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 مارس 01 حداأليوم  2020مجلس بلدية قرمدة لسنة ولى لانعقدت الدّورة العادية األ

وإثر   2020 انفيج 26بعد انعقاد الجلسة التّمهيديّة لهذه الدّورة بتاريخ  2020

 . 2020 فيفري 17بتاريخ أعضاء المجلس البلدي استدعاءات شخصيّة وّجهــت إلى كافة 

وبحضور الّسادة  آمنة بوعزيز كريشان رئيسة البلديةوقد تمت الجلسة برئاسة السيدة 

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

،نادر سحنون،  سمير السقاعبدالسالم الجريبي ، محمد القطي ،فيصل القطي،  القبايلي،

فتحي كمون ،علي المطيبع، فيصل الجراية،رحمة العيادي ، سهام الشعبوني، كوثر 

 ومنجية الترعي. ،ليلى الجريبي العيادي،منذركمون ،ايمان العموري 

 ر عبدالناظر.هالةالزواري وازدها رابعة هدريش ،وتغيّب كل من السادة: 

مصحوبا بعدد من البحري المثلوثي الكاتب العام للبلدية كما حضــر هذه الجلسة الّسيد 

 المواطنين.

بكلمة رّحبت خاللها بالحاضرين  رئيسة البلديةافتتحت الجلسة الّسيدة آمنة بوعزيز كريشان 

 ثم قدمت جدول أعمال الدورة المشتمل على النقاط التالية: 
 خالل الدورة التمهيدية األخيرة النقاط المطروحةتقرير حول ( 1

 2020تنقيح ميزانية ( 2

 لفائدة وزارة الثقافةعقار التفويت في( 3

 2020برنامج الترصيف لسنة ( 4

 احداث مقبرة بلدية( 5

 تقارير اللجان وسد الشغور( 6

 متابعة سير المشاريع البلدية( 7

 متابعة سير االستخالصات البلدية( 8

 متابعة الوضع البيئي( 9

 ( موضوع طلب النقابة المتعلق بتنظيف جزء من المنطقة البلدية10

 ( انتداب وتترقية أعوان البلدية11

 ( تحيين قانون اطار البلدية12

( مذكرة حول أنشطة السيد رئيس البلدية بمقتضى التفويض المسند اليه من المجلس 13

 البلدي.

 جدول األعمال باإلجماع .على أعضاء المجلس البلدي فصادق 

 

 



 :خالل الدورة التمهيدية األخيرة تقرير حول النقاط  (1

لتدخالت المواطنين خالل الدورة التمهيدية األولى حول تقريرا قدمت السيدة رئيسة البلدية 
 يلي: يتضمن ماأتشرف  2020لسنة 

برنامج تدخل  تم اتمام اجراءات االستشارة المتعلقة بكراء اآللة الماسحة واعداد (1
حسب طلبات المواطنين وبالتنسيق مع اللجان البلديةالمختصة لتهيئة وتسوية بعض 

 الطرقات البلدية .

( نظرت لجنة النظافة في ازالة بعض االشجار التي تعيق المرور ببعض األرصفة 2
 ووافقت على قلع بعضها وستتولى البلدية ازالتها قريبا.

 األشجار حسب برنامج اعدته االدارة الفرعية للنظافة. ( البلدية تواصل عملية تشذيب3
( البلدية تسعى الى تطور نسبة الربط بشبكة التطهير مع الديوان الوطني للتطهيروتم 4

 عقد جلسة عمل مع ممثل الديوان الغرض.
( ازالة الطوابي محل متابعة مستمرة من طرف لجنة الفتحات والبلدية تسعى قدر 5

 أمكن من الطوابي وتجاوز االشكاليات العقارية. االمكان الزالة ما
 ( تمت معالجة مشاكل التنوير في عديد المنطق.6
( البلدية تقوم بحمالت مستمرة لتحرير الرصيف ومقاومة االحتالل الفوضوي للطريق 7
 العام.
 ( تم لفت نظر مقاولو النظافة الزالة بعض النقاط السوداء.8
 في ترقيع بعض الحفر في عديد االنهج.( انطلق مقاول تعهد الطرقات 9

( تم معالجة موضوع شارع الهادي سحنون وتنقل اعضاء المجلس البلدي واالدارة 10
 الفنية وتمت تسوية االشكال.

