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 وزارة الشؤون المحلية والبيئة  

 بلدية القلعة الصغرى 

 

 

 مجلس بلدية الق لعة الصغرى

  2021الجلسة العادية األولى للمجلس البلدي لسنة 

2021فيفري  26الجمعة   
 

 2018ماي  09المؤرخ في  2018لسنة  29عمــال بمقتضيـات القانون األساسي عدد 

 بمجلة الجماعات المحلية،والمتعلق 

 365وبناء على االستدعاء الموجه إلى كافة أعضاء المجلس البلدي تحت عــدد

 والمتضمن 2021فيفري  17بتاريــخ 

لى الجلسة العادية األو رئيسة بلدية القلعة الصغرى بدعوتكم لحضور تتشـــرف « 

 )للمرة الثانية(   2021للمجلس البلدي لسنة 

البلدية  بقصر( 14: 00الثانية بعد الزوال ) على 2021مارس  4 الخميسيوم ذلك  

 للنظر في المواضيع التالية: 

  2020التنقيح النهائي لميزانية سنة  

  نقل الفوائض 

  النظر في إمضاء اتفاقية شراكة معSNIT  

  النظر في إنجاز مشروع مشترك في المجال الثقافي السياحي 

  النظر في هدم محل تجاري لتوسعة مدخل السوق اليومية 

  2020ضبط قسط تبليط األرصفة ضمن مشروع تجميل المدينة ـ برنامج  

  النظر في خوصصة رفع الفواضل بعدد من األحياء السكنية 



  2020طرح مبلغ مالي لفائدة مستلزم السوق األسبوعية واليومية لبقية سنة  

  خلف نهج البيرونيالنظر في التقسيم الكائن 

  مطلب يتعلق بتركيز محطة قاعدية للهاتف الجوال 

  النظر في مقترحات الجلسة التمهيدية 

  عرض لنشاط اللجان البلدية 

  عرض لتقدم المشاريع البلدية 

 

 نضروريي وركم في الزمان والمكان المحددينونظرا لألهمية، فإن حض
 

 

 والســــــــالم                                                                                        

 البلدية  ةرئيس                                         

 سميحة بوراوي                

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



على  2021مارس  04عقد المجلس البلدي جلسته العادية الثانية يوم السبت الموافق ل 

 ور كل من السادة والسيداتالساعة الثانية بعد الزوال برئاسة السيدة سميحة بوراوي وبحض

 كرهم:ذاالتي 

 : مساعد رئيس البلدية  سهير التواتي  -          

 : عضو ورئيس لجنة االشغال والتهيئة العمرانية  سلوى طيبة  -

 المرأة واألسرة: عضو ورئيس لجنة الشؤون  جنات غيث  -

 : عضو ومقرر لجنة األشغال والتهيئة العمرانية   كمال زروق  -

 : عضو ورئيس لجنة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين  نرجس عمارة  -

 : عضو  منال عتيق  -          

وعن اإلدارة البلدية حضر السيد عبد الحفيظ عيساوي الكاتب العام للبلدية والسيدة 

 الرواتبي مكلفة بمصلحة المالية والميزانية. سهير

افتتحت السيدة رئيسة البلدية الجلسة بكلمة رحبت فيها بالحاضرين مشيرة الى انه لم 

يتم اإلعالن عن هذه الجلسة في شتى وسائل االعالم وذلك حرصا من البلدية على تطبيق قواعد 

يع إثر ذلك تولت تقديم المواضالبرتوكول الصحي المتعلق بفيروس كورونا المستجد وعلى 

 المدرجة بجدول األعمال اآلتي ذكره:

  2020التنقيح النهائي لميزانية سنة الموضوع األول: 

أفادت السيدة رئيسة بلدية القلعة الصغرى أن المعـــــروض على المجلس البلدي  

 6.823.829.000والتي شهدت ارتفاعا من  2020النظر في التنقيح النهائي لميزانية سنة 

وهو ما يمثل جملة العمليات المالية المنجزة خالل تصرف سنة  8.085.712.478دينار إلى 

الغ بالتنسيق الكامل مع مصالح القباضة المالية محتسب البلدية ، ويتم ضبط هذه المب2020

 والجداول التالية توضح ذلك: 



 

 المـــــــــــــــــــــوارد

 المبلغ الجديد التخفيض الزيادة المبلغ المصادق عليه بيان الموارد الفقرة ف. ف الفصل ع

 العــــنوان األول    

 

    

: الممممممداخمميمممل الجججججزو األول    

 الجبائية اإلعتيادية 

3.242.000.000   3.242.000.000 

 3.242.000.000   3.242.000.000 جملة الجزو االول    

: المداخيل غير الجزو الثاني    

 الجبائية اإلعتيادية 

    

موارد منقولة من فواضمممممممل  00 00 06.002 1

 العنوان األول 

    

 1.474.000.000   1.474.000.000 جملة الجزو الثاني    

 4.716.000.000   4.716.000.000 جملة موارد العنوان األول    

 العنــــــوان الثانــــــــي    

 

    

: الممممموارد الجججججزو الججثجججالججج     

 الذاتية والمخصصة للتنمية

    

