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

والمتضمنة نص اإلستدعاء التالي: 11/2019/ 22الصادرة بتاریخ  المجلس البلدي الموجھة إلى كافة أعضاء  

 


. دعــــــــوة: الـمـوضـوع

،وبعـد

وذلــك 2019في إ طار دورتھ العادیة الرابعة لســنة البلديلمجلس جلسة ابدعوتكم لحضور أتشرف

بقصــر البلدیــة بقلیبیــة للنظــر فــي المواضــیع تاســعة صــباحالاعلى الساعة 2019دیسمبر07السبتیوم 

المدرجة بجدول األعمال التالي :

الحالة المالیة -1

المشاریعمتابعة-2

متابعة الوضع البیئي -3

تنقیح مجموع األعوان المصادقة على  -4

تحویل السوق االسبوعیة امبددقرار في المصادقة على-5

غ ثقلت غلطا المصادقة على طرح مبال-6

المصادقة على تسمیة أنھج بمنطقة وادي الخطف -7

الرابعة للمجلس البلدي وإجابات اللجان البلدیة في الخصوصمحضر الجلسة التمھیدیة استعراض -8

مسائل مختلفة -9

من  السابعالسبتیوم 2019لسنة الرابعةقلیبیة جلستھ في نطاق الدورة العادیة بالمجلس البلديعقد 

بقصر البلدیة بقلیبیة التاسعة صباحاعلى الساعة )2019/ 07/12ألفین وتسعة عشر (سنة دیسمبرشھر

: المجلس البلدي أعضاء السادةالسیدات ووبحضورجمال الحّجام رئیس البلدیة برئاسة السید 

، النجیلي سعیدة النمر، سنیة فرج هللا، مجیدي إلھام ریدان،فوزي الحجام، ، فتحي حسونةھشام األنقلیز، 

، حیاة الیحیاوي، حافظ الجبالي، فاطمة الطرودي، فؤاد المجید، عائدة صمود، ناجي ریدانمحمد بوعفیف، 

. العیاريالمبروك ورحاب حمید
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وتغیب السادة : رانیة متاع هللا، محمد عبد اللطیف، محمد االسعد البربار، شادي بن سلیمان، أحمد 

اني، روضة الزمرلي، شیماء بالحاج عمر، سلمى المجید، أمیرة  ي الجنح محمد علوفاء االنقلیز، المسلماني، 

االنقلیز، محمد رضى الشكیلي. 

: كل من السادةالبلدیةحضر عن اإلدارة البلدیة بدعوة من السید رئیس كما 

شكري الحّجام كاھیة مدیر الشؤون ،، محمد التكالي مدیر فنيعزیز غریبي الكاتب العام للبلدیةعبد ال

فاتن المسلماني ملحق إدارة مكلفة بشؤون المجلسكاھیة مدیر الشؤون اإلداریة،، ھاجر بوشوشة مالیةال

. اد الشارني كاتب تصرفوعم

والمواطنین. البعض من مكونات المجتمع المدني حضر و

.فتحي حسونة وسعیدة النمرالعضوان المنتخبان إلمضاء محضر الجلسة السیدان : 

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

افتتح الجلسة السید رئیس البلدیة بكلمة رّحب في مستھلھا بالحاضرین من أعضاء المجلس البلدي  

استعرض جدول أعمال الجلسة ومكّونات المجتمع المدني ومواطنین وشكرھم على مواكبة العمل البلدي ثم 

االستدعاء. كما جاء بنص 

فاتن المسلماني مكلفة  ةبمساعدة السیدةدیبل: السید عبد العزیز غریبي الكاتب العام للر الجلسةمقرّ 

بشؤون المجلس. 

1 

ومتابعة التصرف الوضع  واالقتصادیةفتحي حسونة رئیس لجنة الشؤون المالیة استعرض السید 

نوفمبر 30إلى غایة بلغت جملة موارد العنوان األول المحققة وبین أن 30/11/2019المالي إلى غایة 

وتجدون في الجدول المصاحب تفصیل  %97.5ھز الـبنسبة تحقیق تنا5.686.726نار بالدی2019

تحقیقھا. للموارد المنجزة ونسبة  

الجبائي في  : ساھم التخفیف من العبءبالنسبة لمداخیل الصنف األول المعالیم على العقارات واألنشطة**

وم على المؤسسات وبصفة غیر مباشرة على  موارد إضافیة بالنسبة للمعلوم على العقارات المبنیة والمعل

إال أنھ الحظنا تراجع إنخراط المواطنین في إجراءات ھذا العفو منذ شھر المعلوم على األراضي غیر المبنیة 

.وقد تم تعلیق الفتات تحسیسیة للغرض 2019دیسمبر 31ماي حیث أن اآلجال مازالت مفتوحة إلى غایة 

. %97.وقد سجل نسبة تحقیق 

106: سجلت نسبة تحقیق تقدر بـالمرافقوإستلزامسبة لمداخیل للصنف الثاني إشغال الملك البلدي لنبا**

راجع لمداخیل معلوم إشغال الطریق العام بمناسبة حضائر البناء المتأتي من تسویة وضعیة بعض ك. وذل%
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ل التحصیل قصد تحسین مراسلة أصحاب المؤسسات لخالص معالیم اإلشھار وتحیین جدووقد تمتالبنایات. 

المداخیل.

%71: بلغت نسبة إستخالص ھذه المداخیل **بالنسبة لمداخیل الصنف الثالث معالیم الموجبات اإلداریة

یسیر بصفة عادیة بالنسبة للمداخیل المتأتیة من الحالة المدنیة ومعالیم إسداء علما أن نسق إستخالص المعالیم

التاریخ تحویل المقابیض المتأتیة من المعلوم اإلضافي على سعر التیار  الخدمات .إال انھ لم یتم إلى حد

الكھربائي من قبل الدولة. 

: والمتمثلة مداخیلھ أساسا من المعلوم األخرى **بالنسبة لمداخیل الصنف الرابع المداخیل الجبائیة اإلعتیادیة

. %105على المآوي فقد بلغت نسبة التحقیق  

:ترتكز أساسا على مداخیل األكریة   اإلعتیادیة ةغیر الجبائینف الخامس المداخیل **بالنسبة لمداخیل الص

ءات رفع قضایا في  علما وأن اإلدارة البلدیة قد إنطلقت في إجرا%66وقد بلغت نسبة تحقیق المعالیم 

الخروج لعدم الخالص بعد أن صادق المجلس البلدي علیھا في دورتھ الثالثة. 

