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  ت و��ــ� ������ــ� �2018 ــ� ���ــ� ا�����ـــ� ����ا��ـــا�
 ��وة ا����
ة ا������                

�ت ا��'��� ��� � &% ا����$ن15ا�"!       ��  - ـــ- وا���&ـــ, ����'ـــا+*�*) ����ا��� ا��(

���!$ص ا��/�� ،�  


ض ا���� ر1�2�7 &6
وع ا����ا��� ا������ �� ا������ ا�:!��9$ ��7 ا��)�1 ا��$ا��8 

��7 ا��'$ ا����(  8!� 8!� ا��
��8 �;�ا ����2017 :  

�� ا�� �� ���ان �� ا����ا��� �� ا���اء وا����ف ،  -����� &%$#"ات ا���ارد 

�� ا�� �� ���ان �� ا����ا��� �� ا���اء وا�+��م وا�'(�ل &%$#"ات ا��'%�ت  -�����
.  

  

  ��2 رأي ا��/.- ؟
  

 

  .2(�دق ا��/.- �.6 ذ�4 ������ع 

  

���Bو�A@ ھ�ه ا��"�و=� 8( ا�)��� ا���$&�� ���ورة ا���د��       B�2017 ـ��� ا� Cر�� ا������ة ��


اف ا���� ر1�2 ا������ ا�:!$ 2017 أوت 10F���9���ء ا������ ــــ� و�'�$ر ا���دة ا
9�ر 1 ��$ن أ�� - �8'( ا��6
ى: �ء ا���دة ���*�B �ــ�9ا�:!$
�ط�  -*�$ى �9$JA ��'& - 

6�رمL ��(ا�� ��� Mار �ا�������� %��.  
  

  

  !"��� ����ت ا����ت ا�)��� ا���;���� ا��( *��ا�&%  32ھ�ا و������ )*���$ن ا+*� @
            . N 2017$���� 8 �@ا��$م ــھ�ه ا��ورة �

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

باشراف  2017 ديسمرب 6 دة بتاريخــــــاملنعق 2017ة ـلسن لرابعةوقعت هذه املفاوضة يف اجللسة العمومية للدورة العادية ا              

 –حممد الفقي  سليم عبيد  - امحد الرتكي : اء السادة نباستث ةــيصة اخلصو ــــادة اعضاء النيابــــة وحبضور السصيالسيد رئيس النيابة اخلصو 

  .بني باعتذار ياملتغكمون س  هيكل وايل وأنيــــــ –حممد قطاطة 

 الثالثاءوم ـــــهذه الدورة يت ة اليت سبقــــقانون االساسي للبلديات انعقدت اجللسة التمهيديالمن  32هذا وعمال بالفصل 

                    . 2017 نوفمرب 7

  مستخرج مطابق لالصل 

  :صفاقس في                 

  رئيس النيابة الخصوصية                  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  



  الجمهورية التونسية   

  وزارة الشؤون المحلية 

                                   بلدية صفاقس     

            إدارة الشؤون البلدية  

.�  $يــــــا��/.ـ- ا�
                

  2017الثالثة لسنة الدورة العادية   

                                     2017أوت  10: التاريخ                

   التاسعة صباحــا : الساعة                        

  

  

   2017نة ــــــــلس لس النيابة اخلصوصية ثالثةالتأمت مبقر قصر بلدية صفاقس الدورة العادية ال

  عماد السربيـة السيــد ــبرئاسأثناء جلسـة علنيـة  تاسعة صباحاعلى الساعة ال 2017أوت  10اخلميس ـوم ـيـ 

  : أعضاء النيابـة اخلصوصيــة اآليت ذكرهـم  كافة  رئيس النيابـــــة اخلصوصيــة وحبضور 

  منــــذر مخاخم  –عماد املعلــــــــــول  -هيكــــل وايل  –امحد صولـــة  -الطاهر املساكين  –وسيــــم الزواري  

  .مهى الزياين  -عمار عثمان  -سليم عبيد   - حممد الفقي  - أمحد الرتكي  -حممد بن مجاعة  - ربيعــة بلفقرية 
  

  حممد قطاطــــــــــــة  –سلوى بوصرصــــار  –أنيس كمون  –فتحي الشعري  :وقد تغيب باعتذار السادة   

  .عبد ايد خشارم 
  

  

والسيد حافظ اهلمامي الكاتب العام للبلدية حامت النحايل معتمد صفاقس كما حضر هذه اجللسة السيد   

  .ن وكواهي املديرين ورؤساء املصاحل البلدية وعدد من االطارات اجلهوية وممثلون عن وسائل االعالم يوالسادة املدير 
  

السيد باحلاضريـــن ويف مقدمتهم ة مرحبا ـــنيابة اخلصوصيالرئيس  عماد السربياهللا السيد  ةافتتح اجللسة على برك

  . حامت النحايل معتمد صفاقس املدينة 

وهذه  2017الجراءات واملشاريع اليت مت البت فيها يف الفرتة املرتاوحة بني دورة ماي احملة عن مجلة  قدممث 

  :الدورة وذلك يف عدة جماالت نذكر منها 

سنا على مستوى اخلدمات املسداة من طرف اعوان التنظيف جمال النظافة والعناية بالبيئة الذي شهد تقدما وحت* 

 رغم الصعوبات والعوائق اليت تعرتضهم ومثمنا جمهودات اطارات وعملة النظافة خالل الفرتة االخرية 

  



          -2 -  

لقروض ومساعدة اجلماعات بالستيكية دعما من صندوق اال اتاويمن  احلمع العلم وانه مت تزويد البلدية بعدد 

  .احمللية 

تسجيل حتسن كبري يف جمال العناية باملناطق اخلضراء وذلك بفضل جمهودات السيد كاهية مدير املناطق  *

