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   .الكاتب العام للبلدية  :ســليمان القـلـي  -

  .والعالقات الخارجية رئيس مصلحة المجلس البلدي : سندس الفازعي -
 :تغيب دون عذر السيدات والسادة           

 . لرئيسة البلدية  المساعد األول:  محمد علي الحمامي-
  . مساعد رئيسة البلدية  :المنصف بمنصور -
 .مساعدة رئيس البلدية :  ريم العاصمي نويرة -           
 .رئيس لجنة الفنون والثقافة والتربية والتعليم / رئيس الدائرة البلدية قرطاج بيرصا وصالمبو :  زيـــاد الـهــاني -
سداء الخدمات: محمد صابر بن فرج -  . رئيس لجنة النظافة والّصحة والبيئة والشؤون اإلدارية وا 
 .عضو : هيفاء قيراط -
 .عضو:  عبد القادر الفندري-
 . عضو: مــرزوقي المــريم  -

 .عضو  :سهلة اليعقوبي -
 عضو:  سلمى نابلطان-

 
 المنعقدة بتاريخ 0202خالل جلسة الدورة العادية الرابعة للمجلس البلدي لسنة عضو المجلس البلدي  أنس مخلوفتمت معاينة استقالة السيدة  : مالحظة

 . 0202ديسمبر  02 

   . المدنيالمجتمع المواطنين و ممثلي ثلة من  وواكب الجلسة عن بعد     
أعضاء المجلس البلدي و ممثلي المجتمع المدني المواكبون للجلسة على استياءهم من انعقاد الجلسة عن بعد وعن عدم اكتمال البعض من وعبر       

 . النصاب القانوني
 

 .على الساعة السادسة مساء  0202مارس  22لعدم اكتمال النصاب القانوني إلى يوم اإلربعاء للمجلس البلدي األولى العادية وتقرر تأجيل الدورة      
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 على الساعة السادسة مساء عن بعد البلدية بإشراف السيدة حياة بيوض رئيسة   0202مارس  22يوم األربعاء األولى للمجلس البلدي العادية دورة للانعقدت الجلسة الثانية *
 : الّسادة و الّسيداتبحضور كّل من  

  . لرئيسة البلدية  المساعد األول:  علي الحماميمحمد -            

  . مساعد رئيسة البلدية  : عمر الفندري-            
 .مساعدة رئيس البلدية :  ريم العاصمي نويرة -            

  .  عاقةوفاقدي السند وحاملي اإلالشؤون االجتماعية والتشغيل رئيسة لجنة  /الياسمينة رئيسة الدائرة البلدية قرطاج محمد على :  ريـم مــخـتـاري -

 . رئيس لجنة الفنون والثقافة والتربية والتعليم/ رئيس الدائرة البلدية قرطاج بيرصا وصالمبو :  زيـــاد الـهــاني -
 والتواصل والتقييم  رئيس لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة واإلعالم : صـالح كريم المالقي  -            
 .رئيس لجنة الطفولة والشباب والرياضة وشؤون المرأة واألسرة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين  : عياريــبيبة الــح-            
 .عضو  :سهلة اليعقوبي -            

   .الكاتب العام للبلدية  :ســليمان القـلـي  -

 .رئيس مصلحة المجلس البلدي والعالقات الخارجية : سندس الفازعي  -

 :السيدة والسيد  تغيبت بعذر     
 عضو: قيراط هيفاء -            
 .عضو :  عبد القادر الفندري-

 :السيدات والسادة  تغيب دون عذر      

  . مساعد رئيسة البلدية  :المنصف بمنصور -
سداء الخدمات: محمد صابر بن فرج -  . رئيس لجنة النظافة والّصحة والبيئة والشؤون اإلدارية وا 
  . عضو: مــرزوقي المــريم -
 عضو:  لمى نابلطانـس -

 . رئيس مصلحة المجلس البلدي والعالقات الخارجية الفازعيوتوّلى الّسيد سليمان القّلي الكاتب العام للبلدّية كتابة الجلسة بمساعدة السيدة سندس             
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 : يلياستعرضت جدول أعمال الدورة كما و مرحبة بالحاضرين  افتتحت الجلسة السيدة حياة بيوض رئيسة البلدية    
 

I)  (مواضيع للتداول و المصادقة)مسائل إداريّة وماليّة : 
 .اإلحتياطي توزيع الفارق من المال  -(1                   

 .تحويل إعتماد داخل العنوان األول  -(2       
 .مخطط تطهير الديون البلدية -(3       

 .طرح معاليم -(4  

 .توظيف معلوم استغالل القاعة الرياضية إلجراء التمارين و المباريات -(5
 .و المباريات تنقيح القرار البلدي المتعلق بالملعب الرئيسي المعشب إلجراء التمارين -(6    

 -EDICITNET (villes comestibles  ) تنقيح برنامج استعمال مشروع المدن المغذية-(7      

 .وضبط تركيبتها ومشموالتها " لجنة المشاريع التنموية"اقتراح إحداث لجنة غير قارة  -(8                   

 

II)  (مواضيع للتداول و المصادقة)مسائل عقارية : 
 

 .تسويغ محل كائن بالمركب الثقافي بقرطاج درمش  -(1

 (.صالمبو cnrpsأمام مقر)كائن بشارع الهادي شاكر بصالمبو(كشك)تسويغ محل  -(2
 .بقرطاج بيرصا و المستغل حاليا من قبل فرقة الحماية المدنية بقرطاج لتهيئة المقر اإلداري طلب تخصيص العقار الكائن  -(3
 .الميناء البونيقي لفائدة بلدية قرطاج  تخصيص الموقع األثري-(4
 .تخصيص المعلم األثري برج بوخريص لفائدة بلدية قرطاج -(5
  .وضعية مقبرة حي محمد علي -(6

  
III  ) عبر البريد اإللكتروني الخاص بالبلدية وصفحة التواصل اإلجتماعي الفايسبوك متابعة مالحظات وتساؤالت المتساكنين و المجتمع المدني . 
IV ) (مواضيع لإلعالم)النشاط البلدي العام: 

 .متابعة سير اإلستخالصات   -(1                          
 .متابعة سير المشاريع البلدية  -(2                     
 .البرنامج المحلي للّنظافة والعناية بالبيئة -(3                     

 .نشاط الدائرة البلدية  -(4
 .نشاط الّلجان  -(5         
I)  (مواضيع للتداول و المصادقة)مسائل إداريّة وماليّة :  
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اطي أحالت السيدة حياة بيوض رئيسة البلدية الكلمة للسيد سليمان القلي الكاتب العام للبلدية لتقديم موضوع توزيع الفارق من المال اإلحتي

 :كالتالي 
اإلقتصادية ومتابعة التصرف  لجنة الشؤون المالية وبين السيد سليمان القلي الكاتب العام للبلدية أن : توزيع الفارق من المال اإلحتياطي 

موضوع توزيع الفارق من المال اإلحتياطي حيث بلغت فواضل كل من العنوان األول تدارست  0202فيفري  21المنعقدة بتاريخ 

 :مفصلة كاآلتي دينارا  222221600033:  0202والعنوان الثاني لسنة 
 نتيجة العنوان األول

 2النتائج  التالية على 0202لقد أسفرت بقايا التصرف لسنة 

 (د) المقابيض (د) المصاريف المقابيض المستعملة لتسديد النتيجة
     من  4و3بالجزئين  (د)  (3+2)-1=4

     العنوان الثاني        

 1 2 3 الفائض العجز

  278,032 0 3 810 109,522 3 810 387, 554 
وبيانه موارد منقولة من  1020د وينزل بالفصل   030,270:  أي ما جملته 0202من بقايا العنوان األول لسنة %  022وسيتم إستغالل  

 2 فوائض العنوان األول للسنة السابقة
 الثاني والجزء الخامس من اإلعتمادات المحالةمن العنوان  4و3نتيجة الجزئين 

 2دينارا وسيتم توزيعها حسب فصولها  72224730,007بلغت بقايا اعتمادات العنوان الثاني  

 المقابيض العنوان الثاني المصاريف المصاريف المسددة بالجزئين النتيجة
 4و3الجزئين    من العنوان الثاني 4و3 2-(3+1=)4

     بموارد من العنوان األول        

 1 2 3 الفائض العجز

  2 199 418,291   152 015,708 2 351 433,999 

 المقابيض العنوان الثاني المصاريف    
 إعتمادات محالة 5الجزء       

  800 945,932   265 455,668 1 066 401,600 

 المجموع 471,376 417   364,223 000 3  

 الموارد
د حيث تمت  زيادة 2.222260201د أي نقص قدره  22612.020320د إلى  23022.2.0229: من 0202يعدل المبلغ الجملي لموارد البلدية لسنة       
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د وسيتم إعادة توزيعه في بعض الفصول حسب بيانات الجدول التالي دون التحوير  في الفصول  62.26.202.1د وتخفيض مبلغ   0232..06226مبلغ 

 ألخرىا

 

   

 المقابيض

       
 بيان المقابيض  االعتمادات المرسمة  فواضل العنوان األول  الجملة

   بالميزانية بالزيادة   بالنقص  

موارد العنوان األول: العنوان األول             

          
مداخيل ملك الجماعة المحلية ومساهماتها : الصنـف الخامس

 ومداخيل مختلفة

مداخيل مختلفة:  4الصنف الفرعي             

ف-ف بيان الموارد            الفصل الفقرة 

ص 

 ع ص ف

423 141     278 032 145 109 
موارد منقولة من فوائض 

 1 5 4 5401     العنوان األول للسنة السابقة

 بقية الفصول األخرى 228 936 345 6       228 936 345 6
 مجموع موارد العنوان األول 337 081 346 6 032 278   0 369 359 346 6

          
       

 موارد العنوان الثاني: العنوان الثاني  االعتمادات المرسمة  فواضل العنوان األول  الجملة            

 إعتمادات محالة بعد بالنقص  
ما تم صرفه إلى 

 حد 
 بالميزانية

الموارد الذاتيــة الخاصة للبلدية: الجزء الثالث   

  
المصاريف 

 النهائية
تاريخ إعداد 

 الميزانية
إعداد تاريخ 

منح التجهيز: الصنف السابع  الميزانية  
ف-ف بيان الموارد            ع ج ص الفصل الفقرة 

 2 3 7 07001 01 01 نقل فواضل 952 161 963 1 580 190 16   248 722 148 284 630 830 1
 2 3 7 07001 01 02 موارد السنة          

 2 3 7 07001 04 01 نقل فواضل 622 837 6       622 837 6

مدخرات وموارد مختلفة: الصنف الثامن              
ف-ف بيان الموارد              ع ج ص الفصل الفقرة 

 2 3 8 08001 01 00 نقل فواضل 816 951 339     460 293 3 356 658 336

 2 3 8 08005 01 00 نقل فواضل 707 637 15       707 637 15

موارد االقتراض: الجزء الرابع             

موارد االقتراض الداخلي: الصنف االتاسع              
ف-ف بيان الموارد            ع ج ص الفصل الفقرة 

 2 4 9 09001 01 00 نقل فواضل 322 654 9       322 654 9
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 مجموع موارد العنوان الثاني الجزء الثالث والجزء الرابع 419 243 335 2 580 190 16 0 708 015 152 291 418 199 2
الموارد المتائية من اإلعتمادات المحالة: الجزء الخامس             

)*( الصنف الثاني عشر موارد المتائية من اإلعتمادات المحالة             
ف-ف البيان            الصنف فصل ف 

21 917 565 43 627 985   5 976 385 59 569 165 

موارد متأتية من اعتمادات 

محالة إلنجاز مشاريع البنية 

 12 12001 01 00 األساسية

56 707 593       56 707 593 

موارد متأتية من اعتمادات 

محالة إلنجاز مشاريع ذات 

 12 12004 01 00 صبغة رياضية

705 591       705 591 

موارد متأتية من اعتمادات 

محالة إلنجاز مشاريع  ذات 

 12 12006 01 00 صبغة ثقافية

46 305 626 69 645 500   27 358 100 88 593 026 

موارد متأتية من اعتمادات 

نجاز مشاريع  ذات محالة إل

 12 12008 01 00 صبغة سياحية

205 091 091 129 351 453   111 798 953 222 643 591 

موارد متأتية من اعتمادات 

محالة إلنجاز مشاريع  ذات 

 12 12009 01 00 صبغة بيئية

9 060 970       9 060 970 

موارد متأتية من اعتمادات 

محالة القتناء معدات 

 12 12010 01 00 وتجهيزات

7 875 000   1 875 000   6 000 000 

موارد متأتية من اعتمادات 

محالة مخصصة لنفقات 

 12 12011 01 00 التصرف
                        

286 414 387 14 983 210 80 000 000   221 397 597 
موارد متأتية من اعتمادات 

 12 12099 01 00 محالة النجاز مشاريع أخرى
 جملة الصنف الثاني عشر 533 677 664 438 133 145 000 875 81 148 608 257 823 077 634

 جملة الجزء الخامس 533 677 664 438 133 145 000 875 81 148 608 257 823 077 634

          
الموارد الموظفة بواسطة حسابات أموال : الجزء السادس

 المشاركة

موارد حسابات أموال المشاركة: الصنف الثالث عشر            

166 868 109 7 847 520     174 715 629 

موارد خارجية بعنوان هبات 

أو تبرعات أو مساهمات 

 13 13002 01 00 موظفة 
   بحسابات أموال المشاركة          
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 جملة الصنف الثلث عشر 629 715 174 0 0 520 847 7 109 868 166
 جملة الجزء السادس 629 715 174 0 0 520 847 7 109 868 166

800 945 932 265 455 668 81 875 000 145 133 438 839 393 162 
الثاني الجزئين الخامس والسادس من  مجموع موارد العنوان

 اإلعتمادات المحالة

 جملة موارد العنوان الثاني  581 636 174 3 018 324 161 000 875 81 376 471 417 223 364 000 3

 جملة موارد اميزانية البلدية  918 717 520 9 050 602 161 000 875 81 376 471 417 592 723 346 9

     
 المصاريف

د حيث تمت  زيادة 2.222260201د أي نقص قدره  22612.020320د إلى  23022.2.0229: من 0202يعدل المبلغ الجملي لمصاريف البلدية لسنة  

 د 62.26.202.1د وتخفيض مبلغ   0232..06226مبلغ 

 وسيتم توزيعه في بعض الفصول حسب بيانات الجدول التالي دون التحوير  في الفصول األخرى 
 بيان النفقات االعتمادات المرسمة  فواضل العنوان األول  الجملة

   بالميزانية بالزيادة   بالنقص  
نفقات العنوان األول:العنوان األول             
نفقـــات التصــّرف: الجزء األول             
وسائـــل المصـالــح : القسـم الثـانـي             
تسييــر المصالــح العموميــة المحليــةنفقــات             
 ع ج ق الفصل ف ف ف بيان النفقات          

متخلدات تجاه مؤّسسات  179 267 33 032 278     211 545 33

 عمومية أخرى 
020 80 2201 2 1 1 

 بقية الفصول األخرى 158 814 312 6       158 814 312 6
 جملة نفقات العنوان األول 337 081 346 6 032 278     369 359 346 6

نفقات العنوان الثاني:العنوان الثاني             

  

   

نفقــات التنميــة :  الجزء الثالث     

اإلستثمارات المباشـرة: القسم الّسـادس             

 ع ج ق الفصل الفقرة ف-ف بيان النفقات االعتمادات المرسمة  فواضل العنوان األول  الجملة                        

 بالنقص  
إعتمادات 

 محالة بعد
ما تم صرفه 

 إلى حد 
 بالميزانية

              

 المصاريف النهائية  
تاريخ إعداد 

 الميزانية
تاريخ إعداد 

               الميزانية

 2 3 6 06600 0001 000 دراسة أمثلة التهيئة العمرانية 000 480 20 580 190 16   580 190 16 000 480 20

 2 3 6 06600 0020 000 دراسات أخرى 043 402 88       043 402 88
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 2 3 6 06602 0001 000 إقتناء مباني         0

 2 3 6 06603 0001 000 قصر البلدية 884 084 21       884 084 21

 2 3 6 06603 0003 000 المستودع البلدي 833 057 22       833 057 22

 2 3 6 06603 0004 000 بنايات ادارية أخرى 886 398 1       886 398 1

 2 3 6 06603 0005 000 أشغال تهيئة مختلفة 000 000 220       000 000 220

 2 3 6 06603 0006 000 أشغال الصيانة والتعهد 481 085 122       481 085 122

 2 3 6 06605 0001 000 مشاريع مندمجة لألعالمية         0

 2 3 6 06605 0020 000 برامج وتجهيزات إعالمية أخرى 183 67       183 67

 2 3 6 06606 0001 000 إقتناء معدات النظافة والطرفات 347 549 301       347 549 301

 2 3 6 06606 0002 000 إقتناء معدات وتجهيزات أخرى 000 407 55       000 407 55

 2 3 6 06609 0001 000 نفقات مختلفة 580 598 11       580 598 11

 2 3 6 06610 0001 000 االنارة العمومية 739 274 3       739 274 3

 2 3 6 06610 0004 000 أشغال الصيانة والتعهد 924 408 243       924 408 243

 2 3 6 06612 0002 000 تركيز شبكة تصريف مياه األمطار 917 285       917 285

 2 3 6 06612 0003 000 أشغال الصيانة والتعهد 100 241 1       100 241 1

 2 3 6 06613 0001 000 بناء األرصفة 000 000 145       000 000 145

 2 3 6 06613 0002 000 تعبيد الطرقات 029 139 154       029 139 154

 2 3 6 06613 0003 000 أشغال الصيانة والتعهد 264 338 557     668 531 132 596 806 424

