الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية
والية ســــــوســــــة

بلدية زاوية سوسة

محضــر جلسة مجلـس النــيابة الخصــوصية المنع ــقدة
خــالل الدورة العاديــة الرابع ـ ــة لسن ــة 6102
ليوم السبــت  01نوفمب ـ ــر 6102
تبعا ألحكام الــقانــــون األساسي للبــلديات عدد  84لسنة  6112المؤرخ في  01جويلــــية ، 6112
وتنفــيذا لألمر عدد  220لسنة  6100المؤرخ في  6جوان  6100المتعــلق بحل بعض المجالس البـــــلدية
بتراب الجمهــورية التونســية واألمـر عــــدد  3013لسنة  6100الـــــمؤرخ في  66أكتوبر  6100المتعلق
بتسمية نيـابات خصوصــية  ،وبناءا على اإلستـدعاء الموجـه إلى أعضاء النيابة الخصوصية عدد 6221
بتاريخ  1نوفمبر  6102والمتضـمن النـص الـتالي :

وبــعـد  ،يتــشـرف رئيـس النيــابة الخصوصية لبلدية زاويـة سوســة باستدعائكم لحضـور
جلسة الدورة العادية الرابعة لسنـة  6102للمجلس البلدي بزاوية سوسة المقــرر عــقـدها :
*يــــــــــــــوم :السبــــــــــت  91نوفـــــمبر6192
*على السـاعة  :الثالثة والنصف بعد الزوال بمقر قصر البلديـــــة.
عقـــــدت النيابة الخصوصية بزاويةة سوسةة جلســةـة يةوم السةبت  01نةوفمبر  6102بقصةر البلديةة
وقد ترأس الجلسة السيد عامر عبدهللا المساعد األول لرئيس النيـــــــابة الخـــــصوصية .
وفي الموعــــــد والمكـــــان المحدديــــــن حضر :
ـ السيد محمد مام ــي  :مساعد ورئيس لجنة االشــــغال والتهـــــيئة العمـــرانية
ـ السيدة سلوى بن فرج

 :مساعدة و رئيسة لجنة الــــشؤون اإلجتماعية واالسـرة

ـ السيد حلمـي بن هنية  :مساعد و رئيس لجنة الشباب و الرياضة و الثقافة .

وتغيب بعذر السيد فاروق بوعسكر رئيس النيابة الخصوصة  ،كما تغيبت بدون عذر كل من السيدة
ليليا بن صالح مساعدة ورئيسة لجنة التعاون والعالقات الخارجية ولجنة العمل التطوعي  ،السيـد أنيـس خليفة
مستشار ورئيس لجنة الصحة والنــظافة والعناية بالبيئة والسيد مجــدي قــريرة مستشار ورئيـس لـجنة
الشؤون اإلدارية والماليــــــة .

محضر جلسة مجلس النيابة الخصوصية لــــــبلدية زاوية سوسة المنعقد
خالل الدورة العادية الرابعة لــــسنة  6102بتاريخ  01نوفمبر6102
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وحضــر الجلسة السيد أحـمد الحاج مبـارك كاتـب عام البــلدية ومقـــرر الجلسة والسيد قابــض المالية
بزاوية سـوسة.
و شرع أعضـاء النيـــابة الخصوصيـــة في مــداوالتـــــــهم.
افتتاح الجلــســة :

استهل السـيد فـاروق بوعسـكر رئيـس النيــابة الخصوصـــية أشـغال الجلسة مرحبـا بالحاضــرين
إثر ذلك تال جدول أعمال الجلسة والتي تضمنت المواضيـــع التاليـة :
 - 9مقترحات الجلسة التمهيدية .
 - 6متابعة سير الوضعية المالية إلى موفى  91نوفمبر 6192
 - 3متابعة سير المشاريع البلدية.
 - 4الموافقة على عناصر مشــــروع تطهـــــير وتعبيـــــــد حي اإلزدهار  6وخطته التمويليــــــــة
 - 5الموافقة على فسخ عقد و قرارطرح مبالغ مثقلة بعنوان تسويغ محل بلدي بإسم السيد مهران
السبوعي ألشهر نوفمبر وديسمبر .6192
 - 2الموافقة على طريقة وضبط معلوم إلستغالل ماء بئر الحلو الراجع بالنظر لبلدية المكان.
 - 7الموافقة على مخطط و البرنامج السنوي لتطهير الديون.
 - 8المصادقة على وثيقة البرنامج السنوي لدعم القدرات لسنة 6197
 - 1المصادقة على اإلتفاقية الضابطة للمساعدات غير الموظفة والمساعدات الموظفة فـي إطار
متطلبات ضبط البـرنامج اإلستثماري لسنة .6197

- 91

الموافقة على تحويل إعتمادات داخل العنوان األول.

- 99

الموافقة على تحويل إعتمادات داخل العنوان الثاني.

- 96

الموافقة على التفويت في جزء من قطعة أرض من الملك البلدي الخاص للسيد زهير

الغضبان قصد تكملة مقسمه.
******

*0تقريـر الجلسـة التمهـيديـة:
تبعا ألحكام الـقانون األسـاسي للبـديات عدد  84لسنة  6112الــــمؤرخ في  01جويلية 6112
وخاصة الفصل  06المتعلق بحل المجــلس البلدي وتطـبيقا للمرســوم عدد  08لسنة  6100الــمؤرخ في
 63مــارس  6100المتعلق بالتنـظيم المؤقت للسلط العـمومية .

