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الجمهوريــة التونسيـة
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
والية بــــــاجــــــــــــــــــــــــة

باجة في،

بلديــــة باجـــة

النيابة الخصوصية لبلدية باجة
الدورة العادية األولى لسنة 2018
اإلثنين  12مارس 2018
عمال بمقتضيات القانون األساسي للبلديات عدد  33لسنــة  1975المؤرخ فــي  14ماي  1975وعلى جميع
النصوص التي نقحته أو تممته  ،وبناء على اإلستدعاء عـ864ـدد الموجه إلى السادة أعضاء النيابة الخصوصية لبلدية
باجة بتاريـخ  08مارس  2018المتضمن الدعوة إلى حضور إجتماع الدورة العادية األولى للنيابة الخصوصية لسنة
 2017المقـرر عقــدها يوم الخميس  30نوفمبر  2017على الساعة العاشرة صباحا بقاعة اإلجتماعات بقصر البلدية
الكائن بساحة اإلستقالل  ،عقدت النيابة الخصوصية لبلدية باجة جلستها برئاسة السيدة منية الطويهري بلطــــــي رئيس
النيابة الخصوصية وبحضور أعضاء النيابة الخصوصية لبلدية باجة السادة والسيدة :
آمال كدوس رئيس لجنة الشؤون اإلدارية والماليــــــــــــــــــــــــــــــــة -فتحي الجبالي رئيس لجنة الشباب والرياضة
والثقافـــــــــــــــــــــة
علي الهذلي رئيس لجنة األشغال
اإلقتصاديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

والتهيئة العمرانية

 -إسماعيل القطيطي رئيس لجنة الشؤون

تغيب بعذر السيد  :ياسر غومة رئيس لجنة الصحة والنظافة والعناية بالبيئة
وتغيب بدون عذر السيد  :فيصل الوشتاتي رئيس لجنة الشؤون اإلجتماعية واألسرة
كما حضر هذه الجلسة السيد فوزي العيوني الكاتب العام للبلدية ( مقرر الجلسة ) و رؤساء المصالح اإلدارية والفنيّة
للبلدية .
إفتتحت الجلسة السيدة منية الطويهري بلطــــــي رئيس النيابة الخصوصية بكلمة رحبت في مستهلها بالحاضرين
من أعضاء النيابة الخصوصية وإطارات فينة وإدارية بالبلدية على حضورهم هذا اإلجتماع للدورة العادية األولى
للنيابــــة الخصوصية لسنة  ، 2018وبعد التأكد من إكتمـال النصاب من حيث حضور أعضاء النيابة الخصوصية
تطبيقـــــــــا للفصل  33من القانون األساسي للبلديــات استعرضت النقاط الواردة بجدول أعمال الدورة وهي كالتـــــالي :

جدول أعمال الدورة العادية األولى لسنة 2018
 -Iالمداوالت :
 -1المصادقة على كراس شروط استلزام المسبح البلدي
 -2المصادقة على كراس الشروط طلب العروض الخاصة بلزمة استغالل نشاط الوقوف والتوقف على الطريق العام
والمآوي األرضية بمدينة باجة .
 -3ضبط تعريفة المعاليم المرخص في استخالصها بعنوان معلوم الوقوف على الطريق العام والحراسة واإليواء ومعاليم
الكباالت والمآوي المجهزة للسيارات والشاحنات.
 -4تنقيح ميزانية سنة . 2018
 -5مراجعة تعريفة معلوم اإلشهار الموظف على وكاالت اإلشهار التجاري
 -6تطهير مديونية البلديات بعنوان سنة  2018وما قبلها

 -7اضافة أنهج بمشروع تهذيب حي عين الباردة المدرج في اطار البرنامج الخصوصي لتهذيب االحياء الشعبية للحد من
التفاوت الجهوي بعنوان المناطق الحضرية
 -8ابرام اتفاقية شراكة بين الجمعية التونسية للمراقبين العموميين وبلدية باجة تتعلق باإلنخراط في برنامج " أنشر" حول
البيانات المفتوحة للجماعات المحلية .
 -9تسمية نهج باسم الشهيد وائل بولعراس .
 -10تسوية الوضعية العقارية لمقسم كائن بالمنطقة الحرفيــــة ،طريق طبرقة لفائدة ورثة المرحوم مبروك بن محمد
الماكني

 – IIالمواضيع القــــــــارة:
 -1تالوة المناشير
 – 2استعراض أهم المقترحات الواردة بالدورة التمهيدية للنيابة الخصوصية
 -3عرض مناب البلدية من المساعدات في إطار برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية بعنوان سنة 2018
 -4تقديم أداء البلدية بعنوان سنة 2017
 -5تقرير حول زيارة الوفد الكندي لبلدية باجة
 -6التقرير األدبي والمالي لودادية أعوان بلدية باجة بعنوان سنة 2017
 -7متابعة سير المشاريع البلدية.
 -8متابعة سير اإلستخالصات.
 -9تقرير حول عمل فضاء المواطن
 - 10استراتيجيـة مدينة باجة

 -IIالمداوالت :
 - 1المصادقة على كراس شروط استلزام فضاء المسبح البلدي الكائن بنهج الطاهر الحداد باجة :
عرضت السيدة آمال كدوس رئيس لجنة الشؤون اإلدارية والمالية على انظار أعضاء النيابـــــــة الخصوصية كراس
الشروط استلزام فضاء المسبح البلدي الكائن بشارع الطاهر الحداد بباجة الشمالية وذلك في إطار الحرص على استغالل
هذا المرفق العمومـــــي اإلجتماعي المغلق منذ حوالي عشر سنوات وخاصة بعد شروع البلدية في تسويــــــة وضعيته
العقارية مع وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية حيث تمت الموافقة على التفويت في هذا العقار موضوع الرسم
العقاري عـ18102ـدد لفائدة البلدية بمقتضى مكتوب من السيد وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية عـ1332ـدد بتاريخ
 07أفريل  2016بمبلغ جملي قدره  287ألف دينار .
وحيث طلبت البلدية بمقتضى مكتوب عـ943ـدد بتاريخ  19أفريل  2016تقسيط المبلغ على خمس سنوات والذي
حظي بالموافقة بمقتضى مكتوب السيد كاتب الدولة ألمالك الدولة والشؤون العقارية عـ225ـدد بتاريخ  12جانفي 2017
طبقا للجدول التالي :
عـــــــــــــــدد

1
2
3
4
5
الجملـــــــــة

أصل الدين بالدينار

 287.000,000د
 229.600,000د
 172.200,000د
 114.800,000د
 57.400,000د

قسط أصل الدين بالدينار

الفائض  %7سنويا

القسط المطلوب بالدينار

 57.400,000د
 57.400,000د
 57.400,000د
 57.400,000د
 57.400,000د
 287.000,000د

 1647,167د
 16.072,000د
 12.054,000د
 8.036,000د
 4.018,000د
 41.854,164د

 59.074,167د
 73.472,000د
 69.454,000د
 65.436,000د
 61.418,000د
 328.854,167د

تــــــــاريخ
الدفـــــع

2017/1/31
2018/1/31
2019/1/31
2020/1/31
2021/1/31

وحيث تم في هذا اإلطار رصد إعتـــــــــــــــمــــــاد قدره  132.546,167دينار بعنوان خالص قسطي سنتي 2017
و 2018ضمن البرنـــــامج اإلستثماري البلدي التشاركي لسنتي  2017و 2018ونحن بصدد تجاوز اإلشكال المثـــــــــار
من طرف السيد المراقب الجهوي للمصاريف العمومية حتى نتمكن من تحويل اإلعتمـــــــــــــــــــــادات المبرمجة وإبرام
عقد البيع حسب المعطيات المذكورة أعاله .
وبالتوازي مع ذلك قامت اللجنة بعقد العديد من الجلسات لضبط مقتضيات كراس شروط استلزام هذا المرفق العــــــــــام
وخاصة فيمايتعلق بـــــــ :
 ضبط المقتضيات العامة ومدة اإلستلزام شروط اإلستلزام اجراءات اإلستلزام وخاصة منهجية فتح العروض وفرزها ومقاييس تقييم العروض واجبات صاحب اللزمة حالت فسخ عقد اللزمة النزاعات وتسليم العقار والتسجيللذا المعروض على أنظار السادة أعضاء النيابة الخصوصية التداول في هذا الموضوع وإبداء الرأي فيه .
قــــرار النيابـة الخصوصيـة :

