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 بلدية قليبيـة     

 

 2022للمجلس البلدي لسنة  الرابعةحمضر جلسة الدورة العادية 
 2022 نوفمرب 27املنعقدة بتاريخ 

 

 

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

أعضاء   كافة  إلى  البلديالموجهة  بتاريخ    المجلس  اإلستدعاء    14/11/2022الصادرة  نص  والمتضمنة 

 التالي: 

 مــن رئيــس بلديــة قليبيـــة

 إلى  الـسـيد )ة( : ................

 .   دعــــــــوة: الـمـوضـوع

 وبعـد ، 

  2022لسنة    الرابعة بدعوتكم لحضور جلسة المجلس البلدي في نطاق دورته العادية  يتشرف رئيس بلدية قليبية  

على الساعة العاشرة صباحا بقصر البلدية بقليبية للنظر في المواضيع المدرجة    2022  نوفمبر   27وذلك يوم األحد  

  بجدول األعمال التالي: 

 2023ليبية لسنة المصادقة على مشروع ميزانية بلدية ق -1

   2023المصادقة على مخطط االستثمار البلدي لسنة  -2

   2023/2024/ 2022المصادقة على تنقيح المخطط الثالثي التقديري للصيانة لسنوات   -3

 2023المصادقة على مخطط تطهير الديون لسنة   -4

 2023لدعم القدرات لسنة   البرنامج السنويالمصادقة على  -5

 ( 2019التدخل بمشروع تطهير وادي الخطف )برنامج  المصادقة على تعديل برنامج  -6

 استعراض تقارير اللجان  -7

 استعراض الوضع المالي  -8

 استعراض سير المشاريع -9

 اإلجابة على أسئلة كتابية تقدمت بها عضوة بالمجلس البلدي  -10

 2022االطالع على محضر الجلسة التمهيدية الرابعة لسنة   -11

 

----------- 
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والعشرون من شهر   السابعاألحد  يوم    2022لسنة    الرابعةجلسته العادية  قليبية  المجلس البلدي بعقد  

) سنة    نوفمبر وعشرين  واثنين  الساعة    (11/2022/ 27ألفين  بقليبية على  البلدية  بقصر  صباحا    العاشرة 

 :  المجلس البلدي أعضاء  السادةالسيدات و وبحضورجمال الحجام رئيس البلدية برئاسة السيد 

سعيدة النمر، سنية فرج هللا، مجيدي النجيلي،    وفاء االنقليز،  فوزي الحجام، إلهام ريدان،  فتحي حسونة،

بوعفيف،   سليمانمحمد  بن  الجبالي،شادي  الجنحاني، حافظ  علي  اللطيف، محمد  عبد  بلحاج  ، محمد  شيماء 

 فؤاد المجيد. و ناجي ريدان، المبروك العياري عمر،

 ، أحمد المسلماني، وليد الطرابلسي  رانية متاع هللا، هشام األنقليز، محمد االسعد البربار،   وتغيب السادة: 

 .وسليم بن رجب عبد الوهاب بلوم ،أميرة االنقليز، رحاب حميد سلمى المجيد، حياة اليحياوي، ،عائدة صمود

 كل من السادة :  البلديةحضر عن اإلدارة البلدية بدعوة من السيد رئيس كما  

، العام  الكاتب  غريبي  العزيز  والبيئة،    عبد  النظافة  مدير  الجنحاني  فني، وحيد  مدير  التكالي    محمد 

، فاتن المسلماني متصرف مكلفة بشؤون خالد ريدان مهندس أولسنية بنعلية مديرة الشؤون اإلدارية العامة،  

 المجلس وعماد الشارني متصرف مساعد مكلف باإلعالم.

 واطنين. وحضر أيضا ثلة من الم

ثم استعرض جدول   بالحاضرينب في مستهلها  ل الحجام رئيس البلدية بكلمة رحافتتح الجلسة السيد جما

 : نقطة وهي أعمال الجلسة كما ورد بنص االستدعاء واستسمح السادة أعضاء المجلس البلدي إلضافة 

 المصادقة على تنقيح معلوم بلدي  -

 .وسنية فرج هللا إلهام ريدانلسيدان :العضوان المنتخبان إلمضاء محضر الجلسة ا    

 . فاتن المسلماني  ةبمساعدة السيد : السيد عبد العزيز غريبي الكاتب العام للبلديةمقرر الجلسة
 

 :2023مشروع ميزانية بلدية قليبية لسنة المصادقة على /1

سنة     من  الثاني  النصف  في  تنصيبه  تم  المجلس  هذا  ان  موضحا  الكلمة  البلدية  رئيس  السيد  تناول 

أعد هذا المجلس الميزانية و تم    2019وفي سنة    %  103وتم تحقيق الميزانية في تلك السنة بنسبة    2018

بنسبة   سنتي     %  104تحقيقها  خالل  أمام  2021و    2020أما  حائال  كانت  كرونة  جائحة  تحقيق    فإن 

الميزانية إال أننا ظغطنا على النفقات و مرت السنتين دون عقد ديون او تحقيق عجز وقد تم اعداد ميزانية  

ومتابعة    2023سنة   واالقتصادية  المالية  الشؤون  لجنة  قامت  و  للمداخيل  العادي  النسق  استرجاع  في ظل 
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تقديم مقترحاتهم حول مشروع ميزانية  التصرف بمراسلة رؤساء اللجان والمصالح اإلدارية منذ شهر ماي ل

لسنة    29عمال بأحكام مجلة الجماعات المحلية الصادرة بموجب القانون األساسي عدد    وبين أنه   2023سنة  

و خاصة القسم السادس منها المتعلق بإعداد الميزانية والمصادقة عليها    2018ماي    9المؤرخ في    2018

بلدية بإعداد اإلحصائيات والجداول المتعلقة بتنفيذ الميزانيات السابقة  قامت اإلدارة البلدية بإذن من رئيس ال 

الوثيقة األولية للميزانية . لتقديم وجمع المعطيات الالزمة إلعداد  للسيدة سنية بنعلية  الكلمة  و إثر ذلك أحال 

لنهائية للدعم حيث تولت السلطة المركزية إعالمنا بالتقديرات األولية ثم اعرض تفصيلي لمشروع الميزانية  

  ، التسيير  بعنوان  السنوي  أنه  المالي  الحاضرين  بنعلية  سنية  السيدة  ميزانية  وأعلمت  مشروع  عرض  تم 

في    2023 المنعقدة  جلستها  في  التصرف  ومتابعة  واالقتصادية  المالية  الشؤون  لجنة    سبتمبر   08على 

في  2022 المنعقدة  في جلسته  البلدي  المكتب  تداول  كما  على    2022  سبتمبر  25.  بالموافقة  رأيه  وأبدى 

الميزانية المعروض بين أيديكم للمصادقة   الميزانية للسيد أمين  اآلجال    وتم في مشروع  إحالة ملف مشروع 

سيادتكم ملف يتضمن مالحظات السيد امين المال واحلنا على    (    2022أكتوبر    12المال الجهوي بنابل ) 

الوثائق   وجميع  الميزالجهوي  لمشروع  الفصل    انيةالمدعمة  عليه  نص  الجماعات    170مثلما  مجلة  من 

تم تجميع الوثائق الالزمة للمعطيات ذات العالقة بالميزانية واعداد جدول للتشخيص المالي للموارد .  المحلية

للـ  لـ  5والنفقات  والنفقات  الموارد  معدل  وتحديد  وإنجاز  تقديرات  األخيرة  مع    3سنوات  األخيرة  سنوات 

المنقضية   النمو خالل الخمس سنوات  .كما تم ضبط تكاليف األجور والمنح    2021-2017احتساب معدل 

أن يباشروا العوان البلدية مع الترقيات المنتظرة و االنتدابات الجديدة للعملة والموظفين حيث من المفترض  

وتجدون ضمن الوثائق قائمة في التأجير تضم كل التغييرات بما في ذلك االعوان    2023عملهم منذ بداية  

  2023المحالين على التقاعد .هذا وقد تم االخذ بعين االعتبار لصفقات المناولة التي سيتم تجديدها خالل سنة  

 . 2020-2015وكذلك مراجعة ثمن صفقة رفع الفضالت لسنوات 

  اكتوبر أ  31والى    2021وحيث أن نسق اإلستخالصات تحسن بعد إنفراج جائحة كرونة في نهاية  

فقد تم تقدير موارد العنوان األول للسنة المقبلة على هذا األساس .وقد تم إعالمنا مبدئيا بمناب بلدية    2022

ــ  بــ يقدر  و  للتسيير  السنوي  الدعم  من  .  2.579.833قليبية  بدينارا  على  تقدوقمنا  بالحفاظ  النفقات  ير 

 %  49.6وهي  التوازنات المالية العامة و سالمة المؤشرات .كما حاولنا الحفاظ على احترام نسبة التاجير  

   : 2023.وفيما يلي بعض المعطيات المالية حول إعداد ميزانية سنة   2021من الموارد المحقق سنة  
 :2021-2017حتقيق موارد العنوان األول خالل سنوات -

بلدية قليبية ميزانيتها خالل   الـ   5حققت  الفارطة بنسبة  التقديرات. وه   %100السنوات  تبين واقعية  ي نسبة 

  :"نظرا للوضع الوبائي "فيروس كورونا وذلك %93اقل نسبة في تحقيق بنسبة   2020قد كانت سنة و
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 االنجازات التقديرات  السنة
التحقيق   نسبة 

 التقديرات /
 نسبة التطور 

2017 5.029.556 5.246.434 104.3 % 10.2% 

2018 5.380.880 5.538.937 103 % 5.5% 

2019 5.835.000 6.044.445 104 % 9.1% 

2020 6.012.205 5.600.944 93 %  7.9- % 

2021 6.339.273 6.159.524 97 %  4 % 

 ة مؤشر االستقاللي  -

 2021 2020 2019 2018 2017 السنة

 3.682.441 3.422.614 4.064.145 3.731.017 3.516.878 الموارد الذاتية 

 6.159.524 5.600.944 6.044.445 538.937 5 246.434 5 مجموع البلدية 

 %59.8 %61.1 %67.24 %67.36 %67.03 ة مؤشر االستقاللي

 

 2021 2020 2019 2018 2017 السنة

 2.477.083 2.178.330 1.930.300 1.807.920 1.729.556 الدولة تحويالت 

 %40.2 %38.9 %32 %32.6 % 33 1تحويالت الدولة /م ع

 

 : 2021-2017خالل سنوات   1تطورنفقات العنوان  -

 

 نسبة التطور  النسبة  االنجازات التقديرات  السنة

2017 4.547.556 4.110.580 90.4  % 1.7  % 

2018 5027.484 4346.100 86% 5.4% 

2019 5.451.530 4.904.240 90% 5.7% 

2020 5.718.145 5.180.370 91% 5.7% 

2021 6.147.996 5.425.428 91% 6% 
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 نفقات التأجير العمومي  

 2021 2020 2019 2018 2017 السنة

 2.652.651 2.400.131 2.132.918 1.903.627 1.774.185 التأجير العمومي 

 % 49 % 46 % 43 % 43 % 43 1التأجير /ن ع

 % 43 %  42.8 % 35 %  34.3 % 33 1التأجير /م ع

 

 

 

 

 

  6.681.579د مقابل    7.100.000بما قيمته    2023ضبطت تقديرات موارد العنوان األول لسنة  

 .%6أي بزيادة نسبتها  2022د تقديرات مرسمة سنة  

 وتوزع تقديرات الموارد صنفا صنفا كما يلي: 

 بيــان الموارد 
تقديرات  
2022 

تقديرات  
2023 

نسبة  
 التطور

هيكلة  
 الموارد 

 % 100 %6 7.100.000 6.681.579 العـنــوان األّول: مــــوارد العنـــوان األّول 

 %47.9 %16 3.402.000 2.920.855 الجـبـائيـة الجــزء األّول: المـداخيــل 

االداءات بعنوان  الجبائية  المداخيل  األّول:  لى ع الصنـف 

 العقــارات واألنشطــة
1.549.500 1.915.000 23.6% 27% 

 %20.9 %8 1.487.000 1.371.355 الصنـف الثاني: المداخيل الجبائية األخرى

-2 3.698.000 3.760.724 غيـر الجبائية اإلعتيادية  الجـزء الثاني: المـداخيـل % 52.1% 

والحقوق ومختلف معاليـم الرخص   الثالـث: الرسومالصنـف 

 الموجبات اإلدارية واالتاوات مقــابــــل إســداء خـدمـــات و
521.500 462.000 11- % 6.5% 

المتأتية من االستغالل المباشر  الصنـف الّرابـع: المداخيـل

 لألمالك
11.150 11.000 1- % 0.2% 

الصنـف الخامـس: مداخيـل ملك الجماعة المحلية ومساهماتها  

 ومداخيل مختلفة 
609.600 645.167 6% 9.1% 

-1.4 2.579.833 2.618.474 الصنـف الســادس: تحويالت الدولة بعنوان التسيير  % 36.3% 

 موارد العنوان األول :  -

 املوارد: - 1
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 4.141.490 العنوان الثاني  مواردالعنوان الثاني: 

الموارد الخاصة للبلدية الجــــزء الثـالـــث:   

 2.164.522                                                                                              التجهيز:منح : الصنف السابع

 1.606.878 مختلفة: ومواردمدخرات : الصنف الثامن

ض اإلقتراموارد الجزء الرابع:   

