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ماي  02و ذلك يوم الجمعة  0202عقد المجلس البلدي بقرمدة جلسة الدورة العادية الثانية لسنة 
تبعا لالستدعاءات الموجه إلى  على الساعة الرابعة بعد الزوال بقاعة اإلجتماعات البلدية 0202

             ز كريشان بوعزي آمنةالسيدة  برئاسة 0202ماي  21أعضاء المجلس البلدي المؤرخ في 
 ذكرهم : أعضاء المجلس البلدي  اآلتيو قد حضر 

نادر  -علي المطيبع -منذر كمون -سامي الجربي -خلود الجمل -فيصل القطي -منجية الترعي
سهام  -فيصل الجراية -نهى القبايلي-رجمة العيادي -عبد السالم الجريبي -لطفي المعزون -سحنون

 و        كوثر العيادي  -محمد بلغيث -محمد القطي -ليلى الجريبي -رابعة هدريش -الشعبوني
 ازدهار عبد الناظر.

 كما حضر السيد البحري المثلوثي الكاتب العام للبلدية و السيدة سيرين العش مقرر الجلسة.

   إيمان العموري  -سمير السقا -في حين تغيّب عن الجلسة السادة أعضاء المجلس : هالة الزواري
 حي كمون.و فت

مرحبة بالحضور ثم قامت بعرض نقاط جدول األعمال المعروضة  الجلسةافتتحت رئيسة البلدية 
 على المجلس و المتمثلة في ما يلي:

 .0202المصادقة على ختم الحساب المالي لسنة  -2

 التخفيض في معلوم اإلشهار و احتالل المساح للمحالت المفتوحة للعموم. -0

 تعديل معاليم. -3

و بتة التفويت في  22لى بتة بيع قطعة األرض الكائنة بطريق قرمدة كلم المصادقة ع -4
 محجوزات.

 سيدي عباس".» المصادقة على إحداث مجمع تجاري و سكني مكان سوق  -1

 النظر في طرح جزئي لمعلوم لزمة األسواق بسبب غلق مجمع األسواق. -6

 النظر في تخفيض معلوم لزمة السوق بسبب جائحة كورونا. -7

 الجمهورية التونسية
 والبيئة الّشؤون المحليةوزارة 

 بلديـة قرمـدة
 كتابة المجلس 

 
 ..............................:قرمدة في

المنعقدة  0202محضر جلسة الدورة العادية الثانية 
0202ماي  02بتاريخ   
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 إحداث سوق يومية للدواب.النظر في  -2

 المصادقة على مبدأ بيع قطع أرض. -9

 المصادقة على فتح مناظرة النتداب و ترقية موظفين و عملة و تنقيح قانون اإلطار. -22

 المصادقة على إحداث نقطة لتجميع و فرز النفايات. -22

 المصادقة على إسناد منح لفتح أنهج مبرمجة بمثال التهيئة العمرانية. -20

 ساؤالت المواطنين المثارة خالل الدورة التمهيدية الثانية.اإلجابة على ت -23

تعديل تركيبة بعض اللجان و عرض استقالة عضو بالمجلس البلدي من تمثيلية البلدية  -24
 بالمسلخ الجهوي الموحد. 

 رئيسة البلدية أن النقطة الثالثة و المتعلقة بتعديل معاليم سوف يقع تأجيلها إلى دورة الحقة. أشارت

 020على ختم الحساب المالي لسنة  دقةالمصا .2

 ل السيد علي المطيبع منوها إلى جملة من النقاط:قبل الخوض في هذه النقطة تدخّ 

موم غير كافية للعبطريقة  كان  إشهار الدورة العادية الثانيةأن السيد علي المطيبع الحظ   -2
اد رئيسة البلدية أن انعقعدم انعقاد جلسة للمكتب البلدي و لدى هذه النقطة أجابت  كما الحظ

ب انعقاد المكت مع جلسات اللجان المتواصلة حال دون جلسة استثنائية للمجلس و تزامنها
 جتماعات.عدد اال في البلدي خاصة في خضم الوضع الوبائي الذي يقتضي ضرورة التقليص

حلية من مجلة الجماعات الم 026عدم تماشي توقيت انعقاد هذه الجلسة مع مقتضيات الفصل  -0
الذي ارتأى المشرع من خالله انعقاد جلسات المجلس البلدي في نهاية األسبوع  فأجاب 
الكاتب العام البلدية أن شرط الزمن ليس شرطا لصحة انعقاد جلسات المجلس خاصة و أن 

و هو ما   الغاية من هذا الزمن التشريعي هو ضمان حضور المواطنين في الظروف العادية
و قد أبدى أغلب أعضاء المجلس البلدي الحاضرين  لوضع الوبائي الحالي.ال يتوفر في ظل ا

استحسانهم لموعد انعقاد هذه الجلسة كما عبّروا عن رغبتهم في برمجة الجلسات القادمة 
 وسط األسبوع.

