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من النظام الداخلي للمجلس البلدي ، وحيث مل يتوفر النصاب القانوين للنظر  46الفصل  عمال مبقتضيات

 12املنعقدة بتـــــاريخ  2020يف املواضيع املدرجة جبدول اعمال الس البلدي يف دورته االستثنائية لسنة 

  ، 2020جويلية 

 2020ة ـــــــــــجويلي 21ثالثاءوم الـــــــــيللمجلس البلدي ستثنائية الا جلسته عقد جملس بلدية صفاقس  

برئاسة السيد منري اللومي رئيس  اثناء جلسة علنيةبقاعة االفراح واملؤمترات البلديةصباحاعاشرة على الساعة ال

حســب االستدعاء  الذين متت دعوـــم ملواكبــــة اعمــــال اجللسـةة وحبضور السادة أعضاء الس البلدي ـالبلدي

دس ــــــــــــــة اهللا ، سنــــــمى الرتكي ، ابتسام عطيـــــسل: اآليت ذكرهم  2020جويلية  13بتاريخ 36/7600رقم 

ام ذويب ـــــــالفخفاخ ، وسد فوزي اللومي، وليد الفقي ،سعيدةـالفرخيــة ، منيـــر العفاس  غازي املسدي ، حمم

رايت  ـــــــــــــــــــــحممود قدورة ، استربق املعاجل ، عصام املرداسي ، فـــرح الف ،روي ــاميان الق ،بري أنور ج،ــرة يـــراوية عم

ر اللوز ـــــــــــــــزاه،ل ، عزالديــن السالمي اام غربــام شيخ روحـــه ، هيـوئ ، ديــدي العايـــــــــــضحى بوزيـــد ، حممد وج

ان ــــــــــد كريشــــولي، وال شحيدر ، درة شقـــــرون ــــــــــــالسالمي  عبد اهللا بن عبد اهللا ، نـــاـــــــــــــــــــف ، سنــريــــــــمسري الش

  .ونعمة شعبان أمحد غرسالوي
  

أمحد امليساوي   ،منصف مخاخم ، سيــرين بن شريفـــة ، وسام كريـــم :وقد تغيب عن الحضور السادة 

ز بن رحيم ـــــــــــــــــــمع ، يــــــــــــري عبد الدامي ، رمي الطريقـــــــــــــــب واردة ، تيســـــشريف ، راضية الفقي ، حممد جنيهادية ال

  .عبد العزيز خلف

يوســـــــف وهلا   ،ة ـــــــــــحافظ اهلمامي الكاتب العام للبلدي:  كما واكب اعمال هذه الجلسة السادة

  شكري اللوز ، علي كمون ، حسناء قربوط ومنرية البجاوي 

  .ل االعالم ومكونات اتمع املدين ئوسا نباالضافة اىل عدد من االطارات اجلهوية وممثلون عهذا 

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

 لس جدول اعمال هذه اجللسة الذي تضمن املواضيع التالية مث تال على ا :  
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 على مثال التهيئة العمرانية مبنطقة تربورةيف قراءة اول�املصادقة  )1

 لالحكام العامة بكراس الرتاتيب العمرانية يف قراءة أوىل املراجعة اجلزئية  )2

  يئة وتركيز نصب العون البلدي  )3

 حول تأثريات جائحة كورونا على املوارد البلدية مذكرة  )4

 الرتفيع يف منحة حضور اعوان املسرح البلدي  )5

 ارجاع مبالغ التسبقاتلمتسوغي قاعة االفراح واملؤمترات البلدية  نظرا اللغاء عقود الزواج والقران  )6

 االسواق البلدية  يتسوية وضعية متسوغ )7

 ضبط املنهجية املتعلقة بطـــرح اآلداءات )8

 طــــــــــــــرح آداءات )9

  2020طلب قرض لتمويل مشاريع الربنامج السنوي لالستثمار لسنة  )10
  

  سيدة راوية عمرية مقررة اجللسة الوقبل التطرق اىل دراسة املواضيع املدرجة جبدول االعمال مت تعيني 

  .بلدي العن الس   

  
�� ���ل ا������ ا����ا��� ������ ��ورة �ا���ا�� )1  �  �  ��اءة او�� 

  :ا���د ر
�س ا���د��    
���س �ن ا���� ا������� ��� ���� ��ط	� ��رورة����ر    �� ��طو�ر �ر ز �د��� ��� ��و��ذ . ھك 420!ر

���) ��+�ن �ر���*  2004��ذ ���  ا�� ا���وث ا�����) �ن ا���ط	�، ��ت �ر � ��رورةإز���/ط���� ��.�ل ���,� �
و������ر أن ا��ر � 3 ���ك  ��ل ا��	�رات ا� �,�� �����ط	� و3 ا���و�2ت ا�2ز�� ����,� ا1را+) !) أ�ل . ���,� �� ��ل

���س،3،  إر�5ت ا��ر � و��1994�دد  �� ��ص ��� ذ�ك ���ون ا�����ر ���� �أن �	6 ا���دال �.�ل  ���ق �6 ��د�� 
���) ��.�ل ���,� ��را��� أي و.�	� �:ط�ط أ .ر �رو�� �6 ا�9	�ء ��� ��س �ر���* ا����,�، وأن � ون ذ�ك !) �ا����,� ا��

���س ا���ر�� �������,� إط�ر ا��را��� ا��ز,�� ��.�ل �  .�د��� 
  

  :و��دف ��روع �.�ل ا����,� ا���را��� ���ط	� ��رورة إ��    
  

���س إ -�و��ط	� ا���روع ��ر ) ��ب ا��ر( ���ء �د��� ��د��� �6 ��ط�� ��	�ق ا��وا�ل ا�ط���) ��ن و�ط �د��� 
ا��داد ��ر�) ��) ا����وان وا���ب �ور���� و ذ�ك ا3�د��ج ا�وظ��) وا��3���) ��ن ا���روع وا����* ا���را�) 

 ..).�، ا���ط	� ا������� �ودA، ا1��ء ا�� ��(ا����ور
 ا�� ��ل ا�وظ�,ف ا�+ر�� ا��) 3 �و!رھ� ا��د��� ���� و:��� ���� ا�:د����� وا������ وا�����زات ا�.	�!�� وا��ر!����، -
ا��دا�� ا���ران ����3��د ��� :��رات ���,� إ� و�و��� و�� � طر��ت ��ط) ا1و��� ����ر�ل و��زز دور ا��	ل ا�+ري  -

 ����ر���ن وأ:رى ��درا��ت، ا��ظ�ف �6 �ر��� ���رات 
� ا��د��� �6 ا��ر ��ر��� !�� ��ط,�� ��� طول ا��ر�ط ا����) وإداث �دة �دا:ل  ���ل  -�����وب ���ر  –�

���س ا� �رى � .ا�و�ول إ�� ا��ر � ل � �ن 
 

.ّم و�6 ��د��C !) . 2015أ�د ��روع ا��.�ل !) ��/�C ا1و�� �ن طرف � �ب درا��ت �:�ص ��ذ ���  و�د
إط�ر ���� ا����,� وا��را:�ص ا���را��� �G:ذ ���ن ا����3ر ا�����دات ا���را��� ا��) طرأت �ؤ:را وا��) �ن ����� 

�ط ، وھ�� ��رو��ن ��ذ��ن ���ط	� ��رورة و���� �5.�ر ا���و�) و��روع ا��ط� ا����ددة ا1��-��روع ا��د:ل ا�����)
��ن و:�راء دو���ن !) إط�ر ا��د�د �ن �����3�� �و�د أد:�ت ھذه ا���د�2ت �. ����ر ��� ھ� �� و���,� ا���ط	��:�



ا��� �د�د ا�����ت وا��را:�ص ا���را����,�  �� �	دت ���� ور��ت ا���ل ا��) �	دت ��3دارة ا����� ا���د�� و��	ر ا��ر �، 
�ث ا���د ھذا ا��.�ل �2020وان  26آ:رھ� �وم �	�ر ا���د�� ����ر � وا��� �ن ا�����6 ا��د�) .  

و��در ا��9رة إ�� أن ھذا ا���روع +) ��وا!	� ا�����J ا���و��� وا�����ز��ن ا���و���ن و وزارة ا�����ز 
�� ��تا�ذ�ن �   ��1994��  122ا���درة �	��ون �دد  ا����,� ا��را��� وا�����ر �ن ���� 17و 16 �ن ا����ر��م ط�	� ��
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��د ان ��د ا���د�� ��روع ا��.�ل ��م �ر+C ��� ا�����J ا���و��� �3داء  :��� �� ���  16و��ص ا���ل 
  �	C ����وم ��دة ��ر�ن ا�رأي .م ��م �ر+C ��� ا�وزارة ��ل �ر+C ��� �وا!	� ا����س ا���دي !) �راءة او�� وا3ذن ����

��د ا�	+�ء �دة ��ر�ن �درس ا��را+�ت ا��واط��ن و��	J ��روع ا��.�ل ��� +وء ذ�ك ��ل �ر+C ���  : 17ا���ل 
��د�� ا����س ا���دي !) �راءة .���� و���,�� �.  