  .رياضية يف حتسني صورة احلدائق البلدية الاخلضراء والتجهيزات 

  : تسجيل تقدم كبري يف جتسيم املشاريع التالية *

وذلك بتجاوز االشكاليات العقارية  1983من سنة  متعطلمشروع  هوو  5القاصة رقم مشروع  -           

  .قاول النطالق االشغال املوالفنية وقد مت تعيني 

البلدي اخلاص بضبط مسالك و أوقات دخول وخروج الشاحنات الثقيلة وذلك بفضل قرار التطبيق  -  

  . نيتظافر جهود االمني

مل على اخراج املنطقة من امللك العمومي البحري اىل امللك العمومي البلدي يئة منطقة الكازينو والع -  

وقد انطلقت اشغال التهيئة بتغيري الرمل والتنوير العمومي والتشجري ومت ذلك مبسامهة اتمع املدين مع التوصية بالقيام 

ت اجلهوية املتواجدة مبنطقة ارادوتغيري صبغتها اىل منطقة خضراء وتسوية وضعية بعض اال NPKمبعاينة منطقة 

  .مدغشقر واخراجها من امللك العمومي البحري اىل امللك العمومي اخلاص 

الذي شهد تقدما ملحوظا ومن املؤمل أن يقع تركيز مشروع السبورة الالمعة مبلعب الطيب املهريي  -  

  .السبورة يف أقرب االجال 

قات والتجهيزات االساسية والسيد لفرعية للطر الدارة ااجهود مشروع تعبيد الطرقات وذلك بفضل  -  

   .لي كمون كاهية املدير ع

  الذي من املتوقع امتامه مويف شهر أوت ،ـ قاعة االفراح البلديةمشروع يئة  -  

ملسرح البلدي الذي انطلقت اشغاله مؤخرا ودهن املسرح الصيفي وايضا بعض املشاريع الرياضية اليت سيتم ا-

  املوسم الرياضياستكماهلا قبل 

مشروع املسلخ املوحد الذي يعترب مشروعا منوذجيا مبسامهة العديد من البلديات وقد احتل هذا  -  

 اوسيكون مشروعا مندجما يضم سوقاليت سيقع متويلها من طرف االحتاد االورويب املشروع املرتبة االوىل من مجلة املشاريع 

  .حوم مفتوحا للتصدير لّ ا لللدواب وسوق

اليت سيتم تركيزها "  الفلوكة " مشروع جتميل املدينة برتكيز اسمات ببعض املفرتقات على غرار  -  

االسبوع القادم باملفرتق الدائري بطريق سيدي منصور ــ نافورة ساحة اجلمهورية ــ جمسم اخلريطة املائية ــ جمسم الفسيفساء 

  .الرومانية ــ جمسم محادي العقريب وفرحات حشاد 



ان الثقايف اذ مت حتقيق صدى طيبا من خالل التنشيط الثقايف خالل شهر مجلة من التدخالت يف امليد -  

  .رمضان وايضا خالل املهرجانات الصيفية 
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  :التالية  ضيعمث اعطى الكلمة للسيد الكاتب العام الذي قدم جدول اعمال اجللسة والذي تضمن املوا  
  

        عمــــــالالجــــــــدول ا                                    

            
  

  

  متابعة سير المشاريــــــــــــــــــع) 1  

  متابعة سير االستخالصات) 2  

  متابعة سير النفقـــــــــــــــــــــــات) 3  

  2018الميزانية البلدية لسنة ) 4  

  حاوية بالستيكية  500طلب قرض القتناء ) 5        

  رح آداءات ـــــــــــــــــــطـــــ) 6

 اسواق اسبوعية  4احداث ) 7

  5ابرام عقد معاوضة بين البلدية وورثة المصمودي في اطار فتح القاصة رقم ) 8

  5القاصة رقم  فتحالمنتزع ل 12تسوية وضعية العقار عدد )  9

  راكة مع جمعيـــــــــــة صفاقس للرياضة الستغالل الملعب المعشب بوادي الشعبــــوني ابرام عقد ش) 10

  قبـــــول هبـــــــــــــة تتمثل في دراجتين ناريتين) 11

  ضبط قيمة المخالفــــــــــــــــات الصحيـــــــــــة ) 12

  المجلس البلدي على مراجعتها الجزئيةفقة على االمثلة المتعلقة بتحديد المناطق التي وافق االمو )13

        ة ـــــــــــــــــة مبعيـــــــــــحمضر اجللسالمضاء عمال وتعيني السيد وسيم الزواري صادقة على جدول االومتت امل          

  . الكاتب العام للبلدية ورئيس النيابة اخلصوصية 

  

  :جبدول االعمال فكانت كاآليت مث تطرق الس اىل مناقشة املسائل املدرجة      
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  النقاش المتعلق بمتابعة سير المشاريع       

  

 وع املقبل ملتابعة سري املشاريع بمتت التوصية بعقد جلسة االس -

 التوصية بالتنسيق مع االدارة اجلهوية للرتاث عند ترميم قصر البلدية وخاصة عند ترميم قاعة اجللسات  -

صحي ــ فالحي ــ جتاري بيئي وبلدي ويتطلب تظافر  : وي هو مشروع متكامل هاملسلخ املوحد اجلمشروع  -

 املشروع  لتمويلداده كل اجلهود المتامه هذا مع العلم وان االحتاد االورويب ابدى استع

مت االعالن عن  املدنية االولوية املطلقة باعتباره مرفقا عموميا وقد ةالتوصية باعطاء مشروع يئة مبىن احلال -

 .طلب العروض 
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  وسيـــــــر النفقــــــــــــــــات    النقاش المتعلق بمتابعة سير االستخالصات      

  

  

  .ضد املتسوغني الذين ختلدت بذمتهم ديون التوصية برفع دعاوي استعجالية  -

االعالمية الضرورية لتاليف النقائص على مستوى الدعوة اىل ضرورة دعم القباضة باالطار البشري ومبعدات  -

  .االستخالصات 
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  . 2018المصادقة على ميزانية سنة  )4                           

