محضر جلسة الدورة العادية الثانية لسنة 2019
بتاريخ  25ماي . 2019
 .1اإلطار القانوني للجلسة :
عمال بمقتضيـــــات القـــــــانــون األساســــــــي عدد  29لسنة  2018المؤرخ فـــــــي 09
مــــــــــاي  2018المتعلق بمجلة الجماعات المحلية و بناء على االستدعــــاء الموجه إلـــى
كـــافة أعضــاء المجلس البلدي الصــادر بتـــاريخ  04ماي  2019تحت عدد  2110و
المتضمن لمـوعد جلسة الدورة العادية الثانية للمجلس البلدي لسنة . 2019
انعقـد المجلس البلدي فـــي دورته العـــــادية الثــــانية لسنة  2019يـــوم السبت  25مـــاي
علــــى الســـــــــاعة الحــادية عشر صبـــــاحا بقــــاعة الجلســـات البلدية برأسه السيد
فتحــي عبعــــاب رئيس البلدية و بحضور السادة :


























يسرى الــورغمــــــــــــــي  :مساعد أول .
المختـــــــار الالفـــــــــــي  :مساعد ثاني .
سعــــــــــــاد المحضي  :مساعد ثالث .
سعيـــــد الرقيــــــعـــــــــي  :مساعد رابع .
خــيـــــــريـــة الــثـــــابــت  :عضو مجلس بلدي .
المولدي الـــهنشيــــــر  :عضو مجلس بلدي .
الطــــــــاهر فـــــــــــارس  :عضو مجلس بلدي .
عـــنـــــــــايــــة زغـــــدود  :عضو مجلس بلدي .
جــمــــــال الـمسعودي  :عضو مجلس بلدي .
الحسين بن ذيـــــــاب  :عضو مجلس بلدي .
الحسيـــــن بالطيــــــب  :عضو مجلس بلدي .
شكري الرجيــــــلـــــــــي  :عضو مجلس بلدي .
المبروك نبــــيــــــــــــــغ  :عضو مجلس بلدي .
زهير بلقاسم :عضو مجلس بلدي .
مسعودة الناجح :عضو مجلس بلدي .
عبد الناصر الدوزي  :عضو مجلس بلدي .
آمـــــــــال الضـــــــــاوي  :عضو مجلس بلدي .
هنــــــــــاء بن قــــــــايد  :عضو مجلس بلدي .
األسعـــــد ضيف هللا  :عضو مجلس بلدي .
بــسمة بــــــالريــــــش  :عضو مجلس بلدي .
بديــــــــــع قتـــــــــــــات  :عضو مجلس بلدي .
محمد رضا عبد الكبير  :عضو مجلس بلدي .
سعيـــــد لملـــــــــــــــــوم  :عضو مجلس بلدي .
و فــــــــــــاء بنعليــــــــة  :عضو مجلس بلدي .
نجــــاح عبد المؤمن  :عضو مجلس بلدي .

وعن اإلدارة البلدية :





مصطفـــــــى التمتـــام  :كاهية مدير األعوان و المالية .
الهادي زغدود  :رئيس مصلحة الحسابية والميزانية.
المبـــروك مـــــــــارس  :القابض البلدي .
فتحـــي جويـــــــلــــي  :كاتب الجلسة .

و تغيبت بعذر السيدة:

 سعــــــــــــــــاد العـــــرف  :عضو مجلس بلدي .

و تغيبا بدون عذر السيد والسيدة :

 مــنيـــــر الـــالفــــــــــي  :عضو مجلس بلدي .
 آسيـــــــــــــــــــا الدوزي  :عضو مجلس بلدي .

كمـــا حضر الجلسة عدد من المواطنين و من ممثلي المجتمع المدني .
 .1وضع الجلسة في إطارها القانوني :
أفتتح الجلسة السيد فتحــي عبعــاب رئيس البلدية مرحبا بالحضور ثم وضع الجلسة في
إطــارها باعتبــــــارهـــــــا جلسة الدورة العـــــــــادية الثـــانية للمجلس البلدي للسنة
الجـــــــارية  2019ثم تال جدول األعمال و قد تضمن النقاط التالية :
 _ )1المصادقة على محضر جلسة الدورة العادية األولى لسنة . 2019
 _ )2الرد على استفسارات المواطنين المقدمة خالل الجلسة التمهيدية الثانية لسنة . 2019
 _ )3ختم الحساب المالي لسنة . 2018
 _)4تحويل اعتمادات داخل العنوان األول تخص األجور و بعض المتخلدات تجاه الخواص .
 _ )5قرار تحديد معاليم المخالفات .
 _ )6الوضعية المالية للبلدية و تطهير الديون .
 _)7طرح تثقيالت ديون للبعض من متسوغي المحالت البلدية .
 _) 8عرض تقارير نشاط اللجان .
 _) 9متابعة سير المشاريع البلدية .
 _)10معاينة شغور بالمجلس البلدي .
 _)11تسوية الوضعية العقارية لمقر الوحدة المحلية للنهوض االجتماعي .
 _)12عرض تقرير لجنة طرح المنقوالت .
 _)13النظر في التمديد في الفترة المتعلقة بقبول ملفات منح أصحاب المحالت التجارية بالطرقات
الرئيسية تراخيص إلدخال التيار الكهربائي و الماء الصالح للشراب بصفة استثنائية .
 _)14مسائل مختلفة .

وبعد عرض جدول األعمـــــال حسب مــــا جــــــــاء بنص االستدعاء تمت المصادقة عليه
مع حذف موضوعين وهما :
* تحويل اعتمادات داخل العنوان األول تخص األجور و بعض المتخلدات تجاه الخواص .
* معاينة شغور بالمجلس البلدي
وذلك بسبب عرض هذين الموضوعين في دورة إستثنائية سابقة .

كما تم إضافة موضوعيين جديدين و هما :
* تكليف السيد محمد التومي بصفة عامل عرضي للقيام بمهمة اإلعالن عن موعد االفطار طيلة شهر
رمضان ( مدفع رمضان ).
* إمضاء اتفاقية تعاون مع المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد في إطار مبادرة الالمركزية
الفعالة والبلديات الجذابة Initiative Pour Une Décentralisation Efficiente Et Des .
Municipalités Attractives. IDEMA

 .2المداوالت حسب الترتيب الوارد بجدول األعمال :
 _ )1الموضوع األول  :المصادقة على محضر جلسة الدورة العادية األولى لسنة : 2019
عرض السيد رئيس البلدية على الحاضرين مقترح المصادقة على محضر جلسة الدورة

العادية األولى لسنة  2019وتمت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين .
الموافقة 26 :
االحتفاظ 0 :
الرفـــــض 0 :
قرار المجلس  :المصادقة باإلجماع على محضر جلسة الدورة العادية األولى لسنة . 2019
 _ )2الموضوع الثاني  :الرد على استفسارات المواطنين المقدمة خالل الجلسة التمهيدية الثانية لسنة
: 2019
تولى السد رئيس البلدية الرد على استفسارات المواطنين المقدمة خالل الجلسة التمهيدية

الثانية لسنة  2019و قد كانت كآالتي :
 بخصوص طلب إحداث أسواق أسبوعية بمنطقتي جالل والزكرة فإن البلدية قد قامتببرمجة سوقيين سوق ببنقردان الشمالية وأخر ببنقردان الجنوبية وسيتم إنجاز هذه األسواق
في إطار مشاريع التنمية المندمجة والدراسات في طور متقدم.
 فيما يخص معالجة الحفر بالطرقات المعبدة فإن الفريق البلدي رغم تواضع إمكانياتهوبمساعدة بعض الشركات العاملة بالمنطقة يقوم بمجهدات يومية لصيانة الشبكة كما ّ
أن
أشغال الصيانة النهائية  Réfection définitifألثار مدّ شبكة التطهير على الطرقات قد
انطلقت وبدأت تظهر نتائج هذه التدخالت و ستنطلق خالل األيام القادمة أشغال الصيانة
الدورية للطرقات البلدية عن طريق المناولة بعد التعاقد مع أحدى الشركات المختصة وذلك
ضمن البرنامج االستثماري لبلدية بنقردان لسنة  2019وتهدف كل هذه التدخالت إلى
تحسين وتطوير الشبكة ومعالجة النقاط السوداء إال ّ
أن هذا ال ينفي الحالة السيئة لعديد
الطرقات وسط المدينة وفي الضواحي والتي تستوجب التدخل الفوري ولكن البلدية ال تتوفر
على اإلمكانيات للقيام بهذه األشغال في الفترة الحالية وسيتم وضع برامج على المدى القريب
والمتوسط لتحسين الخدمات في مجال البنية األساسية للطرقات.
 فيما يخص طريق هنشير حواشي سيتم تعبيده ضمن برنامج التنمية المندمجة و ستحظىباألولوية نظرا للحالة التي أصبح عليها .

