الجمهورية التونسية
وزارة الداخلية
والية املنستير
بلدية منزل فارس ي

محضرجلسة الدورة العادية الرابعة لسنة 2021
بتاريخ  28نوفمبر 2021

عمال بمقتضيات القانون األساس ي عدد  29لسنة  2018املؤرخ في  9م ـ ــاي  2018املتعلق بمجلة
الجماعات املحلية وخاصة الفصل  216منها،
عقد املجلس البلدي بمنزل فارس ي يوم األحد  28نوفمبر  2021على الساعة العاشرة صباحا
بقصر البلدية جلسة الدورة العادية الرابعة لسنة  2021برئاسة السيد حسن املبروك رئيس املجلس
ّ
البلدي ،وبعد إستدعاء فردي ّ
وجه لكافة أعضاء املجلس البلدي تحت ع ـ ـ ــدد  767بتاريخ  16نوفمبر
 2021مرفوقا بمشروع ميزانية البلدية لسنة  2022هذا ّ
نصه" :يتشرف رئيس املجلس البلدي بمنزل
فارس ي بدعوتكم لحضور جلسة الدورة العادية الرابعة لسنة  2021وذلك يـوم األحد  28نوفمبر
 2021على الساعة العاشرة صباحا بقصر البلدية وذلك للتداول في املواضيع التالية:
 .1املصادقة على ميزانية البلدية لسنة 2022
 .2املصادقة على برنامج دعم القدرات لسنة ( 2022املساندة الفنية والتكوين)
 .3املصادقة على املخطط التقديري للمهن لسنة 2022
 .4املصادقة على مخطط تطهيراملديونية
 .5املصادقة على املخطط الثالثي للصيانة
 .6املصادقة على إتفاقية شراكة مع منظمة أنا يقظ
 .7متابعة سيراملشاريع
 .8متابعة سيراإلستخالصات
 .9تقريرالجلسة التمهيدية
 .10متفرقـات
وألهمية املوضوع ،يرجى الحضور في الوقت والتاريخ املعينين والسـ ـ ـ ــالم"./.

حضرالجلسة ّ
كل من السيدات والسادة:
 :املساعد األول لرئيس املجلس البلدي
جيهان عبد هللا
 :املساعد الثاني لرئيس املجلس البلدي
طـارق النعيجـي
 :املساعد الثالث لرئيس املجلس البلدي
نــادرة املجدوب
 :عضو ورئيس لجنة النظافة والصحة والبيئة
فـ ــرج العجيمــي
 :عضو ورئيس لجنة الطفولة والشباب والرياضة
شادية شوشان
سعيدة الدرويش  :عضو ورئيس لجنة الشؤون اإلجتماعية والتشغيل وفاقدي
السند وحاملي اإلعاقة
رضوان عبد الرزاق  :عضو
ّ
وتغيب عن الجلسة:
 :املساعد الرابع لرئيس املجلس البلدي
فاطمة غماض
 :عضو ورئيس لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة املفتوحة
ف ــرج املج ـ ــدوب
محمد علي املبروك  :عضو ورئيس لجنة األشغال والتهيئة العمرانية
 :عضو ورئيس لجنة شؤون املرأة واألسرة
روضة بن علي
كما حضرالجلسة:
 :الكاتب العام للبلديـ ــة ومقرر الجلسة.
قيــس بن علي

عزيزة التوي

 :املكلفة بمصلحة الشؤون اإلدارية واملالية

وبعد التثبت من توفر النصاب القانوني طبقا للنظام الداخلي للمجلس البلدي ،افتتح السيد
حسن املبروك رئيس املجلس البلدي الجلسة بكلمة رحب فيها بالحاضرين ،ثم ّ
تم الشروع مباشرة في
دراسة املواضيع املدرجة بجدول األعمال املشار إليه آنفا.

 .1املصادقة على ميزانية البلدية لسنة :2022
عمال بـمقتضيات القانون األساس ي عدد  29لسنة  2018مؤرخ في  9ماي  2018يتعلق بمجلة
الجماعات املحلية وخاصة القسم السادس منها املتعلق بإعداد امليزانية واملصادقة عليها.
وطبقا للفصلين  172و 173من مجلة الجماعات املحلية وحيث أن مقرر لجنة الشؤون املالية
واالقتصادية ومتابعة التصرف كان متغيبا خالل هذه الجلسة أذن السيد رئيس البلدية للسيد
طارق النعيجي رئيس لجنة الشؤون املالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف تالوة رأي أمين املالي
الجهوي حول مشروع ميزانية البلدية لسنة  2022وفي هذا اإلطار ّبين الكاتب العام أنه ّ
تم درس
مقترحات رأي أمانة املال خالل جلسة لجنة الشؤون املالية واالقتصادية ومتابعة التصرف بتاريخ 25
نوفمبر  2021كاآلتي ذكره:

 شك ـ ـ ــال:
وثيقة مشروع امليزانية الواردة علينا مهيأة للنظر فيها.
تم إحترام اآلجال ّ
ّ
املحددة لتوجيه مشروع امليزانية إلى مصالح أمانة املال الجهوية.
وثيقة مشروع امليزانية شاملة وموحدة وواضحة طبقا ألحكام الفصل  130من مجلة الجماعات املحلية ،كما ّ
تم احترام
مبدأ التوازن.
وثيقة مشروع امليزانية مطابقة لألنموذج املصاحب لألمر عدد  52بتاريخ  23جانفي  2020املتعلق بتبويب امليزانيات
والذي ّ
تم تنقيحه باألمر الحكومي عدد  439بتاريخ  14جويلية .2020
ّ
تم إحترام املبادئ العامة للميزانية وهي الوحدة والشمولية والسنوية والتخصيص والتوازن املنصوص عليها بالفصول
 ،175 ،174 ،173 167 ،166 ،159 ،156 ،155 ،146 ،138 ،136 ،134 ،130و 197من مجلة الجماعات املحلية.
ّ
تم إرفاق امليزانية بالوثائق التفسيرية كما هو منصوص عليه بالفصل  170من مجلة الجماعات املحلية.
ّ
تم إحترام اإلجراءات املنصوص عليها بالفصل  195من مجلة الجماعات املحلية حيث ختمت البلدية ميزانيتها لسنة
 2020بمقتض ى قرار غلق امليزانية لتصرف سنة  2020املؤرخ في  28ماي .2021
 أص ـال
على مستوى املوارد:
مقترح لجنة الشؤون املالية ومتابعة التصرف
رأي السيد أمين املال
تعتبر تقديرات املعلوم على العقارات املبنية غير واقعية حيث أنها تم التقليص في تقديرات املعلوم على العقارات
ّ
تعد مضخمة بإعتبار أن معدل اإلستخالص السنوي يبلغ 11.976د املبنية بمبلغ قدره  2.000د
في حين أنه ّ
تم ترسيم مبلغ 14.000د بميزانية سنة  2022إضافة إلى
ّأن اإلستخالصات املحققة إلى غاية شهر سبتبمبر  2021قدرت بـ
 9.629د ما يمثل نسبة  % 68من التقديرات املرصودة بميزانية
.2021
ّ
تعتبر تقديرات املعلوم على العقارات غير املبنية غير واقعية تمسكت اللجنة بتقديرات املعلوم على العقارات
ومضخمة حيث ّ
تم الترفيع فيها بنسبة  % 50مقارنة بالسنة الفارطة غير املبنية بإعتبار ّأن اإلستخالصات املحققة
لتبلغ 12.000د في حين ّأن معدل إستخالص الثالث سنوات األخيرة إلى ّ
حد موفى شهر أكتوبر  2021بلغت 11.200د
ّ
ما يمثل نسبة % 140
قدر بـ  8.278د.
ّ
تعد تقديرات املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو تم التقليص في تقديرات املعلوم بمبلغ قدره
التجارية أو املهنية غير واقعية حيث ّ
تم الترفيع فيها بنسبة  32 % 23أد .
مقارنة بميزانية  2021لتبلغ 153.800د بالرغم من أنه وإلى غاية
شهر سبتمبر  2021لم يتم تحقيق سوى 84.742د والذي يمثل 67
 %من تقديرات السنة الفارطة.
ّ
ّ
تعد تقديرات معلوم األشغال الوقتي للطريق العام مضخمة حيث تمسكت اللجنة بتقديرات معلوم االشغال
تم ترسيم مبلغ  4.000د بامليزانية والذي يمثل ضعف تقديرات الوقتي للطريق العام حيث ّبينت ّأن البلدية
السنة الفارطة في حين ّأن األسواق غير املستلزمة لم تسجل إلى قامت بإعداد جدول تحصيل معاليم اإلشغال

غاية شهر سبتمبر  2021سوى  436د.
تعتبر تقديرات معلوم التعريف باإلمضاء مضخمة بالرغم من أنه لم
يتم الترفيع فيها ،حيث ّ
تم ترسيم مبلغ  5.000د في حين أنه إلى غاية
شهر سبتمبر  2021لم يتم تحقيق سوى  2.584د أي ما يمثل % 51
فقط.
تعتبر تقديرات معلوم اإلشهاد بمطابقة النسخ لألصل غير واقعية
ومضخمة حيث ّ
تم ترسيم مبلغ  1.500د في حين أنه إلى غاية شهر
سبتمبر  2021لم يتم تحقيق سوى  % 51,6من تقديرات سنة
.2021
ّ
تعد تقديرات معلوم إشغال الطريق العام لتعاطي بعض املهن
مضخمة حيث ّ
تم الترفيع فيه بنسبة  % 100مقارنة بالسنة
الفارطة في حين أنه إلى غاية شهر سبتمبر  2021لم يتم تحقيق
سوى  294د ما يمثل  % 29من اإلعتمادات املرصودة بميزانية
.2021
تعتبر تقديرات مداخيل كراء قاعات األفراح غير واقعية بالرغم من
أنه قد ّ
تم الترفيع فيها بنسبة  % 100مقارنة بالسنة الفارطة إال ّأن
هذا الترفيع يعتبر في محله نظرا لتحسن الوضع الوبائي نتيجة ّ
تقدم
عملية التلقيح.
بخصوص محاصيل بيع األثاث واملعدات التي زال اإلنتفاع بها نقترح
إرجاء إدراج املورد إلى أن ّ
يتم البيع حيث أنها موارد غير مضمونة
يمكن إدراجها في اإلبان بقرار تنقيح في امليزانية.
بالنسبة ملداخيل بيع املحجوزات واإليداعات بمستودع الحجز
واإليداع ،نقترح إرجاء إدراج املورد إلى أن ّ
يتم البيع حيث أنها موارد
غير مضمونة يمكن إدراجها في اإلبان بقرار تنقيح في امليزانية.
بالنسبة لخطايا التأخير املنجزة عن إنجاز الصفقات العمومية
ومبالغ بعنوان مصاريف إدارة وتصرف فإنها موارد غير مضمونة
يمكن إدراجها في اإلبان بقرار تنقيح في امليزانية.