 كما أشار إلى تأخر مد األعضاء بمذكرات المجلس البلدي في أجل معقول. -3

لجماعات المحلية و الذي ينص على أنه " عند مناقشة من مجلة ا 022و عمال بأحكام الفصل 
نادر سحنون  قع انتخاب السيدعليه و الحساب المالي للبلدية ينتخب المجلس البلدي رئيسا للجلسة". و

من القسم السابع  294 سة الجلسة عند مناقشة هذه النقطة، حيث بيّن أنه عمال بأحكام الفصللرئا
تعلق بتنفيذ الميزانية و ختمها، المعروض على أنظار المجلس البلدي من مجلة الجماعات المحلية الم

المعد من قبل السيد قابض البلدية محاسبها و ذلك حسب  0202المصادقة على الحساب المالي لسنة 
 :الخالصة التالية 

 0202جدول تلخيص النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية بلدية قرمدة لسنة 
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 أوال: النتيجة الجملية 

المبلغ الجملي لمقابيض 
 الميزانية

الجملي لمصاريف  المبلغ
 الميزانية

 الجملية النتيجة

 العجز الفائض 6.747.363.472 22.447.720.702
3.722.349.012  

 

 

 

 

 

 ثانيا: تفصيل النتائج: 

 :نتيجة العنوان األول 

المقابيض المستعملة  0المصاريف  2المقابيض 
لتسديد مصاريف 

من  4و  3بالجزئين 
 3العنوان الثاني 

 (0+3)-2=4النتيجة الجملية 
  

 العجز الفائض

039.2342036.6 43.2032423242 060390039.6 2392036603..6  

  من العنوان الثاني:  4و  3نتيجة الجزئين 

المقابيض المستعملة  0المصاريف  2المقابيض 
لتسديد مصاريف 

من  4و  3بالجزئين 
 3العنوان الثاني 

 (0+3)-2=4النتيجة الجملية 
  

 العجز الفائض

.324239003442 0320036203006 060390039.6 0320030223.92  

  من العنوان الثاني:  5نتيجة الجزء 

الجملي لمصاريف  المبلغ المبلغ الجملي لمقابيض الميزانية
 الميزانية

 الجملية النتيجة

 العجز الفائض 30223222. 023.4.3.26
0232.43926  
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 .تساءل السيد فيصل القطي حول المبالغ المحولة -
ضرورة حضور القابض البلدي في المرات القادمة  على  مؤكداتدخل السيد علي المطيبع   -

و تساءل حول النقطة العاشرة من  خالل مناقشة المواضيع ذات الصلة بالحساب المالي
مالحظا تراجع الموارد الجبائية ال  محالة من موارد المتأتيةالحساب المالي و حول الموارد 

 .سيما المعلوم على العقارات المبنية

وقعت مناقشتها عند إعداد مشروع  هذه النقاطالجريبي أن هذا اإلطار عقّب السيد عبد السالم  وفي
وى تمس وأنالميزانية كما أجاب الكاتب العام للبلدية أن هذا التراجع إنما مرده إضراب أعوان المالية 

   اإلستخالص ببلدية قرمدة يعتبر ممتاز مقارنة مع البلديات األخرى.

 -ظ السادة محمد بلغيثاحتفعضوا في حين  21 حيث وافق المجلس للتصويت التداول مرّ  وبعد
 السيد محمد القطي. واعترض العيادي وكوثرفيصل القطي 

 للعموم:التخفيض في معلوم اإلشهار و احتالل المساح للمحالت المفتوحة  .2

 و                   لجنة تنمية الموارد  بلغيث رئيسجلسة الكلمة إلى السيد محمد أحالت السيدة رئيسة ال
 و             نظرا للظروف االستثنائية التي تمر بها البالد جراء جائحة كورونا  بيّن أنهالذي  االستثمار

 لدى أغلب التجار و المهنيين و أصحاب المقاهي.تأثير ذلك على الدورة االقتصادية و تراجع الموارد 
فكرة التخفيض من  0202أفريل  02المنعقدة في  واالستثمارفقد تم التداول أثناء لجنة تنمية الموارد 

المعاليم الموظفة على اإلشهار واإلشغال الوقتي للطريق العام للذين يتولون الخالص قبل 
32/20/0202. 

ماي  02ن المالية و االقتصادية و متابعة التصرف المنعقدة بتاريخ الشؤوو عليه اقترحت لجنة  
من المعاليم المستوجبة للذين يتولون الخالص قبل أجل شهرين من  %12الطرح في حدود  0202

مؤكدا أن جل المطالب تصب في اتجاه   32/20/0202تاريخ إعالمهم بالمبلغ على أن ال يتجاوز 
 فترة عدم استغالل المساح. اإلعفاء من عملية الخالص طيلة
 في إطار تشجيع دائني البلدية علىيتنّزل مالحظا أن هذا التخفيض تدخل السيد علي المطيبع 

 خالص الديون المتخلدة بذمتهم. 
لسيد دائني البلدية كما أشار اكما أكد السيد نادر سحنون أن تبعا لعملية جرد الديون المتخلدة بذمة 

هو  و      جنة المالية ارتأت تحفيز المعنيين  من أجل حثهم على الخالص سامي الجربي إلى أن الل
يتهم من د تسوية وضعة لهؤالء قصكمن في خلق فرصتيات و الغاية منه أمر معمول به في بقية البلد

