الدورة العادية األوىل للمجلس البلدي لسنة  2022املنعقدة يف  06مارس 2022
بلدية قليبيـة

حمضر جلسة الدورة العادية األوىل للمجلس البلدي لسنة 2022
املنعقدة بتاريخ  06مارس 2022

عمال بمقتضيات القانون األساسي عـ29ـدد لسنة  2018المؤرخ في  2018/05/09وبناء على الدعوة
الموجهة إلى كافة أعضاء المجلس البلدي الصادرة بتاريخ  2022/02/23والمتضمنة نص اإلستدعاء
التالي:
مــن رئيــس بلديــة قليبيـــة
إلى الـسـيد (ة)................ :

الـمـوضـوع :دعــــــــوة.
وبعـد،
يتشرف رئيس بلدية قليبية بدعوتكم لحضور جلسة المجلس البلدي في نطاق دورته العادية األولى لسنة
 2022وذلك يوم األحد  06مارس  2022على الساعة العاشرة صباحا بقصر البلدية بقليبية للنظر في
المواضيع المدرجة بجدول األعمال التالي:
-1المصادقة على التنقيح النهائي لميزانية سنة 2021
-2المصادقة على تحويل اعتماد داخل العنوان األول
-3المصادقة على تنقيح ميزانية سنة 2022
-4المصادقة على تعديل قرار تركيبة اللجنة الفنية لرخص البناء
-5ضبط موعد عقد الجلسات التمهيدية والدورات العادية الثانية والثالثة والرابعة لسنة 2022
-6استعراض الوضع المالي
-7استعراض الوضع البيئي
-8استعراض سير المشاريع
-9استعراض تقارير اللجان
-10االطالع على محضر الجلسة التمهيدية األولى لسنة 2022
-11مسائل مختلفة
----------عقد المجلس البلدي بقليبية جلسته العادية األولى لسنة  2022يوم األحد السادس من شهر مارس سنة
ألفين واثنين وعشرين ( )2022/03/06على الساعة العاشرة صباحا بقصر البلدية بقليبية برئاسة السيد
جمال الحجام رئيس البلدية وبحضور السيدات والسادة أعضاء المجلس البلدي:
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فتحي حسونة ،فوزي الحجام ،إلهام ريدان ،سنية فرج هللا ،مجيدي النجيلي ،محمد بوعفيف ،فاطمة
الطرودي ،د.وليد الطرابلسي ،أحمد المسلماني ،عائدة صمود ،محمد علي الجنحاني ،حياة اليحياوي ،حافظ
الجبالي ،أميرة االنقليز ،فؤاد المجيد وسليم بن رجب.
وتغيب السادة :رانية متاع هللا ،هشام األنقليز ،وفاء االنقليز ،سعيدة النمر ،محمد االسعد البربار ،شادي
بن سليمان ،محمد عبد اللطيف ،شيماء بالحاج عمر ،سلمى المجيد ،ناجي ريدان ،رحاب حميد ،المبروك
العياري وعبد الوهاب بلوم.
كما حضر عن اإلدارة البلدية بدعوة من السيد رئيس البلدية كل من السادة:
عبد العزيز غريبي الكاتب العام ،محمد التكالي مدير فني ،وحيد الجنحاني مدير النظافة والبيئة ،سنية
بنعلية مديرة الشؤون اإلدارية العامة ،شكري الحجام كاهية مدير الشؤون المالية ،فاتن المسلماني متصرف
مكلفة بشؤون المجلس وعماد الشارني متصرف مساعد مكلف باإلعالم.
افتتح الجلسة السيد جمال الح ّجام رئيس البلدية بكلمة ر ّحب في مستهلها بالسادة أعضاء المجلس البلدي ثم
استعرض جدول أعمال الجلسة كما ورد بنص االستدعاء واستسمح الحضور إلدخال بعض التعديالت عليه
ليصبح جدول األعمال كما يلي:
-1المصادقة على التنقيح النهائي لميزانية سنة 2021
-2المصادقة على تحويل اعتماد داخل العنوان األول
-3المصادقة على تنقيح ميزانية سنة 2022
-4المصادقة على تعديل قرار تركيبة اللجنة الفنية لرخص البناء
-5ضبط موعد عقد الجلسات التمهيدية والدورات العادية الثانية والثالثة والرابعة لسنة 2022
-6المصادقة على مقترح تنقيح المخطط السنوي لالستثمار لسنة ( 2022فضاء المواطن)
-7معاينة استقالة عضو مجلس بلدي
-8المصادقة على تسمية شارع
-9المصادقة على اإلشغال الوقتي ألجزاء من الملك العمومي البلدي
-10استعراض الوضع البيئي
-11استعراض سير المشاريع
-12االطالع على محضر الجلسة التمهيدية األولى لسنة 2022
العضوان المنتخبان إلمضاء محضر الجلسة السيدان :د.وليد الطرابلسي وسنية فرج هللا.
مقرر الجلسة :السيد عبد العزيز غريبي الكاتب العام للبلدية بمساعدة السيدة فاتن المسلماني.
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/1المصادقة على التنقيح النهائي لميزانية سنة : 2021
عرضت السيدة سنية بنعلية مديرة الشؤون اإلدارية العامة على السادة أعضاء المجلس البلدي مقترح التنقيح النهائي لميزانية سنة  2021إلدراج االعتمادات
اإلضافية بعد الحصول على الموافقات النهائية من قروض ومساعدات وإدراج االعتمادات المحالة حيث لم يتسن ذلك عند تنقيح الميزانية في دورة فيفري  2021نظرا
لعدم جاهزية منظومة ادب .ويعتبر هذا التنقيح وثيقة من الوثائق المرفقة للحساب المالي لسنة  .2021وتتمثل االعتمادات اإلضافية خاصة في المنح غير الموظفة لمناطق
التوسع واإلعتمادات المحالة.
وقد تمت إحالة مشروع قرار التنقيح على السيد أمين المال الجهوي بنابل إلبداء الرأي بتاريخ  22فيفري  2022وأبدى السيد أمين المال الجهوي مالحظاته تحت
عـ68ـدد بتاريخ  03مارس  2022وجاء فيها ما يلي:
"تطبيقا لما جاء به الفصل  177من مجلة الجماعات المحلية ،وبعد دراسة مشروعي تنقيح ميزانية البلدية لسنتي  2021و ،2022يمكن اإلشارة إلى ضرورة
ترسيم تقديرات العنوان  2الجزء  5كما يلي:
الموارد ترسم بفصول من  120.01إلى  120.99وعلى مستوى الفقرات أي الفقرة  01إن كانت متعلقة بموارد منقولة والفقرة  02إن تعلق األمر بمواردجديدة حسب طبيعة المشاريع (وفق كراس الميزانية).
النفقات ترسم بالفصول من  110.01إلى  110.99والفقرات والفقرات الفرعية حسب المشاريع".وقد تم أخذ مالحظاته بعين االعتبار في صياغة قرار التنقيح النهائي واستعرضت السيدة سنية بنعلية جداول تنقيح الموارد والنفقات حيث تم الترفيع في موارد سنة
 2021من  10.325.544,139دينارا الى  10.926.568,899دينارا أي بزيادة قدرها  601.024,760دينارا كما يلي:
الصنف

الفصل

الفقرة

فقرة
فرعية

التقديرات المصادق
عليها

الموارد المشمولة بالتنقيح
موارد العنوان األول

6 339 273,000

موارد العنوان الثاني
الجزء الثالث :الموارد الخاصة للبلدية
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التنقيحات
بالزيادة

بالنقص

التقديرات النهائية
6 339 273,000
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الصنف

الفصل

الفقرة

فقرة
فرعية

التقديرات المصادق
عليها

الموارد المشمولة بالتنقيح

التنقيحات
بالزيادة

بالنقص

التقديرات النهائية

070

07001

01

01

منح موظفة مسندة من صندوق القروض  -نقل فواضل

245 042,876

245 042,876

070

07001

02

01

منح غير موظفة مسندة من صندوق القروض  -نقل فواضل

836 752,778

836 752,778

070

07001

02

02

منح غير موظفة مسندة من صندوق القروض  -موارد السنة

447 000,000

080

08001

01

00

المبالغ المتأتية من الفوائض غير المستعملة من العنوان األول -نقل فواضل

834 934,693

834 934,693

080

08001

02

00

المبالغ المتأتية من الفوائض غير المستعملة من العنوان األول -موارد السنة

308 273,762

308 273,762

080
090
090

8099
09001
09001

01
01
02

00
00
00

موارد مختلفة  -نقل فواضل
قروض مسندة من صندوق القروض  -نقل فواضل
قروض مسندة من صندوق القروض  -موارد السنة

751 694,194
112 572,836
450 000,000

751 694,194
112 572,836
450 000,000

120.01
120.02
120.03
120.04
120.05
120.06

01
01
01
01
01
01

120.07
120.08
120.08
120.09
120.10

01
01
02
01
01

موارد متأتية من اعتمادات محالة ﻻقتناء معدات وتجهيزات-نقل فواضل

120.11

01

موارد متأتية من اعتمادات محالة مخصصة لنفقات التصرف

120.99

01

موارد متأتية من اعتمادات محالة ﻹنجاز مشاريع أخرى -نقل فواضل

الموارد الذاتية والقروض المخصصة للتنمية

3 986 271,139

450 000,000

450 000,000

897 000,000

0,000

29,096

موارد متأتية من اعتمادات محالة ﻹنجاز مشاريع البنية اﻷساسية-نقل فواضل

29,096
0,000
0,000
30 966,128
0,000
964,844

موارد متأتية من اعتمادات محالة ﻹنجاز بناءات إدارية
موارد متأتية من اعتمادات محالة ﻹنجاز مشاريع ذات صبغة شبابية

30 966,128

موارد متأتية من اعتمادات محالة ﻹنجاز مشاريع ذات صبغة رياضية-نقل فواضل
موارد متأتية من اعتمادات محالة ﻹنجاز مشاريع ذات صبغة اقتصادية

964,844

موارد متأتية من اعتمادات محالة ﻹنجاز مشاريع ذات صبغة ثقافية-نقل فواضل
موارد متأتية من اعتمادات محالة ﻹنجاز مشاريع الطفولة-نقل فواضل

1 350,190
14 169,480
50 000,000
13 144,622
6 183,500

موارد متأتية من اعتمادات محالة ﻹنجاز مشاريع ذات صبغة سياحية-نقل فواضل
موارد متأتية من اعتمادات محالة ﻹنجاز مشاريع ذات صبغة سياحية-موارد السنة
موارد متأتية من اعتمادات محالة ﻹنجاز مشاريع ذات صبغة بيئية -نقل فواضل

4 436 271,139

1 350,190
14 169,480
50 000,000
13 144,622
6 183,500
0,000

3 000,000

جملة الصنف الثاني عشر

0,000

جملة الجزء الخامس

0,000
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3 000,000
119 807,860

119 807,860

0,000

119 807,860
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الصنف

الفصل

فقرة
فرعية

الفقرة

التقديرات المصادق عليها

الموارد المشمولة بالتنقيح

التنقيحات
بالزيادة

التقديرات النهائية

بالنقص

موارد حسابات أموال المشاركة
موارد داخلية بعنوان هبات أو تبرعات أو مساهمات موظفة بحسابات أموال
المشاركة
موارد خارجية بعنوان هبات أو تبرعات أو مساهمات موظفة بحسابات أموال
المشاركة

130.01
130.02

31 216,900

جملة الصنف الثالث عشر

31 216,900

0,000

31 216,900

0,000

31 216,900

جملة موارد العنوان الثاني

3 986 271,139

601 024,760

0,000

4 587 295,899

مجموع موارد البلدية

10 325 544,139

601 024,760

0,000

10 926 568,899

ويبن الجدول اسفله التغييرات التي تم إدخالها على اعتمادات التعهد والدفع بعد دورة فيفري  2021حيث تم ادراج اعتمادات بعد الحصول على الموافقات النهائية
لمشاريع اإلعالمية والتعبيد والتطهير واقتناء مجرورة لحوم وادراج المساعدة غير الموظفة لمناطق التوسع واالعتمادات المحالة.
الفصـل