الوقتي للطريق العام بعنوان سنة  2022وسيقع
إعتماده في اإلستخالصات.
ّ
تمسكت اللجنة بتقديرات معلوم التعريف
باإلمضاء بإعتبار ّأن اإلستخالصات املحققة إلى
ّ
حد موفى شهر أكتوبر  2021بلغت  3.100د ما
يمثل نسبة . % 62
ّ
تمسكت اللجنة بتقديرات معلوم اإلشهاد
ّأن
بمطابقة النسخ لألصل بإعتبار
اإلستخالصات املحققة إلى ّ
حد موفى شهر
أكتوبر  2021بلغت  955د أي نسبة .% 64
ّ
تمسكت اللجنة بتقديرات معلوم إشغال
الطريق العام لتعاطي بعض املهن حيث ّبينت ّأن
البلدية قامت بإعداد جدول تحصيل معاليم
اإلشغال الوقتي للطريق العام بعنوان سنة
 2022وسيقع إعتماده في اإلستخالصات.
ّ
تمسكت اللجنة بتقديرات مداخيل كراء قاعات
األفراح بإعتبار ّأن البلدية قامت بقاعة جديدة
وسيتم استغاللها خالل سنة  2022إلبرام عقود
الزواج.
تم حذف املعلوم وإرجاء إدراج املورد إلى أن ّ
يتم
البيع.
تم حذف املعلوم وإرجاء إدراج املورد إلى أن ّ
يتم
البيع.

ّ
تمسكت اللجنة بتقديرات خطايا التأخير
املنجزة عن إنجاز الصفقات العمومية ومبالغ
بعنوان مصاريف إدارة وتصرف بإعتبار ّأن
البلدية لها مشاريع بصدد اإلنجاز.
ّ
بخصوص املنح املوظفة املسندة من صندوق القروض ومساعدة تمسكت اللجنة بتقديرات املنح املسندة من
الجماعات املحلية فإنه ليس هناك ما يفيد تحصل البلدية على هذه صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية
املنحة ،لذلك نرتئي إرجاء إدراج املورد حيث أنه يعتبر مورد غير نظرا ألنه ّ
تم نقل فواضل منح مسندة من
الصندوق بعنوان سنة  2021وما قبلها
مضمون يمكن إدراجه في اإلبان بقرار تنقيح في امليزانية.

 على مستوى النفقات:
ّ
تم ترسيم تقديرات ملختلف النفقات الوجوبية طبقا للفصل  160من مجلة الجماعات املحلية.
التأجير :مخالفة الفصلين  9و  135من مجلة الجماعات املحلية تم التنقيص في تقديرات التأجير بـ  6أد
حيث تمثل كتلة األجور نسبة  % 66,78من موارد العنوان األول
لسنة  ،2020وتفوق تقديرات السنة الفارطة بنسبة .% 16,5
وسائل املصالحّ :
تم الترفيع فيها بنسبة  % 17,14مقارنة بإعتمادات تم التقليص في تقديرات وسائل املصالح بـ  29أد
سنة  2021وفي ذلك مخالفة للمنشور عدد  3الصادر عن السيد
وزير الشؤون املحلية والبيئة بتاريخ  21فيفري .2019
ّ
إستهالك الكهرباء والغاز :لم يتم إرفاق مراسلة الشركة التونسية تمسكت اللجنة بتقديرات إستهالك الكهرباء
للكهرباء والغاز املتضمنة لتقديرات إستهالك الكهرباء لسنة  2022والغاز ألن فواتير سنة  2021بلغت الى حد شهر
بمؤيدات امليزانية ،وبهذا الخصوص ندعوكم إلى ترسيم كامل نوفمبر مبلغ قدره 56أد.
اإلعتمادات املستوجبة تطبيقا ألحكام املنشور عدد  2الصادر عن
السيد وزير الشؤون املحلية والبيئة بتاريخ  29مارس .2021
ّ
املتخلدات :لم يتم ترسيم سوى  21.728د من جملة الديون تمسكت اللجنة بتقديرات املتخلدات نظرا ّأن
املستوجبة والتي تبلغ  134.081د وهو مؤشر سلبي يدل على عدم املبلغ الجملي للديون تجاه صندوق القروض
إيفاء البلدية بتعهداتها وعدم إلتزامها بخالص ديونها وعليه نقترح ومساعدة الجماعات املحلية يبلغ  134.081د
إعادة النظر في الترفيع في اإلعتمادات املخصصة لخالص الديون .بعنوان سنة  2000وما قبلها ّ
وتم جدولته على
مدى  10سنوات بمبلغ قدره 18.726د سنويا
بداية من سنة  2019والبلدية تقوم بصرف املبلغ
املجدول خالل حلول موعده.
مالحظة عامة:
بالرغم من ّأن امليزانية مضخمة من حيث املوارد ،نالحظ ّأن البلدية لم تخصص أي مبالغ لإلدخار خالفا ملا جاء
باملنشور عدد  2الصادر عن السيد وزير الشؤون املحلية والبيئة بتاريخ  29مارس  2021والذي دعا إلى الترفيع في
اإلدخار اإلداري بعنوان التمويل الذاتي إلنجاز املشاريع املبرمجة ،وهو ما ّ
ينم عن تضخم النفقات وعدم التحكم فيها
إصافة إلى عدم إيالء البلدية العناية الكافية لإلستثمار ،وفي هذا اإلطار ندعوكم إلى ترشيد اإلستهالك ومزيد الضغط
على النفقات.
وعليه إستقر الرأي بخصوص مشروع امليزانية لسنة  ،2022باإلقرار بأنه بالرغم من احترام مبادئ امليزانية والتنصيص
على معظم النفقات الوجوبية ،إال أنه مضخم من ناحية املوارد والنفقات وغير واقعي ،كما لم يتم احترام السقف
املتعلق بالتأجير ووسائل املصالح ،وعليه نقترح عليكم مراجعة التقديرات إلضفاء الواقعية على امليزانية.

