
   

 

 
 

  الجمهورية التونسية          

  وزارة  الشؤون المحلية        

  بلدية القلعة الصغرى       

  مجلس بلدية القـلعة الصغرى  

   2020الثانية  لسنة العادية   الجلسة

    2020جوان    06السبت 

   2020جوان  10اإلربعاء  
األ القانون  بمقتضيـات  عدد  عمــال  في  ال  2018لسنة    29ساسي  بمجلة  و    2018ماي    09مؤرخ  المتعلق 

  الجماعات المحلية ، 

و             22/05/2020بتاريــخ    939الموجه إلى كافة أعضاء المجلس البلدي تحت عــدد  و بناء على اإلستدعـاء
  " : الصغرى    ةرئيس  رفـــتشتالمتضمن  القلعة  ا م  ــــبإستدعائكبلدية  البلدي في دورته  المجلس  لعادية  لحضور جلسة 

، للنظر في  بقصر البلدية  العاشرة صباحا  على الساعة      2020جوان    06السبت  يوم  نعقد  تس  تيال  2020الثانية لسنة  
  المواضيع التالية : 

   2019ختم الحساب المالي لسنة   -1

 تحويل إعتمادات بالعنوان األول   -2

 سير اإلستخالصات  -3

  سير المشاريع البلدية   -4

  مختلفات  .  -5

                    الرجاء عدم التخلف ، مع خالص  التقدير و اإلحترام  ألهميـــة  ، ف ل  و نظــــــرا

 القلعة الصغرى في ............ 

  رئيسة البلدية                       

 سميحة بوراوي "                    

العاشرة   على الساعة    2020جوان    06لــ  الموافق    الثانية يوم السبت  البلـــدي جلسته العادية   د  المجلســـــعق
  اآلتي ذكرهم : و السيدات  برئاسة السيدة سميحة بوراوي   و بحضور كل من السادةصباحا 

  : المساعد االول لرئيسة البلدية    محمود األزرق   -

  : عضو و رئيس لجنة األشغال و التهيئة العمرانية      سلوى طيبة  -

  عضو و رئيس لجنة النظافة و الصحة و البيئة :   إقبال الرواتبي  -           

  : رئيس لجنة الطفولة و الشباب و الرياضة    محمود العامري  -



   

 

 
 

  مركزيال: عضو و رئيس لجنة التعاون ال     هشام بلعيد-

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

  ن المرأة و األسرة و رئيسة لجنة شؤو : عضو     جنات غيث   -

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

  و مقرر لجنة الطفولة و الشباب و الرياضة   : عضو  سالم بن مزوغية  -

  خديجة السهيلي       : عضو رئيسة لجنة الشؤون اإلجتماعية و الشغل و فاقدي السند و حاملي اإلعاقة   -

  : عضو و رئيس لجنة الشؤون المالية و االقتصادية ومتابعة التصرف   إيمان الصلعاني   -

  : عضو و رئيس لجنة المساواة و تكافؤ الفرص بين الجنسين   نرجس عمارة    -

  عضو و مقرر لجنة النظافة و الصحة و البيئة     امينة الفرشيشي : -

  م  : عضو و مقرر لجنة اإلعالم و التواصل و التقيي  الهادي الحريزي   -

 : عضو   منال عتيق   -
  : عضو و مقرر لجنة الشؤون اإلدارية و اسداء الخدمات    إيناس الغردلو  -

العام   الكاتب  الحفيظ عيساوي  السيد عبد  البلدية حضر  السيدة  للبلدية    و عن اإلدارة  وداد بن أحمد رئيسة  و 
  مصلحة شؤون المجلس و الهياكل البلدية و العالقة مع الجمعيات و المنظمات . 

استهلت السيدة رئيسة البلدية الجلسة مرحبة بالحضور شاكرة إياهم دعمهم لدفع العمل البلدي في شتى المجاالت  
و أضافت أنه و نظرا للظروف اإلستثنائية التي تمر بها البالد على إثر جائحة كورونا و توقيا لخطر العدوى فإنه لم يتم 

بنش البلدية  قامت  و   ثانية  تمهيدية   جلسة  تقديم  عقد  إلى  المتساكنين  من خالله  تدعو  الرسمية  على صفحتها  إعالن  ر 
  مقترحاتهم و مالحظاتهم حول مختلف أوجه سير العمل . 

مقترحات و توصيات المواطنين و مكونات المجتمع المدني المقدمة من خالل الصفحة     على أن يتم  تجميع
  الرسمية للبلدية او التي وقع تقديمها مباشرة لمكتب  الضبط . 

و قبل الشروع في دراسة و مناقشة المواضيع المدرجة بجدول أعمال الجلسة ،  أفادت السيدة رئيسة البلدية أنه 
عضو من المجلس البلدي يطالبون فيه بعقد جلسة إستثنائية للنظر في مآل    13ممضى من طرف    ورد على البلدية مكتوب

قرار غلق مصنع اآلجر  ، و دعت  أعضاء المجلس البلدي إلختيار إحدى الفرضيتين إما عرض الموضوع حاليا و في  
اع من طرف كافة األعضاء الحاضرين  هذه الجلسة العادية أو تحديد موعد الحق للنظر في هذا الموضوع ، و قد تم اإلجم

  على أن يتم عرض الموضوع خالل الجلسة الحالية و إدراجه كنقطة أولى في جدول األعمال.  

