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 الجمهورية التونسية  

 وزارة  الشؤون المحلية و البيئة 

 بلدية القلعة الصغرى       

 بلديـــــــــــــــــــة القـلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الصغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

 العادية الثانية جلســـــــــة المجلس  البلــــــــــــــــدي في دورته 

 2019ماي   29دة بتاريخ قالمنع

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

 الجماعات المحلية ،

   2019 ماي  26بتاريــخ  1107و بناء على اإلستدعـاء الموجه إلى كافة أعضاء المجلس البلدي تحت عــدد    

لمجلس الجلسة العادية الثانية لتتشرف رئيسة بلديـة القلعـة الصغرى  بإستدعائكم  لحضور ضمن : " و المت

بمقر  الحادية عشر صباحا على الساعة  2019  ماي 29إلربعاء نعقد يوم  اتي ستال 2019مايالبلدي لشهر 

 البلدية للنظر في جدول األعمال التالي  : 

  كشف حول سير اإلستخالصات 

 ول سير المشاريع البلدية كشف ح 

  2018ختم الحساب المالي لسنة   

  المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة  2016لسنة  22من القانون األساسي عدد  23تفعيل الفصل 

  مراجعة المعاليم و االداءات على العقارات المبنية و غير المبنية و التي وقع ترسيمها على سبيل الخطأ 

 سير نشاط اللجان البلدية  

 و نظرا ألهمية المواضيع  فإن حضوركم ضروري و متأكد . 

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

 رئيسة البلدية                      

 سميحة بوراوي "                    

الساعة على   2019ماي  29الموافق لـــ اإلربعاءيوم  ثانية البلـــدي جلسته العادية ال عقد  المجلس

 اآلتي ذكرهم : و السيدات  برئاسة السيدة سميحة بوراوي   و بحضور كل من السادةالحادية عشر صباحا 

 : نائب رئيسة البلدية محمود األزرق -

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

 دمات:عضو و رئيس لجنة الشؤون اإلدارية و إسداء الخ الصحبي رجيبة  -

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

 : رئيس لجنة الطفولة و الشباب و الرياضة  محمود العامري  -

 : عضو و رئيس لجنة التعاون االلمركزي   هشام بلعيد-

 : رئيسة لجنة المساواة و تكافؤ الفرص بين الجنسين نرجس عمارة    -

 : عضو و رئيسة لجنة مراجعة المعاليم و العقارات  يق منال عت -
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 و رئيسة لجنة شؤون المرأة و األسرة : عضو   جنات غيث   -

 : عضو و رئيس لجنة اإلعالم و التواصل و التقييم  أحمد المبروك  -

 و رئيس لجنة الشؤون المالية و اإلقتصادية و متابعة التصرف: عضو  إيمان الصلعاني -

 : عضو   وقكمال زر-

 : عضو سالم بن مزوغية  -

 : عضو    ريم القدري -

 : عضو  إيناس الغردلو  -

و السيدة كوثر بن جازية للبلدية  و عن اإلدارة البلدية حضر السيد عبد الحفيظ عيساوي الكاتب العام 

دية و العالقة مع وداد بن أحمد رئيسة مصلحة شؤون المجلس و الهياكل البلو السيدة  رئيسة مصلحة اآلداءات

الجمعيات و المنظمات و السيدة سهير الرواتبي ملحق إدارة مكلف بمصلحة الشؤون المالية  و السيدة الزهرة 

 . رجيبة متصرف  مكلف بمصلحة النزاعات و الشؤون العقارية 

لف إفتتحت السيدة رئيسة البلدية الجلسة مرحبةة بالحاضةرين مشةيرة إلةى أن األعضةاء الحاضةرين تتةأ  

 مةن القةانون األساسةي للبلةديات  220غلبية القانونية بحيث يكون النصاب مكتمال حسب مقتضيات الفصل منهم األ

 كالتالي :و هو مباشرة جدول األعمال  إستعرضت وعلى اثر ذلك ،  2018لسنة  29عدد 

 

 كشف حول سير اإلستخالصات   :األولالموضوع 

المعروض على أنظار المجلس البلدي  جةدول مسةتخرم مةن منظومةة أفاد  السيد الكاتب العام للبلدية أن 

 و هو كاآلتي :  2019أفريل  30أدب يبيّن سير اإلستخالصات البلدية إلى غاية يوم 
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 التقديرات النهائية  التقديرات االولية  نوع الموارد ف
إنجاز األشهر 

 السابقة 
 جملة اإلنجاز  إنجاز الشهر الحالي 

 93.637.165  93.637.165 210.000.000 210.000.000 وم على العقارات المبنية المعل 01-11

 45.534.179  45.534.179 300.000.000 300.000.000 المعلوم على األرضي غير المبنية  02-11

المقابيض اإلعتيادية للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة  01-12
 الصناعية 

550.000.000 550.000.000 276.906.733  276.906.733 

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

 369.000  369.000 1.000.000 1.000.000 معلوم اإلجازة الموظف على محالت المشروبات  03-12

