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                                                            بلديـة قرطــاجبلديـة قرطــاج                  

                        
                                      مصلحة المجلس البلدي         

 الق ات الخارجيةالع و           
                

عقد  السادسة مساءوألفين ميالدي وعلى الّساعة  عشرونسنة  جويليةمن شهر  والعشرين الثانيفي      
بعد إستدعاء وّجه لكافة  بإشراف الّسيدة حياة بيوض رئيسة بلدية قرطاج، العادية الثانيةدورة الالمجلس البلدي 

اله والمتعلق بالدعوة لحضور أشغال الدورة مكتوبنا المشار إليه بالمرجع أعتبعا ل" : األعضاء هذا نّصه
مال ، ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني ع 0202جويلية  81يوم السبت  للمجلس البلدي العادية الثانية

 0202جويلية  00يوم األربعاء من مجلة الجماعات المحلية فقد تقرر عقد الجلسة  002بأحكام الفصل 
  ." بمقّر البلدّية السادسةعلى الساعة 

 : 0202جويلية  81السبت  جلسة يوم*
 :الّسادة  و بحضور كّل من الّسيدات 

 .  لرئيسة البلدية  المساعد األول:  محمد علي الحمامي -

 .رئيسة لجنة التعاون الالمركزي /  مساعدة رئيسة البلدية : العاصمي نويرة ريم-

  . مساعد رئيسة البلدية  :المنصف بمنصور -            

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

 .رئيس لجنة الفنون والثقافة والتربية والتعليم / رئيس الدائرة البلدية قرطاج بيرصا وصالمبو :  زيـــاد الـهــاني -
 . عضو: مــرزوقي المــريم  -

 .عضو  :أنس مخلوف  -

   .الكاتب العام للبلدية  :ســليمان القـلـي  -

 .كاهية مدير الشؤون المالية : عادل الغفاري  -

 .رئيس مصلحة المجلس البلدي والعالقات الخارجية : سندس الفازعي  -

 .ممثل عن القباضة المالية بقرطاج :  قيس الساحلي-
  .المجتمع المدنيالمواطنين و ممثلي وثلة من  

  : و السيدة ينالسيدتغيب بعذر     
سداء الخدماترئيس لجنة النظافة والّصحة والبيئة : محمد صابر بن فرج -            والشؤون اإلدارية وا 

    0202جويلية    00و 81 :  بتاريخ      للمجلس البلدي                                            جلسة الدورة العادية الثانية محضر                       
         

 ضر اجلملي للدورة العادية الثانية احمل
 للمجلس البلدي 

 0202جويلية  00و 81بتاريخ 
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 .والتواصل والتقييم رئيس لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة واإلعالم : صـالح كريم المالقي -           
 . عضو:  هـــيفاء القـيـراط -             

   :يدتين تغيب دون عذر الس                   
  .عضو :  سـلمى نابـلطان -

 .عضو  :سهلة اليعقوبي  -

 

من المجلس البلدي تم تعويضهم من قبل الهيئة العليا المستقلة  مستقيلينأعضاء ( 20)وتجدر اإلشارة إلى أن سبعة    
وأدى القسم اثنتين منهم وهما السيدتين سهلة اليعقوبي و أنس مخلوف و تغيب بعذر السيد محمد علي  لالنتخابات

أعضاء  (20)بعة ر أ في حين تغيب دون عذر( لم يتمكن من الحضور نتيجة جائحة الكورونا  )الجدي لتواجده بالخارج 
 . هذا الشأنفي  لالنتخاباتوتم إعالم الهيئة المستقلة 

على  0202 جويلية 00إلربعاء يوم العدم اكتمال النصاب القانوني إلى  العادية الثانية الدورة  وتقرر تأجيل     
 .الساعة السادسة مساء 

رئيسة البلدية على  بإشراف السيدة حياة بيوض 0202 جويلية 00ألربعاء انعقدت الجلسة الثانية يوم ا*
 .الساعة السادسة مساء بمقر البلدية 

 :الّسادة و بحضور كّل من الّسيدات 
 .  لرئيسة البلدية  المساعد األول:  محمد علي الحمامي -

