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 بلدية قليبيـة

  2021للمجلس البلدي لسنة  الثانيةحمضر جلسة الدورة العادية 

 2021 ماي 30املنعقدة بتاريخ 

 

 

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

 والمتضمنة نص اإلستدعاء التالي:  05/2021/ 19الصادرة بتاريخ   المجلس البلدي الموجهة إلى كافة أعضاء  

 مــن رئيــس بلديــة قليبيـــة

 إىل  الـسـيد )ة( : ................

 .  دعــــــــوة:     الـمـوضـوع

 وبعـد ، 

  30وذلك يوم األحد    2021البلدي في نطاق دورته العادية الثانية لسنة  أتشرف بدعوتكم لحضور جلسة المجلس  

األعمال   2021ماي   بجدول  المدرجة  المواضيع  في  للنظر  بقليبية  البلدية  بقصر  العاشرة صباحا  الساعة  على 

   التالي:

 2020المصادقة على الحساب المالي وختم تصرف سنة -1

 رة البلدية بوادي الخطف  المصادقة على ابرام عقد كراء مقر الدائ-2

 المصادقة على تنقيح مجموع األعوان -3

 المصادقة على مشاركة البلدية للترشح لتقديم مشروع لتطوير منظومة التصرف في النفايات بقليبية -4

 استعراض تقارير اللجان  -5

 استعراض الوضع المالي  -6

 استعراض الوضع البيئي -7

 استعراض سير المشاريع  -8

   عضو بالمجلس البلدي   بة على تساؤل السيد وليد الطرابلسياإلجا  -9

 2021االطالع على محضر الجلسة التمهيدية الثانية لسنة  -10

 مسائل مختلفة -11

 

الثالثــون مــن شــهر   األحديوم    2021لسنة    الثانيةقليبية جلسته في نطاق الدورة العادية  ب  المجلس البلديعقد  

برئاســة   بقصــر البلديــة بقليبيــة  العاشــرة صــباحاعلى الســاعة    (30/05/2021وعشرين )ألفين وواحد  سنة  ماي  

 :المجلس البلديأعضاء  السادةالسيدات و وبحضورجمال الحّجام رئيس البلدية السيد 
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هللا،   فرج  سنية  النمر،  سعيدة  االنقليز،  وفاء  ريدان،  إلهام  الحجام،  فوزي   ، حسونة  فتحي  االنقليز،  هشام 

يلي، محمد بوعفيف، شادي بن سليمان، ناجي ريدان، فؤاد المجيد، أحمد المسلماني، عائدة صمود، مجيدي النج

محمد عبد اللطيف، محمد علي الجنحاني، حياة اليحياوي، حافظ الجبالي، شيماء بلحاج عمر، فاطمة الطرودي،  

 ن رجب.أميرة االنقليز، المبروك العياري، عبد الوهاب بلوم، وليد الطرابلسي وسليم ب

 و تغيّب السادة : رانية متاع هللا، محمد االسعد البربار، سلمى المجيد ورحاب حميد. 

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

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

المجلس   بشؤون  مكلفة  متصرف  المسلماني  فاتن  العامة،  اإلدارية  الشؤون  مديرة  بنعلية  الوسنية  شارني  عماد 

 متصرف مساعد مكلف باالعالم.

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

البلدية   الحّجام رئيس  السيد جمال  الجلسة  استعرض جدول أعمال الجلسة كما    ثممرحبا بالحضور  افتتح 

 .  االستدعاءجاء بنص 

 العضوان المنتخبان إلمضاء محضر الجلسة السيدان : سنية فرج هللا ومحمد بوعفيف. 

بمساعدة السيدة : فاتن المسلماني متصرف    ر الجلسة : السيد عبد العزيز غريبي الكاتب العام للبلديةرّ ـقـم

 مكلفة بشؤون المجلس. 

 

 : 2020المصادقة على الحساب المالي وختم تصرف سنة /1

من مجلة الجماعات المحلية الذي ينص على أن تتم مناقشة الحساب المالي بعد انتخاب   218عمال بالفصل  

رئيس للجلسة ، تم انتخاب السيد هشام األنقليز ليترأس جلسة المصادقة على الحساب المالي ثم أحال هذا األخير  

على السادة األعضاء النظر في الحساب   عرضتالتي    الكلمة للسيدة سنية بن علية مديرة الشؤون اإلدارية العامة

الجماعات المحلية    مجلة  من  196و   195و  194  طبقا للفصل      2020المالي لبلدية قليبية وختم تصرف سنة  

لوزارة    11من مجلة المحاسبة العمومية والمذكرة العامة عدد    282و    281والفصلين    2018لسنة    29عدد  

يبين قرار الختم المبلغ النهائي للموارد المستخلصة والمبلغ النهائي للنفقات  و    2021فيفري    11المالية بتاريخ  

ل لتمويل النفقات المدرجة المأذون بصرفها ويرخص في نقل الفواضل تحت عنوان المال االحتياطي الذي يستعم

 . (2021الموالية ) سنة لبميزانية التنمية ل

موارد  وقد    قيمته    2020لسنة  لميزانية  ابلغت  .  8.778.325,093ما    5.600.944,485  منها دينارا 

 . دينارا 3.177.380,608ما قيمته  دينارا موارد العنوان األول ومثلت موارد العنوان الثاني

إلى  و نفقات  5.750.778,711أوقفت  جملة  نفقات    5.180.370,328  منها  الميزان    دينارا  هي  دينارا 

 دينارا جملة نفقات العنوان الثاني .  570.408,383و  العنوان االول 
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بـــالعنــوان األول  في  فـــواضل    عن  2020هذا وأسفر تصرف سنة   دينارا فـي   145.524,245  قدرت 

دينارا أما فواضل العنوان الثاني الجزء    2.780.997,377الـ    4و3ء حين بلغت فــواضل العنــوان الثاني الجز

بلغت   فقد  مصاريف    101.024,760الخامس  لتسديد  المستعملة  األول  العنوان  مقابيض  جملة  وبلغت  دينارا. 

 .دينار 275.049,912من العنوان الثاني  4و 3الجزء 

 الخـــالصـــة : 

 البيان
المصادق   اإلعتمادات
 2020عليها 

اإلعتمادات النهائية  
2020 

اإلعتمادات المحققة  
2020 

 5.600.944,485 6.012.205,000 6.362.205,000 موارد العنوان األول

 3.026.991,498 4.090.514,194 3.890.632,000 4و 3موارد العنوان الثاني ج 

 150.389,110 150.389,110  موارد العنوان الثاني الجزء الخامس

 3.177.380,608 4.240.903,304 3.890.632,000 موارد العنوان الثاني 

 8.778.325,093 10.253.108,304 10.252.837,000 جملة الموارد

 5.180.370,328 5.718.145,000 6.068.145,000 نفقات العنوان االول

 521.044,033 4.384.574,194 4.184.692,000 4و 3نفقات العنوان الثاني ج 

 49.364,350 150.389,110  نفقات العنوان الثاني الجزء الخامس

 570.408,383 4.534.963,304 4.184.692,000 نفقات العنوان الثاني 

 5.750.778,711 10.253.108,304 10.252.837,000 جملة النفقات 

 145.524,245 نتيجة العنوان االول 

 2.780.997,377 4-3فواضل العنوان الثاني ج 

 101.024,760 5فواضل العنوان الثاني ج 

مصاريف العنوان الثاني المسددة من  
 موارد العنوان االول 

275.049,912 

 
فواضل   أن  و  لسنة    2020سنة    علما  الميزانية  تنقيح  نطاق  في  توزيعها   تم  لجنة  2021قد  تداولت  .وقد 

أبدت و  2021ماي    10لستها المنعقدة في  الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف حول الموضوع في ج

  2021ماي  18بالموافقة كما تم عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي خالل جلسته المنعقدة بتاريخ رأيها 

 وأبدى رأيه بالموافقة. 
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 وقبل عملية االقتراع غادر السيد رئيس البلدية القاعة ثم ُعرض الموضوع للمصادقة. 

المالي وختم تصرف سنة  الحساب  البلدي على  المجلس  السادة أعضاء  والتداول صادق  النقاش  وبعد 

ووفاء    واحتفظباألغلبية    2020 الطرابلسي  وليد  بلوم السادة  الوهاب  وعبد  سليمان  بن  وشادي    االنقليز 

   .بأصواتهم

 

 

 المصادقة على ابرام عقد كراء مقر الدائرة البلدية بوادي الخطف :/2

للبلدية العام  الكاتب  غريبي  العزيز  عبد  السيد  تسوية    عرض  اطار  في  المصادقة  األعضاء  السادة  على 

بنابل   الجهوي  والمجلس  قليبية  بلدية  بين  الخطف  بوادي  البلدية  الدائرة  مقر  تسوغ  عقد  إبرام  على  وضعية 

 من مجلة الجماعات المحلية.  237حيث أن فترة التسويغ تتجاوز السنتين مثلما نص عليه الفصل  الستغالله كمقر

 ي فصوله على : وينص عقد التسويغ ف

غرف صحية ومدة الكراء وهي سنة قابلة    2غرف وعدد    2متمثلة في    2م    116مساحة العقار ووصفه: 

من   بداية  الضمني  بـ   10/2019/ 01للتجديد  المقدر  الكراء  بزيادة    850ومعين  سنويا  سنة   %  5دينارا  كل 

وتنص بقية الفصول على شروط استغالل .وتتعهد البلدية بخالص الماء والكهرباء و الهاتف والمعاليم األخرى .