وبعد النقاش والمداولة صادق أعضاء النيابة الخصوصية باإلجماع على كراس شروط استلزام فضاء
المسبح البلدي الكائن بنهج الطاهر الحداد باجة والتفويض للسيد رئيس النيابة الخصوصية إلتمام باقي
اإلجراءات اإلدارية الالزمة في الغرض وعرض الموضوع على سلطة اإلشراف للمصادقة .
 -2المصادقة على كراس الشروط طلب العروض الخاصة بلزمة استغالل نشاط الوقوف والتوقف على
الطريق العام والمآوي األرضية بمدينة باجة :
عرضت السيدة آمال كدوس رئيسة لجنة الشؤون اإلدارية والمالية على الحاضرين  ،أنه في إطار تنظيم حركة المرور
بمدينة باجة وانسجاما مع مخطط التنقالت الحضرية الذي توج بتحوير جزئي لحركة المرور والذي انطلقنا في تنفيذه بداية
من شهر مارس  2017ورغم التحسن الملحوظ الذي الحظه مستعملي السيارات في البداية وسيولة حركة المرور في جل
األنهج والشوارع بالمدينة بفضل تركيز العديد من الدوريات األمنية القارة خاصة أمام البلدية وساحة الصداقة والمحول
وجزء من شارع الحبيب ب ورقيبة إال أنه بعد اشهر سجلنا العديد من اإلشكاليات واختناقا مروريا في العديد من األنهج
والشوارع وهو مادفع نا الى عقد العديد من الجلسات مع لجنة المرور المحدثة في الغرض وبحضور مكتب الدراسات
المكلف بإعداد دراسة مشروع التنقالت الحضرية .
وعلى اثر جلسة العمل التي أشرف عليها السيد والي باجة يوم الثالثاء  16جانفي  2018للنظر في اإلشكاليات
المطروحة بالمخطط المروري وإيجاد الحلول الالزمة والعاجلة للتخفيف من هذا اإلختناق تم اإلتفاق خاللها على مايلي:
 ضرورة توفير مآوي للسيارات إعداد كراس شروط طلب عروض تخص لزمة استغالل الوقوف والتوقف على الطريق العام والمآوي األرضيةالعمومية بمدينة باجة بعد ضبطها وتحديدها بكل دقة .
لذا فالمعروض على أعضاء النيابة الخصوصية كراس شروط طلب العروض والذي يتضمن العناصر التالية :
 -شروط المشاركة

 طريقة تقديم العروض والوثائق المكونة للعرض فتح العروض ومنهجية فرزهاكما يتضمن كراس الشروط كراس الشروط اإلدارية والتي تشمل  30فصال تخص تفاصيل وجزئيات استغالل اللزمة .
علما وأن مدة استلزام هذا المرفق العام تم تحديدها بعشر سنوات على أقصى تقدير طبقا لما نص عليه الفصل  2من
كراس الشروط اإلدارية باعتبار حجم المصاريف والموارد المادية والبشرية التي سيخصصها قابل اللزمة وهي مدة زمنية
معقولة من شأنها تحفيز كل مستثمر للمشاركة في طلب العروض أما فيما يتعلق بالمآوي التي سيوفرها المشغل وتجهيزها
وتسييرها وصيانتها وحراستها فتم تحديدها كمايلي :
 نهج  13أوت قطعة األرض المتاخمة للمحكمة العقارية األرض المتاخمة لمعهد الرشاد وتفتح على نهجي فرحات حشاد و الباجي اإلفريقي مأوى ملعب بوجمعة الكميتي ماعدى األيام المخصصة للمقابالت الرياضية قطعة األرض المحاذية لمحطة القطارات على مستوى شارع فرنسا وفي هذا الصدد طلبت البلدية من الشركة التونسيةللسكك الحديدية وضعها على ذمتها طبقا للصيغ القانونية المعمول بها إما بالتسويغ أو الترخيص في استغاللها وقتيا على
اثر الزيارة الميدانية التي قام بها السيد والي باجة يوم الثالثاء  20فيفري  2018لهذا الموقع بحضور كافة االطراف ذات
العالقة .
لذا المعروض على أنظار السادة أعضاء النيابة الخصوصية التداول في هذا الموضوع وإبداء الرأي فيه.
قــــرار النيابـة الخصوصيـة :

وبعد النقاش والمداولة صادق أعضاء النيابة الخصوصية باإلجماع على المصادقة على كراس الشروط
طلب العروض الخاصة بلزمة استغالل نشاط الوقوف والتوقف على الطريق العام والمآوي األرضية
بمدينة باجة والتفويض للسيد رئيس النيابة الخصوصية إلتمام باقي اإلجراءات اإلدارية الالزمة في
الغرض وعرض الموضوع على سلطة اإلشراف للمصادقة .

 -3ضبط تعريفة المعاليم المرخص في استخالصها بعنوان معلوم الوقوف على الطريق العام والحراسة
واإليواء ومعاليم الكباالت والمآوي المجهزة للسيارات والشاحنات.
تبعا لعرض كراس شروط المتعلقة بلزمة استغالل نشاط الوقوف والتوقف على الطريق العام والمآوي
األرضية العمومية بمدينة باجة على أنظار النيابة الخصوصية للتداول في شأنها وحيث نص الفصل3.9
من كراس الشروط اإلدارية على تحديد معاليم الوقوف على الطريق العام والحراسة واإليواء ومعاليم
الكباالت والمآوي المجهزة للسيارات والشاحنات نعرض عليكم اإلقتراح التالي :
 يحدد معلوم الوقوف على الطريق العام بالمناطق المرخص بها والمجهزة بآالت اإلستخالص اآلليحسب المثال البياني المعد في الغرض بــ  600مليم في الساعة.
 تحدد معاليم الرفع واإليواء والحراسة بمستودع الحجز كمايلي :بيان المحجوزات واإليداع
شاحنة ثقيلة (حمولتها
أكثرمن 3طن ونصف) أو
حافلة
سيارة سياحية

المعلوم الجملي (دينار)

التعريفة اليومية لمعاليم
اإليواء والحراسة (دينار)
10

التعريفة الجملية ألجرة
الحمالة أو النقل (دينار)
60

70

5

30

35

 تحدد معاليم الكباالت كمايلي :نوع العربة
شاحنة ثقيلة (حمولتها أكثرمن 3طن ونصف)
حافلة
سيارة سياحية

التعريفة اليومية لمعاليم اإليواء والحراسة (دينار)
25
25
10

ان المعاليم المبينة أعاله  ،هي التي يتم تطبيقها فعال والتي يفترض أن تحتوي على كل األداءات
وبالتالي اليتم عليها تطبيق أي أداء .
 معاليم المآوي :حدد معلوم الوقوف بالمآوي بـــــــــ  500مليم في الساعة.
لذا المعروض على أنظار السادة أعضاء النيابة الخصوصية التداول في هذا الموضوع وإبداء الرأي فيه.

قــــرار النيابـة الخصوصيـة :

وبعد النقاش والمداولة صادق أعضاء النيابة الخصوصية باإلجماع على ضبط تعريفة المعاليم المرخص
في استخالصها بعنوان معلوم الوقوف على الطريق العام والحراسة واإليواء ومعاليم الكباالت والمآوي
المجهزة للسيارات والشاحنات والتي سيتم اعتمادها ضمن كراس الشروط طلب العروض الخاصة بلزمة
استغالل نشاط الوقوف والتوقف على الطريق العام والمآوي األرضية بمدينة باجة والتفويض للسيد
رئيس النيابة الخصوصية إلتمام باقي اإلجراءات اإلدارية الالزمة في الغرض وعرض الموضوع على
سلطة اإلشراف للمصادقة .
 -4تنقيح الميزانية البلدية لسنة : 2018
عرضت السيدة رئيسة لجنة الشؤون اإلدارية والمالية على النيابة الخصوصية مشروع تنقيح ميزانية البلدية لسنة
 2018يتضمن تحويل اعتمادات من قسم إلى قسم وتعديل موارد ونفقات العنوان الثاني بحساب المليم بعدما تم تقديرها
بحساب الدينار بمناسبة إعداد الميزانية.
فيما يتعلق بتحويل اإلعتمادات فقد شمل ما يلي :
 – 1على إثر صدور األمر الحكومي عدد  104لسنة  2018المؤرخ في  24جانفي  2018والمتعلق بإسناد منحة
اإلحصاء لفائدة أعوان ومراقبي ونظار عمليات اإلحصاء للعقارات المبنية وغير المبنية الخاضعة للمعاليم الراجعة
للجماعات المحلية .وحيث تم تكليف عدد  6أعوان إلجراء عملية اإلحصاء الميداني العام للعقارات المبنية وغير المبنية
الراجعة بالنظر لبلدية باجة للفترة  2026/2017فقد وجب توفير اإلعتمادات الضرورية لتحويل منحة هؤالء األعوان
موضوع األمر المشار إليه.
 – 2اقر منشور السيد رئيس الحكومة عدد  08بتاريخ  08أفريل  2016المتعلق بتنظيم اقتناء الصحف والدوريات من
قبل الهياكل العمومية نظاما جديدا القتناء الصحف لفائدة األعوان المكلفين بخطط وظيفية  ،ونظرا وأن اإلعتمادات التي تم
برمجتها بالميزانية ال تفي بحاجيات سنة  2018فقد وجب تدعيم الفصل  02201فقرة " 16الصحف والمجالت" بمبلغ
إضافي قدره  9.000دينارا لتوفير حاجيات جميع المنتفعين.
 – 3تبعا لصدور منشور السيد وزير الشؤون المحلية والبيئة عدد  04بتاريخ  05ديسمبر  2017والمتعلق بتطهير
مديونية البلديات بعنوان سنة  2016وما قبلها .وعلى إثر جلسات مقاربة الديون مع المؤسسات العمومية والتي أفرزت
وجود بعض الديون لفائدة هذه المؤسسات بعنوان الفترة المذكورة ناتجة أساسا إما عن عدم تقديم الفواتير من قبل بعض

