
1 

 الجمهورٌة التونسٌة

  والبٌئةوزارة الشإون المحلٌة

     بلدٌة قفصة

 محضر المجلس البلدي بقفصة في دورته العاديـــــــة بتاريـــــــــــــــــــــــــخ

 2019 سبتمبر 28 

 على الساعة 2019 سبتمبر 28 التؤم المجلس البلدي بقفصة فً دورته العادٌة الثالثة ٌوم السبت 

العاشرة صباحا برئاسة السٌد حلمً الهانً رئٌس البلدٌة بمقر قصر البلدٌة وذلك بحضور السادة 

 :أعضاء المجلس 

 يذظٍ سرَقح- 

ػاطفح دالنٍ - 

طهىي يُارٌ - 

يذًذ ػهٍ - 

يختار يُارٌ - 

 يًُ غزتُح- 

 يذزس تىتكز- 

 ػهٍ جؼفز طهًُاٌ - 

 ػُظً دًذ- 

هادَح صىج - 

 يذًذ سوارٌ- 

يذًذ األخضز صىَذ - 

طًُ اِجزٌ - 

هاجز ػثادٌ - 

 انهاو ػًزٌ- 
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تظًح تشتٍُُ - 

درصاف انذاج صانخ - 

 انتىهايٍ انذَثٍ- 

خُزج تشاتُُح - 

يذًذ انصانخ ػثًاٌ  - 

 :وتغُّة ػٍ انجهظح انظادج 

 شكزٌ قزوٌ- 

طُذص يذًذٌ - 

طهاو ػىاَظُح - 

طارق ػًزاٍَ - 

 انذثُة سروقٍ- 

 راتخ صىَهخ- 

 صفاء انشزَف- 

 جٌٍَػثذ انًهك جذا- 

 يذًذ انشزَف تهذظٍ- 

 هذي صىَذ- 

فىسَح َصُة - 

 طًُزج تهٍ- 

اًَاٌ دزشاٍَ - 

آطُا يىطاوٌ - 

ػثذ انظالو طهًُاٌ - 

 :كًا دضز انظادج 

 رئُض فزع قفصح تاالدارج انجهىَح نهتجهُش- 

 رئُض يصهذح تاالدارج انجهىَح نهًهكُح انؼقارَح- 
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 يتفقذ انًزاقثح االقتصادَح- 

 ػًذج قفصح انًذَُح- 

 كاتة ػاو انفزع انجايؼٍ تاالتذاد انجهىٌ نهشغم- 

 رئُض يزكش انشزطح انثهذَح- 

 رئُض يزكش انذزص انثهذٌ- 

 يًثهٍُ ػٍ انًجتًغ انًذٍَ- 

 وقرر الجلسة السٌد منٌر عرفة كاتب عام البلدٌة بمساعدة السٌدة عواطف ظاهري كاهٌة مدٌر 

 .االدارة الفرعٌة للعمل االجتماعً والثقافً

افتتح الجلسة السٌد رئٌس المجلس ، ٌ َتأنف يُهى انُصاب انقاَىٍَ ٌوتًا أٌ األػضاء انذاضز 

 .مرحبا بالحضور واستعرض جدول أعمال هذه الجلسة

 تقارٌر اللجان البلدٌة  - 

مذكرة حول مراجعة جزئٌة لمثال التهٌئة العمرانٌة لرفع المنع عن اقامة المساحات التجارٌة  - 

 الكبرى

  :2020 مذكرة حول االعداد للزمات - 

 الصٌغة المعتمدة السناد اللزمات  * 

 مشروع كراس الشروط  * 

 ضبط األسعار االفتتاحٌة لؤلسواق والمسلخ ومآوي السٌارات البلدٌة  *

 مذكرة حول متابعة مطالب االعتراض على المعلوم على العقارات - 

 مذكرة حول مراجعة معلوم لزمة مؤوى السٌارات بالمسٌلة - 

 مذكرة حول تحوٌل إعتماد   -      

 مذكرات حول تسوٌة وضعٌات ادارٌة       - 

 النظام الداخلً للمجلس البلدي - 
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 نقاط مختلفة - 

 ثم أحال السٌد رئٌس المجلس الكلمة للسٌد محسن زرٌقة رئٌس لجنة األشغال الذي تبل التقرٌر 

 :التالً 

 وتدارس الحاضرون مستشارٌن 21/08/2019 إنعقدت جلسة األشغال والتهٌئة الترابٌة بتارٌخ 

 :وإدارٌٌن المواضٌع التالٌة

 إلدارة األشغال والتهٌئة العمرانٌة حٌث تم طرح موضوع صٌانة وترمٌم المسبح 2020مٌزانٌة  - 1

البلدي وتبٌن أن اإلعتمادات المرصودة غٌر كافٌة والبد من إستكمال بقٌة التموٌل إلنجاز األشغال 

