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

:والمتضمنة نص اإلستدعاء التالي14/02/2019الصادرة بتاریخ المجلس البلديالموجھة إلى كافة أعضاء 

 



: دعــــــــوة.الـمـوضـوع

وبعـد،

2019لسنة األولىفي نطاق دورتھ العادیة للمجلس البلديأتشرف بدعوتكم لحضور الجلسة العادیة 

للنظر في المواضیع التاسعة صباحا بقصر البلدیة بقلیبیةلساعة على ا2019مارس02السبتوذلك یوم 

المدرجة بجدول األعمال التـالي :

2019لسنة البلديلمجلسلالعادیةدوراتالتحدید مواعید - 1

2019و سنة 2018للبلدیة لسنة الحالة المالیة- 2

2018میزانیة البلدیة لسنة لالنھائيتنقیحالالمصادقة على - 3

2019–2018–2017البلدیة لسنوات مشاریعالسیرمتابعة - 4

2019المصادقة على تنقیح میزانیة التنمیة لسنة - 5

الوضع البیئي- 6

مراجعة معینات الكراءالمصادقة على - 7

الفرقة الجھویة لحفظ النظامالعمومیة، المكتبة، المنطقة البحریةعقاریة:المصادقة على تسویة وضعیات - 8

2019نة حول توفیر رافعة لصیف س- 9

المصادقة على طرح مبالغ ثقلت خطأ-10

المصادقة على تكوین لجنة محلیة لتجمیل المدینة-11

المدنیةالمصادقة على تكوین لجنة البناءات-12

المصادقة على تعدیل تركیبة لجنة التبتیت-13
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المصادقة على تكوین لجنة المرور-14

ب األطفالالمصادقة على تكوین لجنة لمراقبة الفضاءات الفوضویة التي تستقط-15

المصادقة على تكوین لجنة لمتابعة وضعیة میناء الصید البحري-16

استعراض تقییم األداء-17

مسائل مختلفة-18
 

الثاني من السبتیوم 2019لسنة األولىقلیبیة جلستھ في نطاق الدورة العادیة بالمجلس البلديعقد 

بقصر البلدیة بقلیبیةالتاسعة صباحاعلى الساعة )02/03/2019تسعة عشر (ألفین وسنة مارس شھر

البلدي:المجلس أعضاء السادةالسیدات ووبحضورام رئیس البلدیة جمال الحجّ برئاسة السید 

یديمجهللا،سنیة فرج النمر،سعیدة الحّجام،فوزي حسونة،فتحي نقلیز،األھشام هللا،رانیة متاع 

الجنحاني،محمد علي األنقلیز،وفاء صمود،عائدة المسلماني،أحمد المجید،فؤاد بوعفیف،محمد النجیلي،

المبروك رحاب حمیدالطرودي،فاطمة المجید،سلمى الجبالي،حافظ الزمرلي،حیاة الیحیاوي، روضة 

الشكیلي.رضى ومحمدالعیاري 

سلیمان،سعد البربار، شادي بن محمد األاللطیف،د د عبمحمریدان،السادة: إلھامبدون عذر وتغیب

نقلیز.أمیرة األعمر،شیماء بلحاج مام،اإلرفیعة ریدان،ناجي 

السادة:كل من البلدیةحضر عن اإلدارة البلدیة بدعوة من السید رئیس كما 

د التكالي مدیر فنيحمموالبیئة،وحید الجنحاني مدیر النظافة للبلدیة،عبد العزیز غریبي الكاتب العام 

عماد الشارني ملحق إدارة مكلفة بشؤون المجلس وفاتن المسلماني العامة،مدیرة الشؤون اإلداریة سنیة بنعلیة

تصرف.كاتب 

السادة:والجمعیاتوالمنظماتعن المصالح اإلداریة وحضر

عن الغرفة الجھویة ي األسعد السعیدالسیاقة،المنظمة الجھویة لمدارس تعلیم جمعیة عیسى صمود عن 

محمد بن لسعد الدریدي والخطف،ئة بوادي البیعادل الجزیري عن جمعیة التنمیة والسیاقة،تعلیم لمدارس 

فاروق القلعي التونسیة،وج قلیبیة للكشافة ھیثم محفوظ عن فوالتراث،حمیدة عن جمعیة قلیبیة للثقافة والفنون 

المواطنین.غفیر من وجمع،التشاركيبن الشیخ عن جمعیة العمل وولید
 

ب فیھا بجمیع الحاضرین من أعضاء المجلس البلدي افتتح الجلسة السید رئیس البلدیة بكلمة رحّ 

الھادي الفقید محمد العامل البلدي ومجتمع مدني و مواطنین و طلب منھم الوقوف دقیقة صمت على روح 

حیثیات الملتقى تدخل السید محمد بوعفیف و طلب توضیحوافتھ المنیة یوم االثنین الفارط ، ثم الذي ي قربصل
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ة بأنھ نشاط منظم أجابھ السید رئیس البلدیف، 2019مارس 02فیفري إلى 27بیة من الذي تحتضنھ مدینة قلی

عالم إأنھ في البدایة لم تكن ھناك دعوة بل فقط بولمدن التونسیة و سفارة فرنساالوطنیة لجامعة المن طرف 

مثل عن اإلدارة البلدیة من عن المجلس البلدي ولرئیس البلدیة بالنشاط الذي سیقام بالمدینة ثم تمت دعوة ممثلیْ 

و قبل الملتقى بیوم تم اعالمنا بقدوم وزیر مستشار بسفارة فرنسا و على رئیس البلدیة استقبالھ و عقد جلسة 

ل إلى الفضاء الثقافي سیدي عبد السالم لإلشراف على حفل استقبال ھ بقصر البلدیة قبل التحوّ عمل مع

أیام بیتش تم ھذا الملتقى بنزل قلیبیة وقد. 2019فیفري 27ربعاء مشاركین في الملتقى و ذلك یوم األلل

.2019مارس 2و1والسبت فیفري والجمعة 28لخمیس ا

واقترح علیھم إضافة النقاط التالیة االستدعاءالجلسة كما جاء بنص استعرض جدول أعمال ذلكإثر

المختلفة:ضمن المسائل 

داخل العنوان األولاتتحویل اعتمادالمصادقة على - 18

2019المصادقة على تنقیح برنامج االستثمار السنوي لسنة -19

أرشیف تجاوز مدة االستیفاء القانونیةتالف إحول-20

19/01/2019ن المجلس المؤرخ في اض بیااستعر-21

العضوتان المنتخبتان إلمضاء محضر الجلسة السیدتان : سنیة فرج هللا و حیاة الیحیاوي .

بمساعدة السیدة فاتن المسلماني المكلفة السید عبد العزیز غریبي الكاتب العام للبلدیةالجلسة:ر مقرّ 

المجلس.بشؤون 
 

12019 

ـدد 29من القانون األساسي عـ216عمال بالفصل بین السید عبد العزیز غریبي الكاتب العام للبلدیة أنھ

د المجلس البلدي في أول اجتماع من كل ینص على أن یحدّ والذي2018ماي 09المؤرخ في 2018لسنة 

لى السادة أعضاء المجلس البلدي رزنامة مواعید ، المعروض عبھا العمومویعلمسنة مواعید دوراتھ العادیة 

مثلما تم االتفاق علیھ خالل جلسة المكتب البلدي 2019لسنة للمجلس البلدي ادیةوالعالجلسات التمھیدیة عقد 

یلي:كما 2019جانفي 25المنعقدة بتاریخ 
الجلسة العاديةالجلسة التمهيديةالدورة

2019أفریل 28األحد ةالدورة العادیة الثانی
على الساعة التاسعة صباحا

2019ماي 25السبت 
العاشرة لیالعلى الساعة 

2019جوان 23األحد الدورة العادیة الثالثة
على الساعة التاسعة صباحا

2019جویلیة 27السبت 
على الساعة التاسعة صباحا

2019أكتوبر 20األحد الدورة العادیة الرابعة
لتاسعة صباحاساعة اعلى ال

2019نوفمبر 23السبت 
على الساعة التاسعة صباحا

النقاش تم االتفاق على الرزنامة المذكورة سابقا.و بعد 
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كما یلي:2019و2018مدیرة الشؤون اإلداریة العامة الحالة المالیة لسنتي استعرضت السیدة

31/12/2018المالي إلى غایة الوضعمتابعة:

التقديراتبيان الموارد
االنجاز إلى غاية 

31/12/2018
االنجاز إلى غاية 

31/12/2017
نسبة اإلنجاز

%51891 547 2331 473 0001 611 1:المعالیم على العقارات واألنشطةالصنف األول

%275104 041 6891 081 7801 037 1المرافق:مداخیل إشغال الملك البلدي وإستلزامالصنف الثاني

:معالیم الموجبات والرخص اإلداریة ومعالیم الثالثالصنف 
%482123 135471 100623 505مقابل إسداء خدمات

%388281 48479 000171 61:المداخیل الجبائیة اإلعتیادیة األخرىالصنف الرابع

%062102 179298 000318 313ائیة اإلعتیادیة:المداخیل غیر الجبالصنف الخامس

%708101 808 2171 871 0001 853 1:المداخیل المالیة اإلعتیادیةالصنف السادس

%433103 246 9375 538 8805 380 5:جملة موارد العنوان األول

 

التقديراتبيان النفقات
االنجاز إلى غاية 

31/12/2018
االنجاز إلى غاية 

31/12/2017
نسبة اإلنجاز

%18685 774 6271 903 5171 242 2التاجیر العمومي: القسم االول

%89086 821 0101 930 5161 236 2: وسائـــل المصـالــحالقسـم الثـانـي

%23491 292305 280346 382: التدّخـل العموميالقسم الثالث

لموزعة: نفقات التصرف غیر االقسم الرابع

%270100 171209 171166 166فـوائـد الدیــن:القسم الخامس 

%58086 110 1004 346 4844 027 5األول :جملة نفقات العنوان 

 28/02/2019متابعة الوضع المالي إلى غایة:

