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 الجمهورٌة التونسٌة

  والبٌئةوزارة الشإون المحلٌة

     بلدٌة قفصة

 محضر المجلس البلدي بقفصة فً دورته االستثنائٌة 

 2019 دٌسمبر 28بتارٌـخ 

 على 2019 دٌسمبر 28 التؤم المجلس البلدي بقفصة فً دورته العادٌة الرابعة ٌوم السبت 

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

 :السادة أعضاء المجلس 

 يسسٍ سرَمح- 

عاطفح دالنٍ - 

يسًذ عهٍ - 

يخرار يُارٌ - 

 يسزس تىتكز- 

 يسًذ سوارٌ- 

درصاف انساج صانر - 

 انرىهايٍ انذَثٍ- 

 شكزٌ لزوٌ- 

انسثُة سرولٍ - 

سهىي يُارٌ - 

هادَح صىج - 

سًُ اِخزٌ - 

هاخز عثادٌ - 
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 راتر صىَهر- 

 سًُزج ذهٍ- 

 عثذ انسالو سهًُاٌ- 

 انهاو عًزٌ- 

 :وذغُّة عٍ اندهسح انسادج 

يسًذ األخضز صىَذ - 

تسًح تشرٍُُ - 

سهاو عىاَسُح - 

طارق عًزاٍَ - 

 عهٍ خعفز سهًُاٌ - 

 يسًذ انشزَف تهسسٍ- 

 يًُ غزتُح- 

خُزج تشاذُُح - 

 جٌٍَعثذ انًهك خذا- 

يسًذ انصانر عثًاٌ  - 

سُذس يسًذٌ - 

 صفاء انشزَف- 

فىسَح َصُة - 

 هذي صىَذ- 

اًَاٌ ززشاٍَ - 

آسُا يىساوٌ - 

 عُسً زًذ- 

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

 .االدارة الفرعٌة للعمل االجتماعً والثقافً
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افتتح الجلسة السٌد رئٌس المجلس ، ٌ َرأنف يُهى انُصاب انماَىٍَ ٌوتًا أٌ األعضاء انساضز 

 :مرحبا بالحضور واستعرض جدول أعمال هذه الجلسة 

 2020برنامج االستثمار البلدي لسنة -   

 بٌع لزمات األسواق البلدٌة  - 

 2020المصادقة على البرنامج السنوي لالستثمار لسنة 

 2020 لسنة  التشاركًالستثمار السنوياوبعد ، المعروض على المجلس البلدي الموافقة على برنامج 

 :الذي تم اعداده باالعتماد على المنهجٌة التشاركٌة 

 الكلفة المنطقة نوعٌة التدخل

    برامج القرب- 1

   المنطقة البلدٌة-    أ

  أد120  التنوٌر العمومً- 

  أد80 المدٌنة العتٌقة ، وسط المدٌنة ترصٌف- 

  أد100 - تبلٌط وادي- 

 رأس الكاف  تعبٌد- 

حً القمودي ، حً السرور ، 

 المولى ، الدوالً 

  أد 400

  أد400

   مناطق التوسعة-   ب

تعبٌد وترصٌف وساحات  - 

 عامة

المسالك الفالحٌة بمناطق 

 التوسعة

  أد700

  أد30 مناطق التوسعة التنوٌر العمومً- 

  أد40 مناطق التوسعة مالعب حً- 

   برامج مهٌكلة للمدٌنة- 2

  أد150 - صٌانة المنشآت الرٌاضٌة - 
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   برامج ادارٌة- 3

  أد150 - صٌانة المنشآت االدارٌة- 

  أد200 - اقتناء معدات نظافة- 

 

وعّزج انسُذ رئُس انًدهس فٍ انثذاَح عهً أشغال اندهسح انعايح انرشاركُح انثاَُح انًُعمذج َىو 

 وانرٍ ذى خالنها اسرعزاض يمرزذ تزَايح االسرثًار انثهذٌ انسُىٌ نسُح 2019 دَسًثز 27اندًعح 

كًا ذى االذفاق عهً ذسذَذ .  ويمرزذ يكىَاخ يشارَع انمزب انرٍ اَثثمد عٍ خهساخ انمزب2020

