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 بلدية قليبيـة     

 

 2021للمجلس البلدي لسنة  الرابعةحمضر جلسة الدورة العادية 
 2021نوفمرب  28املنعقدة بتاريخ 

 

 

عـ األساسي  القانون  بمقتضيات  لسنة  29عمال  في    2018ـدد  الدعوة   2018/ 05/ 09المؤرخ  على  وبناء 

أعضاء   كافة  إلى  البلديالموجهة  بتاريخ    المجلس  اإلستدعاء    15/11/2021الصادرة  نص  والمتضمنة 

 التالي: 

 مــن رئيــس بلديــة قليبيـــة

 ................إلى  الـسـيد )ة( : 

 . : دعــــــــوةالـمـوضـوع

 وبعـد ، 

الرابعة  يتشرف رئيس بلدية قليبية بدعوتكم لحضور   العادية  البلدي في نطاق دورته  جلسة المجلس 

بقليبية    2021نوفمبر    28  األحديوم    وذلك  2021لسنة   البلدية  بقصر  صباحا  العاشرة  الساعة  على 

 للنظر في المواضيع المدرجة بجدول األعمال التالي: 

 2022المصادقة على مشروع ميزانية بلدية قليبية لسنة  -1

  2022السنوي لالستثمار البلدي التشاركي لسنة   البرنامجالمصادقة على  -2 

 2024-2023-2022ثي للصيانة لسنوات المصادقة على المخطط الثال  -3

 2022المصادقة على البرنامج السنوي لدعم القدرات لسنة -4

 استعراض المشاريع البلدية -5

 استعراض الوضع البيئي -6

 استعراض تقارير اللجان-7

 2021االطالع على محضر الجلسة التمهيدية الرابعة لسنة  -8

----------- 

من شهر   والعشرون  الثامن  األحديوم    2021جلسته العادية الرابعة لسنة  قليبية  المجلس البلدي ب عقد  

)سنة  نوفمبر   وعشرين  وواحد  الساعة    ( 2021/ 11/ 28ألفين  بقليبية على  البلدية  بقصر  صباحا    العاشرة 

 :  المجلس البلدي أعضاء  السادةالسيدات و وبحضورجمال الحجام رئيس البلدية برئاسة السيد 
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شادي بن  فوزي الحجام، إلهام ريدان ، سعيدة النمر ، مجيدي النجيلي ، محمد بوعفيف،  فتحي حسونة،  

الطرودي،  سليمان،   الطرابلسي،  د.فاطمة  الجنحاني،  عائدة صمودوليد  علي  محمد  الجبالي، شيماء  ،  حافظ 

 وسليم بن رجب.  فؤاد المجيدالمبروك العياري، بالحاج عمر، ناجي ريدان، 

أحمد محمد االسعد البربار،  وفاء االنقليز، سنية فرج هللا،  وتغيب السادة: رانية متاع هللا، هشام األنقليز،  

اللطيف،  المسلماني،   عبد  حميد محمد  رحاب  االنقليز،  أميرة  المجيد،  سلمى  اليحياوي،  الوهاب   حياة  وعبد 

 . بلوم

 السادة: كل من  ةالبلدي حضر عن اإلدارة البلدية بدعوة من السيد رئيس كما  

،  سنية بنعلية مديرة الشؤون اإلدارية العامةعبد العزيز غريبي الكاتب العام ،محمد التكالي مدير فني، 

فاتن المسلماني متصرف مكلفة بشؤون المجلس وعماد الشارني  شكري الحجام كاهية مدير الشؤون المالية،  

 متصرف مساعد مكلف باإلعالم.

المجلس   أعضاء  بالسادة  مستهلها  في  رّحب  بكلمة  البلدية  رئيس  الحّجام  جمال  السيد  الجلسة  افتتح 

الحضور إلضافة بعض البلدي   الجلسة كما ورد بنص االستدعاء واستسمح  ثم استعرض جدول أعمال 

   ليصبح جدول األعمال كما يلي:وتحويره النقاط 

  2022السنوي لالستثمار البلدي التشاركي لسنة   البرنامجالمصادقة على   -1

    2022المصادقة على مشروع ميزانية بلدية قليبية لسنة  -2

 2022المصادقة على مخطط تطهير الديون لسنة -3

 2024-2023-2022المصادقة على المخطط الثالثي للصيانة لسنوات  -4

 2022المصادقة على البرنامج السنوي لدعم القدرات لسنة -5

 المصادقة على طرح مبالغ ثُقلت خطأ -6

اللجان:-7 تقارير  بلدي لبعث فضاء ترفيهي  استعراض  المصادقة على مقترح إشغال أو لزمة عقار 

 لألطفال والشباب 

المصادقة على مقترح المشاركة في مناظرة "تحالف البلديات من أجل االنتقال الطاقي" بمشروع  -8

 الكهربائية بالسوق المركزيةتجديد الشبكة 

 2021االطالع على محضر الجلسة التمهيدية الرابعة لسنة  -9

 استعراض المشاريع البلدية -10

 استعراض الوضع البيئي  -11

 . وليد الطرابلسي ومحمد علي الجنحانيد.العضوان المنتخبان إلمضاء محضر الجلسة السيدان :
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 . فاتن المسلماني  ةبمساعدة السيد غريبي الكاتب العام للبلدية: السيد عبد العزيز مقرر الجلسة

 : 2022السنوي لالستثمار البلدي التشاركي لسنة  البرنامجالمصادقة على /1

 في نطاق اإلعداد للبرنامج السنوي لإلستثمار البلدي التشاركيبين السيد محمد التكالي المدير الفني أنه  

في مقترح   2021نوفمبر    3تداولت لجنة األشغال والتهيئة العمرانية خالل جلستها المنعقدة بتاريخ    2022

مشاريع يتماشى مع طبيعة المرحلة من حيث اإلمكانيات المادية المتاحة والمشاريع المعطلة أو التي في طور 

نوفمبر   14بلدي المنعقدة بتاريخ   اإلنجاز وتمت المصادقة على المقترح خالل الجلسة اإلستثنائية للمجلس ال 

واإل  2021 والفني  المالي  التشخيصين  على  المصادقة  تمت  المخصصة  كما  الموارد  جملة  على  طالع 

المصادقة على توزيع الموارد ) مشاريع مهيكلة ، إدارية ( وعلى الخطة التمويلية حيث تم اإلقتصار هاته  و

اإلدا والمشاريع  المهيكلة  المشاريع  على  إنجازها السنة  وضمان  السابقة  المشاريع  ديمومة  على  حفاظا  رية 

 بتخصيص إعتمادات تكميلية . 

ممثلي    2021نوفمبر    21وبتاريخ   وبعض  المناطق  ممثلي  بحضور  تشاركية  عامة  جلسة  عقد  تم 

 الجمعيات والمنظمات وتم خاللها تقديم المشاريع التي تحديدها والمصادقة عليها كاآلتي : 

 2022حة إلجناز الربنامج اإلستثماري اإلعتمادات املتا

 املبلغ البيان

 أ د 100 متويل ذاتي

 أ د 447 مساعدة

 أ د 240 قرض

 أ د 787 مجلة اإلعتمادات املتاحة :

 

 

 مقرتح قائمة املشاريع وقيمتها التقديرية

 

 املشاريع اإلدارية

 القيمة التقديرية روعـــشـمـال ع / ر

 أ د 50  الثاني( )القسط إجناز فضاء املواطن مشروع 01

 أ د 20 جتهيزات إعالمية ) جتديد + إقتناء ( 02

 أ د 10 إقتناء وسائل نقل ) دراجات نارية ( 03

 أ د 15 جتهيزات ومعدات عمل 04

 أد 95 : التقديرية للمشاريع اإلدارية املقرتحة اجلملة
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 املشاريع املهيكلة

 القيمة التقديرية روعـــشـمـال ع / ر

 أ د 406 الثاني( )القسطمشروع نقلة السوق األسبوعية  01

02 
 PRCAبرنامج إحياء املراكز العمرانية القدمية 

 اخلضراء( فضاء لاّل وجتهيز )تهيئة
 أ د 30

 أ د 70 تطهري حي احمليجر + وإبن نظري ) القسط الثاني ( 04

 أ د 138 صيانة الطرقات  05

 أ د PRCA 32 الثاني( )القسطتهيئة بطحاء السوق املركزية  06

 أ د 10 صيانة املسرح البلدي 07

 آ د 6 تهيئة املسلخ البلدي ) تركيب أبواب ( 08

 أد 692 املقرتحة:التقديرية للمشاريع املهيكلة  اجلملة

 
التشاركي   ر البلديإلستثمال السنوي  البرنامجوالمعروض على السادة أعضاء المجلس المصادقة على 

 وتم توضيحه بالجدول المصاحب. الخطة التمويلية مثلما سبق ذكره وعلى 2022لسنة 

الطرابلسي تركيز كاميرات مراقبة لحماية المسلخ من السرقة ومن الذبح   وخالل النقاش طلب د.وليد

 العشوائي والترفيع في االعتمادات المخصصة لتهيئة المسلخ )تركيب األبواب والتبييض(. 

صادق   والمداولة  النقاش  أعضاء  وبعد  البلدي  السادة  السنوي    باألغلبيةالمجلس  البرنامج  على 

وعلى خطته التمويلية حسب البيانات الموضحة بالجدول المصاحب   2022لسنة  لالستثمار البلدي التشاركي  

 . مع احتفاظ السيد شادي بن سليمان بصوته لهذا المحضر
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 2022السنوي لالستثمار البلدي التشاركي لسنة  البرنامج

 أنظر المالحق
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 :2022مشروع ميزانية بلدية قليبية لسنة المصادقة على /2

أشار السيد رئيس البلدية أنها ستكون من الميزانيات الصعبة    2022بميزانية سنة    في سياق متصل  

الدورة اإلقتصادية وأضاف   التي أثرت على  أن البلدية عملت ما في وسعها نظرا لتواصل األزمة الصحية 

وا المالية  الشؤون  لجنة  قامت  وقد  للكورونا  السلبية  التداعيات  إطار  في  المتاحة  الموارد  القتصادية  لتعبئة 

حول مشروع ومتابعة التصرف بمراسلة رؤساء اللجان والمصالح اإلدارية منذ شهر جوان لتقديم مقترحاتهم  

عمال بأحكام مجلة الجماعات المحلية الصادرة بموجب القانون األساسي عدد    أنهوبين    2022ميزانية سنة  

في    2018لسنة    29 منها  2018ماي    9المؤرخ  السادس  القسم  خاصة  الميزانية    و  بإعداد  المتعلق 

بتنفيذ   المتعلقة  والجداول  بإعداد اإلحصائيات  البلدية  بإذن من رئيس  البلدية  اإلدارة  قامت  عليها  والمصادقة 

 الميزانيات السابقة وجمع المعطيات الالزمة إلعداد الوثيقة األولية للميزانية . 