 2 3 6 06614 0003 000 تهيئة وتجهيز الشواطئ 899 031 10       899 031 10

 2 3 6 06614 0005 000 تهيئة وصيانة المقابر 824 762 84     460 293 3 364 469 81

 2 3 6 06615 0002 000 تهيئة المنتزهات 301 117 50       301 117 50

 2 3 6 06615 0005 000 عمليات التهيئة والتجميل األخرى 000 000 50       000 000 50

 2 3 6 06616 0004 001 بناء وتهيئة المنشات الرياضية 952 346 116       952 346 116

 2 3 6 06616 0006 001 بناء وتهيئة رياض األطفال 002 638 15       002 638 15

 2 3 6 06616 0021 000 أشغال الصيانة والتعهد 000 000 10       000 000 10

 2 3 6 06617 0005 000 بناء وتهيئة قاعات األفراح 631 254 5       631 254 5

 2 3 6 06617 0007 000 بناء وتهيئة مأوى السيارات 600 272 24       600 272 24

(3)جملة نفقات العنوان الثاني الجزء الثالث  419 243 335 2 580 190 16 0 708 015 152 291 418 199 2  

 النفقــات المسددة من اإلعتمادات المحالة: الجزء الخامس  االعتمادات المرسمة  فواضل العنوان األول  لجملةا            

 بالنقص  
إعتمادات 

 محالة بعد
ما تم صرفه إلى 

 حد 
: ادي عشرحالقسم ال بالميزانية  

  
المصاريف 

 النهائية
تاريخ إعداد 

 الميزانية
تاريخ إعداد 

)*(المسددة من اإلعتمادات المحالة  االنفقــات الميزانية  
ف-ف بيان النفقات            القسم الفصل ف 

21 917 565 43 627 985   5 976 385 59 569 165 
نفقات مسددة من اعتمادات محالة إلنجاز 

 11 90 110,01     مشاريع البنية األساسية

56 707 593       56 707 593 
نفقات مسددة من اعتمادات محالة إلنجاز 

 11 90 110,04     مشاريع ذات صبغة رياضية
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 .المجلس البلدي توزيع الفارق من المال اإلحتياطي كما ذكر أعاله 

 الـــنقــــاش

705 591       705 591 
نفقات مسددة من اعتمادات محالة إلنجاز 

 11 90 110,06     مشاريع  ذات صبغة ثقافية

46 305 626 69 645 500   27 358 100 88 593 026 
نفقات مسددة من اعتمادات محالة إلنجاز 

 11 90 110,08     مشاريع  ذات صبغة سياحية

285 148 091 129 351 453   111 798 953 222 643 591 
نفقات مسددة من اعتمادات محالة إلنجاز 

 11 90 110,09     مشاريع  ذات صبغة بيئية

9 060 970       9 060 970 
نفقات مسددة من اعتمادات محالة القتناء 

 11 90 110,10     معدات وتجهيزات

7 875 000   1 875 000   6 000 000 
نفقات مسددة من اعتمادات محالة 

 11 90 110,11     مخصصة لنفقات التصرف

206 357 387 14 983 210 80 000 000   221 397 597 
نفقات مسددة من اعتمادات محالة النجاز 

 11 90 110,99     مشاريع أخرى

 جملة القسم الحادي عشر 533 677 664 438 133 145 000 875 81 148 608 257 823 077 634

(5)جملة  الجزء الخامس 533 677 664 438 133 145 000 875 81 148 608 257 823 077 634  

:الجـزء السادس            

 نفقات حسابات أموال المشاركة          

: القسم الثاني عشر             

 نفقات حسابات أموال المشاركة          

166 868 109 7 847 520     174 715 629 
نفقات حسبات أموال المشاركة على  

 12 120,02     هبات أو تبرعات  أو مساهمات 
)**(خارجية               

(6)جملة الجزء السادس 629 715 174 0 0 520 847 7 109 868 166  

800 945 932 265 455 668 81 875 000 145 133 438 839 393 162 
مجموع موارد نفقات الثاني الجزئين الخامس والسادس من 

 اإلعتمادات المحالة

 جملة نفقات العنوان الثاني 581 636 174 3 018 324 161 000 875 81 376 471 417 223 364 000 3

 مجموع نفقات ميزانية البلدية 918 717 520 9 050 602 161 000 875 81 376 471 417 592 723 346 9

 
 3د 334632236532دخال وصرفا  2221يصبح المبلغ الجملي لميزانية بلدية قرطاج لسنة  
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 . البلدية  أسباب تأخر إنجاز المشاريعاستفسرت حول :  السيدة ريم العاصمي نويرة مساعدة رئيسة البلدي-
 المشاريع البلدية المبرمجة تعود أساسا إلى أن إحالة اإلعتمادات من طرف صندوق القروضأن أهم أسباب تأخر تنفيذ أوضح :  ةالسيد الكاتب العام للبلدي-
لفائدة البلدية تتم خالل شهر سبتمبر و هو ما يستوجب اتباع اجراءات و مراحل محددة الستهالك ( المساعدة غير الموظفة)و مساعدة الجماعات المحلية  

 .(   ...تنقيح الميزانية خالل الدورة العادية األولى للمجلس البلدي–ادات بالميزانية تنزيل اإلعتم) هذه اإلعتمادات من ناحية 
 طلب العروضو من ناحية أخرى النقص الملحوظ في الموارد البشرية باإلدارة الفنية حتى تتولى اإلطارات المعنية إعداد كراسات الشروط و اإلعالن عن 

إعداد ملفات الختم النهائي ،علما و أنه تم استيفاء اإلجراءات الفنية و اإلدارية النطالق بعض المشاريع خالل  وفتح و تقييم العروض و متابعة األشغال و
  .األيام القادمة كما تم عرض عدة ملفات مشاريع الختم النهائي على لجنة الشراءات و العملية متواصلة 

دينار  مليون 3والتي تبلغ أكثر من لمدة ثالث سنوات أشار إلى أن المبالغ التي لم يتم صرفها  :السيد محمد علي الحمامي المساعد األول لرئيسة البلدية -
أمام الوزارات على صورة البلدية  وهو ما يمكن أن يكون له انعكاس سلبيألف دينار  044و الذي يقدر بما تم صرفه المبلغ الذي مرتفعة بالمقارنة مع 

 .المعنية
اجتماع  مع ضرورة عقدو أسرع ليكون المردود أنجع لهذه المشاريع تكليف مكاتب دراسات مختصة إلعداد كراسات الشروط اقترح تخصيص اعتمادات لو 

 .خاص بمتابعة إنجاز المشاريع الكبرى 
 دون إنجاز المشاريعلدراسة اإلشكاليات التي تحول ( 0402مارس  3يوم )لسة عمل أوضح أنه تم عقد ج:  السيد سليمان القلي الكاتب العام للبلدية-

 . و المقترحاتجلسة في الغرض تضمن عديد التوصيات  تم إعداد محضرو المبرمجة في اآلجال المحددة 
تم اختيارها من قبل المواطنين و التي بصدد اإلنجاز أوضحت أن المشاريع :  السيدة ريم المختاري رئيس الدائرة البلدية قرطاج محمد علي الياسمينة-

ي لصرف ممثلي المجتمع المدني في إطار جلسات تشاركية متعددة و لذلك يجب التسريع في إنجازها و المصادقة على توزيع الفارق من المال اإلحتياط
 .في اإلنجاز على ضرورة التسريع  أسباب عدم إنجاز هذه المشاريع و يؤكدونعن اإلعتمادات المخصصة لها خاصة و أن المتساكنين يتساءلون 

 ىخر اضيع أمو 
 

حسب )أكد على ضرورة تقديم السيد كريم المالقي عضو المجلس البلدي اإلعتذار منه  نظرا للتوجه له بكالم بذيئ :  عمر الفندري مساعد رئيسة البلدية-
 . 0404خالل جلسة المجلس البلدي  في دورته العادية الرابعة لسنة ( قوله
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 و أكدت على ضرورة احترام األعضاء لبعضهم  اعتبرت أن المسألة شخصية و ليست من مشموالت المجلس البلدي:  السيدة حياة بيوض رئيسة البلدية-
 .اإللتزام بجدول األعمال وورقات العمل المعروضة و 
كما عبر له عن ي الغرض يشرح فيه كل ما تعرض له تظلم ف اقترح على السيد عمر الفندري تقديم:  السيد محمد علي الحمامي مساعد رئيسة البلدية-

 . البلدي جلسة المجلسإطار  االعتبار خارج لردمساندته 
فهذا يعتبر دليل على أنها حصلت خالل جلسة الدورة الرابعة و طلب من بين  أنه بما أنه لم يتم إنكار اإلساءة :  السيد زياد الهاني عضو المجلس البلدي-

 .البلدي لمالقي تقديم اعتذاره للمحافظة على اإلحترام بين األعضاء داخل المجلس السيد كريم ا
أكد على أنه ال يوجد أي داع  لإلعتذار ألنه لم يصدر منه أي تجاوز يستدعى اإلعتذار إضافة إلى أن :  السيد كريم المالقي عضو المجلس البلدي-

 . جلسة المجلس البلدي مخصصة للتداول والنقاش حول مسائل تهم المنطقة البلدية وليس للخوض في مسائل شخصية 
 

 قرار المجلس البلدي
 : أعضاء المجلس البلدي الموافقون*  

 .موافقة :  السيدة حياة بيوض رئيسة البلدية-            
المتعلقة بكل مشروع على حده الصعوبات جلسة عمل خاصة بدراسة اإلشكاليات و عقد شريطة  موافق : لرئيسة البلدية  المساعد األول:  علي الحماميمحمد  -
يجاد الحلول الكفيلة و   . واالعتمادات التي تم  صرفها  تقدم اإلنجازواضحة حول نسب  معطياتضرورة تقديم مع  هاإنجاز  باإلسراع فيا 

    موافقة : عاقةوفاقدي السند وحاملي اإلالشؤون االجتماعية والتشغيل رئيسة لجنة  /رئيسة الدائرة البلدية قرطاج محمد على الياسمينة :  ريـم مــخـتـاري -

رغم عدم اإلقتناع  موافق ( :المشاركة عن بعد)رئيس لجنة الفنون والثقافة والتربية والتعليم / رئيس الدائرة البلدية قرطاج بيرصا وصالمبو :  زيـــاد الـهــاني -
  .لمتابعة سير المشاريع البلدية وساند رأي السيد محمد علي الحمامي المتعلق بضرورة تنظيم جلسة عمل 

  موافق: والتواصل والتقييم  رئيس لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة واإلعالم : صـالح كريم المالقي  -            
 موافقة : عضو  :سهلة اليعقوبي -            
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 : أعضاء المجلس البلدي المحتفظون*
  . محتفظ :مساعد رئيسة البلدية  : عمر الفندري-            
 محتفظة : مساعدة رئيس البلدية :  ريم العاصمي نويرة-            

تنظيم جلسة  مع ضرورة محتفظة: ساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين رئيس لجنة الطفولة والشباب والرياضة وشؤون المرأة واألسرة والم : عياريــبيبة الــح-            
 . البلدية عمل خاصة بمتابعة سير المشاريع 

 
 2توزيع الفارق من المال اإلحتياطي كما ذكر بالجداول أعاله تمت المصادقة على و النقاش بعد التداول         

 

 

 :كالتالي  نتيجة التصويتو كانت         
 3:  عدد أعضاء المجلس البلدي الحاضرون  
 6 : عدد أعضاء المجلس البلدي الموافقون 

 ( .عمر الفندري  و عياريــبيبة الــح و ريم العاصمي نويرة :السيدتان و السيد ) 3: حتفظون عدد أعضاء المجلس البلدي الم 

 
 

  :ول داخل العنوان األ تحويل إعتماد  -(2   
و المكتب البلدي المنعقد بتاريخ  0202فيفري  9لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف المنعقدة بتاريخ بين السيد سليمان القلي الكاتب العام للبلدية أن          

دينار حيث تسرب خطأ عند احتساب اعتمادات الفصل الخاص بمساهمة البلدية لفائدة الودادية  22232بالدرس موضوع تحويل اعتماد قدره تناوال  0202فيفري  22

عونا و هو ما يستوجب تحويل اعتماد قدره  212عون في حين تم احتساب اإلعتمادات المرسمة بالميزانية لـ 216دمة تذاكر األكل إذا بلغ عدد المنتفعين الفعليين بعنوان خ

 :دينار حسب بيانات الجدول التالي  22232
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 البنود التي أجريت عليها تعديالت 

 
عتمادات اال االعتمادات الجديدة  المبلغ الجديد

 المرسمة 
الفقرة  بيان النفقات

 ع الفصل الفقرة الفرعية

 
           بالميزانية الزيادة التخفيض  

 
 ــــــــــــواردالمـــ

 
 1مجموع موارد العنوان األول  6.346.081,337     6.346.081,337

 
 فقاتنال

 

1.650,000 1.350,000 

 

 1 02201 0038 002 دفع اخلطايا و التعويضات 3.000,000

 

73.800,000 

 

1.350,000 72.450,000 

املسامهة لفائدة الودادية بعنوان خدمة 
 1 03300 0000 000 تذاكر االكل

 

6.270.631,337 

  

 بقية الفصول األخرى 6.270.631,337

 

 1مجموع نفقات العنوان األول  6.346.081,337 1.350,000 1.350,000 6.346.081,337
 2ول كما ذكر أعاله داخل العنوان األدينار  22232تحويل اعتماد قدره ظار المجلس البلدي المصادقة على وعليه المعروض على أن

 قرار المجلس البلدي
 2كما ذكر بالجدول أعاله دينار داخل العنوان األول  22232تحويل اعتماد قدره بعد التداول و النقاش تمت المصادقة على       

 :كالتالي  نتيجة التصويتو كانت         

  3: عدد أعضاء المجلس البلدي الحاضرون 

 8: عدد أعضاء المجلس البلدي الموافقون 

  (السيد عمر الفندري) 21: عدد أعضاء المجلس البلدي المحتفظون 

 
 : مخطط تطهير الديون البلدية -(3      

بالدرس موضوع تناولت  0202فيفري  .2اإلقتصادية ومتابعة التصرف المنعقدة بتاريخ  لجنة الشؤون المالية وأوضح السيد سليمان القلي الكاتب العام للبلدية أن      
 : مخطط تطهير الديون البلدية كالتالي 
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 .الديون البلدية كما ذكر أعاله  فالمعروض على أنظار المجلس البلدي المصادقة على مخطط تطهير
 

 المبلغ المتبقية المالحظات
 المبالغ المتعهد بخالصها بعنوان كل سنة

 سنوات الخالص
المبالغ الجملية 

 المستحقة

المستحقات 
 الجديدة

 الديون المسنحقة

 المبلغ المستحق 0202سنة  0200سنة  0202سنة 

 2019/2018/2017 خالل السنة 0202           الطرف الدائن

 الشركة التزنسية للكهرباء والغاز 138 026 1 614 105 752 131 1 3 000 250 000 250 000 250 752 381  

  103 061 25 000 25 000 20 000 3 173 061 43 026 130 035 
الشركة الوطنية إلستغالل وتوزيع 

 المياه

 إتصاالت تونس 879 51 476 3 355 55 3 000 20 000 20 355 15 0  

 الشركة الوطنية لنوزيع البترول 0 738 50 738 50 1 000 50     738    

 المطبعة الرسمية 721   721 1 721     0  

 صندوق القروض  036 275 396 91 432 366 3 000 90 000 90 000 90 432 96  

 المركز الوطتي لإلعالمية 446 30 545 9 991 39 2 000 13 000 13 991 13 0  
  0 10 831 15 000 15 000 3 40 831 0 40 831 A-M-S-E 
  0 18 937 18 000 18 000 3 54 937 6 247 48 690 ANGED 

 وزارة الصحة 362 1 785 147 2 1 147 2     0  
  0   71 533 143 368 2 214 901 71 533 143 368 CNRPS 

 الوكالة الوطنية للترددات 702 3 238 1 940 4 2 470 2 470 2   0  

 الوكالة الوطنية لألنترنات 665 4 556 1 221 6 2 110 3 111 3   0  

        1 450 1 450 2 2 900   2 900 
وكالة حماية وتهيئة الشريط 

 الساحلي

 الخواص 029 149 367 54 396 203 3 000 25 293 21 293 21 810 135  

  
717 793 445 407 530 857 654 266   2 348 323 

 المجموع العام
 

تنفيذ األولوية في  : من تنفيذ اإللتزامات مختصر في تحليل القدرة المالية على خالص الديون واإليفاء بالتعهدات طيلة سنوات تطهير الديون والحلول الوقائية في صورة عدم التمكن 
 2 تتعهد البلدية بخالص الديون المستحقة وفقا لمخطط تطهير الديون المذكور أعالهو لخالص الديونالمصاريف بالنسبة للسنة المقبلة ستكون 
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 قرار المجلس البلدي
 2كما ذكر بالجدول أعاله مخطط تطهير الديون  بعد التداول و النقاش تمت المصادقة على       

 

 :كالتالي  نتيجة التصويتو كانت         
 

 3:  عدد أعضاء المجلس البلدي الحاضرون  
 8 : عدد أعضاء المجلس البلدي الموافقون 

  ألسباب تقنية خاصة به السيد عمر الفندري مساعد رئيسة البلدية لم يدل بصوته. 
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 :معاليم طرح -(4  

في إطار تحيين جداول تحصيل المعلوم البلدي وإصالح بعض األخطاء الواردة بها كخطوة أساسية لتحسين أبرزت السيدة حياة بيوض رئيسة البلدية أنه     

 .01و 03وتطبيقا للفصول   0202جانفي  .2و 0202نوفمبر 06و 0202أكتوبر 22اإلستخالصات وعلى إثر جلسات لجنة المراجعة المنعقدة في الغرض بتاريخ 

