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2019 

032019

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

والمتضمنة نص اإلستدعاء 23/07/2019الصادرة بتاریخ المجلس البلديالدعوة الموجھة إلى كافة أعضاء 

التالي:

 


.دعــــــــوة:    الـمـوضـوع

وبعـد ،

2019لسنة الثانیةفي نطاق دورتھ العادیة لس البلديللمجأتشرف بدعوتكم لحضور الجلسة العادیة 

للنظر في المواضیع التاسعة صباحا بقصر البلدیة بقلیبیةعلى الساعة 2019أوت03السبتوذلك یوم 

المدرجة بجدول األعمال التـالي :

الحالة المالیة- 1

المشاریع سیرمتابعة- 2

متابعة الوضع البیئي- 3

على تمكین الصندوق الوطني للتأمین على المرض من عقار بلدي بحي الریاضالمصادقة- 4

المصادقة على القیام بكتب تكمیلي لفائدة ورثة عبد العزیز بن حسن محفوظ-5

المصادقة على رفع قضایا في الخروج لعدم الخالص-6

للوكالة العقاریة للسكنىإعادة النظر في حدود منطقة التدخل العقاري المصادقة على-7

أد35) بقیمة 2019المصادقة على قرض تكمیلي لتعبید الطرقات (برنامج سنة -8

تقریر حول مدى تقدم عملیة المصادقة البیطریة على سوق الجملة للسمك-9

اللجان البلدیة في الخصوصوإجاباتالثالثة للمجلس البلدي محضر الجلسة التمھیدیةاستعراض - 10

مسائل مختلفة- 11
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الثالث من السبتیوم 2019لسنة الثالثةقلیبیة جلستھ في نطاق الدورة العادیة بالمجلس البلديعقد 

برئاسة بقصر البلدیة بقلیبیةالتاسعة صباحاعلى الساعة )03/08/2019ألفین وتسعة عشر (سنة شھر أوت 

:المجلس البلديأعضاء السادةالسیدات ووبحضورام رئیس البلدیة جمال الحجّ السید 

، سعیدة النمر ، سنیة فرج هللا ، مجیدي لھام ریدانإفتحي حسونة ، ، األنقلیزرانیة متاع هللا ، ھشام 

وفاء األنقلیز ، محمد علي ناجي ریدان ، عائدة صمود ، ، شادي بن سلیمان ، النجیلي ، محمد بوعفیف

فاطمة الطرودي ، رحاب سلمى المجید ، ظ الجبالي ، شیماء بلحاج عمر ، الجنحاني ، روضة الزمرلي ، حاف

.، المبروك العیاري و محمد رضى الشكیلي حمید

و تغیّبت بعذر السیدة :  حیاة الیحیاوي.

سعد البربار ، فؤاد المجید ،ام ، محمد عبد اللطیف ، محمد األفوزي الحجّ السادة :  بدون عذر ب و تغیّ 

.األنقلیزأحمد المسلماني ، رفیعة اإلمام ، أمیرة 

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

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

ام كاھیة مدیر الشؤون المالیة وعماد الشارني كاتب ، شكري الحجّ امةسنیة بنعلیة مدیرة الشؤون اإلداریة الع

.تصرف

السادة:الجمعیات عن المصالح اإلداریة والمنظمات ووحضر

عن محمد ریدانسنیة المجید عن جمعیة القلب األبیض ، محمود بنرحومة عن جمعیة صیانة المدینة ، 

آالء بوعفیف عن جمعیة جمعیة التنمیة والبیئة بوادي الخطف ،جمعیة جسور التواصل ، عادل الجزیري عن 

فوزي الزواري خبیر في قیس البوصلة ، سلمى النجار وھیكل ناصف عن الحزب الدستوري الحر ،

وجمع من المواطنین .األراضي 

لھام ریدان.إسنیة فرج هللا و: انتان إلمضاء محضر الجلسة السیدتان المنتخبتالعضو

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

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

ثھم عن مركز وشكرھم على مواكبة العمل البلدي والمساھمة فیھ ثم حدّ مواطنینمدني ونات المجتمع المكوّ و

نجازه بطریق تونس وعن دراسة المؤثرات وأفادھم أننا في انتظار رأي الوكالة إتحویل النفایات المزمع 

الوطنیة لحمایة البیئة في الموضوع .
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2018نقطة سنة 82و2017نقطة سنة 70نا أن البلدیة تحصلت على ثم عرج على تقییم األداء مبیّ 

عن نطاقنا.تحقیقھا خارجسین أداء البلدیة مع المالحظ بأن بعض النقاط ونحن نعمل ما في وسعنا على تح

كلمتھ بإفادة السید رضا الشكیلي المستشار البلدي بأن النقاط التي اقترح وختم السید رئیس البلدیة 

المعنیة لدرسھا في اندراجھا بجدول أعمال جلسة الیوم تتطلب تحضیر مسبق وقد تمت إحالتھا إلى اللجإ

جلسات یتم دعوتھ لحضورھا ثم تقدیم المقترحات للمجلس.

.استعرض جدول أعمال الجلسة كما جاء بنص االستدعاءثم 

مدیر ام كاھیةبمساعدة السید شكري الحجّ ر الجلسة : السید عبد العزیز غریبي الكاتب العام للبلدیةمقرّ 

الشؤون المالیة .

1 

الوضع المالي ببلدیة قلیبیة االقتصادیة ومتابعة التصرفرئیس لجنة الشؤون المالیة واستعرض السید 

كما یلي :2019جویلیة31إلى غایة 

ة التقديراتواردــمـان الـــ غا االنجاز إ
31/07/2019

ة  غا االنجاز إ
31/07/2018

ة  س
اإلنجاز

شطةالصنف األول :  العقارات واأل م ع %14569 983910 207 0001 756 1المعال

ستلزام المرافق لدي و ل إشغال الملك ال :مداخ %59794 316956 063 5001 130 1الصنف الثا

مالصنف الثالث :  ل إسداء معال م مقا ات والرخص اإلدارة ومعال الموج
%59432 990149 000167 529خدمات

ة األخرىالصنف الرابع :  اد ة اإلعت ائ ل الج %370103 97889 000112 110المداخ

ةالصنف الخامس :  اد ة اإلعت ائ الج ل غ %67737 516157 500141 387المداخ

ةالصنف السادس :  اد ة اإلعت ل المال %15549 961906 000938 922 1المداخ

%53862 169 7433 632 0003 835 5: جملة موارد العنوان األول

ة التقديراتاتــقـفـنـان الـــ غا االنجاز إ
31/07/2019

ة  غا االنجاز إ
31/07/2018

ة  س
اإلنجاز

%13751 028 2631 210 4451 367 2العموالتأجول: األالقسم 

%23745 612605 063 8801 383 2وسائـــل المصـالــح الثـانـي: القسـم 

%07455 858168 235257 470التدّخـل العموالثالث: القسم 

الموزعة القسم الرابع:  ف غ %9700 15نفقات الت

ــن الخامس: القسم  %57855 90183 000117 214فـوائـد الد

%02649 885 6341 649 5302 451 5ول جملة نفقات العنوان األ
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في االنخراط في العفو الجبائي خالل وقد الحظ السید رئیس اللجنة تراجع تفاعل المطالب بالمعلوم 

نات المجتمع المدني لتحسیس المطالبین بالمعلوم األشھر األخیرة ودعا السادة أعضاء المجلس البلدي ومكوّ 

وتشجیعھم على االنخراط فیھ واالنتفاع بامتیازاتھ.

:اشـــــالنق

 النجیلي:مجیدي
اقترح إضافة مالحظة بقرار رخصة البناء تدعو صاحب الرخصة لترسیم عقاره بعد انتھاء األشغال 

ة تفادیا للمشاكل التي ظھرت بمناسبة رغبة البعض من مجلة الجبایة المحلیّ 15طبقا لمقتضیات الفصل 

مة أرض غیر مبنیة.تزال مرسّ في العفو الجبائي وتعذر علیھم ذلك بحكم أن منازلھم ال االنخراط 

 األنقلیزوفاء:
المتعلق بالمعلوم 28/03/2018المؤرخ في ـدد2543النیابة الخصوصیة عـاقترحت مراجعة قرار 

على األراضي غیر المبنیة لكونھ یعتبر مشطا ومرتفعا بالمقارنة مع المعلوم على العقارات المبنیة وما قد 

.ینجر عنھ من عزوف المطالبین بالمعلوم عن خالصھ

 الشكیلي:محمد رضا
.یةتوضیحیة أكثر للحالة المالطالب بتقدیم مذكرة تفصیلیة و-

.الفصول التي بھا نقص في المداخیلدعا إلى وضع خطة عمل لتدارك -

، أما و في إجابتھ على التدخالت قال السید رئیس البلدیة أنھ سیحیل المقترح األول لإلدارة الفنیة للتنفیذ

بالنسبة لبقیة المقترحات فسنحیلھا إلى اللجنة المالیة للتداول فیھا وتقدیم مذكرة للمجلس.

2 

متابعة سیر المشاریع البلدیة كما یلي :ةمحمد التكالي المدیر الفني بالبلدیاستعرض السید 

المشروع
سنة 

اإلنجاز 
حسب 
المخطط

الكلفة 
المبرمجة 

(أد)
الكلفة 
مكونات مناطق التدخلالمحینة

المشروع

نسبة 
تقدم 

األشغال

تاریخ 
إنطالق 
األشغال

تاریخ 
إنتھاء 
األشغال

2017مشاریع سنة 

تعبید الطرقات
20171061 429

1152 246

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

عـدد األنھج : -
33

:الطول-
متر4640

%100
فیفري 01

2018
سبتمبر 23

2018
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المشروع

سنة 
اإلنجاز 
حسب 
المخطط

الكلفة 
المبرمجة 

(أد)

الكلفة 
مكوناتمناطق التدخلالمحینة

المشروع
نسبة 
تقدم 

األشغال

تاریخ 
إنطالق 
األشغال

تاریخ 
إنتھاء 
األشغال

تھیئة قاعة 
ة وسط الریاض

2017150ةنالمدی 000137 764
ةقاعة الریاض
وسط المدینة

تھیئة ارضیة -
القاعة بالخشب

تھیئة المركب -
الصحي وحجرة 

المالبس
دھن جدران -

القاعة

%100
فیري 01

2017
فیفري 20

2018

تنویر الفسحة 
الترفیھیة بحي 

201772المامونیة 44366 190
الفسحة الترفیھیة 
بكرنیش المامونیة

نقطة 36تركیز 
80%ضوئیة

تم البدء في 
األشغال 
21بتاریخ 
جوان 
2018.