التقديراتبيان الموارد
االنجاز إلى غاية 

28/02/2019
االنجاز إلى غاية 

نسبة اإلنجاز28/02/2018

000478 756 1األول :المعالیم على العقارات واألنشطةالصنف  606232 04327%

500499 130 1الصنف الثاني :مداخیل إشغال الملك البلدي وإستلزام المرافق 406272 58344%
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التقديراتبيان الموارد
االنجاز إلى غاية 

28/02/2019
االنجاز إلى غاية 

نسبة اإلنجاز28/02/2018

الصنف الثالث :معالیم الموجبات والرخص اإلداریة ومعالیم 
00051 529مقابل إسداء خدمات 37838 83410%

00046 110الصنف الرابع :المداخیل الجبائیة اإلعتیادیة األخرى 70931 73642%

50025 387الصنف الخامس :المداخیل غیر الجبائیة اإلعتیادیة 20948 6147%

0003 922 1الصنف السادس :المداخیل المالیة اإلعتیادیة 4914 9470.2%

0007991041628 835 5:األولجملة موارد العنوان  60419%
 

التقديراتبيان النفقات
االنجاز إلى غاية 

31/01/2019
االنجاز إلى غاية 

31/01/2018
نسبة اإلنجاز

%44535333388129714 367 2وميالعمالقسم االول : التاجیر

%88071916540481 383 2وسائـــل المصـالــح الثـانـي:القسـم 

%2350 470التدّخـل العمومي الثالث:القسم 

%9700 15القسم الرابع: نفقات التصرف غیر الموزعة 

%0000 214فـوائـد الدیــن الخامس:القسم 

530350 451 5: االولجملة نفقات العنوان  072346 4216%
 

مازلنا في بدایة السنة.وأنناالسید الكاتب العام للبلدیة أن الوضع المالي یعتبر محترما خاصة وبیّن

وأفاد رئیس لجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة ومتابعة التصّرف تدخل السید فتحي حسونة كما

من القانون 72العبء الجبائي التي جاء بھا الفصل تخفیف تفعیل إجراءات طار الحاضرین أنھ في إ

التخلي كلیًا لفائدة الـمطالبین باألداء عن والمتمثلة في 27/12/2018الـمؤرخ في 2018ــدد لسنة 56عــ

لتحسین السكن مثقلة بعنوان الـمعلوم على العقارات الـمبنیة والـمساھمة لفائدة الصندوق الوطنيالـمبالغ الـ

في البلدیة تشرعمصاریف التتبع الـمتعلقة بھاوما قبلھا وخطایا التأخیر و2016الـمستوجبة بعنوان سنة 

لى االنخراط فیھ من خالل النشر الحملة التحسیسیة للتعریف بھذا االجراء واستحثاث الـمطالبین بالـمعلوم ع

یق الالفتات بمختلف أحیاء الـمدینة وتلصیق الـمعلقات بموقع واب البلدیة وصفحة تواصلھا االجتماعي وتعل

، بھ في الجلسات ومراسلة الـمتخلد بذمتھم دیون بعنوان السنوات الـمعنیة بالطرحباألماكن العامة والتذكیر 
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31قبل انخرط المطالبین بالمعلومإذا إالال یمكن جدولتھا 2018و 2017دیون لبالنسبةأنھ وأضاف

.نامج العفوبرفي2019مارس 

32018 

التنقیح المجلس البلدي مقترحعلى السادة أعضاءعرضت السیدة مدیرة الشؤون اإلداریة العامة

ا ناردی7.194.359,000البالغة جملة إعتماداتھا عند المصادقة 2018النھائي لمیزانیة بلدیة قلیبیة لسنة 

القروض والمساعدات وكذلك وتنزیل2017دینارا بعد إدراج فواضل سنة 8.350.422,444لتصبح 

ویبین الجدول التالي كل تبویبھا األصليسنة الموالیة وفق اإلعتمادات المحالة التي یتم فتحھا بعنوان ال

التغییرات التي طرأت على الموارد والنفقات:

للموارد:بالنسبة 
د أي 8.350.422,444د إلى  7.194.359,000من 2018سنة میزانیة وارد یقع تنقیح م

كما یلي :د1.156.063,444بزیادة  قدرھا  
 

فقرةفقرةفصلالجزء
فرعية

المواردبيان 
اإلعتمادات المصادق 

عليها
التنقيحات

اإلعتمادات النهائية
بالنقصبالزيادة

5.380.880.0005.380.880.000موارد العنوان األول :

ح مسندة من من-نقل فواضل3700111
صندوق القروض  

ح مسندة من من-موارد السنة3700112
288.000.000288.000.000صندوق القروض  

380012
المبالغ المقامة من الفوائض 
غیر المستعملة من العنوان 

األول للسنة األخیرة
136.513,000495.003.178-631.516,178

الفوائض غیر المستعملة للسنة 380013
82.581,430-82.532,00049,430السابقة للسنة االخیرة

380051
نقل -موارد أخرى مختلفة

49.800,2401.226.633,760-1.276.434,000فواضل

- قروض من صندوق القروض390011
نقل فواضل

دوق القروضقروض من صن390012
30.000,000356.861,000386موارد السنة– .861,000

1.813.479,000851.913,60849.800,2402.615.592,368) =1الجملة ( 

28.84028.840دعم الجماعات المحلیة512301
10.000.00010.000.000دعم مجھود النظافة بالبلدیات50330114
3.000.0003.000.000اساتدرال50669931
2.134.1002.134.100وزارة البیئة506706308
77.203,50077.203,500اقتناء معدات نظافة51180225

تدخل استثنائي في النظافة 5118022150
72.590,44072.590,440والعنایة بالمحیط

تحسین المحیط السیاحي منتزه5118022113
5.678.8215.678.821البرج

964.844964.844المطالعة العمومیة5067291
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4.900,0004.900,000الدراسات50673711
11.934,35611.934,356- تھیئة المالعب 50673714
256.500256.500تعشیب المالعب50673712

الھندسة المدنیة واالشغال50673744
65.687,95265.687,952الملحقة بھا

1.640.1251.640.125تھیئة المسالك الصحیة506737794

الخطة الوطنیة لتطویر نوادي 506736104
3.1303.130االطفال

الھندسة المدنیة واالشغال 506736214
1.347.0601.347.060الملحقة بھا

499.800499.800الخضراءتھیئة المناطق50051020
40.894.60640.894.606االعتناء بالطرقات50051030
1.687.5001.687.500تنظیف المقابر50051080
53.498,50253.498,502خدمات الكنس الیدوي50051091

353.950,076353.950,076) =2الجملة ( 
21.813.479مجموع موارد العنوان  ,0001.205.863,68449.800,2402.969.542,444

7.194.359.0001.205.863.68449.800.2408.350.422.444جملة الموارد

بالنسبة للنفقات :
د أي 8.350.422,444د إلى7.194.359,000من 2018یقع تنقیح نفقات میزانیة سنة 

كما یلي :د1.156.063,444بزیادة قدرھا : 

الفقرةالفصل
فقرة

فرعية
بيان المشروع

اإلعتمادات 
المقترحة
بالميزانية

المجموعبالنقصبالزيادة

5.027.484.0005.027.484.000األولنفقات العنوان 
50.000.00050.000.000دراسة أمثلة التھیئة العمرانیة066001
83.210.00083.210.000دراسات أخرى0660020
60.000.00060.000.000البلدیةالدائرة 066032
99.812.00099.812.000المستودع البلدي066033
15.000.00015.000.000تجھیزات إداریة066040
8.800.0008.800.000برامج وتجھیزات إعالمیةمختلفة0660520
90.000.000إقتناء معدات النظافة والطرقات066061
118.900.000118.900.000إقتناء وسائل النقل06608
88.780.00088.780.000االنارة العمومیة 066101

تركیز شبكة قنوات المیاه 066121
128.816.000128.816.000المستعملة

1.002.342.000356.861.0001.359.203.000تعبید الطرقات066132
96.352,36896.352,368الصیانة والتعھدال أشغ066133
5.000.0005.000.000تھیئة الحدائق العمومیة066151
183.900.00050.000.000233.900.000بناء وتھیئة المنشآت الریاضیة066164

بناء وتھیئة االسواق واالحیاء 066171
172.848.000172.848.000التجاریة

40.000.00040.000.000المسلخ البلدي066174
30.000.00040.000.00070.000,000أشغال الصیانة والتعھد0661721

تسدید أصل القروض المبرمة لدى 109501
248.367.000248.367.000ص ق

2.166.875.000802.113.3682.968.988.368) =1الجملة ( 
28.84028.840محلیةدعم الجماعات ال12301
10.000.00010.000.000دعم مجھود النظافة بالبلدیات0330114
3.000.0003.000.000الدراسات0669931
2.134.1002.134.100وزارة البیئة06706308
77.203,50077.203,500اقتناء معدات نظافة1180225

ایة ي النظافة والعنتدخل استثنائي ف118022150
72.590,44072.590,440بالمحیط

تحسین المحیط السیاحي منتزه 118022113
5.678.8215.678.821البرج

964.844964.844المطالعة العمومیة067291
4.900,0004.900,000الدراسات0673711
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11.934,35611.934,356- تھیئة المالعب 0673714
256.500256.500تعشیب المالعب0673712

الھندسة المدنیة واالشغال الملحقة 0673744
65.687,95265.687,952بھا

1.640.1251.640.125تھیئة المسالك الصحیة06737794

الوطنیة لتطویر نوادي الخطة 06736104
3.1303.130االطفال

ال الملحقة دنیة واالشغالھندسة الم06736214
1.347.0601.347.060بھا

499.800499.800تھیئة المناطق الخضراء005102
40.894.60640.894.606االعتناء بالطرقات005103
1.687.5001.687.500تنظیف المقابر0051081
53.498,50253.498,502خدمات الكنس الیدوي005109

353.950.076353.950.076) =2ة ( الجمل
22.166.875.0001.156.063.4443.322.938.444مجموع نفقات العنوان 

7.194.359.0001.156.063.4448.350.422.444جملة النفقات   

ي جلستھا قد تداولت حول ھذا الموضوع فلجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة ومتابعة التصّرف علما أن 

وأبدت رأیھا بالموافقة.2019ري فیف08المنعقدة في 

وأبدى رأیھ بالموافقة.2019فیفري 10كما تداول المكتب البلدي في جلستھ المنعقدة في 

2018ھائي لمیزانیة البلدیة لسنة النقاش صادق السادة أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على التنقیح النبعد و 
 

4201720182019 

كما یلي :2019- 2018- 2017استعرض السید محمد التكالي المدیر الفني سیر المشاریع البلدیة لسنوات  

المشروع
اإلنجاز سنة 

حسب 
المخطط

كلفة 
مكونات المشروعمناطق التدخلالمشروع (أد)

نسبة 
تقدم 

األشغال

تاريخ إنطالق 
األشغال

تاريخ إنتهاء 
األشغال

2017

تعبید الطرقات
20171152,246

حي البستان-
حي الجنان-
حي القصیبة-
الحي الشرقي-
وسط المدینة-
حي الریاض-

33األنھج : عـدد -
:الطول-

متر4640
%100

فیفري01
2018

سبتمبر 23
2018

تھیئة القاعة 
الریاضیة وسط 

2017137,764المدینة
القاعة الریاضیة 

المغطاة وسط 
المدینة

رضیة أتھیئة -
القاعة بالخشب

تھیئة المركب -
الصحي وحجرة 

المالبس
دھن جدران -

القاعة

%100
فیري 01

2017
فیفري 20

2018
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تنویر الفسحة 
الترفیھیة بحي 

201766,190المامونیة
الفسحة الترفیھیة 
بكرنیش المامونیة

نقطة 36تركیز 
80%وئیةض

تم البدء في 
األشغال 
21بتاریخ 
2018جوان 

.

