
2023مارس  05بتاريخ  2023الدورة العادية األولى للمجلس البلدي لسنة   
 

 

1 

  بلدية قليبيـة     

  2023للمجلس البلدي لسنة  األولىمحضر جلسة الدورة العادية 

  2023 مارس 05المنعقدة بتاريخ 
  

  

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

والمتضمنة نص اإلستدعاء  17/02/2023الصادرة بتاريخ  المجلس البلديالموجهة إلى كافة أعضاء 

  :التالي

  مــن رئيــس بلديــة قليبيـــة

  ) : ................ة(إلى  الـسـيد 
  . دعــــــــوة: الـمـوضـوع

  وبعـد ،

 2023لسنة  األولىبدعوتكم لحضور جلسة المجلس البلدي في نطاق دورته العادية يتشرف رئيس بلدية قليبية 

على الساعة العاشرة صباحا بقصر البلدية بقليبية للنظر في المواضيع المدرجة  2023 مارس 05وذلك يوم األحد 

   :بجدول األعمال التالي

  2022المصادقة على التنقيح النهائي لميزانية سنة  - 1

  2023تنقيح ميزانية سنة المصادقة على  - 2

  2023المصادقة على توزيع المنح بعنوان التمويل العمومي لسنة  - 3

 2023المصادقة على تنقيح مخطط االستثمار البلدي لسنة  - 4

 المصادقة على تنقيح مجموع األعوان - 5

 )Répondeuse(المصادقة على اقتناء سيارة مصلحة إدارية ومعدات صيانة الطرقات  - 6

 المصادقة على تقديم قضايا في الخروج إن لم يدفع - 7

 المصادقة على طرح مبالغ ثقلت خطأ - 8

 المصادقة على اإلشغال الوقتي ألجزاء من الملك العمومي البلدي  - 9

  2023تحديد موعد عقد الجلسة التمهيدية والدورة العادية الثانية لسنة  -10

 استعراض تقارير اللجان -11

 استعراض الوضع المالي -12

 سير المشاريع استعراض -13

  استعراض الوضع البيئي  -14

 2023االطالع على محضر الجلسة التمهيدية األولى لسنة -15
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 مارسمن شهر  الخامساألحد يوم  2023لسنة  األولىجلسته العادية قليبية المجلس البلدي بعقد 

برئاسة السيد  بقليبيةالعاشرة صباحا بقصر البلدية على الساعة  )05/03/2023(وعشرين  وثالثةألفين سنة 

  : المجلس البلديأعضاء  السادةالسيدات و وبحضورجمال الحجام رئيس البلدية 

سعيدة النمر، سنية فرج هللا، مجيدي النجيلي، دمحم بوعفيف،  فتحي حسونة، فوزي الحجام، إلهام ريدان،

ناجي ريدان، المبروك  الجبالي، حافظحياة اليحياوي، دمحم عبد اللطيف، دمحم علي الجنحاني، وليد الطرابلسي، 

  .وسليم بن رجب فؤاد المجيد ،العياري

، أحمد شادي بن سليمان دمحم االسعد البربار،وفاء االنقليز، رانية متاع هللا، هشام األنقليز، : وتغيب السادة

  .الوهاب بلومعبد وأميرة االنقليز، رحاب حميد  سلمى المجيد، ،شيماء الحاج عمر ،عائدة صمود المسلماني،

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

 شكري الحجام كاهية مدير الشؤون المالية،  دمحم التكالي مدير فني، عبد العزيز غريبي الكاتب العام ،

فاتن المسلماني  مصلحة النزاعات واألمالك،عن  وفاضل غاليعرفات األرناؤوط  ،خالد ريدان مهندس أول

  .وعماد الشارني متصرف مساعد مكلف باإلعالم متصرف مكلفة بشؤون المجلس

 .وحضر أيضا ثلة من المواطنين

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

وهي استعراض  11بها وطرح النقطة مع تغيير بسيط في ترتيأعمال الجلسة كما ورد بنص االستدعاء 

 .تقارير اللجان ألنه لم يرد على اإلدارة البلدية أي تقرير

  . ودمحم علي الجنحاني سنية فرج هللا :العضوان المنتخبان إلمضاء محضر الجلسة السيدان    

  .المسلمانيفاتن  ةبمساعدة السيد السيد عبد العزيز غريبي الكاتب العام للبلدية: مقرر الجلسة

  

  

  

  

    



2023مارس  05بتاريخ  2023الدورة العادية األولى للمجلس البلدي لسنة   
 

 
3 

ة سنة -1      ان   :  2022المصادقة ع التنقيح النها لم

االعتمادات اإلضافية التي تم  إلدراج 2022التنقيح النهائي لميزانية سنة  أعضاء المجلس البلديعلى السادة  عرض السيد عبد العزيز غريبي الكاتب العام للبلدية

  .2022دراج االعتمادات المحالة التي تم تحويلها بعد دورة فيفري إات النهائية من قروض ومساعدات و تحويلها  بعد الحصول على الموافق

فيفري  22ـدد بتاريخ 57وأبدى رأيه تحت عـ 2022فيفري  20وقد تمت إحالة مشروع قرار التنقيح على السيد أمين المال الجهوي بنابل إلبداء الرأي بتاريخ 

  :كما يلي 2023

، نحيطكم علما أنه ليست 2023و 2022لسنتي من مجلة الجماعات المحلية، وبعد دراسة مشروعي تنقيح ميزانية البلدية  177تطبيقا لما جاء به الفصل "

  ."لدينا مالحظات بهذا الخصوص

  :ويبين الجدول التالي التغييرات التي تم إدخالها على الموارد  2022و يعتبر هذا التنقيح وثيقة من الوثائق المرفقة للحساب المالي لسنة 

       
 الدينار:الوحدة 

 
 الفقرة الفصل الصنف

فقرة 
ة التنقيح فرع التقديرات   الموارد المشمولة 

 المصادق عليها
حات التقديرات  التنق

ة ادة  النهائ  النقص ال
 579,000 681 6     579,000 681 6 موارد العنوان األول        

         موارد العنوان الثا         

ة:الجزء الثالث          لد          الموارد الخاصة لل

 042,876 245     042,876 245 نقل فواضل -منح  موظفة مسندة من صندوق القروض  01 01 07001 070
 129,437 611 1     129,437 611 1 نقل فواضل -منح  غ موظفة مسندة من صندوق القروض  01 02 07001 070
 208,612 155 1   208,612 708 000,000 447 موارد السنة -منح غ موظفة مسندة من صندوق القروض  02 02 07001 070
ة من الفوائض غ المستعملة من الع 00 01 08001 080 الغ المتأت  276,599 596     276,599 596 نقل فواضلنوان األول الم
ة من الفوائض غ المستعملة من العنوان األول 00 02 08001 080 الغ المتأت  818,717 542     818,717 542 موارد السنة- الم
 926,513 618     926,513 618 نقل فواضل -موارد مختلفة  00 01 8099 080
 572,836 112     572,836 112 نقل فواضل - قروض مسندة من صندوق القروض  00 01 09001 090
 707,060 723   707,060 273 000,000 450 موارد السنة - قروض مسندة من صندوق القروض  00 02 09001 090

ة ة والقروض المخصصة للتنم  682,650 605 5 0,000 915,672 981 766,978 623 4 الموارد الذات

التنقيحفقرة  الفقرة الفصل الصنف حاتالتقديرات   الموارد المشمولة  التقديرات  التنق
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ة ادة  المصادق عليها فرع ة النقص ال  النهائ
ة من اعتمادات محالة     1 120.01   ة اإلموارد متأت ـــع البن ـ ة ألنجاز مشار  29,096     29,096 نقل فواضل -ساس

ة من اعتمادات محالة     1 120.02   ةإلموارد متأت  0,000        نجاز بناءات إدار

ة من اعتمادات محالة     1 120.03   غةإلموارد متأت ــــع ذات ص ة   نجاز مشار اب  0,000        ش

ة من اعتمادات محالة     1 120.04   غةإلموارد متأت ــــع ذات ص ة   نجاز مشار اض  966,128 30     966,128 30 نقل فواضل -   ر

ة من اعتمادات محالة     2 120.04   غةإلموارد متأت ــــع ذات ص ة   نجاز مشار اض  000,000 250   000,000 250   موارد السنة -   ر

ة من اعتمادات محالة    1 120.05   ــــعإلموارد متأت غة    نجاز مشار ة  ذات ص  0,000        اقتصاد

ة من اعتمادات محالة     1 120.06   ــــعإلموارد متأت غة   نجاز مشار ة   ذات ص  964,844     964,844 نقل فواضل -  ثقاف

ة من اعتمادات محالة     1 120.07   ــــع   نقل فواضلإلموارد متأت  350,190 1     350,190 1 نجاز مشار

ة من اعتمادات محالة    1 120.08   ــــعإلموارد متأت غة    نجاز مشار ة ذات ص اح  261,492 25     261,492 25 نقل فواضل   س

ة من اعتمادات محالة    2 120.08   ــــعإلموارد متأت غة    نجاز مشار ة ذات ص اح  0,000       موارد السنة   س

ة من اعتمادات محالة     1 120.09   ةإلموارد متأت غة بيئ ــــع ذات ص  144,622 13     144,622 13 نقل فواضل   نجاز مشار

ة من اعتمادات محالة     1 120.10   ات  نقل فواضل الموارد متأت  183,500 6     183,500 6 قتناء معدات وتجه

ف    1 120.11   ة من اعتمادات محالة مخصصة لنفقات الت  0,000       موارد متأت

ة من اعتمادات محالة     1 120.99   ــــع أخرىإلموارد متأت  000,000 3     000,000 3 نقل فواضل-   نجاز مشار

 899,872 330 0,000 000,000 250 899,872 80 جملة الصنف الثا ع         

 899,872 330 0,000 000,000 250 899,872 80 جملة الجزء الخامس        

ات أموال المشاركة                    موارد حسا

عات أو مساهمات موظفة      130.01   ات أو ت عنوان ه ة  ات أموال المشاركة   موارد داخل   حسا
        

عات أو مساهمات موظفة      130.02   ات أو ت عنوان ه ة  ات أموال    موارد خارج حسا
 نقل فواضل-   المشاركة

31 216,900     31 216,900 

 216,900 31 0,000 0,000 216,900 31 جملة الصنف الثالث ع         

 799,422 967 5 0,000 915,672 231 1 883,750 735 4   جملة موارد العنوان الثا 

ة لد ع موارد ال  378,422 649 12 0,000 915,672 231 1 462,750 417 11   مجم
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حيث تم ادراج اعتمادات بعد الحصول على الموافقات النهائية  2022التعهد والدفع بعد دورة فيفري  ويبن الجدول اسفله التغييرات التي تم إدخالها على اعتمادات

  ).تنوير الملعب البلدي(لمشاريع اإلعالمية و التعبيد و التطهير و اقتناء مجرورة لحوم و ادراج المساعدة غير الموظفة لمناطق التوسع و االعتمادات المحالة 

 الدينار: الوحدة                                                                                                                                                                                       

الفقرة                الفصـل
  

فقرة 
  فرعية

 مولة بالتنقيحالنفقات المش 
 التقديرات النهائية مبلغ التنقيح بالنقص مبلغ التنقيح بالزيادة  التقديرات المصادق عليها

 دفعا تعهدا  دفعا تعهدا  دفعا تعهدا  دفعا تعهدا 

 984,000 282 6           984,000 282 6   نفقات العنوان األول      

                 نفقات العنوان الثاني         

                 نفقات التنمية:الجزء الثالث      

                 االستثمارات المباشرة:القسم السادس      

                 الدراسات       06.600 

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

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

 687,468 132 0,000         687,468 132   دراســـات أخـــــرى       20  

 787,468 241 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 787,468 241 0,000 06.600جـملـــة الفصــل       

 000,000 100 0,000         000,000 100   اقتناء أراضــــــي       06.601 

 000,000 100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 000,000 100 0,000 06.601جـملـــة الفصــل       

 0,000 0,000             اقتناء مبــانــــــي       06.602 

 0,000 0,000             06.602جـملـــة الفصــل       

 06.603     
إحــداث وتوسعـــة : داريـــةإلالبنـايات ا 

 0,000 0,000             وتهيئـــة 

 530,058 149 0,000     208,612 47   321,446 102   قصر البلدية       1  

 328,000 8 0,000         328,000 8   الدائرة البلدية        2  

 0,000 0,000             المستودع البلدي       3  

 0,000 0,000             بناء مسكن وظيفي   7  

 858,058 157 0,000 0,000 0,000 208,612 47 0,000 649,446 110 0,000 06.603جـملـــة الفصــل       

 0,000 0,000             تجهيــــزات إداريـــــة       06.604 

 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 06.604جـملـــة الفصــل       

 التقديرات النهائية مبلغ التنقيح بالنقص مبلغ التنقيح بالزيادة  التقديرات المصادق عليها النفقات المشمولة بالتنقيح   الفقرة                الفصـل
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فقرة 
  فرعية

 دفعا تعهدا  دفعا تعهدا  دفعا تعهدا  دفعا تعهدا 

 0,000 0,000             ميــة العـإلالبـرامـج والتجهيـزات ا       06.605

 015,415 49 709,000 32     394,060 22 709,000 32 621,355 26   بـرامـج وتجهيزات إعالميـة مختلفـة       20  

 015,415 49 709,000 32 0,000 0,000 394,060 22 709,000 32 621,355 26 0,000 06.605جـملـــة الفصــل       

 0,000 0,000             اقتناء معـــّدات وتجهـيـــزات       06.606 

 696,000 15 000,000 15         696,000 15 000,000 15 اقتناء معّدات النظافــة والطرقـات     1  

 393,000 49 0,000     576,000 33   817,000 15   اقتناء معّدات وتجهيـزات أخــرى     2  