المؤسسات الدائنة أو لوجود إشكاليات ببعض الفواتير نتج عنه عدم إمكانية الخالص .وبعد إمضاء محاضر اعتراف بالدين
بين البلدية والمؤسسات الدائنة فقد وجب الزيادة في بعض البنود بالميزانية لتغطية المبالغ المستلزمة وهي على التوالي :
✓ الفصل  « 3/80/02201متخلّدات تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز» بالزيادة بقيمة 21.956,209
لتغطية جملة الدين المقدر بــ .53.979,209
✓ الفصل  « 3/80/02201متخلّدات تجاه الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه » بالزيادة بمبلغ
 18.890,700لتغطية جملة الدين المقدر بــ .27.473,700
✓ الفصل  « 5/80/02201متخلّدات تجاه الديوان الوطني لإلتصاالت » بالزيادة بقيمة  9.386,165لتغطية
جملة الدين المقدر بــ .14.144,165
وتقدر جملة هذه التحويالت بــ  66.143,074سيتم تنقيصها من الفصول  « 2/10/03302المساهمة بعنوان تعديل
الجرايات » بقيمة  15.463,074والفصل  « 12/03305تدخالت لفائدة الجمعيات الرياضية » بقيمة 25.000,000
والفصل  « 1/04401نفقات التصرف غير الموزعة » بقيمة .25.680,000
ومن ناحية أخرى تم تحويل مبلغ  150.000دينارا من الفصل  « 21/06617أشغال الصيانة والتعهد » إلى الفصل
 « 4/06617بناء وتهيئة المسالخ » بعدما تم تبويبه خطأ منظومة أدب.
أما فيما يتعلق بتعديل ميزانية العنوان الثاني فيتمثل األمر في تنقيص أو إضافة بعض المليمات من وإلى بعض الفصول
نتيجة اإلختالف الحاصل بين منظومة « أدب » والميزانية األصلية حيث تم اعتماد صيغة الدينار أثناء إعداد الميزانية
ويتطلب األمر تعديل بعض الفوارق بالمليم بعدما تم إدراجها بمنظومة « أدب ».
وفيما يلي تفصيل لجملة التنقيحات المذكورة:
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مجمــــــوع الجزء 5

مجمـــوع نفقات العنوان 2
مجمــــوع النفقـــات

150.000,000
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150.000,000
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1.946.000,074
84.536,926
282.954,926
200.000,000
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40.000,000
85.000,000
587.616,528
587.616,528
1.846.872,102
311.137,331
2.158.009,433
173.774,694
343.774,694
133.342,727
150.000,000
283.342,727
5.841.873,767
8.598,055
567,928
1.157,530
1.391,514
9.148,654
132.994,030
1.600,000
4.450,830
159.908,541
6001.782,308
13126.782,308

حوصلــــــــة
مجمـــوع موارد العنوان األول

مجموع نفقات العنوان األول 7.125.000,000

7.225.000,000

مساهمة موارد ع  1في نفقات ع 2

قــــرار النيابـة الخصوصيـة :
وبعد النقاش والمداولة صادق أعضاء النيابة الخصوصية باإلجماع على هذا التنقيح داخل الميزانية البلدية
لسنة  2018بالزيادة والنقصان كماهو مبين بالجدول أعاله والتفويض للسيد رئيس النيابة الخصوصية إلعداد
قرار في الغرض وعرض الموضوع على سلطة اإلشراف للمصادقة .

 -5مراجعة تعريفة معلوم اإلشهار الموظف على وكاالت اإلشهار التجاري :
ذكرت رئيسة لجنة الشؤون اإلدارية والمالية أنه تبعا لمكتوب السيد وزير الشؤون المحلية والبيئة عدد 1312
بتاريخ  7فيفري  2018حول معلوم اإلشهار الموظف على وكاالت اإلشهار التجاري والذي أفاد ضمنه أن الغرفة الوطنية
لوكاالت اإلتصال اإلشهاري أبدت تحفظها على معاليم اإلشهار الموظفة على شركات اإلشهار حسب القرارات المتخذة
من طرف الجماعات المحلية والتي التتماشى مع تطور الحركة اإلقتصادية وبغاية تفادي كل شطط بهذا العنوان فقد تم
اقتراح التدرج في توظيف المعلوم بمايتناسب مع النشاط اإلقتصادي لكل جماعة محلية ،
وتبعا لجلسة لجنة الشؤون اإلدارية والمالية المنعقدة بتاريخ  2018/02/28واثر ماتم مالحظته من عزوف العديد من
شركات اإلشهار على خالص المعاليم المستوجبة ومراسالتهم العديدة الموجهة للبلدية طالبين بمقتضاها مراجعة القرار
المعتمد والتخفيض في معلوم اإلشهار  ،فقد تم اإلتفاق على اعتماد توظيف مبلغ  250دينار عن المتر المربع الواحد
عوضا عن  300دينار للمتر المربع الواحد المحددة بالقرار البلدي عدد  2لسنة  2017بتاريخ  27مارس 2017
والمصادق عليه من قبل سلطة اإلشراف بتاريخ  4أفريل . 2017
لذا المعروض على أنظار السادة أعضاء النيابة الخصوصية التداول في هذا الموضوع وإبداء الرأي فيه .
قــــرار النيابـة الخصوصيـة :
وبعد النقاش والمداولة صادق أعضاء النيابة الخصوصية باإلجماع على مراجعة تعريفة معلوم اإلشهار الموظف على
وكاالت اإلشهار التجاري طبقا للمبررات المذكورة أعاله باعتماد توظيف مبلغ  250دينار عن المتر المربع الواحد
عوضا عن  300دينار للمتر المربع الواحد المحددة بالقرار البلدي عدد  2لسنة  2017بتاريخ  27مارس 2017
والمصادق عليه من قبل سلطة اإلشراف بتاريخ  4أفريل  2017والتفويض للسيد رئيس النيابة إلتمام باقي اإلجراءات
اإلدارية وعرض الموضوع على سلطة اإلشراف للمصادقة .

 -6تطهير مديونية البلديات بعنوان سنة  2018وما قبلها:
أفادت السيدة رئيسة لجنة الشؤون اإلدارية والمالية ببلدية باجة أنه صدر عن السيد وزير الشؤون
المحلية والبيئة المنشور عدد  04بتاريخ  05ديسمبر  2017حول تطهير مديونية البلديات بعنوان سنة
أقر تح ّمل الدولة كليا أو جزئيا لديون لعدد  64بلدية تجاه المؤسسات العمومية
 2016وما قبلها والذي ّ
أقر ضرورة تح ّمل عدد
مقابل تح ّمل هذه البلديات لديونها تجاه الخواص على حساب مواردها الذاتية كما ّ
صة إلى حدّ موفى سنة  2016على حساب مواردها
 200بلدية لديونها تجاه المؤسسات العمومية والخا ّ
الذاتية .وتندرج بلدية باجة ضمن الصنف الثاني المتحمل للديون على حساب الموارد الذاتية للبلدية.

أقر المنشور المذكور روزنامة وجملة من اإلجراءات الواجب اتباعها لتصفية المديونية ّأولها
كما ّ
إحداث لجنة قيادة جهوية برئاسة السيد الكاتب العام للوالية وبعضوية رئيس دائرة الشؤون البلدية ومراقب
المصاريف العمومية وأمين المال الجهوي ومدير المكتب الجهوي لصندوق القروض ومساعدة الجماعات
المحليّة لمتابعة تنفيذ التع ّهدات المحمولة على البلديات المشمولة بهذا اإلجراء.
وللغرض فقد ت ّم عقد جلسة أولى بتاريخ  22جانفي  2018بمقر الوالية بإشراف لجنة القيادة
الجهوية وبحضور كافة ممثلي بلديات الوالية وممثلي المؤسسات العمومية .كما ت ّم بتاريخ  09فيفري
 2018عقد جلسات بمقر اإلدارة الفرعية لألعوان والمالية مع ممثلي المؤسسات لضبط مبالغ الديون
المتخلدة تجاه البلدية لفائدتها .وعلى ضوء ذلك ت ّم عقد عدد  07جلسات مع لجنة القيادة والمؤسسات
العمومية الدائنة من  19فيفري إلى  05مارس  2018ت ّم خاللها ضبط مبالغ الديون المستوجبة لفائدة
المؤسسات العمومية والخواص كما ت ّم تحرير محاضر اعتراف بالدين وضبط روزنامة خالصها والتي
وجب أن ال تتجاوز سنتي  2018و 2019على أقصى تقدير حسب ما ورد بالمنشور وقد ت ّم ضبط جملة
الديون والدائنين إلى موفى سنة  2016حسب ما يلــــــي:
مبلغ الدين

مالحظــــــــــــــــــــــات

ع/ر
01

المؤسســــــــــــــــــــــــــة
الشركة التونسية للكهرباء والغاز

ديون ناتجة عن صعوبات في خالص الفواتير المحمولة
على البلدية على غرار مشرب بفضاء ترفيهي بالبياضة
إضافة إلى عدم تقديم بعض الفاتورات من قبل المؤسسة
الدائنة
ديون ناتجة عن وجود إشكال في بعض الفواتير
صة بدور الشباب المحمولة أصال على وزارة
الخا ّ
الشباب والرياضة ولم يتم خالصها بعد تغيير العدادات
باسم الجهة المذكورة .إضافة إلى عدم مرور بعض
الفاتورات إلى المصلحة المالية.