الفقرة

الفقرة
الفرعية

النفقات المشمولة بالتنقيح

التقديرات المصادق عليها
تعهدا

نفقات العنوان األول
نفقات العنوان الثاني
الجزء الثالث :نفقات التنمية

دفعا

مبلغ التنقيح بالزيادة
تعهدا

دفعا

مبلغ التنقيح بالنقص
تعهدا

دفعا

التقديرات النهائية
تعهدا

6 282 984,000

دفعا
6 282 984,000

القسم السادس :االستثمارات المباشرة

الدراسات

06.600
1
2
20

06.601

دراسـة أمثلة التهيئـة العمرانيــة
ّ
مخططـــات المرور
دراسـة
دراســـات أخـــــرى
جـملـــة الفصــل 06.600

30 000,000

0,000

30 000,000

143 055,000
0,000

اقتناء أراضــــــي
جـملـــة الفصــل 06.601

79 100,000

0,000

79 100,000

252 155,000

10 367,532
0,000

0,000

0,000

10 367,532

100 000,000
0,000

100 000,000

][5

0,000

0,000

0,000

0,000

132 687,468
0,000

241 787,468

0,000

100 000,000

0,000

100 000,000
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الفصـل

الفقرة

الفقرة
الفرعية

النفقات المشمولة بالتنقيح

التقديرات المصادق عليها
تعهدا

دفعا

مبلغ التنقيح بالزيادة
تعهدا

دفعا

مبلغ التنقيح بالنقص
تعهدا

دفعا

تعهدا

دفعا

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

102 321,446

0,000

8 328,000

0,000

0,000

0,000

0,000

جـملـــة الفصــل 06.603

100 000,000

137 595,000

50 000,000

0,000

0,000

0,000

150 000,000

137 595,000

جـملـــة الفصــل 06.604

10 000,000

10 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

10 000,000

10 000,000

0,000

0,000

45 827,000

51 400,000

45 827,000

51 400,000

0,000

0,000

0,000

696,000

33 576,000

15 817,000

33 576,000

16 513,000

0,000

0,000

0,000

0,000

اقتناء مبــانــــــي

06.602

جـملـــة الفصــل 06.602
06.603
1

البنـايات اإلداريـــة :إحــداث وتوسعـــة
وتهيئـــة
قصر البلدية

2

الدائرة البلدية

3

المستودع البلدي

7

19 678,554

122 000,000
8 328,000

بناء مسكن وظيفي

البـرامـج والتجهيـزات اإلعـﻼميــة

06.605
20

بـرامـج وتجهيزات إعالميـة مختلفـة
جـملـــة الفصــل 06.605

30 000,000

51 400,000

15 827,000

30 000,000

51 400,000

15 827,000

0,000

0,000

0,000

اقتناء معـــدّات وتجهـيـــزات

06.606
1

اقتناء معدّات النظافــة والطرقـات

696,000

2

اقتناء معدّات وتجهيـزات أخــرى

15 817,000

33 576,000

16 513,000

33 576,000

جـملـة الفصــل 06.606

0,000

0,000

0,000

0,000

اقتناء وسـائـــل النقــــل

06.608
06.610
1
4

التقديرات النهائية

جـملـة الفصــل 06.608
اإلنارة
اإلنــارة العمـوميــة
أشغــال الصيانــة والتع ّهـــد
جـملـة الفصــل 06.610

0,000

0,000

80 000,000

80 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

195 000,000

80 000,000

195 000,000

90 000,000

0,000

90 000,000

80 000,000

285 000,000

285 000,000
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0,000

0,000

0,000

0,000
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الفصـل

الفقرة

06.612

الفقرة
الفرعية

النفقات المشمولة بالتنقيح
التطــهـيــــــــر
تركيـز شبكـة قنــوات الميــاه
المستعملــة
أشغـــال الصيـانــة والتع ّهــــد
جـملـة الفصــل 06.612
الطــــرقــات والمســـالـــــك
تعبيــــد الطـرقــات

التقديرات المصادق عليها
دفعا
تعهدا

مبلغ التنقيح بالزيادة
دفعا
تعهدا

مبلغ التنقيح بالنقص
دفعا
تعهدا

التقديرات النهائية
دفعا
تعهدا
0,000

0,000

490 000,000

523 000,000

5 000,000

5 000,000

495 000,000

528 000,000

0,000

0,000

851 500,000

1 043 624,501

290 525,762

648 420,762

1 142
025,762

1 692 045,263

0,000

0,000

10 000,000

10 000,000

10 000,000

245 042,876

0,000

245 042,876

10 000,000

255 042,876

0,000

0,000

0,000

2 375,000

0,000

0,000

0,000

2 375,000

0,000

0,000

4

بنـاء المنشـآت الريــاضيــة وتهيئتها

190 000,000

0,000

190 000,000

21

أشغـــال الصيـانــة والتع ّهــــد

99 000,000

0,000

99 000,000

0,000

289 000,000

1
3

06.613
2
3

أشغـــال الصيـانــة والتع ّهــــد
جـملـــة الفصــل 06.613

30 000,000

223 000,000

5 000,000

5 000,000

35 000,000

228 000,000

31 500,000

893 624,501

290 525,762

648 420,762

322 025,762

1 542 045,263

460 000,000

460 000,000

820 000,000

820 000,000

300 000,000

300 000,000

0,000

0,000

150 000,000

150 000,000

0,000

0,000

أشغــــال التهيـئــة والتهـذيــب

06.614
5
6

تهيئة المقـابـر وصيانـتها

10 000,000

عمليـات التهيئـة والتهذيـب األخــرى
جـملـــة الفصــل 06.614

10 000,000

255 042,876

0,000

0,000

0,000

0,000

المسـاحـات الخضــراء ومداخـل المـــدن

06.615
1

تهيئـة الحـدائـق العمـوميــة

2

تهيئــة المنتـزهــات
جـملـــة الفصــل 06.615

2 375,000

0,000

2 375,000

0,000

0,000

0,000

0,000

بنـاء التجهيزات الجماعية للثقافــة
والشبــاب والريـاضـة والطفـولـة

06.616

جـملـــة الفصــل 06.616

0,000

289 000,000
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0,000

0,000

0,000

0,000
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الفصـل

الفقرة

الفقرة
الفرعية

النفقات المشمولة بالتنقيح
بنـاء وتهيئـة المنشـآت ذات الصبغة
االقتصادية
ّ
بنـاء األسواق واألحياء والمحالت
التجارية وتهيئتها
بنـاء المســالــخ وتهيئتها
أشغـــال الصيـانــة والتع ّهــــد
جـملـــة الفصــل 06.617
جملـة القـسم السادس

06.617
1
4
21

08.901

1

11001

1

4

11001

2

4

ّ
الموزعـة
نفقـــات التنميـة غيـر
جملــة القسـم الثــامــن
جملـــة الجــزء الثــالـث
تسديد أصل القروض المبرمة لدى
صندوق القروض ومساعدة الجماعات
المحلّيـة
جـملة الفصل 10.950
جملـــة القســـم العاشر
جملـــة الجــــزء الرابع
الجزء الخامس :النفقــــات المسـدّدة مــن
اإلعتمادات المحالة
القسم الحادي عشر :النفقــات المســدّدة
مــن إعتمادات محالة (٭)
نفقات مسددة من اعتمادات محالة إلنجاز
مشاريع البنية األساسية
تقوية طريق الميناء بالخرسانة االسفلتية

التقديرات المصادق عليها
دفعا
تعهدا

15 000,000

مبلغ التنقيح بالزيادة
دفعا
تعهدا

مبلغ التنقيح بالنقص
دفعا
تعهدا

التقديرات النهائية
دفعا
تعهدا
0,000

0,000

469 000,000

0,000

469 000,000

187 000,000

15 000,000

187 000,000

4 552,000

0,000

4 552,000

15 000,000
2 099
233,762

660 552,000

15 000,000

660 552,000

0,000

0,000

0,000

0,000

719 830,762

3 839 328,139

1 379 403,000

450 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

719 830,762

3 839 328,139

1 379 403,000

450 000,000

338 220,000

338 220,000

338 220,000

338 220,000

338 220,000

338 220,000

338 220,000

338 220,000

338 220,000

338 220,000

338 220,000

338 220,000

338 220,000

338 220,000

338 220,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
28,840

االعتناء بالطرقات
جملة الفصل :110.01
نفقات مسددة من اعتمادات محالة إلنجاز
بناءات إدارية
جملة الفصل :110.02
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0,000
0,000

4 289 328,139

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 099 233,762

4 289 328,139

338 220,000

0,000

0,000

28,840

28,840

28,840

0,256

0,256

0,256

0,256

29,096

29,096

29,096

29,096

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
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الفصـل

الفقرة

الفقرة
الفرعية

11004

1

4

النفقات المشمولة بالتنقيح

التقديرات المصادق عليها
دفعا
تعهدا

جملة الفصل :110.03
نفقات مسددة من اعتمادات محالة إلنجاز
مشاريع ذات صبغة رياضية
تهيئة مسلك صحي

مبلغ التنقيح بالزيادة
دفعا
تعهدا

مبلغ التنقيح بالنقص
دفعا
تعهدا

التقديرات النهائية
دفعا
تعهدا
0,000

0,000

0,000

0,000

1 640,125

1 640,125

1 640,125

1 640,125

11004

2

4

تهيئة الملعب البلدي

11 934,356

11 934,356

11 934,356

11 934,356

11004

2

19

تعشيب الملعب البلدي

256,500

256,500

256,500

256,500

11004

3

4

تنوير الملعب البلدي

250 000,000

250 000,000

0,000

11004

4

4

تهيئة القاعة الرياضية وسط المدينة

12 235,147

12 235,147

12 235,147

12 235,147

11004

5

1

دراسة تهيئة الملعب البلدي
جملة الفصل :110.04
نفقات مسددة من اعتمادات محالة إلنجاز
مشاريع ذات صبغة اقتصادية
جملة الفصل :110.05
نفقات مسددة من اعتمادات محالة إلنجاز
مشاريع ذات صبغة ثقافية

4 900,000

4 900,000

4 900,000

4 900,000

280 966,128

30 966,128

280 966,128

30 966,128

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

11006

1

4

تهيئة المكتبة العمومية

964,844

964,844

964,844

964,844

11007

1

4

جملة الفصل :110.06
نفقات مسددة من اعتمادات محالة إلنجاز
مشاريع الطفولة
تهيئة نادي أطفال سيدي بنعيسى

964,844

964,844

964,844

964,844

1 347,060

1 347,060

1 347,060

1 347,060

11007

2

4

3,130

3,130

3,130

3,130

1 350,190

1 350,190

1 350,190

1 350,190

0,000

0,000

11008

1

19

43 275,821

5 678,821

43 275,821

5 678,821

11008

2

19

58 490,659

58 490,659

58 490,659

58 490,659

101 766,480

64 169,480

101 766,480

64 169,480

تهيئة نادي أطفال الطاهر الحداد
جملة الفصل :110.07
نفقات مسددة من اعتمادات محالة إلنجاز
مشاريع ذات صبغة سياحية
منتزه البرج بمدينة قليبية
تدخل استثنائي للعناية بالمحيط السياحي
بقليبية
جملة الفصل :110.08
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0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
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الفصـل