محضر جلسة مجلس النيابة الخصوصية لــــــبلدية زاوية سوسة المنعقد
خالل الدورة العادية الرابعة لــــسنة  6102بتاريخ  01نوفمبر6102
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وتنفيذا لألمــر عدد  220لسنة  6100المؤرخ في  6جوان  6100المتعلق بحل بعض المــجالس
البلدية بتراب الجمهورية التونسية واألمر عدد  3013لسنة  6100المؤرخ في  66أكتوبر 6100
المتــــعلق بتسمية نيابات خصوصية  ،وبناءا على اإلستدعاء المـوجه إلى كافــة أعــضاء النـيابة
الخصوصية تحت عـدد  6018بتاريخ  6102/01/1واإلعـالن الـصادر للعمـــوم عدد  6012بتاريخ
 6102/01/11تم عـقد الجلسة التمهيدية الرابعة لسنة  6102يوم السبــت الموافق للخامس عشر من شهر
أكتوبر خمسة ستة عشرة وألفـــين على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال بقـصر البلدية وقد ترأسها
السيد عامر عبد هللا مساعد أ ّول رئيس الـنيابة الخصوصية وبحضور السادة األعضاء اآلتي ذكرهم :
ـ

حلمي بن هنيــــــــــــة

 :مساعد ورئيس لجنة الشباب والرياضة والثقافة

ـ

محمد مامــــــــــــــــــي

 :مساعد ورئيس لجنة األشغال والتهيئة العمرانية

ـ

ليليـــــا بن صــــــــــالح

:مساعدة ورئيسة لجنة التعاون والعالقات الخارجية ولجنة العمل التطوعي

كما حضر بعض ممثلي الجمــــــعيات المحـــــلية  ،وعن اإلدارة البلـــدية حضر الســيد أحمد الحاج
مبارك الكاتب العام للبلديـــــــــــــة.
إفتتح السيد فـاروق بوعسكر رئــيس النيابة الخصوصـية لبــلدية زاوية ســوسة الجلسة مرحبا
بالحضـــــور ومبرزا أهمـية هذه الجلسات في اإلقتراب من المواطـن واإلنصـات إلى مشاغلــه كمـا ذكر
بالمشـاريع وأهــم اإلنجازات البلديــة والتي كانــت على النحـو التـالي :
المشاريع

طرقات

الكلفة (أد)

سنة اإلنجاز

نسبة اإلنجاز

أماكن التدخل

641

6106

100%

601

6103

100%

621

6108

100%

360

6102

90%

011

6102

30%

ـ حي سانية جبارة
ـ نهج بجانب مصنع METS
ـ تركيز مفترق دائري
ـ أنهج بجانب مدرسة اإلمتياز
ـ نهج بحي السويهلة والربط بشارع فلسطين
ـ أنهج بحي الحريق
ـ تكملة شارع الزهور والربط بالطريق الوطنية رقم 06
ـ نهج صدام حسين
ـ تكملة شارع المغرب العربي والربط بحي اإلزدهار
ـ نهج القاعة المغطاة
ـ تطهير وتعبيد حي الجبل والربط بشارع فلسطين (في إطار التشاركية)

جملة إعتمادات الطرقات

 0 200دينارا

*مشروع تهذيب األحياء الشعبية (حي اإلزدها ر : )6
قيمة المشروع  111أد سيتم إنجازه من طرف وكالة التهذيب والتجديد العمراني خالل سنة  6102وهو يشمل  (:تطهير ـ تعبيد ـ تنوير ـ الماء الصالح
للشراب ـ التنوير المنزلي ـ الغاز الطبيعي )...
كما أن الديوان الوطني للتطهير قام بمد قنوات التطهير في إطار تطهير األحياء الشعبية بكلفة  241أد بكل من حي سانيـــــة جبـــــارة ـ حي هنشير
ساسي  ،طه حسين  ،وادي القوس وحي المندرة .

محضر جلسة مجلس النيابة الخصوصية لــــــبلدية زاوية سوسة المنعقد
خالل الدورة العادية الرابعة لــــسنة  6102بتاريخ  01نوفمبر6102
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التنوير
العمومي

إقتناء معدات
نظافة
وطرقات

12

6106

100%

061

6108

100%

014

6100

100%

10
001

6100
6102

60
86
663
81
-

6106
6108
600
6102
2014

38

6106

ـ حي المندرة ـ نهج القاعة المغطاة
ـ حي السويهلة
ـ نهج مصنع METS
ـ حي وادي القوس
ـ حي سانية جبارة
حي هنشير ساسي
ـ حي الحريق
ـ شارع الجمهورية
ـ حي المندرة
ـ حي السويهلة
ـ تكملة نهج اليمن
ـ تكملة شارع الزهور
ـ حي الحريق ـ حي الحمادة الشرقية
ـ الحي الجامعي
ـ حي غرس حبيبة

100%
تم الحصول على
موافقة السيد
مراقب
المصاريف
وسيتم اإلنطالق
في االشغال بعد
تسجيل ملف
الصفقة
جملة إعتمادات التنوير العمومي  814أد
 21حاوية رفع فضالت
100%
 031حاوية رفع فضالت
100%
إقتناء شاحنة ظاغطة في إطار الشراكة
100%
إقتناء آلة شحن صغيرة الحجم mini chargeuse
%011
مساعدة من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية 11 :
100%
حاوية رفع فضالت
إقتناء شاحنة خفيفة
100%

وإثر ذلك أحال السيد رئيس النيابة الخصوصية الكلمة للحضور والتي تمحورت مقترحاتهم ومطالبهم كما
يلي :

