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 الجمهورية التونسية        

 الشؤون المحلية و البيئة   وزارة    

 بلدية القلعة الصغرى         

 ك ع / م غ         

 مجلس بلدية  القـلعـــــــــة الصغــــــرى 
 2019الجلســـــة اإلستثنائيـــة  العاشرة لسنــــــــــة  

   2019ديسمبر    06الجمعة  
 اإلطار القانوني  :  ●

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

 .  المتعلق بمجلة الجماعات المحلية 

بلدية القلعة  ة أعضاء ـــالى كافمن طرف رئيسة البلدية ـه ـــاء الموجــــــعلى اإلستدعـ و بنـــاء

 ة رئيس   رفـــتشت "  و المتضمن النص التالي :    3830 تحت عــــدد     2019  ديسمبر    02  بتاريـخ  الصغرى   

  تي ال  2019للمجلس  البلدي لسنة عاشرة الجلسة اإلستثنائية الم لحضور ــــبإستدعائكبلدية القلعة الصغرى 

بقصر البلدية     الثانية و النصف بعد الزوال  على الساعة    2019  ديسمبر  06الجمعة الموافق لــ    يومنعقد  تس

 : للنظر في المواضيع التالية 

   2020المصادقة على البرنامج اإلستثماري لسنة * 

 2020ضبط مناطق التدخل الخاصة بالبرنامج اإلستثماري لسنة * 

   2020أ.د لتمويل مشاريع المخطط اإلستثماري البلدي التشاركي لسنة  500طلب قرض بقيمة  * 

   2020المصادقة على اتفاقية منح المساعدات غير الموظفة لسنة * 

 .  2020المصادقة على البرنامج السنوي لدعم القدرات لسنة * 

 مختلفات   * 

 

 و  الســــــــالم                .    حضوركــــم متأكـــــد  ألهميـــة  ، فل و نظــــــرا 

 رئيسة البلدية 

 سميحة بوراوي  

                                                    

 

ــد ــ ــ ــ  2019ديسمبر    06يوم الجمعة   2019العاشرة  لسنة   جلسته اإلستثنائية المجلس البلدي  عق

اعة الثانية  و النصـب بعد الاوا    بمقر البلدية  يد  على الـس كل  و بحضـور   ـسميحة بوراوي   ةبرئاـسة الـس

 اآلتي ذكرهم : من الســادة  و السيدات 
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   عضو و رئيسة لجنة األشغا  و التهيئة العمرانية :    سلوى طيبة   -

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

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

 : عضو و رئيس لجنة الشؤون اإلدارية و إسداء الخدمات  الصحبي رجيبة   -

 تقييم  : عضو و مقرر لجنة اإلعالم و التواصل و ال الهادي الحرياي   -

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

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

 : عضو    كما  زروق   -

 : عضو    منا  عتيق   -

 : عضو   جنات غيث  -

 : عضو    هشام بلعيد   -

 : عضو   أحمد المبروك  -

 : عضو    أمينة الفرشيشي  -

                

السيد عبد  الحفيظ  الكاتب العام بالبلدية ، السيد يامن المجدوب و قد حضر عن اإلدارة البلدية 

رئيسة مصلحة شؤون المجلس و الهياكل البلدية  رئيس مصلحة الشؤون اإلقتصادية و السيدة  وداد بن أحمد  

 .و العالقة مع الجمعيات و المنظمات 

إلى أن   ةمشيرالجلسة بالترحيب بالحاضرين  ة البلدية رئيسسميحة بوراوي  ةالسيد  ت إفتتح

األعضاء الحاضرين تتألب منهم األغلبية القانونية بحيث يكون النصاب مكتمال حسب مقتضيات الفصل  

 قانون األساسي للبلديات . من ال 220

 .   2020حول المصادقة على البرنامج اإلستثماري لسنة   : األول الموضوع 

 

الذي  2020لسنة التشاركي البرنامج اإلسثماري أفادت السيدة رئيسة البلدية أنه في إطار إنجاز 

