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سداء الخدمات: محمد صابر بن فرج -               . رئيس لجنة النظافة والّصحة والبيئة والشؤون اإلدارية وا 
 . عضو: مــرزوقي المــريم  -

 .عضو  :أنس مخلوف  -

  .عضو :  سـلمى نابـلطان-

 .عضو  :سهلة اليعقوبي  -

 

  .عن بعد  المجتمع المدنيالمواطنين و ممثلي وثلة من 

 

على  3232 ديسمبر 32لعدم اكتمال النصاب القانوني إلى يوم اإلربعاء  الرابعةالعادية وتقرر تأجيل الدورة      
 .الساعة السادسة مساء 

 

بإشراف السيدة حياة بيوض رئيسة البلدية على  3232 ديسمبر 32انعقدت الجلسة الثانية يوم األربعاء *
 .الساعة السادسة مساء بمقر البلدية 

 
 :الّسادة و بحضور كّل من الّسيدات 
 

  . لرئيسة البلدية  المساعد األول:  علي الحماميمحمد  -

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

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 -
 ( .المشاركة عن بعد)
 والتواصل والتقييم  رئيس لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة واإلعالم : صـالح كريم المالقي  -            
رئيس لجنة الطفولة والشباب والرياضة وشؤون المرأة واألسرة والمساواة وتكافؤ الفرص  : عياريــبيبة الــح-            

 .بين الجنسين 

 . عضو:  عبد القادر الفندري-
   .الكاتب العام للبلدية  :ســليمان القـلـي  -

 .مدير الشؤون اإلدارية العامة : عبد اللطيف الورزلي  -

 .اإلدارية كاهية مدير الشؤون : منية النواجي  -

 .رئيس مصلحة المجلس البلدي والعالقات الخارجية : سندس الفازعي  -

 .رئيس مصلحة اإلستخالصات والمعاليم :  جــــيهان قــميرة*-
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رئيس مصلحة  وتوّلى الّسيد سليمان القّلي الكاتب العام للبلدّية كتابة الجلسة بمساعدة السيدة سندس الفازعي           

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

 

I)   (مواضيع للتداول والمصادقة)مسائل إداريّة وماليّة : 
 

 . 0202المصادقة على تقرير تقدم تنفيذ البرنامج السنوي لالستثمار لسنة  -(1 

 .المصادقة على مخطط تطهير الديون البلدية  -(0               
 : 0202المصادقة على برنامج اإلستثمار البلدي التشاركي لسنة  -(3               

 . 3232المصادقة على برنامج اإلستثمار البلدي التشاركي لسنة -(أ        
 . 3232المساعدة غير الموظفة لسنة  ةالمصادقة على اتفاقية منح-(ب        
 .3232المصادقة على تقرير تقدم تنفيذ برنامج دعم القدرات لسنة -(ج         

 .          التكوين *                  
 . المساندة الفنية *                  

 . 3232المصادقة على البرنامج السنوي لدعم القدرات لسنة -(د         
 .          التكوين *                  

 . المساندة الفنية *                  
 

 .معاينة استقالة السيدة انس مخلوف  -(4               

 :مسائل مختلفة -(5               

 . 0202الترقية بعنوان سنة برنامج ضبط عدد ونوعية الخطط المزمع سد شغورها عن طريق ( أ                                        

 بيرصابقرطاج  ( البلدي مسبح)إحداث مشروع ترفيهي  (ب                    

 .بقرطاج بيرصا  بشارع الهادي شاكر خضراء منطقة بعث (ج                    
 .حول اإلنتقال الطاقي تعاون وشراكة اقتراح عقد اتفاقية ( د                    

 
II ) (مواضيع لإلعالم)النشاط البلدي العام : 

 .متابعة سير اإلستخالصات  -(2
 .متابعة سير المشاريع البلدية  -(0
 .البرنامج المحلي للّنظافة والعناية بالبيئة -(3    
 .نشاط الدائرة البلدية -(4   
 .نشاط الّلجان  -(5

 

III ) خالل الجلسة التمهيدية المنعقدة بتاريخمتابعة مالحظات وتساؤالت المتساكنين و المجتمع المدني 
 . 0202نوفمبر  02 
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II)  (مواضيع للتداول و المصادقة)مسائل إداريّة وماليّة : 
 

للبلدية لتقديم المسائل رئيسة البلدية الكلمة للسيد سليمان القلي الكاتب العام حياة بيوض أحالت السيدة                
 :اإلدارية والمالية كالتالي 

 

 :  0202المصادقة على تقرير تقدم تنفيذ البرنامج السنوي لالستثمار لسنة  -(1 
 

 رية ـحضــة الــعمال بمقتضيات الدليل العملي لبرنامج التنميأفاد السيد سليمان القلي الكاتب العام للبلدية أنه                 

الشروط الدنيا المستوجبة لتحويل المساعدات السنوية من صندوق و سعيا من البلدية الستيفاء و الحوكمة المحلية 

تقرير تقدم تنفيذ البرنامج  المعروض على أنظار المجلس البلدي المصادقة على ،القروض و مساعدة الجماعات المحلية 

 .ا للجدول المصاحب وفق  3232لسنة التشاركي السنوي لإلستثمار البلدي 

 

الدراسات الفنية و المالية و إعداد كراسات الشروط المتعلقة  اد تم الشروع في إعد أنهمع المالحظة                 

د من أ 092تحويل اإلعتمادات المقدرة بـ  قبل 3232بالمشاريع المدرجة ببرنامج اإلستثمار البلدي التشاركي لسنة 

 . 3232سبتمبر  32بتاريخ التي وردت علينا طرف صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية 

 

فالمعروض على أنظار المجلس البلدي المصادقة على تقرير تقدم تنفيذ البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة                 

3232 . 

 :النقاش ومختلف التدخالت 
 

تطرقت إلى إشكالية عدم : رئيس الدائرة البلدية قرطاج محمد علي الياسمينة  ريم المختاريالسيدة -              
عدم وجود مساحة إضافية للدفن إضافة التمكن من دفن الموتى بالمقبرة الكائنة بحي محمد علي نظرا المتالءها و 

 .إلى رفض المواطنين تغيير باب المقبرة 
ظيم جلسة عمل في القريب العاجل مع متساكني حي محمد علي و اقترحت تن:  السيدة رئيسة البلدية-

على موافقة عديد  تحصلتممثلي المجتمع المدني لطرح اإلشكاليات و إيجاد الحلول المناسبة ال سيما و أن البلدية 
 .األطراف في هذا الشأن 

 
متساكني حــي محمد و بعد النقاش تم اإلتفاق باإلجماع على  عقد جلسة عمل في القريب الـعاجل مع  

 علـي
 .و ممثلي المجتمع المدني لطرح اإلشكاليات و إيجاد الحلول المناسبة  

 
أوضحت أن المعدات البلدية تنقصها شاحنات خفيفة للدخول إلى األنهج الضيقة :  السيدة ريم المختاري-

 .المنزلية لرفع الفضالت 
أكدت على ضرورة صيانة الحاويات المخصصة : يس البلدية مساعدة رئ السيدة ريم العاصمي نويرة-              

 . بعدة أماكنللفضالت المركزة 



5 

 

حاوية ضمن برنامج اإلستثمار البلدي  02تم برمجة اقتناء عدد أنه أوضحت  :السيدة رئيسة البلدية -              
 . 0201لسنة 

 :الت كالتالي ؤ تقدم بعديد التسا: المجلس البلدي عضو  السيد عبد القادر الفندري-             
 . الصحياإلعتمادات المرصودة إلنجاز مشروع المسلك كم تبلغ *                          

 بالملف خالل المدة الفارطةإتمام المشروع في ظل غياب اللجنة المعنية المكلفة باللجنة من هي *                   
   . قاعة الكاراتي بقرطاج حنبعل ة متى سيتم صيان*                   .

توال التذكير بأن اقتراح : السيدة رئيسة البلدية و السيد محمد علي الحمامي مساعد رئيسة البلدية -             
من السيد عبد القادر الفندري  0219المشروع تم عند إعداد البرنامج السنوي لإلستثمار البلدي التشاركي لسنة 

،كما أضافت السيدة رئيسة البلدية أنه لم يتم موافاة اإلدارة بمقترح ( د.أ 02)رصدها في تلك الفترة عتمادات تم وبا
يتضمن مثال موقعي و مكونات المشروع ،لذا تم تخصيص المبلغ إلعادة تهيئة المسلك الصحي بالمنتزه الحضري 

 .بقرطاج 
سيئة للغاية تتطلب التدخل العاجل لصيانتها  لكاراتياقاعة سيد محمد علي الحمامي أن وضعية بين الثم            
مراجعة طريقة التصرف في قاعة الكراتي بقرطاج حنبعل ثم تم أفادت السيدة رئيسة البلدية أنه سيكما     .       

