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         0201عقد المجلس البلدي بقرمدة جلسة الدورة العادية الثالثة لسنة  

على الساعة الرابعة بعد الزوال بقاعة  0201جويلية  11يوم الخميس  وذلك

اإلجتماعات البلدية تبعا لالستدعاءات الموجهة إلى أعضاء المجلس البلدي 

حضر  وقد كريشان برئاسة السيدة آمنة بوعزيز   0201في غرة جويلية  المؤرخة

 ذكرهم:  البلدي اآلتيأعضاء المجلس 

 -بيسامي الجر -فيصل القطي -الجراية فيصل -فيصل الجراية -علي المطيبع

 -يلينهى القبا -عبد السالم الجريبي -نادر سحنون -خلود الجمل -منجية الترعي

 -يبيليلى الجر  -رابعة هدريش -سهام الشعبوني -العموري ايمان -لطفي المعزون

 رحمة العيادي.  -منذر كمون

ين العش سير  والسيدةكما حضر السيد البحري المثلوثي الكاتب العام للبلدية 

 مقرر الجلسة. 

 الجمهورية التونسية

 والبيئة  الّشؤون المحليةوزارة 

 بلديـة قرمـدة

 كتابة المجلس 

 

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

 

المنعقدة   0202لسنة محضر جلسة الدورة العادية الثالثة 

 0202جويلية  21بتاري    خ 
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 -اسمير السق -في حين تغّيب عن الجلسة السادة أعضاء المجلس : هالة الزواري

 محمد بلغيث.  -محمد القطي -و فتحي كمون

البلدية الجلسة مرحبة بالحضور ثم قامت بعرض نقاط جدول  افتتحت رئيسة

 في ما يلي:  والمتمثلةاألعمال المعروضة على المجلس 

 المصادقة على التفويت في المحجوزات  -1

 المصادقة على اسناد منح لفتح أنهج مبرمجة بمثال التهيئة العمرانية -2

 رانيةالتهيئة العمالمصادقة على اقتناء عقارات لفتح أنهج مبرمجة بمثال  -3

ثمنه  وتحديد  12المصادقة على التفويت في عقار كائن بطريق قرمدة كلم  -4

 االفتتاحي

 تحويل اعتمادات -5

 المصادقة على قائمات المساعدات بمناسبة العودة المدرسية -6

 عرض استقالة عضو بالمجلس البلدي -7

 اإلجابة على مالحظات المواطنين المثارة خالل الدورة التمهيدية -8

 .رير اللجانتقا -9

صادق المجلس على جدول األعمال المذكور باإلجماع في حين وقع تأجيل 

 وتحديد  12عقار كائن بطريق قرمدة كلم النقطة الرابعة والمتعلقة بالتفويت في 

 بناء على طلب رئيس لجنة  الشؤون القانونية و العقارية.  ثمنه االفتتاحي
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 :المصادقة على التفويت في المحجوزات  -1

  -لبلديةالكاتب العام ل – أحالت رئيسة المجلس الكلمة إلى السيد البحري المثلوثي

ت البلدية الذي بّين أن 
ّ

ن التي تم اإلعالعروض في خصوص بعض المعدات تلق

 تفحصها من قبل لجنة فتح العروض المنعقدة بتاري    خ متعن طلب التفويت فيها 

 التالية: حيث تبّين ورود أعلى العروض  0201جويلية  20

 : إطارات مطاطية -1

 هذا القسط باإلجماع.  بيع  وافق المجلس على 

 العربات:  -0

 