 .المطلوبة

المبلغ المخصص من طرف وزارة الشباب 

والرٌاضة لمشروع تهٌئة المسبح البلدي بقفصة 

 2017ضمن مٌزانٌة التنمٌة لسنة 

  د500.000,000

  د720.000,000 الكلفة الفعلٌة لمشروع تهٌئة المسبح البلدي بقفصة

االعتماد الذي على البلدٌة توفٌره الستكمال 

 مشروع تهٌئة المسبح البلدي بقفصة

  د220.000,000

االعتماد الذي على البلدٌة توفٌره الستكمال 

مشروع معالجة شبكة المٌاه الخاصة بالمسبح 

 .البلدي بقفصة

  د350.000,000

  د570.000,000 االعتماد الذي على البلدٌة توفٌره فً الجملة

 

مناطق لتسٌٌجها والعناٌة بها  (6)فً إطار تدعٌم الجمالٌة بالمنطقة البلدٌة تم إقتراح عدد ستة - 2

 .( د 86.617 )بمٌزانٌة تقدر بستة وثمانٌن ألف وستمائة وسبعة عشرة دٌنار 

إال أن بعض المستشارٌن إقترحوا إضافة مناطق خضراء أخرى مع الترفٌع فً كلفة العناٌة بها 

 .وإقتراح ذلك على المجلس البلدي للمصادقة
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ٌّن السٌد  - 3 فٌما ٌخص برنامج الوكالة الوطنٌة لتهذٌب المدن وفً مستوى تدخلها فً أشغال التعبٌد ب

 .℅50عبد الرزاق الظاهري المهندس المشرف على المشروع أن األشغال تقدمت بنسبة تفوق 

تقدمت مصلحة الطرقات التابعة لبلدٌة قفصة بعدة مبلحضات حول مجموعة من اإلخبلالت فً إنجاز * 

 .المشروع وعد المهندس المشرف بؤخذها بعٌن اإلعتبار إال أننا أثناء المعاٌنة لم نلمس ذلك

أكد السٌد عبد الرزاق الظاهري على ضرورة إٌجاد حل لتوقف األشغال بمنطقة رأس الكاف بسبب * 

عدم التنسٌق بٌن المتدخلٌن فً المشروع  وبالخصوص ضرورة تذلٌل الصعوبات المتسبب فٌها 

 .المواطنون فً محاوالتهم إلنجاز مخفضات سرعة غٌر قانونٌة

 أعلن السٌد عبد الرزاق الظاهري أن وكالة التهذٌب العمرانً  رصدت 2020بالنسبة لمٌزانٌة * 

منطقة حً ) للتدخل  بحً النور  ( د6.200.000 )مٌزانٌة تقدر بستة مبلٌٌن ومائتا ألف دٌنار 

 .ومنطقة حً الشباب  (النهوض

 .للتسرٌع بإنجاز المشروع ال بد من عقد جلسات مع كل المتدخلٌن فً أقرب اآلجال

 : بـ 2020قدرت مصلحة اإلنارة مستوجبات مٌزانٌتها لسنة  - 4

 .اإلحتٌاجات الكاملة للمصلحة  ( د 90.000)تسعون ألف دٌنار * 

 .إلقتناء جهاز مسإول على تشغٌل اإنارة العمومٌة ( د 10.000 )عشرة آالف دٌنار * 

 .إلعادة اإلنارة بحدٌقة الحرٌة ووسط المدٌنة ( د 80.000 )ثمانون ألف دٌنار * 

إنجاز دراسة تخص مستلزمات اإلنارة بكل من سٌدي إحمد زروق  وحً السرور ورأس الكاف * 

 .وحً بن ٌونس وضرورة التدخل العاجل بهذه األحٌاء

سجلنا تساإل المستشار جعفر سلٌمان حول الصٌانة التً تم إنجازها كما سجلنا طلبه تقدٌم تقرٌر خاص 

 .2020بالصفقات المزمع إنجازها سنة 

للغرض  ( أد400 )بالنسبة الصبلح الطرقات تم إقتراح تخصٌص مبلغ قٌمته أربع مائة ألف دٌنار  - 5

 .مع التؤكٌد على دفع المبادرة الخاصة لفائدة أصحاب الشهائد العلٌا إلنجاز أشغال إصبلح الطرقات



6 

بالنسبة لموضوع تغٌٌر الصبغة لقطعة أرض على ملك المواطن نٌازي الصامت إرتؤت اللجنة  - 6

 .إرجاء النظر فً الموضوع إلى غاٌة إستكمال الملف وعرضه على اللجنة

بخصوص تسوٌة وضعٌة تقسٌم غٌر مصادق علٌه تم إقتراح تعدٌل التقسٌم على الرسم العقاري   - 7

 برأس الكاف ٌنجزه مكتب دراسات مع إستكمال الوثائق  مرفوقة بالقائمات اإلسمٌة للمنتفعٌن 2459

 .وبتقرٌر دائرة المحاسبات 

حول تقسٌمً قطعتً أرض المقام علٌهما مقامً سٌدي عبلة وسٌدي بوٌحً إقترحت اللجنة إرجاء  - 8