 .صيانتها الحقا 

        
 قرار المجلس البلدي

 
  3232لسنة التشاركي البلدي رالسنوي لإلستثماتقريرتقدم تنفيذ البرنامج  و بعد التداول تمت المصادقة على            

 .وفقا للجدول المصاحب 

 :كانت نتيجة التصويت كالتالي و      
 ( السيد زياد الهاني عن بعد)  20: دي الحاضرون لعدد أعضاء المجلس الب- 
 20 :عدد أعضاء المجلس البلدي الموافقون - 
 (ن عبد القادرالفندري و عمر الفندريالسيدا) 23 : المعترضونالمجلس البلدي عضاء دد أع-           
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 :المصادقة على مخطط تطهير الديون البلدية -(0                 
 

على المعروض على أنظار المجلس البلدي المصادقة بين السيد سليمان القلي الكاتب العام للبلدية أن                
 :مخطط تطهير الديون كالتالي 

 

 
 النقاش و مختلف التدخالت

 

من تفاقم الديون منذ سنوات نظرا شكو أن ميزانية البلدية تإلى  أشارت: السيدة حياة بيوض رئيسة البلدية -        
و التقليص تدريجيا من المنحة من مصالح وزارة الثقافة لمحدودية الموارد جراء عدم حصولها على مستحقاتها المالية 

من جهة و عزوف الكثير من المواطنين على خالص متخلداتهم تجاه البلدية المسندة من رئاسة الجمهورية من جهة 
منها الشركة  العموميةم قدرة البلدية على خالص ديونها تجاه الخواص وتجاه بعض المؤسسات مما انجرعنه عدأخرى 
تنابيه من بالبلدية  توتوصللوطنية الستغالل وتوزيع المياه وشركة اتصاالت تونس ،والشركة ا للكهرباء والغاز التونسية
 .سات لقطع الخدمات هذه المؤسبعض 

 

المبلغ 
 المتبقية

 المبالغ المتعهد بخالصها بعنوان كل سنة

سنوات 
 الخالص

المبالغ الجملية 
 المستحقة

المستحقات 
 0202الجديدة

 خالل السنة

 الديون المسنحقة

 المبلغ المستحق 0202سنة  0200سنة  0202سنة 

     الطرف الدائن
       

2019/2018 
/2017 

  381 752 250 000 250 000 250 000 3 1 131 752 105 614 1 026 138 
نسية للكهرباء الشركة التو 

 والغاز

  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  

  0     50 000 1 50 000 50 000 0 
الشركة الوطنية لنوزيع 

 البترول

 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  

 الخواص 029 149 477 54 506 203 3 000 25 293 21 293 21 920 135  

 المجموع العام 074 344 2   095 652 407 529 407 445 165 717  
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أكد على ضرورة تكثيف المجهود لتنمية  :ي المساعد األول لرئيسة البلدية السيد محمد علي الحمام -        
 .والسعي إلى استرجاع المستحقات المالية الموارد البلدية 

  .الطاقي  اإلنتقالعقد شراكة مع القطاع الخاص إلنجاز مشاريع تنموية مثل مشروع ابرام عقود اقترح كما 
مبوبة حسب طلبت مدها بجدول مفصل لمداخيل البلدية : مساعدة رئيسة البلدية   السيدة ريم العاصمي نويرة -

 .نوعية المداخيل و نسب االستخالص لمعرفة مدى قدرة البلدية على تحقيق التقديرات المرسمة بالميزانية 

 3232أعضاء المجلس البلدي بمشروع الميزانية البلدية لسنة  كافةبينت أنه تم موافاة : السيدة رئيسة البلدية  -
و يتم متابعة تحصيل  الفرعيةو الفقرات تقديرات الموارد و المصاريف مبوبة حسب الفصول و الفقرات وهي تتضمن 

  .الموارد و المصاريف المنجزة بصورة دورية من طرف المصالح المعنية بالبلدية 
         

 ديقرار المجلس البل
 

 : البلدية كما ذكر أعالهمخطط تطهير الديون تمت المصادقة على و النقاش بعد التداول و           
 

 :كانت نتيجة التصويت كالتالي و       
 (السيد زياد الهاني عن بعد)  20: دي الحاضرون لعدد أعضاء المجلس الب- 
 26 :عدد أعضاء المجلس البلدي الموافقون - 

 السيدين عبد السيدة حبيبة العياري و ) 23 : المعترضونالمجلس البلدي عضاء دد أع-                 
 (القادرالفندري و عمر الفندري                                                                           
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 : 0202برنامج اإلستثمار البلدي التشاركي لسنة المصادقة على -(3              

خممتلف اوا ي متم  ادمد ي اليي  سامتقدم السيد سليمان القلي الكاتب العام للبلدية بالشكر إىل إطارات البلدية و ممثلي اجلمعيات و اجمل       
ع  السيد ادمدير العام لصندوق القروض  تبعا للمنشاور الصادر  وبني انه  3232إعداد الربنامج البلدي لإلسمتثمار المتشاركي لسنة مراحل 

والتأكيد  0202المتعلق بإعداد برنامج اإلستثمار البلدي التشاركي لسنة  3232أكمتاوبر 5 بمتاريخومساعدة اجلماعات احمللية 
ي تمر بها البالد تشاركية معدلة تتضمن المراحل األساسية فقط نظرا للظروف االستثنائية التعلى اعتماد منهجية 

بالنسبة لبعض الجلسات المعتمد اعتماد الجلسات عن بعد ووفقا للبروتوكول الصحي و  في عالقة بجائحة كورونا
واعتماد منهجية متنوعة للتعرف على مقترحات التي التأمت بمقرالبلدية تبعا للرزنامة التي تم إعدادها في الغرض 

 :المواطنين كالتالي 

 

 .جتماعات اللجان او  (للمجلس البلدي الجلسات التمهيدية)اللقاء المباشر بالمواطنين  •

 اجتماعات التحسيسية لبرنامج اإلستثمار البلدي التشاركي •

                  .جلسات عمل إلعداد الخطة اإلتصالية   •

 االستشارة عن بعد •

 البريد اإللكتروني •

  لفايسبوكا •

 دفتر الشكاوي  •

 راحاتصندوق اإلقت •

      020تفاعل 2444المتابعة  ( :  أيام 22مفتوحة )الجلسة التشاركية العامة  :الجلسات التشاركية  •

                220 تفاعل    -      062المتابعة  : قاعدة البيانات   •

 
أوضح السيد الكاتب العام للبلدية  : 3232المصادقة على برنامج اإلستثمار البلدي التشاركي لسنة -(أ     

وفقا للجدول  3232المعروض على أنظار المجلس البلدي المصادقة على برنامج اإلستثمار البلدي التشاركي لسنة أن 
 : المصاحب

 النقاش و مختلف التدخالت
 

اقترح دهن حاويات الفضالت بألوان تميزها :  محمد علي الحمامي المساعد األول لرئيسة البلدية السيد-
 عن 

 .التعرف عليها بعد سرقتها و تركها في منطقة أخرى خارج المنطقة البلدية  ليسهلحاويات البلديات المجاورة 
 .والتوعوية بأهمية العناية بنظافة المنطقة البلدية  التحسيسية  حمالتو أكد على ضرورة تكثيف ال             
اقترحت ،من ناحية أولى،عقد اتفاقيات شراكة  :السيدة ريم العاصمي نويرة مساعدة رئيسة البلدية -            

ما يمكن البلدية من معدات دون شراءها نظرا و أنها في مجاالت مختلفة منها النظافة ب وتعاون مع البلديات المجاورة
 .باهضة الثمن 
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اإلطالع على فواتير المعدات التي سيتم اقتناءها خاصة منها شاحنة ضاغطة ية ،اقترحت من ناحية ثانو              
والمبالغ المرصودة لكل  3232لسنة المشاريع المدرجة ببرنامج اإلستثمار البلدي التشاركي  تغييرو ( أ د  032بـحوالي )

 .مشروع مع إضافة خانة تدرج بها اعتمادات الستغاللها الحقا 
أوضح أن المشاريع المدرجة ببرنامج : حمد علي الحمامي المساعد األول لرئيسة البلدية السيد م-          

بناء على اقراحات المواطنين خالل الجلسات التمهيدية والتشاركية و  ضبطهاتم  3232اإلستثمار البلدي لسنة 
 .باإلدارة البلدية  فنيةالمصالح ال
إتمام اإلجراءات  لطلب االثمان ووفقا الحقا سيتم ضبطها  ديريةو أضاف أن المبالغ المرصودة هي تق          

 .الالزمة في الغرض 
خالل السنة المقبلة برنامج اإلستثمارالبلدي على أوضحت أنه يمكن إجراء تنقيح :  السيدة رئيسة البلدية-          