%106:بلغت نسبة تحقیق المعالیم خیل المالیة اإلعتیادیة الصنف السادس المدا**بالنسبة لمداخیل 

ویل القسط الثاني وقد  والمتكون أساسا من المناب من الدعم السنوي  بعنوان التسییر (دعم الدولة) وقد تم تح

د. 1.980.300بلغت جملة تحویالت الدولة 

ان الموارد ة  التقديرات ب غا االنجاز إ
30/11 /2019

ة   غا االنجاز إ
30/11 /2018

ة  س
اإلنجاز 

شطة  العقارات واأل م ع %26797 433 9151 710 0001 756 1الصنف األول :المعال

ل :مداخ ستلزام المرافق الصنف الثا لدي و %847106 046 1941 193 5001 130 1إشغال الملك ال

ات والرخص  م الموج ل إسداء خدمات الصنف الثالث :معال م مقا %33771 652603 000375 529اإلدارة ومعال

ة األخرى  اد ة اإلعت ائ ل الج %773105 704169 000115 110الصنف الرابع :المداخ

ة  اد ة اإلعت ائ الج ل غ %87066 081309 500257 387الصنف الخامس :المداخ

ة اإلعت ل المال ة الصنف السادس :المداخ %049106 865 1801 034 0002 922 1اد

%14397,5 428 7265 686 0005 835 5جملة موارد العنوان األول: 

ان النفقات  ة  االنجاز إالتقديرات ب غا
30/11 /2019

ة   غا االنجاز إ
30/11 /2018

ة  س
اإلنجاز 

%62682 709 5211 946 4451 367 2العموالتأجاالول: القسم 

%70276 435 3141 809 8801 383 2وسائـــل المصـالــح الثـانـي: القسـم 

%09879 795306 235372 470التدّخـل العموالثالث: القسم 

الموزعة   ف غ %9700 15القسم الرابع: نفقات الت

ــن  الخامس: القسم  %170100 616166 000213 214فـوائـد الد

%59680 617 2463 342 5304 451 5جملة نفقات العنوان االول  
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:وقد تلخصت التدخالت في 

المعلوم على النزل ومراسلة القابض البلدي في الغرض.ث نسق استخالص استحثاوجوب -

استخالص االشھار بالمدینة وخاصة منھ العشوائي . مراقبة -

وعرضھا  بالمنطقة البلدیة على امتداد كامل ایام االسبوع التخالاإلاقتراح تعیین عون بلدي لضبط -

الحلول الكفیلة لتفادیھا. إلیجادعلى السید رئیس البلدیة 

طلب حذف الموارد التي لم تشھد أي تغییر من جدول الوضع المالي لكي ال یؤثر على نسبة االنجاز  -

االثاث الذي زال االنتفاع بھا) (مثل محاصیل بیع 

المتعلق  للتمتع بالعفو الجبائي كني بلدیة قلیبیة وخاصة منھم بمنطقة وادي الخطف یع متسادعوة جم-

. 31/12/2019بذمتھم قبل تخلد خالص ما  بالمعلوم على العقارات المبنیة وذلك ب 

2 
استعرض السید محمد التكالي المدیر الفني بالبلدیة سیر المشاریع كما یلي : 

 




 


 

   
 


 


 

2018مشاریع سنة 

مشروع تھیئة  
وتھذیب حي  

2018تاھرت 
2000
000

1884
250

حي تاھرت 

تعبید الطرقات  - 
مك6بطول حوالي

ــدد 40تركیز عــ- 
نقطة ضوئیة 

شبكة إنجاز- 
جزئیة لتصریف  

میاه األمطار 

75%

تم البدء في 
األشغال بتاریخ 

جانفي 18
2019

2019أكتوبر 

مشروع تعبید  
2018750الطرقات  000694 020

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

18عـدد األنھج:- 
%100م 2795الطول:- 

جانفي 05
2019

سبتمبر 09
2019

مشروع  
التطھیر  

بمنطقة وادي  
الخطف 

2018100 000
99 999

منطقة وادي  
الخطف 

04عـدد األنھج:- 
100%م 950الطول:- 

دیسمبر 03
2018

مارس  02
2019

تعلیةمشروع 
سیاج الملعب  

البلدي 
2018200 000

--

تعلیة سیاج - الملعب البلدي 
لدي الملعب الب 

العروضتم فرز
وإحالتھا على 

مراقب  
المصاریف 

2019مشاریع سنة 

مشروع تعبید  
000773684 2019740الطرقات 

- حي البستان-
- حي الجنان

حي القصیبة 
خي - 

حي  - األحواش
- المرداس

المنصورة 
حي الریاض- 

23عـدد األنھج:- 
-- م 3385الطول:- 

تم التأشیر على 
الصفقة من قبل  

مراقب
المصاریف  

بتاریخ 
25/11/2019

 --
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صیانة  
2019507الطرقات  927507927

شارع طارق ابن 
نھج - زیاد

ج نھ- مراكش
نھج غزة - القدس

- نھج الزھور- 
- نھج المرجان 

نھج سیدي سعید 
نھج الجامعة - 

نھج - العربیة
بطحاء - البرید

نھج - البرید 
الشھید عبدهللا 

شارع - الحجام 
علي بلھوان 

نھج  - (جزء)
- سیدي منصور

سیدي أحمد نھج 
علي باش حانبة- 

تغلیف بطبقة من 
-- 2019أوت  05%98الخرسانة اإلسفلتیة 

روع تھیئة  شم
دائرة بلدیة  

بوادي الخطف 

2018
2019

81 00074 000
منطقة وادي  

الخطف 
تھیئة مقر الدائرة 

%100البلدیة
جوان  24

2019
21

2019أكتوبر

تھیئة المسلخ  
البلدي 

2018
2019

105 000170 000 -- -- --
اعداد  في طور 

ملف طلب  
العروض 

 --

القاعة  تھیئة
201955المغطاة  00043 000 --

تغییر النوافذ 
االبواب  وإصالح

الحدیدیة

انطلقت األشغال  
یوم األربعاء 

20/11/2019

في طور  
مصادقة مراقب  

المصاریف 

تطھیر وادي  
الخطف وجبل  

شوالق 
2019130 000160 000

وادي الخطف 
جبل شوالق 

طول الشبكة :  
-- م خ 1200

أحیل الملف  
لصندوق  
القروض  

للحصول على  
قة المبدئیة  المواف

علما و أن 
مشروع  ال

یتطلب اعداد  
دراسة بیئیة  
واجتماعیة 
باالضافة  

لدراسة الفنیة ل

 --

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

أفرزت نتیجة  
طلب العروض  
عن مبلغ قدره 

د  140000
رح اعادة  ت والمق

العروض طلب 

 --

تنویر الملعب  
2019250البلدي  000360 تركیز انارة الملعب البلدي 000

-- عصریة 

في طور فرز  
العروض  

وإحالتھا إلى  
وزارة الشباب  

والریاضة 

 --
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صیانة  
المنشئات  

الثقافیة 
201990 000 -- --

تسییج الموقع - 
-- االثري بئر النحال 

تم فتح العروض  
یوم 

15/11/2019
وبصدد فرزھا

 --

تھیئة المركب  
الصحي  

بمستودع  
الحجز 

201915.00013 000
المستودع  

----البلدي

تم تسلیم االذن 
بالتزود إلى 
المقاول في  

22/11/2019
ع  مشرو 

میل مدخل  تج
المدینة 

2019100.000
مدخل المدینة  
(مفترق وادي  

الحجار) 
في طور  تجمیل وتعھد

الدراسة 

:  ما یليوتمحورت التدخالت فی

و التي تتضمن مطالب المواطنین  استعراض سیر المشاریع طلب إضافة المشاریع الظرفیةعند-

الیومیة في االنارة واصالح الطرقات...

