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                                     2017مـــاي  29: التاريخ                

    التاسعة والنصف ليال : الساعة                        
  

  

   2017لسنة  لس النيابة اخلصوصية ثانيةالتأمت مبقر قصر بلدية صفاقس الدورة العادية ال

  ـة السيــدــبرئاسة ــــــــة علنيـــــــــــأثناء جلس تاسعة والنصف ليالعلى الساعة ال 2017مــاي 29السبــت ـوم ـــــــــــــيـ 

  : أعضاء النيابـة اخلصوصيــة اآليت ذكرهـم  كافة  رئيس النيابـــــة اخلصوصيــة وحبضور لسربيعماد ا 

  ول ــــــــــعماد املعل –هيكل وايل  –ة ــــــــــامحد صول –ة ــــــــــــــــحممد قطاط - الطاهر املساكين –م الزواري ـــــــــــــــــوسي 

  ريــــــفتحي الشع –د الرتكي ـــــــــــأمح –ة ــــــــــــــحممد بن مجاع -ة بلفقرية ــــــــــربيع – ونـــــــأنيس كم –منذر مخاخم 

  . مها الزياين  –عمار عثمان  –سليم عبيد  - عبد ايد خشارم –حممد الفقي  –سلوى بوصرصار  
  

  

يد فتحي بالرابح معتمد صفاقس الغربية والس حامت النحايل معتمد صفاقس املدينةكما حضر هذه اجللسة السيد   

والسادة املديرون وكواهي املديرين ورؤساء املصاحل البلدية وعدد من االطارات  معتمد ساقية الداير مالك الغريب والسيد

  .اجلهوية وممثلون عن وسائل االعالم 
  

  باحلاضريـــــــــــــــــــــــــــن مرحبا  ةـــنيابة اخلصوصيالرئيس  عماد السربياهللا السيد  ةافتتح اجللسة على برك      

السادة املعتمدون متقدما هلم بأحر التهاين مبناسبة حلول شهر رمضان املعظم متمنيا ان يكون شهر خري ويف مقدمتهم 

  .وبركة على مدينة صفاقس وعلى البالد التونسية 
  

ئيس اجللسة باهودات املبذولة من قبل وقبل التطرق اىل املواضيع املدرجة جبدول االعمال نّوه السيد ر 

لوه من عناية وحرص على درس مجيع امللفات واالشكاليات العالقة واندماجهم الكلي يف و اعضاء النيابة اخلصوصية ملا ا

 .العمل البلدي منذ تعيينهم يف جملس النيابة اخلصوصية 
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من تفاين وجهود خاصة يف احلمالت االستعجالية  مث تقدم بالشكر اىل كافة االطارات والعملة ملا بذلوه

  .اليت قاموا ا بعدة مناطق منها سيدي منصور ، حي البحري ، حي اهلجاجل ، حي الفيتنام للنظافة 

كما تقدم بالشكر اجلزيل اىل السادة املعتمدين ملساندم للنيابة اخلصوصية ودعمهم املتواصل الجناح العمل 

  .ويات البلدي على مجيع املست

 100 ( بشارع اهلادي شاكر  كما ذكر السيد رئيس النيابة اخلصوصية بالربنامج الثقايف الذي سيتم اعداده

واوصى بدعم العمل الثقايف والتظاهرات الثقافية والرياضية والشبابية مع حرصه على تشريك اتمع املدين الذي ما  ) مرت

  . ربامج التوعوية وايضا مبشاركاته اانية يف العديد من احلمالتلاية يف احلمالت التحسيسية و دفتئ يساند البل

  : على الس جدول أعمال هذه الدورة الذي تضمن املواضيع التالية السيد رئيس النيابة اخلصوصية مث تال     
      

  2016الحساب المالي لسنة ) 1  

  الجديدة  ب قروض اضافية لتمويل المشاريعوطل 2017تنقيح المخطط االستثماري التشاركي السنوي لسنة ) 2  

  بطلب ةوالمتعلق 2017فيفري  28دة بتاريخ ـــــــة االولى المنعقـــــالغاء مداولة المجلس البلدي في دورته العادي) 3  

  صفقة المجمعة القرض لتمويل مشروع اقتناء معدات ضمن              

  روج الشاحنات الثقيلة خواوقات دخول و  تحيين القرار البلدي الخاص بضبط مسالك) 4  

  تهيئة مصب فضالت البناء بطريق الميناء ) 5  

   لبلدية صفاقسالتهيئة العمرانية  المراجعة الجزئية لمثال) 6  

  الترخيص بصفة استثنائية لممارسة النشاط لبعض المؤسسات المصنفة بمناطق سكنية )  7  

  ــــــاتـــــــــــــة ساحــــــــــتسمي)  8

   ابرام اتفاقية توأمة مع مدينة بافوسام الكاميرونية ) 9  

  الحداث فضاء مغطى 2،5اقتنــــاء قطعـــــة ارض دوليــــــــــة بالديـــــنار الرمـــــــــزي كائنـــــــــــة بطريــــــــــق السلطنية كلم ) 10  

  اليواء المنتصبين الفوضويين               

  الزيتون للجمعيات التنموية بصفاقس قبــــول هبـــــة تتمثل في مجموعة من الحاويات من طرف شبكة غصن)  11

  مسائل مختلفــــــة) 12
  

  وقبل ان يتطرق اىل دراسة املواضيع املدرجة جبدول االعمال دعا اعضاء النيابة اىل املصادقة فتدخل    

  ل االعمال وهي مسائل خمتلفة ،السيد حممد الفقي الضافة نقطة قارة اىل جدو  

  .فوافق الس على ذلك باالمجاع 
  

 :اثر ذلك تطرق الس اىل دراسة املواضيع املدرجة جبدول االعمال فكانت كاآليت 
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  ��2016 ���� ا����ب ا�	� )1                  

 
  :ا���� ر��� ا������ ا������� 


	�ت ا����       ���  ����1975  ��35 ا�����ن ��د  ���33	�� ��ا��&%$ #������ن ا"!�!�  14/05/1975ا� رخ 
� �( ���	)' #������ن ��د * �	%(����2007  �65	,ا�	� ا�+���ت ا�  ��3 ا�2ي �0/ �%. أن �+% 18/12/2007ا� رخ 

� �%��� ا��7	� و 0�5 إ���� ;:9 ��ي ا�)��ب ا��� دور�' ا��&��ة �ھ2ه ا��@	�� ط���  �اد ـــــــا�+��� ا�)%	� �0رس 

