
                REPUBLIQUE TUNISIENNE 

               MINISTERE DES AFFAIRES LOCALES 
  ET DE L’ENVIRONNEMENT 

                       MUNICIPALITE DE M’SAKEN 

 

 

    الجميورية التونسية 

 وزارة الشؤوف المحمية والبيئة  
 بمدية مساكف    

 

 

 2020محضر جمسة الدورة العادية االولى لسنة 
  لممجمس البمدي 

 2020 فيفري 28المنعقدة يوم الجمعة 
***************    

 
 :اإلطار القانوني لمجمسة * 

 

  المتعلّق بم جلة الجماعات المحلية2018 ماي 9 المؤرخ في 2018 لسنة 29األساسي عـــــدد  القانون  بمقتضياتعمال 

  21/02/2020 عمى االستدعػػػػػػػػػػاء الموجو إلى كافػػػػة السادة أعضػاء المجمس البمدي الصػػػػػػػػػػػػادر بتاريػػػػػػػخوبناء
 ، ٌتشرف رئٍس بلذٌة هساكن  بذعوتكــن لحضــــور الجلسة العادٌة األولى وبعــد:  والمتضمف 937تحػت عػػػػػػدد 

 على الســــــــــاعة الخاهسة هساء   بقصر البلذٌة للنظر 2020 فٍفري 28 التً ستنعقذ  ٌوم  الجوعة 2020لسنة 

  : فً 
 الجمسة التمييدية -1 

 سير المشاريع البمدية  -2
  2020الوضع المالي لميزانية سنة -3
  2019التنقيح النيػػػػػػػائي لميزانية -4  

 جدولة الديوف-5
  2020توزيع الماؿ االحتياطي لميزانية سنة -6
 انتخاب رئيس لجنة التربية والتعميـ - 7
 شكوى الشركة الوطنية العقارية لمبالد التونسية لموسط – 8
 تسمية االنيج بعمادة الفرادة - 9

 منح الجمعيات -  10
 اتفاقية مع الديواف الوطني لمتطيير - 11
  مطمب ترخيص الستغالؿ فضاء محاذي لمممعب البمدي مف الغرفة الجيوية لمؤسسات– 12

         التكويف في مجاؿ السياقة 
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  2019تقرير حوؿ تنفيذ عنصر المساندة الفنية مف برنامج دعـ القدرات لسنة -  13
 :مسائؿ عقارية -  14
          المصادقة عمى الميثاؽ البمدي لحوكمة حقػػػػوؽ الطفؿ- 15   

                                                                                             والسالم                                                                              
                               رئيس البمدية

  محّمد عليّة

  وضع الجمسة في إطارها: 
   2020 فيفري 28  وذلؾ يوـ الجمعة 2020عقد المجمس البمدية بمساكف  جمسة الدورة العادية األولى لسنة   

  و بحضػور عمى الساعة الخامسة  والنصؼ مساء  بقصر  البمدية  برئػاسة السيد محمد عمّية رئيس البمدية 
 : عضػػػػػوا  17 السيدة المعتمدة والسادة االعضاء والسيػدات  وعددىـ 

 المساعد الثاني :  غازي القمعي              - 
 المساعد الثالث     : نبيمة عاشور              - 

 كاىية الرئيس رئيس دائرة مساكف الجنوبية: سمير الجالصي موسى      -   
  –عادؿ كشيش -  فاكر يوسؼ- سنية بف عبد اهلل  - سامي محجوب – زبير قريط -  ألفة العمروني  -  

ندى -  نسريف التومػػػي -  الناصر الخذيري –مصطفى قزقز -محمد رياض رمضاف-  محمد أميف االندلسي 
 . ىاجر بقدوحة - –نور الديف داقة - الزنطػػػػور

 :  عضوا 12والسيدات وعدد وتغّيب السادة 
 شاكر –خولة ىميمة -  دليمة بف مريـ–إيماف االنداري -  عصاـ محجوب– محمد غريب –رندة ابراىـ  -

 .كريمة العذاري -  ريياـ كوادة –نزار بمحاج جراد - فوزي فّنو- ضحى الدىماني- غزاؿ
 .وقد حضرت اآلنسة ريياـ كوادة الجمسة وغادرتيا لعدـ احتراـ التوقيت 

 ومقّرر الجمسة كما حضر الجمسة السيد فيصؿ بف مصطفى الكاتب العاـ لمبمدية 
 .كما حضر الجمسة بعض المواطنيف وممثمي المجتمع المدني 

: افتتػػاح الجمسػػػة       
النصاب ثـ أفاد الحاضريف بتوّفر مرّحبا بالحاضريف افتتح السيد محمد عمّية رئيس البمدية  الجمسة     

القانوني حيث أف األعضاء الحػاضريف يمثمػػوف أغمبية األعضاء مما يجعؿ ىذه الجمسة قػانونية طبقا لمفصؿ 
 المتعّمؽ بمجمة الجماعات 2018 ماي 9 المؤرخ في 2018 لسنة 29القانوف األساسي عدد  مف 220

. المحمية
 :إثر ذلؾ تال عمى الحاضريف النقاط التالية و المدرجة بجدوؿ  االعماؿ 

 28/02/2020............................................................2020الدورة العادية االولى لسنة 



 الجمسة التمييدية - 1-  
 سير المشاريع البمدية --2
  2020الوضع المالي لميزانية سنة --3
  2019التنقيح النيػػػػػػػائي لميزانية -4  

 جدولة الديوف--5
  2020توزيع الماؿ االحتياطي لميزانية سنة --6
 انتخاب رئيس لجنة التربية والتعميـ -7
 شكوى الشركة الوطنية العقارية لمبالد التونسية لموسط – 8
تسمية االنيج بعمادة الفرادة والجبمييف الشمالية والتوارة الشمالية وحي النور - 9

 .والجديدييف  والقبمييف والنجاجرة والمناعمة 
 منح الجمعيات -  10
 اتفاقية مع الديواف الوطني لمتطيير - 11
  مطمب ترخيص الستغالؿ فضاء محاذ ي لمممعب البمدي مف الغرفة الجيوية  – 12

       لمؤسسات التكويف في مجاؿ السياقة 
تقرير حوؿ تنفيذ عنصر المساندة الفنية مف برنامج دعـ القدرات لسنة -  -13
2019  
 :مسائؿ عقارية - -14

          المصادقة عمى الميثاؽ البمدي لحوكمة حقػػػػوؽ الطفؿ -15  -
 الجمسة التمهيدية  -1

أفاد السيد محمد عمّية رئيس البمدية أف المعروض عمى السادة الحاضريف  ممخص  الجمسة التمييدية االولى لسنة 
 :  والتي كانت عمى النحو التالي 2020 جانفي 24 و الممتئمة بتاريخ  2020
المشاريع التي تـّ استعراضيا تـّ إعدادىا ضمف الجمسات التشاركية مع المواطنيف و ستنطمؽ أشغاؿ  -

  2019التعبيد بالنسبة لمعمادات المدمجة  في ظرؼ أربعة أشير ضمف مشروع تعبيد الطرقات لسنة 
الشركة التونسية الستغالؿ وتوزيع المياه قّدرت االشغاؿ بكمفة باىضة ومشّطة لتزويد الممعب  البمدي  -

 بالبرجيف  بالماء الصالح لمشراب وستتـ مراجعة الكمفة  
 منطقة بوكراع ستقع معاينتيا وسيتـّ برمجة التدخؿ حسب االمكانيات المتوفرة ونوعية التدخؿ  -
قامت البمدية بعّدة تدخالت في مجاؿ القضاء عمى االنتصاب الفوضوي ومف ذلؾ إحداث فضاء  -

