
 ةـة التونسيـالجمهوري       
 ةـالشؤون المحلية والبيئوزارة    
 ةـة سوسـوالي          
          ورـة الزهــــبلديـ     

 حضــر جلســـة  م

  29/11/9201 خـــبتاري الرابعةة ـدورة العاديـال

   

 بمجلة الجماعات المحلية.والمتعلق  2018ماي  09المؤرخ في  2018لسنة  29عمال بمقتضيات القانون األساسي عدد 

اآلتةي  871تحة  عةدد  20/11/2019الزهور الصةادر بتةار   بة البلةدي المجلة بناء على االستدعاء الموجه إلى كافةة ععضةاء و

 نصه:

 2019لسنة الرابعة بالزهور في دورته العاد ة لحضور اجتماع المجل  البلدي  الزهور باستدعائكم بلد ةتشرف رئي   ، " وبعد

  : ة للنظر في جدول األعمال التاليبمقر قصر البلد الثالثة  بعد الزوالعلى الساعة  2019نوفمبر 29الجمعة وذلك  وم 

  2020المصادقة على ميزانية البلد ة لسنة  -1

 المصادقة على كراس شروط لزمة السوق األسبوعية بالزهور.  -2

 لطاقات المتجددةالمصادقة على اتفاقية مع شركة "هاي تاك" للبيئة وا -3

 متابعة المد ونية -4

 متابعة المشار ع البلد ة -5

 .2020توز ع الموارد في إطار البرنامج االستثماري التشاركي لسنة  -6

 مسائل مختلفة -7

الثالثةة بعةد علةى السةاعة  2019نةوفمبر  29 الجمعةة ةوم  2019لسةنة  الرابعةةالعاد ةة  بةالزهور دورتةه المجلة  البلةديعقد  

 ه السادة: ئوبحضور ععضا البلد ةرئي    وسف بن ابراهيمبمقر البلد ة برئاسة السيد  الزوال

 نبيل البجاوي : مساعد رئي  البلد ة -

 عماني القارح : مساعد رئي  البلد ة -

 ناد ة الزلفاني : عضو -

 علي بواألعراس: عضو -

 ناد ة بن محمود : عضو -

 ر م األبيض : عضو -

 وعلفة بن ضياء : عض -

 رانية بن المبروك : عضو -

 : عضو سميرة د واني -

، هاجر بن الذ ب ، نسر ن النهاري، نبيل الجبالي، مروى عوني ، ، اسكندر لحمركمال عبداوي، فائز جو دة* وتغيب بدون عذر : 

 محمد مباركي.

 وقد حضر عن االدارة البلد ة السيد الدبابي فتيسة الكاتب العام مقرر الجلسة .* 

جدول ععمال الدورة  وضع الجلسة في اطارها مستعرضاتولى بالترحيب بالحاضر ن ثم رئي  البلد ة السيد  الجلسة إفتتح 

 والتي كان  على النحو التالي : 25/10/2019المواضيع التي تم طرحها في الجلسة التمهيد ة التي انعقدت بتار   وعهم 

 

 

 

 : مراجعة مثال التهيئة العمرانية للبلدية -

حول تساؤل عدد من الحضور عن مآل مراجعة مثال التهيئة العمرانية للبلد ة عفاد السيد رئي  البلد ة عن الملف قد  

بلغ مرحلة تحد د المناطق التي تقتضي التوسعة لكن هذه المرحلة معطلة بسبب تمسك ممثل وزارة الفالحة ضمن اللجنة 

والتوسعات العمرانية بعدم تمكين البلد ة من كل مساحات التوسع المطلوبة الوطنية المكلفة بحصر التجمعات السكنية 

البلد ة قد رفض  هذا المقترح وتول  مراسلة كل السلط لكن  ،واالكتفاء بتسو ة وضعية البناءات الفوضو ة دون غيرها

مالحظ عن البلد ة لم تتلق وال. 2017المعنية لعقد جلسة في الغرض ونحن في انتظار هذه الجلسة لفض االشكال منذ سنة 

 عي رد عن كل المراسالت المتعلقة بطلب عقد جلسة مع وزارة الفالحة لفض هذا االشكال.

