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 بلدية قليبيـة

  2021حمضر جلسة الدورة العادية األوىل للمجلس البلدي لسنة 

 2021فيفري  28املنعقدة بتاريخ 

 

 

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

 والمتضمنة نص اإلستدعاء التالي:  02/2021/ 15الصادرة بتاريخ   المجلس البلدي الموجهة إلى كافة أعضاء  

 مــن رئيــس بلديــة قليبيـــة

 إىل  الـسـيد )ة( : ................

 . دعــــــــوة: الـمـوضـوع

 ،وبعـد

وذلك    2021لسنة    األولىطار دورته العادية  في إ  البلدي لمجلس  جلسة ابدعوتكم لحضور    أتشرف

الساعة    2021  فيفري  28  األحديوم   المواضيع   صباحا  ةالعاشرعلى  للنظر في  بقليبية  البلدية  بقصر 

   المدرجة بجدول األعمال التالي :

 2020المصادقة على التنقيح النهائي لميزانية سنة -1

  2021المصادقة على تنقيح ميزانية سنة -2

 2021ضبط موعد عقد الجلسات التمهيدية والدورات العادية الثانية والثالثة والرابعة لسنة  -3

 المصادقة على تخصيص عقار لفائدة وزارة الشباب والرياضة إلنجاز ملعب للكرة الطائرة الشاطئية-4

 اكز العمرانيةالمصادقة على مشروع برنامج احياء المر  -5

 المصادقة على تعديل تركيبة بعض اللجان البلدية -6

   2021المصادقة على برنامج االنتدابات لسنة  -7

 الي استعراض الوضع الم -8

 استعراض الوضع البيئي  -9

 استعراض سير المشاريع  -10

 متابعة تقارير اللجان  -11

 2021سنة االطالع على محضر الجلسة التمهيدية األولى ل -12

 

والعشــرون   الثــامن  األحديوم    2021لسنة    األولىقليبية جلسته في نطاق الدورة العادية  ب  المجلس البلديعقد  

 بقصر البلديــة بقليبيــة العاشرة صباحاعلى الساعة  (28/02/2021) وواحد وعشرينين ألفسنة  من شهر فيفري  

 :المجلس البلديأعضاء  السادةالسيدات و وبحضوررئيس البلدية  جمال الحّجامبرئاسة السيد 
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متاع هللا الحجام،  رانية  فوزي  ريدان،  النمر،  ،إلهام  االنقليز، سعيدة  النجيل  وفاء  ي،  سنية فرج هللا، مجيدي 

سليم بن  شادي  بوعفيف،  المسلماني،  محمد  أحمد  المجيد،  فؤاد  ريدان،  ناجي  صمودان،  علي   ،عائدة  محمد 

العياري المبروك  الطرودي، رحاب حميد،  بلحاج عمر، فاطمة  اليحياوي، شيماء  الوهاب    ،الجنحاني، حياة  عبد 

 وليد الطرابلسي وسليم بن رجب.  د.بلوم، 

محمد االسعد البربار، محمد عبد اللطيف، حافظ الجبالي، سلمى    ونة،، فتحي حساالنقليز  السادة: هشام  وتغيّب

 . يرة االنقليزالمجيد، أم

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

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

العامة،   اإلدارية  الشؤون  مديرة  بنعلية  بشسنية  مكلفة  متصرف  المسلماني  المجلس فاتن  الشارني    ؤون  وعماد 

 متصرف مساعد مكلف باالعالم.

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

البلدية   الحّجام رئيس  السيد جمال  الجلسة  بالحضور  افتتح  اعتدنا منذ مرحبا  الجلسة وكما  ومبينا أن هذه 

ك فيروس  بعد  تفشي  عن  ستتم  لهم  ورونا  االجتماعي  ويمكن  التواصل  بصفحة  الرقمي  الفضاء  عبر  المتابعة 

 . (Live streamingفايسبوك )

  13الحضور إلضافة نقطة    واستسمح  استعرض جدول أعمال الجلسة كما جاء بنص االستدعاءإثر ذلك  

 لجدول األعمال وهي : 

 نظمات المصادقة على توزيع المنح على الجمعيات والم -13

 .وسنية فرج هللاالعضوان المنتخبان إلمضاء محضر الجلسة السيدان : محمد بوعفيف 

الجلسةمقرّ  للبلديةر  العام  الكاتب  غريبي  العزيز  عبد  السيد  فاتن  بمساعدة    :  متصرف  السيدة  المسلماني 

 مكلفة بشؤون المجلس. 

 

 : 2020التنقيح النهائي لميزانية سنة المصادقة على /1

وذلك   2020التنقيح النهائي لميزانية البلدية لسنة  الشؤون اإلدارية العامة أنه تم عرض  دة مديرة  بينت السي

السنة   إدخالها على ميزانية  تم  التي  التعديالت  إدراج جميع  البلديقصد  المجلس  حيث   المنقضية ضمن جلسات 

سنة   تصرف  لختم  المالي  الحساب  وثائق  ضمن  الوثيقة  هذه  تداو2020ترفق  وقد  المالية  .  الشؤون  لجنة  لت 

في  واالقتصادية   المنعقدة  جلستها  في  التصرف  رأيها    2021فيفري    11ومتابعة  وأبدت  المقترح  هذا  حول 

  . وتمت 2021فيفري    14نفس الموضوع خالل جلسته المنعقدة بتاريخ    كما وافق المكتب البلدي على   بالموافقة

الجهوي   المال  أمين  للسيد  القرار  بتاريخ    داءإلب إحالة مشروع  الفصل    02/2021/ 16الرأي  به  جاء  لما  طبقا 

 من مجلة الجماعات المحلية.  177
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وإثر    2021فيفري    25تاريخ  ب   50ثم قامت السيدة سنية بنعلية بتالوة رأي السيد أمين المال الجهوي عدد  

 : ذلك أجابت على مالحظاته كما يلي 

المال   أمين  السيد  مالحظات  من  األولى  النقطة  في  أنظار    الجهويجاء  على  المعروض  التنقيح  مبلغ  أن 

دينارا معتبرا ان بقية التنقيحات تم التداول فيها خالل دورات سابقة سنة    34361,678المجلس للمصادقة هو  

المال هاتفيا مع السيد القابض البلدي لنوضح أن كافة التغييرات التي ادخلت على    بأمانةوقد تم االتصال    2020

بما في ذلك المبلغ المذكور أعاله وبناء    2020ري و جويلية  ف لتداول فيها خالل دورة فيتم ا  2020ميزانية سنة  

يتم اعتماد   النهائي يصبح غير ذا جدوى وسوف  التنقيح  في دورتي  المصادق عليها    تالقراراعليه فإن عرض 

 . 2020لختم تصرف سنة   2020فيفري وجويلية 

حالة من الوكالة الفرنسية للتنمية حول صحة االدراج أي  دات الم السيد أمين المال بخصوص اإلعتما  تساءلو

وتم التعهد بالنفقة وإعطاء االذن    2020علما أنه أدرج ضمن إعتمادات التعهد والدفع في دورة جويلية  التبويب  

 البلدي. الدراسة بعد مصادقة السيد مراقب المصاريف والقابض  بانطالق

 المجلس. ادقة وعليه يلغى عرض هذه النقطة على مص

 

 

 : 2021المصادقة على تنقيح ميزانية سنة /2

على السادة  2021تنقيح ميزانية البلدية لسنة  عرض موضوعتولت السيدة مديرة الشؤون اإلدارية العامة  

هو األعضاء   التنقيح  هذا  من  القصد  أن  بينت  فواضل  و  المشاريع    2020  توزيع  على  الثاني  العنوان  من 

وتوزيع   وإدراالمتواصلة  ودفعا  تعهدا  جديدة  مشاريع  على  االول  العنوان  المخطط  فواضل  مشاريع    2021ج 

 الممولة من المساعدات غير الموظفة حيث استجابت البلدية للشروط الدنيا للحصول على المساعدات. 

الحالية  بالميزانية  المرسمة  واالعتمادات  المنقولة  لالعتمادات  تفصيال  المصاحبة  الجداول  في    وتجدون 

منعقدة في وتوزيعها على المشاريع المتواصلة. وقد تداولت لجنة الشؤون المالية ومتابعة التصرف في جلستها ال

موضوع على أنظار المكتب البلدي  كما تم عرض ال حول الموضوع وابدت رأيها بالموافقة.    2021فيفري    11

 وأبدى رأيه بالموافقة.  2021فيفري   14خالل جلسته المنعقدة بتاريخ 

وقدرها   2020بتقديم مقترحات حول توزيع فواضل العنوان االول لسنة    البلدي  والمكتبوقامت اللجنة  

 دينارا كاآلتي:  145.525,762

 أد لمشروع فضاء مواطن.  30إضافة  ❖

 أد للعناية بالمقابر.   20تخصيص مبلغ   ❖

 . أد 10تعهد وصيانة شبكة تصريف مياه األمطار ❖

 لرياضية عيسى بنصر. أد لدهن القاعة ا  20تخصيص مبلغ   ❖

 د لعقد صفقة مع باعثي المشاريع الشبان إلصالح الطرقات.  65525,762تخصيص باقي المبلغ     ❖
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طبقا لما جاء    2021/ 02/ 16أي بتاريخ  الر  إلبداءوقد تمت إحالة مشروع القرار للسيد أمين المال الجهوي  

 من مجلة الجماعات المحلية.  177به الفصل  

تولت السيدة سنية بنعلية مديرة    2021فيفري   25بتاريخ    50دد  أمين المال الجهوي ع وبعد تالوة رأي السيد

 الشؤون اإلدارية العامة اإلجابة عليها  كما يلي : 

ضرورة إعتماد األنموذج الجاري به العمل في صياغة القرار   جاء في مالحظات السيد أمين المال الجهوي 

 ة وتم إعداد قرار طبقا لألنموذج المذكور.بهذه المالحظ  وقد تم التقيدشكليا على مستوى النفقات  

بالنسبة لفواضل اعتمادات العنوان الثاني الجزء الخامس يتم تأجيل ادراجها إلى حين اإلدراج اآللي بمنظومة 

