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 بلدية قليبيـة

 

  2020حمضر جلسة الدورة العادية الرابعة للمجلس البلدي لسنة 

 2020نوفمرب  29املنعقدة بتاريخ 

 

 

 

عـ       األساسي  القانون  بمقتضيات  في    2018لسنة    ـدد29عمال  على    05/2018/ 09المؤرخ  وبناء 

بتاريخ   الصادرة  البلدي  المجلس  أعضاء  كافة  إلى  الموجهة  نص    2020/ 16/11الدعوة  والمتضمنة 

 اإلستدعاء التالي: 

 مــن رئيــس بلديــة قليبيـــة

 إىل  الـسـيد )ة( : ................

 

 .  دعــــــــوة:     الـمـوضـوع

 وبعـد ، 

يتشرف رئيس بلدية قليبية بدعوتكم لحضور جلسة المجلس البلدي في نطاق دورته العادية الرابعة لسنة 

للنظر في   2020مبر  نوف  29يوم األحد    2020 بقليبية وذلك  البلدية  التاسعة صباحا بقصر  الساعة  على 

 المواضيع المدرجة بجدول األعمال التالي: 

 2021تثمار البلدي التشاركي لسنة المصادقة على البرنامج السنوي لالس-1

   2021المصادقة على مشروع ميزانية بلدية قليبية لسنة  -2

 متابعة تقارير اللجان  -3

 الشامل قة على طرح مبالغ بعنوان كراء محالت مدة الحجر الصحيمصادال-4

 المصادقة على عقد اتفاق الستغالل الصندوق الوطني للتأمين على المرض لمحل بلدي -5

 مصادقة على لزمة سوق السمكال-6

 المصادقة على مخطط تطهير الديون -7

 2020المصادقة على تنقيح المخطط االستثماري البلدي لسنة -8

 استعراض الوضع المالي )المقترحات والحلول(  -9

 استعراض الوضع البيئي )المقترحات والحلول( -10

 المشاريع البلدية )المقترحات والحلول(   متابعة-11

 2020االطالع على محضر الجلسة التمهيدية الرابعة لسنة  -12
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التاســع يــوم األحــد  2020لســنة  عــةالرابعقد المجلس البلدي بقليبية جلسته في نطاق الــدورة العاديــة   

عة صــباحا بقصــر ( علــى الســاعة التاســ 29/11/2020ســنة ألفــين وعشــرين )  والعشرون من شهر نــوفمبر

 أعضاء المجلس البلدي: البلدية بقليبية برئاسة السيد جمال الحّجام رئيس البلدية وبحضور السيدات والسادة

سعيدة النمر، سنية فرج هللا، مجيدي النجيلي،    قليز،االن   وفاء  إلهام ريدان،فتحي حسونة،  هشام األنقليز،  

بوعفيف، المجيد،  محّمد  اللطيفالمسلماني،  أحمد    فؤاد  عبد  الجنحاني،  ،محمد  علي  اليحياوي،    محمد  حياة 

 المبروك العياري.شيماء بالحاج عمر و حافظ الجبالي،

ناجي ريدان،    شادي بن سليمان،  البربار،، محمد األسعد  فوزي الحجامو تغيّب السادة : رانية متاع هللا،  

 .  وعبد الوهاب بلوم نقليز، رحاب حميّدأميرة األفاطمة الطرودي،  ، عائدة صمود، سلمى المجيد

 حضر عن اإلدارة البلدية بدعوة من السيد رئيس البلدية كل من السادة : و 

النظافة مدير  الجنحاني  وحيد  للبلدية،  العام  الكاتب  العزيز غريبي  مدير    عبد  التكالي  محّمد  والبيئة، 

اإلدار الشؤون  مديرة  بنعلية  سنية  الحجّ فني،  شكري  العامة،  المالية،ية  الشؤون  مدير  كاهية  عرفات   ام 

عماد  ،  لماني متصّرف مكلفة بشؤون المجلسفاتن المس  االرناؤوط متصرف مكلف بالنزاعات والملك البلدي،

 . مكتب الشرطة البيئية  رودي رئيسووليد الطالشارني كاتب تصرف مكلف باإلعالم 

 بدعوة من السيد رئيس البلدية السيد محمد قال القابض البلدي. كما واكب الجلسة

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

نظرا للظرف االستثنائي    مرحبا بالحضور وأوضح أنه افتتح الجلسة السيد جمال الحّجام رئيس البلدية  

ويمكن   لمواكبتها عن بعدفإنه لم يتم  دعوة المواطنين    روناالذي تمر به البالد من جراء انتشار فيروس كو

 . (Live streamingالمتابعة عبر الفضاء الرقمي بصفحة التواصل االجتماعي فايسبوك ) لهم

 .استعرض جدول أعمال الجلسة كما جاء بنص االستدعاء  إثر ذلك 

 . والهام ريدانحياة اليحياوي ان : تالعضوان المنتخبان إلمضاء محضر الجلسة السيد 

عبدمـقـّرر   السيد   : المسلماني    الجلسة  فاتن   : السيدة  بمساعدة  للبلدية  العام  الكاتب  غريبي  العزيز 

 متصّرف مكلفة بشؤون المجلس.

األعمال   جدول  في  البدء  هذا  وقبل  إلى  نقطتين  إضافة  في  الحضور  البلدية  رئيس  السيد  استسمح 

 الجدول وهما:

   المبنية والغير مبنية. علوم على العقارات في أزّمة الم قلت غلطاالمصادقة على طرح مبالغ ث  -

 السيدة نعمة  التونسية  الفنانةالمرحومة تسمية نهج باسم المصادقة على -
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 :2021المصادقة على البرنامج السنوي لالستثمار البلدي التشاركي لسنة -1

أنه   البلدية  رئيس  الحجام  جمال  السيد  للبين  اإلعداد  نطاق  لإلسفي  السنوي  البلدي  برنامج  تثمار 

تم إتباع المنهجية المعدلة المعتمدة من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية    2021التشاركي

للجلسة  وصوال  العمرانية  والتهيئة  األشغال  لجنة  مع  التنسيقية  بالجلسات  مرورا  الخلية  تكوين  من  بدًءا 

للمجلس   بتاإلستثنائية  المنعقدة  المالي    2020نوفمبر    8اريخ   البلدي  التشخيصين  المصادقة على  أين تمت 

والفني واإلطالع على جملة الموارد المخصصة و المصادقة على توزيع الموارد ) مشاريع مهيكلة ، إدارية  

لهاته  الموارد  توزيع  إستثنائية  يقتصر بصفة  أن  االتفاق على  تم  التمويلية حيث  الخطة  السنة على    ( وعلى 

والمهيك المشاري اإلدارية  الموارد ع  في عالقة بضعف  تحليل موضوعي  إعتبارات ووفق  لعدة  وذلك  فقط  لة 

 المخصصة للمخطط االستثماري الراجع باألساس لتدني نسبة اإلستخالص . 

الحضور على ممثلي المناطق    تم عقد جلسة عامة تشاركية عن بعد وإقتصار  2020نوفمبر    15وبتاريخ  

 ها والمصادقة عليها كاآلتي : والمنظمات وتم خاللها تقديم المشاريع التي تحديدوبعض ممثلي الجمعيات 

 اخلطة التمويلية :  •

 

 

 

 

 

 : على التدخالت مواردـع اليتوز •
 

  اإلعتماد املخصص  املشروعصبغة 

  د أ 435  املشاريع املهيكلة

  أ د 128  املشاريع اإلدارية

 

 :  املشاريع املهيكلة •

 

  القيمة التقديرية املشروع   ع / ر

  أ د 300  صيانة الطرقات    .1

  أ د 25  إجناز خمفضات سرعة    .2

  أ د 80  للقلعة األثريةإنارة جتميلية     .3

  أ د 30  القسط الثاني من تطهري وادي اخلذف وجبل شوالق    .4

  أد 435  : اجلملة

 مساعدة قرض متويل ذاتي مجلة اإلعتمادات

562.805 15.805 100.000 447.000 
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 :  املشاريع اإلدارية •

 

  القيمة التقديرية املشروع   ع / ر

  أ د 70  توسعة قصر البلدية إلجناز فضاء املواطن 1

 إقتناء جتهيزات ومعدات إعالمية 2

  أ د 30  اإللكرتونية ألسواق اجلملة ( ) الفوترة

  أ د 18  دراسات 3

  أ د 10  إقتناء مكيفات لإلدارة 4

  أد 128  : ملةاجل

 

 :  برنامج التدخل ملشروع صيانة الطرقات •

 

 الكلفة

 التقديرية

 )د(

املساحة 

)م
2

) 
العرض 

 )م(
 اسم النهج الطول )م(

115.000 3000 6 500 
نهج الطاهر صفر من شارع بريم التونسي إىل 

 مفرتق املعتمدية و املتفرع عنه

 جزء من شارع الطاهر حداد 340 13 4420 120.000

 نهج اإلسكندرية 240 6 1440 38.000

 نهج بلغراد 240 7 1680 45.000

 اجلملة 318.000

 

 

التشاركي   لإلستثمار  السنوي  البرنامج  على  المصادقة  المجلس  أعضاء  السادة  على  والمعروض 

نة  سلالتمويلية للمخطط السنوي للبلدية  ويبين الجدول الخطة  وعلى الخطة التمويلية مثلما سبق ذكره    2021

 . باعتبار المشاريع المتواصلة للسنوات الفارطة  2021

ال صادق  والمداولة  النقاش  البلدي  وبعد  لالستثمار  السنوي  البرنامج  على  باإلجماع  البلدي  مجلس 

 المصاحب لهذا المحضر.وعلى خطته التمويلية حسب البيانات الموضحة بالجدول  2021التشاركي لسنة 
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 :2021بية لسنة ميزانية بلدية قلي المصادقة على مشروع   -2

أحال السيد رئيس البلدية الكلمة للسيد فتحي حسونة رئيس لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة    

التصرف الذي تولى عوضا عن السيدة فاطمة الطرودي المتغيبة تقديم الميزانية مذكرا أنّه عمال بأحكام مجلة 

و    2018ماي    9المؤرخ في    2018لسنة    29ب القانون األساسي عدد  الجماعات المحلية الصادرة بموج

بإذن من رئيس   البلدية  قامت اإلدارة  عليها  والمصادقة  الميزانية  بإعداد  المتعلق  منها  السادس  القسم  خاصة 