 . صادق عليهاالمشاريع الم بعضعدم جدوى أو استحالة تنفيذ ثبوت بعد 
إلى  ييندخلين العمومتا إلى ضرورة دعوة المأشار :  السيد محمد علي الحمامي و السيدة ريم المختاري-         

 .تغييرات على األرصفة أو الطرقات عند تنفيذها إيداع برامجهم لتفادي إحداث 
دية ين العموميين لموافاة البلبين أنه تم مراسلة جميع المتدخل :السيد سليمان القلي الكاتب العام للبلدية -         

جراء جائحة كورونا و لم نتوصل إلى غاية تاريخ الجلسة ببرامجهم وتم اإلتفاق مع  ببرامجهم نظرا لعدم عقد جلسة عمل
 . على عقد اجتماع تنسيقي في الغرض خالل االيام القادمةالفنية  االدارة

 
 جلس البلديقرار الم                                           

 
 

وفقا للجدول  3232برنامج اإلستثمار البلدي التشاركي لسنة تمت المصادقة على و النقاش بعد التداول و
 : المصاحب

 

 :كانت نتيجة التصويت كالتالي و       
 (السيد زياد الهاني عن بعد)  20: دي الحاضرون لعدد أعضاء المجلس الب- 
 20 :الموافقون عدد أعضاء المجلس البلدي - 

 22: المعترضونالمجلس البلدي عضاء دد أع-                 
 

 
 
 



11 
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 : 3232المساعدة غير الموظفة لسنة  ةالمصادقة على اتفاقية منح-(ب     

 
القــروض ومساعدة الــجماعات تبعا لمراسلة السيد المدير الــعام لصندوق أشار السيد الكاتب العام للبلدية أنه                

والمتعلقة بضبط مناب البلدية من المساعدات اإلجمالية غير الموظفة  0202أوت  7تاريخ ــالمحلية الـــواردة علينا ب
على ظار المجلس المصادقة ـــعلى أن المعروضالمخصصة لتمويل البرنامج الجديد للتنمية الحضرية و الحوكمة المحلية ،

لفائدة بلدّية قرطاج من طرف صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية الموّظفة سناد الـــمساعدة غير إتّـــفاقية إ
 . ألف دينار 098: والمقّدرة بـ 0202بعنوان سنة 

 
صادق على اتفاقية منح  3229ديسمبر  35و تجدر اإلشارة إلى أن المجلس البلدي المنعقد بتاريخ          

موضوع مكتوب صندوق القروض  3229أكتوبر  22المؤرخة في  3233-3232وظفة للفترة المساعدات غير الم
 . 3232جويلية  32بتاريخ  3323ومساعدة الجماعات المحلية عدد 

 
 
 
 

 قرار المجلس البلدي
 

 
 ذكر أعالهكما  3232غير الموظفة لسنة اتفاقية منحة المساعدة تمت المصادقة على و النقاش بعد التداول و           

: 
 

 :كانت نتيجة التصويت كالتالي و       
 (السيد زياد الهاني عن بعد)  20: دي الحاضرون لعدد أعضاء المجلس الب- 
 20 :عدد أعضاء المجلس البلدي الموافقون - 

 22 : المعترضونالمجلس البلدي عضاء دد أع-                 
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 :  3232المصادقة على تقرير تقدم تنفيذ برنامج دعم القدرات لسنة -(ج         
 

برنامج دعم  تنفيذ محول تقدتقرير لتقديم السيدة رئيسة البلدية الكلمة الى السيد الكاتب العام للبلدية أحالت 
 :كالتالي  3232و برنامج سنة  3232القدرات لسنة 

                
المعروض على أنظار المجلس البلدي المصادقة على أشار السيد الكاتب العام للبلدية أن  : التكوين *                    

 :كالتالي ( التكوين) 3232تقرير تقدم تنفيذ البرنامج السنوي لدعم القدرات لسنة 
 0202لسنة  تقدم تنفيذ البرنامج السنوي لدعم قدرات البلدية                         

 (  التكوين)               

                                        

 المنجز المبرمج
المالحظات 

حول 
أسباب عدم 

 اإلنجاز

ترتيب 
 األولوية

 التكوين
الرمز حسب 

دليل 
 التكوين

 التكوين المحور

الرمز 
حسب 
دليل 
 التكوين

عدد 
المشارك

 ين 
 المحور

1 

تعبئة الموارد 
 الذاتية

و تطهير  
 الديون 

- 

 
 
 
- 

تعبئة الموارد 
 الذاتية 

و تطهير 
 الديون 

- 

 
 
 
3 

تعبئة الموارد 
 الذاتية 

 و تطهير الديون

 
 
 
- 

0 
 

إعداد و إنجاز 
 فني

و مالي  
للمخطط 

اإلستثماري 
 البلدي

- 

إعداد و  -
 إنجاز فني

و مالي  
للمخطط 

اإلستثماري 
 البلدي

- 

 
 

- 

- 

3 

الصيانة 
الوقائية 

 لمعدات النقل 
واألشغال 

 العامة 

- 

الصيانة  -
الوقائية 

 لمعدات النقل 
واألشغال 

 العامة 

- 

 
 
- - 

 
- 

4 
حوكمة الشراء 

 العمومي 
- 

- 
حوكمة 
الشراء 

 العمومي 

- 
 

 
 
5 
 

حوكمة الشراء 
 العمومي

 

 
 
- 

5 
الشراء على 

 الخط
- 

-  

الشراء على 
 الخط

- 

 
 
 
2 

الشراءات 
العمومية على 

 الخط 
"Tuneps" 

- 



15 

 

6 

تحسين 
استهالك 

اعتمادات 
 العنوان الثاني 

- 

تحسين   -
استهالك 

اعتمادات 
العنوان 
 الثاني 

- 

- 

- 

- 

7 
الحماية البيئية 
 واالجتماعية 

- 

الحماية   -
البيئية 

 واالجتماعية 
- 

 
- - 

- 

8 

المخطط 
التقديري 

للمهن 
 والكفاءات

- 

-  

المخطط 
التقديري 

للمهن 
 والكفاءات

- 

2 
المخطط  

التقديري للمهن 
 والكفاءات

 

- 

9 
الوصف ة بطاق

 الوظيفي 
- 

 
- 

 ةبطاق
الوصف 
 الوظيفي 

- 
 

1 
 
 

الوصف ة بطاق
 الوظيفي

 

- 

12 
النفاذ إلى 
 المعلومة

- 

 
النفاذ إلى  -

 المعلومة
- 

2 
النفاذ إلى 
 المعلومة 

- 

11 

 تقييم أداء
الجماعات 

 المحلية 
- 

 
 
 
- 

 تقييم أداء
الجماعات 

 المحلية

- 
 

 
 
-  

 

- 

 
 قرار المجلس البلدي

كما  (التكوين) 3232تقرير تقدم تنفيذ البرنامج السنوي لدعم القدرات لسنة  بعد التداول تمت المصادقة علىو
 .ذكر أعاله 
 
 :كانت نتيجة التصويت كالتالي و       

 (السيد زياد الهاني عن بعد)  20: دي الحاضرون لعدد أعضاء المجلس الب- 
 20 :المجلس البلدي الموافقون  عدد أعضاء- 

 22: المعترضونالمجلس البلدي عضاء دد أع-                 
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         نظار المجلس البلدي المصادقة المعروض على أبين السيد الكاتب العام للبلدية أن :المساندة الفنية  *                    
 : كالتالي( المساندة الفنية) 3232البرنامج السنوي لدعم القدرات لسنة تقرير تقدم تنفيذ على 

 0202لسنة  تقدم تنفيذ البرنامج السنوي لدعم قدرات البلدية
 (المساندة الفنية)

 المبرمج
 

 
 المنجز

المالحظات 
حول 

أسباب 
عدم 
 اإلنجاز

ترتيب 
 األولوية

المساندة 
 الفنية

الرمز 
حسب دليل 
المساندة 

 الفنية

المشروع أو 
النشاط المبرمج 

والمعني 
 بالمساندة الفنية

 

المساندة 
 الفنية

الرمز حسب 
دليل المساندة 

 الفنية

عدد 
 المشاركين

المشروع أو 
النشاط 
المعني 

بالمساندة 
 الفنية

1 

المساندة 
في مجال 
 البرمجة 
 و القيادة

F2 

دعم القدرات في 
مجال الطلبات 
العمومية خالل 
تخطيط لمختلف 

 المراحل 

- - 

 
 

 
- 

- - 

0 

المساندة 
في مجال 
 البرمجة 
 و القيادة

F4 

دعم القدرات في 
التصرف مجال 

 في المشاريع
 

- - 

 
- 

- 
 

3 

المساندة 
في مجال 
 االتصال 

و 
 الشفافية

F1 

المساندة في 
تركيز منظومة 

التصرف في 
 الشكاوى 

- 
 

- 

 
 

