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 لممجمس البمدم 2018 لسنة الرابعةانعقدت بمقر بمدية سيدم بكزيد جمسة الدكرة العادية 
 عمى الساعة العاشرة صباحا برئاسة 2018 /19/12االربعاء بسيدم بكزيد يػػػػػػػػػػػػػػـك 

 : رئيػس البمدية كحضكر السادة أعضاء المجمسيــــــــــــــــــعبد القادر ناجالسيد 

ادرم ػػػػػػػػػػػػنايمة ؽ- محمد المنجي أكالد احمد بف عمي– عفكرم زمبرككة  –أماؿ قمكدم 
اللي ػػػػػػػػػػػػػ بشير ج-أسماء غربػػػػػػػػػي– ليمى نصيرم– زينب صالحي - عماد بالقاضي– 
– ؼ برقكقيػػػكاطػػع– منتصر دالي – منصكر عبدكلي – منصؼ خميفي– ميا دبش – 

مريـ  - د عجمًـــمنجــً بن احم - رمػ حميمة نصي-ـ النصيرم ػػػػػػػػػػػػػػػرم-عمي عافي 
 . زهٌر قـــــادري ومبروك برقــوقً - صـابرة عزري - يكسفي

ضحى ىمامي  –يؽفكزم الرؽ– حيػػػػاة العيفي– : كتغيب عف الجمسة السػػػيدات كالسػػػػػػػادة 
 صـابرة عزريو ذكػػػػػػػػػرل ابراىمي– عبد الحلٌـــم هانً- الحبيب ظاىرم



 ":ػاء في الغرض ىذا نصوػػػػػػػػػػػػكقد صدر لمسادة أعضاء المجمس البمدم استدعػػ 
ة لممجمس البمدم بسيدم ػػػػػػػػػ اشغاؿ الدكرة العادية الرابعػػػػرؼ باستدعائكـ لحضكرػػػػػػػػػػػػػأتشػ

ل السػاعػػػػة ػػػ عمػػ2018 ديسمبر19ـك االربعاءػػيػ المقرر عقدىا 2018ة ػػػػػػػػػػبكزػيػػػػػد لسف
مسائل ماليـــــــــة -1-:اؿ التاليػػػػػػة كذلؾ لتدارس جػػػػػدكؿ األعـػيػػر البمدػػػا بمؽػالعاشرة صباح

نامـــــــــــج السنوي البر– 2 -2019اتفاقية منح المساعدة المكظفة لسنة   - 2019ة البمدية ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالميزاني)
تغييـــــــر –3(-الخطة التمكيمية- ادات عمى المناطؽػػػػػػػػػػػػػػتقسيـ االعتـ -منػػػػػػػػػػػػاطؽ التدخؿ)2019لالستثمار 

تكوٌن لجنة تسوٌة الوضعٌات   *.مسائل مختمفة – 4 ة ـــــة العمرانيـــــصبغة قطعتي ارض ضمن مثال التهيئ

برنامج *   لمتسوغً المحالت التجارٌة بالفضاء البلدي للتسوق2017طـــرح معٌانات كراء سنة  * العقارٌة

 .الخاصة بالمنتخبٌن وأعــــــــــوان وإطــارات اإلدارة البلدٌة (ن والمساندة الفنٌةـــــالتكوي) مقترحات التكوٌن
طلب تسوٌة *التعدٌل فً معٌنات كراء محلٌن على ملك البلدٌة*تغٌٌر نشاط محالت تجارٌة على ملك البلدٌة *

كما تقدـ السيػػػػد  ."الحط من نسبة الزٌادة بعقد كراء محل تجاري على ملك البلدٌة *وضعٌــــة قطعة ارض 
منصػػػػػػؼ خميفي المستشار البمدم بطمب إضافة نقطة لجدكؿ األعماؿ كىي النظر في تسكيػػػػػػػػػة 
كضعية عقارية كما تقدمت المسػػػػػػػػػػػػػػػػػاعدة األكلى لرئيس البمدية عكاطؼ برقػػػػػػػػػػػكقي بطمب إضافة 

 كىي تسكية كضعية بعض رخص ككالء بسػػػكؽ الجممة لمخضر كالغالؿ  نقطػػػػػة لجدكؿ األعماؿ

 كقد كافؽ أعضاء المجمس البمدم عمى ذلؾ

ع ػػػػػػػػػ كما حضر الجمسة كذلؾ ممثميف عف بعض اإلدارات الجيكيػػػػة كالمحمية كالمجتـ
. المدنػػػػػػػػػػػػي بسيدم بكزيد ككسائؿ اإلعالـ

كر شاكرا إياىـ عمى قبكؿ ػػػػػػػػػػػػفي بداية الجمسة رحب السيد رئيس البمدية بكؿ الحض  
ثػػػػػػػػػػـ   2018ة  ػػػػ لممجمس البمدم لسفالرابعةالدعػػػػػػػػػػػػػػػكة لحضكر جمسة الدكرة العادية 

طمب منيـ الكقكؼ دقيقة صمت عمى ركح الفقيد إييػػػػػػػػػػػػػػاب ظاىػػػػرم ابف السيد حبيب 
بعد ذلك تقدم السٌد رئٌس البلدٌة بالشكـــر والتقدٌـــر , الظاىرم مساعد رئيس البمدية

 دٌسمبر 17لكافة أعضاء المجلس البلدي وموظفً وعملة البلدٌة وهٌئة مهرجـــــــان

 دٌسمبر كذلك كل منظمات المجتمــع المدنً واألحزاب ووسائل اإلعالم 17وجمعهٌة 

واالتحاد الجهوي للشغل والمصالح االمنٌةعلى تكاتفهم من اجل إنجاح فعالٌات الذكرى 

.الثامنة لثورة الحرٌة والكرامة  



 : 2018 لسنة لرابعةلمناقشة جدول أعمال الدورة العادٌة ا الحضوراثر ذلك انتقل 

:ــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ايــــــل مــــــــــــــــــــــــــــــــمسعئ-1  
  : 2019لسنةة البمدية ــــــــــــ لميزانيا**  

 المتعلق 1975 ماي 14 المإرخ فً 1975 لسنة 35عمال باحكام القانون عدد 

بالقانون االساسً لمٌزانٌة الجماعات المحلٌة عرض السٌد رئٌس البلدٌة علــى انظار 

 د  مقسمة 15.947.500: بما قدره2019المجلس مقترح المٌزانٌة البلدٌة لسنـــة 

:كالتالً   

  د15.947.500:المـــــــــــوارد **  

  د8.100.000:العنوان االول-

  د7.847.500:العنوان الثانً-

  د15.947.500:النفقــــــــــــــات **

  د6.500.000:العنوان االول-

  د9.447.500:العنوان الثانً-

موضحا أن كل النقاط الخالفٌة والمقترحات واآلراء التً وقع تدارسها واالتفاق علٌها 

خالل الجلسة التوافقٌة حول المٌزانٌة البلدٌة والتً سنـــها المجلس البلدي الجدٌد وقعت 

:وبعد مناقشتها فصال فصال,إضافتها وأدراجها بالمٌزانٌة   

 

  



  22001199مـــوارد مٌــزانٌـــة البلــدٌـــة  لسنـــة مـــوارد مٌــزانٌـــة البلــدٌـــة  لسنـــة 

 -أ-  الـــلدل  

   

 ثذســبة انضٚـُـبر

 2019 2018بٌــــــان المــــــوارد  انفمـزح انفصـم

 
   مــــوارد العنـــوان األّول:  نــوان األّولـالع 

 
   االعتٌادٌةالمـداخٌــل الجـبـائٌـة : الجــزء األّول    

  المعـالٌــم على العقــارات واألنشطــة : الصنـف األّول        

 
 

  اراتــة على العقـالمعالٌم الموظف ـ 1     
  

01-11 
 

 220.000 220.000  ......................................ةـــــــارات المبنًـــوم على العقــالمعل

02-11 
 

 50.000 50.000  ......................................ةــــالمعلوم على األراضً غٌر المبنً

 
 

 األنشـطـــة المعالٌم الموظفة على -2     

 

 

01-12 
 

   المهنٌة التجارٌة أو المعلوم على المإسسات ذات الصبغة الصناعٌة أو

 
01 

المقابٌض اإلعتٌادٌة للمعلوم على المإسسات ذات الصبغة الصناعٌة أو 
 ....................................................... التجارٌة أو المهنٌة

1.200.000 1.256.600 

 
02 

 

المبالغ المتؤتٌة من صندوق التعاون بٌن الجماعات المحلٌة بعنوان حذف 
الحّد االقصى للمعلوم على المإسسات ذات الصبغة الصناعٌة أو التجارٌة أو 

 ........................................................... المهنٌة

100.000 40.000 

02-12 
 

 10.000 10.000  .....................................زلــــــــــــــى النـــــــوم علــــــــالمعل

03-12 
 

 4.000 4.000  ...................معلوم اإلجازة الموظف على محالت بٌع المشروبات

  
 1.580.600 1.584.000جملــة الصنـف األّول 

 
 

 

 البلدي  العمومًكـ الملإشغـال لــمداخً : الصنـف الثانً
 واستلـزام المرافـق العمومٌـة فٌـه

  

 
 

هداذيل األسواق الوستلشهت  ـ1      
  

01-21 
 

 1.988.000 1.912.000  ............................مداخٌل األسواق الٌومٌة واألسبوعٌة والظرفٌة

02-21 
 

 1.903.000 1.822.000  ...................................................ةـــواق الجملـــل أســـمداخً

 
 

  ـ المداخٌل األخرى المتؤتٌة من لزمة الملك البلدي 2     
 

01-22 
 

......................................................هداذيـل لشهـاث الوسالـد   
......................  

 
01 

لشهـت هعلـوم الذبـــخ 

............................................................ 

...................... 

20700 

 
02 

 خـح بالوسالـاث الوعدة للذبـة الحيواىــإلاملشهـت هعلـوم 

................... 

......................  

 03 
......................................................لشهـت الوداذيــل األذـزى   

......................  
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.....................  ......................امـهعلوم اإلشغال الولتي للطزيك العهداذيـل لشهـت   02-22
. 

 

 هعلوم ولوف العزباث بالطزيك العامهداذيـل لشهـت   03-22

...................... 

.....................
. 

 

.....................  .............................................ارــوم اإلشهــهعلهداذيـل لشهـت   04-22
. 

 

..................... ...................................مداخٌـل مختلفـة من لزمـة الملـك البلـدي   22-99
. 10.000 

  ـ المداخٌل المتؤتٌة من اإلستغالل المباشر لألسواق 3  
 

 الوعلوم العام للولوف  01-23

........................................................... 

.....................
. 

