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 2019التمهيدية للدورة العادية األولى لسنة  املجلس البلدي بمنزل فارس ي الجلسةعقد 

حسن اسة السيد البلدية برئ بمقر مساء الرابعةعلى الساعة  2019 فيفري  02السبت  يوم

  األعضاء السادة والسيدات اآلتي ذكرهم:وبحضور البلدية رئيس املبروك 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 وتغيب عن الحضور أعضاء املجلس البلدي اآلتي ذكرهم:

 فرج العجيمي: عضو -

 فاطمة غماض: مساعد رابع. -

 روضة بنعلي: عضو. -

 شادية شوشان: عضو  -

 رياض أحمد مقرر الجلسةالسيد الكاتب العام وحضر عن اإلدارة البلدية 

من  وثلةاملدني  واملجتمع الجمعياتممثلي عدد من عمدة املنطقة و الجلسة كما حضر 

 املواطنين.

في مستهل الجلسة رحب السيد حسن املبروك رئيس البلدية بالحاضرين شاكرا لهم تلبية 

نية واملشاريع الجهوية والوطالدعوة، ثم عرض على السادة الحاضرين متابعة سير املشاريع البلدية 

 كما مبين بالجدول التالي: باملنطقة 

  :املشاريع البلدية 

 الصفة  اإلسم واللقب

 مساعد أول  جيهان عبد هللا

 مساعد ثاني طارق النعيجي

 مساعد ثالث نادرة املجدوب

 عضو رضوان عبد الرزاق 

 عضو فرج املجدوب

  عضو محمد علي املبروك

 عضو سعيدة الدرويش



سنة 

 االنجاز

 املالحظات نسبة اإلنجاز الكلفة )أد( املشروع

  % 100 110 تجميل املدينة    2017

تمت مراسلة اإلدارة الجهوية للتجهيز لطلب املساعدة  %0 20 الدراسات 2018

 إلنجاز مشروع البناء اإلداري:الفنية 

تعيين مهندس معماري  23/11/2018تم يوم  املرحلة األولى:

 ومهندس كهرباء ومهندس سوائل ومهندس هياكل.

املراقبة املتعلقة بسششارة اإل فتح ظروف تم  :املرحلة الثانية

باإلدارة  31/01/2019بتاريخ  الفنية والدراسة الجيوتقنية

 الجهوية للتجهيز بحضور السيد رئيس البلدية 

  134 بنايات إدارية

إقتناء معدات 

 النظافة

تمت إحالة ملف إقتناء جرار على أنظار مراقب املصاريف  0% 60

 .31/01/2019بتاريخ العمومية 

تهيئة الطرقات 

 واملسالك

إنطلقت أد و  33بمبلغ قدره   tout venantتم إقتناء تربة  74% 45

فرع باالتصال  وتمالطرقات املقترحة ب هالبلدية بفرش

 لقادم.األسبوع ا ماسحة خاللباملكنين بتوفير آلة لتجهيز ا

 تم إنجاز املشروع بمنطقة الشواشين  %100  18 بناء األرصفة

  %100 7 اإلنارة العمومية

 املشاريع الجهوية أو الوطنية : 

 املشروع
 الكلفة

 )أد(

نسبة 

 اإلنجاز
 املالحظات

 مشروع تطهير مدينة منزل فارس ي: 

تطهير حي التطور  1القسط 

)طول الشبكة والبساتين 

 600م وتركيب 11200

 صندوق ربط(

1125 60% 

 18/01/2019تم عقد جلسة عمل بمقر البلدية يوم 

بحضور رئيس املشروع ممثل عن الديوان الوطني للتطهير 

بل ق أشغال حي التطور بإتمام واملقاول وقد تعهد املقاول 

موعد انطالق دراسة مشروع  2019موفى شهر أفريل 

 حي التهذيب 

 منظومة تحويل 2القسط 

املياه املستعملة وبناء محطتي 

 ضخ

1600 100%  

تجهيز محطتي ضخ  3القسط 

 املياه املستعملة
798 0% 

تمت احالة ملف طلب العروض للمرة الثانية لنشره 

  TUNEPSعلى الخط  بمنظومة الشراءات العمومية

 مشروع دعم اإلنارة بامللعب البلدي



 %30 150 دعم اإلنارة بامللعب البلدي

 30/01/2019تم عقد جلسة عمل بمقر البلدية يوم 

بحضور السيد مهدي الغضاب املندوب الجهوي للشباب 

والرياضة ومصالح االدارة الجهوية للتجهيز ومكتب املراقبة 

 آلجالا أقربشروع في املأشغال انجاز  بإتماموتعهد املقاول 

وتعهدت البلدية بالتدخل لدى الشركة التونسية للكهرباء 

 اجراءات الربط. إلتماموالغاز 

  املسالك والطرقاتمشروع تهيئة وتعبيد 

مشروع تهيئة وتعبيد املسالك 

 والطرقات
200  

تمت  2017في إطار تنفيذ البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 

مسلك الشواشين الجديدة )شارع برمجة تهيئة وتعبيد 

طارق ابن زياد( واملسلك الرابط بين شارع ابن سينا واملار 

 خلف املدرسة االعدادية واالن بصدد فرز العروض.
 

