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 0202محضر الجلسة التمهيدية األولى لسنة 

الجلسة التمهيدية األولى للسنة اإلدارية  0202انعقدت يوم األحد الموافق للثامن من فيفري 

الساعة العاشرة و النصف صباحا بمقر بلدية قرمدة برئاسة السيدة آمنة بوعزيز  الجديدة على

 كريشان بحضور مجموعة من إطارات البلدية التالي ذكرهم:

السيد  -العام الفني مديرالبن جماعة  فتحيالسيد  -السيد البحري المثلوثي كاتب عام البلدية

 يوسف الخروبي مدير إدارة النظافة و المحيط 

 حضر عن المجلس البلدي: كما

 السيدة نهى القبايلي -السيدة خلود الجمل  -السيد منذر كمون   - السيد علي المطيبع

ثانية   مالكراالسيدة آمنة بوعزيز كريشان الجلسة مرحبة بالحضور على بركة الله  افتتحت 

بلدية رسمية لعلى مجهود الفريق الفني الذي أمن النقل المباشر لهذه الجلسة عبر الصفحة ال

لى ثم أكدت ع و لكافة المتابعين قرمدة و مقدمة عبارات الشكر للمواطنين بالمنطقة البلدية

المنهج التشاركي الذي تعتمده بلدية قرمدة في سياسياتها  من خالل  اعتماد آليات الديمقراطية 

على ذمة مقترح عبر االستمارات التي وضعتها  02التشاركية و في هذا اإلطار تلقت البلدية 

البلدية" التي " تطبيقةفضال عن  و تعليقات ستقع تالوتها الحقا  العموم عبر الصفحة الرسمية

 مجهودا في تطويرها يذكر فيشكر.  ليناكان لجمعية تونس 

التمهيدية عددها أربعة تنعقد قبل الجلسات العادية و أن الجلسات و ضحت رئيسة المجلس 

إلى تلقي المقترحات و اآلراء و التساؤالت و من ثم عرضها عن اللجان  حيث تهدفعنها  تتميز

 لورتها في شكل قرارات تعرض على أنظار المجلس البلدي.الفنية المختصة للنظر قبل ب

 و تلتئم اللجان الفنية في المواعيد التالي ذكرها :

 الجمهورية التونسية

 وزارة الشؤون المحلية و البيئة

 ةالجمهورية التونسي
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  االستثمارتجتمع لجنة تنمية الموارد و  0202فيفري  2 االثنينيوم. 

  0202فيفري  9يوم الثالثاء  : 

 لجنة األشغال و التهيئة العمرانية   -

 و لجنة لشباب و الرياضة و الثقافة و التربية  -

  و العالقات الخارجية الالمركزيو كذلك لجنة التعاون  -

 لجنة النظافة و الصحة و البيئة -

  فيفري لجنة الشؤون االجتماعية و المرأة و األسرة  و الطفولة و فاقدي  22يوم األربعاء

 السند و تكافئ الفرص و كبار السن.

  فيفري لجنة الشؤون اإلدارية و القانونية 22يوم الخميس 

   فيفري لجنة الشؤون المالية و االقتصادية و متابعة التصرف. 20يوم الجمعة 

  فيفري لجنة الديمقراطية التشاركية و اإلعالم. 21يوم االثنين 

رئيسة  متاغتنو بهذه المناسبة  كما ستعقد لجنة خاصة مع بلدية الشيحية حول تهيئة الطبلبي

ة موافقة صندوق القروض و وزارألهالي المنطقة على إثر الفرصة لتقديم بشرى سارة  المجلس

