
 ةـــــــــة التونسيـــالجمهوري

 الشؤون املحلية والبيئةوزارة 

 يــــة منزل فــارســـبلدي

 إستثنائيةمحضر جلسة 

 

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

واملوجه إلى  2018ديسمبر 17بتاريخ  1119بمجلة الجماعات املحلية .وبناء على االستدعاء عدد 

لحضور الجلسة اإلستثنائية  بدعوتكم أتشرفكافة أعضاء املجلس البلدي ونصه كالتالي: " وبعـد، 

 البلدية وذلك بمقر الخامسة مساءعلى الساعة  2018ديسمبر  26االربعاء عقدها يـوم املقرر 

 للتداول في املواضيع التالية: 

 .2019املصادقة على البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة  .1

 املصادقة على الدراسة الفنية لتهذيب حي التطور. .2

 واملساندة الفنية(.)التكوين  2019 املصادقة على برنامج دعم القدرات لسنة  .3
 

على  2018ديسمبر  26 اإلربعاءاإلستثنائية يوم  عقد املجلس البلدي بمنزل فارس ي الجلسة

بمقر البلدية برئاسة السيد حسن املبروك رئيس البلدية وبحضور  مساء الخامسةالساعة 

 األعضاء السادة والسيدات اآلتي ذكرهم:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفة  اإلسم واللقب

 مساعد أول  جيهان عبد هللا 

 مساعد ثاني طارق النعيجي

 مساعد ثالث نادرة املجدوب

 مساعد رابع فاطمة غماض

 عضو رضوان عبد الرزاق

 عضو فرج املجدوب

 عضو فرج العجيمي

 عضو محمد علي املبروك

 عضو سعيدة الدرويش

 عضو شادية شوشان 

 عضو روضة بنعلي



 

والسيد يوسف  الكاتب العام السيد رياض أحمد مقرر الجلسةوحضر عن اإلدارة البلدية 

 النعيجة تقني واألنسة عزيزة التوي.

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

 الجلسة كالتالي: عرض جدول أعمال الدعوة، ثم تولى 

 .2019املصادقة على البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة  .1

 املصادقة على الدراسة الفنية لتهذيب حي التطور. .2

 )التكوين واملساندة الفنية(.2019املصادقة على برنامج دعم القدرات لسنة  .3

 

I.  2019لسنةالسنوي لإلستثمار برنامج الاملصادقة على. 

 

من الدستور التونس ي املؤرخ  139حكام الفصل طار تنفيذ أإ أنه في البلدية بين السيد رئيس 

ليات الديمقراطية التشاركية ومبادئ الجماعات املحلية آحول ضرورة إعتماد  2014جانفي  27في 

ستثمار البلدي التشاركي لسنة نججية إعداد البرنامج السنوي لإل الحوكمة املفتوحة وتنفيذا مل

املتعلق  2015جويلية  13ووزير املالية املؤرخ في وتطبيقا للقرار املشترك لوزير الداخلية  2019

بضبط الشروط الدنيا املستوجبة لتحويل املساعدات السنوية من صندوق القروض ومساعدة 

ملنججية إعداد البرنامج السنوي الجماعات املحلية إلى البلديات وعمال بمقتضيات الدليل العملي 

تولت بلدية من طرف وزارة الشؤون املحلية والبيئة املعد  2019لإلستثمار البلدي التشاركي لسنة 

)تكوين خلية إلعداد املخطط اإلستثماري منزل فارس ي القيام بمختلف العمليات التحضيرية 

البلدية، عقد جلسة  أعوان وعملةالبرنامج السنوي لإلستثمار، عقد جلسة تحسيسية لفائدة 

مسار إعداد املخطط السنوي لإلستثمار لسنة تحسيسية لفائدة مكونات املجتمع املدني إلعالمهم ب