    55.000.000 55.000.000 و الظرفية مداخيل األسواق اليومية و األسبوعية  01-21

 2.736.000  2.736.000 5.000.000 5.000.000 معلوم اإلشغال الوقتي للطريق العام  02-24

 50.190.000  50.190.000 100.000.000 100.000.000 معلوم اسغال الطريق العام عند إقامة حضائر البناء  04-24

 39.266.250  39.266.250 60.000.000 60.000.000 معلوم اإلشهار  06-24

 18.328.500  18.328.500 60.000.000 60.000.000 معلوم التعريف باإلمضاء  01-31

 4.334.500  4.334.500 15.000.000 15.000.000 معلوم اإلشهاد بمطابقة النسخ باألصل  02-31

 12.650.000  12.650.000 35.000.000 35.000.000 معاليم تسليم بطاقات الحالة المدنية  03/31

 2.264.000  2.264.000 10.000.000 10.000.000 معاليم تسليم الشهائد و الحجج األخرى  99-31

 550.000  550.000 5.000.000 5.000.000 معلوم رخص الحفالت المنظمة بمناسبة األفراح العائلية  03-32

 146.665.920  146.665.920 100.000.000 100.000.000 معاليم رخص البناء  06-32

    5.000.000 5.000.000 معاليم رخص نصب آالت توزيع الوقود في الطريق العام  08-32

    100.000 100.000 معلوم رخص الدفن و اخراج الجثث  09-32

 42.817.500  42.817.500 80.000.000 80.000.000 معاليم االيواء بمستودع الحجز  02-33
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    350.000.000 350.000.000 سعر التيار الكهربائي  المعلوم اإلضافي على 03-33

    150.000.000 150.000.000 المبالغ المتأتية من المعلوم اإلضافي على سعر التيار الكهربائي   02-03-33

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

5.000.000 5.000.000    

 8.636.485  8.636.485   معاليم اخرى مقابل اسداء خدمات  99-33

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

50.000.000 50.000.000 2.375.000  2.375.000 

 600.000  600.000   مداخيل قاعات العروض و األفراح  06-51

 39.164.094  39.164.094 140.000.000 140.000.000 مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط التجاري  01-52

 10.985.000  10.985.000 50.000.000 50.000.000 مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط المهني   02-52

 3.968.000  3.968.000 70.000.000 70.000.000 مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط الصناعي  03-52

    20.000.000 20.000.000 محاصيل بيع العقارات  01-53

    20.000.000 20.000.000 محاصيل بيع األثاث الذي زال اإلنتفاع به  02-53

 535.116.000  535.116.000   المناب من المال المشترك  01-60

    1.388.900.000 1.388.900.000 سيير المناب من الدعم السنوي بعنوان الت 01-60

 100.000.000  100.000.000   منح المساهمات مخصصة للتسيير   03-60

    2.000.000 2.000.000 مساهمات مالية منح  04-60

    1.000.000 1.000.000 لشروط الصحية امداخيل المخالفات لتراتيب حفظ الصحة و  06-60

 2.479.777  2.479.777 5.000.000 5.000.000 يف إدارة و تصّرف و استخالص لفائدة الغير مبالغ بعنوان مصار 06-99

 2.357.500  2.357.500 2.000.000 2.000.000  مبالغ مستخلصة بمقتضى أحكام  09-60
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 678.221  678.221 15.000.000 15.000.000 الصفقات العمومية خطايا التأخير المنجزة عن انجاز  03-99-60

 7.645.200  7.645.200 10.000.000 10.000.000 مقابيض مختلفة  99-99-60

 1.450.255.024  1.450.255.024 4.070.000.000 4.070.000.000 الجملة

 

لمبنية و على إثر مختلف اإلستفسارات و النقاشات حول العديد من الفصول و خاصة منها " المعاليم  الموظفة على العقارات المبنية و غير ا

و المؤسسات ذات الصبغة الصناعية و التجارية " أوصى أعضاء المجلس البلدي بالحرص على تحسين نسق اإلستخالصات و تحسيس المواطنين 

 بأهمية استغالل فرصة العفو الجبائي لتسوية وضعياتهم الجبائية و ذلك بتعليق الفتات و لوحات تحسيسية إعالنية . 



