
 

 محضر جلسة استثنائيّة

 2019 جانفي 24 بتاريخ                           
 

رابعة على الساعة ال 2019 جانفي 24 خميسعقد المجلس البلدي دورة استثنائية يوم ال

 18مساء بقصر البلدية إثر استدعاءات شخصية وجهت إلى كافة األعضاء بتاريخ والنصف 

 .2019جانفي 

سادة حضور الرئيسة البلدية و آمنة بوعزيز كريشانوقد تمت الجلسة برئاسة السيدة 

، فتحي كمون، علي المطيبع ، سهام الشعبوني، إيمان منجية الترعيأعضاء المجلس البلدي: 

، خلود فيصل الجراية، منذر كمون، سامي الجربي،نادر سحنون، هالة الزواري العموريٍ، 

منة آ ،رابعة هدريش، محمد بلغيثنهى القبايلي، الجمل، عبد السالم الجريبي، محمد القطي، 

 . رحمة العيادي ،آمنة عبد الناظر سحنوٍن، فيصل القطي، لطفي المعزون،

 و السيد البحري المثلوثي الكاتب العام للبلدية.

  .بد الناظرازدهار ع وكوثر العيادي وتغيب من الجلسة كل من السادة : 

جدول  إثرها مرحبة بكافة الحاضرين وعرضت الجلسة افتتحت السيدة رئيسة البلدية

 األعمال الذي يشتمل المواضيع التالية:

  مواصلة النظر في النظام الداخلي للمجلس البلدي( 1

  AFHلزمة استغالل المنطقة الخضراء ب( المصادقة على 2

 التفويت في قطعة أرض( 3

 المنطقة البلدية تحديد( 4

 ( تمثيل البلدية في الزيارة الرسمية لمدينة فيل فونتان الفرنسية5

 ( مواضيع مختلفة6

 : واصلة النظر في النظام الداخلي للمجلس البلديم 1-

اتفق اعضاء المجلس البلدي ارجاء موضوع النظام الداخلي للمجلس البلدي الى جلسة 

 تتعين الحقا.

 : AFHاستغالل المنطقة الخضراءب لزمةالمصادقة على 2-

عن طلب ع وض إلنجاز واسممممتمنت هنت    2018ديسمممم ب   7أعلنت البلدية  بتاريخ 

 9 اداألرب يوم  حضمممم ر بة هدا وبانةضمممماد أ ا عةدي  ال  وض ع س عةد  لسممممة  ب ة  البلدية

على السمممممماعة ال اب ة ب د ال وات لفتو ال  وض الواردا ري الم ض  وّد عب سن  2019  انفي

ه ثلة ري شخص الس د حسام  "  Extra Animation"ورود ع ض وح د عةدسهت به ش كة 

 الدين بوخ يص والس دا نورهان عبد الناظ  التي عولست عةدي  ال ش وع  خنت الجلسة.

س البلدر ال وّ  دراسممممة ال  ض ال الي والفني وعل ه ال   وض على أعضمممماد ال جل

 الذر عةدسهت به الش كة وإبــداد ال أر.

 بلدية قرمدة
 كتابة ال جلس



ب د التداوت والتةاش وارق ال جلس البلدر على طلب ال  وض والشمممممم وع باب ام عةد 

على ان ي  ض عةد الل هة على انظار ال جلس البلدر وّد احتفظ بصوعه كا هن ري الم ض 

 د علي ال ط بع ووارق بة ة الحاض ين.الس دا هنج ة الت عي والس 

 

 : تفويت في قطعة أرضال3-

 ع تلك بلدية ّ هدا رص د عةارر هتواضع نسب ا  يتألف هن عةارات هبن ة وأراضي ب ضاد.

غة و عةارات هستملة هن ّبا البلدية وعةارات  عنةس  ال ةارات ال بن ة إلى عةارات هسوس

ف ب ض الوزارات.  ري عص س

ا بالنسبة لألراضي الب ضاد  لسها ع س اّتناؤ  إبسان نشأا البلدية والب ض ع س التفويت ر ه  أهس

انا على غ ار السطو وال وا ا الكائنة بال نطةة البلدية.  لفائدعها هجس

ا  هذا الصنف هن ال ةارات ل  عةع ه الجته بالك ف ة النزهة على هدى ال ةود ال اض ة ه س

ن الب ض هنها خاصة هع إزالة  ه ال  ال وا ا وارتةار البلدية لألهثلة أدسى إلى ض اع ورةدا

 الهندس ة ال جس ة لحدود الب ض هنها.

