
 

 صفحة 1 الدورة العادية األولى للمجلس البلدي

 

 

 
 جلسةمحضر 

 2021الدورة العادية األولى للمجلس البلدي لسنة 
 2021فيفري  27السبت 

 
 2021فيفري  27السبت يــوم   2021انعقـــدت الدورة العادية األولى لمجلس بلدية قرمدة لسنة 

و اثر استدعاءات  شخصية وجهت  2021فيفري 08 بعد انعقاد الجلسة التمهيدية لهذه الدورة بتاريخ
      .2021فيفري  12 بتاريخ أعضاء المجلس البلديإلى كافة 

رئيسة البلدية و بحضور السادة  بوعزيز كريشان آمنةو قد تمت الجلسة برئـــــاسة السيدة 
لطفي المعزون، محمد بلغيث، منذر كمون، علي المطيبع، رحمة العيادي،  المجلس البلدي:أعضاء 

رابعة هدريش، محمد القطي، سهام الشعبوني، بي، ليلي الجريبي، نادر سحنون، عبد السالم الجر
عي، نهي القبايلي، إيمان منجية التر عبد الناظر، فتحي كمون، ازدهار ،خلود الجمل، فيصل الجراية

 و سامي الجربى. العموري، سمير السقا
 .هالة الزواري ،كوثر العيادي ،يفيصل القط : كل من السادة و تغيب 

 .و مقرر الجلسة أمين بن عباسالبحري المثلوثي الكاتب العام للبلدية كما حضر هذه الجلسة السيد 
 

افتتحت الجلسة السيدة رئيسة البلدية بكلمة رحبت خاللها بالحاضرين ثم قدمت جدول أعمال 
 النقاط التالية: الدورة المشتمل على

 2021لميزانية سنة التنقيح النهائي  -1

 متابعة نسق اإلستخالصات -2

 تعديل معاليم البلدية -3

 طرح جزئي من معلوم لزمة مجمع األسواق -4

 طلب قرض -5

 حول إتمام فتح شارع فرحات حشاد -6

 حول اقتراح تقليص عرض نهج الطاهر كمون و الملولي -7

 حول انتداب مهندس معماري و مهندس أول هندسة مدنية -8

 مة المنتزه الحضريإبرام ملحق تعديلي لعقد لز -9

 متابعة سير مشاريع البلدية  -10

 إبرام اتفاقية مع منظمة " أنا يقظ"  -11

 .2021اإلجابة على كل النقاط المثارة من قبل المواطنين خالل الدورة التمهيدية األولى لسنة  -12

 تقارير اللجان  -13
 باإلجماع.على جدول األعمال  س البلديأعضاء المجلفصادق   

 :2021النهائي لميزانية سنة التنقيح  -1

 

 أحالت السيدة رئيسة البلدية الكلمة للسيد نادر سحنون رئيس لجنة الشؤون المالية و االقتصادية 
و متابعة التصرف الذي قدم مشروع تعديل الميزانية و بعد دراسة الوضع المالي من حيث 

   لنفقات تم اقتراح التعديل التاليالموارد و ا

 

 بلدية قرمدة
 كتابة المجلس

 



 

 صفحة 2 الدورة العادية األولى للمجلس البلدي

 

  2021تعديل ميزانية 

   

و المقدمة من قبل السيد قابض البلدية  2020بعد االطالع على النتيجة النهائية لتنفيذ ميزانية سنة           
  محاسب البلدية تبين ما يلي  :

   

 العنوان األول :  

  د 6.530.406,879             ..............................األول.. ـ جملة الموارد المحققة بالعنوان      

                                                                                                        - 

  4716.848,041ـ جملة النفقات المنجزة بالعنوان األول ........................      

  د 5.013.410,580+                                             ةـــ جملة موارد العنوان األول الموظف      

  296.562,539................ .................لنفقات العنوان الثانـــــي             

  

  د  1.516.996,399الباقـــي                                                                                   

                                                                     

                                                                                                   

 خصم تسبقة تم إدراجها                                                          

  د 820.000,000           2021بالميزانية األصلية                                                     

   

 

  د 696.996,399بالزيادة                                                                                        

                                                                 

 العنوان الثاني :  

  د 3848.562,440................           ................ 4و  3ـ جملة الموارد المحققة بالجزئين      

   

                                  2022.906,629................4و 3ـ جملة النفقات المنجزة بالجزئيـــن       

 د   1726.344,090              -                           4و3لجزئين لمصاريف المسددة باـ مبلغ ا     

  296.562,539..... ........................بموارد العنــــــوان األول...       
 