حيث تولت السلطة  يلي لمشروع الميزانية  إثر ذلك أحال الكلمة للسيدة سنية بنعلية لتقديم عرض تفص 

وأعلمت السيدة سنية  المركزية إعالمنا بالتقديرات األولية ثم النهائية للدعم المالي السنوي بعنوان التسيير ،  

أنه   الحاضرين  ميزانية  بنعلية  مشروع  ومتابعة    2022تم عرض  واالقتصادية  المالية  الشؤون  لجنة  على 

 . 2021  سبتمبر 29التصرف في جلستها المنعقدة في 

في   المنعقدة  جلسته  في  البلدي  المكتب  تداول  على    2021  نوفمبر  10كما  بالموافقة  رأيه  وأبدى 

 بالمجلة.مشروع الميزانية المعروض بين أيديكم للمصادقة في اآلجال المحددة 

على امين المال الجهوي مرفوقا بتقرير تفسيري وبالوثائق المدعمة ، وقد أحيل   تهه تمت إحالعلما وأنّ 

إحالتها له مثلما   التي تمت  الوثائق  الجهوي وجميع  المال  امين  السيد  على سيادتكم ملف يتضمن مالحظات 

ورصد المبالغ    . وبهدف تحقيق توازن حقيقي للميزانية من مجلة الجماعات المحلية  170نص عليه الفصل  

العمومية ومستحقات صندوق   المؤسسات  الوجوبية وترسيم مستحقات  للنفقات  تجميع و   .القروضالكافية  تم 

للـ  والنفقات  للموارد  المالي  للتشخيص  جدول  واعداد  بالميزانية  العالقة  ذات  للمعطيات  الالزمة    5الوثائق 

سنوات األخيرة مع احتساب معدل النمو    3قات لـسنوات األخيرة تقديرات وإنجاز وتحديد معدل الموارد والنف

ت المنتظرة  البلدية مع الترقيا  ألعوانتم ضبط تكاليف األجور والمنح    االمنقضية. كمخالل الخمس سنوات  

 .ا واالنتدابات المبرمجةوالزيادات المعلن عنه

  . 2020% من الموارد االعتيادية المحققة سنة   8.94  تم تقدير كتلة األجور بـ

   :2022وفيما يلي بعض المعطيات المالية حول إعداد ميزانية سنة 
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 : 2020-6201حتقيق موارد العنوان األول خالل سنوات  -
بلدية قليبية ميزانيتها خالل   الفارطة بنسبة    5حققت  تبين    %104و   101  تتراوح بينالسنوات  وهي نسبة 

 .  ( %93سنة جائحة كورونا )  2020ما عدى سنة  واقعية التقديرات 

 بالدينار 

 االنجازات التقديرات  السنة
نسبة التحقيق  

 التقديرات /
 نسبة التطور 

2016 900 730 4 306 762 4 101% 6% 

2017 000 200 5 434 246 5 101% 10% 

2018 880 380 5 017 538 5 103% 6% 

2019 000 835 5 445 044 6 104% 9% 

2020 205 012 6 944 600 5 93% 7-% 

 %4 معدل النمو السنوي 

 

 : 2020-6201خالل سنوات   1تطورنفقات العنوان  - 

 النسبة  االنجازات التقديرات  السنة
في   نسبة التطور 
 االنجاز

2016 000 313 4 655 041 4 94%  

2017 556 547 4 580 110 4 90% 2% 

2018 484 027 5 100 346 4 86% 6% 

2019 530 451 5 240 904 4 90% 13% 

2020 145 718 5 370 180 5 91% 6% 

 

 .%5وقد بلغ معدل النمو السنوي لنفقات العنوان األول 
 

 التأجير العمومي  هيكلة نفقات 

 2020 2019 2018 2017 2016 السنة

 2 400 131 2 132 918 1 903 627 1 774 186 1 739 041 التأجير العمومي 

 %46 %43 %44 %43 %43 1التأجير /ن ع 

 %43 %35 %34 %34 %37 1التأجير /م ع 
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 موارد العنوان الثاني:  -

 

 

 

 

 

لسنة   األول  العنوان  موارد  تقديرات  قيمته    2022ضبطت  مقابل    دينار  6  681 579بما 

 . %5 أي بزيادة نسبتها 2021د تقديرات مرسمة سنة  6  339 273

 وتوزع تقديرات الموارد صنفا صنفا كما يلي: 

 

 بيــان الموارد 
تقديرات  

1202  
تقديرات  

2202  
نسبة  
 التطور 

هيكلة 
 الموارد 

 %100 %5 6 681 579 6 339 273 العـنــوان األّول: مــــوارد العنـــوان األّول 

 %43,7 %3 2 920 855 2 823 754 الجــزء األّول: المـداخيــل الجـبـائيـة  

الصنـف األّول: المداخيل الجبائية بعنوان االداءات  

 عىل العقــارات واألنشطــة 
000 586 1 500 549 1 2-% 23,2% 

: المداخيل الجبائية األخرى  ي
 %20,5 %11 1 371 355 1 237 754 الصنـف الثان 

: المـداخيـل غيـر الجبائية اإلعتيادية  ي
 %56,3 %7 3 760 724 3 515 519 الجـزء الثان 

الصنـف الثالـث:  الرسوم والحقوق ومختلف  

معاليـم الرخص و الموجبات اإلدارية واالتاوات 

 مقــابــــل إســداء خـدمـــات 

850 546 500 521 5-% 7,8% 

الصنـف الّرابـع: المداخيـل المتأتية من االستغالل  

 المباشر لالمالك 
150 11 150 11 0% 0,2% 

الصنـف الخامـس: مداخيـل ملك الجماعة المحلية 

 ومساهماتها ومداخيل مختلفة 
100 635 600 609 4-% 9,1% 

 %39,1 %13 2 618 474 2 322 419 الصنـف الســادس: تحويالت الدولة بعنوان التسيي  

 

 

 

 

بنعلية سنية  السيدة  المشاريع  وعرضت  فواضل  إدراج  األعضاء  السادة  ومشاريع    على  المتواصلة 

الذاتية   التمويالت  من  الممولة  االعتمادات المخطط  من  الممولة  والمشاريع  المخطط  على  المصادقة  بعد 

 كما يلي:لتفادي تعطيل المشاريع المتواصلة المحالة 

 موارد العنوان األول :  -

 املوارد: - 1
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 التقديرات  بيان الموارد 

  
 4 128 069 موارد العنوان الثان 

 3 429 129 الجزء الثالث: الموارد الذاتية المخصصة للتنمية 

 1 900 560 الصنف السابع: منح التجهي   

 1 528 569   : مدخرات وموارد مختلفةالصنف الثامن

اض  562 573 الجزء الرابع: موارد االقير

 105 150 الجزء الخامس: الموارد المتأتية من االعتمادات المحالة 

: موارد متأتية من االعتمادات المحالة   عشر
 105 150 الصنف الثان 

 31 217 بواسطة حسابات أموال مشاركة الجزء السادس: الموارد الموظفة 

: موارد حسابات أموال المشاركة   31 217 الصنف الثالث عشر

  
لسنة   الثاني  العنوان  موارد  تقديرات  قدره    2022ضبطت  إعالمنا  د  4  128 069بما  تم  وقد  هذا 

لبلدية قليبية بعنوان   بالميزانية    447وقدرها    2022بقيمة المساعدة غير الموظفة المرصودة  أد وال ترسم 

إلى حين الحصول على المصادقة النهائية وتقدر قيمة مساهمة العنوان األول في مصاريف العنوان الثاني بـ  

 بعد الحصول على الموافقات النهائية. أد وتدرج  240مته كما يمكن للبلدية اقتراض ما قي دينارا.398 295

 دينارا  10 809 648 :2022وتكون بذلك جملة موارد الميزانية لسنة  

 
 
 

 

 

 

العنوان األول لسنة    تقديرات  ضبطت       نفقة    2022نفقات  بالتدرج حسب أهمية كل  بعد تحديد الموارد 

 ووجوبيتها. 

عن تقديرات سنة   %2دينارا بنسبة زيادة قدرت بــ    6  282 984بـ   2022لسنة    هذه النفقاتوقدرت        

 وتوزع قسما قسما كما يلي:  2021

2021تقديرات  السنة  2022تقديرات    هيكلة النفقات  نسبة تطور 

6 147 996 نفقــات العنــوان األّول العنوان األول:   984 282 6  2% 100% 

5 884 358 الجزء األول: نفقـــات التصــّرف  112 092 6  4% 96,9% 

2 919 351 القسم األول: التأجيـر العموم    756 790 2  4-% 44,4% 

2 521 016 القسـم الثـانـي: وسائـــل المصـالــح   449 734 2  6% 43,3% 

 نفقات العنوان األول:  -

 املصاريف: - 2
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 نفقات العنوان الثاني:  -

2021تقديرات  السنة  2022تقديرات    هيكلة النفقات  نسبة تطور 

443 991 القسم الثالث: التدخل العموم    200 539  21% 8,5% 

     القسم الرابع: نفقات الترصف الطارئة

: فوائد الدين  ي
189 416 الجزء الثان   872 190  28-% 3% 

263 638 القسم الخامس: فوائد الدين  872 190  28% 3% 
 

 

 

 د وتوزع كما يلي:  4 526 664بما قدره  2022ضبطت تقديرات نفقات العنوان الثاني لسنة  

 التقديرات  بيان النفقات 

  
 4 526 664 نفقات العنوان الثان 

 4 091 702 الجزء الثالث: نفقات التنمية 

ة   4 091 702 القسم السادس: االستثمارات المباشر

 298 595 الرابع: نفقات تسديد أصل الدين الجزء 

: تسديد أصل الدين  298 595 القسم العاشر

 105 150 الجزء الخامس: النفقات المسددة من اإلعتمادات المحالة  

: النفقات المسددة من االعتمادات المحالة  105 150 القسم الحادي عشر

 31 217 أموال المشاركة الجزء السادس: الموارد الموظفة بواسطة حسابات 

: موارد حسابات أموال المشاركة   31 217 الصنف الثالث عشر

 

 دينارا.  10 809 648  :2022وتكون بالتالي جملة نفقات الميزانية لسنة 

المخطط مشاريع  وكذلك  ودفعا  تعهدا  المتواصلة  المشاريع  فواضل  إدراج  بعد  من    وذلك  الممولة 

  173وبعد هذا التقديم تم استعراض مشروع الميزانية تبعا للفصل  المحالة    واالعتمادات  التمويالت الذاتية 

