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       وزارة الشؤون احمللية والبيئة

         بلدية صفاقس     
 ادارة الشؤون البلديــــــة 

 
    

 البلـــــــــدي اجمللس       
 2018لسنة  االوىلالدورة العادية           
 2018مارس   30التاريخ :            
 الساعة : الثالثة بعد الزوال            

 
 
 
 

 
 2018لس النيابة اخلصوصية لبلدية صفاقس لسنة  جمل صر بلدية صفاقس الدورة العادية االوىلالتأمت مبقر ق        
 على الساعة الثالثة بعد الزوال اثناء جلسة علنية برائســــــة السيد محزة الظاهـــــــــــري  2018مارس  30يوم اجلمعة   

 الطاهـــــــــــــــر املساكين    –رئيس النيابة اخلصوصية وحبضور اعضاء النيابة اخلصوصية اآليت ذكرهم : وسيم الـــــــــــزواري    
حممد الفقي  –فتحي الشعري  –امحد الرتكي  –حممد بن مجاعة  –ربيعة بلفقرية  –هيكل وايل  –ــــــة أمحد صولـــــ

 و مها الزايين . 
 

 ونـــــــس كمـــأني –ذر مخاخم ـــــ من-ول ــــــــــــاد املعل ـــــعم –ة ــــــــــــــحممد قطاط ادة : ــــــــوقد تغيب ابعتذار الس  
 بني ابعتذار . ياملتغ سليم عبيد وعمار عثمان - عبد اجمليد خشارم -بوصرصارسلوى  
 

كما حضر هذه اجللسة الســــــــادة : حامت النحايل معتمد صفاقس املدينـــــــــة وفتحي بن رابح معتمد  
ورؤساء املصاحل  صفاقس الغربية والسيد حافظ اهلمامي الكاتب العام للبلدية والسادة املديرون وكواهي املديرين

 البلدية وعدد من االطارات اجلهوية وممثلون عن وسائل االعالم .
 

 على بركة هللا السيد محزة الظاهري رئيس النيابة اخلصوصية مرحبا ابحلاضرين ويف مقدمتهـــــــم  افتتح اجللسة 
السادة املعتمدين مث اعطى الكلمة للسيد الكاتب العام الذي بني للحضور انه نظرا لعدة اسباب خارجة عن 

 .  2018مارس   30خ  اىل اتري 2018نطاق البلدية مت ارجاء الدورة العادية االوىل لشهر فيفري 
 

 جدول اعمال اجللسة والذي تضمن املواضيع التالية :  قدم مث 
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 جـــــــــــدول االعمـــــــــــــــال           
     

 
 متابعة سري املشاريـــــــــــــــــــع (1
 متابعة سري االستخالصات  (2
 2018مدرجة ببانمج االستثمار التشاركي لسنة  طلـــــــــب قــــــــــروض لتمويل مشاريع   (3
 ستيكيةبالحاوية    1000طلب قرض لتمويل مشروع اقتناء   (4
  طـــــــــــــــــرح آداءات (5
 التفيع يف معلوم استغالل قاعيت الرايضة الرائد البجاوي وحممد علي عقيد للجمعيات واملنظمات (6
 ضبط معلوم استغالل فضاءات داخل احلديقة العمومية التوتة  (7
 ختفيض معلوم دخول تالميذ مراكز النهوض بنشاط السباحة للمسبح البلدي (8
 اخراج شريط من امللك العمومي البلدي اىل امللك البلدي اخلاص والتفويت فيه لفائدة سيفاكس (9

 ك العمومي البلديقبول احالة مساحات خمصصة لالهنج والطرقات لفائدة املل  (10
   احداث حمطة لوقوف سيارات التاكسي بنهج الفردوس  (11
 ادخال تغيري على قائمة ممثلي البلدية يف الشركات واملؤسسات (12

 املراجعة اجلزئية ملثال التهيئة العمرانية (13

 واثر مصادقة اجمللس على جدول االعمال ابالمجاع تطرق احلاضرون اىل مناقشة املسائل
 املدرجة به على النحو التايل : 
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 2018( طلب قروض لتمويل مشاريع مدرجة ببانمج االستثمار التشاركي لسنة 3                   
 
 

 السيد رئيس النيابة الخصوصية :

، قامت البلدية ببرمجة جملة من المشاريع  2018في نطاق تنفيذ مخطط الستثمار التشاركي لسنة  

الجماعات المحلية حسب ما هو مبين  بعضها ممول عن طريق قروض من صندوق القروض ومساعدة 

 بالجدول التالي : 

 

   

 بيان المشروع         

 

 الكلفة      

 الخطة التمويلية                

 

 تمويل ذاتي 

 