 .البت فً الموضوع للنظر فً الوضعٌة العقارٌة

 :هٌكلة إدارة األشغال والتهٌئة العمرانٌة  - 9

سجلنا إجماع كل الحاضرٌن على ضرورة اإّلسراع بإعادة هٌكلة إدارة األشغال والتهٌئة العمرانٌة فً 

مستوى الموارد البشرٌة وفً مستوى المستلزمات المادٌة واللوجستٌة بما ٌخدم عصرنة اإلدارة وتقدٌم 

خدمات جٌدة تقدمها كل المصالح للمواطن تماشٌا مع برنامج هٌكلة اإلدارة البلدٌة الذي طالب به 

 . أعضاء المجلس سابقا مع توفٌر المٌزانٌة البلزمة

فً اطار الدورة التمهٌدٌة للمجلس البلدي فً دورته الثالثة والتً تم انعقادها بمنطقة الشبٌبة  

قفصة الشمالٌة ألول مرة بتارٌخ البلدٌة ، تم االستماع خبللها الى متساكنً هذه المنطقة فً اطار 

 وتمت االشارة الى عدٌد النقائص 2020االعداد للبرنامج السنوي لمخطط االستثمار البلدي لسنة 

 :خاصة فً مجال البنٌة األساسٌة وتمحورت المقتراحات خاصة حول 

 تعبٌد بعض الطرقات وتهٌئة المسالك الفبلحٌة- 

 ربط المرافق العمومٌة بالماء الصالح للشراب- 

 تركٌز مخفضات سرعة - 

 للتدخل بهذه المنطقة سٌتم فً اطار 2020 وبما أنه سٌتم تخصٌص اعتمادات من مٌزانٌة 

 .جلسات المناطق االستماع لمتساكنٌها لتحدٌد التدخبلت

 : وأثار تقرٌر لجنة األشغال عدٌد المبلحظات تمحورت خاصة حول 

 ضرورة متابعة والحفاظ على المناطق الخضراء من خبلل حصرها لحماٌتها من االنتهاك- 
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االشارة الى وجود عدٌد االخبلالت بمشروع التعبٌد بصدد االنجاز تحت اشراف الوكالة الوطنٌة - 

 (...األرصفة ، مخفظات السرعة )لتهذٌب األحٌاء 

تم مد المشرف على المشروع باألماكن التً حددتها لجنة المرور لوضع مخفظات السرعة ولم ٌتم - 

 .العمل بها

الدعوة الى تكثٌف المراقبة لهذه المشارٌع لتفادي االخبلالت والتجاوزات من طرف المقاول - 

 .والمواطن

غٌاب نظرة شمولٌة خبلل تحدٌد مناطق التدخل بمشارٌع التعبٌد واالقتصار على الطرقات الرئٌسٌة - 

 دون اعتبار الفرعٌة منها

 الدعوة الى اتمام اجراءات انجاز المشارٌع البلدٌة فً آجالها لتفادي تعطٌل االنجاز- 

وتعلٌقا على التقرٌر المقدم والتدخبلت المطروحة دعا السٌد رئٌس المجلس لجنة األشغال الى تمرٌر 

مقترحاتها بخصوص المشارٌع الى لجنة المالٌة بالتنسٌق مع األطراف المتداخلة من لجان بلدٌة 

 .وغٌرها

وأفاد بخصوص مشروع التعبٌد بمنطقة رأس الكاف الممول من طرف المجلس الجهوي أنه ٌتم العمل 

كما ٌتم الحرص على اتمام انجاز المشروع الممول . على تذلٌل الصعوبات التً تعطل انجاز المشروع

 .من طرف الوكالة الوطنٌة لتهذٌب األحٌاء الشعبٌة كما هو مبرمج ومواصلته وانجاحه

وبالنسبة للمبلحظة المتعلقة بعدم شمولٌة مشارٌع التعبٌد المبرمجة وّضح أنه باالمكان التدخل التمام 

بعض النواقص او االخبلالت الفنٌة بمساندة الفنٌٌن ٌتم تموٌلها اما من الفواضل أو برمجتها بالبرامج 

 .القادمة

دفع المبادرة الخاصة وأفاد أنه تم بالتنسٌق مع المصالح الجهوٌة للتكوٌن المهنً لبلنخراط ببرنامج 

فً انتظار ابرام االتفاقٌة وصدور المنشور لفائدة أصحاب الشهائد العلٌا فً مجال اصبلح الطرقات 

 .الوزاري المنظم للعملٌة

 : ثم استعرض السٌد محسن زرٌقة رئٌس لجنة األشغال المذكرة التالٌة 

 تغيير صبغة قطعة أرض
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 قصد تغٌٌر صبغة 2018 أكتوبر 18 تقدم السٌد نٌازي الصامت بمطلب إلى بلدٌة قفصة بتارٌخ 

 :وقد قام بإرفاق مطلبه أوال بـ . أرض كائنة برأس الكاف قفصة الجنوبٌة

مراسلة من المندوب الجهوي للتنمٌة الفبلحٌة بقفصة مفادها أن قطعة األرض المراد تغٌٌر صبغتها - 