 

..................... .......................................................المعلوم الخاص للوقوف   02-23
. 

 

.....................  ..........المعلوم على رقم معامالت وكالء البٌع ومزودي سوق الجملة  03-23
. 

36.000 

.....................  .............................................................المعلوم على الداللة  04-23
. 

 

.....................  .......................................انًؼهٕو ػهٗ انٕسٌ ٔانكٛم انؼًٕيٍٛٛ  05-23
. 

 

.....................  ..........................................معلوم البٌع بالتجول داخل األسواق  06-23
. 

 

.....................  .......................................................معلوم اإلٌواء والحراسة  07-23
. 

 

.....................  ..............................معلوم المراقبة الصحٌة على منتوجات البحر  08-23
. 

 

  ـ المداخٌل األخرى المتؤتٌة من اإلستغالل المباشر للملك البلدي 4  
 

01-24 

 

 

 

01 

 ...............................................................مداخٌـل المسـالـخ 

  ......................................................................معلوم الذبح

.....................
. 

10.000 

 
 

.....................  ...............................معلوم إقامة الحٌوانات المعدة للذبح بالمسالخ 02 
. 

 

.....................  .........................................معلوم المراقبة الصحٌة على اللحوم 03 
. 

 

 10.000 10.000 .........................................معلوم اإلشغال الوقتً للطرٌق العام   02-24

    ........................................معلوم وقوف العربات بالطرٌق العام  03-24

 2.000 2.000  .......................دعبئز انجُبءػُض إلبيخ يؼهٕو إشغبل انطزٚك انؼبو   04-24

 2.000 2.000  ....................................... تحت الطرٌق العام عن أشغـالمعلوم  05-24

 10.000 5.000  ............................................................ارـــــوم اإلشهــــمعل  06-24

............................................................مداخٌــل مختلفــــــة   99-24  5.000 5.000 

 3.986.700 3.768.000 الثــانـًجملــة الصنـف   
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  ص اإلداريتذـم الووجباث والزـ  هعالي:ثلــف الثاىالص        
اثـــدمـداء خــل إصــــابــم هكــاليــوهع                             

  

   ـ معالٌم الموجبات اإلدارٌة 1  

 40.000 45.000  ......................................................معلوم التعرٌف باإلمضاء  01-31

 30.000 25.000  ........................................معلوم اإلشهاد بمطابقة النسخ لألصل  02-31

 110.000 100.000  .......................................... الحالة المدنٌةبطاقاتمعالٌم تسلٌم   03-31

 1.000 200 .......................................معالٌم تسلٌم الشهائد والحجج األخرى   99-31

   ـ هعالين الزذص اإلداريت 2  

.....................  ..................................................معلوم رخص ذبح الحٌوانات  01-32
. 

 

    .................معلوم رخص إشغال الطرٌق العام لتعاطً بعض المهن  02-32

 1.000 1.000  ................. العائلٌة المنّظمة بمناسبة األفراحمعلوم رخص الحفالت  03-32

 500 500  .............................................معلوم رخص الحفالت العمومٌة  04-32

  بعد الساعات القانونٌةالمماثلة لهات الّ معلوم رخص فتح المقاهً والمح  05-32
..... 

.....................
. 

 

 40.000 30.000 .............................................................. رخص البناءمعالٌم  06-32

.....................  .......معلوم رخص جوالن سٌارات األجرة والسٌارات المجهزة بعداد  07-32
. 

 

..................... ...............فً الطرٌق العام  توزٌع الوقود آالتم رخص نصب يلامع  08-32
. 

 

.....................  ........................................إخراج الجثث معلوم رخص الدفن أو  09-32
. 

 

 39.000   ......معالٌم رخص أخرى مسندة بمقتضى التراتٌب الجاري بها العمل  99-32

   ـ معالٌم مقابل إسداء خدمات 3  

    ..................... قنوات تصرٌف المواد السائلة بفروعمعلوم االعتناء  01-33

 80.000 70.000  ...............................................معالٌم اإلٌواء بمستودع الحجز  02-33

المبالغ المتؤتٌة من صندوق التعاون بٌن الجماعات المحلٌة بعنوان المعلوم   03-33
 .............................. اإلضافً على سعر التٌار الكهربائً

  

 80.000 ......المقابٌض اإلعتٌادٌة للمعلوم اإلضافً على سعر التٌار الكهربائً 01 
80.000 

المبالغ المتؤتٌة من المعلوم اإلضافً على سعر التٌار الكهربائً بإعتماد آلٌة  02 
 ............التعدٌل لصندوق التعاون بٌن الجماعات المحلٌة 

80.000 80.000 

 ة أوــالت التجاريـاط المحـة من نشــل رفع الفضالت المتؤتًـمعالٌم مقاب  04-33
  .........................................................المهنٌة الصناعٌة أو

 
5.000 

 
10.000 

..................... ...........................................لنقل الموتى معلوم كراء السٌارات   05-33
. 
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    ..................معلوم رقابة سٌارات األجرة والسٌارات المجهزة بعداد  06-33

 500 500  ............................................معالٌم أخرى مقابل إسداء خدمات  99-33

 473.000 477.400 الثـالــثجملــة الصنـف   

  
رىـ األخاالعتياديتل الجبائيت ـ الوداذي:الّزابـعالصنـف              

01-40  
 م إشغال الولك العووهي البحزييـلاهع

....................................... 

.....................
. 

 

.....................  ...............................................المعلوم على العروض الظرفٌة  02-40
. 

 

مساهمة المالكٌن األجوار فً نفقات األشغال األولٌة واإلصالحات الكبرى   03-40
 ..المتعلقة بالطرقات واألرصفة وقنوات تصرٌف المواد السائلة

 
10.000 

 
10.000 

 1.000 600  ...........................المساهمة فً إنجاز مآوي جماعٌة لوسائل النقل  04-40

.....................  ................................................ مختلفةاعتٌادٌةمداخٌل جبائٌة   99-40
. 

 

 11.000 10.600 الـرابـعجملــة الصنـف   

 6.051.300 5.840.000  الجــزء األّولجملــة   

 الجبائٌة  غٌـرالمـداخٌـل: الثانًلجـزء   ا  
 االعتٌادٌة

  

   مداخٌـل أمـالك البلدٌـة االعتٌادٌة: الخامـسالصنـف         

   المباشر لألمالك االستغالل ـ المداخٌل المتؤتٌة من 1  

 15.000 15.000  ........................................................مداخٌل رٌاض األطفال  01-51

.....................  ...................الحدائق والمنتزهات ومراكز الترفٌهو  المنابتمداخٌل  02-51
. 

 

..................... ......................................................مداخٌل حدائق الحٌوانات  01 
. 

 

..................... ..................مداخٌل الحدائق العمومٌة  والمنتزهات ومراكز الترفٌه  02 
. 

 

..................... .................................................................. المنابت مداخٌل 03 
. 

 

 3.000 2.000  ........................................مداخٌل المالعب والقاعات الرٌاضٌة  03-51

.....................  ...................................................مداخٌل المسابح والحّمامات  04-51
. 

 

..................... ................................................................مداخٌل المسارح   05-51
. 

 

..................... ...........................................مداخٌل قاعات العروض واألفراح   06-51
. 

 

.....................  ....................................لنشاط فالحً ّدةــارات المعـمداخٌل العق  07-51
. 

 

   ......مداخٌل غٌر جبائٌة أخرى متؤّتٌة من االستغالل المباشر لألمالك   99-51

  



 2019 2018بٌــــــان المــــــوارد الفقـرة الفصـل 
  

 ـ مداخٌل كراء العقارات والتجهٌزات والمعدات 2
  

 340.000 340.000  .................................اريـمداخٌل كراء عقارات معدة لنشاط تج  01-52

 4.000 4.000  ................................يـــاط مهنـمداخٌل كراء عقارات معدة لنش  02-52

 37.000 35.000  .................................مداخٌل كراء عقارات معدة لنشاط صناعً  03-52

.....................  .................................اغ فالدٙــيضاسٛم كزاء ػمبراد يؼضح نُش  04-52
. 

 

.....................  .................................نـــّدة للسكـــارات معــــــمداخٌل كراء عق  05-52
. 

 

.....................  ............الحدائق والمنتزهات ومراكز الترفٌهو  المنابتمداخٌل كراء  06-52
. 

 

..................... .......................................................مداخٌل حدائق الحٌوانات 01 
. 

 

..................... ..................مداخٌل الحدائق العمومٌة  والمنتزهات ومراكز الترفٌه  02 
. 

 

..................... .................................................................. المنابت مداخٌل 03 
. 

 

.....................  .................................مداخٌل كراء المالعب والقاعات الرٌاضٌة  07-52
. 

 

 2.400 2.200  ............................................مداخٌل كراء المسابح والحمامات  08-52

..................... ......................................................... المسارح كراءمداخٌل   09-52
. 

 

 10.000 5.000 .................................... قاعات العروض واألفراح كراءمداخٌل   10-52

.....................  ..........................................مداخٌل كراء التجهٌزات والمعدات  11-52
. 

 

..................... .................................................. منح التربات بالمقابر مداخٌل  12-52
. 

 

 10.000 10.000  .......................................................مداخٌل األكرٌة األخرى  99-52

  
 ـ محاصٌل بٌع العقارات وأمالك أخرى 3

  

01-53 
 

 40.000 30.000  ......................................................... بٌع العقاراتمحاصٌل

02-53 
 

 50.000 10.800  .................................. بهاالنتفاعمحاصٌل بٌع األثاث الذي زال 

99-53  
.....................  ................................................... البٌوعات األخرىمحاصٌل

. 