( تمت معاينة المقاول بمنطقة قرمدة الجديدة واالشغال التي يقوم بها وتم تسجيل 11
 االحترازات الفنية قبل القبول الوقتي لالشغال.

 : 2020تنقيح ميزانية  (2

أحالت السيدة رئيسة البلدية الكلمة للسيد نادر سحنون رئيس لجنة الشؤون المالية 

بعد االطالع على النتيجة النهائية لتنفيذ بانه واالقتصادية ومتابعة التصرف الذي أفاد 
 يلي:والمقدمة من قبل السيد قابض البلدية محاسب البلدية تبين ما 2019ميزانية سنة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



وبعد االطالع والنقاش صادق أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على تنقيح ميزانية 
 الالزمة. اإلدارية اإلجراءات بإتمامللسيدة رئيسة البلدية  اوفوضو 2020

 التفويت في عقار لفائدة وزارة الثقافة: (3

وفي إطار سعي البلديةة إلةإ إاةداا دار فةافةة نالةنطةةة  بينت السيدة رئيسة البلدية انه
 البلدية اقتنت البلدية ةةسةين بتةسيم قرةدة الجديدة لتخصيصهةا إلنجاز الةشروع.

نم هةةا ناتةةةام إجةةرارات اقتنةةار العةةةار ودىوتهةةا  وايةةا ىلةةإ إفةةر ةراسةةلة وزارة الفةافةةة وام
 وجوب نةل الةلكية لفائدتها إلتةام ذلك. لإلىداد لةناشرة إنجاز الةشروع أفادت هذه األخيرة ب

ونعد ىرض الةوضوع ىلإ أنظار الةكتب البلدي تم االتفاق ىلإ ادراج شرط نعةد     
 .التفويت يتضةن أجم قدره فما سنوات النطمق األشغال 

وبعد االطالع والنقاش صادق أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على التفويت 
 اإلجراءات بإتمامللسيدة رئيسة البلدية  اوفوضولثقافة  في عقار لفائدة وزارة ا

 الالزمة. اإلدارية

 :2020برنامج الترصيف لسنة  (4

عرض السيد عبدالسالم الجريبي رئيس لجنة االشغال والتهيئة العمرانية المشروع الجملي 
 حسب الجدول المصاحب: 2020لسنة  للترصيف



  
 

 

المشروع وبعد االطالع والنقاش صادق أعضاء المجلس البلدي باالجماع على 

 اإلجراءات بإتمامللسيدة رئيسة البلدية  اوفوضو 2020 الجملي للترصيف لسنة 

 الالزمة. اإلدارية

 احداث مقبرة بلدية:(5

 جانفي 27أعلمت السيدة رئيسة البلدية أن البلدية اقتنت بموجب عقد بيع مؤّرخ في 

من الشقيقين سامي وحمادي تمر وبالدينار الرمزي قطعة أرض كائنـة بطريق قرمدة   2017

قصد تخصيصها إلحداث مقبرة على أن يتّم ذلك    ²م 20808تبلغ مساحتها الجمليـة  15كلم 

في أجل أقصاه خمسة سنوات من تاريخ إبرام العقد وفي غياب ذلك يحّق للبائعين استرجاع 

 عقارهما.

أن طاقة استيعاب المقبرة البلدية على وشك النفاذ المعروض عليكم إحداث وحيث 

 مقبرة بالعقار المذكور.

