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

والمتضمنة نص اإلستدعاء التالي:10/05/2019الصادرة بتاریخ المجلس البلديالموجھة إلى كافة أعضاء 

 


.دعــــــــوة: الـمـوضـوع

وبعـد،

وذلك2019لسنة الثانیةفي نطاق دورتھ العادیة للمجلس البلديأتشرف بدعوتكم لحضور الجلسة العادیة 

للنظر في المواضیع المدرجة صباحا بقصر البلدیة بقلیبیةالعاشرةعلى الساعة2019ماي25السبتیوم 

التـالي:بجدول األعمال 

الحالة المالیة -1

استعراض المشاریع البلدیة-2

ابعة الوضع البیئيمت- 3

2018تصرف سنة وختمالمصادقة على الحساب المالي -4

قرار غلق مصب الفضالت الفوضوي بوادي اإلمام المصادقة على -5

بالمدینة والضوضاءقرار مقاومة الضجیج علىالمصادقة-6

قرار ضبط قیمة الخطایا اإلداریة لمخالفة التراتیب المصادقة على -7

27/05/2016ـدد المؤرخ في 2498المصادقة على تنقیح قرار تنظیم حركة المرور عـ-8

نس ملعب كرة التإلنجازبلدي ي التنس بقلیبیة من استغالل عقارعلى تمكین نادالمصادقة-9

لشاطئیةا

یةالمصادقة على مبررات مراجعة مثال التھیئة العمران-10

والمعھدالوطنیة لمكافحة الفسادوالھیئةبین بلدیة قلیبیةاتفاقیة الشراكة المصادقة على-11

العربي لحقوق اإلنسان

اللجان البلدیة في الخصوصوإجاباتمحضر الجلسة التمھیدیةاستعراض -12
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مسائل مختلفة-13
لخامس االسبتیوم 2019لسنة الثانیةقلیبیة جلستھ في نطاق الدورة العادیة بلبلديالمجلس اعقد 

بقصر البلدیة صباحاالعاشرةعلى الساعة )25/05/2019ألفین وتسعة عشر (سنة مايمن شھر والعشرون

:يالمجلس البلدأعضاء السادةالسیدات ووبحضورام رئیس البلدیة جمال الحجبرئاسة السید بقلیبیة

،محمد بوعفیفالنجیلي،مجیدي هللا،سنیة فرج النمر،سعیدة الھام ریدان،الحّجام،فوزي حسونة،فتحي 

الجنحاني،محمد علي األنقلیز،وفاء المسلماني،أحمد المجید،فؤاد سلیمان،شادي بن ،محمد االسعد البربار

المبروك ،رحاب حمیدالطرودي،فاطمة ،عمرلحاج شیماء بالجبالي،حافظ الزمرلي،حیاة الیحیاوي، روضة 

الشكیلي.رضى ومحمدالعیاري 

االمام،رفیعة صمود،ناجي ریدان، عائدة اللطیف،محمد عبد ،األنقلیزهللا، ھشاممتاع السادة: رانیةتغیب و

.األنقلیزأمیرة المجید،سلمى 

سادة:لاكل من البلدیةحضر عن اإلدارة البلدیة بدعوة من السید رئیس كما 

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

سلماني ملحق فاتن المالمالیة،شكري الحجام كاھیة مدیر الشؤون العامة،سنیة بنعلیة مدیرة الشؤون اإلداریة 

تصرف.إدارة مكلفة بشؤون المجلس وعماد الشارني كاتب 

السادة:والجمعیاتوالمنظماتعن المصالح اإلداریة ضرحو

سعد الدریدي عن جمعیة االالخطف،عن جمعیة التنمیة والبیئة بوادي ومنتصر السمینعادل الجزیري

محمود بنرحومة عن جمعیة صیانة األبیض،المجید عن جمعیة القلب سنیة والتراث،قلیبیة للثقافة والفنون 

المواطنین.جمع من واسبیس،دي االولمبي القلیبي، محمد البالجي عن جمعیة شیخ عن الناریاض بن الالمدینة،

حیاة الیحیاوي وفتحي حسونةالسیدان:العضوان المنتخبان إلمضاء محضر الجلسة 

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

ومجتمع افتتح الجلسة السید رئیس البلدیة بكلمة رّحب فیھا بجمیع الحاضرین من أعضاء المجلس البلدي 

النقطتین التالیتینواقترح إضافة استعرض جدول أعمال الجلسة كما جاء بنص االستدعاءثم ومواطنینمدني 

المختلفة:ضمن المسائل 

نجاز مركز تمكین الوكالة الوطنیة للتصرف في النفایات من عقار الالمصادقة على قرار -13

لتحویل النفایات المنزلیة لمدینة قلیبیة

تنفیذیة بین وزارة التكوین المھني والتشغیل وبلدیة قلیبیة حول جیل اتفاقیةة علىالمصادق-14

بلدیات-جدید من الباعثین
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بمساعدة السیدة فاتن المسلماني المكلفة السید عبد العزیز غریبي الكاتب العام للبلدیةالجلسة:ر مقرّ 

المجلس.بشؤون 

1 

كما یلي :2019ماي 23یبیة إلى غایة الوضع المالي ببلدیة قلاستعرض السید فتحي حسونة

ان الموارد ة التقديراتب غا االنجاز إ
23/05/2019

ة  غا االنجاز إ
ة اإلنجاز31/05/2018 س

مالصنف  العقارات األول: المعال ع

شطة %94551 730726 000901 756 1واأل

لالصنف  : مداخ لدإشغال الالثا ي ملك ال

ستلزام المرافق %04177 026803 500870 130 1و

مالصنف  ات الثالث: معال والرخص الموج

ل إسداء خدمات م مقا %45320 950100 000105 529اإلدارة ومعال

لالصنف  ة الرابع: المداخ اد ة اإلعت ائ الج

%01095 03883 000104 110األخرى

لالخامس: المدالصنف  ة اخ ائ الج غ

ة اد %25417 60392 50065 387اإلعت

لالصنف  ةالسادس: المداخ اد ة اإلعت %76148 662895 000922 922 1المال

%46451 701 0092 970 0002 835 5جملة موارد العنوان األول: 

ان النفقات ة التقديراتب غا االنجاز إ
23/05/2019

غا ة االنجاز إ
ة اإلنجاز31/05/2018 س

العمواالول: القسم  %93736 695736 445853 367 2التاج
%67516 506326 880384 383 2وسائـــل المصـالــحثـانـي: الالقسـم 
%01937 970113 235174 470التدّخـل العموالثالث: القسم 

الموزعة ف غ %9700 15القسم الرابع: نفقات الت
ــنالخامس: القسم  %90155 000117 214فـوائـد الد

%63128 176 0721 531 5301 451 5نفقات العنوان االولجملة 
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:التدخالت

للوضع تقدیم مذكرة توضیحیة وطلبأن نسق الموارد مرتفع مقارنة بالنفقات بینالشكیلي:السید محمد رضى -

177حسب ما نص علیھ الفصل والنفقاتسق الموارد اقترح تنقیح المیزانیة بحسب نالمالي مع كل جلسة كما 

من قانون مجلة الجماعات المحلیة. 

البلدي.الحظ الغیاب المتكرر للقابض بوعفیف:السید محمد -

من عدم تعاون القابض البلدي مع لجنة الشؤون المالیة واشتكىأكد التدخل السابق حسونة:السید فتحي -

عن اللجنة بالرغم من استدعائھ وطلب التعاون معھ عدة مراتالمتكرروغیابھالتصرف ومتابعةالقتصادیةاو

.لكن دون جدوىنظرا ألھمیة حضوره خالل جلسة اللجنة

ستتم دعوة كما أكد أنھ مالي،طلب من االدارة المالیة تقدیم مذكرة تفسیریة مع كل وضع البلدیة:السید رئیس -

متكرر.إلیضاح ھذا الغیاب البلدي والتحاور معھالقابض ال

2 

یلي:سیر المشاریع البلدیة كما استعرض السید محمد التكالي

 




 


 


 


 


 



 



 


 

2017مشاریع سنة 

مشروع تعبید 
4291152 20171061الطرقات 246

حي البستان-
حي الجنان-
حي القصیبة-

الحي -
الشرقي

وسط المدینة-
حي -

الریاض

عـدد -
33األنھج:

:الطول     -
متر4640

فیفري %10001
2018

سبتمبر 23
2018

قاعة تھیئة ال
یاضیة الر

2017150ةنوسط المدی 000137 764

القاعة 
الریاضیة 

المغطاة وسط 
المدینة

تھیئة -
ارضیة القاعة 

بالخشب
تھیئة -

المركب 
الصحي 
وحجرة 
المالبس

دھن جدران -
القاعة

فیري %10001
2017

فیفري 20
2018

مشروع 
تنویر الفسحة 

الترفیھیة 
201772 44366 190

الفسحة 
الترفیھیة 

36تركیز 
80%نقطة ضوئیة

تم البدء 
في 

األشغال 

تم فسخ العقد 
لعدم التزام 
المقاول 
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بحي 
المامونیة

بكرنیش 
المامونیة

21بتاریخ 
جوان 
2018.

باحترام 
كراس 
الشروط

مشروع بناء 
السوق 
الیومیة 
للسمك

2017167 308155 176
بطحاء سیدي 
علي النوالي

فضاء -
یحتوي على 

نقطة بیع 26
على مساحة 

مم180
مركب -

صحي

%100
14

نوفمبر 
2017

أفریل 24
2018

مشروع 
إنجاز توسعة 
بالمستودع 

البلدي
201799 81298 590

المستودع 
البلدي بنھج 

الدوحة

بناء فضاء 
مغطى 

275بمساحة 
مم إلحتواء 
التجھیزات 
واآللیات 

البلدیة

ماي %10004
2018

أكتوبر 04
2018

 




 


 


 


 


 



 



 


 

2018مشاریع سنة 

مشروع 
تھیئة 

وتھذیب حي 
تاھرت

حي تاھرت250 0001884 20182000

تعبید -
الطرقات 

بطول حوالي 
كم6

تركیز -
ــدد 40عــ

نقطة ضوئیة
إنجاز شبكة -

جزئیة 
لتصریف میاه 

األمطار

30%

تم البدء 
في 

األشغال 
18بتاریخ 

جانفي 
2019.

التاریخ 
المتوقع 
النتھاء 
االشغال 
االسبوع 
االول من 

شھر اكتوبر 
2019

مشروع تعبید 
2018750الطرقات 000694 020

حي البستان-
حي -

الریاض
القصیبةحي-

حي -
المرداس

عـدد -
18األنھج:

الطول : -
متر2795

70%

تم تسلیم 
اإلذن 

بالبدء في 
األشغال 

05بتاریخ 
جانفي 
2019

التاریخ 
المتوقع 
النتھاء 
االشغال 
االسبوع 
االول من 
شھر جوان 

2019
مشروع 

تھیئة دائرة 
بلدیة بوادي 

الخطف

2018
2019

60 000
21 000

81 000
ادي منطقة و

طفالخ
تھیئة مقر 

----الدائرة البلدیة

بصدد 
امضاء 
اتفاقیة 

االستشارة

احیل لبرنامج 
2019سنة 

مشروع 
التطھیر 

بمنطقة وادي 
الخطف

2018100 000
99 999

منطقة وادي 
الخطف

عـدد األنھج -
 :04

الطول : -
متر950

%100
03

دیسمبر 
2018

مارس 02
2019
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تعلیةمشروع 
عب سیاج المل
البلدي

تعلیة سیاج -الملعب البلدي--000 2018200
الملعب البلدي

----

المشروع 
في طور 

اعداد 
ملف طلب 
العروض

2019مشاریع سنة 

مشروع تعبید 
000 2019740الطرقات

--

حي البستان-
-حي الجنان-

حي القصیبة
خي -

-األحواش
-حي المرداس
المنصورة

حي -
الریاض

ددعـ-
23األنھج:

:الطول     -
متر3385

--

تم 
االعالن 
عن طلب 
العروض 
عن طریق 
TUNEPS

09یوم 
ماي 
2019

فتح العروض 
یوم 

11/06/201
9

 




 


 


 


 


 



 



 


 

صیانة 
--929 2019507الطرقات

شارع طارق 
نھج -ابن زیاد
نھج -مراكش
نھج -القدس
نھج -غزة 

نھج -الزھور
نھج -المرجان 

-سیدي سعید 
نھج الجامعة 

نھج -العربیة
بطحاء -البرید

نھج -البرید 
عبد هللالشھید 

-الحجام 
شارع علي 

بلھوان 
نھج -(جزء)

سیدي 
نھج -صورمن

-سیدي أحمد 
نھج علي باش 

بةحان

تغلیف بطبقة 
من الخرسانة 

االسفاتیة

تم 
االعالن 
عن طلب 
العروض 

02یوم 
ماي 
2019

فتح العروض 
یوم 

03/06/201
9

تھیئة المسلخ 
البلدي

2018
2019

40 000
65 000

105 000------

تم تعیین 
مھندس 
معماري 
العداد 
الدراسة

--

تھیئة القاعة 
----000 201935المغطاة

تغییر النوافذ 
اصالح و

االبواب 
الحدیدیة

--
في طور 
الدراسة 
االولیة
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تھیئة ملعب 
اقتناء كشافات --000 201915التنس