8 
التصرف في 

 الشكاوى
- 

4 
الشراء 
 عن بعد

- 

دعم القدرات في 
مجال الطلبات 
العمومية خالل 
تخطيط لمختلف 

 المراحل

الشراء 
 عن بعد

- 

 
 
 

5 
- 

 

 قرار المجلس البلدي
 المساندة ) 3232تقرير تقدم تنفيذ البرنامج السنوي لدعم القدرات لسنة  بعد التداول تمت المصادقة علىو
 .كما ذكر أعاله ( الفنية  
 :كانت نتيجة التصويت كالتالي و       

 (السيد زياد الهاني عن بعد)  20: دي الحاضرون لعدد أعضاء المجلس الب- 
  20 :عدد أعضاء المجلس البلدي الموافقون - 

 22: المعترضونالمجلس البلدي عضاء دد أع-                 
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 : 3232البرنامج السنوي لدعم القدرات لسنة المصادقة على -(د         
المعروض على أنظار المجلس البلدي المصادقة بين السيد الكاتب العام للبلدية أن  : التكوين*            
 : كالتالي  3232لسنة  لفائدة إطارات وأعوان بلدية قرطاج على برنامج التكوين

ترتيب 
 األولوية

  الموضوع
 اسماء المشاركين

 وصفتهم

 الرتبة

 

 الخطة الوظيفية 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تحسين 
الخدمات 
 المسداة

نجاز  إعداد وا 
مخطط 

اإلستثمار 
برنامج /البلدي 

 التنمية المحلية

 مدير فني  مهندس عام عياض عباس

محمد صالح 
 تقني أول الشريف

 رئيس مصلحة األشعال والصيانة

 
 تقني أول مراد العلوي

الدراسات والمشاريعرئيس مصلحة   

 
 منية النواجي 

 

متصرف 
مستشار في 
الوثائق و 
 األرشيف

كاهية مدير اإلدارة الفرعية للشؤون 
 اإلدارية 

  سندس الفازعي
 

 متصرف
رئيس مصلحة المجلس البلدي و 

 العالقات الخارجية 

الصفقات 
 العمومية 

 - - عياض عباس
متصرف  عادل الغفاري

 مستشار
 كاهية مدير الشؤون المالية

محمد صالح 
 - - الشريف

 

 
 - - مراد العلوي

الشراء على 
 الخط 

 - - عادل الغفاري
 

محمد صالح 
  الشريف

- 

 مراد العلوي
 - 

- 

 - مساعد تقني مراد التركي
 

 منير اليعقوبي
متصرف 
 مساعد

 
- 
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مجهود البلدية 
في النظافة و 

المخطط البلدي 
للتصرف في 

 النفايات 

 عياض عباس
 - - 

محمد صالح 
 - الشريف

- 

 

 

المخطط الثالثي 
 للصيانة

محمد صالح 
 الشريف 

 
- 

- 

 كاتب تصرف رياض قيراط
 

- 

0 

 
 

المشاركة 
 والشفافية

النفاذ إلى 
 المعلومة

 والتواصل البلدي

 - - منية النواجي
 سندس الفازعي

 
 

- 
- 

متصرف  منية الذيب
 مساعد

- 

3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تحسين 
 الموارد

استغالل بطاقات 
الوصف 
  الوظيفي

 
 أمال نصرلي

 

متصرف 
 مساعد

- 

 عادل المحمودي
 - كاتب تصرف 

الموازنة 
االجتماعية في 
التصرف في 

 الموارد البشرية 

 سليمان القلي
 متصرف رئيس 

 الكاتب العام للبلدية 

عبد اللطيف 
 متصرف رئيس الورزلي

 مدير الشؤون االدارية العامة

المصنف 
المرجعي و 
المقاربات 
 بالكفايات 

 
 - أمال نصرلي

- 

 - - عادل المحمودي

لوحات القيادة 
في التصرف 

 سليمان القلي
 - 

- 
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عبد اللطيف  البلدي 
 - - الورزلي

 تطهير الديون 
 - - عادل الغفاري
 مراد التركي

 - 
- 

 تعبئة الموارد

 عادل الغفاري
 

- 
- 

متصرف  جيهان قميرة
 مستشار

رئيس مصلحة االستخالصات 
 والمعاليم

تقييم أداء 
الجماعات 
 المحلية 

 - - سليمان القلي
 سندس الفازعي

 - 
- 

إدارة 
اإلجتماعات 
 على الخط

 منية النواجي   
 

- - 

 سندس الفازعي
  - - 

 - - منير اليعقوبي
     

 قرار المجلس البلدي
 (التكوين) 3232لسنة  لفائدة إطارات وأعوان بلدية قرطاج برنامج التكوين بعد التداول تمت المصادقة علىو

 .كما ذكر أعاله 
 :كانت نتيجة التصويت كالتالي و       

 (السيد زياد الهاني عن بعد)  20: دي الحاضرون لالمجلس البعدد أعضاء - 
 20 :عدد أعضاء المجلس البلدي الموافقون - 

 22: المعترضونالمجلس البلدي عضاء دد أع-                 
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المصادقة على المعروض على أنظار المجلس البلدي بين السيد الكاتب العام للبلدية أن : المساندة الفنية * 
طارات البلدية )البرنامج السنوي لدعم القدرات   :كما ذكر أسفل هذا 3232لسنة  (المساندة الفنية لفائدة أعوان وا 

 المساندة الفنية      

ترتيب 
 األولوية

 المساندة الفنية
 

المشروع أو 
 النشاط المعني 

 

تاريخ 
 بداية 
 التدخل
 

اسم ولقب 
 المنتفع

 تكوينه االكاديمي

أو اإلدارة 
 المصلحة 

 النشاط الرمز 

1 
 

F1 
البرمجة 
 والقيادة

تعزيز القدرات 
في مجال الشراء 

 العمومي

مارس 
2221 

 شهادة مهندس أول  عياض عباس

 اإلدارة الفنية 
 ف المالية .إ

 عادل الغفاري
مرحلة التكوين المستمر 

لإلرتقاء إلى رتبة متصرف 
 .مستشار

محمد صالح 
 الشريف 

شهادة تقني سامي في الهندسة 
 الكهربائية

 مراد العلوي
شهادة تقني سامي في الهندسة 

 المدنية 

 (نظام قديم)السنة الثالثة ثانوي  مراد التركي
 

0 
  F4 

 

 البرمجة 
و 

 القيادة

 المساندة الفنية
في ادارة مشروع 

من خالل جميع 
  ....المراحل 

- 

 / عباسعياض 

 اإلدارة الفنية
 ف المالية.إ

أسماء 
 وريالسك

 شهادة وطنية لمهندس معماري

 / عادل الغفاري

محمد صالح 
 الشريف 

/ 

 / مراد العلوي 

 / مراد التركي
 

3 B1 

التواص
ل 

والشفا
 فية

 الدعم في تطوير 
و تنفيذ خطة 

  االتصال

جوان 
2221 

 منية النواجي 
شهادة األستاذية في العلوم 

مرحلة تكوين اإلسالمية و
 خزنة بالمعهد األعلى للتوثيق

ف للشؤون .إ
 االدارية 

سندس 
 الفازعي

شهادة األستاذية في الصحافة و 
 علوم اإلخبار

مصلحة 
المجلس البلدي 

و العالقات 
 الخارجية 

 منير اليعقوبي 
التعليم السنة السادسة من 

 (نظام قديم)الثانوي 
مصلحة 
 االعالمية 

4 G1 
التصر

ف في 
 النفايات

المساعدة في 
اعداد المخطط 

البلدي في 
التصرف في 

 أفريل
2221 

 اإلدارة الفنية / عياض عباس
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 قرار المجلس البلدي

 
المساندة الفنية لفائدة أعوان )البرنامج السنوي لدعم القدرات  تمت المصادقة على و النقاش بعد التداولو

طارات البلدية   .كما ذكر أعاله  3232لسنة  (وا 
 
 :كانت نتيجة التصويت كالتالي و       

 (زياد الهاني عن بعدالسيد )  20: دي الحاضرون لعدد أعضاء المجلس الب- 
 20 :عدد أعضاء المجلس البلدي الموافقون - 

 22: المعترضونالمجلس البلدي عضاء دد أع-                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النفايات ثم تنفيذه

محمد صالح 
 الشريف

/ 

 رياض قيراط      
 السنة السادسة من التعليم الثانوي

 (قديمنظام )
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 :معاينة استقالة السيدة انس مخلوف ( 4

يتعلق  0202نوفمبر  12بتاريخ مكتوب من السيد والي تونس ورد علينا  أشارت السيدة رئيسة البلدية أنه           
كما وردت بمكتوب السيد والي )المجلس البلدي ب "ةالعضو "معاينة استقالة السيدة أنس مخلوف جلسة بموافاته بمحضر 

