
 

 محضر جلسة استثنائيّة
 2018نوفمبر  01الخميس  

 
على الساعة الخامسة مساء بقصر  2018 نوفمبر 01عقد المجلس البلدي دورة استثنائية يوم الخميس 

آمنة السيدة  برئاسةوذلك  2182والمسجل تحت عدد  2018أكتوبر  29البلدية تبعا لالستدعاء المؤرخ في 

آمنة سحنون،آمنة  محمد القطي، محمد بلغيث،نادر سحنون،خلود الجمل، :وحضور السادة بوعزيزكريشان

الشعبوني ،عبدالسالم الجريبي،إيمان العموري،ازدهار عبدالناظر، علي  عبدالناظر،فيصل الجراية،سهام

 ،كوثر العيادي ربي، لطفي المعزون، فيصل القطي ،رحمة العيادي ، منذر كمون ،سامي الج المطيبع
 .الكاتب العام للبلدية البحري المثلوثيو

 وهالة الزواري. رابعة هدريش،نهى القبايلي ،منجية الترعي، فتحي كمون: وتغيب كل من السادة
 بعد الترحيب بالحاضرين قدمت السيدة رئيسة البلدية جدول أعمال الجلسة كاألتي:

المالية بقرمدة النظر في عقد كراء مقر القباضة (1  

النظر في بعض مطالب النقابة االساسية لبلدية قرمدة( 2  

مواضيع مختلفة ( 3  

اقترح السيد فيصل القطي إضافة موضوع تحديد قيمة الخطية عند  على جدول األعمال قبل المصادقة

 المخالفة  في وضع الفضالت.

الفصل في لجنة الشباب والرياضة والثقافة والتربية بلجنتي الشباب  واقترحت السيدة سهام الشعبوني

وتهتم بالشؤون الرياضية والشبابية والثقافة والتربية وتهتم بالتظاهرات الثقافية والتربيوية.والرياضة   

:النظر في عقد كراء مقر القباضة المالية بقرمدة( 1  
ناية تستغلها وزارة المالية كما يلي:تلى السيد الكاتب العام مذكرة حول تسوية وضعية ب  

ة وزارة المالية لاب  علوي من بناية  1998تعود الوقائع إلى سننننة  عندما وضنننعت البلدية تحت تصنننرر

مجاورة لقصننننننر البلدية اسننننننتخدمت  هذر األريرة كمقر لمراقبة األداءات وكلن بعد أن مكرنتها عن لري  

ا للقباضة المالية.من لاب  أرضي اتخذت  الو 1995التسويغ  سنة   زارة مقرر

هذر األريرة  ظار إبرام عقد كراء في الغرض إال أن  طاب  العلوي في انت تم تمكين الوزارة من ال

ت البلدية  س سنناكنا وبمرور السنننوات اضننطرر ات ومدرها بعقد كراء لإلمضنناء لم تحرر رغم مخالبتها عدرة مرر

التسويغ مجدردا على المجلس البلدي رالل دورت  العادية إلى إعادة تقدير القيمة الكرائية  وعرض موضوع 

دينارا في السنة مع الترفيع في  2.700,000ليصادق على تسويغـننننننـنننننن  للوزارة مقابل  2004الثانية لسنة 

سبة   سنوي بن كما تمر مدر الوزارة بعقد كراء إلمضائ  إال أن البلدية اصطدمت مجدردا  % 10معين الكراء ال

للتدرل وقد تمكرنت من مصننننننالحها الجهوية مما دفعها إلى اللجوء إلى وزارة الدارلية بصننننننمت الوزارة و

غت من البلدية عقار مسنناحت   اسننتغلرت الطاب   ²م 290الحصننول على ردر من وزارة المالية يفيد بهنها تسننور

ا لم²م 150( إليواء مصننننننالا القباضننننننة المالية والطاب  العلوي  ²م 140األرضنننننني   راقبة ( اتخذت  مقرر

غت البلدية لفائدة الوزارة في بداية سنننة  مقرر القباضننة المالية لم تكن قد  1995األداءات  والحال أن  لما سننور

ب إلى العقد في رصوص مساحة العقار مكرن الوزارة من  شيردت بعد الطاب  العلوي إال أنر الخطه الذي تسرر

ا أن تصننننحيا الوضننننع الحقا وإفراد كلر عقار بعقد التملرص من إبرام عقد تسننننويغ مقرر مراقبة األداءات  كم

كراء من شنننننهن  أن يترترب عن  ترفيع في معلوم الكراء الوزارة في غنى عن  فهي تسنننننتغلر بناية منذ سننننننة 

د( ال يضننننننناهي األ مان  4.200,000بدون ترفيع في معين الكراء ومقابل معلوم سنننننننوي قدرر   1995

 المعمول بها.

