
 
 

 

 الجمهورية التونسية

 وزارة الشؤون املحلية والبيئة

 والية املنستير

 بلدية منزل فارس ي 
 

 

 استثنائيةمحضر الجلسة 
 

 

على  2019سبتمبر  11 االربعاء يومجلسة إستثنائية املجلس البلدي بمنزل فارس ي عقد 

ور وبحضالبلدية رئيس حسن املبروك البلدية برئاسة السيد  بمقر السادسة مساءالساعة 

 األعضاء السادة والسيدات اآلتي ذكرهم:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وتغيب عن الحضور أعضاء املجلس البلدي اآلتي ذكرهم:

 نادرة املجدوب: مساعد ثالث. -

 فرج املجدوب: عضو. -

 رضوان عبد الرزاق: عضو. -

 محمد علي املبروك: عضو. -

 روضة بنعلي : عضو  -

 السيد رياض أحمد مقرر الجلسةالكاتب العام وحضر عن اإلدارة البلدية 

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

 جدول االعمال كما مبين بالجدول التالي:الدعوة، ثم عرض على السادة الحاضرين 

 متابعة سري العمل البلدي. -1

 متابعة سري املشاريع. -2

 محالت حرفية. 02املصادقة عىل بتة تسويغ عدد  -3

 .2020البلدية لسنة  عرض مرشوع ميزانية -4

 (.2)عنوان 2019املصادقة عىل الرتفيع يف ميزانية البلدية لسنة  -5
 

 

 الصفة  اإلسم واللقب

 مساعد اول  جيهان عبد هللا

 مساعد ثاني  طارق النعيجي 

 مساعد رابع فاطمة غماض

  عضو فرج العجيمي 

 عضو  سعيدة الدرويش

 عضو  شادية شوشان 



 

 

 

 متابعة سير العمل البلدي:  -1
 

دعا السيد طارق النعيجي مساعد ثاني لرئيس البلدية الى تنظيم العمل البلدي وضبط املهام 

اعتمادات إضافية لفائدة العملة املوكولة لعملة النظافة ومزيد مراقبتهم مع العلم وانه تم رصد 

 بعنوان الوقاية الصحية والتدخالت االجتماعية.
 

 متابعة سير املشاريع: -2

  2018البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة 
 

الكلفة  املشروع

 )أد(

نسبة 

 اإلنجاز

 املالحظات

  في مرحلة إعداد الدراسات %10 20 الدراسات

  134 بنايات إدارية

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

 ألف دينار 33تم إنجاز قسط أول بمبلغ  %75 45 تهيئة الطرقات واملسالك

 تم إنجاز املشروع بمنطقة الشواشين  %100  18 بناء األرصفة

  %100 7 اإلنارة العمومية
 

  2019البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة 

الكلفة  املشروع

 )أد(

 املالحظات

تفاقية إطارية بين وزارة الشؤون املحلية والبيئة ووكالة تم إبرام إ 1500 تهذيب حي التطور 

في أقرب اآلجال ابرام اتفاقية  وسيتم ARRUالتهذيب العمراني 

 خصوصية بين البلدية والوكالة

  20 )مراجعة مثال التهيئة( الدراسات

 2019سبتمبر  09باإلدارة الجهوية للتجهيز يوم تم عقد جلسة   90 بنايات إدارية

لعرض الدراسة التمهيدية املفصلة وتمت دعوة املهندس 

 املعماري ملراجعة كراس الشروط.