 جهة و ضمان إدرار مزيد من المداخيل لفائدة البلدية. 
لمطاعم تعد من القطاعات األكثر تضررا و في هذا السياق أكدت رئيسة البلدية أن المقاهي و ا

 من الوضع الوبائي و أن الوقوف إلى جانبهم هو واجب و ضرورة في نفس الوقت.
 عضوا في حين تحفّظ السيد محمد القطي. 91و بعد التداول النقاش وافق 
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و بتة التفويت في  11المصادقة على بتة بيع قطعة األرض الكائنة بطريق قرمدة كلم  -4
 :محجوزات

  11عن الفرع المتعلق بالتفويت في قطعة األرض الكائنة بطريق قرمدة كلم : 

سنة   اقتنت بلدية قرمدة أحالت رئيسة البلدية الكلمة إلى السيد نادر سحنون الذي أفاد أن 
، شيّد على قطعة وسطى معهد اإلمام سحنون 22قطعة أرض بيضاء بطريق قرمدة كلم  2929

وظّل على ملك البلدية قطعة شرقية مساحتها   مترا لفائدة الدولة وتّم التفويت في حوالي ألف
مترا مربعا ارتأت البلدية  4211تقّدر مساحتها بحوالي   مترا مربعا وقطعة غربية 02629

 التفويت فيهما.

تبعا لذلك أعلنت البلدية عن عزمها التفويت في القطعة الشرقية عن طريق بتة بالظروف و 
لح وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية بتقدير القيمة الشرائية اإلفتتاحية وعهد لمصا المغلقة 

بمليون وخمسة   0229أفريل  20والتي تمّ تقديرها من قبل هذه األخيرة ضمن تقريرها المؤّرخ في 
 بمليون  الثمن اإلفتتاحي وثمانون ألف دينارا وبعرض الموضوع على المجلس البلدي حّدد 

وأعلن تبعا لذلك عن طلب العروض لكن لم يرد أي عرض وتتالت طلبات  دينارا وأربعمائة ألف 
العروض بدون نتيجة مّما دفع بالبلدية إلى مراجعة الثمن اإلفتتاحي عبر التخفيض في قيمته بمائتي 

لكن لم يرد أيضا أي عرض ثّم تّم اإلعالن للمّرة الثانية عن  ألف دينـــــــــار وأعلن عن البيع 
 27وبفعل إضراب القباضات المالية تّم التمديد في أجل قبول العروض إلى يوم اإلثنين   عالبي

ماي  22وبانقضاء األجل المذكور التأمت صبيحة يوم الثالثــــــــــــاء  0202مـــــــــــــاي 
تقّدمت به شركـــة   جلســة لفتح العروض حيث تبيّن ورود عرض وحيد 0202

ويقّدر بـمليون ومائتين وأربعين ألف  (Société immobilière Business) "إيموبيزناس" 
 د(. 2042.2220222دينار)

و بعد التداول و النقاش صادق المجلس البلدي على هذه النقطة باإلجماع كما صادق على 
 ةزمالقانونية الال تلرئيسة البلدية قصد القيام باإلجراءا   ةتفويض الصالحيات المستوجب

 عملية التفويت. الستكمال

 

 :عن الفرع المتعلق بالتفويت في محجوزات 

معدات  يحوي المسةةتودع البلدي أحالت رئيسةةة البلدية الكلمة إلى السةةيد لطفي معزون الذي أفاد أن
محجوزة و مودعةة من قبةل مصةةةةةةةالح أمنيةة مختلفةة، تقبع منةذ مةدة طويلةة تجاوزت آجال اإليواء 

ثقلة كاهل البلدية بمصةةةاريف حفظها و قد تقرر تبعا لذلك شةةةاغلة مسةةةاحة هامة من المسةةةتودع و م
التفويت فيها و تم تمهيدا لذلك استصدار األذون القضائية الالزمة للتفويت في وسائل النقل المتمثلة 

و قد تلقت البلدية  في دراجات نارية و عربات ثم أعلن عن بيعها عن طريق بتّة بالظروف المغلقة
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ات تم تفحصةةةةها من قبل لجنة فتح العروض حيث تبيّن ورود عروض في خصةةةةوص بعض المعد
 أعلى العروض التالية: 
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 مجلس على التصويت نقطة بنقطة3صادق ال
 الدراجات النارية و العادية :  -2

 

 صادق المجلس على هذه القائمة باإلجماع3
                                    بالنسبة للعربات:  -0

              

 

يهم الحافلة مشيرا إلى أن العرض المالي ال  24تدخل السيد سامي الجربي موضحا أن القسط عدد 
 و       يتناسب و القيمة الفعلية للحافلة و عليه اقترح تأجيل التفويت فيها و إعادة البتّة في شأنها 

و أ    سايره في ذلك السيد محمد القطي و قد اقترح أن يقع استغاللها من قبل جمعية أعوان قرمدة 
 وضعها على ذمة جمعية اتحاد قرمدة. 