    قرار غلق مصنع اآلجر :الموضوع األول : 

جاذبات أفادت السيدة رئيسة البلدية أن مسألة تنفيذ قرار غلق مصنع اآلجر أصبح أهم موضوع و هو محل ت 
كافة المواطنين و مكونات المجتمع المدني ، و أحاطت أعضاء المجلس البلدي علما بأن البلدية قامت بتوجيه مراسالت  
إلى جميع الجهات المعنية للدفع نحو تنفيذ القرار إال أن كل هذه االتصاالت لم تكلل بنتيجة مما ترتب عنه ارتفاع درجة  



   

 

 
 

لمدني و صاروا يهددون بالتصعيد و إستعمال شتى األساليب إليقاف نشاط معمل  اإلحتقان من طرف مكونات المجتمع ا 
الموت كما أطلقوا عليه ، وذكّرت األعضاء بأن البلدية قامت بجميع اإلجراءات و لم يتبقى سوى اللجوء إلى تفعيل الفصل  

  من مجلة الجماعات المحلية .   266

  لدي فكانت كاآلتي : إثر ذلك فتحت مجال التدخالت ألعضاء المجلس الب 

: تساءلت  عن سبب عدم تنفيذ القرار البلدي الخاص بغلق معمل اآلجر الذي وقع اتخاذه منذ ما    خديجة سهيليالسيدة  
  يزيد عن السنة و أكدت على ضرورة تفعيل التنفيذ بإستعمال كل األساليب .  

و القيام بجميع    2019ق معمل اآلجر منذ شهر فيفري  : أشار إلى أنه على الرغم من إتخاذ قرار غل   إقبال الرواتبيالسيد  
اإلجراءات الالزمة لتنفيذه إال أنه لم يتم إلى اليوم الوصول إلى حّل جذري و بالرجوع لإلدارة البلدية ، تبين أنها راسلت  

و كذلك  لجنة الصحة  و في العديد من المناسبات السلط المعنية لتطبيق قرارها من والية و وزارة الشؤون المحلية و البيئة  
التابعة لمجلس النواب و كذلك رئاسة الجمهورية و رغم ذلك لم تتلق ردا أو دعما لتنفيذ قرار غلق المصنع  و تبعا لذلك  

  اقترح ما يلي : 

   لدى المحكمة اإلدارية  من مجلة الجماعات المحلية و دعم رئيسة البلدية في رفع قضية  266تفعيل الفصل    
  يجاد حل جذري لهذا اإلشكال و إ  الموضوعهذا  عرض لالممثلين للجهة لعقد جلسة استدعاء النواب .  
 ال يهدد صحة أبناء جهة    تشريك باقي البلديات و دعوتهم لجلسة عمل و عرض اإلشكال البيئي المطروح  الذي

  القلعة الصغرى فقط بل جميع أبناء المنطقة المجاورة لها  
   لطرح اإلشكال و طلب  لكل من وزير البيئة و وزير الصناعة و وزير الشؤون المحلية  جديدة  توجيه مراسالت

  .  الدعم لتنفيذ قرار غلق مصنع اآلجر 

من مجلة الجماعات المحلية خاصة فيما يتعلق    266ة تفعيل الفصل  : في هذا الصدد أكد على أهمي  الهادي الحريزيالسيد  
  بامكانية الطعن أمام القضاء اإلداري المتاحة لرئيس البلدية في صورة رفض السلط المعنية بتنفيذ القرارات البلدية. 

وقع االتفاق عليه أثناء    : لفتت  إنتباه الحاضرين  إلى أهمية تحديد اآلجال المخصصة للقيام بكل إجراء  منال عتيقالسيدة  
  الجلسة .  

كما أكدت  في هذا السياق على أن فّض المشكل البيئي يعد من األولويات القصوى و يجب على كل األعضاء  
  من مجلة الجماعات المحلية .  266إيالء الموضوع األهمية الالزمة ، و شددت على اإلسراع في تفعيل الفصل 

رابه لعدم تمكن جميع أعضاء المجلس من اإلمضاء على مطلب عقد جلسة استثنائية  : عبّر عن إستغ  هشام بلعيدالسيد  
تخص قرار غلق معمل اآلجر و أضاف أنه يجب على اإلدارة القيام بمراسلتين : األولى توجه إلى رئاسة الحكومة و  

  الثانية إلى منظمة الصحة العالمية حول المخاطر الناجمة عن هذا المصنع .  

: أشارت إلى أنه على اإلدارة البلدية تقديم تقرير مفصل حول جميع المراسالت التي تم توجيهها    طيبةسلوى  السيدة  
للجهات المعنية و أضافت أن أهم ما يجب القيام به في الوقت الحالي هو عقد جلسة عمل في مرحلة أولى مع ممثلي اتحاد  

ع كافة مكونات المجتمع المدني حتى يقع الضغط على السلط  الشغل و التفاوض معهم في هذا الشأن ، إضافة إلى التعاون م
الذي وقع التطرق إليه سابقا  فقد أكدت    266المعنية لتنفيذ القرار البلدي الخاص بغلق معمل اآلجر ، أما بالنسبة للفصل  

  أنه يجب تفعيله في أقرب اآلجال .  

ت المجتمع المدني إلى رئاسة الحكومة لطرح اإلشكال  و اقترحت تنقل عدد من أعضاء المجلس البلدي و ممثلين عن مكونا 
  البيئي الذي تعاني منه المنطقة و المطالبة بدعم بلدية القلعة الصغرى لتنفيذ القرار البلدي المتعلق بغلق معمل اآلجر . 



   

 

 
 

أشار إلى أن البلدية مطالبة بتطبيق القانون و تنفيذ قرار غلق معمل اآلجر و أكد على ضرورة    :  محمود العامريالسيد  
من مجلة الجماعات المحلية مضيفا أن تطبيق فصل قانوني ال يستوجب الرجوع إلى قرار المجلس    266تفعيل الفصل  

  البلدي . 