 المحل وكيفية انهاء التعاقد ومصارف التسجيل. 

وقد تم عرض الموضوع على لجنة الشؤون المالية واالقتصادية و متابعة التصرف في جلستها المنعقدة 

 و أبدت رايها بالموافقة.  2021ماي   10في 

وأبدى   2021ماي    18سته المنعقدة بتاريخ  كما تم عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي خالل جل

 رأيه بالموافقة. 

البلدية  الدائرة  مقر  كراء  عقد  إبرام  على  باألغلبية  البلدي  المجلس  أعضاء  السادة  صادق  النقاش  وبعد 

   بأصواتهم.أعضاء   6 واحتفظ بوادي الخطف

 

 المصادقة على تنقيح مجموع األعوان:/3
 

أنه   للبلدية  العام  الكاتب  السيد  السعيدي  بين  السيد عالء  تقدم  العمومية حيث  الصحة  في  أول  فني سامي 

الشؤون اإلدارية   أنظار لجنة  الموضوع على  تم عرض  قليبية ، وحيث  بلدية  إلى  العدل  نقلته من وزارة  بطلب 

بتاريخ   المنعقدة  جلستها  خالل  الخدمات  رأيها    2021/ 05/ 07وإسداء  وذلكوأبدت  النقلة  على  لسد    بالموافقة 

، كما تم عرضه على أنظار المكتب البلدي    الشغور الذي سيحدث بإدارة النظافة والمحيط )الخروج على التقاعد(

 وأبدى رأيه بالموافقة.  2021ماي   18خالل جلسته المنعقدة بتاريخ 
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قرار مجموع األعوان  ب  دةخطة واحإضافة  المصادقة على  أعضاء المجلس البلدي  المعروض على السادة  

 : كما يلي  ببلدية قليبية  

 

 : العمومية للصحة الساميني للفنينياملشرتك  اإلطار السلك *
 

 الخطط
عدد الخطط 

المصادق عليها  
 سابقا 

عدد الخطط 
 المشغولة 

عدد  الخطط 
 الشاغرة 

 الــمـــالحــظـــات 
الخطط 

المعروضة  
 للمصادقة 

فني سامي أول في  

 العمومية الصحة 
01 01 00 

إضافة خطة  

 للنقلة 
02   

  

البعض من أعضاء المجلس البلدي قبول هذا الفني في إطار إلحاق وليس نقلة إلى حين التأكد من    اقترح

نهائية. بصفة  قبوله  ثم  أو  والسعي    كفاءته  الذي  لنقلة  الشغور  لسد  والبيئة  النظافة  في  مختص  مهندس  انتداب 

 سيحصل بإدارة النظافة والبيئة. 

النقلة ألننا في أمس الحاجة لدعم إدارة النظافة والبيئة وهي   أوضح السيد رئيس البلدية أننا اتجهنا لقبول

يخ الذي  االنتداب  من  وأسهل  أي  أسرع  نقلة  قبول  من  مانعا  نرى  ال  أننا  وأضاف  واجراءات  قواعد  لعدة  ضع 

   جد.مهندس مختص إن وُ 

نقلة فني    بقبول  باألغلبية على تنقيح مجموع األعوان  صادق السادة أعضاء المجلس البلدي بعد النقاشو

العمومية   الصحة  في  سليمان   السادة  واحتفظ  سامي  بن  وشادي  الطرابلسي  ووليد  الجبالي  وحافظ  االنقليز  وفاء 

 بأصواتهم.

 

لتقديم مشروع لتطوير منظومة التصرف في  المصادقة على مشاركة البلدية للترشح/4 
 النفايات بقليبية:

تبعا لبالغ وزارة الشؤون المحلية والبيئة حول فتح  أوضح السيد وحيد الجنحاني مدير النظافة والبيئة أنه  

باب الترشحات لتقديم طلبات مشاريع من طرف البلديات من خالل التعبير عن رغبتها في إحداث مركز لفرز  

البلدية، وذلك في إطار  Déchetterie)  النفايات  المنطقة  بإحدى أحياء  الخضراء  النفايات  لتسميد  أو محطة   )

لسنة   الوزارة  ميزانية  بتاريخ    2021تنفيذ  للوزارة  الرسمي  بالموقع  وحيث    2021أفريل    26والصادر   ،

بتاريخ   المنعقدة  الموضوع في جلستها  النظافة والبيئة في  السيد     2021ماي    10تداولت لجنة  تحت إشراف 

رئيس البلدية وتم االتفاق على المشاركة في المسابقة الوطنية بإعداد ملف ترشح لمشروع إحداث محطة لتسميد  

النظافة والبيئة المشروع  السيد مدير  الكائن بطريق أزمور ، واستعرض  العقار   النفايات الخضراء بجزء من 

المشارك إل  به   ةالمزمع  محطة  إحداث  في  هام  نوالمتمثل  مشروع  بالتأكيد  هو  قليبية  ببلدية  األخر  السماد  تاج 



2021 ماي 30 2021الدورة العادية الثانية للمجلس البلدي لسنة    

 

~ 6 ~ 
 

ليبية بصدد إعادة تهيئة وتعصير المنبت البلدي وبالتالي  قنجاحه بشدة سيما وأننا في بلدية  وسوف نعمل على إ 

لبلدي ، باإلضافة إلى  فإن إنتاج السماد األخضر يعتبر عنصرا مهما إلنجاح  مشروع تهيئة وتعصير المنبت ا

  2014-2012ذلك فإننا سوف نعمل على اإلستفادة من تجربة جمعية البيئة بقليبية في هذا المجال في السنوات  

النفايات   في  التصرف  منظومة  لتطوير  مهمة  حلقة  بمثابة  هو  السماد  إلنتاج  محطة  مشروع  أن  نعتقد  ونحن 

نظا على  مباشرة  بصورة  تنعكس  سوف  والتي  لدبالمدينة  جديدة  سلوكيات  ترسيخ  في  وسيساهم  المدينة  ى فة 

 نموذجي لتمشي بالدنا في تدعيم وتشجيع االقتصاد األخضر .   مواطني المدينة وهو كذلك مشروع

مشروع  لتقديم  للترشح  البلدية  مشاركة  على  المصادقة  البلدي  المجلس  أعضاء  السادة  على  المعروض 

 ية. لتطوير منظومة التصرف في النفايات بقليب 

  2021ماي    18مع العلم وأنه تم عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي في جلسته المنعقدة بتاريخ  

 وأبدى رأيه بالموافقة .  

النقاش صادق السادة أعضاء المجلس البلدي   لتقديم مشروع وبعد  للترشح  البلدية  باألغلبية على مشاركة 

 . أعضاء بأصواتهم 4 فظواحت لتطوير منظومة التصرف في النفايات بقليبية

 

 :  استعراض تقارير اللجان /5      

،    في بداية استعراض التقارير اقترح السيد سليم بن رجب أن يتم اإلعالن للعموم عند عقد جلسات اللجان

من النظام الداخلي للمجلس البلدي الذي ينص أنه :"على كل    81تطبيق الفصل  كما دعت السيدة سعيدة النمر إلى  

والحوكمة  التشاركية  الديمقراطية  للجنة  موجزا  تقريرا  ترفع  أن  إنعقادها  تاريخ  من  أيام  ثالثة  ظرف  في  لجنة 

 . المفتوحة والتواصل والتقييم حول اقتراحات ومداوالت اللجنة قصد االعالم والتنسيق بين اللجان"

 األشغال والتهيئة العمرانية: *تقرير جلنة 

 إحداث فضاء لبيع املنتوجات الفالحية من املنتج إىل املستهلك : /1

رئيسة لجنة األشغال والتهيئة العمرانية الحاضرين أن اللجنة وافقت باالجماع   أعلمت السيدة وفاء األنقليز

المنعقدة يوم الجمعة   المنتج    2021/ 03/ 19في جلستها  الفالحية من  المنتوجات  لبيع  على مقترح إحداث فضاء 

ة والصيد البحري  إلى المستهلك بسوق السمك بنهج سيدي علي النوالي بقليبية بالتنسيق مع االتحاد المحلي للفالح

االثنين   يوم  البلدية  بقصر  أولى  جلسة  عقد  تم  وقد  االثنين    2021/ 05/04بقليبية  يوم    2021/ 04/ 12وثانية 

بحضور رئيس االتحاد المحلي للفالحة ومختلف المصالح الصحيّة واألمنية والبيئية وتم االتفاق على تنظيم السوق 

الح تقييمها  يتم  أولى  كتجربة  رمضان  شهر  السوق  خالل  لتنظيم  شامل  برنامج  إعداد  إمكانية  في  والنظر  قا 

 ومواصلة العمل به على مدار السنة.  
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المنعقدة   جلسته  خالل  البلدي  المكتب  أنظار  على  الموضوع  عرض  تم  وتم   26/05/2021بتاريخ  وقد 

الذين ش  االتفاق  خاللها بقائمة  بقليبية  البحري  والصيد  للفالحة  المحلي  االتحاد  مطالبة  االنتصاب  على  في  اركوا 

التي قضاها كل مشارك وإعداد  والمدة  المعروضة وأسعارها  المنتوجات  بيان  بالسوق خالل شهر رمضان مع 

اإلدارة البلدية لكراس شروط إستغالل الفضاء ثم عقد جلسة عمل مشتركة بين لجان األشغال والتهيئة العمرانية،  

االجتماعية لضبط معايير تقييم التجربة يتم إعتمادها في جلسة   والمالية االقتصادية ومتابعة التصّرف، والشؤون

 تقييمية الحقة مع االتحاد المحلي للفالحة والصيد البحري بقليبية. 

