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 الـجـمـهــوريــة الـتــونســـيــة    
    والبيئة ةالشؤون احمللّيوزارة        

   واليــة نــابــل                           

 لـديـة قليبيـة ـ ب                        
 

 محضر الجلسة التمهيدية للمجلس البلدي
  2021لسنة  الثانيةالمنعقدة في نطاق دورته العادية 

   2021 أفريل  25 األحديـوم 
 

  األحد يوم   2021لسنة   الثانيةفي نطاق دورته العادية  إنعقدت الجلسة التمهيدية للمجلس البلدي بقليبية  

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

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

 :  المجلس البلدي 

النجيلي مجيدي  هللا،  فرج  سنية  االنقليز،  وفاء  الحجام،  صمودفوزي  عائدة  الجنحاني، ،  علي  محمد   ،

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

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

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

والمبروك رحاب حميد  ،  أميرة االنقليزفاطمة الطرودي،  حافظ الجبالي، شيماء بلحاج عمر،  حياة اليحياوي،  

 . العياري

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

والبيئ النظافة  مدير  الجنحاني  وحيد  العام،  الكاتب  غريبي  العزيز  الم  ة،عبد  متصرف  فاتن  سلماني 

 مكلفة بشؤون المجلس وعماد الشارني متصرف مساعد مكلف باإلعالم. 

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

 :  عن طريق اإلعالم للعموم التالي نصه إياهم بالجلسة 

الجلسة   أشغال  نطاق  في  العادية  "  دورته  في  البلدي  للمجلس    2021لسنة    الثانيةالتمهيدية 

بمقر البلدية، يُعلم رئيس بلدية قليبية   العاشرة صباحاعلى الساعة    2021  أفريل  25المبرمجة ليوم األحد  

البال به  الذي تمر  بُعد وذلك نظرا للظرف االستثنائي  أنه سيتم عقد جلسة عن  انتشار   د العموم  من جراء 
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فايسبوك  االجتماعي  التواصل  بصفحة  الرقمي  الفضاء  عبر  والتفاعل  المتابعة  ويمكنكم  كورونا.  فيروس 

(Live streaming  ). 

  : الجلسـة  السيدةمـقـّرر  بمساعدة  للبلدية  العام  الكاتب  غريبي  العزيز  عبد  المسلماني    السيد  فاتن 

 متصرف مكلفة بشؤون المجلس.

بكلمة   البلدية  رئيس  الحجام  جمال  السيد  الجلسة  خاللهاافتتح  من  وبين  با  رحب  نظرا  لحضور  أنه 

وأشار   ، عن بعد  لتفشي فيروس كورونا في السنتين األخيرتين فإن كل الجلسات التمهيدية في هذه الفترة تتم

إثر اجتماع خلية    2021/ 24/04أيام بداية من    7غلق معتمدية قليبية لمدة  ل  الواليلسيد  األخير لقرار  الإلى  

كوفيد  لمجابهة  الجهوية  اللجنة  عن  المنبثقة  الوالية  19-األزمة  صصت  خ  التي  و  23/04/2021في    بمقر 

ارتفاع   إثر  قليبية  بمعتمدية  الصحي  الوضع  الوفيات)وتزايد  العدوى  بؤر  لمتابعة  قس47عدد  وامتالء  م ( 

 وعدم احترام البروتوكول الصحي. وعي المواطن  قلة. وبين أن هذا دليل على الكوفيد بالمنطقة

مشروع مركز     إلنجاحبين السيد رئيس البلدية أن المجلس البلدي الحالي قام بكل مساعيه    إثر ذلك

كما الحظنا مماطلة    ،عارضوا ذلك  وألغراض شخصية   من المواطنين  مجموعةتحويل النفايات بقليبية إال أن  

مع خاصة  الكاملة  المسؤولية  نحملها  التي  النفايات  في  للتصرف  الوطنية  الوكالة  طرف  من  جدية   وعدم 

القاء الفضالت في مصب واد اإلمام الذي تسعى البلدية  نتج عن  الكوارث البيئية واألمراض المزمنة التي ت

 لغلقه تماما. 