* البني ــة األساسي ــة :
تمحورت أغلب التدخالت حول النقاط التالية :
* الدعوة إلى برمجة اإلعتمادات الضرورية لتعبيد الطرقات بنهج اليمن
* دعوة بعض المواطنين إلى تحويل مشروع المجلس الجهوي لتعبيد الطرقات من منطقة غرس
حبيبة إلى النقطة على مستوى منزل المواطن البرني بوزعبية للصبغة الفالحية لمنطقة غرس حبيبة.
* التساؤل عن مآل إقتراح مواطني نهج الجبل بربط مساكنهم بشبكة تصريف المياه المستعملة.
* إقتراح القيام بكل من ترصيف شارع  08جانفي،إحداث مفترق دائري على مستوى تقاطع
الطريق  R822وطريق نبهانة ،إصالح وصيانة الطرقات بنهج القدس وعلى مستوى مسكن المواطن حامد
عبد هللا.
محضر جلسة مجلس النيابة الخصوصية لــــــبلدية زاوية سوسة المنعقد
خالل الدورة العادية الرابعة لــــسنة  6102بتاريخ  01نوفمبر6102
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* دعوة البلدية إلى إدراج موضوع تصريف مياه األمطار بكل من المنطقتين التاليتين( حذو مجمع
دراكسماير ومقهى الكوكب) ضمن أولوياتها االساسية في مجال مشاريعها المستقبلية.
* ضرورة القيام بصيانة شبكة التنوير العمومي على ستوى نهج المهدية بمنطقة المساكن الشعبية.
* دعوة بلدية المكان إلى برمجة تعبيد الطرقات ببعض االنهج بمنطقة بئر الحلو ضمن برامجها
المستقبلة.
* دعوة المصالح البلدية إلى القيام بالتدخل السريع والتعهد مع المصالح المعنية بصيانة أماكن
البالوعات على غرار نهج الصادقية.

* النظافة والعناية بالبيئة :
* ضرورة تدخل بلدية المكان إللزام المواطن خميس بوزعبية بفتح الطريق حتى يتسنى لمصالح
الديوان الوطني للتطهير التدخل لفض المشكلة البيئية بنهج سيدي بوزعبية.
* دعوة أحد المواطنين إلى حث البلدية على تنفيذ قرار إزالة كروم الهندي ضد المواطن سعيد
بوكمشة.
* دعوة البلدية إلى القيام ببرنامج متكامل بالشراكة مع األطراف الفاعلة للنظافة والعناية بالبيئة
بكامل المنطقة البلدية وعدم اإلقتصار على الحمالت الموسمية أو الضرفية .

* م ـســائل مختلف ــة :
* ضرورة برمجة حمالت مسترسلة لمقاومة اإلنتصاب الفوضوي على الطريق الوطنية (شارع
القاهرة).
* الدعوى إلى التدخل لدى الجهات المعنية إلنجاز مخفضات سرعة على مستوى مفترق شارع
جمال عبد الناصر
سك بالنيابة الخصوصية الحالية وعدم
* الدعوة إلى التدخل لدى السلط المحلية والمركزية حول التم ّ
تعويضها بهيئة وقتية إلى حدود القيام باإلنتخابات البلدية.
* الدعوى إلى إنجاز وتهيئة مأوى للسيارات أمام منطقة األمن العمومي مع تركيز عالمات
التوجيه في الغرض.
* الدعوى إلى إيجاد حل جذري لموضوع تصريف مياه األمطار بالمقبرة خلف المحالت التجارية
البلدية.
* الدعوى إلى مزيد العناية بمقامات األولياء بالمنطقة البلدية عبر رصد اإلعتمادات الضرورية
لذلك.

* ردود الفـــــــــعل:
أكد السيد عامر عبد هللا مساعد أول رئيس الــــنيابة الخصوصية على أهمية تدخالت الحاضرين
ومقترحاتهم وضرورة السعي لتحقيقها وأشار إلى أنه سيتم األخذ بعين اإلعتبار لمطالب المتدخلين
ومقترحاتهم من طرف اللجان .
محضر جلسة مجلس النيابة الخصوصية لــــــبلدية زاوية سوسة المنعقد
خالل الدورة العادية الرابعة لــــسنة  6102بتاريخ  01نوفمبر6102
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*إختـــــتام الجلســـة:
وفي الختام جدد السيد مساعد أول رئيس الــــنيابة الخصوصية شكره لكافة المتدخلين والحاضرين
وأشار إلى أنه سيتم األخذ بعين اإلعتبار لمطالب المتدخلين ومقترحاتهم من طرف اللجان  ،وإختتمت
الجلسة في حدود الساعة الرابعة والنصف مساءا.

*6متابعة سير الوضعية المالية إلى موفى 01

نوفمبر :6102

*3متابعة سير المشاريع البلدية:
المشاريع

طرقات

الكلفة (أد)

سنة اإلنجاز

نسبة اإلنجاز

641

6106

100%

601

6103

100%

621

6108

100%

360

6102

100%

011

وقع عرض ملف
6102
الصقة على
أنظار اللجنة
الجهوية
للصفقات
جملة إعتمادات الطرقات

في إنتظار
عملية القبول
الوقتي

أماكن التدخل
ـ حي سانية جبارة
ـ نهج بجانب مصنع METS
ـ تركيز مفترق دائري
ـ أنهج بجانب مدرسة اإلمتياز
ـ نهج بحي السويهلة والربط بشارع فلسطين
ـ أنهج بحي الحريق
ـ تكملة شارع الزهور والربط بالطريق الوطنية رقم 06
ـ نهج صدام حسين
ـ تكملة شارع المغرب العربي والربط بحي اإلزدهار
ـ نهج القاعة المغطاة
ـ تطهير وتعبيد حي الجبل والربط بشارع فلسطين (في إطار التشاركية)

 0 200دينارا

*مشروع تهذيب األحياء الشعبية (حي اإلزدها ر : )6
قيمة المشروع  111أد سيتم إنجازه من طرف وكالة التهذيب والتجديد العمراني خالل سنة  6102وهو يشمل  (:تطهير ـ تعبيد ـ تنوير ـ الماء الصالح
للشراب ـ التنوير المنزلي ـ الغاز الطبيعي )...
كما أن الديوان الوطني للتطهير قام بمد قنوات التطهير في إطار تطهير األحياء الشعبية بكلفة  241أد بكل من حي سانيـــــة جبـــــارة ـ حي هنشير
ساسي  ،طه حسين  ،وادي القوس وحي المندرة .
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التنوير
العمومي

061

6106

6108

100%

100%

ـ حي المندرة ـ نهج القاعة المغطاة
ـ حي السويهلة
ـ نهج مصنع METS
ـ حي وادي القوس
ـ حي سانية جبارة
حي هنشير ساسي
ـ حي الحريق