 .يُاطك انرذخم تانُسثح نًشارَع انمزب الزما وفٍ ألزب اِخال تانرُسُك يع يًثهٍ انًُاطك

 : وأثار ذلك بعض مالحظات األعضاء الحاضرون 

اقترح بعض األعضاء تهٌئة مالعب حً ترابٌة بمناطق التوسعة أي دون عشب اصطناعً كً تفً - 

 .االعتمادات المخصصة لتهٌئة مالعب بكل هذه المناطق

 اقتراح تبلٌط وادي حً السرور: توهامً الذٌبً - 

برمجة مشارٌع التعبٌد دون التفكٌر فً الشبكات المهترئة والتدخل لتجدٌدها قبل : عاطفة الداللً - 

انجاز هذه المشارٌع وتساإل عن سبب تخصٌص اعتمادات لترصٌف حومة وادي رغب التدخل بها 

 سابقا

 جرار 2اعطاء األولوٌة للتنوٌر العمومً واألرصفة ونقل الفضالت واقتناء عدد : عبد السالم سلٌمان - 

 للغرض بقفصة الشمالٌة واقتراح تهٌئة محٌط المعهد الثانوي بحً السرور

اعطاء األولوٌة للعناٌة بالمدٌنة العتٌقة والمسلك السٌاحً وحدٌقة الحرٌة والمسٌلة : محسن زرٌقة - 

 واقتراح عقد جلسة خاصة بمتابعة تنفٌذ القرارات البلدٌة 

ضرورة متابعة انجاز المشارٌع المتخلفة من المٌزانٌات السابقة واقتراح ترصٌف : الحبٌب زروقً - 

 شارع الهالل األحمر

اقتراح تهٌئة المنطقة الخضراء بحً الدٌوانة سٌدي أحمد زروق وتهٌئة شارع بحً : سلوى مناري - 

 القمودي
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 الدعوة الى وضع تصور مدٌري لصٌانة ملعب محمد القمودي: شكري قروي - 

اقتراح ادراج بعض الطرقات التً لم تشملها برامج تعبٌد بالعسالة والمولى : محمد الزواري - 

  2020بتدخالت مشروع التعبٌد لسنة 

اعطاء األولوٌة لحً رأس الكاف بتدخالت البنٌة األساسٌة الفتقاره لهذه : درصاف بالحاج صالح - 

 المرافق

 وكانت اجابة السٌد رئٌس المجلس بخصوص تبلٌط وادي حً السرور أن متساكنً المنطقة لم 

وٌمكن النظر فً تبلٌط هذا . وكانت طلباتهم تخص التنوٌر والتعبٌد. ٌتقدمو بمقترح لتبلٌط الوادي

 .الوادي فً حدود ما تسمح به االعتمادات المرصودة بعد التدخل بوادي حً النهوض

 أد لتعبٌد 400 كما وضح بخصوص مناطق التدخل بمشروع التعبٌد أنه سٌتم توجٌه مبلغ 

 .الطرقات برأس الكاف التسام هذه المنطقة باألولوٌة المطلقة من ناحٌة حاجٌاتها بمجال البنٌة األساسٌة

 وأفاد بخصوص التدخل لتجدٌد الشبكات أن امكانٌات البلدٌة واالعتمادات المخصصة للتعبٌد ال 

وقد قامت البلدٌة بمراسلة الشركة الوطنٌة لتوزٌع واستغالل المٌاه . تفً للتدخل بالشبكات ثم التعبٌد

وتمكنت البلدٌة من . للتدخل لتجدٌد شبكاتها قبل انجاز مشارٌع التعبٌد ببعض المناطق لكنها امتنعت

 .تجدٌد شبكة الماء الصالح للشراب بمنطقة حً بن ٌونس

 والرأي ٌتجه الى برمجة تجدٌد الشبكات فً اطار المشارٌع الكبرى وتوجٌه المشارٌع الصغرى 

 .بالطرقات التً بها شبكات جدٌدة

ٌّن السٌد رئٌس المجلس أنه   وبالنسبة لطلب اقتناء جراران لرفع الفضالت بقفصة الشمالٌة فب