 

 

 حول سير المشاريع البلدية  كشف   ثاني :الالموضوع 

 

ن سير يبيّ الذي كشف اآلتي أفادت السيدة رئيسة البلدية أن المعروض على أنظار المجلس البلدي ال

 و المشاريع المتواصلة :  2019أشغال المشاريع سنة 

 المالحظات الكلفة سنة اإلنجاز بيان المشروع

را و تم القبول انتهت األشغال مؤخ د1.010.000 2017 تعبيد الطرقات 

 الوقتي و رفع التحفظات 

األشغال حثيثة و نحن بصدد إنجاز  د 1.302.000 2018 تعبيد الطرقات 

األنهج التي تم تحديديها صلب ملحق 

 الصفقة 

 تم تعيين مكتب دراسات  د 1.000.000 2019 تعبيد الطرقات 

للمشروع من تم تقديم الدراسة االولية  د 100.000 2019 التنوير العمومي 

طرف مكتب الدراسات المكلف و 

بصدد مراقبتها و دراستها من طرف 

 لجنة األشغال  

بصدد إعداد إستشارة إلختيار مكاتب  د 120.000 2019 تجميل المدينة 

مراقبة و تشخيص و ضبط مكونات 

 د 65.000 2019 تهيئة السوق اليومية  المشاريع 

 د 120.000 2019 دار الجمعيات 

 د 110.000 2019 يانة مقر البلدية ص

 د 50.000 2019 برامج و تجهيزات إعالمية مختلفة  

تم القيام باستشارة إلقتناء آلة لفرش  د 30.000 2019 إقتناء  تجهيزات رياضية 

 (  Sableuseالرمل ) 

بصدد ضبط اإلحتياجات علما و أن  د 33.000 2019 إقتناء معدات نظافة 

على القسط األول من  البلدية تحصلت

حاوية  60صفقة شراء حاويات ) 

 بالستيكية كبيرة الحجم ( 

تم إتمام جميع اإلجراءات اإلدارية  د 5.000 2019 إقتناء عقارات 

 إلقتناء أرض بزنقة سيدي عبد السالم 

تم القيام باستشارة إلقتناء آلة لقص  د 20.000 2019 اقتناء تجهيزات أخرى 

 كاميرا مراقبة  الخرسانة و جهاز

 

تدخل أعضاء المجلس البلدي إلثارة بعض النقاط حيث أفاد السيد هشام بلعيد أن تعيين خبير و هنا 

 بالنسبة لمشروع دار الجمعيات يعتبر من األولويات  قبل الشروع في تهيئتها ، 



 

 

للموظفين          كما أكد على أهمية تخصيص مدخلين بالنسبة لمشروع صيانة مقر البلدية ) مدخل مخصص 

 و مدخل آخر مخصص للمواطنين ( 

هذا و قد تدخل السيد الكاتب العام ليشير أنه فيما يتعلق بإقتناء معدات النظافة فإن البلدية بصدد ضبط 

 اإلحتياجات و قد طالب لجنة النظافة بتقديم مقترح في هذا الغرض . 

 

 .   2018ختم الحساب المالي لسنة  ثالث :الالموضوع 

المعروض على أنظار المجلس البلدي  ملخصا لجملة العمليات المالية أفاد السيد الكاتب العام للبلدية أن 

و هي نتائج الحساب المالي الذي أعده السيد القابض محتسب البلدية و مؤشر  2018المنجزة خالل تصرف سنة 

 عليه من طرف السيد أمين المال الجهوي ، 

حيث نص الفصل  2018لى أهمية المصادقة على ختم الحساب المالي لسنة و قد شدد في هذا الصدد ع

على أنه " ال يمكن لمجلس الجماعة المحلية النظر في مشروع  2016لسنة  29من القانون األساسي عدد  195

  ميزانية السنة المقبلة قبل ختم الميزانية السابقة إال بإذن من هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا  "

هذا و قد تم التطرق إلى الموضوع خالل جلستي "  لجنة المالية و الشؤون اإلقتصادية " و " المكتب 

و تمت التوصية خاللهما على المصادقة على ختم الحساب  2019ماي  23و  2019ماي  14البلدي" بتاريخ 

 المالي مع عرضه على أنظار المجلس البلدي .  

و خاصةة  09/05/2018المؤرخ فةي  2018لسنة  29ساسي عدد ون األقتضيات القانتبعا لموعليه ، و 

ال تدخل األحكام المتعلقة بإعةداد الميزانيةة و المصةادقة  "  منها و المتعلق باألحكام اإلنتقالية التالية : 383الفصل 

ابةات الخاصةة بكةل تخنلإلعةالن عةن النتةائج النهائيةة لإلعليها حيز النفاذ إال بداية من غةرة جةانفي للسةنة المواليةة 

  "  صنف من الجماعات المحلية

 و هو كمةا يلةي  2018ختم الحساب المالي لسنة على أنظار المجلس البلدي المصادقة على  المعروض ف

 : 

 5.362.984751  المبلغ الجملي  لمقابيض الميزانية     .......................  - 1

 3.496.194.449 انية المأذون بدفعها ..         المبلغ  الجملي النهائي لمصاريف الميز - 2

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

 الباقية بدون إستعمال التي يصرح بطرحها .

 1.866.790.302 التي يرخص      ....................          2018مبلغ نتيجة سنة  - 4

 في نقله الى حسابات خارم الميزانية  . 

 146.443.615مبلغ اعتمادات العنوان الثاني بالجزئين....................                   - 5

 الثالث و الرابع منه الباقية بدون إستعمال التي يرخص بطرحها 

 نهائيا لعدم انجاز موارد .

