اجلمهوري ـة التونسي ـ ـ ـ ـ ـة
وزارة الشؤون احمللية والبيئة
بلديـ ـة منزل فــارس ـ ـي

حمضر جلسة إستثنائية

عقدت النيابة الخصوصية لبلدية منزل فارس ي جلسة إستثنائية وذلك يوم السبت  16ديسمبر
 2016على الساعة العاشرة صباحا بمقر البلدية برئاسة السيد الهادي سلمان رئيس النيابة
الخصوصية وبحضور السادة األعضاء:
 زغدان الهريش ي.
 فاخر النعيجة.
 مجدي بن يحمد.
وحضر عن اإلدارة السيد رياض أحمد كاتب عام البلدية لكتابة محضر الجلسة.
إفتتح السيد رئيس النيابة الخصوصية الجلسة بكلمة رحب فيها بجميع الحاضرين ثم تولى
عرض جدول أعمال الجلسة كاآلتي:
 .1املصادقة على البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة .2018
 .2املصادقة على البرنامج السنوي لدعم القدرات لسنة . 2018
ثم أذن للسادة أعضاء النيابة للتداول في املواضيع املدرجة بجدول األعمال كالتالي :

.I

املصادقة على البرنامج السنوي لإلستثمارلسنة .2018

بين السيد رئيس النيابة الخصوصية أنه في إطار تنفيذ أحكام الفصل  139من الدستور التونس ي
املؤرخ في  27جانفي  2014حول ضرورة إعتماد الجماعات املحلية آليات الديمقراطية التشاركية ومبادئ
الحوكمة املفتوحة وتنفيذا ملنججية إعداد البرنامج السنوي لإلستثمار البلدي التشاركي لسنة 2018
وتطبيقا 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 ملنججية إعداد البرنامج السنوي لإلستثمار البلدي
التشاركي لسنة  2017املعد من طرف وزارة الشؤون املحلية والبيئة تولت بلدية منزل فارس ي القيام
بمختلف العمليات التحضيرية إلعداد املخطط اإلستثماري (تكوين خلية البرنامج السنوي لإلستثمار،

عقد جلسة تحسيسية لفائدة أعوان وعملة البلدية ،عقد جلسة تحسيسية لفائدة مكونات املجتمع
املدني إلعالمهم بمسار إعداد املخطط السنوي لإلستثمار لسنة  ، 2018وضع خطة إتصالية) ،إثر ذلك
عقدت البلدية الجلسات التشاركية إلعداد البرنامج السنوي لإلستثمار وفق الرزنامة التالية:
 .1الجلسة العامة التشاركية األولى يوم  28أكتوبر .2017
 .2جلسة منطقة عدد 2يوم  05نوفمبر .2017
 .3جلسة منطقة عدد  1يوم  11نوفمبر .2017
 .4الجلسة العامة التشاركية الثانية بتاريخ  25نوفمبر .2017
ثم عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية على الحاضرين املشاريع التي وقع التصويت عليها في جلسات
املناطق حسب األولوية كما مبين بالجدول التالي:
نوع املشروع

الخطة التمويلية

املشاريع

مساعدة غير

االدارية

موظفة

مشاريع القرب

مساعدة غير
موظفة

املبلغ (أد)

املنطقة املنتفعة

املشروع

بنايات إدارية

134

كامل املنطقة

إقتناء معدات النظافة والطرقات

60

البلدية

دراسات

20

أشغال الصيانة والتعهد(الطرقات)

45

منطقة 1

بناء األرصفة

13

منطقة 1و2

تركيزشبكة قنوات املياه املستعملة

5

منطقة 2

اإلنارة العمومية

7

منطقة 1و2

املجموع

284

قرار اجمللس
بعد التداول والنقاش صادق أعضاء النيابة الخصوصية باإلجماع على البرنامج السنوي لإلستثمار
البلدي التشاركي لسنة  2018حسب ما أسفرت عليه الجلسات التشاركية ويضاف إلى ذلك قائمة
املشاريع املدرجة بالبرنامج اإلستثماري لسنتي  2016و 2017والتي سيتواصل إنجازها خالل سنة
 2018كما مبين بالجدول التالي:

الوالية  :المنستير
البلدية  :منزل فارسي

البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة 2018
الخطة التمويلية (**)

المشاريع

سنة أو سنوات الكلفة (*)
اإلنجاز

()1

الكلفة (*)

مساعدة

المحينة بالنسبة

(إستثنائية أو

للمشاريع

تمويل

المتواصلة فقط

ذاتي

()1

قرض

متبقية من مساعدة غير مساعدة
النظام
التمويلي

-5
-6
-7

صرفه

المبرمج

خالل السنة أو

حسب التقييم

صرفه سنة السنوات المقبلة

األولي البيئي

السابقة

2018

()4

واالجتماعي

()2

()3

(-)1( =)4

(***)

(())3(+)2

404

10

404

10

394

404

2018+2017

30

10

20

30

تجميل مداخل المدن

2017

110

110

110

بنايات إدارية

2018

134

134

134

إقتناء معدات النظافة والطرقات

2018

60

60

60

أشغال الصيانة والتعهد (الطرقات والمسالك )

2018

45

45

45

بناء األرصفة

2018

13

13

13

2018

5

5

5

اإلنارة العمومية

-4

المبلغ الذي تم

394

الدراسات

-3

المصدر

تركيز شبكة قن وات المياه المستعملة

2018

7

7

7

مشاريع الشراكة بين البلديات
...........
مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات
...........
مشاريع الشراكة بين البلديات والو ازرات والهياكل
...........
مشاريع الشاركة بين القطاعين العام والخاص
...........
مشاريع الشراكة مع المجتمع المدني
...........
البرامج الوطنية

 1.7برامج تهذيب األحياء الشعبية
...........
 2.7برامج أخرى
...........