على   معبرين  البلدي  المجلس  أعضاء  بعض  االنتاج    ة السلبي  مالحظاتهموتدخل  يتوفر  ال  حيث  للتجربة 

منتوجات على األقل ذات جودة   4، وعقبت السيدة وفاء االنقليز مبينة أنه هناك    الفالحي الجيد باألسعار المطلوبة

من  إقباال  القت  وغذائية  فالحية  بمنتوجات  السوق  هذه  في  المرأة  بمشاركة  نوهت  كما  معقولة  وأسعار  عالية 

السيد رئالمواطنين. و القائمين  أشار  الفترة األخيرة مع  التسيير في  إلى حدوث بعض االشكاليات في  البلدية  يس 

تذليل   في  كبير  بشكل  ساهم  الذي  بقليبية  للفالحة  المحلي  االتحاد  ممثل  مع  بالتنسيق  تجاوزها  وتم  السوق  على 

 الصعوبات التي اعترضت نشاط السوق. 

االستعداد لفتح الفضاء أو خالل عمله اعترضتنا عدة د  عنسواء    معبرة أنه السيدة وفاء االنقليز    تدخلتكما  

إض وتعطي  تنجح  أن  تأمل  التي  المبادرة  هذه  إلنجاح  تذليلها  حاولنا  المدينة  اشكاليات  في  التجارية  للحركة  افة 

 . خاصة وأن هذا السوق قد القى إقباال محترما من قبل المواطنين

على مستوى املنطقة اخلضراء وتقاطع شارع الشهداء قبل  إعداد دراسة تصريف مياه األمطار بشارع كلوبيا/  2

  تسوية وضعية البنايات املقامة بها بدون رخصة :

أن متساكني  الحاضرين  العمرانية  األنقليز رئيسة لجنة األشغال والتهيئة  السيدة وفاء  شارع كلوبيا    أعلمت 

يرجون بمقتضاها النظر في إمكانية إيجاد حلول فنية إلنجاز شبكة تصريف    2018/ 12/ 10تقدموا بعريضة في  

مياه األمطار بالشارع المذكور واستعدادهم للمساهمة في تمويلها بعد تقدير الكلفة إلى جانب تدارس إمكانية تنازل  

ستة   بعرض  مسلك  عن  المتساكنين  وال  6أحد  مياه  أمتار  قنوات صرف  لتمرير  العمرانية  التهيئة  بمثال  مبرمج 

طرف   من  الدراسة  إنجاز  إمكانية  إلى  الحّجام  فوزي  السيد  وأشار  الموضوع  في  اللجنة  تداولت  وقد  األمطار. 

والتي تمر عبر شارع   بشارع غـرة جوان  الموجودة  التصريف  الربط بشبكة  إمكانية  وإلى  للبلدية  الفنية  اإلدارة 

قارة الخاصة بالنظر في مطالب الربط بمختلف الشبكات العمومية قـد شرعت الوحيث أن اللجنة الغير    الشهداء.

لجنة األشغال والتهيئة العمرانية عرض    قامتفي تسوية وضعية البناءات المقامة بدون رخصة بهذه المنطقة، فقد  

لمقامة بدون رخصة بشارع كلوبيا على  تسوية وضعية البنايات ا  قبل  إعـداد دراسة تصريف مياه األمطار   مقترح

وقد    2021/ 26/05خالل جلسته المنعقدة بتاريخ    مستوى المنطقة الخضراء على أنظار المكتب البلدي للتداول

بالموافقة رأيه  للمنطقة  على    أبدى  األمطار  مياه  تصريف  لمعالجة  دراسة  وتقاطع    الزرقاءإنجاز  كلوبيا  بشارع 
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الغير   اللجنة  ودعـوة  الشهداء  الحرية وشارع  الشبكات  الشارع  بمختلف  الربط  في مطالب  بالنظر  الخاصة  قارة 

 العمومية إلى التحّري في الملفات التي لها عالقة بالمنطقة. 

 والمعروض على السادة أعضاء المجلس البلدي المصادقة على الموضوع. 

أعضاء   السادة  صادق  النقاش  الب وبعد  اإلعتمادات   باإلجماعلدي  المجلس  وإدراج  الدراسة  إعداد  على 

 الالزمة لها بالميزانية. 

 

 ضبط التمشي واآلليات اليت سيتم اعتمادها يف املرحلة األوىل إلعداد مثال التهيئة العمرانية : /3

األنقليز السيدة وفاء  العمل   أعلمت  إثر جلسة  أنه على  الحاضرين  العمرانية  والتهيئة  األشغال  لجنة  رئيسة 

األربعاء   يوم  العمرانية  التهيئة  مثال  مراجعة  بدراسة  المكلف  الدراسات  مكتب  مع    03/2021/ 17المنعقدة 

ومي  بخصوص المرحلة األولى "تحليل الوضع الراهن وإعداد فرضيات التهيئة" وبعد اإلطالع على األمر الحك

، تقترح اللجنة مراسلة كافة الوزارات وكذلك المنشآت    11/2020/ 25المؤرخ في    2020ـــدد لسنة  926عــ

 : كالتالي  العمرانية وهي  التهيئة  مثال  بإعداد  المعنيين  العموميين  والمستلزمين  لحماية   العمومية  الوطنية  الوكالة 

، وكالة الموانئ وتجهيزات الصيد    ANPEالمحيط  ، الوكالة الوطنية لحماية    APALوتهيئة الشريط الساحلي  

للتراث    APIPالبحري   الوطني  المعهد   ،INP    ،  الثقافيةإوكالة التراث والتنمية  الديوان     AMVPPCحياء   ،

للسياحة   للسكنى  ONTالوطني  العقارية  الوكالة   ،AFH    السياحية العقارية  الوكالة   ،AFT    العقارية الوكالة   ،

الشركة التونسية للكهرباء والغاز، الشركة الوطنية   جنة الوطنية لحصر التجمعات السكنية ، الل ،    AFIالصناعية  

الستغالل وتوزيع المياه ، الديوان الوطني للتطهير، إتصاالت تونس . وسيتم تحديد أجل شهرين من تاريخ توجيه  

 ر الحكومي المذكور أعاله.المراسالت لألخذ بعين االعتبار لمالحظاتهم ومقترحاتهم كما نص على ذلك األم

كما تقترح اللجنة اعتماد آليات الديمقراطية التشاركية في إعداد مثال التهيئة العمرانية كما نصت على ذلك 

ــ  ــ 114ــدد وعــ29مجلة الجماعات المحليّة في فصولها ع ــدد وبنفس التمشي بالنسبة  239ــدد وعــ119ــدد وع

التشار البلدي  االستثمار  آلليات  لبرنامج  النموذجي  النظام  بضبط  المتعلق  األمر  إصدار  يتم  لم  أنه  وحيث  كي 

  الديمقراطية التشاركية نقترح ما يلي :

على   - توزيعها  يتم  ورقية  ونسخة  واستمارة  االلكترونية  المنصة  على  نشره  يتم  رقمي  استبيان  إعداد 

 المواطنين. 

ومعلق - المواطنين  على  توزيعها  يتم  تحسيسية  مطويات  األحياء  إعداد  بمختلف  تركيزها  يتم  والفتات  ات 

 بالمدينة. 

 النشر على الصفحة الرسمية للتواصل االجتماعي للبلدية وموقع الواب. -

والمواطنين وأخرى على   - الوطنية  والمنظمات  المدني  المجتمع  البلدية تضم مكونات  بمقر  تنظيم جلسات 

 تشاركي. غرار جلسات المناطق بالنسبة لبرنامج االستثمار البلدي ال
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وسيتم الحقا ضبط ُرزنامة لهذه المرحلة وإعداد برنامج مفصل لها واعتماده في إعداد مثال التهيئة العمرانية في  

 انتظار صدور األمر المنظم لذلك. 

قرر أعضاء    2021/ 05/ 26وعند عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي في جلسته المنعقدة بتاريخ 

التهيئة   بإعداد مثال  المعنيين  العموميين  العمومية والمستلزمين  الوزارات والمنشآت  البلدي مراسلة كافة  المكتب 

لى  العمرانية المذكورين أعاله واقترحوا عرض النقاط األربعة المذكورة العتماد آليات الديمقراطية التشاركية ع

للمصادقة البلدي  المجلس  للبلديةالس  ،واقترحأنظار  العام  الكاتب  المكتب  يد  جلسة  جوان   خالل  شهر  تخصيص 

واالكتفاء    إلجراء األشغال  لجنة  قبل  من  المقترحة  اآلليات  على  إعتمادا  العمرانية  التهيئة  مجال  في  التشاركية 

لتتم  اللجنة الوطنية لحصر التجمعات السكنية دون غيرها من المنشآت العمومية والمستلزمين العموميين  باستشارة

الشروط    ةخالل شهر جويلية مصادق للدراسة حسب ما ينص عليه كراس  المرحلة األولى  البلدي على  المجلس 

للدراسة   الثانية   المرحلة  العمومية في  المؤسسات  إلى  الملفات  الدراسات ويمكن إحالة  المبرمج مع مكتب  الفنية 

وفي المقابل تمّسك المهندس المعماري رئيس  في أحسن اآلجال    الدراسةوذلك لربح الوقت وإنهاء كافة مراحل  

الفصلين   عليه  نص  بما  بالتقيّد  بالبلدية  العمرانية  والتهيئة  التراخيص  الحكومي   5و    4مصلحة  األمر  من 

وذلك لتمكين المنشآت العمومية والمستلزمين العموميين من شهرين البداء الرأي قبل    2020ـــدد لسنة  926عــ

 مرحلة األولى.  المرور للمصادقة على ال

النقاش قرر إليها   السادة أعضاء   وبعد  المتداخلة  كافة األطراف  يتم دعوة  البلدي عقد جلسة عمل  المجلس 

 لمزيد دراسة الموضوع والتعمق فيه قبل المصادقة عليه. 