  د 2122.218,350الباقـــي                                                                                    

   

  د 68.743,309                   )اعتمادات محالة(                  5ـ جملة الموارد المحققة بالجزء ◄  

  د   7.608,800                                                               5ـ النفقات المنجرة بالجزء       

  د 61.134,509الباقـــي                                                                                          

 
 

  الخالصــــة :      

  د 4.394.214,749( = 1575000,000+  2122.218,350+ 696.996,399جملة الفواضل :) 

    

   



 

 صفحة 3 الدورة العادية األولى للمجلس البلدي

 

 جدول تلخيص النتائج النهائيـة

 2020لتنفيذ ميزانية بلدية قرمدة لسنة 

 

 
   

  
  

 أوال : النتيجة الجمليـــة     

المبلغ الجملي لمقابيض    
 الميزانية

المبلغ الجملي 
 لمصاريف الميزانية

 النتيجة الجملية

  

   العجز الفائض

10.447.712.728 6.747.363.470 3.700.349.258   
  

 

 ثانيا : تفصيل النتائـــج    

 

           : نتيجة العنوان األول 

 
 النتيجة الجملية المقابيض المستعملة لتسديد المصاريــف المقابيــض   

     IIع  4و  3مصاريف ج  2 1

    3 4= 1-(2+3) 

 العجز الفائض      

6530.406.979 
 

4.716.848.041 296.562.539 1.516.996.399   

 

 
 

 

 النتيجة الجملية المقابيض المستعملة لتسديد المصاريــف المقابيــض  

     IIع  4و  3مصاريف ج  2 1

    3 4= 1-(2-3) 

 العجز الفائض      

3.848.562.440 2.022.906.629 296.562.539 2.122.218.350   

 

             من العنوان الثاني : 5نتيجة الجزء 

 
 النتيجة  المصاريف  المقابيض    

  

 العجز الفائض
  

68.743.309 7.608.800 61.134.509   
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 التقديرات النهائية التنقيح مبلغ التقديرات المصادق  النفقات المشمولة بالتنقيح §§ § ف ص.ف ص ج ع
   بالزيادة بالنقص عليها                
 000,000 20 000,000 20     تراسل المعطيات 002 0004 02201   2 1 1

 000,000 25 000,000 25     عمليات اإلرشاد و إعالم العموم  000 0032          

متخلدات تجاه الشركة الوطنية لتوزيع  001 0080 02201        
 البترول

    3 178,900 3 178,900 

 297,333 53 297,333 53     الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات 013            

         متخلدات تجاه المؤسسات العمومية اأّلخرى 020            

 548,246 4 548,246 4     ديوان قيس األراضي              

 205,200 1 205,200 1     المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة صفاقس              

 269,942 34 269,942 34     متخلدات تجاه الخواص 021            

 000,000 5 000,000 5     كراء معدات 003 0030 02202   2    

 000,000 20 000,000 20     االعتناء البتنوير العمومي 000 0032 02202   2    

 000,000 5 000,000 5     مصاريف الوقاية الصحية 000 0025 3302        

 000,000 20 000,000 20     مصاريف الدفن 001 0021          

 600,000 28 600,000 28     السماهمة في تذاكر األكل  000 0001 03304   3    

 000,000 50 000,000 50     تدخالت أخرى 000 0099 03305        

 

 التقديرات النهائية التنقيح مبلغ التقديرات المصادق الموارد المشمولة بالتنقيح §§ § ف ص.ف ص ج ع
   بالزيادة بالنقص عليها                

المبالغ المقامة من الفوائض غير المستعملة  000 0002 08001   080 3 2
 من العنوان األول للسنة األخيرة