إلعداد  الالزمة  المعطيات  وجمع  السابقة  الميزانيات  بتنفيذ  المتعلقة  والجداول  اإلحصائيات  بإعداد  البلدية 

 لوثيقة األولية للميزانية . ا

تول بعنوان  وحيث  السنوي  المالي  للدعم  النهائية  ثم  األولية  بالتقديرات  إعالمنا  المركزية  السلطة  ت 

المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف في    2021التسيير ، تم عرض مشروع ميزانية   على لجنة الشؤون 

 . 2020أكتوبر   06جلستها المنعقدة في 

ال تداول  البلدي  كما  في  مكتب  المنعقدة  جلسته  على    2020أكتوبر    11في  بالموافقة  رأيه  وأبدى 

 المعروض بين أيديكم للمصادقة في اآلجال المحددة بالمجلة .  2021مشروع الميزانية لسنة 

علما وأنّه تمت إحالة مشروع الميزانية المعروض للمصادقة على امين المال الجهوي مرفوقا بتقرير  

وبال سيادتكتفسيري  على  أحيل  وقد   ، المدعمة  الجهوي وثائق  المال  امين  السيد  مالحظات  يتضمن  ملف  م 

من مجلة الجماعات المحلية .وقد صدر   170وجميع الوثائق التي تمت إحالتها له مثلما نص عليه الفصل  

والبيئة منشور عدد   المحلية  الشؤون  إع  2020فيفري    25بتاريخ    2عن وزارة  تأطير متطلبات  داد حول 

وعرضها    2021إطار مرافقة البلديات في إعداد مشروع ميزانيتها لسنة في    2020ميزانيات البلديات لسنة  

على أنظار المجلس البلدي في اآلجال وبهدف تحقيق توازن حقيقي للميزانية ورصد المبالغ الكافية للنفقات  

و تم تجميع الوثائق الالزمة .وضالوجوبية وترسيم مستحقات المؤسسات العمومية ومستحقات صندوق القر

للـ للمعط والنفقات  للموارد  المالي  للتشخيص  جدول  واعداد  بالميزانية  العالقة  ذات  األخيرة   5يات  سنوات 

سنوات األخيرة مع احتساب معدل النمو خالل الخمس   3تقديرات وإنجاز وتحديد معدل الموارد والنفقات لـ

ت المنتظرة والزيادات المعلن ور والمنح العوان البلدية مع الترقياسنوات المنقضية.كما تم ضبط تكاليف األج

 .عنها

و توخي المصداقية    2020لسنة    52علما و أنه  تم اعتماد التبويب الجديد طبقا لالمر الحكومي عدد  

 .في ضبط التقديرات دخال وصرفا

 .  2019نة  من الموارد االعتيادية المحققة س %  48.2تم تقدير كتلة األجور بــــــ  

و أحيلت الكلمة للسيدة سنية بنعلية مديرة الشؤون اإلدارية العامة الستعراض مشروع الميزانية فبينت  

 ما يلي:  
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 : 9201-5201حتقيق موارد العنوان األول خالل سنوات  -
 

اقعية بقليل وهي نسبة تبين و  %104السنوات الفارطة بنسبة تتجاوز الـ  5حققت بلدية قليبية ميزانيتها خالل  

 التقديرات . 

 

 االنجازات التقديرات  السنة
نسبة التحقيق  

 التقديرات /
 نسبة التطور 

2015 4.400.275 4.506.581 102.4 % % 5.3 

2016 4.730.900 4.762.306 100.6 % %5.7 

2017 5.029.556 5.246.434 104.3 % 10.2% 

2018 5.380.880 5.538.937 103 % 5.5% 

2019 5.835.000 6.044.445 104 % 9.1% 

    %8 معدل النمو السنوي 

 
 ة مؤشر االستقاللي  

 2019 2018 2017 2016 2015 السنة

 4.064.145 3.731.017 3.516.878 3.030.785 2.889.399 الموارد الذاتية 

 6.044.445 538.937 5 246.434 5 762.306 4 506.581 4 مجموع البلدية 

 %67.24 %67.36 %67.03 %63.64 %64.12 ة مؤشر االستقاللي

 

 2019 2018 2017 2016 2015 السنة

 1.930.300 1.807.920 1.729.556 1.731.521 1.617.182 تحويالت الدولة 

 %32 %32.6 % 33 % 36 % 36 1تحويالت الدولة /م ع
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 : 2019-2015خالل سنوات   1تطورنفقات العنوان  -

 ور نسبة التط النسبة  االنجازات التقديرات  السنة

2015 3.804.427 3.510.392 92.3  % 14.8  % 

2016 4.313.000 4.041.655 93.7  % 13.1  % 

2017 4.547.556 4.110.580 90.4  % 1.7  % 

2018 5027.484 4346.100 86% 5.4% 

2019 5.451.530 4.904.240 90% 5.7% 

 

 .%5وقد بلغ معدل النمو السنوي لنفقات العنوان األول 
 

 مومي التأجير الع هيكلة  نفقات

 2019 2018 2017 2016 2015 السنة

 التأجير العمومي 
1.552.112 1.739.041 1.774.185 1.903.627 2.132.918 

 % 43 % 43 % 43 % 43 % 44 1التأجير /ن ع 

 % 35 %  34.3 % 33 % 36 % 34 1التأجير /م ع 
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د   6.012.205 د مقابل6.339.273قيمته  بما  2021ضبطت تقديرات موارد العنوان األول لسنة 

 .%5.4أي بزيادة نسبتها   2020تقديرات مرسمة سنة 

 

 

 وتوزع تقديرات الموارد صنفا صنفا كما يلي: 

 

 بيــان الموارد 
تقديرات  
2020 

تقديرات  
2021 

نسبة  
 التطور 

هيكلة 
 الموارد 

 % 100 %5.4 6.339.273 6.012.205 العـنــوان األّول: مــــوارد العنـــوان األّول 

 %44.6 %4 2.823.754 2.724.840 الجــزء األّول: المـداخيــل الجـبـائيـة  

الصنـف األّول: المداخيل الجبائية بعنوان االداءات  

 عىل العقــارات واألنشطــة 
1.571.520 1.586.000 1% 25% 

: المداخيل الجبائية األخرى  ي
5.19 %7 1.237.754 1.153.320 الصنـف الثان  % 

: المـداخيـل غيـر الجبائية اإلعتيادية  ي
 %55.4 %7 3.515.519 3.287.365 الجـزء الثان 

الصنـف الثالـث:  الرسوم والحقوق ومختلف  

معاليـم الرخص و الموجبات اإلدارية واالتاوات 

 مقــابــــل إســداء خـدمـــات 

603.900 546.850 9- % 8.6% 

من االستغالل  أتية المت الصنـف الّرابـع: المداخيـل

 المباشر لالمالك 
15.340 11.150 27- % 0.2% 

الصنـف الخامـس: مداخيـل ملك الجماعة المحلية 

 ومساهماتها ومداخيل مختلفة 
489.795 635.100 30% 10% 

 %36.6 %7 2.322.419 2.178.330 الصنـف الســادس: تحويالت الدولة بعنوان التسيي  

 

 

 

 

 موارد العنوان األول :  -

 املوارد: - 1
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 موارد العنوان الثاني:  -

 نفقات العنوان الثاني:  -

  
 
 

تقديرات موارد الثاني لس  ضبطت  د ووهي مدخرات متأتية  162.748بما قدره    2021نة  العنوان 

لسنة   األول  العنوان  المستعملة من  الفوائض غير  المساعدة %20)   2019من  بقيمة  إعالمنا  تم  ( هذا وقد 

أد وال ترسم بالميزانية إلى حين الحصول   447وقدرها    2021غير الموظفة المرصودة لبلدية قليبية بعنوان  

 دينارا.  191.277ول في مصاريف العنوان الثاني بـ لمصادقة النهائية وتقدر قيمة مساهمة العنوان األعلى ا

 
 
 

 

 

 بعد تحديد الموارد بالتدرج حسب أهمية كل نفقة ووجوبيتها.  2021ضبطت نفقات العنوان األول لسنة        

عن تقديرات    %7.5زيادة قدرت بــ    دينارا بنسبة  6.147.996بـ   2021وقدرت هذه  النفقات لسنة        

 وتوزع قسما قسما كما يلي:  2020سنة 

2020تقديرات  السنة  2021تقديرات    هيكلة النفقات  تطور نسبة 

 %100 %7.5 6.147.996 5.718.145 العنوان األول: نفقــات العنــوان األّول 

 %95.8 %6 5.884.358 5.528.729 الجزء األول: نفقـــات التصــّرف

 %47.6 %20 2.919.351 2.431.179 القسم األول: التأجيـر العموم  

.521.0162 2.664.037 وسائـــل المصـالــح  القسـم الثـانـي:   5- % 41% 

-2.4 443.991 433.513 القسم الثالث: التدخل العموم   % 7.2% 

: فوائد الدين  ي
 %4.2 %39 263.638 189.416 الجزء الثان 

 %4.2 %39 263.638 189.416 الدينالقسم الخامس: فوائد 
 

 

 

 د وتوزع كما يلي:  354.025بما قدره  2021ضبطت تقديرات نفقات العنوان الثاني لسنة  

ي 
: نفقـات العنوان الثان  ي

 354.025 العنوان الثان 
 الجــــزء الثـالـــث: نفـقـــــات التنميــــــــة

 15.805 نفقات التنمية غي  الموزعة  القسم الثامن: 
 الجزء الرابع: تسديد أصـــل الديــن 

: تسديالقسم   338.220 أصل الدين  د العاشر

 نفقات العنوان األول:  -

 املصاريف: - 2
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للفصل   تبعا  الميزانية  مشروع  استعراض  تم  التقديم  هذا  بعد  المحلية     173و  الجماعات  مجلة  من 

 حول مشروع الميزانية الذي تناول ما يلي :  تالوة رأي أمين المال الجهويو

انتدابات    - برمجة  لتمت  األخيرة  اشهر  االنتدابات    2021سنة  لألربع  بجدول  ذلك  ادراج  وجب 

 الجديدة المرفق للميزانية . 