 .رئيسة لجنة التعاون الالمركزي /  مساعدة رئيسة البلدية : ريم العاصمي نويرة-

  . مساعد رئيسة البلدية  :المنصف بمنصور -            

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

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

 . عضو: مــرزوقي المــريم  -

 .عضو  :سهلة اليعقوبي   -

   .الكاتب العام للبلدية  :ســليمان القـلـي  -

 .كاهية مدير الشؤون المالية : عادل الغفاري  -

 .البلدي والعالقات الخارجية  رئيس مصلحة المجلس: سندس الفازعي  -

 .ممثل عن القباضة المالية بقرطاج :  قيس الساحلي-            
  .المجتمع المدنيالمواطنين و ممثلي وثلة من  
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  : السيد و السيدتينتغيب بعذر     
رئيس لجنة الفنون والثقافة والتربية / رئيس الدائرة البلدية قرطاج بيرصا وصالمبو :  زيـــاد الـهــاني -

  .والتعليم 

  .عضو :  سـلمى نابـلطان -

 .عضو  :أنس مخلوف  -

   : يدتغيب دون عذر الس                   
سداء الخدمات: محمد صابر بن فرج -              . رئيس لجنة النظافة والّصحة والبيئة والشؤون اإلدارية وا 
رئيس مصلحة  سليمان القّلي الكاتب العام للبلدّية كتابة الجلسة بمساعدة السيدة سندس الفازعيوتوّلى الّسيد         

 . المجلس البلدي والعالقات الخارجية
 :يلياستعرضت جدول أعمال الدورة كما و مرحبة بالحاضرين  افتتحت الجلسة السيدة حياة بيوض رئيسة البلدية         

I)  ( :مواضيع للتداول و المصادقة)مسائل إداريّة و ماليّة 

 :بتات عمومية  -8

  ( .شاطئي صالمبو وأميلكار) 0202إشغال جزء من الملك العمومي البحري لسنة 

  جبانب سفارة )الستغالل البطحاء الكائنة على مستوى شارع اهلادي شاكر بقرطاج بريصا بتة عمومية
 . مبناسبة عيد اإلضحى املبارك( الكامرون

نتيجة التدابير اإلستثنائية المعتمدة للتوقي من انتشار  0202البلدية لسنة  مراجعة ميزانية -0
 " .كورونا"فيروس 

 . 0202تحويل اعتماد داخل العنوان األول بميزانية سنة  -3

 . 0202البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة  متابعة إنجاز -4

 . 0202تنقيح البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة  -5
 . بحصر و ضبط األمالك البلدية إحداث لجنة خاصة   -6
 . عقود األكرية و عقود اإلشغال الوقتي خاصة بالتدقيق في كافةإحداث لجنة  -7

 . باالعالميةخاصة إحداث لجنة  -1
 "Plan De Stationnement"تنظيم وقوف السيارات ع المثال التنظيمي لحركة المرور مشرو  -9

 . النظر في موضوع  مراجعة و تنقيح التنظيم الهيكلي لإلدارة البلدية  -01

II)  ( :مواضيع للتداول و المصادقة)مسائل عقارية 

 من قبل مصالح وزارة أمالك الدولة( و شراءاكراءا )اختبار للقيمة العقارية  طلب إعداد-8      

 :و الشؤون العقارية في خصوص األمالك البلدية التالية  

  تونس الكائنة بنهج صبرة  646111موضوع الرسم العقاري عدد  2م 601األرض الماسحة قطعة  -
 .المنصورية قرطاج الياسمينة     

 .و الكائنة بقرطاج درمش  10941الرسم العقاري عدد  ستخرجة منم 2م 620قطعة األرض الماسحة  -
 .10941موضوع الرسم العقاري  2م 46قطعة األرض الماسحة  -

 .دراسة الوضعية العقارية للسيد شهاب الدين الوصيف  -0                        
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III)  الواردة على البلدية عبر البريد متابعة مالحظات وتساؤالت المتساكنين و المجتمع المدني
 01اإللكتروني و صفحة التواصل اإلجتماعي تبعا للبالغ الذي تم نشره في الغرض للعموم بتاريخ 

   . 1111جوان 

 
IV ) (مواضيع لإلعالم)النشاط البلدي العام: 

 . 0202تعديل رزنامة الجلسات التمهيدية و اجتماعات المجلس البلدي لسنة  -(8
 .متابعة سير اإلستخالصات   -(0              

 .متابعة خالص الديون  -(3
 .متابعة سير المشاريع البلدية  -(4
 .والعناية بالبيئةالبرنامج المحلي للّنظافة  -(5
 .نشاط الدائرة البلدية  -(6