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

 الثالث و الرابع الباقية بدون إستعمال والتي يرخص في نقلها 



 

 

 .   2019الى سنة 

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

 .   منه الباقي بدون استعمال و التـي يرخص بطرحها نهائيا

 5.828.971مبلغ اعتمادات العنوان الثاني الجزء الخامس  ......................         -8

 .     2019رخص في نقلها الى سنة منه الباقية بدون استعمال و التي ي

 التصويت : 

  ( عضوا 15: خمسة عشر )  2018عدد االعضاء الموافقين على المصادقة على الحساب المالي لسنة 

 ( 0: صفر )           المعترضين عدد 

 :  قرار المجلس

و إعداد قرار فةي  2018وافق أعضاء المجلس باإلجماع على المصادقة على ختم الحساب المالي لسنة 

 الغرض . 

 توظيف معلوم قصد الحصول على خدمة النفاذ إلى المعلومة . رابع: الالموضوع 

أنظار المجلس البلدي  موضوع  توظيف معلوم يغطي  أفادت السيدة رئيسة البلدية أن المعروض على

 المصاريف المستوجبة للحصول على معلومة في إطار حق النفاذ إلى المعلومة ، 

على ما يلي " لكل  2016مارس  29المؤرخ في  22من القانون األساسي عدد  23حيث ينص الفصل 

وفير المعلومة يقتضي جملة من المصاريف يتم شخص الحق في النفاذ إلى  المعلومة بصفة مجانية و إذا كان ت

إعالم صاحب المطلب مسبقا بضرورة دفع مقابل على أن ال يتجاوز ذلك المصاريف الحقيقية التي تحملها الهيكل 

 المعني ،       و ال يتم تسليم الوثائق المطلوبة إال عند تسليم ما يفيد دفع المقابل " 

المطالب التي تستوجب إستهالك كمية كبرى من األوراق البيضاء و حيث ورد على البلدية العديد من 

 و الحبر و غير ذلك ، و نظرا أن اإلستجابة لهذه المطالب أصبح يستوجب مصاريف هامة،

و بعرض الموضوع على أنظار لجنة الشؤون المالية و اإلقتصادية و متابعة التصرف  في جلستها 

تمت  2019ماي  23أنظار المكتب البلدي في جلسته المنعقد بتاريخ و على  2019ماي  14المنعقدة  بتاريخ  

 التوصية  بتوظيف المعلوم حسب بيانات الجدول التالي  : 

 عدد االوراق

 المعلوم المقترح من قبل أعضاء المكتب

 البلدي 

 مجانية أوراق 10

 د 20 ورق 50أوراق إلى  10من 

 د 50 ورقة فيما فوق 50من 

 



 

 

حتى ال يكون عائقا النقاش ارتأى أعضاء المجلس التخفيض في المعلوم المقترح أعاله  و بعد الدرس و

و ذلك حسب  2016لسنة  22أمام حرية النفاذ إلى المعلومة و التي تعتبر حقا أساسيا حسب القانون االساسي عدد 

 بيانات الجدول التالي مع إعداد قرار في الغرض 

 

 عدد االوراق

 قبل أعضاء المكتبالمعلوم المقترح من 

 البلدي 

 مجانية أوراق 10

 د 10 ورق 50أوراق إلى  10من 

 د 20 ورقة  100ورقة إلى  50من 

 د  50 ورقة فيما فوق  100من 

 التصويت : 

  2016لسنة  22من القانون األساسي عدد  23تفعيل الفصل عدد االعضاء الموافقين على  

 ( عضوا 16) ةعشر ستة:              المتعلق بالنفاذ للمعلومة   

 

 ( 0: صفر )         عدد المعترضين 

 

 قرار المجلس : 

الموافقة باإلجماع على توظيف معلوم خدمة النفاذ إلى المعلومة حسب ما تم ذكره بالجدول أعاله و إعداد قرار 

 في الغرض 

مراجعة المعاليم و االداءات على العقارات المبنية و غير المبنية و التي  خامس : الالموضوع 
 وقع ترسيمها على سبيل الخطأ 

 

طرح مبالغ مالية  المجلس البلدي النظر في المعروض على أنظار أفادت السيدة رئيسة البلدية أن 

 ى سبيل الخطأ ،العقارات المبنية و غير المبنية التي وقع ترسيمها بالجداول  عل موظفة على 

علما و انه تم عرض جميع الحاالت المبنية بالجدول على أنظار لجنة مراجعة المعاليم خالل الجلستين 

 و أوصى أعضاء اللجنة بالموافقة على طرح المبالغ 17/05/2019و  22/04/2019المنعقدتين بتاريخ 

 

 

  



 

 

 *العقارات المبنية  
 

 ع/ر تاريخ المطلب  المعرف  االسم  و اللقب سبب االعتراض   تقرير المعاينة قرار اللجنة  مبلغ الطرح