منح التجهيز ومسمممممممماهمممات    07.001 2

 داخلية: 

    



منح مسممممممندة من صممممممندوق  01 01  

الممممقممممروض ومسمممممممممماعممممدة 

 الجماعات المحلية 

200.000.000 97.299.494  297.299.494 

     نقل فواضل  01   

 621.000.000  - 621.000.000 موارد السنة  02 01  

منح مسممممممممماهممممات لتمويمممل   03  

 مشاريع مشتركة 

    

     موارد السنة  002   

  04 
 

منح ومسمممممممماهمممات داخليممة 

 أخرى 

    

     موارد السنة  2 4  

المبالغ المتأتية من الفوائض    08.001 2

غير المسمممممتعملة من العنوان 

 األول 

    

 369.000.000  119.000.000 250.000.000 نقل فواضل   01  

المبالغ المقامة من الفواضمممل   02  

غير المسمممممتعملة من العنوان 

 األول للسنة األخيرة 

350.000.000 262.608.322  612.608.322 

الفواضل غير المستعملة من   03  

العنوان األول للسممنة السممابقة 

للسممممممنمممة األخيرة والمؤمنمممة 

181.000.000 630.697  181.630.697 



بمممالعمليمممات الخمممارجمممة عن 

 الميزانية 

 2081.538.513  479.538.513 1602.000.000 جملة الجزو الثال     

: ممممموارد الجججججججججزو الججججرابجججج     

 االقتراض 

    

قمممروض ممممن صمممممممممنمممدوق    09.001 2

 القروض 

    

 100.000.000   100.000.000 نقل فواضل   01  

 940.000.000  540.000.000 400.000.000 موارد السنة   02  

 1040.000.000  540.000.000 500.000.000 جملة الجزو الراب     

 3121.538.513  1019.538.513 2.102.000.000 جملة الجزو الثال  والراب     

لخجججامس     لجزو ا لموارد ا : ا

المتمممأتيمممة من االعتممممادات 

 المحالة 

    

: رئممماسمممممممممة البجججال الثجججاني    

 الجمهورية

    

     نقل فواضل  00 00 00300 2

: التجهيز البججال العشججججججرون    

 واإلسكان

 والتهيئة الترابية 

    



     نقل فواضل  00 00 00300 2

ممؤشمممممممر تمكمممالميمف المبمنممماء   001 60701 

 الهندسية المدنية 

132.000  0.388 131.612 

: البال الحادي والعشججججججرون    

 البيئة والتنمية المستديمة

    

     نقل فواضل  00 00 00200 2

 140.000   140.000 البيئة   53 06706 

ثال  والعشججججججرون:     بال ال  ال

 السياحة 

    

     نقل فواضل  00 00 00200 2

 309.750  0.750 309.000 تهيئة المحيط السياحي     06718 

بممنممماء وتممهمميممئمممة الممهمميممماكمممل  04 97 06737 

 الرياضية 

344.000  
0.765 

343.235 

: والعشججرونالبال السججادس     

 الرياضة

 والتربية البدنية  

    

 10.549.568  10.549.568 - تهيئة المالعب ـ الدراسات  000 0001 06737 

تهيئممة المالعممب الهنممدسممممممممة  000 0004  

 المدنية واألشغال الملحقة بها 

 231.795.426  231.795.426 

     نقل فواضل  00 00 ..... 2



: مسممماهمات البال التسجججعون    

 مالية مختلفة 

4.904.000 0,270 0,644 - 4.904.374 

 248.173.965 1.153 242.346.388 5.829.000 جملة الجزو الخامس    

 3881.461.478 1.153 1.261.448.901 2.107.829.000 جملة موارد العنوان الثاني    

 8085.712.478 1423 1.261.448.901 6823.829.000 جملة موارد ميزانية البلدية    

 

 الــــــنـــــــفـــــــــقـــــــــــــــــــــات

 ف. ف الفصل ع
الفقر

 ة
 الزيادة المبلغ المصادق عليه بيان النفقات 

التخف

 يض
 المبلغ الجديد

     العنوان االول    

     : نفقات التصرف الجزو األول    

     تسديد المتخلدات   80 02.201 1

متخلدات تجاه الشركة الوطنية  002   

 لتوزيع البترول 

10.000.000   10.000.000 

متخلمممدات تجممماه الشمممممممركمممة  003   

 التونسية للكهرباء والغاز  

70.000.000   70.000.000 

متخلدات تجاه الشركة الوطنية  004   

 إلستغالل وتوزيع المياه 

10.000.000   10.000.000 

متخلدات تجاه الديوان الوطني  005   

 إلتصاالت تونس 

5.500.000   5.500.000 

 4.052.251.000   4.052.251.000 جملة الجزو االول    



     : فوائد الدين الجزو الثاني    

فوائممد القروض المبرمممة لممدى  00 00 05.500 1

 صندوق القروض 

152.000.000   152.000.000 

 152.000.000   152.000.000 جملة الجزو الثاني    

 4.204.251.000   4.204.251.000 جملة نفقات العنوان االول    

     العنوان الثاني    

     : نفقات التنمية الجزو الثال     

     الدراسات    06.600 2

 50.000.000  10.000.000 40.000.000 دراسة أمثلة التهيئة العمرانية  000 0001  

 130.000.000  80.000.000 50.000.000 دراسات أخرى  2 0020  

     اقتناء أراضي  ...... ....... 06.601 

البنممماءات اإلداريمممة: إحمممدا     06.603 2

 وتوسعة وتهيئة  

    

 140.000.000  - 140.000.000 قصر البلدية  000 0001  

  003 ......