للسيدة  اوفوضوالمجلس البلدي باالجماع  وبعد االطالع والنقاش صادق أعضاء

 الالزمة. اإلدارية اإلجراءات بإتمامرئيسة البلدية 



 تقارير اللجان وسد الشغور: (6

رحبت السيدة رئيسة البلدية بالعضوة الجديدة بالمجلس البلدي السيدة ليلى الجريبي واعطت 
: رهمالكلمة للسادة رؤساء اللجان لتقديم تقاري  

:السيد منذر كمون رئيس لجنة الشباب والرياضة والتربية  
تمحورت أشغال اللجنة في الثالثية المنقضية أساسا حول متابعة أنشطة وتظاهرات 

 .2020نظمات والجمعيات الرياضية والشبابية وتقدير منح لها ضمن ميزانية الم
كما تم الترفيع في المنح المرصودة للجوائز المدرسية ويوم العلم لتهنئة المتميزين في 

 المناظرات الوطنية.
قاعة األلعاب الفردية والملعب المعشب وتمكين  11النظر في استغالل المنشاة الرياضية كلم 

 الجمعيات من حصص مجانية واالنطالق في ارساء أكادمية كرة قدم.
تلميذ واالستعداد للمشاركة في  150مشروع سينما الطفل بالمدارس االبتدائية وتكوين 

 .2020مارس  15البطولة الجهوية يوم 
 .2020مارس  01يني مراطون المسلك الصحي بوزيان يوم م

 المشاركة في مهرجان الكوفية الفلسطيني.
 مهرجان قرمدة :التقييم المادي واالدبي واالنطالق في االستعداد للمهرجان الجديد .

 طلب التشريع في صرف جميع المنح للجمعيات والكشافة.
واالقتصادية ومتابعة التصرف:الشؤون المالية رئيس لجنة نادر سحنون السيد   

 تم عقد جلسات لتعديل الميزانية 
 المتابعة الشهرية لسير االستخالصات البلدية

مواطن مطالب بخالص االداءات البلدية 900مراسلة   
اعالم بخالص االداءات البلدية 10000تمت اتفاقية مع البريد الرسال   

اركية واالعالم واالتصال:الديمقراطية التشرئيس لجنة فيصل الجراية السيد   
نهج عمر بعد المصادقة على برنامج االستثمار التشاركي تم فتح االنهج التالية:

ابن الخطاب،نهج غرة ماي،نهج بوبكر عبدالكافي،نهج الهادي سحنون و ربطه 
 بنهج ابن ابي طالب.

 كما تم اعداد رزنامة في االنهج المستحقة للتدخل بااللة الماسحة.

تنمية الموارد واالستثمار:رئيس لجنة بلغيث  محمدالسيد   
بالشراكة مع الشرطة البيئية ليال لتحرير الرصيف اجريت حمالت   

 تم استعمال الكباالت وتخصيص عون بلدي لحلها
 حملة على العالمات االشهارية وتحقيق استخالصات طيبة

 حملة صحية لمخابز المنطقة وخطايا مالية لكل مخالف
كافة أعضاء اللجنة حضور جلسات اللجنةكما اطلب من   

 السيد لطفي المعزون رئيس لجنة الشؤون االدارية والقانونية:
 تم درس التنظيم الهيكلي في جلستين 

 التصرف في المحجوز رفض الترفيع في معاليم الكراء
 تم تسجيل عقارات وخاصة السطح

.العمل على احداث دار الخدمات  



الشؤون االجتماعية والمرأة واالسرة:لجنة  ةرئيسة رحمة العيادي السيد  
  2020جانفي  05تنظيم قافلة صحية يوم 

 تنظيم امسية حول تمكين المرأة من بعث مشروع اقتصادي.
النظافة والصحة والبيئة:رئيس لجنة ايمان العموري مساعدة  ة السيد  

ضالت مع المركز الدولي لتكنولوجيا البيئة لسكلة وتثمين الفاجراء اتفاقية 
أشهر في انتظار ايجاد قطعة أرض لتركيز هذا المركز. 8الخضراء لمدة   