 التعهد والدفع(  حسب االنموذج المعتمد )ادراج اعتمادات -ج-ت-بالنسبة لنفقات التنمية وجب اعتماد الجدول 

 وقد تم أخذ هذه المالحظات بعين االعتبارخالل المصادقة . 

 النقاش . ثم تم  فتح باب 

 

 

 
 

من مجلة الجماعات المحلية وتمحورت التدخالت في  173ف تح باب النقاش مثلما نص عليه الفصل   

 اآلتي :  

 السيد رئيس البلدية : -

لسنة   الموارد  تأثير جائحة كورونا على نسق استخالص  للحاضرين مدى  المعاليم   2020بين  وخاصة 

و اعلم الحاضرين أنه    2021على اعداد وثيقة الميزانية لسنة    على العقارات واألنشطة وبالتالي انعكاسه

ب الخاصة  التكاليف  الترفيع في منحة  تم  الحكومة  أوامر من رئاسة  البلدية وفي  النسبة العبمقتضى  وان 

في غضون األسبوع الحالي ولذلك أوضح السيد رئيس  منحة االوساخ و منحة العمل الليلي بالنسبة للعملة  

سي أنه  وبرنامالبلدية  الميزانية  مراجعة  و  دقة  بكل  المالي  االنعكاس  احتساب  دورة تم  في  االنتدابات  ج 

 2021فيفري 

دة ترتيب األولويات بالنسبة للمشاريع البلدية واالنتدابات :إقترح عقد جلسة العا  السيد محمد عبد اللطيف -

. 

 نمية الموارد .:إقترح إيجاد مصادر أخرى للتمويل والحل هو في ت السيد هشام األنقليز -

عمر - بالحاج  شيماء  المبرمج    :إقترحت  السيدة  األعوان  عدد  في  التقليص  في  الحقة  جلسة  في  النظر 

 إنتدابهم وإعداد مشروع جدي العادة توظيف االعوان. 

الموارد   حول  النقاش  استيفاء  الميزانية    والنفقات عرض وبعد  مشروع  البلدي  المجلس  رئيس  السيد 

 الميزانية. ل بتوازن يتم خالل الجلسة تقديم مقترحات من شأنها اإلخال  للتصويت علما وأنه لم

 

 

 : فتح باب النقاش واملداولة
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 موارد العنوان األول : •

 اجلزء األول : املداخيل اجلبائية   
 

 بـــيـــــان الــــمــــوارد
 املوارد املقرتحة

 بالدينار 2021لسنة 

 1.586.000 طةات  و األنشعلى العقار ملداخيل اجلبائية بعنوان األداءات: ا لالصنف األّو-

 1.237.754 املداخيل اجلبائية األخرى:  الصنف الثاني-

 2.823.754 مجلة اجلزء األّول :
 

 

مليون   جملته  في  االول  الصنف  على  البلدي  المجلس  أعضاء  السادة  والمداولة صادق  النقاش  وبعد 

مليون ومائتان وسبعة وثالثون ألفا  وخمسمائة وستة وثمانون ألف دينارا. وعلى الصنف الثاني في جملته  

 وسبعمائة وأربعة وخمسون  دينارا.  

الجزء على  البلدي  المجلس  أعضاء  السادة  ثالثة    ثم صادق  و  ثمانمائة  و  مليونان  جملته  في  األول 

 وعشرون ألفا وسبعمائة و أربعة و خمسون دينارا. 
 

 : اجلزء الثاني : املداخيل غري اجلبائية اإلعتيادية 

 

 2021املوارد املقرتحة لسنة  الــــمــــوارد ــــانبـــيـ

 بالدينار

الرسوم واحلقوق و خمتلف معاليم الرخص واملوجبات اإلدارية :  الصنف الثالث-

 واالتاوات مقابل إسداء خدمات
546.850 

مداخيل إشغال و إستعمال أمالك اجلماعة وفضاءاتها و :  الصنف الرابع-

 ها املختلفةإستلزام مرافقها و أمالك
11.150 

 635.100 ملك اجلماعة احمللية و مساهمتها و مداخيل خمتلفة الصنف اخلامس :مداخيل-

 2.322.419 الصنف السادس :حتويالت الدولة بعنوان التسيري-

 3.515.519 مجلة اجلزء الثاني :
 

في جملته خمسمائة   وبعد النقاش والمداولة صادق السادة أعضاء المجلس البلدي على الصنف الثالث

الصن وعلى  دينار  وخمسون  ثمانمائة  و  ألفا  أربعون  و  ومائة  وستة  ألفا  عشر  أحد  جملته  في  الرابع  ف 

 : التصويت على املوارد حسب األجزاء واألصناف
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. وعلى الصنف  وخمسون دينارا وعلى الصنف الخامس في جملته ستمائة وخمسة وثالثون ألفا ومائة دينارا 

 ربعمائة وتسعة عشر دينارا. السادس في جملته مليونان وثالثمائة و إثنان وعشرون ألفا و أ

ثم صادق السادة أعضاء المجلس البلدي على الجزء الثاني في جملته ثالثة ماليين وخمسمائة وخمسة 

 وتسعة عشر دينارا  وخمسمائةعشر ألفا 

السادة أ النقاش والمداولة صادق  بقيمة  وبعد  العنوان األّول  البلدي على جملة موارد  المجلس  عضاء 

 ثمائة و تسعة وثالثون ألفا و مئتان و ثالثة و سبعون دينارا. ستة ماليين وثال 

 موارد العنوان الثاني :  •
 

 الذاتية املخصصة للتنمية :املوارد  الثالث:اجلزء  
 

 2021لسنة   املوارد املقرتحة بـــيـــــان الــــمــــوارد

 بالدينار

 162.748 دخرات وموارد خمتلفة: ُم الصنف الثامن -

 162.748 :ء الثالث مجلة اجلز
 

 

مائة  جملته  في  الثامن  الصنف  على  البلدي  المجلس  أعضاء  السادة  صادق  والمداولة  النقاش  وبعد 

 وإثنان وستون ألفا وسبعمائة و ثمانية و أربعون دينارا.

وستون ألفا وسبعمائة و ثمانية و    ثم صادق المجلس البلدي على جملة الجزء الثالث بقيمة مائة وإثنان

 عون دينارا. أرب

و بعد النقاش و المداولة صادق السادة أعضاء المجلس البلدي على جملة موارد العنوان الثاني بقيمة  

 مائة و إثنان وستون ألفا وسبعمائة وثمانية و أربعون دينارا 

ستة ماليين و خمسمائة وألفان و واحد و   2021موارد الميزانية المقدرة لسنة    وتكون بالتالي جملة

 دينارا.  عشرون
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 :و الفصول حسب األجزاء واألصناف النفقاتالتصويت على 

 

 نفقات  العنوان األّول :  •
 : فل : نفقات التصّرالجزء األّو  

 : التأجريالعموميل : األّو القسم 
 

 2021اإلعتمادات املقرتحة  لسنة  الــنــفـــقــــاتبـــيـــــان 

 بالدينار

 0 ؤساء البلدياترل: املنح املخولة  01 100الفصل  -

 2.875.711 : تأجري األعوان القارين 01 101الفصل  -

 43.640 تأجري األعوان غري القارين :  01 102الفصل  -

 2.919.351 ل :مجلة القسم األّو

وبعد النقاش والمداولة صادق السادة أعضاء المجلس البلدي على تاجير األعوان القارين بجملة مليونان   

ثالثة    وثمانمائة القارين  غير  األعوان  تأجير  وعلى  دينارا  عشر  أحد  و  وسبعمائة  ألفا  وسبعون  خمسة  و 

 وأربعون دينارا. وأربعون ألفا وستمائة 

 

األّول في جملته مليونان وتسعمائة و تسعة عشر  ألفا و ثالثمائة و   ثم صادق المجلس البلدي على القسم

 واحد و خمسون دينارا . 

 : وسائل املصاحلالقسم الثاني :  
 

 2021لسنة   اإلعتمادات املقرتحة بـــيـــــان الــنــفـــقــــات

 بالدينار

 1.458.260 نفقات تسيري املصاحل العمومية احمللية : 02 201الفصل  -

 1.062.756 مصاريف إستغالل وصيانة التجهيزات العمومية:  02 202الفصل  -

 2.521.016 مجلة القسم الثاني :
 

النقاش والمداولة صادق السادة أعضاء المجلس البلدي على نفقات تسيير المصالح العمومية المحلية   وبعد

إستغالل وصيانة   دينارا. وعلى مصاريف  مائتان وستون  و  ألفا  ثمانية وخمسون  مليون وأربعمائة و  بقيمة 

 ينارا. ون دالتجهيزات العمومية بقيمة مليون و اثنان وستون ألفا وسبعمائة وستة وخمس

واحد  و  و  وخمسمائة  مليونان  جملته  في  الثاني  القسم  على  البلدي  المجلس  أعضاء  السادة  صادق  ثم 

 وعشرون ألفا وستة عشردينارا 
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 : التدخل العمومي:  الثالث القسم
 

 2021لسنة  اإلعتمادات املقرتحة بـــيـــــان الــنــفـــقــــات

 بالدينار

 227.200 ن اإلجتماعي  امليداتدخالت يف:  03 302الفصل  -

 15.000 : تدخالت يف ميدان التعليم والتكوين 03 303الفصل  -

 61.400 املساهمة لفائدة الودادية بعنوان تذاكر األكل:  03 430الفصل  -

 134.450 : تدخالت يف ميادين الثقافة والشباب والطفولة 03 305الفصل  -

 5.941 ملنظماتاملساهمات يف ا:  03 073الفصل  -

 443.991 مجلة القسم الثالث :
 

وبعد النقاش والمداولة صادق السادة أعضاء المجلس البلدي على االعتمادات المخصصة للتدخالت في 

اإلجتماعي  التعليم    الميدان  ميدان  في  التدخالت  دينارا.وعلى  ومئتا  ألفا  وعشرون  سبعة  و  مائتان  بقيمة 

ألف   عشر  خمسة  بقيمة  واحد والتكوين  بقيمة  األكل  تذاكر  بعنوان  الودادية  لفائدة  المساهمة  دينارا.وعلى 

الت .وعلى  دينارا  أربعمائة  و  ألفا  وثوستون  أربعة  و  مائة  والشباب  الثقافة  ميدان  في  ألفا  دخالت  الثون  

وأربعمائة و خمسون دينارا.وعلى المساهمات في المنظمات بقيمة خمسة آالف وتسعمائة و واحد و أربعون  

 دينارا. 