محضر جلسة مجلس النيابة الخصوصية لــــــبلدية زاوية سوسة المنعقد
خالل الدورة العادية الرابعة لــــسنة  6102بتاريخ  01نوفمبر6102
6

إقتناء معدات
نظافة
وطرقات

014

6100

10
001

6100
6102

60
86
663
81

6106
6108
600
6102
2014

38

6106

100%

ـ شارع الجمهورية
ـ حي المندرة
ـ حي السويهلة
ـ تكملة نهج اليمن
ـ تكملة شارع الزهور
ـ حي الحريق ـ حي الحمادة الشرقية
ـ الحي الجامعي
ـ حي غرس حبيبة

100%
تم الحصول على
موافقة السيد
مراقب
المصاريف
وسيتم اإلنطالق
في االشغال بعد
تسجيل ملف
الصفقة
جملة إعتمادات التنوير العمومي  814أد
 21حاوية رفع فضالت
100%
 031حاوية رفع فضالت
100%
إقتناء شاحنة ظاغطة في إطار الشراكة
100%
إقتناء آلة شحن صغيرة الحجم mini chargeuse
%011
مساعدة من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية 11 :
100%
حاوية رفع فضالت
إقتناء شاحنة خفيفة
100%

 *8الموافقة على عناصر مشروع تطهير وتعبيد حي اإلزدهار  6وخطته التمويلية :
تبعا لمحضر جلسة مجلس النيابة الخصوصية في دورته اإلستثنائية بتاريخ  97ديسمبر 6195
حول المصادقة على مشروع برنامج تهذيب األحياء الشعبية ( حي اإلزدهار )6بإعتمادات جملية قدّرت
بـــ  111ألف دينار والذي سيقع إنجازه من طرف وكالة التهذيب والتجديد العمراني و تبعا لمقترح
الدراسة األولية المعدة من طرف بلدية المكان ووفقا للمقاربة التشاركية .
وفي إطار تنفيذ مقتضيات اإلتفاقية الخصوصية بإنجاز المشروع الممضى بين الطرفين في 99
مارس  6192تقتضي الضرورة ضبط عناصر المشروع وخـــــطته التمويليــــــة التالية وموافقـــــة
المجلس البلدي عليها :

 مساعدة موظفة  111 :أد ( بما في ذلك الدراسات والتصرف في المشروع) -عناصر المشروع  :تطهير وتعبيد حي اإلزدهار 6

* قرار المجلس البلدي :
وبعد الـــتداول والنــقاش وافق أعضاء المجلس البلــدي على عناصر المـــــشروع والمتمثلة في
التطهيــــــر والتعبيـــــــــــد وعلى الخــــــطة التمويليــــة سابقة الذكر.
محضر جلسة مجلس النيابة الخصوصية لــــــبلدية زاوية سوسة المنعقد
خالل الدورة العادية الرابعة لــــسنة  6102بتاريخ  01نوفمبر6102
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 *0الموافقة على فسخ عقد و قرارطرح مبالغ مثقـلة بعنوان تسويغ محل بلدي بإسم
السيد مهران السبوعي ألشهر نوفمبر وديسمبر :6102
عمال بمقتضيات الفصلـــــين  60و 621من مجلة المحاسبة العمومية حول طرح الموارد التي كلف
المحاسب بجبايتها و على المذكرة العامة عدد  02بتاريخ .6111/16/62
و تبعا للعقد المبرم بين بلدية زاوية سوسة و السيد مهران السبوعي بتاريخ 6108/13/12
والمسجل بكتائب القباضة المالية تحت عدد  08311301بتاريخ . 6108/10/12
و تبعا لمطلب المعني باالمر في فسخ عقد التسويغ سابق الذكر والوارد علينا بتاريخ 6102/01/60
تحت عدد .6411
و تبعا لمحضر تسليم مفاتيح المحل البلدي بتاريخ .6102/01/60
وتبعا لقرار فسخ عقد تسويغ المحل البلدي سابق الذكر بتاريخ 60102/00/10
وحيث أنه وقع تثقيل مبلغ بكتائب القباضة المالية بعنوان سنة  ( 6102من  6102/00/10إلى
 )6102/06/30بعنوان معلوم كراء المحل البلدي للمواطن مهران السبوعي بمبلغ  880.111د
و في إطار إصالح بعض الوضعيات الخاصة المتسببة في تراكم ديون بعض المطالبين في مجال
الجباية المحلية بدون وجه.
و اعتبارا لما سبق ذكره المعروض على أنظار المجلس البلدي طرح المبلغ المثقل بالقباضة المالية
المقدر بـــ 880.111د بعنوان سنة  6102بعنوان معلوم كراء محل بلدي تبعا لمطلب المعني باالمر في فسخ
عقد التسويغ سابق الذكر والوارد علينا بتاريخ  6102/01/60تحت عدد  6411و تبعا لمحضر تسليم مفاتيح
المحل البلدي بتاريخ  6102/01/60وتبعا لقرار فسخ عقد تسويغ المحل البلدي سابق الذكر بتاريخ
60102/01/30
نوع المورد موضوع الطرح

المبلغ موضوع

مدة التثقيل

سبب الطرح

الطرح

معاليم تسويغ محل تجاري بلدي بين
بلدية زاوية سوسة والسيد مهران
السبوعي

 441.000د

من

فسخ العقد تبعا لمطلب المعني باألمر

61002/00/10

الوارد علينا بتاريخ 25أكتوبر 6102

إلى

تحت عدد  6411ومحضر تسليم

6102/06/30

مفاتيح المحل التجاري وقرار فسخ
العقد بتاريخ . 6102/01/30

* قـ ــرار المجل ـ ــس :
وبعد الــــــتداول والنــــــقاش وافق أعضاء المجلس البلدي على طرح مـبلغ مثقل بعـنوان تسويغ
محل بلدي من طرف السيد مهران السبوعي بمبلغ قـــدره  441.000د للفترة الممتـــدة من 2016/11/10
إلى  2016/06/30وذلك إلنتهاء مدة العقد حسب المعطيات سابقة الذكــر والقرار المصاحب في الغــرض.

