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 بلدية قليبيـة

  2020للمجلس البلدي لسنة  الثانيةحمضر جلسة الدورة العادية 

 2020 جويلية 12املنعقدة بتاريخ 

 

 

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

 والمتضمنة نص اإلستدعاء التالي:   07/2020/ 06الصادرة بتاريخ    المجلس البلدي الموجهة إلى كافة أعضاء  

 مــن رئيــس بلديــة قليبيـــة

 ................ (:)ة إىل الـسـيد

 . دعــــــــوة: الـمـوضـوع

 وبعـد،

وذلك يوم   2020لسنة   الثانيةطار دورته العادية في إ  لمجلس البلديجلسة ابدعوتكم لحضور   أتشرف

الساعة    2020  جويلية  12  األحد المدرجة   صباحا   سعةالتاعلى  المواضيع  للنظر في  بقليبية  البلدية  بقصر 

   التالي: بجدول األعمال 

 تعديل موعد الدورة العادية الثالثة -1

 2019المصادقة على الحساب المالي لسنة  -2

 الوضع المالياستعراض  -3

 2020تعديل ميزانية التصرف لسنة  -4

 استعراض المشاريع -5

 انة شبكة الطرقات البلديةج التدخل لمشروع صيالمصادقة على برنام -6

 استعراض الوضع البيئي -7

 حداث دائرة بلدية بوادي الخطفإالمصادقة على قرار  -8

 بلديةدقة على كراس شروط لتسويغ مآوي المصا -9

 مصادقة على كراس شروط تسويغ سوق الجملة للسمك بميناء قليبيةال -10

 عاليم البلدية:المصادقة على تعديل بعض الم -11

 معلوم مآوي السيارات ❖

 معلوم اإلشهار بالمنطقة البلدية ❖

 تعيين رئيس لجنة األشغال والتهيئة العمرانية -12

  االستفساراتاستعراض محضر الدورة التمهيدية والرد على  -13
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ته في نطاق الدورة العادية  ب  المجلس البلديعقد     نة    الثانيةقليبية جلـس ر لا األحديوم    2020لـس ثاني عـش

  بقصـر البلدية بقليبية  صـباحا  التاسـعةعلى السـاعة    (12/07/2020ألفين وعشـرين  سـنة   من شـهر جويلية

 :المجلس البلديأعضاء  السادةالسيدات و وبحضورجمال الحّجام رئيس البلدية برئاسة السيد 

د بوعفيف، دي النجيلي، محمّ سنية فرج هللا، مجيإلهام ريدان، سعيدة النمر،  ام،  هشام األنقليز، فوزي الحجّ 

المسلماني، أحمد  سليمان،  بن  صمّ   شادي  الجبالي،  ،األنقليزوفاء    ود،عائدة  حافظ  اليحياوي،  فاطمة   حياة 

 وعبد الوهاب بلوم.  لمبروك العياريا الطرودي،

ن، ناجي ريداسعد البربار،  حمد األم  د عبد اللطيف، محمّ   رانية متاع هللا، فتحي حسونة،  السادة:   وتغيّب

   .درحاب حميّ  ، األنقليزسلمى المجيد، أميرة محمد علي الجنحاني، شيماء بلحاج عمر،  لمجيد،فؤاد ا

 لألطفال: وحضر عن المجلس البلدي 

 د مساعد الرئيس. رئيس المجلس البلدي لألطفال ولينة حميّ سارة القصيبي 

 : ادةالسكل من  البلديةحضر عن اإلدارة البلدية بدعوة من السيد رئيس كما  

د التكالي مدير فني،  عبد العزيز غريبي الكاتب العام للبلدية، وحيد الجنحاني مدير النظافة والبيئة، محمّ 

ف  فاتن المسلماني متصرّ   ،اإلدارية العامة، شكري الحّجام كاهية مدير الشؤون الماليةسنية بنعلية مديرة الشؤون  

 باإلعالم. مكلف  وعماد الشارني كاتب تصرفمكلفة بشؤون المجلس 

 السادة: والجمعيات والمنظماتعن المصالح اإلدارية  وحضر

ية/ قربة، لطفي السايحي عن  نبيل متاع هللا عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق االنسان فرع قليب 

السميّ  ومنتصر  الجزيري  عادل  الدولية،  العفو  الخطفمنظمة  بوادي  والبيئة  التنمية  جمعية  ، حسونة ن عن 

 وجمع من المواطنين.  اضات البحرية تب عام نادي الريمحفوظ كا

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

ها بالحضور وشكرهم على مواكبة ام رئيس البلدية بكلمة رّحب من خاللافتتح الجلسة السيد جمال الحجّ 

ى  علوليد بالحاج و  م على والـد العون البلديثم ترحّ   2020للمجلس لسنة    الثانيةأعمال جلسة الدورة العادية  

 .  هذا األسبوع اللذان وافتهما المنية ابن أخ المستشار مجيدي النجيلي 

 االستدعاء. استعرض جدول أعمال الجلسة كما جاء بنص إثر ذلك 

 . والمبروك العياري أحمد المسلماني السيدان:العضوان المنتخبان إلمضاء محضر الجلسة 

   لبلدية غريبي الكاتب العام ل زعبد العزيالسيد  الجلسة:ر رّ ـقـم

 ف مكلفة بشؤون المجلس. فاتن المسلماني متصرّ  السيدة:بمساعدة 
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اللتين تطرقتا    دتهاالبدء في جدول األعمال أحال الكلمة لرئيسة المجلس البلدي لألطفال ومساع  وقبل  

 إلى ثالثة نقاط وهي: 

ة وسامة  وادي اإلمام وما يخلفه من روائح كريهمصب الفضالت ب طلبتا إيجاد حل لحرق الفضالت ب •

 القريبة منه. ة وراحة المتساكنين بالمنطقة د صحّ والذي كان واليزال يهدّ 

وخاصة انتصاب  بالمدينة    طرقاتالاألرصفة وأشارتا إلى ظاهرة االنتصاب الفوضوي الذي اكتسح   •

الكراسي والطاوالت أمام المقاهي والمطاعم وتعطيل حركة مرور المترجلين والسيارات على حد 

 سواء.

سيدي أحمد والذي ود تلوث هوائي ناتج عن دخان صادر عن معصرة بجانب مدرسة  إلى وجنبهتا   •

 د صحتهم وسالمتهم. اد المدرسة بصفة عامة ويهدّ يقلق التالميذ وروّ 

 إجابة رئيس البلدية:

ولكن هذا ال    بالنسبة لمشكل االنتصاب الفوضوي فهي معضلة تعاني منها جل البلدان حتى المتقدمة 

لفين عن طريق  العشوائي وردع المخا  ب ت للحد من تفشي هذا االنتصاالبلدية قامت بعدة حمال  يمنع من أن 

 حجز أثاثهم وسلعهم، وطلب من المجلس البلدي لألطفال وضع تقرير يتضمن تدخلهم بمكتب الضبط بالبلدية. 

 ام:إجابة السيد فوزي احلّج

لس البلدي الحالي على  فقد حرص المجوادي اإلمام الفضالت بللتلوث الذي يصدر عن مصب  بالنسبة

المصب وللحد من ظاهرة التلوث ولكن ما راعنا إال وظهور   النفايات للقضاء على هذاانجاز مركز تحويل  

أيادي خفية عارضت بشدة هذا المشروع البيئي وسعت إليقافه وقد قمنا بمساعي حثيثة لمواصلة انجاز مشروع 

 لتلوث والتسمم البيئي. المركز الذي سينقذ المدينة من خطر ا

الدخان    تصاعد  للمدرسة االبتدائية سيدي أحمد فقد وعد باستقصاء سبب  أما بالنسبة للمعصرة المجاورة

   .تدارك مشكلة التلوث الصادر عنها قبل موسم الزيتون المقبلمنها و

 

 :2020والرابعة لسنة  تعديل موعد الدورة العادية الثالثة-1

نظرا للظروف االستثنائية التي مرت بها البالد  دية أنه  ريبي الكاتب العام للبلبين السيد عبد العزيز غ

كورونا   فيروس  تفشي  في  ،الُمستجد  والمتمثلة  الفترة  تلك  البلدي خالل  المجلس  جلسات  سير  تعطل   وحيث 

النظر في مقترح تعديل موعد   البلدي  المجلس  السادة أعضاء  التمهيدية والعالمعروض على  الدورة  ادية عقد 

 كما يلي :  2020لسنة  والرابعة الثالثة
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 الدورة العادية الثالثة: 

 على الساعة التاسعة صباحا بالمدرسة البحرية بقليبية   2020جويلية  19يوم األحد  التمهيدية:الجلسة  -   

 البلدية  قصر على الساعة التاسعة صباحا ب 2020أوت  23يوم األحد  العادية:الجلسة -   

 عة: ادية الرابالدورة الع

 صباحا  التاسعةعلى الساعة  2020أكتوبر   25 يوم األحد  التمهيدية:الجلسة -

 صباحا  التاسعةعلى الساعة  2020نوفمبر   22 يوم األحد  العادية:الجلسة -

  

جويلية    05المقترح على أنظار المكتب البلدي خالل جلسته المنعقدة بتاريخ  مع العلم وأنه تم عرض   

 يه بالموافقة.وأبدى رأ  2020

البلدي باإلجماع على مقترح تعديل موعد الدورة العادية    النقاش صادق السادة أعضاء المجلس  وبعد 

 كما تم بيانه سابقا.  2020لسنة الثالثة والرابعة 

 

 :2019المصادقة على الحساب المالي لسنة -2

ساب المالي بعد  اقشة الحن تتم منعلى أمن مجلة الجماعات المحلية الذي ينص    218عمال بالفصل   

المصادقة على الحساب المالي ثم أحال ليترأس جلسة    األنقليزتم انتخاب السيد هشام  ،  انتخاب رئيس للجلسة  

للسيدة  الكلمة  العامة  ةبن علية مديرسنية    هذا األخير  على السادة األعضاء  التي عرضت    الشؤون اإلدارية 

قليبية وخ لبلدية  المالي  الحساب  في  للفصل      2019تم تصرف سنة  النظر  األساسي   33طبقا  القانون  من 

يبين قرار و    من مجلة المحاسبة العمومية  282ل  والفص  2007لسنة    65لميزانية الجماعات المحلية عدد  

مبلغ النهائي للموارد المستخلصة والمبلغ النهائي للنفقات المأذون بصرفها ويرخص في نقل الفواضل الختم ال

 . ( 2020الموالية  سنة  لل االحتياطي الذي يستعمل لتمويل النفقات المدرجة بميزانية التنمية لتحت عنوان الما

  6044445,392  منها  دينارا،  10623464,752ما قيمته    2019لسنة  لميزانية  ابلغت موارد  وقد    

 . دينارا 4305075,035ما قيمته, دينارا موارد العنوان األول ومثلت موارد العنوان الثاني

دينارا هي نفقات    4904240,487  الميزان منها  دينارا جملة نفقات  8195488,489قفت إلى  وأو

 الثاني. دينارا جملة نفقات العنوان  3136475,887و ول العنوان األ

دينارا    813747,587 قدرت بـــالعنــوان األول  في  فـــواضل    عن   2019هذا وأسفر تصرف سنة 

دينارا أما فواضل العنوان الثاني    1495056,466الـ   4و 3لثاني الجزء  فـي حين بلغت فــواضل العنــوان ا
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بلغت   فقد  الخامس  لتسديد   119172,210الجزء  المستعملة  األول  العنوان  مقابيض  جملة  وبلغت  دينارا. 

 .دينار 326457,318من العنوان الثاني  4و 3مصاريف الجزء 

 الخـــالصـــة:

 

 البيان
اإلعتمادات المصادق 

 2019 عليها

  اإلعتمادات النهائية

2019 

  اإلعتمادات المحققة

2019 

 6044445,392 5835000,000 5835000,000 موارد العنوان األول 

 4579019,360 5437584,932 4521102,000 موارد العنوان الثاني 

 10623464,752 11272584,932 10356102,000 جملة الموارد 

 4904240,487 5451530,000 5451530,000 نفقات العنوان االول 

 4905476,678 5821054,932 4904572,000 نفقات العنوان الثاني 

 10623464,752 11272584,932 10356102,000 جملة النفقات

 813747,587 نتيجة العنوان االول 

 1495056,466 4- 3فواضل العنوان الثاني ج 

 119172,210 5فواضل العنوان الثاني ج 

ددة من  ن الثاني المسمصاريف العنوا
 موارد العنوان االول 

326457,318 

 
 . 2020نطاق تنقيح الميزانية لسنة   توزيعها فيقد تم  2019فواضل سنة  وأنعلما   

وقد نظرت لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف في المقترح في جلستها المنعقدة   

 05كما تداول المكتب البلدي في جلسته المنعقدة بتاريخ  وأبدت رأيها بالموافقة   2020جويلية   01يوم  

 . 2019ووافق على الحساب المالي وختم تصرف سنة  2020جويلية 

 ُعرض الموضوع للمصادقة. وقبل عملية االقتراع غادر السيد رئيس البلدية القاعة ثم 

ختم  ب المالي و على الحسا  باإلجماعصادق السادة أعضاء المجلس البلدي  والتداول  وبعد النقاش  

 . 2019تصرف سنة 
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 :المالياستعراض الوضع -3

على    احاد  اتراجعسجل  نسق استخالص الموارد  بينت السيدة مديرة الشؤون اإلدارية العامة أن  

على مردود البلديات هام حيث بلغت    تأثيرهاوإجراءات الحجر الصحي وقد كان    ارون و إثر جائحة ك 

وتجدون في الجدول الموالي المبالغ التي تم انجازها إلى    %  26نسبة التراجع على الصعيد الوطني  

والموارد المتوقع تحقيقها إلى موفى هذا العام    2018و  2019مع المقارنة بسنة    2020جوان    موفي

التي   والتعديالتلنفس الفترة ويستشف الفارق بالنقص  كما يبين الجدول تنفيذ النفقات في الدفع والتعهد  

 بالنقص:  2020ميزانية يجب ادخالها على 
 

 التقديرات  بيان الموارد
االنجاز إىل 
غاية 

30/06/2020 

االنجاز إىل 
 غاية

30/06/201
9 

االنجاز  
إىل غاية 

30/06 /
2018 

نسبة  
 اإلنجاز

اجع   نسبة التر
مقارنة ب 
2019 

اجع   نسبة التر
ب مقارنة 
2018 

الموارد 
المتوقع  
 31إنجازها إىل 
ديسمتر 
2020 

الفارق 
 بالنقص

  عىل العقارات واألنشطة ل: المعاليماألو  ف صنال

 000 170 000 500 %66 %74 %18 716 354 738 460 436 119 000 670 المعلوم عىل العقارات المبنية 

ي غير  المعلوم عىل األ
راض 
 المبنية 

250 000 138 963 139 880 123 315 56% 1% -13% 250 000 0 

المعلوم عىل المؤسسات ذات  
و التجارية  أية صناع ة الالصبغ 

 و المهنية أ
728 000 212 688 509 420 325 333 29% 58% 35% 700 000 28 000 

تية من صندوق  أ المبالغ المت
ون بير  الجماعات  ا التع

 المحلية 
100 000    0%   100 000 0 

ل   000 31 400 5 %7- %29 %6 013 2 032 3 158 2 400 36 المعلوم عىل الي  

موظف عىل  معلوم االجازة ال
وبات محالت ب   يع المشر

6 120 2 091 3 405 2 230 34% 39% 6% 6 120 0 

 000 229 520 561 1 %41 %57 %27 607 807 475 116 1 336 475 520 790 1 األول: جملة الصنف 

: مداخيلالصنف  ي
  إشغال الملك البلدي وإستلزام المرافق الثان 

سواق اليومية  مداخيل األ 
 فية والظر واالسبوعية  

119 175 76 477 113 500 114 000 64% 33% 33% 99 000 20 175 

 0 100 778 %1 %8 %87 638 683 900 733 477 676 100 778 سواق الجملة أمداخيل  

رقم معامالت    عىلالمعلوم 
وكالء البيع ومزودي سوق  

 الجملة 
48 000  52 251 17 405 0% 100% 100% 48 000 0 

 0 750 28 %5 %12- %38 360 11 623 9 815 10 750 28 معلوم الذبح 

معلوم المراقبة الصحية عىل  
 اللحوم

11 500 5 408 4 812 5 680 47% -12% 5% 11 500  

ي 
للطريق  معلوم االشغال الوقت 
 العام

13 150 8 936 6 000 7 236 68% -49% -23% 13 150  

معلوم اشغال الطريق العام  
 بمناسبة حضائر البناء 

114 000 88 792 64 070 57 873 78% -39% -53% 114 000  

معلوم عن اشغال تحت  
 الطريق العام

4 820 3 211 2 196  67% -46%  4 820  
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 التقديرات  بيان الموارد
االنجاز إىل 
غاية 

30/06/2020 

االنجاز إىل 
 غاية

30/06/201
9 

االنجاز  
إىل غاية 

30/06 /
2018 

نسبة  
 اإلنجاز

اجع   نسبة التر
مقارنة ب 
2019 

اجع   نسبة التر
ب مقارنة 
2018 

الموارد 
المتوقع  
 31إنجازها إىل 
ديسمتر 
2020 

الفارق 
 بالنقص

معلوم عن اشغال تحت  
 الطريق العام

4 820 3 211 2 196  67% -46%  4 820  

 000 30 000 50 %70 %57 %12 369 31 070 22 462 9 000 80 معلوم االشهار

    %100   020 3   مداخيل مختلفة 

: جملة الصنف  ي
 
 175 50 320 147 1 %5 %13 %73 561 928 442 011 1 578 879 495 197 1 الثان

 الموجبات والرخص اإلدارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات  الثالث: معاليم الصنف 

