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  2017ر بلدية صفاقس الدورة العادية الرابعة جللس النيابة اخلصوصية لبلدية صفاقس لسنة صالتأمت مبقر ق       

  اد السربي ـــــــــــــــــعلى الساعة الثالثة بعد الزوال اثناء جلسة علنية برئاسة السيد عم 2017ديسمرب  6يوم االربعاء   

ر ـــــــــــــــالطاه –زواري ـــــــــــوسيم ال: رئيس النيابة اخلصوصية وحبضور اعضاء النيابة اخلصوصية اآليت ذكرهم      

  املساكين  

مهى الزياين  ر عثمان عما - عبد ايد خشارم -رصار ـــوى بوصـــــــــسل –ري ــفتحي الشع –اد املعلول ــعم –ة ـــــــــــأمحد صول

  .رية فقربيعة بل –
  

  هيكل وايل –حممد قطاطة  –سليم عبيد  -حممد الفقي  -امحد الرتكي  :وقد تغيب باعتذار السادة   

  .بني باعتذار ياملتغوأنيــــــس كمون  

  مالك الغريب معتمــــد ساقية  –حامت النحايل معتمد صفاقس املدينـــــــــة : كما حضر هذه اجللسة الســــــــادة   

  والسادة املديرون وكواهي املديرين والسيد الكاتب العام للبلدية الدائر وفتحي بن رابح معتمد صفاقس الغربية 

  .ورؤساء املصاحل البلدية وعدد من االطارات اجلهوية وممثلون عن وسائل االعالم 
  

  ابة اخلصوصية مرحبا باحلاضرين ويف مقدمتهـــــــم نيئيس الافتتح اجللسة على بركة اهللا السيد عماد السربي ر   

  السادة املعتمدين مبينا ان هذه اجللسة تنعقد يف اطار الدورة العادية الرابعة واالخرية لس النيابة اخلصوصية لسنة 

  ــــــــــــة وايضا املشــــــاريع اليت متت وهي دورة تقييمية ملا مت اجنازه خالل سنة كاملــــــــة من حيث ميزانيـــــــة البلدي 2017

  .برجمتها خالل هذه السنة 

  



  

  

  

              

  

  

  لمعلوم على العقارات بالنسة لاصة خان نسق االستخالصات غري مرضي  لنيابةالسيد رئيس ا بّني كما     

   املتلددين ة ضدــاختاذ اجراءات صارمممّا يستوجب وغري املبنية واملؤسسات الصناعية او التجارية او املهنية ة ــــاملبني  

  حلول جذريةت املعنية والقابض البلدي الجياد ق مع السادة رؤساء الدوائر واالدارايالتنسيف اخلالص مع ضرورة 

  .ة املواطنني ـــــــــــالستخالص الديون املتخلدة بذم

  االجنازديد من االشكاالت والنقائص اليت كانت تعيق نسق فقد مت جتاوز الع ـــــةبلديالع ـــــــبالنسبة للمشاري
  

  ويف هذا االطار متت التوصية باالعتناء حبديقة التوتة ويئتها واالعتناء باجلانب التجميلي واعداد استشارة     

  اء بتسييج ــــبيضالالراضي ا والتنبيه على مالكيدي بلدة امام املسبح الـــــــــالقتناء كراسي يتم تركيزها باحلديقة املتواج  

  ، ويف صورة عدم الزعاج االجوار من الناحية الصحية والبيئية  اازالة الطوايب اليت اصبحت مصدر وكذلك اراضيهم   

  قيامهم باملطلوب تتوىل البلدية القيام باالشغال الالزمة على نفقتهم وحتت مسؤوليتهم
  

ركيز جمسمات ببعض املفرتقات على غرار جمسم املدفع الذي مت أما يف خصوص جتميل الساحات العمومية فقد مت ت

تركيزه باملفرتق الدائري بشارعي اهلادي شاكر وعلى البلهوان ،  جمسم محادي العقريب باملفرتق الدائري أمام امللعب البلدي 

ارع ــــــــــــــني وشــــــــــــق العــــــــطريبري ـــــــــباملفرتق الدائ 2017ديسمرب  5الطيب املهريي ، كما مت تركيز جمسم فرحات حشاد يوم 

باملفرتق الدائري باب اجلبلي  2017ديسمرب  9ت ــــــــــــسبالوم ـــــــــــة يــــــــز جمسم الزعيم احلبيب بورقيبـــــــــة وسيتم تركيــــبوليل يدةجم

  .الساحات وسيقع اعداد جمسم اهلادي شاكر لرتكيزه الحقا يف احدى 

التجميلية حول  ةاالنار ويف هذا االطار متت التوصية بالرتكيز على اجلانب الفين لضمان دميومة اسم والتكثيف من 

  .اسمات 

  

مث اعطى السيد رئيس النيابة اخلصوصية الكلمة للسيد الكاتب العام الذي قدم جدول اعمال اجللسة والذي تضمن 

  :املواضيع التالية 

  

  

  

  



  

              

  

  جـــــدول االعمـــــــــــــــــــــال          
  
  

 متابعة سير المشــــــاريــــــــــــع )1

 متابعة سير االستخالصات )2

 متابعة سير النفقـــــــــــــــــــــــــات )3

 :عمليـــات ماليـــــــة  )4
 

  عثمانةطلب قرض اضافي لتمويل مشروع مقر الحالة المدنية بنهج عزيزة ) 4-1

  2017تحويل اعتمادات داخل نفقات العنوان االول والعنوان الثاني من ميزانية سنة ) 4-2                  

  غير الموظفة  ابرام اتفاقية بين البلدية وصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية حول المساعدة) 4-3                  

  مشروع اقتناء آلة مسح توبوغرافي طلب قرض لتمويل ) 4- 4                

  طلب قرض اضافي لتمويل مشروع اقتناء معدات نظافة) 4-5

  بسيدي منصور  السمكسوق ئة طلب قرض اضافي لتمويل مشروع تهي) 4-6
  

 تنقيح معاليم كراء قاعة االفراح البلدية   )5

 اخراج شريط من الملك العمومي البلدي الى الملك البلدي الخاص قصد التفويت فيه لفائدة مصحة سيفاكس  )6

مشاريع مهيكلة ومشاريع ادارية ومشاريع (  2018توزيع الموارد حسب التدخالت الثالث ضمن الميزانية البلدية لسنة  )7

 ) قرب 

 2018البرنامج السنوي لدعم القدرات البلدية لسنة  )8

 ية الداير وساقية الزيتالمراجعة الجزئية للحدود الترابية بين بلدية صفاقس ويلديتي ساق )9

