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واضيــــــــع املدرجة جبدول من النظام الداخلي للمجلس ، وحيث مل يتوفر النصاب القانوين للنظر يف امل 46عمال مبقتضيات الفصل 

  ،  2020مارس  1املنعقـــــــــــــــدة بتــــــــــــــــاريخ  2020اعمال الس البلدي يف دورته العاديـــــــــــــــــة االوىل لســـــنة 

الثالثة بعد الزوال بقصر البلدية اثناء جلسة على الساعــــــــــــــة  2020مارس  6يـــــــــــوم اجلمعـــــة جلسة عقد جملس بلدية صفاقس

ــــة علنية برئاسة السيد منري اللومي رئيس البلدية وحبضور اعضاء الس البلـدي الذين متت دعوم ملواكبـــــــــــة أعمال اجللســــــ

ــري  سريين بن شريفة ،: اآليت ذكرهم  2020مارس  2بتاريخ  17/7600حسب االستدعـــــــاء رقم  ابتسام عطية اهللا ، منــ

روي ، ــــــــــــــــان القـــــــور جبري ، اميــــــــــــــــــام ذويب ، انــــ، حممد فوزي اللومي ، وليد الفقي ، سعيدة الفخفاخ ، وسالعفاس ، وسام كرمي 

  ي ـــعصام املرداس ،رق املعاجل ـــــدورة ، استبــــحممود ق

وليد كريشان ، تيسري ،  ى بوزيد ، حممد وجدي العايدي ، وئام شيخ روحه ، هيام غربال ، عزالدين السالميفرح الفرايت ، ضح

  .عبد الدامي ، مسري الشريف ، نعمة شعبان ، زاهر اللوز وعبد اهللا بن عبد اهللا 
  

  ــــــــديسندس الفرخيـــة ، غازي املســمنصف مخاخم ، سلمى الرتكي ، : عن الحضور السادةوقد تغيب 

  م ـــرون ، معز بن رحيـــيب واردة ، درة شقــــفقي ، حممد جنالة ـــــــشريف ، راضيالة ــــة عمرية ، هايــوي ، راوياأمحد امليس

  أمحد غرسالوي ، رمي الطريقي ، سنا السالمي ، نوال شحيدر وعبد العزيز خلف 
  

  ، يوســـف وهلــــــــــا ة ـــــامي الكاتب العام للبلدياهلم حافظ:ســــــادة كما واكب اعمال هذه الجلسة ال

شكري اللوز ، أمحد قيدارة ، حامت العيادي ، علي كمون ، رفيق وهلا ، حممد بوعني ، حسناء قربوط ، آمان املكور  منبرية 

  .البجاوي ، وحيد بن عامر ، مراد املعلول والنوري بن حسن 

  .ت اجلهوية وممثلون عن وسائل االعالم ومكونات اتمع املدين هذا باالضافة اىل عدد من االطارا  
  

  ومنّددا بالعملية االرهابية ،افتتح اجللسة على بركة اهللا السيد منري اللومي رئيس البلدية مرحبا باحلاضرين 

  .تالوة الفاحتة على شهيد االمن الوطين  متتاليت جّدت بتونس العاصمة و 



  .ود قدورة مقرر اجللسة عن الس البلدي محماثر ذلك مت تعيني السيد 
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  :مث تال على الس جدول اعمال هذه الدورة الذي تضمن املواضيع التالية 
  

  جـــــــــــــــــــــدول االعمــــــــــــــال 

  

  بالدوائر البلدية  لواردة بالسجالت املفتوحة للغرضتقدمي ملخص ملالحظات وتساؤالت املتساكنني واتمع املدين ا )1

  من جملة اجلماعات احمللية  211سد شغور حاصل يف بعض اللجان البلدية حسب مقتضيات الفصل  )2