820 000,000   696 996,399 1 516 996,399 

 218,350 122 2 218,350 122 2     نقل فواضل  000 0002 08099        

 000,000 575 1 000,000 575 1     موارد السنة 000 0002 09001        

 214,749 214 5 214,749 394 4   000,000 820 جملة التنقيحات

2021مشروع تعديل ميزانية   

مفصلة كما يلي: د  4 394 214,749يادة بما قـدره دأي بز 13 866 237,223د إلى   9 472 022, 474من 2021ترفع  تقديرات موارد ميزانية سنة   الموارد :     

د  مفصلة كما يلي  : 4 394 214,749د  أي بزيادة بما قـدره  13 866 237,223 د إلى 9 472 022, 474من 2021ترفع تقديرات نفقات ميزانية سنة  النفقات:   

د  مفصلة كما يلي  : 4 394 214,749د  أي بزيادة بما قـدره  13 866 237,223د إلى  9 472 022, 474من 2021ترفع تقديرات نفقات ميزانية سنة  النفقات:   
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التقديرات النهائيةالتنقيحمبلغالتقديرات المصادقالنفقات المشمولة بالتنقيح§§§فص.فصجع
بالزيادةبالنقصعليها

000,000 000,00050 50دراسة أمثلة التهيئة العمرانيـــــــــــــــــة236066000001000

000,000 000,0005 5دراسات إعالميةدراسات إعالمية0003000

000,000 000,00090 000,00050 40داراسات أخـــــــــــــــــــــــــــــــــرى0020000

000,000 000,000350 000,00050 400اقتناء أراضي066010001000

0,000قصر البلدية066030001000

0,000المستودع البلدي0003000

0,000بناءات إدارية أخرى0004000

000,000 000,000100 000,00040 60أشغال تهيئة مختلفة0005000

000,000 000,00060 000,00050 10أشغال الصيانة و التعهد0006000

000,000 000,00050 50برامج و تجهيزات إعالمية مختلفة066050020000

000,000 000,000200 200اقتناء معدات نظافة066060001000

267,329 000,000152 267,329100 52اقتناء معدات و تجهيزات أخرى0002000

000,000 000,00085 000,0005 80اقتناء وسائل النقـــــــــــــــــــــــــــــل066080001000

102,800 102,800459 000,000284 000,00015 190اإلنارة العموميـــــــــــــــــــــــــــــــــــة066100001000

0,000أشغال الصيانة و التعهد0004000

000,000 000,0008 8أشغال الصيانة و التعهد066120003000

952,830 952,830621 000,000446 000,000165 340بناء األرصفة066130001000

934,648 182 934,6484 762 000,0002 420 1تعبيد الطرقات و بناء األرصفــــــــــــة0002000

310,058 000,000102 310,058100 2أشغال الصيانة و التعهد0003

000,000 000,00010 10عمليات التهيئة و التهذيب األخرى066140006000

000,0000,000 000,00020 20تجميل مداخل المــــــــــــــــــــــــــــــدن066150003000

000,000 000,00050 50عمليات و التجميل األخرى0005000

000,000 000,000500 500بناء وتهيئة المنشآت الرياضيـــــــــــــة066160004000

124,850 124,85030 30السوق البلدي066170001000

000,000 000,000400 400بناء و تهيئة المسالخ0004000

000,000 000,0005 5أشغال الصيانة و التعهد0021000

357,372 357,372303 303تسديد أصل الدين109500001000

3 690 934,759250 000,0004 644 214,7498 085 149,508 جملة التنقيحات
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 ا و احتفظ السيد محمد القطي.عضو  18بعد التداول و النقاش وافق 
 
 متابعة نسق اإلستخالصات: -2

 

و متابعة التصرف كشف حيني لسيد نادر سحنون رئيس لجنة الشؤون المالية و االقتصادية قدم ا
حيث تمت مالحظة نسق استخالص في تحسن  2021فيفري  23إلى غاية لمتابعة اعتمادات 

ملحوظ بالنسبة للمعاليم العقارية بينما شهدت بعض المعاليم تراجعا حادا نتيجة الظرف الصحي 
 الخاص على غرار معلوم اإلشهار و معلوم اإلشغال الوقتي للطريق العام.

