
 الجمهوريــــــــة التونسيـــــــــــة                                                                     

وزارة الشؤون المحلية و البيئة   

 واليــــة المنستــــــــــــــــــــــــير  

 بلدية سيدي عامر مسجد عيسى 

 

 

 ــائينــــمحضــــــــر االجتمـــــــــــاع االستث

 ة ـــــــــــــــــــة الخصوصيــــــــللنياب

  2602ديسمبر  62اإلثنين 

 

 

 استثنائيا اجتماعاعقدت النيابة الخصوصية لبلدية سيدي عامر مسجد عيسى 

مساء بقصر البلدية بسيدي  لثةعلى الساعة الثا 6102ديسمبر  62بتاريخ  االثنينيوم 
 معتمد الساحلين و رئيس النيابة الخصوصية السيد عبد الرزاق خذير  عامر برئاسة 

 و بحضور أعضاء النيابة السادة : 

 ألفة الزعرة : مساعد أول و رئيس لجنة الشباب و الرياضة و الثقافة  -
سامي منصور : مساعد و رئيس لجنة الشؤون اإلدارية و المالية و الشؤون  -

 االقتصادية

 فة و العناية بالبيئة فتحي العريف : مساعد و رئيس لجنة النظا -
سمير سالمة : كاهية الرئيس و رئيس الدائرة البلدية بمسجد عيسى و رئيس لجنة  -

 التعاون و العالقات الخارجية 

 حمادي عبد النبي : مساعد و رئيس لجنة األشغال و التهيئة العمرانية  -
 و األسرة االجتماعيةمستشارة و رئيسة لجنة الشؤون : نهلة الصيادي  -

 و تولى كتابة محضر الجلسة السيد صابر بوعزيز الكاتب العام للبلدية . 

و في البداية رحب السيد عبد الرزاق خذير رئيس النيابة الخصوصية بالحاضرين 
نيا على الجهود التي بذلها ثمشاكرا إياهم على تلبية الدعوة و الحضور في الموعد 

و  االجتماعاتنظيم فعاليات إطارات و أعوان البلدية لضمان نجاح و حسن ت

 االستثماريالبرنامج في إطار إعداد  انتظمتالجلسات العامة التشاركية التي 
بحضور مكونات المجتمع المدني و جمع كبير من المواطنين  6102التشاركي لسنة 

. 

ينعقد للنظر في جدول األعمال  اعـــــاالجتمد عبد الرزاق خذير أن هذا ــــو بيّن السي
 لي : التا

  6102لسنة  لالستثمار* المصادقة على البرنامج السنوي 0

الضابطة لشروط إسناد المساعدة غير الموظفة لفائدة  االتفاقية* المصادقة على 6
 البلدية .

  6102* المصادقة على البرنامج السنوي لدعم القدرات لسنة 3

  6022* المصادقة على البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة 2

السيد عبد الرزاق خذير رئيس النيابة الخصوصية الكلمة إلى السيد  أحال

صابر بو عزيز الكاتب العام للبلدية الذي أوضح أنه في إطار تنفيذ برنامج التنمية 

و تبعا لمراسلة السيد وزير  6102/6102المحلية للفترة الحضرية و الحوكمة 
ل متطلبات إعداد برنامج حو 6102أوت  02بتاريخ  2013/61الشؤون المحلية عدد 

 6102لسنة  3313و عمال بمقتضيات األمر عدد  6102البلدي لسنة  االستثمار

حول ضبط شروط و إسناد القروض و منح  6102سبتمبر  31المؤرخ في 
المساعدات بواسطة مقاربة جديدة في ضبط و تمويل و متابعة إنجاز البرامج 



ر البلدية كمحرك أساسي للتنمية المحلية وفق البلدية و في إطار تعزيز دو اريةثماالست

مبادئ الشفافية و الحوكمة الرشيدة مع ضمان مشاركة أوسع للمواطن و لمختلف 
مكونات المجتمع المدني في إطار تجسيم مبدأ التدبير الحر قامت البلدية بعقد 

د عامة تشاركية بحضور عديد المواطنين و مكونات المجتمع المدني إلعدا اجتماعات

عدّة وسائل للدعاية و اإلعالم و  اعتمادمع  6102البلدي لسنة  االستثماريالبرنامج 
و الشعارات ذات العالقة و التنزيل بصفحة  عالناتالتحسيس كتعليق الالفتات و اإل

بمؤسسة دار الشباب  االستعانةو موقع الواب إضافة إلى  االجتماعيمواقع التواصل 

و جلسات  االجتماعاتعة المحلية " و قد أسفرت هذه بسيدي عامر من خالل " اإلذا
من المواطنين و مكونات المجتمع المدني عن إعداد المناطق التي واكبها عدد 

 تصورات و مقترحات مشاريع وفق منهج تشاركي .