 112.573                                                  : تسديد أصل الدينالصنف التاسع

 من االعتمادات المحالة   المتأتية الخامس: المواردالجزء 

من االعتمادات المحالة   المتأتيةالموارد  عشر:الصنف الثاني 

 المحالة 
226.300 

  سادس:الموارد الموظفة بواسطة اموال المشاركة الجزء ال

 31.217 ركة المش اعشر : موارد حسابات اموال  الثالثالصنف 

 

لسنة  بالتالي  ضبط  وت الثاني  العنوان  موارد  قدره    2023تقديرات  وهي    يناراد  4.141.490بما 

العنوان    200.000  :  ي كاآلت الفوائض غير المستعملة من  تتأتى من  أن  يمكن  التي  للمبالغ  تقديرات  دينارا 

قروض   و  منقولة  وفواضل  منح  من  المتواصلة  للمشاريع  المنزلة  الموارد  وفواضل    3.683.973األول 

و   السادس    257.517دينارا  و  الخامس  بالجزء  خاصة  محالة  االعتمادات  فواضل  لم هذا  دينارا  تم  ي  و 

بعنوان   قليبية  لبلدية  المرصودة  الموظفة  المساعدة غير  بقيمة  العنوان    .2023إعالمنا  قيمة مساهمة  وتقدر 

بـ   الثاني  العنوان  مصاريف  في  للقروض   دينارا   307.000األول  الدين  أصل  أقساط  بخالص  يسمح  بما 

 .  2023المتحصل عليها والمزمع دفعها سنة 

 دينارا. 11.241.490يزانية  وتكون بالتالي جملة موارد الم

 

 

 

 

فقد ضبطت بعد تحديد الموارد بالتدرج حسب أهمية كل نفقة    2023أما نفقات العنوان األول لسنة  

النفقات   هذه  بــ    6.793.000بـ  ووجوبيتها.وقدرت  قدرت  زيادة  بنسبة    2023تقديرات سنة    %8دينارا 

 وتوزع قسما قسما كما يلي:

 :املصاريف - 2

 : الثانيموارد العنوان   -
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 نفقات العنوان الثاني:  -

 
 
 
 

 هيكلة النفقات  نسبة تطور  2023تقديرات  2022تقديرات  السنة

 %100 %8 6.793.000 6.282.984 العنوان األول: نفقــات العنــوان األّول

 %97.5 %8 6.620.000 6.092.112 الجزء األول: نفقـــات التصــّرف

 % 45 %9.5 3.057.420 2.790.756 التأجيـر العمومي  القسم األول:

 %43.5 %8 2.951.500 2.734.449 القسـم الثـانـي: وسائـــل المصـالــح

 %8 %0.2 540.500 539.200 القسم الثالث: التدخل العمومي

القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة و 

   غير الموزعة
27.707 70.580  1 % 

 %2.5 %9- 173.000 190.872 الثاني: فوائد الدين الجزء 

 %2.5 %9- 173.000 190.872 القسم الخامس: فوائد الدين 

 

 )االمر وقد تم إدراج الزيادة في األجور ضمن التبويب المخصص لها بعد صدور األوامر الترتيبية  

العامة في    797عدد   تقديريا في المشروع االولي    األجور(المتعلق بضبط مقادير الزيادة  بينما تم ادراجها 

اعتمادات غير   ال  وإستناداموزعة.  ضمن  الجهوي وقع  المال  امين  السيد  بـ  لراي  المدة  أشهر  3تقليص  في 

 .بعدالفعلية لالنتدابات الجديدة التي لم يعلن عن نتائجها 

 

 

 

 د وتوزع كما يلي:  4.448.490بما قدره  2023نفقات العنوان الثاني لسنة   تو ضبط 

 4.448.490 العنوان الثاني: نفقـات العنوان الثاني

الثـالـــث: نفـقـــــات التنميــــــــة الجــــزء   

 3.895.973 القســم الّســادس: اإلستثمـارات المبـاشــرة:

 األول:نفقات العنوان   -
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  القسم الثامن: نفقات التنمية غير الموزعة

 الجزء الرابع: تسديد أصـــل الديــن

 295.000                                                 القسم العاشر: تسديد أصل الدين 

 النفقات المسددة من االعتمادات المحالة : خامسالجزء ال

القسم الحادي عشر : النفقات المسددة من 

 االعتمادات المحالة
226.300 

  الجزء السادس :فقات حسابات اموال المشاركة 

 31.217 عشر:نفقات حسابات أموال المشاركة  القسم الثاني

   

 دينارا. 11.241.490بما جملته   2023وتكون نفقات ميزانية سنة   

  ولكن في كمية المشتريات    والمالحظ أن الترفيع في إعتمادات بعض بنود النفقات ليس نتيجة للترفيع 

المتنامي   للتطور  علمنتيجة  تم    الألسعار.  الموارأنه  تحقيق    والنفقات  دتقدير  واقعية  على  شديد  بحرص 

التثقيالت    وجديةالموارد   بقايا  اسداء    وتامين السعي الستخالص  تعطل  البلدية وعدم  للمرافق  العادي  السير 

الحاض  الخدمات. بنعلية  سنية  السيدة  ودفعا وأعلمت  تعهدا  المتواصلة  المشاريع  فواضل  إدراج  تم   أنه  رين 

 وكذلك مشاريع المخطط الممولة من التمويالت الذاتية واإلعتمادات المحالة . 

التقديم   هذا  ب وبعد  رأي  قامت  الميزانية  السيد  تالوة  مشروع  حول  الجهوي  المال  تحت  أمين  الوارد 

من مجلة الجماعات   170كما يلي: "وبعد، تطبيقا لما جاء به الفصل    11/11/2022بتاريخ    ـدد356عـ

المعروض علينا إلبداء الرأي، نحيطكم علما   2023المحلية، وبعد دراسة مشروع ميزانية البلدية لسنة  

أن   إلى  فقط  اإلشارة  مع  للمصادقة  البلدي  المجلس  أنظار  على  المعني  المشروع  عرض  يمكن  أنه 

تخص  ا الجديدة  لالنتدابات  المخصصة  المباشرة   12إلعتمادات  )تاريخ  ذلك  من  التأكد  وجب  شهرا 

 الفعلية(." 

لالنتدابات   المخصصة  االعتمادات  التقليص في  و  االعتبار  بعين  المالحظات  أخذ هذه  تم  وانه  علما 

 اشهر.  3التي لم يتم اإلعالن عن نتيجتها بما يعادل مستحقات 

 

 
 

من مجلة الجماعات المحلية وتمحورت التدخالت في  173فُتح باب النقاش مثلما نص عليه الفصل   

 اآلتي :  

 : النقاش واملداولةفتح باب 



2022 نوفمرب 27  2022للمجلس البلدي لسنة  الرابعةالدورة العادية  

 

 

9 

 السيد كاتب عام البلدية :

ليبين أن نفقات البلدية تتطلب موارد ضخمة سنحاول تعبئتها من خالل توظيف االنتدابات الجديدة أخذ الكلمة  

تمنع   رغما  للسمك  الجملة  سوق  في  اإللكترونية  الفوترة  بإرساء  بادرنا  قد  و  االستخالص  نسق  لتحسين 

ئد خالص األداء  المقدمة من المواطنين بطلب شها  والعرائضإقترح ربط الخدمات    ابالسوق. كمالمتدخلين  

 البلدي. 

 السيد محمد بوعفيف : 

اإلجابة على التساؤالت المطروحة من المواطنين خالل الجلسة التمهيدية و منها خاصة خالص الحظ حول  

 معاليم الكراءات و تثقيل األداء على العقارات المبنية بقليبية البيضاء . 

 السيد رئيس البلدية :

أنه تحمل مسؤوليته أيام الجائحة بعدم اإلعالن    بين للحاضرين  التي مرت به بالدنا  في الوضع االقتصادي 

لعدم اثقال كاهل البلدية بنفقات لن يكون في مقدورها مجابهتها في ظل    وذلكعامال    17عن نتيجة انتداب  

 وتعزيز بالبلدية    التأطير نسبة    وتحسينالتوجه الى انتداب إطارات    وتم تدهور الموارد في السنتين الفارطتين  

بخصوص اإلجابة على أسئلة التي اثارها السيد محمد بوعفيف فقد تم    الجباية. اما الموارد البشرية بمصلحة  

تم تكليف    كالبلدية. وكذلمن جهتنا مراسلة شركة قليبية البيضاء حول مدنا بأسماء المالكين لترسيمهم بجداول  

ل المتسوغين  بذمة  المتخلدة  المبالغ  بمتابعة  تنفيذ  بلدية  عدل  عن   وقدمحالت  االستخالص  نسبة  تحسنت 

 السنوات السابقة. 

توجه    ااالستخالص. كموطلب مقارنة بلدية قليبية مع بلديات أخرى من نفس الحجم بوالية نابل من ناحية  

اللجان    لألعضاء   والتحيةبالشكر   اعمال  مواكبة  دفع    وكانالبلدي    والمجلسالمثابرين على  في  الفضل  لهم 

 اإلنجاز.في طور  والتي البلدية التي أنجزت  المشاريع

و بعد النقاش تم المرور الى المصادقة على الميزانية موارد ونفقات كما يلي : 

 

 موارد العنوان األول : •

 اجلزء األول : املداخيل اجلبائية   
 

 الــــمــــوارد بـــيـــــان 
 الموارد المقترحة 

 بالدينار   2023لسنة 

 1.915.000 ملداخيل اجلبائية بعنوان األداءات على العقارات  و األنشطة: ا لالصنف األّو-

 1.487.000 املداخيل اجلبائية األخرى:  الصنف الثاني-

 3.402.000 مجلة اجلزء األّول :

 : التصويت على املوارد حسب األجزاء واألصناف
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جملته   في  االول  الصنف  على  البلدي  المجلس  أعضاء  السادة  والمداولة صادق  النقاش  مليون  وبعد 

  مليون و اربعمائة وسبعة و ثمانون ألف . وعلى الصنف الثاني في جملته  دينار  فعشر أل   وخمسة  وتسعمائة

 دينارا.  

  اليين و اربعمائة والفي  ثالثة م الجزء األول في جملته    ثم صادق السادة أعضاء المجلس البلدي على

 دينارا. 
 

 : اجلزء الثاني : املداخيل غري اجلبائية اإلعتيادية 

 

 بـــيـــــان الــــمــــوارد 
الموارد المقترحة لسنة  

 بالدينار  2023

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

 مقابل إسداء خدمات واالتاوات
462.000 

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

 إستلزام مرافقها و أمالكها املختلفة
11.000 

 645.167 الصنف اخلامس :مداخيل ملك اجلماعة احمللية و مساهمتها و مداخيل خمتلفة-

 2.579.833 التسيريالصنف السادس :حتويالت الدولة بعنوان -

 3.698.000 مجلة اجلزء الثاني :
 

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

وعلى الصنف الخامس ا  دينار  احد عشر الف  وعلى الصنف الرابع في جملته  ألف دينار    واثنان و ستون  

. وعلى الصنف السادس في جملته  دينار  ستمائة و خمسة و أربعون الفا و مائة وسبعة وستونفي جملته  

 دينارا.  مليونان و خمسمائة و تسعة وسبعون الفا و ثمانمائة و ثالثة وثالثون

ستمائة و ثمانية  ثالثة ماليين و  ثم صادق السادة أعضاء المجلس البلدي على الجزء الثاني في جملته  

 . دينارا و تسعون الف 

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

 . ( 7.100.000)   دينارا  سبعة ماليين و مائة الف 

 موارد العنوان الثاني :  •
 

 للتنمية:الذاتية املخصصة املوارد  الثالث:اجلزء  
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 بـــيـــــان الــــمــــوارد 
لسنة     الموارد المقترحة

 بالدينار  2023

 2.164.522 منح التجهيز :السابعالصنف  -

 1.606.878 دخرات وموارد خمتلفةُم :الثامنالصنف  -

 3.771.400 مجلة اجلزء الثالث :
 

 

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

 مائة و أربعة و ستون الفا و خمسمائة و اثنان و عشرون دينار. 

جملته  ثم   في  الثامن  الصنف  على    وسبعون   وثمانية  وثمانمائةآالف    وستة  وستمائةمليون  صادق 

ذلك  البلديالمجلس    قوصاد  .دينارا بقيمة    بعد  الثالث  الجزء  جملة  ماليين  على  وواحد   وسبعمائةثالثة 

 دينارا.  واربعمائةوسبعون الفا 

 

 االقرتاض:موارد  :الرابعاجلزء  
 

 بـــيـــــان الــــمــــوارد 
لسنة     الموارد المقترحة

 بالدينار  2023

 112.573 موارد االقرتاض الداخلي :التاسعالصنف  -

 112.573 مجلة الصنف التاسع

 112.573 : الرابعمجلة اجلزء 
 

وبعد النقاش صادق المجلس البلدي على الصنف التاسع والجزء الرابع بما قيمته مائة و اثنى عشر  

 ألفا و خمسمائة و ثالثة وسبعون دينارا. 