الفقرة

الفقرة
الفرعية

النفقات المشمولة بالتنقيح

التقديرات المصادق عليها
تعهدا

دفعا

مبلغ التنقيح بالزيادة
تعهدا

دفعا

مبلغ التنقيح بالنقص
تعهدا

دفعا

التقديرات النهائية
تعهدا

دفعا

نفقات مسددة من اعتمادات محالة إلنجاز
مشاريع ذات صبغة بيئية
11009

1

19

دعم مجهود النظافة بالبلديات

10 000,000

10 000,000

10 000,000

10 000,000

11009

2

19

خدمات الكنس اليدوي

957,222

957,222

957,222

957,222

11009

3

19

العناية بالمقابر

1 687,500

1 687,500

1 687,500

1 687,500

11009

4

19

تهيئة المناطق الخضراء

499,800

499,800

499,800

499,800

11009

1

4

تهيئة منتزهات حضرية

0,100

0,100

0,100

0,100

11010

1

5

جملة الفصل :110.09
نفقات مسددة من اعتمادات محالة القتناء
معدات وتجهيزات
اقتناء معدات نظافة

13 144,622

13 144,622

13 144,622

13 144,622

6 183,500

6 183,500

6 183,500

6 183,500

0,000

0,000

0,000

0,000

11099

1

1

جملة الفصل :110.10
نفقات مسددة من اعتمادات محالة
صة للتصرف
مخص ّ
جملة الفصل :110.11
نفقات مسددة من اعتمادات محالة إلنجاز
مشاريع أخرى
دراسة مراجعة مثال التهيئة بوادي الخطف

6 183,500

6 183,500

6 183,500

6 183,500

3 000,000

3 000,000

3 000,000

3 000,000

جملة الفصل :110.99

3 000,000

3 000,000

3 000,000

3 000,000

جملـــة القســـم الحادي عشر

407 404,860

119 807,860

407 404,860

119 807,860

جملـــة الجــــزء الخامس

407 404,860

119 807,860

407 404,860

119 807,860

0,000

0,000

0,000

0,000

الجزء السادس :نفقـات حسابات أموال
المشاركة
القسم الثاني عشر :نفقـات حسابات
أموال المشاركة
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0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
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الفصـل

الفقرة

الفقرة
الفرعية

12002

1

1

النفقات المشمولة بالتنقيح

التقديرات المصادق عليها
تعهدا

دفعا

مبلغ التنقيح بالزيادة
تعهدا

دفعا

مبلغ التنقيح بالنقص
تعهدا

دفعا

التقديرات النهائية
تعهدا

دفعا

0,000

0,000

31 216,900

31 216,900

0,000

31 216,900

31 216,900

31 216,900

31 216,900
4 778 572,899
10 926 568,899

نفقات حسابات أموال المشاركة على
هبات وتبرعات ومساهمات
داخلية (٭٭)
نفقات حسابات أموال المشاركة على
هبات وتبرعات ومساهمات
خارجية (٭٭)
31 216,900

31 216,900

جملـة القسـم الثاني عشر
جملـة الجــزء السادس

0,000

0,000

31 216,900

31 216,900

0,000

0,000

0,000

31 216,900

31 216,900

0,000

0,000

جملة نفقات العنوان الثاني

1 058 050,762

4 177 548,139

1 818 024,760

601 024,760

0,000

0,000

2 876 075,522

جملة نفقات الميزانية

1 058 050,762

10 325 544,139

1 818 024,760

601 024,760

0,000

0,000

2 876 075,522

ترفع بالتالي نفقات الميزانية تعهدا من  1058.050,762دينارا الى 2876.075,522دينارا أي بزيادة قدرها  1818.024,760دينارا.
ودفعا من  10325.544,139دينارا الى  10926.568,899دينارا أي بزيادة قدرها  601.024,760دينارا.
مع العلم وانه تم عرض مقترح التنقيح النهائي لميزانية  2021على أنظار المكتب البلدي وأبدى رأيه بالموافقة.
كما تم عرض الموضوع على لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف خالل جلستها المنعقدة بتاريخ  18فيفري  2022وأبدت رأيها بالموافقة.
وبعد النقاش صادق السادة أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على التنقيح النهائي لميزانية سنة  2021كما تم بيانه سابقا.
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 /2المصادقة على تحويل اعتماد داخل العنوان األول:
بينت السيدة مديرة الشؤون اإلدارية العامة أنه بعد ضبط جميع المتخلدات الى  31ديسمبر  2021المعروض على السادة أعضاء المجلس البلدي تحويل اعتماد
داخل العنوان األول كما يلي:
الفصل
04401

تنقيص االعتمادات
بيان التبويب
الفقرة الفرعية
001

المبلغ

الفصل

الفقرة

الفقرة الفرعية

نفقات التصرف غير الموزعة 0080 02201 7 800,000

002

0080 02201

021

الجملة

ترفيع االعتمادات
بيان التبويب

المبلغ

متخلدات تجاه الشركة الوطنية لتوزيع البترول 1 300,000
متخلدات تجاه الخواص

7 800,000

6 500,000
7 800,000

وذلك قصد خالص مستحقات الشركة الوطنية لتوزيع البترول وتسديد ديون الخواص التي تم ضبطها الى  15601,811د بينما تضمنت الميزانية  9200د
حيث تم عقد ديون جديدة بعد المصادقة على ميزانية  2022ولم يتسن خالصها لعدم توفر االعتمادات ويبين الجدول التالي جملة ديون الخواص الى :2021/12/31
نوع المتخلدات

اسم المزود

مبالغ الكشوف

المراقبة البيطرية

فهد بنسعود

3 880,000

نشر اإلعالنات

دار االنوار

301,201

اتعاب محاماة

ماهر العربي

4 949,320

اتعاب محاماة

ايناس الفاطمي الدالي

1 139,100

اتعاب محاماة

ايناس الفاطمي الدالي

983,100

اتعاب عدل تنفيذ

فاتن بالحاج

235,580

اتعاب عدل تنفيذ

فاتن بالحاج

115,510

اقتناء اثاث مكاتب

موبالتكس

3 998,000

المبلغ الجملي للمتخلدات حسب الفقرة الفرعية والفصل
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15 601,811
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مع العلم وانه تم عرض مقترح تحويل اعتماد داخل العنوان األول على أنظار المكتب البلدي وأبدى رأيه بالموافقة.
كما تم عرض الموضوع على لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف خالل جلستها المنعقدة بتاريخ  18فيفري  2022وأبدت رأيها بالموافقة.
واستعرضت السيدة سنية بنعلية مالحظات السيد أمين المال الجهوي بنابل تحت عـ69ـدد بتاريخ 3مارس  2022حيث جاء فيها:
"تطبيقا لمقتضيات الفصل  178من مجلة الجماعات المحلية ،وبعد دراسة مشروع تعديل ميزانية البلدية لسنة  2022بالتحويل المعروض علينا إلبداء الرأي
نعلمكم أنه ليست لدينا مالحظات بهذا الخصوص".
وبعد النقاش صادق السادة أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على تحويل إعتماد داخل العنوان األول.

/3المصادقة على تنقيح ميزانية سنة :2022
عرضت السيدة سنية بنعلية على السادة أعضاء المجلس البلدي مشروع قرار تنقيح ميزانية سنة  .2022وأعلمت الحاضرين أنه طبقا لما جاء به الفصل  177من
مجلة الجماعات المحلية وتحت عـ452ـدد بتاريخ  22فيفري  2022تمت إحالة مشروع قرار التنقيح على السيد أمين المال الجهوي إلبداء الرأي ،وقامت السيدة سنية
بنعلية بتالوة هذا الرأي حيث جاء في مالحظات السيد أمين المال الجهوي ما يلي:
"تطبيقا لما جاء به الفصل  177من مجلة الجماعات المحلية ،وبعد دراسة مشروعي تنقيح ميزانية البلدية لسنتي  2021و ،2022يمكن اإلشارة إلى ضرورة
ترسيم تقديرات العنوان  2الجزء  5كما يلي:
الموارد ترسم بفصول من  120.01إلى  120.99وعلى مستوى الفقرات أي الفقرة  01إن كانت متعلقة بموارد منقولة والفقرة  02إن تعلق األمر بمواردجديدة حسب طبيعة المشاريع (وفق كراس الميزانية).
النفقات ترسم بالفصول من  110.01إلى  110.99والفقرات والفقرات الفرعية حسب المشاريع".علما أن هذه المالحظات ال تمس من جملة مبالغ التنقيح.
وأعلمت الحاضرين أن هذا التنقيح جاء بعد أن ضبط القابض البلدي نتائج تصرف سنة  .2021فقد تم تحقيق فواضل بالعنوان األول نتيجة للضغط على النفقات
قدرت بـ  542.818,717دينارا تم توزيعها خالل لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف والمكتب البلدي كما يلي:
][13
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 100.000دينارا إلنارة الطريق المؤدية للسوق األسبوعية المزمع إنجازها. 20.000دينارا تكملة لإلعتمادات المخصصة لإلنارة التجميلية للبرج. 100.000دينارا إضافة إلتمام إنجاز مشاريع التطهير ببرنامج االستثمار البلدي لسنتي  2019و 2020إذ أن اإلعتمادات الموجودة غير كافية. 302.818,717دينارا إعتمادات إضافية إلتمام إنجاز مشاريع تعبيد  2019و 2020المعطلة لعدم توفر االعتمادات الكافية النجاز كامل البرنامج الوظيفي. 20.000دينارا لتهيئة سوق الجملة للخضر هذا ويتضمن مشروع قرار التنقيح التنقيص في الموارد المنقولة المخصصة للمشاريع المتواصلة والتي تم خالصأقساط منها في شهر ديسمبر أو خالل الفترة التكميلية وتكون جملة الموارد بالنقص  382.004.881دينارا وهي مفصلة في الجدول أسفله ضمن الموارد والنفقات
واستسمحت السادة أعضاء المجلس إدراج المساعدة غير الموظفة ضمن الموارد والنفقات تعهدا ودفعا حيث وردت المصادقة النهائية في  04مارس  2022بقيمة  447أد
حسب ما هو مبرمج بمخطط االستثمار  2022أي:
 406 000دينارا كقسط ثاني النجاز السوق األسبوعية. 15 000دينارا القتناء معدات عمل. 10 000دينارا لصيانة مسرح الهواء الطلق. 10 000دينارا القتناء دراجات نارية. 6 000دينارا لصيانة أبواب المسلخ ،وبالتالي:-1الموارد :تُرفع تقديرات موارد ميزانية سنة  2022من  10.809.648دينارا إلى  11.417.462,750دينارا أي بزيادة قدرها  607.814,750دينارا مفصلة كما يلي:
الصنف

الفصل

الفقرة

فقرة
فرعية

070
070
070

07001
07001
07001

01
02
02

01
01
02

080

08001

01

00

التقديرات المصادق
عليها

الموارد المشمولة بالتنقيح

موارد العنوان األول
موارد العنوان الثاني
الجزء الثالث :الموارد الخاصة للبلدية

6 681 579,000

منح موظفة مسندة من صندوق القروض  -نقل فواضل
منح غير موظفة مسندة من صندوق القروض  -نقل فواضل
منح غير موظفة مسندة من صندوق القروض  -موارد السنة
المبالغ المتأتية من الفوائض غير المستعملة من العنوان األول -نقل
فواضل

245 043,000
1 655 517,000
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التنقيحات

بالزيادة

بالنقص

6 681 579,000

0,124
44 387,563

245 042,876
1 611 129,437
447 000,000

268 982,401

596 276,599

447 000,000
865 259,000

التقديرات النهائية
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الصنف

الفصل

الفقرة

فقرة
فرعية

080

08001

02

00

080
090
090

8099
09001
09001

01
01
02

00
00
00

120.01
120.02
120.03
120.04
120.05
120.06
120.07
120.08
120.09
120.10
120.11
120.99

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

التقديرات المصادق
عليها

الموارد المشمولة بالتنقيح
المبالغ المتأتية من الفوائض غير المستعملة من العنوان األول -
موارد السنة
موارد مختلفة  -نقل فواضل
قروض مسندة من صندوق القروض  -نقل فواضل
قروض مسندة من صندوق القروض  -موارد السنة

الموارد الذاتية والقروض المخصصة للتنمية
موارد متأتية من اعتمادات محالة (٭)
موارد متأتية من اعتمادات محالة ﻹنجاز مشاريع البنية اﻷساسية-نقل فواضل

