
 
 

 

 

 الجمهورية التونسية  

 وزارة الشؤون المحلية والبيئة  

 بلدية القلعة الصغرى 

 

 

 محضر بلدية الق لعة الصغرى  

   2022للمجلس البلدي الخاصة بالبرنامج اإلستثماري البلدي لسنة    االستثنائية جلسة  ال 

 ) للمرة األولى (      2021/ 10/ 22الجمعة  

 للمرة الثانية (    )    2021/ 10/ 26الثالثاء  

 محضر الجلسة  
 

 اإلطار القانوني:  ●

 
القانون    عمال عد بمقتضيات  للبلديات  في    2018لسنة    29د  األساسي    2018ماي    09المؤرخ 

 المحلية. المتعلق بمجلة الجماعات 

  االستثنائية للمجلس لحضور أشغال الجلسة    باستدعائكمرئيسة بلدية القلعة الصغرى    تتشـــرف"  

الخاصة لسنة    البلدي  التشاركي  البلدي  اإلستثماري  (  2022بالبرنامج  الثانية  للمرة  يوم المقرر عقدها    ) 

 بمقر البلدية للنظر في المواضيع التالية :   بعد الزوال  لثةعلى الساعة الثا  2021 أكتوبر  26الثالثاء 

   2022البلدي التشاركي لسنة / المصادقة على التشخيص المالي للبرنامج اإلستثماري 1

 2022/ المصادقة على التشخيص الفني للبرنامج اإلستثماري البلدي التشاركي لسنة 2

 / المصادقة على تقسيم البلدية إلى مناطق  3

   2022/ برنامج مختلف المتدخلين ) مصالح محلية و جهوية ( خالل سنة 4

 و التي لم يقع إنجازها    2021و   2020و   2019سنتي تشاركية  المقترحة خالل/ قائمة المشاريع 5

    2021ة  المواطنين الواردة على البلدية بخصوص مشاريع القرب خالل سنعرائض ومقترحات  / قائمة  6

   2022المخصصة للبرنامج اإلستثماري البلدي التشاركي لسنة   االعتمادات / ضبط 7

 

  المحددين. والزمان فالرجاء عدم التخلف في الموعد المواضيع،ألهمية  ونظرا

 

 والســــــــالم            

 رئيسة البلدية                            

 سميحة بوراوي                                 



 
 

للمرة الثانية الخاصة بالبرنامج    2021المجلس البلدي جلسته االستثنائية لسنة    عقــــد 

على الساعة الثالثة بعد الزوال      2021أكتوبر    26الثالثاء  يوم    2022اإلستثماري البلدي لسنة  

 ذكرهم:   كل من الســادة والسيدات اآلتي  سميحة بوراوي وبحضور   ةالسيد   بمقر البلدية برئاسة

 : عضو و رئيس لجنة الديمقراطية التشاركية و الحوكمة المفتوحة    نجيب جراد       -           

 عضو و مقرر لجنة األشغال و التهيئة العمرانية    :      كمال زروق -

 : عضو و رئيس لجنة شؤون المرأة و األسرة        جنات غيث   -           

 : عضو     مها اللطيف   -           

 

السيد عبد الحفيظ عيساوي الكاتب العام للبلدية والسيد  حضر عن اإلدارة البلدية    وقد

 متصرف رئيس ورئيس مصلحة الشؤون االقتصادية. يامن المجدوب 

افتتحت السيدة سميحة بوراوي رئيسة البلدية الجلسة بكلمة رحبت فيها بالحاضرين ثم  

الجلسة األولى    أشارت إلى أن الجلسة تعقد للمرة الثانية بعد عدم توفر النصاب القانوني خالل

و بالتالي فإن شرط حضور اغلبية أعضاء المجلس    2021أكتوبر    22التي كانت مقررة ليوم  

ماي    9المؤرخ في    2018لسنة    29البلدي غير مطروحة طبقا ألحكام القانون األساسي عدد  

2018  . 