وھو ما یشكل خطرا  وشوارعالعمومیة بعدة أنھجلإلنارةالكھربائیة المعدة ط األعمدة مالحظة سقو-

االعمدة القدیمة والمھترئة في الدورة  لتجدید بالمیزانیةعلى المواطنین. واقتراح تخصیص اعتمادات

. 2020األولى لسنة 

تسببھ من أضرار خاصة  بھا بعض اإلدارات المحلیة بالطرقات وماالتي تقوماإلشارة إلى األشغال -

الطبیعیة. لحالتھاوإعادتھابإصالحھاعندما ال تقوم 

المقاول المكلف بتعبید الطرقات تعترضھ عدة مشاكل تحول دون انجازه لعملھ في الوقت المحدد -

واقتراح عرض ھذه المسألة على لجنة األشغال للبت فیھا.

3
ببلدیة قلیبیة كما یلي: النظافة والصحة والبیئة الوضع البیئي ام رئیس لجنة استعرض السید فوزي الحج

:  عملیة رفع الفضالت المنزلیة**
كثیرا  انخفضتسیر عملیة رفع الفضالت المنزلیة بصفة طبیعیة ومرضیة خاصة وأن حجم النفایات قد 

وسوف یقع  2020المنزلیة لسنة والبلدیة بصدد تجدید صفقة جمع ونقل الفضالت .بالمقارنة لفصل الصیف

تبار أولویة تعصیر الخدمات بما في ذلك تجدید وتعصیر اآللیات والمعدات والتخلي نھائیا على  األخذ بعین اإلع

إستعمال الجرارات في عملیة جمع الفضالت .  

:ةكنس الطرقات واألرصف**
لفترة األخیرة وقد تم حث طرقات واألرصفة صعوبة بعد تھاطل األمطار في اتشھد عملیة كنس ال

ل الجھود إلزالة األتربة واألوحال العالقة بالطرقات وخاصة مداخل المدینة والطرقات المقاول على مزید بذ

. الرئیسیة دون نسیان األحیاء السكنیة والساحات العمومیة ،  العمل متواصل وھو محل متابعة متواصلة 



072019 2019

7

:العنایة بالحدائق العمومیة**

بكل أنواعھ فترة على تقلیم األشجار المتواجدة بالطرقات مثل أشجار الفیكوسة في ھذه التعمل البلدی

في حین تتواصل عملیة صیانة الحدائق العمومیة عن طریق مقاول بنجاح وما نشھده الیوم من نجاح وتحسن 

الخضراء  في وضعیة الحدائق مع التأكید على مواصلة العمل في التوجھ لتشمل كل الحدائق والمساحات

المتواجدة بالمدینة . 

:برنامج مقاومة الحشرات**

) في ھذه األیام یعمل مداواةنوفمبر الماضي (تاریخ أخر عملیة 6متواصلة إلى حد یوم ةالمداواعملیة 

إلىكما تسعى اإلدارة البلدیة الحشرات.الفریق البلدي على تأمین عملیة المراقبة وتقصي وجرد مواقع توالد 

جل تحیین وتحسین الخدمات یة تقییم لبرنامج لخطة مقاومة الحشرات الخاصة بالموسم الحالي من أم بعملالقیا

القادم.في ھذا المجال في الموسم 

: العنایة بالمقابر**

المتعلقة بتنظیف وتعھد المقابر والمتمثلة في  تأمین خدمات أشغال  االستشارةقامت البلدیة بتجدید 

المساحة لكل من مقبرتي سیدي علي النوالي بوسط المدینة وسیدي أبي ضاوي بقلیبیة  تنظیف شامل لكامل

. وكذلك مقبرة البرجرقیةالش

وتلخصت التدخالت فیما یلي: 

اقتراح تركیز حاویات أمام ملعب سیدي بنعیسى واصالح باب الملعب. -

ء والكھرباء للحدائق الثالثة التالیة:  مااللتتم العنایة الجیدة بالحدائق العمومیة طلب المقاول ارجاع عداد -

حدیقة السوید وحدیقة اسبیس وحدیقة البیئة. 

اقتراح إضافة مقبرة وادي الخطف عند العنایة بالمقابر. -

وما یترتب عنھا من مظار بیئیة  مالحظة انتشار ظاھرة زراعة أشجار الزیتون في الشوارع الرئیسیة -

ر.وصحیة وطلب منع زراعتھا ان تطلب األم

اقتراح أن یتم تقدیم الوضع البیئي بصفة أشمل وأوضح وبكل ما یحویھ من صعوبات وعراقیل. -

طلب األمر. طلب مزید العنایة بالساحات البیضاء وتسییجھا ان ت -

4

النھائیة لنتائج تبعا لبینت السیدة سعیدة النمر رئیسة لجنة الشؤون اإلداریة واسداء الخدمات أنھ 

من طرف وزارة الشؤون المحلیة والبیئة حول ترقیة الموظفین عن طریق مناظرات داخلیة  المصرح بھا

وبناء على التطورات المحدثة على مسار موظفي البلدیة  2018بالملفات إلى رتبة أعلى بعنوان سنة 
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ض على  اداتھا في المیزانیة المعرووالتي تم إدراج إعتم2020وتحضیرات لالنتدابات المبرمجة خالل سنة 

على مقترح تنقیح مجموع األعوان كما یلي : أعضاء المجلس البلدي المصادقةالسادة 
1 
 

 

 


 


   

بدون تنقیحخطة للترقیة 1عدد030201متصرف مستشار
إضافة خطة متصرف لالنتداب1للترقیة +504011متصرف

بدون تنقیحلالنتداب0604022ملحق إدارة 
بدون تنقیحخطط لالنتداب0603033كاتب تصرف
بدون تنقیحخطة لالنتداب1عدد  030201مستكتب إدارة

یحتنقبدون-- 20101حاجب (عون استقبال)
 25 16 09   

 
2 
 

 

 


 


 

  

مھندس معماري 
انتداب مھندس برمجة10100أول

واحدةخطةإضافة 2020معماري في سنة 
 10100

 
3
 

 

 


 


 

  

إضافة خطة مھندس أول  000000مھندس أول
ول دس أمھنخطةإحداث 2020في سنة 

 
4 
 

 

 


 


 

  

تنقیحبدون 2020في انتظار الترقیة  202تقني أول

03برمجة انتداب عدد 040301تقنـي
خطط02إضافة عدد 2020ة تقنیین سن

 060303

 
5 
 

 

 


 


   

بدون تنقیح-- 010100محلل مركزي
یحبدون تنق-- 010100محلل

30102واضع برامج 
باعتبار  خطةحذف 

الترقیة إلى رتبة محلل  
وتفادیا للشغورات

باعتبار  خطةحذف 
الترقیة إلى رتبة محلل  

2020سنة 
تقني مخبر 

بدون تنقیح-- 110إعالمیة

 642
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6 
 

 


 

 


   

متصرف مستشار 
في الوثائق 
واألرشیف

0100غیر موجودة
تمت الترقیة في 
شھر اكتوبر 

2019
جدیدةخطةإحداث 

متصرف في
بعد الترقیة  الخطةحذف 01001واألرشیفالوثائق 

دم الحاجة إلیھا وباعتبار ع
 010100

7 
 

 