 و البيئة على تمويله و لم يتبقى سوى الدراسات المستوجبة في الغرض.الشؤون المحلية 

 المدير الفني.للسيد فتحي بن جماعة  الكلمة  الجلسة رئيسةأحالت 

 .دةالبداية إلى مشاريع البنية األساسية بقرم تطرق السيد فتحي بن جماعة في

نسبة تقدم اإلنجاز بحوالي جانفي و تراوحت  4مشروع الترصيف الذي انطلق منذ بالنسبة ل

 سيشمل هذا المشروع الشوارع التالي ذكرها: ℅21 إلى  24

شارع  - شارع الشهداء -مارس 0شارع  -شارع المنجي سليم   - شارع محمود كريشان

س نهج النرج –خليف نهج عبد السالم  – ) إكتملت فيه األشغال( متر 9 في حدود  شادفرحات ح

 ℅. 22تقدمت فيه األشغال بنسبة  الكتارينهج الطيب  إلى

 :التنوير العمومي  روعبالنسبة لمش
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تأخر تنفيذ مشروع التنوير العمومي ألسباب خارجة على نطاق البلدية و بلغت نسبة تقدم 

 ℅. 02إلى  12بحوالي  اإلنجاز في شأنه

 تشمل المشاريع المبرمجة :

 عدد  النقاط الضوئية  اسم الشارع

 شارع الجبيب الشعبوني  -

 

22 

 02 نهج محمد الجموسي و فروعه -

 3 نهج متفرع عن شارع ابن سينا أمام مدرسة بوزيان -

 40 زنقة الخضراوية -

 04 نهج المرابطين -

 29 مدخل السقا -

 23 نهج الجمهوريةنهج العلم متفرع عن  -

النهج لرابط بين نهج فاس و نهج حمام الشط على  -

 المحمود  مستوى جامع

7 

نهج حمودة شبشوب الرابط بين زنقة النخلة و زنقة  -

 الكتاري

9 

 23 نهج أبو بكر عبد الكافي و ربطه بشارع المنجي سليم -

بين نهج الياسمين و نهج محمود السماوي الرابط  -

 ن طريق األفرا

23 

 004 المجموع -

 

 .℅ 12نسبة تقدم اإلنجاز في حدود 

ال يزال في طور الدراسة و اليوم وقع تقديم الدراسة البيئية التي  0202بالنسبة لمشروع التعبيد 

فيفري  كما وقع إيداع مطلب الموافقة المبدئية لدى صندوق  02من المنتظر ختمها في تاريخ 

إستفسارات المواطنين و اإلجابة عليها قبل أن يقع اإلنطالق القروض و سيقع بعد أسبوع تلقي 

 في إعداد ملف طلب العروض.

  0202النسبة للمشاريع المبرمجة سنة ب
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 سوف تشمل المشاريع المهيكلة: 

و يتمثل  إلى نهج محمد يعيش( la fonataineمن مفترق  ) شارع بوزيان  -

 المشروع في فرش المعبد بالخرسانة اإلسفلتية 

 متر. 210علي النوري حاليا يطلق عليه نهج الهادي سحنون التكملة  نهج -

 متر 222مدخل المدرسة اإلبتدائية مركز كمون  -

 متر  212مدخل المدرسة اإلبتدائية مركز السالمي  -

 متر 21مدخل المدرسة اإلبتدائية بوزيان  -

 :بالنسبة لمشاريع القرب سوف تشمل 

 نهج علي ابن ابي طالب  -

 الشعوبونينهج الحبيب  -

 نهج محمد الجموسي و فروعه  -

 إكمال نهج الخضراوية   -

 نهج أحمد مقديش  -

 نهج الصفا الرابط بين نهج الشهداء و نهجي الجمهورية و الزيتونة  -

 نهج محمد العذار -

 نهج أبو بكر عبد الكافي  و ربطه بشارع المنجي سليم  -

 نهج الريحان  -

 نهج غرة ماي و ربطه بشارع الطاهر كمون و نهج مصطفى الفقي  -

 كم  7المجموع = في حدود  -

  0202بالنسبة للمشاريع المبرمجة لسنة  

مشروع التنوير العمومي وقعت إستشارة من أجل الدراسة على أن يقع في غضون األسبوع 

 القادم فتح العروض
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 212شارع أين سيقع تركيز  20وقع برمجة ما يقارب  0202مشروع التنوير العمومي لسنة 