بناء حجرات مالبس امللعب 

 البلدي

 2019سبتمبر  09للتجهيز يوم الجهوية  باإلدارةتم عقد جلسة  100

 : بطلب موافاتهم  إثرهاتم على و 

 تصفيف.قرار  -

 املختلفة.شغال مثال األ   -

الى التنسيق مع مصالح االدارة الجهوية  دعوة البلديةمع  -

 ملراجعة الدراسة التمهيدية املوجزة.للشباب والرياضة 

  100 إقتناء أراض ي



 د 9.936,500طلب تزود إلقتناء حاويات بمبلغ قدره  تمت احالة 11 إقتناء معدات النظافة

   اتمام االجراءات الديوانية من طرف املزودوسيتم االستالم بعد 

وتمت  2019جويلية  29تم فتح إستشارة دراسة املشاريع يوم  30 صيانة املقابر

لب ط العمومية والذيعلى انظار مراقبة املصاريف  احالة امللف

 .ببيانات املشاركين بكل دقة موافاته

 25 تهيئة الطرقات واملسالك

  12 بناء األرصفة

  13 اإلنارة العمومية
 

 

 : املشاريع الجهوية أو الوطنية 

 املشروع
 الكلفة

 )أد(

نسبة 

 اإلنجاز
 املالحظات

 مشروع تطهير مدينة منزل فارس ي: 

)طول تطهير حي التطور والبساتين  1القسط 

 صندوق ربط( 600م وتركيب 11200الشبكة 
1125 75% 

 تم االتفاق على 

الشروع في إصالح الطرقات املرقمة -

 بداية من األسبوع القادم 

الشروع في إتمام أشغال الربط في  -

 نهاية هذا األسبوع

  %100 1600 منظومة تحويل املياه وبناء محطتي ضخ 2القسط 

 %0 798 تجهيز محطتي ضخ املياه املستعملة 3القسط 

تم تعيين املقاول وامضاء كراس 

ملف تزويد محطة  وإحالةالشروط 

 للشركة التونسية الضخ بالكهرباء

 للكهرباء والغاز.

 مشروع دعم اإلنارة بامللعب البلدي

 %99 150 دعم اإلنارة بامللعب البلدي

 2019سبتمبر  13يوم الجمعة 

سيقع النظر في رفع تحفظات 

 االستالم الوقتي لألشغال.

 مشروع تهيئة وتعبيد املسالك والطرقات

 %0 200 تهيئة وتعبيد املسالك والطرقاتمشروع 

في إطار تنفيذ البرنامج الجهوي 

تمت برمجة  2017للتنمية لسنة 

تهيئة وتعبيد مسلك الشواشين 

الجديدة )شارع طارق ابن زياد( 

ا نواملسلك الرابط بين شارع ابن سي

 .واملار خلف املدرسة االعدادية

 

 

 



 

 .حرفية محالت 02 عدد تسويغ بتة على املصادقة -3

محالت حرفية  02عرض السيد الكاتب العام اإلجراءات التي تم اتخاذها لتسويغ عدد 

 كائنة بطريق بني حسان بمنزل فارس ي واملتمثلة في ما يلي:

 2019ماي  23بتاريخ  794إجراء اختبار من طرف مصالح اإلدارة الجهوية ألمالك الدولة عدد  -

 السنوية للمحلين.لتقدير القيمة الكرائية االفتتاحية 

 نشر اعالن البتة بموقع واب البلدية. -

 تعليق اعالن البتة بلوحة اإلعالنات ببهو البلدية وبالقباضة البلدية باملكنين. -

 ارسال اعالن البتة للبلديات املجاورة لتعليقها ببهو البلدية. -

لبلدي باملكنين بحضور السيد القابض ا 2019أوت  05اجراء بتة باالشهار واملزاد العلني يوم  -

 واسفرت عملية التبتيت عن تسويغ املحالت الحرفية لفائدة السيد محمد بالطيب كالتالي:

 نتائج البتة  القيمة الكرائية السنوية االفتتاحية  املحل

 د في السنة820 د في السنة780 1محل عدد 

 د في السنة820 د في السنة 715 5محل عدد 

 

 التدخالت 

كن إعالن البتة في األما الى اضافة وسائل أخرى إلشهار البتات )دعا  العجيمي:السيد فرج 

    في املقاهي(.العمومية وخاصة 

: دعت كذلك الى نشر اعالن البتات بصفحة التواصل االجتماعي هللااالنسة جيهان عبد 

 للبلدية .

