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       ���� �����	
  ، 2020د����ر  �19وم ا���ت  ��2020ن ا���د ر��س ا���د�� ان ا���س ا���دي ��د ��� ا�

�ل     ����ت ا�
�ن ا��ظ�م ا�دا&�  ����س ا���دي ا�%�دت  45و$�ث �م �
و"ر ا����ب ا����و�  ، و��� ���

�ر�) � ������$� ����� ا+"راح وا��ؤ
�رات ا���د�� �ر���� ا���د ���ر  2020د����ر  24ا� �%��
��, ا����� ا�

�$�د "وزي ا��و�  ، و��م ذو�ب ، �$�ود /دورة    ��دس ا��ر�&� ، ���ر ا�%�ــــ�س :�
رھ� ا���دة ا��و�  
ا���ن ا��روي ، ا�
�رق ا��%��6 ، أ$�د 4ر��وي ، �$�د ��ب واردة ، �$�د ودي ا�%��دي ، و��د 3ر��2ن ، 
���ر ا�2ر�ف ، ��د 9 �ن ��دة 9 ، "رح ا��را
  ، زاھر ا��وز،  و��ـــد ا���  ، أ�ور ��ر ، �زا�د�ــن ا����  

  .و�%�� 2%��ن 

  

���, ا�
ر3  ، ���ف &��&م ، ��ر�ن �ن 2ر��� ، ا�
��م �ط�� 9   :و�د ���ب �ن ا��
ور ا���دة   
��خ ، راو�� ���رة ، ھ�د�� ا�2ر"  ، ���م ا��ردا�   &��4زي ا���دي ، و��م 3ر�م ، أ$�د ا�����وي ، �%�دة ا�

�$, �وز�د ، و��م �2) رو$= ، ھ��م 4ر��ل ، درة �2رون ، 
���ر ��د ا�دا�م ، ر�م ا ،  ���طر��   را��� ا�
  .�%ز �ن ر$�م ، ��� ا����  ، �وال 2$�در و��د ا�%ز�ز &�ف 

�ل   �  :�ن ا��ظ�م ا���2ر ا��= أ��ه "  "�ر
= ا�	��	� ا�ذي ��ص ��, �� ��   �46< ا�
��د �� ورد ���

��ء ا�$��ر�ن ��, أن + 
�ل ا+4���� �ن 	�ث أ���ء ا���س "   �B� ���ذ ا��رارات ��+4���� ا��ط&


�و�ت ��, �%ض ا�����ل ) ��و  14( ���دي ا
��� ���%
  ".�< ا+&ذ �%�ن ا+�
��ر ا+$�3م ا�&��� ا��

  

�ون ����� ا������ ا����� ا���م ����
	� ، ���ي ا��ز ا��
	� ا���م �� :��� وا�� أ���ل ھ�ه ا�
	�� ا���دة 
  �ء �0 طــــ� ، .�� "�ن ، �-+ـــا�,+(�*() ، 	'& و��� ا��
	� ا���م ���%��$ ا�� ــ��
	� و"!� ا�

  ."�اي ����ن ، '��8 �7(& و�6�
 .��رة  ، & ــــ�3 ا��+(ا�,'�ى 

  

  .ا<.Eم و���Cت ا��>!�D ا��
�C ھAا  �<@��0 ا�8 .
د �: ا<ط�رات ا�>�	� و��;�(: .: و'�*9

 ����� �	
   ���6@�	: ،ا�!!$ ا�>�-� .�8  �"� هللا ا�-(
 �+(� ا���� ر*() ا���
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 :مث تال %ىل ا#لس !دول �ٔعامل هذه اجللسة ا�ي تضمن املواضيع التالية 

  2021املصادقة %ىل الرب5مج الس,نوي لالس10ر ال0شاريك لس,نة  )1
 اEرام اتفاق<ة مع احتاد الفAانني ال0شك<ليني بصفاقس  )2
  2019طلب قرض اضايف Pمتويل مرشوع تعبيد الطرقات لس,نة  )3
 طلب قرض Pمتويل دراسة مYال اPهتيئة العمرانية )4
 طــــرح �ٓداءات  )5
 تعديل معالمي لزمات `سواق البaية `س,بوعية  )6
 الرتف<ع يف معالمي الوقوف والتوقف) 7           
  اrداث جلنة pري قارة جلرد وحرص املمتلاكت البaية  )8   
   2021احمللية لس,نة  الرب5مج الس,نوي }مع قدرات امجلا%اتضبط احلاج<ات التكويu<ة tلبaية يف ٕاطار )  9   
  )لال%الم ( الس,يد عزا}�ن الساليم من عضوية جلان بaية  اس,تقا{ ) 10   

  
 