من مجلة الجباية  1والنصوص التي تممته  أو نقحته والفصل 22.2ديسمبر  22المؤرخ في  22.2لسنة  92من مجلة المحاسبة العمومية  الصادرة بالقانون عدد 

 :البلدي طرح المبالغ اآلتي ذكرها و خطايا التأخيرفالمقترح على أنظار المجلس   .222فيفري  22المؤرخ في  .222لسنة  22المحلية الصادرة بالقانون عدد 

 :0303أكتوبر 03للجنة بتاريخ ا اجتماع -1
سبب  العنوان اإلسم واللقب رقم الفصل 

 الطرح

سنوات 
 الطرح

 مبلغ الطرح
 

 المالحظات

 
 

المبلغ 
الراجع 

 (د)للبلدية

تحسين .ص
 (د)مسكن

المبلغ 
 (د)الجملي

 

مرزوقعبد الوهاب  040256007002 1 نهج  .2   

 بعل حمون

 قرطاج درمش

 

خطا في 

 المساحة

022. ..0.12 030202 2220192 

0229 77,760 25,920 103,680 

0222 77,760 25,920 103,680 

0202 77,760 25,920 103,680 

 4146222 1236682 3116242 المجموع

القدس  نهج 01 فرجانية بوحاجب 020345026001 2
 الشريف

فصل 
 مكرر

022. 0.0222 220922 2.0922  

0229 0.0222 220922 2.0922 

0222 0.0222 220922 2.0922 

0202 0.0222 220922 2.0922 

 1516222 436222 1286222 المجموع

نهج  26 فرجانية بوحاجب 222345226222 3
القدس 

فصل 
 مكرر

022. 27,000 10,800 37,800 

0229 27,000 10,800 37,800 

0222 27,000 10,800 37,800 

0202 27,000 10,800 37,800 
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  الشريف
 

 151,200 43,200 108,000 المجموع

نهج قدس  26 فرجانية بوحاجب 222345226223 4
 الشريف

فصل 
 مكرر

022. 290222 .0022 030022  

0229 18,000 7,200 25,200 

0222 18,000 7,200 25,200 

0202 18,000 7,200 25,200 

 1226822 286822 226222 المجموع

المعز بن أنور  212234224222 5
 جملي

نهج  24
 فرحات حشاد

خطا في 
 التوظيف

2212 060222 20122 220122  

2218 060222 20122 220122 

2213 060222 20122 220122 

2222 060222 20122 220122 

 1346422 386422 366222 المجموع

نهج   24  المعز بن أنور جملي 212234224223 6
 فرحات حشاد

خطا في 
 التوظيف

022. 290222 .0022 030022  

0229 18,000 7,200 25,200 

0222 18,000 7,200 25,200 

0202 18,000 7,200 25,200 

 1226822 286822 226222 المجموع

خطا في  نهج قمرت 14 ميزوني الغزواني 020344014111 2
 التوظيف

0229 220.32 2 220.32  

0222 220.32 2 220.32 

0202 220.32 2 220.32 

 1216252 2 1216252 المجموع

نهج  22 علي بن معاوي 212241222222 8
 السعادة

خطأ في 
 التوظيف

0226 060222 20122 220122  

0223 060222 20122 220122 

0221 060222 20122 220122 

022. 060222 20122 220122 
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0229 060222 20122 220122 

0222 060222 20122 220122 

0202 060222 20122 220122 

 2356222 626222 1686222 المجموع

محمد فوزي رجيبة  222264222252 3
ومنية بنت حسن 

 بن نية

خطأ في  نهج الواحة
 التوظيف

0222 160322 - 64,500  

0226 160322 - 64,500 

0223 160322 - 64,500 

0221 1.0322 - 67,500 

022. 160322 - 64,500 

0229 1902.2 - 68,370 

0222 1902.2 - 68,370 

0222 1902.2 - 68,370 

0222 1902.2 - 68,370 

0220 1902.2 - 68,370 

0222 1902.2 - 68,370 

0226 1902.2 - 68,370 

0223 1902.2 - 68,370 

0221 1902.2 - 68,370 

022. 1902.2 - 68,370 

 132236222 - 132236222 المجموع

 
 



20 

 

 
:2222نوفمبر 24اجتماع اللجنة بتاريخ -2  

سبب  العنوان اإلسم واللقب رقم الفصل 
 الطرح

سنوات 
 الطرح

 مبلغ الطرح
 

 المالحظات

 
 
 

المبلغ 
الراجع 

 (د)للبلدية

تحسين .ص
 (د)مسكن

المبلغ 
 (د)الجملي

رشيد الدريدي  030243003001 1

وزوجته 

 سلوى الميلي

أرض  22

 التقدم

خطأ في 

 المساحة

0229 960660 09026. 2200392 

0222 960660 09026. 2200392 

0202 2230.36 230032 2620223 

 3666183 316545 2246638 المجموع

نهج  23 رشيد قاصة 232214225221 2

موسى بن 

 نصير

خطا في 
 المساحة

022. 6206.0 220906 330021  

0229 6206.0 220906 330021 

0222 6206.0 220906 330021 

0202 6206.0 220906 330021 

 2216184 556236 1656888 المجموع

3 
 

ورثة محمد  212231228222
 بن يونس

نهج  28
شعبان 
 البحوري

خطأ في 
 التوظيف

0222 290222 .0022 030022 

0222 290222 .0022 030022 

0220 290222 .0022 030022 

0222 290222 .0022 030022 

0226 290222 .0022 030022 

0223 290222 .0022 030022 

0221 290222 .0022 030022 

022. 290222 .0022 030022 

0229 060222 20122 220122 

0222 060222 20122 220122 

0202 060222 20122 220122 
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 2200622 910622 0210222 المجموع

حسن بن علي  242282225222 4

 بن منصور 

نهج  25

 يوغرطة

خطا في 

 التوظيف

022. 2220192 260312 2290062  

0229 2220192 260312 2290062 

0222 2220192 260312 2290062 

0202 2220192 260312 2290062 

 5526362 1386242 4146222 المجموع

 محجوب قادر 222343223222 5
 
 
 

نهج  23
 رواد

خطا في 
 التوظيف

022. 0.0222 220922 2.0922  

0229 0.0222 220922 2.0922 

0222 0.0222 220922 2.0922 

0202 0.0222 220922 2.0922 

 1516222 436222 1286222 المجموع

6 
 

نهج  23 محجوب قادر 222343223223
 رواد

خطأ في 
 التوظيف

022. 290222 .0022 030022  
 
 
 

0229 290222 .0022 030022 

0222 290222 .0022 030022 

0202 290222 .0022 030022 

 1226822 286822 226222 المجموع

الحبيب  242252223122 2
 السعفي

نهج  23
 خير الدين

خطا في 
 التوظيف

2215 19026. 000290 220202  

2216 19026. 000290 220202 
2212 19026. 000290 220202 
2218 19026. 000290 220202 
2213 19026. 000290 220202 
2222 19026. 000290 220202 
 5516524 1326832 4136682 المجموع
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 : 2221جانفي 22 بتاريخ جنةللاجتماع ا-3
اإلسم  رقم الفصل 

 واللقب

سبب  العنوان
 الطرح

سنوات 
 الطرح

 مبلغ الطرح
 

 المالحظات

 
 
 

المبلغ 
الراجع 

 (د)للبلدية

تحسين .ص
 (د)مسكن

المبلغ 
 (د)الجملي

1 
 

صوفية  030189014001
 الهمامي

نهج  26

عقبة بن 

 نافع

خطأ في 

 التوظيف

عقار  183,000 - 2920222 0222
مصادر 
بمقتضى 
المرسوم 

 13عدد
 2211لسنة

0220 2920222 - 183,000 

0222 2920222 - 183,000 

0226 2920222 - 183,000 

0223 2920222 - 183,000 

0221 2920222 - 183,000 

022. 2920222 - 183,000 

0229 0220.32 - 201,750 

0222 0220.32 - 201,750 

0202 0220.32 - 201,750 

0202 0220.32 - 201,750 

 232886222 - 232886222 المجموع

2 
 

صوفية  232183214222

 الهمامي

نهج  26

عقبة بن 

 نافع

خطأ في 

 التوظيف

0222 ..0.12 030202 2220192 

0220 77,760 25,920 103,680 

0222 77,760 25,920 103,680 

0226 77,760 25,920 103,680 

0223 77,760 25,920 103,680 

0221 77,760 25,920 103,680 

022. 77,760 25,920 103,680 
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0229 77,760 25,920 103,680 

0222 77,760 25,920 103,680 

0202 77,760 25,920 103,680 

0202 77,760 25,920 103,680 

 131426482 2856122 8556362 المجموع

وحيدة بنت  020089005052 3
الهادي 
 الفرجاني

نهج  25
العياشي 
 بن أحمد

خطا في 
 التوظيف

2212 2.0622 10212 060212  

2211 17,400 6,960 24,360 

2212 2.0622 10212 060212 
2213 2.0622 10212 060212 
2214 2.0622 10212 060212 
2215 2.0622 10212 060212 
2216 2.0622 10212 060212 
2212 2.0622 10212 060212 
2218 2.0622 10212 060212 
2213 2.0622 10212 060212 
2222 2.0622 10212 060212 
2221 2.0622 10212 060212 
 2326322 836522 2286822 المجموع

الفرجاني بن  222254222223 4
 علي

نهج  22
اسد بن 
 الفرات

خطا في 
 التوظيف

2222 020222 90622 020622  

2221 020222 90622 020622 

 586822 166822 426222 المجموع
يوسف  232135213121 5

 الرمادي
نهج  13

14 
جانفي
2211 

خطأ في 
 التوظيف

2216 220292 - 220292  

2212 220292 - 220292 
2218 200223 - 200223 
2213 200223 - 200223 
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2222 200223 - 200223 
2221 200223 - 200223 

 226382 - 226382 المجموع
محمد بن  222281223221 6

 يونس
نهج  23

 عمان
خطأ في 
 المساحة

2212 10.02 00199 20629  

2218 10.02 00199 20629 
2213 10.02 00199 20629 
2222 10.02 00199 20629 
2221 10.02 00199 20629 
 426242 136442 336622 المجموع

الناصر  242246285222 2
القبرصلي 
 ونورة اإلمام

شارع  85
الحبيب 
 بورقيبة

خطا في 
 التوظيف

2212 2.60.02 390062 0200212  
 
 
 
 
 

2218 2.60.02 390062 0200212 

2213 2.60.02 390062 0200212 
2222 2220396 110309 0110220 
2221 2220396 110309 0110220 
 132316124 3226226 3236328 المجموع

منوبي  22264225222 8
 السياري

نهج  25
 الواحة

خطأ في 
 التوظيف

2212 120222 - 120222  

2213 120222 - 120222 
2214 120222 - 120222 
2215 120222 - 120222 
2216 120222 - 120222 
2212 120222 - 120222 

 3286222 - 3286222 المجموع
  110212 290212 6.0622 2222خطا في نهج  22منعم  232133222223 3
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 نقاشـــــال
ترة استقالته من المجلس رئيسة البلدية للجنة مراجعة المعاليم خالل فالسيدة ترأس لعبر عن اعتراضه و تنديده : السيد عمر الفندري مساعد رئيسة البلدية -

 2بمحتوى هذه الجلسات وعدم موافقته على مراجعة هذه المعاليم  هعلم إضافة إلى عدمالبلدي 

مواطنين الحرص على إسداء الخدمات للمن واجب رئيس البلدية السهر على حسن سير الهياكل البلدية و  هأنعلى أكدت : السيدة حياة بيوض رئيسة البلدية -

   2 ينعقد جلستين للنظر في مطالب واعتراضات المواطنالحاصل في رئاسة لجنة مراجعة المعاليم تم  ونظرا لتواصل الشغورفي أحسن اآلجال 

 اقترح إعادة إحالة موضوع مراجعة المعاليم إلى اللجنة المعنية لتمكين رئيس اللجنة من اإلطالع على الملفات : السيد زياد الهاني عضو المجلس البلدي -

 110212 290212 6.0622 2221 المساحة االغالبة المكناسي
 1326222 326322 346822 المجموع

السيد بن  212234238222 12
محمد بن 
 علي سالم

نهج  38
فرحات 
 حشاد

خطا في 
 التوظيف

2212 320962 020.21 .003.1  

2218 320962 020.21 .003.1 

2213 320962 020.21 .003.1 
 2126228 626228 1556522 المجموع

سعاد  232182223212 11
 الخياري

23 
 المعلقة

خطا في 
 التوظيف

2212 8326142 - 8326142  

محمد  222333224121 12
 سعيدان

نهج  24
 النرجس

خطأ في 
 التوظيف

2215 0330222 - 0330222  

2216 0330222 - 0330222 
2212 0330222 - 0330222 

 2656222 - 2656222 المجموع
فيصل بن  232222222122 13

محمد 
 الحمامي

نهج  22
 الجامع

خطا في 
 المساحة

2218 2220022 260621 22.0103  

2213 2220022 260621 22.0103 
2222 2020932 620091 2.20263 
2221 2020932 620091 2.20263 
 6216542 1556384 4666156 المجموع
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 .إلى دورة قادمة للمجلس البلدي البت في الموضوع  تأجيلو إبداء الرأي فيها و 

موضوع مراجعة المعاليم وأكدت على في  البت بتأجيلساندت رأي السيد زياد الهاني المتعلق  :مساعدة رئيسة البلدية السيدة ريم العاصمي نويرة -

 للتقليص من األخطاء و تكليف عون مختص في هذه العملية ضرورة اإلنتباه أكثرعند عملية قيس مساحات العقارات المبنية عند إجراء المعاينات 

 2الموضوع إلى دورة الحقة  تأجيل ساند رأي: السيد محمد علي الحمامي المساعد األول لرئيسة البلدية -

 قرار المجلس البلدي
 3 الموافقة: السيدة حياة بيوض رئيسة البلدية -                

 2النظر  تأجيل: السيد محمد علي الحمامي المساعد األول لرئيسة البلدية -

 2عدم الموافقة : السيد عمر الفندري مساعد رئيسة البلدية -

 2النظر تأجيل : السيدة ريم العاصمي نويرة مساعدة رئيسة البلدية -

  2النظر  تأجيل :السيد زياد الهاني عضو المجلس البلدي -

 3الموافقة : دائرة قرطاج محمد علي الياسمينة  سالسيدة ريم المختاري رئي-

 3الموافقة : المالقي عضو المجلس البلدي السيد كريم -

 3الموافقة :السيدة حبيبة العياري عضو المجلس البلدي -

 3الموافقة : السيدة سهلة اليعقوبي عضو المجلس البلدي -

 
 :كالتالي  نتيجة التصويتو كانت         

 3:  عدد أعضاء المجلس البلدي الحاضرون  
 5 : عدد أعضاء المجلس البلدي الموافقون 

  (  تأجيل النظر:  ريم العاصمي نويرةو زياد الهاني و محمد علي الحمامي :والسيدة السادة ) 4: عدد أعضاء المجلس البلدي المعترضون

 ( 3عدم الموافقة : عمر الفندري :السيد)

 
   .للدرس و إبداء الرأي حالته إلى لجنة مراجعة المعاليم البت في الموضوع و إتأجيل بعد التداول و النقاش تم       
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 :توظيف معلوم استغالل القاعة الرياضية إلجراء التمارين و المباريات -(5
المنعقدة  الطفولة والشباب والرياضة وشؤون المرأة واألسرة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسينلجنة بين السيد سليمان القلي الكاتب العام للبلدية أن          
ف حيث أنه في ظل غياب قرار بلدي يوظتوظيف معلوم استغالل القاعة الرياضية إلجراء التمارين و المباريات  بالدرس موضوعتناولت  0201فيفري  11بتاريخ 

ة مع بلدية قرطاج أو تحظى أو بالشراك مجانيةإال بصفة لتظاهرات الرياضية فإنه ال يمكن إحـالة استغالل القاعة لمعلوم على القاعة الرياضية منذ إحداثها 
إقتراح توظيف معلوم استغالل القاعة الرياضية تّم  وتحصيل بعض الموارد الذاتية على حسن استغالل القاعة ها على ممارسة الرياضة وحرصاوتشجيعبالرفض، 

 .إلجراء التمارين والمباريات
 د الحصة الواحدة 102 ود  02 بينحيث تراوح المعلوم الموظف  المرسى وسيدي أبي سعيد والكرم و تونسسيما الوبعد اإلستئناس بقرارات البلديات المجاورة           
يتم عرض طلبات تنظيم الدورات الرياضية بالقاعة أو على أن الحصة الواحدة  عند 122 معلوم قدره  فالمقترح على أنظار المجلس البلدي توظيف            

 للبت فيه وتحديد المعلوم المناسب لسنة على أنظار لجنة الطفولة والشباب والرياضة وشؤون المرأة واألسرة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين الكراء على امتداد ا

 اشــــنقــــال

 
على ضرورة  مؤكدااستغالل القاعة للموضوع خاصة و أنه سيساهم في تنظيم  دعمهعبر عن  :السيد محمد علي الحمامي المساعد األول لرئيسة البلدية -           

علما وأن القاعة مخصصة أساسا مخالفة للتوقيت المعتمد بالقاعة الرياضية لتفادي اسناد تراخيص  " بالتنسيق مع جمعية اإلتحاد الرياضي القرطاجني "عبارة إضافة 

 للجمعية 

 2يمكن استغاللها مثلما هو الشأن بالنسبة للبلديات المجاورة لكن بعد التنسيق مع الجمعية واحترام جدول اإلستغالل للبلدية المالية  المواردو اضاف انه بهدف تحسين 