 النظر يف مقرتح تهيئة مآوي مجاعية بوسط املدينة :  /4

األنقليز وفاء  السيدة  االستعداد   أعلمت  إطار  في  أنه  الحاضرين  العمرانية  والتهيئة  األشغال  لجنة  رئيسة 

بعدة  المرور  حركة  وتعطل  للعربات  المتواصل  واالكتظاظ  بالمدينة  المروري  الوضع  ومتابعة  الصيفي  للموسم 

   نقاط بوسط المدينة تقترح تهيئة األماكن التالية واستغاللها كمآوي جماعية :

 جوفي جامع التقوى بشارع الحبيب بورقيبة. الحديقة الفرعية -1

 براهيم الغربي. ا رصيف دار الثقافة وجزء من حديقتها شارع د.-2

 براهيم الغربي. ا الرصيف أمام مقبرة سيدي علي النوالي شارع د.-3

 أمام السوق اليومي للسمك نهج سيدي علي النوالي بهدف حسن استغالل فضاء السوق. -4

السيارات  -5 الغربية عوضا عن  مأوى  الجهة  السيارات من  اتجاه دخول  بتغيير  المركزية وذلك  السوق  ببطحاء 

 الجهة الشرقية وكذلك تغيير اتجاه خروجها نظرا ألن الوضعية الحالية للمأوى ال تمكن من استغالله بصفة ناجعة. 

 البطحاء الموجودة أمام مقر الصندوق الوطني للتأمين على المرض بحي الرياض. -6
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 . مر من الجهة القبلية لدريبة الغزيةمأوى السيارات بنهج الحبيب ثا-7

 مأوى بالبطحاء المتفرعة عن نهج رمادة. -8

 مأوى شاطئ سيدي منصور.-9

تداولت الجمعة   وقد  يوم  المنعقدة  جلستها  في  عليه  ووافقت  المقترح  في  العمرانية  والتهيئة  األشغال  لجنة 

 هاب بلوم باستغالل هذه المآوي بمقابل بهدف تحسين موارد البلدية. مع مطالبة السيد عبدالو 2021/ 04/ 23

بتاريخ   المنعقدة  جلسته  في  البلدي  المكتب  أنظار  على  الموضوع  عرض  تم  والذي   05/2021/ 26كما 

خالله  ،    اعترضت  البلدية  أمالك  من  ليس  العقار  لكون  المقترح  في  الثانية  النقطة  على  هللا  فرج  سنية  السيدة 

ا السيد  وللتأثير  وطلب   ، المدني  المجتمع  مكونات  بعض  أنشطة  يحتضن  أنه  على  زيادة   ، جماليته  على  لسلبي 

رئيس البلدية إضافة مأوى تقسيم ورثة رشيد الشكيلي بشارع المنصورة ومأوى المحطة السياحة قليبية البيضاء  

التجاري   المركب  وقدأمام   ، العقاري  للبعث  ياتا  البوافق    لشركة  المكتب  المقترحة    لديأعضاء  األماكن  على 

والمالية   الفنية  الجوانب  تضبط  دراسة  إعداد  الفنية  اإلدارة  من  وطلبوا  الثقافة(  دار  )أمام  الثانية  النقطة  باستثناء 

والزمنية الالزمة النجاز المقترح ، ودعوا إلى اإلسراع باإلعالن عن بتة تسويغ المآوي البلدية : بطحاء البريد،  

سعيد،   سيدي  الدورة بطحاء  جلسة  في  عليها  المصادق  الشروط  كراس  لمقتضيات  طبقا  البيضاء  وقليبية  البرج 

 . 07/2020/ 12العادية الثانية للمجلس البلدي المنعقدة يوم  

 والمعروض على السادة أعضاء المجلس البلدي النظر في المقترح. 

 صادق السادة أعضاء المجلس البلدي باالجماع على تهيئة مآوي جماعية باألماكن التالية:  وبعد النقاش

 أمام السوق اليومي للسمك نهج سيدي علي النوالي بهدف حسن استغالل فضاء السوق. -1

مأوى السيارات ببطحاء السوق المركزية وذلك بتغيير اتجاه دخول السيارات من الجهة الغربية عوضا عن  -2

استغالله بصفة  الج تمكن من  للمأوى ال  الحالية  الوضعية  نظرا ألن  اتجاه خروجها  تغيير  الشرقية وكذلك  هة 

 ناجعة. 

 البطحاء الموجودة أمام مقر الصندوق الوطني للتأمين على المرض بحي الرياض. -3

 مأوى السيارات بنهج الحبيب ثامر من الجهة القبلية لدريبة الغزية. -4

 متفرعة عن نهج رمادة. مأوى بالبطحاء ال-5

 مأوى شاطئ سيدي منصور.-6

  .مأوى تقسيم ورثة رشيد الشكيلي بشارع المنصورة-7

 مأوى المحطة السياحية قليبية البيضاء -8
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 *تقرير جلنة الشؤون االدارية وإسداء اخلدمات)ملخص(:

الساعة الرابعة مساء   على 2021ماي  21انعقدت لجنة الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات يوم الجمعة 

ــ المواضيع التالية:  للتداول في  ــــ

 : مقترحات فريق الشرطة البيئية  

 إعداد بطاقة معاينة لتسهيل عملية رفع المخالفات تكون محتوية بالضرورة على:       أ ــ

 قياس مساحة الستارة ) التيندا (  *                       نوع العالمة اإلشهارية ومساحتها * 

   المساحة المستغلة من الرصيف  *                            

تجميع كل هذه الخدمات عند موظف واحد لتسهيل العملية على المواطن والحد من تنقله بين المصالح داخل  ـب 

البلدية ..هذا وعبر الفريق عن تعرضه لصعوبات في التعامل مع المواطن عند توجيهه لتسوية وضعياته المتعلقة  

اللجنة إمكانية تعديل تركيبة لجنة الشؤون  بلجنة الشؤون االقتصادية نظرا لقلة انعقاد جلساتها. لذلك، تطرح 

 من القانون الداخلي     78المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف وفق الفصل 

                                                         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  دعم الفريق بسائق تيسيرا لتكوين فريقَْي عمل  ج ـ

إعادة اقتراح حمالت مشتركة بين مختلف األسالك األمنية نظرا لفتور هذه الحمالت وعدم تعاون الشرطة  د ــ

ــ  البلدية خاصة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبالمقترحات التالية  2627رار البلدي عدد تنقيح الق هـ 

              ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قرار حجز مواد البناء 

             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ قرار حجز معدات البناء 

ــ ــ قرار حجز اآلليات المستعملة في الحضيرة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د 1000د إلى  300ــ الترفيع في قيمة خطية الربط العشوائي بشبكة التطهير من 

 . 2627معروض على السادة األعضاء المصادقة على إضافة النقاط المذكورة للقرار البلدي عدد الوهنا    

   ـدد.2627وبعد النقاش صادق السادة أعضاء المجلس البلدي باالجماع على تنقيح القرار البلدي عـ    

التمس الفريق عرض فكرة منحة استثنائية لفائدة فريق الشرطة البيئية تتمثل في نسبة من مداخيل المخالفات    و ــ

البلديات من بينها بلدية المرسى ورأت اللجنة  اإلدارية للبناء بدون رخصة استئناسا بما هو معمول به عند عديد  

ــ  .تأجيل النظر في الموضوع إلى حين توفر مستندات قانونية في الغرض  ـــــــــــــ

 ــ التسريع في تفعيل منحة الساعات اإلضافية  ز ــ 

ل إبداء الرأي فيها   ــــ  : مقترحات مختلفة أُّجِّ

بنعروس إلى بلدية قليبية أجل إبداء الرأي فيها للتأكد من توفر من بلدية   5عامل تنوير عمومي صنف  ( نقلة  1

ــ .االعتماد بالميزانية  ولمزيد تحري اإلدارة في سيرته الذاتية  ـــ
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حت اسم المرحوم سفيان لجنة باإلجماع على المبدإ  واقترالمرحوم إلياس حمزة. وافقت ال( تسمية نهج باسم   2

الرياضيين   لتسمية  كامل  حي  تخصيص  اقترحت  كما  ورياضيا  وكشافا  البلدية  ابن  كان  الذي  أيضا  قابوس 

قانون  األنهج نظرا لوجود  اللجنة في خصوص تسمية  انعقاد جلسات  المسمى لحين  والكشفيين لكن يرجأ تعيين 

لمقترح تسمية   بالنسبة  التسميات. وكذلك  لمثل هذه  فقد وقع محدد  الحمامي  البشير  المرحوم  باسم  الرياضة  قاعة 

ــ االختالف على قبول المبدإ لحين االطالع على منشور رئاسة الحكومة.  ـــــ

شارات خاصة       توفير  اإلدارة  من  اللجنة  أعضاء  يلتمس  الختام  المجلس    badges)    وفي  أعضاء  لكل   )

 البلدي.  