  600 39 %31 %30 %35 058 20 766 19 857 13 600 39 معلوم التعريف باالمضاء 

سخ  معلوم االشهاد بمطابقة الن
 لألصل 

17 500 4 141 6 938 6 682 24% 40% 38% 17 500  

معلوم تسليم بطاقات الحالة  
 المدنية 

65 800 16 988 26 672 27 092 26% 36% 37% 65 800  

معلوم تسليم الشهائد  
 الحجج االخرى و 

5 000 3 202 3 453 1 961 64% 7% -63% 5 000  

معلوم رخص اشغال الطريق  
 المهن العام لتعاطي بعض 

15 000 1 700 6 242 11 465 11% 73% 85% 15 000  

معلوم رخص الحفالت  
 بمناسبة االفراح العائلية 

13 500 1 775 3 333 1 950 13% 47% 9% 13 500  

  600 48 %56- %10 %34 658 10 360 18 585 16 600 48 معلوم رخص البناء 

  آالتمعاليم رخص نصب 
ي الطريق العام

 توزي    ع الوقود ف 
500 50 275 100 10% 82% 50% 500  

معلوم رخص الدفن او اخراج  
 الجثث 

100 97 74 69 97% -31% -41% 100  

خرى مسندة  أ معاليم رخص 
اتيب الجاري بها  بمقتض  الي 

 العمل 
10 600 2 370 7 730 6 650 22% 69% 64% 10 600  

يواء بمستودع  معاليم اال 
 الحجز 

35 000 11 694 17 525 9 573 33% 33% -22% 35 000  

المقابيض االعتيادية للمعلوم 
ي عىل سعر التيار  

االضاف 
ي 
 الكهربائ 

252 000    0%   252 000  

من المعلوم  المتأتية المبالغ 
ي عىل سعر التيار  

االضاف 
ي باعتماد آلية التعديل  

الكهربائ 
لصندوق التعاون بير   
 الجماعات المحلية 

46 500    0%   46 500  

رفع الفضالت    مقابل معاليم 
من نشاط المحالت   المتأتية 

 التجارية 
24 200 18 180 14 629 10 140 75% -24% -79% 24 200  

خرى مقابل اسداء  أمعاليم 
 خدمات 

30 000 15 428 14 069 10 242 51% -10% -51% 30 000  

  900 603 %9 %24 %18 640 116 066 139 067 106 900 603 الثالث: جملة الصنف 
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 التقديرات  بيان الموارد
االنجاز إىل 
غاية 

30/06/2020 

االنجاز إىل 
 غاية

30/06/201
9 

االنجاز  
إىل غاية 

30/06 /
2018 

نسبة  
 اإلنجاز

اجع   نسبة التر
مقارنة ب 
2019 

اجع   نسبة التر
ب مقارنة 
2018 

الموارد 
المتوقع  
 31إنجازها إىل 
ديسمتر 
2020 

الفارق 
 بالنقص

الجبائية اإلعتيادية األخرى  الرابع: المداخيلالصنف   

  000 6 %100   300 300  000 6 المعلوم عىل العروض الظرفية 

ي انجاز مآوي  
 
المساهمة ف

 جماعية لوسائل النقل 
125 000 28 481 111 729 76 481 23% 75% 63% 125 000  

مداخيل جبائية اعتيادية  
 مختلفة 

9 600   7 583 0%  100% 9 600  

  600 140 %66 %75 %20 364 84 029 112 481 28 600 140 بع: الراجملة الصنف 

 غتر الجبائية اإلعتيادية  المداخيل الخامس: الصنف 

   %1000- %1000-  10 10 110  مداخيل المنابت 

مداخيل المالعب والقاعات  
 الرياضية 

2 500 700 980 1 070 28% 29% 35% 2 500  

مداخيل قاعات العروض  
 واالفراح 

12 840 2 400 3 000 5 600 19% 20% 57% 12 840  

مداخيل كراء العقارات معدة  
 لنشاط تجاري 

308 160 46 285 77 759 92 302 15% 40% 50% 308 160 80 825 

مداخيل كراء عقارات معدة  
ي 
 لنشاط مهت 

8 500 874 4 351 3 702 10% 80% 76% 8 500  

مداخيل كراء عقارات لنشاط  
 صناعي 

16 500   1 000 0%  100% 16 500  

مداخيل الحدائق العمومية  
هات  فيه والمني    ومراكز الي 

15 000  10 803 22 0%  100% 15 000  

محاصيل بيع األثاث الذي زال  
 اإلنتفاع به 

         

  200 21 %83 %93 %4 068 5 366 12 837 200 21 كرية االخرى مداخيل األ 

 825 80 700 384 %53 %53 %13 774 108 269 109 206 51 700 384 الخامس: جملة الصنف 

المالية اإلعتيادية السادس: المداخيلالصنف   

المناب من الدعم السنوي  
 بعنوان التسيير 

2 178 330 1 089 165 903 960 864 778 50% -20% -26% 2 178 330  

اتيب   مداخيل المخالفات لي 
طة   حفظ الصحة والشر

 الصحية 
1 500 620 1 043 741  41% 16% 1 500  

جاع مصاريف اصالح   اسي 
 الطرقات واألرصفة 

37 000 6 394 13 602 23 416 17% 53% 73% 37 000  

          مداخيل مالية اعتيادية اخرى 

مبالغ بعنوان مصاريف ادارة  
وترصف واستخالص لفائدة  

 الغير 
25 160 4 713 17 620 9 946 19% 73% 53% 25 160  

نجرة عن  لم ا  التأخير خطايا 
 انجاز الصفقات العمومية 

3 000 5 748   192%   3 000  

  990 244 2 %23- %18- %49 881 898 225 936 640 106 1 990 244 2 السادس: جملة الصنف 

 000 360 030 083 6 %10,1 %22,7 %41,6 827 944 2 506 424 3 308 647 2 205 362 6 مجموع البلدية 

   %25,1 %38,2 %37,2 049 080 2 546 520 2 143 558 1 875 183 4 الذاتية الموارد 
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 التقديرات  بيان النفقات 
االنجاز إىل 
غاية 

30/06/2020 

ي  
 
االنجاز ف
التعهد  

31/05/201
9 

نسبة  
اإلنجاز  
اعتمادات  
 الدفع 

نسبة  
اإلنجاز  
اعتمادات  
 التعهد 

االنجاز إىل 
غاية 

30/06/201
9 

االنجاز إىل 
غاية 

30/06/201
ي التعهد 9
 
 ف

النفقات 
المتوقع  
 31إنجازها إىل 
ديسمتر 
2020 

الفارق 
 بالنقص

       نفقات الترصف  ول: األالجزء 
  

      
   

  التأجتر  االول: القسم 
       العمومي 

  
      

   

منح التمثيل المخولة لكواهي  
 المساعدين و البلديات رؤساء 

        
  

  
  

   

 000 77 053 542 249 268 249 268 %43 %43 149 267 149 267 053 619   والتدرجاألجر األساسي 

المنح الخصوصية القارة   
   الثابتة()

1 393 189 652 832 652 832 47% 47% 562 753 562 753 1 329 189 64 000 

   090 48 672 17 672 17 %43 %43 497 20 497 20 090 48 المنح المرتبطة بالوظيفة  

   000 2 433 433 %0 %0     000 2 ة  صية المتغير المنح الخصو 

المنح غير الخصوصية  
ة   المتغير

51 900 11 905 11 905 23% 23% 11 834 11 834 45 620 6 280 

اإلضافية  منحة الساعات 
 الليىلي   والعمل

7 000 1 689 1 689 24% 24% 1 447 1 837 7 000   

 870 1 430 21 255 9 255 9 %38 %38 752 8 753 8 300 23 المنح العائلية  

المساهمات المحمولة عىل  
 المشغل  

409 797 185 917 185 917 45% 45% 155 274 155 274 393 797 16 000 

   000 42     %0 %0     000 42 تأجي  ر األع  وان غي  ر الق اري  ن 

 150 165 179 431 2 307 027 1 917 026 1 %44 %44 741 148 1 742 148 1 329 596 2 جملة القسم االول  

وسائـــل   الثـانـي: القسـم         
 المصـالــح  

                0 

نفق  ات تسيي  ر المصال  ح  
 العمومي  ة المحلي  ة

1 617 537 105 991 1 097 231 7% 68% 507 649 1 116 513 1 497 380   

  وصيانةمصاريف إستغالل  
ات العمومية   التجهير 

1 145 500 317 854 911 168 28% 80% 295 010 737 487 1 045 500 100 000 

 000 100 880 542 2 000 854 1 659 802 %73 %15 399 008 2 845 423 037 763 2 جملـــة القـســـم الثــانـي 

ـل   الثالث: القسم 
 
التدخ

 العمومي  
              0   

     126 31 126 31           منحة تكميلية ظرفية 

  الت ف ي المي دان  
ّ
تدخ

 اإلجتم اع ي 
246 500 56 616 112 334 23% 46% 73 682 136 385 219 500 27 000 

 
ّ
ي مي  دان التعلي   م  تدخ

   الت ف 
 التك وي   ن و 

15 000     0% 0% 10 000 10 000 15 000   

 000 11 000 51 900 54 550 53 %0 %0     000 62 المساهمة لفائدة الودادية 

ي ميادي  ن الثقاف ة  
 الت ف 

ّ
تدخ

 والطفول ة والشب  اب 
189 500     0% 0% 62 500 113 500 132 650 56 850 

التع  اون مع الجماع ات  
 أخ رى  وهياك لالمحلي ة 

6 363     0% 0%     6 363   

 850 94 513 424 911 345 858 230 %22 %11 334 112 616 56 363 519 جملـــة القـســـم الثـالــث 

القسم الرابع: نفقات  
 الترصف غتر الموزعة  

              0   

   0             0 جملـــة القـســـم الرابع 

 000 360 572 398 5 218 227 3 434 060 2 %56 %28 474 269 3 203 629 1 729 878 5 ول جملة الجزء األ
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 التقديرات  بيان النفقات 
االنجاز إىل 
غاية 

30/06/2020 

ي  
 
االنجاز ف
التعهد  

31/05/201
9 

نسبة  
اإلنجاز  
اعتمادات  
 الدفع 

نسبة  
اإلنجاز  
اعتمادات  
 التعهد 

االنجاز إىل 
غاية 

30/06/201
9 

االنجاز إىل 
غاية 

30/06/201
ي التعهد 9
 
 ف

النفقات 
المتوقع  
 31إنجازها إىل 
ديسمتر 
2020 

الفارق 
 بالنقص

   0               ف وائ  د الدي ن   الث ان ي: الج زء 

 الخامس: القسم     
 فـوائـد الديــن   

189 416     0% 0% 117 901 213 616 189 416   

ي  
 
   416 189 616 213 901 117 %0 %0 0 0 416 189 جملة الجزء الثان

 000 360 988 587 5 834 440 3 335 178 2 %54 %27 474 269 3 203 629 1 145 068 6 جملة نفقات العنوان االول  

 

  التدخالت:

ت بها بالدنا على غرار بقية بلدان العالم أثرت سلبا  التي مرّ أن الظروف االستثنائية أكد  :السيد رئيس البلدية

وهذا ما يجعلنا مطالبون كمجلس وكإدارة   على الوضع المالي بالبلدية اذ أن المداخيل تراجعت بشكل ملحوظ.

 ها.بالعمل على متابعة االستخالصات ودفع نسق

للبلدية ينص على أنه "يعتبر حضور أعضاء  من النظام الداخلي    39أن الفصل  ن  بيّ   : السيد محمد بوعفيف

ما ورد وبذلك فإن كل عضو مطالب بالحضور وإذا تقاعس يجب تطبيق    المجلس البلدي لجلساته إجباريا"

ال  االنتخابي  6جديد و  6و  6  صولفبالمجلة االنتخابية  القانون  المجلس   ما،  مكّرر من  هي واجبات أعضاء 

س البلدي الحضور في اجتماعات المجلس البلدي واجتماعات اللجان  ن أعضاء المجلعلى كل عضو م "البلدي :  

را فيها ومن يمتنع دون عذر شرعي عن أداء المهام خاصة منها التي يترأسها أو تلك التي يكون العضو مقرّ 

وفي صورة عدم استجابة  يا من قبل رئيس البلدية للقيام بواجباته .  المناطة بعهدته قانونا يتم التنبيه عليه كتاب

عفاءه من مهامه بأغلبية ثالثة  إالعضو للتنبيه الكتابي الصادر عن رئيس البلدية يمكن للمجلس البلدي أن يقرر 

   أخماس"

راء وتساؤالت ة الذي ينص على توفير سجل لتدوين آمن مجلة الجماعات المحليّ   30الفصل  أن    كما أشار إلى

التي   المدني  في  المجتمع  جلسة تعرض  كل  والحوكمة   مفتتح  التشاركية  الديمقراطية  لجنة  دور  أهمية  وبين 

 المفتوحة واإلعالم والتواصل والتقييم في ذلك. 

ن السيد رئيس البلدية أن هذا التراجع في حضور الجلسات تفاعال مع تدخل السيد محمد بوعفيف بيّ   

عدة بلديات    اء لم يتصوروا هذا الكم من العمل في البلدية وهو ما يفسر االستقاالت فيسببه أن جل األعض

 على الحضور.   المواظبةوحدته، كما طلب من كافة األعضاء  ونحن كمجلس بلدي نسعى جاهدين لالبقاء على  

التصرف  صلب لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة    ة أزمةي وجوب تكوين خليّ وتلخص النقاش ف  

   خالص.وبمساعدة اإلداريين لمتابعة عملية االست
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 :2020تعديل ميزانية التصرف لسنة المصادقة على -4

السيدة   العامةبينت  اإلدارية  الشؤون  قليبية  أن    مديرة  السنوات    5ميزانيتها خالل  حققت  بلدية 

 أنه ونظرا لجائحة الكورونا  بقليل وهي نسبة تبين واقعية التقديرات إال  %104الفارطة بنسبة تتجاوز الـ 

نها الحجر الصحي وتوقف جل األنشطة اإلقتصادية تم تسجيل تراجع في الموارد بالنسبة  والتي انجر ع

جوان    22المؤرخ في    2020لسنة    13وقد جاء المنشور عدد    2018و    2019لنفس الفترة  لسنة  

جلت مداخيل البلديات نقص في الموارد  لمعالجة التداعيات المالية على ميزانية البلديات حيث س  2020

و سجلت الموارد الذاتية لبلدية قليبية    2020ماي    31على الصعيد الوطني و ذلك إلى    %  26الذاتية بـ  

 . 2018مقارنة بـسنة    % 25و    2019مقارنة بـسنة   %  38.2تراجع قدر بـ  2020جوان  30إلى 

والذي يحتوي على الموافقة   2020/ 08/07ثم قامت بتالوة رأي أمين المال الجهوي المؤرخ في  

لسنة  مشروع  على   البلدية  البلدي مفصال   2020تنقيح ميزانية  المجلس  أنظار  شريطة عرضه على 

 حسب الفقرات والفقرات الفرعية. 

استعراض  في  بينا  الموارد  وقد  تحقيق  نسق  المالي  بسنة    الوضع    2018و   2019ومقارنتها 

إلى   تحقيقها  المتوقع  التا  2020موفى  والموارد  الجدول  في  وتجدون  بالنقص  مقترحات والفارق  لي 

 للموارد: التعديل بالنسبة 

 الموارد
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 المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارد

 فقرة فرعية  الفقرة  الفصل  الصنف
اإلعتمادات المصادق  

 عليها 
 مالحظات  اإلعتمادات النهائية    التنقيحات 

     بالنقص  بالزيادة           ارد تحميل المو 

                 موارد العنوان االول 

 520.000 571 1 000.000 219   520.000 790 1       عىل العقارات واالنشطة  م االول: المعاليجملة الصنف 
ي نسق  

تراجع حاد ف 
استخالص هذه  

 المعاليم 

01 01101 00 00 670 000.000   160 000.000 510 000.000   

                 المعلوم عىل العقارات المبنية 

01 01201 01 00 728 000.000   28 000.000 700 000.000   

المقابيض االعتيادية للمعلوم عىل المؤسسات ذات الصبغة الصناعية  
 والتجارية والمهنية 

                

01 01202 00 00 36 400.000   31 000.000 5 400.000   

ل                   المعلوم عىل الي  

: مداخيل جملة الصنف  ي
 
   320.000 147 1 175.000 50   495.000 197 1       اشغال الملك البلدي واستلزام المرافق  الثان

02 02101 00 00 119 175.000   20 175.000 99 000.000 
تم ايقاف نشاط السوق  
 االسبوعية لشهرين  

                 لظرفية ومية واالسبوعية وا مداخيل االسواق الي

02 02406 00 00 80 000.000   30 000.000 50 000.000 

المالحظ ان هناك  
ي مداخيل  

 
تقلص ف

االشهار ال يمكن تداركها  
ي اىل 

  2020سنة   موف 
                 معلوم االشهار

 بدون تغيير  900.000 603     900.000 603       الموجبات والرخص االدارية الثالث: معاليمجملة الصنف 
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 بدون تغيير  600.000 140     600.000 140       الجبائية االعتيادية االخرى  الرابع: المداخيل فجملة الصن

 875.000 303 825.000 80   700.000 384       غتر الجبائية االعتيادية  الخامس: المداخيل جملة الصنف 

ي نسق  
تراجع حاد ف 
ص هذه  استخال 

الق  المعاليم وتم اغ
والروضات  المقاهي 

 وبعض المهن االخرى 

05 05201 00 00 308 160.000   80 825.000 227 335.000   

                 مداخيل كراء العقارات المعدة لنشاط تجاري 

 بدون تغيير  990.000 244 2     990.000 244 2       المداخيل المالية االعتيادية  السادس: جملة الصنف 

   205.000 012 6 000.000 350 0.000 205.000 362 6       األول: جملة موارد العنوان 

ي 
                 موارد العنوان الثان 

 بدون تغيير  853.162 805 1     853.162 805 1       منح التجهتر   السابع: الصنف 

 بدون تغيير  088.196 722 1     088.196 722 1       وموارد مختلفة   الثامن: مدخراتالصنف 

اض  التاسع: موارد الصنف     572.836 562     572.836 562       االقي 

ي  
: الصنف الثائ   389.110 150   216.900 31 172.210 119       االعتمادات المحالة  عشر

تحويل اعتمادات  
محالة بعنوان دراسة  
 تهيئة سبخة قليبية 

11 00510 010 01   31 216.900   31 216.900   

ي 
                 برنامج امواج  إطار اعداد دراسة تطهير سبخة قليبية ف 

ي 
 
   903.304 240 4 0.000 216.900 31 686.404 209 4       جملة موارد العنوان الثان

 108.304 253 10 000.000 350 216.900 31 891.404 571 10 مجموع الموارد 
ة  د سنموار يتم تنقيح 
بتخفيض   2020