 

 511.400 455.000 الخـامــسجملــة الصنـف   

 
 
 

  



 2019 2018بٌــــــان المــــــوارد الفقـرة الفصـل 

  

االعتياديتة ــل الواليـــداذيـالن: الســادصالصنـف          
 

 

01-60  
 1.400.000 1.227.000  .............. المناب من المال المشترك

  ............موارد منقولة من فوائض العنوان األّول   60-02
 

 30.000 30.000  ...........منح ومساهمات مخّصصة للتسٌٌر  03-60

   ...............مداخٌل المساهمات المالٌة  04-60
 

  ..............تحوٌالت المإّسسات العمومٌة البلدٌة   05-60
 

 40.000 20.000 ...ة والشرطة الصحٌةـظ الصحــب حفــات لتراتًـمخالف المداخٌل  06-60

  ............ العمرانٌة بــلتراتًلات ــمخالفالمداخٌل   07-60
 

   ....مقابٌض مترّتبة عن تسوٌة العملٌات الخارجة عن المٌزانٌة   08-60

  ........... مقابٌض من إٌداعات غٌر معّرفة  01 
 

  ....... مبالغ مترّتبة عن سقوط الحق بمرور الزمن  02 
 

  .............مقابٌض أخرى  99 
 

 20.000 20.000 ........ استرجاع مصارٌف إصالح الطرقات واألرصفة   09-60

  ......استرجاع مصارٌف مقابل أشغال وخدمات أخرى   10-60
 

 60.000  ........... التبّرعات والوصاٌا   11-60

    .................مداخٌل مالٌة إعتٌادٌة أخرى   99-60

   مبالغ بعنوان مصارٌف إدارة وتصرف وإستخالص لفائدة الغٌر  01 
 

  ........مبالغ مستخلصة بمقتضى أحكــام   02 
 

 2.000 2.000 ...... خطاٌا التؤخٌر المنجّرة عن إنجاز الصفقات العمومٌة  03 

  ...................................... منح الحضور  04 
 

 3.000 6.000 .......................مقـابٌـض مختلفة   99 

  
 1.558.000 1.305.000 الســادسجملــة الصنـف 

 2.069.400 1.760.000  الجــزء الثـانـًجملــة   

  
 8.120.700 7.600.000جملـة مـوارد العنـوان األّول 

  



 

 الفقـــرةالفقـرة الفصـل 
 الفرعٌة

 2019 2018بٌــــــان المــــــوارد 

   مــوارد العنــوان الثــانـً:  العنــوان الثـانـً   

 :الجـــزء الثالـث   

 المــوارد الذاتٌــة والمخّصصــة للتنمٌــة

  

   منـــــــح التجهـٌـــــــــز:        الصنـف السـابـع   

01-70 
    ..................................منح التجهٌز ومساهمات داخلٌة  

 ......................ة ـمن صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلً منح مسندة  01 
 

  ............................................................نقل فواضل 001  
245,000 

344.245 

 ......................  ...........................................................موارد السنة 002  
 

 ...................... ....................................الخزٌنة منح متؤتٌة من صنادٌق   02 
 

 ......................  ............................................................نقل فواضل 001  
 

 ......................  ...........................................................موارد السنة 002  
 

 ......................  .........................منح ومساهمات لتموٌل مشارٌع مشتركة  03 
 

 ......................  ............................................................نقل فواضل 001  
 

  
 ......................  ...........................................................موارد السنة 002

 

 
04 

 
 ...................... ......................................داخلٌة أخرى منح ومساهمات 

 

  
 ......................  ............................................................نقل فواضل 001

 

  
 ......................  ...........................................................موارد السنة 002

 

02-70 
  

 ......................  ...........................................منح ومساهمات خارجٌة
246.048,360 

 
01 

 
 1.048،360  ....................... متؤتٌة من مإسسات مالٌةمنح ومساهمات

 

  
 246.048،360 1.048،360  ............................................................نقل فواضل 001

  
  ...........................................................السنةموارد  002

......................  

 
02 

 
  .................................... أخرىخارجٌةمنح ومساهمات 

......................  

  001 
 ......................  ............................................................ فواضلنقل

 

  002 
 ......................  ........................................................... السنةموارد

 

  1.293،360 السـابــعف ـجملــة الصنـ   

 الفقـــرةالفقـرة الفصـل 
 الفرعٌة

 2019 2018بيــــــاى الوــــــوارد 



    

 مـّدخـرات ومــوارد مختـلـفـة:       الصنـف الثامـن
  

01-80 
  

وان األول عن الالفوائض غٌر المستعملة من من المتؤّتٌةالمبالغ 
.... 

  

 
    ............................................................نقل فواضل  01

 
للسنة العنوان األّول  من الفوائض غٌر المستعملة من المبالغ المقامة 80% 02

 1.500.001,590 1.575.307.538 ..........................................................األخٌرة 

 
العنوان األّول للسنة السابقة للسنة الفوائض غٌر المستعملة من  20% 03

  .............المإمنة بالعملٌات الخارجة عن المٌزانٌة واألخٌرة

328.075,290 
409.273.045 

 

    ....................الدعم السنوي بعنوان اإلستثمارالمناب من    02-80

 
01 

 
 1.525.594.322 1.190.291.962  ............................................................نقل فواضل

 
02 

 
 640.000 700.000  ...........................................................موارد السنة

03-80 
  

 استرجاع قروض السكن المسندة فً نطاق مشارٌع تهٌئة مداخٌل
 ..............................................المناطق السكنٌة 

 
...................... 

 

 
01 

 
 ......................  ............................................................نقل فواضل

 

 
02 

 
 ......................  ...........................................................السنةموارد 

 

04-80 
  

 ...................... .......مداخٌل المساكن الشعبٌة المتخلّى عنها من قبل الدولة 
 

 
01 

 
 ...................... ............................................................نقل فواضل 

 

 
02 

 
 ...................... ...........................................................موارد السنة 

 

 3.135.940.155 2.692.253.364  ................................................موارد أخرى مختلفة   05-80

 
01 

 
 3.135.940.155 2.692.253.364  ............................................................نقل فواضل

 
 

02 
 

 ......................  ...........................................................موارد السنة
 

  6.485.928،154 الثـامــنف ـجملــة الصنـ   

  6.487.221،514  الجــزء الثـالـثجملــة    

 
  



 
 
 
 
 

 الفقـــرةالفقـرة الفصـل 
 الفرعٌة

 2019 2018بٌــــــان المــــــوارد 

  
 مــوارد االقتراض:   الجـزء الرابـع 

  

   
 مــوارد االقتراض الداخلـً:       الصنـف التاسـع

  

01-90  
  

 46.397.529 12.778،486  قروض من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلٌة

 
 46.397،528 12.778،486  ............................................................نقل فواضل  01

 
 ......................  ...........................................................موارد السنة  02

 

 ......................  ......................................................قروض الخزٌنة   02-90
 

 
 ......................  ............................................................نقل فواضل  01

 

 
 ......................  ...........................................................موارد السنة  02

 

 ......................  ....................قروض متؤتٌة من هٌاكل ومإسسات أخرى   03-90
 

 
 ......................  ............................................................نقل فواضل  01

 

 
 ......................  ...........................................................موارد السنة  02

 

 46.397.528 12.778،486 التـاســعف ـجملــة الصنـ   

   

 مـوارد االقتراض الخارجً :       الصنـف العاشـر

  

01-100 
  

 ......................  ...............................قروض متؤتٌة من مإسسات مالٌة
 

 
01 

 
 ...................... ............................................................نقل فواضل 

 

 
02 

 
 ......................  ...........................................................موارد السنة

 

02-100 
  

 ...................... ........................................................قروض أخرى 
 

 
01 

 
 ......................  ............................................................نقل فواضل

 

 
02 

 
 ......................  ...........................................................موارد السنة

 

  ...................... العـاشــرف ـجملــة الصنـ   

 
  



 
 

المالحـظــات التقـدٌــرات بٌــــــان المــــــوارد 

 خـالصـة الجـزء الخـامـس والصنـف الثانـً عشـر

 

  

................. ........................................................................رئـاسـة الجمهورٌـة : البـاب الثانً
. 

 

................. ......................................................شإون المرأة واألسرة والمسّنٌـن : الباب الخامـس
. 

 

................. .........................................................وزارة الداخلٌة والتنمٌة المحلٌّـة : الباب السابـع
. 

 

................. ...............................................................................المـالٌــة : الباب الثالث عشـر
. 

 

................. ...................................................التجهٌز واإلسكان والتهٌئة الترابٌة : الباب العشرون
. 

 

................. .....................................................البٌئة والتنمٌة المستدٌمة : الباب الحادي والعشرون
. 

 

................. ........................................................................السٌـاحـة : الباب الثالث والعشرون
. 

 

................. ............................................الثقافة والمحافظة على التراث : الباب الخامس والعشرون
. 

 

................. ...................................................الرٌاضة والتربٌة البدنٌة : الباب السادس والعشرون
. 

 

ٌّون بالخارج : الباب الثامن والعشرون ................. ....................الشإون االجتماعٌة والتضامن والتونس
. 

 

................. .......................................................................الطفولــة : الباب الخامس والثالثون
. 

 

................. .......................................................................الشبــــاب : الباب السادس والثالثون
. 

 

................. ........................مساهمات مالٌة مختلفة إلنجاز مشارٌع ذات صبغة محلٌّـة : الباب التسعون
. 

 

................. ........................المداخٌل المتؤتٌة من الهبات والتبرعات الموّظفة: الباب الواحد والتسعون
. 

 

   

   

   

   

............ الثـانـً عشــرف ـجملـة الصن
. 

 

................. الجـــزء الخـامـــسجملــة 
. 

 

 7.847.500 6.500.000جملـة مـوارد العنـوان الثـانـً 

 15.947.500 14.100.000 مجمــوع مـوارد مٌـزانٌـة البلدٌــة

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  20192019نفقـــات مٌــزانٌــة البلــدٌــة لسنــة نفقـــات مٌــزانٌــة البلــدٌــة لسنــة 

 - ت-  الــلدل  
   

 ثذســبة انضٚـُــبر
 

ـل ــالفص
 

رة ـالفقـ
 

 الفقـــرة
 الفرعٌة

 

 النفقــــــاتبٌــــــان 
2018 2019 

  وان األّول ــات العنــنفق: العنوان األول   

  ّرف ــات التصـــنفق: الجزء األول       

  ر العمومً  ـالتؤجً: القسم األول            

   ألعضاء المجلس البلدية ــح المخولـالمن   01.100
 37.800  ....................................المنح المخولة لرإساء البلدٌات   01 

................... ............................................................التسٌٌر  ةمنح 001  
. 

27.600 

................... ........................................................المسإولٌة  ةمنح 002  
. 

2.400 

................... ..............................................................منحة السكن 003  
. 

4.800 

................... ............................................................منحة التمثٌل 004  
. 

3.000 

................... .........................منحة تكمٌلٌة لرإساء البلدٌات المتقاعدٌن  005  
. 

 

............... 01.100جـملـــة الفصــل    
.. 