.. 

 700.000.000  100.000.000 600.000.000 المستودع البلدي 

     بناءات إدارية أخرى     

     مشاريع منحة لإلعالمية  000 0001  

 10.000.000   10.000.000 برامج وتجهيزات إعالمية   0020 06.605 2

     اقتناء معدات وتجهيزات     06.606 2



     اقتناء معدات نظافة والطرقات   000 0001  

  002 ......

. 

معمممدات وتجهيزات  تنممماء  ق ا

 اخرى 

20.000.000 17.038.513  37.038.513 

     اقتناء وسائل النقل     

مصمممممممممماريممممف االشممممممممممهممممار   002 06.607 

 واإلعالنات  

    

     اإلنارة    06.610 2

 125.000.000  105.000.000 20.000.000 اإلنارة العمومية  000 0001  

تركيز شممممممبكممة قنوات الميمماه  000 001 06.612 

 المستعملة 

1000.000.000 -  1000.000.000 

     أشغال الصيانة والتعهد   000 003 06.612 

     الطرقات والمسالك     06.613 2

     بناء األرصفة  000 0001  

  0002 ......

. 

 806.749.000  540.000.000 266.749.000 تعبيد الطرقات 

 17.000.000  17.000.000 - أشغال الصيانة والتعهد    0003  

       أشغال التهيئة والتهذيب     06.614 2

 50.000.000   50.000.000 تهيئة وصيانة المقابر   0005

عمليمممات التهيئمممة والتهمممذيمممب  000 0006  

 األخرى 

    



المساحات الخضراء ومداخل    06.615 2

 المدن 

    

     تهيئة الحدائق العمومية  000 0001  

 06.615 0003 
 

 110.000.000  10.000.000 100.000.000 تجميل مداخل المدن 

 
 

0004 
 

تهيئة المسممممماحات الخضمممممراء 

 )المفترقات الدائرية(

- 5.000.000  5.000.000 

التجهيزات بنـمممـمممـمممـممماء وتهيئة    06.616 2

 الجماعية للثقافة

 والشباب والرياضة والطفولة   

    

     بناء وتهيئة المكتبات العمومية  000 0001  

المساهمة في بناء دور الشباب  ..... 0002  

 والثقافة  

    

ية   0004 06.616 2 ناء المنشمممممممات الرياضمممممم ب

 وتهيئتها   

50.000.000 5.500.000  55.500.000 

اقممتممنممماء تممجممهمميممزات ثممقمممافمميمممة   0005 06616 

 ورياضية  

50.000.000 -  50.000.000 

      أشغال الصيانة والتعهد    0021 06616 
بممنممماء وتممهمميممئمممة األسممممممممواق   0001 06617

 والمحالت التجارية 

- 130.000.000  130.000.000 

 3.416.287.513  1.019.538.513 2.396.749.000 جملة الجزو الثال     



تسممممديد أصممممل الجزو الراب :     

  الدين

    

 217.000.000  - 217.000.000 تسديد أصل القروض     

 217.000.000  - 217.000.000 جملة الجزو الراب     

 3.633.287.513  1.019.538.513 2.613.749.000 جملة الجزو الثال  والراب     

الممممموارد الجججججزو الججخجججامججس:     

اإلعتممممادات المسمممممممممددة من 

  المحالة

    

ني: رئجججاسجججججججججة      لثجججا لبجججال ا ا

 الجمهورية 

    

التجهيز  البجججال العشججججججرون:    

 واإلسكان والتهيئة الترابية 

    

 60.701 
001 

مؤشممممممر تكاليف البناء الهندسمممممممة  

 المدنية 

132.000  0.388 131.612 

  
 

 البججال الحججادي والعشججججججرون: 

 البيئة والتنمية المستديمة 

    

 140.000   140.000 البيئة   53 06.706 

 309.750  0.750 309.000 تهيئة المحيط السياحي  04 79 06.718 

 343.235 0.765  344.000 بناء وتهيئة الهياكل الرياضية    06.737 

 10.549.568  10.549.568  تهيئة المالعب والدراسات    0001 736. 06 



 06.737 
0004 

تهيئة المالعب ـمممممم الهندسة المدنية  

 واألشغال الملحقة بها 

 231.795.426  231.795.426 

  
 

: البال السججججادس والعشججججرون 

 الرياضة والتربية البدنية 

    

     نقل فواضل  00 00 ...... 2

: مساهمات مالية البال التسعون    

 مختلفة 

4.904.000 0,270 0,644 4.904.374 

 248.173.965  242.346.388 5.829.000 الجزو الخامسجملة     

 3881.461.478  1.261.844.901 2.619.578 جملة نفقات العنوان الثاني    

 8.085.712.478 1423 1.261.884.901 6.823.829.000 جملة نفقات ميزانية البلدية    

 



لتشهد  2020وبعد التداول والنقاش وافق أعضاء المجلس باإلجماع عل تنقيح الميزانية لسنة  

عملية التصويت التي حسب  8.085.712.478دينار إلى  6.823.829.000ارتفاعا من 

 أسفرت على النتائج التالية: 

 عضو  07:  عدد األعضاء الموافقين

 عضو  00:  عدد األعضاء المعترضين 

حسب ما هو مبين  2020: الموافقة باإلجماع على تنقيح ميزانية سنة قرار المجلس          

 بالجدول أعاله وإعداد قرار في الغرض. 

