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 البلديلمجلس ل العاديةلسة اجلحمضر                                 

 2020 سبتمرب 12املنعقدة بتاريخ 

    

من  الثاني عشر السبتيوم  2020العادية الثالثة لسنة  تهجلسقليبية ب بلدياللس اجملعقد 

مجال  سة السيدبقصر البلدية برئا صباحا التاسعة والنصفعلى الساعة  2020 سنة سبتمرب شهر

 :اجمللسوحبضور السادة أعضاء  البلديةرئيس  احلجام

 ،ريدان ناجي بوعفيف،حممد  النجيلي،جميدي  اهلل،سنية فرج  النمر،سعيدة  األنقليز،هشام 

حممد  ،مربوك العياري ريدان،إهلام  األنقليز،وفاء  سليمان،شادي بن  اجلبالي،حافظ  ،اليحياوي حياة

 .اجلنحانيلي حممد ع اللطيف،عبد 

فؤاد  فوزي احلجام ،اهللرانية متاع  عمر،شيماء بلحاج  بلوم، الوهاب عبد :السادةكل من تغيب بعذر      

 الطرودي.فاطمة  محيد،رحاب  صمود،عائدة  ،اجمليد

 ،اجمليدسلمى  حسونة،فتحي  ،األنقليز أمريةالرببار، حممد األسعد  :السادةكل من تغيب بدون عذر       

 املسلماني. أمحد

 السادة:كل من  البلديةوحضر عن اإلدارة البلدية بدعوة من السيد رئيس       

اجلنحاني وحيد الفنية، اإلدارة  التكالي مديرحممد  للبلدية،الكاتب العام  عبد العزيز غرييب

م باإلعال الشارني مكلف، عماد ةمدير الشؤون اإلداري بوشوشة كاهيةهاجر  النظافة،إدارة  مدير

 البيئية.رئيس فريق الشرطة وليد الطرودي  والتواصل،

 املواطنني.ومجع من من ممثلي مكونات اجملتمع املدني  البعضكما حضر اجللسة       
 

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

حضور اجللسة اليت وحرصهم على باملسؤولية منوها بإحساسهم  تلبية الدعوةواحلضور األعضاء على 

يف ظرف وبائي إستثنائي يتطلب من اجلميع اليقظة  2020تنعقد يف دورتها العادية الثالثة لسنة 

 الوقائية.واحلرص على إحرتام الربوتوكول الصحي وإختاذ مزيد من التدابري 

وهم  اء على احملضرمضإلبااملعنيني  ضوينالع مت تعيني اجللسة،وقبل اإلنطالق يف أشغال 

 النمر.سعيدة  :والسيدةاهلل سنية فرج  السيدة:
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 كاآلتي:إستعرض السيد رئيس البلدية جدول األعمال مثلما جاء بنص اإلستدعاء إثر ذلك 

  إستعراض الوضع املالي للبلدية .1

  إستعراض الوضع البيئي .2

  املشاريع البلديةإستعراض  .3

  ة وإجابات اللجاناإلطالع على حمضر اجللسة التمهيدي .4

  إستعراض نشاط اللجان .5

  املصادقة على توفري مقر إلحداث مكتب لإلرشادات واإلحاطة بالباعثني واملستثمرين  .6

  مبدينة قليبية         .7

  املصادقة على جمموع األعوان .8

سّد شغورها عن طريق الرتقية بامللفات  عدد وتوزيع اخلطط املراداملصادقة على قرار  .9

  2020لسنة 

  معاينة شغور باجمللس البلدي .10

  املصادقة على طرح تثقيالت األسواق خالل فرتة احلجر الصحي .11

املدرجة جبدول السادة األعضاء تعديل ترتيب املواضيع  استسمح املداوالت، يفقبل اإلنطالق و

 العام.ثم أحال الكلمة للسيد الكاتب  املصادقة،البدء باملواضيع اليت تتطلب ذلك بو مالاألع

 

 :قليبية واملستثمرينبالباعثني  واإلحاطةاملصادقة على توفري مقر إلحداث مكتب لإلرشادات -1

 

تبعا للتوصيات املنبثقة عن اجمللس أفاد السيد عبد العزيز غرييب الكاتب العام للبلدية أّنه 

   2019ماي  15بوزارة السياحة والصناعات التقليدية بتاريخ  واملنعقدةاجلهوي للسياحة لوالية نابل 

قليبية على أن تتكفل بلدية مت خالله تبين بعث فرع للمندوبية اجلهوية للسياحة بنابل مبدينة  والذي

 .املقرقليبية بتوفري 

طالبني  2019جوان  14قامت املندوبية اجلهوية للسياحة بنابل مبراسلتنا بتاريخ  وحيث

 وتقديماجلهوية للسياحة بنابل باملدينة  متكينهم من املوافقة الكتابية على بعث فرع للمندوبية

 مقرتحات يف هذا املوضوع حتى يتسنى هلم القيام بالرتتيبات الالزمة.

مس احلاجة ملثل هذه املؤسسات قصد تقريب اخلدمات من املواطــن و حيث أن مدينة قليبية يف أ 

مقر بلدية قليبية ليتم  م م داخل 28فإننا نوفر مكتبا مبساحة  باجلهة،والنهوض بالقطاع السياحي 

ا لإلرشادات و اإلحاطة بالباعثني و املستثمرين يف القطاع السياحي باملدينة و يكون ذلك إستغالله مكتب

  باحلاجة.ة إىل حني قيام مصاحل وزارة السياحة بإجياد مقر يفي بصفة جماني
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زارة السياحة مكتبا فاملعروض على السادة أعضاء اجمللس البلدي املصادقة على متكني مصاحل و

                بالباعثني  واإلحاطةله مكتبا لإلرشادات م م داخل مقر بلدية قليبية ليتم إستغال 28مبساحة 

ذلك بصفة جمانية إىل حني قيام مصاحل وزارة  ويكونيف القطاع السياحي باملدينة  واملستثمرين

  باحلاجة.السياحة بإجياد مقر يفي 

أوت  18نظار املكتب البلدي خالل جلسته املنعقدة بتاريخ عرض املوضوع على أمع العلم وانه مت 

 وأبدى رأيه باملوافقة. 2020

 

  التدخالت:

 اللطيف:حممد عبد  السيد: -

                      إقرتح وضع العقار البلدي املسمىوومدة اإلستغالل تساءل عن مهام هذا املكتب 

سياحة بنابل نظرا لعدم وجود مكتب شاغر بية اجلهوية للعلى ذمة املندو" لال اخلضراء " 

أكد على ضرورة البلدية و تللممتلكاتساءل عن مدى وجود دفرت جرد باإلدارة البلدية و

 للبلدية.حفاظا على املدخر العقاري حتيينه 

 :البلديةإجابة السيد رئيس  -

لغرض يضبط طريقة أّن اإلستغالل سيكون بصفة وقتية حسب عقد سيقع إمضائه يف اأوضح 

فهم مبختلف يبتأطري املستثمرين وتعر مهام هذا املكتب إرشادي باألساس وُيعنىوومدة اإلستغالل 

، وأكد على  املتعلقة ببعث مشاريعهم وباحلوافز والتشجيعات املخّولة هلم وبطرق اإلنتفاع بها اإلجراءات

ستعانة البحث واإلستقصاء باإلعقاري للقيام بعملية القانون ال خمتص يفسعيه لتكليف مكتب 

 لتحديد وحتيني سجل العقارات البلدية . والتنسيق مع فنيي اإلدارة البلدية

مكتب مبقر  وبعد النقاش واملداولة صادق السادة أعضاء اجمللس البلدي باإلمجاع على ختصيص

 واإلحاطةادات مكتب لإلرشلفائدة املندوبية اجلهوية للسياحة بنابل لرتكيز  وقتيةالبلدية بصفة 

 .واملستثمرينعثني بالبا
 

 :األعوانتنقيح جمموع املصــادقة على -2

لسنة  115تبعا لألمر احلكومي عدد فاد السيد عبد العزيز غرييب الكاتب العام للبلدية أّنه أ     

واملتعلق بضبط القانون األساسي للسلك اإلداري املشرتك لإلدارات  25/2/2020املؤرخ يف  2020

منه املعروض على السادة أعضاء اجمللس البلدي املصادقة على تنقيح  39عمومية وتطبيقا للفصل ال

  يلي:جمموع األعوان كما 
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 :العموميةك لإلدارت السلك اإلداري المشتر  -

 تغيري كلمة )ملحق إدارة( بـ)متصرف مساعد( تبعا للبيانات التالية:
 

 التسمية اجلديدة التسمية القدمية
املصادق عليها بدون خلطط عدد ا

 تغيري

 06 متصرف مساعد ملحق إدارة 

  

 العمومية:لمهندسين اإلدارات  السلك المشترك - 

قليبية املوافقة على نقلة مهندس أول من بلدية دار شعبان إىل بلدية  أول بعدإضافة رتبة مهندس 

 االعتمادات املستوجبة لذلك. ورصد
 

 اخلطط

عدد اخلطط 

 املصادق عليها

 سابقا

عدد اخلطط 

 املشغولة

 عدد اخلطط

 الشاغرة
 الــمـــالحــظـــات

اخلطط املعروضة 

 للمصادقة

 01 نقلة 00 00 0 مهندس أول
   

أوت  18نه مت عرض املوضوع على أنظار املكتب البلدي خالل جلسته املنعقدة بتاريخ مع العلم وأ

 وأبدى رأيه باملوافقة. 2020

اإلطار البشري باملصلحة رئيس البلدية أّنه أمام النقص احلاصل يف  أوضح السيد مجال احلجام 

إرتأينا قبول مطلب نقلة مهندسة أوىل  خارجية،الفنية وصعوبة وطول إجراءات فتح مناظرة إنتداب 

إختصاص هندسة مدنية من بلدية دار شعبان قصد تدعيم الفريق الفين خاصة وأّن هلا من التجربة 

  وجه.مبهامها على أكمل ما يؤهلها لإلضطالع 

النقاش واملداولة صادق السادة أعضاء اجمللس البلدي باإلمجاع على تنقيح جمموع وبعد   

 أعاله.األعوان مثلما مت بيانه 

قرار عدد وتوزيع اخلطط املراد سد شغورها عن طريق الرتقية بامللفات لسنة املصــادقة على -3

2020 : 

تبعا ملنشور السيد وزير الشؤون ّنه يب الكاتب العام للبلدية أأوضح السيد عبد العزيز غري     

واملتعلق بكيفية تطبيق األحكام املتعلقة بضبط صيغ و  2019سبتمرب  18املؤرخ يف  14احمللية عدد 

 2019مارس  22 املؤرخ يف 291آليات االنتداب و الرتقية والرتسيم بالبلديات تبعا ملا جاء به األمر عدد 

 والرتسيم.يس البلدية الختاذ إجراءات االنتداب والرتقية وجبه إعطاء الصالحيات لرئوالذي مت مب

قرار يتعلق  وإعدادمنه واملتعلقة بضبط احلاجيات يف كل سنة  02جاء بالفقرة عدد  وحسب ما