 089,000 65 000,000 15 0,000 0,000 576,000 33 0,000 513,000 31 000,000 15 06.606جـملـــة الفصــل       

 000,000 10 000,000 10         000,000 10 000,000 10 اقتناء وسـائـــل النقــــل       06.608 

 000,000 10 000,000 10 0,000 0,000 0,000 0,000 000,000 10 000,000 10 06.608جـملـــة الفصــل       

 0,000 0,000             اإلنارة     06.610

 517,000 283 000,000 120         517,000 283 000,000 120 نــارة العمـوميــة إلا      1  

 476,000 5 0,000         476,000 5   أشغــال الصيانــة والتعّهـــد     4  

 993,000 288 000,000 120 0,000 0,000 0,000 0,000 993,000 288 000,000 120 06.610جـملـــة الفصــل       

 0,000 0,000             التطــهـيـــــــــر        06.612

 206,000 823 000,000 170     206,000 130   000,000 693 000,000 170 تركيـز شبكـة قنــوات الميــاه المستعملــة       1  

 0,000 0,000             أشغـــال الصيـانــة والتعّهــــد      3  

 206,000 823 000,000 170 0,000 0,000 206,000 130 0,000 000,000 693 000,000 170 06.612جـملـــة الفصــل       

 0,000 0,000             الطــــرقــات والمســـالـــــك        06.613

 973,717 644 1 818,717 513     531,000 298 000,000 211 442,717 346 1 818,717 302 تعبيــــد الطـرقــات       2  

 716,681 391 000,000 100       000,000 100 716,681 391   أشغـــال الصيـانــة والتعّهــــد      3  

 690,398 036 2 818,717 613 0,000 0,000 531,000 298 000,000 311 159,398 738 1 818,717 302 06.613جـملـــة الفصــل       

 0,000 0,000             أشغــــال التهيـئــة والتهـذيــب        06.614

 0,000 0,000             تهيئـة الشـواطـئ وتجهيــزها       3  

 626,001 3 0,000         626,001 3   تهيئة المقـابـر وصيانـتها       5  

 042,876 245 0,000         042,876 245   خــرى ألعمليـات التهيئـة والتهذيـب ا      6  

 668,877 248 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 668,877 248 0,000 06.614جـملـــة الفصــل       

الفقرة                الفصـل
  

فقرة 
  فرعية

 النفقات المشمولة بالتنقيح 
 التقديرات النهائية مبلغ التنقيح بالنقص مبلغ التنقيح بالزيادة  التقديرات المصادق عليها

 دفعا تعهدا  دفعا تعهدا  دفعا تعهدا  دفعا تعهدا 
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 0,000 0,000             المسـاحـات الخضــراء ومداخـل المـــدن        06.615

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

 0,000 0,000             تهيئــة المنتـزهــات       2  

 375,000 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 375,000 2 0,000 06.615جـملـــة الفصــل       

 06.616     
بنـاء التجهيزات الجماعية للثقافــة  

 0,000 0,000             والشبــاب والريـاضـة والطفـولـة 

 694,834 170 0,000         694,834 170   بنـاء المنشـآت الريــاضيــة وتهيئتها       4  

 000,000 10           000,000 10 000,000 10 بناء مسارح الهواء الطلق وتهيئتها   8  

 000,000 30           000,000 30 000,000 30 بناء تجهيزات جماعية أخرى و تهيئتها   20  

 323,000 25 0,000         323,000 25   أشغـــال الصيـانــة والتعّهــــد       21  

 017,834 236 000,000 40 0,000 0,000 0,000 0,000 017,834 236 000,000 40 06.616جـملـــة الفصــل       

06.617     
بنـاء وتهيئـة المنشـآت ذات الصبغة   

 قتصادية الا
            0,000 0,000 

حياء والمحالّت التجارية ألسواق واألبنـاء ا      1  
 وتهيئتها 

426 000,000 889 454,600 450 000,000 450 000,000     876 000,000 1 339 454,600 

 155,000 103 000,000 6         155,000 103 000,000 6 بنـاء المســالــخ وتهيئتها       4  

 372,000 3 0,000         372,000 3   أشغـــال الصيـانــة والتعّهــــد      21  

 981,600 445 1 000,000 882 0,000 0,000 000,000 450 000,000 450 981,600 995 000,000 432 06.617جـملـــة الفصــل       

 682,650 705 5 527,717 883 1 0,000 0,000 915,672 981 709,000 793 766,978 723 4 818,717 089 1 جملـة القـسم السادس      

      
نفقــات التنميــة الطـارئــة : القسم الثامن 

 وغير الموزعة 
            0,000 0,000 

 0,000 0,000             نفقـــات التنميـة غيـر الموّزعـة         08.901

 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 جملــة القسـم الثــامــن      

 682,650 705 5 527,717 883 1 0,000 0,000 915,672 981 709,000 793 766,978 723 4 818,717 089 1 جملـــة الجــزء الثــالـث       

الفقرة                الفصـل
  

فقرة 
  فرعية

 النفقات المشمولة بالتنقيح 
 التقديرات النهائية مبلغ التنقيح بالنقص مبلغ التنقيح بالزيادة  التقديرات المصادق عليها

 دفعا تعهدا  دفعا تعهدا  دفعا تعهدا  دفعا تعهدا 
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  1   
تسديد أصل القروض المبرمة لدى صندوق 

 القروض ومساعدة الجماعات المحلّيـة 
298 595,000 298 595,000         298 595,000 298 595,000 

 595,000 298 595,000 298         595,000 298 595,000 298 10.950جـملة الفصل       

 595,000 298 595,000 298         595,000 298 595,000 298 جملـــة القســـم العاشر      

 595,000 298 595,000 298 0,000 0,000 0,000 0,000 595,000 298 595,000 298 جملـــة الجــــزء الرابع       

      
النفقــــات المسـّددة مــن : الجزء الخامس 

 عتمادات المحالة  إلا
            0,000 0,000 

      
النفقــات المســّددة :  القسم الحادي عشر

 ) ٭(مــن إعتمادات محالة 
            0,000 0,000 

      
نجاز إلنفقات مسددة من اعتمادات محالة  

 ساسية ألمشاريع البنية ا
            0,000 0,000 

 28,840 0,000         28,840   تقوية طريق الميناء بالخرسانة االسفلتية 4 1 11001

 0,256 0,000         0,256   االعتناء بالطرقات 4 2 11001

 29,096 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 29,096   :110.01جملة الفصل       

      
نجاز إلنفقات مسددة من اعتمادات محالة   

 بناءات إدارية 
            0,000 0,000 

 0,000 0,000             :110.02جملة الفصل       

      
نجاز إلنفقات مسددة من اعتمادات محالة  

 مشاريع ذات صبغة شبابية 
            0,000 0,000 

 0,000 0,000             :110.03جملة الفصل       

      
نجاز إلنفقات مسددة من اعتمادات محالة   

 مشاريع ذات صبغة رياضية 
            0,000 0,000 

 640,125 1 0,000         640,125 1   تهيئة مسلك صحي 4 1 11004

 934,356 11 0,000         934,356 11   تهيئة الملعب البلدي 4 2 11004

 256,500 0,000         256,500   تعشيب الملعب البلدي 19 2 11004

 000,000 250 0,000     000,000 250       تنوير الملعب البلدي 4 3 11004

 235,147 12 0,000         235,147 12   تهيئة القاعة الرياضية وسط المدينة 4 4 11004

 900,000 4 0,000         900,000 4   دراسة تهيئة الملعب البلدي 1 5 11004

 966,128 280 0,000 0,000 0,000 000,000 250 0,000 966,128 30   :110.04جملة الفصل       

الفقرة                الفصـل
  

فقرة 
  فرعية

 النفقات المشمولة بالتنقيح 
 التقديرات النهائية مبلغ التنقيح بالنقص مبلغ التنقيح بالزيادة  التقديرات المصادق عليها

 دفعا تعهدا  دفعا تعهدا  دفعا تعهدا  دفعا تعهدا 
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نجاز إلنفقات مسددة من اعتمادات محالة  

 مشاريع ذات صبغة اقتصادية 
            0,000 0,000 

 0,000 0,000             :110.05جملة الفصل       

      
نجاز إلنفقات مسددة من اعتمادات محالة  

 مشاريع ذات صبغة ثقافية 
                

 964,844 0,000         964,844   تهيئة المكتبة العمومية 4 1 11006

 964,844 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 964,844   :110.06جملة الفصل       

نجاز إلنفقات مسددة من اعتمادات محالة       
 مشاريع الطفولة 

                

 347,060 1 0,000         347,060 1   تهيئة نادي أطفال سيدي بنعيسى 4 1 11007

 3,130 0,000         3,130   تهيئة نادي أطفال الطاهر الحداد 4 2 11007

 350,190 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 350,190 1   :110.07جملة الفصل       

      
نجاز إلنفقات مسددة من اعتمادات محالة  

 مشاريع ذات صبغة سياحية 
            0,000 0,000 

 678,821 5 0,000         678,821 5   منتزه البرج بمدينة قليبية 19 1 11008

11008 2 19 
تدخل استثنائي للعناية بالمحيط السياحي 

 بقليبية
  19 582,671         0,000 19 582,671 

 261,492 25 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 261,492 25   :110.08جملة الفصل       

      
نجاز إلنفقات مسددة من اعتمادات محالة  

 مشاريع ذات صبغة بيئية 
            0,000 0,000 

 000,000 10 0,000         000,000 10   دعم مجهود النظافة بالبلديات 19 1 11009

 957,222 0,000         957,222   خدمات الكنس اليدوي 19 2 11009

 687,500 1 0,000         687,500 1   العناية بالمقابر 19 3 11009

 499,800 0,000         499,800   تهيئة المناطق الخظراء 19 4 11009

 0,100 0,000         0,100   تهيئة منتزهات حضرية 4 1 11009

 144,622 13 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 144,622 13   :110.09جملة الفصل       

الفقرة                الفصـل
  

فقرة 
  فرعية

 النفقات المشمولة بالتنقيح 
 التقديرات النهائية مبلغ التنقيح بالنقص مبلغ التنقيح بالزيادة  التقديرات المصادق عليها

 دفعا تعهدا  دفعا تعهدا  دفعا تعهدا  دفعا تعهدا 



2023مارس  05بتاريخ  2023الدورة العادية األولى للمجلس البلدي لسنة   
 

 
10 

      
قتناء النفقات مسددة من اعتمادات محالة   

 معدات وتجهيزات 
                

 183,500 6 0,000         183,500 6   اقتناء معدات نظافة 5 1 11010

 183,500 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 183,500 6   :110.10جملة الفصل       

      
نفقات مسددة من اعتمادات محالة مخصّصة  

 للتصرف 
            0,000 0,000 

 0,000 0,000             :110.11جملة الفصل       

      
نجاز إلنفقات مسددة من اعتمادات محالة  

 مشاريع أخرى 
                

 000,000 3 0,000         000,000 3   دراسة مراجعة مثال التهيئة بوادي الخطف 1 1 11099

 000,000 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 000,000 3   :110.99جملة الفصل       

 899,872 330 0,000     000,000 250 0,000 899,872 80   جملـــة القســـم الحادي عشر      

 899,872 330 0,000     000,000 250 0,000 899,872 80   جملـــة الجــــزء الخامس       

      
نفقـات حسابات أموال :   الجزء السادس 

 المشاركة 
            0,000 0,000 

      
نفقـات حسابات أموال :  القسم الثاني عشر 

 المشاركة 
            0,000 0,000 

      

نفقات حسابات أموال المشاركة على هبات  
  وتبرعات ومساهمات

 ) ٭٭(داخلية  
            0,000 0,000 

      

نفقات حسابات أموال المشاركة على هبات  
  وتبرعات ومساهمات

 ) ٭٭(خارجية  
                

12002 1 1     31 216,900         0,000 31 216,900 

 216,900 31 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 216,900 31 0,000 جملـة القسـم الثاني عشر      

 216,900 31 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 216,900 31 0,000 جملـة الجــزء السادس       

 394,422 366 6 122,717 182 2 0,000 0,000 915,672 231 1 709,000 793 478,750 134 5 413,717 388 1 جملة نفقات العنوان الثاني      

 378,422 649 12 122,717 182 2 0,000 0,000 915,672 231 1 709,000 793 462,750 417 11 413,717 388 1 جملة نفقات الميزانية      

  

  .وأبدى رأيه بالموافقة 16/02/2023المكتب البلدي خالل جلسته المنعقدة بتاريخ مع العلم وأنه تم عرض الموضوع على أنظار 
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  .2022البلدي باإلجماع على التنقيح النهائي لميزانية سنة  وبعد النقاش صادق السادة أعضاء المجلس

  

ة سنة -2   ان   :  2023المصادقة ع تنقيح م

لنتائج او 2022القابض البلدي فواضل سنة  بعد ان ضبط 2023 سنة مقترح تنقيح ميزانية أعضاء المجلس البلديعلى السادة  عرض السيد الكاتب العام للبلدية

  .الميزانيةالنهائية لتنفذ 

فيفري  22ـدد بتاريخ 57وأبدى رأيه تحت عـ 2022فيفري  20وقد تمت إحالة مشروع قرار التنقيح على السيد أمين المال الجهوي بنابل إلبداء الرأي بتاريخ 

  :كما يلي 2023

، نحيطكم علما أنه ليست 2023و 2022دية لسنتي من مجلة الجماعات المحلية، وبعد دراسة مشروعي تنقيح ميزانية البل 177تطبيقا لما جاء به الفصل "

  ."لدينا مالحظات بهذا الخصوص

   :دينارا مفصلة كما يلي 884.938,322 دينارا أي بزيادة قدرها 12.126.428,322دينارا إلى 11.241.490من 2023سنة يتم الترفيع في موارد ميزانيةو