	�ت ا���� ���282 �	��  .�� �+%� ا�)�!�� ا�&

�ارد ا��&%	� ا���D%�� و"وا�ــ9 ا��9ف%� �E�:ا�� F%��  و0)�د ا��9ار ا��&%$ #D�( ا�	,ا�	� ا�G%0ل ا���� وIJ �����ا�
 K(� �	%(� ��� ��	+� ا���� إ�. ا�)��ب ا��Dص ا����ح #)��#�ت ا�+��� ا�� /J90��دات ا���N	� #�ون إ!�&�ل *��Oا

. ا�)�ل ����0 ا�&+, ا�)�IJ �Pل ا���� �N, أو إن ا	+:�ا� Q0�0 ���ر��� '�����ان ا��ل اSO�	�ط� ا�2ي 0�R ا!�&

  .د ا���0ن ا��D%�ة #��&��ان ا"ولأو���ا
  

  ���� ���%0� ���TE ا�)��ب ا��� ��  : 2016و
    

ا��زء 
  وا�
	وان

 �	�� �  2016ا����دات ا�ر�
ا�����ض            

  ا����� ا��

   ���� 

31/12/2016  

��ر�ف      ا�

����  إ�� ا�

      ����  

 31/12/2016  

ا�����ض 

�� ���د�د ��ا�

��ر�فا��زء  
ن ا�
	وان  4و3     

2  

��ر�ف    ا�
ا��ددة ����ز �ن 

ن ا�
	وان  4و3
ا�
	وان �وارد  2

  ا#ول

  ا�$� ض    

  	$��ت        وارد       

ا�
	وان 
  :ا#ول 

41140.000.000  36465.000.000  
37576.584.246  

)1(  
32160.550.420  

)2(  
3804.607.575  

)3(  
  

1611.426.251  

)*4=(1-)2+3(  

ا�
	وان 
  :ا�&�	%

ا��زء 
  4و3

19531.000.000 

  

  

24206.000.000  

 

21495.698.883  

)1(  
11745.144.877  

)2(  
  

  

  

3804.607.575  

  

13555.161.581  

)**4=(1-)2-3(  

ا�
	وان 
: ا�&�	%

  5ا��زء

1244.000.000  1244.000.000  2433.759.274  909.239.853      1524.519.421  

��  16691.107.253  3804.607.575  3804.607.575  44814.935.150  61506.042.403  61915.000.000  61915.000.000  ا��

   
  

 U0ر��ة #��&��  ��2017ي  2�10ا وإ@9 أ2J رأي *� �� �+�� ا�W ون اVدار�0 وا���	� ا��، وا�R�X ا��%�ي 
 U0ر��# ��&���' ا��Z��2017ي  16ا  .%� ���&9وض �%	R( ا��ا���و�%. ا�&%	�ت  J2016�( ا�	,ا�	� ا��%��0 ���ــــــ� ، 

�:��	# �  :ا\�

� ا�+�ري #'  - 1-  ��إ��Gء #���0 إ���دات ا�&��ا�	� ا"ول وا�_��� ا��� #�	K #�ون ا!�&�ل وذ�[ ط��� �%�509W ا�
  ا�&� وX�S ا����P	� ا��اردة #)��#�ت ا���#a ا��%�ي و���#��:� ����9 ا���0�%

%0� ���%�  16691.107،253:�� ا�����0 �� ا�&��ان ا"ول و ا�_��� و�Nرھ� � - 2-   �* :  

   *  ���� �%&����اaE ا�&��ان ا"ول b	9 ا� �� ���� د1611.426،251:   ��رج 7� ا��ل اSO�	�ط� 2016ا����F ا�

  د13555.161،581 :                                         4و3#���0 ا�&��ان ا�_��� ا�+,ء *   

   د 1524519،421:            #���0 ا�&��ان ا�_��� ا�+,ء ا�3��D ا��� ��رج 7� ��S#�ت ا��)��0*   

                
 

  )2-+ ع4و3ا�	)���% ا�	�./	�� �.��*� -��ر*( ا��,��+ +  1ا�	��ر*( ا��)�)�� ع( – 1ا�	)���% ا��)�)�� ع= ا�&��% ) 4*(

  )2ا�	�ظ&� ��&)�ت ع 1-��ر*( ا�	�./	�� -+ -�ارد ع- 4و3ج  �2	��ر*( ا��)�)�� ع(ا -4و3ج ��2% ا��)�)��  عا�	)�= (ا�&��% ) 4** (

  

  7	ـــ� رأي ا�	��ـــــ� ؟     

 .�7�دق ا�	��� =�> ذ�: ��89	ــــ�ع      
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        E�(�F2017 ا�	�CD اA.B9	�ري ا�.@�ر?� ا����ي ����   ) 2                      
  وط�LM Nوض ا.� ��7�J	�I* ا�	@�ر*H ا���*�ة                         

  
  

  

 ���  :ا���د ر �س ا�	���� ا�'�و

� Nا��� �( #�9+�:� ا@9 ز�0رة رE	3 ا�)��P �0V�� ���R �� �ط�ق ���ذ ا����ر��� �%_�   :3 وا�

  أد 300:       �� �وق ��دي ���ور����روع ) 1  

  2 (� ���و�  أد 300:     �2روع ���� �وق ا��� ا�

  أد 700:     ��روع ����� ا�طر#�ت  ����ط!� ا� �د�� ) 3  

  أد 700:   ��روع ����� ا%��رة ا���و���  ����ط!� ا� �د��) 4  
  

�و���� ��ب �� ھو � �ن  ��*دول ا���� �ذا و����ذ ھذه ا����ر�� ����!رح :   

 ا��Q&�          ���ن ا�	@Lوع

    ا���D ا�.	�*��� ا���*�ة  ا���D ا�.	�*��� ا�)�*	� 

  مالحظـــات 
�Fذا I*�	F ضLM 

-��=�ة 
 L�R

 -�ظ&�

  

�Fذا I*�	F  

  

  LMض

 L�R ة�=��-
  -�ظ&�

 ���( 1 900 000 800 000 910 000 190 000	n(  �&�	� ا���N9ت

   

  
1710.000 

  
  

190.000 

  قرض بـــ+

  أد800

  :ـ تمويل ذاتي

  أد800

�9Wوع ( �&�	� ا���N9ت 
��  )ا�7

000 700 
   

  

000 700 
تمويل ذاتي +   

  أد 700بـ

 �	���9Wوع ( ا��Vرة ا�&
 ��  )ا�7

000 700 
   

قرض  +   700 000

  أد 300بـ

�:	�q !�ق ا��[ #�	�ي 
�(����ر �  )�9Wوع ا�7

300 000 
   

   

000 300 
  قرض + 

  أد 300بـ

 ��:	�q !�ق ا�)
 �
�9Wوع (  2ا��&�0

 �� )ا�7
000 300 

   

   