  مراجعة التنظيم اهليكلي لبلدية صفاقس  )3

  ) سلك املوظفني ( اعوان بلدية صفاقس  عتنقيح قرار جممو  )4

  الشهار املصادقة على كراس الشروط اخلاصة با )5

  مراجعة اخلطايا املوظفة على املخالفات املتعلقة باالشهار )6

  املوافقة على كراسيت الشروط الفنية واالدارية الستغالل فضائني ترفيهيني حبديقة التوتة  )7

  نة ااملوافقة على كراسيت الشروط الفنية واالدارية الستغالل املسبح البلدي املكي بن حس )8

  1ق املطار كلم يام عليها مسكن الكاتب العام للوالية واملعتمد االول الكائنة بطر عة االرض املقطق ةتغيري صبغ )9

  1تغيري صبغة عقار ورثة احلبيب كانون الكائنة بطريق قابس كلم  )10

  تسمية اج بدائريت حي احلبيب ومركز شاكر  )11

  ية لون الفنون التشكيالشاركة يف صملا )12

  :رجة جبدول االعمال فكانت كاآليت اثر ذلك تطرق الس اىل دراسة املواضيع املد

  

  

  تقديم ملخص لمالحظات وتساؤالت المتساكنين والمجتمع المدني  )1

  الوارد  بالسجالت المفتوحة للغرض                                  

  

� ر�
	 ا������   :ا�

� ا����م ا��ا��� ا��ي ��� ��� �� ���  �48ا ������ت ا���� ����� : "��  ر� ا�& ا�%�$# "!� ��� '()  

� ��و*4"� �1 7�8# 6�3 ����5 ر ����34- ا����ب و��1- *�ول ا��0�ل و�!-ض ا����ط ا���ر*# ا� �9��� &�%���$�

�1�$��ت و�$�ؤ0ت ا��;<��� -�� وا��%�@ ا����8 ا�4اردة "��$%>ت ا���4;# ��=-ض "��- ا�)���# و��-ات ا��وا "  
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  المقترحات الواردة بالسجالت                                   الدائرة     
A�(Bة ;� ا�-�  دا

  

ا�4ان ��� ا����� "�ون �!F�4 وا��م ;%5  5ا���� ا�B��C �3 أ�4ان ا�B��# ا����8# و��C# "!� ا;��#  -
��ر ��� ا����م ا�!�� ا�)��ي "$)A ا�G(�3# ا�$G��8# ا� H��HI� ا����7# ��� *!� ا��4اط��� �!�48ن �� ط4ل ا80�

 �C<� #�"�7ا�� J$ء او ا����0��" L�-!  "!���# ا�

� �N- ا�!�� وN-�# ا80%�ز  -$B� �  ط�P 5���� A$5 ا�B��# ا����8# "!�د *��� �� ا��4ظ��

- � Aوط� QH80�" ا��4*4دة -�B1(-ة ا� �  !)�� اQH80 ا�=�- �!)�ة ط��C A�8# ا�P-7�ت �

-  �H;<Cر ��� ا��  ;4ل ا8!�ام ا80�رة F!" �3 اQH80 وط4ل ا80

  ط�A ا����F!(" #3 ا����ط ا�$4داء "����#�7 -

- #(�� 1(-ة ا�G>ب ا�$�� -��  ا�

 #����Rة ا�-�  ا��ا

  

-  #�<� @Sو " ����  ���4اط� وا��4ظL " ���4ع ا�

- 0 #����Rة ا�-�9-اج ������ ا�04دةاS�I #3)�ك U��8 "���اN  

H� G"��� ا���� #�7�X8 �(P #Cول ا7�0�ر  -�<N �� '()  �C�8# واC>ح 4�Pات G(I# ا��H7- وا�

�)�ل ا3��د  -Nة �!4ن ا-�  ا��ا

  �C�X�1-�3  &P ;�و��ت ����>ت ا���Z�-7" #��X ���4ر 5�1  -

�0Xا�5H "��9# ا��4 - #����Rة ا�-�  اط�GI- 4�0ان "���# �C�P& "���ا

��ء �$���1 ;� "4ر�P)# و;� ا�$��ب و;� ا����R# وا0;��ء ا�����# ;4ل ��م ا78>ق اI=�ل ��H]#  -  دا�-ة ��Nي ���4ر Nا
  ا0;��ء ا�����# ��R-وع �)-ورة 

$���1 ا0;��ء ا��-�)#  -� �!F�4 �ا�-اض ا�!��� ���5 "H� ا0رض ا�� �5 ا1R�ف "]- ا���[ و�7��)  

- ��1�$  I QH8-ف ا���� و;� ا�Xھ4ر ، 4�b QH8ش ، ;� ا��0 ;4ل و*4د ;�- "�4GI QH80ى �

- �84# ر3@ ا�0-"# ا��4*4دة "4Bا�I ���ه ا7�0�رو �7��GN #(�ن QH8 ، #N4N QH8 ا�4ردا�8�Xز�8# ا�  

  �)4ل وا���9�ت ا�GI- 4�0ان ا��ا�-ة ��� ;$�  -  دا�-ة ا�)$�ن

�)�ل وN-�# ا��!��>ت  -N0ا �$B� -GI�  �G�3# ا��4ظ��

-1�I X1-� ة-�  دا

  

  

  

-  ، -�H7$���1 ز�8# ا���H-ي ا�-ا"#7 "�� ز�8# ا�$-د��# و"4رة "� ���د ر"[ ���ز�G(R" 5H# ا�� Aط�
A ا�� ز�8# ا�$-د��# ، �-X�1 ا���4- ا�!���4 "%��ن ا��-�4ي Gم �!)�� ز�8# ا���ا��  

��ر ���دي ا10��ض -  اC>ح آ�# ��ا1- ا80

- �%!  ا��8X# ا�%���ة ا�-ا"#7 "�� ز�8# ا�)-48ص وا���C# ا�XBا��#ا��" �  

�- ا�� أ"$[ ���4�ت ا0دارة ا�!�-�# 3> آ�# ��ا1- ا0و�#�4 �!�� -�� �H� �U-� #��; �3 ة-�  ��- ا��ا

  ���ر ���4اط����P �*4� 0 5��# ا8� -�� #��0 A��G� 0و  

  �$�ؤل او �>;��ت "��$%>ت ا���4;# ��=-ض�5 �-د ��� ا��ا�-ة أي   دا�-ة ا�����ـــ#

F"-ة ا�-�  �5 �-د ��� ا��ا�-ة أي �$�ؤل او �>;��ت "��$%>ت ا���4;# ��=-ض          دا

  

 h��" &�%5 ا�>م ا���.  

 ��� ��" #�C4  :و��' ا�

  �# H8iI �3م "�0*-اءات ا��$4*)ا;��# ا��>;��ت وا�$�ؤ0ت ا�� ا0دارات وا�����  ا��!��# ����� -

-  -�!-�i" Lھ��# ا�$%>ت ا��4*4دة "���وا�� �  ا����م "�B>ت �B$�$�# ���4اط��

  ط�# ا�R�ر�1# وا��14B# ا���4;#ا;��# ��h ا��>;��ت ��� أ8��ر �%�# ا�����-ا -
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  تضياتسد شغور حاصل في بعض اللجان البلدية حسب مق)1                                 

  من مجلة الجماعات المحلية  211الفصل 

� ر�
	 ا������       :ا�

� ا��%�& ا�)��ي " :�� �%�# ا�%����ت ا����B# ا��ي ��� ��� �� ���  ��211> "�����ت ا����   �!�
  .رؤN�ء ا��%�ن و��-ر�H� "��ء �� P���ة ا��(�� ا��$)� 

���# او �=�Aّ ر��& �%�# او ��-رھN4رة اC �3ا��%�& ا�)��ي �!��و &��� ـ� �ـــ� ���4 ر  