 الفوائض   الموضوع الثاني: نقل

أفادت السيدة رئيسة بلدية القلعة الصغرى أن المعـــروض على أنظار المجلس البلدي  

والمتعلق بتحديد نتائج  2021فيفري  15التفضل بالنظر في مقترح لجنة المالية المنعقدة بتاريخ 

 ونقل الفوائض المبينة بالجداول التالية:  2020ميزانية البلدية لسنة 

 ونقل الفوائض  2020بلدية لسنة * تحديد نتائج ميزانية ال

التي يتعين إعادة إدراجها وتوظيفها بميزانية سنة  2020تتلخـص فوائض ميزانية سنة 

 كما يلي: 2021

 نتيجة العنوان األول:/1

 المقابيض 

 

(1)  

 المصاريف

 

 (2)  

المقابيض المستعملة لتسديد مصاريف 

من العنوان الثاني  4و 3بالجزئين   

(3)  

 الفائض

 1-(2+3)  

4072.154.268 2860.998.833 359.491.671 851.663.764 



 

 العنوان الثاني:  من 4و 3/ نتيجة الجزئين 2

 المقابيض 

 

(1)  

 المصاريف

 

 (2)  

المقابيض المستعملة لتسديد 

 4و 3مصاريف بالجزئين 

 من العنوان الثاني 

(3)  

 الفائض

 

 1-(2-3)  

 2721.538.513 1278.312.233 359.491.671 1802.717.951 

 

 من العنوان الثاني:  5/ نتيجة الجزو 3

 المقابيض 

(1)  

 المصاريف

 (2)  

 الفائض

 1-(2-3)  

248.173.965 155.450.103 92.723.862 

 

...................................... :  2020من فوائض العنوان األول لسنة  % 100

851.663.764 

........  :  2019المودعة خارج الميزانية من فوائض العنوان األول لسنة  % 20

153.152.080 

 ................ : 2020من العنوان الثاني لسنة  4و 3فواضل الجزئين  % 100

1802.717.951 

...... : .....جملة الفوائض  ...........................................................

2807.533.795 

...................... :  2021جملة الفوائض الذي تم ترسيمه مسبقا بميزانية سنة 

700.000.000 

.............  :  2021جملة الفوائض غير المرسم المزمع إدراجه بميزانية سنة 

2107.533.795



 

 / المال االنتقالي: 4

 92.723.862........................................................ :  2021جملة المال االنتقالي لسنة 

 5.829.000.  : .................. 2021جملة المال االنتقالي الذي تم ترسيمه مسبقا بميزانية سنة 

 86.894.862............  :  2021جملة المال االنتقالي غير المرسم المزمع إدراجه بميزانية سنة 

 لموارد: ا◄

 ف الفصل الصنف الجزء
ف 

 ف

بيان 

 الموارد
 التقديرات

 التحويرات
 الجملة

 بالنقص بالزيادة

3 7 
01-

70 
01 001 

نقل 

 فواضل 
100.000.000 150.228.782 - 250.228.782 

  
01-

70 
01 002 

موارد 

 السنة 
253.000.000 - - 253.000.000 

  
01-

70 
2 1 

نقل 

 فواضل 
- 621.000.000 - 621.000.000 



  
01-

80 
01  

نقل 

 فواضل 
200.000.000 588.066.129 - 788.066.129 

3 8 
01-

80 
02  

موارد 

 السنة   
300.000.000 704.815.844 - 1004.815.844 

3 9 
01-

90 
01  

نقل 

 فواضل 
100.000.000 43.423.040 - 143.423.040 

 3.060.533.795  2107.533.795 953.000.000 الجملة 

 

 النفقات: ◄

 الفقرة الفصل
ف 

 ف
 بيان الفصل

المرسمة 

 بالميزانية
 جملة اإلعتمادات بالزيادة

 65.000.000 45.000.000 20.000.000 دراسة أمثلة التهيئة العمرانية   01 06 600

 350.000.000 280.000.000 70.000.000 دراسات أخرى   020 06 600

 - - - اقتناء أراضي   00 06 601

 180.000.000 80.000.000 100.000.000 قصر البلدية   01 06 603

 750.000.000 650.000.000 100.000.000 المستودع البلدي   03 06 603



 210.000.000 210.000.000 - بناءات ادارية أخرى   04 06 603

605 06 
 

عالميمممة   جهيزات إ مج وت برا

 مختلفة 

15.000.000 50.000.000 
65.000.000 

 80.000.000 - 80.000.000 اقتناء معدات النظافة والطرقات   01 06 606

 20.000.000 - 20.000.000 اقتناء معدات وتجهيزات أخرى   02 06 606

 - - - اقتناء وسائل النقل   03  06 608

610 06 01 
 

 140.000.000 40.000.000 100.000.000 اإلنارة العمومية 

تركيز شممممممبكة تصممممممريف مياه   02 06 612

 االمطار  

200.000.000  200.000.000 

 420.000.000 100.000.000 تعبيد الطرقات   02 06 613

 2019مشروع -)

