
 
 

 

   الجمهورية التونسية   

  والبيئةالمحلية  وزارة الشؤون        

         بلدية القلعة الصغرى                

 

 

 الثانية(  )للمرة 2020  النهائية لسنــــــــــةالتشاركية  الجلســـــة اإلستثنائيـــة  

2020ديسمبر   21اإلثنين    

 
 : القانونياإلطار  ●

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

 المحلية.المتعلق بمجلة الجماعات  2018

ة أعضاء ـــالى كافمن طرف رئيسة البلدية ـه ـــاء الموجــــــاإلستدعـ علىوبنـــاء 

 والمتضمن النص 3530 تحت عــــدد 2020سبتمبر  18 بتاريـخ بلدية القلعة الصغرى  

 تثنائيةأشغال الجلسة اإلس بدعوتكم لحضوربلدية القلعة الصغرى  ةرئيس رفـــتشت"  التالي:

 2021البلدي الخاصة بالبرنامج اإلستثماري البلدي التشاركي لسنة  النهائية للمجلسالتشاركية 

على الساعة الثالثة بعد الزوال  2020ديسمبر  21المقرر عقدها يوم اإلثنين  الثانية( )للمرة

  المواضيع:للنظر في بقصر البلدية 

  2021المصادقة على البرنامج اإلستثماري لسنة  

 2021 تثماري لسنةاإلسلخــــاص بالبرنامج ضبط مناطـــق التدخل ا  

  2021ثماري البلدي لسنة تأ.د لتمويل مشاريع المخطط اإلس 500طلب قرض بقيمة  

  2021المصادقة على اتفاقية منح المساعدات غير الموظفة لسنة  

  2021المصادقة على البرنامج السنوي لدعم القدرات لسنة  

  المصادقة على اتفاقية منح المساعدات الموظفة الخاصة مناطق التوسعة 

 .والمكان المحددينالجلسة في الزمان  والرجاء حضور

 والســــــــالم            

 البلدية  ةرئيس                                         

 سميحة بوراوي               



 
 

 2020 لسنة الثانيةللمرة التشاركية النهائية  اإلستثنائية البلدي جلستهالمجلس  عقــــد

 ةيدالس البلدية برئاسةبعد الزوال   بمقر   الثالثة الساعة  على 2020ديسمبر  21إلثنين ايوم 

 ذكرهم: السيدات اآلتيالســادة و من وبحضور كلبوراوي سميحة 

 الرياضة والشباب والطفولة  ورئيس لجنة: عضو  محمود العامري  -

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

 األسرة رئيس لجنة شؤون المرآة و: عضو و جنات غيث  -

  التهيئة العمرانية مقرر لجنة األشغال وو : عضو كمال زروق  -

 إلدارية و اسداء الخدمات : رئيس لجنة الشؤون ا  الصحبي رجيبة   -

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

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

 : عضو  منال عتيق  -          

السيد وبالبلدية كاتب عام  يعيساوالسيد عبد الحفيظ عن اإلدارة البلدية  وقد حضر

 المجدوب متصرف مستشار   يامن

تعقد الجلسة للمرة الثانية بعد عدم توفر النصاب القانوني خالل الجلسة األولى التي 

شرط حضور اغلبية أعضاء المجلس البلدي  وبالتالي فإن 2020ديسمبر  18كانت مقررة ليوم 

  .2018لسنة  29ساسي عدد غير مطروحة طبقا ألحكام القانون األ

  2021المصادقة على البرنامج اإلستثماري لسنة  األول:  الموضوع

 

المدير العام لصندوق  السيد وعمال بمكتوبأفادت السيدة سميحة بوراوي رئيسة البلدية أنه 

المجلس  المعروض على أنظار ،05/10/2020بتاريخ  136المحلية عدد  ومساعدة الجماعاتالقروض 

ة به وفق المقاردالذي تم اعدا 2021المصادقة على البرنامج اإلستثماري البلدي التشاركي لسنة البلدي 

  يلي:ها المعدلة كما يغتالتشاركية بص

  المشاريع:ضبط قـائمة  / 1

  أ.د  553:   مشاريع القرب 

  مشاريع مهيكلة  / : 

  مشاريع إدارية  / : 

 

 أ.د  553:   ة ـــــــــــالجمل       



 
 