 القرض المطلوب

 مساعدة غير 

 موظفة     

 تعبيد الطرقات 

 اقتناء معدات النظافة والطرقات 

 الشارات الضوئية 

 المنشآت الرياضية  صيانة

 اقتناء آلة توبوغراف 

 صيانة المتحف بقصر البلدية 

 أد  3300

 أد  2000

 أد    500

 أد    300

 أد      20

 أد    300

 

 أد  1200

 أد    320

 أد  2520

 أد    800

 أد    180

 أد    300

 أد      20

 أد    300

780 

  أد 4120  أد 6420 المجمــــوع                   

 
   2018فيفري   12واثرعرض الموضوع على انظارلجنة الشؤون الدارية والمالية المنعقدة بتاريخ  

 أد . 4120فالمعروض عليكم الموافقة على تمويل المشاريع المذكورة اعاله بواسطـة قروض بقيمة 

 

 فمـــا رأي المجلـــــس ؟  

  فصادق المجلس على ذلك باالجمـــاع . 

 
 حاوية بالستيكية  1000طلب قرض لتمويل مشروع اقتناء ( 4       
 يف اطار الصفقة اجملمعة    

 

 السيد رئيس النيابة الخصوصية :

 4402اتصلت البلدية بمكتوب صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية عدد   

على  ةبالستيكية لفائدة البلدي حول تنفيذ صفقة مجمعة لقتناء حاويات  2017سبتمبر  29بتاريخ 

 . % 100شكل قرض بنسبة 

للجنة النظافة والعناية بالبيئة رات من  2017اكتوبر  19واثر الجلسة المنعقدة بتاريخ   

الضروري النتفاع بهذه الصفقة وذلك باقتناء حاويات في الحجام الكثر جدوى وفاعلية وهي 

 كما يلي :

 لتر 770بالستيكية لجمع الفضالت المنزلية سعة حاوية  700* عدد   



 لتر  360حاوية بالستيكية لجمع الفضالت المنزلية سعة  300* عدد   
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اريخ ــــدة بت ــــة والمالية المنعقــــة الشؤون الداري ــــواثر عرض الموضوع على لجن   

 ،  2018مارس 26

من صندوق القروض  %100طلب قرض بنسبة فالمعروض عليكم الموافقة على 

حاوية بالستيكية في اطار الصفقة  1000ومساعدة الجماعات المحلية لتمويل مشروع اقتناء 

 المجمعة .

 

 فمــــا رأي المجلــــس ؟  

 فصادق المجلس على ذلك باالجمــــاع .  

 

 

 طـــــرح آداءات(   1 – 5                        
 

 الخصوصية : السيد رئيس النيابة 

وذلك للنظر في مجموعة مطالب طرح   2018جانفي  19انعقدت بقصر بلدية صفاقس لجنة المراجعة بتاريخ 

 اداءات بلدية .

 وقد تم التطرق لحالت الطرح والتي تنقسم الى قسمين :  

 

 معلوم مثقل بصفة مزدوجة مرة كعقار مبني ومرة ثانية كعقار غير مبني.  -1

 د  16.692،  960حاالت كمعلوم مزدوج عقار مبني ومرة غير مبني لمبلغ قدره   6تم قبول طرح اداءات لـ 

 ( قائمة اسمية طلب طرح اداءات بلدية1)

 عقارات غير مبنية عوضا عن عقارات مبنية 

 

  مفصلة حسب الجدول التالي :

 بالدينار                                                            
 المبلغ المرجع  االسم واللقب ع/ر 

 

 147,960 495/ 65/ 3 محمد بوعصيدة  2

 9600,000 630/ 32/ 4 شركة المزغني للبعث العقاري  5

 6945,000 130/168/ 6 الشركة العامة للبعث العقاري كوجيبي  6

 

 الجملة
960  ,16.692 

 

 
 ( قائمة اسمية طلب طرح اداءات بلدية2)

 ازدواجية المعلوم وعقارات مكررة وخطا في المساحة 
 

 د 3.496,456حالت لمبلغ قدره  7طرح اداءات لـ  تم قبول         

 د  2545,560المبلغ الراجع للبلدية     : 

 د     950,896صندوق تحسين المسكن :                               



 مفصلة حسب الجدول التالي :                                
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 بالدينار                                                                    

 المرجع  االسم واللقب ع/ر 
 المبلغ

 ص.ت. المسكن المبلغ الراجع للبلدية

 87.296 191.360 40440852 ماهر قصد هللا  1

 334.800 1107.000 40947289 الطاهر المساكني  2

 114.000 228.000 41713007 محمد بوعصيدة  3

 114.000 228.000 41712910 محمد بوعصيدة  4

 200.000 500.000 22067015 منصف عباس  5

 22.400 56.000 41491071 جويدة الدلنسي  6

 78.400 235.200 13728119 زهير قديش   7

  

 الجملة
2545.560 950.896 

 
      

 فالمعروض عليكم الموافقة على طرح هذه الداءات.   
  