 والشغل وفاقدي السند وحاملي اإلعاقة:االجتماعية *تقرير جلنة الشؤون 

 :   covid19تنفيذ مساعدات شهر رمضان وعيد الفطر في ظل جائحة   *

ونشطاء  اجتماع • والمنظمات  حسب   بالجمعيات  واألحياء  المناطق  ممثلي  في  الممثلين  المدني  المجتمع 

 . 2021أفريل   02التقسيم التشاركي برئاسة رئيس البلدية بتاريخ  

االسمية   • القائمات  المحلية   2021أفريل    07بتاريخ  تقديم  واللجنة  االجتماعي  التضامن  وحدة  بمشاركة 

 للتضامن والعمد بمقر المعتمدية تحت اشراف السيد المعتمد.

للقائمات  • تحيينا  الحاجة(  اقتضت  )وكلما  االجتماعي طيلة شهر رمضان  للتضامن  المحلية  اللجنة  مرافقة 

عائلة    300وقد بلغت نسبة التغطية   ركة ممثلي المناطقأو الحذف بمشا  االسمية باإلضافة أو التعويض

 أد.  15بمبلغ قدره 

أكسيجين  • تركيز  آلة  بـ  10بسعة    اقتناء  وبمشاركة 4100ل  االجتماعي  للتضامن  المحلية  اللجنة  عبر  د 

لفائدة العائالت المعوزة في مجابهة جائحة   الكشافة التونسية الفرع المحلي حمادي الغربي تصرفا وتعهدا

الطبية والصيدالنية كور التشاركي االجتماعي )وبالمناسبة شكر خاص لإلطارات  العمل  لمبدإ  تفعيال  ونا 

 ببلدية قليبية برعاية وعناية السيد محمد نجيب بوزكورة(.

حول إحداث مركز محلي للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية ومكتب محلي للصندوق الوطني   *

بقليب  االجتماعي  القرب من مدينة    2021أفريل    30بتاريخ    الوارد علينا:المكتوب  ية  للضمان  باعتبار  سلبا 

اإلجتماعية  منزل تميم وبواسطة إسداء الخدمات عن بعد، نكلف رئيس البلدية بمراسلة السيد وزير الشؤون  

الديوان الوطني  المعنية ومصالح    ثانية علما وأن بلدية قليبية أحالت قطعة أرض فيما مضى لمصالح الوزارة

 للتطهير قرب وحدة النهوض االجتماعي. 

حول تكفل الدولة بديون الجمعيات العاملة في مجال اإلعاقة إزاء الصندوق الوطني للضمان االجتماعي   *

الحكومة   السيد رئيس  قرار  السيد وزير    2019مارس    19بتاريخ  المرجع  بمراسلة  البلدية  نكلف رئيس   ،

فالج أو جزء من  الشؤون اإلجتماعية  الدين  باعتبار  العمومي  بالتمويل  تنتفع  تتمتع وال  الصلة ال  معيات ذات 
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اإلعاقة   وأصحاب  والبكم  والصم  العضوية   الحركة  عن  القاصرين  جمعية  غرار  على  اليوم  هذا  إلى  الدين 

المذكرة من   الذهنية بمدرسة المعوقين بقليبية ومن هذا المنبر نأمل من السيد الوزير تفعيل القرار خاصة وأن

بتاريخ   هذا    2019/ 29/04قبله  إلى  المساعدة  يد  تقديم  مواطنينا  من  نأمل  كما  العالقة  ذات  المصالح  إلى 

 المواصلة فالحالة جد مأساوية.  الثالثي للمواكبة و

 

 استعراض الوضع المالي:/6   

بالدينار   بلغت  2021أفريل    30جملة موارد العنوان األول المحققة إلى غاية    بين السيد رئيس البلدية أن 

الــ    2.576.782 تناهز  تحقيق  سنة    %  41بنسبة  من  الفترة  نفس  في  الموارد  هذه  بلغت  الـ    2020بينما 

دينارا.ورغم تقارب الوضع االقتصادي    2.770.122الـ    2019دينارا  وبلغت لنفس الفترة في    2.051.570

.بينما  مطوال  متواصال  شامال  افإن المداخيل أفضل حيث لم تشهد البالد هذه السنة حجر  2021/ 2020سنة    في

 في تحقيق مداخيل إضافية.  2019ساهم العفو الجبائي العام سنة 

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

للفترة    2019دينارا وبلغت في    345.519الـ   2020وقد بلغت لنفس الفترة من    %  35  دينارا بنسبة تحقيق  

 دينار نظرا للعفو الجبائي .  831.889نفسها 

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

دينارا    473.696مبلغ    2020نة  بينما سجلت س  %   48دينارا حيث سجلت نسبة تحقيق تقدر بـ    591.844

 دينارا .  765.323قيمة   2019وبلغت سنة 

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

وبلغت سنة     %  15دينارا بنسبة إستخالص تقدر بـ    81.476االتاوات مقابل اسداء خدمات: بلغت هذه الموارد  

بلغت سنة    74.327الـ   2020 بينما  المدنية    97.772الـــ    2019دينارا  الحالة  مداخيل  تأثرت  دينارا  حيث 

مطابقة   و  معرفة  وثائق  طلب  العمومية عدم  الهياكل  التزام  العمومية حول  الوظيفة  وزير  بمنشور  العمل  جراء 

لشؤون االجتماعية لمنظومة الحالة  لالصل في عدة خدمات وكذلك ولوج اإلدارات العمومية مثل وزارة التربية وا

 المدنية. 

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

المداخيل    هذه  بلغت  المختلفة:  أمالكها  التحقيق    1.120و  نسبة  قاعة    %  10دينارا  استغالل  لتراجع  نظرا 

 زفاف جراء الوضعية الوبائية . االفراح القامة حفالت ال

المحلية و مساهماتها ومداخيل مختلفة :ترتكز  **بالنسبة لمداخيل الصنف الخامس مداخيل ملك الجماعة 

بلغت    المآوي وقد  المعلوم على  األكرية  المعاليم     114.945أساسا على مداخيل  تحقيق  نسبة    %  18دينارا 
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دينارا وذلك راجع   167.788تحقيق مبلغ    2019وقد تم في  دينارا    66.163لنفس الفترة    2020وبلغت في  

 باألساس الى المبالغ المتأتية من المعلوم على المآوي . 

:بلغت   اإلعتيادية  المالية  المداخيل  السادس  الصنف  لمداخيل  بنسبة تحقيق  1.224.900**بالنسبة  دينارا 

ان التسيير )دعم الدولة( القسط األول بنسبة  والمتكون أساسا من المناب من الدعم السنوي  بعنو  %  53تقدر بـ  

 . % 12بلغت   2020تطور عن سنة  

 

 استعراض الوضع البيئي:/7         

 استعرض السيد رئيس البلدية الوضع البيئي بالمدينة كما يلي: 

في متابعة لملف إنجاز مركز التحويل النفايات بقليبية تم عقد جلسة عمل مع السيدة   عملية رفع الفضالت : -1

يوم   النفايات  في  للتصرف  الوطنية  للوكالة  العامة  المديرة  الجبالي  الوكالة    2021فيفري    24بسمة  بمقر 

واضح     لمتابعة ملف مشروع إنجاز مركز التحويل ولكن إلى حد اليوم يبقى مسار تقدم الملف غامض وغير 

بتاريخ   الوكالة  البلدية  راسلت  بتاريخ    2021مارس    5وقد  ثانية  مراسلة  لطلب    2021أفريل    19ثم 

بصفة   بالمصب  النفايات  لتجميع  مصطبة  تهيئة  وإمكانية  المشروع  إنجاز  صفقة  إعادة  حول  توضيحات 

 .إستثنائية إلى حين إنجاز المشروع ونحن في اإلنتظار

مارس عن طريق شركة   15إعادة اإلستشارة وقد إنطلقت األشغال بداية من  تم     كنس الطرقات واألرصفة: -2

 بشرى بقليبية )لصاحبها محمد الشرقاوي(  . 

العمومية مع إضافة حدائق أخرى ومناطق خضراء بالمدينة    بصدد إعادة اإلستشارة :  تعهد الحدائق العمومية -3

 .وسوف تنطلق أشغال الصيانة في أقرب وقت

اإلسالمية  -4 المقابر  يوم  :  تنظيف  من  بداية  المقابر  تنظيف  أشغال  وأنطلقت  اإلستشارة  إعادة  أفريل   15وقع 

 . شركة العامة لخدمات النظافة )لصاحبها األسعد الحجام ( الالماضي من طرف  

تقصي والتدخل في لتم إقتناء كمية المبيدات الحشرية الالزمة والفريق يعمل يوميا ل:  لية مقاومة الحشراتعم -5

المخافر التي تتوالد بها الحشرات بالمدينة وعملية المداواة تتم حاليا طبقا لبرنامج أسبوعي يقع إعداده للغرض 

. 