س,يدة اس,تربق املعاجل مقررة tل�لسة عن ال وع يف دراسة املواضيع املدر!ة جبدول `عامل مت تعيني رش وق�ل ال 
  .ا#لس البaي 

  

  :سة املواضيع املدر!ة جبدول `عامل فاكنت اك�ٓيت اا#لس البaي اىل در  ا�ر ذ� تطرق  

 2021ا��ر���� ا�ّ��وي �������ر ����  )1

 
    

  :ا���� ر��� ا��	���     

  ، 2021إط�ر إ.
اد �HّJK اG'!;��ر ا�!��ر"� �-+�  ��      


وق ا��3وض و�-�.
ة ا�>��.�ت ا���6(ّ� .
د +O ��'ا��2868و���� �   P	5 !�ر  � ل إ.!��د  2020أ"!�
، S��Cا ا���Aاد ھ
.G ة
	
T �ّ)"ر��� �ّ)<�+�  

ظّ,� �-+� � �)Vات ا�
0& .�8 ا'!,�ءھ� ��ّ��وط  2021و�(W أّن �%ل ا���
	ّ� .�8 �+� �� �: ا��-�.!	
ر ا�"A�ا� S��Cي .�8 ا���

 و��3 ���+�>(ّ� ا�!��ر"(ّ� 9�0 ا�ّ
C(� ا��-!��T و�:  (+�� ا��%�د�0 �: 9�0 ا��>�) ا���ّ��

�2020�8ّ ��� د	-���  ،  

 �ّ)��. �ّJ7 اد
و0
 �Xّ ا7!(�ر ���ر	D �0ب �� �(�د	: ا�!��(
 ، ا�!�O(& ، ا<�Cرة و�-��X� W)�  �)6O Y إ.
� D	ر��%7ص إC>�ز ا�� �� X�����!3� 9ّT X	
@D آ�(ّ�ت .�8 ذّ�� ا��اط+(: �!3  Yوذ� S��Cا ا���A�� :إ�8  4ـــ

20  ����C2020   :  

���د�ق ��Eرض ��&
�ف ا�ّدوا�ر ا���دّ��  ، ) 1   >�  و

��/س ، ) 2  �  و�< ��وان ا��ر�د ا+�3
رو�  ���دّ�� 

  3 (  =
  .إ�
��رة ا�3
رو�ّ�� �
ّم 
%��رھ� �ن طرف ا��واطن "  &�وص ��
ر$�

��ر ، .3
ت �>+� ا�ّ
	��3اط(ّ� ا�!"A�ا� S��C���� ادا
ر"(ّ� وا�6"�� ا��,!��  _��اف ا��K(ّ� ا���ّ�C وإ.
ر*() ا���
	ّ� ، ا����� ا���ّم ، ر*(-� �>+� ا�ّ
	��3اط(ّ� ا�!��ر"(ّ� وا�6"�� ا��,!�� ، ر*(-� �>+� ا`��Vل ( ���Vض 


ارة ، ا���ا�a ا�,+�: و�!� �� ا����ر	D ، ر*(-� �>+� ا<�%�ل وا�!X))3 ، ا���ا�a ا����� )0 
'& و��� ، ر*() :  أ��	
'�-� �: ا�>�-�ت ا�!��(ــــ� ) �%��6 ا��D� �0E ا��اط: ، "�ھ(�  �
	� اGدارة ا�,�.(� ��HJK ا<'!;��ر وا��(ّ-�	: 

:  
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           - 12  ���ز	D ا<.!��دات .�8  ا�!
E7ت ا�;Eث :   2020أ��!� �	
  �T-� .�9  _��اف ا�-(
 ر*() ا���

��ر	D �0ب ، ��(��� وادار	� (                                      � (  

  - 26  ���	: �7(ّ� وإ.
اد �0ار �� ا��Vض ، :  2020أ����  

  - 30  ���  �D ا��!
�ّJ��  :)�7ّ	a ا���ّم ، :   2020أ��

  - 2   ��� �!2020  : ، �C
  �D ا��>!�D ا��

  - 9   ��� �!2020  : ، �ّ	
  �D إط�رات و�ظّ,� ا���

  - 27  ��� �!2020  : Gر"(ّ�ا��
اد ���ا�9 �3
	X ا�>�-� ا���ّ�� ا�!. �C
  ، �D ا��>!�D ا��

  - 1  �  درس �3!���ت ا��اط+(: ����ر	D ا��3ب ،:    2020د����


�< ا��د�   ا���� ا�%�ّ�� ا�
�2ر3ّ�� �< إط�رات :  2020د����ر   4 -  ��/س وا���  ،ا����طق و��	� ��دّ�� 

 .�H�d ا��3*�� ا�+��*(�  درس �3!���ت ا��اط+(: ����ر	D ا��3ب :     2020د����ر   8 -
    