  

�ت ا�"!   2018ا�
 ��وة ا����
ة ا������� ����ا��� ا������ ����                 ������ ���  15و

        

���!$ص ا��/�� ، ا����$ن&%           � -&��ت ا��'��� ��� �, ����'- وا����  ا+*�*) ����ا��� ا��(

  


ض ا���� ر1�2         �7 &6
وع ا����ا��� ا������ ��  ا������ ا�:!��9$ ��7 ا��)�1 ا��$ا��8 

  

��7 ا��'$ ا����(  8!� 8!� ا��
��8 �;�ا ����2018          :  

  

�� ا�� �� ���ان �� ا����ا��� �� ا���اء وا����ف ،  -        �����  &%$#"ات ا���ارد 

 

�� ا�� �� ���ان �� ا����ا��� �� ا���اء وا�+��م وا�'(�ل  -�����  .&%$#"ات ا��'%�ت 

  

  ��2 رأي ا��/.- ؟

  

 

  .2(�دق ا��/.- �.6 ذ�4 ������ع 
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        5(    +"ض �;��#� �<"وع ا+;��ء ��و#�ت �=>;�:�� ط.

  
�� ا�A(���� ���ا���$ ر@�- ا    �:  

      ، �8�Oا���  ا����ي 8( &��ان ا�� ,��ق دJ� )8  

      2�"� ��ت ��ّ$ل RF )8  ـ�ة ا�����ــــو���� ��!"�� ا��)��� ا��( ����م ا�!��وق ��"��ھ  


ض �����     A100 % ،  


 ـ� ا�$ز�ـ��ا�
اف ــــ� ��Fـ��Wا�� وـا����ت �$زارة ا�U6ون ا��'���)��� ا��( ���� �و        

�ت ا��'��� ،    ����ة ا�)��  و�'�$ر ا����
 ا���م �!��وق ا��
وض و&�

��500�ء �A!"�� وذ�X �ا�����م ����� 9"�1A ا+��"�ع �;�ه        �* ��R��*�� و���   ــــ�/

  ، أد 155ل  �Aرت ��"�;� �'$ا�(  770    


ض ا��$=ـــ$ع ��7 �  &%  �)�ـــ� ا�6ـــUون ا+دار�ــ� وا������ ا�����ـ�ة       � 
  وا�

    Cر��  ، N2017$���� 28، وا��Z�R ا����ي ا������ ���ر�N2017  C$ان  19  ��

       ,R���
وض ����
ض ����� 8A Z7 ط���  أد &% 9ــ��وق ا��ــــ
وض  155ا��$ا��8 

�ت ا��'���     ����ة ا�)���ء /�و��ت ��*����Rو&���Aوع ا
6&  �$���.  

  ؟ /.ــــ-�2ــــ� رأي ا��        

  .2(�دق ا��/.- �.� ذ�4 �����ــــ�ع         

  

  طـــــــــــــ"ح آداءات) 6        
  

  

  

   ����)Aا� ��  :ا���$ ر@�- ا����

 Cر�� N2017$����  05ا����ت ��!
 ا������ �)�� ا��
ا��N �$م ا+ر���ء ��


 ا�)��� ا������ة �$م و��� �'& 7��
ق ا�7  2016د����
  01ا+ط�ع Jا�� -��L ,� )وا��
��Z ط
ح آداءات ����� J&.  

�د �"1 ا���9$�ت ا���:�ة �Lل ���
ون ��7 ا=�و��7 ا�
 ا����ش و���دل ا^راء ا�"[ ا�'
����� ��Z�/ ) ا��(اول ا��& )8 ��Bرط� وا�����  : ا�)��� ا�"
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 1- 62 DEF6 و��� "�G ر�%� ��('� ��دو�� �"ة �H%�ر ���6 و�"ة H�� ����I.�م �. �%K� م�.H�
  .إدراج ا����EHت

  

���$#��ر  ا��"�O  ا�>N وا�.%  ر/ع P.�  ا��

1  �;F ��
F�  1/58/227  

    1  

3.441,285  

2  )�*�113.044  3/65/619  &�
و�� ا��  

3  ���* %� Z�(�  2/41/470  1.838,700  

4  ���* %� Z�(�  2/3/435  1.458,000  


�� ا���` ا����ري ا��;�ري  5F  3/65/740  2.099,340  

  7/47/854  �$ر ا���% ��$ن ور�, ��$ن  6

     1  

824,010  

  

��ا  7 %� ,��  7/47/877  ةز/

    1  

267,300  

  

8�روق   8���
A  7/47/153  

     3  

1.055,700  

  

  11.097,379  �ـــــا�/�.

  

      

  

   اداءات �.$#� ازدوا��� ا��H.�م و�%�رات �:"رة و�EF 62 إدراج ا����EHتط"ح  -2

  

  ر/ع

  
  

  ا�>N وا�.%

  

O�"ا��  

���$#��ر P.�  ا��

 O�ا�"ا P.�ا��
�#$.�.�  

 ���R& وق$��
  ا���:�

  62,720  188,160  40355492  ا�;�دي *���   1

��$ر   2$� ��'&  128,680  280,520  22862221  

��$ر   3$� ��'&  178,885  298,925  21512951  

4   ���$A ��/304,000  608,000  22898402  و  

��� ا�
زاق  ا���&(   5  164,160  328,320  40619720  

  13,840  34,600  22540569  &'��  ا��$ا�(   6


�� ا�"�ر*( ����` ا����ري   7F  11097188  20,160  6,720  

8   )8�Rا� ���
 ا���% �L  16705146  392,256  130,752  

��� ا�
زاق ا����دي   9  70,560  211,680  14705006  

��� ا�
زاق ا����دي  10  70,560  211,680  14704909  

��� ا�
زاق ا����دي  11  54,880  164,640  14704521  

��� ا�
زاق ا����دي  12  54,880  164,640  14704618  

13   )��& ��R/  40446769  47,040  15,680  



��� ا�'��� در��ل   14  50,960  152,880  40959026  

15   )���
M103,936  311,808  40324355  &'�� و���  ا�  

  172,000  516,000  40332212  ا����م ا����$  16

�ھ
 ا�����وي  17J144,000  432,000  17054540  ا�  

18   )���

م ا�R&  16660429  255,360  127,680  


ون  19�F )&�*  16031384  192,000  76,800  

  59,584  178,752  41102489  ا����ديا&�ل   20

21  ���$A 7"J!&  21716845  881,600  440,800  

�د  22�� %� )"J�  42022243  114,000  38,000  

  ا�/�.�

  

