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وزارة الشؤون احمللية والبيئة
بلديـ ـة منزل فــارس ـ ـي

محضرجلسة
الدورة العادية الرابعة لسنة 2019

عمال بمقتضيات القانون األساس ي عدد  29لسنة  2018املؤرخ في  9ماي  2018املتعلق بمجلة
الجماعات املحلية .وبناء على االستدعاء عدد  823بتاريخ  28نوفمبر  2019واملوجه إلى كافة أعضاء
املجلس البلدي ونصه كالتالي" :وبعـد ،أتشرف بدعوتكم لحضور جلسة الدورة العادية نوفمبر 2019
املقرر عقدها يـوم السبت  14ديسمبر  2019على الساعة الخامسة والنصف مساء بمقر البلدية وذلك
للتداول في املواضيع التالية:
 .1درس مقترحات املواطنين املطروحة خالل الجلسة التمهيدية
 .2املصادقة على البرنامج السنوي لإلستثمارلسنة .2020
 .3املصادقة على برنامج السنوي لدعم القدرات لسنة ( 2020التكوين واملساندة الفنية).
 .4املصادقة على اتفاقية املساعدة غيراملوظفة للفترة 2022 -2020
 .5املصادقة على تنقيح قانون مجموع األعوان لبلدية منزل فارس ي
 .6املصادقة على التقاسيم
 .7متابعة تطهيراملديونية
 .8عرض املخطط التقديري للمهن
 .9متابعة سيراملشاريع
 .10متابعة سيراإلستخالصات
 .11متابعة النظافة والعناية بالبيئة

عقد املجلس البلدي بمنزل فارس ي جلسة الدورة العادية نوفمبر  2019يوم السبت  14ديسمبر
 2019على الساعة الخامسة والنصف مساء بمقر البلدية برئاسة السيد حسن املبروك رئيس البلدية
وبحضور األعضاء السادة والسيدات اآلتي ذكرهم:
الصفة
اإلسم واللقب
مساعد أول
جيهان عبد هللا
مساعد ثاني
طارق النعيجي
عضو
رضوان عبد الرزاق
عضو
شادية شوشان
عضو
سعيدة الدرويش
عضو
فرج العجيمي
وحضر عن اإلدارة البلدية الكاتب العام السيد رياض أحمد مقرر الجلسة
في مستهل الجلسة رحب السيد حسن املبروك رئيس البلدية بالحاضرين شاكرا لهم تلبية الدعوة ،ثم
تم اإلتفاق على التداول على جدول أعمال الجلسة في حدود املواضيع التالية:
.1
.2
.3
.4

درس مقترحات املواطنين املطروحة خالل الجلسة التمهيدية
املصادقة على البرنامج السنوي لإلستثمارلسنة .2020
املصادقة على برنامج السنوي لدعم القدرات لسنة ( 2020التكوين واملساندة الفنية).
املصادقة على اتفاقية املساعدة غيراملوظفة للفترة .2022 -2020
 Iالرد على تدخالت املواطنين:

منشور السيد وزير االول عدد  58بتاريخ  12أكتوبر 1994
السيد رضوان عبد الرزاق عضو املجلس البلدي
 تساءل عن كيفية إسناد أعداد منحة اإلنتاج املتعلق بكيفية إسناد العدد املنهي وعدد منحة اإلنتاج ينص
وطالب بترشيد إسناد املنحة وربطها فعليا بأداء على إسناد عدد خاص بمنحة اإلنتاج بعنوان كل ستة أشهر
ويسند هدا العدد من قبل رئيس اإلدارة حسب كمية العمل
العملة وطالب بتشريكه في إسناد األعداد
املنجز من قبل العون وجودته طيلة السداس ي وذلك حسب
املقاييس التالية:
 التأخير 40 : عطل املرض40 : عطل دون مرتب20 :رصد إعتمادات إضافية تخل بالتوازنات بين املوارد والنفقات.
اقترح رصد إعتماد في نفقات التصرف الطارئة.

املواطن حسن بالطيب:
 طالب برصد إعتمادات لفائدة الجمعية الخيرية.دعى إلى توظيف معاليم على مستغلي الطريق العام
لتنمية موارد البلدية.

 تم رصد إعتماد قدره  1000د لفائدة الجمعيات ذاتالصبغة اإلجتماعية بميزانية البلدية لسنة .2020
 البلدية تسعى لتوظيف املعاليم وذلك بعد التنسيقمع الحرس البلدي.

