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

والمتضمنة نص اإلستدعاء 03/05/2019الصادرة بتاریخ المجلس البلديالموجھة إلى كافة أعضاء 

التالي :

 



.دعــــــــوة:    الـمـوضـوع

وبعـد ،

األربعاءوذلك یوم 2019أتشرف بدعوتكم لحضور الجلسة االستثنائیة للمجلس البلدي لسنة 
للمصادقة على معاییر صباحا بقصر البلدیة بقلیبیة الحادیة عشرعلى الساعة 2019ماي08

.2019اسناد التمویل العمومي للجمعیات وعرض قائمة المنح المزمع توزیعھا حسب میزانیة سنة 

ألفین سنة الثامن من شھر ماي األربعاءیوم 2019لسنة جلسة استثنائیةقلیبیة بجلس البلديالمعقد 

جمال برئاسة السید بقصر البلدیة بقلیبیةالحادیة عشر صباحاعلى الساعة )08/05/2019و تسعة عشر (

:المجلس البلديأعضاء السادةالسیدات ووبحضورالحجام رئیس البلدیة 

فتحي حسونة ، فوزي الحجام ، إلھام ریدان ، سعیدة النمر ، سنیة فرج هللا ، مجیدي االنقلیز،ھشام 

النجیلي ، محمد بوعفیف ، أحمد المسلماني ،وفاء االنقلیز، محمد علي الجنحاني ،حیاة الیحیاوي ، شیماء 

.محمد رضى الشكیلي بالحاج عمر ، سلمى المجید ، فاطمة الطرودي ، رحاب حمید ، المبروك العیاري و 

و تغیب السادة : رانیة متاع هللا ،محمد عبد اللطیف ، محمد االسعد البربار ،شادي بن سلیمان ، ناجي 

ریدان، فؤاد المجید ، عائدة صمود ، رفیعة اإلمام ، روضة الزمرلي ،حافظ الجبالي ، أمیرة االنقلیز.

كل من السادة :لبلدیةاحضر عن اإلدارة البلدیة بدعوة من السید رئیس كما 
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سنیة بنعلیة مدیرة الشؤون عبد العزیز غریبي الكاتب العام ،وحید الجنحاني مدیر النظافة و البیئة ،

فاتن المسلماني ملحق إدارة مكلفة بشؤون ،اإلداریة العامة، شكري الحجام كاھیة مدیر الشؤون المالیة 

.العموميوعماد الشارني كاتب تصرف مكلف بالتمویل المجلس

و حضر عن المنظمات و الجمعیات كل من السادة :

ھیثم الزواري وابتسام قارة عن جمعیتي برج قلیبیة و العمل المدني ،سنیة المجید عن جمعیة القلب 

األبیض ، محمد ھیثم القصیبي عن نادي التنس ، میالء صمود عن جمعیة برج قلیبیة ،االسعد الدریدي عن 

فیق محفوظ عن نادي الریاضات الفردیة بقلیبیة ، فرید عالئمي عن فوج أبو القاسم قلیبیة ،توCAPجمعیة 

یة التنمیة و البیئة بوادي الشابي للكشافة ، عادل الجزیري و منتصر السمین ومحمد الحلفاوي عن جمع

ب ، ،اسماعیل ضو عن المنظمة الدولیة للقیادات الشبابیة ، محمد البوبكري عن جمعیة منارة األدالخطف

النجار عن الكشافة التونسیة فوج قلیبیة ، سیف الدین نعیممحمود بن رحومة عن جمعیة صیانة المدینة ، 

خدیم هللا وأیمن بن مسعود عن النادي الریاضي القلیبي .

بمساعدة السیدة فاتن المسلماني مكلفة مقرر الجلسة : السید عبد العزیز غریبي الكاتب العام للبلدیة

المجلسبشؤون 

العضوان المنتخبان إلمضاء محضر الجلسة السیدان : أحمد المسلماني و سنیة فرج هللا.

