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الـجـمـهــوريــة الـتــونســـيــة 
   


لـديـة قليبيـةـ ب

 
2020 

262020 

یوم  2020لسنة األولىفي نطاق دورتھ العادیة إنعقدت الجلسة التمھیدیة للمجلس البلدي بقلیبیة 

العاشرةعلى الساعة ) 2020/ 26/01( وعشرینألفینسنة جانفي العشرون من شھر السادس واألحد 

تحت إشراف السید جمال الحجام رئیس بلدیة قلیبیة وبحضور أعضاء المجلس البلدي  بقصر البلدیة صباحا

:السادة

محمد سنیة فرج هللا، مجیدي النجیلي،فتحي حسونة، فوزي الحجام، الھام ریدان،،األنقلیزھشام 

ة فاطمحافظ الجبالي،محمد علي الجنحاني، ، عائدة صمود، أحمد المسلمانيفؤاد المجید،،بوعفیف

ومبروك العیاري.الطرودي

: وحضر عن اإلدارة البلدیة بدعوة من السید رئیس المجلس البلدي السادة

محمد التكالي المدیر  وحید الجنحاني مدیر النظافة والبیئة، العزیز غریبي الكاتب العام للبلدیة، عبد

عماد و مكلفة بشؤون المجلسإدارةفاتن المسلماني ملحق شكري الحجام كاھیة مدیر الشؤون المالیة، ،الفني

الشارني كاتب تصرف. 

المدني: نات المجتمع كما حضر عن مكوّ 

ومنتصر  عادل الجزیري نبیل متاع هللا عن الرابطة التونسیة لحقوق االنسان فرع قلیبیة/قربة، 

سى صمود عیجمعیة التنمیة والبیئة بوادي الخطف، لطفي السایحي عن منظمة العفو الدولیة، السمین عن

عن مراد الباي عمدة وادي الخطف، أحمد المسلماني المنظمة الجھویة لمدارس تعلیم السیاقة، جمعیة عن 

لطفي الیزیدي عن االتحاد المحلي للصناعة والتجارة، آالء بوعفیف راصدة نادي الریاضات البحریة، 

جمع من المواطنین .وسنیة المجید عن جمعیة القلب األبیضبمنظمة بوصلة،
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افتتح الجلسة السید جمال الحجام رئیس البلدیة بكلمة رحب من خاللھا بالحضور وشكرھم على 

ذكرى تحیي في ھذا الشھرتونسبین أن ثم 2020لسنة للمجلس البلدياألولىالجلسة التمھیدیة مواكبة

ولنا شھداء ضحوا بأرواحھم لیضمنوا لنا الحریة والكرامة 2011جانفي 14وأحداث 1952أحداث جانفي 

والدیمقراطیة وطلب السید رئیس البلدیة من الحضور قراءة الفاتحة ترحما على أرواحھم.

أحال الكلمة للسید عبد العزیز غریبي الكاتب العام للبلدیة الذي استعرض الوضع المالي بالبلدیة ثم

كما یلي:  2019دیسمبر 31إلى غایة  

1 

ان الموارد ب
التقديرات 

2019لسنة 
ة   غا االنجاز إ

31/12 /2019
ة   غا االنجاز إ

31/12 /2018
ة  س
اإلنجاز 

شطة الصنف  العقارات واأل م ع %239112 473 3171 968 0001 756 1األول :المعال
ستلزام المرافق  لدي و ل إشغال الملك ال :مداخ %691109 081 6631 229 5001 130 1الصنف الثا

ل إسداء خدمات  م مقا ات والرخص اإلدارة ومعال م الموج 000393 529الصنف الثالث :معال 644623 13674%
ة األخرى  اد ة اإلعت ائ ل الج %474107 235171 000118 110الصنف الرابع :المداخ
ة  اد ة اإلعت ائ الج ل غ %18075 314318 500289 387الصنف الخامس :المداخ