 .ٌتوفر باألسطول البلدي جرارات سٌتم تخصٌصها للغرض دون اللجوء القتناءات جدٌدة

وٌمكن أن ٌتم تهٌئة مالعب حً ترابٌة بمناطق التوسعة وطلب مساعدة مصالح وزارة الشباب 

 .والرٌاضة للمساهمة ببعض التجهٌزات

 باجماع األعضاء 2020 وبناء على ما تقدم تمت المصادقة على برنامج االستثمار البلدي لسنة 

 .الحاضرون
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ووّضح السٌد رئٌس المجلس أن لجنة .  ثم تم المرور الى التداول بشؤن استلزام األسواق البلدٌة

الشإون المالٌة واالقتصادٌة ومتابعة التصرف ارتؤت الى قبول عرض مبدئً الستلزام السوق العامة 

وتم قبول عرض مبدئً بالمراكنة الستلزام المسلخ البلدي ٌتم عرضهما . واالنتصاب بالظروف المغلقة

 .على أنظار المجلس البلدي للمصادقة

 وأبدى السٌد محرز بوبكر استغرابه من استلزام سوق العامة واالنتصاب من طرف نفس 

ودعى الى مزٌد الصرامة فً الخالص مع . المستلزم السابق والذي تتخلّد بذّمته دٌون ولم ٌقم بخالصها

 .المستلزمٌن

.  ووّضح السٌد رئٌس المجلس أن المستلزم المذكور قام بتقدٌم وصوالت خالص بمبلغ الدٌن

 .وٌبقى الحل هو اللجوء الى القضاء

فذّكر السٌد محمد علً بالمقترح .  ودعت السٌدة عاطفة الداللً الى ضرورة تغٌٌر مكان السوق

 . القدٌم لتحوٌله الى منطقة القٌطنة

 وتمت المصادقة على استلزام السوق العامة واالنتصاب لفائدة السٌدة غزالة محمدي حسب ما 

ٌّن فً المذكرة باجماع األعضاء الحاضرون مع اشتراط عدم التهاون مع تطبٌق كراس الشروط  هو مب

 .المنظم للسوق

 .2020إستلزام المسلخ البلدي بقفصة لسنة 

 على الساعة الثانٌة بعد الزوال  بقصر البلدٌة  نحن أعضاء 2019 دٌسمبر 26فً ٌوم الخمٌس  

لجنة الشإون المالٌة ومتابعة التصرف إجتمعنا فً الموعد والمكان المحددان أعاله للتفاوض مع 

 بعد أن تم اإلعالن عن اللزمة فً مناسبتٌن 2020المشاركٌن الراغبٌن فً إستلزام المسلخ البلدي لسنة 

متتالٌتٌن ، ولم ٌرد على مكتب الضبط فً اآلجال المحددة أي عرض ، وبعد أن قررت اللجنة قبول 

العروض بالمراكنة  وبعد التفاوض تم اإلتفاق مبدئٌا على إسناد اللزمة للسٌد عادل بن محمد دهمانً 

وعرض الموضوع على جلسة المجلس  ( د25.000,000)بمبلغ قدره خمسة وعشرون ألف دٌنار 

 .البلدي 

 . فالمعروض على أعضاء المجلس البلدي المصادقة على عملٌة اإلستلزام
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 وعّرجت السٌدة عاطفة الداللً على الوضع البٌئً الكارثً الذي ٌشكلة المسلخ الحالً ودعت 

 .الى انجاز مسلخ جدٌد تتوفر فٌه المواصفات الصحٌة والبٌئٌة المعمول بها

ٌّن فً   وتمت المصادقة على استلزام المسلخ البلدي لفائدة السٌد عادل دهمانً حسب ما هو مب

 .المذكرة باجماع األعضاء الحاضرون باستثناء السٌد محمد الزواري الذي احتفظ بصوته

 كما اقترح أعضاء المجلس الحاضرون التداول بخصوص تحوٌل مكان انتصاب سوق الدواب 

مع تهٌئته خاصة بالنظر الى المشاكل التً ٌسببه المكان الحالً للسوق من ناحٌة عدم وضوح ملكٌته 

واعتزام السلطة الجهوٌة تخصٌصه النجاز مركب للنقل البري وافتقاره للتهٌئة ونقص فً تؤمٌنه مما 

وباعتباره المورد . أّثر على عدد رواده وبالتالً تراجع مردودٌته وتؤثٌر ذلك على مبلغ  استلزامه