       
 الدينار:الوحدة 

 الفقرة الفصل الصنف 
 فقرة

ة  فرع
التنقيح  الموارد المشمولة 

التقديرات  المصادق 
 عليها

حات  التنق
ة  التقديرات النهائ

ادة   النقص ال

 000,000 100 7     000,000 100 7 موارد العنوان األول        

         موارد العنوان الثا         

ة:الجزء الثالث          لد          الموارد الخاصة لل

 042,876 245 0,124   043,000 245 نقل فواضل - منح  موظفة مسندة من صندوق القروض  01 01 07001 070

 260,420 789 1 218,580 130   479,000 919 1 نقل فواضل - منح  غ موظفة مسندة من صندوق القروض  01 02 07001 070

فقرة  الفقرة الفصل الصنف
ة  فرع

التنقيح التقديرات  المصادق  الموارد المشمولة 
 عليها

حات  التنق
ةلالتقديرات ا  نهائ

ادة    النقص ال
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 0,000       موارد السنة - منح غ موظفة مسندة من صندوق القروض  02 02 07001 070

ة من الفوائض غ المستعملة من العنوان األول  00 01 08001 080 الغ المتأت  990,301 925 784,699 94   775,000 020 1 نقل فواضل-الم

ة 00 02 08001 080 الغ المتأت  394,458 912   394,458 712 000,000 200 موارد السنة-من الفوائض غ المستعملة من العنوان األول  الم

 956,301 361 146,699 24   103,000 386 نقل فواضل - موارد مختلفة  00 01 8099 080

 182,670 678   609,670 565 573,000 112 نقل فواضل -قروض مسندة من صندوق القروض  00 01 09001 090

 0,000       موارد السنة -قروض مسندة من صندوق القروض  00 02 09001 090

ة ة والقروض المخصصة للتنم  827,026 912 4 150,102 249 004,128 278 1 973,000 883 3 الموارد الذات

ة اإلموارد مسددة من اعتمادات محالة     1 12001   ـــع البن ـ ةألنجاز مشار نقل -  ساس
 فواضل

29,000 0,096   29,096 

ة من اعتمادات محالة     1 120.02   ةإلموارد متأت  0,000        نجاز بناءات إدار

ة من اعتمادات محالة     1 120.03   غةإلموارد متأت ــــع ذات ص ة   نجاز مشار اب  0,000        ش

ة من اعتمادات محالة     1 120.04   غةإلموارد متأت ــــع ذات ص ة   نجاز مشار اض  -   ر
 نقل فواضل

180 966,000   140 970,098 39 995,902 

ة من اعتمادات محالة    1 120.05   ــــعإلموارد متأت غة    نجاز مشار ة  ذات ص  0,000        اقتصاد

ة من اعتمادات محالة     1 120.06   ــــعإلموارد متأت غة   نجاز مشار ة    ذات ص نقل   -ثقاف
 فواضل

965,000   0,156 964,844 

ة من اعتمادات محالة     1 120.07   ــــع إلموارد متأت  350,190 1   0,190 350,000 1 نقل فواضل -  الطفولةنجاز مشار

ة من اعتمادات محالة    1 120.08   ــــعإلموارد متأت غة    نجاز مشار ة ذات ص اح  -  س
 نقل فواضل

20 662,000   2 945,758 17 716,242 

ة من     1 120.09   ةإلاعتمادات محالة موارد متأت غة بيئ ــــع ذات ص نقل  -   نجاز مشار
 فواضل

13 145,000   0,378 13 144,622 

ة من اعتمادات محالة     1 120.10   ات الموارد متأت  183,500 6   0,500 183,000 6 نقل فواضل  -قتناء معدات وتجه

 الفقرة الفصل الصنف
فقرة 
ة  فرع

التنقيح  الموارد المشمولة 
التقديرات  المصادق 

 عليها

حات  التنق
ةلالتقديرات ا  نهائ

ادة    النقص ال
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المشاريع المتواصلة التي تم خالص جزء منها في موفى السنة أو في الفترة التكميلية كما يبينه الجدول أسفله وتم  أما بالنسبة للنفقات فقد تم التنقيص في اعتمادات

دينارا تم إرجاع  712.394,458اما فوائض العنوان األول اإلضافية فتقدر بــ) التطهير و التعبيد(إدراج القروض التي تم  تحويلها في نهاية السنة ضمن مشاريعها 

القسط الممول من موارد العنوان األول الموظفة لنفقات العنوان الثاني والمقترح على  أد30 لال الخضراءزاوية و بناء و تهيئة أد 70 2020التطهير  أد لمشروع 100

السوق األسبوعية إذ لم يتم تحويل  أد التمام 406حيث نقترح تخصيص  2023دينارا ضمن نفقات التنمية لسنة  612.394,458:سيادتكم توزيع بقية الفواضل 

نقترح دينارا  66.394,458والباقي  أد لتهيئة الشواطئ 20ج األثري و أد لتنوير البر 40أد لمشروع فضاء المواطن  و  80وإضافة مبلغ  2022المساعدة بعنوان 

  .الموجودة حاليانظرا لتهالك اآللة القتناء آلة توزيع االسفلت تخصيصها 

دينارا و دفعا من  206.394,458دينارا  أي بزيادة قدرها  713.394,458دينارا إلى  507.000تعهدا من :  2023الترفيع في نفقات ميزانية  ويتم بالتالي

  :دينارا  كما يبينه الجدول التالي  884.938,322دينارا أي بزيادة قدرها   12.126.428,322دينارا إلى  11.241.490

 الفقرة الفصـل
 فقرة
 ةفرعي

 النفقات المشمولة بالتنقيح 
 التقديرات النهائية مبلغ التنقيح بالنقص مبلغ التنقيح بالزيادة  التقديرات المصادق عليها

 دفعا تعهدا  دفعا تعهدا  دفعا تعهدا  دفعا تعهدا 

ف    1 120.11   ة من اعتمادات محالة مخصصة لنفقات الت  0,000       موارد متأت

ة من اعتمادات محالة     1 120.99   ــــع أخرىإلموارد متأت  000,000 3     000,000 3 نقل فواضل -   نجاز مشار

 384,396 82 916,390 143 0,786 300,000 226 جملة الصنف الثا ع         

 384,396 82 916,390 143 0,786 300,000 226 جملة الجزء الخامس        

ات أموال المشاركة                    موارد حسا

عات أو مساهمات موظفة      130.01   ات أو ت عنوان ه ة  ات    موارد داخل حسا
  أموال المشاركة

        

عات أو مساهمات موظفة      130.02   ات أو ت عنوان ه ة  ات    موارد خارج حسا
 نقل فواضل -   أموال المشاركة

31 217,000   0,100 31 216,900 

 216,900 31     217,000 31 جملة الصنف الثالث ع         

 428,322 026 5 066,492 393 004,914 278 1 490,000 141 4   جملة موارد العنوان الثا 

ة لد ع موارد ال  428,322 126 12 066,492 393 004,914 278 1 490,000 241 11   مجم
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 000,000 793 6           000,000 793 6   نفقات العنوان األول      

                 نفقات العنوان الثاني         

                 نفقات التنمية:الجزء الثالث      

      
االستثمارات :القسم السادس

                 المباشرة

 
06.600 

 0,000               الدراسات      

  1   
دراسـة أمثلة التهيئـة    

 العمرانيــة 
  79 100,000           79 100,000 

 0,000               دراسـة مخّططـــات المرور       2  

 974,258 94   459,742 4       434,000 99   دراســـات أخـــــرى       20  

 074,258 174 0,000 459,742 4 0,000 0,000 0,000 534,000 178 0,000 06.600جـملـــة الفصــل       
 

06.601 
 000,000 100 0,000         000,000 100   اقتناء أراضــــــي      

 000,000 100 0,000     0,000 0,000 000,000 100 0,000 06.601جـملـــة الفصــل       
 

06.602 
   0,000             اقتناء مبــانــــــي      

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

 
06.603 

    
إحــداث : داريـــةإلالبنـايات ا 

                 وتوسعـــة وتهيئـــة 

 061,252 231 000,000 122     000,252 80 000,000 80 061,000 151 000,000 42 قصر البلدية       1  

 328,000 8 0,000         328,000 8   الدائرة البلدية        2  

 0,000 0,000             المستودع البلدي       3  

 417,390 1       0,390   417,000 1   اشغال الصيانة و التعهد   6  

 0,000 0,000             بناء مسكن وظيفي   7  

 806,642 240 000,000 122 0,000 0,000 000,642 80 000,000 80 806,000 160 000,000 42 06.603جـملـــة الفصــل       
 

06.604 
 000,000 10 000,000 10         000,000 10 000,000 10 تجهيــــزات إداريـــــة      

 000,000 10 000,000 10 0,000 0,000 0,000 0,000 000,000 10 000,000 10 06.604جـملـــة الفصــل       

06.605     
البـرامـج والتجهيـزات   

                 ميــة العـإلا

 الفقرة الفصـل
 فقرة

 فرعية
 النفقات المشمولة بالتنقيح 

 التقديرات النهائية مبلغ التنقيح بالنقص مبلغ التنقيح بالزيادة  التقديرات المصادق عليها

 دفعا تعهدا  دفعا تعهدا  دفعا تعهدا  دفعا تعهدا 
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  20   
بـرامـج وتجهيزات إعالميـة    

 مختلفـة 
10 000,000 34 541,000   0,275     10 000,000 34 541,275 

 541,275 34 000,000 10 0,000 0,000 0,275 0,000 541,000 34 000,000 10 06.605جـملـــة الفصــل       
 

06.606 
                 اقتناء معـــّدات وتجهـيـــزات      

  1   
اقتناء معّدات النظافــة  

 والطرقـات 
  696,000 66 394,458 66 394,458     66 394,458 67 090,458 

  2   
اقتناء معّدات وتجهيـزات  

 أخــرى 
  1 317,000       0,350 0,000 1 316,650 

 407,108 68 394,458 66 0,350 0,000 394,458 66 394,458 66 013,000 2 0,000 06.606جـملـــة الفصــل       
 

06.608 
 000,000 150 000,000 150         000,000 150 000,000 150 اقتناء وسـائـــل النقــــل      

 000,000 150 000,000 150 0,000 0,000 0,000 0,000 000,000 150 000,000 150 06.608جـملـــة الفصــل       

                 اإلنارة     06.610

 303,296 317 000,000 40     000,296 40 000,000 40 303,000 277   نــارة العمـوميــة إلا      1  
 027,399 1       0,399   027,000 1   أشغــال الصيانــة والتعّهـــد     4  

 330,695 318 000,000 40 0,000 0,000 000,695 40 000,000 40 330,000 278 0,000 06.610جـملـــة الفصــل       

                 التطــهـيـــــــــر        06.612

  1   
تركيـز شبكـة قنــوات الميــاه    

 المستعملــة 
  492 795,000   143 077,898     0,000 635 872,898 

 0,000               أشغـــال الصيـانــة والتعّهــــد      3  

 872,898 635 0,000 0,000 0,000 077,898 143 0,000 795,000 492 0,000 06.612جـملـــة الفصــل       

                 الطــــرقــات والمســـالـــــك        06.613

 606,885 886 0,000     833,885 255   773,000 630   تعبيــــد الطـرقــات       2  

 346,012 384 0,000 370,988 7       717,000 391   أشغـــال الصيـانــة والتعّهــــد      3  

 952,897 270 1 0,000 370,988 7 0,000 833,885 255 0,000 490,000 022 1 0,000 06.613جـملـــة الفصــل       

                 أشغــــال التهيـئــة والتهـذيــب        06.614

 000,000 20 000,000 20     000,000 20 000,000 20 0,000   تهيئـة الشـواطـئ وتجهيــزها       3  

 626,001 3       0,001   626,000 3   تهيئة المقـابـر وصيانـتها       5  

 الفقرة الفصـل
 فقرة

 فرعية
 النفقات المشمولة بالتنقيح 

 التقديرات النهائية مبلغ التنقيح بالنقص مبلغ التنقيح بالزيادة  التقديرات المصادق عليها

 دفعا تعهدا  دفعا تعهدا  دفعا تعهدا  دفعا تعهدا 

  6   
عمليـات التهيئـة والتهذيـب    

 خــرى ألا
  245 043,000       0,124   245 042,876 
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 668,877 268 000,000 20 0,124 0,000 000,001 20 000,000 20 669,000 248 0,000 06.614جـملـــة الفصــل       

06.615     
المسـاحـات الخضــراء   

                 ومداخـل المـــدن 

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

   0,000         0,000   تهيئــة المنتـزهــات       2  

 375,000 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 375,000 2 0,000 06.615جـملـــة الفصــل       

 
06.616 

    
بنـاء التجهيزات الجماعية  

للثقافــة والشبــاب والريـاضـة 
 والطفـولـة 

                

  4   
بنـاء المنشـآت الريــاضيــة    

 وتهيئتها 
  62 852,000       0,123   62 851,877 

  20   
بناء تجهيزات جماعية أخرى 

 وتهيئتها
      30 000,000     0,000 30 000,000 

 738,074 10       0,074   738,000 10   أشغـــال الصيـانــة والتعّهــــد       21  

 589,951 103 0,000 0,123 0,000 000,074 30 0,000 590,000 73 0,000 06.616جـملـــة الفصــل       

06.617     
بنـاء وتهيئـة المنشـآت ذات   

                 قتصادية الالصبغة ا

  1   
حياء ألسواق واألبنـاء ا   

 والمحالّت التجارية وتهيئتها 
  1 115 210,000   406 000,234     0,000 1 521 210,234 

 248,191 23       0,191   248,000 23   بنـاء المســالــخ وتهيئتها       4  

 749,000 2   623,000       372,000 3   أشغـــال الصيـانــة والتعّهــــد      21  

 207,425 547 1 0,000 623,000 0,000 000,425 406 0,000 830,000 141 1   06.617جـملـــة الفصــل       

 827,026 924 4 394,458 418 454,327 12 0,000 308,353 041 1 394,458 206 973,000 895 3 000,000 212 جملـة القـسم السادس      