ة  اد ة اإلعت ل المال %217106 871 2721 045 0002 922 1الصنف السادس :المداخ
%937103,6 538 4455 044 0006 835 5جملة موارد العنوان األول: 
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ان النفقات  ب
التقديرات 

2019لسنة 
ة   غا االنجاز إ

31/12 /2019
ة   غا االنجاز إ

31/12 /2018
ة اإلنجاز  س

%62790 903 9181 132 4452 367 2العموالتأجاالول: القسم 
%01189 930 5211 110 8802 383 2وسائـــل المصـالــح الثـانـي: القسـم 
%29295 186346 235447 470التدّخـل العموالثالث: القسم 

الموزعة   ف غ %9700 15القسم الرابع: نفقات الت
ــن  الخامس: القسم  %170100 616166 000213 214فـوائـد الد

%10090 346 2414 904 5304 451 5جملة نفقات العنوان االول  

محمد التكالي المدیر الفني بالبلدیة الستعراض المشاریع البلدیة كما یلي: بعد ذلك أحال الكلمة للسید 




















2018مشاریع سنة 

مشروع تھیئة  
وتھذیب حي  

حي تاھرت 250 0001884 20182000تاھرت 

تعبید الطرقات  -
كم 6بطول حوالي

ــدد  40تركیز عــ-
نقطة ضوئیة 

شبكة  إنجاز -
جزئیة لتصریف  

میاه األمطار 

80%

تم البدء في  
األشغال بتاریخ  

جانفي  18
2019

-
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تعبید  مشروع
2018750الطرقات  000694 020

حي البستان-
حي الریاض -
حي القصیبة -
حي المرداس -

18عـدد األنھج:-
جانفي  05%100م 2795الطول: -

2019
سبتمبر 09

2019

مشروع تعلیة  
سیاج الملعب  

البلدي 
سیاج  تعلیة-الملعب البلدي --000 2018200

جانفي  20%5الملعب البلدي 
2020

ماي  18
2020

2019مشاریع سنة 

مشروع تعبید  
000773684 2019740الطرقات 

حي البستان-
حي الجنان-
حي القصیبة -
حي األحواش -
حي المرداس  -
المنصورة -
حي الریاض -

23عـدد األنھج:-
-- م 3385الطول: -

تم مد المقاول  
بإذن في بدء  

-- األشغال 

2019507صیانة الطرقات  927507927

نھج  13تغلیف 
بالعدید من 
األحیاء  

بالخرسانة  
االسفلتیة

تغلیف بطبقة من  
-- 2019أوت  05%100الخرسانة اإلسفلتیة 

ختھیئة المسل
البلدي 

2018
نشر في طور -- -- -- 000000155 2019105

-- طلب العروض 

تطھیر وادي  
الخطف وجبل  

شوالق 
2019130 000160 000

وادي الخطف 
جبل شوالق 

طول الشبكة :  
-- م خ 1200

أحیل الملف  
لصندوق  
القروض  

للحصول على  
الموافقة المبدئیة  

علما و أن  
المشروع  

یتطلب اعداد  
دراسة بیئیة 
واجتماعیة  
باالضافة  

لدراسة الفنیة ل

 --

صیانة الشبكة  --- --000 201972قصر البلدیة 
-- الكھربائیة

أفرزت نتیجة  
طلب العروض

عن مبلغ الثاني
قدره  

د  109000

 --

تنویر الملعب  
2019250البلدي  تركیز انارة الملعب البلدي 000248358

-- عصریة 

تخصیص  
اعتمادات 

إضافیة لمیزانیة  
2020

 --

صیانة  
المنشئات  

الثقافیة 
201990 000000111 --

تسییج الموقع  -
-- االثري بئر النحال 

تخصیص  
اعتمادات 

إضافیة لمیزانیة  
2020

 --
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الستعراض الوضع البیئي بالمدینة ثم أحال الكلمة للسید وحید الجنحاني مدیر النظافة والبیئة بالبلدیة 

كما یلي: 

وسوف 2020: البلدیة بصدد تجدید صفقة جمع ونقل الفضالت المنزلیة لسنة عملیة رفع الفضالت المنزلیة

دید وتعصیر اآللیات والمعدات والتخلي  یقع األخذ بعین اإلعتبار أولویة تعصیر الخدمات بما في ذلك تج

نھائیا على إستعمال الجرارات في عملیة جمع الفضالت .  

