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 الجمهورٌة التونسٌــــــــة                                                                                              

 وزارة الداخلٌــــــــــــــة

         بلدٌة قفصة 

 

 

 محضـر جلسة المجلس البلدي 

 فً دورة العادٌة الثانٌة للمرة الثانٌة

 2022 جوٌلٌة 06                       بتارٌخ 
 

إنعقد المجلس البلدي فً دورته العادٌة الثانٌة على الساعة التاسعة صباحا والتً 

 لعدم إكتمال النصاب القانونً بعدد األعضاء 2022 جوٌلٌة 02تعذر عقدها بتارٌخ 

وقررت الجلسة السٌدة الحاضرٌن بمقر قصر البلدٌة وذلك برآسة السٌد حلمً الهانً 

 :وحضر السادة أعضاء المجلس أمال قزٌح متصرف ببلدٌة قفصة 

 محسن زرٌقة - 

 محمد علً- 

 بسمة بشتٌنً - 

 علً جعفر سلٌمان- 

 شكري قروي- 

 محرز بوبكر- 

 الهام عمري - 

  محمد شرٌف بلحسن -

 عاطفة داللً - 

 التهامً الذٌبً - 

 عٌسى حمد  - 

 عبد السالم سلٌمان - 

 سلوى مناري - 

 خٌرة بشاتنٌة - 

 .(إمتنع عن اإلمضاء  )محمد زواري - 
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 :وتغٌب عن الجلسة كل من السادة

 هدى صوٌد- 

 سهام عوانسٌة - 

 سندس  محمدي - 

 إٌمان حرشانً - 

 آسٌا موساوي - 

 درصاف الحاج صالح - 

 سنى األجري -  

 طارق عمرانً- 

 سمٌرة تلً - 

 محمد األخضر صوٌد - 

 صفاء شرٌف - 

 هادٌة صوة - 

 عبد الملك جداٌنٌة - 

 منى غربٌة - 

 مختار مناري - 

 حمادي كراولً - 

 .محمد الصالح عثمان- 

 رابح صوٌلح- 

 

إفتتح الجلسة السٌد الرئٌس فً حدود التاسعة والنصف صباحا مرحبا بالحضور 

 :وإستعرض جدول أعمال المجلس 

I –تقارٌر اللجان : 

 لجنة الشإون المالٌة واإلقتصادٌة ومتابعة التصرف وإقتراح مذكرات للمصادقة- 

 لجنة األشغال والتهٌئة العمرانٌة وإقتراح مذكرات للمصادقة- 

 لجنة الشباب والمنشآت الرٌاضٌة وإقتراح مذكرات للمصادقة- 

II- مذكرة إلبرام إتفاقٌات مع شركة البٌئة:  
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إتفاقٌة حول العناٌة بالمناطق الخضراء    -   