  مشاريع القربتبويب  / 2

  (  % 100)  أ.د  553:    مشاريع القرب 

  (  % 82)  أ.د  453:   تعبيد و صيانة الطرقات 

  ( % 18)  أ.د  100:   التنوير العمومي 

 

  المبرمجة:ريع  شاالخطة التمويلية للم/ 3

 أ.د  453:  الطرقات  دتعبي 

  أ.د  300:    قرض 

  أ.د  153:   مساعدة غير موظفة 

  موظفة(غير  )مساعدةأ.د  100 عمومي:تنوير  

 

 أ.د    553 للبرنامج:/ الخطة التمويلية  4
  أ.د  300:    قرض 

  أ.د  253:  مساعدة غير موظفة 

 

 النموذج المصاحب  سبح 2021البرنامج اإلستثماري البلدي التشاركي لسنة  وبالتالي يكون

 التالية:التصويت على النتائج  وأسفرت عملية

  

  09=   2021الموافقة على البرنامج اإلستثماري التشاركي لسنة 

  00=        عدم الموافقة  

 

 

  :المجلسقرار 

 .2021ستثماري البلدي التشاركي لسنة الموافقة باإلجماع على البرنامج اإل

 

 

 



 
 

سنة  :ثانيال  الموضــوع شاركي ل ضبط مناطق التدخل الخاص بالبرنامج اإلستثماري البلدي الت

2021   

اعدة ومسالمدير العام لصندوق القروض  بمكتوب السيدعمال أفادت السيدة رئيسة البلدية أنه و

  ،2021حول إعداد البرنامج البلدي التشاركي لسنة  05/10/2020بتاريخ  136المحلية عدد  الجماعات

 والتي تمالمواطنين من قبل المشاريع المقترحة  البلدي قائمةالمجلس  ض على أنظارالمعرو

ينات االمع وبعد إجراءمج اإلستثماري اقبل خلية البرن والنهائية مناألولوية  وضبطها بصيغتهاحصرها 

  :ةوهي اآلتيبقة قائمة المشاريع التي لم يقع إنجازها خالل السنوات السا االعتبار واألخذ بعينالالزمة 

 

 أ.د  453 :وصيانة الطرقاتتعبيد / 1

 المنطقة نوعية التدخل بيان المشروع ع/ر
 الكلفة التقديرية

 ) أ.د (

 25.707 1الشرقية  تعبيد   بريمة( )تقسيمأوتيك نهج  1

 41.464 1الشرقية  تعبيد  بريمة( )تقسيمنهج رادس  2

 15.445 1الشرقية  تعبيد   بريمة( )تقسيمنهج قرطاج  3

 11.195 1الشرقية  تعبيد  ةبقية نهج القرطب 4

 20.548  2الشرقية  ثالثي طبقات   الكاملنابولي بنهج  5

 34.500 2الشرقية  ثالثي طبقات نهج مرسيليا  6

 27.600 المدينة  ثالثي طبقات  نهج نزار القباني  7

 45.600 المدينة  تعبيد  نهج يحي ابن عمر  8

 12.168 المدينة  ثالثي طبقات  نهج صالح الوسالتي  9

 14.500 المدينة  ثالثي طبقات  نهج علي بن أحمد  10

 7.900 1قية رالش ثالثي طبقات  نهج محمود األزرق  11

 33.100 المدينة  تعبيد  نهج علي بن عياد  12

 26.700 حشاد  تعبيد  نهج الطاهر بوجرة  13

 48.500 المدينة  تعبيد  نهج عقبة ابن نافع  14

 13.200 حشاد  تعبيد  نهج محبوبة بن أحمد  15

 450.000 ةـــــــــــــــــــــــــــالجمل

 

 



 
 

 

 أ.د   100 العمومي:/ التنوير 2

 المنطقة نوعية التدخل بيان المشروع ع/ر
 الكلفة التقديرية

 ) أ.د (

 I 10الشرقية  توسعة شبكة  الجرف()نهج بنغازي  1

 II 15الشرقية  توسعة شبكة   حي بن عون  2

 I 25الشرقية  توسعة شبكة   شوشان()أوالد الشراقي  3

 II 40الشرقية    LED مدخل القلعة الصغرى باتجاه سوسة  4

 10   صيانة الشبكة القديمة  5

 أ.د 100 الجملة

 

  التالية:التصويت على النتائج  وأسفرت عملية

  07=   2021اإلستثماري التشاركي لسنة عدد الموافقين على مناطق تدخل البرنامج 

  02=          عدد الرافضين  

 