  


   

فني سامي أول في  
نقیحبدون ت----- 010100الصحة العمومیة

فني سامي في  
2018تمت الترقیة في 10001الصحة العمومیة

بعد الخطةحذف 
الترقیة وباعتبار عدم  

الحاجة إلیھا
 110

 
8 
 

 


 

 


 

  

منشط تطبیق 
خطة 1حذف عدد خروج عون في التقاعد 50401ریاض األطفال
 50401

 
 
9 

إعادة التصنیف وإسناد العملة أصنافھم الجدیدة و بعد إسناد الرتب الجدیدة بعد الترقیة                             بعد غلق ملف 

عامال المرجو من السادة 17لالمتحان المھني المتعلق بانتداب وباعتبار ا2016سنة باالختیار بعنوان

: على التنقیح التاليالمصادقةاألعضاء 

  


 


 


 
  

 
بدون تنقیح-- 020002األول

بدون تنقیح-- 020101يالثان
بدون تنقیحلالنتدابخطط27072010الثالث

 

3إضافة  عدد لالنتداب 2للتسویة2425001الرابع 
خطط

بدون تنقیح-- 241212الخامس

للتسویة خطة 14300016السادس 
لالنتدابخطط03

19إضافة  عدد 
خطة

نقیحن تبدو-- 090801السابع

 
بدون تنقیح-- 040103الثامن
بدون تنقیح-- 030102التاسع
بدون تنقیح-- 020200العاشر
 1098524
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جلسة لجنة الشؤون اإلداریة وإسداء الخدمات المنعقدة بتاریخ  خاللمع العلم وأنھ تم عرض الموضوع 

تنقیح مجموع األعوان. ووافقت على2019/ 11/ 08

2019/ 11/ 11عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي خالل جلستھ المنعقدة بتاریخ كما تم

وأبدى رأیھ بالموافقة. 

الدورة األولى  وبعد النقاش قرر السادة أعضاء المجلس البلدي تأجیل المصادقة على الموضوع إلى 

دراستھ.لمزید 2020لسنة

5 
على ملك بلدیة قلیبیة قطعة أرض بیضاء بطریق آزمور مساحتھا  بین السید جمال الحجام رئیس البلدیة أنھ 

تونس انجرت لھا بالشراء منذ سنة  15890موضوع الرسم العقاري )5ھـ19آ 36م م (ص51936

2003 .

جراء  ة بتوسعة الطریق المؤدي للعقار البلدي وذلك باقامت بلدیة قلیبی2019ماي 29وحیث أنھ بتاریخ 

م  814م م مقابل تمكین الورثة من 2120معاوضة مع ورثة محمد بن قاسم بوزكورة (تحصلت البلدیة على 

).م

حیث أن بلدیة قلیبیة تعتزم إخراج السوق األسبوعیة وتركیزه بالعقار المذكور سابقا بما أنھ أصبح عائقا  و

ور إضافة أنھ محل تشكیات األجوار لوجوده داخل منطقة سكنیة.على حركة المر

ألف دینار كقسط أول لبرنامج  450تم رصد 2020كما أنھ خالل إعداد برنامج االستثمار السنوي 

وق األسبوعیة. الس

فالمعروض على السادة أعضاء المجلس البلدي المصادقة على اتخاذ قرار مبدئي بتحویل مكان السوق  

من وسط المدینة إلى العقار الموجود بطریق آزمور المزمع استغاللھ مستقبال كسوق أسبوعي یضم  األسبوعي

نشطة. مختلف األ

ب البلدي خالل جلستھ المنعقدة بتاریخ  مع العلم وانھ تم عرض الموضوع على أنظار المكت

وأبدى رأیھ بالموافقة. 2019/ 11/ 11

ر في مبدإ تحویل السوق األسبوعیة إلى المكان  قرادي على وبعد النقاش صادق السادة أعضاء المجلس البل

من الجھة الغربیة. الجدید الكائن بطریق آزمور

6
القیام بعملیة اإلحصاء العام  أوضح السید شكري الحجام كاھیة مدیر الشؤون المالیة أنھ على إثر 

بل عملیة ختم اإلحصاء تم توزیع اإلعالمات للمواطنین  فتقدم بعضللعقارات المبنیة وغیر المبنیة وق
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ة طرح للمعلوم المطالبین بالمعلوم باعتراضات نظرت في شانھا لجنة المراجعة  وقررت إجراء عملی

: سباب المبینة بالجداول الموالیةعلى العقارات المبنیة لأل
** بالنسبة للمعلوم على العقارات المبنیة: 

    
   

2007من0519700182021.141,448محمد بن سلیمان جالل1
2019إلى

منزل طابق أول مكرر مع الفصل
051970018102

2017من084570099001108,640أحمد بن الجمیل تكالي 2
2019إلى

أستودیو غیر موجود على أرض 
الواقع 

2005من010010010101904,560حاتم بن حمودة الجلیدي 3
2019إلى

منزل طابق أرضي مكرر مع 
الفصل 

010210012001

2017من 020810021002294,840بن بشیر  بالحاجمحمد علي 4
منزل طابق أول في طور بناء2019إلى 

2018من103572011101168,840لمیس بنت صالح الدین الغربي 5
2019إلى

منزل طابق أرضي مكرر مع 
103572011001الفصل  

2007من 020920017001209,440حسن بن صالح الخوجة 6
2014إلى 

منزل طابق أرضي مكرر مع 
020910044001الفصل  

2007من020910046001208,320جلیلة بنت محسن العجیلي7
2019إلى

منزل طابق أرضي مكرر مع 
020920019001الفصل  

إشراق بنت محمد الھادي 8
طابق أول في طور البناء05226000420264,7222019الجربي

2018من074320015002225,120الحطاب الصادق بن محرز  9
2019إلى

تم ترسیم منزل غیر موجود على 
أرض الواقع 

موجود على تم ترسیم منزل غیر 073720039001179,9002019عمر بن َمحمد ریدان 10
قع أرض الوا 

2018من10525000320177,840عرفات بن حسن المجید11
2019إلى

طابق أرضي مكرر مع منزل
103570255001الفصل  

2018من10357025500277,840عرفات بن حسن المجید12
2019إلى

منزل طابق أول مكرر مع الفصل  
105250003202

2018من084480084402192,960شادي بن محمد البالجي 13
2019إلى

منزل غیر موجود على تم ترسیم
أرض الواقع 

طابق أول في طور البناء073720035002194,2922019حبیب بن علي بنبوبكر14

2007من093570241102919,310صالح بن علي السعفي 15
2016إلى

طابق أول مكرر مع الفصل  
094840001002

2010من0314000780021.632,000لي محمد بن سالم العجی16
2013إلى

طابق أول مكرر مع الفصل  
031400078102

2016من 073900122002258,048كمال بن حمادي زنینة17
2019إلى

تم ترسیم منزل غیر موجود على 
أرض الواقع 

2018من10542201310177,840حمادي بن محمد البوشكاطي18
2019إلى

ر موجود على منزل غیتم ترسیم
أرض الواقع 

2018من10542201320166,720حمادي بن محمد البوشكاطي19
2019إلى

تم ترسیم منزل غیر موجود على 
أرض الواقع 

2018من10542201320277,840حمادي بن محمد البوشكاطي20
2019إلى

منزل غیر موجود على تم ترسیم
أرض الواقع 

2018من073590088001236,376ھادي بن سالم التومي21
2019إلى

تم ترسیم منزل غیر موجود على 
أرض الواقع 

2018من074310017002180,096عبد القادر بن الحبیب الزواري 22
2019إلى

منزل غیر موجود على تم ترسیم
أرض الواقع 
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2018من105350002101168,840عزوز الھواري 23
2019إلى