53.979,209

02

الشركة الوطنية إلستغالل وتوزيع المياه

27.473,700

03
04
05
06

صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية
اتصاالت تونس
المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات

0
14.144,165
0
34.004,139

07

الديوان الوطني للتطهير

672.357,974

08
09
10
11

الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة اإلجتماعية
المركز الوطني لإلعالمية
ديوان قيس األراضي
الخواص
المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

0
336,000
0
0
802.295,187

عدم تقديم الفاتورات موضوع الدين إلى البلدية
ديون ناتجة عن عدم تقديم الفاتورات موضوع الدين في
إبانها م ّما نتج عنه عدم إمكانية خالصها على ميزانية
 2016و .2017
صة باستغالل المصب المراقب ترجع إلى
ديون خا ّ
سنوات من  2000إلى  2007موضوع اتفاقيتين
سابقتين لم نتمكن من خالصها نتيجة عدم موافقة مراقب
المصاريف آنذاك.

قرار النيابة الخصوصية :

وبعد النقاش والمداولة صادق أعضاء النيابة الخصوصية باإلجماع على ضبط مبالغ الديون المستوجبة
لفائدة المؤسسات العمومية والخواص إلى موفى سنة  2016وضبط روزنامة خالصها والتي وجب أن ال
تتجاوز سنتي  2018و 2019على أقصى تقدير كما هو وارد بالجداول أعاله و تجاوز اإلشكاليات التي
تهم خالص البعض منها ومراسلة وزارة اإلشراف حول وضعية الديون الخاصة باستغالل المصب
المراقب والتي ترجع الى السنوات من  2000إلى  2007موضوع اتفاقيتين سابقتين لم تتمكن البلدية من
خالصها والنظر في إمكانية طرحها وعرض الموضوع على سلطة اإلشراف للمصادقة .
 -7اضافة أنهج بمشروع تهذيب حي عين الباردة المدرج في اطار البرنامج الخصوصي لتهذيب االحياء الشعبية للحد
من التفاوت الجهوي بعنوان المناطق الحضرية

تبعا النطالق مشروع تهذيب حي عين الباردة بباجة الشمالية والمدرج ضمن البرنامج الخصوصي
لتهذيب األحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي بعنوان المناطق الحضرية والممول من طرف صندوق
القروض ومساعدة الجماعات المحلية بمقتضى مساعدة موظفة بكلفة  1.750أد
وحيث انطلقت المقاولة المكلفة بتنفيذ المشروع (الشركة العالمية للخدمات والبناء  )ISBفي إعداد الملف
التنفيذي للصفقة تمت مالحظة عدم ادراج عدد  03أنهج بالدراسة المعدة في الغرض وهو مادفع متساكني
هذه األنهج الى اإلحتجاج والمطالبة بإدراج هذه األنهج لوظيفية المشروع من جهة وتحسين ظروف عيشهم
من جهة أخرى .
وحيث أن اإلعتماد المرصود لهذا المشروع والمقدر بـــــــــ  1.750 :أد في حين أن كلفة الصفقة المسندة
للمقاولة المذكورة أعاله قدرت بـــــــ  1.494,084 :أد وبالتالي فإن امكانية ادراج هذه األنهج بجميع
عناصرها (تعبيد  ،تنوير  )...........واردة وممكنة وعلى اثر ذلك تم دعوة مكتب الدراسات لضبط الكميات
اإلض افية والتقديرات وجدول مقارنة األثمان الخاصة بالعروض المقدمة من طرف المشاركين بالصفقة
والتي أفضت الى مايلي :
 قدرت كلفة األشغال اإلضافية الخاصة باألنهج المبينة بالمثال المصاحب بمبلغ قدره  85.630,087:أدعلما وأن االشغال اإلضافية التؤثر على ترتيب عروض المشاركين حسب البيانات التي قدمها مكتب
الدراسات المعني بالمشروع .
لذا المعروض على جناب أعضاء النيابة الخصوصية التداول في اضافة هذه األنهج وطلب تمويل
األشغال في حدود  85.630,087أد من طرف صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية عن طريق
اإلعتمادات المتبقية من المساعدة الموظفة المخصصة لهذا المشروع .

قرار النيابة الخصوصية :
وبعد النقاش والمداولة صادق أعضاء النيابة الخصوصية باإلجماع على اضافة أنهج بمشروع تهذيب حي عين
الباردة المدرج في اطار البرنامج الخصوصي لتهذيب االحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي بعنوان المناطق
الحضريـــــــة وطلب تمويل األشغال في حدود  85.630,087أد عن طريق المساعدة الموظفة المخصصة لهذا
المشروع من طرف صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية والتفويض للسيد رئيس النيابة إلتمام باقي
اإلجراءات اإلدارية وعرض الموضوع على سلطة اإلشراف للمصادقة .

 -8ابرام اتفاقية شراكة بين الجمعية التونسية للمراقبين العموميين وبلدية باجة تتعلق باإلنخراط في
برنامج " أنشر" حول البيانات المفتوحة للجماعات المحلية .
تعرض رئيسة النيابة الخصوصية لبلدية باجة اتفاقية شراكة بين الجمعية العمومية ومقرها شــــــــــــــــــارع الحرية
عدد  1002 – 79تونس البلفدير ويمثلها السيد كريم بالحاج عيسى رئيسا للجمعية وبلدية باجة  ،تخص انخراط بلدية باجة
في برنامج " أنشر" وهو برنامج يتم تنفيذه من قبل هذه الجمعية ويهدف للحرص على نشر المعلومات العمومية طبقا
لمقتضيات القانون األساسي عدد  22لسنة  2016المؤرخ في  24مارس  2016المتعلق بحق النفاذ الى المعلومة كما ان
هذه االتفاقية ستساهم في بناء جسور الثقة بين البلدية ومكونات المجتمع المدني حيث ستصبح البيانات المتعلقة بالتصرف
في مختلف اوجه العمل البلدي مفتوحة للعموم وقابلة لإلطالع عليها وتقديم مقترحات لتحسينها عند الضرورة كما ستسمح
هذه اإلتفاقية بحصول بلدية باجة على مساعدة فنية وتحويل بياناتها التي سيتم تشخيصها وتحديدها إلى مجموعة بيانات .
لذا المعروض على أنظار السادة أعضاء النيابة الخصوصية التداول في هذا الموضوع وإبداء الرأي فيه .
قــــرار النيابـة الخصوصيـة :

وبعد النقاش والمداولة صادق أعضاء النيابة الخصوصية باإلجماع على ابرام اتفاقية شراكة بين الجمعية
التونسية للمراقبين العموميين وبلدية باجة تتعلق باإلنخراط في برنامج " أنشر" حول البيانات المفتوحة
للجماعات المحلية وطلب امكانية تنظيم يوم تكويني بالبلدية لفائدة أعوانها في مجال النفاذ الى المعلومة
والتفويض للسيد رئيس النيابة إلتمام باقي اإلجراءات اإلدارية وعرض الموضوع على سلطة اإلشراف للمصادقة .

 -9تسمية نهج باسم الشهيد وائل بولعراس :
تطبيقا لمقتضيات المنشور عدد  12المؤرخ في  26فيفري  1992و المنشور عدد  02المؤرخ
فــــــــــي  14جانفي  1995الصادرين عن السيد وزير الداخلية حول تسمية األنهج و الشوارع و
الساحـــات العمومية و تبعا لجدول إرسال السيد والي باجـــــة عدد  1327بتاريخ  15فيفري  2018و
المتعلق بمكتوب صادر عن نائب رئيس مركز الدراسات العربية و اإلفريقية بتاريخ  28جانفي  2018و
الذي يرغب بمقتضـــــــــاه تسمية نهج بإسم الشهيد "وائل بو لعراس" و الذي فقد حياته بشـارع بورقيبة
يوم الخميس  13جانفي  2011في المواجهات مع قواة النظام العام آنذاك علما وأن الشهيد ورد إسمه بقائمة
إسمية فــــــــــــــــــــي شهداء الثورة بوالية باجة صادرة عن وزارة الداخلية وهو تلميذ من مواليد
 1994/03/11بسيدي اسماعيل والية باجة و طبقا لما جاء في توطئة الدستور من ضرورة الوفاء
لشهدائنا األبرار و ما نص عليه قانون العدالــــــــــة اإلنتقالية المصادق عليه من قبل المجلس الوطني
التأسيسي في إطــــــــــــــــــــــار حفظ الذاكرة من تكريم معنوي للشهداء و تخليدا لذكراهم فإنه بعد
التنسيق مع أعضاء النيابة الخصوصية و اإلدارة الفنية فقد تم إقتراح إطالق إسم الشهيد " وائل بو لعراس"
على الساحة العامة الكائنة بمفترق نهجي عمر القلشاني و علي الشواشي والمعروفة بــ:طبّة البعصوص
 ،علما و أن هذه الساحة قريبة من المؤسسات التربوية و مركز اإلعالمية الموجهة الــــــــــى الطفل
وتستغل كفضاء ترفيهي للعائالت خاصة في الفترة الصيفية  ،كما تجدر اإلشارة أن البلدية رصدت
إعتمـــــــــــــــــادا لتسييج هذه الساحة إلبرازها في مظهر جمالي كما أن اطالق اسم الشهيد عليها من شأنه

أن يكون حافزا للبلدية و السلط الجهوية والمصالح اإلدارية ومنظمات المجتمع المدني لتهيئتها وتجهيزها
بمختلف المرافق العمومية .
فالمعروض على الجناب التداول في هذا الموضوع و إبداء الرأي فيه.