 . أمتار3تقع على حافة وادي بٌاش وبمساحة تمكن صاحبها من إحترام إرتفاقات الوادي بـ

حتى نتمكن من تحدٌد مساحة العقار  (plan de bornage provisoire)مثال تحدٌد وقتً - 

 .وحدوده بكل دقة 

، تم التنصٌص 2019 أوت 21 ولما عرض الملف على أنظار لجنة األشغال المنعقدة بتارٌخ 

فً محضر الجلسة على ضرورة إستكمال الملف بمثال بٌانً لقطعة األرض المراد تغٌٌر صبغتها 

مرفوق بؤختام وإمضاءات مصالح الفبلحة حتى نتؤكد من مدى مطابقتها لقطعة األرض المذكورة فً 

 .مراسلة المندوب الجهوي للتنمٌة الفبلحٌة بقفصة

 من مجلة التهٌئة 20 فالمرجو من الجناب النظر فً طلب تغٌٌر الصبغة على معنى الفصل 

 .العمرانٌة بقفصة

 أبدى السٌد محرز بوبكر رئٌس دائرة حً النور احترازه حول عرض هذا الموضوع العقاري 

دون سواه خاصة بعد االتفاق على عدم عرض اي مطلب تغٌٌر صبغة على أنظار المجلس وٌعتبر ذلك 

 .شبهة فساد

 وكذلك ابدى السٌد علً جعفر سلٌمان رئٌس لجنة الصفقات اعتراضه على التداول بخصوص 

 .هذا الموضوع المقدم للتو على أنظار المجلس دون دراسة سابقة

 وردا على ذلك أبدى السٌد محسن زرٌقة استنكاره لهذه االتهامات ودعى الى الترفع على ذلك 

 .وعاب أعضاء اللجنة عدم حضور جلساتها ثم انتقاد مقترحاتها

 . وتم االتفاق على ارجاء الملف الى اللجنة بعد استكماله للدرس ثم عرضه على أنظار المجلس

 : ثم أخذ الكلمة السٌد محمد الزواري رئٌس لجنة الشإون االدارٌة الذي تبل التقرٌر التالً 

 

 تقرير لجنة الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات
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بعد عقد جلسات مع بعض األطراف المتداخلة فً الشإون اإلدارٌة وبحضور بعض السادة من  

 :المستشارٌن تم التطرق الى المواضٌع التالٌة 

 .  ٌوم وبصفة دورٌة 15تشكٌل مجلس إدارة البلدٌة ٌعقد برئاسة السٌد رئٌس البلدٌة مرة كل -  

 .التنظٌم الهٌكلً وإعادة النظر فً طرٌقة التواصل والعمل بٌن مختلف المصالح واإلدارة - 

كما الحظت اللجنة بعض التسٌب فً أداء العمل داخل بعض المصالح مما تسبب فً ضٌاع الملفات - 

 .بٌن المصالح مما إنجر عنه تعطل إسداء الخدمة  للمواطنٌن

بعد عدٌد النقاشات وطرح الصعوبات فً بعض المصالح إرتئت  اللجنة إحداث بعض اإلصبلحات - 

 :والتدخل السرٌع والعاجل فً كل من

 روضة البلدٌة - 

 مقر قصر البلدٌة - 

 المسبح المغطى والمسبح البلدي بسٌدي إحمد زروق- 

 .إحداث مقر خاص بالشرطة البٌئٌة - 

اإلسراع فً إنجاز وتهٌئة قاعة اإلجتماعات وذلك بتكلٌف إطارات و مهندسً  البلدٌة إلنجاز - 

 .الدراسة

 تهٌئة فضاء المنطقة الحرفٌة بحً السرور وإستغبلله كدائرة بلدٌة- 

 .تخصٌص المسكن الوظٌفً بروضة البلدٌة كمقر لئلرشٌف بعد تهٌئته مع إحداث مصلحة األرشٌف- 

 الذي ٌضبط عملٌة الترقٌة 291كما نظرت اللجنة فً مسؤلة الترقٌات بعد صدور المنشور عدد - 

 .وبعض الصبلحٌات الكاملة لرئٌس البلدٌة 

 .النظر فً الوضعٌة الخاصة للعون منٌة إبراهٌم بعد حصولها على حكم قضائً من المحكمة اإلدارٌة- 

 نظرا إلى ما عاٌنته اللجنة من نواقص اقترحت أن تخّصص إعتمادات سٌقع تحدٌد المبالغ المالٌة 

 .2020الخاصة بها وإدراجها ضمن مٌزانٌة البلدٌة لسنة 

 :وتمحور النقاش حول التقرٌر المقدم حول نقطتٌن أساسٌتٌن 
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 .اعادة هٌكلة االدارة البلدٌة وتنظٌم العمل وتفادي تضارب المصالح وتداخل المهام- 

