الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئــــة
والية ســــــوســــــة

بلدية زاوية سوسة

محضــر جلسة مجلـس النيابة الخصـوصية المنع ــقدة
خــالل الدورة العاديــة األولـى لسنـة 1027
ليوم السبــت  12فيفـ ــري 1027
تبعا ألحكام الــقانــــون األساسي للبــلديات عدد  84لسنة  1002المؤرخ في  27جويلــــية ، 1002
وتنفــيذا لألمر عدد  222لسنة  1022المؤرخ في  1جوان  1022المتعــلق بحل بعض المجالس البـــــلدية
بتراب الجمهــورية التونســية واألمـر عــــدد  3203لسنة  1022الـــــمؤرخ في  11أكتوبر  1022المتعلق
بتسمية نيـابات خصوصــية  ،وبناءا على اإلستـدعاء الموجـه إلى أعضاء النيابة الخصوصية عدد 123
بتاريخ  4فيفــــــــــــري  1027والمتضـمن النـص الـتالي :

وبــعـد  ،يتــشـرف رئيـس النيــابة الخصوصية لبلدية زاويـة سوســة باستدعائكم لحضـور
جلسة الدورة العادية األولـــــــــــــى لسنـة  1027للمجلس البلدي بزاوية سوسة المقــرر عــقـدها :
*يــــــــــــــوم :السبــــــــــت  52فيفــــــــــــري 5102
*على السـاعة  :الحاديـة عشـــر صبـــــاحا بمقر قصر البلديـــــة.
عقـــــــدت النيابــة الخصوصــية بزاويــة سوســة جلســ ــة يــوم الســبت  12فيفـــــــــري  1027بقصــر
البلدية 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 ليليا بن صـالح

 :مساعدة و رئيسة لجنة التعاون والعالقات الخارجية ولجنة العمل التطوعي

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

وتغيب بعذر السيد فاروق بوعسكر رئيـــــــس النيابة الخصوصيــــــة  ،كما تغيـــــبت بدون عــــــذر كل
من السيدة سلـــــوى بنفــــــرج مساعدة ورئيسة لجنة الـــــشؤون اإلجتماعية واألســـــرة ،السيـد أنيـس
خليـــــفة مستشار ورئيس لجنة الصحة والنــظافة والعناية بالبـــــيئة والسيد مجــدي قــريرة مستشار ورئيـس
لـجنة الشؤون اإلدارية والماليــــــة .
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وحضــر الجلسة السيد أحـمـــــــد الحاج مبـارك كاتـــــــب عام البــلدية ومقـــرر الجلسة وتغيــــــــب
السيد قابــض المالية بزاوية سـوسة.
و شرع أعضـاء النيـــابة الخصوصيـــة في مــداوالتـــــــهم.
افتتاح الجلــســة :

استهل السـيد عامر عبدهللا المســــــاعد األول لرئيـس النيــابة الخصوصـــية أشـغال الجلــــــسة
مرحبـا بالحاضــرين إثر ذلك تال جدول أعمال الجلسة والتي تضمنـــــــت المواضيـــع التاليـة :
 -2مقترحات الجلسة التمهيدية .
 -1سير الوضعية الماليـــــــــــة :
أ-