إتفاقٌة حول الكنس اآللً     -   

  III- مختلفات

 :حول ثم تال السٌد رئٌس البلدٌة مذكرة

  .2022 ديسمبر 31 أفريل إلى 16 الممتدة من للفترة,  مآوي السيارات

,  بقصر البلدٌة,الواحدة بعد الزوال على الساعة 2022 أفرٌل 11اإلثنٌن  فً ٌوم  

إجتمعنا فً , نحن أعضاء لجنة الشإون المالٌة و اإلقتصادٌة و متابعة التصرف

محطات إٌواء لفتح العروض اإلدارٌة الخاصة بإستلزام , الموعد و المكان المحّددان

قمنا حٌث , 2022 دٌسمبر 31 أفرٌل إلى 16للفترة الممتدة من بقفصة السٌارات 

و ذلك , بالظروف المغلقة, طلب عروض عمومًعن , باإلعالن للمرة الثانٌة

و بعد أن حّدد آخر أجل لتقدٌم , 2022 مارس 30بجرٌدة المغرب لٌوم اإلربعاء 

و تّم اإلتفاق , على الساعة الثانٌة عشرة, 2022 أفرٌل 11العروض ٌوم اإلثنٌن 

 :مبدئٌا على إسناد

 بجانب الحدٌقةشارع الطٌب المهٌري محطة إٌواء السٌارات الكائنة بلزمة  .1

ٌّد و عشرون ألف و خمسة :  بمبلغ قــــدرهصابر بن عٌاشً علٌمً: للس

 .(د 25.090,000)تسعون دٌنارا 

 بجانب الحدٌقةشارع المنجً سلٌم محطة إٌواء السٌارات الكائنة بلزمة  .2

ٌّد أربعة و عشرون ألف و :  بمبلغ قــــدرهصابر بن عٌاشً علٌمً: للس

 .(د 24.800,500) ملٌما 500ثمانمائة دٌنــــارا و 

,  بقصر البلدٌة,العاشرة صباحا على الساعة 2022 أفرٌل 19الثالثاء  و فً ٌوم

إجتمعنا فً , نحن أعضاء لجنة الشإون المالٌة و اإلقتصادٌة و متابعة التصرف

محطة إٌواء السٌارات الموعد و المكان المحّددان للتفاوض المباشر بخصوص لزمة 

 دٌسمبر 31 أفرٌل إلى 21بجانب الحدٌقة للفترة الممتدة من  الكائنة بنهج المسٌلة

و , بالظروف المغلقة, طلب عروض عمومًقمنا باإلعالن عن بعد أن , ,2022

ذلك بجرٌدة المغرب فً مناسبتٌن إثنٌن و لم ٌتقدم أي مشارك راغب فً إستلزام 

 أالف تسعةو أثناء الجلسة قّدم المشارك على أوالد محمد عرض قدره , هذه المحطة

و قّدم المشارك صابر بن عٌاشً علٌمً عرض قدره  ( د9.000,000)دٌنارا 



4 
 

 تّم اإلتفاق مبدئٌا على ,و بعد تداول اللجنة  ( د8.000,000) أالف دٌنارا ثمانٌة

: إسناد

ٌّدبجانب الحدٌقة محطة إٌواء السٌارات الكائنة بنهج المسٌلةلزمة  .1 :  للس

 أالف دٌنارا تسعة: بمبلغ قــــدره ,علً بن جٌالنً أوالد محمد

 .( د9.000,000)

. عرض على أعضاء المجلس البلدي المصادقة على إسناد هذه اللزماتو

  المصادقة باإلجماعفتمت

 تقرٌر لجنة األشغال والتهٌئة العمرانٌة وإقتراح مذكرات للمصادقة

:الكلمة لرئٌس لجنة األشغال السٌد محسن زرٌقة الذي تالأعطٌت   

 .مذكرة حول مثال التهٌئة العمرانٌة للتجمع السكنً بالشبٌبة

من بلدٌة " الشبٌبة" فً إطار مراجعة مثال التهٌئة العمرانٌة الخاص بالتجمع السكنً 

قفصة ، قامت المصالح الفنٌة ببلدٌة قفصة بإعالم أعضاء لجنة األشغال المجتمعٌن 

 :  بما ٌلً 2022 أفرٌل 20بتارٌخ 

 إلى 2018 أوت 11قام المجلس الجهوي بقفصة بإحالة ملف اإلستشارة منذ تارٌخ - 

بلدٌة قفصة بإعتبارها منطقة بلدٌة قصد الشروع فً إجراءات اإلعالن عن 

 بفسخ إتفاقٌة الدراسة المسندة 2018 جوٌلٌة 16اإلستشارة بعد صدور قرار بتارٌخ 

بسبب تقاعسه عن اإلٌفاء بالتزاماته "الحبٌب الخرشانً"إلى مكتب الدراسات 

وقد توقفت الدراسة آنذاك بعد بلوغها المرتبة الرابعة . التعاقدٌة ألسباب صحٌة 

 .(المرحلة النهائٌة )

قامت البلدٌة فً مرحلة أولى باإلعالن عن طلب للعروض لمواصلة الدراسة - 

 .ثالث مرات متتالٌة ولكن لم تكن جمٌع العروض الواردة على البلدٌة مجدٌة

قامت المصالح الفنٌة ببلدٌة قفصة فً مرحلة ثانٌة بربط الصلة مع صاحب مكتب -

للنظر فً إمكانٌة مواصلة دراسة مشروع المثال " الحبٌب الخرشانً" الدراسات 

 .وقد عبر عن إستعداده لذلك  (مرحلة الطباعة )خصوصا وأنها فً المرحلة النهائٌة 

 :وقد تم عرض الخٌارات التالٌة على أنظار اللجنة
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( المرحلة الرابعة والنهائٌة) إما مواصلة الدراسة من المرحلة التً توقفت فٌها  (1