 .نشاط الّلجان  -(7           
         

I)  ( مواضيع للتداول و المصادقة )مسائل إداريّة و ماليّة : 

 :بتات عمومية  -8

 : (شاطئي صالمبو وأميلكار) 0202بتة إشغال جزء من الملك العمومي البحري لسنة *   
رئيس لجنة التبتيت أنه تم إجراء بتتين متتاليتين في و بين السيد المنصف بنمنصور مساعد رئيسة البلدية 

راغب في خصوص جزء من الملك العمومي البحري تتعلقان بشاطئي أميلكار و صالمبو و لم يتقدم أي 
 وتم على إثر ذلك المرور إلى التفاوض المباشر كما تنص على ذلك التراتيب اإلدارية . المشاركة 

ألف  80ألف دينار و 00 -ارألف دين 02 -ألف دينار  02: كما يلي  و القانونية و كانت العروض المقدمة
 .دينار

التي كان مقدارها السنة الفارطة منخفضة عن بتة و  روض بعيدة جدا عن المأمول من جهةوحيث كانت الع   
 .من جهة أخرى دينار  800222

 لموضوع على أنظار المجلس البلدي التخاذ القرار المناسب ولذا فقد قررت اللجنة قفل أعمالها سلبا و إحالة ا         
 بقيمةمسجل بمكتب الضبط  غة مطلب عاديلقت خارج اآلجال عرضا ماليا في صيمع المالحظة أن البلدية ت

 . لف دينارأ 02 
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 النــــــــقــــــاش                       
 

 اقترح والتواصل والتقييم الحوكمة المفتوحة واإلعالم و رئيس لجنة الديمقراطية التشاركية:  السيد كريم المالقي-     
 .ألف دينار  02أميلكار والذي يبلغ عرض المالي المقدم لشاطئ قبول ال

عروض المالية المقدمة بالنسبة دعم مقترح قبول ال:  السيد محمد علي الحمامي المساعد األول لرئيسة البلدية-    
فظة على النظافة والعناية على ضرورة المحا مؤكدا( آالف دينار 6)صالمبو و ( ينارألف د 02)لشاطئي أميلكار 

 . بالشواطئ
 ألف دينار  02اقترحت دعوة صاحب العرض المالي :  مساعدة رئيسة البلدية السيدة ريم العاصمي نويرة-   

  .الستغالل الشاطئاعتبارا للمدة المتبقية واستفساره حول تمسكه بالعرض المالي أو التخفيض فيه 
يتمثل في المحافظة  كجماعة محلية أن دور البلدية  أكد على:  السيد المنصف بنمنصور مساعد رئيسة البلدية-   

لذلك فإنه ال يمكن التفاوض على التخفيض في العروض المالية باعتبار نتيجة  على المال العام في إطار القانون و
 .دينار  800222بتة السنة الفارطة أسفرت على مبلغ 

الستفساره  من قبل لجنة التبتيت ألمرأوضح أنه يمكن دعوة المعني با :السيد سليمان القلي الكاتب العام للبلدية - 
يداع مكتوب في الغرض من عدمه تمسكه بالعرض المالي حول  مكتب الضبط أو التخفيض في العرض المالي بوا 

لفاصلة بين تقديم خذ بعين االعتبار للمدة اكار خالل هذه الصائفة وذلك مع األميلشاطئ أباعتبار تأخر استغالل 
 .سناد البتةالعرض و تاريخ إ

 قرار المجلس البلدي
قبول العروض المالية بالنسبة لشاطئي أميلكار وصالمبو بعد التداول والنقاش صادق المجلس البلدي على       

 :كالتالي 
 

إمكانية  النظر في تمسكه بالعرض المالي وحول ألف دينار بعد استفسار المعني  02 :شاطئ أميلكار -         
و ، إذا وقع الطلب من المعني باألمر،استغالل الشاطئ للموسم الصيفي  الحالي خر تأ باعتبارذلك و فيه التخفيض 

 .عالم المجلس البلدي بالنتيجة الحقا ا  لجنة التبتيت بمتابعة الموضوع و تكليف السيد رئيس 
 .آالف دينار  6 :شاطئ صالمبو-         
 :كالتالي  نتيجة التصويتو كانت         