يقوم به من ضغط ألجل تفعيل قرار غلق معمل اآلجر  : عبّر عن أهمية المجتمع المدني و ما يمكن أن    نجيب جرادالسيد  
،  و أضاف أنه من المفترض أن يقع برمجة جلستين واحدة للجنة النظافة و البيئة لمناقشة الموضوع و كيفية تنفيذ القرار  

  و أخرى إستثنائية تجمع كل أعضاء المجلس البلدي للنظر في توصيات اللجنة و المصادقة عليها.  

من مجلة الجماعات المحلية اقترح تكوين خلية تتألف من ممثلين عن جميع مكونات    266تفعيل الفصل  كما أكد على  
  المجتمع المدني و أعضاء من المجلس البلدي لمتابعة هذا الملف   . 

: ثمنت ما وقع ذكره من طرف جميع أعضاء المجلس البلدي و أكدت على ضرورة  تفعيل الفصل    جنات غيثالسيدة  
جلة الجماعات المحلية و أضافت أن ما يجب  مناقشته اآلن هو كيفية تطبيق القرار البلدي المتعلق بغلق معمل  من م  266

اآلجر و جددت الدعوة لكافة مكونات المجتمع المدني لمساندة المجلس البلدي و توحيد جميع المجهودات دون إقصاء الي  
  طرف . 

هذا و طالبت بعقد جلسة رسمية مع ممثلي اتحاد الشغل و تسجيل موقفهم في محضر جلسة ، كما إقثرحت القيام بزيارة  
ميدانية و على عين المكان لبعض الوزارات و مجلس النواب لطرح اإلشكال القائم بخصوص معمل اآلجر و طلب الدعم 

  لتنفيذ قرار غلق مصنع  اآلجر.   

من مجلة الجماعات المحلية و تكليف محامي للقيام بذلك و    266: أكد على وجوب تفعيل الفصل    ةسالم بن مزوغيالسيد  
  إال فإن الجميع مسؤول عن الكارثة الصحية التي تعاني منها مدينة القلعة الصغرى . 

راء  إثر النقاش و تسجيل آراء و مقترحات أعضاء المجلس البلدي ، أفادت السيدة رئيسة البلدية بأن كل اآل
تجتمع حول ضرورة تفعيل تنفيذ قرار غلق مصنع اآلجر و طلبت من أعضاء المجلس البلدي التصويت حول اللجوء إلى  

و الطعن لدى المحكمة اإلدارية بخصوص عدم تنفيذ القرار    2018من مجلة الجماعات المحلية لسنة     266تطبيق الفصل  
  لية:  البلدي و أسفرت  عملية التصويت على النتائج التا 

   17:     من مجلة الجماعات المحلية   266الموافقة على تفعيل الفصل  
  00:   من مجلة الجماعات المحلية     266عدم الموافقة على تفعيل الفصل   

     2019ختم الحساب المالي لسنة   الموضوع الثاني : 

  

من مجلة الجماعات الملحية الذي ينص على " عند مناقشة الحساب المالي    218عمال بمقتضيات  الفصل  
ينتخب المجلس البلدي رئيسا للجلسة و في هذه الحالة يمكن لرئيس البلدية حتى و إن لم يعد مباشرا لوظيفته أن يحضر  

ة سميحة بوراوي رئيسة البلدية القاعة        و قامت  المناقشات ، و عليه مغادرة الجلسة عند اإلقتراع " غادرت السيد
السيدة سلوى طيبة مقررة لجنة المالية و متابعة التصرف بترأس الجلسة أثناء مناقشة الحساب المالي          و ذلك بعد 

  إجماع كل أعضاء المجلس البلدي  الحاضرين على تعيينها خاصة مع  عدم ترشح عضو آخر لرئاسة الجلسة . 



   

 

 
 

و هي نتائج    2019قدمت السيدة سلوى طيبة ملخصا لجملة العمليات المالية المنجزة خالل تصرف سنة  و  
المالي   السيد أمين  التأشير عليه من طرف  انتظار أن يقع  البلدية في  القابض محتسب  السيد  الذي أعده  المالي  الحساب 

    :   2019الجهوي و البيانات التالية تلخص  جملة العمليات المالية لسنة 

  

  6.646.717.978    المبلغ الجملي  لمقابيض الميزانية     .......................   - 1

  5.058.396.575  المبلغ  الجملي النهائي لمصاريف الميزانية المأذون بدفعها ..          - 2

  539.681.619           العنوان األول ....................... المبلغ النهائي إلعتمادات - 3

  الباقية بدون إستعمال التي يصرح بطرحها .

  1.588.321.403  التي يرخص      ....................           2019مبلغ نتيجة سنة  - 4

  في نقله الى حسابات خارج الميزانية  . 

  786.137.970               لجزئين....................    مبلغ اعتمادات العنوان الثاني با - 5

  الثالث و الرابع منه الباقية بدون إستعمال التي يرخص بطرحها 

  نهائيا لعدم انجاز موارد .

