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 البلديلمجلس ل ستثنائيةاإللسة اجلحمضر 

 2020 جويلية 25املنعقدة بتاريخ 

    

 جويلية من شهر اخلامس والعشرون السبتيوم  اإلستثنائية تهجلسقليبية ب بلدياللس اجملعقد 

 البلديةرئيس  مجال احلجام بقصر البلدية برئاسة السيد صباحاالعاشرة على الساعة  2020 سنة

 : اجمللسوحبضور السادة أعضاء 

النجيلي، سنية فرج اهلل، جميدي  فوزي احلجام، سعيدة النمر، ،هشام األنقليزرانية متاع اهلل، 

 ،العياريرحاب محيد، مربوك  ،حياة اليحياوي، فؤاد اجمليد، عائدة صمود، ناجي ريدان ،بوعفيف حممد

حممد ، حممد عبد اللطيف، حممد علي اجلنحاني، أمحد املسلماني، فاطمة الطرودي، أمرية األنقليز

 بلوم. الوهاب عبد ،األسعد الرببار

شادي ، سلمى اجمليد، فتحي حسونة، إهلام ريدان اجلبالي، عمر، حافظبلحاج  شيماء: السادةتغيب و       

 األنقليز.وفاء  سليمان،بن 

وحضر عن اإلدارة البلدية بدعوة من السيد رئيس البلدية السيدين عبد العزيز غرييب الكاتب العام        

 للبلدية وعماد الشارني كاتب تصرف مكلف باإلعالم واالتصال.

  السادة:بوادي اخلطف وهم من ممثلي مكونات اجملتمع املدني  البعضكما حضر اجللسة       

و فراس ، فاتن بن حممود ،  ، منتصر السمني ، عبد اهلل السيناوي ، فرحات بوشوشة عادل اجلزيري        

 .بن حممود 

السادة شكر من خالهلا  ترحيبيةبكلمة رئيس البلدية مجال احلجام اجللسة السيد  افتتح

داعيا وحرصهم على خدمة املواطن منوها بإحساسهم باملسؤولية  تلبية الدعوةواحلضور األعضاء على 

 لحضور ومواكبة خمتلف نشاط اللجان .ل إياهم

 السيد:وهم  لإلمضاء على احملضراملعنيني  العضوين مت تعينيوقبل اإلنطالق يف أشغال اجللسة، 

 النمر.سعيدة  العياري والسيدةمربوك 

غرييب الكاتب العام للبلدية مبساعدة السيد عماد الشارني مقر اجللسة : السيد عبد العزيز 

 كاتب تصرف مكلف باإلعالم واالتصال.

ذكر السادة احلضور باإلطار القانوني هلاته اجللسة اإلستثنائية اليت تنعقد إثر ذلك 

للمصادقة على قرار إحداث دائرة بلدية بوادي اخلطف وعلى حدودها وتعيني أعضاء جملس إدارتها 

جويلية  12مل يتسنى القيام بذلك خالل الدورة العادية الثانية للمجلس البلدي املنعقدة يف  حيث

لعدم إكتمال النصاب للتداول يف مثل هاته القرارات اليت تتطلب أغلبية ثلي أعضاء اجمللس  2020

 من جملة اجلماعات احمللية . 221حسب ما نص عليه الفصل 
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الذي تفضل بتقديم بسط أحال الكلمة للسيد عبد العزيز غرييب الكاتب العام للبلدية إثر ذلك 

احليثيات اليت سبقت قرار إحداث دائرة بلدية بوادي اخلطف حيث أفاد احلضور  أّنه صدر ختلف موجز مل

بتحوير احلدود الرتابية لبلدية  يتعلق 13/02/2017ؤرخ يف م 2017ـدد لسنة 255أمر حكومي عـ

 . لبلدية قليبية ها تتبع إداريااعتبارو بية وإضافة منطقة وادي اخلطف هلاقلي

تسهيل العمل اإلداري و تبعا جللسة العمل واخلدمات للمواطنني يف إطار سعينا لتقريب و  

،  حول حث البلديات على االسراع يف بعث دوائر بلدية 28/07/2017املنعقدة مبقر الوالية بتاريخ 

على إحداث دائرة  09/08/2017النيابة اخلصوصية يف جلسته املنعقدة بتاريخ وحيث صادق جملس 

ضمن  مت برجمة إعتمادات إلجناز دائرة بلدية مبنطقة وادي اخلطف،  بلدية مبنطقة وادي اخلطف