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

افتتح الجلسة السید رئیس البلدیة بكلمة رحب فیھا بجمیع الحاضرین ثم استعرض جدول االعمال كما 

یلي:

للجمعیاتالمصادقة على معاییر اسناد التمویل العمومي /1

2019المصادقة على قائمة المنح المزمع توزیعھا حسب میزانیة سنة /2

1
 

لسنة 29من القانون األساسي عدد 111تبعا للفصل بین السید جمال الحجام رئیس البلدیة أنھ 

18المؤرخ في 2013لسنة 5183وبعد اإلطالع على األمر عدد ، 2018ماي 09المؤرخ في 2018

تعلق بضبط معاییر وإجراءات وشروط إسناد التمویل العمومي للجمعیات المتمم باألمر الم2013نوفمبر 

2011لسنة 88وعلى المرسوم عدد ،2016ماي 17المؤرخ في 2016سنة ل568الحكومي عدد 

وفي إطار تطبیق النصوص الترتیبیة واإلجرائیة ،لق بتنظیم الجمعیاتالمتع2011سبتمبر 24المؤرخ في 

الواردة بخصوص التمویل العمومي المسند للجمعیات من قبل البلدیة ولمزید تفعیل دورھا في مراقبة حسن 
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التصرف في التمویل الممنوح والتدقیق في أوجھ اإلستعماالت ، المعروض على السادة أعضاء المجلس 

ــدد 5183صادقة على معاییر إسناد التمویل العمومي للجمعیات حسب ما جاء بھ األمر عــالبلدي الم

والمبینة على النحو التالي : 

مطلب بإسم السید رئیس البلدیة

 نسخة من النظام األساسي للجمعیة

 نسخة من المعرف الجبائي

نسخة من المعرف البنكي

ة بالرائد الرسمينسخة من إعالن تكوین الجمعیة بصورة قانونی

 قائمة إسمیة في المسیرین

 قائمة فروعھا ومكاتبھا الجھویة إن وجدت وأسماء مسیریھا

 تقریر مراقب أو مراقبي الحسابات مؤشر علیھ للسنة السابقة لتاریخ تقدیم المطلب بالنسبة للجمعیات

دینار )100.000التي تتجاوز مواردھا السنویة مائة ألف (

 نسخة من آخر تقریر مالي موجھ إلى دائرة المحاسبات بالنسبة للجمعیات المتحصلة على ما یفید توجیھ

تمویل عمومي سابق .

من قبل الرئیس وأمین ىآخر تقریر أدبي ممضي من قبل الرئیس  والكاتب العام وتقریر مالي ممض

المال مصادق علیھما من قبل الجلسة العامة .

( حسب الوثیقة المقیسة ، تسحب من اإلدارة ) نسخة من سجل النشاطات والمشاریع

( حسب الوثیقة المقیسة ، تسحب من اإلدارة ) سجل المساعدات والتبرعات والھبات والوصایا

تسییر الجمعیة .نسخة من آخر محضر جلسة انتخابیة لھیاكل

. الوثائق المثبتة لسالمة وضعیة الجمعیة تجاه إدارة الجبایة

.الوثائق المثبتة لسالمة وضعیة الجمعیة تجاه الصنادیق االجتماعیة

 تقدیم ما یفید نشر إعالن بإحدى الُصحف في صورة تلقي الجمعیة لھبات أو تبرعات أو مساعدات

المتعلق بتنظیم الجمعیات (تنشر 2011لسنة 88المرسوم عدد من 41أجنبیة تبعا لمقتضیات الفصل 

الجمعیة المساعدات والتبرعات والھبات األجنبیة وتذكر مصدرھا وقیمتھا وموضوعھا بإحدى وسائل 

اإلعالم المكتوبة وبالموقع اإللكتروني للجمعیة إن وجد في ظرف شھر من تاریخ قرار طلبھا أو قبولھا 

حكومة بكل ذلك بمكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ في نفس األجل ) .وتعلم الكاتب العام لل

( حسب الوثیقة المقیسة ، تسحب من اإلدارة ) تقریر مفصل حول موارد الجمعیة

 ،وثیقة تدقیق أوجھ االستعماالت التي سیخصص لھا التمویل العمومي المطلوب( حسب الوثیقة المقیسة

تسحب من اإلدارة )
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لتزام ( تسحب من اإلدارة ) معرف بإمضائھا من قبل رئیس الجمعیة .وثیقة ا

( حسب الوثیقة المقیسة ، تسحب من اإلدارة ) تقریر نشاط للسداسي األخیر

على 08/05/2019مع العلم و أنھ تم عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي المنعقد بتاریخ 

ة .الساعة التاسعة صباحا و أبدى رأیھ بالموافق

و بعد النقاش صادق السادة أعضاء المجلس البلدي باالجماع على معاییر اسناد التمویل العمومي 

للجمعیات كما تم بیانھ.

