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                                                  بلدية قليبيـة

 2020حمضر جلسة استثنائية للمجلس البلدي لسنة 
 2020 ديسمرب 31املنعقدة بتاريخ 

 

 

وبناء على الدعوة   09/05/2018المؤرخ في    2018لسنة    ـدد29القانون األساسي عـ  عمال بمقتضيات      

 والمتضمنة نص اإلستدعاء التالي:  12/2020/ 25الصادرة بتاريخ   المجلس البلدي الموجهة إلى كافة أعضاء  

 

 مــن رئيــس بلديــة قليبيـــة

 إلى  الـسـيد )ة( : ................

 دعــــــــوة. : الـمـوضـوع

 وبعـد ، 

المقرر عقدها يوم  االستثنائية للمجلس البلدي  يتشرف رئيس بلدية قليبية بدعوتكم لحضور الجلسة  

على الساعة العاشرة صباحا بقصر البلدية بقليبية للنظر في المواضيع    2020ديسمبر    31الخميس  

 المدرجة بجدول األعمال التالي: 

لتم1 الموظفة  غير  المساعدات  منح  اتفاقية  على  بمناطق  /المصادقة  البلدية  االستثمارات  ويل 

 التوسع )منطقة وادي الخطف( 

 2021/المصادقة على برنامج دعم القدرات لسنة  2

 /مسائل مختلفة 3

 ديسمبرمن شهر  الواحد والثالثون الخميسيوم   2020لسنة   جلسة استثنائية قليبية ب المجلس البلديعقد 

جمال  برئاسة السيد    بقصر البلدية بقليبية   صباحا   العاشرةعلى الساعة    (2020/ 31/12)   عشرين ألفين و  سنة  

 :  المجلس البلديأعضاء  السادةالسيدات و وبحضورالحجام رئيس البلدية 

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

  ، عائدة صمبوعفيف   ، المسلماني  الجنحاني،  ،    ودأحمد  علي  ،  محمد  اليحياوي  عمرحياة  بلحاج    ،  شيماء 

 . المبروك العياري وعبد الوهاب بلوم  فاطمة الطرودي ،

متاع    السادة:  وتغيب االسعد    االنقليز،وفاء    االنقليز،هشام    هللا،رانية  بن    البربار،محمد    سليمان، شادي 

 حميد.أميرة االنقليز ورحاب  المجيد،، سلمى حافظ الجبالي اللطيف،محمد عبد  المجيد، فؤاد  ريدان،ناجي 

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

وهاجر بوشوشة    شكري الحجام كاهية مدير الشؤون المالية   ،  سنية بنعلية مدير الشؤون اإلدارية العامة 

 الشؤون اإلدارية. مدير  كاهية
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 . شكري الحجام كاهية مدير الشؤون المالية مقرر الجلسة : السيد 

 .مجيدي النجيلي وسنية فرج هللا السيدان:ن المنتخبان إلمضاء محضر الجلسة االعضو

 

وشكرهم على تلبية  بالحاضرين    من خاللهاجمال الحجام رئيس البلدية بكلمة رحب  افتتح الجلسة السيد  

 الدعوة ومواكبة هذه الجلسة االستثنائية للمجلس البلدي.

 : وهماواستسمح الحضور بإضافة نقطتين جدول أعمال الجلسة كما ورد باالستدعاء ثم استعرض 

 مجموع األعوان قرار تنقيح   المصادقة على-3

 2020االطالع على محضر الجلسة التمهيدية الرابعة لسنة -4

 

المصادقة على إتفاقية منح المساعدات غير الموظفة لتمويل االستثمارات البلدية بمناطق -1
 :)منطقة وادي الخطف(التوسع

طبقا التفاقية التمويل المبرمة  مديرة الشؤون اإلدارية العامة الحاضرين أنه    سنية بنعلية   أعلمت السيدة

عدد   األوروبي  االتحاد  عدد  ENI/ 2019/ 411-533مع  لألمر  وطبقا  مالحقها    2014لسنة    3505و 

بواسطة صندوق    2014ر  بسبتم  30المؤرخ في   المساعدات  القروض ومنح  إسناد  والمتعلق بضبط شروط 

ا لبرنامج  العملي  الدليل  على  واعتمادا  المحلية  الجماعات  ومساعدة  والحوكمة القروض  الحضرية  لتنمية 

لس البلدي المصادقة على بنود إتفاقية منح مساعدات غير موظفة  المعروض على السادة أعضاء المج،  المحلية

 لتمويل اإلستثمارات في مناطق التوسع . 

تبرم هذه اإلتفاقية بين بلدية قليبية وصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية و تضبط التعهدات 

 المناطة على كاهل األطراف المتعاقدة . 

ش في  إعتمادات  بتوفير  الدولة  بقيمة  تتعهد  إجمالية  مساعدة  لمناطق   450كل  حصريا  تخصص  أد 

 التوسع . 

