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 الجمهورية التونسية

 وزارة الشؤون املحلية والبيئة

 بلدية منزل فارس ي 

 

 
 

 جلسة محضر 

 2019 لسنة الثانية الدورة العادية

 
 

 

املتعلق بمجلة  2018ماي  9املؤرخ في  2018لسنة  29عمال بمقتضيات القانون األساس ي عدد 

                                                                                                                                                                               .                                                                                                                            216الجماعات املحلية وخاصة الفصل 

واملوجه إلى كافة أعضاء املجلس البلدي  2019 ماي 13بتاريخ  377وبناء على االستدعاء عدد 

ور بلدية منزل فارس ي بدعوتكم لحض رئيس وبعـد، يتشرفعمال الدورة ونصه كالتالي: " مرفوقا بجدول أ

الحادية عشر على الساعة  2019 ماي 26 األحدوذلك يـوم  2019 لسنة مايلدورة  العاديةالجلسة 

 ".البلدية  بقصر صباحا

 جدول أعمال الدورة: 

I.  التمهيدية.درس مقترحات املواطنين املطروحة خالل الجلسة 

II.  2018املصادقة على الحساب املالي لسنة. 

III. .متابعة النظافة والعناية بالبيئة 

IV. . متابعة سير تقدم املشاريع 

V. .متابعة سير اإلستخالصات 

VI. )حول تنظيم عملية التزود باملحروقات)استخدام البطاقات الذكية 
 

 2019 ماي 26 األحديوم  2019 لسنة الثانيةالعادية  املجلس البلدي بمنزل فارس ي الجلسةعقد 

بحضور و البلدية رئيس حسن املبروك البلدية برئاسة السيد  بمقر الحادية عشر صباحاعلى الساعة 

  األعضاء السادة والسيدات اآلتي ذكرهم:

 مساعد أول  :جيهان عبد هللا -

 مساعد ثاني طارق النعيجي -

 نادرة املجدوب: مساعد ثالث -

 : عضو فرج العجيمي -

 الرزاق: عضورضوان عبد  -

 : عضوشادية شوشان -

 : عضو سعيدة درويش -
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 وتغيب عن الحضور أعضاء املجلس البلدي اآلتي ذكرهم:

 فاطمة غماض: مساعد رابع -

 : عضو املجدوبفرج  -

 محمد علي املبروك: عضو -

 روضة بنعلي: عضو. -

 الجلسة.السيد رياض أحمد مقرر الكاتب العام وحضر عن اإلدارة البلدية 

 املدني.واملجتمع كما حضر الجلسة عدد من ممثلي الجمعيات 

في مستهل الجلسة رحب السيد حسن املبروك رئيس البلدية بالحاضرين شاكرا لهم تلبية الدعوة، 

 ةجدول أعمال الدور  تداول  فيشرع املجلس البلدي  وبعد التأكد من توفر النصاب القانوني للجلسة

 كالتالي: 
 

I.  التمهيدية:  املواطنني املطروحة خالل اجللسةدرس مقرتحات 
 

 الردود املقترحات

 املواطن رفيق املبروك: 

نظرا لنقص اإلمكانيات البشرية واملادية  دعا البلدية إلى اإلشراف على عملية الدفن باملقابر.

فانه يتعذر االشراف على عملية للبلدية 

 الدفن

 تم التدخل ورفع اإلخالل نتظمة.ليبيا بصفة مطالب بشفط بئر املياه الجماعية بنهج 

طالب بصيانة عمود كرة السلة بساحة املندرة مع إمكانية 

 تسييجها الستغاللها في تنظيم التظاهرات.

يمكن اقتراح مشروع تسييج الساحة خالل 

  البرنامج السنوي لإلستثمار

 املواطن حسن بالطيب: 

أمام  تصليح فوانيس)طالب بصيانة شبكة التنوير العمومي 

املدرسة ومفترق بني حسان وأمام مركز الحرس الوطني ونهج 

 عمر املختار(.

 رمقاول كهرباء لصيانة شبكة التنوي تم تكليف

 العمومي 

 

 إنطلقت البلدية في عملية الترقيم. طلب ترقيم املنازل 

 تكوين العملة في إختصاص تنوير عمومي.

 

ة االشراف لبرمجقامت البلدية بمراسلة سلطة 

 حسب اختصاصاتهم  تكوين العملة

طالب برفع فواضل املحالت التجارية خاصة املتواجدة 

 بشارع الحبيب بورقيبة.

يتم الرفع بصفة دورية وسيقع تركيز حاويات 

 إضافية على املحالت
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 املواطن محمد بن خليفة : 

 أشار إلى ركود املياه املستعملة وطالب البلدية بإنجاز آبار

 ضياع جماعية.

سيقع النظر في إمكانية انجاز ابار ضياع على 

 املوارد الذاتية للبلدية 

 املواطنة عيادية الهاشمي : 

سيتم برمجة التدخل إثر الحصول على  طالبت بإنارة طريق املقبرة بالشواشين.