ت بخصوص المعدا العروض اقترحتلجنة فتح الحظ الكاتب العام للبلدية أن 

            والذ اال أنه لشركة الف الثالثة بيعها التي لم تتلق في شأنها البلدية عروض للمرة 

عد اعالن ب ال يمكن بيعها بالمراكنة وانما سيقع اتالفها أو التفويت فيها بالكيلو 

 .طلب عروض

تساءل السيد علي المطيبع على هوّية المتقدمة باالقسط الثاني و في هذا اإلطار 

تدخل السيد لطفي المعزون مؤكدا على ضرورة أن تمد الممثلة القانونية للشركة 

 إسم الفائز رقم ب ت وطنية الثمن االفتتاحي )د( الثمن المقترح )د(
عدد 

 القسط

 1 مح مد بن رحومة 21302050 112,222 112,222

 إسم الفائز رقم ب ت وطنية الثمن االفتتاحي )د( الثمن المقترح )د(
عدد 

 القسط

16. ,222  0 أسماء اله  دار 20020081 13.522,222 000

 1 مح مد بن رحومة 21302050 122,222 202,222
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لسجل الوطني للمؤسسات حتى يقع التثبت بدقة من وكيلها بمضمون من ا

 القانوني. 

 اإلجماع. ب على البيع ثم مر المجلس للتصويت وحظي هذا القسط على المصادقة

 المعدات المختلفة:  -3

 هذه األقساط باإلجماع. بيع  وافق المجلس البلدي على  

لفتح أنهج مبرمجة بمثال التهيئة المصادقة على اسناد منح  -2

 :العمرانية

ؤون االجتماعية والمرأة واألسر الجتماع  تبعا هبّينت رئيسة البلدية أن
ّ

ة لجنة الش

وم ي الفرص وكبار السن مع لجنة الفتحات ؤ والطفولة وفاقدي السند وتكاف

االتفاق على تقديم مساعدة مالية في إطار فتح  تم 0201جويلية  25الجمعة 

 دينار لكل من السادة:  1122بقيمة المبرمجة بمثال التهيئة العمرانّية األنهج 

 الكائن بشارع الشهداء أحمد بن محمد العشالسيد  -

 السيد هشام العفاس في نطاق توسعة شارع بوزيان -

 .لقا إلى ورثة جميلة القالوفي المقابل تم الغاء المنحة االجتماعية المسندة ساب

 إسم الفائز رقم ب ت وطنية الثمن االفتتاحي )د( الثمن المقترح )د(
عدد 

 القسط

ج مله يثم  20181282 222,222 002,222  0 

 3 مح مد علي الوكيل 21352033 122,222 132,222

 8 مح مد علي الوكيل 21352033 322,222 301,222

 2 مح مد بن رحومة 21302050 02,222 01,222

 0 كافية المورالي 20802382 12,222 22,222
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تساءل السيد سامي الجربي عن سبب الغاء المنحة االجتماعية لفائدة ورثة 

فأجاب السيد فيصل الجراية أن أحد فروعها قد سبق و انتفع  جميلة القالل

 بمنحة في نفس الخصوص. 

ل ورثة العش. 
ّ

 في حين بّين السيد فيصل القطي أن أحمد بن محمد العش يمث

 صادق المجلس على هذه النقطة باإلجماع. بعد التداول 

المصادقة على اقتناء عقارات لفتح أنهج مبرمجة بمثال التهيئة  -3
 :العمرانية

تبعا للمراسلة الواردة على البلدية من بّينت رئيسة المجلس البلدي أنه 

مصالح أمالك الدولة بخصوص فتح نهج حمام الشط المتواجد بطريق 

بتحديد القيمة الشرائّية لجزئين من عقارين على  والمتعلقة 0األفران كلم 

 لي: ي ما فيابني عبد القادر الجريبي  ومراد    ملك كل من السيدين محمد

 المقترحةالقيمة الشرائّية  المساحة  اسم المالك 
 من طرف المجلس

            خمسة االف دينار   رب  عم م 121 محمد الجريبي 
 (1222 ) 

            خمسة االف دينار  رب  عم م 122 الجريبيمراد 
 (1222) 

س والتفويض لرئي باإلجماع ناقتناء العقارين المذكوريصادق المجلس على 

 .البلدية إلتمام اإلجراءات

 

 