 

 يل معاليم البلدية:تعد -3

 
انية تبعا القتراح لجنتي المالية و الشؤون االقتصادية و متابعة التصرف و لجنة األشغال و التهيئة العمر

 .2021-2-18المنعقدة بتاريخ 

 المعروض على المجلس البلدي مراجعة المعاليم التالية : 

 دينار. 10:  الشبكات في صورة  وجود ترخيص بناء ساري المفعولبمعلوم الربط  -

 المجلس البلدي باإلجماع.بعد التداول و النقاش وافق 
 

 دينار. 100:  ةمعلوم الربط بالشبكات في صورة وجود رخصة بناء منتهية الصلوحي -

 بعد التداول و النقاش وافق المجلس البلدي باإلجماع.
 

 دينار. 250إضافة عداد ثاني  ووجود رخصة بناء أ نمعلوم الربط بالشبكات دو -

عضوا و اعترض السيدين علي المطيبع و إيمان العموري و احتفظ  14بعد التداول و النقاش  وافق  
 السادة: رحمة العيادي، خلود الجمل و منجية الترعي.

 
 دينار للمتر المربع الواحد. 40معلوم استرجاع مصاريف إصالح الطرقات و األرصفة:  -

  إيمان العموريرحمة العيادي،  علي المطيبع، عضوا و احتفظ السادة: 15النقاش  وافق بعد التداول و 
 و منجية الترعي.

 

 معلوم اإلشغال الوقتي للطريق العام بمناسبة حضائر بناء: -

  الطبلبي(  –بوزيان  –األفران  –دينار واحد للمتر المربع بالطرقات الرئيسية ) قرمدة
 )كامل مدة البناء(

 700 للمتر المربع الواحد لبقية األنهج بالمنطقة البلدية )كامل مدة البناء(. مليم 

 بعد التداول و النقاش وافق المجلس البلدي باإلجماع.

 
 :طرح جزئي من معلوم لزمة مجمع األسواق -4

 



 

 صفحة 7 الدورة العادية األولى للمجلس البلدي

 

 10/01/2021أسابيع ) من األحد  03لمدة  بناء على تعطل أنشطة مجمع األسواق البلدية المستلزمة
 05/01/2021( بموجب قرار صادر عن سلطة اإلشراف بتاريخ  24/01/2021إلى غاية يوم األحد 

 في إطار التوقي من فيروس كورونا و لكسر حلقة العدوى.

 في نفس الغرض 02/02/2021و على مكتوب السيد رضا المصمودي صاحب اللزمة الِمؤرخ في 

على أنظاركم مشروع طرح مبلغ من اللزمة المذكورة عن الفترة التي شهدت توقفا ألنشطة األسواق نحيل 
 كما يأتي بيانه:

 د. 9.903.461ألف دينارا = 515قيمة اللزمة السنوية  -
 .52عدد أسابيع السنة  -

 29.711.538= 9.903.461أسابيع *  3 المدة المعنية بعملية الطرح -

 
 مائة و أحد عشر دينارا و خمسمائة و ثمان و ثالثون مليماتسعة و عشرون ألفا وسبع

لزمة مجمع  معلومجزئي لباإلجماع على طرح و بعد التداول و النقاش صادق أعضاء المجلس البلدي 
 األسواق حسب المبلغ المذكور.

 
 طلب قرض: -5

 
وتبعا لمكتوب صندوق  في إطار تنفيذ مشروع إعادة تعبيد شارع الطبلبي بالشراكة مع بلدية الشيحية

حول تمكين بلديتي قرمدة  2021جانفي  29المؤرخ في  255القروض و مساعدة الجماعات المحلية عدد 
مليون دينار مناصفة  1.200و الشيحية من مساعدة استثنائية و قرض لتمويل المشروع بتكلفة جملية تبلغ 

 ة لبلدية قرمدة :بين البلديتين و ذلك حسب الخطة التمويلية التالية بالنسب

  : دينار  150.000تمويل ذاتي 
  : دينار   200.000قرض من صندوق القروض 

  : دينار  250.000مساعدة استثنائية 

و المعروض على المجلس الموافقة على الخطة التمويلية و التفويض لرئيس البلدية إتمام اإلجراءات 
 القانونية الالزمة.

 على طلب قرض. باإلجماع أعضاء المجلس البلديو بعد التداول و النقاش صادق 

 حول إتمام فتح شارع فرحات حشاد: -6

 
وعبد  تبعا للمكتوب الوارد علينا من ورثة عبد الرحمان المصمودي و رفيقبينت السيدة رئيسة البلدية أنه 

  نهج فرحات حشاد. 6العزيز المصمودي القاطنين بطريق بوزيان كلم 

 و في إطار إتمام فتح النهج الرابط بين طريق قرمدة و طريق بوزيان أمام مستوصف مركز كمون.