األشغال 
متوقفة من 

طرف 
المقاول في 

إنتظار
توفیر 

الفوانیس 
المطلوبة

بناء السوق 
2017155,176الیومیة للسمك

سیدي بطحاء 
علي النوالي

فضاء یحتوي -
نقطة بیع 26على 

على مساحة 
مم180

مركب صحي-

%100
نوفمبر 14

2017
أفریل 24

2018

إنجاز توسعة 
201798,541بالمستودع البلدي

المستودع البلدي 
بنھج الدوحة

بناء فضاء مغطى 
مم 275بمساحة 

إلحتواء التجھیزات 
واآللیات البلدیة

%100
ماي 04

2018
أكتوبر 04

2018

المشروع
سنة اإلنجاز 

حسب 
المخطط

كلفة 
مكونات المشروعمناطق التدخلالمشروع (أد)

نسبة 
تقدم 

األشغال

تاريخ إنطالق 
األشغال

تاريخ إنتهاء 
األشغال

2018

تھیئة وتھذیب 
حي تاھرت20181884,250حي تاھرت

تعبید الطرقات -
كم6بطول حوالي 

ــدد 40تركیز عــ-
نقطة ضوئیة

إنجاز شبكة -
جزئیة لتصریف 

میاه األمطار

----

تم تسلیم 
اإلذن 

اإلداري 
05بتاریخ 

مبر دیس
أما 2018

البدء الفعلي 
في األشغال

18بتاریخ 
2019جانفي 

التاریخ 
المتوقع 

لإلنتھاء من 
األشغال في 

األسبوع 
األول من 

شھر أكتوبر 
2019

تعبید الطرقات
2018750,000

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

18عـدد األنھج : -
2795الطول:-

متر

تم عقد 
جلسة 

ل عم
لدراسة 

ملف 
االنجاز 

یوم 
14/02/

2019

تم تسلیم 
اإلذن بالبدء 
في األشغال 

05بتاریخ 
2019جانفي 

التاریخ 
المتوقع 

لإلنتھاء من 
األشغال في 

األسبوع 
األول من 

شھر جوان 
2019

تھیئة دائرة بلدیة 
201873,000بوادي الخطف

منطقة وادي 
الخطف

الدائرة تھیئة مقر 
-- -البلدیة

تم اإلعالن 
عن طلب 
العروض 

31بتاریخ 
2019جانفي 

 ----

التطھیر بمنطقة 
201899999,270وادي الخطف

منطقة وادي 
الخطف

04عـدد األنھج : -
90%متر950الطول:-

دیسمبر 03
2018

مارس 02
2019

---- المشروع في تمت ور ستعلیة -لبلديالملعب ا-2018200,000الملعب سورتعلیة
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بناء سیاج البلدي و
لقاعة المغطاةل

الملعب البلديالقاعة المغطاة
بناء سیاج یحیط 
بالقاعة المغطاة

برمجة 
جلسة 

عمل یوم 
21/02/

2019

طور الدراسة 
األولیة 
المفصلة

2019

2019740,000تعبید الطرقات

حي البستان-
حي الجنان-
القصیبةحي -
خي األحواش-
حي المرداس-
المنصورة-
حي الریاض-

23عـدد األنھج : -
3385:الطول-

متر

تم تسلیم اإلذن بالشروع لمكتب 
الدراسات ، و من المتوقع مدنا بالدراسة 

خالل األیام المقبلة

تھیئة المسلخ 
،1البلدي (القسط 

2(201990,000
المسلخ البلدي 

سعید بنھج سیدي 
بحي الریاض

-- تھیئة داخلیة شاملة
إطار يف

-- البرمجة

المشروع
سنة اإلنجاز 

حسب 
المخطط

كلفة 
مكونات المشروعمناطق التدخلالمشروع (أد)

نسبة 
تقدم 

األشغال

تاريخ إنطالق 
األشغال

تاريخ إنتهاء 
األشغال

تطھیر منطقة 
وادي الخطف 
وجبل شوالق

2019130,000
وادي منطقة 
الخطف

ربط مساكن الحي 
بشبكة التطھیر

یوان التطھیر للشروع في اسلة دتمت مر
الدراسة

201950,000صیانة الطرقات
مختلف أنھج 

-- -- الحي
في إطار 
-- البرمجة

صیانة المنشآت 
-- مدینة قلیبیة 201990,000الثقافیة

تم تكلیف لجنة الفنون والثقافة والتربیة 
والتعلیم بإعداد البرنامج الوظیفي 

لبلدي في للمشروع خالل جلسة المكتب ا
10/02/2019

تجمیل مدخل 
-- مدخل مدینة قلیبیة2019100,000المدینة

تم اقتراح لجنة لتجمیل المدینة للشروع 
في األعمال التحضیریة للدراسة خالل 

25/01/2019المكتب البلدي المنعقد في 


اعترضتنا مشكلتان و ھما : وجود السید محمد التكالي : بالنسبة لمشروع تھیئة و تھذیب حي تاھرت فقد-

أیضا في الطریق.شجرة تین وسط الطریق و سیاج مشید
السید محمد بوعفیف : طلب توضیح سبب تعطل مشروع تنویر فسحة البرج .-
سیاج القاعة تساءلت عن امكانیة تسویة وضعیة قطعة األرض التي سیشید علیھا األنقلیز:السیدة وفاء -

المغطاة.
المنطقة.البناء الفوضوي اكتسح دینة وتساءلت عن جدوى تجمیل المصمود:ئدة السیدة عا-

52019
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على السادة أعضاء المجلس البلدي مقترح تنقیح میزانیة التنمیة لسنة استعرض السید الكاتب العام 

555.576,342البالغة 2018حقیقیة لسنة بعد أن ضبط السید القابض البلدي الفواضل ال2019

دیة قلیبیة.دینارا لبل60.000یضا تخصیص دعم من وزارة الشؤون المحلیة بقیمة أوتمتوزیعھا،والمزمع 

حسب الجدول الملخص الذي قدمھ السید القابض 2018ائج النھائیة لتنفیذ میزانیة سنةوقد بینت النت

في:البلدي وجود فواضل تتمثل 

المصاريفالمقابيضوانالعن

المقابيض 
المستعملة 

لتسديد مصاريف 
2نوانالع

الفواضل المزمع توزيعها سنة الفائض
2019

)%80(5.538.937.2144.346.100.052248.366.734944.470.428755.576.342العنوان األولنتیجة 

المال االحتیاطي من العنوان 

2017لسنة %20االول 
157.879.045

42.615.592.3681.684.932.882248.366.7341.179.026.220و3الجزء 2نواننتیجة الع

288.000.000:نقل فواضل منح 

737.879.477نقل موارد مختلفة:

153.146.743نقل فواضل قروض:

من العنوان 5نتیجة الجزء 

الثاني
353.950.076180.005.751173.944.325

(أنظر الجدول األصليتنقل وفق تبویبھا

المصاحب)

د أي 5.120.501.607د إلى 4.521.102,000من 2019ویتم بالتالي تنقیح موارد التنمیة لسنة 
التالي:د حسب بیانات الجدول 599.399.607قدرھا:بزیادة

جزء
ال

صل
ف

رة
فقرةفق

فرعية
اإلعتمادات بيان الموارد

المصادق عليها
اإلعتماداتالتنقيحات

النهائية بالنقصبالزيادة

ح مسندة من ننقل فواضل :م3700111
288.000.000--288.000.000صندوق القروض  

ح مسندة نمموارد السنة:3700112
2.454.000.0002.454.000.000من صندوق القروض  

منح ومساھمات داخلیة 3700142
60.000.00060.000.000أخرى

380012
المبالغ المقامة من الفوائض 

المستعملة من العنوان غیر 
األول للسنة األخیرة

200.000.000555.576.342-755.576.342

الفوائض غیر المستعملة 380013
157.880.000955157.879.045للسنة السابقة للسنة االخیرة

نقل -موارد أخرى مختلفة380051
754.056.00016.176.523737.879.477فواضل

قروض من صندوق 390011
153.146.000743153.146.743نقل فواضل-القروض
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قروض من صندوق 390012
514.020.000--514.020.000موارد السنة-القروض

4.521.102.000615.577.08516.177.4785.120.501.607=)1(الجملة 

د أي بزیادة 5.503.971.607د إلى 4.904.572,000من2019یف التنمیة لسنةویقع تنقیح مصار
التالي:د مبینة بالجدول 599.399.607قدرھا 