وقد أخذنا هذه المالحظة بعين االعتبار وحذفنا ادراج االعتمادات المحالة وسوف يتم ادراجها   ودفعاأدب تعهدا  

 حقا. ال

من    وبذلك الموارد  جملة  تنقيح  إلى    6.502.021,000يتم  أي   10.325.544,139دينارا  دينارا 

 دينارا.  3.823.523,139بزيادة قدرها 

 الميزانية : ويتم تنقيح جملة نفقات 

 دينارا. 855.573,070 د أي بزيادة قدرها 8.222.237,700إلى د 7.366.664,630  نم تعهدا:-

 . يناراد  3.823.523,139 أي بزيادة قدرها د  10.325.544,139د إلى  6.502.021,000ن: مدفعا-

خطأ في الكتابة :  فهي  على مستوى الموارد المتأتية من اإلعتمادات المحالة  وبخصوص المالحظة األخيرة  

  ضل العنوان األول عوضا عن فواضل االعتمادات المحالة وقد تم حذف ادراجها تبعا لمالحظات السيد أمين افو

 .  المال

 التدخالت :

تمت    المسلخ. وقدألف دينارا لمشروع المسلخ البلدي لتهيئة سقف    15إضافة مبلغ    التكالي: طلب السيد محمد  

 : كما يلي  2020الموافقة على هذا المقترح ليصبح توزيع فواضل العنوان األول لسنة  

 أد لمشروع فضاء مواطن.  30إضافة  ❖

 ر. أد للعناية بالمقاب  10تخصيص مبلغ   ❖

 . أد  5تعهد وصيانة شبكة تصريف مياه األمطار ❖

 أد لدهن القاعة الرياضية عيسى بنصر.   20تخصيص مبلغ   ❖

 أد لتهيئة المسلخ البلدي   15تخصيص مبلغ   ❖

 . د لعقد صفقة مع باعثي المشاريع الشبان إلصالح الطرقات 65525,762تخصيص باقي المبلغ    

البلد المجلس  أعضاء  السادة  صادق  النقاش  سنة  وبعد  ميزانية  تنقيح  على  الس  2021ي  احتفاظ  ادة مع 

 شادي بن سليمان ووفاء االنقليز وسليم بن رجب بأصواتهم. 

 : المشمولة بها والنفقات الموارد والمدخلة  النهائية وتبين الجداول التالية التنقيحات
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    الوحدة: الدينار        

 الفقرة  الفصل  الصنف
فقرة  
 فرعية

 بالتنقيحالموارد المشمولة 
التقديرات  

 عليها  المصادق

  التقديرات التنقيحات
 النهائية 

 مالحظات
 بالنقص بالزيادة  

   6,339,273,000     6,339,273,000 موارد العنوان األول         

           موارد العنوان الثاني         

           الخاصة للبلدية  الثالث: الموارد الجزء         

 2020فواضل نقل 245,042,876   245,042,876   فواضل  نقل –منح موظفة مسندة من صندوق القروض 01 01 07001 070

 2020نقل فواضل 836,752,778   836,752,778   فواضل  نقل -منح غير موظفة مسندة من صندوق القروض 01 02 07001 070

070 07001 02 02 
موارد   -روض مسندة من صندوق الق منح غير موظفة

 السنة 
  447,000,000   447,000,000 

االستجابة 
للشروط الدنيا  
للحصول على  

 2021المساعدة 

080 08001 01 00 
المبالغ المتأتية من الفوائض غير المستعملة من العنوان  

 نقل فواضل -األول 
162,748,000 672,186,693  834,934,693 

نقل فواضل  
 العنوان األول 

080 08001 02 00 
من الفوائض غير المستعملة من العنوان   المبالغ المتأتية

 موارد السنة -األول 
  308,273,762   308,273,762 

ادراج فواضل  
العنوان األول  

  2019لسنة 
 2020و

 751,694,194   751,694,194   نقل فواضل  -موارد مختلفة  00 01 8099 080
نقل فواضل  

العنوان الثاني  
2020 

 112,572,836   112,572,836   نقل فواضل  -قروض مسندة من صندوق القروض  00 01 09001 090
نقل فواضل  

2020 

 450,000,000   450,000,000   موارد السنة  -قروض مسندة من صندوق القروض  01 02 09001 090
قرار م ن عدد  

35-09-09-
2019 

 3,986,271,139  3,823,523,139 162,748,000 الموارد الذاتية والقروض المخصصة للتنمية 
  

 جملة موارد العنوان الثاني 
162,748,000 3,823,523,139  3,986,271,139 

  

   10,325,544,139  3,823,523,139 6,502,021,000 مجموع موارد البلدية 
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 النفقات المشمولة بالتنقيح   فق الفصـل

 ة التقديرات النهائي مبلغ التنقيح بالنقص  بالزيادة مبلغ التنقيح  التقديرات المصادق عليها 

 دفعا  تعهدا  دفعا  تعهدا  دفعا  تعهدا  دفعا  تعهدا 

 6,147,996,000 6,147,996,000         6,147,996,000 6,147,996,000 نفقات العنوان األول    

                 نفقات العنوان الثاني       

                 التنمية تاالثالث: نفقالجزء     

    
  تالسادس: االستثماراالقسم 

                 المباشرة 

                 الدراسات      06.600 

 79,100,000     900,000 79,100,000   0 900,000 دراسـة أمثلة التهيئـة العمرانيــة      1  

 30,000,000 30,000,000     30,000,000   0 30,000,000 دراسـة مخّططـــات المرور      2  

 152,705,000 112,764,543     152,705,000 12,765,043 0 99,999,500 دراســـات أخـــــرى      20  

 261,805,000 142,764,543 0 900,000 261,805,000 12,765,043 0 130,899,500 06.600جـملـــة الفصــل     

 100,000,000 100,000,000     100,000,000 100,000,000 0   ضــــــي  اقتناء أرا     06.601 

 100,000,000 100,000,000     100,000,000 100,000,000     06.601جـملـــة الفصــل     

       100,000,000       100,000,000 اقتناء مبــانــــــي      06.602 

 0 0   100,000,000 0 0 0 100,000,000 06.602جـملـــة الفصــل     

 06.603   
  البنـايات اإلداريـــة: إحــداث  

 وتوسعـــة وتهيئـــة  
                

 122,000,000 122,000,000     122,000,000 100,000,000   22,000,000 قصر البلدية      1  

 15,595,000 792,810     15,595,000     792,810 الدائرة البلدية       2  

       2,068,270     0 2,068,270 المستودع البلدي      3  

       475,906     0 475,906   بناية مسكن وظيفي    7  

 137,595,000 122,792,810   2,544,176 137,595,000 100,000,000 0 25,336,986 06.603جـملـــة الفصــل     

 10,000,000 10,000,000     10,000,000 9,535,155 0 464,845 ــة  تجهيــــزات إداريـــ    06.604 

 10,000,000 10,000,000   0 10,000,000 9,535,155 0 464,845 06.604جـملـــة الفصــل     



2021 فيفري 28 2021 الدورة العادية األوىل للمجلس البلدي لسنة   

 

~ 7 ~ 
 

 النفقات المشمولة بالتنقيح   فق الفصـل

 التقديرات المصادق عليها 
  

 تقديرات النهائية لا مبلغ التنقيص بالنقص  لزيادةبامبلغ التنقيح 

 دفعا  تعهدا  دفعا  تعهدا  دفعا  تعهدا  دفعا  تعهدا 

06.605   
البـرامـج والتجهيـزات    

 اإلعـالميــة  
                

  20 
بـرامـج وتجهيزات إعالميـة     

 مختلفـة  
20,854,655 0 28,404,619 51,400,000     49,259,274 51,400,000 

 51,400,000 49,259,274   0 51,400,000 28,404,619 0 20,854,655 06.605ـل جـملـــة الفصـ    

                 اقتناء معـــّدات وتجهـيـــزات      06.606 

  1 
اقتناء معّدات النظافــة   

 والطرقـات  
695,050 0 950 696,000     696,000 696,000 

 15,817,000 15,817,000   1,149,241 15,817,000   0 16,966,241 اقتناء معّدات وتجهيـزات أخــرى    2  

 16,513,000 16,513,000   1,149,241 16,513,000 950 0 17,661,291 06.606جـملـــة الفصــل     

       1     0 1 اقتناء وسـائـــل النقــــل      06.608 

   0   1   0 0 1 06.608جـملـــة الفصــل     

                 اإلنارة   06.610

 195,000,000 80,000,000     195,000,000 62,550,984 0 17,449,016 اإلنــارة العمـوميــة      1  

 90,000,000     1,039,544 90,000,000   0 1,039,544 أشغــال الصيانــة والتعّهـــد    4  

 285,000,000 80,000,000 0 1,039,544 285,000,000 62,550,984 0 18,488,560 06.610جـملـــة الفصــل     

                 التطــهـيـــــــــر      06.612

  1 
تركيـز شبكـة قنــوات الميــاه     

 المستعملــة  
171,565,930 0 30,000,000 223,000,000     201,565,930 223,000,000 

 5,000,000 5,000,000     5,000,000 5,000,000 0   أشغـــال الصيـانــة والتعّهــــد     3  

 228,000,000 206,565,930   0 228,000,000 35,000,000 0 171,565,930 06.612جـملـــة الفصــل     

                 الطــــرقــات والمســـالـــــك       06.613

 893,624,501 33,476,740     893,624,501 31,500,000 0 1,976,740 تعبيــــد الطـرقــات      2  

 648,420,762 340,818,785     648,420,762 290,525,762 0 50,293,023 أشغـــال الصيـانــة والتعّهــــد     3  

 1,542,045,263 374,295,525   0 1,542,045,263 322,025,762 0 52,269,763 06.613جـملـــة الفصــل     

                 ل التهيـئــة والتهـذيــب  ــــا أشغ     06.614

   0   11     0 11 تهيئـة الشـواطـئ وتجهيــزها      3  

 10,000,000 10,000,000     10,000,000 9,994,000 0 6,000 تهيئة المقـابـر وصيانـتها      5  
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 النفقات المشمولة بالتنقيح   فق الفصـل