في ة التشاركية و بحضور المواطنين و مكونات المجتمع المدني حيث تم عقد جلسات  بتم إعداده وفق المقار

 كاآلتي :   الغرض 

حول تخصيص إعتمادات   2019نوفمبر    13الجلسة اإلستثنائية للمجلس البلدي بتاريخ   •

 لفائدة مناطق التوسع  

   2019/ 10/ 19الجلسة التشاركية األولى بتاريخ  •

   2019/ 11/ 16قتي النقر و وادي الية بتاريخ الجلسة التشاركية الخاصة بمنط •

   2019/ 11/ 25الجلسة التشاركية الثانية و النهائية بتاريخ  •
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أ.د من قبل صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية في   450و حيث تم رصد إعتماد قدره  

مساعدة   إطار البرنامج الخصوصي لتمويل اإلستثمارات لمناطق التوسع ) مراسلة صندوق القروض و

 تي قالتي تخصص هذه المساعدة الموظفة  لفائدة منط    31/10/2019بتاريخ    1316الجماعات المحلية عدد  

تم   16/11/2019بتاريخ المذكورة انفا تشاركية ال جلسةعقد ال إثر ( مع العلم و أنه على النقرو وادي الية 

 . اقتراح عدد من مشاريع القرب من قبل المواطنين 

ستثماري   ات النهائية المخصصة للبرنامج اإلاإلعتماد  فالمعروض عليكم المصادقة على جملة 

 مفصلة كما يلي :   2020التشاركي لسنة  

 1750  مشاريع إدارية و مهيكلة  أ.د : 

 450  مساعدة موظفة  : مشاريع القرب الخاصة ببرنامج مناطق التوسع )  أ.د 

 (   موجهة لفائدة منطقتي النقر و وادي الية                      

 

 أ.د   2200:   الجملـــــــة 

  توزيع اإلعتمادات حسب المشاريع :/ 1

 أ.د  650:     مشاريع إدارية   ✓

 أ.د  1100:    مشاريع مهيكلة   ✓

 أ.د   450:  مشاريع القرب ) مناطق التوسع (  ✓

 

 أ.د 650:  / الخطة التمويلية للمشاريع اإلدارية  2

   أ.د 150:   تمويل ذاتي   

  أ.د   500:   قرض 

 أ.د   600:   بناء مستودع بلدي ✓

   أ.د 100:   تمويل ذاتي   

 أ.د 500:   رض ـــــــــق   

 أ.د   50:    إقتناء تجهيزات رياضية  ✓

   أ.د  50 :  تمويل ذاتي 

 

   أ.د 1100: / الخطة التمويلية للمشاريع المهيكلة 3

   أ.د   479:   تمويل ذاتي 

   أ.د 621:  مساعدة غير موظفة   

 

 أ.د   1000تصريف مياه األمطار  : ✓

   أ.د 379:   تمويل ذاتي   

   أ.د  621:  مساعدة غير موظفة   
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 أ.د  50ة المقبرة ئ تهي ✓

   أ.د 50:   تمويل ذاتي  

 

 أ.د   50تهيئة المنشآت الرياضية :   ✓

   أ.د 50:   تمويل ذاتي  

 أ.د ) برنامج مناطق التوسع ( 450/ الخطة التمويلية لمشاريع القرب 4

 أ.د  مساعدة موظفة  400:    تعهد و صيانة الطرقات  ✓

 مساعدة موظفة   أ.د  50:     نوير عمومي  ت ✓

 

  2020اإلستثماري البلدي التشاركي لسنة   جالتمويلية لكامل البرنام/ الخطة 5

   أ.د 629 :    تمويل ذاتي   

 أ.د   500 :   رض ــــــق 

   أ.د  621:   مساعدة غير موظفة 

 

  أ.د 1750:    (  1الجملة )

 

 : (  أ.د ) برنامج مناطق التوسع النقر و وادي الية 450  مساعدة موظفة 

 

         

 أ.د  2200:   الجملـــــــة العامـــــــــة         
 

 