 إثر ذلك تولت تقديم المواضيع وهي على التوالي: 

 

ص المالي للبرنامج اإلســتثمارا البلدا التشــاركي  يالتشــخالمصــاد ة على  ول:األ  الموض    و  

  2022لسنة  

 
المصادقة على التشخيص  المجلس البلدي    المعروض على أنظارأفادت السيدة رئيسة البلدية أن  

المدير العام لصندوق    بمكتوب السيد عمال    وذلك  2022المالي للبرنامج اإلستثماري البلدي التشاركي لسنة  

بالمحلق عدد  البيانات الواردة    حسب   10/2020/ 05بتاريخ    136الجماعات المحلية عدد    ومساعدةالقروض  

01 . 

للبرنامج   المالي  التشخيص  على  المصادقة  على  التصويت  إلى  المرور  تم  ذلك  إثر 

 ائج التالية:  وقد أسفرت عملية التصويت على النت  2022اإلستثماري البلدي التشاركي لسنة 

 

  05:   عدد األعضاء الموافقين  

 00:   عدد األعضاء المعترضين 

 

البلدي    :المجلس رار   اإلستثماري  للبرنامج  المالي  التشخيص  على  باإلجماع  المصادقة 

 . 2022التشاركي لسنة 



 
 

ال البلدا التشاركي    فنيص الي على التشخ  المصاد ة  ثاني:الموضوع  للبرنامج اإلستثمارا 

  2022لسنة 
على التشخيص    المجلس البلدي المصادقة  المعروض على أنظارأفادت السيدة رئيسة البلدية أن  

و ذلك عمال بمكتوب السيد المدير العام لصندوق   2022اإلستثماري البلدي التشاركي لسنة    الفني للبرنامج

بالملحق حسب البيانات الواردة    2020/ 10/ 05بتاريخ    136لية عدد  القروض و مساعدة الجماعات المح

 .  02عدد 

للبرنامج   الفني  التشخيص  على  المصادقة  على  التصويت  إلى  المرور  تم  ذلك  إثر 

 وقد أسفرت عملية التصويت على النتائج التالية:   2022اإلستثماري البلدي التشاركي لسنة 

  05:   عدد األعضاء الموافقين  

 00:   عدد األعضاء المعترضين 

المصادقة باإلجماع على التشخيص الفني للبرنامج اإلستثماري البلدي التشاركي    :المجلس رار  

 .  2022لسنة 

 

 المصاد ة على تقسيم البلدية إلى مناطق   ثالث:الموضوع ال 

 
تقسيم البلدية  المصادقة على    أفادت السيدة رئيسة البلدية أن المعروض على أنظار المجلس البلدي   

 إلى مناطق  

 األحياء عدد المكان المساحة المنطقة 

ـ  ساكن   8.500 2كلم  5,147 1المنطقة الشرقية  الجديد  الحي  ـ  الروابي 
 الشراقي 

 1حي الرمانية  ساكن   11.000 2كلم  4 2المنطقة الشرقية 

 حي المنازه  
 حي بن عون  

 الروابي الغربي   ساكن   9700 2كلم 15,32 منطقة حشاد  
 حي شمام / الصباغين  

 مارس    20شارع 

 المدينة العتيقة   ساكن   10000   2كلم  10,05 منطقة المدينة  
 حي شوشان  
 رأس الوادي  

    2الرمانية 

   3-2-1السند  ساكن   4068 2كلم  102,48 النقر ووادي الية  

   3-2-1حومة الزين 

 حومة الفراشيش  
 طريق المدرسة  

  ساكن  43268  الجملة  



 
 

 

وقد    تقسيم البلدية إلى مناطقإثر ذلك تم المرور إلى التصويت على المصادقة على  

 أسفرت عملية التصويت على النتائج التالية:  

 

  05:   عدد األعضاء الموافقين  

 00:   عدد األعضاء المعترضين 

 تقسيم البلدية إلى مناطق المصادقة باإلجماع على   :المجلس رار 

 

  2022برنامج مختلف المتدخلين )مصالح محلية و جهوية ( خالل سنة   رابع:الموضوع ال

 
أنه   البلدية  رئيسة  السيدة  السيد تبعا  أفادت  مساعدة    لمكتوب  و  القروض  لصندوق  العام  المدير 

حول إعداد البرنامج اإلستثماري البلدي التشاركي    2020/ 05/10بتاريخ    136الجماعات المحلية عدد  