 التقديرات المصادق عليها 
  

 التقديرات النهائية  مبلغ التنقيص بالنقص  لزيادةبامبلغ التنقيح 

 دفعا  تعهدا دفعا  تعهدا دفعا  تعهدا دفعا  تعهدا

  6 
عمليـات التهيئـة والتهذيـب     

 األخــرى  
115,749,780 0   245,042,876     115,749,780 245,042,876 

 255,042,876 125,749,780 0 11 255,042,876 9,994,000 0 115,755,791 06.614جـملـــة الفصــل     

06.615   
ومداخـل    المسـاحـات الخضــراء  

 المـــدن  
                

 2,375,000 0   23,200 2,375,000   0 23,200 تهيئـة الحـدائـق العمـوميــة      1  

   0   7,883,075     0 7,883,075 تهيئــة المنتـزهــات      2  

 2,375,000 0   7,906,275 2,375,000 0 0 7,906,275 06.615جـملـــة الفصــل     

 06.616   

بنـاء التجهيزات الجماعية   
للثقافــة والشبــاب والريـاضـة  

 والطفـولـة  
                

  4 
بنـاء المنشـآت الريــاضيــة     

 وتهيئتها  
55,225,315 0   190,000,000 24,588,293   30,637,022 190,000,000 

 99,000,000     39,170,470 99,000,000   0 39,170,470 أشغـــال الصيـانــة والتعّهــــد      21  

 289,000,000 30,637,022   63,758,763 289,000,000 0 0 94,395,785 06.616جـملـــة الفصــل     

06.617   
بنـاء وتهيئـة المنشـآت ذات    

 بغة االقتصادية  الص
                

  1 
بنـاء األسواق واألحياء     

 والمحالّت التجارية وتهيئتها 
450,625,432 0   469,000,000 625,432   450,000,000 469,000,000 

 187,000,000 22,891,860     187,000,000 15,000,000 0 7,891,860 بنـاء المســالــخ وتهيئتها      4  

 4,552,000 4,551,956     4,552,000   0 4,551,956 أشغـــال الصيـانــة والتعّهــــد     21  

 660,552,000 477,443,816   625,432 660,552,000 15,000,000 0 463,069,248 06.617جـملـــة الفصــل     

 3,839,328,139 1,736,021,700 0 177,923,443 3,839,328,139 695,276,513 0 1,218,668,630 السادسجملـة القـسم     
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 النفقات المشمولة بالتنقيح فق الفصـل

 التقديرات المصادق عليها 
 

 التقديرات النهائية  مبلغ التنقيص بالنقص  لزيادةبامبلغ التنقيح 

 دفعا  تعهدا دفعا  تعهدا دفعا  تعهدا دفعا  تعهدا

    
القسم الثامن : نفقــات التنميــة  

 وغير الموزعة   الطـارئــة 
                

 0 0 15,805,000       15,805,000   نفقـــات التنميـة غيـر الموّزعـة        08.901

 0 0 15,805,000 0 0 0 15,805,000 0 جملــة القسـم الثــامــن     

 3,839,328,139 1,736,021,700 15,805,000 177,923,443 3,839,328,139 695,276,513 15,805,000 1,218,668,630 جملـــة الجــزء الثــالـث      

  1 

أصل القروض المبرمة   تسديد
لدى صندوق القروض ومساعدة  

 الجماعات المحلّيـة  
  338,220,000 338,220,000       338,220,000 338,220,000 

 338,220,000 338,220,000 0 0 0 338,220,000 338,220,000 0 10.950جـملة الفصل     

 338,220,000 338,220,000 0 0 0 338,220,000 338,220,000 0 جملـــة القســـم العاشر    

 338,220,000 338,220,000 0 0 0 338,220,000 338,220,000 0 جملـــة الجــــزء الرابع     

 4,177,548,139 2,074,241,700 15,805,000 177,923,443 3,839,328,139 1,033,496,513 354,025,000 1,218,668,630 جملــة نفقات العنوان الثاني     

 10,325,544,139 8,222,237,700 15,805,000 177,923,443 3,839,328,139 1,033,496,513 6,502,021,000 7,366,664,630 جملــة نفقات الميزانية     
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ة لسنة انية والثالثة والرابعوالدورات العادية الث ضبط موعد عقد الجلسات التمهيدية/3
2021 : 

 

للبلدية العام  الكاتب  العزيز غريبي  عبد  السيد  السادة  عرض  تحديد   على  مقترح  البلدي  المجلس  أعضاء 

 يلي: كما  2021موعد عقد الجلسات التمهيدية والدورات العادية الثانية والثالثة والرابعة لسنة 

 

 الدورة

 (2021 )لسنة
 اجللسة

 التاريخ

 ألحد (م ا)يو
 التوقيت

   الثانية الدورة العادية 
 2021أفريل   25 التمهيدية 

 العاشرة صباحا 

 2021ماي  30 العادية

   الثالثة الدورة العادية 
 2021جوان  20 التمهيدية 

 2021جويلية  25 العادية

   الرابعةالدورة العادية 
 2021أكتوبر  24 التمهيدية 

 2021نوفمبر  28 العادية

 

بتاريخ   المنعقدة  البلدي خالل جلسته  المكتب  أنظار  الموضوع على  العلم وانه تم عرض  فيفري   14مع 

 بالموافقة.وأبدى رأيه  2021

البلدي   المجلس  البلدية على وجوب حرص أعضاء  السيد رئيس  المجلس  أكد  على حضور كافة جلسات 

على عقد جلسات المكتب أيضا خالل    االسبوع. وسنحرصالبلدي خاصة وأنه يتم تحديد تاريخ عقدها في نهاية  

 نهاية األسبوع لضمان زيادة نسبة الحضور. 

موعد عقد الجلسات التمهيدية والدورات وبعد النقاش صادق السادة أعضاء المجلس البلدي باالجماع على  

 كما تم بيانه سابقا.  2021العادية الثانية والثالثة والرابعة لسنة  

 

النجاز ملعب للكرة الطائرة  عقار لفائدة وزارة الشباب والرياضةيص تخصالمصادقة على /4
 :الشاطئية

 

أنه   والرياضة  والشباب  الطفولة  لجنة  رئيس  النجيلي  مجيدي  السيد  بمقر بين  المنعقدة  العمل  لجلسة  تبعا 

الشباب والرياضة يوم   للشباب والرياضة   2021جانفي    19وزارة  الدولة  السيدة كاتبة   دماجإلوا  تحت اشراف 

البلدية   األرض  بقطعة  الشاطئية  الطائرة  للكرة  ملعب  برمجة  خاللها  من  تم  والتي  العيادي  سهام  السيدة  المهني 

 متر مربع.   2000المالصقة لمركز الكرة الطائرة الكائن بالطريق الحزامية والتي تمسح حوالي  
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حيث  من  المشروع  هذا  على  اإلشراف  والرياضة  الشباب  وزارة  وتوظيف  نجاال  وستتولى  والصيانة  از 

 العملة ، كما سيكون هذا الملعب الجديد منارة للرياضة في تونس وسيستقطب الفرق المحلية والجهوية والوطنية.  

العقار  تخصيص  مقترح  على  المصادقة  البلدي  المجلس  أعضاء  السادة  من  المطلوب  الغرض  ولهذا 

ال دون  المشروع  النجاز  الوزارة  لفائدة  أعاله  ببرمجة المذكور  المعنية  الوزارة  تقوم  أن  على  الملكية  عن  تخلي 

 االعتمادات والقيام باألشغال والشروع في أحسن اآلجال.

لطلب على مستوى لجنة الطفولة والشباب والرياضة في جلستها المنعقدة بتاريخ  علما وانه تمت دراسة ا

 وأبدت رأيها بالموافقة.  2021جانفي  23

أ  على  الموضوع  عرض  تم  خالل  كما  البلدي  المكتب  بتاريخ  نظار  المنعقدة    2021فيفري    14جلسته 

بالموافقة رأيه  الجهوية  وأبدى  المندوبة  مع  عمل  جلسة  عقد  يتم  أن  البرنامج    على  لتحديد  والرياضة  للشباب 

 الوظيفي المزمع انجازه بما في ذلك نوعية األنشطة الرياضية المقترحة وضبط الصيغة التعاقدية بين الطرفين.

اقترح السيد شادي بن سليمان أن تكون قطعة األرض المخصصة للمشروع   التداول في الموضوعوخالل  

نجيلي أنه كان التوجه أن يتم انجاز مركب كامل للكرة الطائرة يضم الكرة قريبة من البحر وأجابه السيد مجيدي ال 

هذا   على  الموافقة  إلى  سارعنا  وقد  الشاطئية  الطائرة  والكرة  نوعه  الطائرة  من  فريدا  سيكون  الذي  المشروع 

الجديد خالل أول جلسة ستعقد مع وزارة   المقترح  يمنعنا من عرض  قليبية ولكن هذا ال  لمدينة  الشباب  ومكسبا 

 والرياضة. 

تخصيص العقار المذكور أعاله إلنجاز أعضاء المجلس البلدي باالجماع على    النقاش صادق السادة  وبعد

عقد ج يتم  أن  على  الوظالمشروع  البرنامج  في  للنظر  والرياضة  الشباب  وزارة  مصالح  مع  يفي وصبغة  لسات 

 استغالل العقار.