5.985,021  2.470,077  

  


ض ا��$=$ع ��7 ا��Z�R ا����ي ا������ة ���ر�C و       � 

وض N2017$����  28ا�����8 ،  ,R���
  .ا^داءات ا��$ا��8 ��7 ط
ح ھ�ه 

  

    ؟ /.ـــــ-�2ـــ� رأي ا��  

    .2(�دق ا��/.- �.� ذ�4 �����ـــ�ع   

  

            احداث اسواق اسبوعية) ) ) ) 7777                                                                                                                                            

        

 ����)Aا� ��  :ا���$ ر@�- ا����

�ت ا��$اط��% 8(   �N����O�� 7, ا*��Mل ا+*$اق ا�"$=$�� و��
�Z ا�:�&�ت ا���!�� �' �����a ا�
�^�(  �����4 ����م ا/�اث ا�وا�6
اء 8�ن � ����& ���  : ا*$اق ا*�$

  

�ب ) 1  !���� ���
�[ *��) ا/� �  �$م (ا��$ق ا+*�$J� ��2�Rا+رض ا� ��Jي�� *,��  ,��2  

  2 ( ������2) *�@ �  �$م ( ����!�ب ا��$ق ا+*�$Rا+رض ا� ��J�� ت��
 ���a ا����رات وا��

 ,�� ,��
�[ *��ي *J�2   

  3 (���9  �3$ادي ا��$��6( ��, ����!�ب �  �$م ���N  ��ا��$ق ا+*�$�����Jا�
��% ط
��(  ا�
 1A�
 و/( ا��$ر �!"��F ر و&��ل�Jا��  

��� ا��$ق ا+) 4  $�* ���N $م�  �ب �  .&�!$ر��
�� *��ي ����!

  

   %�� ��
�ر ا��)�� ا���6O7 ا���
ض ا��$=$ع � 
�د�� و�)�� ا�U6ون وا�!�A+ون اU6ا� ��(�
 Cر���د��  2017&�ي  31ا������ وا+دار�� وا����$��� ا������ة ��!�A+ون اU6ا� ��(� %�� ��
وا��)�� ا���6

�ل وا��;��W ا���
ا��� MF+و�)�� ا ���$��  ،N2017$����  20ا������ة ���ر�C وا��)�� ا������ وا+دار�� وا��

  

�ر و  O7 ا��� Cر��
وض ���R, ا��$ا��8 ��7 ا/�اث   N2017$����  28ا��Z�R ا����ي ا������ ������8
  .ا��6�ر ا��;� أ��ه$��� �*+*$اق ا+ا

  

  ��2 رأي ا��/.- ؟  

 .2(�دق ا��/.- �.� ذ�4 �����ـــ�ع   
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  5م تزع لتمديد القاصة رقالمن 10تسوية وضعية العقار عدد    )8               
 �����)Aا� ��  :ا���$ ر@�- ا����

��د  
&dر ��"�� ا� 26ا�����[ ����gاع ��د  14/02/2002ا��Uرخ 8(  ����2002  ����2002  8331( إط

 ,A�9 ر��م h�8 ا����i 1A��ر �"��2ة ����� 9"���ر  5Jوا�� 
��F ل��& )��
� ا�
ا�j ��% ط;2�N )8 ’ ا��'$ز ���د ,�
���2 أو ا��( 24=
� 8( ا��
/�� ا�;��
ا&�ت ا��'R$م �;�  ��JA ا��( �, دa8 أ��Mا� a8أو د %�&k� ,�Aاع���iا ��� ��2��.  

��د  ��Jص ا��$!L )8 ت+�RFiا l�� @/
��X�& 7 ور��  10و/�` ط %R�& %��رة ��ا��ي ھ( 
  . 2م  193ا�Z�J ا��!�$دي &��/�- ا�)���� 

�ء و  2م  53و/�` �, إ���اع ��ء  2م  19أرض ���� ) C�J& ( 15,8و * j2�/ )JL 
�ج&��.  

� �R��� &)��ة ��� ا���ظ
 ا�����
 ا�$ر�� و/���  %و/�` ;�� Z�
��* �
��� ا���iاع و&J� ,;�إ*���2;, ور8
$���� ود���Niوف ا
O7 ا����ر أن  ا&% آ��ر *���� ��7 ا����ء و���������ل �� %R��� ��$�'ا8[ ا�

ورة ��8$
 ا����

�kF %& �
را 8�د/=  R6� ھ�م ا�)�ء ا�����ع *$ف o���� د���
وف ا��Oا� �A���ر ان. - إ�����  
�p )ا�)�ء ا�����
 ,�
Rا� oوا��� %R��� h��9 
�pوظ�"( و.  