 لإلنتصاب 
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 القياـ بحمالت – تييئة السوؽ االسبوعية وجعميا تستقبؿ عدد أكبر مف العارضيف –قرب روضة البمدية  -
 . توعوية وردعية في ذات المجاؿ 

مف ضمف المشاريع التي تّمت برمجتيا وستدرج ضمف المشاريع المتواصمة إعادة تييئة السوؽ المركزية  -
 . والدوائر الصحية باالسواؽ 

 .سيقع النظر في مشاكؿ وادي الشرقي وذلؾ بتحديد حرمة الوادي مع وزارتي التجييز واالسكاف والفالحة  -
 2020لـ يقع ذكر زنقة أوالد بف سالـ خالؿ الجمسات التشاركية عند إعداد المخطط االستثماري لسنة  -

 .وسيقع النظر في الموضوع وتمبية الطمب إف أمكف ذلؾ 
 
 سير المشاريع البمدية - 2

 : أعطى السيد محمد عمّية رئيس البمدية  لمحة عف سير المشاريع البمدية عمى النحو التالي 
 

الكمفة  المشروع ر/ع
 (د)المبرمجة

 المالحظػػات

  تعبيػد الطرقات  1
1.740.000 

 
   30%بمغت نسبة اإلنجاز 

  انطالؽ االشغاؿ 300.000 التنوير العمومي   2

 بصدد اإلنجاز  60.000 إحداث مناطؽ خضراء   3

  60%بمغت نسبة اإلنجاز  137.065 تييئة المسمخ   4

  2020 أفريؿ 2إعادة طمب العروض آخر أجؿ  217.000 تييئة الوحدات الصحية  5

  بصدد إتماـ اإلجراءات  675.000 إقتناء عقارات  6

 تـ طمب تقرير مف مصمحة النزاعات والشؤوف العقارية 

     انطالؽ األشغاؿ 114.000 تييئة مقرات الدوائر )تييئة الدوائر البمدية  7

 بصدد التأشير عمى النفقة مف طرؼ مراقب المصاريؼ  117.000 تييئة دار الشباب  8

 إنتيت األشغاؿ 259.000 تنوير الممعب البمدي 9

 بصدد اإلنجاز  41.000 صيانة الطرقػػػات  10

 95%بمغت نسبة اإلنجاز  70.000 صيانة القاعة المغطاة  11



مشاريع خػارج المخّطط   *
المحّينة   الكمفة المشروع ر/ع

 (د)
 المالحظػػات

لجنة الصفقات  : بصدد فرز العروض 1360 تعشيب الممعب البمدي   1
26/02/2020  

  الدرسبصدد  100 تييئة ممعب حّي ببني ربيعة  2

 درسبصدد  اؿ 100 تييئة ممعب حّي ببني كمثـو  3

  26/03/2020آجؿ لقبوؿ العروض  2.651 تعبيػد الطرقات  4

 
 2020مشاريع سنة *
 

 المالحظػػات (د.أ)الكمفة المبرمجة المشروع ر/ع

 في طور الدراسػػة  1.900 تعبيػد الطرقات  1

 في طور الدراسػػة  40 تييئة دار الجمعيات  2

  في طور الدراسػػة 150 صيانة الطرقات   

إحداث فوىات المياه إلطفاء  4
 الحرائؽ 

 في طور الدراسػػة 60

 في طور الدراسػػة 150 تييئة الفضاء التجاري  5

 في طور الدراسػػة 50 تييئة المنشآت الرياضية  6

 في طور الدراسػػة 50 تجميؿ المدينة  7

 في طور الدراسػػة 330 إقتناء معّدات نظافة  8

 في طور الدراسػػة 300 إقتناء حاويات  9

 في طور الدراسػػة 20 تركيز كاميرا مراقبة  10

 وعمى إثر ذلؾ أوصى المجمس باالسراع في إنجاز المشاريع في آجاليا
  متابعة الوضع المالي 
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 قػػػػػػػػػػػػػػػػرار المجمس 
 

 أقر المجمس البمدي باالجماع المصادقة عمى توزيع الماؿ االحتياطي والماؿ االنتقالي حسب ما تـّ بيانو أعاله 
 

 انتخاب رئيس لجنة التربية والتعميم *7
 

أفاد السيد محمد عمّية رئيس البمدية أنو تبعا الستقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالة السيدة خولة يوسؼ رئيس لجنة التربية والتعميـ وحرصا 
عمى سّد الشغػػػػػػػور الحاصؿ وحّتى تتمكف ىذه المجنة مف ممارسة مشموالتيا ، المعروض عمى السادة الحضور 

 المؤرخ 2018 لسنة 29 مف القانوف االساسي عدد 211انتخاب رئيس لجنة التربية والتعميـ بناء عمى الفصؿ 
 . المتعّمؽ بمجّمة الجماعات المحمية 2018 ماي 9في 

عمما وأف السيدة نبيمة عاشور المساعد الثالث لرئيس البمدية تقّدمت بمطمب في الغرض بتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ 
 . وسّد الشغور الحاصؿ بمجنة التربية والتعميـ 22/01/2020

 : قرار المجمس 
 .أقر المجمس البمدي باإلجماع انتخاب السيدة نبيمة عاشور رئيسة لجنة التربية والتعميـ

 

 شكوى الشركة الوطنية العقارية لمبالد التونسية لموسط  -8
أفاد السيد محمد عمّية رئيس البمدية أف المعروض عمى السادة األعضاء مذّكرة االستاذة مديحة سعّيد المحامية 
لدى التعقيب حػػػػػػػػػػػػػوؿ طمب الترخيص في القياـ بدعوى ضّد بمدية مساكف لفائدة  الشركة الوطنية العقارية لمبالد 

 حوؿ االتفاقية المبرمة بيف البمدية والشركة والمتعّمقة بإنجاز  مشروع 21/01/2020التونسية لموسط بتاريخ 
داري مكاف السوؽ المركزية بمساكف   .سكني وتجاري وا 

 عمما وأف الشركة سبؽ وأف تقّدمت بطمب تفعيؿ االتفاقية أو تغريـ البمدية بالمبػػػػالغ المالية المدفوعة 
 . مف قبؿ الشركة وقد رفض المجمس البمدي ذلؾ 

 : قرار المجمس 
 . أقّر المجمس البمدي التمّسؾ بموقفو 

 تسمية االنهج -9
أفاد السيد فاكر يوسؼ أف المعروض عمى السادة االعضاء مقترح لجنة تسمية االنيج والمناطؽ الخضراء لعّدة 

 العالمات الدالة عمى عمادات وذلؾ بعد استكماؿ المجنة أعماليا كما توصي المجنة بضرورة التسريع بتركيز
 ذلؾ ومراسمة كاّفة المصالح حوؿ التسميات الجديدة وتجسيـ العمؿ عمى مثاؿ التييئة العمرانية 

 28/02/2020...........................................................2020الدورة العادية االولى لسنة  
 



  عمادة الفرادى: 
 رأي المجمس ............. إلى......الموقع من  التسمية المقترح ر/ع