 تتعهد البلدية بمد الصندوق بالوثائق التالية: 

 أصلي من اإلتفاقية مسجلة ومضمون مداولة المجلس البلدي حول المصادقة عليها.  نظير-1

ود االعتمادات المرصودة البرنامج االستثماري البلدي بالنسبة للتدخالت المبرمجة بمناطق التوسع في حد-2 

التشاركية بمحاضر جلسات  المقاربة  اعتماد  المصادقة عليه واثباتات  البلدي حول  المجلس  ومضمون مداولة 

 التشاركية. 
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أقصى   -3 المشاريع على  قبول  و  إنهاء  يتم  أن  المساعدة على  بهذه  الممولة  المشاريع  لتنفيذ  تقديرية  رزنامة 

 .  2023نة تقدير مع موفى السداسي األول لس

صفحة  -4 على  أو  الواب  موقع  على   المشاريع  تنفيذ  ورزنامة  االتفاقية  نشر  رابط  بها  تفسيرية  ملحوظة 

 التواصل االجتماعي . 

دليل   و  المحلية  والحوكمة  الحضرية  التنمية  إجراءات  دليل  يقتضيه  بما  بالعمل  أيضا  البلدية  وتتعهد 

 ع . اإلجراءات البيئية واإلجتماعية لتنفيذ المشاري

بالنسبة   المصممين  وتعيين  االقتناء  لمشاريع  المنافسة  عن  اإلعالن  ملفات  إعداد  في  البلدية  تنطلق 

و إنهاء قبولها في السداسي األول من سنة    2021لمشاريع األشغال بما يضمن اإلنطالق في التنفيذ خالل سنة  

2023 . 

الذين سيقومون بعملية التدقيق لمختلف  يتم توفير الظروف الالزمة لعمل الخبراء المكلفين من الممول و

 الوثائق ذات الصلة ووضعها على ذمتهم عند الطلب. وحفظمراحل تنفيذ البرنامج 

المطلوب  األدنى  الحد  المستوجبة  الدنيا  الشروط  بتحقيق  و  األداء  تقييم  بنتائج  االعتمادات  تحويل  يرتبط 

 للتصرف االداري والمالي للجماعة المحلية وهي كالتالي: 

 ديسمبر للسنة السابقة.  31المصادقة على الميزانية في أجل  -

 المصادقة على الحساب المالي للسنة التي تسبق االنتفاع بسنتين. -

ديسمبر من السنة    31قبل    المصادقة على برنامج االستثمار لسنة اإلنتفاع بالمساعدة وفق المنهجية التشاركية-

 السابقة. 

إشهار المخطط التقديري السنوي للصفقات لسنة اإلنتفاع بالمساعدة في المرصد الوطني للصفقات العمومية -

 جانفي من نفس السنة .  15قبل 

مصادقة المجلس على االتفاقية الضابطة لتعهدات الدولة والبلدية في خصوص منح المساعدات غير الموظفة  -

 ديسمبر من السنة السابقة.  31قبل 

المحلية  الجماعات  ومساعدة  القروض  صندوق  مد  بتاريخ  المنحة  أقساط  تحويل  آجال  ترتبط  كما 

تق آجال  االتفاقية  من  الرابع  الفصل  ضبط  وقد  آنفا  المذكورة  المطلوبة  بين  بالوثائق  الوثائق  جانفي    30ديم 

 .  2021جويلية  31و  2021

في صورة استغالل المساعدات النجاز مشاريع ال تستجيب لشروط البرنامج أو تسجيل فواضل غير  

هذه   بإرجاعتتعهد البلدية في ظرف شهر من تاريخ اعالمها بتقارير التدقيق    2023لى موفى جوان  إمستغلة  

 المبالغ. 
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االتف  ال هذه  اطار  في  الممنوحة  المساعدات  بواسطة  الممولة  المشاريع  القيمة    لألداءاقية  تخضع  على 

المذكور قبل الشروع في إجراءات اإلعالن    باألداءالمضافة ويتعين على البلدية استخراج شهادة توقيف العمل  

 عن المنافسة وتعيين مسدي الخدمات.

تجاوزت كلفة البرنامج مبلغ المساعدة فان البلدية تتكفل بتوفير االعتمادات اإلضافية من مواردها   إذا

 . الصندوق بكل إضافة او تغيير وموافاته برزنامة محينة وإعالمة او بواسطة االقتراض الذاتي

للمشاريع    إثر  الوقتي  القبول  بمحاضر  الصندوق  البلدية  توافي  االقتناءات  استالم  او  تنفيذ  االنتهاء من 

و  االقتناءات  استالم  ومحاضر  الخالص  بمؤيداوقائمات  المطالبة  للصندوق  ويمكن  ذات  فواتيرها  أخرى  ت 

 المشاريع. عالقة بتنفيذ 

وبعد النقاش والتداول صادق الحاضرون باالجماع على اتفاقية منح المساعدات غير الموظفة لتمويل  

الخطف( وادي  )منطقة  التوسع  بمناطق  البلدية  من    االستثمارات  علينا  والواردة  المحضر  لهذا  المصاحبة 

 . 2020ديسمبر   18اريخ صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية بت 

   

 :2021المصادقة على برنامج دعم القدرات لسنة -2

اإلدارية الشؤون  مدير  كاهية  بوشوشة  هاجر  السيدة  السادة    عرضت  البلديعلى  المجلس    أعضاء 

