
   
   الجمهورية التونسية  

 وزارة الشؤون المحلية والبيئة

         بلدية القلعة الصغرى     

 
 مـحـضــــر جـلـسـة

2المجلس البلدي في دورته العادية الثانية لسنة   0 2 1  

2الجمعة  2ماي  8 0 2  )الجلسة األولى( 1

3اإلثنين  2ماي  1 0 2  )المرة الثانية(  1

  
            2018ماي  09مؤرخ في ال 2018لسنة  29ساسي عدد عمــال بمقتضيـات القانون األ

 المحلية،الجماعات  والمتعلق بمجلة

 بتاريــخ   1093الموجه إلى كافة أعضاء المجلس البلدي تحت عــدد االستدعاء وبنـــاء على

"  )للمرة الثانية( والمتضمن: 2021ماي  28بتاريخ  1184)للمرة األولى( وعدد  2021ماي  17

ادية لحضور جلسة المجلس البلدي في دورته الع بلدية القلعة الصغرى باستدعائكم ةرف رئيســـتشت

ثانية الالساعة  على 2021ماي  31يوم االثنين نعقد تس )للمرة الثانية( التي 2021الثانية لسنة 

 ( بقصر البلدية، للنظر في المواضيع التالية: 14: 30والنصف بعد الزوال )

  2020ختم الحساب المالي لسنة     

 

اجراء تعديل جزئي في المناطق التي يمنع فيها الوقوف والتوقف واالستلزام المعاليم 

  الموظفة عليها طبقا للقرار البلدي

 تحيين تركيز العالمات المرورية 

 أشغال المشاريع البلدية سير 

 سير اإلستخالصات البلدية 

 سير نشاط اللجان البلدية 

  2021مقترحات المواطنين في إطار الجلسة التمهيدية الثانية لسنة 

   مقترح إحداث دائرتين بلديتين بالنقر وحي المنازه



 :مختلفات

  معماري أولوسد شغور لرتبة مهندس  التعاقد مع عونين فنيين- 1               
 

 .الرجاء عدم التخلف، مع خالص التقدير واالحترامف لألهميـــة،ونظــــــرا 

 

 

 والســــــــــــــالم                                                                             

 البلدية رئيسة                                                                                                   

وراويــحة بــسمي  

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2021ماي  31الثانية )للمرة الثانية( يوم اإلثنين البلـــدي جلسته العادية  عقـــــد المجلس

 وبحضور كلالسيدة سميحة بوراوي    ( برئاسة14: 30الثانية والنصف بعد الزوال )على الساعة 

 ذكرهم: والسيدات اآلتي من السادة

 

 : المساعد االول لرئيسة البلدية   إقبال الرواتبي  -

 : عضو   كمال زروق -

  : عضو  سالم بن مزوغية  -

 : عضو  منال عتيق  -

 : عضو   نرجس عمارة  -

 عضو :   محمود العامري  -

 : عضو     هشام بلعيد-

 عضو :   أحمد المبروك  -

 : عضو  الصحبي رجيبة  -

 : عضو   غيث جنات  -

 : عضو   امينة الفرشيشي -

 : عضو   الهادي الحريزي   

 

د بن العام للبلدية والسيدة وداالبلدية حضر السيد عبد الحفيظ عيساوي الكاتب  وعن اإلدارة

 أحمد رئيسة مصلحة شؤون المجلس والهياكل البلدية والعالقة مع الجمعيات والمنظمات.

لة بكلمة رحبت فيها بالحاضرين مثمنة جهودهم المتواصالسيدة رئيسة البلدية الجلسة  فتتحتا

صهم على مزيد تنمية المنطقة و تحسين ظروف عيش المتساكنين ثم أشارت في خدمة المواطن و حر

لعدوى اأنه و نظرا للظروف االستثنائية التي تمر بها البالد على إثر جائحة كورونا و توقيا لخطر الى 

تطبيقا لإلجراءات الصحية المعلنة فان هذه الجلسة تعقد دون حضور المواطنين و هو نفس االجراء 

عتماده بخصوص الجلسة التمهيدية الثانية التي لم تعقد حضوريا و تم االكتفاء باقتراحات و الذي تم ا

 .مالحظات المتساكنين عبر صندوق االقتراحات و الصفحة الرسمية للبلدية 

 

لموضوع      2020الحساب المالي لسنة    األول: ختما
 

 واالقتصادية ومتابعة التصرفنرجس عمارة رئيسة لجنة الشؤون المالية تولت السيدة 

 جملة العمليات الماليةجدول الحساب المالي يمثل  وأفادت بأن 2020نتائج الحساب المالي لسنة  تقديم

 لدية هوالب محتسبالمالية  وأن قابضبما في ذلك الفترة التكميلية  2020سنة المنجزة خالل تصرف 

ف واالقتصادية ومتابعة التصرلجنة الشؤون المالية مستوى  على وتمت مناقشته وأشر عليهمن أعده 

 للمصادقة.بتمريره للمجلس البلدي  وتمت الموافقة 2021ماي  25البلدي بتاريخ  كذلك المكتبو

 09مؤرخ في  2018لسنة  29من القانون األساسي عدد  218الفصل  وعمال بمقتضيات

ة قاعميحة بوراوي رئيسة البلدية غادرت السيدة سيتعلق بمجلة الجماعات المحلية  2018ماي 