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

  الثالث و الرابع الباقية بدون إستعمال والتي يرخص في نقلها 

  .  2020الى سنة 

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

  بدون استعمال و التـي يرخص بطرحها نهائيا .  منه الباقي 

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

     2020منه الباقية بدون استعمال و التي يرخص في نقلها الى سنة 

و أسفرت عملية    2019و بعد النقاش صادق أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على ختم الحساب المالي لسنة 
  التصويت على النتائج التالية : 

   17:     2016الموافقة على الختم الحساب المالي لسنة  
   00:           عدم الموافقة   

  قرار المجلس : 

  و تمت التوصية بإعداد قرار في الغرض .   2019ة الموافقة باإلجماع على ختم الحساب المالي لسن

      2020تحويل إعتمادات بالعنوان األول لميزانية الموضوع الثالث : 



   

 

 
 

أفادت السيدة رئيسة البلدية أن المعروض على أنظار المجلس البلدي المصادقة على تحويل إعتمادات  
و هو مقترح لجنة المالية و الشؤون االقتصادية و تم عرضه على المكتب البلدي و    2020بالعنوان األول بميزانية سنة 
  الجدول اآلتي يوضح ذلك :  

  ل إليها  الفصول المحوّ   الفصول المحول منها 
  المبلغ  بيان الفصل   الفصل   المبلغ  بيان الفصل    الفصل 

المساهمة بعنوان   03 302-10-02  70.000.000  نفقات التصرف الطارئة     400- 04
التعديل اآللي لجرايات 

  التقاعد   

40.000.000  

مقاومة الحشرات و   03 01-22-302      
  الحيوانات الشاردة  

5.000.000  

حمالت التطهير       و   03 02-22-302      
  المحافظة على البيئة  

10.000.000  

مصاريف الوقاية   03 25-302      
 الصحية  

5.000.000  

المنح اإلستثنائية   03 41-302      
  االجتماعية

10.000.000  

  70.000.000  الجملة  70.000.000  الجملة
  
  

تناول أعضاء المجلس موضوع تحويل اإلعتمادات لكل فصل على حدة حيث تم التصويت بإجماع الحاضرين  
عضو بعد أن انسحب عضوين من الجلسة    15على تحويل إعتمادات بالفصل " المساهمة بعنوان التعديل اآللي " أي  

ات و الحيوانات الشــــاردة " فقد اقترح جل  لظروف خاصة ، أما بالنسبة لتحويل اإلعتماد لفائدة الفصل " مقاومة الحشر 
  د ،   8.000د ليصبح المبلغ المقترح تحويله بهذا الفصل     هو   3.000أعضاء المجلس البلدي إضافة 

الفصل   لفائدة   فيما يخص عملية  تحويل اعتمادات  فقد     03302-  41أما  المنح اإلستثنائية االجتماعية "   "
  و كانت كاآلتي :  تعددت األراء و المقترحات  

المخصصة للمنح االجتماعية مرتفعة خاصة و انه ليس لدينا جرد واضح    : الحظت أن اإلعتمادات  سلوى طيبةالسيدة  
  بعدد  العائالت المعوزة بمدينة القلعة الصغرى .  

: أكدت على أهمية الجانب االجتماعي خاصة بعد الوضع االقتصادي الهّش الذي تشهده البالد    ة السهيلي جخديالسيدة  
  ضرورة ترسيخ الثقافة و العمل اإلجتماعي  ضمن برنامج البلدية . حاليا و  الناجم عن جائحة كورونا و دعت إلى 

: أكد على ضرورة معرفة ذوي  اإلحتياجات الحقيقية قبل تحديد سقف اإلعتمادات التي يجب تحويلها    هشام بلعيدالسيد  
  و أضاف أنه يجب توضيح األهداف . 

اكد أن جائحة كورونا ذكرت السلطة المحلية في أهمية الدور االجتماعي الذي يجب عليها القيام    :  اقبال الرواتبيالسيد  
  به ، و شدّد على ضرورة تخصيص إعتمادات إضافية للجانب االجتماعي .   

فها  : أشارت أن لجنة المالية و متابعة التصرف  اقترحت  تحويل اإلعتمادات و في حال عدم صر  إيمان الصلعاني السيدة  
  يقع تحويلها مرة أخرى و ذلك كإجراء احتياطي من ظهور موجة ثانية لفيروس كورونا . 

  



   

 

 
 

و بعد نقاش مستفيض  تناول فيه أعضاء المجلس جميع النقاط السلبية منها و اإليجابية و حيث أن أغلبية 
اب القانوني غير متوفر  الحاضرين انسحبوا من الجلسة قبل المرور إلى عملية التصويت و بالتالي أصبح شرط النص

    10/06/2020للقيام بهذه العملية تقرر تعليق الجلسة وتركها مفتوحة إلى غاية يوم اإلربعاء 

  

و              12/10/2018من النظام الداخلي للمجلس البلدي المصادق عليه بتاريخ    46  عمال بأحكام  الفصل
الذي ينص على : " عند مغادرة أعضاء المجلس البلدي الجلسة فإنه يتم التثبت من توفر النصاب قبل التصويت و في  

  األقل مهما كان عدد الحضور ."   أيام على 3صــــورة عدم إكتمال النصاب يدعو المجلــــس أعضائه لإلنعقاد بعد 

جلسته العادية الثانية للنظر في بقية المواضيع    2020جوان    10المجلس البلدي أشغاله يوم اإلربعاء    استأنف
تحت عــــدد    2020جوان    8المطروحة بعد أن  وقع استدعاء كافة أعضاء المجلس البلدي طبقا لإلستدعاء الصادر بتاريخ  

  عضاء  اآلتي ذكرهم :   و حضر الجلسة األ 988

  