ثم صادق السادة أعضاء المجلس البلدي على القسم الثالث في جملته أربعمائة و ثالثة و أربعون ألفا و  

 تسعمائة و واحد و تسعون  دينارا . 

 

 

 : الخـالصـــة 
 

 2021لسنة  اإلعتمادات املقرتحة الــــقــــســـم

 بالدينار

 2.919.351 التأجري العمومي:  األّول القسم -

 2.521.016 وسائل املصاحل:  الثاني القسم -

 443.991 التدخل العمومي:  الثالث القسم -

 0  نفقات التصرف الطارئة وغري املوزعة :  الرابع القسم -

 5.884.358 مجلة اجلزء األّول :

 
اليين  خمسة موبعد النقاش والمداولة صادق السادة أعضاء المجلس البلدي على الجزء األّول في جملته  

 و ثالثمائة و ثمانية و خمسون دينار .  وثمانون ألفا ثمانمائة و أربعة و
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 :  انيــــزء الثــــالج 
 

 فوائد الدين:  اخلامس القسم 
 

 2021لسنة   اإلعتمادات املقرتحة بـــيـــــان الــنــفـــقــــات

 بالدينار

 263.638 فوائد الدين احمللي:  05 500الفصل  -

 263.638 : اخلامسمجلة القسم 

 263.638 : الثانياجلزء مجلة 
 

 

بقيمة   المحلي  الدين  فوائد  على  البلدي  المجلس  أعضاء  السادة  والمداولة صادق  النقاش  مئتان  وبعد 

 ثالثة وستون ألفا وستمائة وثمانية وثالثون دينار. و

وستون ثالثة  و  مئتان  جملتهما  في  الثاني  والجزء  الخامس  القسم  على  صادق  وستمائة    ثم  ألفا 

 وثمانية وثالثون دينار. 

وصادق على جملة نفقات العنوان األّول بقيمة  ستة ماليين ومائة وسبعة وأربعون ألفا وتسعمائة  

 وستة وتسعون دينارا. 

 

 نفقات  العنوان الثاني : •
 

 : : نفقات التنميةالجزء الثالث   

 نفقات التنمية الطارئة و غري املوزعة الثامن : القسم 

 بـــيـــــان الــنــفـــقــــات

إعتمادات  -ت-اجلدول إعتمادات التعهد-اجلدول ج

الدفع املرخص فيها 

 بامليزانية احلالية

 االعتمادات املنقولة
املرخص  االعتمادات

 فيها بامليزانية احلالية

 15.805 15.805  :  نفقات التنمية غرياملوزعة 08.901الفصل 

 15.805 15.805  مجلة القسم الثامن:

 15.805 15.805  مجلة اجلزء الثالث:

بما   الثالث  والجزء  الثامن  القسم  على  البلدي  المجلس  أعضاء  السادة  والمداولة صادق  النقاش  وبعد 

 جملته خمسة عشر ألفا و ثمانمائة وخمسة دينارات تعهدا ودفعا كاعتمادات مرخص فيها بالميزانية الحالية.
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 الجزء الرابع : 

 : تسديد أصل الدين:  العاشر القسم 

 بـــيـــــان الــنــفـــقــــات

إعتمادات  -ت-اجلدول إعتمادات التعهد-اجلدول ج

الدفع املرخص فيها 

 بامليزانية احلالية

 االعتمادات املنقولة
االعتمادات املرخص 

 فيها بامليزانية احلالية

تسديد أصل الدين :   10950الفصل 

 الداخلي 
 338.220 338.220 

 338.220 338.220  العاشر :مجلة القسم ا

 338.220 338.220  الرابع :مجلة اجلزء 

 

بما   الرابع  والجزء  العاشر  القسم  البلدي على  المجلس  أعضاء  السادة  والمداولة صادق  النقاش  وبعد 

مرخص فيها بالميزانية   جملته ثالثمائة وثمانية وثالثون ألفا ومائتان وعشرون دينارا تعهدا و دفعا كإعتمادات

 الحالية. 

خمسة  و  ألفا  وخمسون  أربعة  و  ثالثمائة  قيمته  بما  التنمية  نفقات  على  البلدي  المجلس  وصادق 

 وعشرون دينارا تعهدا ودفعا . 

مال ستة  بقيمة  الميزانية  نفقات  جملة  البلدي على  المجلس  واحد  وصادق  و  ألفان  و  و خمسمائة  يين 

 عشرون دينارا و

  .بإجماع الحاضرين ودون أي تحفظ 2021لبلدية لسنة  على مشروع ميزانية ا  مجلس البلديصادق ال     
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 :تقارير اللجانمتابعة -3

   لجنة األشغال والتهيئة العمرانية: •

ال والتهيئة  األشغال  لجنة  رئيسة  االنقليز  وفاء  السيدة  بتاريخ استعرضت  المنعقدة  لجنتها  تقرير  عمرانية 

    كما يلي:  18/08/2020والذي تم عرضه على أنظار المكتب البلدي في  2020/ 08/ 12

في خصوص ضبط طريقة العمل للنظر  2018/ 07/ 28طبقا لما ورد في محضر اللجنة المنعقدة بتاريخ  

إلستناد على المعايير التي تم اعتمادها في مطالب الربط بمختلف الشبكات العمومية حيث تم االتفاق على ا

بتاريخ   اللجنة  تقرير  حسب  بالنسبة   08/2018/ 23سابقا  المطالب  رفض  على  ينص  للبنايات    والذي 

 الموجودة بالمناطق التالية :

 المناطق المصنفة أثرية  -

 المناطق في حوزة الطرقات المبرمجة بمثال التهيئة العمرانية  -

 ارتفاقات األودية  -

 وارتفاقاته  ومي البحريالملك العم -

 ماعدا حاالت االستحالة  المناطق الخضراء  -

فسيتم النظر فيها باإلعتماد على المعايير التي تم   2018/ 31/08أما بالنسبة للمطالب التي تم قبولها قبل  

 . 09/2018/ 09ضبطها خالل الجلسة العادية الثالثة للمجلس البلدي بتاريخ  

إيداعها عند  المطالب  إرفاق  التي   وسيتم  المطالب  وكذلك  الضبط  من   بمكتب  ابتداءا  إيداعها  تم 

 ولم يتم النظر فيها من قبل اللجنة بالوثائق التالية :  2018/ 07/ 01

 شهادة إبراء أو شهادة عدم ترسيم بالنسبة للمواطنين الذين ليست لهم عقارات مرسمة. .1

لعمادة مع مقتطف من مثال  مثال هندسي للبناء موضوع الطلب معد من قبل مهندس معماري مرسم با .2

 (. 05/2019/ 19حسب قرار المجلس البلدي بتاريخ التهيئة العمرانية يبين موقع العقار )

 رخصة بناء إن وجدت.  .3

النظر في الملفات حسب الترتيب الزمني لتاريخ إيداعها بمكتب الضبط مع إعطاء األولوية للملفات   يقع

 ة بالحاالت االجتماعية مع تقديم وثيقة إثبات. المتضمنة لرخصة بناء وكذلك الملفات المتعلق

ومية حسب وقد وضحت السيدة رئيسة اللجنة أنه يتم تناول ملفات اسناد تراخيص الربط بالشبكات العم

 ولبعض الحاالت االجتماعية.  م برخصةاالتسلسل الزمني مع إعطاء األولوية للبناء المق

محضر الجلسة تمت إضافة مشروع  على النسخة األولية لوبطلب من السيدة وفاء االنقليز وبعد اطالعها  

 النقاط التالية لمداخلتها: 
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الوقت وعدم توفر سيارة إدارية في  نصف  ام  نظرغم الظروف االستثنائية والعمل اإلداري بأكدت أنه  -

 إلجراء أكبر عدد ممكن من المعاينات.   فهي تسعى بعض األحيان

 لها لإلمضاء على التراخيص. طلبت من السيد رئيس البلدية التفويض -

في    بينت- التدخل  عدم  االلكتروني  البريد  عبر  اللجان  رؤساء  ومن  البلدية  رئيس  السيد  من  طلبت  أنها 

 مشتركة بينهم. بين اللجان وجب عقد جلسة متداخلةوعند وجود مواضيع مجال عمل لجنتها 

المواطنين    مراجعةطلبت  - أثقلت كاهل  والتي  المشطة  المعاليم  األراضي غير بعض  المعلوم على  مثل 

 بنبة. الم

 دعت إلى عدم تحميلها مسؤولية بعض الملفات المعطلة منذ النيابات السابقة. -

األشغال ال- لجنة  أن  والتنوير  وضحت  بالتعبيد  فقط بل وأيضا  العمومية  بالشبكات  الربط  تهتم بمطالب 

 العمومي والتطهير... 

والشغل وفاقدي السند وحاملي اإلعاقة ليؤكد   ؤون االجتماعيةرئيس لجنة الش  تدخل السيد محمد بوعفيف

الهام    على اللجان الدور  لجنته مع  تلعبه  إلى  األخرى    البلدية  الذي  األشغال ودعا  لجنة  بقية أعضاء  تشريك 

رار فرديا من  وذلك لمساعدة رئيسة اللجنة من جهة وكي ال يكون القوالتهيئة العمرانية عند القيام بالمعاينات  

 لثقة المتبادلة بين أعضاء اللجنة.ولتعزيز ا هة أخرىج

النجيلي   السيد مجيدي  والرياضة  وقد ساند  والشباب  الطفولة  لجنة  األخير    رئيس  الرأي  وأكد على هذا 

مواطنين لعدة أيام خالل األسبوع كما طالب باعتماد المقترح الذي أثاره في جلسة مناقشة مقابلة ال  ضرورة

إضافة مالحظة بقرار رخصة البناء تدعو صاحب الرخصة لترسيم عقاره  رطة والمتعلق بنية السنة الفاميزا

الفصل   لمقتضبات  طبقا  األشغال  انتهاء  التي ظهرت ألن    15بعد  للمشاكل  تفاديا  المحلية  الجباية  من مجلة 

 منازلهم ال تزال مرسمة أرض غير مبنية. 