 :  تعشيب الملعب البلدي لكرة القدم -

عفاد السيد رئي  البلد ة عن ، مآل ملف تعشيب الملعب البلدي لكرة القدم بالزهور  حولردا عن بعض التساؤالت  

إلى البلد ة لتتولى القيام بكل االجراءات المتعلقة بهذا المشروع ، وسيتم ابرام اتفاقية في هذا الملف حالة الوال ة بصدد إ

 .الغرض في عقرب اآلجال

 : النظافة والعناية بالبيئة -



ردا على تساؤل عحد الحضور عن تراجع خدمات النظافة ، عفاد السيد رئي  المجل  عن البلد ة تمر ببعض  

خاصة على مستوى نقص عدد العملة ولتفادي هذا اإلشكال فإن البلد ة تعتزم فتح مناظرات خارجية لسد هذه الصعوبات 

 الشغورات.

 :  تهيئة منتزه الزهور -

ردا على تساؤل عحد الحضور عن موعد انطالق عشغال تهيئة منتزه الزهور عفاد السيد رئي  البلد ة عنه تم امضاء  

برخصة بناء في الغرض  في الفترة األخيرة تقدم اجراءات التسجيلالمستلزم د عن استوفى وبع 30/04/2019العقد  وم 

 .سيتم االنطالق في األشغال في عقرب اآلجالوتم توجيه هذا الملف إلى التجهيز لعرضه على اللجنة الفنية و

 :  2020مشروع ميزانية البلدية لسنة  -

مثلما تم  المصادقة عليه  2020الحضور مشروع ميزانية البلد ة لسنة استعرض السيد الكاتب العام على السادة  

وقد عحيل هذا المشروع إلى السيد عمين المال الجهوي بتار    2019سبتمبر  20في جلسة المكتب البلدي المنعقدة بتار   

 .للمصادقة النهائية 2019 إلبداء الرعي وسيتم عرض مشروع الميزانية في الدورة العاد ة الرابعة لسنة 2019عكتوبر  11
 

 

 

 

 

 

 

 

استعرض السيد الكاتب العام على السادة : 2020مشروع ميزانية البلدية لسنة المصادقة على الموضوع األول :  -1

مشروع ميزانية البلد ة لسنة  حول 04/11/2019المؤرخ في  5702تقر ر السيد عمين المال الجهوي بسوسة عدد الحضور 

 مفصلة على مستوى الموارد ثم النفقات حسب البيانات التالية:و مشروع الميزانية  2020

 

 المبلــغ )د( بيـــــان المـــــوارد

   مــوارد العنــوان األّول  

   الجـــزء األّول: المـــداخيـــل الجبــائيـــة اإلعتيـــاديــــة      

 299000 على العقـــارات واألنشطــة ....................................... المعـاليـــم الصنـف األّول:

 88500 : مداخيـل إشغال الملـك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية فيه.. الصنف الثاني

 142000 : مداخيل الموجبات والرخص اإلدار ة ومعاليم مقـابـل إسـداء خدمات ...الصنف الثالث

   : المداخيـل الجبائيـة اإلعتيـاد ـة األخـرى .....................................نف الرابعالص

 529500 جملـة الجــزء األّول  

   الجــزء الثاني: المـداخيــل غيـر الجبـائيـــة اإلعتيـاديـــة      

 53500 ......................................... مداخيـل الملـك البلـدي اإلعتيـاد ـة الصنـف الخامس:

 747000 المداخيـــل المــاليـــة اإلعتيــاد ــة ........................................ الصنف السـادس:

 800500 جملـة الجــزء الثانـي  

 1330000 جملـة مــوارد العـنــوان األّول  

   مــوارد العنـوان الثانـي  

   الجـــزء الثالـث: المــوارد الذاتيــة والمخّصصــة للتنميــة      

 707000 : منـــــــــح التجهـيــــــــــز ...................................................الصنـف السـابـع

