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 محضر جلسة 
2018الدّورة العاديّة األولى للنيابة الخصوصية لسنة   

 2018فيفري  28األربعاء 
 

 الحمد هلل
 األربعاءيوم  2018انعقدت الدّورة العادية األولى لمجلس النّيابة الخصوصيّة لبلدية قرمدة لسنة 

وإثر استدعاءات   2018جانفي  28بعد انعقاد الجلسة التّمهيديّة لهذه الدّورة بتاريخ  2018فيفري  28
 هذا نّصها: 2018فيفري  23بتاريخ النيابة الخصوصية أعضاء شخصيّة وّجهــت إلى كافة 

 2018باستدعائكـــم لحضور الدّورة العاديّة األولى للنيابة الخصوصية لسنة ف وبعد أتشرّ 
على الّساعة الّرابعة مساء بقاعة الجلسات بقصر البلدية  2018فيفري  28 األربعاءيوم لك بقرمدة وذ

 ويصلكم صحبة هذا جدول أعمال هذه الدّورة.
ضور وبح رئيس النّيابة الخصوصيّة محمد رياض الميالديوقد تمت الجلسة برئاسة السيد 

  .أنيس هدريشو الميالديمحّمد  ،التوفيق سحنون: أعضاء النّيابة الخصوصيّةالّسادة 
 . ونايلة الشرفي راغب الجرايةوتغيّب كل من السادة: 

جلسة الذي تولى كتابـــة الالكاتب العام للبلدية  ثلوثيالبحري المكما حضــر هذه الجلسة الّسيد 
 عواطف الجّراية.بمساعدة الّسيدة 

 إثر ذلك عرض حاضرين،بكلمة رّحب خاللها بال محمد رياض الميالديافتتح الجلسة الّسيد 
 جدول أعمال هذه الدّورة المشتمل على المواضيع التّالية:

 2018تعديل ميزانية التنمية لسنة  -1

 التفويت في وسيلة نقل  -2

 متابعة الوضع البيئي  -3

  سير المشاريــــع البلديةمتابعة  -4

 االستخالصـات البلديةسير متابعة   -5

  تنقيح التنظيم الهيكلي لبلدية قرمدة  -6

 شراء وسيلة نقل -7

تب المكالمواضيع تّمت دراستــها في  جل هذهنّيابة الخصوصيّة أّن رئيس الوهنا ذكر الّسيد 
 جلسته بالمناسبة.  خاللالبلدي 

 التوفيقعلى جدول األعمال باإلجماع وترّشح الّسيد أعضاء النّيابة الخصوصيّة فصادق 
كاتب رئيس النّيابة الخصوصيّة والإلمضاء محضر الجلسة بمعيّة الّسيدين المستشار البلدي  سحنون

 من القانون األساسي للبلديّات. 24وفق ما جاء به الفصل العام 

 
 
 

  :8201تعديل ميزانية التنمية لسنة  (1



البلدية ة بعد االطالع على النتائج النهائية لتنفيذ ميزاني :الكاتب العام للبلديةأحيلت الكلمة للّسيد 
 :تبين تحقيق النتائج التالية 2017لسنة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



 



 



 



كما  2018على تعديل ميزانية  جماعالمداوالت والمناقشات صادق الحاضرون باإل وبعد

لعرضه  جراءات االدارية الالزمةوقع تقديمها والتفويض للسيد رئيس النيابة الخصوصية للقيام باإل
 على سلطة االشراف.

 :التفويت في وسيلة نقل( 2
:الكاتب العام للبلديةأحيلت الكلمة للّسيد   

أشاالات تتل ت رمرور الواا  ات و ر عن تمتلك البلديات معدات دارجة تتألف من وسااا ن ل ن ومعدات 

اي ارت ات تفل ة اااهالتإا وىااا صإا وي اابح من الملت   االسااتل ت ىلع ء ي يل ن ها ن البلدية جرء

   تمتلفإا البلدية، ذات Opel Astraصه إا الت  يت فهإا وتجديد األساال ت ءلع ارار سااهارع ل ت  

سااااابتمبر  23لتي دخلت الج الن رتاريخ صهث أاااااابلت  عر العررة ا 208707-02الرق   الم جمي 

 تفبءد البلدية م اريف اهالة را ظة.  1998

وءلهه المعروض ءلع أءضاااي ال هارة الو اا اااهة الم قرين الم ااادقة ءلع الت  يت في الوااهارع  

 المعه رع.

وبعد المداوالت والمناقشات وافق الحاضرون باإلجماع على التّفويت في وسيلة النقل المذكورة 
للقيام بكّل اإلجراءات اإلداريّة الالزمة واإلعالن عن رئيس النّيابة الخصوصيّة تّفويض للّسيد وال

 ذلك بوسائل اإلعالم المختلفة وتعيين موعد البتّة وإتمام عمليّة البيع.

 :متابعة الوضع البيئي( 3
جانفي فيفري( )ديسمبر ،ا للوضع البيئي خالل الثالثية األخيرة رتقري للبلديةالكاتب العام لّسيد ا قدم

 كما يلي:
 :الردم* تنظيف النقاط السوداء و رفع فضالت الزبيرة و 

و فضالت الزبيرة شاحنة ثقيلة لرفع و تنظيف النقاط السوداء   04تسخير ألة تراكس و عدد       

* تنظيف مجمع األسواق: مع ضبط  برنامج يومي  تحدّد فيه أماكن التدّخل .      
 تسخير فريق عمل كّل يوم ثالثاء من كّل أسبوع. 