 

ن ـــــاّريـوان القـــر األعـــأجًــت   01.101
 االنتدابــات المقتـرحــة

 (*)الكلفة الجملٌة  المـّدة العــــدد الخطـط

   اشهر6 02 ملحق ادارة

   اشهر6 60 6 و 3عملة صنف 

     الجملــة

  

 1.080.000   .............................................األجر األساسً والتدرج  01 

 1.554.000    ...............................(الثابتة  ) المنح الخصوصٌة القارة   02 

 50.000   ...............................المنحة الكٌلومترٌة المرتبطة بالرتبة  001  

 700.000   ...............................................منحة التصرف والتنفٌذ 002  

 2.000  ................................................منحة التكالٌف الخاصة  003  

 3.000   ........................................منحة السكن المرتبطة بالرتبة 004  

 15.000   ...........................................................منحة الهندسة 005  

 85.000   .........................................................منحة المشارٌع 006  

    ...............................................منحة الهندسة المعمارٌة 007  

   ............................................................منحة التعمٌر  008  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .يتّن توسيع االعتواداث  بالفمزاث والفمزاث الفزعيت الوناسبـت (*)

 

 

 



 

ـل ــالفص
 

رة ـالفقـ
 

 الفقـــرة
 الفرعٌة

 

 النفقــــــاتبٌــــــان 
2018 2019 

................... ....................................................منحة الوقت الكامل  009  
. 

 

  
................... ...............................................منحة عدم قبول الحرفاء  010

. 

 

 
 20.000 20.000    ..........................................داغوجٌةيمنحة التكالٌف الب 013 

................... ....................................................منحة خطر العدوى  016  
. 

 

................... ...............المنحة الخصوصٌة لمستشاري المصالح العمومٌة  022  
. 

 

................... ................................................ االجتماعًمنحة العمل  023  
. 

 

 30.000 30.000 ......................................منحة المعالجة اآللٌة لإلعالمٌة  025  

................... ..........................................................منحة الصحافة  034  
. 

 

................... ....................................المنحة التعوضٌة إلعادة الترتٌب  036  
. 

 

................... ......................................................المنحة التعوٌضٌة  049  
. 

 

................... ...........................................لٌة يالمنحة التعوٌضٌة التكم 050  
. 

 

................... .........................................منحة مراقبة التراتٌب البلدٌة  090  
. 

 

 590.000 570.000 ........................منحة حفظ الصحة ورفع الفواضل المنزلٌة  091  

 49.000 40.000 .......................................................... األوساخمنحة  092  

................... .........................................................منحة اإلحصاء  093  
. 

 

 40.000 35.000 .............................................المنح المرتبطة بالوظٌفة   03 

  20.000 ..........................................................المنحة الوظٌفٌة 001  

................... .................................................بمؤمورٌةمنحة مكلف  002  
. 

 

  4.000 .....................................................المنحة الكلٌومترٌة  005  

  2.000 ..............................................................منحة السكن 006  

  9.000 ................................................منحة التكالٌف اإلدارٌة 007  

...................  ................................المنحة التكمٌلٌة للمنحة الخصوصٌة 008  
. 

 

 600 600 .........................................المنح الخصوصٌة المتغٌرة   04 

  
070 

...................  .........................منحة المسإولٌة المسندة للوكالء العادٌٌن
. 

 

  



 

ـل ــالفص
 

رة ـالفقـ
 

 الفقـــرة
 الفرعٌة

 

 النفقــــــاتبٌــــــان 
2018 2019 

 
05  

 75.000.000 78.000 ...................................المتغٌرة المنح غٌر الخصوصٌة

 
 30.000  ..................................منحة اإلنتاج المدمجة فً المرتب 001 

 

 
 48.000 ............................ فً المرّتب منحة اإلنتاج غٌر المدمجة 002 

 

 
 003 

ٌّرة األخــرى منحال ................... ....................... غٌر الخصوصٌة المتغ
. 

 

 
 15.400 15.400  ..........................منحة الساعات اإلضافٌة والعمل اللٌلً  06

 
 001 

...................  .............................................منحة الساعات اإلضافٌة
. 

 

 
 15.400  .....................................................منحة العمل اللٌلً 002 

 

 
 28.000 28.000 ..........................................................المنح العائلٌة   13

 
 20.000  .........................................................المنحة العائلٌة 001 

 

 
 8.000 ...................................................منحة األجر الوحٌد  002 

 

 
 460.000 450.000 .. .............................المساهمات المحمولة على المشغل  14

 
 300.000  .........................................المساهمة فً أنظمة التقاعد 001 

 

 
 60.000 ...........................المساهمة فً أنظمة الحٌطة االجتماعٌة 002 

 

 
 60.000  ........................المساهمة فً أنظمة التؤمٌن على المرض 003 

 

 
 30.000  .........المساهمة فً صندوق النهوض بالسكن لفائدة األجراء 004 

 

 
   ............................................................منح أخرى   99

 3.253.000 3.138.000 01.101جـملـــة الفصــل    

01.102 

 نــاريـر القــوان غًــر األعــتؤجً  

 االنتدابــات المقتـرحــة

 (*)الكلفة الجملٌة  المـّدة العــــدد الخطـط

- 
- 

   

 الجملــة

 
   

 

  

 100.000 27.000 ....................................أعــوان ٌشغلـون خـطط وقتٌــة   01 

  
................... ........................................................األجر األساسً  001

. 

 

  ...............................المنحة الكٌلومترٌة المرتبطة بالرتبة 002  
...................

. 

 

...................  .............................................منحة التصرف والتنفٌذ 003  
. 

 

...................  ..................................منحة اإلنتاج المدمجة فً المرتب 009  
. 

 

...................  ............................منحة اإلنتاج غٌر المدمجة فً المرتب 010  
. 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .يتّن توسيع االعتواداث  بالفمزاث والفمزاث الفزعيت الوناسبـت (*)

  



 
 

ـل ــالفص
 

رة ـالفقـ
 

 الفقـــرة
 الفرعٌة

 

 النفقــــــاتبٌــــــان 
 

2018 
 

2019 

  ....................  .............................................منحة الساعات اإلضافٌة 012  

  .................... .....................................................منحة العمل اللٌلً  013  

  ....................  ......................منحة حفظ الصحة ورفع الفواضل المنزلٌة 070  

  ....................  .........................................................منحة األوساخ 071  

 72.000 85.000 ......................... المتعاقدون والعاملون بالحصة األعوان  02 

  ....................   .............................................التؤجٌر المباشر لألعوان 001  

  ....................  .......( مع المإسساتاتفاقٌات) غٌر المباشر لألعوان التؤجٌر 002  

  ................... ...............................................16تؤجٌر أعوان اآللٌة   03 

  .................... ..........................................................المنح العائلٌة   06 

  ....................  .........................................................المنحة العائلٌة 001  

  ....................  ...................................................منحة األجر الوحٌد 002  

 18.000 10.000  ...............................المساهمات المحمولة على المشغل  07 

  ....................  .........................................المساهمة فً أنظمة التقاعد 001  

  .................... ...........................المساهمة فً أنظمة الحٌطة االجتماعٌة 002  

  ....................  ........................المساهمة فً أنظمة التؤمٌن على المرض 003  

  ....................  .........المساهمة فً صندوق النهوض بالسكن لفائدة األجراء 004  

  ....................  .................... مكافآت الحضور للمتصرفٌن ممثلً البلدٌة  09 

 ....لمتربصٌن فً إطار اإلعداد للحٌاة المهنٌةإلى االمنح المسندة   10 
 

.................... 
 

  ....................  .............................................................منح أخرى  99 

  122.000 01.102جـملـــة الفصــل    

3.300.00 جملـــة القـســـم األّول   

0 
3.500.00

0 

  ح  ــالـل المصـــوسائ: ي ـانـم الثـالقس           

02.20
1 

  ة ــة المحلًــح العمومًــر المصالــات تسًٌــنفق  

  .................... ...................................................األكرٌة واألداءات   01 

 100.000 55.000 .........................................................استهالك الماء   02 

 
  



 
 

ـل ــالفص
 

رة ـالفقـ
 

 الفقـــرة
 الفرعٌة

 

 النفقــــــاتبٌــــــان 
 

2018 
 

2019 

 620.000 410.000  ..........................................  الكهرباء والغازاستهالك  03 

   .............................................................. االتصاالت  04 

 6.000 6.000 ....................................................االتصاالت الهاتفٌة  001  

 10.000 12.000 ......................................................تراسل المعطٌات  002  

 1.800 ........... ............................خدمات هاتفٌة مخصصة لرئٌس البلدٌة 003  

 20.000 20.000  ....................................... أثاث للمصالح اإلدارٌةاقتناء  05 

    ................................................................ودـــالوق  06 

 245.000 190.000  ...........................................شراء الوقود لوسائل النقل 001  

 5.000 4.000 ......................................ألجهزة التسخٌـن شراء الوقود  002  

 22.800 14.500  .........حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظٌفٌة 003  

 ....................  ....................................شراء الوقود لمعدات خصوصٌة  004  

 7.800  .........................حصص الوقود المخصصة لرئٌس البلدٌة 005  

  2.000  .........................................................دــات البريـنفق  07 

 500 1.000 .................................................المـراسالت اإلدارٌـة  001  

 1.000 1.000 ..............................................نفقـات البرٌـد األخــرى  002  

 10.000 10.000  ......................................................... المعداتاقتناء  08 

 .................... 10.000 ....................................الزُبء يؼّضاد انزصّزف اإلصار٘  001  

 .................... 33.500 .....................................................مصارٌف التؤمٌن   09 

 35.000 30.000  .....................................................تؤمٌن وسائل النقل 001  

 2.000 1.500 .......................................................تؤمٌن األشخاص  002  

 2.500 2.000 .........................................................ات يتؤمٌن البنا 003  

 ....................  .........................................تامٌن التجهٌزات والمعدات  004  

    ......................................................التعهد والصٌانة  10 

 25.000 25.000 .....................................................ت ٌااالعتناء بالبنا 001  

 300.000 240.000  ..........................................تعهد وصٌانة وسائل النقل 002  

 10.000 10.000 ...................................تعهد وصٌانة المعدات واألثاث  003  

  ....................  ..................................تعهد وصٌانة معدات خصوصٌة 004  

 
  



 

رة ـالفقــل ــالفص
 الفقـــرة

 الفرعٌة
 2019 2018 النفقــــــاتبٌــــــان 

 10.000 5.000 ................................تنظٌف المقّرات اإلدارٌة مصارٌف   11 

 ....................   ....................................................مصارٌف الحراسة  12 

  
001 

 ....................  .......................................المصارٌف العادٌـة للحراسـة 

 ....................  ...........................مصارٌف الحراسة عن طرٌق المناولـة  002  

 
 30.000 25.000 .........................................................لوازم المكاتب   13

 
 35.000 30.000  .............................................................المطبوعات  14

 
    .............................................................قـــــوثًـالت  15

  
 3000 3.000  .......................................................الوثائق المكتوبة 001

  
 2000 1.000  .......................................................الوثائق األخرى 002

 
 2000 2.000 ...................................................الصحف والمجالت   16

 18 
 

 10.000 10.000 ............................................هاونشر تعلٌق اإلعالنات

 19 
 

    ...................................................مصارٌف اإلعالمٌة

  
001 

 40.000 20.000  .............................................شراء اللوازم والمعدات