  : المساعد االول لرئيسة البلدية    محمود األزرق   -

  : عضو و رئيس لجنة األشغال و التهيئة العمرانية      سلوى طيبة  -

  : عضو و رئيس لجنة النظافة و الصحة و البيئة   إقبال الرواتبي  -           

  ضة  : رئيس لجنة الطفولة و الشباب و الريا   محمود العامري  -

  مركزيال: عضو و رئيس لجنة التعاون ال     هشام بلعيد-

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

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

  و مقرر لجنة الطفولة و الشباب و الرياضة   : عضو  سالم بن مزوغية  -

  : عضو و رئيس لجنة المساواة و تكافؤ الفرص بين الجنسين   نرجس عمارة     -

 : عضو   منال عتيق   -
 : عضو و مقرر لجنة الشؤون اإلدارية و اسداء الخدمات    إيناس الغردلو  -
  : عضو و رئيس لجنة اإلعالم و التواصل و التقييم    أحمد المبروك  -

العام   الكاتب  الحفيظ عيساوي  السيد عبد  البلدية حضر  السيدة  للبلدية    و عن اإلدارة  وداد بن أحمد رئيسة  و 
  مصلحة شؤون المجلس و الهياكل البلدية و العالقة مع الجمعيات و المنظمات . 

  

العا  البلدي في دورته  التكميلية للمجلس  البلدية الجلسة  السيدة سميحة بوراوي رئيسة  الثانية لسنة  افتتحت  دية 
  بطرح موضوع تحويل اإلعتمادات الذي لم يتم الحسم فيه خالل الجلسة الفارطة .   2020

      :إعتمادات بالعنوان األول  * تحويل 



   

 

 
 

أفادت السيدة رئيسة البلدية أن المعروض على أنظار المجلس البلدي التفضل بالمصادقة على تحويل إعتمادات  
علما و أن المجلس قد شرع في مناقشة هذا الموضوع خالل الجلسة األولى    2020بالعنوان األول لميزانية البلدية لسنة  

نصاب القانوني ، حال دون المصادقة على هذا التحويل و  غير أن عدم توفر شرط ال  2020جوان    06المنعقدة بتاريخ  
  الجدول التالي يبين المقترح األول لتحويل اإلعتمادات :  

  
  الفصول المحّول إليها    الفصول المحول منها  

  المبلغ   الفصلبيان   الفصل  المبلغ   لفصل بيان ا  الفصل
المساهمة بعنوان   03  302-10- 02  70.000.000نفقات التصرف الطارئة   400-  04

التعديل اآللي  
  لجرايات التقاعد  

40.000.000  

مقاومة الحشرات و   03  22-302- 01      
  الحيوانات الشاردة 

5.000.000  

حمالت التطهير          03  22-302- 02      
و المحافظة على 

  البيئة 

10.000.000  

مصاريف الوقاية   03  302- 25      
 الصحية  

5.000.000  

المنح اإلستثنائية   03  302- 41      
  االجتماعية

10.000.000  

 70.000.000  الجملة   70.000.000  الجملة 
  
  

و أفادت السيدة رئيسة البلدية أنه بعد نقاش طويل و مستفيض خالل الجلسة األولى تعذر علينا المصادقة على  
هذا الموضوع لعدم توفر النصاب القانوني للمجلس ، و انحصر النقاش حول تحويل اإلعتمادات لفصل           " المنح  

س البلدي النظر في هذا الموضوع و إتخاذ القرار النهائي بشأن  اإلستثنائية االجتماعية"  ، فالمعروض على أنظار المجل
  تحويل اإلعتمادات المقترحة ، و فتحت باب التدخالت : 

: اقترحت إرجاء البت في اإلعتمادات المزمع تحويلها لفصل "المنج اإلستثنائية االجتماعية "  إلى    السيدة سلوى طيبة
  و مصادقة المجلس و هو ما أيده السيد سالم بن مزوغية . حين التثبت من القائمة اإلسمية للمنتفعين

: أشار إلى عدم حضور األعضاء الذين تقدموا بمقترح تحويل اإلعتمادات لفائدة فصل " المنح اإلستثنائية    السيد هشام بلعيد
ما أيده بقية األعضاء    االجتماعية " و بالتالي يقترح إرجاء النظر في هذه النقطة مع موافقته على بقية التحويالت و هذا

  الحاضرين . 

بالعنوان األول محين طبقا لمالحظات   البلدية عرض جدول تحويل اإلعتمادت  السيدة رئيسة  تولت  ذلك  إثر 
  أعضاء المجلس البلدي الجديدة و يتمثل في اآلتي :   

  
  الفصول المحّول إليها    الفصول المحول منها  

  المبلغ   الفصلبيان   الفصل  المبلغ   لفصل بيان ا  الفصل
المساهمة بعنوان   03  302-10- 02  63.000.000نفقات التصرف الطارئة   400-  04

التعديل اآللي  
  لجرايات التقاعد  

40.000.000  



   

 

 
 

  مقاومة الحشرات   03  22-302- 01      
  و الحيوانات الشاردة 

8.000.000  

حمالت التطهير          03  22-302- 02      
على  و المحافظة

  البيئة 

10.000.000  

مصاريف الوقاية   03  302- 25      
 الصحية  

5.000.000  

 63.000.000  الجملة   63.000.000  الجملة 
  

 ، األخير  بالجدول  المبينة  اإلعتمادات  تحويل  على  باإلجماع  الموافقة  تمت  البلدية    و  رئيسة  السيدة  دعت  ثم 
  األعضاء للتصويت على تحويل اإلعتمادات طبقا للجدول األخير فأسفرت على النتائج التالية :  

   13:     الموافقة على تحويل اإلعتمادات   
   00:     عدم الموافقة على تحويل اإلعتمادات     