  :� و���و�ب ا�راءات ا����د�� ��� �.�ل ا����,� ا���را��� ���ط	� ��رورة ا����د ا��رال ا�����
 ا��وا!	� ���C !) �راءة أو�� �ن طرف ا����س ا���دي وا3ذن �����	C ����وم )1
 ����ق ا��.�ل ����وم ��دة ��ر�ن � ر��� ���دأ ا�د��	راط�� ا����ر ��  )2
ا��دة �رض ا��و+وع ��� ���� ا����,� وا��را:�ص ا���را��� 3د:���3�	��ت ا�2ز�� ��� ا��.�ل ���ء ���  )3

 ردة ��� ا���د�� ا��3را�ت ا�وا
 �رض ا��.�ل ��� ا����س ا���دي �����د�� ���C !) �راءة .���� و���,��  )4

  

 Lدة ���ر�	��ا�� C���� (! ظ�ر ا�� �ب ا���دي�ل  �2020و����  9و��رض ا��و+وع ��� اوا!ق ��� ا��را
  ا����ر ا���� ا�2ه ، 

ب ��ذا وا3ذن  ا���را��� ���ط	� ��رورة!) �راءة أو�� ��� �.�ل ا����,�   وا!	�ا��!����روض ��� م ��ا��
C	�����  وم �دة ��ر�ن����.  

 
 

��ــــ� رأي ا����ـــــس ؟  
          

�ل �  �ن ا��ظ�م ا�دا:�) �����س ا���دي ط�ب ا�3+ــــ�ء 106ا.ر �2وة ا��ذ رة و��2 ��	�+��ت ا�
  ا���د:��ن ا�����ص ��� �دا:��2م ��+ر ا����� 

  
���ن  :ا�� ��  ا���د �زا�د�ن��ن ���� ا����,� وا�����ر ����ذ رة !) ا��زء ا�����ق  17و  16ط�ب ادراج ا�

  .������س ا���دي 
وا��رح ا�داد �ر���* �وا��) ���J ����ر � وا��� �+�ن � ل ا��واط��ن �	د�م �	�ر���م وآرا,�م �ؤ:ذ   

 �	  ��� ���ن ا����3ر 3
  

اءات ا����د�� ��� �.�ل ا����,� ا���را��� ���ط	� ��رورة��م �ب ا��رال �:�وص ا�ر :ا���د ر
�س ا���د�� 
  : ا������ 

  

 ا��وا!	� !) �راءة او�� �ن طرف ا����س ا���دي )1
  .م ��م ����ق ا���روع ���2	��ء ا���و�) ��دة ��ر�ن ���J ��ب ا��ـــ��ور !) ا���ــــ�وى ا��ر زي

����ر  ل ا��	�ر�ت ا����ءة وا���د!� وذ�ك ��د درا�� ��ك و���دوا,ر ا���د�� �� ر�س ��دأ ا�د��	راط�� وا3:ذ ���ن ا3
  .ا��3را+�ت وا��	�ر�ت ��ب ا����ن ا���د�� ا������ 

3	� ��� ا�ظ�ر ا����س  C+ن ���م �ر��روع ا��.�ل ��� +وء ا��را+�ت ا��واط�� J�	�� 6	� م.  
  ي �����د�� ���C ���,�� !) �راءة .���� ا���د  
    
ا����رت �ن ا��3را+�ت وا����ورات ھل ��� �ن  ل ا��واط��ن �	د�م ا��را���م ام !	ط :ا���دة "!� �وز�د   
  ا��را,J ا��) ��� ا� ����ت ��را��� �����ط	�   

  
  �	د�م �	�رـــــ���م وا��را+��ــ�م و��م  ل ا��واط��ن و���� �) ا���ط	� ا���د�� ����ط����م  :ا���د �!�ود $دورة   

�ت ��� ا�:��� وذ�ك ���رام ا���� ا����� ��� ا����درا�� ا��	�ر�ت وا:ذھ� ���ن ا����3ر و� ن ��/��ب ا��
  ا���ط,�� وا�رام ا3ر�����ت وا����طق ا�:+راء 

  
������ :�� ���رة وا���دة را�و���ء�ت �ن �Oل �ر!5 ا���د ا��ري ا���وا�د  ا���رت ان ا���روع ھو �م  ل ا�

) �ور���� ��د ا��وا!	� ��� �.�ل ا����,� ا���را��� ���ط	� ��رورة و�� ھو ���ر ا���رة ا���وا�د�ن �����ط	�  ��ذ �
  ��وات �د�دة 



  
�ر�ط ا����) ا���ك ا���و�) ا��ري ھو �ن ���و3ت ا�و ��� ا���و�� ����� و���,� ا� :ا���د ر
�س ا���د�� 

و��	وم ا���د�� �������ق ���� ��و�وف ��� �دى ا	�� ا���رة ��ذا ا��ر!5 وا���) ا�� +��ن 	وق  ل ا���د:��ن !) 
  ا����ل ا��	�ري ����روع 
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  :���,�ت ول �����5ن :ا���دة ا�)��م �ط�� %   
!) ���وى  2016��ي  ���26ر�L  602ا� و�) �دد  ���ر ا���ط	� ا��) �م ا��.��ؤھ� ��3�ر )1

وا دت ��� �دم �وا!	��� ��� ھذا ا��3.��ء �ث �	) ���ر ھذه ا���ط	�  7طر�ق ا���ط���  �م 
 ���و3 

���ط	���د��  7!) �ورة ا�� ��ل ا��را��� واد��ج ��ط	� ا���ط��� !) ���وى ا��	ط� ا� ��و��ر��  )2
���س �� ھو �دى �5.�ر ذ�ك ������س � � �.�ل ا����,� ا���را��� ���د�� 

  
���س و��ط�ق ����� ا �م  :ا���د ر
�س ا���د�� �ا���ط	� ا��ذ ورة ���ت ���و�� ��.�ل ا����,� ا���را��� ���د�� 

  .ا��را��ب ا���را��� ا����� 
���س �	6 ذ�ك �	رار ��رض ��� ا�ظ�ر ا����س ا���دي ��  �  .�ت !�C و!) �ورة اد����� ���ط	� ��د�� 

  
!) اط�ر ا��را��� ا������ ��.�ل ا����,� ا���را��� ��5) ا��و��� ا����ر ا���� وذ�ك ��د !ض  :ا���د �!�ود $دورة 

 ���  ا�:2ف ا�دودي ��ن ا���د���ن و�ن !) ا��ظ�ر ا�رأي ا����3ري �وزارة ا��ؤون ا��
  

و+وع ھو ا����ري و��ب �ر+C ��� ا�ظ�ر ا د ان رأي ا�وزارة !) ھذا ا�� :ا���د �!�د و�دي ا�(��دي 
ا�� �� ا3دار��  ���ت !�C اذ �ن �Pر ا���	ول ان �	وم ����:2ص ا������م ا���د�� ���د�� و�	وم �وا�ب ا3��:�ب 

  .���د�� ا:رى وھذا ا��	��م ھو ا�ذي :�ق ھذا ا�3 �ل وا��رح ا�	��م ����� �+م ا���د���ن ��ّض ھذا ا�3 �ل 
 

    

���س و��د�� �����  :ا���د ر
�س ا���د�� �ا��رح ��ظ�م ���� ��ل �+م ����) ا����,� وا��را��ب ا���را��� ���د�� 
  ا�دا,ر �6 ا��� �د ��� +ور ا�+�ء ا������ن ��و�ول ا�� ل ��ذا ا�3 �ل ا�	�,م 

  

ا���ء �د��� ��د��� �6 ��ط�� وذ�ك ��دف ��روع �.�ل ا����,� ا���را��� ���ط	� ��رورة ا��  :ا���د و��د +ر�*�ن 
���س �و��ط	� ��رورة ��ر ا��داد ��ر�) ��� ا����وان ) ��ط	� ��ب ا��ر ( ��	�ق ا��وا�ل ��ن و�ط ا��د��� 

  .وا���ب �ور���� 
   C!ا��د�دة وا�رب �ن �:و �	ط�ل ا����و���,ل  �ف ���م ھذا ا��وا�ل !) ظل و�ود �ط� ا3ر��ل ا��) �

���س ا��د�دة �ن ان ��	�  � ھذا ا���روع �را ��� ورق و� ون ���ره �.ل ��روع ���,� ��ط	� 
  

�ن ���� ا���و��ت ا��) ���رض ھذا ا���روع ھو �ط� ا3ر��ل ا��) �	ف ��زا ا��م ا��داد  :��د�� ا�ا���د ر
�س 
  ا���ط	� ��ر ��ر�) ��) ا����وان وا���ب �ور���� 

وزارة ا��	ل و���6 ا3طراف ا���دا:�� !) ا��و+وع ���و�ل ا�� �ول �وا!	��  و�د �م ا����ور وا���ور �6  
���س �6 ا��ر ��ر اداث !��ت  �� ھو ���ن ����.�ل �� �د��� ���  �ر+) ���6 ا3طراف و��م �

  

��) ���و���� ا�����	� ����رال ا�����دة ا 2أ�دت ا�رازا ��� ا��دة ا�ز���� �:�وص ا��	ط�  :ا���دة �رح ا��را)� 
ا�راءات ا����د�� ��� �.�ل ا����,� ا���را��� ���ط	� ��رورة وا��رت �	د ����ت !) اط�ر ���� ا�د��	راط�� 

�ل  �6 � و��ت ا�����6 ا��د�) ا����دا) ������ورو�����ور( ا����ر �� وا�و �� ا����و� �و+6 :ط� ���ر �� ����
29  ���  �ن ���� ا������ت ا��

  

  ط��ب �����!ظ� ��� ا	�� وا��	�ق ا���رة ��� ���� ����ء ا��2�) �) �ور����  :ا���د زاھر ا��وز 
  

  .!) اط�ر ا��را��� ����� ا�� +��ن 	وق ���/�) ا���ط	� :ا���د ر
�س ا���د�� 
��ر�L ا�����ق     �� ��	وم ���J ��ب ا����ور ا���و�) ��� ���وى ا�دوا,ر ا���د�� ��� �دى ��ر�ن �دا�� �ن  

�� � ون ا����3رة ����� و�و��� �+��ن 	وق ا���د:��ن  .  
  