 

 فمـــا رأي المجلـــس ؟           

 فصادق المجلس على ذلك باالجمــــاع .   

 

         
 طـــرح آدءات ( 2 – 5

 

 السيد رئيس النيابة الخصوصية : 

 ونظرت في مجموعة من مطالب طرح   2018فيفري  23انعقدت بقصر بلدية صفاقس لجنة المراجعة بتاريخ      

 اداءات بلدية . 

 د 1.033,064ويبلغ جملة الطرح :  حاالت سكن عوضا عن مهن  7وبعد النقاش تم قبول طرح 

 د 766,216المــــبلغ الراجع للبلدية :      

 د 266,848ندوق تحسين مسكن : ص      

 المبلغ الراجع للبلدية  المرجع  االسم واللقب ع/ر 

 

صندوق تحسين 

 المسكن 

 71,680 183,680 41357793 عبد الوهاب تمر   1

 54,720 164,160 10146879 حاتم العموري   2

 12,992 38,976 41096669 حافظ الخراط  3

 39,200 117,600 16136047 حاتم بللعج   4

 39,200 117,600 16135950 حاتم بللعج   5

 5,936 14,840 17113419 فردوس الجموسي   6

 43,120 129,360 17116911 معز اللومي  7

 266,848 766,216  الجملة بالدينار  

 

 فالمعروض عليكم الموافقة على طرح هذه الداءات .

 

 فمــــا رأي المجلــــس ؟ 

 باالجمــــاع .فصادق المجلس على ذلك  
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 (  التفيع يف معلوم استغالل قاعيت الرايضة الرائد البجاوي وحممد علي عقيد   6             

 

 السيد رئيس النيابة الخصوصية :    

 قاعتي الرياضة الرائد البجاوي تم ضبط معلوم استغالل  7515/ 2017/ 3052دي رقم ـــبموجب القرار البل   

 : ومحمد علي عقيد على النحو التالي  

 آلف دينار  6:    * قاعة الرياضة الرائد البجاوي   

 آلف دينار  4:    * قاعة الرياضة محمد علي عقيد  
 

 ولتحسين استغالل الفضاءات البلدية وحسن توظيفها للرفع من الموارد البلدية ، 

 الترفيع في معلوم استغالل قاعتي الرياضة المذكورتين لنشطة غير رياضية على النحو التالي : فقد تم اقتراح  
 

 آلف دينار   8آلف دينار الى  6* قاعة الرياضة الرائد البجاوي من  

 آلف دينار  8آلف دينار الى   4* قاعة الرياضة محمد علي عقيد من  
 

 وعلى انظار لجنة الشؤون    2018جانفي  29ريخ  اضة المنعقدة بتض الموضوع على انظار لجنة الريارع  واثر 

 ، 2018فيفري   12الدارية والمالية المنعقدة بتاريخ  

 د البجاوي ومحمد علي عقيد كما هو مبين ــــفالمعروض عليكم الترفيع في معلوم استغالل قاعتي الرياضة الرائ 

 أعاله . 
 

 رأي المجلــــس ؟  فمـــا  
  

 استغالل القاعتين على النحو التالي :  الترفيع في معلومواثر النقاش صادق المجلس على   

 

 آالف دينار  8آالف دينار الى  6* قاعة الرياضة الرائد البجاوي من   

 آالف دينار   6آالف دينار الى  4* قاعة الرياضة محمد علي عقيد من             

 

     

 ضبط معلوم استغالل فضاءات داخل احلديقة العمومية ) التوتة ( (  7                            
 

 السيد رئيس النيابة الخصوصية : 

داخل اتصلت البلدية بالعديد من المطالب من بعض الجمعيات والمنظمات قصد استغالل فضاءات 

 . لتنظيم تظاهرات وانشطة ثقافية وبيئية الحديقة العمومية التوتة 

 ، وعلى لجنة الشؤون  2018 انفيج  29دة بتاريخ  ـــرياضة المنعقالة نعرض الموضوع على انظار لجبو   

 اقترحت  2018فيفري   12المالية والدارية بتاريخ             

 دة ــــــلفائدينار  500لفائدة الجمعيات و دينار200المذكورة بما قـدره  ضاءات الفاستغالل  مــ معاليضبط    

 .المنظمات            

     

 فمــا رأي المجلــــس ؟   

 يد الدرس واعادة عرضه على لجنـــــــــةواثر النقاش أوصى المجلس باالجماع بارجاء الموضوع لمز   