  ايمان العموري مقررة لجنة التعاون الالمركزي والعالقات الخارجية: ة  السيد
لتكوين السيدات والتمكين االقتصادي وتدعيم قدراتهم أمسيةبرمجة   

الفرنسية العمل على إعداد حضيرة شبابية  في اطار التوأمة مع بلدية فيل فونتان  
 العمل على تهيئة المنطقة الخضراء بحي النصر بالشراكة لجنة النظافة ولجنة الشباب.

: تحيين تركيبة اللجان البلدية  
بعد دخول العضوة البلدية كما يلي:جدول تركيبة اللجان تم تحيين   

 

 المقّرر األعضاء
 مساعد

 رئيس اللّجنة
 اللّجنة الرئيس

 فتحي كمون

+سمير السقامحمد بلغيث  

ةايفيصل الجر  

 سامي الجربي

 نادر سحنون فيصل القّطي منجيّة التّرعي
 لجنة الّشؤون الماليّة

 واالقتصادية ومتابعة التصرف

 ليلى الجريبي

 عبدالسالم الجريبي

 سامي الجربي

 رحمة العيادي

 محمد بلغيث

+سمير السقاخلود الجمل  

 فيصل القّطي إيمان العموري كوثر العيّادي

 

 

 لجنة النّظافة والّصحة والبيئة

 سامي الجربي

لطفي المعزون +هالة الزواري  

منذر كمون +علي المطيبع  

 محّمد بلغيث فيصل الجّراية سمير السقا
 لجنة تنمية الموارد واالستثمار



 

 

  

 محمد بلغيث

 علي المطيبع

 نادر سحنون

 فيصل القطي

 لطفي المعزون

السقا سمير  

  عبد الّسالم الجريبي هالة الّزواري سامي الجربي

 لجنة األشغال والتّهيئة العمرانيّة

 سهام الشعبوني

 منجية الترعي

 هالة الزواري

 فيصل الجّراية رحمة العيّادي نهى القبايلي
 لجنة الّديمقراطيّة التّشاركيّة

 واإلعالم واالتّصال

 نهى القبايلي+ليلى الجريبي

محمد بلغيث +سحنوننادر   

علي المطيبع +كوثر العيادي  

 عبدالسالم الجريبي

 ايمان العموري

سهام 

 الّشعبوني

 منذر كّمون خلود الجمل
 لجنة الّشباب والّرياضة

 والثّقافة والتّربية

 ليلى الجريبي

 محمد بلغيث

 منجية الترعي

 لطفي المعزون ازدهارعبدالنّاظر رابعة هدريش
اإلداريّة والقانونيّةلجنة الّشؤون   



 ازدهارعبدالنّاظر

 سهام الشعبوني

 رابعة هدريش

لجنة الّشؤون االجتماعيّة والمرأة  رحمة العيّادي نهى القبايلي      ليلى الجريبي

 واألسرة والّطفولة

 ليلى الجريبي

 نهى القبايلي

 عبدالسالم الجريبي

 رابعة هدريش

إيمان 

 العموري

عبدالناظرازدهار  فتحي كمون  
 لجنة التّعاون الالّمركزي

 والعالقات الخارجيّة

 
 

 متابعة سير المشاريع: (7

 كما يلي: 2020تم عرض جدول متابعة انجاز المشاريع التنموية الى غاية موفى جانفي 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 متابعة سير االستخالصات: (8

 كما يلي: 2020فيفري  24غاية  تم عرض جدول سير االتخالصات البلدية الى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 متابعة الوضع البيئي: (9

عرض السيد فيصل القطي رئيس لجنة النظافة والصحة والبيئة تقرير لمتابعة الوضع البيئي 
 كما يلي: 2020الشهر ديسمبر جانفي وفيفري 

