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محضر الجلسة االستثنائية للمجلس البلدي
المنعقدة بتاريخ  30نوفمبر 2019

عقد اجمللس البلدي بقليبية جلسته اإلستثنائية يوم السبت الثالثون من شهر نوفمرب سنة
 2019على الساعة التاسعة صباحا بقصر البلدية برئاسة السيد مجال احلجام رئيس البلدية وحبضور
السادة أعضاء اجمللس :
هشام األنقليز  ،فتحي حسونة  ،فوزي احلجام  ،إهلام ريدان  ،سعيدة النمر  ،سنية فرج اهلل ،
جميدي النجيلي  ،حممد عبد اللطيف  ،حممد بوعفيف  ،فؤاد اجمليد  ،عائدة صمود  ،حياة اليحياوي ،
حافظ اجلبالي  ،رحاب محيد  ،مربوك العياري .
تغيب بعذر كل من السادة  :شادي بن سليمان  ،وفاء األنقليز  ،شيماء بلحاج عمر  ،رانية متاع اهلل
حممد رضى الشكيلي  ،ناجي ريدان و حممد علي اجلنحاني .
تغيب بدون عذر كل من السادة  :حممد األسعد الرببار  ،أمحد املسلماني  ،سلمى اجمليد  ،روضة
الزمرلي  ،أمرية األنقليز وفاطمة الطرودي .
وحضر عن اإلدارة البلدية بدعوة من السيد رئيس البلدية كل من السادة:
سنية بنعلية مديرة الشؤون اإلدارية واملالية العامة ،شكري احلجام كاهية مدير الشؤون املالية،
حممد القال القابض البلدي بقليبية.
كما حضر اجللسة البعض من ممثلي مكونات اجملتمع املدني واملواطنني.
العضوتان املعينتان لإلمضاء على احملضر وهنّ السيدتان  :سنية فرج اهلل و إهلام ريدان .
مقرر اجللسة السيد :عبد العزيز غرييب.
املقرر املساعد للجلسة السيد  :عماد الشارني .
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املصادقة على خمطط تطهري الديون لسنة :2020
إستعرض السيد مجال احلجام رئيس البلدية خمطط تطهري الديون لسنة  2020موضحا أنّه يف
إطار برنامج التنمية احلضرية و احلوكمة احمللية مت إقرار نظام جديد إلسناد املنح لفائدة البلديات
وحيدد هذا النظام طريقة احتساب مقدار املنحة على أسُس وصيغ مشروطة بتقييم األداء و كذلك
باحرتام الشروط الدنيا املستوجبة  ،و للحصول على املنحة اجلملية ختضع البلديات اىل تقييم من قبل
هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية حسب مؤشرات باستعمال نظام إسناد أعداد يغطي  3جماالت
حتسني اخلدمات  ،املشاركة والشفافية  ،حتسني املوارد .
وعمال مبقتضيات اإلجراءات والرتاتيب اخلاصة بتقييم أداء العمل البلدي ونظرا ملا لبعض
اإلجراءات اليت تتخذها البلدية من إنعكاس على مستوى عملية التقييم وخاصة النقاط اليت وجب على
البلدية إدراكها للحصول على املساعدة غري املوظفة سنة  2020وإعتبارا وأنّ موضوع الديون البلدية
ميثل أحد أهم النقاط املدرجة يف هذه العملية .
علما وان تعريف الدين هو الفواتري تامة املوجب واملستوفية جلميع الوثائق وإلجراءات اخلالص
واليت مل يتم خالصها يف سنة التصرف اليت عقدت فيها الصفقة.
ويف خامتة تقدميه الحظ السيد رئيس البلدية أنّ بلدية قليبية تعترب من البلديات اليت تتمتع
مبصداقية جتاه املزودين وما إيفاءنا بتعهداتنا املالية خلري دليل  ،ومثن باملناسبة اجملهودات املبذولة إلدارة
الشؤون املالية و حسن التصرف والتدبري.
واملعروض على السادة أعضاء اجمللس البلدي املصادقة على املخطط السنوي لتطهري الديون جتاه
املؤسسات العمومية أو اخلاصة وفق اجلدول اآلتي الحقا ،مع العلم وانه مت عرض املوضوع على أنظار
املكتب البلدي خالل جلسته املنعقدة بتاريخ  21نوفمرب  2019وأبدى رأيه باملوافقة:
الوحدة :دينار
الديوين المستحقة
(ديون سنة  2017وما قبلها)
)(1
المبلغ
الطرف
المستحق
الدائن

المستحقات
الجديدة
(خالل السنة)
ديون سنة
(2) 2018

المبالغ الجملية
المستحقة
)(2) +( 1

سنوات
الخالص

برنامج تطهير الديون
المبالغ المتعهد بخالصها بعنوان كل
سنة
سنة
سنة
سنة 2020
2022
2021

المبالغ

المالحظات

المتبقية

المركز الوطني
لإلعالمية

1.652

1.652

2020

1.652

وردت في
 2019/02/11ولم
تكن مبرمجة ضمن
مخطط تطهير ديون
سنة  2018وهي
مؤرخة بسنة 2018

شركة
اتصاالت
تونس

0.552

552.904

2020

0.552

لم تبرمج بمخطط
تطهير الديون 2018
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سنوات
الخالص

ديون الخواص

الديوين المستحقة
وما قبلها) ( 2017ديون سنة
)(1
المبلغ
الطرف
المستحق
الدائن

المستحقات
الجديدة
(خالل السنة)
ديون سنة
)2018(2

المبالغ الجملية
المستحقة
)(2) +( 1

4.949

4.308

9.258

2020

الجملة

4.949

6 513 656

11.462

برنامج تطهير الديون
المبالغ المتعهد بخالصها بعنوان كل
سنة
سنة
سنة
سنة 2020
2022
2021

9.258

المبالغ

المالحظات

المتبقية

اتعاب محاماة تم مدنا
باألحكام مؤخرا ودين
اقتناء مادة االسفلت
وردت خالل سنة
 2019وهي مؤرخة
بسنة 2018

11.462

وبعد النقاش صادق السادة أعضاء اجمللس البلدي على املخطط السنوي لتطهري الديون لسنة .2020