و بعد تداو  و نقاش مستفيض وافق أعضاء المجلس على المصادقة على جملة اإلعتمادات النهائية  

التشاركي حسب البيانات المفصلة أعاله وفق البرنامج السنوي اإلستثماري    المخصصة للبرنامج اإلستثماري

 المصاحب . 2020البلدي لسنة 

 .          2020: الموافقة باإلجماع على المصادقة على البرنامج اإلستثماري البلدي لسنة  قرار المجلس

 
   2020ضبط مناطق التدخل الخاصة بالبرنامج اإلستثماري التشاركي لسنة :   الموضوع الثاني 

أفادت السيدة رئيسة البلدية أن المعروض على أنظار المجلس البلدي ضبط مناطق تدخل البرنامج  

ة ـات التشاركيــات في الجلسـو ذلك على اثر حصر أهم األولوي 2020اإلستثماري البلدي التشاركي لسنة 

 ت فيما يلي :  و التي تمثل
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  أ.د 1100مشاريع مهيكلة :  /  1

 مناطق التدخل و نوعيتها   الكلفة ) أ.د ( بيان المشروع   ع/ر 

 تصريب مياه االمطار  1
1000 

مد قنوات تصريب مياه االمطار 

الطيب  – بالمناطق التالية : الرمانية 

 المهيري ـ  غرة جوان ـ الجرف 

 تهيئة المقبرة   2
50 

تبليط الممرات بالمقبرة باإلسمنت و تهيئة  

 فضاء بيت العااء 

 تهيئة حجرات المالبس بالطابق األرضي   50 تهيئة المنشآت الرياضية   3

  1100 الجملة  

 أ.د  650/ مشاريع إدارية :  2

 مناطق التدخل و نوعيتها   الكلفة ) أ.د ( بيان المشروع   ع/ر 

 بناء مستودع بلدي جديد بمنطقة الرمانية   600 بناء مستودع بلدي  1

 إقتناء تجهياات رياضية   2
50 

اقتناء تجهياات رياضية ) شباك/دكات   

 بحجرات المالبس و معدات صغيرة  ( 

    650 الجملة  

 

 أ.د  450البرنامج الخصوصي للتوسع : مشاريع القرب بمنطقة النقر و وادي الية :  /3

 .د 282:  بمنطقة النقر  الطرقاتو صيانة تعبيد  -أ

 نوعية التدخل  بيان المشروع  ع/ر 
 الكلفة التقديرية 

 ) أ.د (
 المنطقة 

 النقر  46.000 ثالثي طبقات   تعبيد حي المعصرة  1

 النقر  35.700 ثالثي طبقات   الفراشيش  تعبيد حي  2

 النقر  59.000 اسفلت ساخن   1تعبيد حي السند  3

 النقر  53.000 اسفلت ساخن     2تعبيد حي السند  4

 النقر  8.900 ثالثي طبقات   3تعبيد حي السند  5

 النقر  26.000 ثالثي طبقات   1تعبيد حومة الاين  6

 النقر  37.000 ثالثي طبقات   2تعبيد حومة الاين  7
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 النقر  6.000 ثالثي طبقات   3تعبيد حومة الاين  8