تم ترسیم منزل غیر موجود على 
أرض الواقع 

2018من10597000200277,840علي بن َمحمد ریدان 24
2019إلى

تم ترسیم منزل غیر موجود على 
أرض الواقع 

2018من10536001300262,272فتحیة بنت محمد األنقلیز25
2019إلى

م منزل غیر موجود على تم ترسی
أرض الواقع 

2018من10537001310262,272فتحیة بنت محمد األنقلیز26
2019إلى

منزل غیر موجود على تم ترسیم
أرض الواقع 

2018من10523006200172,280رضا بن محمد بنعلي27
2019إلى

تم ترسیم منزل غیر موجود على 
أرض الواقع 

2018من105230062101225,120رضا بن محمد بنعلي28
2019إلى

تم ترسیم منزل غیر موجود على 
أرض الواقع 

2018من105230062102168,840رضا بن محمد بنعلي29
2019إلى

تم ترسیم منزل غیر موجود على 
أرض الواقع 

2018من105230062202359,800رضا بن محمد بنعلي30
2019إلى

تم ترسیم منزل غیر موجود على 
ض الواقع أر

2018من10523006800284,420رضا بن محمد بنعلي31
2019إلى

منزل غیر موجود على تم ترسیم
أرض الواقع 

2018من10357202900177,840أحمد سحنون32
2019إلى

منزل طابق أرضي مكرر مع 
103572025001الفصل  

2018من103572029002168,840أحمد سحنون33
2019إلى

ق أول مكرر مع الفصل  منزل طاب
103572025102

2018من105320025001135,072مرزوق بنمسعود34
2019إلى

تم ترسیم منزل غیر موجود على 
أرض الواقع 

2018من105320025002135,072مرزوق بنمسعود35
2019إلى

تم ترسیم منزل غیر موجود على 
أرض الواقع 

2007من052491004001240,240سمیر بن محمد عبد اللطیف36
2010إلى

منزل غیر موجود على تم ترسیم
أرض الواقع 

2007من031130007002195,440سفیان بن رشید التركي37
2008إلى

منزل طابق أول مكرر مع الفصل  
033135025002

2018من10534002210162,272سلیمان بن محمد جبلون38
2019إلى

منزل غیر موجود على تم ترسیم
أرض الواقع 

2018من06313014930188,960طارق بن محمد بنیوسف39
2019إلى

تم ترسیم منزل غیر موجود على 
أرض الواقع 

2010من074320006102819,840محمد بن محمد یونس40
2017إلى

مكرر مع الفصل  
074320007002

2007من010130018102411,000سفیان بن محمد یونس41
2019إلى

ترسیم منزل غیر موجود على تم 
أرض الواقع 

2007من052240026001214,272أحمد بن محمد شوشان42
2019إلى

منزل طابق أرضي مكرر مع 
052220041001الفصل  

11.327,524
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بالنسبة للمعلوم على األراضي غیر المبنیة: **

   
 

 
  

1
محسن بن محمد 
0206180390003.397,2402019الجربي وحرمھ 

أرض فالحیةالعقارصبغة
طبقا للتراتیب الجاري بھا 

العمل

   
 
   

2
محمد بن عبدالقادر  

2012من052016020560333,600الرفاعي 
2019إلى

مع الفصل  مكرر
052016020001

2018من105970022000150,000كریم النمیسي3
2019إلى

العقار ساحة بینما تم ترسیم
ھي مندمج إلى المنزل

 3.880,840

جیعھ على القیام بواجبھ ومن منطلق تسویة مثل ھذه الوضعیات وعدم تثقیل كاھل المواطن غلطا وتش
المصادقة على البلدي المجلسوخالص المعلوم الحقیقي الموظف علیھ ، المعروض على السادة أعضاء 

ھا أعاله وحذف الفصول الخمس واألربعون المشار إلی15.208,364طرح المبالغ المثقلة غلطا مقترح
من جداولي التحصیل. 

ر المكتب البلدي خالل جلستھ المنعقدة بتاریخ  مع العلم وانھ تم عرض الموضوع على أنظا
وأبدى رأیھ بالموافقة. 2019/ 11/ 21

النقاش صادق السادة أعضاء المجلس البلدي على طرح مبالغ ثقلت غلطا.وبعد
7 

ـدد  255یبیة بمقتضى األمر الحكومي عـبلدیة قللالترابیةحدود البعد تنقیح بینت السیدة سعیدة النمر أنھ 
لھا ، وحیث أن أحیاء وأنھج المنطقة المضافة غیر  وإضافة عمادة وادي الخطف 2017/ 02/ 13المؤرخ في 

ي تسمیة بعض األنھج والشوارع بمنطقة وادي  مسماة المعروض على السادة أعضاء المجلس البلدي مقترح ف
:بالجدول التالي الخطف كما ھو مبین  


إلى طریق آزمور من دار الرفاعيشارع بنھوالت

من دار عمر الحاج إلى زرول (الطریق الشرقي)شارع الجمھوریة
من دار عمر الحاج إلى ...... (الطریق الغربي)شارع الحبیب بورقیبة

من قھوة جمعة إلى الطریق الشرقيمارس20
من شوز سنتر إلى المفترقیق حاروريطر

من نصب الشھداء إلى شارع الجمھوریةشارع الشھداء
مارس إلى زرول20من شارع جمیل األبیض

من البراكة إلى .شارع الجمھوریةشارع محمد رجب ابراھیم
من الّسّد غربا  إلى حقل زھرة تنبان شرقاشارع البیئة

ورقیبة إلى نھایة الحي الشعبيمن شارع بشارع بن خلدون
األحـــیاءأســـماء 

من مدخل البالد إلى البراكةحي البساتین
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من البراكة إلى الشھداءحي النصر
مارس20من الشھداء إلى حي األمان
مارس إلى طریق زرول20من حي النور
زرولمنطقةَزْرِولْ 

بني رزینمنطقةبني ْرِزینْ 
أســماء األنــھــج

من الحبیب بورقیبة إلى دار محمد علي بلقاسم (النخلة سابقا)نھج الرحمةحي البساتین 
من الحبیب بورقیبة إلى أمام دار سعید بنفرجنھج الحریة

ى مستوى السدمن الحبیب بورقیبة في اتجاه الغرب إلنھج المولدي بن علي الحجري
من الحبیب بورقیبة إلى أمام منزل حسین الزایزالسالمنھج 