:التصفيف أشجار * تشذيب  
أعوان و شاحنة وقد تّم التدّخل بالشوارع  04تسخير فريق قاّر تابع للبلدية يتكّون من عدد 

 التالية:
سي الجموتقسيم كريشان بمركز سحنون، نهج الشيخ محّمد القرقوري، زنقة المزغني، زنقة 

واألشغال جارية اآلن بشارع المناضل محّمد الجمل لتشمل كامل المنطقة  4.5بشارع الطبلبي كلم

 البلدية.
لتشمل عدد  2017كما تّم اإلنطالق في تنفيذ أشغال إستشارة بداية من موفى شهر أكتوبر 

طبلبي شارع الشجرة بالشوارع التالية: شارع الحبيب بورقيبة)طريق قرمدة(،طريق األفران، 1640
و من المؤمل  %90و شارع البيئة و األشغال جارية األن بشارع بوزيان و قد بلغ تقدّم األشغال نسبة 

 .2018اإلنتهاء من األشغال مع موفى شهر فيفري 

:* صيانة المناطق الخضراء   
تّم صيانة المناطق الخضراء التالية: منطقة خضراء بشارع الشيخ الطيب الكتاري،  

خضراء بنهج حلق الواد، منطقة خضراء بمحيط مستوصف مركز كمون، منطقة خضراء منطقة 
09منطقة خضراء بمفترق فيل فونتان، تنظيف مفترقات القاّصة كلم  4.5بشارع بوزيان كلم   



 كنس األرصفة و حواشي الطرقات: *
، طريق األفران، محيط القاعة المغطاة، طريق قرمدة تّم التدّخل عن طريق المقاول باألماكن التالية:

 شارع البيئة و األشغال جارية األن بطريق قرمدة.
 إزالة الطوابي و فتح األنهج : *

م خ، طابية الزمني و  120طابية السيالة و الجريبي بنهج فاس على طول  تّم إزالة الطوابي التالية:
طابية الجريبي بنهج الرشاد على طول م خ،  60عبد الكافي بنهج الشيخ محمود مقديش على طول 

م خ، طابية الميالدي بشارع إبن سيناء  40م خ، طابية بوجلبان بنهج علي الدوعاجي على طول  30
 م خ. 40م خ، طابية الفريخة و الميالدي بشارع اإلمام سحنون على طول  30على طول 

 :متابعة سير المشاريع البلدية( 4
 حسب الجدول التالي:عن سير المشاريع البلدية  اتقرير البحري المثلوثيالّسيد قدم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  



 



  



 :متابعة سير االستخالصات البلدية( 5
فيفري  28ة ير االستخالصات البلدية إلى غايــــكشفا عن س قدم الّسيد الكاتب العام للبلدية

ويحتوي هذا الكشف عن مبالغ التقديرات األولية والتقديرات النهائية وانجاز الشهر الحالي  2018

 كتقديرات. د 4666.000,000مقابل  د 677.791,404حيث بلغت جملة الموارد المستخلصة 

 تنقيح التنظيم الهيكلي لبلدية قرمدة:( 6
 ةوسوق أسبوعي وطنية للزيتون سوقتبعا ألهمية األسواق ببلدية قرمدة حيث يوجد بها       

ومردودية هذه  المسلخ البلديبالجنوب التونسي وكذلك ألهمية وحجم  سوق للسياراتوأكبر 
 .نشاء فريق للشرطة البيئية بالبلديةإالبلدية إضافة إلى  األسواق على الميزانية

ا هاما وأساسيا واالتصال مع المواطن أصبح يمثل عنصر فإن مجال اإلعالمية ومن جهة ثانية     
في العمل البلدي لذلك نقترح تعديل التنظيم الهيكلي لإلدارة البلدية وذلك بإضافة إدارتين فرعيتين 

 كما هو مبين بالرسم البياني وهما :
 اإلدارة الفرعية للشؤون اإلقتصادية والمراقبة الصحية :* 

 مصلحة الشؤون االقتصادية  -وتضم :  
 ن صحية مصلحة الشؤو -           

 اإلدارة الفرعية للتنظيم واإلعالمية :* 
 مصلحة التنظيم واإلعالمية -: وتضم 

 .مصلحة اإلعالم واالتصال -         
اثر المداولة والنقاش صادق مجلس النيابة الخصوصية باإلجماع على تنقيح التنظيم الهيكلي لبلدية 

 في الغرض. ةلرئيسه إتمام اإلجراءات الالزم اقرمدة وفوضو

 شراء وسيلة نقل:( 7
لقضاء الشؤون اإلدارية خاصة جلب الوثائق  اتم اقتراح اقتناء سيارة إدارية نفعية الستغالله

 جماع.والملتزمات الثقيلة  فوافق الحاضرون على ذلك باإل
محمد ريض وأخيرا وبعد النّظر في كّل المواضيع المدرجة لجدول األعمال اختتم الّسيد 

الدّورة شاكرا الجميع على الحضور وكان ذلك على الّساعة الميالدي رئيس النّيابة الخصوصيّة 
 السادسة مساء.

 
 
 

 رئيس النّيابة الخصوصيّة        العضو المستشار        الكاتب العـام           
 
 محمد رياض الميالدي      التوفيق سحنون                البحري المثلوثي     
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