130.02

بالزيادة
542 818,717

663 310,000
112 573,000
450 000,000
3 991 702,000

989 818,717

29,000

0,096

542 818,717
44 383,487
0,164
357 753,739

موارد متأتية من اعتمادات محالة ﻹنجاز بناءات إدارية
موارد متأتية من اعتمادات محالة ﻹنجاز مشاريع ذات صبغة شبابية
موارد متأتية من اعتمادات محالة ﻹنجاز مشاريع ذات صبغة رياضية-نقل فواضل

30 966,000

0,128

موارد متأتية من اعتمادات محالة ﻹنجاز مشاريع ذات صبغة اقتصادية
موارد متأتية من اعتمادات محالة ﻹنجاز مشاريع ذات صبغة ثقافية-نقل فواضل
موارد متأتية من اعتمادات محالة ﻹنجاز مشاريع الطفولة-نقل فواضل
موارد متأتية من اعتمادات محالة ﻹنجاز مشاريع ذات صبغة سياحية-نقل فواضل
موارد متأتية من اعتمادات محالة ﻹنجاز مشاريع ذات صبغة بيئية-نقل فواضل
موارد متأتية من اعتمادات محالة ﻻقتناء معدات وتجهيزات-نقل فواضل

965,000
1 350,000
49 512,000
13 145,000
6 183,000

0,156
0,190
24 250,508
0,378
0,500

موارد متأتية من اعتمادات محالة مخصصة لنفقات التصرف
موارد متأتية من اعتمادات محالة ﻹنجاز مشاريع أخرى-نقل فواضل

جملة الصنف الثاني عشر
جملة الجزء الخامس
موارد حسابات أموال المشاركة
130.01

التنقيحات
بالنقص

موارد داخلية بعنوان هبات أو تبرعات أو مساهمات موظفة بحسابات أموال
المشاركة
موارد خارجية بعنوان هبات أو تبرعات أو مساهمات موظفة بحسابات أموال
المشاركة

جملة الصنف الثالث عشر
جملة موارد العنوان الثاني
مجموع موارد البلدية
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3 000,000
105 150,000
105 150,000

0,914
0,914

التقديرات النهائية

24 251,042
24 251,042

618 926,513
112 572,836
450 000,000
4 623 766,978
29,096
0,000
0,000
30 966,128
0,000
964,844
1 350,190
25 261,492
13 144,622
6 183,500
0,000
3 000,000
80 899,872
80 899,872

31 217,000

0,100

31 216,900

31 217,000
4 128 069,000
10 809 648,000

0,100
382 004,881
382 004,881

31 216,900
4 735 883,750

989 819,631
989 819,631

11 417 462,750
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أما بالنسبة للنفقات فقد تم التنقيص في اعتمادات المشاريع المتواصلة التي تم خالص جزء منها في موفى السنة أو في الفترة التكميلية كما يبينه الجدول أسفله وتم
الترفيع في المشاريع المعطلة جراء نقص االعتمادات من الفواضل المتاحة حتى نتمكن من إتمام مشاريع التعبيد والتطهير وانارة البرج االثري وانجاز مشروع انارة
الطريق المؤدية للسوق األسبوعية الجديدة كما تم تخصيص اعتمادات لتهيئة سوق الجملة للخضر وإدراج المشاريع الممولة من المساعدة غير الموظفة.
ويتم بالتالي الترفيع في نفقات ميزانية  :2022تعهدا من  398.595دينارا إلى  1.388.413,717دينارا أي بزيادة قدرها  989.818,717دينارا ودفعا من
 10.809.648دينارا إلى  11.417.462,750دينارا أي بزيادة قدرها  607.814,750دينارا كما يبينه الجدول التالي:
الفصـل

الفقرة

الفقرة
الفرعية

النفقات المشمولة بالتنقيح

التقديرات المصادق عليها
تعهدا

نفقات العنوان األول

مبلغ التنقيح بالزيادة
تعهدا

دفعا

مبلغ التنقيح بالنقص
دفعا

تعهدا

دفعا

التقديرات النهائية
تعهدا

6 282 984,000

دفعا
6 282 984,000

نفقات العنوان الثاني
الجزء الثالث:نفقات التنمية
القسم السادس :االستثمارات المباشرة
06.600
1
2
20

06.601

06.602

06.603
1
2
3
7

الدراسات
دراسـة أمثلة التهيئـة العمرانيــة
دراسـة مخ ّ
ططـــات المرور
دراســـات أخـــــرى
جـملـــة الفصــل 06.600
اقتناء أراضــــــي
جـملـــة الفصــل 06.601
اقتناء مبــانــــــي
جـملـــة الفصــل 06.602
البنـايات اإلداريـــة :إحــداث
وتوسعـــة وتهيئـــة
قصر البلدية
الدائرة البلدية
المستودع البلدي
بناء مسكن وظيفي
جـملـــة الفصــل 06.603

0,000
79 100,000

79 100,000

30 000,000

30 000,000

143 055,000
0,000

252 155,000

10 367,532
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

10 367,532

100 000,000
0,000

100 000,000

132 687,468
0,000

241 787,468

0,000

100 000,000

0,000

100 000,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

122 000,000

0,000

19 678,554

8 328,000

0,000

130 328,000

0,000
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0,000

0,000

19 678,554

0,000

0,000

0,000

102 321,446

0,000

8 328,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

110 649,446
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الفصـل

الفقرة

الفقرة
الفرعية

النفقات المشمولة بالتنقيح

التقديرات المصادق عليها
تعهدا

تجهيــــزات إداريـــــة

06.604

جـملـــة الفصــل 06.604
06.605
20

06.606
1
2

06.608

06.610

البـرامـج والتجهيـزات
اإلعـﻼميــة
بـرامـج وتجهيزات إعالميـة
مختلفـة
جـملـــة الفصــل 06.605
اقتناء معـــدّات وتجهـيـــزات
اقتناء معدّات النظافــة والطرقـات
اقتناء معدّات وتجهيـزات أخــرى
جـملـــة الفصــل 06.606
اقتناء وسـائـــل النقــــل
جـملـــة الفصــل 06.608
اإلنارة

دفعا

0,000

10 000,000

0,000

51 400,000

696,000
0,000

0,000

16 513,000

15 000,000

0,000

10 000,000

0,000

10 000,000

10 000,000

4

06.613

0,000

70 000,000

أشغـــال الصيـانــة والتع ّهــــد

168 993,000

593 000,000

120 000,000

0,000

0,000

10 000,000

0,000

0,000

24 778,645

0,000

26 621,355

24 778,645

0,000

26 621,355

70 000,000

598 000,000

2

تعبيــــد الطـرقــات

3

أشغـــال الصيـانــة والتع ّهــــد

648 421,000
0,000

1 692 045,000

0,000

0,000

120 000,000

15 000,000

15 696,000

0,000

15 817,000

15 000,000

31 513,000

10 000,000

10 000,000

10 000,000

10 000,000

120 000,000

283 517,000
5 476,000

120 000,000

100 000,000

120 000,000

0,000

0,000

100 000,000

120 000,000

170 000,000

5 000,000

1 043 624,000

جـملـــة الفصــل 06.613

15 000,000

0,000

10 000,000

0,000

0,000

15 000,000

10 000,000

أشغــال الصيانــة والتع ّهـــد

جـملـــة الفصــل 06.612
الطــــرقــات والمســـالـــــك

0,000

0,000

15 000,000

5 476,000

3

0,000

0,000

0,000

دفعا

تعهدا

دفعا

15 817,000

1

1

دفعا

تعهدا

51 400,000

اإلنــارة العمـوميــة

06.612

تعهدا

مبلغ التنقيح بالنقص

10 000,000

163 517,000

جـملـــة الفصــل 06.610
التطــهـيـــــــــر
تركيـز شبكـة قنــوات الميــاه
المستعملــة

مبلغ التنقيح بالزيادة

التقديرات النهائية

5 000,000
100 000,000

302 818,717

302 818,717
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100 000,000

302 818,717

302 818,717

0,000

5 000,000

302 818,717

0,000

288 993,000

693 000,000
0,000

170 000,000

693 000,000

302 818,717

1 346 442,717

256 704,319

0,000

391 716,681

256 704,319

302 818,717

1 738 159,398
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الفصـل

الفقرة

06.614
3
5

2

6

06.615
1

الفقرة
الفرعية

مبلغ التنقيح بالزيادة

التقديرات المصادق عليها

التقديرات النهائية

مبلغ التنقيح بالنقص

النفقات المشمولة بالتنقيح
تعهدا

أشغـال التهيـئـة والتهـذيـب
تهيئـة الشـواطـئ وتجهيــزها

تعهدا

دفعا

دفعا

تعهدا

دفعا

0,000

تعهدا

0,000

تهيئة المقـابـر وصيانـتها
عمليات التهيئـة والتهذيـب
األخــرى
جـملة الفصـل 06.614
المساحات الخضراء ومداخـل
المـدن
تهيئـة الحـدائـق العمـومـة

2 375,000

0,000

تهيئــة المنتـزهـات

0,000

0,000

جـملة الفصـل 06.615

0,000

0,000

دفعا

10 000,000

6 373,999

3 626,001

245 043,000

0,124

245 042,876

255 043,000

2 375,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6 374,123

0,000

0,000

0,000

248 668,877

2 375,000

2 375,000

بنـاء التجهيزات الجماعية للثقافــة
والشبــاب والريـاضـة والطفـولـة

06.616
4
8
20
21

06.617
1
4
21

بنـاء المنشـآت الرياضية وتهيئتها
بناء مسارح الهواء الطلق
وتهيئتها
بناء تجهيزات جماعية أخرى
وتهيئتها
أشغـال الصيـانة والتع ّهـد

190 000,000

19 305,166
10 000,000

30 000,000

10 000,000

30 000,000

170 694,834
10 000,000

10 000,000

30 000,000

30 000,000

25 323,000

جملة الفصـل 06.616

30 000,000

245 323,000

25 323,000
10 000,000

10 000,000

0,000

19 305,166

40 000,000

236 017,834

بنـاء وتهيئـة المنشـآت ذات
الصبغة االقتصادية
بنـاء األسواق واألحياء
والمحالّت التجارية وتهيئتها
بنـاء المســالــخ وتهيئتها
أشغـال الصيـانــة والتع ّهـد
جـملة الفصل 06.617

469 000,000

426 000,000

420 454,600

426 000,000

889 454,600

97 155,000

6 000,000

6 000,000

6 000,000

103 155,000

0,000

3 372,000

0,000

569 527,000

432 000,000

426 454,600

0,000

0,000

432 000,000

995 981,600

جملـة القـسم السادس

100 000,000

4 091 702,000

989 818,717

984 273,317

0,000

352 208,339

1 089 818,717

4 723 766,978

3 372,000
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الفصـل

الفقرة

الفقرة
الفرعية

النفقات المشمولة بالتنقيح

التقديرات المصادق عليها
تعهدا

مبلغ التنقيح بالزيادة
تعهدا

دفعا

مبلغ التنقيح بالنقص
دفعا

تعهدا

دفعا

تعهدا

دفعا

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

جملـــة الجــزء الثــالـث
تسديد أصل القروض المبرمة
لدى صندوق القروض ومساعدة
الجماعات المحلّيـة
جـملة الفصل 10.950

100 000,000

4 091 702,000

989 818,717

984 273,317

0,000

352 208,339

1 089 818,717

4 723 766,978

298 595,000

298 595,000

298 595,000

298 595,000

298 595,000

298 595,000

0,000

0,000

0,000

0,000

298 595,000

298 595,000

جملـــة القســـم العاشر

298 595,000

298 595,000

0,000

0,000

0,000

0,000

298 595,000

298 595,000

جملـــة الجـــزء الرابع
الجزء الخامس :النفقات
المسـدّدة من اإلعتمادات المحالة
القسم الحادي عشر :النفقات
المسدّدة من إعتمادات محالة
(٭)
نفقات مسددة من اعتمادات محالة
إلنجاز مشاريع البنية األساسية
تقوية طريق الميناء بالخرسانة
اإلسفلتية
اإلعتناء بالطرقات