  مف دكاف محمد عيادي الى دار حسيف العيادي  فرحات حشاد 1

  مف دار نور الديف العيادي الى دار محمود بف جمعة اليادي شاكر  2

  مف دار الشريؼ الى دار الطاىر زنينة محمد عمي الحامي 3

  مف دار البشير بف حسف الى دار البشير بف جمعة عمي البميواف 4

  مف دار  ابراىيـ بف حسف الجيالني الى مدرسة الشعايبية االستقالؿ 5

  مف مدرسة الشعايبية الى دار حمادي شعيب االفؽ الجديد 6

  مف دكاف سامي بالحاج فرج الى أوالد حمد حنبعؿ 7

  مف دكاف شعباف الفيتوري مرورا بفوزي  بف عامر الى بئر براعمة الطاىر الحداد 8

  مف بئر البراعمة الى دار محمد بف عبد اهلل خير الديف التونسي 9

  مف دار رشيد الشيحي الى دار جماؿ بوعمي أبو القاسـ الشابي 10

  مف مدرسة الشعايبية الى دار الحاج ابراىيـ الجيالني المنطقة الخضراء 11

 
 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػرار المجمس 

 أقر المجمس المصادقة عمى المقترح 
 

 الجبليين الشمالية *

 التسمية المقترحة ...حدود النهج من منزل إلى منزل الرقم

 نيج الجيزة مف دار محّمد زميط إلى دار فتحي ىميمة 1
 نيج اشبيمية مف دار لطفي قزقز إلى دار القارص 2
 نيج أبو البقاء الرندي  مف دار بنت ميمونة إلى دار البعيمي 3
 نيج سبتة مف نيح موريطانيا إلى نيج مميمة 4
 نيج وّزاف مف دار عبد الفتاح بوىالؿ إلى دار محمد غزاؿ 5
 نيج جرجيس مف دار غازي العابد إلى دار منصؼ جراد 6



 نيج سامراء مف نيح ساقية سيدي يوسؼ إلى نيج بيروت 7
مف نيج ساقية سيدي يوسؼ إلى نيج بيروت مواز  8

 لنيج سامراء
 نيج البحريف

 نيج بشيرة بف مراد مف معيد المعرفة إلى دار حبيب حواس 9
 نيج الشيخ عمى بف أحمد مف دار الصادؽ بف سالـ إلى دار عمي العيوني 10
 نيج توحيدة بف الشيخ مف دار محمد رويس إلى دار محّمد بوزرارة 11
 نيج راضية الحداد مف دار زبير قريط إلى شركة الكوبروفا 12
 نيج مصراطة مف دار فرج موة إلى دار عبد الرحماف غزاؿ 13
 نيج بجاية مف دار صالح العابد إلى دار سالـ محجوب 14
مف دار محّمد الحبيب القزاح إلى أراض بيضاء  15

 مرورا بدار ىود رويس
 نيج أمير المواء حسف المقروف

مف دار ليمى بف حسف إلى أراض بيضاء مرورا  16
 بدار سالـ رويس

 نيج أمير األمراء محمد بوقديدة

مف دار سنيا بف حسف إلى دار نبيؿ يوسؼ طريؽ  17
 كروسيا

 نيج القائـ مقاـ أحمد يوسؼ

مف دار جميمة بف حسف حـر ىود رويس إلى نيج  18
 بنغازي

 نيج األمير آالي حسيف الكشيش

مف دار محّمد العيوني إلى نيج بنغازي مرورا بدار  19
 جميمة بف حسف

 نيج األمير آالي محمد بف تركية

 نيج العقيد محمد بالحاج عمر مف دار محّمد حواس إلى دار الحبيب شبيؿ 20
 نيج محمود درويش مف دار توفيؽ قـ إلى دار زىير البمومي 21
مف دار المجدوب إلى دار محّمد كميمش مرورا  22

 بدار امحمد قـ
 نيج راشيؿ كوري 

مف دار رشيدة مريزؽ إلى دار اليادي كشيش  23
 بجانب خميس الكيالني

 نيج الجزيرة الخضراء

مف الطريؽ الحزامية إلى أراض بيضاء مرورا بدار  24
 عبد الرزاؽ المجدوب

 نيج عبد القادر الحسيني

مف دار بوراوي طراد إلى دار كشيس مرورا بدار  25
 توفيؽ جراد

 نيج خميؿ الوزير أبو جياد



مف دار طراد طريؽ المورديف إلى دار صالح  26
 كشيش

 نيج فدوى طوقاف

 نيج القائـ مقاـ محّمد بف ميالد مف دار نور الديف البحيري إلى دار صالح بوقديدة 27
 نيج القائـ مقاـ أحمد قزقز مف دار منير مريزؽ إلى دار عز الديف الشرقي 28
مف دار عز الديف الشرقي إلى أرض بيضاء مرورا  29

 بدار محّمد الخضراوي
 نيج الجنراؿ محّمد العابد

 نيج العراؽ مف دار صالح العابد إلى دار بشير مّوة 30
 نيج اسماعيؿ حفصية مف دار عبد الرّزاؽ شبيؿ إلى دار لطفي السافي 31
 نيج العقيد مصطفى حشيشة مف دار جماؿ العكرمي إلى نيج محمود درويش 32
 نيج محّمد الدّرة مف دار سفياف قيراط إلى دار صابر بف حسيف 33
مف دار رشيدة مريزؽ إلى دار محّمد بف البشير بف  34

 عثماف
 نيج بمنسية

 نيج شاطبة مف دار صالح بف عربية إلى نيج المعتمد بف عّباد 35
مف دار اليادي الكشيش بجانب خميس الكيالني  36

 إلى طريؽ كروسيا
 نيج عبد الكريـ قمحة

مف دار عبد المجيد عطية إلى طريؽ كروسيا مرورا  37
 بإقامة الشّطي فيال وىالة

 نيج قصر الحمراء

مف دار نعيمة شوشاف إلى طريؽ كروسيا مرورا  38
 بدار محّمد غريب

 نيج المعتمد بف عّباد

مف دار زياد الشّطي إلى دار جماؿ األندلسي طريؽ  39
 كروسيا مرورا بدار خالد عاشور

 نيج مالقة

 نيج سرقسطة مف دار العيوني إلى دار محّمد بف خميفة 40
مف دار رضواف الصغّير إلى دار منية مريزؽ مرورا  41

 بدار جوىر القعموؿ
 نيج طميطمة

مف دار خميؿ قزقز مف الناحية الخمفية إلى دار  42
 عمي السعفي مرورا بدار اسماعيؿ مميس

 الوليدبمد نيج 

 نيج المرية مف دار اسماعيؿ مميس إلى دار خالد جمعة 43
 نيج حذيفة بف اليماف مف دار الحبيب الساسي إلى دار الطّيب العابد 44
 نيج مصعب بف ُعَمْير مف دار عمي العابد إلى دار حمزة المجدوب 45



 نيج حمزة بف عبد المطّمب مف دار أحمد زّميط إلى دار عمي العّبادي 46
مف أرض رياض بف عبد الكريـ إلى أرض بيضاء  47

 مرورا بدار الطّيب يوسؼ
 نيج عّمار بف ياسر

مف دار عمي العّبادي إلى دار بوراوي جّرار مرورا  48
 بمدرسة الكعيبي

 نيج اإلماـ الُحسيف بف عمي

مف دار بدر منصور إلى دار المدرسة اإلعدادية   49
 ابف رشد

 نيج سعد ابف أبي وّقاص

 نيج اإلماـ الحسف بف عمي مف دار اليذيمي بوناب إلى معيد الخوارزمي 50
مف معمؿ بوناب إلى أرض بيضاء مرورا بدار منيرة  51

 القّزاح
 نيج سعد بف عبادة

 نيج زيد بف حارثة مف عمارة خميؿ العذاري إلى نيج عمار بف ياسر 52
 نيج معاوية بف سفياف مف دار  الدكتور إلى دار محّمد األقرص 53
مف دار البشير الشّطي إلى نيج التّطّور مرورا بدار  54

