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 بلدية قليبيـة

  2020حمضر جلسة الدورة العادية األوىل للمجلس البلدي لسنة 

 2020فيفري  23املنعقدة بتاريخ 

 

 

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

والمتضمنة نص   2020/ 10/02الصادرة بتاريخ  المجلس البلديالدعوة الموجهة إلى كافة أعضاء 

 اإلستدعاء التالي: 

 مــن رئيــس بلديــة قليبيـــة

 إىل  الـسـيد )ة( : ................

 . دعــــــــوة :الـمـوضـوع

 وبعـد،

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

بقصر البلدية بقليبية للنظر في المواضيع المدرجة  صباحا  العاشرةعلى الساعة  2020 فيفري  23 األحديوم 

   بجدول األعمال التالي :

 وإجابات اللجان البلدية في الخصوص 2020االطالع على محضر الجلسة التمهيدية األولى لسنة  -1

 2019الوضع المالي للبلدية لسنة -2

 استعراض الوضع البيئي-3

 متابعة المشاريع البلدية -4

 المصادقة على اتفاقية تعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية -5

 المصادقة على تنقيح مجموع األعوان  -6

 المصادقة على معاوضة مع أمالك الدولة بخصوص عقار لبناء منطقة للحرس البحري -7

 2019المصادقة على التنقيح النهائي لميزانية التنمية للبلدية لسنة  -8

 )توزيع المال االحتياطي(   2020المصادقة على تنقيح ميزانية التنمية لسنة -9

 قة على قرار استرجاع مبالغ وقع خالصها غلطا المصاد -10

 كمأوى لوقوف السيارات بلدية كراس شروط لتسويغ فضاءاتالمصادقة على -11

 (تغيير مكان المجسممشروع تجميل المدينة )  -12

 المصادقة على توزيع المنح على الجمعيات والمنظمات  -13
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الثالــ   األحــديــوم  2020لســنة  األولــىقليبيــة جلســته فــي نطــا  الــدورة العاديــة ب المجلس البلــديعقد 

بقصــر  صــباحا العاشــرةعلــى الســاعة  (23/02/2020) وعشــرينألفــين ســنة  فيفــريمن شهر  والعشرون

 :المجلس البلديأعضاء  السادةالسيدات و وبحضورجمال الحّجام رئيس البلدية برئاسة السيد  البلدية بقليبية

سنية فرج هللا، مجيدي النجيلي، محمد بوعفيف،   محمد عبد اللطيف، هشام األنقليز، فوزي الحجام، 

حياة وفاء االنقليز، محمد علي الجنحاني، أحمد المسلماني، ناجي ريدان، فؤاد المجيد، شادي بن سليمان، 

وعبد   وك العياري المبرشيماء بلحاج عمر، فاطمة الطرودي، رحاب حميد،  اليحياوي، حافظ الجبالي، 

 الوهاب بلوم. 

 ريدان، سعيدة النمر وعائدة صمود. السيدات: إلهاموتغيّب بعذر 

رانية متاع هللا، فتحي حسونة، محمد االسعد البربار، سلمى المجيد وأميرة   السادة:وتغيّب بدون عذر 

 االنقليز. 

 السادة: كل من  البلديةحضر عن اإلدارة البلدية بدعوة من السيد رئيس كما  

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

شكري الحّجام كاهية مدير الشؤون المالية وعماد الشارني  لية مديرة الشؤون اإلدارية العامة، سنية بنعفني، 

 . كاتب تصرف

 السادة: والجمعيات والمنظماتعن المصالح اإلدارية  وحضر

  العفيف  ، محمد عبد اللطيف ومحمد الهاديفريد عاليمي عن فوج أبو القاسم الشابي للكشافة التونسية

وسامية الزمني وبسمة  Eva Novotnaعن اتحاد الشغل، محمد أمين الزواري عمدة قليبية الغربية، 

عن جمعية رياض شمال شر  الوطن القبلي، حنان امتاع هللا عن الحزب الدستوري الحر، فالحة   الهواري

بن مسعود عن  أة، حسونة محفوظ عن نادي الرياضات البحرية، رامي بوزكورة عن االتحاد الوطني للمر

االتحاد الرياضي القليبي، جمال المهذبي عن المنطقة البحرية للحرس الوطني، نبيل متاع هللا عن رابطة  

حقو  االنسان، عيسى صمود عن المنظمة الجهوية لمدارس تعليم السياقة والسالمة المرورية، وجمع من 

 المواطنين. 

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

وشكرهم على  بالحضور من خاللهارئيس البلدية بكلمة رّحب  جمال الحجام افتتح الجلسة السيد

ودعمهم للعمل البلدي كما رحب بالسيد عبد   2020أعمال جلسة الدورة العادية األولى للمجلس لسنة مواكبة 

ة منه  المستقيلا عن السيدة رفيعة اإلمام الوهاب بلوم العضو الجديد الذي تم إلحاقه بالمجلس البلدي عوض

  المغفور له البلدي  عضو المجلسللوقوف دقيقة صمت على روح  الجميع ثم دعا  متمنيا له النجاح والتوفيق. 

 . وافاه األجل المحتوم مؤخراالذي  محمد رضى الشكيليالمرحوم  بإذن هللا

 االستدعاء. استعرض جدول أعمال الجلسة كما جاء بنص  إثر ذلك
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 ء محضر الجلسة السيدان: محمد بوعفيف وأحمد المسلماني. العضوان المنتخبان إلمضا

بمساعدة السيد شكري الحجام كاهية مدير   ر الجلسة: السيد عبد العزيز غريبي الكاتب العام للبلدية مقرّ 

 الشؤون المالية. 

 

وإجابات اللجان البلدية في  2020االطالع على محضر الجلسة التمهيدية األولى لسنة -1
 الخصوص:

 يلي: كما  2020استعرض السيد رئيس البلدية محضر الجلسة التمهيدية األولى لسنة 

يوم األحد  2020لسنة  األولى إنعقدت الجلسة التمهيدية للمجلس البلدي بقليبية في نطاق دورته العادية 

صباحا   العاشرةعلى الساعة  (26/01/2020) وعشرينسنة ألفين  جانفيالعشرون من شهر السادس و

 بقصر البلدية تحت إشراف السيد جمال الحجام رئيس بلدية قليبية وبحضور أعضاء المجلس البلدي السادة :

محمد ، مجيدي النجيلي، سنية فرج هللا فتحي حسونة، فوزي الحجام، الهام ريدان، هشام األنقليز،

فاطمة الطرودي  حافظ الجبالي،، محمد علي الجنحاني، عائدة صمود، أحمد المسلماني، فؤاد المجيد، بوعفيف

 ومبروك العياري.

 وحضر عن اإلدارة البلدية بدعوة من السيد رئيس المجلس البلدي السادة: 

محمد التكالي المدير النظافة والبيئة،  وحيد الجنحاني مدير عبدالعزيز غريبي الكاتب العام للبلدية،

فاتن المسلماني ملحق إدارة مكلفة بشؤون المجلس وعماد شكري الحجام كاهية مدير الشؤون المالية،  الفني،

 الشارني كاتب تصرف. 

 المدني:كما حضر عن مكّونات المجتمع 

عادل الجزيري ومنتصر السمين نبيل متاع هللا عن الرابطة التونسية لحقوق االنسان فرع قليبية/قربة، 

عيسى صمود عن جمعية عن جمعية التنمية والبيئة بوادي الخطف، لطفي السايحي عن منظمة العفو الدولية، 

د المسلماني عن نادي الرياضات مراد الباي عمدة وادي الخطف، أحمالمنظمة الجهوية لمدارس تعليم السياقة، 

البحرية، لطفي اليزيدي عن االتحاد المحلي للصناعة والتجارة، آالء بوعفيف راصدة بمنظمة بوصلة، سنية 

 وجمع من المواطنين. المجيد عن جمعية القلب األبيض

على مواكبة افتتح الجلسة السيد جمال الحجام رئيس البلدية بكلمة رحب من خاللها بالحضور وشكرهم 

ثم بين أن تونس في هذا الشهر تحيي ذكرى أحداث  2020لسنة  للمجلس البلدي األولى الجلسة التمهيدية

ولنا شهداء ضحوا بأرواحهم ليضمنوا لنا الحرية والكرامة  2011جانفي  14وأحداث  1952جانفي 

 لى أرواحهم.والديمقراطية وطلب السيد رئيس البلدية من الحضور قراءة الفاتحة ترحما ع
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ثم أحال الكلمة للسيد عبد العزيز غريبي الكاتب العام للبلدية الذي استعرض الوضع المالي بالبلدية إلى  

 كما يلي:    2019ديسمبر  31غاية 

 املوارد:/ 1

 بيان الموارد 
 التقديرات

 2019لسنة 

االنجاز إىل  
غاية 

31/12 /2019 

االنجاز إىل  
غاية 

31/12 /2018 

نسبة 
 اإلنجاز

 %112 239 473 1 317 968 1 000 756 1 الصنف األول :المعاليم عىل العقارات واألنشطة

ي :مداخيل إشغال الملك البلدي وإستلزام المرافق 
 %109 691 081 1 663 229 1 500 130 1 الصنف الثان 

الصنف الثالث :معاليم الموجبات والرخص اإلدارية ومعاليم مقابل إسداء  
 خدمات

529 000 393 644 623 136 74% 

 %107 474 171 235 118 000 110 الصنف الرابع :المداخيل الجبائية اإلعتيادية األخرى 

 %75 180 318 314 289 500 387 الصنف الخامس :المداخيل غير الجبائية اإلعتيادية

 %106 217 871 1 272 045 2 000 922 1 الصنف السادس :المداخيل المالية اإلعتيادية

 %103,6 937 538 5 445 044 6 000 835 5 جملة موارد العنوان األول: 
 

 النفقات:/ 2

 بيان النفقات
 التقديرات

 2019لسنة 
االنجاز إىل غاية  

31/12 /2019 
االنجاز إىل غاية  

31/12 /2018 
نسبة 
 اإلنجاز

 %90 627 903 1 918 132 2 445 367 2 العمومي  التأجير  االول: القسم 

 %89 011 930 1 521 110 2 880 383 2 وسائـــل المصـالــح   الثـانـي: القسـم 

ـل العمومي   الثالث: القسم 
ّ
 %95 292 346 186 447 235 470 التدخ

 %0     970 15 القسم الرابع: نفقات الترصف غير الموزعة  

 %100 170 166 616 213 000 214 فـوائـد الديــن    الخامس: القسم 

 %90 100 346 4 241 904 4 530 451 5 جملة نفقات العنوان االول  

 

 محمد التكالي المدير الفني بالبلدية الستعراض المشاريع البلدية كما يلي: بعد ذلك أحال الكلمة للسيد 

 املشروع

سنة 

اإلجناز 

حسب 

 املخطط

الكلفة 

 املربجمة )أد(
 املشروعمكونات  مناطق التدخل الكلفة احملينة

نسبة تقدم 

 األشغال
تاريخ إنطالق 

 األشغال
تاريخ إنتهاء 

 األشغال

 2018مشاريع سنة  

مشروع تهيئة  

وتهذيب حي  

 تاهرت 

 

 حي تاهرت  250 1884 000 2000 2018

تعبيد الطرقات   -

 كم 6بطول حوالي

ــدد 40تركيز عــ -

 نقطة ضوئية 

إنجاز شبكة  -

جزئية لتصريف  

 مياه األمطار 

80% 

تم البدء في 

األشغال بتاريخ 

جانفي  18

2019 

- 

مشروع تعبيد  

 الطرقات 

 

2018 750 000 694 020 

 حي البستان -

 حي الرياض -

 حي القصيبة -

 حي المرداس  -

 18عـدد األنهج: -

 م 2795الطول: -
100 % 

جانفي  05

2019 

سبتمبر  09

2019 
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مشروع تعلية  

سياج الملعب  

 البلدي 

 الملعب البلدي  -- 000 200 2018
تعلية سياج  -

 الملعب البلدي 
5% 

جانفي  20

2020 

ماي   18

2020 

 املشروع

سنة 

اإلجناز 

حسب 

 املخطط

الكلفة 

 املربجمة )أد(
 مكونات املشروع مناطق التدخل الكلفة احملينة

نسبة تقدم 

 األشغال
تاريخ إنطالق 

 األشغال
تاريخ إنتهاء 

 األشغال

 2019مشاريع سنة  

تعبيد  مشروع 

 الطرقات 
2019 740 000 773684 

 حي البستان-

 حي الجنان-

 حي القصيبة-

 حي األحواش -

حي المرداس  -

 المنصورة-

 حي الرياض-

 23عـدد األنهج: -

 م 3385الطول: -
-- 

تم مد المقاول  

بإذن في بدء 

 األشغال 

 

