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            بلديـة قرطــاجبلديـة قرطــاج                                
                 

         
                                                                      مصلحة المجلس البلدي                  
                                الق ات الخارجيةالع و             

    
في التاسع والعشرين من شهر أوت سنة عشرين وألفين ميالدي وعلى الّساعة العاشرة صباحا عقد المجلس البلدي               

، بعد إستدعاء فردي وّجه  البلدية بإشراف الّسيدة حياة بيوض رئيسة 0202الجلسة التمهيدية للدورة العادية الثالثة لسنة 
الجلسة التمهيدية للدورة العادية بدعوتكم لحضور أشغال  تتشرف رئيسة بلدية قرطاج": هذا نّصه لكافة األعضاء

بمقّر  العاشرة صباحاعلى الّساعة  0202أوت  02السبت المقـّرر عقدهـا يـوم  0202الثالثة للمجلس البلدي لسنة 
 " .البلدّية

 :كّل من الّسادة والّسيدات ر و حضب 
 .رئيسة لجنة التعاون الالمركزي /  مساعدة رئيسة البلدية : ريم العاصمي نويرة-

  .والتواصل والتقييم  الحوكمة المفتوحة واإلعالم  رئيس لجنة الديمقراطية التشاركية و: صـالح كريم المالقي  -

 . عضو:  هـــيفاء القـيـراط -

 .الكاتب العام للبلدية : ســليمان القـلـي  -

 .رئيس مصلحة األشغال والصيانة  :محمد صالح الشريف  -

  .رئيس مصلحة المجلس البلدي والعالقات الخارجية : سندس الفازعي  -

 .رئيس مصلحة االستخالصات والمعاليم  :جيهان قميرة  -

 .مكلفة بمصلحة النزاعات و األمالك : منية الذيب  -

 . المواطنين ومن ممثلي الجمعيات والمجتمع المدنيمن  ثلةكما حضر الجلسة  
رئيس مصلحة وتوّلى الّسيد سليمان القّلي الكاتب العام للبلدّية كتابة الجلسة بمساعدة الّسيدة سندس الفازعي    

 . المجلس البلدي والعالقات الخارجية
 آلفة الكورونا والحجرأوضحت أنه نظرا مرحبة بالحاضرين و إفتتحت الجلسة السيدة حياة بيوض رئيسة البلدية       

      الصحي الشامل و الموجه الذي مرت به البالد خالل الفترة الممتدة من نهاية شهر مارس إلى أوائل شهر 

                                                                                                                      0202أوت    02:  بتاريخ                    البلدي                              للمجلس  لثالثة  الجلسة التمهيدية للدورة العادية ا محضر

     

حمضر اجللسة التمهيدية للدورة العادية الثالثة 
 0202للمجلس البلدي لسنة 

 0202أوت  02بتاريخ 
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  20وتم نشر بالغ للعموم بتاريخ  0202ماي  02ماي لم تنعقد الجلسة التمهيدية للدورة العادية الثانية المقررة ليوم  

صفحة التواصل البريد اإللكتروني ومالحظاتهم واقتراحاتهم عبر  توجيهلتمكين المتساكنين من  0202جوان    

 . الخاصين بالبلديةاإلجتماعي 
بينت أنه كان باإلمكان اإلعتماد على نفس الطريقة بالنسبة للجلسة التمهيدية للدورة العادية الثالثة نظرا للموجة  و      

 الثانية آلفة الكورونا و لكن نظرا لالنتقادات الشديدة التي تعرضت لها البلدية لعدم عقد الجلسة المذكورة 

رئيسة البلدية وأعضاء المجلس البلدي مقابلة المواطنين  حول رفض ال أساس لها من الصحةأعاله و نشر تعاليق 

مالحظاتهم  ، تقرر عقد الجلسة التمهيدية للدورة العادية الثالثة للمجلس البلدي  وتم الحرص مشاغلهم وواإلستماع إلى 

 .اعة ارتداء الكمامات واحترام اجراءات السالمة المتعلقة بالتباعد الجسدي داخل القعلى دعوة الحضور إلى 

أكدت أن المجلس البلدي واإلدارة حريصون على اإلستماع إلى مالحظات و مشاغل المواطنين المتعلقة بالعمل و     

البلدي ولتقديم اقتراحاتهم لحل بعض اإلشكاليات ليتم عرضها على اللجان البلدية للدرس و ذلك في إطار التعاون و 

 .       المجتمع المدني  التواصل بين البلدية والمواطن ومختلف مكونات

 

كالتالي لتقديم سير اإلستخالصات  جيهان قميرة رئيس مصلحة اإلستخالصات والمعاليم  ةإثر ذلك أحالت الكلمة للسيد    

: 