�� $راءة او�� ��� ��5ل ا�)�2
� ا�(�را��� ���ط�4 )�رورة ا����!ب �2ذا  وا�ق ا����س ا���دي ��/���ع  7(�و
� )+ون ا;�)*�رة ا�)*�ور ا�(�و�� ��� ��)وى ا�دوا
ر ا���د�� ��� �دى *2ر�ن �دا�� �ن )�ر�9 )(��84 !)

  .*���� و�و�(� �"��ن !4وق ا��)د>��ن 
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  ا���ا'�� ا�&%$�� �  ��اءة او�� �#�اس ا���ا�! ا����ا��� ����ل ا������)2              

  :ا/طـ�ر 

���س�أي إ�� أ .ر �ن  2002ا �و�ر  4ا�� �وم  ��ود ��ر�L آ:ر �را��� ����� ��.�ل ا����,� ا���را��� ���د�� 
�ذ�ك، و!) . ��� ��� ���C 3 ������ �6 ا��طور ا���را�) ا�ذي ���ده ا��د��� و3 �����ب ��ط���ت ا����.�ر�ن ������ 18

وا��) ���ظر أن ��ط�ق :2ل ھذا  )��وات !5 .ر 6(ا��) ��ط�ب و��� طو�2  �� ھو ���وم و����� ا��را��� ��ا��ظ�ر ا�	��م �
�ول )�2020و���� (ا���ر �، ��Qراء ط�ب ا��روض، ا���ت ا���� إ�� ا�	��م ��را��� �ز,�� ��.�ل ا����,� ���	�J ��ض ا�

ا��3.��,��  ةا������ ا�:�و��� ا1:�رة :2ل ا�دورھو إ�راء ��ق أن ا���د�C و !)  راس ا��را��ب ا���را��� ��.�ل ا����,�
  2018أ!ر�ل  ���23ر�L ������ ا����	دة �

  

ا��) ���ق ا��طور ا���را�) ا�د�ث ���د��� :��� !)  و��درج ھذه ا��را��� ا��ز,�� !) إط�ر �2!) ا��	�,ص
��,دة ا�+وا) ���وى ا�ذي� C�� � وھ�ره ��ظم Cط���وأ Cو���  .!	د ا� .�ر �ن 

�ول ا���	� �دد ( -Règlement d’urbanisme -ا��را��ب ا���را��� و.�	� ھذه ا��را��� ��� ��د�ل وإ���م  و��	��ر� 1ا�
  .  ، دون ا����س ���و.�	� ا�:را,ط�� ا��) ���	�  �� ھ))�ن ا3 �م ا����� 3و 2و

  : ��4ط ا��را�(� ا��ز
��أھم 

�و!ّرت ���� ا1رض   ��� !) ا���ط	� ا���د��"Opérations d’ensemble")���ر و)�ظ�م إ���ز ا�(����ت ا�������  .1
����.��ء ��ط	� ��ب ا��ر ) دا,رة ا��د���(����ط	� ا��ر ز��  �������2م �3000ط�� أرض 3 �	ل ������ �ن (ا��ط�و�� 

 : و�د �م ا�رص ��� ) �	�� ا�دوا,ر ا���د�� (����ط	� ا���C �ر ز�� وا�+وا)  2م5000و
	��ل �و!�ر أ .ر !+�ءات و�را���ت ��� ���وى ا1ر+�� �6 �و!�ر  ��ل �) R+11(إ��� ا3� ���� ��ز��دة !) ا3ر���ع  -

 ا��دد ا� �!) �ن �وا�ف ا����رات دا:ل ا�	ط��،
 �ن ا����� ا������ ا��/ط�ة ������زات ا�������، % �5:��ص �� 3 �	ل �ن  -

 
��� Pرار �� ھو )  !5 .رR+12(IGH-Immeuble à Grande Hauteur-�ر+ز ا��د��� �A!داث ���رات *�ھ�4   )طو�ر .2

�و�ود !) ���6 ا��دن ا� �رى، !) �و�س و!) ا�:�رج  و� ون ��.��� �را ز �ذب ��ر�� و��� ������د ��� إ��ء 
 : IGHو���رط �����ح 3���ز ھذه ا����رات . �ر ز ا��د���

���س  ���د��� ا����	� و��ب ا��ر،  •� ا��.��ء ا����طق ا���را��� ا���ر�:�� ��د��� 
 :، � ن ��روط1�د�P	ر و ا��ودر��ر  ، ا����ح �����زھ� !) ���) ا����طق ا��ر ز��  ���طق �ط ا�	را��� •
��� 3ر���ع !)  .�!� ا����ء و� ن و!) ��س ا�و�ت  5!+ل أ��وب 2م �5000و!�ر �ط�� أرض 3 �	ل ������ �ن  - � ،

 ���ء ��و���� �ن �:�طر ا��/�رات ا����:��،
��ر ��� ا�1ل ������� ���وارع ا������� �6 �	د�م  12��ر ��� ا�1ل ��� ا�وا��� ا�ر,���� و 20:� ��ط� ��وارع �ر�+ - 

 ،وا:رى �	درة ��� �	�� ا��� �ت  �رور و �و3 ����ب ا3 �ظ�ظ ا��روريا�درا�� �ر � 
+�ءات ا��ر!�C وا��3را�، وا����طق ا�:+راء و!% 100إ�زام ا����.�ر �����ز ا��دد ا� �!) �ن �Oوي ا����رات �����  - 

 Lأ�.. 
 



ول �ر ز ا��د��� ��:��ف ا �ظ�ظ ر � ا��رور B�-Parking à étagesوي ���رات ذي طوا�ق  ا����ح  ����Aز .3 ���:
 وا�����دة ��� ا���ح ��ظو�� ا��	ل ا�����) ود!6 ا������ ا��3��د��،

 

دن ا� �رى وا��) ـــ� !) ا��ــد �ن ا�����زات ا�+رور�ــا��) �� �ــــــ)و��ر إ�+���� إ$��� �را+ز )ر��8 و)�*�ط وا�)را! .4
  .���J ا��.�ل ا���) �����زھ�3

 

����ه ا3�ط�ر ���  ��� طول ا�وا��2 ا�*����� ����4ل ا�!زا���) R+2(إ��� ا3� ���� ��9�� � ن ����) !) ار���ع  .5
 .Pرار �� ھو ����د ���وا��� ا���و��� ���س ا�طر�ق
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 �3دد (��ر��� �� ن � ل ط��ق  �ب ا��روط ا����� ا��ط�و��R+2!) ار���ع �+ن *�8 �����  إ��� ا9� ���� ��9�� .6
 .ا���را��� وذ�ك !) ���ل �وظ�ف ا .ر �����* ا���را�) و�2,�� ا�وا�6 ا���) �6 ا��را��ب) ��� ن ��� ا��� �	د�ر

 

و�د أ�د ��روع ا���د�ل ھذا �ن طرف ا�����J ا����� ����د�� و ��ت ������C !) إط�ر ���� ا����,� وا��را:�ص 
 ��,�����دة ا����د��ن ا�����ر��ن، ���دة ا����د��ن، (، و ����ر � وا��� �ن ا�:�راء وا��:���ن 2018ا���را���، ��ذ 

�وان  26وا������ت وا�����6 ا��د�)  و �ن آ:ر ھذه ا��3����ت ����� ا����,� �وم ) �نا�/ر!� ا��	���� �����.�ن ا��	�ر�
�ث ا���د ھذا ا���د�ل 2020 .  