األمطار في الفترة  : تشھد عملیة كنس الطرقات واألرصفة صعوبة بعد تھاطلةكنس الطرقات واألرصف

األخیرة وقد تم حث المقاول على مزید بذل الجھود إلزالة األتربة واألوحال العالقة بالطرقات وخاصة  

مداخل المدینة والطرقات الرئیسیة دون نسیان األحیاء السكنیة والساحات العمومیة ، العمل متواصل وھو 

محل متابعة متواصلة.  

عمل البلدیة في ھذه الفترة على تقلیم األشجار المتواجدة بطرقات المدینة في  : تالعنایة بالحدائق العمومیة

مع التأكید على  ،ما نشھده الیوم ھو حین تتواصل عملیة صیانة الحدائق العمومیة عن طریق مقاول بنجاح و

مواصلة العمل في التوجھ لتشمل كل الحدائق والمساحات الخضراء المتواجدة بالمدینة . 

السوق  ذه السنة مزید العنایة بالحدائق العمومیة وكذلك الساحات المتواجدة بالمدینة منھا ساحة سوف یتم ھ-

المركزیة

شغال المزمع تنفیذھا قریبا بالمكان من طرف  نظرا لألسیقع تغییر مكان المجسم:مدینةتجمیل مدخل ال-

حیث سیتم تحویل مكان مفترق الطرقات من مكانھ الحالي. مصالح التجھیز

أحسن وجھكما سیتم البدء بتھیئة المنبت البلدي حتى یستطیع القیام بوظیفتھ في إنتاج مشاتل الزینة على -

انتظار سوف تنطلق مع بدایة شھر فیفري وفي ةعملیة المراقبة والمداوا: برنامج نامج مقاومة الحشراتبر

لمجابھة ھذه اآلفة كمیة المبیدات الالزمةالقتناءستشارةبا للقیام اإلدارةذلك تستعد 

: قامت البلدیة بتجدید اإلستشارة المتعلقة بتنظیف وتعھد المقابر منذ نھایة الصیف وقد شملت العنایة بالمقابر

مقبرة  وكذلك العملیة كل من مقبرتي سیدي علي النوالي بوسط المدینة وسیدي أبي ضاوي بقلیبیة الشرقیة

.  البرج

طلب منھم و قاالذین أبدوا رغبتھم بالتدخل مسبّ ینر اضالبلدیة الكلمة للحإثر ذلك أحال السید رئیس 

:ھم السادة، ووتفادي طرح المشاكل الخاصةدقائق حسب النظام الداخلي للمجلس 3وعدم تجاوز االختصار

سلیم الطرودي:
شكر البلدیة على مجھوداتھا المبذولة في مجال النظافة.-

عملیة اإلعالم عند القیام بجلسات عن طریق تعلیق الالفتات. طلب تعزیز-
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.1952جانفي 24أحداثوذكرىالبلدیة  إحداث بتاریخاالحتفال تساءل عن سبب عدم-

طلب إیجاد حل للوضع المروري بالمدینة خالل الصائفة القادمة. -

عن عدم حضور ممثلي اإلدارات المحلیة لالستماع لمشاغل ومشاكل المواطنین والمساعدة في تساءل-

حلھا.

طلب تغییر مدخل مدرسة سیدي بوضاوي لتسھیل عملیة الدخول والخروج منھا وعدم تعطیل حركة -

المرور.