  د وأن مبلغ األشغال المنجزة 6.475.000مع العلم أن المبلغ األصلً للدراسة هو 

 . د1.9475.000 د وأ، المبلغ المتبقً هو 4.532.000و ه

أو إجراء تنقٌحات على المشروع حسب المتغٌرات  الحاصلة على أرض الواقع  (2

دون المساس بحدود المثال الذي تمت المصادقة علٌه من طرف اللجنة الوطنٌة سابقا 

 .مع ضرورة توفٌر إعتمادات إضافٌة

فرفض جمٌع أعضاء لجنة األشغال حٌنها التعامل مع مكتب الدراسات السابق 

وتعهدوا بتوفٌر الملف الفنً الخاص بالمشروع واقترحوا فكرة تفاوض مباشر مع 

 .أحد مكاتب الدراسات المحلٌة الستكمال الدراسة مع إمكانٌة توفٌر إعتماد إضافً

سعت المصالح الفنٌة ببلدٌة قفصة من جهتها بربط الصلة باإلدارة الجهوٌة للتجهٌز 

 إلعالمها بقرار 1766 تحت عدد 2022 جوان 07عبر مراسلتها الصادرة بتارٌخ 

اللجنة ولطلب الوثائق الخرائطٌة واألمثلة الهندسٌة للمرحلة النهائٌة التً توصلت 

 .إلٌها اللجنة السابقة

 الذي تم مقارنته بما هو 2022 جوان 16وحٌث أنه تم توفٌر المطلوب ٌوم الخمٌس 

 .موجود على أرض الواقع

ونظرا لعدم وجود فوارق كبٌرة تستدعً إجراء تقٌحات على الدراسة ، وأمام قرار 

لجنة األشغال السابق بعد التعامل مع مكتب الدراسات السابق فالمعروض على 

 :أنظار المجلس 

اإلعالن عن طلب عروض للمرة الرابعة لمواصلة الدراسة مع رصد اعتماد - 1

 .إضافً

التفاوض المباشر مع أحد مكاتب الدراسة المحلٌة الستكمال الدراسة  مع رصد - 2

 .اعتماد إضافً

أخذ الكلمة السٌد محمد علً سلٌمان وتساءل على االقتراح األقل كلفة فرأى السٌد 

ٌعتبر مبلغ قلٌل  (ملٌون)محسن زرٌقة أن االقتراح األول مع رصد إعتماد إضافً

فؤخذ السٌد محمد شرٌف بلحسن الكلمة ورأى أن إجراءات طلب العروض قد تؤخذ 

وقت طوٌل ورأى أن ٌمر لالقتراح الثانً إذا كان الخٌار سلٌما من الناحٌة  القانونٌة 

 .وسانده فً ذلك السٌد رئٌس البلدٌة
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 من قانون 49ثم تدخل السٌد محمد زواري وأشار الى أنه حسب الفصل عدد 

 :الصفقات التفاوض المباشر ٌكون فً حاالت 

 الحالة األولى أن ٌكون المرشح واحد ولٌس له منافس - 

والحالة الثانٌة أن تكون البلدٌة قامت بطلب العروض مرتٌن وفً هذه الحالة - 

 .بإمكانها الدخول فً التفاوض المباشر مع طرف أخر

كما أن البلدٌة قامت بطلب العروض أربعة مرات لذا بإمكانها حسب قانون الصفقات 

 منه الدخول فً التفاوض المباشر مع أحد مكاتب الدراسات  وسانده فً 49والفصل 

ذلك السٌد بلحسن الشرٌف مفٌدا أنه ٌمكن فتح العروض مع عدد من مكاتب دراسات 

ورأى . محلٌة سوى مع القدٌم أو الجدٌد ومن ٌكون عرضه أقل ٌكون التعامل معه 

 ندخل لتفاوض 49السٌد جعفر سلٌمان انه حتى باالستئناس أو بالرجوع الى الفصل 

 .المباشر

وأخذ الكلمة السٌد  محرز بوبكر وأشار أنه تم أخذ قرار من طرف لجنة األشغال 

والتهٌئة العمرانٌة بعدم التعامل مع مكتب الدراسات السابق وتدخل السٌد محمد 

 . زواري مشٌرا الى أنه ال ٌمكن رفض التعامل مع المكتب القدٌم ولو قام بإخالالت

كما أضاف السٌد محسن زرٌقة أنه بإمكان البلدٌة التعامل مع المكتب القدٌم 

 .خصوصا وأننا فً المرحلة النهائٌة وهً مرحلة الطباعة 

وبعد النقاش أخذ الكلمة السٌد رئٌس البلدٌة وعرض المصادقة على التفاوض 

المباشر مع أحد مكاتب الدراسات المحلٌة إلستكمال الدراسة مع رصد إعتماد 

 .إضافً

 فتمت المصادقة باإلجماع                               

 

   مؤسسة المصعد التربوٌة بقفصةة وضعٌة شركمذكرة حول 

 :تال بعد ذلك السٌد محسن زرٌقة المذكرة التالٌة

شٌدت مإسسة المصعد الكائنة بسٌدي إحمد زروق طرٌق أم العرائس فوق أرض * 

صبغتها خضراء 

 (Uva) حسب مثال التهٌئة العمرانٌة لمدٌنة قفصة الحالً وبدون رخصة . 