و���و�ب ا�راءات ا����د�� ��� �را��� ا3 �م ا����� � راس ا��را��ب ا���را��� ��.�ل ا����,� ا����د 
  :ا��رال ا������ 

 طرف ا����س ا���دي وا3ذن �����	C ����وم ا����د�� ���C !) �راءة او�� �ن  )1
����ق ا3 �م ا����� � راس ا��را��ب ا���را��� ��.�ل ا����,� ا���را��� ����وم ��دة ��ر�ن � ر��� ���دأ  )2

 ا�د��	راط�� ا����ر �� 
ا����� ا���	��ت ا�2ز�� ��� ا3 �م  ا��دة �رض ا��و+وع ��� ���� ا����,� وا��را:�ص ا���را��� 3د:�ل )3

 � راس ا��را��ب ا���را��� ��.�ل ا����,� ���ء ��� ا��3را�ت ا�واردة ��� ا���د�� 
 .�رض ا��و+وع ��� ا�ظ�ر ا����س ا���دي �����د�� ���C !) �راءة .���� و���,��  )4

  

 Lدة ���ر�	��ا�� C���� (! ظ�ر ا�� �ب ا���دي�وا!ق ���  �2020و����  9و��رض ا��و+وع ��� ا ،
ل ا����ر ا���� ا�2ه ،ا��را  

!����روض ��� م ا����د�� ��� ا��را��� ا��ز,�� !) �راءة او�� �2 �م ا����� � راس ا��را��ب ا���را��ــ� 
�ب �� ھو ���ن ا�2ه وا3ذن �����	C ����وم ��دة ��ر�ن .  

  

  ؟ ���ـــــــس ��ــــ� رأي ا�

  

ا�3راءات ا����وص ����� ����ذ رة وا�����	� ����را��� ا��ز,�� � راس ا��را��ب ا���ر ان : ا���د ر
�س ا���د�� 
  .ا���را��� �:+6 ����د�� ا����س �� �� ن ا����دھ� �ن طرف ا���د�� 

  ه ا�3راءات ذ��ز�د ا����ن !) ھ �2020و����  16و�د �م �	د ���� ��ل !) ا�/رض �وم     

    

أ�دت ا�رازا ��� ا��	ط� ا�.���� ا�����	� ��طو�ر �ر ز ا��د��� ��داث ���رات ��ھ	� وذ�ك :ا���دة "!� �وز�د 
���س و ���س �����ب ان ���� ا�� �:��ف ھذا ا3:���ق ��دي �ظرا �2:���ق ا��روري ا�ذي ����C �د��� �:.  

  ھذا ا��و�C �وف ��ب ا�رؤ�� !) و�ط ا��د��� �ث ان  ��ط	� �ودر��ر������� �  



أ�رب �ن ��	C �ن ���ء ا�3راج و�ط ا��د��� ��� ���* ���� �ن ا �ظ�ظ �روري وا��� �ر : ا���د �زا�د�ن ا�� �� 
6�+�  !) �و��6 ا�طر��ت وا���د �ول �ذر�� ���� ل ا��روري ا�

�� �ن أھم ا���ب ا3:���ق ا��روري ھو ��Pب ا��	ل ا�����) و�وف �	وم �درا�� �رور :ا���د ر
�س ا���د�� 
  ��و�ول ا�� �ول �ذر�� ��ذا ا�3 �ل 

  ن ـرب �ـــــ� ، وأ�ــا��رح ان � ون ا��3.��ر !) اط�ر ��� ل ���ود �����6 ��� ا��د�� :ا���د ��د % �ن ��د %   
  IGHت ا���ھ	� �راا�����	� ������ر�6 ا���را��� �ن �وع ا��� 3 – 2ا��را+C ��� ا��	ط�   

  
  �	د �م !�J ��ف ا��را��� ا��ز,�� ��2!) ا��	�,ص ا��) ���ق ا��طور ا���را�) ا�د�ث ���د���  :ا���د �!�ود $دورة   

و � .�ف ا����ء و:��� ا���ودي ��C وا����ح ����ـــ�ز ���ــــــ��ت � C! �ن ا��و� ��وى �ر ز ا��د���� (! ���:
  .�د��� ا��) �ز�د �ن ��ذ��� و������ ا�" �ول " ��د��� و�	�ط �ذب ��ر�� 
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  و�د ���� �درا�� ھذا ا���روع !) �دة ������ت و����ر � ا��د�د �ن ا�:�راء وا�����ن وا�����6 ا��د�)     

ر��� ��� ان � ون ھذا ا�� .�ف !) ا����ء �	�دا �+وا�ط �درو�� ����دي ���6 ا3�� ���ت ا������      ��   
  ....��,�� و���� ���� ا�L  ا��� �� �ن ��.�رات  

  
ھل ��ت درا�� ول ا��5.�رات ا���,�� وھل �م ا���ور وا����ور �طر�	� ���ر �� �6 ���6  :��د و��د +ر�*�ن �ا

  � و��ت ا�����6 ا��د�) ام ا���رت ا���د.�ت وا����ورات �6 ��ض ا����.�ر�ن ؟
  ��� ان ھذه ا��د��� �ر�ط�� ��� ���2 �وأ��  و���ذا 3 ��م ا��3��دة �ن ��ر�� �رو�و�ل  

  
ھ��ك ا:�2ف !) ا���ور و!) و���ت ا��ظر و��س ھ��ك ا��	�ق او !��د  �� أ.�ر  :ا���د �!�د و�دي ا�(��دي 

 ا� �ت وزارة ا�����ز وا3دارات ا���و�� ا������ و�ر � ���,� ا��وال ا���و��� ��رورة 2014ا���ض !��ذ ��� 

  .������ �6 ا��د��� و:�و����� �3داد ��ور 
������ ���طS ا�	را���و��2ف �م �ظ ھذا �و�د �دم اد ا����.�ر�ن �ر����� را,�� ��	�ر ا����رف ا�

  .ا���روع ����وا!	� و�د �م ا���زه �و��3 ا:رى 
ـــ� و�ن و��� �ظر �ن ا3!+ل ا��ر �ز ��� ���طق ا��د:ل ا��	�ري و�ط ا��د��� ، . �� ا���ش ، �طـ

  ا3ر��ل ، ��ك !�ل 
  

  ��� ان �ن اھداف ا���روع ھو ����ل و���ن و�طو�ر ا��د��� ا��رح ا��ر�ث ��ز�د ا����ـــــن  :ا���د أ�ور ���ر   
  وا�	��م ������رة ��و��� !) اط�ر ���وري   

  
�ـــــ�  ��ت ا.�رة ��ض ا��2ظ�ت 3ر��ء �2020و����  ���17���� �����  :ا���دة و
�م *�9 رو!8   �  ا��ظر �

   Jـ���  �و+و��� ��� و�ر!6 ا���س �ن ���6 ا�3+�ء ،  �� أ��رت ا�� ان ھ��ك � ل �ن ا� ـــ�ل �+�رب ا��
��C ���د�� ����ر��   ��ث 3 �� ن �ر,�س ا���د�� �رأس ا����� �.  
  ا����.ل !) ان ا�� .�ف !) ا����* ا�+ري �3 ــــون  �� ا�دت ا�رازا ��� �و�ف ا���د ��ود �دورة    
  .����� !) ا3:���ق ا��روري   

!�� ون ��.��ـــ�   -واذا ��ت ا����د�� ��� ھذا  - �� ا���رت ان ���ء ا����رات ا���ھ	� ���ط	� ��رورة 
�� ا�ر�� ���روع ��رورة �ذا ��ب �و!�ر ���6 ا�+����ت وا��ر�ث !) أ:ذ ا�	رار ا���ذي ���ظره ���ـــــ6 ر

  ���� �) ا���� 
  

�رأ�) ��ذه ا����� 3 �� ن ان � ون � 2 �ن ا� �ل �+�رب ا�����J ��دة ا����رات ����  :ا���د ر
�س ا���د�� 
�ل ��ن ���� ا������ت ا����ــــ� و���م �و!�ر  �6�رP) �ر,��� ا����س ا���دي ��ذ ا��:��) ،  �� �ص ��� ذ�ك ا�

ت ا� �!�� ��ذا ا���روع و!�J ��ب ا����ور ا���و�) وا3:ــذ ���ن ا���3ـــــ�ر ���ـــ6 اUراء ���6 ا�+����
  .وا���ورات 

  

�ل      �  ، د$�
ق ��)*�ور 5�ن ا��ظ�م ا�دا:�) �����س ط��ب ا�3+�ء ا��+رون �43�2 ��	�+��ت ا�



  ا����C و���ء ��� ذ�ك �م ر!6 ا����� ��دة ��رة د��,ق ، .م وا�ل ا����س   
  

������ 3 �:�زل !) ا����ءات ا�����2 !���واطن �ط�ب ����د ا�طر�ــــ�ت وا��3��ء  :ا���د زاھر ا��وز   �  ��� ل ا�
  ������� ا����� و:��� ��د �زول ا3�ط�ر ، ������ ا3:���ق ا��روري ،  
  �ل  �� أ��ر ا�� و�ود �و�C ����) �ر�د ��ر�ر ھذا ا��و+وع �5ي � ل �ن ا�3     

  
  ا��� �ر !) ا��+ـــ�ءات ا��ر!���� وا����طــق ا�:+راء وا��3را�ت و������ ا���ط	ـــ� وھذا :  ا���دة ھ��م Cر��ل  
��	ر ا��C ا��د���   � ��  

  
��ز�د ا����ن وا3:ذ ���ن ا����3ر ا�رؤ�� ا��و��و�و���  2و  1ار��ء ا��ظر !) ا��	ط��ن  :ا���دة راو�� ���رة 