 : في جانبه المتعلق  2021المصادقة على البرنامج السنوي لدعم قدرات البلدية لسنة 

حسب المراسلة الواردة علينا بتاريخ  بالتكوين والذي يتولى تنفيذه مركز التكوين ودعم الالمركزية  *1

بعرض برنامج التكوين المعد من طرف المركز على أنظار المجلس البلدي قبل   والمتعلقة  2020ديسمبر   03

 . 2020موفى شهر ديسمبر 

والمساندة الفنية والتي يتولى تنفيذها صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية في إطار برنامج  *2

الحضر تبعا  التنمية  المحلية  والحوكمة  الجماعات  لية  ومساعدة  القروض  لصندوق  العام  المدير  السيد  مكتوب 

عـ  بتاريخ ـدد  3314المحلية  علينا  بضرورة    12/2020/ 18  الوارد  المتعلق  دعم  و  برنامج  يتم عرض  أن 

 .  2020على المجلس البلدي قبل موفى ديسمبر  2021القدرات لسنة 

 :التكوين-تالربنامج السنوي لدعم القدرا ❖
 

 عدد المدعوين المقترحين  لموضوعا

 04 التنمية المحلية  مخطط االستثمار البلدي برنامج وإنجازإعداد 

 03 الصفقات العمومية 

 02 الشراء على الخط 
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 عدد المدعوين المقترحين  لموضوعا

 03 البلدي للتصرف في النفايات  والمخططمجهود البلدية في النظافة  

 04 المخطط الثالثي للصيانة 

 05 البلدي والتواصل النفاذ للمعلومة  

 03 استغالل بطاقات الوصف الوظيفي 

 03 الموازنة االجتماعية في التصرف في الموارد البشرية 

 03 بالكفايات  والمقاربةالمصنف المرجعي 

 05 لوحات القيادة في التصرف البلدي

 04 تعبئة الموارد 

 02 تطهير الديون 

 02 إدارة االجتماعات على الخط

 04 تقييم اآلداء 
 

 :املساندة الفنية-الربنامج السنوي لدعم القدرات ❖

 

 االولوية 
عدد األعوان   المساندة الفنية

 النشاط  الرمز المنتفعين بالمساندة 

1 C1 
التنظيمية وتحديد المساعدة الفنية لتشخيص حاجيات الهيكلة 

اإلجراءات التي سيتم تنفيذها و ضبط االولويات )تحسين  
 الهيكلة التنظيمية على المدى المتوسط والطويل( 

03 

2 C3 
  وتنظيمدعم القدرات لتحسين األداء في إسداء الخدمات 

الموارد البشرية )تحسين الهيكلة   وتطويرالمصالح البلدية  
 التنظيمية على المدى القصير(

03 

3 F4 
خالل جميع  المراحل   مشروع محدد المساعدة الفنية في إدارة 

)من اإلعداد إلى التنفيذ( و دعم و تطوير إجراءات المتابعة و  
 المراقبة

03 

4 F5 
المساعدة في إعداد جرد الممتلكات المنقولة و غير المنقولة  

 خطة الصيانة   ووضع
04 
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ال القدرات لسنة  نقاش صادق السادة أعضاء  وبعد  البلدي باإلجماع على برنامج دعم    2021المجلس 

 في جانبيه المتعلقين بالتكوين والمساندة الفنية. 

   

 :مجموع األعوانقرار تنقيح  المصادقة على-3

تبعــا لقــرارات الســيد رئــيس بلديــة قليبيــة أعلمت السيدة كاهية مدير الشــؤون اإلداريــة الحاضــرين أنــه 

 :المتعلقة بفتح مناظرات داخلية للترقية بالملفات إلى رتبة 17/09/2020المؤرخة في 

 *مهندس معماري رئيس 

 *محلل

 متصرف رئيس*

المصــادقة علــى إضــافة بعــض الخطــط ضــمن قــرار مجمــوع  أعضاء المجلــس البلــديالمعروض على السادة  

 :كما يلي   12/9/2020األعوان ببلدية قليبية المؤرخ في  

 

 : لإلدارة للمهندسني املعماريني  املشرتك  السلك*
 

 اخلطط
عدد اخلطط 

 املصادق عليها
 سابقا

عدد 
اخلطط 

 املشغولة

عدد  اخلطط 
 الــمـــالحــظـــات الشاغرة

اخلطط 
املعروضة 
 للمصادقة

   01 ترقية   00 00 0 مهندس معماري رئيس 

 

 : حملللي وتقنيي االعالمية املشرتك  السلك*
 

 اخلطط
عدد اخلطط 

املصادق 
 سابقا عليها

عدد اخلطط 
 املشغولة

عدد  اخلطط 
اخلطط املعروضة  الــمـــالحــظـــات الشاغرة

 للمصادقة

   02 ترقية   00 01 01   محلل

  

 العمومية: لإلدارات املشرتك اإلداري السلك*
 

 اخلطط
عدد اخلطط 

 املصادق عليها
 سابقا

عدد اخلطط 
 املشغولة

عدد  اخلطط 
 الــمـــالحــظـــات الشاغرة

اخلطط 
املعروضة 
 للمصادقة

 02 ترقية   01 00 01   مترصف رئيس

صادق   والتداول  النقاش  تنقيح  الحاضرونوبعد  على  بيانه    قرار  باالجماع  تم  كما  األعوان  مجموع 