 د  318783.100
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 ل والمقترح: وّ األترح التخفيض في نفقات العنوان وللحفاظ على التوازنات المالية للبلدية المق

 ادات املخصصة لإلنتدابات اجلديدة:بالنسبة للتأجري العمومي إلغاء اإلعتم/1

والمتعلق بمراجعة    2020جوان    22المؤرخ في    13تبعا لمنشور السيد وزير الشؤون المحلية عدد  

دعا المجالس البلدية للبت في المسائل المتصلة باالنتدابات المبرمجة للضغط    حيث  2020ميزانية البلديات لسنة  

 المالي لها. ونظرا لضعف الموارد  ر الوضعر كتلة األجور مع تطوّ على مالءمة تطوّ   والحرصعلى النفقات  

 المعروض على السادة األعضاء المقترح التالي: البلدية  جراء الظرف االستثنائي الخاص الذي مرت به

 العملة: *بالنسبة النتداب 

  17النظر في إتمام إجراءات االمتحان المهني الذي قامت به مصالح البلدية المختصة قصد انتداب  

في على أن تكون مباشرة المعنيين باألمر    2020بالنتائج آخر سنة    والتصريحاصات  في عديد االختص  عامال

 رة عند إعداد ميزانية السنة المقبلة. وبتاريخ يقع تحديده الحقا حسب االعتمادات المتوف 2021سنة 

 *بالنسبة النتداب الموظفين:

في   ميزانية  النظر  في  اعتماداتها  ترسيم  تم  التي  االنتدابات  الم  2020تأجيل  الخاصة  وإلغاء  ناظرة 

 ة إلى حين تدعيم الموارد وتنشيط جهود االستخالص. بانتداب موظفين لتدعيم الموارد البشرية بالبلدي

 لغاء االعتمادات المخصصة لالنتدابات الجديدة. إوبعد النقاش صادق السادة أعضاء المجلس البلدي على  

إىل املصب املراقب لعدم وجود اتفاقية يف الغرض  التنقيص يف اإلعتمادات املخصصة لنقل النفايات/2

 ف يف النفايات:مع الوكالة الوطنية للتصر

 : % 30 تتجاوز الـالتنقيص يف نفقات التدخل العمومي بنسبة ال /3

: 2020تنقيح توزيع المنح بعنوان التمويل العمومي لسنة  المصادقة على*

اإلدارية   الشؤون  مديرة  السيدة  على عرضت  المصادقة  البلدي  المجلس  أعضاء  السادة  على    العامة 

  13منشور السيد وزير الشؤون المحلية عدد  نظمات والجمعيات طبقا لما جاء بمقترح تنقيح المنح المسندة للم

في    2020لسنة   المالية    وبناء   2020جوان    22المؤرخ  الشؤون  لجنة  جلسة  في  فيه  التداول  تم  ما  على 

يوم    2020جويلية    01يوم    التصرف  ةومتابعواالقتصادية   البلدي  وذلك   2020جويلية    05والمكتب 

 . 2020بالنسبة لما تمت المصادقة عليه في دورة فيفري  % 30ة  بالتخفيض بنسب

 

لسنة   العمومي  التمويل  بعنوان  المنح  تنقيح  المصادقة على مشروع  النقاش تمت    2020وبعد 

اللجنة المحلية  مع استثناء    2020تمت المصادقة عليه في دورة فيفري    عما  %30وذلك بالتخفيض بنسبة  
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سيدة وقد اعترضت ال   كما يبينه الجدول الموالي  التونسية فوج قليبية من التخفيضللتضامن االجتماعي والكشافة  

 عن االستثناء: األنقليزوفاء 

 االجتماعية:الصبغة  الجمعيات ذات

 إسم الجمعية 
المصادق عليه في المبلغ 

 2020دورة فيفري 
المبلغ المصادق عليه 

 2019لسنة 
مبلغ المنحة المقترحة بعد 

 2020التحيين لسنة 

 000 24 000 14 000 24 ة للتضامن اإلجتماعي بقليبيـةاللجنة المحليّ 

الفرع المحلي لإلتحاد التونسي إلعانة 

 القاصرين ذهنيا بقليبية 
10 000 5 000 7 000 

الجمعية التونسية للقاصرين عن الحركة  

 العضوية بقليبية 
5 000 5 000 3 500 

 000 7 000 6 000 10 ةجمعية نادي الصداقة لفاقدي السمع بقليبي

 400 1 000 1 000 2 بيض بقليبية جمعية القلب األ

 100 2 000 2 000 3 جمعية تنمية بال حدود بقليبية 

 400 1 000 1 000 2 قليبية االتحاد الوطني للمرأة فرع 

 100 2 000 1 000 3 جمعية التنمية والبيئة بوادي الخطف 

 700 000 1 000 1 ي إبراهيم الغرب  د.أحباء مستشفى جمعية 

49 200 000 36 000 60 الـجـمـلــة:   

 

 قليبية: المنح المسندة لودادية أعوان بلدية 

 إسم الجمعية 
المبلغ المصادق عليه في 

 2020فيفري دورة 

المبلغ المصادق عليه 

 2019لسنة 

مبلغ المنحة المقترحة بعد 

 2020لسنة  التحيين

75 000 المنح االجتماعية   000 58  000 54  

62 000 لـك تـذاكـر األ  400 61  000 54  

137 000 الـجـمـلــة:   400 119  000 108  

 

 الشبابية:الجمعيات ذات الصبغة 

 إسم الجمعية 
المصادق عليه في المبلغ 

 2020دورة فيفري 

المبلغ المصادق عليه 

 2019لسنة 

مبلغ المنحة المقترحة بعد 

 2020لسنة  التحيين

4 500 000 6 قليبيـة  الكشافة التونسية فوج  000 6  

  500 00 الكشافة التونسية فوج أبو القاسم الشابي 

5 000 000 6 الـجـمـلــة:   000 6  
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 الطفولية:الجمعيات ذات الصبغة 

 إسم الجمعية 
المبلغ المصادق عليه في 

 2020دورة فيفري 

المبلغ المصادق عليه 

 2019لسنة

مبلغ المنحة المقترحة بعد 

 2020لسنة  التحيين

 جمعية أحباء الطفل بنادي األطفال

 بسيدي بنعيسى بقليبيـة 
1 200 000 1  840 

 األطفالجمعية أحباء الطفل بنادي 

 الطاهر الحداد بقليبيـة
1 200 000 1  840 

2 000 400 2 الـجـمـلــة:   1 680 
 

 الثقافية: الجمعيات ذات الصبغة 

 إسم الجمعية 
المبلغ المصادق عليه في 

 2020ة فيفري دور

المبلغ المصادق عليه لسنة 

2019 

مبلغ المنحة المقترحة بعد 

 2020لسنة  التحيين

 700 7 000 11 000 11 األدب بقليبيـة جمعية منارة 

 000 7 000 10 000 10 ة للسينمائيين الهواةالجامعة التونسي

 500 3 000 5 000 5 جمعية البيئة بقليبيـة 

 محافظة جمعية صيانة المدينة وال

 على التراث بقليبية 
1 000 1 000 700 

 050 1 500 1 500 1 بقليبية جمعية جسور التواصل

 700 000 1 000 1 بقليبية  الجمعية التونسية للشباب والعلم 

 الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق االنسان 

 / قربة  فرع قليبية
4 000 4 000 2 800 

 400 1 000 2 000 2 آن الكريمللمحافظة على القر الرابطة الوطنية 

2 500 500 3 الغرفة الفتية اإلقتصادية بقليبية   2 450 

 400 1 000 2 000 2 رج قليبيةـجمعية بُ 

 800 2  000 4 قليبية  جمعية تنشيط المدينة

40 000 000 45 الـجـمـلــة:   31 500 

 

 الرياضية:الجمعيات ذات الصبغة 

 إسم الجمعية 
ه في المبلغ المصادق علي

 2020دورة فيفري 

المبلغ المصادق لسنة 

2019 

مبلغ المنحة المقترحة بعد 

 2020لسنة  التحيين

79 000 000 84 النادي األولمبي القليبي   58 800 

23 000 000 28 اإلتحاد الرياضي القليبي   19 600 

11 000 000 12 النادي البلدي للتنس بقليبية   8 400 

5 500 500 6 يبيةنادي الرياضات البحرية بقل   4 550 

1 850 800 2 نادي الرياضات الفردية بقليبية   1 960 

1 650 800 2 النادي الرياضي القليبي   1 960 

122 000 100 136 الـجـمـلــة:   95 270 
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  2020جويلية    01صادية ومتابعة التصرف يوم  وتجدون بيان هذه النفقات ضمن الجدول التالي علما أنه تم عرض الموضوع على أنظار لجنة الشؤون المالية واالقت

 :  2020جويلية  05في جلسته المنعقدة في   2020شروع تعديل ميزانية سنة وأبدت رأيها بالموافقة على المقترح كما وافق المكتب البلدي على م

 النفقــــــــــــــــــــــــــــــات

اإلعتمادات   فقرة فرعية  الفقرة الفصل  القسم
 عليها  المصادق

 التنقيحات 
 مالحظات  اإلعتمادات النهائية 

 بالنقص بالزيادة   تحميل النفقات 

           نفقات العنوان األول
 

            العمومي  االول: التاجتر القسم 

مجة الغاء االنتدا 179.000 389 2 150.000 165   329.000 554 2 االعوان القارين تأجتر  01101جملة الفصل :    2020لسنة  بات المير

01 01101 001 00 
619 053.000   77 000.000 542 053.000   

 

  االجر االساسي 

01 01101 002 00 
1 393 189.000   64 000.000 1 329 189.000   

 

  المنح الخصوصية القارة

01 01101 005 00 
51 900.000   6 280.000 45 620.000   

 

ة  الخصوصية المنح غير    المتغير

01 01101 013 00 
23 300.000   1 870.000 21 430.000   

 

  المنح العائلية

01 01101 014 00 
409 797.000   16 000.000 393 797.000   

 

  المساهمات المحمولة عىل المشغل 

  بدون تغيير  000.000 42     000.000 42 االعوان غتر القارين تأجتر  01102جملة الفصل  

    179.000 431 2 150.000 165 0.000 329.000 596 2 االول: جملة القسم 

: وسائلالقسم  ي
    0.000       المصالح  الثان 

  بدون تغيير  537.000 617 1     537.000 617 1 نفقات تسيتر المصالح العمومية المحلية 02201جملة الفصل  
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ات استغالل وصيانة التجهتر   مصاريف  02202جملة الفصل  
 العمومية 

1 145 500.000   99 000.000 1 046 500.000 
تم ايقاف عملية رفع النفايات اىل المصب  

 المراقب الجهوي 
 

02 02202 030 04 
110 000.000   99 000.000 11 000.000   

 

  نفقات استغالل المصب المراقب

: جملة القسم  ي
    037.000 664 2 000.000 99 0.000 037.000 763 2 الثان 

            التدخل العمومي   القسم الثالث: 

ي الميدان   03302جملة الفصل  
 
 700.000 226 800.000 19   500.000 246 االجتماعي تدخالت ف

ي المنح ب  
% وبالنسبة  30تم التقليص ف 

للودادية تم اسناد المنح االجتماعية عىل 
 2019مقتض  اتفاق 

 

03 03302 08 00 
135 000.000   19 800.000 115 200.000   

 

  منح للجمعيات ذات الصبغة االجتماعية

ي ميدان التكوين والتعليم  03303جملة الفصل  
 
  بدون تغيير  000.000 15     000.000 15 تدخالت ف

ة الحجر الصحي  000.000 51 000.000 11   000.000 62 المساهمة لفائدة الودادية بعنوان تذاكر االكل   03304الفصل   جملة   تم الغاء تذاكر االكل لفي 

03 03304 01 00 
62 000.000   11 000.000 51 000.000   

 

  المساهمة لفائدة الودادية بعنوان تذاكر االكل 

ي ميادين الثقافة والشباب والطفولة 03305جملة الفصل  
 
ي المنح ب   450.000 134 050.000 55   500.000 189 تدخالت ف

  %  30تم التقليص ف 

03 03305 07 00 
45 000.000   13 500.000 31 500.000   

 

  منح لفائدة اللجان والجمعيات والفرق الثقافية

03 03305 010 00 
6 000.000     6 000.000   

 

  تدخالت لفائدة الشباب

03 03305 011 00 
2 400.000   720.000 1 680.000   

 

  تدخالت لفائدة الطفولة 

03 03305 012 00 
136 100.000   40 830.000 95 270.000   

 

  تدخالت لفائدة الجمعيات الرياضية

  بدون تغيير  363.000 6     363.000 6 التعاون مع الجماعات المحلية الداخلية  03310جملة الفصل  
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    513.000 433 850.000 85 0.000 363.000 519 جملة القسم الثالث: 

  بدون تغيير  416.000 189     416.000 189 الدين د الخامس: فوائالقسم 

    145.000 718 5 000.000 350 0.000 145.000 068 6 جملة نفقات العنوان االول

ي 
         نفقات العنوان الثان 

تحويل اعتمادات محالة بعنوان دراسة تهيئة  
 سبخة قليبية

 

ة  السادس: جملة القسم      524.194 109 4     524.194 109 4 االستثمارات المباشر

 :     050.000 275     050.000 275 القروض  أصلتسديد  جملة القسم العاشر

11 00510 010 01 
  31 216.900   31 216.900   

 

ي 
  برنامج امواج  إطار اعداد دراسة تطهير سبخة قليبية ف 

: سم الحادجملة الق     389.110 150   216.900 31 172.210 119 االعتمادات المحالة  ي عشر

ي 
    963.304 534 4 0.000 216.900 31 746.404 503 4 جملة نفقات العنوان الثان 

 مجموع النفقات  
10 571 

891.404 
31 216.900 350 000.000 10 253 108.304 

بتخفيض   2020يتم تنقيح نفقات سنة 
 د   318783,100

 

 

 

 كما تم بيانه سابقا.  2020باإلجماع على تعديل ميزانية التصرف لسنة  صادق السادة أعضاء المجلس البلدي 
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 :استعراض المشاريع-5
 يلي: سير المشاريع البلدية كما المدير الفني استعرض السيد محمد التكالي 

 املشروع

سنة 

اإلجناز 

حسب 

 املخطط

الكلفة 

 املربجمة )أد(
الكلفة 

 احملينة
 مكونات املشروع مناطق التدخل

نسبة تقدم 

 األشغال
تاريخ إنطالق 

 األشغال
تاريخ إنتهاء 

 األشغال
 املالحظات

 2017مشاريع سنة  

التنوير  

 العمومي 
2017 443 72 190 66 

تنوير كرنيش  

 المأمونية 

عمود   36تركيز 

 للتنوير العمومي
75%  --  -- 

م ايفاءه  تم فسخ الصفقة مع المقاول لعد

اس الشروط وتم االعالن بالتزاماته طبقا لكر

عن طلب عروض جديد الستكمال بقية األشغال 

أسفرت نتيجته عن قبول مقاولة أخرى بمبلغ  

 بالنفقة.د. الملف بصدد التعهد  53 000قدره 

 2018مشاريع سنة  

تهيئة وتهذيب  

 حي تاهرت 

 

2018 
2000 

000 

1884 

250 
 حي تاهرت

ات  تعبيد الطرق - 

 كم 6بطول حوالي
ــدد  40تركيز عــ - 

 نقطة ضوئية 
إنجاز شبكة   - 

جزئية لتصريف  

 مياه األمطار 

95% 
جانفي  18

2019 
- 

مشروع يشكو تأخيرا في اإلنجاز من طرف 

 المقاول

 تعبيد الطرقات 

 
2018 750 000 694 020 

 حي البستان  - 
 حي لرياض  - 
 حي لقصيبة  - 
 مرداس الحي  - 

عـدد   -

 18األنهج:

 م 2795ل:لطوا -

100 % 
جانفي  05

2019 

سبتمبر   09

2019 
 مشروع تام االنجاز

تعلية سياج 

 الملعب البلدي 
 الملعب البلدي  -- 000 200 2018

تعلية سياج   -

 الملعب البلدي 
75% 

جانفي  20

2020 

 موفى أوت

2020 

تأخير في االنجاز يعود الى توقف األشغال 

 بسبب جائحة كورونا. 
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 املشروع

سنة 

ز اإلجنا

حسب 

 ططاملخ

الكلفة 

 املربجمة )أد(
الكلفة 

 احملينة
 مكونات املشروع مناطق التدخل

نسبة تقدم 

 األشغال
تاريخ إنطالق 

 األشغال
تاريخ إنتهاء 

 األشغال
 املالحظات

 2019مشاريع سنة  

 773684 000 740 2019 الطرقات تعبيد 

 حي البستان -

 حي الجنان -

 حي القصيبة -

 حي األحواش -

-س حي المردا-

 ة المنصور

 حي الرياض -

عـدد   -

 23األنهج:

 م 3385الطول: -

20% 18/12/2019  
موفى شهر  

 2020 أكتوبر

األشغال تشكو بطء في االنجاز بسبب صعوبات  

الى جائحة  باإلضافةتشكو منها المقاولة 

 كورونا. 