 .املراد سد شغورها حسب األمنوذج املصاحب للمنشور ونوعية اخلططبضبط عدد 
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املتعلق بفتح املناظرات  2020جويلية  03املؤرخ يف  6932ابل عددوتبعا ملكتوب السيد والي ن

 . 2و أ 1الداخلية للرتقية بامللفات للصنفني الفرعيني أ

املعروض على السادة أعضاء اجمللس البلدي املصادقة على قراري ضبط عدد ونوعية اخلطط املراد 

 نات اجلدول التالي:وذلك حسب بيا 2020لفات لسنة سد شغورها عن طريق الرتقية بامل

 بالنسبة للسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية:

 الرتبة

عدد اخلطط املراد 

سد شغورها لسنة 

2020 

 طرق التسديد

عدد اخلطط املزمع 

تسديدها عن طريق الرتقية 

 بامللفات

 01 كاتب تصرف 
 عن طريق مناظرات داخلية بالملفات 90%

 عن طريق الترقية باالختيار 10%
01 

 02 متصرف مساعد
 عن طريق مناظرات داخلية بالملفات 90%

 عن طريق الترقية باالختيار 10%
02 

 

 
 اإلعالمية لإلدارات العمومية: وتقنييبالنسبة لسلك محللي 

 

 الرتبة

عدد اخلطط املراد 

سد شغورها لسنة 

2020 

 طرق التسديد

عدد اخلطط املزمع 

تسديدها عن طريق 

 الرتقية بامللفات

 01 برامج  ضعوا
 عن طريق مناظرات داخلية بالملفات 90%
 عن طريق الترقية باالختيار 10%

01 

 01 محلل
 عن طريق مناظرات داخلية بالملفات 90%
 عن طريق الترقية باالختيار 10%

01 

 
 التقني المشترك لإلدارات العمومية:بالنسبة للسلك 

 
 

 الرتبة

عدد اخلطط املراد 

سد شغورها لسنة 

2020 

 ق التسديدرط

عدد اخلطط املزمع 

تسديدها عن طريق 

 الرتقية بامللفات

 01 تقني أول
 عن طريق مناظرات داخلية بالملفات 90%
 عن طريق الترقية باالختيار 10%

01 
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 يلي:   فالمعروض عليكم ما 2وأ  1المنتمية للصنفين الفرعيين أ*أما بالنسبة للرتب  

 رات العمومية:بالنسبة للسلك اإلداري المشترك لإلدا
 

 الرتبة

عدد اخلطط املراد 

سد شغورها لسنة 

2020 

 طرق التسديد

عدد اخلطط املزمع 

تسديدها عن طريق الرتقية 

 بامللفات

 01 متصرف
 عن طريق مناظرات داخلية بالملفات 90%
 عن طريق الترقية باالختيار 10%

01 

 01 متصرف مستشار 
 عن طريق مناظرات داخلية بالملفات 90%
 عن طريق الترقية باالختيار 10%

01 

 01 متصرف رئيس 
 عن طريق مناظرات داخلية بالملفات 90%
 عن طريق الترقية باالختيار 10%

01 

 

 

 
 بالنسبة للسلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية:

 

 الرتبة

عدد اخلطط املراد 

سد شغورها لسنة 

2020 

 طرق التسديد

عدد اخلطط املزمع 

 تسديدها عن طريق

 الرتقية بامللفات

 01 مهندس عام
 عن طريق مناظرات داخلية بالملفات 90%
 عن طريق الترقية باالختيار 10%

01 

 

 

 بالنسبة لسلك مهندسين المعماريين لإلدارة:
 

 الرتبة

عدد اخلطط املراد 

سد شغورها لسنة 

2020 

 طرق التسديد

عدد اخلطط املزمع 

تسديدها عن طريق 

 الرتقية بامللفات

 01 معماري رئيس دس مهن
 عن طريق مناظرات داخلية بالملفات 90%
 عن طريق الترقية باالختيار 10%

01 

 

أوت  18مع العلم وانه مت عرض املوضوع على أنظار املكتب البلدي خالل جلسته املنعقدة بتاريخ 

 وأبدى رأيه باملوافقة. 2020

ّن هذا اإلجراء يدخل يف إطار تفعيل وبعد اإلستعراض الذي تقدم به السيد الكاتب العام أوضح أ

 املناظراتل منح السيد رئيس البلدية الصالحية والسلطة التقديرية لفتح التدبري احلر من خال

 املرحلة.لإلنتداب أو الرتقية حسب متطلبات 
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 التدخالت : 

 األنقليزوفاء  السيدة: -

ميكن تطعيمها بأطراف من  هلو أعضائها؟تركيبتها وعدد  وعنتساءلت عن جلنة املناظرات 

 (.أخرى )إداراتخارج دائرة البلدية 

 سليمانشادي بن  السيد:-

 ومهامها؟تساءل بدوره عن املرجع القانوني الذي حيدد تركيبة اللجنة 

 بوعفيفالسيد حممد  -

فاااد  عااض العم أ حااظ أّن ب لااة ال يااة للعم ياااة املهن طااور احل شااف يف ت لااى ك عااه ع ثاار إطال لااى إ ناّاه ع لااة أ

تاأخري  وجاديتهم يف العمال تأخرت ترقيتهم بالرغم من حسن أدائهام هاذا ال تادارك  لاب ب مان وطا ومتكيانهم 

 .أحقيتهم يف الرتقية

 

 

  (:للبلديةالعام  )الكاتبعبد العزيز غرييب  السيد:إجابة  •

ضاااح أّن   شاااورأو عااادد  من ياااة  شاااؤون احملل يااار ال سااايد وز ملاااؤرخ يف  14ال ضااابط  2019سااابتمرب  18ا

لاا نااد ف اإلخمت يااة ع لاارئيس البلد كاان  ناّاه مي ضااور أ فاااد احل هااا وأ نااة ومهام بااة اللج لااك تركي ماان ذ جااراءات 

طاار مزياد إعطااء  مان أي إدارة جهوياة وذلاك يف إ ئادة يف حضاور أعماال اللجناة  يارى فا مان  اإلقتضاء دعاوة 

 اللجنة.جاعة والشفافية ألعمال الن

رئيساة مصالحة  هااجر بوشوشاة أوضاحت السايدة يف الصانف وخبصوص تأخر ترقياة بعاض العملاة

مارده  تاأخري  هاذا ال ياة مباشارتهم للعمال ومناذ صادور يالتساع مناذتعطال الرتقياات األعوان أّن  ماع بدا نيات 

 . نصيبهم وحقهم يف الرتقية وفق القانون انالوالقوانني والتشاريع اجلديدة كل العملة 

قار  ساد وبعد النقاش واملداولة صاادق الساادة األعضااء باإلمجااع علاى  ملاراد  ياع اخلطاط ا عادد وتوز ار 

 .2020ريق الرتقية بامللفات لسنة شغورها عن ط

 

 :معاينة شغور باجمللس البلدي -4

I. الزمرليالسيدة روضة  ةخبصوص إستقال: 
بتاريخ  قدمتروضة الزمرلي  ةالسيدأفاد السيد عبد العزيز غرييب الكاتب العام للبلدية أّن       

ذي قام مبعاينة هذه االستقالة خالل البلدي ال عضوية اجمللسها من طلب استقالت 10/01/2020

ثم متت إحالة نسخة من مضمون مداولة اجمللس إىل الوالية  ،19/01/2020املنعقدة بتاريخ جلسته 
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لإلعالم طبقا  29/01/2020بتاريخ  1والدائرة الفرعية للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات نابل 

 ة اجلماعات احمللية.من جمل 205للفصل 

ة من مراسلة اهليئة اليت أعلمتنا من خالل قامت الوالية مبدنا بنسخ 17/03/2020وبتاريخ        

مكتوبها أنه مت سد الشغور باجمللس البلدي وتعويض السيدة روضة الزمرلي بالسيدة سلمى الشكيلي 

ذا املكتوب متت مراسلة احملكمة وعلى ضوء ه تونس،اليت تنتمي لنفس القائمة وهي حزب حركة نداء 

سلمى الشكيلي( أمام احملكمة )البلدي و اجلديد باجمللس االبتدائية بنابل لتحديد موعد حلضور العض

 ألداء القسم.  

تقدمت السيدة سلمى الشكيلي بطلب التخلي عن عضويتها باجمللس  19/06/2020وبتاريخ       

          ستقالة إلجراءالوالية ومدها بنسخة من طلب اال مبراسلة 30/06/2020فقمنا بتاريخ  البلدي،

أنه جيب معاينة ختلي السيدة  21/07/2020نا حسب مكتوبها الوارد علينا بتاريخ ما يتعني فأجابت

 البلدي.ا باجمللس سلمى الشكيلي عن عضويته

 التخلي.لذا املعروض على السادة أعضاء اجمللس البلدي معاينة هذا       

          ر أصال وبالتالي تدخل السيد شادي بنسليمان متسائال عن كيفية معاينة شغور لعضو مل يباش      

 اإلجراء؟ال معنى هلذا 

أجاب السيد الكاتب العام للبلدية أّن معاينة التخلي جاء بناء على طلب الوالية حتى يتسنى هلا          

 (.1 )نابل ملستقلة لالنتخاباتإمتام باقي اإلجراءات مع اهليئة العليا ا

              

II.  الشكيليرضا وضعية املرحوم حممد: 

على إثر وفاة العضو باجمللس  ويف حالة أخرى بني السيد عبد العزيز غرييب الكاتب العام للبلدية أّنه       

تاريخ  مت إعالم الوالية بذلك يف نفس 05/02/2020البلدي السيد حممد رضا الشكيلي بتاريخ 

الوالية حسب مكتوبها الوارد علينا يف  ثم متت معاينة الشغور باجمللس البلدي بطلب من مصاحل ،الوفاة

 .14/05/2020و ذلك خالل اجللسة االستثنائية للمجلس البلدي املنعقدة بتاريخ  08/05/2020

نا من خالهلا أنها وردت على البلدية مراسلة من السيدة ذكرى جبلون تعلم 26/05/2020ويف        

حممد رضا الشكيلي عن قائمة االئتالف املدني وأنها  هي العضو املوالي يف الرتتيب للعضو املتويف السيد

، فطلبنا منها عن طريق  تتخلى عن منصبها لصاحل املرتشح الثالث يف القائمة وهو السيد سليم بن رجب

بصفتها مرجع النظر  1ملستقلة لالنتخابات نابل إعالم اهليئة العليا ا 02/06/2020مكتوبنا املؤرخ يف 

 يف ذلك.