رخصة واسناد طالب بترسیم المنازل وتسھیل عملیة تسویة الوضعیات بالنسبة للبناءات المقامة بدون -

التراخیص للمطالبین بھا. 

زیاد ریدان :

تساءل عن عدم تعبید تقسیم حمدة الصواعي بنرجب بالرغم من أن الُمقَسم قام بخالص المبلغ -

.المستوجب

منیر العجیلي:

. حلھاطلب االسراع في اشتكى من مشكلة التطھیر بنھج سوسة و-

طلب المساعدة على بناء الجامع المزمع انجازه بنھج سوسة. -

عادل الجزیري:

تساءل عن مآل احداث دائرة بلدیة بوادي الخطف. -

طلب متابعة المراسالت التي تم ارسالھا النجاز نادي شباب وطفولة وملعب حي بوادي الخطف. -

حدیقة عمومیة بنفس المنطقة إلنشاءطلب تحدید قطعة ارض  -

ر أعوان للقیام بعملیة الكنس بالمنطقة والعنایة بالتطھیر بھا.طلب توفی-

الیاس بن عاشور:

بین أن المواطن القلیبي یأمل من ھذا المجلس البلدي انجاز عدة مشاریع مثل مسبح بلدي أو تھیئة البرج -

. بالتمویللمساعدة البلدیة في ھذه المشاریع سواء بالفكر أو ونحن مستعدوناألثري... 

حیاة متاع هللا:
من االنتصاب الفوضوي ببطحاء البرید أمام المكتبة العمومیة الذي یبدأ مساء یوم السبت اشتكت-

ویتواصل إلى یوم االثنین وما یخلفھ من فوضى وتلوث.

الحظت عدم وجود مآوي سیارات بالمدینة . -

االستغالل المفرط للرصیف من قبل بعض أصحاب المحالت وخاصة أمام المقاھي إذ یمتد  مناشتكت-

. ى استغالل جزء من الطریق العامإل
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لطفي السایحي:
اشتكى من غلق أحد المتساكنین لمجرى وادي بطریق وادي الخطف. -

عرض على البلدیة مد ید المساعدة في إیجاد تمویل لبعض المشاریع. -

:عیسى صمود
التجاریة والمقاھي  االكتساح المفرط لألرصفة وحتى الطرقات من قبل بعض أصحاب المحالت الحظ-

والمطاعم. 

.2019أفریل طلب تفعیل قرارات محضر جلسة لجنة المرور -

بعض عالمات المرور في بعض األنھج وسط المدینة. طالب بتغییر وإضافة  -

:محمد حمزة
طارق بن زیاد ونھج جبل طارق. اشتكى من تكاثر الفضالت بمفترق شارع -

:المولدي العبیدي
طلب وضع حاویة بنھج جبل طارق. -

:محمد الخوجة
الحظ أن مفترق نھج الرباط ونھج الجزائر ونھج وھران أصبح مصبا للفضالت.-

سنة.40خاصة وأنھ بتقسیم موجود منذ بحي الریاضطالب بإنجاز أرصفة  -

الفضالت.طالب بمتابعة ومراقبة مقاول رفع -

:مكرم شمام
بتقسیم حمدة الصویعي بنرجب التي تم بیعھا  بشارع طارق بن زیادأثار وضعیة المنطقة الخضراء-

وسیتم بناؤھا بدون رخصة. مؤخرا

تساءل عن سبب عدم متابعة شركة قلیبیة البیضاء خاصة بالنسبة للذین اشتروا منھا مقاسم منذ أكثر من  -

البناء مخالفین بذلك بنود عقد البیع. سنتین ولم یشرعوا في 

:نبیل متاع هللا
دعوة لتنظیم جلسة عمل مع مكونات المجتمع المدني للتواصل والتفاعل حول الشأن العام بالمدینة. -

. أكثرالتعرف علیھاطلب استعراض المشاریع بأكثر تفاصیل حتى یتسنى للمواطن -

باتھم خاصة عند اسناد التراخیص. رفع شكوى بعض المواطنین حول بطء االستجابة لطل-

كة القصیبي للبعث العقاري قبل الفصل في الموضوع من  طلب عدم التسرع عند البت في مشروع شر-

طرف القضاء. 