جدول  احتراممعية ويما يتعلق بالتنسيق مع الجوافق على توظيف المعلوم وساند رأي السيد محمد علي الحمامي ف: السيد زياد الهاني عضو المجلس البلدي -          

 2 البلدي القراراإلستغالل و التنصيص على ذلك ضمن 

الى  الشباب و الرياضةالطفولة و أكدت على أنه تم التطرق خالل جلسة لجنة : السيدة ريم المختاري رئيسة الدائرة البلدية قرطاج محمد علي الياسمينة -          

 2محضر الجلسة بو تم تدوين ذلك موضوع استغالل القاعة  لتدارسسيق مع الجمعية و دعوة ممثليها نالت ضرورة

أبرزت أنه تم التأكيد خالل جلسة اللجنة على عدم استغالل القاعة إال بالتنسيق مع الجمعية ووفقا لرزنامة محددة في :  السيدة حبية العياري عضو المجلس البلدي-         

 2محضر الجلسة بالغرض و تم تدوين ذلك 

ألن األنشطة الرياضية  من طرف الجمعية الرياضيةلالستغالل أكدت على ضرورة ضبط جدول محدد  : السيدة ريم العاصمي نويرة مساعدة رئيسة البلدية-        

 2فس التوقيت و هو ما سيساعد على تحديد أوقات الشغور بالقاعة لتفادي استغالل الفضاء من طرف بعض المستغلين في ن بالقاعة متعددة ومكثفة
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 قرار المجلس البلدي
الكراء ظيم الدورات الرياضية بالقاعة أو د عن الحصة الواحدة على أن يتم عرض طلبات تن122 توظيف معلوم قدرهبعد التداول و النقاش تمت المصادقة على       

و استغالل للبت فيه وتحديد المعلوم المناسب على امتداد السنة على أنظار لجنة الطفولة والشباب والرياضة وشؤون المرأة واألسرة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين 
 .   استغالل محدد في الغرضمع جمعية اإلتحاد الرياضي القرطاجني ووفقا لجدول المسبق القاعة بعد التنسيق 

 

 :كالتالي  نتيجة التصويتو كانت         
 3:  عدد أعضاء المجلس البلدي الحاضرون  
 8:  عدد أعضاء المجلس البلدي الموافقون 

  (السيد عمر الفندري) 1: عدد أعضاء المجلس البلدي المحتفظون  
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 : المعشب إلجراء التمارين و المبارياتتنقيح القرار البلدي المتعلق باستغالل الملعب الرئيسي  -(6   
لجنة الطفولة والشباب والرياضة وشؤون المرأة واألسرة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين أن السيد سليمان القلي  الكاتب العام للبلدية أوضح        

  0221أفريل  26بتاريخ 22البلدي عدد  وفق القرار" رفتحي زهي" لملعب الرئيسي المعشب معلوم استغالل اتدارست  0202فيفري  22المنعقدة بتاريخ 

 : على النحو التالي 0229مارس  21بتاريخ  23د عن إجراء مباراة رسمية واحدة والذي تّم تنقيحه بموجب القرار البلدي عدد  222المحدد بـــ 

 2 إلجراء مباراة للفرق األجنبية: د  2222معلوم قدره  -

  2 إلجراء مباراة للفرق التي تنتمي إلى الرابطة المحترفة األولى: د  922معلوم قدره  -

 2  إلجراء مباراة للفرق التي تنتمي إلى الرابطة المحترفة الثانية: د  322معلوم قدره  -

 2 (الهواة)بعة إلجراء مباراة للفرق التي تنتمي إلى الرابطة الثالثة والرا: د  222معلوم قدره  -

 

أو  "إضافة كلمة المقترح على أنظار المجلس البلدي عاله لمعلوم إجراء التمارين بالملعب الرئيسي المعشب أيث لم يتعرض القراران المذكوران وح       

 :على النحو التالي  0229في القرار المذكور أعاله لتكون صياغة الفصل األول من القرار البلدي لسنة  "تمارين

 

 : إلجراء مباراة رسمية أو إلجراء التمارين كالتالي " فتحي زهير "معلوم استغالل الملعب الرئيسي المعشب يوظف : الفصل األول 

 أو إلجراء تمارين للفرق األجنبية إلجراء مباراة: د  2222معلوم قدره  -

 ولى إلجراء مباراة أو إلجراء تمارين للفرق التي تنتمي إلى الرابطة المحترفة األ: د  922معلوم قدره  -

 إلجراء مباراة أو إلجراء تمارين للفرق التي تنتمي إلى الرابطة المحترفة الثانية: د  322معلوم قدره  -

 (الهواة) إلجراء مباراة أو إلجراء تمارين للفرق التي تنتمي إلى الرابطة الثالثة والرابعة : د  222معلوم قدره  -

 

اضية بالملعب أو الكراء على امتداد السنة على أنظار لجنة الطفولة والشباب والرياضة وشؤون المرأة على أن يتم عرض طلبات تنظيم الدورات الري         

  .واألسرة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين للبت فيه وتحديد المعلوم المناسب

 الـــــنـــــقاش
بل باحترام التوقيت المبرمج  مع الجمعية الرياضية اإلستغالل ال تتم بعد التنسيقأبرز أن عملية : األول لرئيسة البلدية السيد محمد علي الحمامي المساعد -

من طرف بعض ( القاعة الرياضية أو الملعب المعشب)استغالل الفضاء لتفادي ككل سنة به البلدية تتم موافاة والذي  جمعية اإلتحاد الرياضي القرطاجنيمن قبل 

و الملعب المعشب حفاظا عدم االفراط في استغالل القاعة  من طرف الجمعية مع الزمني المعداإلكتفاء باستغالل الشغورات في الجدول المستغلين في نفس التوقيت و
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و التنصيص على هذه التوصيات ضمن  ،تذكر فتشكرالنجازهما ،  مجهودات جبارةواللذان تطلبا إعتمادات باهضة على العشب اإلصطناعي و أرضية القاعة 

 2رار البلدي الق

اقترحت مراجعة مضمون المقترح المعروض على أنظار المجلس و تأجيله لمزيد الدرس وخاصة : السيدة ريم العاصمي نويرة مساعدة رئيسة البلدية -

 2توضيح مفهوم الفرق األجنبية و الموجودة في تونس مراجعة النقطة المتعلقة بالمعلوم الموظف على الفرق األجنبية 

أوضح أن المقصود بالفرق األجنبية ليس األشخاص الذين يعيشون في تونس من ذوي جنسيات :  محمد علي الحمامي المساعد األول لرئيسة البلديةالسيد -

إضافة إلى أن المعاليم الموظفة محدودة جدا بالمقارنة مع المعاليم التي يتم توظيفها على وفقا لشروط ومواصفات معينة  لناشطة خارج الوطنأجنبية ولكن الفرق ا

 2و التربصات تمارين الالفرق التونسية التي تستغل مالعب بالخارج إلجراء 

مقبولة ( د  922و د 322)إلى الرابطة األولى والثانية  الموظفة على الفرق المنتميةن المعاليم من تجربته في الميدان الرياضي فإ من ناحية أولى وانطالقابين و      

 2باعتبار المداخيل المحققة من التبرعات والمنح و االشهار 

و خاصة فرق و أنه يمكن للجامعة التونسية لكرة القدم برمجة إجراء بعض المباريات الرسمية أو الودية أو القيام بحصص تمارين لبعض الفرق الرياضية علما       

  2النخبة مجانا 

في غياب الدعم و المداخيل القارة خاصة مرتفعة ( هواة)على الفرق المنتمية إلى الرابطة الثالثة والرابعة ( د 222)واعتبر من ناحية ثانية أن المعاليم الموظفة               

 2 مقترحا التخفيض فيها

أبرزتا أن القرار المعروض على : قرطاج محمد علي الياسمينة وحبيبة العياري عضو المجلس البلدي السيدتان ريم المختاري رئيسة الدائرة البلدية -       

المعاليم الموظفة أو الفرق )دون الخوض في تفاصيل أخرى  "أو إجراء التمارين"أنظار المجلس البلدي تم إتخاذه سابقا و أن اللجنة اقترحت تنقيحه بإضافة عبارة 

2 )222 

اقترحت دراسة ومراجعة بعض النقاط و المعاليم الموظفة خالل جلسة لجنة : ة ريم المختاري رئيسة الدائرة البلدية قرطاج محمد علي الياسمينة السيد-       

 2 الشباب والرياضة

ه دون تغيير خاصة فيما يتعلق بالمعاليم الموظفة تمسكت باإلقتراحات الواردة في نص القرار المذكور أعال: السيدة حبيبة العياري عضو المجلس البلدي -               

لجدول  و استغالل القاعة الرياضية والملعب المعشب وفقا للشغورات الموجودة با مع التأكيد على ضرورة المحافظة على سالمة أرضية القاعة و العشب اإلصطناعي

 2الزمني 

 قرار المجلس البلدي
 :كالتالي  تنقيح القرار البلدي المتعلق باستغالل الملعب الرئيسي المعشب إلجراء التمارين و المبارياتبعد التداول و النقاش تمت المصادقة على       

 

 : إلجراء مباراة رسمية أو إلجراء التمارين كالتالي " فتحي زهير "يوظف معلوم استغالل الملعب الرئيسي المعشب :  الفصل األول

 أو إلجراء تمارين للفرق األجنبية إلجراء مباراة: د  2222معلوم قدره  -
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 إلجراء مباراة أو إلجراء تمارين للفرق التي تنتمي إلى الرابطة المحترفة األولى : د  922معلوم قدره  -

 أو إلجراء تمارين للفرق التي تنتمي إلى الرابطة المحترفة الثانيةإلجراء مباراة : د  322معلوم قدره  -

 (الهواة) إلجراء مباراة أو إلجراء تمارين للفرق التي تنتمي إلى الرابطة الثالثة والرابعة : د  222معلوم قدره  -

 

على أنظار لجنة الطفولة والشباب والرياضة وشؤون المرأة واألسرة على أن يتم عرض طلبات تنظيم الدورات الرياضية بالملعب أو الكراء على امتداد السنة        

  .والمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين للبت فيه وتحديد المعلوم المناسب

          

لتفادي استغالل الفضاء من طرف بعض المستغلين في نفس  جمعية اإلتحاد الرياضي القرطاجنيضرورة إحترام التوقيت المبرمج من قبل :  الفصل الثاني           

و الملعب المعشب حفاظا على العشب عدم االفراط في استغالل القاعة  من طرف الجمعية مع الزمني المعدواإلكتفاء باستغالل الشغورات في الجدول التوقيت 

 2 الرياضية أرضية القاعةو  اإلصطناعي

 

 

 :  كالتالي نتيجة التصويتو كانت         
 3:  عدد أعضاء المجلس البلدي الحاضرون  
 8:  عدد أعضاء المجلس البلدي الموافقون 

  (السيد عمر الفندري) 1: عدد أعضاء المجلس البلدي المحتفظون  
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 : - EDICITNET (villes comestibles  (المغذية مشروع المدن استعمال اعتمادات تنقيح برنامج  -(2
وروبي ،تم عقد عدة جلسات عمل من طرف االتحاد األ الممول" قرطاج المدينة المغذية " طار متابعة مشروع إفي  ة أنهالسيدة حياة بيوض رئيسة البلدي تبين       

 د 174.715,629المقدرة بـ (الهبة)االطارات البلدية المعنية حيث تم االتفاق على مراجعة و تنقيح برنامج استعمال االعتمادات و " REACT"بحضور ممثلين عن جمعية 
عداد كراس شروط لإلعالن عن طلب العروض الخاص بدراسة المشروع المذكور أعاله   . وا 

قرطاج المدينة )  " Carthage EdiCit"تحت عنوان  (Appel à candidature)عن فتح باب للتناظراإلعالن " REACT"تم بالشراكة مع جمعية كما          
جمعيات والنوادي والشركات الناشئة والمؤسسات ال مما مكن  (Ville Comestible)ةالحلول لمدينة مغذي   " ECS"تركيز مشاريع صغرى تجسم مفهوم بهدف( المغذية

مشاركين  (20)سبعة قدم وقد  ،المشاركةمن  البحثية أو التعليمية والمنهدسون الزراعيون وخريجو التعليم العالي في المجال والشركات الناشطة في مجال الغذاء وغيرها
 2 عروض (20 )خمسة ختيار إتم  ودراسة العروض فرز عروضهم وبعد

تنقيح برنامج استعمال إعتمادات مشروع المدن المغذية الممول من طرف اإلتحاد مقترح فالمعروض على أنظار السادة أعضاء المجلس البلدي المصادقة على           
 :كالتالي  0202جانفي  02المجلس البلدي المنعقد في جلسة استثنائية بتاريخ األوروبي موضوع مداولة 

 لتتولى القيام بمهام متابعة مراحل إنجاز المشروع إبرام عقد محدد المدةالسيدة معالي الحداد مهندس أول في الفالحة إختصاص بستنة بعد  خالص أتعاب/ 1    

 2 د 38.076,479: و إعداد برامج العمل و التقارير الدورية  

 2د  12.893,620( : داخل وخارج أرض الوطن) التنقل و المهمات اإلقامة و مصاريف  /0   

 2د  3.223,405: إدارة المشاريع و تنظيم اإلجتماعات و الملتقيات و الندوات و القيام بزيارات للمخابر/ 2   

 2د  106.976,759 : لفائدة مكاتب دراسات مختصة وتكاليف مباشرة للمناولة (  Mémoires d’honoraires) تسديد مذكرات أتعاب/ 4   

 2د  13.545,366: خدمات و مصاريف مختلفة / 3   

 الـــــنقاش

في هبة تحصلت عليها البلدية من اإلتحاد األوروبي و ليست من  لالمغذية تتمثأكدت أن اإلعتمادات المخصصة لمشروع المدن : السيدة حياة بيوض رئيسة البلدية -  

 2الموارد الذاتية لميزانية البلدية 

وأماكن  (داخل وخارج أرض الوطن )  المهماتالتنقل وحول صرف اإلعتمادات المخصصة لمصاريف اإلقامة و  استفسر: السيد عمر الفندري مساعد رئيسة البلدية - 

 2"   ةمصاريف مختلف"بـتنقل السيدة المهندس األول وما المقصود 
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 2من مجلة الجماعات المحلية  .02أيام من انعقاد الجلسة مثلما ينص على ذلك الفصل  3قبل ودراستها وأكد على ضرورة موافاته باإلتفاقية لإلطالع عليها 

نها أدرجت ضمن ميزانية البلدية و يستوجب معرفة من األموال العمومية بما أا البلدية في شكل هبة تعتبر ليهو بين أن اإلعتمادات المذكورة أعاله و التي تحصلت ع

  2مجاالت صرفها 

لم يتم ،علما و انه على صرف االعتمادات وفق االجراءات المطلوبة اإلدارة ساعد برنامج االستعمال ستمبالغ الموزعة ضمن أوضحت أن ال:  السيدة رئيسة البلدية- 

 2التعهد بمصاريف لحد التاريخ 

لكل من يرغب في اإلطالع عليها الولوج إلى يمكن و صفحة  222باإلتحاد األوروبي وتتضمن قرابة الخاص  الوابموقع على أن اإلتفاقية منشورة  وبينت في السياق ذاته

 2الرابط 

     0202فيفري  .0المبرمجة ليوم قاد جلسة المجلس البلدي أجيل انعاآلجال القانونية إضافة إلى أنه تم تكما أنه تمت موافاة أعضاء المجلس البلدي بورقات العمل خالل 

 2عضاء مزيدا من الوقت لالطالع على ورقات العمل لأل تاح و هو ما أ

ممول من طرف و 0229شهر جوان الى غاية  0221 من سنة الممتدةفترة النيابة الخصوصية  منذ مبرمجأن المشروع  أبرز: السيد كريم المالقي عضو المجلس البلدي -

برنامج استعمال  ضمنو( اوروألف  229)في شكل هبة والمخصص للبحث العلمي  0202البرنامج التنموي  ضمن  EDICITNETاتفاقية  اإلتحاد األوروبي في إطار

 2نجاز مشروع قرطاج المدينة المغذية إلو ذلك  محدد

  2 0202جانفي  09خالل جلسة استثنائية للمجلس البلدي بتاريخ  البرنامجى تمت المصادقة عل علما و أنه

برنامج اإلستعمال ككل على أنظار مراقبة اسات و سيتم عرض هذه التنقيحات وسيشمل خاصة الدركما أوضح أن اقتراح التنقيح المعروض على أنظار المجلس البلدي 

 2لمراحل انجاز المشروع  هناك رقابة ومتابعة من طرف اإلتحاد األوروبيكما أن العمومية المصاريف 

 2 أشهر 1دراسات وتقارير لفترة فاقت عملت على إنجاز ول التي يتم خالص المهندس األ و لم المبرمجة علما وأنه لم يتم صرف اإلعتمادات 

 2 المعنية و الدعوة مفتوحة لكل من يرغب في المشاركةكما أنه تم عقد عدة جلسات في الغرض مع ممثلي المجتمع المدني والجمعيات وممثلي الوزارات 

ا عدم فتح باب الترشح منهعدة تساؤالت و هو ما يطرح الموضوع ضمن جدول أعمال المجلس البلدي إلدراج أكد رفضه : السيد عمر الفندري مساعد رئيسة البلدية -

 2 و هو ما اعتبره تجاوزا لهالنتداب المهندس األول و لم يتم نشره طبقا للقانون 

أي اعتراض تتلق ولم ووزارة الشؤون المحلية بينت أنها تولت استشارة عديد األطراف في الموضوع خاصة منها رئاسة الحكومة  :السيدة حياة بيوض رئيسة البلدية -

 2في الغرض 

 2علما وأن الوثائق و المؤيدات المتصلة بالمشروع متوفرة و ال يوجد أي إشكال لتنفيذ البرنامج 