  : 0202جويلية إلى غاية موفى شهر متابعة سير اإلستخالصات  -(1           
 

      .تحقيق كل الموارد المتاحة واستخالصها في إبانها عملت البلدية منذ بداية تنفيذ الميزانية على     
عن السنة المنقضية محققة  ℅ 15,8 إلى تطور بنسبة  0202جويلية وقد أفضت النتائج المحققة إلى حد موفى شهر 

 . 0229خالل نفس الفترة من سنة د  2.057,932,465مقابلد  2.384,370,793بلغت بذلك مداخيل 
 : المداخيل بالفصول التاليةوقد تم تسجيل أهم 

 

 -المعلوم على العقارات المبنية:
حيث حقق مبلغ  ،مقارنة بنفس الفترة المنقضية ℅20نسق استخالص هذا المورد بعنوان السنة بنسبة بلغت تراجع

 .0229سنة د 205.781,623مقابلد  97.244,226
 -المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية:

مقابل  0202سنة  د 462.702,064، حيث تم تسجيل مبلغ   ℅20تطورت مداخيل هذا الفصل بنسبة
 .0229دسنةد  303.779,466

 -معلوم اإلشغال الوقتي للطريق العام: 
مقابل د  24.506,000حيث سجل مقابيض ℅401بنسبة  0202مداخيل هذا المعلوم خالل سنة تطورت

 .0229سنةد 22.9209222
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 -معلوم اإلشهار:

حيث حقق مبلغ خالفا للسنة المنقضية ℅99بنسبة  0202تراجعت مداخيل هذا الفصل  إلى حد موفى شهر جويلية 
 . 0202د سنة  240,000مقابل  0229سنة د 0739.22..2

 -مداخيل قاعات العروض واألفراح :
  0202سنة  د 36.300,000حيث حقق مبلغ . مقارنة بالسنة الفارطة℅11,89مردود هذا الفصل بنسبة  تراجع
 .0229سنة د 41.200,000مقابل

 -مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري :
مقابل   0202سنة د 77.181,562حيث سجلت  .مقارنة بالسنة المنقضية℅9. مداخيل هذا الفصل بنسبة تراجعت

 .0229سنة  د 151.681,189

 
جعا بالنسبة االسيدة حياة بيوض رئيسة البلدية أن نسق استخالص المعلوم على العقارات المبنية شهد ترأوضحت   

 .للفترة نفسها من السنة الفارطة نظرا لصدور القانون المتعلق بالعفو الجبائي السنة الفارطة 

 رض المعطيات ضرورة تحسين طريقة عثم دعت السيدة رئيسة مصلحة االستخالصات والمعاليم  إلى   

  .و توضيحها  للحضورو تبسيطها 
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ـل  ـ ـ ـ لمداخي ا أهم  ـور  ـ ـ ـة تطـ ـ ـ ـ  (℅)نسب
ية) 2020-2019لسنتي  (موفى شهر جويل
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  :لمحلي للّنظافة والعناية بالبيئة البرنامج ا -(0
الكلمة للسيد محمد صالح الشريف رئيس مصلحة األشغال والصيانة لتقديم البرنامج السيدة رئيسة البلدية أحالت 

 :و العناية بالبيئة كالتالي المحلي للنظافة 

 انتهى العقد المبرم بين وزارة الشؤون المحلية  0202بداية من شهر ماي : رفع الفضالت المنزلية *( 
 رفع الفضالت من قرطاج محمد عليكلفت بو البيئة و المقاولة الخاصة لرفع الفضالت المنزلية حيث 

 علما أن عدد العملة  مباشرةو الياسمينة و جزء من قرطاج بيرصا مما جعل البلدية تقوم بهذه العملية  
 . المواطنين لتوقيت إخراجهابعض و المعدات محدود مع تكاثر الفضالت في الفترة الصيفية و عدم احترام 

مع مقاولة خاصة قصد صيانة عدد من  0202قامت البلدية بالتعاقد خالل شهر جوان : صيانة المناطق الخضراء *(
و حديقة صالمبو  بن عمار و شارع البيئة و شارع الباجي قائد السبسيهر الطاالمناطق الخضراء و قد تم التدخل بشارع 

 .و الحديقة الكائنة بجانب معهد الدراسات التجارية العليا 

ألف دينار كما قام الفريق البلدي بصيانة المناطق الخضراء بقرطاج بيرصا  84أشهر بمبلغ  6األشغال متواصلة لمدة 
 . لميناء البونيقي  و حديقة ا( الهادي شاكر-بيرصا)
 : صيانة المنتزهات الحضرية *( 
 .أشهر  6ألف دينار على فترة  84صيانة خالل شهر ماي بمبلغ حوالي الانطلقت عملية : منتزه قرطاج - 
 .إنطلقت عملية الصيانة عن طريق متسوغ للمشرب و العملية متواصلة :منتزه صالمبو -