 *2الموافقة على طريقة ومعلوم إستغالل ماء بئر الحلو الراجع بالنظر لبلدية المكان:
محضر جلسة مجلس النيابة الخصوصية لــــــبلدية زاوية سوسة المنعقد
خالل الدورة العادية الرابعة لــــسنة  6102بتاريخ  01نوفمبر6102
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تطبيقا لمقتضيات الفصالن  000و 006من القانون االساسي للبلديات و القانون عدد  00لسنة 0111
المؤرخ في  3فيفري  0111والمتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو
تممته والقانون األساسي لميزانية الجماعات المحلية عدد  30لسنة  0110المؤرخ في  08ماي  0110كما تم
تنقيحه وإتمامه خاصة بالقانون األساسي عدد  20لسنة  6111المؤرخ في  04ديسمبر .6111
وعلى األمر عدد  326لسنة  6111المتعلق بضبط شروط وصيغ اإلشغال الوقتي ولزمة المرفق
العمومي للملك البلدي.
وعلى األمر الحكومي عدد  410لسنة  6102المؤرخ في  03جوان  6102المتعلق بضبط تعريفة
المعاليم المرخص للجماعات المحلية في إستخالصها.
المعروض على أنظار مجلس النيابة الخصوصية الموافقة على طريقة إستغالل ماء بئر الحلو سواء
عبر رخصة في اإلشغال الوقتي للملك العمومي أو اإلستغالل المباشر أو عن طريق عقد لزمة في الغرض.
 *0في صورة اإلستغالل عن طريق إسناد رخصة في اإلشغال الوقتي للملك العمومي :يخضع المعلوم إلى
أحكام االمر الحكومي عدد  410لسنة  6102المؤرخ في  03جون  6102و القرار البلدي بتاريخ
. 6102/1/61
 *6في صورة اإلستغالل المباشر:
بيان المعلوم

الوحدة

المعلوم المقترح
بواسطة صهريج الخواص

نوعية األشغال

معلوم كراء صهريج مياه بئر
الحلو

حمولة

 01دينارا للحمولة

حمولة  0111لتر من
المياه

 *3في صورة اإلستغالل غير المباشر(لزمة):
بيان المعلوم

السعر اإلفتتاحي

نوعية األشغال موضوع اللزمة

معلوم لزمة إستغالل مياه
بئر الحلو

 6.111.111د

إستغالل التص ّرف في مياه بئر الحلو
مع المحافظة على حق البلدية في مواصلة التصرف
وتح ّمل المستلزم مصاريف صيانة البئر ومعداته وإستهالك
التيار الكهربائي

* قرار المجلس البلدي :
وبعد التداول والنقاش وافـــــــق أعضـــــاء النيابة الخصوصية على اإلستــــــغالل المباشر لمياه
بئر الحلــــــو وفقا للتسعيرة المبينة أعاله والقــــــرار المصاحـــــــــب.

 *1الموافقة على مخطط و البرنامج السنوي لتطهير الديون:
تطبيقا لمقتضيات الدليل العملي لتقييم أداء الجماعات المحلّية خاصة في ما يتعلق بمحاور تقييم األداء
بالجماعات المحلية والمتعلقة بمجال الديمومة (تطهير الديون) والذي يقتضي القيام بإعداد مخطط والبرنامج
محضر جلسة مجلس النيابة الخصوصية لــــــبلدية زاوية سوسة المنعقد
خالل الدورة العادية الرابعة لــــسنة  6102بتاريخ  01نوفمبر6102
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السنوي لتطهير الديون والذي يجب أن يتضمن (كشف في الديون المستحقة،كشف في المستحقات
الجديدة،كشف في المستحقات الجديدة،كشف في برنامج تطهير الديون ومختصر في تحليل القدرة المالية
على خالص الديون.
وحيث أن بلدية المكان ليس بذمتها متخلّدات سواء تجاه المؤسسات العمومية أو الخواص إعتبارا
لسعيها المتواصل على اإليفاء بتعهداتها وإلتزاماتها والمحافظة على توازناتها المالية مما يساهم في ضمان
إس تمرارية المرفق العمومي البلدي والمحافظة على مصداقيتها تجاه المتعاملين معها ،فإنه بناءا على ذلك ال
يقتضي منها إعداد مخطط وبرنامج سنوي لتطهير الديون.
مع اإلشارة وأن القائمات والفواتير بعنوان سنة  6102والتي لم يقع خالصها إلى حدود شهر ديسمبر
 6102إعتبارا إلى عدم ورودها في اإلبان ال يمكن ضبطها عمليا وال يمكن إعتبارها ديون .

* قرار المجلس البلدي :
وبعد النـــقاش و التداول وافق أعضاء النيابة الخصوصية على موضوع مخطط والبرنامج السنوي
لتطهير الديون مؤكدين على ضرورة خالص الديون لمستحقيها وفي آجالها خدمة لمصداقية اإلدارة
من ّوهين في األن ذاته على مجهود هذه األخيرة للوصل إلى هذا الهدف في إطار تدعيم مقومات الحوكمة
الرشيدة لنفقات البلدية .