من الحبیب بورقیبة إلى دار فؤاد بوبكرالخنساءحي النصر 
من دار البشیر الحلفاوي إلى دار منصف الحلفاوي (زمان)الجازیة الھاللیة
ن النمرإلى دار زھر الدیمن دار محمد صالح بوبكرالسیدة المنوبیة
من السیدة المنوبیة إلى دار الطاھر بن خلیفةعزیزة عثمانة 

من دار مبروك الدزیري إلى آخر النھجابن سیناحي األمان
من دار جمیل الحلفاوي إلى الشعبةابن الجزار
من دار عبد المجید الدزیري إلى دار فطیمة الدزیريابن الھیثم

النور حي 
دار احمد شلبي / محمد شلبي / البرنس / ..................دیقأبو بكر الص

بلقاسم الرفاعي / العمدة / محمد عمارة/ ..............عمر بن الخطاب
احمد شلبي / المزالي / محمود ضیف هللا / حبیب شلبي / عثمان بن عفان

.............حانوت علي شلبي / محمد األبیض / الجامع / .علي بن أبي طالب
الطاھر ضیف هللا / محمد الرفاعي / محمد البحري / الزبیر بن العوام

...........
الھادي ضیف هللا/ محمد الرفاعي / فتحي الرفاعي القمودي / عبد الرحمان بن عوف

علي قمرة / .............محسن قمرة / حبیب قمرة /طلحة بن عبید هللا

خالل جلسة لجنة الشؤون اإلداریة وإسداء الخدمات المنعقدة بتاریخ  عرض الموضوع مع العلم وأنھ تم

. التسمیة المذكورة سابقاووافقت على 2019/ 11/ 08

وأبدى 2019/ 11/ 11البلدي خالل جلستھ المنعقدة بتاریخ كما تم عرض الموضوع على أنظار المكتب

رأیھ بالموافقة. 

مجلس البلدي على تسمیة األنھج المذكورة سابقا بمنطقة وادي وبعد النقاش صادق السادة أعضاء ال

الخطف. 

8 

یلي: كما 2019لسنة الرابعة للمجلس البلدياستعرض السید رئیس البلدیة محضر الجلسة التمھیدیة 

یوم األحد 2019لتمھیدیة للمجلس البلدي بقلیبیة في نطاق دورتھ العادیة الرابعة لسنة إنعقدت الجلسة ا

على الساعة التاسعة صباحا بقصر البلدیة  )2019/ 10/ 20العشرون من شھر أكتوبر سنة ألفین وتسعة عشر (

ام رئیس بلدیة قلیبیة وبحضور أعضاء المجلس البلدي السادة :تحت إشراف السید جمال الحجّ 
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ھشام األنقلیز، سنیة فرج هللا، مجیدي النجیلي، شادي بن سلیمان، فؤاد المجید، وفاء األنقلیز، روضة 

الزمرلي، محمد علي الجنحاني، سلمى المجید وفاطمة الطرودي .

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

محمد التكالي المدیر الفني، فاتن المسلماني ملحق إدارة مكلفة عبدالعزیز غریبي الكاتب العام للبلدیة،

بشؤون المجلس وعماد الشارني كاتب تصرف. 

المدني:كما حضر عن مكّونات المجتمع 

بة، محمود بنرحومة عن جمعیة نبیل متاع هللا عن الرابطة التونسیة لحقوق االنسان فرع قلیبیة/قر

ث، محمد ریدان عن جمعیة جسور التواصل، لطفي سایحي عن منظمة صیانة المدینة والمحافظة على الترا

العفو الدولیة، عیسى صّمود عن جمعیة المنظمة الجھویة لمدارس تعلیم السیاقة، عادل الجزیري عن جمعیة 

حزب حركة النھضة، ولید اللجمي عن اتحاد الصناعة  التنمیة والبیئة بوادي الخطف، سلیم الحطاب عن 

اعات التقلیدیة، الطاھر بوغرمان عن اللجنة المحلیة للتضامن االجتماعي ، جمال بن مسعود والتجارة والصن 

رئیس مجمع تاوشت ، محمد المجید عن جمعیة نادي الریاضات الفردیة ، وجمع من المواطنین .

ة م رئیس البلدیة بكلمة رّحب من خاللھا بالحضور وشكرھم على مواكبافتتح الجلسة السید جمال الحّجا

الجلسة التمھیدیة للمجلس البلدي، ثم عّرج على الحملة العفویة للنظافة التي انطلقت ھذا الصباح  بمدینة قلیبیة  

ملیة وتأطیر بمشاركة واسعة من الشباب ومكّونات المجتمع المدني مبیّنا أنھ تم عقد جلسة یوم أمس لتنظیم الع

األولیة النجاح الحملة والتأكید علیھم  بعدم المساس الشباب والتعّرف على حاجیاتھم من المعدّات والمواد

بالمعالم األثریة والتراثیة والعمل على صیانة حرمتھا وعدم تشویھھا أو إلحاق الضرر بھا حفاظا على قیمتھا 

.الحضاریة والتاریخیة

لدي عقد جلسة بالنسبة لمتابعة تقدم المسار التشاركي أفاد السید رئیس البلدیة الحاضرین أن المجلس الب

استثنائیة لتحدید المقترح بخصوص المشاریع اإلداریة والمھیكلة ومشاریع القرب وقد حافظ على نفس التمشي 

ة منھا السوق األسبوعیة. وأكد على  في التقسیم للسنة الفارطة وأعطى أھمیة كبرى للمشاریع المھیكلة خاص

2019/ 02/11ت التشاركیة التي ستنطلق یوم السبت مكّونات المجتمع المدني والمتساكنین حضور ھذه الجلسا

.و في ما یلي ملخص للموارد المالیة النجاز المخطط السنوي التشاركي : بدار الثقافة بقلیبیة


2020

2.104.000557.0001.100.000447.000
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•800

•404

•900
مهيكلة

 /

وم1 أ د50إقتناء مجرورة نقل ال
س البلدية2 أ د100إقتناء سيارة وظيفية لرئ
أ د104دراسات3
ات وتطبيقات إعالمية4 أ د50إقتناء تج
ت البلدي5 أ د100يئة املن

ملة :  أد404ا

 /

أ د450انجاز القسط األول ملشروع السوق األسبوعية1
ضر2 ملة ل ة وسوق ا أ د150يئة السوق املركز
أ د150صيانة الطرقات3
ر امللعب البلدي4 أ د100تنو
البلدي5 أ د50صيانة املس

ملة :  أد900ا

إثر ذلك أحال السید رئیس البلدیة الكلمة للحاضرین الذین أبدوا رغبتھم بالتدخل مسبّقا وطلب منھم 

السادة:اصة، وھم دقائق حسب النظام الداخلي للمجلس وتفادي طرح المشاكل الخ3االختصار وعدم تجاوز 

 قویعةرفیعة:

نیة وتضاعفھ ثالث مرات مبیّنة أنھا أرض اشتكت من ارتفاع المعلوم الموظف على األراضي غیر المب -

بیضاء غیر مستغلة. 