 طريق الصياح من الطرقات المرقمة بالمدينة وهو في حالة سيئة ويستدعي التدخل الفوريوهذا الصنف من الطرقات يحظى بأولوية التدخل من طرف وزارة التجهيز وقد تم معاينته
خالل زيارة السيد والي مدنين والسيد المدير الجهوي للتجهيز ونأمل أن يقع إدراجه ضمن
تدخالت الوزارة بعد مراسلتها في الغرض .
في مجال النظافة يالحظ الجميع التحسن الحاصل في أداء الفرق البلدية سواء من حيث
كميات التجميع اليومية أو من حيث المناطق المغطاة و كذلك من حيث انتظام الدوريات .
وفي هذا المجال ومن أجل تطوير الوسائل وطرق العمل ستنطلق آلية الكنس اليدوي خالل
األيام القادمة بالشراكة مع القطاع الخاص عن طريق المناولة استعدادا لموسم االصطياف
بفريقين على مدى كامل األشهر المتبقية من السنة الجارية ما من شأنه إضفاء جمالية على
المدينة .
في نفس اإلطار تم االتفاق مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات  ANGEDعلى تمكين
بلدية بنقردان من أيام عمل شهرية على طول السنة وستتولى تغطية المداخل الرئيسية للمدينة
وتختص في جمع البالستيك .
فيما يتعلق بنظافة شاطئ مرسى القصيبة خالل هذه الصائفة تم إبرام اتفاقية مع الوكالة
الوطنية لحماية وتهيئة الشريط الساحلي  APALتلتزم بموجبها الوكالة بتوفير إعتمادات
تخصص للغرض وتمتد على مدى كامل الموسم .
البحث في إمكانية إيجاد حلول لحسن إدارة أسواق الخضر و الغالل و األسماك من جميع
الجوانب .
فيما يتعلق بموضوع االنتصاب الفوضوي وسط المدينة فعديد الصعوبات تعترض البلدية
ورغم المجهودات المبذولة والتحسن في بعض األماكن إال أن عمل كبير مازال ينتظر
المجلس لمعالجة هذه الظاهرة المتفشية بالمدينة.
حول عزلة بعض األحياء عند نزول الغيث النافع فإن الفرق البلدية تتدخل كلما أقتضى األمر
وبكل سرعة بالوسائل المتاحة وكثيرا ما يقع االستعانة بعديد األطراف ومنها ديوان التطهير
وشركات األشغال العاملة بالمنطقة ولكن ال بد من توفير حلول جذرية لمعالجة هذه المشاكل
في القريب العاجل .
حول التدخل لتنظيف شاطئ بوقرنين موسم االصطياف الماضي على عكس ما ذكر فإن
البلدية تدخلت بهذا الشاطئ وأرسلت الحاويات والمعدات .
حول نبذ التفرقة بين أعضاء المجلس البلدي دعا رئيس البلدية السادة أعضاء المجلس إلى
التحلي بروح المسؤولية و العمل على ان تكون مصلحة مدينة بنقردان فوق كل االعتبارات .
حول تحيين عقود كراء العقارات البلدية أكد رئيس البلدية ّ
أن مصلحة النزاعات تقوم
بمراجعة كل العقود في إبانها وكلما أقتضي األمر بما يسمح بهي القانون .
حول المنحة السنوية المرصودة من البلدية لجمعية اإلتحاد الرياضي ببنقردان أشار رئيس
أن األموال متوفرة ّ
البلدية ّ
وأن إدارة البلدية أعلمت كتابيا هيئة الجمعية منذ  3أشهر بضرورة
تقديم الملف اإلداري للحصول على المنحة إال ّ
أن الهيئة لم تفي بالغرض إلى حدّ اآلن .
بخصوص صيانة ملعب  7مارس أكد السيد رئيس البلدية أنه لم يقع إدراج هذه األشغال
بميزانية  2019وبالتالي ال يمكن إنجازها وربما يقع إدراجها بميزانية السنة القادمة .

بخصوص المنطقة الحرة لألنشطة التجارية واللوجستية فإن البلدية قامت بكل ما هو موكول
إليها من أجل اإلسراع في انطالق األشغال وهو المصادقة على مثال التهيئة العمرانية و
الملف اآلن لدى وزارة التجارة و الشركات المستلزمة وبقية األطراف المتدخلة األخرى .
حول انطالق أشغال المنطقة الصناعية حسب إفادة السيد عطية لعريض الرئيس المدير العام
لشركة التنمية واالستثمار بالجنوب فإن المنطقة تكون جاهزة خالل شهر جوان 2019
بخصوص المراقبة الصحية للمحالت المفتوحة للعموم فاللجنة المشتركة للصحة وضعت
برنامج عمل مكثف لمراقبة هذه المحالت أسبوعيا أيام الثالثاء ،و الخميس.
فيما يتعلق بمطالب متساكني منطقة النفاتية المشروعة فقد تنقل فريق من أعضاء المجلس
البلدي ومن اإلدارة لمعالجة بعض النقاط وخصوصا المتعلقة بالنظافة والعناية بالبيئة واإلنارة
والتنسيق معهم في المجال أما بخصوص إحداث ملعب كرة قدم فالملعب المبرمج ضمن
برنامج التنمية المندمجة والذي سيشرع في بنائه قريبا سيكون في منطقة وسطى بين
عمادتي النفاتية والشهبانية .أما فيما يتعلق بإحداث مستوصف بالمنطقة وإضافة قاعتي
تدريس بالمدرسة االبتدائية فالبلدية تدعم هذه المطالب المشروعة ألبناء المنطقة وستدافع
على توفير هذه الخدمات لدى السلط المعنية كلما أتيحت الفرصة.
حول مشروع المسلخ النموذجي فإن الملف تقريبا جاهز في انتظار استكمال دراسة التأثيرات
البيئية لينتقل إلى مرحلة طلب العروض.
بخصوص نقص المراقبة للمشاريع البلدية أو التدخالت على الملك العمومي البلدي فإنه ناتج
عن النقص الكبير في اإلطار حيث أن المصلحة الفنية ببلدية بنقردان تتوفر عل عدد  2أعوان
فنيين في مجال بلدي شاسع يقدر ب 479ألف هك .
_فيما يخص صيانة بعض المباني البلدية فقد انطالقة أشغال دهن مبنى فضاء الكوليزي
بإمكانيات الذاتية للبلدية ( أعوان البلدية ) .
في إطار التدخل وتحسين الخدمات بفضاء السوق المغاربية فإن البلدية دعت عديد المرات
تجار السوق المغاربية الى المبادرة بإبرام عقود مع البلدية حتى تتمكن من إعداد ملف دراسة
الجدوى للسوق وتقديمه لصندوق القروض للحصول على التمويل الالزم لتهيئة السوق
وتوفير الخدمات من كهرباء وماء ودورات صحية إال ّ
أن التجار يرفضون إبرام هذه العقود
.
بخصوص ملف محطة سيارات األجرة اللواجات فهو ملف معقد ورغم عديد المحاوالت مع
المهنيين للوصول إلى حل يرضي جميع األطراف إال ّ
أن كل طرف متشبث بموقفه والملف
اآلن لدى القضاء .
حول موضوع نقص الشرب بالمدينة الذي نعتبره من أولويات المشاكل التي نعمل على
معالجتها قبل فصل الصيف وقد قمنا بعديد التدخالت مع السلط الجهوية مع السيد والي مدنين
والسيد رئيس إقليم الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه وقد وعدونا بتحسين الخدمات
قبل  15من شهر جوان .
 _ )3الموضوع الثالث  :ختم الحساب المالي لسنة : 2018