��4"6 ��� ان �!-ض ;�0ت ا�R=4ر ��� ا��%�& ا�)��ي �3 أول *�$# �!��ھ� ���4 ا��%�& ا�)��ي �N ا�R=4ر 
  . "ا�B��C �3 ا��%�ن 

  

     #���  :��4ّ� ا�$�� ر��& ا�)���# ا�Cار ا���1-ات ا�

  :ـــ �!�Z " ��32020-ي  7"�ر�J  1��34-ة ��د  -

    * 5��!� H�" #��-I�م ر��$# �%�# ا���4ن وا�(��3# وا�-"�# وا�" ��-�N ا�$��ة L��G�  

    *�  �L��G ا�$��ة I #�!8!)�ن "�H�م ر��$# �%�# kIون ا��-أة واN0-ة وا��4�7# وا��$��
  

 ��32020-ي  14"�ر�J  1��37-ة ��د  -" Z�!�%�# ا�kRون ا0*����# ر��& L��G ا�$�� أ;�� N-b>وي "�H�م  �
 #P��0ا ����ي ا�$�� و;�P�3و �=Rوا�  

  

L��G ا�$�� ���B 43زي ا��H�" ��4�م ر��& �%�# ا�����#  ��32020-ي  14"�ر�J  1��38-ة ��د  -" Z�!�
 #��  ا�!

       Jر��A ا�)��ي �3 *�$6 ا���!��ة "Gأ�� رأي ا�� -U��32020-ي  13وا،  
  

  :N 5Gّ� ا�R=4ر ا�B��C �3 ا��%�ن ا����# 3���!-وض ���       
  

-  5��!  �%�# ا���4ن وا�(��3# وا�-"�# وا�

-  #P��0ا ����ي ا�$�� و;�P�3و �=Rوا� #����  �%�# ا�kRون ا0*

-  #��  �%�# ا�����# ا�!

-  �  �%�# kIون ا��-أة واN0-ة وا��4�7# وا��$��

  ��ــــ� رأي ا����ــــ	 ؟

  

106"�����ت ا����  اU- �>وة ا���1-ة و��>   Aم ا��ا��� ���%�& ا�)��ي ط���� ا���  

 6-ح ا�$�� �)� هللا "� �)� هللا ا����� ��� ��ا��PواN<� ص��R�رة أھ� ا�0N�" م�5 "4�9ص �ا���H��رة "mرا
%�A ا�0ا�=�A ا��$�- �)!F ا���ء ا��%�& �( �� �%�# 211و  206�س ا��ي iR" ��B� �Pن ا������ 

 #��Bت ا�����ر ا��%�& �>ل دور�6 ا���)�# ا�%���  و�-HS� ��� ا8

           #Pد�ا��� '�� hذ� -Uا ��-S�Bع ا���*�" ������ Nّ� ا�R=4ر ا�B�F!" �3 �C ا��%�ن ا�)���# ��� ا��4B ا�
 :  

� H�" #��-I�م ر��$# �%�# ا���4ن و -" ��-�N ا�$��ة L��G�#3��)5  ا���!  وا�-"�# وا�

�H��@ ا ھ�ا��"  �  ��� ر��N# �%�# ;�4ق ا80$�ن وا��$�واة و�G�k3 ا��-ص "�� ا�%�$�
  

-  �  �L��G ا�$��ة I #�!8!)�ن "�H�م ر��$# �%�# kIون ا��-أة واN0-ة وا��4�7# وا��$��



-  #P��0ا ����ي ا�$�� و;�P�3و �=Rوا� #����  �L��G ا�$�� أ;�� N-b>وي "�H�م ر��& �%�# ا�kRون ا0*

- ��G� #��  L ا�$�� ���B 43زي ا��H�" ��4�م ر��& �%�# ا�����# ا�!
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  مراجعة التنظيم الهيكلي لبلدية صفاقس ) 3

