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2019الدّورة العاديّة الثالثة للمجلس البلدي لسنة   
 2019أوت  01الخميس 

 

 أوت  01الخميس يوم  2019انعقدت الدّورة العادية الثالثة لمجلس بلدية قرمدة لسنة 

وإثر   2019جوان  22بعد انعقاد الجلسة التّمهيديّة لهذه الدّورة بتاريخ  2019

 . 2019جويلية  16بتاريخ أعضاء المجلس البلدي استدعاءات شخصيّة وّجهــت إلى كافة 

لّسادة وبحضور ا آمنة بوعزيز كريشان رئيسة البلديةوقد تمت الجلسة برئاسة السيدة 

، محّمد بلغيث، خلود الجمل، سامي الجربي، نهى  لطفي المعزون: المجلس البلديأعضاء

القبايلي، عبدالسالم الجريبي ، آمنة عبدالناظر ،نادر سحنون،هالة الزواري،فتحي كمون 

،رحمة العيادي ، سهام الشعبوني، كوثر العيادي ومنجية  ،علي المطيبع، فيصل الجراية

 الترعي. 

رابعة هدريش،آمنة سحنون،منذر  محمد القطي ،فيصل القطي،وتغيّب كل من السادة: 

 وازدهار عبدالناظر. ،ايمان العموريكمون

من  مصحوبا بعددالبحري المثلوثي الكاتب العام للبلدية كما حضــر هذه الجلسة الّسيد 

 .المواطنين

 رينبكلمة رّحبت خاللها بالحاض رئيسة البلديةآمنة بوعزيز كريشان افتتحت الجلسة الّسيدة 

 قدمتثم محمد الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية فاتحة على روح ة تالوطلبت منهم 

 جدول أعمال الدورة المشتمل على النقاط التالية: 
 ( ردود على مشاغل المواطنين المثارة خالل الدورة التمهيدية األخيرة1

 ( تحويل اعتمادات2

 ( اقتناء عقار3

 ( مراجعة االثمان االفتتاحية لعربات محجوزة4

 ( متابعة سير االستخالصات البلدية5

 ( متابعة سير المشاريع البلدية 6

 ( تقارير اللجان7

 ( مسائل مختلفة :طلب قرض8

 على جدول األعمال باإلجماع .أعضاء المجلس البلدي فصادق 

  :ردود على مشاغل المواطنين المثارة خالل الدورة التمهيدية األخيرة(1

السيد عبدالسالم الجريبي رئيس لجنة االشغال والتهيئة العمرانية وقدمت السيدة رئيسة البلدية 

 والمتمثلة فيما يليعلى اهم النقاط المثارة خالل الدورة التمهيدية االخيرة  اتأهم االجاب

مثال التهيئة العمرانية لبلدية قرمدة بصدد المراجعة من قبل مكتب دراسات مختص  -

سيق بالتنوتم الشروع في المرحلة الثانية  انتهت المرحلة األولى من المراجعةحيث 



علما وان كل المالحظات  مع بلديات صفاقس الكبرى لمعالجة الصور الجوية

المتعلقة باالنهج وعرض الشوارع ستدرس حال تعليق مشروع المثال وتقديم 

 االعتراضات.

صفة بالبناءات المخالفة لرخص البناء تعالج  أوالملفات المتعلقة بالبناء الفوضوي  -

 فردية حالة بحالة من طرف لجنة األشغال والتهيئة العمرانية.

في خصوص االختناق المروري بمركز سحنون ستتولى شركة الكهرباء إزالة  -

المحول الكائن بشارع الشهداء وسيتم إعداد التصور األمثل للتقليص من االكتظاظ 

 المروري.

في الغرض وسيتم تحويل في خصوص تهيئة قاعة االجتماعات تم إعداد استشارة  -

 اعتماد خالل هذه الدورة النجاز التهيئة.

تم تدعيم قسم الحالة المدنية بأعوان جدد للحد من االكتضاض وتقليص مدة  -

 .2019جويلية  15االنتظار بداية من 

في خصوص تطبيق قرار هدم بشارع ابو فراس الهمداني القرار يشمل فقط تعلية  -

واإلشكال العقاري ال يزال قائم وسنسعى لفضه في سياج وال يشمل كامل السياج 

 أسرع االجال .

تم القيام بحمالت لمقاومة الكالب السائبة في مختلف أنحاء المنطقة البلدية وخاصة  -

 بمحيط المسلخ .

في خصوص مشروع دار الثقافة فان البلدية في انتظار موفقة الوكالة العقارية  -

ترحة من طرف وزارة أمالك الدولة قصد للسكنى على الثمن المحدد لألرض المق

 ابرام العقد.

قامت البلدية بإصالح عديد االعمدة الكهربائية وقد تسلمت البلدية  شاحنة جديدة  -

 إلصالح االنارة العمومية لمزيد تحسين الخدمات. 