 ودعى السٌد رئٌس المجلس فً هذا الخصوص الى عقد جلسة فً القرٌب العاجل لتدارس هذا 

 .الموضوع

تفعٌل دور الدائرة البلدٌة حً النور التً تعانً الفقر فً التجهٌزات والصبلحٌات منذ تؤسٌسها الى - 

 ووضح السٌد محرز بوبكر رئٌس الدائرة البلدٌة حً النور أنه تقدم لدى السٌد رئٌس المجلس  .الٌوم

فً عدٌد المناسبات بقائمة فً الطلبٌات أو المستلزمات الضرورٌة ووعد بعقد جلسة بمقر الدائرة للنظر 

 .لكن لم ٌتم ذلك الى حد هذا التارٌخ

وأجاب السٌد رئٌس المجلس أن الدائرة البلدٌة بحً النور تسدي خدمات كبٌرة وٌتم العمل على تفعٌل 

دورها اذ سٌتم تخصٌص آلٌات نظافة بالتنسٌق مع رئٌس مصلحة النظافة على اثر تسلمنا لآللٌات 

 .الجدٌدة للنظافة التً تم اقتنائها

وبخصوص مقر األرشٌف فؤفاد السٌد رئٌس المجلس أنه تم االنطبلق فً نقل األرشٌف الى المسكن 

وتعهد بتطبٌق الحكم القضائً الصادر . لكن ٌتعذر حالٌا انتداب اطار متخصص فً األرشٌف. الوظٌفً

 .عن المحكمة االدارٌة لفائدة العون منٌة أبنا ابراهٌم

 :ثم تبل السٌد محمد الزواري رئٌس لجنة الشإون االدارٌة المذكرة التالٌة 

 

 حول وضعية العون نهال صويلحمذكرة تفسيرية 

 مإرخ فً 01/01/2017تم إبرام عقد عمل مع اآلنسة نهال صوٌلح لمدة سنة أولى بداٌة من 

وإلتمام  14/12/2016 وتمت المصادقة علٌه من طرف سلطة األشراف بتارٌخ 05/12/2016

إجراءات عقد العمل تم إعداد اقتراح التعهد فً إطار تؤجٌرها و إحالته إلى السٌد مراقب المصارٌف 

 (الوظٌفة العمومٌة)العمومٌة الذي رفض التؤشٌرة  فً غٌاب الترخٌص المسبق من رئاسة الحكومة 

 20/01/2017 بتارٌخ 205وأمام هذا الرفض أعلمت البلدٌة السٌد والً قفصة ضمن مكتوبها عدد 

للتدخل فً الموضوع لدى مراقب المصارٌف العمومٌة ثم أعادت البلدٌة تذكٌر السٌد والً قفصة للمرة 

 27/02/2017 بتارٌخ 515الثانٌة فً نفس الموضوع ضمن مكتوبها عدد 
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 بتارٌخ 177بعدها اصدر السٌد والً قفصة مكتوبا للسٌد مراقب المصارٌف العمومٌة تحت عدد 

  حول طاب منه القٌام بما ٌتعٌن فً الغرض07/03/2017

وأمام إسرار مراقب المصارٌف العمومٌة فً الحصول على الترخٌص المسبق قامت البلدٌة ضمن 

 بمراسلة وزارة الشإون المحلٌة حول طلب تؤشٌر رئاسة 15/05/2017 بتارٌخ 1373مكتوبها عدد 

 الحكومة على عقد العمل كامل الوقت لآلنسة نهال صوٌلح

 أرجعت مشروع عقد العمل بدون انجاز 27/02/2018 بتارٌخ 2112لكن الوزارة ضمن إحالتها عدد 

 قصد موافاتها بالترخٌص المعتمد فً الغرض

 20/04/2017 بتارٌخ 1031وللرد عن هذه اإلحالة أصدرت بلدٌة قفصة إحالة للوزارة تحت عدد 

 تحتوي على مشروع عقد العمل و مذكرة تفسٌرٌة و ملف الحالة المدنٌة للمعنٌة باألمر

 بإبرام عقد عمل جدٌد بداٌة من 2019وحٌث أن البلدٌة لم تتلق اإلجابة قامت فً بداٌة سنة 

 . وأصدرته للوزارة01/01/2019

 حول إرجاع ملفً اآلنسة نهال 28/06/2019 بتارٌخ 3380وكان رد الوزارة ضمن مكتوبها عدد 

صوٌلح و السٌد محمد النفطً قرامً بدون انجاز قصد عرضهما على مداوالت المجلس البلدي للبت 

فً تغٌٌر صبغة انتدابهما من عاملٌن متعاقدٌن إلى عاملٌن وقتٌٌن بصفة استثنائٌة عمبل بما جاء 

  و المتعلق بضبط صٌغ و آلٌات االنتداب 2019 لسنة 291 من األمر الحكومً عدد 08بالفصل عدد 

 .و الترقٌة و الترسٌم بالبلدٌات

المعروض على أنظار المجلس البلدي الموافقة على انتداب العاملة نهال صوٌلح بصٌغة عامل وقتً 