   سابقا.
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 :2020االطالع على محضر الجلسة التمهيدية الرابعة لسنة -4

التي تعذر   2020عرض السيد رئيس البلدية على الحاضرين محضر الجلسة التمهيدية الرابعة لسنة  

العادية   الدورة  يوم األحد  االطالع عليها في جلسة  المنعقدة  الوقت وتعدد   2020نوفمبر    29الرابعة  لضيق 

 كما يلي :   المواضيع المدرجة بجدول أعمالها

يوم األحد    2020الجلسة التمهيدية للمجلس البلدي بقليبية في نطاق دورته العادية الرابعة لسنة    إنعقدت

 ( وعشرين  ألفين  سنة  أكتوبر  شهر  من  والعشرون  صباحا   (25/10/2020الخامس  العاشرة  الساعة  على 

أعضاء   وبحضور  قليبية  بلدية  رئيس  الحّجام  جمال  السيد  إشراف  تحت  بقليبية  البلدية  البلدي  بقصر  المجلس 

 السادة :

 سنية فرج هللا، محّمد بوعفيف، محّمد علي الجنحاني، حياة اليحياوي ومحمد عبد اللطيف.  

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

ادي بن سليمان، ناجي ريدان، فؤاد المجيد، االنقليز، سعيدة النمر، مجيدي النجيلي، محمد االسعد البربار، ش

أميرة   الطرودي،  فاطمة  المجيد،  بالحاج عمر، سلمى  الجبالي، شيماء  عائدة صمود، حافظ  المسلماني،  أحمد 

 االنقليز، رحاب حميد، المبروك العياري وعبد الوهاب بلوم. 

 وحضر عن اإلدارة البلدية بدعوة من السيّد رئيس المجلس البلدي السادة : 

اإلدارية  الشؤون  مديرة  علية  بن  الفني، سنية  المدير  التكالي  محّمد  العام،  الكاتب  العزيز غريبي  عبد 

 العامة، فاتن المسلماني متصرف مكلفة بشؤون المجلس وعماد الشارني كاتب تصرف مكلف باالعالم. 

بعد ولم يحضر سوى  أما بالنسبة لمكونات المجتمع المدني وبصفة استثنائية فإن التواصل معهم تم عن  

 قلة من المواطنين وذلك إثر ابالغنا إياهم بالجلسة عن طريق اإلعالم للعموم التالي نصه : 

لسنة   الرابعة  العادية  دورته  في  البلدي  للمجلس  التمهيدية  الجلسة  أشغال  نطاق  في   "2020  

يُعلم رئيس بلدية قليبية   على الساعة العاشرة صباحا بمقر البلدية،  2020أكتوبر    25المبرمجة ليوم األحد  

انتشار  جراء  من  البالد  به  تمر  الذي  االستثنائي  للظرف  نظرا  وذلك  بُعد  عن  جلسة  عقد  سيتم  أنه  العموم 

فايسبوك  االجتماعي  التواصل  بصفحة  الرقمي  الفضاء  عبر  والتفاعل  المتابعة  ويمكنكم  كورونا.  فيروس 

(Live streamingالذين المواطنين  لبقية  يمكن  كما  تقديم مالحظاتهم وتساؤالتهم   (  ذلك  عليهم  يتعذر 

كتابيا بمكتب الضبط بالبلدية أو عبر صفحة التواصل االجتماعي فايسبوك أو عبر البريد االلكتروني للبلدية 

(kelibia.gov.tn-info@commune)  2020أكتوبر  23وذلك قبل يوم الجمعة ." 

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

 متصرف مكلفة بشؤون المجلس.

  

mailto:info@commune-kelibia.gov.tn
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افتتح الجلسة السيد جمال الحجام رئيس البلدية بكلمة ترحيبية للحضور وبين أن هذه الجلسة التمهيدية   

وبمناسبة هذا الظرف االستثنائي الذي تمر به البالد كما تم   2020ابعة واألخيرة للمجلس البلدي خالل سنة الر

، وبين أن جائحة كورونا كان لها تأثير   ذكره سابقا فإن التواصل مع مكونات المجتمع المدني ستتم عن بعد

نا بمرحلتين من هذا الوباء في بداية السنة  كبير على سير العمل البلدي وعلى تحقيق الميزانية خاصة وأننا مرر

برحمته  هللا  تغمدهم  الموتى  ودفن  نقل  بمراسم  البلدية  تكفلت  وفاة  حاالت  شهدت  الحالية  ،والمرحلة  واآلن 

عـ الحكومي  األمر  الجائحة صدر  هذه  ،وبمناسبة  وذويهم  أهلهم  وصبر  لسنة  773الواسعة  الذي    2020ـدد 

م إلى  االستثنائية  أحكامه  المرفق تهدف  استمرارية  على  المحافظة  مع  كورونا  فيروس  انتشار  سرعة  جابهة 

العام والذي يفرض اعتماد نظام فترتين بالتناوب بين األعوان في توزيع أوقات العمل باإلدارات وهذا التقليص  

المواطنين  في توقيت العمل كان له أيضا تأثير كبير على  سير العمل بالبلدية والذي تأثر أيضا بعد تعمد بعض  

اإلمام    وادي  مصب  إلى  المتوجهة  الفضالت  رفع  شاحنات  أمام  الطريق  سد  وأوت  جويلية  شهري  خالل 

 والوضعية الحرجة التي وجدت البلدية نفسها فيها مع ارتفاع درجات الحرارة . 