22019

على الساعة 08/05/2019استعرض السید رئیس البلدیة مقترح المكتب البلدي المنعقد بتاریخ 

،و بین اجمالي االعتمادات 2019التاسعة صباحا حول قائمة المنح المبرمج توزیعھا حسب میزانیة سنة 

المزمع تخصیصھا للجمعیات حسب التصنیف التالي :

الشؤون اإلجتماعیة و الشغل و فاقدي السند وحاملي اإلعاقة ثم أعطى الكلمة تباعا لرئیس لجنة

والریاضة الستعراض الفنون و الثقافة و التربیة و التعلیم و رئیس لجنة الطفولة و الشباب ورئیس لجنة 

بالتفصیل لفائدة الجمعیات كما یلي :2019المنح المبرمجة لسنة 

2019
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وخالل علما و أن ھذا المقترح قد لقي تجاوبا و موافقة من طرف أغلب أعضاء المجلس البلدي ،

النقاش اقترح السید محمد رضى الشكیلي المستشار البلدي أن یتم تنقیص ألفي دینار من مبلغ المنحة 

و إضافتھا للمنحة المقترحة لجمعیة برج قلیبیة.2019المبرمجة لجمعیة منارة األدب بقلیبیة خالل سنة 
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إلى النتائج التالیة :الذي أفضى التصویت على المقترح تمو 

ات موافقة على المقترحأصو6-

أصوات غیر موافقة على المقترح9-

محتفظین بأصواتھم  4-

و بعد النقاش و التصویت تم رفض االقتراح الذي تقدم بھ السید المستشار البلدي بأغلبیة األصوات.

للتصویت2019خالل سنة على الجمعیاتالمنح عرض مقترح المكتب البلدي حول توزیعثم تم 

النتائج التالیة :وأسفر عن

و الذي حضي بموافقة 2019صوت موافق على قائمة المنح المزمع توزیعھا حسب میزانیة سنة 16-

المكتب البلدي

محتفظون بأصواتھم.3-

و بعد النقاش و المداولة و التصویت صادق السادة أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على قائمة المنح 

تمت الموافقة علیھ خالل جلسة المكتب البلدي المنعقدة مثلما2019حسب میزانیة سنة المزمع توزیعھا 

.على الساعة التاسعة صباحا08/05/2019بتاریخ 

و استجابة لطلب بعض مكونات المجتمع المدني التدخل أعطاھم السید رئیس البلدیة الكلمة :

صمود (جمعیة برج قلیبیة):السیدة میالء
تحدثت عن ظروف تنفیذ مھرجان لیالي برج قلیبیة و الصعوبات المادیة و اللوجستیة التي تعترضھ 

من موارده وطالبت بالترفیع %2واستغربت من ضآلة المنحة المقترح اسنادھا للمھرجان و التي ال تتجاوز 

من مواردھا %25ض الجمعیات األخرى و التي تجاوزت فیھا بعد أن قارنتھا مع المنح المزمع اسنادھا لبع

كجمعیة منارة األدب وخاصة الغرفة الفتیة العالمیة التي تُسند لھا المنحة ألول مرة. 

:(جمعیة منارة األدب) محمد البوبكري
تساءل عن سلطة الوالیة وامكانیة تدخلھا في قرار المجلس البلدي.-

عضو بالمجلس ھي في منحة جمعیة منارة األدب تحرجھ بمعیة رئیسة الجمعیة التي قال ان نسبة الترفیع-

البلدي ویجعلھا في موقف ال تحسد علیھ أمام الرأي العام.

تحدث عن الجانب الربحي لبعض الجمعیات التي بتعدد تنظیمھا للعروض الفنیة كادت أن تصبح مھرجانا.-
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ینة و المحافظة على التراث):محمود بنرحومة (جمعیة صیانة المد
بین أن سبب عدم تقدیم ملف الحصول على التمویل العمومي مأتاه عدم عقد الجمعیة لجلستھا العامة -

.2019ماي 12یوم األحد القادم االنتخابیة المنتظر التآمھا 

إلى أن المنحة المسندة للجمعیة ضئیلة بالنسبة لحجم مشاریعھا والتي من أھمھا تبلیط المدینة العتیقة أشار-

بالتعاون مع البلدیة.