تم تال السيد الكاتب العام للبلدية على املجلس البلدي مشروع ميزانية البلدية لسنة  2022كما
يلي:

املبلــغ

بيـ ــان املـ ــوارد
مــوارد العنــوان ّ
األول
الج ــزء ّ
األول :امل ــداخي ــل الجبــائي ــة
الصنـف ّ
األول:املداخيل الجبائية  146.000بعد التداول صادق املجلس البلدي باجماع األعضاء الحاضرين
وعددهم  8برفع اليد وبــ"نعم" على جملة الصنف األول
بعنوان األداءات على العقارات
واألنشطة
 13.000بعد التداول صادق املجلس البلدي باجماع األعضاء الحاضرين
الصنف الثاني :املداخيل الجبائية
وعددهم  8برفع اليد وبــ"نعم" على جملة الصنف األول
األخرى.
جملـة الجــزء ّ
األول
 159.000بعد التداول صادق املجلس البلدي باجماع األعضاء الحاضرين
وعددهم  8برفع اليد وبــ"نعم" على جملة الجزء االول
0
الجــزء الثاني :املـداخيــل غيـر
الجبـائيــة االعتيادية
الصنـف الثالث :الرسوم والحقوق  99.700بعد التداول صادق املجلس البلدي باجماع األعضاء الحاضرين
وعددهم  8برفع اليد وبــ"نعم" على جملة الصنف الثالث
ومختلف معاليم الرخص واملوجبات
اإلدارية واإلتاوات مقابل إسداء
خدمات
الصنـف الراب ــع :مداخيـل إشغال 0.000
وإستعمال أمالك الجماعة
وفضاءاتها وإستلزام مرافقها
وأمالكها املختلفة
الصنـف الخامس :مداخيـل ملـك  105.367بعد التداول صادق املجلس البلدي باجماع األعضاء الحاضرين
وعددهم  8برفع اليد وبــ"نعم" على جملة الصنف الخامس
الجماعة املحلية ومساهماتها
ومداخيل مختلفة
الصنف السـادس :تحويالت الدولة  372.933بعد التداول صادق املجلس البلدي باجماع األعضاء الحاضرين
وعددهم  8برفع اليد وبــ"نعم" على جملة الصنف السادس
بعنوان التسيير
 587.000بعد التداول صادق املجلس البلدي باجماع األعضاء الحاضرين
جملـة الجــزء الثانـي
وعددهم  8برفع اليد وبــ"نعم" على جملة الجزء الثاني
جملـة مــوارد العـنــوان ّ
األول
737.000
مــوارد العنـوان الثانـي
الج ــزء الثالـث :املــوارد الذاتيــة
ّ
املخصصــة للتنميــة
الصنـف السـابـع :منــح التجهـيـز
الصنـف الثـامــنّ :
مدخرات وموارد 115.473

