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املتعلق  2018ماي  9املؤرخ في  2018لسنة  29بمقتضيات القانون األساس ي عدد عمال 

                                                                                                                                                                               .                                                                                                                            216لجماعات املحلية وخاصة الفصل بمجلة ا
 

 2019نة لس الثانيةالتمهيدية للدورة العادية  املجلس البلدي بمنزل فارس ي الجلسةعقد 

البلدية برئاسة السيد  بمقر مساءوالنصف  الرابعةعلى الساعة  2019 أفريل 27السبت  يوم

  األعضاء السادة والسيدات اآلتي ذكرهم:وبحضور البلدية رئيس حسن املبروك 
 

 

 

 

 

 

 

 املجلس البلدي اآلتي ذكرهم:وتغيب عن الحضور أعضاء 

 مساعد ثالث.: نادرة املجدوب -

 فاطمة غماض: مساعد رابع. -

 : عضو .املجدوبفرج  -

 محمد علي املبروك : عضو  -

 روضة بنعلي: عضو. -

 : عضو سعيدة الدرويش -

 رياض أحمد مقرر الجلسةالسيد الكاتب العام وحضر عن اإلدارة البلدية 

 املواطنين.من  وثلةاملدني  واملجتمع الجمعياتممثلي عدد من الجلسة كما حضر 

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 

 

 الصفة  اإلسم واللقب

 مساعد أول  جيهان عبد هللا

 مساعد ثاني طارق النعيجي

 عضو رضوان عبد الرزاق 

 عضو فرج العجيمي

 عضو  شادية شوشان



I.  تقدم سري املشاريع :متابعة 
  2018البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة 

 

 املالحظات نسبة اإلنجاز الكلفة )أد( املشروع

 23تم االنطالق في الدراسة الجيوتقنية يوم  %10 20 الدراسات

  134 بنايات إدارية من قبل مكتب الدراسات جيوتاك  2019ماي 

 . 17/04/2019إستالم الجرار بتاريخ تم  %100 60 إقتناء معدات النظافة

 اد  33تم انجاز القسط االول بمبلغ قدره  %75 45 تهيئة الطرقات واملسالك

 تم إنجاز املشروع بمنطقة الشواشين  %100  18 بناء األرصفة

  %100 7 اإلنارة العمومية
 

  2019البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة 
 املالحظات الكلفة )أد( املشروع

  1500 تهذيب حي التطور 

  20 )مراجعة مثال التهيئة( الدراسات

   90 بنايات إدارية

  100 إقتناء أراض ي

تم عقد جلسة اللجنة الفنية للبنايات املدنية  100 بناء حجرات مالبس امللعب البلدي

 لتعيين املصممين 2019جوان  14يوم 

 تم إعداد إستشارة إلقتناء حاويات  11 إقتناء معدات النظافة

  30 صيانة املقابر

  25 تهيئة الطرقات واملسالك

   12 بناء األرصفة

  13 اإلنارة العمومية

 ملشاريع الجهوية أو الوطنية :ا 

 املشروع
 الكلفة

 )أد(

نسبة 

 اإلنجاز
 املالحظات

 مشروع تطهير مدينة منزل فارس ي: 

تطهير حي التطور  1القسط 

م 11200)طول الشبكة والبساتين 

 صندوق ربط( 600وتركيب 

1125 75% 

لديوان باإلدارة العامة لتم عقد جلسة عمل 

ملتابعة تقدم  2019ماي  3يوم  الوطني للتطهير

  سير مشروع التطهير 



منظومة تحويل املياه  2القسط 

 املستعملة وبناء محطتي ضخ
  bonaتم اإلنجاز من طرف شركة  100% 1600

تجهيز محطتي ضخ املياه  3القسط 

 املستعملة
798 0% 

واالن  2019مارس  12 فتح العروض يوم تم

 بصدد فرز العروض 

 مشروع دعم اإلنارة بامللعب البلدي

 %99 150 دعم اإلنارة بامللعب البلدي
ول ربط املحاإلنتهاء من األشغال في إنتظار  تم

  بامللعب البلدي بشبكة التيار الكهربائيالخاص 

  مشروع تهيئة وتعبيد املسالك والطرقات

مشروع تهيئة وتعبيد املسالك 

 والطرقات
200  

عبيد تهيئة وتل سالم خليفة تم تعيين املقاول 

مسلك الشواشين الجديدة )شارع طارق ابن 

زياد( واملسلك الرابط بين شارع ابن سينا واملار 

 خلف املدرسة االعدادية 
 

  : تدخالت املواطنين 

 كالتالي: التدخالت  مقترحاتهم وكانتحاضرين لتقديم أحيلت الكلمة لل ثم

 : رفيق املبروكاملواطن 

  املقابر.عملية الدفن بشرا  على دعا البلدية إلى اإل 

 طالب بتسمية املقابر. 

 بصفة منتظمة.بنهج ليبيا الجماعية املياه بئر شفط طالب ب 

 تسييجها الستغاللها في تنظيم التظاهرات.إمكانية  املندرة معساحة عمود كرة السلة بصيانة طالب ب 

 املواطن حسن بالطيب: 

  فوانيس أمام املدرسة ومفترق بني حسان وأمام مركز  تصليح)العمومي طالب بصيانة شبكة التنوير

 .(ونهج عمر املختار الوطنيالحرس 

 .طلب ترقيم املنازل 

  عملة في إختصاص تنوير عموميالتكوين. 

 خاصة املتواجدة بشارع الحبيب بورقيبة املحالت التجارية برفع فواضل طالب. 

 :  محمد بن خليفةاملواطن 

 بإنجاز آبار ضياع جماعية  البلديةوطالب  املستعملة أشار إلى ركود املياه. 

 :  عيادية الهاشمي ةاملواطن

 قبرة بالشواشين.بإنارة طريق امل تطالب 

 : املواطنة عزيزة شوشان



 .طالبت بتعبيد وترصيف طريق املقبرة بالشواشين 

 : سالم معمراملواطن 

  للشرب.تساءل عن مطالب إدخال املاء الصالح 

  إجراءات تسوية البناءات الفوضوية بمنطقة الشواشين.أشار إلى 
 

 . مساء السادسةختتمت الجلسة على الساعة إو 

  2019 أفريل 29منزل فارس ي في 

 