الفقرةالفصل
فقرة

بيان المشروعفرعية
اإلعتمادات 

المقترحة
بالميزانية

المجموعبالنقصبالزيادة

60.000.00060.000.000أمثلة التھیئة العمرانیةدراسة066001

50.000.00050.000.000دراسة مخططات المرور066002

83.737.00083.737.000دراسات أخرى0660020

100.000.000100.000.000إقتناء مباني06602

22.000.00022.000.000قصر البلدیة066031

73.000.0008.000.00081.000.000الدائرة البلدیة066032

26.124.00026.124.000المستودع البلدي066033

3.112.0003.112.000تجھیزات إداریة06604

برامج وتجھیزات إعالمیة0660520
51.256.000مختلفة

1.177.478
50.078.522

إقتناء معدات النظافة 066061
12.318.00015.000.00027.318.000والطرقات

معدات وتجھیزات إقتناء 066062
25.000.00025.000.000أخرى

5.000.0005.000.000إقتناء وسائل النقل06608

88.780.00088.780.000االنارة العمومیة 066101

تركیز شبكة قنوات المیاه 066121
158.816.000158.816.000المستعملة

1.227.486.0001.227.486.000تعبید الطرقات066132

52.352.000455.577.085507.929.085أشغال الصیانة والتعھد066133

15.000.00015.000.000وصیانة المقابرتھیئة 066145

عملیات التھیئة والتھذیب 066146
2.000.000.0002.000.000.000األخرى

5.000.0005.000.000العمومیةتھیئة الحدائق 066151

بناء وتھیئة المنشآت 066164
333.900.000333.900.000الریاضیة

90.000.00090.000.000أشغال الصیانة والتعھد0661621

بناء وتھیئة االسواق واالحیاء 066171
46.367.00046.367.000التجاریة

90.000.00015.000.000105.000.000المسالخبناء وتھیئة 066174

70.000.00070.000.000أشغال الصیانة والتعھد0661721

45.974.00045.974.000نفقات تنمیة غیر موزعة08901

تسدید أصل القروض المبرمة 109501
291.350.000291.350.000لدى ص ق

4.904.572.000615.577.08516.177.4785.503.971.607=)1(الجملة 
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یلي:ومن المقترح أن تخصص الموارد اإلضافیة لما 
وھو 100.000.000بقیمة:مقر نادي الریاضات البحریة بشراء العقار المعروفعقارات:إقتناء -

من أمالك التجمع المنحل.

.23.000.000تھیئة فضاء لالستقبال بمقر البلدیة وبعض االصالحات األخرى بقیمة : -

.7.000.000الخطف:نجاز دائرة بلدیة بمنطقة وادي عتماد إلزیادة ا-

.455.577.085صیانة الطرقات وسط المدینة بطبقة من الخرسانة بقیمة : -

.15.000.000صیانة شبكة الكھرباء بالمسلخ البلدي : -

.15.000.000: آبار الضیاعإقتناء صھریج إلفراغ -

بناء الجدار صة لصیانة المقابر نظرا الستكمال مشروع ھذا وقد تم التخفیض في اإلعتمادات المخص

2018دیسمبر يموفوخالص المقاول في االبتدائیة الفاصل بین مقبرة سیدي أبي ضاوي والمدرسة 

onduleursبعد خالص فاتورة متعلقة بإقتناء مثبتات طاقة لإلعالمیةوالتخفیض في االعتمادات المخصصة 

السنة. ىموففي 

لجنة الشؤون المالیة واإلقتصادیة ومتابعة التصرف في جلستھا المنعقدة الموضوع علىوقد تم عرض 

وأبدت رأیھا بالموافقة.2019فیفري 01بتاریخ 

كما تم إستعراض المقترح على المكتب البلدي وأبدى موافقتھ على الموضوع في جلستھ المنعقدة  في 

.2019فیفري 10

:

تھیئة دائرة وادي الخطف .إلتمام كافة أشغالأد8تخصیصاقترح : مالكاتب العاالسید -
في عملیة صیانة الطرقات اقترح عدم اللجوء لمكاتب الدراسات.لإلسراع: األنقلیزالسید ھشام -

طلب من أعضاء المجلس البلدي حصر الطرقات التي تقتضي التدخل العاجل لصیانتھا البلدیة:السید رئیس -

ة الفنیة اعداد كراس شروط ر لجنة األشغال كما طلب من االدارعلى أنظاوعرضھاي الغرض مة فقائواعداد

إلعالم المواطنین بمشروع صیانة 2019مارس 16عقد جلسة تشاركیة یوم السبت واقترحفي الغرض.

االسفلتیة مرة یُرصد لھا مبلغا مماثال كما طلب أن یتم إصالح الطرقات بالخرسانة وألولالطرقات التي 

متانة.لتكون أكثر

األسواق البلدیة.السیدة حیاة الیحیاوي: طلبت إعداد صیانة شاملة للشبكة الكھربائیة ب-

كما تم 2019النقاش صادق السادة أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على تنقیح میزانیة التنمیة لسنة وبعد

بیانھ.
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6

ي الوضع البیئي كما یلي :استعرض السید وحید الجنحان

تسیر عملیة رفع الفضالت المنزلیة بصفة طبیعیة ومرضیة خاصة وأن حجم :المنزلیةعملیة رفع الفضالت 

مزید لكثیرا بالمقارنة لفصل الصیف، وتعمل البلدیة في ھذه الفترة بالتعاون مع المقاول انخفضالنفایات قد 

120عة مواقع الحاویات الذي بلغ عددھا حوالي وكذلك بمراجیخص التوقیتفیماإحكام عملیة الرفع خاصة 

كما تسعى البلدیة لمزید الفارطة.حاویة بالنسبة للسنة 70حاویة موزعة على كامل أنحاء المدینة عوضا عن 

امج كما سیتم في إطار برنتركیز لوحات ألوقات رفع الفضالت بكل األحیاءتمالتواصل مع متساكنیھا حیث 

حاویات 5یذه وزارة الشؤون المحلیة والبیئة مع بدایة فصل الصیف على تركیز تعمل على تنفنموذجي س

ومنزل یحیى لمزید إحكام عملیة وحاروريمتر مكعب) بكل من وادي الخطف30كبیرة الحجم (فئة 

الفضالت.التصرف في 

الفترة األمطار في بة بعد تھاطلتشھد عملیة كنس الطرقات واألرصفة صعو:ةواألرصفكنس الطرقات 

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

المدینة. وتسعى البلدیة في ھذا الشأن إلى متابعة المقاول وتأطیره للتغلب على كنس األتربة وإزالة الحشائش 

زید دعم حمالت الكنس وإزالة الحشائش الطفیلیة مع ا وسوف یتم مواألنھج. ھذالمتواجدة في أغلب الطرقات

في ـدد شافطات2، كما سیتم اقتناء عـس لتشمل كل األحیاء ووادي الخطف بدایة النصف الثاني من شھر مار

فیفري في إطار صفقة آلیات النظافة التي قام بھا صندوق القروض.20

ترة على تقلیم األشجار المتواجدة بالطرقات واألنھج وكذلك ة في ھذه الفتعمل البلدی:العمومیةالعنایة بالحدائق 

ورعایة الحدائق أما فیما یخص صیانة الیوم.تقلیم األشجار المتواجدة بالحدائق والعملیة متواصلة إلى حد 

ینة وكذلك واستعدادا للموسم الصیفي فسوف یتم القیام بإستشارة عمومیة لتقلیم أشجار النخیل المتواجدة بالمد

د یسبیس والسوآحدائق عمومیة التي تشھد روادا كبیرا خالل فصل الصیف وھي حدیقة البیئة و6لعنایة 

المیناء.خل دوالمقطع وحدیقة سیدي بن عیسى وم

تكتسي عملیة التقصي وجرد مواقع توالد الحشرات من أھم األعمال التي یعمل في :الحشراتج مقاومة برنام

تسعى اإلدارة البلدیة على القیام بدقة، كماق البلدي المكلف بمقاومة الحشرات على تأمینھا ھذه الفترة الفری

فریق العامل لتأمین باإلجراءات اإلداریة الخاص بإقتناء كمیة المبیدات وكذلك أدوات العمل التي یستحقھا ال

عملیة المراقبة والمداواة في فصل الصیف.
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تقتصر على فصل الصیف والالسنةأن تمتد عملیة تنظیف الشواطئ طیلة طلب: شكیليالسید محمد رضا ال-

مصالح بعض المشاریع المبرمجة من قبل تقدم األشغال بالنسبة للالتطرقكما اقترح أن یتم في كل جلسة 

سبخة وتھیئة) CNAMلتأمین على المرض (الوطني لصندوق لمقر لوتركیزمركز تحویل النفایاتأخرى ك

بالمامونیة.قلیبیة

.في عدة طرقاتالحظتا عدم رفع المقاول لألتربة بعد تكدیسھا:هللافرج وسنیةالسیدتان عائدة صمود -

االحواش وطالبت بمزید الخشب بحياقترحت تركیز كراسي من الحجر عوضا عن الیحیاوي:السیدة حیاة -

العنایة بالنظافة بالحي المذكور.

في اإلبان.وجھرھا: طلبت العنایة أكثر بنظافة األودیة زاألنقلیالسیدة وفاء -

)POP(الوقتي للشواطئمشروع مثال اإلشغال تساءل عن عدم إدراج بلدیة قلیبیة في :بوعفیفالسید محمد -

كما األنھج،أكد على ضرورة تقلیم األشجار التي أصبحت تعیق المارة في بعض حسونة:السید فتحي -

تھیئة ومي البحري من طرف وكالة حمایة وقتي للملك العمالتراخیص في اإلشغال الوتعرض لعملیة إسناد 

الشریط الساحلي. 

في فوزي الحجام على المجھود الجبار الذي قاما بھوالسید: شكر السید وحید الجنحاني السید رئیس البلدیة-

مجال النظافة.

7

أنھ على ملك بلدیة قلیبیة عدید المحالت المساعد الثاني لرئیس البلدیة األنقلیزبین السید ھشام 

و حیث أن بعض معالیم التسویغ تعتبر زھیدة مقارنة بمحالت مماثلة بمدینة قلیبیة وحرصا على المسوغة،

1977ـدد لسنة 37من القانون عـ25و 24تنمیة الموارد الراجعة بعنوان األكریة خاصة أن الفصلین 

ظیم العالقات بین المسوغین والمتسوغین فیما یخص تجدید كراء المتعلق بتن1977ماي 25المؤرخ في 

المستعملة في الحرف خوال إمكانیة مراجعة الصناعي أواإلستعمال التجاري أوالعقارات أو المحالت ذات 

القیمة الكرائیة.