السيد طارق النعيجي مساعد رئيس البلدية:
اقترح تأجيل إنتداب العملة خالل سنة  2020نظرا
إلرتفاع كتلة األجور .
املواطن رفيق املبروك:
اقترح تعويض إنتداب خارجي بإدماج عامل بالسلك
اإلداري وذلك للتخفيض من كتلة األجور.
الصحبي بحبة:
طالب بالترفيع في اعتمادات املرصودة لصيانة
التجهيزات الرياضية
اقترح إدماج عامل بسلك اإلداري
املواطن نزارأحمد
أكد على متابعة املعلوم املوظف على املؤسسات
واستغالل فترة اإلعفاء الجبائي لتنمية موارد البلدية
محمد بن خليفة
طالب البلدية بإقتناء عقار بمنطقة الشواشين
إلستغالله في إحدى املشاريع أو املصالح

 نظرا إلرتفاع كتلة األجور فإنه وقع تأجيل إنتدابالعملة خالل سنة .2020
 تم عرض املقترح على أنظار لجنة الشؤون املاليةوأبدت الرأي بعدم املوافقة نظرا لعدم توفر الكفاءة
واملستوى الدراس ي لعملة النظافة.
 تم الترفيع في إعتمادات املرصودة لصيانة املنشأتالرياضية بميزانية البلدية لتصبح  8000دينار سنة
 2020عوضا عن  2000د سنة 2019
 البلدية حريصة على متابعة هذا املعلوم مما مكنها منتطوير موارد هذا الفصل
 راسلت البلدية مندوبية الطفولة لبرمجة إحداثنادي أطفال بمنطقة الشواشين بعقار على ملك
الدولة

عيادية الهاشمي
طالبت بتركيز عداد ماء بمقبرة الشواشين

تمت مراسلة إقليم الشركة الوطنية إلستغالل وتوزيع املياه
باملكنين لتركيز عداد ماء بمقبرة الشواشين.

كما طالب متساكني منطقة الشواشين إرجاع خط
نقل الحافالت

كما تم إرجاع خط الرابط بين مدينة املكنين ومنطقة
الشواشين خالل شهر نوفمبر .2019

املصادقة على البرنامج السنوي لإلستثمارلسنة .2020
بين السيد رئيس البلدية أنه في إطار تنفيذ أحكام الفصل  139من الدستور التونس ي املؤرخ في 27
جانفي  2014حول ضرورة إعتماد الجماعات املحلية آليات الديمقراطية التشاركية ومبادئ الحوكمة
املفتوحة وتنفيذا ملنهجية إعداد البرنامج السنوي للستثمار البلدي التشاركي لسنة  2020وتطبيقا
للقرار املشترك لوزير الداخلية ووزير املالية املؤرخ في  13جويلية  2015املتعلق بضبط الشروط الدنيا
املستوجبة لتحويل املساعدات السنوية من صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية إلى البلديات
وعمال بمقتضيات الدليل العملي ملنهجية إعداد البرنامج السنوي للستثمار البلدي التشاركي لسنة
 2020املعد من طرف وزارة الشؤون املحلية والبيئة تولت بلدية منزل فارس ي القيام بمختلف العمليات
التحضيرية إلعداد املخطط اإلستثماري (تكوين خلية البرنامج السنوي للستثمار ،عقد جلسة
تحسيسية لفائدة أعوان وعملة البلدية ،عقد جلسة تحسيسية لفائدة مكونات املجتمع املدني إلعالمهم
بمسار إعداد املخطط السنوي للستثمار لسنة  ،2020وضع خطة إتصالية وعقد جلسة العامة
التشاركية االولى )،
ثم عرض املشاريع التي تم اإلتفاق عليها بالجلسة العامة التشاركية األولى كما هو مبين بالجدول التالي:
نوع المشروع

إداري

بيان المشروع

دراسات

 300ا.د

المبلغ(أد)
20
-

مكونات المشروع
دراسة مشروع تهيئة المستودع البلدي
دراسة مشروع تطهير وصيانة شبكة التنوير
العمومي
مشروع تجميل المدينة

اقتناء معدات النظافة والطرقات

220

اقتناء شاحنة رفع فضالت

المستودع البلدي

60

تهيئة مستودع ايداع المحجوزات

تهيئة حجرات المالبس

60

قسط ثاني لمشروع بناء حجرات المالبس

مهيكل
 194أ.د

تطهير وصيانة شبكة التنوير

60

تطهير شبكة التنوير العمومي :بشارع البيئة
وشارع النصر

العمومي
74

تجميل المدينة

تجميل مدخل المدينة مدخل :
 طريق طوزة طريق شراحيل تجميل ساحة نهج عمر المختار -تجميل ساحة المندرة

قرب
الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيء
المجموع

 494أد

قرار المجلس
بعد التداول والنقاش صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضرون باإلجماع على البرنامج
السنوي لإلستثمار لسنة .2020

 - IIIالمصادقة على البرنامج السنوي لدعم القدرات البلدية لسنة :2020
بين السيد رئيس البلدية أنه في إطار تنفيذ بنود اإلتفاقية الخاصة بمنح املساعدات املوظفة
واملساعدات غير املوظفة للفترة  2022 -2020والتي يتعهد بمقتضاها املجلس البلدي باملصادقة على
البرنامج السنوي لدعم القدرات لسنة  2020كما هو مبين بالجدول التالي:
)1
)2
)3
)4