 نقطة ضوئية موزعة كما يلي :

 

 في غضون األسبوع القادم.العروض  وقعت في هذا الخصوص فتح إستشارة على أن تفتح 

 24 نهج األمير عبد القادر -

 22 نهج مالك ابن انس  -

نهج الهادي سحنون الرابط بين اإلمام سحنون و نهج  -

 علي  ابن إبي طالب 

1 

 23 نهج الزبير ابن العوام  -

 1  1نهج أبو بكر الصديق  -

 01 نهجي الزايير و الهادي التركي  -

نهج محمد الفاتح و الجزائر الرابط بين نهج محمد علي  -

 الحامي و شارع الهادي شاكر

21 

نهجي الجزائر و محمد بن جماعة بين نهج محمد علي  -

 الحامي و شارع بو زيان 

20 

 2 نهج شجرة الدر المتفرع عن نهج عبد السالم خليف  -

 0 شارع الشهداء -

 2 دمشق المتفرع عن نهج حمام الشط نهج  -

 22 هج بلجيكا المتفرع عن نهج الرشادن  -

النهج الرابط بين غرة ماي أول نهج على اليمين و  -

 الطاهر كمون 

22 

 0 ضوئيةنقاط  0نهج المواطنة  -

 4 أنهج البستان و السوسن و مسك الليل و البنفسج  -

 7 أكتوبر  21افريل المتفرع عن نهج  9نهج  -
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وقعت كذلك في شأنها فتح استشارة على أن تفتح العروض  0202نة بالنسبة لمشروع التعبيد لس

 و سيشمل األنهج التالية  في األسبوع القادم كذلك

نهج يربط علي ابن ابي طالب و  –نهج طارق ابن زياد  –نهج عبد الله بن الزبير  -

نهج الرياض المتفرع عن  –نهج الهادي نويرة  –خالد ابن الوليد ) زنقة الميالدي( 

ق نهج التوفي –نهج انجيب الخطاب  –) نهج علي البهلوان –نهج عبد السالم خليف 

نهج الطيب الكتاري(  الربطين بين بين شارع الشعبوني و نهج علي  –الحكيم 

ن  نهج الفاطميي –نهج المرابطين  –ربط نهج اإلستقالل بنهج الجمهورية  –الزواوي 

نهج البشير التركي و نهج ابراهيم ابن  –من طريق األفران حتى شارع الشهداء 

أنهج الفل و توليب و طريق الزحاف و ما سيقع من خالله حل اإلشكال  –األغلب 

 المتعلق بمدرسة السالمي.

 0202 بالنسبة لمشروع الترصيف 

 وقع في هذا اإلطار  برمجت ثالثة شوارع و هم :

متر بتكلفة تصل الى  012شارع حلق الواد في إطااار مشاريع القرب في حدود  -

 ألف دينار  01

في إطار المشاريع المهيكلة في حدود  إتمام شارع الشهداء و شارع الهادي شاكر  -

 ألف دينار. 212

مدير مصلحة النظافة و المحيط و جاء بكلمته أن النظافة ثم أحليت الكلمة للسيد يوسف الخروبي 

 محاور هامة. 2و العناية بالمحيط تشمل 

ة هذه اتجاه خوصصيشكل رفع الفضالت المنزلية محورا أساسيا و قد ذهبت البلدية في  -2

أما بالنسبة لكمية  0202ألف دينار خالل سنة  490الكلفة الجملية  الخدمة و قد ناهزت

  .طن بشكل يومي 32و  01الفضالت المرفوعة فتتراوح بين 

حاوية حديدية  202بالنسبة للحاويات المركزة بمنطقتي األفران و بوزيان فيبلغ عددها حوالي 

قة منط ألهاليبزف بشرى  م السيد يوسف الخروبيالتر و في هذا السياق ق 702تبلغ سعتها 
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حاوية  22الطبلبي بمناسبة قيام البلدية بإعداد ملف طلب عروض موضوعه تركيز حوالي 

