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  الجمهورية التونسية 

   والبيئةوزارة الشؤون المحلية 

 بلدية القلعة الصغرى 

  االستثنائيةجلسة  محضر ال
  األولى( )للمرة 0303نوفمبر   30بتاريخ  المنعقدة  

  الثانية( )للمرة 0303نوفمبر   20الخميس  
  0302حول البرنامج اإلسثماري البلدي التشاركي لسنة  

 :القانوني اإلطار  ●

 
 9102ماي  12المؤرخ في  9102لسنة  92د األساسي للبلديات عدبمقتضيات القانون  عمال

 المحلية.المتعلق بمجلة الجماعات 

 البلدي بتاريـخاإلستدعـاء الموجـه الى كافـــة السـادة أعضاء مجلـــس  علىوبنـــاء 

رئيسة بلدية القلعة الصغرى  تتشـــرف»التالي:  والمتضمن النص 4023عــــدد  تحت 01/00/9191

ي التشاركي بالبرنامج اإلستثماري البلد البلدي الخاصة اإلسثنائية للمجلسلحضور أشغال الجلسة  باستدعائكم

الزوال على الساعة الثانية بعد  1212نوفمبر  21يوم الخميس عقدها  الثانية( المقرر)للمرة  9190لسنة 

  التالية:البلدية للنظر في المواضيع  بمقر

  9190/ المصادقة على التشخيص المالي للبرنامج اإلستثماري البلدي التشاركي لسنة 0

 9190/ المصادقة على التشخيص الفني للبرنامج اإلستثماري البلدي التشاركي لسنة 9

 / المصادقة على تقسيم البلدية إلى مناطق 4

  9190خالل سنة  وجهوية(محلية  )مصالح/ برنامج مختلف المتدخلين 3

 يقع إنجازها  والتي لم 9191و 9102سنتي تشاركية  المقترحة خالل/ قائمة المشاريع 5

  9191و 9102/ قائمة عرائض المواطنين الواردة على البلدية بخصوص مشاريع القرب خالل سنتي 6

 .االجتماعي وموقع التواصل/ قائمة مقترحات المواطنين الواردة بصندوق اإلقتراحات 7

  9190/ ضبط اإلعتمادات المخصصة للبرنامج اإلستثماري البلدي التشاركي لسنة 2

  للمشاريع./ ضبط القائمة األولية 2

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

  

 والســــــــالم           

 رئيسة البلدية                             

 سميحة بوراوي                              
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 وضع الجلسة في إطارها   : ●

ـــد ــــ ــــ ــــ ي بالبرنامج اإلستثماري البلد البلدي الخاصة اإلسثنائية للمجلس البلدي الجلسةمجلس  عقـ

الساااااعة الثانية بعد ال وال    على 9191نوفمبر  09يوم الخميس  الثانية()للمرة  9190التشاااااركي لساااانة 

    ذكرهم: والسيدات اآلتيالســـادة  وبحضور كل منالسيدة سميحة بوراوي    البلدية برئاسةبمقر 

 : مساعد ثاني لرئيس البلدية  سهير التواتي  -

  والشباب والرياضة: رئيس لجنة الطفولة  محمود العامري  -

  والحوكمة المفتوحةالديمقراطية التشاركية  ورئيس لجنة: عضو   نجيب جراد  -

  واألسرةشؤون المرأة  ورئيسة لجنة: عضو   غيث جنات  -

  والتهيئة العمرانيةاألشغال  ورئيس لجنة: عضو   سلوى طيبة  -

  والشباب والرياضةالطفولة  ومقرر لجنة: عضو  سالم بن م وغية  -

  والتهيئة العمرانيةاألشغال  ومقرر لجنة: عضو   كمال زروق  -

  والتواصل والتقييماإلعالم  ورئيس لجنة: عضو  أحمد المبروك  -

  : عضو بالمجلس   منال عتيق  -

 

مجدوب  نوالسيد يامعن اإلدارة البلدية السيد عبد الحفيظ عيساوي الكاتب العام للبلدية  وقد حضر

 متصرف مستشار 

  التالي:ذلك تّم إستعراض جدول األعمال  وعلــى إثر

 

ص المالي للبرنامج اإلستثماري البلدي يالمصادقة على التشخ األول:الموضوع 

  0202التشاركي لسنة 

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

المدير العام لصندوق  السيدمكتوب ب وذلك عمال 9190المالي للبرنامج اإلستثماري البلدي التشاركي لسنة 

بالمحلق عدد البيانات الواردة  حسب 15/01/9191بتاريخ  046المحلية عدد  الجماعاتومساعدة القروض 

22. 