لى المإسسة المذكورة ‘تعود جمٌع مساحة العقار الذي أقٌمت علٌه البناٌة بالملكٌة * 

.  قفصة5618 وعدد 6850بمقتضى رسمٌن عقارٌٌن عدد 
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إعتمادا على األسباب المذكورة بالفقرة األولى ، أصدرت بلدٌة قفصة ضد * 

المإسسة  قرار هدم  إال أنها لم تمتثل له و تظلمت لدى المحكمة اإلدارٌة الدائرة 

اإلبتدائٌة بقفصة  وصدر حكما لفائدتها قاضٌا بمراجعة مثال التهٌئة العمرانٌة لمدٌنة 

قفصة جزئٌا وتغٌٌر صبغة قطعة األرض التً تم تخصٌصها كمنطقة خضراء 

 وإرجاعها إلى الحالة التً كانت علٌها 2009بمقتضى مثال التهٌئة العمرانٌة لسنة 

(. 08100949قضٌة عدد  )منطقة معدة إلستقبال منشآت صناعٌة وحرفٌة 

 إلى بلدٌة قفصة بمطلب قصد 2022 فٌفري 07تقدمت مإسسة المصعد بتارٌخ * 

. تسوٌة وضعٌتها وأبدت إستعدادها ألي مقترح من البلدٌة

 2022 أفرٌل 04خالل إنعقاد المجلس فً دورته العادٌة األولى للمرة الثانٌة  ٌوم * 

قرر المجلس البلدي الحالً تنفٌذ قرار المحكمة اإلدارٌة القاضً بمراجعة  مثال 

التهٌئة العمرانٌة لمدٌنة قفصة جزئٌا وتغٌٌر صبغة قطعة األرض التً تم 

 وإرجاعها إلى 2009تخصٌصها  كمنطقة خضراء بمقتضى مثال التهٌئة لسنة 

. الحالة التً كانت علٌها منطقة معدة إلستقبال منشئآت صناعٌة وحرفٌة

 من مإسسة المصعد عبر وكٌلها مطلبا 2022 ماي 27تسلمت بلدٌة قفصة بتارٌخ * 

 جوان 07فً شهادة خلو العقار من المخالفات العمرانٌة وقد تم إجابتها بتارٌخ 

:  كاآلت2022ً

إجابة على مطلبكم المدون بالمكتوب المذكور بالمرجع أعاله والذي مفاده مدكم 

والكائن " المصعد" بشهادة فً خلو العقار الذي أقٌمت فوقه بناٌة المإسسة التربوٌة 

 العمرانٌة الخاص بالمنطقة تالمخالفابسٌدي أحمد زروق طرٌق أم العرائس من 

 حسب مثال التهٌئة العمرانٌة السابق  Zone de Production I M))والحرفٌة  

. لمدٌنة قفصة

نحٌطكم علما أنه ٌتعذر علٌنا  حالٌا مدكم بالمطلوب رغم قبول المجلس البدي الحالً 

 قرار المحكمة 2022 أفرٌل 04المنعقد فً دورته العادٌة للمرة الثانٌة ٌوم اإلثنٌن 

اإلدارٌة القاضً بمراجعة مثال التهٌئة العمرانٌة لمدٌنة قفصة جزئٌا وتغٌٌر صبغة 

قطعة األرض التً تم تخصٌصها كمنطقة خضراء بمقتضى مثال التهٌئة لعمرانٌة 

 وإرجاعها إلى الحالة التً كانت علٌها منطقة معدة إلستقبال منشآت 2009لسنة 

: صناعٌة وحرفٌة وٌعود ذلك لألسباب التالٌة
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ضرورة إستكمال جملة اإلجراءات اإلدارٌة األخرى الموالٌة لمرحلة موافقة - 