ضوئیة

في طور 
اعداد 

االستشارة

صیانة 
العشب 
بالملعب 
البلدي

201950 --صیانة العشب--00030490

انطالق 
االشغال 

بعد 
لموسم ا

الریاضي

تطھیر وادي 
الخطف و 
جبل شوالق

2019130 000--
وادي الخطف
جبل شوالق

طول الشبكة : 
م خ700

طول الشبكة 
م خ150:

--

في طور 
اعداد 

الدراسة 
من طرف 
مصالح 
الدیوان 
الوطني 
للتطھیر

--

تھیئة 
المستودع 

البلدي
201915 000--

المستودع 
9البلدي بنھج 

افریل

الوحدة ئة تھی
الصحیة 

المكتبو
------

----000 201972قصر البلدیة

ة نصیا-
الشبكة 

الكھربائیة
تھیئة فضاء -

لكتابة رئیس 
البلدیة

------

 




 


 


 


 


 



 



 


 

اقتناء معدات 
نظافة 

طرقاتو
2019386 000----

اقتناء -
تراكس

اقتناء رافعة -
صغیرة الحجم

--

تسلیم 
المعدات 

19یوم 
ماي 
2019

--

صیانة 
المنشئات 

الثقافیة
201990 000----

تسییج الموقع -
االثري بئر 

النحال
صیانة المقاعد -

بالمسرح

--

تم تعیین 
مھندس 
معماري 
العداد 
الدراسة

--

تجمیل مدخل 
--000 2019100المدینة

مفترق وادي 
في طور ----الحجار

--الدراسة

اتمام ن المقاول لم یستطع فاشاطئ المامونیةھ بالنسبة لمشروع تنویر فسحة وقد بین السید المدیر الفني أن

عدید المرات لتجاوز االشكالیات امھالھوبة وتم فسخ العقد معھ بعد األشغال حسب المواصفات الفنیة المطل

التمام المطلوب في أسرع وقت ممكن.مقاول آخرتعیینوسنعمل على 

وقد عقدت لجنة كما أشار أن عدید الصعوبات العقاریة خاصة في انجاز مشروع تھیئة حي تاھرت 

ز بعض الوضعیات المعقدة وأشار ان التفكیر في انجاز االشغال یوم السبت الفارط جلسة للنظر في كیفیة تجاو
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ار بنھج تطاوین یل بعض الوضعیات ألسباب فنیة كالتنقیص من قسط تصریف میاه األمطملحق صفقة لتعد

وایجاد حلول بدیلة تفي بنفس الغرض.

في مشروع تعبید الطرقات لسنةجانفي لم یتم برمجتھ 14وأشار ایضا الى ان ھناك جزء من نھج 

طرح االشكال من بعض المواطنین في الجلسة رة األخیرة طلبات الضافتھ ووتلقت البلدیة في الفت2018

وبعد القیام بدراسة فنیة تبین ضرورة الحاقھ 2019افریل 28یة المنعقدة بتاریخ التمھیدیة للدورة العادیة الثان

وھو یقع على مستوى مفترق غرة جوان دینار الف25الن الموقع تحیط بھ االنھج المعبدة وتقدر تكلفتھ حوالي 

لتصویت على جانفي و اقتُرح اضافتھ في حال توفر االعتمادات المطلوبة وتم ا14وشارع الشھداء وشارع 

بالموافقة.المقترح وحضي 

واجابة على تساؤل السید محمد بوعفیف بین السید محمد التكالي المدیر الفني بالبلدیة ان مراقبة المشاریع 

بمتابعة ھذه المشاریع.ھذا ال یمنع ان تقوم البلدیة ولكنتتم من طرف مكتب الدراسات 

:التدخالت

المعماري المكلف والمھندسطالب بضرورة التنسیق بین المھندس المكلف بقسط الكھرباء الحجام:فوزي السید-

بخصوص مشروع تھیئة المسلخ البلدي.بالدراسة

اضافة نھج المنجي سلیم لالنھج المبرمج اصالحھا ھذه السنة نظرا لحالتھ المتردیة.ترحاقالنجیلي:السید مجیدي -

مدى تقدم انجاز مكتب استقبال بمقر البلدیة.تساءلت عنالنمر:سعیدة السیدة -

بین دورھا المفتوحة ووالحوكمةأساسا بالتشاركیة والمرتبطاستعرض نشاط لجنتھ سلیمان:السید شادي بن -

فنیة بالتنسیق مع وأوضح انھ بصدد اعداد دراسة والمجلس واالدارةاصل بین المواطن ة) في عملیة التو(اللجن

مضبط.مصلحة االعالمیة بخصوص بعث موقع الواب واقتناء تطبیقة اعالمیة ضمن برنامج 

على ذلكأثیرتحدث عن اعداد كراسات الشروط واشكالیة المزود االقل ثمنا وتالشكیلي:السید محمد رضى -

حسن تنفیذ المشاریع وطالب بمزید التدقیق في ضبط المواصفات الفنیة حتى ال تؤثر على العروض المالیة 

المنخفضة على القیمة الفنیة للمشاریع.

3

یلي:الوضع البیئي كما والبیئةمدیر النظافة استعرض السید وحید الجنحاني

: تسیر عملیة رفع الفضالت المنزلیة بصفة تصاعدیة في ھذه الفترة من شھر زلیةعملیة رفع الفضالت المن

كما تعمل المصالح البلدیة على الفضالت)رمضان (والمعروف أن في شھر رمضان تتضاعف فیھ كمیات 

یة اإلستعداد للموسم الصیفي تعتزم البلدیة مزید إحكام عملوفي إطار جدیدة.تعویض الحاویات المكسرة بأخرى 
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الفضالت المنزلیة وسط المدینة بالصباح الباكر ودوریة رفع الفضالت المنزلیة وذلك بإضافة دوریة ثانیة رفع 

جوان 15نة وذلك بدایة من ثالثة في منتصف النھار خاصة بتفریغ حاویات تجمیع الفضالت بكامل أنحاء المدی

خطف.وأضاف ان ھناك برنامج نموذجي لتنظیف منطقة وادي الالمقبل،

: تشھد عملیة كنس الطرقات واألرصفة بالمدینة تحسنا ملحوظا على مستوى إزالة كنس الطرقات واألرصفة

تكلیف شركة خاصة لتدعیم عملیة الكنس لتشمل كل األحیاء السكنیة تم األتربة واألعشاب الطفیلیة خاصة بعد أن 

مدینة والمناطق السیاحیة والعملیة متواصلة.بال

: تعمل البلدیة في ھذه الفترة على تقلیم األشجار المتواجدة والمناطق الخضراءمیةحدائق العموالعنایة بال

بالطرقات واألنھج الرئیسیة للمدینة وعملیة تقلیم األشجار متواصلة لتشمل أشجار الفیكوس المتواجد بنھج الزھور 

النخیل المتواجدة بالمدینة بدءا من ما تقوم البلدیة حالیا عن طریق شركة خاصة بتقلیم أشجار وغرة جوان ك

وشارع كل من شارع المنجي بن حمیدة وشارع الشھداء ونھج كلوبیا وشارع المنصورة شارع البیئة ولتشمل 

. جانفي14

البلدیة منذ شھر أفریل في تنفیذ خطة مقاومة الناموس لھذه السنة والتي تعتمد انطلقت:برنامج مقاومة الحشرات

والشفط والتجفیف وذلك بالردملى المقاومة العضویة لجمیع المخافر التي تتوالد فیھا الحشرات في مرحلة أولى ع

أنحاء المدینة. وفي مرحلة المخافر الظرفیة المتواجدة فيعلى كلإلى حد ھذا الیوم القضاء نھائیا استطعناوقد 

بالمداواة.والتدخل الفوري عند االقتضاء مراقبة المیدانیة عن طریق أخذ عینات لجمیع األماكن المتبقیةالثانیة 

إن فریق مقاومة الحشرات منكب الیوم على مراقبة المخافر القارة والمعروفة وھي السبخة واألودیة الثالث 

ستنطلق حجري)ة بأن عملیة تنظیف األودیة (خاصة وادي الشیوة ووادي مبارك ھذا وتجدر اإلشاربالمدینة،

وأخیرا ال بد من التذكیر بأن البلدیة قد قامت بإقتناء المبیدات الكمیائیة .هللامع منتصف شھر جوان بعون 

لدینا.كذلك إقتناء تجھیزات جدیدة تضاف إلى التجھیزات المتوفرة یولوجیة بالقدر الكافي وتم والب

من الصفر انھ مع كل نزول لألمطار یضطر فریق مقاومة الحشرات للبدءوالبیئةكما افاد السید مدیر النظافة 

بمخافر توالد الحشرات الن ذلك واعالمھمن المواطنین التواصل مع الفریق البلدي وطلبفي عملیة المداواة 

یسّرع في القضاء علیھا.

:التدخالت

لدیة مسبقا كل طلب من مصلحة النظافة التزام صریح للمواطنین على أن تتخذ البالشكیلي:السید محمد رضى-

ر عن الظروف المناخیة االستثنائیة باعتبار توفر مشكلة الناموس والحشرات بغض النظما من شأنھ أن ینقص

خلفھ ومافي السنة الفارطة كیمیائیة وبیولوجیة وحتى ال یتكرر ما حصل ومبیداتاالمكانیات للبلدیة من معدات 

ب.الطلساند بعض أعضاء المجلس ھذا وقدبالمدینة. من انعكاس سلبي على الوضع البیئي 

كما اشار الى الكراسي اوساخ.تخلفھ وراءھا من وماالسید شادي بن سلیمان: أشار الى عملیة زبیرة النخیل -

العمومیة المكسرة ببعض االنھج.
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طالب إدارة النظافة العمل مستقبال على تقدیم تقریر باألرقام عن االنجازات والتدخالت البلدیة:السید رئیس -

وأید تدخل السید محمد رضى الشكیلي بخصوص العمل على أخذ كل ما یلزم ح.ووضوتكون أكثر مصداقیة 

إلى أقصى ما یمكن من ظاھرة الناموس من احتیاطات واجراءات تحسبا لكل االحتماالت التي قد تطرأ بغیة الحد

دث في وكما دعا إلى مزید التنسیق مع مصالح التطھیر لعدم تكرار ما حخاصة في المناطق المتاخمة للسبخة 

.منذ أشھررضالسنة السابقة رغم الجلسات والمراسالت التي تمت في الغ

42018

الحساب المالي بعد انتخاب من مجلة الجماعات المحلیة الذي ینص ان تتم مناقشة281بالفصل عمال 

محمد رضى ة الجلسة ولم یتقدم سوى السیداب الترشح لرئاسرئیس البلدیة بالمجلس. فتحللجلسة من قبل رئیس 

محتفظ.02وموافقة 20بـ الشكیلي وتم التصویت لیتحصل ھذا األخیر على أغلبیة األصوات 

السیدة سنیة بنعلیة وبعد تقدیم االطار القانوني للعملیة من قبل رئیس الجلسة المنتخب أحیلت الكلمة الى 

المصادقة على الحساب المالي لبلدیة قلیبیة أعضاء المجلس البلديعلى السادة عامةمدیرة الشؤون االداریة ال

لسنة 65من القانون األساسي لمیزانیة الجماعات المحلیة عدد 33طبقا للفصل 2018وختم تصرف سنة 

خلصة والمبلغ یبین قرار الختم المبلغ النھائي للموارد المستومن مجلة المحاسبة العمومیة  282والفصل 2007

یستعمل لتمویل ویرخص في نقل الفواضل تحت عنوان المال االحتیاطي الذي النھائي للنفقات المأذون بصرفھا 

).2019النفقات المدرجة بمیزانیة التنمیة للسنة الموالیة (

5.538.937,214دینارا. منھا8.508.479,658ما قیمتھ 2018وقد بلغت موارد المیزانیة لسنة 
دینارا.2.969.542,444األول ومثلت موارد العنوان الثاني ما قیمتھ ارا موارد العنوان دین

دینارا ھي نفقات 4.346.100,052دینارا منھا 6.211.038,685المیزان إلىقات جملة نفوأوقفت

الثاني.دینارا جملة نفقات العنوان 1.864.938,633العنوان االول و

دینارا 944.470,428ألول قدرت بـــ ن فـــواضل في العنــوان اع2018ھذا وأسفر تصرف سنة 

دینارا أما فواضل العنوان الثاني 1.179.026,220الـ 4و3ني الجزء فـي حین بلغت فــواضل العنــوان الثا

دینارا. وبلغت جملة مقابیض العنوان األول المستعملة لتسدید 173.944,325الجزء الخامس فقد بلغت 

.دینار248.366,734من العنوان الثاني 4و3لجزء مصاریف ا
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الخـــالصـــة:

البیان
اإلعتمادات 

المصادق علیھا 
2018

اإلعتمادات النھائیة 
2018

اإلعتمادات المحققة 
2018

5.380.880,0005.380.880,0005.538.937,214موارد العنوان األول

1.813.479,0002.969.542,4442.969.542,444موارد العنوان الثاني

7.194.359,0008.350.422,4448.508.479,658جملة الموارد

5.027.484,0005.027.484,0004.346.100,052نفقات العنوان االول

2.166.875,0003.322.938,4441.864.938,633نفقات العنوان الثاني

7.194.359,0008.350.422,4446.211.038,685جملة النفقات

944.470,428نتیجة العنوان االول

41.179.026.220-3الثاني ج فواضل العنوان 

5173.944,325فواضل العنوان الثاني ج 
مصاریف العنوان الثاني 

المسددة من موارد العنوان 
االول

248.366,734

میزانیة لسنة في نطاق تنقیح 2019قد تم توزیعھا في دورة فیفري 2018فواضل سنة وأنعلما 

2019.

لجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة ل2019ماي 10في جلسة 2018المالي لسنة ھذا وتم تدارس الحساب 

ومتابعة التصرف.

من مجلة 281وفتح باب النقاش فتدخل السید الكاتب العام للبلدیة واشار الى ضرورة اعتماد الفصل 

33عدد القانون االساسيمن37الفصل فة الىاب المالي اضاالمتعلق بالحس2018لسنة الجماعات المحلیة

ونسجل بكل اسف غیاب القابض البلدي 2018سنة میزانیةالمصادقة على بمقتضاه الذي تمت 1975لسنة 

یعتبر صلب وھذا2018التي تم فیھا مناقشة میزانیة سنة الدورة وخاصةعن جلسات المجلس بصفة عامة 

ساب المالي للسنة المنقضیة واحالتھا المین المال الجھوي للمصادقة ن یقوم باعداد الحاختصاصھ حیث انھ ھو م

علیھا. 

ضرورة ارفاق الحساب المالي بملف متكامل الجلسة علىكما أكد السید محمد رضى الشكیلي رئیس 

یاب القابض الدقیقة دخال وصرفا حتى یتسنى مناقشتھ على المستوى المطلوب وتساءل ھل غالحیثیات یتضمن

البلدي یؤثر على مصادقة المجلس البلدي على الحساب المالي وللتوضیح تدخل السید رئیس البلدیة وأید طلب 
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رئیس الجلسة بخصوص ان یكون ملف الحساب المالي أكثر ثراء ودقة واوضح ان غیاب القابض ال یعطل 

المصادقة.عملیة 

وحضي الحساب المالي على التصویت لجلسة وطرحوبعد انتھاء النقاش غادر السید رئیس البلدیة ا

واحمدمحمد رضى الشكیلي (السیدینمحتفظین 02موافق و19المطلقة بحساب باألغلبیةبالمصادقة 

المسلماني).

5

مؤرخ في 2018نة ـدد لس29ن األساسي عـعمال بمقتضیات القانوبین السید مدیر النظافة والبیئة انھ 

جوان 10المؤرخ في 1996لسنة 41عدد المحلیة، والقانونالمتعلق بمجلة الجماعات 2018ماي 09

22المؤرخ في 2005لسنة 2317عدد وإزالتھا، واألمروالمتعلق بالنفایات وبمراقبة التصرف فیھا 1996

تصرف في النفایات وبضبط مھامھا وتنظیمھا اإلداري والمالي المتعلق بإحداث وكالة وطنیة لل2005أوت 

تسییرھا.وطرق 

وحیث تم تكلیف الوكالة الوطنیة للتصرف في النفایات باإلشراف على عملیة إستغالل المصب المراقب 

لى شركة خاصة وحیث أن بلدیة قلیبیة قد إنصھرت في منظومة بنابل ومراكز التحویل التابعة التي أوكلت إ

.2019مارس 15والشبیھة بدایة من تصرف في النفایات عن طریق نقل نفایاتھا المنزلیةال

وحیث أن االنضمام والعمل بمنظومة التصرف المستدام في النفایات مرتبط بإصدار قرار بلدي في غلق 

لیبیة.المصب العشوائي "وادي اإلمام" بق

إصدار قرار بلدي لغلق المصب العشوائي لىعالمصادقةالبلدي المجلسالمعروض على السادة أعضاء 

"وادي اإلمام".

المكتب البلدي خالل جلستھ المنعقدة بتاریخ تم عرض الموضوع على أنظاروانھمع العلم 

بالموافقة.رأیھ وأبدى17/04/2019

:التدخالت

مع التدخالت من أعضاء المجلس البلدي بخصوص ھذا القرار حول كیفیة التعامل وملخص أغلب 

سابقا في ردم الفواضل ھامة تستغلالفواضل الصلبة حیث ال یمكن نقلھا إلى المصب الجھوي وھي تمثل كمیة 

المنزلیة.

ي بوادي غلق المصب العشوائوبعد النقاش صادق السادة أعضاء المجلس البلدي باالجماع على قرار 

حل جذري لھا خاصة وأنھا لیست ملوثة.واستثناء الفواضل الصلبة من قرار الغلق إلى حین إیجاد االمام
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6

على السادة أعضاء المجلس البلدي المصادقةعرض السید فوزي الحجام رئیس لجنة النظافة والبیئة

على اتخاذ قرار لمقاومة الضجیج والضوضاء یحتوي على الفصول التالیة:

:األولالفصل 

یحجر احداث الضوضاء المزعجة داخل كامل منطقة بلدیة قلیبیة في أي ساعة من اللیل والنھار خاصة التي 

تنتج عن:

المحدثة للضجیج.والتظاھراتوالمناداةاأللعاب –أ 

االستعمال المفرط لآلالت المنبھة للسیارات والدراجات بكامل أنواعھا.  –ب 

ال المنبھات ذات الصوت الحاد أو ذات األصوات المسترسلة (باستثناء السیارات المنصوص استعم–ج

من مجلة الطرقات).30علیھا بالفصل 

ترك محركات السیارات بحالة دوران أثناء الوقوف.         –د 

في حالة سیئة.استعمال مكابح وسائل النقل أو أجھزة مناقث دخانھا–ه 

.والمتنقلةاالشھار بالنداء أو الغناء باألبواق القارة –و 

بالشوارع أو المسارح وقاعات األفراح لغرض استعمال الموسیقى أو والحفالتكل التجمعات –ز

الغناء إال ما كان منھا برخصة خاصة.

ة بالمحالت السكنیة.  مضخمات الصوت بالحفالت الخاص–ك 

وم.المفتوحة للعموبالمحالتمضخمات الصوت بالمقاھي –ل 

الثاني:الفصل 
والثامنة بیــن العاشـرة لیال وذلكیحـــجر إحداث أي ضجیج من شأنھ أن یقــلق راحة المتساكنین عند تسربھ 

ى الساعة الخامسة مســاء كامل واحدة بعــد الزوال إلعلى ذلك من الساعة الوعالوةطیلة كامـل السنة صباحا

سبتمبر.15جویلیة وتنتھي یوم مدة الصیف التي تبتدئ من غرة 

التحجیر یشمل بصفة خاصــة الضجیج الناتج بالطریق العــام أو بالمحالت المفتوحة للعموم داخل وھذا

المذیاع –الموسیقى-منبھات السیارات مقلقة (صواتا عن أدوات أو حیوانات أھلیة تحدث أ،والمنازلالعمارات 

الباعة وصراخعند المنــازل و...) أالكالب–والبخــاروالدخــانجذب الروائح آالت–مكیفات المواء -

بضائع أو معدات محدثة لصوت قوي.وتفریغوشحن

األفراح وقاعاتـــي المسارح ــفوالحفالتاستعمال مضخات الصــوت إال بالنسبة للتجمعات ویحجر

ص الوارد بالفصل األول من ھذا القرار الفقرة (ز) على أال تتجاوز فترة والتظاھرات والتي تم في شأنھا الترخی

اللیل،استعمالھ الواحدة بعد منتصف 
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قــوق ا حمضخم الصــوت إال بعد إجراء أبحاث إداریة تراعى فیمواستعمالیمنح الترخیص في الحفـل وأال

المجاورة كالمساجد والمستشفیات و المصحات.كما یراعى فیـھا نوع البناءات والراحةالغیــر في الھـدوء 

الفصل الثالث:
الحرفیة المرتبة منــھا من وبالمحالتیتعین أن تكون كل المحركات مھما كان نوعھا المستعملة بالمصانع 

محالت النجارة المرتبة،من مجلة الشــغل و غیر 294علیھا بالفصل وص المنصوالثــالثالصنف الثـــاني 

الحدادة و ورشـــات إصالح و غسل السیارات وغیرھــا ...مركزة بصفة ال تقلق راحة وھدوء المتساكنین.و

أي احترام أوقات راحة المتساكنین بالتوقف عن مزاولة والمصانعكما یتعین على مستغلي ھذه المحالت 

الساعة الواحدة بعد الزوال إلى الســاعة ومننشاط مزعج من الساعة العــاشرة لیال إلى الساعة الثامـنة صباحا 

الساعة السابعة ومنسبتمبر،15الخامسة مساء في الفترة الصیفیة التي تبتدئ من غرة جـــوان وتنتھي یوم 

ھار إلى الساعة الثانیة بعد الزوال في الفترة المتبقیة من النالساعة منتصف ومنلیال إلى الساعة الثامنة صباحا 

السنة.

توقیف كل نشاط مزعج یوم الراحة األسبوعیة (األحد) صباحا إلى غایة العاشرة صباحا. ویتعین

المحالت وتجھیزاتوالحرفیةبصفة عامة تجاوز نسب الضجیج الصادرة عن اآلالت الصناعیة ویحجر

علیھا والمنصوصعند األجوار المتضررین والمقاسةالھواء... الحدود المسموح بھا ومكیفاتة للعموم توحالمف

ل الملحق بھذا القرار.بالجدو

یسمــح للمصانع التجھیــزات،ى تجنب تسرب أي ضجیج صــادر عن علــى أنھ وبشرط العمـل علــ

للحیاة االقتصادیة للبالد التي یضطر فیھا للشغل المتواصل بالعمل والالزمةالمتواجدة داخل المناطق الصناعیة 

دون تحدید الوقت.

الفصل الرابع:
وذلكسبما جـــاء في مجلة الطرقات یعوض استعمال منبھات السیارات باالضاءات القصیرة المتقطعة ح

عمال المنبھات الصوتیة إال في الحاالت استوفیما عدا ذلك من الوقت ال یسمح بالفجر،من بدایة اللیل إلى طلوع 

القاھرة.

الفصل الخامس:
یج یمكن للمتساكنین في حالة اضطراب ھدوئھم بضجیج متكرر االلتجـاء إلى أعوان السلطة لمنع ھذا الضج

ا.ابیالوطني ذوي االختصاص تروالحرسالبلدیة والبیئیة والشرطةحاال بتقدیم شكایات إلى المصالح البلدیة 

الفصل السادس: 
من القانون الجنائي 316و315كــل مخالفة لھذا القرار یعاقب مرتكبھا حسبما جــاءت بــھ أحكام الفصلین 

جلة الطرقات عالوة على حجز اآلالت المتسببة في المخالفات وبسحب و البــاب الخــامس و السادس من م

.2016أفریل 05المؤرخ في 30طایا طبقا للقانون عـــــــدد الخرخصة الفرقة الموسیقیة المعنیة وتسلیط 
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المنطقة:في ما یلي ضبط للحد األقصى للضجیج المتسرب لألجوار حسب صبغة و



 




45 40 35
ساحات راحة،منطقة مستشفیات،ا منطقة موجودة بھ

مخصصة لحمایة الفضاءات الطبیعیة

50 45 40
حركة مرور خفیفةوبھامنطقة سكنیة شبھ حضاریة

أو بحرا أو جوا)(برا

55 50 45 منطقة سكنیة حضریة

60 55 50

ورشات،منطقة حضریة أو شبھ حضریة مع وجود بعض 
تجاریة أو مسالك مرور (بریة أو اط نقأعمال،مراكز 

بحریة أوجویة نشیطة)



 
 

65 60 55
منطقة تطغى علیھا األنشطة التجاریة أو الصناعیة أو 

الفالحیة

70 65 60 اعات الثقیلة لصنمنطقة تطغى علیھا ا

المكتب البلدي خالل جلستھ المنعقدة بتاریخ مع العلم و انھ تم عرض الموضوع على أنظار

بالموافقة.و أبدى رأیھ 17/04/2019

الضوضاء.الجماع على قرار مقاومة الضجیج ووبعد النقاش صادق السادة أعضاء المجلس البلدي با

7

2019مارس 15بتاریخ جلسة عمل عقدت والبیئةوالصحةلجنة النظافة بین السید فوزي الحجام ان 

في ضبط قیمة الخطایا اإلداریة لمخالفة تراتیب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلیة المبینة للنظر 

اقتراح ما یلي:وتم05/04/2016مؤرخ في 2016نة لس30شر من القانون عدد بالفصل العا



252019 2019

16





1

من المؤسسات والمتأتیةااللقاء العشوائي للفضالت المشابھة للفضالت المنزلیة 
یاحیة أو وضعھا السلممارسة األنشطة التجاریة أو و المنشآت والمحالت المعدة 

یب للمواصفات المحددة من قبل الجماعة المحلیة المعنیة أو في أوعیة ال تستج
في األماكن غیر المخصصة لھا.