اء هذا الوضننننع تكبرد ت البلدية رسننننارة وحرمت من عائدات عقارها وفي فلر فشننننل المسنننناعي جرر

الودرية  وحيث لم تجد محاوالت البلدية السنننننتعادة مقرر مراقبة األداءات نفعا رغم أن هذا العقار شننننناغر منذ 

عدرة سنننننوات وأمام إصننننرار الوزارة على االحتفاف بالعقارين معا رغم تحسننننيسننننها بحاجة البلدية الماسننننة 

ة الطاب  العلوي بعد أن أصننبا المقرر الحالي غير قادر على اسننتيعاب المميد من الموففين في فل السننتعاد

 بلدية قرمدة
 كتابة المجلس



حاجة البلدية إلى تدعيم إلارها البشننري لمجابهة متطلبات العمل   لم يب  للبلدية من ريار سننوع وضننع حدر 

عادة كامل العقار لحلر إشكال فلر لعقد الكراء المبرم مع وزارة المالية واتخاك كافة اإلجراءات القانونية الست

 قائما لمدرة تقارب العقدين.

لي تمر  بتاريخ  ر من قبل عدل منفذ  2015مارس  6كإجراء أور إبالغ الوزارة بموجب محضننر محرر

ا  عدم رغبة البلدية في تجديد الكراء وبذلن تمر منحها متسننننننعا من الوقت لدراسننننننة األمر واتخاك قرارها إمر

ة بإعادة الطاب  العلوي واإلبقاء فقط على الطاب  األرضنني أو إعادة كامل العقار لكن لن التفاوض مع البلدي

 لم يصدر عن الوزارة أي ردر.

وحيث  إزاء صننمتها صننادقت النيابة الخصننوصننية باإلجماع رالل الجلسننة العادية الرابعة للمجلس 

تاري لدي المنعقدة ب ية تمر على إ رر رفع دعوع في على وضننننننع حدر للعالقة الكرا 2015نوفمبر  27 خالب ئ

 الغرض الزالت منشورة أمام القضاء.

بطلب تمكينها  1وحيث بعد درول البلدية في نماع قضننننائي تقدرمت أمانة المال الجهوي صننننفاقس  

ستغالل الفضاء المتارم لمقر القباضة  الطاب  األرضي( لتوسعت  فتم تكليف اإلدارة الجهوية ألمالس  من ا

دينار في السنننة مع العلم  1500,000العقارية بتقدير قيمة الكراء حيث تمر تحديدر بحسنناب  الدولة والشننؤون

غة عهدت موفى سننننة  إلى إدارة أمالس  2017وأن البلدية وفي إلار تحيين معاليم تسنننويغ المحالت المسنننور

دينار في  4326الدولة بتحيين معاليم  مقر القباضنننننة والطاب  العلوي وقد تمر ضنننننبط قيمة الكراء بحسننننناب 

 دينار للطاب  العلوي. 2780السنة لمقر القباضة و

وحيث ترغب أمانة المال الجهوي  كما جاء على لسان قابض المالية بقرمدة في إبرام عقد جديد 

يشمل كل من الطاب  العلوي والطاب  السفلي  مقر القباضة الحالي( والفضاء المتارم لهما الذي ترغب في 

دينار مع العلم وأن  تمر الردر على للب  رالل سنة  8.606,000معلوم كراء سنوي قدرر  تهيئت    وكلن لقاء

 بهن الموافقة على التوسعة مشرولة بتسليم الطاب  العلوي للبلدية. 2013

وحيث أن البلدية أمامها  ال ة ريارات وهي رفض المقترح ومواصلة النماع القضائي أو االستجابة 

وي أو التوصل إلى اتفاقيــة تقضي بالموافقة على توسعة مقر القباضــة المالية في لطلب أمانة المال الجه

مقابل استعادة الطاب  العلوي لحل مشكل يواج  البلدية وهو عدم قدرة المقر الحالي على استيعاب مميد من 

  من الو ائ الموففين رغم الحاجة إلى كلن  وكذلن مقر األرشيف الغير قادر على  استيعاب الكم الهائل

 والدفاتر التي تكتظ بها بعض المكاتب. 