 منير الميمي
 نيج طمحة بف عبد اهلل

مف دار محمد بف فرج السوسي إلى بيت الضو  55
 مرورا بدار محّمد حشيشة

 نيج كعب بف زىير

مف دار المنجي الخذيري إلى دار نبيؿ يوسؼ  56
 شوشاف

 نيج نيج سعد بف معاذ

 نيج أبو عبيدة بف الجّراح مف دار صالح المبروؾ إلى دار صالح بوقّديدة 57
مف دار جماؿ القعموؿ إلى دار الحبيب بف عبد  58

 الجميؿ شكّنة
 نيج الزبير بف عّواـ

مف دار مصطفى جّرار إلى دار عائشة العذاري  59
 حـر كشيش

 نيج أبو بكر الصّديؽ

 نيج أروى بنت عبد المّطمب مف دار شاكر الزمرلي إلى دار فتحي قريرة 60
 نيج أسماء بنت أبي بكر مف دار محّمد جّرار إلى دار الكويسح محجوب 61
 نيج حميمة السعدية مف دار محّمد جرار إلى دار نادر رويس 62
 نيج السّيدة آمنة بنت وىب مف دار  بمقاسـ عثماف إلى دار نبيؿ ىميمة 63
مف دار نبيؿ اليويمؿ إلى الطريؽ الحزامية مرورا  64

 بدار القصّير
 نيج أبي حّياف التوحيدي



 نيج ابف النديـ مف دار شكيب بّريري إلى أرض بيضاء 65
 نيج األصمعي مف دار منير رزؽ اهلل إلى دار لطفي غّريب 66
مف نيج أبي بكر الصديؽ إلى عمارة بف األميف  67

 مرورا بدار الطايع ربوش
 نيج العنبر

مف دار عادؿ عميمي إلى دار منية بنت عبد  68
 الرحماف القارص

 نيج الفراىيدي

 نيج أبي فراس الحمداني مف عمارة القصّير إلى دار كماؿ الشّطي 69
 نيج بديع الزماف اليمذاني مف دار نزار رمضاف إلى دار الصحبي بف العربي 70
 نيج أبي تّماـ 30مف دار نزار رمضاف إلى الطريؽ الحزامية  71
 نيج الصاحب العّباد مف دار ىدى كميمش إلى دار محّمد خصيبة 72
 نيج ابف كثير مف دار عمر صويد إلى دار سامي محجوب 73
 نيج الزمخشري مف دار الطاىر جّرار إلى دار المنصؼ خماجة 74
 نيج شمس الديف القرطبي مف دار فتحي العابد إلى دار خالد بوفارس 75
 نيج جبؿ طارؽ مف دار محّمد البقموطي إلى دار عمي البحيري 76

 رار المجمس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػق

 أقر المجمس المصادقة عمى المقترح 
 

  التوارة الشمالية 
 التسمية المقترحة الموقع من منزل إلى منزل الرقم

 نهج االستقامة من عمار القاضً مدرسة النجباء إلى دار وحٌد مٌالد 1

 نهج األرجنتٌن من دار البشٌر الشاٌب إلى دار قلولو 2

 نهج كوسوفو من دار العابد  إلى دار فرج الرقٌّق 3

 نهج البلقان من دار بنت الحوٌج بوهالل إلى دار محّمد ٌوسف 4

 نهج صدر بعل من دار بوجّزة إلى دار مّوة 5

من دار عبد العزٌز بن عبد الجلٌل إلى دار المنصف  6
 مرٌزق

 نهج ماسٌنٌسا

 نهج العلم من دار الهادي المقرون إلى دار رضا البهلول 7

 نهج صالح بن ٌوسف من دار رضا البهلول أو دار قلولو إلى دار كمال الفقٌه 8

 نهج المنجً سلٌم من دار إبراهٌم عطٌة إلى دار علً بوهالل 9

 تابع نهج أمٌلكار من نهج سعد زغلول إلى نهج حّنبعل 10

ٌّب حشٌشة إلى نهج البرازٌل من دار قلولو  11 من نهج الط
 إلى دار قلولو

 مواصلة لنهج المكسٌك 



 نهج الشٌلً وراء مقهى الزٌتونة 12

 نهج التعاون من دار التوري إلى دار الذٌب 13

 نهج صّدام حسٌن من دار صالح بوهالل إلى دار إبراهٌم زقّر 14

 نهج تهامة من دار رشٌد بن حّمودة إلى دار حٌاة الفقٌه 15

 نهج محمود الماطري من دار عبد الرّزاق همٌلة إلى دار كمال بن سالم 16

 نهج التوافق من دار بشٌرة زنٌنة إلى دار زهرة زنٌنة 17

 ىنهج الرض من دار قلٌّم إلى دار المجدوب 18

 البشائرنهج  من دار المجدوب إلى دارالمجدوب 19
تغيير وتعويض نهج الخليج االخضر بنهج الرماية بمنطقة التوارة الشمالية : مالحظة   

: رار المجمس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق  

 أقر المجمس المصادقة عمى المقترح 
 

عمــــــادة حــّي الّنـــور*  

 

 من منزل إلى منزل التسمّية المقترحة

 
ر/ع  

 01 من دار أحمد الذٌب الى نهج الرحمة نهج ابن الفارض

 02 من دار الحبٌب بن الشاذلً حواس الى دار سعدانة نهج جالل الدٌن الّرومً

 03 من دار تلٌّش سعدانة الى دار أحمد سعدانة نهج مطماطة

 04 من دار عبد الرّزاق عمٌمً الى نهج األغالبة مرورا بأرضً بٌضاء نهج الحالّج

 05 من دار الضّو الى دار سمٌر دردور نهج السهر وردي 

ٌّة الى دار أحمد األحول نهج محً الدٌن ابن عربً  06 من دار أحمد عط

30من دار الحبٌب بن خلٌفة الى طرٌــق  نهج عبد العزٌز المهدوي  07 

من دار علً بوقدٌدة الى أراضً بٌضاء مرورا بدار محمد بن حسن  نهج قبرص
 بوقدٌدة

08 



 من دار البشٌر بن عائشة الى أراضً بٌضاء  نهج األناضول
 مرورا بدار عبد الكرٌم بن عائشة

09 

ٌّن أنــه نهج أبو نواس نهج أبو نواس  10 تب

 11 من دار علً الجبالً معمل زلوش نهج جمال عبد الناصر

 12 من دار القارص الى شارع األرض نهج أنور السادات

30من زرٌبة ٌوسف الى دار القرقنً الى طرٌق  نهج أحمد نجٌب  13 

 14 من دار البشٌر الحداد الى دار ابراهٌم عمٌمً نهج المروءة

 15  مرورا بدار رضا بعزوق30من سالم الغرمول حالب الى طرٌق  نهج مقرٌن

 16 من عمارة منٌر عمٌمً الى خط القاز مرورا بدار حسن الجالصً نهج نٌوتن

 من دار علً شوٌشن طرٌق القصٌبة الى خط الغاز نهج إنشتاٌن
  مرورا بدار محمد الشتٌوي

17 

 18 من بٌت الضو الى دار علً البراق عمٌمً مرورا بدار البزٌوش نهج طوماس أدٌسون

 19 من دار جالل عمٌمً الى دار أحمد الذٌب نهج باسترر

 20 من دار حواس الى دار خلٌفة كرموص نهج الفرٌد نوبل

 21  الى المحطة األرتال30من طرٌق  نهج جالٌلً

 22 من دار الحوٌج الى دار الحبٌب قوٌدر مرورا بدار علً البزٌوش نهج دٌكارت

 23 من دار الذي بالً دار الحبٌب قٌراط مرورا بدار الهادي عمٌمً نهج فروٌد

 من طرٌق القصٌبة الى نهج اإلخالص  نهج  محمد العروسً المطوي
 من قراج بشٌر الصٌد ٌوسف الى نهج اإلخالص