 النقر  10.710 ثالثي طبقات   أوالد نصر  تعبيد حومة  9

  أ.د  282 الجملـــــــــــــــــــة

 أ.د  118تعبيد و صيانة الطرقات بمنطقة وادي الية :   -ب

 نوعية التدخل  المشروع بيان  ع/ر 
 الكلفة التقديرية 

 ) أ.د (
 المنطقة 

 وادي الية   10.710 ثالثي طبقات   وراء الجامع   1

 وادي الية   27.786 اسفلت ساخن   أمام المدرسة  2

 وادي الية   5.375 ثالثي طبقات   المتفرع عن طريق المدرسة  3

 وادي الية   22.307 ثالثي طبقات   أوالد بودال   4

الطريق الرابطة بين بروبه     5

 و وادي الية  

 وادي الية   8.330 ثالثي طبقات  

الطريق الرابطة بين وادي  6

 الية و بن نيران  

 وادي الية   21.517 ثالثي طبقات  

 وادي الية   21.517 ثالثي طبقات   فضاء سيدي بن نيران   7

  أ.د  118 الجملـــــــــــــــــــة

 أ.د  50:  النقر و وادي الية  التنوير العمومي -ج

 المنطقة   بيان المشروع  ع/ر 

 النقر  حي المعصرة  1

 النقر  السند وراء نادي الشباب   2

 النقر  حومة أوالد الاين   3

 النقر  الفراشيش  4

 وادي الية   وراء المدرسة بوادي الية   5

الشارع الرئيسي من محطة اإلرسا  " أوريدو " نحو   6

 التجمع السكني  

 وادي الية  

 وادي الية   طريق أوالد بودال    7
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على ضبط مناطق التدخل الخاصة  و بعد نقاش مستفيض وافق أعضاء المجلس البلدي باإلجماع

   2020بالبرنامج اإلستثماري التشاركي لسنة 

المصادقة باإلجماع على ضبط مناطق التدخل الخاصة بالبرنامج اإلستثماري التشاركي  : قرار المجلس

 حسب الجداو  المبنية أعاله .  2020لسنة 

   

أ.د لتمويــــل مشاريــــع المخطط  500المصادقة على طلب قرض بقيمـــة  : الثالث  الموضوع

   2020لسنة   اإلستثماري البلدي التشاركي

أفادت السيدة رئيسة البلدية أن المعروض على أنظار المجلس البلدي المصادقة على طلب قرض 

أ.د من صندوق القــــروض و مساعدة الجماعات المحلية لتمويل مشاريع المخطط اإلستثماري    500بقيمــــة  

 و ذلك حسب الخطة التمويلية التالية :   2020البلدي لسنة 

   أ.د  629:    تمويل ذاتي 

  أ.د  500:    قرض 

   أ.د  621:  مساعدة غير موظفة 

   أ.د ) برنامج مناطق التوسع (   450:   مساعدة موظفة 

 

 أ.د  2200:   الجملــــــــــــــــة         

 أ.د لتمويل مشروع بناء المستودع البلدي . 500هذا و سيخصص مبلغ القرض بقيمة  

و بعد التداو  و النقاش في الغرض وافق أعضاء المجلس البلدي الحاضرين باألغلبية على  

أ.د لتمويل مشاريع المخطط اإلستثماري البلدي التشاركي لسنة   500المصادقة على طلب قرض بقيمة 

2020 . 

أ.د لتمويل مشاريع المخطط اإلستثماري   500: المصادقة باإلجماع على طلب قرض بقيمة  المجلسقرار 

 . 2020البلدي التشاركي لسنة  

    . 2020المصادقة على اتفاقية منح المساعدات غير الموظفة لسنة :   الموضوع الرابع 

دة الجماعات المحلية عدد أفادت السيدة رئيسة البلدية أنه تبعا لمراسلة صندوق القروض و مساع

 المتعلقة بالتوقيع على اتفاقية إسناد مساعدات و تسجيلها ،  05/11/2019بتاريخ  4981

المعروض على أنظار المجلس البلدي المصادقة على اإلتفاقية المتعلقة بمنح المساعدات غير  

روض و مساعدة الجماعات  الموظفة المبرمة بين الدولة ممثلة في شخص السيد المدير العام لصندوق الق

أ.د في شكل مساعدة    621المحلية و بلدية القلعة الصغرى ممثلة في شخص السيدة رئيسة البلدية بملغ قدره :  

 2020غير موظفة و ستخصص هذه المساعدة لتمويل مشاريع البرنامج اإلستثماري البلدي التشاركي لسنة  

. 

