
 

 

 بلدية قرمدة
 كتابة المجلس

 

 محضر جلسة 
2018الدّورة العاديّة الرابعة للمجلس البلدي لسنة   

 2018نوفمبر  24السبت 
 

 نوفمبر  24السبت يوم  2018انعقدت الدّورة العادية الرابعة لمجلس بلدية قرمدة لسنة 
وإثر استدعاءات   2018أكتوبر  26بعد انعقاد الجلسة التّمهيديّة لهذه الدّورة بتاريخ  2018

 هذا نّصها: 2018نوفمبر  14بتاريخ المجلس البلدي أعضاء شخصيّة وّجهــت إلى كافة 
باستدعائكـــم لحضور الدّورة العاديّة الرابعة للمجلس البلدي لسنة ف وبعد أتشرّ 

على الّساعة الثالثة مساء بقاعة الجلسات  2018 نوفمبر 24السبت بقرمدة وذلك يوم  2018

 ر البلدية ويصلكم صحبة هذا جدول أعمال هذه الدّورة.بقص
 الّسادة وبحضور البلدية ةرئيسآمنة بوعزيز كريشان وقد تمت الجلسة برئاسة السيدة 

عبدالسالم الجريبي، محّمد بلغيث، خلود الجمل،  لطفي المعزون ،: المجلس البلدي أعضاء
 ،فتحي كمون ، نادر سحنون،،آمنة سحنون،منذر كمون،آمنة عبدالناظر، الجربي سامي

 فيصل القطي،محمد القطي ، منجية الترعي،فيصل الجراية،ايمان العموري،رحمة العيادي 
 علي المطيبع،سهام الشعبوني كوثر العيادي وازدهار عبدالناظر.

 نهى القبايلي،رابعة هدريش وهالة الزواري.وتغيّب كل من السادة:  
من  البلدية وعددي المثلوثي الكاتب العام للبلدية البحركما حضــر هذه الجلسة الّسيد 

 .المواطنين
 هاثرإ خاللها بالحاضرين  من بكلمة رّحبت رئيسة البلديةافتتحت الجلسة الّسيدة 

 جدول أعمال هذه الدّورة المشتمل على المواضيع التّالية:  تعرض
 ( المصادقة على برنامج دعم القدرات البلدية1
 غ الخطايا المتعلقة بتراتيب النظافة وحفظ الصحة( المصادقة على مبل2
 ( المصادقة على اتفاقية منح المساعدات بين صندوق القروض والبلدية3
 طرح آداءات بلدية( 4

 على جدول األعمال باإلجماع .أعضاء المجلس البلدي صادق ف 

 

 المصادقة على دعم القدرات البلدية:(1

دعم ب المنتفعينلفائدة االعوان  2019نامج التكويني لسنة قدم السيد الكاتب العام للبلدية البر

 قدرات البلدية كما يلي:
 
 
 

  



 

 

 2019البرنامج السنوي لدعم قدرات البلدية لسنة 

 البلدية :  قرمدة                                   الوالية : صفاقس

ترتيب 
 األولوية

 المساندة الفنية
(1) 

الرمز حسب 
دليل المساندة 

 لفنيةا
(2) 

المشروع أو النشاط المعني بالمساندة 
 الفنية

(3) 

تاريخ 
بداية 
 التدخل

(4) 

 المجال
(5) 

عدد المنتفعين 
 وصفتهم

(6) 
 االسم واللقب

 المصلحة    
أو الوحدة 
 المنتفعة

(7) 

1 
المساندة في مجال 
 المقاربة التشاركية

A3 
متابعة وتقييم وتحيين المخطط االستثماري 

برنامج السنوي لالستثمار وفق البلدي أو ال
 المنهجية التشاركية.

الثالثية 
 األولى

 الحوكمة

  ـدد04عـ
 تقني أول
 تقني أول
 تقني أول

 ملحق إدارة

 
 ماهر بن حسن
 حسام قطاطة
 سلوى القمري

 عواطف الجراية

 
 اإلدارة الفنية 

 
 م اإلعالمية

 شؤون المجلس

2 
المساندة في 
مجال االتصال 

 والشفافية

B2 
اندة في مجال اإلتصال الرقمي مع المس

المواطن )من خالل مواقع الواب 
 والشبكات اإلجتماعية(

الثالثية 
 األولى

 الحوكمة

 ـدد03عـ
 تقني أول

 عون إداري
 عون إداري

 
 سلوى القمري
 لبنى شبشوب
 نهال بن عامر

 
 م.اإلعالمية
قسم الحالة 

 المدنية

 B3 
المساندة في تركيز منظومة للتصرف 

 اويفي الشك
الثالثية 
 األولى

 الحوكمة

 ـدد02عـ
 تقني أول

 عون إداري

 
 سلوى القمري
 سامية بلمبروك

 
 م االعالمية

مكتب العالقة مع 
 المواطن

3 
المساندة في 
مجال التنظيم 
 واالجراءات

C1 
تشخيص الهيكلة التنظيمية الحالية 
وتحديد الحاجيات واألولويات 

 بخصوص تنظيم المصالح البلدية
 الثالثية
 الثانية

 التصرف

 ـدد03عـ
متصرف 
 مستشار
 تقني أول

 ملحق إدارة
 

 
 