  
 10.000 3.000 .......................................................شراء منظومات  002

  
 8.000 8.000  .........................................................نفقات الصٌانة 003

 
   .............................. المنظومات اإلعالمٌة استغاللنفقات   20

  
 3.000 3.000  ..........................................."أدب "  منظومة استغالل 001

  
 3.000 3.000  ......................................."إنصاف "  منظومة استغالل 002

  
 ....................   ........................................ "رشــاد"  منظومة استغالل 003

  
 4.000 5.000  ........................................ "مدنٌــة"  منظومة استغالل 004

  
 4.000 5.000 " ...........التصّرف فً موارد المٌزانٌة  "  منظومة استغالل 005

 
 .................... 2.000 ....................................ة  واإلقاماالستقباالتمصارٌف   21

  
 10.000 2.000 ................................................ االستقباالتمصارٌف  001

  
 .................... ................................................اإلقـامــــــةمصارٌف  002

 



 

ـل ــالفص
 

رة ـالفقـ
 

 الفقـــرة
 الفرعٌة

 

 النفقــــــاتبٌــــــان 
2018 2019 

 ....................  ................................................ات ـــــمصارٌف المهمّ   22 

    ........................................................إكساء األعوان  23 

 ....................  ...........................الموّحد إكساء األعوان الخاضعٌن للزي  001  

 70.000 58.000 ....................................االستقبال  وأعوانإكساء العملة  002  

    .............................................لـإرجاع مصارٌف التنق  24 

 2.000 1.400 .................................................. المنحة الٌومٌة للتنقل  001  

 ....................  ............................................المنحة الكٌلومترٌة للتنقل  002  

 ....................  ....................................إرجاع مصارٌف نّقل األشخاص   25 

 .................... 8.000 .........................................تهم رسكل واألعوانتكوٌن   28 

 10.000 8.000 ........................................................ملتقٌات للتكوٌن  001  

 ....................   .......................................................تربصات تكوٌن 002  

 ....................  .......................................................التكوٌن المستمّر  003  

 ....................   .................................................التكوٌن فً اإلعالمٌة 004  

    ..........................................نفقات طبٌة لفائدة األعوان  30 

 ....................   ..........................................................نفقات التداوي 001  

 3.000 2.000  .................................... األدوٌة والمواد الصٌدلٌةشراء 002  

 ....................   ..................................... والمناظراتاالمتحاناتتنظٌم   31 

 ....................   ...................................عملٌات اإلرشاد وإعالم العموم  32 

   ........................................واستثنائٌة تظاهرات دورٌة   36 

 20.000 20.000 .....................................................الحفالت العمومٌة  001  

..............................................................االنتخابات  002    5.000 .................... 

 10.000 10.000  .................................مصارٌف النزاعات والتعوٌضات  38 

    ................................ ومصارٌف أخرىواختبارأتعاب  001  

 ....................   ...........................................اتضدفع الخطاٌا والتعوي 002  

 3.000 3.000 ........................................................معالٌم التسجٌل   39 

  



 

ـل ــالفص
 

رة ـالفقـ
 

 الفقـــرة
 الفرعٌة

 

 النفقــــــاتبٌــــــان 
 

2018 
 

2019 

   ........................................................معالٌم الجوالن   40 

 3.500 3.000  ..........................................................معالٌم جوالن 001  

 1.000 1.000  ......................................................... معالٌم العبور 002  

  ....................................طبع ونشر الوثائق والمجالت  42 
 5.000 

 10.000 10.000  ...............................................مصارٌف إعداد األمثلة  43 

 ...................   ......................................................تعوٌضات مختلفة  45 

 ...................   ..........................................خدمات أخرى لفائدة اإلدارة  47 

 ...................   .................................................نقل األثاث والمعدات 001  

 ...................  ....................................... والمراقبة والتحالٌل االختبار 003  

 20.000 17.000 .....................................................اّتفاقٌات مع أطّبـاء  005  

 ...................  .................................................اّتفاقٌات مع مإّسسات  006  

 600 600  ........................................المنحة المخولة لقابض المالٌة 010  

 ...................   ........................المنحة المخولة لوكالء المقابٌض المنتفعٌن 011  

    .......................................................تسدٌد المتخلدات  80 

 2.788 8.000  ...................متخلدات تجاه الشركة الوطنٌة لتوزٌع البترول 002  

 ...................   .................متخلدات تجاه الشركة التونسٌة للكهرباء والغاز 003  

 ................... 15.000  ........متخلدات تجاه الشركة الوطنٌة إلستغالل وتوزٌع المٌاه 004  

 ...................  ..................  تونسمتخلدات تجاه الدٌوان الوطنً التصاالت 005  

 ...................   ...................متخلدات تجاه المطبعة الرسمٌة للبالد التونسٌة 006  

 ...................   .............................متخلدات تجاه شركة الخطوط التونسٌة 007  

 ...................    ...........متخلدات تجاه شركة التونسٌة للتؤمٌن وإعادة التؤمٌن 010  

 ...................   ............... الخارجًلالتصالمتخلدات تجاه الوكالة التونسٌة  011  

 ...................   .....................متخلدات تجاه الوكالة الوطنٌة لحماٌة المحٌط 012  

 ...................  ............. للتصّرف فً النفاٌات الوطنٌةمتخلدات تجاه الوكالة  013  

 ...................  ..................... للخدمات البٌئٌةمتخلدات تجاه الوكالة البلدٌة   014  

 31.000 1.000 ............................ مإّسسات عمومٌة أخرى متخلدات تجاه 020  

 ...................  .............................................. الخــواص متخلدات تجاه 021  

 
    ..............................................نفقات التصرف األخرى  99

 
  

 1.793.288 1.320.000 02.201جـملـــة الفصــل 
  



 الفقـــرةرة ـالفقــل ــالفص

 الفرعٌة

 

 النفقــــــاتبٌــــــان 
 

2018 
 

2019 

 وصٌانة التجهٌزات العمومٌة استغاللمصارٌف    02.202
  

 
30 

 
   ...................................النفقات المباشرة لتنظٌف المدٌنة

 

  
 2000 2.000  ...........................................................شراء العقاقٌر 001

  
 20.000 15.000 .............................االعتناء بالمعدات الصغٌرة وتجدٌدها  002

  
 50.000 30.000  ...........................................................كراء المعدات 003

  
 ...................  .............. المصب المراقب ومراكز التحوٌلاستغاللنفقات  004

 

 31 
 ...................  .................................تنظٌف المدٌنة عن طرٌق المناولة 

 

  
 ................... ........................................................المناولـة العادٌـة  001

 

  
 ................... ...........النظافة وسالمة المحٌط : 32المناولـة فً إطار اآللٌـة  002

 

  
 ................... ..........جمع الفضالت وتثمٌنها : 40المناولـة فً إطار اآللٌـة  003

 

 32 
 

 60.000 60.000  ...........................................االعتناء بالتنوٌر العمومً

 34 
 

 25.000 20.000  .......................................االعتناء بالطرقات واألرصفة

  
  ..................................................................االعتناء  001

 

  
 ................... ....................................شراء معدات صغٌرة وصٌانتها  002

 

  
 ...................  ...........................................................كراء المعدات 003

 

 36 
    .........................نفقات االعتناء بحركة المرور وتنظٌمها 

  
001 

 10.000 10.000  ..................................االعتناء بحركة المرور وتنظٌمها

  
002 

  ................... ..................................................شراء معدات صغٌرة 

 38 
 

  ................... ..........................االعتناء بالخنادق وشراء أجهزة صغٌرة 

 40 
 

   .......................................االعتناء بتجهٌزات خصوصٌة 

    ....................................................االعتناء بالنافورات 001  

ة ـات العمومًــزة بالساحــاالعتناء بالتجهٌزات المركّ  002    
  .......................................................ل المدنـــومداخ

 

5.000 
 
5.000 

  
 ...................  ...................................................االعتناء بؤفواه المٌاه 003

 

  
 ................... ..............................االعتناء بتجهٌزات خصوصٌة أخرى  009

 

  



 

ـل ــالفص
 

رة ـالفقـ
 

 الفقـــرة
 الفرعٌة

 

 النفقــــــاتبٌــــــان 
 

2018 
 

2019 

 
  ...................  .......................................................حدٌقة الحٌوانات  42

  
 ...................  ........................................................شراء الحٌوانات 001

 

  
 ...................  ...................................... بهاواالعتناءتغذٌة الحٌوانات  002

 

  
 ...................  ...................................شراء تجهٌزات ومعدات الحدٌقة 003

 

  
004 

  ................... ........................االعتناء بالتجهٌزات والمعدات وصٌانتها 

  
005 

  ...................  .........................................االعتناء بالنباتات واألشجار

 44 
 

   ........... وشراء معدأت صغٌـرة  اتـالنباتاالعتناء بالحدائق و

  
001 

 30.000 30.000 ...............................................المباشرة االعتناء نفقات 

  
002 

  ................... .......................................... عن طرٌق المناولةاالعتناء 

 45 
 

  ...................  ....................................................الشواطئباالعتناء 

  
001 

  ................... ...............................................المباشرة االعتناء نفقات 

  
002 

  ................... .......................................... عن طرٌق المناولةاالعتناء 

 30.000 30.000  ...........................صٌانة المنشآت والتجهٌزات الرٌاضٌة  46 

  ................... .........  التجهٌزات العمومٌةانةـالل وصًـرى الستغـخأنفقات   99 

   
 232.000 202.000 02.202جـملـــة الفصــل 

02.230 
  

ات ـالوكاالت والمإسس رــة بتسًٌـاصّ ـف خـاريـمص
 ةـالبلديوالهٌاكل العمومٌـة 

............................... 

 

................... 

 

   
............... 02.230جـملـــة الفصــل 

. 