298 595,000

298 595,000

0,000

0,000

0,000

0,000

298 595,000

298 595,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ّ
الموزعـة
نفقـــات التنميـة غيـر

08.901

جملــة القسـم الثــامــن

1

11001
1

4

2

4

11002

11003
11004
1

4

2

4

التقديرات النهائية

جملة الفصل :110.01
نفقات مسددة من اعتمادات محالة
إلنجاز بناءات إدارية
جملة الفصل :110.02
جملة الفصل :110.03
نفقات مسددة من اعتمادات محالة
إلنجاز مشاريع ذات صبغة
رياضية
تهيئة مسلك صحي
تهيئة الملعب البلدي

0,160

29,000
0,256
0,000

29,000

0,000

0,256

0,000

0,160

0,000

28,840

0,000

0,256

0,000

29,096

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 640,000

0,125

0,000

1 640,125

11 934,000

0,356

0,000

11 934,356
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التقديرات المصادق عليها

الفصـل

الفقرة

الفقرة
الفرعية

النفقات المشمولة بالتنقيح

11004

2

19

تعشيب الملعب البلدي

3

4

تنوير الملعب البلدي

4

4

تهيئة القاعة الرياضية وسط
المدينة

12 235,000

5

1

دراسة تهيئة الملعب البلدي

4 900,000

تعهدا

جملة الفصل :110.04
11005

مبلغ التنقيح بالزيادة
تعهدا

دفعا

مبلغ التنقيح بالنقص
دفعا

تعهدا

257,000

0,000

30 966,000

التقديرات النهائية

دفعا

تعهدا

دفعا

0,500

0,000

256,500

0,000

0,000
12 235,147

0,147

4 900,000
0,000

30 966,128

0,000

0,628

0,000

0,500

نفقات مسددة من اعتمادات محالة
إلنجاز مشاريع ذات صبغة
اقتصادية

0,000

0,000

جملة الفصل :110.05

0,000

0,000

نفقات مسددة من اعتمادات محالة
إلنجاز مشاريع ذات صبغة ثقافية

11006

1

4

تهيئة المكتبة العمومية
جملة الفصل :110.06

965,000

0,000

965,000

0,000

0,000

0,000

0,156

0,000

964,844

0,156

0,000

964,844

نفقات مسددة من اعتمادات محالة
إلنجاز مشاريع الطفولة

11007

1

4

تهيئة نادي أطفال سيدي بنعيسى

1 347,000

0,060

1 347,060

2

4

تهيئة نادي أطفال الطاهر الحداد

3,000

0,130

3,130

جملة الفصل :110.07

0,000

1 350,000

0,000
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الفصـل

الفقرة

الفقرة
الفرعية

11008
1

19

2

19

11009
1

19

2

19

3

19

4

19

1

4

11010
1

5

التقديرات المصادق عليها

11099
1

1

مبلغ التنقيح بالنقص

النفقات المشمولة بالتنقيح
دفعا

تعهدا

دفعا

تعهدا

نفقات مسددة من اعتمادات محالة
إلنجاز مشاريع ذات صبغة
سياحية

49 512,000

24 250,508

0,000

25 261,492

منتزه البرج بمدينة قليبية

5 679,000

0,179

5 678,821

43 833,000

24 250,329

19 582,671

تدخل استثنائي للعناية بالمحيط
السياحي
جملة الفصل :110.08
نفقات مسددة من اعتمادات محالة
إلنجاز مشاريع ذات صبغة بيئية
دعم مجهود النظافة بالبلديات
خدمات الكنس اليدوي
العناية بالمقابر
تهيئة المناطق الخضراء
تهيئة المنتزهات الحضرية
جملة الفصل :110.09

0,000

دفعا

49 512,000

تعهدا

0,000

دفعا

0,000

تعهدا

0,000

13 145,000

24 250,508

0,000

25 261,492

0,378

0,000

13 144,622

10 000,000

10 000,000

957,000

957,222

0,222

1 688,000

0,500

1 687,500

500,000

0,200

499,800

0,100
0,000

نفقات مسددة من اعتمادات محالة
القتناء معدات وتجهيزات
اقتناء معدات نظافة

13 145,000

0,000

0,322

0,100
0,000

0,700

0,000

13 144,622

6 183,000

0,000

0,500

0,000

0,000

0,000

6 183,500

6 183,000

0,000

0,500

0,000

0,000

0,000

6 183,500

نفقات مسددة من اعتمادات محالة
صة للتصرف
مخص ّ

0,000

0,000

جملة الفصل :110.11

0,000

0,000

جملة الفصل :110.10
11011

مبلغ التنقيح بالزيادة

التقديرات النهائية

نفقات مسددة من اعتمادات محالة
إلنجاز مشاريع أخرى
دراسة مراجعة مثال التهيئة
بوادي الخطف
جملة الفصل :110.99

0,000

0,000

3 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3 000,000

0,000

3 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3 000,000
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الفصـل

12002

الفقرة

الفقرة
الفرعية

مبلغ التنقيح بالزيادة

التقديرات المصادق عليها

التقديرات النهائية

مبلغ التنقيح بالنقص

النفقات المشمولة بالتنقيح
تعهدا

دفعا

تعهدا

دفعا

تعهدا

دفعا

تعهدا

دفعا

جملـــة القســـم الحادي عشر

0,000

105 150,000

0,000

1,896

0,000

24 252,024

0,000

80 899,872

جملـــة الجــــزء الخامس

0,000

105 150,000

0,000

1,896

0,000

24 252,024

0,000

80 899,872

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

الجزء السادس :نفقـات حسابات
أموال المشاركة
القسم الثاني عشر :نفقـات
حسابات أموال المشاركة
نفقات حسابات أموال المشاركة
على هبات وتبرعات ومساهمات
داخلية (٭٭)
نفقات حسابات أموال المشاركة
على هبات وتبرعات ومساهمات
خارجية (٭٭)
اعداد دراسة تطهير سبخة قليبية

0,000

31 217,000

0,000

0,000

0,000

0,100

0,000

31 216,900

جملة الفصل :120.02

0,000

31 217,000

0,000

0,000

0,000

0,100

0,000

31 216,900

جملة القسم الثاني عشر

0,000

31 217,000

0,000

0,000

0,000

0,100

0,000

31 216,900

جملـة الجــزء السادس

0,000

31 217,000

0,000

0,000

0,000

0,100

0,000

31 216,900

جملــة نفقات العنوان الثاني

398 595,000

4 526 664,000

989 818,717

984 275,213

0,000

376 460,463

1 388 413,717

5 134 478,750

جملــة نفقات الميزانية

398 595,000

10 809 648,000

989 818,717

984 275,213

0,000

376 460,463

1 388 413,717

11 417 462,750

مع العلم وانه تم عرض مقترح تنقيح ميزانية سنة  2022على أنظار المكتب البلدي وأبدى رأيه بالموافقة.
كما تم عرض الموضوع على لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف خالل جلستها المنعقدة بتاريخ  18فيفري  2022وأبدت رأيها بالموافقة.
وبعد النقاش صادق السادة أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على تنقيح ميزانية سنة .2022
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/4المصادقة على تعديل قرار تركيبة اللجنة الفنية لرخص البناء:
أفاد السيد رئيس البلدية أن السيد فؤاد المجيد كان يشغل خطة رئيس لجنة متابعة المشاريع والتخطيط
االستراتيجي كما كان عضوا باللجنة الفنية لرخص البناء والتقسيمات والهدم ،وحيث أنه تقدم بطلب استقالة
من عضوية كافة اللجان نظرا لبعد مقر عمله الحالي (صفاقس) ،وحيث تم تعيين السيد وليد الطرابلسي
رئيسا للجنة متابعة المشاريع والتخطيط االستراتيجي ،وحيث طلب هذا األخير تعيينه صلب تركيبة اللجنة
الفنية عوضا عن السيد فؤاد المجيد ،فالمعروض على السادة أعضاء المجلس البلدي ابداء الرأي.
مع العلم وأ نه تم عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي خالل جلسته المنعقدة بتاريخ 17
فيفري  2022وأبدى رأيه بالموافقة على تعديل تركيبة األعضاء الممثلين للبلدية صلب اللجنة الفنية لرخص
البناء والتقسيمات والهدم طبقا لمقتضيات الفصل  258من مجلة الجماعات المحلية كما يلي:
السيــــد جمال الح ّجام

رئيس اللجنة

السيـــدة وفاء األنقليز

عضـو

السيــــد وليد الطرابلسي

عضـو

السيــــد أحمد المسلماني

عضـو

السيــــد محمـد التكالـي

عضـو (مدير فني بالبلدية)

السيد سيف الدين الشتيوي

عضـو (رئيس مصلحة التراخيص العمرانية)

وبعد النقاش صادق السادة أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على تعديل تركيبة األعضاء الممثلين
للبلدية صلب اللجنة الفنية لرخص البناء والتقسيمات والهدم المذكورة أعاله.

 /5ضبط موعد عقد الجلسات التمهيدية والدورات العادية الثانية والثالثة والرابعة
لسنة :2022
تطبيقا للفصل  216من مجلة الجماعات المحلية الذي يقتضي أن يحدد المجلس البلدي في أول
اجتماعاته مواعيد دوراته العادية ،عرض السيد عبد العزيز غريبي الكاتب العام للبلدية على السادة أعضاء
المجلس البلدي مقترح تحديد موعد عقد الجلسات التمهيدية والدورات العادية الثانية والثالثة والرابعة لسنة
 2022كما يلي:
الدورة
(لسنة )2022
الدورة العادية الثانية

التاريخ

اجللسة
التمهيدية

(يوم األحد)
 24أفريل 2022

العادية

 29ماي 2022
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العاشرة صباحا
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الدورة
(لسنة )2022

التاريخ

اجللسة

(يوم األحد)

التمهيدية

التوقيت

 26جوان 2022

الدورة العادية الثالثة
العادية

 24جويلية 2022

التمهيدية

 30أكتوبر 2022

العاشرة صباحا
الدورة العادية الرابعة
 27نوفمبر 2022

العادية

وبعد النقاش صادق السادة أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على المقترح المذكور أعاله.