 * 4المصادقة على وثيقة البرنامج السنوي لدعم القدرات لسنة :6101
وبعد  ،المعـــــروض على أنظار النيابة الخصوصية ما يلي:
تطبيقا لكل ،من المنشور عدد  00بتاريخ  6100/06/11حول إعداد البرنامج الجديد للتنمية الحضرية
والحوكمة المحلية ومتطلبات البرنامج اإلستثماري لسنة  6102والمذكرة التوجيهية عدد  61/0040حول
إعداد البرنامج السنوي لدعم القدرات والمصادقة عليها وهو برنامج إحاطة للبلديات قصد مساعدتها على
حسن إعداد وتنفيذ برنامجها اإلستثماري وتأمين متطلبات اإلستجابة للشروط الدنيا ويشمل البرنامج
الجانب التكويني والجانب الفني (اإلحاطة الفنية).
 بالنسبة لجانب التكوين (دعم قدرات الموارد البشرية):وقع موافاة النماذج المدرجة بالمذكرة التوجيهية عدد  61/0040حول إعداد البرنامج السنوي لكل من
صندوق القروض ومركز التكوين ودعم االمركزية بإقتراحات البلدية للرفع من أداء مختلف المصالح
المعنية بما ينسجم مع المتطلبات الجديدة لإلستثمار وتمت الموافقة من طرف مركز التكوين ودعم
االمركزية على البرنامج التالي تبعا لمكتوب السيد والي سوسة الوفارد علينا تحت عدد  6412بتاريخ
:6102/01/61
العنوان األول  :التكويــــــــــــــــن
األولوية

التكويــــــــــــن

المشروع أو النشاط المعني بالمساندة

عدد

محضر جلسة مجلس النيابة الخصوصية لــــــبلدية زاوية سوسة المنعقد
خالل الدورة العادية الرابعة لــــسنة  6102بتاريخ  01نوفمبر6102
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الفنية

0

التصرف في الملك البلدي وصيانة
الممتلكات
إجراءات إبرام الصفقات وقواعد الحماية
البيئية واإلجتماعية

3
8

التصرف المالي وتحسين الموارد الذاتية
تنفيذ البرامج اإلستثمارية حسب المقاربة
التشاركية

6

المشاركين

التصرف في الملك العمومي

13

التصرف في الشكاوي
الشراءات العمومية خارج إطار الصفقات
الحماية البيئية واإلجتماعية
التحليل المالي
المنهجية التشاركية لمخطط اإلستثمار البلدي

10
16
10
16
13

 بالنسبة للجانب الفني (تقديم اإلحاطة الفنية):وذلك عبر الفرع الجهوي عبر مزيد تقريب الخدمات من البلدية عند كل طلب من خالل تأمين
اإلحاطة العملية والتطبيقية والتدريبية على عين المكان بواسطة إطاراته أو من قبل مستشارين
لمساعدة البلدية على إنجاز مهام محددة حسب طلبها على ضوء اإلقتراحات المقدمة من طرف البلدية
لكل من صندوق القروض ومركز التكوين ودعم الآلمركزية حسب البرنامج التالي:

العنوان الثاني  :المساندة الفنية
األولوية

المساندة الفنية
()1

0

المساندة الفنية في مجال اإلتصال
والشفافية
المساندة في مجال التصرف في
الموارد المالية

3

المساندة في مجال البرمجة والقيادة

6

الرمز
()2

المشروع أو النشاط المعني
بالمساندة الفنية
()3

6.6

المساندة في مجال اإلتصال
الرقمي مع المواطن
تحليل الوضعية المالية
للبلدية وبلورة خطة عمل
وجملة من التوصيات
لتحسين الوضعية

6.2

اإلعداد الفني للمخطط
اإلستثماري البلدي من
خالل التشخيص وتحديد
الحاجيات وضبط المشاريع
ذات األولوية

0.8

رزنامة اإلنجاز
()4

المحور
()5

أفريل 6101

األول

فيفري 6101

الثاني

سبتمبر 6101

الثالث

* قرار المجلس :
وبعد التداول والنقاش صادق أعضاء مجلس النيابة الخصوصية على كل من برنامج التكوين
والمساعدة الفنية للبرنامج السنوي لدعم القدرات لسنة  6101تبعا للجداول المبينة أعاله.

 *1المصادقة على اإلتفـاقية الضابطة للمساعدات غير الموظفة والمساعدات الموظفة فـي إطار
متطلبات ضبط البـرنامج اإلستثماري لسنة : 6101
وبعد  ،المعـــــروض على أنظار المجلس البلدي ما يلي:
تطبيقا للقرار المشترك لوزير الداخلية ووزير المالية المؤرخ في  6100/1/03المتعلق بضبط
الشروط الدنيا لتحويل المساعدات السنوية من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية إلى
الجماعات المحلية خاصة الفصل  0الفقرة  0و الفصل  3فقرة. 8
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المعروض على أنظار مجلس النيابة الخصوصية المصادقة على اإلتفاقية الضابطة إلسناد
المساعدات الموظف وغير الموظفة بين بلدية زاوية سوسة وصندوق القروض ومساعدة الجماعات
المحلية وذلك في إطار إعداد البرنامج الجديد للتنمية الحضرية والحوكمة المحلية ومتطلبات البرنامج
اإلستثماري وذلك وفقا لما يلي:

إتفاقية منح المساعدات غير الموظفة والمساعدات الموظفة
لسنة 6101
ـ طبقةا لألمةر عةدد  3010لسةنة  6108المةؤرخ فةي  31سةبتمبر  6108والمتعلةق بضةبط شةروط إسةناد القةروض
ومنح المساعدات بواسطة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية .
ـ طبقا للقرار المشترك لوزير الداخلية ووزير المالية المؤرخ في  03جويلية  6100المتعلق بضبط الشروط الدنيا
المسةةتوجبة لتحويةةل المسةةاعدات السةةنوية مةةن صةةندوق القةةروض ومسةةاعدة الجماعةةات المحليةةة إلةةى الجماعةةات
المحــــلية .
ـ طبقا للقرار المشترك لةوزير الداخليةة ووزيةر الماليةة المةؤرخ فةي  3أوت  6100المتعلةق بضةبط طةرق إحتسةاب
المساعدات اإلجمالية غير الموظفة .
ـ طبقا للقرار المشترك لوزير الداخلية ووزير المالية المؤرخ في  61ديسمبر  6100المتعلق بضبط مقاييس تقييم
آداء الجماعات المحلية
ـ وعمال بمقتضيات الدليل العملي لبرنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية .
أبرمت هذه اإلتفاقية بـــــين :
0ـ الدولة ممثلة في شخص المدير العام لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية ،
من جهــــــــة ،