دینار1000

تلویث األرصفة أو الطرقات أو الساحات العمومیة من جراء تصریف المیاه 2
فیةالمعدة لممارسة األنشطة التجاریة و الحرالمستعملة من المحالت 

دینار1000

تلویث األرصفة أو الطرقات أو الساحات العمومیة من جراء تصریف المیاه 3
واإلداریةالمستعملة من المحالت المعدة للسكنى 

دینار300

4
ترك األثاث أو معدات زال االنتفاع بھا أوھیاكل مختلفة أو وسائل النقل 

یة أو باألراضي غیر مومباألرصفة أوبالطرقات أو بالساحات أو الحدائق الع
المبنیة

دینار300





ترك األثاث أو معدات زال االنتفاع بھا أو ھیاكل مختلفة بمجاري المیاه واألودیة 5
والشواطئ

دینار1000

ما كان حجمھا باألماكن غیر مھوالحدائقالبناء وفضالتإلقاء األتربة 6
قبل الجماعة المحلیة المعنیةالمخصصة لھا من 

دینار1000

اتالف الحاویات أو السالت الحائطیة للفضالت الموضوعة في األماكن 7
العمومیة

دینار300

دینار300عدم تنظیف أرض غیر مبنیة من قبل مالكھا أو المتصرف فیھا 8

9

ألجل المحدد بقرار رخصة یة من قبل مالكھا في امبنعدم تسییج أرض غیر 
البناء أو بالقرار اإللزامي بالتسییج إذا تبین أنھا أصبحت مصبا للفضالت

معالیم الترخیص في البناء یصدر قرار التسییج اإللزامي مع تحمل المخالف 
الموجبة لتنفیذ قرار التسییج اإللزامي

دینار500

10
ة مما یتسبب في تكاثر اریة داخل المحالت السكنیتجتربیة الحیوانات لغایة

راحة األجوار أو العموم أو اإلضرار بھم و یراعى في ذلك وإزعاجالحشرات 
المستعملة و تأثیرھما على الوضع البیئيعدد الحیوانات و أھمیة المساحة 

دینار500

سة مارالمركبات الصحیة داخل المحالت لموتنظیفوصیانةعدم توفیر 11
قبل الجماعة األنشطة التجاریة أو الحرفیة طبقا للشروط الصحیة المحددة من

دینار300
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مرتادي المحلیة المعنیة أو استغاللھا في أغراض أخرى أو تعمد غلقھا في وجھ 
المحالت المذكورة

12
بالخدمات والمتعلقةعدم احترام الشروط الصحیة بالمحالت المفتوحة للعموم 

األفراح وقاعاتوالتمسیدوالتجمیلالحالقة وقاعاتوالحماماتبالنزل داةالمس
وغیرھا

دینار300

المحالت المفتوحة للعموم كالمقاھي عدم تخصیص حاویات مھیأة للغرض داخل 13
وغیرھاوالنزلوالمطاعم

دینار300

14
وف ال تستجیب ظرنقل أو عرض أو بیع أو خزن المواد الغذائیة بوسائل أو في

اإلذن بالحجز ویقعة المعنیة للشروط الصحیة المحددة من قبل الجماعة المحلی
لمحلیةالفوري لتلك المواد بقرار من رئیس الجماعة ا

دینار300

اإلضرار بالمساحات المزروعة داخل الحدائق أو المنتزھات العمومیة أو 15
المناطق الخضراء

دینار300

16
داخل الحدائق أو المنتزھات العمومیة أو المناطق حات المزروعة مسااستعمال ال

الخضراء لنشاط تجاري أو صناعي أو غیره دون ترخیص أو التسبب في حرق 
المزروعاتوإتالف

دینار1000





17

حالت المعدة لممارسة و الضوضاء المتأتي من المج أإحداث أي نوع من الضجی
األنشطة التجاریة أو الحرفیة المنتصبة بالتجمعات السكنیة أو من المحالت 

للسكنى أو من قاعات األفراح في غیر األوقات المحددة من قبل الجماعة المعدة 
المحلیة المعنیة

دینار500

دینار1000حرق الفضالت بمختلف أنواعھا18

عدم توفیر الشروط الصحیة للمداخن بالمحالت المعدة لممارسة األنشطة 19
فقدانھا أو وجود خلل بھاأو وغیرھاوالحماماتالتجاریة أو الحرفیة كالمطاعم 

دینار300

دینار1000التسبب في انبعاث روائح كریھة من أنشطة صناعیة أو غیرھا20

ردینا300إزالة أغطیة البالوعات21

دینار1000اإلضرار بقنوات تصریف میاه الشرب22

دینار300اإلضرار بالمیاه المستعملة أو میاه األمطار23

دینار1000واألودیةالفضالت بمجاري المیاه رمي 24

والعمرانیةعدم احترام التدابیر الالزمة للمحافظة على الجمالیة الحضریة 25
والخاصةالعمومیة والفضالتوالساحاتارع لشوالبناء باوتراتیبوالبیئة 

دینار500

التصفیف على اإلضرار بالغطاء النباتي على إثر اقتالع أو اتالف أشجار 26
الطریق العام

دینار300

دینار300االنتصاب الفوضوي ممنوع27
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ا اإلداریة لمخالفة طایعلى السادة أعضاء المجلس البلدي المصادقة على ضبط قیمة الخوالمعروض

التراتیب.

المكتب البلدي خالل جلستھ المنعقدة بتاریخ تم عرض الموضوع على أنظاروانھمع العلم 

بالموافقة.رأیھ وأبدى17/04/2019

وبعد النقاش صادق السادة اعضاء المجلس البلدي باالجماع على قرار ضبط قیمة الخطایا االداریة 

لمخالفة التراتیب.

8249827052016 

في إطار متابعة الوضع المروري بالمدینة وحرصا على سالمة مستعملي بین السید حافظ الجبالي انھ 

الطریق والسعي لتحسین سیالن حركة المرور عقدت لجنة المرور جلسة عمل صباح یوم األربعاء 

27/05/2016خ في ـدد المؤر2498اقترحت خاللھا تنقیح قـرار تنظیم حركة المرور عـ10/04/2019

وذلك بـ:

 إلى نھج الطیب مفترق النھج مع شارع علي البلھوانفرض إتجاه وحید بنھج الفاضل بن عاشور من

السردوك.

ج محمد نھفرض إتجاه وحید بنھج فرحات حشاد من بطحاء الجمھوریة إلى شارع ابن خلدون عبر

علي الحامي.

 الیسرى إلى الجھة الیمنى بشارع إبراھیم الغربي من مغازة تغییر منع الوقوف والتوقف من الجھة

عزیزة إلى ساحة السوق المركزیة باستثناء مأوى دار الثقافة.

منع الوقوف والتوقف على الیسار بنھج الجامعة العربیة من ساحة السوق المركزیة إلى نھج الجزائر.

كزیة.ترخیص في الوقوف أمام صیدلیة بنرحومة بساحة السوق المرلا

.المعروض على السادة أعضاء المجلس البلدي التداول والمصادقة على مقترح اللجنة 

08/05/2019بتاریخمع العلم أنھ تم عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي في جلستھ المنعقدة 

وأبدى رأیھ بالموافقة.

تنقیح قرار تنظیم حركة المرور كما تم ادة اعضاء المجلس البلدي باالجماع على ش صادق السنقاوبعد ال

بیانھ سابقا.

حافظ الجبالي انجاز مخفضي سرعة األول أمام المستشفى المحلي شارع علي البلھوان كما اقترح السید 

قانونیة في الغرض ودعوة المصالح الوالثاني أمام ملعب التنس شارع الدكتور المنجي بن حمیدة طبقا للتراتیب

للبلدیة العداد ملف في الغرض واحالتھ على اللجنة الجھویة.الفنیة 
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9
 

) م20م/10م م (200ساحـة ل مبمطلب في إشغاتقدم نادي التنس بقلیبیة بین السید مجیدي النجیلي أن 

تغاللالجوفیةتكون من الجھة 2019جانفي 10بتاریخ  اطئي بلدیاھا ملعباللنادي إلس وذكرلریاضة التنس الش

ة أنھ فاز ببطولة أن ة خاص ي النادي یعتبر رائدا في ھذه الریاض م الریاض التي و2017/2018تونس للموس

افة أنھ مثّل الم اطئي في البطولة نتخنّظمت بمدینة قلیبیة إض عبین. كما اإلفریقیة بأربعة الب الوطني للتنس الش

لبعث الملعب . ة التونسیة للتنس قامت برصد مبلغ ماليأن الجامع

ادیة و متابعة التصرفقد تداولتو  ؤون المالیة و اإلقتص تھا المنعقدة في الموضوع لجنة الش في جلس

الطلب.لى و أبدت موافقتھا ع2019فیفري 08بتاریخ 

و قرر إحالة 17/04/2019المكتب البلدي خالل جلستھ المنعقدة بتاریخ تم عرض الموضوع علىكما 

الطلب على لجنة الطفولة و الشباب و الریاضة للدراسة و ابداء الرأي.

24/04/2019وتداولت لجنة الطفولة والشباب و الریاضة في الموضوع خالل جلستھا المنعقدة بتاریخ 

في ابرام عقد قانوني یخول للنادي استغالل الملعب دون المس من دیة رأیھا بالموافقة مع حفظ حق البلدت وأب

.في ملكیة العقارةحق البلدی

وأبدى 08/05/2019بتاریخ و تم عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي خالل جلستھ المنعقدة 

رأیھ بالموافقة.

تمكین نادي التنس بقلیبیة من استغالل س البلدي المصادقة على مجلو المعروض على السادة أعضاء ال

عقار بلدي النجاز ملعب كرة التنس الشاطئیة.

جلس البلدي باالجماع على الموضوع مع حفظ حق البلدیة في وبعد النقاش صادق السادة اعضاء الم

كیة العقار.ملفيةابرام عقد قانوني یخول للنادي استغالل الملعب دون المس من حق البلدی

10 

مثال التھیئة العمرانیة ھو أدات بین السید سیف الدین الشتیوي رئیس مصلحة التراخیص العمرانیة أن 

ات خدمتخطیط للمجال العمراني یتم من خاللھا برمجة حاجیات كل منطقة من البناءات والمرافق العمومیة وال

و المناطق الخضراء و غیرھا من المكونات العمرانیة لضمان سبل العیش و الرفاه للمتساكنین.

كما یعتبر مثال التھیئة العمرانیة وسیلة تصرف عمراني لتنظیم استعمال األراضي وتحدید صبغتھا وشروط 

إستعمالھا وإستغاللھا عالوة على تحدید حقوق وواجبات مالكیھا.
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المؤرخ في 2850ینة قلیبیة و المعمول بھ حالیا تمت المصادقة علیھ حسب األمر لمدئة آخر مثال تھی

.2010نوفمبر 01
جدول مساحات

ارتفقات، رقات، طبما في ذالك ھكتار1350مساحة مثال التھیئة الحالي
وخضراء، أودیةاثریة مناطق

ومناطق فالحیة
مساحة مثال التھیئة3/1تمثل ھكتار 400التھیئة الحاليمساحة المناطق الفالحیة داخل مثال 

مصلحة التراخیص العمرانیة.* المصدر

تعریف المنطقة البلدیة 
وتمت توسعة حدودھا في 13/12/1957المؤرخ في 1957لسنة 121أحدثت بلدیة قلیبیة بمقتضى األمر 

كل من عمادة قلیبیة الشرقیة و شمللت26/05/2016المؤرخ في 602مرحلة أولى بمقتضى األمر الحكومي 

13/02/2017مؤرخ في ال255قلیبیة الغربیة ، لیتم  تم تنقیح ھاتھ الحدود في مرحلة ثانیة حسب األمر 

عمادات وھي قلیبیة الشرقیة ،قلیبیة الغربیة و وادي الخطف.3لتتوسع المنطقة البلدیة وتشتمل على  

عماداتالالمساحة الجملیة للمنطقة البلدیة وحسب

المساحةالمنطقة

ھكتار1077قلیبیة الشرقیة
ھكتار2356قلیبیة الغربیة
ھكتار3020وادي الخطف

ھكتار6453الجملة
.والبیئةوزارة الشؤون المحلیة *المصدر 

:2014-2004تطور عدد السكان بالمنطقة البلدیة بالفترة 

بزیادة قدرھاعدد السكان 20042014
24943278632920+9.33%+ 18266197931527+
31033336233+6.98%+
46312509924680+9.17%+

ومصلحة التراخیص العمرانیة.المعھد الوطني لإلحصاء* المصدر



252019 2019

21

2018-2008تطور عدد المساكن بمدینة قلیبیة بالفترة 
:2018-2008ة فترتطور عدد المساكن المرسمة بجدول التحصیل البلدي لل

الجملة المؤسسات وتجاري العقارات المبنیة سكني السنة
بزیادة 14510 بزیادة 2857 بزیادة 11653 2008

56+ 14566 03+ 2860 53+ 11706 2009
163+ 14729 51+ 2911 112+ 11818 2010
188+ 14917 39+ 2950 149+ 11967 2011
273+ 15190 115+ 3065 158+ 12125 2012
234+ 15424 32+ 3097 202+ 12327 2013
334+ 15758 59+ 3156 275+ 12602 2014
348+ 16106 56+ 3212 292+ 12894 2015
348+ 16454 17+ 3229 331+ 13225 2016
873+ 17327 00+ 3229 873+ 14098 2017

1079+ 18406 08- 3321 987+ 15085 2018
ومصلحة التراخیص العمرانیة.لیةمصلحة الجبایة المح* المصدر

عرض حول اإلشكالیات العمرانیة
علیة لمنطقة وادي الخطف.عدم وجود مثال تھیئة مصادق -

الفالحیة.ضرورة الحد من التوسع العشوائي للبناء بمنطقة وادي الخطف و الحفاظ على األراضي -

ة بمنطقة وادي الخطف خاصعدم إمكانیة المصادقة على تقسیمات وسن تراتیب عمرانیة للبناء -

وتخصیص مناطق للتجھیزات العمومیة ورسم إرتفقات األودیة شبكة طرقات نظرا وكونھا مصنفة 

كمنطقة فالحیة في غالبھا. 