عمال بأحكام الفصل  218من القانون األساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية تولى
المجلس البلدي انتخاب السيد عبد الناصر الدوزي رئيسا للجلسة و الذي قام بعرض ختم
الحساب المالي لسنة  2018كاآلتي :

* أوال  :النتيجة الجملية :
المبلغ الجملي
لمقابيض الميزانية
5382620،199

المبلغ الجملي
لمصاريف الميزانية
5104856،516

النتيجة الجملية
العجز

الفائض
277763،683

* ثانيا  :تفاصيل النتائج :
 : 1-2نتيجة العنوان األول :
المقابيض
1

3710169،575

المصاريف
2

3669890،695

النتيجة
)3+2(-1= 4

المقابيض
المستعملة لتسديد
مصاريف بالجزئين
 3و  4من العنوان
الثاني
3
الفائض
14028،880
26250،000

العجز

 : 2-2نتيجة الجزئين  3و  4من العنوان الثاني :
المقابيض
1

المصاريف
2

1414329،505

1213574،348

النتيجة
3+2-1= 4

المصاريف المسدّدة
بالجزئين  3و 4
من العنوان الثاني
بموارد من العنوان
األول
3
العجز
الفائض
14028،880
214784،037

 3-2نتيجة الجزء  5من العنوان الثاني :
المقابيض

258121،119

المصاريف

221391،473

النتيجة

الفائض
36729،646

العجز

المبلغ الجملي لمقابيض الميزانية .
المبلغ الجملي النهائي لمصاريف الميزانية المأذون بدفعها .
مبلغ فواضل العنوان األول .
مبلغ فواضل الجزئين  3و  4من العنوان الثاني .
مبلغ االعتمادات بالعنوان األول الباقية دون استعمال إلى حد اختتام
التصرف والتي يصرح بإلغائها .
مبلغ اعتمادات الدفع بالجزئين  3و  4من العنوان الثاني الباقية دون
استعمال إلى حد اختتام التصرف والتي يصرح بإلغائها .
مبلغ اعتمادات الدفع بالجزء  5من العنوان الثاني الباقية دون استعمال
إلى حد اختتام التصرف و التي سيقع تحويلها إلى التصرف الموالي
( فائض الجزء ) 5
الزائد من العنوان األول إلى المال االحتياطي .
جملة فواضل الجزئين  3و  4من العنوان الثاني إلى المال االحتياطي :
جملة فواضل الجزء الخامس من العنوان الثاني الذي سينقل إلى
تصرف : 2019

5382620،199
5104856،516
26250،000
214784،037
806152،305
669034،452
36729،646

26250،000
214784،037
36729،646

المصادقة باإلجماع 16 :
االحتفاظ 8 :
الرفض 1:
قرار المجلس  :قرر المجلس المصادقة باألغلبيةعلى ختم الحساب المالي لسنة . 2018
 _)4الموضوع الرابع  :قرار تحديد معاليم المخالفات :
تولى السيد عبد الناصر الدوزي رئيس لجنة الشؤون المالية و االقتصادية و متابعة التصرف

عرض مقترح تحديد معاليم المخالفات و الذي كان كاآلتي :
المخالفة

إلقاء الفضالت مهما كان نوعها باألماكن الغير مخصصة لها
تربية الحيوانات أكثر من  10رؤوس أو لغاية تجارية باألحياء السكنية
عدم تسييج األراضي و االعتناء بها و اإلبقاء على تجمعات المياه الراكدة بها
عدم توفير حاويات لجمع الفضالت بالمؤسسات الصناعية و التجارية و بالمحالت
المفتوحة للعموم
خزن المواد الغذائية بطريقة ال تستجيب للمواصفات الصحية
عدم احترام شروط حفظ الصحة الغذائية لكل شخص متدخل في دوره تحضير أو توزيع
المواد الغذائية بالمحالت المفتوحة للعموم .
الذبح العشوائي
االنتصاب العشوائي بالملك العمومي و بالطرقات

مقدار الخطية

 500د
 300د
 300د
 300د
 1000د
 400د
 500د
 300د

تعليق الالفتات اإلشهارية و الملصقات بدون رخصة و اإلشهار بصورة عشوائية
مخالفة النمط النموذجي للدهن و التبييض حفاظا على جمالية المدينة
عدم تعهد العقارات الخاصة أو ذات الملكية المشتركة بالصيانة
نقل مادة الملح و األتربة أو ما شابه ذلك في ظروف ال تستجيب للشروط المحددة
عرض وبيع األسماك و اللحوم بالفظاءات العامة الغير مرخص فيها
إلقاء بقايا األشجار و مخلفات الحدائق و ما شابه ذلك على األرصفة و بالطريق العام
إفراغ خنادق الصرف الصحي باألماكن الغير المرخص فيها و عدم احترام التوقيت
صبات عشوائية بدون ترخيص
إحداث م ّ
حفر البالوعات للصرف الصحي باألرصفة و بالطريق العام
تركيز أفران المشاوي و ما شابه ذلك على الرصيف
إشغال الرصيف البلدي بدون ترخيص
إصالح السيارات و وضع المعطبة منها بالطريق العام
وضع هياكل السيارات و ما شابه ذلك بالملك العام
البناء بدون رخصة
نصب الرافعات العمالقة إلقامة البناءات العمومية دون تحديد الموقع من طرف البلدية
حرق الفضالت مهما كان نوعها
االعتداء على أعمدة اإلنارة العمومية بحجبها أو باختالس التيار الكهربائي أو لتعليق
الفتات إشهارية .
تركيز أي نشاط تجاري أو ما شابه ذلك حول عمود إنارة عمومية
 1000د
اختالس التيار الكهربائي من أعمدة اإلنارة العمومية
 1000د
تعليق الالفتات اإلشهارية أو ما شابه ذلك على أعمدة اإلنارة العمومية
 300د
نصب األكشاك بدون رخصة
 1000د
تبليط األرصفة بدون رخصة
 300د
وضع العالمات اإلشهارية باألرصفة و بالطريق العام بدون ترخيص
 1000د
مد قنوات المياه المستعملة بالطريق العام
 300د
تقليم أو إزالة األشجار بدون رخصة أو تحطيمها
 1000د
تلويث األرصفة و الطرقات بمادة الزيوت المستعملة و النفط
 500د
نقل اللحوم و األسماك بوسائل ال تستجيب للشروط الصحية
 500د
استغالل المقابر كأماكن للرعي او ما شابه ذلك
 300د
المصادقة باإلجماع 26:
االحتفاظ 0 :
الرفض 0 :
قرار المجلس البلدي  :قرر المجلس المصادقة باإلجماع على مقترح تحديد معاليم المخالفات .

 500د
 100د
 300د
 1000د
 500د
 300د
 500د
 1000د
 1000د
 300د
 600د
 400د
 500د
 300د
 500د
 300د
 1000د

 _ )5الموضوع الخامس  :الوضعية المالية للبلدية و تطهير الديون :
تولى السيد عبد الناصر الدوزي رئيس لجنة الشؤون المالية و االقتصادية و متابعة التصرف

عرض الوضعية المالية للبلدية و تطهير الديون و قد كانت كاآلتي :

الجدول في األسفــــــل

 _ )6الموضوع السادس  :طرح تثقيالت ديون للبعض من متسوغي المحالت البلدية :
عرض السيد رئيس البلدية مقترح السيد القابض البلدي بطرح تثقيالت ديون للبعض من

متسوغي المحالت البلدية تبعا إللغاء العقود المبرمة بين البلدية و األشخاص اآلتي ذكرهم :
االسم و اللقب
مبروكة بنت أحمد بن خضر
إيمان نفخة
علي الميالدي
حاتم القديري
نور الدين الهوش
أحمد الماقوري
بولبابة فارس
منصور زهمول
فاضل بن سالم الرحماني
مركز التكوين المهني بنقردان

المبلغ
3.855،000
831،341
1.530،000
1.190،697
920،000
240،000
846،000
624،000
500،000
216،000

قرار المجلس  :قرر المجلس تأجيل النظر في مقترح طرح تثقيالت ديون للبعض من متسوغي المحالت
البلدية حتى تتم دراسته من طرف لجنة الشؤون القانونية والعقارية.
 _ )7الموضوع السابع  :عرض تقارير اللجان :
تولى السادة رؤساء اللجان و مقرريها عرض تقارير نشاط اللجان للفترة الفاصلة بين

