الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية و البيئة
والية القيروان
بلدية السبيخة
*******

محضـــر جمـلي
جلسة استثنائية للمجلس البلدي
التاريخ 2019/11/27

انعقدت يوم األربعاء  27نوفمبر  2019على الساعة الثالثة بعد الزوال جلسة
استثنائية للمجلس البلدي برئاسة السيد نبيل حامدي رئيس البلدي و بحضور السيدات
والسادة أعضاء المجلس البلدي بعد توجيه استدعاءات كتابية إلى مقر سكناههم تطبيقا
لما يقتضيه القانون األساسي عدد  29لسنة  2018المؤرخ في  09ماي 2018
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حياة منصور
محمد شهب
وئام الجالصي
نعمان فريوي
سمية الطرابلسي
رشيد الجليطي
طارق حمدي
نزيهة عامري
أميرة نواش
صالح عرفة
خليفة جبيرة
معز حامدي
صالح عادل
فاكر ضية

 :المساعد األول
 :مساعد
 :مستشارة
 :مساعد
 :مستشارة
 :مستشار
 :مستشار
 :مستشار
 :مستشارة
 :مستشارة
 :م:مستشارة
 :مستشار
 :مستشار
 :مستشار

• نبيل حمدي

 :مستشار

و تغيب بدون عذر السادة و السيدات
•
•
•
•
•
•

 :مساعد
علي رقام
 :مستشارة
سهام غنام
 :مستشارة
هنية ضية
 :مستشارة
يسرى العكرمي
 :مستشار
أحمد فريوي
منصف مسطوري  :مستشار
وحضر الجلسة السيد زهير بنجازية الكاتب العام للبلدية كمقرر الجلسة ،و بعد

التأكد من وجود النصاب القانوني استنادا لمقتضيات مجلة الجماعات المحلية و للنظام
الداخلي للمجلس  ،افتتح السيد نبيل حامدي الجلسة مرحبا بالحضور داعيا إياهم إلى مزيد
بذل الجهد للرقي بواقع العمل البلدي ثم أعطى اشارة انطالق النظر في جدول األعمال
وذلك كما يلي.
 -1استعراض مطلب استقالة ومعاينة شغور
استنادا لمقتضيات الفصل  205من مجلة الجماعات المحلية تم عرض مطلب
السيدة يسرى عكرمي و المتضمن لرغبتها في االستقالة من عضوية المجلس البلدي على
أنظار المجلس للتداول والنقاش ومعاينة الشغور
قرار المجلس
قبول مطلب االستقالة و معاينة الشغور من قبل جميع األعضاء الحاضرين والتفويض
للسيد رئيس البلدية للقيام باالجراءات الجاري بها العمل لسد الشغور بالمجلس.

 -2المصادقة على برنامج دعم القدرات في مجال التكوين والبرنامج السنوي لسنة 2020
استنادا لمقتضيات الدليل العملي لبرنامج التنمية الحضرية و الحوكمة المحلية و عمال بأحكام القرار المشترك بين وزير الشؤون المحلية
و البيئة و وزير المالية المؤرخ في  25ديسمبر  2018المتعلق بضبط

المقاييس الجديدة لتقييم أداء البلديات  ،تم عرض البرنامج السنوي

للتكوين لسنة  2020المتضمن للبرنامج السنوي لدعم القدرات و البرنامج الرئيسي على أنظار المجلس البلدي قصد التداول و النقاش
والمصادقة باعتبار أن هدا العنصر يعتبر من الشروط اإللزامية الدنيا للحصول على المساعدات غير الموظفة وذلك كما يلي:

البرنامج الرئيسي للتكوين:
المحور

الموضوع
تخطيط و متابعة برامج الحوكمة الرشيدة

علوم االدارة و تقنيات التصرف الحديث

بناء و قيادة فرق العمل

الفئة المستهدفة
الكتابة العامة
القسم المالي
القسم االداري
القسم الفني
رئيس مصلحة النظافة
رئيس قسم الحالة المدنية
المسؤول عن األعوان