 احملالة  : املوارد املتأتية من اإلعتمادات:  اخلامساجلزء  
 

 بـــيـــــان الــــمــــوارد 
لسنة     الموارد المقترحة

 بالدينار  2023

 226.300 موارد متأتية من اعتمادات حمالة :  الثاني عشرالصنف  -

 226.300 مجلة الصنف الثاني عشر

 226.300 : اخلامسمجلة اجلزء 
 

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

 . دينارا وثالثمائةوعشرون ألفا  وستةمائتان 
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 املوارد املوظفة بواسطة حسابات أموال املشاركة: :السادساجلزء  
 

 بـــيـــــان الــــمــــوارد 
لسنة     الموارد المقترحة

 بالدينار  2023

 31.217 موارد حسابات أموال املشاركة :  الثالث عشرالصنف  -

 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 الفا و مائتان و سبعة عشر  

بعد النقاش و المداولة صادق السادة أعضاء المجلس البلدي على جملة موارد العنوان الثاني بقيمة و

 أربعة ماليين و مائة وواحد واربعون الفا و اربعمائة و تسعون  دينارا. 

أربعون  شر مليون و مائتان وواحد واحد ع  2023وتكون بالتالي جملة موارد الميزانية المقدرة لسنة  

 الفا و اربعمائة و تسعون دينارا. 

 

 

 نفقات  العنوان األّول :  •
 :فالتصّرنفقات  ل:األّوالجزء   

 :العموميالتأجري  ل:األّو القسم 
 

 بـــيـــــان الــنــفـــقــــات 
  2023اإلعتمادات المقترحة  لسنة 

 بالدينار

  لرؤساء البلديات: املنح املخولة  01 100الفصل  -

 3.011.420 : تأجري األعوان القارين 01 101الفصل  -

 46.000 تأجري األعوان غري القارين :  01 102الفصل  -

 3.057.420 ل :القسم األّومجلة 

البلدي على    المجلس  السادة أعضاء  النقاش والمداولة صادق  القارين بجملة    تأجيروبعد  ثالثة  األعوان 

  ستة واربعون الف دينارا وعلى تأجير األعوان غير القارين  ماليين واحد عشر الفا و اربعمائة و عشرون  

 دينارا. 

 

ثالثة ماليين و سبعة و خمسون الفا و اربعمائة و ثم صادق المجلس البلدي على القسم األّول في جملته  

 دينارا .  عشرون 

 :و الفصول حسب األجزاء واألصناف النفقاتالتصويت على 
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 :املصاحلوسائل  الثاني:القسم  
 

 بـــيـــــان الــنــفـــقــــات 
  2023لسنة    اإلعتمادات المقترحة 
 بالدينار

 1.674.000 نفقات تسيري املصاحل العمومية احمللية : 02 201الفصل  -

 1.277.500 مصاريف إستغالل وصيانة التجهيزات العمومية:  02 202الفصل  -

 2.951.500 مجلة القسم الثاني :
 

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

لتجهيزات العمومية  . وعلى مصاريف إستغالل وصيانة امليون وستمائة و أربعة و سبعون الف دينارا بقيمة  

 مليون و مائتان و سبعة وسبعون الفا و خمسمائة  دينار. بقيمة 

مليونان و تسعمائة وواحد و خمسون ثم صادق السادة أعضاء المجلس البلدي على القسم الثاني في جملته 

 الفا و خمسمائة دينارا. 

 :العموميالتدخل  :الثالث القسم
 

 بـــيـــــان الــنــفـــقــــات 
لسنة   اإلعتمادات المقترحة 

 بالدينار  2023

 260.000 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  -

 193.500 تدخالت يف ميادين الثقافة والشباب والطفولة : 03 305الفصل  -

 10.000 املساهمات يف املنظمات:  03 073الفصل  -

 540.500 مجلة القسم الثالث :
 

 

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

خمسة التدخالت في ميدان التعليم والتكوين بقيمة    ى . وعلدينار  ألف وستون  مائتان  الميدان اإلجتماعي بقيمة  

وعلى    .دينار  ألفاثنان وستون  ر األكل بقيمة  المساهمة لفائدة الودادية بعنوان تذاك  ىدينارا. وعل   ألف  رعش

همات في  وعلى المسا  .خمسمائة ديناروتسعون الفا و  وثالثةمائة    بقيمة  في ميدان الثقافة والشباب   التدخالت

بقيمة   دينارالمنظمات  آالف  في جملته عشرة  الثالث  القسم  على  البلدي  المجلس  أعضاء  السادة  ثم صادق   .

 خمسمائة و أربعون الفا و خمسمائة دينار. 
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 : نفقات التصرف الطارئة وغري املوزعة:  الرابع القسم
 

 بـــيـــــان الــنــفـــقــــات 
لسنة   اإلعتمادات المقترحة 

 بالدينار  2023

 70.580  نفقات التصرف غري املوزعة:  04 401الفصل  -

 70.580 مجلة القسم الرابع:
 

النقاش   الفا و خمسمائة وبعد  الرابع في جملته سبعون  القسم  المجلس البلدي على  صادق السادة أعضاء 

 وثمانون دينارا. 
 

 :الخـالصـــة 
 

 الــــقــــســـم 
  2023لسنة   المقترحة  اإلعتمادات

 بالدينار

 3.057.420 التأجري العمومي :األّول القسم -

 2.951.500 وسائل املصاحل :الثاني القسم -

 540.500 التدخل العمومي :الثالث القسم -

 70.580  نفقات التصرف الطارئة وغري املوزعة :  الرابع القسم -

 6.620.000 مجلة اجلزء األّول :

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

 .   ادينار  ستمائة و عشرون الف و

 :انيــــالثزء ــــالج 
 

 فوائد الدين :اخلامس القسم 
 

 بـــيـــــان الــنــفـــقــــات 
  2023لسنة    اإلعتمادات المقترحة 
 بالدينار

 173.000 فوائد الدين احمللي:  05 500الفصل  -

 173.000 : اخلامسمجلة القسم 

 173.000 : اجلزء الثانيمجلة 

 

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

 ثالثة و سبعون الف  دينارا.و

 مائة وثالثة سبعون الف دينارا. ثم صادق على القسم الخامس والجزء الثاني في جملتهما بقيمة 

بقيمة    األّول  العنوان  نفقات  جملة  على  ماليين  وصادق  الف   ستة  وتسعون  ثالثة  و  وسبعمائة 

 دينارا. 
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 نفقات  العنوان الثاني : •

 نفقات التنمية: :الثالثالجــــزء  

 االستثمارات املباشرة: :السادس القسم •

 بـــيـــــان الــنــفـــقــــات 

  -ت-الجدول إعتمادات التعهد -الجدول ج
الدفع   إعتمادات

المرخص فيها  
 بالميزانية الحالية

االعتمادات  
 المنقولة 

االعتمادات المرخص  
فيها بالميزانية  

 الحالية 

 178.534  46.677  الدراسات: 06600الفصل

 100.000  100.000 اقتناء أراضي: 06601الفصل

   100.000 اقتناء مباني: 06602الفصل

 160.806 42.000 105.972 اإلداريةالبنايات : 06603الفصل

 10.000 10.000 868 جتهيزات إدارية: 06604الفصل

 34.541 10000 31.457 الربامج والتحهيزات اإلعالمية: 06605الفصل

 2.013  16.530  اقتناء معدات وجتهيزات: 06606الفصل

 150.000 150.000 2.770 :اقتناء وسائل النقل 06.608الفصل 

 278.330  218.488 اإلنارة العمومية: 06610الفصل

 492.795  388.136 التطهري: 06612الفصل

 1022.490  187.790 الطرقات واملسالك: 06613الفصل

 248.669  119.382 أشغال التهيئة والتهذيب: 06614الفصل

املساحات اخلضراء ومداخل : 06615الفصل

 املدن
7.906  2.375 

بناء التجهيزات اجلماعية : 06616الفصل

 للثقافة والشباب والرياضة والطفولة
110.583  73.590 

بناء وتهيئة املنشآت ذات : 06617الفصل

 الصبغة االقتصادية
718.729  1.141.830 

 3.895.973 212.000 2.155.288 مجلة القسم السادس:

 3.895.973 212.000 2.155.288 مجلة اجلزء الثالث:
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لالعتماداتوبعد   بالنسبة  الثالث  والجزء  السادس  القسم  البلدي على  المجلس  المنقولة    النقاش صادق 

وبالنسبة   دينارا  ثمانون  و  ثمانية  و  مائتان  و  الفا  وخمسون  خمسة  و  مائة  و  مليونان  بجملة  للتعهد 

العتمادات التعهد المرخص فيها بالميزانية الحالية بجملة مائتان و اثنى عشر الفا ديناروبالنسبة العتمادات 

بميزانية   فيها  المرخص  ثم  2023الدفع  و  ثالثة ماليين  تسعمائة    انمائة بجملة  و  الفا  تسعون  و  وخمسة 

 ثالثة وسبعون دينارا. و

 الرابع:الجزء  

 :الدينتسديد أصل  :العاشر القسم 

 بـــيـــــان الــنــفـــقــــات 

 إعتمادات التعهد -الجدول ج
إعتمادات  -ت-اجلدول

الدفع املرخص فيها 

 بامليزانية احلالية

االعتمادات  
 المنقولة 

االعتمادات المرخص  
فيها بالميزانية  

 الحالية 

 295.000 295.000   :  تسديد أصل الدين الداخلي 10950الفصل 

 295.000 295.000  العاشر :مجلة القسم ا

 295.000 295.000  الرابع :مجلة اجلزء 

 

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

 مائتان وخمسة وتسعون الف دينارا تعهدا ودفعا كاعتمادات مرخص فيها بالميزانية الحالية. جملته 

 

 : النفقات المسددة من االعتمادات المحالة:  الخامسالجزء   

 النفقات املسددة من االعتمادات احملالة::  احلادي عشر القسم 

 بـــيـــــان الــنــفـــقــــات 

  -ت-الجدول إعتمادات التعهد -الجدول ج
إعتمادات الدفع  
المرخص فيها  
 بالميزانية الحالية

 االعتمادات المنقولة 
االعتمادات المرخص  

فيها بالميزانية  
 الحالية 

: نفقات مسددة من اعتمادات 11001الفصل

 حمالة الجناز مشاريع البنية األساسية 
29  29 

: نفقات مسددة من اعتمادات 11004الفصل

 حمالة الجناز مشاريع ذات صبغة رياضية
30.966  180.966 

 : نفقات مسددة من اعتمادات11006الفصل

 حمالة الجناز مشاريع ذات صبغة ثقافية
965  965 
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 بـــيـــــان الــنــفـــقــــات 

 إعتمادات التعهد -الجدول ج
  -ت-الجدول

إعتمادات الدفع  
المرخص فيها  
 االعتمادات المنقولة  بالميزانية الحالية

االعتمادات المرخص  
فيها بالميزانية  

 الحالية 

: نفقات مسددة من اعتمادات 11007الفصل

 حمالة الجناز مشاريع الطفولة
1.350  1.350 

: نفقات مسددة من اعتمادات 11008الفصل

 حمالة الجناز مشاريع ذات صبغة سياحية
43.521  20.662 

 : نفقات مسددة من اعتمادات11009الفصل

 حمالة الجناز مشاريع ذات صبغة بيئية
13.145  13.145 

: نفقات مسددة من اعتمادات 11010الفصل

 حمالة القتناء معدات وجتهيزات
6.183  6.183 

: نفقات مسددة من اعتمادات 11099الفصل

 حمالة الجناز مشاريع أخرى
3.000  3.000 

 226.300  99.159 مجلة القسم احلادي عشر:

 226.300  99.159 اجلزء اخلامس:مجلة 

النقاش الخامس  وبعد  والجزء  عشر  الحادي  القسم  على  البلدي  المجلس  و    صادق  تسعة  جملته  في 

التعهد المنقولة ومائتان وستة وعشرون الفا    تسعون الفا و مائة و تسعة وخمسون دينارا بالنسبة إلعتمادات

 وثالثمائة دينارا بالنسبة العتمادات الدفع المرخص فيها بالميزانية الحالية. 

 :المشاركةنفقات حسابات أموال  :السادسالجزء  

 نفقات حسابات أموال املشاركة:: الثاني عشر القسم 

 بـــيـــــان الــنــفـــقــــات 

  -ت-الجدول إعتمادات التعهد -الجدول ج
إعتمادات الدفع  
المرخص فيها  
 بالميزانية الحالية

 االعتمادات المنقولة 
االعتمادات المرخص  

فيها بالميزانية  
 الحالية 

حسابات املشاركة : نفقات 12002الفصل

  على هبات وتربعات ومساهمات خارجية
1.272  31.217 

 31.217  1.272 مجلة القسم الثاني عشر:

 1.272 مجلة اجلزء السادس:
 31.217 
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وبعد النقاش صادق المجلس البلدي على القسم الثاني عشر والجزء السادس في جملته الفا ومئتان و  

و المنقولة  التعهد  العتمادات  بالنسبة  دينارا  سبعون  و  عشردينارا    اثنان  وسبعة  ومئتان  الفا  وثالثون  واحد 

 الدفع المرخص فيها بالميزانية الحالية.  بالنسبة العتمادات

قيمته   بما  التنمية  نفقات  على  البلدي  المجلس  و  وصادق  الفا  و خمسون  و خمسة  مائتان  و  مليونان 

العتمادات  بالنسبة  دينارا  عشر  تسعة  و  بالنسبة    سبعمائة  دينارا  آالف  سبعة  و  وخمسمائة  المنقولة  التعهد 

و   الفا  واربعون  ثمانية  و  اربعمائة  و  ماليين  أربعة  و  الحالية  بالميزانية  فيها  المرخص  التعهد  العتمادات 

 . 2023اربعمائة و تسعون دينارا  بالنسبة العتمادات الدفع المرخص فيها بميزانية 

أحد عشر مليون ومائتان وواحد و أربعون نفقات الميزانية بقيمة  على جملة  المجلس البلدي  وصادق  

 الفا و اربعمائة وتسعون دينارا. 