659.808 

التثبت من أصل  

م ترسيم العقار  باس

محمد مهران السعيدي 

030716012001 

عقار مكرر باسم 

الوالد و باسم االبن  

و حسب المعاينة 

منزل وحيد 

و  2م 140بمساحة 

هو باسم بشير بن 

 حسين 

اعتراض على عقار 

األب  و  مرسم باسم

 االبن 

فتيحة الشريف حرم 

البشير بن مختار  بن 

حسن والدا محمد 

 مهران السعيدي 

030716012001 

13/02/2019  1 

030717007101 

030704026001 

63.000 

 قار ــــــيقاف العـــإ 

عرضه على الطرح و 

080455046001  

بطاقة عالم مجاني 

7493/5175 
 عائلة معوزة 

 

 بد الرحمان الميساويع

  

080455046001 19/02/2019  2 

1105.440 

إيقاف العقار  و  

عرضه على الطرح 

050033032101   
     

بعد المعاينة اتضح 

ان هذا األخير 

يمتلك منزال واحدا 

عبارة على طابق 

علوي و الطابق 

السفلي  "سقيفة "  

 أو قرام 

اعتراض على عقار 

 إضافي 

محمد بن الصادق 

 رواتبي ال

050033032001 

19/02/2019  3 
050033032101 

ه إيقاف العقار وعرض 

على الطرح  مع 

خالص أصل الدين 

080433012001  

   

تبين وجود عقار 

 120وحيد يمسح 

 2م

اعتراض على عقار 

 مكرر 

 080433007001 كمال بن عبد السالم 

18/03/2019  4 
81.000 

كمال بن عبد السالم" 

 ال"  درب
080433012001 

254.800 

إيقاف العقار و  

عرضه على الطرح 

110531030001   
      

تبين أن المعترض 

يمتلك عقار  يمسح 

و هو اآلن  2م  60

بصدد بناء طابق 

 علوي أول 

اعتراض على عقار 

 غير موجود 

عبد المجيد بن الناصر 

 بن مفتاح 

110530017001 

08/04/2019  5 
110531030001 

 

  

 العقارات غير المبنية*
 

 ع/ر تاريخ المطلب  المعرف  االسم  و اللقب سبب االعتراض  تقرير المعاينة  قرار اللجنة  مبلغ الطرح 

341.280 
طرح المبلغ المثقل 

080189092000المكرر يمتلك منزال فقط  

  2م 100بمساحة 

عقار مكرر ارض         

 و منزل 
 اوي الشاذلي حمد

080189092000 
14/03/2019  1 

   080450307001 

588.510 

إيقاف األرض 

080129013000        
و عرض المبلغ على    

  الطرح 

تبين أن العقار 

مكرر بالنهج    و 

بالتقسيم و  هو 

عبارة على طابق 

ارض مساحة 

و  2م110حوالي 

علوي أول و ثاني 

 في طور بناء 

اعتراض على عقار 

ر  ارض و سكن  مكر

 ومساحة العقار 

فتحي بن محمد 

 عمارة 

080452014001 

080129013000 
22/03/2019  2 

409.500 
إيقاف الفصل  

080120016000 

عقار مسجل 

بالتقسيم و مكرر 

 بالنهج 

اعتراض على عقار 

 مكرر 
 عماد الطوزي 

080444009101 

080120016000 

080444009000 

18/05/2019  3 

 



 

 

رغم العفو  % 45: المعلوم على العقارات المبنية    1101ف االستخالصات بالفصل لضع نظراو 

  %15المعلوم على العقارات غير المبنية  1102كذلك بالنسبة للفصل 2019الجبائي  لسنة 

لى النظر في أسباب ضعف مداخيل هذه الفصول و محاولة إيجاد حلول إالسيد هشام بلعيد  اعفقد د

االستخالص فيها و ذلك بتدعيم مصلحة الجباية من حيث الموارد البشرية و توفير  جذرية لتحسين نسب

الوسائل و المعدات الكفيلة لتحيين قاعدة البيانات و جداول التحصيل لتفادي الوقوع في أخطاء  في المعلومات 

 المخزنة بالمنظومة اإلعالمية و ترسيم هاته العقارات و توثيق المعلومة بكل دقة .