 0202أكتوبر  02تب الضبط المركزي بالبلدية بتاريخ ــي الغرض بمكـالتي تولت إيداع طلب ف( تونس المذكور أعاله
 .   0200تحت عدد 

 
 .فالمعروض على أنظار المجلس البلدي معاينة استقالة السيدة أنس مخلوف من المجلس البلدي     

 

 النقاش و مختلف التدخالت
 

طلب من السيدة رئيسة البلدية في بداية الجلسة اإلعتذار من  :السيد عمرالفندري مساعد رئيسة البلدية -              
 .بالمجلس البلدي كأعضاء األعضاء العائدين و الترحيب بهم مجددا 

لى ضرورة التوضيح للرأي العام بأن مراسلة الهيئة العليا المستقلة لألنتخابات و                 مراسلة  وردت إثرأشارا 
المجلس البلدي آنذاك في وجود شغور بالمجلس لتعويض األعضاء المستقيلين و الحال أنه ال وجود لشغور  صادرة عن
 .ود مطالب للتراجع عن اإلستقاالت لدى والي تونس باعتبار وج
ما بالمجلس البلدي نظرا وأنه عضوتانو سهلة اليعقوبي أنس المخلوف  تينلسيدا ال يعتبربين أنه لذلك و               
 3232سبتمبر  35بتاريخ  بمقتضى مكتوبهاالتي مكنته منها الهيئة العليا المستقلة لألنتخابات قائمة الضمن ال توجدان 

 . 3232جويلية  35ر في دبناء على قرار المحكمة اإلدارية الصا
دراج   في لس البلدي موضوع معاينة استقالة السيدة أنس مخلوف بجدول أعمال الدورة العادية للمجلذلك اعتبرا 
 .ء المجلس البلدي المنتخب باعتبار أنه ال وجود لعضو اسمه أنس مخلوف ضمن قائمة أعضاغير محله 

                               
أوضحت أن وجود السيدتين أنس مخلوف وسهلة اليعقوبي ضمن :  السيدة حياة بيوض رئيسة البلدية-    

المستقلة لألنتخابات ضمن مراسلتها الواردة على البلدية في العليا قائمة أعضاء المجلس البلدي ورد بناء على قرارالهيئة 
 .تعويض األعضاء المستقيلين 
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 :والتواصل والتقييم شاركية والحوكمة المفتوحة واإلعالم رئيس لجنة الديمقراطية التالسيد كريم المالقي -  
حل المجلس البلدي لكنهم فشلوا في ذلك ثم حاولوا مرارا عديدة تعطيل سير العمل إلى سعي مجموعة من األعضاء أكد 

 .البلدي و بث البلبلة 
البلدي نابعة منه فقط أكد أن فكرة اإلستقالة الجماعية من المجلس :  السيد عبد القادر الفندري عضو-  
 .وال دخل للسيد فارس المبروك في ذلك  األعضاء من المجلس البلدي  من عديدقبل الا من ووجدت ترحيب
 

اإلستقالة الجماعية التي تم إيداعها ب المتعلقةتطرق إلى إشكالية وجود شبهات تدليس لبعض اإلمضاءات ثم 
ألصحابها وفقا  تعودبأنها إمضاءات الجاري بمكتب الضبط المركزي بالوالية مؤكدا أنها افتراءات و سيثبت البحث 

 .  للقانون
أشار إلى أن المجلس البلدي يتمثل دوره في  : السيد محمد علي الحمامي المساعد األول لرئيسة البلدية-          

 .اينة استقالة السيدة أنس مخلوف من عضوية المجلس البلدي  مع
نس المخلوف أكدت السيدة رئيسة البلدية في ختام النقاش حول موضوع معاينة استقالة السيدة أمن جهتها و            

 .تونس  وتوجيه نسخة من محضر معاينة اإلستقالة إلى السيد والي كتفاء بالمعاينة فقط من المجلس البلدي باإل
 
 
أنه أصالة عن نفسه ونيابة عن السيدة كما أكد السيد عمر الفندري مساعد رئيسة البلدية في سياق آخر           

تم  الذيللمجلس البلدي المستقيلين بقية األعضاء  بعودةتمسكه حبيبة العياري و السيد عبد القادر الفندري يعبرعن 
 . 3220خالل شهر جويلية تنصيبه 

و أوضح السيد محمد علي الحمامي المساعد األول لرئيسة البلدية والسيدة حياة بيوض رئيسة البلدية بأنه             
لم يتقدموا بطلب لة أما بقية األعضاء فأعضاء فقط الذين تقدموا بمطالب التراجع عن اإلستقا (20)أربعة تم قبول عودة 

 . في الغرض خالل األجل القانوني
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 :مسائل مختلفة ( 5   
 : 0202برنامج ضبط عدد ونوعية الخطط المزمع سد شغورها عن طريق الترقية بعنوان سنة  ( أ

أفاد بأنه تم التطرق خالل جلسة المكتب : السيد محمد علي الحمامي المساعد األول لرئيسة البلدية -          
الترقيات الخاصة باألعوان والموظفين بالبلدية و حيث كان إلى موضوع  3232ديسمبر  9بتاريخ المنعقد البلدي 

الموضوع غير واضح بالنسبة له فلقد عبر عن عدم موافقته على إدراج هذه النقطة ضمن جدول أعمال المجلس البلدي 
اإلنتدابات  بناء على سياسة الدولة الرامية إلى إيقاف  3232ديسمبر 29للدورة العادية الرابعة المقرر انعقادها بتاريخ 

نظرا لتضخم األجور و تفاقم نسبتها في ميزانيات المؤسسات العمومية و الجماعات  3232و 3232والترقيات لسنوات 
 .المحلية 

المتعلقة النصوص القانونية وبين أنه تم توضيح األمرله من قبل بعض اإلطارات بالبلدية واطلع على           
ول و أبدى موافقته على تمتيع ولذلك تراجع على موقفه األألعوان و إطارات البلديات ،  نائيةاإلستث بالترقيات العادية و

 .عوان واإلطارات بحقوقهم في إطار القانون األ

عبرت عن مساندتها ألعوان :  السيدة ريم المختاري رئيس الدائرة البلدية قرطاج محمد علي الياسمينة -
 سنة 22سنة و  22علمت بوجود موظفين  لم يتمتعوا بالترقيات طيلة وموظفي البلدية في الترقيات وأوضحت أنها 

 .الحكومي المتعلق بالترقيات اإلستثنائية القرار سنوات منهم من لم يشملهم  22و  
وحقهم في  ألعوان و موظفي البلديةتها أكدت مساند: السيدة ريم العاصمي نويرة مساعدة رئيسة البلدية  -

 .الترقيات 
تأجيل سابقا هم في الترقيات و لكنها اقترحت ها تساند األعوان في تمتعهم بحقبينت أن: السيدة رئيسة البلدية -

ومحدودية مواردها و أحالت الكلمة وارتفاع كتلة األجور باعتبار تضخم ديون البلدية  3232سنة هذا الموضوع إلى 
 :الموضوع كالتالي لتوضيح للسيد سليمان القلي الكاتب العام للبلدية 

 
ب ب ااالمتعلّق بضبط صيغ وآليّات اإلنتدالمتعلّق بضبط صيغ وآليّات اإلنتد  32293229مارس مارس   3333: : المؤّرخ فيالمؤّرخ في  392392وفقا لمقتضيات األمر عددوفقا لمقتضيات األمر عددأبرز أنه أبرز أنه       

حول ضبط مقاييس و كيفية حول ضبط مقاييس و كيفية   32323232أوت أوت   22في في والتّرقية والترسيم بالبلديات و قرار السيد رئيس الحكومة المؤرخ والتّرقية والترسيم بالبلديات و قرار السيد رئيس الحكومة المؤرخ 

  ::، تم إعداد الجداول المصاحبة ، تم إعداد الجداول المصاحبة تب السلك اإلداري المشترك تب السلك اإلداري المشترك التناظر للترقية اإلستثنائية إلى مختلف رالتناظر للترقية اإلستثنائية إلى مختلف ر

  الّسلك اإلداري المشترك لإلدارات العموميةالّسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية::      
 

      **          طرق التسديدطرق التسديد                                                عدد الخطط المراد سدعدد الخطط المراد سد        الــــرتبــــــــــةالــــرتبــــــــــة رر//عع

  شغورهاشغورها                          

 
  ترقية بالملفاتترقية بالملفات                  ترقية استثنائيةترقية استثنائية          

  متصرف عاممتصرف عام 2

 
22  11  22  

  متصرف رئيسمتصرف رئيس 3

 
33  11  11  

  متصرف مستشارمتصرف مستشار 2

 
33  11  11  

  11  11  33  متصرفمتصرف 0

  11  22  22  متصرف مساعدمتصرف مساعد 5

  كاتب تصرفكاتب تصرف 2

 
33  11  11  
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أقدمية أقدمية ))يمكن لألعوان الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة المشاركة في المناظرة الداخلية للترقية اإلستثنائية يمكن لألعوان الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة المشاركة في المناظرة الداخلية للترقية اإلستثنائية   **