 :تسميـــــة ساحتين  )10

  تسمية ساحة باسم الشيخ محمد بن عبد اهللا )  1 – 10

  تسمية ساحة باسم المناضلة فطومة النملة )  2 - 10

  

  اىل مناقشة املسائل املدرجة حلاضرونتطرق اباالمجاع على جدول االعمال  السواثر مصادقة       

  : به على النحو التايل  

  
  

  

 

 

 



                

  

  

  النقاش المتعلق بمتابعة سير المشاريع           

  
  

  :الرتكيز على املشاريع اليت مل تنطلق بعد وكذلك اليت هي بصدد االجناز فكانت التوصيات على النحو التايلمت 

 شغالاعطاء االذن ببداية االية مت ئضو البالنسبة ملشروع االشارات  -

خبصوص اقتناء معدات اعالمية بدأ استغالل القسط االول ومت تركيز البعض منها بالقباضة البلدية ومبكتب الضبط املركزي  -

 توفري مسلتزمات التنقل واالصالح بوذلك  شبكة التواصلومتت التوصية باعداد برنامج عمل للمختصني يف اصالح عطب 

ط املستوجبة عند اعداد  و متت التوصية بضبط الشر  2017ار السنوي لسنة ثماالنارة املدرج مبخطط االستخبصوص مشروع  -

 من  االشغال حيث ان كل تأخري يف اجناز املشروع يرتتب عنه حرمان من االقرتاض ايةكراس الشروط وحتديد آجال

  صندوق القروض

 عرض املوضوع على اللجان املختصة للبت فيه االسراع باعادة : يف خصوص جتميل ساحة باب الديوان  -

،  عروضالاملسرح ، قاعة  ، يةدقصر البل: لدراسات املستوجبة للمشاريع التالية ا كما متت التوصية باالسراع يف اعداد -

 الطرقات ، االنارة ، احلي التعويضي وسوق سيدي منصور 

دائرة الربض ورئيس دائرة مركز شاكر ومتصريف كما توجه السيد رئيس اجللسة بتقدمي جزيل الشكر اىل رئيس 

الدائرتني على اهودات اليت بذلوها الجناح االجتماعني الذين مت عقدمها يف اطار اجللسات التشاركية ودعوة بقية الدوائر 

ا يف مشروع للنسج على منواهلما ، وايضا توجه بالشكر لكاهية مدير التهيئة والدراسات على اهودات املبذولة من طرفه

  .اعادة يئة قاعة االفراح البلدية من ناحية االتقان واجلمالية  

  

  

 

 

 

 

  

 



  ستخالصاتالنقاش المتعلق بمتابعة سير اال             

  وسير النفقــــــــــــــــــــــــات    

  

  

  

 طفيف بالنسبة ملداخيل االكرية  تسجيل تقدم -

بعدم خالص نفقات  توصيةفتمت ال ئياالضايف على سعر التيار الكهربا تسجيل تراجع يف املقابيض االعتيادية للمعلوم -

 استهالك الكهرباء والغاز اىل حني استخالص املقابيض االعتيادية للمعلوم االضايف 

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

              
    

  عمليــــــــــــــــــات ماليــــــــــــــــــــة) 4                    

  

  طلب قرض اضافي لتمويل مشروع مقر الحالة المدنية ) 4-1            

  بنهـــج عزيــــــــــزة عثمانـــــــــــــــة                                          

  
  

  :ا���� ر�� ا����
� ا�������     


 ��	�ة �����      ���( ا)'&���ر ا�$�#ي ــــــ � ���ق ����� ���وع ��� ا����� ا������ *�  � ا���رج 

�( ) أ د  300( 2016    *�  :أد ��#�� ��3 	.�  600 �2رھ� �ــ0.�� /�.�) أد 300(  2017و

       * ��  أد 300. 000:         ��#	5 ذا

  أد 300. 000:     �2ض �8 7��وق ا���وض*       

      ��  أد  800. �000#ا��  &0.�ـــ� ا)و��ـــ�و�2 2ــــ�رت ا��اد ا��را'� ا�=ز�� ـ��2; ا��:��9 ا����� 

�.I ا�C.$� ا���&��3 ا�&� ?�; C� 8� 53�ـ� ا)GHـ�ل وا�&���E ا���Dا��� و�C�� ا��Bون وا@� ��ض ا��#?#ع 
&�ر	J ،  2017أ3&#�  9ا�����Dة &�ر	J  ا)دار	� وا������ وا����#��� ��D�ي ا���.Lا� M&0ا�� I.23و� �،  2017أ3&#

 I.� �� ا��#ا N0�.� وض�D��� :  

1( ���C8 7��وق ا���وض و�$���ة ا�� ��2ض ا?�  M.ـــــــــط ���� 5ــ�&�#	أد  200. �000ت 

  :أد M$P ا�*�� ا�&�#	.�� ا�&����  800.  000ا����وع ا���3#ر ���� �2رھ�  

-  8� �� أد L           :000 .300.�	� ا���#	5 ذا

 �2ض �8 7��وق ا���وض و�$���ة -

  أد 300. 000:           ا�����Cت ا���.��        

 دأ 200.  000:             �2ض ا?� � -

 

2(  ����م ا/�اءات ا�ام ا���ض ا�ا�&�#	S �.$�� رQ�R ا����( ��7#:*. 

  

  ؟ ���ــــ��ـــ� رأي ا�

  

���ــــ�ع �
 �  .��ا�! ا����  �� ذ�

  

  2017الثاني من ميزانّية سنة  تحويل اعتمادات داخل نفقات العنوان األّول والعنوان ) 4-2  

  )على سبيل التسوية ( 
  

  

  :ا���� ر�� ا����
� ا������� 

�ّ	�.Lا� ;.:�10088��ا'.� �8 ا�$�ّ� وز	�ا��Bون ا���.�� وا��E�L ��د  ا  J	ر�&31 ��#/L��  2017أ3&# W ا#	
��#	5 إ�&��دات دا5X ���ا���  I.�2017  � �?Z  ل ا�&���ـــ� �\�ا �.��/� ا��&]�3ة#:���  :إ�&��دات 

- ، �0� �D�] �ّ� ا�&�X=ت  � ا����ان ا��=P� �.���م ]�GHل و/#

��#	5 ���وع إ��رة ��#��ّ� ، - 

��C&�� ?�8 ���ا��ّ�  - ^�	 N� ة ا_�#ان�R��� �ّ	2017ا2&��ء دّرا/�ت ��ر . 