 عرضية في الغرض للقيام بأشغال التحيين الميدانية ت  اقترحت السيدة سلوى طيبة القيام بانتداباكما 
او   ARCGISتياق دعت  السيدة نرجس عمارة الى االعتماد على منظومـي نفس السيــــــو ف

Geographic Information System  في هذا  اظم المعلومات الجغرافية و استغاللهنجميع  ريوفو ذلك لت

مع المعلومات  المعلومات المقدمة من قبل فريق اإلحصاء او فريق المعاينة الميدانية  ةالغرض و مقارب
 .المستمدة من المنظومات 

و نظرا ألهمية هذه المنظومة و فوائدها الراجعة على البلدية وقعت دعوة السيد الصحبي رجيبة رئيس 

لم بهذا الموضوع و الذي اقترحه في جلسة سابقة للمجلس البلدي في لجنة الشؤون اإلدارية و اسداء الخدمات الم

، لعقد جلسة في اقرب اآلجال للوقوف على متطلبات هذه  2019فيفري  23دورته العادية األولى بتاريخ 

المنظومة لالذن لمصلحة الشؤون االقتصادية بإصدار استشارة في الغرض و طلب تزود بكافة مستلزمات هذه 

هذا مع التنسيق مع السيد جالل الدالل مواطن متطوع  أعرب عن رغبته لتمكين البلدية من تفعيل  المنظومة 

للعمل بها من قبل المصالح الفنية لضمان جودة المعلومات و توثيق المناطق بكل  SIGاو  ArcGisمنظومة 

 دقة.

ة ــارات المبنيــوان العقو بعد التدارس و النقاش وافق أعضاء المجلس باإلجماع على طرح المبالغ بعن

 و غير المبنية و التي وظفت على سبيل الخطأ . 

 التصويت : 

  ( 16ستة عشرة ) :  المواقفــــــــــة 

 

  ( 0: صفر )      عدد المعترضين 

 : قرار المجلس 

الموافقة باإلجماع على طرح المبالغ بعنوان العقارات المبنية و غير المبنية التي وقع ترسيمها  على 

 بيل الخطأ و إعداد قرار  في الغرض . س

 تقرير نشاط اللجان 

أفادت السيدة رئيسة البلدية أن المعروض على أنظار المجلس البلدي تقرير ملخصا حول نشاط اللجان 

  2019ماي  29إلى  2019فيفري  23البلدية خالل الفترة الممتدة من 

 ة و غير المبنية : لجنة مراجعة و متابعة المعاليم على العقـارات المبني 



 

 

عقدت لجنة مراجعة و متابعة المعاليم على العقارات المبنية و غير المبنية جلستي عمل األولى بتاريخ 

و ذلك للنظر في اإلعتراضات المقدمة من قبل المواطنين و قد  2019ماي  17و الثانية بتاريخ    22/04/2019

علوم الموظف على بعض العقارات و تسوية الوضعية الجبائية تم اإلتفاق خالل هاتين الجلستين  على تصحيح الم

 لها و اتخاذ اإلجراءات الالزمة قصد طرح المبالغ المكررة ،

كما حرصت اللجنة على مواصلة السعي لتحسين الموارد البلدية من خالل توجيه عديد المراسالت و التنابيه  

 ع المتابعة لمختلف هذه المراسالت . ألصحاب المؤسسات لحثّها على دفع المعاليم البلدية م

  : لجنة الربط بمختلف الشبكات 

 15/03/2019و  27/02/2019ات و ذلك بتاريخ ـــد جلســـات عديــف الشبكـــط بمختلـــة الربـــدت لجنـــعق

و قد تم النظر خالل هذه الجلسات في مختلف مطالب  30/04/2019و  25/04/2019و  03/04/2019و 

 بط بكل من شبكات الماء الصالح للشراب و التيار  الكهربائي ،المواطنين المتعلقة بالر

كما نظرت اللجنة خالل جلسة مشتركة مع لجنة األشغال في إيجاد حلوال لإلشكال القائم بالنسبة لملفات التزويد  

و تعددت  بالماء  و الكهرباء الخاصة بالبناءات المقامة عشوائيا خاصة و أن هذه الملفات تزايد عددها بشكل كبير

 فيها الوضعيات و الحاالت . 

   لجنة التعاون الالمركزي 

و قد تم في هذا الصدد النظر في آليات  2019ماي  22عقدت لجنة التعاون الالمركزي جلسة عمل بتاريخ 

 تكريس التعاون الالمركزي و اإلستراتيجية التي يجب أن تتبعها البلدية ، 

 هذا و قد اقترح أعضاء اللجنة : 

 د كتيب عن البلدية مع صور و القيام بترجمته باللغة اإلنقليزية إعدا. 

  إعداد دراسة تتضمن تشخيصا واقعيا للبلدية و أهم المجاالت التي يمكنها أن تكون موضوعا للتعاون

 .و بين بلديات أخرى سواء على النطاق الداخلي أو الخارجي       بينها 

 ي فكل من وادي الية و النقر و القلعة الصغرى و النظر برمجة زيارات ميدانية إلى المستوصفات ب

و النقائص في مستوى المعدات الطبية حيث أن جمعية الصداقة التونسية التي قامت بزيارة       المعدات 

بلدية القلعة الصغرى اقترحت أن يتم دعم المستوصفات بالمدينة بمعدات طبية كإعانة من بلدية اوسلو 

 بالنرويج 

 شغال و التهيئة العمرانية : لجنة األ 

مارس  6 - 2019فيفري  27عقـــــدت لجنـــة األشغال و التهيئة العمرانية عدة جلسات عمل و ذلك أيام :  