قراراملجلس

1366.073
بعد التداول صادق املجلس البلدي باجماع األعضاء الحاضرين

وعددهم  8برفع اليد وبــ"نعم" على جملة الصنف الثامن
مختلفـة
 1.481.546بعد التداول صادق املجلس البلدي باجماع األعضاء الحاضرين
جملـة الجــزء الثالـث
وعددهم  8برفع اليد وبــ"نعم" على جملة الجزء الثالث
0
الج ــزء الرابــع :مــوارد االقتراض
0
الصنـف التـاسـع :مــوارد االقتراض
الداخلــي
0
الصنـف العاشــر :م ــوارد االقتراض
الخارجي
0
الصنـف الحادي عشر :مـوارد
ّ
االقتراض الخارجي املوظفـة
0
جملـة الجــزء الرابـع
ّ
0
الج ــزء الخـامـس :املـوارد املتأتيـة من
اإلعتمادات املحالة
ّ
بعد التداول صادق املجلس البلدي باجماع األعضاء الحاضرين
1
الصنـف الثاني عشر :موارد متأتيـة
وعددهم  8برفع اليد وبــ"نعم" على جملة الصنف الثاني عشر
من إعتمادات محالة
بعد التداول صادق املجلس البلدي باجماع األعضاء الحاضرين
1
جملـة الجــزء الخـامـس
وعددهم  8برفع اليد وبــ"نعم" على جملة الجزء الخامس
0
الج ــزء السادس :املـوارد املوظفة
بواسطة حسابات أموال املشاركة
0
الصنـف الثالث عشر :موارد
حسابات أموال املشاركة
0
جملـة الجــزء السادس
جملـة مــوارد العنـوان الثـاني 1.481.547
مجمــوع مــوارد ميـزانيـة البلديـة 2.218.547
 النفقات

بيـ ــان النفقات
نفقــات العنــوان ّ
األول
القس ــم ّ
األول :التـأجيــر العمـومي
الفصل 01.100
الفصل01.101

املبلــغ

قراراملجلس

الج ــزء ّ
األول :نفـق ــات التص ـ ّـرف
 410.000بعد التداول صادق املجلس البلدي باجماع األعضاء الحاضرين
وعددهم  8برفع اليد وبــ"نعم" على جملة القسم األول
بعد التداول صادق املجلس البلدي باجماع األعضاء الحاضرين
9.300
وعددهم  8برفع اليد وبــ"نعم" على جملة الفصل 01.100
 400.700بعد التداول صادق املجلس البلدي باجماع األعضاء الحاضرين

القســم الثاني :وسـائــل املصـالـح

262.000

الفصل 02.201

237.000

الفصل02.202

25.000

ّ
القســم الثالث :التدخ ــل العمـومـي

60.000
29.000

الفصل:03.302
تدخالت في امليدان اإلجتماعي
الفصل 03.303
تدخالت في ميدان التعليم
والتكوين
الفصل03.304
املساهمة لفائدة الودادية بعنوان
خدمة تذاكر األكل
الفصل03.305
تدخالت في ميادين الثقافة
والشباب والطفولة
القســم الرابع :نفقـات التص ّـرف
ّ
الطارئـة وغير املوزعة
جملـة الجــزء ّ
األول
الجــزء الثاني :فــوائــد الـديــن
القســم الخامس :فـوائ ــد الديـ ــن

0

جملـة الجــزء الثانـي

0

جملـة نفقــات العنــوان ّ
األول

737.000

5.400

وعددهم  8برفع اليد وبــ"نعم" على جملة الفصل01.101
بعد التداول صادق املجلس البلدي باجماع األعضاء الحاضرين
وعددهم  8برفع اليد وبــ"نعم" على جملة القسم الثاني
بعد التداول صادق املجلس البلدي باجماع األعضاء الحاضرين
وعددهم  8برفع اليد وبــ"نعم" على جملة الفصل02.201
بعد التداول صادق املجلس البلدي باجماع األعضاء الحاضرين
وعددهم  8برفع اليد وبــ"نعم" على جملة الفصل02.202
بعد التداول صادق املجلس البلدي باجماع األعضاء الحاضرين
وعددهم  8برفع اليد وبــ"نعم" على جملة القسم الثالث
بعد التداول صادق املجلس البلدي باجماع األعضاء الحاضرين
وعددهم  8برفع اليد وبــ"نعم" على جملة الفصل03.302
بعد التداول صادق املجلس البلدي باجماع األعضاء الحاضرين
وعددهم  8برفع اليد وبــ"نعم" على جملة الفصل03.303

8.100

بعد التداول صادق املجلس البلدي باجماع األعضاء الحاضرين
وعددهم  8برفع اليد وب ـ "نعم" على جملة الفصل03.304

17.500

بعد التداول صادق املجلس البلدي باجماع األعضاء الحاضرين
وعددهم  8برفع اليد وب ـ "نعم" على جملة الفصل03.305

5.000

بعد التداول صادق املجلس البلدي باجماع األعضاء الحاضرين
وعددهم  8برفع اليد وب ـ "نعم" على جملة القسم الرابع

737.000

نفقــات العنـوان الثانـي
القســم السادس :االستثمارات
املبـاشــرة
القســم السـابـع :التمـوي ـ ــل العمـوم ــي

الجــزء الثالـث :نفق ـ ـ ــات التنمـي ـ ـ ــة
1.462,820
0

القســم الثـامــن :نفقــات التنميــة
ّ
الطارئـة وغير املوزعة
القســم التـاسـع :نفق ــات التنميــة
ّ
املرتبطـة بموارد خارجية موظفـة
جملـة الجــزء الثالـث

0
0
1.462,820

الجــزء الرابع :نفقات تسديـد
أصــل الدي ــن
القســم العـاشـر :تسديـد أصـل

18.726

الديـن
جملـة الجــزء الرابـع
الجــزء الخامـس :النفقــات املسـ ّـددة
من االعتمادات املحالـة
القســم الحادي عشـر :النفقـات
املسـ ّـددة من االعتمادات املحالـة
جملـة الجــزء الخامـس