 41135 ...................................................مدّخرات وموارد مختلفـة .الصنـف الثـامــن: 



 748135 جملـة الجــزء الثالـث  

   الجـــزء الرابــع: مــــــــــوارد اإلقتـــــــــراض      

 ................... : مــــوارد اإلقتـــراض الداخلــي ............................................الصنـف التـاسـع

 ................... : مــــوارد اإلقتـــراض الخارجي ............................................الصنـف العاشــر

 ................... : مـوارد اإلقتـراض الخارجي الموّظفـة ..............................الصنـف الحادي عشر

 .............. الرابـعجملـة الجــزء   

   الجـــزء الخـامـس: المـوارد المتأتّيـة من اإلعتمـادات المحالة       

 ................. : الموارد المتأتّيـة من اإلعتمـادات المحالة ...............................الصنـف الثاني عشر

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

 748135 مــوارد العنـوان الثـانيجملـة   

 2078135 مـجـمـــوع مـــوارد مـيــزانيــة الـبـلديــة

 المبلــغ )د( بيـــــان النفقــــات

   نفقــات العنــوان األّول  

   الجـــزء األّول: نفـقــــات التصــــّرف      

 750700 ......................................لتـأجيــر العمـومي .القســـم األّول: ا             

 436814 وسـائــل المصـالـح ......................................القســم الثاني:             

 101271 لتدّخـــل العمـومـي .......................................القســم الثالث: ا            

 31215 نفقـات التصـّرف الطارئـة وغير الموّزعة............ القســم الرابع:            

 1320000 جملـة الجــزء األّول  

   الجــزء الثاني: فــوائــد الـديــن       

 .…… فـوائـــد الد ـــــن ....................................... القســم الخامس:            

 .…… جملـة الجــزء الثانـي  

 1320000 جملـة نفقــات العنــوان األّول  

   نفقــات العنـوان الثانـي

   الجــزء الثالـث: نفقـــــــــات التنمـيـــــــــة      

 758135 : اإلستثمـارات المبـاشــرة ..............................القســم السادس             

 ................... التمـو ـــــــل العمـومـــي .............................. القســم السـابـع:         

 ................... : نفقــات التنميــة الطارئـة وغير الموّزعة............القســم الثـامــن       

 ................... نفقـــات التنميــة المرتبطـة بموارد خارجية موّظفـة  القســم التـاسـع:       

 758135 جملـة الجــزء الثالـث  

   الجــزء الرابع: تسديـد أصــل الديـــن      



   : تسد ـد عصـل الد ـن .................................... القســم العـاشـر       

   الرابـعجملـة الجــزء   

   الجــزء الخامـس: النفقــات المســّددة من اإلعتمـادات المحالـة      

 ................. : النفقـات المســدّدة من اإلعتمـادات المحالـة........القســم الحادي عشـر         

 ............. جملـة الجــزء الخامـس  

 758135 جملـة نفقــات العنــوان الثـاني  

 2078135 مـجـمــوع نـفـقـــات مـيــزانيــة الـبـلديــة

بالنسبة لتقد رات الموارد  2020صادق ععضاء المجل  البلدي باإلجماع على مشروع ميزانية البلد ة لسنة  شوبعد المداولة والنقا

 الفصولاألقسام وكل عنوان من الميزانية حسب األجزاء و األصناف و تقد رات النفقات بالنسبة إلى كل عنوان من الميزانية حسب 

  .من مجلة الجماعات المحلية 173طبقا للفصل 

                                          

 

 :المصادقة على كراس شروط لزمة السوق األسبوعية بالزهور:   الموضوع الثاني -2

حول اإلطار  22/02/2019بتار    4تبعا لمنشور السيد وز ر المحلية والبيئة عدد عفاد السيد الكاتب العام للبلد ة عنه 

 من بينها:  من الوثائق المرجعيةالمرجعي الستلزام المعاليم الواجبة باألسواق والمسال  البلد ة ، فقد صدر عدد 