للحساب  تقديم ملخص ومتابعة التصرفواالقتصادية  لجنة الشؤون المالية رئيسةوواصلت  الجلسات

 ذلك:توضح  والمبالغ االتية 2020المالي لسنة 

 



 7.041.866.746  الميزانية     .......................  الجملي لمقابيضالمبلغ  - 1

 4.294.761.169        مصاريف الميزانية المأذون بدفعهاالنهائي ل الجمليالمبلغ  - 2

 1.343.252.167          األول.......................العنوان  العتماداتالمبلغ النهائي  - 3

 التي يصرح بطرحها  استعمالالباقية بدون 

 2.747.105.577          التي يرخص      .................... 2020مبلغ نتيجة سنة  - 4

 في نقله الى حسابات خارج الميزانية 

 552.257.329مبلغ اعتمادات العنوان الثاني بالجزئين....................                   - 5

 التي يرخص بطرحها  استعمالالباقية بدون  والرابع منهالثالث 

 نهائيا لعدم انجاز موارد 

 1.802.717.951مبلغ اعتمادات العنوان الثاني بالجزئين................                      - 6

 والتي يرخص في نقلها  استعمالبدون  والرابع الباقيةالثالث 

 2021الى سنة 

 مبلغ اعتمادات العنوان الثاني الجزء الخامس ..................          ال شيء  – 7

   نهائيا.بطرحها  والتـي يرخصمنه الباقي بدون استعمال 

 92.723.862مبلغ اعتمادات العنوان الثاني الجزء الخامس  ......................         -8

 2021في نقلها الى سنة  والتي يرخصمنه الباقية بدون استعمال 

  

 2020حساب المالي لسنة صادق أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على ختم ال وبعد النقاش

  التالية:التصويت على النتائج  وأسفرت عملية

 

 09:        2020ختم الحساب المالي لسنة  على عدد األعضاء الموافقين 

 01 ....................................   :د األعضاء المحتفظين ...........عد   

    00...........   : الرافضين....................................عدد األعضاء  

( من المجلس البلدي باشرا الجلسة بعد التصويت على الحساب 02وتجدر المالحظة أن عضوين)  

 المالي 

قرار في  والتوصاية بععداد 2020المصاادقة على ختم الحسااب المالي لسانة  :البلدي قرار المجلس

 الغرض 

 

جزئي في المناطق التي يمنع فيها الوقوف  تعديل    الثاني: اجراء  الموضوع
 البلديالموظفة عليها طبق ا للقرار    والتوقف واالستلزام المعاليم

 
رح قتمعلى  المصادقةلى أنظار المجلس البلدي المعروض عأفادت السيدة رئيسة البلدية أن 

األنهج ولجنة المرور المتمثل في تجميع جميع القرارات المتخذة سابقا والمتعلقة بضبط الشوارع 

لوقوف بحيث يشمل منع ا إدخال تعديالت جزئية ببعض األماكن والتوقف معيحجر فيها الوقوف  التي

  :التالية والتوقف الطرقات



وصوال إلى   MG-MAXIمن أمام مغازة  انطالقاالطريق الموازي للطريق الحزامية  -

 مؤسسة الصكلي 

الطريــــق الرئيسيـــة من الجهتيـــن بدايــــة من ديـــــوان الحبوب وصوال إلى شركة  -

  (MAISSAمايسا )

   واحدة(قصر البلدية من جهة  )واجهةالبلدية  قصرم أما -

شارع الحبيب بورقيبة من مفترق نهج حسين بوزيان وصوال إلى شركة الشمسي للمواد  -

ول وص والصيدلية والمحالت التجاريةمن محل القصاب مرورا بالمعتمدية  )انطالقااإللكترونية 

  البلهوان( علىإلى بداية نهج 

 

ماي        25اريخ التطرق الى الموضوع خالل جلسة المكتب البلدي المنعقدة بت وقد تمهذا 

 واستلزام المعاليماألماكن المذكورة انفا  والتوقف فيو تمت التوصية بمنع الوقوف 2021

 المستخلصة عن استخدام الكباالت و " الشنقال" لكل من ال يلتزم بالقرار المذكور انفا 

تسجيل اقتراح السيدة منال عتيق عضو المجلس البلدي في خصوص هدا الموضوع  وقد تم

األماكن  قف فيوالتوخطايا على الشاحنات الثقيلة التي لم تلتزم بقرار منع الوقوف  والمتمثل تسليط

اصة خ وتطبيق القانونالمذكورة انفا والحرص على التنسيق مع   شرطة المرور للمراقبة المستمرة 

 الصعب استعمال الكباالت بالنسبة للشاحنات الثقيلة. وانه من

  يلي:التصويت كانت النتيجة كما وبالمرور الى عملية 

 -  9:  ......................................... عدد األعضاء الموافقين  

 1 : د األعضاء المحتفظين   ........................................       عد 

   :       .........................................   0عدد األعضاء الرافضين 

 واساااااتلزاماألماكن المذكورة انفا  والتوقف فيعلى منع الوقوف  ةالمصاااااادق :البلدي قرار المجلس

المنظم  طبقا للقرار البدي المستخلصة عن استخدام الكباالت و " الشنقال" لكل من ال يلتزم المعاليم

 للعملية 

 

لموضوع  المرورية:تركيز العالمات    تحيين  الثالث: حول  ا

 
 (24/05/2021و  27/04/2021المنعقدة بتاريخ  ورالمرمقترح لجنة )