صيانة 

 الطرقات 
2019 507 927 507927 

  13تغليف 

نهج بالعديد  

من األحياء  

بالخرسانة 

 سفلتيةاال

تغليف بطبقة من  

الخرسانة  

 اإلسفلتية

100% 
أوت  05

2019 

21/11/201

9 
 االنجاز.مشروع تام 

المسلخ  تهيئة

 البلدي 

2018 

2019 
155 000 696 171  --  --  --  --  -- 

تم تعيين المقاولة )انطالق المشروع في انتظار  

 المصادقة على الصفقة واتمام اجراءات التعهد( 

تطهير وادي  

وجبل  الخطف 

 شوالق

2019 130 000 160 000 
 وادي الخطف 

 جبل شوالق 

 الشبكة:طول 

 م خ 1200
 جتماعية االبيئية والدراسة  الاعداد  في طور --  --  -- 

 --  109 527 000 72 2019 قصر البلدية 
صيانة الشبكة  -

بقصر   الكهربائية

 البلدية 

 --   -- 

التقليص من مكونات  اعادة الدراسة بيتعين 

د االعتمادات المرصودة حدوفي المشروع 

 طلب العروض  واعادةد  72000

تنوير الملعب  

 البلدي 
 الملعب البلدي  358 248 000 250 2019

تركيز انارة  

بملعب  عصرية

 كرة القدم

 -- --    -- 
في انتظار احالة مساهمة وزارة الشباب 

 من طرف الوالية والرياضة

صيانة 

المنشئات 

 الثقافية

 بئر النحال 111 386 000 90 2019

تسييج الموقع  -

االثري بئر  

 النحال 

 

 --  -- 
 

 --  

المقاول،  وتعيينتم اإلعالن عن طلب العروض 

األشغال لم تنطلق في انتظار موافقة المعهد 

 الوطني للتراث على المشروع
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 املشروع

سنة 

اإلجناز 

حسب 

 املخطط

الكلفة 

 املربجمة )أد(
الكلفة 

 احملينة
 روعمكونات املش مناطق التدخل

نسبة تقدم 

 األشغال
تاريخ إنطالق 

 األشغال
إنتهاء تاريخ 

 األشغال
 املالحظات

 2020مشاريع سنة  

إنجاز القسط  

األول لمشروع  

السوق 

 األسبوعية 

2020 450.000  --  --  --  --  --  -- 
البرنامج الوظيفي ثم تعيين في طور إعداد 

 دراساتمكتب 

تهيئة السوق 

المركزية  

وسوق الجملة  

 للخضر 

2020 150.000  --  --  --  --  --  -- 
 في انتظار اعداد برنامج التدخل  

 دراسات مكتب  وتعيين

 --  306.000 2020 صيانة الطرقات 

بعض  

الطرقات 

المتضررة 

 بالمدينة 

انجاز طبقة 

بالخرسانة 

 االسفلتية

 --  --  -- 

  إطارحسب األولوية في  األنهجقائمة  تحديدتم 

ها من طرف لجنة األشغال، يتعين المصادقة علي

 الدراسات.في إعداد  قالمجلس البلدي لالنطال

تهيئة بطحاء  

السوق 

 المركزية 
2020 70.000  --  --  --  --  --  -- 

اعداد استشارة لتعيين مهندس للقيام   في طور

بأنه تم التنسيق   الطوبوغرافية، علمابالرفوعات 

مع السيد حمدة المسلماني صاحب مكتب  

سة المتعلقة دراال بإنجازدراسات الذي تعهد 

بالتهيئة مجانا بعد اتمام الرفوعات 

 طوبوغرافية. ال

 --  670.000 2020 تعبيد الطرقات 

نهج   20تعبيد 

بمختلف أحياء  

 المدينة

 --  --  --  -- 
المفصلة من اعداد الدراسة األولية في طور 

 طرف مكتب دراسات تم تعيينه للغرض.

تطهير حي  

المحيجر ونهج 

 إبن النضير 
2020 130.000 053 133  -- 

مد شبكة للتطهير  

العمومي بطول  

  وربطم  980

 مسكن 80حوالي 

 --  --  -- 
انطالق   المقاول، وتعيينتم اعداد الدراسة 

 المشروع في انتظار التعهد بالنفقة.

تطهير وادي  

 الخطف 
 --  --  --  تطهير  وادي الخطف  --  300.000 2020

في انتظار عقد جلسة تشاركية لتحديد مناطق  

 خل التد

تعبيد وادي  

 الخطف 
 --  --  --  تعبيد وادي الخطف  --  150.000 2020

في انتظار عقد جلسة تشاركية لتحديد مناطق  

 التدخل 
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البلدية وذلك بيّ   :بوعفيفالسيد محمد   الجلسات  الجهوي لحضور  المجلس  المهم دعوة ممثل عن  أنه من  ن 

 العليا.  صوتنا للسلطإليصال 

والتطهير  حا عرض موضوع ضبط األولويات بالنسبة للتعبيد  : اقترللبلدية  اتب العامد التكالي والكالسيدين محم  

 بوادي الخطف خالل الدورة العادية القادمة للمجلس البلدي. 

 طلبت ادراج المشاريع التي لم تنجز ضمن سير المشاريع.: السيدة سعيدة النمر

 يئة العمرانية ضمن سير المشاريع. : طلبت ادراج مشروع مراجعة مثال الته األنقليزالسيدة وفاء 

 المشاريع المّمولة من طرف الدولة ضمن سير المشاريع البلدية. : طلب إدراج السيد رئيس البلدية

على أنظار لجنة األشغال والتهيئة العمرانية   تنقيح مخطط االستثمار البلدي  عرض  اقترح   السيد الكاتب العام:

   القادمة. ثم على أنظار المجلس البلدي في دورته 

 

 البلدية:برنامج التدخل لمشروع صيانة شبكة الطرقات المصادقة على -6

تم تخصيص مبلغ قدره   2020في إطار ميزانية التنمية لسنة  أنه  المدير الفني  د التكالي  بين السيد محمّ 

 د لصيانة الطرقات بمدينة قليبية وذلك بإنجاز طبقة من الخرسانة االسفلتية. 306000

نف  اآلتم في إطار البرنامج    2020جوان    29األشغال والتهيئة العمرانية المنعقدة بتاريخ  سة لجنة  وخالل جل

 : الذكر ضبط قائمة الطرقات اآلتي ذكرها حسب األولوية

 متر  560  (:نهج خالد بن الوليد  من شارع طارق بن زياد إلى نهج المنصف باي -1

 متر  140 (: لتية طبقة من الخرسانة االسفنهج البريد -2

 متر  190  (: طبقة من الخرسانة االسفلتية مع حوافي األرصفة ومجاري المياه  أفريل 9نهج -3

 متر  150(:  طبقة من الخرسانة االسفلتية نهج الملعب-4

 متر  200 (: طبقة من الخرسانة االسفلتية مع حوافي األرصفة ومجاري المياهنهج لمين الشابي -5

 (إطار اإلعتمادات المتوفرة حسبانة االسفلتية ر بالخرسالح الحفنهج المنصف باي  إص -6

 لذا فالمعروض على السادة أعضاء المجلس البلدي المصادقة على برنامج صيانة الطرقات المذكورة أعاله.

جويلية   05مع العلم وأنه تم عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي خالل جلسته المنعقدة بتاريخ  

 وافقة.وأبدى رأيه بالم 2020

 وبعد النقاش صادق السادة أعضاء المجلس البلدي على البرنامج مع تسجيل اعتراض السيدة سعيدة النمر. 
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 : استعراض الوضع البيئي-7
 الوضع البيئي بالبلدية كما يلي: مدير النظافة والبيئة استعرض السيد وحيد الجنحاني 

 دينار  لف أ 818.068 :: جملة االعتمادات المرصودةلالعنوان األو  

 نوع النفقات مع بيان الخدمات
الكلفة السنوية  

 )أ.د( 
 مناطق التدخل 

تاريخ البدء  
 باألشغال

تاريخ اإلنتهاء  
 األشغال

 مالحظات

نفقات النظافة )عن طريق   -1

 المناولة( 

صفقة رفع الفضالت المنزلية  -

 والشبيهة

إستشارة عمومية لكنس  -

 الطرقات واألرصفة

إستشارة عمومية لصيانة  -

 ئق العموميةالحدا

 

إستشارة عمومية لتنظيف  -

 المقابر 

 

 

536.868 

 

148.5 

 

70 

 

 

42.7 

 

 

 

 

 كامل المنطقة البلدية 

 

 منطقة قليبية الشمالية والجنوبية

 

حدائق عمومية )ح تسع يتم التدخل ب

السويد، ح آسبيس، ح البيئة، ح 

الميناء، ح المقطع وحيديقة سيدي 

ح سيدي   بلهوان،، ح علي بن عيسى

 (مركزيةوح السوق ال أحمد

مقبرة سيدي أبي ضاوي، مقبرة  

سيدي علي النوالي ومقبرة البرج 

 )مرة في األسبوع(

 

 

 2020مارس  22

 

 2019 مارس

 

 2020ماي  15

 

 

 2019 سبتمبر

 

 

  2023مارس  21

 

   2021فيفري 

 

 2020نهاية 

 

 

 2020أوت 

بعد إنطالق الصفقة بصعوبة نظرا لتزامنها مع 

التي مرت به بالدنا في تلك   يالوضع اإلستثنائ

الفترة تسير األمور بصفة عادية بعد أن تم 

 إستكمال اآليات والمعدات الناقصة 

 األشغال متواصلة وبصفة مرضية

 

التجربة ستشارة لمواصلة تم تجديد اإل

بنجاح مع نفس الشركة للمهندس  المتواصلة

 الشاب أحمد بن شلبي  

صفقة  لاة ونحن بصدد تجديد األشغال متواصل

شمل إلى جانب تنظيف المقابر  ست التي

 مقبرة وادي الخطفالمذكورة 

 نفقات متنوعة  -2

اإلعتناء بالمعدات الصغيرة   -

 وتجديدها 

 

المباشر  نفقات اإلعتناء  -

 بالحدائق 

 

  تمقاومة الحشرات والحيوانا -

 الشاردة 

 

 نفقات العناية بالشواطئ   -

 

10 

 

 

10 

 

 

15 

 

 

5 

كما إقتناء عربات مجرورة للكنس 

تصليح عربات أخرى معطبة  سيتم

 ومكسرة

إقتناء أدوات ومستلزمات العمل 

 الخاصة بأشغال تقليم األشجار  

 

إقتناء مزيد من المبيدات الحشرية 

 والبيولوجية(   ةالكيميائي)

 

إقتناء إضافي للحاويات الخاصة 

بالشواطئ وإعداد لوحات تحسيسية 

 توعوية

 

لتصليح العربات   عداد اإلستشارةالبلدية إل للكنس وتسعىعربات مجرورة  6تم إقتناء 

 القديمة

 

الخاصة بإقتناء بعض المعدات األخرى  اإلستشارةادة إعتم إعداد األذون بالتزود وسيتم 

 الخاصة بالحدائق على غرار آلة قص عشب ومضخة مياه  

 

 تم إقتناء المبيدات الحشرية االزمة  

 

 

   ستشارة اإلإعداد بصدد 
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 : ألف دينار 220: العنوان الثاني

 نوع النفقات مع بيان الخدمات
الكلفة السنوية 

 )أ.د(
 مناطق التدخل 

تاريخ البدء 

 باألشغال

إنتهاء  تاريخ 

 األشغال
 مالحظات

مساهمة صندوق حماية  -3

 المناطق السياحية 

 القسط األول: 

 العناية بجمالية المدينة:  -

تركيز مرافق عمومية  -

 ولوحات تحسيسية 

  إقتناء نباتات زينة -

 جهر وتنظيف األودية -

  تنظيف الشواطئ العمومية -

 الطرقات واألرصفة

 العناية بالمنبت البلدي  -4

 

 

 

 

 مشروع تجميل مدخل المدينة -5

 

 

50 

 

10 

10 

10 

20 

 

 

70  

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

شارع البيئة وشارع األرض ووسط 

 المدينة

 

الحدائق العمومية والشوارع تجميل 

 الرئيسية للمدينة 

 للمدينة الشواطئ العمومية 

 

تهيئة المنبت البلدي )تسييج المنبت 

آخر لتكبير   وبيتف وتركيز بيت مكي  

النباتات مع القيام بتركيز شبكة ري  

  ومحطة إلنتاج السماد األخضر(  

 

 مدخل شارع البيئة 

 

 

 

 2020 أفريل

 

 

 2020 مارس

 

 2020جوان 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

  2020ماي 

 

 

   2020أفريل 

 

 2020سبتمبر 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

تم إقتناء مشاتل الزينة والمقاعد العمومية  

وفي انتظار بقية المرافق التي سوف 

نتحصل عليها قريبا وهي سالت الفضالت  

 الخفيفة وعربات مجرورة لتجميع الفضالت  

تنظيف الشواطئ العمومية تسير بصفة 

 .مرضية

 

 

تم توجيه الملف لصندوق القروض بعرض  

 الحصول على الموافقة على المشروع

 

قررت اللجنة إعادة المسابقة إلختيار  

أحسن مجسم فني بهدف مزيد تشريط  

الفنانين وكل من يهمهم األمر للمشاركة 

ونحن بصدد إعادة اإلستشارة العمومية في  

   الغرض

 

ة للسيد وليد الطرودي رئيس مكتب الشرطة البيئية للتعريف  كلمال  الفترة االستثنائية ثم أحال : حيا كافة العملة على المجهود الجبّار الذي يبذلونه خالل هذه  السيد رئيس البلدية 

يئية بإضافة أعوان له. بالجهاز وبين هذا األخير أن الفترة األولى تحسيسية ثم سننتقل إلى الردع المالي عن طريق المخالفات كما طالب بتعزيز فريق الشرطة الب 
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 :الخطفحداث دائرة بلدية بوادي قرار االمصــادقة على -8

أنه          البلدية  رئيس  السيد  عـبين  الحكومي  األمر  صدر  لسنة  255حيث  في    2017ـدد  المؤرخ 

اعتبارا والمتعلق بتحوير الحدود الترابية لبلدية قليبية وإضافة منطقة وادي الخطف لها، و  2017/ 02/ 13

جغرافيا على    وتبعدكن  سا  3336ن هذه المنطقة الراجعة بالنظر لبلدية قليبية يبلغ عدد سكانها حوالي  وأ

 زا بها مجلس قروي.مركّ  وكان والخاصةبعض المنشآت العمومية  وبها كلم  5المنطقة البلدية األم حوالي 

للمواطنين    وتقريبالعمل اإلداري بها    ولتسهيل            المنعقدة بمقر الوالية    وتبعاالخدمات  العمل  لجلسة 

وحيث صادق مجلس النيابة  ،  سراع في بعث دوائر بلديةحول حث البلديات على اال   2017/ 07/ 28بتاريخ  

على إحداث دائرة بلدية بمنطقة وادي الخطف، وحيث   09/08/2017الخصوصية في جلسته المنعقدة بتاريخ  

مجلة الجماعات المحلية على أنه " يمكن تقسيم تراب البلدية إلى منطقتين إداريتين  من    226ينص الفصل  

 تضبط حدودها بقرار من المجلس البلدي يتم اتخاذه بأغلبية ثلثي أعضائه".   فأكثر تدعى دوائر بلدية

 الخطفالمعروض على السادة أعضاء المجلس البلدي المصادقة على قرار إحداث دائرة بلدية بوادي  

 المرافق.الحدود المذكورة بالمحضر  حسب

جويلية    05المنعقدة بتاريخ    نه تم عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي خالل جلستهمع العلم وأ

 .وأبدى رأيه بالموافقة 2020

وباعتبار ضرورة حصول المصادقة بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس البلدي حسب ما نص  وبعد النقاش  

رئيس البلدية تأجيل السيد  را لعدم حضور العدد الكافي من األعضاء في الجلسة اقترح  ونظ  226عليه الفصل  

 إلى جلسة قادمة. ر راـالتصويت على هذا الق

  

 كراس شروط لتسويغ مآوي بلدية:المصــادقة على -9

كراس شروط لزمة استخالص  على السادة أعضاء المجلس البلدي  للبلدية  عرض السيد الكاتب العام  

الشهداء بالمنصورة وبطحاء البريد وبطحاء نهج سيدي سعيد وشارع  السيارات: المعاليم الموظفة داخل مآوي 

 يلي:  كما 2020سبتمبر  20إلى  2020 أوت  01للفترة من البيضاء البالج( لبرج وقليبية يناء( وامدخل الم 

 مقتضيات عامة األول:العنوان 

 طبيعيبقليبية كّل شخص    السيارات   يوآاليم الموظفة داخل ميمكن أن ينتفع بلزمة إستخالص االمع

 العمل.الجاري به يستجيب للشروط الواردة بكّراس الشروط والتشريع  معنويأو 

 العروض  شروط طلب الثاني:العنوان 

 عمومي. تسند هذه اللزمة عن طريق طلب عروض  :1الفصل
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العرض على    :2الفصل   قبل   مطبوعة خاصةيقدم  وإمضائها من  تعميرها  بعد  قليبية  بلدية  من  تسحب 

 :  مغلق يحمل مرجع صاحب العرض مرفقا بالوثائق التالية لظرف أو  المترشح ويوضع في 

 به من طرف المستلزم. ومعرفكراس الشروط ممضى  - 1

   معنويا. نسخة من العقد التأسيسي للشركة إذا كان المتعهد شخصا   -2

كشف في الموارد البشرية التي ستوضع على ذمة اللزمة مع نسخ من بطاقات التعريف    -3

   الوطنية

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية   -4

 للمشارك. رقما  20كي متكون من  رقم حساب بريدي أو بن - 5

 يوضع هذا الظرف في ظرف ثان مرفق بالوثائق التالية: 

 ـ شهادة في الوضعية الجبائية لمقدم العرض صالحة.1

مسلم من قبل القابض البلدي    دينارا  2.500.000ـ أصل وصل ضمان وقتي بمبلغ قدره  2

 يوما.  90بقليبية أو ضمان بنكي صالح لمدة 

 المحلية.  والجماعاتن الراجعة للدولة شهادة إبراء بالنسبة للديو -3

 إستمارة يتم سحبها من بلدية قليبية يتم التنصيص فيها على السعر المقترح للزمة. -4

ال يفتح طلب ال يمكن أن يتضمن الظرف الثاني أي معطيات حول مقدم العرض إال عبارة "  

، وال يقبل أي عرض ال يتضمن  "  مأوى السياراتداخل    عروض لزمة إستخالص المعاليم الموظفة

 الوثائق المنصوص عليها سابقا. 

ترســل ظروف طلب العروض بالبريد مضــمون الوصــول أو تودع بمكتب ضــبط البلدية ويحدد آخر أجل 

ــح أن يطلب معلومات أو إيضــاحات حول اللزمة  العروض،لقبول العروض ضــمن إعالن طلب   ويمكن للمترش

 المتعهدة بطلب العروض لبلدية قليبية. من المصلحة

وى إال إذا لم تكن هناك رغبة من باقي  آـــــــدد م02ل على أكثر من عـــــــ ال يحق للشــخص الواحد الحصــو

 المشاركين.