 ع/ر نوع المعدات اسم الفائز الثمن االفتتاحي )د( الثمن المقترح )د(

2قسط عدد  سحر شبشوب 0.2220222 3.4200222  2 

0قسط عدد  ايمن بوقطاية 0.2220222 1.2760222  0 

3قسط عدد  سحر شبشوب 0.2220222 3.2100222  3 

4قسط عدد  صابر عبد المولى 0.2220222 0.2120222  4 

1قسط عدد  صابر عبد المولى 0.2220222 0.2220222  1 

6قسط عدد  عبد الله دمق 0.2220222 0.4910222  6 

بالبايهيثم  7220222 2.2220222 7قسط عدد    7 

لثمن المقترح )د(ا  ع/ر عدد القسط اسم الفائز الثمن االفتتاحي )د( 

عباس أنيس 2.1220222 0.2220222 0قسط عدد    2 

باسع أنيس 0.2220222 0.2220222 3قسط عدد   0 

4قسط عدد كمال القسمطيني 22.2220222 23.0660222  3 
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 الحافلة في المستودع البلدي. إيواءكما تساءل السيد فيصل الجراية عن مدة 

يد فيصل فيما انسحب الس الحافلة ثم مر المجلس في مرحلة أولى للتصويت حول تأجيل التفويت في
 عضوا على مقترح التأجيل. 24د أفضت عملية التصويت إلى موافقة ق القاعة والقطي و غادر 

  أما بالنسبة لبقية األقساط صادق المجلس على القائمة باإلجماع.

 المواد الحديدية:  -.

            

 صادق المجلس على هذه القائمة باإلجماع3

        معدات مختلفة: -4

لثمن المقترح )د(ا  ع/ر عدد القسط اسم الفائز الثمن االفتتاحي )د( 

يل محمد علي الوك 2120222 0210222  
قسط عدد 

2+0  
2 

3قسط عدد  محمد العفاس 2220222 2120222  0 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      صادق المجلس على هذه القائمة باإلجماع3

 :سيدي عباس"» المصادقة على إحداث مجمع تجاري و سكني مكان سوق  -5

أحالت رئيسة المجلس الكلمة إلى السيد عبد السالم الجريبي الذي أفاد أنه تبعا القتراح لجنة األشغال 
و التهيئة العمرانية و لجنة المالية و الشؤون اإلقتصادية و متابعة التصرف و لجنة الشؤون القانونية 

 ارية. و اإلد

    ألف دينار 2042بمبلغ ناهز  22و حيث تم التفويت في قطعة األرض الكائنة بطريق قرمدة كلم 
 و في إطار تنمية موارد البلدية و استغالل عقاراتها اإلستغالل األمثل.

 الحاليالمعروض على المجلس الموافقة على مشروع بناء مركب تجاري و سكني مكان المركب 
الشروع في اتخاذ اإلجراءات القانونية إلخراج المتسوغين و تمكينهم من سيدي عباس" و  "

 التعويضات القانونية في الغرض.

 ع/ر عدد القسط اسم الفائز الثمن االفتتاحي )د( الثمن المقترح )د(

2قسط عدد  سحر شبشوب 2220222 2330122  2 

0قسط عدد  سحر شبشوب 2220222 2230222  0 
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بط ضو تدخل السيد علي المطيبع و أكد على ضرورة إعداد دراسة تتعلق بمردودية هذا المشروع 
سياق و في هذا ال تجاري تكاليفه خاصة منها المتعلقة بقيمة التعويضات عن الحرمان من األصل ال

تدخل السيد لطفي المعزون موضحا أن عملية التعويض تخضع إلى الفصل التاسع من القانون 
 المتعلق باألكرية التجارية.

عضوا فيما احتفظ بصوته السيد  91حيث حظيت هذه النقطة بموافقة  تثم مر المجلس للتصوي
 .محمد بلغيث

 ة األسواق بسبب غلق مجمع األسواق:م لزمالنظر في طرح جزئي لمعلو -6

ق بناء على تعطل أنشطة مجمع األسواأحالت رئيسة المجلس الكلمة إلى السيد نادر سحنون حيث أفاد أنه 
(  04/22/0202إلى غاية يوم األحد  22/22/0202أسابيع ) من األحد  23البلدية المستلزمة لمدة 

في إطار التوقي من فيروس كورونا و  21/22/0202 بموجب قرار صادر عن سلطة اإلشراف بتاريخ
 لكسر حلقة العدوى.

 في نفس الغرض 20/20/0202و على مكتوب السيد رضا المصمودي صاحب اللزمة الِمؤرخ في 
نحيل على أنظاركم مشروع طرح مبلغ من اللزمة المذكورة عن الفترة التي شهدت توقفا ألنشطة 

 األسواق كما يأتي بيانه:
 :للزمة السنوي على عدد أسابيع السنة أيمبلغ ا

 9.923.246=  10دينار /  121.222
 92..81.199= 9.923.462أسابيع *  3المدة المعنية بعملية الطرح: 

 تسعة و عشرون ألفا وسبعمائة و أحد عشر دينارا و خمسمائة و ثمان و ثالثون مليما           

 صادق المجلس على هذا الطرح باإلجماع. 
 وم لزمة السوق بسبب جائحة كورونا:النظر في تخفيض معل -7