جدول القيادة في العمل البلدي

الكتابة العامة

الخطة االتصالية

المسؤول عن اإلعالمية

تقنيات التصرف في الموارد البشرية

الكتابة العامة
القسم االداري
الكتابة العامة
القسم االداري

التصرف االداري
الحراك وإعادة الوظيف في الجماعات المحلية

المحور

التصرف المالي و المحاسبي

الموضوع
حوكمة التصرف المالي ( الرقابة الالحقة)

الكتابة العامة
القسم المالي
الصفقات و الشراءات

المحاسبة ذات القيد المزدوج

الكتابة العامة
القسم المالي

اعادة و تنفيذ و تقييم المشاريع البلدية

الكتابة العامة
القسم المالي
المصلحة الفنية

تسيير المرافق العامة و التصرف في األمالك

القسم المالي
قسم االستخالصات
قسم الشؤون العقارية

التهيئة الترابية و التعمير

المصلحة الفنية

تقنيات التواصل وفقا لتقنية voix ip

المسؤول عن االعالمية

التصرف االداري

االعالمية واالدراة االلكترونية

الفئة المستهدفة

برنامج دعم القدرات لسنة :2020
الموضوع

المحور

حوكمة الشراء العمومي و الشراء على الخط

الكتابة العامة
القسم المالي
المصلحة الفنية
الكتابة العامة
القسم المالي
قسم الصفقات و الشراءات
المصلحة الفنية
المسؤول عن المغازة
مصلحة النظافة
المسؤول عن الصيانة

مجهود البلدية في مجال النظافة

رئيس مصلحة النظافة
حافظ المغازة

تنفيذ المخطط االستثماري البلدي

تحسين الخدمات المسداة
إعداد و تنفيذ المخطط الثالثي للصيانة

المشاركة و الشفافية

النفاذ الى المعلومة
تحليل و اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي
المخطط التقديري للمهن و الخدمات

تحسين الموارد البشرية و المادية

الفئة المستهدفة

تعبئة الموارد
تقييم أداء الجماعات المحلية

الكتابة العامة
القسم المالي
القسم االداري
الكتابة العامة
رئيس مصلحة األعوان
القسم اإلداري
رئيس مصلحة األعوان
القسم االداري
القسم المالي
المسؤول عن االستخالصات و الجباية
الكتابة العامة
القسم المالي
المصلحة الفنية

قرار المجلس
بعد التداول و النقاش صادق أعضاء المجلس الحاضرين باإلجماع على البرنامج السنوي للتكوين بجزئيه السنوي والمتعلق بدعم القدرات
 -3المصادقة على ميزانية سنة 2020
 -4المصادقة على ميزانية سنة 2020
استنادا لمقتضيات مجلة الجماعات المحلية و خاصة أحكام الباب الرابع المتعلق بالنظام المالي للجماعات المحلية تولت البلدية بمختلف هياكلها إعداد
مشروع الميزانية وإحالته على أنظار أمانة المال الجهوية بالقيروان إلبداء الرأي و ذلك حسب الرزنامة المضبوطة بمقتضى المجلة و حيث أن هذه األخيرة
أبدت رأيها و مالحظاتها بخصوص مشروع الميزانية فالمعروض اليوم على السادة أعضاء المجلس البلدي مشروع ميزانية سنة  2020للمناقشة و المصادقة
في البداية تولى السيد رئيس البلدية تذكير السادة الحضور بمقتضيات الفصلين  172و  173في مجلة الجماعات البلدية وببعض المؤشرات المعتمدة في
التحليل المالي  ،ثم أعطى الكلمة للسيد خليفة جبيرة لتالوة تقرير أمانة المال الجهوية بالقيروان بخصوص رأيها حول مشروع الميزانية  ،ثم فتح باب
النقاشات و قد كانت كما يلي:
 السيد نبيل حامدي  :رئيس البلدية• لقد رصد ضمن تقديرات الموارد الذاتية و بالتحديد الموارد المتأتية من استلزام معايير األسواق األسبوعية و الظرفية و اليومية مبلغ لزمة
 2019و بعد أن تم استنادا اللزمة للسنة المقبلة بموجب مداولة المجلس البلدي في دورته االستثنائية المنعقدة بتاريخ  23أكتوبر  2019بمبلغ
قدره  420ألف و عليه يتعدى تنزيل المبلغ النهائي للزمة سنة  2020والعمل على االتفاق على توزيع الفارق في إطار التوازن بين موارده
و نفقات العنوان األول واقترح ما يلي:
• التخلي عن مقترح انتداب مهندس معماري
• انتداب إطار صنف أ  3اختصاص شؤون قانونية ( قانون عام) عن طريق التعاقد لتعزيز اإلطار البشري بالبلدية خاصة في المجاالت
القانونية.