  

 5	#�&.� �ّ�.�Cا����� ا� `.L�أ�a د	��ر �.I �$&#ى  I743 �$&#ى ا�D�#ان ا_ّول وأ�a د	��ر �. 20( أ�a د	��ر،  763و
  : وذ�I.� c ا���# ا�&��� ) ا�D�#ان ا����� 

  

  

          

  

 : ا	��وان ا�ول -
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  ق

  

$��  

  

  �'&ة

  

  ف/ف

  


��ن ا��*'�ت  

  )د(ا��-�, 

  ا�2�'�1  ا�0/�دة 

  5.000  .  ����ت ا�:����  003  19  02.201  2  1

  3.000  .  د ^ ا�*��	� و ا�&D#	[�ت  002  38  02.201  2  1

  2.000  .  ا�L&XZر و ا���ا�L2 و ا�&����5  003  47  02.201  2  1

  5.000  .  ����ت ا�&:�ف ا_�Xى  .  99  02.201  2  1

��X=ت أ�Xى  .  99  03.305  3  1  .  5.000  

1  3  03.306  10  .  �P=ا����ان ا�� �ت  =X��  20.000    

  20.000  20.000  :� ـــــــــــــــــا����                                                   

 

- 
  :ا	��وان ا	���

  

  ج

  

  ق

  

$��  

  

  �'&ة

  


��ن ا��*'�ت  

  )د(ا��-�, 

  ا�2�'�1  ا�0/�دة

3  6  06.610  01  ���#�Dرة ا���Z700.000  ا  .  

  600.000  .  ا����2تإ2&��ء ��Dات ا��\� � و   01  06.606  6  3

���LD ا����2ت  02  06.613  6  3  .  100.000  

  .  43.000  إ2&��ء و'�5R ا���5  .  06.608  6  3

  24.850  .  ����ت �*&.��  .  06.609  6  3

  18.150  .  إ2&��ء أرا?�  .  06.601  6  3

  743.000  743.000  :ا����ــــــ�                                                                                    

  

�D�ّ� وا�����ّ� وا����#��ّ� ا��	دارZون اB�ّا� ��C� I.� ـــــــــــوإ@� ��ض ا��#?#ع J	ر�&�# ��L  �16ة 
  .ا�&� وا �; �.I ھ�ا ا�&�#	5  2017

  



��#	5 إ�&��دات دا5X ����ت ا�D�#ان ا_ّول وا�D�#ان    I.� �� ا��#ا N0�.� وض�D���  �ّ8 ���ا��� �ا����
  ) .�.5�L' I ا�&$#	� (  2017'�� 

  ��� رأي ا����ــــ ؟

  

���ـــ�ع �
 �  .���دق ا����  �� ذ�

  

            

 

  

  

  ابرام اتفاقية بين البلدية وصندوق القروض ومساعدة الجماعات  ) 4-3               

  المحلية حول المساعدة غير الموظفة                                          

  

  

  
  :ا���� ر�� ا����
� ا������� 


 ا)'&���ر ا�&��ر3�  � ���������  2018اط�ر ا��اد  �D�&�وe�P �7د2; ا�.C�� ا�#زار	� ا��0.�� 


 اP&$�ب ا��$���ات ��g ا��#ظ�� ،R�&� I.� ��.وا��#��3 ا��� �	ا�&���� ا��[� 
����  

i ��د أ �د ا���	� #&0� I]&��31&�ر	J  1530ا��Dم �:��وق ا���وض و�$���ة ا�����Cت ا���.��  

 ��� ���وط ا'��د ا��$���ات ��g ا��#ظ�� ا'��د .�	� Q2��7 �$���ة  2017أ3&#�����2 ا�[�=� MP�:ا��

 ����  د ، ��g000 .980 �#ظ�� 

 ��16 وا����#��ـ� ا����Dـــ�ة &ــ�ر	J و�.I ا@� ��ض ا��#?#ع �.C� I�� ا��Bون ا)دار	� وا����

�L� #�2017 ،  

D�#ان �$���ة ��g �#ظ�� �&�#	5 ا��*�( ا�$�#ي  ��2��� ����Dوض �.�N0 ا��:�دI.� �2 ا�ام ھ�ه ا)

  . �2018='&���ر �$�� 

  

  ؟ ��ــــ��ــ� رأي ا��

  

���ـــ�ع �
 �  .���دق ا����  �� ذ�

  

  

  



  

  

  قرض لتمويل مشروع اقتناء آلة مسح توبوغرافيطلب ) 4-4      

  
  : ا���� ر�� ا����
� ا������� 

��ق � �8  � ���ت ا�&� �D&�ض ا��D	� �8 ا��:��9 ا����#D:.� ي و�\�ا�.L5 ا��Dا� ��:D��]ھ�5 ا)دارة و

  ا����م ������ �.I ا�#/i ا���.#ب ،

#�gا � رأت ا)دارة ا�L.�	� �8 ا�[�وري �# �� ا���/��ت #�ا��&]�3ة �SDL ا��:��9 و�8 ���� آ�� �9$ 

)Station totale  ( 5��$� 8� 80������\#�� ا)�=��� ا�&�  ������ت ا�&##�gا �� ورDا�� ^��C� ��:R�:X 8� �&ا�

���:��9 ا����� ��L.�	� وا)2&:�د  � �:�ر	a ا��را'�ت و��80 ا)دارة �8 �#ا�L3 ا�&�#ر ا�&0�#� 5�Dو�2رت 3.�� ا� �/#

�#ا��  ��lأد 20ھـــ�ه ا  

  ــــــ�Jة &�ر	ــــــــــــــ� ا����Dـــــــــ� وا����#��ـــــوا@� ��ض ا��#?#ع �.C� I�� ا��Bون ا)دار	� وا�����

 16 �L� #�2017  I.� �� ا��#ا N�0.� وض�D���  ،:  

 ا���3#ر ���ـــــ�ط.M �2ض �8 7��وق ا���وض و�$���اة ا�����Cت ا���.�� �&�#	5 ا����وع   )1

 أد  �220رھ� 

 ا�&�#	S �.$�� رQ�R ا����� ا�*:��7# )���م ا/�اءات ا�ام ا���ض   )2

 

  ؟ ����� رأي ا��

  

���ــــ�ع �
 �  .���دق ا����  �� ذ�

  

  

           

  مشروع اقتناء معدات النظافةطلب قرض اضافي لتمويل )  4-5

  

  
  :ا���� ر�� ا����
� ا�������    

�( ا)'&���ري � ���ق ����� ���وع       *���  ا2&��ء ��Dات ا��\� ـــــ� وا�&��LD ا���رج 