 الرياضة او لجنة مشتركة تضم جميع االطراف المتداخلة  

  

 ختفيض معلوم الدخول للمسبح البلدي لتالميذ مراكز النهوض ابلسباحة  (   8       
 

 السيد رئيس النيابة الخصوصية :  

نوفمبر  13بتاريخ  4621اتصلت البلديـة بمكتوب السيد المندوب الجهوي للشباب والرياضة عــدد 

 طلب اقرار مجانية دخول تالميذ مراكز النهوض بنشاط السباحة للمسبح البلدي  2017
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وبعرض الموضوع على انظارجلسة مشتركة ضمت كل من لجنة الشغال والتهيئة العمرانية ولجنة 

اقترحت التخفيض من   2017نوفمبر  17الشؤون الدارية والمالية والقانونية ولجنة الرياضة المنعقدة بتاريخ 

الـــــى  7515/ 2017/ 3052حاليـــا حسب القرارا البلدي رقـــم  دينار 50معلوم التعريفة السنوية المقدرة بـ 

 بالنسبة لتالميذ مراكز النهوض بنشاط السباحة . دينار 30

اثر عرض الموضوع على انظار لجنة الشؤون الداريـــــة والماليـــــة والقانونيــــة بتـــــــــــاريخ  و

 ،  2018جانفي  19

فالمعروض عليكم الموافقة على تخفيض معلوم الدخول الى المسبح البلدي لتالميذ مراكز النهوض  

 دينار . 30دينار الى  50بنشاط السباحة من 

 

 ؟ جلـــــس لمفمــــا رأي ا

دينار  50واثر النقاش صادق المجلس على التخفيض من معلوم التعريفة السنوية المقدرة بـ 

دينار بالنسبة لتالميذ مراكز النهوض   25الـــــى  7515/ 3052/2017سب القرارا البلدي رقـــم ححاليـــا 

 بنشاط السباحة .

 (  اخراج شريط من امللك العمومي البلدي اىل امللك البلدي اخلاص 9                        
 والتفويت فيه لفائدة مصحة سيفاكس                                          

 
 السيد رئيس النيابة الخصوصية :  

  2016مارس  23ؤرخ في ـــرئيس المدير العام لمصحة سيفاكس المالاتصلت بلدية صفاقس بمكتوب السيد 

 مترا مربعا . 39يط أرض تبلغ مساحته ريطلب من خالله التفويت له في ش 2كلم  ةبطريق قرمدمقرها 

قطع  7متكونة من  2م  2770في ملكية المصحة تبين لنا انها مقامة على أرض مساحتها الجملية  بالتثبتو 

 متالصقة تم اقتناءها من اشخاص مختلفين .

تحت عدد  2016جوان  13بها المؤرخ في وربض في الموضوع التي افادت بمكتلاوتمت مراسلة دائرة  

 . 413انها ل ترى مانعا في التفويت له في قطعة الرض التي تعتبر جزءا من النهج عدد  710/7250

ريخ بتا  1509ت بدورهــــــا بمكتوبها عـــــــدد ادــية للتخطيط في نفس الموضوع أفوبمراسلة الدارة الفرع 

ان النهج الصلي او الممر يحمل تسمية محمد لطفي جمعة وهو نهج مفتوح للعموم لعدة عائالت  2016جوان  29

امتار وان الجزء المراد ضمه للمصحة يوجد في آخر النهج المذكور  3وعرضه حوالي   2م  110طوله حوالي 

 . م وليصلح ال للمصحة المذكورة 3وعرضه حوالي  2م  13طوله حوالي 

كما اقترحت الدارة الفرعية للتخطيط ان لتقوم المصحة بفتح باب بالنهج المذكور واستغالله في نشاطها 

 وذلك تفاديا لكل قلق يمكن ان يسببه الجوار .

  9/2016/ 27وحيث تم عرض الموضوع على لجنة الشؤون الدارية والمالية والقانونية المنعقدة بتاريخ  

 التي اقرت الموافقة .

وفي هذا الطار اتصلت مصلحة الشؤون العقارية بالتزام معرف فيه بالمضاء من طرف المدير العام 

يلتزم من خالله بعدم فتح باب النهج في صورة قبول مطلبه   2016نوفمبر 15للمصحة السيد خالد سحنون بتاريخ 

 تفاديـــــا لكل قلق يمكن ان يسببه وذلك  2م  39في التفويت في قطعة الرض المذكورة سلفا والبالغة مساحتها 

  2017جويلية  21واثر عرض الموضوع على لجنة الشؤون الدارية والمالية والقانونية المنعقدة بتاريخ  

، وعلى انظار المكتب البلدي خالل  2017نوفمبر  1وعلى انظار لجنة الشغال والتهيئة العمرانية المنعقدة بتاريخ 

 ، فالمعروض عليكم ما يلي  :  2018جانفي  25  جلسته المنعقدة بتاريخ
 

من الملك العمومي البلدي  413والذي يعتبر جزء من النهج عدد  2م 39اخراج شريط الرض الماسح  (1

   الى الملك البلدي الخاص

 الموافقة المبدئية على التفويت في الشريط المذكور لفائدة مصحة سيفاكس . (2
 

 ؟  مجلـــــسفمــا رأي ال



 فصادق المجلس على ذلك باالجمـــــاع .