 اعتمادات بسبب عدم توفر تأخرت مصالح البلدية في قلع األعشاب ورفع الحجارة بالمقابر  :صيانة المقابر *( 
 .كما قام متساكنو قرطاج محمد علي بعدد من الحمالت بمقبرة المكان 

 .أحد المواطنين بتنظيف جزء من مقبرة بيرصا وآخر بمقبرة حنبعل تطوع و 
 د.أ 28بتكلفةو ستتواصل العملية بمقبرة بيرصا شهر أوت الجاري من  انطلقت مقاولة خاصة في تنظيف مقبرة الحي بداية  
تم مداواة جميع أوكار توالد الحشرات وال توجد مخافر إيجابية حسب مراقبة المصالح الجهوية :مقاومة الحشرات *(  

 .للصحة ما عدى نزل أميلكار حيث طلبت البلدية تدخل الوزارة في الغرض 
( عملة 22)انطلقت عملية تقليع األعشاب بداية شهر أوت الجاري عن طريق مقاولة خاصة : بالطرقاتتقليع األعشاب *( 

نهج العربي تم التدخل بو العملية متواصلة كما (من أميلكار إلى محيط الميناء البونيقي)منطقة قرطاج الشاطئ بو تم التدخل 
الت كما تدخل هذا الفريق في تنظيف محيط بطحاء البئر تم رفع مختلف أنواع الفض حيثالكبادي و غابة حي محمد علي 

 .كما تدخل في شارع الجمهورية و األنفيتريت و جزء من شارع بورقيبة . بمناسبة العيد تم بيع األضاحي حيث 
لفة المختانطلقت البلدية بمعداتها الذاتية في التنظيف األولي أواخر شهر ماي و ذلك برفع الفضالت : تهيئة الشواطئ *( 

 .تقليع األعشاب و 
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عملة  22كما قامت بتركيز فريق متكون من عملة التنظيف اليومي بكامل الشواطئ و تم اإلعالن عن استشارة لتكليف 
 .للفترة المقبلة و الملف لدى مراقبة المصاريف للتأشير عليه 

 :برنامج الفترة المقبلة *( 
 .االعشاب  مواصلة تقليع -       
 .الشواطئ  تنظيف-       
 .مواصلة مقاومة الحشرات -       
 .و المساحات الخضراء المنتزهات  صيانة المقابر و-       
 .تنظيف محيط المؤسسات التربوية -      

      مختلف المداخالت

عديد التساؤالت واإلستفسارات حول التقليص من عدد طرحت  : السيدة هيفاء قيراط عضو المجلس البلدي-    
و اقترحت تكوين ...(  و نهج طارق ابن زياد نهج قابس و نهج سرسينا )الحاويات ببعض األنهج بمنطقة الياسمينة 

 . تهتم بالبيئة و العناية بنظافة المنطقة لجنة حي بمنطقة الياسمينة 
حول أماكن تركيز عديد التوضيحات قدم : األشغال والصيانةالسيد محمد صالح الشريف رئيس مصلحة -   

البلدية ولجنة النظافة والصحة والعناية بالبيئة اإلطارات المعنية ببأن و أعلم الحضور الحاويات بمنطقة الياسمينة 
 .طا سوداء بصدد دراسة برنامج متكامل يتعلق بإشكالية الحاويات نظرا ألنها أصبحت تمثل في العديد من المناطق نقا

على السيدة هيفاء قيراط التنسيق مع لجنة النظافة والصحة اقترحت  : السيدة حياة بيوض بيوض رئيسة البلدية-  
 .لمزيد توضيح مالحظاتها والعناية بالبيئة إلجراء زيارة ميدانية لألماكن التي ذكرتهم في مداخلتها 

و اإلطارات المعنية بالبلدية  بصدد دراسة مشروع يتعلق البيئة أعلمت الحضور بأن لجنة النظافة والصحة والعناية بو  
  "porte à porte "بالتخلي على استعمال الحاويات وتعويضها برفع الفضالت عن طريق 

 .  المذكورةذلك نظرا لتكاثر النقاط السوداء جراء تركيز الحاويات و   
  لعماراتالتنسيق مع المجتمع المدني والجمعيات ونقابات ا كما أكدت أنه سيتم إعالم المواطنين بهذا البرنامج وسيتم 
 قترحا : والتواصل والتقييم الحوكمة المفتوحة واإلعالم  رئيس لجنة الديمقراطية التشاركية والسيد كريم المالقي  -    

الذي تعتزم  " porte à porte " بأهمية برنامجالتنسيق مع لجنة النظافة والصحة والعناية بالبيئة لتوعية المتساكنين 
 .البلدية إعداده وتنفيذه 