م توجيهه إلى الوزارة الملف ت  : بشارع البيئة  و منحوتة  موضوع : إنجاز مجسم أ ال  جائزة أنظف البلديات : -6

 . وننتظر تحويل اإلعتماد إلنجاز المنحوتة التي تم إختيارها من طرف اللجنة

إعادة بصدد  تمت موافقة صندوق القروض على تمويل المشروع ونحن اآلن  :    تهيئة المنبت البلدي بقليبية -7

 . اإلستشارة على منظومة توينابس مرة ثانية

كما يعمل حاليا فريق النظافة على تنظيم حمالت نظافة بصفة يومية داخل األحياء   الحمالت الدورية للنظافة : -8

   .والمتواصلة على مدار األسبوع
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9- : الشواطئ  لتنظيف  الدورية  وزارة  الحمالت  )من  اإلعتمادات  تحويل  إنتظار  بصدد  حتى    نحن  السياحة( 

  53قد قامت بجميع اإلستشارات المتعلقة بالقسط الثاني من المساعدة )  زم علما أن البلديةالالنستطيع القيام ب 

 ألف دينار (. 

مشيرا إلى وجود أشغال تسييج قطعة أرض بدون رخصة بالملك العمومي   تدخل السيد وليد الطرابلسي       

أفريل   28منذ    البحري بسيدي منصور وقد أجابه السيد رئيس البلدية أن الشرطة البيئية قامت بعدة معاينات 

وقد تبين أن هذه األرض على ملك شركة مينا تونس للبعث العقاري )صاحبها فلسطيني الجنسية( ،    2021

األمن   منطقة  ورئيس  البلدي  الحرس  فرقة  ورئيس  بقليبية  البلدية  الشرطة  مركز  رئيس  مراسلة  تمت  كما 

الجهوي الفرع  ورئيس  تميم  بمنزل  الوطني  الحرس  منطقة  ورئيس  الشريط    الوطني  وتهيئة  حماية  لوكالة 

  ، الالزمة ضده  القانونية  باالجراءات  والقيام  المخالفة  المواطن إلزالة  السريع ودعوة  للتدخل  بنابل  الساحلي 

وبين السيد وليد الطرابلسي أنه ال يجوز ألي كان أن يعتدي على الملك العمومي البحري سواء كان على ملك 

 دخل السريع والفوري للحفاظ على مدينتنا. الفرد أو مجموعة أفراد ويجب الت

 

 استعراض سير المشاريع: /8         

االشكاليات التي تعترض والتهيئة العمرانية إلعداد تقرير يتضمن  دعا السيد رئيس البلدي لجنة األشغال        

ثم استعرض سير المشاريع ، المشاريع البلدية وعرضه على أنظار المكتب البلدي قبل عرضه على المجلس  

 كما يلي:  

 المالحظات 

تاريخ 

انتهاء 

 األشغال 

تاريخ انطالق 

 األشغال 

نسبة 

تقدم 

 االشغال 

مكونات 

 المشروع 

مناطق  

 التدخل 

الكلفة  

 المحينة 

 )ا.د(

  الكلفة

المبرمجة  

 )ا.د(

سنة  

االنجاز  

حسب  

 المخطط 

 المشروع 

2017مشاريع سنة    

التاريخ الفعلي النطالق  

األشغال  

18/05/2021  

-- 24/03/2021  %30 

  36تركيز 

عمود للتنوير  

 العمومي

إتمام تنوير 

  شكورني

 المامونية 

42.804 72.443 2017 
التنوير 

 العمومي 

9201مشاريع سنة    

سيقع إعادة طلب  

   العروض للمرة الثالثة
-- -- -- 

عدد االنهج 

23 

الطول  

م 3385  

حي -

 البستان

حي -

 الجنان 

حي -

 القصيبة 

حي -

 االحواش 

حي -

 المرداس 

-

 المنصورة 

حي -

 الرياض 

 تعبيد الطرقات  2019 740.000 773.684
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 المالحظات 

تاريخ 

انتهاء 

 األشغال 

تاريخ انطالق 

 األشغال 

نسبة 

تقدم 

 االشغال 

 مكونات

 المشروع 

مناطق  

 التدخل 

الكلفة  

 المحينة 

 )ا.د(

الكلفة  

المبرمجة  

 )ا.د(

سنة  

االنجاز  

حسب  

 المخطط 

 المشروع 

-- -- 23/12/2020  60% -- -- 162  .000 155.000 
2018 

2019 

تهيئة المسلخ  

 البلدي

تمت الموافقة النهائية  

من صندوق القروض  

   05/03/2021بتاريخ

اقتراح تعهد بالنفقة   وتم

وهي لدى مراقب  

 المصاريف 

-- -- -- 

صيانة 

الشبكة  

الكهربائية  

 بقصر البلدية 

 

 قصر البلدية  2019 72.000 70.782 --

إمضاء الصفقة من   تم

قبل المقاول و لم يقدم  

للبلدية الضمان النهائي 

و طلب مراجعة  

 (câble) األسعار

-- -- -- 

تركيز إنارة  

عصرية  

بملعب كرة 

 القدم 

الملعب  

 البلدي 
358.248 000.025  2019 

تنوير الملعب  

 البلدي

-- -- 28/10/2020  90 % 

الموقع   تسييج

األثري بئر  

 النحال 

 2019 90.000 386 .111 بئر النحال 
صيانة المنشات  

 الثقافية  

2020مشاريع سنة    

تم اعداد طلب تزود  

لمكتب الدراسات عبد  

الحميد الجزيري  

وبصدد القيام بعملية 

 الرفع الطبوغرافي 

-- -- -- 

تهيئة  

 األرضية  

تعبيد النهج 

المؤدي  

 للسوق 

 التنوير

 العمومي

قطعة  

ارض على 

ملك البلدية  

بطريق  

 ازمور

-- 450.000 2020 

انجاز القسط  

األول  

لمشروع 

السوق  

 األسبوعية 

في مرحلة الدراسة  

التمهيدية األولية  

)APS( 

-- -- -- 
تهيئة السوق  

 المركزية

السوق  

 المركزية
-- 150.000 2020 

تهيئة السوق  

 المركزية 

تم إعطاء اإلذن  

اإلداري لمكتب  

الدراسات محمد  

 العالقي بتاريخ 

2021افريل   15   

-- -- -- -- -- -- 70.000 2020 
تهيئة بطحاء  

 السوق 

-- -- 22/03/2021  40% 

انجاز طبقة  

بالخرسانة 

 االسفلتية 

نهج خالد 

 ابن الوليد 

 نهج البريد 

  9نهج 

 افريل 

نهج 

 الملعب 

نهج االمين 

 الشابي 

جزء من 

نهج 

المنصف  

 باي 

-- 306.000 2020 

صيانة  

 الطرقات  

)تقوية 

نهج( اال  

طلب الموافقة النهائية  

 من صندوق القروض  
-- -- -- -- 

تعبيد  

نهج  20

بمختلف 

أحياء  

 المدينة 

 تعبيد الطرقات   2020 670.000 --

تم نشر االستشارة  

للمرة الثالثة و اخر  

اجل لقبول العروض 

24/05/2021  

-- -- -- 

طول  -

 الشبكة 

م خ  1200   

وادي  

 الخطف  

جبل  

 شوالق 

160. 000 130.000 2019 

تطهير وادي  

جبل  الخطف و 

شوالق)القسط 

 االول( 
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 المالحظات 

تاريخ 

انتهاء 

 األشغال 

تاريخ انطالق 

 األشغال 

نسبة 

تقدم 

 االشغال 

مكونات 

 المشروع 

مناطق  

 التدخل 

الكلفة  

 المحينة 

 )ا.د(

الكلفة  

المبرمجة  

 )ا.د(

سنة  

االنجاز  

حسب  

 المخطط 

 المشروع 

سيتم اإلعالم عن طلب  

العروض بعد االنتهاء  

من تعيين مقاول القسط  

 األول 

-- -- -- 

مد شبكة  -

للتطهير 

العمومي 

م 980بطول 

و ربط  

 80حوالي 

 مسكن

-- 133.053 130.000 2020 

تطهير حي  

المحيجر  

نهج ابن  و

النظير)القسط  

 الثاني(

تم اختيار مكتب 

الدراسات و بصدد  

 امضاء االتفاقية 

-- -- -- 
  تطهير

 وتعبيد 

وادي 

 الخطف 
-- 0.00045  2020 

وتعبيد تطهير 

 وادي الخطف  

-- 
مارس 

2021 
12/01/2021  100% 

إزالة األعمدة  

  البالستكية

التي أصبحت  

تمثل خطرا  

وتركيز 

 أعمدة جديدة 

شارع 

 المنصورة 
-- 90.000 2020 

تغيير أعمدة  

التنوير 

 العمومي 

في انتظار المصادقة  

 على المرحلة األولى 
-- 10/09/2020  15% -- 

مدينة  

قليبية  

وادي و

 الخطف 

79.100 80.000 2020 

دراسة  

مراجعة مثال  

التهيئة  

 العمرانية 

الموافقة النهائية   طلب

 من صندوق القروض 
-- -- -- 

اقتناء  

مجرورة 

 لنقل اللحوم 

--  -- 50.000 2020 

اقتناء 

مجرورة لنقل  

 اللحوم 

 