     -16- 

 

 إحالة مساحات مخّصصة لألنهج والّطرقات لفائدةقبول (  10  

 الملك العمومي البلدي                     

 
 

 السيد رئيس النيابة الخصوصية :

والمتعلّق بإصدار  1994نوفمبر  28والمؤّرخ في  94لسنة  122من القانون عدد  67عمال بأحكام الفصل 

 مجلّة التّهيئة العمرانية والتّعمير .

وبناءا على عقود اإلحالة المعّرف فيها باإلمضاء من طرف أصحابها والتي تّمت بموجبها إحالة جميع 

 والّطرقات لفائدة الملك العمومي البلدي بالمراضاة وبالدّينار الّرمزي . المساحات المخّصصة لألنهج 

عرض الموضوع على أنظار الجلسة المشتركة بين لجنة الشؤون الدارية والمالية والقانونية ولجنة وإثر 

عقـــدة بتاريخ  ، والمكتب البلدي خالل جلستـــــه المن 2018جانفي  3الشغال والتهيئة العمرانية المنعقدة بتاريخ 

  ، فالمعروض عليكم قائمة في الحالت المذكورة  2018جانفي  25

 الدائرة العنوان المساحة عدد الرخصة المحيل ع/ر

 الربـــــض  4العين كلم طريق  2م  222 2016/  7022 عبد الرزاق بوعزيز  1

 منصورسيدي  7السلطنية كلم طريق  2م  26 2016/  2020 مجدي كمون 2

 الربض 4العين كلم طريق  2م  163 2015/  4101 حاتم غربال 3

 سيدي منصور 4طريق السلطنية كلم  2م  47 2015/  2147 عبد الوهاب الوكيل 4

 الربض 3قرمدة كلم طريق  2م  169 2016/  4020 رياض المصمودي 5

 الربض 3القائد محمد كلم طريق  2م  44 2014/  4074 نادية بن نصر 6

 سيدي منصور 6طريق السلطنية كلم  2م  22 2015/ 2123 عبد الوهاب ونجم الدين مقني 7

 سيدي منصور 5سيدي منصور كلم طريق  2م  97 2015/  2183 فيصل وماني 8

 مركز شاكر 2طريق منزل شاكر كلم  2م  51 2014/  7076 منجي دمق 9

 الربض 3طريق القائد محمد كلم  2م  132 2015/  4098 علي ابن الطاهر  10

 سليم بن معلم وشركة تقنيات 11

 التغطية والتاثيث

 الربض 4بين طريقي تنيور وقرمدة كلم  2م  148 2015/  3027

 سيدي منصور 7طريق السلطنية كلم  2م  700 2016/  2010 محمد نجيب قيدارة 12

 سيدي منصور 4طريق المهدية كلم  2م  522 2016/  2085 عبد الفتاح ولطفي الرقيق 13

 سيدي منصور 7طريق السلطنية كلم  2م  58 2016/  2080 محمد الهادي خميسي 14

 الشمالية   3طريق تونس كلم   2م  95 2014/  3004 منى وهدى معلى 15

 الربض 4طريق قرمدة كلم  2م  66 2016/  4052 عبد السالم عبد الناظر 16

القاصة الحزامية بين طريق تنيور  2م  54 2014/  3037 المعزون وكمال بوريشةعبد اللطيف  17

 والقائد محمد

 الربض

 سيدي منصور 6طريق السلطنية كلم  2م  45 2016/  2038 وفاء اللواتي  18

19 

 

 الشمالية   2،  5طريق تونس كلم  2م  83 2014/  3054 التيجاني القالل وابنته امينة

 الربض 3طريق القائد محمد كلم  2م  111 2015/  4099 الطاهر احالم ابن  20

 مركز شاكر 4طريق منزل شاكر كلم  2م  340 2015/  7021 نزار بوعزيز 21

 الربض 3،  5طريق قرمدة كلم  2م  190 2016/  4015 محمد المعالج وزوجته نجالء شطورو 22



  
 ؟ جلـــسفمـــا رأي الم       

 فصادق المجلس على ذلك باالجمـــاع .       
 