جنة لالمجلس البلدي مقترح  بلدية القلعة الصغرى أن المعروض على أنظار أفادت السيدة رئيسة

يتضمن جردا للعالمات المرورية  2021/ 24/05و  27/04/2021المرور المنعقدة بتاريخ 

 ذلك:الجدولين اآلتيين يوضحان مزمع تركيزها بالمنطقة البلدية وال

 

 / جدول يتضمن العالمات المرورية المقترح تركيزها بالمنطقة البلدية 1

 

 المكان  ع/ر
نوعية العالمة 

 المرورية
 المالحظات إضافة / تغيير العدد

01 

عالمات تشير إلى   -

 وجود 

 " شنقال " 

08 

  إضافة 



  إضافة  02 ممنوع الوقوف  حي المنازه أمام المشاوي  02

  تغيير اإلتجاه   قف   EPIأمام  03

  تغيير العالمة   قف  حي المنازه نهج الليمون  04

  تغيير العالمة   قف  أمام عقيد للكهرباء بحي المنازه  05

  إضافة 01 قف  نهج البندقية بحي المنازه  06

07 
نهج الياسمين بجانب المسجد بحي 

 المنازه 

 قف 
01 

  إضافة

 اصالح   01 ترك األولوية  مفترق حي المنازه  08

09 
ممنوع دخول  مدخل المدينة 

 الشاحنات الثقيلة 
01 

  إضافة

10 
 ترك األولوية  مفترق جامع الرحمة في اتجاه المقهى 

01 
تثبيت  

 العالمة 

  إضافة 01 عالمة قف  شارع فلسطين  11

  إضافة 01 عالمة قف  نهج ابن خلدون  12

  إضافة 01 عالمة قف  EPIتقاطع الطريق الحزامية و  13

  إضافة 01 اتجاه واحد  نهج الصنوبر  14

  إضافة 01 ترك األولوية  مدخل حي المنازه  15

  إضافة 01 عالمة منعرج  جانفي  14شارع  16

17 
عالمة مخفض  شارع البيئة 

 كم  30السرعة 
01 

  إضافة

   12 الجمــــــــــــــلـــــــــــــــــــة

 

 المرورية الخاصة بتخفيض السرعة بمحيط المؤسسات التربوية يتضمن العالمات/ كشف 2

  
 المالحظات العدد نوعية العالمة اسم المدرسة ع/ر

  02 كم  30عالمة تحديد السرعة  مدرسة بورقيبة  01

02 

  01 عالمة مدرسة  مدرسة البشرى 

  01 كم  30عالمة تحديد السرعة 

  01 عالمة ممر مترجلين 

03 
  02 كم  30عالمة تحديد السرعة  مدرسة الحبيب 

  01 عالمة ممر مترجلين 

04 

  02 كم  30عالمة تحديد السرعة  مدرسة ابن خلدون 

  02 عالمة مدرسة 

  02 عالمة مخفض السرعة 

  01 عالمة مخفض السرعة  مدرسة النور الصباغين  05

06 

  02 عالمة مخفض السرعة  المعهد الثانوي الرمانية 

  02 كم  30عالمة تحديد السرعة 

  02 عالمة مدرسة 

07 

  02 عالمة مدرسة  مدرسة غرة جوان 

  01 عالمة ممر مترجلين 

  02 كم 30عالمة تحديد السرعة 

  02 عالمة مخفض السرعة 

08 
  02 كم 30عالمة تحديد السرعة   1مدرسة حي المنازه 

  02 عالمة مخفض السرعة 

  02 عالمة مدرسة   2مدرسة حي المنازه  09

  02 كم  30عالمة تحديد السرعة  مدرسة النقر  10



  02 عالمة مدرسة 

11 
  02 عالمة مدرسة  مدرسة وادي الية 

  02 كم  30عالمة تحديد السرعة 

  41 الجملة

 

أنظار المكتب البلدي في جلساااته المنعقدة بتاريخ  الموضاااوع علىعرض  وأنه تممع العلم 

عرض الموضااوع على أنظار ة على تركيز العالمات المذكورة ووأوصااى بالموافق 2021ماي  25

 المجلس البلدي.

قدم أعضاااااااء المجلس االتي ذكرهم بعض المالحظات  إثر  فيواالقتراحات وتتمثل ذلك 

 االتي:

بروكسااااااال تم  والتوقف بنهجطالبت بتعويض عالمة ممنوع الوقوف  عتيق:الساااااايدة منال  -

 ازالتها.

 قف" من نهج الورد لعجم جدواها.اقترح إزالة عالمة " المبروك:السيد أحمد  -

الساااااايدة جنات غيث اقترحت وضااااااع عالمة اتجاه واحد بنهج أبو بكر الصااااااديق المحاذي  -

 به. جوعويمنع الرللمتحف البلدي بحيث يسمح بالسير في االتجاه المؤدي للمدينة العتيقة 

محمود العامري رئيس لجنة المرور اإلجابة على جميع المالحظات مشاااددا على  وتولى السااايد

تم اال بعد المعاينة من طرف لجنة موساااعة مشاااتركة تضااام شااارطة أو أن تركيز أي عالمة ال ي

 حرس المرور.