تعترض المواطنين عند تهيئة وبين السيد حافظ الجبالي عضو المجلس البلدي أنه نظرا للصعوبات التي  

البناء بدون  إلى  أنفسهم مضطرين في بعض الحاالت  بناء فهم يجدون  التقاسيم أو عند طلب رخصة  بعض 

ام بدون رخصة وتسهيل رخصة ، لذا يجب االجتهاد عند اسناد تراخيص الربط بالشبكات العمومية للبناء المق

العملية على المواطن فهذا الربط هو حاجة ملحة لكل فئات المجتمع الغني والفقير وقد ساندت السيدة سعيدة 

 الخدمات هذا الرأي.   وإسداءالشؤون اإلدارية النمر رئيسة لجنة 

البلدية  وتدخل لرئيس  الثاني  المساعد  االنقليز  هشام  المبذول  السيد  بالمجهودات  لجنة  منوها  رئيسة  من  ة 

ت الصغيرة للتقدم  تجاوز بعض االشكاال  وإلى    للجنةإلى ضبط طريقة عمل  األشغال والتهيئة العمرانية ودعا  

 بالعمل البلدي إذ أن نجاح عمل اللجنة هو نجاح للمجلس. 

بعد مغادرة - األعمال  الثالثة من جدول  النقطة  التصويت على  قبل  النصاب  التثبت من استكمال  طالبت 

 عض أعضاء المجلس وطالبت بإبقاء الجلسة مفتوحة.ب
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أجاب السيد رئيس البلدية السيدة رئيسة لجنة األشغال والتهيئة العمرانية أنه تم التداول واالتفاق على أن  

من   المتبقي  والعدد  منه  اإلذن  يطلبوا  لم  المغادرين  جل  وان  خاصة  مسؤوليته  يتحمل  الجلسة  غادر  من 

ا  12وهم    األعضاء التصويتيمثل  في  ت عتمد  أن  يمكن  التي  الفصل    ألغلبية  أنه حسب  من مجلة   221إذ 

الجماعات المحلية "ت تخد القرارات باألغلبية المطلقة لألعضاء الحاضرين، على أن ال تقل هذه األغلبية عن  

ن بقية  على  والمصادقة  التصويت  أثناء  مكتمل  النصاب  فإن  وقانونيا  لذا  المجلس"  أعضاء  الجثلث  لسة قاط 

   .وأكد على ضرورة وجود الثقة بين كافة أعضاء المجلس صحيحة.

،تطهير(  ،ماء  )كهرباء  العمومية  بالشبكات  الربط  مطالب  كثرة  وأمام  أنه  البلدية  رئيس  السيد  وأوضح 

تلبية   بغية  أقصر مدة ممكنة وذلك  المطالب في  يمكن من  ما  أكثر  للنظر في  البلدية  المسلط على  والضغط 

الموا االستثنائيطلبات  الظرف  هذا  في  البلدية  مداخيل  وتحسين  ت  طنين  المداخيل،   الذي  بمحدودية  ميز 

بع في  العامة  المصلحة  ولخدمة  واالجتماعية  المستعجلة  الوضعيات  بعض  األخرى ولمعالجة  األحيان  ض 

ة الفنية  طلب السيد رئيس البلدية تفويضا من المجلس يخول له تعيين البعض من أعضاء المجلس رفقة اإلدار 

 في بعض المطالب دون الرجوع إلى لجنة األشغال   للبت  للقيام بالمعاينات الالزمة ومن ثم االستئناس برأيهم

الوضعيات بالنسبة للبناء بدون رخصة وخاصة منها البناء في  ضرورة إعطاء األولوية لبعض    كما طالب ب

لس البلدي مع تسجيل اعتراض رئيسة لجنة  والقى هذا المقترح موافقة كافة أعضاء المج  المناطق السكنية.

 األشغال السيدة وفاء االنقليز.

افة موافقة بعض وفي نهاية النقاش تمت الموافقة على تقرير لجنة األشغال باالجماع من الحضور مع إض

 األعضاء الذين واكبوا الجلسة عن بعد وهما : عائدة صمود وفوزي الحجام.

 

 وفاقدي السند وحاملي اإلعاقة: لجنة الشؤون االجتماعية والشغل •

السيد االجتماعية    استعرض  الشؤون  لجنة  رئيس  بوعفيف  اإلعاقة محمد  وحاملي  السند  فاقدي  والشغل 

   تقرير لجنته كما يلي :

اإلنخراط في برنامج جيل جديد من الباعثين " بلديات " برنامج يرمي إلى مساعدة البلديات على تنفيذ جزء -

الخ أو  المشاريع  ثالث من  لمدة  المباشر  بالتفاوض  إطارية  بصفقات  واإلنتفاع  المحمولة على عهدتها  دمات 

 سنوات تحت عنوان " بالمبادرة والتكوين نوليو الكلنا فاعلين " . 

 نخراط في برنامج األمان اإلجتماعي تحت عنوان " أ ضمن حقك ، إيجا قيد "اإل-

جم- بصورة  للشراب  الصالح  الماء  إدخال  في  السيد المساهمة  ورعاية  إشراف  تحت  آزمور  بطريق  اعية 

 رئيس البلدية والتدخل لفك إعتصام متساكني المنطقة . 

وات التطهير ضمن مشاريع القرب وفك إعتصام  المساهمة في تبني مشروع ربط المساكن بحي المحيجر بقن-

 متساكني المنطقة . 
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المست- النقابي على  الحوار اإلجتماعي بين الطرف  المحلي والجهوي في أربع مناسبات  المشاركة في  ويين 

 تحت إشراف السيد رئيس البلدية . 

 . 99,99المشاركة في معالجة مطالب الربط بالشبكات العمومية معاينة وحضورا بنسبة -

مساعدة العائالت المعوزة وفاقدي السند عبر الفرع المحلي للتضامن اإلجتماعي ووحدة النهوض اإلجتماعي  -

تكون   تكاد  بالتعريفة  بصورة  عالج  بطاقات   ، مجاني  عالج  بطاقات   ، مالية   ، عينية  مساعدات   ( يومية 

  ) المدرسية  العودة  و  واإلضحى  الفطر  عيدي   ( موسيمية  وبصورة   ) في المنخفضة  المساعدة  تمت  كما 

 عمليات التسجل عن بعد والنفل . 

 تراحات اللجنة . عهد الجمعيات ذات العالقة بالدعم المادي والمعنوي والمشاركة في إقت-

المشاركة بصفة رسمية وبتفويض من السيد رئيس البلدية في عمل اللجنة المحلية لمجابهة جائحة كورونا  -

 من موفى مارس إلى بداية جويلية . 

المشاركة في تجميع مطالب المواطنين تحت عنوان " التمتع بمنحة كورونا " بفتح المدارس بتدخل مباشر -

يد رئيس البلدية ونائبه السيد هشام األنقليز والسيد عبد الوهاب بلوم تعليم عن طريق الس لدى المدير الجهوي لل 

البلدية من قبل خيرة شباب قليبية وأعوان   النهوض اإلجتماعي وتسجيلها بمقر  يصفتيه وفرزها بمقر وحدة 

عها إلى السلط  وموظفي البلدية ) عماد الشارني ، وليد الطرودي ، سراج القصيبي ، صبري الهطاي ( ورف

 هوية والمركزية عن طريق السيد معتمد قليبية . الج

وفض  - القمامة  أزمة  لمعالجة  البلدية  رئيس  يقودها  مضيقة  لجنة  إطار  في  نهارا  ليال  اليومي  الحضور 

إلى   والسعي  األإضحى  عيد  أيام  وبخاصة  الذروة  وقت  أوت  شهر  طيلة  اإلمام  وادي  على  من  اإلعتصام 

 النفايات المزمع إنشاؤه من مع سلطة القرار . مركز تجميع ونقل  إستئناف نشاط إنشاء

بداخله  - المدرسي كما  بالمحيط  العناية  والوقوف على  المدرسية  العودة  تأمين  البلدية في  السيد رئيس  تمثيل 

 تنظيفا وتشذيبا. 

 

 لجنة الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات: 

الشؤون   ❖ لجنة  رئيسة  النمر  السيدة سعيدة  الطرودي أحالت  وليد  للسيد  الكلمة  الخدمات  وإسداء  اإلدارية 

تقترح لجنة لتسهيل مهام الشرطة البيئية وتوسيع صالحياتها  رئيس مكتب الشرطة البيئية الذي أفاد أنه  

تعد البيئية  الشرطة  مكتب  مع  التنسيق  بعد  الخدمات  وإسداء  اإلدارية  البلدي الشؤون  القرار  يل 

في  2598عـ المؤرخ  حفظ   05/2019/ 25ـدد  لتراتيب  المخالفة  اإلدارية  الخطايا  بقيمة  والمتعلق 

)اإلضافة ال تلغي وال تغير ما تمت المصادقة عليه في القرار الصحة وذلك بإضافة بعض الفصول عليه 

 كما يلي:  المذكور(
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 الخطية اإلدارية المقترحة قيمة موضوع المخالفة المقترحة  ع/ر 

 دينار  300 توجيهية دون ترخيص  تعليق الفتات اشهارية وعالمات 1

 دينار  300 إقامة ركائز اشهارية دون رخصة 2

 دينار  300 تعليق الفتات للبيع أو للكراء دون ترخيص 3

 دينار 1000 أو عرض أو خزن مواد خطرة في ظروف ال تستجيب للشروط الصحية  نقل 4

 دينار  300 الطرقات واألرصفة دون ترخيص مسبق بالتدخل  5

 دينار  300 حواجز بالطرقات واألرصفة دون ترخيص  وضع 6

 دينار 1000 واستغالل الطرقات لوضع مواد البناء بدون ترخيص  البناء بدون رخصة 7

 دينار 300  عدم تركيز الفتة تحمل عدد وتاريخ رخصة البناء 8

9 

 استعمال معدات أو تجهيزات في أشغال بناء بدون رخصة 
 حة شاحنات سكب الخرسانة المسل -
 معدات أخرى -

 دينار 1000
 دينار  500

 دينار 1000 المدينة العتيقة وواالعتداء على المعالم األثرية  العمرانيةالمخالفات  10

