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 حمضر جلسة جلنة األشغال وخلية الرنامج

 حول تقسيم الرتاب البلدي إىل مناطق

 

 زغت 2021فً إطبس األعًبل انزسضٍشٌخ نهجشَبيح انغُٕي االعزثًبسي نجهذٌخ زفٕص نغُخ 

 عهى انغبعخ انعبششح صجبزب 2020 َٕفًجش 18اَعمذد ٌٕو األسثعبء انًمبسثخ انزشبسكٍخ 

ثًمش انجهذٌخ ثشئبعخ انغٍذ انشبرنً انجسشًَٔ سئٍظ انجهذٌخ  ٔثسضٕس انغبدح  أعضبء ندُخ 

 .األشغبل ٔخهٍخ انجشَبيح

 أفبد انغٍذ سئٍظ انجهذٌخ انغبدح انسبضشٌٍ اَّ رجعب نهًُٓدٍخ انًعزًذح إلعذاد ثشَبيح 

 ٔعًال ثًب ٔسد ثًكزٕة انغٍذ انًذٌش انعبو نصُذٔق 2021االعزثًبس انزشبسكً  نغُخ 

 زٕل إعذاد 2020 أكزٕثش 05 ثزبسٌخ 2868انمشٔض ٔيغبعذح اندًبعبد انًسهٍخ عذد 

 ٔانزي رضًٍ فً فمشرّ األٔنى انًزعهمخ ثبألعًبل 2021ثشَبيح االعزثًبس انجهذي نغُخ 

 .انزسضٍشٌخ  ضشٔسح رمغٍى انًُطمخ انجهذٌخ إنى يُبطك

 2020ٔزغت انًمزشذ انزي رى انعًم ثّ فً إطبس إعذاد يخطظ االعزثًبس انزشبسكً نغُخ 

 :فمذ رى اإلخًبع عهى اعزًبد انزمغٍى انزشاثً انًجٍٍ ثبندذٔل انزبنً ٔاأليثهخ انًصبزجخ
 

 احلدود املنطقة الرتابية

 01انًُطمخ عذد
 ْكزبسا ٔ رزضًٍ زً 33.8ٔرًغر 

 انضٌبرٍٍ ٔ خضءا يٍ ٔعظ انًذٌُخ

 02انًُطمخ عذد 
 ْكزبسا ٔ رزضًٍ انًغبكٍ 38.2ٔ رًغر 

 انشعجٍخ ٔ زً انًشٔج ٔ زً انُٕس

 03انًُطمخ عذد 
 ْكزبسا ٔ رزضًٍ زً انزمذو 24.1ٔ رًغر 

1 ٔ 2 

 04انًُطمخ عذد 
 ْكزبسا ٔ رزضًٍ زً 43.7ٔ رًغر 

 انشٌبض ٔ خضء يٍ انكشدٌخ

 05انًُطمخ عذد 
 ْكزبسا ٔ رزضًٍ زً عجذِ 60.6ٔ رًغر 

 ٔ خضء يٍ زً انشٌبض ٔ خضء يٍ انكشدٌخ

 06انًُطمخ عذد 
 ْكزبسا ٔ رضى األساضً 50.5ٔ رًغر 

 "انششالخ"انجٍضبء انًعشٔفخ ثبعى 

 رزضًٍ عًبدح انششٌشٍشح 07انًُطمخ عذد 

 رزضًٍ عًبدح خٍظ انٕادي 08انًُطمخ عذد 

 رزضًٍ عًبدح ٔادي اندجبط 09انًُطمخ عذد 

 رزضًٍ عًبدح انسٕفٍخ 10انًُطمخ عذد 

REPUBLIQUE TUNISIENNE

Ministère des affaires locales 

Et de l’environnement 

Gouvernorat de kairouan 

Commune de haffouz

Email : communehaffouz@yahoo.fr 

Site web : commune-haffouz.gov.tn 77355.01177355.011  --  7735500477355004

mailto:communehaffouz@yahoo.fr


 

 2021التقسيم الرتابي املصادق عليه مبناسبة إعداد خمطط االستثمار البلدي لسنة 

 

 
 



 
 

  القــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

 

ٔثبنزُغٍك  ثٍٍ أعضبء انخهٍخ ٔأعضبء ندُخ األشغبل ٔانزٍٓئخ انعًشاٍَخ رى رثًٍٍ يمزشذ 

يٕاصهخ اعزًبد َفظ انزمغٍى انزشاثً ألَّ دلٍك ٔعًهً ثبإلضبفخ إنى أٌ عًهٍخ انزشخٍص  

ال ركٌٕ دلٍمخ إال  ثعذ رمغٍى انًدبل انزشاثً نهجهذٌخ نذسط يمزشزبد انًشبسٌع انزً ًٌكٍ 

ثشيدزٓب زغت زبخٍبد ٔأٔنٌٕبد كم يُطمخ ٔق صبدق انسبضشٌٔ ثبإلخًبع عهى اعزًبد 

 .انزمغٍى  انًجٍٍ ٔفك انجٍبَبد ٔ انًثبل أعالِ

 .                                           ٔ سفعذ اندهغخ عهى انغبعخ انغبدعخ يغبء
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