•
•

•

•

انتداب عامل صنف  05لتكليفه بسياقة آلة التراكتوبال نظرا للضرورة المحلية
اقتراح العمل على التسوية وضعية عملة الحضائر بداية من سنة  2020على دفوعات مع مراعاة التوازنات المالية المحلية مشيرا إلى المجهودات
المبذولة من طرف هؤالء العملة خاصة المكلفين بعمل إداري وبالنظافة.مؤكدا على ضرورة االلتزام بمقتضيات الفصل التاسع من مجلة
الجماعات المحلية.
 طارق حمدي مستشار:اقترح النظر في تسوية وضعية عملة الحضائر بداية من سنة  2020مؤكدا أن ملف الحضائر العاملين بالبلديات غير مرتبط ارتباطا مباشر بالملف
الوطني مشيرا إلى أنه من واجب المجلس التفكير في إيجاد آلية لتسوية وضعية عملة الحضائر
 نعمان فريوي  :مساعداقترح تسوية وضعية عاملين (الحضائر) خالل سنة  2020و البقية على دفوعات بداية من سنة  2021مع احترام مقتضيات الفصل عدد  09من
مجلة الجماعات المحلية.
 سمية الطرابلسي :تم التطرق إلى موضوع الحضائر خالل ( الجلسات السابقة و من المفروض الحسم نهائيا فيه رشيد الجليطي مستشار :من المفروض تشخيص واقع العنصر البشري ثم برمجة االنتدابات لتكون موضوعية و ذات مردودية على األداءالبلدي.
السيد نبيل حامدي  :رئيس البلدية

إن االنتدابات المبرمجة بعنوان سنة  2020من شأنها أن ترفع في سقف التأجير وبالتالي تكون البلدية لم تحترم مقتضيات
الفصل  135من مجلة الجماعات المحلية وعليه أقترح عدم برمجة أي انتداب خالل سنة 2020
وفي ختام النقاش حول االنتدابات وافق األعضاء الحاضرين باإلجماع على عدم برمجة أي انتداب خالل سنة 2020

قرار المجلس
و بعد دلك تم النظر في تقديرات الموارد فصال فصال و النفقات فصال فصال و بعد النقاش تمت الموافقة باجماع الحاضرين على تقديرات الموارد حسب
األجزاء و األصناف و النفقات حسب األقسام و الفصول كما يلي :

خالصة ميزانية سنة 2020
الموارد :
✓ موارد العنوان األول
الجزء األول  :المداخيل الجبائية االعتيادية
األول :المعـاليـــم على العقـــارات واألنشطــة
الصنـف ّ

429.000,000:

الصنف الثاني :مداخيـل إشغال الملـك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية

463.850,000:

الصنف الثالث :مداخيل الموجبات والرخص اإلدارية ومعاليم مقـابـل إسـداء خدمات

232.000,000:

الصنف الرابع :المداخيـل الجبائيـة االعتيادية األخـرى

0:
جملة الجزء األول

1124.850,000 :