 من مجلة 20 على قرار المحكمة اإلدراٌة وفقا لمقتضٌات الفصل ةاألولًالمجلس 

 28 مإرخ فً 1994 لسنة 122التهٌئة الترابٌة والتعمٌر الصادرة بقانون عدد 

 من مجلة الجماعات المحلٌة 118 و114 ولمقتضٌات الفصل 1994نوفمبر 

. 2009 لسنة 29الصادرة بقانون أساسً  عدد 

وفقا  (I.M)عدم تالءم البناء المنجز حالٌا والشروط العمرانٌة الخاص بالمنطقة - 

حسب مثال التهٌئة  ( I.M)لمقتضٌات كراس التراتٌب العمرانٌة الخاصة بالمنطقة 

 .العمرانٌة السابق 

فالمعروض على أعضاء المجلس المجتمعٌن الٌوم النظر فً مطلب التسوٌة المقدم 

إلٌكم وإتخاذ قرار أولً فً تغٌٌر صبغة األرض التً أقٌمت علٌها مإسسة المصعد 

. من منطقة خضراء إلى منطقة تجهٌزات

واشار السٌد محسن زرٌقة أنه تمت مناقشة محتوى المذكرة ضمن لجنة األشغال 

قرار حٌث المعروض على أنظار المجلس النظر فً مطلب التسوٌة المقدم وإتخاذ 

 فً تغٌٌر صبغة األرض من منطقة خضراء الى منطقة تجهٌزات وتساءل أولً

السٌد توهامً الذٌبً لماذا ٌتم عرض بعض الملفات فً حٌن ٌقع غض النظر عن 

محمد شرٌف ملفات أخرى وسانده الرأي السٌد محرز بوبكر وهنا أشار السٌد 

 أن المجلس ٌنظر فً كل ملفات التسوٌة  المعروضة علٌه حسب األولوٌة بلحسن

وال ٌمكن تعطٌل اي ملف كما أفاد السٌد محسن زرٌقة أنه فً  الجلسة السابقة 

إعترض على مرور ملف لم ٌكن على علم به ألن هناك ملفات بعض أعوان بلدٌة 

 .قدٌمة لم ٌقع تمرٌرها ولهم األولوٌة 

وأضاف السٌد جعفر سلٌمانً أن هناك أطراف مساهمة فً عملٌة تظلٌل المجلس 

ورئٌس اللجنة وعدم مدهم بالوثائق والمعطٌات كاملة وأشار أن هناك من ال ٌرٌد 

للمجلس أن ٌتقدم وهً عملٌة ممنهجة وعلٌه ٌطلب تفقدٌة عامة للبحث والتدقٌق فً 

العدٌد من المصالح بما فٌهم شإون المجلس والتراتٌب وهنا أخذ الكلمة السٌد رئٌس 

البلدٌة وأشار الى أن الموضوع من مهام اللجنة بؤعضائها ورئٌسها هو المسإول 

على تناول الملفات وإذا كانت هناك مشكلة ٌتصل بالسٌد رئٌس البلدٌة أو السٌد 

الكاتب العام لمّد اللجنة بؤي وثٌقة ٌرٌدونها وأشار أنه فً شخصه لم ٌتلقى أي 

كما أفاد أنه عند االجتماع فً إطار اللجان ٌجب معرفة وتحدٌد المطالب .مطلب

 . على تحدٌد ملفاتها التً ٌتم تناولها فً المجلسةودراسة كل الملفات واللجنة مسإول



9 
 

وأخذ الكلمة السٌد محسن زرٌقة وعبر عن استٌائه ألن الموضوع طوٌل جدا 

وأصبح فً فترة معٌنة مشكوك فً شخصه مع أنه ٌسعى الى دراسة كل الملفات 

المعروضة علٌه وأشار الى أن هناك ملفات كاملة وقدٌمة من بٌنها ملفات أعوان 

لم ٌقع النظر فٌهم  وتدخل السٌد رئٌس البلدٌة  (أمال قزٌح وسلٌم بورٌشة )البلدٌة 

وأفاد أنه ساعً لتحدٌد تقسٌم بلدي مع المصالح الفنٌة وبعد ذلك ٌقع النظر فً 

 .وضعٌات األعوان 

ثم توجه السٌد رئٌس البلدٌة بالشكر الى كل من أعضاء لجنة المالٌة والشإون 

اإلقتصادٌة ومتابعة التصرف ولجنة األشغال والتهٌئة العمرانٌة لما ٌبذلونه من 

مجهود إستثنائً وما ٌقدمونه للعمل البلدي سوى بعقد إجتماعات دورٌة أو بدراسات 

 .وتدخل السٌد جعفر سلٌمان وأفاد أنه ال ٌعترف إال بلجنة األشغال.الملفات 

وأضاف السٌد رئٌس البلدٌة أن القرارات التً أقرها المجلس البلدي سٌتم تنزٌلها فً 