عملية التصااااويت على تحيين عدد العالمات المرورية المزمع تركيزها أساااافرت  وبالمرور الى

 النتائج:على 

 ................... 10عدد األعضاء الموافقين 

 ................ 0عدد األعضاء المعترضين 

 1ء المحتفظين ..................عدد األعضا 

 

 المصاحب.بالجدول على تركيز العالمات المذكورة  المصادقةالبلدي  قرار المجلس

 

 :الرياضيةجمعية الق لعة    مطالب الرابع:  الموضوع
 

المعروض على انظار المجلس البلدي مطلبين تقدمت بهما أفادت الساايدة رئيسااة البلدية ان 

 ،2021ماي  25دي بتاريخ لوتم التطرق اليهما خالل جلسااااااة المكتب البجمعية القلعة الرياضااااااية 

يتمثل المطلب األول في توفير محل تجاري يخصص لبيع أزياء الجمعية وبعض الفصول الرياضية 

 2م300تقل عن ال مساااااااحتها ةفي حين يتمثل المطلب الثاني بتوفير قاعة رياضاااااا مواردها،لتنمية 

 .تخصص لتقوية العضالت

بجزء من مساااااحة الرصاااايف  اقترح أعضاااااء المكتب تمكين جمعية القلعة الرياضااااية وقد

 لاسااااتغالله كمحمامي للمقبرة على مسااااتوى شااااارع الحبيب بورقيبة )بجانب كشااااك فهيم( يتم األ

 صغيرة. مستلزمات رياضيةوالرياضية تجاري لبيع أزياء جمعية القلعة  ويخصص لغرض



فقد عبر أعضاااااء  2م 300رياضااااة مساااااحتها ال تقل عن أما المطلب المتعلق بتوفير قاعة 

فات في الوقت الحالي وتمت التوصااااااية بعرض  المكتب على عدم توفر عقار بلدي بهذه المواصاااااا

 الموضوع على المجلس البلدي التخاذ القرار النهائي. 

جميع الظروف والصااااااعوبات المادية التي تمر بها جمعية القلعة  ضوعلى إثر اسااااااتعرا

في الفترة الراهنة وبعد االجتماعات المتكررة مع أعضااااء الهيئة المديرة للجمعية ساااعيا الرياضاااية 

أعضاااء  وأمام إصاارار ،معنويةإليجاد الحلول الممكنة لتذليل جميع هذه الصااعوبات مادية كانت أو 

 المجلس البلدي على مسااعدة الجمعية بكل اإلمكانيات المتاحة لتجاوز هذه الصاعوبات فقد تم اقتراح

 ما يلي 

 

تمكين ; المكتب البلديح افيما يخص المطلب األول وافق أعضاااااااء المجلس على اقتر -

جمعية القلعة الرياضية بجزء من مساحة الرصيف األمامي للمقبرة على مستوى شارع 

جاري ت ويخصاااص لغرض الحبيب بورقيبة )بجانب كشاااك فهيم( يتم اساااتغالله كمحل

 صغيرة. ومستلزمات رياضيةلبيع أزياء جمعية القلعة الرياضية 

على عاتق الجمعية الرياضية مع التقيد بمثال  وتكاليف البناءمع تحميل كافة مصاريف 

 عداده من طرف المصالح المختصة ببلدية القلعة الصغرى.إهندسي يتم 

 شغال الوقتي للطريق العام.المحل الى استخالص معلوم اإل ويخضع هذا

ترح أعضاااء المجلس البلدي اسااتغالل الفضاااء الساافلي فيما يخص المطلب الثاني فقد اق -

لمدارج الملعب المعشااب إلحداث قاعة لتقوية العضااالت وذلك نظرا لعدم إمكانية توفر 

أي عقار اخر حسااب المواصاافات المذكورة انفا مع تكفل الجمعية بكل نفقات تهيئة هذا 

 الفضاء

 

 فرت النتائج على ما يلي:وبالمرور الى عملية التصويت فيما يخص هذا المقترح أس

 ................... 7عدد األعضاء الموافقين 

 5..ألعضاء المعترضين ..............عدد ا 

 0..عضاء المحتفظين ...............عدد األ 

 

 البلدي قرار المجلس

   

جمعية القلعة الرياضية بجزء من مساحة الرصيف الموافقة على المطلب األول وتمكين   - 

األمامي للمقبرة على مسااااتوى شااااارع الحبيب بورقيبة )بجانب كشااااك فهيم( يتم اسااااتغالله كمحل 

ويخصااص لغرض تجاري لبيع أزياء جمعية القلعة الرياضااية ومسااتلزمات رياضااية صااغيرة طبقا 

للمثال الهندسااي المعد من طرف البلدية مع دفع معلوم االشااغال الوقتي للطريق العام طبقا للتراتيب 

 نية المعمول بها.القانو

المطلب الثاني وتمكين الجمعية من استغالل الفضاء السفلي لمدارج الملعب  الموافقة على - 

قاعة لتقوية العضاالت مع تحمل الجمعية الرياضاية جميع المصااريف والنفقات  الساتغاللهالمعشاب 

 سواء للمحل األول أو قاعة الرياضة. 
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ير أشغال المشاريع البلدية   الخامس:  الموضوع  س
 

 ية تلخصالتول ااالجدالبلدي لإلعالم ملخصااا لتقدم أشااغال المشاااريع البلدية و سأفادت الساايدة رئيسااة البلدية أن المعروض على أنظار المجل

 )شهر ماي( 2021سنة  الى حد   2018منذ سنة هذه االشغال سير 

 