 منية  مفتاح
 

 سلوى القمري
 شافية العيادي

 
م.التصرف في 
 الموارد البشرية

 م.اإلعالمية
قسم التصرف في 
 الوثائق واألرشيف

 

 C2 

المساندة بخصوص مراجعة الهيكلة 
التنظيمية بالبلدية )الهيكل التنظيمي 

ات ،قرارات توظيف دليل االجراء
 األعوان .(



 

 

4 

المساندة في 
مجال التصرف 

في الموارد 
 المالية

D1 

تحليل الوضعية المالية للبلدية وبلورة 
خطة عمل وجملة من التوصيات 

الثالثية  لتحسين الوضعية
 األولى

 التصرف

 ـدد03عـ
 كاتب عام 

 

 متصرف
 

 متصرف

 
 البحري المثلوثي

 

 مصدق البعزاوي
 

 قيقمحمد الر

 
 الكتابة العامة

 

 م. الجباية
 

 م المالية

5 
 

المساندة في مجال 
الحماية البيئية 

 واإلجتماعية

E2 

متابعة تنفيذ االجراءات البيئية 
 واالجتماعية للمشروع

 
الثالثية 
 األولى

 الديمومة

 ـدد03عـ
 مهندس أشغال

 تقني أّول
 متصرف

 
 رؤوف الكشو
 ماهر بن حسن
 محمد الرقيق

 

 
 فنيةاإلدارة ال
 

 م. المالية

E3 
إعداد وتنفيذ برنامج التصرف البيئي 

( من PGESواإلجتماعي لمشروع )
 طرف البلدية

الثالثية 
 الثالثة

 الديمومة
  ـدد02عـ

 مهندس رئيس
 تقني أول

 
 فتحي بن جماعة
 يوسف الخريريبي

 اإلدارة الفنية

6 
المساندة في 

مجال البرمجة 
 والقيادة

F1 

الطلبات  دعم القدرات في مجال
العمومية من خالل تخطيط لمختلف 
المراحل، إعداد كراسات الشروط 
اإلدارية والفنية، اإلعالن عن المنافسة 

 وفرز العروض

 التصرف سبتمبر

 ـدد02عـ
 

 الكاتب العام
 مهندس رئيس

 
 

 البحري المثلوثي
 فتحي بن جماعة

 

 الكتابة العامة
 اإلدارة الفنية

F4 

تصرف في دعم القدرات في مجال ال
المشاريع من خالل المساندة على قيادة 
وتسيير المشروع في جميع مراحله 

 وإعداد إجراءات المتابعة
 التصرف أكتوبر

 ـدد02عـ
 مهندس أشغال

 تقني أول

 
 رؤوف الكشو

يوسف 
 الخريريبي

 اإلدارة الفنية

F5 

إعداد الدراسة األولية لمشروع مدرج 
ضمن برنامج تهذيب األحياء الشعبية 

 للحد من التفاوت الجهوي.

 ـدد03عـ
تقني أول 

 مهندس أشغال
 تقني أول

 ماهر بن حسن
 رؤوف الكشو
 حسام قطاطة

 اإلدارة الفنية

F6 

إعداد جرد للممتلكات المنقولة 
 والعقارية ووضع برنامج لصيانتها .

 الديمومة نوفمبر

 ـدد02عـ
متصرف 
 مستشار

 مهندس أّول

 
 دليلة العوي

 
 يهيثم الهنتات

م النزاعات والملك 
 البلدي

م.التزود والتصرف 
 في المخزون



 

 

 . 2018جماع على البرنامج السنوي لدعم القدرات البلدية لسنة وبعد النقاش صادق الحاضرون باإل

 المصادقة على مبلغ الخطايا المتعلقة بتراتيب النظافة وحفظ الصحة:(2

مخالفة التراتيب الخصوصية لحفظ الصحة ب ماليةالسيدة رئيسة البلدية قائمة في ضبط الخطايا ال تقدم
 2018نوفمبر  21ومكتب بلدي بتاريخ   2018نوفمبر  7بتاريخ  لجنة مشتركةوالنظافة بعد درسها في 