-- 

 507927 927 507 2019 صيانة الطرقات 

نهج  13تغليف 

بالعديد من 

األحياء 

بالخرسانة  

 االسفلتية

تغليف بطبقة من 

 الخرسانة اإلسفلتية 
 -- 2019أوت   05 100%

  ختهيئة المسل

 البلدي 

2018 

2019 
105 000 000 155 -- -- -- 

  نشرفي طور 

 طلب العروض 
-- 

تطهير وادي  

الخطف وجبل  

 شوالق 

2019 130 000 160 000 
 وادي الخطف 

 جبل شوالق 

طول الشبكة :  

 م خ  1200
-- 

أحيل الملف  

لصندوق  

القروض  

للحصول على  

الموافقة المبدئية  

علما و أن 

المشروع  

يتطلب اعداد  

دراسة بيئية  

واجتماعية 

باالضافة  

 لدراسة الفنية ل

-- 

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

 الكهربائية
-- 

أفرزت نتيجة  

  طلب العروض

عن مبلغ  الثاني

 د  109000قدره 

-- 

تنوير الملعب  

 البلدي 
 الملعب البلدي  358 248 000 250 2019

تركيز انارة 

 عصرية 
-- 

تخصيص  

اعتمادات 

إضافية لميزانية  

2020 

-- 

صيانة  

المنشئات  

 الثقافية 

2019 90 000 000 111 -- 

تسييج الموقع  -

 االثري بئر النحال 

 

-- 

تخصيص  

اعتمادات 

لميزانية  إضافية 

2020 

-- 

 

الستعراض الوضع البيئي بالمدينة ثم أحال الكلمة للسيد وحيد الجنحاني مدير النظافة والبيئة بالبلدية 

 كما يلي: 
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وسوف  2020: البلدية بصدد تجديد صفقة جمع ونقل الفضالت المنزلية لسنة عملية رفع الفضالت المنزلية

يقع األخذ بعين اإلعتبار أولوية تعصير الخدمات بما في ذلك تجديد وتعصير اآلليات والمعدات والتخلي نهائيا  

 على إستعمال الجرارات في عملية جمع الفضالت . 

: تشهد عملية كنس الطرقات واألرصفة صعوبة بعد تهاطل األمطار في الفترة ةكنس الطرقات واألرصف

األخيرة وقد تم حث المقاول على مزيد بذل الجهود إلزالة األتربة واألوحال العالقة بالطرقات وخاصة مداخل 

محل المدينة والطرقات الرئيسية دون نسيان األحياء السكنية والساحات العمومية ، العمل متواصل وهو 

 متابعة متواصلة.  

: تعمل البلدية في هذه الفترة على تقليم األشجار المتواجدة بطرقات المدينة في حين العناية بالحدائق العمومية

مع التأكيد على  ،ما نشهده اليوم هو تتواصل عملية صيانة الحدائق العمومية عن طريق مقاول بنجاح و

 والمساحات الخضراء المتواجدة بالمدينة . مواصلة العمل في التوجه لتشمل كل الحدائق

السوق سوف يتم هذه السنة مزيد العناية بالحدائق العمومية وكذلك الساحات المتواجدة بالمدينة منها ساحة  -

  المركزية

شغال المزمع تنفيذها قريبا بالمكان من طرف نظرا لأل سيقع تغيير مكان المجسم :مدينةتجميل مدخل ال -

 ث سيتم تحويل مكان مفترق الطرقات من مكانه الحالي.حي مصالح التجهيز

  أحسن وجهكما سيتم البدء بتهيئة المنبت البلدي حتى يستطيع القيام بوظيفته في إنتاج مشاتل الزينة على  -

  انتظار سوف تنطلق مع بداية شهر فيفري وفي  ةعملية المراقبة والمداوا: برنامج نامج مقاومة الحشراتبر

 كمية المبيدات الالزمة لمجابهة هذه اآلفة  القتناء ستشارةباللقيام  اإلدارةذلك تستعد 

: قامت البلدية بتجديد اإلستشارة المتعلقة بتنظيف وتعهد المقابر منذ نهاية الصيف وقد شملت  العناية بالمقابر

مقبرة وكذلك   ي النوالي بوسط المدينة وسيدي أبي ضاوي بقليبية الشرقيةالعملية كل من مقبرتي سيدي عل

 .  البرج

إثر ذلك أحال السيد رئيس البلدية الكلمة للحاضرين الذين أبدوا رغبتهم بالتدخل مسبّقا وطلب منهم 

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

 :سليم الطرودي  •

 شكر البلدية على مجهوداتها المبذولة في مجال النظافة. -

 تعزيز عملية اإلعالم عند القيام بجلسات عن طريق تعليق الالفتات.طلب  -

 . 1952جانفي  24تساءل عن سبب عدم االحتفال بتاريخ إحداث البلدية وذكرى أحداث  -

 طلب إيجاد حل للوضع المروري بالمدينة خالل الصائفة القادمة. -

ومشاكل المواطنين والمساعدة في تساءل عن عدم حضور ممثلي اإلدارات المحلية لالستماع لمشاغل  -

 حلها.
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طلب تغيير مدخل مدرسة سيدي بوضاوي لتسهيل عملية الدخول والخروج منها وعدم تعطيل حركة  -

 المرور.

طالب بترسيم المنازل وتسهيل عملية تسوية الوضعيات بالنسبة للبناءات المقامة بدون رخصة واسناد  -

 التراخيص للمطالبين بها.

 : زياد ريدان •

 تساءل عن عدم تعبيد تقسيم حمدة الصواعي بنرجب بالرغم من أن الُمقَسم قام بخالص المبلغ المستوجب. -

 : منير العجيلي •

 اشتكى من مشكلة التطهير بنهج سوسة وطلب االسراع في حلها. -

 طلب المساعدة على بناء الجامع المزمع انجازه بنهج سوسة.  -

 :عادل الجزيري •

 بلدية بوادي الخطف.  تساءل عن مآل احداث دائرة -

 طلب متابعة المراسالت التي تم ارسالها النجاز نادي شباب وطفولة وملعب حي بوادي الخطف.  -

 حديقة عمومية بنفس المنطقة  إلنشاءطلب تحديد قطعة ارض  -

 طلب توفير أعوان للقيام بعملية الكنس بالمنطقة والعناية بالتطهير بها.   -

 : الياس بن عاشور •

القليبي يأمل من هذا المجلس البلدي انجاز عدة مشاريع مثل مسبح بلدي أو تهيئة البرج بين أن المواطن  -

 األثري... ونحن مستعدون لمساعدة البلدية في هذه المشاريع سواء بالفكر أو بالتمويل.

 :حياة متاع هللا •

السبت ويتواصل  اشتكت من االنتصاب الفوضوي ببطحاء البريد أمام المكتبة العمومية الذي يبدأ مساء يوم -

 إلى يوم االثنين وما يخلفه من فوضى وتلوث.

 الحظت عدم وجود مآوي سيارات بالمدينة . -

االستغالل المفرط للرصيف من قبل بعض أصحاب المحالت وخاصة أمام المقاهي إذ يمتد إلى  من اشتكت -

 استغالل جزء من الطريق العام.

 :لطفي السايحي •

 اشتكى من غلق أحد المتساكنين لمجرى وادي بطريق وادي الخطف. -

 عرض على البلدية مد يد المساعدة في إيجاد تمويل لبعض المشاريع. -

 صمود:عيسى  •

الحظ االكتساح المفرط لألرصفة وحتى الطرقات من قبل بعض أصحاب المحالت التجارية والمقاهي  -

 والمطاعم.
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 . 2019طلب تفعيل قرارات محضر جلسة لجنة المرور أفريل  -

 طالب بتغيير وإضافة بعض عالمات المرور في بعض األنهج وسط المدينة. -

 محمد حمزة: •

 شارع طارق بن زياد ونهج جبل طارق.  اشتكى من تكاثر الفضالت بمفترق -

 المولدي العبيدي: •

 طلب وضع حاوية بنهج جبل طارق. -

 محمد الخوجة: •

 الحظ أن مفترق نهج الرباط ونهج الجزائر ونهج وهران أصبح مصبا للفضالت. -

 سنة. 40طالب بإنجاز أرصفة بحي الرياض خاصة وأنه بتقسيم موجود منذ  -

 رفع الفضالت.طالب بمتابعة ومراقبة مقاول  -

 مكرم شمام: •

أثار وضعية المنطقة الخضراء بشارع طارق بن زياد بتقسيم حمدة الصويعي بنرجب التي تم بيعها   -

 مؤخرا وسيتم بناؤها بدون رخصة.

تساءل عن سبب عدم متابعة شركة قليبية البيضاء خاصة بالنسبة للذين اشتروا منها مقاسم منذ أكثر من  -

 بناء مخالفين بذلك بنود عقد البيع. سنتين ولم يشرعوا في ال

 نبيل متاع هللا: •

 دعوة لتنظيم جلسة عمل مع مكونات المجتمع المدني للتواصل والتفاعل حول الشأن العام بالمدينة.  -

 طلب استعراض المشاريع بأكثر تفاصيل حتى يتسنى للمواطن التعرف عليها أكثر. -

 االستجابة لطلباتهم خاصة عند اسناد التراخيص.رفع شكوى بعض المواطنين حول بطء  -

طلب عدم التسرع عند البت في مشروع شركة القصيبي للبعث العقاري قبل الفصل في الموضوع من  -

 طرف القضاء.

 شهرة بن حميدة وسعدية ضياف وخولة الغول: •

 ائي. طلبن االسراع في الترخيص لهن لربط عقاراتهن بالماء الصالح للشراب والتيار الكهرب -

 منتصر السمين: •

 طلب من المواطنين االلتفاف حول المجلس البلدي لضمان تقدم سير العمل. -

 طلب صيانة الطرقات والتنوير العمومي في منطقة وادي الخطف. -

 الحظ نقص في تركيز حاويات لتجميع الفضالت باألنهج والشوارع الرئيسية بنفس المنطقة.  -
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 مراد اإلمام: •

 ريقة طبيعية وبيئية وذلك عن طريق تكاثر الضفادع عوضا عن استعمال األدويةطلب مقاومة الناموس بط -

 خاصة في سبخة قليبية. 

 طلب تركيز كاميرات مراقبة في مدخل المدينة والشوارع الرئيسية.  -

 طالب بمزيد التنسيق مع الشرطة البلدية لتفعيل دورهم في مقاومة ظاهرتي االنتصاب والبناء الفوضويين. -

 مري: نجالء الق •

 اشتكت من المعلوم المشط الذي ُطلب منها إلدخال الماء الصالح للشراب والتيار الكهربائي.  -

 حسن العقرباوي: •

 طلب مضاعفة المجهودات في تنفيذ المشاريع وتطبيق القوانين.  -

 لطفي عطية : •

 المجلس. دعا إلى تعويض األعضاء المستقيلين من  -

ات والمؤسسات األخرى خاصة وأنها ال تقوم بإرجاعه طلب مراقبة عملية شق الطريق من طرف اإلدار -

 إلى ما كانت عليه. 

 طلب مراقبة المقابر. -

 تساءل هل تمت استشارة أصحاب األراضي المعنية بالتدخل العقاري من طرف الوكالة العقارية للسكنى. -

 طلب تفعيل االتفاقية المبرمة مع جمعية البيئة للقيام بحراسة البرج األثري. -

 بوعفيف ) راصدة محلية لمنظمة بوصلة(:آالء  •

أشارت إلى النتيجة التي تحصلت عليها بلدية قليبية في الترتيب الذي أعدته منظمة بوصلة حول الشفافية  -

 وبينت أنه كان باإلمكان أحسن مما كان. 158وهو 

 محمد الحجام: •

بشارع المنصورة قبلة  طلب االسراع بتسوية وضعية البناية التي أقامها بدون رخصة بمنطقة خضراء -

 البرج.

 سنية المجيد: •

 تحدثت عن البنية التحتية المهترئة لبعض الشوارع الرئيسية خاصة منها شارع علي البلهوان  -

الحظت أن سوق السمك الجديد تم تشييده لتجميع الباعة المتجولين والقضاء على االنتصاب الفوضوي  -

 السوق كمقر لصاحبات المهن الصغرى. ولكن ما نالحظه عكس ذلك ، لذا اقترحت استغالل

 دعت إلى تركيز عالمات المرور باألنهج المعبدة حديثا.  -

 الحظت االنتصاب المفرط لألرصفة من قبل أصحاب المحالت وخاصة المقاهي. -
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بينت أن الحرفيين عند تغيير النشاط يتحصلون على رخصهم من السلط الجهوية دون األخد بعين  -

 االعتبار رأي البلدية.