  .بإجماع الحاضرين ودون أي تحفظ 2023لسنة على مشروع ميزانية البلدية  صادق المجلس البلدي     

 

 :2023مخطط االستثمار البلدي لسنة المصادقة على /2

  2023عداد مشروع ميزانية بلدية قليبية لسنة  أنه تم إ  للبلدية العامالعزيز غريبي الكاتب  السيد عبد    بين

أكتوبر    12جهوي بنابل بتاريخ  الللسيد امين المال    واحالته  2022سبتمبر  25وعرضه على المكتب البلدي في  

 دينارا.  212.000تم من خالل هذا المشروع تقدير فواضل ذاتية تقدر بــ  وقد 2022

لبلدية    وقدهذا   التداين  طاقة  أن  المحلية  الجماعات  ومساعدة  القروض  من طرف صندوق  إفادتنا  تم 

 دينارا. 400.000تقدر بــ  2023قليبية سنة 

 :  2023والمقترح برمجة المشاريع التالية لسنة 

 : مشاريع ممولة بواسطة القرض -1

 دينارا.   100.000صيانة شبكة التنوير العمومي :  -

 دينارا .  200.000:              الطرقات       تعبيد -

 دينارا   100.000 تسييج األراضي                : -

 :  مشاريع ممولة من التمويالت الذاتية -2

 دينارا   10.000تجهيزات إدارية              :  -

 دينارا  10.000معدات إعالمية               :  -

 دينارا  42.000تهيئة قصر البلدية            :  -

 دينارا  150.000اقتناء وسائل النقل            :  -
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بتاريخ          المنعقدة  جلسته  خالل  البلدي  المكتب  أنظار  على  الموضوع  عرض  تم  وانه  العلم  مع 

 وأبدى رأيه بالموافقة.    2022/ 11/ 13

 التدخالت:

 تجديد شبكة الماء والكهرباء بالقاعة المغطاة عيسى بن نصر. السيد محمد التكالي: اقترح -

المشاريع - ضمن  العمرانية  والتهيئة  األشغال  لجنة  مقترحات  مآل  حول  تساءلت  االنقليز:  وفاء  السيدة 

انجاز جسر برمجة    ونزوال عند رغبة متساكني نهج بلحسن جراد  كما اقترحت،  2023المبرمجة بميزانية  

 . ضمن نقطة صيانة الطرقات الطريق بالنهج المذكورعلى مستوى  

النجيلي:  - مجيدي  الشباب  السيد  وزارة  من  المساعدة  طلب  حول  ممكن  وقت  أقرب  في  ملف  اعداد  اقترح 

 والرياضة لصيانة المنشآت الرياضية بالمدينة. 

 إلنارة العمومية. استعمال الطاقة الشمسية في ااقترح السيد محمد علي الجنحاني: -

تم رصد  - أنه  سليمان: الحظ  بن  يتم    150شادي  ان  واقترح  بالتفاصيل.  مدنا  دون  النقل  القتناء وسائل  أد 

 شاحنة وسيارتان بهذا المبلغ. اقتناء 

العياري- بحي  المبروك  العمومي  والتنوير  الطرقات  وصيانة  الخطف  بوادي  للحافلة  منصة  تهيئة  طلب   :

 ق التي تم شقها. الفاللسة وإصالح الطري

    للتطهير والتنوير والتعبيد.فوزي الحجام: طلب العناية بتقسيم رجال الزيتونة الذي يفتقد -

وبعد النقاش والمداولة صادق السادة أعضاء المجلس البلدي باألغلبية على مخطط االستثمار البلدي  

 اعتراض السيدة وفاء االنقليز:  كما يلي مع تسجيل 2023لسنة 

 

 أ د 400جبملة قدرها  مشاريع ممولة بواسطة قرض

 القيمة التقديرية روعـــشـمـال ع / ر

 أ د  100   تنوير عمومي  01

 أ د  200 صيانة الطرقات  02

 أ د  100 صيانة المنشآت الرياضية  03
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أ د 212جبملة قدرها  مشاريع ممولة من التمويالت الذاتية

 القيمة التقديرية روعـــشـمـال ع / ر

 أ د  10 تجهيزات إدارية  01

 أ د  10 معدات إعالمية  02

 أ د  42 تهيئة قصر البلدية  04

 أ د  150   اقتناء وسائل النقل 05
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 :2022/2023/2024تنقيح المخطط الثالثي التقديري للصيانة لسنوات المصادقة على  /3

تمويل برنامج التنمية الحضرية    في إطاربينت السيدة سنية بنعلية مديرة الشؤون اإلدارية العامة أنه    

في    الحوكمةو المؤرخ  المحلية  الشؤون  وزير  لقرار  وتبعا  بمقاييس  2018/ 12/ 25المحلية  تقييم    المتعلق 

األول المجال  ضمن  المسداة  :األداء  الخدمات  البلدي    ،تحسين  المجلس  أعضاء  السادة  على  المعروض 

الا على  ولمصادقة  للصيانة  الثالثي  التقديري  بالميزانيمخطط  المفتوحة  الفقرات  كل  يشمل  المتعلقة  الذي  ة 

العنوان الثاني. وتتحصل البلدية في صورة اعداد المخطط وادراج جملة النفقات  وبالصيانة بالعنوان األول  

نقاط وعلى نقطتين فحسب في صورة عدم تطابق النفقات المدرجة بالميزانية    4ذات العالقة بميزانيتها على  

%  70بعنوان الصيانة تساوي أو تفوق  لمنجزة  نقاط إضافية إذا كانت نسبة النفقات ا  3مع المخطط وعلى  

دب  أمن منظومة  وترفق وثيقة هذا المخطط بمستخرج    .نقاط  7األقصى الذي يمكن اسناده    حيث يكون العدد

المعطيات من صحة  لسنوات  للتأكد  للصيانة  الثالثي  التقديري  المخطط  تنقيح  نقترح  فإنه  وعليه   .2022-

 بالدينار                   كما يلي :  2023-2024

 بيان النفقات   التبويب 
االعتمادات  

المبرمجة  سنة  
2022 

االعتمادات  
المبرمجة  سنة  

2023 

االعتمادات  
المبرمجة  سنة  

2024 

         العنوان األول 

 000 20 000 20 000 15 االعتناء بالبناءات االدارية  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 7 000 5 االعتناء بالمعدات الصغيرة وتجديدها  02202-30-2

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

 000 150 000 140 000 100 االعتناء بالطرقات  02202-34-1

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

  000 5  االعتناء بأفواه المياه  02202-40-3

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

 000 85 000 70 000 70 المناولة االعتناء بالحدائق عن طريق  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

 000 591 000 543 500 456   : 1الجملة 

 %8,8 %18,9     نسبة تطور 

         لثانياالعنوان 

 000 100 027 1 476 5 اشغال الصيانة والتعهد لالنارة العمومية  06610-04-0

     000 5 اشغال الصيانة والتعهد شبكة المياه المستعملة  06612-03-0

 000 400 717 391 421 648 أشغال الصيانة والتعهد للطرقات   06613-03-0
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 بيان النفقات   التبويب 
االعتمادات  

المبرمجة  سنة  
2022 

االعتمادات  
المبرمجة  سنة  

2023 

االعتمادات  
المبرمجة  سنة  

2024 

   043 245 043 245 عمليات التهيئة والتهذيب األخرى  06614-06-0

   626 3 000 10 المقابر وصيانتها   تهيئة 06614-05-0

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

 وبطحاء السوق 
      

06616-21-0 
اشغال الصيانة والتعهد للمنشآت الجماعية  

 والثقافية 
25 323 10 738 50 000 

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

 000 670 523 655 159 932   : 2الجملة 

 %5,8 %29,7-     نسبة تطور 

 000 261 1 523 198 1 659 388 1   الجملة:

 

تم   وانه  العلم  بتاريخ    مع  المنعقدة  جلسته  خالل  البلدي  المكتب  أنظار  على  الموضوع  عرض 

 وأبدى رأيه بالموافقة.    2022/ 11/ 13

الثالثي    وبعد   المخطط  تنقيح  على  باإلجماع  البلدي  المجلس  أعضاء  السادة  والمداولة صادق  النقاش 

     كما تم بيانه سابقا. 2024/ 2023/ 2022لسنوات   التقديري للصيانة 

 

 

 : 2023مخطط تطهير الديون لسنة المصادقة على  /4

 كما يلي:  2023على السادة أعضاء المجلس البلدي مخطط تطهير الديون لسنة  عرضت السيدة سنية بنعلية

 الطرف الدائن 

الديون  
المستحقة  
)ديون سنة  

وما   2021
 قبلها(

(1) 

المستحقات  
الجديدة خالل  

 السنة 
ديون سنة  

2022   
(2) 

المبالغ الجملية  
 المستحقة  

(1) ( +2 ) 

 برنامج تطهير الديون 

  سنوات المالحظات 
 الخالص 

 المبالغ المتعهد بخالصها بعنوان كل سنة

المبالغ  
 2023سنة  المتبقية 

سنة  
2024 

سنة  
2025 

الشركة التونسية  
 للكهرباء والغاز 

056,976  1  056,976  1 2023 056,976  1     

الشركة الوطنية  
 لتوزيع المياه 

000,000  3  000,000  3 2023 000,000  3     

     200,250 2023 200,250  200,250 اتصاالت تونس 

ــ الجمل       4  257,226  4  257,226  4  257,226 ة ـــ
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تم وانه  العلم  بتاريخ    مع  المنعقدة  جلسته  خالل  البلدي  المكتب  أنظار  على  الموضوع  عرض 

 وأبدى رأيه بالموافقة.   2022/ 11/ 13

  2023النقاش صادق السادة أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على مخطط تطهير الديون لسنة    وبعد

    كما هو مبين أعاله.

 :2023البرنامج السنوي لدعم القدرات لسنة المصادقة على  /5

مديرة الشؤون اإلدارية العامة على السادة أعضاء المجلس البلدي البرنامج السنوي  عرضت السيدة  

 كما يلي:  2023رات لسنة  لدعم القد

 الدورة التكوينية احملاور ع/ر
عدد األعوان 

 املقرتحني

 1 النزاعات العقارية  أخطاء التصرف والنزاعات البلدية  1

2 

   إعداد الموازين والمالية المحلية

 2 إعداد وتنفيذ وختم الميزانية 

 1 التصرف في الميزانية حسب األهداف  3

 3 التحليل المالي   تقنيات 4

اإلعالميّة والتقنيات الجديدة لالتصال   5
  واإلعالم

 2 التمكن من األدوات المستخدمة للعمل عن بعد 

 2 سياسة أمن نظم المعلومات  6

7 

 التصرف في الممتلكات واألسواق البلدية 

 1 التصرف في األسواق البلدية 

 1 التصرف في المحجوزات  8

 1 المخزون التصرف في   9

 2 اللزمات وعقود الشراكة 10

 2 تقنيات الجرد والتصّرف في الممتلكات 11

 1 إدارة المعلومات والوثائق اإللكترونية التصرف في الوثائق واألرشيف 12

13 

التصّرف في الموارد البشريّة والمسار  
 المهني لألعوان 

 1 والترقية والعطل في الوظيفة العمومية االنتداب

 1 الصحة والسالمة المهنية  14

 3 النظام التأديبي في الوظيفة العمومية  15

 2 نظام التغطية االجتماعية والتقاعد  16

17 
التهيئة الترابية والتخطيط العمراني  

 والتنمية الحضرية 

 1 ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية إعداد

 3 التخطيط العمراني والمخالفات العمرانية 18

19 
التصرف في الطرقات البلدية: دراسة ومتابعة انجاز  

 2 الطرقات البلدية  

 3 التعريف باإلمضاء ومطابقة النسخ لألصل  الحالة المدنيّة  20

21 

 اإلداري الحديث  الحوكمة الرشيدة التيببر

 3 التخطيط اإلستراتيجي وإدارة المشاريع  

 2 الحوكمة والرقابة الداخليّة  22

 3 القيادة المحلية والحوكمة الرشيدة 23

 1 بناء وقيادة فرق العمل  24
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 الدورة التكوينية احملاور ع/ر
عدد األعوان 

 املقرتحني

25 
 الشراءات العموميّة 

 الصفقات العموميةإجراءات فسخ  
1 

26 
 حوكمة وترشيد الشراءات والصفقات العمومية

1 

27 

 الصّحة والنظافة والعناية بالبيئة والمحيط 

 التصرف في الفضالت المنزلية والمشابهة
2 

28 
 التصرف في المساحات الخضراء

1 

29 

اعداد المشاريع والتنفيذ والمتابعة    المناطق الخضراء:
 2 والصيانة 

30 
مجهود البلدية في النظافة والمخطط البلدي للتصرف في 

 النفايات 
2 

31 
الصيانة والتصّرف في المستودعات  

  واآلليّات

 2 التصرف في المستودع البلدي 

32 
 جرد األثاث والمنقوالت  

2 

 2 أنظمة الطاقة الفولتوضوئية  الطاقة والمناخ  33

34 
  الموارد الماليّة والجباية المحلية

 3 تعبئة الموارد الجبائية 

 2 طرق استخالص المعاليم والموارد الجبائية  35

  