قرار النيابة الخصوصية :
وبعد النقاش والمداولة صادق أعضاء النيابة الخصوصية باإلجماع على تسمية الساحة العامة الكائنة بمفترق
نهجي عمر القلشاني وعلي الشواشي والمعروفة بــ :طبّة البعصوص باسم الشهيد وائل بولعراس
والتفويض للسيد رئيس النيابة إلتمام باقي اإلجراءات اإلدارية وعرض الموضوع على سلطة اإلشراف للمصادقة .

 -10تسوية الوضعية العقارية لمقسم كائن بالمنطقة الحرفيــــة ،طريق طبرقة لفائدة ورثة المرحوم
مبروك بن محمد الماكني.
حيـــــث سبق لبلدية باجة خالل الثمانينات أن م ّكنت السيـــــد مبروك بن محمد الماكني من المقسم
عدد  54الكائن بالمنطقة الحرفية ،طريق طبرقة باجة والبالغ مساحته  91م ، ²دون إبــــــرام عقد بيع في
الغرض بين الطرفين،
تصرف الورثة إلى حدّ
وحيث توفي المعني باألمر بتاريخ  01جانفي  2007وبقي المقسم المذكور في
ّ
هذا التاريخ وهو معدّ كورشة إلصالح السيـــــــــــــــارات ،
وحيــــث تقدّم الورثة وهم سعاد وهدى وشلبية وحميد أبناء مبروك الماكني بمطلب إلى بلدية باجة
بتاريخ  02ديسمبر  2015يرغبون بموجبه تسوية الوضعية العقارية لهذا المقسم بإبـــــــــــــرام عقد بيع
بينهم وبين بلدية باجة،
وحيــــــث ت ّم إجراء معاينة من طرف المصلحة الفنية بالبلدية لتوضيح حدود هذا المقسم وت ّمت موافاتنا
بمثال هندسي في الغرض بتاريخ  13جوان ، 2017
لـــــــذا ،فالمعروض على أعضاء النيابة الخصوصية التداول في إمكانية إتمـــام عملية التفويت لورثة
المرحوم مبروك بن محمد الماكني في المقسم المذكور والكائنة بالمنطقة الحرفية ،طريق طبرقة باجة.
لــــــــذا المعروض على أنظار السادة أعضاء النيابة الخصوصية التداول في هذا الموضوع وإبداء
الرأي فيه .
قــــرار النيابـة الخصوصيـة :
وبعد النقاش والمداولة صادق أعضاء النيابة الخصوصية باإلجماع على تسوية الوضعية العقارية
لمقسم كائن بالمنطقة الحرفيــــة ،طريق طبرقة لفائدة ورثة المرحوم مبروك بن محمد الماكني والبـــالغ
مساحته  91م ²والتفويض للسيد رئيس النيابة الخصوصية إلتمام باقي اإلجراءات اإلدارية الالزمة في
الغرض وعرض الموضوع على سلطة اإلشراف للمصادقة .

 – IIالمواضيع القــــــــارة:
استعرضت السيدة رئيسة النيابة الخصوصية النقاط الواردة بهذا العنصر من جدول األعمال لهذه الدورة العادية األولى لسنة
 2018للنيابة الخصوصية على النحو التالي :
 -1تالوة المناشير:
ع/ر

الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

المنشــــــــــــــــــــــــــــور

حول تسديد المساهمات اإلجتماعية للصندوق الوطني للتقاعد
والحيطة اإلجتماعية والصندوق الوطني للتأمين على المرض .

1

منشور السيد رئيس الحكومة عدد  36بتاريخ 29
ديسمبر2017

2

منشور السيد وزير الشؤون المحلية والبيئة عدد  13حول متابعة منظومة النظافة بالبلديات
بتاريخ  02جانفي 2018

3

منشور السيد رئيس الحكومة عدد  01المؤرخ في
 03جانفي 2018

المتعلق بتحويل اإلشتراكات المستوجبة بعنوان التأمين على
المرض الراجعة إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض .

4

منشور رئاسة الحكومة عدد  02المؤرخ في 03
جانفي 2018

المتعلق باستخالص معلوم انخراط األعوان العموميين باإلتحاد
العام التونسي للشغل لسنة 2018

منشور رئاسة الحكومة عدد  03المؤرخ في 03
جانفي 2018

المتعلق باستخالص معلوم انخراط األعوان العموميين لعدد من
المنظمات النقابية بالنسبة لسنة 2018

 – 2استعراض أهم المقترحات الواردة بالدورة التمهيدية للنيابة الخصوصية :
أعلمت السيدة رئيسة النيابة الخصوية لبلدية باجة أنه :
انعقدت الجلسة التمهيدية للدورة العادية الثالثة للنيابة الخصوصية يوم الخميس  01فيفري  2018على الساعة الثالثة بعد
الزوال بقصر البلدية برئاسة السيدة منية الطويهري بلطي رئيسة النيابة الخصوصية لبلدية باجة  ،وتطبيقا لمقتضيات الفصل
 32من القانون األساسي للبلديات والذي ينص على أنه يتم درس المقترحات المعروضة من قبل اللجان البلدية حسب
مشموالتها وتعرض على الدورة العادية الموالية للمجلس البلدي حيث تمحورت اإلقتراحات كما يلــــــــــــــــــــــــي :
-

النظر في وضعية عقار بنهج حنبعل محل نزاع لدى المحاكم المختصة بين البلدية وبعض المواطنين
اإلنتصاب الفوضوي وكثرة األكشاك
النظافة والعناية بالبيئة و غياب الفضاءات العمومية والمنتزهات
غياب العناية بالطرقات واألرصفة والتنوير العمومي
استكمال أشغال تهذيب طرقات بحي المنظر الجميل الذي تنجزه وكالة التهذيب والتجديد العمراني
النظر في وضعية المقبرة اإلسالمية والمآوي للسيارات
14