  :  قرار المجلس 

  و إعداد قرار في الغرض .   الموافقة على تحويل اإلعتمادات بالعنوان األول

        06/2020/ 05سير اإلستخالصات إلى حدود يوم الرابع: الموضوع 

أفادت السيدة رئيسة البلدية أن المعروض على أنظار المجلس البلدي النظر في سير اإلستخالصات إلى حدود 
  :   2020جوان  05يوم 

  

  

  جملة اإلنجاز    إنجاز األشهر السابقة   التقديرات النهائية    التقديرات االولية    نوع الموارد  ف

  218..26.759  26.759.218  220.000.000  220.000.000  المعلوم على العقارات المبنية    01-11

  69.825.208 69.825.208  300.000.000  300.000.000  المعلوم على األرضي غير المبنية    02-11

المؤسسات المقابيض    01-12 على  للمعلوم  اإلعتيادية 
  ذات الصبغة الصناعية 

1100.000.000  1100.000.000  296.503.860  296.503.860  

بين    01-12 التعاون  صندوق  من  المتأتية  المبالغ 
  الجماعات المحلية 

230.000.000  230.000.000  -  -  

محالت   03-12 على  الموظف  اإلجازة  معلوم 
  المشروبات 

1.000.000  1.000.000  279.000 279.000  

  - -  115.000.000  115.000.000 و الظرفية مداخيل األسواق اليومية و األسبوعية    01-21

  1.798.700 1.798.700  25.000.000  25.000.000  معلوم اإلشغال الوقتي للطريق العام   02-24

حضائر   04-24 إقامة  عند  العام  الطريق  اسغال  معلوم 
  البناء  

100.000.000  100.000.000  18.140.988 18.140.988  

  14.880.000 14.880.000  100.000.000  100.000.000  معلوم اإلشهار    06-24



   

 

 
 

  10.301.500 10.301.500  60.000.000  60.000.000  معلوم التعريف باإلمضاء   01-31

  2.380.500 2.380.500  20.000.000  20.000.000  معلوم اإلشهاد بمطابقة النسخ باألصل    02-31

  7.700.000 7.700.000  40.000.000  40.000.000  معاليم تسليم بطاقات الحالة المدنية   03/31

  3.653.000 3.653.000  10.000.000  10.000.000  معاليم تسليم الشهائد و الحجج األخرى   99-31

معلوم رخص الحفالت المنظمة بمناسبة األفراح   03-32
  العائلية 

5.000.000  5.000.000  100.000 100.000  

  11.266.567 11.266.567  150.000.000  150.000.000  معاليم رخص البناء    06-32

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

1.000.000  1.000.000  - -  

  19.941.200 19.941.200  120.000.000  120.000.000  معاليم االيواء بمستودع الحجز   02-33

  - -  380.000.000  380.000.000  المعلوم اإلضافي على سعر التيار الكهربائي   03-33

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

180.000.000  180.000.000  - -  

يم مقابل رفع الفضالت المتأتية من المحالت لمعا  04-33
  و الصناعية و المهنية    التجارية

5.000.000  5.000.000  - -  

 76.191.850 76.191.850  30.000.000  30.000.000  اخرى مقابل اسداء خدمات   معاليم  99-33

األشغال   03-40 نفقات  في  االجوار  المالك  مساهمة 
األولية و اإلصالحات الكبرى المتعلقة بالطرقات 

  و األرصفة 

50.000.000  50.000.000  92.343.750 92.343.750 

 600.000 600.000  140.000.000-  140.000.000-  مداخيل قاعات العروض و األفراح    06-51

 59.641.087 59.641.087  50.000.000  50.000.000  مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط التجاري   01-52

 5.549.533 5.549.533  70.000.000  70.000.000  مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط المهني     02-52

 9.221.366 9.221.366  -  -  مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط الصناعي   03-52

 200.000  200.000  -  -  مداخيل كراء التجهيزات و المعدات    

 - -  20.000.000  20.000.000  محاصيل بيع العقارات   01-53

 - -  50.000.000  50.000.000  محاصيل بيع األثاث الذي زال اإلنتفاع به    02-53

  550.685.000  550.685.000  1102.000.000  1102.000.000  المناب من الدعم السنوي بعنوان التسيير    01-60

  100.000.000  100.000.000  -  -  المناب بعنوان منحة التوازن    01-60

مخصصة   03-60 أخرى  داخلية   مساهمات  و  منح 
  للتسيير  

-  -  50.000.000  50.000.000  

 - - 2.000.000 2.000.000  مساهمات مالية  منح   04-60

           مداخيل المخالفات لتراتيب حفظ الصحة  06-60
  لشروط الصحية  او 

1.000.000  1.000.000  40.000 40.000 

 - -  2.000.000  2.000.000  استرجاع مصاريف أغال و خدمات أخرى   



   

 

 
 

          مبالغ بعنوان مصاريف إدارة و تصّرف  06-99
  و استخالص لفائدة الغير 

5.000.000  5.000.000  2.989.725 2.989.725 

 232.000 232.000  2.000.000  2.000.000   مبالغ مستخلصة بمقتضى أحكام   09-60

الصفقات خطايا التأخير المنجزة عن انجاز   03-99-60
  العمومية 

15.000.000  15.000.000  4.485.825 4.485.825 

 1.277.682 1.277.682  15.000.000  15.000.000  مقابيض مختلفة   

  1.436.987.559  1.436.987.559  4.716.000.000  4716.000.000  الجملة

  

على اهمية الحرص على تحسين اإلستخالصات    البلدي  و إثر اإلطالع على أهم الموارد أكد أعضاء المجلس 
  و معاليم األكرية و اللزمات .  خاصة فيما يتعلق بالمعلوم على المؤسسات 