أعضاء المجلس على المصادقة على التشخيص المالي للبرنامج  والنقاش وافق وبعد التداول

 التالي:ائج التصويت تاإلستثماري حسب ن

  12:    عدد الموافقين 

  11:   عدد المعترضين 

  11:    نالمحتفظيعدد 

المصادقة على التشخيص المالي للبرنامج اإلستثماري البلدي الموافقة باألغلبية على  المجلس:قرار 

  .9190لسنة  التشاركي
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للبرنامج اإلستثماري البلدي التشاركي  فنيص اليعلى التشخ المصادقة ثاني:الالموضوع 

  0202لسنة 

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

السيد المدير العام لصندوق  كتوببم وذلك عمال 0202البلدي التشاركي لسنة  اإلستثماري للبرنامجفني ال

بالملحق حسب البيانات الواردة  20/22/0202بتاريخ  231المحلية عدد  ومساعدة الجماعاتالقروض 

 .20عدد 

 جللبرنامفني الأعضاء المجلس على المصادقة على التشخيص  والنقاش وافق وبعد التداول

 التالي:نتائج التصويت  حسب 9190التشاركي لسنة  اإلستثماري

  12:    عدد الموافقين 

  11:   عدد المعترضين 

  11:    نالمحتفظيعدد 

 

 المصادقة على التشخيص الفني للبرنامج اإلستثماري البلدي التشاركيالموافقة باألغلبية على  المجلس:قرار 

  9190لسنة 

 

 المصادقة على تقسيم البلدية إلى مناطق  ثالث:الالموضوع 

يم البلدية تقسالمعروض على أنظار المجلس البلدي المصادقة على أفادت السيدة رئيسة البلدية أن 

 إلى مناطق 

 األحياء عدد المكان المساحة المنطقة

الروابي ـ الحي الجديد ـ  ساكن  00022 0كلم  0,241 2المنطقة الشرقية 
 الشراقي 

 2حي الرمانية  ساكن  220222 0كلم  4 0المنطقة الشرقية 

 حي المنازه 
 حي بن عون 

 الروابي الغربي  ساكن  0122 0كلم 20,30 منطقة حشاد 
 حي شمام / الصباغين 

  مارس  02شارع 

 المدينة العتيقة  ساكن  22222  0كلم  22,20 مدينة منطقة ال
 حي شوشان 
 رأس الوادي 

   0الرمانية 

  ساكن  86034  الجملة 
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دد سكانها ع والتي تبلغبالمساعدة الموظفة  والنقر مشمولةالمنطقة التي تضم متساكني وادي الية  :مالحظة

  ساكن. 3162

 حسبق مناطالتقسيم البلدية إلى أعضاء المجلس على المصادقة على  والنقاش وافق وبعد التداول

 التالي:نتائج التصويت 

  12:    عدد الموافقين 

  11:   عدد المعترضين 

  11:    نالمحتفظيعدد 

 المصادقة تقسيم البلدية إلى مناطق حسب بينات الجدول أعاله الموافقة باألغلبية على  المجلس:قرار 

 

  0202خالل سنة  وجهوية(محلية  )مصالحبرنامج مختلف المتدخلين  رابع:الالموضوع 

ساعدة ومالمدير العام لصندوق القروض  السيدكتوب ملتبعا أفادت السيدة رئيسة البلدية أنه 

حول إعداد البرنامج اإلستثماري البلدي التشاركي  20/22/0202بتاريخ  231المحلية عدد  الجماعات

 0013عدد  )مراسلةتوجيه مراسالت إداريــــة لمختلـــف المتدخليــــن الجهويين  وحيث تم 0202لسنة 

بها بمدينة القلعة الصغرى خالل سنة  والمزمع القيام بالمشاريع المبرمجةلمــــّدنا  (20/22/0202بتاريخ 