طلب الموافقة النهائية  

 من صندوق القروض 
-- -- -- 

اقتناء  

تطبيقات  

تجهيزات  و

 إعالمية 

-- -- 50.000 2020 

اقتناء 

        تطبيقات

و تجهيزات   

 إعالمية 

وقع فتح العروض و تم  

تقديم العروض الخاصة  

بالقسط األول فقط بمبلغ 

ا.د 52قدره   

-- -- -- -- -- -- 70.000 2020 
تهيئة المنبت 

 البلدي

2021مشاريع سنة    

انطلقت الدراسة  

افريل  22بتاريخ 

2021 

-- -- -- 

صيانة 

تقوية  و

 االنهج 

نهج 

الطاهر 

 صفر

نهج 

الطاهر 

 حداد 

 نهج

 اإلسكندرية 

 نهج بلغراد

 صيانة الطرقات  2021 300.000 --

وقع مراسلة اللجنة 

الجهوية لتنظيم حركة  

المرور لطلب الموافقة  

على انجاز مخفضات  

للسرعة باألماكن  

المحددة كما تم إعداد 

صفقة بالتفاوض  

المباشر مع احد  

 المقاولين الشبان 

-- -- -- 

انجاز 

مخفضات  

 للسرعة 

شارع 

ابن  طارق 

 زياد

نهج 

 الحرية 

شارع 

الحبيب  

بورقيبة  

بمنطقة واد  

 الخطف 

-- 25.000 2021 
انجاز مخفضات  

 سرعة 

وقع تعيين مصممي 

المشروع و االنطالق  

   APSفي الدراسة )  

) 

-- -- -- 
انجاز فضاء  

 مواطن

قصر 

 البلدية 
-- 70.000 2021 

توسعة قصر  

البلدية النجاز  

 فضاء مواطن 
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 المالحظات 

تاريخ 

انتهاء 

 األشغال 

تاريخ انطالق 

 األشغال 

نسبة 

تقدم 

 االشغال 

مكونات 

 المشروع 

مناطق  

 التدخل 

الكلفة  

 المحينة 

 )ا.د(

الكلفة  

المبرمجة  

 )ا.د(

سنة  

االنجاز  

حسب  

 المخطط 

 المشروع 

تم اعدد استشارة في  

الغرض وسيقع  

 توزيعها على المقاولين 

-- -- -- 

إنارة المحيط  

الخارجي  

 للبرج 

 2021 80.000 -- برج قليبية 
إنارة تجميلية  

 للبرج األثري

وقع إعداد الدراسة  

وسيتم اإلعالن عن 

 طلب العروض 

-- -- -- 

الفوترة  

االلكترونية  

ألسواق  

 الجملة 

أسواق  

 الجملة 
-- 30.000 2021 

اقتناء تجهيزات  

و معداة         

 إعالمية 
 
 

 :عضو بالمجلس البلدي /اإلجابة على تساؤل السيد وليد الطرابلسي9

أنه البلدية  السيد رئيس  البلدي تبعا    بين  للمجلس  األولى  العادية  الدورة  إليه خالل جلسة  الموجه  للتساؤل 

 والذي نصه التالي :  2021/ 28/02المنعقدة بتاريخ  

 إىل السيد رئيس اجمللس البلدي

 من النظام الداخلي للمجلس البلدي 35بقا للفصل املوضوع : سؤال شفاهي ط

قارة للنظر يف مطالب الربط بالشبكات المن النظام الداخلي يف إحداث اللجنة الغري  84ملاذا مل يتم احرتام مقتضيات الفصل 

دد أعضائها غري ، حيث أن ع 2021جانفي  31العمومية وكذلك يف إعادة النظر يف تركيبتها خالل اجللسة االستثنائية بتاريخ 

مالئم كما أنه ال حيق لرئيس اجمللس تولي رئاستها وتعيني نائب له من نفس القائمة اليت ينتمي إليها يف حني أن القائمة الثانية يف 

، الرتتيب ليست ممثلة بها بينما يوجد ممثلني لقائمات أخرى يف أسفل الرتتيب وهذا خمالف ملبدإ التمثيل النسيب يف تكوين اللجان 

إىل جانب أن أجل اللجنة يتجاوز الثالثة أشهر وميتد إىل آخر الفرتة النيابية ، وبذلك تعترب هذه اللجنة غري قانونية وعلى اجمللس أن 

 يقوم حبلها.

   النظام الداخلي للمجلس البلدي.أرجو اإلجابة على هذا السؤال وتطبيق ما جاء يف 

التساؤل   هذا  على  أنه    أكد  ولإلجابة  البلدية  رئيس  الفصل  السيد  فإن    85حسب  الداخلي  النظام  من 

الغير   اللجنة  أُ ال أعمال  أجلها  من  التي  المهمة  بانتهاء  تنتهي  النسبي  قارة  التمثيل  العتماد  وبالنسبة   ، حدثت 

م في بقية اللجان وكان االنتماء للجنة  للقائمات فإنه عند تكوين هاته اللجنة لم نعتمد النسبية على غرار ما ت

حسب الطلب وألهمية الموضوع وما رافقه من احتجاج على البلدية بخصوص التأخير في البت في مطالب  

 فة أعضاء المجلس وهو ما تم بحضور الربط بالشبكات ارتأينا أن تكون اللجنة حسب الطلب وبالتصويت لكا

  ىامض  هل عملية تكوين هذه اللجنة كما انموافقا على كامل مراح  انولقد شارك فيه وك  السيد وليد الطرابلسي

الجملي لجلسة المجلس البلدي التي تم تكوين اللجنة من خاللها كعضو منتخب المضاء محضر  على المحضر

 الجلسة.
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ذلك  يحق لرئيس المجلس البلدي تولي رئاسة لجنة غير قارة فإنه ال يوجد ما يمنع    انه ال  هوبالنسبة لقول

ي في النظام الداخلي وال في مجلة الجماعات المحلية خاصة وانه تم تعيينه من طرف أعضاء المجلس البلد

 من ضمنهم.   ان السيد وليد الطرابلسيالحاضرين في تلك الجلسة وقد ك

قارة هي من مشموالت لجنة األشغال  ال أما بالنسبة للمالحظة األخيرة حول أن مهمة هذه اللجنة الغير   

من النظام الداخلي والذي يضبط عمل كل لجنة فإنه ال يوجد أي   67لتهيئة العمرانية فبالرجوع إلى الفصل  وا

 إشارة إلى أن لجنة األشغال هي التي تهتم بمطالب الربط بالشبكات العمومية. 

قام   قد  أنه  الطرابلسي وبين  وليد  السيد  تدخل  البلدي  المجلس  النفاذ  وخالل جلسة    المعلومة إلى  بطلب 

الغير    2021/ 04/ 08بتاريخ   اللجنة  جلسات  محاضر  من  نسخة  على  مطالب  الللحصول  في  للنظر  قارة 

العمومية   بالشبكات  بتاريخ  الربط  ذلك  تمكينه من  تحتوي    04/05/2021وتم  الجلسات ال  أن محاضر  إال 

اللجنة فقام بتار  القائمة اإلسمية ورأي  بطلب    2021/ 05/ 07يخ  على المعطيات الخاصة بالملفات ما عدى 

وصبغة   العقار  وموقع  المعاينة  إجراء  وتاريخ  الملف  إيداع  تاريخ  من  وتمكينه  المعلومة  إلى  للنفاذ  ثاني 

  ،ووعده رئيس البلدية أن ذلك سيكون في القريب العاجل. المنطقة. وهو يتساءل متى ستتم اإلجابة عن ذلك

 
 :2021لسنة االطالع على محضر الجلسة التمهيدية الثانية /10

العادية   دورته  نطاق  في  بقليبية  البلدي  للمجلس  التمهيدية  الجلسة   األحديوم    2021لسنة    الثانيةإنعقدت 

العاشرة صباحا  على الساعة    (04/2021/ 25ألفين وواحد وعشرين ) سنة  الخامس والعشرون من شهر أفريل  

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

فوزي الحجام ، وفاء االنقليز ، سنية فرج هللا ، مجيدي النجيلي ، عائدة صمود ، محمد علي الجنحاني، سلمى 

 المجيد ، عبد الوهاب بلوم ، د.وليد الطرابلسي وسليم بن رجب.

االنقليز ، رانية متاع هللا ، فتحي حسونة ، إلهام ريدان ، سعيدة النمر ، محمد بوعفيف ، و تغيب السادة : هشام  

محمد االسعد البربار ، شادي بن سليمان ، ناجي ريدان ، فؤاد المجيد ، أحمد المسلماني ، محمد عبد اللطيف ، حياة  

أميرة    ، الطرودي  فاطمة   ، عمر  بلحاج  شيماء   ، الجبالي  حافظ   ، والمبروك اليحياوي  حميد  رحاب   ، االنقليز 

 العياري. 