       بجملة المعطيات التالية:أفاد السيد نادر سحنون في هذا اإلطار 
( استؤنف العمل تدريجيا بداية من يوم  42و  01و  01بعد توقف النشاط خالل شهر جانفي ) 

 د ( عن المطلوب 4111 -) د و هو ما يعني 1011ليسجل حصيلة قاربت  4140جانفي  10األحد 
و      د 10011( فقد حقق جملة موارد قدرها  42و  40و  02و  11أما بالنسبة لشهر فيفري ) 

 د (  0011 -هو ما يعني ) 
و       د 11111( فقد كانت العائدات في حدود:  42و  40و  02و  11فيما يتعلق بشهر مارس ) 

 د ( 2111 -هو ما يعني ) 
)                د ( و هو ما يعني 02011ريل فقد سجل مجموع موارد قاربت ) و بخصوص شهر أف

 د ( 00011 -
 000 000 36 لـ   و بمقتضاه تكون النتيجة: مقاربة الخسائر المتكبدة

 كما أشار إلى أن العوامل المفسرة لهذا التراجع تكمن في ما يلي : 
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 رواد السوق من العدوي.تأثيرات وباء كورونا التي خلفت تخوفا و خشية من  -

 اتخاذ قرار منع التنقل بين المدن خاصة و أن أغلب رواد السوق من المناطق الداخلية. -

إضراب الوكالة الفنية للنقل البري الذي ناهز الشهر الذي عمق األزمة و مثل عائقا أمام  -
 التجار لإلقبال على الشراء في ظل عدم توفر المعاينة.

لجنة الشؤون المالية و االقتصادية و متابعة التصرف  المنعقدة بتاريخ رف تم تقديم اقتراحين من ط
 :0202ماي  01و لجنة تنمية الموارد و االستثمار المنعقدة بتاريخ  0202ماي  02

 من قيمة الخسائر %12االقتراح األول : طرح نسبة 

 من قيمة الخسائر %32االقتراح الثاني : طرح نسبة 
مفيدا أنه في إطار اجتماع لجنة تنمية الموارد و اإلستثمار وقع تقديم ثالثة  ثبلغيتدخل السيد محمد 

 و كذلك رفض الطرح من أساسه.℅ 32و ℅ 12مقترحات تتمثل في ما يلي : طرح 
 ن تفعليه يبقى رهين تصديق أمينإمؤكدا أنه حتى في صورة موافقة المجلس على مقترح الطرح ف

 المال الجهوي عليه.
مجمع األسواق  تنمية مواردسيد سامي الجربي أن هذا الطرح انما مرده الحفاظ على كما اعتبر ال

خاصة أمام تواصل تداعيات الوضع الوبائي كما عبر السيد عبد السالم الجريبي عن دعمه لمقترح 
من معاليم لزمة مجمع األسواق و ذلك حفاظا على ثقة المستلزم في اإلدارة المتعاقد ℅ 12طرح 
 معها.
 ر المجلس للتصويت و قد تمخض عن ذلك ما يلي:ثم م
 ℅12مع مقترح طرح أعضاء  22  -
 ℅32مع مقترح طرح  أعضاء  21 -
 مع مقترح عدم الطرح.أعضاء  2 3 -

 .القطيفيما احتفظت السيدة ازدهار عبد الناظر و عارض السيد محمد 

 النظر في إحداث سوق يومية للدواب: -2

د محمد القطي الذي وّضح أنه في إطار تنمية موارد مجمع أحالت رئيسة المجلس الكلمة إلى السي
األسواق البلدية و بالتنسيق مع المستلزم تم تناول موضوع تركيز سوق للدواب ينشط بصفة يومية 

متابعة  و و االقتصادية  بمجمع األسواق خالل لجنة تنمية الموارد و االستثمار و لجنة الشؤون المالية 
 .0202ل أفري 02التصرف بتاريخ 

ى المجلس و نظرا ألهمية المشروع وما يمكن أن يقدمه من إضافة لموارد السوق المعروض عل
 الموافقة على المقترح.

 0202ماي  02الشؤون المالية و االقتصادية و متابعة التصرف المنعقدة بتاريخ اقترحت لجنة 
 الموافقة على إحداث السوق. 0202ماي  01و لجنة تنمية الموارد و االستثمار المنعقدة بتاريخ 

كما أفاد أن هذا المشروع من شأنه تعزيز الموارد المالية للبلدية في المستقبل مع العلم أنه تم 
على أن يتعهد  32/20/0202أن عملية اإلستغالل ستكون مجانية إلى غاية على اإلتفاق  

 بعملية رفع فضالت السوق بمفرده.