تم فسخ العقد 
لعدم التزام 

المقاول 
باحترام 
كراس 

الشروط

بناء السوق 
2017167الیومیة للسمك 308155 176

بطحاء سیدي علي 
النوالي

فضاء یحتوي -
نقطة 26على 

بیع على مساحة 
مم180

مركب صحي-

%100
نوفمبر 14

2017
أفریل 24

2018

إنجاز توسعة 
201799بالمستودع البلدي 81298 590

المستودع البلدي 
بنھج الدوحة

بناء فضاء 
مغطى بمساحة 

مم 275
إلحتواء 

التجھیزات 
واآللیات البلدیة

%100
ماي 04

2018
أكتوبر 04

2018

2018مشاریع سنة 

تھیئة وتھذیب حي 
حي تاھرت250 0001884 20182000تاھرت

تعبید -
الطرقات بطول 

كم6حوالي 
تركیز -

ــدد نقطة 40عــ
ضوئیة

شبكة إنجاز-
جزئیة لتصریف 

میاه األمطار

50%

تم البدء في 
األشغال 
18بتاریخ 
جانفي 
2019.

التاریخ 
المتوقع 
النتھاء 

االشغال 
االسبوع 

االول من 
شھر اكتوبر 

2019

تعبید الطرقات
2018750 000694 020

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

عـدد األنھج : -
18

: الطول-
متر2795

80%

تم تسلیم 
اإلذن 

بالبدء في 
األشغال 
05بتاریخ 
جانفي 
2019

التاریخ 
المتوقع 
النتھاء 

االشغال 
حسب اآلجال 

التعاقدیة 
االسبوع 

االول من 
شھر جوان 

2019

التطھیر بمنطقة 
00099 2018100وادي الخطف 999

منطقة وادي 
الخطف

عـدد األنھج : -
04

950: الطول-
متر

%100
دیسمبر 03

2018
مارس 02

2019



032019 2019

~ 6 ~

المشروع

سنة 
اإلنجاز 
حسب 
المخطط

الكلفة 
المبرمجة 

(أد)

الكلفة 
مكونات مناطق التدخلالمحینة

المشروع
نسبة 
تقدم 

األشغال

تاریخ 
إنطالق 
األشغال

تاریخ 
إنتھاء 
األشغال

سیاج الملعب تعلیة
تعلیة سیاج -الملعب البلدي--000 2018200البلدي

الملعب البلدي
----

ملف طلب 
العروض 

جاھز

وجود 
اعتراض من 

طرف 
األجوار على 

ھدم السیاج 
من جھة نھج 

الملعب

2019مشاریع سنة 

--000 2019740تعبید الطرقات

حي البستان-
حي الجنان-
حي القصیبة-
حي المرداس -
ي األحواشح-
المنصورةحي -

حي الریاض-

عـدد األنھج : -
23

: الطول-
متر3385

 --

تم فتح 
العروض 

یوم 
11/06/

و 2019
احیل تقریر 

تقیم 
العروض 
لمصادقة 

لجنة 
الصفقات

-- 929 2019507صیانة الطرقات

شارع طارق ابن 
-نھج مراكش-زیاد

نھج -نھج القدس
نھج -غزة 

نھج -الزھور
نھج - المرجان 

نھج -سیدي سعید 
-الجامعة العربیة

بطحاء - نھج البرید
نھج الشھید -البرید 

- عبدهللا الحجام 
شارع علي بلھوان 

نھج سیدي -(جزء)
نھج -منصور

نھج -سیدي أحمد 
علي باش حانبة

تغلیف بطبقة 
من الخرسانة 

اإلسفلتیة

تم فتح 
العروض 

یوم 
03/06/

2019
والمشروع 

في طور 
صادقة م

مراقب 
المصاریف

تھیئة دائرة بلدیة 
بوادي الخطف

2018
2019

60 000
21 000

81 000
منطقة وادي 

الخطف
تھیئة مقر 

%25الدائرة البلدیة
جوان 24

2019
 --

تھیئة المسلخ 
البلدي

2018
2019

40 000
65 000

105 000 -- -- --
في طور 
الدراسة 
االولیة 

 --

القاعة تھیئة
-- -- 000 201935المغطاة

تغییر النوافذ و 
اصالح االبواب 

الحدیدیة
 --

في طور 
اعداد طلب 
االستشارة 

صیانة العشب 
201950بالملعب البلدي %100صیانة العشب-- 00030490

جوان 13
2019

انتھت 
االشغال 
25بتاریخ 
2019جوان 
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المشروع

سنة 
اإلنجاز 
حسب 
المخطط

الكلفة 
المبرمجة 

(أد)

الكلفة 
مكونات مناطق التدخلالمحینة

المشروع
نسبة 
تقدم 

األشغال

تاریخ 
إنطالق 
األشغال

تاریخ 
إنتھاء 
األشغال

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 

 --

-- -- 000 201972قصر البلدیة

ة الشبكة نصیا-
الكھربائیة

تھیئة فضاء -
لكتابة رئیس 

البلدیة

 --

ة نصیا
الشبكة 

الكھربائیة 
في طور 

الدراسة

 --

تنویر الملعب 
تركیز انارة الملعب البلدي--000 2019250البلدي

-- عصریة

تم تسلیم 
االذن ببدء 

الدراسة 
یوم 
18/07/

2019

اقتناء معدات 
-- -- 000 2019386وطرقاتنظافة 

اقتناء تراكس -
اقتناء رافعة -

صغیرة الحجم
 --

تم تسلم 
المعدات 

یوم 
19/05/

2019

 --

صیانة المنشئات 
-- -- 000 201990الثقافیة

الموقع تسییج-
االثري بئر 

-- النحال
في طور 

اعداد 
الدراسة

 --

تجمیل مدخل 
-- 000 2019100المدینة

مفترق وادي 
-- -- الحجار

في طور 
-- الدراسة

إلى:وخالل النقاش تم التطرق 

إشكال تعطل تعبید شارع الحریة بسبب اعتراض بعض المالكین من األجوار والستئناف المشروع -

ھما على المكتب البلدي التخاذ القرار تقدیم تقریر فني من الخبیر وآخر قانوني من المحامیة یتم عرضننتظر

المناسب.

تأخر انطالق تعلیة سور الملعب البلدي المعشب بسبب اعتراض متساكني نھج الملعب على ھدم -

.المجلس البلديوسیتم إعادة التداول في الموضوع في الحائط القبلي للملعب 

ستسعى إدارة النظافة والمحیط إلى تقدیم كراس شروط دراسة تجمیل مدخل المدینة بوادي الحجر -

اقشتھا ثم نشر إعالن اإلستشارة للعموم.أیام لمن10خالل 

مستقبال ضمن ) OPEN GOV+موقع واب البلدیة (إدراج مشاریع اإلعالمیة والمعلوماتیة -

جدول مشاریع البلدیة المعروضة على أنظار المجلس البلدي .
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المبرمجة لھا وفي رده على التدخالت قال السید رئیس البلدیة أننا مطالبون بتنفیذ المشاریع في اآلجال

لذا سنعمل على إیجاد الحلول في إطار لجنة األشغال والمكتب البلدي ثم عقد جلسة استثنائیة للمجلس البلدي 

التخاذ القرار المناسب.

3

مدیر النظافة و البیئة الوضع البیئي كما یلي :استعرض السید وحید الجنحاني

: عملیة رفع الفضالت المنزلیة/أ


   

بصدد تزاید مستمر حیث تجاوزت ھذه األیام 

ارتفاعطن یومیا وفي 100

دوریة رئیسیة باللیل (بدایة من الساعة -

الثامنة لیال إلى غایة الخامسة صباحا)

نھار دوریة ثانیة بدایة من منتصف ال-

عن طریق (خاصة بتفریغ الحاویات فقط 

البلدیة)

نحن اآلن بصدد تجدید أسطول الحاویات -

ت (بعد أن تحصلت بلدیة قلیبیة على بالطرقا

حاویة جدیدة)60

770حاویة فئة 120عدد الحاویات یصل إلى -

لتر

یتم حالیا وبطریقة تشاركیة مع المواطنین -

المتواجدة داخل معالجة كل النقاط السوداء 

بالتنظیف والتعھداألحیاء 

: كنس الطرقات واألرصفةب/

   

ھو الحالة العامة مرضیة (تحسنت على ما

علیھ) من حیث نظافة الطرقات واألرصفة 

في المسالك السیاحیة وكذلك داخل األحیاء 

ةنیوبمداخل المد

فرق04ھناك 

أول بمنطقة قلیبیة الشمالیة فریق -

(مقاول)

الجنوبیة فریق ثاني بمنطقة قلیبیة -

(مقاول)

فریق ثالث وسط المدینة (بلدي)-

فریق رابع یتدخل في كل األحیاء -

جدید)مقاول (

بعد جلسة العمل المنعقدة مع السیدة كاتبة الدولة -

للبیئة سیتم تخصیص أسبوع للكنس اآللي بمدینة 

قلیبیة في شھر أوت  

یوم كنس یدوي نحن بصدد إعداد 60باإلضافة إلى -

إستشارة عمومیة في الغرض
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:العنایة بالحدائق العمومیةج/

   

في تحسن ملحوظ خاصة بالنسبة -

للمناطق الخضراء التي شملتھا عملیة 

الصیانة والتعھد عن طریقة الخوصصة 

(ح السوید ، ح آسبیس، ح البیئة ، ح 

المقطع ، ح سیدي بن عیسى ومدخل 

حدیقة المیناء) 

عملیة تقلیم أشجار النخیل على -

مشارف اإلنتھاء (تم تقلیم أكثر من 

نخلة متواجدة بالمدینة) كما یعمل 550

الفریق البلدي على القیام بتقلیم ألشجار 

غرة الجوانشارعالفیكوس المتواجد ب

فریق الحدائق یعاني من نقص في أدوات -

اآلن بصدد القیام ومعدات العمل نحن 

زمة لذلك ( مصطبة ،باإلستشارات الال

آلة قص للعشب وأدوات أخرى)

تقاطع مستمر لفریق الحدائق في القیام -

بالمھمة الموكولة لھ نظرا لمشاركتھ في 

یومیة بصفةألعمال األخرى تكاد تكون ا

والحجز ....) توالمھرجانا(معالم الزینة 

المنبت البلدي وما یعانیھ من نقص مشكل-

كبیر في الحراسة والتجھیزات واإلطار 

البشري

البلدیة إعانةموافقتھا على الوزارة أبدت -

إیجاد الطریقة المثلى لتمویل مشروع إعادة 

منبت البلدي عن طریق صندوق التھیئة 

القروض في أقرب اآلجال  

كما أبدت دعمھا لمزید إعانة المجھود البلدیة -

المناطق الخضراء عن بفي مجال العنایة 

طریق تدخالت البرنامج الوطني لنظافة 

)  PNPEالمحیط وجمالیة البیئة ( 

: مقاومة الحشراتد/

   