ـدد 395تحت عـتالوة رأي أمين المال الجهوي حول مشروع الميزانية  من مجلة الجماعات المحلية  و

من مجلة الجماعات المحلية،   170كما يلي: "وبعد، تطبيقا لما جاء به الفصل    12/11/2021بتاريخ  

لسنة   البلدية  ميزانية  دراسة مشروع  الرأي،  2022وبعد  إلبداء  علينا  تم   المعروض  أنه  علما  نحيطكم 

 احترام مختلف الجوانب القانونية والفنية إلعداد هذا المشروع." 
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من مجلة الجماعات المحلية وتمحورت التدخالت في  173فُتح باب النقاش مثلما نص عليه الفصل   

 اآلتي :  

 السيد رئيس البلدية : -

وخاصة   2021و  2020بين للحاضرين مدى تأثير جائحة كورونا على نسق استخالص الموارد لسنة  

   .2022المعاليم على العقارات واألنشطة وبالتالي انعكاسه على اعداد وثيقة الميزانية لسنة 

استي  والنفقات وبعد  الموارد  حول  النقاش  الميزانية    فاء  مشروع  البلدي  المجلس  رئيس  السيد  عرض 

 . شأنها اإلخالل بتوازن الميزانية للتصويت علما وأنه لم يتم خالل الجلسة تقديم مقترحات من

 
 

 موارد العنوان األول : •

 اجلزء األول : املداخيل اجلبائية   -
 

 بـــيـــــان الــــمــــوارد
 املوارد املقرتحة

 بالدينار 2022لسنة 

 1 549 500 ملداخيل اجلبائية بعنوان األداءات على العقارات  و األنشطة: ا لالصنف األّو-

 1 371 355 املداخيل اجلبائية األخرى:  الصنف الثاني-

 2 920 855 األّول :مجلة اجلزء 
 

 

مليون   جملته  في  االول  الصنف  على  البلدي  المجلس  أعضاء  السادة  والمداولة صادق  النقاش  وبعد 

وثالثمائة وواحد . وعلى الصنف الثاني في جملته مليون  دينار  خمسمائةا وألف   وتسعة وأربعونوخمسمائة  

 .  دينارا وخمسونوثالثمائة وخمسة ألفا  وسبعون

  ألفا وعشرون  تسعمائة  الجزء األول في جملته مليونان و  السادة أعضاء المجلس البلدي علىثم صادق  

 دينارا.  وثمانمائة وخمسة وخمسون

 

 

 : فتح باب النقاش واملداولة

 : التصويت على املوارد حسب األجزاء واألصناف
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 : اجلزء الثاني : املداخيل غري اجلبائية اإلعتيادية -

 

 2022املوارد املقرتحة لسنة  بـــيـــــان الــــمــــوارد

 بالدينار

الرسوم واحلقوق و خمتلف معاليم الرخص واملوجبات اإلدارية :  الصنف الثالث-

 واالتاوات مقابل إسداء خدمات
500 521 

مداخيل إشغال و إستعمال أمالك اجلماعة وفضاءاتها و :  الصنف الرابع-

 إستلزام مرافقها و أمالكها املختلفة
150 11 

 609 600 داخيل خمتلفةالصنف اخلامس :مداخيل ملك اجلماعة احمللية و مساهمتها و م-

 2 618 474 الصنف السادس :حتويالت الدولة بعنوان التسيري-

 3 760 724 مجلة اجلزء الثاني :
 

وبعد النقاش والمداولة صادق السادة أعضاء المجلس البلدي على الصنف الثالث في جملته خمسمائة 

ا  حد عشر ألفا ومائة وخمسون ديناروعلى الصنف الرابع في جملته أدينار    وواحد وعشرون ألفا وخمسمائة

الخامس في جملته ستمائة   الصنف  السادينار   وستمائة  وتسعة آالفوعلى  الصنف  دس في جملته  . وعلى 

 دينارا.  وأربعة وسبعون وأربعمائةألفا  وستمائة وثمانية عشرمليونان 

  وسبعمائة وستون ثم صادق السادة أعضاء المجلس البلدي على الجزء الثاني في جملته ثالثة ماليين  

 . دينارا وأربعة وعشرون وسبعمائة ألفا 

بقيمة   العنوان األّول  البلدي على جملة موارد  السادة أعضاء المجلس  النقاش والمداولة صادق  وبعد 

 دينارا.  خمسمائة وتسعة وسبعونوألفا  وستمائة وواحد وثمانون ستة ماليين 

 موارد العنوان الثاني :  •
 

 للتنمية:الذاتية املخصصة املوارد  الثالث:اجلزء  -
 

 2022لسنة   املوارد املقرتحة الــــمــــواردبـــيـــــان 

 بالدينار

 1 900 560 منح التجهيز :السابعالصنف  -

 1 528 569 دخرات وموارد خمتلفةُم :الثامنالصنف  -

 3 429 129 مجلة اجلزء الثالث :
 

 

الصنف   البلدي على  المجلس  السادة أعضاء  والمداولة صادق  النقاش  مليون  في جملته    السابعوبعد 

 ألف وخمسمائة وستون دينارا  وتسعمائة
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مليون وخمسمائة وثمانية وعشرون ألفا وخمسمائة وتسعة  صادق على الصنف الثامن في جملته  ثم  

 . وستون دينارا

البلديو المجلس  ذلك  صادق  بقيمة    بعد  الثالث  الجزء  جملة  وتسعة على  وأربعمائة  ماليين  ثالثة 

 وعشرون ألفا ومائة وتسعة وعشرون دينارا 

 

 االقرتاض:موارد  :الرابعاجلزء  -
 

 2022لسنة   املوارد املقرتحة بـــيـــــان الــــمــــوارد

 بالدينار

 562 573 موارد االقرتاض الداخلي :التاسعالصنف  -

 562 573 الصنف التاسعمجلة 

 562 573 : الرابعمجلة اجلزء 
 

واثنان   قيمته خمسمائة  بما  الرابع  والجزء  التاسع  الصنف  على  البلدي  المجلس  النقاش صادق  وبعد 

 وستون ألفا وخمسمائة وثالثة وسبعون دينارا. 

 

 املوارد املتأتية من اإلعتمادات احملالة  ::  اخلامساجلزء  -
 

 2022لسنة   املوارد املقرتحة بـــيـــــان الــــمــــوارد

 بالدينار

 105 150 موارد متأتية من اعتمادات حمالة :  الثاني عشرالصنف  -

 105 150 مجلة الصنف الثاني عشر

 105 150 : اخلامسمجلة اجلزء 
 

قيمته   بما  الخامس  والجزء  الثاني عشر  الصنف  البلدي على  المجلس  والمداولة صادق  النقاش  وبعد 

 دينارا.  وخمسونمائة وخمسة آالف ومائة  

 املوارد املوظفة بواسطة حسابات أموال املشاركة: :السادساجلزء  -
 

 2022لسنة   املوارد املقرتحة بـــيـــــان الــــمــــوارد

 بالدينار

 31 217 موارد حسابات أموال املشاركة  :عشرالثالث الصنف  -

 31 217 مجلة الصنف الثالث عشر

 31 217 : السادسمجلة اجلزء 
 

قيمته   بما  السادس  والجزء  الثالث عشر  الصنف  البلدي على  المجلس  والمداولة صادق  النقاش  وبعد 

 دينارا. واحد وثالثون ألفا ومائتان وسبعة عشر 
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النقاش  و الثاني بقيمة    والمداولةبعد  العنوان  البلدي على جملة موارد  صادق السادة أعضاء المجلس 

 أربعة ماليين ومائة وثمانية وعشرون ألفا وتسعة وستون دينارا. 

لسنة   المقدرة  الميزانية  موارد  جملة  بالتالي  آالف    2022وتكون  وتسعة  وثمانمائة  ماليين  عشرة 

 ية وأربعون دينارا. وستمائة وثمان 

 :و الفصول حسب األجزاء واألصناف النفقاتالتصويت على 

 نفقات  العنوان األّول :  •
 :فالتصّرنفقات  ل:األّوالجزء   -

 :العموميالتأجري  ل:األّو القسم -
 

 2022اإلعتمادات املقرتحة  لسنة  بـــيـــــان الــنــفـــقــــات

 بالدينار

  لرؤساء البلدياتاملنح املخولة  :01 100الفصل  -

 2 745 865 : تأجري األعوان القارين 01 101الفصل  -

 44 891 تأجري األعوان غري القارين :  01 102الفصل  -

 2 790 756 ل :مجلة القسم األّو

األعوان القارين بجملة مليونان    تأجير وبعد النقاش والمداولة صادق السادة أعضاء المجلس البلدي على   

القارين    وثمانمائة وخمسة وستونألفا    وسبعمائة وخمسة وأربعون   أربعةدينارا وعلى تأجير األعوان غير 

 دينارا.  وثمانمائة وواحد وتسعونوأربعون ألفا 

ع البلدي  المجلس  مليونان  ثم صادق  في جملته  األّول  القسم  وتسعونلى  و  وسبعمائة  سبعمائة وستة ألفا 

 دينارا.  وخمسون

 :املصاحلوسائل  الثاني:القسم  -
 

 2022لسنة   اإلعتمادات املقرتحة بـــيـــــان الــنــفـــقــــات

 بالدينار

 1 594 949 نفقات تسيري املصاحل العمومية احمللية :02 201الفصل  -

 1 139 500 مصاريف إستغالل وصيانة التجهيزات العمومية:  02 202الفصل  -

 2 734 449 مجلة القسم الثاني :

 

وبعد النقاش والمداولة صادق السادة أعضاء المجلس البلدي على نفقات تسيير المصالح العمومية المحلية 

مليون   دينارابقيمة  وأربعون  وتسعة  وتسعمائة  ألفا  وتسعون  وأربعة  إستغالل وخمسمائة  وعلى مصاريف   .