6ـ وبلدية زاوية سوسة ممثلة في شخص رئيس مجلسها ،
من جهة أخرى ،
الفصل األول  :موضوع اإلتفاقية :

تضبط هذه اإلتقاقية التعهدات المتبادلة بين الطرفين في تطبيق إجةراءات الحصةول علةى المسةاعدات غيةر
الموظفةةة والمسةةاعدات الموظفةةة طبقةةا لألمةةر عةةدد  3010لسةةنة  6108المةةؤرخ فةةي  31سةةبتمبر  6108والمتعلةةق
بضبط شروط إسناد القروض والمساعدات من طرف صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية .
الفصل  : 6تعهدات الدولـــــــة :
1ـ المساعدة غير الموظفة :

ـ توفر الدولة إعتمادات في شكل مساعدة سنوية غيةر موظفةة تخصةص لتمويةل مشةاريع إسةتثمارية يةتم توزيعهةا
بإعتماد :
*تطبيق معايير ت وزيع المساعدة غير الموظفة حسب القرار المشترك لوزير الداخلية ووزيةر الماليةة المةؤرخ فةي
 3أوت .6100
*التثت من مدى إستجابة البلدية للشروط الةدنيا المسةتوجبة للحصةول علةى المسةاعدة غيةر الموظفةة طبقةا للقةرار
المشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية المؤرخ في  03جويلية .6100
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ـ يتم إعالم البلدية بقيمة المسةاعدات المعنيةة بالتحويةل فةي أجةل أقصةاه مةوفى شةهر جةانفي  6101أو  00فيفةري
 6101في صورة تقدمت بطعون في أجل أقصاه  01فيفري .6101
ـ يتولى الصندوق تحويل المبلغ السنوي للمساعدة غير الموظفة دفعة واحدة بعةد إسةتكمال إجةراءات التحويةل فةي
أجل أقصاه شهرا من تاريخ تنزيلها من قبل الدولة إلى حسابات الصندوق .
2ـ دعم القدرات :

تتعهد الدولة خالل سنة  6101بتأمين أنشطة تكوينية ومساندة مجانية لفائدة البلدية حسةب الطلةب واألولويةة فةي
حدود اإلعتمادات السنوية المخصصة للغرض بهدف مسةاندتها علةى تحسةين أدائهةا فةي مجةال التصةرف وبرمجةة
مشاريعها.
الفصل  : 3تعهدات البلدية :

ـ تتعهد البلدية بإتخاذ التدابير الالزمة لتحقيق الشروط الةدنيا المسةتوجبة للحصةول علةى المسةاعدة غيةر الموظفةة
والمساعدات الموظفة وذلك بموافاة الصندوق قبل يوم  00جانفي  6101بالوثائق التالية:
0ـ نسخة مةن وثيقةة إحالةة الحسةابات الماليةة لسةنة  6100مصةحوبة بمضةمون مداولةة مجلةس الجماعةة المحليةة
حول المصادقة على هذه الحسابات.
6ـ مضمون من مداولة المجلس البلدي بخصوص الموافقة على مشروع ميزانية سنة 6101.
3ـ مضةمون مةن مداولةة المجلةس البلةدي بخصةوص المصةادقة علةى البرنةامج اإلسةتثماري السةنوية لسةنة 6101
مصحوبا بنسخة من هذا البرنامج وبإثباتات إعتماد المنهج التشاركي عند إعداده.
8ـ ة نسةةخة أصةةلية مةةن إتفاقيةةة مةةنح المسةةاعدات غيةةر الموظفةةة والمسةةاعدات الموظفةةة لسةةنة  6101التةةي تضةةبط
مسةةؤولية البلديةةة مةةع الدولةةة بعنةةوان اإلنتفةةاع بالمسةةاعدة مصةةحوبة بمضةةمون مةةن مداولةةة المجلةةس البلةةدي حةةول
المصادقة على هذه اإلتفاقية .
 0ـ ة مسةةتخرج مةةن موقةةع المرصةةد الةةوطني للصةةفقات العموميةةة يثبةةت قيةةام الجماعةةة المحليةةة بإشةةهار مخططهةةا
التقديري إلبرام الصفقات لسنة .6101
ـة تتعهةةد البلديةةة بالعمةةل بمةةا جةةاء بالةةدليل العملةةي لبرنةةامج التنميةةة الحضةةرية والحوكمةةة المحليةةة وخاصةةة بتوجيةةه
الوثائق المتعلقة بتقييم اآلداء إلى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية قبل موفى مارس  6101ومة ّد الصةندوق
بـــــ:

-0تقرير حول تقدّم تنفيذ البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة  6102قبل موفى فيفري.6101
-6الوثائق الخاصة بإعداد برنامج دعم القدرات مصادق عليها من طرف المجلس البلدي
ـ برنامج دعم القدرات لسنة  6101قبل يوم  00جانفي .6101
-تقرير حول تقدّم تنفيذ برنامج دعم تقدّم تنفيذ برنامج دعم القدرات لسنة  6102قبل يوم  00فيفري .6101

3ـ تقريرحول تطبيق اإلجراءات البيئية واإلجتماعيةة للمشةاريع الممولةة بالمسةاعدات غيةر الموظفةة
والمساعدات الموظفة في موفى كل ثالثية على مدى السنة.
8ـ تقرير حةول تقةدّم تنفيةذ مشةاريع برنةامج تهةذيب األحيةاء الشةعبية(بالنسةبة للبلةديات المعنيةة بهةذا
البرنامج فقط) قبل غرة فيفري .6101
الفصل  : 8قيمة المساعدات :

حةةددت مبةةدئيا قيمةةة المسةةاعدة غيةةر الموظفةةة لبلديةةة زاويةةة سوسةةة لسةةنة  6101بمبلةةغ 010 .111
دينارا .
الفصل  : 0مصاريف التسجيل :

تتحمل بلدية زاوية سوسة مصاريف تسجيل هذه اإلتفاقية .
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الفصل  : 2عدد النظائر :

أمضيت هذه اإلتفاقية في أربع نظائر أصلية يرجع منها نظير إلى الصندوق .