للت الوطني  للمركز  في وبالنسبة  فتحه  وسيتم  بقليبية  المركز  رئيس  تعيين  تم  فقد  المرض  على  أمين 

 القريب العاجل. 

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

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

المحلي للفالحة والصيد البحري بقليبية على حرصهما الشديد على انجاح هذه المبادرة كما شكر السيد وليد  

 الطرابلسي والسيد عبد الوهاب بلوم على مساعدتهما في هذه المبادرة. 

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

 مشروع مركز الكرة الطائرة الشاطئية بقليبية.  إلنجاحساعيه م

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

 ممثلي األحياء والعمد.  بدعم من بالمساعدات خالل شهر رمضان 

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

غاية 
31/03 /2021 

االنجاز إىل  
غاية 

31/03 /2020 

االنجاز إىل  
غاية 

31/03 /2019 
 نسبة اإلنجاز 

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

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

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

 مقابل  إسداء خدمات 
546 850 59 897 70 024 76 670 11% 

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

 وأمالكها المختلفة 
11 150 600 2 700 2 370 5% 

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

635 100 79 747 58 650 141 570 13% 

 %0 960 903 0 0 419 322 2 الصنف السادس :المداخيل المالية اإلعتيادية 

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

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

 يلي: 

 عملية رفع الفضالت :  -1

مع           عمل  جلسة  عقد  تم  بقليبية  النفايات  تحويل  مركز  إنجاز  لملف  متابعة  الجبالي  في  بسمة  السيدة 

يوم   النفايات  في  للتصرف  الوطنية  للوكالة  العامة  ملف    2021فيفري    24المديرة  لمتابعة  الوكالة  بمقر 

مشروع إنجاز مركز التحويل ولكن إلى حد اليوم يبقى مسار تقدم الملف غامض وغير واضح  وقد راسلت 

بتاريخ   الوكالة  بت  2021مارس    5البلدية  ثانية  مراسلة  توضيحات حول   2021أفريل    19اريخ  ثم  لطلب 

إعادة صفقة إنجاز المشروع وإمكانية تهيئة مصطبة لتجميع النفايات بالمصب بصفة إستثنائية إلى حين إنجاز 

   .المشروع ونحن في اإلنتظار

 كنس الطرقات واألرصفة: -2

شركة بشرى بقليبية )لصاحبها  مارس عن طريق    15تم  إعادة اإلستشارة وقد إنطلقت األشغال بداية من       

 محمد الشرقاوي(.

 تعهد الحدائق العمومية -3

 . بصدد إعادة اإلستشارة العمومية مع إضافة حدائق أخرى ومناطق خضراء بالمدينة 
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 تنظيف المقابر اإلسالمية  -4

اإلستشارة       إعادة  يوم    تنطلقوا  وقع  من  بداية  المقابر  تنظيف  طرف    15أشغال  من  الماضي  أفريل 

   .شركة العامة لخدمات النظافة )لصاحبها األسعد الحجام (ال

 عملية مقاومة الحشرات -5

تقصي والتدخل في المخافر التي تتوالد ل تم إقتناء كمية المبيدات الحشرية الالزمة والفريق يعمل يوميا ل      

 . بالمدينةبها الحشرات 

 : إنجاز مجسم أو منحوتة بشارع البيئة جائزة أنظف البلديات : -6

 .إلى الوزارة وننتظر تحويل اإلعتماد إلنجاز المنحوتة التي تم إختيارها من طرف اللجنة تم توجيه الملف  

 :  تهيئة المنبت البلدي بقليبية -7

تمت موافقة صندوق القروض على تمويل المشروع ونحن اآلن بصدد إعداد اإلستشارة على منظومة       