 تواريخ انعقاد االجتماعات و جلسات المناطق : و فيما يلي 

 المالحظـــــــــــــــــــــــــــــــــــات تـــــــاريخال المــــــــرحلــــــــــــــــــــة ع/ر

تركيز خلية إعداد البرنامج السنوي  10

  6102اإلستثماري التشاركي لسنة 

 تضم في عضويتها :  6102أكتوبر  06

 الكاتب العام للبلدية  -
 المكلف بالمصلحة الفنية  -

 المكلف بالمصلحة المالية  -

 ميسرة  -
  فني مرافق -

 مالي  مرافق -

تحضيري للجلسة  اجتماععقد  16

العامة التشاركية األولى إلعداد 
التشاركي  االستثماريالبرنامج 

  6102لسنة 

بحضور عدد من رؤساء الجمعيات و  6102أكتوبر  02

المنظمات و ممثلي األحزاب بالمنطقة 
 البلدية و عديد المواطنين 

عقد إجتماع تحضيري بخصوص  13
  الفني للمنطقة البلدية التقسيم

بحضور عدد من رؤساء الجمعيات و  6102أكتوبر  02
 المنظمات و ممثلي األحزاب 

تحسيسي بخصوص  اجتماععقد  12

البلدي  االستثمارإعداد برنامج 
    6102التشاركي لسنة 

 بحضور موظفي و أعوان البلدية  6102أكتوبر  02

 النشر :  6102نوفمبر  62 نشر نتائج التشخيص الفني و المالي  13

قع التواصل اعلى صفحة مو -

 الخاصة بالبلدية  االجتماعي
 على موقع الواب  -

 تعليقه بسبورة اإلعالنات  -

حملة الدعاية و اإلشهار  انطالق 12
 للجلسة العامة التشاركية األولى 

جميع وسائل الدعاية للجلسة  استعمال - 6102نوفمبر  62
اإلعالنات و التنزيل الفتات و اكتعليق 

و كتابة  االجتماعيبصفحة التواصل 

 ....الخو اإلذاعة المحلية الشعارات 

خلية المقاربة  اجتماععقد  12

التشاركية لإلطالع على نتائج 

 التشخيص الفني و المالي 

 بحضور أعضاء الخلية 6102ديسمبر  2

بحضور المواطنين و مكونات المجتمع  6102ديسمبر  00عقد الجلسة العامة التشاركية  12



 االستثماريإلعداد البرنامج  األولى

 6102لسنة 

 المدني و أعضاء النيابة الخصوصية 

ديسمبر  61-02 عقد جلسات المناطق  12
6102 

  12 المنطقة عدد و 16المنطقة عدد 
   13المنطقـــــــــــة عـــــــــــــــــــدد 

بحضور المواطنين و مكونات المجتمع  6102ديسمبر  63 لثانية عقد الجلسة العامة التشاركية ا 01

  المدني و أعضاء النيابة الخصوصية 

 بقصر البلدية بسيدي عامر  6102ديسمبر  62 عقد جلسة النيابة الخصوصية  00

 

على إنجازها ضمن برنامج  االتفاقالتي تم  نوعية المشاريعأما بخصوص 
 فهي تتوزع على النحو التالي :  6102التشاركي لسنة  االستثمار

 د و هي تضم :  023111+ مشاريع مهيكلة للمدينة : بإعتمادات جملية قدرها 

دراسة و إنجاز قسط أول من مشروع متكامل مندمج سياحي ثقافي بيئي قبالة مقام  -
 د  001111الولي المصالح سيدي عامر المزوغي مع تخصيص مبلغ قدره 

 د 61111مع تخصيص مبلغ قدره  تجميل مدخل مسجد عيسى -

 د  23111تسييج الملعب البلدي بسيدي عامر مع تخصيص مبلغ قدره  استكمال -
لتحسين ظروف عيش المواطنين : بإعتمادات جملية قدرها  القرب+ مشاريع 