24 

من دار رٌاض همٌلة الى دارنجٌب األحول مرورا بدار محمد  نهج الشاذلً القلٌبً
 الغرمول

25 

 26 من دار محمد الجالصً الى عمارة بن عبد هللا نهج القاضً عٌاض

 27 من دار جمال الراٌس الى دار علً بوقدٌدة نهج البر نهج فرٌد الدٌن العطار



 28 من دار البشٌر الشتٌوي الى دار محمد الكٌالنً نهج مجاز الباب

 29 من دار محمد علً التومً الى نهج محطة األرتال نهج حمام بورقٌبة 

 30 من دار البزٌوش الى دار علً القنوشن القارص نهج منزل تمٌم

ٌّة التومً الى دار سالم شعرانة نهج حمام الغزاز  31 من دار حافظ عط

ٌّة بن عائشة نهج حمام الجدٌدي  32 من دار رؤوف بن علً القارص الى دار فوز

ٌّر نهج القاضً أبو ٌوسف  33 من دار الحداد نهج سلٌمان الى دار الناصر الصغ

ٌّب بوهالل الى دار رمضان قلٌم  نهج القاضً عمر محجوب  34 من دار الط

 35 من نهج حمص الى نهج العفاف نهج الّرقــة

 من نهج حمص الى نهج العفاف من دار خالد بورٌقة نهج إدلب
  

36 

 من دار قلٌم الى نهج سلٌمان نهج البشروش
 
  

37 

 38 من دار بوراوي محجوب الى دار عّز الّدٌن الزمرلً نهج أحمد اللغمانً

من دار محمد بن عبد هللا الى دار الغربً طرٌق القصٌبة مرورا بدار  نهج الحبٌب بولعراس
 الزبٌدي

 

39 

 من دار البشٌر بن عائشة وبــدار سالم الّذٌب وزمردة بن عبد هللا نهج العفّــة
 
 
 
 

40 

 

 قــــــــــــــــرار المجلس 

 أقر المجمس المصادقة عمى المقترح
 

 28/02/2020............................................................2020الدورة العادية االولى لسنة 



عمــــــادة الجديدّين*  

 من منزل إلى منزل التسمّية المقترحة

 
 ر/ع

 01 من أرض الحبٌب بوهالل الى دار لسعد العٌونً نهج حمام األنف

 02 من دار سعدانة الى عمارة بن عبد الجلٌل نهج قربة

ٌّة  03 من دار منٌر العذاري الىدار سالم بوهالل نهج الهوار

 Baya Tex  04 من دار حسٌن الباش الى شركة  نهج الرفراف

 05 من دار أحمد بوقدٌدة الى دار محمد بدر ناس بوهالل نهج قلعة األندلس

 06 من أنتارموبل الى دار الحاج قرٌط نهج الشهٌد محمد بن حفصٌة

 07 من دار عز الدٌن بوهالل الى دار حسٌن بن حمٌدة نهج الشهٌد محمد التومً

 08 من دار أحمد القروي بوهالل الى دٌوان التطهٌر نهج الشهٌد سالم الجربً

 09 من دار مصطفى بن عبد الجلٌل الى دار توفٌق بن عبد الجلٌل نهج قصٌبة المدٌونً

 10 نهج الضمان اإلجتماعً طرٌق سوسة الى عادل حمٌدة نهج الشهٌد الطٌب العتروس

 11 من دار سامً إبراهم الى دار علً الّساسً نهج كازاخستان

 12 من دار الّنوري العفٌر الى دار صالح كوادة نهج الفجٌرة

 13 غٌر مفتوح من نهج زغوان الى الواد 

ٌّة  14 من دار الناصر ابراهم الى محمد الصالح بن عبد الجلٌل نهج الشهٌد علً عط

 15 من دار  أحمد البكوش الى دار الناصر إبراهم  نهج الشهٌد فرج بن سٌك علً

 16 من دار العٌونً الى دار عبد المجٌد ابراهم مرورا بنهج الفٌتنام نهج الشهٌد محمد بن عبد هللا

 17  نهج آسٌــا 



 18  نهج اإلمارات

ٌّة نهج الشهٌد محمد  موسى  19 من دار العٌونً  الى دار عط

 20 من دار محمد بن الطٌب الهذٌلً ابن دار فتحً الدهمول  نهج  محمد  القالل

 21 من دار بوقدٌدة الى دار ترٌعة نهج الشهٌد عبد الحمٌد حمٌدة

ٌّة  نهج مأرب  22 من دار فرج ابراهم الى عمارة غزال حدود الطرٌق الحزام

 23 من دار طارق بوهالل مرورا بدار جمال مسٌوغة الى حدود نهج اسٌا نهج أحمد التلٌلً 

 24 من دار محمد المجدوب الى دار جمال ٌوسف نهج الحبٌب عاشور

 25 من دار جمال مسٌوغة الى دار نفطً بن عبد السالم  نهج الشهٌد محمد الدغباجً

 26 مند المهدي بوهالل لدار نفطً بن عبد السالم الى دار ٌوسف نهج الشهٌد خلٌفة ابن عسكر

 27 من دار الصادق قزقز الى طرٌق الوردنٌن مرورا بدار الطاهر غزال نهج الشهٌد المنوبً برجار

ٌّة الشّطً نهج الحجاز  28 من دار علً غزال الى دار عمران ب

وقعت تسمية الطريؽ الحزامية الرابطة بيف شارع الطيب حشيشة الى طريؽ المورديف باسـ عبد المجيد : مالحظة 
.  رزؽ اهلل عوضا عف ياسر عرفات 

:  رار المجمس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق

 أقر المجمس المصادقة عمى المقترح 
 عمــــــادة القبليين*

 

 من منزل إلى منزل التسمّية المقترحة

 
 ر/ع

  1912 فٌفري 8نهج 

 (أحداث الترٌمراي )
 01 من دار حسٌن الجربً الى دار محمد رزق هللا

 02 من دار محمد موسى الى دار الناقوري نهج حسن حسنً عبد الوهاب



 03 من دار عبد الرحمان ٌوسف الى دار محمد كرموص نهج غزوة تبوك

 04 من دار الشاذلً روٌس الى دار صابر مصباح نهج غزوة مؤتة 

 05 من دار حبٌب جماقر الى شارع األرض  نهج غزة الخندق

 06 من دار بن عثمان الى دار علً الٌازٌدي  نهج غزوة ذات الرقاع

 07 من دار علً الزبٌدي الى دار حسن محجوب نهج غزوة بنً قرٌضة

 08 من دار صالح بوسالمة الى دار عبد العزٌز بن عبد الكرٌم نهج محً الدٌن القلٌبً

 09 من دار كمال زروقة الى واد المالح نهج غزوة العشٌرة

 10 من دار خلٌفة فحٌمة الى دار أٌمن القارص نهج غزوة بنً قٌنقاع

 11 من دار محمد الحوٌج بوهالل الى دار أحمد بوهالل بٌن رمادة وحمدة همٌلة نهج محمد بٌرم الخامس