مثال التهٌئة العمرانٌة مع إقتراح إحالة كل ملفات تغٌٌر الصبغة الى مثال التهٌئة 

العمرانٌة للنظر فٌها من طرف اللجان المختصة وتدخل السٌد محسن زرٌقة مشٌرا 

الى أن مثال التهٌئة ٌتم إعداده عبر مراحل وهناك مرحلة بإمكان المواطنٌن أن 

 .ٌعترضوا أو ٌتقدموا بمطلب تسوٌة وضعٌة وٌقع النظر فٌه ضمن لجنة مختصة

 معنٌة بمثال توتدخل السٌد محمد الزواري مشٌرا الى أن هناك العدٌد من اإلدارا

 .التهٌئة وعلٌنا الرجوع لها

ثم أخذ الكلمة السٌد محسن زرٌقة وعرض على المجلس البلدي النظر فً مطلب 

التسوٌة المقدم إلٌهم وإتخاذ قرار أولً فً تغٌٌر صبغة األرض التً أقٌمت علٌها 

مإسسة المصعد من منطقة خضراء الى منطقة تجهٌزات وهنا تدخل الرئٌس وأفاد 

أنه تم أخذ قرار فً تغٌٌر الصبغة من منطقة خضراء الى منطقة إلستقبال منشآت 

صناعٌة حرفٌة وهذا القرار ال ٌعتبر حال للمشكل بالنسبة لمإسسة المصعد بإعتبار 

أنها ال تسطتٌع بناء مدرسة فتقدمت بمطلب لتسوٌة الوضعٌة عبرت فٌه على 

إستعدادها لتقدٌم خدمات الى البلدٌة مقابل تسوٌة الوضعٌة وتم التطرق لهذا فً إطار 

لجنة ومكتب بلدي وتم الحدٌث على صٌغتٌن لتسوٌة الوضعٌة وتكون الصٌغة 

األولى لٌس إلرجاعها الى الصٌغة األصلٌة ولكن الى منطقة تجهٌزات لتتمكن من 
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والصٌغة الثانٌة تقوم مإسسة المصعد بتعبٌد الطرٌق وراء مإسسة المصعد .التسوٌة 

والعناٌة بالمنطقة الخضراء بجانبها وتم طرح مقترح آخر وهو خالص غرامة مالٌة 

 .   تكون حسب المتر المربع

ثم أخذ الكلمة السٌد عٌسى حمد وأشار أنه فً صورة ما أخذنا فكرة تسوٌة الوضعٌة 

إتفقنا أن نضع مجموعة من المقترحات تكون على مقاٌٌس صحٌحة كما أن مقترح 

تعبٌد الطرٌق والعناٌة بالمنطقة الخضراء هو من مشموالت البلدٌة وهً المسإولة  

 .على هذه المشارٌع

بعد ذلك أعطت الكلمة الى السٌدة عاطفة الداللً التً طلبت عدم إضاعة الوقت و 

التعطٌل وذلك بدراسة الملف من كل الجوانب وٌقع التفاهم مع صاحبة المإسسة 

وحل اإلشكال هنا تدخل السٌد عٌسى حمد ورأى أنه ال وجود لتعطٌل بل المإسسة 

وضعت نفسها فً وضعٌة غٌر قانونٌة والمجلس البلدي فً محاولة لتصحٌح الوضع 

 .وهو لٌس ضّد أي مشروع ولكن أن ٌمر ٌجب أن ٌكون فً إطار قانونً

محمد شرٌف بلحسن ورأى أن مإسسة المصعد طلبت تسوٌة ثم أخذ الكلمة السٌد 

الوضعٌة ولكن ٌجب أن تقوم بتغٌٌر الصبغة  ورأى أنه استئناسا بالقانون الصادر 

عن الرئٌس السابق الباجً قائد السبسً على القائمٌٌن بمخالفات قمنا بتحضٌر ملف 

 (وأخذ مثال على بلدٌة صفاقس  )على مطالب التسوٌات الموجودة فً والٌة قفصة 

ٌقع دراسته فً إطار لجنة تسوٌات ثم ٌمر على المجلس البلدي وٌقع إعتماده بعد 

وأشار الى أن المطروح فً هذه الجلسة لٌس تسوٌة . ذلك فً تسوٌة الوضعٌات

 .وضعٌة بل تغٌٌر صبغة أرض

وتدخل السٌد عبد السالم الزٌدي وطلب إعانة مإسسة المصعد والدفع بالمشروع  

التهامً الذٌبً بؤن المشروع الى األمام بإعتباره مشروع خٌري وعلق هنا السٌد 

 .لٌس خٌري ولكن إستثماري
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ثم أخذ الكلمة السٌد عٌسى حمد وأشار أن المذكرة غٌر واضحة وطلب مزٌد التدقٌق 