قامت الوالية مبدنا بنسخة من مراسلة اهليئة اليت تعلمنا من خالهلا أن  03/07/2020 وبتاريخ      

 السيدة ذكرى جبلون هي العضو املعوض للسيد الشكيلي.
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البلدي املعروض على السادة  اجلديدة يف التخلي عن منصبها باجمللس ةواستنادا لرغبة العضو      

    لس البلدي معاينة هذا التخلي.أعضاء اجمل

طالب جل احلاضرين توضيح خبصوص معاينة شغور لعضوية جملس مل يباشر املعين أصال وبالتالي 

 التخلي.ليس هناك أثر قانوني هلذا 

  :للبلديةإجابة السيد الكاتب العام  •

 205استقالة عضو اجمللس البلدي بالفصل  مسألة إىلضت تعرجملة اجلماعات احمللية أوضح أّن 

ق باصدار جملة اجلماعات املتعل 2018ماي  9املؤرخ يف  2019لسنة  29ساسي عدد من القانون األ

عند الشغور يف هكذا حاالت حيث  أّنه  دون شرح كيفية سد الشغورات باجملالس البلدية،  احمللية

مبرتشح من القائمة  باإلستقالة تعويض العضو املعينلدي يتم النهائي ألحد املقاعد باجمللس الب

، ومعاينة التخلي غري مذكورة باملرة مبجلة اجلماعات احمللية بل مت  األصلية مع مراعاة الرتتيب

، وإقرتح يف هذا الصدد إعالم السيد الوالي حبيثيات التخلي ليقوم  اإلستقالةالتعرض ملسألة معاينة 

الذي تنص على أن يتوىل الوالي إعالم اهليئة العليا  205ة من الفصل رة األخريتباعا بتطبيق الفق

 املستقلة لإلنتخابات واجمللس األعلى للجماعات احمللية بكل حاالت الشغور واإلحنالل .

  األنقليز:السيدة وفاء  -

مبراسلة تساءلت عن مدى قانونية هذا اإلجراء املتبع حيث مل تنص عليه جملة اجلماعات وطالبت 

 يتعني.إلختاذ ما اهليئة العليا املستقلة لإلنتخابات 

 سليمان:السيد شادي بن -

أوضح أنه من باب اإلحتياط وتفاديا خللل يف اإلجراءات ميكن أن ينجر عنه مؤخذات قانونية املقرتح 

هيئة إمتام سلة اهليئة العليا املستقلة لإلنتخابات وإرفاق نسخة من مكتوب التخلي حتى يتسنى للمرا

 بذلك.لي إجراءات تعيني العضو املوالي حسب القانون اإلنتخابي وإعالم السيد الوا

 

وإعالمه مت اإلتفاق بأغلبية األصوات على مراسلة السيد والي نابل وبعد النقاش واملداولة   

                 شادي بن سليمان  السادة:مع تسجيل إعرتاض كل من مبعاينة التخلي وليس الشغور 

كل من السيد والي نابل      حافظ اجلبالي حيث أوصوا مبراسلة النجيلي،جميدي  األنقليز،وفاء 

 املباشرة.بعدم قانونية هاته املعاينة لعدم ا موإعالمه (1 نابل)لإلنتخابات العليا املستقلة  واهليئة

 

 

 

 



2020سبتمرب   12 2020لسنة  يف دورته الثالثة للمجلس البلدي العاديةاجللسة    

 

10  

 

 :حيطرح تثقيالت األسواق خالل فرتة احلجر الص على املصــادقة-5
 

تابإستعرض السيد عباد العزياز  عاـالعاام للبلدياة ا غارييب الكا ملاؤرخ يف 16ملنشاور    2020أوت  07ـادد ا

تااادابري  عااان ال باااة  ياااة املرتت تاااداعيات املال مااان ال حلاااد  لاااق با ياااة املتع شاااؤون احملل يااار ال سااايد وز عااان ال صاااادر  ال

 املساخل البلدية املستلزمة . اإلستثنائية للتوقي من إنتشار " فريوس كورونا املستجد " على األسواق و 

فارتة احلجار الصاحي إقرار منع إنتصاب األمت و حيث  لاة  ياة طي سواق األسبوعية و الظرفية بصافة كل

قارار العمال  عادم إنتظاام النشااط و إ لاف أصانافها نتيجاة  اإلجباري و تراجع النشاط بأسواق اجلملاة مبخت

 .بالتناوب و تقييد احلركة بني الواليـات و حظر التجول

ماع فإن املنشور املذكور وّضح اإلجراءات و التدابري املمكن إخت تاام  لاديات بالتنسايق ال مان قبال الب اذهاا 

 حماسبها خبصوص مراجعة أمثان اللزمة و احلط منها .

تااااريخ  ياااة ب ياااة قليب ساااواق بلد ساااتلزمي أ قااادم م ياااث ت ظااار يف  2020ماااارس  19و ح صاااد الن لاااب ق مبطا

 األسبوعية.سوق اجلملة للخضر و الغالل و السوق  للسمك، مراجعة قيمة لزمة كل من سوق اجلملة

ساا • ساابوعية:وق ال ماان  األ يااة  ناات بدا يااة كا ساابوعية و الظرف يااة األ سااواق البلد لااق األ مااارس  16مت غ

شاااور 2020 عاااـ )من ياااة  شاااؤون احملل يااار ال تااااريخ 06وز حااادود  (2020ماااارس  16ـااادد ب مااااي  25إىل 

ياة للحجار ا 2020 فارتة ) حسب اإلسارتاتيجية الوطن ملادة  هاذه ا تاالي تعتارب  لصاحي املوجاه (. و بال

لااا قاااف الفع ساااوق التو شااااط ال ضاااافةي لن سااابوعية إ صاااابإىل  األ يااال إنت ياااوم              تأج سااابوعية ل ساااوق األ ال

تااااريخ              2020سااابتمرب  03 قااادة ب ناااا املنع حاااة الكورو مااان جائ تاااوقي  ياااة لل ناااة اجلهو قااارار اللج عاااد  ب

 .2020أوت  28لدية قليبية املؤرخ يف وقرار رئيس ب 2020أوت  28

 مل يطرأ تأثري على عمل السوق. للسمك:سوق اجلملة  •

 مل يطرأ تأثري على عمل السوق.     :والغاللسوق اجلملة للخضر  •

طارح  لادي املصاادقة علاى  لاغ فاملعروض على السادة أعضاء اجمللاس الب لاف  24.276مب ناار أ  املتعلاقدي

سااابوعية  ساااوق األ ماااة ال مااان  فااارتةللبلز تااادة  ساااب املعط 2020مااااي  25إىل  2020ماااارس  16املم ياااات ح

 التالية:

 ألف دينار  119.175=  2020مبلغ اللزمة لسنة * 

 11 فيها:عدد األسواق اليت منع اإلنتصاب * 

 ماي  25مارس إىل  16أسواق خالل فرتة احلجر الصحي الشامل من  10  -    

 انية سوق يف بداية املوجة الث 01  -   

 أ د 2,206=   54أ د /  119,175تكلفة السوق الوحيد * 

 ألف دينار 24,276سوق =   X 11أ د  2,206املبلغ الذي يتعني طرحه : * 
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أ د علاى  24.276وبعد التداول والنقاش صادق اجمللس البلدي على طرح مبلغ التثقيالت بقيمة 

ملااا ماااني ا سااايد أ ماااع ال سااايق  جاااراءات بالتن بااااقي اإل تاااتم  هاااويأن  بااال ال اجل تااانص بنا ملاااا  قاااا  ياااه طب  عل

 الغرض.يف  ةاإلجراءات والرتاتيب القانوني

 

 : الوضع املالي للبلدية - 6

أوت  31إستعرض السيد عبد العزيز غرييب  الكاتب العام للبلدية الوضع املالي للبلدية إىل غاية 

بنسبة حتقيق تناهز الــ  3.214.159حيث بلغت مجلة موارد العنوان األول احملققة بالدينار  2020

دينارا وبلغت لنفس  4.930.262الـ  2019بينما بلغت هذه املوارد يف نفس الفرتة من سنة  % 55,4

وذلك بسبب  2019مقارنة بـ % 34.8دينارا بنسبة تراجع بلغت  3.337.429الـ  2018الفرتة يف 

ونة وتاثري الوضع االقتصادي  ظروف احلجر الصحي اليت مرت بها البالد جراء إنتشار جائحة الكر

 رتدي الذي اجنر عن توقف االنشطة .امل

: وبلغت مجلة مداخيل هذا  بالنسبة ملداخيل الصنف األول املعاليم على العقارات واألنشطة** 

. وقد مت  2019مقارنة بـ%   45و بنسبة تراجع  % 47دينارا نسبة حتقيق   745.735الصنف 

د بذمته مبالغ مهمة بعنوان املعلوم على لبلدي قصد توزيع إعالمات ملن ختلالتنسيق مع السيد القابض ا

 العقارات املبنية وغري املبنية لتحسني نسق االستخالص.

: بلغت مداخيل هذا بالنسبة ملداخيل للصنف الثاني إشغال امللك البلدي و إستلزام املرافق** 

ة بـ مقارن%     15نسبة تراجع  %   81دينارا حيث سجلت نسبة حتقيق تقدر بــ 929.795الصنف 

2019 . 

دينارا نسبة  268.713: بلغت هذه املوارد بالنسبة ملداخيل الصنف الثالث معاليم املوجبات اإلدارية**

نظرا لتحويل  2019مقارنة بـ%    42نسبة  دون تراجع بزيادة  % 44إستخالص هذه املداخيل 

 ى سعر التيار الكهربائي. لية بعنوان املعلوم اإلضايف علمبالغ من صندوق التعاون بني اجلماعات احمل

: واملتمثلة مداخيله بالنسبة ملداخيل الصنف الرابع املداخيل اجلبائية اإلعتيادية األخرى**

     73نسبة تراجع  % 23دينارا نسبة التحقيق  32.683أساسا من املعلوم على املآوي فقد بلغت 

 .2019مقارنة بـ%

:ترتكز أساسا على  اجلبائية اإلعتياديةصنف اخلامس املداخيل غريداخيل البالنسبة مل**

مقارنة % 21تراجع  % 40دينارا نسبة حتقيق املعاليم  122.898مداخيل األكرية  وقد بلغت  

 .ونقوم بإعداد ملفات الحالتها للمحامي قصد رفع قضايا يف اخلروج لعدم اخلالص .2019بـ
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دينارا  1.114.335:بلغت  اإلعتياديةلية السادس املداخيل املا بالنسبة ملداخيل الصنف**

واملتكون أساسا من املناب من الدعم السنوي  بعنوان التسيري )دعم الدولة(  % 50نسبة حتقيق املعاليم 

 نظرا لعدم حتويل القسط الثاني من الدعم السنوي بعنوان التسيري. % 45مت تسجيل تطور ب 

 

 ت حسب البيانات التالية :والنفقاول حموصلة للموارد إثر ذلك إستعرض جدا 
 

 وارد : ــمـال

 