بمنطقة الياسمينة لما لها من أهمية في المواطنة أو وأكد مساندته لمقترح السيدة هيفاء قيراط حول تكوين لجنة الحي    
 .توعية المتساكنين بتوقيت إخراج ورفع الفضالت و أماكن إلقاءها 

 .العناية بنظافة القبور ضرورة وأشار إلى ضرورة توعية المواطنين ب
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تقدم بالشكر إلطارات وأعوان النظافة العاملين ليال ونهارا على : السيد سليمان القلي الكاتب العام للبلدية  -
المعترضة و التي تتمثل أساسا في تعطب المجهودات المبذولة للعناية بنظافة المنطقة البلدية بأكملها رغم الصعوبات 

 .لعوامل المناخية و تداعيات فيروس كورونا بعض المعدات و تأثير ا
       بالمدينةستقلص من النقاط السوداء في بعض المناطق  " porte à porte" طريقة أن اإلعتماد على  ثم أبرز

 .هذه الطريقة و إيجابيات بأهمية  للتحسيسو سيتم تشريك المواطنين و المجتمع المدني 
لصيانة المقابر و تنظيف الشواطئ و العناية بالمناطق الخضراء بصورة دورية  القيام بأشغالقدم توضيحات حول كما 

أو عن طريق مقاوالت خاصة إثر الحصول ( عملة ومعدات و تجهيزات)إما مباشرة من طرف المصالح البلدية المعنية 
اإلعالن عن )ية تونس البيئة ووزارة السياحة و المجلس الجهوي لوال/على مساعدات و منح من وزارة الشؤون المحلية 

 ( .استشارة
 

 ( .أنظر الوثيقة المصاحبة  )متابعة سير المشاريع البلدية  -(3
 
من طرف  تم تحويلهااإلعتمادات نظرا ألن تأخيرا شهد بين السيد الكاتب العام للبلدية أن انطالق المشاريع البلدية      

إضافة إلى  جائحة الكورونا تداعيات 0222صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية خالل شهر جويلية 

بضرورة الحصول المسبق على تأشيرة مراقب المصاريف العمومية و إجبارية اعتماد منظومة المتعلقة  اإلجراءات 

 ( .TUNEPS) الشراء على الخط 

 ( :أنظر الوثيقة المصاحبة )عة سير المشاريع البلدية كالتالي متاب ثم استعرض جداول       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

 
 

 
 
 



8 

 

 
 
 

 



9 

 

 
 : الكلمة للمواطنين لتقديم مالحظاتهم واقتراحاتهم كالتّاليالسيدة حياة بيوض رئيسة البلدية  تثّم أحال  

 
 

 المصلحة واللجنة المعنية والمجلس اإلدارة ردود المواطنين ومالحظات إقتراحات     اإلسم واللقب
السيدة وحيدة 

 كارابرني 

الكاتب العام )

لجمعية مجد 

 (قرطحدشت 

 عبرت باسمها الخاص 

و بصفتها الكاتب العام لجمعية مجد 

قرطحدشت عن مساندتها لبلدية قرطاج 

واستعدادها التام لتقديم المساعدة 

 .للنهوض بالعمل البلدي 

 وأكدت على أن اآلراء المغلوطة

لمحرضة على المجلس البلدي وا 

والبلدية المنشورة ببعض صفحات 

التواصل اإلجتماعي الفايسبوك ال تعبر 

بالضرورة على رأي كافة متساكني 

 .المنطقة ،وهي ال تلزم إال أصحابها 

و بينت أنها على علم بالصعوبات التي 

تمر بها البلدية واإلشكاليات التي تحول 

شاريع في بعض األحيان دون إنجاز الم

 .و كل ما يهم العمل البلدي  

و قدمت شكرها إلطارات البلدية خاصة 

منهم المكلفون بالنظافة والتنوير على 

حرصهم الشديد إليجاد الحلول لعديد 

 اإلشكاليات خاصة

 بنهج الرائد البجاوي وزنقة ماطو 

  

ضرورة مزيد العناية بنظافة شاطئ -

درمش و تركيز المزيد من الحاويات به 

. 

اقترحت تركيز سالت كبيرة الحجم 

 .عوضا عن الحاويات ببعض األنهج

للعرض على أنظار 

لجنة النظافة والصحة 

 والعناية بالبيئة 

لجنة النظافة والصحة والعناية 

 .بالبيئة 

 

 .اإلدارة الفنية 

العناية بنظافة المقابر و التنبيه على 

المواطنين بعدم إلقاء األتربة الناتجة 

 .القبور والحجارة  على حفر

// // 

 

 هدى كريشة 
 // // مزيد العناية بنظافة نهج الرائد لبجاوي

تيسير الحصول على توضيحات 
 بخصوص خالص المعاليم البلدية

مصلحة االستخالصات  

 والمعاليم
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