 

   

 2.025.288 1.522.000 جملـــة القـســـم الثــانـً
   

 ل العمومً  ـالتدخّ : القسم الثالث 
 

   االجتماعًدان ـي المًـالت فــتدخّ    03.302

 15.000 7.000 ........... للجمعٌات والمنظمات ذات الصبغة االجتماعٌةمنـح  08 

وان ــوان األعـــد بعنــة التقاعـــل فً أنظمــة المشغــــمساهم  10 
  ...............................................ن على التقاعدــالمحالً

  

  
001 

 75.000 10.000  ...............................................المساهمة بعنوان التنفٌل

 
 

  



 
 

 

ـل ــالفص
 ـرةالفقـ

 الفقـــرة
 الفرعٌة

 2019 2018 النفقــــــاتبٌــــــان 

 30.000 25.000  ...................................المساهمة بعنوان تعدٌل الجراٌات 002  

   ......................................المساهمة بعنوان ضم الخدمات  003  

 700 700 ........................................................الجراٌة العمرٌة   20 

  ...................  .....................................................اإلسعاف العمومً  21 

  500 .................................................مصارٌف دفن الفقراء  001  

  ...................  ........................................فاةرمصارٌف النبش ونقل ال 002  

   .......................................................الصحة العمومٌة   22 

 1000 1.000  .............................مقاومة الحشرات والحٌوانات الشاردة 001  

 2000 2.000 ............................حمالت التطهٌر والمحافظة على البٌئة  002  

   ............................................االعتناء بالمحالت الدٌنٌة   23 

 2000 1.400  ............................................................نفقات صٌانة 001  

 2000 1.400 .............................................................شراء لوازم  002  

   ............................................برنامج المغادرة الطوعٌة   24 

 60.000 55.000  ............................................مصارٌف الوقاٌة الصحٌة  25 

  ................... ........................................................ومكافآت جوائز   40 

 10.000   ......................................................... استثنائٌةمنـح  41 

  ...................  ..........................................................تدخالت أخرى  99 

 197.700 104.000 03.302جـملـــة الفصــل    

  ن ـــويـم والتكـــدان التعلًــالت فً مًـــتدخّ    03.303

 16.000 16.000 ...............التكوٌن ودعم الالّمركزٌـة المساهمة لفائدة مركز   04 

  ...................   ...................................................نقل التالمٌذ الفقراء  20 

 1.500 1.400  .........................................................جوائز مدرسٌة  21 

    ..........................................................تدخالت أخرى  99 

 17.500 17.400 03.303جـملـــة الفصــل    

  



 

ـل ــالفص
 

رة ـالفقـ
 

 الفقـــرة
 الفرعٌة

 

 النفقــــــاتبٌــــــان 
 

2018 
 

2019 

03.304 

 

03.305 

 

المساهمة لفائدة الودادٌة بعنوان خدمة تذاكر األكل   
 لألعوان 

145.000 165.000 

 165.000 145.000 03.304جـملـــة الفصــل 

  ة ـاب والطفولــة والشبـن الثقافــالت فً مٌاديـتدخّ 

  ...................  ...............................تدخالت فً مجال الكتاب والمطالعة  02   

  ................... ...........................................تدخالت فً مجال المسرح   03 

  ................... .............ة ــون الشعبًــى والفنـال الموسٌقــتدخالت فً مج  05 

   .......................................رات ثقافٌة ومهرجاناتــتظاه  06 

 50.000 25.000  ...........المساهمة فً تنظٌم المهرجانات والتظاهرات الثقافٌة 001  

  ...................  ...........................تنظٌم المهرجانات والتظاهرات الثقافٌة 002  

  ...................  ..........................................................شراء عروض 003  

 5.000 2.000 ..................الثقافٌة الفرق لجمعٌات ولفائدة اللّجان وا منـح  07 

 1.000 1.000  ................................................لفائدة الشبابتدّخالت   10 

 1.000 1.000 ................................................الطفولة لفائدة تدّخالت   11 

 230.000 200.000  .................................تدخالت لفائدة الجمعٌات الرٌاضٌة  12 

 10.000   ..........................................................تدخالت أخرى  99 

 287.000 229.000 03.305جـملـــة الفصــل    

   االقتصاديدان ــي المًـالت فــتدخّ    03.306

  ................... ........................ اقتصادٌة لفائدة منظمات ذات صبغة منــح  04 

  ...................  ........................................يـدان الفالحـتدخالت فً المً  10 

  ...................  ........................................تدخالت فً المٌدان الصناعً  11 

  ...................  .......................................احًــتدخالت فً المٌدان السً  12 

  ...................  .....................................................رىـــخأالت ـــتدخّ   99 

............... 03.306جـملـــة الفصــل    
. 

 

  ة ــات العالمًــي المنظمـات فــالمساهم   03.307

  ................... ...........................................ة ـمنظمات ذات صبغة عامّ   01 

  ................... ..................................... العالمٌة للمدن المتوأمة  الجامعة 080  

 
  



 
 

ـل ــالفص
 

رة ـالفقـ
 

 الفقـــرة
 الفرعٌة

 

 النفقــــــاتبٌــــــان 
 

2018 
 

2019 

  ................... ......................................منظمات ذات صبغة خصوصٌة   02 

  
800 

  ...................  ..................................................منظمة المدن العربٌة

  ................... .................................منظمة العواصم والمدن اإلسالمٌة  801  

  
 ...................  ...........................................منظمة مدن التراث العالمً 802

 

  
803 

  ...................  .................................................. المدن اإلفرٌقٌةاتحاد

  
804 

  ................... ....الجمعٌة الدولٌة لرإساء العواصم والمدن الناطقة بالفرنسٌة 

 
99 

  ...................  .............................. أخرى عالمٌةمساهمات فً منظمات 

   
............... 03.307جـملـــة الفصــل 

. 

 

  رى ـل أخـة وهٌاكـات المحلًـاون مع الجماعــالتع   03.310

 
01 

 
 ...................  ..........................الداخلٌــة التعاون مع الجماعات المحلٌة 

 

 
02 

 
 8.100 7.600 .التعاون مع الجامعة الوطنٌة للمدن التونسٌة والمساهمة فٌها

 
03 

 
 ................... ..............قٌة يالتعاون والتوأمة مع الجماعات المحلٌة اإلفر

 

 
04 

 
 ...................  .............بٌةوالتعاون والتوأمة مع الجماعات المحلٌة األور

 

 
05 

 
 ...................كٌة ياألمروالتعاون والتوأمة مع الجماعات المحلٌة اآلسٌوٌة 

 

 
99 

 
 ...................  ...............................رىـ أخوهٌاكـلالتعاون مع منظمات 

 

  
 ...................  ................................ تونسٌةوهٌاكلالتعاون مع منظمات  001

 

  
 ................... ...............................ة ــ أجنبًوهٌاكلالتعاون مع منظمات  002

 

   
 8.100 7.600 03.310جـملـــة الفصــل 

   
 675.300 503.000 جملـــة القـســـم الثـالــث

ة ـارئــّرف الطـات التصـقـنف: القسم الرابع    

                     وغٌـر الموّزعــة

503.000  

04.400   
 4.087  .....................................ةـــــــارئـّرف الطـــ التصنفقــات

04.401   
 ................... ......................................غٌر الموّزعـة التصّرف نفقــات

 

   
 4.087 5.758 جًهـــخ انمـســى انزاثــغ

........... جملـــة الجــزء األّول   
. 

6.204.675 



 

ـل ــالفص
 

رة ـالفقـ
 

 الفقـــرة
 الفرعٌة

 

 النفقــــــاتبٌــــــان 
 

2018 
 

2019 

  ن  ـد الديــوائـف: ي ـانـزء الثـالج   

  ن  ــد الديـوائـف: القسم الخامس        

ي ــن الداخلـــد الديــفوائ   05.500
 

 

 

03 

 
دة ــروض ومساعــدوق القــدى صنـفوائد القروض المبرمة ل

  .....................................................الجماعات المحلٌة
269.242 

 

295.325،000 

 
04 

 
 ................... ...................فوائد القروض المبرمة لدى مإّسسات أخـرى 

 

 

05 

 
 ...................  ...............................فوائد القروض المبرمة لدى الخزٌنة

 

 
 

 
 295.325،000 269.242 05.500جـملـــة الفصــل 

05.501  
  ي ــارجـن الخــد الديـــفوائ 

 
03 

 
........................................... ـة الخارجًالقروض فوائد   ................... 

 

 

04 

 
...............................ــة الموّظفـة  الخارجًالقروضفوائد   

 

................... 
 

   
............... 05.501جـملـــة الفصــل 

. 

 

   

س ــم الخامـــة القســـجمل
269.242 295.325،000 

   
269.24ي  ــانـزء الثــــة الجـــجمل

2 

 

   

 6.500.000 5.600.000وان األول  ـات العنــة نفقــجمل

  

  

    



  20192019نفقـــات مٌــزانٌــة البلــدٌــة لسنــة نفقـــات مٌــزانٌــة البلــدٌــة لسنــة 

  عتمعا ت  اـلفــع- ت-  الــلدل  
   

 بحســاب الدٌـنــار
 

 النفقـــــــاتبٌــــــان 
 مالحظات 2019 2018

 : الثانـًوان ـالعن

 الثـانـًوان ـات العنــنفق

   

    نفقـــــات التنمٌـــــة  :الثـالـثالجزء    

 االستثمارات المباشـرة: الّسـادسالقسم       
   

    الـّدراســــــــــــات
 27.920: م   م27.920 27.920 .....................................دراسـة أمثلة التهٌئـة العمرانٌــة 

................... ..........................................دراسـة مخّططـــات المرور 
. 

  

................... ...................................................دراسات اإلعـالمٌــة 
. 

  

 67.484,495م  164.946,352 106.854،445 ..................................................دراســـات أخـــــرى 

 97.461,857: ج 

   134.774،445 06.600جـملـــة الفصــل 

............... .....................................اقتناء أراضــــــً 
.. 

  

............... 06.601جـملـــة الفصــل 
.. 

  

............... ......................................اقتناء مبــانــــــً 
.. 

  

............... 06.602جـملـــة الفصــل 
.. 

  

    إحــداث وتوسعـــة وتهٌئـــة: البنـاٌات اإلدارٌـــة

  م107.140,138 107.140,138 237.469،138 ...................................................... قصــــر البلدٌـــــة

................... ......................................................الدائـــرة البلدٌــــة 
. 