 عضوا و اعترض السيد محمد القطي. 92ثم مر المجلس للتصويت حيث وافق 



 12   0202ماي  02لمنعقدة بتاريخ ا 0202 لسنة  الدورة العادية الثانية

 

 

              
               

 ( (² 

              

          ( (² 

 (                (²                                   /  

                            0 215 215                 7                       1 

                            216 51 267                7             2 

                            309 --- 309                6.5                    3 

                            208 -- 208                 4.5                        4 

                            144 8 152                 5.5                   5 

                            122 22 144                4              6 

                            162 -- 162                7           7 

                            103 80 183                9                                      8 

                            135 31 164                5.5                9 

        
                  

106 -- 106                7                   10 

                            38 55 93                  4                11 

                            87 62 149                 4                       12 

                            39 151 190                  6                   
         

13 

 المصادقة على مبدأ بيع قطع أرض:  -9

تم عرض الموضوع ن الذي أفاد أنه وأحالت رئيسة المجلس الكلمة إلى السيد لطفي المعز
 و         و لجنة المالية من لجنة الشؤون القانونية و اإلدارية و لجنة األشغال على كلّ 

 القطع :  تمت الموافقة على مبدأ بيع هذه
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كما أكد السيد لطفي المعزون على أن عملية التصويت تتعلق بمبدأ التفويت دون سواه و ذلك إلى 
القانونية المستوجبة في الغرض على أن تبقى عملية التفويت من عدمها  اإلجراءاتحين استكمال 

 ة.خاضعة إلى جملة من المعايير يقع درسها حالة بحال
 و تدخلت السيدة ازدهار عبد الناظر مشيرة إلى ضرورة الحفاظ على المناطق الخضراء.

 صادق المجلس على هذه النقطة باإلجماع.

 المصادقة على فتح مناظرة النتداب و ترقية موظفين و عملة و تنقيح القانون اإلطار. -22

  بالنسبة للسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية : /1
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عدد األعوان الذين تتوفر فيهم شروط الترقية  بةالرت
 المفتوحة للتناظرعدد الخطط  بالملفات

 0 0 متصرف عام

 0 0 متصرف رئيس

 0 1 متصرف
 

 / بالنسبة للسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية : 2

عدد األعوان الذين تتوفر فيهم شروط الترقية  الرتبة
 للتناظرالمفتوحة عدد الخطط  بالملفات

 0 0 تقني رئيس
  

 صادق المجلس على هذه الترقيات باإلجماع.
  قانون إطار موظفي وعملة البلدية بالنسبة لتنقيح 

 قانون إطار الموظفين -

 متصرف رئيس أمام إطارات البلدية.عام و إضافة خطة متصرف -

الخطط  عدد الخطط المصادق عليها الخطط
 المشغولة

الخطط 
 الّشاغرة

 ل الخططتحوي
 المجموع العام

 بالنّقص بالّزيادة

 الّسلك اإلداري المشترك -1

 0 1 0 1 1 1 متصرف عام
 1 1 0 1 4 4 متصرف رئيس

 0 1 1 1 1 0 متصّرف مستشار
 0 1 1 1 4 0 متصّرف

 0 1 1 4 2 0 ملحق إدارة
 0 1 1 0 1 0 كاتب تصّرف
 4 1 1 0 0 4 مستكتب إدارة
 4 1 1 4 1 4 عون استقبال

 الّسلك المشترك لمهندسي اإلدارات العموميّة -2
 0 1 1 1 0 0 مهندس عام

 0 1 1 1 0 0 مهندس رئيس
 4 1 1 4 1 4 مهندس أّول

 الّسلك التّقني المشترك لإلدارات العموميّة -3
 2 1 1 0 1 2 تقني رئيس
 0 1 1 2 0 0 تقني أّول

 2 1 1 0 1 2 تقني
 0 1 1 0 1 0 عون تقني

 الّسلك المشترك للمهندسين المعماريين لإلدارة -4
 0 1 1 0 1 0 مهندس معماري أّول
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 الّسلك المشترك لمحللي و تقنيي اإلعالمية -5
 0 1 1 1 0 0 محلل

 0 1 1 0 1 0 واضع برامج
 0 1 1 1 0 0 تقني مخبر اإلعالمية

 الّسلك المشترك للمتصّرفين في الوثائق واألرشيف -6
 ف مساعد متصرّ 

 في الوثائق واألرشيف
0 1 0 1 1 0 

 سلك اإلطار المشترك لألطبّاء البياطرة -7
 0 1 1 1 0 0 طبيب بيطري صّحي رئيس

 54 0 2 22 24 52 الجملـــة

 

 إطار العملة : قانون 

 إضافة ثالثة خطط بالصنف الثامن  -
 صادق المجلس على تنقيح قانون اإلطار بالنسبة للموظفين و العملة باإلجماع.

  0202أما بالنسبة لبرنامج اإلنتدابات المبرمجة لسنة  

 

 

 العدد الرتبة
 24 كاتب تصرف بالسلك اإلداري المشترك.