 سيف الدين المعروفي: •

ودون االقتصار على تمويالت   رض بنكي لتمويل المشاريع البلديةاقترح امكانية الحصول على ق -

 صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.

 طلب إيجاد حل للدخان المتصاعد من مصب الفضالت بوادي اإلمام. -

 نجيب حميد: •

 ممثلي اإلدارة البلدية.الحظ غياب ممثلي اإلدارات المحلية وبعض  -

 . 2050اقترح تنظيم ملتقى إلطارات المدينة للتباحث في المواضيع التي تخص مدينة قليبية   -

 جانفي وتشريك المالكين واألجوار. 14دعا إلى انجاز مثال تهيئة تفصيلي لفتح شارع  -

البيضاء عند طلب توضيح من  اإلدارة عن سبب عدم إدراج كراس شروط المحطة السياحية لقليبية  -

  .2010مراجعة مثال التهيئة العمرانية 

 إجابة السيد رئيس البلدية :

د السيّد رئيس البلدية شكره للحاضرين على مواكبتهم ألعمال المجلس ومشاركتهم في دفع العمل جدّ 

بموضوع التشاركية وبين أنه منذ شهر أكتوبر والبلدية تقوم بالتواصل مع المواطنين  البلدي واستهل إجابته 

أنهج ، وبالرغم من عدم وإعالمهم بكل الطرق المتاحة للمشاركة في القرار بالنسبة لتعبيد عدة طرقات و

 نجاعتها عند األغلبية الصامتة من المواطنين إال أنه يجب االلتزام بهذا التمشي حسب القانون.

سيتم الحرص على اتمام باقي  2020أما بالنسبة للدائرة البلدية بوادي الخطف فإنه خالل سنة 

الفوضويين فإن البلدية  والبناءنتصاب لعدة تشكيات من المواطنين حول اال ةالقانونية. وبالنسباالجراءات 

تسعى للتنسيق مع المصالح األمنية وخاصة مركز الشرطة البلدية لتكثيف الحمالت للحد من ظاهرة 

يخص تمويل المشاريع البلدية فإن هناك أولويات يجب احترامها. أما  االفوضويين. فيماالنتصاب والبناء 

لبلدية تسعى للنظر في أكثر عدد ممكن من الملفات في إطار لجنة بالنسبة للبناءات المقامة بدون رخصة فا

األشغال آخذة بعين االعتبار المعطيات الفنية ذات العالقة بالتراتيب العمرانية للمدينة حسب ما ينص عليها 

 .2010مثال التهيئة العمرانية الصادر بأمر في نوفمبر 

ن البلدية تسعى إليصال المعلومة للمواطن في إطار وبالنسبة للتقرير الذي أعدته منظمة بوصلة بين وأ

أنه وبعد االستفسار عن الموضوع مع ممثلين من المنظمة اتضح أنه تم  المتاحة. إالالشفافية وبالطرق 

تصنيف بلدية قليبية في هاته الرتبة المتأخرة نسبيا نظرا للغلق المؤقت لموقع الواب للبلدية بمناسبة إعادة 

عض التقنيات الجديدة فيه وسنعمل على االسراع في انجاز المطلوب حتى يكون الموقع تصميمه وإضافة ب

 .2020فعاال مع بداية سنة 
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جمعية أمضت على وثيقة  24وختم تدخله باإلشارة لمشروع مركز تحويل النفايات وبين أن هناك  

 مساندة لهذا المشروع.

 فوزي الحجام: •

سيتم تخصيص شاحنة صغيرة لرفع الفضالت باألنهج الضيقة  2020أفاد أنه بداية من شهر مارس  -

 2020في إطار الصفقة الجديدة لرفع النفايات لسنة 

 سنية فرج هللا: •

أوضحت أن مشروع نهج حي تاهرت يشمل إضافة للتعبيد والتنوير وتصريف مياه األمطار تركيز  -

 بيد.العالمات المرورية الالزمة ويتم ذلك حال االنتهاء من أشغال التع

 فعت الجلسة على الساعة الواحدة بعد الزوال.و رُ 

تعقيبه على مالحظة الراصدة المحلية لمنظمة بوصلة حول الرتبة المتدنية لبلدية قليبية في مجال  في

الشفافية تدخل السيد شادي بن سليمان رئيس لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة واإلعالم 

هو حاليا بصدد إعادة  والتواصل والتقييم ليوضح أن المنظمة اعتمدت في ترتيبها على موقع الواب الذي

التصميم ونحن في إطار الشفافية لم نتوقف على النشر وإيصال المعلومة للمتلقي على صفحة التواصل 

 وسنعمل هذه السنة على تحسين ترتيبنا. Open baladiatiوموقع  F.Bاإلجتماعي 

 

 :2019الوضع المالي للبلدية لسنة -2

ذكرت  قليبية حي إستعرضت السيدة سنية بنعلية مديرة الشؤون اإلدارية العامة الوضع المالي لبلدية 

بنسبة   6.044.445بالدينار  2019ديسمبر  31جملة موارد العنوان األول المحققة بلغت إلى غاية أّن 

مذكورة بالجداول حقيقها للموارد المنجزة ونسبة ت أوضحت أّن كافة التفاصيلو % 103.6تحقيق تناهز الــ 

 كاآلتي: وقدمت في هذا السيا  ملخص توضيحي  الجلسة،المرفقة لملف 

ساهم التخفيف من العبء الجبائي في   واألنشطة:**بالنسبة لمداخيل الصنف األول المعاليم على العقارات 

موارد إضافية بالنسبة للمعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على المؤسسات وبصفة غير مباشرة على  

دينارا بنسبة تحقيق   1.968.317المعلوم على األراضي غير المبنية وبلغت جملة مداخيل هذا الصنف 

 . % 112ناهزت 

بلغت مداخيل هذا الصنف   المرافق: وإستلزاماني إشغال الملك البلدي لصنف الثا**بالنسبة لمداخيل 

راجع لمداخيل معلوم إشغال الطريق   ك%. وذل 109بـ دينارا حي  سجلت نسبة تحقيق تقدر  1.229.663

 العام بمناسبة حضائر البناء المتأتي من تسوية وضعية بعض البنايات. 
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  % 74بلغت نسبة إستخالص هذه المداخيل  موجبات اإلدارية:**بالنسبة لمداخيل الصنف الثالث معاليم ال

علما أن نسق إستخالص المعاليم يسير بصفة عادية بالنسبة للمداخيل المتأتية من الحالة المدنية ومعاليم إسداء 

فحسب من المقابيض المتأتية من المعلوم اإلضافي   % 50تحويل  2019الخدمات .إال انه تم إلى حد موفى 

 التيار الكهربائي من قبل الدولة.  على سعر

والمتمثلة مداخيله أساسا من  **بالنسبة لمداخيل الصنف الرابع المداخيل الجبائية اإلعتيادية األخرى: 

 وذلك نتيجة لتسوية وضعية بعض البنايات.  %  107المعلوم على المآوي فقد بلغت نسبة التحقيق 

ترتكز أساسا على مداخيل األكرية   اإلعتيادية : ةغير الجبائي**بالنسبة لمداخيل الصنف الخامس المداخيل 

علما وأن اإلدارة البلدية قد إنطلقت في إجراءات رفع قضايا في   % 75وقد بلغت نسبة تحقيق المعاليم 

 ة. الخروج لعدم الخالص بعد أن صاد  المجلس البلدي عليها في دورته الثالث

  % 106بلغت نسبة تحقيق المعاليم **بالنسبة لمداخيل الصنف السادس المداخيل المالية اإلعتيادية : 

والمتكون أساسا من المناب من الدعم السنوي  بعنوان التسيير )دعم الدولة( وقد تم تحويل القسط الثاني وقد 

 د. 1.980.300بلغت جملة تحويالت الدولة 

 

بإستعراض الوضع المالي في قراءة أفقية   العامة  بنعلية مديرة الشؤون اإلدارية إثر ذلك قامت السيدة سنية

 حسب التفصيل اآلتي :  للموارد والنفقات

 للموارد:بالنسبة  •

     

 التقديرات  بيان الموارد 
االنجاز إلى غاية  

31/12 /2019 
االنجاز إلى غاية  

31/12 /2018 
 نسبة اإلنجاز 

 %112 239 473 1 317 968 1 000 756 1 المعاليم على العقارات واألنشطة : الصنف األول  

 %109 691 081 1 663 229 1 500 130 1 مداخيل إشغال الملك البلدي وإستلزام المرافق : الصنف الثاني 

معاليم الموجبات والرخص اإلدارية ومعاليم مقابل  : الصنف الثالث  

 إسداء خدمات 
529 000 393 644 623 136 74% 

 %107 474 171 235 118 000 110 المداخيل الجبائية اإلعتيادية األخرى : الصنف الرابع 

 %75 180 318 314 289 500 387 المداخيل غير الجبائية اإلعتيادية: الصنف الخامس 

 %106 217 871 1 272 045 2 000 922 1 المداخيل المالية اإلعتيادية: الصنف السادس  

 %103,6 937 538 5 445 044 6 000 835 5 : موارد العنوان األولجملة 
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 :للنفقاتبالنسبة  •

 التقديرات  بيان النفقات 
االنجاز إلى غاية  

31/12 /2019 
االنجاز إلى غاية  

31/12 /2018 
 نسبة اإلنجاز 

 %90 627 903 1 918 132 2 445 367 2 العمومي  التأجير االول:القسم 

 %89 011 930 1 521 110 2 880 383 2 وسائـــل المصـالــح   الثـانـي:القسـم         

 %95 292 346 186 447 235 470 التدّخـل العمومي   الثالث:القسم 

 %0     970 15 نفقات التصرف غير الموزعة  : القسم الرابع

 %100 170 166 616 213 000 214 فـوائـد الديــن    الخامس:القسم     

 %90 100 346 4 241 904 4 530 451 5 جملة نفقات العنوان االول  

 

 التدخالت : 

 النجيلي:مجيدي  السيد •

جدد طلبه بخصوص ضرورة إيجاد حلول عملية لح  المواطن على القيام بواجبه الجبائي تجاه البلدية حتى  

 يتسنى لنا تنفيذ مشاريعنا . 

 محمد بوعفيف :  السيد •

 تساءل بخصوص مآل القضايا المرفوعة ضد المتلددين عن الخالص . 

 عبد الوهاب بلوم :السيد  •

 والحظ عدم وجود الوحدة في الجدول. ؟بالنسبة للتقديرات أو التثقيالت نسبة االنجازتساءل هل أن  

 إجابة السيد رئيس البلدية :  •

ونحن بصدد القيام   المزمع رفع قضايا في شأنهم المتلددين في الخالصه تم إعداد قائمة في أوضح أنّ 

في خصوص نسبة االنجاز وسراع في الموضوع بإستشارة إلختيار محامي للترافع تطبيقا للقانون وسيقع اإل

 فهي من التقديرات. 
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 :استعراض الوضع البيئي-3

   الوضع البيئي كما يلي:  استعرض السيد مدير النظافة والبيئة

 ألف دينار  818.068:جملة االعتمادات المرصودة :العنوان األول

نوع النفقات مع بيان 

 اخلدمات

الكلفة السنوية 

 )أ.د(
 تاريخ البدء باألشغال مناطق التدخل

تاريخ اإلنتهاء 

 األشغال
 مالحظات

 نفقات النظافة )عن طريق المناولة( -1

صفقة رفع الفضالت 

 المنزلية والشبيهة

536.868 

 
 2020مارس  كامل المنطقة البلدية

 2023مارس 

 

تم عرض الصفقة 

على اللجنة 

الوزارية للصفقات 

(29/01/2020) 

إستشارة عمومية  

لكنس الطرقات 

 واألرصفة

148.5 

 

منطقة قليبية 

 الشمالية والجنوبية

 

 2019مارس 
 2021فيفري 

 

األشغال متواصلة  

 وبصفة مرضية

إستشارة عمومية  

لصيانة الحدائق 

 العمومية 

 

50 

 

يتم التدخل بستة 

حدائق عمومية )ح 

السويد، ح آسبيس، 

ح البيئة، ح الميناء، 

ح المقطع وحيديقة 

 سيدي بن عيسى(

 

 2019جوان 

 

 2020فيفري  20

 

بصدد إعداد 

إستشارة جديدة 

لمواصلة التجربة 

مع العلم أنه تم 

إضافة حديقة سيدي 

ة علي أحمد وحديق

 بلهوان.