 احداث حمطة لوقوف سيارات التاكسي بنهج الفردوس (  11      
 

 السيد رئيس النيابة الخصوصية : 

عن التحاد  نلسة بحضور ممثلي ج 2017/ 25/12عقدت لجنة الشغال والتهيئة العمرانية بتاريخ 

ة جديدة لسيارات الجرة  طة المرور تم خاللها اقتراح احداث محطالجهوي للشغل وغرفة التاكسي وشر

   .  البلدية بعد تهيئتها من طرف ( حذو مستشفى الولدات بنهج الفردوس )التاكسي 
 

 فالمعروض عليكم الموافقة على احداث هذه المحطة واعداد قرار في الغرض .لذا 
 

 فمــا رأي المجلــــس ؟     

 فصادق المجلس على ذلك باالجمــــــاع .     

 
 ادخال تغيري على قائمة ممثلي البلدية يف الشركات واملؤسسات ( 12 

 
 

 السيد رئيس النيابة الخصوصية :          

 بناء على الشغور الحاصل في تمثيل البلدية للشركات و المؤسسات التالية:        

  : ممثل البلدية بالجلسة العامة شركة المسلخ الموحد  -

 : ممثل البلدية بمجلس الدارة شركة التنمية السياحية بالميناء الترفيهي بصفاقس   -

 الشركة الجهوية لالشغال العمومية : ممثل البلدية بالجلسة العامة   -

 المعروض عليكم تعيين ممثلي البلدية في الشركات والمؤسسات المشار اليها .ف 

 

 فمـــا رأي المجلــــس ؟

 فصادق المجلس بالجماع على ما يلي :

 العامة بشركة المسلخ الموحدـ تكليف السيد وسيم الزواري بتمثيل البلدية بالجلسة 

سياحية الـ تكليف السيد محمد بن جماعة بتمثيل البلدية بمجلس الدارة بشركة التنمية 

 بالميناء الترفيهي بصفاقس 

 شغالـ تكليف السيد الطاهر المساكني بتمثيل البلدية بالجلسة العامة للشركة الجهوية لال

 العامة 

 التوفيق شبشوب 23

 

 الربض 4تنيور كلم طريق  2م  205 2015/  3010

 مركز شاكر 3،  5طريق العين كلم  2م  60 2014/  7082 صالح الحاج طيب 24

 الربض 1،  5طريق القائد محمد كلم  2م  72 2015/  4057 حسان بنسعيد 25

 الربض 2طريق القائد محمد كلم  2م  105 2015/  3004 محمد علي العذار  26

 الربض 4طريق تنيور كلم  2م  158 2016/  3014 فهمي المعالج محمد 27

 الربض 1،  5طريق القائد محمد كلم  2م  27 2015/  4103 مبروك الشيحاوي 28

 الربض 2طريق العين كلم  2م  67 2016/  7060 عبد الرحمان دمق  29

 منصورسيدي  5طريق سيدي منصور كلم  2م  135 2016/  2095 رضا غيازة 30
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 بمنطقة صفاقس الجديدة 1مشروع اقامة نزل بالمقسم عدد (  13

 
 

 السيد رئيس النيابة الخصوصية : 

والتي خصصت   2018مارس  12تبعا لجلسة العمل المنعقدة تحت اشراف السيد والي صفاقس بتاريخ 

ذياب للنظر في ملفات عدد من المشاريع السياحية بالجهة منها مشروع اقامة نزل من طرف المستثمر احمد 

 بمنطقة صفاقس الجديدة في مستوى ركن شارع مجيدة بوليلة وطريق منزل شاكر، 1بالعقار الكائن بالمقّسم عدد 
 

في ارتفاع    38/2006وحيث ان المستثمر المذكور تحصل على رخصة بناء عمارة مضمنة تحت عدد  

 طوابق علوية مخصصة للسكن وللنشاط التجاري،  9طابق ارضي و 
 

 ( من سكن ونشاط تجاري الى نزل،Blocوحيث ان المستثمر قام بتغيير صبغة جزء من العمارة ) 
 

 126/1995ومضمن تحت عدد  27/05/1996وباعتبار ان العقار مستخرج من تقسيم مصادق عليه بتاريخ 

  يتضمن النشاط المطلوب اي اقامة نزل،بمنطقة صفاقس الجديدة( وهو ل 1)المقّسم عدد 
 

 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير،  65وعمال بمقتضيات الفصل 
 

وباعتبار ان جّل القطع المتواجدة داخل التقسيم قد شيّدت عليها عمارات من طرف باعثين عقاريين وتم  

صر جميع المالكين المعنيين بالتقسيم  بيع جميع الشقق والمحالت التجارية المنجزة مما انجّر عنه صعوبة في ح