 كالتالي: التدخالت  مقترحاتهم وكانتحاضرين لتقديم أحيلت الكلمة لل ثم

 املواطن حسن بالطيب: 

  التنوير العمومي.أشار إلى اإلنقطاع املتكرر لشبكة 

 .طلب ترقيم املنازل 

 ومنحة سنوية. الخيرية للجمعية طلب مقر 

  من طرف مقاول أشغال التطهير.طلب تنظيف حواش ي الطرقات وصيانتها 

 :  سالم النعيجةاملواطن 

 (دعا إلى إصالح أعمدة الكهرباء بطريق عميرةterre pleine .) 

  نظرا لصعوبة ربط املساكن بشبكة التطهير. طلب فتح الطريق )زنقة حادة( بتقسيم أحمد أبيش 

  أشار الى تدهور حالة الطرقات خاصة بعد التدخل مقاول التطهير.  

 املواطن فرابي بالطيب : 

  وإقترح تخصيص مقر الولي الصالح للغرض.طالب بتوفير فضاء لتنظيم تظاهرات 

 : عبد هللااملنجي املواطن 

  اة. البلدية معف أنجرار فالحي مبينا  إقتناءاألداء على القيمة املضافة املوظفة على تساءل عن نسبة 

  مشروع التطهير.الثالث من القسط سأل عن أسباب تأخر إنجاز 

  إلصالحها.طالب بدعوة املقاول تطرق إلى تدهور حالة الطرقات و 

  الكهربائي.إشكالية ربط امللعب البلدي بالتيار 

  ملكتب البريد.جديد طلب توضيح حول ما يتداول بخصوص كراء مقر 

 املدينة "منزل فارس ي ترحب بكم "وطالب البلدية بالتدخل. أشار إلى شطب العالمة االرشادية بمدخل 

 : عبد الحميد بن فرجاملواطن 



 التنوير بمنطقة الشواشين و الترصيف  يمشروع طالب بإكمال. 

 الطاهر بوغريرة:املواطن 

 قاعة املالكمة.وتركيزه بسخان إقتناء امللعب البلدي و طالب بتقوية املاء وصيانة األدواش ب 

 .طالب إجابة عن الالئحة 

 السيدة نجيبة الزواغي رئيس الفرع املحلي لالتحاد الوطني للمرأة بمنزل فارس ي:

  للمرأة.طالبت بمنحة سنوية لفائدة الفرع املحلي لالتحاد الوطني 

 للسقوطمتداع لبت ترميم املقر الذي أصبح ط. 

  2019كما قدمت برنامج نشاط فرع إتحاد املرأة للثالثي األول لسنة. 

 املواطن رفيق املبروك :

 فتح الطريق الرابط بين مكتب البريد وشارع الحبيب بورقيبة.ب طالب 

 الثقافية.الشباب إلستغالله للتظاهرات واألنشطة  بدارفضاء  تهيئةطالب ب 

 املواطن جمال عبد الرزاق :

 بالبناءات.   لعديد اإلشكاليات طالب بمراجعة الصبغة السكنية بحي التطور نظرا 

 : حسن الشريفاملواطن 

 بزيارة جنان عمامو والقيام بحمالت نظافة. طالب 

 : إلياس بالطيباملواطن 

 .طالب بإصالح الطرقات وصيانة أماكن مآوي السيارات 

   بحمالت نظافة بالشراكة مع لجنة النظافة. قيام جمعية االشعاع الثقافي إقترح 

 السيد الهادي العجيمي)عمدة املنطقة(

 اءات خاصة في تسوية البن أشار إلى البناءات باملناطق الفالحية بمنطقة الشواشين وطالب بإضفاء املرونة

 العمرانية.ن منطقة الشواشين غير مغطاة بمثال التهيئة وأ

 : رحاب معمر  ةاملواطن

 .طالبت بإنجاز مشاريع أساسية كالتنوير والطرقات واألرصفة 

  حيث تفتقر إلى روضة أو نادي أطفال مهمشةبينت أن منطقة الشواشين. 

 .ثمنت تدخل شركة النقل باملنطقة 
 

 . مساء السادسةختتمت الجلسة على الساعة إو 

  2019 فيفري  04فارس ي في منزل           

 