  التجهيزات املبرمجة من طرف املجلس الجهوي 

 املواطنة عزيزة شوشان:

الفالحة والتجهيز لبرمجة مصالح تمت مراسلة  بتعبيد وترصيف طريق املقبرة بالشواشين.طالبت 

  تعبيد الطريق

 املواطن سالم معمر: 

مراسلة الشركة الوطنية الستغالل  وقعت املاء الصالح للشرب.تزويد مقبرة الشواشين بتساءل عن 

 .وتوزيع املياه لتزويد املقبرة باملاء 

إجراءات تسوية البناءات الفوضوية بمنطقة أشار إلى 

 الشواشين.

ضرورة احترام التراتيب دعا رئيس البلدية إلى 

 املعمول بها للحصول على رخصة بناء . 
 

 

II.  2018املصادقة على احلساب املايل لسنة: 
 لسنة  35األساس ي مليزانية الجماعات املحلية عددمن القانون  34و  33ملقتضيات الفصلين  تطبيقا

  2007لسنة  65كما تم تنقيحه وإتمامه خاصة بالقانون األساس ي عدد  1975ماي  14املؤرخ في  1975

اللذان ينصان على أن ينظر املجلس البلدي في دورته املنعقدة في شهر ماي  2007ديسمبر  18املؤرخ في 

 ،ملحاسبة العموميةمن مجلة ا 282في الحساب املالي الذي يقع إعداده طبقا ملقتضيات الفصل 

 13املتعلق بتنقيح وإتمام القرار املؤرخ في  2017نوفمبر  14وبناء على مقتضيات القرار املؤرخ في  

املتعلق بضبط الشروط الدنيا املستوجبة لتحويل املساعدات السنوية من صندوق  2015جويلية 

ة على املساعدة السنوية في القروض ومساعدة الجماعات املحلية إلى البلدية ولضمان حصول البلدي

إطار برنامج التنمية الحضرية والحوكمة املحلية فاملعروض على أنظار الحاضرين املصادقة على 

 الحساب املالي.

 أن املصادقة على نتائج الحساب املالي تتمثل في: كاتب عام البلديةالسيد رياض أحمد إثر ذلك بين 

 للنفقات املأذون بدفعها خالل السنةضبط املبلغ النهائي للموارد املستخلصة و  -

 واملصاريف إلى الحسابين املفتوحين بالعمليات الخارجة عن بين املقابيضونقل نتيجة الفارق  -

امليزانية للبلدية تحت عنوان املال اإلحتياطي بالنسبة للعنوان األول والجزء الثالث والرابع 

 2019بالنسبة للعنوان الثاني مليزانية سنة 
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 2019فواضل الجزء الخامس من العنوان الثاني إلى املال اإلنتقالي مليزانية سنة نقل  -

 إلغاء اإلعتمادات الباقية دون إستعمال من تقديرات النفقات بالعنوان األول والثاني -

حيث كانت النتائج التي أسفرت  2018لتصرف سنة عرض أبواب الحساب املالي ثم تولى 

 :  كالتالي 2018مبر عليها الحسابات إلى موفى ديس

 د 1.133.157,125 2018املبلغ الجملي ملقابيض امليزانية لتصرف سنة 

 د 726.238,622 2018املبلغ الجملي للنفقات املأذون بدفعها لتصرف سنة 

 د 143.111,653 مبلغ اإلعتمادات الباقية دون استعمال بالعنوان األول والتي يصرح بإلغائها

 د 319.319,396 من العنوان الثاني والتي يصرح بإلغائها 4و3الباقية دون استعمال بالجزئين مبلغ اإلعتمادات 

 د 90.845,454 مبلغ الفائض من العنوان األول الذي يرخص في نقله إلى املال االحتياطي  

 د  316.072,726 سيقع تحويله إلى التصرف املواليمن العنوان الثاني الذي  4و3مبلغ الفائض من الجزئيين 

 د  0,323 مبلغ الفائض من الجزء الخامس من العنوان الثاني الذي يرخص في نقله إلى املال اإلحتياطي
 

تم إنتخاب السيد  املتعلق بمجلة الجماعات املحليةمن القانون األساس ي  218تطبيقا للفصل و 

 رئيسا للجلسة. بإجماع الحاضرين  طارق النعيجي)مساعد ثاني( 

 قــــــرار املجلس

الجلسة، وأجريت عملية اإلقتراع فصادق أعضاء  البلديةاملناقشة غادر السيد رئيس وبعد 

)جيهان عبد هللا، طارق النعيجي، نادرة املجدوب ، فرج العجيمي ،رضوان بإجماع الحاضرين املجلس 

 .2018على الحساب املالي لتصرف عبد الرزاق، شادية شوشان ، سعيدة درويش ( 

III. تابعة النظافة والعناية ابلبيئة م: 
 

 الكنس وتشذيبو باإلضافة الى العمل اليومي املتمثل في رفع الفواضل املنزلية وتفريغ آبار الضياع 

 التدخل بما يلي:  األشجار تم

  اإلنطالق دهن حواش ي الطرقات وإزالة األتربة واألعشاب الطفيلية بكل من شارع بورقيبة، شارع

 .ال زالت متواصلةالبيئة والحملة 

 .دهن مخفظات السرعة 

  تم التدخل بمقبرة الحاج عمر بإزالة األعشاب الطفيلية والعناية باألشجار والعملية مازالت

 متواصلة.