/6المصادقة على مقترح تنقيح المخطط السنوي لالستثمار لسنة ( 2022فضاء المواطن):
بين السيد الكاتب العام للبلدية أنه في إطار ميزانية سنة  2020تم تخصيص اعتماد قدره  30ا.د
إلنجاز فضاء استقبال ببهو البلدية وحيث انه تقرر في إطار برنامج االستثمار البلدي لسنة  2021انجاز
توسعة لقصر البلدية تتمثل في فضاء المواطن وحيث ان هذا االعتماد ال يفي بحاجة المشروع فالمعروض
على السادة أعضاء المجلس البلدي المصادقة على:
*العدول على انجاز فضاء االستقبال وتخصيص االعتماد المخصص له لفائدة مشروع فضاء المواطن حسب
الخطة التمويلية التالية:
• قرض

 80.000 :د 50 :أد مبرمجة ضمن المخطط السنوي لسنة 2022
 30أد مبرمجة ضمن المخطط السنوي لسنة 2020

• مساعدة غير موظفة  70.000 :د  :ضمن المخطط السنوي لسنة 2022
• الجملة

 150.000 :د

وبعد النقاش صادق السادة أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على تنقيح المخطط السنوي لالستثمار
لسنة  2022بتحويل  30أ.د قرض من مشروع فضاء استقبال مواطن إلى مشروع انجاز فضاء مواطن بقصر
البلدية.
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/7معاينة استقالة عضو مجلس بلدي:
بين السيد جمال الحجام رئيس المجلس البلدي أنه وردت على البلدية مراسلة بتاريخ  03مارس
 2020صادرة عن السيدة فاطمة الطرودي تعلمنا من خاللها عن تقديم إستقالتها من عضوية المجلس
البلدي.
وحيث أنّه تبعا للقانون األساسي عدد  29لسنة  2018المؤرخ في  9ماي  2018المتعلق بمجلة
الجماعات المحلية الذي نص بالفصل  205الفقرة األولى على ما يلي" :للعضو بالمجلس البلدي أن يُقدم
إستقالته لرئيس البلدية الذي يعرضها على المجلس البلدي في أول إجتماع يعقده لمعاينتها ،ويتم إعالم الوالي
المختص ترابيا بذلك".
وعليه المعروض على السادة أعضاء المجلس البلدي معاينة استقالة السيدة فاطمة الطرودي من
عضوية المجلس.
وتمت قراءة نص االستقالة على مسامع الحضور وتمت معاينتها من المجلس البلدي الذي فوض
لرئيسه إتمام باقي االجراءات في الغرض بالتنسيق مع مصالح الوالية والدائرة الفرعية للهيئة العليا المستقلة
لالنتخابات بنابل .01

 /8المصادقة على تسمية شارع:
قرر لجنة الشؤون اإلدارية ومتابعة الخدمات الحاضرين أن مدينة قليبية
أعلم السيد سليم بن رجب ُم ّ
فقدت الشاعر الكبير الدكتور المرحوم نور الدين صمود الذي وافته المنية وهو في سن التسعين من عمره
إثر مسيرة حافلة وزاخرة بالعطاء اإلبداعي والتربوي والثقافي ونشاط كبير كان من أبرز تجلياته عشرات
المؤلفات في الشعر واألدب والمجال المعرفي .فقد كان المرحوم ابنا بارا لقليبية ،أحبّها حبّ العاشق الولهان
مع اعتزازه الدائم بحبّه الكبير لوطنه تونس ،وكان صديق الجميع محب للناس أليف عاشق للمجالس لم يحط
نفسه بشريحة إجتماعية دون غيرها ،وقد كان للفقيد دوره الكبير واألساسي في تاريخ تونس الثقافي إلى
جانب كونه جزء ال يتجزأ من حركة الشعر العربي .واعتبارا لما اتسمت به مسيرة حياته وإنجازاته
ومؤلفاته ،وما ناله من شهادات التقدير واألوسمة ،وتقديرا لمكانة المرحوم نورالدين ص ّمود على الساحة
االبداعية والثقافية في تونس والعالم العربي ،ومحبة ووفاء لروحه الطاهرة ،نقترح عليكم المصادقة على
تسمية شارع رئيسي باسمه ،رحم هللا شاعرنا الفذ العظيم والخالد الذكر في ذاكرة كل األجيال الذي سـيـبـقى
مـدى الـدهــر شـاعــرا.
وقد أفادهم السيد الكاتب العام للبلدية بأن الفصل الثالث من األمر الحكومي عــ613ـــدد لسنة 2019
المؤرخ في  2019/07/12ينص على أنه ال يمكن إسناد أسماء أشخاص متوفين بمناسبة تسمية معالم
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جغرافية أو إعادة تسميتها قبل إنقضاء مدة ثالث ( )3سنوات على األقل من تاريخ الوفاة ،باستثناء الشهداء
جراء اعتداءات إرهابية.
من أعوان قوات األمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة ّ
وخالل النقاش إقترح كل من السادة رئيس البلدية ووليد الطرابلسي وسليم بنرجب إطالق اسم الفقيد
نورالدين ص ّمود على شارع البيئة لكونه كان يقطن به ،إال أن السيدين فوزي الح ّجام رئيس لجنة الصحة
والنظافة والبيئة و وحيد الجنحاني مدير النظافة والمحيط لفتا نظر السادة أعضاء المجلس إلى أن تسمية
أقرته وزارة البيئة في إطار منظومة وطنية وبالتالي اقترحا عدم تغيير تسميته ،وخالل النقاش
شارع البيئة ّ
إقترح الحاضرون إطالق اسم المرحوم على نهج مصر الذي يفتح عليه منزله من الجهة الجوفية أو على
نهج النسيم القريب من مقر سكناه.
وبعد النقاش والتداول صادق السادة أعضاء المجلس البلدي باألغلبية على تسمية نهج النسيم باسم
الدكتور الشاعر نورالدين ص ّمود على أن يتم مراجعة الجانب القانوني الذي أثارته االدارة بخصوص األمر
المذكور أعاله.

/9المصادقة على االشغال الوقتي ألجزاء من الملك العمومي البلدي:
أعلم السيد رئيس البلدية الحاضرين أن السيد طارق المجيد تقدم بطلب لبلدية قليبية قصد
الترخيص له في استغالل أجزاء من الحديقة العمومية قبالة "مقهى عزيز" والتي تمثل جزء من الحديقة
العمومية لقاعة عيسى بن نصر .وتم عرض الموضوع على أنظار لجنة الشؤون المالية واالقتصادية
ومتابعة التصرف بجلستها المنعقدة بتاريخ  31ماي  2021والتي أبدت رأيها بضرورة عرض الطلب
على لجنة مشتركة بين لجنة المالية ولجنة البيئة.
وحيث بتاريخ  04مارس  2022تم عقد الجلسة المشتركة المذكورة أعاله والتي أبدت رأيها
بالموافقة على تمكين السيد طارق المجيد صاحب مقهى عزيز من إشغال أجزاء من الملك العمومي البلدي
بمساحة تقدر بـ150م م متموقعة أمام المقهى المذكور وتكون حدودها كالتالي :نهج حمادي الصيد وبقية
الحدود ملك بلدية قليبية مع تمكينه من فتح باب بعرض 2م.
كما تُلزم البلدية المرخص له بعدم وضع الطاوالت والكراسي على الرصيف أمام الحديقة
العمومية وفي حالة المخالفة يتم سحب الترخيص .ويتكفل صاحب المقهى المذكورة بصيانة وتهيئة
األجزاء المرخص في إشغالها وعدم القيام بأي إحداثيات إال بعد الحصول على ترخيص مسبق من بلدية
قليبية .و ُحددت فترة اإلشغال الوقتي بأربعة أشهر بداية من  01جوان إلى  30سبتمبر .وال يتم تمكين
الطالب من الترخيص إال بعد خالص المعاليم المتعلقة باإلشغال.
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المعروض على السادة أعضاء المجلس البلدي المصادقة على الترخيص للسيد طارق المجيد
صاحب مقهى عزيز في االشغال الوقتي ألجزاء من الملك العمومي البلدي المتمثل في الحديقة العمومية
لقاعة عيسى بن نصر حسب الشروط المذكورة أعاله.
وبعد النقاش صادق السادة أعضاء المجلس البلدي باألغلبية على اإلشغال الوقتي ألجزاء من الملك
العمومي البلدي في مساحة 150م 2لمدة أربعة أشهر بداية من غرة جوان إلى  30سبتمبر  2022مع
احترام مقتضيات األمر عــ362ــدد لسنة  2007المؤرخ في  2007/02/19المتعلق بشروط وصيغ
االشغال الوقتي ولزمة المرفق العمومي في الملك العمومي البلدي ،وخالص المعاليم المستوجبة طبقا
للقرار البلدي عــ2502ــدد المؤرخ في .2016/08/10وقد تم تسجيل اعتراض السيد حافظ الجبالي
على الموضوع.
كما أوصى المجلس البلدي بمزيد متابعة التراخيص المسندة سابقا الستغالل الملك العمومي البلدي
من حيث احترام بنود العقد من قبل مصالح الشرطة البلدية والبيئية وإدارة النظافة والمحيط.
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/10استعراض الوضع البيئي:
استعرض السيد وحيد الجنحاني الوضع البيئي كما يلي:
العنوان األول :جملة االعتمادات المرصودة 930.868:ألف دينار
الكلفة
نوع النفقات مع بيان الخدمات
السنوية (أ.د)
 -1نفقات النظافة (عن طريق
المناولة)
 صفقة رفع الفضالت المنزليةوالشبيهة
 إستشارة عمومية لكنس الطرقاتواألرصفة
 إستشارة عمومية لصيانة الحدائقالعمومية
 إستشارة عمومية لتنظيف المقابر -2نفقات متنوعة
 اإلعتناء بالمعدات الصغيرةوتجديدها
 نفقات اإلعتناء المباشر بالحدائق-

مقاومة الحشرات والحيوانات
الشاردة
العناية بالشواطئ العمومية (عن
طريق المناولة)
حمالت التطهير والمحافظة على
البيئة

536.868

مناطق التدخل

كامل المنطقة البلدية

تاريخ البدء
باألشغال

تاريخ اإلنتهاء
األشغال

 22مارس  21 2020مارس 2023

عملية جمع الفضالت المنزلية من جراءغلق المصب البلدي الفترة تسير األمور
بصفة عادية
عملية كنس الطرقات واالرصفة متواصلةأشغال صيانة وتعهد الحدائق متواصلةبصفة مرضية

217

منطقة قليبية الشمالية والجنوبية

مارس 2022

85

يتم التدخل بكل حدائق عمومية
المتواجدة بالمدينة
مقبرة سيدي أبي ضاوي ،مقبرة
سيدي علي النوالي ومقبرة البرج
ومقبرة وادي الخطف

 15جوان 2021

05

مخصصة للعناية وصيانةالمعدات الصغيرة
تم إعداد األذون بالتزود وسيتم إعادة األخرى الخاصة بالحدائق على غرار آلة قص
إقتناء أدوات ومستلزمات العملعشب ومضخة مياه
الخاصة بأشغال تقليم األشجار
تم إعداد إستشارة للتزود المبيدات الحشرية االزمة
إقتناء مزيد من المبيداتالحشرية (الكيميائية
والبيولوجية)
مخصصة للقيام بعملية تنظيفالشواطئ العمومية بقليبية
مخصصة بشراء أكياسبالستيكية

53

03
10
20
1

أفريل 2021

مارس 2024

مالحظات

 14جوان 2022
أفريل 2023

عملية تنظيف المقابر متواصلة بصفةمرضية

سيتم إعداد اإلستشارة الخاصة بإقتناء بعض األدوات الخاصة بالحدائق
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خالل النقاش أشار د.وليد الطرابلسي إلى الوضعية البيئية المزرية بشمال نهج سوسة والضرورة الملحة إلنجاز محطة ضخ وربط المنازل الموجودة بشبكة
التطهير ودعا إلى العمل على اقتناء قطعة أرض للغرض.