 وسعدیة ضیاف وخولة الغولشھرة بن حمیدة:
بالماء الصالح للشراب والتیار الكھربائي. لربط عقاراتھناالسراع في الترخیص لھنطلبن-
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:منتصر السمین
طلب من المواطنین االلتفاف حول المجلس البلدي لضمان تقدم سیر العمل.-

طلب صیانة الطرقات والتنویر العمومي في منطقة وادي الخطف. -

الحظ نقص في تركیز حاویات لتجمیع الفضالت باألنھج والشوارع الرئیسیة بنفس المنطقة. -

 :مراد اإلمام
الضفادع عوضا عن استعمال طلب مقاومة الناموس بطریقة طبیعیة وبیئیة وذلك عن طریق تكاثر -

خاصة في سبخة قلیبیة. األدویة

والشوارع الرئیسیة. ینةخل المدطلب تركیز كامیرات مراقبة في مد-

دورھم في مقاومة ظاھرتي االنتصاب والبناء  طالب بمزید التنسیق مع الشرطة البلدیة لتفعیل -

الفوضویین. 

 :نجالء القمري
من المعلوم المشط الذي ُطلب منھا إلدخال الماء الصالح للشراب والتیار الكھربائي. اشتكت-

:حسن العقرباوي
طلب مضاعفة المجھودات في تنفیذ المشاریع وتطبیق القوانین. -

 : لطفي عطیة
المجلس. دعا إلى تعویض األعضاء المستقیلین من  -

مراقبة عملیة شق الطریق من طرف اإلدارات والمؤسسات األخرى خاصة وأنھا ال تقوم بإرجاعھ  طلب-

إلى ما كانت علیھ. 

طلب مراقبة المقابر. -

تساءل ھل تمت استشارة أصحاب األراضي المعنیة بالتدخل العقاري من طرف الوكالة العقاریة للسكنى. -

للقیام بحراسة البرج األثري. طلب تفعیل االتفاقیة المبرمة مع جمعیة البیئة-

:(راصدة محلیة لمنظمة بوصلة ) آالء بوعفیف
بلدیة قلیبیة في الترتیب الذي أعدتھ منظمة بوصلة حول الشفافیة أشارت إلى النتیجة التي تحصلت علیھا -

. وبینت أنھ كان باإلمكان أحسن مما كان158وھو 

:محمد الحجام
البنایة التي أقامھا بدون رخصة بمنطقة خضراء بشارع المنصورة قبلة طلب االسراع بتسویة وضعیة -

البرج. 

:سنیة المجید
تحدثت عن البنیة التحتیة المھترئة لبعض الشوارع الرئیسیة خاصة منھا شارع علي البلھوان -
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الحظت أن سوق السمك الجدید تم تشییده لتجمیع الباعة المتجولین والقضاء على االنتصاب الفوضوي -

كمقر لصاحبات المھن الصغرى. لكن ما نالحظھ عكس ذلك ، لذا اقترحت استغالل السوق و

دعت إلى تركیز عالمات المرور باألنھج المعبدة حدیثا. -

الحظت االنتصاب المفرط لألرصفة من قبل أصحاب المحالت وخاصة المقاھي.-

بینت أن الحرفیین عند تغییر النشاط یتحصلون على رخصھم من السلط الجھویة دون األخد بعین  -

االعتبار رأي البلدیة. 

:سیف الدین المعروفي
ودون االقتصار على تمویالت  رض بنكي لتمویل المشاریع البلدیةاقترح امكانیة الحصول على ق-

صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلیة. 