 X*��ر و*�$دى إ�7 ا����س &% ھ�R  و������
ا �JL  R6� ف$* ����وة ��7 أن ھ�م ��&  ا�Ndاء ا�����
 -���$R& �F�
ا �;6O� ر�  .ا����ء و *�R$ن *��� 8( ا�;��ر ���� ا���

�ت ������
ض ا��$=$ع ��r��:& 7 ا��)�ن ��
رة و��� R�& )���ور &�;, &)�دا و��� &�'���و/�` أ�- �
�را ���� وا��'$ز �)�ء &% ا����ر ا�����ع وإ;�
ا إ��R��� �M�9 7% ا������ &% ��"�� &6
وLU&  9$ا�:!$��9 �, ا��

 Cر����  �� ���N ��� ,� �����ت ا����$رة *�Jوف وا���
O��20/06/2017  )��  :�, درا*�  ا����
ح ا��

•  7��� وذ�X �;�م ا����ج ;�& s������� ��
 8( ا����/� ا�����Oدة ا����g� Xاع وذ����iا 
ا���ول ا�)�2( �% أ&
 �9�
 ا���
�� %& %R���� r���� .&��$ى ا�
�% ا�:�رC�J��� )N و��م ا����س �

أرض ��X�& 7 ا������ &�%���9 ����ر آل ا��!�$دي &% و8[ ����
ات أ&�ك ا��و�� 8( 8$ا=  l�$�  )��JAا�� •
 %��رة �� � :ا�);� ا�)$��8 ا�6
��A  وھ�


�h��� j /$ا�(  -F9.5  د  2م�� ��Jاي  8&���( &% ا��
7 &��و=� &a ا���� ������ ������� �;��R�& ت
أ�)
 )8 �LرU& ت�/
� 8(  1995أوت  88;����$1995
 أ�� 16وا���)�� 8(  1995أوت  24&!�دق   . 


�h��� j /$ا�(  -F43  د  2م�� ��J9&���( &% ا��  %�Bا� a8اع و�, د���iا 
�7 أ&���� ������� �;��R�& ت
إ�)
 a�� ��� 7����� 

�ن &�����ن دون وN- ا*��Mل =�% ا���X ا����ي ا�:�ص  -J�
F، 

�ء ا�"��ت  -��i داء$*  �J�� ن�  .����u ا�6
��J% ا����$ر�% /�7 +�!�'

 Cر���ل ��MFر�� وأ������� و& ��
�6& ��(� 7��وا�8@ ��7 ھ�ه ا�!��M  21/06/2017و��
ض ا��$=$ع 
 7��  .8( ا�6
��J% ا����$ر�% و8[ ����
ات أ&�ك ا��و�� �"��2ة ا����ة &)��ة ��� ا���ظ
  ا���$�lو

 Cر��
وض ، N2017$����  28وإ�
 أL� رأي ا��Z�R ا����ي ا������ ������8,R���ا��$ا��8 &% /�` ا����أ  
��د  ��J��� ري��ل ا���RFi7 ��$�� ا��� ��)��ة ��� ا���ظ
 أر&�� ��$دة ا��!�$دي و10  ]8���/ ��R����� ��Nا
ا�


اءات ا����$��� ا��ز&� ���"��ه Ni���7 أن ��$م اiدارة � 
  .ا����
ح ا����r ا���

  

  ؟  /.-��2رأي ا��        

  .2(�دق ا��/.- �.� ذ�4 �����ــــ�ع        
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 ����)Aا� ��  :ا���$ ر@�- ا����

��د  
&dر ��"�� ا��ر �"��2ة �����  26ا�����[ ����gاع ��د  14/02/2002ا��Uرخ 8(  ����2002  8331( إط��
 ,A�9 ر��م h�8 ا����i 1A��ر  95"Jوا�� 
��F ل��& )��
� ا�
ا�j ��% ط;2�N )8 ’ �24, ا��'$ز ���د  a8ا��( �, د ��JA

 %�&k� ,� )��2 أو ا���=
� 8( ا��
/�� ا�;��
ا&�ت ا��'R$م �;� أ��Mا� a8أو دAاع���iا ��� ��2��.  

��د  ��Jص ا��$!L )8 ت+�RFiا l�� @/
�رة �%  12و/�` ط����X�& 7 ور�� أرض وا��ي ھ(  %R�& ���
  . 2م  2198&��/�- ا�)����  ا���در ا�$در�( 

�ء و  2م  1178و/�` �, إ���اع ��ء  2م  80أرض ���� ) C�J& ��J*ج  38و ) و��@ وو��* j2�/ )JL 
�&.  

 ����
 ا�$ر�� و/��� &% آ��ر  %� ا�$��  &'�� ا�$در�( و/�` ;�� Z�
��* �
��� ا���iاع و&J� ,;�إ*���2;, ور8
$���� ود���Niوف ا
O7 ا����ر أن ھ�م ا�)�ء ا�����ع  ا*���� ��7 ا����ء و���������ل �� %R��� ��$�'ا8[ ا�

ورة ��8$
 ا����


را 8=  R6� ف$*  o���� د���
وف ا��Oا� �A���ر ان�د/� &% �kF- إ�����  %R��� h��9 
�pوظ�"( و 
�p )ا�)�ء ا�����
 ,�
Rا� oوا���.  

�ر و*�$دى إ�7 ا����س &% ھ�R  و���*X ا����ء ����
ا �JL  R6� ف$* ����وة ��7 أن ھ�م ��&  ا�Ndاء ا�����
F�
ا �;6O� ر���- & �و*�R$ن *��� 8( ا�;��ر ���� ا����$R ) . ت�
 �8( &% ط
ف &Z�R درا*�
*���م VERITAS&$=$ع ��
 %���*��م ������� ا����ر 8( &�A `�/ ض
M8( ا�(.  

  

�ت ������
ض ا��$=$ع ��r��:& 7 ا��)�ن ��
رة و��� R�& )���ور &�;, &)�دا و��� &�'���و/�` أ�- �
�، ا�:!��9$ ����ت ا����$رة *�Jوف وا���
O�� را������,  ، وإ ��
�6& ��(� 7��
ض ا��$=$ع  Cر����21/06/2017 

@/
�Aل ا�RF+ا  '� ��Rا��� v�!7 ا�����9 ، و����ل ا�;��*( ا�:�ص �B7 ا����
ورة ا�)�د /�$ل ر=���2  و��� ا+ط�ع =

 ا����9 ا����$رة دون MF ���12$�� و=��� ا����ر ��د �
Z ودرا*� ��7 ا*�س ���Rــــــ% ا������ 8( �  ا�'�+ت &% ��

 ���
M1 ا�A�"9 ������& 
���  �� ���N )8 �;�6A��ت ا�����R *$اء ا����
/� &% ط
ف ا�$ر�� او &% ط
ف ا������ و&��=
ا�"
 
&+��$ر ا������% �'� .  