 

 االنخراط في برنامج احياء المراكز العمرانية القديمة :   /5      

 إلى اإلعداد   سعىشكر السيد رئيس البلدية فريق العمل المكون من أعضاء المجلس البلدي واإلدارة الذي  

برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة ثم أحال الكلمة للسيدة وفاء االنقليز رئيسة لجنة    قليبية فيدراج بلدية  إل

في إطار اهتمام الدولة والمجموعة الوطنية بالنهوض بالتراث العمراني    التي بينت أنه  األشغال والتهيئة العمرانية 

هة وحرصا على تحقيق نقلة نوعية لالرتقاء  ارية من جالذي تزخر به بالدنا والحفاظ على قيمته التاريخية والمعم

التجهيز   وزارة  وتتولى  أخرى،  جهة  من  لمتساكنيها  العيش  إطار  وتحسين  القديمة  العمرانية  المراكز  بمواقع 

العمرانية   المراكز  احياء  برنامج  بعث  والبيئة  المحلية  الشؤون  وزارة  مع  بالتنسيق  الترابية  والتهيئة  واإلسكان 

ب الذي القديمة  للفترة    تونس  االقتصادية واالجتماعية  التنمية  ادراجه ضمن مخطط  تقدر    2020/ 2016تم  بكلفة 

األوروبي    40بحوالي   والبنك  للتنمية  الفرنسية  والوكالة  التونسية  الدولة  بين  مشترك  وبتمويل  دينار  مليون 

 ضرية ". لالستثمار وبمساندة فنية ممّولة من " المبادرة من أجل تمويل المشاريع الح
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يهتم البرنامج بالتدخل بالمراكز العمرانية القديمة ذات القيمة التراثية والمعمارية من مدن عتيقة وإحياء  و

ومجموعات معمارية حضرية أو قصور أو غيرها من األنسجة    20وبداية القرن    19أوروبية مبنية خالل القرن  

وضمان ادماجها االقتصادي واالجتماعي بشكل تهذيبها    ذات الطابع التاريخي والتراثي أو التقليدي، وذلك بغاية

متكامل كما يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان وتنشيط الدورة االقتصادية بالمراكز العمرانية القديمة  

 إلى جانب تعزيز جاذبيتها من الناحية الثقافية والسياحية. 

ديمة على إعتماد خطة شاملة ومتكاملة  رانية القولتجسيم هذه األهداف يرتكز برنامج إحياء المراكز العم

حركية  وبعث  االستقطاب  على  القدرة  ويعزز  الفضاءات  لهذه  العام  المشهد  مستوى  على  واضحة  نقلة  لضمان 

 متنوعة وذلك من خالل توسيع التدخالت لتشمل المجاالت التالية : 

 تهذيب البنية األساسية الحضرة -

 تحسين وتهذيب الفضاءات العمومية -

 راث الثقافي وتجديد وإعادة تأهيل المباني التاريخية تثمين الت -

 النهوض باألنشطة االقتصادية والسياحية والتجارية والحرفية -

 تحسين السكن  -

وفي إطار تكريس الالمركزية يسند هذا البرنامج للبلديات صفة صاحب مشروع وتتولى في إطاره اقتراح 

لنظر وذلك ضمن مشروع مندمج ومتكامل مع الحرص على  إليها با   برنامج تدخل بالمركز العمراني الذي يرجع

 متابعته وتنفيذه واعتماد مبدأ التشاركية وتفعيل دور المواطنين والمجتمع المدني. 

المصادقة    وحيث البرنامج   علىتمت  هذا  في  البلدية  البلدي   انخراط  للمجلس  الثالثة  العادية  الدورة  خالل 

 . 2019/ 08/ 03المنعقدة بتاريخ  2019لسنة 

البلدي المجلس  أعضاء  السادة  على  هذا   المعروض  ضمن  المقترحة  المشاريع  قائمة  على  المصادقة 

 بالميزانية.  إلدراجهاالبرنامج والكلفة التقديرية  

 

 برنامج التدخل  )دينار( الكلفة التقديرية  التمويل

 البنية األساسية تهذيب   .1

PRCA 100 000 
ف الصحي  شبكات الصر  تأهيل إعادة دراسة  

 ريف مياه األمطاروتص

PRCA 225 000 
 حيال جزء من شبكة الصرف الصحي لبالربط  

 تصريف مياه األمطار شبكةوإنجاز  

PRCA 585 255 وتهذيب شبكة الكهرباء والغاز الطبيعي تطهير 
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 برنامج التدخل  )دينار( الكلفة التقديرية  التمويل

 ميةالفضاءات العمو  وتهذيبتحسين  .2

PRCA 2 451 710 
 تبليط األنهج والممرات، معالجة الواجهات  

 )طالء، نجارة، حديد مطرق(، إنارة عمومية 

PRCA 1 034 500  DT 

PAI 2020 : 70 000 DT 
1 104 500 

 سيدي عبد السالم  تهيئة الساحات العامة : بطحاء 
  حمادي الغربي بطحاء، )أنشطة موسيقية وثقافية( 

باب بلد   حاءطبسيدي أحمد،   بطحاء،  )رواق فنون(

  بطحاء ( وة للصناعات الحرفيةتجاري تظاهرة )

 . السوق البلدي

PRCA 860 41  تجديد الغطاء النباتي لألنهج 

PRCA 300 000 DT 

PAI 2021 100 000 DT 
400 000 

 المنزلية  للنفاياتاالنتقائي  فرز  المشروع 

 (بيةليق)جمعية البيئة ب  

 هيل المباني التاريخيةأت  وإعادةوتجديد   ثمين التراث الثقافيت .3

PAI 2022 

 

 

 

 

PAI 2023 10 000 

 074,930 42  الخضراء لاَل 

 079,288 73 سيدي أحمد

 000 60 السالم سيدي عبد 

 154,218 175المجموع 

 

10 000 

 

)ورشة   الخضراء لاَل  زاوية إعادة تأهيل وترميم 

تعليم الحرفيين(، زاوية سيدي عبد السالم )أنشطة 

وزاوية سيدي أحمد )متحف الفنون   ثقافية وموسيقية(

 والتقاليد الشعبية(. 

 بفضاء سيدي أحمد   متحف الفنون والتقاليد الشعبية

 بالشراكة مع جمعية صيانة المدينة وحماية التراث 

PAI 2023 225 250 
بمقر الكشافة فوج حمادي  »إقامة الكشاف«إنشاء 

 بسيدي أحمد   الغربي بقليبية

 000 500 المالك 
محمد   رواق، ة ارقرؤوف  رواق طوير إعادة ت

 صمود 

 يةوالحرف  التجاريةوية احي صادية والست قاإل شطةباألن نهوضال .4

PAI 2022 5 000 الخضراء  لاَل  بزاوية إنشاء ورشة تعليم الحرفيين 

PAI 2022 50 000 

تظاهرة تجارية للصناعات التقليدية ببطحاء باب بلد  

والتجارة  بالشراكة مع االتحاد المحلي للصناعة 

 والصناعات التقليدية

 000 70 المالك 
  " co-workingإنجاز فضاء عمل مشترك "

 Beaux-artsبالمركز الثقافي 

 تحسين السكن . 5

 مساكن من طرف المالكين 2 إعادة تأهيل 000 600 المالك 2021/2022

 وحدة التضامن االجتماعي 

 وزارة الشؤون االجتماعية 

2023/2022 

 طرف جهاز حكومي  مساكن من 5تحسين  000 50

325 738 4 

70 000 

100 000 

230 154 

235 250 

635 404 

PRCA 

PAI 2020 

PAI 2021 

PAI 2022 

PAI 2023 

Total PAI 

 ع وــمـجـم ـال
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المقترحة ضمن هذا البرنامج    ع شاريلمجلس البلدي باإلجماع على الموبعد النقاش صادق السادة أعضاء ا 

  2023،  2022،  2021،  2020لسنوي لالستثمار لسنوات  ضمن المخطط ا  وخاصة مشاريع  (4.738,325)

 . 404 635بقيمة جملية قدرها 

 

 :   المصادقة على تعديل تركيبة بعض اللجان البلدية /6

    :اخلدمات وإسداءن اإلدارية تعديل تركيبة جلنة الشؤو •

النمر السيدة سعيدة  الخدما  بينت  وإسداء  اإلدارية  الشؤون  لجنة  أعضاء  أنه    ترئيسة  بعض  غياب  لتكرر  نظرا 

النصاب   توفر  لعدم  االنعقاد  لتأجيل  أحيانا  يضطرها  مما  علىاللجنة  في    وحرصا  النسبي  التمثيل  على  الحفاظ 

من النظام    78، وطبقا للفصل  على ضرورة االلتزام بالحضور لمن يرغب في االنضمام للجنة  والتشديدالتركيبة  

تعديل    المعروض على سيادتكم المصادقة على مقترح  ة من رئيس المجلس البلديالداخلي للمجلس البلدي وبمبادر

الموالي  اللجنة الجدول  يبينه  االنقليز   كما  هشام  السيد  وأن  العلم  منصبه    مع  عن  التخلي  في  رغبته  عن  أعرب 

 كمقرر للجنة مع بقائه عضوا بها: 

 التركيبة القديمة  ع/ ر 
الصفة  
 باللجنة

 عدد الحضور  
 26على 

ة  نسب
 لحضورا

 التركيبة المقترحة 
الصفة  
 باللجنة

 رئيس  سعيدة النمر  100 % 26 رئيس   سعيدة النمر  1

  األنقليز هشام  61 % 16 مقرر   هشام األنقليز  2

  المبروك العياري  80 % 21 عضو  المبروك العياري  3

  فاطمة الطرودي  0 % 0 عضو  ناجي ريدان  4

  رج هللا سنية ف 73 % 19 عضو  سنية فرج هللا  5

  عبد الوهاب بلوم  15 % 4 عضو  أحمد المسلماني  6

  شيماء بلحاج عمر  7 % 2 عضو  حافظ الجبالي  7

  سليم بنرجب  - - عضو  الشكيلي  المرحوم رضا  8

  - 11 % 3 عضو  محمد عبد اللطيف  9

  محمد األسعد البربار      10

  وليد الطرابلسي      11

أعضا  السادة  صادق  النقاش  على  وبعد  البلدي  المجلس  وإسداء  تركيبة  تعديل  ء  اإلدارية  الشؤون  لجنة 

 :وانتخاب السيد سليم بن رجب كمقرر للجنة  كما يبينه الجدول الموالي الخدمات

 الصفة باللجنة  االسم واللقب ع/ر 

 رئيس  سعيدة النمر  1

 مقرر سليم بن رجب  2
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 الصفة باللجنة  االسم واللقب ع/ر 