--ھیئة نخص منھا عین قرنز مثال التوداخلدرجة إنشاء أحیاء كاملة خارج عشوائي إلىزحف عمراني -

جبل قصدغلي.-وادي مبروك -ف طریق وادي الخط-طریق تونس -تقدیمان 

الخضراء والمناطقالمخصصة للتجھیزات العمومي حساب المناطقتكاثر ظاھرة البناء الفوضوي على -

بمثال التھیئة.

نطقة إرتفقات األودیة والملك وجود عدد كبیر من البنایات الغیر مرخصة مقامة ومشغولة بالسكان داخل م-

بمثال التھیئةجة العمومي البحري وبحوز طرقات مبرم

مثال التھیئة المعمول بھ ال یأخذ بعین اإلعتبار بعض التقاسیم والبنایات المرخص فیھا خاصة فیما یتعلق -

البحري والملكبقرارات التصفیف الراجعة بالنظر للطرقات المرقمة واالودیة 

تقسیمات المصادقمن بین مسار بعض الطرقات المبرمجة بمثال التھیئة مع ماھو مبرمج ضوجود تضارب -

).الطریقحوز تركیز،علیھا (مكان 

الخضراء من والمناطقالعمومیة والمرافقالوضع الحالي ال یلبي كامل حاجیات المدینة في میدان السكن -

ھا في العشرینیة السابقةحیث التوزیع وخاصة بعد أن تم بناء نسبة كبیرة من
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المصادق علیھا خاصة بمنطقة والتقسیماتتمدة بمثال التھیئة لمعوجود تضارب بین التراتیب العمرانیة ا-

قلیبیة البیضاء مما قد یتسبب في المس من حقوق الغیر واألجوار. 

ت الصناعیة وعلى افتقار المثال المعمول بھ لمنطقة صناعیة مما جعل اإلنتصاب العشوائي لبعض المنشآ-

وإزعاج وصوتيبب ذلك من تلوث طبیعي یسحساب األراضي الفالحیة أو بمناطق السكنیة وما

للمتساكنین.

ضرورة الحد من التوسع العشوائي بالمناطق المحیطة بمثال التھیئة الجاري بھ العمل-

المتساكنین وانتظاراتللبلدة البعض من التراتیب العمرانیة الحالیة ال تتالئم مع الخصوصیات المعماریة -

جھیزات العمومیة على أراضي الخواص حال دون إنجازھا التبرمجة المناطق الخضراء ومناطق -

:مقتطفات من مثال التھیئة تبین البعض اإلشكالیات العمرانیة المطروحة 

مقتطفات من مثال التھیئة تبین البعض اإلشكالیات العمرانیة المطروحة

اإلرتفاقات

تراتیب عمرانیة
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المناطق الخضراء

یزات عمومیةتجھ

المناطق الفالحیة

عرض حول الحلول المقترحة لمعالجة اإلشكالیات العمرانیة المطروحة 

األودیة وشبكة طرقات في سن تراتیب عمرانیة للبناء وتخصیص مناطق للتجھیزات العمومیة ورسم إرتفقات -

اھیة لسكان منطقة وادي الخطف.لرفھدف توفیر مقومات القریة المتكاملة وسبل العیش الكریم وا

إعادة النظر في أسلوب التخطیط العمراني وذلك باإلستغالل األفضل لألراضي الصالحة للبناء وذلك عن طریق -

تكفیف البناء 

ملیات البناء التي أصبحت غیر مالئمة للواقع وإقرار بعض المناطق مراجعة التراتیب العمرانیة المنظمة لع-

و الوضع المادي واإلجتماعي .اشىبتراتیب خاصة تتم

برمجة مناطق للتجھیزات العمومیة و المناطق الخضراء بما یتماشى و الحاجیات الحقیقیة للمدینة وتغییر صبغة -

و اقتناءھا من طرف الدولة أو البلدیة. البعض منھا التي بقیت مجمدة و لم یقع استغاللھا أ

توسط و البعیدالموضع إستراتیجیة لتوسع المدینة على المدى -

برمجة منطقة صناعیة خارج التجمعات السكانیة-

تغییر صبغة البناء  ببعض المناطق تبعا لما آلت إلیھ على عین المكان ( تجاري،ترفیھي ،حرفي ...) شرط -

مارسة تلك األنشطة .توفر المقومات األساسیة لم
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البحري و حوزة الطرقات خاصة امام ملكالسعى إلي الحد من مسافة بعض الألرتفقات خاصة باالودیة و ال-

وجود تراخیص سابقة بتلك المناطق اوتقاسیم مصادق علیھا ،یجب مراعات عدم تعریض سكان تلك المناطق 

للخطر.

إعادة رسم بعض الطرقات المبرمجة بمثال التھیئة -

قبل المعھد الوطني من إعادة النظر في  صبغة بعض المناطق االثریة المتحصلة على شھادة في عدم التصنیف -

للتراث.

إدماج مثال تھیئة السبخة بمثال التھیئة العمرانیة و السعي لتحیینھ إن لزم واعتماده عند التخطیط-

سوق و الباقي حسب الحاجة .تغییر صبغة األرض على ملك البلدیة بتاھرت وتخصیص جزء منھا لل-

یضاءالبمراجعة بعض التراتیب العمرانیة الخاصة بمنطقة قلیبیة -

إعادة النظر في جمیع المناطق المخصصة للتجھیزات الفعمومیة وبرمجتھا حسب الحاجیات الحقیقیة للمدینة-

( نھج الزھور، واء ذلك إعادة النظر في عدد الطوابق المتاحة خاصة عندما التتوفر المقومات األساسیة إلحت-

نھج حمادي الغربي كمثال......)

كني المدینة و الوافدین علیھا عبر خلق آلیات وسبل التي تدعم الدور التنموي و تساتلبیة حاجیات البلدیة و م-

اإلقتصادي للمدینة و طبیعة المنطقة كوجھة سیاحیة للراغبین باإلصطیاف بھا.

التوسع العشوائي بالمناطق المجاورة لمثال التھیئة و العمل على خلق آلیات توفیر مناطق توسع عمراني للحد من-

حیاء التي وقع تشییدھا إبان الثورة خاصة وأنھا في غالبھا أصبح أمرا واقعا و یستحیل إزالتھا. األتنظیم 

العمل عل مسافات التنقل بین مختلف مكونات المدینة-

الخصوصیات المعماریة المحلیة و التاریخیة للمدینة بما یسمح بالعنایة الجمالیة تنقیح التراتیب العمرانیة ومالئمتھا مع -

یة ونخص بالذكر المدینة العتیقة، أحواز البرج والشریط الساحلي.حضرال

العمل على إرساء مثال تھیئة تفصیلي لمنطقة عین قرنز وتقدیمان وذلك بإرساء جمیع مقومات المدینة الحدیثة و -

تستجیب إلنتظارات أھل المنطقة .العصریة و التي

دود دار "رونو" وتخصیصة كمنطقة صالحة للبناء.ى حمتر على جانبي طریق تونس إل70إحداث شریط بعمق -

برمجة مسرح ھواء طلق نظرا إلفتقار المدینة لفظاء یسمح بإحتواء التظاھرات الترفیھیة و التنشیطیة و الثقافیة -

الكبرى.

ومراجعة مثال التھیئة لمدینة قلیبیة ووادي الخطفمناطق التوسع

اجعة لمثال التھیئة العمرانیة لقلیبیة وإحداث مثال تھیئة لوادي الخطف لمربعد ان تمت المصادقة على مبدأ إقرار ا

2018سبتمبر 09ضمن الدورة العادیة الثالثة للمجلس البلدي بتاریخ 
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على الحدود التوسع 2018أكتوبر 21من جلسة إستثنائیة بتاریخ و في ھذا السیاق صادق المجلس البلدي ض

الحدود الطبیعیة وذلك حسب اإلحداثیات الجغرافیة وث مثال تھیئة لوادي الخطف حداوالمراجعة لمدینة قلیبیة وإ

اآلتي ذكرھا.

إحداثیات نقاط الحدود المصادق علیھا لمراجعة مثال التھیئة لمدینة قلیبیة

الحدود 

حدود المنطقة البلدیة مع حمام الغزازشرقا :

وادي المنقع -الحجروادي غربا:

مسلك فالحي بمنطقة حاروري–ISET-لخطفى امنطقة وادجوفا: 

البحرقبلة:

المساحات
جدول المساحات قلیبیة

ھكتار1350 مساحة مثال التھیئة الحالي

ھكتار400 مثال التھیئة مساحة المناطق الفالحیة داخل 
الحالي

ھكتار950 مساحة التوسعة المقترحة

ھكتلر2300 یھاعلالمصادقالمساحة الجملیة للحدود
لمراجعة مثال التھیئة (قدیم + جدید)

مصلحة التراخیص العمرانیة.* المصدر

للمراجعةالمصادق علیھاإحداثیات النقاط 
POINT Coordonnées X Coordonnées Y

A 609607 395770
B 609233 396150
C 608629 395509
D 608145 396243
E 607147 396563
F 606945 395838
G 606313 396277
H 605906 396917
I 604112 395882
J 604324 395552
K 602767 394777
L 603684 394055
M 601944 392894
N 601823 392030
O 603310 390877
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مصلحة التراخیص العمرانیة.* المصدر

إحداثیات نقاط الحدود المصادق علیھا لدراسة إنجاز مثال التھیئة لقریة وادي الخطف

الحدود 

متر500الطریق الشرقي مع عمق حوالي -وادي اإلمامشرقا :

وادي السواني .-متر 300الطریق المرقمة مع عمق -سد وادي الخطف غربا:

الوعرة–طریق منزل ابراھیم جوفا: 

ISET-سواني حاروري-منطقة قلیبیةقبلة:

المساحات

ھكتار850
دراسةالمساحة الجملیة للحدود إلنجاز

التھیئةلمثال
مصلحة التراخیص العمرانیة.* المصدر

لدراسةلصادق علیھاالمإحداثیات النقاط 

POINT Coordonnées X Coordonnées Y
A 601427 393927
B 600831 395218
C 599561 397191
D 599558 398425
E 600367 397689
F 601832 396327
G 603182 397114
H 560384 959773
I 604112 395882
J 604324 395552
K 602767 394777

مصلحة التراخیص العمرانیة.المصدر* 
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مثال یبین الحدود المصادق علیھا لمناطق التوسع ومراجعة مثال التھیئة لمدینة قلیبیة 
ووادي الخطف

من مجلة 119وقبل عرض الموضوع على المصادقة تدخل السید رئیس البلدیة لیطالب بتفعیل الفصل 

اعات المحلیة الذي ینص على اعتماد التشاركیة في مختلف مراحل اعداد مثال التھیئة العمرانیة داعیا لجما

ین في مجال التھیئة والتعمیر اإلدارة الفنیة لالسراع في عقد جلسة مفتوحة للمجتمع المدني والمواطنین ومختص

یین مكتب دراسات مختص یقوم بإعداد لتعلالستئناس بأفكارھم في ھذا المجال كما طالب بالقیام باستشارة 

الملفات و األمثلة الفنیة في أقرب وقت ممكن .

انیة وبعد النقاش صادق السادة أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على مبررات مراجعة مثال التھیئة العمر

لبلدیة قلیبیة.