إستعراض النتائج المالية المحققة بعنوان سنـــــة .6102

ب-

متابعة سير اإلستخالصات إلى موفى شهر فيفري 6102

 -3متابعة سير المشاريع البلدية.
 -8المصادقة على التعديل النهائي لميزانية سنة 1022
 -2المصادقةعلى توزيع المال اإلحتياطي لميزانية سنة .1027
 -2المصادقة على المنح المسندة للجمعيات والمنظمات بعنوان .1027
 -7الموافقة على الحصول على قرض من طرف صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية إلقتناء
آليات معدات نظافة وطرقات .
 -4الموافقة على تحويل إعتمادات داخل العنوان األول.
 *2تقري ــر الجلســة التمهـيــديـ ــة:
تبعا ألحكام القانون األساسي للبلــــديات عدد  84لسنة  1002الــــمؤرخ في  27جويلية  1002وخاصة
الفصل  21المتعلق بحل المجلس البلدي.
وتنفيذا لألمر عدد  222لسنة  1022المؤرخ في  1جوان  1022المتعلق بحل بعض المجالس البلدية
بتراب الجمهورية التونسية واألمر عدد  3203لسنة  1022المؤرخ في  11أكتوبر  1022المتــــعلق بتسمية نيابات
خصوصية  ،وبناءا على اإلس تدعاء الموجه إلى كافــــــة أعـــــضاء النــــيابة الخصوصية تحت عــــدد  41بتاريخ
 1027/02/27واإلعـــــالن الــصادر للعمـــوم عدد  31بتاريخ  1027/02/02تم عقد الجلسة التمهيدية األولى
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لسنة  1027يوم السبــــت الموافق للثامن والعشرون من جانفي سبعة عشرة وألفين على الساعة الحادية عشرة
صباحا بقصر البلدية وقد ترأسها السيد عامر عبد هللا المساعد األول لرئيس الــــنيابة الخصوصية ورئيس لجنة
الشؤون اإلقتصادية وبحضور ثــــــــ لة من المواطنين وممثلي المجتمع الـــــــمدني وتغيب عنها أعضاء النيابة
الخصوصية.
وعن اإلدارة البلدية حضـــــــر كل من السيد أحمــــــد الحاج مبارك الكاتب العام للبلديــــة ومقرر الجلسة
والسيدين رفيق الغضــــــ بان عن المصلحة الفنية والسيد المنصـــــــف خليفة عن مصلحة النظافة.
إفتتح ا لسيد عامر عبد هللا المســـــاعد األول لرئـــــيس الــــنيابة الخصوصية لبلدية زاوية سوسة الجلسة
مرحبا بالحضور ومبرزا أهمية هذه الجلــــــسات في اإلقتراب من المـــــــواطن واإلنـــــصات إلى مشاغله مع
ضرورة تضافر الجهود في سبيـــــــل دفع نســـــق التنمية وتحسيـــــــن ظروف عيــــــش متساكني مدينة زاوية
سوسة.
وإثر ذلك أحال السيد رئـــــيس النيابة الخصوصية الكلمــــــة للحضـــــــور والتي تمحــــــورت مقترحاتهم
ومطالبهم كما يلي :

* البني ــة األساسي ــة :
تمحورت أغلــــــب التـــــدخالت حول النـــــــــقاط التـــــــــالية :
* برمجة المرافق الضـــــرورية بكل من منطقـــــــة هنشــــــير ساسي والجـــــنائن الغربــــــية عبر
دراسة ملفات طلب التزود بالماء الصالح للشــــــراب والتيار الكهربائي للمواطنـــــين متساكني هذه المـــــناطق.
* اإلسراع في إيجاد حلـــــول جذرية وسريــــــــعة إلشكالية شبـــــكة تصريف المياه المستعمــــــلة ومياه
األمطار على غرار منطــــــ قة بئر الحلو وأمام كل من شركة دراكسماير ومخــــــبزة البركة وذلك عبر إبرام
إتفـــــــــاقية شــــــراكة بين القطاع العام والقـــــطاع الخاص في الغرض خاصة أمام شــــــركة دراكسماير.
* ضرورة تعمــــــيم الربط بشبـــــــكة الغاز الطبـــــ يعي بكامل المنطقة البلدية عبر القـــــيام بمراسلة
الشركة الوطنية للكـــــــهرباء والغاز في الغرض.
* ضرورة رصــــــــد اإلعتــــمادات الضرورية بعنوان سنة  1027إلصالح الطــــــرقات على غـــــــرار
شارع الجمهورية ونهـــــــج صالح بن نجـــــــ يمة مع ضرورة إتحاذ التدابير القانونيــــــة واإلدارية تجــــــاه
المتدخلــــــين العمومييــــــن لتجنب هذا اإلشـــــــــــــــكال.