 .0202غرة أفريل لتر و من المرتقب ان تنطلق األشغال في  772حديدية تبلغ سعتها 

بالنسبة للمحور الثاني يتمثل في كنس الشوارع و األرصفة و إزالة األعشاب الطفيلية  -0

د إعتمدت البلدية في هذا المجال تجربة ناجحة من خالل إبرام صفقة و فقا و ق

 ها باستشارة ثانية لكنس الشوارع ولالجراءات المبسطة تمتد لثالثة سنوات مع دعم

عامل ضمن فريقين قارين و في هذا اإلطار وقع تخصيص  22األنهج و ذلك بتوفير 

أن يقع  عامل على 32قة ثانية تضم صف إلبرام 0202موارد مالية من خالل ميزانية 

 .األعشابتعزيز خدمات الكنس و اقتالع توزعها على ثالث فرق من بغاية 

يتمثل المحور الثالث في رفع فضالت البناء و األجنة و الفضالت المختلفة و فضالت   -3

 مل و في هذا السياق خصصت البلدية آلتينالمصانع حسب التراتيب الجاري بها الع

شاحنات ثقيلة  في الغرض . و يتم رفع  1ن هذه الفضالت وقامت بتوفير لرفع و شح

متر مكعب شهريا من فضالت البناء أما بالنسبة لفضالت الحدائق فقد  أالف 4حوالي 

فضالت األجنة كما سيقع الحقا تركيز وحدة لرسكلة و لرحي  أخشابتم اقتناء طاحن 

راف على غرار مع عديد األطتثمين فضالت المناطق الخضراء و ذلك بالتنسيق 

 الخواص  و الجمعيات و بقية البلديات .

المناطق الخضراء حيث تقوم الفرق البلدية  إحداثيتمثل المحور الرابع في صيانة و  -4

سنويا كما تقوم بدور هام في حفظ جمالية المدينة من  متر مربع  4932القارة بصيانة 

 إحداث منطقة و  9كم بالمفرقات خالل تهيئة بعض المفترقات على غرار تهيئة 

ي من نبمفترق قرمدة الجديدة بشارع بوزيان على أن يقع تنفيذ القسط الثا خضراء

إحداث مناطق خضراء بمحيط المدرسة  وفضال عن تهيئة  0202األشغال في سنة 

 اإلبتدائية قرمدة الجديدة.

يب حوالي ذبتشجرات الرصيف حيث تقوم البلدية ذيب شيتمثل المحور الخامس في تش -1

 شجرة عن طريق األعوان البلديين. 0222شجرة سنويا عن طريق المقاولة و  3022



 Page 8  0202محضر الجلسة التمهيدية األولى لسنة 
 

الطوابي و فتح األنهج حيث قامت البلدية خالل سنوات  إزالةفي  السادسالمحور يتمثل   -0

 31متر خطي من الطوابي و بعدد يناهز  0222بإزالة حوالي  0222-0229-0202

 هج و دعم مشاريع التعبيد و التهئية العمرانية.طابية و ذلك بهدف فتح األن

بالنسبة لمحور العناية باألراضي البيضاء تقوم البلدية بالتنسيق مع هياكل الشرطة البيئية  -7

و الشرطة البلدية بالتنبيه على مالكي األراضي قصد حثهم على تنظيفها و تسييجها كما 

 قامت البلدية بإصدار بالغات في الغرض.

في تنظيف و تصريف مياه األمطار و ذلك في إطار تفادي و  الثامن  المحور يتمثل  -2

 ففوهة تصري 392ظيف حوالي نتدية في كل صائفة بمجابهة الكوارث حيث تقوم البل

 مياه أمطار.