 واألسبوعيةكراس شروط نموذجي للزمة المعاليم الواجبة باألسواق اليومية والظرفية  - 

 العقد المرجعي لهذه اللزمة - 

مع العلم عن الغا ة من هذه الوثائق المرجعية هو توحيد عهم الجوانب الترتيبية واإلجرائية المتعلقة بإسناد هذه اللزمات 

 احترام المستلزم للضوابط العامة المتعلقة بحسن تسيير هذه المرافق وإحكام التصرف فيها. ومتابعة تنفيذها وضمان 

والنقاش صادق كافة ععضاء المجل  على كراس الشروط النموذجي للزمة المعاليم الواجبة باألسواق  ةوبعد المداول

  . عد  25المقدر بـ واقرار السعر االفتتاحي للبتة 2020لسنة اليومية والظرفية واألسبوعية 

  

  : مع شركة "هاي تاك" للبيئة والطاقات المتجددةشراكة المصادقة على اتفاقية :  الموضوع الثالث -3

للبيئة  "هاي تاك"مع شركة  شراكة على السادة الحضور المصادقة على مشروع اتفاقية استعرض السيد رئي  البلد ة

بحضور ععضاء المجل   2019نوفمبر  15عقدها بمقر البلد ة  وم  مشيرا إلى الجلسة التي تموالطاقات المتجددة 

، حيث عنه سيتم احداث البلد ة وممثل الشركة المذكورة الذي تولى التعر ف بأنشطة هذه الشركة وبرامجها وعهدافها

 مشروع. مركز رسكلة وتثمين النفا ات العضو ة ونفا ات الحدائق وسيتم تشر ك عدد من البلد ات في انجاز هذا ال

المتعلق  27/11/2015وفقا للقانون المؤرخ في  بلد ة الزهور معاتفاقية شراكة  إبرامح ااقترتم  وفي هذا االطار 

 لشراكة بين القطاع العام والخاص.بعقود ا

والنقاش عقر المجل  البلدي باإلجماع مبدع الشراكة مع الشركة المذكورة في انتظار االطالع على  ةوبعد المداول 

 االتفاقية التي سيتم إعدادها في الغرض وتحد د حقوق وواجبات كل طرف .

 

 استعرض السيد الكاتب العام  على السادة الحضور كشفا مفصال للد ون:  متابعة المديونية:  الموضوع الرابع  -4

د  وبيانه  49.546,209بحسب المؤسسات العمومية الدائنة وبين عنه تم خالص قسط من هذه الد ون تقدربـ : 

 كالتالي :

 

 المالحظات المتبقي المبلغ ما تم خالصه  المبلغ الجملي اسم المؤسسة

 4.308,880 1.396,847 5.705.727 الخواص:
 تعلق بالمزود  تمثل في عدم  إشكال

 تسو ة وضعيته الجبائية

  المؤسسات العمومية

تم  مراسلة سلطة االشراف في عدة  260.395.113 - 260.395.113 صندوق القروض

مناسبات لمساعدة البلد ة على خالص 

 هذا المبلغ

 اتصاالت تون 

 

2.695,658 2.695,658 0 

 

 

الشركة الوطنية الستغالل وتوز ع 

 المياه

498,800 498,800 0  

  4.058,901 22.126,683 26.185,584 الشركة التونسية للكهرباء والغاز

  754,300 1.992,300 2.746,600 الشركة الوطنية لتوز ع البترول



  - 5.572,725 5.572,725 الوكالة الوطنية للتصرف في النفا ات

  - 282,162 282.162 المركز الوطني لالعالمية

الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة 

 االجتماعية

14.981,034 14.981,034 -  

  269.517,194 49.546,209 319.063,403 ةـــــالجمل

 

 :  متابعة المشاريع البلدية:  الموضوع الخامس  -5

 :  الذي تضمن المشار ع التالية 2019البرنامج االستثماري لسنة استعرض السيد الكاتب العام 

 عد : تعطل انطالق هذا المشروع بسبب عدم تسو ة العقار المخصص للمقر 700بكلفة تقد ر ة : قصر البلد ةبناء * 