متر على  16فتح النهج في حدود  على و لما لهذه القاصة من أهمية وافق المتساكنون المشار إليهم أعاله
 أمتار من السياج المزمع إنجازه. 04أن تكون مسافة التراجع 



 

 صفحة 8 الدورة العادية األولى للمجلس البلدي

 

 . محالت ذات صبغة تجارية و مهنيةو تمكينهم من إنجاز  

 المعروض على التداول في  هذا الطلب 2021-2-18و بعد دراسة الموضوع في لجنة األشغال بتاريخ 

 العمرانية الجاري بها العمل حسب المنطقة. بعلى أنه في صورة بناء عمارة يتم احترام التراتي

 عضوا و احتفظتا السيدتان خلود الجمل و منجية الترعي. 18وافق و بعد التداول و النقاش 

 حول اقتراح تقليص عرض نهج الطاهر كمون و الملولي: -7

 

حول  في إطار السعي لفتح بعض األنهج و بعد التحاور مع عائلة الملوليبينت السيدة رئيسة البلدية أنه 
متر شماال جنوبا و الثاني عرض  10عقارهم السكني بزنقة المعصرة الذي يمر به نهجان األول عرض 

 متر شرقا غربا. 20

 2021-2-18و بعد عرض الموضوع على األشغال و التهيئة بتاريخ 

نهج أمتار( إلى الحد مع األجوار من الجهة الغربية و تحديد ال 10اقترحت اللجنة تحديد النهج )عرض 
متر و عرض هذا المقترح على  14متر إلى الحد مع الجار القبلي مع تقليصه إلى عرض  20عرض 

 المجلس إلبداء الرأي قصد اقتراحه أثناء مراجعة مثال التهيئة العمرانية. 

سهام  لطفي المعزون، ازدهار عبد الناظر، عضوا و احتفظ السادة: 13بعد التداول و النقاش  وافق 
 و منجية الترعي. إيمان العموري، الشعبوني

 
 حول انتداب مهندس معماري و مهندس أول هندسة مدنية: -8

 
ركيز اللجنة القارة لرخص البناء و التقسيمات بالبلدية و االستعانة نظرا لت أشارت السيدة رئيسة البلدية أنه

 قادمة.بمهندس معماري من بلدية صفاقس و حجم المشاريع المزمع انجازها خالل الفترة ال
و تبعا لمقترح لجنة األشغال و التهيئة العمرانية و لجنة الشؤون اإلدارية و القانونية المعروض على 

 المجلس البلدي الموافقة على فتح مناظرة النتداب مهندس معماري و مهندس أول هندسة مدنية.
 المجلس البلدي باإلجماع. أعضاء وافق

 
 الحضري: إبرام ملحق تعديلي لعقد لزمة المنتزه -9

 
في إطار تنفيذ عقد لزمة المنتزه أحالت السيدة رئيسة البلدية الكلمة للسيد لطفي المعزون الذي بين أنه 

الحضري و بالنظر إلى الظروف اإلستثنائية التي حفت بالبالد ال سيما الظرف الوبائي الذي أدخل 
ضال عن التأخير الحاصل لها في إضطرابات على قدرة صاحبة اللزمة الوفاء بالتزاماتها التعاقدية ف

 الحصول على الرخصة المعروض على المجلس النظر في النقاط التالي ذكرها :

سنوات   3سنوات عوض  4تعديل الفصل الخامس  التمديد في آجال تهيئة و إنجاز المنتزه إلى  -1
 .تحتسب من تاريخ إمضاء العقد

 المجلس البلدي باإلجماع. أعضاء وافق



 

 صفحة 9 الدورة العادية األولى للمجلس البلدي

 

حكام الفصل السابع تقضي بتمكين المعاقدة من القبول الجزئي لألشغال و ذلك إضافة فقرة ال -2
شريطة إلتزامها باستكمال القبول الكلي لألشغال  بمقتضى التزام معرف عليه باإلمضاء و مستقل 

 عن العقد على أن ال تتجاوز مدة إتمام األشغال اآلجال المحددة بالعقد.