000 300 
قرض  + 

  أد 300بـ

�� وا���N9ت�rات ا���&�  
 ) n	���(  

000 600 000 600 
  

  قرض بـــ+  600 000 

  أد600

  :ـ تمويل ذاتي

  أد 600

  

و�%. ا�R�X ا��%�ي  ��2017ي   10ا���	� واVدار�0 ا��&��ة #��رU0 وا@9�9ض ا���7ع �%. *� �� �+�� ا�W ون 
&9وض �%	R( ا��ا��� �%.   ��2017ي  16#��رخ ��� ،:  

  

�� ��Pوق ا��9وض و�����ة ا�+���ت ����0 ا��WرX�S 50 ا���D ا���0%	� ا�+��0ة ا�2*�رة ط�LM Nوض ) 1
  #��+�ول أ�Iه ،


�ء ا��	) 2  �V a0���ا� ��N �	P��D#� ا��	3 ا��	E9� a0���ا��%��ت ا���#�� وا� .%� �Nد��%� �	P��Dا� �#�
  .ا��م ا9ZVاءات اVدار�0 ا�Iز�� �%)��ل �%. ا��9وض وا�+�ز ا��Wر50 

  

� رأي ا���ــس ؟           -  

��دق ا���س ��� ذ�ك ��/�ــــ�ع    -.  
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  حول الغاء الصفقة المجمعة القتناء معدات النظافة والطرقات ) 3              

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

� دور�' ا�&�د�0 اVو��2017�	�9ي  28#��رU0  �ةـــــا��&� �2017 ـــــ��� .�Pدق ا�+%3 ا��%�ي  

&� ا��� 0&�,م ا���+� ;9N �Rض ـ�%. اN���ء �&�ات 7� ا����� ا���وق ���	2ھ� ����Eة ا��%��0ت ��ل 
  )أد  1470(  ����#100% 

  

�ر!�
و�9rا �%
 ���ىا���P�J �0�% �%. ا� �%. �Gط�ت ا�� 9	��ءات ��I���ب و�&:� ـــــ��
Sو �	!�!Vا �	ا��� ���	Pا�0 ا��%��0 �+ ��ظ��� �Nط�ر ا�&��� ــــ�%. ط�V9 ا��ه ا��&��%	� �&:� و�9rا �&�م ��

  ا�2ي !	���. ��		9ھ� ،
  

  . �2018�9ر �Zv	� ا�V���ع #������ ا�2*�رة IJل !�� 
  

،  ��2017ي  W10 ون اVدار�0 وا���	� ا��&��ة #��رU0 ا�وا@9 �9ض ا���7ع �%. *� �� �+�� 
��' ا��&�� #���رU0 وا�R�X ا��%��Zا ��&9وض �%	R( ا��ا��� �%.  ��2017ي  16ي ���:  

  

  ــ �Zv	� ا�V���ع #������ ا�2*�رة 

� دور�' ا�&�د�0 اVو�. ���� ��	�9ي  28#��رU0 ـــ�ة �ـــــا��& 2017ــ وا��Gء ��او�� ا�+%3 ا��%�ي 
2017   

  

  7	ــ� رأي ا�	��� ؟

  

  .89	ــــ�ع �7�دق ا�	��� =�> ذ�: ��

                                                                         

  .تحيين القرار البلدي الخاص بضبط مسالك وأوقات دخول وخروج الشاحنات الثقيلة  )4         

  
  :ا���� ر��� ا������ ا������� 

� ���ق ا�)9�P ��0�� �J9ور دا��3N و#��ء �%. ���0 ا��9�2ات ا��� �%��:� ص �%. �,r�� �0	( و��:	� 9S*� ا�
 U0ر��# �:��%Z ��� �P�N �+	�ة #��	%� وا@9 درا!� ا���7ع �� ط9ف �+�� ا�G;Vل وا��:	�q ا�&9ا�	� % 10ا���0�% �� ���&

��9ح �%R	( ا��ا��� �%. اد�Jل #&a ا��&�I0ت �%. ����ى ا���� اVول �� ا��9ار ا��%�ي رN ��2017ي ��� ، )583/96 

 U0ر��' #	دق �%���9 11وا����1996  )Nا��9ار ا��%�ي ر �� w��_ا� ���%� n���  68/94وا�� ��94رس  12وا� رخ 

 ���  171/89وا���n �%�9ار ��د  1994أ��09  17وا���دق �%	' ��  1989ا��09 24ا� رخ ���ي  09وا���دق �%	' 
1989 ��0��  ا��&%$ #��r	9S )*� ا�9ور #�\�* n��	� 3N��P:  

  

 �%: ط� دا�J ا����� ا�)�ط� #�T:�V ا����	�  3.5) ا���S�W وا�)��� V�Z 9+(0 )ن *� ;���S @�	%� ��0ق وز�:� ا�+

 �Eا�9ا ���N Q%J ��E�Rا�)��0�0 وا� �R�%� �0ذ�(�P�N ا����ل ا�),ا�	� ــ ���N $09#3 ــ ��Wرع �%� #� J%	�� ــ ������P ا�
�ل ��� ا���9P ـ ��:T ا�:�دي �W�J ـ ������P ا�)�ذ�R�%� �0 ا�)��0�0 ��9 ا��+�Z T:��وي ـ ����P �	��ء ا��	� ا��)9ي ـ 

� ا���%�ط� ا� دي  13أوت ـ ��Wرع  5ا�+�9 ـ ��:T ���� ا#� ���5 ـ ��:T ��زر*� ـ ��Wرع ا�+	x ـ ��Wرع (� T:��أوت ـ 
T:��� ـ ��G�Vل ا���0 ا�Z T:� .ا�. ا����ل  ا� V�P9ي وE9ق ا��ا��� ـ ��09$ ا��%��	� �%. ����ى ا���G�Vل ا���0 ا�Z

  .ا�),ا�	� 
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  : إVّ أ�' J90/ �:2ه ا���S�Wت ا���Jل ا�. ا����� ا�2*�رة �%�	�م #&%	� ا�W)� وا���IJ F09ل اVو�Nت ا����	� 

  .�B	�L ا�> -�7> �8ان  T : +-1.�ء 

  � ا�_���� ���ء ا�. ا����� ا���د!� �S��P �� ا�	�م ا��ا�� �� ا����

  

  أوت  �831*��� ا�>  01-+ : ��&� 

�  �� ا����� ا�9ا#&� ���ء ا�. ا����� ا���د!� �S��P �� ا�	�م ا��ا�

  

 �U��� ةLT�/ا�> ا���=� ا� Iن م+ م�.�( ا����Vرم LWT  

  