 التقديرات واردـمـان الــي ـب 
 االنجاز

 31/08/2020إلى غاية 

 االنجاز
إلى غاية 

31/08/2019 
 نسبة اإلنجاز 

 %47 209 352 1 735 745 520 571 1 المعاليم على العقارات واألنشطة  : الصنف األول 

البلدي مداخيل إشغال الملك  :  الصنف الثاني

 وإستلزام المرافق 
1 147 320 929 795 1 093 649 81% 

معاليم الموجبات والرخص   :  الصنف الثالث

 مقابل إسداء خدمات  واإلدارية 
603 900 268 713 189 177 44% 

المداخيل الجبائية اإلعتيادية  :  الصنف الرابع

 األخرى 
140 600 32 683 121 578 23% 

المداخيل غير الجبائية  :  خامسف الالصن 

 إلعتيادية ا
303 875 122 898 155 049 40% 

 %50 600 018 2 335 114 1 990 244 2 المداخيل المالية اإلعتيادية  :  الصنف السادس

 %53,5 262 930 4 159 214 3 205 012 6 :  مجلة موارد العنوان األول

 
 النفقات : 

 

 التقديرات  بيان النفقات 
 از االنج

 31/08/2020إلى غاية 

 االنجاز 
إلى غاية  

31/08/2019 
 نسبة اإلنجاز 

 % 63 362 382 1 366 538 1 179 431 2 القسم االول : التاجير العمومي 

 % 25 144 200 1 185 654 037 664 2 : وسائـل المصالح  الثانيالقسم 

 % 28 294 264 806 121 513 433 القسم الثالث : التدّخـل العمومي 

     : نفقات التصرف غير الموزعة  القسم الرابع 

 %0 902 117  416 189 القسم الخامس : فـوائـد الديــن 

 % 40 702 964 2 357 314 2 145 718 5 جملة نفقات العنوان االول 
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 التدخالت : 

 : السيد شادي بن سليمان -

 قم املعامالت .وظف على راملعلوم املتساءل عن اإلجراءات املتخذة ضد املتلددين يف إستخالص 

 : إجابة السيد الكاتب العام للبلدية -

فضال  ،  يف املداخيل الذاتيةتراجع تداعيات أزمة فريوس كورونا املستجد من  هأوضح أّن 

جمابهة  لنفقات ضرورية مل تكن مربجمة مبيزانيتها للسنة اجلارية يف إطار البلديةعن حتمل 

 أولوياتناالسنة وإعادة ترتيب  يف ما تبقى من املرحلةمع متطلبات  قلمويف إطار التأ  إنتشار الوباء

خاصة يف جمال النظافة والعناية بالبيئة  رية السري العادي للمرفق البلديمبا يضمن استمرا

وإبرام  املالية على اإليفاء بتعهداتها تنا، وجتنبا لعدم قدر مواطنني من جهةوإسداء اخلدمات لل

، قمنا بالتنسيق مع السيد  ملالية من جهة أخرىنها اإلخالل بتوازناتها اديون جديدة من شأ

ختلد  والذينعلوم على العقارات املبنية وغري املبنية القابض البلدي بإعداد قائمة يف املطالبني بامل

 . املوظفة بقيمة املعاليم عالماتبذمتهم مبالغ تفوق األلف دينار وتبليغهم باإل

 

 : لبلديةتدخل السيد رئيس ا -

تنشيط جهود يف نطاق احلرص على  أفاد السيد مجال احلجام احلاضرين أّنه

خمتلف املعاليم املرخص يف استخالصها ال سيما اإلشغال الوقيت للطريق  على غرار االستخالص

التنسيق بني كل من بلنسق اإلستخالصات  املتابعة الدوريةب أذنت  ) إنتصاب وإشهار ( العام

بغاية االستغالل   وجلنة الشؤون املالية واالقتصادية ومتابعة التصرف وقابضهاية اإلدارة البلد

 يف هذا الظرف اإلقتصادي اإلستثنائي . بائية والتعبئة القصوى للموارد املتاحةاألمثل للطاقة اجل

 

 :استعراض الوضع البيئي-7

تعراض عناية بالبيئة إلسإدارة النظافة وال إثر ذلك ُأحيلت الكلمة للسيد وحيد اجلنحاني مدير

 حيث  تال على احلاضرين التقرير اآلتي :الوضع البيئي  
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  ألف دينار 808.068العنوان األول : مجلة االعتمادات املرصودة :  •

 

 نوع النفقات

 مع بيان اخلدمات 

 الكلفة السنوية

 ) أ.د (
 مناطق التدخل

تاريخ البدء 

 باألشغال

تاريخ اإلنتهاء 

 األشغال
 مالحظات

 طريق املناولة () عن النظافة نفقات 

صفقة رفع الفضالت 

 والشبيهةاملنزلية 
536.868  

كامل املنطقة 

 البلدية
 2023مارس  2020مارس 

 

بعد جتاوز الفرتة 

الصعبة اليت أعاقت 

عملية رفع الفضالت 

إىل مصب وادي اإلمام 

من جراء إعتصام 

متساكين املنطقة 

تسري األمور بصفة 

تكمال عادية بعد إس

املعدات واآلليات 

 الناقصة

إستشارة عمومية 

الطرقات لكنس 

 واألرصفة

148.5  
منطقة قليبية 

 الشمالية واجلنوبية
 

 2021فيفري  2019مارس 
 

األشغال متواصلة 

 وبصفة مرضية

إستشارة عمومية 

لصيانة احلدائق 

 العمومية

 

70 
 

 9يتم التدخل يف 

 حدائق عمومية

) ح السويد ، ح 

البيئة ح آسبيس ح 

طع ح امليناء ح املق

سيدي بن عيسى ح 

بلهوان ، ح علي 

سيدي أمحد 

 والسوق املركزية

 2020ماي  15

 

 2020نهاية 

 

عملية الصيانة 

والتنظيف متواصلة 

 بصفة مرضية

 

إستشارة عمومية 

 لتنظيف املقابر

 

42.7 
 
 

مقربة سيدي أبي 

ضاوي، مقربة 

سيدي علي النوالي 

ومقربة الربج )مرة 

 األسبوع(يف 

 2020أوت  2019سبتمرب 

متواصلة األشغال 

وحنن بصدد جتديد 

الصفقة وإضافة 

 مقربة وادي اخلطف
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 نوع النفقات
 الكلفة السنوية

 ) أ.د (
 بيان املشروع

تاريخ البدء 

 باألشغال

تاريخ اإلنتهاء 

 األشغال
 مالحظات

 نفقات خمتلفة

اإلعتناء باملعدات 

 الصغرية وجتديدها

 

10 

تصليح جمرورة للكنس كما سيتم  عربات إقتناء

 عربات أخرى معطبة ومكسرة

عربات جمرورة  6مت اقتناء 

للكنس وتسعى البلدية ألعداد 

استشارة لتصليح العربات 

 القدمية

نفقات اإلعتناء 

 املباشر  باحلدائق
10 

إقتناء أدوات ومستلزمات العمل اخلاصة بأشغال 

 تقليم األشجار

زود وسيتم مت إعداد األذون بالت

اإلستشارة اخلاصة بإقتناء إعادة 

بعض املعدات األخرى اخلاصة 

باحلدائق على غرار آلة قص 

 عشب ومضخة مياه

مقاومة احلشرات 

 واحليوانات الشاردة
15  

إقتناء مزيد من املبيدات احلشرية )الكيميائية 

 والبيولوجية(

مت إقتناء املبيدات احلشرية 

 الالزمة

 

  ألف دينار 220املرصودة :  مجلة االعتمادات الثاني:العنوان 
 

نوع النفقات مع 

 بيان اخلدمات

 الكلفة السنوية

 أ.د()
 مناطق التدخل

تاريخ البدء 

 باألشغال

تاريخ 

اإلنتهاء 

 األشغال

 مالحظات

 مساهمة صندوق محاية املناطق السياحية

 القسط األول :

العناية جبمالية 

 املدينة

50     

تل الزينة مت إقتناء مشا

قاعد العمومية ويف وامل

انتظار بقية املرافق اليت 

سوف نتحصل عليها 

قريبا وهي سالت 

الفضالت اخلفيفة 

وعربات جمرورة 

 لتجميع الفضالت

تركيز مرافق 

عمومية ولوحات 

 حتسيسية

10 
شارع البيئة وشارع 

 األرض ووسط املدينة
 2020ماي  2020أفريل 

 10 اقتناء نباتات زينة

دائق ل احلجتمي

العمومية والشوارع 

 الرئيسية للمدينة

 2020مارس 
أفريل 

2020 

جهر وتنظيف 

 األودية
10     
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نوع النفقات مع 

 بيان اخلدمات

 الكلفة السنوية

 أ.د()
 مناطق التدخل

تاريخ البدء 

 باألشغال

تاريخ 

اإلنتهاء 

 األشغال

 مالحظات

الشواطئ تنظيف 

العمومية الطرقات 

 واألرصفة

20 
شواطئ العمومية لا

 للمدينة
 2020جوان 

سبتمرب 

2020 
 

العناية باملنبت 

  البلدي
70  

تهيئة املنبت البلدي 

)تسييج املنبت 

وتركيز بيت مكيف 

وبيت آخر لتكبري 

النباتات مع القيام 

برتكيز شبكة ري 

وحمطة إلنتاج السماد 

  األخضر(

  

توجيه امللف لصندوق مت 

القروض بعرض 

افقة احلصول على املو

  على املشروع

مشروع جتميل 

  مدخل املدينة

100  

 

مدخل املدينة طريق 

  تونس
   

 

  التدخالت: •

  :النمرالسيدة سعيدة -

املردودية املالية هلذا املرفق ضعف  نالحظداخيل املنبت البلدي ملبالرجوع لوثيقة احلالة املالية 

 من مواصلة اإلستغالل املباشرقتصادية إلااجلدوى عن مقارنة باملصاريف وتساءلت يف هذا الشأن 

 للمنبت.

 :  إجابة السيد وحيد اجلنحاني-

عمال  02 بتعلية السور ومزيد العناية باملنبت من حيث الصيانة والتعهد ويف ظل وجود عدد

الذاتي من مشاتل  إكتفائناقق ميكن أن تكون له مردودية مالية أفضل وحن إختصاص مناطق خضراء

 .تات الزينة والنبا

 : تدخل السيد مجال احلجام ) رئيس البلدية (-

أكد على أهمية إرفاق كل مقرتح مشروع جبذاذة فنية ودراسة اجلدوى اإلقتصادية وحسن 

من املنبت ووفق قراءة  املتأتية املداخيلالبيئة قبل طلب التمويل ، وإعترب أّن  إختيار املشاريع ذات الصبغة

 وبرجمة إعتمادات إضافية .ألإلستثمار فيه  مشجعةغري  حماسبة حتليلية  النتائج
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 :  السيد حممد بوعفيف -

تساءل عن مراقبة جماري املياه واألودية والتعهد الدوري خاصة وحنن على أبواب فصل  -

 اخلريف .

الحظ قلة العناية باحلدائق العمومية خاصة حبديقة القاعة املغطاة اليت إكتسحتها -

رة املكسرة واملقاعد املهرتئة باإلضافة إىل حديقة سيدي بن عيسى األعشاب الطفيلية واإلنا

ل يف هذا الصدد عن دور فريق الصيانة املتعهد حيث أن السور احلديدي ينذر بالسقوط وتساء

 ناطق اخلضراء .بامل

طالب بضرورة حسن التصرف يف املنبت البلدي أمام ضعف املردودية املالية وإقرتح توظيفه يف -

 مشروع آخر يرجع بالفائدة على البلدية من الناحية املالية ويدخل حركية على املنطقة .