* قرار المجلس :
وبعد التداول والنقاش وافق أعضاء مجلس النيابة الخصوصية على المصادقة على اإلتفاقية
الضابطة إلسناد المساعدات الموظفة وغير الموظفية بعنوان سنة  6101بين بلدية زاوية سوسة وصندوق
القروض ومساعدة الجماعات المحلية وذلك في إطار إعداد البرنامج الجديد للتنمية الحضرية والحوكمة
المحلية.

األول:
 *01تحويل إعتمادات داخل العنوان ّ

المعروض على أنظار أعضاء النيابة الخصوصية تحويل إعتمادات داخل العنوان

األول بعنوان المساهمات بعنوان تعديل الجرايات و ذلك تبعا للجدول التالي :
التنقيص في اإلعتمادات
عدد
الفصل

16610
18811

عدد
الفقرة

131
111

عدد
الفقرة
الفرع
ية

111
111

بيان الفصول

معاليم التسجيل
نفقات التصرف
الطارئة

الجملة ............................

الترفيع في اإلعتمادات
عدد
الفصل

المبلغ

عدد
الفقرة

0.111.111
211.111
13316

101

عدد
الفقرة
الفرعية

111

بيان الفصول

المساهمات
بعنوان تعديل
الجرايات

الجملة ............................

0.211.111

المبلغ

0.211.111

0.211.111

* قرار المجلس :
وبعد الـتداول والـنقاش صادق أعــضاء النـيابة الخصوصية باإلجماع على تحويل اإلعتمادات
بالعنوان األول حسب الجدول المبين أعاله.

 *00تحويل إعتمادات داخل العنوان الثاني:

المعروض على أنظار أعضاء النيابة الخصوصية تحويل إعتمادات داخل العنوان الثاني
بعنوان التمويل الذاتي لمشروعي تعبيد الطرقات واشغال والصيانة والتعهد للطرقات و

ذلك تبعا للجدول التالي :
التنقيص في اإلعتمادات
عدد
الفقرة
الفرعية

عدد الفصل

عدد
الفقرة

12211

1110

111

12210
12216
12210

1110
1110
1161

111
111
111

بيان الفصول

دراسة أمثلة
التهيئة
العمرانية
إقتناء أراضي
إقتناء مباني
برامج
وتجهيزات

الترفيع في اإلعتمادات
المبلغ

31.111.111

عدد الفصل

عدد
الفقرة

12203

1116

عدد
الفقرة
الفرعية

111

بيان الفصول

تعبيد
طرقات

المبلغ

061 111 ،111

30.111.111
00.111.111
01.111.111
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12202

1118

111

إعالمية مختلفة
بناء وتهيئة
المنشآت
الرياضية

الجملة ............................

60.111.111
12203

000.111.111

1113

111

أشغال
الصيانة
والتعهد

الجملة ............................

30.111.111

000.111.111

* قرار المجلس :
وبعد الــــتداول والـــــــنقاش صادق أعــضاء النـيابة الخصـــوصية باإلجماع على تحويل
اإلعتمادات بالعنوان الثاني حسب الجدول المبين أعاله.

 *06الموافقة عى التفويت في جزء من قطعة أرض على الملك البلدي الخاص للسيد زهير
الغضبان قصد تكملة مقسمه :
تطبيقا لمقتضيات الفصول  912و 966من القانون االساسي للبلديات ومنشور السيد وزير
الداخلية عدد  27المؤرخ في  63جويلية  9171و تبعا لمطلب السيد زهير الغضبان الوارد علينا
بتاريخ 6195/99/97تحت عدد  6517حول إقتناء جزء من عقار بلدي لتكملة مطلب تجزئة
عقاره وتبعا لرأي اللجنة الفنية الجهوية للتقسيمات بتاريخ  91أوت  6192حول ضرورة رفع
اإلكتناف على عقاره موضوع التجزئة ،المعروض على أنظار أعضاء النيابة الخصوصية
الموافقة على التفويت في جزء من قطعة أرض تابعة للملك البلدي الخاص عدد  A252من
الرسم العقاري عدد  64161سوسة وذلك في حدود مساحة  937م م لتكملة مقسمه البالغ
مساحته  323م م من الرسم العقاري 921699سوسة وذلك وفقا لتقرير إختبار مصالح أمالك
الدولة والشؤون العقارية يقع القيام به بعد الموافقة المبدئية من طرف مجلس النيابة
الخصوصية.

* قرار المجلس :
وبعد النـــقاش وافـق أعضاء النيابة الخصوصية من حيث المبدأ على التفويت للسيد زهير الغضبان
في جزء من قطعة أرض على الملك البلدي الخاص عدد  A606من الرسم العقاري عدد  68161سوسة
وذلك في حدود مساحة  031م م وفقا لتقرير إختبار مصالح أمالك الدولة والشؤون العقارية في إطار
تكملة مقسمه .
-----------------

*إختــتام الجلسـة:
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وجه السـيد رئيـس النــــيابة الخصوصية التحـية إلى كافة أعضاء المجلـس مؤكـدا على ضــرورة بذل
قصارى الجهد خدمـة للصالح العـام موصـــــيا باإلنصــات إلى مشاغل المواطـنيـن واختتمت الجلسـة في حدود
الساعة الخامســــــــة مساء .
زاوية سوسة في
المفوض بالنيابة باإلمضاء على

الكاتب العـــام

محاضر جلسات المجلس البلدي

محمد مامــــــي

.....................................

عن رئيــس الـنيابة

الخصوصية

المساعد األول

أحمد الحاج مبارك

عامـــر عبدهللا
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