دیة و متابعة التصرف بتاریخ المالیة و اإلقتصاض الموضوع على أنظار لجنة الشؤونلذا تم عر

الترفیع في معینات الكراء حسب الجدول التالي :اقترحتو 09/11/2019
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بيان العقاراسم المتسوغع/ر
مبلغ الكراء لسنة 

( بالدينار)2018
مبلغ الكراء المقترح 

بعد الزيادة

بالسوق المركزیة4و 3نقطة عدد حمودة برجب01
الخضر و الغالل)(بیع

2.268.5643.000.000

بيان العقاراسم المتسوغع/ر
مبلغ الكراء لسنة 

( بالدينار)2018
مبلغ الكراء المقترح 

بعد الزيادة

دكان ببطحاء الشوارفھر حماماالط02
(جزار)

873.3131.200.000

نورالدین بنسلیمان03
بالسوق 11و10و 9نقطة بیع عدد 

المركزیة
(بیع الخصر و الغالل)

2.655.7804.000.000

دكان بسوق البستانحسن المسلماني04
(بیع السمك)

563.675750.000

دكان بالسوق المركزیةعبد الحمید التایب05
(بیع الخضر و الغالل)

595.7301.200.000

3.661.5507.500.000مقھى السوق المركزیةمنجیة األجنف06

الجمھوریةدكان ببطحاء ارةزبیدة ق07
(حالق )

627.6852.000.000

1.458.6071.900.000نقطة بیع بسوق السمكسمیر القرقني08

7.885.95525.000.000مقھى البرجعبد المجید النجار09

1.840.5752.500.000كشكرشاد االنقلیز10

دكان بسوق الشوارففوزي الشریف11
الوقید)ئیة و التبغ و (بیع المواد الغذا

1.395.6881.800.000

1.640.6432.100.000نقطة بیع بسوق السمكمحمد المسلماني12

9.646.14915.000.000الماناجشركة منتزه قلیبیة لأللعاب13

3.489.0354.500.000روضة البستانسوسن بو سعید14

5.760.0227.200.000روضة البریدمنیة السناني15

9.763.55412.200.000روضة الزھوردلیلة الحذیري16

دكان بالسوق المركزي الفرعيھیثم بالحاج17
(مطعم)

1.361.5881.700.000

دكان بالسوق المركزیةیامن بوفاید18
(بیع التوابل)

1.792.8802.250.000

دكان بالسوق المركزیةمحمد سلیم الخنیسي19
لیدیة )التق(بیع الصناعات 

5.238.9008.000.000

2.782.4233.500.000دكان بالسوق المركزي الفرعيصدري برجب20

عقار بنھج الزھورالحبیب البالجي21
(نجارة األلمنیوم)

5.943.5857.500.000

دكان بالسوق المركزیةفطومة برجب22
(حالق)

1.581.9802.000.000

1.508.2411.900.000لسمكبسوق انقطة بیع فوزي ریدان23
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و المعروض على السادة أعضاء المجلس البلدي المصادقة على مراجعة معینات الكراء كما تم بیانھ 

التفاعل إیجابیا في بعض الحاالت وتمسابقا. علما وأن البلدیة أعلمت المعنیین باألمر بالزیادة بالطرق القانونیة 

المسوغین.طبقا لما یقتضیھ القانون المنظم للعالقة بین للقضاءوتوجھكما اعترض البعض اآلخر 

10الوضعیة عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي خالل جلستھ المنعقدة بتاریخ ولتسویة

للمجلس البلدي إلبداء الرأي فیھا.وأحالھحیث أبدى رأیھ بالموافقة 2019فیفري 

.المراجعةموضوعماع على اإلجلبلدي بالنقاش صادق السادة أعضاء المجلس اوبعد

8

یلي:على الحضور المصادقة على تسویة وضعیات عقاریة كما األنقلیزعرض السید ھشام 



ماي 27المنعقدة بتاریخ 2016حیث تداول مجلس النیابة الخصوصیة في الدورة العادیة الثانیة لسنة 

ـدد نابل كائن 555623بالرسم العقاري عـومشمولم م 500للنظر في تخصیص عقار بلدي یمسح 2016

منطقة ارة الداخلیة لبناء مقر إلدارة بالطریق الحزامیة بجانب المركز الوطني للنھوض بالكرة الطائرة لفائدة وز

الشرقیة لوالیة نابل إضافة على السواحل الشمالیـة ووخاصةيإلحكام اإلنتشار األمنوذلكالبحريالحرس 

المصادقة باإلجماع على الموضوع.وتمتالسریع بالمنطقة، لضمان نجاعة التدخل

تقدمت مصالح وزارة الداخلیة بملف فني لبناء مقر إلدارة المنطقة 2018نوفمبر 19و حیث بتاریخ 

2018نوفمبر 30المحلیة لرخص البناء في جلستھا المنعقدة بتاریـخ البحریـة و تم عرضھ على أنظار اللجنة 

لنظر في الملف إلى حین عرضھ على المجلس البلدي لتسویة الوضعیة العقاریة وذلك بتحویل و التي أرجت ا

.وزارة الداخلیةملكیة العقار المذكور لفائدة 

الدولة و الشؤون العقاریة إلجراء بمراسلة مصالح وزارة أمالك 2019جانفي 30لذا قمنا بتاریخ 

ـدد 02ألرض المذكورة مقابل حصول بلدیة قلیبیة على عـمعاوضة عقاریة و ذلك بتمكین الدولة من قطعة ا

عقارات على ملك الدولة الخاص ، األول ھو قطعة أرض بیضاء كائنة بالمنصورة تعتزم البلدیة تھیئتھا حتى 

اظ الكبیر الحاصل خالل فصل الصیف و الثاني حالیا في تصرف تكون مأوى للسیارات لحل مشكلة اإلكتظ

الحجز البلدي ). البلدیـــة ( مستودع 

و المعروض على السادة أعضاء المجلس البلدي المصادقة على تسویة ھذه الوضعیة .

ي فیفر10مع العلم و أنھ تم عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي خالل جلستھ المنعقدة بتاریخ 

اإلجراءات في أحسن اآلجال .و أبدى رأیھ بالموافقة على إجراء المعاوضة المذكورة و إتمام باقي 2019
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المعاوضة بین عقار البلدیة و بعد النقاش صادق السادة أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على مبدأ 

.رة العامة لالختباراتالمذكور أعاله وعقار على ملك الدولة طبقا الختبارات تقوم بھا مصالح اإلدا

الحرس الوطني أوومركزھ بین بلدیة قلیبیة عن وجود اتفاقیة من عدماألنقلیزتساءل السید ھشام 

الوزارة المعنیة بخصوص بناء مسكن وظیفي فوق مركز الحرس مقابل تخلیھم على الفضاء المستغل حالیا 

أنھ تم االتصال بھ ھاتفیا من طرف رئیس أوضحووإجابة على ذلك تدخل السید الكاتب العام بلدي،كمستودع 

فطلب منھ (الكاتب العام) مد البلدیة بمكتوب رسمي في الغرض حتى نتمكن من المركز لطلب تفعیل االتفاقیة

قبلھا.وما2005یعود لسنوات وأنھدراسة الموضوع خاصة 

:

11اسلة من السید المندوب الجھوي للشؤون الثقافیة بنابل مؤرخة في وردت على بلدیة قلیبیة مرحیث

یطلب من خاللھا التفویت في العقار الذي تحت تصرف المندوبیة و ھو المكتبة العمومیة الكائنة 2019جانفي 

ة و نظرا بحي الریاض و أوضح ضمن مكتوبھ أنھ في إطار متابعة أشغال و صیانة المؤسسات ة بالجھ الثقافی

ب ل ذي یتطل ف السقف...) ال یف ، تغلی اء ، ترص تویات ( كھرب ف المس تدھور البنیة التحتیة للمكتبة على مختل

دود  ي ح ون ف ة تك دیرات أولی ة تق ك بجمل املة و ذل ة ش ا تھیئ ل لتھیئتھ دخل العاج ن 300الت ھ ال یمك أد إال أن

ؤسسة.سویة الوضعیة العقاریة للمتحویل اإلعتمادات المذكورة إال في حالة ت

و حیث أن بلدیة قلیبیة ترغب في تسویة وضعیة العقارات التي على ملكھا و الموضوعة على ذمة 

ھیاكل إداریة راجعة بالنظر لوزارات مختلفة و ذلك عن طریق المعاوضة مع الدولــة و ذلك بتمكینھا من 

اص داخل المنطقة البلدیة عقارات على ملك الدولة الخالعقارات المذكورة مقابل حصول بلدیة قلیبیة على 

المعروض على السادة أعضاء المجلس البلدي المصادقة على تسویة ھذه ف،رصید العقاريحرصا على تنمیة ال

الوضعیة .

فیفري 10تم عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي خالل جلستھ المنعقدة بتاریخ وأنھمع العلم 

التسویة.رأیھ بالموافقة على وأبدى2019

المعاوضة بین العقار التابع وبعد النقاش صادق السادة أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على مبدأ 

العقارات التابعة ألمالك الدولة بالمنطقة البلدیة طبقا وأحدة علیھ المكتبة العمومیة بحي الریاض للبلدیة والمقام

.ختبارات بوزارة أمالك الدولةالختبار اإلدارة العامة لال

:

وردت على بلدیة قلیبیة مراسلة من السید رئیس الفرقة الجھویة لحفظ النظام بقلیبیة مؤرخة في حیث

یطلب من خاللھا التفویت في العقار المتمثل في مقر الفرقة. 2019جانفي 24
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التي على ملكھا و الموضوعة على ذمة بلدیة قلیبیة ترغب في تسویة وضعیة العقارات و حیث أن 

ھیاكل إداریة راجعة بالنظر لوزارات مختلفة و ذلك عن طریق المعاوضة مع الدولــة و ذلك بتمكینھا من 

البلدیة العقارات المذكورة مقابل حصول بلدیة قلیبیة على عقارات على ملك الدولة الخاص داخل المنطقة

لمعروض على السادة أعضاء المجلس البلدي المصادقة على تسویة ھذه اف،رصید العقاريحرصا على تنمیة ال

الوضعیة .