تم وانه  العلم  بتاريخ    مع  المنعقدة  جلسته  خالل  البلدي  المكتب  أنظار  على  الموضوع  عرض 

 وأبدى رأيه بالموافقة.  2022/ 11/ 13

لسنة   القدرات  لدعم  السنوي  البرنامج  باإلجماع على  البلدي  المجلس  أعضاء  السادة  النقاش صادق  وبعد 

 كما هو مبين بالجدول. 2023

 

 :(2019بمشروع تطهير وادي الخطف )برنامجتعديل برنامج التدخل المصادقة على  /6

أنه   البلدية  رئيس  السيد  بتاريخ  بين  المنعقدة  البلدي  للمجلس  التمهيدية  الجلسة  خالل 

تطرق السيد رئيس البلدية خالل استعراض تقدم المشاريع البلدية التي بصدد االنجاز    30/10/2022

بمنطقة و  تطهير بعض األنهج  أشغال مشروع  تقدم  برنامج سنة  إلى نسبة  الخطف  والذي   2019ادي 

إنجازه   نسبة  المشروع    %70بلغت  هذا  إنجاز  أثناء  بأنه  ليوضح  للبلدية  العام  الكاتب  السيد  وتدخل   ،

بالنهج   الخندق  في عمق  الزيادة  يتعين  أنه  التطهير  مصالح  مع  بالتنسيق  للبلدية  الفنية  المصالح  أفادت 

نى ربط الشبكة عند إنجاز المشروع المبرمج في إطار  الرئيسي بحي الفاللسة وادي الخطف حتى يتس
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سنة   في  البلدي  التوسع  أنه   2021مناطق  كما  العروض.  في مرحلة طلب  الدراسة  بصدد  والذي هو 

لسنة   التطهير  بمشروع  األشغال  إنجاز  في  االنطالق  طرف    2019وعند  من  شكاية  علينا  وردت 

عن النهج الرئيسي بحي الفاللسة الذي هو في طور  مجموعة من المتساكنين القاطنين بنهجين متفرعين  

يعيشونها   التي  الكارثية  البيئية  للحالة  نظرا  التطهير  بشبكة  يطالبون من خاللها ربط مساكنهم  اإلنجاز 

ويهددون بإيقاف المشروع إذا لم تتم االستجابة لمطلبهم. وبحرص منهم تحولنا على عين المكان وعاينا  

يشونها والتي قد تكون مصدرا للعديد من األمراض، علما وأن عدم إدراج هاذين  الحالة المتردية التي يع

السادة  على  فالمعروض  وعليه  اإلعتمادات.  توفر  عدم  سببه  كان  األول  المشروع  إطار  في  الفرعين 

أعضاء المجلس البلدي المصادقة على إضافة تطهير نهجين بحي الفاللسة ضمن مشروع تطهير وادي 

 متر خطي.   100في طول  2019نة  برنامج س الخطف

بتاريخ   المنعقدة  جلسته  خالل  البلدي  المكتب  أنظار  على  الموضوع  عرض  تم  وانه  العلم  مع 

 وأبدى رأيه بالموافقة.   2022/ 11/ 13

بمشروع   التدخل  برنامج  تعديل  على  باإلجماع  البلدي  المجلس  أعضاء  السادة  صادق  النقاش  وبعد 

    كما تم بيانه سابقا. (2019تطهير وادي الخطف )برنامج 

 

 استعراض تقارير اللجان:/7

 :حول النظر يف إشغال وقيت ألجزاء من امللك العمومي البلدي -1

عــرض الســيد رئــيس البلديــة علــى الســادة أعضــاء المجلــس البلــدي تقريــر لجنــة الشــ ون الماليــة 

 واإلقتصادية ومتابعة التصرف التالي:

مــن أصــحام المحــالت التجاريــة المنتصــبة بجــوار حديقــة المــونيكر لمطالــب  5تبعــا لتقــديم عــدد  

 ون الماليــة أنظــار لجنــة الشــ تــم عــرض الموضــوع علــى  فقــداســتغالل وإشــغال جــزء مــن الحديقــة، 

نــوفمبر   04متابعة التصرف ولجنة النظافة والصحة والبيئة في الجلســة المنعقــدة بتــاريخ  واالقتصادية و 

والــذي أبــدا موافقتــه علــى   2022نــوفمبر    13، ثم تم عرضه على أنظار المكتب البلدي بتاريخ  2022

مــن الملــع العمــومي البلــدي علــى أن يــتم   حسب القائمة المصاحبة في إشغال أجزاء  الترخيص للطالبين

 تحديد المساحات الحقا.
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 النشاط  تاريخ الطلب  اسم ولقب صاحب الطلب  ع/ر

 صنع وبيع البيتزا  2022/ 08/06 دليلة بنت سليم القابسي  1

 مشربة وبيع أكلة خفيفة  2022/ 18/08 انصاف بنت الحبيب بوعفيف  2

 صنع وبيع المثلجات  2022/ 16/09 وسام بن محمد المجيد  3

 صنع وبيع المثلجات  2022/ 29/09 نعيمة بنت سليم الهواري  4

 صنع وبيع الياغورت المثلج 2022/ 29/09 أيمن بن محمد الطرودي  5

 

 والمعروض على أعضاء المجلس البلدي إبداء الرأي في الموضوع.

النقاش والمداولة اقترح الســيد رئــيس البلديــة تأجيــل عــرض الموضــوع إلــى دورة فيفــري   وبعد

 وذلع لمزيد دراسته من كل النواحي وعلى كل المستويات. 2023

 

 تقرير جلنة املرور:-2

أعلم السيد حافظ الجبالي رئيس لجنة المرور الحاضرين أنه على إثر العريضة الواردة على البلديــة 

علــى تركيــز علممنــوع الوقــوف ومتســاكني نهــج الحبيــب ثــامر يعترضــون بمقتضــاها  من بعض تجــار  

بالمأوا الموجود أمام مخبزة اإلمام وبعض المشادات التــي نتجــت بيــنهم وبــين وكيلــي المخبــزة ومحــل 

أكتوبر تــم خاللهــا االســتماع   05التقليدية تمت دعوة الطرفين لجلسة عمل صباح يوم السبت  الصناعات  

لنقاش الذي تم خالله تقريــب وجهــات النظــر وتوضــيح حيثيــات تركيــز العالمــة التــي كانــت لهم، وبعد ا

خطوة أولى وتجربة في انتظار التهيئة المزمع انجازها بالمدينة العتيقة في إطار برنامج إحيــاء المراكــز 

تزيــد مدتــه عــن  ثم التأكيد على أن العالمة تمنع الوقوف فقط وال تمنع التوقف الذي ال  العمرانية القديمة،

 ساعة واحدة.

وقد تمت دعوة أصحام المحالت إلى استعمال مأوا بطحاء الجمهوريــة وبطحــاء بــام بلــد وتــر  

مع تعهد البلدية بإعادة تركيز عالمات منع المرور واالتجــاه الممنــوع بــاألنهج   المأوا المذكور للحرفاء

المتفرعة عن نهج الحبيب ثامر التي كانت تنظم سيالن حركة المرور، كما تــم التأكيــد علــيهم بضــرورة 

احترام بعضهم البعض والمحافظة على عالقــة حســن الجــوار ونبــذ العنــف والتعــايح فــي إطــار الحــب 

 التعاون لما فيه مصلحة الجميع.المتبادل و 
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 :معلوم بلدي تنقيح/ المصادقة على 8

والم شــر  1991افريــل  29الم رخ في  2030ن القرار البلدي عدد بين السيد الكاتب العام للبلدية أ

المعمول به فــي ضــبط نشــاط الحمالــة بســوق الجملــة   1991ماي    09عليه من طرف والي نابل بتاريخ  

المعلوم المستوجب على رخصة حمال )عربة مجــرورةب بخمســة عشــر دينــار فــي   دحدللسمع، والذي ي 

 .دينارب لم يعد يستجيب للقيمة الحقيقية للمعاليم المستوجبة بعنوان هذا النشاط15السنة )

دينــار  150المعروض على السادة أعضاء المجلس البلدي مقترح الترفيع في المعلوم المذكور إلى   

 في السنة.

اش صادق السادة أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على تنقيح المعلوم المستوجب لرخصة وبعد النق

 دينارا. 150دينارا إلى  15حمال في السنة من  

 

 استعراض الوضع المالي: /9

د بنسبة تحقيق   6.375.078بالدينار   2022أكتوبر   31إلى غاية   بلغت جملة موارد العنوان األول المحققة

دينارا  حيث  5.566.913الـ    2021بينما بلغت هذه الموارد في نفس الفترة من سنة    % 95تناهز الــ 

 . 2022نالحظ استرجاع النسق العادي للمداخيل خالل سنة  

الجبائية**  المداخيل  األول  الصنف  لمداخيل  بلغت    بالنسبة  الصنف  :  هذا  مداخيل  جملة 

دينارا وقد 1.379.866الــ    2021وقد بلغت لنفس الفترة من    %  98دينارا بنسبة تحقيق   1.514.082

 شهد المعلوم على العقارات تحسن في االستخالص و المعلوم على النزل و المعلوم على المؤسسات . 

األخرى**  الجبائية  المداخيل  الثاني  للصنف  لمداخيل  الصنف  :  بالنسبة  هذا  مداخيل  بلغت 

  1.164.952مبلغ    2021بينما سجلت سنة    %  98دينارا حيث سجلت نسبة تحقيق تقدر بـ    1.371.355

 .  % 100دينارا حيث تم خالص معاليم األسواق بما يعادل  

و   اإلدارية  الموجبات  و  الرخص  معاليم  مختلف  و  الحقوق  و  الرسوم  الثالث  الصنف  لمداخيل  **بالنسبة 

خدماتاالتاوا اسداء  مقابل  الموارد  ت  هذه  بلغت  بـ    337.398:  تقدر  إستخالص  بنسبة     %  65دينارا 

تحويل    204.719الـ    2021وبلغت سنة   تم  اإلضافي على    125.949دينارا  حيث  المعلوم  من  دينارا 

 سعر التيار الكهربائي. 

اشغال و استعمال أمالك الجماعة وفضاءاتها و استلزام   **بالنسبة لمداخيل الصنف الرابع مداخيل

بينما حققنا سنة     %  105دينارا نسبة التحقيق    11.670: بلغت هذه المداخيل   مرافقها و أمالكها المختلفة

 دينارا. 3.320الــ    2021
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 ة **بالنسبة لمداخيل الصنف الخامس مداخيل ملك الجماعة المحلية و مساهماتها ومداخيل مختلف

بلغت    وقد  المآوي  على  المعلوم  و  األكرية  مداخيل  على  أساسا  تحقيق     478.920:ترتكز  نسبة  دينارا 

في    %  79المعاليم   الفترة    2021وبلغت  تحسن   336.973لنفس  الى  باألساس  راجع  وذلك  دينارا 

 استخالص مداخيل الكراءات .

من    والثانيتحويل القسط األول    : تماإلعتيادية**بالنسبة لمداخيل الصنف السادس المداخيل المالية  

 دينارا.  2.689.435مناب البلدية من الدعم السنوي للتسيير بقيمة 

 .%  95دينارا بنسبة تحقيق    6.375.078جملة الموارد للعنوان األول  وتصبح 

 

 :   2022/ 31/10*متابعة الوضع المالي إلى غاية 

 التقديرات  بيان الموارد
االنجاز إىل غاية  

31/10 /2022 
االنجاز إىل غاية  

31/10 /2022 
 نسبة اإلنجاز 

 %98 866 379 1 082 514 1 500 549 1 الصنف األول :المداخيل الجبائية  

ي :المداخيل الجبائية األخرى 
 %98 952 164 1 573 343 1 355 371 1 الصنف الثان 

الصنف الثالث :الرسوم و الحقوق و مختلف معاليم الرخص و  
 الموجبات اإلدارية و االتاوات مقابل  إسداء خدمات 

521 500 337 398 204 719 65% 

الصنف الرابع :مداخيل اشغال و استعمال أمالك الجماعة و  
 فضاءاتها و استلزام مرافقها وأمالكها المختلفة 

11 150 11 670 3 320 105% 

الصنف الخامس :مداخيل ملك الجماعة المحلية و مساهماتها  
 و مداخيل مختلفة 

609 600 478 920 336 973 79% 

 %103 083 477 2 435 689 2 474 618 2 الصنف السادس :المداخيل المالية اإلعتيادية 

 %95 913 566 5 078 375 6 579 681 6 جملة موارد العنوان األول: 
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 :سير المشاريعاستعراض  /10         
 المالحظات 

تاريخ انتهاء  

 األشغال 

تاريخ انطالق 

 األشغال 

نسبة 

تقدم 

 االشغال 

التدخل  مناطق مكونات المشروع   
 الكلفة المحينة 

 )ا.د(

مصادر  

 التمويل 

الكلفة  

المبرمجة  

 )ا.د(

سنة االنجاز  

حسب  

 المخطط 

 المشروع 

9201مشاريع سنة    

 -- 
21/06/

2022 
75% 

23عدد االنهج .   

م  3385الطول .   