عدد    2022لسنة   مراسلة   ( الجهويين  المتدخليــــن  لمختلـــف  إداريــــة  مراسالت  توجيه  تم  حيث  و 

اريع  المبرمجة و المزمع القيام بها بمدينة القلعة الصغرى  ( لمــــدّنا بالمش  2021/ 14/10بتاريخ  2063

 ( .  03ملحق عدد و التي جاءت كما يلي )   2022خالل سنة

) مصالح محلية          المتدخلين  برنامج مختلف  التصويت على  إلى  المرور  تم  ذلك  إثر 

 :   و قد أسفرت عملية التصويت على النتائج التالية   2022و جهوية ( خالل سنة 

  05:   عدد األعضاء الموافقين  

 00:   عدد األعضاء المعترضين 

برنامج مختلف المتدخلين ) مصالح محلية و جهوية (  الموافقة باإلجماع على    :المجلس رار  

    2022خالل سنة 

ال السنوات      : خامسالموضوع  تشاركية  ا تراحها خالل  تم  وإن  التي سبق  المشاريع   ائمة 

 و لم يتم إنجازها لعدم توفر االعتمادات   2021و  2020و  2019

 
أنه   البلدية  رئيسة  السيدة  السيد تبعا  أفادت  القروض    لمكتوب  لصندوق  العام   ومساعدة المدير 

حول إعداد البرنامج اإلستثماري البلدي التشاركي لسنة   2020/ 10/ 05بتاريخ    136الجماعات المحلية عدد  

الذي أكد على ضرورة إعطاء األولوية لمقترحات المواطنين الواردة بالتشاركيات السابقة والتي لم    2022

 اعتمادات.تسنى لنا إنجازها لعدم توفر  



 
 

المجلس  ف  أنظار  علي  قائمةالالمعروض  القرب خالل   بلدي  لمشاريع  المواطنين  مقترحات  في 

حسب القائمة الواردة و التي لم    2021و    2020و    2019وات  البرنامج اإلستثماري البلدي التشاركي لسن

 (4بالملحق عدد  المقترحات )يتسنى للبلدية انجازها قصد إعطاء األولوية لهذه 

 

المشاريع التي سبق وإن تم اقترحها خالل    إثر ذلك تم المرور إلى التصويت على قائمة 

 و قد أسفرت عملية التصويت على النتائج التالية:   2021و  2020 و  2019تشاركية لسنوات 

  05:   عدد األعضاء الموافقين  

 00:   عدد األعضاء المعترضين 

اقترحها خالل تشاركية  قائمة المشاريع التي سبق وإن تم  الموافقة باإلجماع على    :المجلس رار  

 2021و  2020و  2019لسنوات 

 

  ائمة عرائض المواطنين الواردة على البلدية بخصوص مشاريع القرب    سادس:الموضوع ال

 
أنه   البلدية  رئيسة  السيدة  السيد تبعا  أفادت  مساعدة    لمكتوب  و  القروض  لصندوق  العام  المدير 

حول إعداد البرنامج اإلستثماري البلدي التشاركي    05/10/2020بتاريخ    136ة عدد  ــــات المحليــــالجماع

 .   2022لسنة 

عرائض المواطنين الواردة على البلدية بخصوص   البلدي قائمة المعروض على أنظار المجلس  ف

 (. 5) بالملحق عدد البيانات مقترحاتهم لمشاريع القرب حسب 

 

إثر ذلك تم المرور إلى التصويت على قائمة عرائض المواطنين الواردة على البلدية  

 وقد أسفرت عملية التصويت على النتائج التالية: بخصوص مشاريع القرب 

 

  05:   عدد األعضاء الموافقين  

 00:   عدد األعضاء المعترضين 

 

بخصوص    :المجلس رار   البلدية  على  الواردة  المواطنين  عرائض  على  باإلجماع  الموافقة 

 مشاريع القرب. 