   .توينابس

   الحمالت الدورية للنظافة : -8

متواصلة على مدار هي  يعمل حاليا فريق النظافة على تنظيم حمالت نظافة بصفة يومية داخل األحياء و      

    .األسبوع

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

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

 رونا  تعرض بعض الموظفين والعملة إلى اإلصابة بفيروس الكوو العمل بنظام األفواج )نصف الوقت(  -

 في المنشآت العمومية)صندوق القروض(.  إضراب المهندسين  -

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

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

 ي. االقتصادي االستثنائ

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

  ي وفيما يلورغم ذلك حاولت البلدية تجاوز الصعوبات والعمل على إتمام المشاريع في أحسن اآلجال،         

 سير المشاريع البلدية: 
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 المالحظات 
تاريخ انتهاء  

 األشغال 
تاريخ انطالق  

 األشغال 

نسبة  
تقدم 
 االشغال 

مكونات  
 المشروع 

مناطق  
 التدخل 

الكلفة  
 المحينة 
 )ا.د(

الكلفة  
المبرمجة  

 )ا.د(

سنة  
االنجاز  
حسب  
 المخطط 

 المشروع 

2017مشاريع سنة   
تم إعطاء اإلذن  
اإلداري لبدء  
 األشغال 

-- -- --- 
  36تركيز 

عمود للتنوير 
 العمومي

إتمام تنوير  
  شكورني

 المامونية 
42.804 72.443 2017 

التنوير 
 العمومي 

8201مشاريع سنة   

تم االستالم  
 الوقتي  

13/11 /2020  
جانفي   18

2019 
%100 

تعبيد   -
الطرقات بطول  

كم  6حوالي   

تركيز  -
ــدد  40عــ

 نقطة ضوئية 
انجاز شبكة   -

جزئية  
لتصريف مياه  

 األمطار 

حي 
 تاهرت 

1628.926 2000 2018 
تهيئة وتهذيب  

 حي تاهرت 

وقع االستالم  
 الوقتي 

10/09 /2020  
جانفي   20

2020 
%100 

تعلية سياج  
 الملعب البلدي 

الملعب  
 البلدي 

194.000 200.000 2018 
تعلية سياج  
 الملعب البلدي

9201مشاريع سنة   

تم فتح  
العروض  

  24بتاريخ 
  2021فيفري 

و الملف لدى  
 اللجنة للصفقات  

-- -- -- 

عدد االنهج .  

23 

  3385الطول  

 م

حي -
 البستان

حي -
 الجنان 

حي -
 القصيبة 

حي -
 االحواش 

حي -
 المرداس 
-

 المنصورة 
حي -

 الرياض 

 تعبيد الطرقات  2019 740.000 773.684

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

2019 

تهيئة المسلخ  
 البلدي

طلب الموافقة  
النهائية من  
صندوق  
 القروض 

-- -- -- 

صيانة الشبكة  
الكهربائية  
 بقصر البلدية 

 

-- 70.782 72.000 2019 

 قصر البلدية 

في طور  
إعطاء اإلذن  
اإلداري لبدء  
 األشغال 

-- -- -- 
تركيز إنارة  
عصرية بملعب  

 كرة القدم 

الملعب  
 البلدي 

358.248 000.025  2019 
تنوير الملعب  

 البلدي

-- -- 28/10 /2020  85 % 
تسييج الموقع  
األثري بئر  
 النحال 

 2019 90.000 386 .111 بئر النحال 
صيانة  

المنشات  
 الثقافية  

2020مشاريع سنة   

عرض الملف  
على مراقب  
 المصاريف 

 

-- -- -- 

 تهيئة األرضية  
تعبيد النهج  
 المؤدي للسوق 
التنوير 
 العمومي

قطعة  
ارض  
على ملك  
البلدية  
بطريق  
 ازمور

-- 450.000 2020 

انجاز القسط  
األول  

لمشروع  
السوق  

 األسبوعية 
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 المالحظات 
تاريخ انتهاء  