ل على الوثائق ل على الوثائق بعـد تقديم مطلب ترشـح يشتمبعـد تقديم مطلب ترشـح يشتم  ((أقدمية خمس سنواتأقدمية خمس سنوات))المناظرة الداخلية للترقية بالملفات المناظرة الداخلية للترقية بالملفات أو في أو في ( ( أربع سنواتأربع سنوات

  ..الالزمة الالزمة 

  الّسلك التقني المشترك لإلدارات العموميةالّسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية::

    

 

    طرق التسديدطرق التسديد                                                عدد الخطط المراد سدعدد الخطط المراد سد        الــــرتبــــــــــةالــــرتبــــــــــة رر//عع    

  شغورهاشغورها                          

 
  ترقية بالملفاتترقية بالملفات

  تقني رئيستقني رئيس 2

 
33  11  

  تقني أولتقني أول 3

 
22  22  

 
  الّسلك المشترك للمهندسين المعماريين لإلدارةالّسلك المشترك للمهندسين المعماريين لإلدارة::  

 
    طرق التسديدطرق التسديد                                            عدد الخطط المراد سدعدد الخطط المراد سد        الــــرتبــــــــــةالــــرتبــــــــــة رر//عع    

  ترقية بالملفاتترقية بالملفات                                          شغورهاشغورها                          

  عامعاممهندس معماري مهندس معماري  2

 
22  22  

 

  سلك المتصرفين في األرشيفسلك المتصرفين في األرشيف::  
 

    طرق التسديدطرق التسديد                                                عدد الخطط المراد سدعدد الخطط المراد سد        الــــرتبــــــــــةالــــرتبــــــــــة رر//عع  

  ترقية بالملفاتترقية بالملفات                                            شغورهاشغورها                          

متصرف رئيس في الوثائق متصرف رئيس في الوثائق  2

  واألرشيفواألرشيف

      

22  22  

 

  سلك العملةسلك العملة::  
  عدد الخطط المراد عدد الخطط المراد   صنفصنفالال

    سد شغورهاسد شغورها

   0202لسنة     

  عدد الخطط المزمع تسديدها عدد الخطط المزمع تسديدها               طرق التسديدطرق التسديد

  عن طريق اإلمتحان المهنيعن طريق اإلمتحان المهني            

                                        5252%%  

  خامسخامسالصنف الالصنف ال

 
  2020  إمتحان مهنيإمتحان مهني  3232

  الصنف السادسالصنف السادس

 
00                            ""      ""  33  

  الصنف السابعالصنف السابع

 
55  "  " 22  

  الصنف الثامنالصنف الثامن

 
22  "  "  00  
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ية بالملفات ية بالملفات ققو إثر تقديم هذه المعطيات و البيانات ،أكد على توفر شروط فتح المناظرات الداخلية للترقية اإلستثنائية و الترو إثر تقديم هذه المعطيات و البيانات ،أكد على توفر شروط فتح المناظرات الداخلية للترقية اإلستثنائية و التر

  ::  و المتمثلة في و المتمثلة في و اإلمتحانات المهنية لترقية العملة من صنف إلى صنف أعلى و اإلمتحانات المهنية لترقية العملة من صنف إلى صنف أعلى 

  شاغرة بقرار ضبط مجموع األعوان مرجع القرار المؤّرخ فيشاغرة بقرار ضبط مجموع األعوان مرجع القرار المؤّرخ في    32323232إّن الخطط المعّدة للتّرقية لسنة إّن الخطط المعّدة للتّرقية لسنة     --22                              

::  3232//2222//32323232..  

  ..  2525::المترشحين المترشحين عدد األعوان عدد األعوان * *                                                 

  ..  ((عن طريق اإلختيارعن طريق اإلختيار  3232  عن طريق اإلمتحان المهنيعن طريق اإلمتحان المهني  3232))  0202: :   عدد العملةعدد العملة* *                                               

اإلعتمادات اإلعتمادات ) ) د د   32.290722232.2907222: : موظفون وعملةموظفون وعملة::  32323232للترقيات خالل سنة للترقيات خالل سنة س المالي س المالي اإلنعكااإلنعكا  --00                                      

  ( .( .بالميزانيةبالميزانية  مرصودةمرصودة

 
 

  

 قرار المجلس البلدي
 

برنامج ضبط عدد ونوعية الخطط المزمع سد شغورها عن وبعد التداول و النقاش تمت المصادقة على 

 .اإلجراءات المستوجبة في هذا الشأن كما ذكر أعاله  واستكمال  3232طريق الترقية بعنوان سنة 
 

 
 :كانت نتيجة التصويت كالتالي و       

 (السيد زياد الهاني عن بعد)  20: دي الحاضرون لعدد أعضاء المجلس الب- 
 20 :عدد أعضاء المجلس البلدي الموافقون - 

 22: المعترضونالمجلس البلدي عضاء دد أع-                 
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 : بيرصابقرطاج  ( البلدي مسبح)مشروع ترفيهي إحداث  ( ب

 

ون بالقرار الصادر عن مجلس النيابة ذكرت السيدة رئيسة البلدية السادة أعضاء المجلس البلدي الحاضر       

و المتعلق بتركيز مسبح اصطناعي و إنجاز منتزه بالمقبرة المسيحية مع  0202ماي  02الخصوصية المنعقد بتاريخ 

 .ال مواد خفيفة قابلة للتفكيك ضرورة استعم

أوصى باتخاذ اإلجراءات الالزمة لنقل رفاة  0202ديسمبر  9كما أفادت أن المكتب البلدي المنعقد بتاريخ              

بناءه البلدية تتولى " بقبو"و تجميعهم " داموس الكريطة"الموتى من المقبرة المسيحية بشارع الهادي شاكر إلى مقبرة 

 .طلب دعم مالي من وزارة الشباب و الرياضة إلنجاز المشروع بإعداد ملف  كما أوصى 

 

 :بشارع الهادي شاكر قرطاج بيرصا  خضراء منطقة( ج      

       
تناول بالدرس  مقرتح السيد زياد اهلا ي رئيس جلنة  0202ديسمرب  9أفادت السيدة رئيسة البلدية احلضاور بأن ادمكمتب البلدي ادمنعقد بمتاريخ      

و الكائن بشارع الهادي " أرض البئر"بخصوص إحداث منطقة خضراء بالعقار المسمى  والتربية والتعليم الفناون والثقافة 
شاكر بقرطاج بيرصا و ذلك بهدف توفير متنفس للمتساكنين و التصدي للتوسع العمراني غير المنظم باالضافة إلى 

 .السيطرة على ظاهرة إلقاء الفضالت المختلفة بصورة عشوائية 
إلبداء  3232ديسمبر 20السياق إلى أنه تم توجيه مراسلة إلى المعهد الوطني للتراث بتاريخ  كما أشارت في هذا        

الرأي و اإلفادة ،علما و أنه سيتم األخذ بعين اإلعتبار للصبغة األثرية للعقار بمناسبة مراجعة مثال التهيئة العمرانية 
 . للمدينة

 :اقتراح عقد اتفاقية حول اإلنتقال الطاقي  (د    
  

أبرز السيد محمد علي الحمامي المساعد األول لرئيسة البلدية أنه تم إعالم السادة أعضاء المكتب البلدي المنعقد       
 و المنظمة الجامعية لألمم المتحدةبمضمون اتفاقية الشراكة و التعاون بين البلدية  3232ديسمبر  9بتاريخ 

UIP ITALIE – UIP TUNISIE )بهدف تأسيس مستقبل زاهر و دعم التنمية المستدامة  لبعث مشاريع مشتركة
 ( .أنظر وثيقة الشراكة والتعاون )في مجال اإلنتقال الطاقي (  3222أجندا )
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II)  (مواضيع لإلعالم)النشاط البلدي العام: 

 : 0202 رنوفمبموفى شهر  حدمتابعة سير اإلستخالصات إلى  -(2
عن السنة المنقضية محققة بذلك  ℅5بنسبة تراجع إلى  0202رنوفمبموفى شهر أفضت النتائج المحققة إلى حد 

8359خالل نفس الفترة من سنة  د 3,3.52.7.53..مقابلد  1172.3..8,5..مداخيل بلغت  
:وقد تم تسجيل أهم المداخيل بالفصول التالية  

 -المعلوم على العقارات المبنية:
حيث حقق مبلغ . مقارنة بنفس الفترة المنقضية ℅64 نسق استخالص هذا المورد بعنوان السنة بنسبة بلغت تراجع

.8359سنة د ,297.9,.,3.مقابل  د 1537889.,52  
 -المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية:

مقابل  8383سنة  د9.5,878.9.,، حيث تم تسجيل مبلغ   ℅06مداخيل هذا الفصل بنسبة تطورت
.8359دسنة,158.351793  

 -مداخيل لزمة معلوم اإلشهار: 
مقابل  8383د  خالل سنة8137333.,3محققة بذلك مداخيل  ℅64مداخيل هذا الفصل بنسبة  تراجعت

. 8359د سنة22.8337333  
 -معلوم اإلشغال الوقتي للطريق العام: 

مقابل د 33.3837133حيث سجل مقابيض ℅63بلغت تطورنسبة 8383مداخيل هذا المعلوم خالل سنة حققت
.8359سنة د 5.3397.23.  