 المذكور، 
 

 ، 21/03/2018واثر عرض الموضوع على أنظارلجنة الشغال والتهيئة العمرانية المنعقدة بتاريخ 
 

فالمعروض عليكم الموافقة على تسوية الوضعية وبعث المشروع المطلوب وذلك عبر القيام بالجراءات 

عقار المعني بالمر والقيام بالجراءات المتعلقة بتعليق مشروع المثال بقصر المتعلقة بتنقيح التقسيم في مستوى 

البلدية لمدة شهر ونشر اعالن استقصاء في الغرض عن طريق التعليق ووسائل العالم المسموعة والمكتوبة مع 

 القتصارعند المصادقة على دراسة العتراضات الواردة عند القتضاء.   

 

 رأي المجلــــس ؟ فمـــا  

على انظار جلسة  الموضوع من جديد اثر النقاش اوصى المجلس بارجاء النظر وعرض  

 ،مشتركة تضم لجنة االشغال والتهيئة العمرانية ولجنة الشؤون االدارية والمالية والقانونية 

 . مع تسجيل عدم موافقة السيدة مها الزياني 

 

 

 3قابس كم  حول مشروع اقامة نزل بطريق (  14   

 
 

 السيد رئيس النيابة الخصوصية : 

والتي خصصت   2018مارس  12تبعا لجلسة العمل المنعقدة تحت اشراف السيد والي صفاقس بتاريخ 

للنظر في ملفات عدد من المشاريع السياحية بالجهة منها مشروع اقامة نزل من طرف المستثمر جمال بوعزيز 

 صفاقس،  3بالعقار الكائن بطريق قابس كم 
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في ارتفاع   8075/2008وحيث ان المستثمر المذكور تحصل على رخصة بناء عمارة مضمنة تحت عدد 

 طوابق علوية مخصصة للنشاط الداري وقاعة عرض،  3طابق ارضي و 
 

وقاعة  وحيث ان العقار يوجد بمنطقة صناعية وان المستثمر يطلب تغيير صبغة العمارة من نشاط اداري 

 عرض الى نزل،
 

وحيث ان صبغة المنطقة )منطقة صناعية( حسب كراس التراتيب العمرانية المصاحبة لمثال التهيئة  

 العمرانية الجاري بها العمل ل تحّجر اقامة مثل هذا النشاط، 
 

وباعتبار ان مشاريع اقامة نزل من شانها ان تدّعم النشاط الصناعي وتنّمي القدرات التنافسية للمؤسسات 

 الصناعية،   
 

 ، 21/03/2018واثر عرض الموضوع على أنظار لجنة الشغال والتهيئة العمرانية المنعقدة بتاريخ  
 

فالمعروض عليكم الموافقة من حيث المبدأ على تسوية الوضعية وتغيير صبغة العقار لبعث المشروع  

اللجنة الفنية البلدية  المطلوب على ان يقوم المعني بالمر بتقديم ملف تنقيحي للرخصة المسلمة قصد عرضه على 

هذا التمشي المتعلق باقامة نزل بالمناطق الصناعية  بالخذ بعين العتبار لرخص البناء لبداء الراي مع التوصية ب

        .عند مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية صفاقسوذلك 

 

 فمـــا رأي المجلــــس ؟  

 

 فصادق المجلس على ذلك باالجمــــاع .  

 

 
 

وفي خاتمة الجلسة جدّد السيد رئيس النيابة الخصوصية شكره لكافة الحاضرين على   

 ما ابدوه من عناية واهتمام بالمواضيع المدرجة بجدول اعمال هذه الدورة ،

 وأعلن في حدود الساعة السادسة وخمسين دقيقة عن رفع اشغالها .  

 

 المقرر عن المجلس         الكاتب العام

 

 وسيم الزواري          الهماميحافظ 

 رئيس النيابة الخصوصية      

 

 حمزة الظاهري          



  

 
 

      
    

المنعقدة  2018وقعت هذه المفاوضة في الجلسة العمومية للدورة العادية الولى لسنة   

ابة  ي ء النعضاالسادة ا ورالخصوصية وبحض النيابةسيد رئيس الباشراف  2018مارس  30بتاريخ 

أنيس كمون ـ سلوى  ـالسادة : محمد قطاطة ـ عماد المعلول ـ منذر خماخم  ءالخصوصية باستثنا

 عبد المجيد خشارم ـ سليم عبيد وعمار عثمان المتغيبين باعتذار .بوصرصار ـ 

من القانون الساسي للبلديات انعقدت الجلسة التمهيدية التي سبقت  32هذا وعمال بالفصل   

 . 2018جانفي  26هذه الدورة يوم الجمعة 

 