 بيــــــــان المشــــــروع ع/ر
 سنــــة 

 اإلنجــــــاز

 الكلفـــة

 ) أ.د(

نسبة تقدم 
 اإلنجاز

 (%) 

 مصـــــادر التمويـــــل

 المالحظـــــــات
تمويل 
 ذاتي

 قرض
مساهمة 
وزارة 

 اإلشراف

 وقتي.البصدد رفع التحفظات المسجلة خالل جلسة القبول  280 - 161  %100 441 2018 تهيئة الملعب البلدي  01

 لألشغال.تم القبول الوقتي  - 500 802  %100 1302 2018 تعبيد الطرقات  02

 تحفظات.تم القبول الوقتي لألشغال دون  - - 110  %100 110 2019 توسيع شبكة التنوير العمومي  03

 ظات.التحفتم القبول الوقتي لألشغال مع تسجيل عدد من  - 600 350  %100 950 2019 تعبيد الطرقات  04

 األشغال حثيثة  423 - 04  %30 427 2019 بناء قاعة متعددة االختصاصات  05

06 
تهيئة دار الشباب من الجيل الثاني 

 صغير  وتعشيب ملعب
2019 420 - - - 420 

تم إعالم المقاوالت المكلفة بعنجاز األشغال باإلعالم 
 .(2وقسط  1 )قسطبعسناد الصفقة 

 



10 
 

 المشــــــروعبيــــــــان  ع/ر
 سنــــة 

 اإلنجــــــاز

 الكلفـــة

 ) أ.د(

نسبة تقدم 
 اإلنجاز

 (%) 

 مصـــــادر التمويـــــل

تمويل  المالحظـــــــات

 ذاتي
 قرض

مساهمة 
وزارة 

 اإلشراف

 الملحق. وبصدد إعداداألشغال متوقفة  - - 195  %35 195 2020 تهيئة السوق اليومية  07

 - 200 180 - 380 2020 تهيئة قصر البلدية  08
تم توجيه الملف إلى الصندوق للحصول على الموافقة 

 للتأشير.المراقبة  هيئةإلى والنهائية 

 حثيثة.األشغال  - - 120  %50 120 2020 تجميل المدينة  09

 - 129 - 750 2020 بناء مستودع بلدي  10
621 

 )مساعدة(
 .والتقييمبصدد إعداد تقرير الفرز 

 - 500 250 - 750 2020 تركيز شبكة تصريف مياه األمطار  11
بصدد إعداد ملف طلب العروض من طرف مكتب 

 الدراسات.

 األشغال.انتهت  - - 44  %100 44 2020 صيانة المقبرة  12

  -  70  %100 70 2020 تهيئة ملعب لكرة اليد  13

  200 56 - 256 2020 تعبيد الطرقات  14
تم توجيه الملف إلى صندوق القروض للحصول على 

 اإلستثنائية.المساعدة 

15 

تعبيد الطرقات في إطار برنامج 

 مناطق التوسع
  ووادي الية( )النقر 

2020/2021 

بدون  360

اآلداء على 
القيمة 
المضافة 

(HTVA
 ) 

- - - - 

بعد حصولنا على قرار هيئة مراقبة الصفقات بعدم وجود 

أي خلل في اإلجراءات تم إعالم المقـــاول إلتمــــام 
  وتسجيلها.إجراءات إمضـــاء الصفقــــة 

16 
التنوير العمومي في إطار برنامج 

 مناطق التوسع 
 ووادي الية( )النقر

2020/2021 
38  

(HTVA
) 

 بالنفقة.بصدد الحصول على تأشيرة التعهد  - - - -
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   :2021البرنامج اإلستثماري البلدي لسنة 

 

 بيان المشروع ع/ر
 سنة 
 اإلنجاز

 الكلفة
 ) أ.د(

نسبة تقدم 
 اإلنجاز

 (%) 

 مصادر التمويل

تمويل  المالحظات
 ذاتي

 قرض
مساهمة 
وزارة 

 اإلشراف

 الفنية.بصدد إعداد الدراسة   300 153  453 2021 تعبيد الطرقات  01

 الفنية.بصدد إعداد الدراسة    140  140 2021 اإلنارة العمومية  02

    250  250 2021 بناءات إدارية  03

 االحتياجات.بصدد تشخيص    65  65 2021 مختلفة  وتجهيزات إعالميةبرامج  04

 الحاويات.وصول  ارفي انتظ   80  80 2021 معدات النظافة  اقتناء 05

 الثانية.للمرة  استشارةبصدد إعداد    48  48 2021 تهيئة مساحات خضراء  06

 باستشارة.تم القيام    70  70 2021 تجهيزات رياضية  اقتناء 07
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ير اإلستخالصات البلدية    الموضوع  السادس: س
 

 .2021ماي  28البلدية الى غاية إلستخالصاتاالبلدي كشفا يتعلق  سأفادت السيدة رئيسة البلدية أن المعروض على أنظار المجل

 

 التقديرات النهائية  التقديرات االولية  نوع الموارد ف
إنجاز األشهر 

 السابقة 

إنجاز الشهر 

 الحالي 
 جملة اإلنجاز 

 32.860.301  32.860.301 220.000.000 220.000.000 المعلوم على العقارات المبنية  01-11

 48.578.684  48.578.684 300.000.000 300.000.000 المعلوم على األرضي غير المبنية  02-11

المقابيض اإلعتيادية للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة  01-12