�������  و ذ�ك ��ر�ك ا��واطن  ��
  
  
  
  
          -8-   

  
  

ا��رت ار��ء ا��ظر !) ا��و+وع ا�� �ن +�ط :ط� ���ر �� ������ور و����ـــ�ور �6  :ا���دة �رح ا��را)� 

�ل �  .�ن ���� ا������ت ا�����  29� و��ت ا�����6 ا��د�) ا����دا ��� ا�

 �� ���ء�ت ���ذا �م ��ر�ر ھذا ا��و+وع !) ���� ا��.��,�� و�م ��م ������C �6 ا�����6 ا��د�ــــــ) +�ن     

ا����� ا�����د�� ا��) ���ق و�و�� ا�دورة ا���د�� وا�دت ا�رازا ��� ا��دة ا�ز���� ا��) ا���ر��� �Pر  �!�� ���ر�ك 

  .� و��ت ا�����6 ا��د�) 

  . 2و  1	ط� أ�دت ا�رازا �ن ا��    

  

  
  :ا5ر ذ�ك )�ت ا�)�و�ت ��;��ــــ�ع ��� �� ���     

  

  ار��ء ا��را��� ا��ز,�� !) �راءة او�� � راس ا��را��ب ا���را��� ��.�ل ا����,� ) 1    

ا�	��م ������رة �و��� وا�2م � و��ت ا�����6 ا��د�) ��د ا���د�� ����	�ر�ت ا��د��� و�ر+ــــ�� ��� ) 2    

� ���ر � �+م  ل �ن ���� ا����,� ا���را��� و���� ا�د��	راط�� ا����ر �� .م ��م �ر+C ��� ا�ظ�ر ا�ظ�ر ���

  . ���2020��ر  10ا�� �ب ا���دي ���ر اوت ، .م ا����س ا���دي !) دور�C ا���د�ـ� ا�.��.� ا��	ررة ��وم 
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����* ا���(ي)3      � !+� %�,����� و  

  
  :ا��0( ر$�/ ا���(.ــــ�     

    ����� ��	
 ������ و����� ا����� ���ر��  �ا���� ��������! ا� ��� وا "��25 
'� �&  2020  %ان ـ()  

    	�+و� �! ��2و�� ��%ن ا��1اح �'��� و����/ .-, �+��ري ��	�ي وذ6 ت����5 ��'%دات3 ا  � ـــــ��وس �%رو.ـــا

    ��  ى�9وذ6 ������ �ا��  :ا;���" ا


�.D!  18ـ ���Dق =�رع ���9ت ��9د A	@ ���%ى ا��2ط< �< =�رع         

  ـ �G� �9�Hذ�� 	1��D! ا;���F ���رع ا�'�اء       

      I��  ـ �L	K 9+و �2��9 وھ�ان ���رع ا
    

         !	� ��� ��M%�  : ��� ت�� ا

'+ا ا�-,ت� �&  )1 !�����  ���ظ�ة ا��5ر ;�Aاد ا�-%ر ا�D! وا

2(  "� ,-���%ان ��H ��ت�%�� ا.��ز ھ+ا ا� �����  2020/ا.�� ت���� ا
  

��2ة ���ر��                 ���	�ي �! 
	��3 ا2020
%ان  30وا�A �Fض ا�%Q%ع A	@ ا. �ر ا��5, ا  !	� ��� @Mاو:  
  

�	�ي ����Dق =�رع ���9ت ��9د A	@ ���%ى ا��2ط< �< =�رع ت'��� وت���/ .-,  )1�%ن ا	 18ت+��ري 

 !D.�
 ) ��-2  )��ب ا

2(  ,-�'+ا ا !�����  ت� �& ���ظ�ة ا��5ر ;�Aاد ا�-%ر ا�D! وا

3(  ��H ��.ا/�� "� ,-�  2020ت�%�� ا.��ز ھ+ا ا
  

  ��ــــ� رأي ا��&�ـــــ/ ؟

��رة ا�! �1م �'� ا;A%ان ت& ا���5D : ا��0(ة راو.� ����ة   ��	�ي ت����5 )��Aل ا���� ا  �! ت'��� وت���/ .-, ا

  ���� �" ا��ن�-G! وا��Aاا()ل ���ة ا��G  %ن�	��ا���� وذA 6	�V @ار �� ھ% �%
%د �! ا�� &' � .  
  

دA� ا@ ا;�Hاع �! ت� �& ���ظ�ة ا;��5ر وت��2ح ا�A%ة 	���ظ� 	��Gت�" �" دا(�  :ا��0(ة و$�م 5�6 رو34 
	�D%ن وا�Gف  !���'� ا�  ا

�	��� ���Xا A	�Q @ورة       %ة ـــا;�Hاع �! ت� �& ���ظ�ة ا;��5ر وت%
�3 ا�FA& ا(+ ا5	�� ا��� رY�Z ا

	�D%ن   !���'� ا�	���وع  	���ظ� 	��Gت�" �" دا(� ا ���
��  وا�Gف وت�%5" ��� ��1دة ���2& ا%Z�F] ا
  

 8���;�ء ا�B�C�.8 وھ< ����ا��� �8 ط�ف ا��+�.�� < 221و  220��= >���;��ت ا�9+Dا��0دة ا :

  ���و$�م 5�6 رو34  ، 9�ا ا��ح ـ� ،9��H. ا��ر '��� ، �I(س ـ�ة ، ا�ــ��I(ة ا��9H9خ ، راو.� ���، ���� ا�
    ـ0=�ا���I ، � ا���ز ـــزاھ،�ن ــــــ( ,�.Mـو��،  �ون ــ�06=�  ، درة ا�8 ـ، ھ��م K�>�ل ، �%ا�(. ا���9س ����

  .��ال �C6(ر و��( هللا >8 ��( هللا 
  

  ) لالعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم(  مذكرة حول تأثيرات جائحة كورونا على الموارد البلدية ) 4                      
    

 �Z��� Y1�DM ���	� ت�F�ت��%��� ����GZ اوا�! أّدت ا@ ت�ا
< ا�M(\�Hت  ",�رو�� " �	���ت وا'���� ا
 ���_ ا����H او ا��22G ()ل ا��%ات ا�Dرط� �! .YD ا��Dة �" ا���  .�\�	` ا�%ارد ��2ر.� ��

 ���� �M�\�� ت�ا
< ا�%ارد ا�. ���Gض 1-� ت�a�	��� ��ا�� �" ='� أ���� ��را�H �! ا  . 2020و�1 ��1� ا
  

_ ا�! ��5" ت2�2G'ــ� ا@ ��Vـــ� �����bـ�ت ا�5��ــــــ� ;.��ز ت���2ات �! ا�  2020 / 12/ 31وا��م �Aم ت%�ّ� ا

 !� �'��� c(� ا��� وا�! ت��ون ا=�رة ا���� ��1%��	����2ات ا YHّXت ت��Q�� د���A; زارة%d ا�-� >� [����ت& ا
 ,9�-�  .ا��ول ا

  


3 ت& ت����ه �" ()ل ���%ر ا��� وز�� ا�Xون ا�G	�ـــ� Aــــــ�د %��	& ان ھ+ا ا
%ان  ���22ر��  �13< ا
2020  ّK9 ي+�	���ت A	@ ت���2 ت���Fات ا���GZ  وا  .ا

  



 _���� �'���f ا
�اءات ا�5G& �! ا��2Dت A (�A	�A @م اQ !� ارد%��� ا��ا
< �! ا�. ���Gوت�5" اھ��� ت
�	��� A	@ ا;��Dء �'� وت5%ن ���Aة ����, د�%ن   .ت��/ ا

            -20 -   
  

   d�-�	��م ا���D ت���G او%��ت �! ا�%اب ا;.�Dق A	Q @%ء ا���aّ�ات ا����ة و�1 ت& ا����] �< ا��� ا���� ا
 !.�L��%ان ا�� ��Hّ���	��� 1ّ�ر ���g�2ھ� ا;ذن ����D+ �� ا���ر�< ا� ، ��� �2Aت 
	�� �! ا�aض ���H�Z رY�Z ا%��	

��%�� ا+ات! �� ��Z/
 �%ّ��  �9@ ت	6 ا
  

���A رط��D�� و������ ا�-�ف ���ر�� �" ا ��� ا���� �! ا;��م ا��
%ان  26و  �24	��ت 	��� ا�Xون ا
�� ا;�H\)ص  2020
%ان  ���22ر��  13(ّ--� 	� � �! ا���%ر �Aد  2020�. "��Gارد وت%�وا� � �! ت���� ا

��م 	��b] ا !�1%��%ان اj='�ر وا�a=jل ا� �-	\����& ا����� �2ّ	����ء ()ل ���2 ا��� ت��ط! ا�'" و�Z�g9 ا�
�� c(� ا��� �9, ا��ول ���� ��1%��2���Q ، ��� ت�� �����1 ا����2ات ا�ى ا �	2L���2ر�� ا�& ا���وا;���� وا

، ,9�-�  ا

�5��ت =( ���ھ+ا �< �Qورة ا����� A	@ و
%ب ا�)ء �%Q%ع ا;�M(\�Hت ا;ھ��� ا�2%ى ا�! ���2G'� ت
�	5�'���GZ ا ���� �	��� �! ا��%ات ا;(��ة وا�! ازدادت �" ()ل ا��ا��Aت ا" ,�رو�� " � �! ا�%ارد ا�! ت���'� ا

 3M�-�)ا !� �� d�-�وھ% �� ���%
, ت ��� �� 
'%د رؤ�Hء ا	��ن ورؤ�Hء ا�وا�Z وا��Xو�" A	@ �\�	` ا
���وز ھ+ه ا;ز�� .  