الخطة المحلیة بصدد التنفیذ بدقة وبنجاح 

خاصة فیما یخص السبخة والمراقبة الیومیة 

وعددھا الظرفیةتم القضاء على كل األوكار 

15

عامل الوقت ولكن نحن نحاول التغلب -

علیھ بالحصص اإلستمراریة

یومیة بصفةعملیة جھر األودیة تتم حالیا -

بعد على مستوى حي قصرليبوادي الشیوة

أن تم جھر جزء كبیر من وادي مبارك حجري

عملیة قطع أشجار الطرفة متواصلة وبنجاح-

متوفرة - كمیة األدویة والحمد 

العنایة بالشواطئ :ھـ/

   

تتم عملیة تنظیف الشواطئ العمومیة -

مرضیة عن طریقة المقاولبصفة 

على مستوى شاطئ المرسى والفلوریدا -

ھناك بعض الصعوبات التي تتعلق 

والفضالت المتأتیة من المیناء باألوساخ

مما یعیق عملیة تنظیف الشاطئ  بالشكل 

المطلوب

العمل على تنظیم حمالت لتنظیف الشاطئ -

ومیاه السباحة بمشاركة السكان والجمعیات 

ن بالمیناء  وكذلك العاملی

تم اإلتفاق مع المقاول على تخصیص یوم في -

) لتنظیف شاطئ قرنزاألربعاءاألسبوع (یوم 

كما سیتم تدعیم شاطئ سیدي منصور -

بحاویات إضافیة
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تھیئة خمس أماكن عمومیة خاصة لتجمیع فضالت تتمسید رئیس البلدیة الحاضرین أنھ أفاد الوقد
:كاالتيالعید وجلود األضاحي، وھي 

)أزمورطریق(التبنسوق-1

عیسىبنسیديحيملعب-2

الساحة المحاذیة للمسلخ البلدي-3

)بطحاء عین العافیة (حي المرداس-4

بطحاء دار شباب (طریق المنصورة)-5

د االضحى  بة عی ال بمناس ي أحسن ح رة ف ذه األخی ون ھ ى أن تك ابر عل ف المق اول تنظی كما سنحرص مع مق

.المبارك 

ا وأضاف ة نظیف ات المدین و إحدى واجھ ذي ھ اء الصید البحري ال ون مین ى أن یك ا عل أنھ حرصا من

مواني وتجھیزات الصید البحري.السنعمل على القیام باتفاقیة في الغرض مع وكالة

كما سنسعى للحصول على تقریر الوكالة الوطنیة لحمایة المحیط الذي قامت بھ في شھر مارس الفارط 

ي ال تخّصحول تلوث وادي اط الت ارة النق ة وإث ذي یخص البلدی ب ال ع المصالح الحجار للتدخل في الجان ھا م

المعنیة ومتابعة تنفیذھا.

4

تقلیص لتقریب الخدمات من المواطن وبیة أنھ حرصا من بلدیة قلیالمكلف بالملك البلدي والنزاعات بین 

ـن وم ار الس ة لكب ل خاص اة التنق د بعان كان المتزای دد الس ارا لع ة وإعتب دیات قلیبی ن معتم ل م زاز ك ام الغ حم

اریخ و ى المرض بت ارس08الھواریة تمت مراسلة السید الرئیس المدیر العام للصندوق الوطني للتأمین عل م

للصندوق بقلیبیة.معربة عن رغبتھا لبعث مركز2019

ة خالل شھر  ة قلیبی ى مدین ارة إل ى المرض بزی أمین عل وطني للت الح الصندوق ال ث قامت مص و حی

ل  نھج 2019أفری ة ب ة كائن ي بنای ل ف دي و المتمث ار البل ة العق ت بمعاین ك السودانو قام اض و ذل ي الری بح

إلحداث مكتب محلي لھ بالجھة. 

ى المرض ت2019جوان 03و حیث أنھ بتاریخ  أمین عل وطني للت ل الصندوق ال ن قب مت مراسلتنا م

ى  ة الضروریة عل غال التھیئ از أش ل بإنج طالبین تمكینھم من إستغالل البنایة المذكورة كما أنھم سیتولون التكف

سنوات 5مستوى الطابق األرضي على أن تتعھد البلدیة بتمكینھم من إستغالل العقار بصفة مجانیة ال تقل عن 

ع از أشغال بناء إلضافة طابق أوّ و إنج ز المزم ر المرك ا لتوسعة مق تغاللھ الحق ن إس ل یتم تمكین الصندوق م

إحداثھ.
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الترخیص للصندوق في استغالل البنایة المعروض على السادة أعضاء المجلس البلدي المصادقة على ف

كفل بإنجاز أشغال التھیئة سنوات على أن تتولى مصالحھم الت5الكائنة بحي الریاض بصفة مجانیة لمدة 

ل یتم تمكین الصندوق من الضروریة على مستوى الطابق األرضي وبرمجة أشغال بناء إلضافة طابق أوّ 

استغاللھ الحقا لتوسعة مقر المركز المزمع إحداثھ وذلك بعد تقدیر القیمة الكرائیة للعقار من قبل مصالح 

وزارة أمالك الدولة والشؤون العقاریة.

تم عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي خالل جلستھ المنعقدة بتاریخ نھأم ومع العل

بالموافقة.وأبدى رأیھ 20/07/2019

النقاش والتداول صادق السادة أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على تمكین الصندوق الوطني وبعد

احة للتأمین على المرض من عقار بلدي بحي الریاض مع الدعوة لتوضیح العقد بإدراج المساحة الجملیة والمس

ل المزمع بناؤه.المغطاة ومساحة الطابق األوّ 

5

دي والنزاعات وظ  أفاد المكلف بالملك البل ز محف د العزی ید عب ع الس ة قامت بمعاوضة م ة قلیبی أن بلدی

ي 1987أفریل 18بمقتضــى عقد مؤرخ في  اي 03و مصادق علیھ ف ة 1987م و مسجل بالقباضة المالی

م ( المقسم عـ04عـأین سلمتھ 1988جویلیة 13بقلیبیة في  ذي 12ـدد مقاس تان و ال یم حي البس ن تقس دد م ـ

ذي یمسح 13م م و المقسم عـ129یمسح  تان و ال یم حي البس ن تقس دد م ن 17م م و المقسم عـ129ـ دد م ـ

ـح 05م م و المقسم عـ143تقسیم حي البستان و الذي یمسح  ذي یمسـ بخة و البحر و ال ین الس یم ب ـدد من تقس

احتھا م م ) و 400 ة ) مس رش ( حي المامونی انیة الت في مقابل ذلك تسلمت بلدیة قلیبیة قطعة أرض كائنة بس

م م لبناء القاعة المغطاة.1000

ـدد نابل.557415الكائنة بحي البستان مشمولة بالرسم العقاري عـةالثالثو بما أ ن المقاسم 

ة  ة العقاری إدارة الملكی تان ب ة بحي البس م الكائن یم المقاس وظ ترس ز محف و حیث أنھ تعذر على ورثة عبد العزی

لعدم التنصیص عن عدد الرسم العقاري بعقد المعاوضة.

تم المصادقة علىالبلدي المجلسفالمعروض على السادة أعضاء  د المعاوضة ی إبرام كتب تكمیلي لعق

ـدد نابل.557415د الرسم العقاري عـالتنصیص فیھ على عد

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

.وأبدى رأیھ بالموافقة20/07/2019
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وبعد النقاش صادق السادة أعضاء المجلس البلدي على الموضوع مع التوصیة بنشر أمالك البلدیة 

تسجیل اعتراض السید ھشام قد تمو ، OPEN DATAبموقع واب البلدیة ومنھا ةالمنقولغیر والمنقولة 

.األنقلیز

6

أوضح السید رئیس لجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة ومتابعة التصرف المجلس البلدي أنھ في إطار 

تم خالل جلسة اللجنة المنعقدة حرص البلدیة على استخالص المتخلدات بذمة المتسوغین للعقارات البلدیة 

ستعجالیة للخروج لعدم تدارس امكانیة الترخیص لرئیس البلدیة في القیام بقضایا ا25/06/2019بتاریخ 

:الخالص وتضم القائمة التالیة المعنیین بالموضوع

و ما 2015بیان العقاراسم المتسوغع/ر
201620172018قبلھا

من 2019
جانفي الى 01
سبتمبر3

الدین إلى مبلغ 
غایة 

30/09/2019

01
الحبیب 
البالجي

معمل ألیمنیوم 
25.639.9785.943.5855.943.5855.943.5854.903.45848.374.191بحي الزھور

02
لیاس إ

07.000.00012.932.39512.932.39510.18426543.049.059مقھى اّألندلسبنیوسف

03
محمد 
الشریف

2دكان عدد 
بالسوق 

المركزي 
الفرعي

17.944.4283.916.5114.112.3374.317.9543.400.38933.691.619

04
عبد المجید 

الجرید

3دكان عدد 
بالسوق 
المركزیة

14.895.5684626.7554.858.0933.591.3112.828.15830799.885

05
عماد عبد 

الواحد

نقطة بیع عدد 
بالسوق 4

المركزیة
12.582.5843.830.4524.021.9764.223.0723.325.66927983.754

وجیھ الصكلي06
بیع عدد نقطة
بالسوق 2

المركزیة
14.616.9972.988.2343.137.6463.294.5282.594.44026631.853

07
عبد الرحیم 

بوعفیف
مستودع نجارة 

4970.8004824.5405065.7675319.0554188.75624278.918بآسمر

08
العربي بن 

فوزي 
المسعي

3عدد دكان
بالسوق 

المركزي 
الفرعي

13.614.3022.586.0542.715.3572.851.1222.245.25924012.094

لطفي مریقة09
محل بالسوق 

المركزي 
الفرعي

11.886.0212.912.0053.057.6053.210.4852.528.26723594.371

وجیھ الصكلي10
عدد نقطة بیع

بالسوق 1
المركزیة

10.287.1572.110.0992.211.5262.322.1071.828.65618759.545
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20/07/2019عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي خالل جلستھ المنعقدة بتاریخ كما تم 

.وأبدى رأیھ بالموافقة

المعروض على السادة أعضاء المجلس البلدي المصادقة على تقدیم قضایا استعجالیة في الخروج لعدم 

ضد المتسوغین المذكورین.الخالص

وخالل النقاش أكد الحاضرون على دعوة القابض البلدي لموافاة البلدیة ببیان شھري یتضمن 

أجلھا ولم تستخلص طبقا لمقتضیات الفقرة الثانیة من االستخالصات الحاصلة والدیون المثقلة والتي حل 

الدیون المتخلدة ة كما تمت الدعوة إلى إعداد استراتیجیة الستخالصمن مجلة الجماعات المحلیّ 152الفصل 

بذمة متسوغي العقارات البلدیة مع استشارة محام مختص في المیدان.