 كما يلي:
 المخالفة مقدار الخطية

دينار 500  حرق الفضالت في االمالك الخاصة والعامة 

دينار 500  وضع الفضالت مهما كان نوعها بمكان غير مخصص للغرض 

دينار 300 (2تربية الحيوانات ألغراض تجارية)أكثر من    

دينار 500  عدم تسييج األراضي واالعتناء بها: 

دينار 300  عدم االعتناء بتنظيف دهاليز البناءات 

دينار 300 حة للعمومعدم توفير حاويات لجمع الفضالت للمحالت المفتو   

دينار 500  خزن المواد الغذائية بطريقة ال تستجيب للمواصفات الصحية 

دينار 500 عدم احترام شروط حفظ الصحة الغذائية لكل شخص متدخل في تحضير أو توزيع  

 المواد الغذائية بالمحالت المفتوحة للعموم

دينار 1000  الذبح العشوائي 

دينار 500 كة  بالصيانةعدم تعهد العقارات المشتر   

دينار 500  االنتصاب العشوائي بالملك العمومي أو الملك العمومي بالتخصيص 

دينار 1000 بدون رخصةتغيير صبغة المحالت من سكنية الى صناعية حرفية أو تجارية    

دينار 500  اقامة الحفالت بالطريق العام وبالفضاءات غير المخصصة للغرض بدون رخصة 

دينار 1000 رافعات العمالقة القامة البناءات دون تحديد الموقع من طرف البلديةنصب ال   

 تعليق الالفتات االشهارية والملصقات والكتابة على الجدران بدون رخصة 

تنمية الموارد والشؤون االقتصادية لحضور اللجنة الحظ السيد محمد بلغيث أنه لم تقع دعوة لجنة 
 المشتركة رغم أنها طرف أساسي لتحديد بعض المعاليم.

مبلغ الخطايا المتعلقة على محتفظين( 5نعم و  16) غلبيةوبعد المداوالت والنقاش صادق الحاضرون باال

رية الالزمة النجاز ذالك.باالجراءات االدا بلديةللسيد رئيس ال اوفوضو بتراتيب النظافة وحفظ الصحة  
 

 :اتفاقية منح المساعدات بين صندوق القروض والبلدية المصادقة على(3
والبالغة  2019ظفة لسنة والبلدية مذكرة حول اتفاقية منح المساعدات غير الم السيدة رئيسة تقدم

ألف دينار. 445.000  
جانفي  15دية بموافاة الصندوق قبل يوم ( من هذه االتفاقية القاضي بتعهد البل4)النقطة  3وتبعا للفصل 

مصادقة عليها.للمن هذه االتفاقية مصحوبة بمضمون مداولة المجلس البلدي حول  ةبنسخة أصلي 2019  

 اتفاقية منح المساعدات بين صندق القروض والبلدية على  باالجماعوبعد المداوالت صادق الحاضرون 
. ارية الالزمة باالجراءات االد بلديةللسيد رئيس ال اوفوضو  

 

         4( طرح آداءات بلدية:
حيث وقع النظر في المطالب المتعلقة بطرح اداءات  2018نوفمبر  21بعد عقد جلسة المراجعة بتاريخ 

بلدية موظفة على العقارات المبنية بالنسبة لبعض الحاالت االجتماعية وقد تم درس هذه الحاالت بكل دقة 
المعوزة ،كما تم النظر في المطالب المتعلقة بالعقارات المكررة والتي  باعتبارها من ضمن العائالت

أحصيت عن طريق الخطأ أو التي تغيرت صبغتها والمعروض على المجلس المصادقة على الطرح 
 حسب القائمات التالية:

 
 



 

 

 
 
 

 2018قائمة في األشخاص طالبي اإلعفاء من األداء البلدي لسنة  (1

 االسم واللقب رقم الزمام العدد

قيمة 

 االداء

في 

 السنة

 عدد

 السنوات
 جملة الطرح ت . م م.ر. ب

 847.974 8320 20.800 سنة 11  29.120 وجدي االشهب 010086273001 1

 15.761 4.160 10.400 سنة واحدة 14.560 اسية بنت أحمد عباس اليانقي 010043106001 2

 119.302 16.368 40.920 انسنت 57.288 نبيهة عبد الكافي أرملة الفقي 020095216001 3

 57.288 16.368 40.920 سنة واحدة 57.288 رجاء بنت علي بن عياد  020077024001 4

 25.990 4.160 8.320 سنتان 12.480 الياس بن الصادق المرابط  020072132001 5

 53.062 7.280 18.200 سنتان 25.480 رشيدة الساحلي أرملة العيادي 010030016001 6

 136.598 9.360 23.400 سنوات 4 32.760 شافية تدعى فوزية بن صالح 020105026001 7

8 020059093001 
علي بن الحبيب الزواري 

 وزوجته نادية
 560.723 17.856 35.712 سنوات 8 53.568

 1.816.698      المجموع 

 