6000.��  2017ا�$�#ي    �L$�  ،  % 100أد ��#ل #ا'�� �2ض �8 7��وق ا���وض 

  �E�L�� �	��Dا��\� � وا� ��C� ت���  J	ر�& 5�� �$./19  ��N ا)���ق �.I ��ا/�D  2017أ3&# e�P
 J	ر�& ��R�Lا��#ا �� ا�� I.� �.:�&وا�� �P�&ات ا����D2&��ء  2017/ـــ#ان  23ا���و��ـــــ; ا�&��7# 

  :ا���Dات ا�&���� 

  

  



          

   

  

  ا��5*�      ا��'2&�7 ا6& ا����� ا���4ات         ا��5*�       ا��-����  ا���4ات ا�����32  �� ا���ا�'�

Camion benne tasseuse de 22m3  310  Camion benne tasseuse de 16m3  310  

Camion grue de fouriere      140       Camion grue de fouriere        140   

4 camionette pick up   160  3 camionette pick up             120  

   Camion double cabine a plateau  70  

  أد 640  أد 610  ا����ــــ�

  
 �Dوض ���،  �L� #�2017 �16 ا�����Dة &�ر	J ـ���#��ا�Bون ا)دار	� وا������ و�وا@� ��ض ا��#?#ع �.C� I�� ا�

  :�.I  ا ���.�N0 ا��#

  

 �000&�#	5 ا����وع ا���3#ر ���� �2رھ�  د 40. 8�000 7��وق ا���وض و�$���ة ا�����Cت ����  ط�> ;&ض ا9��8 )1

 د 640.

2( �Rر ��$.� S	#�&ا�Q ا�� ��ضا�ا�*:��7# )���م ا/�اءات ا�ام  ���
  

  

  ؟ ����ـــ� رأي ا��

���ــــ�ع �
 �  .���دق ا����  �� ذ�

  

  طلب قرض اضافي لتمويل اشغال تهيئة سوق السمك بسيدي منصور) 4-6
  

     �
  :ا������� ا���� ر�� ا����

I.� 5:�&ي ��:#ر ا����$ c�$ق ا�#' �E�����ق � �  J	ر�& ��R���11 ا��#ا �� ا�  �L�&L'2017   ��.0أد  237
 �L$�  �2ض �8 7��وق ا���وض و�$���ة ا�����Cت ا���.�� ، % ��100#ل 

�����ا�&�X=ت ا��&��.�  � ا��دة ����E ا����وع �8�L ?�ورة ا����م ��GHل ا?� �� �&���� �8 �#���  وا@� ا)��=ق  � 
���]ة �2	�� 	5�D&$  ��� ا���ء ��0ة و��&���  �� ��D?� �.�ط#� �ّ�� ا�i�� �C ا3&��ف ا��D	� �8 ا)X=)ت ��� ا��=ق 

SD ا)���ة و/�ء �a�' 8 ا�L��	� ��� ا'&#/M ھ���� �[��ن �&��� ا���0. �	�P 53m�� ا)�GHل ���� ا)ر?�� ا���&��R و
.G; ا�0.�� ا�&��	�	� ���ه ا)�GHل  e�Pا�$#ق ، و aظ�#� 8$Pأد ، 78و  

 J	ر�&،  ����Dوض  �L� #�2017  16وا@� ��ض ا��#?#ع �.C� I�� ا��Bون ا)دار	� وا������ وا����#��� ا�����Dة 
 I.� �� ا��#ا N0�.�:  

 أد 78ا�&�X=ت ا���3#رة ���� �2رھ� ط.M �2ض ا?� � �8 7��وق ا���وض و�$���ة ا�����Cت ا���.�� �&�#	5  )1

 .ا�&�#	S �.$�� رQ�R ا����� ا�*:��7# )���م ا/�اءات ا�ام ا���ض  )2

  

  ��ــ� رأي ا����ــــ ؟

  

���ــــ�ع �
 �  .���دق ا����  �� ذ�

  



      

    

  تنقيح معاليم كراء قاعة األفراح البلدية) 5                    
  

  

 �
  :ا������� ا���� ر�� ا����

�D إ���م أ�GHل ا�&���E وا�:���� أو7; 53 �8 ا�.C�� ا���&��3 ا�&�  �  �	�.Lاد )��دة  &9 ���2 ا_ �اح ا��D&'(اط�ر ا
�D�ل ا���:�وا���L�&L'2017  M&0 �27ة &�ر	J ـــــــ?�; �C�� ا��Bون ا)دار	� وا������ وا����#��� و�C�� ا���� � وا)�=م وا)

&�ر	J ا�L.�ي  ��D�23ا��  � 2017ا3&# �.	 ��:  
  

I  ( 8��2ا���3 ا� �اح  �&��  :4B C-9���A @&اء ;� � ا

   ���2�تا�  �ا����4ل 
E 42&/*�  ا��D�ط

I �
�Gاس وا��& �
����-� �J*3ت ا  
  

 �-;� ل�2&ة @K&ة ا

  

 

�5 ( :ا���3 ا��E�ر/� Dوا� �P(م ا�	ا  

 ���  �*::� ا)	�م ا��'��� ��&�Lر ان 

   ) ��انا���D#د  

�5 ا��'���  :ا���3 ا������     Dد وا��Plا �����  
     

   ��� ��ا ذ�c �8 ا�.����       
  


'�� ا/�م ا���� ( �2&ة ;�� ا�;-�ل  ( 
 

 

  :ا���3 ا��E�ر/� 

  

  :ا���3 ا������    

  

 15/#ان ا�I  15ــ �8 

�L�&L'  

  أ �	5 ��3رس ا�I 15ــ �8 

  

  
  

       

  د 800

  
  

  د 1500
  
  

  د 1200
  

  

  
  

  

  د 600

  

  د 800

  

8�1  I31/#ان ا��  ا3&#

8�15 I��155رس ا�	أ �  
  

  

  
  

  د 1600         

  
  

  

  

  د 3000         
  
  

  د 2400         
  

  

  
  

  

  د 1200         

  

  د  1600         

  

II  م(  '�د ا�'&ان�ى ا/�  �B ��م ا���ا/ $B�@  

 ���N&ا� $G4د وا��7Oا (  
  

      ���B0ا���ة ا�:  

 

  

  د 300

  

  د���2 �50 ��� �8 ا�$��� 45

  ا������ �D ا��وال ا�I ا�$�د'� 

  �$�ء
  

  

  د 600         
  

  ���ا زواج  � ا��#م ا�#ا�P ���ة ز����

  د���2 �50 ���  60)�&�Cوز  

*Iــــــ� ا�D  ا���D ا)ول �8 ا�$��� ا��ا

  ا�*��$� �$�ء 

*��Dا� �ا�$��� �8 ا����  a:�ا�*��$� وا�
  ا�I ا�I ا�$�د'� وا��:a �$�ء

  
  