 

إستشارة عمومية  

 لتنظيف المقابر

 

42.7 

 

 

مقبرة سيدي أبي 

ضاوي، مقبرة سيدي 

علي النوالي ومقبرة 

البرج )مرة في 

 األسبوع(

 األشغال متواصلة  2020أوت  2019سبتمبر 

 نفقات متنوعة -2

اإلعتناء بالمعدات 

 الصغيرة وتجديدها

 

10 

إقتناء عربات 

مجرورة للكنس كما 

سيتم تصليح عربات 

أخرى معطبة 

 ومكسرة

 بصدد إعداد اإلستشارة

نفقات اإلعتناء المباشر  

 بالحدائق
10 

إقتناء أدوات 

ومستلزمات العمل 

الخاصة بأشغال تقليم 

 األشجار

 بصدد إعداد اإلستشارة

مقاومة الحشرات 

 الشاردة توالحيوانا

15 

 

إقتناء مزيد من 

المبيدات الحشرية 

الكميائية )

 والبيولوجية(

 

 بصدد إعداد اإلستشارة

نفقات العناية 

 بالشواطئ
5 

إقتناء إضافي 

للحاويات الخاصة 

بالشواطئ وإعداد 

لوحات تحسيسية 

 توعوية

 إعداد اإلستشارة بصدد
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 ألف دينار  220 االعتمادات المرصودة : ةجمل :الثانيالعنوان  

نوع النفقات مع بيان 

 اخلدمات

الكلفة 

 دأ. السنوية 
 مناطق التدخل

تاريخ البدء 

 باألشغال

تاريخ اإلنتهاء 

 األشغال
 مالحظات

 مساهمة صندوق حماية المناطق السياحية

 القسط األول:

 العناية بجمالية المدينة:
50     

تركيز مرافق عمومية 

 ولوحات تحسيسية
18 

شارع البيئة وشارع 

 األرض ووسط المدينة
 2020ماي  2020أفريل 

بصدد إعداد 

اإلستشارات إلقتناء 

مشاتل الزينة ومقاعد 

عمومية وحاويات 

صغيرة للفضالت 

وإستشارة عمومية 

بغرض تنظيف 

 الشواطئ العمومية 

 15 اقتناء نباتات زينة

تجميل الحدائق العمومية 

والشوارع الرئيسية 

 للمدينة

 2020أفريل  2020مارس 

تنظيف الشواطئ 

العمومية الطرقات 

 واألرصفة

20 
الشواطئ العمومية  

 للمدينة
 2020سبتمبر  2020جوان 

 70 العناية بالمنبت البلدي

تهيئة المنبت البلدي 

)تسييج المنبت وتركيز 

بيت آخر بيت مكيف و

لتكبير النباتات مع القيام 

بتركيز شبكة ري ومحطة 

 إلنتاج السماد األخضر(

 2020جوان  2020أفريل 

بصد إعداد 

اإلستشارات الخاصة 

بتسييج المنبت وكذلك 

لتعصير عملية إنتاج 

 النباتات الزينة

مشروع تجميل مدخل 

 المدينة

100 

 

مدخل المدينة طريق 

 تونس
  

قررت اللجنة إعادة 

المسابقة إلختيار 

أحسن مجسم فني 

بهدف مزيد تشريط 

الفنانين وكل من 

يهمهم األمر للمشاركة 

تحديد وسوف يتم 

 موعد اإلستشارة الحقا

 التدخالت : 

 النجيلي:مجيدي  السيد •

  Déchetterieوضع حاويات لألثا  الذي زال االنتفاع به واقترح انجاز تساءل هل فكرت البلدية في 

 للغرض بجانب مركز تحويل النفايات المزمع انجازه بطريق تونس. 

 :السيد فوزي الحجام •

أرض واعتمادات يتطلب   Déchetterie pour les déchets encombrantقال أن انجاز

 أد. 500بـ

 السيد محمد عبد اللطيف:  •

 ليست ضرورة ملحة ويمكن تطبيق سياسة المراحل وإيجاد حلول بديلة.  Déchetterieوضح بأن انجاز 

 السيد أحمد المسلماني: •

تحد  عن استياء الفنانين الذين شاركوا في مناظرة انجاز مجسم بمدخل المدينة والمجهود الذي ذهب هباء  

 بعد أن تم إلغاء المشروع.
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 محمد بوعفيف: السيد  •

تساءل هل أن عملية كنس الطرقات واألرصفة تشمل كل المنطقة البلدية أم أنها تستثني بعض األنهج  

باكرا حي  يصعب القيام بها كما ينبغي بعد  وسط المدينةالتنظيف واألحياء ودعا إلى أن تنطلق عملية 

توزيع أعوان النظافة  المرور ووقوف السيارات والشاحنات، وتساءل عن الساعة الثامنة صباحا بسبب حركة 

 الراجعين بالنظر للبلدية فيما بعد. 

 مبروك العياري:السيد  •

 طلب ادراج مقبرتي وادي الخطف في صفقة تنظيف المقابر. 

 :وحيد الجنحانيالسيد  •

بين أن صفقة كنس الطرقات واألرصفة تخص أنهج وشوارع بمنطقتي قليبية الشمالية وقليبية الجنوبية تم  

فيتم تنظيفها عن طريق فريق بلدي  التنصيص عليها بكراس شروط الصفقة أما أنهج وشوارع وسط المدينة 

 لفرعية الحقا. ومن ثم يقع توزيعهم باألنهج ا يشرع في عمله بداية من الساعة السادسة صباحا.

 السيد رئيس البلدية: •

قال بأن النظافة جهد يومي مشترك بين البلدية والمواطن فزيادة على أنه مفروض على هذا األخير أن يتحلى  

بالوعي ويحافظ على المحيط ، على البلدية أن تضاعف مجهوداتها في هذا المجال بمراقبة المقاولين وتوفير 

والسالت بالحدائق والشوارع الرئيسية واقترح القيام بزيارة مقبرتي وادي الخطف للنظر  الحاويات باألحياء 

 في امكانية إضافتهما في برنامج تنظيف المقابر. 

 

 :متابعة المشاريع البلدية-4

 استعرض السيد المدير الفني المشاريع البلدية كما يلي: 

 املشروع

سنة 

اإلجناز 

حسب 

 املخطط

الكلفة 

 املربجمة )أد(
 مكونات املشروع مناطق التدخل الكلفة احملينة

نسبة تقدم 

 األشغال
تاريخ إنطالق 

 األشغال
 انتهاءتاريخ 

 األشغال

 2018مشاريع سنة  

تهيئة  

وتهذيب حي  

 تاهرت 

 

 حي تاهرت  250 1884 000 2000 2018

تعبيد الطرقات   -

 كم 6بطول حوالي

ــدد 40تركيز عــ -

 نقطة ضوئية 

إنجاز شبكة  -

جزئية لتصريف  

 مياه األمطار 

85% 

تم البدء في 

األشغال بتاريخ 

جانفي  18

2019 

- 

تعبيد  

 الطرقات 

 

2018 750 000 694 020 

 حي البستان -

 حي الرياض -

 حي القصيبة -

 حي المرداس  -

 18عـدد األنهج: -

 م 2795الطول: -
100 % 

جانفي  05

2019 

سبتمبر  09

2019 

تعلية سياج  

 الملعب البلدي 
 الملعب البلدي  -- 000 200 2018

تعلية سياج  -

 الملعب البلدي 
10% 

جانفي  20

2020 

ماي   18

2020 
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 املشروع

سنة 

اإلجناز 

حسب 

 املخطط

الكلفة 

 املربجمة )أد(
 مكونات املشروع مناطق التدخل الكلفة احملينة

نسبة تقدم 

 األشغال
تاريخ إنطالق 

 األشغال
 انتهاءتاريخ 

 األشغال

 2019مشاريع سنة  

تعبيد  

 الطرقات 
2019 740 000 773684 

 حي البستان-

 حي الجنان-

 حي القصيبة-

 حي األحواش -

حي المرداس  -

 المنصورة-

 حي الرياض-

 23عـدد األنهج: -

 م 3385الطول: -
-- 

تم مد المقاول  

بإذن في بدء 

منذ   األشغال

18/12/2019  

واألشغال لم  

 تنطلق بعد

 

-- 

صيانة  

 الطرقات 
2019 507 927 507927 

نهج  13تغليف 

بالعديد من 

األحياء 

بالخرسانة  

 االسفلتية

تغليف بطبقة من 

 الخرسانة اإلسفلتية 
 -- 2019أوت   05 100%

  ختهيئة المسل

 البلدي 

2018 

2019 
105 000 000 155 -- -- -- 

  نشرفي طور 

 طلب العروض 
-- 

تطهير وادي  

الخطف وجبل  

 شوالق 

2019 130 000 160 000 
 وادي الخطف 

 جبل شوالق 

طول الشبكة :  

 م خ  1200
-- 

أحيل الملف  

لصندوق  

القروض  

للحصول على  

الموافقة المبدئية  

علما و أن 

المشروع  

يتطلب اعداد  

دراسة بيئية  

واجتماعية 

باالضافة  

 لدراسة الفنية ل

-- 

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

 الكهربائية
 --   إعادة االستشارة --

تنوير الملعب  

 البلدي 
 الملعب البلدي  358 248 000 250 2019

تركيز انارة 

 عصرية 
-- 

تخصيص  

اعتمادات 

إضافية لميزانية  

2020 

-- 

صيانة  

المنشئات  

 الثقافية 

2019 90 000 000 111 -- 

تسييج الموقع  -

 االثري بئر النحال 

 

-- 

تخصيص  

اعتمادات 

إضافية لميزانية  

2020 

-- 

 2020مشاريع سنة  

إنجاز القسط  

األول  

لمشروع  

السوق 

  األسبوعية 

2020 450.000 -- -- -- 

في طور إعداد  

الخطوط  

المرجعية  

لتعيين مكتب 

 الدراسات 

-- -- 

تهيئة السوق 

المركزية  

وسوق 

الجملة  

  للخضر 

2020 150.000 -- -- -- -- -- -- 
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 املشروع

سنة 

اإلجناز 

حسب 

 املخطط

الكلفة 

 املربجمة )أد(
 املشروعمكونات  مناطق التدخل الكلفة احملينة

نسبة تقدم 

 األشغال
تاريخ إنطالق 

 األشغال
 انتهاءتاريخ 

 األشغال

صيانة  

  الطرقات 
2020 150.000 -- 

بعض الطرقات  

المتضررة  

 بالمدينة

 -- -- بصدد الدراسة  إصالح الطرقات 

تهيئة بطحاء  

السوق 

  المركزية 

2020 70.000 -- -- -- 
في طور تعيين 

 مكتب الدراسات 
-- -- 

 

تعبيد  

 الطرقات 

2020 670.000 -- 

نهج  20تعبيد 

بمختلف أحياء  

 المدينة

-- 
في طور تعيين 

 مكتب الدراسات 
-- -- 

تطهير حي  

المحيجر  

  ابنونهج 

  النضير 

 تطهير -- -- 130.000 2020
في طور  

 الدراسة 
-- -- 

تهيئة فضاء  

إستقبال  

  بقصر البلدية 

 -- -- بصدد الدراسة  -- -- -- 30.000 2020

 

تطهير وادي  

 الخطف 

 تطهير وادي الخطف  -- 300.000 2020

في انتظار عقد  

جلسة تشاركية  

لتحديد مناطق  

 التدخل 

-- -- 

 

تعبيد وادي  

 الخطف 

 تعبيد وادي الخطف  -- 150.000 2020

في انتظار عقد  

جلسة تشاركية  

لتحديد مناطق  

 التدخل 

-- -- 

  التدخالت:

 :   محمد بوعفيف السيد •

 بعين االعتبار اقتراحات اللجان وتطبيق مقررات المجلس البلدي. طلب األخذ  -

  أشار إلى أن مالحظات " في طور الدراسة" ، "في طور تعيين مكتب دراسات" ، "في طور االنجاز"  -

لها عدة أشهر وحتى حوالي سنة في بعض المشاريع وتتكرر عند كل استعراض لجدول متابعة 

 الحظات المطلقة بإضافة الحيثيات والتفاصيل.المشاريع وطالب بالقطع مع هذه الم

 السيد محمد عبد اللطيف:  •

تحد  عن نقص الموارد البشرية باإلدارة الفنية ودعا إلى تدعيمها لضمان حسن سير عملها ونجاعته خاصة  

 فيما يتعلق بالمراقبة الميدانية للمشاريع. 

 السيد فوزي الحجام : •

 التي يقترحونها.  شاريعاقترح متابعة أعضاء المجلس البلدي للم -

اختيار مواعيد  قال بأنه تعذر عليه حضور أغلب جلسات لجنة األشغال والتهيئة العمرانية بسبب سوء -

 عقدها وطالب بالتحري في اختيار اليوم والساعة لضمان حضور الجميع وحصول الفائدة. 