  2021مشروع  -

 مشروع المساعدة االستثنائية(  -

520.000.000 

 17.000.000 17.000.000 - أشغال الصيانة والتعهد    03 06613

 15.000.000 15.000.000 - تهيئة وصيانة المقابر   05 06614



 195.000.000 95.000.000 100.000.000 تجميل المدينة   03 06 615

 48.350.000 - 48.350.000 تهيئة المساحات الخضراء   04 06615

 5.000.000 5.000.000 - المساهمة في بناء دور الشباب   02 06 616

 45.533.795 45.533.795  بناءات المنشات الرياضية   04 06 616

 70.000.000 10.000.000 60.000.000 اقتناء تجهيزات ثقافية ورياضية     05  06 616

تهيئة األسممممواق واألحياء والمحالت   01 06 617

 التجارية   

100.000.000 95.000.000 195.000.000 

 271.000.000 - 271.000.000 تسديد أصل الدين   01 10950

 3.491.883.795 2.107.533.795 1384.350.000 الجملــــــــــــــــــــــة



 

وقد تدخل بعض أعضاء المجلس لالستفسار عن بعض النقاط وابداء الرأي فيها وتقديم بعض 

 المقترحات قبل المرور الى عملية التصويت والتي تمثلت فيما يلي 

 اقتراح التخفيض في جملة االعتمادات المقترحة في الفصول االتية  -

 د20.000.000دراسة أمثلة التهيئة العمرانية تخفيض  -       

 د50.000.000تركيز شبكة تصريف مياه االمطار تخفيض  -       

 د 30.000.000بناءات المنشات الرياضية تخفيض ب  -     

 اقتراح الزيادة في جملة االعتمادات بالفصول االتية    

 د 40.000.000بناءات إدارية أخرى زيادة  -

 د  60.000.000تهيئة األسواق واألحياء والمحالت التجارية زيادة  -

 على إثر ذلك تم المرور الى عملية التصويت التي أسفرت على ما يلي

 عضو  07عدد األعضاء الموافقين       : 

 عضو  00:  دد األعضاء المعترضين ع

حسب الجدول المذكور  2020: الموافقة باألغلبية باإلجماع نقل الفوائض لسنة قرار المجلس

 المذكورة انفا واعداد قرار في الغرض أعاله والدي تضمن مقترحات المجلس البلدي 

 

 في إبرام اتفاقية إطارية م  الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية   الموضوع الثال : النظر

أفادت السيدة رئيسة بلدية القلعة الصغرى أن المعـــــروض على أنظار المجلس  

بإمكانية إبرام اتفاقية إطارية مع الشركة الوطنية العقارية البلدي مقترح لجنة األشغال المتعلق 

جال العمل المشترك بين البلدية والشركة وتهدف إلى تبادل الخبرات في للبالد التونسية تنظم م

المجال الفني واإلداري والعقاري فيما يتعلق بالدراسات الفنية والهندسية والعمرانية واإلنجاز 

والتسويق، هذا مع اإلشارة أنه ويمكن إبرام اتفاقيات خاصة بين الطرفين في مجاالت أخرى 

 محددة.  



الموضوع وابداء الرأي من طرف أعضاء المجلس البلدي الذين تحصلوا وبعد دراسة 

عض بعلى نسخة من االتفاقية قبل انعقاد دورة المجلس البلدي بفترة لالطالع عليها ارتأى 

األعضاء أنه يجب التعمق أكثر فيه وأوصوا بإرجائه لمزيد الدرس واجراء بعض التعديالت 

 صول أخرى.لموجودة بها مع إضافة ففي الفصول ا

 

     النظر في إنجاز مشروع في المجال الثقافي السياحي  الموضوع الراب :

أفادت السيدة رئيسة بلدية القلعة الصغرى أن المعـــــروض على أنظار المجلس  

البلدي التفضل بدراسة مقترح إنجاز مشروع مشترك في المجال الثقافي السياحي )قلعة حنبعل 

 البونية( وقع تقديمه للبلدية بصفة تلقائية من طرف القطاع الخاص.  

من المتدخلين منهم وزارة الثقافة والسياحة مع العلم وأن هذا المشروع يضم العديد 

والمعهد الوطني للترا  الذين تمت مراسلتهم في الغرض إلبرام اتفاقيات إطارية تنظم العمل 

 المشترك بينهم وبين البلدية بصفة عامة، 

هذا وقد تم عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي في جلسته المنعقدة بتاريخ 

بعقد جلسة مخصصة لتقديم المشروع من قبل صاحب الفكرة الفنان وأوصى  2021فيفري  23

التشكيلي السيد "هشام الحفيان" ومزيد درسه من جميع النواحي قبل المرور إلى عملية 

 المصادقة عليه 

وقد قام صاحب الفكرة بعرض مفصل حول المشروع وأهم مكوناته وأهدافه مركزا 

الجهة وخاصة من ناحية توفير تربصات لفائدة  في هذا الصدد على ما سيسهم به من تنمية

الطلبة في هذا الميدان وخلق فرص التشغيل وتأثيره اإليجابي على المستوى االجتماعي 

 واالقتصادي والثقافي.