منیر بن محمود:

الطریق والتنویر العمومي بالحي الشرقي بوادي الخطف. طالب ببرمجة تعبید-
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 ریدانمحمد:

طلب صیانة الملعب الریاضي بمعھد حي البستان وملعب اعدادیة آسمر وتوفیر حاویات لھذه األخیرة -

العنایة بالتنویر. وتنظیف محیطھا و

تعرض لمشكلة التطھیر بنھج سوسة.-

ومي بنھج ابن الجزار.أشار إلى وجود نقص في فوانیس التنویر العم-

1952جانفي  18طالب بإیجاد حل لالختناق المروري الموجود بمفترق نھجي الحبیب ثامر و -

طلب تشجیع المواطنین على غراسة أشجار الزیاتین. -

سلیم الطرودي:

تبلیط  المجلس البلدي على المجھودات المبذولة في تعبید الطرقات بالمدینة واقترح اتمام ھذا المجھود بشكر -

األرصفة وغراسة األشجار .

طالب بتسھیل عملیة تسویة الوضعیات بالنسبة للبناءات المقامة بدون رخصة واسناد التراخیص للمطالبین -

بھا.

بل انجاز المشاریع التي ستقام في إطار التشاركیة. اقترح اجراء معاینات میدانیة لألحیاء ق-

وتصریف المیاه المستعملة قبل تعبید الطریق. أكد على وجوب مد شبكتي الماء الصالح للشراب-

منیر العجیلي:

طلب إیجاد حل لمشكلة تطھیر نھج سوسة.-

محمد الداودي:

طالب باتمام األشغال المتبقیة بنھج تطاوین بعد ما تم تعبیده.-

مذكور التریكي:

والحظ سد البالوعات عند القیام بعملیة التعبید. تساءل عن موعد اتمام تعبید حي تاھرت-

طلب تسھیل اسناد رخص البناء بالنسبة لألراضي غیر المبنیة. -

ولید بن الشیخ:

لكفاءات تساءل عن موعد تركیز اللجان التشاوریة لمراجعة مثال التھیئة العمرانیة وطلب االستفادة من ا-

الموجودة بالمدینة.

خذ بعین االعتبار التدخالت الواردة بالجلسات التمھیدیة عند إعداد البرامج طلب من المجلس البلدي األ-

التشاركیة. 

طلب برمجة انجاز منتزه ترفیھي عائلي بقلیبیة.-
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كما أشار إلى تساءل لماذا لم یقع متابعة مشروع منتزه البرج وطلب برمجة تنویره وزراعة األشجار بھ-

ة في تھیئة البرج.استعداد بعض المواطنین لمشاركة البلدی

فاطمة الفرجاني:

واشتكت من الضجیج "Somemacoاعترضت على وضع مواد البناء أمام منزلھا من طرف شركة "-

كنیة  الذي یسببھ تفریغ المواد وتعبئتھا إضافة للتلوث الناجم عنھ وطالبت بإیجاد حل خاصة وأن المنطقة س

ومن غیر المعقول وال المقبول وجود مثل ھذا النشاط بھا.

عادل الجزیري:

اقترح تعبید نھج المدرسة االعدادیة طریق تونس. -

مشاریع ریاضیة بوادي الخطف. اقترح برمجة انجاز -

ر. طالب بإیجاد حل جذري لمسألة التطھیر بوادي الخطف لیتم االلتفات فیما بعد لمشاریع التعبید والتنوی-

لیلى وفتحیة وصبیحة صمود:

طلبن تعبید األنھج المتفرعة بحي المامونیة واتمام مشروع تنویر الكرنیش وایجاد حل لتكاثر الناموس -

ام بحمالت نظافة بھا.بالمنطقة والقی 

صمودعیسى:

شكر البلدیة على المجھودات المبذولة في مشاریع التعبید.-

قضاء على النقاط السوداء الموجودة بالمدینة. اقترح تخصیص المشاریع التشاركیة لل-

ألف دینار لصیانة الطرقات یعتبر مبلغا زھیدا مقارنة بالمبلغ الذي تم رصده 150الحظ أن تخصیص -

أد.100ئة المنبت البلدي والمقدر بـلتھی

ة وتھیئتھا. اقترح اقتناء أو انتزاع األراضي الموجودة بالمناطق المصنفة خضراء بمثال التھیئة العمرانی-

ساسي المنصالي:

سنوات في اإلنتظار وذلك إما بالترخیص لھ في البناء أو7طالب بتسویة وضعیة ساحتھ التي لھا أكثر من 

.غرف ومطبخ واحد3أسر ببیت صغیر بھ 3لحالتھ اإلجتماعیة المتردیة حیث تعیش التعویض لھ نظرا

نبیل متاع هللا:

حضور ومواكبة أشغال ھذه بالمجلس الجھوي للتنمیة لذلك علیھ بین أن رئیس البلدیة أصبح عضوا-

الجلسات.

ة في المشاریع التشاركیة دعا إلى تكاتف جمیع مكونات المجتمع المدني إلیالء األولویة للمصلحة العام-

وطلب عقد جلسة في الغرض لتقدیم مقترحات الستثمار میزانیة البلدیة. 

ید ضعیفة. الحظ أن المیزانیة المرصودة للتعب-
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طلب إنقاذ السبخة من االعتداء الصارخ علیھا والمحافظة على ھذا المتنفس البیئي.-

حول بطء إسداء الخدمات البلدیة (مثل رفع فضالت البناء ...) أشار إلى وجود عدة تشكیات-

سھران بن الشیخ:

ام بوادي الخطف. اشتكى من التجاوزات الصادرة عن بعض األجوار وإنشاء بئر بحوزة الطریق الع-

منصف الحلفاوي:

الذي تتعرض لھ قریة وادي الخطف بالرغم من أنھا تعتبر أقدم من عدة أحیاء موجودة تطّرق إلى التھمیش-

بمدینة قلیبیة لكنھا تفتقر ألبسط المرافق العمومیة ودعا إلى برمجة تطھیر المنطقة وتنویر مدخل القریة.

شكري مریاح:

مواطنین على خالص األداء البلدي. حث الطلب من البلدیة -

دى السلط المعنیة للنظر في إمكانیة فتح مركز البرید یوم السبت على غرار البلدیة. دعا إلى التدخل ل-

عمر صمود:

.غرة جوانبشارعق إلى التجاوزات التي یقوم بھا مقاول مد شبكة الغاز الطبیعي  تطرّ -

أنھج لم تكتمل.لفت النظر إلى أن عملیة " الزبیرة " في عدة-

أصبح وكًرا للفساد.الحظ أن المنبت البلدي بحي الزھور -

لطفي عطیة :

بیّن أھمیة إعداد الدراسات للمشاریع البلدیة قبل إنجازھا.-

عارض التمشي الحالي لعملیة إصالح الطرقات بالخرسانة االسفلتیة. -

.Dalotاطق العمران وإنجاز دراسة لتھیئة وادي الشیوة في الجزء منھ المار بمنبإعدادطالب -

ھیثم محفوظ:

ل لحدیقة سیدي أحمد التي أصبحت وكًرا للفساد.طلب إیجاد ح-

فرع للمندوبیة الجھویة ، إحداث تساءل عن مآل فتح فرع محلي للصندوق الوطني للتأمین على المرض-

ر النحال.ـتسییج بیوالسیاحیة

فتحیة عبد اللطیف وسھام الزواري:

كان الحي تقدموا بعریضة لتعبید جزء من حي تاھرت.ذكرتا بأن س-

محمد الحّجام:

الحظ صعوبة الحصول على التراخیص بالبلدیة بالرغم من أن بعض الحاالت ال تتطلب كل ھذا التعطیل.-
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مسعودمال بن ج:

طالب بفتح طریق حي المحیجر.-

نزار المؤدب:

البلھوان مثل كراء الشاحنات والسوق األسبوعي  الحظ وجود عدة ظواھر أمام المدرسة االعدادیة علي-

ومحطة التاكسي وھذا ما ال یجب أن نراه أمام المؤسسات التربویة. 