التشاركية إلعداد البرنامج  جلسات الثر ذلك عقدت البلدية إ،(، وضع خطة إتصالية2019

 : السنوي لإلستثمار وفق الرزنامة التالية

 .2018ديسمبر  01يومولى األ  التشاركية عامةالجلسة ال .1

 .2018ديسمبر  09يوم  منطقة الشواشينجلسة  .2

  2018ديسمبر  15يوم الجلسة العامة التشاركية الثانية  .3

حسب األولوية كما  2019وأسفرت نتائج الجلسات التشاركية على إختيار املشاريع النهائية لسنة 

 مبين بالجدول التالي: 

 



 

  2019مشاريع البرنامج االستثماري لسنة : 
 

نوع 

 املشروع

الخطة  املشروع

 التمويلية

 املنطقة املنتفعة املبلغ )أد(

املشاريع 

 االدارية

  بنايات إدارية

 

 

 

 مساعدة

 غير  

 موظفة

كامل املنطقة  90

 11 إقتناء معدات النظافة والطرقات البلدية

 20 دراسة مثال التهيئة العمرانية

املشاريع 

 املهيكلة 

 الشواشين  30 صيانة املقابر

 منزل فارس ي  100 إقتناء أراض ي

صيانة املنشآت الرياضية)بناء مدارج 

 وحجرات مالبس بامللعب البلدي(

 منزل فارس ي   100

مشاريع 

 القرب

 الشواشين  25 أشغال الصيانة والتعهد)الطرقات(

 الشواشين  13 بناء األرصفة

 الشواشين  12 اإلنارة العمومية

مساهمة البلدية في مشروع تهذيب األحياء 

  50 الشعبية 

أ.د مساهمة  50

في مشروع تهذيب 

 حي التطور 

  451 املجموع 

 
 

 قرار املجلس

بعد التداول والنقاش صادق أعضاء املجلس البلدي باإلجماع  على البرنامج السنوي لإلستثمار 

 .2019لسنة 

  

 

 
 



 

II -  املصادقة على مشروع تهذيب حي التطور 

لصندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية عدد تنفيذا ملقتضيات إحالة السيد املدير العام 

حول مشروع برنامج تهذيب األحياء الشعبية للحد من التفاوت   2018نوفمبر  16بتاريخ  5343

الجهوي، وبناءا على محضر الجلسة التشاركية املتعلقة باملصادقة على الدراسة األولية ملشروع تهذيب 

اإلطالع على مواقع التدخل والكلفة التقديرية للمشروع وبعد  2018ديسمبر  15حي التطور بتاريخ 

 حسب الجدول التالي:

 كلفة التقديرية
 أد

موقع التدخل )األنهج مرتبة حسب 
 1األولوية( 

نوعية التدخل )مرتبة 
 حسب األولوية(

30000 
30000 
30000 
30000 
66000 
66000 
10500 
75000 
60000 
30000 

60000 

30000 

78000 

36000 

30000 

30000 

30000 

45000 

25000 

24000 

78000 

30000 
24000 
37500 

150000 
200000 
75000 
65000 

 نهج األمل (1
 نهج محمد الخامس (2
 نهج موريطانيا (3
 نهج أبو حنيفة (4
 نهج مالك بن أنس (5
 نهج االمام سحنون (6
 نهج خير الدين (7
 نهج بيروت (8
 نهج األرض (9

 نهج النورس (10
 شارع قرطاج (11
 نهج حنبعل (12
 نهج القدس (13
 نافعنهج عقبة بن  (14
 نهج الزهراء (15
 نهج أحمد باي (16
 نهج لبنان (17
 نهج ابن رشد (18
 نهج الرباط (19
 نهج األفق (20
 نهج أملكار (21
 نهج افريقيا (22
 نهج الناظور (23
 نهج نيجيريا (24
 نهج الجزائر (25
 شارع الحرية (26
 شارع الجمهورية (27
 نهج أبو القاسم الشابي (28
 نهج النسيم (29

 تعبيد الطرقات -1
 
 
 
 

الدراسة الفنية ملشروع تهذيب حي التطور املعروض على أنظار املجلس البلدي املصادقة على 

 وكلفته وخطته التمويلية وجهة اإلشراف.