 .وعدم كفا ة المبلغ المرصود و تعين تدعيمه باعتمادات اضافية

ع عد : تم تكليف لجنة البناءات المدنية لضبط المخطط الوظيفي لهذا المشرو 107: بكلفة  تهيئة المستودع البلدي* 

، وقد تبين من خالل البرنامج الوظيفي لهذا المشروع عن االعتمادات  وتعيين المهندس المعماري في الغرض

 .المرصودة ال تفي بالغرض و تعين تدعيمها باعتمادات اضافية

 انطلق المقاول في عشغال تهيئة الملعب بجانب مدرسة حي السعادة.عد :  50بكلفة : تهيئة ملعب حي* 

 :2020توزيع الموارد في إطار البرنامج االستثماري التشاركي لسنة :  السادسالموضوع   -6

تم تمكين البلد ة من عفاد السيد الكاتب العام عنه قد  2020في إطار تنفيذ البرنامج االستثماري التشاركي لسنة  

داخل مناطق  3تقسيم المنطقة البلد ة إلى ، وفي اطار األعمال التحضير ة تم عد  426اعتمادات غير موظفة قدرها 

 :مثال التهيئة العمرانية وهي

 : السعادة 1منطقة عدد  -

 : الزهور 2منطقة عدد  -

 : الر حان 3منطقة عدد -

، عما خلية البرنامج  08/11/2019كما عقدت لجنة الد مقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة جلستها بتار   

ونشر نتائجه على  التشخيص الفني والمالي إعدادوقد تم  27/11/2019د عقدت جلستها بتار   االستثماري السنوي فق

 موقع الواب وموقع التواصل االجتماعي الخاص بالبلد ة.

 وتتوزع التدخالت بين :

 * مشار ع القرب : تهم البنية التحتية )الطرقات ، األرصفة ، التنو ر...(

 بناءات اإلدار ة ) قصر البلد ة ، المستودع...(* المشار ع اإلدار ة : تتعلق بال

 المشار ع المهيكلة : تتعلق بالمشار ع التي تهم كامل المنطقة البلد ة )بناء وتهيئة األسواق والمنشآت الر اضية...(* 

 .اإلدار ةوبعد المداولة والنقاش صادق الحاضرون باإلجماع على تخصيص االعتمادات المرصودة في المشار ع 

 : مسائل مختلفة:  الموضوع السابع -7

السعي إل جاد حلول ألزمة النقل بمنطقة  إطارفي :  تخصيص محطة لوقوف سيارات التاكسي الجماعي* 

خاصة متساكني حي السعادة الزهور خاصة بالنسبة لسيارات التاكسي الجماعي ، حيث  تذمر عدد من المتساكنين 

وجود محطة لسيارات التاكسي في تلك سبب عدم وذلك بسيارات التاكسي إلى منطقة السعادة  دخولمن عدم 

المنطقة ، لذلك  متنع سائقو هذه السيارات عن دخول تلك المنطقة بحجة عن الرخصة الممنوحة لهم مخصصة 

  .الر حان    لتقسيم  طرح بالنسبة  اإلشكاللمنطقة الزهور فقط وال تتضمن منطقة السعادة ، ونف  هذا 

لسيارات التاكسي الجماعي  مسلك إحداثوبعد المداولة والنقاش تم  المصادقة بأغلبية الحضور على  

  شمل منطقة الزهور والسعادة والر حان .

 .والمالحظ عن السيد نبيل البجاوي قد صوت بالرفض لهذا المقترح 

 

 وختمت الجلسة في حدود  الساعة السادسة مساء.

 

 

 الزهور في          

 

 رئي  البلد ة        مقرر الجلسة          

  وسف بن ابراهيم             الكاتب العام                                              

 الدبابي فتيسة           

 
 

 اإلمضاء أسماء األعضاء اإلمضاء أسماء األعضاء



  ناد ة الزلفاني  عماني القارح

  علي بولعراس  البجاوينبيل 

  ناد ة بن محمود   مبروكالرانية بن 

  علفة بن ضياء  ر م األبيض

    سميرة د واني

 