  :المجلسقرار 

 .2021مناطق تدخل البرنامج اإلستثماري التشاركي لسنة الموافقة باإلجماع على 

 

 

أ.د لتمويل مشاااااريم المخطط اإلسااااتثماري البلدي  500طلب قرض بقيمة  :ثالثال  الموضــــــوع

  2021لسنة 

اعدة ومسالعام لصندوق القروض  السيد المديرتبعا لمراسلة أفادت السيدة رئيسة البلدية أنه 

 ومنح المساعداتالمتعلق بضبط إسناد القروض  26/10/2020بتاريخ 1123المحلية عدد  الجماعات

  المحلية، ومساعدة الجماعاتبواسطة صندوق القروض 

والتي أ.د  500لب قرض بقيمة طعلى  البلدي المصادقةى أنظار المجلس المعروض علف

   التالية:للمشاريع  ستخصص

 300       2021: تمويل البرنامج اإلستثماري لسنة  أ.د  

 200        تمت الموافقة عليها من طرف المجلس البدلي في جلسة سابقة و تم تخصيصها لفائدة : أ.د

 مشروع تهيئة و صيانة قصر البلدية 

 



 
 

  التالية:التصويت على النتائج  وأسفرت عملية

  08=   أ.د  500عدد الموافقين على طلب قرض بقيمة 

  01=       عدد الرافضين  

 

  :المجلسقرار 

    2021أ.د لتمويل مشاريع المخطط اإلستثماري البلدي لسنة  500طلب قرض بمقيمة الموافقة باإلجماع على 

 

  2021المصادقة على اتفاقية منح المساعدات غير الموظفة لسنة  :رابعال  الموضوع

مساعدة والعام لصندوق القروض  السيد المدير وتبعا لمراسلةأفادت السيد ة رئيسة البلدية أنه 

من  ومنح المساعداتالمتعلق بضبط إسناد القروض  26/10/2020بتاريخ 1123المحلية عدد  الجماعات

  المحلية، ومساعدة الجماعاتصندوق القروض طرف 

المتعلقة بمنح المساعدات غير  االتفاقيةعلى  البلدي المصادقةأنظار المجلس  علىالمعروض ف

 لجماعاتومساعدة االمبرمة بين الدولة ممثلة في شخص السيد المدير العام لصندوق القروض  الموظفة

أ.د في شكل مساعدة  253المحلية وبلدية القلعة الصغرى ممثلة في شخص السيدة رئيسة البلدية بملغ قدره ك 

  2021تشاركي لسنة المساعدة لتمويل مشاريع البرنامج اإلستثماري البلدي ال وستخصص هذهموظفة غير 

  التالية:التصويت على النتائج  وأسفرت عملية

  09=   2021عدد الموافقين على اتفاقية منح المساعدات غير الموظفة لسنة 

  00=         عدد الرافضين  

 

  :المجلسقرار 

     2021المصادقة على اتفاقية منح المساعدات غير الموظفة لسنة الموافقة باإلجماع على 

 

  2021المصادقة على البرنامج السنوي لدعم القدرات لسنة : خامسال  الموضوع

حول البرنامج  03/12/2020بتاريخ  3288كتوب السيد المدير العام لمركز التكوين عدد تبعا لم

المتعلق بالبرنامج  2020نوفمبر  24بتاريخ  3314القروض عدد  ولمكتوب صندوقالسنوي لدعم القدرات 

  القدرات،السنوي لدعم 

 

في جانبيه التكوين  2021المعروض عليكم المصادقة على البرنامج السنوي لدعم القدرات لسنة 

رير بالتق والنقائص المسجلةإعداد جدول المساعدة الفنية حسب اإلخالالت  وقد تمهذا  ،والمساعدة الفنية

  :يليما  وذلك حسبالسنوي لتقييم األداء للسنوات الفارطة 



 
 

  التكوين  األول:العنوان 
 عدد المشاركين الموضوع

  / تحسين الخدمات المسداة 1

  3 الصفقات العمومية 

  3 الشراء على الخط 

   والشفافية / المشاركة 2

  2  والتواصل البلديالنفاذ للمعلومة 

  / تحسين الموارد 3

  2  والمقارنة بالكفاياتالمصنف المرجعي 

  2 لوحات القيادة في التصرف البلدي 

  2 تعبئة الموارد 

  2 تطهير الديون 

  2 على الخط  االجتماعاتإدارة 

  2 تقييم األداء 

 