بعد إستيفاء مجيع اإلجراءات اإلدارية مع مصاحل أمالك الدولة  2019الربنامج اإلستثماري السنوي 

 .اإلنتهاء من أشغال تهيئة املكان املزمع تركيز الدائرة به التصرف يف العقار ومت خبصوص إحالة 

املركز الوطين لرسم اخلرائط واالستشعار قام ، وبعد التنسيق مع املصاحل املختصة ذات النظر  

 وعرضوادي اخلطف ببلدية الدائرة البإحالة حمضر حتديد حدود  2020جوان  11عن بعد بتاريخ 

عرض اخلريطة على احلضور وإستعراض حمضر حتديد احلدود ب الكاتب العام عبد العزيز غرييب السيد

 املعد يف الغرض كاآلتي :

 مشاال

من النقطة "أ" الكائنة يف تقاطع مسلك فالحي مع وادي املالح مبنطقة بين رزين بإحداثيات -

عا مسلكا فالحيا حتى ( ينطلق احلد حنو الشمال الشرقي متب4082693ص= ،677388)س=

، 677668النقطة "ب" الكائنة يف تقاطع املسلك مع طريق عاللة بلهوان بإحداثيات )س=

 (.4082878ص=

من النقطة "ب" يواصل احلد يف نفس االجتاه متبعا مسلكا فالحيا حتى النقطة "ت" بإحداثيات -

 (.4083417، ص=678604)س=

 604ه متبعا مسلكا فالحيا يربط الطريق احمللية رقم من النقطة "ت" يواصل احلد يف نفس االجتا-

 604املسلك مع الطريق احمللية رقم  عاللة بلهوان حتى النقطة "ث" املوجودة يف تقاطع وطريق

 الرابط بني منزل متيم 

 (.4083791ص= ،679395وأزمور بإحداثيات)س=   

بلي حتى ڤاهيم المن النقطة "ث" يواصل احلد حنو الشمال الشرقي متبعا مسلك إبر-

 (.4084010،ص=680801النقطة"ج"بإحداثيات)س=
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بلي حتى النقطة "ح" ڤالشرقي متبعا مسلك إبراهيم ال من النقطة "ج" ينعرج احلد حنو اجلنوب-

 (.4083455، ص=681408مستوى مسلك فالحي بإحداثيات )س= الكائنة على 

من النقطة "ح" يواصل احلد يف نفس االجتاه متبعا مسلكا فالحيا حتى النقطة "خ" الكائنة مبنطقة -

تاوشت على مستوى التقاء الطريق احمللية الرابطة بني أزمور وقليبية مع وادي تاوشت بإحداثيات 

 (.4083005، ص=683022)س=

النقطة "د" الكائنة  اجلنوب الشرقي متبعا وادي تاوشت حتى  من النقطة "خ" يواصل احلد حنو -

 الطريق املؤدية إىل وادي اخلطف اخلطف على مستوى    تقاطع وادي تاوشت مع  مبنطقة وادي

 يواصل احلد يف نفس االجتاه حتى ثم (.4082008، ص=683429بإحداثيات )س=

 (.4081570،ص=683744ستوى ملام بإحداثيات)س=النقطة"ذ"الكائنة على م

 شرقا

 "ر" الكائنة على مستوى االجتاه متبعا وادي ملام حتى النقطة من النقطة "ذ" يواصل احلد يف نفس -

 (.4080448، ص=684442فالحي مع وادي ملام بإحداثيات)س= مسلك  تقاطع

فالحيا حتى النقطة "ز"املوجودة خلف  احلد حنو اجلنوب الغربي متبعا مسلكا من النقطة "ر" ينعرج- 

، 683010بإحداثيات )س= ڤاملعهد األعلى للدراسات التكنولوجية على مستوى وادي العلي

 (.4079791ص=

ع حتى النقطة "س" الكائنة على ڤاحلد حنو اجلنوب الشرقي متبعا وادي املن من النقطة "ز" ينعرج-

، 684053ف بإحداثيات )س=مستوى الطريق الرابطة بني قليبية ووادي اخلط

 (.4078931ص=

احلد حنو اجلنوب الغربي متبعا مسلكا فالحيا حتى النقطة "ش" الكائنة  من النقطة "س" ينعرج-