 منح اللزمة واآلثار المترتبة عنها الثالث:العنوان 

 م. يقع إختيار المستلزم وشركائه حسب أعلى مبلغ مقدّ  :3الفصل 

الم  :4الفصل   مطابق عند  عقد  إلبرام  المستلزم  بدعوة  البلدية  تقوم  المقدمة  العروض  أحد  على  وافقة 

به   الجاري  الشروط والتشريع  بداية من    العمل،لمقتضيات كراس  التنفيذ  العقد حيز   أوت  01ويدخل 

2020  . 
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وال يترتب    بقرار معللوفي حالة رفض العروض المقدمة تعلن البلدية أن طلب العروض غير مثمر  

 دمي العروض في هذه الصورة أي حق في طلب التعويض. لمق

ل يكون  ويين األوّ اعلى قسطين متس والباقياللزمة عند التعاقد  نصف مبلغيلتزم المستلزم بدفع  :5الفصل 

 .  2020أوت  17يكون بتاريخ    يوالثان   2020أوت   03بتاريخ  

دل ـإنذارا بالدفع بواسطة علبلدية  وفي صورة عدم قيام المستلزم بالخالص بعد حلول األجل، توجه له ا

 منفذ. 

من تاريخ إنذاره وفقا لإلجراءات الواردة    ساعة  24وإذا لم يقم المستلزم بتسديد المبلغ بعد مضي  

 بالفقرة السابقة يحق للبلدية فسخ العقد.

 إستغالل المأوى الرابع:العنوان 

حسب المثال    وذلك   2020سبتمبر    20إلى    2020  أوت  01تسلم المأوى للمستلزم بداية من    : 6الفصل  

 المصاحب

 ــة(. األعوان التابعين له والنظاف  أجرةتحمل مصاريف إستغالل المأوى على المستلزم  :7لفصل ا

السيارات    ينبغي  :8الفصل   سالمة  ضمان  المستلزم  و  وإعالمبالمأوى  على  البلدية  بكل مصالح  األمن 

 بذلك.التجاوزات التي يمكن أن تخل 

لى المستلزم تقديم قائمة في األشخاص الذين ينوي تكليفهم بعملية اإلستخالص بالمأوى إلى  ع  :9الفصل  

 البلدية إلبداء الرأي قبل المباشرة.

يعفى من دفع المعلوم المتساكنين بالمنطقة المعنية بعد اإلستظهار ببطاقة ساكن تسلمها البلدية   :10الفصل  

 التي تفتح مباشرة على المأوى.  والمحالت والمطاعمالمقاهي   كذلك وسائل النقل التي تقوم بتزويد ويعفى

 المعاليم الموظفة داخل المأوى الخامس:العنوان 

هي معلوم الوقوف في    والتي يتعهد المستلزم بتعليق تعريفة المعاليم للعموم بمدخل المأوى    : 11الفصل  

 األسبوع. اإلستخالص كامل أيام  ويكون. بـدينار واحداليوم أو جزء من اليوم  

يادة أو الحذف  لتخفيض أو الزكما يتعهد بعدم إدخال أي تعديل على التعريفات سواء بالترفيع أو ا

 النافذة أو التي يتم إستصدارها أثناء تنفيذ عقد اللزمة.  والتراتيبالتشريع  وبتطبيق ض،التعويأو 

 إنجاز الحسابات  السادس:العنوان 

  كنش،ص المعاليم المشار إليها بواسطة تذاكر مرقمة تقتطع من  إستخاليتعين على المستلزم    : 12الفصل  

 مؤشر عليها من قبل البلدية.

المتعاقدين،  عات التي قد تنشأ بين  تختص المحاكم العدلية المختصة ترابيا بالنظر في جميع النزا  : 13الفصل  

 فيما يتعلق بتنفيذ عقد اللزمة.  خاصة
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لم يتم ذكره من شــروط بهذا الكراس فإنه يتم تطبيق كافة بخصــوص كل ما تم الســهو عنه أو    :14الفصــل 

 الصادرة بهذا الخصوص أو التي يمكن أن تصدر فيما بعد. والمناشير واألوامرالقوانين 

 رئيس البلديــــــة                   المستلزم 

 

  التالية: السادة أعضاء المجلس البلدي على كراس شروط لتسويغ المآوي البلدي    صادقنقاش  وبعد ال

 البالج( للفترة    مدخل الميناء( والبرج وقليبية البيضاء  بطحاء البريد وبطحاء نهج سيدي سعيد وشارع الشهداء

  يته عدم تسويغ مأوى المنصورة إلى حين تسوية وضع  ررّ ـقو  2020سبتمبر    20إلى    2020  أوت  01من  

والتأكيد على   نين من استغالل مأوى سيدي سعيدرر استثناء يومي األحد واالثـّ كما ق  مع أمالك الدولة العقارية

 ضبط حدود المأوى بكل دقة وتحديد األماكن القصوى في كل مأوى. 

 

 :كراس شروط تسويغ سوق الجملة للسمك بميناء قليبيةالمصادقة على -10

كراس شروط لزمة    للبلدية على السادة أعضاء المجلس البلدي المصادقة علىعرض السيد الكاتب العام  

جانفي    01بقليبية للفترة من    استخالص المعاليم الموظفة على سوق الجملة للسمك بميناء الصيد البحري

 كما يلي:   2023ديسمبر   31إلى   2021

 مقتضيات عامة ل:األو  العنوان 

تنظيم مسالك توزيع منتجات الصيد البحري ودعم الحركية االقتصادية حرصا على مزيد  :  الفصل األول

بهدف تحقيق جودة الخدمات وتوفير فضاءات  لة من خالل إحكام العالقة بين كافة المتدخلينبأسواق الجم

عصرية عمومية  للشروط    ومرافق  البلدي  ،المطلوبةتستجيب  المكتب  المنعقدة   قرر  جلسته  خالل 

ئ إستنادا على ترخيص الحيازة الوقتية المسند له من قبل وكالة موانو  2012أكتوبر    04بتاريــــــــخ  

البحري الصيد  بـميناء  استغالل    وتجهيزات  البحري  الصيد  لمنتجات  الجملة  للملك  قليبيةسوق  الراجع 

 ".الل زمةعن طريق " العمومي المينائي 

كّل شخص الصيد البحري بميناء قليبية  يمكن أن ينتفع بلزمة استغالل سوق الجملة لمنتجات    :2الفصل  

 وذلك:  العمل،بكّراس الشروط والتشريع الجاري به يستجيب للشروط الواردة  معنويأو  طبيعي

 من ثمن اللزمة.  % 10زيادة سنوية قدرها  وتوظفغير قابلة للتجديد ثالث سنوات لمدة  

 .من قبل السلطة اإلدارية المختصة  بداية من تاريخ المصادقة على العقدمدة اإلنتفاع  تحتسبو

 على:  خاصةتحتوي السوق المبينة أعاله  :3الفصل 

 مواقع مخصصة لبيع منتجات الصيد البحري.  •

 مواقع إلسداء خدمات للمتدخلين في مسالك توزيع هذه المنتجات.  •
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 السوق وللطبيب البيطري ولمختلف الهياكل ذات العالقة.مكاتب إدارية ألعوان إدارة  •

 بيوت تبريد ومحالت خزن وحفظ مواد التنظيف.  •

ل • وعامة مخصصة  ذات صبغة خاصة  ومرافق  في  تجهيزات  تتمثل  السوق  في  المتدخلين  خدمة 

 المركبات الصحية ومواقع إليواء مخابر التحاليل وأماكن تجميع الفضالت. 

 ضوع الحجز.أماكن لحفظ المنتجات مو  •

 مدخل خاص يسهل دخول المعوقين.  •

 مأوى سيارات.  •

 مكان للتزويد ومسالك وممرات كفيلة بتزويد المواقع بصفة ال تعرقل حركة بقية األطراف.  •

 شروط طلب العروض  الثاني:العنوان 

 عمومي.تسند هذه اللزمة عن طريق طلب عروض  :4الفصل 

مانحة للزمة بعد تعميرها وإمضائها الجهة التسحب من مقر    مطبوعة خاصةيقدم العرض على    :5الفصل  

 مغلق يحمل مرجع صاحب العرض مرفقا بالوثائق التالية:   ظرف أولمن قبل المترشح ويوضع في 

 كراس الشروط هذا معرف باإلمضاء من طرف المتعهد.ـ 1

التقديري  2 اإلستغالل  كلفة  وتقديم  العرض  موضوع  للسوق  مفصلة  مالية  دراسة  ودراسة ـ  للمشروع 

 المردودية مفّصلة لمختلف التكاليف وأصناف التعريفات وكل ضوارب اإلحتساب. 

   سنتين.ات الصيد البحري على األقل ـ تجارب مقدم العرض وشركائه في مجال إستغالل أسواق منتج3

   معنويا. من العقد التأسيسي للشركة إذا كان المتعهد شخصا   مطابقة لألصل ـ نسخة4

 مخطط تمويل السوق.  .5

 اللزمة. . كشف في الموارد البشرية التي ستوضع على ذمة 6

 . نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. 7

 .للمشاركرقما   20. رقم حساب بريدي أو بنكي متكون من 8

على    والمعلوم. نسخة مطابقة لألصل من شهادة إبراء خالص المعلوم المستوجب على العقارات المبنية  9

 المهنية. على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو   والمعلوماألراضي غير المبنية 

 مرفق بالوثائق التالية:  ظرف ثان يوضع هذا الظرف في 

 دة سارية المفعول في اإلنخراط بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي.شهاة لألصل من  مطابق  ـ نسخة  1

من    56من الباتيندة سارية المفعول  المعرف الجبائي( طبقا لمقتضيات الفصل  مطابقة لألصل   ـ نسخة  2

 مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

 العرض.قدم ية الجبائية لمـ شهادة تثبت تسوية الوضع 3
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 ـ نسخة مطابقة لألصل في شهادة في عدم اإلفالس ال تتجاوز الثالث أشهر. 4

 مسلم من قبل القابض البلدي بقليبية.  دينارا. 61.300.000 ـ إثبات تأمين ضمان وقتي بمبلغ قدره  5

 ح للزمة.إستمارة يتم سحبها من بلدية قليبية يتم التنصيص فيها عن السعر المقتر  - 6

 ما يفيد خلو السجل المدني من التتبعات العدلية.  -7

 وبالتالي   العروض،ال يسمح ألي مشارك في تقديم أي وثيقة من الوثائق المطلوبة بعد تاريخ تقديـــــــــــم  

 ئق المطلوبة يتم إلغاؤه.فإن كل عرض يرد غير مرفوق بالوثا

ال يفتح طلب عروض  ل مقدم العرض إال عبارة "  ال يمكن أن يتضمن الظرف الثاني أي معطيات حو  

، وال يقبل أي عرض ال يتضمن الوثائق  إلستغالل سوق الجملة لمنتجات الصيد البحري بميناء قليبية "

 المنصوص عليها سابقا. 

مقابل ترسل ظروف طلب العروض بالبريد مضمون الوصول أو تودع بمكتب ضبط الجهة المانحة للزمة  

ويمكن للمترشح أن يطلب   العروض، آخر أجل لقبول العروض ضمن إعالن طلب  ويحدد    وصل إثبات

 للزمة. معلومات أو إيضاحات حول اللزمة من المصلحة المتعهدة بطلب العروض لدى الجهة المانحة 

 من تاريخ آخر أجل لقبول العروض. يوما 60يبقى مقدم العرض ملزما بعرضه لمدة أقصاها  :6فصل ال

 منح اللزمة واآلثار المترتبة عنها الثالث:العنوان 

 التالية: يقع إختيار صاحب اللزمة وشركائه حسب المقاييس  :7الفصل 

 المالي. . العرض  1

البحري علــــى   2 الصيد  لمنتجات  الجملة  المستلزم وشركائه في مجال إستغالل أسواق  . تجارب 

 . الشرط إقصائي وهذااألقل سنتين 

 اللزمة.. الوضعية المالية لصاحب  3

 اللزمة.الموضوعة على ذمة  والمادية. الموارد البشرية  4

افية شريطة ضمان المساواة بين  غير أن ذلك ال يمنع الجهة المانحة للزمة من اعتماد مقاييس اض

 جميع مقدمي العروض. 

  تحتفظ الجهة المانحة للزمة بقرار الموافقة أو رفض العروض المقدمة والمتعلقة بإحالة إستغالل  :8الفصل  

 سوق الجملة لمنتجات الصيد البحري بميناء قليبية. 

بقرار  روض غير مثمر  وفي حالة رفض العروض المقدمة تعلن الجهة المانحة للزمة أن طلب الع

 وال يترتب لمقدمي العروض في هذه الصورة أي حق في طلب التعويض. معلل
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بدعوة صاحب اللزمة إلبرام عقد   عند الموافقة على أحد العروض المقدمة يقوم مانح اللزمة  :9الفصل  

ة من تاريخ ويدخل العقد حيز التنفيذ بداي  العمل،مطابق لمقتضيات كراس الشروط والتشريع الجاري به  

 .مصادقة السلطة اإلدارية المختصة عليه

اللزمة للسنة األولى مسبقا خالل الثالث أيام األولى من  كامل مبلغ يلتزم صاحب اللزمة بدفع   :10الفصل 

 اريخ المصادقة على عقد اللزمة.ت

مسبقا خالل األسبوع األول من شهر   والثالثة ( للسنة الثانية  1/ 4اللزمة     مبلغ  ربعيلتزم المستلزم بدفع  

 تسبقها.أكتوبر من السنة التي  

في مسبقا خالل الثالث أيام األولى من شهر جان  والثالثةيلتزم المستلزم بدفع بقية مبلغ اللزمة للسنة الثانية  

 من كل سنة.

حلول   بعد  بالخالص  اللزمة  قيام صاحب  عدم  يوجهوفي صورة  اللزمة    األجل،  مانح  بالدفع    إنذاراله 

 . بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ

من تاريخ إنذاره وفقا لإلجراءات   ثمانية أياموإذا لم يقم صاحب اللزمة بتسديد القسط المطلوب بعد مضي  

 العقد. فقرة السابقة يحق للجهة المانحة للزمة فسخ الواردة بال

 إستغالل السوق الرابع:العنوان 

 تسلم السوق لصاحب اللزمة إثر المصادقة على عقد اللزمة من قبل السلطة المختصة.   :11الفصل 

لكة يتعين على صاحب اللزمة إحترام أمثلة التهيئة الخاصة بالميناء الراجع بالنظر للجهة الما   : 12الفصل  

 للسوق.

ر صاحب اللزمة وضع السوق قبل بداية اإلستغالل بحضو  بتشخيص تقوم الجهة المانحة للزمة    : 13الفصل  

وترفق نسخة من محضر التشخيص ممضاة من قبل الطرفين وفقا للتراتيب القانونية    محضرويحرر في ذلك  

 المعمول بها في هذا المجال بعقد اللزمة. 

إستغالل المناطق المحيطة بالسوق من رصيف إنزال ومآوي للسيارات   يؤمن صاحب اللزمة  :14الفصل  

ضالت التي يتم ضبطها وتحديدها وتنظيمها من قبل الجهة المانحة للزمة وأماكن لوضع الف  والشاحنات،

 بالتنسيق مع الجهة المالكة للسوق. 

وتحتفظ الجهة    لذلك،ويكون صاحب اللزمة ملزما بتوفير الوسائل المادية والبشرية الضرورية  

المانحة للزمة بعد التنسيق مع الجهة المالكة للسوق بحقها في تغيير نظام الوقوف والتوقف داخل فضاء 

 الميناء. 

بعنوان   بالسوق  المحيطة  بالمناطق  أي معلوم  أو إستخالص  توظيف  اللزمة  يمكن لصاحب  وال 

 غيرهم. وقوف وسائل النقل التابعة للتجار أو المنتجين أو 
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 اللزمة: يتعين على صاحب   :15الفصل 

توفير الوسائل المادية والبشرية الالزمة لضمان استغالل السوق على الوجه المطلوب ووضعها   •

 على ذمة المستعملين رواد السوق. 

 توفير التجهيزات اإلعالمية. •

 إصالح وتجديد التجهيزات الموضوعة على ذمته.  •

 إشعاعه.  العناية بالبيئة وسالمة المحيط داخل السوق ومحيط  •

 توفير وسائل الوقاية واإلسعاف.  •

تتولى الجهة المانحة لعقد اللزمة مّد صاحب اللزمة بقائمة المستغلين المرّخص لهم في تعاطي    :16الفصل  

 مختلف األنشطة داخل السوق ومساحة المواقع التي يستغلونها.  

 اللزمة:ويتعين على صاحب 

قانونا للقيام بعمليات المراقبة بكل المخالفات المرتكبة    المؤهلةإعالم الجهة المانحة للزمة والجهات   •

 من قبل المستغلين واإلجراءات المتخذة في شأنهم. 

 إعالم الجهة المانحة للزمة والجهات المؤهلة قانونا بالحوادث التي قد تطرأ داخل السوق. •

 . ه السوقإبالغ المستغلين للمواقع بالسوق بكل التدابير المتخذة لحسن تسيير هذ •

تطبق أوقات عمل أسواق الجملة لمنتجات الصيد البحري بميناء قليبية طبقا للتشريع الجاري   :17الفصل  

 به العمل. ويتم إعالم صاحب اللزمة بكل تغيير يطرأ على التوقيت.  