حي البستان-  

حي الجنان -  

حي القصيبة-  

حي االحواش-  

حي المرداس -  

المنصورة-  

حي الرياض-  

904.845 

450قرض   

 تعبيد الطرقات  2019 740.000

مساعدة 

غير موظفة 

225 

تمويل ذاتي  

229.845 

 -- في طور االنجاز
14/06/

20222   
75% 

طول الشبكة  -  

   م خ 1200 

 وادي الخطف  

 جبل شوالق 
219. 733 

قرض  

160.000 
.000160  2019 

تطهير وادي الخطف و جبل  

 تمويل ذاتي شوالق)القسط االول( 

59.733 

25/03/2022 مشروع منجز   29/11/2021  100% 
تركيز إنارة عصرية  

 بملعب كرة القدم 
 358.248 الملعب البلدي 

وزارة 

شبام و  

الرياضة  

250.000 
 تنوير الملعب البلدي 2019 250.000

ذاتي   تمويل

108.248 

2020مشاريع سنة    

األشغال متوقفة منذ شهرين دون 

 سبب شرعي 

يوماب 120)االجال التعاقدية     

-- 12/08/2022  15% 

 تهيئة األرضية 

تعبيد النهج الم دي 

 للسوق 

 التنوير العمومي 

قطعة ارض على  

ملع البلدية بطريق  

 ازمور
800. 615  

مساعدة 

غير موظفة 

 429 406.000 

450.000 
2022 

2020 

انجاز القسط األول لمشروع  

 السوق األسبوعية 
 تمويل ذاتي 

371.615 

في مرحلة الدراسة التمهيدية  

 المفصلة 
-- -- -- 

تهيئة السوق  

 المركزية
 600.000 السوق المركزية

  150قرض
 تهيئة السوق المركزية   2020 150.000

هبة  
 450سويسرة
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  -- 26/07/2022 نهج 20تعبيد  50%   

نهج 20تعبيد 

بمختلف أحياء  

 المدينة 
834.000 

قرض  

670.000 
 تعبيد الطرقات  2020 670.000

164.000 

 تمويل ذاتي 

 -- 23/09/2022  70% 

مد شبكة للتطهير   -

العمومي بطول  

م وربط حوالي 980

مسكن  80  

 2020 130.000 تمويل ذاتي  234.000 --
تطهير حي المحيجر ونهج  

القسط الثاني( )ابن النظير   

في مرحلة اعداد ملف طلب 

 العروض
 -- وادي الخطف  تطهير وتعبيد  -- -- --

مساعدة 

 غير موظفة
 تطهير وتعبيد وادي الخطف   2020 450.000

في انتظار المصادقة على  

 المرحلة األولى 
-- 

10/09/

2020 
15% -- 

مدينة قليبية ووادي  

 الخطف 
79.100 

تمويل  

ذاتي

50.000  
80.000 2020 

دراسة مراجعة مثال التهيئة 

مساعدة  العمرانية 

  غير موظفة

30.000 

2021مشاريع سنة    

في طور المصادقة على  

 ملف التنفيذ  
-- -- -- 

صيانة وتقوية  

 االنهج 

 نهج الطاهر صفر

 نهج الطاهر حداد 

 نهج بلغراد
0.00013  

مساعدة 

 غير موظفة

184.195 

0.00013  55.805 صيانة الطرقات  2021 

 تمويل ذاتي 

قرض  

100.000 

في انتظار المصادقة على  

 الدراسة من طرف مكتب مراقبة 
-- -- -- 

انجاز فضاء 

 مواطن
 -- قصر البلدية 

70.000  

مساعدة 

 2021 120.000 غير موظفة
البلدية النجاز  توسعة قصر 

 فضاء مواطن 
110.000 

 قرض 

ماي   12تم عقد جلسة بتاريخ 

مع ممثلي وكالة حماية    2022

التراث والمعهد الوطني للتراث 

وتم االتفاق على تقديم دراسة  

محينة من قبل الوكالة الوطنية  

 لحماية التراث 

-- -- -- 
إنارة المحيط  

 الخارجي للبرج
 برج قليبية 

-- 

 

 

 

 

 

80.000 

مساعدة 

 إنارة تجميلية للبرج األثري 2021 80.000 غير موظفة

20.000 

 تمويل ذاتي 
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2022مشاريع سنة    

10/09/2022 مشروع منجز   15 /07 /2022  100% 
 تبيض السوق  

 تهيئة دورات المياه  
سوق الجملة 

 للخضر والغالل  
 2022 20.000 تمويل ذاتي  18.244

تهيئة سوق الجملة للخضر  

 والغالل  

22/10/2022 مشروع منجز   12/09/2022  100% 

احداث رفوف  

لالرشيف ، تهسئة  

المركب الصحي ،  

 دهن و تبيض 

 تهيئة القباضة البلدية  2022 28.582 تمويل ذاتي  28.582 القباضة البلدية 

 في طور الدراسة االولية المفصلة 

)مكتب الدراسات لم يف 

بالتزاماته في العديد من 

 المناسباتب 

-- -- -- 

تنوير بطحاء السوق  -  

تنوير الطريق   -

 الم دي للسوق 

تنوير طريق أزمور  -

الى حدود مدخل  

 السوق 

االسبوعية 

ةالجديد  
 2022 162.000 تمويل ذاتي    --

تنوير السوق االسبوعية  

 الجديدة 

إحياء المدن العتيقة  برنامج  

 في طور

اعداد كراس الشروط   -

 المتعلقة بالدراسة  

النظر مع الستاق في كيفية  -

 انجاز الدراسة واألشغال

نة الشبكة المتعلقة بصيا

 الكهربائية و مد شبكة الغاز.

حسب  اما من طرف الستاق

ماتم االتفاق عليه بملف 

ادراجها   المشاركة أو

بكراس شروط الدراسة  

المتعلقة ببقية العناصر وفي 

هذه الحالة يكون انجازها  

  من طرف المقاولة التي

سوف يقع تعينها من طرف  

   البلدية. 

   

تهذيب الشبكة   -

 الكهربائية 

مد شبكة الغاز  -

 الطبيعي 

تهذيب شبكة التطهير -  

مد قنوات تصريف   -

 مياه االمطار

تبليط االنهج و  -

ممرات و الساحات ال  

تهذيب شبكة التنوير  -

 العمومي

تهيئة الزوايا و مقر  -

 الكشافة 

تهذيب الواجهات   -  

مساكن 5تهذيب   

بام بلد و  

 سيدي أحمد
-- 

برنامج  

إحياء المدن  

العتيقة 

بوزارة 

 التجهيز 

4725.650   

6175863 

2022  

2023  

2024 

 

مشروع تهيئة المدينة 

 العتيقة

 البلدية  

631.009 

 الخواص 

669.203 

الديوان   

الوطني 

للصناعات  

 التقليدية

100.000 

التضامن  

االجتماعي 

50.000 
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 :اإلجابة على أسئلة كتابية تقدمت بها عضوة بالمجلس البلدي /11

للفصل     الداخلي    32طبقا  النظام  وجهتمن  بقليبية  البلدي  االنقليز    السيدة  للمجلس  عضوة  وفاء 

تحتوي   2022/ 10/ 06بتاريخ    7707بالمجلس أسئلة كتابية لرئيس البلدية ضمنت بمكتب الضبط تحت عـ 

 نقاط وهي كالتالي:  3على  

 

دون  العمومية للسيد فخر الدين الكيالني املربرات املوضوعية لإلسراع يف إسناد ترخيص ربط بالشبكات ماهي(1

امللف على أنظار اللجنة غري القارة للربط بالشبكات العمومية رغم وجود عقاره مبنطقة خضراء وصدور قرار عرض 

عداد ماء صاحل للشراب رغم أن املعاينة اجملراة  2عداد كهرباء وعدد  2وملاذا مت متكينه من عدد  هدم بالبناية،

من طرف اإلدارة الفنية تنص على وجود منزل ومستودع سيارة ليقع تغيريها عند الرتسيم يف نفس اليوم بتاريخ 

م مثال هندسي كما هو معمول به لتصبح طابق أرضي وستوديو ودون مطالبة املعين باألمر بتقدي 31/12/2020

مع بقية املطالب وهذا ما تأكد لي إثر حصولي على الوثائق عن طريق النفاذ للمعلومة، مع العلم أن هناك العديد 

من املطالب السابقة هلذا املطلب موجودة مبناطق سكنية مل يتم اإلسراع بالنظر فيها حسب األولوية كما أكدمت 

، كما أن مصلحة اجلباية ال تقوم عادة برتسيم العقارات 2020أكتوبر  25ادية بتاريخ على ذلك خالل اجللسة الع

 رتخيص دون املرور باإلجراءات العادية.هذا ال يف آخر يوم من السنة اإلدارية فما هي الضرورة الستعجال

 

للحصول على  10/02/2022الذي تقدمت به يف  919ملاذا مل يتم اإلجابة على طلب النفاذ للمعلومة عدد  (2

وكذلك حمضر املعاينة الذي مت عرضه على جلنة  26/04/2019ني بتاريخ مطلب ترسيم السيد فخر الدين الكيال

ووصوالت خالص املعاليم املستوجبة وكذلك مطلب التظلم بتاريخ  01/09/2020األشغال بتاريخ 

بإعالمي شفاهيا بأن املطلب املذكور  حيث اكتفى السيد املسؤول على النفاذ للمعلومة بالبلدية 30/03/2022

مل يتم العثور عليه وأن وصوالت خالص املعاليم تعد من املعطيات الشخصية وهذا خمالف لقانون النفاذ للمعلومة. 

طالع أو كما أعترب هذا التصرف حرمانا لي من حقوقي الدستورية اليت تضمنها جملة اجلماعات احمللية من اال

ات عالقة باللجنة اليت أترأسها وبصفيت عضوة باجمللس البلدي، لذا أرجو من سيادتكم احلصول على امللفات ذ

 مدي بإجابة كتابية يف خصوص طلب النفاذ للمعلومة املذكور.

 

يف خصوص إقامة جارها لسياج  هل مت تفادي اخلطأ احلاصل يف التعامل مع شكاية السيدة مجيلة كردغلي(  3

حيث مت إجراء املعاينة وإصدار قرار هدم يف حق السيدة سامية صمود  12/09/2018بالطريق العام بتاريخ 

مما حال دون تنفيذ قرار اهلدم  عوضا عن السيدة بهيجة بن يوسف وشوقي بوحديد موضوع الشكاية األصلية

اخلطأ وإعادة املعاينة وإصدار قرار هدم جديد وتنفيذه. مع وقد تعهدمت آنذاك بتدارك  14/02/2019بتاريخ 
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العلم بأني تقدمت بطلب لدى اإلدارة البلدية لتمكيين من هذا امللف ضمن عديد امللفات بتاريخ 

وذلك لعرضها على أنظار جلنة األشغال والتهيئة العمرانية ومل أتلقى ردا إىل حد هذه الساعة مما  07/01/2022

 جيه سؤال كتابي.اضطرني إىل تو

   

 إثر االستماع لهذه األسئلة قام السيد رئيس البلدية باإلجابة عليها نقطة بنقطة كما يلي:   

 

بمقتضى مداولة المجلس  الغير قارة للنظر في مطالب الربط بمختلف الشبكات العمومية  لجنة  أحدثت ال (1

إال أنها لم تكن منتظمة في عقد جلساتها مما جعل بعض المتساكنين    ،   2019ماي    19المنعقد في  البلدي  

يشتكون من طول إنتظار البت في ملفات تمكينهم من تراخيص الربط بالشبكات العمومية األمر الذي أدى 

والكهرباء،   الماء  الكريم وإدخال  العيش  الدستوري في  بحقها  إحتجاجية مطالبة  منهم وقفات  ثلة  تنظيم  إلى 

السيد رئيس البلدية للتدخل مؤقتا والبت في بعض المطالب ذات الصلة، بما فيها مطلب فخرالدين  فاضطر  

المهندس  ومعاينة  المهذبي  طاهر  المّساح  للمهندس  الطبوغرافي  الرفع  مثال  فيه  إعتمدنا  الذي  الكيالني 

  31لدي جلسة إستثنائية في  المعماري للبلدية وتصريح المالك. وانتهت هذه الفترة االنتقالية بعقد المجلس الب

رأيها    2021جانفي   اللجنة  هذه  بأن  التذكير  مع  وصالحياتها،  اللجنة  تركيبة  في  النظر  إعادة  خاللها  تم 

إستشاري وغير ملزم يستأنس به رئيس البلدية في أخذ القرار، وفيما يتعلق بترسيم العقارات في آخر يوم 

السنة اإلدارية ال يوجد مانع قانوني في ذ   1خالفان النص الصريح )الفصلين  لك، فالعادة والعرف ال يمن 

الغير قارة لجنة  من مجلة الجباية المحليّة( مع العلم أنه تم عرض ملف المعني باألمر على أعضاء ال  15و

العقار  ترسيم  على  بالموافقة  رأيهم  وأبدوا  الُمحيّنة  العمومية  الشبكات  بمختلف  الربط  مطالب  في  للنظر 

 والكهرباء.  وربطه بالماء 

 

يوم   (2 الكيالني  فخرالدين  عقار  ترسيم  المعلومة حول  إلى  النفاذ  مطلب  على  إجابتكم  ديسمبر    31تمت 

مكتوبنا عــ  2020 في  897بمقتضى  المؤرخ  بوصوالت   2022أفريل    8ـــدد  يتعلق  فيما  أفدناكم  وقد   ،

 من مجلة الجباية المحلية يَُحّجر علينا منحكم إياهـا.  29الُمستوجبة بأن الفصل   خالصه للمعاليم