وبعد التداول صادق الحاضرون باإلجماع على رفع قضایا في الخروج لعدم الخالص.

وما2015بیان العقاراسم المتسوغع/ر
201620172018قبلھا

من 2019
جانفي الى 01
سبتمبر3

الدین إلى مبلغ 
غایة 

30/09/2019

11
محمد 

بننورالدین
مقھى 

00500.0009.427.5737.424.64017352.213الشوارف

محمد حمید12
9دكان عدد 
بالسوق 
المركزیة

5.129.0172.382.1062.501.2142.626.6442.068.53614707.517

محمد فوزي 13
المسعي

14دكان عدد 
بالسوق 
المركزیة

2.186.6622.127.3452.143.5892.143.5891.755.06610356.250

6دكان عدد محمد حمید14
بالشوارف

2.961.7741.675.1201.758.8801.846.8221.385.1189627.714

كشك بشارع رشاد االنقلیز15
الشھداء

1.238.5401.669.4531.752.9261.840.5721.449.4507950.942

سمیر القرقني16
نقطة بیع عدد 

بسوق 10
السمك

1.860.0001.323.0001.389.1501.389.1501.148.6537194.412

محمد بن 17
المنجي النجار

7دكان عدد 
بالسوق 
المركزیة

002.323.9742.440.1731.921.6366685.783

حسن 18
المسلماني

دكان بسوق 
البستان

4.414.342563.679563.679563.679465.0356575.414

األنقلیزمحمد 19
بیع عدد نقطة
بالسوق 7

المركزیة
0398.1962.046.1302.148.4401.669.3936262.160

2دكان عدد خالد المجید20
بسوق البستان

01.158.3071.289.3071.353.7651.066.0904867.470

دكان بسوق طارق بنظافر21
البستان

084814947.650995.033783.5682811.065
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7

حداث منطقة تدخل إمشروع عرض السید رئیس مصلحة التراخیص العمرانیة على الحاضرین 

- تاقدیمان–منطقة مدخر عقاري لفائدة الوكالة العقاریة للسكني بالمنطقة البلدیة قلیبیة (عین قرنز عقاري و

:كما یليالطریق الحزامیة)-طریق تونس 

I-اإلطار القانوين:
االمر وفقا ألحكام :یقترح ھذا 

بالوكاالت المحدثة لتھیئة المناطق السیاحیة المتعلق14/04/1973المؤرخ في 1973لسنة 21القانون عدد 

.والسكنیةوالصناعیة

بإصدار مجلة التھیئة الترابیة والتعمیر المتعلق 28/11/1994المؤرخ في 1994لسنة 122القانون عدد 

2005لسنة 71بالقانون عدد و29/12/2003المؤرخ في 2003سنة ل78دد المتم بالقانون عالمنقح و

.04/08/2005المؤرخ في 

21المؤرخ في 1974لسنة 33یتعلق بتنقیح األمر عدد 2001ماي 3مؤرخ في 2001لسنة 986أمر عدد 

.الخاص بتنظیم وتسییر الوكالة العقاریة للسكنى1974جانفي 

II-سباب:شرح األ
راضي لى عدم السیطرة على األإضافة إالطلب ن بین العرض ویأة و التفاوت البیّ راضي المھأمام ندرة األ

في إطار متابعة التوصیات المنبثقة و،قلیبیةالفالحیة تسعى الوكالة العقاریة للسكنى إلحداث رصید عقاري بمدینة 

تدخل الوكالة العقاریة للسكنى بوالیة نابل" المنعقدة بمدینة استراتجیةلجھویة حول " التھیئة الترابیة وعن الندوة ا

خاصة بمقر والیة نابل و2017فیفري 17عمال بما جاء في اجتماع و26/01/2017الحمامات بتاریخ 

"ضرورة إلتزام الھیاكل العمومیة بإنجاز المشاریع المبرمجة بمناطق تدخل الوكالة العقاریة للسكنى " في إطار 

البعید".حددة على المدى القریب والمتوسط ورزنامة م

بمقر الوالیة حول موضوع قطاع السكن 2018فیفري 02وتطبیقا لتوصیات جلسة العمل المنعقدة بتاریخ 

بالوطن القبلي والتي من خاللھا تمت دعوة الوكالة إلجراء بعض التعدیالت في برنامج التدخل الزمني وذلك عبر 

المشاریع المبرمجة على المستوى القریب.إدراج تقسیم قلیبیة ضمن 

- IIIته :مقرتح الوكالة ومراحل املشروع ومكو
ا املشروع-أ املراحل اليت مر 
2017مارس 01ارد علینا بتاریخ الو1505إقترحت الوكالة العقاریة  للسكنى بمقتضى المكتوب عدد -

حداث دائرة تدخل عقاري على مساحة تقدر بحوالي إبمكتب الضبط المركزي 1670والمسجل تحت عدد
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ھك بالمنطقة البلدیة بقلیبیة من جھة230ھك ومنطقة مدخر عقاري على مساحة تقدر بحوالي 180

.)طریق تونس و الطریق الحزامیة و عین قرنز(الغربي للمدینة المدخل

تمت المصادقة على المشروع المقترح من طرف الوكالة ضمن دورة إستثنائیة لمجلس النیابة -

. 2017مارس 15الخصوصیة لبلدیة قلیبیة بتاریخ 

ار بعد عرض مقترح الوكالة العقاریة للسكني المصادق علیھ من قبل مجلس النیابة الخصوصیة على أنظ-

المشروع المقدم لعمرانیة صادقت ھذه األخیرة على التوسعات احصر التجمعات السكنیة واللجنة الوطنیة ل

.نز) وإرتفاقاتھا من محیط المشروعلكن بشرط حذف سبخة تاقدیمان (عین قر2018سبتمبر 19بتاریخ 

أهداف املشروع -ب
حداث إ2019جوان 14الوارد علینا بتاریخ 5688تقترح الوكالة العقاریة للسكني بمقتضى المكتوب عدد 

بعض التحویرات على حدود  دائرة التدخل عقاري ومنطقة المدخر عقاري بالمنطقة البلدیة بقلیبیة المصادق 

الوطنیة لحصر وذلك تبعا لما ورد  بمحضر معاینة  اللجنة 2017مارس15علیھا من طرف البلدیة بتاریخ 

العمرانیة .التوسعاتالتجمعات السكنیة و

:املنطقة املقرتحةوخصائصمميزات -ج
ھك. 350المساحة الجملیة لدائرة التدخل العقاري ومنطقة المدخر العقاري تقدر بحوالي 

ھكتار180* دائرة تدخل عقاري بمدینة قلیبیة على مساحة حوالي 

ھكتار170دائرة مدخر عقاري بمدینة قلیبیة على مساحة حوالي *

ھمھا:أسباب لعل أتم اختیار ھذه المنطقة لعدة 

 مدینة قلیبیة على المدى المتوسط  والبعید.بعدم توفر رصید عقاري لدى الوكالة العقاریة للسكنى

والتقسیمات الفوضویة والغیر قانونیة یسھل عملیة السیطرة على البناء احداث منطقة تدخل عقاري س

خل المدن ومقومات العیش المنطقة حسب معاییر تلیق بمدابنجاز برنامج التھیئة والتجھیز إیضمن و

توفیر جمیع المرافق لمتساكني المنطقة.الكریم و

یستوجب تھیئة تلیق الذي یعتبر موقعا استراتیجیا ووجود العقار بمدخل مدینة قلیبیة من جھة الغربیة

ن یكون نواة لمدینة قلیبیة الجدیدة.أیمكن بمدخل مدینة و

 سمیة وھي تستغل في الزراعات الموراضي غیر مشجرة في غالبھا وأالعقارات مصنفة فالحیة وھي

البلدیة لقلیبیة.تقع داخل المنطقة ى حدود مثال التھیئة العمرانیة وعلمتاخمة لمدینة قلیبیة و

. العقار قابل للربط بمختلف الشبكات
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:العقاري لفائدة الوكالة العقارية للسكىنمدخرمنطقة و حداث منطقة تدخل عقاري إما يرتتب عن -د
عنھ:منطقة مدخر العقاري لفائدة الوكالة العقاریة للسكنى ینجر حداث منطقة تدخل عقاري وإ

 سنوات ابتداء من 04ي الشراء  تمارسھ لمدة ولویة فالوكالة العقاریة  للسكنى بحق األتمتع

الوكالة العقاریة  مرة واحدة كما تمتع مر المحدث لمنطقة التدخل العقاري قابلة للتمدیدتاریخ صدور األ

مر المحدث سنوات ابتداء من تاریخ صدور األ06في الشراء  تمارسھ لمدة ولویة للسكنى بحق األ

یة لضمان انجاز مرة واحدة مما سیسھل عملیة السیطرة العقارلمنطقة المدخر العقاري قابلة للتمدید

التجھیز الذي سیتم برمجتھ .برنامج التھیئة و

لى عمرانیة.إءات تغییر صبغة العقار من فالحیھ تسھیل اجرا

عداد مثال تھیئة إالتجھیز من خالل ة للسكنى انجاز برنامج التھیئة وتتولى الوكالة العقاری

تفصیلي لدائرة التدخل.