 عضو  هشام االنقليز  3

 عضو  المبروك العياري  4

 عضو  فاطمة الطرودي  5

 عضو  سنية فرج هللا  6

 عضو  عبد الوهاب بلوم  7

 عضو  شيماء بلحاج عمر  8

 عضو  محمد األسعد البربار  9

 عضو  وليد الطرابلسي  10

 

   : األشغال والتهيئة العمرانيةتعديل تركيبة جلنة  •

عقد الجلسات   عند   التي تعترضها   صعوبة لل  مرانية  أنه نظرابينت السيدة رئيسة لجنة األشغال والتهيئة الع

  ى لعدم اكتمال النصاب بسبب تغيب عدد كبير من أعضاء اللجنة، فقد اقترحت تغيير تركيبة اللجنة باالعتماد عل

الحضور.   تقررنسبة  أميرة   وقد  اللطيف،  عبد  محمد   : السادة  وهم  دائمة  بصورة  المتغيبين  األعضاء  إعفاء 

المجاالنقليز وفؤاد  هللا  متاع  رانية  المجيد،  سلمى  السادة  ،  وكذلك  االسعديد  وذلك    محمد  ريدان  وناجي  البربار 

البربار باللجنة وعبر عن اعتراضه    محمد االسعدلجنة. وقد التحق السيد    15لحضورهم مرة واحدة على مدى  

ر موعد انعقاد الجلسات حتى يتسنى له  عن إعفائه من عضوية اللجنة وبرر غيابه بارتباطاته المهنية وطالب بتغيي

 .الحضور

كما عبر السادة اآلتي ذكرهم برغبتهم في االنضمام إلى اللجنة وهم: سليم بنرجب، عبد الوهاب بلوم، وليد  

 الطرابلسي و شيماء بلحاج عمر.

للفصل   المعروض  78وتطبيقا  البلدي  المجلس  رئيس  من  وبمبادرة  البلدي  للمجلس  الداخلي  النظام   من 

السادة   العمرانية  األعضاءعلى  والتهيئة  األشغال  لجنة  تركيبة  تعديل  على  تم    المصادقة  التي  المعطيات  حسب 

 ذكرها.

العمرانية والتهيئة  األشغال  لجنة  تركيبة  على  باالجماع  البلدي  المجلس  أعضاء  السادة  النقاش صادق  كما    وبعد 

 يبينه الجدول الموالي: 

 نة الصفة باللج االسم واللقب ع/ر 

 رئيس  وفاء االنقليز  1

 مقرر أحمد المسلماني  2

 عضو  المبروك العياري  3

 عضو  فاطمة الطرودي  4
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 عضو  محمد االسعد البربار  5

 الصفة باللجنة  االسم واللقب ع/ر 

 عضو  مجيدي النجيلي  6

 عضو  محمد علي الجنحاني  7

 عضو  فوزي الحجام  8

 عضو  عائدة صمود  9

 عضو  محمد بوعفيف  10

 عضو  سليم بن رجب  11

 عضو  عبد الوهاب بلوم  12

 عضو  وليد الطرابلسي  13

 عضو  شيماء بلحاج عمر  14

 

   : الشؤون االجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي اإلعاقةتعديل تركيبة جلنة  •

أنه   اإلعاقة  السند وحاملي  وفاقدي  والشغل  اإلجتماعية  الشؤون  لجنة  بوعفيف رئيس  السيد محمد  وضح 

واستقالة السيدة روضة الزمرلي وهما عضوان   ضى الشكيليوفاة السيد محمد رلوجود شغور باللجنة نتيجة ظرا ن

من    78بها وإعراب السيدين سليم بن رجب ووليد الطرابلسي عن رغبتهما في االنضمام للجنة، وطبقا للفصل  

روض على السادة األعضاء تعديل تركيبة  النظام الداخلي للمجلس البلدي وبمبادرة من رئيس المجلس البلدي المع

 المذكورة سابقا. اللجنة حسب الحيثيات 

الشؤون اإلجتماعية والشغل  تركيبة لجنة  تعديل  البلدي على  المجلس  السادة أعضاء  النقاش صادق  وبعد 

 : وفاقدي السند وحاملي اإلعاقة كما يبينه الجدول الموالي

 الصفة باللجنة  االسم واللقب ع/ر 

 رئيس  بوعفيف محمد  1

 مقرر عائدة صمود  2

 عضو  فاطمة الطرودي  3

 عضو  محمد علي الجنحاني  4

 عضو  سنية فرج هللا  5

 عضو  سعيدة النمر  6

 عضو  فؤاد المجيد  7

 عضو  وليد الطرابلسي  8

 عضو  سليم بن رجب  9

 عضو  محمد االسعد البربار  10
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 :2021المصادقة على برنامج االنتدابات لسنة /7   

حرصا على مالءمة تطور كتلة األجور مع تطور الوضع المالي للبلدية  ن السيد الكاتب العام للبلدية أنه  بي

سقف  و تخطي  عدم  الفارطة  %50على  السنة  ميزانية  االستثنائي  من  الظرف  جراء  الموارد  لضعف  ونظرا   .

ا الخدمات  وإسداء  اإلدارية  الشؤون  لجنة  تداولت   البلدية،  به  مرت  الذي  االخاص  يوم  لخميس  لمنعقدة 

االنتدا   2021/ 02/ 18 لسنة  بموضوع  المبرمجة  الموظفين    2021ات  عدد  في  التقليص  األجدر  من  ورأت 

من   انتدابهم  ح  06إلى    11المقرر  الضروري وذلك  من  أنه  اللجنة  رأت  التي  المصالح  وحسب  األولوية  سب 

به العمل  لحجم  أو  الموارد  لتنشيط  سواء  اآلجال  أقرب  في  بها  تدعيمها  البشرية  الموارد  في  سيقع  لنقص  أو  ا 

 )تقاعد( أو كحاجة ضرورية للحد من ضغط المواطن. 

 التالي: ما يبينه الجدول  المقترح حسبوعليه المعروض عل على السادة األعضاء المصادقة على هذا 

 المصلحة المعنية  الرتبة  ع/ر

 الشؤون القانونية  متصرف  1

 واإلدارية  الشؤون المالية  متصرف مساعد  2

 كتابة شؤون المجلس  متصرف مساعد  3

 جباية محلية  كاتب تصرف  4

 إدارة البيئة والمحيط  مهندس أول 5

 فضاء المواطن  كاتب تصرف  6

سابقا  وبعد   بيانه  تم  كما  االنتدابات  برنامج  على  باإلجماع  البلدي  المجلس  أعضاء  السادة  النقاش صادق 

 المقبلة. إلى السنة  جة بمختلف المصالحأجيل االنتدابات التي كانت مبرموت

األعوان    وبما  مجموع  على  آليا  ينعكس  االنتداب  برنامج  على  فأن  المصادقة  سيادتكم  على  المعروض 

 : التاليتينبإضافة الخطتين  ر مجموع األعوانقرا تنقيح

 العدد لمصادقةاالخطة المعروضة 

 01 مهندس أول

 01 متصرف مساعد 

 

على تنقيح مجموع األعوان حسب التغييرات   السادة أعضاء المجلس البلدي باالجماع    النقاش صادق  وبعد

 المذكورة سابقا.  
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 استعراض الوضع المالي:/8         

غريبي  وضحأ العزيز  عبد  للبلدية  السيد  العام  غاية  أن    الكاتب  إلى  المالي  الوضع  ديسمبر   31تقرير 

التقرير    2020 نفسه  استعراضه خهو  تم  األولىالل  الذي  التمهيدية  البلدي  الجلسة  وهو    2021لسنة    للمجلس 

 . 2020عبارة عن حوصلة لمداخيل ومصاريف ميزانية سنة 

  

 استعراض الوضع البيئي:/9         

البيئي    وحيد الجنحاني   السيد  استعرض بالبلدية الوضع  النظافة والبيئة  المجلس مدير    نفسه الذي تم عرضه على 

 .  2021يدية األولى لسنة  خالل الجلسة التمه

 

 استعراض سير المشاريع:/10

جلسة التمهيدية األولى لسنة  قد تم بيانها خالل السير المشاريع  أن  السيد محمد التكالي المدير الفني بالبلدية    أفاد

إن    2021 تساؤالتهم  تقديم  المجلس  أعضاء  من  وطلب  نسقه  على  تغيير  أي  يطرأ  ولولم  أي    م ُوجدت.  يتلق 

 تساؤل.

  

 /متابعة تقارير اللجان:11

 : تقرير لجنة األشغال والتهيئة العمرانية  •

أنه   االنقليز  السيدة وفاء  لما ورد في محضر  بينت  العمرانية طبقا  والتهيئة  األشغال  لجنة  المنعقدة   جلسة 

 وبعد النقاش حول مختلف النقاط المذكورة بجدول األعمال، تقرر ما يلي:  2021فيفري  22بتاريخ  

اللجنة:ال  /1 النصاب بسبب    تعديل في تركيبة  اكتمال  لعدم  اللجنة صعوبة في عقد الجلسات  حيث القت رئيسة 

حسب ما تم   دد كبير من أعضاء اللجنة، فقد اقترحت تغيير تركيبة اللجنة باالعتماد عل نسبة الحضورتغيب ع

 .  عرضه في النقطة السادسة من جدول أعمال المجلس

 فضاء المواطن بالبلدية وتقدير كلفة المشروع إلدراجها بالميزانية:  / اختيار مكان إلنجاز 2

  2021فيفري    14ا لما تم تداوله خالل جلسة المكتب البلدي بتاريخ  تبعأوضحت السيدة رئيسة اللجنة أنه  

ألف دينار وحيث أن    100ألف دينار إلى    70حول الترفيع في االعتمادات المخصصة إلنجاز فضاء مواطن من  

ان المقترح بفضاء األرشيف لم يحظى باإلجماع لوجود عدة إشكاليات فقد تم االتفاق على عرض الموضوع  المك

نظار لجنة األشغال والتهيئة العمرانية. وبعد النقاش وطرح جميع االشكاليات، اقترحت اللجنة القيام بدراسة على أ
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اإلدارة وتقدير الكلفة الجملية للمشروع، ثم    شاملة لتوسعة قصر البلدية وإعداد مخطط وظيفي يتماشى مع حاجيات 

 كامل لتوسعة قصر البلدية. اإلنطالق مباشرة في إنجاز فضاء المواطن في إطار مشروع مت

 والمعروض على السادة أعضاء المجلس البلدي المصادقة على المقترح المقدم.