 .وتمت الموافقة على ذلك باالجماع. 2019 جانفً 01بصفة استثنائٌة بداٌة من 

 :ثم تبل السٌد محمد الزواري رئٌس لجنة الشإون االدارٌة المذكرة التالٌة 

 

 حول وضعية العون محمد النفطي قراميمذكرة تفسيرية 
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 و المتعلق بترسٌم أعوان 26/04/2011 المإرخ فً 2011 لسنة 36 عمبل  بالمرسوم عدد 

 11النظافة العرضٌٌن و المتعاقدٌن و الوقتٌٌن التابعٌن للبلدٌات وعلى منشور السٌد وزٌر الداخلٌة عدد 

 و المتعلق بنفس الموضوع قامت بلدٌة قفصة على غرار بقٌة بلدٌات الجمهورٌة 28/05/2011بتارٌخ 

 على 03بترسٌم كل العملة المعنٌٌن باستثناء العامل العرضً محمد النفطً قرامً الحتواء بطاقة عدد 

 .سوابق عدلٌة انذاك

 29/11/2011 بتارٌخ 1393 وقد قامت البلدٌة بمراسلة وزارة الداخلٌة  ضمن مكتوبها عدد 

 حول استشارتها فٌما ٌمكن اعتباره فً خصوص ترسٌم العامل المذكور  أعبله

 وفً حدود شهر مارس لم تتلق البلدٌة الرد على مراسلتها فقامت بتذكٌر ثانً حول ترسٌم 

 وبعدها افادت 13/03/2012 بتارٌخ 455العامل ضمن مكتوبها الموجه لوزارة الداخلٌة تحت عدد 

 انها وجهت الى رئاسة 02/04/2012 بتارٌخ 4112وزارة الداخلٌة رئاسة الحكومة ضمن احالتها عدد 

 تطلب موافاتها بما ٌمكن 13/03/2012 بتارٌخ 455الحكومة نظٌر من مراسلة بلدٌة قفصة عدد 

 .اعتماده حتى تتمكن من إجابة البلدٌة فً الغرض

 حٌث قامت البلدٌة بتذكٌر ثالث لوزارة الداخلٌة 16/07/2013 انتظرت البلدٌة الرد إلى حٌن 

 وكان رد الوزارة على هذا التذكٌر ضمن مراسلتها 16/07/2013 بتارٌخ 1163ضمن مكتوبها عدد 

 تعلم أن الموضوع قد تم إحالته إلى رئاسة الحكومة وستوافً 18/09/2013 بتارٌخ 9011عدد 

 .الوزارة البلدٌة بما ٌمكن اعتماده حالما ٌكون ذلك متٌسرا

 تمكن السٌد محمد النفطً قرامً استرداد حقوقه المدنٌة وقدم عرٌضة للسٌد 2017 فً سنة 

   36والً قفصة ٌطلب بمقتضاها تسوٌة وضعٌته طبقا لمقتضٌات المرسوم عدد 

 وحٌن اتصال البلدٌة بمكتوب السٌد والً قفصة راسلت البلدٌة وزارة الشإون المحلٌة و البٌئة 

 حول استشارتها فً وضعٌة السٌد محمد النفطً 15/05/2017 بتارٌخ 1357ضمن مكتوبها عدد 

قرامً مصحوبا بكل المكاتٌب الصادرة فً الشؤن إضافة إلى نسخة مطابقة لؤلصل من شهادة فً 

 بتارٌخ 1703سقوط العقاب بمرور الزمن وتم تدعٌم هذا المكتوب بمكتوب ثانً تحت عدد 

 . حدٌثة العهد و خالٌة من السوابق03 حول إتمام ملف العون ببطاقة عدد 13/06/2017
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 ولكن البلدٌة لم تتلق الرد عن هذٌن المكتوبٌن المذكورٌن أعبله فتم توجٌه مكتوبا ثالثا لوزارة 

 حول نفس الموضوع استشارة 30/11/2017 بتارٌخ 2973الشإون المحلٌة والبٌئة تحت عدد 

 .لوضعٌة العامل محمد النفطً قرامً

 قامت البلدٌة بإرسال للوزارة تحت إشراف السٌد والً قفصة إحالة عدد 2018 فً بداٌة سنة 

 ٌخص السٌد 01/01/2018 تحتوي على عقد عمل كامل الوقت بداٌة من 04/01/2018 بتارٌخ 12

 و 1983 لسنة 112 من قانون عدد 17محمد النفطً قرامً صحبة الوثائق المنصوص علٌها بالفصل 

نسخ من ثبلث المكاتٌب حول االستشارة إلى جانب مذكرة تفسٌرٌة فً الغرض وكان رد وزارة 

 حول إرجاع مشروع عقد 06/04/2018 بتارٌخ 3488الشإون المحلٌة و البٌئة ضمن إحالتها عدد 

العمل بدون انجاز قصد موافاتها بالترخٌص المطلوب باعتبار و انه ال ٌمكن إبرام اي عقد عمل إال بعد 