دینة قلیبیة مر بإحداث دائرة تدخل عقاري بمأسباب ، تقترح الوكالة العقاریة للسكني استصدار لجمیع ھذه األ

في النھوض بھذه المنطقة و توفیر مقومات العیش الكریم للمواطن ھكتار مساھمة منھ180على مساحة حوالي 

مر بإحداث دائرة مدخر عقاري بمدینة قلیبیة أاستصدار افق الضروریة لمتساكني المنطقة ووتوفیر جمیع المر

ھكتار للتوسع المستقبلي للمدینة.170على مساحة حوالي 

IV -طق املقرتحةاتقدمي املن:
:منطقة التدخل العقاري املقرتحةحدود -1

ضفاف البحر األبیض و27قة المقترحة بمدخل مدینة قلیبیة من جھة الغربیة بین طریق تونس ط.ج تقع المنط

ھك تقریبا.180لمتوسط و تشقھا الطریق الحزامیة ویمسح حواليا

27: الطریق الجھویةشماال

البحر األبیض المتوسط                          جنوبا:

شیوة          الي:مدینة قلیبیة و وادشرقا

حدود منطقة المدخر العقاري المقترحة      :غربا

املقرتحة:العقاري املدخرمنطقة حدود -2
و ضفاف البحر األبیض 27الغربیة بین طریق تونس ط.ج طقة المقترحة بمدخل مدینة قلیبیة من جھة تقع المن

ھك تقریبا.170المتوسط وتشقھا الطریق الحزامیة ویمسح حوالي

27: الطریق الجھویة شماال

السبخة                         البحر األبیض المتوسط وجنوبا:
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حدود منطقة التدخل العقاري المقترحة          :شرقا

وادي الحجر:غربا

جراءات استصدار األمر الخاص بإحداث إالمعروض على أنظار المجلس البلدي المصادقة قصد اتمام 

منطقة تدخل العقاري ومدخر عقاري لفائدة الوكالة العقاریة للسكنى.

النقاش تمت المطالبة بضرورة تقدیم دراسة المؤثرات بالنسبة لمیاه األمطار وربط السبخة وخالل

بالبحر مع الدعوة الملحة لتشریك مكونات المجتمع المدني والمتساكنین في مشروع التھیئة واحترام مبادئ 

من مجلة الجماعات المحلیة.119التنمیة المستدامة طبقا لمقتضیات الفصل 

حدود منطقة التدخل العقاري للوكالة اول صادق السادة أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على وبعد التد

العقاریة للسكنى كما تم بیانھ سابقا.

8201935
البلدي المصادقة على طلب قرض إستثنائي المجلسعلى السادة أعضاء عرض السید المدیر الفني للبلدیة

ن وجود نقص في العروض تبیّ ألف دینارا حیث بعد فرز 35بقیمة 2019لتعبید الطرقات برنامج 

اإلعتمادات المرصودة للبرنامج .

2019أفریل 29علما أن لجنة التمویل بصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلیة المنعقدة بتاریخ 

أصدرت موافقتھا المبدئیة على تمویل المشروع كما یلي:

د100.000:تمویل ذاتي-

د225.000مساعدة غیر موظفة  :-

د415.000قرض                  :-

د740.000الجملة                  :-
د المعروض على سیادتكم 773.684,450وحیث أن العرض الذي تم إختیاره بقیمة 

أد لتصبح خطة التمویل كاآلتي:35على طلب قرض استثنائي بقیمة المصادقة

د100.000:تمویل ذاتي           -

د225.000:مساعدة غیر موظفة  -

د415.000:قرض        -

د35.000قرض إستثنائي        :-

د775.000الجملة                  :-



032019 2019

~ 18 ~

تم عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي خالل جلستھ المنعقدة بتاریخ نھمع العلم أ

.وأبدى رأیھ بالموافقة20/07/2019

وبعد النقاش والتداول صادق السادة أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على قرض تكمیلي لتعبید 

أد.35) بقیمة 2019الطرقات (برنامج سنة 

9

التأشیر بعدالحاضرین أنھ میناء الصید البحري لجنة متابعة وضعیةھشام االنقلیز رئیس أعلم السید 

على األمثلة الھندسیة التي توضح التقسیم الجدید لسوق الجملة لألسماك بمیناء الصید البحري بقلیبیة 

طبقا 2018أكتوبر 27المصالح البیطریة بوزارة الفالحة والموارد المائیة بتاریخ علیھا من قبلوالمصادقة 

للقوانین والتشریعات التونسیة في قطاع الصید البحري بتونس.

تطبیق محتوى ھذه األمثلة الھندسیة وقامت بتركیز بیت تبرید ، مرحلة أولى بفي شرعت بلدیة قلیبیة 

.السوق ودھنھا بالدھن الغذائي ..تجدید المركب الصحي ، تبلیط أرضیةقاعة مكیفة للحجز ،

ووضعت برنامج عمل طبقا للتقاریر 2019بلدیة بدایة من غرة جانفي الوفي مرحلة ثانیة تدخلت 

ة المتدخلة في قطاع الصید البحري البیطریة واإلدارات الجھویة والمحلیّ الواردة علیھا من قبل المصالح 

ویمكن تقسیم البرنامج إلى أربعة نقاط أساسیة :

عقد اتفاقیات عمل مع مؤسسات وشركات خاصة وعامة لتنفیذ ھذا البرنامج:-1

مع طب الشغل بنابل.عقد اتفاقیة عامة حول التغطیة الصحیة ألعوان وعملة بلدیة قلیبیة بالسوق مع مج-

عقد اتفاقیة مع مخبر تحالیل بیولوجیة.-

عقد اتفاقیة مع مكتب دراسات لصیانة برنامج المراقبة الذاتیة ومتابعة تنفیذه بالسوق.-

عقد اتفاقیة مع شركة مختصة في مقاومة القوارض والحشرات بالسوق.-

.2019الخاصة بالعملة لسنة بیة االتفاق مع المستشفى المحلي بقلیبیة الجراء التحالیل الط-

حصر أھم النقائص المتعلقة بالبنیة التحتیة للسوق والمعدات المستعملة وبعث المشروع اإلصالحي - 2

للسوق:

نظر أمكونات المشروع الذي تم انجازه في إطار تأھیل سوق الجملة لألسماك بمیناء الصید البحري بقلیبیة (-

الجدول المصاحب)

نظر الجدول المصاحب)أاالنجازات التي تكفلت بھا المصالح الفنیة المختصة ببلدیة قلیبیة (-
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لتدارس كل المواضیع خاصة عقد عدید الجلسات مع األطراف المتدخلة في قطاع الصید البحري-3

وأھمھا العمل ببطاقة الدخول إلى المیناء وتسییر السوق تحت إشراف اللجنة المینائیة ببلدیة قلیبیة.منھا الحینیة 

ید البحري بقلیبیة الحصول على المصادقة الصحیة البیطریة لسوق الجملة لألسماك بمیناء الص-4

وتكوین فریق مراقبة ذاتیة :

تكلیف مكتب الدراسات لإلشراف على ھذه العملیة .-

عمال 3فني في الصحة العمومیة وعدد للسوق،طبیب بیطري، مستشار قانوني ذاتیة:تكوین فریق مراقبة -

وحراسة.نظافة 

.2019جوان 12حصول على المصادقة الصحیة البیطریة بتاریخ تقدیم مطلب لل-

جویلیة 16یوم المائیة بزیارة معاینة لسوق الجملة لألسماك قیام المصالح البیطریة بوزارة الفالحة والموارد-

حیث تعذر علینا الحصول على المصادقة الصحیة البیطریة لوجود بعض النقائص التي سیتم تالفیھا 2019

في أقرب اآلجال.

 
2019 

مالحظات الكلفة الشركة التي قامت 
باألشغال نوعیة التدخل ع / ر

أنــجــــز

11.850.000 شركة شكري ریدان 
لاللمنیوم

اصالح االبواب الرئیسیة للسوق 01
ابواب بالمركب الصحي3اصالح عدد  02

اصالح باب المغازة 03
االلمنیوم الصحي بكل تركیب ناموسیات من 

نوافذ السوق 04

تركیب الستائر البالستیكیة  التي سقطت 
بمداخل السوق. 05

واقي من االینوكس  خاص 47تثبیت عدد 
االسمنتیة للسوق.باألعمدة 06

أنــجــــز

خاص واقي من االینوكس3تركیب عدد 
باألعمدة االسمنتیة جدیدة 07

خزانة من االلمنیوم مقسمة الى 2تركیز عدد
وتم ترقیمھاقسم16 08

ة جدیدة بالمركب الصحيآتركیب مر 09
تركیز مكتب توثیق جدید 10

أنــجــــز

1.668.569 شركة محمد الدبیبي

اصالح حوض غسل الیدین بقاعة البیع 11
أنــجــــز اصالح حوض غسل الیدین بالمركب الصحي 12

أنــجــــز
˸دورة میاه2ادخال بعض االصالحات على عدد

تركیب خرطوم ماء جدید وتركیب غطاء جدید
13

أنــجــــز
بطاریة 2تركیب شاروق للسخان المائي وعدد 

صغیرة الحجم  14
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أنــجــــز اصالح نوافذ سطح السوق 15

أنــجــــز
موزع اوراق صحیة بالستیكي 2تركیب عدد 
احتیاط بالمغازة بالسوق2وتركیز عدد  16

أنــجــــز شریط اوراق صحیة 15اقتناء عدد  17

أنــجــــز
واقي  50قارورة لتنظیف عدد 2اقتناء عدد 

اینوكس لألعمدة االسمنتیة 18

أنــجــــز 35.700 شركة فالش بیب معلقة بالستیكیة تبین الطرق 2تركیب عدد 
الصحیة لغسل الیدین 19

أنــجــــز 8139.600 نور المسلمانيأشركة   بوب كھربائي جدید بالسوق نا36تركیب عدد  20

أنــجــــز 340.000 وحید الشكیلي
تركیب عدد ˸ناموسیات كھربائیة 4اقتناء عدد 

الكھرباء ببلدیة قلیبیة وواحدة من قبل فریق 3
احتیاط

21

أنــجــــز 48.909 شركة امتنان بن عزیزة
واقي شعر ذات االستعمال 300اقتناء عدد 

الوحید 22

أنــجــــز 109.250 مقیاس حرارة 1اقتناء عدد  23

أنــجــــز 528.360 شركة بروكلین علیھا من تعقیم مصادقاقتناء مواد تنظیف و
المائیةدقبل وزارة الفالحة والموار 24

22.720.388 كلفة المشروع

2019 

الفریق نوعیة التدخل ع / ر

شغال الطرقات ببلدیة قلیبیةأفریق  دھن وتنظیف سطح السوق 01

   " الواجھة االمامیة للسوقدھن  02

" دھن السوق من جھة رصیف االنزال 03

فریق الكھرباء ببلدیة قلیبیة تركیب الناموسیات الكھربائیة 04

" تركیب نقاط مراقبة القوارض بمحیط السوق 50

فریق النظافة بالسوق بمساعدة فریق أشغال الطریق تنظیف نوافذ السوق 06

ببلدیة قلیبیةالببئةمصلحة النظافة و حاویات اضافیة بالسوق3توفیر عدد  07

فریق النظافة بالسوق
بالحائط داخل السوق باإلسمنت غلق كل الثقب الموجودة

بیضاأل
08

"
قي من االینوكس التي توجد وا50ازالة الصدأ الموجود على 

عمدة االسمنتیة للسوقعلى األ
09

البلدیةالمغازة موزع صابون سائل4توفیر عدد  10

" بیض بالستیكيبوط أ6توفیر عدد  11
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10        


یوم األحد 2019في نطاق دورتھ العادیة الثالثة لسنة بقلیبیةللمجلس البلديإنعقدت الجلسة التمھیدیة 

)على الساعة التاسعة صباحا بقصر 23/06/2019الثالث والعشرون من شھر جوان سنة ألفین وتسعة عشر (

البلدیة تحت إشراف السید جمال الحجام رئیس بلدیة قلیبیة وبحضور أعضاء المجلس البلدي السادة :

، فوزي الحّجام، الھام ریدان ، محمد عبد اللطیف ، سعیدة النمر، سنیة فرج ھشام االنقلیز، فتحي حسونة

هللا ، مجیدي النجیلي، محمد بوعفیف ، فؤاد المجید، أحمد المسلماني، عائدة صمود، وفاء االنقلیز، محمد علي 

ك العیاري، الجنحاني، حافظ الجبالي، سلمى المجید، فاطمة الطرودي، أمیرة االنقلیز، رحاب حمید، المبرو

محمد رضى الشكیلي .