  

 
  



 

 النفقــــــاتبٌــــــان 

 

2018 

 

2019 

 مالحظات 

 943.457: م  943،457 943،457 .................................................... المستـودع البلـــدي

 8.249،144: م  8.249،144 8.249،144 .............................................. بنــاٌات إدارٌــة أخــرى

 633.976,768: م  819.821,200 875.447،835   .............................................أشغـــال تهٌئــة مختلفـــة 

 185.844,432: ج 

 1,846: م  1،846 1،846 ......................................... أشغـــال الصٌــانـة والتعّهــد

  06.603جـملـــة الفصــل 
  

    .....................                 تجهٌــــزات إدارٌـــــة 

  06.604جـملـــة الفصــل 
  

    البـرامـج والتجهٌـزات اإلعـالمٌــة

    ...................................... مشارٌــع مندمجــة لإلعـالمٌــة

 6660: م  660 660 .............................................نظـم تبـادل المعلــومــات 

 959,627: م  30.000 30.187،630 .............................. بـرامـج وتجهٌزات إعالمٌـة مختلفـة 

 29.040,373: ج 

  06.605جـملـــة الفصــل 
  

                 اقتناء معـــّدات وتجهـٌـــزات

 20.508,500: م  50.000 20.508،500 .................................اقتناء معّدات النظافــة والطرقـات 

 2.491,500: ج 

  15.507,528: م  30.000 30.063،487 .................................اقتناء معّدات وتجهٌـزات أخــرى 

  14.492,472: ج 

  06.606جـملـــة الفصــل 
  

    ............................مصارٌف اإلشهار واإلعالنات

  06.607جـملـــة الفصــل 
  

 200.793,351: م  316.000 373.997،351 .................................اقتناء وسـائـــل النقــــل 

 115.206,649: ج 

  06.608جـملـــة الفصــل 
  

  .........................................نفقــــات مختلـفــــة 

  

  06.609جـملـــة الفصــل 
  

 النفقــــــاتبٌــــــان 

 

2018 
 

2019 
 مالحظات 

    اإلنـــــــــــارة

 338.372,971: م   350.331,743 204.520،813 ....................................................اإلنــارة العمـومٌــة 

 11.958,772: ج 

   .................... ............................................تركٌــز معــّدالت الضغـط 

   .................... ........................................نصـب اإلشــارات الضوئٌــة 

   .................... ..........................................أشغــال الصٌانــة والتعّهـــد 

  06.610جـملـــة الفصــل 
  



    المـــاء الصــالـح للشـــراب

   .................... .........................صٌـانـة هٌـاكــل المـاء الصـالـح للشـراب 

   .................... .....................................................أشــغــال مختلفــــة 

 ................. 06.611جـملـــة الفصــل 
  

    التطــهـٌـــــــــر

   .................... ..........................تركٌـز شبكـة قنــوات المٌــاه المستعملــة 

 200.000: ح  200.000 265.000 .........................تركٌـــز شبكــة تصـرٌـف مٌـاه األمـطـار 

 161.360,500: م  161.630,500 .................... ........................................أشغـــال الصٌـانــة والتعّهــــد 

  06.612جـملـــة الفصــل 
  

    الطــــرقــات والمســـالـــــك

 442.8389,838: م  579.059,838 275.208،598 .....................................................بنــــاء األرصفــــة 

 136.221: ج 

 566.465,771: م  901.205,780 579.752،985 ....................................................تعبٌــــد الطـرقــات 

 334.740,009: ج 

  30.710,334: م  80.650 30.710.334 ........................................أشغـــال الصٌـانــة والتعّهــــد 

 49.939,666: ج 

  06.613جـملـــة الفصــل 
  

    أشغــــال التهٌـئــة والتهـذٌــب

   .................... .............................................تعّهـد المسـاكــن وتهذٌـبها

   .................... ...............................تعّهــد البنـاٌات المتداعٌــة للسقـــوط 

 .................... .........................................وتجهٌــزها تهٌئـة الشـواطـئ
  

 
  



 

 النفقــــــاتبٌــــــان 

 

2018 
 

2019 
 مالحظات 

................... ...........إدضاس انًصجّبد انًزالجـخ ٔيزاكش انزذٕٚـم ٔرٓٛئزٓب
. 

  

   .................... ..............................................رٓٛئخ انًمـبثـز ٔصٛبَـزٓب

 75.000: م  75.000 75.000 ...............................ػًهٛـبد انزٓٛئـخ ٔانزٓذٚـت األســزٖ 

  06.614جـملـــة الفصــل 
  

    المسـاحـات الخضــراء ومداخـل المـــدن

 106.834,084: م  215.945 144.404،084 ...........................................رٓٛئـخ انذـضائـك انؼًـٕيٛــخ 

 109.110,916: ج 

 1.395.347,500: م  2.284.965,446 1.950.347،500 ....................................................رٓٛئــخ انًُزـشْــبد 

 889.617,946: ج 

   .................... ............................................رجًٛـــم يضاســم انــــًضٌ 

   .................... ....................................رٓٛئـــخ انًســبدــبد انشعــزاء 

  245: م  245 245 ............................عملٌــات التهٌئـة والتجمٌــل األخـــرى 

  06.615جـملـــة الفصــل 
  

 بنـاء التجهٌزات الجماعٌة للثقافــة

  والشبــاب والرٌـاضـة والطفـولـة وتهٌئـتها

   

   .................... .................................ثُـبء انًكزجـبد انؼًـٕيٛـخ ٔرٓٛـئزٓب

   .................... ........................انًسبًْـخ فٙ ثُـبء صٔر انشجــبة ٔانضمـبفـخ 

   .................... ...........................ثُـبء َـٕاص٘ انشجـبة ٔانطفـٕنـخ ٔرٓٛـئزٓب

  1.856,122: م  1.856,122 1.856،122 ................................ثُـبء انًُشـآد انزٚــبظٛــخ ٔرٓٛئـزٓب

   .................... .............................الزُــبء رجٓٛـشاد صمـبفٛــخ ٔرٚـبظٛــخ  

   .................... ..................................ثُـــبء رٚـبض األغفــــبل ٔرٓٛئـزٓب

   .................... ...................................ثُـــبء ٔرٓٛئـخ لــبػـبد انؼـزٔض 

................... ...............................ثُـــبء يسـبرح انٕٓاء انطهك ٔرٓٛئـزٓب
. 

  

   .................... .................ثُـــبء يزاكش اإلػاليٛخ انًّٕجٓخ نهطفـم ٔرٓٛئـزٓب

   .................... ..........................ثُـــبء رجٓٛشاد جًبػٛخ أسـزٖ ٔرٓٛئـزٓب

 54.236,142: م   194.126,430 100.710 ............................................أشغـبل انصٛـبَـخ ٔانزؼّٓــض 

 139.890,288: ج 

    06.616جـملـــة الفصــل 

 



 النفقــــــاتبٌــــــان 

 

2018 
 

2019 
 مالحظات

    بنـاء وتهٌئـة المنشـآت ذات الصبغة االقتصادٌة

 261.349,196: م  411.330 261.349،196 .............بنـاء األسواق واألحٌاء والمحالّت التجارٌة وتهٌـئتها

 149.980,804: ج 

    ......................بنـاء المحالّت الصناعٌـة والحرفٌـة وتهٌـئتها

................... .....................بنـاء المناطــق الصناعٌـة والحرفٌـة وتهٌـئتها
. 

  

  775.149,679: م  1.995.000 2.150.385،663 ..............................................بنـاء المســالــخ وتهٌئـتها

 1.219.851,321: ج 

................... ....................................بنـاء قــاعــات األفــراح وتهٌـئتها
. 

  

................... ...............................بنـاء الحّمــامــات واألدواش وتهٌـئتها
. 

  

  54,106: م  54.106 54،106 .......................................بنـاء مؤوى السٌــارات وتهٌـئة

................... .........................بنـــاء منشـآت اقتصادٌة أخـرى وتهٌئـتها
. 

  

  3.991,258: م  100.000 9.991،258 ........................................أشغـــال الصٌـانــة والتعّهــــد 

 96.008,742: ج 

    06.617جـملـــة الفصــل 

    جملـــة القســـم الســادس

    التمـوٌــل العمـومــً : السابـعالقسم      

............... ...................التـدّخـالت فً المٌـدان االقتصادي 
.. 

  

............... 07.810جـملـــة الفصــل 
.. 

  

التـدّخـالت فً المٌــدان اإلجتـمـــاعـً 
.................. 

...............
.. 

  

............... 07.811جـملـــة الفصــل 
.. 

  

المسـاهمـة فً رأس مـال المإّسســات 
................. 

250.000 -----  

    07.827جـملـــة الفصــل 

............. جًهـــخ انمســـى انســـبثــغ
.. 

  

 
  



 
 

 النفقــــــاتبٌــــــان 
 

2018 
 

2019 
 مالحظات

 

 نفقــات التنمٌــة الطـارئــة: الثـامـنالقسم    

                        وغٌـر الموّزعــة 

   

   ................... .....................................نفقـــات التنمٌـــــة الطــارئــــــة

  -------- 200.000 ......................................نفقـــات التنمٌـة غٌـر الموّزعـة

    جملـــة القســـم الثــامــن

 نفقــات التنمٌــة المرتبطـة: التـاسـعالقسم    
                           بموارد خارجٌـة موّظفــة

   

 

ٌشتمـل هذا القسم على نفس فصـول القسمٌن الســادس والسابـع 

ـز للقسـم بـ  ٌّ     .07 أو06 بـــدال من 09مع تغٌٌـر الرقــم المم

............. جملـــة القســـم التــاســع
.. 

  

............  الثــالـثزء ــــة الجـــجمل
. 

  

 تسدٌـد أصــل الدٌــن:    الجـزء الرابـع

 تسدٌـد أصــل الدٌــن : العـاشـرالقسم         

   

    تسدٌـد أصـــل الدٌـــن الداخلــً

تسدٌد أصل القروض المبرمة لدى صندوق القروض ومساعدة 
 .....................................................الجماعات المحلٌّـة 

 
288.161،508 

 
340.417،898 

 
 340.417,898: ج 

................... .............تسدٌد أصل القروض المبرمة لدى مإّسسات أخرى 
. 

  

................... ........................تسدٌد أصل القروض المبرمة لدى الخزٌنة 
. 

  

 10.950جـملـــة الفصــل 
   

    تسدٌـد أصــل الدٌـــن الخــارجـً

................... .....................................تسدٌد أصل القروض الخـارجٌـة
. 

  

................... ........................تسدٌد أصل القروض الخـارجٌـة الموّظفـة 
. 

  

............... 10.951جـملـــة الفصــل 
.. 

  

 جملـــة القســم العـــاشــر
 

  

  الـرابـعزء ـــة الجـــجمل
 

  



 النفقــــــاتبٌــــــان 

 

التقـدٌــرات 
 

المــالحـظـــات 

 خـالصـة الجـزء الخـامـس والقسـم الحـادي عشـر

 

  

................. ........................................................................رئـاسـة الجمهورٌـة : البـاب الثانً
. 

 

................. ......................................................شإون المرأة واألسرة والمسّنٌـن : الباب الخامـس
. 

 

................. .........................................................وزارة الداخلٌة والتنمٌة المحلٌّـة : الباب السابـع
. 

 

................. ...............................................................................المـالٌــة : الباب الثالث عشـر
. 

 

................. ...................................................التجهٌز واإلسكان والتهٌئة الترابٌة : الباب العشرون
. 

 

................. .....................................................البٌئة والتنمٌة المستدٌمة : الباب الحادي والعشرون
. 

 

................. ........................................................................السٌـاحـة : الباب الثالث والعشرون
. 

 

................. ............................................الثقافة والمحافظة على التراث : الباب الخامس والعشرون
. 