دورتي فيفري و ماي  2019و قد كانت كاآلتي :
* تقرير حول نشاط لجنة الشؤون اإلدارية و إسداء الخدمات :

*  27مارس  : 2019المشاركة و ترأس جلسة عمل للجنة المنقوالت المزمع طرحها مع بيان دواعي
ذلك.
*  29مارس  : 2019انعقــاد جلسة عمل و ذلك للنظر في مطـــالب اإللحاق النتداب إطار لمصلحة
الجباية .
* المشاركة في جلسة عمل حول مشروع تطهير مدينة بنقردان بإشراف السيد المعتمد و بحضور كل
السلط األمنية و اإلدارية و ذلك لتذليل كل الصعوبات الحاصلة في إنجاز المشروع و لتجاوز الخالفات
الحاصلة مع بعض متساكني جهة المقيسم قصد بناء محطة الضخ الرئيسية .
*  29أفريل  : 2019المشاركة في جلسة عمل بالمعتمدية حول دراسة مشاغل قطاع تعليم السياقة :
_ البنية التحتية .
_ مثال مديري مروري .
_ نشاط شرطة المرور .
_ إشارات المرور .
_ االنتصاب الفوضوي و عالقته بتعطيل حركة المرور
* تقرير حول نشاط لجنة النظافة والبيئة :
 _1تدعيم البرنامج اليومي للنظـافة
صة لتكليفها للقيام
_ االنتهاء من إتمام إجراءات اإلعالن عن طلب استشارة قصد تعيين مؤسسة خا ّ
بأشغال الكنس اليدوي وقلع األعشاب الطفيلية لمدّة  60يوم عمل بدعم من وزارة الشؤون المحلية
والبيئة.
صة لتكليفها للقيام
_ االنتهاء من إتمام إجراءات اإلعالن عن طلب استشارة قصد تعيين مؤسسة خا ّ
بخدمات رفع ونقل النفايات المنزلية والشبيهة لمدّة  90يوم بمعدّل  20طن في اليوم الواحد بدعم من
وزارة الشؤون المحلية والبيئة .
_ الترفيع في وتيرة التدخالت اليومية خالل شهر رمضان وموسم االصطياف .
_ إحداث فريق للتدخالت االستثنائية يوميا كلّما استوجب األمر ذلك .
ممرات المؤدية إلى شاطيء مرسى
_ االنطالق في تنظيم حمالت أسبوعية بالطرقات الرئيسية وبال ّ
القصيبة
_ ستنطلق أشغال الكنس اليدوي للشوارع واألنهج والساحات العا ّمة ودهن األرصفة بوسط المدينة
بقيمة خمسين ألف دينار بدعم من وزارة السياحة بداية من يوم  2019/06/01ولمدّة ستة ( ) 06
أشهر بعد أن أرسي عرض االستشارة على مؤسسة اليد الخضراء للنظافة وسالمة المحيط .

 _2القضاء على مختلف النقاط السوداء بالطرقات الرئيسية وبالطرقات العمودية المؤدية إلى مختلف
العمادات :
بعد االنتهاء من إعداد برنامج العمل اليومي الذي نسهر على تطبيقه على أحسن وجه والذي يستجيب
أول شهر مارس  2019في
للحاجيات المواطنين حسب اإلمكانيات المتوفرة لدى البلدية  ,انطلقنا منذ ّ
حمالت متواصلة لرفع ك ّل النقاط السوداء بالطرقات الرئيسية وبالشوارع العمودية المؤدية إلى مختلف
العمادات حيث شملت هذه التدخالت الطرقات والشوارع التالية :
_ طريق مدنين
_ شارع البيئة
_ طريق جرجيس
_ طريق رأس الجدير
_ طريق العكروتية
_ طريق الورسنية
_ وسط منطقة الورسنية
_ الطريق الرابط بين منطقة الورسنية والثكنة
_ طريق المقيسم
_ طريق أم الشركات
_ طريق بنيري
_ طريق المعمرات
_ طريق هنشير حواشي
على أن يتم مواصلة العمل بالبرنامج الذي تم إعداده حتي تتمتّع بقية الشوارع والمناطق بهذه التدخالت
االستثنائية في مجال النظافة .
 _3العناية بشاطئ مرسى القصيبة .
_ انطالق أشغال تنظيف شاطئ مرسى القصيبة بدية من يوم السبت  2019/05/11بواسطة آلة تمشيط
محلية الصنع .
_ االنتهاء من اتمام إجراءات اإلعالن عن طلب استشارة قصد تعيين مؤسسة خاصة لتكليفها بجمع
الفضالت المنزلية بشاطئ مرسى القصيبة ووضعها بالحاويات المعدنية سعة  770ل التي سيتم تركيزها
للغرض لمدّة شهرين ونصف بدعم من الوكالة الوطنية لحماية وتهيئة الشريط الساحلي .

_ االستعداد لتركيز  30حاوية معدنية سعة  770لتر بشاطئ مرسى القصيبة .
_ وضع برنامج عمل يومي لرفع ونقل الفضالت من الفسحة الشاطئية .
_ تهيئة المركبّات الصحية بشاطئ مرسى القصيبة .
_ االستعداد لتركيز عدد  02مراكز النجدة بشاطئ مرسـى القصيبة .
الممرات المؤدية لشاطئ مرسى القصيبة من خالل تنظيم حمالت أسبوعية إلزالة
_ االنطالق في تهيئة
ّ
النقاط السوداء ورفع ك ّل الشوائب .
 _4مقاومة الكالب السائبة :
_ تم إعداد برنامج تدخل لمقاومة الكالب السائبة ( يوم السبت من كل أسبوع ) نسهر على تنفيذه
بالتنسيق مع مصالح الشرطة والحرس البلديين حيث تتكفل البلدية بتأمين المتطلبات اللوجستية مع
التقيد باإلجراءات الصحية الجاري بها العمل في مجال رفع الجثث وردمها مع اإلشارة إلى وجود
صعوبات على مستوى وسط المدينة حيث ال تتوفر لمصالح الشرطة البلدية بندقية لقنص الكالب السائبة
.
* تقرير نشاط لجنة الطفولة و التربية و التعليم :
_ حملة نظافة لمعهد المعمرات بالشراكة مع لجنة النظافة.
_ تزويد مدرسة اوالد هالل بالماء الصالح للشراب .
زيارة ميدانية لمدرسة النفاتية لمعاينة بعض النقائص واالحتياجات .
_ المشاركة في االستعداد اللوجستي لباكالوريا الرياضة .
_ المشاركة في االيام التكوينية الخاصة بالحكم المحلي التي نظمتها منظمة ياسمين .
_ تنظيم الملتقى الثاني بالشراكة مع دائرة التفقد االولى ودار الشباب" تمهين المعلمين وكفايات القرن
الواحد والعشرين.
_ تنظيم لقاء تكويني لفائدة المربين واألولياء"المرافقة االيجابية للطفل"  .بإشراف الدكتور رضا
ساسي
_المشاركة في استقبال وفد اردني بقيادة رئيس بلدية وفعاليات من المجتمع المدني وانجاح حوار حول
حماية الناشئة من التطرف العنيف.
_ المشاركة في جلسة متعلقة باالستعداد للعودة المدرسية.
_ المشاركة مع بقية اللجان في انجاح الدورة الثالثة لمهرجان ملحمة مارس.
* تقرير نشاط لجنة الشؤون القانونية و العقارية :
_ تتلخص نشاطات لجنة الشؤون القــانونية و العقارية في المشاركة في مبادرة لدعم الشفافية و الحكم
المحلــــي ببنقردان بالمشـــاركة مع جمعية التجـــــار ببنقردان و ذلك يومـــــي الجمعة  01مـــــارس
2019
و السبت  02مارس  2019و بمقر الجمعية المذكورة و االستماع إلى مشاغل التجار و دراسة الحلول
الجدية لتهيئة السوق المغاربية .
_ كما قمنا بزيارة ميدانية للمنطقة الحرفية ببنقردان بتاريخ  09أفريل . 2019
_ كمــا قمنـــا بالتنسيــق مع مصلحة النزاعــــات بدراسة الترفيع في معـــاليم الكراء المتدنية و ساهمنـا
في متابعة القضايا المنشورة التي تكون البلدية طرفا فيها .