  :��,  �2020و"��ر  18و��, إ	ر ���د/� ا���س ا���دي "  دور
= ا�%�دّ�� ا�ّرا�%� ا���%�دة "  
  

 ،) ��2ر�< /ْرب ، ��2ر�< ھ�3�ّ�� و��2ر�< إدارّ�� (  ــ 
وز�< ا��وارد $�ب ا�
دّ&�ت ا�	�ث


	��ر ����      �H� وا����  ���ر���6 ا�ّ��وي  �ّ� ، 2021ــ ا�
2&�ص ا�

�� ���2ر�< ا��ْرب ��, ا����طق      �
��دات ا��&ّ�Iم ا���
 .ــ 
  

$ول أ&ذ ا+$
��ط�ت ا��ّز�� ��رف  �2020و"��ر  18و���ء ��, ��� ا�%�ل ا���%�دة �
�ر�) 
ــ�زه ، �I ��ّد�ـــر�

�ــ�د ��, ا�روز���ــ� ا��I�� ــو�ّ�� �3ّل �2روع وذ�ك�  ا+�
�ـــ�دات �3ّل دّ/ــ� و�و

�ز ا����  ��ر���6 ا�I�� ق ا��ؤ2ّر ا�&�ّص��$

	��ر ا���دي ��ن ا���ظو�� ا�د�دة �
���م اMداء �ّ�� ���L�3ّ �ن �+  


	��را�
�2ر3  ���� �Iر���6 ا� ���	ذا  2021وذ�ك $�ب وL� ��$��و��2ر�< )  �2�2021ر�< د�دة ���� ( ا��
 ���� ����2020
وا  �L��/ و��.  

  

  


�درج ��ن �ر���6 ا�
���� ا�$�رّ�� وا�$و��3 ا��$�ّ�� ،   
��ع �������دة ا��Eر �وّظ�� ، ا�
�Hو�  
  


= ا���%�دة �
�ر�) ��  ،  2020د����ر  14وإ	ر �رض ا��و�وع ��, أ�ظ�ر ا��3
ب ا���دي "  

  

	��ر ا�
�2ر3  ���Iر���6 ا�� ��ّ��L�ّدول  ��2021 "���%روض ���3م ا��وا"�� ��, ا���&� ا�ا����ن ���

 ��$���� ���2ر�< ا��رب ��, ا����طق $�ب ا������ت ا���  .ا����$ب و
���م ا+�
��دات ا��&
  

 ؟ "!ـــــسـ� رأي ا��ـــ��ـــ

  
     "��  :*�( ا��)�د'� �&%	��� ا�$�#

  

�ا +�  -����
س ا�,�	Kـــ� ، �6�ـــد 0
ورة  :.�ت وھ, ا���دة  15+' ، &	�� �+(� ا���� ، '�(� ا�


 C>(� واردة �6� ، S����ا'!��ق ا� ، ��زي ا��� 
  أ��
 E'�eوي ، ا	��ن ا��3وي ، �+(� ا��,�س ، �6�

  �)�T رCا�,�3 وأ 

ي ا���	
ي ، .�
 هللا  : .�
 هللا ، ��ح ا�,�ا�� ، و�(Tو 
�6�  
 

��ن وزاھ� ا��ز:   ��م ا���ا +� .�*�ن  -	�" 
 و�(
 

 و'�م ذو	� :    ا14��3ط .�ت وا�1 -
    

  .وذ�6 ��1 ��5'� ا��)��( ا��)���1 
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2(   �'�3(��ام ا*�3'�� <�ا�� و*=�ون >; ا*$�د ا�3:�!�" ا���89	��" �  إ

  

  

  

  :ا���� ر��� ا��	���         

�31
ي �� دور�g ا<'!;+�*(� ا��+�3
ة  !�ر	P ا���Oدق ا��>�)     �,C�T2020  W)� :� 8 إ �ام�.

,+�C(: ا�!��(�((:  %,�0) وأو8O  _.�دة �e�)O ا<�,�0(� و�����J ا�إ�,�0(� ��ا"� و���ون �D ا��6د 

  .ا�>��(�  �'!���ل ا���&  ��a*�h ا�Eز�� 

  

   i�@ �"�!�ع .�8 أ�jCر �>+� �@!��(X و�>+� ا�;���3 وا�"9 �: �>+� ا�,+ن ووا�h .�ض ا��

C(� ا��+�3
ة  !�ر	P ا���ون ا���3ر	� وا�C�314  ���!�'2020 ،  

  

   P	ة  !�ر
�T �� �)C-!�� ا��+�ـــ3C�3وا� �	ون ا���3ر��  ،   2020د	-���  3و.�8 �>+� ا�

        P	ة  !�ر
  ، 2020د	-���  14و.�8 ا�jCر ا���!� ا���
ي �� g!-�T ا��+�3

 ��6د ا�,+�C(: ا�!��(�((:  %,�0)"� و���ون �D اا�ام إ�,�0(� �� ������وض .�(�X ا��ا��3 .�8 إ   

  .ا��%���� ��Aا 
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  ؟ 
	ـــــ�  �ـــ� راي ا��      
�&%	��� ا�$�#��"ا��)�د'*�(        �  

   

�ا +�  -���� � ـــر �T(ـــز، أCـــ� ا��ـــ	� ، زاھو�+(� ا���� ، و'�م ذ: .�ت وھ, ا���دة  14

 '�e 

ي ا���	ـــ�C�� ����ن ، ا'!��ق ا�����S ، أ��Tو 
  �ــــــ,�	Kا�
ي ، '+
س ــEوي ، �6�

 
��ن ، �6�
 C>(� واردة و.lا�
	: ا��+(� ا��,�س ، و�(	�" 
  -��E ا�,�3 ، و�(
 

 0: ��م ا���ا +ــــ�  -
 


 هللا  : .�
 هللا : .�ت وا�1  ا14��3ظ -�. 

  

 �'�5���( ا��)���1 ا�وذ���1 6 (�.  

  
  

  

  

                                                                                D  �'�3.  
  

                                                                                                 E.F� G��ج >�5I��<  

                        

  ر��� ا��	��ــ�                                                                                                       
  

                                         D<�� ا�	�:<  
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�* ���و�ل �)روع �&��د ا�ّطر��ت ����   )3�
  2019ط!ب �رض إ

  

  

  :ا���� ر��� ا��	���   

��وع ���(
 ا��0�ّJت �-+� � A),+� ق�JC ��2019  �+-� �"ر�� 2019ا��
رج  �HّJK اG'!;��ر ا�!

 :)J-3� :)!3,O ط�� ا���وض .�8 إ �ام S*�!C i'أر W)� : ��)3  ا`ّول H-32.384.332ا�  H-3د وا�
 ��)3  �C�;1.723.159ا� ��رھ�د أي  >
  .د  0 � 4.107.491

    

  :"�� 	�ــ�  ��د ��ّ  �3.737.000 ـ ��,�D ا���X أّن ھAا ا����وع �!6ّ%9 .�ـ8 ا��ا�3ــ� ا���
*(ّــ�       

  

 د ،  778.000  :        ��	9 ذا��* 

ظّ,�* � �)e ة
 د ،   459.000  :    �-�.


وق ا��3وض* +O :� د  2.500.000  :  �0ض. 

  و�-�.
ة ا�>��.�ت ا���6(ّ�                  
    

  nوا���� �C��;. ةl	l�  �ّ)C
  د  500.000و�jCا ��!�Kّ� .�8 ا��3ض ا���o)�!� p%ّK �3ّ� ا����6 ا��


ة ���(
 ا��0�ّJت *�,� g�EV!'ا<�,�ق .�8 إ Xّ� W)� ) ��)0ر  ،) ��(�o ��رع ا��6(�  
  

ر أ.Eه و��(� ا<.!��دات ا��dور	� ،"A�وع ا���  و�G��م �+,(A ا��

  

  

ع .�8 ا�jCر "9 �: �>+� ا���ون ا����(� و�!� �ـــ� ا�!%�ف �� �T-!�ــــ� وا�h .�ض ا�@�
 P	ة  !�ر
  ، 2020د	-���  11ا��+�3

 P	ة  !�ر
  ، 2020د	-���  14و.�8 ا���!� ا���
ي �� g!-�T ا��+�3
  


وق ا��3وض و�-�.
ة ا�>��.�ت  ط	� '�ض إ#� ���D�3!�ح .�(�X ا��ا��3 .�8  +O :�
0
رھ�  500.000ا���6(ّ�  3(��  �)��T ��)3  ر"A�وع ا���د �-� ا�JKّ�  4.107.491د �!�	9 ا��

  :ا�!�	�(ّ� ا�!��(ــ� 

  
  

 د ،   648.491  :        ��	9 ذا��* 

ظ,�* � �)e ة
 د ،   459.000  :    �-�.