* م ـســائل مختلف ــة :
* ضـــــــرورة برمــــــجة حمالت مسترسلة للحد من ظاهرة إستغالل الرصيـــــف بدون وجه قانــــــــوني
من طرف المحالت التجارية والـــــــصناعية والحرفية على غرار طـــــريق مســـــاكن وشارع  28جانفي
وطــــــــــريق الزهور.
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* الدعوة إلى إتخـــــ اذ اإلجراءات الردعية ضد إستغالل الطريق العام لورشات المطالة والخراطة بطريق
مساكن لتجنب تعطل سير حركة المرور والحوادث المنجرة عن ذلك.
* التساؤل حول مآل برمجة إحداث مدرسة إبتدائية بحي المندرة خاصة أما اإلكتضاظ الذي تشهده مدرسة
الجمهورية.
* الدعوة إلى القيام بحمـــــــــالت ضد إكتساح البناء الفوضوي بهنشــــــــــير ساسي .

* ردود الفـــــعل:
أكد السيـــــــد المــــــساعد األ ّول لرئيــــــس النيابة الخصوصية على أهمية تدخــــــــــالت الحاضرين
ومقتـــــــرحاتهم وضـــــــــرورة دراستــــــــها حالة بحالة وأشار إلى أنه ســـــــيتم األخذ بعين اإلعتــــبار لمطالب
المتدخلين ومقترحاتهم في حدود إمكانيات البلدية.

*إختـــــتام الجلســـة:
وفي الختام جدد السيد المساعد األ ّول شكره لكافة المتدخلـــــين والحاضرين وإخـــتتمت الجلسة في حدود الساعة
منتصف النهار.

*1الوضعية المالية:
أ-

إستعراض النتائج المالية المحققة بعنوان سنة : 1022
العنوان الثاني :ميزانية التنمية

العنوان األول  :الميزانية اإلعتيادية
 /0جملة المداخيل

2 734 211 ،803

 /0جملة المداخيل

 /5جملة المصاريف

2 220 424 ،210

 /5جملة المصاريف

713 822 ،002

238 440 ،823

 /3الفائض( اإليجابي)

282 873 ،307

37 443 ،310

المصاريف المسندة بالجزئين 3

37 443 ،310

 /3الفائض( اإليجابي)
/4المقابيض

المستعملة

لتسديد

مصاريف بالجزئين  3و 4من

و 4من العنوان الثاني بموارد

العنوان الثاني

من العنوان األول

/2نسبة تحقيق الميزانية

%051

/4نسبة تحقيق الميزانية

2 141 022 ،844

%542

ب -متابعة سير اإلستخالصات إلى موفى شهر فيفري : 5102
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*3

متابعة سير المشاريع البلدية:

بيان المشروع

سنة اإلنجاز

الكلفة (أد)
)أد)

التمويل
الذاتي
)أد)

نسبة تقدم
اإلنجاز

التنوير العمومي
تعبيد الطرقات
مشروع التنوير العمومي
مشروع تطهير وتعبيد الطرقات

1028
1022
2016

218
370
82
200

21
210
82
45

100%
100%
5%

تهيئة وتوسعة مقر قصر البلدية
مشروع تعبيد الطرقات
إقتناء شاخنة حاملة لسلم

2017

800
650
220

800
145
150

المالحظات

تمت عملية القبول الوقتي بتاريخ 1022/20/08
في إنتظار عملية القبول الوقتي
تم تسليم اإلذن اإلداري للمقاول بتاريخ
1027/1/23
في طور الدراسة
في طور تعيين مكتب دراسات
تم اإلعالن عن طلب العروض بتاريخ
1027/1/10