ثم تدخل السيد البحري المثلوثي كاتب عام البلدية للحديث عن الجوانب المتعلقة بالمالية البلدية 

  المال هو المحرك لكافة المرافق و المشاريع التي تسهر على انجازها البلدية و قد اعتبر  أن 

في الحفاظ على توازناتها المالية رغم الوضع الوبائي  0202و قد نجحت البلدية خالل سنة 

 الذي زعزع  استقرار الوضع االقتصادي للبالد. 

مليون  0.1 تحقيق  انها نجحت في إال 0202سنة مليون دينار ل 1.9فقد استشرفت البلدية مبلغ 

ل خاصة الجبائية منها مثالموارد البلدية  بعض دينار لكن هذه الزيادة ال يمكن أن تحجب نقص

المعلوم على العقارات المبنية و المعلوم على العقارات غير المبنية و معاليم األسواق في حين 

 و التجارية. ارتفع معلوم األداء على المؤسسات الصناعية

 أرض. تفويتها في قطعة مبلغكما ساهم في تحقيق هذا الفائض 

و في هذا اإلطار حث السيد البحري المثلوثي المتساكينين المحليين و أصحاب المؤسسات 

المنتفيعن باحتالل المساح أو تعليق الفتات اشهارية  على اإللتزام بواجبهم الجبائي و خالص 

 .بذمتهم حتى يتسنى للبلدية المضي قدما في نسق المشاريع التنموية بالمنطقةالمعاليم المتخلدة 

تتمثل اساسا في دعم وزارة الرياضة  0202إليجابية في مستهل سنة النقاط ا أعلن علىكما 

ألف دينار مخصص النجاز المركب الرياضي بجانب القاعة الرياضية  322البلدية بمبلغ قدره 
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ألف دينار إلعادة  012روض و مساعدة الجماعات المحلية قدره من صندوق الق آخرو دعم 

 تعبيد شارع الطبلبي.

كما سيقع في الجلسة العادية األولى للمجلس البلدي النظر في توزيع الفوائض التي حققتها 

هذا السياق رئيسة البلدية عن عزم البلدية  بينتو  0202البلدية لدعم المشاريع المبرمجة سنة 

ى دعم الطبلبي بعد الحصول عل تهيئةو عن سعادتها بتنفيذ مشروع  باالستثماراتفي القيام 

 اطنين علىوافقة وزارة الشؤون المحلية قبل أن تعرض تساؤالت الموصندوق القروض و م

ت عرض التساؤالت على أن تقع اإلجابة عنهم في اللجان و في الدورة مائدة النقاش و قد ارتأ

 البلدي منوهة على تنفيذ الميزانية التكميلية حسب األولويات.العادية الجتماع المجلس 

    و  و نهج مدريد و اسبانيا  تساءل المواطن زهير الكشو  حول زنقة الكشو و فروعها 

 .في مشاريع التشاركية مدى صحة إلغاء برمجتهم

 .تساءل محمد كمون حول موعد ترصيف شارع الشهداء 

  ايل للسقوط في نهج محمود كريشان قبالة المدرسة  لبشري : يوجد عمود انارة احلمي

) أجاب عليه  0202لمواطنين بمشاريع التشاركية الخاصة النخبة و دعا الى التذكير ا

 المدير الفني(

   عبد الناصر المصمودي : مشكل الحفر في قصاص الطبلبي و الحالة الكارثية للطريق

بلبي ة( و متى سيتم تجهيز شارع الط) مشروع تهيئة شارع الطبلبي بالخرسانة االسفتلي

 / تقصير المقاول في رفع الفضالت بحاويات 

  : وضع كياس الطبلبي في حالة كارثية و اشغال الكنس ) فريق لكنس علي الزوش

 الطرقات الرئيسية (

 )رائدة الكشو : تعبيد نهج مدريد و اسبانيا ) سيقع النظر في المسالة في اللجان 

  فتحي بن عامر : تعميم تجربة تركيز حاويات منزلية)بالتعاون مع الجمعية في حي

الرئيسة على نية البلدية في مد يد المساعدة  أعربتالسالم سوف يقع إعادة التجربة و 

 لمبادرات المجتمع المدني (.
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  أهاليمحمد علي العش : غياب جمعيات كرة قدم في منطقة قرمدة و دعت الرئيسة 