 -معلوم اإلشهار:
مقابل  8383سنة د51.5127333حيث حقق مبلغ .عن السنة الفارطة℅4مردود هذا الفصل بنسبة  تراجع

8359سنة  د7313,...,5  
 -معلوم وقوف العربات بالطريق العام:

 د582.3,17333مقابل د 51.11,7333حيث حققت مبلغ℅2,79بنسبة8383مداخيل هذا الفصل خالل سنة تراجعت
.8359خالل سنة  

 -مداخيل قاعات العروض واألفراح :
 8383سنة  د337333,.,1حيث حقق مبلغ . مقارنة بالسنة الفارطة℅,7,مردود هذا الفصل بنسبة  تراجع
.8359سنةد 3.3337333,مقابل  

 -مداخيل كراء عقارات معدة انشاط تجاري :
مقابل  8383سنة  د8375.1..5,8حيث سجلت . مقارنة بالسنة المنقضية℅ . مداخيل هذا الفصل بنسبة تراجعت

. 8359 سنة  د5,2.5137853  
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 : (وفقا للجدول المصاحب)متابعة سير المشاريع البلدية  -(0
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 :لمحلي للّنظافة والعناية بالبيئة البرنامج ا -(3
البيئة و و انتهى العقد المبرم بين وزارة الشؤون المحلية  3232بداية من شهر ماي : رفع الفضالت المنزلية *(        

ة و جزء من رفع الفضالت من قرطاج محمد علي و الياسمينكلفت بالمقاولة الخاصة لرفع الفضالت المنزلية حيث 
علما أن عدد العملة و المعدات محدود مع تكاثر الفضالت في مباشرة قرطاج بيرصا مما جعل البلدية تقوم بهذه العملية 

 . المواطنين لتوقيت إخراجهابعض الفترة الصيفية و عدم احترام 
 23حدد يوم أشهر و  2لرفع الفضالت لمدة  (تمويل من المجلس الجهوي لوالية تونس) استشارة عنتم اإلعالن 

 . و في مرحلة التأشير على طلب التعهد  لقبول العروض و تم تعيين المقاول 3232أكتوبر
قامت البلدية بالتعاقد مع مقاولة خاصة قصد صيانة عدد من المناطق الخضراء و : صيانة المناطق الخضراء *(       

و حديقة صالمبو و الحديقة الكائنة  الباجي قائد السبسي ،البيئة  ،بن عمار الطاهر  :بالشوارع التالية قد تم التدخل 
بجانب معهد الدراسات التجارية العليا و قرطاج بيرصا و الهادي شاكر و حديقة الميناء البونيقي وشارع الهادي شاكرو 

يل الميتة  و البلدية بصدد مداواة كامل مأوى السيارات بقرطاج حنبعل و منتزه قرطاج كما تم التدخل بقلع أشجار النخ
 . أشجار النخيل بالمدينة 

  .قامت البلدية بصيانة مقبرة حي محمد علي و قرطاج بيرصا  :صيانة المقابر *(        
 .أحد المواطنين لقلع االعشاب و صيانة القبور و صيانة و دهن الجدران بمقبرة حنبعل تطوع و 

 .تتم مداواة جميع أوكار توالد الحشرات عن طريق المداواة الكيمياوية : مقاومة الحشرات *(          
عملية تقليع األعشاب متواصلة منذ شهر أوت الجاري عن طريق مقاولة خاصة :  تقليع األعشاب بالطرقات*(          

كما تم التدخل بنهج ( بو من أميلكار إلى محيط الميناء البونيقي صالم)و تم التدخل بمنطقة قرطاج الشاطئ ( عملة 22)
العربي الكبادي و غابة حي محمد علي حيث تم رفع مختلف أنواع الفضالت كما تدخل هذا الفريق في تنظيف محيط 

 بطــحاء و مــنطقة الياسمينة كما تم التدخل فــي شارع الجمهورية و شارع األنفيتريت قرطاج حـــنبعـل 
 .و شارع الهادي شاكر 

الغابات بتقليم  ادارةتجهيز و الجهوية للدارة اإلالبلدية بالتعاون مع والية تونس و  تولت: يم األشجار تقل*(          
أشجار التوت بمنطقة قرطاج درمش و شارع من العملة في تقليم فريق  شرعأشجار الكاالتوس بشارع بورقيبة كما 

 . و ستتواصل في كافة أنحاء المدينةاالستقالل قرطاج بيرصا 
 :نشاط الدائرة البلدية -(4   

 . متابعة أشغال تهيئة األرصفة بالقوالب الجاهزة بنهجي سرسينا وعلي بلهوان بقرطاج الياسمينة-        

تحت إشراف السيدة ريم مختاري رئيس الدائرة البلدية قرطاج محمد  0202أكتوبر  16يوملسة عمل تنظيم ج-      

البلدية قرطاج محمد علي والياسمينة بحضور مجموعة من متساكني نهج سرسينا قرطاج الدائرة بمقرعلي والياسمينة 

 .الياسمينة واإلطارات المعنية بالبلدية وخصصت هذه الجلسة للنظر في تقدم أشغال الترصيف في النهج المذكور أعاله

رطة البلدية بالتنسيق مع أعوان في إطار المراقبة الدورية للتصدي لظاهرة البناء الفوضوي تولى فريق الش-       

الشرطة البيئية تحت إشراف السيدة ريم المختاري رئيسة الدائرة البلدية قرطاج محمد علي والياسمينة والسيدة ريم 

  : معاينة المخالفات التالية 0202نوفمبر  02العاصمي النويرة مساعدة رئيسة البلدية اليــوم اإلثنين 

غابة قرطاج محمد علي موضوع قرارات هدم في الغرض وسيتم برمجة تنفيذها إثر استيفاء الشروع في البناء ب-      

 .اإلجراءات الالزمة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،علما وأنه تأكد بعد المعاينة عدم قلع األشجار

 . ايقاف األشغال مع حجز شاحنة خرسانة و تحرير محضر معاينة في الغرض بأرض الشعابنية-      
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 :نشاط الّلجان  -(5

لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة  عقدت : المالية و االقتصادية ومتابعة التصرفالشؤون لجنة *
 :تم خاللهما دراسة المواضيع التالية  8383ديسمبر  .و  8383سبتمبر  52جلستي عمل بتاريخ  التصرف
على تم اإلتفاق على إحالة المشروع للدرس و إبداء الرأي  و  8385رض المشروع األولي لميزانيـة سنة ع-        
 . 8383اكتوبر  39الذي انعقد بتاريخ  البلدي المكتبانظار 

جراء تداعيات جائحة  بلديةلالوضع المالي ل لتركيز لوحات اشهارية و صعوبة دراسة بعض المطالب -         
.الوضع وتحسين نسب اسخالص الموارد البلدية  واقتراح الحلول العملية لتفادي تفاقمكورونا   

 :نشاط لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة واإلعالم والتواصل والتقييم *
 : مستوى المحليالمشاركة بلدية قرطاج في إرساء الحكومة المفتوحة على   

اإلدارة اإللكترونية برئاسة الحكومة والجمعية مع وحدة   8383ديسمبر  33 عمل بتاريخ  ةاللجنة جلس عقدت        
تقديم التعهدات  خاللهاتم  (GIZ) وكالة التعاون األلماني التونسي والجامعة التونسية للبلديات و التونسية للحوكمة المحلية

 :النهائية والمتحصلة على رضى المواطنين كأولوية قصوى وهي التالية 

  

والبيانات العمومية حق النفاذ إلى المعلومة 
  المفتوحة

 

توفير ركن أو رابط ضمن موقع واب البلدية لتلقي 
مطالب النفاذ ومطالب الشكاوي بصورة إلكترونية 

 .واإلجابة عليها

دعم آليات الديمقراطية التشاركية ومبادئ 
  الحوكمة المحلية

  احداث لجان المواطنة

 

  تعزيز المساءلة والنزاهة

 