  (.26عدد  )ملحقكما يلي  والتي جاءت 0202

 

 0222سنتي تشاركية  اقتراحها خالل وإن تمقائمة المشاريع التي سبق  :خامسالموضوع ال

 إنجازها لعدم توفر اإلعتمادات  ولم يتم 0202و

ساعدة ومالمدير العام لصندوق القروض  السيدكتوب ملتبعا أفادت السيدة رئيسة البلدية أنه 

حول إعداد البرنامج اإلستثماري البلدي التشاركي  20/22/0202بتاريخ  231المحلية عدد  الجماعات

الذي أكد على ضرورة إعطاء األولوية لمقترحات المواطنين الواردة بالتشاركيات السابقة  0202لسنة 

 إعتمادات.والتي لم تسنى لنا إنجازها لعدم توفر 

في مقترحات المواطنين لمشاريع القرب خالل  البلدي قائمةأنظار المجلس  علىالمعروض  

يتسنى للبلدية  والتي لم القائمة الواردة حسب 0202و 0220ي البرنامج اإلستثماري البلدي التشاركي لسنت

 (8عدد  بالملحقالمقترحات )انجازها قصد إعطاء األولوية لهذه 
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 قائمة عرائض المواطنين الواردة على البلدية بخصوص مشاريع القرب  سادس:الالموضوع 

ساعدة ومالمدير العام لصندوق القروض  السيدكتوب ملتبعا أفادت السيدة رئيسة البلدية أنه 

حول إعداد البرنامج اإلستثماري البلدي التشاركي  20/22/0202بتاريخ  231المحلية عدد  الجماعات

 0202لسنة 

عرائض المواطنين الواردة على البلدية بخصوص  البلدي قائمةالمجلس  المعروض على أنظار

 .(5عدد  ملحق)بالمقترحاتهم لمشاريع القرب حسب البيانات 

 

 وصفحة التواصلمقترحات المواطنين ضمن صندوق اإلقتراحات  قائمة :سابعالالموضوع 

 االجتماعي للبلدية 

ين مقترحات المواطن البلدي قائمةالمجلس  المعروض على أنظارأفادت السيدة رئيسة البلدية أن 

االجتماعـــــي الخاصة بالبرنامج اإلستثماري البلدي التشاركي  وصفحة التواصلبصندوق اإلقتراحات 

  .(23عدد  )بالملحقحســـب البيانات  0202لسنة 

 

ضبط اإلعتمادات المخصصة للبرنامج اإلستثماري البلدي التشاركي لسنة  ثامن:الالموضوع 

 المناطق  وتوزيعها على 0202

 اعاتومساعدة الجمالسيد المدير العام لصندوق القروض  كتوبمتبعا لأفادت رئيسة البلدية أنه 

  0202حول إعداد البرنامج اإلستثماري البلدي التشاركي لسنة  20/22/0202بتاريخ  231المحلية عدد 

اإلعتمادات المخصصة للبرنامج اإلستثماري البلدي  البلدي ضبطالمجلس  فالمعروض على أنظار

   0202التشاركي لسنة 

  المشاريع:ة قائمضبط * 

  (% 222)أ.د  003:   مشاريع القرب  

  مشاريع مهيكلة  / : 

  مشاريع إدارية  / : 

 

 أ.د  003:    الجملـــــــــــــة 
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  أ.د  003 القرب:تبويب مشاريع 

 أ.د  403:    وصيانة الطرقات* تعبيد 

 أ.د  222:    * تنوير عمومي 

 

 أ.د  003:      الجملة 

 

 أ.د  403:  / تعبيد الطرقات 2

  أ.د  322:    قرض 

  أ.د  203:  مساعدة غير مواظفة 

 موظفة(غير  )مساعدةأ.د  222:   / تنوير عمومي0

  أ.د  322:    قرض 

  أ.د  003:  مساعدة غير مواظفة 

 

 أ.د  003:   الجملـــــــــــــــــــة 

 أ.د  554 المناطق:توزيع اإلعتمادات على 

 