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

فاتن المسلماني متصرف مكلفة   عبد العزيز غريبي الكاتب العام ، وحيد الجنحاني مدير النظافة والبيئة ، 

 م. بشؤون المجلس وعماد الشارني متصرف مساعد مكلف باإلعال

أما بالنسبة لمكونات المجتمع المدني وبصفة استثنائية فإن التواصل معهم تم عن بعد وذلك إثر ابالغنا إياهم  

 بالجلسة عن طريق اإلعالم للعموم التالي نصه : 
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العادية   البلدي في دورته  التمهيدية للمجلس  المبرمجة   2021لسنة    الثانية" في نطاق أشغال الجلسة 

بمقر البلدية، يُعلم رئيس بلدية قليبية العموم أنه سيتم    العاشرة صباحا على الساعة    2021  أفريل  25ليوم األحد  

من جراء انتشار فيروس كورونا. ويمكنكم   عقد جلسة عن بُعد وذلك نظرا للظرف االستثنائي الذي تمر به البالد

 .( Live streamingالتواصل االجتماعي فايسبوك )المتابعة والتفاعل عبر الفضاء الرقمي بصفحة 

المسلماني متصرف  فاتن  السيدة  بمساعدة  للبلدية  العام  الكاتب  العزيز غريبي  السيد عبد   : الجلسـة  مـقـّرر 

 مكلفة بشؤون المجلس.

بكلمة   البلدية  رئيس  الحجام  جمال  السيد  الجلسة  لتفشي افتتح  نظرا  أنه  وبين  بالحضور  من خاللها  رحب 

، وأشار إلى القرار  يروس كورونا في السنتين األخيرتين فإن كل الجلسات التمهيدية في هذه الفترة تتم عن بعدف

إثر اجتماع خلية األزمة المنبثقة عن   04/2021/ 24أيام بداية من    7قليبية لمدة    األخير للسيد الوالي لغلق معتمدية

كوفيد لمجابهة  الجهوية  في    19-اللجنة  الوالية  الصحي   04/2021/ 23بمقر  الوضع  لمتابعة  ُخصصت  والتي 

وبين أن هذا دليل   ( وامتالء قسم الكوفيد بالمنطقة.47بمعتمدية قليبية إثر ارتفاع بؤر العدوى وتزايد عدد الوفيات)

 على قلة وعي المواطن وعدم احترام البروتوكول الصحي.

إثر ذلك بين السيد رئيس البلدية أن المجلس البلدي الحالي قام بكل مساعيه النجاح  مشروع مركز تحويل  

جدية  النفايات بقليبية إال أن مجموعة من المواطنين وألغراض شخصية عارضوا ذلك، كما الحظنا مماطلة وعدم  

البيئية  الكوارث  مع  خاصة  الكاملة  المسؤولية  نحملها  التي  النفايات  في  للتصرف  الوطنية  الوكالة  طرف  من 

 واألمراض المزمنة التي تنتج عن القاء الفضالت في مصب واد اإلمام الذي تسعى البلدية لغلقه تماما.

للتأمين على المرض فقد تم تعيين رئيس الم بقليبية وسيتم فتحه في القريب وبالنسبة للمركز الوطني  ركز 

 العاجل.

بالشكر  البلدية  السيد رئيس  فقد خص  افتتاحه مؤخرا  تم  الذي  المستهلك  إلى  المنتج  للسوق من  بالنسبة  أما 

السيدة وفاء االنقليز رئيس لجنة األشغال والتهيئة العمرانية والسيد أشرف الهمامي رئيس االتحاد المحلي للفالحة 

بقليبية على حرصهما الشديد على انجاح هذه المبادرة كما شكر السيد وليد الطرابلسي والسيد عبد   والصيد البحري

 الوهاب بلوم على مساعدتهما في هذه المبادرة. 

البلدية السيد مجيدي النجيلي رئيس لجنة الطفولة والشباب والرياضة على مساعيه  كما شكر السيد رئيس 

 ة الشاطئية بقليبية.النجاح مشروع مركز الكرة الطائر

ثم أحال السيد جمال الحجام الكلمة للسيدة سنية فرج هللا التي بينت أنه تم تحديد القائمات المعنية بالمساعدات 

 خالل شهر رمضان بدعم من ممثلي األحياء والعمد.

 إثر ذلك استعرض السيد رئيس البلدية الوضع المالي كما يلي : 
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 التقديرات  بيان الموارد 
االنجاز إىل  

غاية 
31/03 /2021 

االنجاز إىل  
غاية 

31/03 /2020 

االنجاز إىل  
غاية 

31/03 /2019 

نسبة 
 اإلنجاز

 %28 997 620 996 314 447 440 000 586 1 الصنف األول :المداخيل الجبائية 

ي :المداخيل الجبائية األخرى 
 %34 731 630 758 470 518 423 754 237 1 الصنف الثان 

الصنف الثالث :الرسوم و الحقوق و 
ليم الرخص و الموجبات مختلف معا

 االتاوات مقابل  إسداء خدماتاإلدارية و 
546 850 59 897 70 024 76 670 11% 

الصنف الرابع :مداخيل اشغال و استعمال  
و استلزام   أمالك الجماعة و فضاءاتها 

 مرافقها وأمالكها المختلفة
11 150 600 2 700 2 370 5% 

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

635 100 79 747 58 650 141 570 13% 

الصنف السادس :المداخيل المالية  
 اإلعتيادية 

2 322 419 0 0 903 960 0% 

 %16 298 376 2 128 917 209 004 1 273 339 6 العنوان األول: جملة موارد 

 . ثم أحال السيد رئيس المجلس البلدي الكلمة للسيد وحيد الجنحاني الذي استعرض الوضع البيئي

 من هذا المحضر(   15و 14)انظر الصفحة 

سير   بعد        الستعراض  للبلدية  العام  الكاتب  غريبي  العزيز  عبد  للسيد  الكلمة  البلدية  رئيس  السيد  أحال  ذلك 

 المشاريع وقد استهل كلمته مبينا أن عدة أسباب أثرت سلبا في سير المشاريع منها:

 ا العمل بنظام األفواج )نصف الوقت( وتعرض بعض الموظفين والعملة إلى اإلصابة بفيروس الكورون  -

 إضراب المهندسين في المنشآت العمومية)صندوق القروض(. -

 تعرض عديد المقاولين لصعوبات مالية مما ترتب عنه فسخ وإعادة طلب العروض لبعض المشاريع.  -

الوضع   عزوف  - هذا  ظل  في  بها  يمرون  التي  المالية  للصعوبات  الصفقات  في  المشاركة  عن  المقاولين  بعض 

 االقتصادي االستثنائي. 

 نقص في الرصيد البشري بالبلدية مقارنة بحجم العمل الموكول لإلدارة الفنية وخلية الصفقات.  -

 م المشاريع في أحسن اآلجال . ورغم ذلك حاولت البلدية تجاوز الصعوبات والعمل على إتما       

 من هذا المحضر لبيان سير المشاريع البلدية(  17و  16و 15)اُنظر الصفحة 
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ذلك   بالنسبة إثر  وأما  البريد  طريق  عن  مراسالت  أي  البلدية  على  ترد  لم  أنه  البلدية  رئيس  السيد  بين 

االجتماع  التواصل  الجلسة عبر صفحة  مباشرة خالل  تفاعلوا  الذين  في  للمواطنين  تدخالتهم  تلخصت  فقد  طلب ي 

لسنتي   الطرقات  تعبيد  مشروع  أحد   2020و   2019تنفيذ  اقترح  كما   ، المتضررة  الطرقات  بعض  وصيانة 

المواطنين انجاز مقبرة بمدينة قليبية نظرا وأن المقابر الموجودة لم تعد تستوعب عدد الموتى ، وتساءل آخر عن 

 نظر البلدية لتفاقم ظاهرة البناء الفوضوي في أغلب المناطق .  مشروع تهيئة السبخة ، وتدخل أحدهم ليلفت

وكإجابة عن هذه التساؤالت بين السيد جمال الحجام أنه بالنسبة لتعبيد وصيانة الطرقات فالمشاريع جارية 

ضافة  والبلدية حريصة على اتمامها في اآلجال كما تم بيانة في تقرير سير المشاريع البلدية ، كما استحسن مقترح إ

وبالنسبة   كمقبرة،  استغاللها  يمكن  أرض  لقطع  بمقترحات  مده  البلدي  المجلس  أعضاء  ودعا  قليبية  لمدينة  مقبرة 

لمشروع تهيئة السبخة فأوضح بأن المرحلة األولى للدراسة بصدد المصادقة بالتنسيق مع مصالح الوكالة الوطنية  

الفرنسية   والوكالة  الساحلي  الشريط  ا  AFDلحماية  الدراسة ومكتب  على  مالحظات  تقديم  بعد  المكلف  لدراسات 

األولية التي قدمها مكتب الدراسات ، أما في ما يخص ظاهرة البناء الفوضوي فقد الحظ أن مجهود البلدية في هذا 

التعزيز األمني خاصة في مثل هذه   التاريخ العتبارات عدة مرتبطة بمدى توفر  إلى حد هذا  لم يكن موفقا  الشأن 

 الستثنائية التي تمر بها البالد.الظروف ا

اقترح تسمية نهج أو ساحة باسم القائد الياس حمزة تكريما له السيد سليم بن رجب عضو بالمجلس البلدي:

واعترافا بعمله الكشفي. وقد استحسن كافة أعضاء المجلس البلدي هذا المقترح وبين السيد رئيس البلدية أنه سيتم  

 لجنة الشؤون اإلدارية واسداء الخدمات لدراسته. عرض هذا المقترح على أنظار 

 

 

 .بعد الزوال  دقيقة 45و الثالثة ورفعت الجلسة على الساعة 
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