 : و الردم ( تنظيف النقاط السوداء و رفع فضالت الزبيرة1

شاحنة ثقيلة لرفع و تنظيف النقاط السوداء                    04تسخير ألة تراكس و عدد       
 4800وقد تّم رفع حوالي  و فضالت الزبيرة مع ضبط  برنامج يومي  تحّدد فيه أماكن التّدخل           

من الفضالت المختلفة. 3م  
( تنظيف مجمع األسواق:2    

.  من كّل أسبوع ثالثاءمل كّل يوم تسخير فريق ع  
:الخضراء ق( صيانة و تنظيف المناط3  
تّم صيانة المناطق الخضراء التالية:   
حديقة مفترق فيل فونتان. -  
.7.5حديقة طريق األفران كلم -  
حديقة سطحة القرقوري.-  
حديقة نهج المناضل علي بن جماعة.-  
نالمنطقة الخضراء المحاذية لمستوصف مركز كمو-  
:األتربة و إزالة األعشاب الطفيلية( كنس 4   

 تّم التدخل باألماكن التالية:
 .09إلى كلم  04طريق األفران من كلم -
 .09إلى كلم  07شارع بوزيان من كلم -
 شارع فلسطين)زنقة الجريبي(.-
 شارع البيئة.-
 شارع المناضل محّمد الجمل.-

 الفقي و الحبيب بورقيبة .و األشغال جارية اآلن بشارعي المناضل مصطفى 
 ( إزالة الطوابي و فتح األنهج: 5

 إزالة  الطوابي و فتح األنهج التالية:تّم 
 طابية أل سحنون بنهج عمر إبن الخطاب-
 طابية بلغيث بنهج غرة ماي-
 طابية شمس الدين بالنهج الرابط بين نهج عثمان إبن عفّان و شارع الهادي شاكر.-
 و بنهج الجمهورية.طابية العموري و شطور-
 :التالية األراضي تنظيف تمّ ( تنظيف األراضي البيضاء: 6

 .تّم تنظيف أرض الجمل بشارع أبو حامد الغزالي
 :التدخل باألمكان التالية تمّ ( تشذيب أشجار التصفيف: 7

 *عن طريق أعوان البلدية:
 مارس. 02شارع -
 نهج الجمهورية.-

 كريشان.و األشغال جارية اآلن بتقسيم 
 :المقاولة*عن طريق 

شجرة فيكيس و األشغال  2643 إنجاز  تمّ  شجرة تصفيف و قد 2903تشمل عدد لتّم إعداد إستشارة 
 لتشذيب أشجار النخيل. 09جارية اآلن بشارع الهادي شاكر و سيدي بنور و القاّصة كلم 

 اقترح أعضاء المكتب البلدي مراقبة مراقبين النظافة.
 



 النقابة المتعلق بتنظيف جزء من المنطقة البلدية: موضوع طلب (10

جلستي عمل مع أعضاء النقابة األساسية  البلدية عقدت أىلةت السيدة رئيسة البلدية ان

على طلب تخصيص جزء من المنطقة البلدية يتم تنظيفه بالطريقة  لبلدية قرمدة حيث أكدو
المباشرة كما تم االتفاق على إعادة عرض هذا الموضوع على أنظار المكتب والمجلس 

 البلدي للبت فيه.
على عدم تخصيص المجلس البلدي باالجماع  وبعد االطالع والنقاش صادق أعضاء

طريقة المباشرة مع امكانية النظر في خدمات أخرى جزء من المنطقة البلدية يتم تنظيفه بال

 على غرار الكنس والزبيرة.