_ المشــاركة بجلسة تحاورية بالتنسيق مع جمعية التجار ببنقردان تحت عنوان " عمل مجموعي
لتحديد أهم الخدمات التي يحتاجها المواطن في السوق المغاربية بتاريخ  14ماي . 2019
* تقرير نشاط لجنة الوقاية وحفظ الصحة للفترة من فيفري  2019إلى ماي : 2019
حرصـا من أعضـاء لجنة الوقـــاية و حفظ الصحة بالمجلس البلدي ببنقردان لتوفير المنـــاخ الصحــي
السليم للمواطن داخل حدود البلدية  ،قــــامت اللجنة للفترة من شهر فيفري  2019إلـــــى شهر
مـــــــــاي  2019بإنجاز العديد من المهام المتصلة بحفظ الصحة نذكر منها :
 _ )1يوم  07فيفري  : 2019و فــــي إطـــار تولي اللجنة مهمة المراقبة الصحية و الزيــارات الميدانية
قـــــامت اللجنة الصحية المشتركة بتفقد المحالت المفتوحة للعمــــوم فـــي مبر رأس الجدير المتمثلة
فـــي المطاعم و المشارب و عددها خمسة (. )5
 14 _ )2فيفري  : 2019تمت المراقبة الصحية الميدانية لعدد :
 1مسلخ عشوائي . 1روضة أطفال . 1مدرسة خاصة . 4 _ )3أفريل  : 2019معاينة مسلخ عشوائي .
 30 _ )4أفريل  : 2019تم مراقبة و تفقد صحي لعدد  06مطاعم في وسط المدينة .
 07 _ )5ماي  : 2019تفقد قطاع الدواجن و عددهم . 11
 9 _ )6ماي  : 2019تفقد ميداني لقطاع المخابز و عددهم . 15
 _ )7قامت اللجنة و بالتعاون مع تفقدية التعليم االبتدائي بتنظيم يوم طبي لتالميذ المدارس االبتدائية في
مصحة الرعاية ببنقردان .
 _ )8المشــــاركة فــــي يوم تكويني بمركز التكوين و دعم الالمركزية بتـــاريخ  19مارس 2019
عنوانه
" االقتصاد األخضر و التنمية المستدامة " .
 23 _ )9أفريل  : 2019المشاركة في اللجنة الجهوية لمقاومة الحشرات و نواقل االمراض بمقر والية
مدنين .
 _ )10المشــــاركة فــــــي يوم تكوينــي نظمه مركز التكوين و دعم الالمركزية بمدينة صفــاقس
موضوعه " مقاومة الحشرات و نواقل االمراض " .
 25 _ )11أفريل  : 2019المشـــاركة في اللجنة الجهوية لمجــابهة الكوارث موضـــــوعهــا "
األرصــــاد الجوية  ،اليقظة الجوية " .
* تقرير نشاط لجنة األشغال و التهيئة العمرانية ( فيفري – مارس – أفريل ) :
عقدت لجنة األشغال و التهيئة العمرانية جلسات شهرية تناولت المواضيع التالية :
* الخميس  21فيفري  : 2019ضبط خطة تدخل عــــاجل إلصالح أضرار األمطـــــــار بحضــــور كل
من مصلحة النظافة بالبلدية و إدارة الفالحة و الحماية المدنية وممثل عن الديوان الوطني للتطهير
و ممثلين عن المقاولين المكلفين بإنجاز مشروع  ONASو ممثل عن التجهيز و تلت الجلسة معاينة
ميدانية للنقاط الزرقاء و الطرقات المتضررة .
* االثنين  18مارس  : 2019بحضور مصلحة الشؤون العقــــارية لدرس بعض ملفـات كالمحل البلدي
الكائن بشارع الطيب المهيري و األرض الكائنة بطريق الوارسنية (مقبرة النصارى) و طرق استغاللها .
* الثالثاء  16أفريل  2019تناولت النقاط التالية :
_ متابعة انجاز مختلف المشاريع البلدية .
_ متابعة انجاز مشروع  ONASبحضور ممثل عن المشروع .

_ دراسة مقترح المهندس المعمـــاري المكلف بمشروع تهيئة الفسحة الشــــاطئية ببنقردان و تقديم
بعض المقترحات .
_ مسائل مختلفة .
* اما بالنسبة للملفات التي عملت عليها لجنة االشغال هي :
 _ 1إعداد مثــال إشغال الشواطئ  :قام أعضاء لجنة األشغال بإعداد مثال إشغال الشواطئ و قد حضي
بالموافقة من وكالة حمـــاية و تهيئة الشريط الســـاحلي ثم قمنا بتقديم طلبات في اإلشغال الوقتي لبعض
المسـاحـــات الستغاللها كمطــاعم و مشارب و مضالت و ذلك لتنظيم و مراقبة مختلف الخدمات المقدمة
للمصطافين و لتحسين موارد البلدية .
 _ 2متابعة انجاز مشاريع التنمية المندمجة :
_ السوق المحلية ببنقردان الشمالية :
 تم عقد جلسة أولية مع المصممين المكلفين بالمشروع ببلدية بنقردان .  11أفريل  2019تم عقد جلسة بمقر التجهيز بمدنين للمصـادقة على الدراسة األولية الموجزة ._ مشروع تهيئة الفسحة الشاطئية :
 عقدت جلسة مع المهندس المعمـاري المكلف بالمشروع في مقر البلدية و هو بصدد إنجـــــاز الدراسةاألولية الموجزة .
_ مشروع إحداث نادي أطفال بالعامرية و مالعب أحياء بالوارسنية و الطيارات :
 تم عقد جلسة بتــاريخ  30أفريل  2019بمقر التجهيز الختيار المصممين المكلفين بإنجاز الدراسات _ 3متابعة انجاز مشروع : ONAS
_ عقدت جلســــات دورية في مقر البلدية و معــــاينـــات ميدانية لتقديم عملية اإلصالح النهـائي
للطرقات التي أحرزت تقدما خاصة في وسط المدينة .
 _ 4المسلخ النموذجي ببنقردان :
_  19أفريــــــل  : 2019تم عقد جلسة فــــي بلديـــــة بنقردان مع مختلف المتدخليــــــن و بحضور
مكتب الدراسات المكلف بدراسة المؤشرات البينية الذي أعطى جملة من التوصيات .
_  23أفريل  : 2019جلسة فــــي مقر الوالية مع اللجنة الجهــوية للمســــــالخ للمصــــادقة على
إنجـــــاز المسلخ البلدي ببنقردان .
 _ 5متابعة مشروع تحسين نوعية الميــــاه بوالية مدنين  PNAQ2و الخــــاص بإنجـاز آبار
استكشافية لمحطة التحلية ببنقردان : 2
_  11أفريل  2019عقدت جلسة بمقر الفالحة لالطالع على تقدم اإلنجاز .
 _ 6مواكبة زيارة السيد وزير التجهيز و اإلسكان ببنقردان :
_  14أفريل  : 2019خالل زيــارة السيد وزير التجهيز و اإلسكـــــان لبنقردان تم تقديم بعض
الملفــــــات العــــــاجلة للسيد الوزير كملف توسعة طريق جرجيس مدخل بنقردان و إعـــــــادة تغليف
طريق الصيـــــــاح بالخرسانة االسفلتية و تغليف النقاط الزرقاء ببنقردان و التعجيل ببدأ أشغال تغليف
الطريق الوطنية رقم  01و التأكيد على المحول طريق بنيري و قد تعهد السيد الوزير بمتابعة الملف مع
مختلف المصالح .
 _7نشاط الفريق المكلف بالتنوير ببلدية بنقردان :
_ اصالح شبكة التنوير العمومي بالطرقات و األماكن التالية :
* طريق جرجيس و حي الكبايرية و حسي النور و طريق الصياح و طريق مدنين و منطقة النفاتية
و منطقة الشهبانية و منطقة المعمرات و طريق رأس الجدير و طريق ام الشركات و سيدي التوي
و السوق المغاربية و حي الطيارات و منطقة الوارسنية و طريق الوارسنية .
* اصالح االنارة الداخلية لإلدارة البلدية .
_ بخصوص ملفات رخص البناء :
الشهر