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

، شكري الحّجام كاھیة عبد العزیز غریبي الكاتب العام للبلدیة ، وحید الجنحاني مدیر النظافة والبیئة

، عماد الشارني كاتب تصرف.بشؤون المجلسفاتن المسلماني ملحق إدارة مكلفة مدیر الشؤون المالیة ،

المدني:كما حضر عن مكّونات المجتمع 

محمد ریدان عن جمعیة جسور التواصل، محمود بنرحومة عن جمعیة صیانة المدینة، عبد الرؤوف 

عن الجبھة الشعبیة ، نبیل متاع هللا عن الرابطة التونسیة لحقوق االنسان فرع الخنیسي وعلي المالكي

التراث، مراد بالباي عمدة وادي الخطف، فاروق حمیدة عن جمعیة قلیبیة للثقافة والفنون ویة/قربة، محمد بن قلیب

النجار ممثل عن حزب حركة النھضة، عیسى صمود عن المنظمة الجھویة لمدارس تعلیم السیاقة، عادل 

لمكفوفین، سلوى الزكراوي عن الجزیري عن جمعیة التنمیة والبیئة بوادي الخطف، سامي التریكي عن جمعیة ا

االتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقلیدیة، حامد معاطي عن االتحاد المحلي للشغل قلیبیة حمام 

جمع من المواطنین .لطرودي عن الحزب الدستوري الحر واالغزاز، سلیم ا

ا بالحضور من مواطنین ومكونات من خاللھام رئیس البلدیة بكلمة رحبافتتح الجلسة السید جمال الحجّ 

المجتمع المدني وشكرھم على مواكبتھم للعمل البلدي و بین لھم أن ھذه الجلسة مخصصة أساسا لالستماع 

لمشاغل المواطنین والمجتمع المدني و سنحاول اإلجابة عن التساؤالت وإفادة المتدخلین من طرف أعضاء 

المجلس البلدي أو اإلدارة البلدیة.
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ال الكلمة للسید محمد عبد اللطیف رئیس لجنة األشغال والتھیئة العمرانیة الذي بین أن المشاریع ثم أح

البلدیة تسیر  بنسق حثیث رغم الصعوبات التي اعترضتنا خاصة عند انجاز مشروع تعبید الطرقات و لكن 

ا و تجاوبا من المواطنین، ثم وبالتنسیق مع سكان األنھج المعنیة بالتعبید تم التوصل لحلول و قد الحظنا تفھم

. 7-6-5-4البلدیة المذكورة بالصفحات استعرض تقدم المشاریع 

بعد ذلك أحال السید رئیس البلدیة الكلمة للسید وحید الجنحاني مدیر النظافة والبیئة الستعراض الوضع 

البیئي ألشھر أفریل وماي وجوان كما یلي:

برنامج مقاومة الحشرات:
أماكن التدخلنوعیة وكمیات المبیدات المستعملةالمراقبةدوریة

یومیا ما عدا یوم االثنین مع امكانیة برمجة 
حصة مسائیة

Kothrine EC 70لترات10بمعدل
Fenethrion EC لتر21بمعدل50

Kectocbacكلغ10بمعدل

أوكار ثابتة أوكار ظرفیة (آبار وبرك میاه)
(السبخة +مختلف أرجاء المدینة)

شجرة طرفة المحیطة بالسبخة100قطع أكثر من -
البدء في تنظیف وجھر وادي مبارك حجري بالمنصورة-

رفع الفضالت المنزلیة والشبیھة :
عدد الحاویات المركزةواضل البناء واألجنةكمیة رفع فكمیة الفضالت المرفوعة

یومیاطن 70
طن یومیا (فواضل أجنة) 10

حاویة موزعة على أرجاء المدینة120
طن یومیا (فواضل بناء)150

كنس الطرقات واألرصفة :
اآللیات والمعدات المستعملةكمیة األتربة المرفوعةمعدل األنھج والطرقات المعنیة بالكنس

عامل35جرارات ومجرورة و04طن یومیا12من شبكة الطرقات یقع تعھدھا80%

العنایة بالحدائق العمومیة والطرقات :
عدد أشجار الطرقات التي تم تقلیمھاعدد الحدائق التي تم تعھدھا

عن طریق شركة خاصة06
عن طریق أعوان البلدیة04

نخلة (شركة خاصة)450
(البلدیة)شجرة فیكوس300

شجرة ذرو (البلدیة)100

تنظیف الشواطئ العمومیة :
التحسیس والتوعیةالشواطئبعدد الحاویات المركزة دوریة التنظیف اآلليدوریة التنظیف الیدوي

15جوان إلى 10بدایة من 
سبتمبر (عن طریق شركة 

عمال وجرار08خاصة) 

*مرة في األسبوع (البلدیة)
یوم 15*مرة كل 

)APAL(

حاویة للفضالت 70*
حاویة حدیدیة لتجمیع 15*

الفضالت البالستیكیة

*تعلیق الفتات تحسیسیة
*تركیز ممر للمترجلین ولذوي 

االحتیاجات الخصوصیة
*تركیز شمسیات مراقبة للسباحین 

المنقذین 
*تركیز وحدة تدخل (شرطة 

وحمایة)
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في إطار برنامج بلدیة قلیبیة لتدعیم النظافة و خطة مقاومة الحشرات كما بین السید وحید الجنحاني أنھ 

وقع تجدید المعدات الخاصة بمقاومة الحشرات و تفریغ البالوعات و ذلك باقتناء :2019لسنة 

*مضخة میاه.

آلة رش مبیدات.02* عدد 

*آلة رش مبیدات.

لتر.400ة *مجرورة فئ

في انتظار استكمال اقتناء صھریج لتفریغ البالوعات.

ثم أخذ الكلمة السید عبد العزیز غریبي الكاتب العام للبلدیة للتحدث عن استعمال منظومة الشراءات 

إلنجاز مشروع تعبید الطرقات و ھي أول باستغاللھا بلدیة قلیبیةحیث بادرتTUNEPSالخطعلىالعمومیة 

حیث ستمكن من معالجة رقمیة لكل مراحل الصفقات العمومیة و إتباع مجموعة بذلكبلدیة في والیة نابل تقوم 

من اإلجراءات الالمادیة خالل جمیع مراحل إبرام الصفقات العمومیة بدایة من اإلعالن عن طلبات العروض و 

شر نتائجھا على الخط و اإلمضاء االلكتروني لعقود الصفقات بین الطرفین فتحھا و فرزھا وصوال إلى ن

المتعاقدین.

و من أھداف ھذه المنظومة :

اعة الشراءات و الصفقات العمومیة*تحسین نج

كریس مبدأ المساواة بین العارضین*تدعیم المنافسة مع ت

ن آجال إبرام الصفقات و الشراءات*التقلیص م

من ضمنھا الرشوةوالشفافیةة قلیص من الممارسات المخلة بالمنافس*الت

*النفاذ الحیني للمعلومة

الفوضوي في نطاق حرصنا للحد من اإلنتصابكما أعلم السید جمال الحجام رئیس البلدیة الحضور أنھ 

.السوق األسبوعیةفضاءلشوارف إلى بالشوارع الرئیسیة تم نقل الباعة المنتصبین فوضویا ببطحاء ا

في إطار التفاعل و التجاوب مع التساؤالت في أما بالنسبة لمشروع مركز تحویل النفایات فقد بین أنھ 

حویل النفایات المنزلیة بقربة لمعاینتھ اء المجلس البلدي بزیارة إلى مركز تعض، قامت بعثة من أالموضوعھذا 

أستاذ مصحوبة بثلة من متساكني مدینة قلیبیة تتكون من خبیر بالبیئة و مھندس مركز تحویل النفایات المنزلیة، و

العمل بھ. وكیفیةعلى نشاطھ وأطلعناطنین. حیث رافقنا مدیر المركز جامعي اختصاص كیمیاء، و ثلة من الموا

عامال 2200بجواره معمل بھ قرابة و،یمثل إزعاجا للمواطنینوالة نبعث منھ روائح كریھال توالمركز

علیا للمعلمین.ومدرسةثانوي ومعھدوعاملة



032019 2019

~ 24 ~

في إطار اإلنخراط في منظومة التصرف المستدام في النفایات المنزلیة لمدینة ھذا المشروعیندرجو

. و بلدیة قلیبیة 2005للتصرف في النفایات منذ تاریخ إحداثھا سنة قلیبیة و التي تشرف علیھا الوكالة الوطنیة

إیجابي على تحسین الوضع البیئي للمدینة.انعكاسلما لھ من هو أبدت رغبتھا في إنجاز2010سعت منذ سنة 

بعد القیام 2017فیفري 26صادق المجلس البلدي على ھذا المشروع خالل جلستھ المنعقدة بتاریخوقد

.2016أكتوبر 14باستشارة عمومیة بتاریخ 

دراسة المؤثرات البیئیة إیجابیة و مؤیدة للمشروع بحكم احترامھ لكل اإلجراءات التي تم اتخاذھا وتعتبر 

عد إنجاز المشروع نذكر على سبیل المثال: شبكة التطھیر، تھیئة حوض لحمایة البیئة و المحیط أثناء و ب

مركز تحویل النفایات بقلیبیة یعدالستیعاب میاه الرشح و حمایة المركز من مشكل تناثر النفایات البالستیكیة. و 

.ةمصطبات من اإلسمنت المسلح مغطابثالثوسیتم تجھیزهفي الجمھوریة التي ستنجزالمراكز أحسنمن 

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

السادة:دقائق حسب النظام الداخلي للمجلس وتفادي طرح المشاكل الخاصة، وھم 3االختصار وعدم تجاوز 

حسن حسني الخنیسي:
تحویل النفایات وغلق المصب البلديشكر المجلس البلدي على إصراره على انجاز مركز -

استحسن نقلة المنتصبین فوضویا على األرصفة إلى ساحة السوق األسبوعیة وطالب بتھیئتھ.-

الحظ أن مقاول كنس الطرقات واالرصفة ال یقوم برفع األتربة بعد كنسھا.-

صبحت مصبا طلب العنایة بالحدیقة الصغیرة الموجودة بمفترق نھج تاھرت وعلي بن غذاھم التي أ-

لألوساخ ووكرا للحشرات.