� وا��'$ز �)�ء &% ا����ر ا�����عو/�` ;�
ا إ��R��� �M�9 7% ا������ &% ��"�� &6
وLU&  9$ا�� ,�  ���N ل�L
� ا�$��  &'�� ا�$در�( &$ا��8- ��7 ا����
ح ا����(  ������23/6/2017ة ���ر�C ا���  ا;��L %& أ��ى :  

• �
 8( ا����/� ا�����Oدة ا����g� Xاع وذ����iا 
��ـــا���ول ا�)�2( �% أ&� �a�8
� �8 ��ء ��&  ا����ء ;��Aا����ل ( وا. ( 


  ا�:�رN( &% ا�);��% ا������ وا�)$��8;�م ا����ج X ���$م و��  ا�$ر�� &'�� ا�$در�( ��'$�� ا������ وذ� •�
�� %& %R����
 �9��ل ا��MF+ز ا� .دون ا����س &% ا����ل 8( &
/�� أو�7 ��;�� ������ ا�)

•  ������� �;����&  ا���R% ا��( �
Zp ا�$ر�� 8( ا/� �;�8 � �'��� ا����/� ا��;���J�� ��2 ا+رض ا������� ��

•  a& �=و�
اء &�Nا ���� ا�����J�� %R أو aJA أرض &% ا�����, ا����ي ا���;�8 �  ا�$ر�� 8( ��&  ا����/� ا�)���ة ��

��h وزارة ا&�ك ا��و�� وا�U6ون  •!&  �A %& ر��$�� ��Nا
�رات ��7 ا����رات ا������  و��7 ا����/� ا�)���ة ا���Lاء ا
Nا
��7 ا�$��   ��;���A �;=
� ا����ر�� و

 

��:���� ا���&� ا�7 /�% ا���$�� ا��;���2 ���;� ا�$��   •� ��&Uا&� ا+���اع ا��
p Z'* م�� .���م ا����س و

  


وض ���N2017  ,R$����  28ا������ ���ر�C ا��Z�R ا����ي  وا�
 أL� رأي����8 ، ��$�� 7��ا��$ا��8 &% /�` ا����أ 
��د  ��J��� ري��ل ا���RFi12ا  ����/ ��R����� ��Nا
��7 أن ��$م اiدارة  �� ا�$در�(�$ر�� &'ا� 
و8[ ا����
ح ا����r ا���


اءات ا����$��� ا��ز&� ���"��ه Ni��.  

  

  ؟  /.-رأي ا�� ��2        

  .2(�دق ا��/.- �.� ذ�4 �����ــــ�ع        
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  ا�"ام �%$ U"ا�� ���H�� O �'�+- ا�"#�S;<� ��T=ل) 10            

                                      6���H>ادي ا��� >Hا�� H.ا��  

  
 ����)Aا� ��  :ا���$ ر@�- ا����

��&@ ا�$���� ا�$ط��� ���)��� وا��;��Z ا���
ا�( �Aاث�/  Z6���� Z6�& )/ Z��&
�( �$ادي ��J9+9'(  �$�(�6ا�ا Z�
�رة و&��u ��ون &�+�ا�'
اس +�$اء  
دورة &��ه او &�و&);� �

 Xھ�ت وذ��� ����N �"�R�150 أ�r  ر�  .د��

�ر ان ھ�ا ا����Z &�$اZN$��� )��F )'� �N ا�'
ا*� ا���$ا��9 وا��ا��2 ��7 &�ار ����و�

ا ���م �8$
 ا����� وا�'
اس  24/24Oو� ��*
�ل ا�!���� وا��);�� �!"� &��MFز ا�(�+ ���� Z�J�� ���

 �&�* %�&k�� ا���$&( ،��ى ا��!�'� ا������ k6ھ�ا ا��� ���  و�9

 �=��
�ي  ��31�ر�C ا������ة و��
ض ا��$=$ع ��7 �)�� ا�&2017 ،  

 Cر��
��� ا������ة ��M1 ا�A�"9 ������& 
���  �� ���N ���� ��,   N2017$����  3و���

ض ��j�6 و�M� X$ر وذ��ا��� Z6ا��� Zل ا�����M�*ا %& ��=��
�1A ا�"9 ����N %�R�� اح
�Aا 
kط�

�ت ا��
�$�� ا��)�ورة ،�*Uء ا�'( و��&�� ا���  ا��

 Cر���� ��=��
�1A ا�"9 ����N ب$�R�� �وا��( �Z�J �8- ا�
ام ���  N2017$����  3و���
�ب ا���a& ��J ا���, ان �F 

ا*� وا�!���� و�kط�'����M�*+ 1Aل ا����a& Z ا���;� �"9 ����� a& ��ا
F

��� �����W وا�

 &% ا+دارة ا�"B�ا  �A %& ة���� ا����
��� ���� X8( ذ� ����
ى &�+ ��=��
 �50);��ات ا�

���ون �8- ط�Z ا�)���� ا����$رة ، �� �  &$اط�

  

 Cر��
وض ���R, ا��$ N2017$����  28وا�
 أL� رأي ا��Z�R ا����ي ا������ ������ا�
ام ��7  ا8 ،��8
 ��=��
�1A ا�"9 ����N a& ��ا
F ���  . +*��Mل ا����Z ا���Z6 �$ادي ا��$��6(