 : قرار المجلس 

 أقر المجمس المصادقة عمى المقترح 
 

 عمــــــادة النجـــاجرة*

 من منزل إلى منزل التسمّية المقترحة

 
 ر/ع

 01 من معمل عبد الرحمان موسى الى شارع األرض نهج علً النوري 

 02 من دار سالم الجالصً الى دار صالح الخٌاشً نهج الشٌخ عبد الكرٌم بن خلٌفة

 03 من دار مصطفى فحٌمة الى دار نبٌل جبنون نهج الشٌخ أحمد رزق هللا

 04  من دار محمد القزاح الى دار محمود ترٌعة  نهج  الشٌخ علً الزرٌبً

ٌّة الى دار الهادي رزق هللا مرورا بدار صالح العرابً نهج محًٌ الدٌن بن خلٌفة  05 من دار لطفً بن قلع

 06 من دار الجبالً الى دار ابراهم نهج سال



 07 من جامع سٌدي بن حسن الى دار فرج الملٌح نهج عجمان

 08 من دار رضا موة الى دار عمر البحٌري نهج الطٌب العشاش 

 09 من طرٌق بنً كلثوم من دار محمد قرع الى مستودع الشاذلً همٌلة نهج الّنسائً

 10 من دار الحبٌب بٌة الى دار على همٌلة نهج  الترمذي

 11 من دار محمد السوسً الى نهج بالل ابن رٌاح نهج تطاوٌن

 12 من دار نجٌب السوسً الى الطاهر الحداد نهج المطوٌة

 13 من دار طارق همٌلة الى دار الطٌب الزرلً نهج تكرٌت

 14 من دار نوفل طبقة الى دار الصرٌدي  نهج نابل 

 15 من دار عثمان بوجناح الى النجار بن حمودة نهج نٌنوي

ٌّة  16 من دار كمال زمٌط الى دار محمد زمٌط نهج القادس

 17 من دار محمد الصرٌدي الى دار الصرٌدي نهج واسط

 18 من دار لطفً قجمور الى دار جمال القعلول نهج األنبار

 19 من دار عبد المجٌد روٌس الى دار فرج الغول نهج ذى قار

 20 من دار على روٌس الى دار لطفً منصور نهج ورقة ابن نوفل

 21 من دار خمٌس قرٌط الى دار الصادق السعداوي نهج زٌد ابن الخطاب 

 22 من دار كرٌفة الى محطة التطهٌر  نهج عبد هللا بن عمر

ٌّة الى دار حسٌن القزاح نهج ابن جبٌر  23 من صالح بالعرب

 24 من طاحونة العرابً طرٌق صفاقس الى دار محمد بن الساسً بوناب نهج ابن حوقل

 25 من دار الهادي الشّطً الى نهج هارون الّرشٌد نهج الشرٌف اإلدرٌسً



 26 من دار رضا بوهالل الى دار الكعٌبً نهج ابن شباط

 27 من دار رضوان مٌمونة الى دار خلٌفة بوقرٌن نهج ابن البٌطار

 28 من دار محمد الصغٌر الى زرٌبة جراد نهج ابن باجة

 29  ابن البٌطار– 27تكملة بنهج  تكملة

 30 من دار محمد قوٌسم الى دار زرٌبة جراد نهج البٌرونً 

 31 من دار علً الصغٌر الى دار فتحً الراٌس نهج ابن نفٌس

 32 من دار محمد ابراهم  الى دار الطاهر روٌس  نهج جابر ابن حٌان

 33 من دار ٌاسٌن حشٌشة الى دار الهادي قوٌسم نهج الكندي

 34 من دار حمادي البحٌري الى دار البشٌر روٌس نهج إخوان الصفا

 35 من دار عبد الرزاق الصغٌر الى دار جمال قوٌسم االكحل نهج النروٌج

 36 من دار بلقاسم الشطً الى دار محمد علً الملٌح نهج برٌطانٌا

 37 من دار أحمد القزاح الى دار حسن كرٌفة نهج رومانٌا

 38 من دار محمد علً الملٌح الى دار فرج الملٌح نهج سلوفٌنٌا

 39 من دار المنصف الشرقً الى دار أحمد الشطً نهج فنلندا

 40 من دار أحمد الغول الى دار مسجد بالل نهج أرلندا 

 41 من دار فاطمة علوان الى دار أحمد الملٌح نهج إزلندا

 42 من دارالغربً إلى الواد نهج هواري بومدٌن

 43 من دار إسماعٌل بٌة الى الواد نهج أحمد بن بلة

 44 من مقهى روٌس الى الواد  نهج مصالى الحاج



 45 من دار عثمان برٌري الى الواد نهج محمد بوضٌاف 

 46 من دار حمادي مرٌبح الى الواد  نهج جمٌلة بوحٌرد

 47 من دار محمد قراصة الى دار شرٌفة المخٌنٌنً البقلوطً نهج تاٌالندا

ٌّة)من دار بوقرٌن الى الطرٌق السرٌعة  نهج الهادي نوٌرة  48 (طرٌق السدر

 : قـــــــــــــــــرار المجلس 

 أقر المجمس المصادقة عمى المقترح 
 

 عمــــــادة المنـــاعمة*

 من منزل إلى منزل التسمّية المقترحة

 
 ر/ع

 01 من دار جمال قرع الى جامع القدس نهج الزٌزفون 

 02 من دار عامر بن محمد الى دار محمود األندلسً نهج النرجس

 03 من دار ابراهٌم قراقب الشطً الى نهج سٌدي البشٌر نهج شقائق النعمان

 04 من دار نور الدٌن الشطً الى دار جوهر الشطً نهج الّربٌع

 05 من دار البشٌر شبٌل الى دار كمال شبٌل نهج الخٌزران

 06 من دار قٌراط الى معصرة فرج الشطً نهج الصنوبر

 07 من دار عبد الحمٌد قرشان الى طرٌق القٌروان نهج غاندي  

 08 من قاعة المخٌنٌنً الى الطرٌق السرٌعة نهج ماندٌال

 09 من خلف قاعة المخٌنٌنً الى نهج برشلونة نهج تشً غٌفارا

 10 من دار محمد العزابً الى دار رضا عبد الجواد نهج جمال الدٌن األفغانً



من دار محمد صالح روٌس الى أرض بٌضاء حدود نهج  نهج عبد الرحمان الكواكبً
  7غاندي عـــدد