II  ( 8��2ا���3 ا� ��  � �ل ا�'JP2Nوط ا&Q C-9:  
  

� 	�^ ا'&��Dل 5��3 ا����� أ�� ���$�D� �L#د ا���ان 	�^ ا'&��Dل ا����� ا�:�Gى )��g ا�&�  )1#����$�L ���=ت ا��واج وا�*
 I.� ي#&��200  �C�	ون ط�و)ت و�دX#ل ا���ق ا��#'���� �.���� و�#ز	^ ا����و�ت �^ ?�ورة إ�=م �3'�  �( 

 ا��&$#غ ��ه ا���وط

  



  

  

  
  

          
  

  

  

  )	�80 �3اء ���2 ا) �اح )���2 ا��3 �8 ز � �8  � ا��:� ا�#ا�Pة و�# � ا�L.�	� ��:� وا�Pة  � 53 ا���)ت  )2

	��Cا'&��Dل ا����� ا��L0ى _ي ���ط آ�X وذ��L'( cب ا���� ��� ا���2 ��#د ا���ان ������ ا�:�Gى ا��*::� �.�Gض  )3
����\�� و

4(  q�X�&ا� ��R���&'ا ��: �	�.Lا� Q�R�� 80�	و ��g ( و��#د ا���ان �#�	�&:� ���ط ا����� �.�P I=ت ا_��اس وا�*
( � ���.� �	#�Cا� ����&�Dون �^ ا����و �	�.Lا� ���\�����2r ا��Dوض ا���� �� ا�&�  ����C� ��: ��g   

&*��S �2ره  )5 Q2��7 �	�.� و��#د ا���ان �&�و	
 % 50	&�&^ ا�#ان #��8 ا�&�D	��ت ا��#ظ�� �.�P I=ت ا)��اس وا�*
)�  N�R��  ا��$�N وا

  

  ��ـــ� رأي ا����ــــ ؟

���ـــ�ع       �
 �  .���دق ا����  �� ذ�

  

  

  البلدي الى الملك البلدي الخاصاخراج شريط من الملك العمومي ) 6         

  والتفويت فيه لفائدة مصحة سيفاكس                                   

  
�0&#ب ا�$��    Q2��7 �	�. ;.:����ھ�  ��2016رس  B23رخ  � ـــ�Q�R ا���	� ا��Dم ��:�� '���Q3 ا��ا�ا

���2 W	���.i�=X 8� M ا�&�#	; �  i� N.32 H  ة	� `.L�  .�&�ا ��i&P�$�39  �D 	( أرض 

��&�L;و    ��.�Cا� ��&P�$� أرض I.� ����� ��8 ��� ا��L�2�^  �7&0#�� �8  2م  2770 � �.��0 ا��:�� 
�N ا2&��ءھ� �8 اH*�ص �*&.��8  ��7=&�.  

��; ��د  2016/#ان  13�� ا��Bرخ  � #�S  � ا��#?#ع ا�&� ا �دت �0&ا�و��; ��ا'.� دا�Rة   
2��D ا)رض ا�&� ��L&D /�ءا �8 ا���
 ��د ا 710/7250 �  i� ;	#�&ا� �  �D��� ى�� ( ���413 .  

�� �ـــــــ�د �دــ�� �.&*��(  � ��Q ا��#?#ع أ و��ا'.� ا)دارة ا����  #&0�29&�ر	J  1509ت �ورھــــــ�  

��� /��D وھ# ��
 � 2016/#ان � ���� ���$��&#ح �.�D#م ��Dة ��R=ت ط#�i ان ا���
 ا)7.� او ا���� 	��5 
ا�&�ر وان ا��Cء ا���اد ?�i �.�:�� 	#/�  � آ�X ا���
 ا���3#ر ط#�P i#ا��  3و��?P i#ا��   2م  P110#ا�� 

  .م و)	:.9 ا) �.�:�� ا���3#رة  3و��?P i#ا��  2م  13


 ا���#3�����ب  9&�ر وا'&i�=G  � ���ط�� وذ�c ��3 اP�&2; ا)دارة ا������ �.&*��( ان )��#م ا��:�� 
���د	� �W.2 50 	�80 ان 	$iLL ا)/#ار .  

   J	ر�&�N ��ض ا��#?#ع �.C� I�� ا��Bون ا)دار	� وا������ وا����#��� ا�����Dة  e�P27/9/2016و  �ا�&
  .ا�2ت ا��#ا �� 

�)�[�ء �8 ط�ف  i�  ف�D� ام�&��ا���	� ا��Dم �.�:�� و � ھ�ا ا)ط�ر ا�:.; �:.�� ا��Bون ا���Dر	� 
 J	ر�&�Dم  &9 �ب ا���
  � 7#رة L2#ل ��.iL  � ا�&�#	;  �  �L� #�2016 15ا�$�� ���X '��#ن  i�=X 8� م�&.	

 ��&P�$� �G��Lا)رض ا���3#رة '.�� وا� �D����د	ـــــ� �W.2 50 	�80 ان 	$iLL 2م  239 cوذ�  

   J	ر�&و�.I   2017/#	.��  21وا@� ��ض ا��#?#ع �.C� I�� ا��Bون ا)دار	� وا������ وا����#��� ا�����Dة 
 J	ر�&  : ،  ����Dوض �.� �� N0	.�   �L� #�2017  1ا�\�ر �C�� ا)�GHل وا�&���E ا���Dا��� ا�����Dة 



  

              

  

�8 ا��.c ا��D#�� ا�L.�ي ا�I ا��.c ا�L.�ي  �413��
 ��د وا�&� ��L&D /�ء �8 ا 2م 39ا�Xاج 2��D ا)رض ا���'��  )1
 ا�*�ص 

2(  Q3���' ��:� ة�R��� ا���3#رة �D� .ا��#ا �� ا��I.� ��R�L ا�&�#	;  � ا��

  

  ؟  ��ــــ��ــ� رأي ا��

   .��0/� ا��رس ار��ء ا��S& �8 ا����9ع وا �دة  &R9  �� ا����ن ا�����2 : ا;2&اح ا����

  

        

   2018توزيع الموارد حسب التدخالت الثالث ضمن الميزانية البلدية لسنة ) 7

 ) مشاريع مهيكلة ومشاريع ادارية ومشاريع قرب (             

  
  

و��DL ���ا'.� 7��وق ا���وض و�$���ة  �2018��ق ا��اد �*�( ا)'&���ر ا�&��ر3� �$��   �
2&�ر	J  4418ا�����Cت ا���.�� ��د   �
 ا�&�*�q و�#ز	^  2017أ3&#R�&� ض�� �	�.Lا� I.� 8�D&	 e�P