عدد المطالب

الموافقة عليها المرفوضة

فيفري
مارس
أفريل

09
21
17

05
09
09

04
12
8

_ بخصوص تراخيص الماء الصالح للشراب و النور الكهربائي :
الشهر
فيفري
مارس
أفريل

عدد المطالب
65
108
118

الموافقة عليها المرفوضة
17
48
52
56
90
28

* تقرير نشاط لجنة السياحة :
_ أهم األنشطة المرتبطة بلجنة السياحة تتمثل في مسايرة أعمال العناية بالبيئة من خالل استشراف
سبل التدخل في النقاط السوداء المحيطة بالمدينة و داخلها (حملة طريق تطاوين) .
_ تحسيس بعض الجمعيات لتنظيم آليات تطوع لحمالت نظافة جماعية.
_ مراسلة وكالة حماية الشريط الساحلي للمعاضدة في إنجاح موسم االصطياف لسنة . 2019
_ تحسيس الخواص و بعض المقاولين و شركة الملح في إنجاز نقل التربة الشاطئية من الكتف إلى
كرنيش مرسى القصيبة و ضبط روزنامة في الغرض.
_ العمل على غراسة مدخل الرصيف المؤدي إلى منطقة المرسى.
_ االجتماع بوزير السياحة ضمن مجموعة البلديات السياحية في الوالية.
* تقرير نشاط لجنة االعالم و التواصل و التقييم :
* عقدت اللجنة اجتمـــاعهــــــا الدوري الشهري لشهر مــــــــارس و ذلك يـوم  28فيــــفري 2019
خصص لالستعداد إلحياء ملحمة ذكرى  07مارس .
* عقدت اللجنة اجتماعها الدوري الشهري لشهر أفريل و ذلك بتاريخ  05أفريل  2019خصص لتقييم
أداء لجنة االعالم و سبل تطوير نشاطها .
* بالشراكة مع راديو إرادة أف ام تم االنطالق فـــي بث برنامج نصف شهري " بلديتك " مخصص
للجان المجلس البلدي و تم تقديم الحصة األولــى يوم السبت  13أفريل  2019بحضور رئيس لجنة
االشغــال و الحصة الثانية يوم السبت  04ماي  2019بحضور رئيس لجنة المالية .
* اعداد نقطة إعالميــة للسيـــد رئيــــس البلدية عبر الصفحة الرسمية للبلدية بتـــاريخ  28أفريل
 2019للحديث عن أهم مشاغل الشأن العام المحلي بين االنجازات و البرامج المستقبلية .
* التغطية اليومية عبر الصفحة الرسمية لكل المستجدات البلدية .
* تقرير نشاط لجنة الشؤون االجتماعية و الشغل و فاقدي السند و حاملي اإلعاقة :
_ التدخل في بعض الوضعيات االجتماعية بالتنسيق مع المعتمدية و وحدة النهوض بالعمل االجتماعي
_ العمل على حالة اجتماعية صعبة و بعد متابعة وضعيتها بمستشفى االمراض النفسية و التدخل فــي
محل سكناها نحن بصدد السعي إليوائها بمركز عيش لإليواء يصفاقس .
_ التنسيق مع التضامن االجتماعي بخصوص المساعدات االجتماعية لشهر رمضان .
_ مواكبة برنامج األمان االجتماعي مع وحدة الشؤون االجتماعية .
_ حضور جلسة اللجنة الجهوية لمتابعة البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي .
* تقرير نشاط لجنة المرأة و االسرة و تكافؤ الفرص بين الجنسين :

قامت لجنة المرأة و األسرة وتكافؤ الفرص بين الجنسين بعقد عدّة نشاطات نذكر منها :
_  23فيفري  : 2019تنظيم جلسة عمل مع رابطة النــــاخبـــــــــات التونسيـــــــات لتفعيـل
مشـــــــــاركة المرأة في العمل البلدي و ذلك بمقر الوالية .
_  02و  03و  04مــــــــارس  : 2019المشــــــــاركة بمعرض الحرفيــــــــــات تحت
عنــــــوان " عرض
و تسوق " ضمن فعاليات االحتفال بالذكرى الثالثة لملحمة  07مارس بساحة االستقالل .
_  28مارس  : 2019المشـــــاركة فـــي مشروع " شباب فــاعل شباب مبادر " الذي تنفذه
جمعية التجار بالشراكة مع دار الشباب و المجلس المحلي للشباب ببنقردان .
_  03أفريل  : 2019تنظيم جلسة عمل بمقر البلدية فــــي إطـــــار إعداد لمشروع " نساء
رائدات نساء فــاعالت " الذي يمتد علـى تسعة أشهر من مــــارس  2019إلــــى نوفمبر
 2019و الذي تنظمه جمعية عين التنموية و ضبط شروط المشاركة في هذا البرنامج الذي
يخص  30امرأة
_  04و  06و  10و  13أفريل  : 2019نظمت لجنة المرأة أربع حلقــات حوارية بدار
الشبـــــاب ببنقردان فــي إطــار الجزء األول من مشروع " نســاء رائدات نساء فــاعالت "
و تعزيز الصمود فــــي المجتمع المحلـــــي و ذلك بالشراكة مع جمعيــة عيـــن التنمـــوية و
المجلس المحلــــــــي لألمن
و المجلس المحلي للشباب و بدعم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي . PNUD
_  07أفريل  : 2019تنظيــم جلسة عمل حول مشروع بعنوان " صحة صغـــارنــــا فـــــــي
عينينـا " بفضاء مصحة الرعاية ببنقردان .
_  19أفريـــل  : 2019تنظيــــــم جلسة عمل حــول مشروع بعنــــوان " الحــوار هــو الحل "
و الذي تنظمه جمعيـــــة إرادة ببنقردان بالشراكة بيــن برنـــــامج األمم المتحدة اإلنمـــــائي
و بالتعـــــــاون مع الهيئة الوطنية لمقاومة التطرف و اإلرهاب .
_  23أفريل  : 2019انطالق أول حلقة نقـــاش فــــي إطــــــــار مشروع " الحــــــوار هــــو
الحل " مع مجموعة من نساء بنقردان لتحديد احتجــاجــات المرأة و مشاغلها و مدى قدرتها
على التواصل
_  27و  28أفريل  : 2019علـــى إثر اختيــــار عدد  30امرأة انطالق الجزء الثاني من
مشروع " نســــاء رائدات فــــاعالت " بإدارة السيدة نجـــــاة كربرنــــي خبيرة لدى األمم
المتحدة حول تقويــــــة قدرات المرأة بصفة عامة و المشاركة في الحياة اليومية و الشأن
العام .
_  02مـــــاي  : 2019نظمت لجنة المرأة حلقة نقـــــاش فــي إطـــــار تواصل مشروع "
الحوار هو الحل " بالشراكة مع جمعية إرادة حول الحلــــول التــــــي يمكن ان تدعم
التمــــــاسك االجتمــــــاعـــــي
و من ضمنها دعم قدرات المرأة في استعمال تكنولوجيا المعلومات و االتصال .
_  06مــــاي  : 2019الشروع فـــــي تحضير اإلجراءات القــــانونية لبعث جمعية بعنوان "
النساء الحرفيات ببنقردان " .
* تقرير نشاط لجنة التنمية و االستثمار :