فیفري 10تم عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي خالل جلستھ المنعقدة بتاریخ وأنھمع العلم 

التسویة.رأیھ بالموافقة على وأبدى2019

المعاوضة بین العقار البلدي مبدأ و بعد النقاش صادق السادة أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على

المستغل حالیا من قبل الفرقة الجھویة لحفظ النظام و أحد العقارات التابعة ألمالك الدولة طبقا الختبار اإلدارة 

.العامة لالختبارات بوزارة أمالك الدولة

92019 

بیة على تأمین السالمة المروریة من حیث معالجة حرصا من بلدیة قلیبین السید الكاتب العام أنھ 

بات فالمعروض على السادة لظاھرة الوقوف الفوضوي للعروالتصديالمروري خالل فترة الصیف االكتظاظ

وض خاص بإستشارة في رفع السیارات المخالفة لمجلس البلدي المصادقة على إجراء طلب عرأعضاء ا

. 2019أوت 31إلى 2019جوان 15دة المتراوحة من للمـلتوقفوالوقوف اولقانونلمجلـــة الطرقات 

تقدمت شركة سلیم للخدمات بطلب لبلدیة قلیبیة لتمكینھا من أشغال 2018نوفمبر 27علما أنھ بتاریخ 

منطقة زرقاء لتأمین السالمة المروریة على كامل السنة لمعالجة اإلكتظاظ المــــروري وذلك بواسطة آالت 

) و الكباالت و الرافعــــات.Horodateurلزمنیة (الطوابع ا

ـخ و حیث أنھ دة بتاریـ تھ المنعق ي جلس دي ف ب البل ار المكت ى أنظ ري 10تم عرض الموضوع عل فیف

تأجیل الذي اعتُمد في السنة الماضیة وبكراء آلة رافعة طبقا لكراس الشروطو تم اإلتفاق على اإلكتفاء 2019

ي تفصلنا عن فصل الصیف النظر في البرنامج الم دة الت ث قترح نظرا لقصر الم اقمحی ة اتتف كالیات حرك ش

.المرور

ةاتفق السادة أعضاء المجلس البلدي على النقاش وبعد راء آل ة لصیف االقتصار على ك وإجراء2019رافع

ك ى الش د رض دي محم ار البل ید المستش ات الس ا بمالحظ روط استئناس راس الش ى ك دیالت عل ض التع یلي بع

السنة.أضاف السید رئیس البلدیة أن الرافعة ستكون طیلة و
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10

أثناء القیام بعملیات اإلحصاء العام أنھ الحاضرین السیدة مدیرة الشؤون اإلداریة العامة أعلمت

قدم بعض المطالبین بالمعلوم فتالسنویة،للعقارات تسّربت بعض األخطاء عند إعداد جداول التحصیل 

دیسمبر 11و4باعتراضات في شأنھا إلى لجنة مراجعة المعلوم على العقارات التي تداولت فیھا في جلستي

كما تم التفطن لبعض األخطاء األخرى ارتكبت خالل إحصاء واقترحت طرح المبالغ المثقلة غلطا 2018

التالي:حسب الجدول ذكورة أعاله معاینتھا وعرضھا على اللجنة الموتمت2007سنة 

المبلغمرجع العقارالمطالب بالمعلومع/ر
المالحظاتسنة التثقيلالمثقل غلطا

دلیلة بنت الھادي 1
031075024001الشیخ

271.164
2007من 

2010إلى 

لكون العقار یفتح على نھجین ُرّسم 
مرتین األولى بالفصل :

031070008001
فصل :والثانیة بال

031075024001

محمد بن حسن 2
0417800020021442.019الزواري

2007من 
2018إلى 

أّولمنزل طابق 
غیر صالح للسكنى

نورالدین بن حسین 3
052056017102463.970باشا

2007من 
2018إلى 

الفصل:مكرر مع 
052056015002

06317005900168.5492018سفیان المجید4
ل:الفصمكرر مع 

063170061101

طھ بن نورالدین 5
063170067002172.032متاع هللا

2016من 
2018إلى 

طابق أّولمنزل 
في طور البناء

محمد بن محمد 6
06325002010168.5492018ریدان

الفصل:مكرر مع 
063250020001

سامي بن أحمد 7
073710009001100.415الحفار وحرمھ

2007من 
2008إلى 

الفصل:رر مع مك
073690012001

سامي بن أحمد 8
073710009102344.445الحفار وحرمھ

2007من 
2008إلى 

الفصل:مكرر مع 
073710011002

سامي بن أحمد 9
073710009202344.445الحفار وحرمھ

2007من 
2008إلى 

الفصل:مكرر مع 
073710011002

سامي بن أحمد 10
07371001100331.6032018الحفار وحرمھ

الفصل:مكرر مع 
073710011002

074310001101114.2482018محمد بن محمد یونس11
الفصل:مكرر مع 

074310001001

074320010002160.6872018منیر بنرجب وحرمھ12
الفصل:مكرر مع 

074320010002

محمد بن الطاھر 13
074360016002197.2062018كدوس

ل:الفصمكرر مع 
074360016002

الحبیب بن محمد 14
074360029201102.8242018صمود

الفصل:مكرر مع 
074360029001

الحبیب بن محمد 15
074370001002182.5982018صمود

الفصل:مكرر مع 
074360029102

ورثة المنجي القابسي 16
07438001600231.6032018وحرمھ

الفصل:مكرر مع 
074380016001
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المبلغمرجع العقارالمطالب بالمعلومع/ر
المالحظاتسنة التثقيلغلطاالمثقل 

ورثة المنجي القابسي 17
07438001800123.7022018وحرمھ

تم ترسیم أستودیو غیر موجود على 
أرض الواقع

رشاد بن عمر18
074390012002114.2482018بن الشیخ

تم ترسیم طابق أّول
رض الواقعغیر موجود على أ

محمود بن محمد 19
073900034001575.578حسونة

2007من 
2010إلى 

073900038001مكرر مع الفصل :

ورثة محمد الجنحاني 20
07439003600123.7022018منھم منیرة

تم ترسیم أستودیو غیر موجود على 
أرض الواقع

حمودة بن محمد 21
074400001002ع الفصل :مكرر م074400003002160.6872018حمزة

084470007001102.8242018لمیاء المرنیسي22
تم ترسیم منزل غیر موجود على 

أرض الواقع

فوزي بن حسن 23
08447003630268.5492018الشكیلي

الفصل:مكرر مع 
084470036003

08447004010119.7522018حمادي صمود24
تم ترسیم أستودیو غیر موجود على 

ض الواقعأر

مصطفى أحمد بن 25
084510001002182.5982018الشكیلي

الفصل:مكرر مع 
084510003002

08451001600116.891نوفل بن علي حمید26
2017من 
2018إلى 

الفصل:مكرر مع 
084510014001

رشید بن دالجي 27
08457003500268.5492018اللموشي

الفصل:مكرر مع 
084570035001

سامي بن عیسى 28
10535000510139.5042018بنیونس

مكرر مع الفصل:
105350005001

سامي بن عیسى 29
بنیونس

مكرر مع الفصل:10535000520239.5042018
105350005102

حافظ بن محمد 30
لتركيا

منزل في طور البناء10536001400131.6032018

حافظ بن محمد 31
التركي

الفصل:مكرر مع 10536001400231.6032018
105360014103

حافظ بن محمد 32
التركي

منزل في طور البناء10536001410131.6032018

حافظ بن محمد 33
التركي

مكرر مع الفصل:10536001460231.6032018
105360014203

معز بن محمود 34
بنحوریة

2008من 105840012101133.000
2010إلى 

الفصل:مكرر مع
105840012103

مكرر مع الفصل:10599002100191.3992018جمیل بن سالم السید35
106020004001

سمیح بن منجي 36
الدردوري

2014من 074230016080360.000
2015إلى 

ُرّسم العقار ساحة بینما ھو منزل 
صالح للسكنى

103570319101رر مع الفصل مك103570317001238.4962019عبد الرحمان الغربي37

6.481,752الجـمـلــة:
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ومن منطلق تسویة مثل ھذه الوضعیات وعدم تثقیل كاھل المواطن غلطا وتشجیعھ على القیام 

المصادقةالبلدي المجلسالمعروض على السادة أعضاء علیھ،بواجبھ وخالص المعلوم الحقیقي الموظف 

مع وحذف الفصول المشار إلیھا أعاله من جداول التحصیل6.481,752خطأعلى طرح المبالغ المثقلة 

العلم أنھ تم عرض الموضوع على لجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة ومتابعة التصرف في جلستھا المنعقدة 

وأبدت رأیھا بالموافقة. كما تم عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي خالل 08/02/2019یوم 

بالموافقة.أبدى رأیھ و2019فیفري 10د ـیوم األحجلستھ المنعقدة

خطأ.ثقلت التي مبالغ الاش صادق السادة أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على طرح النقوبعد

11

نظف البلدیات السنة الفارطة على إثر احراز مدینة قلیبیة على جائزة أبین السید الكاتب العام للبلدیة أنھ 

الجائزة المقدر بمائة ألف دینار في تجمیل المدینة ، اقترحت لجنة النظافة و الصحة و حیث تقرر صرف مبلغ 

تھیئة مدخل المدینة في مستوى المفترق الدوراني مع الطریق 14/12/2018و البیئة في جلستھا لیوم 

جمیل المدینة تكون تركیبتھا كما یلي :الحزامیة بوادي الحجر وتكوین لجنة محلیة لت

رئیسیة أو من ینوبھ       رئیس البلد-

عضوالتعلیم بالبلدیة                ووالتربیةوالثقافةرئیس لجنة الفنون -

بالبلدیة                                عضووالبیئةوالصحةرئیس لجنة النظافة -

عضو      بالبلدیة                         والبیئةمدیر النظافة-

عضوممثل عن الفنانین التشكیلیین        -

عضوممثل عن المھندسین المعماریین   -

عضوممثل عن المھندسین المنظرین       -

عضوعلى التراثةوالمحافظجمعیة صیانة المدینة -

أعضاء المجلس البلدي المصادقة على تكوین لجنة محلیة لتجمیل المدینة حسب المعروض على السادة 

التركیبة المذكورة سابقا .