 *8المصادقة على التعديل النهائي لميزانية سنة 1022
عمال بمقتضيات القانون االساســــــــي عدد  32لسنة  2872المؤرخ في  28ماي  2872المتعلــــــق بميزانية
الجماعات المحلية كما تم تنقيـــــحه بالنصوص الالحـــــــقة وخاصة منها القانــــــون عدد  22لسنة 1007
المــــــؤرخ في  24ديسمبر .1007
وعلى القرار المشترك للسيــــــدين وزير الداخلــــية ووزير المالــــــــية المؤرخ في  02مارس  1004والمتعـــــلق
بضبط صيغة وتـــــــــبويب ميزانيــــــة الجماعات المحلية.
المعروض على أنظار مجلــس النــيابة الخصوصية مقترح مشروع التعديل النهائي لميـــــــزانية التنمية
لسنة  1022وفقا للـــــجداول التاليـــــــــة:
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* ق ـ ـرار المجل ـ ــس :
وبعد التداول والنـــــــقاش وافـــــــ ق أعضاء النيابة الخصوصية على المصادقة على التعديل
النهائي لميزانية التنميـــــــة لسنة  1022حسب الجداول المبينــــة أعــاله والقـــــرار المـــــــصاحب.

 *2المصادقة على توزيع وضبط المال اإلحتياطي والمال اإلنتقـالي لميزانية سنة :1027
طبقا للفصل  37من القانون األساسي للبلديات عدد  84لسنة  1002المؤرخ في .1002/07/27
وتطبيقا لمقتضيات القانون األساسي عدد  32لسنة  2872والمؤرخ في  28ماي  2872والمنقح بالقانون
األساسي عدد  22لسنة  1007المؤرخ في  24ديسمبر  1007والمتعــــــلق بتنقـــــيح وإتمام الــــــقانون األساسي
لميزانية الجماعات المحلية  ،وبعد اإلطالع على المذكــــــرة العامة عدد  24المؤرخة في  24جانفي  1004وعلى
مقتــــــضيات الفصل  12جديد  ،وحيث يثبــــــت القرار المتعــــــــ لق بغلق ميزانية الجماعات المحلية المبلغ النهائي
للموارد المستخلصة والنفقــــــ ات المأذون بدفعها خالل السنة ويلغي اإلعتمادات الباقيـــــة دون إستـــــعمال ،كما
يمكن إستعمال هذا المال عند اإلقتـــــــضاء لتســـــوية العجز الحاصل خالل ســـــنة أو لخالص ديون محــــــمولة
على العنوان األول وذلك في الفوائض غير الــــــمتأتية من الموارد الموظفة .
ويتم إستعـــ مال الفوائض المودعة بحساب المال اإلنتقال لتمويل النفقات المدرجة بالجزء الخامس من
العنوان الثاني وفقا للتبويب األصلي .
وفي ما يلي جدول ضبط المال اإلحـــــــتياطي والمال اإلنتقـــــــــــالي لسنة :1027
ملخــص فواضل ميزانـــــية سنة  1022والتي يتعــين إعادة إدراجها وتوظيفها بميزانية سنة  1027كما يلي:
 /2نتيجة العنوان األول :
المقابيض
()2

2 734 211 ،803

المقابيض المستعملة لتسديد مصاريف
بالجزئين  3و  8من العنوان الثاني ()3

المصاريف
()1

37 443 ،310

2 220 424 ،210

الفائض
 2ـ ()3 + 1

238 440 ،823

 /1نتيجة الجزئين  3و  4من العنوان الثاني :
المقابيض
()2

2 141 022 ،844

المصاريف
()1

713 822 ،002

المصاريف المستعملة لتسديد مصاريف
بالجزئين  3و  8من العنوان الثاني ()3

37 443 ،310

الفائض
 2ـ ()3 + 1

282 873 ،307
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 /3نتيجة الجزء  5من العنوان الثاني :
المقابيض
()2
ـــ