بعد التداول صادق املجلس البلدي باجماع األعضاء الحاضرين
وعددهم  8برفع اليد وبــ"نعم" على جملة القسم العاشر

18.726
0
1
1

الجــزء السادس :نفقــات حسابات
أموال املشاركة
القســم الثاني عشـر :نفقـات
حسابات أموال املشاركة
جملـة الجــزء السادس
جملـة نفقــات العنــوان الثـاني

1.481,547

مجمـوع نفقــات ميـزانيــة البلدية

2.218,547

قراراملجلس
بعد التصويت على تقديرات املوارد بالنسبة لكل عنوان من امليزانية حسب األجزاء واالصناف وعلى
تقديرات النفقات بالنسبة الى كل عنوان من امليزانية حسب األقسام والفصول طبقا ملقتضيات الفصل 173
من مجلة الجماعات املحلية ،صادق املجلس البلدي بإجماع األعضاء الحارضين وعددهم  8برفع اليد
بـ"نعم" على مشروع ميزانية البلدية لسنة  2022برمتها دخال وصرفا بمبلغ جملي قدره 2.218,547د.

 .2املصادقة على البرنامج السنوي لدعم القدرات البلدية لسنة :2022
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  2021كما هو مبين بالجدول التالي:

التكوين

املصلحة املعنية

املوضوع
مجهود البلدية في النظافة

التصرف في املستودعات وصيانة معدات النظافة
املخطط الثالثي للصيانة
لوحات القيادة في العمل البلدي
املوازنة اإلجتماعية
إعداد وتنفيذ أمثلة التهيئة املالية للبلديات
النظام املعلوماتي إلدارة املوارد البشرية

الكتابة العامة
املصلحة الفنية
رئيس املستودع
املصلحة الفنية
رئيس املستودع
الكتابة العامة
مصلحة الشؤون اإلدارية واملالية
الكتابة العامة
مصلحة الشؤون اإلدارية واملالية
مصلحة الشؤون اإلدارية واملالية
الكتابة العامة
مصلحة الشؤون اإلدارية واملالية
مصلحة الشؤون اإلدارية واملالية

املساندة الفنية ( صندوق القروض):
االولوية

املساندة الفنية
الرمز

C1 1

املشروع أو النشاط املعني

النشاط

التنظيم
واإلجراءات

F6 2

البرمجة
والقيادة

G1 3

التصرف في
النفايات

املساعدة الفنية لتشخيص حاجيات الهيكلة
التنظيمية وتحديد اإلجراءات التي سيتم
تنفيذها وضبط األولويات(تحسين الهيكلة
التنظيمية على املدى املتوسط والطويل).
املساعدة في اعداد جرد املمتلكات املنقولة
وغيراملنقولة ووضع خطة الصيانة
املساعدة في إعداد وتنفيذ املخطط البلدي
للتصرف في النفايات

التاريخ املقترح
لبداية التدخل

مارس
2022

اإلدارة أو املصلحة

الكتابة العامة
مصلحة الشؤون
اإلدارية واملالية

أفريل
2022

مصلحة الشؤون
اإلدارية واملالية
املصلحة الفنية
الكتابة العامة

2022

املصلحة الفنية

جوان

قرار المجلس

بعد التداول والنقاش صادق أعضاء املجلس البلدي باإلجماع على البرنامج السنوي لدعم القدرات
لسنة  2022في مجال التكوين واملساندة الفنية كما هو مبين بالجدول أعاله.

 .3املصادقة على املخطط التقديري للمهن لسنة 2022
تم االتفاق على ارجاء املصادقة على املخطط التقديري للمهن لسنة  2022خالل الجلسة املقرر
عقدها يوم  10ديسمبر .2021

 .4املصادقة على مخطط تطهيراملديونية:
بلغت الديون املتخلدة بذمة بلدية منزل فارس ي إلى غاية  2021/11/26حوالي  153أد
وتعمل البلدية جاهدة على اإليفاء بتعهداتها إزاء املتعاملين معها حفاظا على مصداقيتها وستتم تسوية
هذه الديون  ،لذا املعروض على أنظار املجلس البلدي التداول بخصوص املصادقة على مخطط تطهير الديون
وفق الرزنامة التالية:
مبلغ الدين الذي تم
مبلغ الدين
املؤسسة الدائنة
ترسيمه بميزانية 2022
18,726.000
متخلدات تجاه صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية 131,079.814
متخلدات تجاه صندوق التقاعد

3,001.500

3,002.000

متخلدات تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز

17,056.000

17,056.000

متخلدات تجاه الديوان الوطني إلتصاالت تونس

1,670.000

1,670.000

جملة الديون 152,807.314

40,454.000

قراراملجلس
بعد التداول والنقاش صادق أعضاء املجلس البلدي باإلجماع على املخطط التقديري للمهن لسنة
 2021كما مبين أعاله.