جانفي 25مع العلم و أنھ تم عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي خالل جلستھ المنعقدة بتاریخ 

أبدى رأیھ بالموافقة.و2019

المذكورة.النقاش صادق السادة أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على تكوین اللجنة وبعد

12

ة عرض السید الكاتب العام اءات المدنی ة للبن ة فنی وین لجن على السادة أعضاء المجلس البلدي مقترح تك

ة ت ةببلدیة قلیبی ب الدراسات (ھندسة معماری ف مكات ین مختل ة تعی ا مھم د إلیھ ةعھ ة مدنی ر ، ھندس ا لألم ) طبق
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تعلق بتنظیم انجاز البنایات المدنیة و قرار وزیر الم2009سبتمبر 14مؤرخ في ال2009ـدد لسنة 2617عـ

ین تعلق بضبط إجراءالم1991نوفمبر 26مؤرخ في الاإلسكان و التھیئة الترابیة التجھیز و اییر تعی ات و مع

ز  ر التجھی ور وزی ة و منش اءات المدنی اریع البن از مش اص إلنج انون الخ عین للق رات الخاض حاب الخب أص

دد 1ترابیة عـالتھیئة الاإلسكان وو ي الـ ؤرخ ف اریع الم20/01/1999م التعیین المباشر لمصممي مش ق ب تعل

البناءات المدنیة.

و فیما یلي مقترح لتركیبة اللجنة :

رئیسرئیس البلدیة أو من ینوبھـد لسیا-

عضـوأو من ینوبھالتھیئة العمرانیةرئیس لجنة األشغال وـد السی-

عضـوالتخطیط االستراتیجيمتابعة المشاریع والسید رئیس لجنة -

عضـوالمدیر الفني بالبلدیةـدیالس-

عضـوالمھندس المعماري بالبلدیة د السی-

وـعضاإلسكان جھیز ورة الجھویة للتممثل عن اإلدا-

وـعضممثل عن اإلدارة الجھویة للحمایة المدنیة -

وـعضممثل عن عمادة المھندسین المعماریین -

وـعضممثل عن عمادة المھندسین المستشارین -

المذكورة.النقاش صادق السادة أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على تكوین اللجنة وبعد

13

م عرض السید رئیس البلدیة ي ت ت الت ة التبتی على السادة أعضاء المجلس البلدي مقترح تعدیل تركیبة لجن

كما یلي :2018سبتمبر 09إقرارھا خالل جلسة المجلس البلدي المنعقدة بتاریخ 

رئیسقتصادیة ومتابعة التصرفرئیس لجنة الشؤون المالیة واالحسونة:فتحي د السیـ-

عضوثاني لرئیس البلدیة المساعد الاألنقلیز:السید ھشام -

عضـوالفرص بین الجنسین وتكافؤساواة رئیس لجنة المالبربار:سعد محمد األد السی-

عضـومستشار بلدي الجنحاني:د محمد علي السیـ-

عضـووالشراءاتت مكلفة بالصفقاسعود:دة أمانيالسیـ-

عضـوالعقاریةوالنزاعاتبالملك البلدي مكلف األرناؤوط:عرفات د السیـ-

رر ـمقالكاتب العام للبلدیة غریبي:السید عبد العزیز -

ھ رأي استشاري      ـلالبلدي:القابض -
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ة الذي یسند مالداخلي للمجلس البلدي بقلیبیة وتطبیقا لمقتضیات النظام وذلك ى لجن ذكورة إل ة الم ھام اللجن

التصرف.ومتابعةواالقتصادیةالشؤون المالیة 

و بعد النقاش صادق السادة أعضاء المجلس البلدي على تعدیل تركیبة لجنة التبتیت.

14 

25المنعقدة بتاریخ خالل الجلسة السادة أعضاء المكتب البلدي أنللحضورالسید رئیس البلدیةبین

ضرورة  تكوین لجنة المرور لمساعدة المصالح الفنیة البلدیة في تنفیذ برنامج أكدوا على 2019جانفي 

المصادق 2019دراسة مخطط مدیري للمرور للمدینة الذي تم إقراره خالل مخطط االستثمار السنوي لسنة 

العادیة األولى للمجلس و تضم كل األطراف التي لھا تفاق على تكلیف رئیس اللجنة خالل الدورة علیھ و تم اال

شرطة مرور، قطاع مدارس السیاقة ، اتحاد الصناعة و التجارة و القطاعات أمن ، عالقة بالموضوع ( 

التجھیز ...)المنضویة تحت إشرافھ ، ممثلین عن اللجان البلدیة ذات العالقة ، الحمایة المدنیة ،

یلي:عضاء المجلس البلدي باإلجماع على تكوین لجنة المرور كما النقاش صادق السادة أوبعد

رئیس: مستشار بلديالسید حافظ الجبالي-

مة المفتوحة واإلعالم الحوكورئیس لجنة الدیمقراطیة التشاركیةسلیمان:السید شادي بن -

عضوالتقییموالتواصل و

عضووالتعلیموالتربیةوالثقافةرئیس لجنة الفنون هللا:السیدة سنیة فرج -

عضووالریاضةوالشباب: رئیس لجنة الطفولة السید مجیدي النجیلي-

عضو: مستشارة بلدیةجیدالسیدة سلمى الم-

عضوممثل عن الحمایة المدنیة-

عضوممثل عن اإلدارة الجھویة للتجھیز-

عضوشرطة المرورممثل عن -

عضوممثل عن مدارس تعلیم السیاقة-

عضوممثل عن قطاع التاكسي -

عضو ام اإلدارة البلدیة السید شكري الحجّ ممثل عن -
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15 

الریاضة على أنظار المكتب البلدي خالل الشباب وعرض السید مجیدي النجیلي رئیس لجنة الطفولة و

اریخ  دة بت تھ المنعق ري 10جلس تقبل 2019فیف ي تس ویة الت اءات الفوض ة الفض ة لمراقب وین لجن رح تك مقت

من:ھذه اللجنة وتتكونالعمل،أطفاال على خالف القانون الجاري بھ وتحتضن

رئیسوالریاضةوالشبابئیس لجنة الطفولة ر-

ممثالن عن المجلس البلدي                                                        عضو-

عضوالسن وكبارواألسرةممثل عن المندوبیة الجھویة لشؤون المرأة -

ضوعبلدیة                                                           ممثل عن اإلدارة ال-

عضوممثل عن الشرطة البلدیة                                                          -

اللجنة دعوة كل من یرى فائدة من حضوره.ولرئیس-

ى تكوین اللجنة.ة أعضاء المجلس البلدي باإلجماع علالنقاش صادق السادوبعد

16 

وم ھ للحضور أنرئیس البلدیة بین السید جمال الحجام  د ی ري 10تم التداول في المكتب البلدي المنعق فیف

اع الصید2019 اغل قط ى بمش ة على ضرورة تكوین لجنة تعن ة و متابع اء البحري بصفة عام وضعیة مین

ن  الصید البحري بقلیبیة خاصة علما و أن البلدیة في الوقت الراھن تسعى للحصول على المصادقة الصحیة م

وص  ري بخص ید البح زات الص واني و تجھی ة م ع وكال یق م رض التنس ذلك بغ ة و ك الح البیطری ل المص قب

لیار .م20نجازه قریبا بكلفة تفوق مشروع إعادة تھیئة المیناء الذي سیتم ا

غیر قارة).(لجنةفالمعروض على السادة أعضاء المجلس البلدي تكوین اللجنة المذكورة أعاله 

س وبعد ادة أعضاء المجل اء الصید النقاش صادق الس ة وضعیة مین ة لمتابع وین لجن ى تك اع عل باإلجم

یلي:البحري كما 

رئیساني لرئیس البلدیة األنقلیز المساعد الثھشام السید -

عضوالسید رئیس لجنة األشغال و التھیئة العمرانیة  -

عضوالسید رئیس لجنة الشؤون المالیة و اإلقتصادیة و متابعة التصرف -

عضووالبیئةوالصحةالسید رئیس لجنة النظافة -

عضواألنقلیز عضو المجلس البلديوفاء السیدة -

عضوعضو المجلس البلديلشكیلي محمد رضى ا-

عضوالمدیر الفني بالبلدیة محمد التكاليالسید -
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عضوممثل عن مندوبیة الصید البحري -

عضوالطبیب البیطري بالمیناء -

عضواء        ـنـیـر المــدیـم-

17: 

في إطار تنفیذ برنامج التنمیة الحضریة والحوكمة أنھ اضرین الحالسید الكاتب العام للبلدیة أعلم

شروطالمتعلق بضبط 2014سبتمبر 30المؤرخ في 2015لسنة 3505ر األمر عدد اصدإتمالمحلیة،

الجماعات المحلیة لفائدة الجماعات ومساعدةإسناد القروض ومنح المساعدات بواسطة صندوق القروض 

المحلیة.