واف  المجلس على تسويغ الطاب  السفلي مع التوسعة حسب معين الكراء المحدد من لرة وبعد النقاش 

إدارة أمالس الدولة على أن يقع استرجاع الطاب  العلوي وا ر كلن إسقال الدعوة المرفوعة ضد وزارة 

 المالية.

 طالب النقابة األساسية لبلدية قرمدة:النظر في بعض م( 2

طلبات بعض العملة الذين وقع تصنيفهم حسب المدونة المهنية من الوحدة األولى إلى الوحدة لتبعا  -1

رجاع باستلالبوا مؤررا الثانية في الصنف الخامس وبعد أن تحصل كل منهم على ارتصاص  إال أنهم 

عوضا عن منحة التصرة والتنفيذ دون التخلي عن  األوساخمنحة رفع الفضالت المنملية ومنحة 

 الصنف الخامس.

على للبهم حسب التشاريع الجاري بها العمل وحسب القائمة في العملة الذين  باإلجماعفواف  المجلس 

أوت  18والمؤرخ في  1990لسنة  1293عدد  األمريباشرون فعليا جمع الفواضل وحسب ما جاء في 

 مراقب المصاريف بالموضوع والمصادقة على كلن. مراجعة على أن يقع  1990

أعضاء على   شراء  5 عضو واحتفظ  14 تجديد أسطول البلدية من الدراجات واف  إلارفي  -   2

 تضبط لريقة توزيعها الحقا. رمسة دراجات نارية

 تكليف السيد رضا قريعة بخطة كاهية مدير الشؤون االقتصادية والمراقبة الصحية:حول  -3

النقاش اقترح أعضاء المجلس التريث لمدة شهرين على أن يقوم بالعمل المطلوب في مراقبة حفظ  بعد

 الصحة.

بعد النقاش صادق الحاضرون على   تكليف االنسة دليلة العوي بخطة كاهية مدير الشؤون االدارية -4

 المقترح بعد عقد جلسة عمل مع لجنة الشؤون االدارية والقانونية. كلن



ادق بعد النقاش ص  السيدة منية مفتاح بخطة كاهية مدير التصرة في الموارد البشرية تكليف -5

 المقترح بعد عقد جلسة عمل مع لجنة الشؤون االدارية والقانونية.الحاضرون على كلن 

 

تقسيم لجنة الشباب والرياضة والثقافة والتربية وبعد التداول والنقاش  أعضاء المجلس البلديلالب بعض      

 .جميع اللجاناتف  الحاضرون على حل مختلف االشكاالت القائمة وايجاد الحلول للعمل بتناغم دارل 

 ل بعض االعضاء عن أسباب توقف عمل لجنة النظام الدارلي .ءوتسا

حيث اعتبر ان هذا  2018أكتوبر  8ب النقابي في جلسة كما تطرق السيد محمد القطي الى تصرة المكت

 التصرة في  مساس من هيبة المجلس.

 عداد قرار يحدد مقادير المخالفات الصحية رالل الجلسة القادمة للمجلس البلدي.إكما تم االتفاق على 

 

 .السابعة مساءوارتتمت الجلسة أشغالها على الساعة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 االسم واللقب اإلمضاء االسم واللقب اإلمضاء

بلغيثمحمد    نادر سحنون  

 سهام الشعبوني  عبدالسالم الجريبي 

 لطفي المعمون  رلود الجمل 

 ايمان العموري  آمنة سحنون 

 رحمة العيادي  آمنة عبدالنافر 

 ازدهار عبدالنافر  علي المطيبع 

 فيصل القطي  فيصل لجراية 

 محمد القطي  منذر كمون 

 كو ر العيادي  سامي الجربي 

    
 

 