2 

  0202الدورة العادية الثالثة للمجلس البلدي لسنة 

 :تحويل اعتمادات -4

بجملة  أدلىأحالت رئيسة المجلس الكلمة إلى السيد نادر سحنون الذي 

 المالحظات التالية : 

  وقع تغيير برنامج تحويل االعتماد مقارنة بما وقع االتفاق عليه في االجتماع

أيام نظرا لألخطاء المادية المتسّربة إلى وثيقة تحويل  8المنعقد منذ 

 المالية.  االعتمادات

  .ة في قادم المرات
ّ

ي بالدق
ّ

 دعا إلى مزيد التحل
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ض عنها تساءل السيد عبد السالم الجريبي عن ماهية االحتياجات 
ّ

هذا  التي تمخ

  التحويل. 

ة 
ّ

الحظ السيد سامي الجربي أنه في كل مرة يقع تأخير في اعداد الوثائق المتعلق

بالميزانية البلدية ال سيما تحويل اإلعتماد و اقترح في نفس سياق عرض التحويل 

 على اللجنة المالية قبل اعداده بصفة نهائية. 

لة مجانية القبور المخصصة لدفن كما تساءل السيد سامي الجربي على مسأ

 .15ضحايا كوفيد 

أجاب السيد الكاتب العام أن البلدية ارتأت التوجه في اعتماد نفس الثمن 

المخصص للوفيات الطبيعّية أما فيما يتعلق بالمجانّية فإنها تبقى رهينة 

االستظهار بشهادة فقر من عمدة المنطقة وال يمكن تعميمها على جميع 

 المواطنين. 

 صادق المجلس على تحويل االعتماد باإلجماع.  

 

 :المصادقة على قائمات المساعدات بمناسبة العودة المدرسية -5

أحالت رئيسة المجلس البلدي الكلمة إلى السيدة رحمة العيادي التي بّينت أنه 

ؤون االجتماعية والمرأة واألسرة والطفولة وفاقدي السند  الجتماع لجنةتبعا 
ّ

الش

على الساعة العاشرة  0201جويلية  25يوم الجمعة  الفرص وكبار السن ؤ وتكاف

صباحا بقصر البلدية لضبط قائمة الحاالت االجتماعية بالمنطقة البلدية بمناسبة 
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العودة المدرسية وقد تم االتفاق على منح مبلغ قيمته سبعون دينارا للطفل 

 الواحد وفيما يلي القائمة االسمية للمنتفعين: 