 2J2ا وا@9 ا� ���' ا��Zا ��&9وض �%	R( ا��ا��� �%. �)		�  ��2017ي  16&��ة #��رU0 رأي ا�R�X ا��%�ي ��� ،
  ._�	%� ا�9وج ا���S�Wت Jا��9ار ا��%�ي ا��Dص #
�z ����[ واو�Nت د�Jل و

  

  7	ــ� رأي ا�	��ـــ� ؟

  .�7�دق ا�	��� =�> ذ�: ��89	ـــ�ع 

                                                                     
   تهيئة مصب فضالت البناء بطريق الميناء) 5     

  :ا���� ر��� ا������ ا������� 

� ��د �Nل ا���G;Oا XZ�# 3N��P �0�%# 9ف���128  U0ر���09  17#�ا���� �:� �� ط9ف وزارة ا��+:	,  1993أ
� ا"رض ا��E�R�	� #�09$ ا�	��ء ����� ��9Wb وا�����&�N 5	Z �� 2م S��� �G130120�:� ا�+%	� �Sا�� وا�R!Oن 

 101517و ا�_��	� *�X �����0ت ا�9دم #��E�:� �S	� ���وي  2م 17166وا���G%	� ا"و�. *���دع �%)+, #���S ���وي 

2م
  �� ا�&� �� ط9ف �J	9 ا����S ��	� ا�+��#9�_�ل ا�:��!� ا����9bا��# �	��DW  .ا�

  

�q	:� 3N��P �0�%# م,�&� w	Sء  و��	� ��X ا�9دم #�09$ ا��� إط�ر ���	2 #9ا�T ا�z�D ا��%�ي �%��9ف �
و  2013/2018!��ات  �5%. ا���اد  2013ا�����0ت ا���دق �%	' �� ط9ف ا�+%3 ا��%�ي  IJل دورة ��ي 

:�	� ����0ت ا����ء و ا";�Gل ا�&��� و ا��� �:�ف إ�. �_�� ا���9ف � )R(�ر50 ا��W7� ھ2ه ا� �� �.  

  

و S	w أn�P ھ2ا ا��r� �RW0 X:9ا ���# �D0	�q و �+��	� ا����0 إ�7�� ���ا�Zه و!�:� و9Nب 
�SI�09 �ــ�زارة ا���	ا�� n���� أ@�ر�' ا��  ��  ا�	��ء و ا�9W*�ت ا���رة �����Zت ا��	� ا��)9ي إ�7

 )PA   (زا�� �_� ھ2ه ا����ط ا���داء �%)��ل �%. اO �J��9ورة ا�
# �%��د�N ا��)	�  "!�اق ا�+�
 �	��Rر ا������ درا!� إ���Jأ �� )R(�ت و ا����D%� 9*� أ��; �� �P�J درة��	��ء ��2[ ار�vت ا��%��0 و #��#

��ة �%. ���9W� �Sة �:	�q ھ2ا ا��S X	w أ#�ت  إ!�&�ادھ� ��:	�q ھ2ا ا��X وا!�IGل ا�����0ت #&� �&��+�:� وا�
��ا �%. ��ى ھR��رات و�%. إر� ���E أ�� Q�X&R� 9 �� ا�9دم و�R0ن T���9# ا�&&�! ����ع !�&� أ���ر وا���رة #)�ا�

3 !��ات Jـ� ��SV '�IG�!V:  
 1  ( �	E������O��ج ا����N ا�E�#9:R	� �%. ا��اZ:� ا"���	� �%�09$ ا�)�ذ�0 �%	��ء �%.  9�Poto voltaique*	, أ��اح ��ط� 

 �S���2 ��R9وع إ�. ھW� ا���S �N	w 0:�ف ھ2ا ا�� )R(�%� �	ز وا��*��� ا��ط��G9#�ء وا�:R%� �	����9*� ا�Wر وذ�[ �5 ا�
�	9 ��ارد ���	� ھ��� ��0�%�% ��. 

  �S��� .%� �%R!9%� �%#��5 ا�����0ت ا�	 .ھR��ر *9�2	# ���� ,	q	� *�	9ة ��+

  ����
�ء ا��%� �(P ]%�� �q	:�. 
  



�%. إ@9ھ� �( �9ا!%� ;9*� ا"��  2017�	�9ي  15و  69Wوع �( �79' �%. ا�%+�ن ا�&�	� #��رU0 و ��را!� ھ2ا ا�
 U0ر��ر ا������ #��Jأ �� )R(�ت و ا����D%�13  �09���r	Q ـ�د �I�O:� #�����	$ �5 إدارة ا��	�q و ا�K(�1627 �ـ 2017أ

%	� ا����J  و� )	r�� ��N9اء ا��راZل #&� إ�G;"ت #�ا�0 ا��	2 ا�&Jو أ �	ا��	  .!� ا�
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 U0ر���7ع #��%.  ��2017ي  23و اS�9ا�� ���ازي ا9ZOاءات و إ@��� 9	X ا��	�#� ا�P��D	� �( إ��دة �9ض ا�
�+�� �W�9*� وا��S �� �:�IJ K	w ا���أ �%. ا����S9ت ا������ ا�2*9 �5 ا���P	� #�)��0 ا��,ا��ت *� ط9ف وإ��اد 

� ا�9Gض 0
� S��ق ا��%��0 و �P�J #&�م ������:� #��5 أي �&��	( ���#� ا��:	�q ا�,�5 إ�+�زھ� �9Wوع ا� �	N���.  

9 ا�_��� ا��&%$ #|�Sاث ��X �%����0ت ا��%�� S	w أ�' #��د إ��اد درا!� _���ھ� #{ل �9Wوع ا�# KPأو �*
� ا�2ي !	�:� 5	q�' ا� @9ات ا��	q	� #�����ر ھ2ا ا�9Wوع �0�# �%�X ا�)��.  