 22 صاص تهيئة عمرانية (تقني )اخت

العدد المصادق  أصناف الخطط الوحدة
 عليه

الخطط 
 المشغولة

 الخطط
 الّشاغرة

 بالنّقص بالّزيادة المجموع العام تحويل الخطط

 األولى
 4 1 1 0 0 4 األّول
 0 1 1 0 1 0 الثاني
 02 1 2 4 2 01 الثالث

 الثانية

 1 1 1 4 0 1 الّرابع

 00 -20 1 21 0 04 الخامس
 00 1 42 -41 00 11 الّسادس
 00 1 1 2 1 00 الّسابع

 2 1 1 1 4 0 الثامن الثالثة
 115 -41 35 37 24 121 الجملة العاّمة



 15   0202ماي  02لمنعقدة بتاريخ ا 0202 لسنة  الدورة العادية الثانية

 

 النسبة للموظفين:ب 

بيّنت رئيسة المجلس أن انتداب كتبة التصرف يأتي في إطار تعزيز نسبة التأطير بقسم الحالة المدنية 
 20الذي يشكو نقص اإلطارات و الموارد البشرية خاصة أمام تنامي ضغط العمل إذ يفترض توفر 

 لى جانب رئيس القسم فقط.أعوان إ 22عونا على األقل و الحال أنه يحتوي حاليا على 

العملة الشاغلين لخطط داخل مصالح الحالة المدنية فأجاب  مآلتساءل السيد علي المطيبع حول 
 الكاتب العام للبلدية أنه يمكن إدماج من تتوفر فيه الشروط القانونية في سلك الموظفين.

رحا إعادة ة بالبلدية مقتو في نفس السياق الحظ السيد نادر سحنون سوء تصرف في الموارد البشري
و في نفس اإلطار اقترح السيد سامي اختصاصاتهم العلمية. توزيع األعوان في خطط تتماشى و

 . 0202الجربي إضافة متصرف في الجباية ضمن  برنامج اإلنتدابات لسنة 

أما من حيث الصيغة القانونية لالنتداب اقترح السيد فيصل الجراية صيغة اإلنتداب عن طريق 
 .0202ن في إطار برنامج المنتدبيالمنتدبين الجدد و التعاقد ضمانا لمبدأ المساواة بين

ثم مر المجلس للتصويت و تمت المصادقة على برنامج انتداب الموظفين باإلجماع مع األخذ بعين 
 قتراح على اللجنة المختصة لدرسه.اإلعتبار إضافة انتداب متصرف في الجباية و عرض اإل

 للعملة: بالنسبة 

 العدد الصنف
  3 (3رافع فضالت )عامل صنف 
  3 (3حارس )عامل صنف 
  ساعي صفقات +عون إحصاء(   0 (4ساعي صفقات  )عامل صنف( 
  2 (1موزع هاتف )عامل صنف 
  عون إحصاء( 2 (1خطاط )عامل صنف( 

  
 صادق المجلس على هذا البرنامج باإلجماع.

 و فرز النفاياتالمصادقة على إحداث نقطة لتجميع  -22

وزارة الشؤون  تبعا لبالغ، أنه حالت رئيسة البلدية الكلمة إلى السيدة ليلى الجريبي التي بينتأ
فتح باب الترشحات لتقديم طلبات مشاريع حول   4140أفريل  40المحلية و البيئة الصادر بتاريخ 

 (Déchetterie) فاياتمن طرف البلديات من خالل التعبير عن رغبتها في إحداث مركز لفرز الن

وذلك في إطار تنفيذ ميزانية  ةراء بإحدى أحياء المنطقة البلديأو محطة لتسميد النفايات الخض
 ملف لتقديم ترشحها في المشروعين. إعدادلذا تعتزم البلدية  ،4140الوزارة لسنة 

المعروض على المجلس  02/10/4140وبعد عرض الموضوع على لجنة النظافة بتاريخ 
 وافقة على احداث نقطة لتجميع وفرز النفايات.الم

 و قد صادق المجلس على هذه النقطة باإلجماع.
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 المصادقة على إسناد منح لفتح أنهج مبرمجة بمثال التهيئة العمرانية -20
أحالت رئيسة المجلس الكلمة إلى السيد فيصل الجراية الذي أفاد أن لجنة الفتحات و في إطار فتح 

 ي السابقتين المصادق عليهما من قبل المجلس البلد للقائمتينقائمة ثالثة تضاف األنهج تقرر إعداد 
نهج المبرمجة بمثال التهيئة و صرف تعويض في شكل منحة اجتماعية لفائدة المتساكنين األجوار لأل

 لكل منتفع. 2122قدرها 
 

المنح مقابل  ادإلسنالتي تستند إليها لجنة الفتحات  المعاييرتساءل السيد علي المطيبع حول ماهية 
مع  يقوالتنس فتح األنهج كما تدخلت السيدة رحمة العيادي معبرة عن استيائها من عدم التشاور

في ذلك السيد سامي  وسايرها هذه القائمة. إعدادحول  واألسرة والمرأةن اإلجتماعية لجنة الشؤو
الجربي مؤكدا على ضرورة مرور قائمة تتعلق بمنح اجتماعية بمسارها الطبيعي ال سيما لجنة 

 الشؤون اإلجتماعية.