 

 : السيد جميدي النجيلي-

 والروائح الكريهة املنبعثة ؟بالسبخة التلوث احلاصل  مصدر تساءل عن-

 تساءل عن مآل مشروع مركز حتويل النفايات طريق تونس وتاريخ إستئناف األشغال .-

تساءل عن اجلهة املخول هلا مراقبة الشواطىء حيث يتعمد بعض املصطافني إشغال النريان -

ى نظاقة على الرمال وترك بقايا القوارير وخمتلف الفضالت على الرمال يف تعدي صارخ عل

 احمليط .

 ر البلدية من عدمه يف التدخل لتنظيف املؤسسات الرتبوية العمومية .دوتساءل عن -

 

 :  إجابة السيد وحيد اجلنحاني* 

تقوم إدارة النظافة وفق برنامج تدخل جبهر وتعهد األودية وحواشيها بصفة دورية ويصعب -

ب األمر إثر هطول األمطار وهو ما يستوجأحيانا التدخل احليين لوجود مياه مبجرى األودية على 

 إنتظار أن تشف املياه أو نقوم بشفطها .

شغال الزبرية وصيانة احلدائق تشهد بعد التأخري يف اإلجناز مرده بعض أشغال النظافة كأ-

 التأخر يف مصادقة مراقب املصاريف .

مصاحل الديوان الوطين التلوث األخري احلاصل بسبخة قليبية مرده تصرف ال مسؤول من -

إثر تعطب مفاجىء حملطة الضخ مت فتح ماسورة الضخ يف السبخة ومت التنبيه للتطهري حيث على 

 عليهم خبطورة هذا التصرف .

التدخل باملدارس العمومية مبناسبة اإلستعداد للعودة املدرسية مت على إثر طلب من بعض -

 يف حدود اإلمكانيات املتاحة .   مديري املدارس ومت يف نطاق محالت نظافة جممعة
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 : ابة السيد : مجال احلجام ) رئيس البلدية (إج* 

خبصوص مركز حتويل النفايات طريق تونس سيقع تطبيق خمرجات جلسة اجمللس اجلهوي -

ام برجمة جلسة عمل تضم خمتلف األطراف املتداخلة إلستعراض ق رزنامة تنفيذ وسيقع يف قادم األيوف

 شغال .ألئناف اتاإلشكاليات والعوائق اليت حتول دون إسخمتلف 

طالب بضرورة عقد جلسة طارئة مع مصاحل الديوان الوطين للتطهري وتشخيص حقيقي -

 بتعهداتهم خالل اجللسات السابقة هذا القرار اإلعتباطي وتذكريهمللوضع وفتح حبث إداري يف املتسبب يف 

 السيد جميدي النجيلي :-

عمد إىل وضع ضالت حيث تساءل عن موقف البلدية من تصرف مواطن أثناء أزمة رفع الف-

ومت نشر هذا الفيديو البلدية ونعت اجمللس واإلدارة بالسراق واملرتزقة  مقر أمامأكياس من الفضالت 

 على صفحات التواصل اإلجتماعي .

 : مجال احلجام ) رئيس البلدية ( السيد:إجابة * 

قوم التصرفات وسن مقبول باملرة مثل هاته اجلزائي وغريتصرف هذا املواطن موجب للتتبع -

 باإلجراءات القانونية الالزمة .
 

  :البيئةإستعراض نشاط الشرطة *  

بإستعراض نشاط الفريق وتقديم قام السيد وليد الطرودي رئيس فريق الشرطة البيئية 

 كاآلتي: 2020سبتمرب  09و  2020جوان  12للفرتة ما بني إحصائيات 
 

 1جدول عدد 
 

 األنشطة /القطاعات

 المجموع المعاينات  أنواع

 المعاينة اآللية
المعاينة 

 الموسمية 

المعاينة على  

 حادث  إثر

المعاينة على  

 شكاية إثر

العدد الجملي  

 للمعاينات 

عدد  

 المحاضر 

 14 53 8   45 المقاهي و المشارب

 8 40 4   36 المطاعم 

 5 31 3   28 بيع مواد غذائية

 1 3    3 بيع التوابل 

  10 1   9 المغازات الكبرى

 2 3    3 المخابز

 4 14 2   12 بيع اللحوم والدواجن 

  35 22   13 المهن الحرة 

 1 4    4 بيع المثلجات 

 1 2    2 بيع الحليب 

  45 6   39 معاينة الشواطئ

الردمة و فضالت  

 الحدائق 
34   5 39  

 1 44 27   17 المواطنين

 37 323 78   245 المجموع 
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 لدوريات : ا2جدول عدد 

 

 69 الدوريات الصباحية 

 57 الدوريات المسائية 

 11 الدوريات الليلية
 

 تنبيه كتابي   96 :التنابيه
 

 

 3جدول عدد 

 توزيع عدد المحاضر حسب طبيعة المخالفة 
 

 نوع املخالفة

عدم احرتام 

الشروط 

 الصحية

 وضع حواجز

 يف الطريق 

 القاء الفضالت

يف غري املكان  

 احملدد هلا

الطريق تلويث 

 نتيجة االنتصاب

 االنتصاب الفوضوي

 9 2 1 6 19 عدد المحاضر 

 

 جدول عدد 4

العرائض عدد   
 

 املتبقية املعاجلة الواردة

58 54 4 

 

 أعوان . 2وإقرتح السيد وليد الطرودي النظر يف إمكانية تدعيم الفريق بعدد 

 

 التدخالت : •

  السيد شادي بن سليمان :-

ت امليدانية ومدى جناعتها وهل مت تقييمها من حيث عدد اخلطايا                   تساءل عن دورية الزيارا

 املالي؟ واإلنعكاس

 األرصفة.طالب بضرورة فرض مزيد الرقابة على مستغلي  -

  (:البلدية )رئيسالسيد مجال احلجام  -

 أوصى بضبط برنامج عمل يومي للمتابعة وضمان حسن التدخل . -

 :األنقليزوفاء  السيدة: -

 السياحية.تساءلت عن الدور الرقابي لفريق الشرطة البيئية على املؤسسات  -

حظت خمالفة بعض املطاعم للشروط الصحية وإنتصاب آلة طهي الدجاج على الرصيف ال -

 املخالفات.وتساءلت عن دور فريق الشرطة البيئية يف تنفيذ األحكام الصادرة بإزالة مثل هاته 
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 :الطروديوليد  السيد:إجابة  -

مت التدرج يف  أوضح للسادة احلضور أّن مهام الشرطة البيئية إنطلق بنشاط حتسيسي ثم -

إختاذ اإلجراءات من إصدار تنابيه ثم اخلطايا وسجل يف هذا الصدد مبالغ حمرتمة من 

 إستخالصها.

ة خبصوص الرقابة على املؤسسات السياحية فريق الشرطة البيئية تقع دعوته ضمن جلن  -

جمال حملية ملعاينة مثل هاته املؤسسات ونقوم بتفقد دوري يف حدود ما يسمح به القانون و

 تدخلنا.

بالنسبة لتنفيذ األحكام الصادر عن احملاكم يقع إحالتها لألمن العمومي لتنفيذها حيث  -

 العامة.يتطلب األمر اإلستعانة بالقوة 

 

 :متابعة املشاريع البلدية -8

 2020،  2019،  2018،  2017د التكالي مدير اإلدارة الفنية املشاريع البلدية لسنوات إستعرض السيد حمم

 حسب التوضيح اآلتي بيانه :

 

 املشروع

سنة 

اإلجناز 

حسب 

 املخطط

الكلفة 

 املربجمة )أد(
الكلفة 

 احملينة
مناطق 

 التدخل
مكونات 

 املشروع

نسبة 

تقدم 

 األشغال

تاريخ 

إنطالق 

 األشغال

تاريخ إنتهاء 

 شغالاأل
 املالحظات

 2017مشاريع سنة  

التنوير 
 العمومي 

2017 443  72 190  66 
تنوير  
كرنيش  
 المأمونية 

عمود   36تركيز 
 للتنوير العمومي 

75% -- -- 

المقاول   مع  الصفقة  فسخ  تم 
طبقا   بالتزاماته  ايفاءه  لعدم 
لكراس الشروط وتم االعالن  
ثاني   عروض  طلب  عن 
األشغال   بقية  الستكمال 

آخرو لقبول    حدد  أجل 
ليوم   أوت    27العروض 

2020- 

 2018مشاريع سنة  

تهيئة 
وتهذيب حي  

 تاهرت
 

2018 2000 000 1884 250 
حي 
 تاهرت 

الطرقات    - تعبيد 
 كم 6بطول حوالي

دد  ـ40تركيزعــ-
 نقطة ضوئية 

شبكة    - إنجاز 
لتصريف   جزئية 

 مياه األمطار 

99% 
جانفي   18

2019 
- 

تتمثل   منجزة  الغير  األشغال 
توف  تركيز عالمات  في  و  ير 
 المرور
عن    مالحظة العدول  تم   :

لوجود   أنهج  ثالثة  انجاز 
 مشاكل عقارية 

تعلية سياج  
الملعب  
 البلدي

2018 200 000 -- 
الملعب  
 البلدي 

تعلية سياج   -
 الملعب البلدي 

90% 
جانفي   20

2020 

بداية شهر 
سبتمبر  
2020 

. 
 
 
-- 
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 املشروع

سنة 

اإلجناز 

حسب 

 املخطط

الكلفة 

 ربجمة )أد(امل
الكلفة 

 احملينة
مناطق 

 التدخل
مكونات 

 املشروع

نسبة 

تقدم 

 األشغال

تاريخ 

إنطالق 

 األشغال

تاريخ إنتهاء 

 األشغال
 املالحظات

 2019مشاريع سنة  

تعبيد 
 الطرقات 

2019 740 000 773684 

حي -
 البستان

حي -
 الجنان 

حي -
 القصيبة 

حي -
 األحواش 

حي -
المرداس  

 لمنصورة ا
حي -

 الرياض 

عـدد  -
 23األنهج:
- 
 م 3385الطول: 

20% 
18/12 /

2019   
موفى شهر 

 2020أكيوبر 

في   بطء  تشكو  األشغال 
صعوبات   بسبب  االنجاز 

 تشكو منها المقاولة. 