 

بالنسبة لوضعية شكاية السيدة جميلة كردغلي في خصوص إقامة جارها لسياج بالطريق العام بتاريخ  (3

بتاريخ    2018/ 09/ 12 ميدانية  بإجراء معاينة  آنذاك  البلدية  الشرطة  أعوان  تبين من   2018/ 16/09قام 

المنزل  ببناء سياج وسط الطريق العام والتحوز بجزء منه على واجهة  المدعوة سامية صمود  خاللها قيام 

. لكن بعد التثبت تبين وأّن العقار 2018/ 09/ 19بتاريخ    107بحي المرسى قليبية مرجع قرار هدم عدد  

الهادي بوحديد فتم تحرير محضر مع بن  المدعو شوقي  المخالفة هو على ملك  اينة مخالفة جديد موضوع 
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عدد   عدد    23/02/2019بتاريخ    20تحت  تحت  هدم  قرار  تم    04/03/2019بتاريخ    20واستصدار 

 . 2019/ 04/ 01إعالمه به عن طريق عدل منفذ بتاريخ 

 

على جزء من الس ال    إجابتهامبينة أنه تمت  ثم قامت السيدة وفاء االنقليز بالتعقيب على هذه اإلجابة  

من منزل ومستودع إلى منزل واستوديو مع العلم وأنها قامت   وهو لماذا تم تغيير المعاينة  األول وتر  جزء

بإصالح ووعدوها  بذلع  اإلدارة  األساس  وطلبت  الوضع  باعالم  هذا  هنا  إعاد  على  وأنه  خاصة  المعاينة  ة 

ورفضت   ع العلم وأنه وردت عليها وضعيات مشابهةعضوين فقط من اللجنة قاما باإلمضاء على المعاينة م

 مطلب   للس ال الثاني لم تصلها اإلجابة الكتابية علىبالنسبة  . كما أضافت أنه تسوية الوضعية ألنها غير قانونية

تقديم طلب. وبالنسبة    الحصول على المعلومة دون  فمن حقهاوبصفتها عضوة بالمجلس البلدي    النفاذ للمعلومة.

 فطلبت مدها بما يفيد إعادة معاينة المخالفة.الث للس ال الث

مبينا أن حضور عضوين مع رئيس   وفاء االنقليزإثر ذلع عقب السيد محمد بوعفيف على كلمة السيدة  

يعطي اللجنة الحق للبت   البلدية بلجنة النظر في مطالب الربط بالماء والكهرباء للبناءات المقامة بدون رخصة

للمستودع الذي أصبح استوديو فقد تم ذلع إثر المعاينة التأكد بأن القراج هو استوديو أما بالنسبة    في المطالب

 بتالوة التقرير التالي:  محمد بوعفيف ثم قام السيد .من الداخل

التراخيص "   البلدية  رئيس  إسناد  ن كد  العمومية  بالشبكات  للربط  القارة  غير  اللجنة  أعضاء  نحن 

حسب مخرجات مصادقتي المجلس البلدي القانونية والفعلية   الموجبة لصاحب العقار السيد فخر الدين الكيالني

طنين ودون حسابات بين المواتمييز  الفي إطار تسريع إسداء الخدمات حسب ما ورد بنصوص المجلة دون  

فإن أعضاء المجلس وعلى رأسهم الرئيس في منأا عن الخصومات الشخصية علما وأن رئيسة لجنة األشغال  

كثيرا ما عطلت النظر في مطالب المواطنين الخاصة بالربط بالشبكات العمومية مما أثار االحتقان االجتماعي  

 فكان البد أن يتصرف رئيس البلدية بحكم صالحياته ". 

ثم ختم السيد رئيس البلدية تدخله مبينا الصعوبات الجمة التي اعترضت المجلس البلدي الحالي عند    

وعدم  المواطن  لخدمة  جاهدا  المجلس سعى  هذا  أن  وأكد  بدون رخصة  المقامة  للبناءات  التراخيص  اسناد 

وبمنأى عن الخصومات الشخصية بين أي عضو بالمجلس   تعطيل مصالحه دون الخروج عن إطار القانون 

 . البلدي وأحد المواطنين
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 :2022لسنة  الرابعةاالطالع على محضر الجلسة التمهيدية  /12

  األحد يوم    2022لسنة    الرابعة إنعقدت الجلسة التمهيدية للمجلس البلدي بقليبية في نطاق دورته العادية 

العاشرة صباحا بقصر  على الساعة    ( 30/10/2022ألفين واثنان وعشرين ) سنة  الثالثون من شهر أكتوبر  

 :  المجلس البلدي أعضاء  السادةالسيدات و وبحضورجمال الحجام رئيس البلدية برئاسة السيد   البلدية بقليبية

بوعفيف،  محمد  الحجام،  اليحي  فوزي  حياة  الجنحاني،  علي  محمد  صمود،  الجبالي، عائدة  حافظ  اوي، 

 المبرو  العياري، ف اد المجيد وسليم بن رجب. 

النمر،   االنقليز، سعيدة  وفاء  إلهام ريدان،  فتحي حسونة،  االنقليز،  متاع هللا، هشام  رانية  السادة:  وتغيب 

ني،  سنية فرج هللا، مجيدي النجيلي، محمد االسعد البربار، شادي بن سليمان، وليد الطرابلسي، أحمد المسلما

محمد عبد اللطيف، شيماء بلحاج عمر، سلمى المجيد، ناجي ريدان، أميرة االنقليز، رحام حميد، عبد الوهام 

 بلوم.

 السادة: كل من  البلديةحضر عن اإلدارة البلدية بدعوة من السيد رئيس كما  

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

 المجلس، عماد الشارني متصرف مساعد مكلف باإلعالم ووليد الطرودي رئيس مكتب الشرطة البيئية. 

 

 وحضر مجموعة من مكونات المجتمع المدني والمواطنين.

 سلماني. مـقـّرر الجلسـة : السيد عبد العزيز غريبي الكاتب العام للبلدية بمساعدة السيدة فاتن الم

رئيس   الحجام  جمال  السيد  الجلسة  ومكونات  افتتح  بلدي  مجلس  من  الحضور  بكافة  ورحب  البلدية 

المجتمع المدني ومواطنين وشكرهم على مواكبة هذه الجلسة مبينا أنها مخصصة باألساس لتدخالت المواطنين 

إلى غاية أكتوبر   2023/ 2018البلدي  ومشاغلهم ثم استعرض المشاريع البلدية خالل الفترة النيابية للمجلس  

 كما يلي:  2022
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وخالل استعراض تقدم المشاريع البلدية التي بصدد االنجاز تطرق السيد رئيس البلدية إلى نسبة تقدم 

سنة   برنامج  الخطف  وادي  بمنطقة  األنهج  بعض  تطهير  مشروع  إنجازه   2019أشغال  نسبة  بلغت  والذي 

ت المصالح الفنية للبلدية  ، وتدخل السيد الكاتب العام للبلدية ليوضح بأنه أثناء إنجاز هذا المشروع أفاد  70%

بالتنسيق مع مصالح التطهير أنه يتعين الزيادة في عمق الخندق بالنهج الرئيسي بحي الفاللسة وادي الخطف 

والذي   2021حتى يتسنى ربط الشبكة عند إنجاز المشروع المبرمج في إطار مناطق التوسع البلدي في سنة  

العروض. كما   الدراسة في مرحلة طلب  التطهير هو بصدد  إنجاز األشغال بمشروع  أنه وعند االنطالق في 

النهج   2019لسنة   عن  متفرعين  بنهجين  القاطنين  المتساكنين  من  مجموعة  طرف  من  شكاية  علينا  وردت 

نظرا  التطهير  بشبكة  مساكنهم  ربط  خاللها  من  يطالبون  اإلنجاز  طور  في  هو  الذي  الفاللسة  بحي  الرئيسي 

لتي يعيشونها ويهددون بإيقاف المشروع إذا لم تتم االستجابة لمطلبهم. وبحرص منهم للحالة البيئية الكارثية ا

للعديد من األمراض،  المتردية التي يعيشونها والتي قد تكون مصدرا  الحالة  المكان وعاينا  تحولنا على عين 

اإلعتماد توفر  عدم  سببه  كان  األول  المشروع  إطار  في  الفرعين  هاذين  إدراج  عدم  وأن  وعليه  علما  ات. 

الفاللسة ضمن  بحي  نهجين  تطهير  إضافة  على  المصادقة  البلدي  المجلس  أعضاء  السادة  على  فالمعروض 

 متر خطي.  100في طول  2019مشروع تطهير وادي الخطف برنامج سنة 
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 .     وبعد التداول والنقاش صادق المجلس البلدي باإلجماع على اإلضافة

أن    إثر مبينا  بالبلدية  المالي  الوضع  العام  الكاتب  السيد  استعرض  األول ذلع  العنوان  موارد  جملة 

بينما بلغت هذه    %  70د بنسبة تحقيق تناهز الــ    4.696.479  بلغت  2022سبتمبر    30المحققة إلى غاية  

سنة   من  الفترة  نفس  في  الن  3.935.648الـ    2021الموارد  استرجاع  نالحظ  حيث  العادي دينارا   سق 

 للمداخيل في هذا النصف األول من السنة . 

دينارا    1.394.604: بلغت جملة مداخيل هذا الصنف    بالنسبة لمداخيل الصنف األول المداخيل الجبائية**

تحقيق    من    %  90بنسبة  الفترة  لنفس  بلغت  ــ   2021وقد  على     1.261.641ال المعلوم  شهد  وقد  دينارا 

 ص و المعلوم على النزل و المعلوم على الم سسات . العقارات تحسن في االستخال

لمداخيل  ** األخرىابالنسبة  الجبائية  المداخيل  الثاني  الصنف  لصنف  هذا  مداخيل  بلغت   :1.314.646  

بـ   تقدر  تحقيق  نسبة  تم   970.475مبلغ    2021بينما سجلت سنة    %  96دينارا حيث سجلت  دينارا حيث 

 . % 100خالص معاليم األسواق بما يعادل 

  واالتاوات اإلدارية  والموجبات معاليم الرخص  ومختلف والحقوقبالنسبة لمداخيل الصنف الثالث الرسوم  **

الموارد  مقابل اسداء خدمات بلغت هذه  بـ    315.6415:  تقدر  بنسبة إستخالص  سنة   وبلغت  %  61دينارا 

حيث  171.513الـ   2021 تحويل    دينارا  من    125.949تم  التيار  دينارا  سعر  على  اإلضافي  المعلوم 

 الكهربائي. 

بالنسبة لمداخيل الصنف الرابع مداخيل اشغال و استعمال أمالك الجماعة وفضاءاتها و استلزام مرافقها  **

الــ    2021حققنا سنة    بينما  %  95دينارا نسبة التحقيق    10.570المداخيل  : بلغت هذه  و أمالكها المختلفة

 دينارا.  2.320

:ترتكز   نسبة لمداخيل الصنف الخامس مداخيل ملك الجماعة المحلية و مساهماتها ومداخيل مختلفةبال**

 % 69دينارا نسبة تحقيق المعاليم   422.476أساسا على مداخيل األكرية و المعلوم على المآوي وقد بلغت  

في   الفترة    2021وبلغت  استخ  284.799لنفس  تحسن  الى  باألساس  راجع  وذلع  مداخيل دينارا  الص 

 الكراءات .

تحويل القسط األول من منام البلدية من   : تماإلعتياديةبالنسبة لمداخيل الصنف السادس المداخيل المالية  **

 دينارا. 1.238.542الدعم السنوي للتسيير بقيمة 

للتسيير وقدره   الثاني من الدعم السنوي    1.450.893هذا و قد تم خالل شهر أكتوبر تحويل القسط 

لسنة  د الدعم  جملة  ليصبح  األول   2.689.435:  2022ينار  للعنوان  الموارد  جملة  تصبح  و  دينارا 

 . % 92دينارا بنسبة تحقيق  6.147.372
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منهم    ثم وطلب  مسبقا  بالتدخل  رغبتهم  أبدوا  الذين  للحاضرين  الكلمة  البلدية  رئيس  السيد  أحال 

 االختصار وتفادي طرح المشاكل الخاصة وهم السادة:

 :عرفات المجيد •

 شكر المجلس البلدي الحالي على مجهوداته المبذولة في كافة المجاالت وعبر عن دعمه له.  -

 والكهرباء لمحله الكائن بمنطقة خضراء. طلب الترخيص له في ادخال الماء  -

 جمال النجار:  •

 طلب تسوية وضعية عقار باسم فاضل النجار.  -

تطرق لمشكلة انتصاب السوق األسبوعية ببطحاء السوق منذ صبيحة يوم األحد والذي من شأنه أن   -

ل يعطل مصالح المتساكنين ويزعجهم هذا إضافة إلى االنتصاب اليومي لعربات بيع الخضر والغال

 في نفس المكان وما تخلفه من أوساخ.

 جليلة بن يوسف ويوسف بن حمودة:  •

اشتكيا من الظلم الذي لحقهما من جارهما محمد الزنايدي جراء منعهم من استغالل جزء من أرضهما   -

 الكائنة بحي الجنان بدعوى أنه طريق عام. 