والتوضٌح وذكر جمٌع المعطٌات لٌقع المصادقة علٌها وسانده فً ذلك السٌد علً 

 .جعفر سلٌمان

وأضاف السٌد رئٌس البلدٌة مشٌرا أن إعداد المذكرات من دور رئٌس اللجنة 

 .بالتنسٌق مع اإلدارة

وأخذت الكلمة السٌدة إلهام عمري ورأت أنه ٌجب حسم الموضوع ومن أراد  

 .المصادقه فلٌصادق ومن ٌرفض فلٌرفض 

ثم أعطٌت الكلمة الى السٌد محمد علً الذي بٌن أن هناك إشكال فً محاضر 

جلسات المجلس وطلب مزٌد التدقٌق كذلك هناك تقصٌر من اللجان لعدم صٌاغة 

 .المذكرات

وأشار السٌد محسن زرٌقة أن الهدف األساسً لتسوٌة الوضعٌة ٌكون عبر خطوات 

أهم خطوة هً تغٌٌر الصبغة وذلك بؤخذ قرار أولً فً الغرض وتدخل السٌد عبد 

السالم الزٌدي وأشار الى أنه فً الجلسة السابقة عرض ملف مواطن وطلب موافقة 

مبدئٌة ولكن طلبه رفض ألن أشغاله غٌر منتهٌة وملف مإسسة المصعد تطلب 

 .موافقة مبدئٌة ثم تطلب مواصلة أشغال وترٌدون الموافقة على ذلك وهذا ال ٌجوز

 .بعد ذلك خرج السٌد رئٌس البلدٌة وأخذ األعضاء فترة إستراحة 

وتواصل النقاش بعد رجوع الى القاعة  وتدخلت السٌدة عاطفة داللً وطلبت تحدٌد 

الشروط المطلوبة من مإسسة المصعد فً إطار القانون قبل إعطاء الموافقة 

 . المبدئٌة

وطلب السٌد محسن زرٌقة إعطاء الموافقة المبدئٌة لتغٌٌر صبغة األرض المقامة 

علٌها مإسسة المصعد فً إنتظار إستكمال اإلجراءات األخرى وهنا تدخل السٌد 

رئٌس البلدٌة وأشار أن اإلشكالٌة هنا أن مإسسة المصعد إذا ما تحصلت على 
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الموافقة المبدئٌة على تغٌٌر الصبغة ستتقدم بمطلب بخلو العقار من المخالفات                                               

العمرانٌة وفً هذه الحالة ماذا ستكون إجابة البلدٌة هل ستكون اإلجابة بؤن العقار 

 .خالً من المخالفات العمرانٌة أو أن العقار بصدد التسوٌة 

وعلق السٌد محمد علً سلٌمان أنه وجب التنصٌص على تسوٌة الوضعٌة للمخالفة 

القدٌمة مع البلدٌة قبل أخذ قرار أولً فً تغٌٌر الصبغة وإستكمال اإلجراءات جزء 

منه تسوٌة الوضعٌة للمخالفة لكً تكون اإلجراءات التً ستقوم بها البلدٌة قانونٌة 

 .وعند طلبها للوثٌقة تكون اإلجابة بؤنها بصدد التسوٌة

وأخذ الكلمة السٌد رئٌس بلدٌة قفصة وعرض على أعضاء المجلس النظر فً 

مطلب التسوٌة وإتخاذ قرار أولً فً تغٌٌر صبغة األرض التً أقٌمت علٌها مإسسة 

 .المصعد من منطقة خضراء الى منطقة تجهٌزات

وبالتالً أشار السٌد  ( أصوات 5) والرفض بـ  ( صوت11)فتمت الموافقة  بـ      

رئٌس البلدٌة الى أن القرار ال ٌمكن إعتماده إال بتصوٌت ثلث أعضاء المجلس 

 .على األقل

 .خروج السٌدة إلهام عمري من القاعة

 :ثم إنتقل السٌد محسن زرٌقة الى تالوة 

2022ة جوان كشف حول تقدم المشارٌع البلدي
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 اإلشراف علً االنجاز تقدم المشروع
كلفة 

 المشروع
ر/ع المشروع  

 
تم تمكٌن مكتب الدراسات من ملف الصفقة قصد تسجٌلها و مكتب الرداسات 

 بصدد اعداد مقترح اولً للمثال
 

 البلدٌة
د. أ150  

 
 مراجعة مثال التهٌئة العمرانٌة

2018 

01 

 
 المقاول بصدد القٌام باالشغال

 
 البلدٌة ومكتب دراسات

د. أ760  
 

 تعبٌد وترصٌف طرقات
2019 

02 

 البلدٌة ودٌوان التطهٌر .فً مرحلة تقٌٌم العروض
د. أ200  
 

شبكة ة و صٌانة تهٌئة السوق المركزي
 بهالتطهٌر 

 

03 

 انتهت االشغال
 البلدٌة

 
د. أ120  
 

 تهٌئة قاعة االجتماعات ببلدٌة قفصة
 

04 

 .بصدد اعداد ملف الصفقة قصد تسجٌلها و االنطالق فً االشغال

 
 البلدٌة

د. أ270  
 

  التنوٌر العمومً أشغالمشروع
05 

 
  تم اعداد ملف طلب العروض و سوف ٌتم نشر االعالن فً 

TUNEPS  
د. أ800 البلدٌة ومكتب دراسات  تعبٌد طرقات بالمنطقة البلدٌة 

06 
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د. أ700  
تعبٌد طرقات وترصٌف وتهٌئة ساحة 

 عامة بمناطق التوسع

فً انتظار تحدٌد الموقع من طرف  المجلس البلدي  د. أ40 البلدٌة (منزل مٌمون والقطار)تهٌئة مالعب   