 شيف . وخالل الجلسة صوت أغلب أعضاء المجلس على إقامة التوسعة فوق مقر األر

لقصر البلدية و ترك وبعد النقاش قرر السادة أعضاء المجلس البلدي المصادقة على القيام بدراسة شاملة  

تم تعيينه لهذا ييقوم بها مكتب دراسات  س الدراسة التي  انجاز  مقترح تحديد مكان فضاء المواطن إلى حين  

ليه مؤكدين حرصهم على أن  صويت عالذي تم الت  البلدي  الغرض مع األخذ بعين االعتبار مقترح المجلس

 .تنطلق الدراسات واألشغال قبل موفى هذه السنة باستغالل االعتمادات المرصودة

 

 :2021/االطالع على محضر الجلسة التمهيدية األولى لسنة 12    

 يلي: كما  2021استعرض السيد الكاتب العام للبلدية محضر الجلسة التمهيدية األولى لسنة  

الج العادية  إنعقدت  دورته  نطاق  في  بقليبية  البلدي  للمجلس  التمهيدية   األحد يوم    2021لسنة    األولىلسة 

الواحدة بعد الزوال على الساعة    (2021/ 31/01ألفين وواحد وعشرين )سنة  الواحد والثالثون من شهر جانفي  

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

الحجام ريدانفوزي  إلهام  االنقليز،  وفاء  النمر،  سعيدة  فرج  ،  سنية    بوعفيف، محمد    النجيلي،مجيدي    هللا،، 

فاطمة   اليحياوي،محمد علي الجنحاني، حياة    اللطيف،محمد عبد    المجيد،فؤاد    ريدان،ناجي    البربار،محمد االسعد  

 الطرابلسي وسليم بن رجب.  دد. ولي بلوم،عبد الوهاب  العياري،ك ، المبروالطرودي

االنقليز  السادة:  وتغيب متاع  هشام  رانية  بن    حسونة،فتحي    هللا،،  عائدة   المسلماني،أحمد    سليمان،شادي 

 حميد. أميرة االنقليز ورحاب  المجيد،سلمى  عمر،شيماء بلحاج  الجبالي،صمود، حافظ 

 كل من السادة :  البلديةاإلدارة البلدية بدعوة من السيد رئيس  حضر عنكما  

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

المالية الشؤون  مدير  كاهية  مكلفة  الحجام  متصرف  المسلماني  وفاتن  اإلعالمية  مصلحة  رئيس  شوشان  أنيس   ،

 ن المجلس. بشؤو

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

 صه : بالجلسة عن طريق اإلعالم للعموم التالي ن

المبرمجة   2021لسنة    األولى" في نطاق أشغال الجلسة التمهيدية للمجلس البلدي في دورته العادية  

يُعلم رئيس بلدية قليبية العموم أنه    بمقر البلدية،  الواحدة بعد الزوالعلى الساعة    2021  جانفي  31ليوم األحد  

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

( Live streamingي فايسبوك )ويمكنكم المتابعة والتفاعل عبر الفضاء الرقمي بصفحة التواصل االجتماع
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يتعذر عليهم ذلك تقديم مالحظاتهم وتساؤالتهم كتابيا بمكتب الضبط بالبلدية أو    كما يمكن لبقية المواطنين الذين

( للبلدية  االلكتروني  البريد  عبر  أو  فايسبوك  االجتماعي  التواصل  صفحة  mmune@coinfo-عبر 

kelibia.gov.tn2021جانفي  29ك قبل يوم الجمعة ( وذل". 

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

 مكلفة بشؤون المجلس.

بكلمة   البلدية  رئيس  الحجام  جمال  السيد  الجلسة  الافتتح  هذه  أن  وبين  للحضور  التمهيدية ترحيبية  جلسة 

لسنة   البلدي  للمجلس  فإن  وبمناسبة هذ  2021األولى  تم ذكره سابقا  كما  البالد  به  تمر  الذي  الظرف االستثنائي  ا 

، ثم أحال الكلمة للسيد عبد العزيز غريبي الكاتب العام للبلدية   التواصل مع مكونات المجتمع المدني ستتم عن بعد

 الستعراض الوضع المالي كما يلي :

 :واردـــــامل
غاية    إلى  المحققة  األول  العنوان  موارد  جملة  بنسبة   5.600.943بالدينار    2020ديسمبر    31بلغت 

دينارا وبلغت  6.044.444الـ  2019بينما بلغت هذه الموارد في نفس الفترة من سنة  % 93.2تحقيق تناهز الــ 

في   الفترة  ب  5.538.934الـ    2018لنفس  تراجع  بنسبة  بسبب   2019بـ  ة  مقارن  %  7.3لغت  دينارا   وذلك 

الذي   االقتصادي المترديظروف الحجر الصحي التي مرت بها البالد جراء إنتشار جائحة الكرونة وتاثير الوضع  

 وتراجعها.انجر عن توقف االنشطة 

العقارات  ** على  المعاليم  األول  الصنف  لمداخيل  الصنف    :واألنشطةبالنسبة  هذا  مداخيل  جملة  بلغت 

.وقد كانت مداخيل هذا  2019مقارنة بـ %        28تراجع    وبنسبة  %  91تحقيق  ا بنسبة  دينار  1.426.437

 االقتصادية.  باألنشطةبالوضع االقتصادي الحالي نظرا الرتباطها المباشر   تأثراالصنف األكثر  

البلدي  ** الملك  إشغال  الثاني  للصنف  لمداخيل  مالمرافق  وإستلزامبالنسبة  بلغت  الصنف :  هذا    داخيل 

 .2019مقارنة بـ %     1نسبة تراجع  % 106بـ دينارا حيث سجلت نسبة تحقيق تقدر  1.212.679

اإلدارية الموجبات  معاليم  الثالث  الصنف  لمداخيل  الموارد  **بالنسبة  هذه  بلغت  بنسبة    443.302:  دينارا 

بـ   تقدر  تطور     %  73إستخالص  بـ%      14ونسبة  البلدية لتحويل جزء من منظرا    2019مقارنة  ستحقات 

 بعنوان المعلوم اإلضافي على سعر التيار الكهربائي. 

األخرى اإلعتيادية  الجبائية  المداخيل  الرابع  الصنف  لمداخيل  المعلوم  **بالنسبة  من  أساسا  مداخيله  والمتمثلة   :

و ذلك   2019مقارنة بـ %      37ونسبة التراجع     %  55دينارا نسبة التحقيق    77.474على المآوي فقد بلغت  

 لتعطل عملية اسناد تراخيص الكهرباء والماء .

:ترتكز أساسا على مداخيل األكرية  وقد    اإلعتيادية  ةغير الجبائي**بالنسبة لمداخيل الصنف الخامس المداخيل  

 . 2019مقارنة بـ %  25و نسبة تراجع تقدر بـــ  %  71دينارا نسبة تحقيق المعاليم  215.573بلغت  

mailto:info@commune-kelibia.gov.tn
mailto:info@commune-kelibia.gov.tn
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دينارا بنسبة تحقيق تقدر بـ   2.225.478  : بلغتاإلعتياديةالصنف السادس المداخيل المالية    بالنسبة لمداخيل**

 .%9التسيير )دعم الدولة( تم تسجيل تطور ب  السنوي بعنوانوالمتكون أساسا من المناب من الدعم  % 99

 

 

 :اتــــــالنفق

دينارا في   5.338.138الــ    2020/ 31/12ميزانية الى حد  بلغت جملة النفقات المنجزة في اطار تنفيذ ال 

وقد انطلقنا   %  91دينارا في إطار الدفع بنسبة تحقيق بلغت    5.180.368و    %  93إطار التعهد بنسبة تحقيق  

تم   والغاز. كماركة التونسية للكهرباء  بعد تحويل القسط الثاني من الدعم بعنوان التسيير في خالص مستحقات الش

وقد تم الضغط على   الدين.ستحقات صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية بعنوان فوائد واصل  خالص م

 النفقات في ظل شح الموارد المترتب عن الوضع االقتصادي الراهن. 

 ملخص للمستحقات غير الخالصة: 

 دينارا.  18.274 والغاز:مستحقات الشركة التونسية للكهرباء  -

 دينارا.  4.299 الخواص:ديون  -

  دينارا 3.017موانئ الصيد البحري : مستحقات وكالة -

 دينارا. 5.020مستحقات الشركة الوطنية لتوزيع المياه:  -

 دينارا. 30.610= 31/12/2020جملة المستحقات إلى           

        للبلدي سير المشاريع كما يلي:الكاتب العام ثم استعرض السيد    

 المالحظات 
تاريخ انتهاء  

 األشغال 

تاريخ 

انطالق 

 األشغال 

نسبة تقدم 

 االشغال 
 مناطق التدخل  مكونات المشروع 

 الكلفة المحينة 

 )ا.د(

الكلفة  

 المبرمجة )ا.د(

سنة االنجاز  

حسب  

 المخطط 

 المشروع 

2017مشاريع سنة   

بصدد إعطاء اإلذن 

 اإلداري لبدء األشغال 
-- -- --- 

عمود   36تركيز 

 للتنوير العمومي

 إتمام تنوير

المامونية  شكورني  
 التنوير العمومي  2017 72.443 42.804

2018مشاريع سنة   

 تم االستالم الوقتي 
13/11 /

2020 

جانفي  18

2019 
%100 

تعبيد الطرقات   -

كم 6بطول حوالي   

ــدد 40تركيز عــ -

 نقطة ضوئية 

انجاز شبكة   -

جزئية لتصريف 

 مياه األمطار

 2018 2000 1628.926 حي تاهرت 
هذيب حي تهيئة وت

 تاهرت

 وقع االستالم الوقتي 
10/09 /

2020 

جانفي  20

2020 
%100 

تعلية سياج الملعب  

 البلدي 
 2018 200.000 194.000 الملعب البلدي 

تعلية سياج الملعب  

 البلدي

2019مشاريع سنة   



2021 فيفري 28 2021 الدورة العادية األوىل للمجلس البلدي لسنة   

 

~ 22 ~ 
 

تم فسخ الصفقة مع  

نشر طلب   وتمالمقاول 

اجل   وأخرعروض جديد 

لقبول العروض بتاريخ  

0212فيفري  24  

موفي شهر 

202أكتوبر   

ديسمبر  18

2019 
%15 

23 األنهج.عدد   

م 3385 الطول.  