        سير المشاريع البلدية الخامس :  الموضوع

على أنظار المجلس البلدي كشف يتعلق بالمشاريع المتواصلة و مشاريع البرنامج البلدي لسنة  أن المعروض  أفادت السيدة  
  حسب معطيات الجدول التالي :   2020

   : المشاريع المتواصلة و متابعة إنجازها  

سنة   المشروع  ع/ر 
  اإلنجاز

الكلفة 
  (أ.د) 

نسبة تقدم 
اإلنجاز 
 (%)  

  المالحظات  مصادر التمويل 

تمويل  
  ذاتي 

  مساعدة   قرض 

تهيئة الملعب   1
  البلدي 

وزارة   280  -  161  90  441  2018
الشباب و  
  الرياضة  

  األشغال متواصلة 

 تم القبول الوقتي لألشغال    162  500  640  100  1.302  2018  تنعبيد الطرقات   2

إستأنفت األشغال بتاريخ    -  600  174  30  775  2019  تعبيد الطرقات   3
08/05/2020    

  األشغال متوصلة   -  -  110  50  110  2019  التنوير العمومي   4

صيانة قصر    5
  البلدية 

بصدد إعداد الدراسة   -  -  140  -  140  2019
  األولية للمشروع 

تهيئة السوق    6
  اليومية  

في إنتظار تقديم الدراسة    -  -  130  -  130  2019
  النهائية للمشروع 

تم اإلعالم بإسناد   -  -  120  -  120  2019  تجميل المدينة   7
اإلستشارة للمقاول بتاريخ 

15/05/2020    



   

 

 
 

مشروع تهيئة دار   8
  الشباب القديمة  

وزارة   350  -  -  -  350  2019
   الشباب

  و الرياضة  

عالن عن طب تم اإل
العروض حدد يوم 

  للفتحها   01/07/2020

مشروع تهيئة دار   9
الشباب من الجيل 

  الثاني 

وزارة   350  -  -  -  350  2019
  الشباب 

  و الرياضة  

عالن عن  إلفيإنتظار ال
  طلب العروض  

 

   2020مشاريع البرنامج البلدي لسنة     : 
  

سنة   المشروع  ع/ر 
  اإلنجاز

الكلفة 
  (أ.د) 

نسبة تقدم 
اإلنجاز 
 (%)  

  المالحظات  مصادر التمويل 

تمويل  
  ذاتي 

  مساعدة   قرض 

بصدد إعداد الدراسة   -  500  200  -  700  2020  المستودع البلدي   1
  التفصيلية للمشروع 

تركيز شبكة    2
تصريف مياه  

  األمطار 

تم تقديم الدراسة األولية و    621  -  397  -  1000  2020
في انتظار المصادقة على 

الفرضية من طرف  
  المجلس البلدي 

تهيئة و صيانة    3
  المقابر 

  بصدد تحيين الدراسة   -  -  50  -  50  2020

تهيئة الملعب   4
البلدي ( شراء 

  تجهيزات )  

تم إعداد استشارة أثمن و    -  -  50  -  50  2020
حدد آخر أجل يوم 

05/06/2020    

تهيئة الطابق تحت   5
األرضي لحجرات 
المالبس بالملعب 

  البلدي 

في إنتظار ضبط البرنامج   -  -  50  -  50  2020
  الوظيفي 

  

أوصى أعضاء المجلس بالحرص على متابعة    2020و بعد اإلطالع على نسق سير المشاريع المبرمجة لسنة  
  . سير هذه المشاريع 

  

  مختلفــــــــات :  



   

 

 
 

   لبلدية القلعة الصغرى  حول تنقيح جزئي بالنظام الداخلي النموذجي  

أفادت السيدة رئيسة البلدية أن المعروض على أنظار المجلس البلدي مقترح تقدم به مكونات المجتمع المدني و  
  المتمثل في تعديــل جزئـي بالنظام الداخلي النموذجي لبلدية القلعة الصغرى و يتضمن هذا التعديل الفصلين اآلتيين  : 

   : 104الفصل -

بلدي في دفتر  خاص مرقم و ممضى من قبل رئيسه و يمكن العضاء يتم تضمين محاضر جلسات المكتب ال
  المجلس البلدي اإلطالع عليه دون غيرهم . 

  .   يقع نشر محاضر المكتب البلدي بالموقع الرسمي للبلدية  : المقترح هو إضافة        

  :   64الفصل -

يمنع منعا كليا على العموم تصوير و تسجيل أشغال الجلسات العادية بأية وسيلة من الوسائل ، كما يحجر أثناء        
  الجلسة استعمال الهواتف الجوالة داخل قاعة الجلسة . 

  يسمح عوضا عن يمنع منعا كليا على العموم عوضا عن يمنع منعا كليا   :المقترح هو 

وضوع على أنظار المكتب البلدي أوصى بالموافقة على هذا المقترح و عرضه  مع العلم و أنه بعرض الم
  على أنظار المجلس البلدي . 

و بعد التداول و النقاش أوصى أعضاء المجلس ببرمجة جلسة استثنئاية خاصة بمناقشة و تنقيح النظام الداخلي  
  النموذجي . 

  قرار المجلس :

  برمجة جلسة استثنئاية خاصة بمناقشة و تنقيح النظام الداخلي النموذجي للمجلس البلدي .  