لتدقيق الداخلي والمراقبة لضمان اعتماد منظومة ا
 شفافية التصرف والتسيير

  حوكمة التصرف في الموارد الطبيعية

 

انجاز عدد من األنشطة االيكولوجية البيئية  . 5
 من خالل تنفيذ مشروع قرطاج المدينة المغذية

 بعث فضاء المواطن  تبسيط الخدمات البلدية وتحسين جودتها

والتكوين في المجاالت وضع خطة لالتصال 
  المتصلة بمحاور الحكومة المفتوحة

 

وضع وتنفيذ برنامج تكويني حول محاور   
  الحكومة المفتوحة وآليات العمل البلدي
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ه م  المتعهد م  طرفهم على ممتابعة تنفيي هي 3232ومت اإلتفاق على تعمري اجلياذة ادمقرتحة لصياغة المتعهدات وإرساهلا قبل ماوىف ديسمرب 
 . 3233-3232ادمعاهدات ومساندة البلدية ي ذلك خالل سنيت 

 
 :  التكوين وتنمية القدرات

 :تينتكويني تين األلمانية بمساهمة بلديتي قرطاج وحلق الوادي دور  "KAS" مؤسسةنظمت  -
بسيدي  "تقنيات اإلستقبال والتواصل مع المواطنين  "حول  خاصة بأعوان اإلدارة البلدية األولى  – 5

 :بوسعيد  وقسمت على أفواج 
 8383نوفمبر  81و  83: الفوج األول يومي          
 8383نوفمبر  ,8و ,8: الفوج الثاني يومي          
   8383ديسمبر 38و 35: الفوج الثالث يومي        

 8383ديسمبر  .5غاية إلى  53بداية من "إدارة الوقت ودوره في حسن سير العمل البلدي   "حول الثانية  -8 -
 .بمدينة توزر ، وشارك في هذه الدورة ثلة من أعضاء المجلس البلدي ومجموعة من اإلطارات المعنية بالبلدية

 والمالية الالمركزية " تدريبية خاصة بالمستشارين البلدييين  حول ورةدأيضا األلمانية  "KAS" مؤسسةنظمت و  -
 .بمدينة الحمامات   8383ديسمبر  .5إلى غاية 55بداية من يوم "  لالستشراف أدوات :المحلية

نية يمجة دورات تكو ر من طرف البلدية وب حول جودة الخدمات المسداة"" اسات تنظيم يوم دراسي مع مكتب الدر  -
 .لألعوان في الغرض

 : 0202برنامج اإلستثمار البلدي التشاركي لسنة 

 .وفق الرزنامة المعتمدة   0202متابعة مراحل إعداد برنامج اإلستثمار البلدي التشاركي لسنة       

 : العمل مع الجمعيات

 المشاركة في اإلنتخابات الرئاسية السنوية للغرفة الفتية اإلقتصادية بقرطاج -

 أنشطته مشاركة الكشافة التونسية فوج قرطاج في -
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III)  خالل الجلسة التمهيدية المنعقدة متابعة مالحظات وتساؤالت المتساكنين و المجتمع المدني
 . 0202نوفمبر  02بتاريخ 

  

 والمجلس اإلدارة ردود المواطنين ومالحظات إقتراحات     اإلسم واللقب
 سالم قعلول 

 ( مواطن)

تساءل عن مثال الوقوف و التوقف 
بشارع الحبيب بورقيبة و 

الصعوبات المعترضة لوقوف 
 .السيارات باألنهج المجاورة 

 الوقوف تم إعداد كراس شروط مثال 
و التوقف بشارع الحبيب بورقيبة و في مرحلة 

اإلعالن عن طلب العروض بهدف تنظيم حركة 
 المرور من ناحية 

 و تنمية الموارد البلدية من ناحية أخرى 

برنامج البلدية لصيانة المناطق 
اء الكائنة أمام معهد الخضر

 الدراسات التجارية العليا 

يتم التدخل بصورة دورية من طرف المصالح 

البلدية المعنية للقيام بأشغال تقليع األعشاب 

 .الطفيلية و تقليم األشجار و الري 

 حافظ بنعبد النبي

 (جمعية قرطحدشت)
ضرورة حضور كافة أعضاء 

المجلس البلدي الجلسات التمهيدية 
احتراما للمتساكنين وللتفاعل مع 

 .مشاغلهم واقتراحاتهم 

يتم توجيه الدعوة لكافة األعضاء للحضور ومن 

هؤالء من يعتذر عن المشاركة ألسباب صحية 

 .أو مهنية أو لظروف عائلية طارئة 

الجلسة التمهيدية للدورة العادية 
 .الثالثة لم تنعقد 

 تم عقد الجلسة التمهيدية بتاريخ

 بفضاء صوفونيبة  3232أوت  39 

تساءل عن توقيت وكيفية رجوع 
األعضاء المستقلين مؤكدا على 

( عضوا 20)دور المجلس البلدي 
 .في تحسين االداء 

 .موضوع للمتابعة من طرف المجلس البلدي 

أسباب تأخر انطالق المشاريع 
 3232و  3229المبرمجة لسنتي 

مثال مشروع تهيئة الطرقات بنهج 
أشمون و مشروع تهيئة مسلك 

 .صحي 

عدة أسباب من أهمها تحويل اإلعتمادات من 

طرف صندوق القروض ومساعدة الجماعات 

المحلية لفائدة البلدية خالل شهر سبتمبر و تعديل 

الميزانية إضافة إلى طول إجراءات اإلعالن عن 

طلب العروض ووجوب اعتماد منظومة الشراء 

 .على الخط 

شروط الخاص مآل كراس ال
 .باألكشاك 

موضوع للمتابعة ضمن لجنة الشؤون المالية 

 واإلقتصادية ومتابعة التصرف 

 حنبعل برقة

 (مواطن)
تساءل عن أسباب عدم انعقاد 
الجلسة التمهيدية للدورة العادية 

 .الثالثة 

انعقدت الجلسة التمهيدية للدورة العادية الثالثة 

 .ة بفضاء صوفونيب 3232أوت  39بتاريخ 

تساءل عن تركيبة المجلس البلدي 
عضوا و الوضعية  20الذي يضم 

 .موضوع للمتابعة من طرف المجلس البلدي 
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 .القانونية لألعضاء المستقيلين 
 سلوى الجزيري عرفة 

 ( مواطنة)
تساءلت عن أسباب عدم التصدي 
لظاهرة البناء الفوضوي بالمركض 

 .الروماني 

تحرص البلدية بالتنسيق مع فريق الشرطة البلدية 

و بالتعاون مع المصالح األمنية على  تكثيف 

 المراقبة الدورية 

 و إجراء المعاينة للمخالفات المسجلة 

و قد تم اتخاذ قرارات هدم و إزالة في شأنها نفذ 

البعض منها و سيتم برمجة تنفيذ بقية القرارات 

 .زمة إثر استيفاء اإلجراءات الال

مآل مشروع تركيز حواجز حديدية 
 .لحماية األراضي المصنفة أثرية 

تم اإلعالن عن طلب العروض ثالث مرات دون 

نتيجة و سيتم اإلعالن عن طلب العروض للمرة 

 الرابعة 

وجود نقطة قارة لبيع األكلة الخفيفة 
أمام الملعب المعشب ( براكة)

 .بقرطاج بيرصا 

 .و مبرمج للتنفيذ تم إصدار قرار إزالة 

أسباب عدم تطبيق قرار المحكمة  عمرالفندري 
اإلدارية القاضي بإيقاف تنفيذ 
القرارات الصادرة عن المجلس 
البلدي بالرغم من المراسالت 

الصادرة عن وزارة الشؤون المحلية 
والبيئة ووالي تونس و الهيئة العليا 

 .المستقلة لألنتخابات 

 .لمجلس البلدي مواضيع للمتابعة من طرف ا

من يترأس جلسات لجنة الشؤون 
المالية و اإلقتصادية و متابعة 

التصرف إثر استقالة السيد محمد 
 الحداد من عضوية المجلس البلدي

 

جويلية  22أوصى المكتب البلدي المنعقد بتاريخ 

بتكليف السيدة رئيسة البلدية باإلشراف  3232

على اجتماعات اللجنة بحضور عضوين من 

 .المجلس البلدي واإلطارات المعنية بالبلدية 

وجود نقطة لبيع األكلة الخفيفة 
 .أمام مقبرة بيرصا ( براكة)

 .تم إصدار قرار إزالة ومبرمج للتنفيذ 

 زياد الهاني 

 عضو المجلس البلدي 
وضعية األعضاء المستقيلين من 

 عضوية المجلس البلدي 
انعقاد سيتم تسوية وضعية المجلس البلدي قبل 

الدورة العادية الرابعة إثر التوصل إلى حلول 

مناسبة بما أن األعضاء متطوعون لخدمة 

 .المتساكنين و المدينة عموما 
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