 ة دينار. مائة وتسعة وثالثون ألفا وخمسمائلتجهيزات العمومية بقيمة مليون ووصيانة ا
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وسبعمائة وأربعة وثالثون ثم صادق السادة أعضاء المجلس البلدي على القسم الثاني في جملته مليونان  

 بعمائة وتسعة وأربعون دينارا. ألفا وأر

 

 :العموميالتدخل  :الثالث القسم
 

 2022لسنة  اإلعتمادات املقرتحة بـــيـــــان الــنــفـــقــــات

 بالدينار

 263 200 تدخالت يف امليدان اإلجتماعي :  03 302الفصل  -

 15 000 : تدخالت يف ميدان التعليم والتكوين 03 303الفصل  -

 62 000 املساهمة لفائدة الودادية بعنوان تذاكر األكل:  03 430الفصل  -

 189 000 : تدخالت يف ميادين الثقافة والشباب والطفولة 03 305الفصل  -

 10 000 املساهمات يف املنظمات :03 073الفصل  -

 539 200 مجلة القسم الثالث :
 

وبعد النقاش والمداولة صادق السادة أعضاء المجلس البلدي على االعتمادات المخصصة للتدخالت في 

التدخالت في ميدان التعليم والتكوين    ى . وعلديناروثالثة وستون ألفا ومائتي  الميدان اإلجتماعي بقيمة مائتان  

  وستون ألف  اثنان ر األكل بقيمة  المساهمة لفائدة الودادية بعنوان تذاك  ىدينارا. وعلبقيمة خمسة عشر ألف  

وعلى المساهمات   .وتسعة وثمانون ألف دينارمائة    بقيمة  في ميدان الثقافة والشباب  التدخالت  . وعلىدينار

 . ف دينارعشرة آالفي المنظمات بقيمة  

جملته    في  الثالث  القسم  على  البلدي  المجلس  أعضاء  السادة  صادق  ألفا  ثم  وثالثون  وتسعة  خمسمائة 

 ومائتي دينار. 

 : نفقات التصرف الطارئة وغري املوزعة:  الرابع القسم
 

 2022لسنة  اإلعتمادات املقرتحة بـــيـــــان الــنــفـــقــــات

 بالدينار

 27 707  نفقات التصرف غري املوزعة :04 401الفصل  -

 27 707 مجلة القسم الرابع:
 

النقاش   البلدي  وبعد  المجلس  أعضاء  السادة  ألفا  صادق  وعشرون  سبعة  جملته  في  الرابع  القسم  على 

 وسبعمائة وسبعة دنانير. 

 
 



2021 نوفمرب 28 2021البلدي لسنة الدورة العادية الرابعة للمجلس    

 

 

16 

 :الخـالصـــة 
 

 2022لسنة  اإلعتمادات املقرتحة الــــقــــســـم

 بالدينار

 2 790 756 التأجري العمومي :األّول القسم -

 2 734 449 وسائل املصاحل :الثاني القسم -

 539 200 التدخل العمومي :الثالث القسم -

 27 707  نفقات التصرف الطارئة وغري املوزعة :  الرابع القسم -

 6 092 112 مجلة اجلزء األّول :

 
في جملته   األّول  الجزء  على  البلدي  المجلس  أعضاء  السادة  والمداولة صادق  النقاش  ماليين    ستةوبعد 

 . ادينار مائة واثني عشرألفا و  واثنان وتسعون

 :انيــــالثزء ــــالج -
 

 فوائد الدين :اخلامس القسم -
 

 2022لسنة   اإلعتمادات املقرتحة بـــيـــــان الــنــفـــقــــات

 بالدينار

 190 872 فوائد الدين احمللي :05 500الفصل  -

 190 872 : اخلامسمجلة القسم 

 190 872 : اجلزء الثانيمجلة 

 

بقيمة   المحلي  الدين  فوائد  على  البلدي  المجلس  أعضاء  السادة  صادق  والمداولة  النقاش  مائة  وبعد 

 . وتسعون ألفا وثمانمائة واثنان وسبعون دينارا

الثاني في جملتهما   الخامس والجزء  القسم  واثنان  بقيمة  ثم صادق على  وثمانمائة  ألفا  مائة وتسعون 

 وسبعون دينارا. 

ومائتان واثنان وثمانون ألفا وتسعمائة  ماليين    بقيمة ستة وصادق على جملة نفقات العنوان األّول  

 وأربعة وثمانون دينارا. 
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 نفقات  العنوان الثاني : •

 نفقات التنمية: :الثالثالجــــزء  -

 االستثمارات املباشرة: :السادس القسم •

 الــنــفـــقــــاتبـــيـــــان 

 -ت-اجلدول إعتمادات التعهد-اجلدول ج

إعتمادات الدفع 

املرخص فيها 

 بامليزانية احلالية

االعتمادات 

 املنقولة
االعتمادات املرخص 

 فيها بامليزانية احلالية

 252 155  107 121  الدراسات: 06600الفصل

 100 000  100 000 اقتناء أراضي: 06601الفصل

   100 000 اقتناء مباني: 06602الفصل

 130 328  104 554 البنايات اإلدارية: 06603الفصل

 10 000  868 جتهيزات إدارية: 06604الفصل

 51 400  24 593 اإلعالمية والتجهيزاتالربامج : 06605الفصل

 16 513  16 531  اقتناء معدات وجتهيزات: 06606الفصل

 168 993  98 488 اإلنارة العمومية: 06610الفصل

 598 000 70 000 201 592 التطهري: 12066الفصل

 1 692 045  1 764 999 الطرقات واملسالك: 13066الفصل

 255 043  119 382 أشغال التهيئة والتهذيب: 14066الفصل

املساحات اخلضراء ومداخل : 15066الفصل

 املدن
906 7  375 2 

بناء التجهيزات اجلماعية : 16066الفصل

 للثقافة والشباب والرياضة والطفولة
542 74  000 30 323 245 

بناء وتهيئة املنشآت ذات : 17066الفصل

 الصبغة االقتصادية
609 462  527 569 

 4 091 702 100 000 3 183 185 مجلة القسم السادس:

 4 091 702 100 000 3 183 185 مجلة اجلزء الثالث:

الثالثوبعد   والجزء  السادس  القسم  البلدي على  المجلس  المنقولة    النقاش صادق  لالعتمادات  بالنسبة 

ألفا ومائة وخمسة وثمانون دينارا وبالنسبة العتمادات  للتعهد بجملة ثالثة ماليين ومائة وثالثة وثمانون 

الحالي بالميزانية  فيها  المرخص  ألف  التعهد  مائة  وبالنسب ة بجملة  فيها   ةدينار  المرخص  الدفع  العتمادات 

 بجملة أربعة ماليين وواحد وتسعون ألفا وسبعمائة وديناران.   2022بميزانية  
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 الرابع:الجزء  -

 :الدينتسديد أصل  :العاشر القسم -

 بـــيـــــان الــنــفـــقــــات

إعتمادات  -ت-اجلدول إعتمادات التعهد-اجلدول ج

الدفع املرخص فيها 

 بامليزانية احلالية

االعتمادات 

 املنقولة

االعتمادات املرخص 

فيها بامليزانية 

 احلالية

 298 595 298 595   أصل الدين الداخلي تسديد :10950الفصل 

 298 595 298 595  لعاشر:امجلة القسم 

 298 595 298 595  الرابع :مجلة اجلزء 

 

بما   الرابع  والجزء  العاشر  القسم  على  البلدي  المجلس  أعضاء  السادة  والمداولة صادق  النقاش  وبعد 

تعهدا ودفعا كاعتمادات مرخص فيها    مائتان وثمانية وتسعون ألفا وخمسمائة وخمسة وتسعون دينارا جملته  

 . بالميزانية
 

 : النفقات المسددة من االعتمادات المحالة:  الخامسالجزء   -

 مادات احملالة:النفقات املسددة من االعت:  احلادي عشر القسم -

 بـــيـــــان الــنــفـــقــــات

 -ت-اجلدول إعتمادات التعهد-اجلدول ج

إعتمادات الدفع 

املرخص فيها 

 بامليزانية احلالية

 االعتمادات املنقولة
االعتمادات املرخص 

 فيها بامليزانية احلالية

: نفقات مسددة من اعتمادات 11001الفصل

 حمالة الجناز مشاريع البنية األساسية 
29  29 

: نفقات مسددة من اعتمادات 11004الفصل

 حمالة الجناز مشاريع ذات صبغة رياضية
966 30  966 30 

: نفقات مسددة من اعتمادات 11006الفصل

 حمالة الجناز مشاريع ذات صبغة ثقافية
965  965 

نفقات مسددة من اعتمادات : 11007الفصل

 حمالة الجناز مشاريع الطفولة
350 1  350 1 

: نفقات مسددة من اعتمادات 11008الفصل

 حمالة الجناز مشاريع ذات صبغة سياحية
301 45  512 49 

: نفقات مسددة من اعتمادات 11009الفصل

 حمالة الجناز مشاريع ذات صبغة بيئية
145 13  145 13 
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 بـــيـــــان الــنــفـــقــــات

 إعتمادات التعهد-اجلدول ج
 -ت-اجلدول

إعتمادات الدفع 

املرخص فيها 

 بامليزانية احلالية

 االعتمادات املنقولة
االعتمادات املرخص 

 فيها بامليزانية احلالية

: نفقات مسددة من اعتمادات 11010الفصل

 حمالة القتناء معدات وجتهيزات
183 6  183 6 

: نفقات مسددة من اعتمادات 11099الفصل

 حمالة الجناز مشاريع أخرى
000 3  000 3 

 105 150  100 939 مجلة القسم احلادي عشر:

 105 150  100 939 مجلة اجلزء اخلامس:

النقاش البلدي    وبعد  المجلس  الخامسصادق  والجزء  الحادي عشر  القسم  ألف    على  مائة  في جملته 

وخمسون  ومائة  آالف  وخمسة  ومائة  المنقولة  التعهد  إلعتمادات  بالنسبة  دينارا  وثالثون  وتسعة  وتسعمائة 

 دينارا بالنسبة العتمادات الدفع المرخص فيها بالميزانية الحالية. 

 :المشاركةنفقات حسابات أموال  :السادسالجزء  -

 نفقات حسابات أموال املشاركة:: الثاني عشر القسم -

 بـــيـــــان الــنــفـــقــــات

 -ت-اجلدول إعتمادات التعهد-اجلدول ج

إعتمادات الدفع 

املرخص فيها 

 بامليزانية احلالية

 االعتمادات املنقولة
االعتمادات املرخص 

 فيها بامليزانية احلالية

حسابات املشاركة : نفقات 12002الفصل

  وتربعات ومساهمات خارجيةعلى هبات 
272 1  217 31 

 31 217  1 272 مجلة القسم الثاني عشر:

 1 272 مجلة اجلزء السادس:
 217 31 

وبعد النقاش صادق المجلس البلدي على القسم الثاني عشر والجزء السادس في جملته ألف ومائتان  

وسبعون   دينارا  واثنان  وسبعة عشر  ومائتان  ألفا  وثالثون  وواحد  المنقولة  التعهد  بالنسبة العتمادات  دينارا 

 بالنسبة العتمادات الدفع المرخص فيها بالميزانية الحالية. 