      
نفقــات التنميــة : القسم الثامن 

                 الطـارئــة وغير الموزعة 

 0,000 0,000             نفقـــات التنميـة غيـرالموّزعـة         08.901
 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   جملــة القسـم الثــامــن      

 827,026 924 4 394,458 418 454,327 12 0,000 308,353 041 1 394,458 206 973,000 895 3 000,000 212 جملـــة الجــزء الثــالـث       

 الفقرة الفصـل
 فقرة

 فرعية
 النفقات المشمولة بالتنقيح 

 التقديرات النهائية مبلغ التنقيح بالنقص مبلغ التنقيح بالزيادة  التقديرات المصادق عليها

 دفعا تعهدا  دفعا تعهدا  دفعا تعهدا  دفعا تعهدا 

  1   
تسديد أصل القروض المبرمة 

لدى صندوق القروض ومساعدة 
295 000,000 295 000,000         295 000,000 295 000,000 
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 الجماعات المحلّيـة 

 000,000 295 000,000 295 0,000 0,000 0,000 0,000 000,000 295 000,000 295 10.950جـملة الفصل       

 000,000 295 000,000 295 0,000 0,000 0,000 0,000 000,000 295 000,000 295 جملـــة القســـم العاشر      

 000,000 295 000,000 295 0,000 0,000 0,000 0,000 000,000 295 000,000 295 جملـــة الجــــزء الرابع       

      
النفقــــات المسـّددة : الجزء الخامس 

                 عتمادات المحالة  إلمــن ا

      
النفقــات :  القسم الحادي عشر

                 ) ٭(المســّددة مــن إعتمادات محالة 

      
نفقات مسددة من اعتمادات محالة  

                 ساسية ألنجاز مشاريع البنية اإل

 28,840 0,000 0,160       29,000   تقوية طريق الميناء بالخرسانة االسفلتية 4 1 11001
 0,256 0,000     0,256       االعتناء بالطرقات 4 2 11001

 29,096 0,000 0,160 0,000 0,256 0,000 29,000 0,000 :110.01جملة الفصل       

      
نفقات مسددة من اعتمادات محالة   

                 نجاز بناءات إدارية إل

                 :110.02جملة الفصل       

      
نفقات مسددة من اعتمادات محالة  

                 نجاز مشاريع ذات صبغة شبابية إل

                 :110.03جملة الفصل       

      
نفقات مسددة من اعتمادات محالة   
                 نجاز مشاريع ذات صبغة رياضية إل

 640,125 1 0,000     0,125   640,000 1   تهيئة مسلك صحي 4 1 11004

 934,356 11 0,000     0,356   934,000 11   تهيئة الملعب البلدي 4 2 11004

 256,500 0,000 0,500       257,000   تعشيب الملعب البلدي 19 2 11004

 029,774 9 0,000 970,226 140       000,000 150   تنوير الملعب البلدي 4 3 11004

 235,147 12 0,000     0,147   235,000 12   تهيئة القاعة الرياضية وسط المدينة 4 4 11004

 900,000 4 0,000         900,000 4   دراسة تهيئة الملعب البلدي 1 5 11004

 995,902 39 0,000 970,726 140 0,000 0,628 0,000 966,000 180 0,000 :110.04جملة الفصل       

 الفقرة الفصـل
 فقرة

 فرعية
 النفقات المشمولة بالتنقيح 

 التقديرات النهائية مبلغ التنقيح بالنقص مبلغ التنقيح بالزيادة  التقديرات المصادق عليها

 دفعا تعهدا  دفعا تعهدا  دفعا تعهدا  دفعا تعهدا 
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نفقات مسددة من اعتمادات محالة  
                 نجاز مشاريع ذات صبغة اقتصادية إل

                 :110.05جملة الفصل       

      
نفقات مسددة من اعتمادات محالة  

                 نجاز مشاريع ذات صبغة ثقافية إل

 964,844 0,000 0,156       965,000   تهيئة المكتبة العمومية 4 1 11006

 964,844 0,000 0,156 0,000 0,000 0,000 965,000 0,000 :110.06جملة الفصل       

نفقات مسددة من اعتمادات محالة       
                 نجاز مشاريع الطفولة إل

 347,060 1 0,000     0,060   347,000 1   تهيئة نادي أطفال سيدي بنعيسى 4 1 11007

 3,130 0,000     0,130   3,000   تهيئة نادي أطفال الطاهر الحداد 4 2 11007

 350,190 1 0,000 0,000 0,000 0,190 0,000 350,000 1 0,000 :110.07جملة الفصل       

      
نفقات مسددة من اعتمادات محالة  
                 نجاز مشاريع ذات صبغة سياحية إل

 678,821 5 0,000 0,179       679,000 5   منتزه البرج بمدينة قليبية 19 1 11008

تدخل استثنائي للعناية بالمحيط السياحي  19 2 11008
 بقليبية

  14 983,000       2 945,579 0,000 12 037,421 

 716,242 17 0,000 945,758 2 0,000 0,000 0,000 662,000 20 0,000 :110.08جملة الفصل       

      
نفقات مسددة من اعتمادات محالة  

                 نجاز مشاريع ذات صبغة بيئية إل

 000,000 10 0,000         000,000 10   دعم مجهود النظافة بالبلديات 19 1 11009

 957,222 0,000     0,222   957,000   خدمات الكنس اليدوي 19 2 11009

 687,500 1 0,000 0,500       688,000 1   العناية بالمقابر 19 3 11009

 499,800 0,000 0,200       500,000   تهيئة المناطق الخظراء 19 4 11009

 0,100 0,000     0,100       تهيئة منتزهات حضرية 4 1 11009

 144,622 13 0,000 0,700 0,000 0,322 0,000 145,000 13 0,000 :110.09جملة الفصل       

 الفقرة الفصـل
 فقرة

 فرعية
 النفقات المشمولة بالتنقيح 

 التقديرات النهائية مبلغ التنقيح بالنقص مبلغ التنقيح بالزيادة  التقديرات المصادق عليها

 دفعا تعهدا  دفعا تعهدا  دفعا تعهدا  دفعا تعهدا 

              نفقات مسددة من اعتمادات محالة         
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 قتناء معدات وتجهيزات ال

 183,500 6 0,000     0,500   183,000 6   اقتناء معدات نظافة 5 1 11010
 183,500 6 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 183,000 6 0,000 :110.10جملة الفصل       

      
نفقات مسددة من اعتمادات محالة  

 مخصّصة للتصرف 
                

                 :110.11جملة الفصل       

      
نفقات مسددة من اعتمادات محالة  

                 نجاز مشاريع أخرى إل

11099 1 1 
دراسة مراجعة مثال التهيئة بوادي 

 الخطف
  3 000,000         0,000 3 000,000 

 000,000 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 000,000 3 0,000 :110.99جملة الفصل       

 384,396 82 0,000 917,500 143 0,000 1,896 0,000 300,000 226 0,000 جملـــة القســـم الحادي عشر      

 384,396 82 0,000 917,500 143 0,000 1,896 0,000 300,000 226 0,000 جملـــة الجــــزء الخامس       

      
نفقـات حسابات :   الجزء السادس 

                 أموال المشاركة 

      
نفقـات حسابات :  القسم الثاني عشر 

                 أموال المشاركة 

      

نفقات حسابات أموال المشاركة على  
  هبات وتبرعات ومساهمات

 ) ٭٭(داخلية  
                

      

نفقات حسابات أموال المشاركة على  
  هبات وتبرعات ومساهمات

 ) ٭٭(خارجية  
                

12002 1 1     31 217,000       0,100 0,000 31 216,900 

      
 216,900 31 0,000 0,100 0,000 0,000 0,000 217,000 31 0,000 جملـة القسـم الثاني عشر

      
 216,900 31 0,000 0,100 0,000 0,000 0,000 217,000 31 0,000 جملـة الجــزء السادس 

 428,322 333 5 394,458 713 371,927 156 0,000 310,249 041 1 394,458 206 490,000 448 4 000,000 507 جملــة نفقات العنوان الثاني      

 428,322 126 12 394,458 713 371,927 156 0,000 310,249 041 1 394,458 206 490,000 241 11 000,000 507 جملــة نفقات الميزانية      

  .وأبدى رأيه بالموافقة 2023فيفري  16مع العلم وأنه تم عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي خالل جلسته المنعقدة بتاريخ 

  .2023تنقيح ميزانية سنة وبعد النقاش صادق السادة أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على 

لدي لسنة - 3   :     2023المصادقة ع تنقيح مخطط االستثمار ال
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تطبيقا لمقتضيات برنامج تقييم االداء وحيث يتم خالل الدورة العادية في نطاق متابعة سير المشاريع وتنفيذ المخطط البلدي و بين السيد الكاتب العام للبلدية أنه

عمل مويلية لظغوطات تنفيذية تم عقد جلسة االولى وبعد اعداد الدراسات او فتح العروض الترفيع في كلفة المشروع وتوزيع اعتمادات اضافية او تغيير الخطة الت

المشاريع المتواصلة للسنوات السابقة و 2023تم اجراء تحيين لمخطط سنة بحضور السيد الكاتب العام للبلدية واالدارة الفنية والمالية وبرئاسة السيد رئيس البلدية و

 كلفة للمشاريع التي تمت دراستها او التي تم االعالن عن طلب العروض وتحيين 2023ة سنة ل تنقيح ميزانيوذلك باضافة الفواضل االضافية التي تم توزيعها من خال

التي تم  وقمنا كذلك بحذف المشاريع .قسط وحيد لتسهيل عملية المتابعة بالنسبة لبعض المشاريع التي برمجت على اقساط على عدة سنوات قمنا بدمجها فيهذا و. لها

بعد ) أد 150(تهيئة السوق المركزية حيث تم الغاء القرض : جلس التخلي عن القروض التي سبق وأن برمجت لمشاريعترح على المونق. انجازها المالي و الفني

في المستقبل لتمويل مشاريع  والتي يمكن استغاللها) أد 80(ومشروع فضاء مواطن ) أد 70(ديالحصول على مساعدة وتغيير كلفة المشروع ومشروع المنبت البل

  .أخرى

  )excel(انظر الجدول المصاحب

  

  .2023تنقيح مخطط االستثمار البلدي لسنة وبعد النقاش صادق السادة أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على 
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لدي - 4 مجة  إطار برنامج االستثمار ال ــــع الم المصادقة ع برنامج التدخل للمشار
قرض  2023لسنة   :    والممولة 

تمت  2022نوفمبر  27أوضح السيد عبد العزيز غريبي أنه خالل جلسة المجلس البلدي المنعقدة يوم 

الذي تضمن جملة من المشاريع تَُمّول عن طريق  2023المصادقة على برنامج االستثمار البلدي لسنة 

  :قرض من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية وهي اآلتية

  .أد 100تنوير عمومي بكلفة تقديرية قدرها -

  .أد 200صيانة الطرقات بكلفة تقديرية قدرها -

  .أد 100صيانة المنشآت الرياضية بكلفة تقديرية قدرها -

وحيث أنه لم يتم تحديد برنامج التدخل للمشاريع المذكورة أعاله، فالمعروض على السادة أعضاء 

  :مج التاليالمجلس البلدي المصادقة على البرنا
  

  أماكن التدخل  نوعية التدخل  الكلفة التقديرية  المشروع  ر/ع

  أد 100  تنوير عمومي  1

تغيير أعمدة التنوير العمومي من 
التي أصبحت   PVC arméنوع 

تمثل خطرا على المارة بأعمدة حديدية 
مع تغيير الفوانيس العادية إلى فوانيس 

 LEDمن نوع 

  نهج ابن خلدون-
  بن حميدةشارع المنجي -
  شارع الحبيب بورقيبة-
  نهج حمادي الغربي-
  قليبية البيضاء-

  أد 200  صيانة الطرقات  2
إصالح الطرقات المتضررة 

)emploi partiel(  
  كامل المنطقة البلدية

3  
صيانة المنشآت 

  الرياضية
  أد 100

  دهن وتبييض القاعة-
  صيانة النوافذ-
  صيانة األبواب-

القاعة الرياضية المغطاة 
  عيسى بن نصر

برنامج التدخل للمشاريع المبرمجة في إطار  وبعد النقاش صادق السادة أعضاء المجلس البلدي على

   .والممولة بقرض 2023 برنامج االستثمار البلدي لسنة

  
ع األعوان - 5   :    المصادقة ع تنقيح مجم

ات المصادقة على عدد ونوعية الخطط المراد سد شغورها -5/1 ة بالملف ان  عن طريق مناظرات داخلي وامتح
  : 2023بعنوان سنة مهني لإلدماج 

دد بين السيد عبد العزيز غريبي الكاتب العام للبلدية أنه  ة ع ة والبيئ ر الشؤون المحلي ا لمنشور وزي تطبيق

ي  2019لسنة 14 بتمبر  18المؤرخ ف ات  2019س ة بضبط صيغ وآلي ام المتعلق ق األحك ة تطبي حول كيفي

راد سد شغورها  ضمنه و المتعلقة بعر 02االنتداب والترقية و الترسيم بالبلديات وخاصة الفقرة  الخطط الم
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المصادقة على  أعضاء المجلس البلديالمعروض على السادة عن طريق المناظرات  في بداية كل سنة مالية،

  :عدد ونوعية الخطط المراد سد شغورها

  :2023داخلية بالملفات بعنوان سنة  عن طريق مناظرات -أ

  : محللي وتقنيي اإلعالمية سلك *

  طرق التسديد  2023عدد الخطط المراد سد شغورها لسنة   الرتبة

الملفات  01  محلل مركزي ة    مناظرة داخل

  
  :2023بعنوان سنة  امتحان مهني إلدماج العملة في سلك الموظفينعن طريق  -ب

  