المقابيض المستعملة لتسديد
مصاريف بالجزئين  3و  8من
العنوان الثاني ()3
ـــ

المصاريف
()1
ـــ

الفائض
 2ـ ()3 + 1
ـــ

وإنطالقا من كافـة هذه المعطيات وبعد خصـم مبلغ قدره  207 872 ،283دينارا والذي يمثل  %20من
فوائض العنوان األول لسنة  ، 1022يكون إحتســــــ اب المال اإلحتياطي والمال اإلنتقالي المزمع إدراجهما بميزانية
 1027على النحو التالي:
/8المال اإلحتـــياطي:


 %80من فوائض العنوان األول لسنة 1022



 %20المودعة خارج الميزانية من فوائض العنوان األول لسنة 1022

83 722 ،823



 %100فواضل الجزئين  3و  8من العنوان الثاني لسنة 1022

 282 873 ،307د



جملــــــة المـــــال اإلحـتياطي لسنـة 1027

 2 211 230 ،080د



جملـة المـال اإلحـتياطي الذي تم ترسيمه مسبقا بميزانية سنــة 1027

 813 000 ،000د



جملـة المـال اإلحـتياطي غير المرسم المزمع إدراجه بميزانية سنة 1027

 288 230 ،080د

 832 808 ،770د
د

وفي هذا اإلطار المعروض على أنظار مجلس النـــــــيابة الخصوصية المصادقة على إدراج اإلعتمادات
غير المرسمة بالميزانية وبالتالي تم تنقيح في الميــــزان البلدي لسنة  1027من  1 224 000 ،000دينار إلـــــى
 1 427 230 ،080دينار وذلك حسب بــــــيانات الجداول التاليــــــــــة :
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* قرار المجلس البلدي :
وبعد التداول والنقاش وافـــــــق أعضاء النيــــــابة الخصوصية على المصادقة على تـــــــوزيع
الـــــمال اإلحتياطــــــي لميزانية سنة  1027حسب الجداول المبينــــة أعـــــاله والقرار المصاحب.

 *2المصادقة على المنح المسندة للجمعيات والمنظمات بعنوان .1027
تبعا لمقتضيات كل من المرسوم عدد  44لسنة  1022المؤرخ في  18سبتمبر  1022المتعلــــــــق بتنظيم
الجمعيات واألمر عدد  2243لسنة  1023المؤرخ في  24نوفمبر  1023المتعـــــــــلق بضــــــــبط معايير
وإجراءات وشروط إسناد التمويل العــــــــمومي للجمعيات وفي إطار تجســـــيد المصادقة على ميـــــــزانية بلدية
زاوية سوسة لسنة .1027
المعـــــــروض على أنظار مجلس الـــنيابة الخصــوصية ضبط المنح المزمــع توزيعــها بعنوان سنة 1027
حسب البيانات التالـــــــية:
الجمعيات والمنظمات

اإلعتمادات الموا فق

اإلعتمادات الموافق عليها

اإلعتمادات المقترحة

عليها بميزانية 6105

بميزانية 6102

بعنوان سنة 6102

الفوج الكشفي بزاوية سوسة

1.000.000

1.000.000

1.000.000

جمعية أحباء الطفل

100.000

100.000

100.000

300.000

300.000

300.000

ودادية

التربية

بالزاوية

والقصيبة

والثريات
الكوكب الرياضي بزاوية سوسة

10.000.000

10.000.000

10.000.000

جمعية الرصيد الثقافي

2.000.000

2.000.000

2.000.000

الجمعية القرآنية

800.000

800.000

800.000

الجمعية التنموية بمعهد الزاوية القصيبة

ال شيئ

200.000

200.000

والثريات
ودادية أعوان وعملة بلدية زاوية سوسة
الجملة...............