تساءلت حول قيمة العقد المخصص لخالص المهندس األول ثم عبرت عن قبولها لهذا العقد الذي  : 2تونس دائرة عن الشعب نواب لسيدة مريم السعيدي نائب بمجلس ا-

 2هو حسب المقاييس المعمول بها في التأجير
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القيام بمهمة متابعة هل ال تزال تباشر العمل أم غادرت خاصة و قد بلغ إلى علمها أن المصالح الفنية بالبلدية هي من تتولى عن وضعية المعنية باألمر استفسرت و

 2المشروع 

عشرون شهرا قابلة للتمديد عند اإلقتضاء بطلب كتابي من البلدية بداية من )عقد إسداء خدمات محدد المدة بين أن العقد هو  : السيد كريم المالقي عضو المجلس البلدي-
د شهريا مع اإلستئناس بتجارب مصالح وزارة  1.610بحساب )و خالص مصاريف تأجيرها ( موزعة على ثالث سنوات أو مدة إنجاز المشروع 0211أوت  11يوم 

 ( .الفالحة في هذا الشأن 
 و بإحدى الصحف ( TUNEPS)كما أن المصالح المعنية بالبلدية تقوم حاليا بإعداد ملف طلب العروض سيتم نشره عبر منظومة الشراء العمومي على الخط 

 .المتعلق بتعيين مكتب دراسات مختص إلنجاز دراسة إجتماعية و إقتصادية لمشروع قرطاج مدينة مغذية  التعليق بمقر البلديةو 

 المجلس البلديقرار 
 :كالتالي  – EDICITNET (ville comestible  (مغذية  ةنيمدقرطاج مشروع استعمال اعتمادات برنامج بعد التداول و النقاش تمت المصادقة على تنقيح   

 بمتابعة مراحل إنجاز المشروع و إعداد برامج العمل و إعداد التقارير الدورية الذين سيتم تكليفهم ( الطبيعيين أو المعنويين)مصاريف خالص األشخاص / 2              

          خالص أتعاب السيدة معالي الحداد مهندس أول في الفالحة إختصاص بستنة بعد إبرام عقد محدد المدةد  بما في ذلك  38.076,479: و فقا لإلجراءات الجاري بها العمل  

 2 (عشرون شهرا موزعة على ثالث سنوات)  0222أوت  22بداية من يوم 

و ذلك للمشاركة في الملتقيات و المؤتمرات و الدورات التكوينية وفقا لبرنامج االتحاد ( داخل وخارج أرض الوطن) التنقل و المهمات اإلقامة و مصاريف  /0             

 2د  12.893,620: األوروبي الممول للمشروع  

 2د  3.223,405: إدارة المشاريع و تنظيم اإلجتماعات و الملتقيات و الندوات و القيام بزيارات للمخابر/ 2             

 2د  106.976,759 : لفائدة مكاتب دراسات مختصة وتكاليف مباشرة للمناولة (  Mémoires d’honoraires) تسديد مذكرات أتعاب/ 6             

 2د  13.545,366: خدمات و مصاريف مختلفة / 3             

 :كالتالي   نتيجة التصويتو كانت         
 3:  عدد أعضاء المجلس البلدي الحاضرون  
 6:  عدد أعضاء المجلس البلدي الموافقون 

  ( .السيدتان ريم العاصمي نويرة و حبيبة العياري )  2: عدد أعضاء المجلس البلدي المحتفظون 

  ( .السيد عمر الفندري )  2: ون أعضاء المجلس البلدي الرافضعدد 
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تولت لجنة الشؤون المالية و اإلقتصادية و متابعة التصرف المنعقدة : وضبط تركيبتها ومشموالتها " المشاريع التنموية" اقتراح إحداث لجنة  -(8

 وضبط تركيبتها" لجنة المشاريع التنموية"دراسة مقترح إحداث لجنة غير قارة  0202فيفري  22و المكتب البلدي المنعقد بتاريخ  0202ديسمبر  2بتاريخ 

 :و مشموالتها ،فالمعروض على أنظار المجلس البلدي المصادقة على اقتراح إحداث لجنة المشاريع التنموية كالتالي  

 

 : مشموالتها

 .ص و دراسة جدواها اإلقتصادية و الفنية و تأثيرها اإلجتماعي في المنطقة النظر في المشاريع التنموية المقدمة من قبل الدولة أو الخوا*       
 2اقتراح مشاريع تنموية بلدية و إعداد الخطط التمويلية المناسبة و طرق اإلستغالل و منهجية التنفيذ و المردود اإلقتصادي *        

 2إعداد تقارير مستوفية لكل الشروط و إحالتها على أنظار المجلس البلدي للبت فيها *        

 :تركيبتها 
 :تتركب اللجنة من السيدات والسادة اآلتي ذكرهم    

 :ممثلين عن المجلس البلدي ( أ      

 رئيس:رئيسة البلدية :حياة بيوض *            

 عضو: يس الدائرة البلدية قرطاج محمد على الياسمينة رئ: ريم المختاري *            

 عضو:رئيس لجنة الديمقراطية التشاركية و الحوكمة المفتوحة  و اإلعالم والتواصل والتقييم : صالح كريم المالقي *            

 
 2و يمكن ألعضاء المجلس البلدي المشاركة في أعمالها متى رغبوا في ذلك    

 

 :اإلدارة البلدية   ممثلين عن( ب    

 عضو : الكاتب العام للبلدية : سليمان القلي *            

 عضو : مدير الشؤون اإلدارية العامة : عبد اللطيف الورزلي *             

 عضو : مدير اإلدارة الفنية : عياض عباس *            

 عضو: تهيئة و المشاريع كاهية مدير اإلدارة الفرعية لل: أسماء السكوري *            

 عضو: كاهية مدير اإلدارة الفرعية للشؤون المالية : عادل الغفاري *            

 عضو : رئيس مصلحة الدراسات والمشاريع :مراد العلوي *            

 عضو : رئيس مصلحة اإلستخالصات و المعاليم : جيهان قميرة *            

 

  
المجتمع المدني من ذوي  و يمكن للجنة أن تدعو على وجه اإلستشارة للمشاركة في أعمالها أعوان الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو ممثلين عن         

 2الخبرة و اإلختصاص في مجال  دراسة وإعداد ملفات المشاريع 
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 ــنقاشـــال
هل هي مشاريع مقدمة من طرف الخواص أم أنها من )استفسر حول المشاريع التي ستتولى اللجنة دراستها :  د األول لرئيسة البلديةالسيد محمد علي الحمامي المساع-

تؤكد بأنها ( صفةمع ذكر اإلسم و اللقب و ال)أنها لجنة قارة أم غير قارة ألن تركيبة اللجنة المعروضة على أنظار المجلس البلدي  وهل( طرف المصالح المعنية بالبلدية 

 2لجنة غير قارة

نوعية اللجنة حسب  أعضاء أن اللجنة ستتولى دراسة المشاريع المقدمة من قبل الدولة أو الخواص و سيكون حضور أوضحت:  السيدة حياة بيوض رئيسة البلدية -

حيث عبر تركيبتها المعروضة على أنظار المجلس البلدي تمت خالل لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية و متابعة التصرف مقترح أن معروض عليها والمشروع ال

 2الحاضرون عن رغبتهم في المشاركة في أعمالها 

بينت أنه تم اقتراح إحداث لجنة غير قارة لدراسة المشاريع التنموية خالل لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة :  السيدة ريم المختاري رئيسة الدائرة البلدية-

عضو يمكن ألي  التصرف وتقدم الحضور باقتراحات المشاركة فيها وذلك حرصا على العمل بصفة جماعية لدراسة مطالب إحداث المشاريع الواردة على البلدية و

تقديم اإلضافة ودراسة مطالب إحداث المشاريع التنموية  لتحسين له هي لجنة مفتوحة لكل األعضاء و ال يوجد أي عضو قار ذلك أن كل عضو يمكن و، ركة فيها المشا

 2الموارد البلدية 

راجعة ضرورة ممؤكدا على قارة و يوجد بها أعضاء قارون  ساند رأي السيد محمد علي الحمامي فيما يتعلق بكونها لجنة غير:  السيد زياد الهاني عضو المجلس البلدي-

عدم وجود فصل يوضح تسميتها و باعتبار مشموالتها و أهميتها و رئيسة اللجنة هي رئيسة ويمكن تصنيف هذه اللجنة لجنة خاصة باعتبار2 صياغة نص القرار المعروض 

 2  تكون اإلدارة ممثلة صلبهاباط بالمشاريع المعروضة و أعضاؤها هم أعضاء المجلس البلدي حسب اإلختصاص باإلرتالبلدية 

وبعد توضيح تركيبة اللجنة اقترحت الموافقة على اقتراح السيد زياد اقترحت تأجيل النظر في الموضوع لمزيد الدرس :  السيدة حبيبة العياري عضو المجلس البلدي-

 2الهاني 

 2 أكد على وجود لجان غير قارة و تنعقد بصفة دورية وغير محددة بآجال و تضم أعضاء قارين وأعضاء غير قارين :  السيد عمر الفندري مساعد رئيسة البلدية-

 

 قرار المجلس البلدي
 :كالتالي  وضبط تركيبتها ومشموالتها" المشاريع التنموية" إحداث لجنة  بعد التداول و النقاش تمت المصادقة على     

 : مشموالتها
 

 .النظر في المشاريع التنموية المقدمة من قبل الدولة أو الخواص و دراسة جدواها اإلقتصادية و الفنية و تأثيرها اإلجتماعي في المنطقة *       
 .اقتراح مشاريع تنموية بلدية و إعداد الخطط التمويلية المناسبة و طرق اإلستغالل و منهجية التنفيذ و المردود اإلقتصادي *        
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 .إعداد تقارير مستوفية لكل الشروط و إحالتها على أنظار المجلس البلدي للبت فيها *        
 :تركيبتها 

للبلدية و و السيد الكاتب العام  بملف المشروعذات العالقة " ورؤساء اللجان رؤساء الدوائر البلدية "من المجلس البلدي عضاء بعضوية أ تترأسها رئيسة البلدية و         
 ...( .تجارة-بيئة-سياحة -ترفيه-رياضة–ثقافة )حسب القطاع االطارات المعنية بالبلدية 

 .يمكن ألعضاء المجلس البلدي المشاركة في أعمالها متى رغبوا في ذلك و                 
 

 

 :كالتالي   نتيجة التصويتو كانت         
 3:  عدد أعضاء المجلس البلدي الحاضرون  
 2:  أعضاء المجلس البلدي الموافقون عدد 

  ( . السيدة سهلة اليعوبيو  السيد عمر الفندري)  0: تهماصو ألم يدلو باللذين عدد أعضاء المجلس البلدي 
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II  ) (مواضيع للتداول و المصادقة)مسائل عقارية : 
 

إثر صدور الحكم أنه على  السيد محمد علي الحمامي المساعد األول لرئيسة البلديةأوضح  :تسويغ محل كائن بالمركب الثقافي بقرطاج درمش -(1              

ألف دينار  02و القاضي بإخراج المتسوغ خالد الردادي من المحل في صورة عدم دفع معينات الكراء البالغة  0202أوت  2اإلستعجالي عن المحكمة اإلبتدائية بتاريخ 

 2استرجاع المحل بحضور عدل منفذ  تم

 

لتعاطي نشاط تجاري بعد تحديد السعر اإلفتتاحي من طرف مصالح وزارة  إجراء بتة عمومية لتسويغ المحلالمقترح على أنظار المجلس البلدي المصادقة على و      

 2أمالك الدولة والشؤون العقارية إضافة إلى ضبط مقدار مصاريف التهيئة 

 قرار المجلس البلدي

 
لتعاطي نشاط تجاري بعد تحديد السعر اإلفتتاحي من طرف  إجراء بتة عمومية لتسويغ المحل الكائن بالمركب الثقافي بقرطاج درمشبعد التداول تمت المصادقة على     

 2مصالح وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية إضافة إلى ضبط مقدار مصاريف التهيئة 

 

 

 :كالتالي   التصويتنتيجة و كانت         

 3:  عدد أعضاء المجلس البلدي الحاضرون  

 8:  عدد أعضاء المجلس البلدي الموافقون 

  ( 3وبي قالسيدة سهلة اليع) 2:  تهماصوألم يدلو بالذين عدد أعضاء المجلس البلدي 
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    ( :صالمبو فرع صندوق التقاعدأمام )كائن بشارع الهادي شاكر بصالمبو (كشك)تسويغ محل  -(2

 

باعتبار وجود إشكال قانوني بين مالك العقار للتداول أبرزت السيدة حياة بيوض رئييسة البلدية أنه لن يتم عرض هذا الموضوع على أنظار المجلس البلدي      

و بالتالي وجود قضية منشورة حاليا لدى المحكمة المختصة و اقترحت ( اشغال وقتي للطريق العام )السابق لمحل لبيع البيتزاريا اضافة الى استغالل الكشك والمتسوغ 

 4مة للمجلس البلدي الموضوع و التثبت من الوثائق الممسوكة لدى المصالح المعنية بالبلدية ثم عرض الموضوع خالل الدورة العادية القادمزيد درس 
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 :بقرطاج بيرصا و المستغل حاليا من قبل فرقة الحماية المدنية بقرطاج لتهيئة المقر اإلداري طلب تخصيص العقار الكائن  -(3

 
 22والمكتب البلدي المنعقد بتاريخ  0202نوفمبر  22لجنة الشؤون اإلدارية و إسداء الخدمات المنعقدة بتاريخ أوضحت السيدة حياة بيوض رئيسة البلدية أن        

تستغل عقارا على ملك البلدية كائن بجانب التي فرقة الحماية المدنية بقرطاج لفائدة الكائن بقرطاج بيرصا موضوع طلب تخصيص العقار تناوال 0202فيفري 

تاريخ ـــس بـــدنية بتونـــماية المـجهوية للحــــت اإلدارة الــتقدم إذرقة ــقر للفــكم 2.9.1م م موضوع الرسم العقاري عدد 2322و تبلغ مسـاحته المستودع البلدي 

 2ة ألف دينار لفائدة الفرقة المعني 22.ها بطلب تخصيص قطعة األرض المذكورة أعاله إلحداث بناية جديدة بكلفة قدر 0202أكتوبر  20

طرف وزارة  و اقترحت اللجنة تقديم ملف تام الموجب و مستوفى للشروط القانونية ودعت إلى إيجاد الحلول الممكنة لتسوية وضعية المقرات المستغلة من       

 2 الداخلية دون وجه قانوني 

مذكورة و تم اإلتفاق خالل جلسة المكتب البلدي على عرض الموضوع على أنظار المجلس البلدي للتداول في شأن دراسة إمكانية تخصيص قطعة األرض ال       

 :لفائدة الديوان الوطني للحماية المدنية لبناء مقر إداري جديد وفق الفرضيات التالية 

 د مصادقة المجلس البلديتخصيص العقار بموجب قرار بع*        

 3بيع العقار بحساب الدينار الرمزي أو حسب ثمن تحدده مصالح وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية *       

 3تسويغ العقار بموجب عقد واعتماد القيمة الكرائية التي تحددها مصالح وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية  *           

 

 

 الــــنــــقاش

 
بين اقتراح اللجنة المتعلق بتقديم ملف تام الموجب و مستوفى الشروط القانونية و العالقة بين استفسر حول : السيد محمد علي الحمامي المساعد األول لرئيسة البلدية -

تلك والمطالبة باسترجاع ( ةمختلفمسائل )األعمال مع إمكانية إضافة موضوع آخر لجدول تسوية وضعية المقرات المستغلة من طرف وزارة الداخلية دون وجه قانوني 

 2المقرات 

لم يكن مصحوبا بالمؤيدات الالزمة و لذلك اقترحت الذي اللجنة تناولت بالدرس طلب فرقة الحماية المدنية فقط أن  أفاد : السيد سليمان القلي الكاتب العام للبلدية-   

 2تقديم ملف تام الموجب و مستوفى للشروط القانونية اللجنة 

قباضة المالية الالعقار الكائن وراء )أما فيما يتعلق بالمقترح الثاني فهو يتعلق بالدعوة إلى إيجاد حلول للعقارات المستغلة من طرف وزارة الداخلية دون وجه حق   

 2بهدف استرجاعها و التصرف فيها ( مدرسة الشرطةالمجاورلبقرطاج بيرصا والعقار الكائن على مستوى شارع اإلستقالل 
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للفرقة وفق داري جديد المذكورة لفائدة الديوان الوطني للحماية المدنية لبناء مقر إ األرض والمعروض على أنظار المجلس البلدي دراسة إمكانية تخصيص قطعة 

 2الفرضيات الثالث  المذكورة آنفا 

بين أن المكان المطلوب مصنف ضمن المنطقة الصفراء الممنوع فيه البناء و إذا كان الطلب يتعلق بالبناء : السيد محمد علي الحمامي المساعد األول لرئيسة البلدية -   

للتراث للحصول بملف إلى المعهد الوطني أوال مدنية بالمواد الصلبة وليس بمواد خفيفة فإن المعهد الوطني للتراث سيرفض الطلب و لذلك اقترح أن تتقدم فرقة الحماية ال

 2في المقترحات الثالث المعروضة على المجلس البلدي على الموافقة ثم يتم النظر

أن الرأي نفسه خالل جلسة المكتب البلدي حيث  ساندت رأي السيد محمد علي الحمامي و أكدت على أنها أبدت : السيدة ريم العاصمي نويرة مساعدة رئيسة البلدية -    

 2رأيها في الطلب  يو لذلك ال يمكن للبلدية أن تبدذات صبغة أثرية ال يمكن البناء فوقها وجد بمنطقة صفراء ت موضوع الطلبقطعة األرض 