 22و   2019أفريل  17 - 2019أفريل  3 - 2019مارس  27- 2019مارس  19 - 2019مارس  13 - 2019

 لى العديد من المواضيع اآلتي ذكرها : و قد تم التطرق في هذه الجلسات إ      2019ماي 

  دراسة المطالب المختلفة الواردة من المواطنين و اإلجابة عليها و متابعة مختلف المشاريع المبرمجة 

 

بمقترح لبرمجة المشاريع على المدى  2019ماي  22وقد قامت اللجنة في الجلسة األخيرة بتاريخ 

 المتوسط   و هي كاآلتي : 

 



 

 

 تهيئة المناطق الخضراء  و  :المشروع اال

في هذا الصدد تم تكليف السيدة عفاف بوجدي مهندس معماري أول و رئيس مصلحة التراخيص العمرانية بعملية 

حصر المناطق الخضراء بالرجوع إلى مثال التهيئة العمرانية و النظر في التقاسيم المصادق عليها و تقديم 

 . 2019وان مقترح في هذا الصدد قبل موفي شهر  ج

 : فتح الطرقات الرئيسية المتواجدة بمنطقة الشراقي . المشروع الثاني

 : برمجة مستودع بلدي ضمن المسلك الصحي و تهيئة منطقة خضراء قبالته  المشروع الثالث

هنا أكد أعضاء المجلس البلدي على ضرورة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لبرمجة المستودع البلدي على العقار 

هو على ملك إدارة مياه الشمال كما نص مثال التهيئة العمرانية و النظر في مدى قانونية أعمال التسييج  الذي

 التي قامت بها هذه اإلدارة ) التحصل على رخصة بناء ( 

 برمجة إحداث مسرح بلدي ) الموقع : معصرة سينسو (  المشروع الرابع :

ملكية هذا العقار و أوصوا  بالتثبت منها عن طريق السيدة  في هذا اإلطار تساءل أعضاء المجلس البلدي عن

 زهرة رجيبة مكلفة بمصلحة بالشؤون العقارية .

 : برمجة مأوى سيارات و محطة في الموقع الذي كان يشغله معمل قيفانوت  المشروع الخامس

اث مأوى سيارات في الطابق تدخل كل من السيد هشام بلعيد و السيدة منال عتيق لتقديم اقتراح ثاني تمثل في إحد

السفلي         و مركب تجاري في الطابق العلوي ، أما السيدة نرجس عمارة فقد اقترحت في هذا الصدد أن يتم 

اع العام ــن القطــة بيــد شراكــار عقــك في إطــإحداث مشروع خاص بالقطاع التكنولوجي على هذا العقار و ذل

 و الخاص على غرار بعض البلديات المجاورة.

أما بالنسبة لمقترح السيدة جنات غيث فقد تمثل أساسا في إحداث فضاء عائلي ترفيهي و مقهى يقع كرائه في 

 إطار لزمة أو بناء قاعة أفراح .

 : تهيئة الطريق المؤدية إلى نهج حيفاء  ) الجرف (  المشروع السادس

الحية بعد جرد األمالك الممكنة مع إحداث مسلخ بلدي و النظر في إمكانية اقتناء أرض ف المشروع السابع :

 السيدة زهرة رجيبة مكلفة بمصلحة الشؤون العقارية للقيام بهذا المشروع . 

في هذا المجال اقترح أعضاء المجلس البلدي احداث مسلخ مشترك مع البلديات المجاورة و عرض هذا 

 لالزمة .الموضوع على لجنة التعاون الالمركزي للعمل عليه و اتخاذ اإلجراءات ا

مشروع تصريف مياه االمطار داخل الملعب البلدي ، هنا نوه أعضاء المجلس البلدي بأهمية  المشروع الثامن :

روع ـة للمشـة سابقــذي قام بدراسـة مع المهندس الّ ـد جلســات و دعوا إلى عقــاره من األولويــالمشروع و إعتب

 ا المشروع . و مراسلة مصالح التجهيز في هذا اإلطار لطلب دعم في تمويل هذ

: إحداث مركب تجاري في هذا الصدد يجب النظر مع وزارة التجارة في خصوص الترخيص  المشروع التاسع

 لمثل هذه المشاريع 

: تهيئة المقبرة ) فتح ممرات / برمجة مصلى / تشجيرها ( شدد أعضاء المجلس على أهمية  المشروع العاشر

 تبليط المقبرة و مدّها بالقنوات 

 : النظر في مشروع إحداث المنطقة الصناعية  عشرحادي ال المشروع

إضافة إلى هذه المشاريع تم إقتراح مشروع إحداث منطقة حرفية بمدينة القلعة الصغرى و إرتأى 

 أعضاء المجلس  البلدي أن تكون هذه المنطقة إما وراء مدرسة غرة جوان أو قرب منطقة راس الواد ، 



 

 

د الطريق الكائنة بشارع البيئة ــاء تعبيــال أثنــة األشغــت إليه لجنــرضكما تم عرض اإلشكال الذي تع

 و دعوة المجلس البلدي إلى مناقشته و إتخاذ قرار جماعي في الغرض  .