لسنة   البلدي  إلى برنامج االستثمار  البلدية  السيد رئيس  ا  2021ثم تطرق  المدير  السيد  لعام  إذ أعلمنا 

المحلية أنه سيتواصل العمل بصفة استثنائية بالتخطيط السنوي ودعا   القروض ومساعدة الجماعات  لصندوق 

البلدية إلى االنطالق في اعداد برنامج االستثمار باعتماد منهجية تشاركية معدلة تعتمد على المراحل األساسية 

، ووضح السيد جمال الحجام أنه ال يخفى على   فقط مع األخد بعين االعتبار شروط السالمة والتباعد الجسدي

 الجميع تأثير جائحة كورونا على تقدم انجاز المشاريع.                  

سير   ليستعرض  للبلدية  الفني  المدير  التكالي  محمد  للسيد  الكلمة  البلدية  رئيس  السيد  أحال  ذلك  وبعد 

 المشاريع كما يلي: 

 المالحظات 

 تاريخ

انتهاء 

 األشغال 

تاريخ انطالق 

 األشغال 

نسبة 

تقدم 

 االشغال 

مكونات 

 المشروع 

مناطق  

 التدخل 

الكلفة  

 المحينة 

الكلفة  

المبرمجة  

 )ا.د(

سنة  

االنجاز  

حسب  

 المخطط 

 المشروع 

2017مشاريع سنة    

 تقييمفي مرحلة 

   )للمقاولين( العروض

(senelec) 

-- -- % 75 

 36تركيز 

عمود 

للتنوير 

 العمومي

تنوير 

كرنيش 

 المامونية

66 190 72 443 2017 
التنوير  

 العمومي 

8201مشاريع سنة    

ال الغير منجزة  األشغ

تركيز تتمثل في توفير و

 عالمات المرور 

العدول    تم  مالحظة

عن انجاز ثالثة انهج  

 لوجود مشاكل عقارية 

-- 
جانفي  18

2019 
% 99 

عبيد  ت  -

الطرقات  

بطول حوالي  

كم 6  

 40تركيز  -

 نقطة ضوئية 

انجاز شبكة  -

جزئية  

لتصريف  

 مياه األمطار 

 حي تاهرت 
1884 

250 

2000 

000 
8201  

هيئة  ت

تهذيب  و

   حي تاهرت 
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 المالحظات 

تاريخ 

انتهاء 

 األشغال 

تاريخ انطالق 

 األشغال 

نسبة 

تقدم 

 االشغال 

مكونات 

 المشروع 

مناطق  

 التدخل 

الكلفة  

 المحينة 

  الكلفة

المبرمجة  

 )ا.د(

سنة  

االنجاز  

حسب  

 المخطط 

 المشروع 

 وقع االستالم الوقتي

10 

سبتمبر  

2020 

جانفي  20

2020 
% 
100 

تعلية سياج 

الملعب 

 البلدي

الملعب 

 البلدي
-- 200 000 2018 

تعلية سياج  

الملعب  

 البلدي

9201مشاريع سنة    

بصدد القيام بإجراءات  

 فسخ الصفقة 

  موفي

شهر 

أكتوبر 

202 

18 

/12 /2019  
% 20 

عدد االنهج . 

23 

الطول .  

م  3385  

حي -

 البستان 

حي الجنان-  

حي -

 القصيبة

حي -

 االحواش 

حي -

 المرداس 

المنصورة-  

حي -

 الرياض

773 684 740 000 2019 
تعبيد  

 الطرقات 

 تقييمفي مرحلة 

 العروض 

)شركة فاروق لألشغال  

 العامة( 

-- -- -- -- -- 162 000 155 000 
2018 

2019 

تهيئة 

المسلخ  

 البلدي

تم إعداد الدراسة البيئية و  

 االجتماعية 

نشر اإلعالن عن طلب  

العروض في انتظار  

الموافقة المبدئية من 

 طرف صندوق القروض  

سيقع تجميعها مع صفقة  

تطهير حي المحيجر و 

 نهج ابن النظير 

-- -- -- 
 طول الشبكة 

م خ  1200   

وادي  

 الخطف  

 جبل شوالق 

160 000 130 000 2019 

تطهير وادي  

الخطف و  

 جبل شوالق 

تم فتح العروض بتاريخ  

07/10/2020  
-- -- -- 

وضع         

مجسم 

بمفترق وادي  

 الحجار 

مفترق وادي  

 الحجار 
000   100  000 100  2019 

تجميل  

مداخل  

 المدينة 

 تم إعداد الدراسة و سيقع

 نشر االستشارة علي    

(tuneps) 