 تهيئة
  خالمسل 

 البلدي

2018 
2019 

155 000 696  171 -- -- -- -- -- 

تم رفض التأشير على التعهد  
مراقب   طرف  من 
للمقاولة   بالنسبة  المصاريف 

طلب  ا و  اختيارها  تم  لتي 
 اعادة نشر طلب العروض  

تطهير  
وادي  

الخطف  
وجبل  
 شوالق 

2019 130 000 160 000 

وادي  

 الخطف 

جبل  

 شوالق 

طول الشبكة :  
 م خ  1200

-- -- -- 

البيئية   الدراسة  اعداد  تم 
 واالجتماعية 

طلب   عن  اإلعالن  نشر 
انتظار   في  العروض 
طرف   من  المبدئية  الموافقة 

 صندوق القروض 

 -- 109  527 000 72 2019 قصر البلدية 
الشبكة    - صيانة 

بقصر  الكهربائية 
 البلدية 

--  -- 

الدراسة   اعادة  يتعين 
مكونات   من  بالتقليص 
حدود   في  المشروع 
المرصودة   االعتمادات 

و    72000 طلب  د  اعادة 
 العروض 

تنوير 
الملعب  
 البلدي

2019 250 000 248  358 
الملعب  

 البلدي 

انارة   تركيز 
بملعب  عصر ية 

 كرة القدم 
-- --  -- 

الملف   احالة  انتظار  في 
للتأشير   المصاريف  لمراقب 

 عليه 

صيانة  
المنشئات  

 الثقافية 
2019 90 000 386  111 

بئر  
 النحال 

الموقع    - تسييج 
بئر  االثري 

 النحال 
 

-- -- 

 
-- 
 
 
  

طلب   عن  اإلعالن  تم 
المقاول،   تعيين  و  العروض 
نظرا   تنطلق  لم  األشغال 

الوطني  لتحفظات   المعهد 
الفني   الملف  على  للتراث 

 للمشروع 

 2020مشاريع سنة  

إنجاز القسط  
األول  

لمشروع  
السوق  

  األسبوعية 

2020 450.000 -- 

قطعة  
أرض  

على ملك  
البلدية  
بطريق  
 أزمور

األرضية،   تهيئة 
النهج  تعبيد 
للسوق،   المؤدي 

 التنوير العمومي 

-- -- -- 

العداد   استشارة  نشر  تم 
ا لطوبوغرفية  الرفوعات 

استشارة   و  األرض  لقطعة 
وتعبيد   األرضية  لتهيئة  ثانية 

 النهج المؤدي للسوق 

تهيئة 
السوق  

المركزية  
وسوق  
الجملة  
 للخضر 

2020 150.000 -- -- -- -- -- -- 
برنامج   اعداد  انتظار  في 

 التدخل  



2020سبتمرب   12 2020لسنة  يف دورته الثالثة للمجلس البلدي العاديةاجللسة    

 

22  

 

 املشروع

سنة 

اإلجناز 

حسب 

 املخطط

الكلفة 

 املربجمة )أد(
الكلفة 

 احملينة
مناطق 

 التدخل
مكونات 

 املشروع

نسبة 

تقدم 

 األشغال

تاريخ 

إنطالق 

 األشغال

تاريخ إنتهاء 

 األشغال
 املالحظات

صيانة  
  الطرقات 

2020 306.000 -- 

نهج خالد  
ابن  

الوليد،  
نهج 

البريد،  
  9نهج 

أفريل،  
نهج 

الملعب،  
نهج لمين  
الشابي،  
جزء من 

نهج 
المنصف  

 باي 

انجاز طبقة  
بالخرسانة  
 االسفلتية 

-- -- -- 

نشر   و  الدراسة  اعداد  تم 
اإلعالن عن طلب العروض  
لقبول   أجل  آخر  وحدد   ،
ليوم   العروض 

22/09/2020 

تهيئة 
بطحاء  
السوق  
  المركزية 

2020 70.000 -- -- -- -- -- -- 
طور  اإلستشارة    في  اعادة  

للقيام   مهندس  لتعيين 
 بالرفوعات الطوبوغرافية  

 
تعبيد 
 الطرقات 

2020 670.000 -- 

  20يد  تعب
نهج 

بمختلف  
أحياء  
 المدينة 

-- -- -- -- 
الدراسة   اعداد  طور  في 
طرف   من  المفصلة  األولية 

 مكتب دراسات. 

تطهير حي  
المحيجر  
ونهج إبن 

 النظير 

2020 130.000 053  133 -- 

 مد شبكة للتطهير
بطول   العمومي 

ربط    980 و  م 
 مسكن 80حوالي

-- -- -- 

تعيين   و  الدراسة  اعداد  تم 
  ، المشروع  المقاول  انطالق 

مراقب   مصادقة  انتظار  في 
 المصاريف. 

 
تطهير  
وادي  
 الخطف 

2020 300.000 -- 
وادي  
 الخطف 

 -- -- -- تطهير 
جلسة   عقد  انتظار  في 
مناطق   لتحديد  تشاركية 

 التدخل 

 
تعبيد وادي  

 الخطف 
2020 150.000 -- 

وادي  
 الخطف 

 -- -- -- تعبيد 
جلسة   عقد  انتظار  في 
مناطق  لتحديد    تشاركية 

 التدخل 

تغيير أعمدة  
التنوير 
 العمومي 

2020 90.000 -- 
شارع  

 المنصورة 

األعمدة   ازالة 
التي   البالستيكية 
تمثل   أصبحت 
وتركيز  خطرا 

 أعمدة جديدة 

-- -- -- 
اإلستشارة   توزيع  طور  في 

 على المقاولين 

دراسة  
مراجعة  

مثال التهيئة  
 العمرانية 

220 80.000 79.100 

مدينة  
قليبية  

وادي  و
 ف الخط 

-- -- -- -- 
دراسات   مكتب  تعيين  تم 

 وإنطلق في الدراسة األولية 

 

 التدخالت : •

  : وفاء األنقليز ةالسيد-

رحبا للوقت نظرا للصعوبات املالية اليت  2019اإلسراع بفسخ صفقة التعبيد لسنة طالبت بضرورة -

 معه . مير بها املقاول والواضحة للعيان بعدم إمكانية وإستحالة مواصلة  التعامل

من جهة ص إجناز القسط األول ملشروع السوق األسبوعية ، إقرتحت برجمة مدخل إضايف له خبصو-

 .نهج سوسة 
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 : السيد مجال احلجام ) رئيس البلدية (* 

خبصوص اإلعتمادات املرصودة ضمن مناطق التوسع واملربجمة بوادي اخلطف أوصى مبراسلة  -

 كية مع متساكين املنطقة لتحديد برنامج تدخل .السيد رئيس الدائرة لربجمة جلسة تشار

إعداد الدراسة التشاركي يف  خبصوص دراسة مراجعة مثال التهيئة أكّد على ضرورة إتباع املنهج-

من جملة  119وتشريك خمتلف األطراف من جمتمع مدني وأهل إختصاص تفعيال للفصل 

 األمثلة العمرانيةيف إعداد مشاريع  التشاركية وجوبية إعتماد على نّصاجلماعات احمللية الذي 

للمساهمة يف وضع التصورات وحتديد  مبختلف مكوناته وباملناسبة دعا اجملتمع املدني الفعال

 .ه التهيئة الرتابية ومتابعة تنفيذ مثالواستنباط الصيغ العملية إلعداد  االختيارات الكربى للتهيئة

 

 وإجابات اللجان البلدية يف اخلصوص: 2020االطالع على حمضر اجللسة التمهيدية لسنة -9

 2020لسنة  الثالثة نطاق دورته العادية إنعقدت اجللسة التمهيدية للمجلس البلدي بقليبية يف

 التاسعةعلى الساعة  (19/07/2020) وعشرينسنة ألفني  جويليةمن شهر  التاسع عشر األحديوم 

ام حتت إشراف السيد مجال احلّج بقليبية البحرية باملركز القطاعي للتكوين املهين يف امليكنةصباحا 

 اجمللس البلدي السادة :رئيس بلدية قليبية وحبضور أعضاء 

حمّمد  جميدي النجيلي،سنية فرج اهلل،سعيدة النمر،  فوزي احلّجام، إهلام ريدان، هشام األنقليز،

رحاب محّيد، املربوك العياري ، فاطمة الطروديحياة اليحياوي، ، وفاء االنقليز، فؤاد اجمليد، بوعفيف

 وعبد الوهاب بلوم.

 السادة:د رئيس اجمللس البلدي ن السّيوحضر عن اإلدارة البلدية بدعوة م

                  شكري احلّجام كاهية مدير الشؤون املالية عبد العزيز غرييب الكاتب العام للبلدية،

 . مكلف باإلعالم والتواصل وعماد الشارني 

 : عن مكّونات اجملتمع املدني السادةكما حضر 

آفا النجيلي عن مجعية رياض األطفال مشال شرق الوطن القبلي، فوزي اجلربي عن اجلامعة 

اجلهوية للصيد البحري ،أشرف اهلمامي وزياد والي عن االحتاد احمللي للفالحة والصيد البحري، عادل 

هيم د ريدان عن مجعية جسور التواصل، ابرااجلزيري عن مجعية التنمية والبيئة بوادي اخلطف، حمم

جبلون عن مجعية تنمية بال حدود، سليم احلطاب عن حزب حركة النهضة، فريد عالئمي عن فوج أبو 

القاسم الشابي للكشافة، حممود بنرحومة عن مجعية صيانة املدينة، لطفي ساحيي عن منظمة العفو 

 ن املواطنني .ومجع مالدولية، مراد بالباي عمدة وادي اخلطف، 

يد عبد العزيز غرييب مبساعدة السيد شـكـري احلـّجـام كاهية مدير الشؤون مـقـّرر اجللسـة : الس

 املالية.
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ترحيبية شكر على إثرها السيد مدير افتتح اجللسة السيد مجال احلجام رئيس البلدية بكلمة 

دية ومتكيننا من فضاء لعقد اجللسة. املركز القطاعي للتكوين يف امليكنة البحرية على تعاونه مع البل

م أحال الكلمة إىل السيد فوزي احلجام رئيس جلنة النظافة والصحة والبيئة الذي استعرض الوضع ث

 البيئي يف املدينة يف كل ما يتعلق بـ:

 عملية رفع الفضالت املنزلية -

 كنس الطرقات واألرصفة -

 العناية باحلدائق العمومية -

 العناية باملقابر -

 مقاومة احلشرات برنامج -

إىل السيد حممد التكالي املدير الفين للبلدية الذي استعرض سري املشاريع  إثر ذلك أحال الكلمة

 البلدية وحيثيات تنفيذها:

 تهيئة وتهذيب حي تاهرت -

 تعبيد الطرقات وصيانتها -

 تعلية سياج امللعب البلدي -

 تهيئة املسلخ البلدي -

 تطهري وادي اخلطف وجبل شوالق -

 لعب البلديتنوير امل -

 صيانة املنشآت الثقافية -

 اجناز السوق األسبوعية -

 تهيئة ساحة السوق املركزية -

 تطهري حي احمليجر -

وبعد ذلك طلب السيد رئيس البلدية من احلاضرين الذين سجلوا أمساءهم ألخذ الكلمة 

ودعاهم إىل  دقائق( للتدخل طبقا للنظام الداخلي للمجلس البلدي 3االختصار واحرتام احليز الزمين )

 تنفيذ واالبتعاد عن املشاغل اخلاصة:تقديم اقرتاحات قابلة لل

 :أنور الشعار •

طلب تسوية وضعية بناية زوجته بثينة بن تركية الكائنة بشارع علي البلهوان اليت تستغل طابقها 

 األرضي مغازة عزيزة.