وقد تم عرض المقترحات المذكورة أعاله على اللجان البلدية وهي إما بصدد الدرس مع األطراف ذات العالقة أو في
طريقها إلى الحل مثل انجاز بعض المشاريع المبرمجة بالمخطط البلدي اإلستثماري التشاركي كتعبيد الطرقات
وتهذيب حي عين الباردة والتنوير العمومي .
 - 3عرض مناب البلدية من المساعدات في إطار برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية بعنوان سنة : 2018
أفادت السيدة آمال كدوس رئيس لجنة الشؤون اإلدارية والمالية أنه تبعا لمكتوب السيد المدير العام لصندوق
القروض ومساعدة الجماعات المحلية عدد  855بتاريخ  14فيفري  2018تمت الموافقة النهائية على منح بلدية باجة
مساعدة غير موظفة بمبلغ قدره  372,000دينارا على إثر انعقاد اللجنة الوزارية بتاريخ  13فيفري  2018بآعتبار
استجابة البلدية للشروط الدنيا المطلوبة والمتمثلة في :
 تمت المصادقة على الحسابات المالية للبلدية بعنوان سنة  2016وإحالتها إلى مصالح وزارة المالية ذات النظر وذلكفي اآلجال القانونية المحددة .
 تمت الموافقة من طرف النيابة الخصوصية للبلدية على برنامج اإلستثمار التشاركي السنوي لسنة  2018وفقالمنهجية المقاربة التشاركية وطبقا لمسار طويل انطلق بداية من شهر سبتمبر  2017وتوجه بالمصادقة على مشروع
برنامج اإلستثمار بتاريخ  25ديسمبر . 2017
 تمت الموافقة من طرف أعضاء النيابة على مشروع ميزانية البلدية بعنوان سنة .2018 تمت المصادقة من طرف النيابة الخصوصية على اتفاقية اإلنتفاع بالمساعدة غير الموظفة بعنوان سنة  2018بتاريخ 30نوفمبر 2017
 ت ّم إشهار المخطط التقديري السنوي إلبرام الصفقات العمومية على موقع المرصد الوطني للصفقات العمومية قبل يوم 15جانفي . 2018
وبهذه المناسبة نتوجه بالشكر إلى كافة أعضاء النيابة الخصوصية على مساهمتهم الفعالة في إعداد المخطط وكذلك كافة
اإلطارات اإلدارية والفنية التي ساهمت في إعداد ملف استيفاء الشروط الدنيا المستوجبة لتحويل المساعدات السنوية رغم
محدودية عددهم وكثرة المهام الموكولة إليهم .
 -4تقديم أداء بلدية باجة بعنوان سنة : 2018
أعلم السيد فتحي الجبالي رئيس لجنة الشباب والرياضة وعضو النيابة الخصوصية الحاضرين أنه في إطار برنامج
التنمية و الحوكمة المحلية تم إقرار نظام جديد إلسناد المنح لفائدة البلديات  ،يحدد هذا النظام طريقة احتساب مقدار المنحة
على أساس صيغة شفافة وموضوعية ومنصفة ومشروط بتقييم األداء وكذلك باحترام الشروط الدنيا المستوجبة وللحصول
على المنحة الجملية تخضع البلديات إلى تقييم حسب مؤشرات باستعمال نظام اسناد أعداد ّ
تخص الحوكمة
يغطي ثالثة ميادين
ّ
والتصرف والديمومة .
ويجب على البلديات الحصول على  70نقطة من حساب  100نقطة في إطار تقييم األداء المنجز من قبل هيئة الرقابة
العامة للمصالح العمومية كما يتعيّن على البلدية االستجابة للخمس الشروط الدنيا المستوجبة للتمتع بالمنحة وتجدر اإلشارة إلى
أن البلدية التي لم تستجب إلى الخمس شروط الدنيا ال يمكنها الحصول على المنحة بالنسبة للسنة الجارية .
علما وأن بلدية باجة تحصلت على  70نقطة بعنوان تقييم األداء لسنة  2016مفصلة كاآلتي :
محور الحوكمة
المقاربة التشاركية
المؤشر 1-1
المؤشر 2-1
المؤشر 3-1
الشفافية والنفاذ إلى المعلومة
المؤشر 1-2
المؤشر 2-2
آليات التصرف في الشكاوي
المؤشر 1-3

4
0
4
0
4
2

النتائج النهائية لتقييم األداء لبلدية باجة
محور الديمومة
تعهد وصيانة الممتلكات البلدية
المؤشر 1-7
المؤشر 2-7
المؤشر 3-7
تطهير الديون
المؤشر 1-8
المؤشر 2-8
المؤشر 3-8
الموارد الذاتية
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3
6
6
3
3
4

المؤشر 2-3
المؤشر 3-3
محور التصرف
التصرف في الموارد البشرية
المؤشر 1-4
المؤشر 2-4
التصرف في الموارد المالية
المؤشر 1-5
المؤشر 2-5
التصرف في الصفقات العمومية
المؤشر 1-6
المؤشر 2-6
المؤشر 3-6
المؤشر 4-6

3
0
6
4

المؤشر 1-9
المؤشر 2-9
المؤشر 3-9
الحماية البيئية واالجتماعية
المؤشر 1-10
الخصم
العدد النهائي

2
2
1
8
0
70

2
0
2
0
0
1

لذا ونظرا ألهميّة تقييم األداء بعنوان سنة  2017والذي يتعيّن إحالته إلى رئاسة الحكومة ( هيئة الرقابة العامة ) قبل
موفى شهر مارس  2018وحرصا على الحصول على عدد يفوق  70نقطة وتبعا لمكتوب السيد وزير الشؤون المحلية والبيئة
عدد  1685بتاريخ  14فيفري  2018حول انطالق عملية تقييم أداء البلديات بعنوان سنة  2017والمتضمن لعدد  4استمارات
يتعين تعميرها بكل دقة ّ
فإن المصالح اإلدارية والفنية مطالبة بإعداد كافة الوثائق المطلوبة حسب الدليل العملي لتقييم أداء
الجماعات المحلية المعتمد في الغرض والذي يتضمن المجاالت التالية :
المجال
المجال األول  :الحوكمة

المجال الثاني  :التصرف

المجال الثالث  :الديمومة

المحور
المحور الفرعي : 1
تطبيق المقاربة التشاركية
المحور الفرعي : 2
الشفافية والنفاذ إلى المعلومة
المحور الفرعي : 3
آليات التصرف في الشكاوي
مجموع المحور األول :
المحور الفرعي : 4
التصرف في الموارد البشرية
المحور الفرعي : 5
التصرف في الموارد المالية
المحور الفرعي : 6
التصرف في الصفقات
العمومية
مجموع المحور الثاني
المحور الفرعي  : 7تعهد
وصيانة الممتلكات
المحور الفرعي  : 8تطهير
الديون
المحور الفرعي  : 9تحسين
الموارد الذاتية
المحور الفرعي : 10
مجموع المحور الثالث :
المجموع العام
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عدد المؤشرات
3

العدد المسند
12

2

8

3

10

8

30

2

10

2

10

4

10

8

30

3

15

3

10

3

7

1

8

10

40
100

 -5تقرير حول زيارة الوفد الكندي لبلدية باجة :
قدم السيد محمد صالح بدة كاهية مدير األشغال ببلدية باجة تقريرا حول زيارة الوفد الكندي لبلدية باجة حيث أفاد أنه
بدعم من المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد قام وفد كندي بزيارة إلى بلدية باجة يوم الخميس  08فيفري 2018
تترأسه رئيس بلدية ماقوق وتم خالل هذه الزيارة تنظيم ورشة عمل حول استراتيجيات ومشروع دعم الحوكمة المحلية
التشاركية الموجهة للشباب والنوع بحضور ممثلي اإلدارات الجهوية ( التجهيز ،المرأة واألسرة ،السياحة  ،التنمية
اإلقتصادية  ،الثقافة والشباب والرياضة ...
صة أن الوفد الكندي عبّر بك ّل جديّة عن استعداده
ونأمل أن تتطور هذه العالقات لتشمل عالقات تعاون فعلية خا ّ
لمساعدتنا في انجاز مشاريع قابلة للتنفيذ .
 -6التقرير األدبي والمالي لودادية أعوان بلدية باجة بعنوان سنة .2017
أشرف السيد فوزي العيوني الكاتب العام للبلدية نيابة عن رئيس النيابة الخصوصية للبلدية التي تعذر حضورها بسبب
إلتزامات مهنية على جلسة تقييمية لودادية أعوان بلدية باجة و ذلك يوم الجمعة  02مارس  2018على الساعة الثالثة مساء
بقصر البلدية لحضور أعضـــــاء الودادية و اإلطارات اإلدارية و عدد محترم من المنخرطين حيث بعد الترحيب بكافة
الحضور أكد السيد الكاتب العــــــــــــــام على أهمية دور الودادية في مجال اإلحاطة اإلجتماعية بكافة أعوان البلدية حيث
ساهمت الودادية في تحسين المقدرة الشرائية لكافــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنخرطين و نأمل أن يتدعم هذا األمر خاصة أن
مجال تدخل الودادية سيتوسع إثـــــــــــــــر صدور منشور رئيس الحكومة عدد  37المؤرخ في  29ديسمبر . 2017
ثم أحال الكلمة الى السيد فيصل الخذري رئيس الودادية و الذي جاء في كلمته :
أن هذه الجلسة هي جلسة تقيمية لنشاط ودادية أعوان بلدية باجة بعنوان سنة  2017و أنه يشعر بسعادة بالغة للحضور مع
منخرطي الودادية و اإلستماع الى مشاغلهم و إقتراحاتهم معبرا عن استعداد كافة أعضاء الودادية على تحسين خدمات
الودادية المسداة حاليا وتطويرها طبقا لتطلعات المنخرطين .
ثم أحال الكلمة الى السيد فوزي النفزي كاهية مدير األعوان و المالية لتالوة التقرير االدبي و الذي جاء فيه :
تم إجراء الجلسة العامة االنتخابية للهيئة الحالية لودادية أعوان بلدية باجة بتاريخ  14أفريل. 2017
وت ّم تسلم المهام من الهيئة السابقة بتاريخ  20أفريل  2017ومنذ ذلك التاريخ انكبت الهيئة الحالية على ملف تمتيع المنخرطين
بتذاكر األكل خاصة وأنه مرت  04أشهر ولم يتمتع أعوان بلدية باجة على غرار بقية المؤسسات بمستحقاتهم بالتذاكر
المذكورةإضافة إلى قرب حلول شهر رمضان المعظم.
وعليه تم التنسيق مع شركة  Sodexoالمتعاقد معها في هذا المجال كما تم التعجيل بإعداد ملف للحصول على التمويل
العمومي من البلدية وت ّم قبل حلول شهر رمضان المعظم توزيع المقتطعات على المنخرطين
وفي هذا اإلطار ت ّم تمكين كل منخرط من عـ02ـدد دفتر مقتطعات تذاكر أكل مجانا أي حوالي  460دفتر لفائدة جميع
المنخرطين قيمتها الجملية  36.800دينارا ساهمت فيها الودادية لفائدة المنخرطين بمبلغ  13.800دينارا وهو ما ترك صدى
إيجابيا لدى المنخرطين واإلدارة البلدية.
هذا ،مع العلم أن هذه العملية تسببت في عجز لميزانية الودادية قدره حوالي  2.000دينارا في تلك الفترة.
ومن ناحية أخرى فد تم االتفاق بين أعضاء الهيئة المديرة الجديدة للودادية على مواصلة تمتيع المنخرطين بمنحة قدرها 200
دينارا في حاالت وفاة المنخرط أو القرين أو أحد األصول أو الفروع إذا ما قدر هللا وفي هذا اإلطار تم تمكين عـ11ـدد عون
من هذه المنحة.
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كما ت ّم االتفاق بين أعضاء الهيئة على إرساء تقاليد غير موجودة سابقا بالبلدية تتمثل أساسا في تكريم األعوان المنخرطين
المحالين على التقاعد وقد ت ّم بالمناسبة تكريم عـ10ـدد أعوان بصفة جماعية في شهر جانفي  2018وقد أقيم حفل في الغرض
بقصر بلدية باجة تحت إشراف السيدة رئيسة النيابة الخصوصية كما ت ّم تكريم بصفة منفردة عدد  03أعوان في موفى سنة
. 2017
كما نشير كذلك إلى أنه ت ّم التفاوض مع شركة  Sodexoالمختصة في بيع مقتطعات تذاكر األكل أدى إلى االتفاق معها على
تمكين الودادية من إرجاع مبلغ مالي  Ristourneيقدر بـ  % 2من رقم المعامالت معها وتم االتفاق على بداية العمل بهذه
القاعدة ابتداء من ديسمبر .2017
ونشير أيضا أنه صــــــدر منشــــور السيــــــــد رئيـــــــس الحكومــــــــة عدد  37بتاريخ  29ديسمبر  2017حول تنظيم
شروط وإجراءات إسناد التمويل العمومي لفائدة وداديات األعوان بعنوان مساعدات اجتماعية بمناسبة عيد األضحى وعيد
الفطر والعودة المدرسية بناء على تمويــــل من البلديــــة لفائـــــــــــدة الوداديـــــــــــة.
ثم تلت السيدة مريم الغانمي التقرير المالي والذي جاء فيه :
أنه عمال بمقتضيات األحكام القانونية المنظمة للنشاط الجمعياتي ،فإن كل جمعية تتجاوز مداخيلها  100ألف دينار يتعين
عليها عرض حساباتها للفحص من طرف مراقب حسابات الذي يتولى التدقيق في حساباتها وإعداد تقرير في الغرض .وقد
قامت ودادية أعوان بلدية باجة بتعيين مراقب لحساباتها والذي أعد تقريرا بتاريخ  12فيفري  2018يؤكد سالمـــة وصحة
التصرف المالـــي للودادية وفيما يلــــــــي عرض لمجموع الموارد والنفقات الخاصة لتصرف سنة :2017