 :الطيب الظاهري •

 طلب ادخال الماء والكهرباء لعقاره.  -

 الهواري:كمال  •

 طلب ادخال الماء والكهرباء لعقاره بعد أن قام بتسوية الخالف مع جاره.  -

 كمال النجيلي: •

 تطرق لمشكلة تعبيد تفرع من نهج بلحسن جراد الغير مدرج ببرنامج االستثمار البلدي التشاركي.  -

ي قناة  اشتكى من التلوث الذي يشهده وادي الشيوة من جراء ربط بعض المواطنين بصفة عشوائية ف -

 التطهير القديمة الممتدة من المستشفى المحلي بقليبية إلى غاية وادي الشيوة. 

 .طلب تهيئة جسر على مستوى نهج بلحسن جراد -

 بسمة بوعفيف:  •

 طلب ادخال الكهرباء لعقارها.  -

 عبد القادر الزواري:  •

 شكر المجلس البلدي الحالي على االنجازات التي قام بها في فترة وجيزة.  -
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تعرض للمنطقة الكائنة بالمنصورة والتي تعود بالملكية له ولعديد المواطنين والمصنفة ترفيهية حسب   -

فيها.   المواطن من استغاللها والبناء  ليتمكن  إلى سكنية  تغيير صبغتها  العمرانية وطلب  التهيئة  مثال 

  عقد لجنة االستقصاء التي ستنظر في هذا الموضوع. وطلب

 كمال الخوجة:  •

 توجه بالشكر للمجلس البلدي وألعوان اإلدارة الفنية على مجهوداتهم المبذولة وعلى سعة صدرهم.  -

النواحي خاصة وأن   - له كما يجب من كل  للتحضير  الصيفي  الموسم  قبل  تنظيمية  اقترح عقد جلسة 

 متميزة في تلك الفترة واقبال مكثف من الزوار. مدينة قليبية تشهد حركية  

 طلب العناية بشبكة التنوير العمومي ومزيد تركيز االنارة بالشوارع والطرقات. -

 لطفي الجالصي:  •

 استهل مداخلته بشكر المجلس البلدي على ما قام به من انجازات.  -

قبل   - به  األجدر  والمسؤولية وكان  للوعي  يفتقد  التونسي  المواطن  أن  بأي حقوق من  الحظ  المطالبة 

القيام بواجباته الجبائية تجاهها. واقترح مطالبته بوصل الخالص الجبائي قبل تمكينه من أي   البلدية 

 وثيقة من البلدية. 

الحرش - بمادة  تهيئته  وبمبلغ محترم في  والذي ساهم شخصيا  الفاتح  بتقسيم  الطريق  لمشكلة   تعرض 

الغاز الطبيعي يقوم ببعض األشغال به ويعيده إلى حالته األولى   وهذا واجبه كمواطن  وإذا بمقاول 

 السيئة.وطالب بادراجه ضمن برنامج التعبيد. 

طالب بالتصدي لظاهرة زراعة الزياتين من طرف المواطنين على األرصفة وما تسببه من فوضى   -

 لهذه األشجار.زبيرة الالقيام بعملية   ىإل  اودع العام.عندما تترامى أغصانها بالطريق 

 أحالم العجيلي:   •

باسم  الزيتونة  بحي  الفالحية  بالمنطقة  الكائن  للعقار  والكهرباء  الماء  الدخال  لها  الترخيص  طلبت 

 حيث أنه تم اسناد تراخيص للبنايات المجاورة في نفس المنطقة.  زوجها اسكندر بوعفيف

 لطفي عطية: •

 تساءل لماذا توقف نقل الفضالت لمصب الرحمة. -

تساءل أيضا لماذا تشترط البلدية بالنسبة لصفقة رفع الفواضل المنزلية والشبيهة استعمال وسائل نقل   -

 ذات وزن ثقيل. 

 تساءل عن مآل مشروع فضاء المواطن.  -

 

 



2022 نوفمرب 27  2022للمجلس البلدي لسنة  الرابعةالدورة العادية  

 

 

45 

 لطفي السوري: •

هدد باالنتحار إذا تواصل القاء الفضالت بمصب وادي اإلمام )وادي الموت كما سماه( نظرا للمضار   -

 التي لحقت كافة السكان المجاورين له. 

 طلب ادخال التنوير العمومي بطريق آزمور.  -

 تعرض لمشكلة التطهير بطريق آزمور.  -

تتم من طرف اإلد - التي  يتم إرجاعه أشار إلى عمليات شق الطريق  المحلية األخرى والتي ال  ارات 

 إلى حالته األولى. 

 دعا إلى مراقبة مصب وادي اإلمام والحد من ظاهرة الشاحنات المجهولة التي تلقي بالفضالت به.  -

 علي الصكلي:  •

 اشتكى من المضار التي لحقته من محل البيتزا المالصق لعقاره.  -

 نهلة الساسي:  •

 محلها بنهج تاهرت.طلبت ادخال الماء والكهرباء ل -

 مكرم شمام: •

 أعلم عن التقسيم الُمنجز عشوائيا من طرف المواطنين بالمنطقة الفالحية جهة قليبية البيضاء.  -

 طلب تهيئة منطقة قليبية البيضاء بالتنوير العمومي واصالح الطرقات.  -

 طلب القضاء على الكالب السائبة بنفس المنطقة.  -

بناء عقاراتهم   - المفروض عليهم  البيضاء كان من  بقليبية  أراضي  اشتروا  الذين  المواطنين  أن  الحظ 

يقوموا   لم  كما  بالبناء  يقوموا  لم  أنهم  الواقع  ولكن  المنطقة  تلك  شروط  كراس  حسب  سنتين  خالل 

 بخالص األداء المثقل على تلك األراضي.   

 يسرا الشارني: •

الجميع   - على  خطرا  تشكل  أصبحت  التي  المتحدة  االمم  بشارع  السائبة  الكالب  ظاهرة  من  اشتكت 

 وخاصة األطفال. 

 

 السيد رئيس البلدية: إجابة -

الماء والكهرباء - الحالي جاهدا    بالنسبة لمطالب  البلدي  المجلس  المقامة بدون رخصة حاول  للبناءات 

التراخيص  وإسناد  المقدمة  المطالب  جميع  مناشير    دراسة  صدور  من  بالرغم  اإلمكان  حدود  في 

مع   التراجع  مسافات  احترمت  التي  للبناءات  فبالنسبة  ذلك  تمنع  الوالية  من  مكاتيب  عدة  وورود 

األجوار والطرقات وارتفاقات الوادي تم تمكين أصحابها من التراخيص الالزمة كذلك الشأن بالنسبة  
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العمومية فقد تمت مساعدتها. ولكن الذي نالحظه اآلن    للعائالت المعوزة والتي تفتقر ألدنى المرافق

معظمها   والتي  والساحلية  والفالحية  السكنية  بالمناطق  رخصة  بدون  المقامة  العمارات  اجتياح  هو 

مزودة   أنها  وإيهامهم  المشترين  على  بالتحيل  أصحابها  قام  وقد  الفنية  السالمة  مقومات  ألدنى  يفتقر 

اتمام   وبعد  والكهرباء  بالمرافق  بالماء  الشقق  هذه  ربط  عدم  الجديد  المالك  يكتشف  التعاقدية  العملية 

العمومية فيتصل بالبلدية للمطالبة بها لذلك نالحظ تضاعف عدد المطالب الواردة على اإلدارة وهذا  

ما جعل بعض المواطنين بإيعاز من أصحاب العمارات يقومون بوقفات احتجاجية إليهام الرأي العام  

ال المجلس  وأعضاء-بلدي  أن  يتم    -رئيسا  لن  أنه  الجميع  علم  في  وليكن  بمهامه.  القيام  عن  يتخاذل 

 تسوية وضعية هذه العمارات من طرف المجلس الحالي لألسباب المذكورة سابقا. 

أما بالنسبة للسوق األسبوعية فمن المعلوم أنه تمت برمجة نقلته من مكانه الحالي إلى خارج مناطق   -

 ن كل مشكل يتعرض له سكان تلك المنطقة. العمران حتى نبتعد ع

 في ما يخص االنتصاب الفوضوي فستسعى البلدية بما لديها من إمكانيات إلى الحد من هذه الظاهرة.    -

بالنسبة لمشكلة ترك أمتار للطريق العام بنهج الجنان فسيتم االنتقال على عين المكان لمعاينة الوضع   -

 واتخاذ القرار المناسب. 

لتع  - برنامج  بالنسبة  ضمن  ادراجه  دون  انجازه  يمكن  ال  ذلك  فان  جراد  بلحسن  نهج  من  تفرع  بيد 

والمطالبة   البرنامج  هذا  جلسات  خالل  التواجد  الحي  متساكني  وعلى  التشاركي  البلدي  االستثمار 

 بالتعبيد. 

أن  بالنسبة لمراجعة مثال التهيئة العمرانية وتغيير صبغة األرض الكائنة بالمنصورة أجاب المواطن   -

ال   العملية  وهذه  بذلك  للقيام  دراسات  مكتب  مع  اتفاقية  ابرام  تم  وقد  الوقت  تتطلب  المراجعة  عملية 

   تزال في المرحلة األولى وسيتم إعالم المواطن في االبان بكل جديد في هذا الشأن.

يخو - والذي  التشاركي  البلدي  االستثمار  برنامج  ضمن  تتم  العملية  فإن  الطرقات  لتعبيد  ل بالنسبة 

للمواطن اختيار األنهج التي سيتم تعبيدها، ونحن مضطرون التباع هذا المنهج بالرغم من إيماننا أن  

األنهج   ببعض  السكانية  الكثافة  حسب  البلدي  المجلس  يحددها  أن  األجدر  من  كان  التعبيد  عملية 

 والحركية به. 

لى بعد القيام باألشغال به  بين أن تقاعس بعض اإلدارات المحلية عن ارجاع الطريق إلى حالته األو -

 يجعل البلدية في مواجهة غضب المواطن ويضطرها إلى اإلصالح في أغلب األوقات.  

بالنسبة لمختلف طلبات الربط بالشبكات العمومية فال يمكن اإلجابة عليها دون االطالع على الملف   -

 وحيثياته. 
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المجلس   - بانجاز  بالنسبة لمشكلة مصب وادي اإلمام فقد سعى  البديل  الحالي إلى غلقه وإيجاد  البلدي 

مشروع مركز تحويل النفايات بقليبية والذي كنا نأمل أن يحل كافة المشاكل التي يشكوا منها المواطن  

ولكن ما راعنا إال أن بعض المواطنين الذين لهم أغراض شخصية قد تصدوا لهذا المشروع وعطلوا  

 انجازه. 

 المنزلية والشبيهة فقد قامت البلدية بإعداد مواصفات فنية نموذجية لها.  بالنسبة لصفقة رفع الفواضل -

بالنسبة للشكوى ضد محل البيتزا سيتم معاينته من طرف الشرطة البيئية واتخاذ االجراءات الالزمة   -

 إن ُوجدت المخالفة. 

 األمنية بذلك. في ما يخص التقاسيم بالمناطق الفالحية فسيتم التصدي لهاته الظاهرة وإعالم الجهات  -

أما في ما يخص تهيئة منطقة قليبية البيضاء من حيث اإلنارة وإصالح الطرقات فسيتم ذلك في حدود   -

 اإلمكانيات. 

 وبالنسبة للكالب السائبة فإن البلدية تقوم بحمالت للقضاء عليها.  -

تأثير جائحة   - بسبب  التوجه  هذا  تعطل  فقد  آزمور  بطريق  العمومي  التنوير  لبرمجة مشروع  بالنسبة 

 كورونا على الوضع المالي للبلدية لمدة سنتين. 

 بالنسبة للتطهير فإنه من اختصاص الديوان الوطني للتطهير والبلدية ال تتدخل في ذلك ماليا.  -

 

 :ديتدخل السيدة عائدة صمود عضو باجمللس البل ❖

الفنون  باإلشترا  مع لجنة  السند وحاملي اإلعاقة  طلبت من لجنة الش ون اإلجتماعية والشغل وفاقدي 

والثقافة والتربية والتعليم وبعد التنسيق مع مديري المدارس االبتدائية، الحصول على قائمة في التالميذ الذين 

 واقناعهم بالعدول عن ذلع.  انقطعوا عن الدراسة في سن مبكر بدون سبب يُذكر واإلحاطة بهم

 

حممد بوعفيف رئيس جلنة الشؤون االجتماعية والشغل وفاقدي السيد  إجابة ❖
 :السند وحاملي اإلعاقة

 

بدون رخصة   - المقامة  للبنايات  بالنسبة  الماء والكهرباء  للنظر في مطالب  المخصصة  اللجنة  أن  بين 

كافة   تساؤالت  على  واإلجابة  المقدمة  المطالب  كل  لدراسة  جاهدة  تسعى  فيها  عضو  هو  والتي 

 المواطنين وإسناد التراخيص لمستحقيها في حدود التشريع الجاري به العمل. 

 أشار إلى أن أعوان مصلحة البيئة يقومون بعملية الزبيرة بصفة منتظمة.  -

 حول اإلحاطة بالتالميذ المنقطعين عن الدراسة بين أن البلدية ليست لها سلطة عليهم.  -
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 ساند مقترح تنوير طريق آزمور إذا توفرت اإلعتمادات. -

 و ُرفعت الجلسة على الساعة الواحدة بعد الزوال. 

 

 

 الثانية بعد الزوال. على الساعة   2022ة الدورة العادية الرابعة للمجلس البلدي لسنة  ورفعت جلس   

 

 2022نوفمرب  27 ي :ـة فـيـبـيـلـق 