  : المشترك اإلداري السلك *

  طرق التسديد  2023عدد الخطط المراد سد شغورها لسنة   الرتبة

ف   إدماج  01  اتب ت
  إدماج  01  مستكتب إدارة

  
ت الل جلس دي خ ب البل ار المكت ى أنظ وع عل م عرض الموض ه ت م وأن ع العل اريخ م دة بت  16ه المنعق

  .وأبدى رأيه بالموافقة 2023فيفري 

ى  اع عل دي باإلجم س البل ادة أعضاء المجل د وبعد النقاش صادق الس راد س ة الخطط الم عدد ونوعي

  .2023بعنوان سنة وامتحان مهني لإلدماج  شغورها عن طريق مناظرات داخلية بالملفات

  
  :المصادقة على تنقيح قرار مجموع األعوان  -5/2

ام ب الع يد الكات ة  عرض الس ادة للبلدي ى الس ديأعضاء عل س البل رار  المجل يح ق ى تنق ادقة عل المص

دابات  عية االنت وية وض ة ولتس ات المتوقع امج الترقي يرا لبرن ط تحض ض الخط افة بع وان بإض وع األع مجم

  .المبرمجة في سلك الموظفين والعملة

  : العمومية لإلداراتلمشترك ا اإلداري السلك *
  

  الخطط
عدد الخطط 

المصادق عليها 
  سابقا

عدد الخطط 
  المشغولة

عدد  الخطط 
  الشاغرة

  الــمـــالحــظـــات
الخطط 

المعروضة 
  للمصادقة

س ف رئ إضافة خطة   00  02  02  مت
ة ق   واحدة لل

03  

ف   00  06  05  مت
إلضافة خطة 
ة  واحدة لتس

ة   الوضع

06  

  : محللي وتقنيي اإلعالمية سلك *
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  الخطط
عدد الخطط 

المصادق عليها 
  سابقا

عدد الخطط 
  المشغولة

عدد  الخطط 
  الشاغرة

  الــمـــالحــظـــات

الخطط 
المعروضة 
  للمصادقة

  00  01  01  محلل مركزي
إضافة خطة 

ة ق   واحدة لل
02  

  
  : العملة سلك *
  

  الخطط
عدد الخطط 

المصادق عليها 
  سابقا

عدد الخطط 
  المشغولة

عدد  الخطط 
  الشاغرة

  الــمـــالحــظـــات

الخطط 
المعروضة 
  للمصادقة

  00  03  02  الصنف العا 

إضافة خطط 

ة  واحدة لتس

ة   الوضع

03  

  

اريخ  دة بت ته المنعق الل جلس دي خ ب البل ار المكت ى أنظ وع عل م عرض الموض ه ت م وأن ع العل  16م

  .وأبدى رأيه بالموافقة 2023فيفري 

  .أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على تنقيح قرار مجموع األعوان وبعد النقاش صادق السادة
  
  

ل العمو لسنة - 6 عنوان التم ــــع المنح    :2023المصادقة ع توز

الحضور أن المكتب البلدي تداول في مقترح توزيع المنح بعنوان التمويل أعلم السيد الكاتب العام للبلدية 

كما تداولت لجنة الفنون والثقافة والتربية والتعليم  2023فيفري  16بتاريخ  2023العمومي لسنة 

باالشتراك مع لجنة الطفولة والشباب والرياضة ولجنة الشؤون اإلجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي 

   :واتفقوا على ما يلي 2023فيفري  15خالل جلستهم المنعقدة بتاريخ  اإلعاقة

  

  

  

 :الجمعيات ذات الصبغة االجتماعية 

 2023 2022 2021 2020 إسم الجمعية



2023مارس  05بتاريخ  2023الدورة العادية األولى للمجلس البلدي لسنة   
 

 24 

المبلغ 
المصادق 
 عليه  

المبلغ 
 المدفوع  

المبلغ 
المصادق 
 عليه  

المبلغ 
 المدفوع  

المبلغ 
المصادق 
 عليه  

المبلغ 
 المدفوع  

المبلغ المصادق 
  عليه

 000 28 000 25 000 25 000 24 000 24 000 12 000 24 اللجنة المحلية للتضامن اإلجتماعي بقليبيـة

الفرع المحلي لإلتحاد التونسي إلعانة القاصرين 
 000 7   000 7   000 7   000 7 ذهنيا بقليبية

 الجمعية التونسية للقاصرين عن الحركة العضوية
 000 5   200 4   200 4   500 3 بقليبية

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

 500 2   400 1 400 1 400 1   400 1 جمعية القلب االبيض بقليبية

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

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

     100 2   100 2   100 2 جمعية التنمية والبيئة بوادي الخطف

 000 66 750 48 000 66 330 49 000 66 240 12 000 66 ودادية أعوان بلدية قليبية

               إبراهيم الغربي. جمعية أحباء مستشفى د 

 000 120 850 75 200 116 830 83 200 115 290 25 500 114 :الـجـمـلــة 

  
 :المنح المسندة لودادية أعوان بلدية قليبية 

 إسم الجمعية

2020 2021 2022 2023 

المبلغ 
المصادق 
 عليه  

المبلغ 
 المدفوع  

المبلغ 
المصادق 
 عليه  

المبلغ 
 المدفوع  

المبلغ 
المصادق 
 عليه  

المبلغ 
 المدفوع  

المبلغ المصادق 
 عليه

 000 62 280 49 000 62 100 53 000 62 857 28 000 62 تذاكر االكل

 000 62 280 49 000 62 100 53 000 62 857 28 000 62 :الـجـمـلــة 

                  

المنح المسندة لمركز التكوين ودعم 
       :الالمركزية  

 إسم الجمعية

2020 2021 2022 2023 

المبلغ 
المصادق 
 عليه  

المبلغ 
 المدفوع  

المبلغ 
المصادق 
 عليه  

المبلغ 
 المدفوع  

المبلغ 
المصادق 
 عليه  

المبلغ 
 المدفوع  

المبلغ المصادق 
 عليه

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

 000 10 000 10 000 10 0 000 10 0 000 10 :الـجـمـلــة 

  
المنح المسندة للجامعة الوطنية للبلديات 

 التونسية
      

 2023 2022 2021 2020 إسم الجمعية
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المبلغ 
المصادق 
 عليه  

المبلغ 
 المدفوع  

المبلغ 
المصادق 
 عليه  

المبلغ 
 المدفوع  

المبلغ 
المصادق 
 عليه  

المبلغ 
 المدفوع  

المبلغ المصادق 
 عليه

 000 10   000 10   941 5   363 6 الجامعة الوطنية للمدن التونسية

 000 10 0 000 10 0 941 5 0 363 6 :الـجـمـلــة 

  
 :الجمعيات ذات الصبغة الشبابية 

 إسم الجمعية

2020 2021 2022 2023 

المبلغ 
المصادق 
 عليه  

المبلغ 
 المدفوع  

المبلغ 
المصادق 
 عليه  

المبلغ 
 المدفوع  

المبلغ 
المصادق 
 عليه  

المبلغ 
 المدفوع  

المبلغ المصادق 
 عليه

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

               الكشافة التونسية فوج أبو القاسم الشابي

 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 3 000 6 :الـجـمـلــة 

 

 :الجمعيات ذات الصبغة الطفولية 

 إسم الجمعية

2020 2021 2022 2023 

المبلغ 
المصادق 
 عليه  

المبلغ 
 المدفوع  

المبلغ 
المصادق 
 عليه  

المبلغ 
 المدفوع  

المبلغ 
المصادق 
 عليه  

المبلغ 
 المدفوع  

المبلغ المصادق 
 عليه

جمعية أحباء الطفل بنادي األطفال بسيدي بنعيسى 
 250 1   200 1   840   840 بقليبيـة 

جمعية أحباء الطفل بنادي األطفال الطاهر الحداد 
 250 1   200 1   840   840 بقليبيـة

 000 2   000 2         جمعية رياض االطفالشرق الوطن القبلي

 500 4 0 400 4 0 680 1 0 680 1 :الـجـمـلــة 

  
                  

  
 :الجمعيات ذات الصبغة الثقافية 
 2023 2022 2021 2020 إسم الجمعية
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المبلغ 
المصادق 
 عليه  

المبلغ 
 المدفوع  

المبلغ 
المصادق 
 عليه  

المبلغ 
 المدفوع  

المبلغ 
المصادق 
 عليه  

المبلغ 
 المدفوع  

المبلغ المصادق 
 عليه

 200 12 700 7 700 7 700 7 700 7 850 3 700 7 األدب بقليبيـة جمعية منارة
 000 7   000 7   000 7   000 7 الجامعة العامة للسينمائيين الهواة

 000 5 000 8 000 8   000 3 750 1 500 3 جمعية البيئة بقليبيـة

جمعية صيانة المدينة والمحافظة على التراث 
 000 7   000 7   000 2   700 بقليبية

     050 1   050 1   050 1 جمعية جسور التواصل

1 750   700   700   700 الجمعية التونسية للشباب والعلم  

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق االنسان فرع 
     800 2   800 2   800 2 قليبية

 400 1   400 1   400 1   400 1 الرابطة الوطنية للمحافظة على القرآن الكريم

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

 000 2   400 1   400 1   400 1 جمعية برج قليبية

 200 2   200 2         الجمعية المتوسطية للصورة
 000 1   000 1   000 1     جمعية آسبيس الثقافية

 000 1   000 1   000 1     جمعية اإلرادة والتنمية بالوطن القبلي

 000 43 700 15 700 43 700 7 500 31 825 6 700 28 :الجملة 

 
 : الجمعيات ذات الصبغة الرياضية

 إسم الجمعية

2020 2021 2022 2023 
المبلغ 

المصادق 
 عليه  

المبلغ 
 المدفوع  

المبلغ 
المصادق 
 عليه  

المبلغ 
 المدفوع  

المبلغ 
المصادق 
 عليه  

المبلغ 
 المدفوع  

المبلغ المصادق 
 عليه

 000 88 000 83 000 83 350 58 000 83 350 58 350 58 النادي األولمبي القليبي

 000 31 000 28 000 28 350 19 000 28 350 19 350 19 اإلتحاد الرياضي القليبي

 000 14   000 13 300 8 000 13 300 8 300 8 النادي البلدي للتنس بقليبية

   500 6   500 6   270 4 نادي الرياضات البحرية بقليبية
 

 000 4   800 2 000 2 800 2 000 2 000 2 نادي الرياضات الفردية بقليبية

 000 3   800 2   800 2   000 2 النادي الرياضي القليبي

   000 1   000 1   000 1 الجمعية الرياضية العسكرية
 

 000 140 000 111 100 137 000 88 100 137 000 88 270 95 :الجملة 

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

  .2023لسنة 

انة الطرقات - 7 ارة مصلحة إدارة ومعدات ص   ):   Repondeuse(المصادقة ع اقتناء س

في إطار تلبية حاجيات البلدية لنقل األشخاص سواء أعوان أو بين السيد الكاتب العام للبلدية أنه 

أعضاء المجلس البلدي إلى مختلف الزيارات والجلسات والندوات المحلية والجهوية والوطنية والقيام 
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نوع بيجو انطلق استعمالها  سيارة مصلحة إدارية األولى 2، وحيث أن البلدية بها عـدد بالمعاينات الميدانية

وحالتها سيئة بها عطب على مستوى المحرك ومضخة الزيت والثانية نوع فيات تم  2013منذ سنة 

ألف كلم،  150وحالتها متوسطة وقطعت في هذه السنوات الوجيزة أكثر من  2017اقتناؤها منذ سنة 

د ، المعروض على السادة أعضاء في هذا الصد 2023وحيث تم رصد اعتمادات بميزانية البلدية لسنة 

المجلس البلدي مقترح اقتناء سيارة مصلحة إدارية، و ذلك طبقا للمواصفات الفنية التي نص عليها منشور 

  .المتعلق باقتناء السيارات بالمصالح العمومية 30/03/2012ـدد بتاريخ 18السيد رئيس الحكومة عـ

في بالغرض لذا المعروض على السادة األعضاء كما أن معدات صيانة الطرقات تقادمت ولم تعد ت

   ).Repondeuse(مقترح اقتناء آلة توزيع االسفلت بالطرقات 

 16مع العلم وأنه تم عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي خالل جلسته المنعقدة بتاريخ 

  .وأبدى رأيه بالموافقة 2023فيفري 

سيارة مصلحة إدارية باإلجماع على اقتناء وبعد النقاش صادق السادة أعضاء المجلس البلدي 

  .)Repondeuse(ومعدات صيانة الطرقات 

  

ة لسنة - 8 ة الثان ة والدورة العاد د د موعد عقد الجلسة التمه   :    2023تحد

من مجلة الجماعات المحلية الذي يقتضي أن  216تطبيقا للفصل أفاد السيد عبد العزيز غريبي أنه 

أعضاء المجلس  على السادة يحدد المجلس البلدي في أول اجتماعاته مواعيد دوراته العادية، المعروض

  :كما يلي 2023للمجلس البلدي لسنة البلدي مقترح تحديد موعد عقد الجلسة التمهيدية والدورة العادية الثانية 

  

  الدورة
  ) 2023لسنة ( 

  الجلسة
  التاريخ

  )يوم األحد (
  التوقيت

  الثانيةالدورة العادية 

  2023أفريل  30  التمهيدية

  العاشرة صباحا

  2023ماي  21  العادية

  

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

الغ ثقلت خطأ- 9 ح م   :   المصادقة ع ط

  المعلوم على العقارات غير المبنية:  

بعد إحالة جدول تحصيل المعلوم على بين السيد شكري الحجام كاهية مدير الشؤون المالية أنه   

للسيد القابض البلدي اتضح وجود بعض األراضي التي تم استكمال بنائها  2023األراضي غير المبنية لسنة 
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ية تم السهو عن حذفها من جدول تحصيل العقارات غير وأصبحت خاضعة للمعلوم على العقارات المبن