 انتداب وترقية أعوان البلدية: (11
خارجية بالملفات عن قدم السيد الكاتب العام للبلدية مذكرة حول مشروع فتح مناظرة * 

 طريق التعاقد النتداب : 

( ، 1(، تقني مخبر إعالمية)2ـدد تقنيين في االختصاصات التالية: )هندسة مدنية )04عـ -

 (  (1بستنة )

 ـدد متصرف )اختصاص مالية ( 02عـ -

 ـدد ملحق إدارة ) اختصاص شؤون القانونية(.01عـ -

* تكوين لجنة فنية تتولى ضبط مقاييس موضوعية وشفافة لالنتداب عن طريق مناظرة 

 2019سبتمبر  18ـدد بتاريخ 14الملفات عن طريق التعاقد وذلك حسب المنشور عـخارجية ب

 حول كيفية تطبيق األحكام المتعلقة بضبط صيغ وآليات االنتداب والترقية والترسيم .

ل بمصالح وزارة أمالك الدولة والشؤون مهندس أوّ  محمدعلي المجدوبانتداب السيد  -

 العقارية عن طريق اإللحاق .

 االطالع والنقاش صادق الحاضرون ماعدى االنسة خلود الجمل وبعد

 ترقية الموظفين والعملة. 

 ترقية الموظفين  -

وافق المجلس البلدي على فتح مناظرة داخلية بالملفات لترقية بعض االعوان في خطة ملحق 

 ادارة )خطة واحدة( 

 (27وعملة من الوحدة الثانية)

 (02وعملة من الوحدة الثالثة)

 وفوضو للسيدة رئيسة البلدية التخاذ االجراءات القانونية الالزمة.

 تحيين قانون اطار البلدية: (12

  2020وفي إطار اإلعداد لالنتداب وترقية الموظفين والعملة بعنوان سنة  ،وبعـد
 :المعروض على أنظار المجلس 

 تنقيح قانون إطار الموظفين والعملة /1
 * قانون إطار الموظفين

 متصرف رئيس بالسلك اإلداري المشترك ـدد خطة01عـ إضافة -
 مهندس أول بالسلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية . ةـدد خط 01عـ إضافة -
 ـدد خطط تقني رئيس بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية  02عـ إضافة -
 لعمومية ـدد خطط تقني بالسلك التقني المشترك لإلدارات ا 02عـ إضافة -



 حذف خطة مهندس أشغال  -
 تعديل بعض الخطط بالنقص نظرا لتضخم الشغورات . -

 * قانون إطار العملة
 خطة بالصنف الخامس  39شغور  بـ إحداث -
 خطة بالصنف السادس 20شغور بـ  إحداث -
 الثامن الصنف خطط ب 03ـإحداث الشغور ب -

 الخطط
عدد الخطط 

 المصادق عليها
الخطط 
 المشغولة

الخطط 
 الّشاغرة

المجموع  تحويل الخطط
 بالنّقص بالّزيادة العام

 الّسلك اإلداري المشترك -1
 2 0 1 0 1 1 متصرف رئيس

 6 0 0 3 3 6 متصّرف مستشار

 5 0 0 3 2 5 متصّرف

 6 1 0 4 3 7 ملحق إدارة

 5 1 0 5 1 6 كاتب تصّرف

 2 0 0 1 1 2 مستكتب إدارة

 0 2 0 2 0 2 راقن مساعد

 2 0 0 2 0 2 عون استقبال

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

 1 0 0 0 1 1 مهندس رئيس

 2 0 1 0 1 1 مهندس أّول

 0 1 0 1 0 1 مهندس أشغال

 الّسلك التّقني المشترك لإلدارات العموميّة -3
 4 0 2 1 1 2 تقني رئيس

 5 0 0 2 3 5 تقني أّول

 4 0 2 2 0 2 تقني

 1 0 0 1 0 1 عون تقني

 الّسلك المشترك للمهندسين المعماريين لإلدارة -4
 1 0 0 1 0 1 مهندس معماري أّول

 الّسلك المشترك لمحللي و تقنيي اإلعالمية -5
 1 0 0 1 0 1 محلل

 1 0 0 0 1 1 واضع برامج

 1 0 0 1 0 1 تقني مخبر اإلعالمية

 المشترك للمتصّرفين في الوثائق واألرشيف الّسلك -6
 متصّرف مساعد 

 في الوثائق واألرشيف
1 0 1 0 0 1 

 سلك اإلطار المشترك لألطبّاء البياطرة -7

 1 0 0 0 1 1 طبيب بيطري صّحي رئيس

 0 1 0 1 0 1 طبيب بيطري صحي أّول

 52 6 6 33 19 52 الجملـــة
 
 
 