قيمته   بما  التنمية  نفقات  على  البلدي  المجلس  ألفا  وصادق  وثمانون  وخمسة  ومائتان  ماليين  ثالثة 

وستة وتسعون دينارا بالنسبة العتمادات التعهد المنقولة وثالثمائة وثمانية وتسعون ألفا وخمسمائة  وثالثمائة  

ة الحالية وأربعة ماليين وخمسمائة  وخمسة وتسعون دينارا بالنسبة العتمادات التعهد المرخص فيها بالميزاني

 . 2022وستة وعشرون ألفا وستمائة وأربعة وستون دينارا بالنسبة العتمادات الدفع المرخص فيها بميزانية  
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بقيمة   الميزانية  نفقات  جملة  على  وثمانية  وصادق  وستمائة  آالف  وتسعة  وثمانمائة  ماليين  عشرة 

 وأربعون دينارا. 

  .بإجماع الحاضرين ودون أي تحفظ 2022لسنة لى مشروع ميزانية البلدية ع صادق المجلس البلدي     

 

 : 2022مخطط تطهير الديون لسنة المصــادقة على /3

المصادقة   السادة أعضاء المجلس البلدي  على عرضت السيدة سنية بنعلية مديرة الشؤون اإلدارية العامة        

 كما يلي:  2022على المخطط السنوي لتطهير الديون لسنة  

 الطرف الدائن 

الديون  
المستحقة  
)ديون سنة  

وما   2020
 قبلها(

(1) 

المستحقات  
الجديدة خالل  

 السنة 
ديون سنة  
2021   

(2) 

المبالغ الجملية  
 المستحقة  

(1)   +
(2) 

 برنامج تطهير الديون 

سنوات   المالحظات 
 الخالص 

 المبالغ المتعهد بخالصها بعنوان كل سنة

المبالغ  
 2022سنة  المتبقية 

سنة  
2023 

سنة  
2024 

الشركة التونسية  
 للكهرباء والغاز 

057,000  1  057,000  1 2022 057,000  1    

وردت في  
ولم   18/01/2020

تكن مبرمجة ضمن  
مخطط تطهير ديون  

 2020سنة 

الشركة التونسية  
 للكهرباء والغاز 

939,000  39  939,000  39 2022 939,000  39    
ديون في نطاق  

 جدولة 

الشركة الوطنية  
 لتوزيع المياه 

500,000  2  500,000  2 2022 500,000  2    
ديون في نطاق  

 جدولة 

شركة اتصاالت  
 تونس 

5,040  5,040 2022 5,040    
وردت بعد إعداد  

 المخطط 

المركز الوطني  
 لإلعالمية 

 2021ديون     1  937,500 2022 1  937,500 1  937,500 

    9  200,000 2022 9  200,000  9  200,000 ديون الخواص 

أتعاب محاماة تم مدنا  
باألحكام مؤخرا ودين  

أتعاب البيطري  
 وجريدة الشروق 

     54  638,445  54  638,445 1  937,500 52  701,040 الجملة 

لسنة      الديون  لتطهير  السنوي  المخطط  باإلجماع على  البلدي  المجلس  السادة أعضاء  النقاش صادق  وبعد 

2022 . 

 

 :2024-2023-2022المخطط الثالثي للصيانة لسنوات المصادقة على /4

في إطار تمويل برنامج التنمية الحضرية و الحوكمة المحلية وتبعا لقرار  أنه  بينت السيدة سنية بنعلية  

المحلية   الشؤون  في  اوزير  بمقاييسو   2018/ 25/12لمؤرخ  األول  المتعلق  المجال  األداء ضمن   : تقييم 

البلدي  ،تحسين الخدمات المسداة التقديري    المعروض على السادة أعضاء المجلس  المصادقة على المخطط 

والثالثي   بالعنوانللصيانة  بالصيانة  المتعلقة  بالميزانية  المفتوحة  الفقرات  كل  يشمل  العنوان    األول  الذي  و 

نقاط    4جملة النفقات ذات العالقة بميزانيتها على    وإدراجعداد المخطط إالثاني. و تتحصل البلدية في صورة  
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نقاط إضافية    3بالميزانية مع المخطط وعلى  نقطتين فحسب في صورة عدم تطابق النفقات المدرجة    وعلى

حيث يكون العدد األقصى الذي يمكن   %70بعنوان الصيانة تساوي أو تفوق    لمنجزةا  إذا كانت نسبة النفقات

للتأكد من صحة المعطيات. وعليه فإنه  نقاط. وترفق وثيقة هذا المخطط بمستخرج من منظومة أدب  7إسناده 

  -  2023لبرنامج سنة    والمقترحالموالي    بالمخطط  2022بمشروع ميزانية سنة  ج النفقات المبرمجة  ادرإتم  

 يلي: كما   2024

 بيان النفقات   التبويب 
االعتمادات  

المبرمجة  سنة  
2022 

االعتمادات  
المبرمجة  سنة  

2023 

االعتمادات  
المبرمجة  سنة  

2024 

         العنوان األول 

 000 20 000 20 000 15 بالبناءات االدارية االعتناء  02201-10-1

 000 160 000 150 000 130 تعهد وصيانة وسائل النقل  02201-10-2

 000 5 000 5 000 5 تعهد وصيانة المعدات واألثاث  02201-10-3

 000 6 000 6 500 3 نفقات الصيانة مصاريف االعالمية  02201-19-3

 000 10 000 10 000 5 الصغيرة وتجديدها االعتناء بالمعدات  02202-30-2

 000 90 000 80 000 80 االعتناء بالتنوير العمومي  02202-32-0

 000 100 000 100 000 100 االعتناء بالطرقات  02202-34-1

 000 10 000 10   االعتناء بحركة المرور 02202-36-1

 000 5 000 5 000 5 االعتناء بالحدائق   02202-44-1

 000 85 000 80 000 70 االعتناء بالحدائق عن طريق المناولة  02202-44-2

 000 5 000 5 000 3 االعتناء المباشر بالشواطئ  02202-45-1

 000 20 000 20 000 20 االعتناء بالشواطئ عن طريق المناولة  02202-45-2

 000 25 000 20 000 20 صيانة المنشآت والتجهيزات الرياضية  02202-46-0

 000 541 000 511 500 456   : 1الجملة 

 %5,9 %11,9     نسبة تطور 

         العنوان الثاني 

5  476 اشغال الصيانة والتعهد لالنارة العمومية  066110-04-0   100 000 100 000 

5  000 اشغال صيانة وتعهد شبكة المياه المستعملة 066112-03-0    

648  421 أشغال الصيانة والتعهد للطرقات   06613-03-0  350 000 400 000 

     043 245 عمليات التهيئة والتهذيب األخرى  06614-06-0

10  000 تهيئة المقابر وصيانتها  06614-05-0    

06615-01-5 
عمليات التهيئة والتجميل االخرى:المنبت البلدي  

 وبطحاء السوق 
     

06616-21-0 
  الجماعيةلصيانة والتعهد للمنشآت اشغال ا
 ة والثقافي

323  25  60 000 50 000 

3  372  تعهد وصيانة االسواق  06617-21-0  120 000 120 000 

932  159   : 2الجملة   630 000 670 000 

 %6,3 %32,4-     نسبة تطور 

1 388 659   الجملة:  1 141 000 1 211 000 
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النقاش صادق   الثالثي للصيانة لسنوات  وبعد  البلدي باإلجماع على المخطط  المجلس  السادة أعضاء 

2022-2023-2024 . 

 

 :2022البرنامج السنوي لدعم القدرات لسنة المصادقة على /5

العامة اإلدارية  الشؤون  مديرة  السيدة  السادة    عرضت  البلديعلى  المجلس  على    أعضاء  المصادقة 

   المتعلق:في جانبه  2022البرنامج السنوي لدعم قدرات البلدية لسنة  

حسب المراسلة الواردة علينا بتاريخ  بالتكوين والذي يتولى تنفيذه مركز التكوين ودعم الالمركزية  *1

البلدي    والمتعلقة  2021  نوفمبر  09 المجلس  المركز على أنظار  المعد من طرف  التكوين  بعرض برنامج 

 . 2021قبل موفى شهر ديسمبر 

إطار  ب *2 في  المحلية  الجماعات  ومساعدة  القروض  صندوق  تنفيذها  يتولى  والتي  الفنية  المساندة 

تبعا   المحلية  والحوكمة  الحضرية  التنمية  العل برنامج  المدير  السيد  ومساعدة مكتوب  القروض  لصندوق  ام 

عـ المحلية  بتاريخـدد  2562الجماعات  علينا  بضرورة    18/11/2021  الوارد  المتعلق  عرض و  يتم  أن 

 .  2021على المجلس البلدي قبل موفى ديسمبر   2022برنامج دعم القدرات لسنة 

 : -التكوين-الربنامج السنوي لدعم القدرات ❖

عدد المدعوين  
 المقترحين 

 المحور  الموضوع 

العمومية  شراءات ال 04  

 تحسين الخدمات المسداة

 الشراء على الخط  03

النظافة  مجال مجهود البلدية في  03  

 المخطط الثالثي للصيانة  03

 تنفيذ برامج االستثمار  03

 التصرف في المستودعات وصيانة معدات النظافة  02

 العمل البلدي عن بعد  03
 المشاركة والشفافية 

 بوابة الجماعات المحلية  03

 تقييم اآلداء  04

 تحسين الموارد 

 الموازنة االجتماعية   03

البلدي  عمللوحات القيادة في ال 03  

 النظام المعلوماتي إلدارة الموارد البشرية 03

 إعداد وتنفيذ أمثلة التهيئة المالية للبلديات  04
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 :املساندة الفنية-السنوي لدعم القدراتالربنامج  ❖

 

 االولوية 
عدد األعوان المنتفعين   المساندة الفنية 

 النشاط  الرمز  بالمساندة

1 D3 
يد دعم القدرات لتحسين الموارد الذاتية واقتراح خطة لتسد 

 الديون ومتابعة تنفيذها 
04 

2 F3 
المساعدة في التشخيص الفني وتحديد االحتياجات وضبط  
األولويات إلعداد المخطط اإلستثماري وذلك بالتنسيق مع  

 المرافق المالي
03 

3 B4  02 المساعدة في تركيز واستغالل منظومة التصرف في الشكاوي 

4 C1 
المساندة الفنية لتشخيص حاجيات الهيكلة التنظيمية وتحديد 
اإلجراءات التي سيتم تنفيذها وضبط األولويات )تحسين  

 التنظيمية على المدى المتوسط والطويل( الهيكلة 
03 

 

تكوين أعضاء المجلس البلدي وعن عدم تشريك جميع أعوان  تساءل د.وليد الطرابلسي عن برنامج  

 اإلدارة في مثل هذه الحلقات التكوينية واالقتصار على نفس األشخاص كل سنة.

على   الحرص  تم  بأنه  العام  الكاتب  السيد  أفاد  الشأن  هذا  حسب وفي  كل  األعوان  مختلف  تشريك 

 اختصاصه وحسب المواضيع المبرمجة للتكوين. 

