل ا���ح Y ��� );أ ��;  

����ح - A�4
 ��(�( أ!,�ب ا��[�ل ا

-  �*Q)� أ.M رأي ا�����  ا

  

 E�	ا�� E��M �ا���:  �*��  : أ%(ى ا�@��Vت ا

-  �/-� �,�� ا#�Y� ��S� 5�)"ل �-/*�A# A ا����� ا��(ة ا!�[@3 �0 ط�ف #�T*4 A# A ا���ح  �%8

-  �
ن ا�,�� 4(��� وأ���3 ���ح ;,*L� ء أن��S�!�% �*�*=���4ت ا  ���0L ا!��د ر.l ا��@ل ���ح #A ا

  


�A ا,�ـــــ(ي و.�I�  :ظ" ا���� +�*# (�� ا��������E ا A�4
�ورة اBام ;� را_� #A ا��[�ل اY ��� );أ
 C*����-�ظ ��� �VQ#� ا 5&��ة ا*]I ��)�)� �و��� B*;��% Aھ�"�  ا��Iب ا�;>�ك وا

  

�-/�  :ا���� +>"ي ا���ز  �*Q
Q�4 � "Q ورة ادراج�
ع ا��[�ل اذا ;�ن �
: " وا����S� A�� ��*#  12أ#�د %]Y

�A ا,�(ي ���ف %���E ا/��ار�� و��(رج #Q A �ق ا��!��% m/��".  

  

�,*0 ان ظ�ھ�ة ا��@ل ا���ح .�I� أ��م ا�"�ھA ھA ظ�ھ�ة ���-��ـــــــ� و�0  :ا����  �	� و��ي ا�����ي 
�<�اس ا; k*, �% ھ���7-*0 واBام ا��Iب ا�"�ھA وا�;>�ك و_*��وري ردع ;� ا[  وط ا

  

"وع c"اس ا�J"وط ــ"ض ا���� ر��� ا����� ا������ (�& ا�	��� ا����ي ا�	�ا�0 (�&  Jــ" ذ�2 (ــــإ4  
��; ا7(-��ر ا�	���ظ�ت ا�	�cOرة � O[7ي  = ا�ا��� # �	�  ،ا�	-���V�-� 8. ا�Z+7ل ا��*-# ��	�2 ا�

  

  

  .��ا�8 ا�	��� (�& ذ�2 ��7�	ــــــــــ�ع   

  

  

 E�,37ا� : �)�,� أو �&�وز ا����� ا��ّ(دة �0 ط�ف ا* ��5ّ ����3Q ـــــــ;� �0 ���ّ�( ���و� ��c ا�� �
�[�ل إ�XQء%/-� آ*� �0 أي ا!�[@ل �(ة !�� ��A ��ر�+ pأو ا  �X*# l.��  .ا�X�Qء ا�(ة ا

  

���ن : E�, 38ا�    �� 3,��I ض��رة ��L�� �-/% �����
م �7�%-� �&�وز ا"� 0� �; *=�XQ0 ــــ� �  

     l*.�  أي �

  



7�	ـــ�ع  ـــــ; ط"ف ا�	��� �� �!��)  ا�,��ل ا��اردة �>"اس ا�J"وط ��$ I�� I	H ا�	��د*ـJ*��  ���

  .ا����ي 

  

أوت  10 المنعقدة بتاريخ  2017ة ــــــلسن ةـــــــــالثالثة ـــــة للدورة العاديـــــوميــة العمـــلســـاوضة في الجــــت هذه المفــــــوقع            

 –ري ـــفتحي الشع: ادةــــباشراف السيد رئيس النيابة الخصوصية وبحضور السادة أعضاء النيابة الخصوصية باستثناء الس 2017

  .ة و عبدالمجيد خشارم المتغيبين باعتذار ــمحمد قطاط –سلوي بوصرصار  –س كمون ـــأني

من القانون االساسي للبلديات انعقدت الجلسة التمهيدية التي سبقت هذه الدورة يــــــــــــــوم  32هذا وعمال بالفصل           

  . 2017جويلية  8السبــــــــــــت 

  

                    
    

  مستخرج مطابق لالصل                            

   :يصفاقس ف                                                                      

  

  رئيس النيابة الخصوصية                        

  عماد السبري                                                                          
 