 قرار املجلس

 على  لحاضرونالبلدي ابعد املناقشة وتبادل اآلراء صادق أعضاء املجلس 

 تسويغ املحالت للسيد محمد بالطيب كما مبين أعاله.
 

 : 2020عرض مشروع ميزانية البلدية لسنة  -4
 

املؤرخ  1975لسنة  35عمال بمقتضيات القانون األساس ي مليزانية الجماعات املحلية عدد 

لسنة  65وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد  1975ماي  14في 

 منه. 15و13،14واملتعلق بميزانية الجماعات املحلية وخاصة الباب الثاني الفصول  2007

على السادة األعضاء مشروع ميزانية البلدية لسنة  الكاتب العام للبلديةعرض السيد 

 :الجدول التاليدينار وذلك حسب  ألف 660بابا بابا وفصال فصال والتي بلغت  2020



 
 

 خالصة موارد ميزانية البلدية 
 بحساب الدينار

 املبلــغ                                                             بيـــــان املـــــوارد 

  مــوارد العنــوان األّول   
 الجـــزء األّول: املـــداخيـــل الجبــائيـــة االعتيادية      

 148.000,000 الصنـف األّول:املعـاليـــم على العقـــارات واألنشطــة 

واستلزام املرافق البلدي  العمومي كـاملل إشغالل ـمداخيالصنف الثاني: 

 العمومية فيه

12.000,000 

الصنف الثالث: مداخيل املوجبات والرخص اإلدارية ومعاليم مقـابـل إسـداء 

 خدمات 

78.000,000 

 .................. الصنف الرابع: املداخيـل الجبائيـة االعتيادية األخـرى 

 238.000,000 جملـة الجــزء األّول  

  الجــزء الثاني: املـداخيــل غيـر الجبـائيــة االعتيادية      
 76.000,000 الصنـف الخامس: مداخيـل امللـك البلـدي االعتيادية 

 346.000,000 الصنف السـادس: املداخيـــل املــاليـــة االعتيادية 

 422.000,000 جملة الجزء الثاني  
 660.000,000 جملـة مــوارد العـنــوان األّول  

  مــوارد العنـوان الثانـي  
  الجـــزء الثالـث: املــوارد الذاتيــة واملخّصصــة للتنميــة

 ................... الصنـف السـابـع: منـــــــــح التجهـيــــــــــز 

 ................ الصنـف الثـامــن: مّدخرات وموارد مختلفـة 

 ............... جملـة الجــزء الثالـث 

  الجـــزء الرابــع: مــــــــــوارد االقتراض
 ................... الصنـف التـاسـع: مــــوارد االقتراض الداخلــي 

 ................... الصنـف العاشــر: مــــوارد االقتراض الخارجي 

فـة 
ّ
 ................... الصنـف الحادي عشر: مـوارد االقتراض الخارجي املوظ

 .................. جملـة الجــزء الرابـع 

يـة من االعتمادات املحالة       
ّ
  الجـــزء الخـامـس: املـوارد املتأت

يـة من االعتمادات املحالة
ّ
 ................... الصنـف الثاني عشر: املوارد املتأت

 ................... جملـة الجــزء الخـامـس 

 ................. جملـة مــوارد العنـوان الثـاني 

 660.000,000 مــوارد ميـزانيـة البلديـةمجمــوع 

 



 
 

 