  2022نقاش صادق السادة أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على برنامج دعم القدرات لسنة  وبعد ال

 في جانبيه المتعلقين بالتكوين والمساندة الفنية. 

 

 :خطأقلت على طرح مبالغ ُث المصادقة/6

السيد شكري   القيام بعمليات  أعلم  أثناء  أنه  المالية الحاضرين  الحّجام كاهية مدير الشؤون 

بعض  فتقدم   ، السنوية  التحصيل  جداول  إعداد  عند  األخطاء  بعض  تسّربت  للعقارات  اإلحصاء 

 اضات في شأنها حسب الجدول التالي: المطالبين بالمعلوم باعتر

 : المبنية العقارات  -أ 
 

 ع/ر 
المـطـالـب  
 بـالـمـعـلـوم 

 مـرجـع الـعــقـار 
 المبلغ

 المثقل خطأ 
 الـمـالحـظـات  سـنـة الـتـثـقـيـل 

 

1 

 

 

فرحات بن أحمد  

 النجار 

 

103570293101 

 

514,560 

 

 2018من 

 2021إلى 

لكون العقار يفتح على نهجين  

 ُرّسم مرتين األولى بالفصل : 

105320004001 

 والثانية بالفصل : 

103570293101 

   514,560 الجـمـلــة:  
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القيام   على  وتشجيعه  خطأ  المواطن  كاهل  تثقيل  وعدم  الوضعيات  هذه  مثل  تسوية  منطلق  ومن 

بواجبه وخالص المعلوم الحقيقي الموظف عليه ، تم عرض الموضوع على لجنة مراجعة المعلوم على  

يوالعقارات   المنعقدة  جلستها  األربعاءفي  بالموافقة  24/11/2021  م  رأيها  المبلغ   وأبدت  طرح  على 

 وحذف الفصل المشار إليه أعاله من جدول التحصيل.  514,560المثقل خطأ  

 والمعروض على السادة أعضاء المجلس البلدي المصادقة على المقترح. 

وبعد النقاش والتداول صادق السادة أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على طرح المبلغ الذي ثقل  

 حذف الفصل المشار إليه أعاله من جدول التحصيل.خطأ و

 

 :المبنية غير األراضي -ب 
 

 مـرجـع الـعــقـار  المـطـالـب بـالـمـعـلـوم  ع/ر 
 المبلغ

 المثقل خطأ 
 الـمـالحـظـات  سـنـة الـتـثـقـيـل 

محمود بن عبدالرزاق   1
 صمود 

020618037000 6 216 210 
 2019من 

2021إلى   
 فالحية  أرض

   6.216,210 الجـمـلــة:  
 

القيام       على  وتشجيعه  خطأ  المواطن  كاهل  تثقيل  وعدم  الوضعيات  هذه  مثل  تسوية  منطلق  ومن 

على   المعلوم  مراجعة  لجنة  على  الموضوع  عرض  تم   ، عليه  الموظف  الحقيقي  المعلوم  وخالص  بواجبه 

لغ المثقل على طرح المب  وأبدت رأيها بالموافقة  24/11/2021  م األربعاءفي جلستها المنعقدة يوالعقارات  

 وحذف الفصل المشار إليه أعاله من جدول التحصيل.  6.216,210خطأ 

 والمعروض على السادة أعضاء المجلس البلدي المصادقة على المقترح. 

وبعد النقاش والتداول إتفق السادة أعضاء المجلس البلدي على إرجاء إتخاذ قـرار في الغرض لمزيد  

 دراسة الموضوع.

 

 :إشغال أو لزمة عقار بلدي لبعث فضاء ترفيهي لألطفال والشباب رح /المصادقة على مقت7

أنه على ملك بلدية قليبية عقار متمثل    أعلم السيد رئيس لجنة الطفولة والشباب والرياضة الحاضرين 

م م كائنة بحي سيدي بن عيسى مستغلة حاليا كملعب حي و    1800في قطعة أرض بيضاء تمسح في حدود  

 مصنفة كمنطقة خضراء بمثال التهيئة العمرانية. 
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و حيث أن بلدية قليبية حريصة على تشجيع بعث و إحداث الفضاءات الترفيهية لألطفال و الشباب   

باشرة أو من قبل الخواص و ذلك بهدف تأطيرهم و حمايتهم من مخاطر اإلنحراف إضافة لتكريس مبدأ  م

 الحق في الرياضة. 

ق  من  للفضالت  مصبا  أصبحت  المذكورة  األرض  قطعة  أن  حيث  المجاورة و  األحياء  متساكني  بل 

 الذي أدى لحالة من عزوف األطفال و الشباب عن إرتيادها.  شيءال

ا  أن  حيث  عـ و  لسنة  90لقانون  في    2005ـدد  بالمنتزهات    2005أكتوبر    03المؤرخ  المتعلق  و 

التي   الفضاءات  تعتبر منتزهات حضرية   " األول  بين في فصله  العمرانيـة  الحضرية  التجمعات  داخل  تهيأ 

طة ثقافية  ة أنشتمتد عند اإلقتضاء إلى المناطق المتاخمة لها و تفتح للعموم لغاية النزهة و الترفيه و ممارسو

أن الفصل الثاني من نفس القانون خول للجماعة المحلية ) بلدية (   إلى ." إضافةرياضيةتربوية ووإجتماعية و 

المنتزهات الحضرية  زمة أو إشغال وقتي بمهمة تهيئة وإنجاز وإستغـــــالل  المالكة لعقار أن تعهد بمقتضى ل

أو خاصة   إلى مؤسسة عمومية  الجماعة  أي شرك  أوأو أجزاء منها  أو  الدولة  إقتصاد مختلط تساهم  ة ذات 

 المحلية في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

أعضاء المجلس البلدي المصادقة إما على لزمة أو إشغال وقتي للعقار البلدي   والمقترح على السادة 

 المذكور إلحداث فضاء ترفيهي لألطفال و الشباب من قبل الخواص. 

استحسن د.وليد الطرابلسي المشروع لكن الموقع وطبيعة النشاط سيكون له تأثير سلبي على حركة   

 ن كمأوى بلدي. واقترح استغالل المكا المرور والمتساكنين 

واإلدارة    المجلس  بين  مشتركة  لجنة  تكوين  البلدي  المجلس  قرر  والتداول  النقاش  من  وبعد  تتكون 

الطرابلسي، شادي بن سليمان، محمد بوعفيف، محمد علي الجنحاني، ممثل عن اإلدارة الفنية،    وليدد.السادة:  

والنزاعات البلدي  الملك  مصلحة  عن  بلزمة    ،ممثل  خاصة  شروط  كراس  صياغة  شروط إلعادة  وكراس 

   خاصة بإشغال وقتي للعقار البلدي وتقديم مقترح في الغرض للمكتب البلدي.

 

" تحالف البلديات من أجل االنتقال الطاقيمقترح المشاركة في مناظرة "المصادقة على /8
 بمشروع تجديد الشبكة الكهربائية بالسوق المركزية:

نتقال الطاقي" قامت تحالف البلديات من أجل اإلفي إطار برنامج "بين السيد الكاتب العام للبلدية أنه  

وزا مع  بالشراكة  الطاقة  في  للتحكم  الوطنية  القروض ومركز الوكالة  والبيئة وصندوق  المحلية  الشؤون  رة 

التكوين ودعم الالمركزية بإطالق مناظرة لتمويل مشاريع للتحكم في الطاقة بالبلديات وحيث ان البلدية تعتزم  

المركزية   بالسوق  الكهربائية  الشبكة  لتجديد  قيمتها  انجاز مشروع  تقديرية  و    150بكلفة  تُ إا.د  نسبة  ذ  قدر 
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د آخر أجل لقبول الملفات يوم  دّ حُ كما  من الكلفة الجملية    %30نامج في مشاريع تجديد الشبكة بـمساهمة البر

 . 2021ديسمبر  10

تجديد  بمشروع  المشاركة  مقترح  على  المصادقة  البلدي  المجلس  أعضاء  السادة  على  فالمعروض 

   .المواطنين في حال فوزها بالمشروعالشبكة الكهربائية بالسوق المركزية على ان تتعهد البلدية بإعالم 

 وبعد النقاش صادق السادة أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على الموضوع. 

 

 :2021االطالع على محضر الجلسة التمهيدية الرابعة لسنة  /9         

يوم األحد   2021في نطاق دورته العادية الرابعة لسنة    بقليبية  للمجلس البلديإنعقدت الجلسة التمهيدية  

الواحد والثالثون من شهر أكتوبر سنة ألفين وواحد وعشرين على الساعة العاشرة صباحا بقصر البلدية تحت 

 إشراف السيد جمال الحّجام رئيس بلدية قليبية وبحضور أعضاء المجلس البلدي السادة :

بوعفيف، شادي بن سليمان، وليد فوزي الحجام، وفاء االنقليز، سنية فرج هللا، مجيدي النجيلي، محمد  

الطرابلسي، محمد علي الجنحاني، حياة اليحياوي، شيماء بالحاج عمر، ناجي ريدان، أميرة االنقليز، المبروك 

 العياري، فؤاد المجيد وسليم بن رجب. 

سعد  وتغيب السادة : رانية متاع هللا، هشام االنقليز، فتحي حسونة، إلهام ريدان، سعيدة النمر، محمد اال

البربار، فاطمة الطرودي، أحمد المسلماني، عائدة صمود، محمد عبد اللطيف، حافظ الجبالي، سلمى المجيد، 

 رحاب حميد وعبد الوهاب بلوم.

 وحضر عن اإلدارة البلدية بدعوة من السيد رئيس المجلس البلدي السادة :

فني مدير  التكالي  محمد   ، للبلدية  العام  الكاتب  غريبي  العزيز  مكلفة  عبد  متصرف  المسلماني  فاتن   ،

 بشؤون المجلس وعماد الشارني متصرف مساعد مكلف باإلعالم. 

 كما حضر جمع من مكّونات المجتمع المدني والمواطنين.