هذا وقد اقترحت رئيسة لجنة األشغال السيدة سلوى طيبة أ أن تتم المصادقة في نفس 

ع كل من وزارة السياحة ووزارة الثقافة والمعهد الجلسة على مبدأ ابرام اتفاقيات اطارية م

الوطني للترا  تسمح بإنجاز العديد من المشاريع بصفة عامة من ناحية وابرام اتفاقية خاصة 

مع صاحب الفكرة الفنان التشكيلي " هشام الحفيان" حتى يتسنى لمصالح البلدية التدخل إلنجاز 

 المشروع قانونيا 



 ق أعضاء المجلس على هذه المقترحاتوبعد التداول والنقاش واف

وقد أسفرت عملية التصويت على ابرام االتفاقيات االطارية واالتفاقية مع صاحب 

 الفكرة الفنان التشكيلي" هشام الحفيان "ما يلي:

 عضو  06عدد األعضاء الموافقين       : 

 عضو  00:  عدد األعضاء المعترضين 

االتفاقيات االطارية مع الوزارات المذكورة انفا واالتفاقية ابرام : الموافقة على قرار المجلس

  مع صاحب الفكرة الفنان التشكيلي "هشام الحفيان".

 

النظر في هدم محل تجاري لتوسعة مدخل السوق اليومية من جهة شارع الموضوع الخامس: 

 جانفي 14

ق اليومية السو إطار تهيئة وتوسعةأفادت السيدة رئيسة بلدية القلعة الصغرى أنه وفي 

ونظرا لضيق المدخل الرئيسي، المعروض على أنظاركم مقترح هدم المحل المالصق للباب 

جانفي من الجهة اليسرى المسوغ للسيد أمين رجيبة والمستغل لبيع  14الرئيسي للسوق بشارع 

سوغ ماللحوم البيضاء، وحتى تتمكن البلدية من انجاز المطلوب فان المقترح يتمثل في تمكين ال

من محل آخر بنفس الموقع وهو المحل المالصق لمدخل السوق من الجهة اليمنى الذي تمكنت 

 من استرجاعه قضائيا على إثر حكم قضائي.

مع العلم وأنه وقع عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي في جلسته المنعقدة 

 وأوصى بالموافقة عليه  2021فيفري  23بتاريخ 

 المتمثل فيما يلي: اش وافق أعضاء المجلس البلدي على المقترحوبعد التداول والنق

هدم المحل المالصق للباب الرئيسي للسوق اليومية من الجهة اليسرى والمتسوغ  -

من طرف السيد أمين رجيبة لبيع اللحوم البيضاء مع العلم وأن المتسوغ وقع 

 اعالمه في الغرض ووافق 

تمكين المتسوغ من محل اخر بنفس الموقع وهو المالصق لمدخل السوق من  -

 الجهة اليمنى تمكنت البلدية من استرجاعه قضائيا على إثر حكم قضائي 



  وذلك حسب نتائج التصويت التالية:

 عضو 06 :  عدد األعضاء الموافقين           -

 عضو  00 :    عدد األعضاء المعترضين      -

 

هدم المحل المالصق للباب الرئيسي للسوق اليومية : الموافقة على قرار المجلس

من الجهة اليسرى والمتسوغ من طرف السيد أمين رجيبة لبيع اللحوم البيضاء 

 مع العلم وتمكين المتسوغ من محل اخر لممارسة نشاطه بنفس الموقع.

 

 نية النظر في خوصصة رف  الفضالت بعدد من األحياو السك الموضوع السادس:

أفادت السيدة رئيسة بلدية القلعة الصغرى أن المعـــــروض على أنظار المجلس البلدي 

مقترح لجنة الصحة والنظافة والبيئة المتعلق بضرورة خوصصة رفع الفضالت المنزلية بعدد 

من األحياء المجاورة للمدينة على غرار حي بن عون وحي الطويل على ان يتم ابرام صفقة 

 فاوض المباشر عن طريق الت

 23هذا وقد تم طرح الموضوع أثناء أشغال المكتب البلدي في جلسته المنعقدة بتاريخ 

 وأوصى بعرضه على أنظار المجلس البلدي للمصادقة  2021فيفري 

 وبعد التداول والنقاش تم المرور الى عملية التصويت التي أسفرت على النتائج التالية:

 عضو  06 :عدد األعضاء الموافقين             -

 عضو 00 : عدد األعضاء المعترضين         -

 

إبرام صفقة عن طريق التفاوض المباشر لرفع الفضالت في : الموافقة على قرار المجلس

 االحياء السكنية الواقعة في االحياء المجاورة للمدينة )حي بن عون وحي الطويل(

 