:(فوج أبو القاسم الشابي للكشافة التونسیة) فرید العالیمي
بنھج بیرم سنوات ودعا الحاضرین إلى زیارة مقره بالسوق البلدي 3عرف بالفوج الذي انطلق نشاطھ منذ 

غیر كافیة لتغطیة مصاریف نشاط الفوج و تسییره.المنحة المسندة للجمعیة التونسي وقال أن 

(فوج حمادي الغربي للكشافة التونسیة) نعیم النجار:
ومحلیا موضحا مسندة للفوج وذكر بنشاطاتھ واشعاعھ وطنیا وجھویاالشكر البلدیة على الترفیع في المنحة

أنھ المجال لمقارنتھمع فوج أبو القاسم الشابي .

(جمعیة التنمیة و البیئة بوادي الخطف) منتصر السمین:
قال أن المنحة المقرر اسنادھا للجمعیة غیر كافیة لتغطیة مصاریفھا .

: (نادي الریاضات الفردیة) توفیق محفوظ
ثم عرج على الصعوبات التي تعترض نشاطھ بقاعة تحدث عن نشاط النادي وخاصة بعث فرع الجمباز 

الریاضة عیسى بن نصر بسبب تمارین مختلف أصناف فریق النادي األولمبي القلیبي .

النادي الریاضي القلیبي) :خدیم هللا (الدینسیف
اشتكى من احتكار قاعة الریاضة عیسى بن نصر للعبة الكرة الطائرة مبینا الصعوبات التي اعترضت النادي 

غیر كافیة.بقولھ أن المنحة المزمع اسنادھا للجمعیة عندما برمج تنظیم دورة في التایكواندو بھا وختم تدخلھ

: (جمعیة العمل المدني) ھیثم الزواري
.المكاناطھا وتفادي تضاربھا في الزمان وات الثقافیة لتنسیق برمجة مشاریع نشطلب عقد جلسة مع الجمعی-

بعض الجمعیات للتمتع بامتیازات ھذه األخیرة كعدم تحدث عن ظاھرة تنظیم الخواص لحفالت تحت غطاء -

خالص المعلوم على العروض.


شكر السید رئیس البلدیة الحاضرین على مواكبتھم لفعالیات ھذه الجلسة االستثنائیة للمجلس البلدي 

وأخص بالذكرمنھم مكونات المجتمع المدني الذي اعتبره رافدا للعمل البلدي ومساھما في ممارسة المواطنة 

تتم ألول مرة في جلسة عامة ات التشاركیة والتنمیة المستدامة .ثم بین لھم عملیة توزیع المنح على الجمعی

وتعزیز قیم النزاھة وارساء قواعد الشفافیة وأضاف لمجلس بلدي في إطار ترسیخ مبادئ الحوكمة الرشیدة 

حول التفاوت في اسناد المنح أو الترفیع فیھا أنھ مقترح اللجان المعنیة ُعرض على المكتب البلدي ووافق 
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لعمل الجمعیاتي لكن ذلك مرتبط بالمیزانیة وسنعمل على متابعة نشاط علیھ وكنا نتمنى أن یكون الدعم أكثر ل

الجمعیات الممنوحة حفاظا على المال العام وتقییما للبرامج سیعتمد في إسناد منح السنة القادمة .ثم وضح أن 

لمذكورة الترفیع الذي اعتبره البعض مبالغ فیھ في المنحة المسندة لجمعیة منارة األدب سببھ تبني الجمعیة ا

تنظیم تظاھرة أیام الزین الصافي لألغنیة البدیلة في انتظار حصول ھذه األخیرة على التأشیرة القانونیة كما 

أن الجمعیة ستساھم في إطار الشراكة مع البلدیة في تنفیذ بعض األنشطة الثقافیة بالمدینة .

الواحدة بعد الزوال.ورفعت الجلسة على الساعة 

082019

      

 



 

 

     

 

 

 