 العدد االسم واللقب العنوان رقم بطاقة التعريف عدد األطفال المبلغ

دينار 012  1 هادية ذياب حي السالم  3 

0بي كلم بالطبل  0 دينار 182  0 نجاح التريكي 

دينار 02  3 حمدي القبايلي شارع المناضل محمد يعيش  1 

دينار 012 2طريق األفران كلم   3   8 رشيدة الهرابي 

دينار 02 علي الحامي نهج  1   1 عروسية بوجلبان 

دينار 02 323شارع فلسطين عدد   1   2 هندة الجميل 

دينار 02  0 فدوة العش شارع الشهداء  1 

دينار 012 2طريق األفران كلم   3   0 سهيلة كمون 

دينار 182  5 منى الشريف شارع الهادي شاكر  0 

دينار 182  12 نصاف البيار حي السالم  0 

دينار 02  11 الكافي الزايدي نهج طارق ابن زياد  1 

دينار 182 0طريق قرمدة كلم   0  عبد العزيز  
 الحسيني

10 

دينار 02  13 عفيفة العموري مركز سحنون  1 

دينار 02  18 الشاذلي بن عامر شارع الشهداء  1 

دينار 182  11 وفاء الشرفي نهج حليمة الشعبوني  0 

دينار 182 2الطبلبي كلم   0  شبشوبمحمد    12 

دينار 182  10 نوال شيخ روحه شارع المناضل محمد يعيش  0 

دينار 182 0بوزيان كلم   0   10 منيرة العابد 

دينار 182 2طريق قرمدة كلم   0   15 سوسن مالك 

دينار 182 022شارع بوزيان عدد   0   02 آمال محمود 

دينار 182  01 بخيتة الطرابلسي مركز سحنون  0 

دينار 02  00 لطفي العش نهج الشيخ يعيش  1 



12 

  0202الدورة العادية الثالثة للمجلس البلدي لسنة 

دينار 182  03 فتحية الغريبي شارع الشهداء  0 

دينار 182  08 نور العبيدي شارع الهادي شاكر  0 

دينار 02  01 عماد العش نهج الشيخ أحمد يعيش  1 

 العدد االسم واللقب العنوان رقم بطاقة التعريف عدد األطفال المبلغ

دينار 182  00 سلمى االبقلوطي نهج الجمهورية  0 

دينار 02 5طريق قرمدة كلم   1   00 جميلة العرفي 

دينار 182 8.1طريق قرمدة كلم   0   05 نجيب المصمودي 

دينار 02  32 منجية المناعي شارع بوزيان  1 

دينار 182  31 نادرة شقرون شارع خالد ابن الوليد  0 

دينار 182 5طريق قرمدة كلم   0   30 شادية بن محمود 

دينار 02  33 حدة قادري نهج الرشاد  1 

دينار 02  38 حسن بن سالم شارع الهادي شاكر  1 

دينار 02  31 الهام القبايلي حلق الواد  1 

دينار 182  32 عبد القادر القالل مركز كمون  0 

دينار 182 0طريق بوزيان كلم   0   30 فتحي الرقيق 

دينار 02 مارس 20شارع   1   30 مفيدة الغريبي 

دينار 02  35 أنيسة المكور شارع الهادي شاكر  1 

دينار 02  82 محمد الحاج طيب شارع الشيخ محمد القرقوري  1 

دينار 02  81 عامر الطريقي شارع الطاهر كمون  1 

دينار 02  80 خليل الكحلي حلق الواد  1 

دينار 182 0طريق قرمدة كلم   2   43 شيراز اللحياني 

 

السالم الجريبي عن القيمة النقدّية لجملة المساعدات و الحظ تساءل السيد عبد 
 أن هذا المبلغ يعد هزيال و اقترح الترفيع في قيمته مستقبال. 
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كما عّبر السيد نادر سحنون عن استحسانه سرعة اعداد هذه القائمة من طرف 
 رفيعسامي الجربي ثم اقترح الته في رأيه السيد ير سا االجتماعية و لجنة الشؤون 

 في القيمة النقدية للفرد الواحد. 

 و في األخير تساءل السيد علي المطيبع عن موعد صرف هذه المنحة. 

أجابت السيدة رحمة العيادي أن عملية الصرف ستكون بداية من نصف شهر 
 أوت. 

 صادق المجلس على هذه النقطة باإلجماع. 

 :عرض استقالة عضو بالمجلس البلدي -6

الناظر من  ازدهار عبد استقالة السيدة  0201جوان  05ورد على البلدية بتاري    خ 
 .عضوّية المجلس البلدي

تمت معاينة االستقالة من طرف أعضاء المجلس البلدي طبقا ألحكام الفصل 
 من مجلة الجماعات المحلّية.  021

اإلجابة على مالحظات المواطنين المثارة خالل الدورة  -7
 :التمهيدية

ت رئيسة المجلس البلدي أنه لم تتلق البلدية إجابات نظرا لضيق الوقت أفاد
 العادية للمجلس.  والدورةالفاصل بين الجلسة التمهيدية 

  ن: تقارير اللجا -8

                 واألسرةاالجتماعية  والشؤون والنظافةتم عرض تقارير لجان الرياضة 
 .و الطفولة و كبار السن و فاقدي السند

 

 رفعت الجلسة في حدود الساعة الخامسة مساء. ثم 

 

 

 رئيس البلدية الكاتب العام 