-------------------- 

الحجّ  جمال  السيد  الجلسة  رحّ افتتح  بكلمة  البلدية  رئيس  مواطنين    بام  من  بالحضور  خاللها  من 

البلدي وبين أن هذه الجلسة هي باألساس لالستماع ومكّونات المجتمع   المدني وشكرهم على مواكبتهم للعمل 

لمشاغل المتساكنين ولكن قبل ذلك استعرض تطور سير المشاريع البلدية منذ احداث البلدية إلى يومنا هذا كما  

 يلي: 
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 : 2021قراءة حتليلية ملشاريع التعبيد إىل غاية أكتوبر  ❖

12,757

2011

2018

 

  

 

2021

148,102
2020

138,220 2019

120,800

    

           

                    
                   

                   
                    

12,757

3.491.104,046

18,475

4.290.044,147

 

 

773 684,450 3,835 2019

670 029,500 2,427 2020

150 000,000 1,000
2020

318 000,000 1,320 2021

1 215.713,950 8,582

 

                    27,057     

           6 201 758,097  

27

120

22 %  
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2019

210,880
43% 90,080
57% 120,800

[NOM 

DE 

CATÉG

ORIE 

    

[NOM 

DE 

CATÉG

ORIE 

    

2019

           
     

               
     

                   

 

2020

210,880
34% 72,660
66% 138,220

[NOM 

DE 

CATÉG

ORIE 

    

[NOM 

DE 

CATÉG

ORIE 

    

2020

       الطول الجملي ل نهج 

 

 

2021

210,880
30% 62,778
70% 148,102

[NOM 

DE 

CATÉGO

RIE 

    

[NOM 

DE 

CATÉGO

RIE 

    

2021

                

                    

                          

 

70 %

66 %

57 %

56 %

    

    

    

    

 
 

 نسبة تغطية شبكة التنوير العمومي: ❖

%

140 20055923% 78

259 53087825% 83

3

15

15
28 10034419% 78

4
15

66 05072032% 83

517 00013215% 51

2210 8802633114%75
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 *مشروع إعادة أعمدة التنوير العمومي بشارع األرض:

 64عدد أعمدة اإلنارة: -

 د  88.972,020مبلغ الصفقة:  -

   01/2021/ 12تاريخ انطالق األشغال: -

   2021/ 13/02تاريخ انتهاء األشغال: -

 استعراض املشاريع البلدية املنجزة واليت يف طور االجناز: ❖

 /مشاريع ذات بعد اجتماعي:1

2018

1 884

100%

2018/12/05

   

2018

100

100%

2018/12/03

 

 اقتصادي:/مشاريع ذات بعد 2

2019 & 2018

162

75%

2020/12/23

   

2020

450

 

 

2020

150

   

2021

30
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 /مشاريع ذات بعد ثقايف:3

2019

111

100%

2020/10/28

 
 

 /مشاريع ذات بعد رياضي:4

2018

150

100%

2020/01/20

   

2019

350

 

 /مشاريع جتميلية:5

36

72

2021/03/24

2021/06/04

2017

   

2021

80

 

 

               

2020

70

2020/10/28
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 /مشاريع رقمنة وتعصري اخلدمات:6

2018

73

100 %

2019/06/24

   

2021

70

 

2020

50

   

2020

80

2020/09/10

 

2020

50

   

2021

25

2019
 

 /مشاريع التطهري:7

2019

160

1 200

   

2020

133

98080
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2020

450

 

 

منهم   مسبّقا وطلب  بالتدخل  أبدوا رغبتهم  الذين  للحاضرين  الكلمة  البلدية  رئيس  السيد  أحال  ذلك  إثر 

 مشاكل الخاصة، وهم السادة :دقائق حسب النظام الداخلي للمجلس وتفادي طرح ال   3االختصار وعدم تجاوز 

 : املكي االنقليز •

 أشار إلى وضعية سوق السمك الذي تم صرف مبالغ هامة على انجازه وهو مغلق اآلن. -

 عبر عن رفضه للطريقة المعتمدة حاليا في اختيار األنهج والشوارع التي تم تعبيدها. -

طالب بتسوية وضعية أرضه التي تم تنفيذ عقلة عليها من طرف القابض البلدي بقليبية نتيجة لخطإ في  -

 االسم الثالثي .

 حممد االنقليز: •

الشوارف  - منها  بالمدينة خاصة  مناطق  في عدة  األمطار  الماء عند هطول  انحصار  إلى مشكلة  أشار 

ساس وعبر عن استعداد العديد من المواطنين  وطالب بإعادة تهيئة الطرقات والبالوعات على هذا األ

 للمساعدة في هذا المجال. 

 سليم الطرودي: •

توجه بالشكر للبعض من أعضاء المجلس البلدي الذين أثبتوا حضورهم ومتابعتهم لمشاغل المواطنين  -

 وسعيهم النجاز المشاريع البلدية، وأعاب على البعض اآلخر تخلفه عن جلسات المجلس البلدي.

أشار إلى أن المتساكنين يطالبون البلدية باالنجازات وفي المقابل هم ال يقومون بواجبهم الجبائي تجاه   -

 البلدية لدفع عجلة التنمية.
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الجيد   - االستعداد  يتم  بأن  وطالب  الرافعة  وجود  غير  مميز  إنجاز  أي  تشهد  لم  الصائفة  هذه  أن  الحظ 

 للموسم الصيفي في جميع المجاالت.

 طن أيضا يتحمل مسؤولية تفشي االنتصاب الفوضوي وذلك بتشجيعه له.أكد أن الموا -

 طالب بتعبيد االنهج التي بها حركة مرورية كبيرة.  -

 هادية الوبريي:  •

 طلبت إيجاد حل ألرضها المحاذية للسبخة والمصنفة فالحية وتسليمها رخصة بناء في الغرض. -

 عيسى صمود: •

 ي تعتبر من مشموالت اللجان البلدية. طلب عدم إضاعة الوقت في بعض المواضيع الت -

الذي  - اإلداري  التعطيل  نتيجة  المواطن  به  يقوم  الذي  التطهير  بشبكة  العشوائي  الربط  تفشي  الحظ 

الربط  هذا  تسبب  وقد  االخرى،  المحلية  االدارات  طرف  من  أو  البلدية  طرف  من  إما  له  يتعرض 

 ف.بإضرار بقية المتساكنين والبلدية لم تقم بتخطئة المخال

لمزيد   - وذلك  المرور  بلجنة  إقرارها  تم  التي  للعالمات  مكملة  عالمات  وضع  البلدية  على  أنه  بين 

 التوضيح.

 طلب إصالح نهج المرسى الذي تنطلق منه امتحانات تعليم السياقة. -

التنبيه   - وجوب  على  وأكد  والغالل  للخضر  االسبوعي  السوق  ببطحاء  للفضالت  مصب  وجود  الحظ 

 ت جزارة ومواطنين حتى يكفوا عن القاء الفضالت بالمكان.على االجوار من محال

 حممد صمود: •

 طلب تعبيد نهج حضرموت. -

 لطفي عطية: •

 اقترح انتداب ابن العامل البلدي محمد شلبي الذي وافته المنية في الفترة األخيرة. -

 سفيان بن الشيخ: •

 وتنويره. 4175طلب االسراع في تعبيد النهج عدد  -

 مسلك صحي على الطريق الحزامية. اقترح انجاز  -

الحظ وجود عملة مسنين في مجال النظافة وطلب التنبيه على المقاول لعدم استغاللهم في ذلك المجال   -

 خاصة وان حالتهم البدنية والصحية ال تسمح بذلك.
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تطرق لعملية شق الطريق العشوائي الذي يقوم به بعض المواطنين وطلب اصالح الطريق ومحاسبة   -

 لف.المخا

 كمال احلرباوي: •

البناء الفوضوي والتحوز باألراضي بحدائق المنصورة وااللقاء العشوائي للفضالت بها  - الحظ تفشي 

 وطلب وضع حاويات بالمكان.

للتقليص من عملية فتحها بصفة فردية وفوضوية من  - طلب برمجة فتح الطرقات باألراضي البيضاء 

 طرف المواطنين. 

 مكرم مشام: •

 وتنويرها. 2019األنهج المبرمج منذ سنة طلب تعبيد  -

 طلب ترسيم منزله الذي قام ببنائه برخصة.  -

 جنيب محيد: •

 بين أنه على أعضاء المجلس البلدي واإلدارة عدم مغادرة الجلسة إلى حين رفعها. -

 أشار إلى البناء القديم المقام بالطرقات وحث على إيجاد حل له على نطاق اللجان. -

الطريق   - لتعبيد  باتجاه واحد   MC27بالنسبة  أو  باتجاهين  البلهوان  تعبيد شارع علي  تساءل هل سيتم 

 واقترح أن يتم ترك مدخل قليبية كما هو.

 فتحي التكالي: •

مكسرة  - وأعمدة  حفر  وجود  مثل  تونس  بطريق  بالرصيف  المارة  تعترض  التي  الحواجز  من  اشتكى 

م للرصيف  المفرط  االستغالل  إلى  فوضويا  إضافة  المنتصبين  والباعة  المحالت  أصحاب  طرف  ن 

 من شأنه دفع المارة للنزول إلى الطريق والتعرض لمخاطره.  وهذاوالمقاهي 

 تساءل حول مدى قانونية استغالل مغازة البستان لكامل الرصيف الذي أمامها. -

 الحظ وجود برك مياه على مستوى القنطرة بالقرب من مركز الحرس.  -

 زبري صمود: •

 ن أنه ال يمكن انجاز مشاريع بالمدينة إذا لم يتم تحصيل الموارد البلدية. بي -

 اقترح أن يتم كراء الرصيف للمواطن بثمن باهظ للحد من ظاهرة االستغالل المفرط للرصيف.  -
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 أميمة الفاحل: •

عبد   - معهد  تالميذ  وخاصة  المواطنين  يعيق  والذي  براغ  بنهج  األمطار  لمياه  االنحصار  من  اشتكت 

 العزيز الخوجة من المرور.

 إجابة السيد رئيس البلدية : •

بالنسبة لسوق السمك فقد سعت البلدية إليجاد حل لالنتصاب الفوضوي وقامت بتوفير مقر ونجحت في  -

البلدية، ولكن ونظرا لعدم وجود متابعة من طرف هذه األخيرة   الشرطة  الباعة بمساعدة  تجميع كافة 

 وخرجوا من السوق الواحد تلو اآلخر.  سالف عهدهمفإن الباعة عادوا إلى 

  2015أما بالنسبة لمسألة األرض التي قامت القباضة البلدية بتنفيذ عقلة عليها فهذا الخطأ حاصل منذ   -

 أي قبل تنصيب هذا المجلس وبالرغم من ذلك فقد سعينا لحله. 

د أكبر عدد ممكن من الطرقات  وفي ما يخص مسألة التعبيد فقد سعى المجلس البلدي الحالي إلى تعبي -

ورصد االعتمادات الالزمة لذلك حسب االحصائيات التي عرضناها في أول الجلسة. وهذا رغم وجود  

بالنسبة   أما  كورونا.  فيروس  تفشي  جراء  العمل  وتعطل  المقاول  مشكلة  منها  خاصة  صعوبات  عدة 

 لتعبيد نهج حضرموت فسنسعى لبرمجته في أحسن اآلجال.  