 األشغال 
تاريخ انطالق  

 األشغال 

نسبة  
تقدم 
 االشغال 

مكونات  
 المشروع 

مناطق  
 التدخل 

الكلفة  
 المحينة 
 )ا.د(

الكلفة  
المبرمجة  

 )ا.د(

سنة  
االنجاز  
حسب  
 المخطط 

 المشروع 

في مرحلة  
الدراسة  
التمهيدية  

 ) APSاألولية (

-- -- -- 
تهيئة السوق  
 المركزية

السوق  
 المركزية

-- 150.000 2020 
تهيئة السوق  

 المركزية  

تم إعطاء اإلذن  
اإلداري لمكتب  
الدراسات  
 بتاريخ 

افريل   15 

2021 

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

 السوق 

-- -- 22 /03 /2021  35% 
انجاز طبقة  
بالخرسانة  
 االسفلتية 

نهج خالد  
 ابن الوليد 
 نهج البريد 

  9نهج 
 افريل 
نهج 
 الملعب 

نهج االمين  
 الشابي 

جزء من 
نهج 

المنصف  
 باي 

-- 306.000 2020 

صيانة  
 الطرقات  

)تقوية اال  
 نهج( 

طلب الموافقة  
النهائية من  
صندوق  
 القروض  

-- -- -- -- 

تعبيد  

نهج  20

بمختلف  
أحياء  
 المدينة 

 تعبيد الطرقات   2020 670.000 --

بصدد نشر  
االستشارة  
 للمرة الثالثة 

-- -- -- 
طول الشبكة  -  

م خ  1200   

وادي   
 الخطف  
جبل  
 شوالق 

160. 000 130.000 2019 

تطهير وادي  
جبل  الخطف و

شوالق)القسط  
 االول( 

بصدد نشر  
االستشارة  
 للمرة الثالثة 

-- -- -- 

مد شبكة   -
للتطهير 

العمومي بطول  

  م وربط980

  80حوالي 
 مسكن

-- 133.053 130.000 2020 

تطهير حي  
المحيجر  

ابن نهج و
النظير)القسط  

 الثاني(

عرض الملف  
على مراقب  
 المصاريف 

 تطهير  -- -- --
وادي  
 الخطف 

-- 300.000 2020 
تطهير وادي  

 الخطف  

عرض الملف  
على مراقب  
 المصاريف 

 تعبيد  -- -- --
وادي  
 الخطف 

-- 150.000 2020 
تعبيد وادي  

 الخطف 

-- -- 12/01 /2021  95% 

إزالة األعمدة  
البالستكية التي  
أصبحت تمثل  

  وتركيزخطرا 
 أعمدة جديدة 

شارع  
 المنصورة 

-- 90.000 2020 
تغيير أعمدة  

التنوير 
 العمومي  

2020/ 10/09 -- بصدد الدراسة   -- -- 

مدينة  
قليبية و  
وادي  
 الخطف 

79.100 80.000 2020 

دراسة  
مراجعة مثال  

التهيئة  
 العمرانية 

الموافقة  طلب  
النهائية من  
صندوق  
 القروض 

-- -- -- 
اقتناء مجرورة  
 لنقل اللحوم 

- -- 50.000 2020 

اقتناء 
مجرورة لنقل  

 اللحوم 
 

طلب الموافقة  
النهائية من  
صندوق  
 القروض 

-- -- -- 
اقتناء تطبيقات  
  وتجهيزات
 إعالمية 

-- -- 50.000 2020 

اقتناء 
        تطبيقات

  وتجهيزات 
 إعالمية 
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 المالحظات 
تاريخ انتهاء  