 خـالصــة نفقــات ميــزانيــة البلديــة
 بحساب الدينار

 املبلــغ  بيـــــان النفقــــات

  نفقــات العنــوان األّول   

 الجـــزء األّول: نفـقــــات التصــــّرف

 330.000,000 القســـم األّول: التـأجيــر العمـومي 

 238.274,000 القســم الثاني: وسـائــل املصـالـح 

ـــل العمـومـي 
ّ
 73.000,000 القســم الثالث: التدخ

عة
ّ
 . القســم الرابع: نفقـات التصـّرف الطارئـة وغير املوز

 641.274,000 جملـة الجــزء األّول  

  الجــزء الثاني: فــوائــد الـديــن 

 ............. القســم الخامس: فـوائـــد الديـــــن 

 ............. جملـة الجــزء الثانـي 

 641.274,000 جملـة نفقــات العنــوان األّول  

  نفقــات العنـوان الثانـي

ــة   الجــزء الثالـث: نفقـــــــــات التنمـيـــــــ

 ................... القســم السادس: االستثمارات املبـاشــرة 

 .................. القســم السـابـع: التمـويـــــــل العمـومـــي 

عة
ّ
 ................... القســم الثـامــن: نفقــات التنميــة الطارئـة وغير املوز

فـة 
ّ
  القســم التـاسـع: نفقـــات التنميــة املرتبطـة بموارد خارجية موظ

 ........................ الثالـثجملـة الجــزء  

  الجــزء الرابع: تسديـد أصــل الديـــن

 18.726,000 القســم العـاشـر: تسديـد أصـل الديـن 

 18.726,000 جملـة الجــزء الرابـع 

  الجــزء الخامـس: النفقــات املســّددة من االعتمادات املحالـة      

  القســم الحادي عشـر: النفقـات املســّددة من االعتمادات املحالـة 

  جملـة الجــزء الخامـس 

 18.726,000 جملـة نفقــات العنــوان الثـاني 

 660.000,000 مجمـوع نفقــات ميـزانيـة البلديـة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2019الترفيع في ميزانية التنمية لسنة  -5
 

 

حصول بلدية منزل فارس ي على موارد متأتية من صندوق القروض ومساعدة الجماعات على إثر 

بمبلغ قدره  2019ستثمار لسنة املحلة بعنوان مساعدة غير موظفة لتمويل البرنامج السنوي لل 

 أد.451

ألف دينار  451لذا املعروض على أنظار أعضاء املجلس البلدي الترفيع في ميزانية البلدية بمبلغ 

 إيرادا ودفعا حسب بيانات الجدول التالي: 2019ة لسن

 :المـــوارد .1

 المبلغ بيان الموارد ف.ف ف فصل باب صنف ع

II 070 - 70.01 01 002 )451.000,000 موارد السنة ) منح مسندة من صندوق القروض 

 451.000,000 الجملــــــــــــة 

  

 النفقـــات: .2

 المبلغ بيان النفقات ف.ف ف فصل باب قسم ع

 -اعتمادات الدفع-

II 06 00 06.600 0001 000  20.000,000 دراسة أمثلة التهيئة العمرانية 

II 06 00 06.601 000 000 100.000,000 إقتناء أراضي 

II 06 00 06.603 004 000 90.000,000 بنايات إدارية أخرى 

II 06 00 06.606 0001 000 11.000,000 اقتناء معدات النظافة والطرقات 

II 06 00 06.610 0001 000 13.000,000 اإلنارة العمومية 

II 06 00 06.613 0001 000 12.000,000 بناء األرصفة 

II 06 00 06.613 0003 000  25.000,000 أشغال الصيانة والتعهد 

II 06 00 06.614 0005 000 30.000,000 تعهد المقابر وصيانتها 

II 06 00 06.614 0006 000 50.000,000 عمليات التهيئة والتهذيب األخرى 

II 06 00 06.616 0004 000 100.000,000 بناء المنشآت الرياضية وتهيئتها 

 451.000,000 الجملــــــــــــة 

 

 قرار املجلس

باإلجماع على  الحاضرون بعد التداول والنقاش صادق أعضاء املجلس البلدي

 حسب الجدول أعاله.الترفيع في ميزانية البلدية 
 

 .واختتمت الجلسة على الساعة الثامنة مساء

  11/09/2019منزل فارس ي في 

 