 /11استعراض سير المشاريع:
استعرض السيد محمد التكالي المدير الفني سير المشاريع البلدية كما يلي:
المشروع

سنة االنجاز
حسب المخطط

الكلفة
المبرمجة (ا.د)

الكلفة المحينة
(ا.د)

تعبيد الطرقات

2019

740.000

904845.655

مناطق التدخل

مكونات المشروع

نسبة تقدم
االشغال

تاريخ انطالق
األشغال

تاريخ انتهاء
األشغال

المالحظات

مشاريع سنة 2019
حي البستانحي الجنانحي القصيبةحي االحواشحي المرداسالمنصورة-حي الرياض

عدد األنهج 23 .
الطول 3385 .م

--

--

--

في مرحلة تقييم العروض

تهيئة المسلخ البلدي

2018
2019

155.000

162 .000

--

--

95%

2020/12/23

--

-------

قصر البلدية

2019

72.000

70.782

--

صيانة الشبكة الكهربائية
بقصر البلدية

98%

2021/09/07

--

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

تنوير الملعب البلدي

2019

250.000

358.248

الملعب البلدي

تركيز إنارة عصرية
بملعب كرة القدم

20%

--

--

تم إعطاء االذن اإلداري لبدء االشغال
بتاريخ
2021/11/29
تم االنطالق الفعلي في االشغال بتاريخ
2022/02/01

مشاريع سنة 2020
تهيئة األرضية
تعبيد النهج المؤدي
للسوق
التنوير العمومي

--

--

--

تهيئة السوق المركزية

2020

150.000

--

السوق المركزية

تهيئة السوق
المركزية

--

--

--

تعبيد الطرقات

2020

670.000

--

تعبيد 20نهج بمختلف
أحياء المدينة

--

--

--

--

انجاز القسط األول
لمشروع السوق
األسبوعية

2022
2020

405.000
450.000

794091.760

قطعة ارض على ملك
البلدية بطريق ازمور
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في مرحلة تقييم العروض
بالنسبة للدراسة الشاملة في مرحلة
( APSالدراسة التمهيدية األولية )
وسيتم انجاز قسط تجديد الشبكة الكهربائية
وهي في مرحلة طلب الموافقة المبدئية من
صندوق القروض
تم اإلعالن عن طلب العروض يوم 17
فيفري  2022و اخر اجل لقبول العروض
يوم  18مارس 2022
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تطهير وادي الخطف و
جبل شوالق(القسط االول)

2019

130.000

219. 000

وادي الخطف
جبل شوالق

 طول الشبكة 1200م خ

--

--

--

تمت الموافقة النهائية والموافقة على
قرض تكميلي من صندوق القروض
والتعهد لدى مراقب المصاريف

المشروع

سنة االنجاز
حسب
المخطط

الكلفة
المبرمجة (ا.د)

الكلفة المحينة

مناطق التدخل

مكونات المشروع

نسبة تقدم
االشغال

تاريخ انطالق
األشغال

تاريخ انتهاء
األشغال

المالحظات

تطهير حي المحيجر ونهج
ابن النظير (القسط الثاني)

2020

130.000

--

--

تطهير وتعبيد وادي
الخطف

 مد شبكة للتطهيرالعمومي بطول
980م وربط حوالي
 80مسكن

--

--

--

تم اإلعالم عن طلب العروض يوم
2022/02/17
واخر اجل لقبول العروض يوم  21مارس
2022

2020

450.000

--

وادي الخطف

تطهير وتعبيد

--

--

--

في مرحلة الدراسة APD

2020

80.000

79.100

مدينة قليبية ووادي
الخطف

--

15%

2020/09/10

--

في انتظار المصادقة على المرحلة األولى

2020

50.000

--

-

اقتناء مجرورة لنقل
اللحوم

--

--

--

اقتناء تطبيقات
وتجهيزات إعالمية

2020

50.000

--

--

اقتناء تطبيقات
وتجهيزات إعالمية

--

--

--

صيانة الطرقات

2021

300.000

--

دراسة مراجعة مثال
التهيئة العمرانية
اقتناء مجرورة لنقل
اللحوم

تمت الموافقة النهائية من صندوق
القروض بتاريخ 2021 /03/05
والمشروع في طور اإلنجاز
القسط األول :اقتناء تجهيزات إعالمية :تم
إعادة نشر االستشارة
القسط الثاني :اقتناء تطبيقة إعالمية:
بصدد اإلنجاز وقع اعطاء اذن التزود

مشاريع سنة 2021

توسعة قصر البلدية
النجاز فضاء مواطن
إنارة تجميلية للبرج
األثري

اقتناء تجهيزات
ومعدات إعالمية

نهج الطاهر صفر
نهج الطاهر حداد
نهج اإلسكندرية
نهج بلغراد

صيانة وتقوية األنهج

--

--

--

2021

120.000

--

قصر البلدية

انجاز فضاء مواطن

--

--

--

2021

80.000

--

برج قليبية

--

--

--

2021

30.000

-

أسواق الجملة

إنارة المحيط الخارجي
للبرج

الفوترة االلكترونية
ألسواق الجملة
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-

-

-

في مرحلة تقييم العروض

في مرحلة إعداد ملف طلب العروض
وطلب الحصول على الموافقة المبدئية
تم عقد جلسة بتاريخ  27جانفي  2022مع
ممثلي وكالة حماية التراث والمعهد
الوطني للتراث وتم االتفاق على تقديم
دراسة محينة من قبل الوكالة الوطنية
لحماية التراث
القسط االول :اقتناء المعدات :تم التزود
القسط الثاني :توسعة وصيانة الشبكة
اإلعالمية (البلدية ،سوق الجملة لألسماك
وسوق الجملة للخضر والغالل) :تم
اإلنجاز
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/10االطالع على محضر الجلسة التمهيدية األولى لسنة :2022
إنعقدت الجلسة التمهيدية للمجلس البلدي بقليبية في نطاق دورته العادية األولى لسنة  2022يوم األحد
الثالثون من شهر جانفي سنة ألفين واثنان وعشرين ( )2022/01/30على الساعة العاشرة صباحا بقصر
البلدية بقليبية برئاسة السيد جمال الحجام رئيس البلدية وبحضور السيدات والسادة أعضاء المجلس البلدي:
إلهام ريدان ،وفاء االنقليز ،سعيدة النمر ،سنية فرج هللا ،مجيدي النجيلي ،وليد الطرابلسي ،أحمد
المسلماني ،عائدة صمود ،محمد علي الجنحاني ،حياة اليحياوي ،حافظ الجبالي ،شيماء بلحاج عمر ،المبروك
العياري وفؤاد المجيد.
وتغيب السادة :رانية متاع هللا ،هشام االنقليز ،فتحي حسونة ،فوزي الحجام ،محمد بوعفيف ،محمد
االسعد البربار ،شادي بن سليمان ،فاطمة الطرودي ،محمد عبد اللطيف ،سلمى المجيد ،ناجي ريدان ،أميرة
االنقليز ،رحاب حميد ،عبد الوهاب بلوم وسليم بن رجب.
كما حضر عن اإلدارة البلدية بدعوة من السيد رئيس البلدية كل من السادة:
عبد العزيز غريبي الكاتب العام ،محمد التكالي مدير فني ،وحيد الجنحاني مدير النظافة والبيئة،
شكري الحجام كاهية مدير الشؤون المالية  ،فاتن المسلماني متصرف مكلفة بشؤون المجلس ،عماد الشارني
متصرف مساعد مكلف باإلعالم ووليد الطرودي رئيس مكتب الشرطة البيئية.
أما بالنسبة لمكونات المجتمع المدني وبصفة استثنائية فإن التواصل معهم تم عن بعد وذلك إثر ابالغنا
إياهم بالجلسة عن طريق اإلعالم للعموم التالي نصه:
" يُعلم رئيس بلدية قليبية العموم أنه سيتم عقد جلسة تمهيدية للمجلس البلدي في نطاق دورته
العادية األولى لسنة  2022وذلك يوم األحد  30جانفي  2022على الساعة العاشرة صباحا بقصر البلدية
بقليبية ،ونظرا للظرف االستثنائي الذي تمر به البالد من جراء تفشي فيروس كورونا فإن الجلسة ستكون
عن بعد ويمكنكم المتابعة والتفاعل عبر الفضاء الرقمي بصفحة التواصل االجتماعي فايسبوك ( Live
 )streamingكما يمكن لبقية المواطنين الذين يتعذر عليهم ذلك تقديم مالحظاتهم وتساؤالتهم كتابيا
بم كتب الضبط بالبلدية أو عبر صفحة التواصل االجتماعي فايسبوك أو عبر البريد االلكتروني للبلدية
( )info@commune-kelibia.gov.tnوذلك قبل يوم الجمعة  28جانفي ."2022
مـقـرر الجلسـة :السيد عبد العزيز غريبي الكاتب العام للبلدية بمساعدة السيدة فاتن المسلماني متصرف
ّ
مكلفة بشؤون المجلس.
افتتح الجلسة السيد جمال الحجام رئيس المجلس البلدي بقليبية مرحبا بالحضور ومبينا أن هذه الجلسة
التمهيدية األولى لسنة  2022ونظرا للظرف االستثنائي الذي تمر به البالد من جراء تفشي فيروس كورونا
كما تم ذكره سابقا فإن التواصل مع مكونات المجتمع المدني سيتم عن بعد ،وأكد في مستهل هذه الجلسة أن
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أبواب البلدية بصفة عامة ومكتب السيد رئيس البلدية بصفة خاصة مفتوحة لكافة المواطنين لتقديم طلباتهم
وشكاويهم وليس كما يُشاع عكس ذلك ويكفي تحديد موعد مع السيد الرئيس لمقابلته.
ثم أحال السيد رئيس البلدية الكلمة للسيد محمد التكالي المدير الفني الذي استعرض سير المشاريع:
(أنظر صفحة  29و)30
وفي ختام استعراض سير المشاريع الحظ السيد رئيس البلدية وجود تأخير في انجاز المشاريع راجع لعدة
أسباب خارجة عن نطاقنا أهمها تأثير تفشي فيروس كورونا على الوضع االقتصادي بصفة عامة وعلى
الموارد البلدية بصفة خاصة ،لذا تم التوجه للقيام بعملية استباقية بالتنسيق مع إدارة المالية بالبلدية بالضغط
على بعض المصاريف وتحقيق فواضل بالميزانية حتى نستطيع مواصلة انجاز الصفقات المبرمجة.
بعد ذلك أحال السيد جمال الحجام الكلمة للسيد وحيد الجنحاني مدير النظافة والبيئة الستعراض الوضع
البيئي بالبلدية والذي استهله كما يلي:
 -1عملية رفع الفضالت:
عملية رفع الفضالت في الموسم الصيفي سارت بأكثر أريحية وعملية الجمع تسير بشكل طبيعي ،يبقى
مشكل مصب وادي اإلمام أحد أهم المشاكل التي تعيق منظومة التصرف في النفايات بالمدينة والموضوع
محل إهتمام شخصي لرئيس البلدية وللتذكير فإن آخر مراسلة تم توجيهها للوكالة الوطنية للتصرف في
النفايات عن طريق السيدة وزيرة البيئة كان ذلك بتاريخ  2021/11/3لمتابعة إجراءات إعادة صفقة إنجاز
تهيئة مركز التحويل بقليبية.
 -2كنس الطرقات واألرصفة:
عملية كنس الطرقات متواصلة بصفة عادية بالرغم من معضلة األتربة العالقة من جراء األمطار والتي
تمثل مشكال يعيق عملية الكنس خاصة وأن العملية تتطلب بذل مجهود أكبر وقد تم إستدعاء المقاول واإلتفاق
على أن يعمل بأكثر جدية في هذه الفترة إلزالة األتربة العالقة بشبكة الطرقات.
 -3تعهد الحدائق العمومية:
عملية تنظيف وصيانة الحدائق العمومية تتواصل بصفة مرضية ووضعية المناطق الخضراء بالمدينة
تحسنت كثيرا حيث يعمل الفريق المكلف بهذه المهمة على إتمام عملية تقليم أشجار الطرقات وخاصة منها
أشجار النخيل حيث تم إلى حد اليوم تقليم  560نخلة و 210أشجار الفيكوس و 100شجرة ذرو متواجدة
بالطرقات الرئيسية  ،فيما يعمل حاليا الفريق أيضا على إتمام تعهد وصيانة الحدائق العمومية وفي هذا الصدد
تم إلى حد اليوم التدخل في الحدائق التالية  :حديقة السويد وحديقة آسبيس وحديقة الميناء وحديقة سيدي أحمد
وحديقة البيئة وحديقة مرجانة هذا وتجدر اإلشارة بأنه وفي إطار اإلحتفال بالعيد الوطني للشجرة الموافق ليوم
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األحد  14نوفمبر تمت غراسة  100شجرة أبواق بشارع األمم المتحدة كان ذلك تحت إشراف السيد جمال
الحجام رئيس البلدية والسيد معتمد قليبية وثلة من أعضاء المجلس البلدي وإطارات البلدية وبمشاركة اعوان
البلدية وممثلين عن المجتمع المدني و متساكني الحي .
 -4تنظيف المقابر اإلسالمية:
إن العناية بنظافة المقابر اإلسالمية بالمدينة تتم بطريقة مرضية ومتواصلة ،غير أنه ينبغي التذكير بأن
طاقة االستيعاب أصبحت محدودة جدا خاصة بالنسبة لمقبرة سيدي أبي ضاوي وكذلك سيدي على النوالي
ويجب إيجاد حل في أقرب اآلجال لهذه المسألة.
 -5عملية مقاومة الحشرات:
مازال الفريق المكلف بعملية المداواة يواصل في عملية التقصي والمداواة الحيني ،وبالرغم من نزول
األمطار تبقى درجة الحرارة مرتفعة مما يجعل من الناموس مقلقا ونحن بصدد مضاعفة الجهود للتصدي
بالمداواة في كل األماكن اإليجابية وخاصة السبخة.
 -6برنامج الحمالت الدورية للنظافة:
كما يعمل حاليا فريق النظافة على تنظيم حمالت دورية لتنظيف األحياء والطرقات الرئيسية طبقا لبرنامج
أسبوعي يعد للغرض وذلك بالتنسيق مع الشرطة البيئية باإلضافة إلى ذلك فقد تم جرد النقاط السوداء
المتواجدة بالمدينة والتي أقلقت كثيرا السكان وقد تم ضبط برنامج ميداني للقضاء نهائيا على أكثر من عشرة
نقاط كبداية بهدف تنظيفها وتهيئتها كمناطق خضراء وستسعى البلدية إلى تنفيذ البرنامج مع بداية شهر
نوفمبر.
إثر ذلك عقب السيد رئيس البلدية على الوضع البيئي مبينا أن المشاكل البيئية بمدينة قليبية كبيرة ولكن
البلدية ليست المتسببة في ذلك مثل وادي الحجار الذي تصب فيه فضالت المعامل وديوان التطهير بترخيص
من أطراف أخرى وتبقى البلدية في مواجهة مع المواطن رغم عدم تسببها في ذلك ،وفي هذا الصدد قامت
البلدية بمراسلة جميع األطراف المتسببة في هذا المشكل البيئي سواء كانت وزارة أو إدارة أو مصنع ولكن
دون إجابة أواستجابة.
ثم بين السيد جمال الحجام أنه لم ترد على البلدية أي مراسالت عن طريق البريد وأما بالنسبة
للمواطنين الذين تفاعلوا مباشرة خالل الجلسة عبر صفحة التواصل االجتماعي فقد تلخصت تدخالتهم في ما
يلي:
 طلب التدخل لتطهير وتعبيد حي الفاللسة بوادي الخطف وتعبيد وتنوير طريق الوعرة بالمنطقة. طلب وضع عالمة قف في تقاطع نهج الجنان مع نهج  9أفريل. إزالة المخالفة المتمثلة في سد مجرى المياه من طرف أحد المواطنين قبالة مستودع شركة النقلبطريق وادي الخطف مما جعله بركة لركود المياه وتراكم األوساخ.
 طلب تهيئة منطقة عين قرنز :إدخال الماء الصالح للشراب والكهرباء والتطهير والتعبيد.][33
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 المطالبة بالتصدي لالنتصاب الفوضوي الذي انتشر في الطرقات واألرصفة. التساؤل عن موعد مراجعة مثال التهيئة العمرانية. طلب إيجاد حل لشارع الحرية الذي يربط شارع األمم المتحدة بشارع كلوبيا. التساؤل عن مآل تعبيد نهج عين دراهم ضمن برنامج .2019 طلب التطهير واإلنارة بشارع األمم المتحدة. طلب تعبيد نهج صفاقس. االعتراض عن تركيز مخفضات السرعة واالعتماد على وعي المواطن في هذا الشأن. طلب تنوير وتطهير طريق آزمور. طلب تركيز دورات مياه عمومية. مشكلة التطهير بحي نهج سوسة الجوفي. -مآل انجاز الطريق الحزامية.