 الصناعية 

1000.000.000 1000.000.000 308.057.453  308.057.453 

    200.000.000 200.000.000 المبالغ المتأتية من صندوق التعاون بين الجماعات المحلية  01-12

 198.000  198.000   معلوم اإلجازة الموظف على محالت المشروبات  03-12

    10.000.000 10.000.000 مداخيل لزمة المعاليم المستوجبة باألسواق اليومية  01-21

    70.000.000 70.000.000 مداخيل لزمة المعاليم المستوجبة باألسواق األسبوعية  02-21

 9.316.500  9.316.500 25.000.000 25.000.000 معلوم اإلشغال الوقتي للطريق العام  02-24

 126.552.185  126.552.185 100.000.000 100.000.000 الطريق العام عند إقامة حضائر البناء  أشغالمعلوم  04-24

 48.536.875  48.536.875 100.000.000 100.000.000 معلوم اإلشهار  06-24

 16.551.500  16.551.500 30.000.000 30.000.000 معلوم التعريف باإلمضاء  01-31

 2.939.750  2.939.750 20.000.000 20.000.000 معلوم اإلشهاد بمطابقة النسخ باألصل  02-31

 7.550.000  7.550.000 50.000.000 50.000.000 معاليم تسليم بطاقات الحالة المدنية  03/31

 3.484.000  3.484.000 10.000.000 10.000.000  والحجج األخرىمعاليم تسليم الشهائد  99-31

 350.000  350.000   معلوم رخص الحفالت المنظمة بمناسبة األفراح العائلية  03-32

    5.000.000 5.000.000 معلوم رخص الحفالت العمومية  04-32

 31.405.984  31.405.984 130.000.000 130.000.000 معاليم رخص البناء  06-32

    1.000.000 1.000.000 معاليم رخص نصب آالت توزيع الوقود في الطريق العام  08-32

 54.186.900  54.186.900 60.000.000 60.000.000 معاليم االيواء بمستودع الحجز  02-33

    250.000.000 250.000.000 المعلوم اإلضافي على سعر التيار الكهربائي  03-33

المبالغ المتأتية من المعلوم اإلضافي على سعر التيار   02-03-33
 الكهربائي 

150.000.000 150.000.000    

 المحالت التجاريةيم مقابل رفع الفضالت المتأتية من لمعا 04-33

  والصناعية والمهنية 

5.000.000 5.000.000    
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مساهمة المالكين األجوار في نفقات اإلشغال األولية  06-33

 واألرصفةالمتعلقة بالطرقات  واإلصالحات الكبرى

100.000.000 100.000.000 6.128.750  6.128.750 

 37.398.000  37.398.000 100.000.000 100.000.000 معاليم اخرى مقابل اسداء خدمات  99-33

    5.000.000 5.000.000 مداخيل قاعات العروض  12-41

    1.000.000 1.000.000 مداخيل قاعات األفراح  13-41

أخرى متأتية من اإلستغالل المباشر  جبائيةمداخيل غير  99-41
 لألمالك 

  8.239.320  8.239.320 

 20.458.822  20.458.822 140.000.000 140.000.000 مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط التجاري  01-51

 12.409.543  12.409.543 50.000.000 50.000.000 مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط المهني   02-51

 18.268.653  18.268.653 70.000.000 70.000.000 مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط الصناعي  03-51

 100.000  100.000   مداخيل كراء قاعات األفراح 17-51

    5.000.000 5.000.000 محاصيل بيع العقارات  01-52

    15.000.000 15.000.000 به  االنتفاعمحاصيل بيع األثاث الذي زال  02-52

    1.000.000 1.000.000 منح المساهمات المالية  01-53

 280.000  280.000 1.000.000 1.000.000  والشرطة البيئيةمداخيل مخالفات تراتيب حفظ الصحة  03-54

    2.000.000 2.000.000  وخدمات أخرىاسترجاع مصاريف مقابل أشغال  07-54

 749.000  749.000 5.000.000 5.000.000 مبالغ مستخلصة بمقتضى أحكام  09-54

    15.000.000 15.000.000 خطايا التأخير المنجرة عن انجاز الصفقات العمومية  10-54

 8.696.394  8.696.394   خطايا التأخير المنجرة عن استخالص الديوم المثقلة  10-54

 واستخالص لفائدةوتصرف مبالغ بعنوان مصاريف إدارة  01-60

 الغير 

5.000.000 5.000.000 428.097  428.097 

 500.000  500.000 10.000.000 10.000.000 مقابيض مختلفة  01-60

 751.197.000 454.197.000 300.000.000 1428.000.000 1428.000.000 المناب من الدعم السنوي  03-60

 1558.421.711 454.179.000 1104.224.711 4690.000.000 4690.000.000 الجملة
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ير نشاط اللجان البلدية  بعالسا  الموضوع  : س