  ؟ �2ـــ� رأي ا��/.ـــــ-

  .2(�دق ا��/.- �.� ذ�4 �����ـــ�ع 

��ل ھ�� �;�K.� 62 درا�;�� ��ر#;��  )11                   +  

  
 ����)Aا� ��  :ا���$ ر@�- ا����

��د  ����  N2017$ان  ��23�ر�C  554/7210ا�!�@ ا������ �)�ول ا/A$8
&% دا2
ة ا������ &

�� ا���` ا����ري F  ��ب و$�R�� "م�*  " Cر��&����B 8( ������� ����[ �����, ھ��  N2017$ان  ��20

�ر���% �$ع � %��NدراPeugeot 103  ���� : /�Z ا��$ا9"�ت ا��

��د ا�� 
' ,Aر�� ر�  33081975و��د ا+ط�ر  Y01LK0153KF 1ك ���را�N ا��

  �Nك ���را
  33082811و��د ا+ط�ر  Y01LG0146KF 2رA, ا���ر��  ��د ا��'

  %&  � 7��
ض ا��$=$ع � 
  �)�� ا�U6ون ا+دار�� وا������ وا����$��� ا������ة ���ر�C وا�

 72  ����$N2017 ، Cر��  ، N2017$����  28 وا��Z�R ا����ي ا������ ��


وض ���R, ا��$ا��8 ���A 7$ل ا�;��   �����ر���% �$ع 8� %��N8( درا ��Bا����Peugeot 103   

  ./�Z ا��$ا9"�ت ا����$رة أ��ه 

  

  ؟ �/.ـــــ-�2ـــ� رأي ا�    

  �دق ا��/.- �.� ذ�4 �����ـــ�ع 2(    
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  ا����A'�ت ا�(����Rط ���� ) 11                             

               
  :ا���د ر��س ا������ ا��	و	��        

��$ن ��د      ��� �����  59ا�����ّ[ �����h و إ���م ا����$ن ��د  05/04/2016ا��Uرخ ���30  ����2016  )8
�ت ا��'���  14/08/2006ا��Uرخ 8(  2006���(�� ��Nا
�ط[ ا�����
ا��w"/ Z ا�!'� �� �"��  .ا�����[ ��:

�ء �"!�-   N `�/رة  10و
R&" ��@ا�ت ا�/���%Hا� �� "Wف ا��")�� ا��'��, ا(  ;M���)�h ا��( ��ّ
ر &�
  ) .د���ر  1000د���ر و  300ا��:�!� و ا��( ��
اوح ��% 

د#��ر 62 ��رة  1000د#��ر إ��  ��300 "  #�:� �"@�- ا�/���� ا��R.�� ا�����H أن #�.��EF Xّ إدار#�
/���� ا��R.�� ا�����H ط�%� ���A'� ا�;"ا&� ا�Z'R� ����)A ا�(�R و ا���2�W ا����H ا��Rّ$دة �%"ار �� +�� ا�

 ��Hا� [�              ." �.;<"#O ا�/�ري 

  %R�� )دار�� ا��iت ا�"��
ارات 8( ا��:A اد��� &% ط
ف ا��$اط��%  و/�` ����( ا��
/�� ا�'���� إ;��Rار�
�ت داL  ا�����J ا�������*Uو ا��.  


ار ا��
ا��Z ا�!'�� ��د    A 7ع إ�$N
��1994/  ��13/04�ر�C  1994/  124و�  Cر���� -���ا��!�دق 
18/04/1994  �����ت ا��"��� اiدار�� ��7 ا��:��J:ا� v��& ���'� ح
���  :  

  

 ا���EA   ا\دار#� ا��%;"�� ���Tع ا����A'�                    ا�'(�

42 �;��ن �$� �
ض Z9 ا�"��ت &;�M�� s!:& 
�p ن�R�� %&  

�ت  �
�ت وا���/� ط
ف ا9'�ب ا�6
 د 1 000


اض �)�ر��  204pd ت�
��� ا�'�$ا��  Lا������ دا ��Jد 300 ا��� 

214 ���iرض واdا u���� م��
ار 8( Aـ��ء �; ��(� 7���ء ��iتـوا�  

 �� /�R� + 7$ن  ا����ه ا�
ا��ة �;;��JM� %R�� + )ءات ا����  وا�"

�ت ا���$ضA
 &xوي ��

 د 1000

�ء ���r�O دھ���� ا����ءات  218���iم ا�� د 1000 

�و��ت �)�a ا�"��ت 43/
��م ��8$ ���$� Z�/   � ت��*U����  

���'�ت ا��"�$/� ����$موا�"��ت  � 
 د 300


��� + ���)�Z ���$ا9"�ت ا�!'�� 70J� ��2ا�Mن ا��$اد ا��L 500 د 

78 s:F  R� ور��
�
اء ا�"'9$�ت ا�����J ا�Nاط إ
�F8(  إ  L��&
  دورة


 أو �$ز�a أو ����, ا��$اد ا�M�ا��2 ����'�ت ا��"�$/� ����$م��'� 

 د 500

 د 1000 ا���h ا��6$ا2( 48

174 �9���م ��;� ا����رات ا�:   ����!��� ��
 د 1000 أو ذات ا�����R ا���6

�ت ا������ ا��( �, ھ�ا و  "��� اiدار�� ��7 ا��:��J:ا� j���� ح
�ت اiدار�� ا����$رة ���"����8 إ�7 ا��:=i��

ار ا��
ا��Z ا�!'�� A �;��� s�� :  

 ا���EA ا\دار#� ا��%;"�� ا�%"ار                                 ر/ع 

�ب .1!��iا a�& 1000 د 

2.  ���R* %& ا��'�ت �M�9 
��M��8
 د 1000 أو �)�ر�� �ـإ�7 /


ض .3M�� �!!:ا�� 
�p ءات��"��
�[ ا���م و �J���&� ا�'"�ت �Aإ  

�!Lو ��ون ر  

 