المبنية وبالتالي أصبح توظيف المعلوم مكررا في كال الجدولين، وبمراجعة مصالح المركز الوطني 

لإلعالمية والقباضة البلدية إليجاد حل للموضوع تقنيا عبر المنظومة استحال ذلك وتمت التوصية بطرح 

أ وذلك من خالل عرضها على المجلس البلدي وأمانة المال الجهوية، لذلك تم هاته المعاليم التي ُرسمت خط

فصل وعرضها على لجنة مراجعة المعلوم على  74إحصاء الحاالت المكررة التي اتضح أن عددها 

  :العقارات حسب الجدول التالي

 مكّرر مع الفصل
 سنة

 التثقيل 
 المبلغ

 المثقل خطأ 
 عــــدد الــفــصــــل بــالــمــعــلـــــومالـمــطــالــب 

/ ع 
 ر

دة 525,000 2023/2019 074115009001  1 074115009020 من بن دمحم بن حم

وك وحرمه 270,000 2023/2021 041485010001 ان بن دمحم بنالم  2 041485010000 سف

اء بنت خالد بن سا  184,800 2023/2022 020780009001  3 020780009000 لم

د 180,000 " 052009015001  4 052009015000 سم بن العر ب

ج الشاهد وحرمه 78,000 " 106071019001  5 106071019000 مال بن ف

 6 941900001800 حل بن الهادي بنيونس 9,600 " 901600003401

عان 85,500 2023 010282016001 ل الش  7 010282016000 مال بن اسماع

 8 020619025000 هزار بنت رفيق النا 30,030 " 020619025001

 9 020629041000 دمحم ع بن دمحم الحلفاوي 45,000 " 020629041001

ة الهما  108,185 " 021120028801  10 021120028800 دمحم بن معاو

 11 031104001000 فراس بن الهادي بنوهاب 17,940 " 031104001001

ش السوا  252,945 " 031114030001 ت ال  12 031114030000 ل ب

ز الطالب  33,000 " 031120006901  13 031120006900 إحسان بن ع

كر الخن  60,000 " 031120026801 ل بن ب  14 031120026800 إسماع

شة 93,940 " 031304018001 ة بنت أحمد بنع  15 031304018000 من

مال الخما  36,000 " 031320014001  16 031320014000 دمحم أم بن 

د الشاوش 99,000 " 031330028001  17 031330028000 عب بنت رش

د 72,000 " 031370009001 ان بن نا الص  18 031370009000 سف

 مكّرر مع الفصل
 سنة

 التثقيل 
 المبلغ

 المثقل خطأ 
 عــــدد الــفــصــــل الـمــطــالــب بــالــمــعــلـــــوم

/ ع 
 ر

الحاج المولدي 77,000 " 031374020001  19 031374020000 لسعد بن سالم 

د القادر بنعماره 90,000 " 031380023001  20 031380023000 خالد بن ع

م بن أحمد بنالحاج دمحم 45,000 " 031393007001  21 031393007000 حك

 22 031410015000 الل بن محمود الشيخ  61,985 " 031410015001
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كر بنحسن 46,500 " 032760188001  23 032760188000 شهاب بن ب
اري 60,830 " 032766111001  24 032766111000 هادي بن دمحم الع
 25 032770296000 ز بن حمادي الهواري 67,275 " 032770296001
د الفتاح ال  60,000 " 041430037001 اس بن ع  26 041430037000 إل
ب بنغازي 81,000 " 041460076001  27 041460076000 سمر بنت الحب
م 77,000 " 041460098001 م بنإبراه  28 041460098000 مروان بن دمحم حك

ل  72,000 " 041464012001 س الطرا  29 041464012000 ماهر بن خم

د هللا بنحمودة 36,000 " 041465029001  30 041465029000 برهان بن ع

 31 041477014000 المهدي بن قدير الحمادي 80,465 " 041477014001

 32 041601007000 سمة بنت عزوز اإلمام 77,000 " 041601007001

 33 041741004000 هندة بنت أحمد الحجام 38,500 " 041741004001

 34 041860070000 هشام بن يوسف كردغ  126,000 " 041860070001

ارات 439,500 " 043130338001 اء الس ه ف ل  35 043130338030 كة ال

دي 45,000 " 043130562001  36 043130562000 دمحم الهواري وزنب الجل

ال بنت دمحم عمار 210,000 " 043130650001  37 043130650000 إق

االغة 270,000 " 049700035001  38 049700035000 در الدين بن نا 

ف وحرمه 92,785 " 052009017001  39 052009017000 سام بن دمحم خل

ك 39,000 " 052042029001 د الرحمان ب  40 052042029000 مروان بن ع

 41 052080041500 رفيق بن دمحم الطرودي 38,500 " 052080041501

س بن فت الطرودي  96,000 " 052082007001  42 052082007000 ق

 43 052085014000 طارق بن دمحم المنصف كردغ  90,000 " 052085014001

ة بنت حس ردان 14,950 " 052089011001  44 052089011000 فوز

 45 052190007000 وفاء بنت دمحم السع  75,000 " 052190007001

د الواحد وحرمه 84,000 " 052347031001 ل ع  46 052347031000 جم

ل السوري  111,265 " 055101060001 اة بنت جم  47 055101060000 ح

ل السوري 100,100 " 055101072001  48 055101072000 لط بن جم

م 186,000 " 059060052001  49 059060052000 حاتم بن دمحم جق

 مكّرر مع الفصل
 سنة

 التثقيل 
 المبلغ

 المثقل خطأ 
 عــــدد الــفــصــــل الـمــطــالــب بــالــمــعــلـــــوم

/ ع 
 ر

جب 297,600 " 073730036001  50 073730036000 أمال بنت حس ب

اري 225,000 " 074080020001  51 074080020000 طارق بن حس الع

 52 074120048080 الجال لط بن أحمد  360,000 " 074120048001

 53 084575016000 حاتم بن دمحم المنصف الف  240,000 " 084575016001
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ف سلطا  90,000 " 094772068001  54 094772068000 النا بن وص

ط 72,000 " 094895035001  55 094895035000 الل بن محسن المرا

د الصمد  111,000 " 094923003001 ت ع  56 094923003000 المك منال ب

ف 51,205 " 094925006001 ة بنت دمحم بوعف  57 094925006000 صف

جب 79,800 " 095040009001 د ب د المج  58 095040009000 حمادي بن ع

ة القا  138,000 " 095080033001  59 095080033000 هشام بن معاو

ف 74,690 " 095106011001 م بن دمحم بوعف  60 095106011000 ك

 61 095163003000 مكرم بن ع الزغي  231,000 " 095163003001

 62 095163005000 راض بن دمحم الحجري 210,000 " 095163005001

 63 095223002090 رضا بن بوعلفة األحمروحرمه 258,000 " 095223002001

ا  174,000 " 095227021001 ع  64 095227021000 لط بن حسن ال

 65 095227029000 حسان بن م الدين الجنحا  150,000 " 095227029001

دي 162,000 " 105100189001 م بن دمحم السع  66 105100189000 سل

اط 135,000 " 105100193001  67 105100193000 الهاش بن يوسف الع

عة 141,000 " 105233032001  68 105233032000 منذر بن الشاذ ق

لون 77,000 " 105270077101 فاء بنت حمدة ج  69 105270077100 ه

من بن سالم المحمدي 780,000 " 105535013001  70 105535013000 أ

ف الدين البوغديري 719,550 " 105700034001  71 105700034000 س

 72 105740031000 رضا بن الم الخن وحرمه 151,690 " 105740031001

ال وحرمه 135,000 " 105930016001  73 105930016000 فخر الدين ال

 74 901600003400 دمحم بن دمحم ال  438,265 " 941900001801

   :الجملة  671,395 10
  :حسب الجدول التاليعلى ترسيم عقاره مرتين تقدم مطالب بالمعلوم باعتراض كما 

 مكّرر مع الفصل
 سنة

 التثقيل 
 المبلغ

 المثقل خطأ 
 عــــدد الــفــصــــل الـمــطــالــب بــالــمــعــلـــــوم

/ ع 
 ر

م بن دمحم العج  169,120 2014/2007 031280006001 دال  75 031290012000 ع
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 ومن منطلق تسوية مثل هذه الوضعيات وعدم تثقيل كاهل المواطن خطأ وتشجيعه على القيام بواجبه     

أعضاء المجلس البلدي المصادقة على ، المعروض على السادة الص المعلوم الحقيقي الموظف عليهوخ

أعاله من  ا المشار إليه فصل 75وحذف الـ )169,120 +671,395 10( طرح المبالغ المثقلة خطأ

   .جدول التحصيل

مع العلم وأنه تم عرض الموضوع على لجنة مراجعة المعلوم على العقارات المنعقدة بتاريخ 

  .بالموافقة وأبدت رأيها 17/02/2023

السيد رئيس البلدية وأوصى بمزيد العناية بقسم الجباية المحلية ومراقبة المنظومة وإيجاد حلول  تدخل

  .حتى ال تتكرر مثل هذه األخطاء

وبعد النقاش صادق السادة أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على طرح المبلغ المثقل خطأ من جدول 

  .فصل المذكورة أعاله 75وحذف الـ 10.840,515تحصيل المعلوم على العقارات غير المبنية والمقدر بـ

  المعلوم على العقارات المبنية:  

على بالمعلوم باعتراض  مطالبانتقدم بين السيد شكري الحجام كاهية مدير الشؤون المالية أنه   

  :حسب الجدول التالي خطأ  عقارين ُرّسما باسمهما
  

  ارـقــعـع الـرجـم  ومـلـعـمـالـب بـالـطـالم  ر/ع
  المبلغ
  أطخالمثقل 

ة ـنـس
  لـيـقـثـتـال

  اتـظـالحـمـال

عزيز بن محمود   1
  الشكيلي

  2007من  205,920  020820024202
  2010إلى 

  :مكّرر مع الفصل 
020820024002  

دمحم بن الطاهر   2
  كدوس يدعى حمادي

074360016002  194,292 2018  
  :مكرر مع الفصل

074360016001  
     400,212  :الجـمـلــة     

    

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

المجلس البلدي  بواجبه وخالص المعلوم الحقيقي الموظف عليه ، المعروض على السادة أعضاء

أعاله من جدول  ماالمشار إليه ينوحذف الفصل 400,212على طرح المبلغ المثقل خطأ  المصادقة

  .التحصيل

مع العلم وأنه تم عرض الموضوع على لجنة مراجعة المعلوم على العقارات المنعقدة بتاريخ 

  .بالموافقة وأبدت رأيها 24/02/2023و 17/02/2023

وبعد النقاش صادق السادة أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على طرح المبلغ المثقل خطأ بجدول 

  .وحذف الفصلين المشار إليهما أعاله 400,212تحصيل المعلوم على العقارات المبنية والمقدر بـ 

  

  المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية:  
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على بالمعلوم باعتراض  مطالبانتقدم لحجام كاهية مدير الشؤون المالية أنه بين السيد شكري ا

وحيث أن كال المعنيين باألمر لم يقوما بإعالم البلدية بوضعية الشغور  ترسيم عقارات مشغولة باسمهما،

 إال خالل األشهر األخيرة، وبعد معاينة العقارات والتأكد من خلوها من أي نشاط واستظهار المعنيين

باألمر بوثائق تفيد اإلفالس والتصفية والتثبت فيهما في لجنة مراجعة المعلوم على العقارات خالل 

اقترحت هذه اللجنة حذف الفصلين المشار  24/02/2023و  17/02/2023جلستيها المنعقدتين في 

لتجارية أو المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو اإليهما من جدول تحصيل الحد األدنى من المعلوم على 

  :حسب الجدول التالي  المهنية
  

  ر/ع
ب ـالـطـالم

  ومـلـعـمـالـب
  اتـظـالحـمـال  ـرسـيـمتـة الـنـس  حـد األدنىال  ارـقــعـع الـرجـم

1  
  شركة أثاث كركوان

  وكيلها 
  كريم بن نصر

052340200001  10.997,600 
  2016من 

 2023إلى 

محل شاغر منذ 
بعد إفالس  2016

الشركة وتعيين 
المختار الحاج عيسى 

  أمين فلسة لها

2  
 COTEXشركة 

  وكيلتها 
  وفاء التاجوري

063160024001  527,400 
  2016من 

  2023إلى 

محل شاغر منذ 
بعد أن تم حل  2015

  الشركة وتصفيتها
     11.525,000  :الجـمـلــة     

    

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

المجلس البلدي المصادقة على ، المعروض على السادة أعضاء الص المعلوم الحقيقي الموظف عليهوخ

ت الصبغة من جدول مراقبة إستخالص المعاليم الموظفة على المؤسسات ذا ماالمشار إليه ينحذف الفصل

  .بهاعـدم إعتماد القابض البلدي بما جاء و الصناعية أو التجارية أو المهنية

  .وبعد النقاش صادق السادة أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على الموضوع

  

دفع -10 ا  الخروج إن لم  م قضا   :  المصادقة ع تقد

اؤوط ات األرن يد عرف ين الس ه  ب الك أن ات واألم لحة النزاع يس مص ة رئ وارد البلدي ة م ار تنمي ي إط ف

ع  ي دف ن المتسوغين ف وحرصا على حسن سير عملية استخالص معاليم األكرية التجارية، وتبعا لتلدد عدد م

وحيث تم عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي بجلسته المنعقدة  وما قبلها، 2022معلوم الكراء لسنة 

ذين  2023فيفري  16بتاريخ  والذي أقر بالموافقة على تقديم قضايا في الخروج ان لم يدفع ضد المتلددين ال

ة وما قبلها  2022تخلدت بذمتهم ديون بعنوان سنة  دنا بقائم ة لم يدة القابضة البلدي ع الس وذلك بعد التنسيق م

  .في الغرض
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ى الم ي إجراءات والمعروض على السادة أعضاء المجلس البلدي المصادقة عل ك لالنطالق ف رح وذل قت