 دينار  300 االنتصاب بواسطة وسائل النقل لبيع مختلف السلع 11

 دينار  500 تركيز كشك بدون رخصة  12

 دينار  600 إقامة مخفضات سرعة عشوائية بالطرقات البلدية  13

 دينار 1000 أو اإلضرار به  تهشيم عمود تنوير عمومي 14

 دينار  300 انشاء نقطة بيع الخردة بأنواعها  15

 دينار  500 الذبح العشوائي 16

 دينار  300 دون ترخيص   أو حرفي تغيير صبغة محل من سكني الى تجاري 17

 
 . فريقهم بعدد من األعوانمكتب الشرطة البيئية لتدعيم   ثم دعا السيد رئيس       

المخالفة         الخطايا  بقيمة  المتعلق  القرار  تعديل  البلدي على  المجلس  أعضاء  السادة  النقاش صادق  وبعد 

 . مع تسجيل اعتراض السيد محمد بوعفيف على الموضوع تم بيانه سابقالتراتيب حفظ الصحة كما  

 
أنه   ❖ النمر  السيدة سعيدة  المجهوبينت  نطاق معاضدة  الفوضوي  في  البناء  للحد من ظاهرة  الرامية  دات 

وحيث يتعمد بعض المخالفين إستعمال شاحنات الخرسانة اإلسمنتية قصد اإلسراع ،  داخل التراب البلدي

إلى   باإلضافة  رخصة  بدون  بناءاتهم  تشييد  كالتراكس  اآللياتفي  تخليط    الثقيلة  آلة  و  األسس  لحفر 

 .    bétonnièreاإلسمنت 

ق غياب  إرتأينا  وفي ظل   ، والردع  للتدخل  به  اإلستئناس  يمكن  قانوني  خير مرجع  يكون  بلدي  رار 

بدون   البناء  موضوع  بالحضيرة  المتواجدة  والشاحنات  اآلليات  لكل  فوري  حجز  يقع  بموجبه   قرار  إتخاذ 

 خطية مالية في الغرض . رخصة وإيداعها مستودع الحجز وتوظيف 

 على القرار المبين أعاله.  والمعروض على السادة األعضاء المصادقة 



2020نوفمرب  29   2020لعادية الرابعة للمجلس البلدي لسنة الدورة ا   

 

~ 22 ~ 
 

قرار حجز المعدات المستعملة في البناء بدون  وبعد النقاش صادق السادة أعضاء المجلس البلدي على 

 على الموضوع.  مع تسجيل اعتراض السيد محمد بوعفيف وتغريمهم بخطية مالية رخصة

 

 :الشامل المصادقة على طرح مبالغ بعنوان كراء محالت مدة الحجر الصحي-4

تبعا لمكتوب السيد وزير الشؤون  بين السيد عرفات االرناؤوط المكلف بالنزاعات والملك البلدي أنه  

عـ في    ـدد3619المحلية  بعض  2020جوان    24المؤرخ  بطرح  المتعلق  ،    و  البلدية  المعاليم  و  الموارد 

راره بكامل البالد بداية من  لغاية الحد من التأثيرات اإلقتصادية الناتجة عن الحجر الصحي العام الذي تم إقو

األكري   2020مارس    23 من  المتأتية  الموارد  إستخالص  على  حفاظا  و  قليبية  بلدية  من  قمنا  و حرصا  ة 

المق  غرار  على  محالتهم  بغلق  اإلقرار  تم  الذين  المتسوغين  الحالقة بمراسلة  محالت   ، المطاعم   ، اهي 

المتخلداو كامل  بخالص  لمطالبتهم  ذلك  و  األطفال  غاية  رياض  إلى  الكراء  بعنوان  المالية  فيفري    28ت 

 حجر الصحي العام. ـدد أشهر المتعلقة بفترة ال02حتى يتمكنوا من التمتع بطرح قيمة عـ 2020

 ـدد متسوغين بالخالص : 07و حيث أنه قام عـ

 المبلغ السنوي للكراء النشاط  بيان العقار  إسم المتسوغ  ع/ر
 المبلغ المقترح للطرح 

 ر ( ـدد أشه02) عـ

 د  1.725،051 د  10.350،307 مقهى  مقهى البرج  عبد المجيد النجار  1

 د  7.875،176 د  47.251،060 مقهى  مقهى سيدي البحري حمودة بن الشيخ 2

 د 800،963 د  4.805،782 مقهى  مقهى السوق المركزية منجية األجنف  3

 د 130،767 د  784،607 حالق دكان ببطحاء الجمهورية  زبيدة قارة 4

 د  1.058،404 د  6.350،424 رياض أطفال روضة البريد منية السناني  5

 د 673،176 د  4.039،059 رياض أطفال روضة البستان سوسن بوسعيد  6

 د  1.661،159 د  9.966،958 رياض أطفال روضة الزهور  دليلة الحذيري  7

 13.924,696 المجموع

المصادقةوفالمعر البلدي  المجلس  أعضاء  السادة  على  المقترحةطرح  على    ض  بالجدول   المبالغ 

 .   السابق

   .وبعد النقاش صادق السادة أعضاء المجلس البلدي باالجماع على الموضوع 

 

 : المصادقة على عقد اتفاق الستغالل الصندوق الوطني للتأمين على المرض لمحل بلدي-5

  03المؤرخة في    2019ة  حيث أن المجلس البلدي صادق باإلجماع ضمن دورته العادية الثالثة لسن

الصندوق الوطني للتأمين على المرض من عقار بلدي كائن بنهج االسكندرية حي على تمكين    2019أوت  

 الرياض قصد احداث مقر له. 
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 وحيث أن الصندوق قد أحال علينا نسخة من مشروع عقد ، والذي قمنا بالتحوير في بعض فصوله. 

 البلدي المصادقة على عقد االتفاق.لذا فالمعروض على السادة أعضاء المجلس 

السيدة عائدة صمود  البلدي باالجماع)مع إضافة صوت  المجلس  النقاش صادق السادة أعضاء  وبعد 

على عقد اتفاق استغالل الصندوق الوطني للتأمين على المرض لمحل بلدي    التي قامت بالمصادقة عن بعد(

 كما يلي: 

                   

 
 ممضين أسفله : بين المتعاقدين ال

أوال : بلدية قليبية في شخص ممثلها القانوني السيد : جمال الحجام بصفته رئيسا لها ، و الكائن مقرها بشارع 

 . ـدد (W 010151) المعرف الجبائي عـ  قليبية ، 8090الحبيب بورقيبة  

 من جهة أولى 

إ للتأمين على المرض مؤسسة عمومية ذات صبغة  الوطني  : الصندوق  الكائن مقره اإلجتماعي  ثانيا  دارية 

ممثال في شخص الرئيس المدير العام   تونس ،  –  1073مونبليزير    –نهج أبو حامد الغزالي    –  12بــــــ  

 دد (. ــ Z 906134ي عـ ـ السيد الحبيب التومي ، )المعرف الجبائ

 من جهة ثانية
 توطئــــــــــــــــة : 

للتأمين ع  الوطني  لى المرض إحداث مقرا له بمدينة قليبية قصد تقريب  حيث إستقر رأي الصندوق 

 خدماته لمنظوريه بالمنطقة.  

جلس البلدي قد صادق على تمكين الصندوق الوطني للتأمين على المرض من عقار  و حيث أن الم 

  03و المؤرخة في    2019بلدي كائن بحي الرياض بقليبية و ذلك تبعا لمداولة الدورة العادية الثالثة لسنة  

 . 2019ت أو

  والنيل والخرطوم جيبوتي  بمفترق نهج  و حيث أنه على ملك بلدية قليبية العقار المتمثل في بناية كائنة  

 ـدد . 555564ة ( و هي جزء من الرسم العقاري عـحي الرياض قليبي)

 بمقتضى هذا العقد حصل اإلتفاق والتراضي على مايلي

األول الصند  الفصل  بتمكين  قليبية  بلدية  تلتزم  الكائن  :  العقار  من  المرض  للتأمين على  الوطني  وق 

م و المتكون   م   500ة( و الذي يمسح في حدود  )حي الرياض قليبي  جيبوتي والنيل والخرطومبمفترق نهج  

حوالي   تمسح  مغطاة  مساحة  ذو  أرضي  طابق  له    230من  مقرا  إلحداث  م   و م   ، قليبية  يكون بمدينة 

 اق ـــــــــــــــــــــــــــــــف إت   ــدعقــ 
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لمدة  ا مجانية  05إلستغالل  بصفة  بالتكفل    سنوات  الصندوق  يلتزم  كما  الضرورية  ،  التهيئة  أشغال  بإنجاز 

 التي هي :  و

 م م .  85فضاء لإلستقبال يمسح حوالي  

 ـدد مكاتب لألعوان. 06عـ 

 ـدد مركبات صحية.    02عـ 

ى نفقتها  : تلتزم بلدية قليبية خالل الخمس سنوات القادمة بإضافة طابق أول للبناية عل   الفصل الثاني

الذي   لصندوق الوطني للتأمين على المرضيكون ذلك حسب البرنامج الوظيفي المحدد من قبل ا  ة والخاصـ

 يقوم بطلب ذلك لمدة سنتين قبل االنجاز. 

: تلتزم بلدية قليبية من تاريخ إمضاء هذا العقد من تمكين مصالح الصندوق من القيام    الفصل الثالث

التنصيص عليه بالفصل األول ، كما تلتزم بتمكين الصندوق  بأشغال التهيئة المتعلقة به و ذلك حسب ما تم  

 ط بشبكات التطهير. من التراخيص اإلدارية لتزويد المبنى بالنور الكهربائي و الماء الصالح للشراب و الرب

الرابع يلتزم    الفصل  كما  العقد.  هذا  إمضاء  تاريخ  من  بداية  المجانية  سنوات  الخمس  إحتساب  :يتم 

عق بإعداد  معينات  الطرفين  التنصيص صلبه على  يتم  المجاني  اإلستغالل  الخامسة من  السنة  د كراء خالل 

ال أمالك  وزارة  مصالح  قبل  من  الحقا  تحديدها  سيتم  التي  ساري  الكراء  ليكون  العقارية  الشؤون  و  دولة 

 المفعول بداية من السنة السادسة.

 . : يتحمل الصندوق مصاريف التامبر و تسجيل العقد الفصل الخامس

السادس تونس    الفصل  محاكم  إختصاص  من  هي  العقد  هذا  تنفيذ  عن  الناشئة  النزاعات  كل   :

 العاصمة. 