11         
 

أفاد السید رئیس البلدیة انھ من اھم األھداف التي یصبو الیھا المجلس بقلیبیة ھي دعم المجھودات 

الوطنیة للحوكمة الرشیدة حرص المجلس البلدي البرامجوتنفیذ مقتضیاتالمبذولة في مكافحة الفساد 

ن الھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد و المعھد العربي لحقوق ل معلى عقد اتفاقیة شراكة ثالثیة مع ك

والمعروض على السادة اعضاء المجلس البلدي 2019افریل 19االنسان وھو ما تم فعال یوم 

یة اآلتي نصھا :المصادقة على االتفاق

* المصدر مصلحة التراخیص العمرانیة.
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ن واطاستنادا للفصل الخامس عشر من الدستور الذي أكد على أن " اإلدارة العمومیة في خدمة الم

تنظم وتعمل وفق مبادئ الحیاد والمساواة واستمراریة المرفق العام ووفق قواعد العام،والصالح 

الشفافیة والنزاھة والنجاعة والمساءلة"،

یتعلق بمجلة 2018ماي 09مؤرخ في 2018ـدد لسنة 29عـوبناء على القانون األساسي

الجماعات المحلیة،

المتعلق بمكافحة 2011نوفمبر 14المؤرخ في 2011ة ـدد لسن120والمرسوم اإلطاري عـ

الفساد،

وتنفیذا لمقتضیات الفساد،ومن أجل تنفیذ سیاسة الدولة في إطار دعم مجھوداتھا الرامیة لمكافحة 

وتعزیزا لدور الجماعات المحلیة عملھا،وخطةالفساد ومكافحةیة الوطنیة للحوكمة الرشیدة االستراتیج

.تسییر برامجھا وانجازھا مشاریع للحد من مخاطر الفسادم وودعمھا لتنظی

وفي إطار التعاون بین بلدیة قلیبیة والھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد والمعھد العربي لحقوق 

.االنسان

:نصھارام اتفاقیة العمل اآلتي تم اب

أسفلھ:بین الممضین 
بلدیة قلیبیة ممثلة في شخص رئیسھا-

من جھة
طنیة لمكافحة الفساد ممثلة في شخص رئیسھا الوالھیئة -

من جھة ثانیة
المعھد العربي لحقوق اإلنسان ممثل في شخص رئیسھ-

من جھة ثالثة 
:یليتم االتفاق على ما 


:الفصل األول

 دئ الحوكمة الرشیدة ومكافحة الفساد،مباالتعاون في إعداد وتنفیذ برامج التوعیة في مجال إرساء

:الفصل الثاني

قلیبیة بلدیة نموذجیة تھدف ھذه االتفاقیة في نطاق العمل المشترك بین االطراف الممضیة علیھا الى جعل بلدیة 

ممارسات التسییر والتصرف وفقا لمبادئ الشفافیة والنزاھة باعتماد الیات الدیمقراطیة أفضلتطبق فیھا 

ومبادئ الحوكمة الرشیدة من اجل تحقیق مبدا المسؤولیة الجماعیة والقطع مع العقلیات الفئویة یة التشارك

والجھویات االنعزالیة.
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:الثالثالفصل 

الھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد والمعھد العربي لحقوق اإلنسان في مجال مكافحة ة ویتم التعاون بین بلدیة قلیبی

تحدد على ضوئھ األھداف المنتظرة سنوي،الفساد ضمن مشاریع یتم اختیارھا ووضعھا وفق برنامج 

والخطوات المتبعة ضمن جدول زمني محدد.

:الرابعالفصل 

نیة لمكافحة الفساد والمعھد العربي لحقوق اإلنسان یتكون من لوطیحدث فریق عمل بین بلدیة قلیبیة والھیئة ا

مكن دعوة ممثلین عن ھیاكل أخرى ممثلین عن كل جھة تعھد لھ مھمة تنفیذ برنامج العمل المتفق علیھ كما ی

كلما دعت الحاجة لذلك.

:الخامسالفصل 

قیة، كما یتولى القیام باألعمال تفایسعى فریق العمل المشترك لضبط برنامج تنفیذي لتفعیل محتوى ھذه اال

التالیة :

 لبلدیة قلیبیة بمساھمة وضع التدابیر التشاركیة لمنع الفساد والكشف عن مواطنھ داخل المصالح التابعة

الھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد والمعھد العربي لحقوق اإلنسان.

إلداري والمالي داخل الھیاكل التابعة د االقیام بعملیات التأطیر وتوفیر المشورة لمعالجة شبھات الفسا

لبلدیة قلیبیة.

د وإعداد لقاءات لنشر ثقافة النزاھة إعداد وتنفیذ برامج توعویة في مجال الحوكمة الرشیدة ومكافحة الفسا

لبلدیة قلیبیة بما یساھم في تطویر أدائھا وتكریس مصداقیتھا والشفافیة في القطاعات الراجعة بالنظر

ین معھا .املتجاه المتع

 العمل على إعداد برنامج تكوین مشترك في المجاالت ذات العالقة بترسیخ مبادئ الحوكمة الرشیدة

ومكافحة الفساد.

 اقتراح االصالحات الضروریة لبعض المصالح البلدیة والعمل على التقلیص من االجراءات اإلداریة

شاملة لكل القطاعات مرجع النظر.حیةالتي تعیق نجاعة العمل اإلداري بھا وفقا لمنظومة إصال

.برمجة أیام دراسیة حول منظومة العمل اإلداري داخل البلدیة وسبل ترشیدھا

ق العمل المشترك على تسخیر اإلمكانیات المادیة والبشریة المتوفرة لدى أطراف االتفاقیة كما یعمل فری

عرض فیھ مدى التقدم في تحقیق یستلتفعیل برامج التعاون بینھا، ویتولى إعداد تقریر نصف سنوي 
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رئیس البرنامج التنفیذي وأھم األنشطة والتدخالت في ھذا اإلطار ویتم عرض ھذا التقریر على السادة

المعھد.البلدیة ورئیس الھیئة ورئیس 




:الفصل السادس

قیة ابتداء من تاریخ توقیعھا من قبل األطراف المعنیة.تفایسري مفعول ھذه اال

ویمكن تنقیحھا بموجب ملحق وذلك بعد االتفاق بین األطراف المذكورة على محتواه.

یحق لكل طرف إنھاء العمل باالتفاقیة في حالة االخالل ببنودھا وذلك بإشعار األطراف األخرى في 

ء البرامج المحددة مسبقا.لغاتاریخ الفسخ ودون إأجل ثالثة أشھر قبل

حددت المدة الزمنیة لسریان مفعول ھذه االتفاقیة بسنة واحدة قابلة للتجدید بمقتضى اتفاق جمیع 

األطراف.

وبعد النقاش صادق السادة اعضاء المجلس البلدي باالجماع على االتفاقیة المذكورة.

12 

كما یلي: 2019ید رئیس البلدیة ما جاء بالجلسة التمھیدیة الثانیة للمجلس البلدي لسنة ساستعرض ال

یوم األحد الثامن 2019إنعقدت الجلسة التمھیدیة للمجلس البلدي بقلیبیة في نطاق دورتھ العادیة الثانیة لسنة 

لساعة التاسعة صباحا بقصر البلدیة تحت إشراف السید ى اأفریل سنة ألفین وتسعة عشر علوالعشرون من شھر 

جمال الحجام رئیس بلدیة قلیبیة وبحضور أعضاء المجلس البلدي السادة :

رانیة متاع هللا، فتحي حسونة، فوزي الحّجام، الھام ریدان ، محمد عبد اللطیف ، سعیدة النمر، سنیة 

لیمان، فؤاد المجید، أحمد المسلماني، عائدة صمود، حیاة ن سمجیدي النجیلي، محمد بوعفیف، شادي بفرج هللا ، 

الیحیاوي ، حافظ الجبالي، رحاب حمید ، مبروك العیاري .

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

النظافة والبیئة، یر لتكالي مدیر فني ، وحید الجنحاني مدعبد العزیز غریبي الكاتب العام للبلدیة ، محمد ا

شكري الحّجام كاھیة مدیر الشؤون المالیة وفاتن المسلماني ملحق إدارة مكلفة بشؤون المجلس.

كما حضر عن مكّونات المجتمع المدني :

سعد السعیدي األسعد دریدي عن جمعیة كاب قلیبیة ،الطاھر بوغرمان عن اللجنة المحلیة للتضامن ، األ

السیاقة ، سنیة المجید وعایدة الشكیلي وزینب المجید ومریم بن معاویة وسلیم بن یم عن الغرفة الجھویة لتعل

صالح عن جمعیة القلب األبیض ، عیسى صمود عن جمعیة المنظمة الجھویة لمدارس تعلیم السیاقة، علي 

عیةنمیة بال حدود ، عادل الجزیري عن جمالقریتلي عن الحزب الدستوري الحر، فرح البدوي عن جمعیة ت
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التنمیة والبیئة بوادي الخطف، محمد ریدان عن جمعیة جسور التواصل، ولید بن الشیخ عن جمعیة العمل 

التشاركي، توفیق محفوظ عن نادي الریاضات الفردیة، محمد بن الشیخ عن حركة الشباب،محمد بن حمیدة عن 

م الشابي للكشافة ،محمد امین الزواري قاسالتراث،فرید العالیمي عن فوج ابو الجمعیة قلیبیة للثقافة و الفنون و 

عمدة قلیبیة الغربیة ، مراد بالباي عمدة وادي الخطف و جمع غفیر من المواطنین .

افتتح الجلسة السید جمال الحجام رئیس البلدیة بكلمة رحب من خاللھا بالحضور من مواطنین ومكونات 

كبتھم للعمل البلدي.مواممثلي اإلدارات المحلیة وشكرھم على المجتمع المدني و

ثم تطرق لمشروع تسییج بیر النحال الذي سعت البلدیة جاھدة في دفع مسار تقدمھ و الذي كان من 

أد إضافة إلى بعض الخدمات 100من الكلفة الجملیة للمشروع و المقدرة بـ%30المتفق أن تساھم البلدیة في 

لسة عمل مع المعھد الوطني للتراث أفادنا مدیر المعھد أنھ د جتي قد ترافق تنفیذه ،و لكن و إثر عقاللوجستیة ال

من جملة كلفة مشروع التسییج ، و رغم ھذا اإلحباط إال أننا عازمون على %10ال یستطیع توفیر سوى 

افیة اخرى. المضي قدما في المشروع حتى و ان اقتضت الحاجة إلى تمویلھ على حساب مشاریع ثق

ألسبوعیة أعلم السید رئیس البلدیة الحاضرین أن اجراءات المعاوضة مع ورثة ق اأما بالنسبة لنقلة السو

محمد بوزكورة القتناء قطعة أرض لتوسعة مدخل السوق وصلت لمراحلھا االخیرة و تسعى البلدیة التمام دراسة 

د.في تنمیة مواردھا ودفع عجلة االقتصاالمشروع قبل موفى السنة الحالیة إذ أن إنجازه سیساھم 

كما بین للحاضرین أن المجلس البلدي اتخذ قرارا في غلق المصب العشوائي بوادي اإلمام ، ففي مرحلة 

أولى تم تركیز مصطبات بالمصب یتم تجمیع النفایات بھا ثم تحویلھا إلى مركز الرحمة و ھذا بصفة وقتیة إلى 

شوائي. وشكر السید رئیس البلدیة كل العبطریق تونس فیتم الغلق الكلي للمصب أن یجھز مركز تحویل النفایات 

السادةمن الرئیس المدیر العام لوكالة التصرف في النفایات على دعمھ لمجھودات البلدیة كما شكر كل من

تھم للقضاء فوزي الحجام و فؤاد المجید عن المجلس البلدي و وحید الجنحاني عن اإلدارة البلدیة على مجھودا

إلمام وسعیھم النجاح مشروع انجاز مركز تحویل النفایات  والمضي قدما في ي اعلى المصب العشوائي بواد

ھذا المشروع رغم اعتراض بعض األطراف التي تحاول تعطیلھ .

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

اخلي للمجلس وتفادي طرح المشاكل الخاصة، وھم السادة :الددقائق حسب النظام 3صار وعدم تجاوز االخت

:محي الدین االنقلیز

طلب االسراع في إیجاد حل لمراجعة مثال التھیئة العمرانیة في أقرب وقت ممكن حتى یتسنى لھ استغالل 

ه خضراء (منطقة بیر الفلوس) و طلب تسویة ھذعقاره الكائن بحي الریاض شارع العراق بمنطقة مصنفة 

لوضعیة إما بالترخیص لھ في استغالل عقاره أو بالتعویض بعقار آخر.ا

ورضا الشكیليعبد الفتاح الطرودي ونبیل الصغیر ومنال الطرودي:
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على تحدثوا عن قیام بعض المواطنین بتعطیل إنجاز المشاریع البلدیة و باألخص اعتراض عائلة صمود 

دق علیھ في المكان المذكور و كراس شروط أمضى علیھا مصاتوسعة شارع الحریة بالرغم من وجود تقسیم 

م و حدیقة عمومیة.30المعترضون تحتوي على طریق 

سلیم الطرودي:

طلب اعالم المواطنین بموعد عقد جلسات المجلس البلدي عن طریق زیادة عدد الالفتات المخصصة للغرض.-

لس البلدي.لمجعن عدم حضور ممثلي المصالح المحلیة لجلسات اتساءل-

طلب تنظیم حركة المرور بتوفیر اإلشارات بالطرقات ودھن األرصفة و ممرات المترجلین.-

اقترح منع جوالن السیارات ببعض األنھج و جعلھا للمترجلین فقط خالل فصل الصیف.-

لدي من خالل البلیتابع المواطن و المجتمع المدني سیر العمل طلب اإلعالن عن عقد جلسات اللجان البلدیة-

ھذه اللجان.