وق ا��3وض* +O :� د ،   2.500.000  :  �0ض 

  و�-�.
ة ا�>��.�ت ا���6(ّ�                     

  .د   500.000  :      �0ض إ@���* 
    

  ؟ 
	ـــ� �� رأي ا��
  

,�ا�� ا�!+%(p ا�-(
ة ��ح ا���
ي ط��i ا��: ا�+�jم ا�
ا��7 ���>�)  106,%9 ا�.�  E�d!3(�ت 
8 �
ا�7!�� .�8 ا�+6 ا�!��� �.:   

  



 D*ا�
: ا����ة  �ح ا�3)��� ��)0 n��� ي
��000 0
ره  �2019-+�  ���ر	D ا��3ب ��  �S��C ا<'!;��ر ا��� 

9 ���وع ���، د	+�ر  3615. 	�� T��اط+(: ا���ر	D ا���� p%K�ا� n���ا ا�A8 ھ�. �j��6�9 (و����" 

ر0(�� (��رع ا��6  �.  
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9 ���وع ���(
 ا��0�Jت �-+�     	0
ره   2019ا�h ذ�X� Y ا�!%	i .�8 ط�� �0ض ا@��� �!� �� 
  أ�& د	+�ر  500


را'� ا���C(� ا�%6ل .�8 �0ض ���(�� 0
ره       �)Oع  D�250 ا�!@أ�& د	+�ر و.�ض ا��
  .�8 ا��>�ن وا���!� وا��>�) 

    

� ��( ا��)�د'� �	L ذ�6 �&%	��� ا�$�#     "�:  

�ا +�  -����ر �T(� ، إ	��ن ا�3ــــ�وي �6�د  :.�ت وھ, ا���دة  18C، أ �	و'�م ذو ، ���+(� ا��
 ، �K	�,س ا�

ي ا���	
ي ، '+Tو 
0
ورة ، ا'!��ق ا�����S ، أ��
 E'�eوي ، ��ح ا�,�ا�� ، �6�

�ــــ	�" 
زي ا���� ، و�(
 ا�,�3 ، '�(� ا���	& ، و�(ـــ� 

 C>(�  ،ــ�ن �+(� ا��,�س ، �6��6�
 .واردة  .lا�
	: ا�-��E و.�
 هللا  : .�
 هللا 

 

 زاھ� ا��ز  :��م ا���ا +� .�ت وا�1  -
  

  0: ا<�!,�ظ  -

 

 

             �'�5���( ا��)���1 ا�وذ���1 6 (�.  
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�ض �����E درا�P< �Qل ا���N�O ا�=��ا!�ّ�ط	�   )4'  

  

  :ا���� ر��� ا��	��ــ�   


 ا����G(ّ�ت ا���Jو�� ��;�ل ا�!�(�o ا����اC(ّ� ا�>�ري  g ا���9 وا��%�دق .�(A+� g أ";� 	
�� ����
 :�18  �+' ) �   ،)  ��2002 أ"!

غ ا��
ف   ��� �+	
و���O �: ا��>�) ا���
ي .�8 �
ارك ھAه ا�@�(ّ�ت ود�D ا�+ّ-a ا�!+�ي  ���
ح ا��!�;9 �ّJودو�� ،ا� ��ي إ�0(�T إ���ع g� ي�d� �J0 اث
  �� إ�

  

   P	ة  !�ر
ل  2019أ��	9  24وأA7ا  �(: اG.!��ر ���T�Kت ا�+
وة ا��+�3� " �ّ)Cا��ا�� �o)�!ا�
 (0�,O �� ة�)دة ا�6Tو " P	ة  !�ر
O(�ت �>+� ا�!�(�o وا�!�اp)7 ا����اC(ّ� ا��+�3!� Y�A"ان  9وT

2020  Yوذ� �ّ)Cا��ا�� �o)�!ل ا��;� ��Tرا'� ��ا
ل إ.�دة ا�+�j �� ��ّ& ط�� ا���وض ا��Kّص  �

	�� ��)"�� 9	a ا�ّ
را'�  ��lّ	�دة �� .
د ا���Kاء ا��K!ّ%(: وإ�hاء .+��O و�6!ى ا�ّ
را'� �� �! 

�
 ، أ	�	

ام ، '�(9 أن �,�d ھAه ا���ا��T إ�8 ا�%6ل .�8 �;�ل ��(�o �: ا�>(9 ا�>!-� ، �T
، �+	
دة وظ�وف ا�6(�ة ��!-�"+� ا��T :)-6� :�d	  

 iV�  W)� �,را'� ار�,�.ــ� �� ا���

 �: ا�>�-�ت وا��+�0��ت 'ّ>�i ھــAه ا�ّ	
  أ د  850و �
 ا��

ع .�8 ا�jCر "9 �: �>+� ا���ون ا����(� و�!� �ـــ� ا�!%�ف �� �T-!�ــــ� @وا�h .�ض ا��
P	ة  !�ر
  ، 2020د	-���  11 ا��+�3

  

 P	ة  !�ر
  ، 2020د	-���  14و.�8 ا���!� ا���
ي �� g!-�T ا��+�3

  


وق ا��3وض و�-�.
ة ا�>��.�ت ا���6(ّ� �!�	9  ط	� '�ض����3!�ح .�(�X ا��ا��3 .�8 +O :�
رة  3(�� 0
رھ� "A�را'� ا�
  :أ د �-� ا�JKّ� ا�!�	�(ّ� ا�!��(ـــ�  200ا�ّ

 د ،أ  650  :        ��	9 ذا��* 


وق ا��3وض* +O :� د أ 200  :  �0ض. 