  تحويل اعتمادات: (2

رئيس لجنة الشؤون المالية  ر سحنونأحالت السيدة رئيسة البلدية الكلمة للسيد ناد

 واالقتصادية ومتابعة التصرف الذي أفاد ما يلي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





رصد  لم يقعبالنسبة لمنح الجمعيات بعد النقاش الحظت السيدة منجية الترعي انه    

اعتماد للغرض اثناء اعداد الميزانية ولم يتم درس الملف من طرف اللجنة كما الحظ 

يرد طلب كتابي في الغرض واحتج على تاجيل الدورة  السيد علي المطيبع انه لم

 العادية من يوم االثنين ليوم الخميس 

 3عضو وعارض  13فوافق بالتصويت على التحويل وبعد المناقشات تمت المصادقة 

واحتفظ عضو بصوته  الجربيعلي مطيبع ،منجية الترعي وسامي السادة وهم أعضاء 

م للسيدة رئيسة البلدية باتما ات المصادقة وفوضووبذلك تمرحمة العيادي السيدة وهي 

 االجراءات االدارية الالزمة.

  اقتناء عقار: (3

أحالت السيدة رئيسة البلدية الكلمة للسيد لطفي المعزون رئيس لجنة  الشؤون االدارية 

ية قرمدة لد تت ب ية : فّو قانون لدسييييييتوري  وال ئدة حزب التجمع ا فا ية ل ماضيييييي خالل العقود ال

 الديمقراطي المنحل في عدّة ممتلكات سعت جاهدة بعد حل الحزب السترجاعها.

 5وحيث اقتنت سيييييابقا الطابق العلوي فوق روضييييية األطفال الكائنة بطريق قرمدة كلم     

 والذي وقع عليه االختيار من ضمن ثالثة عقارات.

ـة وحيث تبعا لرغبة  البلدية في اقتناء المزيد، تّم مدّها باألثمان الخاصة بالعقارات التالي

 .من طرف لجنة التصرف في أمالك التجمع المنحل

 قيمة االختبـار )د( ²المساحـة م اسم العقــار

 880.000,000 450 شعبة سيدي عباس

 380.000,000 246 7أرض بطريق قرمدة كلم 

 245.000,000 63 مقر شعبة مركز سحنون

وحيث أن إمكانيات البلدية تحول دون اقتناء كل العقارات وتفرض عليها انتقاء عقار، 

والمجاورة لروضيييية األطفال البلدية   7المقترح اقتناء قطعة األرض الكائنة بطريق قرمدة كلم 

اللة طدينار باعتبار أنه بإضييافة هذه القطعة إلى العقار البلدي سيييتمتع بإ 380.000,000لقاء 

 على طريق قرمدة وبالتالي ارتفاع قيمته التجارية. 

 اإلداريةالشييييييؤون  إلى لجنة إعادة الموضييييييوع  قرر أعضييييييياء المجلسوبعد النقاش 

 .لمزيد الدرس  والقانونية

  مراجعة االثمان االفتتاحية لعربات محجوزة: (4

كرة حول مراجعة قدم السيييييييد لطفي المعزون رئيس لجنة  الشييييييؤون االدارية والقانونية مذ

تاحية لعربات محجوزة مان االفت ئل نقل محجوزة وذلك     االث لدية بيع وسيييييييا عا لقرار الب تب

تجاوزت آجال إيوائها بالمسيييييتودع البلدي وبعد الحصيييييول على األذون القضيييييائية التي تجيز 

التفويت فيها و ضيييبط أثمانها االفتتاحية تّم عرضيييها للبيع لكن لم يرد سيييوى عرض وحيد في 

ورغم إعادة عرض بقية خصييييييوص شيييييياحنة محروقة تّم قبوله وإتمام إجراءات التفويت فيها 

المعدات وعددها سييييييبعة للبيع  في مناسييييييبتين الحقتين لم تتلقى البلدية أي عرض األمر الذي 

 فرض مراجعة قيمة األثمان اإلفتتاحية للتشجيع على اإلقبال على اقتناء المعدات.

تحت إشييراف السيييدة  2019ماي  28وحيث في هذا الصييدد تّم عقد جلسيية يوم الثالثاء  

بوعزيز كريشان رئيسة البلدية وبحضور ممثلة اإلدارة الجهوية ألمالك الدولة والشؤون آمنة 



ما هو  قا ل مان بعض المعدات طب فاقس أفضيييييييت إلى  اقتراح التخفيض في أث العقارية بصيييييي

 منصوص عليه بالجدول اآلتي :

 