أسواق الجملة المصادق    وسيروتطبق وجوبا األوقات المنصوص عليها بكراس الشروط المتعلق بتنظيم  

يمكن بأية حال تغيير تلك األوقات   وال.  1998أوت    10المؤرخ في    1998ـدد لسنة  1630عـ  باألمر  عليه

 المكلفة بالتجارة.  والوزارةدون الحصول على ترخيص مسبق يخضع لمصادقة السلطة الجهوية 

ترخيص مسبق من الجهة المانحة للزمة، يمكن فتح السوق في غير أوقات  وبعدإستثنائية   وبصفةغير أنه 

 ها حسب شروط تضمن حقوق جميع المتدخلين. عمل

بعنوان استهالك الماء    وذلكمن قيمة اللزمة    سنويا  %  2يتعين على المستلزم خالص نسبة    : 18الفصل  

 التنظيف قبل إمضاء عقد اللزمة.   ومصاريف والكهرباء

ل الســــــــوق  يمكن لصاحب اللزمة تقديم إقتراحات جديدة لمانح اللزمة تهدف لتحسين إستغال  : 19الفصل  

أن تقبلها أو أن   ولهاالجهة المانحة للزمة دراسة هذه المقترحات بالتنسيق مع الجهة المالكة للسوق    وتتولى 

 تجري تعديالت عليها أو أن ترفضها. 
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 المالية  الخامس: الضماناتالعنوان 

الت  : 20لفصل  ا عمليات  تقبل  وال  اللزمة  جميع مصاريف  تمويل  اللزمة  بمقتضى  يضمن صاحب  مويل 

 اإليجار المالي. 

تحّصل عليها صاحب اللزمة وال ترخص في   التيال تضمن الجهة المانحة للزمة القروض    : 21الفصل  

 رهن السوق موضوع اللزمة.

 المعاليم الموظفة داخل السوق  السادس:العنوان 

الفضاءات المروجة   بوبقرللعموم بمدخل السوق،    مالمعالييتعهد صاحب اللزمة بتعليق تعريفة    :22الفصل  

الحجم طبقا    وكبيرةالكتابة بأحرف بينة    وتكون،  وواضحبها مختلف منتجات الصيد البحري في مكان بارز  

 للتشريع الجاري به العمل.

كما يتعهد بعدم إدخال أي تعديل على التعريفات سواء بالترفيع أو التخفيض أو الزيادة أو الحذف  

 النافذة أو التي يتم إستصدارها أثناء تنفيذ عقد اللزمة.  تراتيبلواالتشريع  وبتطبيق التعويض،أو 

 تعريفة المعاليم الموظفة على منتجات الصيد البحري وثيقة من مالحق كراس الشروط.  وتعد

 شروط اإلستغالل وأشغال البناء والصيانة والتجديد  السادس:العنوان 

وتجدي  :23الفصل   بناء وصيانة  في محيطه حصول   ديتعين في خصوص كل عملية  أو  السوق  داخل 

وإحترام التشريع   للسوق،صاحب اللزمة على موافقة الجهة المانحة للزمة بعد التنسيق مع الجهة المالكة  

المتعلق بالمؤسسات المفتوحة للعموم وخاصة التراتيب العمرانية وشروط الصّحة والبيئة والسالمة المعمول 

 بها في هذا المجال. 

 ليات البناء والصيانة والتجديد أي تعويض لفائدة صاحب اللزمة.عموال يترتب عن  

يتعين على صاحب اللزمة القيام بأشغال صيانة كل البناءات والمعدات والتجهيزات المخصصة   : 24الفصل  

 ويتم إصالحها من قبله وعلى حسابه. المستعملين،لحسن استغالل السوق وسالمة 

   بـ: وتتعلق األشغال المعنية خاصة 

 سم المواقع. ر •

منفذة   • للتعفن وغير  قابلة  لالنزالق وغير  مانعة  مادة  المكونة من  السوق  أرضية  على  المحافظة 

 للسوائل وسهلة التنظيف والتطهير. 

 صيانة وحسن إستغالل التجهيزات المتعلقة بالتصرف في الفضالت وتصريف المياه المستعملة.  •

 وبمحيطه. صيانة معدات اإلضاءة والسالمة بالسوق  •

 صيانة معدات التهوئة والحماية من الحرائق طبقا للتشريع الجاري به العمل.  •

 وضع الالفتات وإتجاهات السير داخل السوق.  •
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 تطبيق قواعد النظافة بالسوق وبالمناطق المحيطة به. •

 إستبدال كل القطع المعطبة بالتجهيزات المتعلقة بالسالمة والحراسة واإلضاءة.  •

 والضغط الكافيين.    اء بالعددتوفير نقاط الم •

يمكن للجهة المانحة للزمة بعد التنبيه   ،24لمقتضيات الفصل  المستلزم    احترامفي صورة عدم    :25الفصل  

، المطلوب طبيعة التدخل    يتناسب معمعقوال  على صاحب اللزمة بضرورة تدارك اإلخالالت ومنحه أجال  

 ذلك على نفقة صاحب اللزمة.بتلك األعمال بنفسها أو بواسطة من تعينه خصيصا ل  القيام

أصبحت غير صالحة لالستعمال والقيام بأشغال   التييتعهد صاحب اللزمة بتجديد التجهيزات    :26الفصل  

 الصيانة والتعهد التي تشير بها المصالح البيطرية. 

داخلي يضبط خاصة شروط الدخول والجوالن داخل تتولى الجهة المانحة للزمة سن نظام    :27الفصل  

 وصيانة التجهيزات والمعدات والخدمات العامة والخاصة به.   السوق

يتعين على صاحب اللزمة مراقبة األعوان المباشرين داخل السوق ومتداولي منتجات الصيد    : 28الفصل  

   حيث:البحري، ويجب عليه ضمان احترامهم للتراتيب الصحية خاصة من 

 المة األجسام ونظافتها.  س •

 مل.إرتداء زي نظيف خاص بالع •

 تداولها. منتجات الصيد البحري عند  تلويث عدم •

 إنجاز الحسابات  السابع:العنوان 

 يتعين على صاحب اللزمة:   :29الفصل 

الفواتير ووصوالت البيع ذات قسائم مؤشر عليها من قبل الجهة المانحة للزمة    استعمال كنشات •

 . ىويمنع منعا باتا إستعمال أية دفاتر أخر محاسبها،ومسلمة من قبل 

الفواتير ووصوالت البيع عند كل طلب من طرف أعوان الجهة المانحة للزمة    االستظهار بكنشات •

 أو الجهة المالكة للسوق أو أعوان الدولة المؤهلين لذلك.

الحصول على موافقة الجهة المانحة للزمة في صورة استعمال الفوترة اإلعالمية وذلك بعد التنسيق   •

 في الحصول على هذه المعطيات.ذين يحتفظان بحقهما مع الجهة المالكة للسوق الل

تمكين    : 30الفصل   اللزمة  بيع كل وكيل  يتعين على صاحب  فواتير ووصوالت  بيع من خمسة كنشات 

بالنسبة لكل موقع كحد أقصى كما يتعين على الوكالء المرخص لهم مسك دفاتر وكشوفات الحسابات وفق 

 الجباية المحلية. من مجلة   73و  72لين الصيغ واإلجراءات المنصوص عليها بالفص 

ويمكن للجهة المانحة للزمة بعد التنسيق مع الجهة المالكة للسوق اإلذن لصاحب اللزمة بعدم تجديد  

الدفاتر لوكالء البيع المعنيين إال بعد اإلستظهار بما يفيد خالص معلوم اإلنزال الراجع للوكالة المذكورة 
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األخيرة هذه  تتولى  أن  بعد  الم  وذلك  الدفاتر  المعاليم مراجعة  إستخالص  إثر  عليها  والتأشير  ستعملة 

 المستوجبة. 

 اللزمة:بخصوص اللزمات التي تفوق مدتها السنة، يتعين على صاحب   :31الفصل 

ـ    تقديم الموازنة الختامية المنجزة والمؤيدات المالية الخاصة بكل المصاريف  التشغيل ـ التسيير •

أشهر   3للقوانين المعمول بها للجهة المانحة للزمة في أجل    طبقا) ...مار الصيانة ـ أعباء اإلستث

 من نهاية كل سنة. 

إعداد حسابات اإلستغالل لألنشطة والخدمات المنجزة بالسوق، ويستعمل للغرض مفهوم حساب   •

الذي   الخاصة  المؤسسات  على  المنطبق  العام  المحاسبي  بالنظام  تعريفه  وقع  حسبما  اإلستغالل 

 يتضمن:  

 موارد الخدمات الراجعة لصاحب اللزمة. في باب اإلعتمادات: ـ 

 لخاصة باإلستغالل واألشغال.المصاريف ا في باب الدين:ـ  

 يظهر إما فائض إستغالل أو نقص استغالل.  فارق حساب اإلستغالل:ـ  

المعلومات   لمانح اللزمة وللجهة المالكة للسوق كل وفقا لمشموالت أنظاره الحق في مراقبة  :32الفصل  

 والمعطيات المقدمة بالتقرير السنوي وحسابات اإلستغالل المشار إليها أعاله. 

المالكة للسوق طلب المعطيات والوثائق الضرورية   اللزمة والجهة  ولهذا الغرض، يمكن لمانح 

 الخاصة بالمحاسبة والتحقق فيها. 

اللزمة ومن حماية مصالحه    كما يمكن لمانح اللزمة التثبت من إستغالل السوق طبقا لمقتضيات

 التعاقدية مع صاحب اللزمة.

 العنوان الثامن: المسؤولية 

   التالية:تحمل على صاحب اللزمة التعهدات   :33الفصل 

 

 والتجهيزات: بالنسبة للبنايات / 1

يتعين على صاحب اللزمة بإبرام عقد تأمين لضمان مسؤوليته المدنية ضد األخطار الناجمة عن  

تأمين للمنشأة موضوع اللزمة   وعقدالمذكورة    والتجهيزاتإستغالل البنايات    وعني ينجزها  األشغال الت

 وفقا للتشريع الجاري به العمل. 

 / بالنسبة لإلستغالل:  2

كل األضرار المنجرة عن اإلستغالل، وال تتحمل الجهة المانحة يتحمل صاحب اللزمة مسؤولية  

 ار المتأتية عن فعلهما الشخصي. للزمة أو الجهة المالكة للسوق إال األضر
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 توضع جميع عقود التأمين على ذمة مانح اللزمة.   :34الفصل 

 ويتعهد صاحب اللزمة بـ: 

  أعاله. تغطي مسؤوليته المشار إليها    التي اإلستظهار بعقود التأمين المكتتبة وتبرير عقود التأمين   •

عملية الخالص المنتظم ألقساط    ويمكن لمانح اللزمة في هذا الشأن مطالبة صاحب اللزمة بإثبات

 التأمين. 

 عدم إدخال تغييرات على عقود التأمين دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة لمانح اللزمة.  •

 اللزمة.  عدم فسخ عقود التأمين إال بعد إنتهاء مدة •

 الضمانات ـ الفسخ ـ النزاعات التاسع:العنوان 

اللزمة للسنة األولى مسبقا خالل الثالث أيام األولى من  كامل مبلغ يلتزم صاحب اللزمة بدفع   :35الفصل 

 تاريخ المصادقة على عقد اللزمة.

مسبقا خالل الثالث أيام األولى    والثالثةاللزمة للسنة الثانية    كامل مبلغيلتزم صاحب اللزمة بدفع  

 من شهر جانفي من كل سنة.

 اللزمة.  تنتهي اللزمة بانتهاء المدة المتفق عليها بعقد  :36الفصل 

قد تنتهي اللزمة قبل نهاية المدة المتفق عليها في العقد باتخاذ مانح اللزمة إحدى اإلجراءات   : 37الفصل  

   التالية:

التزاماته التعاقدية الجوهرية أو بمقتضيات كراس    بأحدعند إخالل صاحب اللزمة    :العقد فسخ    -أ/

 الصور الواردة بالتشريع الجاري به العمل. الشروط أو بااللتزامات الواردة بوثائق اللزمة وفي كل 

في حالة صدر عن صاحب اللزمة إخالل خطير بأحد التزاماته    اللزمة:إسقاط حق صاحب    -ب/

 الجوهرية: التعاقدية 

 الخطير: ويعد من قبيل اإلخالل 

 التلدد المتكرر في دفع مبلغ اللزمة. •

 إرتكاب مخالفة خطيرة لتراتيب حفظ الصحة والبيئة.  •

 ر بالبناءات أو المنشآت أو المعدات موضوع اللزمة. اإلضرا •

 إحالة اللزمة باي صيغة كانت دون موافقة مانح اللزمة. •

فواتير ووصوالت بيع غير مؤشر عليها من قبل الجهة المانحة    استعمال كنشات •

 للزمة وغير مسلمة من قبل المحاسب المختص.

 به. ويحق للطرف المتضرر المطالبة بجبر الضرر الذي لحق 
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شريطة إعالم صاحب اللزمة  بقطع النظر عن اإلستثمارات الغير مهتلكة اللزمة:إسترجاع  -ج/ 

بذلك بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ شهرا على األقل قبل التاريخ المحدد لإلسترجاع 

 :   في الحاالت التالية ، وذلك 

 ـ مخالفة مقتضيات كراس الشروط.

 عقد اللزمة.ـ مخالفة أحكام 

 ـ تعاطي صاحب اللزمة مهنة وسيط داخل السوق. 

 احب اللزمة. ـ إفالس ص

 ـ التأخير في الخالص. 

وعند فسخ العقد، يحل مانح اللزمة محل صاحب اللزمة إلى حين إعادة إسناد لزمة إستغالل السوق 

 إلى شخص طبيعي أو معنوي آخر. 

  في المدة المتبقية  إذا رأى مانح اللزمة إحالتها  إال  طبيعيا،بوفاة صاحب اللزمة إن كان شخصا    د/ـ 

 حصول إتفاق بينهم وبعد مصادقة السلطة االدارية المختصة على ذلك.  ألحد الورثة عند

في ما   المتعاقدين، خاصة تختص المحاكم العدلية بالنظر في جميع النزاعات التي قد تنشأ بين    : 38الفصل  

 يتعلق بتنفيذ عقد اللزمة. 

 تحمل مصاريف التسجيل والطابع الجبائي على صاحب اللزمة.   :39الفصل 

 كراس الشروط ملحق 

 التعريفة

ــمك بميناء قليبية تطبيقا    وإنزالالمعاليم الموظفة على إنتاج   ــوق الجملة للس لألمر منتجات الصــيد البحري بس

ــ  الحكومي المرخص  المتعلق بضبط تعريفة المعاليم  2016جوان    13المؤرخ في   2016ـــدد لسنة  805عـ

 للجماعات المحلية في إستخالصها.

ــ   والقرار المتعلق    2016أكتوبر    10عليه في    والمصادق  2016أوت   10ـــدد المؤرخ في  2502البلدي عـ

 قليبية.بلدية  ولفائدةبضبط تعريفة المعاليم المرخص من طرف 

 قليبية:مقررة ببلدية ال

 .% 1 للبيوعات(:الجملي   الثمنالمعلوم العام للوقوف  

 .% 1 الجملة:سوق  ومزّوديمعلوم على رقم معامالت وكالء  

 .% 1 الداللة:المعلوم على  

 .% 0.5 الصحية:معلوم المراقبة  

 البلديـــــةرئيس                المستلــــزم 
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ادة أعضـاء المجلس البلدي   وق الجملة باالجماع  وبعد النقاش صـادق الـس ويغ ـس على كراس ـشروط تـس

 ية مع إضافة معاليم الماء والكهرباء والنظافة للضمان.للسمك بميناء قليب

 :تعديل بعض المعاليم البلديةالمصادقة على -11

المجلس البلدي المصادقة على تعديل بعض المعاليم البلدية  عرض السيد الكاتب العام للبلدية على السادة أعضاء  

 كما يلي: 

 معلوم مآوي السيارات: ❖

موار         توفير  إطار  قدراتنا  في  لتعزيز  إضافية  نطاق    المالية،د  في  المآوي  بعض  تسويغ  تقرر  وحيث 

 للمنافسة. الدعوة 

عـ  البلدي  القرار  تحيين  يقع  لم  أنّه  في  2502وحيث  المؤرخ  تعريفة    2016أوت    10ــدد  بضبط  المتعلق 

 إستخالصها.ة في المعاليم المرخص للجماعات المحليّ 

تهيئة أغلب           تم  بالصيانة والتعبيد وتركيز    وي المآوحيث  اللزمة  وفي إطار مقاربة    اإلنارة،موضوع 

المصادقة على الترفيع البلدي  المقترح على السادة أعضاء المجلس    التحليلية،تعتمد على المحاسبة    اقتصادية

 كاآلتي: في معلوم الوقوف بالمآوي 

 

 ريفة القدميةالتع املقرتحة ةـــفــريــعــتـال بـــوجـتـسـمـوم الـلـعـمـال

بات  معلوم وقوف السيارات وعر

 نقل األشخاص أو نقل البضائع 

 د في اليوم   1,000

 اليوم أو الجزء من 

 د في اليوم 0,600

د عن الجزء من   0,400

 اليوم
 

بتاريخ        المنعقدة  بجلسته  الموضوع  في  تداول  البلدي  المكتب  وأّن  رأيه    2020جويلية    5علما  وأبدى 

 بالموافقة. 

 وبعد النقاش صادق السادة أعضاء المجلس البلدي باالجماع على الموضوع.    

 :البلديةاإلشهار باملنطقة معلوم  ❖

وبالنظر لما يمثله    للبلدية،في نطاق الحرص على حسن التوظيف واإلستغالل األمثل للموارد المالية           

لم يقع تحيين القرار   2014يث أنه منذ سنة  وح   للبلدية،اإلشهار من أهمية في تعزيز الموارد المستخلصة  

المتعلق بضبط تعريفة المعلوم السنوي على اإلشهار بالمنطقة البلدية    2014نوفمبر    24البلدي المؤرخ في  

   بقليبية.
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عدد          المشترك  للمنشور  ووزير    2019سبتمبر    04بتاريخ    13وتبعا  المحلية  الشؤون  وزيري  بين 

والت واإلسكان  اإلشهار التجهيز  وإستغالل عالمات  تركيز  معاليم  في  التصرف  بإحالة  القاضي  الترابية  هيئة 

 البلديات. بكامل الطرقات المرقمة إلى 

 التالي: صادقة على الترفيع في معاليم اإلشهار حسب الجدول المقترح على السادة أعضاء المجلس الم       

 التعريفة القدمية ملقرتحةا ةـــفــريــعــتـال بـــوجـتـسـمـوم الـلـعـمـال

بواسطة   إشهارية  لغاية  الوقتي  اإلشغال   *
التجارية   الصبغة  ذات  واللوحات  الالفتات 
المرخص فيها من قبل رئيس البلدية والمركزة 
بالملك  حامل  هيكل  على  أو  الجدران  على 
العقارية   وباألمالك  للطرقات  العمومي 

 لألشخاص. المجاورة له التابعة 

الجدينار عن    200 الواحد أو  المربع  زء منه  المتر 

المركزة  اإلشهارية  واللوحات  لالفتات  السنة  في 

 بالشوارع واألنهج بكامل المنطقة البلدية  

دينار بالشوارع   100

 الرئيسية

دينار بباقي  50و

 األنهج 

بواسطة   إشهارية  لغاية  الوقتي  اإلشغال   *
المتنقلة  الس أو   تسويقي(   إشهار يارات 

العمومي بمناس  الرابضة بالملك  المعارض  بة 
له   المجاورة  العقارية  وباألمالك  للطرقات 

 لألشخاص. التابعة 

 جديد دينار في اليوم أو الجزء من اليوم 50

أو  المثبتة  الستائر والعارضات والالفتات    *
العام  بالطريق  المعلقة  أو  المنزلة  أو  البارزة 
لمختلف  المعدة  المحالت  واجهات  على 

والمهنية التجا  األنشطة والصناعية  رية 
 والتعليمية وغيرها .... . 