  و�-�.
ة ا�>��.�ت ا���6(ّ�          
    

  ؟
	ـــــــ�  �ـــ� رأي ا��    
    

    "��  *�( ا��)�د'� ��%	��� ا�$�#

�ا +�  -����ر �T(� ، ا	��ن : وھ, ا���دة .�ت  18C، أ �	و'�م ذو ، ���3وي  ا��+(� ا��
، S����ورة ، ا'!��ق ا�

ي ا���	 �6�د 0Tو 

ي  ـــأ��
 E'�eوي ، ��ح ا�,�ا�� ، �6�

� ـــ� ، '�(ـــ,3ا�
 ــ� ، و�(ــزي ا���ــ�+(� ا��,�س ، �6�
 �، � ــ
س ا�,�	Kـــ'+
� �	&ـــــــا�

�	�" 
 -��E و.�
 هللا  : .�
 هللا ا��6�
 C>(� واردة ، .lا�
	:  ،�ن ـــو�(

 

  ا��ززاھ� :   ��م ا���ا +� .�ت وا�1  -

  0:         ا14��3ظ -

   

       �'�5���( ا��)���1 ا�وذ���1 6 (�.  
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               5(   R'��ف وا��'�  ا��� �;  D >=���, ا�
  

  :ا���� ر��� ا��	���   

0ف وا�!� &0��J6ت إ	اء ا�-(ــ�رات وا�
راTــ�ت و�6-(: ا��
ا7(9   
 �+X)j ا�!%�ف �� ا�	l��  

 ، �	
  ا���

  �� ا�!��(ـــD ��  �2020 ـــأ"!  P 13 !�ر	3
ة ـ� ا��+�ـE7 �!-�Tلن <�>+� ا���ور وا�> �jCت

  Dا�!��(9 وا��� �	�J70& و0ف وا�!  .����(X ا�

  

P	ة  !�ر
ع .�8 ا�jCر �>+� ا��ـ�ون ا����(� و�!� �� ا�!%�ف �(>�-!�� ا��+�3@  وا�h .�ض ا��

  ، 2020د	-���  11 

 P	ة  !�ر
  ،  2020د	-���  14و.�8 ا���!� ا���
ي �� g!-�T ا��+�3

0ف وا�!0& و�J7	� ا�!��ــ(9 وا���D .�8 ا�+6  ������وض .�(�X ا��ا��3 .�8 ا�!��(X)���� �� D ا�

  :ا�!���  

	�J��  &0ــ0ف وا�!a ا���م ــ �+3($ ا��3ار ا���
ي ����م 93C ا��� � ا�ا�
ة ا����K,� �!�ا�(� ا�
م ر�D ا�-(�رات �: ��� D)��! 35  8+�ر ا�	+�ر  40د	د  

م ا�!��(9 �:   ��� �� D)��!+�ر ا�8  10ــ ا�	+�ر 20د	د   

  

0ف وا�!��  &0��J6ت ا���
	�  !��(D ا����م �:   �� ا�8  500ــ �+3($ ا��3ار ا���
ي ����م ا�
  د	+�ر وا�
 ��6%� ا�ا�
ة 

  ��  ��500 ا�8  200ــ و0ف ا�
را�Tت �:   

    

    ؟ 
	ــــ� �ــ� رأي ا��                             

  : وا�h ا�+�3ش وا�a ا��>�) ا���
ي .�8 �� 	��     

0ف      � �: ــــ 
ا	}    ــ �+3($ ا��3ار ا���
ي ����م 93C ا��� � ا�ا�
ة ا����K,� �!�ا�(� ا�

 a	�J��  &0م ر�D ا�-(�رات �: وا�!��� D)��!  +�ر ا�8  35ا���م	+�ر    40د	1}د �,C�T2021  

م ا�!��(9 �:         ��� �� D)��!+�ر ا�8  10ــ ا�	+�ر 20د	د                         {  
  

              �	
0ف وا�!��  &0��J6ت ا���
ا	ــــ� �:}  ــ �+3($ ا��3ار ا���
ي ����م ا�   

                                   C�T2022,�  1}�� ا�8 د	+�ر وا�
 ��6%� ا�ا�
ة                  D)��! 500 ا����م �:   

  } ��                                   ��500 ا�8  200ــ و0ف ا�
را�Tت �:  

  

           "��  *�( ا��)�د'� �&%	��� ا�$�#

  