، 680945مبنطقة قبة الصمامدة على مستوى التقاء مسلك فالحي مع وادي بإحداثيات )س=

ا حتى النقطة "ص" (. ثم يواصل احلد يف نفس االجتاه متبعا مسلكا فالحي4077473ص=

 الكائنة مبنطقة تافخسيت على مستوى تقاطع مسلك فالحي مع وادي تافخسيت بإحداثيات

 (.4075101، ص=679447)س=   

 جنوبا

حتى النقطة "ض" الكائنة  من النقطة "ص" ينعرج احلد حنو الشمال الغربي متبعا وادي تافخسيت-

 604مبنطقة سيدي محيدة على مستوى تقاطع وادي تافخسيت مع الطريق احمللية رقم 

 (.4075319،ص=678978الرابطة بني منزل متيم وأزمور بإحداثيات )س=
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 غربا

حتى النقطة  604من النقطة "ض" ينعرج احلد حنو الشمال الشرقي متبعا الطريق احمللية رقم -

، 679713كائنة مبنطقة بين خنيس  جبانب سد وادي اخلطف بإحداثيات )س="ط" ال

 (.4079877ص=

من النقطة "ط" ينعرج احلد حنو الشمال الغربي متبعا وادي املالح حتى النقطة "أ" نقطة -

 اإلنطالق.

 

كيفية فهم االحداثيات املوجودة بالوثيقة على أرض وتدخلت السيدة سعيدة النمر متسائلة عن 

 . الواقع

السيد مجال احلجام رئيس البلدية أّن إجراءات حتديد احلدود ترجع بالنظر ملصاحل املركز  أجاب

ساس معين لوزارة الدفاع وموضوع اجللسة باألالوطين لرسم اخلرائط واإلستشعار عن بعد التابع 

مت عرض املوضوع على أنظار باملصادقة على قرار إحداث الدائرة وتعيني أعضاء جملسها علما وأّنه 

، ويف هذا  وأبدى رأيه باملوافقة 2020جويلية  05املكتب البلدي خالل جلسته املنعقدة بتاريخ 

" ميكن تقسيم على أنه الذي ينص من جملة اجلماعات احمللية  226الفصل السياق ذكر احلضور ب

تراب البلدية إىل منطقتني إداريتني فأكثر تدعى دوائر بلدية تضبط حدودها بقرار من اجمللس 

 البلدي يتم اختاذه بأغلبية ثلثي أعضائه".

املعروض على السادة أعضاء اجمللس البلدي املصادقة على قرار إحداث دائرة بلدية بوادي وعليه 

 .حسب احلدود املذكورة آنفا اخلطف

وبعد النقاش واملداولة صادق السادة أعضاء اجمللس البلدي باإلمجاع على قرار إحداث الدائرة 

البلدية مبنطقة وادي اخلطف وعلى حدودها املذكورة أعاله وعلى تركيبة أعضاء جملس الدائرة 

 كاآلتي :

 دائرةالرئيس    السيــد :     مربوك العياري  •

 عضو        سعـيــدة الـنـمــر     السيدة : •

 عضو        السيـــد :      فـــؤاد الـمـجيد •

 عضو        السيدة :      سنية فرج اهلل  •

 عضو        السيـــد :      أمحد املسلماني •

 عضو        السيدة :      إلـهـــام ريــــــــدان •
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من  35على معنى الفصل ويف خامتة اجللسة تقدمت السيدة سعيدة النمر بتوجيه سؤال شفاهي 

علم البلدية من عدمه بقرار فتح نقطة بيع كحول إىل السيد رئيس البلدية خبصوص النظام الداخلي 

 البستان.حبي 

 االحتجاجيةموضحا أّنه حال علمه بالوقفة رئيس البلدية أجاب السيد مجال احلجام 

مبختلف السلط احمللية واجلهوية  باتصاالتهقام  البستان،مبتساكين اجلوار لنقطة بيع الكحول حبي 

إلستجالء األمر حيث إتضح أّنه مل يقع اإلتصال ال بالبلدية وال باملعتمدية يف هذا اخلصوص مذكرا أّن 

لدية غري ملزمة بإبداء الرأي هذا النوع من الرتاخيص يرجع بالنظر إىل وزارة التجارة ووفق القانون الب

 ُمستجد.، وحنن حريصون على متابعة املوضوع وسنقوم بإيفائكم بكل يف هذا النوع من املشاريع

 رفعت اجللسة على الساعة الواحدة بعد الزوال. إثر ذلك

 