 .5تحيين املخطط الثالثي للصيانة:
في اطار تنفيذ برنامج التنمية الحضرية والحوكمة املحلية والحصول على املساعدة غير املوظفة لسنة
 2022يتعين عرض املخطط التقديري للصيانة على انظار املجلس البلدي للمصادقة حسب بيانات الجدول
التالي:
الفصل ف ف ف
نفقات العنوان األول
001 10 02.201
002 10
004 10
03
19
32 02.202
001 34
002
38
009 40

بيان النفقـ ـ ـ ــات
االعتناء بالبنايات
تعهد وصيانة وسائل النقل
تعهد وصيانة معدات خصوصية
نفقات الصيانة
االعتناء بالتنويرالعمومي
اإلعتناء
شراء معدات صغيرة وصيانتها
االعتناء بالخنادق وشراء أجهزة صغيرة
اإلعتناء بتجهيزات خصوصية أخرى

تقديرات 2020

تقديرات  2021تقديرات 2022

5,000.000
30,000.000
2,000.000
2,000.000
5,000.000
5,000.000
0.000
6,000.000
2,000.000

3,000.000
30,000.000
0
3,000.000
4,000.000
4,000.000
0
2,000.000
0

2,000.000
35,000.000
2,000.000
2,000.000
4,000.000
4,500.000
3,000.000
3,000.000
1,000.000

الفصل ف ف ف
001 44
00
46
001 23 03.302
نفقات العنوان الثاني
03 06603
04

06.610
03 06.613
005 06614
021 06.616

بيان النفقـ ـ ـ ــات
نفقات االعتناء املباشرة
صيانة املنشآت والتجهيزات الرياضية
نفقات الصيانة

تقديرات 2020
2,000.000
8,000.000
2,000.000

تقديرات  2021تقديرات 2022
2,000.000
2,000.000
1,000.000
3,000.000
2,000.000
2,000.000

أشغال الصيانة والتعهد(املستودع)

21,254.262

81,254.262

100,002.000

أشغال الصيانة والتعهد(االنارة العمومية

3,213.714

40,000.000

76,078.000

أشغال الصيانة والتعهد
تهيئة وصيانة املقابر
ّ
والتعهــد
أشغـال الصيـانـة
مجموع نفقات الصيانة

36,725.600
30,000.000
3.545

31,725.600
30,000.000
3.545

54,784.000
35,000.000
0

160,197.121

246,483.407

317,062.000

قراراملجلس
بعد التداول والنقاش صادق أعضاء املجلس البلدي باإلجماع على املخطط الثالثي للصيانة كما
مبين أعاله.

 .6املصادقة على إتفاقية شراكة مع منظمة أنا يقظ
تم االتفاق على ارجاء املصادقة على إتفاقية الشراكة مع منظمة أنا يقظ الى موعد الحق

 .7متابعة سيراالستخالصات:
تولى السيد طارق النعيجي رئيس لجنة الشؤون املالية واالقتصادية ومتابعة التصرف عرض جدول سير
اإلستخالصات إلى حد يوم  26نوفمبر  2021حسب بيانات الجدول التالي:

بيان املوارد
املعلوم على العقارت املبنية
املعلوم على األراض ي غير املبنية
املعلوم على املؤسسات
مداخيل الكراءات
املناب من الدعم السنوي بعنوان التسيير
موارد أخرى مختلفة
موارد منقولة من فوائض العنوان األول للسنة السابقة
جملة موارد العنوان األول
نسبة تحقيق امليزانية

املداخيل املحققة
10.278,964
11.194,186
96.428,406
15.616,766
329.682,000
47.328,295
102.199,741
612.728,358
87%

 .8متابعة سيرانجازاملشاريع :
عرض السيد رئيس البلدية على الحاضرين تقدم سير املشاريع البلدية واملشاريع الوطنية والجهوية
كالتالي"

البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة 2018
املش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع

الكلفة(أد)

الدراسات

20

البناء اإلداري

272

تقدم
األشغال

املالحظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

إنطلقت أشغال البناء بتاريخ  2021/02/17من قبل شركة بن
%90

عائشة لألشغال والبناء وتتمثل في بناء قاعة لإلجتماعات وقباضة
بلدية بكلفة جملية قدرها  270أد.

البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة 2019
املش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع

الكلفة(أد)

تهذيب حي التطور

1500

املالحظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

انطلقت أشغال تعبيد الطرقات بتاريخ  2021/03/02من قبل شركة
االشغال الكبرى بالوسط تحت إشراف ومتابعة الوكالة الوطنية
لتهذيب األحياء الشعبية.
دراسات مراجعة مثال التهيئة
صيانة الطرقات واملسالك
بالشواشين

20

تم تسليم مكتب الدراسات طلب التزود بتاريخ .2021/11/18

46.3
بلغت نسبة األشغال %60

بناء األرصفة بالشواشين

13.3

صيانة مقبرة الشواشين

35

إقتناء أراض ي

100

الدراسات

20

في طور الدراسة

160

في طور إعداد ملف الصفقة

بناء حجرات مالبس
بامللعب البلدي

قامت البلدية بنشر إعالن للعموم عبر الصفحة الرسمية وباملحالت
املفتوحة للعموم بخصوص إقتناء قطعة أرض