 

 



 

 قرار املجلس

 باإلجماع على ما يلي: د التداول والنقاش صادق املجلس بع

 الدراسة الفنية ملشروع تهذيب حي التطور. - 1

حسب مليون دينار  1.5الكلفة الجملية ملشرع تهذيب حي التطور بمبلغ قدره  -2

 د 50000مساهمة البلدية :   -الخطــــة التمويليـــة التاليـــــة:  

 د 1450000املساعدة املوظفة:  -                 

التفويض لوكالة التهذيب والتجديد العمراني لإلشراف على إنجاز مختلف مراحل  3

 مشروع تهذيب حي التطور. 
 

III -  2019املصادقة على البرنامج السنوي لدعم القدرات البلدية لسنة: 

أنه في إطار تنفيذ بنود اإلتفاقية الخاصة بمنح املساعدات املوظفة  البلديةبين السيد رئيس 

البرنامج ى عل ةصادقباملوالتي يتعهد بمقتضاها املجلس البلدي 2019لسنة واملساعدات غير املوظفة 

 كما مبين بالجدول التالي: 2019لسنة  السنوي لدعم القدرات

  التكوين (1

 /الخطة الوظيفية الرتبة املشاركين املوضوع

 البرنامج الخصوص ي لدعم القدراتPARC  

 متصرف مستشار/كاتب عام رياض أحمد تعبئة املوارد الذاتية وتطهير الديون 

 تقني عزيزة التوي 

إنجاز وإعداد وإنجاز املخطط اإلستثماري 

 البلدي 

 متصرف مستشار/كاتب عام رياض أحمد

 تقني عزيزة التوي 

 تقني يوسف النعيجة

 تقني عزيزة التوي  حوكمة الشراء العمومي

 تقني يوسف النعيجة

 متصرف مستشار/كاتب عام رياض أحمد الشراء على الخط

 تقني عزيزة التوي 

 متصرف مستشار/كاتب عام رياض أحمد الحماية البيئية واإلجتماعية 

 تقني يوسف النعيجة

 متصرف مستشار/كاتب عام رياض أحمد تقييم أداء الجماعات املحلية

 تقني عزيزة التوي 



 :البرنامج السنوي لدعم القدرات 

 متصرف مستشار/كاتب عام رياض أحمد األمالك البلدية الجرد والتسجيل

 تقني عزيزة التوي 

 تقني يوسف النعيجة

 متصرف مستشار/كاتب عام رياض أحمد التعمير والتخطيط العمراني

 تقني يوسف النعيجة

 متصرف مستشار/كاتب عام رياض أحمد تقنيات إعداد وتحرير النصوص القانونية

 تقني عزيزة التوي 

 متصرف مستشار/كاتب عام رياض أحمد منظومة إنصاف

 تقني عزيزة التوي 

 متصرف مستشار/كاتب عام رياض أحمد منظومة متابعة املجالس البلدية 
 

 :  املساندة الفنية (2

 قرار املجلس

السنوي لدعم على البرنامج  باإلجماع املجلس البلديصادق أعضاء بعد التداول والنقاش 

 مبين بالجدول أعاله. كما 2019لسنة القدرات 

 السادسة والنصف مساءورفعت الجلسة على الساعة 

  27/12/2018منزل فارس ي في 

 

 املحور  املجال الرمز النشاط املعني باملساندة الفنية املنتفعين

 كاتب عام

 تقنيين 2

دعم القدرات في مجال الطلبات العمومية 

من خالل تخطيط ملختلف املراحل،إعداد 

كراسات الشروط اإلدارية والفنية،اإلعالن 

 عن املنافسة وفرز العروض.

F1 املساندة في مجال  التصرف

 البرمجة والقيادة

 كاتب عام

تقني مكلف 

 بالجباية

وضع برنامج لإلستخالص وتنمية موارد 

 البلدية ومتابعة تنفيذه

D4 املساندة في مجال  الديمومة

التصرف في املوارد 

 املالية

 عامكاتب 

 تقني 

املساندة في مجال اإلتصال الرقمي مع املواطن)من 

 خالل مواقع الواب والشبكات االجتماعية(

B2 املساندة في مجال  الحوكمة

   اإلتصال والشفافية