بما جب التفرقة بين مسألتين هو أن هناك مصلحة عامة متأكدة و الترخيص في البناء الذي يستوجب الدرس يأشار إلى أنه :  سيد زياد الهاني عضو المجلس البلديال-   

ار لفائدة فرقة الحماية وأبدى رأيه بالموافقة على تخصيص العقاقترحت اللجنة ثالث فرضيات لذا أن قطعة األرض موجودة في منطقة مصنفة أثرية ال يمكن البناء فوقها 

من طرف فرقة الحماية المدنية للمصلحة في حدود المساحة المستغلة حاليا طلب تخصيص قطعة األرض  في خصوصاقترح مراسلة المعهد الوطني للتراث المدنية ثم 

الوطني للتراث فيما يتعلق  موافقة من المعهدقانونيا شريطة الحصول على  افيه من التصرف و المناطق المجاورة لتمكينهاالعامة ولفائدة المواطنين بالمنطقة البلدية 

 2و هو ما من شأنه أن يحافظ على المخزون األثري بذلك العقار  برخصة بناء المقر

بينت أنه يجب الحصول على الموافقات الضرورية من المصالح و الهياكل المعنية أوال ثم الموافقة على تخصيص :  السيدة حبيبة العياري عضو المجلس البلدي-   

 2ص في الغرض يخارتاستعمال المواد الخفيفة يتطلب كذلك حفريات و  أنإذ العقار 

 2كما اقترحت عقد جلسة عمل مع ممثلي المعهد الوطني للتراث لدراسة المطلب 

تقتضي دعمها المصلحة العامة  مقر إداري و أنليس لها أن فرقة الحماية المدنية بقرطاج  أشارت إلى :السيدة ريم المختاري رئيس الدائرة البلدية  قرطاج محمد علي الياسمينة -   

 2حتى تقوم بدورها على الوجه المطلوب و في أفضل الظروف 

 بإمكان استرجاع العقار ؟هل الحصول على رخصة البناء  و تعذر على مصالح الحماية المدنيةوتساءلت حول الصيغة القانونية إذا تمت المصادقة على التخصيص   

اقترح امكانية موافقة المجلس البلدي على عملية تخصيص العقار من حيث المبدأ شريطة تقديم ملف يتضمن األمثلة  :ي الكاتب العام للبلدية السيد سليمان القل-

 ة و له تأثير مباشرالمبرمج إنجازه يكتسي صبغة المصلحة العامهامة و أن المشروع ( هبة)الهندسية و الدراسات األولية الالزمة خاصة و أن اإلعتمادات المرصودة 

 2بالمنطقة البلدية و المدن المجاورة  و انعكاس إيجابي على استمرارية المرفق العام  
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المزمع ملف يتضمن مثاال هندسيا واضحا للبناء لتقديم فرقة الحماية المدنية  دعوةاقترحت :  2بمجلس نواب الشعب عن دائرة تونس  مريم السعيدي نائبالسيدة -

و بما أن الطلب يشبه وضعية مدرسة الشرطة بقرطاج صالمبو فيمكن للمعهد الوطني للتراث وطلب الحصول على الموافقة ثم تنظر البلدية في التخصيص  إقامته

  2 على رخصة باعتبار المصلحة العامة تتحصل الحماية المدنيةحسب اعتقادها أن 

أوضح أنه بعد تعمقه في الموضوع و فهمه تبين له أن فرقة الحماية المدنية ليس لها مثال هندسي لتقدمه :  يةالسيد محمد علي الحمامي المساعد األول لرئيسة البلد-

 الذي سيطلب مؤيدات لإلنطالق في إعداد الدراسات منها المثال الهندسي  اإلتحاد األوروبيللمعهد الوطني للتراث إضافة إلى أنه سيتم تمويل المشروع من طرف 

قطعة االرض التمام االجراءات الالزمة و التوجه إلى المعهد الوطني للتراث لطلب الحصول على الموافقة على غرار ما تخصيص  على طلبالموافقة هو ما يتطلب و

 2 تم بالنسبة لدار الثقافة بالياسمينة 

بموافقة المعهد الوطني للتراث الحترام التراتيب القانونية المعمول بها والمحافظة على اآلثار المجودة تحت المشروطة على التخصيص و لذلك اقترح الموافقة المبدئية 

والحصول على الموافقات  للدرس  للمعهد الوطني للتراث  يوجهو تكوين ملف المثال الهندسي  لتمكين فرقة الحماية المدنية من إعدادقطعة األرض موضوع الطلب 

 2المطلوبة 

سواء للبناء  بعدم تجاوز المساحة المستغلة حاليا فيما يتعلق بضرورة التزام فرقة الحماية المدنية ساند رأي السيد زياد الهاني: سيد كريم المالقي عضو المجلس البلدي ال-

 2أو للتهيئة 

ثم يتم فيما يتعلق بطلب فرقة الحماية المدينة إلبداء الرأي بلدية قرطاج المعهد الوطني للتراث  تراسلاقترحت أن : السيدة ريم العاصمي نويرة مساعدة رئيسة البلدية -

 2ب التخصيص من طرف المجلس البلدي الحقا دراسة مطل

إلعداد اعتمادات إلعداد  توفيرو  أوضح أنه ال يمكن طلب رأي المعهد ألن ذلك يتطلب تقديم أمثلة هندسية:  السيد محمد علي الحمامي المساعد األول لرئسة البلدية-

 2مؤكدا على اقتراحه المتعلق بالموافقة المبدئية المشروطة على طلب التخصيص نظرا للمصلحة العامة ملف في الغرض ،

مستوصف )فرقة الحماية المدنية وباعتبار وجود أمثلة مشابهة لهذه الوضعية و الدور الذي تقوم به مصلحة العامة نظرا للأبرزت أنه :  السيدة حياة بيوض رئيسة البلدية-

 2،يمكن الموافقة المبدئية المشروطة على طلب فرقة الحماية المدنية و البناء إجراءات التهيئة إلتمام ( دار الثقافة الياسمينة -بيرصا

اقترحت الموافقة المبدئية على التخصيص شريطة الحصول على موافقة المعهد الوطني :  الدائرة البلدية قرطاج محمد علي الياسمينةالسيدة ريم المختاري رئيس -

 2ة بالمنطقة البلدية والمناطق المجاورة في ظروف الئق ظروف العمل و إسداء الخدمات للمواطنينحداث مقر باستعمال المواد الخفيفة وذلك لتحسين إلللتراث 

 2أبدى رأيه بالموافقة المبدئية على التخصيص شريطة الحصول على موافقة المعهد الوطني للتراث :  السيد عمر الفندري مساعد رئيسة البلدية-
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 قرار المجلس البلدي
في حدود المساحة لفائدة فرقة الحماية المدنية بقرطاج  الكائنة بقرطاج بيرصا قطعة األرض تخصيصعلى طلب الموافقة المبدئية تمت و النقاش بعد التداول     

 .و شريطة الحصول على موافقة المعهد الوطني للتراث لمصلحة العامة اعتبارا لإلحداث مقر إداري  2.9.1م م موضوع الرسم العقاري  2322المستغلة حاليا 
 

 :كالتالي   نتيجة التصويتو كانت         
  3:  الحاضرونعدد أعضاء المجلس البلدي  
 8:  عدد أعضاء المجلس البلدي الموافقون 

  ( . ريم العاصمي نويرةالسيدة ) 2: المحتفظونعدد أعضاء المجلس البلدي 
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 :تخصيص الموقع األثري الميناء البونيقي لفائدة بلدية قرطاج  -(4

خالل جلسة المكتب  الحضور أعلمالذي بين أنه الفنون والثقافة والتربية والتعليم رئيس لجنة ياد الهاني إلى السيد زأحالت السيدة حياة بيوض رئيسة البلدية الكلمة       

، وطرح عليه بالمناسبة رغبة 0201فيفري  0في إطار نشاطه المهني بالسيد رئيس مجلس نواب الشعب يوم الجمعة  لتقىإأنه  0200فيفري  02البلدي المنعقدة بتاريخ 

حيائه في إطار مشروع ثقافي وسياحي بالتعاون مع وزارة الثقافة و بلدية قرطاج  على أن  ،اليونسكومنظمة في أن تحيل لها الدولة الميناء البونيقي بقرطاج إلعادة فتحه وا 

ليف النقل محمولة على الميزانية التي سيتم الموجودة داخل الميناء والمتسببة في غلقه، إلى موقع آخر، مع اعتبار تكا تكوين اإلطارات األمنية بصالمبويتم نقل مدرسة 

 .رئيس مجلس النواب عن ترحيبه بالفكرة ودعمه لهاالسيد وقد عبر  ، مشروعللرصدها 

وجرى خالل نفس اللقاء اتصال  فس المشروع، فلقي منه كل الترحيب، وعرض عليه ن0201فيفري  12وفي نفس اإلطار التقى بالسيد رئيس الحكومة يوم األربعاء       

 .المشروع  إلنجازالمطلوبة عبر رئيس الحكومة عن دعمه الفكرة مستوضحا من رئيسة البلدية اإلجراءات  حيث رئيسة البلديةالسيدة رئيس الحكومة و السيد بين هاتفي 

تخصيص المتعلقة باقتراحي تقديم طلب يتم تداولها خالل دورة المجلس البلدي والتي سعلى تنديده واستياءه من نشر ورقات العمل من جهته عبرالسيد زياد الهاني و     

 2 حداث مشروع استثماري سياحي وثقافي ببرج بوخريص إحياء الميناء البونيقي وإالموقعين االثريين الميناء البونيقي وبرج بوخريص بهدف 

لبعض من ينسبون انفسهم الى ما يعبر عن السلوك المتدنى "الموضوعين و هو  االجتماعي حولبصفحة التواصل ( حسب قوله)" المشينة"التعليقات واشار الى     

 " 2التطاول باإلدعاءات الكاذبة على بعض أعضاء المجلس البلدي"إضافة إلى " المجتمع المدني بقرطاج 

 2  و طالب بتوضيحات حول المشروعينو توجه في اآلن نفسه بالشكر الى كل من سانده     

 2بأنه فخور بمنطقة قرطاج و يتمنى أن يترك لألجيال القادمة إرثا يفتخرون به متأثرا وأبرز     

 :ي الموافقة على ما يلي أنظار المجلس البلدفالمعروض على        

  حيائه في إطار مشروع ثقافي إلعادة فتحه لفائدة بلدية قرطاج  و الشؤون العقارية لتخصيص الميناء البونيقيتقديم طلب لوزارة أمالك الدولة وا 
 . اليونسكومنظمة وسياحي بالتعاون مع وزارة الثقافة و 

  3صياغة قرار بلدي في الغرض 
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 الــــنقاش

بالمشروع المقترح و تمنى توفر عجابه عن مسانتده المطلقة ألحاسيس السيد زياد الهاني وعن إعبر:السيد محمد علي الحمامي المساعد األول لرئيسة البلدية -        

و افتكاك هذه الفرصة التي " المعركة"ودعى كل األعضاء إلى التكاتف لخوض هذه 2لتحقيق هذا الحلم نظرا ألهميته و أثره على المنطقة ككل الضرورية اإلمكانيات 

 2يكون أول الموانئ األثرية التجارية والعسكرية في العالم تظافرت في السابق المجهودات لتحقيقه مع المحافظ السابق لقرطاج السيد مصطفى الخنوسي ل

 2في إطار عمله التي يطرح عليها الموضوع في كل فرصة تكون سانحة لذلك تونسية أو أجنبية وبين أنه يجد ترحيبا كبيرا لتمويله من كل األطراف 

 2بهذا الموقع 222( الترفيهية–السياحية )مضيفا أنه يمكن إحداث العديد من المشاريع التنموية 

 2و على المستوى الوطني بصفة عامة خاصة على المنطقة اإليجابي و أكد من جهة أخرى على أهمية تحقيق هذا المشروع و انعكاسه 

أن البلدية تحصلت على الموافقة إلنجاز فكرته خاصة و اح السيد زياد الهاني و اقتناعه بأكد موافقته على اقتر:  السيد كريم المالقي عضو المجلس البلدي-        

دية لتمويل و تحصلت البلدية على الموافقة المب 0202المنطقة الزرقاء و الذي انطلق فعليا و تم عرضه على أنظار المجلس البلدي خالل شهر جانفي " أمواج"مشروع 

 2 لتمويل إنجازهالمشروع من صندوق التعهدات و البنك الفرنسي ووعود 

  عبرت عن اعجابها بفكرة السيد زياد الهاني وأكدت ضرورة الموافقة عليها وعلى استعدادها للعمل مع المجلس البلدي إلنجازها   : مريم السعيديالسيدة -

 قرار المجلس البلدي
حيائه على تقديم طلب لوزارة أمالك الدولة و الشؤون العقارية لتخصيص الميناء البونيقي لفائدة بلدية قرطاج  مصادقةتمت الو النقاش بعد التداول       إلعادة فتحه وا 

 . اليونسكومنظمة في إطار مشروع ثقافي وسياحي بالتعاون مع وزارة الثقافة و 

 :كالتالي   نتيجة التصويتو كانت         
  3:  الحاضرونعدد أعضاء المجلس البلدي  
 6: ن عدد أعضاء المجلس البلدي الموافقو 

 و حبيبة العياري و السيد  السيدتين ريم العاصمي نويرة) 3  :ذين لم يشاركوا في عملية التصويت عدد أعضاء المجلس البلدي ال
 . (عمر الفندري
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 :تخصيص المعلم األثري برج بوخريص لفائدة بلدية قرطاج  -(5
األعضاء المواكبين للجلسة بمساعيه لعرض اقتراح إحداث  وذكرزياد الهاني رئيس لجنة الثقافة والتربية والتعليم أحالت السيدة حياة بيوض رئيسة البلدية الكلمة للسيد     

خالل عديد  الثقافية التي يمكن إحداثها ببرج بوخريصومناقشة األفكار دراسة  تمو رئاسة الجمهورية التي ساندت الفكرة مصالح أنظار مشاريع ثقافية و سياحية على 

تم اإلطالع األول لرئيس النيابة الخصوصية  و  بحضور السيد محمد علي الحمامي المساعد( 0223-0222)لجنة في فترة النيابة الخصوصية السابقة الجلسات صلب ال

و في إطار الشفافية دم اإلكتفاء بدراسة ذلك المشروع و اإلنفتاح على أكثر من رأي ومشروع رجل أعمال بالخارج و تم اإلتفاق على ععلى طلب إحداث مشروع من قبل 

  2و تتولى دراسة العروض الواردة عليها طلب عروض اإلعالن عن تتولى اللجنة 

يعكس بالصوت والصورة تاريخ ومالمح و الذي  "صبرج بوخريالمعلم األثري ب" المتحف البانورامي "ثم أشار إلى اإلتفاق الذي تم سابقا حول إحداث مشروع       

 2وبرمجة مشاريع أخرى بالفضاءات المتبقية من المعلم قرطاج على مر العصور 

 2المجلس البلدي وضعية كاليات المتصلة بولكن تعطل المشروع نظرا لجائحة الكورونا و اإلش      

افة واليونسكو تقديم طلب تخصيص موقع برج بوخريص لفائدة البلدية ، ليتسنى االنطالق في تنفيذ برنامج استثماري ثقافي وسياحي بالتعاون مع وزارة الثققترح وا      

الخاص واإلقتصاد التضامني الذي تشجعه الدولة حاليا لتوفير فرص تشغيلية لفائدة أبناء القطاع العام وبين القطاع في إطار الشراكة  إقامة المتحف الپانورامي من ضمنها 

 المنطقة 

بالتعاون مع وزارة الثقافة موقع برج بوخريص لفائدة البلدية إلقامة مشروع ثقافي متكامل فالمعروض على أنظار المجلس البلدي الموافقة على تقديم طلب تخصيص      

 2اكة بين القطاعين العام والخاص واليونسكو وبالشر

 نقاشــــال

واقترح والخاص  بين القطاعين العامفي إحداث مشاريع في إطار الشراكة ساند فكرة السيد زياد الهاني  :السيد محمد علي الحمامي المساعد األول لرئيسة البلدية –    

فاق حول كراس لتقديم ملفات مشاريع بتصور ثالثي أو رباعي األبعاد و عقد جلسة عمل لإلتالمعنية  الرسمية في وسائل اإلعالم والصفحاتطلب ترشحات نشر إعالن 

 ( 2متحف بانوراميمنها مثال )التي يمكن إحداثها بالموقع الشروط والمشاريع 

لين لهذه والممو222القارة لليونسكو بتونس و الهيئة ( 222اثالمعهد الوطني للتر-وكالة إحياء التراث)للفرز تضم ممثلين عن وزارة الثقافة و تكوين لجنة خاصة      

 2راكة الذي يعد حلما ثقافيا هاما على المستوى الوطني بعيدا على المصالح الشخصية وتمني إحداث هذا المشروع و تيسير العمل في إطار الشالمشاريع 

تساءل حول أسباب تواجد مستثمر بمكتب السيدة رئيسة البلدية خالل مناقشة مشروعه وهو ما يتعارض مع التراتيب :  السيد عمر الفندري مساعد رئيسة البلدية -     

المتعلقة  بإحداث والمطالب الواردة على البلدية مؤكدا على أنه من األجدر و األسلم أوال هو الحصول على الموافقة على طلب التخصيص ثم دراسة ،الجاري بها العمل 

 2لتجاوز كل إشكال من شأنه أن يثير الريبة و الشك  المشاريع

 في إطار لجنة الثقافة كلقاء أول  و كلفتهمكوناته إلطالع على مشروعه و التشاور حول البلدية ل بمقرأوضحت أنها التقت بمستثمر :  السيدة حياة بيوض رئيسة البلدية- 
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قبل عرضه على المجلس البلدي ودون تشكيك في نزاهة أي  من طرف الخواصبإحداث مشاريع  المطالب المتعلقةو الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدراسة 