  

  ارأي المجلس ؟ــــــــفم

  .فصادق المجلس على ذلك باالجمــــاع 

             

                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



  مستخرج من مداوالت المجلس البلدي              الجمهورية التونسية 

   2017ــــة الـــدورة العاديـــة الثانيـــــــة لسن            وزارة الشؤون المحلية والبيئة

  2017مـــاي  29                بلديــة صفاقـــس    

  ادارة الشؤون البلديـــــــة

  

                                                         

  	A�ل ا�.�Y�W ا�/	Lا��� ��X���M�&� �* ا�	Lا8/� ا��,���  :ا�	��Jع        

  
  :ا���� ر��� ا������ ا�������   

U03 !��  0&�د ��رN��P �0�%�� �	9ا�� �q	:� 9  ��د  1983ا��اد اول �_�ل�V�# '	%� �Nد�� 1265ا�2ي �K ا�

 U0ر��21/12/1983# . �� @Iث ���!��ت وھ� �%. ا��+� ا�����K �9اZ&� ا�_�ل ا�2*�ر � �Nو:  

K ا���د -� w	S دي��N �%	' #�9ار ا��	� وا�� 3N��P #��رU0 اVو�. ;��%� �%�	�م #�_R	Q ا����ء وا��W+	5 �%. ا����ء ا�&
4/10/2002، 

-  U0ر��3 #N��P � ،4/9/2004ا�_��	� E,Z	� Vد��ج �_�ل �:	�q ����� ��9ورة و�K ا���د�N �%	' #�9ار �� ا��	� وا�

� ا���E�R #�09$ ا���ر *%(  -�Nا���� ��+:	,ات ا�.  �� ����� 4وا�_��_� E,Z	� ��G		�G�P 9 اVرض �%. �%[ ا���دي ا�7�09
K ا���دق �%	' #�9�V ��د � w	S �	����Jر�0 و�+� ،�	�R! �G�P ���1235�� ذات  U0ر��2/5/2006#.  

�%. إ9Nار ���ا  2013!���9  6#��رU0  2013و�N وا�$ �+%3 ا��	�#� ا�P��D	� IJل دور�' ا�&�د�0 ا�_��_� ���� 
_�ل ا��:	�q ا�&9ا�	� �0�%�%� �%��Wا� �&Z9ا�n ا�� �ھ[ وھ�  420ھ[  دون ا����ر ����� ��9ورة ���S�:�  �5600 ا��
9ا�	� �Jص #:�� �q	:� �7ع درا!� �_�ل�� .��! �&#ــــ  2014وF%�0 ��د !�Rن ا��X�S �0�% ا��&�اد ا�&�م �%��R وا���R. ا�

300 �*�! Qد . ا��� �:���Sا X�S 9اف;Vا ��%! �Nد��  .2013د�0�9  10#��رU0  14112/405وrS �N	K ھ2ه ا��او�� #

  

� ;:9 ��ي �� ���!��	� JV�	�ر �R�X درا!�ت �&:� �'  2014و��&� �K��N ]�2 ا���0�% �#�I�Oن �� ط%X �9وض 
� درا!� �9اZ&� �_�ل ا��:	�q ا�&9ا�	�:� . �:�	N ��%R# �	Sدرا!�ت و X�R� رك�; �N9 ھ2ا  429.844و��ا� �Nد��0ر و Qا�

 9	b نI�Oا�#�%�  .�+�ي #�����ر ان ا�&9ض ا���م �0 V�+	9W%� Xوط ا���	� ا�

  

� �9اZ&� �_�ل ا��:	�q ا�&9ا�	� ��د �%	:� ��Vا T�9�	� ا��� *�ن �� ا�N99ا وان ا���رة ا�+��0 ا�rو�) )%! ��
�	9ھ� وزارة ا��+:	, وا�R!Oن وا��:	�q ا��9ا#	� �+ �2007&�د ����)  1/2000��# K��� �N9ى،    و�R3 ا�N��P 5 #%��0ت	  

           

2015��� وا�$ �+%3 ا��	�#� ا�P��D	� IJل دور�' ا�&�د�0 ا�_��	� ����    U0ة ��ر��&��%.  ��2015ي  28ا�
� ذ�[� ��bورة ا�9ا�+  .97ورة ا��اد �Pرة (� �0�Z	�� 9W��#ا*� �5 ا��%��0ت ا�

  

ا��9N ،9Eة وا�&	� I�O�# 3N��P �0�%# K��Nن �� ط%X ا�&9وض IJل !�N	� ا��: و��&� ��2[ و#��9Wا*� �5 #%��0ت 
 ����Z 9:;2016  )%! ��	� �0�Zة Nر �	�E9اJ $E�@اد و��V1/1000 . �:�	N �	%Z ��%R# �	Sو X��R� 5و�N ;�رك �+

  .90ات اOدارةا�Q د��0ر و�( 0�5 ا#9ام ا�&�� �&' #�����ر ا�R%�� ا���ھ�r ا����� ا��� ���ق ��� 578.984
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وS	w ان وزارة ا��+:	, وا�R!Oن وا��:	�q ا��9ا#	� �&��Nت � 9Jا �5 ا��P9 ا��ط�� �!I�W&�ر �� #&� وا���0ان 
 )%! ���0 ����� 3N��P ا�9�Rى �Z رة�P ا�&��ري �%. ا��اد n��  1/2000ا��ط�� ��	3 ا"را7� وا����Rن �Zھ,ة 

2017�9 ا�Z أ��Nه !��،  

 �����&. ا��%��0ت اVر#5 ا�&�	� ا�. ا#9ام �P�� #���9ا7� �5 ا��P9 ا��ط�� �!I�W&�ر �� #&� وا���0ان ا��ط�
 )%! ��و!���م #�I�Oن �� ط%X ا�&9وض  �1/1000�	3 ا"را7� وا��n ا�&��ري ��Vاد �Pرة �0�Z ذي �Zدة ���	� 

 ��N9�)Numérisation ((9ةا���ر ا�+��0 ا����  .�0_� ا�

،I0ط� ��Nو X%��� �	9ا�_�ل ا��:	�q ا�&� �%��Wا� �&Z9ا  و#�����ر ان ا�

� !�	� ���90ة ا����ر ا�&9ا�� و�ط�#$  20(ا����_	� ا�&��ر0	� �%. ا���N ا#9اج �9ا�	�  #��ء �%. ا��%X ا�%nّ و
9_*��� د�5 ا�)9*� ا�����0 واNV���د�0 #��) �9ا�	� �	,ا �� ;��:� ان ���ھ( � ����0 وان ��Rن �&%)Repère Urbain (

،��0�� ا�9�5 �� ����ى ا��+:	,ات #��� �:�  ا�. X��Z ���ھ

  U0ر��ا��%��0 # K%ا�� w	Sل  2015اوت  14و�S ��� Q%# $�9� ،�	:; �*9; XS�P ،�09_��R��ب �� ا�S ا�#
� ار���ع � �	Z9# ���N9وع إW�20 ����� ط�#$ وذ�[ #vرض ا�# �W�J ا�:�دي �(� T:�# ��E�Rا� ��#�! �	�Nرف ا�����

،3N���# ��N9N ط��;  

�%. ا��	�م #��9اZ&�  2016د�0�9  7#��رU0  2016وا�$ �+%3 ا��	�#� ا�P��D	� IJل دور�' ا�&�د�0 ا�9ا#&� ���� 
� ا���ط$ ا���� ا����	� � 3N��P �0�%�� �	9ا�_�ل ا��:	�q ا�&� �	E,+ا� :z;  ��N3 ا�+��0ة )ھ[ 34(ا��9اN���# �	� ]	# ،

� ا�,0���� )ھ[5(S ،)8 ]ھ( �� ا�+��ر�� ا���0S ،)3.7 ]م ا�&�م )ھ�rا�� ��R@ ،(5.3]ھ ( ����و����� ا���R ا�)��0�0 #
�9 د�0 21#��رU0  13302/405وrS �N	K ھ2ه ا��او�� #��د�N !%�� اV;9اف X�S ا��S�:� ��د ). ھ[ 25(#�ب ا��)9 

2016.  