-- -- -- 

صيانة الشبكة 

الكهربائية  

 بقصر البلدية 

 قصر البلدية  2019 000 72 527 109 --

في انتظار إحالة الملف  

لمراقب المصاريف  

 للتأشير عليه 

-- -- -- 

تركيز إنارة  

عصرية  

بملعب كرة 

 القدم 

الملعب  

 البلدي 
358 243 025  000 2019 

  تنوير

الملعب  

 البلدي

تم اإلعالن عن طلب  

العروض و تعيين المقاول  

وستنطلق موفى هذا  

 الشهر

-- -- -- 

تسييج الموقع  

األثري بئر  

 النحال 

 2019 000 90 386 111 بئر النحال 

صيانة  

المنشات  

 الثقافية  

2020مشاريع سنة    

 تقييمفي مرحلة 

)دراسات( العروض  
  تإعداد الرفو عا -

الطبوغرافية لقطعة 

الفهري منصور األرض   

تهيئة األرضية و تعبيد   -

عبد  النهج المؤدي للسوق 
 السالم الزواوي

-- -- -- 

تهيئة  

 األرضية  

تعبيد النهج 

المؤدي  

 للسوق 

التنوير 

 العمومي

قطعة ارض  

على ملك 

البلدية  

بطريق  

 ازمور

-- 427. 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 

الكلفة  

المبرمجة  

 )ا.د(

سنة  

االنجاز  

حسب  

 المخطط 

 المشروع 

سيقع تعيين مهندس  

معماري لتحديد الكلفة  

الجملية للمشروع و  

 برنامج التدخل 

-- -- -- -- -- -- 150.000 2020 

تهيئة 

السوق  

المركزية 

وسوق  

الجملة  

 للخضر 

 تقييمفي مرحلة 

)دراسات( العروض  

 الفهري منصور 
 

-- -- -- -- -- -- 70.000 2020 

تهيئة 

بطحاء  

 السوق 

 تقييمفي مرحلة 

)للمقاولين( العروض  

(MEDIBAT) 
 

-- -- -- 

انجاز طبقة  

بالخرسانة 

 اإلسفلتية 

ابن نهج خالد 

 الوليد

 نهج البريد

افريل  9نهج   

 نهج الملعب 

نهج االمين  

 الشابي

جزء من نهج  

 المنصف باي

-- 306.000 2020 

صيانة  

 الطرقات  

)تقوية 

( األنهج  

DAO في مرحلة إعداد     -- -- -- -- 

نهج 20تعبيد 

بمختلف 

 أحياء المدينة 

-- 670.000 2020 
تعبيد  

 الطرقات  

 سيتم إعادة الدراسة  

ووقع تجميعها مع صفقة  

تطهير وادي الخطف و  

 جبل شوالق 

-- -- -- 

مد شبكة 

للتطهير 

العمومي 

م 980بطول 

و ربط  

 80حوالي 

 مسكن

-- 133.053 130.000 2020 

تطهير حي  

المحيجر و 

نهج ابن 

 النظير 

في انتظار عقد جلسة  

لتحديد مناطق   تشاركية

 التدخل  

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

 الخطف  

في انتظار عقد جلسة  

تشاركية لتحديد مناطق  

 التدخل 

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

 الخطف 

إعادة االستشارة إلضافة  

 فصل في الصفقة  
-- -- -- 

إزالة األعمدة  

البالستكية  

التي أصبحت  

تمثل خطرا  

 وتركيز

 أعمدة جديدة 

شارع 

 المنصورة 
-- 90.000 2020 

تغيير أعمدة  

التنوير 

 العمومي 

وقع إسناد اإلذن اإلداري  

 لمكتب الدراسات 
-- -- -- -- 

مدينة قليبية و 

 وادي الخطف 
79.100 80.000 2020 

دراسة  

مراجعة  

مثال التهيئة  

 العمرانية 

وفقا   أنه  بين  الذي  للبلدية  العام  الكاتب  غريبي  العزيز  عبد  للسيد  الكلمة  البلدية  رئيس  السيد  أحال  ثم 

الفقرة   الفصل    3ألحكام  وجوبا    216من  البلدي  للمجلس  العادية  الدورة  تسبق  المحلية  الجماعات  مجلة  من 

ع الميزانية. وأفاد السيد الكاتب العام جلسة تمهيدية وخالل الدورة الرابعة تتطرق هذه الجلسة التمهيدية لمشرو

للبلدية ولخصه في ما  التواصل االجتماعي  للعموم من خالل صفحة  الميزانية  تم عرض مشروع  أنه  للبلدية 

 يلي: 
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د  6.012.205د مقابل    6.339.273بما قيمته    2021ضبطت تقديرات موارد العنوان األول لسنة  

 . %5,4ا  أي بزيادة نسبته 2020تقديرات مرسمة سنة 

 د. 162.748بما قدره  2021وضبطت تقديرات موارد العنوان الثاني لسنة 

لسنة   األول  العنوان  نفقات  بـ  6.147.996بـ  2021وقدرت  قدرت  زيادة  بنسبة  عن   %  7,5د 

 . 2020تقديرات سنة 

 د.  354.025بـ  2021وقدرت نفقات العنوان الثاني لسنة  

رغم   الميزانية  تحقيق  إلى  ستسعى  البلدية  أن  وبين  اإلطار  هذا  في  البلدية  رئيس  السيد  وتدخل 