 

 مستخرج مطابق لالصل         

 صفاقس في         

 

 النيابة الخصوصيةرئيس             

 

          

 يحمزة الظاهر                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 بلدية صفاقس         
 ادارة الشؤون البلدية     

 االدارة الفرعية لشؤون اجمللس واملكتب
 المواضيع المعروضة على المجلس البلدي 

   2018مارس  30ة األولى ورة العاديّ الدّ                                  
 

 

 المواضيــــــع 
 

 

 اإلجـــــــراءات
 

 مقترحات المجلس 

 

 طلب قروض لتمويل مشاريع   (1

 مدرجة ببرنامج الستثمار التشاركي       
 

 

لجنة الشؤون اإلدارية والماليـة والقانونـية المنـــعقدة 

   2018فيفري  12بتـــاريخ 

 

 صادق المجلس على ذلك بالجماع

 

اقتناء  طلب قرض لتمويل مشروع  (2

 حاوية بالستيكية 1000

 

 

 لماليـة والقانونـية المنـعقدةلجنة الشؤون اإلدارية وا

 2018مارس  26   بتـــاريخ

 صادق المجلس على ذلك بالجماع

 صادق المجلس على ذلك بالجماع 2018جانفي19لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ  ( طرح اداءات3
 

 الترفيع في معلوم استغالل قاعتي  ( 4    

   الرياضة الرائد البجاوي ومحمد 

 علي عقيد للجمعيات والمنظمات
 

 2018جانفي 29ة بتاريخ ــــوالرياضلجنة الشباب 

ــ ولجن ة الشؤون اإلدارية والمالية والقانونية المنعقدة  ـــ

  2018فيفري 12بتاريخ 

صادق المجلس على ذلك بالجماع مع 

اقتراح تعديل في معلوم استغالل قاعة  

آلف  4رياضة محمد علي عقيد من ال

 آلف دينار 6دينار الى 

 ضبط معلوم استغالل فضاءات ( 5

 داخل الحديقة العمومية التوتة .   

ة  ـــولجن 2018جانفي  29لجنة الشباب والرياضة بتاريـخ 

فيفري 12الشؤون اإلدارية والمالية والقانونية بتاريخ 

2018 . 
 

لمزيد  ارجاء النظر في الموضوع

 الدرس 

 

 

 تخفيض معلوم دخول مراكز النهوض(6   

 بنشاط السباحة للمسبح البلدي . 

 

لجنة مشتركة بين لجنة األشغال والتهيئة العمرانية ولجنة 

الشؤون اإلدارية والمالية والقانونية ولجنة الشباب 

ولجنة الشؤون   2017نوفمبر  17والرياضة بتاريخ 

جانفي  19اإلدارية والمالية والقانونية المنعقدة بتاريخ 

2018  . 
 

مع  ذلك بالجماع صادق المجلس على

د عوضا  25تخفيض المبلغ ليصبح 

 د  50عن 

إخراج شريط من الملك العمومي  (7

فيه إلى ملك البلدي الخاص والتفويت البلدي 

 لفائدة "سيفاكس"
 

 

 21ة بتاريخ ون اإلدارية والمالية والقانونيلجنة الشؤ

 المنعقدةغال والتهيئة العمرانية ولجنة األش 2017جويلية 

  2017نوفمبر1بتاريـــخ 

 صادق المجلس على ذلك بالجماع

قبول إحالة مساحات مخصصة    (8

 لألنهج والطرقات لفائدة الملك العمومي

 البلدي 

لجنة مشتركة بين لجنة الشؤون اإلدارية والمالية 

مرانيـة المنعقدة والقانونية ولجنة األشغال والتهيئة الع

 2018جانفي  3بتاريـخ 

 صادق المجلس على ذلك بالجماع

 

 ة لوقوفـــداث محطـــإح (9

 سيارات التاكسي بنهج الفردوس
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قائمة ممثلي  إدخال تغيير على (10

 . والمؤسسات البلدية في الشركات
 

 :  تم  تكليف السادة 

بتمثيل البلدية بالجلسة   وسيم الزواريـ 

 العامة لشركة المسلخ الموحد  

ـ محمد بن جماعة بتمثيل البلدية 

سياحية البمجلس ادارة شركة التنمية 

 بالميناء الترفيهي

اهر المساكني بتمثيل البلدية طـ ال

بالجلسة العامة للشركة الجهوية  

  لالشغال العمومية

  1مشروع اقامة نزل بالمقسم عدد  (11

 بمنطقة صفاقس الجديدة 
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ارجاء النظر في الموضوع لمزيد 

 الدرس  

( مشروع اقامة نزل بطريق  12

 3قابس كلم 
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