_ متابعة العمل على مشروع بلديتي بالشراكة مع جمعية إرادة و الذي سيوفر موقع واب جديد للبلدية .
_ انطلقنا في أولى ورشات العمل المتعلقة بمشروع اعداد رؤية محلية للمجال البلدي في إطار اتفاقية
تعاون تخص دع قدرات البلدية التونسية »  « projet PECو للتذكير فغن هذه االتفاقية وقعت بين
بلدية بنقردان و الجامعة الوطنية للمدن بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي لجمعية البلديات الهولندية
المركز الدولي للتنمية المحلية و الحكم الرشيد  GILG-VNG internationalو بتمويل من االتحاد
األوروبي يوم االثنين  01أفريل . 2019
_ امضاء اتفاقية ادامة مبادرة الالمركزية الفعالة و البلديات الجذابة التي ينظمها المركز الدولي للتنمية
المحلية و الحكم الرشيد بالتعاون مع الوكالة الدولية لجمعية البلديات الهولندية في مجال الالمركزية و
الحوكمة الرشيدة و تهدف هذه االتفاقية إلى تطوير التهيئة العمرانية في المجال البلدي و مساعدة
البلديات في ذلك و المساعدة على التصرف في النفايات و في تهيئة المساحات العمومية و المساعدة في
وضع رؤية اقتصادية تشاركية للمدن .
_ مصادقة المجلس على مشروع الالمركزية مع منظمة  PNUDو الذي يهدف إلى اختيار مشروع
بطريقة تشاركية و تنفيذه بتمويل من المنظمة ذاتها و تحت اشرافها و اشراف البلدية .
_ جلسة عمل للمكاتب الجهوية و المجامع المهنية لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية بإقليم
الجنوب يوم الثالثاء  19فيفري . 2019
_ تنظيم يوم محلي المبادرة الخاصة بمختلف مناطق الجهة و استقطاب المستثمرين المحليين و األجانب
و تشجيع على االنتصاب للحساب الخاص يوم  12مارس . 2019
_ المشاركة في تنظيم معرض الحرفيات تحت عنوان "عرض و تسوق" بمناسبة احياء ذكرى 07
مارس و ذلك يوم  02و  03و  04مارس . 2019
_ تحضير ملفات تنموية بالتعاون مع مهندسين محليين و تقديمها للهياكل المعنية .
_ متابعة وضعية السوق المغاربية بالشراكة مع لجنة الشؤون القانونية و العقارية و جمعية إرادة و
جمعية التجار ببنقردان .
_ تم تحضير ملف تقييم األداء البلدي و تعمير االستمارة الخاصة به و احالته تام الموجب مباشرة إلى
هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية الراجعة بالنظر إلى رئاسة الحكومة .
_ جلسة لجنة االستثمار يوم  03ماي . 2019
_ حضور ملتقى إقليمي حول تقييم أداء البلديات من تنظيم مركز التكوين و دعم الالمركزية يوم 19
مارس . 2019
_ في إطار التعريف بالمدينة وتشجيع االستثمار المحلي و األجنبي تم استقبال و مرافقة السيد سيبستيان
هاري المستشار االقتصادي و التجاري لمقاطعة بروكسل دولة بلجيكيا رفقة و فد من االتحاد الجهوي
للصناعة و التجارة برأسة السيد فتحي البقالتي رئيس االتحاد الجهوي و ذلك يوم  10أفريل . 2019
 )8الموضوع الثامن  :متابعة سير المشاريع البلدية :
تولى السيد الطاهر فارس مقرر لجنة األشغال و التهيئة العمرانية عرض بسطة عن متابعة

سير المشاريع البلدية و قد كانت كاآلتي :

 )9الموضوع التاسع  :تسوية الوضعية العقارية لمقر الوحدة المحلية للنهوض االجتماعي :
عرض السيد رئيس البلدية مكتوب السيد المدير الجهوي للشؤون االجتماعية بمدنين حول

طلب تسوية الوضعية العقارية لمقر الوحدة المحلية للنهوض االجتماعي ببنقردان مع
التنصيص ضمن المداولة على أن عملية التسوية تكون عن طريق البيع لفائدة الدولة بالدينار
الرمزي .
قرار المجلس  :قرر المجلس إحالة الموضوع على لجنة الشوؤن القانونية والعقارية لمزيد الدراسة.
 _ )10الموضوع العاشر  :عرض تقرير لجنة طرح المنقوالت :
تولى ا لسيد محمد رضا عبد الكبير رئيس لجنة اإلدارة و إسداء الخدمات عرض تقرير لجنة

طرح المنقوالت بتاريخ  27مارس  2019و المتضمن لما يلي :
_ 1المواد اإلعالمية المزمع طرحها الموجودة بالمغازة البلدية :

ع/ر

الكمية

بيان المواد

السعر
اإلفتتاحي

موجب
التفويت

01

Imprimante HP laser jet P1005

07

زوال االنتفاع بها

02

Imprimante lexmark

06

زوال االنتفاع بها

03

Imprimante hp 2055

03

زوال االنتفاع بها

04

Imprimante Epson ALM300

02

05

Imprimante canon LP6030

01

زوال االنتفاع بها

06

Imprimante lexmarkE232

02

زوال االنتفاع بها

07

Imprimante Epson EPL6201

05

زوال االنتفاع بها

08

Imprimante HP laser jet P1002

03

زوال االنتفاع بها

09

Epson Stylux Cx3200

01

زوال االنتفاع بها

10

Imprimante canon LP3010

01

زوال االنتفاع بها

11

Imprimante HP laser jet P1600

01

زوال االنتفاع بها

12

Imprimante matricielle

03

زوال االنتفاع بها

13

Imprimante Epson Lx 300+

01

زوال االنتفاع بها

14

Ecran ancien modele

07

زوال االنتفاع بها

15

Fax SharpF051

01

زوال االنتفاع بها

16

onduleur

10

زوال االنتفاع بها

17

souris

03

زوال االنتفاع بها

18

clavier

15

زوال االنتفاع بها

19

Unité central

16

زوال االنتفاع بها

20

Ecran plat

07

زوال االنتفاع بها

21

Televsion

01

زوال االنتفاع بها

22

Lecteur DVD

01

زوال االنتفاع بها

شروط
التفويت

زوال االنتفاع بها
 500،000د

 500،000د

 دفع %10منالسعر المقترح أي
 50د كمصاريف
اشهار
 رفع المنقــوالتحاال عند عمليــة
البيع

Vidéo

01

زوال االنتفاع بها

24

Baffle

04

زوال االنتفاع بها

25

Phtocopie Sharpb

01

زوال االنتفاع بها

01

زوال االنتفاع بها

03

زوال االنتفاع بها

23

26

Imprimante canon 6020

27

Imprimante Samsung

_ 2منقوالت مختلفـــة مزمع طرحهـــا :

بيان المواد

ع/ر

الكمية

السعر
اإلفتتاحي

موجب
التفويت

01

مروحــــــــة

'04

زوال االنتفاع بها

02

كراسي بالستيك

05

زوال االنتفاع بها

03

مكيف

08

04

لوح ريدو

02

زوال االنتفاع بها

05

كرسي استقبال

03

زوال االنتفاع بها

06

حديد طاولة لوح

01

زوال االنتفاع بها

07

جعبة  03متر

02

زوال االنتفاع بها

08

سخان

01

زوال االنتفاع بها

09

طاولة صغيرة سفلـى))Tabouer

52

زوال االنتفاع بها

10

مراوح حيط

05

زوال االنتفاع بها

11

عجلة برويطة

02

زوال االنتفاع بها

12

طاولة لوح

03

زوال االنتفاع بها

13

قطعة رخام

20

زوال االنتفاع بها

14

صبورة

01

زوال االنتفاع بها

15

آلة طابعة مكسرة

01

زوال االنتفاع بها

16

قاجو

02

زوال االنتفاع بها

 150،000د

شروط
التفويت

زوال االنتفاع بها

 دفع %10منالسعر المقترح أي
 50د كمصاريف
اشهار
 رفع المنقــوالتحاال عند عمليــة
البيع

17

زرابــي

04

زوال االنتفاع بها

18

سكاكين

50

زوال االنتفاع بها

19

فلتر زيت كرتوش

20

زوال االنتفاع بها

20

فلتر زيت

33

زوال االنتفاع بها

21

فلتر زيت

93

زوال االنتفاع بها

22

فلتر زيت

66

زوال االنتفاع بها

23

فلتر مازوط

58

زوال االنتفاع بها

24

ميزان

05

زوال االنتفاع بها

25

آلة حاسبــة

02

زوال االنتفاع بها

26

بدون سعة  20لتر

125

زوال االنتفاع بها

27

Projecteur

01

28

Dactylo

01

زوال االنتفاع بها

29

lavabo

01

زوال االنتفاع بها

30

groupe électricité

01

زوال االنتفاع بها

31

Gaz

32

Tube encre pour duplicateur

 150،000د

زوال االنتفاع بها

 دفع %10منالسعر المقترح أي
 50د كمصاريف
اشهار
 رفع المنقــوالتحاال عند عمليــة
البيع