أجزاء تحددهم البلدية  و كل جزء  4أو  3تساءل السيد محمد القطي على إعادة تقسيم المنتزه إلى 
 .ن بأن العقد قد أبرم و ال يمكن تجزئتهيقع المصادقة عليه فأجابه السيد لطفي المعزو

 على لجنة الشؤون القانونية  هذه النقطةطرح إعادة  على االتفاقو بعد التداول و النقاش تم 
رحمة العيادي، ازدهار أعضاء و احتفظ السادة:  4عضوا و اعتراض  11اإلدارية بموافقة  و

 عبد الناظر، إيمان العموري، عبد السالم الجريبي.
 

عبر إضافة بند يقضي بتمكين المعاقدة من استغالل أجزاء المنتزه الحضري  9النظر في الفصل  -3
تابية  المسبقة للبلدية طبقا لإلجراءات و اآلجال لفائدة الغير  شريطة  الحصول على الموافقة الك

 القانونية الجاري بها العمل.

و بعد التداول و النقاش تم االتفاق على إعادة طرح الموضوع في إطار عقد لجنة مشتركة بموافقة 
 عضوا و احتفظ السادة: علي المطيبع، ازدهار عبد الناظر، إيمان العموري، محمد القطي. 17

 

تحت عنوان " إنتهاء اللزمة  و التي تنص على أنه "  11إلغاء الفقرة الثانية من الفصل  إقتراح -4
يمكن لطرفي العقد إنهاء العمل باللزمة قبل انتهاء المدة المحددة لها بعد إعالم الطرف اآلخر 
بموجب مكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ و ذلك قبل سنة من تاريخ األجل المحدد 

 . بالعقد

 عضوا و احتفظت السيدة ازدهار عبد الناظر. 18و بعد التداول وافق 
 

 متابعة سير مشاريع البلدية: -10
 

أحالت السيدة رئيسة البلدية الكلمة للسيد عبد السالم الجريبي رئيس لجنة األشغال و التهيئة 
 2021يفري العمرانية الذي قدم مشروع متابعة انجاز المشاريع التنموية إلى غاية موفي شهر ف

 حسب الجدول المصاحب:         
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 صفحة 10 الدورة العادية األولى للمجلس البلدي

 

2021موفي شهر فيفري متابعة إنجاز المشاريع التّنمويّة إلى غاية    
 

 المالحظات

نسبة تقّدم 
اإلنجاز 
المالي 

(% )  

نسبة تقّدم 
اإلنجاز 
 المادي

(% )  

مكان  الكلفة األصليّة )د( الكلفة المحيّنة )د(
المشاريعبيان  المشروع   

العدد 
 الرتبي

2020المشاريع البلديّة المبرمجة ضمن البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة   

ملف طلب الموافقة المبدئية على تمول المشروع أرسل الى  -
صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية أواخر ديسمبر 

2020.  

الدراسة البيئية على وشك االنتهاء. -  

- - 2.534.535,000 2.270.000,000 

 بلديّة
 قرمدة

معتمديّة 
صفاقس 
 الجنوبيّة

 1 تعبيد الطرقات

أرصفة بناء 605.000,000 346.952,830  % 40 - األشغال جارية.  2 

 3 التنوير العمومي 155.000,000 184.102,800  % 80 - األشغال جارية.

بصدد القيام بالدراسات الفنية. - المسلخ البلديتهيئة  150.000,000 - - -   11 

2021المشاريع البلديّة المبرمجة ضمن البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة   

    1.610.000,000 

 بلديّة
 قرمدة

معتمديّة 
صفاقس 
 الجنوبيّة

 1 تعبيد الطرقات

أرصفة بناء 175.000,000      2 

 3 التنوير العمومي 165.000,000    

 4 اقتناء عقارات 400.000,000    

 5 بناية إدارية 70.000,000    

 6 اقتناء وسائل نقل 80.000,000    

 7 دراسات 95.000,000    

    500.000,000 
بناء و تهيئة منشآة 

 رياضية
8 

 9 تجميل مداخل المدينة 20.000,000    

    252.000,000 
اقتناء معدات 

 وتجهيزات
10 

 
 