 -مشاريع متواصلة في طور اإلنجاز من السنوات الفارطة

ب
 -1مشاريع ذات صبغة محلية

إنجاز ملعب فرعي بالعشب اإلصطناعي

 -2مشاريع الشراكة بين البلديات
...........
 -3مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات
...........
 -4مشاريع الشراكة بين البلديات والو ازرات والهياكل
...........
 -5مشاريع الشاركة بين القطاعين العام والخاص
...........
 -6مشاريع الشراكة مع المجتمع المدني
...........
 -7البرامج الوطنية
 1.7برامج تهذيب األحياء الشعبية
...........
 2.7برامج أخرى
...........

المجموع العام

125
125

35
35

125 2018-2016

529

35

0

45

90
90

المصنفة ""A

المبلغ

404

 -1مشاريع ذات صبغة محلية

-2

موظفة

المشاريع

المبرمج صرفه

بالسنوات
المبلغ

القديم)

أ -المشاريع الجديدة

رزنامة صرف االعتمادات
المبلغ المتبقي
مساهمات أخرى

موظفة

صفحة

38
38

90

38

484

38

87
87
87

491

0

تقديرات
المصاريف
السنوية
للصيانة
واإلستغالل

 .IIاملصادقة على الربانمج السنوي لدعم القدرات البلدية لسنة :2018
بين السيد رئيس النيابة الخصوصية أنه في إطار تنفيذ بنود اإلتفاقية الخاصة بمنح املساعدات
املوظفة واملساعدات غير املوظفة لسنة  2018والتي يتعهد بمقتضاها املجلس البلدي باملصادقة على
البرنامج السنوي لدعم القدرات لسنة  2018كما مبين بالجدول التالي:

 )1التكوين :
املشاركين

املوضوع
 البرنامج الخصوص ي لدعم القدرات
آليات املشاركة والبرنامج السنوي لإلستثمار البلدي رياض أحمد
عزيزة التوي
التشاركي
إدارة املشاريع اإلستثمارية
التحليل املالي
النزاعات العقارية املتعلقة بحماية امللك البلدي
آليات التصرف في الشكاوي
تقييم أداء الجماعات املحلية

 البرنامج السنوي لدعم القدرات:
هندسة التكوين
الحالة املدنية
التصرف في الوثائق واألرشيف
التخطيط والتهيئة العمرانية
مقاومة الحشرات
منظومة إنصاف

الرتبة/الخطة الوظيفية
متصرف مستشار/كاتب عام
تقني

متصرف مستشار/كاتب عام
رياض أحمد
يوسف النعيجة تقني
متصرف مستشار/كاتب عام
رياض أحمد
عزيزة التوي
تقني
عزيزة التوي
تقني
يوسف النعيجة تقني
يوسف النعيجة تقني
متصرف مستشار/كاتب عام
رياض أحمد
عزيزة التوي
تقني
يوسف النعيجة تقني
متصرف مستشار/كاتب عام
رياض أحمد
عزيزة التوي
تقني
عامل صنف4
إلهام بالطيب
متصرف مستشار/كاتب عام
رياض أحمد
يوسف النعيجة تقني
عزيزة التوي
تقني
يوسف النعيجة تقني
متصرف مستشار/كاتب عام
رياض أحمد
يوسف النعيجة تقني
متصرف مستشار/كاتب عام
رياض أحمد
عزيزة التوي
تقني

 )2املساندة الفنية:
املحور

املجال

الحوكمة

املساندة في مجال
اإلتصال والشفافية
التصرف
املساندة في مجال
التنظيم واإلجراءات
املساندة في مجال
البرمجة والقيادة

الديمومة

الرمز

النشاط املعني باملساندة الفنية

B1

إعداد خطة لإلتصال مع املواطن

C1

تشخيص الهيكلة التنظيمية الحالية وتحديد
الحاجيات واألولويات بخصوص تنظيم املصالح
البلدية
متابعة تنفيذ اإلجراءات البيئية واإلجتماعية
ملشروع

E2

املنتفعين

كاتب عام
 2تقنيين
كاتب عام
تقني
كاتب عام
تقني

قراراملجلس
بعد التداول والنقاش صادق أعضاء النيابة الخصوصية باإلجماع على البرنامج السنوي لدعم
القدرات لسنة  2018كما مبين بالجدول أعاله.
ورفعت الجلسة على الساعة الحادية عشر صباحا.
منزل فارس ي في 2017/12/19
رئيس النيابة الخصوصية
الهادي سلمان