 :اآلتي ذكرهم ضد المتسوغين المتلددين" الخروج إن لم يدفع"رفع قضايا في 

  

  

تقديم قضايا في الخروج ان لم يدفع وبعد النقاش صادق السادة أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على 

  .وما قبلها 2022ضد المتلددين الذين تخلدت بذمتهم ديون بعنوان سنة 

  

لدي-11   :حول النظر  إشغال وق ألجزاء من الملك العمو ال

الك  ات واألم لحة النزاع يس مص يد رئ تعرض الس ته اس الل جلس دي خ س البل ة المجل مون مداول مض

  :حول اإلشغال الوقتي ألجزاء من الملك العمومي البلدي كما يلي 27/11/2022المنعقدة بتاريخ 

ب استغالل  5تبعا لتقديم عدد  " ونيكر لمطال ة الم من أصحاب المحالت التجارية المنتصبة بجوار حديق

ة  تم عرض الموضوعوإشغال جزء من الحديقة، فقد  ة واالقتصادية ومتابع ة الشؤون المالي ى أنظار لجن عل

ى 2022نوفمبر  04التصرف ولجنة النظافة والصحة والبيئة في الجلسة المنعقدة بتاريخ  ، ثم تم عرضه عل

ة  2022نوفمبر  13أنظار المكتب البلدي بتاريخ  البين حسب القائم والذي أبدى موافقته على الترخيص للط

  .أجزاء من الملك العمومي البلدي على أن يتم تحديد المساحات الحقاالمصاحبة في إشغال 

ل  اإلسم واللقب العقار ر/ع  الجملة 2022سنة  2022ما ق
اس بنيوسف مق األندلس 1  54.609.284 15.648.198 38.961.086 إل
ان عدد  2 د  السوق المركزي 3د د المج دع  39.859.679 4.365.262 35.494.417 ج
د الواحد سوق السمك 4نقطة بيع عدد  3  34.833.946 5.133.175 29.700.771 عماد ع
السوق م ف 4 قة محل تجاري   35.595.585 3.901.364 31.694.221 لط م
ان عدد  5 ف السوق م ف 2د  49.797.729 5.248.500 44.549.229 دمحم ال
ان عدد  6 ة 9د د السوق المرك  23.826.798 3.192.786 20.634.012 دمحم بن َمحمد حم
ان عدد 7 ة 7د  15.807.472 2.966.046 12.841.426 دمحم بن المن النجار السوق المرك
ان عدد 8 د  سوق الشوارف 6د  16.508.766 2.244.823 14.263.943 دمحم حم
ة 1بيع عدد  نقطة 9 ه الص  السوق المرك  وج

27.193.369 
2.822.529 

34.020.425 
ة 2نقطة بيع عدد 10 ه الص  السوق المرك  4.004.516 وج
اسمر 11 ف مستودع نجارة  م بوعف د الرح  29.965.910 6.465.345 23.500.565 ع
منيوم  الزهور 12 ال  معمل ال ب ال  51.951.732 7.191.384 44.760.348 الحب
م الماناج 13  19.015.977 11.671.839 7.344.138 من بن ابراه
 21.478.500 8.158.500 13.320.000 دمحم بن عبد الرحمان حميد سوق السمك 4عدد  قطةن 14
ان عدد  15 ة 4د د الص  السوق المرك  26.593.819 7.582.444 19.011.375 ول
ان عدد  16 ج هللا سوق السمك 1د  15.106.363 6.992.055 8.114.308 دمحم الهادي ف
د سوق السمك 2نقطة بيع عدد  17 د الرحمان حم  28.760.875 8.103.375 20.657.375 ع
ان ععد  18  28.826.888 8.219.137 20.607.751 أحمد المسلما  سوق السمك 12د
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  النشاط  تاريخ الطلب  اسم ولقب صاحب الطلب  ر/ع

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

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

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

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

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

  

د ة وق يس البلدي يد رئ رح الس نة  اقت وفمبر لس الل دورة ن ى  2022خ رض الموضوع إل ل ع تأجي

  .وذلك لمزيد دراسته من كل النواحي وعلى كل المستويات 2023دورة فيفري 

  . وبعد النقاش قرر السادة أعضاء المجلس البلدي تأجيل النظر في الموضوع

  

  :    استعراض الوضع الما -12

د بنسبة  6.866.489بالدينار  2022ديسمبر  31إلى غاية  بلغت جملة موارد العنوان األول المحققة

دينارا   6.159.524الـ  2021بينما بلغت هذه الموارد في نفس الفترة من سنة  % 103تحقيق تناهز الــ 

  .2022حيث نالحظ استرجاع النسق العادي للمداخيل خالل سنة 

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

   2021وقد بلغت لنفس الفترة من  % 115دينارا بنسبة تحقيق  1.778.995

و المعلوم على النزل  دينارا وقد شهد المعلوم على العقارات تحسن في االستخالص 1.671.953الــ 

  .المعلوم على المؤسسات و

بلغت مداخيل هذا الصنف : ىبالنسبة لمداخيل للصنف الثاني المداخيل الجبائية األخر**  

مبلغ  2021بينما سجلت سنة  % 105دينارا حيث سجلت نسبة تحقيق تقدر بـ  1.433.456

  .  % 70دينارا وتمثل مداخيل األسواق لهذا الصنف نسبة  1.260.074

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

  % 75دينارا بنسبة إستخالص تقدر بـ  392.918بلغت هذه الموارد : االتاوات مقابل اسداء خدماتو

دينارا من المعلوم اإلضافي على  125.949دينارا  حيث تم تحويل  253.695الـ  2021وبلغت سنة 

  .سعر التيار الكهربائي
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الجماعة وفضاءاتها و استلزام بالنسبة لمداخيل الصنف الرابع مداخيل اشغال و استعمال أمالك **

بينما حققنا سنة   % 125دينارا نسبة التحقيق  13.990بلغت هذه المداخيل  : مرافقها و أمالكها المختلفة

  .دينارا 5.380الــ   2021

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

دينارا نسبة تحقيق   557.695يل األكرية و المعلوم على المآوي وقد بلغت  ترتكز أساسا على مداخ:

دينارا وذلك راجع باألساس الى تحسن  491.339لنفس الفترة  2021وبلغت في  % 91المعاليم 

  .استخالص مداخيل الكراءات 

ل و الثاني من تم تحويل القسط األو: بالنسبة لمداخيل الصنف السادس المداخيل المالية اإلعتيادية**

  .دينارا  2.689.435مناب البلدية من الدعم السنوي للتسيير بقيمة 

  .% 103دينارا بنسبة تحقيق  6.866.489و تصبح جملة الموارد للعنوان األول 

ان الموارد ة  التقديرات ب االنجاز إ غا
31/12/2022 

ة  االنجاز إ غا
ة اإلنجاز 31/12/2021  نس

ة :الصنف األول  ائ ل الج  %115 953 671 1 995 778 1 500 549 1 المداخ

ة األخرى:الصنف الثا  ائ ل الج  %105 074 260 1 456 433 1 355 371 1 المداخ

الرسوم و الحقوق و مختلف :الصنف الثالث 
ة و  ات اإلدار م الرخص و الموج معال

ل  إسداء خدمات  االتاوات مقا
521 500 392 918 253 695 75% 

ل اشغال و استعمال :الصنف الرابع  مداخ
أمالك الجماعة و فضاءاتها و استلزام مرافقها 

ها المختلفة  وأمال
11 150 13 990 5 380 125% 

ل ملك الجماعة :الصنف الخامس  مداخ
ل مختلفة ة و مساهماتها و مداخ  %91 339 491 695 557 600 609 المحل

ل:الصنف السادس  ة المداخ اد ة اإلعت  %103 083 477 2 435 689 2 474 618 2 المال

 %103 524 159 6 489 866 6 579 681 6 :جملة موارد العنوان األول
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ــــع-13   :    استعراض س المشار

 المالحظات
تاريخ انتهاء 

 األشغال
تاريخ انطالق 

 األشغال

نسبة 
تقدم 

 االشغال
 مناطق التدخل مكونات المشروع

 الكلفة المحينة
)د.ا(  

مصادر 
 التمويل

الكلفة 
المبرمجة 

)د.ا(  

سنة االنجاز 
حسب 
 المخطط

 المشروع

2019مشاريع سنة   

(STE ALKHACO)  -- 17 -06 -2022  90% 
23. عدد االنهج   

م 3385. الطول   

حي البستان-   
حي الجنان-   
حي القصيبة-   
حي االحواش-   
حي المرداس-   

المنصورة-   
الرياضحي -   

904.845 

 
450قرض   

 تعبيد الطرقات 2019 740.000

مساعدة غير 
225موظفة   

تمويل ذاتي 
229.845 

 تمويل ذاتي
20.782 

30/12/2022 تم االستالم الوقتي  14/06/2022  100% 
طول الشبكة -   
م خ 1200   

 وادي الخطف 
 733 .219 جبل شوالق

قرض 
160.000 

130.000 2019 
تطهير وادي الخطف و جبل 

 شوالق
تمويل ذاتي 

59.733 

2020مشاريع سنة   

تم عقد جلسة مع المقاول وسيتم 
جانفي  23استئناف االشغال يوم 

2023 
 -- 12/08/2022  15% 

 تهيئة األرضية 
تعبيد النهج المؤدي 

 للسوق
 التنوير العمومي

قطعة ارض على 
ملك البلدية بطريق 

 ازمور
800. 615  

مساعدة غير 
 406.000 429 موظفة 

450.000 
2022 
2020 

انجاز القسط األول لمشروع 
 تمويل ذاتي السوق األسبوعية

371.615 

في مرحلة الدراسة التمهيدية المفصلة 
 لجميع االقساط

 --  --  -- 
تهيئة السوق 

 المركزية
المركزيةالسوق   645.000 

تمويل   
  200ذاتي

 تهيئة السوق المركزية  2020 150.000 
هبة  

 450سويسرة

26/07/2022 --  في طور االنجاز نهج 20تعبيد  80%   
نهج 20تعبيد 

بمختلف أحياء 
 المدينة

834.000 

قرض 
670.000 

 تعبيد الطرقات  2020 670.000
164.000 
 تمويل ذاتي
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 المالحظات
تاريخ انتهاء 

 األشغال
تاريخ انطالق 

 األشغال

نسبة 
تقدم 

 االشغال
 الكلفة المحينة مناطق التدخل مكونات المشروع

مصادر 
 التمويل

الكلفة 
المبرمجة 

)د.ا(  

سنة االنجاز 
حسب 
 المخطط

 المشروع
 
 

16/12/2022 تم االستالم الوقتي  23/09/2022  100% 

مد شبكة للتطهير  - 
العمومي بطول 

م وربط حوالي 980
مسكن 80  

 2020 130.000 تمويل ذاتي 234.000 -- 
تطهير حي المحيجر ونهج 

 ابن النظير 

 
تم فتح العروض بمبلغ ادنى قدر بـ 

د.ا 778  
 في مرحلة تقييم العروض

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

مساعدة غير 
 موظفة

 تطهير وتعبيد وادي الخطف  2020 450.000

في انتظار المصادقة على المرحلة 
 األولى

 -- 10/09/2020  15%  -- 
مدينة قليبية ووادي 

 79.100 الخطف

تمويل 
ذاتي

50.000  
80.000 2020 

دراسة مراجعة مثال التهيئة 
مساعدة غير  العمرانية

  موظفة
30.000 

2021مشاريع سنة   

03/12/2022 تم االستالم الوقتي  01/11/2022  صيانة وتقوية االنهج 100% 

 نهج الطاهر صفر
 نهج الطاهر حداد
 نهج اإلسكندرية

 نهج بلغراد

310.000 

مساعدة غير 
 موظفة

184.195 
 55.805 صيانة الطرقات 2021 310.000

 تمويل ذاتي
قرض 

100.000 

في مرحلة اإلعالن عن طلب 
 العروض

  
 --  قصر البلدية انجاز فضاء مواطن --  --  -- 

70.000  
مساعدة غير 

توسعة قصر البلدية النجاز  2021 120.000 موظفة
 فضاء مواطن

110.000 
 قرض

تم عقد جلسة مع ممثلي وكالة حماية 
التراث والمعهد الوطني للتراث وتم 

حيين الدراسة و على ت - : االتفاق
اإلعالن عن طلب العروض من قيل 

 البلدية 
تعهد ممثل وكالة احياء التراث  - 

 بتوفر المعدات اخر شهر فيفري

 --  --  -- 
إنارة المحيط 
 الخارجي للبرج

 برج قليبية

100.000 
 
 
 

80.000 
مساعدة غير 

 موظفة
 إنارة تجميلية للبرج األثري 2021 80.000

20.000 
ذاتيتمويل   
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 المالحظات
تاريخ انتهاء 

 األشغال
تاريخ انطالق 

 األشغال

نسبة 
تقدم 

 االشغال
 الكلفة المحينة مناطق التدخل مكونات المشروع

مصادر 
 التمويل

الكلفة 
المبرمجة 

)د.ا(  

سنة االنجاز 
حسب 
 المخطط

 المشروع

2022مشاريع سنة   

 في طور الدراسة االولية المفصلة
  

 --  --  -- 

بطحاء السوق تنوير -   
تنوير الطريق  - 

 المؤدي للسوق
تنوير طريق أزمور  - 

الى حدود مدخل 
 السوق

االسبوعية 
ةالجديد  

 -- 

 2022 162.000 تمويل ذاتي

تنوير الطريق المؤدي 
 للسوق األسبوعية الجديدة

 برنامج إحياء المدن العتيقة
  تم اعداد كراس الشروط 

في انتظار الموافقة على كراس 
  الشروط

تهذيب الشبكة  - --  --  -- 
 الكهربائية

مد شبكة الغاز  -
 الطبيعي

تهذيب شبكة  -
 التطهير

مد قنوات تصريف  -
 مياه االمطار

تبليط االنهج و  -
 الممرات و الساحات

تهذيب شبكة  -
 التنوير العمومي

تهيئة الزوايا و مقر  -
 الكشافة

  تهذيب الواجهات -
مساكن 5تهذيب   

باب بلد و سيدي 
 أحمد

برنامج إحياء  -- 
المدن العتيقة 

بوزارة 
 التجهيز

4725.650  
 

6175863 2022 
2023 
2024 

 