تدخل السيدة سعيدة النمر :رئيسة جلنة الشؤون اإلدارية وإسداء اخلدمات:
 الحظت أن المقابر بمدينة قليبية لم تعد تسع لدفن الموتى وخاصة مقبرة سيدي بوضاويوطالبت بإيجاد مكان آخر الستغالله كمقبرة.
 -أشارت إلى الضرر الذي تُلحقه زراعة بعض األشجار على األرصفة عند تمدد جذورها.

تدخل السيدة وفاء االنقليز رئيسة جلنة األشغال والتهيئة العمرانية:
-

تساءلت حول مآل مسابقة تثمين النفايات العضوية.

-

ظاهرة غراسة الزياتين ببعض األرصفة وما تسببه من ضرر لألشجار المجاورة وتعطيل
لحركة المرور عند تشعب أغصانها.

-

تعتبر الحاوية نقطة سوداء ببعض األنهج ألن المواطن يخرج فضالته متى شاء.

تدخل السيد املربوك العياري رئيس دائرة وادي اخلطف:
-

طلب القيام بعملية الزبيرة بشوارع وادي الخطف والقيام بحمالت تنظيف وتركيز أعمدة
للتنوير العمومي بالشوارع الرئيسية بها وتهيئة بعض األنهج بالحرش.

تدخل السيدة عائدة صمود عضو باجمللس البلدي:
-

عرضت مشكلة وضع مواد البناء بقارعة الطريق بشارع طارق ابن زياد.
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-

طلب تركيز مخفض سرعة أمام نادي التنس بقليبية.

تدخل السيد جميدي النجيلي رئيس جلنة الطفولة والشباب والرياضة:
-

طلب تهيئة جسر على مستوى نهج بلحسن جراد لتسهيل تنقل التالميذ لمدرسة الجمهورية
خاصة في فصل الشتاء عندما يرتفع مستوى المياه بوادي الشيوة.

-

طلب تركيز مخفض سرعة بشارع طارق ابن زياد ووضع عال مات لتحديد السرعة به.

 طلب وضع الحرش بحي المحيجر. مآل تعبيد نهج عبد الرحمان الغافقي برنامج سنة .2019 تساءل متى ستنتهي أشغال تعبيد الطريق الرابطة بين منزل تميم ونابل وعبر عناعتراضه على تعبيد الجزء الرابط بين منزل تميم وقليبية وساندته الرأي السيدة عائدة
صمود.
 طلب إيجاد حل في تركيز الحاويات ببعض األنهج فقلة عددها تجعل الفضالت مكدسةبجانبها وإذا أردنا زيادة العدد يرفض المواطن وضع الحاوية بالقرب من منزله.
 -طلب إعداد كراسات الشروط الخاصة بمآوي السيارات منذ اآلن.

تدخل السيدة سنية فرج اهلل رئيسة جلنة الفنون والثقافة والرتبية والتعليم:
 بينت أنه ما نراه في قاعة الجلسات هو معرض للفنان التشكيلي شكري بن عمر والذي تأجل في إطار منعالتظاهرات الثقافية نظرا لتفشي فيروس كورونا ،وبلدية قليبية ستبدأ سنة  2022بهذا المعرض في إطار
تشجيع العمل الثقافي بقليبية والدعوة مفتوحة لعموم الفنانين واألدباء والمثقفين للقيام بمعارض بالبلدية والدعوة
مفتوحة للجمعيات الثقافية للمشاركة في  Carnavalصيفي المزمع تنظيمه موفى شهر جوان.

إجابة السيد رئيس البلدية:
 بالنسبة لحي الفاللسة بوادي الخطف فقد تم ادراجه ضمن المشاريع البلدية. بالنسبة لمنطقة عين قرنز فقد تفاقم البناء الفوضوي بها والبلدية ليست لديها االمكانيات الكافيةللتطهير والتنوير العمومي والتعبيد وحتى وان أردنا ذلك فال نستطيع دون موافقة وكالة حماية
وتهيئة الشريط الساحلي.
 بالنسبة لمسابقة تثمين النفايات فقد تم اختيار بلدية قليبية وطلبت منا الوزارة إعادة تكوين ملفلذلك.

][35

الدورة العادية األوىل للمجلس البلدي لسنة  2022املنعقدة يف  06مارس 2022
 بالنسبة لزراعة أشجار الزياتين بالطرقات فقد أحال الكلمة للسيد مدير النظافة والبيئة الذي بين أنهتم التنبيه على المواطنين بمساعدة الشرطة البيئية لعدم زراعتها إال بعد التنسيق مع البلدية،
وبالنسبة للزياتين المزروعة سيتم التثبت من طريقة غراستها وفي صورة عدم االستجابة
للمواصفات المعمول بها سيتم تقليعها .كما بين أنه سيتم تقليم األشجار بطريقة تمنع تمدد جذورها
وإضرارها بالرصيف.
 بالنسبة للمساعدة التي تم تخصيصها لمناطق التوسع فقد تم صرف القسط األول وقيمته  450أدفي تعبيد وتطهير منطقة وادي الخطف أما القسط الثاني والذي قيمته  500أد فسيتم تخصيصه
لمنطقة منزل يحي وعين قرنز في إطار التشاركية عند تحويل االعتمادات المرصودة.
 بالنسبة لبرنامج التعبيد لسنة  2019فالبلدية تسعى إلعادة الصفقة رغم الصعوبات وبالنسبة لنهجصفاقس فهو مدرج ضمن برنامج .2020
 سيتم النظر في إمكانية برمجة تنوير شارع األمم المتحدة والشوارع المماثلة خالل سنة 2023إن توفرت اإلعتمادات.
 رغم عدم صدور نصوص تطبيقية بالنسبة لمراجعة مثال التهيئة العمرانية لمدينة قليبية فقد حاولناالتقدم في هذا الشأن وقمنا باستشارة وبرمجة جلسة مع مكتب دراسات يوم الخميس  10فيفري
.2022
 بالنسبة لمجرى المياه بطريق وادي الخطف قبالة مستودع شركة النقل فقد تم التدخل عدةمرات وطلب من الشرطة البيئية إعادة التوجه على عين المكان وإزالة المخالفة.
 بالنسبة لشارع الحرية فسنسعى إليجاد حل له. طلب من الشرطة البيئية إعداد برنامج لمنع االنتصاب الفوضوي كاألسماك والخضروالغالل ووضع مواد البناء والكراسي باألرصفة والطريق العام والحزم في تطبيق القانون
وردع المخالفين.
 بالنسبة لتركيز عالمة قف بتقاطع نهج الجنان مع نهج  9أفريل فسيتم التدخل من قبلاإلدارة الفنية.
 بالنسبة لتركيز جسر على مستوى نهج بلحسن جراد فقد طلب من اإلدارة الفنية ضبط تكلفةذلك وبرمجته في أقرب اآلجال.
 بالنسبة النجاز مخفضات سرعة فقد أحال الكلمة للسيدة وفاء االنقليز التي بينت أنه تمالتعرض للموضوع خالل لجنة األشغال والتهيئة العمرانية إثر ورود عدة مطالب لتركيز
 6مخفضات سرعة بعدة مناطق وحيث أنه هناك نقص في االعتمادات فقد تم برمجة 3
أنهج خالل ميزانية  2021وتأجيل الثالثة المتبقين لميزانية  .2022وهناك امكانية لتركيز
مخفضات السرعة الجاهزة بالنسبة للطرقات الضيقة.
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 تساءل عن مآل مكتب الدراسات في ما يخص طريق  MC27قليبية/منزل تميم وطلب منالسيد وليد الطرابلسي رئيس لجنة متابعة المشاريع والتخطيط االستراتيجي تحديد موعد
مع المدير الجهوي للتجهيز للنظر في تقدم المشروع.
 أكد دعم البلدية لكل األنشطة الشبابية والثقافية. بالنسبة لتركيز دورات مياه عمومية بين أنه ستتم دراسة الموضوع الحقا. بالنسبة لنهج سوسة أفاد الحاضرين بأن البلدية ستسعى إليجاد حل لمشكلة تطهيره بكلالوسائل القانونية المتاحة مع مصالح التطهير.
ورفعت الجلسة على الساعة منتصف النهار وربع.
ُ
ورفعت جلسة الدورة العادية األولى للمجلس البلدي لسنة  2022على الساعة الواحدة بعد الزوال.
قـلـيـبـيـة فـي 06 :مارس 2022
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