 �:��; �� �09_��9 ا�2*�ر أ�Iه، ����X أ9Jى �� #&a ا�_���7�� ا�. ط%X ا�O�# ،K�%� �0�%ان ا�� �	�� w	Sو
9*2��# /D��0 و����# �	� د�9S 5*� ا����  :ان ���ھ( 

-  U0ر��ا�&��ري # w&�%� ��D�09  21;9*� ا���� ا�
Dـ( �Sل ط%X إ�7�� ط�ا#$ ��0�% #9Wو�:� ا��+�ري  2017ا����Dوا�  

SFAX MALL " )* 3��� $09�# �E�Rرھ� ا���&# '���N5 ا�, ، 2.5ا�

-  U0ر��ا�&��ري # w&�%� ان�Jا ��Sل ط%X إ�7�� ط�ا#$ ��0�% #9Wو�:� ا�&��ري ا��W# �E�Rرع  ��2017ي  7�� �*9;4
���� #�ب ا��)9،# 9��@ X	�(ا� 

-  U0ر��# �	9  ��2017ي  ��10)� ا�����		G� ل�S �� �����R ذو #&� ���(P X*9� ���Nإ �� n�0 ��G�P ���رھ� #
 #&��رھ� ا��W# �E�Rرع ا�����ن،

-  U0ر��+�رة ا�&��� #�09$  ��2017ي  9;9*� ا��# �E�Rو�+�ري #&��رھ� ا� ��R! X*9� ���NO رھ���� �G�P 9		G� X%ل ط�S
 ،4ا���ر *( 

-  U0ر��9 #��! ���	� X*9�20  ��2017ي �� X%ل ط�S ي�	09$ !�# �E�Rا� '	�� �%�7�09 وا��9��	� X*9� �	&7�0 و�
���� G�P����P �:	� ����3ر *( # �	��S د�Z� .ا�

 ،'��	# )� �  و��&� �

 U0ر��ة #��&�  ،��2017ي  24و#&� �9ض ا���7ع �%. �+�� ا�G;Vل وا��:	�q ا�&9ا�	� ا�

&9وض �%. �+%3 ا��	�#� ا�P��D	� ا�              ��� .%� ����ا  :  

3 #������ ����� ;z ا��9اX�S ��N ��او�� �+%3 ا��	�#�  )1N��P �0�%�� �	9ا�_�ل ا��:	�q ا�&� �	E,+ا� �&Z9اا�
�5 ا��ا��� �%. ا�_%� ا��)��0 ا�&�ة �� ط9ف  2016د�0�9  7#��رU0  2016ا�P��D	� IJل دور�' ا�&�د�0 ا�9ا#&� ���� 

 .�&%�� #�)��0 ا����� ا�2*�رة د�0ان N	3 اVرا7� وا�

    2 ( �&#����� ا�V�9ا�7ت ا�� 9rا��اردة �%. ا��%��0  ا����	� :ا�Iه و�:( ا�&��رات ا����	�  ا�

 * )* 3��� $09�# �E�Rا�&��ري ا� w&�%� ��D2.5;9*� ا�� ) '�S���0.9 ]ھ(، 

  ،)ھ[ S���1.1�' (��)� ا�����	�  *

* R+�رة ا�&��� ا��ر *(;9*� ا��� ،)ھ[ S���3.3��E�4  ) ' #�09$ ا�

* U0ر��ا�&��ري # w&�%� ان�Jا ����� #�ب ا��)9  ��2017ي  7�� �*9;4# 9��@ X	رع ا�)��W# �E�R(ا� '�S���  

 ،)ھ[ 0.15

� !��9 ا��E�R #�09$ !	�ي ����ر *(  *��	� X*9�2 ) '�S���0.98 ]ھ(،  



  

  7	ـــ� رأي ا�	��ـــ� ؟

  .: ��89	�ع =�> أن @F	I ا�	Lا8/� ا��,��� اL.=9اJ�ت ا�	\?�رة وا7] ا�	��� =�> ذ�

                                                                                 

  المصنفة بمناطق سكنية  الترخيص بصفة استثنائية لممارسة النشاط لبعض المؤسسات ) 7     

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

� ا�  ط�ر ا��&� �����W� 90ط:� ا������ S �� �P�J	w ��:	� ا9Zاءات ا���ر�0 وا����90 ،

��n وا!��Dام � !�� ����9 ��  �� �:� /	J9�ا� X%�# $%&����م ا� !��ت ا�����	� ا������ #|�0اع ا�%��ت ا�
n و3N��P �0V و���م ھ2ه اJV	9ة #����S ا���Q اVول او ا�_��� او ا�_��w ��ى ادارة ا����I #�زارة ا������ او ��ى ����

 9r���# �:� �&Zا��%��0 ا�9ا n���� ذ�[ ا�� �# �:�v; ��  .ا�%��ت �D�Q% ا����n ا�&�	� V#�اء ا�9أي 

  

    ، �	���P 9	b �G�P �:� $ط��  وS	w ا�' ��a&# �Z ا� !��ت ا������ ��2 ���د #

  ، ��2017ي  24ا��:	�q ا�&9ا�	� ا��&��ة #��رU0 وا@9 �9ض ا���7ع �%. �+�� ا�G;Vل و    

��ط$ !�R	� وا��� �V%)$ 97را # �����ر!� ا���Wط ��&a ا� !��ت ا�� �	E��_�!ا ���# /	J9�ا� )R	%� 9وض&���
�)	z وا�ZVار ، �5 97ورة ا;�9اط ���0( ��ا��� اVدارة ا�+:��0 �%)��0 ا���	� وا��*��� ا��ط�	� �)��# a0���وا� z	(�0 ا�

� ��Jص ھ2ه ا�%��ت �  .�%+�� ا�G;Vل وا��:	�q ا�&9ا�	� #�را!� وا#�اء ا�9أي 

  

  7	ــ� رأي ا�	��ـــ� ؟      

  .�7�دق ا�	��� =�> ذ�: ��89	ـــ�ع       
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  �L-�Q�ّوXا� "B�7��1�م"���*ّ� إ�Lام إ�F �ّ�M�&Fأ-� ��+ ���*ّ� �&��M و )9             
  