 د 300

�ءات .4���� ��Nت ا���$ذ�;N7 ا�$ا��
ات ��M� ل�Lد 300 إد 

5.  %& aA$ءات ا���$د�� دون �'��� ا����&� ا���Ai �Aت ا�����  �!Z ا�
ا�8

 ط
ف ا������
 د 1000



6. lھ% و ا�������� )Nا���$ذ jا��� �"�� د l��� 300 ا�6$ارع ا��'�دة &:

�ر �!$رة �6$ا��2 .7;Fiا ����ر�� و ��;Fiت ا� د 500 ����[ ا+�8ّ

  

        -99-  
�ل وا��;��W ا���
ا��� و�)��   MFdد�� و�)�� ا�!�A+ون اU6ا� ��(� %�� ��

ض ا��$=$ع ��7 �  &% ا��)�� ا���6� 
وإ�

 Cر�� 27و�)�� ا�U6ون اiدار�� وا������ وا����$��� ا������ة ���ر�N2017  C$����  12ا�U6ون اiدار�� وا������ وا����$��� ا������ة ��

 ����$N2017 ،  

28
 أL� رأي ا��Z�R ا����ي ا������ ���ر�C وإ�    ����$N2017  ، ��'!ت ا��"��
وض ���R, ا��$ا��8 �����A 7 ا��:����8
  . ا����$رة أ��ه 

  

  ي ا��/.- ؟أ��2 ر    

 .2(�دق ا��/.- �.� ذ�4 �����ـــ�ع            
   

�;R$#$ ا����ط[ ا�;6 وا2[)   12     �%.H;ا�� �.K�^ا �  ا���ا�%2 �.

  ا��/.- ا��.$ي �.� �"ا�H;_� ا�/�@��                                  

  :ا���د ر��س ا������ ا��	و	�� 


دة ���ر�� ��2017�ى  29وا�ق ��س ا������ ا���و��� �� دور�� ا���د�� ا������ ا�  ���:  

ا�را��� ا��ز)�� ���ل ا��(�)� ا��را��� ���د�� �'�$س ����"�� ��ط
� &ط ا�
را$�� #"ب داو�� ا������ ا���و��� � ل دور��  )1


�  2016د�"�ر  ���7ر��  2016ا���د�� ا�را��� �"�� ������ أ��� ا��#د�د ا��دة ن طرف د�وان $�س ا,را+� وا� �
0 ا�وا�

ذ1ورة ��#د�د ا��ط
� ا� 

 .ا�را��� ا��ز)�� ���ض ا���طق ����ط
� ا���د��  )2

� ا�"��رج ا�ذ1ور ن طرف "�ط� ا4&راف #"���وان ���1ر��  5569/0405ب ا���#4 �دد و#�ث ا�� �ت ا���د$� 

��ل أ&>�ل ���'� �م ���1ف د�وان $�س ا,را+� وا�": ا��
�ري �8�داد 2017TPD)(  ��داو�� ����طق ا���� �)���  ،وص 

  و#�ث $�م ا�د�وان �وا��ة ا���د�� ��,��� ا�ط�و��        


� ��#د�د ا���طق       ���� ا,���  ا��دة ن طرف د�وان $�س ا,را+� وا�": ا��
�ري وا��� �
�روض ���1م ا�وا����  �
و�


دة ���ر�� ��� ا�ذ1ورة ا�در�� ��?)    SOMMETS(   � #دا���ت ا��>را��� ��
م ���ي  29ا��� وا�ق ا���س ا���دي �� دور�� ا�

را���(� ا��ز)��   2017 ���  :وھ� 

�ط
� &ط ا�
را$��) 1    

ا�ز0 إ$���   " SFAX MALL"ا�+�م     إ+��� طوا�ق ��و�� �&رو�(� ا����ري وا��د���: &ر�1 ا����� ����ث ا��
�ري ) 2

 ،) ھ��1ر 0.9"�#�� ( �2.5ق �و�س 1م��
�رھ� ا��1)ن �طر

إ+��� طوا�ق ��و�� �&رو�(� ا��
�ري ا��1)ن �&�رع ا�#��ب ��ر ��ط
� ��ب �#ر : &ر�1 �+� إ�وان ����ث ا��
�ري ) 3

) ��#�" ،) ھ��1ر 0.15


�رھ� ا��1)ن �&�رع ا��"��ن : �ّ#� ا��"���ن  )4�� �����1ل ذو ��د �ر1ب �#�  �ن إ$� :"� �
�رھ� ���>��ر ��>� 

) ��#�" ،) ھ��1ر 1.1

5 ( �ر1ب "1�� و���ري ��
�رھ� ا��1)ن �طر�ق ا�ط�ر �1م: &ر�1 ا����رة ا��� �
�رھ� �$4�3.3"�#�� ( �4>��ر ��>�  

 )ھ��1ر



� "��ر ��ر��+� وا��ر��� ) 6��ا�و�ود #���� ��ط
� ذات  �2"و�� و+��� ا�ر1ب ا��1)ن �طر�ق "�دي ��ور �1م : ر1ب 

 ������ �<��) ��#�" ) .ھ��1ر 0.98

    ؟  ��� رأي ا����س

  :دق ا����س !�  ذ�ك �����ــــ�ع �	�

  

  

  

-100-  

  

  

       ية شكره لكافة صالسيد رئيس النيابة اخلصو يف خامتة هذه اجللسة جّدد  و                 

  ما أبدوه من عناية واهتمام باملواضيع املدرجة جبدول اعمال هذه الدورة ، احلاضرين على      

  وأعلن يف حدود الساعة منتصف ال   

  .ار والنصف عن رفع اشغال هذه الدورة 

  2017أوت 14:صفاقس في                                                                 

  

  النيابة الخصوصية  عضو                                              الكاتب العام للبلدية  

حافظ  الهمامي                                                        وسيم الزواري                                              

  

  رئيس النيابة الخصوصية                                 

  عماد السبري                                      

                         

  
 