حي البستان -  

حي الجنان -  

القصيبة حي -  

حي االحواش -  

حي المرداس -  

المنصورة -  

حي الرياض -  

 تعبيد الطرقات  2019 740.000 773.684

 المالحظات 
تاريخ انتهاء  

 األشغال 

تاريخ 

انطالق 

 األشغال 

نسبة تقدم 

غال االش   
 مناطق التدخل  مكونات المشروع 

 الكلفة المحينة 

 )ا.د(

الكلفة  

 المبرمجة )ا.د(

سنة االنجاز  

حسب  

 المخطط 

 المشروع 

------- -- 
ديسمبر  23

2020 
30% -- -- 162  .000 155.000 

2018 

2019 
 تهيئة المسلخ البلدي

إعادة نشر االستشارة 

 للمرة الثانية 
-- -- -- 

 طول الشبكة 

م خ  1200  

دي الخطف وا  

 جبل شوالق 
160. 000 130.000 2019 

  تطهير وادي الخطف

 وجبل شوالق 

المقاول و الملف  تم تعيين 

في طور المصادقة على  

الصفقة و اعداد ملف  

الموافقة النهائية على 

 التمويل 

-- -- -- 

صيانة الشبكة 

الكهربائية بقصر  

 البلدية 

 قصر البلدية  2019 72.000 70.782 --

ء اإلذن في طور إعطا

 اإلداري لبدء األشغال 
-- -- -- 

إنارة   تركيز

عصرية بملعب  

 كرة القدم 

 تنوير الملعب البلدي 2019 250.000 358.248 الملعب البلدي 

-- -- 
أكتوبر  28

2020 
35 % 

تسييج الموقع  

 األثري بئر النحال 
 صيانة المنشات الثقافية  2019 90.000 386 .111 بئر النحال 

2020مشاريع سنة   

في طور إعادة نشر  

الدراسات االستشارة   

 

-- -- -- 

 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  

 ) APSالتمهيدية األولية (
-- -- -- 

سوق  تهيئة ال 

 المركزية
المركزيةالسوق   تهيئة السوق المركزية  2020 150.000 -- 

مرحلة تقييم العروض 

المتعلقة بالرفوعات  

 الطوبوغرافية 

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

إعطاء اإلذن اإلداري  

النطالق األشغال بتاريخ  

01 /02 /2021  

 

-- -- -- 
انجاز طبقة  

فلتية بالخرسانة االس  

ابن الوليد نهج خالد   

 نهج البريد 

افريل 9نهج   

 نهج الملعب 

 نهج االمين الشابي 

جزء من نهج  

 المنصف باي 

-- 306.000 2020 
 صيانة الطرقات 

( األنهج)تقوية   

عرض الملف  على اللجنة  

 الجهوية للصفقات 
-- -- -- -- 

نهج 20تعبيد 

بمختلف أحياء  

 المدينة 

ات تعبيد الطرق  2020 670.000 --  

إعادة نشر طلب العروض  

 للمرة الثانية 
-- -- -- 

مد شبكة للتطهير 

العمومي بطول  

حوالي  وربطم 980

مسكن  80  

-- 133.053 130.000 2020 
  تطهير حي المحيجر

 ونهج ابن النظير

االستشارة المتعلقة   تم نشر

 بالدراسات 
وادي الخطف  تطهير 2020 300.000 -- وادي الخطف  تطهير  -- -- --  

االستشارة المتعلقة  تم نشر 

 بالدراسات 
 تعبيد وادي الخطف  2020 150.000 -- وادي الخطف  تعبيد  -- -- --

-- -- 
جانفي  12

2021 
60% 

إزالة األعمدة  

البالستكية التي 

أصبحت تمثل  

 وتركيزخطرا 

 أعمدة جديدة 

 2020 90.000 -- شارع المنصورة 
أعمدة التنوير  تغيير

 العمومي 

ة بصدد الدراس  -- 
سبتمبر10

2020 
-- -- 

مدينة قليبية و وادي  

 الخطف 
79.100 80.000 2020 

دراسة مراجعة مثال  

 التهيئة العمرانية 
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مرحلة تقييم العروض 

المتعلق بطلب العروض  

 للمرة الثانية 

-- -- -- 
اقتناء مجرورة لنقل  

 اللحوم 
- -- 50.000 2020 

اقتناء مجرورة لنقل  

 اللحوم 

 

شر في انتظار إعادة ن 

االستشارة الخاصة بالقسط  

 الثاني 

-- -- -- 
اقتناء تطبيقات 

إعالمية  وتجهيزات  
-- -- 50.000 2020 

اقتناء تطبيقات 

تجهيزات اعالمية و  

 

 تهيئة المنبت البلدي 2020 70.000 -- -- -- -- -- -- بصدد الدراسة 

 المالحظات 
تاريخ انتهاء  

 األشغال 

تاريخ 

انطالق 

 األشغال 

نسبة تقدم 

الشغال ا  
 مناطق التدخل  مكونات المشروع 

 الكلفة المحينة 

 )ا.د(

الكلفة  

 المبرمجة )ا.د(

سنة  

االنجاز  

حسب  

 المخطط 

 المشروع 

2021مشاريع سنة   

في مرحلة تقييم العروض  

 دراسات 
-- -- -- 

  وتقويةصيانة 

 األنهج 

 نهج الطاهر صفر

 نهج الطاهر حداد 

 نهج اإلسكندرية 

 نهج بلغراد

-- 300.000 2120  صيانة الطرقات  

وقع مراسلة اللجنة 

الجهوية لتنظيم حركة  

المرور لطلب الموافقة  

على انجاز مخفضات  

 للسرعة باألماكن المحددة 

-- -- -- 
انجاز مخفضات  

 للسرعة 

شارع طارق ابن  

 زياد

 نهج الحرية 

شارع الحبيب  

بورقيبة بمنطقة واد 

 الخطف 

 انجاز مخفضات سرعة  2021 25.000 --

عداد الدراسة  في طور إ

 من طرف اإلدارة الفنية 
-- -- -- 

انجاز فضاء  

 مواطن
 2021 70.000 -- قصر البلدية 

توسعة قصر البلدية 

 النجاز فضاء مواطن 

مراسلة وكالة إحياء  تم 

التنمية الثقافية  التراث و

بالدراسة للقيام   

-- -- -- 
إنارة المحيط  

 الخارجي للبرج 
 2021 80.000 -- برج قليبية 

تجميلية للبرج إنارة 

 األثري

 - - - 
الفوترة االلكترونية 

 ألسواق الجملة 
 2021 30.000 - أسواق الجملة 

اقتناء تجهيزات  

إعالمية  ومعدات  

السيد      وأجابه  الدائرة  عمل  انطالق  موعد  عن  الخطف  وادي  دائرة  رئيس  العياري  مبروك  السيد  تساءل  وقد 

 وتوفر اإلطار البشري سوف يتم فتحها. نتاألنترا وربطها بشبكة الكاتب العام أنه حال االنتهاء من تأثيثه 

 ا يلي: إثر ذلك استعرض السيد عبد العزيز غريبي الوضع البيئي للبلدية كم

 عملية رفع الفضالت : -1

بالمدينة والموضوع  النفايات   يبقى مشكل مصب وادي اإلمام أحد أهم المشاكل التي تعيق منظومة التصرف في 

إهتمام البلدية  محل  لرئيس  النفايات  شخصي  في  للتصرف  الوطنية  للوكالة  توجيهها  تم  مراسلة  آخر  أن  وللتذكير 

 وذلك لتذكير السيدة المديرة العامة لإلسراع في إنجاز المطلوب  .  6/01/2021كانت بتاريخ 

 كنس الطرقات واألرصفة: -2

 بصدد إعادة اإلستشارة عبر منظومة تونابس .

 ة:يتعهد الحدائق العموم -3

بعد نجاح تجربة خوصصة صيانة وتعهد الحدائق نعمل على إعادة اإلستشارة العمومية مع إضافة حدائق 

 أخرى ومناطق خضراء بالمدينة 

 :تنظيف المقابر اإلسالمية -4

 2021بصدد إعادة اإلستشارة من جديد لسنة 

 عملية مقاومة الحشرات  -5
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ة مع إضافة أنواع جديدة وسيتم مع بداية شهر فيفري عملية محاليا نعمل على التزود بكمية المبيدات الحشرية الالز

  .تقصي لجرد كل المخافر التي تتوالد بها الحشرات

إل بالنسبة  ،  أما  البيئة  بشارع  منحوتة  أو  مجسم  الملفنجاز  توجيه  تم  تحويل    فقد  وننتظر  الوزارة  إلى 

 .من طرف اللجنة اإلعتماد إلنجاز المنحوتة التي تم إختيارها

 . موافقة صندوق القروض على تمويل المشروع في انتظارالبلدي  سبة لتهيئة المنبتوبالن

في خصوص قليبية،    و  سبخة  واستصالح  يوم  فتهيئة  عقدها صباح  تم  التي  الجلسة  تم   4/12/2020بعد 

فيها   النظر  إعادة  يجب  التي  النقاط  بعض  حول  الفنية  اللجنة  أعضاء  مقترحات  حولها  إرسال  توضيحات  وتقديم 

 .وسوف يتم تنظيم جلسة مع مكتب الدراسات قريبا في الموضوع

كما يعمل حاليا فريق النظافة على تنظيم حمالت دورية لتنظيف األحياء وذلك بالتنسيق مع الشرطة البيئية 

بنهج متواجدة  بالمدينة وهي  نقاط سوداء  ثالث  نهائيا على  القضاء  تم  فقد  ذلك  إلى  بن عاشور    باإلضافة  الفاضل 

 . ف بالشعبة( وبالملعب البلدي سيدي بن عيسى وبطريق حمام الغزاز )نهج الزيتونة()تعر

ثم بين السيد رئيس البلدية أنه لم ترد على البلدية أي مراسالت عن طريق البريد وأما بالنسبة للمواطنين 

فق االجتماعي  التواصل  الجلسة عبر صفحة  مباشرة خالل  تفاعلوا  في  الذين  تدخالتهم  تلخصت  التسهيل  طد  لب 

على المواطنين الذين قاموا بالبناء بدون رخصة وليست لهم أي تجاوزات وتسوية وضعيتهم والترخيص لهم لربط  

 مساكنهم بالماء والكهرباء و التخفيض في المعاليم المثقلة عند تسوية هذه الوضعيات.