  

��2ة ���ر��  و���ض ھ+ه ا�+��ة A	@ ا. �ر���	�ي �! 
	��3 ا2020
%�	��  9ا��5, ا ،  @Mأو @	A �'Q���  

�	�ي )A)م   .ا��	Y ا
  

  ؟  &�ــــ/��ـــ� رأي ا��    
  

     �-D�	�ي ط	��  106ا�F ت)وة ا�+��ة و��g�2�� (�Aت ا=��  مو�Z ا���ة �" ا� �م ا�ا(	! 	��	Y ا
�� هللا ا��-�A l	@ ��ا(	�'�� ���gG ا�	�� وا����L �! ا�a�Hا�'�� �" �Aم ا;�H\)ص 9روA "� هللا ��A ���3 وا

 @	A  ���HXتا
  

�D ا@ ات& ار�Hل �1ار ت�%��  :��(.� ا�ا��0( ر$�/ �\����ءات ا����" �! ا�2ار  اb  ا%ا! F& ا@ ا���5G ا;دار�� وت& ا

   "�9 @�	��� ا;�H\)ص A	@ ھ+ه ا���HXت ا	�� �! أ�M ا�A%ة ، و; ��5" +ا ت& ا��2ف ت��D+ ا�2ار ا@ �9" ا
M%�  � ا@ ا��%�� ا�'���Z ا

  ا������C��  � P 4;�ر أ��ان ا��0�ح ا���(ي )5

      
 �.)�  :ا��0( ر$�/ ا��

 وا�2���������� ا�D%ن �5 ا	��� ا "����2L�	�& و��� وا�����  وا��2ـــ�ة وا��ا�Xون ا;دار�� وا�Hاء ا\���ت ا
�	�يA	2020  @���Dي  ��21ـــــ�ر�� �	��� ط	, أA%ان ا���ح اا����< �! ���G اgG%ر  و�A�1 ا;��اح وا�Xت��ات ا

��� اjداري    ، (�رج أو�1ت ا

6 ��� اjط)ع A	�G�� ���1 @ اgG%ر (�رج أو1     ��� اjداري وذ�%ط� �9, ا�2ار )Vacation(�ت اg�ا
�	�ي ا���] �Aد 3 وا+ي ��A l	@ ت��5" اA%ان ا���ح  ��1989رس  ���23ر��  141/1989ا ,9�-�وا��ول ا

 ����	�ي �" اgG%ر (�رج أو�1ت ا  .ا

�%ط� �'+ا ا�2ار �9, ا��ول ا�-�9, وا�! ت��او  g�_ ا����` اg��را �A& و 440ح ��" وا�	�900  &�	�
 ��H @وت��=�� �< ط	��ت  1989	�-` A ،��A �A�H	�� أ.3 & �2< ا����< ��'� ��+ ا���H "�F(F "� �L وا�! ت�%د ا

 !��	��� وا�	��� و��� � ا@ ���1 ا�%ارد ا�! ت22G'� ھ+ه ا�gDءات اأA%ان ا���ح وأA%ان �A�1 ا;��اح وا�Xت��ات ا
  ،2019ا` د���ر ���%ان ��H  300.�ھ/ت 

  

��2ة ���ر��               ��
	��'� ا !� Y1�DM ���	��� و������ ا�-�ف ������ ا�Xون ا @	A ع%Q%�و���ض ا
2020
%ان   24  ،  

��2ة ���ر��   ���	�ي �! 
	��3 ا2020
%�	��  9وA	@ ا��5, ا Z�D �G���ة ت�� ا�%ا�A �2	@ ا����< �! ھ+ه ا
�	�ي ��gرب��  2.5اA%ان ا���ح ا�G	���G ا.  

    

  ؟&�ــــــ/ ��� رأي ا��  
  

  :��دة �ا�ن طرف ا;�"�ء ا�!�"ر�ن وھم  ���وا��4ا�)�و�)� )م 221و  ��220  ��4)"��ت ا�����ن 

  8ـــ*�9 رو!�م ــــو
، �را)�ا�دس ا��ر�>� ، �رح ـــــور ���ر ، ��ـأ�،  �>��خا�دة ـــــ���ر ا��و�� ، �(� 



   ��  ���� ا�، *�ن ، زاھر ا��وز�درة *4رون ، و��د +ر ا�� �� ،، ھ��م Cر��ل ، �زا�د�ن  ���ر ا�(��س
  .�ن ��د %  و��د %، راو�� ���رة �وال *!�در
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��ات ا���(.� ار'�ع ����Q ا��0���ت)6Sاح وا����Dا ����  K�0���    C+ا� �&Cة ا��ل ��=T.  

  

  

  

  :ا��0( ر$�/ ا���(.ــــ� 

�	�ي ر1&  ��2020رس  16أ�Mرت �	��� Y1�DM ���ر�� واa� !Q�2	�A�1 [  352/7100/2020ا�2ار ا


��< D9)ت ا/��ف و2A%د ا�2ان ���, ا.���ر ���وس ا5%رو.�،  [�	��	��� وت  ا;��اح وا�Xت��ات ا

�	��� �)�V ر���H ���ر�� �Z�Dة ���� ���%�A�1 !V ا;��اح            وا�Xت��ات  ��2020رس  ���16 ا�Mرت ا


�ع ��Hا ,�bء و��ajا ,�b� أو ��
��, ا�b� &��2�� &'���	��� 9%ل ا��5.�� ت�
�� �%اD9 ��A)ت زوا
'& وط�ا

 ،�A�2�& ��اء ا���  

Y1�DM ���	� @	A �2ت  و�1 ورد���_ ا��
�ع ���Hء وا�ao� �M�\, ا�b��f ا���/ي ���A اg�� ��5, اA

،���	�  ا\��A�1 !V%���� �M ا;��اح ا

�	�ي ر1& �	��� ا�2ار اوا+ي اa@ ا�2ار ا;ول ا\�ص �a	�A�1 [ ا;��اح و  ���563/7600/2020 ا�Mرت ا

�	��� وت& ا�Aدة ���A�1 d ا;��اح�	��� ��ا�� �" ت�ر��  ا�Xت��ات ا2020
%ان  15ا.  

�2ــــ� وا�! وردت 1�ـــ� تـــــ�ر�� ��_ ا���	b� �2	, ار
�ع ����	��� وا, ا%اردة A	@ ا�b� 15و���ض �� ا

��2ة ���ر��  2020
%ان ���� و������ ا�-�ف ا��وا�2� ا	��� A	@ ار
�ع  2020
%ان  A24	@ ا. �ر ��� ا�Xون ا

����2ت���	�%ا��A ا\�DG� �M)ت ا/��ف و2A%د ا�2ان �!  _ ا ������ ���	����%�A�1 !V ا;��اح وا�Xت��ات ا

�	��ـــ� اي ��ــــــــ�ر�� �9, ��  2020
%ان  15ا�%ا��A ا�! ت��] ت�ر�� ا�Aدة ��A�1 dـــــ� ا;�ـــ�اح وا�Xت�ـــ�ات ا

��9�-���اول ا�� "ّ��  .ھ% �

��2ة ���ر��          ���	�ي �! 
	��3 ا2020
%�	��  9وا�A �Fض ا�%Q%ع A	@ ا. �ر ا��5, ا ،  

          @	A �2�ا%���وض A	�5& ا��� ��G�	���()ل ���ة ا��2ت	���%�A�1 !V ا;��اح وا�Xت��ات ا��_ ا��ار
�ع �

 !G-9��" ا�-���و�" ا�� "���  .وا

  

  

  ؟ &�ــــــ/ي ا��رأ ���

                           8���;�ء ا�B�C�.8 وھ< ا��0دة  221و  220��= >���;��ت ا�9+Dف ا�ا��� �8 ط����< U.�+ا�� > :  

  ���� ا����  ، ��Iــــ(ة ا��9H9خ ، ا��ر '��� ، �I(س ا�9��H. ، ��ح ا�9�ا  ، و$�م 5�6 رو4ـ3 ، ���� ا��9ــــــــــ�س  

  ل ، �%ا�(.8 ا�0ــــــــ=�  ، درة �6ــ�ون ، و��( ,�.�Mن ، زاھ� ا���ز ، Iـ�� ا�0=�  ، �ــــ�ال C6ــــ�(رھ��م K�>ــ�

  .راو.� ����ة و��( هللا >8 ��( هللا 
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                  7  (���$ ��  �ن �راء از�� ا�+ورو��ا;�واق ا���د��  �ز��ت ا�)>��ض 

 