بین أن بعض وسائل النقل الخاصة بالبلدیة أصبحت وضعیتھا مزریة ووجب تغییرھا مثل عربة نقل اللحوم -

وجرار نقل الفضالت. 

حي.تساءل عن موعد إنجاز مكتب البرید بالحي الشرقي الذي طالما انتظره سكان ال-

ة و إجابة المواطنین علیھا خالل الجلساتلدیاقترح تخصیص صندوق لالقتراحات ببھو الب-

حسن حسني الخنیسي:

إشتكى من االنتصاب الفوضوي ببطحاء السوق األسبوعي بصفة یومیة و متواصلة وما یخلفھ باعة الخضر 

و الغالل من أوساخ وفضالت و طالب بإیجاد حل لھذه الفوضى.

األسعد الدریدي:

صیانة جاح مشروع مركز تحویل النفایات و لسعیھ و اصراره على النشكر المجلس البلدي على مجھوداتھ -

المعالم األثریة بالمدینة و تساءل عن المساعدة التي یمكن ان تتلقاھا البلدیة من طرف وزارة الشؤون الثقافیة 

لصیانة المواقع االثریة.

المسلمانيمنى :

و الكھرباء ومعلوم المآوي الذي أثقل اء طرحت اشكالیة تسویة وضعیات البناء الفوضوي و تراخیص الم

كاھل المواطن.

مد البوبكريمح:

شكر المجلس البلدي على إنجازه ما وعد بھ من غلق المصب البلدي وادي اإلمام و اإلعالن عن مناقصة إنجاز -

مركز تحویل النفایات بطریق تونس.
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وم.لعمالمفرط لألرصفة من أصحاب المحالت المفتوحة لاالستغاللالحظ -

عدة مشاكل مع االجوار مثل الساحة الموجودة بنھج ابن دعا الى ایجاد حل للساحات المھملة و المتسببة في-

خلدون و المنطقة المعروفة بحمام سیدي بوضاوي.

و دعا إلى طرح FBتساءل عن مآل التواصل مع المواطن عبر موقع الواب و صفحة التواصل اإلجتماعي -

المجلس.ترضالصعوبات التي تع

سنیة المجید:

المجھود في تنظیف المدینة و خاصة كنس الشوارع و األرصفة و طلبت تعمیم ھذه العملیة شكرت البلدیة على -

ببعض االحیاء االخرى مثل حي القصیبة و الحومة الشرقیة.

بالبرج و توفیر الحاویات بھ.عالمات التوجیھدعت إلى ابراز -

الح البعض اآلخر الذي اصبحت حالتھ ردیئة.اصطلبت تعبید الطرقات و-

طالبت بالتعاون مع الجمعیات التي تسعى لمساعدة المجلس البلدي في مھامھ.-

أعلمت الحضور بنشاط الجمعیات و أخصت بالذكر االنشطة المنظمة خالل ھذا االسبوع.-

عیسى صمود :

ق المقاولة.طریتساءل ھل ان صیانة الطرقات ستقوم بھا البلدیة أم عن -

مخرجات جلسة لجنة المرور.طالب بمتابعة تنفیذ -

و استعداد البلدیة للمساعدة بتوفیر عقار للغرض.2استفسر عن إمكانیة إحداث فرع لمركز شرطة بحي الریاض -

:حسین الجدي

دي الخطف واشكر المصلحة الفنیة و مصلحة البیئة على مجھوداتھم المبذولة و طالب بمزید العنایة بطریق-

ظافة.و طریق حاروري من حیث الن

تساءل عن مشروع تطھیر حي الفاللسة بوادي الخطف.-

المصادر من أمالك حزب التجمع المنحل الستغاللھ إلنجاز للعقار البلدي بوادي الخطف وإقترح إقتناء البلدیة -

مكتبة عمومیة.

:محمد ریدان

تعترضھا وطلب منھا مزید التعاون الت بالرغم من الصعوبات التي مجاشكر البلدیة على مجھوداتھا في جمیع ال-

مع مكونات المجتمع المدني.

الوطنیة لمكافحة الفساد .مع الھیئة المبرمة تفعیل إتفاقیة الشراكة طالب ب-
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تساءل عن المكتبة العمومیة بحي الریاض ھل یمكن للبلدیة المساعدة لالسراع في صیانتھا .-

غاز الطبیعي .عملیة تزوید مدینة قلیبیة بالآل استفسر عن م-

طلب من البلدیة حث المقاول المختص بتعبید الطرقات على االلتزام بالمواصفات المذكورة بكراس الشروط عند -

انجاز المشروع.

ة ودعا إلى التنسیق مع مكونات المجتمع المدني خالل فترة الصیف الیجاد حلول لالشكالیات الموجودة بالمدین-

رور ، صیانة ، تجمیل ...)التي تھم مختلف المجاالت ( م

صابر كدوس:

الحظ وجود منخفض أرضي من شأنھ أن یتسبب تعبید مفترق نھج ابن الجزار و نھج سیدي علي القصیبيعند -

في ركود المیاه.

سلیم جبلون:

ھا.حابأصمنالوضعیة العقاریة لقلیبیة البیضاء و عملیة انتزاع األراضي أثار-

المولدي الدزیري:

شكر المجلس البلدي على مجھوداتھ المبذولة بمنطقة وادي الخطف. -

لشباب.لطلب إستغالل مقر شعبة حزب التجمع المنحل كمكتب للعمدة أو نادي -

بوادي الخطف.ooredooتغطیة شبكة ضعف -

المنصف الحلفاوي:

بوادي الخطف.ooredooتغطیة شبكةساند التدخل السابق في خصوص ضعف -

لذي كان مبرمجا من المجلس الجھوي،وطلب تنویر بقیة وادي الخطف اقریةتساءل عن مشروع تنویر مدخل -

المنطقة .

محمد بن الشیخ:

طرف المواطنین بحي تاھرت.تساءل عن البناء الفوضوي و فتح الطریق من -

د.فساطالب بالعمل على فتح كل الملفات التي تشوبھا عملیة -

سیف الدین المعروفي:

الحظ التعطیل الذي یتعرض لھ المواطن عند مطالبتھ بالربط بالشبكات العمومیة و خاصة الوضعیات البسیطة -

التي ال تتطلب التأجیل .

حل بالمدینة .أشار إلى البناء الفوضوي المستف-
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تفعیل دور اللجان البلدیة.اللدعا أعضاء المجلس البلدي إلى مساعدة رئیس البلدیة في مھامھ من خ-

محسن قارة:

بتركیز فرعھا بنھج الفاضل بن عاشور.Monoprixإعترض على الترخیص لمغازة -

 زیريالجعادل:

المدرسة اإلبتدائیة بوادي الخطف یجب ایجاد حل لھ.مجرى میاه أمامالحظ وجود-

بھا.اء و اإلعتنسقیھااألشجار بوادي الخطف و وتشذیبطلب تقلیم-

مواصلة القیام بحمالت النظافة أشاد بتحسن مردود مصلحة البیئة وأكد على مزید الحرص على رفع الفضالت و-

بوادي الخطف.

.بوادي الخطفصالح و تعبید الطرقات و االمسالك الفالحیة طلب تھیئة -

سامي باشا:

یق أمام المدرسة اإلعدادیة بآسمر.طرالطلب تعبید -

شعماد غبری:

یة بقلیبیة للنھوض بالشباب و تشجیعھم على سلوك الطریق الصحیح.مشاریع الشبابالطلب دعم -

فرید العالیمي:

الطریق المؤدي لمعھد حي البستان و طلب اكمال تعبید بقیة الطرقات بالحي.على تعبیدالبلدیة شكر -

ولید بن الشیخ:

سنوات ( المدة النیابیة).5دى إقترح على المجلس البلدي تحدید خطة عمل على م-

سیحسب على المجلس كإنجاز.طلب إحیاء مشروع السبخة الذي بقي حبرا على ورق و اذا تم -

عمل واضحة لمقاومة الحشرات (الوشواشة).طلب إعداد خطة -

حسین العقرباوي:

ة بالبیئة و المحافظة على المحیط .طلب مزید العنای-

لطفي عطیة:
معاینتھا فالحالة كارثیة.إلى المجلس دعاو الشعبیة اء حیطلب تھذیب األ-

.أصحابھابالمعاوضة مع ملكیة المناطق الخضراءتسویة وضعیةاقترح-

شق الطریق دون إصالحھا.بقیام بعض اإلدارات بندد -



252019 2019

36

عن العمل و أكد على ضرورة تطبیق القانون بالنسبة ألعضاء المجلس البلدي الذین تكرر غیابھم عن الجلسات-

البلدي.

طالب بتشریك المواطن في العمل البلدي .-

حاتم ریدان:

لتعزیز عملیة النظافة.م30شارع الحریة طریق في طلب توفیر حاویات أخرى-

الحظ وجود تكسیر على مستوى شبكة تصریف المیاه المستعملة.-

 الحبیب حمیدمحمد:

ھناك كما أنألداء البلدي لالمواطنینبالرغم من خالصفيجان14بطریق عملیة النظافة منقوصة الحظ أن -

فضالت.للساحة تستغل كمصب 

جانفي.14طلب إتمام تعبید طریق -


أفاد تھیئة العمرانیة لمدینة قلیبیة واستھل السید جمال الحجام رئیس البلدیة إجابتھ بموضوع مراجعة مثال ال

أولویات المجلس البلدي و قد شرعنا في عملیة المراجعة منذ تنصیب المجلس.منالحضور أنھ

بعض السكان على تھیئتھ فستعقد جلسة عمل یوم االثنین القادم في بالنسبة لتعبید شارع الحریة واعتراض 

الغرض الیجاد حل لمواصلة انجاز المشروع دون تعطیالت.

السبوعي اعلم السید رئیس البلدیة الحضور انھ سیتم نقلة ق اأما بخصوص االنتصاب الیومي ببطحاء السو

.بطریق آزمورقلة السوق الى الموقع الجدید الباعة الى داخل سوق بیع الثیاب المستعملة في انتظار ن

و بالنسبة لتسویة وضعیة البناء الفوضوي و اسناد تراخیص الماء و الكھرباء فان المجلس الحالي وجد نفسھ 

ما تطبیق القانون بحذافره و عدم اسناد اي ترخیص للبناء المخالف للتراتیب العمرانیة أو محاولة ن إامام خیاری

وضعیات عالقة منذ عدةنا الیھ من خالل تسویة االقتراب من مشاكل المواطنین وایجاد حلول لھا و ھذا ما سعی

ى مستوى لجنة االشغال و التھیئة علفي بعض االحیانو سیتم ایجاد حل للمعلوم على المآوي المشط 2013سنة 

العمرانیة.

أما في ما یخص االنتصاب الفوضوي للسمك فان المجلس البلدي واجھتھ عدید الصعوبات عند تركیز السوق 

د للسمك وخاصة عند محاولة تحویل المنتصبین من االرصفة الى داخل السوق.الیومي الجدی

ان البرمجة تتم عن طریق الجلسات التشاركیة مع جام الحبین السید جمال بالنسبة لتعبید الطرقات 

مساعدة برمجة المشاریع والمواطنین و ھناك تقدم في انجاز االشغال ، و على المجتمع المدني مساندة البلدیة في 

المواطنین الیصال صوتھم للمجلس البلدي.

عن طریق المقاول.شغالاألو تتم أد لذلك 500تم رصد أكد على انھاصالح الطرقات و فیما یتعلق ب
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وفي ما یخص منطقة وادي الخطف فقد تم االتفاق مع دیوان التطھیر بخصوص تطھیر حي الفاللسة كما 

سیتم انجاز دائرة بلدیة بعد تسویة الوضعیة العقاریة لقطعة االرض المزمع انجاز المشروع بھا و ذلك بدعم من 

منطقة فبالرغم من اعتراض بعض المواطنین على ذلك إال بالooredooالسیدة الوالیة، وبالنسبة لتركیز شبكة 

ان البلدیة تسعى إلیجاد الحلول و تركیزھا.

كما بین السید رئیس البلدیة أن المجلس المنتخب حریص على القضاء على الفساد اإلداري و ما االتفاقیة 

المبرمة مع الھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد اال أكبر دلیل على ذلك.
 

أوضح ان العمل البلدي جمع بین االحزاب المختلفة للعمل المشترك للصالح العام و بین ان اعضاء المجلس 

البلدي تعمل في نطاق الشفافیة و بعیدا عن كل تجاذبات سیاسیة أو حزبیة.

سبة لحمام سیدي بوضاوي و المبرمج انجازه مركز برید بعد التفویت فیھ لوزارة االتصاالت بالننھ أشار أ

سنوات و في االخیر تم الحكم 5فقد كانت ھناك اشكالیة مع االجوار الذین قاموا برفع قضیة في الغرض دامت 

بتمكین االجوار من مسلك للتطرق لمنازلھم .