 :  عبد الرزاق يونس •
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اإلسراع يف ذلك كائنة بطريق تونس راجيا تذمر من التأخري احلاصل يف تسوية وضعية بنايته ال

 والرتخيص له يف ربط عقاره مبختلف الشبكات العمومية.

 :آفا النجيلي •

اقرتحت النظر يف امكانية احداث البلدية بالتعاون مع وزارات املرأة والشؤون االجتماعية والرتبية لروضة -

 خاصة بأطفال التوحد الذين ارتفع عددهم يف السنوات األخرية.

فيهي لألسرة بصفة عامة والطفل بصفة خاصة من طرف البلدية أو بالشراكة اقرتحت احداث منتزه تر-

 مع اخلواص.

 

 : مراد الشيخ •

طلب تهيئة منطقة عني قرنز وجتهيزها باملرافق األساسية من امليزانية املسندة للمناطق اليت أضيفت 

 كتوسعة للبلدية.

 : طارق الفاسي •

  قرنز زيادة على ظلمته.رية للطريق الرئيسية لعنياشتكى من احلالة املز-

 قال بأن املاء والكهرباء حق دستوري إال أن أغلب عقارات عني قرنز غري مرتبطة بهاته الشبكات.-

لفت النظر إىل أنه يف غياب شبكة التطهري وتأخر تفريغ البلدية للبالوعات يقوم بعض املتساكنني -

 وث بيئي يصعب معاجلته الحقا.ة مما سيؤدي حتما إىل تلبتصريف املياه املستعملة بالسبخ

 :سليم الطرودي •

 لفت النظر إىل انعدام تواجد أعوان األمن بوسط املدينة خاصة لتنظيم حركة املرور.-

 حتدث عن تعهد وصيانة الربج األثري وتنويره خاصة خالل فصل الصيف.-

ألصحابها لربط عقاراتهم رخصة والرتخيص طالب باإلسراع يف تسوية وضعيات البناء املقام بدون -

 مبختلف الشبكات العمومية.

 دعا إىل تعبيد األنهج اليت بها منازل تامة البناء.-

 أشار إىل ضرورة تنظيف بالوعات تصريف املياه واألودية خالل شهر أوت قبل نزول األمطار.-

 تساءل عن برنامج تنشيط املدينة واألحياء خالل هذه الصائفة.-

 :ر الجندوبيهاج •

 بت تسوية الطريق الذي به منزهلا.طل

 : لطفي السايحي •

اشتكى من تاجر مواد بناء قام بغلق جمرى مياه األمطار بطريق وادي اخلطف وبني األضرار احلاصلة 

 للطريق املعبد ومتساكين احلي.
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 :حامد الرفاعي •

 اشتكى من الوشواشة والكالب السائبة مبنطقة وادي اخلطف.

 : فوزي الجربي •

شاطئ سيدي منصور ونظافة اجلزء التابع منه لبلدية قليبية وتلوث اجلزء اآلخر الراجع حتدث عن -

 لبلدية محام الغزاز والذي ينسبه عن جهل أغلب املصطافني إىل تقصري يف عمل بلدية قليبية.

ه تطهري امليالفت النظر إىل الكارثة البيئية اليت تعيشها املدينة من خالل تصريف الديوان الوطين لل-

 املستعملة يف السبخة والبحر.

 حتدث عن حاالت حاويات الفضالت وتواجدها خاصة يف املناطق احلساسة والرئيسية.-

 طالب بإعادة تشغيل اإلنارة الفنية للربج وختصيص حارس لتفادي تكسري الكاشفات الضوئية وسرقتها.-

له تأثري سليب على نشاط فتح السوق  أشار إىل أن غياب حارس سوق اجلملة للسمك  وتأخره عن-

 السوق.

 : أشرف الهمامي •

لفت النظر إىل أن مصاحل الديوان الوطين للتطهري مل تواكب التطور العمراني والسكاني للمدينة -

 صم( والنتيجة نعيشها عند كل نزول لألمطار.25فهي الزالت تستعمل نفس قطر قنوات السبعينات)

 املفتوحة للعموم وخاصة منها املقاهي. طالب بتكثيف مراقبة احملالت-

 : عادل الجزيري •

 طالب بتخصيص عون كنس يومي للطرقات بوادي اخلطف.-

 طلب التنسيق مع مكونات اجملتمع املدني بوادي اخلطف عند كل برجمة حلمالت نظافة باملنطقة.-

اخلطف )حوانت حاروري،  يلفت النظر إىل ضرورة تثمني املواقع األثرية والتارخيية والبيئة مبنطقة واد-

 البحرية ...(

 أشرف باني: •

 الذي يقطن به إىل برنامج تعبيد حي تاهرت. 1307طلب إضافة نهج 

 : نزيه النجار •

نبه إىل تداعيات الرتخيص للسيد حممد اجلربي وكيل شركة "راوية" لفتح نقطة لبيع املشروبات 

 ين شعيب وبالقرب من املدرسة اإلعدادية.كالكحولية بشارع اإلمارات العربية لكون املوقع وسط حي س

 :لطفي عطية •

 أشار إىل ضرورة القيام حبملة لتنظيف عالمات املرور ودهن وتنوير خمفضات السرعة.-

 دعا إىل القيام مبعاينة بيئية بنهج سوسة )فضالت ، زوبية...(-
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لفة التشريع اجلاري به الفت النظر إىل أن هناك من يقوم بصب املرجني يف بئر بصفة غري قانونية وخم-

 العمل مما سيؤدي إىل اإلضرار باملائدة املائية.

حتدث عن تهيئة ساحة السوق املركزية وضرورة تشريك أهل االختصاص وعدم االكتفاء بالتعامل -

 مع السيد محدة املسلماني فقط.

رتخيص ألصحابها يف للتسوية والطالب باإلسراع يف درس ملفات البناءات املقامة بدون رخصة القابلة -

 ربط عقاراتهم مبختلف الشبكات العمومية.

قال بأن هناك نقطة قارة جبدول أعمال الدورة العادية الستعراض حمضر جلسة الدورة التمهيدية لكن -

كل مرة يتم جتاهلها بتعالت خمتلفة وال تتم اإلجابة على االستفسارات والتدخالت املثارة خالل هذه 

 .اجللسة

 

 

 :دانمحمد ري •

طلب ضبط خريطة رقمية ملونة ُتعرض على العموم مبناسبة إعداد مشروع مراجعة مثال التهيئة -

 العمرانية بها مجيع املرافق والتجهيزات األساسية.

 طلب مساعدة املواطنة فوزية ريدان على ربط منزهلا بشبكة الكهرباء.-

 ة وختزين مياه األمطار )ماجل(.طاقة الشمسيدعا إىل تشجيع املتساكنني على تركيز وحدات ال-

 :رئيس جلنة الطفولة والشباب والرياضة جميدي النجيلي

دعا إىل ضرورة اجناز خمفض سرعة بشارع طارق بن زياد يف مستوى نهج أوالد حفوز كحل وقيت للحد 

ني ئلة املسلمامن احلوادث اليت حتدث من أسبوع إىل آخر يف انتظار النظر يف امكانية التعويض مع عا

 وتوسعة الشارع.

 :سداء اخلدماتإسعيدة النمر رئيسة جلنة الشؤون اإلدارية و

 طالبت بإصالح الطريق أمام املعهد العالي للدراسات التكنولوجية.-

 دعت إىل تتبع أصحاب املعلقات اإلشهارية لكراء املنازل امللصقة على عالمات املرور.-

 البلدية :د رئيس كلمة السّي

ل احلّجام رئيس البلدية شكره للحاضرين على تلبية الدعوة واحلضور ملواكبة أشغال جّدد السيد مجا

واملساهمة يف دفع العمل البلدي واملدينة حنو األفضل قائال  2020جلسة الدورة التمهيدية الثالثة لسنة 

ستجد شهر بسبب فريوس كورونا املأ 3أنه بالرغم من الظرف االستثنائي الذي عاشته البالد على مدى 

فإن البلدية مل تنقطع عن إسداء اخلدمات للمتساكنني خاصة منها البيئية واالجتماعية وقد كان 

 هلذه اجلائحة أثر سليب على املوارد املالية للبلدية.
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أولوية ثم حتدث السيد رئيس البلدية عن تسوية وضعية البناءات املقامة بدون رخصة قائال أنها ال متثل 

لى أنه بعد أن مت تعيني رئيسة للجنة األشغال والتهيئة العمرانية ومقررا هلا سيتم يف الوقت احلالي ع

 درس املطالب ملف مبلف.

بعد ذلك عرج على املراسلة الواردة على البلدية لتوزيع األموال املسندة للمناطق اليت أضيفت إىل 

ألف دينار  300ادي اخلطف )ألف دينار ملنطقة و 450غ مساحة البلدية قائال أن اجمللس قرر رصد مبل

 ألف دينار للتعبيد(. 150للتطهري و

وحول خمفض السرعة بشارع طارق ابن زياد أعلم املتدخل أن جلنة املرور اقرتحت اجنازه وسنعمل على 

 إجياد احلل اجلذري من خالل توسعة الشارع بعد املعاوضة مع عائلة املسلماني.

ه سيأذن للمصلحة الفنية القيام باملعاينة امليدانية والتدخل غلق جمرى مياه األمطار فقال أنأما عن 

 إلزالة الضرر يف أقرب وقت ممكن.

قال السيد رئيس البلدية أن املقاول مل يقم إىل اليوم باإليفاء بتعهداته  1307ويف خصوص تعبيد نهج 

انية إضافة ما هو مطالب به سنحاول معه امكبسبب مشاكل مادية وفنية تعيشها شركته وإذا أمت 

 تعبيد هذا النهج.

وفيما يتعلق بنقطة بيع املشروبات الكحولية بني السيد مجال احلجام أن البلدية مل ترخص له يف فتح 

 املشروع املذكور وأنه سيتابع شخصيا هذا املوضوع صباح يوم االثنني مع السلط املعنية.