 

ضبط االعتمادات المخصصة للبرنامج اإلستثمارا البلدا التشاركي لسنة  :  سابع الموضوع ال

 وتوزيعها على المناطق   2022

 



 
 

الجماعات المحلية   ومساعدةلمكتوب السيد المدير العام لصندوق القروض    أفادت رئيسة أنه تبعا

   2022حول إعداد البرنامج اإلستثماري البلدي التشاركي لسنة  05/10/2020بتاريخ  136عدد 

المخصصة للبرنامج اإلستثماري البلدي   االعتمادات   البلدي ضبطفالمعروض على أنظار المجلس  

   2022التشاركي لسنة  

  أ.د  1253واالعتمادات المخصصة:  ضبط  ائمة المشاريع  / 1

 % (  80أ.د )  962:   مشاريع القرب   ▪

 % ( 20) أ.د  253:   مشاريع مهيكلة   ▪

 : /   مشاريع إدارية   ▪

 

 أ.د  1215:    الجملـــــــــــــة  

 الخطة التمويلية  / 2

 

 أ.د  500:   تمويل ذاتي   •

 أ.د  500:    قرض   •

 أ.د  215:  مساعدة غير مواظفة  •

 

 أ.د  1215:    الجملة 

 مفصلة كما يلي:  

 أ.د  247أ.د           تمويل ذاتي   :  747تعبيد طرقات :           أ.د  962:   مشاريع القرب  أ/ 

 أ.د  500قرض        :                                                                                                

 %   100أ.د       مساعدة غير موظفة :    215تنوير عمومي :                                                         

 

 أ.د   123:     .د      مشروع تصريف مياه األمطار أ 253:   مشاريع مهيكلة   ب/ 

 أ.د  60:   تمويل ذاتي                 تعشيب اصطناعي للملعب البلدي    %  100      

  أ.د  70:    تهيئة معلب حي بمنطقة حي المنازه                                                    

 توزيع االعتمادات على المناطق 

 النسبة  )أ.د( االعتمادات نوعية المشروع  المنطقة  ع/ر 

 %  30 281 الطرقات   وصيانةتعبيد  1الشرقية  01



 
 

 تنوير عمومي 

 الطرقات   وصيانةتعبيد   2الشرقية   02

 تنوير عمومي 

281 30  % 

 الطرقات   وصيانةتعبيد  حشاد  03

 تنوير عمومي 

200 20  % 

 الطرقات   وصيانةتعبيد  المدينة  04

 

200 20  % 

 %  100 962 1الجملـــــــــــــــــــــــــــــة 

 - 253 مشاريع مهيكلة   

 - أ.د 1215 الجملـــــــــــــــــــــــة 

تعبيد و صيانة الطرقات وتنوير   النقر  ووادي الية   05

 عمومي 

 

100 

 

 

20  % 

 

 %  80 400 مشاريع إدارية   

 %  100 500 2الجملـــــــــــــــــــــــــــــة 

  1715 الجملــــــــــــــــــــــة 

 

التوسع:  2 مناطق  برنامج  ضمن  الية  وادا  و  النقر  لمنطقتي  المخصصة  المشاريع  أ.د                 500/  ائمة 

 (  %  100) مساعدة موظفة : 

 % (  20أ.د )  100:   مشاريع القرب   ▪

 / :   مشاريع مهيكلة   ▪

 % ( 80) أ.د  400:   مشاريع إدارية   ▪

 

 أ.د   500:    الجملـــــــــــــة  

 

أ.د منها   1715:    2022ليكــــــون بذلك جملة االعتمادات المخصصة للبرنامج اإلستثماري البلدي لسنة  

 أ.د مخصصة لبرنامج مناطق التوسع لمنطقتي النقر و وادي الية ) مساعدة موظفة ( .  500



 
 

للبرنامج   المخصصة  االعتمادات  ضبط  على  التصويت  إلى  المرور  تم  ذلك  إثر 

وقد أسفرت عملية التصويت  وتوزيعها على المناطق    2022دي التشاركي لسنة  اإلستثماري البل

 على النتائج التالية:  

  05:   عدد األعضاء الموافقين  

 00:   عدد األعضاء المعترضين 

على    :المجلس رار   باإلجماع  اإلستثماري  الموافقة  للبرنامج  المخصصة  االعتمادات  ضبط 

 وتوزيعها على المناطق.  2022البلدي التشاركي لسنة 

 

 واختتمت الجلسة في حدود الساعة الخامسة مساء.

 

 رئيسة البلدية 

 

 سميحة بوراوي 

 

 