األكبر للبلدٌة ٌتعٌن انقاذ سوق الدواب من خالل تهٌئة موقع جدٌد وتخصٌص االعتمادات المبرمجة 

 . للغرض2019لألسواق البلدٌة لسنة 

 فتمت المصادقة باجماع األعضاء الحاضرون على اعداد دراسات فً خصوص تحوٌل سوق 

 .الدواب

 وبالنسبة الستلزام سوق الدواب فقد تعذر ذلك الى حد هذا الٌوم اثر التفاوض مع أصحاب  

العروض المقدمة التمام عملٌة المراكنة وعدم اٌفاء صاحب أحسن عرض بتعهداته وتراجعه فً مبلغ 

فتم االتفاق  . عروض على الساعة العاشرة صباحا 02اللزمة المتفق علٌه ووردت خالل هذا الٌوم عدد 

 الساعة الرابعة 2019 دٌسمبر 30على فتح المراكنة لمن ٌرٌد التقدم للترشح الى حدود تارٌخ االثنٌن 

وعلّقت هذه الجلسة فً دورتها االستثنائٌة الى األسبوع القادم الى حٌن اتمام عملٌة المراكنة . مساء

 . واستئناف الجلسة للمصادقة على استلزام سوق الدواب

 اسئنف المجلس 2019 دٌسمبر 31 وعلى اثر اتمام عملٌة المراكنة الستلزام سوق الدواب ٌوم 

 2020 جانفً 02 أشغاله ٌوم الخمٌس 2019 دٌسمبر 28البلدي فً دورته االستثنائٌة المإرخة فً 

على الساعة الثالثة بعد الزوال برآسة السٌد حلمً الهانً رئس البلدٌة وبحضور السادة أعضاء 

 :المجلس

 يسسٍ سرَمح- 

عاطفح دالنٍ - 
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يسًذ عهٍ - 

يخرار يُارٌ - 

 يسزس تىتكز- 

 يسًذ سوارٌ- 

درصاف انساج صانر - 

 انرىهايٍ انذَثٍ- 

 شكزٌ لزوٌ- 

انسثُة سرولٍ - 

سهىي يُارٌ - 

هادَح صىج - 

سًُ اِخزٌ - 

هاخز عثادٌ - 

 راتر صىَهر- 

 سًُزج ذهٍ- 

 عثذ انسالو سهًُاٌ- 

 انهاو عًزٌ- 

تسًح تشرٍُُ - 

 يسًذ انشزَف تهسسٍ- 

 :وذغُّة عٍ اندهسح انسادج 

يسًذ األخضز صىَذ - 

سهاو عىاَسُح - 

طارق عًزاٍَ - 

 يًُ غزتُح- 

خُزج تشاذُُح - 
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 جٌٍَعثذ انًهك خذا- 

يسًذ انصانر عثًاٌ  - 

سُذس يسًذٌ - 

 صفاء انشزَف- 

فىسَح َصُة - 

 هذي صىَذ- 

اًَاٌ ززشاٍَ - 

آسُا يىساوٌ - 

 عُسً زًذ- 

 عهٍ خعفز سهًُاٌ - 

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

 .االدارة الفرعٌة للعمل االجتماعً والثقافً

افتتح الجلسة السٌد رئٌس المجلس ، ٌ َرأنف يُهى انُصاب انماَىٍَ ٌوتًا أٌ األعضاء انساضز 

 :مرحبا بالحضور واستعرض المذكرة التالٌة 

 2020إستلزام السوق األسبوعٌة للدواب بقفصة لسنة 

 على الساعة العاشرة صباحا بقصر البلدٌة ، نحن أعضاء 2019 دٌسمبر 31فً ٌوم الثالثاء  

لجنة الشإون المالٌة واإلقتصادٌة ومتابعة التصرف إجتمعنا فً الموعد والمكان المحددان أعاله 

، بعد أن تم 2020للتفاوض مع المشاركٌن الراغبٌن فً إستلزام السوق األسبوعٌة للدواب لسنة 

اإلعالن عن اللزمة فً مناسبتٌن متتالٌتٌن ، ولم ٌرد على مكتب الضبط فً اآلجال المحددة أي عرض 