ائحة كورونا أدى هذه الصائفة إىل إلغاء الوضع االستثنائي الذي فرضته جوحول تنشيط املدينة قال أن 

املهرجان الدولي لفلم اهلواة ومهرجان الربج والتقليص من الفرتة الزمنية للمهرجان الوطين لألدباء 

الشبان وأيام الزين الصايف لألغنية امللتزمة ولكن ذلك مل مينع بعض اجلمعيات من برجمة عروض فنية 

 بية.وشبا

ألف دينار لتسييج املوقع  116ين وتذكريهم أن البلدية رصدت مبلغ وختم كلمته بإعالم احلاضر

األثري بري النحال وهي مبادرة وخيار من اجمللس البلدي نادرا ما تقوم به البلديات من منطلق أن املواقع 

ر مصادقة هذا األخري على األثرية من مشموالت وزارة الثقافة واملعهد الوطين للرتاث وحنن يف انتظا

 وع لالنطالق يف األشغال.املشر

 احلادية عشر صباحا.فعت اجللسة على الساعة و ُر
 

 

 التدخالت واإلجابات :

 : السيدة وفاء األنقليز •

بالرجوع إىل حماضر جلسات متهيدية سابقة الحظت إعادة نفس التدخل السيد لطفي الساحيي  •

مياه أمطار بطريق وادي تعمد جراءه تاجر مواد بناء غلق جمرى الذي طالب بالتدخل من جراء 

 اخلطف ، وتساءلت عن االسباب مطالبة بتوضيح التأخر يف إجناز املطلوب .
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 السيد : حممد بوعفيف : *

تساءل بدوره عن الغاية من دعوة املواطنني خالل اجللسات التمهيدية وتسجيل إقرتاحاتهم وعدم 

اء اللجان القاعة إىل اجللسة لبت يف هذا املوضوع ملغادرة أغلب رؤستفعيلها ؟ وطلب إرجاء ا

 القادمة .

 إجابة السيد مجال احلجام :*  

تعهد ببلورة طريقة عمل جديدة وذلك بإعداد جدول يتضمن تساؤالت املواطنني املطروحة خالل 

عرضه على اجللسة التمهيدية وإجابة كل جلنة أو رئيس مصلحة حسب اإلختصاص ليقع 

 كتابيا خالل اجللسة العادية . املواطنني واإلجابة عن إستفساراتهم
 

 متابعة تقارير اللجان: - 10

تقرير جلنة األشغال إثر ذلك أحال السيد رئيس البلدية الكلمة للسيدة وفاء األنقليز لتقديم 

اللجنة املنعقدة بتاريخ طبقا ملا ورد يف حمضر أفادت السادة احلضور أّنه حيث  والتهيئة العمرانية

طريقة العمل للنظر يف مطالب الربط مبختلف الشبكات يف خصوص ضبط  28/07/2018

العمومية حيث مت االتفاق على اإلستناد على املعايري اليت مت اعتمادها سابقا حسب تقرير اللجنة 

 ملناطق التالية :والذي ينص على رفض املطالب بالنسبة للبنايات املوجودة با 23/08/2018بتاريخ 

 املناطق املصنفة أثرية -

 يف حوزة الطرقات املربجمة مبثال التهيئة العمرانية املناطق -

 ارتفاقات األودية -

 امللك العمومي البحري وارتفاقاته -

 ما عدى حاالت االستحالة املناطق اخلضراء -

تماد على فسيتم النظر فيها باإلع 31/08/2018أما بالنسبة للمطالب اليت مت قبوهلا قبل 

 .09/09/2018عادية الثالثة للمجلس البلدي بتاريخ املعايري اليت مت ضبطها خالل اجللسة ال

وسيتم إرفاق املطالب عند إيداعها مبكتب الضبط وكذلك املطالب اليت مت إيداعها ابتداءا من 

 ومل يتم النظر فيها من قبل اللجنة بالوثائق التالية : 01/07/2018

 م عقارات مرمسة.شهادة عدم ترسيم بالنسبة للمواطنني الذين ليست هلشهادة إبراء أو  .1

مثال هندسي للبناء موضوع الطلب معد من قبل مهندس معماري مرسم بالعمادة مع مقتطف  .2

من مثال التهيئة العمرانية يبني موقع العقار )حسب قرار اجمللس البلدي بتاريخ 

19/05/2019.) 

 رخصة بناء إن وجدت. .3
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مبكتب الضبط مع إعطاء األولوية  النظر يف امللفات حسب الرتتيب الزمين لتاريخ إيداعهايقع 

 للملفات املتضمنة لرخصة بناء وكذلك امللفات املتعلقة باحلاالت االجتماعية مع تقديم وثيقة إثبات.

أوت  18مع العلم وانه مت عرض التقرير على أنظار املكتب البلدي خالل جلسته املنعقدة بتاريخ 

 مشي .وأبدى موافقته على هذا الت 2020

املطالب يقع التأشري عليها من طرف رئيس البلدية أو املساعد الثاني أو  احلضور أّن تملأعكما 

اقرتحت التمّشي املعروض يف  ولشؤون االجتماعية حتى يتسنى قبوهلا يف مكتب الضبط ارئيس جلنة 

 . التقرير حتى يتم قبوهلا بصفة عادية مع استيفاء الوثائق املطلوبة

 

 التدخالت :

 :جام ) رئيس البلدية ( مجال احل السيد •

ودعا باملناسبة إستحسن هذا التمشي ونوه باجملهودات املبذولة من قبل السيدة رئيسة اللجنة ،  

السيدة وفاء األنقليز بصفتها رئيسة جلنة األشغال وأغلب املطالب الواردة ملقابلة السيد رئيس البلدية 

إليهم قصد تشخيص وتقييم لة املواطنني واإلستماع يف األسبوع ملقاب اتهم املاء والكهرباء أن ختصص يوم

البت يف املطالب حسب  ةالوضع حتى يتسنى هلا حسن إختيار القرار أو التمشي املعتمد يف طريق

 التسلسل الزمين أو حسب احلالة اإلجتماعية أو حسب الضرورة اإلقتصادية ...
 

 : ة وفاء األنقليز السيد •

رئيسة  هاال املواطنني باستمرار منذ تعيينباستقب تقوم أّنها أجابت السيد رئيس البلدية موضحة

حدد موعدا قاّرا ملقابلة املواطنني بعد املوافقة على تس وأّنهاالبلدية بصفة يومية ب هالتواجدللجنة نظرا 

 . متّشي اللجنة من طرف اجمللس البلدي
 

 السيد حممد بوعفيف :  •

مربرا ذلك بوجود حاالت إجتماعية غري سي على تعميم مطالبة املواطن مبثال هندإعرتض 

قادرة على خالص  مهندس ، وإقرتح إستثناء احلاالت اإلجتماعية اليت يكون مطلبها مرفقا 

إلثبات إداري ) بطاقة عالج جماني ، شهادة يف اإلنتفاع بإعانة ضمن الربنامج اخلصوصي إلعانة 

 العائالت املعوزة ... ( .

 : السيد حممد التكالي •
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م م من تقديم  80ستثناء مطالبة كل من يكون عقاره موضوع الرخصة مساحة أقل من ح إإقرت

 . esquisseأو  croquisمثال هندسي واإلقتصار على رسم هندسي موجز 

 

  : شادي بن سليمانالسيد  •

إقرتح توفري إستمارة يف الغرض يقع من خالهلا ذكر املساحة مع تقديم املؤيدات الالزمة 

 الوثائق املومأ إليها أعاله . باإلضافة إىل

  : ة وفاء األنقليزالسيد •

من اسناد بعض تراخيص الربط بالشبكات العمومية دون عرضها على أنظار  هااستيائأبلغت عن 

عن طريق الصدفة وقد طالبت السيد رئيس  هائة العمرانية واليت بلغت إىل علمجلنة األشغال والتهي

 : يص وهي كاآلتيالبلدية بتربير إسناد هذه الرتاخ

ترخيص يف إدخال املاء الصاحل للشراب للسيد ****املسلماني أسند بناء على رأي جلنة *  

، كما أن معاينة  جلسة بهذا التاريخ تعقدمل  هاواحلال أن 22/07/2020دة بتاريخ األشغال املنعق

 .14/07/2020قبل ايداع املطلب مبكتب الضبط والذي مت يف  13/07/2020عقار متت بتاريخ ال

دة ترخيص يف إدخال الكهرباء للسيد ****القرماني أسند بناء على رأي جلنة األشغال املنعق * 

قبول ، مع العلم أن التأشري على  اجللسة بهذا التاريخ تعقدمل  هاواحلال أن 04/09/2020بتاريخ 

وافقة امل ة العقار واملطلب لدى مكتب الضبط مت من طرف السيد مدير النظافة والبيئة و أن معاين

من طرف السيد رئيس جلنة الشؤون االجتماعية واحلال أن امللف ال يتعلق  على إسناد الرتخيص مت

ومل يتم الرتسيم ، كما أنه مل يتم بيان مساحة العقار وقيمة املعاليم املستوجبة  حبالة اجتماعية

بت رئيس البلدية بدعوة رؤساء اللجان طال سبق وأن وأفادت أنها،  نظرا لعدم وجود وثيقة اثبات ملكية

من النظام الداخلي وذلك عرب  67مبجال تدخلهم حسب ما ينص على ذلك الفصل  ملاللتزا

ا إىل جانب عدة هذلب ، ولكن مل يتم احرتام هذا املط 27/08/2020الربيد االلكرتوني بتاريخ 

ظرا لضيق ن يتسنى إستعراضها تراخيص أخرى مت اسنادها دون عرض امللفات على جلنة األشغال ومل

وملصداقية  هاكرئيسة اللجنة وضربا ملصداقيت هاوصفت هاجتاوزا لشخص الوقت وقد اعتربت هذا

 . اللجنة وللمجلس ككل

 :مجال احلجام ) رئيس البلدية (  السيدإجابة  •

قاربة أفاد احلضور أّنه أمام الضغط الكبري ملطالب املواطنني وحتت إكراهات إدارية ويف إطار م

إجتماعية يقع أحيانا بصفة إستثنائية القيام مبعاينة ميدانية من قبل بعض السادة املستشارين يف نطاق 

بط اإلداري الذي خوهلا القانون وفق جملة اجلماعات ويف حدود سلطة الضاإلسراع  بتقديم اخلدمات 

ستوى رئيسها باإلضافة إىل علما وأّن جلنة األشغال شهدت فراغا على م، ضمن صالحيات رئيس البلدية 

توقف املرفق البلدي عن إسداء اخلدمات بسبب جائحة الكورونا أضف إىل ذلك بعض الطلبات 
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سيقع دعوة واملستعجلة اليت جتعل رئيس البلدية ملزما دائما بأخذ القرار حينيا ثم اإلعالم الحقا 

غال بكل الوضعيات ، علما وأن كل وإعالم جلنة األش املقرتحإحرتام التمشي  السادة األعضاء لضرورة

 امللفات اليت يقع البت فيها يقع تسجيلها مبكتب الضبط .

  

ونظرا لطول اجللسة اليت إنطلقت على هذا التوضيح من السيد رئيس البلدية  وبعد

السادة األعضاء مواصلة  الساعة التاسعة والنصف صباحا وتواصلت حتى الثالثة إستعصى على

لتالي مل يتسنى إستكمال إستعراض نشاط اللجان ملغادرة األغلبية القاعة أشغال اجللسة وبا

وإقرتح السيد رئيس البلدية إيقاف اجللسة وإرجاء نقطة إستعراض تقارير اللجان املدونة جبدول 

ن قبل السيدة رئيسة األعمال إىل جلسة مكتب أو  جملس الحق وإعادة عرض التمشي املقرتح م

 ة وإختاذ القرار .جلنة األشغال للمداول

 الزوال.الثالثة والربع بعد على الساعة ورفعت اجللسة 