 أما بالنسبة للمشاريع المبرمجة و التي هي في طور اإلنجاز فقد أوصت اللجنة بما يلي:   

 تجميل المدينة  : 

  " الرمانات " و مفترق " وسط المدينة"  أمام البلدية و توفير الحرص على تجميل كل من مفترق

 اإلضاءة في هذه المفترقات .

 . تحديد مداخل المدينة و تجميلها 

  مراسلة كل من الشركة الوطنية للسكك الحديدية و ديوان الحبوب و دعوتهم للمشاركة في تجميل مدخل

 المدينة 

 ق مختلفة إلعتمادات المتوفرة لتجميل مناطتوزيع باقي ا 

  : دار الجمعيات 

  دعوة اللجنة المعنية لتقديم تقرير و مقترحات حول ما يمكن إتخاذه في الغرض على أنظار المجلس

 دية لالب

  : السوق اليومية 

  . دعوة السيدة عفاف للمتابعة و تعيين مكتب دراسات للغرض 

شبكات و تقدمت بمقترحات تم إضافة إلى ذلك عقدت اللجنة جلسة مشتركة مع لجنة الربط بمختلف ال

 .  2019ماي  15إعتمادها خالل الجلسة اإلستثنائية المنعقدة بتاريخ 

 . لجنة الشؤون المالية و اإلقتصادية و متابعة التصرف 

للنظر في  2019ماي  14عقدت لجنة الشؤون المالية و اإلقتصادية و متابعة التصرف جلسة عمل يوم الثالثاء 

ة و اإلقتصادية حيث تمت مناقشة الحساب المالي في مرحلة أولى و أوصى أعضاء اللجنة بعض المسائل المالي

بالمصادقة عليه بعد عرضه على أنظار المكتب و المجلس البلديين و في مرحلة ثانية تم التعرض إلى مشروع 

 . 2019ي فيفر 21بتاريخ  3و ضبط روزنامة لتحضيرها حسب ما جاء به المنشور عدد  2020ميزانية سنة 

من القانون األساسي  23هذا و قد تطرق أعضاء اللجنة في مرحلة أخيرة إلى موضوع تفعيل الفصل 

الذي يخول للجماعة المحلية أن توظف معلوما يقع استخالصه من طرف طالب النفاذ إذا  2016لسنة  22عدد 

الحقيقية المستوجبة و قد أوصت كان مطلبه يستوجب مصاريف هامة على أن ال يتجاوز هذا المعلوم المصاريف 

 اللجنة بعرض هذا المقترح على أنظار المكتب البلدي لمزيد النقاش و إبداء الرأي  .

   الشباب و الرياضة  لجنة 

 ، 2019ماي  2و  2019أفريل  30و  2019أفريل  18عقدت لجنة الشباب و الرياضة عدة جلسات عمل بتاريخ 

 إلى ما يلي :  و قد تم التعرض أثناء هذه الجلسات

  تقدم أشغال تهيئة الملعب البلدي 

 شغال دء باألـد البــللمقاول عنهندسي ال ــسناد مثوع ملعب حي : حيث تعهدت اللجنة بإر في مشرــالنظ

 و متابعة هذه األشغال مع السيد حبيب العابد 

  لب المحاذي أ.د لتهيئة المع 150: تم تخصيص إعتمادات قدرها دار الشباب الجديدة النظر في مشروع

 لدار الشباب 



 

 

  النظر في تهيئة دار الشباب القديمة : المشروع ال يزال تحت الدرس إلى حين اإلتفاق مع مصالح الشباب            

 و الرياضة .

 ديد من التظاهرات : كما قامت اللجنة بإحياء ع

 تراث القلعة األصيل مكسب                : تظاهرة ثقافية لألطفال تحت شعار "  2019أفريل  27يوم السبت  شهر التراث

 " باإلشتراك مع اإلتحاد الوطني للمرآة فرع القلعة الصغرى و المعتمدية .و فخر لكل جيل 

  دورة في كرة اليد باإلشتراك مع فوم تمثلت في  : تظاهرة رياضية 2019أفريل  9ذكرى عيد الشهداء

 أكودة و الزيتونة الرياضية بالقلعة الكبرى . كشافة القلعة الصغرى و القلعة الرياضية و إتحاد

  ة ــالبيئ ةــة الوطنية لحمايــباإلشتراك مع الوكال 2019اي ــم 09وم الخميس ـــي يوم بيئي تحسيسي لألطفا

 .و الوكالة الوطنية للتحكم و التصرف في النفايات  المحيط و

 

 و رفعت الجلسة في حدود الساعة الثانية و النصف بعد الزوال . 

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

 رئيسة البلدية            

 سميحة بوراوي           

 

 

 

 

 

 

 

 

 