  29:  البلدي الحاضرونعدد أعضاء المجلس   
 29 : عدد أعضاء المجلس البلدي الموافقون 
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( بجانب سفارة الكامرون)الستغالل البطحاء الكائنة على مستوى شارع الهادي شاكر بقرطاج بيرصا بتة عمومية *            

إلى أي نتيجة في حين في مناسبة أولى  بين السيد المنصف بنمنصور أن البتة لم تفضى : بمناسبة عيد اإلضحى المبارك
كما أفضت نتيجة التفاوض معه على الترفيع في العرض  0222تقدم مشارك وحيد للبتة الثانية بعرض مالي يقدر بـ

 .دينار  0822المالي إلى 
 .لموضوع على أنظار المجلس البلدي التخاذ القرار المناسب وتم إحالة ا  
 

 قرار المجلس البلدي
 .دينار 0822العرض المالي المقر بـو بعد النقاش تمت المصادقة باإلجماع على قبول       

 
 :كالتالي  نتيجة التصويتو كانت       

 
 29:  عدد أعضاء المجلس البلدي الحاضرون   
 29 : عدد أعضاء المجلس البلدي الموافقون 

 
المعتمدة للتوقي نتيجة التدابير اإلستثنائية  0202مراجعة ميزانية البلدية لسنة  -0

 " :كورونا"من انتشار فيروس 

أحالت السيدة حياة بيوض رئيسة البلدية الكلمة للسيد عادل غفاري كاهية مدير الشؤون املالية لتقدمي مقرتح التعديل        
 :كالتايل 

  0202مقرتح تعديل ميزانية 
جوان  00املؤرخ يف  81عمال مبقتضيات منشور السيد وزير الشؤون احمللية عدد  بني السيد عادل الغفاري كاهية مدير الشؤون املالية أنه      

" نتشار للحد من التداعيات املالية على ميزانيتها نتيجة التدابري االستثنائية املعتمدة للتوقي من ا 0202لسنة  حول مراجعة ميزانية البلديات  0202
حتت  0202جويلية  80 ريخاجملتمعة بتار جلنة الشؤون املالية واالقتصادية ومتابعة التصرف نظاضوع على أمت عرض املو " فريوس كورونا املستجد 

 .شراف السيدة حياة بيوض رئيسة البلدية للدرس و إبداء الرأي إ
, قات الضرورية اليت مل تكن مربجمة بامليزانية وحيث أثرت هذه اجلائحة على املالية احمللية للبلديات من خالل نقص املداخيل الذاتية فضال عن النف                     

مكانية أن تطلب السلطة املركزية خالل سنة تنفيذ جلماعات احمللية و اليت تنص على إمن جملة ا 800طار املقرتح عمال مبقتضيات الفصل اإل ويف هذا
بالتخفيض  0202ح على انظار اجمللس تعديل ميزانية البلدية لسنة وعليه املقرت .امليزانية إدخال تعديالت على ميزانية اجلماعات احمللية حيتمه الظرف 

 .خرى ز املتوقع بامليزانية  من ناحية أيص من العجو التقل من ناحية حملاولة الضغط على املصاريف
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 الموارد                                       
 بيان المقابيض  االعتمادات المرسمة  مقترح التعديالت األعتماد النهائي 

   بالميزانية بالنقص 2020

 موارد العنوان األول: العنوان األول       

      
 ع الصنف بيان الموارد       

 1 060 06003 01 منح ومسامهات أخرى خمصصة للتسيري 127 550 943 1 847 244 292 280 305 651 1

 األخرىبقية الفصول  939 772 104 4   939 772 104 4
 مجموع موارد العنوان األول 066 323 048 6 847 244 292 219 078 756 5

   
                                                       المصاريف                             

 بيان النفقات المرسمة  اتاالعتماد مقترح التعديالت النهائي االعتماد  
   بالميزانية بالنقص 2020