 تم التدخل بتقليم األشجار بكافة املنطقة البلدية. 

اهر صفر الطتم التدخل باملقاومة الفيزيائية بردم املستنقعات بكل من شارع :  مقاومة الحشرات

التنسيق مع مصالح الصحة حيث تم زرع سمك القمبوزيا باملستنقعات بشارع  كما تم، ونهج مصر

 .التدخل املكثف باملداواة الكيمائية .الطاهر صفر ومصب الواد واملنطقة السقوية
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IV.   سري املشاريع :تقدم متابعة 
 2018البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة 

الكلفة  املشروع سنة ال

 )أد(

 املالحظات نسبة اإلنجاز

 23تم االنطالق في الدراسة الجيوتقنية يوم  %10 20 الدراسات 2018

  134 بنايات إدارية  من قبل مكتب الدراسات جيوتاك 2019ماي 

 . 17/04/2019تم إستالم الجرار بتاريخ  %100 60 إقتناء معدات النظافة

 برمجة إنجاز مآوي سيارات بشارع البيئة  %75 45 تهيئة الطرقات واملسالك

 تم إنجاز املشروع بمنطقة الشواشين  %100  18 بناء األرصفة

  %100 7 اإلنارة العمومية
 

 : املشاريع الجهوية أو الوطنية 

 املشروع
 الكلفة

 )أد(

نسبة 

 اإلنجاز
 املالحظات

 مشروع تطهير مدينة منزل فارس ي: 

تطهير حي التطور  1القسط 

م 11200)طول الشبكة والبساتين 

 صندوق ربط( 600وتركيب 

1125 57 % 

لديوان باإلدارة العامة لتم عقد جلسة عمل 

ملتابعة تقدم   2019ماي  3يوم  الوطني للتطهير

  سير مشروع التطهير 

منظومة تحويل املياه  2القسط 

 املستعملة وبناء محطتي ضخ
  bonaتم اإلنجاز من طرف شركة  100% 1600

تجهيز محطتي ضخ املياه  3القسط 

 املستعملة
798 0% 

واالن  2019مارس  12 فتح العروض يوم تم

  بصدد فرز العروض

 مشروع دعم اإلنارة بامللعب البلدي

 %99 150 دعم اإلنارة بامللعب البلدي
ول ربط املحاإلنتهاء من األشغال في إنتظار  تم

  بامللعب البلدي بشبكة التيار الكهربائيالخاص 

  مشروع تهيئة وتعبيد املسالك والطرقات

مشروع تهيئة وتعبيد املسالك 

 والطرقات
200  

عبيد تهيئة وتل سالم خليفة تم تعيين املقاول 

مسلك الشواشين الجديدة )شارع طارق ابن 

زياد( واملسلك الرابط بين شارع ابن سينا واملار 

 خلف املدرسة االعدادية 
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V.  حول ترشيد نفقات إستهالك الوقود: 
 10مؤرخ في  2018لسنة  25عدد منشور السيد رئيس الحكومة الحرص على تطبيق أحكام  في إطار

بية ووجو  مزيد إحكام التصرف في العربات اإلدارية وترشيد نفقات استهالك الوقودحول  2018سبتمبر 

 إستعمال البطاقات الذكية للتزود باملحروقات.

 إنطلقت البلدية في إستعمال البطاقات الذكية بالنسبة للسيارة اإلدارية والشاحنة ذات أربع أبواب 

جرارات وألة جارفة وألة شحن صغيرة  5أما بالنسبة ملعدات النظافة والطرقات واملتمثلة في عدد  

الحجم فإن عملية التزود باملحروقات  بإستعمال البطاقات الذكية هي غير ذات جدوى  نظرا لصعوبة 

 تنقل هذه املعدات إلى أقرب محطة لتوزيع الوقود 

فاملعروض على أنظار املجلس البلدي تنظيم عملية التزود باملحروقات بالنسبة ملعدات النظافة 

 لتر للتزود باملحروقات .  20والطرقات بإستعمال الحاويات البالستيكية ذات 

 قرار املجلس 

حسن املبروك، جيهان  الحاضرين )بإجماع بعد النقاش والتداول صادق أعضاء املجلس البلدي 

 هللا، طارق النعيجي، نادرة املجدوب ، فرج العجيمي ، شادية شوشان ، سعيدة درويش ( على : عبد 

وجوب التقيد بإستعمال البطاقات الذكية للتزود بالوقود بالنسبة للسيارة اإلدارية والشاحنة ذات  -

 أربع أبواب.

 ترتيكية ذات عشرون لبالنسبة ملعدات النظافة والطرقات: التزود باستعمال الحاويات البالس  -
 

 واختتمت الجلسة على الساعة السادسة والنصف مساء.

  30/05/2019منزل فارس ي في 

 