، وبعد أن قررت اللجنة قبول العروض بالمراكنة وبعد التفاوض تم اإلتفاق مبدئٌا على إسناد اللزمة 

 ( د1065.000,000)للسٌد لسعد بن عمار محمد بمبلغ قدره ملٌون وخمسة وستون ألف دٌنارا 

 .وعرض الموضوع على جلسة المجلس البلدي

 . فالمعروض على أعضاء المجلس البدي المصادقة على عملٌة اإلستلزام
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 . فتمت المصادقة على ذلك باجماع األعضاء الحاضرون

 : ثم فتح السٌد رئٌس المجلس المجال لألعضاء للتدخل 

الدعوة الى ضرورة تتبع مخالفات وتجاوزات مستلزمً األسواق عند : السٌد مختار المناري - 

 استخالص المعالٌم على غٌر المعنٌٌن بذلك

 الدعوة الى متابعة تنفٌذ القرارات المنبثقة عن المجلس البلدي: - محسن زرٌقة - 

 اعتماد منظومة تٌنابس التمام الصفقات                    - 

استنكار الغٌاب المتكرر ألعضاء اللجان البلدٌة لجلساتها مقابل التشكٌك فً : - جعفر سلٌمان - 

 مصداقٌتها

 المطالبة بالتسرٌع فً اجراءات الصفقات        - 

التؤكٌد على متابعة أشغال التعبٌد من طرف البلدٌة وقبولها وفق المواصفات الفنٌة         - 

 المعمول بها

دعوة لجنة الشإون المالٌة لمتابعة استخالص الدٌون المتخلدة بذمة مستلزمً          - 

 األسواق

 الدعوة الى تغٌٌر مكان انتصاب سوق الدواب         - 

مداخل االدارة ، المركبات الصحٌة ، )لفت نظر الى النقائص بمقر االدارة البلدٌة          - 

 (..التجهٌزات االدارٌة 

 الدعوة الى تخطٌط األرصفة   - 

دعوة لجنة األشغال لمتابعة االستغالل العشوائً للطرقات من طرف حضائر    - 

 البناء ومراقبة التزام أصحاب رخص البناء باألمثلة الهندسٌة المصاحبة

معالجة وضعٌة مخفظات السرعة العشوائٌة وتركٌز المخفظات المقترحة من : - توهامً الذٌبً - 

 طرف لجنة المرور
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 التسرٌع فً التدخل لصٌانة الطرقات المتلفة     - 

 االشارة الى وجود نقائص بدورٌة رفع الفضالت المنزلٌة بحً السرور     - 

 تساإل حول عدم استلزام رفع السٌارات المخالفة الى مستودع الحجز: - محمد الزواري - 

 التسرٌع فً معالجة وضعٌة االعتداءات على األمالك البلدٌة   - 

 تفادي التعطٌالت السابقة بمجال االعداد للصفقات واالستشارات   - 

 التسرٌع فً اصالح معدات النظافة المعّطبة   - 

 ادراج نقطة قارة بجلسات المجلس البلدي لمتابعة االستخالصات   - 

طلب الى الكاتب العام للبلدٌة العداد مذكرة حول متابعة قرارات المجلس : - محمد الشرٌف بلحسن - 

 البلدي

 طلب الى رإساء اللجان العداد مذكرات حول نشاط لجانهم     - 

 التعجٌل بالتدخالت التً تمس بحٌاة المواطن لكسب ثقتهم     - 

 الدعوة الى دفع االستخالصات     - 

طلب توضٌح للطرقات التً سٌتم التدخل بها من طرف الوكالة الوطنٌة      - 

 لتهذٌب األحٌاء الشعبٌة وبرنامج التنمٌة المندمجة

 غٌاب المتابعة فً تنفٌذ قرارات المجلس البلدي: - سلوى مناري - 

التسرٌع فً استلزام المسبح البلدي بسٌدي أحمد زروق وفً انتظار ذلك    - 

 استغالله من طرف الودادٌة  

 طلب تقدٌم تقرٌر شهري لمتابعة سٌر المشارٌع البلدٌة: - الحبٌب زروقً - 

 متابعة تجاوزات المستلزمٌن بخصوص توظٌف المعالٌم    - 

 االشارة الى التجاوزات المرورٌة بمفترقات شارع الحسٌن بوزٌان   - 
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