 نفقات العنوان األول:العنوان األول       
      

 
 ع الفصل الفقرة ف-ف بيان النفقات      

 1 02201 0005 000 إقتناء أثاث للمصاحل اإلدارية 000 000 10 000 000 5 000 000 5

 1 02201 0021 001 مصاريف اإلستقباالت 000 000 3 000 500 1 000 500 1

 1 02201 0021 002 مصاريف اإلقـامــــــة 000 000 2 000 000 2 0

 1 02201 0022 000 مصاريف املهّمـــــات 000 000 12 000 000 12 0

 1 02201 0023 002 إكساء العملة و اعوان اإلستقبال 000 000 40 000 600 3 000 400 36

 1 02201 0024 002 املنحة الكيلومرتية للتنقل 000 500 3 000 500 3 0

 1 02201 0030 002 شرأء األدوية و املواد الصيدلية  000 500 2 000 250 1 000 250 1

 1 02201 0038 002 دفع اخلطايا و التعويضات  000 000 3 000 500 1 000 500 1

 1 02201 0040 001 معاليم جوالن 000 500 000 260 000 240

 1 02201 0042 002 طبع و نشر الوثائق و اجملالت  000 000 5 000 500 2 000 500 2

 1 02201 0047 003 اإلختبار و املراقبة و التحاليل 000 000 1 000 000 1 0

 1 02202 0030 003 كراء املعدات 600 888 34 600 888 34 0

 1 02202 0034 001 اإلعتناء بالطرقات واالرصفة 000 000 3 000 500 1 000 500 1

 1 02202 0034 002 شراء معدات صغرية و صيانتها 000 000 6 000 000 3 000 000 3

 1 02202 0036 001 اإلعتناء حبركة املرور و تنظيمها 000 000 5 000 500 2 000 500 2

 1 02202 0036 002 شراء معدات صغرية  000 500 2 000 250 1 000 250 1
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 1 02202 0040 003 بأفواه املياهاإلعتناء  000 000 5 000 500 2 000 500 2

 1 02202 0045 002 اإلعتناء عن طريق املناولة بالشواطئ 000 000 10 000 000 10 0

 1 03302 0010 001 املسامهة بعنوان التنفيل  000 000 50 000 000 50 0

 1 03302 0010 002 املسامهة بعنوان تعديل اجلرايات 000 000 120 000 000 120 0

 1 03303 0004 000 املسامهة لفائدة مركز التكوين ودعم الالّمركزيـة 000 000 5 000 000 5 0

 1 03305 0006 001 التظاهرات الثقافيةو املسامهة يف تنظيم املهرجانات  000 000 10 000 000 10 0

 1 03305 0006 002 تنظيم املهرجانات و التظاهرات الثقافية 000 000 3 000 000 3 0

 1 03307 0002 802 منظمة مدن الرتاث العاملي 000 000 3 000 000 3 0

 1 03307 0002 804 اجلمعية الدولية لرؤساء العواصم واملدن الناطقة بالفرنسية  000 000 3 510 186 1 490 813 1

 1 03310 0002 000 التعاون مع اجلامعة الوطنية للمدن التونسية واملسامهة فيها 162 349 4 162 349 4 0

 1 03310 0003 000 التعاون و التوأمة مع اجلماعات احمللية اإلفريقية 000 000 3 000 000 3 0

 1 03310 0004 000 التعاون و التوأمة مع اجلماعات احمللية األوروبية 000 000 3 000 000 3 0

 1 04401 0001 000 نفقــات التصّرف غري املوّزعـة 575 485 575 485 0
 بقية الفصول األخرى 729 599 694 5 0 729 599 694 5

 جملة نفقات العنوان األول 066 323 048 6 847 244 292 219 078 756 5

 قرار المجلس البلدي
 .كما ذكر أعاله 0202عديل ميزانية تو بعد النقاش تمت المصادقة باإلجماع على 

 :كالتالي  نتيجة التصويتو كانت    
  29:  البلدي الحاضرونعدد أعضاء المجلس   
 29 : عدد أعضاء المجلس البلدي الموافقون 

 : 0202تحويل اعتماد داخل العنوان األول بميزانية سنة -1
نظرا لورود عديد الفواتري  أحالت السيدة حياة بيوض الكلمة للسيد عادل الغفاري كاهية مدير الشؤون المالية الذي بين أنه

وحيث أنه ال ميكن التزود باحملروقات  د  40.111,400اليت قدرت بـو خالل الفرتة احلالية  0280اخلاصة بالتزود باحملروقات على ميزانية  سنة 
 .خالل السنة اجلارية إال بعد خالص هذه الديون لفائدة الشركة الوطنية لتوزيع البرتول 

فإنه توجب توفري  د 8002220222واملخصص خلالص هذا الدين هو يف حدود  0202تماد املرصود مبيزانية سنة باعتبار أن االع و  
 بعد درس املوضوع من خالل حتويل اعتماد بامليزانية احلالية ويف ما يلي مقرتح حتويل اعتماد يف الغرض  د 25.111,400النقص احلاصل و املقدر بـ 