مشروع تهيئة المدينة 
 العتيقة

  البلدية
631.009 
 الخواص

669.203 
  

الديوان 
الوطني 

للصناعات 
 التقليدية

100.000 
 

التضامن 
االجتماعي 

50.000 
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  :    استعراض الوضع البي -14

  ألف دينار 879.000:جملة االعتمادات المرصودة: العنوان األول

  نوع النفقات مع بيان الخدمات
الكلفة السنوية 

  )د.أ(
  مناطق التدخل

تاريخ البدء 
  باألشغال

تاريخ اإلنتهاء 
  األشغال

  مالحظات

عن طريق (نفقات النظافة  -1
 )المناولة

المنزلية صفقة رفع الفضالت  -
 والشبيهة

إستشارة عمومية لكنس  -
 الطرقات واألرصفة

إستشارة عمومية لصيانة  -
 الحدائق العمومية

 

إستشارة عمومية لتنظيف  -
  المقابر

  
  

536.868  
  
175  
  
70  
  
  
53  
  
  

  
  

  كامل المنطقة البلدية
  

  منطقة قليبية الشمالية والجنوبية
  

حدائق عمومية بكل يتم التدخل 
  المتواجدة بالمدينة 

  
مقبرة سيدي أبي ضاوي، مقبرة 

سيدي علي النوالي ومقبرة البرج 
  ومقبرة وادي الخطف 

  
  2020مارس  22

  
  

  2022 مارس
  

  2021جوان  15
  
  

  2021أفريل 

  
   2023مارس  21
  
  

  2024مارس 
  

  2022جوان  14
  
  

  2023أفريل 

صفقة جمع ونقل الفضالت المنزلية بصدد 
  إعادة تجديد الصفقة 

 
  

  عملية كنس الطرقات واالرصفة متواصلة 
  

انتهت وسوف يتم اإلعالن عن استشارة 
  عمومية جديدة مع بداية شهر فيفري 

  
  عملية تنظيف المقابر متواصلة بصفة مرضية 

 نفقات متنوعة -2
اإلعتناء بالمعدات الصغيرة  -

 وتجديدها
  

نفقات اإلعتناء المباشر   -
 بالحدائق

 

 تمقاومة الحشرات والحيوانا -
  الشاردة

العناية بالشواطئ العمومية  -
  )عن طريق المناولة(

حمالت التطهير والمحافظة  -
  على البيئة

  
07  
  
  
05  
  
  
10  
  
20  

  
02  

  
مخصصة للعناية وصيانة المعدات 

  الصغيرة 
إقتناء أدوات ومستلزمات العمل 

  الخاصة بأشغال تقليم األشجار 
  

إقتناء مزيد من المبيدات الحشرية 
  ) والبيولوجية الكميائية(
  

مخصصة للقيام بعملية تنظيف 
  الشواطئ العمومية بقليبية

مخصصة بشراء أكياس بالستيكية 
وأنصاف برامل خاصة بتجميع 

  الفضالت

  
  الخاصة بإقتناء بعض األدوات الخاصة بالنظافة   اإلستشارةسيتم إعداد 

  
  ائقالخاصة بإقتناء بعض األدوات الخاصة بالحد اإلستشارةسيتم إعداد 

  
  

  بصدد القيام باستشارة إلقتناء المبيدات الحشرية االزمة والمطلوبة
  
  

سيتم الحقا القيام بإستشارة عمومية الختيار المقاول الذي سوف يأمن عملية تنظيف 
  الشواطئ 

  الخاصة بإقتناء األكياس البالستيكية وكمية من البرامل اإلستشارةسيتم الحقا إعداد 
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ة األو لسنة -15 د   :     2023االطالع ع مح الجلسة التمه

يوم  2023لسنة  األولىإنعقدت الجلسة التمهيدية للمجلس البلدي بقليبية في نطاق دورته العادية 

العاشرة على الساعة  )28/01/2023(وثالثة وعشرين ألفين سنة الثامنة والعشرون من شهر جانفي  السبت

أعضاء   السادةالسيدات و وبحضورجمال الحجام رئيس البلدية برئاسة السيد  صباحا بقصر البلدية بقليبية

  : المجلس البلدي

  .سعيدة النمر، مجيدي النجيلي، عائدة صمود وفؤاد المجيد

تحي حسونة، فوزي الحجام، إلهام ريدان، وفاء االنقليز، رانية متاع هللا، هشام االنقليز، ف: وتغيب السادة

سنية فرج هللا، دمحم بوعفيف، دمحم االسعد البربار، شادي بن سليمان، وليد الطرابلسي، أحمد المسلماني، دمحم عبد 

اللطيف، دمحم علي الجنحاني، حياة اليحياوي، حافظ الجبالي، شيماء بلحاج عمر، سلمى المجيد، ناجي ريدان، 

  .أميرة االنقليز، رحاب حميد، البمبروك العياري، عبد الوهاب بلوم وسليم بن رجب

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

عبد العزيز غريبي الكاتب العام ،دمحم التكالي مدير فني، خالد ريدان مهندس أول، فاتن المسلماني 

لمجلس، فاضل الغالي متصرف بمصلحة الشؤون القانونية، عماد الشارني متصرف مكلفة بشؤون ا

  .متصرف مساعد مكلف باإلعالم ووليد الطرودي رئيس مكتب الشرطة البيئية

  .وحضر ثلة من المواطنين

  .السيد عبد العزيز غريبي الكاتب العام للبلدية بمساعدة السيدة فاتن المسلماني: مـقـّرر الجلسـة 
البلدية ورحب بكافة الحضور من مجلس بلدي ومواطنين افتتح الجلسة السيد جمال الحجام رئيس 

وشكرهم على مواكبة هذه الجلسة، ثم وضح أنه رغم تأثير جائحة كورونا على الوضع االقتصادي بالبالد 

نه استطعنا إال أ 2021و 2020عامة وعلى ميزانية بلدية قليبية خاصة على مستوى الموارد خالل سنتي 

  .%103تجاوز هذه المحنة وتحقيق ميزانية البلدية بنسبة 

هذا بالرغم من مشاكل المقاولين الذين تراجعوا عن انجاز الصفقات وطالبوا بالترفيع في القيمة  

  .المادية للصفقة، لذلك نالحظ أن بعض المشاريع ال تزال في طور االنجاز

  :  لخص في ما يليأما بالنسبة لسير المشاريع البلدية فتت

 د 16.302.503,694: الكلفة الجملية للمشاريع 

 د  6.371.239,278: الكلفة الجملية للمشاريع المنجزة 

 د  2.375.400,590: الكلفة الجملية للمشاريع في طور اإلنجاز 

 د 10.231.639,868: الكلفة الجملية للمشاريع في طور الدراسة  
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أحال السيد رئيس البلدية الكلمة للحاضرين الذين أبدوا رغبتهم بالتدخل مسبقا وطلب منهم  ثم

  :االختصار وتفادي طرح المشاكل الخاصة وهم السادة

 آية البربار ومن معها: 
 .شكرت البلدية على المجهودات التي قامت بها لتحسين وضع المدينة -

جوار في تعطيل تعبيده وبينت أنه ال ذنب لهم في طرحت وضعية الطريق بآسمر والتي تسبب أحد األ -

 .ذلك وطالبت بمواصلة المشروع

 المولدي الدزيري: 
 .شكر رئيس البلدية على حرصه على تحسين أوضاع منطقة وادي الخطف -

 .تساءل حول مآل دائرة وادي الخطف وموعد انطالق العمل بها -

 زبير البربار: 
للتعبيد بالرغم من وجوده وسط المدينة كما أن كل الطرق  تساءل حول عدم برمجة نهج ستراسبورغ -

 .المحاذية له تم تعبيدها

 دمحم بن صالح:  
تطرق إلى الوضع البيئي الكارثي بالمنطقة المحاذية لوادي الحجار وطالب بتعبيد الطريق أو إنجاز  -

 .قنطرة على مستوى هذا الوادي لتسهيل عملية التنقل في فصل الشتاء

 :ئيسة لجنة الشؤون اإلدارية وإسداء الخدماتسعيدة النمر ر
 :تساؤالت عن مواطني قليبية وواد الخطف وهي 3نقلت  -

  .طلب فتح باب آخر لمدرسة سيدي بوضاوي بالتنسيق مع مدير المدرسة/1

  .تطرقت لمشكلة نهج أريانة الغير معبد والذي يصبح الوضع به كارثيا بعد نزول األمطار/2

  .الفاللسة بوادي الخطفعرضت طلبات سكان حي /3

  :مجيدي النجيلي رئيس لجنة الطفولة والشباب والرياضة
طلب إصالح الفوانيس المعطبة بحي المحيجر هذا رغم تقدم العديد من سكان هذه المنطقة بمطالب  -

 .في الغرض دون جدوى

 .طلب التدخل لصيانة أرضية ملعب نادي سيدي بن عيسى -

 :السيد رئيس البلدية إجابة
لتعبيد الطريق بآسمر فبالرغم من اعتراض أحد المواطنين وتهديده للمقاول المسؤول عن بالنسبة  -

التعبيد وذلك لوجود مشكل فني وهو أن الطريق يقع في منخفض وبعد التعبيد سيصبح مركزا لتجمع 

لتطهير المياه وسيخلق مشكلة للحي لذلك تم إيقاف المشروع وسنسعى إليجاد حل بالتنسيق مع ديوان ا

 .والمقاول المسؤول عن تعبيد هذا الطريق
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بالنسبة النطالق العمل بالدائرة البلدية بوادي الخطف فسنعمل على ذلك في أقرب اآلجال بالرغم من  -

 .وجود نقص في األعوان

بالنسبة لنهج ستراسبورغ فإن تعبيده ال يتم إال في إطار التشاركية أي أنه على متساكني النهج التواجد  -

ل جلسات برنامج االستثمار البلدي التشاركي والمطالبة بالتعبيد حتى يتم إدراجه، ولكن سنحاول خال

 .رغم ذلك إيجاد حل لهذا النهج قبل انتهاء المدة النيابية للمجلس الحالي

بالنسبة لمشكلة وادي الحجار فقد أحال الموضوع لإلدارة الفنية لدراسة حاجيات المنطقة المحاذية  -

يجاد حل سريع وُمجدي وإمكانية إدراج هذه المنطقة خالل مشاريع المجلس الجهوي، كما للوادي وإ

الذي بين أنهم قاموا بمعاينة الوادي  رئيس مكتب الشرطة البيئية الطرودي وليدأحال الكلمة للسيد 

المذكور والحظوا ارتفاع غير عادي لمنسوب المياه به فتمت مراسلة الشركة التونسية الستغالل 

 .توزيع المياه وقد الحظنا إثر هذه المراسلة عودة المياه إلى منسوبها العاديو

بالنسبة لفتح باب ثاني بمدرسة سيدي بوضاوي فسيتم تكليف رئيسة لجنة الفنون والثقافة والتربية  -

 .والتعليم بالتنسيق مع اإلدارة الفنية لدراسة إمكانية ذلك

بالنسبة لنهج أريانة أحال السيد رئيس البلدية الكلمة للسيد دمحم التكالي المدير الفني الذي بين أن الحل  -

 .الوحيد يتمثل في تعبيد هذا الطريق في إطار التشاركية وستتم معاينته من الرئيس والمدير الفني

أمكننا من الطلبات حسب بالنسبة لطلبات سكان حي الفاللسة بوادي الخطف فإننا سنحاول إنجاز ما  -

الذي بين أن البلدية  خالد ريدان مهندس أول بإدارة البيئةثم أحال الكلمة للسيد . إمكانيات البلدية

قامت بجهر الوادي بتلك المنطقة وقد اعترضتنا عدة اشكاليات مثل وجود قنوات مياه ري ممتدة على 

للوادي على عملية إزالة األشواك مجرى الوادي إضافة العتراض بعض المتساكنين المجاورين 

وبالنسبة لعملية رفع الفضالت فقد طلب سكان حي . المحيطة بمنازلهم بتعلة أنها تحمي منازلهم

وهذا من شأنه خلق نقاط سوداء بالمنطقة بينما فريق ) أنصاف براميل(الفاللسة وضع حاويات كبيرة 

ثم . كمل وجه وهذه الطريقة األخيرة أجدىالنظافة يقوم برفع الفضالت من أمام كل المنازل على أ

تناول السيد رئيس البلدية الكلمة وبين أنه سيتم تحديد موعد أسبوعي لتنظيف منطقة وادي الخطف 

يكون السيد خالد ريدان مسؤوال عنها، كما توجه بالنصح ألهالي المنطقة إليجاد حلول للمشاكل التي 

 .الشخصيةتهم الشأن العام واالبتعاد عن التجاذبات 

 .بالنسبة للفوانيس المعطبة بحي المحيجر سيتم إصالحها في أحسن اآلجال -

وفي ما يخص نادي األطفال سيدي بن عيسى فقد وردت على البلدية مراسلة في الغرض من هيئة  -

 .النادي وتمت إحالتها على اإلدارة الفنية إلتمام الالزم

 .صباحاالحادية عشر والنصف فعت الجلسة على الساعة و رُ 
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  .بعد الزوال الواحدةعلى الساعة  2023للمجلس البلدي لسنة  األولىورفعت جلسة الدورة العادية    
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  المقّرر المساعد للجلسة                                                                                      مقّرر الجلسة الكاتب العام  
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