  


� ر�
	 ا������   :ا�

��5 ا���G�H ا�B��� ��C #���(�P& ا���در "���� ا��-ار ا�)��ي ا               � ��17ــــkرخ 3ــ� ;�p ان ا�

��ـــ� "���ـــــ-ار ا�)��ي ا��kرخ �3  2001*#���4 X*  2007د�$ــــ�)-  13وا����  @Pوا @� Z"�7� 0  (Cا
ا�!�� ا��!�� و5%$��0 �@ �� ��7)6 ;%5 ا�!�� "�9�L ا�4ظ��L ا�)���# ��� �$)A �3 ���� اGI0�0ت ��� 

4ى �>P�ت ا�!�� و�4ز�@ ا��H�م وا��$� ��� h��1ا�$�- ا�7)�!� ��!�� و ��� �(�N -Ukت و��و��k$
  .ا��$�رات ا��k$��� #��Hو��� "�0دارة ا�)���# 

  

�29� ا���48ن اN0��N ��د  271وط)�� �����                  Jر��� �%�# ا�%����ت ا����B#  �2018�ي  9"�
��5 : " ا��ي ��� ��� �� ��� �  ."ا����H 0دارة ا�)���# ���دق ا��%�& ا�)��ي ��� ا�

                Z�$���5 ا���G�H ا�%��� "���P��' ادارة ا�kRون ا0دار�# وا��4ارد ا�)R-�# "���اد �R-وع او�� ��
 �G"  %80ا ������@ *��@ ا0دارات وا�����  ا�)���# �3 اط�ر *�$�ت ادار�# �5 ا��اول H�3� ;4ل ا�S4@ ا�

  .7P�ع 
  

               J4ار�: واU- �-ض ا��4S4ع ��� ا8��ر �%�# ا�kRون ا0دار�# وا�Nاء ا���9�ت ا���!��ة "

   14/10/2019و  6/8/2019

               Jر��ـ�5 ا��0�ق  2019د�$�)-  9و"!-ض ا��4S4ع ��� ا��%�# ا��!��# �3 *�$H� ا���!�ــــ�ة "
 &P��C #���(� ��G�H5 ا������ ���H8 وع-R� ���.  

  

              Jر��A ا�)��ي �3 *�$6 ا���!��ة "Gر ا����ا��ي  2019د�$�)-  11واU- �-ض ا��4S4ع ��� ا8
 6RP���� #!N4� #$�* �3 6S-� دة�4ع وا�S4�3 ا�� -�  .أو�C "�ر*�ء ا��

              Jر��-و�8 "G�0ا ��-(��" ��G�H5 ا����� �R-وع ا�� J$8 @5 �4ز�� �P2019 د�$�)- 20و 

��5 ا���G�H ا����5 ����� ��04�Rت ا0دارات وا0دارات ا��-��# وا�����  و#9$8 �� ا�" �"4B��.  

واU- �-ض ا��4S4ع ��� ا8��ر �%�# ا�kRون ا0دار�# وا�Nاء ا���9�ت �3 *�$H�  ا���!��ة             
 Jر��"10  ��8�*2020 A ا�)��ي �3 *�$6 ا���!��ة "Gو��� ا�� ، Jر����8  16�2020*   

  ا��ي أو�C "�ر*�ء ا���- �3 ا��4S4ع وا��دة �-6S ��� �%�# ا�kRون ا0دار�# وا�Nاء ا���9�ت 

             Jر��ا��  2020*���8  20*���8 و  18واU- �-ض ا��4S4ع ��� ا��%�# ا��!��# ا���!��ة "
 #���H6 ا��9$8 �3 ��G�H5 ا����  .ا��دت �C�R� #b-وع ا�

  

          Jر��A ا�)��ي �3 *�$6 ا���!��ة "G��8  22و��� ا���4ع  2020*S4دة �-ض ا�����" �Cا��ي أو
  ��� ا��%�# ا��!��# 