 
وذلك حسب بيانات حتت إشراف السيدة رئيسة البلدية  0202جويلية  80 ومتابعة التصرف اجملتمعة بتاريخ  من طرف جلنة الشؤون املالية

 :اجلدول التايل 
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 البنود التي أجريت عليها تعديالت  
 

 
 االعتمادات الجديدة  المبلغ الجديد

االعتمادات 
الفقرة  بيان النفقات المرسمة 

 الفرعية
 ع الفصل الفقرة

 
           بالميزانية الزيادة التخفيض  

 
 المـــــــــــــــوارد

 
 1مجموع موارد العنوان األول  6048.323,066     6048.323,066

 
 التفقات

 

 1 02202 0030 003 كراء معدات 600000,000   250111,400 34.888,600

 

40.111,400   250111,400 150000,000 

الوطنية لتوزيع الشركة متخلدات جتاه 
 1 02201 0080 000 البرتول

 

 بقية الفصول األخرى 5852.570,010     5852.570,010

 

 1مجموع نفقات العنوان األول  6048.323,066 25.111,400 25.111,400 6048.323,066
 
 

 .أعاله  كما ذكربالميزانية الحالية عتماد لس البلدي المصادقة على تحويل االمعروض على أنظار المج
 

 قرار المجلس البلدي
 

 . تحويل اعتمادات  كما ذكر أعاله و بعد النقاش تمت المصادقة باإلجماع على 
 :كالتالي  نتيجة التصويتو كانت 

 
 29:  عدد أعضاء المجلس البلدي الحاضرون   
 29 : عدد أعضاء المجلس البلدي الموافقون 

 

أنظر الجدول ) 0202البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة  متابعة إنجاز -1
المعروض على أنظار المجلس البلدي المصادقة  ضح السيد سليمان القلي الكاتب العام للبلدية أنأو ( :المصاحب

 :كما ذكر في الجدول المصاحب ( السداسي األول) 2020البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة  على متابعة إنجاز

4-  
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 لس البلديقرار المج
 

كما ذكر   2020البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة  متابعة إنجاز و بعد النقاش تمت المصادقة باإلجماع على   
 .بالجدول المصاحب  

 :كالتالي  نتيجة التصويتكانت و   
 

 29:  عدد أعضاء المجلس البلدي الحاضرون   
 29 : عدد أعضاء المجلس البلدي الموافقون 
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قلي الكاتب بين السيد سليمان ال : 0202لسنة  لالستثمارتنقيح البرنامج السنوي  -0
و هو مقترح صادر عن  0202ظار المجلس تنقيح البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة ن المعروض على أنالعام للبلدية أ

 :كالتالي اإلدارة الفنية بهدف دعم أسطول النظافة 
 المشروع
 

 المقترح المبلغ

 اقتناء  صهريج مجهز بالة ضخ
البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة )

0202 ) 
 

طلب تغيير المشروع وذلك لتركيز آلة ضاغطة  دينار 52.222
 (أد 52) للفواضل المنزلية على شاحنة الكنس

البرنامج السنوي )فط لة شاقتناء آ
 (0289لإلستثمار لسنة 

 
 

 
 دينار 05.222

طلب تغيير المشروع الى تركيز الة ضاغطة 
 (أد 05) كنسالعلى شاحنة 

 

 

 قرار المجلس البلدي
 

كما ذكر بالجدول  ،2020لسنة  لالستثمارالبرنامج السنوي  تنقيح و بعد النقاش تمت المصادقة باإلجماع على      
 ( .أنظر الجدول المصاحب)أعاله 
 :كالتالي  نتيجة التصويتو كانت       

 
 29:  عدد أعضاء المجلس البلدي الحاضرون   
  29 :عدد أعضاء المجلس البلدي الموافقون 

 
 
 
 
 



 

13 
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بينت السيدة حياة بيوض رئيسة  : بحصر و ضبط األمالك البلديةإحداث لجنة خاصة - 6
 .األمالك البلدية البلدية أن المعروض على أنظار المجلس البلدي إحداث لجنة خاصة بحصر و ضبط 

 قرار المجلس البلدي
 

 .ةإحداث لجنة خاصة بحصر و ضبط األمالك البلدي و بعد النقاش تمت المصادقة باإلجماع على      
 :كالتالي  نتيجة التصويتو كانت 