11 

 12 من دار محمد ٌوسف  الى دار الهادي ٌوسف نهج ساطع الحصري

 12 من دار أحمد بن عبد الجلٌل  الى دار محمد علً نوٌر نهج محمد رشٌد رضا

 مكرر

 13 من دار بوناب الحداد الى مقبرة بوناب نهج محمد عبدو

 14 من دار رفٌع بن حسٌن  نهج رفاعة  الطهطاوي

 15 من دار فرج شبٌل الى دار فرج الكوٌسح نهج قاسم أمٌن

 16 من دار فرج شبٌل الى مقهى شٌشخان نهج علً عبد الرزاق

 ًّ  17 من دار سالم شبٌل الى دار نور الدٌن العذاري نهج مالك ابن نب

 18 من دار توفٌق قعٌدة الى دار فرج شبٌل  نهج محمود العقاد

 19 من مقهى شٌشخان الىطارق بدي نهج معروف الرصافً

 20 من دار محمد محجوب وأبناؤه الى دار ٌوسف القزاح نهج جمٌل صدقً الزهاوي

 21 من دار عبد الكرٌم محجوب الى مستوصف الشطً نهج نازك المالئكة

ٌّة نهج محمد مهدى الجواهري  22 من دار عبد الواحد الحضٌري الى دار الناجً ب

 23 من دار الحبٌب رقٌبة الى دار صالح شبٌل نهج بدر شاكر السٌاب

 24 من دار الحبٌب الكوٌسح الى دار محمد الكوٌسح نهج أبو زكرٌا الحفصً

ٌّة الكعٌبً نهج المستنصر باهلل الحفصً   25 من دار فرج العذارى الى دار عل

 26 من دار بوقدٌدة الى مكتبة بوقدٌدة نهج أبو بكر المتوكل الحفصً

من دار محمد خشروب الى دار محمود بن الحاج علً  نهج الواثق باهلل الحفصً
 محجوب

27 

 28 من دار صالح المٌساوي الى مقهى بوناب نهج شكٌب أرسالن



 29 من دار الحبٌب الخذٌري الى دار فتحً ٌوسف نهج بنً مطٌر

ٌّة  أبو مسلم الفرساٌن  30 من دار ٌونس موسى الى دار حسن بالعرب

 31 من دار عبد الحمٌد الشطً الى دار صالح المخٌنٌنً نهج خلٌفة األمٌن

 32 من دار البشٌر مٌمونة الى دار الطاهر األنداري نهج المعتصم باهلل العباسً

 33 من فتحً محجوب الى  الى دار محمد بوشوشة محجوب نهج  المقتدر باهلل العباسً

من دار عامر روٌس الى دار رؤوف العذاري مرورا بأحمد  نهج الخلٌفة المهدي العباسً
 نوٌر

34 

 35 من دار مكرم المخٌنٌنً الى دار مصطفى الٌزٌدي نهج الخلٌفة الهادي العباسً

 36 من دار محمد بن بلقاسم القزاح الى دار مصطفى الٌزٌدي نهج زبٌدة العباسٌة

 37 من جامع الحمد الى دار شكري بن مرٌم نهج جعفر البرمكً

 38 من دار مكرم المخٌنٌنً الى دار بدر منصور نهج ابراهٌم ابن األغلب

 39 من دار زهٌر قرشان الى دار جمال المخٌنٌنً نهج زٌادة هللا ابن األغلب

 40 من دار الحبٌب المخٌنٌنً الى نهج هارون الّرشٌد نهج محمد ابن األغلب

من دار محمد بن الساسً محجوب الى دار رضا بن أحمد  نهج المعز لدٌت هللا الفاطمً
 إبراهٌم

41 

من دار كمال بن عبد السالم المخٌنٌنً الى نهج المعز لدٌن هللا  نهج عبٌد هللا المهدي
 الفاطمً

42 

 43 من دار مكرم ابن العربٌة الى دار فتحً الدٌنونً نهج المنصور لدٌن هللا الفاطمً

 44 32متمم لنهج باهلل العباسً نهج عـــدد  

 45 من دار كمال برٌري الى دار حبٌب زمٌط نهج تمٌم ابن المعز الصنهاجً 

 46 من دار الحبٌب بن الناجً محجوب نهج صنهاجة
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: قػػػػػػػػػػػػػػرار المجمس   

 .أقر المجمس المصادقة عمى المقترح 
كما تقّدـ أعضاء المجمس البمدي بالشكر لمسيد فاكر يوسؼ لمعمؿ الذي قّدمو والذي تطّمب عمال 

 .مضنيا وطويال 
 

 منح الجمعيات - 10
أفاد السيد محمد عمّية رئيس البمدية أف المعروض عمى السادة االعضاء مطالب الجمعيات التالية والتي ترغب 

 .في منحيا مساعدة في إطار التمػػػػػػػويؿ العمومي 
عمما وأنو تـّ عرض الموضوع عمى لجنة الشؤوف المالية ومتابعة التصّرؼ واقترحت تأجيؿ النظر الى حيف توفر 

   2021االعتمادات أو إدراجيا ضمف مقترحات ميزانية سنة 
 رأي المجمس الموضوع  مطمب الجمعية  ر/ع

مطمب جمعية المرافقة واالنطالؽ  بتاريخ  1
04/12/2019 

  حوؿ  تمكينيا مف منحة 

مطمب جمعية رعاية اليتامى بمساكف  2
 08/01/2020بتاريخ 

  حوؿ تمكينيا مف منحة

مطمب جمعية دار الثقافة بمساكف بتاريخ  3
28/11/2019   

  حوؿ طمب دعما مادّيا 

مطمب جمعية الموسيقى والفنوف بتاريخ  4
04/11/2019 

حوؿ الحصوؿ عمى منحة في إطار التمويؿ 
 العمومي 

 

 : قػػػػػػػػػػػػػػػػػرار المجمس 
 أقر المجمس البمدي ضرورة تخصيص جمسة لمنظر في المطالب ومراجعة قائمة الجمعيات المسند إلييا

   .منح ولكنيا ال تنشط كما أكد عمى ضرورة توّفر شروط اإلنتفاع بالمنحة 
 

اتفاقية مع الديوان الوطني لمتطهير   -11
أفاد السيد محمد عمّية رئيس البمدية أف المعروض عمى السػػػػػادة االعضاء النظر في مراسمة الديواف الوطني 

 حوؿ مقترح ابراـ اتفاقية بيف البمدية والديواف الوطني لمتطيير تقوـ عمى 28/01/2020لمتطيير المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤّرخة في 
 مساىمة
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 مسكنا بشبكة التطيير ببمدية مساكف عمى أف 170الديواف بالقنوات واالشراؼ الفّني المجاني في إطار ربط  
 .تتكفؿ البمدية بإنجاز جميع أشغاؿ المشروع عف طريؽ مقاوؿ مختص كما تتكفؿ بالتكمفة الجممية لألشغاؿ 

  
 : قػػػػػػػػػػػػػػػػػرار المجمس 

 .أقّر المجمس البمدي المصادقة باإلجماع 
 
مطمب ترخيص الستغالل فضاء محاذي لمممعب البمدي من الغرفة الجهوية لمؤسسات 12-

 التكوين
 : في مجال السياقة بسوسة 

 
أفاد السيد محمد عمّية رئيس البمدية أف المعروض عمى السادة االعضاء مطمب الغرفة الجيوية لمؤسسات 

 حػػػػػػػػػػػػػػوؿ طمب ترخيص 31/12/2019التكويف في مجاؿ سياقة العربات والسالمة المرورية بسوسة المؤرخ في 
الستغالؿ الفضاء المحاذي لمممعب البمدي بمساكف كمأوى مناورات خاص بالتدريب لمؤسسات التكويف في مجاؿ 

 .السياقة وذلؾ في إطار تقريب الخدمة مف المواطف  
 

 : قػػػػػػػػػػػػػػػرار المجمس 
عمى إثر النقاش أقر المجمس البمدي تمكيف الغرفة الجيوية لمؤسسات التكويف في مجاؿ السيػػػػػػػػػػاقة بسوسة مف 

 .فضاء لممارسة نشاطيـ مف جية مركز الشرطة قرب الممعب البمدي 
 
  2019حول تقّدم تنفيذ عنصر المساندة الفنية من برنامج دعم القدرات لسنة 13-
 

أفاد السيد محمد عمّية رئيس البمدية أف المعروض عمى السادة االعضاء ، مراسمة صندوؽ 
 حوؿ النظر في مدى تقّدـ تنفيذ 29/01/2020القػػػػػػػػػػػػروض ومساعدة الجماعات المحمية بتاريخ 

 :   والمبينة بالكشؼ التالي 2019عنصر المساندة الفنية مف برنامج دعـ القدرات لسنة 
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 المالحظات  المبرمجة من الصندوق  طمب البمدية  
مدة  الخبير  المكتب المساندة الفنية  