 .  2020ة على اتفاقية منح المساعدات غير الموظفة لسنة : الموافقة باإلجماع على المصادق قرار المجلس

 2020المصادقة على البرنامج السنوي لدعم القدرات لسنة :   الموضوع  الخامس 
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رئيسة البلدية أنه في إطار برنامج  التنمية الحضرية و الحوكمة المحلية و عمال بما  السيدة أفادت 

  ندوق القروض ـوب صــو مكت 2015أكتوبر  05المؤرخة في  20/ 5581ية عدد ــ اء بالمذكرة التوجيهــج

القدرات   لدعم  و المتعلقة بالبرنامج السنوي    2019/ 11/ 05بتاريخ    5176و مساعدة الجماعات المحلية عدد  

في جانبيه المتعلق بالتكوين و المساعدة الفنية و الذي يتولى تنفيذه كل من مركا التكوين و دعم    2020لسنة  

هذا و قد تم إعداد جدو  المساندة الفنية   مركاية و صندوق القروض  و مساعدة الجماعات المحلية ،الال

   2019حسب اإلخالالت و النقائص المسجلة بالتقرير السنوي المسجل لتقييم أداء الجماعات المحلية لسنة  
 

 حسب الجداو  التالية :    2020لسنوي لدعم القدرات لسنة  المعـــــروض على أنظار المجلـــس البلــــدي  المصادقة على البرنامج ا 

 : التكوين  العنوان االول

 عدد المشاركين الموضوع

  التصرف في الملك البلدي و صيانة الممتلكات  

-  PARC   -   2 التصرف في الملك العمومي 

  إجراءات إبرام الصفقات و قواعد الحماية البيئية و اإلجتماعات  

-  PARC   -   4 إعداد و إبرام الصفقات العمومية 

-  PARC   -   3 التصرف في الشكاوي 

-  PARC   -   2 الحماية البيئية و اإلجتماعية 

  التصرف المالي و تحسين الموارد الذاتية  

-  PARC   -   3 الجباية المحلية و تحسين اإلستخالص 

-  PARC   -   4 ختم الميزانية و الحسابات المالية 

  تنفيذ البرامج اإلستثمارية حسب المقاربة التشاركية  

-  PARC   -   3 المنهجية التشاركية لمخطط اإلستثماري البلدي 

 21          عدد المشاركين   7عدد المواضيع المقترحة                                    
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 : المساندة الفنية    العنوان الثاني

 2020البرنامج السنوي لدعم قدرات بلدية القلعة الصغرى لسنة 

 النشاط المجال
الرمز حسب 

 الدليل
 المشروع أو النشاط المعني

تاريخ بداية 

 التدخل
 تكوينه األكاديمي اسم و لقب المنتفع

اإلدارة او 

 المصلحة

 االولوية األولى

 التصرف

التصرف في 

الموارد المالية و 

 رفع المردودية 

D2 

ضبط التمويلية للمشاريع المخطط 

اإلستثماري و صرف اإلعتمادات 

 المرصودة في اآلجا  

السداسية االولى 

   2020لسنة 

 الشؤون اإلقتصادية  متصرف مستشار  يامن المجدوب 

 الشؤون المالية  متصرف  سهير الرواتبي 

 االولوية الثانية

 التصرف

التصرف في 

 الصفقات العمومية 

F1 

تطبيق تراتيب و إجراءات الصفقات 

 العمومية 

موفى سنة 

2020   

 الشؤون اإلقتصادية  متصرف مستشار  يامن المجدوب 

مصلحة رخص  معماري او    عفاف بوجدي 

 البناء 

 المصلحة الفنية  ملحق إدارة  وفاء بلعيد

 الشؤون المالية متصرف سهير الرواتبي

 الشؤون المالية عامل   هشام بوزير 

 االولوية الثالثة 

 الحوكمة

المساندة في مجا  

 المقاربة التشاركية 
A2 

عداد و تنفيذ برنامج عمل إ

بخصوص المخطط اإلستثماري 

البلدي و البرنامج السنوي 

 وفق المنهجية التشاركية  اإلستثماري

السداسية الثانية  

  2020لسنة 

 شؤون المجلس  متصرف مستشار  وداد بن أحمد 

 الشؤون اإلقتصادية  متصرف مستشار  يامن المجدوب 
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 رئيسة البلدية                                                                               

 سميحة بوراوي                                                                                                                                                         

          

 