  :ا���د ر
�س ا���د�� 

 24و������ ا���ر!�����	دة ���ر�L  ا���������� ا��ؤون ��ؤون ا��3��د�� و���ر � +�ت  ل �ن ���� ا����  ا��	دت   

� و ا���ك ���ب ــــــ!) ا���د�2ت ��� �ز��ت ا�3واق ا���د�� و�����م ا��/2ل �وا�6 ��و�) ���� ول ا��ظر �2020وان 
) ا����) وذ�ك ��� �ن �راء و��ء  ورو�� و�د �م  ا3ط2ع ���� ا.ر �و�ف ���ط ھذه ا�3واق :2ل !�رة ا��ر ا�

ھذه ا�3راءات !) �ر��  ���تو�د . 2020��رس  11��ذ ظ�ور اول ��� و��,��  ���ر�L ا��) ���ت ��� ا���د�� �راءات 3ا
ھذه ا�3راءات ���س ا�3واق ا���د�� وذ�ك �ن :2ل  او�� ا��	�ھ) وا��:��ز وا��2ت ا����و� ����وم .م �طورت

  : ا�	رارات ا������

  ق ــ� �ن ����� �Pـــق �دد �ن ا3��طــ/����	�ا�ذي  2020��رس  ���16ر�L   352/7100/2020ا�	رار ر�م -
  .وا�	�ف ���ط�� ا��3و���ا�3واق 

���س �2غ  -���در �ن ��د��  Lق �وق ����� ���ر��P (!14 2020 ��رس.  

-  Lق �وق ا���ك ���ب ا����) ���ر��P (! س����  2020��رس  2�24غ ��در �ن ��د�� 

-  Lو�� ���ر� ) ا���م و�م ��� ا.ره �Pق �وق ا���ك  2020��رس  22�دور �2غ �ن ر,��� ا���ر ا���� (+	�
  )ا��م ا�.2.�ء، ا�:��س وا���ت(م ����3وع ا�� 3وا���ل ������وب ������L ا���دي و�وق ا�دواب وذ�ك ���دل . ���ب ا����) 

 Lدور �2غ وزارة ا����رة ���ر�� ���P ط ا�3واق ا�����ل �و�ف �ا�ذي ��ء !�C ا2�3ن �ن  2020��ي  14و�وا
 Lا�3واق ا��3و��� وا�واق ا�دواب ���ر� J�! 2020��ي  15ا��دة  

 Lظر ا��و3ن ���ر�  .س ا����ور�� �	رار �ن  ر,� �2020وان  8و�م ر!6 

�ظرا � ��د �� ���� ا��ز��ت ��:��ض ������ ��دة �ر ا��و3ن وا��د�ر ���ذ ر ان ا�����ز��ن �	د�وا ��ط��ب ��را�
  . 2020 ط��� ا���رة ا���+�� وا�� د ��ر �وان ا�3واق 

  :و�د �داو�ت ا����� !) ا��	�ر�ت ا������           

�Q  اI< ا���0�%م ا��0ق ر/ع����%��Q ا�+��9 ���� ا��X�9H ا.�م �ر.5 ا����Iف �ر.5 ��W ا��� 

 ا���* ا���Mط        

 W��
 >�( ا��X�9H   ا���*

 �Iق ا�(واب 1
 >��I�9 '�رهللا و�+�

*K%ا� 
703500,000 22/03/2020 14/05/2020 31 63604,110 639895,890 

 616767,123 86732,877 45 08/06/2020 22/03/2020 �  ���4 ا�0�4ب �(ة Z4� ا�&�Dن  

2 
 >��I ي)�I ق�I

)4Dق ا�I 

 �B�9 '�رهللا ور�+�
 ا��+��دي

�%ع 8 14/05/2020 16/03/2020 160150,000H135511,538 24638,462 أ 

 123192,308 36957,692 12 08/06/2020   �� ا�0�4ب �(ة Z4� ا�&�Dن�  �4  

3 
�Iق وادي 

 ����Mا� 

 �B�9 '�رهللا ور�+�
 ا��+��دي

�%ع 9 14/05/2020 16/03/2020 45300,000H37459,615 7840,385 أ 

 34846,154 10453,846 12 08/06/2020   �  ���4 ا�0�4ب �(ة Z4� ا�&�Dن  

�%ع 8 14/05/2020 16/03/2020 205550,000 ر�B ا��+��دي �Iق ا�(را'�ت 4H173926,923 31623,077 أ 

 162068,269 43481,731 12 08/06/2020   �  ���4 ا�0�4ب �(ة Z4� ا�&�Dن  

 7753,699 1346,301 �%م54 14/05/2020 22/03/2020 9100,000 ر�6( زروق �Iق �I(ي ��+�ر 5

 994547,666 129052,334       1123600,000 ا�&��ـــــــــ�

 

 944627,553 178972,447 �  ���4 ا�0�4ب �(ة Z4� ا�&�Dن
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X�9H �����4ت  ��I ل=T  �  رو����8 '�اء از�� , 2020,�اء ��ا�P >�0�  ����� و>�ب ا�&�

�Q ا��Q.�0 ا.�م �ر.5 ا����Iف �ر.5 ��W اI< ا���0�%م ا��0ق ر/ع�� ���� 
 

 ا��X�9H ا��M�ي ��W ا���* ا���* ا���Mط

 P��' 14/03/2020 14/05/2020 61 36,000 73,200 ا����I 8�K�0ق ����� 1 
 

2  � P��' 22/03/2020 11/05/2020 51 60,000 102,000 ا����I 8�K�0ق ا��0] >�ب ا�&�
   

�� ورد ��2ارات (	�� ا;ز��       �2��	��� ط��� ��;H%اق او�1 اوM� ا	��� ا������ �����Aد ا��Q�D ا;و! �����9ب ت%1` ا
"�����	��� Y1�DM وا�2ارات ا%ط��� ا-�درة �! ا�aض و�+6 �5%ن ا���9ب ا�\�D �ت �9, ا��و�" ا�:  

�Q ا��%�� ا���0�%ماI<  ا��0ق ر/ع�� W���Q ا�+��9 ���� ا��X�9H ا.�م �ر.5 ا����Iف �ر.5 �� 

 ا���* ا���Mط        

 W��
 >�( ا��X�9H   ا���*

 �Iق ا�(واب 1
 >��I�9 '�رهللا و�+�

*K%ا� 
703500,000 22/03/2020 14/05/2020 31 60579166 642920834 

2 )4Dق ا�I >��I ي)�I ق�I 
 �9�+� �Bرهللا ور�'

 ا��+��دي
�%ع 8 14/05/2020 16/03/2020 160150,000H135511,538 24638,462 أ 

3  ����Mق وادي ا��I 
 �B�9 '�رهللا ور�+�

 ا��+��دي
�%ع 9 14/05/2020 16/03/2020 45300,000H37459,615 7840,385 أ 

�%ع 8 14/05/2020 16/03/2020 205550,000 ر�B ا��+��دي �Iق ا�(را'�ت 4H173926,923 31623,077 أ 

 7753,699 1346,301 �%م54 14/05/2020 22/03/2020 9100,000 ر�6( زروق �Iق �I(ي ��+�ر 5

 998402,460 125197,540       1123600,000 ا�&��ـــــــــ�

  

����ت
�ول � p�D\ت  ��H ل() !	����� و��ب ا�  رو.�%�" 
�اء از�� � ��2020اء �%ا1%�� >1! 

�Q ا��Q.�0 ا.�م �ر.5 ا����Iف �ر.5 ��W اI< ا���0�%م ا��0ق ر/ع�� ���� 
 

 ا��X�9H ا��M�ي ��W ا���* ا���* ا���Mط

 P��' 14/03/2020 14/05/2020 61 36,000 73,200 ا����I 8�K�0ق ����� 1
 

2  � P��' 22/03/2020 11/05/2020 51 60,000 102,000 ا����I 8�K�0ق ا��0] >�ب ا�&�
       

 >2� p�D\��	!  ا��%نص () =���bا���Aد ھ+ا ا���� وH%ق ا��6 ��ب ا����ر H%ق  ������.  