واU- �-ض ا��4S4ع ��� �1 �� �%�# ا�kRون ا0دار�# وا�Nاء ا���9�ت �3 *�$Hـــــ� ا���!�ـــ�ة        
 Jر��A ا�)��ي �3 *� ��32020-ي  10"Gوا�� ، Jر��  ، ��32020-ي  $136 ا���!��ة "

  

��5 ا��C #���(� ��G�H�P& �1� ھ4 �)�� "����U4# ا����;)#         �  .3���!-وض ���5G �-ا*!# ا�
  

  ؟ ��	��ــــ� رأي ا��

 ���
� ��ا���� ا��6 ��: ا��B� وا"�ى ��G�H5 ا����� �R-وع ا�� #�Pء ا��%�& ا�)��ي "�$9# ور�ة ا���4ا3� Aط� �
 #Pد�ا��� #N4��� #��U4ن ���6 وG� وع دون ان-Rا�� ���  

  




� رـH� ا�� 1�3# ا�0��ء "��)-���ذ1- أن ��1-ات ا��%�& ا�)��ي �5 ارN :� ــــــ
	 ا������ا�G�0ــ� ا 14�ر�J ــــــ-و�8 "

-وP #�8���48راN# ا��4ا�S@ ا���ر*# "%�ول ا��0�ل و�!)- ا���U4# ا0  ��32020-يG� �دھ��� ا�G�8# و��  

  

  

  

    -6-  

  

P X�H%" #�C4-و�8�و��' ا�Gت ا��ــ�# ا��%�& "�4;I�Iو #"�U #ـــ �� �ّB�� hء ا��%�& ا�)��ي وذ��ا�� �G� '�4��� #
 Z��U4ل ا���!Nا.  

  


� ��� هللا �� ��� هللا ��4# ا��!��4�ت ا�%=-ا�3# ا�� ادارة ا�0>��# �1� :ا��� #B��� 5S ح-Pا  -��i�� ��� ا��B� أ"�ى
2019�H]# ا�!�-ا#�8 �����4# ا��!��4�ت ا�%=-ا�3# ا�� ��-رت ��� *���4# ا�-��P#  �� 7)�#ا��3 ا8%�ز   �� -(� ��1

  ��� �-ا*!# �(�ل ا��H]# ا�!�-ا�8# ا�-ا6S ��� ا���د ا��4رة ا�#�4% 


� �#�"د  �ورة�:  ا�� A�-��5 ا���G�H ا�%��� و�4 ��� �-ا;�  �$�ءل �� اG!80�س ا����� ا���  �Z�(7 ا�

��5 ا���G�H ا�%��� �6 �� ط-ف ا�$�� ���- ا�����# ان اG!80�س ا����� 4G�Nن S]�> و�GR� 0 اي ��8@ �0��د ا�  و��' ا*�"

��# ا����;)# ��Hا و��' ا��4�H6 ا��=�C �3 &P��C #���(� ��G�H5 ا����� اU- ذ�h �5 ا���4' ��� ا��-S�Bا� #�(�b�" #�3ا
  .;$A �� ھ4 �)�� ")7�P# ا���4' ا����;)# 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  ة على ـــــة هذه اجللســـيس البلدية عن ايئويف حدود الساعة السابعة والنصف أعلن السيد ر   

  ة ــــــــــــــــــــرة صباحا للنظر يف بقيساعة العاشالعلى  2020مارس  7سبت الل اشغاهلا يوم مان تستك    

  .املواضيع املدرجة يف جدول االعمال     
  

  

  ��2020رس  �$%13 	 �� 

  

  المقرر عن المجلـــــس                                           الكاتب العام للبلدية                    

  يحافظ الهمام محمود قدورة 

  رئيس البلديــــــــة                                                  

  منير اللومي   

 