من   كان  أنه  أفاد  ،كما  بذمتهم  تخلد  ما  استخالص  على  المواطنين  وحث  تعترضها  التي  العديدة  الصعوبات 

انتداب عدد من األعوان خالل سنة   لى ضرورة وبسبب جائحة كورونا تعطل ذلك، وأكد ع  2020المبرمج 

 .  2021برمجة االنتداب خالل سنة 

 

وتلخصت تدخالت المواطنين سواء مباشرة أو عن طريق البريد أو عبر صفحة التواصل االجتماعي  

 في ما يلي:

لتقديم مشاريع جديدة تساهم في تطوير  - اقتراح عقد جلسة عمل بحضور إطارات من مدينة قليبية وذلك 

 لالستفادة من خبراتهم. المدينة و أيضا 

لم - اآلن  حد  إلى  ولماذا  القصيبي  عقارية  بسبب  مدة  منذ  المعطل  البيضاء  قليبية  مشروع  عن  التساؤل 

 تتوصل البلدية ألي حل. 

تهيئة  - البناء وانجاز مثال  العمرانية عند  التهيئة  لمثال  المواطنين  إعداد دراسة حول مدى احترام  اقتراح 

 الحاصلة سببها عدم دقة هذا المثال. مفصل إذ أن بعض التجاوزات

تسييجه   باإلمكاناالعتراض على طريقة تسييج الملعب البلدي وما تكبدته من مصاريف والحال أنه كان  -

 أقل. بكلفة 

 أفريل الذي تملكه البلدية بعد تهيئته وتحسينه.  9اقتراح نقل محطة اللواج إلى مستودع -

النظ- مجال  في  البلدية  مجهودات  المدينة)جائحة تثمين  به  تمر  الذي  الراهن  االستثنائي  الوضع  رغم  افة 

 كورونا( 

وتسوية  - تجاوزات  أي  لهم  وليست  رخصة  بدون  بالبناء  قاموا  الذين  المواطنين  على  التسهيل  طلب 

تسجيل  عملية  لتسهيل  األشغال  لجنة  ودعوة  والكهرباء  بالماء  مساكنهم  لربط  لهم  والترخيص  وضعيتهم 

 شأنه أن يرفع في الموارد البلدية. العقارات الذي من
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بزيارات - القيام  على  وحثهم  اللجان  رؤساء  وخاصة  البلدي  المجلس  ألعضاء  المتكرر  الغياب  مالحظة 

 ميدانية لألحياء وتسجيل النقائص. 

 التساؤل حول عدم تعليق عالمات الزينة في األعياد كعيد الجالء مثال. -

 المشاريع البلدية.  طلب ادراج تهيئة المدينة العتيقة ضمن-

طلب إيجاد حل لمجرى مياه بطريق وادي الخطف قام أحد األجوار)وهو تاجر مواد بناء( بغلقه لتسهيل -

 مرور شاحنات نقل البضائع.

المتفرعة عنه وتركيز شبكة تصريف مياه األمطار     واألنهجطلب سكان حي المامونية تعبيد نهج أبو إياد  -

 العمومي به. بالحي وصيانة شبكة التنوير 

 طلب اصالح  وتهيئة بعض الطرقات بالمدينة كحي البستان وحي آسمر ونهج عثمان ابن عفان . - 

 طلب تعبيد بعض األنهج مثل نهج هيرودوت ونهج جعفر البرمكي. -

 طلب مضاعفة مجهودات البلدية في ميدان النظافة والقضاء على النقاط السوداء بالمدينة. -

 دية:إجابة السيد رئيس البل

 أشاد بكل المالحظات والمقترحات المقدمة من المواطنين . -

نهاية  - بالرغم من وجود عدة جلسات خالل  لذلك  فقد سعينا  المدينة  إطارات  لبرمجة جلسات مع  بالنسبة 

 االسبوع وطلب بعض اإلطارات تأجيل ذلك إلى حين انتهاء هذه الجائحة. 

بالنسبة لمشروع قليبية البيضاء فإن المجلس البلدي الحالي سعى منذ تركيزه إلى إيجاد حل لهذا المشروع -

اختصاص  أنه من  النحال رغم  بير  النفايات ومشروع  تحويل  مثل مشروع مركز  أخرى  ولعدة مشاريع 

االقتصاد.ويعود معهد التراث وحرص على أن يكون إيجابيا في التعامل مع أغلب الوضعيات لدفع عجلة  

تأخر انجاز بعض المشاريع إلى التغيير المتتالي للوزراء والمسؤولين الذي شهدته البالد في اآلونة األخيرة 

 وأيضا عدم التنسيق بين اإلدارات. 

