
   
                                               

 
 

 
 

 

 

 2020 لسنة األولىللدورة العادية  التمهيديةالدورة 

 2020فيفري  08املنعقدة بتاريخ 
 

املتعلق بمجلة  2018اي ــــــم 9املؤرخ في  2018لسنة  29عمال بمقتضيات القانون األساس ي عدد 

 ،منها 216الجماعات املحلية وخاصة الفصل 

 يوم 2020لسنة  األولىالتمهيدية للدورة العادية  املجلس البلدي بمنزل فارس ي الجلسةعقد 

حسن   البلدية برئاسة السيد  بقصرمساء والنصف  الخامسةعلى الساعة  2020 فيفري  08لسبت ا

ة أعضاء املجلس البلدي ،املجلس البلديرئيس املبروك 
ّ
 49تحت عدد  وبعد إستدعاء فردي وّجه لكاف

التمهيدية الدورة جلسة "وبعد، أتشرف بإستدعائكم لحضور  هذا نّصه: 2020 جانفي 30بتاريخ 

على  2020فيفري  08     السبتللمجلس البلدي املقرر عقدها يوم  2020األولى لسنة  العاديةللدورة 

 ."بقصر البلديةالخامسة والنصف مساء الساعة 

 :السادةحضر الجلسة كّل من السيدات و 

 البلدي :   املساعد األول لرئيس املجلس         جيهان عبد هللا

 البلدي :  املساعد الثاني لرئيس املجلس          يـطـارق النعيج

 البلدي :  املساعد الثالث لرئيس املجلس          ادرة املجدوبــن

 ورئيس لجنة النظافة والصحة والبيئة :  عضو          يــرج العجيمـــــف

 :  عضو ورئيس لجنة األشغال والتهيئة العمرانية  محمد علي املبروك

 سعيدة الدرويش    : عضو  ورئيس لجنة الشؤون اإلجتماعية والتشغيل وفاقدي 

 السند وحاملي اإلعاقة                                     

 رضوان عبد الرزاق : عضو

 وتغّيب عن الجلسة:    

 البلدي املجلسابع لرئيس : املساعد الر           فاطمة غماض

 ورئيس لجنة شؤون املرأة واألسرة عضو:           روضة بن علي

 الطفولة والشباب والرياضة ورئيس لجنة شادية شوشان      :  عضو

 رئيس لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة املفتوحةو  :  عضو          فـــرج املجــــــدوب



  كما حضر الجلسة:   

 للبلديـــــة  ةالعام ةباالكتمكلف ب:        س بن عليـــــــــــــــــــــقيــ

  تقنــــي:        يوسف النعيجة

 ومكونـات املجتمع املدني. نـــــــــــــــكما حضر الجلسة جمع من املواطني   
 

إياهم على بالحاضرين شاكرا افتتح الجلسة السيد حسن املبروك رئيس املجلس البلدي مرحبا 

املشاريع البلدية واملشاريع الجهوية والوطنية  لعرضمبّينا أّن هذه الدورة ستخصص تلبية الدعوة، 

فيما يتعلق بالشأن العام دون الخوض في املواضيع  املواطنينوكذلك لسماع استفسارات ومالحظات 

 الشخصية. 

الجهوية الوطنية و واملشاريع ريع البلدية املشا سيرثم عرض على السادة الحاضرين متابعة 

 كاآلتي بيانه:

  2018السنوي لإلستثمار لسنة البرنامج 
 

 روعــــــــــــــــــــــــــــــاملش
سنــــة 

 البرمجة

 الكلفة

 )أد(
 اتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملالحظ

على ملف الدراسة التمهيدية بصدد املصادقة  20 2018 الدراسات

جنة الفنية الجهوية للبنايات  املفصلة من قبل 
ّ
الل

 224 2018 البناء اإلداري  املدنية باإلدراة الجهوية للتجهيز واإلسكان باملنستير 

 12 2018 صيانة املسالك والطرقات

أد وسيتم تحديد نوعية  33تم إنجاز قسط أول بمبلغ 

أد وذلك  12التدخالت وأماكنها بكلفة جملية قدرها 

   بعد عقد جلسة في الغرض
 

  2019البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة 

 روعــــــــــــــــــــــــــــــاملش
سنــــة 

 البرمجة

 الكلفة

 )أد(
 اتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملالحظ

 1500 2019 تهذيب حي التطور 

تم إبرام إتفاقية إطارية بين وزارة الشؤون املحلية 

ووكالة التهذيب العمرانية وسيتولى  مكتب الدراسات 

 APDإعداد الدراسة األولية للمشروع  

 الدراسات

 )مراجعة مثال التهيئة(
2019 20 

بتاريخ واإلسكان مراسلة االدارة الجهوية للتجهيز ب قمنا

 إجابةلى يومنا هذا لم ترد علينا أي إو  09/01/2019

يجاد املصالح املعنية إل ونحن بصدد التنسيق مع 

 شروع هذا امللدفع تقدم  الكفيلةالسبل 
 

 