 يقظ": إبرام اتفاقية مع منظمة " أنا -11

 
 أحالت السيدة رئيسة البلدية الكلمة للسيدة ازدهار عبد الناظر رئيسة لجنة التعاون الالمركزي 

 ت اتفاقية شراكة بين بلدية قرمدة و منظمة " أنا يقظ"قدم التيو العالقات الخارجية 
 تساءلت السيدة رابعة هدريش على توضيح بنود غامضة في خصوص مهام جمعية 
 كما تم االتفاق على عقد اجتماع مشترك مع لجنة الديمقراطية التشاركية و اإلعالم 

 .اإلداريةو االتصال و لجنة الشؤون القانونية و 
بتأجيل النظر مة و نظامها الداخلي و طالب باطالع نشاط هذه المنظ السيد سامي الجربي طالب

 في الموضوع .
 ملحق و إعادة التصويت و من ثم عرضه على المجلس. إعادة رح السيد سمير السقا علىكما اقت

و بعد التداول و النقاش تم االتفاق على المصادقة على مبدأ إبرام اتفاقية مع منظمة "أنا يقظ" مع 
بلدية قرمدة و في صورة التعذر إبرام ملحق تعديلي  راع فيه خصوصيتعديل بنود العقد ت
 لالتفاقية المقترحة.

 البلدي باإلجماع. فوافق أعضاء المجلس

 



 

 صفحة 11 الدورة العادية األولى للمجلس البلدي

 

 :2021جابة على كل النقاط المثارة من قبل المواطنين خالل الدورة التمهيدية األولى لسنة اإل -12
 
 .شرعت البلدية في إصالح الطرقات بمختلف أنحاء المنطقة البلدية ال سيما شارع بوزيان 

 شرعتا في اتخاذ اإلجراءات اإلدارية لتكليف مكتب الدراسات إلعداد  بلدية قرمدة و بلدية الشيحية
بعد  2021الدراسة المتعلقة بشارع الطبلبي على أن يحال كامل الملف قبل موفى شهر جوان 

 الحصول على موافقة صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية بتمويل المشروع.

 دات المتوفرة.سيتم إضافة تعبيد بعض األنهج حسب اإلعتما 

  في خصوص اإلنارة بطريق األفران أثناء النهار فإن الجزء المشار إليه تابع لبلدية العين و سيتم
 إعالمهم بذلك.

  في خصوص موضوع الكالب السائبة تولت البلدية بالتعاون مع المندوبية الجهوية للفالحة القيام
 بحملة لتلقيح الكالب و القطط.

 لبلدية تم عقد اجنماع مع جمعية " ران اين صفاقس"في خصوص الساحة بجانب ا 

 و سيتم الشروع فيه قريبا. 

 .البلدية تدعم الجمعيات الرياضية و تدعو إلى تكوين  فريق كرة قدم مصغرة 

  شارع ابن سينا تواجدت به حفر نتيجة تسرب المياه يعود بالنظر إلى الشركة الوطنية الستغالل
 اول الذي أنجز المشروع.و توزيع المياه و ليس من المق

  أعلنت البلدية على طلب عروض لمنطقة الطبلبي لخدمات النظافة يتضمن حاويات كبيرة سيتم
 تركيزها بكامل المنطقة.

  في خصوص المنطقة الخضراء الكائنة بالوكالة العقارية للسكنى فإن لجنة النظافة تعمل على
 تهيئتها قريبا.

 
 تقارير اللجان:-13

 
 لجنة التعاون الالمركزي  من قبل كل من تم التطرق إلى المواضيع التي تم التداول في شأنها كما

و لجنة الشؤون لجنة الرياضة و الثقافة و الشباب و التربية و التعليم و العالقات و الخارجية و 
 االجتماعية و المرأة و األسرة و فاقدي السند و تكافئ الفرص و كبار السن.

 
و بعد النظر في كل المواضيع المدرجة بجدول األعمال اختتمت السيدة رئيسة البلدية الدورة  و أخيرا

 شاكرة الجميع على الحضور و كان ذلك على الساعة الرابعة مساء.
 

 2021فيفري  27قرمدة في 
 

 رئيسة البلدية  الكاتب العام                                                                           
 البحري المثلوثي                                                                    آمنة بوعزيز كريشان

 