 

 



مبلغ مالي لفائدة مستلزم السوق األسبوعية واليومية لبقية حول ارجاع الموضوع الساب : 

      2020سنة 

بناء على المطلب الذي تقدم به السيد العروسي الغردلو أفادت السيدة رئيسة البلدية أنه 

الذي  2020و ديسمبر  2020مستلزم السوق األسبوعية و اليومية للفترة المتراوحة بين أكتوبر

تسوية وضعيته للفترة التي منع فيها  من استخالص المعاليم المستوجبة داخل  يرغب بموجبه

 2020أكتوبر  8األسواق و ذلك على إثر القرار الصادر عن بلدية القلعة الصغرى بتاريخ 

نوفمبر 11لمنع انتصاب السوق األسبوعية  و البالغ الصادر بتاريخ  2020اكتوبر 20و

الصادر عن  16ية  و تطبيقا لمقتضيات المنشور عدد و القاضي خالء السوق اليوم2020

وزارة الشؤون المحلية حول الحد من تداعيات المترتبة عن التدابير االستثنائية للتوقي من 

 انتشار فيروس " كورونا " المستجد  

المعروض على أنظار المجلس البلدي المصادقة على استرجاع مبلغ مالي قام المستلزم 

غ عن طريق هذا المبل ويقع تقدير ق النشاط خالل الفترتين المذكورتين انفابخالصه رغم تعلي

 قابض المالية محتسب بلدية القلعة الصغرى 

فيفري  23هذا وقد تم عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي في جلسته المنعقدة بتاريخ  

وأوصى بالموافقة على ارجاع المبلغ المالي للمستلزم بعد احتسابه من قبل قابض المالية  2021

 محتسب بلدية القلعة الصغرى 

 وبالمرور الى عملية التصويت كانت النتيجة كما يلي 

 عضو  06  :عدد األعضاء الموافقين       - 

 عضو  00  :عدد األعضاء المعترضين     -

 

: الموافقة على ارجاع مبلغ يقع احتسابه من قبل قابض المالية محتسب بلدية قرار المجلس

ارسة نشاطه واعداد قرار ان يتمكن من مم بخالصه دون الذي قام الصغرى للمستلزمالقلعة 

 في الغرض



      2020قسط تبليط األرصفة ضمن مشروع تجميل المدينة ـ برنامج  الموضوع الثامن: ضبط

المعـــــروض على أنظار المجلس أفادت السيدة رئيسة بلدية القلعة الصغرى أن  

البلدي مقترح لجنة األشغال والتهيئة العمرانية المتعلق بتوسيع مجال تدخل مشروع تجميل 

الخاص بالتبليط وذلك بأن يتم االنطالق من مدخل المدينة على مستوى الكلية المدينة في القسط 

الخاصة وصوال إلى محطة القطار عوضا عن مكان االنطالق المحدد سابقا بداية من المنحدر 

 (.5)النقطة الكيلومترية 

هذا وقد تم عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي في جلسته المنعقدة بتاريخ 

أوصى بالموافقة ضبط قسط تبليط األرصفة ضمن مشروع تجميل المدينة ـ  2021فيفري  23

 وعرض الموضوع على أنظار المجلس البلدي.  2020برنامج 

وبعد التداول والنقاش اقترح أعضاء المجلس إضافة تبليط االرصفة من جهة أكودة الى 

  المقترحات المذكورة انفا ومروا الى عملية التصويت:

  06  :        ء الموافقينعدد األعضا -

 00  :     عدد األعضاء المعترضين -

 

ان يتم التبليط من مدخل المدينة على مستوى الكلية  : الموافقة باإلجماع علىقرار المجلس

الخاصة وصوال الى محطة القطار عوضا عن مكان االنطالق المحدد سابقا بداية من المنحدر 

 ( باإلضافة الى تبليط األرصفة من جهة اكودة 5)النقطة الكيلومترية 



    النظر في مقترحات الجلسة التمهيدية:

المعروض على أنظار المجلس البلدي مقترحات الجلسة التمهيدية التي تم استخراجها 

من الصفحة الرسمية للبلدية حيث أنه لم يتم عقد الجلسة بحضور المواطنين احتراما لمقتضيات 

 البرتوكول الصحي الخاص بالتوقي من فيروس "كورونا المستجد"  

 المقترح المنطقة اسم المواطن

 التعبيد  شارع بابل  2حي المنازه  قيس بن علي 

 حي بن عون  محمد قليعي 

 حي األمل 

 التدخل للصيانة والنظافة وتهيئة المنطقة  

 يوسف زعالني 

 حامد يحياوي 

 منى نصري 

 التطهير  الصباغين 

 تعبيد الطرقات 

 تسمية االنهج 

 التنوير  

 

 

 

 

 



 

 نشاط اللجان البلدية:  

 : 2021أفادت السيدة رئيسة البلدية أن المعروض على أنظاركم نشاط اللجان البلدية بداية من شهر جانفي  

تاريخ  اللجنة

 االنعقاد

 التوصية

ل
شغــا

أل
ا

 

هيئة العمرانية
والت

 

19/01/2021 

27/01/2021 

17/02/2021 

القتراح  SNITومراسلة شركة  GUEVANOTمقترح ضبط برنامج وظيفي لمشروع يخص معمل  -

 إبرام عقد شراكة في الغرض.