 روعــــــــــــــــــــــــــــــاملش
سنــــة 

 البرمجة

 الكلفة

 )أد(
 اتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملالحظ

صيانة الطرقات واملسالك 

 بالشواشين
2019 25 

 عروضالإعداد ملف طلب  بصدد
 12 2019 بناء األرصفة بالشواشين

 30 2019 صيانة مقبرة الشواشين

صيانة التنوير العمومي 

 بالشواشين
2019 13 

سيقع إدماجه ضمن مشروع تطهير شبكة التنوير 

 2020نجازه سنة إالعمومي بمنزل فارس ي املبرمج 

 100 2019 إقتناء أراض ي

ستتولى البلدية نشر إعالن للعموم بخصوص إقتناء 

قطعة أرض باملنطقة البلدية بمنزل فارس ي حتى يتسنى 

مواصلة اإلجراءات التعاقدية في الغرض وتحديد 

يرية من قبل املصالح املختصة بوزارة القيمة التقد

 أمالك الدولة والشؤون العقارية

 بناء حجرات مالبس 

 بامللعب البلدي
2019 100 

بصدد التنسيق مع مصالح اإلدارة الجهوية للتجهيز 

 للشباب والرياضة باملنستير قصد  واملندوبية الجهوية

جنة  الدراسة التمهيدية املفصلة على أنظار  عرض
ّ
الل

الفنية الجهوية للبنايات املدنية باإلدراة الجهوية 

 للتجهيز واإلسكان باملنستير
 

 

  2020البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة 

 روعــــــــــــــــــــــــــــــاملش
سنــــة 

 البرمجة

 الكلفة

 )أد(
 اتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملالحظ

 في طور الدراسة 20 2020 الدراسات

 في طور الدراسة 60 2020 تطهير شبكة التنوير العمومي

 في طور الدراسة 60 2020 تهيئة وتوسعة املستودع البلدي

 في طور الدراسة 74 2020 تجميل املدينة

 بناء حجرات مالبس 

 )قسط ثاني( بامللعب البلدي
 في طور الدراسة 60 2020

 عروضالإعداد ملف طلب  بصدد 220 2020 اقتناء معدات النظافة

 

 

 



 

  والوطنيةالجهوية املشاريع : 

 روعــــــــــــــــــــــــــــــاملش
 الكلفة

 )أد(

نسبة 

 اإلنجاز
 اتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملالحظ

 مشروع تطهير مدينة منزل فارس ي: 

)طول تطهير حي التطور والبساتين  :1القسط 

 صندوق ربط( 600م وتركيب 11200الشبكة 
1125 %75 

 تمّ قد و  2019متوقف منذ ديسمبر املشروع 

مع مصالح إقليم الوسط عقد جلسة عمل 

 08/01/2020 لتطهير بتاريخالوطني للديوان ل

في  الصفقة إجراءات فسخقصد تسريع 

 لضبطوإعداد دراسة تكميلية  أقرب اآلجال

واإلعالن عن طلب عروض  املتبقيةالكميات 

 جديد
منظومة تحويل املياه وبناء محطتي  :2القسط 

 ضخ
1600 %100 - 

 70% 798 تجهيز محطتي ضخ املياه املستعملة :3القسط 

بصدد التنسيق مع مصالح إقليم الوسط 

قصد مواصلة تركيز  لتطهيرالوطني للديوان ل

التجهيزات وربط املحول بالشبكة الكهربائية 

   الشركة التونسية للكهرباء والغاز.من قبل 

 مشروع تهيئة وتعبيد املسالك والطرقات

 60% 200 املسالك والطرقاتمشروع تهيئة وتعبيد 

شروع متوقف حاليا ونحن بصدد امل

لتجهيز اإلدارة الجهوية لالتنسيق مع مصالح 

 قرب اآلجال. أإلتمام املشروع في 

 

التي  ومشاغلهم، تّمت إحالة الكلمة إلى السادة املواطنين لتقديم مداخالتهم على إثر ذلك

 تلخصت في ما يلي:

موقع بناء حجرات املالبس الحالي ليصبح امللعب البلدي قابل النظر في إمكانية تغيير  -

 للتوسعة.

إلستئناف مشروع التطهير باملدينة في أقرب دعوة مصالح الديوان الوطني للتطهير  -

 اآلجال.

بمختلف األحياء السكنية التي شملها مشروع بصفة أولية  إصالح الطرقاتاإلسراع ب -

 التطهير.

 



 