 الحصول على ترخٌص من طرف رئاسة الحكومة

 بتارٌخ 1288 وجهت البلدٌة إلى وزارة الشإون المحلٌة و البٌئة مكتوبا تحت عدد 

 حول تسوٌة وضعٌة العامل محمد النفطً قرامً ثم تم توجٌه تذكٌر ثانً فً نفس 16/05/2018

 حول استشارة رئاسة الحكومة فً 28/11/2018 بتارٌخ 2958الغرض ضمن المكتوب عدد 

الموضوع و مد البلدٌة ما ٌمكن القٌام به لتسوٌة وضعٌة هذا العون ومعالجة هذه اإلشكالٌة سواء 

 آو الترخٌص فً تسوٌة وضعٌته بصفة استثنائٌة مع تذكٌر الوزارة بان 2011 لسنة 36بالمرسوم عدد 

 12/09/1968المعنً باألمر من موالٌد 

 تم ابرام عقد عمل ثان مع العون محمد النفطً قرامً لٌشغل خطة رافع 2019 فً بداٌة سنة 

 (وتم توجٌهه للوزارة) لمدة سنة قابلة للتجدٌد 01/01/2019 بداٌة من 03فضبلت عامل صنف 

 بتارٌخ 5380 اثر ذلك تلقت البلدٌة من وزارة الشإون المحلٌة و البٌئة مكتوبا تحت عدد 

  حول تغٌٌر صبغة انتداب اآلنسة نهال صوٌلح و السٌد محمد النفطً قرامً قصد 12/06/2019

 

عرضهما على مداوالت المجلس البلدي للبت فً تغٌٌر صبغة انتدابهما من عاملٌن متعاقدٌن إلى 

 .2019 لسنة 291 من األمر الحكومً عدد 08عاملٌن وقتٌٌن بصفة استثنائٌة عمبل بما جاء بالفصل 
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بصٌغة محمد النفطً قرامً المعروض على أنظار المجلس البلدي الموافقة على انتداب العامل  

 .وتمت الموافقة على ذلك باالجماع. 2019 جانفً 01عامل وقتً بصفة استثنائٌة بداٌة من 

 ثم أحال السٌد رئٌس المجلس الكلمة للسٌد محمد علً رئٌس لجنة الشإون المالٌة واالقتصادٌة 

والذي استهلها بالدعوة الى ضرورة حضور االطارات البلدٌة واالطارات الجهوٌة . ومراقبة التصرف

وثّمن حضور مكونات المجتمع المدنً ودورها الرٌادي فً . لعبلقتهم بجمٌع المواضٌع المعروضة

وأفاد أن من األسباب األساسٌة التً . معاضدة العمل البلدي خاصة فً مجال دفع نسبة االستخبلصات

ٌّن أن االصبلح االداري له ضغط مباشر على الرفع . تعٌق عملٌة االستخبلصات هً القباضة البلدٌة وب

 .من نسبة االستخبلص خاصة بالنسبة لمصلحة النظافة ومصلحة المالٌة

 وتعلٌقا على ذلك وّضح السٌد رئٌس المجلس أنه ٌتم دعوة ممثلٌن عن االدارات الجهوٌة 

ودعا لجنة المالٌة لوضع خطة شراكة مع . لكن ٌبقى حضورهم محتشما. لحضور جلسات المجلس

وأفاد أن مصالح وزارة المالٌة اعترفت . المجتمع المدنً للتحسٌس بالعفو الجبائً والرفع من الموارد

وقد . بتقصٌر القباض البلدٌٌن فاتخذت قرارا بتخصٌص اعتمادات بقٌمة نصف التثقٌبلت لفائدة البلدٌات

 .(العامة واالنتصاب والدواب)تمكنت البلدٌة ألول مرة استخبلص مبالغ لزمات األسواق البلدٌة الكبرى 

 وبخصوص مصلحة النظافة أفاد السٌد رئٌس المجلس أنه بالشراكة مع منظمة تدعٌم تم تشخٌص 

الوضع بهذا المجال من طرف خبراء من أعلى المستوى الذٌن قّدموا طرق عبلجٌة سٌتم عرضها الحقا 

وبالنسبة لمصلحة المالٌة وردا على اقتراح ارجاع المكلف . على أنظار المجلس للموافقة على احداها

حالٌا بمصلحة النظافة لترأس مصلحة المالٌة ، أفاد رئٌس المجلس أن هذا العون ٌشرف حالٌا على 

 .مشروع المصب المراقب وعند االنتهاء منه سٌتم النظر فً تكلٌفة بمصلحة المالٌة

 ثم توجه السٌد رئٌس البلدٌة الى أعضاء المجلس البلدي بطلب التفوٌض له البرام اتفاقٌات 

 . فتمت الموافقة على ذلك باالجماع. شراكة مع الجمعٌات

 2020اإلعداد للزمات :ثم استعرض السٌد محمد علً رئٌس لجنة المالٌة المذكرة التالٌة 

نحن رئٌس لجنة ,  بقصر البلدٌةالتاسعة صباحا على الساعة 2019 أوت 28 اإلربعاءفً ٌوم  

إجتمعنا فً الموعد , و بحضور السادة أعضاء اللجنة, الشإون المالٌة و اإلقتصادٌة و متابعة التصرف