مصاريــــــــــــف

مداخيــــــــــــل

العنــــــــوان

المبلغ

العنـــــــــوان

المبلغ

اقتطاعات شهرية

15.234,000

خالص شراءات تذاكر

142.240,000

مساهمات

50.966,000

مساعدات اجتماعية لألعوان

3.900,000

دعم بلدية باجة

99.200,000

عموالت بنكية وبريدية

72,000

خزينة غير مسلمة من
الهيئة السابقة

152,114

تصاريح جبائية

385,000

18

مصاريف مختلفة (أتعاب مكتب
المحاسبة – نص إشهار جريدة
الصباح – مصاريف بلدية)

537,000

بقايا الحساب الجاري
بتاريخ 2016/12/31

2.981,600

جملة المصاريف

147.286,214

جملة المداخيل

168.533,714

مصاريف غير مدفوعة
(خالص تذاكر األكل شهر
ديسمبر)

17.200,000

4.047,500

بقايا بالحساب الجاري إلى 2017/12/31
وبعد النقاش وافق الحاضرون باإلجماع على ماجاء بالتقرير األدبي والمالي .
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 -7متابعة سير المشاريع البلدية:

كشف في متابعة المشاريع البلدية
ع/ر

المشروع

الكلفة
األصلية

الكلفة
المحينة

سنة البرمجة
أو المصادقة

الخطة التمويلية
قرض
تمويل ذاتي

مساعدة

نسبة اإلنجاز
المالي
المادي

اإلعتمادات
المستهلكة

اإلعتمادات

المتبقية

إعتمادات
متبقية لدى
الصندوق

مالحظــــــــــات

 -1المشاريع المتواصلة
1

بناء ملعب الرقبي

665.204

665.204

2009

64.069

151.135

450.000
و.رياضة

%70

% 55

368.846

296.358

67.333

2

تعهد وصيانة نهج خير الدين

536.702

536.702

2010

53.671

252.250

230.781

% 100

% 90

483.031

53.671

-

3

دراسة مخططات المرور

102.480

102.480

2014

10.248

92.232

-

% 100

90 %

92.232

10.248

0

4
5

تهيئة قصر البلدية
إحداث محطة غسيل وتهيئة
المغازة والمستودع البلدي

263.831
185.291

248.675
435.291

2015
2014

248.675
331.997

90.370

12.924

% 100
-

% 90
-

223.808
-

24.868
435.291

0
103.294

6
7

اقتناء شاحنة لنقل اللحوم
اقتناء سيارتين إدارييتين
وعدد  04دراجات نارية
برامج وتجهيزات إعالمية
دراسة أولية عين الباردة
دراسة عين الباردة
دراسة تعبيد الطرقات
دراسة التنوير العمومي
دراسة إحداث محطة غسيل
وتهيئة المغازة والمستودع
البلدي
دراسة مشروع اإلنزالق
األرضي
دراسة مشروع تهيئة قصر
البلدية
دراسة مثال التهيئة العمرانية

72.000
80.000

72.000
75.580

2015
2015

72.000
75.580

-

-

% 100
% 100

% 100
% 100

72.000
75.580

-

0
0

% 100
% 100

% 100
% 100

29.754

-

-

% 35
% 45
% 60
%0

2.800
10.192
11.491
2.551
-

18.928
14.045
1.817
-

18.928
-

7.800

5.200

-

7.222

-

50.000

-

8
9
10
11
12
13
14
15
16

20.000
2.800
29.120
25.536
4.368
12.554

29.754

4.368
35.657

2016
2016
2016
2016
2016
2014

29.754
25.536
4.368
23.103

-

-

12.554

2.800
29.120
-

% 60
% 60
% 60
% 50

13.000

13.000

2016

13.000

-

-

% 60

% 60

17.451

17.451

2015

17.451

-

-

% 100

% 59

10.229

50.000

50.000

2016

50.000

50.000

-

%0

%0

-

2.800
29.120
25.536
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بصدد إعداد ملف فسخ الصفقة بالتنسيق مع
اإلدارة الجهوية للتجهيز واإلسكان والشباب
والرياضة
تم عرض ملف الختم النهائي على أنظار
اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية
تم إصدار عديد المالحظات في شأنه ونحن
بصدد اإلجابة إلعادة عرضه على أنظار
اللجنة.
تم إنجاز المشروع في انتظار حلول آجال
القبول النهائي لخالص مبلغ الضمان
النهائي
تم القبول الوقتي للمشروع
بصدد عرض ملف تقييم العروض الخاص
بإحداث محطة غسيل على أنظار المراقب
الجهوي للمصاريف العمومية .
ت ّم إستالم المعدات
ت ّم استالم المعدات
ت ّم إستالم المعدات
تم إنجاز الدراسة وخالص مستحقاتها
تم إنجاز الدراسة بقي قسط المتابعة
تم إنجاز الدراسة بقي قسط المتابعة
تم إنجاز الدراسة بقي قسط المتابعة
تم إعداد الدراسات الفنية لهذه المشاريع
تم إنجاز الدراسة بقي قسط المتابعة
في انتظار

تم إنجاز الدراسة والمتابعة
الختم النهائي
بصدد التنسيق مع مصالح اإلدارة الجهوية

17

تهذيب حي عين الباردة

1718.080

1494.084

2016

-

-

1494.084

%0

%0

-

1494.084

1494.084
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تعبيد الطرقات

2000.000

1566.562

2016

1116.562

300.000

150.000

%0

%0

-

1566.562

300.000

19

التنوير العمومي

500.000

522.132

2016

383.132

100.000

39.000

% 30

%0

-

522.132

100.000
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مشروع معالجة اإلنزالق
األرضي

180.000

232.240

2016

113.540

-

21

تهيئة محطة سيارات األجرة
تهيئة سوق الجملة

50.000
100.000

35.049
104.300

2016
2016

35.049
104.300

-

118.700
وزارة
التجهيز
-

%0

%0

-

232.240

-

% 100

% 100

% 90

% 75

35.049
78.163

26.137

-
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للتجهيز والمصالح الجهوية األخرى لضبط
كراس الشروط .
انطلقت األشغال بداية من شهر مارس
2018
انطلقت األشغال بداية من شهر مارس
2018
انطلقت األشغال بداية من شهر فيفري
2018
انطلقت األشغال بداية من شهر مارس
2018
ت ّم إنجاز المشروع وخالص المقاول
مشروع في الطور األخير من اإلنجاز