2020فيفري  23 2020الدورة العادية االوىل للمجلس البلدي لسنة    

 

~ 19 ~ 
 

 السيد رئيس البلدية : •

قال بأننا نعمل جاهدين على تنفيذ المشاريع المبرمجة والتأخير الحاصل لبعضها ناتج عن عدة مشاكل إدارية  

مازالت جارية   2017و  2016مهامه وجد بعض مشاريع ومالية وفنية مضيفا أن المجلس الحالي لما تسلم 

فحرص على اتمامها وطالما هناك حسن نية للذين يعملون بضمير سنتعاون مع جميع الحساسيات السياسية  

لمتابعة تنفيذ  ومكونات المجتمع المدني لما فيه مصلحة المدينة وختم تدخله بالدعوة إلى عقد جلسات شهرية 

   وانجاز المشاريع.

 

 اتفاقية تعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية: المصادقة على-5

اتفاقية تعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية في إطار   تم امضاء أعلم السيد رئيس البلدية الحاضرين أنه   

 ، 2019ديسمبر  13لق بتطهير سبخة قليبية وتهيئتها بتاريخ المشروع التنافسي أمواج المتع

 ،  2019ديسمبر  25االتفاقية على وزارة الشؤون الخارجية بتاريخ   وحي  تمت إحالة هذه  

الرابعة على: " وتُحال وجوبا  من مجلة الجماعات المحلية في فقرته  40وحي  ينص الفصل   

جماعة المحلية  االتفاقيات على الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية قبل عرضها على مصادقة مجلس ال

 بشهرين على األقل"،

 . على هذه االتفاقية  المجلس البلدي المصادقةمعروض على السادة أعضاء ال  

بلدي خالل جلسته المنعقدة بتاريخ  مع العلم وانه تم عرض الموضوع على أنظار المكتب ال  

 وأبدى رأيه بالموافقة.  2020/ 02/ 08

مع الوكالة الفرنسية  اون وبعد النقاش صاد  السادة أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على اتفاقية تع  

 للتنمية الملحقة بهذا المحضر.

 

 تنقيح مجموع األعوان:المصادقة على -6

تبعا للنتائج النهائية المصرح بها من  أوضحت السيدة سنية بنعلية مديرة الشؤون اإلدارية العامة أنّه   

مناظرات داخلية بالملفات إلى رتبة  طرف وزارة الشؤون المحلية والبيئة حول ترقية الموظفين عن طريق 

وبناء على التطورات المحدثة على مسار موظفي البلدية وتحضيرا لالنتدابات   2018أعلى بعنوان سنة 

   . والتي تم إدراج إعتماداتها في الميزانية 2020المبرمجة خالل سنة 

 : وع األعوان كما يليترح تنقيح مجمعلى مق  أعضاء المجلس البلدي المصادقةالمعروض على السادة   
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 :املشرتك اإلداري السلك - 1
 

عدد اخلطط  اخلطط
 املصادق عليها

عدد اخلطط 
 املشغولة

عدد  اخلطط 
اخلطط املعروضة  املالحظات الشاغرة

 للمصادقة
 01 إحداث جديد   غري موجودة متصرف رئيس

 بدون تنقيح -- 00 03 03 متصرف مستشار

 تنقيحبدون  -- 02 03 05 متصرف

 بدون تنقيح -- 02 04 06 ملحق إدارة

 بدون تنقيح -- 03 03 06 كاتب تصرف

 بدون تنقيح -- 01 02 03 مستكتب إدارة

 بدون تنقيح -- 01 01 02 حاجب )عون استقبال(

 
 : لإلدارة للمهندسني املعماريني  املشرتك  السلك  - 2

 

عدد اخلطط  اخلطط
 املصادق عليها

عدد اخلطط 
 املشغولة

عدد  اخلطط 
اخلطط املعروضة  الــمـــالحــظـــات الشاغرة

 للمصادقة
مهندس معماري 

 أول
01 01 00 

برجمة انتداب مهندس 

 2020معماري يف 
02 

 
 

  : ملهندسي اإلدارات العمومية املشرتك  السلك -3 
  

عدد اخلطط  اخلطط
 املصادق عليها

عدد اخلطط 
 املشغولة

عدد  اخلطط 
اخلطط املعروضة  الــمـــالحــظـــات الشاغرة

 للمصادقة

 -- 01 01 02 مهندس عام
 بدون تنقيح

 -- 00 02 02 مهندس رئيس
 بدون تنقيح

 
 : العمومية لإلداراتالتقين  املشرتك  السلك  - 4

 

عدد اخلطط  اخلطط
 املصادق عليها

عدد اخلطط 
 املشغولة

عدد  اخلطط 
اخلطط املعروضة  الــمـــالحــظـــات الشاغرة

 للمصادقة
 بدون تنقيح ** 02 00 02 تقين أول

 01 03 04 تقنـي

 03برجمة انتداب عدد 

 2020تقنيني سنة 
06

 

 تدخل السيد: محمد بوعفيف : 

وبوغرافي نظرا للحاجة طأكد على ضرورة التنصيص على اإلختصاص بخصوص التقني وطالب بإنتداب 

 الملحة لهذا اإلختصاص في صلب عمل لجنة األشغال والمصلحة الفنية . 
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 اإلعالمية: وتقنيي حملللياملشرتك  السلك - 5
 

عدد اخلطط  اخلطط
 املصادق عليها

عدد اخلطط 
 املشغولة

اخلطط عدد  
اخلطط املعروضة  الــمـــالحــظـــات الشاغرة

 للمصادقة
 -- 00 01 01 حملل مركزي

 بدون تنقيح

 -- 00 01 01 حملل
 بدون تنقيح

 02 حذف خطة 02 01 03 واضع برامج

بدون تنقيح -- 00 01 01 تقين خمرب إعالمية

 

 واألرشيف:اإلداري املشرتك للمتصرفني يف الوثائق  السلك - 6
 

عدد اخلطط  اخلطط
 املصادق عليها

عدد اخلطط 
 املشغولة

عدد  اخلطط 
اخلطط املعروضة  الــمـــالحــظـــات الشاغرة

 للمصادقة
متصرف مستشار 

يف الوثائق 

 األرشيفو

 01 ** 00 01 غري موجودة

الوثائق  متصرف يف

 واألرشيف
 00 حذف اخلطة 01 00 01

 

  : العمومية للصحة الساميني للفنينياملشرتك  اإلطار السلك  - 7
 

عدد اخلطط  اخلطط
 املصادق عليها

عدد اخلطط 
 املشغولة

عدد  اخلطط 
اخلطط املعروضة  الــمـــالحــظـــات الشاغرة

 للمصادقة
فين سامي أول يف 

 الصحة العمومية
بدون تنقيح -- 01 00 01

سامي يف فين 

 الصحة العمومية
بدون تنقيح -- 00 01 01

 

 األطفال:منشطي تطبيق رياض  سلك - 8
 

عدد اخلطط  اخلطط
 املصادق عليها

عدد اخلطط 
 املشغولة

عدد  اخلطط 
اخلطط املعروضة  الــمـــالحــظـــات الشاغرة

 للمصادقة
منشط تطبيق 

 رياض األطفال
04 واحدة حذف خطة 01 04 05

 
 

 : العملة سلك  - 9            
 

من  المرجو 2019ف العملة وباعتبار االنتدابات الجديدة بعنوان سنة اتبعا للوضعية الحالية ألصن

 التالي: السادة األعضاء الموافقة على التنقيح  
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عدد اخلطط  الصنف اجملموعة
 بالقرار

عدد اخلطط 
 املشغولة

عدد اخلطط 
املعروضة اخلطط  املالحظات الشاغرة

 للمصادقة

 األوىل
 بدون تنقيح -- 01 00 02 األول

 بدون تنقيح -- 01 01 02 الثاني

 بدون تنقيح خطط لالنتداب 10 20 07 27 الثالث

 الثانية

 00 25 24 الرابع

=  لالنتداب 2 للتسوية1

 خطط 3إضافة  عدد 
27

بدون تنقيح -- 12 12 24 اخلامس

 00 30 14 السادس

 الوضعية تسويةخطة ل 16

=  خطط لالنتداب 03

 خطة 19إضافة عدد 

 

33

 بدون تنقيح -- 01 08 09 السابع

 الثالثة
 بدون تنقيح -- 03 01 04 الثامن

 بدون تنقيح -- 02 01 03 التاسع

 بدون تنقيح -- 00 02 02 العاشر

 

خالل جلسته المنعقدة بتاريخ  مع العلم وانه تم عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي   

 وأبدى رأيه بالموافقة.  2020/ 02/ 08

 وبعد النقاش والمداولة تمت المصادقة باإلجماع على تنقيح مجموع األعوان مثلما تم بيانه.  

 

 معاوضة مع أمالك الدولة بخصوص عقار لبناء منطقة للحرس البحري:  المصادقة على-7

في الدورة العادية  تداول مجلس النيابة الخصوصية 

م م   500للنظر في تخصيص عقار بلدي يمسح  2016ماي  27المنعقدة بتاريخ  2016الثانية لسنة 

ـدد نابل كائن بالطريق الحزامية بجانب المركز الوطني للنهوض 555623اري عـبالرسم العق ومشمول

إلحكام اإلنتشار األمني وخاصة   وذلكبالكرة الطائرة لفائدة وزارة الداخلية لبناء مقر إلدارة المنطقة البحرية 

ة، وتمت المصادقة لوالية نابل إضافة لضمان نجاعة التدخل السريع بالمنطق والشرقيةعلى السواحل الشماليـة 

 باإلجماع على الموضوع. 

تقدمت مصالح وزارة الداخلية بملف فني لبناء مقر إلدارة المنطقة   2018نوفمبر  19بتاريخ  وحي   

  2018نوفمبر   30عرضه على أنظار اللجنة المحلية لرخص البناء في جلستها المنعقدة بتاريـخ   وتمالبحريـة 

حين عرضه على المجلس البلدي لتسوية الوضعية العقارية وذلك بتحويل أرجت النظر في الملف إلى  والتي 

 ملكية العقار المذكور لفائدة الدولة. 

بمراسلة مصالح وزارة أمالك الدولة و الشؤون العقارية إلجراء   2019جانفي  30لذا قمنا بتاريخ 

التعويض لدية قليبية على معاوضة عقارية و ذلك بتمكين الدولة من قطعة األرض المذكورة مقابل حصول ب

ملك الدولة الخاص ، األول هو قطعة أرض بيضاء كائنة بالمنصورة تعتزم  التي علىعقارات البنفس قيمة 
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البلدية تهيئتها حتى تكون مأوى للسيارات لحل مشكلة اإلكتظاظ الكبير الحاصل خالل فصل الصيف و الثاني  

  حاليا فـــــــي تصرف البلديـــة ) مستودع الحجز البلدي (.  

وإلتمام البرنامج الوطني للمشروع طالبت مصالح وزارة الداخلية ممثلة في رئيس المنطقة البحرية  

م م إضافية حتى يكون المشروع وظيفي وبالتالي تصبح المساحة الجملية المطلوبة   500مساحة بـبزيادة في ال

 ـدد . 555623م م من العقار البلدي المشمول بالرسم العقاري عـ 1000للتعويض 

وأبدى رأيه بالموافقة على   2020/ 02/ 08وقد تداول المكتب البلدي في جلسته المنعقدة بتاريخ   

األرض البيضاء الكائنة بالمنصورة بنهج فينيقيا وذلك إلثراء الرصيد العقاري للبلدية ولقيمة   التعويض بقطعة

 العقار من حي  الموقع والمساحة التي توازي قيمة مساحة العقار البلدي المزمع تعويضه. 

 فالمعروض على أنظار السادة أعضاء المجلس البلدي إبداء الرأي في الموضوع. 

 التدخالت : 

 :  محمد عبد اللطيفالسيد  •

 أفريل والفرابي الموجود به مستودع الحجز. 9تعويض كامل الرسم العقاري بنهجي   طلب

 :ممثل منطقة الحرس البحري جمال المهذبي الرائد •

أكد على ضرورة المصادقة على عملية التعويض وتمكين وزارة الداخلية من مساحة األلف متر المطلوبة  

 بشارع البيئة إلنجاز المنطقة البحرية للضرورة الملحة.

وبعد النقاش والتداول صاد  السادة أعضاء المجلس البلدي باألغلبية على التعويض بقطعة األرض    

 البيضاء الكائنة بالمنصورة ، واحتفظ السيد هشام االنقليز بصوته. 

 

 : 2019المصــادقة على التنقيح النهائي لميزانية سنة -8

التنقيح   مقترح األعضاءعلى السادة  عرضت السيدة سنية بنعلية مديرة الشؤون اإلدارية العامة

 دينارا  10.356.102البالغة جملة إعتماداتها عند المصادقة  2019النهائي لميزانية بلدية قليبية لسنة 

القروض والمساعدات  وتنزيل 2018دينارا بعد إدراج فواضل سنة  11.272.584,932لتصبح 

الجدول التالي   األصلي ويبينوكذلك اإلعتمادات المحالة التي يتم فتحها بعنوان السنة الموالية وفق تبويبها 

 كل التغييرات التي طرأت على الموارد والنفقات. 