 
 البلدي تقريرا يخص سأفادت السيدة رئيسة البلدية أن المعروض على أنظار المجل

 :2021نشاط اللجان البلدية بداية من شهر مارس 

 
 التوصــــية تاريخ االنــــعقاد اللـــجنة

متابعة للمشاريع البلدية وعقد جلسات مع مختلف --    العمرانية  والتهيئةاألشغــال 

إيجاد الحلول وتذليل  والعمل علىمكاتب الدراسات 

مشروع إشكاليات خاصة  وأن لكلالصعوبات خاصة 

 به
تنوه اللجنة بما تم إنجازه خاصة مع انطالق أشغال  -

من الطرقات  وفتح عددمجددا من المشاريع المبرمجة 

مزيد بذل الجهد النطالق بقية  وتؤكد علىفعنها توصي 

 الطرقات المبرمجة بمثال التهيئة وفتح بقيةالمشاريع 

 القانونية.للتراتيب  والمقسمة طبقاالعمرانية 

رنامج ب إطارمتابعة سير أشغال التعبيد المندرجة في -

ين مختلف المتدخلين لتمك والتنسيق معالتنمية الجهوي 

لبلدية من الحصول على أكثر مساحة ممكنة من تعبيد ا

 الطرقات

مصالح وزارة التربية  والتنسيق مععقد جلسات  -

لإلسراع في إيجاد حل لقطعة األرض المزمع 

تخصيصها مدرسة ابتدائية لمتساكني حي الطويل 

 2والرمانية 

بتدائية بمنطقة ا اختيار قطعة أرض إلحداث مدرسة--

بالتنسيق مع مصالح وزارة  وذلك والطويلالرمانية 
 التربية 

اقتراح انتداب تقني سامي في الهندسة المدنية لتدعيم  -

  اإلطار الفني بالبلدية

دعوة وزارة الصناعة لعقد جلسة عمل حول التلوث - 5/04/2021  والبيئة والصحةالنظافة 

 قرار المجلس  وتنفيذالبيئي لمعمل االجر 

 تحديد النقائص بالمستودع البلدي -

  شارعوالقيام بعملية التشجير بكل من شارع االندلس -

 النقر  وطريقالبيئة 

 الرحمة وتركيزادخال عداد ماء لمفترق جامع -

لكل من مفترق محطة  األتوماتيكيعملية الري 

 جامع الرحمة  ومفترقالقطار 

 حة مساعدة من إدارة الفال وطلبمداواة واد الية -

مراسلة وزارة التجهيز للتسريع في عملية جهر -

 الوادي 
 برنامج نظافة االحياء  ضبط -

 والفضالتتحديد أماكن التدخل إلزالة االكواخ  -

 ةينالعمراالبالستيكية في األماكن 
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 رفع الهياكل القديمة للسيارات-

العاجل  للتدخل ONASدعوة مصالح ديوان التطهير-

 sp2في محطة الضخ 

لربط جامع    ONASدعوة مصالح ديوان التطهير -

 في اإلجراءات. والتسريعالمنى بشبكة التطهير 

لطالء السور المحاذي للسكة  مصالح للتدخلتذكير -

 محيطه وتنظيفالحديدية التابع للشركة 
  والشــبــــــابلجنة الطفولـــة 

  والرياضة
17/03/2021 

18/13/2021 

23/03/2021 

16/04/2021 

 

 برمجة تظاهرة رياضية بمناسبة عيد الشهداء  -

كل ش برمجة تظاهرة بمناسبة عيد االستقالل تتمثل في-

تحسيسية توعوية لألطفال بالمدرسة االبتدائية  ورشات

 البشرى 

 ةوالرياضية بمدينمتابعة سير المشاريع الشبابية -

 القلعة الصغرى 
 واسداءلجنة الشؤون اإلدارية 

 الخدمات 
 ى معالصغربمدينة القلعة  األنهجضبط معايير تسمية  30/03/2021

على جلسة اللجنة تم عرضها  وأن مقترحاتاإلشارة 

 استثنائية سابقة.
 14/104/2021 لجنة المرور 

27/04/2021 

29/04/2021 

  والتوقف:اتخاذ قرار بلدي لتنظيم حركة الوقوف  -

 من البلدية إلى المعتمدية 

 من محطة األرتال إلى محطة التزود بالوقود 

   MG Maxiمن أمام المشاوي إلى المغازة العامة 

جرد في العالمات المرورية الواجب تركيزها  -

 بالمنطقة 

 وذلك تبعاجرد في مخفضات الشرعة المزمع انجازها 

بتاريخ  3263لجدول إحالة السيد والي سوسة عدد 

29/04/2021  
  واالقتصاديةالية لجنة الشؤون الم

 التصرف ومتابعة
 االستخالصانمتابعة  - 18/05/2021

 تعلق بختم الحساب المالي لمالموافقة على الجدول ا -
 

وعلى إثر استعراض أهم األنشطة التي قامت بها اللجان في الفترة األخيرة تدخل بعض األعضاء 

 للفت انتباه رؤساء اللجان الى بعض المشاكل بالمدينة 
السيدة أمينة الفرشيشي مشكل عدم رفع الفضالت بصفة مسترسلة بمنطقة درغام والنقص الكبير -

 في عدد الحاويات
اقبال الرواتبي استدعاء صاحب هياكل السيارات القديمة الموجودة قرب المستشفى والتنبيه عليه -

 إلزالتها.