 
عـن    30 أو  ديـنـار  الــواحــد  الـمـربـع  الـمـتــر 

 البلدية. في السنة بكامل المنطقة   الـجـزء منـه
 دينار  25

القم الالفتات  البالستيكية            *  أو  اشية 
 bâche   المعلقة وغير المركزة على هيكل )

 حامل .

بكامل المنطقة   الـالفـتـة الــواحــدةـن  ديـنـار ع  30
 دينار  25 البلدية. 

 

البلدي       المكتب  وأّن  بتاريخ    علما  المنعقدة  بجلسته  الموضوع  في  رأيه    2020جويلية    5تداول  وأبدى 

 بالموافقة. 

 وبعد النقاش صادق السادة أعضاء المجلس البلدي باالجماع على الموضوع.    

 :شغال والتهيئة العمرانيةتعيين رئيس لجنة األ-12

أن   الحاضرين  البلدية  السّيد رئيس  اللطي د محّمد  السّي أعلم  لجنة األش   ف عبد  غال والتهيئة  رئيس 

ن بمكتب  بطلب استقالته من جميع اللجان التي يترأسها بالمجلس البلدي حسب مطلب مضمّ تـقـدّم  العمرانية  

بتاريخ   المواظبة  2020/ 24/02الضبط  الستحالة  تتطلّبها    وذلك  التي  الحضور  اللجان  على  شؤون 

 ومطالب المواطنين، على أن يحافظ على عضويته كمستشار بالمجلس البلدي.

في حالة استقالة أو غياب رئيس    "  ه:أّن من النظام الداخلي للمجلس البلدي    73وحيث ينص الفصل  

ى أن  عل   ء المجلس طيلة مدة غيابه بين أعضان رئيس المجلس البلدي نائبا له من  عّي رها يُ قرّ اللجنة أو مُ 

 . "  ل جلسة يعقدهاالبلدي في أوّ  على المجلسعرض حاالت الشغور  تُ 
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النسبية    ت نصّ وحيث   احترام  على  البلدي  للمجلس  الداخلي  والنظام  المحلّية  الجماعات  مجلة 

للجنة المستقيل  طلب السيد رئيس البلدية من القائمة التي ينتمي إليها رئيس ا  اللجان،والتناصف في تعيين  

 تقديم مقترح وهو ما لم يتم لغياب مترشح من القائمة المذكورة أو غيرها.  

ولضرورة تعيين من يقوم بمهام هاته اللجنة وألهميتها تم عرض الموضوع على أنظار المكتب  

ز المقـّررة الذي إقترح تعيين السيدة وفاء األنقلي  2020جويلية    05األحـد  البلدي خالل جلسته المنعقدة يـوم  

األشغال   لجنة  كرئيس  األشغال  للجنة  العمرانية الحالية  لهاته    والتهيئة  كمقـّرر  المسلماني  أحمد  والسيد 

 اللجنة.

 والمعروض على السادة أعضاء المجلس البلدي التداول في الموضوع. 
 

السيدة   تعيين  على  باإلجماع  البلدي  المجلس  أعضاء  السادة  والتداول صادق  النقاش  وفاء  وبعد 

 والسيد أحمد المسلماني كمقـّرر اللجنة.   والتهيئة العمرانية األنقليز كرئيس لجنة األشغال 

 

 :متابعة نشاط عمل اللجان-13

 لم يتم عرض أي نشاط. 

 

 التمهيدية والرد على االستفسارات:استعراض محضر الدورة -14

  السبت يوم    2020لسنة    الثانية لعادية  إنعقدت الجلسة التمهيدية للمجلس البلدي بقليبية في نطاق دورته ا

بالمركز القطاعي  صباحا  العاشرةعلى الساعة  (05/2020/ 30   وعشرين سنة ألفين  مايمن شهر  الثالثون 

البحرية الميكنة  في  الحجّ ت  بقليبية   للتكوين  السيد جمال  إشراف  أعضاء  حت  قليبية وبحضور  بلدية  ام رئيس 

 السادة: المجلس البلدي 

،  محّمد بوعفيفسنية فرج هللا،  سعيدة النمر،    فتحي حسونة، فوزي الحّجام، إلهام ريدان،  ، هشام األنقليز

، رحاب فاطمة الطرودي  الجبالي، حياة اليحياوي، حافظ  د علي الجنحاني،  ، محمّ أحمد المسلمانيفؤاد المجيد،  

 حميّد، المبروك العياري وعبد الوهاب بلوم. 

 السادة:د رئيس المجلس البلدي لسيّ وحضر عن اإلدارة البلدية بدعوة من ا

شكري الحّجام كاهية مدير الشؤون    د التكالي المدير الفني، محمّ وحيد الجنحاني مدير النظافة والبيئة،  

 .مكلف باالعالم تب تصرفوعماد الشارني كا المالية

 السادة: كما حضر عن مكّونات المجتمع المدني 
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ب المحلي للشغل  الغزاز،  عصام األنقليز عن االتحاد  نبيل متاع هللا عن الرابطة التونسية  قليبية حمام 

لوطني  عماد عبد الواحد عن الديوان ا  ، التيجاني علية عن فرع التجهيز بقليبية  لحقوق االنسان فرع قليبية/قربة،

للتطهير، عادل ريدان مدير المركز الوطني لتكوين وإعداد رياضيي النخبة بقليبية، محمود بن رحومة عن  

التراث،  جمعي على  والمحافظة  المدينة  تعليم  ة صيانة  لمدارس  الجهوية  المنظمة  جمعية  عن  عيسى صمود 

ن عن اللجنة المحليّة للتضامن،  ، توفيق محفوظ عن جمعية نادي الرياضات الفردية، الطاهر بوغرما السياقة

مد ريدان وأنيس متاع  سليّم الحطاب عن حزب حركة النهضة، ابراهيم جبلون عن جمعية تنمية بال حدود، مح

مراد الباي عمدة وادي الخطف، جميل الرفاعي عن جمعية التنمية والبيئة    هللا عن جمعية جسور التواصل،

 وجمع من المواطنين . بوادي الخطف، 

 شـكـري الحـّجـام كاهية مدير الشؤون المالية.  الجلسـة:ر مـقـرّ 

بكلم البلدية  الحجام رئيس  السيد جمال  الجلسة  المركز  ة  افتتح  السيد مدير  إثرها  ترحيبية شكر على 

القطاعي للتكوين في الميكنة البحرية على تعاونه مع البلدية وتمكيننا من فضاء لعقد الجلسة التي تلتئم اليوم في  

موعدها العادي وفي ظروف خاصة بسبب جائحة الكورونا مضيفا أن أغلب فعاليات الجلسة سيتم بثها  غير  

لتواصل االجتماعي للبلدية بسبب العدد المحدود للحاضرين لتوفير الفرصة ألكثر عدد  مباشرة على صفحة ا

لدعوة والحضور والمشاركة ممكن من المتساكنين لمواكبة الجلسة والتفاعل معنا ثم شكر الحاضرين على تلبية ا

ارك راجيا من هللا العلي  وهنأهم بعيد الفطر المب  2020في أشغال الجلسة التمهيدية الثانية للمجلس البلدي لسنة  

القدير أن يعيده علينا بدوام الصحة والعافية ويزيل عنا هذا الوباء والبالء مبينا أننا مررنا بفترة صعبة خاصة  

األولى من  األسابيع  األعوان في حدود    خالل  نسبة حضور  الكورونا حيث كانت  فقط خالل   %15ظهور 

مي للمدينة من نظافة وخدمات مختلفة ثم تطور العدد تدريجيا من  األسبوعين األولين إلدارة الشأن العام اليو

إلى   إلى آخر ليصل  ب  %100أسبوع  للقيام  بها  المطالَبين  الحضور  نسبة  دائما سباقين في  ما  حاليا وقد كنا 

توزيع  عملية  وتنظيم  العمومية  والفضاءات  لألماكن  والدوري  اليومي  بالتعقيم  يتعلق  فيما  خاصة  يستوجب 

الذي -االجتماعية والمنح ذات الصلة بها واغتنم السيد رئيس البلدية الفرصة ليشكر الكاتب العام      اإلعانات

وأعوان البلدية والعمد والوحدة   - يوم عيد الفطرتمنى له الشفاء العاجل على إثر العملية الجراحية التي أجراها  

ات المجتمع المدني كالتضامن االجتماعي  المحلية للشؤون االجتماعية واألمن والحرس الوطني والجيش ومكون

وفوج حمادي الغربي للكشافة والغرفة الفتية والجمعية القرآنية والمستقبل الرياضي القليبي وجمعية تنمية بال  

ا وجمعية  واإلعانة  حدود  للدعم  األزمة  بداية  منذ  يوميا  متواجدين  كانوا  الذين  الخطف  بوادي  والبيئة  لتنمية 

نواعها في ظل حضور محتشم لبعض الجمعيات وغياب شبه كلي للبقية كما أثنى السيد والمساعدة بمختلف أ

أحيائهم   متساكني  بين  وصل  همزة  كانوا  الذين  المناطق  ممثلي  خدمات  على  البلدية  مجابهة  رئيس  ولجان 

مد الكوارث واإلعانات والمساعدات اإلجتماعية وذكر منهم خاصة السادة حبيب زنينة وشفيق الزنايدي ومح
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عبد اللطيف وعائدة الحجام. وشكر أيضا السيد عبد الوهاب بلوم الذي تدخل لدى المندوبية الجهوية للتربية  

مترشحين للحصول على منحة المساعدة االجتماعية  مدارس ابتدائية لقبول مطالب ال  4للسماح لنا باستغالل  

أمام مقر المعتمدية على غرار ما   والفوضى التي كانت ستحصل  واالكتظاظد( وذلك لتفادي التجمهر  200 

 ساعات.  4مطلب في   5440جرى ببعض المدن وقد تم قبول 

أد  42ح في جمع مبلغ  ثم شكر السيد رئيس البلدية السيد شادي بن سليمان والفريق الذي معه الذي نج

لمساهمة كذلك أد ل 18القتناء معدات طبية وشبه طبية للمستشفى المحلي بقليبية ونادي التنس الذي جمع مبلغ  

 في اقتناء المعدات المذكورة.

بقيمة   تبرعات  للبلدية  تلقائيا  قّدموا  الذين  السيدات والسادة  تداعيات  30كما شكر  لمجابهة مختلف  أد 

 جائحة الكورونا. 

وختم شكره ألعضاء المجلس البلدي السادة سنية فرج هللا ومحمد بوعفيف وفوزي الحجام الذين تميزوا  

للعمل والمتابعة في كل ما يخص اإلعانات والمساعدات االجتماعية والوضع البيئي وخاصة  بحضورهم اليومي  

 منه تنظيف المدينة. 

قائال أن مداخيل الخمسة (  19- كوفيدكورونا  إثر ذلك حدث الحاضرين عن التداعيات المالية لجائحة ال

الفترة للسنة الحالية بلغت مليوني    مليون دينار في حين أن مداخيل نفس  3أشهر األولى للسنة الفارطة كانت  

دينار فقط أي أنه هناك عجز بمليون دينار وهو ما سيُجبرنا على مراجعة الميزانية التي وضعناها والنظر في  

 ل لمعالجة هذا العجز من خالل التخلي عن بعض المصاريف والضغط على البعض اآلخر. إمكانية إيجاد حلو

البلدية رئيس  السيد  أحال  ذلك  على    بعد  ليستعرض  للبلدية  الفني  المدير  التكالي  محمد  للسيد  الكلمة 

الثالثة األخيرة الحاضرين سير المشاريع وقد بين في مستهل تدخله أن جل المشاريع توقفت خالل األشهر  

 بسبب جائحة الكورونا وقد بدأت تعود تدريجيا حاليا واستعرضها كما يلي: 
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 املشروع

سنة 

اإلجناز 

حسب 

 طاملخط

الكلفة 

املربجمة 

 )أد(
 مكونات املشروع مناطق التدخل الكلفة احملينة

نسبة تقدم 

 األشغال
تاريخ إنطالق 

 األشغال
تاريخ إنتهاء 

 األشغال

 2018مشاريع سنة  

تهيئة 

وتهذيب حي  

 تاهرت 

 

2018 
2000 

000 
 حي تاهرت 250 1884

تعبيد الطرقات  -

 6بطول حوالي

 كم

تركيز   -

ــدد نقطة  40عــ

 يةضوئ

إنجاز شبكة   -

جزئية لتصريف 

 مياه األمطار 

90% 
جانفي  18

2019 
- 

تعبيد  

 الطرقات 

 

2018 750 000 694 020 

 حي البستان -

حي  -

 الرياض 

حي  -

 القصيبة

حي  -

 المرداس 

عـدد   -

 18األنهج:

 م 2795الطول: -

100 % 
جانفي  05

2019 

سبتمبر   09

2019 

تعلية سياج 

الملعب 

 البلدي 

2018 200 000 -- 
الملعب 

 البلدي 

تعلية سياج   -

 الملعب البلدي 
20% 

جانفي  20

2020 
 2020 جويلية

 2019مشاريع سنة  

تعبيد  

 الطرقات 
2019 740 000 773684 

 حي البستان-

 حي الجنان -

 حي القصيبة-

 حي الرياض-

حي -

 المرداس 

حي -

 األحواش

 المنصورة-

عـدد   -

 23األنهج:

 م 3385الطول: -

10% 18/12/2019   -- 

صيانة 

 الطرقات 
2019 507 927 507927 

  13تغليف 

نهج بالعديد  

من األحياء  

بالخرسانة 

 االسفلتية

تغليف بطبقة من  

الخرسانة  

 اإلسفلتية

100% 
أوت  05

2019 
21/11/2019 

تهيئة المسلخ 

 البلدي 

2018 

2019 
155 000 696 171  --  --  -- 

تم تعيين 

المقاولة  

)انطالق  

المشروع في 

انتظار تحويل 

عتمادات اال

 الالزمة(

 -- 

تطهير وادي  

الخطف وجبل  

 شوالق

2019 130 000 160 000 
 وادي الخطف 

 جبل شوالق 

 الشبكة:طول 

 م خ 1200
 -- 

عداد  إ في طور

بيئية الدراسة ال

 جتماعية  االو

 -- 
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 املشروع

سنة 

اإلجناز 

حسب 

 املخطط

الكلفة 

املربجمة 

 )أد(
 مكونات املشروع مناطق التدخل الكلفة احملينة

نسبة تقدم 

 األشغال
تاريخ إنطالق 

 األشغال
تاريخ إنتهاء 

 األشغال

 --  -- 000 72 2019 قصر البلدية 
صيانة الشبكة 

 الكهربائية 

قيمة العرض 

 األدنى       
 د 527 109

عين التقليص يت

من مكونات  

المشروع 

عادة طلب وإ

 العروض

 -- 

تنوير الملعب  

 البلدي 
2019 250 000 248 358 

الملعب 

 لدي الب

تركيز انارة  

 عصرية 
 -- 

في انتظار فتح 

االعتمادات من 

 طرف وش ر

 -- 

صيانة 

المنشئات 

 الثقافية

 بئر النحال 111 386 000 90 2019

تسييج الموقع  

ثري بئر  األ

 النحال 

 

 -- 
جوان  01

2019 

سبتمبر   30

2020 

 2020مشاريع سنة  

إنجاز القسط  

األول 

لمشروع 

السوق 

  األسبوعية 

2020 450.000  --  --  -- 

في طور إعداد  

البرنامج 

الوظيفي 

وتعيين مكتب  

 دراسات

 --  -- 

السوق تهيئة 

المركزية 

وسوق 

الجملة 

 للخضر 

2020 150.000  --  --  -- 

في انتظار 

اعداد برنامج 

التدخل وتعيين  

 دراساتمكتب 

 --  -- 

صيانة 

  الطرقات 
2020 306.000  -- 

بعض  

الطرقات 

المتضررة 

 بالمدينة 

 ت إصالح الطرقا

 تحديد بصدد

قائمة األنهج  

واعداد  

 الدراسة 

 --  -- 

تهيئة بطحاء  

السوق 

 المركزية

2020 70.000  --  --  -- 

انتظار  في

تعيين مكتب  

 دراسات

 --  -- 

تعبيد  

 الطرقات 
2020 670.000  -- 

نهج   20تعبيد 

بمختلف  

 أحياء المدينة

 -- 
اعداد  في طور 

 الدراسة 
 --  -- 

تطهير حي  

المحيجر  

ونهج إبن 

  ير النض

 تطهير  --  --  130.000 2020

تم اعداد 

  ونشرالدراسة  

طلب العروض  

وحدد آخر أجل  

لقبول العروض  

يوم 

04/06/2020 

 --  -- 

تطهير وادي  

 الخطف 
 تطهير  وادي الخطف  --  300.000 2020

في انتظار عقد 

جلسة تشاركية 

لتحديد مناطق  

 التدخل 

 --  -- 

تعبيد وادي  

 الخطف 
 تعبيد ف وادي الخط --  150.000 2020

في انتظار عقد 

جلسة تشاركية 

مناطق  لتحديد 

 التدخل 

 --  -- 
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ثم أحال السيد رئيس البلدية الكلمة للسيد فوزي الحّجام رئيس لجنة النظافة والصحة والبيئة ليستعرض   

 على الحاضرين الوضع الصحي والبيئي بالمدينة وقد استهل هذا األخير تدخله بشكر أعوان البلدية الذين عملوا 

األسبوعين األولين النتشار جائحة الكورونا والعملة األربعة الذين  في ظروف صعبة وبدون وسائل حماية في  

تطوعوا للقيام بعملية دفن موتى الكورونا على عكس ما تم في بعض المدن األخرى من نفور وهروب من  

البلدية وعضوي المجلس محمد القيام بالواجب وحتى رفض الدفن. كما شكر السيد فوزي الحجام السيد رئيس 

لحضورهم   -الذي تمنى له الشفاء العاجل من العملية الجراحية -نية فرج هللا والكاتب العام للبلدية  بوعفيف وس

 اليومي وإشرافهم ومتابعتهم تسيير الشأن العام خاصة منه الوضع االجتماعي. 