انحصار مياه األمطار ببعض الطرقات وما يشكله من خطر فقد سعت البلدية إليجاد حل  أما بخصوص  -

باإلمكانيات المتوفرة بالرغم وأن تجديد البالوعات وتوسعتها هو من اختصاص ديوان التطهير، كما تم 

التجهيز) وزارة  مصالح  مع  عمل  جلسة  من DHVعقد  قليبية  مدينة  حماية  دراسة  بخصوص   )

 .2021الشروع في ذلك منذ بداية سنة  الفيضانات وتم

بين أن المجلس البلدي الحالي يسعى جاهدا إليجاد الحلول الالزمة لكل المشاكل العالقة بالمدينة ويتوق   -

المواطنين ونتيجة عملنا ستظهر في  بالبالد وتسهيل حياة  التقدم  التي من شأنها  المشاريع  النجاز كل 

 المستقبل. 

ى غاية شهر جويلية والبلدية تقوم بعملية دفن الموتى من جراء إصابتهم بفيروس  بالنسبة لهذه السنة وإل -

 كورونا ولم يتسنى استكمال انجاز عدة مشاريع كما لم نقم باالستعداد الكامل لفصل الصيف. 

في ما يخص مسألة األرض المحاذية للسبخة والتي تطلب صاحبتها تسليم رخصة بناء بها فالبلدية ال  -

الت صرف دون الرجوع إلى وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ووزارة الفالحة وباعتماد يحق لها 

 مثال التهيئة العمرانية الحالي وإال فإن العملية ستكون غير قانونية.

للشرطة   - مشتركة  بحمالت  القيام  في  البلدية  انطلقت  فقد  لألرصفة  المفرط  االستغالل  وفي خصوص 

البلديات من  مجموعة  مع  ونالت    البيئية  إيجابية  بها  قمنا  حملة  ألول  النتيجة  كانت  وقد  المجاورة 
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استحسان الجميع ، و دعا المجتمع المدني إلى معاضدة مجهود البلدية في هذا المجال وذلك بالتوعية  

ومواكبة مختلف األنشطة البلدية. وفي نفس المجال فقد الحظنا االستغالل المفرط للشواطئ من طرف  

ا والمقاهي  األطراف  النزل  وبقية  الساحلي  الشريط  وتهيئة  حماية  بوكالة  باالتصال  وقمنا  لشاطئية 

 المتداخلة في الموضوع لمساعدتنا على تنفيذ القرارات ضد المخالفين ولكن لم نجد تجاوبا منها. 

 إجابة السيد الكاتب العام للبلدية: •

عاما للخزينة وحيث تقدم بعريضة بالنسبة للمواطن الذي تم تنفيذ عقلة على ارضه واعتبارها امتيازا   -

بهذا  عالقة  أية  للبلدية  وليست  البلدي  القابض  من طرف  تمت  العملية  أن  تبين  أرضه  عن  اليد  لرفع 

الخطأ وبالرغم من ذلك قمنا بمراسلة المدير الجهوي للملكية العقارية بنابل وطلبنا منه تصحيح امتياز  

تبليغ عام للخزينة فأجابنا أن" ترسيم االمتياز قد ت م استنادا إلى بطاقة إلزام ومطلب إشهار ومحضر 

صادرين عن السيد القابض البلدي بقليبية يتضمنان التنصيص على اسم الشخص المعني وعدد بطاقة  

عن   يكون صادرا  التشطيب  في  بمطلب  اإلدالء  يتعين  فإنه  وعليه  الترسيم   بنص  ذكر  مثلما  تعريفه 

ونا مع بطاقة إلزام ومطلب إشهار ومحضر تبليغ المدين األصلي"  القباضة البلدية المخول لها ذلك قان

بنابل    العقاري  للملكية  الجهوي  المدير  السيد  مكتوب  بفحوى  وتبليغه  البلدي  القابض  بمراسلة  فقمنا 

 وطلبنا منه تصحيح امتياز عام للخزينة وبذلك فإن البلدية لم تعد طرفا في القضية.

السيدة هادية   - لدينا حاليا هو تعويض قطعة في ما يخص موضوع  المتوفر  الوحيد  الحل  الوبيري فإن 

 األرض ولكن المبلغ المقترح للمتر المربع لم ينل استحسانها لذلك.  

 إجابة السيدة وفاء االنقليز رئيسة جلنة األشغال والتهيئة العمرانية: •

 م بإجابة عدة مواطنين. بالنسبة لموضوع عقلة أرض االنقليز فإن البلدية لم تقم بإجابته كما لم تق -

 بوضع مضخة لتسهيل سيالن المياه.  2021أما بالنسبة لنهج براغ فقد تمت برمجة حل خالل سنة  -

 و رفعت الجلسة على الساعة الواحدة بعد الزوال. 

الحاضرين   ليعلم  الطرابلسي  د.وليد  تدخل  التمهيدية  الجلسة  محضر  على  االطالع  البناء وبعد  أن 

كا في  تفشى  الجدي الفوضوي  التعاطي  في  بلدية وحرس(  األمني )شرطة  التراخي  بسبب  المدينة  أرجاء  مل 

والفعلي معه مما أدى إلى التأثير السلبي على النسيج العمراني والبنية التحتية بالمدينة واحتقان لدى المواطن 

المجل أعضاء  السادة  من  وطلب  النزيف.  هذا  وإيقاف  القانون  تطبيق  لعدم  المجلس  على  البلدي  وغضب  س 

 ورفع الموضوع إلى منطقة منزل تميم وإقليم نابل إن تطلب األمر.   تكوين ملف في الغرض
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فقد تقرر إرجاء النظر في نقطة استعراض الوضع البيئي إلى جلسة قادمة أما  ونظرا لضيق الوقت 

المصادقة على البرنامج السنوي بالنسبة لنقطة استعراض المشاريع البلدية فقد تم التطرق إليها من خالل 

 . 2022لالستثمار البلدي التشاركي لسنة 

 .بعد الزوال الثانيةعلى الساعة  2021ورفعت جلسة الدورة العادية الرابعة للمجلس البلدي لسنة  
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386 00021 38620 3861 00021 202030تعهد وصيانة المنشآت الثقافية بير النحال القسط الثاني
000 00067 000670 000670 000670 2020670تعبيد الطرقات

090 90513 905130 905130 905130 2020130تطهير حي المحيجر ونهج ابن نظير
000 00030 00030 00030 202030تهيئة فضاء إستقبال بقصر البلدية

477 5235 00084 00090 00090 202090تجديد شبكة التنوير العمومي بشارع األرض
000 000300 000300 000300 000300 2020300تطهير بمنطقة وادي الخطف

000 000150 000150 000150 000150 2020150تعبيد الطرقات بمنطقة وادي الخطف
000 195300 000184 805100 00015 000300 2021300صيانة الطرقات

000 00025 00025 00025 202125إنجاز مخفضات سرعة
000 00080 00080 00080 202180إنارة تجميلية للبرج األثري

000 00030 00030 00030 202130القسط الثاني من تطهير وادي الخطف وجبل شوالق
000 00070 00070 00070 202170توسعة قصر البلدية النجاز فضاء مواطن

000 00030 00030 00030 202130إقتناء تجهيزات ومعدات إعالمية للفوترة اإللكترونية السواق الجملة
805 80517 80517 80517 202117دراسات

597 5979 5979 0009 202110إقتناء مكيفات لإلدارة



صفحة 
.2../..1.

المصدرالمبلغ

المبلغ المتبقي المبرمج 
صرفه خالل السنة أو 

(4)السنوات المقبلة 
(4) =((2)+(3))-(1)

المشاريع 
" A"المصنفة 

حسب التقييم 
األولي البيئي 
واالجتماعي 

(***)

تقديرات المصاريف 
السنوية للصيانة 

واإلستغالل قرضتمويل ذاتي

مساعدة 
إستثنائية )

أو متبقية 
من النظام 
التمويلي 

(القديم

مساعدة غير 
موظفة

مساعدة موظفة

المبلغ الذي تم مساهمات أخرى
صرفه 

بالسنوات 
السابقة

(2)

المبلغ المبرمج 
صرفه سنة 

2022
(3)

قليبيـــــــــــة: البلدية  2022البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة نــــــــــابـــــــل: الوالية 

المشاريع
سنة أو 

سنوات اإلنجاز
(*)الكلفة 

(1)

(*)الكلفة 
المحينة 
بالنسبة 
للمشاريع 

المتواصلة فقط
(1)

رزنامة صرف االعتمادات(**)الخطة التمويلية 

مشاريع الشراكة بين البلديات-2
مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات-3
مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهياكل األخرى-4
مشاريع الشاركة بين القطاعين العام والخاص-5
مشاريع الشراكة مع المجتمع المدني-6
البرامج الوطنية-7

0430 207245 639 1#00000 000 25000002 884 0001 000 2برامج تهذيب األحياء الشعبية1.7
043 207245 639 0001 000 2502 884 0001 000 20182تهذيب حي تاهرت

09000 023 6991 139 3655 198 3#0000 000210 450 9942 923 70701 964 0141 335 9642 980 6387 986 8المجموع العام

تضمين الكلفة الجملية للمشروع وعدم االقتصار على القسط السنوي(*)
تضمين الخطة التمويلية للمشروع وعدم االقتصار على القسط السنوي(**)

(التقييم األولي البيئي واالجتماعي)فقط بالنسبة للمشاريع المصنفة كذلك حسب قائمة الفرز البيئي واالجتماعي " A"تضمين حرف (***)

:هام جدا 
تخضع لدليل اإلجراءات البيئية واإلجتماعية المشاريع التي تتضمن خططها التمويلية مساعدات موظفة أو مساعدات غير موظفة  

 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وال تمول عن طريق مساعدات موظفة أو مساعدات غير موظفة 2005 جويلية 11 المؤرخ في 2005 لسنة 1991 حسب التقييم األولي البيئي واإلجتماعي تخضع لألمر عدد Aالمشاريع المصنفة صنف 

ملحوظة تقديمية حول البرنامج السنوي لإلستثمار ممضاة من طرف رئيس البلدية
:وثائق إثبات المنهجية التشاركية 1

محاضر الجلسات العمومية التشاركية حول إعداد البرنامج السنوي لإلستثمار ملحق بها قائمة المشاركين بإعتبار العنصر2
النسائي والشبابي والصور الفوتوغرافية للجلسات وتقديم البلدية

مضمون من مداولة المجلس البلدي بخصوص المصادقة على البرنامج السنوي لإلستثمار3

الوثائق المصاحبة للبرنامج السنوي لإلستثمار 

: ..............التاريخ 
(أو من ينوبه)رئيــــس البلديــــة  

(اإلسم واللقب واإلمضاء والختم)