  

  :ا���� ر��� ا������ ا�������   

	ّ� وا��و�	ّ� إ�. ر#z ا��%�	%NOت ا��!��� *ّ� ا�� .&�� �:� ،�ّ	�09�Oن ا�� إط�ر إ����ح 3N��P �ّ0�%# �%. ���0 ا��و�&,0,  
� و�� #	�:� ����0 �09�Oا $� ا�&� �&Nن ا��ا�أوا9P ا���ا�N وا��&�ون �5 ا�&��0 �� ��ن دول ا�+�ار، و*a&# ]�2 ا�

� إدار0ّ� إ�. @Iث #%�0ّ�ت(ا�9��Rو�	ّ� " #���!�م"����#3��!�م"و " �#2��!�م"  "�#1��!�م: "ا�.("  

��9 "��ل ا�	
� ا��)�' S	w !�ھK ا��0�%ّ� 	r�� .%� ا�2ي أ;9ف �� ا������09�Oى ا�" ��+%3 ا"��ل ا�����
��09�Oا) "TABC(  �� ��3N��P ��0، وذ�[ ��0� ��&��"�Sل ���	( �3N��P ���R *ـ  ��2017ي  18و 17ا�(ّP X�N ."

 �ّ	�09�Oد��ة ���0 ا��ول ا K��!�. ،!��S ا�&�ج، ا��G#�ن، ا�9��Rون، #�ر*	�� ��!�، ا��	+9، ا����N، إ�09�	� ا(و�%9Gض �ّ
� ا�+�ل ا��ّ)� وإ#9از ) b	�	� *���*9ي، ��ر���0	�، ����، ا���	�Gل، وأJ	9ا ا�+,ا9E و�	�	�� 3N��P ��0�� رات��# ):�	�(��

��n ا\��ق �%�IJ �� ��0ل �W+	5 ا��	��S ا��)	ّ� #:�  �� ��N ]وذ� ،�� ا�+��	� ا���ّ� وا��)w ا�&%� �:��ّ	��Rإ� ���N ن�R
�Nر���&��	ّ�ت ا����ى ا�2*�ر #&a ا��زراء وا���9اء ا"��رP . �N)	ّ� �0���� ا�&��0 �� ا�79. ا" Q%�D� ��و�N ;�رك 

��	ّ� وا���v	��ت �%. ا�9ض�ZO*� ا��زار0ّ� وا����د0$ ا�	ا�: ��
�د�0 #��&��0 �� اOط�رات ا�ّ���	� وأP)�ب ا��9ار &�.  

���ى ا�2*�ر إ!���� ا��	ّ� رE	3 ا��a&# ��(P �ّ0�% أ�
�ء ا��	�#� ا�P��D	ّ� واOط�رات و�%. ھ��x أ��ل ا�
��*�"ا�9��Rو�	ّ� 0�Rّ�ن �� رE	�:� ا��	ّ� ا��*��ر " �#1��!�م "و��ا �� #%�0ّ�  ��2017ي 17ا��%�0ّ� �0م  �*��" Z	� ھ	Iر 

�� #���&�ون ا�9�ّI*,ي، و�N أ#�ى ا��9��ن إ!�&�ادھ� ����ء ;9ا*� �����ة رE	3 ا���Z " ّ%R� �ّ0�%ز�	� ����و ��*�م"وا��	ّ�ة 
 ��SV ّ�ج��! ،�ّ	��� ا����ءات وا";�Gل ا�&��+� �� �:�� �Pّ�Jت وV�+� ;�ّ. ا�� �� ا��&�ون و���دل ا�9�Dات #	�:� ��ّ+��

�%�&9ّف �%	:� �� 9Nب " #���!�م"��ة �,�0رة ����0 *� وZّ' ا�+��X ا�9��Rو�� ��3N��P �ّ0�% د. #&�NI ��أ�� �z#9 ا��0�%ّ�	�
� إط�ر ��NI ا���أ���+�Vت ا��&�ون � �
9�� P��J	ّ��:�، 0�ّ( �%. إ@9ھ� z�7 ا���Dط ا�&09&  .و�

 ّ	N��ّإط�ر إ� �� ��  �*9	�NI� , �&�ون #	�:� �ّ( ا�Oّ��ق �%. �+�	� ا���ا�N وا�9Wا*� #	�:�� ورI* �� ��b ا��0�%ّ�	� 
� ا�W�9ك&%� �EI� �ّ	70ّ� و����ء أر�� SV��، وا��� !��Rن آ�	ّ� ��)�	$ أھ�اف ��:&  .��أ�� �+

 X��+ا� ����ا# �rS �	�ّ0�%ا�� �	أ�� #�� �NI� ���Nل ��ا�0 إ�R9و��� ���9ح أّو�# 3N��P �ّ0�%# K��ّ�� ]�2� ا�	:و�
� ا�vWنا�9��Rو��، !	�ّ( إ�
�ؤه �� ��N ا��9�	� #&� إ�	5 ا9ZOاءات اOدار0ّ� ا��2Dّة +� 'E��	�!.  

� إ�+�ز ا9ZOاءات اOدارO �ّ0ر!�ء ��NI ا���أ��، وذ�[ �و!&	� ��+�	� ا�9Wا*� ا��9��� #	� ا��ّ0�%�	�K�9; ، ا��0�%ّ� 
 �� �ّ	Zر�Dت ا��NI&&�ون وا���7ع �%. �+�� ا���ا ��2017ي  IJ ��24ل �9ض ا���# �rS ا�2ي���.  

&9وض �%	R( ا��ا��� �%. إ#9ام إ�N��ّ	ّ� ��أ�� 3N��P �ّ0�%# و0�%#ّ� ���  .ا�9��Rو�	ّ�" �#1��!�م " �2ا 

  

  7	ـ� رأي ا�	��� ؟  

  .�7�دق ا�	��� =�> ذ�: ��89	ـــ�ع   

  

 �`Uaف �: مLّ/F �(�cون ���� ھ\ا و��F��*�	 "م�B�7�� "وا�Lم�Q�ّ�X.  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



            -14- 

 

                                                                             

 اM.��ء DM/� أرض دو��� ����*��ر ا�Lم,ي  ) 10         

 

 

       ���  :ا���د ر �س ا�	���� ا�'�و

#�م  ������ ��دا���  ��2017 اط�ر ز��رة ا���د ر��س ا��1و�� ا�0 و%�� ���#س .-ل ��ر ا�ر�ل 

�داث ���ء �4ط0 %����ط!� ا��� ا�% 7������و��� أ8ط0 .-���   .واء ا���� �ن ا��و�و��ن ــ

  2،5و��ث م ا#راح ا�داث ا����ء ا��ذ1ور  !ط�� أرض ا���  طر�ق ا���ط��� 1�م       

�وا��  8773دد  ���2م  2200( 8�0 ��ك ا�دو�� ���
  ل ا�ر�م ا��!�ري���.ر*� �ن �>) 

  .م  ��م ا�دو�� ا�.�ص ا��ر� 8254829/62104دد  

��ق  ���و� 10و�8-  �����ور ا�وزاري 8دد   دةــــت �� ا%را�� ا�دو��� ����ـــــا��

  ا�*���8ت ا���و��� ، 

�روض 8��1م ا#��ء #ط�� ا%رض ا��ذ1ورة  ��د���ر ا�ر�زي ����دة ا� �د��       ����.  