  )���ر	^ ���0.� و���ر	^ ادار	� و���ر	^ �2ب ( ا��#ارد ا������ M$P ا�&�X=ت ا��=ث 

  

  : 2018ا���ارد ا������ ا������ � �اد 
&U�TB ا��K2N�ر ا�-��ي ا�D2�ر@8 

   *��  د 4820. 000:           ��#	5 ذا

  د   980. 000:       �$���ة ��g �#ظ�� *   

  د 2700. 000:   �2ض �8 7��وق ا���وض و�$���ة *   

  ا�����Cت ا���.��               

  

  د 8500. 000:       ���� ا��K2N�رات    

  

  وا@� ��ض ا��#?#ع ا�I ا�\�ر �C�� ا��Bون ا)دار	� وا������ وا����#��� ا�����Dة   

 J	ر�&16  �L� #�2017  �.	 ��3 ت ا��=ث=Xا�&�د M$P ^ ا��#ارد	ز#� I.� ;� وا �ا�&:  

  

  د 3500.  000:         ���ر	^ �2ب*   

  د 2500.  000:         ���ر	^ ���0.�*   

  د 2500.  000:         ���ر	^ ادار	�*   

  

  

  ��ـــ� راي ا����ــــ ؟  

     ار��ء ا��S& �8 ا����9ع ا�� V�7 ا�52N�ل ا�-&U�TB ا����ي : ا;2&اح ا����

  .�K2NJ�2018�ر ا�D2�ر@8 ����            

  

  



  

                     

  

  2018البرنامج السنوي لدعم القدرات البلدية لسنة ) 8                  

  
2750��DL ��0&#ب ا�$�� ا���	� ا��Dم ����3 ا�&0#	8 ود�ـــــN ا�=���3	ـــ� �ـــــ�د          

 J	ر�& 2673و�0&#ب ا�$�� ا���	� ا��Dم �:��وق ا���وض و�$���ة ا�����Cت ا���.�� ��د  25/10/2017

 J	ر�&17  �
 ا�$�#ي ���N ا��ـ�رات �$��  2017ا3&#����Lل ا��اد ا�#P2018 ،  


  � ���C� ا�&0#	8 وا��$���ة ا����� �.I ا���# ا�&��� ��2; ا�������اد  ���Dا�� �	�.L9 ا���:��:  

  

  ا�&W-ـــ�  ن�ا� �ان ا��'2&7    ا����9ع
    رM&0� Q�R ا�D=�2 �^ ا��#اط8  ��0ويا�آ���ت ا�&:�ف  � 

����N آداء ا�����Cت ا���.��  a��ة ا���Rو�� �ف �$&��ر  '.#ى ا����:&�  

  

��#�Dا���اء ا� ���C��3 و�#P  

 ���� 8  �&:�ف �$&��ر  /��.� 

���� اول  ھ��� ا�$#	$�  

  ����س ر�L�  Q�R ا��D	� ���ر

  

  ا�&�.�5 ا�����

 ��gف �$&��ر   �ط�� ا����:&�  

  �&:�ف �$&��ر   �0	� ا�$=��

��L� ��$  �&:�ف  

��:� 8 M�Lادارة  ا�� W�.�  

 5R�'#� ��R�2#ا���5 ا�:���� ا�
���Dل ا��GH(وا  

  ���Q اول  ���ر ا���اد

  

 J	ر�&�# ��L  16وا@� ��ض ا��#?#ع �.C� I�� ا��Bون ا)دار	� وا������ وا����#��� ا����Dــــــ�ة 


 ا���3#ر ا�=ه  2017����Lا� I.� �� ا��#ا N0�.� وض�D���  ،.  

  

  ��ــ� رأي ا����ـــ ؟  

     YDون ا�دار/� 
�&ا��N ا�وX��5W ادارة ار��ء ا��S& �8 ا����9ع : ا;2&اح ا����

  Yون ـــــDا�ا�����] وا�دارات ا�-��/� �7&2'B A/�'2�EW� �8 ا�P&ض /'Z درEN� �8 اط�ر ���� 

   .-��ي ا�ا�دار/� وا������ و &E9�  �� اSU�ر ا����
  

  

  

  
  

  

              



 

  
  

 و
��/82 ����0 ���3ود ا�2&ا
��ا��&ا��4 ا� ) 9    ;�*� �/��
 V�
  

 N�;�� ا��ا/& وN�;�� ا�0/\                                       
                                      

        :ا	��د ر��س ا	���� ا	��و��


د��ت ا����ورة ��
د�� ����س     �
�ت �را�ل �را��� ا��
� ا������ ا���را��� �
�)����� ا�ز�ت، ا������، ����� ا�دا�ر، 
  .��#د�� أ�واط�) �ر�دة وط���

او�ت وزارة ا�����ز وا,�+�ن وا������ ا��را��� �(رورة �و(�) ا��دود ا��را��� ا��' �م ا$���دھ� $�د $�
��  و�د

د��ت ا��ذ+ورة �- �
د�� ����س �را��� ا��
� ا������ ا���را��� �
�  

�� $�ل  ط�رو/' ھذا ا,
���راف ا���د ر��س ا������ ا��1و��� و��(ور  �2017و/��ر  21���ر�0 �#�ر ا��
د�� ا��#دت �


د��' ����� ا�دا�ر و����� ا�ز�ت �م 51��� ا,���ق $
3 ان �+ون �را��� ا��دود  ا���د�ن ر���' ا�������ن ا��1و����ن��
ر �� ��+ن �ن ا��رور $�ر $#�رات ــ�دي ا+�ـــ���وذ�ك  �ز���را��  وا��
د���ن ا��ذ+ور��نا��را��� ��ن �
د�� ����س 

  . ا��واط��ن


�دود ا��را��� ��ن �
د�� ����س و�
د��ت         � ���، ا���ن وط��� /�' وا(�� ��ث �م ا,$���د  ، �ر�دة ا������: ا�� ����
  ).طر��ت ��ور��، اود��($
3 �دود ط����� 

  

�م ا��راح �را��� ا��دود   �2017و/��ر  ��28 ا���را��� ا����#دة ���ر�0 ���� ا,���ل وا������د $رض ا��و(وع $
3 و


3 ا���و ا����' ا��را��� ��ن �
د�� ����س و�
د��' ����� ا�دا�ر و����� ا�ز�ت $:  
  

 ا	دا�ر ���� ���س و��د��   : ��ن ��د�


ط��� +
م ا$���د �وردا��ن +�د /��
' ��ن ا��
د���ن ا�1(راء، ��= ا��
+�ر، ��= ا���= ��ب :  4ا,��= ا������ ا�+���� �طر�ق ا�

وذ�ك ��ب �� ھو ���ن ������ل 
  :ا�����ب 

  

  

  

  

ا��D&��ة ��� ��ا/�D ا���ود  ---- 

  ،���2002ل ا�&���E ا���Dا��� '�� 

___ �P�&ة ا����	�Cا���ود ا�.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 

  

  

      

  

  

 ���س و��د�� ��ن ��د�
  : ز�ت���� ا	

ا������ ا�+���� ��= ا,ا$���د 
��  4���#��� ا��زا��� +
م 

��ن طر�ق ا���د�� وطر�ق 
��= ا�و ا���ن : �و�س 

ا���ذ�'، ��= �و��ري و��= 
+�د /��
' ��ن   1�و��ري 

ا��
د���ن ��ب �� ھو ���ن 
  :������ل ا�����ب 

  

  

  

  

  

  

 

  

  ��ا/�D ���ل ا�&���E ا���Dا��� ا��D&��ة ��� ا���ود       ـ ـ ـ ـ 

                              ��'2002،  

             �P�&ة ا����	�Cــــــ ا���ود ا�  

  

  �� راي ا���� ؟�

  

���ــــ�ع �
 �  .���دق ا����  �� ذ�

  

  

  
  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

            
  

  تسميــــــة ساحـــــــــــــــــــــــــــات) 10          

  

  تسمية ساحــــــــــــة) 10-1          

  
  :ا���� ر�� ا����
� ا������� 

�L� 8 هللا ا����?5 ا�#ط�� وا����� ور/5 ا���ل �8 �8   ��ت Q2��7 و�5�C ا'�ة ا�&�Cرة ���� Jا��� ����: وا�
:�د وا�L=د    .ا��&���	8 ا��	8 ��# 53 /��ھ  N� ���X ا)2&

  

���د (��*�/i �8 ا�&N�.D ا��	&#�� �#ظ�� �2را  �D i��L� 8 هللا �$�� Jأ ا�����درو�2  N@ رة�C&ي �.:���� وا�#�Cر �� ا�
�0#	8 ��	� ا��B'$�ت ا)�Xى  � ��C)ت ا�#'�ط�  ��� �����د �8 ا����3ء  � ا���ء اول �:�^ �.�#س وا����	� ��3;  �

  .�P	� وا��ھ8 و��gھ� ا������2 وا���8 وا�&�a�7 وا)

و��( ا����L� ���� J هللا  � ھ��53 ا)���د ا�C�#ي �.:���� وا�&�Cرة و/��D� ��Dض Q2��7 ا��و�� وا9L7 ا��$��� ا)ول 
 8�L:   .���R$�� ا�$�� �.� ا�$=�� 5L2 ان 	*.�i  � ا���

���� ���C�&ط#ال  &�ة ا�$�� ا� Q2��7 �	�. Q�R�� (ا او���$� M*&8  ��3 ا� ���� Jا)�� و�2 ��ف ا��� Q.C� �  MRو��
:��Q2 وا�C�#ب وا�*�اطi ا�5��0  � ا�� �ع �8  :����� وار�ب ا���ف  ����G7 5gر ا�&�Cر وا� W�@#ا� i���&����L هللا 

  .2[�	�ھN و����ــــــــــــ �� 5	?�&D��D7 8� Nب 

�'�i  ���3اهو�*.��ا  �.LCب ا��L�$��� ا�$��P ا�R�0�� ا��م ���رة ر�ط ا���	�� ����&�ق ا��ا�Rي  �	�.Lت ا�[�  .ار

 J	ـ�ر&  . �L� #�2017  29وا@� ��ض ا��#?#ع �.I ا�\�ر �C�� ا)�GHل وا�&���E ا���Dا��ـ� ا���Dـــــ��ة 

�$��� ا�$��P ا�R�0�� ا��م ���رة ر�ط ا���	� N0�.� وض�D���  هللا �L� 8 ���� Jا��� N'� �.LCب ا������&�ق ا��ا�Rي  �.  
  

  

  ��ــ� رأي ا����ــــ ؟

  

����ع  ��دق�         �
 �  .ا����  �� ذ�

  

  تسمية ساحــــــــــــة)  10-2        
  

  

  :ا���� ر�� ا����
� ا������� 

��DL ��0&#ب ا�$��ة ����C ا��ا�� ا�� ا����?.�  �#�� ا���.�  J	ر�&27  �L� #�2017  �ا�$�� وا� Iا� i ;����ا�&� 
 ��D&$د �8 ا��=Lا� �	���&*.�� ا'N وا����� ا����?.� �.�g Iار ا����?=ت ا�=�� �3ن ��8 دور  �Dّل  �  �L����.� Q2��7

���]�� ��.*&� ���'r:��� أو ا���� ��  �$��� أ�P ا��#ارع أو ا��B'$�ت ا�&�#	� أو ا� Nّ&	 وأن �.  

 �����P 8� ��$  .وھ�ه 

 " �  Q2��: و��]ت  � �; ��ف ���Q ا�#ط�� ، و � اوا�Xا)ر�D��ت ��D ;  1935أوت  3و��ت  �#�� ا���.� 
:��Q2 و �  &�ة   S��� ��R�$� �LDH Q�'[��.I ا��$Bو��8  � ا)���د ا��$�R� ا)'=�� و�.��C� Iة #��.� ��� أ@�� 

ا����?.� �8 �8 ا��$�ھ��ت  � ��\�N ا��\�ھ�ات وا)/&����ت وا���ء ا�*�M ا����'�� و/�^ ا)����ت ا���0ح ا�&��	�ي ��3; 
 ��&L	�2 ^� �2 �^ ا��#ار=� I.� �.��ا� ��#���N وا�&�I.� ^�C ا���0ح ا�$�ي �^ ر/�ل ا����و�� ��3 ��3;  =R8 و���/�$�.�

�  ML$�دX#��� ا�I ا�$8C وا�&�Dض ا�I&H I ا�#اع ا�&�D	M ووا�X  ;.7	DH �C#ر وھ# �� ��?�� )�&���3ت ��L3ة و
�#�� ا���.� ر�R'� ا���LD ا��$�I&P ��R ا)'&�=ل  .  

  

  



  

 �و���'�L د 8 ا����� ا���دي P �3�H[�ت ا�C��زة �^ @.� �8 ا��$�ء �&��	� ا�&����� و�2 ��3; ر ��� زو/�� ا����
 ��' 8C' ا��ي �ا'�  1978ا���ج ���� ا��ا��H 50 i�� ^ ا��  .وذا2; ا_��	8 وھ� 

���2 ���و��  ��1994ي  7�# �; ا����?.�  �#�� ا���.� 	#م L� �.��P �وھ.  