�ا +�  -����ر �T(� ، ا	��ن ا��3وي ، �6�د 0
ورة : ا���دة  .�ت وھ, 14Cأ ، �� �+(� ا��

  ��
ي ا���	
ي ، '+
س ا�,�	�K ، �+(� ا��,�س ، �6�
 �ــزي ا��Tو 
  أ��
 E'�eوي ، �6�


 C>(� واردة ، .lا�
	ــ: ا�-��E ، .ــ�
 هللا  : .�ــــ
 هللا �6� ، &	��  و�(
 ا�,�3 ، '�(� ا�
 

��ن: ا.�ات وھ, ا���دة  ��4م ا���ا +�  -	�" 
 و'�م ذو	� ، زاھ� ا��ز ، ا'!��ق ا�����S وو�(
 

  ا�-(
��ن �C�� ����ن و��ح ا�,�ا��: ا1��3ظ .�*�ن وھ��  -

  

  .وذ�6 ��1 ��5'� ا��)��( ا��)���1 
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  ��2021:�  ا���!�>T ا��:�ي ���, '�رات ا�
����ت ا��$	��) 6                 
  

     

  :ا���� ر��� ا��	��ـــ� 

�ب >"  ا��	��� ا*)	(�8����W< ��Xرخ  D ا�<Fود�, ا� "����د  2020د�����  ���7 ا����� ا�=�م ����X ا��8
856  D	� �< Y�  ورد:  

   " :�@ �)+	�ي ���, '�رات ا�
����ت ا��$	ا��>T ا���!و �
 ، �� إط�ر @�H ا�T�6(�ت ا�!�:�� ��:�� 2021  ،
 P	ة  !�ر
����  23و���� �>�-� ا���9 ا��+�3C2020  اA�7(: �� ھ

 ا��ا@(D ا�!� '(3ا��D ا��!	
6� X� W)� S��Cــــ�� D


ة *�,� �)+	ى ا����(�ت ا�!�!6� H�d� دھ���ل '+� ا�ا.!E7 ت�	
  :وا��!�;�� �� ا��3*�� ا�!��(�  ��2021

  *$��" ا���ارد             ا���9ر�� وا��39 ��          *$��" ا��I>�ت ا����اة        

 ا.
اد واC>�ز �HJK ا<'!;��ر -

   �S��C ا�!+�(� ا���6(�/ ا���
ي

- �)� ا�%,�3ت ا���

- HKاء .�8 ا��� ا�

-  ���j+ا� �� �	
د ا����<� 

 وا��HJK ا���
ي ��!%�ف �� ا�+,�	�ت 

-  �C�)%�� �hE;ا� HJK�ا�  

  ـ ا'!EVل  �0�Jت ا�O& ا�ظ(,�   ــ ا�+,�ذ ������� وا�!ا9O ا���
ي 

ـ ا��از�C ا<T!��.(� �� ا�!%�ف �� 
�	��  ا��ارد ا��

  ـ ا��%+& ا�����T وا���3ر �  ���,�	�ت 

  ـ ���ت ا�3(�دة �� ا�!%�ف ا���
ي 

  ـ ����o ا��ارد 

ن 	
  ـ ��J(� ا�

HKت .�8 ا��.��!T>ـ ادارة ا  

  ـ �X))3 اuداء 

        

  


	!�D� X .�@�� .�8 أ�jCر ا��>�) ا���
ي ���%�د�0 ��� �)+	وا���Tء ا�!,G�  9dذن  H�d ا�T�6(�ت ا�!�
 �V)O �� ��  �C
9�02020 ��8 ��� د	-���   tchamroukhi@cfad.tn.�� ا���	
  EXCEL.�(�� و�ّ " .  

    


و�(: ا��%���(:   <��  :)�� 
	� O,�0) �-� �� ھ��� �)+	  :و +�ء .�8 ذ�H�@ X� Y ا�T�6(�ت ا�!�

  	!��a  �>�ل ا�!�	: 1ــ ا�>
ول .
د     

    

ة ا�,+(�  2ل .
د وــ ا�>C�-�ل ا��<�  a��!	  

  

ع .�8 ا��>�) ا���
ي 9�0 ��8 ��� د	-��� @ب �-� �� �� ورد  2020و�(W 	!�(: .�ض ا��!���� 
  ا���(: ا.Eه ،

  �%���(: ا�.�8 ا�>
و�(:  ������وض .�(�X ا��%�د�0    

  

   �ـــ� راي ا��
	ـــ� ؟    


س ا�,�	Kــ�  ــ�+(� ا���� ، '�(� ا���	& ، ': *�( ا��)�د'� ��]��ع ا�$�#��ـــ" وھ, ا��ـــ�دة     +  


 C>(� واردة  �6� ، S����وي ، ا'!��ق ا�E'�e 
د 0
ورة ، أ���6� ، ��زي ا��� 
��ن ، �6�	�" 
و�(