 المبادرة بتكوين جمعيات. إلى ة و المهتمين بالشأن الرياضيلمنطقا

 المتساكنين لعرض منتوجات  ودعا الى احداث    بعث سوق محلية لفائدة : علي السقا

سوف يقع النظر في ’ ) « ville fontaine  »مجلة بلدية و تنشيط عالقة  توأمة ب 

 هذه المقترحات(

 لطرقات شارع ابن سينا امام مدرسة بوزيان جمال البرادعي : تذمر من  عدم صيانة ا

 و هو أمرضحت الرئيسة أن وقع تسرب مياه لم يمضي على انجازه ثالثة سنوات ) و

خارج عن نطاق البلدية و قد تدخلت الشركة في هذا المجال و تدخل السيد فتحي بن 

 خلجازها و سوف تتدجماعة قائال أن شارع ابن سينا من أحسن الشوارع التي وقع ان

البلدية إلصالح هذه الطريق في خال عدم إصالحه من قبل الشركة الوطنية الستغالل 

 و توزيع المياه(

زنقة المنجي سليم تشكو من الحفر دعت الرئيسة إلى تحديد المكان بدقة حتى يتسنى للبلدية  

 التدخل بنجاعة.

 المنطقة  تلقيح في عبد الناصر المصمودي : مشكل الكالب السائبة )  قامت البلدية بحملة

 البلدي(

  صحية.حسام العريبي : برمجة مسالك  

 )امال العيادي : الرجاء تعبيد زنقة المعلول ) سيرفع األمر الى اللجان للنظر في المسألة 

  حلمي الشعري : أين وصل مشروع الساحة التي بجانب البلدية أمامها و ورائها  ) سيقع

 (0202تنفيذ المشروع في 

  الحمداني تساءل حول اإلنارة العمومية في وضوح الشمس في طريق العين  ) سامي

 أجابت رئيسة البلدية أن هذه المنطقة تتبع بلدية العين(

 ثم مرت رئيسة البلدية إلعطاء لمحة حول تعليقات المتساكنين

 ( 0202) مبرمج في سنة  شكري الخراط : إكمال تعبيد شارع اإلمام سحنون 
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 : تبليط شارع مصطفى خريف ) أجاب المدير العام الفني أن التبليط يتم  عادل بن عياد

 في اطار التشاركية اخر كل سنة (

  عبودة السويسي : تزويد المفترق بالماء ) وقع تزويد المفترق بالماء مع العلم أنه سوف

 يفترض شق الخرسانة اإلسفلتية(

  : شارعي  الرجاء التسريع في تعبيد تشديد الرقابة على مقاولين النظافة وحسام الهنتاتي

غلق طريق تنيور النجاز مشروع الميترو الخفيف  إلمكانيةالطبلبي و و بوزيان تحسبا 

 ( 0202و الطبلبي  0202) بوزيان هو مشروع 

  معز الرباعي : رغم المجهودات المبذولة هناك نقص فادح في مد األنهج بشبكات

 وان التطهير و وزارة شؤون المحلية(.التطهير ) البلدية تعمل بالتنسيق مع دي

 للسكنى  ) لجنة  ةشكري الخراط : الرجاء تهئية منطقة خضراء حول الوكالة العقاري

 النظافة تعمل على هذه المسألة(.

قبل أن ترفع الجلسة تقدمت رئيسة البلدية بالشكر إلى كافة رؤساء اللجان و إطارات و  

أعضاء المجلس البلدي و المتساكنين و كافة مكونات أعوان البلدية و الكاتب العام وكافة 

 المجتمع المدني على تفاعلهم و مجهوداتهم المبذولة.

 

 

 البلدية  رئيس                           الكاتب العام                                     
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