 -2المشاريع الجديدة
دراسة مشروع صيانة الحالة
المدنية – الروضة البلدية –
سوق الدواب
صيانة مصلحة الحالة المدنية

26.485

26.485

2017

26.485

-

-

% 60

%0

-

26.485

-

100.000

100.000

2017

100.000

-

-

%0

%0

-

100.000

-
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صيانة الروضة البلدية

100.000

100.000

2017

100.000

-

-

%0

%0

-

100.000

-

25

صيانة سوق الدواب

200.000

200.000

2017

200.000

-

-

%0

%0

-

200.000

-
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اقتناء أراضي (المسبح)

60.000

60.000

2017

60.000

-

-

% 50

%0

-

60.000

-

27
28

اقتناء مباني (لجنة التنسيق)
اقتناء معدات النظافة

640.000
300.000

640.000
300.000

2017
2017

640.000
-

300.000

-

% 100

% 100

%0

%0

640.000
-

300.000

-
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بصدد إعداد الدراسات من قبل المصممين
المعينين من قبل اللجنة الفنية الجهوية
للبناءات المدنية.
في انتظار انتهاء الدراسات وتقديم ملف
طلب العروض من قبل التجهيز
في انتظار انتهاء الدراسات وتقديم ملف
طلب العروض من قبل التجهيز
في انتظار انتهاء الدراسات وتقديم ملف
طلب العروض من قبل التجهيز
تم إعادة عرض اقتراح التعهد على أنظار
مراقب المصاريف بعد إجابة مصالح
أمالك الدولة
تم اإلنجاز
بصدد تقييم العروض لعرض الملف على
أنظار اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات
العمومية.

 -8متابعة اإلستخالصات إلى غاية فيفري 2018
تال السيد سامي المالكي مدير الشؤون اإلدارية العامة على الحاضرين كشفا حول اإلستخالصات المحققة الى غاية
فيفري  2018حيث أفاد :

22

 -9تقرير حول عمل فضاء المواطن :
تال السيد أنيس الغزي رئيس مصلحة فضاء المواطن تقريرا حول سير فضاء المواطن حيث
أفـــــــــــــــــــــــــاد :
دشنت بلدية باجة أول فضاء للمواطن لها بإدارة المصالح الفنية واإلدارية بشارع الحبيب بورقيبة بالتعاون مع الوكالة
األلمانية للتعاون الفني  GIZوإنعقد حفل التدشين يوم  10مارس  2017تحت إشراف وزير الشؤون المحلية والبيئة
وبحضور وزيرة الشؤون األوروبية والعالقات الدولية بمقاطعة بافاريا األلمانية وسفير ألمانيا بتونس وحرصا منها على
تحسين ظروف استقبال المواطنين وإرشادهم والتعهد بمطالبهم وعرائضهم بالسرعة والنجاعة المرجوتين ،أنشأت البلدية
هذا الفضاء الذي من شأنه أن يساهم بفعالية في تحسين العالقة بين اإلدارة البلدية ومنظوريها ويتعهد موظفو فضاء
المواطن بإسداء خدمات إدارية ذات جودة عالية للمواطن وذلك عبر:
•
•
•
•

إرشاد المواطنين عبر تعليق الفتة كبيرة الحجم في مدخل الفضاء تتضمن مختلف الوثائق المطلوبة لتقديم الخدمات
وعددها  21خدمة.
القبول المباشر للملفات المختلفة سواء كانت فنية أو اقتصادية أو أداءات أو االعتراضات أو االقتراحات وذلك
بالتثبت في مختلف الوثائق المكونة للملف أو القبول عن بعد لالعتراضات واالقتراحات.
معالجة هذه الملفات عبر منظومة خاصة متصلة مباشرة بمختلف المصالح اإلدارية ذات الصلة.
تمكين المواطن من متابعة مختلف مراحل ملفه عن بعد عبر االنترنات بعد مده برمز دخول خاص به.

وقد تم قبول  3887ملفا مختلفا مفصال كالآلتي:
•
•
•
•
•

2229
المصالح الفنية:
مصلحة األداءات واالستخالصات591 :
220
المصلحة االقتصادية:
581
االعتراضات:
266
االقتراحات:

وقد القى هذا الفضاء استحسان مختلف المواطنين عبر التقليص في آجال اسداء الخدمات ومدهم باالجابات الكتابية وهو ما
انعكس على تقييم األداء فيما يخص اإلجابة على العرائض والشكاوى حيث تمت إجابة  400شكوى في اآلجال من جملة
 435شكوى خالل سنة  2017أي بنسبة .%92
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وتجدر اإلشارة إلى نفاذ أغلب المصالح المعنية إلى المنظومة المعلوماتية عبر االنترنات بعد الحرص المتواصل مع فنيي
اإلعالمية على تحسين المنظومة وإضفاء مزيد النجاعة عليها وهو ما يسهل عملية اطالع رؤساء المصالح على البريد
الوارد والمراقبة الدورية لعمل جميع المصالح البلدية

 -10استراتيجيـة مدينة باجة:
تال السيد محمد صالح بدة كاهية مدير األشغال ببلدية باجة تقريرا جاء فيه :
في إطار انفتاح بلدية باجة على جميع المبادرات الجهوية و الوطنية والعالمية والتي من شأنها أن تعزز التنمية بالمنطقة
البلدية قامت بلدية باجة باالنخراط في مشروع إعداد استراتيجية مدينة باجة وذلك في إطار التعاون والشراكة بين بلدية
باجة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) (PNUDوالمركز الدولي للتنمية والحكم الرشيد ) (CILG VNGحيث تم إعطاء
إشارة االنطالق للمشروع خالل شهر جوان  2017من خالل انتداب ثالثة خبراء شبان من طرف  PNUDفي المجال
البيئي واالقتصادي والعمراني واسناد المجال االجتماعي لمنسق المشروع .كما تم عقد مؤتمر العالم جميع األطراف
الفاعلة بالمدينة بانطالق المشروع.
هذا ويتضمن المشروع خمسة مراحل وهي كالتالي:
 مرحلة االنطالق :تهدف إلى توفير الظروف النجاح عملية اإلعداد مرحلة التشخيص :تهدف إلى معرفة الوضع القائم للمدينة وخصوصياتها. مرحلة اإلطار االستراتيجي :تهدف إلى تحديد الرؤية المنشودة للمدينة وخطوط واهداف االستراتيجية. مرحلة خطة العمل :تحويل التوجهات واألهداف االستراتيجية إلى برامج ومشاريع. مرحلة التنفيذ المتابعة والتقييم :وضع مسار تنفيذ االستراتيجية على منهج عمل قابل للقياس.هذا وقد تم خالل الفترة الممتدة من شهر جوان  2017إلى حدود شهر مارس  2018إنجاز بالمرحلة األولى والثانية حيث
تم تنفيذ مختلف المراحل الخاصة بهاته الفترة بما في ذلك:
 عقد جلسة عامة مع مختلف المؤسسات العمومية والخاصة ومكونات المجتمع المدني واألطراف الفاعلة في المدينة. تكوين لج نة قيادة متكونة من مختلف األطراف الفاعلة في المدينة وتعن بالمتابعة والمصادقة على كل مرحلة يقعانجازها.
 تكوين لجنة التصرف البلدي والمتكونة من مختلف المسؤولين البلديين وتعن بمتابعة سير وإنجاز مختلف المراحلوالمشاركة في الدورات التكوينية الخاصة بالمشروع.
 إعداد تقرير أولي حول الوضع القائم بالمدينة بعد جمع جميع المعطيات من مختلف الهياكل. تحديد التحديات وترتيبها حسب األولوية من خالل ورشات عمل مع األطراف الفاعلة في المدينة. القيام بجلسة عامة مع األطراف الفاعلة لإلعالم بالمراحل المنجزة.24

 القيام بجلسة مع مختلف األحزاب السياسية للتعريف بالمشروع ومدى تقدمه. االنطالق في إعداد مرحلة اإلطار االستراتيجي وتحديد خطوط وأهداف االستراتيجية وهي المرحلة التي هي بصدداإلنجاز من طرف الفريق المكلف بهذا المشروع.
هذا وفي خاتمة الجلسة توجهت رئيسة النيابة الخصوصية بالشكر لكافة الحاضرين على حضورهم اجتماع هذه الدورة
العادية األولى لسنة  2018للنيابة الخصوصية لبلدية باجة متمنية لهم مزيد النجاح والتوفيق في مهامهم لمافيه خير الجهة .

ورفعت الجلسة في حدود الساعة الواحدة بعد الزوال.
بـاجـــــــــة في  15 :مارس 2018

رئيس النيابة الخصوصية لبلدية باجـــــــة
منية الطويهري بلطــــــــــــــــــــــي
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