 حرر بقليبية في : 
 

 إطلعت و وافقت         إطلعت و وافقت   
 إمضاء المتسوغ             إمضاء المسوغ          

 
 

 لزمة سوق السمك :لمصادقة على ا-6

الموظفة   بإعالن طلب عروض لزمة استخالص األداءات   أن البلدية قامتأفاد السيد عرفات األرناؤوط  

لسنوات   بقليبية  البحري  الصيد  بميناء  للسمك  الجملة  سوق  بتاريخ    2023-2022-2021داخل  تم  ثم   ،

 فتح وفرز العروض المقدمة والتي كانت كالتالي:  2020سبتمبر   21االثنين  

   616.000,000وسيم دبيش :   -
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 620.000,000لخدمات : شركة أم أم دي ل -

 626.000,000أس للخدمات بالتضامن مع السيد محمد دبيش :   شركة أم دي -

التبتيت في  تم   ، التبتيت  التداول والنقاش مع أعضاء لجنة  المقدمة وبعد  الوثائق  التثبت من جميع  وبعد 

بالتضامن مع لفائدة شركة أم دي أس للخدمات    2023  -  2022  -2021لزمة سوق الجملة للسمك لسنوات  

 سنويا.  %10مع زيادة  2021لسنة  626.000,000لغ سنوي قدره السيد محمد دبيش بمب

 .  612.990,000ق در بـ  2020علما أن مبلغ اللزمة لسنة  

طبقا    فالمعروض على السادة أعضاء المجلس البلدي المصادقة على لزمة سوق السمك كما تم بيانه سابقا 

 . من مجلة الجماعات المحلية 84من الفصل   لما نصت عليه الفقرة الثانية

 الموضوع. وبعد النقاش صادق السادة أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على 

 

 : 1202لسنة  مخطط تطهير الديونالمصــادقة على -7

المصادقة على    السادة أعضاء المجلس البلدي  علىمديرة الشؤون اإلدارية العامة    عرضت السيدة سنية بنعلية

 كما يلي:  2021السنوي لتطهير الديون لسنة   المخطط

 الديوين المستحقة 
المستحقات  

 الجديدة 
 برنامج تطهير الديون  المبالغ الجملية 

 المالحظات 

 المستحقة  (السنة خالل) (وما قبلها 2018 ديون سنة)
سنوات  
 الخالص 

المبالغ المتعهد بخالصها بعنوان كل  
 سنة 

 (1) المبالغ 
ديون سنة  

2019 
(2) +( 1) 

 

(2) 

 

 ن ئالطرف الدا
المبلغ  
 المستحق 

 2020سنة   
سنة  
2021 

سنة  
2022 

 المتبقية 

الشركة الوطنية  
الستغالل  
 وتوزيع المياه 

 هير الديون طلم تبرمج بمخطط ت    800 893 2 2020 800 893 2 800 893 2 

    000 998 3 2020 000 998 3 000 998 3  ديون الخواص 

    24/12/2019وردت في 
والوضعية الجبائية للمزود غير  

جة ضمن ممسواة ولم تكن مبر
 2020مخطط تطهير ديون سنة  

     800 891 6  800 891 6 800 891 6 0 الجملــــــــــــــة 

وبعد النقاش صادق السادة أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على المخطط السنوي لتطهير الديون لسنة       

2021 . 

 

 : 2020تنقيح المخطط االستثماري البلدي لسنة مصــادقة على ال-8

أنه   العامة  اإلدارية  الشؤون  مديرة  السيدة  فيفري  أفادت  دورة  في  البلدي  المجلس  لمداولة  تبعا 

وتوزيع الفواضل   2020تم تنقيح ميزانية البلدية لسنة    2020ماي    14في جلسته المنعقدة في    2020

المعروض على  وحي  2019بعد ختم تصرف سنة   اعتمادات النجاز مشاريع جديدة  ادراج  السادة ث تم 
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بإضافة المشاريع أو بتنقيح    2020مج االستثمار لسنة  تنقيح برنا  أعضاء المجلس البلدي المصادقة على

 الكلفة األولية للمشروع كما يلي : 

 

 طريقة التمويل  بالدينار  الكلفة االولية  المشروع 

العمو التنوير  شبكة  بشارع  تجديد  مي 

 االرض 
 تمويل ذاتي 90.000,000

 306.998,070 صيانة الطرقات  

مساعدة  150 مبرمجة    غير  أد  موظفة 

للمخطط   االولية  الوثيقة  في 

 تمويل ذاتي   156.998,070و

 

النقاش         البلدي    وبعد  تنقيح المخطط االستثماري  البلدي باإلجماع على  المجلس  صادق السادة أعضاء 

   .2020لسنة 

  

في أزمة المعلوم على العقارات المبنية والغير  طرح مبالغ ثقلت غلطاالمصــادقة على -9
 : مبنية
المثقلة     الديون  الستخالص  الدقيقة  المتابعة  إطار  في  أنه  الحاضرين  للبلدية  العام  الكاتب  السيد  أعلم 

ا التثقيالت غير المستخلصة بسبب بعنوان المعلوم على العقارات المبنية وغير المبنية وتطهير جانب من بقاي

تو التحصيل  إيقاف  إعداد جداول  األخطاء عند  تسّرب بعض  العقارات من جّراء  المعلوم على بعض  ظيف 

طالب بالمعلوم،  السنوية التي تم التفطن إليها ومعاينتها من طرف أعوان ومراقبي اإلحصاء أو باالثارة من الم 

عقارات ثم على المجلس الموضوع على لجنة مراجعة المعلوم على ال أشار علينا السيد القابض البلدي بعرض

 البلدي للتداول في إمكانية طرح المبالغ المثقلة خطأ حسب الجدول التالي الذي وافانا به : 

 

 :  المبنية العقارات -أ 
 

 ار ـ قــعـع ال ـرجـم وم ـلـ عـم ـالـ ب بـال ـط ـالم ع/ر 
 المبلغ

 المثقل غلطا 

ة  ـنـس

 ل ـي ـق ـثـ تـ ال
 ات ـظـالح ـم ـلا

 تتمتع بإعانة قارة 2014 - 1997 960 162 062630076001 سـونـيـنـة بــي  ــب 1

 يتمتع بإعانة قارة 2016 - 1997 018 341 022771017001 منصف بوليلة 2

 تتمتع بإعانة قارة 2016 - 1997 720 168 031340010001 ورثة جميل المبروك  3

 يتمتع بإعانة قارة 2018 - 1999 260 309 052100018001 مصطفى بن محمد األنصاري  4

 2011 - 2001 480 172 052290025101 الطيب بن حمدة المجيد  5
مكرر مع الفصل 

052290025201 

 تتمتع بإعانة قارة 2010 - 2002 160 204 052020010001 زهرة الشاكر 6

 بإعانة قارةيتمتع  2018 - 2003 056 266 052260032001 رفيق بنالحاج صالح 7

 تتمتع بإعانة قارة 2012 - 2005 800 140 094760080102 ريدان و بناتها وسيلة  8
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 ار ـ قــعـع ال ـرجـم وم ـلـ عـم ـالـ ب بـال ـط ـالم ع/ر 
 المبلغ

 المثقل غلطا 

ة  ـنـس

 ل ـي ـق ـثـ تـ ال
 ات ـظـالح ـم ـال

 2008 - 2007 680 31 010165001001 حسن بن علي العجيلي 9
مع الفصل  مكرر

010160015001 

 2008 - 2007 036 127 031130006201 حبيب التركي  10
مكرر مع الفصل 

033135013201 

 2008 - 2007 036 127 031130008101 حبيب التركي  11
مكرر مع الفصل 

033135013101 

 2008 - 2007 520 47 031370046101 حامد بن حمودة العبيدي  12
مع الفصل  مكرر

031370050001 

 2008 - 2007 264 117 062540045101 د بن حسين المجيد محم 13
مكرر مع الفصل 

062540045001 

 2009 - 2007 300 496 052040004001 الهادي بن جميل البدوي  14
مكرر مع الفصل 

051960004001 

 2009 - 2007 920 73 084510080002 وحيدة الدرويش 15
مع الفصل  مكرر

084510008002 

عمر   عبدالرؤوف بن 16

 األنصاري
052340029103 320 320 2007 - 2010 

مكرر مع الفصل 

053400029003 

 2010 - 2007 920 73 073720019001 ذكرى بن الشيخ حرم الحطاب 17
مكرر مع الفصل 

073720019190 

 2011 - 2007 000 77 010080023001 ورثة عبد القادر الدبيبي 18
مكرر مع الفصل 

010080015001 

 2011 - 2007 000 77 084700004001 ة محمد الحطاب منهم نبيلورث 19
مكرر مع الفصل 

084671017001 

 تتمتع بإعانة قارة 2007- 2012 792 99 010340030002 حسين وهبة المحمدي 20

 2012 - 2007 020 454 031400052101 محمد نجيب بنرقية 21
مكرر مع الفصل 

032760115001 

 2012 - 2007 020 454 032760115202 محمد نجيب بنرقية 22
مكرر مع الفصل 

032760115002 

 2012 - 2007 400 158 041770010002 المولدي بن محمد الفهري 23
مكرر مع الفصل 

041800017002 

 2014 - 2007 512 204 051940013001 رضا بن بلقاسم المزوغي  24
مكرر مع الفصل 

051945009002 

 يتمتع بإعانة قارة 2014 - 2007 200 123 052055007001 رامحمد بن حسين الجاب 25

 يتمتع بإعانة قارة 2014 - 2007 840 147 084660029101 محمد بن حمودة الحمامي  26

 2015 - 2007 760 221 051870005201 جوده سعد 27
مع الفصل  مكرر

051870005101 

 2016 - 2007 280 015 1 060730003002 سمير بن حسين مجدوبة 28
 منزل طابق أرضي

ل مندمج   وأو 

 تتمتع بإعانة قارة 2016 - 2007 240 42 074261012001 فريدة صمود و أبناؤها  29

 بإعانة قارةتتمتع  2016 - 2007 460 761 084490015101 ورثة حسين بن سيدهم 30

 قارةيتمتع بإعانة  2018 - 2007 404 264 052210011001 الهادي بن أحمد الجالصي  31

 يتمتع بإعانة قارة 2018 - 2007 653 90 052210017001 عبدالفتاح بن سليمان قربصلي  32

 2018 - 2007 720 377 052341025001 خميس بن علي الصفاقسي  33
مع الفصل  مكرر

052341017001 

 2008 176 22 062700003002 مفيدة الحمامي  34
مكرر مع الفصل 

062700005202 

 2008 640 24 062700007002 مي مفيدة الحما 35
مكرر مع الفصل 

062700005102 
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 ار ـ قــعـع ال ـرجـم وم ـلـ عـم ـالـ ب بـال ـط ـالم ع/ر 
 المبلغ