)5

التكوين

الموضوع
 البرنامج الخصوصي لدعم القدرات PARC
إعداد وتنفيذ المخطط الثالثي للصيانة
النفاذ إلى المعلومة
تعبئة الموارد
تقييم أداء الجماعات المحلية
تنفيذ المخطط اإلستثماري البلدي
حوكمة الشراء العمومي والشراء على الخط

المشاركين

رياض أحمد
يوسف النعيجة
رياض أحمد
عزيزة التوي
إلهام بالطيب
عزيزة التوي
رياض أحمد
عزيزة التوي
رياض أحمد
عزيزة التوي
يوسف النعيجة
عزيزة التوي

الرتبة/الخطة الوظيفية
متصرف مستشار/كاتب عام
تقني
متصرف مستشار/كاتب عام
تقني
عامل
تقني
متصرف مستشار/كاتب عام
تقني
متصرف مستشار/كاتب عام
تقني
تقني
تقني

 البرنامج السنوي لدعم القدرات:

صيانة المعدات اإلعالمية
اعداد وتنفيذ وتقييم المشاريع البلدية

يوسف النعيجة
رياض أحمد
يوسف النعيجة
رياض أحمد
يوسف النعيجة
رياض أحمد
عزيزة التوي

تقني
متصرف مستشار/كاتب عام
تقني
متصرف مستشار/كاتب عام
تقني
متصرف مستشار/كاتب عام
تقني

تطوير مهارات اإلستقبال
تقنيات التصرف في الموارد البشرية

الهام بالطيب

عامل

عزيزة التوي

تقني

رياض أحمد

متصرف مستشار/كاتب عام

عزيزة التوي

تقني

التهيئة الترابية والتعمير
المحاسبة ذات القيد المزدوج

حوكمة التصرف المالي ( الرقابة الالحقة)

املساندة الفنية ( صندوق القروض):
المجال
المجال األول
 :الحوكمة

المجال الثاني
 :الديمومة

المجال الثالث
 :التصرف

النشاط
تحديد

النشاط

تاريخ
والرمز مجال الرمز
حسب المشروع أو النشاط المعني بداية
المساندة
التدخل
الدليل

اسم ولقب
المنتفع

تكوينه اإلدارة أو
األكاديمي المصلحة

الفنية حسب
ما هو مبين
بالدليل

األولوية األولى
الديمومة

املساندة في
مجال
البرمجة
والقيادة

F6

التصرف

املساندة في
مجال
التنظيم
واالجراءات

C1

الحوكمة

املساندة في

B2

إعداد جرد للممتلكات املنقولة
مارس
والعقارية ووضع برنامج
2020
لصيانتها

رياض أحمد

متصرف

يوسف النعيجة تقني

الكتابة
العامة
القسم
الفني

األ ولوية الثانية
املساندة بخصوص مراجعة
الهيكلة التنظيمية
بالبلدية(الهيكل
التنظيمي،دليالإلجراءات،قرار
توظيف األعوان)...

عزيزة التوي

تقني

الشؤون
االدارية

أفريل
2020

األولوية الثالثة
املساندة في مجال اإلتصال

ماي

عزيزة التوي

تقني

الشؤون
االدارية

مجال
اإلتصال
والشفافية

الرقمي مع املواطن (من خالل
مواقع الواب والشبكات
االجتماعية)

2020

يوسف النعيجة تقني

القسم
الفني

قرار المجلس
بعد التداول والنقاش صادق أعضاء املجلس البلدي باإلجماع على البرنامج السنوي لدعم
القدرات لسنة  2020كما هو مبين بالجدول أعاله.
 -IVالمصادقة على اإلتفاقية الضابطة لشروط إسناد المساعدة غير الموظفة للفترة
2022-2020
بين السيد الكاتب العام أن تحويل المساعدة المالية غير الموظفة للفترة  2022-2020بمبلغ جملي يقدر
بـ 1.332 :ألف دينار يوزع بالتساوي على سنوات  2020و  2021و 2002وتقدر المساعدة لسنة
 2020ما قدره  444ألف دينار تقتضي المصادقة من طرف المجلس البلدي على اإلتفاقية التي أحالها
صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية والمتضمنة للشروط المحمولة على البلدية والمتمثلة في :
.1
.2
.3
.4
.5

موافاة وزارة المالية بالحسابات المالية لسنة  2018في أجل أقصاه  30جوان .2019
مصادقة المجلس البلدي على مشروع ميزانية البلدية في أجل  31ديسمبر .2019
مصادقة المجلس البلدية على البرنامج اإلستثماري السنوي لسنة  2020المعد وفق المنهجية التشاركية
في أجل  31ديسمبر .2019
مصادقة المجلس البلدي على إتفاقية اإلنتفاع بالمساعدة في أجل  31ديسمير .2019
إشهار المخطط التقديري السنوي إلبرام الصفقات العمومية على موقع المرصد الوطني للصفقات
العمومية في أجل  15جانفي . 2019

قرار المجلس
بعد المداولة والنقاش صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضرون باإلجماع على إتفاقية الضابطة
لشروط تحويل المساعدة غير الموظفة للفترة .2022 -2020

ورفعت الجلسة على الساعة السابعة مساء