 
 29:  عدد أعضاء المجلس البلدي الحاضرون   
 29 : عدد أعضاء المجلس البلدي الموافقون 

 

 :على تركيبة اللجنة كالتاليصادقة و تمت الم
 رئيس: السيد محمد علي الحمامي-
 عضو: السيدة ريم المختاري -
 عضو:السيدة ريم العاصمي نويرة-
 عضو:السيد كريم المالقي -

 عضو : السيدة مريم المرزوقي 
 عضو: السيدة سهلة اليعقوبي 

 

 : عقود األكرية وعقود اإلشغال الوقتي خاصة بالتدقيق في كافةإحداث لجنة -7

 
تم  2020جانفي  22و 64تبعا لمحضر جلستي المكتب البلدي المنعقدتين بتاريخ  بينت السيدة رئيسة البلدية أنه       

اقتراح تكليف فريق عمل يتكون من السادة محمد الحداد والمنصف بمنصور و كريم المالقي أعضاء المجلس البلدي 
 .ى ملفات المحالت المسوغة و عقود اإلشغال لمراجعتها باإلطالع عل

حيث تعذر على أعضاء هذا الفريق عقد اجتماع خالل المدة الفارطة ألسباب مهنية ،تم إعادة عرض الموضوع و       
حيث تم اإلتفاق باإلجماع على إحداث  2020مارس  01على أنظار المكتب البلدي خالل الجلسة المنعقدة بتاريخ 

لمعاليم المستوجبة افي تراح الترفيع في معينات الكراء و اقاألكرية و عقود اإلشغال الوقتي و  خاصة بمراجعة عقود لجنة
 .مشاريع لتنمية الموارد المالية للبلدية  واقتراح انجاز

تراح اقاألكرية و عقود اإلشغال الوقتي و  إحداث لجنة خاصة بمراجعة عقودالمعروض على أنظار المجلس البلدي 
 .مشاريع لتنمية الموارد المالية للبلدية  لمعاليم المستوجبة واقتراح انجازافي الترفيع في معينات الكراء و 



 

16 

 

 قرار المجلس البلدي
 

األكرية و عقود  عقود بالتدقيق في كافةإحداث لجنة خاصة  و بعد النقاش تمت المصادقة باإلجماع على      
مشاريع لتنمية  لمعاليم المستوجبة واقتراح انجازافي تراح الترفيع في معينات الكراء و اقو بهدف مراجعتها اإلشغال الوقتي 

 . الموارد المالية للبلدية
 :كالتالي  نتيجة التصويتو كانت       

 29:  عدد أعضاء المجلس البلدي الحاضرون   
 29 : عدد أعضاء المجلس البلدي الموافقون 

 :اللجنة كالتالي و تمت المصادقة على تركيبة 
 رئيس : السيدة أنس مخلوف -
 عضو: السيدة ريم العاصمي نويرة -
 عضو: السيدة ريم المختاري -

  رئيس لجنة الديمقراطية التشاركية اقترح السيد كريم المالقي:  عالميةخاصة باالإحداث لجنة -1  
معدات و )تعنى باالقتناءات  باالعالميةإحداث لجنة خاصة  والتواصل والتقييم الحوكمة المفتوحة واإلعالم  و

 ...( .منظومات و تطبيقات وشبكة معلومات)و البرامج و المشاريع ذات الصلة ( تجهيزات 
 

 قرار المجلس البلدي
 معدات )باالعالمية تعنى باالقتناءات إحداث لجنة خاصة  بعد النقاش تمت المصادقة باإلجماع علىو         

 . ...( منظومات و تطبيقات وشبكة معلومات)و البرامج و المشاريع ذات الصلة ( و تجهيزات
 :كالتالي  نتيجة التصويتو كانت         

 29:  عدد أعضاء المجلس البلدي الحاضرون   
 29 : عدد أعضاء المجلس البلدي الموافقون 

 

 :و تمت المصادقة على تركيبة اللجنة كالتالي 
 
 رئيس: السيدة هيفاء قيراط -
 عضو: السيد كريم المالقي -
 عضو:السيدة مريم مرزوقي -
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نظر العرض أ) (تنظيم وقوف السيارات) المثال التنظيمي لحركة المرور مشروع -0