 الرقم المنجمي نوع العربــــــة ع/ر
الثمن اإلفتتاحي 

 السابق )د(

اإلفتتاحي الثمن 

 المقترح )د(

 100.000 100.000 -- 5هيكل سيارة رينو  1

 200.000 200.000 61تونس  2572 سيارة رينـــو 2

 300.000 500.000 48تونس  6445 سيارة نوع ستروان 3

 200.000 400.000 36تونس  2894 سيارة نوع رينو 4

 700.000 900.000 62تونس  5423 سيارة نوع أوبال 5

 300.000 400.000 42تونس  7834 سيارة رينو 6

 7000.000 15000.000 ع م 60993 مجرورة شاحنة كبيرة 7

 200.000   كمية من الخردة 8

تاحية لعربات  وبعد المداوالت صيييييييادق الحاضييييييرون باالجماع على مراجعة االثمان االفت

 القانونية الالزمة.  محجوزة وفوضو للسيد رئيس البلدية التمام االجراءات

 

  متابعة سير االسخالصات البلدية: (5

قدم السيد نادر سحنون رئيس لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف تقريرا عن 

وقد بلغت نسبة المداخيل  2019جويلية  24سير االستخالصات البلدية المسجلة الى غاية 

 يلي:كما مبوبة في المائة  63.89المسجلة الى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



نقص في استخالص المخالفات  األعضاءبعض وبعد االطالع على الجدول الحظ 

فطالبو بضرورة الحزم في تطبيق القانون وبرمجة حملة ضد االنتصاب الفوضوي 

 بالتعاون مع الشرطة البلدية.

  متابعة سيرالمشاريع البلدية: (6

االشغال والتهيئة العمرانية جدول متابعة انجاز قدم السيد عبدالسالم الجريبي رئيس لجنة 

 كما يلي: 2019جويلية  31المشاريع التنموية الى غاية يوم 

 



وبعد االطالع على سير المشاريع تم اعالم الجميع بالغاء تعبيد نهج بركاهلل السباب 

النهج أول بسيتم تعويضه التشاركي أثناء اعداد المخطط فنية وحسب ترتيب التصويت 

 من جهة طريق قرمدة. ماي 12الطاهر كمون ونهج  شارعرابط بين 

  تقارير اللجان: (7

الشباب والرياضة والثقافة اشغال لجنة  حولسهام الشعبوني تقريرا  ةالسيد ت قدم

 اوت. 01يوم الخميس بداية من مهرجان قرمدة  أعدهالذي  البرنامج تضمن والتربية 

أوت بفضاء  15تكريم نجباء معاهد ومدارس المنطقة البلدية يوم كذلك وسيتم 

 المهرجان،كما تم انطالق التدريب لفريق اتحاد قرمدة.

)ملعب  واقترحت اللجنة تخصيص أرض النشاء مركب رياضي متعدد االختصاص

 تنس،كرة حديدية..(

اعة الرياضية الكائنة أمام القفوافق أعضاء المجلس على تخصيص قطعة أرض 

نشاء ملعب وفوضو للسيدة رئيسة البلدية التمام االجراءات ال  AFHالمغطات بمنطقة 

 االدارية الالزمة.

اثر ذلك قدمت السيدة رحمة العيادي تقريرا عن نشاط لجنة الشؤون االجتماعية 

في االحتفال باليوم الوطني للمراة البلدية ستشارك  حيثواالسرة والمرأة والطفولة 

لى الصعيد الجهوي مع البلديات المجاورة وجمعية المراة الحرة والمندوبية الجهوية ع

وسيتم اختيار امراتين أوت صباحا بقاعة االفراح صفاقس  9يوم ذلك للمراة وسيكون 

 من كل منطقة لتكريمهما.

  :طلب قروض (8
 2019تنفيذ المخطط االستثماري السنوي لسنة  مذكرة جاء فيها انه في اطار الكاتب العامقدم السيد 

ألف دينار حسب الخطة  960تعتزم البلدية انجاز مشروع تهيئة وتعبيد الطرقات بكلفة تقديرية قدرها 

 التمويلية التالية:

 الخطة التمويلية المشروع

 قرض مساعدة غير موظفة تمويل ذاتي

 424.000 445.000 91.000 تهيئة و تعبيد الطرقات

طلب القرض حسب الخطة التمويلية وبعد المداوالت صادق المجلس باالجماع على 

 والتفويض لرئيسة البلدية التمام االجراءات القانونية الالزمة المقترحة

  اقتناء وسائل نقل: (9
في اطار ميزانية شراء سيارة ادارية واحدة على صادق أعضاء المجلس باالجماع 

 الغراض شخصية على ذمة المدير الفني للبلديةتستعمل بصفة ثانوية  2019
 آمنة بوعزيزوأخيرا وبعد النّظر في كّل المواضيع المدرجة بجدول األعمال اختتمت الّسيدة 

 الدّورة شاكرة الجميع على الحضور وكان ذلك على الّساعة السابعة مساء.كريشان رئيسة البلدية 
 
 

 رئيــس البلديــــــة             الكاتب العـــام                         
 
 آمنة بوعزيز كريشان      البحري المثلوثي                              

 