 د و هي تضم :  21111

مدّ و توسعة شبكة اإلنارة العمومية بمنطقة مسجد عيسى مع تخصيص مبلغ قدره  -
 ( 13) المنطقة عدد د  21111

شارع عبد الله فرحات بسيدي عامر مع تخصيص مبلغ قدره جزء من  عبيدت -

 (  12و  16) المنطقة عدد دينار  31111
رئيس النيابة الخصوصية أنه سبق أن هذا و ذكر السيد عبد الرزاق خذير 

حول  تمت مكاتبة البلدية من طرف صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية

ن المساعدة اإلجمالية غير الموظفة المخصصة لتمويل برنامج مضبط مناب البلدية 
 التنمية الحضرية و الحوكمة المحلية على النحو التالي : 

د بعنوان المناب اإلجمالي للمساعدات غير الموظفة المرصودة من قبل  203111 -

 البلدي  الستثمارياالدولة و المخصصة لتمويل المشاريع المدرجة بالبرنامج 
د بعنوان المناب السنوي للمساعدات غير الموظفة الممكن تخصيصها  003111 -

 . 6102لسنة  االستثماريةلتمويل المشاريع 

 00بتاريخ  األولىهذا و قد سبق أن تم إعالم المواطنين منذ الجلسة العامة التشاركية 
د بما في  623111ود أن مبلغ اإلعتمادات المخصص سيكون في حد 6102ديسمبر 

 ذلك مبلغ المساعدة غير الموظفة .

تشاركية األولى و الثانية و الو بعد اإلطالع على محاضر الجلسات العامة 
مكونات المجتمع المدني و على عدد من المواطنين وجلسات المناطق بحضور 

ة ضمن و بعد اإلطالع على قائمة المشاريع المقترحالمنهج التشاركي  اعتمادإثباتات 

قة يصادق الحاضرون باإلجماع على وث 6102التشاركي لسنة  االستثماربرنامج 
د و هي  623111بإعتمادات جملية قدرها  6102لسنة  لالستثمارالبرنامج السنوي 

 على النحو التالي : 

 
 

 



وعـــــــية ـــــــــــــــن المشــــــــــــــــــروع ع/ر

 المشــــــــروع

 ـــةـــــالكلف المنطقــــــــــــة

دراسة و إنجاز قسط أول في نطاق  10
مشروع متكامل مندمج سياحي 

ثقافي بيئي قبالة مقام الولي الصالح 

 سيدي عامر المزوغي

 د 001111 المنطقة البلدية مشروع مهيكل للمدينة 

 د 61111 13 المنطقة عدد مشروع مهيكل للمدينة  تجميل مدخل مدينة مسجد عيسى 16

تسييج الملعب البلدي  استكمال 13

 بسيدي عامر

 د 23111 المنطقة البلدية  مشروع مهيكل 

تقوية و توسيع شبكة اإلنارة  12
 العمومية بمدينة مسجد عيسى

 د 21111 13المنطقة  مشاريع قرب

تعبيد جزء من شارع عبد الله  13

 فرحات بسيدي عامر

 د  31111  12و 16المنطقة عدد  مشاريع قرب 

 

 :  الخطة التمويلية+ 

كما صادق أعضاء النيابة الخصوصية على تمويل البرنامج السنوي 
 و توزيع الخطة التمويلية على النحو التالي :  6102لسنة  لالستثمار

:  6102د بعنوان المناب السنوي للمساعدات غير الموظفة بعنوان سنة  003111 -

 اعدة الجماعات المحلية القروض و مسمتأتي من صندوق 
 د بعنوان قرض من صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية  31111 -

 د بعنوان تمويل ذاتي من البلدية  061111 -

* المصادقة على االتفاقية الضابطة لشروط إسناد المساعدات غير الموظفة لفائدة 6

 البلدية 

السيد صابر بوعزيز الكاتب أحال السيد رئيس النيابة الخصوصية الكلمة إلى 

منح المساعدات غير الموظفة و المساعدات  اتفاقيةالعام للبلدية الذي قام بتالوة نص 
بين الطرفين أي  المتبادلةالتعهدات  ةاالتفاقيحيث تضبط هذه  6102الموظفة لسنة 

البلدية و صندوق القروض في تطبيق إجراءات الحصول على المساعدات طبقا 

و المتعلق بضبط  6102سبتمبر  31المؤرخ في  6102لسنة  3313لألمر عدد 
شروط إسناد القروض و المساعدات من طرف صندوق القروض و مساعدة 

 الجماعات المحلية 

صادق  االستفساراتو بعد تقديم التوضيحات الالزمة و اإلجابة على عديد 
غير الموظفة الضابطة لشروط إسناد المساعدات  االتفاقيةوى تالحاضرون على مح

لفائدة بلدية سيدي عامر مسجد عيسى مع الدعوة إلى إتمام اإلجراءات اإلدارية 

 المستوجبة في الغرض ..