 .الثانية بعد الزوالفعت الجلسة على الساعة و ر  

 :   2021بعنوان التمويل العمومي لسنة مشروع توزيع المنح /13
      :كما يلي 2021مشروع توزيع المنح بعنوان التمويل العمومي لسنة   استعرض السيد رئيس البلدية   

 إسم اجلمعية
املبلغ املصادق عليه يف دورة 

 2020فيفري 

املبلغ املصادق عليه يف 

 2020 جويليةدورة 

 غ املنحة املودع مبل

 حبساب اجلمعية

 غ املقرتحبلامل

 2021لسنة 

12 000 000 24 000 24 ة للتضامن اإلجتماعي بقليبيـةاللجنة المحليّ   000 24  

الفرع المحلي لإلتحاد التونسي إلعانة 

 القاصرين ذهنيا بقليبية 
10 000 7 000 -- 000 7  

الجمعية التونسية للقاصرين عن الحركة  

 قليبية العضوية ب
5 000 3 500 -- 200 4  

7 000 -- 000 7 000 10 جمعية نادي الصداقة لفاقدي السمع بقليبية  

1 400 -- 400 1 000 2 بيض بقليبية جمعية القلب األ  

1 050 100 2 000 3 جمعية تنمية بال حدود بقليبية   100 2  

1 400 -- 400 1 000 2 الوطني للمرأة فرع قليبية االتحاد   

2 100 -- 100 2 000 3 التنمية والبيئة بوادي الخطف جمعية   

66 000 المنح االجتماعية لودادية أعوان بلدية قليبية   000 66  000 66  000 66  

115 200 000 126 الـجـمـلــة:   050 79  200 115  
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 إسم اجلمعية
املبلغ املصادق 

عليه يف دورة 

 2020يفري ف

املبلغ املصادق عليه 

 جويليةيف دورة 

2020 

 مبلغ املنحة املودع 

 حبساب اجلمعية

 غ املقرتحبلامل

 2021لسنة 

62 000 000 62 تذاكر األكل  000 62  000 62  

62 000 000 62 الـجـمـلــة:   000 62  000 62  
 

 

 إسم اجلمعية
ق املبلغ املصاد

عليه يف دورة 

 2020فيفري 

املبلغ املصادق عليه 

 جويليةيف دورة 

2020 

 مبلغ املنحة املودع 

 حبساب اجلمعية

 غ املقرتحبلامل

 2021لسنة 

10 000 000 10 مركز التكوين ودعم الالمركزية  000 10  000 10  

10 000 000 10 الـجـمـلــة:   000 10  000 10  
 

 

 إسم اجلمعية
املبلغ املصادق 

عليه يف دورة 

 2020فيفري 

املبلغ املصادق عليه 

 جويليةيف دورة 

2020 

 مبلغ املنحة املودع 

 حبساب اجلمعية

 غ املقرتحبلامل

 2021لسنة 

 941 5 363 6 363 6 363 6 الجامعة الوطنية للبلديات التونسية 

 941 5 363 6 363 6 363 6 الـجـمـلــة: 
 

 
 

 إسم اجلمعية
املبلغ املصادق 

عليه يف دورة 

 2020فيفري 

املبلغ املصادق عليه 

 جويليةيف دورة 

2020 

 مبلغ املنحة املودع 

 اجلمعية حبساب

 غ املقرتحبلامل

 2021لسنة 

6 000 000 6 الكشافة التونسية فوج قليبيـة   000 3  000 6  

6 000 000 6 الـجـمـلــة:   000 3  000 6  

 

 إسم اجلمعية
املبلغ املصادق 

عليه يف دورة 

 2020فيفري 

املبلغ املصادق عليه 

 جويليةيف دورة 

2020 

 مبلغ املنحة املودع 

 حبساب اجلمعية

 غ املقرتحبلامل

 2021لسنة 

 840 200 1 جمعية أحباء الطفل سيدي بنعيسى بقليبيـة 
-- 840 

 840 200 1 جمعية أحباء الطفل الطاهر الحداد بقليبيـة 
-- 840 

1 680 00 680 1 400 2 الـجـمـلــة:   
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 إسم اجلمعية
املبلغ املصادق 

عليه يف دورة 

 2020فيفري 

املبلغ املصادق عليه 

 جويليةيف دورة 

2020 

 مبلغ املنحة املودع 

 ساب اجلمعيةحب

 غ املقرتحبلامل

 2021لسنة 

3 850 700 7 000 11 جمعية منارة األدب بقليبيـة   7 700 

 000 7 -- 000 7 000 10 الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة

1 750 500 3 000 5 جمعية البيئة بقليبيـة   3 000 

 جمعية صيانة المدينة والمحافظة
 على التراث بقليبية 

1 000 700 -- 000 2  

1 050 -- 050 1 500 1 جمعية جسور التواصل بقليبية  

 700 -- 700 000 1 والعلم بقليبية نالجمعية التونسية للشبا

 800 2 -- 800 2 000 4 الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق االنسان 

 400 1 -- 400 1 000 2 للمحافظة على القرآن الكريمالرابطة الوطنية 

1 225 450 2 500 3 اإلقتصادية بقليبية   الغرفة الفتية  2 450 

 400 1 -- 400 1 000 2 بُـرج قليبيةجمعية 

 -- -- 800 2 000 4 جمعية تنشيط المدينة قليبية 

1 000 -- غير مبرمجة  غير مبرمجة  جمعية آسبيس الثقافية   

1 000 -- جديدة جديدة جمعية اإلرادة والتنمية بالوطن القبلي   

6 825 500 31 000 45 الـجـمـلــة:   500 31  

 

 

 إسم اجلمعية
املبلغ املصادق 

عليه يف دورة 

 2020فيفري 

املبلغ املصادق 

عليه يف دورة 

 2020 جويلية

 مبلغ املنحة املودع 

 حبساب اجلمعية

 غ املقرتحبلامل

 2021لسنة 

92 400 800 58 000 84 النادي األولمبي القليبي   350 58  

9 800 600 19 000 28 اإلتحاد الرياضي القليبي   350 19  

4 200 400 8 000 12 النادي البلدي للتنس بقليبية   300 8  

4 270 -- 550 4 500 6 نادي الرياضات البحرية بقليبية  

2 000 980 960 1 800 2 نادي الرياضات الفردية بقليبية   

2 000 980 960 1 800 2 النادي الرياضي القليبي   

1 000 -- جديدة جديدة الرياضية العسكرية  الجمعية  

45 360 270 95 100 136 الـجـمـلــة:   270 95  

 

 مجلة

املبلغ املصادق 

عليه يف دورة 

2020فيفري   

 مجلة

املبلغ املصادق 

عليه يف دورة 

2020 جويلية  

 مجلة

 ةملودعاملنح ا

 حبساب اجلمعية

 مجلة

 غ املقرتحبلامل

2021لسنة   

249  500 الجملة  650  183  235  68  650  183  

 

 183 650 2021اجلملة العامة للمنح املربجمة لسنة 

 

  

لسنة    وبعد  العمومي  التمويل  بعنوان  المنح  توزيع  على  باإلجماع  البلدي  المجلس  أعضاء  السادة  النقاش صادق 

 كما تم بيانه بالجداول السابقة.  2021
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يد رئيس البلدية السؤال الشفاهي الذي قدمه السيد وليد الطرابلسي عضو بالمجلس  وفي نهاية الجلسة استعرض الس

 البلدي هذا نصه : 

 ( السيد رئيس المجلس البلديإلى )

 من النظام الداخلي للمجلس البلدي  35سؤال شفاهي طبقا للفصل  الموضوع: 

اللجنة الغير قارة للنظر في مطالب الربط  من النظام الداخلي في إحداث    84لماذا لم يتم احترام مقتضيات الفصل  

، حيث أن    2021جانفي    31ة االستثنائية بتاريخ  بالشبكات العمومية وكذلك في إعادة النظر في تركيبتها خالل الجلس

عدد أعضائها غير مالئم كما أنه ال يحق لرئيس المجلس تولي رئاستها وتعيين نائب له من نفس القائمة التي ينتمي إليها  

ا مخالف حين أن القائمة الثانية في الترتيب ليست ممثلة بها بينما يوجد ممثلين لقائمات أخرى في أسفل الترتيب وهذ   في

،  التمثيل النسبي في تكوين اللجان ، إلى جانب أن أجل اللجنة يتجاوز الثالثة أشهر ويمتد إلى آخر الفترة النيابية  لمبدا

 وعلى المجلس أن يقوم بحلها.  وبذلك تعتبر هذه اللجنة غير قانونية 

 ( يأرجو اإلجابة على هذا السؤال وتطبيق ما جاء في النظام الداخلي للمجلس البلد )

 

البلدية   رئيس  السيد  أجابه  سي  بأنهوقد  وطبيعته  السؤال  ألهمية  القادمة    إلى  عليهاإلجابة  تأجيل  تم  نظرا  الجلسة 

   .الداخلي للمجلسمن النظام  35حسب مقتضيات الفصل  للمجلس البلدي

 

 . الثالثة بعد الزوالورفعت الجلسة على الساعة 

 

 2021فيفري  28 ي :ـة فـيـبـيـلـق        

 

 