وا�ظروف  la theorie du fait du princeو������ر ان ھذا ا�ظرف ���ر ��C !) ا�	��ون ا3داري ��ظر�� !�ل ا3��ر 
وا�3راءات !�ن ا�����زم 3 ���ل ����ت ا�	رارات ا3دار�� ا���:ذة �ن و!) �.ل ھذه ا��3ت  la force majeureا�	�ھرة 

ب ا��ز�� �C ا�ق !) ا��ط����  ��:��ض ���/�� ��� ���دل !�رة �و�ف ���طC  .ا����� ��ز�� طرف ا���ط���و������) !�ن 
�ب �� ورد ����C ��	�رح ا����� ا����ر � و���� ��� �	دم  !���� ��رض ��� م ا��ظر !) �:��ض ا������م ا����و��� ����د�� 

 Lدة ���ر�	��د�� ا����  . �2020وان  ���24ؤون ا������ و������ ا���رف و���� ا��ؤون ا��3

   Lــــدة ���ر�	��ا�� C���� (! ظ�ر ا�� �ب ا���دي��2020و���ــــ�  9و��رض ا��و+وع ��� ا ،  Cر+ـــ�� ��أو
 .��� ا�ظ�ر ا����س ا���دي 3:���ر ادى ا��ر+���ن ا��ذ ور��ن ا�2ه ��د ا����دھ� 

  ��ـــــ� رأي ا��&�/ ؟

�   221و  9220+��8 ا���= >���;��ت . ���� ���0�� ا�9���B اDو�� ا������  : وا�\ ا��&

�Q ا��%�� اI< ا���0�%م ا��0ق ر/ع�� W���Q ا�+��9 ���� ا��X�9H ا.�م ا����Iف �ر.5 �ر.5 �� 

��W ا���* ا���* ا���Mط           X�9Hا�� )�< 

 �Iق ا�(واب 1
 >��I�9 '�رهللا و�+�

*K%ا� 
703500,000 22/03/2020 14/05/2020 31 60579166 642920834 

2 )4Dق ا�I >��I ي)�I ق�I 
 �B�9 '�رهللا ور�+�

 ا��+��دي
�%ع 8 14/05/2020 16/03/2020 160150,000H135511,538 24638,462 أ 

3  ����Mق وادي ا��I 
 �B�9 '�رهللا ور�+�

 ا��+��دي
�%ع 9 14/05/2020 16/03/2020 45300,000H37459,615 7840,385 أ 

�%ع 8 14/05/2020 16/03/2020 205550,000 ر�B ا��+��دي �Iق ا�(را'�ت 4H173926,923 31623,077 أ 



 7753,699 1346,301 �%م54 14/05/2020 22/03/2020 9100,000 ر�6( زروق �I(ي ��+�ر �Iق 5

 998402,460 125197,540       1123600,000 ا�&��ـــــــــ�
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�� '(ول      � /�X�9H �����ت,�� وا�\ ا��&  ��I ل=T  �  �8 '�اء از�� 2020,�اء ��ا�P >�0�  ����� و>�ب ا�&�

�� ا���C ا����   رو���, � :  

  

�Q ا��Q.�0 ا.�م �ر.5 ا����Iف �ر.5 ��W اI< ا���0�%م ا��0ق ر/ع�� ���� 
 

 ا��X�9H ا��M�ي ��W ا���* ا���* ا���Mط

 P��' 14/03/2020 14/05/2020 61 36,000 73,200 ا����I 8�K�0ق ����� 1
 

2  � P��' 22/03/2020 11/05/2020 51 60,000 102,000 ا����I 8�K�0ق ا��0] >�ب ا�&�
       

  

�;�ء ا�B�C�.8 وھ<�8 ط�ف �U ا���ا��� Dا���9س : ا��0دة  ا ���� ،  �����I(ة ا��9H9خ ، ، ���� ا�
�ون  ــدرة �6 ،�%ا�(.8 ا�0=�   ،�>�ل Kھ��م ،  �م 5�6 رو34$9�ا  ، وا��I(س ا�9��H. ، ��ح  ، �ر '���ـأ�

  .و��( هللا >8 ��( هللا ، راو.� ����ة(رـــ� ا�0=�  ، ��ال �C6ـ�ز ، �Iـــزاھ� ا�� ،و��( ,�.�Mن 

  

  .ضبط المنهجية المتعلقة بطرح المعاليم على االراضي الغير مبنية )8        

         �.)�  :ا��0( ر$�/ ا��
��2ة �%م       ���� ا
��� ا��ا ��M%� ���2020
ــــ%ان  24ت ،  

�2ـــ�ة ��ــــ�ر��وا�A �Fض       ���� و�����ــ� ا�-�ف �! 
	��'� ا����� ا�Xون ا @	A ع%Q%�  ا

��2A �aرات'&  2020
%ان  26    M ���a�� �'��GMا d��-م ت�Aو Y1�DM ���	� @	A ة��ا%, ا�b�	 ������  

    ���" A	@ ا�F ا��2م ����ء �%ق ھ+ه ا;راQ! اوM� ا	��� �����Aد ا�9ى ا���Q�D" ا��:  

  : 9���B اDو�� ا�    

���� ا.b)�1 �" �%ت�ة ��%��ت ا5'���ء    ��	%م A	@ ا;را��V !Qا���%ان ا� �	2L�_ ا���  ــ ط�ح ا

 ,
%���	��� ا ���L ا�%ا�L���� ا@ ا.�'�ء ا��� ا���2رات ا�	%م A	@ ا�ا@ �9 ھ+ا ا��ر�� وت%ظ�` ا
�2��bم ت%	��2019
%ان  ���17ر��  8	���%ر ا����ك �Aد  ���%ا.'� ا  

  

     ��B�9ا��ا� ���� :  

       �-D��] اbـــــ� 27ــ ت���ة ار� �������2رات ا�	%م A	@ ا����� ا�G	�� وا���9ب ا�  �" ��	� ا

	��%ات ا�Dرط�   ������ �������%ان ا;راQ! ا��a ا� �	2L��& ا���  .�H%ات �< ا;��2ء A	@ ا
  

�2ـــــ�ة ���ر��   ���	�ي �! 
	��3 ا2020
ـــ%ان  30وا�A �Fض ا�%Q%ع A	@ ا. �ر ا��5, ا   

 ��.�L  .او���A�� @Mد ا��Q�D ا
  

  ؟&�ـــــ/ ��ـــ� رأي ا��      

                 8���;�ء ا�B�C�.8 وھ<  ����ا��� �8 ط�فا��+�.�� < 221و  220��= >���;��ت ا�9+Dا  

  ��ح ا�9�اــ  ، أ�ــ�ر '��ــ� � ،ـ(س ا�9�H.ــــ�خ ، �Iـــ���� ا���9س ، ��I(ة ا�9H9، ���� ا����  : �دة ــــــــا�0 

  درة �6�ون ، و��( ,�.�Mن ، ��I ا�0=�  ، ��ال �C6(ر ،  ھ��م K�>�ل ، �%ا�(.8 ا�0=�  ،3 ــ5 رو4ــو$�م �6 



��( هللا >8 ��( هللاراو.� ����ة و.    
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  2020طلب قرض لتمويل مشاريع مدرجة بالبرنامج السنوي لالستثمار لسنة ) 10              
  

  :ا��0( ر$�/ ا���(.ـــــــ�                    
  

         fb\� +�Dق ت��b. !�ر��L�H;ا ���
�	� �" ا���ر�< ��g'� ا��1�  2020ا���ر�!  ������ ���	�  

!ا��%ل A" ط��] �1ض �" ��Mوق ����ول ا�� "��  : �2وض و����Aة ا����Aت ا�G	�� �9, �� ھ% �

  

�0�(ة      ا���ض ا�����ب  ��.* ذا   ا�#�9ــــ�           >��ن ا��M�وع            �  

  �K� ��ظ�9 

��� ا�1�bت �  أد 1 406  أد 504  أد 1 910    )ت��ر�! ( ت

  أد 300  أد 200   أد ��M   500.� ا�1�bت 

  أد 400  أد 200   أد 600   ���ء وت'��� ���rت ا�1-�د��

  أد 1050  أد 611   أد 1661   ا���1ء ���ات 

  أد  180  أد 180   درا�bb\� �Hت ا��ور 

  أد 3336  أد 1515   أد 4851  ا��&��ع    

    

 ����� و������ ا�-�ف �! 
	��'� ا��  �2ة ���ر��ـوا�A �Fض ا�%Q%ع A	@ ا. �ر ��� ا�Xون ا

2020
%ان  24  ،  

��2ة ���ر��          ���	�ي �! 
	��3 ا2020
%ان  30وA	@ ا. �ر ا��5, ا ،  

  

��وض A	�5& ا�%ا�A �2	@ ط	, �1ض ����2            ��ـــأد ��%�� ا���ر� 3336���� �
  �.��s ـ< ا��ر

 �����" اA)ه  2020ا��%ي )��L�Hر �  . �9, ا��ول ا
  

      

  ؟ &�ــــــ/��ــــ� رأي ا��        

      

 8��< 221و  220��= >���;��ت ا�9+ < U.�+ف ا���8 وھ< ����ا��� �8 ط.�B�Cء ا��;�Dا

و$�م  ��ح ا�9�ا  ، ا��ر '��� ، �9H9خ ، �I(س ا�9��H. ،�(ةا����� ا����  ���� ا���9س ، �I: ا��0دة 

    ــ�� ا�0=�ــــــ�ن ، Iــــ( ,�.Mــــ�ون ، و��ـــ0=�   درة �6ا�8 ــــ�%ا�(.، �م K�>�ل ـــ3  ھ�ـــ5�6 رو4

��( هللا >8 ��( هللا، راو.� ����ة و�(ر ��Cال 6         .  

  

                  ��	��	��� A" .'��� ا=�aل ا�� ا/وال أA	" ا��� رY�Z ا� ��  .و�! �9ود ا���A ا�ا�
  

  2020جويلة 27صفاقس في                 
  

  الكاتب العام               المقررة عن المجلس           

  حافظ الهمامي                راوية عميرة            

  رئيس البلدية                   

  منير اللومي                     
 