ا النوع ة الثان ة هن األراضي الب ضاد وهي ذات هساحات شاس ة وعت ثا أساسا ري    أهس

 21694هتاخ ت ن ل  هد اإلهــام سحنون ع سو األولى  10ّط تي أرض بط يـــق ّ هدا كل  

على هستوى الةاصة  10إلى  انب ّط ة أخ ى بط يق ّ هدا كل    ²م 4744والثان ة  ²م

وّط ة أرض   ك ا ّدمأحدثت بها  ّاعة رياضة وهل ب  ²م 13778هساحتها  11الح اه ة كل  

 هب هج التفويت ر ها إلحداث هدرسة إعدادية. ²م 23675عبلغ هساحتها   12بط يق ّ هدا كل  

نك بلدية ّ هدا التي بات هن الض ورر اعخاذ ّ ار حاس  ري شأنها  هذ  إ  اال أه

 وعحديدا التفويت ري الب ض هنها.

هذا اإل  اد الذر ّد ال يستس مه الب ض لتواضع رص د البلدية ال ةارر  س  كسن البلدية  

ت وس هن اإلستفادا هن ب ض ال ةارات وعحديدا ال ةارات الصم ى الم   صالحة للبناد والتي يتح

ب ضها  باست  ار إلى هصبس للفضنت  ك ا أن ب ع ب ضها  س ور  س ولة  للبلدية الّتناد 

 ال  يد هن ال ةارات بأث ان ه ةولة وبالتالي عكوين رص د عةارر  ديد.

البالمة  10ري هذا اإلطار ال ةت ح التفويت ري ّط ة األرض الكائنة بط يق ّ هدا كل   

 ²م 4744هساحتها 

  غوب هن  أعضاد ال جلس البلدر ال وّ  دراسة ال وضوع وإبداد ال أر وعل ه ال  

ب د التداوت والنةاش وارق ال جلس البلدر باال  اع التفويت ري ّط ة االرض ال تخ ة العدادية 

حسب  التفويتهت  ه بع والتفويض ل ئ س البلدية باع ام  4744االهام سحنون والبلغ هساحتها 

 .اال  ادات ال   وت بها

 

 : تحديد المنطقة البلدية4-

ري نطاق اع ام ا  ادات ه ا  ة هثات الته ئة ال   ان ة لبلدية ّ هدا بالتنس ق هع 

االدارا الجهوية للتجه   واالسكان وح ث ل  يط أ أر عم    على حدود ال نطةة البلدية وارق 

 ال حددا لل نطةة البلدية وهي ك ا يلي: االهكاناتال جلس البلدر باال  اع على 

 

 



ك ا اّت ح ال جلس البلدر لجنة عتكون هن السادا هح د الةطي ،ساهي الج بي وأهنة سنون 

العداد هش وع لدراسة هوضوع عوس ع حدود ال نطةة البلدية بالتنس ق هع اله اكا االدارية 

 ال ختصة.

 : تمثيل البلدية في الزيارة الرسمية لمدينة فيل فونتان الفرنسية5-

لتاس س  25عب ا لطلب بلدية ر ا رونتان الف نس ة وري اطار االست داد لنحتفات بالذكى 

أرب ة أعضاد ع  االعفاق على ع   ن السادا التواهة وح ث ست ثا البلدية ري هذ  التظاه ا 

،خلود الج ا وراب ة هدريش وعضو آخ  عةت حه لجنة الت اون النه ك ر ،اي ان ال  ورر

 لت ث ا البلدية.

 

 : مواضيع مختلفة6-

طالب الس د هح د الةطي بتخص ص  لسة ل تاب ة ه احا انجاز ال سلخ الجهور ال وحد ك ا 

 ة .بال عت  بالس عة ال طلو ابات ّد طالب بت ك نه هن هتاب ة ع ائض ال واطن ن حبث أن اإل

 

 

 
 