 المثقل غلطا 

ة  ـنـس

 ل ـي ـق ـثـ تـ ال
 ات ـظـالح ـم ـال

أحمد بن محمد األصغر  36

 البيزاني
084650018001 99 746 2008 - 2010 

مكرر مع الفصل 

084570036001 

 تتمتع بإعانة قارة 2008 - 2011 560 98 062540013001 سليم بن حميدة صمود ورثة  37

 بإعانة قارةتتمتع  2017 - 2008 977 701 010090003002 ورثة منير بن محمد المسلماني  38

الهادي بن فرج بن الحاج   39

 صالح 
 يتمتع بإعانة قارة 2018 - 2008 920 346 052260030001

 2010 - 2009 538 181 084570036201 زاني سمير بن أحمد البي 40
مكرر مع الفصل 

084570034302 

 2011 - 2009 360 63 010167084001 عبد هللا بن عمر بنعامر الحنشي 41
مع الفصل  مكرر

010160150001 

 2014 - 2009 463 159 031280006001 عبد الكريم العجيلي  42
مكرر مع الفصل 

031290012001 

 2010 364 56 060291020102 ر عمار منذر بن بشي 43
مكرر مع الفصل 

060291016002 

 بإعانة قارةتتمتع  2017 - 2010 960 168 010310166001 ورثة حبيب صفر منهم خديجة  44

 تتمتع بإعانة قارة 2014 - 2011 280 49 032760053001 فاطمة المثلوثي حرم حواس 45

 2016 - 2011 880 110 062700045001 ناجية الجنحاني 46
مكرر مع الفصل 

062890003001 

جميلة المنصالي حرم حبيب  47

 تنبان 
010400032001 148 596 2013 - 2014 

مع الفصل  مكرر

010400032000 

 عقار في طور البناء 2014 480 102 020880027002 رضا بن محمد الزواري  48

 2016 - 2014 416 430 011400003002 محمد الحبيب بن بشير بنحسون  49
مكرر مع الفصل 

010140003002 

 2015 800 30 062570020002 وسام باني و حرمه  50
 منزل طابق أرضي

ل   مندمج وأو 

 2016 - 2015 260 92 062570020101 وسام باني و حرمه  51
مكرر مع الفصل 

062570020101 

 2016 - 2015 100 128 094960001002 وليد بن حبيب بوعفيف  52
الفصل  مكرر مع

094960040002 

 عقار في طور البناء 2017 120 117 010310124002 حسين بن حمادة حمادة  53

 عقار في طور البناء 2017 720 27 010480023102 منجي بن حمدة بوعفيف  54

 يتمتع بإعانة قارة 2018 - 2017 880 29 010165008001 حسين بن محمد الدزيري 55

 2018 - 2017 832 41 062620070101 الداودي  فاتن وآمنة بنات صالح 56
مكرر مع الفصل 

062620007101 

 2018 082 33 084490011102 السوري فرحات بن الهادي  57
مكرر مع الفصل 

084490011001 

   11.015,901 الجـمـلــة :  
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 : المبنية غير األراضي -ب 
 

 لمبلغا ار ـ قــعـع ال ـرجـم وم ـلـ عـم ـالـ ب بـال ـط ـالم ع/ر 

 المثقل غلطا 
 ات ـظـالح ـم ـال ل ـي ـقـ ثـت ـة ال ـنـس

0820 136 997 1 063350025200 ورثة محمد بن محمد بنسالم 1  - 1997 
 غير موجود على 

 أرض الواقع 

 2017 - 2013 885 145 074300003370 فوزي بن محمود غبريش  2
 غير موجود على 

 أرض الواقع 

8201 080 706 3 020618039000 الجربي وحرمه محسن 3  - 5201  فالحية  أرض 

 2018 - 2016 000 585 073980009240 وحرمه هيام بنفرج  نزار كدوس 4
ُرس م العقار ساحة بينما  

 هو منزل صالح للسكنى

   6.434,101 الجـمـلــة :  

 

واجبه  ومن منطلق تسوية مثل هذه الوضعيات وعدم تثقيل كاهل المواطن خطأ وتشجيعه على القيام ب      

وخالص المعلوم الحقيقي الموظف عليه، تم عرض الموضوع على لجنة مراجعة المعلوم على العقارات في 

الخميس   يوم  المنعقدة  الم  2020/ 26/11جلستها  المبالغ  طرح  على  بالموافقة  رأيها  خطأ  وأبدت  ثقلة 

و    11.015,901 المبنية  للعقارات  المب   6.434,101بالنسبة  غير  لألراضي  الفصول بالنسبة  نية وحذف 

 المشار إليها أعاله من جداول التحصيل. 

بعنوان   خطأ  المثقلة  المبالغ  طرح  على  المصادقة  البلدي  المجلس  أعضاء  السادة  على  والمعروض 

 نية. المعلوم على العقارات المبنية وغير المب

 
المبا على طرح  باإلجماع  البلدي  المجلس  أعضاء  السادة  والتداول صادق  النقاش  ثقلت  وبعد  التي  لغ 

 خطأ وحذف الفصول المشار إليها أعاله من جداول التحصيل. 

 

 : باسم المرحومة الفنانة التونسية السيدة نعمة تسمية نهجالمصــادقة على -10

اقتــرح  وبمناســبة أربعينيتهــا الراحلــة نعمــة الثقافية وتخليدا لذكرى الفنانــةفي إطار رد الجميل للنخبة  

أحد األنهج بالمدينــة باســم الفنانــة الســيدة نعمــة وطلــب تقــديم تسمية     البلدي  ى المجلسرئيس البلدية علالسيد  

لمــا من أعضاء المجلس مع إبداء رأيهم في الموضوع فكانت جــل التــدخالت موجهــة لــذا المقتــرح مقترحات  

ريمها بتسمية تميزت به الفنانة الراحلة من إشعاع خالل حياتها الفنية على المستوى الوطني خاصة وأنه تم تك

 أحد األنهج بتونس العاصمة من قبل بلدية المكان.

مسقط رأسها في جزئــه األول مــن شــارع علــي   تسمية الشارع المؤدي إلى مدينة آزمور  اقتراحوتم   

البلهوان إلى حدود سوق الجملة للخضر والغالل )على مستوى نهج المهدية ( وبقية الشارع يحــتفظ بالتســمية 

  ذاهم أي من سوق الجملة إلى آخر الشارع.القديمة علي بن غ

 وبعد النقاش صادق السادة أعضاء المجلس البلدي على الموضوع.
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نظرا لضيق الوقت وتعدد المواضيع التي لم يتم التطرق إليها رغم ادراجها ضمن جدول األعمــال ، و

وقــد ســانده فــي ذلــك كافــة  حقاقترح السيد رئيس البلدية على السادة األعضاء تأجيل النظر فيها إلى موعد ال

 األعضاء.

لفارطة تعرض فريق النظافة التــابع بأنه في الليلة اأخذ الكلمة السيد وحيد الجنحاني ليعلم الحضور  ثم  

للمقاوالت المكلفة بجمع ونقل الفواضل المنزلية الخاصة للمنطقة الشرقية إلى اعتداء من قبل أحــد المــواطنين 

احنة وأضرار على السائق تم نقله إلى المستشــفى حيــث تــم اســعافه. وفــي هــذا مما تسبب في تهشيم بلور الش

مــا   واتخــاذبعة الموضوع والتثبت من المعلومات والمعطيات في هذا الشأن  اإلطار دعا رئيس البلدية إلى متا

 يلزم من إجراءات ضد المعتدي بالتنسيق مع المصالح األمنية. 

 

 على الساعة الثانية بعد الزوال.   2020للمجلس البلدي لسنة ورفعت جلسة الدورة العادية الرابعة 

 

 2020نوفمرب  29 ي :ـة فـيـبـيـلـق        
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إستثنائية )

أو متبقية 
من النظام 
التمويلي 

(القديم

مساعدة غير 
موظفة

مساعدة موظفة

المبلغ الذي تم مساهمات أخرى
صرفه 

بالسنوات 
السابقة

(2)

المبلغ المبرمج 
صرفه سنة 

2021
(3)

المبلغ المتبقي المبرمج 
صرفه خالل السنة أو 

(4)السنوات المقبلة 
(4) =((2)+(3))-(1)

المشاريع 
" A"المصنفة 

حسب التقييم 
األولي البيئي 
واالجتماعي 

(***)

تضمين الخطة التمويلية للمشروع وعدم االقتصار على القسط السنوي(**)
(التقييم األولي البيئي واالجتماعي)فقط بالنسبة للمشاريع المصنفة كذلك حسب قائمة الفرز البيئي واالجتماعي " A"تضمين حرف (***)

:هام جدا 
تخضع لدليل اإلجراءات البيئية واإلجتماعية المشاريع التي تتضمن خططها التمويلية مساعدات موظفة أو مساعدات غير موظفة  

 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وال تمول عن طريق مساعدات موظفة أو مساعدات غير موظفة 2005 جويلية 11 المؤرخ في 2005 لسنة 1991 حسب التقييم األولي البيئي واإلجتماعي تخضع لألمر عدد Aالمشاريع المصنفة صنف 

ملحوظة تقديمية حول البرنامج السنوي لإلستثمار ممضاة من طرف رئيس البلدية
:وثائق إثبات المنهجية التشاركية 1

محاضر الجلسات العمومية التشاركية حول إعداد البرنامج السنوي لإلستثمار ملحق بها قائمة المشاركين بإعتبار العنصر2
النسائي والشبابي والصور الفوتوغرافية للجلسات وتقديم البلدية

مضمون من مداولة المجلس البلدي بخصوص المصادقة على البرنامج السنوي لإلستثمار3

الوثائق المصاحبة للبرنامج السنوي لإلستثمار 

: ..............التاريخ 
(أو من ينوبه)رئيــــس البلديــــة  

(اإلسم واللقب واإلمضاء والختم)