 04عمبل بالمنشور عدد , 2020فً إطار األعمال التحضٌرٌة للزمات , و المكان المحّددان أعبله
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و المتعلق باإلطار المرجعً , عن السٌد وزٌر الشإون المحلٌة و البٌئة, 22/02/2019بتارٌخ 

: و تضمنت األشغال, إلستلزام المعالٌم الواجبة باألسواق و المسالخ البلدٌة

 :الصيغت المعخمدة إلسناد اللزماث

 .تّم إقتراح بؤن ٌتّم إعتماد صٌغة البتة العمومٌة بالمزاد العلنً

 . هذا اإلقتزاحو انًؼزوض ػهً أَظار انًجهض انثهذٌ انًصادقح ػهً

دزاست مشسًع كساس الشسًط الري حم اعداده من قبل إدازة البلديت ًالخثبج من مدٍ حطابقو مع 

كساس الشسًط النمٌذجي ًالخساحيب القانٌنيت المعمٌل بيا في ىرا المجال ً حالئمو مع خصٌصياث 

. لزماث البلديت

: يشزوع كزاص انشزوط هذا و انًؼزوض ػهً أَظار انًجهض انثهذٌ انًصادقح ػهً 

. اإلفتتاحيةر اضبط األسع

 :األسواق و السلخ البلدي/- أ

 :تكون األسعار اإلفتتاحٌة المقترحة كما ٌلًتّى اإلتفاق ػهً أٌ 

2019مبلغ لزمت  السٌق 2020الثمن اإلفخخاحي المقخسح لسنت    

 000.000 200 1 000.000 200 1 انظىق األطثىػُح نهّذواب

 000.000 300 000.000 300 انظىق األطثىػُح نإلَتصاب

 120.000 1 120.000 1 انظىق األطثىػُح نإلَتصاب تًُشل يًُىٌ

 100.000 33 100.000 33 انًظهخ انثهذٌ

 

 .األطؼار انًقتزدح  هذِانًؼزوض ػهً أَظار انًجهض انثهذٌ انًصادقح ػهًو 

 :مآوي السيارات/- ب
 

سٌنا كمحطة لسٌارت  إبن أمام صٌدلٌة خدومة محمد شارع اإلٌواء محطةتّم إقتراح بؤن ٌتّم تخصٌص 
 :فٌما ٌتّم اإلبقاء على بقٌة محطات اإلٌواء و ٌكون السعر اإلفتتاحً المقترح كما ٌلً, األجرة التاكسً الفردي
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2019مبلغ لزمت المحطت ز /ع  الثمن اإلفخخاحي المقخسح 

01 
محطة اإلٌواء شارع الطٌب المهٌري بجانب 

 الحدٌقة
28 695.652 28 000.000 

 500.000 23 113.043 23 محطة اإلٌواء شارع المنجً سلٌم بجانب الحدٌقة 02

 000.000 10 380.870 9 محطة اإلٌواء بجانب المغازة العامة 03

 000.000 15 695.652 16 محطة إٌواء السٌارات الكائنة بنهج المسٌلة 04

 
 .األطؼار انًقتزدحانًؼزوض ػهً أَظار انًجهض انثهذٌ انًصادقح ػهً 

 

 وأثارت هذه المذكرة عدٌد االحترازات والمبلحظات حول صٌغة اسناد اللزمات تمحورت 

 :خاصة حول 

لفت نظر الى البلطجة التً ٌتواخاها المستلزمون لؤلسواق للحط من السعر االفتتاحً ومنع الطالبٌن - 

 للمشاركة فً المزاد العلنً

 وجود اشكال أمنً لتؤمٌن الطالبٌن أثناء اٌداع ملفاتهم بالقباضة المالٌة- 

 8 وبعد التداول بخصوص الصٌغة المعتمدة السناد اللزمات أسفر التصوٌت عن موافقة عدد 

أعضاء فقط على صٌغة البتة العمومٌة بالمزاد العلنً وهذا العدد أقل من ثلث أعضاء المجلس وبالتالً 

 .وٌتم ارجاء النظر فً الموضوع خبلل جلسة قادمة. ال ٌتم المصادقة على ذلك

 وبالنسبة لؤلسعار االفتتاحٌة ، فتمت الموافقة على ذلك باالجماع على أن ٌتم اعتماد هذه األسعار 

 .مهما كانت صٌغة اللزمة دون الحط منها

 أما بالنسبة لكراس الشروط المنظمة للزمات فقد تم ارجاء النظر فٌها بعد مراجعتها خاصة 

بالنسبة لتوضٌح حدود سوقً العامة واالنتصاب والدواب  ونشاطها وتحدٌد مجال تدخل كل مستلزم 

 .لهذٌن السوقٌن لتفادي التداخل بٌنهما وللضغط على تجاوزات المستلزمٌن
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