تم فتح االستشارة يوم  2021/11/26على الساعة العاشرة والنصف

تطهيرشبكة التنويرالعمومي

73

تهيئة وتوسعة املستودع

60

في طور الدراسة

تجميل املدينة

74

في طور الدراسة

اقتناء معدات النظافة

170

تم االستالم الوقتي للشاحنة املجهزة بسلم يوم

مساعدة استثنائية القتناء معدات
نظافة

صباحا واالن بصدد فرز العروض

نسبة االنجاز% 100
190

قامت البلدية باقتناء شاحنة ضاغطة ذات سعة  7م 3وصهريج لتفريغ
آبارالضياع وعدد  70حاوية لرفع الفضالت

 املشاريع الجهوية والوطنية :
الكلفة(أد)

ملش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع
مشروع تطهير مدينة منزل فارس ي القسط  :1تطهير حي التطور

نسبة
اإلنجاز

1125

%100

القسط  :2منظومة تحويل املياه وبناء محطتي ضخ

1600

%100

القسط  :3تجهيزمحطتي ضخ املياه املستعملة

798

%100

مشروع تهيئة وتعبيد املسالك والطرقات

200

%100

والبساتين (طول الشبكة 11200م وتركيب  600صندوق ربط)

املالحظات

-

 .9تقريرالجلسة التمهيدية :
املقترحات
الحرص على متابعة ظاهرة إلقاء أنقاض البناء على األرصفة باألحياء
السكنية.
متابعة عملية رفع الفضالت املنزلية خاصة في ما يتعلق بتنظيف
محيط الحاويات املوضوعة للغرض.
العناية بالتنوير العمومي وتصليح الفوانيس املعطبة
إزالة الرصيف »  «terre-pleinالذي يتوسط شارع النصر لتسهيل
سيولة حركة املرور .
التسريع في تعبيد شارع النصر وأخذ اإلحتياطات الضرورية لتفادي
تراكم مياه األمطار واملحافظة على ّ
معبد األنهج املتفرعة عنه.
إعادة تعبيد شارعي الطاهر صفر وفرحات حشاد نظرا لتهري املعبد.
التسريع في اإلجراءات اإلدارية املتعلقة بمشروع مراجعة مثال التهيئة
العمرانية .
التنسيق مع مصالح اإلدارة الجهوية للتجهيز باملنستير لبرمجة إعادة
تعبيد الطريق املؤدي ملدينة بني حسان خاصة على مستوى امللعب
البلدي.
التنسيق مع مصالح وزارة املالية إلستغالل املقر الجديد باملبنى
اإلداري كقباضة بلدية بهدف تقريب الخدمات اإلدارية املوجهة
للمواطنين.
ربط دار الشباب وروضة األطفال بشبكة التطهير.
تنظيم حمالت نظافة بدار الشباب.

اإلجابة
البلدية تتابع باستمرار هذه الظاهرة وتقوم
بدعوة املخالفين لرفع الفواضل
تم تحسيس العملة املكلفين برفع الفضالت الى
مزيد العناية بنظافة محيط الحاويات
سيقع تطهير وتجديد الشبكة ضمن مشروع
في اطار إعادة تعبيد الطريق املدكور
وبالتنسيق مع مصالح التجهيز تم إزالة أجزاء
من الرصيف لتسهيل حركة املرور
تم تعبيد الشوارع املذكورة من طرف اإلدارة
الجهوية للتجهيز باملنستير
تم تسليم مكتب الدراسات طلب تزود النجاز
املطلوب بتاريخ  18نوفمبر 2021
ستقوم البلدية باعداد مراسلة في الغرض
للمصالح املعنية.
تمت مراسلة السيد وزير املالية في الغرض

هذا املشروع يعود بالنظر ملصالح الديوان
الوطني للتطهير

إضافة واقيات أمام املدرسة اإلبتدائية حفاظا على سالمة التالميذ.

سيتم برمجة هذا املقترح الحقا
سيتم القيام بجرد في العالمات املرورية
بمختلف الشوارع الرئيسية

تركيز عالمات مرورية باألنهج التي وقع تعبيدها حديثا في إطار
تهذيب حي التطور.
املبادرة بتسمية بقية أنهج املنطقة البلدية قصد بلوغ نسبة تغطية سيقع عرض مقترح تسمية بقية الشوارع
واألنهج خالل الجلسات القادمة للمجلس
كاملة و تيسير وصول الخدمات املوجهة للمواطنين.
البلدي .
قات البلدية بترقيم أغلبية املساكن
مواصلة ترقيم املنازل بمختلف األحياء السكنية.
الحرص على متابعة إعادة تشغيل محطة التطهير الكائنة بطريق يوم  23نوفمبر  2021قامت مصالح الوالية
املكنين والتي تعرضت لعميات السرقة والتخريب في العديد من بالتنسيق مع اإلدارة الجهوية للتطهير بزيارة
ميدانية ملحطة التطهير تعهدت من خاللها
املناسبات.

هذه األخيرة بتوفير عون حراسة خالل شهر
جانفي  2022وتركيز كاميرا مراقبة في أجل
أقصاه شهر ماي 2022
دعوة الجمعيات ذات الصلة باألنشطة الثقافية لتنظيم تظاهرات البلدية قامت برصد اعتمادات لفائدة
الجمعيات قصد تشجيعها على تنظيم
في الغرض.
مختلف التظاهرات

ورفعت الجلسة على الساعة الواحدة بعد الزوال.
من ـ ــزل فارس ي في 28 :نوفمبر 2021