زوال االنتفاع بها

05

زوال االنتفاع بها

-3عجالت مطاطيــــة مزمع طرحها
ع/ر

بيان المواد

الكمية

01

Roue 255/70 R15

10

02

Roue 255/70 R15

08

03

Roue 255/70 R15

10

04

Roue 255/70 R15

04

السعر
اإلفتتاحي

موجب
التفويت
غير مستعملة

300،000د
ثالثة أالف
ديتار

غير مستعملة
غير مستعملة
غير مستعملة

شروط
التفويت
 دفع %10منالسعر المقترح أي
 50د كمصاريف
اشهار
 رفع المنقــوالتحاال عند عمليــة
البيع

05

Roue 255/70 R15

01

ا غير مستعملة

06

Roue 255/70 R15

04

غير مستعملة

07

Roue 255/70 R15

03

غير مستعملة

08

Roue 255/70 R15

01

غير مستعملة

09

Roue 195/ R15

07

10

Roue 155/80 R13

01

11

Roue 175/70 R14

04

12

Roue 12.4/28

01

13

Roue 1200/20

01

14

Roue 255/45 R17

02

غير مستعملة
غير مستعملة

300،000د
ثالثة أالف
ديتار

 دفع %10منالسعر المقترح أي
 50د كمصاريف
اشهار
 رفع المنقــوالتحاال عند عمليــة
البيع

_ 4معدات نظافــة معطبـــة مزمع طرحها بالمستودع البلدي ببنقردان :
ع/ر
01
02
03

بيان المواد
جرارله بطاقة NEW HOLLAND 7066S
رماديــــة
جراربدون بطاقة NEW HOLLAND 7066S
رماديـــــة
جرار له بطاقة NEW HOLLAND 7066S
رماديـــــة

الكميـــة
01

السعر
اإلفتتاحي
2.500،000د

موجب
التفويت
زوال االنتفاع بها

01

1.000،000د

زوال االنتفاع بها

01

2.500،000د

زوال االنتفاع بها

شروط
التفويت
 دفع %10منالسعر المقترح أي
 50د كمصاريف
اشهار
 رفع المنقــوالتحاال عند عمليــة
البيع

_ 5قائمة معدات مختلفة الغير قابلة لالستغالل المزمع طرحها بالمنبت البلدي :
نوع المعدات

ع/ر

العدد

01

حاويات بالستيك

42

02

حاويات حديد

13

03

عجالت مطاطية كبيرة الحجم

13

السعر
االفتتاحي
1.500،000

موجب
التفويت

شروط
التفويت

 دفع %10منالسعر المقترح
زوال االنتفاع بها أي  150،000د
كمصاريف اشهار
 رفع المنقــوالتحاال عند عمليــة

04

عجالت مطاطية صغير الحجم

13

05

هيكل صهاريج إفراغ خنادق

03

06

هيكل مجرورة كبيرة الحجم

05

07

هيكل مجرورة صغير الحجم

01

08

عجالت مطاطية كبيرة الحجم(تراكس)

03

09

كمية من الحديد مختلف االنواع

_

10

باب خشبي

10

11

نوافذ خشبية

20

12

هيكل جرار نوع "لنديني " (مفكك)

02

13

هيكل جرا نوع "لنبرديني" (محروق)

01

14

جار نوع "فيات" حالته رديئة

01

15

شاحنة نوع "مرسيدس" حالتها رديئة

01

16

هيكل شاحنة نوع "فيات" حالته رديئة

01

17

ألة رشمواد سوداء سعتها

 1000لتر

18

تكتك  +قطعة حديد كبيرة

_

البيع

زوال االنتفاع بها

_ 6معدات كهربائية المزمع طرحها :
نوع المعدات

ع/ر

العدد

01

عمود إنارة عمومي محطم

24

02

محول كهربائي معطب ( خاص بعمود اإلنارة
العمومية )

100

المصادقة باإلجماع 26 :
االحتفاظ 0:
الرفض 0 :

السعر
االفتتاحي
 250،000د

موجب
التفويت
زوال االنتفاع بها

شروط
التفويت
 دفع %10منالسعر المقترح أي
 25د كمصاريف
اشهار
 رفع المنقــوالتحاال عند عمليــة
البيع

قرار المجلس  :قرر المجلس المصادقة باإلجماع على تقرير لجنة طرح المنقوالت و ما تضمنه من
منقوالت و مواد مختلفة المراد بيعها و األسعار االفتتاحية لذلك .
 _ )11الموضوع الحادي عشر  :النظر في إمكانية التمديد في منح أصحاب المحالت التجارية بالطرقات
الرئيسية تراخيص إلدخال التيار الكهربائي و الماء الصالح للشراب بصفة استثنائية :

بين السيد رئيس البلدية انه عمال بما جاء بمحضر جلسة الدورة االستثنائية بتاريخ 28
ديسمبر  2018حول منح أصحاب المحالت التجارية بالطرقات الرئيسية تراخيص إلدخال
التيار الكهربائي و الماء الصالح للشراب بصفة استثنائية و حيث أنه تم التنصيص على ان
هذا اإلجراء االستثنائي يبقى ساريا إلى نهاية شهر أفريل  2019و نظرا لكثرة المطالب
الواردة على اإلدارة البلدية و عدم اجتماع اللجنة الفنية المكلفة بالمعاينة بصفة دورية فغنه
يقترح التمديد في فترة إسناد التراخيص إلى نهاية شهر أوت . 2019
المصادقة باإلجماع 26 :
االحتفاظ 0 :
الرفض 0 :
قرار المجلس  :قرر المجلس المصادقة باإلجماع على مقترح التمديد في إسناد أصحاب المحالت
التجارية بالطرقات الرئيسية تراخيص إلدخال التيار الكهربائي و الماء الصالح للشراب حسب ما جاء
بمحضر جلسة الدورة االستثنائية بتاريخ  28ديسمبر  2018و ذلك على غاية نهاية شهر جويلية 2019
 _ )12الموضوع الثاني عشر :تكليف السيد محمد التومي بصفة عامل عرضي للقيام بمهمة اإلعالن
عن موعد اإلفطار طيلة شهر رمضان :

بين السيد رئيس البلدية أنه في إطار إعادة بعض العادات و السنن القديمة للمدينة و منها "
مدفع رمضان" فإنه يقترح تكليف السيد محمد التومي بمهمة إطالق شماريخ اإلفطار لمدفع
رمضان و ذلك بصفة عامل عرضي .
المصادقة باإلجماع 26 :
االحتفاظ 0 :
الرفض 0 :
قرار المجلس  :قرر المجلس المصادقة باإلجماع على تكليف السيد محمد التومي بصفة عامل عرضي
مكلف بإطالق الشماريخ لمدفع رمضان .

 )13الموضوع الثالث عشر  :إمضاء اتفاقية تعاون مع المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد
في إطار «مبادرة الالمركزية الفعالة والبلديات الجذابة" :
عرض السيد رئيس البلدية مشروع إتفاقية مع المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد في إطار
مبادرة الالمركزية الفعالة والبلديات الجذابة والتي تهدف الى تقديم الدعم والمساندة الالزمة للبلدية من
خالل :
 مرافقة تفعيل مسار الالمركزية بتونس والتنمية االقتصادية المحلية. المساهمة في تطوير الخدمات المقدمة من طرف البلدية تجاه المواطنين من خالل تنميةالقدرات ودفع األليات الالزمة
 تعزيز دور الشباب والمرأة في إدارة الشأن المحلي. تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني من أجل دعم التماسك االجتماعي بين المواطنينوالبلديات.
 تحسين اإلطار المعيشي للمواطنين.المصادقة باإلجماع 26 :
االحتفاظ0 :
الرفض0 :
قرار المجلس :قرر المجلس المصادقة باالجماع على مشروع اتفاقية مع المركز الدولي للتنمية المحلية
والحكم الرشيد بخصوص مبادرة الالمركزية الفعالة والبلديات الجذابة.
و رفعت الجلسة في حدود الساعة الثانية بعد الزوال .
بنقردان في  31 :ماي 2019