في مدخل ھنشیر قیصرلي على مستوى الوادي. طلب تركیز عمود للتنویر العمومي-

لطفي سایحي:

لي بن غذاھم والحبیب ثامر أمام مرور بالبلدیة ایجاد حل لالختناق المروري بنھجي عاقترح على لجنة ال-

محل فاتن كدوس والمخبزة.

اقترح تكثیف حمالت المراقبة على البناء الفوضوي وخاصة المقامة منھا بالطریق العام.-

طالب بتنظیف وجھر األودیة.-

طلب من البلدیة مراقبة حمالت النظافة وتقییمھا. -

نوفل الطرابلسي:

وعدم ترك الرصیف  المحالت المفتوحة للعموم من قبل أصحاب اشتكى من االكتساح المفرط لألرصفة -

للمترجل.

.حالة النھج الذي أصبح كلھ حفـرالحظ تراكم الفضالت بنھج بشار ابن برد واشتكى من الوشواشة ومن -

محمود بن رحومة:

بھا بالمخطط التشاركي. دراج تبلیط المدینة العتیقة وتنویر وتحسین الواجھاتأن یتم إاقترح -

الب بضرورة السعي لدى الدیوان الوطني للتطھیر لتوسیع محطة التطھیر التي تجاوزتھا األحدث بحكم ط-

ط مدینة حمام الغزاز بالمحطة.التوسع العمراني والسكاني الكبیر الذي تشھده المدینة زیادة على رب

طالب بمزید العنایة بالمناطق األثریة : بیر النحال، البرج ...-

مجدي السعفي:

.لب رفع فضالت مواد البناء بشارع األمم المتحدةط-

الحظ وجود نقص في حمالت النظافة بالبرج وعدم صیانة شبكة تنویره. -

أسماء القریتلي:

الفضالت بنھج سوسة وطالبت بالعنایة بھذا النھج وحل مشكلة التطھیر.اشتكت من ظاھرة حرق -
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دیة شكره للحاضرین على مواكبتھم ألعمال المجلس ومشاركتھم في دفع العمل د السیّد رئیس البلجدّ 

لوم على األرضي غیر المبنیة  البلدي واستھل إجابتھ بالنسبة للقرار البلدي الذي تم على أساسھ الترفیع في المع

دیم مقترح بأنھ سیتم عرض الموضوع على لجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة ومتابعة التصّرف للدراسة وتق

في الغرض للمجلس البلدي الحالي. 

التراخیص ألصحاب ھذه البنایات فبالرغم وفیما یخص تسویة وضعیة البناء المقام بدون رخصة واسناد

منھا على مسؤولیة المجلس وذلك %80من أن القانون یمنع مثل ھذه التسویات إال أن البلدیة قامت بتسویة 

للتیسیر على المواطن. 

ا یتعلق بتأخر إتمام تعبید حي تاھرت أعلم الحاضرین أن المقاول اعترضتھ بعض المشاكل أما فیم

من المشروع.%60الیة وقد تم انجاز العقاریة والم

بالنسبة لمراجعة مثال التھیئة العمرانیة أفادھم أنھ إیمانا منا بدور المواطن في العمل البلدي وبأن لھ الحق 

یتم عقد جلسة تشاركیة في الغرض.في عرض مقترحاتھ وتطلعاتھ س

جتھ في المخطط القادم.وبالنسبة لمقترح إنجاز منتزه بالمدینة قال إن البلدیة ستسعى لبرم

وفي خصوص إعادة التنویر الفني للبرج األثري أعلم الحاضرین بأن البلدیة تسعى للقیام بھا في أحسن  

یاء التراث والتنمیة الثقافیة.اآلجال بالتنسیق مع المعھد الوطني للتراث ووكالة إح

اركة في الجلسات التشاركیة وفیما یخص مطالب تعبید بعض األنھج دعا المواطنین إلى الحضور والمش

والدفاع عن النھج أو الحي لتتم برمجتھ للتعبید. 

لھا. بالنسبة لمشكلة التطھیر بنھج سوسة قال بأن البلدیة ساعیة مع الدیوان الوطني للتطھیر إلیجاد حل 

دخل أن وفیما یتعلق بفتح فرع محلي للصندوق الوطني للتأمین على المرض أفاد السید رئیس البلدیة المت

البلدیة اشترطت أن یكون المركز مھیأ بالكامل مع توفیر طبیب بھ وذلك لعدم تعطیل مصالح المواطن. 

ین أننا أعلمنا المندوبیة بموافقتنا فرع للمندوبیة الجھویة للسیاحة بقلیبیة أفاد الحاضر ثلإلحداوبالنسبة 

زمة من طرفھا.الكتابیة على توفیر مقر لھا في انتظار القیام بالترتیبات الال

من قمنا بالمبادرة وإثارة الموضوع مع المصالح المختصة قال بأننا نحنتسییج بیر النحال بوفیما یتعلق

المعھد الوطني  إنجاز المشروع وقد تفاعل معنا لوزارة الثقافة وخصصنا إعتمادات في الغرض للمساھمة في 

. الواقعنظریا وننتظر التفاعل العملي على أرض للتراث 

وفي خاتمة الجلسة قال السید رئیس البلدیة أن المال قّوام األعمال وحتى یتسنى للبلدیة تنفیذ مشاریعھا 

قانون با جاء انیة البلدیة، لكن لألسف بالرغم ممّ واالستجابة لطلبات متساكني المدینة ال بد من تنمیة موارد میز

ـمطالبین باألداء عن الـمبالغ الـمثقلة بعنوان الـمعلوم على العقارات لفائدة المن تخلي كلي2019لسنة المالیة
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ضعف فإننا الحظنا ،وما قبلھا وخطایا التأخیر ومصاریف التتبع2016الـمبنیة الـمستوجبة بعنوان سنة 

س طالب بالمعلوم في االنخراط في العفو الجبائي خالل األشھر األخیرة ودعا السادة أعضاء المجلتفاعل الم

البلدي ومكّونات المجتمع المدني لتحسیس المطالبین بالمعلوم وتشجیعھم على االنخراط فیھ واالنتفاع  

الزوال.فعت الجلسة على الساعة الواحدة بعدو رُ .2019قبل موفى شھر دیسمبربامتیازاتھ

البلدیة شكره  جدد السید رئیس 2019وفي نھایة جلسة الدورة العادیة الرابعة للمجلس البلدي لسنة 

للحضور على مواكبة أشغال الدورة.

و رفعت الجلسة على الساعة الثانیة بعد الزوال
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