الجــزء الثاني :المـداخيــل غيـر الجبـائيــة االعتيادية
الصنـف الخامس :مداخيـل الملـك البلـدي االعتيادية

161.100,000 :

الصنف السـادس :المداخيـــل المــاليـــة االعتيادية

972.225,000 :
جملة الجزء الثاني

1133.325,000 :

جملة موارد العنوان األول

2258.175,000:

✓ موارد العنوان الثاني
الجزء الثالث  :الموارد الذاتية والمخصصة للتنمية
الصنـف السـابـع :منـــــــــح التجهـيــــــــــز

-:

الصنـف الثـامــن :مدّخرات وموارد مختلفـة

164.326,506 :
جملة الجزء الثالث

164.326,506 :

الجـــزء الرابــع :مــــــــــوارد االقتراض
الصنـف التـاسـع :مــــوارد االقتراض الداخلــي

:

-

الصنـف العاشــر :مــــوارد االقتراض الخارجي

:

-

ّ
الموظفـة
الصنـف الحادي عشر :مـوارد االقتراض الخارجي

:

-

جملة الجزء الرابع

:

-

الجـــزء الخـامـس :المـوارد المتأتّيـة من االعتمادات المحالة
الصنـف الثاني عشر :الموارد المتأتّيـة من االعتمادات المحالة

:

-

جملة الجزء الخامس

:

جملة موارد العنوان الثاني

164.326,506:

جملة موارد الميزانية

2422.501,506:

النفقات :
✓ نفقات العنوان األول
التصــــرف
األول :نفـقــــات
الجـــزء ّ
ّ
األول :التـأجيــر العمـومي
القســـم ّ
القســم الثاني :وسـائــل المصـالـح
القســم الثالث :التد ّخـــل العمـومـي
ّ
الموزعة
التصـرف الطارئـة وغير
القســم الرابع :نفقـات
ّ
األول
جملة الجـــزء ّ

الجــزء الثاني :فــوائــد الـديــن
القســم الخامس :فـوائـــد الديـــــن
✓ نفقات العنوان الثاني

جملـة الجــزء الثانـي
األول
جملـة نفقــات العنــوان ّ

1080.000,000 :
798.000,000 :
303.768,000 :
47.000,000 :
2228.768,000 :
29.407,000 :
29.407,000 :
2258.175,000 :

الجــزء الثالـث :نفقـــــــــات التنمـيـــــــــة
القســم السادس :االستثمارات المبـاشــرة

88.326,506 :

القســم السـابـع :التمـويـــــــل العمـومـــي

- :

ّ
الموزعة
القســم الثـامــن :نفقــات التنميــة الطارئـة وغير

- :

ّ
موظفـة
القســم التـاسـع :نفقـــات التنميــة المرتبطـة بموارد خارجية

- :

جملـة الجــزء الثالـث

88.326,506 :

الجــزء الرابع :تسديد أصل الدين
76.000,000 :

القســم العـاشـر :تسديـد أصـل الديـن
جملـة الجــزء الرابع
الجــزء الخامـس :النفقــات المســدّدة من االعتمادات المحالـة

76.000,000 :

القســم الحادي عشـر :النفقـات المســدّدة من االعتمادات المحالـة
جملـة الجــزء الخامس

- :
- :

جملة نفقات العنوان الثاني

164.326,506:

جملة نفقات الميزانية

2422.501,506:

هذا و أكد جميع األعضاء الحاضرين على ضرورة احترام مقتضيات الفصل التاسع من مجلة الجماعات المحلية
والعمل على التعبئة القصوى للموارد لتوفير هامش تصرف يمكن من تحقيق االنتدابات في السنوات القادمة و تقديم خدمات
أفضل للمواطنين وبعث مشاريع
و رفعت الجلسة في حدود السادسة مساء

السبيخة في :
رئيس البلدية
نبيل حامدي