:نزیھ الزنایدي
تحدث عن زیارتھ لمركز تحویل النفایات بقربة والحظ عدم وجود روائح كریھة.-

: محمد البوبكري

الحظ أن االختالف في الرأي خالل الجلسة ھو دلیل على ان المواطن یسعى لتحقیق الصالح العام للمدینة-

.تحویل النفایاتلمركز انجاز ین والتعریف بمشاریع البلدیة وخاصة منھا تحسین التواصل مع المواطنطلب -

.تحدث عن االكتساح المفرط لألرصفة والطرقات من أصحاب المحالت المفتوحة للعموم-

.بین أن المشروع المزمع انجازه بطریق تونس ھو مركز لتحویل النفایات ولیس بمصب نھائي للفضالت-

: عبد الرزاق الخوجة

أعلم المجلس بأن المنتصبین الفوضویین الذین تم تنظیمھم وادخالھم لساحة السوق األسبوعیة خرج أغلبھم -

ورجعوا لالنتصاب باالنھج .
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اشتكى من الضرر الحاصل لكامل حي الشوارف من مصب الفضالت بوادي اإلمام الذي أثر سلبا على -

یات للقضاء نھائیا على المصبات العشوائیة.صحة المواطنین بالحي و ساند انجاز مركز لتحویل النفا

: محمد ریدان
المجتمع المدنيومكوناتطلب تطبیق النظام الداخلي للمجلس البلدي واإلجابة على مداخالت المواطنین -

الحظ عدم تواصل المجلس البلدي مع جمعیة جسور التواصل التي یرأسھا وطلب توضیح المنھجیة -

لدیة في التعامل مع المجتمع المدني.واآللیات التي تعتمدھا الب

أد11استغرب من حصول جمعیتھ على منحة ضئیلة على عكس جمعیة أخرى تم رصد اعتماد لھا بـ-

طلب عقد جلسة خاصة مع مكونات المجتمع المدني فقط.-

: الھادي بن جنات

فضالت و لكن اثر الزیارة بین أنھ كان معترضا على انجاز مركز تحویل النفایات معتقدا أنھ مصبا نھائیا لل

التي قام بھا لمركز تحویل النفایات بقربة توضحت لھ الرؤیا بعد أن تمت مغالطتھ و أعرب عن مساندتھ 

.التامة لھذا االنجاز

:حسین الجدي
شكر المجلس البلدي و اإلدارة البلدیة على مجھوداتھم المبذولة في عدة مجاالت-

حي الفاللسة بوادي الخطف من الحشراتومحیط محطة التطھیر ومدخل وادي الخطف طلب مداواة -

دعا إلى مزید دعم برنامج التطھیر بوادي الخطف-

علي المالكي:

سنة 50دعوة المجلس البلدي للعمل على توسعة وإعادة تھیئة مسرح الھواء الطلق الذي مضى أكثر من-

على إنجازه 

لكن یجب قبل ذلك توفیر مآوي للسیارات خاصة و ان عدد استحسن وجود الرافعة لتنظیم حركة المرور و -

السیارات في فصل الصیف یتضاعف

بین المضار البیئیة الجسیمة التي تسبب بھا مصب الفضالت بوادي اإلمام ودعا إلى جھر األودیة -

و سمیرة خرشف:حسین عطیة

المحاذیة لمشروع تھیئة وتعبید حي تاھرتطلب إضافة تعبید بعض األنھج

عمر صمود:

تحدث عن االنتصاب العشوائي للشمسیات بالشاطئ وطالب بتنظیمھا وردع المخالفین -
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اشتكى من االكتساح المفرط لألرصفة بأھم شوارع المدینة من طرف أصحاب المحالت المفتوحة للعموم -

ع األمر إلى سلطة اإلشراف وضرورة تفعیل عمل الشرطة البلدیة وان تعذر رف

بین أن البناء الفوضوي ھو الذي ینشئ أحیاء شعبیة ثم تصبح ھذه األحیاء تطالب بالتعبید في إطار -

التشاركیة رغم أنھا بناءات مخالفة للتراتیب العمرانیة

زھیر بن یوسف:

من طرف المحالت المفتوحة للعمومتحدث عن اكتساح االرصفة و الطرقات -

ن وادي الشیوة عروائح كریھة الحظ انبعاث -

بین أن العالمات اإلشھاریة في مفترق شارع الشھداء والبیئة تحجب الرؤیا على السیارات -

 صمودمفیدة:

على الموقع المبرمج بلانجاز مركز لتحویل النفایاتبینت انھا لیست معترضة على -

طلبت احترام المتدخلین من طرف الحضور-

یكيسامي التر:

اشتكى من تھمیش بلدیة قلیبیة لالتحاد الجھوي للمكفوفین وعدم تمكینھ من مقر واسناده منحة على 

عكس الجمعیات األخرى.

سلمى الزنایدي:

أشارت إلى عدم تنظیف المقابر خالل عید الفطر وتمنت أن یتم تجاوز ذلك خالل عید االضحى.-

جلسات مفتوحة لكل المواطنین. وعقدمن رئیس البلدیة القیام باستفتاء حول بعض المواضیع طلبت-

) لمركز تحویل النفایات بقلیبیة فإن كان مركز قربة etude d’impactطلبت نشر دراسة المؤثرات ( -

نموذجي ونظیف فإن عدة مراكز أخرى تعیش مأساة األوساخ والروائح.

 منیر العجیلي:

طالب بتعبید وتطھیر نھج سوسة -

دعا إلى جھر األودیة -

:نجیبة الزواري
الحظت أن االنتصاب الفوضوي اكتسح الطرقات و االرصفة .-

االمتناع عن الممنوع،عدم الوقوف في المدینة:دعت المواطنین للتمتع بالحس الوطني والمشاركة في تنظیم -

الشراء من المنتصبین فوضویا.

ظیم المنتصبین بشارع المنصورة لبیع الذرة المشوي بانجاز براكة بلدیة وكرائھا لھم.اقترحت تن-



032019 2019

~ 27 ~

محسن بن فرج:

اشتكى من تفریغ صھاریج المیاه المستعملة بالقرب من منزلھ بوادي الخطف والضرر الحاصل لھ منھ.

منال التریكي:

ء وفواضل األتربة واألوساخ المكدسة بالحيتحدثت عن قرار ھدم سیاج الذي نفذ جزئیا والخوف من عودة البنا

سلیم الطرودي:

لرأي واستناداطلب حضور ممثلي المصالح اإلداریة المحلیة بالمدینة لتتم إجابة المواطنین بصفة قطعیة -

اإلدارات األخرى.

لھماقترح أن توفر الشركة الجھویة للنقل بنابل حافلة لنقل المصطافین للشواطئ وتھیئة مركبات صحیة -

دعا إلى مزید العنایة بالحدائق العمومیة-

أشار إلى وجود نقص في عالمات المرور-

اسكندر ناصف:

بین المخاطر البیئیة و الصحیة التي یسببھا مصب الفضالت بوادي اإلمام وساند مشروع انجاز مركز -

لتحویل النفایات بطریق تونس.

فرحات األمین:

یتعارض مع مصلحة المدینةبین ان االختالف في الرأي ال -

أعطى بسطة حول مركز تحویل النفایات وحیثیات انجازه وأفاد أن ھذا الموضوع بت فیھ القضاء وإنجازه -

أمر مفروغ منھ وھو مكسب لبلدیة قلیبیة.

ثمن مشروع تھیئة المسلخ البلدي . -

حامد العبیدي وشفیق الزیادي:

شكرا المجلس البلدي وعلى رأسھ السید جمال الحجام على التسریع في مشروع تھیئة حي تاھرت وتواصلھ -

مع المتساكنین.

لطفي عطیة:

من مجلة الجماعات المحلیة المتعلق بوجوب إخضاع إعداد برنامج التنمیة والتھیئة 29طالب بتفعیل الفصل -

العمرانیة إلى آلیات الدیمقراطیة التشاركیة.

دعا إلى التثبت من الوضعیة العقاریة لألرض المزمع قیام مشروع علیھا قبل اسناد اإلذن اإلداري على -

غرار ما وقع أخیرا في حي تاھرت (مشاكل عقاریة).



032019 2019

~ 28 ~

بالشوارع والمزھریاتتساءل عن عدم ري النباتات التي یتم زرعھا من طرف البلدیة بالحدائق العمومیة -

ون.الرئیسیة كشارع ابن خلد

2015بین أن البلدیة قامت بتكوین عملتھا في العنایة بالمناطق الخضراء بمناسبة إعادة تصنیفھم سنة -

وطالب باقتناء المعدات الحدیثة الالزمة لعملھم والتخلي عن المناولة.

تساءل عن سبب عدم حمایة الطبقة المائیة لمصب الفضالت بوادي اإلمام منذ الشروع في استغاللھ من -

عاما.20لي حوا

تساءل عن سبب عدم تحویل نفایات مصب وادي اإلمام إلى مركز الرحمة منذ شروعھ في العمل مما أدى -

إلى وضعیتھ الكارثیة التي نعیشھا الیوم.

من مجلة الجماعات المحلیة یفرض على الدولة دعم الرصید العقاري للبلدیات 120قال بان الفصل -

ھیئة الترابیة وضمان التنمیة المستدامة وھو مالم نلمسھ في بلدیة قلیبیة لمساعدتھا على انجاز برامج الت

وتساءل عن سبب ذلك.

