
            الجمهورية التونسية 
       وزارة الشؤون المحلية والبيئة                                                  

                      بلدية قفصة
      

             مصلحة االعالمية

 

 76224136: الفاكس 76220866—76226919 : الهاتف http://www.commune-gafsa.gov.tn  :  بلدية قفصة موقع واب

 الصفحة الرسمٌة لبلدٌة قفصة : الفيسبوك    commune.gafsa1@gmail.com:  االبريد االلكتروني
 

 

 

République Tunisienne 

Ministère des Affaires Locales et de 

l'Environnement 

Commune de GAFSA 

 

 

 محضر الجلسة  التحسيسية الطارات واعوان البلدية

 2019 نوفمبر 27المنعقدة بتاريخ 
 

 

 انعقدت الٌوم االربعاء 2020فً االطار االعداد لبرنامج االستثمار السنوي التشاركً لسنة

 على الساعة العاشرة صباحا جلسة عمل مع اطارات واعوان بلدٌة قفصة باشراف 27/11/2019

 :السٌد 

 رئٌس بلدٌة قفصة : حلمً الهانً  -
 مدٌر الشؤون االدارٌة العامة : السٌد صوان  -
 رئٌس لجنة المالٌة : محمد علً  -
 المكلفة باإلعالم والتواصل:  صباح عمارة  -

 وبحضور اطارات واعوان البلدٌة

حٌث استهل السٌد صوان مرحبا بالحضور واكد على اهمٌة هذه الجلسة للتعرٌف بمسار 
العمل التشاركً مؤكدا على الدور الفعال الطارات البلدٌة فً مسار  برنامج االستثمار البلدي 

 .2020التشاركً لسنة 

اثر ذلك أحال الكلمة الى السٌد محمد الزواري مستشار بلدي الذي اكد على ضرورة اٌالء 
الدائرة البلدٌة حً النور قفصة ، المركب  )االولوٌة لعدة نقائص داخل االدارة البلدٌة منها 

 (...الرٌاضً ،الحالة المدنٌة ،واإلدارة العامة 

  ثم تدخل السٌد ممدوح وحادة وأشارة الى عدم توفر الظروف المالئمة للعمل داخل  
 ...مصلحته التً تفتقر الى آلٌات التنقل وحمل المعدات العمل 

 camion semiواقترح السٌد قٌس البوٌحً  رئٌس مصلحة الورشة  اقتناء آلٌة خاصة بالبلدٌة 
remork  ألف دٌنار  ببرنامج االستثمار البلدي حتى ٌقع تسهٌل عملٌة رفع الفضالت  400 قٌمته 

 .على الفرٌق المختص  واالستغناء عن طلب المساعدة المتكررة من شركة النقل  المواد المنجمٌة

 كما اقترح تركٌز محطة لغسٌل السٌارات  -

ثم تطرق السٌد حسٌن وشام رئٌس مصلحة النظافة الى ضرورة اعتماد طرٌقة جدٌدة لرفع 
الفضالت خاصة بالمدٌنة العتٌقة الحارة وحومة الواد وذلك باقتناء آلٌات مخصصة لالنهج الضٌقة 

 . ألف دٌنار 120بتكلفة 

 ألف 450كما أشار الى ضرورة تحٌٌن المبلغ المخصص لمشروع تثمٌن النفاٌات  والذي قدر ب

 .دٌنار
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