 2 في بدايتهاطرف خاصة و أن اإلجراءات ال تزال 

لم تبت في ملف المستثمر الذي أشار إليه السيد عمر الفندري و لم تلتزم بأي اتفاق نظرا و أن أكد و أن لجنة الثقافة :  عضو المجلس البلديالسيد زياد الهاني -     

علما و أن هناك مشروع خاص في في إطار الشفافية والتطبيق الكامل للقانون  إعداد طلب العروضمن بينها تخصيص المعلم و يجب اتباعهاهناك إجراءات عديدة 

صاحبه من خالله تحوز  يرغبعد أن تحصل على موافقة وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية إلحداثه بالمعلم األثري برج بوخريص انتظار مصادقة وزارة الثقافة ب

 2الموقع 

تخصيص موقع برج بوخريص لفائدة البلدية إلقامة مشروع طلب : اقترح تغيير صياغة الطلب كالتالي  :السيد محمد علي الحمامي المساعد األول لرئيسة البلدية -

 2 بالتعاون مع وزارة الثقافة واليونسكو وبالشراكة بين القطاعين العام والخاص أحد مكوناته إقامة متحف بانوراميو ثقافي متكامل 

تخصيص موقع برج بوخريص لفائدة طلب : الصياغة كالتالي  ساند رأي السيد محمد علي الحمامي واقترح أن تكون:  السيد زياد الهاني عضو المجلس البلدي-

 بالتعاون مع وزارة الثقافة واليونسكو وبالشراكة بين القطاعين العام والخاص من ضمنه إقامة متحف بانوراميالبلدية إلقامة مشروع ثقافي متكامل 

لجلسة قادمة للمجلس البلدي ليكون عدد الحاضرين أو المواكبين للجلسة من الموضوع اقترح تأجيل التصويت على هذا :  السيد عمر الفندري  مساعد رئيسة البلدية-

 ( 262يعتقد أن عدد االعضاء المشاركون آنذاك )من العدد الحالي  أكبرأعضاء المجلس البلدي 

ن أعضاء المجلس البلدي ثمانية أعضاء و ذكر أسماءهم أكد أن عدد المواكبين و الحاضرين للجلسة م:  السيد محمد علي الحمامي المساعد األول لرئيسة البلدية-

 والسيد زياد الهاني السيدة حياة بيوض رئيسة البلدية و هو شخصيا والسيد عمر الفندري والسيدة ريم المختاري والسيد كريم المالقي و السيدة سهلة اليعقوبي  :كالتالي 

 2 دون تفاعل لوجود إشكاليات تقنية  عن بعدالسيدة حبيبة العياري التي تواكب الجلسة و

عدم وضوح مشروع المتحف البانورامي لديه و عن عدم اقتناعه بالتصويت على برنامج غير واضح واقترح  أشار إلى :عضو المجلس البلدي السيد كريم المالقي -

 2ط حذف إقامة مشروع بانورامي للتصويت على طلب تخصيص برج بوخريص إلحداث مشاريع ثقافية فق

أن هذا  على مؤكداوجه دعوة للسيد كريم المالقي و إلى كل من يرغب في التعرف على معنى و مفهوم متحف بانورامي : عضو المجلس البلدي السيد زياد الهاني -

و سيكون لهذا المجلس البلدي و سيستقطب عددا هاما من السياح ، المشروع ال يوجد مثيل له في مكان آخر و سيساهم في التعريف بتاريخ قرطاج صوتا وصورة

 2و المهم بناء أسس هذا المشروع على األقل كخطوة أولى " الحلم"الفضل في اإلنطالق الفعلي في إنجاز هذا 

 قرار المجلس البلدي
من ضمنه إقامة برج بوخريص لفائدة البلدية إلقامة مشروع ثقافي متكامل تخصيص موقع لعلى تقديم طلب لوزارة الثقافة  بعد التداول و النقاش تمت المصادقة     

 2 بالتعاون مع وزارة الثقافة واليونسكو وبالشراكة بين القطاعين العام والخاص متحف بانورامي 

 :كالتالي   نتيجة التصويتو كانت         

 ( 3الجلسة  نويرة غادرتالسيدة ريم العاصمي )  8:  عدد أعضاء المجلس البلدي الحاضرون 

 6:  عدد أعضاء المجلس البلدي الموافقون 

  2 (السيد كريم المالقي) 1: المحتفظون : عدد أعضاء المجلس البلدي 

 :آراء أخرى 

  3تأجيل التصويت على المقترح : السيد عمر الفندري 
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 :وضعية مقبرة حي محمد علي  -(6
نظرا للظروف اإلستثنائية التي تمر بها البالد  ذلك مناقشة وضعية مقبرة حي محمد علي و 0202فيفري  22تمت خالل جلسة المكتب البلدي المنعقدة بتاريخ           

بمقر الدائرة البلدية قرطاج  0202جانفي  22يخ جراء انتشار فيروس كورونا و تحسبا لوفيات جديدة بالمدينة ،وتبعا للتوصيات المنبثقة عن جلسة العمل المنعقدة بتار

تحت إشراف السيدة رئيسة الدائرة البلدية و اإلطارات  0202جانفي  09تبعا للمعاينة الميدانية المجراة بتاريخ ضور مجموعة من المتساكنين ، ومحمد علي والياسمينة بح

 2الفنية بالبلدية و ممثل المندوبية الجهوية للفالحة بتونس

 :ايلي وحيث تبين من خاللها عدم توفر مساحة كافية بالمقبرة الحالية لدفن الموتى و بعد معاينة المساحة المضافة المجاورة للمقبرة المقترح م      

لى أنظار المجلس البلدي عدم دفن الموتى بالمقبرة الحالية لعدم توفر أماكن شاغرة إال في صورة فتح قبر قديم بعد مرور ثمانية سنوات و عرض الموضوع ع*    

 2للمصادقة عليه 

بعد اإلتفاق مع ممثل المندوبية الجهوية للفالحة لحسن استغالل التوسعة لع عدد من األشجار الموجودة بها استغالل التوسعة على مراحل بعد فتح الممرات و ق*       

 2الموجودة في دفن الموتى 

في قلع بعض  و الترخيصالمعاينة الميدانية  اإلذن بإجراء  تم توجيه مراسلة إلى السيد المدير العام للمندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بتونس قصد علما و أنه         

 2األشجار لتوسعة المقبرة 

 قرار المجلس البلدي
  :مايلي  على بعد التداول تمت المصادقة     

 2لعدم توفر أماكن شاغرة إال في صورة فتح قبر قديم بعد مرور ثمانية سنوات  قبرة حي محمد علي عدم دفن الموتى بم*     

الفالحية بتونس  استغالل التوسعة على مراحل بعد فتح الممرات و قلع عدد من األشجار الموجودة بها بعد الحصول على ترخيص من المندوبية الجهوية للتنمية*       

 2عة الموجودة في دفن الموتى لحسن استغالل التوس

 

 :كالتالي   نتيجة التصويتو كانت         

 ( 3السيدة ريم العاصمي نويرة غادرت الجلسة )  8:  عدد أعضاء المجلس البلدي الحاضرون 

 2:  عدد أعضاء المجلس البلدي الموافقون 

  2 (الفندريالسيد عمر ) 1:عدد أعضاء المجلس البلدي الذين لم  يدلو بأصواتهم 
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II)  عبر البريد اإللكتروني الخاص بالبلدية وصفحة متابعة مالحظات وتساؤالت المتساكنين و المجتمع المدني
  :التواصل اإلجتماعي الفايسبوك 

 :استعرضت السيدة حياة بيوض رئيسة البلدية اقتراحات و تساؤالت المواطنين و ردود اإلدارة كالتالي 
  اإلدارة ردود المواطنين ومالحظات إقتراحات     اإلسم واللقب

 : تهيئة نهج الطيب المهيري الكائن بحي الفل هاجر شرشوف

  أمام المنازل passage d'eaux) )ممر مياه أمطار إحداث*    

والتنبيه على المتساكنين للتنظيف أمام منازلهم وعدم ترك المياه تسيل 

تسليط عقوبات مالية عن طريق الشرطة البلدية كامل اليوم بالطريق و

 على المخالفين 

إعادة تعبيد الطريق بنهج الطيب المهيري وإنشاء ممر مياه *    

 األمطار 

 برمجة إجراء معاينة ميدانية بحضور اإلطارات الفنية 

و ممثلين عن متساكني النهج و ذلك لتحديد التدخالت 

ط موعد سابقا الممكن إنجازها ، علما و أنه تم ضب

بالتنسيق مع السيدة رئيسة الدائرة البلدية قرطاج محمد 

 2علي و الياسمينة و لم يحضر ممثل عن المتساكنين 

مراقبة عمل أعوان النظافة في الفترة الصباحية بنهج الطيب المهيري 

 بحي الفل  

يتم رفع الفضالت المنزلية بصورة دورية خالل الحصة 

ناظر العملة لمراقبة نشاط العامل الليلية و تمت دعوة 

 2المكلف بالكنس اليدوي 

تمت دعوة المعني باالمر لالتصال باالدارة الفنية خالل  .قرطاج درمش  سيراسبـنهج المدرج الكائن نشرمقطع فيديو حول  أحمد المرزوقي 

التوقيت اإلداري لتوضيح األمر و تحديد موعد إلجراء 

 2معاينة ميدانية للمدرج 

IV ) (مواضيع لإلعالم)النشاط البلدي العام : 
و يمكن اإلطالع عليها  بينت السيدة حياة بيوض رئيسة البلدية أن المواضيع المتعلقة بالنشاط البلدي العام لإلعالم يتم متابعتها خالل كل دورة للمجلس البلدي       

 2بمحضر الجلسة بعد نشره 

 : 2221إلى غاية موفى شهر جانفي متابعة سير اإلستخالصات   -(1           
   .عملت البلدية منذ بداية تنفيذ الميزانية على تحقيق كل الموارد المتاحة واستخالصها في إبانها    
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 د161.0...1.210عن السنة المنقضية محققة بذلك مداخيل بلغت ℅1611 بنسبة تراجعإلى  0201جانفيوقد أفضت النتائج المحققة إلى حد موفى شهر 
 .0202خالل نفس الفترة من سنة د 026210..1.222مقابل

 
 :وقد تم تسجيل أهم المداخيل بالفصول التالية    

 :المعلوم على العقارات المبنية-
مقابل  0201سنة  د2.11.6211.حيث حقق مبلغ . مقارنة بنفس الفترة المنقضية ℅ .016تطور نسق استخالص هذا المورد بعنوان السنة بنسبة بلغت

 .0202د سنة11.6100..0
 :المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية-

 .0202سنة د1.61.1...01مقابل  0201سنة  د.10.110600، حيث تم تسجيل مبلغ   ℅1260مداخيل هذا الفصل بنسبة تراجعت
 : معلوم اإلشغال الوقتي للطريق العام-
 .0202سنة د0026222مقابل د 0.2226222حيث سجل مقابيض ℅122فاقت بنسبة  0201مداخيل هذا المعلوم خالل سنة طورتت
 :معلوم اإلشهار-
عدم تسجيل مداخيل بهذا الفصل خالل نفس الفترة من مقابل  0201سنة د0.2226222حيث حقق مبلغ  .السنة الفارطةب مقارنة ℅122مردود هذا الفصل بنسبة  طورت

 .السنة السابقة
 :معلوم وقوف العربات بالطريق العام-

 .د0.2.06222 خالفا للسنة الفارطة حيث سجلت 0201هذا الفصل خالل سنةبمداخيل  لم تحقق
 :مداخيل قاعات العروض واألفراح -

 .0202د سنة226222..12مقابل  0201داخيل خالل سنةحقق ملم يحيث . مقارنة بالسنة الفارطة℅122تراجع مردود هذا الفصل بنسبة 
 :مداخيل كراء عقارات معدة انشاط تجاري -

 .0202سنةل د116.10..1.مقابل  0201خالل شهر جانفي د..1261..1حيث سجلت . مقارنة بالسنة المنقضية℅   01تراجعت مداخيل هذا الفصل بنسبة
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 :متابعة سير المشاريع البلدية  -(2
 

                 

 

 
 

إطار برنامج االستثمار  في   مشاريع/ 1
 2221فيفري  15إلى حد                           : 2213البلدي التشاركي لسنة 

موقع  بيان المشروع 

 المشروع

الكلفة 

 (د3ا)األصلية 

الكلفة 

 (د3ا)المحينة 

سنة 

اإلدراج 

في 

الميزاني

 ة

تاريخ 

انطالق 

 األشغال

 المالحظات مدة األشغال

 تهيئة االرصقة   

منطقة 

قرطاج 

 2و1عدد

 

 

2223222 

 

218.000 2213 

 

 

أكتوبر  23

2222 

 يوم 122

 

  نهج سرسينا ،نهج )%95بنسبة جملية  تقدم  في األشغال

حسن حسني عبد الوهاب ،الفاضل بن عاشور والطاهر بن 

واألشغال في ( عاشور ونهج الواحة  يقرطاج الياسمينة

 مرحلة النهاية    

 تعبيد الطرقات 

منطقة 

قرطاج 

 2و1عدد

 

2833222 
2833222 2213 

 

 

 

 وبصدد تسجيلها  STTTتم إسناد الصفقة إلى شركة 

تهيئة مسلك  

 صحي
 المعلقة

 

323222 

 

323222 2213 

 

 

 

تم االتفاق على تشخيص الوضعية الحالية، ومقارنتها 

 3بالمكونات الحضرية وإضافة تجهيزات عصرية 

برنامج االستثمار البلدية  متابعة تنفيذ المشاريع

9191و 9102التشاركي سنوات   

 بوالية تونس
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صيانة شبكة 

التنوير 

 العمومي

منطقة 

قرطاج 

 2و1عدد

 

1223222 1223222 2213 

 

 

تم رفض الملف من طرف السيدة مراقب المصاريف 

و بصدد تحيين الدراسة وضم 3 التعهدللتأشير على طلب 

 3معا2222و2213برنامج االستثمار البلدي لسنتي 

 تهيئة حديقة  
قرطاج 

 محمد علي

 

223222 
223222 2213 

 

 

 

،في مرحلة إعداد ملف طلب العروض بعد االتفاق مع 

المتساكنين على مكونات الحديقة مع مأوى سيارات جانبي 

 3االنطالقوتقديم مثال هندسي قبل 

اقتناء شاحنة  

 مجهزة بسلم

كامل 

منطقة 

 قرطاج

 

1623222 171.000 2019 

 

 يوم 152

 

 2213ديسمبر  22تم االستالم بتاريخ 

 
صيانة وتهيئة 

المنشات 

 اإلدارية

مقر 

اإلدارة 

البلدية ، 

الدائرة 

البلدية 

والمركب 

 الثقافي

 

 

2223222 

2223222 2213 

 

 يوم 32

 

 العروض بصدد اإلعالن عن طلب

 

 
اقتناء  

صهريج مجهز 

 بالة ضخ

المنطقة 

 البلدية

 

523222 523222 2213 

 

 

على تغيير  2222جويلية  22صادق المجلس البلدي بتاريخ

المشروع وذلك لتركيز آلة ضاغطة للفواضل المنزلية على 

 3شاحنة الكنس

 مكاتب دراسات 
كامل 

 المنطقة

 

 

1223222 

183222 2213 

 

 

جميع االختبارات الخاصة بالبناءات اإلدارية تم إنهاء * 

رحاب صوفونيبة، حجرات ) وبصدد خالص المكتب المكلف

المالبس بملعب قرطاج بيرصا ، الدائرة البلدية قرطاج 

 (محمد علي والمركب الثقافي قرطاج درمش

من كلفة الدراسة لمكاتب دراسات %40 تم خالص* 

االختبارات بخصوص مشاريع اإلنارة وتعبيد الطرقات و

 3الخاصة بالبناءات االدارية

  المجموع  
 

1.189 ,000 
1.116,000  
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                                                                                                                                 : 2222وتمويل ذاتي ومتواصلة لسنة  2222في إطار البرنامج الجهوي للتنمية لسنة  مشاريع/ 2
بيان  

 المشروع

موقع 

 المشروع

الكلفة 

األصلية 

 (د3ا)

الكلفة 

المحينة 

 (د3ا)

سنة 

اإلدراج 

في 

 الميزانية

تاريخ 

انطالق 

 األشغال

مدة 

 األشغال

 المالحظات

 

صيانة وجهر 

بالوعات 

تصريف مياه 

األمطار 

 بقرطاج 

منطقة 

 قرطاج 

 

 

 

523222 

 

 

35.000 2222 

 

 

 

 يوم 62

 

 

 2222سبتمبر 22تم االنطالق في األشغال منذ 

جانفي 14مناطق التدخل شارع طه حسين وشارع)

وطارق ابن زياد قرطاج الياسمينة، شارع الهادي 

شاكر بيرصا ونهج ستربون الميناء البونيقي ، 

ونسبة ( تهج سيرسينيا وشارع مفيدة بورقيبة

 %90التدخل 

 

صيانة 

المنشات 

 الرياضية

المركب 

الرياضي 

قرطاج 

 بيرصا

 

 

543222  2218 

 

 

 

تبعا لتقرير المهندس المستشار بخصوص عدم 

توفر إمكانية بناء حجرات المالبس بالطابق العلوي 

صيانة )تم تغيير برنامج الصيانة للمركب الرياضي 

 (عشب المالعب وطالء السور وحجرات المالبس

  المجموع  

 

104.000 35.000  

 

 

 