،  ����Dوض  �L� #�2017 ��29ض ا��#?#ع �.C� I�� ا)�GHل وا�&��Eــــــ� ا���Dا��ــــ� ا����Dـــ�ة &ـــ�ر	J �وا@ـ
Dا� ��	ا��� ���$� I.� �� ا��#ا N0�.� N2دق ا�����زي ا����7 ر�: ��رع ا� ���#�5  I�$و���2ة ا��م ���رة ا�� ���� �R8 ا����

�#�� ا���.�    N'�.  

  

  ��ـــ� رأي ا����ـــ ؟

  

����ع ��دق��
 �  . ا����  �� ذ�

  

  ما أبدوه من  ة اخلصوصية شكره لكافة احلاضرين علىـــــــويف خامتة هذه اجللسة جّدد السيد رئيس النياب    

  عناية واهتمام باملواضيع املدرجة جبدول اعمال هذه الدورة ،   

  .وأعلن يف حدود الساعة السادسة وعشرون دقيقة عن رفع اشغال هذه الدورة     

  

   مقرر المجلس                                                 الكاتب العام للبلدية     

                                                        المساعد االول لرئيس النيابة الخصوصية                                                 

             وسيم الزواري                     حافظ  الهمامي      

  

  رئيس النيابة الخصوصية                                      

  

  عماد السبري                                           
  

  

  
                      



  
    ;�*� �/��
  

  ادارة ا�YDون ا�-��/�
      

  
  ا���اZ�9 ا��4&و�9  �� اSU�ر ا���� ا�-��ي                                

                  RWد/� �8 دور��4ا� ا�4
  ��2017��  &ا

  2017 د/��-& 6: ا�2�ر/[               

  

  

  ;&ارات ا����                      ا����9ع              


 ��	�ة ������) 1��   ط.M �2ض ا?� � �&�#	5 ���وع ��� ا����� ا������ 

   

  ا��#ا �ـــــــ�

  

��#	5 ا�&��دات دا5X ����ت ا�D�#ان ا)ول وا�D�#ان ا����� �8 ���ا��� '��) 2    

  )�.5�L' I ا�&$#	� (  2017 

  ا��#ا �ــــــــ� 

�8 ا�L.�	� و7��وق ا���وض و�$���ة ا�����Cت ا���.�� P#ل ا��$���ة ) 3  ��2���  ا�ام ا

   ��g ا��#ظ�� 

  ا��#ا �ــــــــ�

#�gا �) 4 #�  ا��#ا �ــــــــ�  ط.M �2ض �&�#	5 ���وع ا2&��ء آ�� �9$ 
  ا��#ا �ــــــــ�   ط.M �2ض ا?� � �&�#	5 ���وع ا2&��ء ��Dات ا��\� � ) 5

:#ر ) 6 $��ي �� c�$ق ا�#' �E���  ��#ا �ــــــــ�ا  ط.M �2ض ا?� � �&�#	5 ا�GHل 

7 ( �	�.L�3اء ���2 ا) �اح ا� N���D� 9����  ��#ا �ــــــــ�ا  

8 ( i�  ;	#�&ي ا�*�ص وا��.Lا� c.ا�� Iي ا��.Lا� ��#�Dا� c.8 ا��� )	�H اج�Xا  

Q3���' ��:   ����Rة �

  

ار/�ء ا��\�  � ا��#?#ع وا��دة 
�:   ��?I.� i ا�.�Cن ا��*&

9 ( ��$� �	�.Lت ا��=ث ?�8 ا����ا��� ا�=X�&ا� M$P ^ ا��#ارد	ز#�  ���ر	^(  2018

  )�2ب ���0.� و���ر	^ ادار	� و���ر	^ 

  

 8�P Iا��#?#ع ا� �ار/�ء ا��\�  

 ا�$�#ي �='&���ر ����Lا'&��0ل ا�

  2018ا�&��ر3� �$�� 

10 ( ��$� �	�.Lا���رات ا� N��� ا�$�#ي 
����Lا��#?#ع و��ا'.�     2018ا� �ار/�ء ا��\�  
 N	��&� ���D9 ا����: ا)دارات وا��

 N���P�&��  

.�	� Q2��7 و.�	&� '���2 ا��ا�R و'���2ا���ا/�D ا���R�C �.��ود )  11 8� ��  ا�&�ا

  ا��	;  

  ��#ا �ــــــــ�ا

�'N ا����?.�  �#�� ا���.� )  12 �P�' ���$�  

  

  ا��#ا �ــــــــ�

�L� 8 هللا ) 13 ���� Jا����?5 ا��� N'� �P�' ���$�  

  

  ا��#ا �ــــــــ�

   
  

 

 

 

  



  

  

  المجلس البلدى مستخرج من مداوالت الجمهورية التونسية                                              

  2017وزارة الشؤون المحلية والبيئة                                           الدورة العادية الرابعة لسنة   

  2017ديسمبر  6بلدية صفاقس                                                                        

  إدارة الشؤون البلدية       

  

  ابرام اتفاقية بين البلدية وصندوق القروض ومساعدة الجماعات: الموضوع                

  المحلية حول المساعدة غير الموظفة                                          

  

  

  
  :ا���� ر�� ا����
� ا������� 


 ا)'&���ر ا�&��ر3�  � ���������  2018اط�ر ا��اد  �D�&�وe�P �7د2; ا�.C�� ا�#زار	� ا��0.�� 

R�&� I.� ��.وا��#��3 ا��� �	ا�&���� ا��[� 
����
 اP&$�ب ا��$���ات ��g ا��#ظ��   
  

i ��د أ �د ا���	� #&0� I]&��:��وق ا���وض و�$���ة ا�����Cت ا���.��  31&�ر	J  1530ا��Dم � 

 ��� ���وط ا'��د ا��$���ات ��g ا��#ظ�� ا'��د .�	� Q2��7 �$���ة  2017أ3&#�����2 ا�[�=� MP�: ا��

 ����  د ، ��g000 .980 �#ظ�� 
  

 ���16 وا����#��ـ� ا����Dـــ�ة &ــ�ر	J و�.I ا@� ��ض ا��#?#ع �.C� I�� ا��Bون ا)دار	� وا���

�L� #�2017 ،  

  

D�#ان �$���ة ��g �#ظ�� �&�#	5 ا��*�( ا�$�#ي  ��2���:�دI.� �2 ا�ام ھ�ه ا)  ����Dوض �.�N0 ا��

  . �2018='&���ر �$�� 

  

  ؟ ��ــــ��ــ� رأي ا��

  

���ـــ�ع �
 �  .���دق ا����  �� ذ�

  

  
  
 