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

  وصيانة الطرقاتتعبيد  0الشرقية  10

 تنوير عمومي 

097 93 % 

  وصيانة الطرقاتتعبيد   9الشرقية  19

 تنوير عمومي

001 99 % 

  وصيانة الطرقاتتعبيد  حشاد  14

 تنوير عمومي

21 05 % 

  وصيانة الطرقاتتعبيد  المدينة  13

 

029 43 % 

  01 تنوير عمومي

 % 222 555 الجملــــــــــــــــــــــة
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ضبط اإلعتمادات المخصصة للبرنامج أعضاء المجلس على  والنقاش وافق وبعد التداول

 التالي:حسب نتائج التصويت    المناطق توزيعها علىو 9190اإلستثماري البلدي التشاركي لسنة 

  12:    عدد الموافقين 

  11:   عدد المعترضين 

  11:    نالمحتفظيعدد 

اإلعتمادات المخصصة للبرنامج اإلستثماري البلدي  على ضبطباألغلبية  الموافقـــة المجلس:قرار 

   9190التشاركي لسنة 

 

 ضبط القائمة األولية للمشاريع المقترحة  تاسع:الالموضوع 

شبكة وبعد اإلطالع على مقترحات المواطنين ضمن صندوق اإلقترحات أفادت رئيسة البلدية أنه 

  ،0202و 0220التشاركية لسنتي  ومقترحاتهم خاللاالجتماعي  التواصل

 عوالتي سيق القائمة األولية للمشاريع المقترحة البلدي ضبطالمجلس  المعروض على أنظار

 المواطنين.مع  والتفاعل معهاولى الجلسة التشاركية األ وعرضها علىإعداد بطاقة مشروع لها 

  0202قائمة المشاريع األولية الخاصة بالبرنامج اإلستثماري البلدي التشاركي لسنة 

 

  وصيانة الطرقاتتعبيد  0

 المنطقة نوعية التدخل بيان المشروع ع/ر

 0الشرقية  تعبيد   بريمة( أوتيك )تقسيمنهج  0

 0الشرقية  تعبيد  بريمة( )تقسيمنهج رادس  9

 0الشرقية  تعبيد   بريمة( )تقسيمنهج قرطاج  4

 0الشرقية  تعبيد  بقية نهج القرطبة 3

  9الشرقية  ثالثي طبقات   نابولي بالكاملنهج  5

 9الشرقية  ثالثي طبقات نهج مرسيليا  6

 المدينة  ثالثي طبقات  نهج ن ار القباني  7

 المدينة  تعبيد  نهج يحي ابن عمر  2

 المدينة  ثالثي طبقات  نهج صالح الوسالتي  2

 المدينة  ثالثي طبقات  نهج علي بن أحمد  01

 0الشرقية  ثالثي طبقات  نهج محمود األزرق  00

 المدينة  تعبيد  نهج علي بن عياد  09

 حشاد  تعبيد  نهج الطاهر بوجرة  04

 المدينة  تعبيد  نهج عقبة ابن نافع  03

 حشاد  تعبيد  نهج محبوبة بن أحمد  05

 الجملـــــــــــــــــــــــــــة
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 / التنوير العمومي 9

 المنطقة نوعية التدخل بيان المشروع ع/ر

 Iالشرقية  توسعة شبكة  )الجرف(نهج بنغازي  0

 IIالشرقية  توسعة شبكة  حي بن عون   9

 Iالشرقية  توسعة شبكة   شوشان(الشراقي )أوالد  4

 IIالشرقية    LED مدخل القلعة الصغرى باتجاه سوسة  3

   صيانة الشبكة القديمة  5

 الجملة

 

القائمة األولية للمشاريع المقترحة الخاصة ضبط أعضاء المجلس على  والنقاش وافق وبعد التداول

 التالي:حسب نتائج التصويت     9190لبرنامج اإلستثماري البلدي التشاركي لسنة با

 

  12:    عدد الموافقين 

  11:   عدد المعترضين 

  11:    نالمحتفظيعدد 

 

نامج لبرالقائمة األولية للمشاريع المقترحة الخاصة با على ضبطباألغلبية  الموافقـــة المجلس:قرار 

   .9190اإلستثماري البلدي التشاركي لسنة 

 مساء.الخامسة في حدود  ورفعت الجلسة

 

 رئيسة البلدية 

 سميحة بوراوي 

 

 