 مناقشة بعض المشاكل مع الشركة الوطنية لتوزيع المياه تتمثل أساسا في تسرب المياه ببعض المناطق  -

 دراسة ملفات ومطالب بعض المواطنين  -

 مناقشة مقترح تهيئة المسلك الثقافي السياحي بالمدينة العتيقة بالقلعة الصغرى  -

اقتراح اعتماد طريقة مناولة خدمات عن طريق التفاوض المباشر مع أصحاب الشهائد العليا في مجال  -

 تهيئة المناطق الخضراء. 



والبيئة
حة 

ص
وال
ظافة 

الن
 

19/01/2021 

18/02/2021 

 تنظيم حمالت رقابة صحية بمختلف المحالت بالمدينة  -

 خوصصة عملية رفع الفضالت في كل من حي بن عون الطويل  -

 مراسلة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات لتفعيل االتفاقيات التي تم عقدها مع البلدية  -

 صياغة برامج النظافة والتشجير  -

 ة للتدخل وتلقيح الكالب مراسلة المندوبية الجهوية للفالح -

 اإلنطالق في حملة رش المبيدات لمقاومة الحشرات  -

 القيام بجرد مفصل آلليات النظافة المعطبة وتسريع عملية صيانتها  -

 عقد لزمة لتنظيف المقبرة والشارع الرئيسي  -

 مراسلة الشركة الوطنية للسكك الحديدية لتنظيف محيط السكة ودهن الجدار التابع لها )تمت المراسلة(   -

مراسلة الديوان الوطني للتطهير لجهر الوادي وضبط برنامج صيانة لمحطة الضخ الموجودة في حرمة  -

 الوادي )تمت المراسلة(

 روط النظافة والصحة. تكوين لجنة تعنى باختيار أفضل محل وحي يتقيد بش -
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  2021ضبط قائمة في التجهيزات الرياضية الواجب إقتنائها للمنشات خالل سنة  -

 متابعة المشاريع الرياضية والشبابية تهيئة دار الشباب القديمة  -

 تهيئة دار الشباب من الجيل الثاني  -

 تهيئة ملعب كرة اليد  -
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  29/01/2021تم عرض مقترحات اللجنة خالل الجلسة االستثنائية ليوم 
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النظر في مقترح احدا  مركب طفولة يتضمن نادي لألطفال، نادي لإلعالمية وروضة بلدية ووسط  -

 طبيعي 

 النظر في مقترح إحدا  نادي أطفال -
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 مخـــــتلفــــات 
  * حول تسمية نهج باسم " حمدة ابراهم "

أفادت السيدة رئيسة البلدية ان المعروض على أنظار المجلس البلدي مطلب تقدم به السيد  

بموجبه تسمية النهج الكائــــن قبالة محطة  ابراهم يرغبهم نيابة عن ورثة حمدة ميمون ابرا

 باسم " نهج حمدة ابراهم "  RL819الوقود عجيل طريق 

وبعد التداول والنقاش أوصى أعضاء المجلس على عرض الموضوع على اللجنة 

 المعنية للنظر فيه.

 "  محمود األزرق»* حول تسمية نهج بإسم 

أفادت السيدة رئيسة بلدية القلعة الصغرى ان المعروض على أنظار المجلس البلدي مقترح 

تسمية النهج الواقع بحي المنازه تقسيم ماني السعيدي المؤدي للطريق الحزامية باسم المرحوم 

 " محمود األزرق" مساعد أول لرئيس البلدية  

س على عرض الموضوع على اللجنة وبعد التداول والنقاش أوصى أعضاء المجل           

 المعنية للنظر فيه.

 * حول مقترح مراسلتي المدير العام للوكالة الوطنية للترددات 

أفادت السيدة رئيسة البلدية أن المعروض على أنظار المجلس البلدي مراسلتين واردتين على 

ت حول التذكير بإبداء المدير العام للوكالة الوطنية للترددا 2021/ من 24/02البلدية بتاريخ 

 .2008أكتوبر 23بتاريخ  33الرأي من طرف البلدية وذلك حسب مقتضيات المنشور عدد 

 المراسلة األولى تخص تركيز قاعدة للهاتف الجوال الرقمي فوق سطح السيدة أمينة وزان 

 يدة  دالمراسلة الثانية تخص طلب تركيز قاعدة للهاتف الجوال الرقمي فوق أرض السيد مالك بوق

 وبعد نقاش مستفيض مر أعضاء المجلس الى عملية التصويت وكانت النتيجة كما يلي:

 01عدد األعضاء الموافقين              

  04عدد األعضاء الرافضين             

 على تركيز قاعدة للهاتف الجوال باألماكن المذكورة انفا. عدم الموافقة قرار المجلس

 سة في حدود الساعة الخامسة مساء.واختتمت الجل                   

 ة الصغرى في ..................القلع  

 والســــــــــالم                                                                                      

 البلدية رئيسة                                                                                                    

 سميحة بوراوي                                                                                                     