                                                                                                                                           : 2222في إطار برنامج االستثمار البلدي التشاركي لسنة   مشاريع/ 3
بيان  

 المشروع

موقع 

 المشروع

الكلفة 

األصلية 

الكلفة 

المحينة 

سنة 

اإلدراج 

تاريخ 

انطالق 

مدة 

 األشغال

 المالحظات
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في  (د3ا) (د3ا)

 الميزانية

 األشغال

 تهيئة االرصقة   
منطقة قرطاج 

 2و1عدد

 

1453222 

  2020 

 

 

الخط  ىالشراء عل تم اإلعالن عن طلب العروض عبر منظومة

Tuneps  2221مارس  12وحدد أخر اجل لقبول العروض يوم 

 صيانة الطرقات 
قرطاج منطقة 

 2و1عدد

 

1453222 
 2020 

 

 

الخط  ىالشراء عل تم اإلعالن عن طلب العروض عبر منظومة

Tuneps  2221مارس  12وحدد أخر اجل لقبول العروض يوم 

تجديد شبكة  

 التنوير العمومي

منطقة قرطاج 

 ا2و1عدد

 

2223222 

 
 2020 

 

 

 

و  2222و  2213بعد ضم البرنامج االستثماري البلدي لسنتي 

 Tunepsتم اإلعالن عن طلب العروض عبر منظومة الخط 

 2221مارس  12وحدد أخر اجل لقبول العروض يوم 

 
تهيئة مقبرة 

بيرصا وحي 

 محمد علي

بيرصا وحي 

 محمد علي

  

823222 

 
 2020 

 

 

 

 بصدد الدراسة

 

تهيئة المقرات  

 البلدية

مقر البلدية، 

فضاء 

صوفونيبة 

والدائرة 

 البلدية 

 

1223222 

 2020 

 

 

بعد تغيير مكونات المشروع  اآلن بصدد اإلعالن عن طلب 

 العروض

اقتناء معدات  

 مقاومة الحشرات

المنطقة 

 البلدية

 

153222  2020 

 

 

 

 بصدد اإلعالن عن استشارة

اقتناء معدات  

 قص العشب

المنطقة 

 البلدية

 

123222  2020 

 

 

 

 بصدد اإلعالن عن استشارة
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 22اقتناء 

شاحنات 
 طن135

المستودع 
 البلدي

 
2322222  2020 

 
 

 
 بصدد اإلعالن عن استشارة

 
 22اقتناء 

شاحنات 
 خفيفة

المستودع 
 البلدي

 
2222222  2020 

 
 

 
 بصدد اإلعالن عن طلب العروض

اقتناء الة  
 شافطة

المستودع 
 البلدي

 
032222 

 2020 

 

 

 
على 2222جويلية  22صادق المجلس البلدي بتاريخ 

تغيير المشروع إلى تركيز آلة ضاغطة على شاحنة 
 كنس

 بصدد إعداد كراس الشروط
 

  المجموع 
 

8323222   
 

 
 

 :البرنامج المحلي للّنظافة والعناية بالبيئة  -(3
البلدية في جمع الفضالت المنزلية عن طريق مقاولة خاصة لمدة مائة يوم بتمويل من المجلس انطلقت  0202بداية من غرة جانفي : رفع الفضالت المنزلية *(        

 2الجهوي لوالية تونس 

 2ويتولى اعوان النظافة برفع الفضالت في الفترة الصباحية بالوسائل الخاصة بالبلدية  

℅  22يم جميع أنواع األشجار و العملية متواصلة إلى موفى شهر مارس و بلغت نسبة اإلنجاز شهدت المنطقة البلدية في هذه الفترة تقل: صيانة المناطق الخضراء *(       

 ( 2بوسائل خاصة من البلدية و عمالها)

 2كما يتم صيانة المناطق الخضراء و العملية متواصلة طيلة السنة 

ع االعشاب باالنهج و الطرقات بفريق بلدي إلى حين إعداد استشارة في الغرض و قد تم ستنطلق بداية شهر مارس المقبل عملية تقلي: تقليع األعشاب بالطرقات *(          

 2اإلعالن عن هذه اإلستشارة 
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 2عملية المداواة متواصلة بالتنسيق مع مصالح وزارة الفالحة : مداواة أشجار النخيل من سوسة النخيل *(          

 2ن حمالت النظافة بمعدات خاصة بالبلدية إضافة إلى تنظيم حمالت نظافة بالشواطئ بالتنسيق مع بعض الجمعيات تم تنظيم العديد م: حمالت النظافة *(          

 

 :نشاط الدائرة البلدية  -(4

كشافة التونسية فوج وبمشاركة المجتمع المدني وخاصة جمعية نبراس للفنون والثقافة والمرصد الدولي للحريات وال 0202جانفي  02نظمت الدائرة البلدية  بتاريخ  -

رع واألنهج بمنطقة قرطاج حملة تحسيسية حول التوقي من فيروس كورونا وتعقيم المؤسسات اإلدارية والتربوية والثقافية والصحية وواجهات المقاهي وبعض الشوا

 2قرطاج محمد علي والياسمينة وصالمبو وبيرصا وحنبعل 

ة الثانية مع السيد نظمت الدائرة البلدية جلستي عمل خصصتا لتدارس موضوع إستغالل توسعة مقبرة قرطاج محمد علي  الجلسة األولى مع المجتمع المدني  والجلس -

 ممثل المندوبية الجهوية للفالحة بتونس 

حسن حسني عبد الوهاب والطاهر بن عاشور، وابن المعز ومحرز ابن خلف : ية متابعة منتظمة ألشغال تهيئة االرصفة بالقوالب الجاهزة بالشوارع واالنهج التال -

 2وصبرة المنصورية وسرسينا بقرطاج الياسمينة وشارع مفيدة بورقيبة قرطاج محمد علي

 :نشاط اللّجان  -(5           
 16و 2221فيفري 28و 2221جانفي  22انعقدت اللجنة المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف بتاريخ   : لجنة الشؤون المالية و االقتصادية ومتابعة التصرف*      

على لتدارس بعض المطالب المقدمة تتعلق بتسوية وضعيات وطلب رخص وتجديدها وتحويل اعتماد داخل العنوان االول واقتراح توظيف معاليم بلدية   2221فيفري

  2لتمارين بالملعب البلدي ، كما تم النظر في مخطط تطهير الديون وتوزيع الفارق من المال االحتياطيالقاعة الرياضية وعلى إجراء ا

 
 إن جميع اإلطارات و أعوان النظافة مجندون طيلة األسبوع و على مدى سنة كاملة للقيام بمهامهم على أحسن وجه : لجنة النظافة والّصحة والبيئة*       

 :بالخصوص في و تتلخص هذه المهام 

 2رفع الفضالت المنزلية و التجارية ( 2

 2نشاط فرق الكنس في كامل أرجاء المدينة ( 0

 2رفع األتربة و فضالت البناء ( 2

 2رفع فضالت الحدائق ( 6

 2تنظيف و جهر مجاري المياه ( 3

 2إنجاز حمالت إستثنائية للنظافة و تشريك المجتمع المدني ( 1

 تقليم األشجار( .

 2قاومة الكالب السائبة في إطار التعاون مع بلدية المرسى واستغالل المركز المحدث لتعقيم الكالب م( 9

 2رفع هياكل السيارات المهملة بإعداد كشف شهري بعد التنبيه على أصحابها ( 2

 عن الفضاء البيئي للمدينة ي ظل استراتيجية موجهة لرفع الضرركما تعمل البلدية على توفير إطار مناسب للسكان في ظل محيط سليم كما تتخذ كل اإلجراءات الالزمة ف
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البيئية و أعوان الصحة و أعوان  كما تولت البلدية مهمة المراقبة الصحية و الزيارت الميدانية الموجهة إلى المحالت المفتوحة للعموم بمشاركة الشرطة البلدية و الشرطة

 2المراقبة اإلقتصادية و الحماية المدنية 

 :ا تتمثل الخطوات المتخذة من طرف البلدية من خالل بعض النماذج و التجارب في مجال النظافة كم

 2البحث في المعوقات الرئيسية التي تحول دون الوصول إلى مستوى متميز للنظافة بالشوارع واألنهج والساحات لمدينة قرطاج  -

 2بالمدينة باإلتصال المباشر وبقية طرق اإلتصال تشريك المواطنين في مجال حفظ الصحة و العناية بالنظافة  -

 2اتخاذ إجراءات ردعية ضد المخالفين  -

 

عملت اللجنة على تحقيق مبدأ حسن التصرف في الموارد البشرية للبلدية وتجتهد في وضع بعض التوصيات لإلرتقاء :  لجنة الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات*      

 2 بوسائل العمل و إسداء الخدمات

لعمل و تتلخص هذه كما تعمل اللجنة على النهوض بالشأن اإلداري الخاص باألعوان و مصلحتهم و ذلك ضمن تطبيق القوانين  األساسية و التراتيب الجاري بها ا

 2التوصيات في متابعة تدرج الحياة المهنية لالعوان والقيام بالمهام المنوطة بعهدتهم على الوجه المطلوب 

 جنة بالمحافظة على الملك البلدي و تحاول جاهدة على جمع المعطيات الكفيلة بالحماية القانونية للوضع العقاري و توصي بتسجيل االراضيكما توصي الل

 2واالمالك بادارة الملكية العقارية  

ث عن مخرج لهذه الوضعية اذ ال يمكن القبول بهذا االمر و و رغم الدور االستشاري للجنة فإنها تبحث في السبل القانونية السترجاع بعض ممتلكاتها من الغير و تبح

   2التفريط فيه للغير دون وجه حق 

أوصت خالله باإلتصال بالمصلحة الطوبوغرافية التابعة إلدارة التجهيز و اإلسكان من أجل القيام بعملية مسح  2221جانفي  23عمل بتاريخ و عقدت اللجنة جلسة        

 لمعرفة وفرز األمالك العمومية من الخاصة للقيام باإلجراءات الالزمة لتسجيلها و امتالكها واسترجاع ما يمكن استرجاعه في هذا الغرض عقاري تام للمنطقة 

و بتفويض من رئيسة البلدية في اجتماع بوالية تونس مع السيدة معتمدة الشؤون اإلجتماعية و النقابة األساسية إلطارات و  0202جانفي  00شاركت اللجنة بتاريخ        

عمال البلدية و انتهى اإلجتماع بالتوافق ورفع أعوان البلدية من أجل النظر في بعض المطالب النقابية الموثقة في محضر سابق تضمن جملة من المطالب إلطارات و 

 2اإلضراب المزمع القيام به 

 2 و توصي اللجنة بمتابعة ما جاء بمحضر الجلسة و التجاوب مع النقاط المضمنة به 

  

  : الشؤون االجتماعية والتشغيل وفاقدي السند وحاملي اإلعاقةلجنة *      
 2االجتماعية واالستماع إلى مشاغلهم و التنسيق مع الهياكل المعنية لحلها إن أمكناستقبال المواطنين وتدارس وضعياتهم  -*

المعوزة في  حول تحسين المسكن واإلعانات الظرفية والنظر في إمكانية مساعدة العائالت 0202فيفري  00شاركت رئيسة اللجنة في جلسة عمل بوالية تونس بتاريخ  -*

  التمتع  بالسكن اإلجتماعي

 0202-0202-0222-0229لسنوات  اد قاعدة بيانات ألصحاب مطالب الشغل المودعة بالبلديةإعد -*
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 لتقى السيد زياد الهاني  رئيس اللجنة في إطار نشاطه المهني بالسيد رئيس مجلس نواب الشعب يوم الجمعةإ  :لجنة الفنون والثقافة والتربية والتعليم *      

وسياحي بالتعاون ، وطرح عليه بالمناسبة رغبة بلدية قرطاج في أن تحيل لها الدولة الميناء البونيقي بقرطاج إلعادة فتحه وإحيائه في إطار مشروع ثقافي 0202فيفري  3 

قع آخر، مع اعتبار تكاليف النقل محمولة على الميزانية التي على أن يتم نقل مدرسة األمن الموجودة داخل الميناء والمتسببة في غلقه، إلى مو2 مع وزارة الثقافة واليونسكو

 .وقد عبر رئيس مجلس النواب عن ترحيبه بالفكرة ودعمه لها2 سيتم رصدها المشروع 

وجرى خالل نفس اللقاء 2 ، وعرض عليه نفس المشروع، فلقي منه كل الترحيب0202فيفري  22وفي نفس اإلطارالتقى رئيس اللجنة بالسيد رئيس الحكومة يوم األربعاء 

 .نجازهاتصال هاتفي بين رئيس الحكومة ورئيسة البلدية، عبر رئيس الحكومة عن دعمه الفكرة مستوضحا من رئيسة البلدية حول اإلجراءات المتخذة إل

 .وقد تم االتفاق على البدء باستصدار قرار من المجلس البلدي لطلب تخصيص الميناء البونيقي لفائدة البلدية 

اتصال مع المسؤول عن برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص السيد برهان الذوادي، تقرر خالله  0202فيفري  29وفي سياق متصل، جرى يوم الخميس 

 .ف الپانورامياإلسراع بطلب تخصيص موقع برج بوخريص لفائدة البلدية ، حتى يمكننا االنطالق في تنفيذ برنامج استثماري فيه وأساسا إقامة المتح

ص لفائدة بلدية قرطاج وتم خالل االجتماع األخير للمكتب البلدي، إقرار التقدم بمشروع قرار للمجلس البلدي ، لطلب تخصيص موقعي الميناء البونيقي وبرج بوخري   

 .إلحيائهما في إطار برنامج استثمار ثقافي وسياحي بالتعاون مع وزارة الثقافة واليونسكو

 

 :جنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة واإلعالم  والتواصل والتقييم ل*       

 :   - EDICITNET (villes comestible  (مشروع المدن المغذية  -    

و " REACT"الممولة من طرف االتحاد االوروبي ،تم عقد عدة جلسات عمل بحضور ممثلين عن جمعية " قرطاج المدينة المغذية " في اطار متابعة مشروع        

وإعداد كراس شروط لإلعالن عن طلب  د 174.715,629المقدرة بـ( الهبة)االطارات البلدية المعنية حيث تم االتفاق على مراجعة و تنقيح برنامج استعمال االعتمادات 

 2 العروض الخاص بدراسة المشروع المذكور أعاله 

( قرطاج المدينة المغذية )  Carthage EdiCit" "تحت عنوان  (Appel à candidature)عن فتح باب للتناظراإلعالن " REACT"كما تم بالشراكة مع جمعية  

مما مكن للجمعيات والنوادي والشركات الناشئة والمؤسسات   (Ville Comestible)الحلول لمدينة مغذية  " ECS" بهدف تركيز مشاريع صغرى تجسم مفهوم

مشاركين   .2وقد تقدم عدد  البحثية أو التعليمية والمنهدسون الزراعيون وخريجو التعليم العالي في المجال والشركات الناشطة في مجال الغذاء وغيرها من المشاركة،

 2عروض  23فرز ودراسة العروض تم اإلختيار على عدد عروضهم وبعد 

 " :مسابقة إمالء"مشروع  -

لتتدارس الشراكة بين البلدية والجمعية و برمجة  تنظيم  عدة أنشطة  0202فيفري 29نظمت اللجنة جلسة عمل مع ممثل الجمعية التونسية للتراث والبيئة بتاريخ 

وذلك في إطار تنظيم القمة العالمية للفرنكوفونية بتونس وتم اإلتفاق على  0202مارس  02بالمتحف األثري بقرطاج يوم "  مسابقة إمالء" مشتركة وخاصة مشروع  

 3تنظيم جلسة مشتركة تضم اللجان البلدية المعنية

 : مشاركة بلدية قرطاج في إرساء الحكومة المفتوحة على المستوى المحلي -

النهائية وإرسالها إلى وحدة اإلدارة اإللكترونية  برئاسة الحكومة لمزيد الدرس وقد تم اإلتفاق معهم على إعداد تقرير  لصياغة التعهداتتم تعمير الجذاذات المقترحة       

 02002-0202مفصل حول هذه التعهدات ومساندة البلدية في تمويلها وتحقيقها خالل سنتي 
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 مع التذكير بالتعهدات   

 التعهدات المحاور

توفير ركن أو رابط ضمن موقع واب البلدية لتلقي مطالب النفاذ   النفاذ إلى المعلومة والبيانات العمومية المفتوحةحق 

 2ومطالب الشكاوي بصورة إلكترونية واإلجابة عليها

  احداث لجان المواطنة  دعم آليات الديمقراطية التشاركية ومبادئ الحوكمة المحلية

  تعزيز المساءلة والنزاهة

 

اعتماد منظومة التدقيق الداخلي والمراقبة لضمان شفافية 

 التصرف والتسيير

  حوكمة التصرف في الموارد الطبيعية

 

انجاز عدد من األنشطة االيكولوجية البيئية  من خالل تنفيذ 

 2مشروع قرطاج المدينة المغذية 

 بعث فضاء المواطن  تبسيط الخدمات البلدية وتحسين جودتها

ة لالتصال والتكوين في المجاالت المتصلة بمحاور وضع خط

  الحكومة المفتوحة

 

وضع وتنفيذ برنامج تكويني حول محاور الحكومة المفتوحة   

  وآليات العمل البلدي

 

 Préparation de fiches actions des 10 propositions qui suivaient les 6 retenues : 2 متابعة التعهدات         

dans le classement pour leur mise à jour et enrichissement et une mise en œuvre future   

 

 

 :بين الجنسين لجنة الطفولة والشباب والرياضة وشؤون المرأة واألسرة والمساواة وتكافؤ الفرص *       

 
 :تم فيهما النظر في المواضيع التالية    0202فيفري 22و 29جلسة عمل بتاريخ  20عقدت اللجنة عدد 
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