 2018قائمة طرح العقارت المكررة لسنة  (2

                    
 العدد

 االسم واللقب مامرقم الز
جملة   عدد السنوات  

 الطرح

 سبب الطرح

 FNA TL في السنة

 010042002002مكرر مع  239940 55.800  18.600 74.400 هالة بودبوس 010015018101 1

 010042002003مكرر مع  241859 56.246 18.749 74.995 سيرين بودبوس  010015018102 2

 010042002004مكرر مع  127452 29.640 9.880 39.520 وز  انيس الل 010015018103 3

 010042002005مكرر مع  127452 29.640  9.880 39.520 محمد بن جماعة  010015018104 4

 010042002006مكرر مع  126111 29.328 9.776 39.104 فكرية الطرابلسي  010015018105 5

 010042002007مكرر مع  132818 29.328  10.296 41.184 محمد ولها 010015018201 6

 010042002008مكرر مع  127452 29.640  9.880 39.520 حبيبة جماعة   010015018202 7

 010042002009مكرر مع  127452 29.640  9.880 39.520 فكيهة الفندري   010015018203 8

 010042002010ر مع مكر 126111 29.328  9.776 39.104  زهير المطيبع  010015018204 7

 010042002011مكرر مع  111353 25.896 8.632 34.528 حليمة الغطاسي 010015018205 10

 010042002012مكرر مع  132818 30.888  10.296 41.184  قيس ولها  010015018301 11

 010042002013مكرر مع  127452 29.640 9.880 39.520 حاتم المزغني  010015018302 12

 010042002014مكرر مع  291859 89.280 29.760 119.040 منجي كمون   010015018303 13

 010042002015مكرر مع  126111 29.328 9.776 39.104 مراد معزون  010015018304 14

 010042002016مكرر مع  91228 21.216 7.072 28.288 فتوح الملولي 010015018305 15

 010042002017مكرر مع  119402 27.768 9.256 37.024 جمعة احمد بن  010015018401 16

 010042002018مكرر مع  127452 29.640 9.880 39.520 هاني كعنيش   010015018402 17

 010042002019مكرر مع  131477 30.576 10.192 40.768 عامر الزواوي  010015018403 18

 010042002020مكرر مع  126111 29.328 9.776  39.104 زياد الرقيق  010015018404 19

 010042002021مكرر مع  67080 40.920 16.368 57.288  خالد الفراتي   010015018405 20

 020092093001مكرر مع 136.850  سنتـــان 68.425 حافظ المكي  020092093000 21

 020060074201مكرر مع 240.000  سنتـــــان 120.000 سامي التريكي  020060074200 22

 أصبح ذات صبغة مهنية 300.000  سنة 300.000 وسيلة سحنون 010152853000 23



 

 

 030122051001مكرر مع 39.200  سنتان  19.600 سجيعة الطريقي 030122051000 24

 خطأ عند اإلحصاء 150746 52.080 20.832 72.912 شكري الخراط  030023209101 25

 010150378101مكرر مع  67.600  سنتـــــــــــان 33.800 قراطي الحبيب ال 010150378100 26

 69255  سنة 69255 محمود المعلول 020077175000 27
عقار مكرر مع 

020077175001 

 010086541101 350350  سنتان 175.175 مرشد المعالج 010086541100 28

 020055105001معمكرر 193200  سنتان 96600 منير اللحياني  020055105000 29

 020071019001مكررمع 56160 2017 و2016سنتي 28080 عبد العزيز البقلوطي 020071021101 30

 010065079000مكرر مع 351.318  2017/2018 168700 راسم الملولي 010065079001 31

 020071058001مكرر مع 327060 2018/ 2016/2017 109020 الطرابلس عبدالقادر 020071058000 32

 010025157101مكرر مع 60000  سنة 60000 اسليم اللوز 010025157100 33

 010046002000مكرر مع  83325  سنة 83328 نعمة تمر  010046002001 34

 040101288001مع  مكرر 90000  سنة 90000 أنيس هدريش 040101288000 35

 030018405101 مكرر مع 21520  سنة 21520 الهاشمي بوجلبان 030018405100 36

 عقار غير جاهز 166.656  سنتان 83328 نبيل الزواري 020061403001 37

5.531.930المجموع:  

 
جماع على طرح هذه االداءات المذكورة اعاله وبعد المداوالت والنقاش صادق الحاضرون باإل

لك.نجاز ذجراءات االدارية الالزمة إلباإلالبلدية للسيد رئيس  اوفوضو  
 

تم االتفاق على عقد جلسة استثنائية خالل االسبوع القادم للنظر في النظام الداخلي للمجلس كما      
 البلدي.

 

 .مساء دسةواختتمت الجلسة أشغالها على الساعة السا

 
 

 

 

 