   حول مشروع تجميل المدينة  

أفادت السيدة رئيسة البلدية أنه من باب اإلعالم و على إثر اتصالنا بالمقاول المنفذ لمشروع تجميل المدينة للقيام  
النهائي حتى يتسنى لنا البدء في األشغال تبين لنا أن مجسم الساعة القديمة    بإجراءات تسجيل اإلستشارة و مدّنا بالضمان

  ) بتركيز  تغييره  برمجة  تمت  الذي  المعدة من طرف مكتب  02و  الدراسة  البالغات و حسب   و  لإلشهار  ) شاشاتين 
تالدراسات   الدراسة  بأن  تأكد  برفقد  توجيه  إلى  دفعنا  الذي  األمر  واجهة وحيدة  ذات  إليقاف  تضمن شاشة  للمقاول  قية 

  إجراءات التسجيل ،  

اإلدارة   03/06/2020و بعرض الموضوع على أنظار لجنة األشغال بتاريخ    أوصت بمراسلة المقاول لمدّ 
و دعوته للشروع في تنفيذ المشروع البلدية بجدول تفسيري لألسعار حتى تتمكن اإلدارة من استكمال بقية اإلجراءات  

  على أن يتم الحقا النظر في قسط الشاشة . 

  

  السوق األسبوعية .     حول التمديد في لزمة  



   

 

 
 

"              أفادت السيدة رئيسة البلدية أن المعروض على أنظار المجلس البلدي مطلب الممثل القانوني لشركة

و الذي يرغب بموجبه    2020ماي    26و  المؤرخ في    2020ايليت اسكورت " مستلزم السوق األسبوعية و اليومية لسنة  

 16نقطاع نشاطه بسبب جائحة كورونا لمدة شهرين حسب اإلعالن الصادر بتاريخ  التخفيض في مبلغ اللزمة باعتبار ا

  2020ماي    18بتاريخ    858و إعالن إستئناف النشاط بالسوق األسبوعية تحت عدد    2020/  35تحت عدد    2020مارس  

.  

حكام  المتعلق  بضبط أ   2020ماي    28مؤرخ في    2020لسنة    24مرسوم رئيس الحكومة عدد    و عمال بأحكام  

يتمثل في تمديد عقد الزمة لغاية    فإن المقترح  خاصة بحاالت التمديد في عقود اللزمات إلعادة التوازن المالي للعقد ،  

  و رفض مطلب التخفيض الوارد علينا طبقا ألحكام المرسوم المبين أعاله .   2021موفى شهر فيفري 

تصويت حول التمديد لمدة شهرين للزمتي السوق  و طلبت السيدة رئيسة البلدية من أعضاء المجلس البلدي ال

    2020ديسمبر  31عوضا عن  2021فيفري  28األسبوعية و السوق اليومية بحيث تصبح نهاية اللزمتين  

  و قد أسفرت عملية التصويت على النتائج التالية :  

  الموافقين على التمديد في لزمتي السوق األسبوعية و السوق اليومية  األعضاء عدد  

   13:                2021فيفري   28إلى غاية 

  غير الموافقين على التمديد في لزمتي السوق األسوبعية و السوق اليومية  األعضاء  عدد  

   00:                2021فيفري   28إلى غاية 

  :  قرار المجلس 

و التوصية بإعالم    2021فيفري    28تمديد في لزمتي السوق األسبوعية والسوق اليومية إلى غاية  الموافقة باإلجماع على ال

  الممثل القانوني للشركة  المتعاقدة مع البلدية بهذا اإلجراء .  

  حول مقترح لجنة األشغال المتمثل في قلع أصول الزياتين بطريق مبرمج بمثال التهيئة
      و بعقار غير مقسم : العمرانية 

أفادت السيدة رئيسة البلدية أن المعروض على أنظار المجلس البلدي  مقترح لجنة األشغال و التهيئة العمرانية  
  كائنة بــ : أصول زياتين   04قلع عدد المتمثل في 

   لبلدية التهيئة العمرانية    مبرمج بمثال  نهج اإلدريسي بعقار  مبرمج  طريق عام  أصول زياتين ب  02عدد  
  . القلعة الصغرى و غير مقسم 

   و بعقار غير مقسم التهيئة العمرانية     هو نهج مبرمج بمثال  ابن اللومي و  أصول زياتين بنهج    02عدد
  ،  

األصول الواقعة بنهج اإلدريسي و تمت اإلفادة  في خصوص هذه    المندوبية الجهوية للفالحة  هذا و قد تم مراسلة  
لمصالح الفنية للمندوبية الجهوية للتنمية الفالحية أن الملف منقوص من وثيقة تثبت  للماينة المجراة من طرف  ا أنه تبعا  

  باعتبار أن العقار غير مقسم  .  ملكية البلدية للطريق العام 

  ى ما يلي :  و بعرض الموضوع على التصويت أسفرت النتيجة عل



   

 

 
 

  منأصول زياتين بكل  04على قلع و إزالة عدد  عدد األعضاء الموافقين 
   13:   أصول زياتين بكل نهج )  02( عدد  نهجي اإلدريسي  و اللومي  
  

  00:             الموافقين  األعضاء غير عدد   

  قرار المجلس : 

وافق أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على قلع أصول الزياتين بطريقين مبرمجين  بمثال التهيئة العمرانية و إعداد 
أصول زياتين بنهج  02أصول زياتين بنهج اإلدريسي قرب جامع الرحمة و عدد  02قرارات تتعلق بقلع عدد  02عدد 

  . ابن اللومي ( قرب مسكن السيد رضا بن فطيمة ) 

  الجلسة في حدود الساعة الخامسة و النصف مساء   و رفعت 

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

  رئيسة البلدية               

 سميحة بوراوي            

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