07 

د. أ140 البلدٌة انتهت األشغال بوسط المدٌنة جلٌز األرصفةت   
08 

د.أ 80 البلدٌة انتهت األشغال .بالمدٌنة العتٌقة ترصٌف بالحجارة   

09 

 تم اقتناء المعدات
 البلدٌة

 
د. أ100  

 " اقتناء معدات للمركب الرٌاضً
Tracteur et tendeuse "

10 

د. أ50 البلدٌة انتهت االشغال  
صٌانة حجرات المالبس بالمركب 

والشبكة المائٌة 

11 

د. أ150 البلدٌة المقاول بصدد انجاز االشغال  

ت اإلدارٌةآصٌانة المنش  
 تعهد وصٌانة الروضة البلدٌة

12 
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 بصدد نشر الصفقة للمرة الثالثة

 
د. أ200 البلدٌة  تهٌئة بطحاء حومة الواد 

13 

 تم عرض الدراسة االولٌة على انظار لجنة الباءات المدٌنة 
قام بعض المواطنٌن اصٌلً منطقة العقٌلة بمنع اعوان مكتب الدراسات من 

 القٌام بالرفع الطوبغرافً

 
 1700 البلدٌة

د.ا  
 المسلخ البلدي

14 

 

 

 فً مراحل متقدمة من اإلنجاز   : تهٌئة المسبح المغطى . 

 فً المراحل األخٌرة من اإلنجاز   بناء قاعة رٌاضٌة مغطات بزروق . 

  اوشكت االشغال على االنتهاء: تجدٌد أرضٌة العشب االصطناعً بملعب القمودي.  
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 والمتعلقة بترصٌف المدٌنة بالجلٌز ومآل المشروع وهو فً 17وأشار الى النقطة 

إنتظار تمكٌن اإلدارة الفنٌة من مناطق التدخل وهنا تساءل عن الخرٌطة ولماذا لم 

ٌقع مّد المكتب الفنً بها فؤجاب السٌد رئٌس البلدٌة بؤنها لدى السٌد الكاتب العام 

وهنا تساءل لما هً مزالت على مكتبه لهذا الوقت وهذا التؤخٌر ٌنجر عنه بطئ فً 

 . تقدم المشروع

 وهً تعبٌد الطرقات وهنا أشار الى أن المبلغ المرصود ال 19ثم أنتقلى الى النقطة  

ٌكفً لتعبٌد الطرقات المقترحة وضرورة مراجعة قائمة الطرقات المقترحة وهنا 

تدخل السٌد رئٌس البلدٌة وإقترح عقد إجتماع فً مكتبه مع رئٌس اللجنة ومع من 

 .ٌرٌد الحضور لتحدٌد الطرقات المراد تعبٌدها

أخذ الكلمة السٌد محمد الزواري حٌث أفاد أنه فً جلسات التشاركٌة مع المواطنٌن 

تم إختٌار عدٌد المناطق وطرقات وتم رصد مٌزانٌة لذلك وبعد دراسة الملف تبٌن 

 .أن المبلغ المرصود ال ٌكفً لذا تم إقتراح تعبٌد الطرقات ذات األولوٌة

وأخذ الكلمة السٌد محسن زرٌقة وتساءل عن مآل اللجنة الخاصة للمحامٌن لتمثٌل 

البلدٌة فؤجابه السٌد رئٌس البلدٌة بؤنه لم ٌتقدم أي مشارك وطلب من األعضاء 

المشاركة فتقدم السٌد جعفر سلٌمان بطلب الترشح كعضو ثم أخذ الكلمة السٌد محمد 

 محامٌن وهنا تدخل السٌد رالختٌا" فتح عروض"الزواري وأفاد بؤنه تم إجراء 

جعفر سلٌمان وطلب تدوٌن ما أقر به السٌد محمد الزواري وإعترافه بقٌامه بفتح 

 . عروض وهنا علق السٌد محمد الزواري أن فتح العروض مازال فً طور اإلنجاز

 :انتقلى السٌد محسن زرٌقة وتساءل كذلك على 

وضعٌة حبٌب زروقً بعد قرار فسخ المتفق علٌه فؤجابه رئٌس البلدٌة أنه تمت - 

 .مراسلة أمالك الدولة لتثمٌن القطعة إلتمام اإلجراءات األخرى

سوق الجملة للخضر والغالل ومآله فؤجابه الرئٌس أنه فً إنتظار تخصٌص أمالك - 

  (.  UTDمنطقة  )الدولة للقطعة التً سٌقام علٌها 

مشاركة البلدٌة فً مناظرة تخص تهذٌب المدٌنة العتٌقة ومآل اإلعتراض على - 

 .  قرار اللجنة فؤجابه الرئٌس بؤن اإلعتراض لدى المصالح المختصة
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