: عیسى صمود

بین أن محضر جلسة لجنة المرور لم یقع تطبیقھ كلیا-

أكد أنھ یجب متابعة عملیة رفع السیارات من طرف اآللة الرافعة لضمان تنظیم حركة المرور-

زیريعادل الج:

المدرسة اإلبتدائیة بوادي الخطف.مجرى میاه أماملدعا إلى إیجاد حل-

و اإلعتناء بھا.سقیھااألشجار بوادي الخطف و وتشذیبطلب تقلیم-

مواصلة القیام أشاد بتحسن مردود إدارة النظافة والبیئة وأكد على مزید الحرص على رفع الفضالت و-

بحمالت النظافة بوادي الخطف.

.بوادي الخطفو اصالح و تعبید الطرقات المسالك الفالحیة طلب تھیئة -

:نجیب كردغلي
طلب تنظیف المقابر بالمدینة-

دعا إلى ردع الباعة المتجولین بالدواب-

الحظ االنتصاب العشوائي للسمك أمام سوق السمك الجدید-

اعترض على وضع مواد البناء وراء الشركة التونسیة للكھرباء والغاز-

:فاطمة الدالجي

یسببھ ذلك من ومااشتكت من االستغالل المفرط لنھجھا من طرف بائع مواد البناء السید فوزي المسلماني 

متدھورة.فوضى عارمة خاصة وان حالتھا الصحیة تلوث وازعاج و
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طارق ریدان:

ولیس بدراسة بیئیة واجتماعیةمركز تحویل النفایاتملف لتنفیذ مشروعقال بأن الملف الفني المنشور ھو -

ھناك اجماع بأن مثل ھذه المراكز غیر ناجحة بنسبة كبیرة في تونس-

مصب وادي اإلمام لن یغلق نھائیا وسیبقى عشوائیا وقد كان من األجدر انجاز مركز التحویل بھ-

بقلیبیةسنوات فما ھو مآل فضالت مركز التحویل6مركز الرحمة سیغلق بعد -

:فرید الزكراوي

عارض انجاز مركز لتحویل النفایات بمدخل مدینة قلیبیة وطالب باإلجابة على العریضة المقدمة ضد انجاز ھذا 

المركز.

مذكور التریكي:

المقاول المكلف بتعبید الطرقات بحي تاھرت أضر بشبكة التطھیر ولم یرجع الحالة إلى ما علیھا 

:محمد الھواري

زیارتھ لمركز تحویل النفایات بقربة و اعجابھ بھذا االنجاز تحدث عن 

والشغل وفاقدي السند وحاملي اإلعاقةمحمد بوعفیف رئیس لجنة الشؤون اإلجتماعیة:

رئیس لجنة جسور التواصل ان اإلجابة على طلبات جمعیتھ تتم عن طریق اللجان بین للسید محمد ریدان-

.البلدیة قبل عرضھا على المجلس البلدي

السید سامي التریكي رئیس جمعیة المكفوفین أنھ للتمتع بالمنحة البلدیة یجب تقدیم مطلب مرفوقا أجاب-

عیة وال یمكن توزیع المنح جزافا.بوثائق یضبطھا القانون وھذا مالم یتم بالنسبة لھذه الجم

 ّام رئیس لجنة النظافة و الصحة والبیئةفوزي الحج:

بین أن مركز تحویل النفایات یخص نفایات مدینتي قلیبیة و منزل تمیم-

بالنسبة للمعدات التي ستنقل النفایات إلى المركز فسیتم تخصیص شاحنات مجھزة للغرض عوضا عن -

الجرارات.

عن طریق شركة خاصة.حدائق عمومیة بالمدینة6ملیة تنظیف وتعھد انھ تم الشروع في عأفاد-

:رضى الشكیلي عضو المجلس البلدي

بمشروع مركز تحویل النفایات تدخالت المواطنین والمجتمع المدني في ما یتعلقنظرا لعدم وجود توافق اثر

في ھذا الموضوع وتجنب كل التجاذبات، اقترح علىنھائیاالحسم من ر وحتى یتمكن المجلس االحجيبواد

المجلس ان یقع عرضھ على المواطنین و المجتمع المدني في جلسة تشاركیة طبقا لقانون مجلة رئیس

".ھذا الملفبوكل ما یتعلق وعرعات المحلیة یتم فیھا تقدیم الدراسة الفنیة لھذا المشاالجم
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.البلديھذا االقتراح بموافقة المجلسیحضلم 

.الواحدة بعد الزوالو رفعت الجلسة على الساعة 

11 



أعلم السید رئیس مصلحة التراخیص العمرانیة أنھ في إطار اھتمام الدولة والمجموعة الوطنیة 

بالنھوض بالتراث العمراني الذي تزخر بھ بالدنا والحفاظ على قیمتھ التاریخیة والمعماریة من جھة وحرصا 

العیش لمتساكنیھا من جھة على تحقیق نقلة نوعیة لالرتقاء بمواقع المراكز العمرانیة القدیمة وتحسین إطار

والتھیئة الترابیة بالتنسیق مع وزارة الشؤون المحلیة والبیئة بعث واإلسكانوتتولى وزارة التجھیز ،أخرى

برنامج احیاء المراكز العمرانیة القدیمة بتونس الذي تم ادراجھ ضمن مخطط التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة 

ملیون دینار وبتمویل مشترك بین الدولة التونسیة والوكالة 40لي بكلفة تقدر بحوا2016/2020للفترة 

المبادرة من أجل تمویل المشاریع " لة من بي لالستثمار وبمساندة فنیة مموّ والفرنسیة للتنمیة والبنك األور

."الحضریة 

مدن عتیقة من ویھتم البرنامج بالتدخل بالمراكز العمرانیة القدیمة ذات القیمة التراثیة والمعماریة 

ومجموعات معماریة حضریة أو قصور أو غیرھا 20وبدایة القرن 19بیة مبنیة خالل القرن ووإحیاء أور

ذیبھا وضمان ادماجھا االقتصادي التراثي أو التقلیدي، وذلك بغایة تھت الطابع التاریخي ومن األنسجة ذا

تنشیط الدورة االقتصادیة لسكان وتحسین الظروف المعیشیة لاالجتماعي بشكل متكامل كما یھدف إلىو

بالمراكز العمرانیة القدیمة إلى جانب تعزیز جاذبیتھا من الناحیة الثقافیة والسیاحیة.

عتماد خطة شاملة یرتكز برنامج إحیاء المراكز العمرانیة القدیمة على إولتجسیم ھذه األھداف 

زز القدرة على االستقطاب وبعث ستوى المشھد العام لھذه الفضاءات ویعن نقلة واضحة على مومتكاملة لضما

حركیة متنوعة وذلك من خالل توسیع التدخالت لتشمل المجاالت التالیة :

تھذیب البنیة األساسیة الحضرة-

تحسین وتھذیب الفضاءات العمومیة-

تثمین التراث الثقافي وتجدید وإعادة تأھیل المباني التاریخیة-

التجاریة والحرفیةوباألنشطة االقتصادیة والسیاحیة النھوض -

تحسین السكن-
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وفي إطار تكریس الالمركزیة یسند ھذا البرنامج للبلدیات صفة صاحب مشروع وتتولى في إطاره 

اقتراح برنامج تدخل بالمركز العمراني الذي یرجع إلیھا بالنظر وذلك ضمن مشروع مندمج ومتكامل مع 

نفیذه واعتماد مبدأ التشاركیة وتفعیل دور المواطنین والمجتمع المدني.الحرص على متابعتھ وت

على انخراط البلدیة في ھذا البرنامج.المعروض على السادة أعضاء المجلس البلدي المصادقة و

وبعد النقاش والتداول صادق السادة أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على االنخراط في برنامج إحیاء 

المقترحة.المشاریع مع التوصیة بحسن إعداد ملف المشار إلیھ انیة القدیمة المراكز العمر



السادة أعضاء المجلس البلدي أنھ بطلب من سفارة فرنسا بتونس أعلم السید جمال الحّجام رئیس البلدیة 

سفیر فرنسا Olivier Poivre d’Arvorبقصر البلدیة السیّد2019أوت 6صباح یوم الثالثاء سیستقبل 

Busniness Franceبتونس والوفد المرافق لھ المتركب من مدیر الوكالة الفرنسیة للتنمیة ، ومدیر

وسیتم اعالم السلط المحلیة والجھویة في الغرض..موسم األزرق بتونسبتونس، وممثل عن ال

وأكد أنھ سنحرص على طرح بعض الوضعیات كتھیئة سبخة قلیبیة للنظر في إمكانیة تمویلھا من 

أوالفرنسیة.بعض المنظمات األوربیة 

أعطى السید رئیس البلدیة الكلمة لطالبیھا من الحاضرین وبعد االنتھاء من التداول في جدول األعمال 

فكانت التدخالت التالیة :

 رئیس لجنة الدیمقراطیة التشاركیة والحوكمة المفتوحة واإلعالم والتواصل شادي بن سلیمان)
:والتقییم)

ات المحلیّة وعن صالحیات رئیس البلدیة تحدث عن السلطة المحلیّة من خالل مجلة الجماع

ثقافي.وصالحیات المعتمد وتساءل عن من یُرّخص لتنظیم نشاط 

 سلیمان:علیة بن
على الرمال وتذّمر من لشمسیات للمأوى المنصورة ومن استغالل الخارجین عن القانوناشتكى

وطلب وضع حد لھذه الفوضى وتطبیق القانون.الفاحش للمواطنھمستغاللا

: نوفل القربصلي
لفت النظر لوجود فوھة لشبكة التطھیر بنھج عمر بن عبدالعزیز مكّسرة منذ مدة إنجر عنھا روائح 

وتلوث بیئي وطلب رفع الضرر .
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وفي رّده على ھذه التدخالت قال السید رئیس البلدیة أن العمل الثقافي من ثوابت ھذا المجلس وسنقوم 

بعقد جلسة عمل مع السید المعتمد للتنسیق وتوضیح األدوار في كل ما یخص النشاط الشبابي والریاضي 

والثقافي بالمدینة. 

لشاطئ فبیّن أنھ بالرغم من حجز بعض أما فیما یتعلق بمأوى المنصورة وانتصاب الشمسیات على ا

ال تزال ھناك بعض االشكالیات سنسعى لتجاوزھا.الشمسیات ومراسلة المصالح األمنیة في الغرض 

.المصالح المحلیة للتطھیر إلزالة الضرروفي خصوص فوھة شبكة التطھیر أفاد بأنھ سیتدخل لدى 

الثانیة بعد الزوالرفعت الجلسة على الساعة و