 للموارد:بالنسبة 

د أي   11.272.584,932إلى د  10.356.102من  2019يقع تنقيح موارد ميزانية سنة 

 . د 916.482,932  بزيادة قدرها
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 الموارد

 الفقرة الفصل الصنف
فقرة 

اإلعتمادات المصادق  فرعية

 عليها

 التنقيحات
 اإلعتمادات النهائية

 بالنقص بالزيادة  تحميل الموارد

 000 000 835 5     000 000 835 5 موارد العنوان األول

         موارد العنوان الثاني

         الخاصة للبلدية الثالث: المواردالجزء 

070 07001 01 01 

نقل  -منح مسندة من صندوق القروض  000 000 288     000 000 288

 فواضل 

070 07001 01 02 

موارد  -منح مسندة من صندوق القروض  000 000 454 2     000 000 454 2

 السنة 

070 07001 04 02 

موارد  -أخرى -منح ومساهمات داخلية  000 000 60   000 000 60  

 السنة 

080 08001 02 00 

المبالغ المقامة من الفواضل غير  342 576 755   342 576 555 000 000 200

 س اخيرة 1المستعملة من ع

080 08005 01 00 
157 880 000   955 157 879 045 

 نقل فواضل -موارد مختلفة 

080 08001 03 00 

المبالغ المقامة من الفواضل غير  477 879 737 523 176 16   000 056 754

 س سابقة س اخيرة 1المستعملة من ع

090 09001 01 00 

 -القروض المبرمة مع صندوق القروض  743 146 153   743 000 146 153

 نقل فواضل 

090 09001 02 01 

 -القروض المبرمة مع صندوق القروض  000 159 557   000 139 43 000 020 514

 موارد السنة 

الذاتية والقروض المخصصة الموارد 

 للتنمية
4 521 102 000 658 716 085 16 177 478 5 163 640 607 

 325 944 273   325 944 273   المحالة الخامس: اإلعتماداتالجزء 

 932 584 437 5 478 177 16 410 660 932 000 102 521 4 جملة موارد العنوان الثاني

 932 584 272 11 478 177 16 410 660 932 000 102 356 10 مجموع الموارد

 للنفقات:بالنسبة 
 

د أي   11.272.584,932د إلى   10.356.102من  2019يقع تنقيح النفقات ميزانية سنة 

 د.  916.482,932  بزيادة قدرها
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 النفقات

 الفقرة الفصل القسم
فقرة 

اإلعتمادات المصادق  فرعية

 عليها

 التنقيحات
 النهائيةاإلعتمادات 

 بالنقص بالزيادة  تحميل النفقات

 000 530 451 5     000 530 451 5 نفقات العنوان األول

         نفقات العنوان الثاني

         التنمية الثالث: نفقاتالجزء 

القسم السادس : اإلستثمارات 

 المباشرة
        

06 06600 01 00 
60 000 000     60 000 000 

 دراسة أمثلة التهيئة العمرانية

06 06600 02 00 
50 000 000     50 000 000 

 دراسة مخططات المرور

06 06600 20 00 
83 737 000     83 737 000 

 دراسات أخرى 

06 06602 01 00 
  100 000 000   100 000 000 

 إقتناء مباني

06 06603 01 00 
  22 000 000   22 000 000 

 قصر البلدية 

06 06603 02 00 
73 000 000 8 000 000   81 000 000 

 الدائرة البلدية 

06 06603 03 00 
26 124 000     26 124 000 

 المستودع البلدي

06 06604 01 00 
3 112 000     3 112 000 

 تجهيزات إدارية

06 06605 20 00 
51 256 000   1 177 478 50 078 522 

 برامج وتجهيزات إعالمية مختلفة

06 06606 01 00 
12 318 000 15 000 000   27 318 000 

 إقتناء معدات النظافة والطرقات

06 06606 02 00 
25 000 000     25 000 000 

 إقتناء معدات وتجهيزات أخرى

06 06608 00 00 
5 000 000     5 000 000 

 إقتناء وسائل النقل

06 06610 01 00 
88 780 000     88 780 000 

 اإلنارة العمومية

06 06612 01 00 158 816 000     158 816 000 
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 تركيز شبكة قنوات المياه المستعملة 

 الفقرة الفصل القسم
فقرة 

اإلعتمادات المصادق  فرعية

 عليها

 التنقيحات
 اإلعتمادات النهائية

 بالنقص بالزيادة تحميل النفقات

06 06613 02 00 
1 227 486 000 43 139 000   1 270 625 000 

 تعبيد الطرقات

06 06613 03 00 
52 352 000 455 577 085   507 929 085 

 أشغال الصيانة والتعهد للطرقات 

06 06614 05 00 
15 000 000   15 000 000 0 

 تهيئة المقابر

06 06614 06 00 
2 000 000 000     2 000 000 000 

 عمليات التهيئة والتهذيب األخرى

06 06615 01 00 
5 000 000     5 000 000 

 تهيئة الحدائق العمومية

06 06616 04 00 
333 900 000     333 900 000 

 الرياضيةبناء وتهيئة المنشآت 

06 06616 21 00 

90 000 000     90 000 000 
أشغال الصيانة والتعهد للمنشآت 

 الثقافية والرياضية 

06 06617 01 00 
46 367 000     46 367 000 

 بناء وتهيئة األسواق واألحياء التجارية

06 06617 01 00 
90 000 000 15 000 000   105 000 000 

 بناءو تهيئة المسالخ

06 06617 21 00 

70 000 000     70 000 000 
أشغال الصيانة والتعهد لألسواق 

 واألحياء التجارية

 607 786 209 5 478 177 16 085 716 658 000 248 567 4 جملة القسم السادس :

التنمية غير  الثامن: نفقاتالقسم 

 الموزعة
        

08 08901 01 00 
45 974 000     45 974 000 

 نفقات التنمية غير الموزعة

 000 974 45 0 0 000 974 45 جملة القسم الثامن :

 607 760 255 5 478 177 16 085 716 658 000 222 613 4 التنمية الثالث: نفقاتجملة الجزء 
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 الفقرة الفصل القسم
فقرة 

اإلعتمادات المصادق  فرعية

 عليها

 التنقيحات
 اإلعتمادات النهائية

 بالنقص بالزيادة تحميل النفقات

تسديد أصل الدين الرابع:الجزء       

تسديد أصل الدين العاشر:القسم       

10 10950 01 00 
291 350 000     291 350 000 

 تسديد أصل الدين 

 000 350 291 0 0 000 350 291 جملة القسم العاشر :

جملة الجزء الرابع :تسديد أصل 

 الدين
291 350 000 0 0 291 350 000 

الجزء الخامس : النفقات المسددة من 

 اإلعتمادات المحالة
        

القسم الحادي عشر : النفقات 

 المسددة من اإلعتمادات المحالة
        

11 12301 01 00 
  28 840   28 840 

 المحلية دعم الجماعات 

11 03301 14 00 
  10 000 000   10 000 000 

 دعم مجهود النظافة بالبلديات

11 06699 03 01 
  3 000 000   3 000 000 

 الدراسات 

11 06706 0308 00 
  2 134 100   2 134 100 

 وزارة البيئة

11 11802 21 05 
  6 183 500   6 183 500 

 معدات نظافةاقتناء 

11 11802 21 13 
  5 678 821   5 678 821 

 تحسين المحيط السياحي منتزه البرج

11 11802 21 50 

تدخل استثنائي في النظافة والعناية  009 281 103   009 281 103  

 بالمحيط السياحي

11 06729 01 00 
  964 844   964 844 

 المطالعة العمومية

11 06737 01 01 
  4 900 000   4 900 000 

 تهيئة المالعب الدراسات 

11 06737 01 04 

تهيئة المالعب الهندسة المدنية   356 934 11   356 934 11  

 واالشغال الملحقة بها

11 06737 04 04 

تهيئة المالعب الهندسة المدنية   632 011 26   632 011 26  

 الملحقة بهاواالشغال 

11 06737 12 00   256 500   256 500 
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 تعشيب المالعب

 الفقرة الفصل القسم
فقرة 

اإلعتمادات المصادق  فرعية

 عليها

 التنقيحات
النهائيةاإلعتمادات   

 بالنقص بالزيادة تحميل النفقات

11 06737 79 04 
  1 640 125   1 640 125 

 الصحية تهيئة المسالك 

11 06736 10 04 
  3 130   3 130 

 الخطة الوطنية لتطوير نوادي االطفال

11 06736 21 04 
  1 347 060   1 347 060 

 الهندسة المدنية واالشغال الملحقة بها

11 12301 00 00 
  499 800   499 800 

 تهيئة المناطق الخضراء

11 03301 14 00 
  40 894 606   40 894 606 

 االعتناء بالطرقات

11 06699 03 01 
  1 687 500   1 687 500 

 تنظيف المقابر

11 00510 09 01 
  53 498 502   53 498 502 

 خدمات الكنس اليدوي

 325 944 273 0 325 944 273 0 الخامس جملة الجزء

 932 054 821 5 478 177 16 410 660 932 000 572 904 4 جملة نفقات العنوان الثاني

 932 584 272 11 478 177 16 410 660 932 000 102 356 10 مجموع النفقات

 

علما وأن لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف قد تداولت حول هذا الموضوع 

 .  2020جانفي  24المنعقدة في وأبدت رأيها بالموافقة في جلستها 

  08/02/2020كما تم عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي خالل جلسته المنعقدة بتاريخ 

 وأبدى رأيه بالموافقة. 

إثر ذلك تمت المصادقة باإلجماع على التنقيح بإعتبار وأنّه تم إستعراضه بالتفصيل بجلسة المكتب  

 البلدي المومأ إليها أعاله . 
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 :)توزيع المال االحتياطي( 2020سنة ل التنمية المصــادقة على تنقيح ميزانية-9

بعد   2020مقترح تنقيح ميزانية سنة  عرضت السيدة سنية بن عليه مديرة الشؤون اإلدارية العامة

ميزانية سنة   .وقد بينت النتائج النهائية لتنفيذ  2019لدي الفواضل الحقيقية لسنة أن ضبط السيد القابض الب 

 حسب الجدول الملخص الذي قدمه السيد القابض البلدي وجود فواضل تتمثل في :  2019

 المصاريف المقابيض العنوان
المقابيض 

المستعملة لتسديد 
 2مصاريف العنوان

 الفائض
الفواضل المزمع توزيعها سنة 

2019 

 نتيجة العنوان األول 
 

6.044.445.392 4.904.240.487 326.457.318 813.747.587 

650.998.070 (80 %   ) 
  2020أد ضمن ميزانية  350وزيع ت تم 

 دينارا 300.998,070والمطلوب توزيع 
المال االحتياطي من  

  %  20العنوان االول 

 2018لسنة 
   188.894.086  

 1.495.056.466 326.457.318 3.136.475.887 4.305.075.035 4و3الجزء  2نتيجة الع 

 500.287.590نقل فواضل منح :
 882.196.040نقل موارد مختلفة:

 112.572.836نقل فواضل قروض:
 

د أي   10.452.719,194د إلى  10.252.837من  2020سنة ويتم بالتالي تنقيح موارد ميزانية        

 التالي: د حسب بيانات الجدول  199.882,194 بزيادة قدرها:

 الموارد

 الفقرة الفصل الصنف
فقرة 

اإلعتمادات المصادق  فرعية

 عليها

 التنقيحات
 اإلعتمادات النهائية

 بالنقص بالزيادة  تحميل الموارد

 000 205 362 6     000 205 362 6 موارد العنوان األول

         موارد العنوان الثاني

الخاصة  الثالث: المواردالجزء 

 للبلدية
        

070 07001 01 01 

 -منح مسندة من صندوق القروض  590 287 500 410 928 860   000 216 361 1

 نقل فواضل 

070 07001 01 02 

 -منح مسندة من صندوق القروض  572 565 305 1   572 565 858 000 000 447

 موارد السنة 

070 07001 04 02 

 -أخرى -منح ومساهمات داخلية  0      

 موارد السنة 

080 08001 02 00 

المبالغ المقامة من الفواضل غير  070 998 650   070 998 300 000 000 350

 س اخيرة 1المستعملة من ع

080 08005 01 00 
188 895 000   914 188 894 086 

 فواضلنقل  -موارد مختلفة 
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080 08001 03 00 