2.800.000

20.000.000

11.020.000

18.300.000

38.800.000

88.820.000

* قرار المجلس البلدي :
وبعد التداول والنقاش وافق أعضاء مجلس النيابة الخصوصية على المنح المسندة للجمعيات
والمنظمــــات بعنوان سنة  1027حسب المعطيات المبينة بالجدول أعاله ووفقا للقرار المصاحب طي
مضمــــــون المداولـــــــة.
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 * 7الموافقة على الحصول على قرض من ط ـ ـرف صندوق الق ـ ـروض ومـ ـساعدة الجماعات المحليـ ـ ـة إلقتناء آليات
معدات نظافة وطرقـات:
وبعد  ،تبعا لمكتوب السيد المدير العام لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية حول موافقة مجلس
تمول في شكل قروض بنسبة
الصندوق على تمكين بلدية زاوية سوسة من إقتناء آليات ومعدات النظافة والطرقات ّ
 % 200في إطار الصفقة المج ّمعة التي سيتولى الصندوق تنفيذها.
المعروض على أنظار مجلس النيابة الخصوصية الموافـــــقة على الحصـــــــول على قرض من طرف
صـــــــندوق القروض ومساعدة الجماعات المحـــــــلية إلقتناء آلــــــــيات معـــــدات نظافة وطــــــــرقات وذلك
وفقا للجــــــدول التالي:
األولوية

قائمة األليات والمعدات

2

آلة حفر وجرف) )Tractopelle

1

حاويات بالستيكية لجمع
الفضالت المنزلية سعة  320لتر

الكمية

طريقة ومصدر التمويل

المالحظات

02
قرض بنسبة  % 200من يقع تكليف صندوق القروض
 70حاوية طرف صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية
بعملـــــــية اإلقتـــــناء ضمن
ومساعدة الجماعات المحلية
الصفقةاإلطارية المجمعة المعدة
في الغرض

* قرار المجلس :
وبعد التداول والنــــــقاش وافق أعــــــضاء النــــــيابة الخـــــــصوصية على الحصــــــول على قرض
بنـــــسبة  % 200إلقتناء آليات معدات نظافة وطـــــــرقات واإلذن لصندوق القــــــروض ومســـــاعدة الجماعات
المحلية بتكليفه بتنفيذ إجراءات اإلقتناء لـــــــ فائدة البلدية وذلك في إطار الصفقة المجمعة.

 *4الموافقة على تحويل إعتمادات داخل العنوان األول:
المعروض على أنظار أعضاء النيابة الخصوصية تحويل إعتمادات داخل العنوان األول بعنوان
المساهمات بعنوان تعديل التنفيل و ذلك تبعا للجدول التالي :
التنقيص في اإلعتمادات
عدد
الفصل

08800

عدد
الفقرة

000

عدد
الفقرة
الفرعية

000

الجملة ............................

الترفيع في اإلعتمادات

بيان الفصول

المبلغ

نفقات
التصرف
الطارئة

23.000

عدد
الفصل

03301

23.000

عدد
الفقرة

020

عدد
الفقرة
الفرعية

002

الجملة ............................

بيان الفصول

المساهمة
بعنوان التنفيل

المبلغ

23.000

23.000

* قرار المجلس :
وبعد الــــتداول والـــــــنقاش صـــــــ ادق أعــــضاء النـيابة الخصـــوصية باإلجمـــــــاع على تحويل
اإلعتـــــــمادات بالعنوان األول حسب الجدول المبــــــــــين أعاله.
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*إختــتام الجلسـة:
وجه السـيد المساعـــــــــد األول لرئيـس النــــيابة الخصوصية التحـية إلى كافة أعــــضاء المجلـس
مؤكـدا على ضــرورة بذل قصارى الجهد خدمـة للصالح العـام موصـــــيا باإلنصــات إلى مشاغل المواطـنيـن
واختتمت الجلسـة في حدود الساعة الواحــــــــــدة بعــــــد الزوال .

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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