 الميمة 
تاريخ بداية 

 الميمة 
تاريخ نياية 

 الميمة 
 

    
1 F3  اإلعداد الفني

لمبرنامج السنوي 
لإلستثمار مف 
خالؿ تشخيص 

مدى تنفيذ 
مشاريع السنة 

الفارطة وتحييف 
وضبط المشاريع 

 المدرجة

      

2 D3  تحميؿ المديونية
واقتراح برنامج 
لتطيير الديوف 
 ومتابعة تنفيذىا 

International 
Financial 

Consulting 
LtdIFC 

حبيب 
 عبيشو

7 11/06/2019 17/06/2019  

3 F4  دعـ القدرات في
مجاؿ التصّرؼ 
في المشاريع مف 
خالؿ المساندة 

عمى قيادة 
وتسيير المشروع 

في جميع 
عداد  مراحمو وا 

إجراءات 
 المتابعة 

دراسال ومتابعة 
نجاز   EPRوا 

جوىر 
 المصمودي

4 14/08/2019 17/08/2019  

 : قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرار المجمس 
 .المصادقة باإلجماع عمى البرنامج 
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 : مسائل عقارية 14-
 مطمب المواطن محمد الشطي المتسّوغ لممحّل البمدي الكائن بالحي الجديد *

المعروض عمى السادة األعضاء مطمب محمد الشطي المتسّوغ أفاد السيد محمد عمّية رئيس البمدية أف 
 12143لممحّؿ البمدي الكائف بالحي الجديد حوؿ طمب إجراء الصمح بخصوص حكـ بالخروج عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد 

االجػػػػػػػػػػػػػػػػراءات المتعّمقة باالستئناؼ عمما وأنو قاـ بخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالص معينات الكراء الى موّفى  صادر ضّده وعدـ تفعيؿ
 كما عّبر عف استعداده لإلذعاف  لمنطوؽ الحكـ ودفع مصاريؼ التقاضي المنصوص عمييا بنص الحكـ 2019

 .عف أجرة المحاماة والمحمولة عميو  د 300,000والمقّدرة بػػ 
 : قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرار المجمس 

 .أقر المجمس باالجماع تنفيذ الحكـ ورفض قبوؿ المطمب 
كما أنو وعمى إثر النقاش أّكد المجمس البمدي عمى ضرورة إعادة تنشيط المحالت التجارية بالحي الجديد حتى 
تقوـ بدورىا والعمؿ عمى استرجاع المحالت البمدية غير المستغّمة مف المتسّوغيف واتباع االجراءات القانونية 

 .المطّبقة في الغرض  
  :مطمب المواطن الحبيب بن محمد االكحل *

المعروض عمى السادة االعضاء مطمب المواطف الحبيب بف محمد أفاد السيد محمد عمّية رئيس البمدية أف 
 1637 وعدد 9االكحؿ حوؿ طمب التعويض لو عف عقاره الذي أدمج في الطريؽ العاـ والمنجر مف القطع عدد 

 سوسة  والمساحة المستوجبة لمتعويض حسب الخبير المنتدب مف 79975 موضوع الرسـ العقاري عدد 1639و
  .2 ـ 309طرؼ الطالب قّدرت بػػ 

 في جمسة مشتركة مع لجنة التييئة 10/01/2020عمما وأف لجنة النزاعات والشؤوف العقارية الممتئمة بتاريخ
العمرانية قد أوصت بعرض الموضوع عمى أنظار المجمس البمدي والنظر في إمكانية التعويض عف المساحة 

 .حسب تقرير الخبير 
 : قرار المجمس 

 .أقر المجمس البمدي إرجاء الموضوع لمزيد الدرس واالحاطة بالموضوع وبتفاصيمو
  :مطمب المواطن عبد العزيز بن الحاج محمد صّوة *

عبد العزيز بن المعروض عمى السادة االعضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء مطمب المواطف أفاد السيد محمد عمّية رئيس البمدية أف 
 حوؿ طمب التفويت لو في قطعة أرض منجرة لمبمدية مف فواضؿ إنجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز الطريؽ العاـ كائنة الحاج محمد صّوة

 صالحة لتكممة المقسـ 2 ـ101 حسب مشروع مساحتيا التجزئة c 422 وc433بطريؽ كروسية مجاورة لمقطعة 
  1عدد 
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 في جمسة مشتركة منع لجنة التييئة 10/01/2020عمما وأف لجنة النزاعات والشؤوف العقارية الممتئمة بتاريخ

 .قد أوصت بعرض الموضوع عمى أنظار المجمس البمدي لمقياـ بما يتعّيف في الغرض  العمرانية
 : قػػػػػػػػػػػػػػرار المجمس 

 .أقر المجمس البمدي الموافقة عمى التفويت
 مطمب المواطن محمد الهادي غريب *

المعروض عمى السادة االعضاء النظر في مطمب المواطف محمد أفاد السيد محمد عمّية رئيس البمدية أف 
 . الكائف بالسوؽ المركزية 08اليادي غرّيب المتسّوغ لممحؿ البمدي عدد 

لغػػػػػػاء الزيادة السنوية المقّدرة بػػ   مف كؿ سنة جديدة باعتبار %5حيث أنو يطالب بإعادة النظر في معموـ الكراء وا 
أف النشاط الذي يمارسو والمتمثؿ في بيع السمؽ والمعدنوس ال يفي بحاجتو  إضافة  الى أنو يحمؿ بطاقة إعاقة 

 .سمعية  
 قد قّرر إيقاؼ االجراءات القانونية ضّده والمتعّمقة 25/02/2016عمما وقد سبؽ لممكتب البمدي الممتئـ بتاريخ 

 . أساسا بالترفيع في معيف الكراء واالبقاء عمى شروط العقد 
 : قػػػػػػػػػػػػػػػػرار المجمس 

 .أقر المجمس باالجماع الموافقة عمى تغيير بنود العقد
 

  المصادقة عمى الميثاق البمدي لحوكمة حقوق الطفل- 15
المعروض عمى السادة االعضاء المصادقة عمى الميثاؽ البمدي لحوكمة  أفاد السيد محمد عمّية رئيس البمدية أف

  2020 فيفري 15حقوؽ الطفؿ والذي حظي بموافقة لجنة الفنوف والثقافة في جمستيا الممتئمة بتاريخ 
وذلؾ في إطار تكريس ثقافة حقوؽ الطفؿ والديمقراطية التشاركية والمساىمة الفعالة في إذكاء روح المواطنة 

وتثبيت القيـ الحقوقية لدى الناشئة بتنمية اعتزازىـ بوطنيـ والمحافظة عمى مكاسبو وبمنحيـ فرصة لممشاركة في 
الشأف العاـ والتعبير عف مشاغميـ وبتحميميـ المسؤولية والمشاركة في الشأف المحّمي وتنمية روح العمؿ التطّوعي 

مجمة حماية الطفؿ ومجمة الجماعات +  الدولية لحقوؽ الطفؿ –لدييـ وذلؾ انطالقا مف المرجعية الدستورية 
 ADOالذي نظمتو جمعية " يافعوف ويافعات مف أجؿ النزاىة " المحمية واستنادا الى نتائج ورشات مشروع 

 وبالشراكة مع الييئة الوطنية لمكافحة الفساد ومرصد االعالـ GIZبتمويؿ مف المؤسسة االلمانية لمتعاوف الدولي 
 والتكويف والتوثيؽ والدراسات حوؿ حماية الطفؿ وعدد مف البمديات 

 : قػػػػػػػػػػػػػرار المجمس 
 صادؽ المجمس البمدي باالجماع عمى الميثاؽ البمدي لحوكمة حقوؽ الطفؿ 
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