  6022* المصادقة على البرنامج السنوي لدعم القدرات لسنة 3

السيد رئيس النيابة الخصوصية الكلمة إلى السيد صابر بو عزيز الكاتب  أحال

أن برنامج دعم القدرات يضم جملة من األنشطة التي العام للبلدية الذي أوضح 
البلدي القادم في مجالي التكوين و  االستثماريتتطلبها البلدية خالل فترة المخطط 

و  االستثماريالمساندة الفتية قصد مساعدتها على حسن إعداد و تنفيذ برنامجها 
رحلة الحقة بما يخول للشروط الدنيا المستوجبة و لتقييم أدائها في م استجابتهاضمان 

بالمساعدات المرصودة لها سنويا لتنفيذ مشاريعها و سيتولى كل من  االنتفاعلها 



و مساعدة الجماعات المحلية ومركز التكوين و دعم الالمركزية  صندوق القروض

 تأمين التكوين و اإلحاطة الفنية لفائدة البلدية مجانا . اختصاصهكل في حدود مجال 
أكتوبر  3بتاريخ  613320ر صدرت المذكرة التوجيهية عدد و في هذا اإلطا

حول إعداد البرنامج السنوي لدعم قدرات البلديات لشرح محتوى هذا  6103

البرنامج ومجاالته و مختلف محاوره مع ضبط رزنامة إعداد و تنفيذ البرنامج على 
برنامجها السنوي السنة و تبعا لصدور المذكرة التوجيهية قامت البلدية بإعداد  امتداد

إليها  االستجابةو فيما يلي قائمة طلبات التكوين التي تمت  6102لدعم القدرات لسنة 

 من مركز التكوين و دعم الالمركزية و المعروضة للمصادقة على النحو التالي : 

 عدد المشاركين المـــــــــــــــــــوضــــــــــــــــــوع

 نة الممتلكات التصرف في الملك البلدي و صيا

 النزاعات العقارية المتعلقة بحماية الملك البلدي -

 النزاعات العقارية المتعلقة بضبط الملك البلدي  -
 التصرف في الطرقات  -

  التصرف في الملك العمومي -

 

06 

06 

06 

06 

 و اإلجتماعيةإجراءات إبرام الصفقات و قواعد الحماية البيئية 

 العمومية إعداد و إبرام الصفقات  -

 التصرف في الشكاوي  -

  االجتماعيةالحماية البيئية و  -
 الشراءات العمومية خارج إطار الصفقات  -

 تنفيذ و ختم الصفقات العمومية  -

 

03 

02 

02 

03 

03 

 التصرف المالي و تحسين الموارد الذاتية 

 التحليل المالي  -

  االستخالصالجباية المحلية و تحسين  -

 انية و الحسابات المالية ختم الميز -

 

06 

06 

06 

 تنفيذ البرامج اإلستثمارية حسب المقاربة التشاركية 

 النفاذ إلى الوثائق اإلدارية  -

 البلدي  االستثمارالمنهجية التشاركية لمخطط  -
 إدارة المشاريع  -

 

06 

06 

03 

 

لقدرات لتكوين ضمن البرنامج السنوي لدعم ااو صادق الحاضرون على طلبات ذا ه
 على النحو السالف ذكره . 6102لسنة 

لدعم القدرات  الفنية ضمن البرنامج السنوي المساندة* تحديد حاجيات البلدية بعنوان 

 و المصادقة عليها . 6102لسنة 
أوضح السيد صابر بو عزيز الكاتب العام للبلدية أن المعروض على أنظار 

اندة الفنية التي سيؤمنها صندوق الحاضرين قائمة حاجيات البلدية بعنوان المس

األداء و  لنتائج تقييم االعتبارو التي تم ضبطها مع األخذ بعين  6102القروض لسنة 
 دة الفنية .عفيما يلي قائمة لألنشطة المعنية بالمسا