  التالية:التصويت على النتائج  وأسفرت عملية

  09=  2021المصادقة على البرنامج السنوي لدعم القدرات لسنة عدد الموافقين على 

  00=          عدد الرافضين  

 

  :المجلسقرار 

 2021القدرات لسنة المصادقة على البرنامج السنوي لدعم الموافقة باإلجماع على 

 

 



 
 

 المساندة الفنية  الثاني:العنوان 

 2021البرنامج السنوي لدعم قدرات بلدية القلعة الصغرى لسنة 

 الرمز حسب الدليل
 النشاط

 
 اإلدارة أو المصلحة تكوينه األكاديمي المنتفمولقب اسم  بداية التدخل تاريخ المشروع أو النشاط المعني

 األولوية األولى

3 D 

 الموارد المالية

دعم القدرات لتحسين الموارد الذاتية 

ة ومراقبلتسديد الديون  واقتراح خطة

  تنفيذها

السداسية األولى لسنة 

2021  

 الشؤون االقتصادية  متصرف مستشار  يامن المجدوب  

 الشؤون المالية  متصرف  سهير الرواتبي  

 األولوية الثانية

1 F 

تعزيز القدرات في مجال الشراء   والقيادة البرمجة 

 العمومي 
 الشؤون االقتصادية  متصرف مستشار  يامن المجدوب    2021سنة  موفي

 المصلحة الفنية  تقني  وفاء بلعيد 

 الشؤون المالية  عون إداري  بوزير هشام 

 األولوية الثالثة

2 E 
البيئية       الحماية 

  واالجتماعية 

المساعدة الفنية في مراقبة تنفيذ 

   واالجتماعيةاإلجراءات البيئية           

السداسية الثانية لسنة 

2021  

 الكتابة العامة  متصرف مستشار  عبد الحفيظ عيساوي 

 الشؤون االقتصادية  تقني  وفاء بلعيد 



9 
 

  التالية:التصويت على النتائج  وأسفرت عملية

  09=   2021عدد الموافقين على البرنامج السنوي لدعم قدرات بلدية القلعة الصغرى لسنة 

  00=           عدد الرافضين  

 

  :المجلسقرار 

  2021البرنامج السنوي لدعم قدرات بلدية القلعة الصغرى لسنة الموافقة باإلجماع على 

 

سناد المساعدة الموظفة في إطار برنامج مناطق : ســاد ال  الموضــوع المصادقة على اتفاقية إ

  ووادي اليةالتوسم لمنطقتي النقر 

ساعدة ومالمدير العام لصندوق القروض السيد  وتبعا لمراسلةأفادت السيدة رئيسة البلدية أنه 

بالتوقيع على إتفاقية إسناد مساعدات لفائدة  ةالمتعلق 14/12/2020بتاريخ  3563المحلية عدد  الجماعات

 بلدية القلعة الصغرى ن 

على مشاريع  06/12/2019للمجلس البلدي أن صادق خالل جلسته اإلستثنائية بتاريخ  وحيث سبق

 أ.د. 450بمبلغ قدره  ووادي اليةق التوسع بمنطقتي النقر القرب الخاصة بمناط

 

      نقرلالمساعدة الموظفة لمنطقتي ا على إتفاقية المصادقةى أنظار المجلس البلدي المعروض عل

   والتنوير العمومي وصيانة الطرقاتلمشروعي تعبيد  والتي ستخصصأ.د  450بمبلغ قدره  ووادي الية

  التالية:التصويت على النتائج  وأسفرت عملية

  عدد الموافقين على اتفاقية إسناد المساعدة الموظفة في إطار برنامج مناطق التوسع 

 09=         ووادي اليةلمنطقتي النقر 

  00=          عدد الرافضين  

 

  :المجلسقرار 

      ر التوسع لمنطقتي النق برنامج مناطقإتفاقية إسناد المساعدة الموظفة على إطار الموافقة باإلجماع على 

  .ووادي الية

 .والتقديرتوجهت رئيسة البلدية بالشكر  وفي الختام

  والنصف مساءفي حدود الساعة الخامسة  ورفعت الجلسة

 

 رئيسة البلدية 

 سميحة بوراوي  