ي ا���	
ي ، .�
 هللا  : .�
 هللا ، �ـــــــــ�ح ا�,�ا��  ، ا	��ن ا��3وي Tو 
و'�م ذو	� ، �+(� ا��,�س ، �6�
ر �T(� و.lا�
	: ا�-E ،زاھـــ� ا��ــز Cا�,�3 ، أ 
ت  19(  .�� و�(O.(  

  

       �'�5���( ا��)���1 ا�وذ���1 6 (�.  
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نظرا ملغادرة بعض أعضاء الس احلاضرين قبل استكمال اجللسة ، وحيث مل يتوفر النصاب القانوين للنظر 

  يف بقية النقاط املدرجة جبدول االعمال ،

  . 2020ديسمرب  28جلسة ثانية يوم االثنني دعا السيد رئيس البلدية لعقد     

اء املتغيبني باستمرار عن ــــــــالختاذ االجراءات الالزمة يف االعض ةكما متت التوصية بالقيام باستشارة قانوني  

  .عض اىل مغادرة القاعة قبل استكمال اجللسة البمواكبة جلسات الس البلدي وتعّمد 
    

  .أشغاهلادقيقة أعلن السيد رئيس البلدية عن اية  45 ويف حدود الساعة الواحدة و    
  

  2020ديسمبر  28صفاقس في                   
  

  الكاتب العام              المقرر عن المجلس         

  حافظ الهمامي                 استبرق المعالج              

  

  رئيس البلديـــــــة                   

  منير اللومي                     

  امضاء أعضاء المجلس                                             

  وليد كريشان                  سندس الفريخة

  سمير الشريف                  منير العفاس

  عبد اهللا بن عبد اهللا                  د فوزي اللوميممح

  فرح الفراتي                             وسام ذويب

  زاهر اللوز                   محمود قدورة

  وليد الفقي                  ايمان القروي 

  أنور جبير                        أحمد غرسالوي

  عزالدين السالمي                محمد نجيب واردة 

  نعمة شعبان                 محمد وجدي العايدي

  

  

  



     ���� �����	
  ، 2020د����ر  �19وم ا���ت  ��2020ن ا���د ر��س ا���د�� ان ا���س ا���دي ��د ��� ا�

�ل     ����ت ا�
�ن ا��ظ�م ا�دا&�  ����س ا���دي ا�%�دت  45و$�ث �م �
و"ر ا����ب ا����و�  ، و��� ���

�ر�) � ������$� ����� ا+"راح وا��ؤ
�رات ا���د�� �ر���� ا���د ���ر  2020د����ر  24ا� �%��
��, ا����� ا�

�$�د "وزي ا��و�  ، و��م ذو�ب ، �$�ود /دورة    ��دس ا��ر�&� ، ���ر ا�%�ــــ�س: ا��و�  $�رھ� ا���دة 
ا���ن ا��روي ، ا�
�رق ا��%��6 ، أ$�د 4ر��وي ، �$�د ��ب واردة ، �$�د ودي ا�%��دي ، و��د 3ر��2ن ، 
���ر ا�2ر�ف ، ��د 9 �ن ��دة 9 ، "رح ا��را
  ، زاھر ا��وز،  و��ـــد ا���  ، أ�ور ��ر ، �زا�د�ــن ا����  

  .و�%�� 2%��ن 

���, ا�
ر3  ، ���ف &��&م ، ��ر�ن �ن 2ر��� ، ا�
��م �ط�� 9   :و�د ���ب �ن ا��
ور ا���دة   
��خ ، راو�� ���رة ، ھ�د�� ا�2ر"  ، ���م ا��ردا�   &��4زي ا���دي ، و��م 3ر�م ، أ$�د ا�����وي ، �%�دة ا�

�$, �وز�د ، و��م �2) رو$= ، ھ��م 4ر ،  ����ل ، درة �2رون ، 
���ر ��د ا�دا�م ، ر�م ا�طر��   را��� ا�
  .�%ز �ن ر$�م ، ��� ا����  ، �وال 2$�در و��د ا�%ز�ز &�ف 

�ل   �  :�ن ا��ظ�م ا���2ر ا��= أ��ه "  "�ر
= ا�	��	� ا�ذي ��ص ��, �� ��   �46< ا�
��د �� ورد ���

��ء ا�$��ر�ن "   �B� ���ذ ا��رارات ��+4���� ا��ط&

��, أن + 
�ل ا+4���� �ن 	�ث أ���ء ا���س 
�و�ت ��, �%ض ا�����ل ) ��و  14( ا���دي 
��� ���%
  ".�< ا+&ذ �%�ن ا+�
��ر ا+$�3م ا�&��� ا��

  

 