 لوحدةا
أصناف 
 الخطط

العدد 
المصادق 

 عليه

الخطط 
 المشغولة

الخطط 
 الّشاغرة

 تحويل الخطط
المجموع 

 بالنّقص بالّزيادة العام

 األولى

 2 5 0 6 1 7 األّول

 1 6 0 7 0 7 الثاني

 10 18 0 20 8 28 الثالث

 الثانية

 7 21 0 22 6 28 الّرابع

 52 0 38 -38 52 14 الخامس

 33 0 13 12 08 20 الّسادس

 11 0 0 4 7 11 الّسابع

 5 0 3 1 1 2 الثامن الثالثة

 121 50 54 34 83 117 الجملة العاّمة
عضو واحتفظ كل من السيد فيصل القطي و السيدة  16وبعد االطالع والنقاش تمت المصادقة ب

 منجية الترعي.

 من المجلس: مذكرة حول أنشطة السيد رئيس البلدية بمقتضى التفويض المسند اليه (13

من مجلة الجماعات المحلية والمتعلقة  263ذكرت السيدة رئيسة البلدية  بانه تطبيقا للفصل 
 ما يلي:ك متمثلةبتفويض بعض صالحيات المجلس البلدي للسيدة رئيسة البلدية 

في خصوص ضبط وتغيير استعمال األمالك العامة لم يقع اتخاذ أي إجراء سوى تسويغ  (1
بقرمدة الجديدة وبتات االسواق التي عرضت  كلها على مصادقة المنتزه الحضري 

 المجلس.

( التفاوض قصد االقتراض: كل القروض التي طلبتها البلدية المتعلقة بالمشاريع التنموية 2
 تمت المصادقة عليها من طرف المجلس البلدي.

 ( قبول التبرعات والهبات : لم تقبل البلدية أي تبرع أو هبة.3
الحقوق التي يمنحها القانون للبلدية في مختلف المجاالت بما في ذلك حق  ( ممارسة4

الشفعة :البلدية بصدد ترسيم بعض العقارات على غرار مجمع األسواق وبعض القطع 
 األخرى.

 ( إبرام مشاريع صلح :لم يقع أي مشروع صلح .5
يقع اتخاذ اي لم  42( التفاوض مع أطراف أجنبية لعقد عالقات شراكة : طبقا للفصل 6

 اجراء في هذا الشأن.
آمنة بوعزيز وأخيرا وبعد النّظر في كّل المواضيع المدرجة بجدول األعمال اختتمت الّسيدة 

منتصف النهار الدّورة شاكرة الجميع على الحضور وكان ذلك على الّساعة كريشان رئيسة البلدية 

 .والنصف
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 رئيــس البلديــــــة   الكاتب العـــام                                   
 

 البحري المثلوثي                                آمنة بوعزيز كريشان  



 
 

 

 

 االسم واللقب اإلمضاء االسم واللقب اإلمضاء

 نادر سحنون  ايمان العموري 

 علي المطيبع  خلود الجمل 

 لطفي المعزون  ليلى الجريبي 

 منذر كمون  محمد القطي 

لجرايةافيصل    رحمة العيادي  

 فتحي كمون  سمير السقا 

 فيصل القطي   عبد السالم الجريبي  

 سهام الشعبوني  سامي الجربي 

 منجية الترعي  نهى القبايلي 

 محمد بلغيث  كوثر العيادي 