 األشغال 
تاريخ انطالق  

 األشغال 

نسبة  
تقدم 
 االشغال 

مكونات  
 المشروع 

مناطق  
 التدخل 

الكلفة  
 المحينة 
 )ا.د(

الكلفة  
المبرمجة  

 )ا.د(

سنة  
االنجاز  
حسب  
 المخطط 

 المشروع 

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

 البلدي

2021مشاريع سنة   

مكتب  
الدراسات  

بصدد تسجيل  
 الصفقة 

-- -- -- 
صيانة وتقوية  

 األنهج 

نهج 
الطاهر  
 صفر
نهج 
الطاهر  
 حداد 
نهج 

 اإلسكندرية 
 نهج بلغراد 

-- 300.000 2021 
صيانة  
 الطرقات 

وقع مراسلة  
اللجنة الجهوية  
لتنظيم حركة  
المرور لطلب  
الموافقة على  
انجاز  

مخفضات  
للسرعة  
باألماكن  
 المحددة 

انجاز   -- -- --
مخفضات  
 للسرعة 

شارع  
طارق ابن  

 زياد
نهج 
 الحرية 
شارع  
الحبيب  
بورقيبة  
بمنطقة واد  
 الخطف 

-- 25.000 

2021 

انجاز  
مخفضات  

 سرعة 

وقع تعيين  
مصممي 
 المشروع 

-- -- -- 
انجاز فضاء  
 مواطن

قصر  
 البلدية 

-- 70.000 2021 
توسعة قصر  
البلدية النجاز  
 فضاء مواطن 

تم مراسلة  
وكالة إحياء  
التراث والتنمية  
الثقافية للقيام  
 بالدراسة 

-- -- -- 
إنارة المحيط  
الخارجي  
 للبرج 

إنارة تجميلية   2021 80.000 -- برج قليبية  
 للبرج األثري

 - - - 
الفوترة  

االلكترونية  
 ألسواق الجملة 

أسواق  
 الجملة 

- 30.000 2021 

اقتناء 
تجهيزات        

  تومعد 
  إعالمية 

بين السيد رئيس البلدية أنه لم ترد على البلدية أي مراسالت عن طريق البريد وأما بالنسبة  إثر ذلك  

تلخصت تدخالتهم في  فقد  االجتماعي  التواصل  الجلسة عبر صفحة  تفاعلوا مباشرة خالل  الذين  للمواطنين 

كما اقترح   ، المتضررةوصيانة بعض الطرقات    2020و   2019طلب تنفيذ مشروع تعبيد الطرقات لسنتي  

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

السبخة،  آخر عن   تهيئة  أغلب مشروع  الفوضوي في  البناء  لتفاقم ظاهرة  البلدية  نظر  ليلفت  أحدهم  وتدخل 

 . المناطق 

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

، كما استحسن جارية والبلدية حريصة على اتمامها في اآلجال كما تم بيانة في تقرير سير المشاريع البلدية

مقترح إضافة مقبرة لمدينة قليبية ودعا أعضاء المجلس البلدي مده بمقترحات لقطع أرض يمكن استغاللها 

فأوضح بأن المرحلة األولى للدراسة بصدد المصادقة بالتنسيق مع سبة لمشروع تهيئة السبخة  كمقبرة، وبالن

الفرنسية   والوكالة  الساحلي  الشريط  لحماية  الوطنية  الوكالة  بعد    AFDمصالح  المكلف  الدراسات  ومكتب 

البناء الفوضوي  ، أما في ما يخص ظاهرة    تقديم مالحظات على الدراسة األولية التي قدمها مكتب الدراسات
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فقد الحظ أن مجهود البلدية في هذا الشأن لم يكن موفقا إلى حد هذا التاريخ العتبارات عدة مرتبطة بمدى 

 توفر التعزيز األمني خاصة في مثل هذه الظروف االستثنائية التي تمر بها البالد.

البلدي: بالمجلس  عضو  رجب  بن  سليم  الالسيد  باسم  أو ساحة  نهج  تسمية  الياس  اقترح   حمزة قائد 

وبين السيد رئيس  تكريما له واعترافا بعمله الكشفي. وقد استحسن كافة أعضاء المجلس البلدي هذا المقترح  

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

 

 . منتصف النهارفعت الجلسة على الساعة و ر  

 