 

 
 

 



محاور 

المساندة 

 الفنية

مــــــــــدة  ـــةاألنشطــــــة المعنيـــــــــة بالمسانـــــــــدة الفنيـــــــ المجاالت

 الـــــــــــــــــدورة

 ) يوم ( 

 النشــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط الرمز  

المساندة في 

مجال 

المقاربة 

 التشاركية

 A4 الحوكمة 

 

 

تطبيق المقاربة التشاركية في إطار إجراءات 

 لمشروع معين  االجتماعيالتصرف البيئي و 
(PGES )نامج تهذيب األحياء أو في إطار بر

 الشعبية للحدّ من التفاوت الجهوي 

02 

المساندة في 

مجال 

اإلتصال و 

 فافيةشال

المساندة في تركيز منظومة للتصرف في  3B الحوكمة
 الشكاوي 

02 

المساندة في 

مجال التنظيم 

 و اإلجراءات

  C2 التصرف 

 

 

C3 

المساندة بخصوص مراجعة الهيكلة التنظيمية 
الهيكل التنظيمي ، دليل اإلجراءات بالبلدية ) 

 ،قرار توظيف األعوان .....( 

المساندة في تحديد و تنفيذ برنامج لتنمية الموارد 
 البشرية 

05 

 

 

04 

المساندة في 

مجال 

التصرف في 

الموارد 

 المالية

 D1 التصرف 

 

D2 

 

D4 

تحليل الوضعية المالية للبلدية و بلورة خطة 

 حسين الوضعية عمل و جملة من التوصيات لت
ضبط الخطة التمويلية للمشاريع المدرجة 

  االستثمارببرنامج 

و تنمية موارد  لالستخالصوضع برنامج 
 البلدية و متابعة تنفيذه 

03 

 

05 

 

07 

المساندة في 

مجال 

الحماية 

البيئية و 

 اإلجتماعية

  E1 الديمومة

 

 

E2 

 

E3 

مكتب  الختيارإعداد الضوابط المرجعية 

ف بإعداد برنامج التصرف البيئي و دراسات يكل
 لمشروع و المصادقة عليه  االجتماعي

 االجتماعيةمتابعة تنفيذ اإلجراءات البيئية و 

 لمشروع 
إعداد و تنفيذ برنامج التصرف البيئي و 

 البلدية  لمشروع من طرف االجتماعي

04 

 

 

03 

 

04 
 

المساندة في 

مجال 

 البرمجة 

 و القيادة

  F1 التصرف

 

 

 

F2 

 

 

F3 

 

 

 

دعم القدرات في مجال الطلبات العمومية من 
خالل تخطيط لمختلف المراحل ، إعداد 

كراسات الشرط اإلدارية و الفنية ، اإلعالن عن 

 المنافسة و فرز العروض .
البلدي من  االستثمارياإلعداد الفني للمخطط 

خالل التشخيص و تحديد الحاجيات و ضبط 

  المشاريع ذات األلوية
من  لالستثمارياإلعداد الفني للبرنامج السنوي 

خالل تشخيص مدى تنفيذ مشاريع السنة 

الفارطة و تحيين و ضبط المشاريع المدرجة 
 بالمخطط للسنة المعنية  

07 

 

 

 

09 

 

 

03 

 

 

 



F4 

 

 

F5 

 

دعم القدرات في مجال التصرف في المشاريع  -

على قيادة و تسيير  المساعدةمن خالل 
ت المشروع في جميع مراحله و إعداد إجراءا

 المتابعة 

 إعداد جرد للممتلكات المنقولة و العقارية  -
 و وضع برنامج لصيانتها

04 

 

 

05 

 
هذا و صادق أعضاء النيابة الخصوصية على البرنامج السنوي لدعم القدرات 

 على النحو السالف ذكره .

ره و في خاتمة الجلسة جدد السيد رئيس النيابة الخصوصية شكره و تقدي
  للحاضرين .

 اء .ـــــــــــــمس ة ـــالخامسة ـــاعـــة على الســـــالجلس ختمتو 

 
  سيدي عامر في                                                                           

 ة رئيس النيابة الخصوصي                                                               

 المعتمـــــــــــــــــد                                                               

 

 عبد الرزاق خذير                                                             

 