 ( :المصاحب 

السيارات وخاصة تنظيم وقوف قدمت السيدة حياة بيوض رئيسة البلدية لمحة عن المثال التنظيمي لحركة المرور 
"Plan De Stationnement " عدة جلسات عمل الذي أعدته المصلحة الفنية بالبلدية ومكتب الدراسات خالل

افقة المو المعروض على أنظار السادة أعضاء المجلس البلدي . وزيارات ميدانية بمشاركة ممثلين عن المجتمع المدني
 على المشروع من حيث المبدأ 

 اشـــالـــنقـــ
ع المدني أكدت على ضرورة عرض المشروع على المجتم:  ريم العاصمي نويرة مساعدة رئيسة البلدية السيدة-

 .و تنظيم جلسات تشاركية في الغرض 
دينية و اهم التظاهرات الوطنية و ال االعيادأكدت على مزيد درس المشروع واألخذ بعين اإلعتبار مقرات السيادة و و 

 ....( معة بجامع مالك ابن أنس وشهر رمضانوصالة الج مهرجان قرطاج الدولي)
 ( .داخيلالمصاريف و الم) دراسة الماليةكما أشارت إلى ضرورة اإلطالع على ال

المعروض على لوقوف السيارات  أوضح أن المثال التنظيمي :السيد المنصف بنمنصور مساعد رئيسة البلدية -
و تم اقتراحه لتنمية الموارد  و المراجعة هو قابل للتعديلأنظار المجلس البلدي اليزال مشروعا في طور اإلنجاز و 

إضافة إلى التفكير في إنجاز مشاريع أخرى مثل الطاقة الشمسية البلدية باعتبار تفاقم الديون ومحدودية المداخيل 
 .وللتقليص من الديون  للضغط على مصاريف استهالك الكهرباء

 .في هذا المجال على غرار المرسى و حلق الوادي و سيدي بوسعيد مجاورة البلديات الواقترح اإلستئناس بتجارب 
 مختلف المراحلوافقة على المشروع من حيث المبدأ لمواصلة مأكد أن المعروض على أنظار المجلس الثم 
 . و اإلجراءات الالزمة  
لسات اقترح دعوة السيدة ريم العاصمي نويرة للج :الحمامي المساعد األول لرئيسة البلدية السيد محمد علي -

عداد مشروع المثال التنظيمي  في المجال  ولها خبرةمعمارية بصفتها مهندسة  لوقوف السياراتالخاصة بمناقشة وا 
 .المرجوة يمكن لها تحقيق اإلضافة 

 . في بعض الخصوصيات لالختالفكما أشار إلى أنه ال يمكن اإلستئناس بتجارب البلديات المجاورة نظرا 
تم معالجته خالل  لوقوف السياراتبينت أن مشروع المثال التنظيمي  :السيدة حياة بيوض رئيسة البلدية -

 .أحدثت للغرض قبل جائحة الكورونا جلسات لجنة السالمة المرورية التي
تم األخذ بعين الفنية ومكتب الدراسات و  اإلطاراتتواصلت الجلسات الخاصة بالمشروع تحت إشرافها بحضور ثم 

خاصة في عديد المناسبات وذلك بهدف تنظيم حركة  األنهج والشوارعاإلكتضاض الذي تشهده العديد من  االعتبار
 .المرور ثم تنمية الموارد البلدية 

 .االستئناس بهاكما أشارت إلى أنه تم اإلطالع على مشاريع بعض البلديات المجاورة و تم 
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أكد أن المعروض على أنظار المجلس البلدي هو الموافقة على  :المجلس البلدي السيد كريم المالقي عضو -
 .ازهت وله مردود مالي هام بعد إنجالمشروع من حيث المبدأ وهو مشروع ال يتضمن مخاطر نفقا
 

 قرار المجلس البلدي 
 الفنيةالمشروع من حيث المبدأ و مواصلة دراسته ثم عرض نتيجة الدراسات  علىبعد النقاش تمت المصادقة و       

بداء الرأيالحقا على أنظار المجلس البلدي والمالية      .لإلطالع وا 
 :كالتالي  نتيجة التصويتو كانت 

 29:  عدد أعضاء المجلس البلدي الحاضرون   
 21 : عدد أعضاء المجلس البلدي الموافقون 
 (السيدة ريم العاصمي نويرة) 28 : عدد أعضاء المجلس البلدي المعترضون 
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