  2020من شهر مارس إلى ُموفى شهر ماي  ثم استعرض السيّد رئيس اللجنة الوضع الصّحي والبيئي بالمدينة  

 يلي: كما 

 : بالمدينة تعقيم األنهج والشوارع والمؤسسات العمومية ( 1

 2020أفريل  22مارس إلى غاية يوم   24 البدء: تاريخ       

 العمومية.فريق أّول مكلف بتعقيم األنهج والشوارع واألحياء وفريق ثاني مكلف بتعقيم المؤسسات      

بعض   وعملية      بمساندة  والتكوين  والتعليم  التربية  مؤسسات  نشاط  استئناف  بمناسبة  ستتواصل  التعقيم 

 الجمعيات والمنظمات. 

 :الحشراتمدوات ( 2

بعد أن تم حصر وجرد أماكن التدخل   2020أفريل    22في تنفيذ الخطة المحليّة بداية من يوم    إنطلقنا      

مياه الظرفية عن طريق فريق بلدي قار تم تدعيمه بعامل إضافي  وكذلك القيام بشفط وتسريح ألماكن ركود ال

المبيدات ومضخة الكميّة الالزمة من  البلدية  إقتنت  الناموس، وقد  مياه ومضخة مبيدات    للتغلب على مشكل 

 كبيرة الحجم وسوف نعمل على بذل مجهود إضافي للقضاء نهائيا على الناموس.  

ة مسح للسبخة لمزيد تنظيفها من الحشائش التي يختبأ فيها الناموس هذا وسنقوم في بداية شهر جوان بعملي

 اص.  والعمل على البدء في أقرب وقت في تنظيف وجهر األودية ككل سنة عن طريق الخو

 : بالمدينة حمالت النظافة ( 3

ل        إستثنائي  برنامج  البلدية  أقرت  بالمدينة وقد  اليومية  النظافة  لنظافة  تواصلت منذ شهر مارس حمالت 

بمناسبة شهر رمضان شمل كل األحياء بالمدينة ومداخلها كان الهدف منه تحسين الوضع البيئي والقضاء على  

ضافة لفواضل البناء واألجنة وهو متواصل إلى حد اليوم خاصة ونحن على  المصبات العشوائية للفضالت باإل

 الصيفي. أبواب الموسم 
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 : العموميةق العناية بالمناطق الخضراء والحدائ( 4

شرعت البلدية في تجميل الشوارع الرئيسية للمدينة منذ بداية شهر مارس حيث قامت مصلحة المناطق       

الخضراء بتركيز واقيات أفقية حول أشجار الطرقات المتواجدة بشارع الحبيب بورقيبة والقيام بغراسة أكثر  

خلدون بمعية المقاول، وعملت على    والبيئة وابن نَـْبـتَـة زينة وأزهار متنوعة بشوارع الشهداء    3000من  

الشركة  نفس  مع  التعاقد  تجديد  بعد  خاصة  العمومية  والحدائق  الخضراء  بالمناطق  العناية  مجهود  مواصلة 

ماي المنقضي وسوف تشمل عملية الصيانة والتعهد الحدائق التالية : السويد، آسبيس،    15الخاصة بداية من يوم  

ونحن   لي بلهوان، سيدي أحمد، مدخل الميناء ومفترق السوق المركزية.ي بن عيسى، عالبيئة، المقطع، سيد

  الصيفي.نعمل على أن تكون مدينة قليبية في أحسن حلة خالل الموسمي 

 : المدينةالعناية بجمالية ( 5

نفيذها في أقرب في إطار العناية بالمظهر العام للمدينة ونظافتها أقّرت البلدية عدة إجراءات سنعمل على ت     

 يلي:اآلجال، وتتمثل في ما  

 ( باألنهج والشوارع الرئيسة corbeilleحاوية للفضالت الخفيفة   20تركيز 

 تركيز مقاعد عمومية بشارع البيئة وشارع المنصورة 

 اعد العمومية المتواجدة بشارعي البيئة والمنصورةإصالح المق

الح المركزية بوزارة البيئة من أجل إيجاد التمويالت الالزمة هذا ويتواصل مجهود البلدية بالتعاون مع المص

ومفترق طارق بن زياد بقيمة    AFHللمساعدة في تهيئة مناطق خضراء جديدة بالمدينة نذكر منها حديقة تقسيم  

 ألف دينار.   50جملية 

 :البلديتهيئة المنبت ( 6 

تعمل البلدية حاليا على إعداد ملف فني من أجل   في إطار العناية بالمنبت البلدي المتواجد بحي الزهور     

فإن هذا المشروع   البدء في أشغال تهيئته ومن المنتظر أن تنطلق األشغال قبل موفى السنة الحالية، ولإلشارة

يشمل حماية المنبت وتعلية سياجه وتجهيزه ببيوت مكيّفة لتطوير عملية إنتاج النباتات وتكبيرها مع تركيز 

 تيكي . شبكة ري أتوما 

وبعد ذلك طلب السيد رئيس البلدية من الحاضرين الذين سجلوا أسماءهم ألخذ الكلمة االختصار واحترام الحيز 

ل طبقا للنظام الداخلي للمجلس البلدي ودعاهم إلى تقديم اقتراحات قابلة للتنفيذ واالبتعاد  دقائق( للتدخ  3الزمني  

 عن المشاغل الخاصة: 

 سليم الطرودي: •

 ل التدخالت ونشرها للعموم بعد اإلجابة عنها. طلب تسجي-

 شكر عملة النظافة على العمل المتميّز الذي قاموا به في الفترة األخيرة. -
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 متابعة مداواة الناموس والوشواشة. أكد على -

 دعا إلى تشريك طبيب الصحة العمومية في زيارات المعاينة والتفقد للمحالت المفتوحة للعموم. -

 ضرورة العمل على تنظيم حركة المرور بالمدينة خاصة ونحن على أبواب موسم صيفي.  لفت النظر إلى-

 مرور مضيفا أنه آن األوان لتوسعة هذا النهج. جانفي يُعيق حركة ال 18أشار إلى وجود رصيف بنهج  -

ب من إشكال جدد اقتراحه السابق بنقلة باب المدرسة االبتدائية سيدي أبي ضاوي لما يمثله الموقع الحالي للبا-

 لحركة المرور وخطر على التالميذ. 

 اقترح انجاز دورات مياه عمومية بالشواطئ. -

 عطية:لطفي  •

خيص الربط بمختلف الشبكات العمومية وخاصة منها التيّار الكهربائي ضغط  دعا إلى تسريع النظر في ترا-

 عالي "فورس" لتأثيرها المباشر على خلق موارد الرزق.

 حاويات الفضالت الخفيفة بالشوارع واألنهج الرئيسية.  طالب بمزيد تركيز -

 منذر الشريف: •

 بالطريق الحزامية. طلب مساعدته على إحداث محطة لبيع البنزين عجيل بعقاره  

 محمد الهادي بن منصور:  •

طلب االسراع في تسوية بنايته التي أقامها بدون رخصة بنهج عمر بن الخطاب وترسيم عقاره والترخيص له 

 طه بمختلف الشبكات العمومية.في رب

 عادل صمود:  •

البلدي لكنه لألسف بقي يعمل  قال بأننا انتخبنا المجلس البلدي الحالي على أمل أن يقوم بنقلة نوعية في العمل  -

 بطريقة تقليدية دون برنامج استشرافي مستقبلي للمدينة. 

لبناء الفوضوي وتجاوزات أصحاب تحدث عن االنجراف المتواصل لرمال شاطئ باريس الصغيرة من جراء ا-

األجيال  المحالت المفتوحة للعموم وطالب بردع المخالفين وتطبيق القانون على الجميع للحفاظ على حقوق  

 القادمة. 

وتسوية - البناء  الحصول على رخص  العمرانية وصعوبة  التقاسيم  على  المصادقة  إجراءات  تشعّب  أن  بين 

 اصلة هذه الفوضى. وضعيات البناء الفوضوي تشجع على مو

 دان: ـد ريـمحم   •

 شكر البلدية على المجهودات المبذولة خالل فترة الحجر الصحي. -

 األنهج الغير مسماة في مرحلة أولى ليتسنى التواصل مع المتساكنين وتسميتها الحقا. طلب ترقيم كافة -

 التدعيم. أشار إلى أن التنوير العمومي بنهج أبو العالء المعّري ضعيف وفي حاجة إلى -
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 تساءل عن مآل اجراءات مراجعة مثال التهيئة العمرانية. -

الخضر والغالل بنهج الحبيب ثامر في مستوى مدرسة   دعا إلى إزالة المنتصب فوضويا على الرصيف لبيع-

 سيدي بوضاوي. 

 ود:عيسى صم   •

وقت  - أقرب  وتحديد موعد في  الفارطة  للسنة  المرور  لجنة  ُمخرجات جلستي  بتفعيل  للمتابعة  طالب  ممكن 

 واالستعداد للموسم الصيفي. 

تمثل خطرا   Le bon coinلفت النظر إلى وجود نقطة سوداء بشارع طارق بن زياد في مستوى مقهى  -

 على حركة المرور وطالب بتسوية رصيف المكان.

 الحظ بأن أغلب أنهج وشوارع المدينة ال توجد بها معلقات تسميتها. -

لوية إلصالح نهج خالد بن الوليد من وادي الشيوة إلى مدرسة الجمهورية نظرا  أكد على ضرورة إعطاء األو-

 لحالته المزرية. 

 منير العجيلي:  •

 سعي مع مصالح الديوان الوطني للتطهير القتناء أرض النجاز محطة ضخ لتطهير نهج سوسة وفروعه. طلب ال

 ان الدخيلي:حس   •

( مضيفا أن  PPPالشراكة بين البلدية والخواص  طلب توفير قطعة أرض إلنجاز مشروع ترفيهي في إطار 

 ( يقترح انجازه بضفاف السبخة. 3Dله مشروع ثالثي األبعاد   

 ابراهيم جبلون: •

 طلب استغالل المعالم والمواقع األثرية الموجودة بالمدينة وادراجها في مسلك ثقافي سياحي. -

ب بالمراقبة الجّدية للمقاول عند انجاز التعبيد  تحدث عن ظاهرة تكّسر الطرقات بعد تعبيدها بفترة وجيزة وطال-

 حتى تكون طبقا للمواصفات ونتفادى االخالالت. 

 الحظ وجود عّدة أرصفة مكّسرة كشارع المنصورة.-

 طالب بتنظيم بائعي الذّرة "الفريك" خالل الفترة الصيفية بشارع المنصورة. -

 دعا النجاز مسلك صّحي رياضي. -

الفترة الصيفية وطالب بإيجاد حلول لها  تحدث عن تعطل حركة الم- للمدينة خالل  الرئيسية  بالشوارع  رور 

 رات. واحداث مآوي للسيا

 تساءل عن مستجدات انجاز مركز تجميع وتحويل النفايات بطريق تونس. -

 دان: ـادل ريـع •

 طلب تنظيف محيط المركز الوطني إلعداد رياضيي النخبة في الكرة الطائرة.-
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 الهادي بن جنات وعاللة الغربي على تطّوعهم للتنظيف اليومي بنهج خالد ابن الوليد.  شكر المواطنَْين-

الحظ بأن النشاط الصيفي بالمدينة في حاجة إلى التنوع والتطّور ليشمل كل الفآت وجميع الشرائح وطالب  -

 بإحياء مهرجان البحر. 

 ز األنصاري:ـمع •

ن استعداده بمعيّة متساكني الحي للمشاركة في حمالت دورية  شكر البلدية على تنظيفها لمقبرة البرج وعبّر ع-

 لتنظيف البرج. 

 حارس لحماية كاشفات أضواء البرج األثري من التكسير والسرقة. طالب بوضع-

 تعّهد وتهيئة نهج النورس يمكن أن يكون متنفس وفسحة عائلية تخفف الضغط على األماكن الحالية.  إنقال -

 د: ي ـموديـع ح •

ورية للنقطة السوداء  لدية على حملة النظافة المتميزة التي قامت بها بشارع البيئة ودعا إلى المتابعة الدشكر الب-

 الموجودة به حتى ال تصبح مصب وقتي للفضالت. 

الحظ ظاهرة جلب المواطنين لكالبهم للسباحة بشاطئ باريس الصغيرة والمنصورة وطالب ردعهم بتطبيق  -

 ّحي وبيئي على رواد الشاطئ. القانون لما فيه من خطر ص

 :اخلدماتسداء إسعيدة النمر رئيسة جلنة الشؤون اإلدارية و

 لفتت النظر إلى أن مستوصف وادي الخطف ال يعمل بصفة يومية. -

طلبت مراسلة المجلس الجهوي أو االتصال بديوان قيس األراضي وإدارة الملكية العقارية لمعرفة صاحب -

 ستغاللها في مشاريع وبناءات عمومية. قطعة األرض التي أمامه ال

 مجة القيام بحمالت نظافة. طالبت التنسيق مع ممثلي األحياء عند بر-

 :املربوك العياري مستشار بلدي

 طالب بتدعيم التنوير العمومي بوادي الخطف. 

 :حافظ اجلبالي رئيس جلنة املرور

لب اعتمادات ذات أهمية فقط اإلرادة والعمل بيّن أن تفعيل أغلب قرارات لجنة المرور ُممكن ويسير وال يتط

 والتنفيذ. 

 البلدية:د رئيس كلمة السّي

الجلسة  للحاضرين على مواكبة فعاليات  البلدية في ُمستهل كلمته شكره  الحّجام رئيس  السيد جمال  جّدد 

 ة نحو األفضل.التمهيدية ومساهمتهم في دفع العمل البلدي مبيّنا أن المجلس يعمل ما في وسعه للرقي بالمدين

والعادية واالستثنائية للمجلس البلدي يتم تعليقها للعموم   وأجاب المتدخل األّول بأن جميع الجلسات التمهيدية 

وبعض التساؤالت التي ال يتم اإلجابة عليها في   open baladiatiزيادة على نشرها بموقع واب البلدية وموقع  
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بأننا سنعمل  في الجلسة العادية الموالية لها وبالنسبة لحركة المرور قال الجلسة التمهيدية يتم اإلجابة عليها آليا 

 على تفعيل مخرجات الجلسات السابقة للجنة المرور وعقد جلسة لها خالل هذا الشهر.

البلدية  السيد رئيس  بين  العمومية  الشبكات  بمختلف  العقارات  بتعطل ملفات تراخيص ربط  يتعلق  وفيما 

ال تزال في االنتظار    ساعدة ضعاف الحال حسب الوضعية وتاريخ وُرود المطلب أما التيللمتدخل أننا نقوم بم

 فهي للذين لهم أكثر من منزل واحد وسنعمل على دراستها والبت فيها حسب االمكانيات البشرية واللوجستية. 

التي لم تص البلدية عن مجلة الجماعات المحليّة واألوامر الحكومية  السيد رئيس  اليوم ثم تحدث  إلى  در 

لشرطة البلدية التي من المفروض أن تعاين وتنفذ قراراتنا ليست والحكم المحلي بين الواقع والنظري مبيّنا أن ا

تحت إمرة رئيس البلدية كما أن الملك العمومي لم يتم إحالته إلى البلديات وإلى اليوم تتصرف فيه وكالة حماية  

لفوضوي  ، من ينفذ ...( والبلديات ضعيفة في التصدي لظاهرة البناء ا  وتهيئة الشريط الساحلي  من يتخذ القرار

واالنتصاب العشوائي كالدولة على مستوى االنجاز، نحن نقوم بجميع االجراءات اإلدارية من معاينات وتنبيه  

المت التنفيذ، ودعا  ليلة  إيقافه  تم  قرار  ذلك  بأيدينا وأعطى مثاال على  ليس  التنفيذ  لكن  قرار  إلى  واتخاذ  دخل 

 االشكاليات اإلدارية والتعطيالت التي نقاسيها. حضور جلسات اللجان والمجلس لإلطالع عن كثب على حجم 

بعد ذلك أفاد السيد رئيس البلدية الحاضرين أن المجلس الحالي قّرر مراجعة مثال التهيئة العمرانية لكونه 

أو أكثر بعد توسعة المنطقة    2050تشرافية آلفاق  لم يعد مطابقا للواقع ونحن نطمح إلى أن يكون يحمل رؤيا اس

 البلدية. 

بعض   وفي من  بالرغم  إلنجازه  ساعين  أننا  البلدية  رئيس  السيد  قال  النفايات  تحويل  مركز  عن  إجابته 

 االشكاليات الهامشية. 

ة وحول تنظيف مقبرة البرج قال بأننا أدرجناها ضمن برنامج مقاول تنظيف المقابر لّما تبين لنا ضرور 

 االعتناء بها. 

حاضرين بأن الشرطة البيئية بقليبية ستباشر عملها بداية من  وفي خاتمة كلمته بشر السيد رئيس البلدية ال

 الشهر القادم وبذلك ستكون إحدى روافد البلدية في تنفيذ القانون وتنظيم التراتيب البيئية خاصة. 

   

 دقيقة.   45الجلسة على الساعة منتصف النهار و وُرفعت
 الثانيةعلى الساعة  2020ورفعت جلسة الدورة العادية الثانية للمجلس البلدي لسنة 
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