اإلیجابي على تنمیة حجم وتأثیرھاصرف في استعمال التمویالت العمومیة ولضمان حسن الت

اعات المحلیة سنویا األمر المذكور أن یتولى صندوق القروض ومساعدة الجماقتضى، االستثمارات البلدیة

إعالم كل بلدیة بمبلغ المساعدة السنویة غیر الموظفة التي سیتم تخصیصھا لفائدتھا2015وبدایة من سنة 

االنتفاعمما یخولھا (PAI)بعنوان السنة الموالیة لتمكینھا من إعداد وتمویل برنامجھا االستثماري السنوي 

من السنة جانفي15فقط للشروط الدنیا المستوجبة في تاریخ استیفاؤھالغ المساعدة المرصودة في صورة ببم

استیفاؤھافي صورة %50دة على أساس مبلغ المساعإحتساب2018، على أن یتم بدایة من سنة الموالیة

على أساس نتائج التقییم المستقل لألداء طبقا لمقتضیات القرار المشترك %50والمستوجبةللشروط الدنیا 

.2015دیسمبر 29في لیة ووزیر المالیة المؤرخ لوزیر الداخ

محاور.10مجاالت،3،مؤشر26على:وتشتمل آلیة تقییم األداء 

ھیئة لدىمباشرة تقییم األداء مرفقة بالمؤیدات الالزمة وإیداعھا استمارةاإلدارة البلدیة بتعمیر وتقوم

كل سنة .مارس من 31قبل الرقابة العامة للمصالح العمومیة 

عملیة التدقیق ب)قضاة من دائرة المحاسبات (ھیئة الرقابة العامة للمصالح العمومیةوعلى إثره تقوم 

وقوف والالمضمنة بملف التقییموصحة المعطیات المقدمة للتثبت منل شھر جوان من كل سنة المیداني خال

نقطة كحد أدنى في 70األداء یساوي ا على بلوغ حاصل إیجابي بعنوان تقییمنوقدرتتنامدى جاھزیعلى

.مجاالت الحوكمة والتصرف والدیمومة

في احتساب مبلغ المساعدات غیر الموظفة لتمویل ونظرا لما تكتسیھ عملیة تقییم األداء من أھمیة 

جانفي 25خالل جلستھ المنعقدة بتاریخ المكتب البلديأنظارعرض الموضوع على تماالستثمارات البلدیة 

نظومة كل حسب مجال إختصاص لجنتھ و أكد السادة أعضاء قصد المشاركة في إنجاح ھاتھ الم2019

على االستجابة لمقاییس تقییم األداء المطلوبة و تذلیل -مجلس و إدارة–المكتب البلدي على ضرورة الحرص 

الي االستفادة من الصعوبات و الموانع التي قد تعیق البلدیة على الحصول على أقصى عدد ممكن و بالت
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التنسیق التمویل لتنفیذ مشاریعھا التنمویة كما تم االتفاق على أن تقوم لجنة الشؤون اإلداریة و إسداء الخدمات ب

مع اإلدارة البلدیة بمتابعة عملیة التقییم.

18:

یلي:تحویل اعتماد داخل العنوان األول كما مدیرة الشؤون اإلداریة العامةاستعرضت السیدة 

بيان المشروعالفقرةالفصل
االعتمادات المصادق 

ة سنة عليها بميزاني
2019

االعتمادات التحويل
النهائية بالزيادةبالنقص

033028

منح للجمعیات

والمنظمات ذات 

الصبغة االجتماعیة

94.000,00015.970,000109.970,000

04401-
نفقات التصرف غیر 

الموزعة
15.970,00015.970,0000

109.970,00015.970,000,00015.970109.970,000الــجــمــلـــة

برنامج تدخل غیر وإعداداإلجتماعیة ذلك قصد الترفیع في الدعم السنوي للمنظمات ذات الصبغة و

السند حیث ترد على البلدیة مطالب عدیدة وفاقديالدخل المحدود وذويمباشر معھا إلعانة العائالت المعوزة 

حاملي السند ووفاقديوالشغلجتماعیة جنة الشؤون اإلبخصوص طلبات ھذه الفئة من المجتمع یتم إحالتھا لل

تستطیع البت فیھا لعدم وجود موارد مخصصة للغرض.والاإلعاقة 

بعد النقاش صادق السادة أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على تحویل اعتمادات داخل العنوان و

األول.

192019:

2018بمناسبة توزیع فواضل سنة أعضاء المجلس البلدي أنھأعلم السید الكاتب العام للبلدیة السادة 

وزیعھا في دینارا التي تم ت200.000عد طرح دینارا (ب555.576,342) والمقدرة بـالمال اإلحتیاطي(

منحة إستثنائیةخصص لبلدیة قلیبیةیة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلأن) والتشاركيالمخطط 

تخضع إلجراءات التمویل العادیة المعمول بھا من طرف الصندوق وتم أیضا تخصیص دعم من أد50بقیمة 

وذلك بالترفیع في 2019تنقیح میزانیة التنمیة لسنة ودینارا 60.000وزارة الشؤون المحلیة بقیمة 

صادقة على مقترح تنقیح لھذا نعرض على سیادتكم الموالھیكلیة اإلعتمادات المخصصة للمشاریع اإلداریة 

:متعلق ببرنامج اإلستثمار المصاحبمبین بالجدول المثلما ھو2019وي لإلستثمار لسنة البرنامج السن

)EXCELاُنظر الجدول المصاحب(
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2019ة على المخطط البلدي لسنة المدخلعلما و أنھ سیتم عقد جلسة تشاركیة إلعالم العموم بالتنقیحات

.2019مارس 16وذلك في 

النقاش صادق السادة أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على تنقیح برنامج االستثمار السنوي لسنة وبعد

كما تم بیانھ سابقا.2019

20:

التنمیة وزیر الداخلیة ولقرار تبعاأنھ الخدمات إسداءورئیسة اللجنة اإلداریة رالسیدة سعیدة النمأفادت

المتعلق بجداول مدد استبقاء الوثائق و2003أفریل 23المؤرخ في المحلیة الصادر بالرائد الرسمي

في:الخصوصیة للمجالس البلدیة نعرض على حضرتكم جداول وثائق معدة لإلتالف إلبداء الرأي والمتمثلة 

وتمثل2016إلى غایة 2006من سنة وذلكعلبة22ثلة في ة قلیبیة متمبطاقات حضور أعوان بلدی-

في غضون سنتین.نص القانون المذكور أعاله على إتالفھاوالتيمتر خطي2.5حولي 

علبة 31وتمثلوتعویضیة)استثنائیة ، سنویة، مرضیةأعوان بلدیة قلیبیة (رخص ورخصمطالب -

نص القانون المذكور أعاله والتيمتر خطي 3بحولي وتقدر2009إلى غایة سنة 1981من سنة وذلك

في غضون سنتین.على إتالفھا

2010إلى غایة سنة 1997من سنة وذلكعلبة 80ـمكتب الضبط) وتقدر ب(نسخةالبرید الصادر -

سنوات.8في غضون ص القانون المذكور أعاله على إتالفھامتر خطي و التي ن8ونسبتھا حولي 

المنعقدة بتاریخ الخدمات وإسداءلجنة الشؤون اإلداریة خالل جلسةتم تدارس الوضعیة وأنھعلما 

على واالبقاءاألعوان ورخصومطالبعلى اتالف بطاقات حضور رأیھا بالموافقةوأبدت01/03/2019

.البرید الصادر

جل ألتي اقتضى القانون إتالفھ لبلوغ م العمل مستقبال على دراسة بعض الوثائق األخرى اوسیت

إتالفھا.

اإلستغالل األمثل مع المالحظ وأن الطلب شیفوھذا ما سیمكن من استغالل الفضاء المعد لحفظ األر

.إلبداء الرأي فیھعن طریق السیدة والیة نابلیحال على أنظار المدیر العام لألرشیف الوطني سالمذكور 

رأي لجنة الشؤون اإلداریة و إسداء الخدمات و اتفقوا على اتالف بطاقات الحضوردعمو بعد النقاش 

و االبقاء على البرید الصادر.األعوانالحضور و رخص
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2119012019:

تثنائیةجلس البلدي في جلستھاستعرض السید رئیس البلدیة البیان الصادر عن الم اریخ االس دة بت المنعق

اء 19/01/2019 یدة وف ة الس زووضح المشكلة التي تعرضت لھا المستشارة البلدی ذي األنقلی واطن ال ع الم م

یلي:كما بھا في مواقع التواصل االجتماعيوالتشھیرعمد إلى تھدیدھا 

ةـیـبـیـلـقـبديـلـبـالسـلـجـمـالانـیـب

إجتماعا إستثنائیا إستعجالیا تحت إشراف 2019جانفي 19د المجلس البلدي بقلیبیة یوم السبت عق

السید رئیس البلدیة جمال الحّجام ، حیث إستعرض المجلس العریضة المرسلة من المدعو فخر الدین الكیالني 

بلدي بالضغط على المصالح البلدیة ر إلى السیدة والیة نابل والتي یتھم فیھا السیدة وفاء األنقلیز بصفتھا مستشا

مستغلة بذلك صفتھا، كما إدعى أنھا تقوم ق أرضي قام ببنائھ بحي المامونیةإلصدار قرار ھدم في طاب

بمساعي حثیثة للتسریع في إجراءات تنفیذ قرار الھدم بإستغالل نفوذھا في صلب بلدیة قلیبیة ، كما أن المذكور 

لتطاول على مستشار بلدي أثناء القیام بعملھا وداخل مقر البلدیة.واأعاله قد سمح لنفسھ بالتھّجم 

سبتمبر 22، حیث أن قرار الھدم المذكور تم إصداره بتاریخ في حین أن إدعاءاتھ تعتبر إفتراء

وذلك قبل تولي المجلس البلدي الحالي لمھامھ صلب بلدیة قلیبیة كما أن المدعو فخر الدین الكیالني قد 2017

ناء طابق أرضي دون الحصول على التراخیص المستوجبة في الغرض ومخالفا بذلك ما نّصت علیھ بتعّمد

مجلة التھیئة الترابیة والتعمیر في محورھا السادس.

ھذا ویستنكر المجلس البلدي بقلیبیة ما صدر عن المدعو فخر الدین الكیالني من إدعاءات باطلة ضد 

ر لجنة األشغال والتھیئة العمرانیة.بلدي ومقـرّ ارالسیدة وفاء األنقلیز بصفتھا مستش

كما أن المجلس البلدي في إطار حمایتھ لكل موظفي وعملة بلدیة قلیبیة واألعضاء المنتخبین فإنھ یعتزم 

رفع قضیة في الغرض حتى ال تتكرر حاالت التطاول على البلدیة وحرمتھا.

***********

م السید رئیس البلدیة أن استعروأوضح ا ت د لم و تأكی ة ھ دورة العادی ذه ال ي ھ ھ اض البیان ف خالل تبنی

ن األعضاء وولمتمت على عجل والتي19/01/2019الدورة االستثنائیة المنعقدة في  د م د یحضرھا العدی ق

.األعضاء الحاضرون البیانجمیع ساند 

دقیقة بعد الظھر.45والجلسة على الساعة الواحدة ورفعت