إیجاد حل للدخان المتصاعد من مصب الفضالت بوادي اإلمام. طلب -

:نجیب حمید
ب ممثلي اإلدارات المحلیة وبعض ممثلي اإلدارة البلدیة. الحظ غیا-

.2050إلطارات المدینة للتباحث في المواضیع التي تخص مدینة قلیبیةاقترح تنظیم ملتقى -

جانفي وتشریك المالكین واألجوار.14دعا إلى انجاز مثال تھیئة تفصیلي لفتح شارع -

طلب توضیح من  اإلدارة عن سبب عدم إدراج كراس شروط المحطة السیاحیة لقلیبیة البیضاء عند  -

.2010مراجعة مثال التھیئة العمرانیة 



للحاضرین على مواكبتھم ألعمال المجلس ومشاركتھم في دفع العمل د رئیس البلدیة شكره د السیّ جدّ 

بموضوع التشاركیة وبین أنھ منذ شھر أكتوبر والبلدیة تقوم بالتواصل مع المواطنین  البلدي واستھل إجابتھ 

وإعالمھم بكل الطرق المتاحة للمشاركة في القرار بالنسبة لتعبید عدة طرقات وأنھج ، وبالرغم من عدم 

ھا عند األغلبیة الصامتة من المواطنین إال أنھ یجب االلتزام بھذا التمشي حسب القانون. نجاعت

الحرص على اتمام باقي  سیتم 2020أما بالنسبة للدائرة البلدیة بوادي الخطف فإنھ خالل سنة 

البلدیة  البناء الفوضویین فإن من المواطنین حول االنتصاب ولعدة تشكیاتةالقانونیة. وبالنسباالجراءات 

تسعى للتنسیق مع المصالح األمنیة وخاصة مركز الشرطة البلدیة لتكثیف الحمالت للحد من ظاھرة 

یع البلدیة فإن ھناك أولویات یجب احترامھا. أما المشارتمویلیخصاالفوضویین. فیماالنتصاب والبناء 

للنظر في أكثر عدد ممكن من الملفات في إطار لجنة  فالبلدیة تسعى المقامة بدون رخصةلبناءات لبالنسبة 

للمدینة حسب ما ینص علیھا  العالقة بالتراتیب العمرانیة األشغال آخذة بعین االعتبار المعطیات الفنیة ذات 

. 2010مثال التھیئة العمرانیة الصادر بأمر في نوفمبر 
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بین وأن البلدیة تسعى إلیصال المعلومة للمواطن في إطار  ھ منظمة بوصلة قریر الذي أعدتوبالنسبة للت

أنھ وبعد االستفسار عن الموضوع مع ممثلین من المنظمة اتضح أنھ تم  المتاحة. إالوبالطرق الشفافیة 

للبلدیة بمناسبة إعادة نسبیا نظرا للغلق المؤقت لموقع الوابالمتأخرةتصنیف بلدیة قلیبیة في ھاتھ الرتبة

تصمیمھ وإضافة بعض التقنیات الجدیدة فیھ وسنعمل على االسراع في انجاز المطلوب حتى یكون الموقع 

.2020فعاال مع بدایة سنة  

یقة ت على وث جمعیة أمض24وختم تدخلھ باإلشارة لمشروع مركز تحویل النفایات وبین أن ھناك 

مساندة لھذا المشروع.

:فوزي الحجام
یرة لرفع الفضالت باألنھج الضیقة  سیتم تخصیص شاحنة صغ2020أفاد أنھ بدایة من شھر مارس -

2020في إطار الصفقة الجدیدة لرفع النفایات لسنة  

:سنیة فرج هللا
األمطار تركیز  للتعبید والتنویر وتصریف میاه أوضحت أن مشروع نھج حي تاھرت یشمل إضافة -

العالمات المروریة الالزمة ویتم ذلك حال االنتھاء من أشغال التعبید. 

. الواحدة بعد الزوالالجلسة على الساعة وُرفعت