بین انھ منذ تنصیب المجلس البلدي سعت لجنة االشغال إلى حل االشكالیات التي اعترضتھا و ھي تراكمات 

رخصة و ال تتم تسویة 258تفاقمت منذ الثورة ، و بلغ عدد الرخص التي تم اسنادھا من طرف المجلس الحالي 

إداري و مستشار بلدي و على المواطن ان یتفھم صعوبة الوضع .قني ف تالوضعیات اال بعد المعاینة من طر
 

حرص على القضاء على الناموس یو ل یسعى لرصد أماكن توالد الحشراتھناك فریق عمبینت أنھ 

.وستسعى البلدیة لمزید التنسیق مع دیوان التطھیر للقضاء على ھذه اآلفةبالسبخة 


بین بأن دیوان التطھیر یعاني نقص في بعض المعدات و عطب في البعض اآلخر و ھذا ما جعل الناموس یتكاثر.
.منتصف النھار و النصفو رفعت الجلسة على الساعة 

31
 

بین السید رئیس البلدیة أنھ حرصا من بلدیة قلیبیة على التصرف المستدیم في النفایات و المتعلق ببعث 

ة مراسلة الوكال2010مارس 30، تم بتاریخ مركز تحویل خاص بالنفایات المنزلیة و ما شابھھا ببلدیة قلیبیة 

لتونسیة للتصرف في النفایات إلعالمھم أن بلدیة قلیبیة ال ترى مانعا في تخصیص قطعة أرض على ملكھا ا

. MC 27م م الطریق الجھویة 8000لفائدة الوكالة بمساحة 
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26بتـاریخ ثم تم عرض الموضوع على أنظار مجلس النیابة الخصوصیة في جلستھ المنعقدة

تخصیص المساحة المذكورة لوكالة التصرف في النفایات الصلبة و ذلك لى و الذي صادق ع2011نوفمبــر

إلنجاز مركز تحویل فضالت و الذي لم یتم تحویز الوكالة الوطنیة للتصرف في النفایات بالعقار المذكور.

بوالیة نابل و طبقا لمقتضیات األمر و حیث أنھ و في إطار مشاریع إنجاز مراكز التحویل التكمیلیة 

و المتعلق بدراسة المؤثرات على المحیط و الصیغ 2005جویلیة 11و المؤرخ في 2005دد لسنة ـ1991عـ

المرجعیة القطاعیة الخاصة بھا، قامت الوكالة الوطنیة للتصرف في النفایات بمراسلتنا قصد القیام بإستشارة 

ة في الھیاكل الحكومیة و مثلذلك بحضور كافة األطراف المعنیة و المتو2016أكتوبر 14عمومیة بتاریخ 

غیر الحكومیة من الجمعیات و المواطنین المجاورین للمشروع... لعرض مكونات المشروع و تأثیراتھ على 

المحیط.

2017فیفري 24لذا تم عرض الموضوع على أنظار مجلس النیابة الخصوصیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ 

م م تقتطع 8000ة التونسیة للتصرف في النفایات من مساحة كاللذي صادق أعضائھ باإلجماع على تمكین الووا

" على 22ـدد نابل و المسمى " عزة 621867من الجزء الجوفي من عقار البلدیة موضوع الرسم العقاري عـ

تمت مصادقة السید والي نابل على أن یتم إحترام كل التراتیب القانونیة و البیئیة في إنجاز المشروع ، كما

.2017مارس 16داولة بتاریــخ الممضمون 

ثم قامت بلدیة قلیبیة بإستصدار إذن على عریضة من المحكمة اإلبتدائیة بنابل و ذلك لتكلیف خبیر عدلي 

و تعیینھـا في قیس األراضي للتوجھ إلى العقار البلدي و تطبیق الحدود المذكورة في عقد البیع على أرض الواقع

ھا على ذمة الوكالة الوطنیة للتصرف في النفایات و ذلك تفادیا ألي شغب وضعمساحـة و موقعا لیتم بعدھا 

قانوني أو فعلي.

فیفري 02ـدد بتاریخ 38271و بعد اإلذن و قیام الخبیر بأعمال اإلختبار بداللة تقریر اإلختبار عـ

قاط و أھمھا النمل في مقر بلدیة قلیبیة للتباحث في بعض عقد جلسة ع2018أفریل 03، تم بتاریخ 2018

م یؤدي للعقار المزمع إستغاللھ .10توفیر ممر مشترك بعرض 

تم امضاء االتفاقیة بین بلدیة قلیبیة والوكالة الوطنیة للتصرف في النفایات .2018اوت 16وبتاریخ 

2019افریل 27المشروع قامت الوكالة بتاریخ وبعد القیام بالدراسات الالزمة والنھائیة حول انجاز ھذا

باعالن طلب عروض اشغال بناء مركز تحویل النفایات المنزلیة.

مصادقتھم على القرار البلدي الصادر في السادة أعضاء المجلس البلدي باالجماع علىأكدو بعد النقاش 

نجاز مركز وضع العقار المذكور أعاله على ذمة الوكالة الوطنیة للتصرف في النفایات الحول24/02/2017

النفایات المنزلیة لمدینة قلیبیة.یل لتحو
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أفضل السبل للتشغیل وتوجیھ الراغبین في إنجاز السعي الیجادفي إطار یة انھ بین السید رئیس البلد

ونظرا للدور الھام الذي أصبحت تلعبھ البلدیات في لخاص إلى القطاعات الواعدة اقتصادیام امشاریع لحسابھ

المعروض على السادة اعضاء المجلس البلدي المصادقة على اتفاقیة تنمیة االقتصاد المحلي ودعم التشغیل

بلدیات و في ما یلي -ین اعثتنفیذیة بین وزارة التكوین المھني والتشغیل و بلدیة قلیبیة حول جید جدید من الب

نصھا :

بین الممضیین أسفلھ: 

تونس، وتمثّلھا السیّدة سیدة 1002شارع أوالد حفوز 10، الكائن مقرھا بـوزارة التكوین المھني والتشغیل

ھة،ن جمالونیسي، وزیرة التكوین المھني والتشغیل، 
الحجام، رئیس المجلس قلیبیة، ویمثلھا السید جمال 8090شارع الحبیب بورقیبة بـقلیبیة، الكائن مقرھا وبلدیة

من جھة أخرى،البلدي،
ة الذي كّرس مبدأ الالمركزیة والسلطة المحلیة في الباب السابع منھ نسیتجسیما ألحكام دستور الجمھوریة التو

في الحكم المحلي،وأسست لمبدأ التشاركیة 

ماي 09المؤرخ في 2018لسنة 29وتفعیال ألحكام مجلة الجماعات المحلیة الصادرة بالقانون األساسي عدد 

ا على المستوى االقتصادي واالجتماعي تھالذي صنّف الجماعات المحلیة وضبط مھامھا ووسع مشموال2018

لخدمات لمنظوریھا واإلصغاء لمشاغل متساكنیھا،والثقافي والبیئي والحضري إضافة الى دورھا في إسداء ا

والمتعلق بتنقیح 2018دیسمبر 28المؤرخ في 2018لسنة 1066وتطبیقا ألحكام األمر الحكومي عدد 

والمتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني 2012أكتوبر 16خ في مؤرال2012لسنة 2369وإتمام األمر عدد 

،للتشغیل وشروط وصیغ االنتفاع بھا

وإیمانا منھما بضرورة تكثیف العمل المشترك بین مختلف المتدخلین في مجال العمل المستقل قصد استكشاف 

اعات الواعدة اقتصادیا،لقطأفضل السبل للتشغیل وتوجیھ الراغبین في إنجاز مشاریع لحسابھم الخاص إلى ا

لتشغیل وذلك بفضل ما توفّره المبادرة الخاصة واعتبارا إلى أن العمل المستقل یمثّل أحد المحاور األساسیة لدعم ا

من قدرة على تركیز مؤسسات جدیدة وإحداث مواطن شغل بكلفة غیر مرتفعة مقارنة بغیرھا من أنماط التشغیل،

لعبھ البلدیات في تنمیة االقتصاد المحلي ودعم التشغیل بما یساھم في دفع ت تونظرا للدور الھام الذي أصبح

التنمویة المحلیّة والجھویّة،المسیرة 
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تم االتفاق بین الطرفین على ما یلي:
موضوع االتفاقیة::الفصل األول

الجھود في ف كثیقصد تتھدف ھذه االتفاقیة إلى ضبط سبل التعاون والعمل المشترك بین الطرفین المتعاقدین 
من خالل مساعدتھم على العلیامجال دفع التنمیة على المستوى المحلي والجھوي وتشغیل حاملي الشھادات

من مجلة الجماعات المحلیة وذلك حسب برنامج 240إنجاز مشاریع في المجاالت المنصوص علیھا بالفصل 

تنفیذي یضبط للغرض.

یق بین الطرفین لتحقیق أھداف االتفاقیّة تنسكما تھدف ھذه االتفاقیة إلى ضبط سبل ال

االتفاقیة:محتوى برنامج:2الفصل 

یتضمن البرنامج المشار إلیھ بالفصل األّول من ھذه االتفاقیّة إحداث مؤسسات   صغرى، بحجم استثمارات ال 

أ.د) في السنة 200أ.د) وحجم معامالت ال یتجاوز مائتي ألف دینارا (150یتجاوز مائة وخمسون ألف دینارا (

للمؤسسة الواحدة.

إلحداث مؤسسات في المجاالت التالیة:شباب من أصحاب الّشھادات العلیا قة ویتمثل البرنامج في تشجیع ومراف

،تعھد وصیانة الطرقات واألرصفة

 صیانة شبكة التنویر العمومي

تعھد وصیانة المقابر

یتم یتولى القیام بالعملیات المالیة المتعلقة بالبرنامج على أن ي سیتم تمویلھما من قبل البنك التونسي للتضامن الذ

تحدید اإلجراءات الخاصة بطرق التمویل الحقا.

: التعھدات المشتركة بین الطرفین:3الفصل 

یلتزم الطرفان بمقتضى ھذه االتفاقیة بما یلي:

المساھمة في عملیة االنتقاء النھائیة للمترشحین،-

للتكوین المھني والتشغیل متابعة تقدم تنفیذ البرنامج یترأسھ المدیر الجھوي ف بتكوین فریق عمل یكل-

ویضم ممثلین عن:

،البلدیة

،البنك التونسي للتضامن

.فضاء المبادرة أو مكتب التشغیل

كما یمكن لرئیس فریق العمل استدعاء أي شخص یرى فائدة في حضوره بصفة استشاریة وذلك حسب المسائل 

ول األعمال.بجدالمدرجة 
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على األقل وكل ما دعت الحاجة لذلك.) أشھر03ویجتمع الفریق مرة كل ثالثة (

: تعھدات وزارة التكوین المھني والتشغیل:4الفصل 

تتعھد وزارة التكوین المھني والتشغیل بمقتضى ھذه االتفاقیة بما یلي:

ذا البرنامج،ز ھتخصیص خط تمویل عن طریق موارد الصندوق الوطني للتشغیل إلنجا-

لمشاریع المزمع إنجازھا،إعداد مخططات أعمال نموذجیة ألصناف ا-

مساعدة المنتفعین الذین تّم انتقاؤھم على إعداد دراسات مشاریعھم ومخططات األعمال الخاصة بھا، -

ستقل المتمكین المنخرطین ببرنامج االتفاقیة من االنتفاع بمختلف خدمات الوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل -

واإلجراءات الجاري بھا العمل في مجال النھوض بالعمل المستقل.وذلك وفقا للتشریع والتراتیب 

بلدیة قلیبیة:: تعھدات 5الفصل 
ھذه االتفاقیة بما یلي:تتعھد بلدیة قلیبیة بمقتضى

،األولىقبول ملفات المترشحین والقیام بعملیة االنتقاء -

لمدة ثالث مل مع المنتفعین التشریع والتراتیب الجاري بھا العحسبإبرام صفقات بالتفاوض المباشر -

،) سنوات03(

: تنقیح وإتمام االتفاقیة:6الفصل 
یتعھد الطرفان بتنقیح أو إتمام مقتضیات االتفاقیة إن اقتضت الضرورة ذلك بمقتضى ملحق أو مالحق تبرم 

للغرض وتعتبر جزء ال یتجزأ من ھذه االتفاقیة.

یذ االتفاقیة :تنف: 7الفصل 

یتعّھد الّطرفان بالّسھر على تنفیذ بنود ھذه االتفاقیّة وتقییم نتائجھا.

: فض النزاعات :8الفصل 

كل خالف ینشأ بین الطرفین بخصوص تأویل أو تطبیق ھذه االتفاقیة یتم حلھ بالتوافق أو بالتراضي.

مّدة االتفاقیة ::9الفصل 
) 04(أربعابتداء من تاریخ إمضائھا من قبل الطرفین وتبقى ساریة المفعول لمّدة فیذحیز التنتدخل ھذه االتفاقیة 

سنوات قابلة للتجدید ما لم یشعر أحد الطرفین كتابیا الطرف اآلخر برغبتھ في إنھاء العمل بھا.

المذكورة.وبعد النقاش صادق السادة اعضاء المجلس البلدي باالجماع على االتفاقیة 

الزوال.بعد الساعة الثانیةعلى سة الجلورفعت