وبعد - أنه  إال  المشروع  على  البداية  في  البعض  اعتراض  من  فبالرغم  البلدي  الملعب  لسياج  بالنسبة  أما 

 ية المواطنين على اعجابهم به. انجازه عبر أغلب 

كما بين أنه منذ تنصيب المجلس البلدي تهافتت بصفة كبيرة مطالب تسوية الوضعية الغير قانونية لبعض -

البنايات وذلك قصد التزود بالماء والكهرباء وال يمكن للمجلس حل هذه االشكاالت دون دراسة الملف أو  

 زات التي الحظناها وصعوبة حلها أحيانا. معاينة الموقع وال يخفى عليكم حجم التجاو

أشار إلى الجلسة التي تم عقدها بمقر الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمنزل تميم والتي كانت إيجابية -

 وتم التطرق من خاللها إلى عدة مسائل هامة وتعهد جميع األطراف بمتابعة نتائج هذه الجلسة. 
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بم- بتخصيص مكتب  قامت  البلدية  أن  يهتم  بين  السياحة  لمندوبية  البلدية  بالباعثين    باإلرشادقر  واالحاطة 

الخدمات  تقريب  قصد  المؤسسات  هاته  لمثل  الحاجة  بأمس  أننا  على  وأكد  قليبية  بمدينة  والمستثمرين 

 للمواطنين والنهوض بالقطاع السياحي. 

ة فقد شارف األشغال بها  بالنسبة للبناية المخصصة لتركيز الصندوق الوطني للتأمين على المرض بقليبي-

 على االنتهاء . 

 السيد حممد بوعفيف:

سنة  - المحلية  الجماعات  مجلة  بعد صدور  أنه  السلطة    2018بين  له  سيكون  البلدية  رئيس  وان  اعتقدنا 

راعنا إال والوضعية باقية على حالها الذي كان قبل اصدار   المطلقة في اصدار وتطبيق القرارات ولكن ما

ل البلدي وعلى سير المشاريع المجلة إذ أن البلدية لم تستقل بعد عن بقية السلط وهذا ما أثر على سير العم

المرتبطة بإدارات أخرى وكذلك على حضور بعض أعضاء المجلس البلدي. كما حث على التسريع في 

 اسناد تراخيص الربط بالشبكات العمومية بعد دراستها.

    السيدة سنية فرج اهلل:

 عادة التعبيد.  أشارت إلى أن هناك طرقات معبدة ولكن حالتها مزرية وال تتطلب الصيانة بل إ-

 السيدة حياة اليحياوي:

وخاصة    2021دعت المجتمع المدني للمشاركة في إعداد البرنامج السنوي لالستثمار البلدي التشاركي لسنة  -

في هذه الظروف االستثنائية التي أصبح فيها التواصل معدوم كما طلبت من كافة متساكني بلدية قليبية بتقديم  

نوي عبر الموقع االلكتروني للبلدية أو مباشرة بتعمير استمارة ستوضع للغرض في مقترحاتهم في المخطط الس

 دقائق.  5و الجلسة على الساعة منتصف النهار  وُرفعت مكتب االستقبال.

-----------   

 تدخالت السادة أعضاء المجلس البلدي: 

 *السيد حممد بوعفيف:

وتعديل تركيبة اللجنة الخاصة بتراخيص الربط بمختلف الشبكات العمومية وطالب بأن تكون  دعا إلى تفعيل

 هذه التراخيص تحت إشرافها عوضا عن اشراف لجنة األشغال والتهيئة العمرانية. 

 *السيدة سعيدة النمر:

 تحدثت عن سبب عدم نشاط اللجنة المشار إليها ودعت إلى تفعيلها وتعديل تركيبتها إن استوجب األمر ذلك.
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 *السيد رئيس البلدية: 

بين أن اللجنة المذكورة سعت إليجاد الحلول لكن أمام كثرة اشكاليات الربط بمختلف الشبكات العمومية  

السيد رئيس لجنة   استقالة  العمرانية وظهور جائحة  وتفاقمها خاصة بعد  ثم اشكالية  األشغال والتهيئة  كورونا 

 للجائحة كان لهم األثر السلبي على عملها. الوضعية البيئية ومصب النفايات والتي تلتها الموجة الثانية 

 مع العلم أن التسويات التي قمنا بها أغلبها تمت لفائدة العائالت المعوزة ومتوسطي الدخل. 

إلى حلحلة   به في النصف األول من شهر وسنسعى  بلدي خاصة  المشكل في إطار جلسة مكتب  هذا 

  19المصادق عليه بجلسة المجلس المنعقدة بتاريخ  ـدد  2595القرار البلدي عـ جانفي مع تقديم مقترح مراجعة  

واالقتصادي    حيث اتضح شططه وعدم مالءمته مع الوضع االجتماعيفي المعلوم  والتخفيض      2019ماي  

 الذي تعيشه البالد هذه الفترة.

 

وختم كلمته بشكره أعضاء المجلس على المواكبة والحضور والعمل معا من أجل غد أفضل لمدينتنا 

لما تشهده أغلب المجالس من انقسامات ونفور وغياب وتجاذبات أثرت سلبا على  وهذا يُعتبر استثناء في الجهة  

وجود بين أعضاء المجلس ونظافة أيديهم زيادة على التناغم مع اإلدارة كان له عملها ، فالتوافق والتجانس الم

على   الميزانية  وتحقيق  تنفيذ مشاريعنا  نسبة  في  العصيبة  واالقتصادية  االجتماعية  الفترة  هذه  في  إيجابي  أثر 

 عكس بعض البلديات األخرى.

 

 . دقيقة 45الحادية عشر وورفعت الجلسة على الساعة 
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