المبالغ المقامة من الفواضل غير  040 196 882 960 751 98   000 948 980

 س سابقة س اخيرة 1المستعملة من ع

090 09001 01 00 

القروض المبرمة مع صندوق  836 572 112 164   000 573 112

 نقل فواضل  -القروض 

090 09001 02 01 

القروض المبرمة مع صندوق  000 000 450   000 000 450

موارد السنة  -القروض   

 الفقرة الفصل الصنف
فقرة 

اإلعتمادات المصادق  فرعية

 عليها

 التنقيحات
 اإلعتمادات النهائية

 بالنقص بالزيادة  تحميل الموارد

الموارد الذاتية والقروض المخصصة 

 للتنمية
3 890 632 000 1 159 563 642 959 681 448 4 090 514 194 

 0       المحالة الخامس: اإلعتماداتالجزء 

 194 514 090 4 448 681 959 642 563 159 1 000 632 890 3 جملة موارد العنوان الثاني

 194 719 452 10 448 681 959 642 563 159 1 000 837 252 10 مجموع الموارد

 

بزيادة د أي  10.452.719,194د إلى  10.252.837من  2020يتم تنقيح نفقات ميزانية سنة و       

 التالي: د حسب بيانات الجدول   199.882,194 قدرها:

  

 النفقات

 الفقرة الفصل القسم
فقرة 

اإلعتمادات المصادق  فرعية

 عليها

 التنقيحات
 اإلعتمادات النهائية

 بالنقص بالزيادة  تحميل النفقات

 000 145 068 6     000 145 068 6 نفقات العنوان األول

         نفقات العنوان الثاني

         التنمية الثالث: نفقاتالجزء 

         القسم السادس : اإلستثمارات المباشرة

06 06600 01 00 
60 000 000     60 000 000 

 التهيئة العمرانيةدراسة أمثلة  

06 06600 02 00 
50 000 000     50 000 000 

 دراسة مخططات المرور

06 06600 20 00 
162 263 000   3 389 400 158 873 600 

 دراسات أخرى 

06 06602 01 00 
100 000 000     100 000 000 

 إقتناء مباني
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06 06603 01 00 
22 000 000     22 000 000 

 قصر البلدية 

06 06603 02 00 
15 595 000     15 595 000 

 الدائرة البلدية 

06 06603 03 00 
12 932 000   12 932 000 0 

 المستودع البلدي

06 06604 01 00 
464 000     464 000 

 تجهيزات إدارية

 الفقرة الفصل القسم
فقرة 

اإلعتمادات المصادق  فرعية

 عليها

 التنقيحات
 اإلعتمادات النهائية

 بالنقص بالزيادة  تحميل النفقات

06 06605 20 00 
30 324 000 1 027 525   31 351 525 

 برامج وتجهيزات إعالمية مختلفة

06 06606 01 00 
696 000     696 000 

 إقتناء معدات النظافة والطرقات

06 06606 02 00 
15 817 000     15 817 000 

 إقتناء معدات وتجهيزات أخرى

06 06608 00 00 
5 000 000     5 000 000 

 إقتناء وسائل النقل

06 06610 01 00 
88 780 000 54 000 000   142 780 000 

 اإلنارة العمومية

06 06610 04 00 
  90 000 000   90 000 000 

 أشغال الصيانة والتعهد االنارة العمومية

06 06612 01 00 
195 530 000     195 530 000 

 تركيز شبكة قنوات المياه المستعملة 

06 06613 02 00 
896 518 000     896 518 000 

 تعبيد الطرقات

06 06613 03 00 
241 243 000 156 998 070 40 427 884 357 813 186 

 أشغال الصيانة والتعهد للطرقات 

06 06614 06 00 
858 565 000 572   858 565 572 

 عمليات التهيئة والتهذيب األخرى

06 06615 01 00 
5 000 000     5 000 000 

 تهيئة الحدائق العمومية

06 06616 04 00 
344 445 000     344 445 000 

 الرياضيةبناء وتهيئة المنشآت 

06 06616 21 00 

158 343 000   44 323 689 114 019 311 
أشغال الصيانة والتعهد للمنشآت الثقافية 

 والرياضية 

06 06617 01 00 468 504 000     468 504 000 
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 بناء وتهيئة األسواق واألحياء التجارية

06 06617 01 00 
155 000 000     155 000 000 

 تهيئة المسالخو بناء

06 06617 21 00 

22 623 000   1 071 000 21 552 000 
أشغال الصيانة والتعهد لألسواق واألحياء 

 التجارية

 194 524 109 4 973 143 102 167 026 302 000 642 909 3 جملة القسم السادس :

 الفقرة الفصل القسم
فقرة 

المصادق  تلالعتمادا فرعية

 عليها

 التنقيحات
 اإلعتمادات النهائية

 بالنقص بالزيادة  تحميل النفقات

التنمية غير  الثامن: نفقاتالقسم 

 الموزعة
    

08 08901 01 00 
      0 

 نفقات التنمية غير الموزعة

 0 0 0 0 جملة القسم الثامن :

 194 524 109 4 973 143 102 167 026 302 000 642 909 3 التنمية الثالث: نفقاتجملة الجزء 

         تسديد أصل الدين الرابع:الجزء 

         تسديد أصل الدين العاشر:القسم 

10 10950 01 00 
275 050 000     275 050 000 

 تسديد أصل الدين 

 000 050 275 0 0 000 050 275 جملة القسم العاشر :

 000 050 275 0 0 000 050 275 الرابع :تسديد أصل الدينجملة الجزء 

 194 574 384 4 973 143 102 167 026 302 000 692 184 4 جملة نفقات العنوان الثاني

 194 719 452 10 973 143 102 167 026 302 000 837 252 10 مجموع النفقات 

 

التصرف في جلستها المنعقدة  ومتابعةة واإلقتصادية يلجنة الشؤون المال وقد تم عرض الموضوع على      

 يلي: دينارا كما   300.998,070وقدرها  واقترحت توزيع الفواضل اإلضافية 2020جانفي   24 يوم

 أد إلتمام مشروع تنوير الكورنيش وتسوية الوضعية.  54 -

 المنصورة.أد لصيانة شبكة التنوير العمومي بشارع  90 -
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 أد القتناء سيارة لنقل الموتى.  75 -

 دينارا لصيانة الطرقات 81998 -

وارتأى اعطاء األولوية لصيانة   2020فيفري  08وتداول المكتب البلدي في جلسته المنعقدة في     

ج  الطرقات وتأجيل عملية اقتناء سيارة لنقل الموتى نظرا للحالة المزرية للطرقات بالمدينة وخاصة منها نه

 خالد بن الوليد.  

 وبذلك يكون توزيع هذه الفواضل كما يلي :     

 أد إلتمام مشروع تنوير الكورنيش وتسوية الوضعية .  54 -

 أد لصيانة شبكة التنوير العمومي بشارع المنصورة. 90 -

 دينارا لصيانة الطرقات  156.998,070 -

 التدخالت:

 عبد العزيز غريبي: السيد  •

لصيانة   المخصصةعرض على السادة األعضاء إبداء الرأي بخصوص التوزيع النسبي لإلعتمادات      

 األصلية. د بما في ذلك ما تم برمجته في الميزانية  306.998,070الطرقات وقدرها 

 فوزي الحجام : السيد •

صة بالتنفيذ  طالب بضرورة أن تكون عملية الصيانة من قبل عملة البلدية وال مبرر لتكليف مقاولة خا -

في ظل وجود فريق الطرقات وتوفر اآلليات والمعدات ، وطالب في هذا السيا  بمزيد فرض  

اإلنضباط على العملة لتنفيذ األعمال الموكولة بعهدتهم مذكرا بأهمية مراقبة سير العمل لتحقيق  

 النتائج المرجوة .

بضرورة تالفي هذا النقص وذلك بحسن تقدير  بالمستودع وطالب (   Tufمادة )  سبب نفاذتساءل عن  -

 كمية اإلستهالك السنوي مقارنة بمناطق التدخل . 

 :  أحمد المسلمانيالسيد  •

أ د من قبل المقاوالت الصغرى في إطار تشجيع   156إقترح أن يتم تنفيذ برنامج الصيانة في حدود 

 حاملي الشهادات عليا . 

وبعد النقاش والتداول صاد  السادة أعضاء المجلس البلدي باألغلبية على تنقيح ميزانية التنمية لسنة          

تقوم البلدية بعملية صيانة الطرقات في شكل صفقة لتغليف بعض األنهج بالخرسانة االسفلتية   على أن 2020

رأي السيد أمين المال الجهوي اليوم  علما وأنه لم يرد على البلدية إلى حد تاريخيتم االتفا  عليهم الحقا ، 

  177طبقا لمقتضيات الفصل  2020فيفري  17بنابل بخصوص تنقيح الميزانية والذي أحيل إليه بتاريخ 

 من مجلة الجماعات المحلية الذي لم يضبط آجال محددة للرد.
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 المصادقة على قرار استرجاع مبالغ وقع خالصها غلطا:-10

السيد محمد الشريف صاحب بطاقة  ية بن علية مديرة الشؤون اإلدارية العامة أّن أوضحت السيدة سن        

دينارا حي  قام بتسديد المبلغ كمعلوم  198مبلغ  سترجاعإل تقدم بطلب  06496718التعريف الوطنية عدد 

  طريق. إال وتحصل على رخصة شق  26/07/2018بتاريخ  2413550شق طريق بموجب وصل رقم 

نظرا لكونها تم تعبيدها حديثا وقام المعني باألمر بإدخال الكهرباء    2018/ 10/ 17أنه تم إلغاء الترخيص في 

 هوائي. بواسطة خط 

 دينارا.  198تكم المصادقة على قرار إرجاع مبالغ للسيد محمد الشريف بقيمة والمعروض على سياد 

مع العلم وانه تم عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي خالل جلسته المنعقدة بتاريخ          

 وأبدى رأيه بالموافقة.  2020/ 02/ 08

قرار إرجاع مبالغ للسيد محمد على  باإلجماع وبعد النقاش صاد  السادة أعضاء المجلس البلدي       

 .دينارا 198الشريف بقيمة  

السيد محمد بن الهادي بن أحمد التريكي صاحب  وأضافت السيدة مديرة الشؤون اإلدارية العامة أن        

دينارا حي  قام  170,352بطلب إسترجاع مبلغ تقدم أيضا  01793567بطاقة التعريف الوطنية عدد 

بإسم محمد الهادي بن أحمد التريكي بواسطة وصل رقم  062690021001بخالص أداء على العقار رقم 

للسيد محمد بن الهادي بن أحمد التريكي    031160009001والصواب هو العقار عدد   1930653

 .  2019/ 11/ 01بتاريخ   11823دينارا وقد قام أيضا بخالصه حسب وصـل عدد  70,616بقيمة  

والمعروض على سيادتكم المصادقة على قرار إرجاع مبالغ للسيد محمد بن الهادي بن أحمد التريكي         

 دينار.  170,352بقيمة  

العلم وانه تم عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي خالل جلسته المنعقدة بتاريخ  مع        

 وأبدى رأيه بالموافقة.  2020/ 02/ 08

 محمد بوعفيف : تدخل السيد 

 مزيد التثبت قبل تثقيل المبالغ لدى القابض البلدي وإثقال كاهل المواطن. أكد على       

قرار إرجاع مبالغ للسيد محمد بن  على  باالجماع  مجلس البلديوبعد النقاش صاد  السادة أعضاء ال      

 دينار.  170,352الهادي بن أحمد التريكي بقيمة 
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 المصادقة على كراس شروط لتسويغ فضاءات بلدية كمأوى لوقوف السيارات:-11

كراس شروط لزمة  العتبار عدم تمكين بعض أعضاء المجلس البلدي من نسخة من مشروع   

دي سعيد والمنصورة وشارع استخالص المعاليم الموظفة داخل مآوي السيارات الكائنة ببطحاء البريد وسي 

التصرف ولجنة   اللجنة المالية واالقتصادية ومتابعةفيها وإحالتها على الشهداء ، تم االتفا  على تأجيل النظر 

في   األشغال والتهيئة العمرانية ولجنة المرور لدرس كراس الشروط المقترح وعرض رأيها على المجلس

 .جلسة قادمة

 مشروع تجميل المدينة )تغيير مكان المجسم(:-12

المحلية  تبعا لالتفاقية المبرمة بين وزارة الشؤون بين السيد رئيس لجنة النظافة والصحة والبيئة أنه 

والمتعلقة بتمويل مشروع بيئي متكامل في إطار جائزة أنظف   2019نوفمبر   18والبيئة وبلدية قليبية بتاريخ 

 والمتمثل في مشروع تجميل مدخل المدينة بمجسم. 2018البلديات لسنة  

والذي سيتم   2019نوفمبر  7قامت بلدية قليبية باستشارة عمومية الختيار مجسم هندسي بتاريخ 

جازه بمفتر  الطريق الحزامية بمدخل المدينة، إال أنه وبعد أن قامت البلدية بمكاتبة اإلدارة الجهوية  ان

للتجهيز بنابل لمزيد اإلعالم والتنسيق أفادتنا أن المفتر  المذكور سوف يتم إحدا  تغييرات على مكانه  

 تركيز المجسم المذكور به.  الحالي عند الشروع في إنجاز الطريق الحزامية وبالتالي فإنه ال يمكن

ديسمبر   13وبعد التداول في الموضوع في إطار لجنة النظافة والصحة والبيئة في جلستها ليوم 

تم االتفا  على أن يتم استبدال المكان المقترح بمفتر  شارع البيئة وشارع الشهداء على مستوى   2019

 مية الختيار المجسم المناسب من جديد. مقر الحماية المدنية على أن تقع إعادة االستشارة العمو

وقد تم عرض الموضوع على المجلس البلدي خالل جلسته االستثنائية المنعقدة بتاريخ  

السيد المدير الفني للبلدية بأن مفتر  شارعي البيئة والشهداء قد تطرأ   والتي بين خاللها 2020/ 01/ 19

به أو بمناسبة انجاز الدراسة المرورية للمدينة ،  عليه هو اآلخر تحويرات بمناسبة انجاز مفتر  دوراني 

وحي  أن المشروع شهد تأخيرا في االنجاز وقد تُلغى االعتمادات المرصودة في الغرض من قبل الوزارة 

 وهو ما يقتضي االسراع والتفكير في مكان جديد لتركيز المجسم أو إعادة النظر في البرنامج . 