  

ــ� رأي ا���ــــس ؟      -  

ـــ�ع  -��دق ا���س ��� ذ�ك      �/��. 
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  11 (�Mـــــــــ�ل ھ�ــــــــــ �  

  

  :�� ا������ ا������� �ا���� ر      

       K%ا�ا��b �R�; �� ب��R# �0�%��  #��ر0ـ�Uت ا����3N���# �0 &	� ا�,0��ن �%+

�  �%�%��0 0�&%$ #���0( ھ�� ��2017ي  29 � �_� اط�ر �9Wوع  [ �Sو�0ت وذ� ��10د ���  

 " �����S "�� � .�Zدة ا�)	�ة  ا��� ���م #' ا�+&	� وا�T���9# .%�,R�9 ا��9ب وا���ھ

&9وض �%	R( ا��ا��� �%. ��Nل ا�:��      ���� ا��Wر ا�	:� و� �%_�  .�Sو�0ت  10ا�

  

  7	ــ� رأي ا�	��ـــ� ؟  

  .�7�دق ا�	��� =�> ذ�: ��89	ـــ�ع   

  

  

  مسائل مختلفــــة  )12      

  

� ا��X09 ا�&��Z �5 ا��	� ��90 اVدارة ا���	ـــ� :���� ا�	Lا8/�  )1� ��%Z ��&# ��P��ا� K�  

� ا�V�9ا�7ت ا����� �� ط9ف ا��اط�	�    � 9r�%�  

 

2 ( ��J�*Lت ا�e@�	:ا� �	ت ا�7�09}W���# /E��ت وا��VIJVا �� 909�� )0���# �	P��ا� K�  

     %� �S���	:� وا0+�د S%�ل �:� X�S ا��R�V	�ت ا��د�0 ا� 9r�.  

  

�� ا�)��097  �R� 9هR; �	P��D#� ا��	3 ا��	Eر �	ّ�د ا��Z ھ2ه ا�+%�ــــ� ���J ��  و

  �%. �� أ#�وه �� ����0 واھ��م #���ا7	5 ا��ر�Z #+�ول أ��ل ھ2ه ا��ورة ، 

  

� �Sود ا����� ����Q ا�%	� و  �  .�� �� ر�5 ا;�Gل ھ2ه ا��ورة دN	 15وأ�%� 

  

  

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

  

  =	�د ا���Lي                        
 

  



    �M�&� �*���  

  ادارة ا�@fون ا����*�

      

  
  ا�	�اH�J ا�	/Lو�J =�> اX`�ر ا�	��� ا����ي                                

                  gFا�/�د*� �7 دور ��X�A�2017 ��� ا�  
             h*2017 -ـــ�ي 29: ا�.�ر  

  

  

  

  LMارات ا�	���                      ا�	��Jع              

1 ( ���� ���   2016ا�)��ب ا�

   

  ا��ا��ـــــــ�

  

  2 (�!Vا z�D  وط%9N Xوض �2017ري ا���Wر*� ا����ي ���� _���	n ا�

��0 ا��Wر50 ا�+��0ة �� �	�  ا�7

  ــــ� ا��ا��ــــ

 3 ( 3%+� دور�' ا�&�د�0 اVو�. ا��&�ا�ا��Gء ��او�� ا��  �رU0 ــــ#� �ةــــ�%�ي 

2017�	�9ي  28  �  وا��&%$ #�%9N Xض ���9W� �0وع اN���ء �&�ات 7

&� ا� +  ���� ا�

  ا��ا��ــــــــ�

  �ل و9Jوج ــــ�ت دJــــــ�9ار ا��%�ي ا��Dص #
�z ����[ واوNا��)		� ) 4 

  ا���S�Wت ا�_�	%� 

  

  ا��ا��ــــــــ�


Iت ا�) 5� X�� �q	:���� ء��	  ء #�09$ ا�

  

  

  ا��ا��ــــــــ�

9اZ&� ا�) 6� �	E,+3ا�N��P �0�%�� �	9ا�_�ل ا��:	�q ا�&  

  

  

�ا��ــــــــ�ا�  

7 ( �����ر!� ا���Wط ��&a ا� !��ت ا�� �	E��_�!ا ���# /	J9�ا�  

�	�R! $ط��#  

  ا��ــــــــ���ا

	� !�Sــــ�ت) 8��  

  

�ا��ــــــــ�ا�  

  ا#9ام ا���N	� ��أ�� �5 ����0 #���!�م ا���R	9و�	�) 9

  

�ا��ــــــــ�ا�  

  � *%(ـــــــاN���ء �N&� أرض دو�	� #�����0ر ا��9,ي *���E #�09$ ا��%��	) 10

 2،5  �	����
�ء ��0V .�Gاء ا��  ��7		� ا��SVاث 

  ـــــ���ا��ـــا

��� �� ا�)�و�0ت �� ط9ف ;��N��b �Rــــ�ل ھ�ـــــ� )  11+� �� �_��  

3N���# �0�  ا�,0��ن �%+&	�ت ا���

  

�ا��ــــــــ�ا�  

   
  

  

  



املنعقدة  2017للمجلس البلدي لسنة  ثانيةوقعت هذه املفاوضة خالل اجللسة العمومية للدورة العادية ال

رئيس  عماد السربيد ـــــــة السيـة برئاســــــــــبقصر البلدي والنصف ليالة ــــــعلى الساعة التاسع 2017مــاي 29اريخ ـــــــــــــــــــــــبت

      .وحبضور السادة أعضـــاء النيابــــة اخلصوصــية  النيابة اخلصوصيــــة

 هذه الدورة سبقت ة اليتــــة التمهيديــــلسمن القانون األساسي للبلديات ، إنعقدت اجل 32هذا وعمال بالفصل   

  .  2017 أفريل 29 سبتاليوم 

  
  :صفاقس في                 

   مستخرج مطابق لالصل                     

  
  

  رئيس النيابة الخصوصية                   

  

  عماد السبـــــــــري                      

  

  
 