 عدد االسم و اللقب النائب عنه العنوان أسباب اإلزالة الهاتف

هج مبرمج بمثال التهيئة ن 023 669 91
 العمرانية

 1 عبد العزيز اللومي  

نهج مبرمج بمثال التهيئة  
 العمرانية

 0 رفيق المصمودي  

نهج مبرمج بمثال التهيئة  
 العمرانية

عبد العزيز   
 المصمودي

3 

نهج مبرمج بمثال التهيئة  
 العمرانية

 4 محمد الرقيق  

نهج مبرمج بمثال التهيئة  
 العمرانية

 5 مرشد الرقيق  

نهج مبرمج بمثال التهيئة  
 العمرانية

 6 زهير الرقيق  

نهج مبرمج بمثال التهيئة  
 العمرانية

 7 الهادي الرقيق  

نهج مبرمج بمثال التهيئة  906 890 28
 العمرانية

 2 سمير العفاس  

نهج مبرمج بمثال التهيئة  398 974 22
 العمرانية

 9 مخلص القالل  

نهج مبرمج بمثال التهيئة  398 974 22
 العمرانية

 12 وليد القالل  

نهج مبرمج بمثال التهيئة  313 169 22
 العمرانية

 22 سامي القالل  

نهج مبرمج بمثال التهيئة  313 169 22
 العمرانية

 20 أحمد القالل  

نهج مبرمج بمثال التهيئة  967 418 98
 العمرانية

فتحية العموص +   
 فاطمة بن عامر

13 

نهج مبرمج بمثال التهيئة  
 العمرانية

 14 قمرة القالل  



 17   0202ماي  02لمنعقدة بتاريخ ا 0202 لسنة  الدورة العادية الثانية

 

يق دة رحمة العيادي متعهدة بالتنسهذا السياق أعربت رئيسة البلدية عن مساندتها لموقف السي وفي
 مع لجنة الشؤون اإلجتماعية حول إعداد هذه القائمات في المرات القادمة.

كل من السيد علي المطيبع  واحتفظعضوا على هذه النقطة  20حيث وافق  ثم مر المجلس للتصويت
 و السيدة رحمة العيادي و السيدة منجية الترعي.

 :ين المثارة خالل الدورة التمهيدية الثانيةاإلجابة على تساؤالت المواطن -99

تبعا لتساؤالت المواطنين المطروحة خالل الدورة التمهيدية الثانية بصفة مباشرة أو من خالل 
 الصفحة الرسمية للبلدية، أتشرف بمدكم باإلجابات التالية: 

زيان بما في ذلك إعادة تعبيد شارع بو 0202تم فتح عروض صفقة مشاريع التعبيد لسنة  -2
بمقر  انتظار إحالتها على لجنة الصفقات وفيالعروض  تقييم وفرز وتمبالخرسانة اإلسفلتية 

 الوالية و قد تعطل عرضها في اإلبان بسبب إضراب بمقر الوالية.

ال يمكن الحط من المعلوم الموظف على العقارات المبنية إال بمقتضى عفو جبائي يصدر  -0
 بمقتضى قوانين المالية.

ح تتواصل مع المصال وهيوسيط  ومستشفىلدية إلى إنشاء دار للخدمات اإلدارية تسعى الب -3
  المعنية بالوزارات.

تقوم  و تقدمت أشواطا مهمة في هذا الصدد  وقدالبلدية بصدد مراجعة مثال التهيئة العمرانية  -4
 بالتنسيق مع البلديات المجاورة ال سيما بلدية صفاقس.

 تثنائيا في مجال النظافة و القضاء على المصبات العشوائية.تبذل البلدية مجهودا اس -1

تم التقدم في إعداد الدراسة المتعلقة بمشروع التعاون بين بلديتي قرمدة و الشيحية المتعلق  -6
 بتهيئة شارع الطبلبي.

تم فتح الصفقة المتعلقة بتنظيف شارع الطبلبي و تركيز حاويات إال أنه لم يتسّن الشروع فيها  -7
 ظار عرض الملف على لجنة الصفقات بمقر الوالية.في انت

         البلدية تقوم بإعالم المتدخلين العموميين كلما جد عطب بالشبكة بالشبكات العمومية  -2

 العطب قدر اإلمكان.  وإصالحعلى تالفي  وتحرص

 

استقالة عضو بالمجلس البلدي من تمثيلية  وعرضتعديل تركيبة بعض اللجان  -91
 لخ الجهوي الموحد.البلدية بالمس

 يتمثل التعديل في تركيبة بعض اللجان في ما يلي:

  حنون السيد نادر س وحلولوالتهيئة العمرانية  األشغالاستقالة السيد لطفي المعزون من لجنة
 محله.

 .استقالة السيدة إيمان العموري من تمثيل البلدية لدى المسلخ الجهوي الموحد 
 .0202ذا التعديل سوف يبدأ العمل به بداية من شهر جوانرئيسة المجلس بتوضيح أن ه تقام

العموري المعروضة على المجلس أكدت على ضرورة تمثيل البلدية  السيدة ايمانوتبعا الستقالة 
 324من قبل إحدى إطارات البلدية المؤهل للغرض لتمثيلها بالمسلخ الجهوي الموحد طبقا لألمر عدد
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. وقد فوض المجلس البلدي للسيدة رئيسة البلدية بتعيين 0202ماي  29المؤرخ في  0202 لسنة
  .يمان العموريإمن تراه مناسبا من بين االطارات البلدية لتعويض السيدة 

 صادق المجلس على هذه النقطة باإلجماع. وقد
 الساعة السادسة مساًء3في حدود الجلسة  ورفعت

 
 
 
 

لديةرئيس الب الكاتب العام   