ضرورة اإلسراع هذا وتمت التوصية والتأكيد من طرف أعضاء المجلس البلدي على 

في انتداب تقني سامي اختصاص هندسة مدنية وتقني سامي اختصاص ميكانيك وذلك لحاجة 

البلدية الملحة لهذه االختصاصات لتدعيم مراقبة مختلف أشغال البلدية ولحسن تصرف 

ومراقبة معدات البلدية ومتابعة عمليات الصيانة واستهالك المحروقات وتمت دعوة اإلدارة 

 في إتمام هذه اإلجراءات.لإلسراع 
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مقترحات المواطنين في إطار الجلسة التمهيدية الثانية    الموضوع الثامن: 
نة     2021لس

 
البلدي أهم مقترحات الجلسة  سأفادت السيدة رئيسة البلدية أن المعروض على أنظار المجل

و التي لم تنعقد بالحضور نظرا للظروف االستثنائية الناتجة عن  2021التمهيدية للدورة العادية الثانية لسنة 

"جائحة كورونا" و في اطار التوقي من انتشار هذا الوباء فقد وقع اإلعالن عن قبول اآلراء و المقترحات 
واب وعبر الصفحة الرسمية لبلدية القلعة الصغرى أو عن طريق إيداع عبر االستمارة الموجودة بموقع ال

 21المقترحات في صندوق المقترحات الموجود ببهو اإلدارة البلدية و ذلك حسب اإلعالن الصادر بتاريخ 
 و الجدول االتي يلخص هذه المقترحات  2021 أفريل

 

 اإلجراءات المتخذة  موضوع التدخل مصدر التدخل 
التنوير والتعبيد والربط بشبكة المطالبة ب - الصباغين

 تصريف المياه المستعملة
 يتم عرض المطالب خالل الجلسات التشاركية-

المطالبة بالربط بشبكة تصريف المياه  - الجرف

 المستعملة

 سيتم التنسيق مع مصالح ديوان التطهير -

المطالبة برفع الفضالت بصفة مستمرة - حي بن عون
والتنوير وتوفير المزيد من الحاويات التعبيد 

 بالمنطقة

 هذا الحي ضمن بعدماجالبلدية بصدد القيام بمساعي  -
 والتجديد العمرانيبرنامج تدخل وكالة التهذيب 

 يتم عرض المطالب خالل الجلسات التشاركية - المطالبة بعنارة القنطرة والحي المجاور لها- الصباغين القديمة

 هوسيتم عرضتم تقديم المطلب الى مصالح التجهيز - المطالبة بتعبيد الطريق امام المسلخ القديم- مدخل الشراقي-
 على المجلس المحلي للتنمية

طريق قاعة الرياضة رشاد -

 امام منزل زيدون
 طريق الجرف

سيتم االتصال بمصالح الشركة التونسية للكهرباء - طلب تركيز عمود كهربائي-

 والغاز

الجمهورية بجانب نادي نهج 

 الكشافة

 يتم عرض المطالب خالل الجلسات التشاركية - المطالبة بتعبيد الطريق-

درسة االبتدائية النور مال-

 الصباغين

المطالبة بالتعبيد /الترصيف/الربط بشبكة 

 التطهير /إضافة الحاويات

 التنسيق مع المندوبية الجهوية للتربية -

 

حي  و : حول مقترح إحداث دائرتين بلديتين بالنقر  تاسعال  الموضوع
زه    المنا

 
إثر عديد الشكاوى وتذمرات متساكني النقر وحي المنازه أفادت السيدة رئيسة البلدية أنه وعلى 

ومطالبتهم بعحداث دائرة بلدية بكل من المنطقتين المعروض على أنظار المجلس البلدي النظر في هذا 
  المقترح.  

 وبعد التداول والنقاش اتفق أعضاء المجلس البلدي على ارجاء النظر في الموضوع لمزيد الدرس. 
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 اتالف كمية من الحطب    ل: حو عاشرال  الموضوع
 

ن م ومحتلة لمساحةأفادت السيدة رئيسة البلدية أن كمية من الحطب مكدسة أمام المستودع البلدي 
 االوساخ.لتجمع مختلف  وأصبحت مصبا .الخارجيالفضاء 

لم وكما أشارت الى أنه تم ادراج كمية الحطب ضمن البتة العمومية التي قامت بها البلدية مؤخرا 
لفضاء ا وتنظيف هذاأعضاء المجلس البلدي الموافقة على اتالفها  وعرضت على لشرائها،أي عارض  يتقدم

 الذي أصبح يمثل نقطة سوداء.
بلدي الب المكدسة أمام المستودع دي باإلجماع على اتالف كمية الحطأعضاء المجلس البل وقد وافق

 .قرار في الغرض وأوصوا بععداد
 

 :مختلفات   

وسد شغور لرتبة   التعاقد مع عونين فنيين  لاألول: حو   الموضوع            
هندس معماري أول    م

 
تبعا لمقترحات لجان االشغال والشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف   

ة الى الشغور الفني بالبلدية , إضافوالنظافة والعناية بالبيئة والتي تطالب بضرورة تدعيم اإلطار 

الحاصل على اثر نقلة المهندس المعماري األول من البلدية وضرورة سد هذا الشغور 

ل بالمصادقة على انتداب عونين عن طريق التعاقد برتبة تقني سامي المعروض عليكم التفض

اختصاص هندسة مدنية و تقني سامي اختصاص ميكانيك و انتداب مهندس معماري اول عن 

 طريق مناظرة خارجية لالنتداب  .

وبعرض الموضوع على التصويت تمت المصادقة بعجماع الحاضرين على انتداب تقني 

مدنية وتقني سامي اختصاص ميكانيك عن طريق التعاقد وانتداب سامي اختصاص هندسة 

 مهندس معماري اول عن طريق مناظرة خارجية
 

 القلعة الصغرى في ............
                      

 

 البلدية رئيسة                                                                                        

        وراويــحة بــسمي                                                                        

 

                                                              