 س البلدي ابداء الرأي في الموضوع. والمعروض على السادة أعضاء المجل

ولإلسراع في انجاز هذا المشروع الذي شهد تأخيرا ملحوظا قد يترتب عنه إلغاء   وبعد النقاش والتداول

 سم بمفتر  شارعي البيئة والشهداء. المج  صاد  المجلس البلدي باألغلبية على انجاز االعتماد
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 لمنظمات:المصادقة على توزيع المنح على الجمعيات وا-13

لسنة   29من القانون األساسي عدد  111تبعا للفصل أوضح السيد جمال الحجام رئيس البلدية أنّه 

 .  2018ماي  09المؤرخ في   2018

بضبط   المتعلق  2013نوفمبر  18المؤرخ في  2013لسنة  5183وبعد اإلطالع على األمر عدد 

لسنة   568معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات المتمم باألمر الحكومي عدد 

 .  2016ماي  17المؤرخ في   2016

 الجمعيات. علق بتنظيم المت  2011سبتمبر   24المؤرخ في   2011لسنة  88وعلى المرسوم عدد 

وفي إطار تطبيق النصوص الترتيبية واإلجرائية الواردة بخصوص التمويل العمومي المسند 

للجمعيات من قبل البلدية ولمزيد تفعيل دورها في مراقبة حسن التصرف في التمويل الممنوح والتدقيق في 

د التمويل أوجه اإلستعماالت، المعروض على السادة أعضاء المجلس البلدي المصادقة على معايير إسنا

ــ     التالي:ــدد والمبينة على النحو  5183العمومي للجمعيات حسب ما جاء به األمر ع

 مطلب بإسم السيد رئيس البلدية  •

 نسخة من النظام األساسي للجمعية  •

 نسخة من المعرف الجبائي  •

 نسخة من المعرف البنكي  •

 نسخة من إعالن تكوين الجمعية بصورة قانونية بالرائد الرسمي  •

 إسمية في المسيرين   قائمة •

 قائمة فروعها ومكاتبها الجهوية إن وجدت وأسماء مسيريها   •

تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات مؤشر عليه للسنة السابقة لتاريخ تقديم المطلب بالنسبة للجمعيات   •

 دينار(  100.000التي تتجاوز مواردها السنوية مائة ألف ) 

موجه إلى دائرة المحاسبات بالنسبة للجمعيات المتحصلة  ما يفيد توجيه نسخة من آخر تقرير مالي  •

 على تمويل عمومي سابق .

العام وتقرير مالي ممضي من قبل الرئيس وأمين   الرئيس والكاتبآخر تقرير أدبي ممضي من قبل  •

 العامة. المال مصاد  عليهما من قبل الجلسة 

 سحب من اإلدارة (نسخة من سجل النشاطات والمشاريع ) حسب الوثيقة المقيسة ، ت •

 سجل المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا ) حسب الوثيقة المقيسة ، تسحب من اإلدارة (  •

 نسخة من آخر محضر جلسة انتخابية لهياكل تسيير الجمعية .  •

 الجباية. الوثائق المثبتة لسالمة وضعية الجمعية تجاه إدارة   •

 الصناديق االجتماعية. الوثائق المثبتة لسالمة وضعية الجمعية تجاه  •
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تقديم ما يفيد نشر إعالن بإحدى الُصحف في صورة تلقي الجمعية لهبات أو تبرعات أو مساعدات   •

 أجنبية. 

( ) حسب الوثيقة المقيسة  تسحب من   N-1تقرير مفصل حول موارد الجمعية للسنة السابقة )  •

 اإلدارة (

التمويل العمومي المطلوب ) حسب الوثيقة  وثيقة تدقيق أوجه االستعماالت التي سيخصص لها  •

 المقيسة ، تسحب من اإلدارة (

 الجمعية. معرف بإمضائها من قبل رئيس  اإلدارة(من  )تسحبوثيقة التزام   •

 تقرير نشاط للسداسي األخير ) حسب الوثيقة المقيسة ، تسحب من اإلدارة (  •

من األمر المشار إليه على أن   2 باإلضافة إلى الوثائق المنصوص عليها أعاله ، وحي  نص الفصل

من   11التمويل العمومي يُسند للجمعيات على أساس الكفاءة وجدوى المشاريع والنشاطات ، وتفعيال للفصل 

نفس األمر بخصوص تحديد مبلغ المنحة في إطار الطلبات المباشرة الذي يعتمد على منهجية اختيار على  

عمومي ، تم اإلتفا  على أن تقوم كل لجنة من اللجان القارة أساس معايير يتم ضبطها من قبل الهيكل ال

مرجع النظر ) الشؤون اإلجتماعية ، الثقافية ، الرياضية ( بدراسة الملفات الواردة وتقييم األنشطة والبرامج 

 قصد تحديد مبلغ المنحة باإلعتماد على جملة من المعايير : 

) تقييم النشاط من قبل لجنة ذات عالقة   N-1السابقة  أهمية األنشطة والبرامج والتدخالت للسنة  – 1

 نشاط على مدار السنة أو نشاط موسمي :   بالنشاط ( 

  اإلجتماعي:  الرياضي، األنشطة والبرامج المستقبلية للجمعية ومدى تأثيرها على المشهد الثقافي،  أهمية  – 2

 الشرائح المعنية  أو  عدد المنتفعين 

 المنخرطين بالجمعيةعدد    – 4

 ضرورة إمضاء إلتزام وتعهد مع البلدية بخصوص إعالمها بكل األنشطة والتنسيق معها  - 3 

المشاركة  ، تحسيسيةنسبة حضور الجلسات، المشاركة في حمالت ى معاضدة الجمعية للعمل البلدي )مد - 5

 ( في حمالت نظافة ...

المطلوبة ال يجب أن يتجاوز التمويل العمومي  على أّن المنحة 5183من األمر  8وحي  نص الفصل 

 العمومي. المسند في إطار الطلبات المباشرة سقفا يتم ضبطه من قبل الهيكل 

 : التدخالت 

  النجيلي:السيد مجيدي 

لرياضة بنابل  وا للشباب ذكر بأنه وردت على البلدية مراسلة صادرة عن المندوبية الجهوية

وإقترح إضافة شرط اإلدالء بالتصريح بالممتلكات  بالمكاسببخصوص إدالء أعضاء الجمعيات بالتصريح 

 لكافة أعضاء الجمعية أو المنظمة الراغبة في الحصول على تمويل عمومي . 
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 رئيس البلدية : إجابة السيد : جمال الحجام

اءات شروط إسناد التمويل العمومي لم يتطر   المنظم لمعايير وإجر 5183أوضح أّن القانون عدد 

 لهذا اإلجراء الرقابي الذي يرجع بالنظر لهيئات الرقابة المالية ومكافحة الفساد وغيرها . 

توزيع المنح بعنوان التمويل   مقترح إثر ذلك إستعرضت السيدة مديرة الشؤون اإلدارية العامة 

موضوع على أنظار السادة أعضاء المكتب بجلسة يوم  كاآلتي علما وأنّه تم عرض ال 2020العمومي لسنة 

 وحظي بالموافقة :   2020فيفري  8السبت 

 

 اجلمعيات ذات الصبغة االجتماعية :

 2020مبلغ المنحة المقترح لسنة   إسم الجمعية 

 000 24 اللجنة المحلية للتضامن اإلجتماعي بقليبيـة 

 000 10 القاصرين ذهنيا بقليبية الفرع المحلي لإلتحاد التونسي إلعانة 

 000 5 الجمعية التونسية للقاصرين عن الحركة العضوية بقليبية 

 000 10 جمعية نادي الصداقة لفاقدي السمع بقليبية 

 000 2 جمعية القلب االبيض بقليبية 

 000 3 جمعية تنمية بال حدود بقليبية

 000 2 االتحاد الوطني للمرأة فرع قليبية 

 000 3 جمعية التنمية والبيئة بوادي الخطف 

 000 1 إبراهيم الغربي  د. أحباء مستشفى جمعية 

 000 75 ودادية أعوان وعملة بلدية قليبية 

 000 135 الـجـمـلــة:

 

 اجلمعيات ذات الصبغة الشبابية :

 2020لسنة   مبلغ المنحة المقترح  إسم الجمعية 

 000 6 قليبيـة الكشافة التونسية فوج 

 00 الكشافة التونسية فوج أبو القاسم الشابي 

 000 6 الـجـمـلــة:
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 اجلمعيات ذات الصبغة الطفولية :

 2020لسنة   مبلغ المنحة المقترح  إسم الجمعية 

 200 1 جمعية أحباء الطفل بنادي األطفال بسيدي بنعيسى بقليبيـة

 200 1 الطاهر الحداد بقليبيـةجمعية أحباء الطفل بنادي األطفال 

 400 2 الـجـمـلــة:

 اجلمعيات ذات الصبغة الثقافية :

 2020لسنة   مبلغ المنحة المقترح  إسم الجمعية 

 000 11 جمعية منارة األدب بقليبيـة 

 000 10 الجامعة العامة للسينمائيين الهواة 

 000 5 جمعية البيئة بقليبيـة 

 000 1 والمحافظة على الترا  بقليبية جمعية صيانة المدينة  

 500 1 جمعية جسور التواصل 

 000 1 الجمعية التونسية للشباب والعلم

 000 4 الرابطة التونسية للدفاع عن حقو  االنسان فرع قليبية 

 000 2 الرابطة الوطنية للمحافظة على القرآن الكريم 

 500 3 الغرفة الفتية اإلقتصادية بقليبية 

 000 2 جمعية برج قليبية 

 000 4 جمعية تنشيط المدينة 

 000 45 الـجـمـلــة:

 

 اجلمعيات ذات الصبغة الرياضية :

 2020لسنة   مبلغ المنحة المقترح  إسم الجمعية 

 000 84 النادي األولمبي القليبي 

 000 28 اإلتحاد الرياضي القليبي 

 000 12 النادي البلدي للتنس بقليبية 

 500 6 الرياضات البحرية بقليبية نادي 

 800 2 نادي الرياضات الفردية بقليبية 

 800 2 النادي الرياضي القليبي 

 100 136 الـجـمـلــة:
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 : منح أخرى

 2020لسنة   مبلغ المنحة المقترح  إسم الجمعية 

 000 62 ودادية أعوان وعملة بلدية قليبية )المساهمة في تذاكر األكل(

 000 10 تدخالت في ميدان التكوين( )  الالمركزيةمركز التكوين ودعم 

 363 6 الجامعة الوطنية للمدن التونسية )التعاون مع الهياكل المحلية( 

 363 78 الـجـمـلــة:

 
 

وتمت المصادقة باإلجماع على السقف األعلى للمنح المبرمجة للجمعيات والمنظمات على أن يقع  

 العمومي. الحقا النظر في قيمة المنحة بعد أن يتم تقديم الملف في الغرض من قبل طالبي التمويل 

 

 بعد الظهر. ورفعت الجلسة على الساعة الواحدة 

 

 

 2020 فيفري 23 ي :ـة فـيـبـيـلـق        