 

................. ...................................................الرٌاضة والتربٌة البدنٌة : الباب السادس والعشرون
. 

 

ٌّون بالخارج : الباب الثامن والعشرون ................. ....................الشإون االجتماعٌة والتضامن والتونس
. 

 

................. .......................................................................الطفولــة : الباب الخامس والثالثون
. 

 

................. ......................................................................الشبــــاب : الباب السادس والثالثون
. 

 

................. ........................مساهمات مالٌة مختلفة إلنجاز مشارٌع ذات صبغة محلٌّـة : الباب التسعون
. 

 

................. .......................النفقات المحمولة على الهبات والتبرعات الموظفة : الباب الواحد والتسعون
. 

 

  
 

   

............. جملة القسـم الحادي عشـر
. 

 

..........  الخـامــسزء ــة الجــلـجم
. 

 

 9.447,500 8.500.00 جملــة نفقــات العنــوان الثانــً

 15.947.500 14.100.000 مجمــوع نفقـات مٌـزانٌـة البلدٌـة



 
 
 
 

    
   
   

 

  المـــــوارد خمسة عشرة ملٌونا و تسعمائة و سبع و اربعون
 .الفا و خمسمائة دٌنار

 

 

  د15.947.500

 

                      د8.100.000العنــــوان األّول  
 

                      ًد7.847.500العنــــوان الثان  

 

 

 

  النفقـــــات خمسة عشرة ملٌونا و تسعمائة و سبع و اربعون

 .الفا و خمسمائة دٌنارا 

 

 

  د15.947.500

               د6.500.000العنــــوان األّول  
 

               ًد9.447.500العنــــوان الثان  

 

 

 

.باإلجمـــــــــــــــــاع الحاضرون األعضـــــــــاءوقد وافق   

: 2019لسنة المصادقة عمى اتفاقية المساعدة غير الموظفة**  
تبعا لالتفاقٌة المبرمة بٌن الدولة ممثلة فً شخص المدٌرالعام لصندوق القــروض 

ي ــ وبلدٌة سٌدي بوزٌد ممثلة ف السٌد سامـــــً المكًومساعدة الجماعات المحلٌة

 03/10/2018 بتارٌخ مجلسها البلدي السٌد عبد القــــــادر ناجــً شخص رئٌس 

ٌق ـــي بمقتضاها تضبط التعهدات المتبادلة بٌن الطرفٌن فً خصوص تطبــــوالت

.إجراءات الحصول على المساعدات غٌر الموظفـة  

 الخـالصــة العــاّمـــة لمٌــزانٌـــة بلـدٌــــة سٌدي بوزٌد    

 

 2019بعنــوان سنــة        



سٌدي بوزٌد والتً ببلدي المجلس ال مصادقة وتم عرض االتفاقٌة المذكورة على 

 بمبلغ 2019ر موظفة لسنـة ـــــبمقتضاها تم إسناد بلدٌة سٌدي بوزٌد مساعدة غً

  د 776,000

.باإلجمــــــــــاع الحاضرون األعضـــــــــاءوقد وافق   

  2019 و اسسة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ابرنعمـــــــــــج  اسسوي االستثم– 2

ر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ عقدت بمؽالتي  التشاركيةجمساتاؿادا عمى ما كقع تحديده ضمف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعتـ 
كبعد اف اعمـ يف ػػػػػػػ بمشاركة مككنات المجتمع المدني كالمكاطفاألحياءة كداخؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالبمدم

الحضكر بفحكل االجتماع الياـ الذم عقده صحبة السادة اعضػػػػػػػػػػػػاء المجمس البمدم 
 ىامة لفائدة تمع السيد كزير الشؤكف المحمية كالبيئة الذم أعمف عف رصد اعتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادا

بمدية سيدم بكزيد كخاصة المناطؽ الريفية الممحقة بيا كىك ما يفتتػػػػػػح نافذة امؿ كبيرة 
لتطكير ىذه المناطؽ مف حيث المشاريع التنمكية كتطكيػػػػػػػػػػػػػػر البنية التحتية ضمف 

أنظػػػػػػػػػػػػػػػػار  عمى  البمديةرض السيد رئيسػػػػػػػػػػػػػػػػػع, جمسات تشاركية سكؼ تعقد لمغرض
: كالتالي 2019ستثمار لسنة لال  السنػػػػػػػػػػكمبرنامجاؿ مشركع المجمس البمدم أعضػاء

كذلؾ  (الخطة التمكيميػػػػػػػػػػػػػػة كتقسيـ االعتمػػػػػػػػػػػػػادات حسب مناطؽ التدخؿ المبرمجة )
بداءلمنظر  :الرأم كا   

 

 

 

 



 -الخطة التموٌلٌة-                       *  

مساعدة غٌر  مالحظات مالحظات
 موظفة

 المشروع  الجملة تموٌل ذاتً قرض

تعبٌد الطرقات- 2084 864 600 620   

الترصٌف- 250 200  50   

التنوٌر- 300 300     

الحدائق- 260 154  106   

التطهٌر- 200 200     

المسلخ البلدي- 700 700     

 الجملــــــــــــــــة 3794 2418 600 776 

 

 -تقسٌم االعتمادات حسب مناطق التدخل المبرمجة*- 

مػػػػػػػػػػػػف  قامت البمدية 2019في إطار اعداد البرنامج السنكم لالستثمار لسنة 
ـ اإلعتمادات ػػػػػػػػػػػػػػ جمسة تشاركية برئاسة السيد عبد القادر ناجي رئيس البمدية بتقسيخالؿ

:المخصصة لمشاريع البرنامج السنكم لإلستثمار حسب الخطة التمكيمية التالية   

.  تمكيؿ ذاتي:  أد 2418ػػػػ 

مساعدة غير مكظفة  :  أد   776ػػػػ 

قرض مف الصندكؽ :  أد   600ػػػ 

  2019م السنكم لسنة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيؿ مشاريع المخطط االستثمارم التشارؾػػػػػػلتـ
:كالتالي  



 

 :  01المنطقة عددػػػ 

المنطقة المركزية  *

أد250   حي الخضراء                       *                 

.  حي النكر الغربي كالشرقي *

 :  02المنطقة عددػػػ 

حي الياسميف  *

حي القكافؿ  *

                        2 ك1حي الكركد *

 أد 1794حي البراىمية                       *

حي الحدائؽ  *

حي الركابي *

 17ضيعة *

 :  03المنطقة عدد ػػػ  

األحكاز  *

 شمبي       أكالدحي *

 أد  1050 بميادم                    أكالدحي *

حي الفرايجية         *

. الحي الفالحي  *

.  أد700: محطة تصفية  : تهيئة المسمخ البمدي القسط الثالثػػػ 

  أد610:اقتناء معدات نظافة ضمن صفقة اطارية مجمعة ػػػ 

 أد  4404: الجممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة     

.باإلجمــــــــــاع الحاضرون األعضـــــــــاءوقد وافق   



 

في   :تغييـــــــر صبغة قطلتي  وض ضمن مثعل  اتهيئة  المر نية–3
إطار مشركع مراجعة مثاؿ التييئة العمرانية لبمدية سيدم بكزيد تمت مالحظة اكتساح 

 مناطؽ خضراء األكلى بحي السايحة كالشريفة خمؼ المعيد 02البناء الفكضكم لعدد 
كالثانية بحي النكامر قبالة مركز التككيف الميني الفالحي فتمت , افريؿ 09الثانكم 

برمجة تغيير صبغتيما إلى منطقة سكنية كتعكيضيما بمناطؽ التكسع المصادؽ عمييا 
مف طرؼ المجنة الكطنية لحصر مناطؽ التكسع حيث أف المصالح البمدية قامت 

 957مراسمة عدد)بالقيركاف إلبداء الرأم في المكضكع  بمراسمة اإلدارة الجيكية لمبيئة
 بتاريخ 21/2018مراسمة عدد)كقد أبدت رأييا بالمكافقة (2018 فيفرم 20بتاريخ 

   . 2018افريؿ 18
لتغٌٌـــــــر  مقترحا المجمس أعضػػػاء أنظار عمى البمديةرض السيد رئيس ػػػػػعلذلؾ 

حسب ما هو مبٌن أعاله للنظر صبغة قطعتً ارض ضمن مثال التهٌئة العمرانٌة 
 ,  وإبداء الرأي

 على  تغٌٌـر صبغـة قطعتـً األرض باألغلبٌة  الحاضروناألعضاءوقد وافق 

: المطلقة مع احتفاظ كل من السادة والسٌدات  

رٌم النصٌري - لٌلى نصٌري- مها دبش -  بشٌر الجاللً–منتصر دالـــــــً 

 وأمال قمودي بؤصواتهـــم

عمـــــــاد بلقاضً ومنجــــــــــــــً عجمً:واعتـــــــراض كل من السٌدٌن   

  رـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مختلفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمسعئ – 4
 : ةــــــــــن لجنة تسوية الوضعيات العقاريـــــــــــــــــــــــــتكوي* .

ق ـــــ المتعل2004انفً ــــ ج7 بتارٌخ 2ا لمنشور السٌد وزٌر الداخلٌة عدد ـــتبع

 .  بالتفوٌت فً العقارات التابعة للجماعات المحلٌة 

ن مجلة الجماعات المحلٌة الذي ٌنص على أن التصرف فً ـــــ م74و تطبٌقا للفصل 

. األمالك الخاصة و استغاللها بناء على مداولة الجماعة المحلٌة



عرض السٌد رئٌس المجلس البلدي على أنظار أعضاء المجلس مقترح لتكوٌن لجنة 

 :لتسوٌة الوضعٌات العقارٌة ٌعهد إلٌها 

ة ــة بالملكًـــــــالنظر فً ملفات تسوٌة الوضعٌة العقارٌة لشاغلً قطع األرض الراجع

اص لبلدٌة سٌدي بوزٌد ـــــــة تابعة للملك الخـــة برسوم عقاريـــــــللبلدٌة ، و المشمول

 المستقبل ـًي األساتذة وحـــــأوالد بلهادي وح و المقام فوقها التجمعات السكنٌة بحً 

ة التسوٌة بالطرٌقة المعمول ــع استئناف عملًـــ مو حً النور الغربً  و وسط المدٌنة

       .ا كان مطلوبا سابقا ـــبها سابقا على الشٌاع  ، مع اعتماد ملف تسوٌة حسب م

باإلجمـــــاع على تكوٌــــن  الحاضرون األعضاءوقد وافق 

:لجنة لتسوٌة الوضعٌات العقارٌة متكونة من السادة  

.  رئٌس اللجنةتهرئٌس البلدٌة بصف -

المجلس حلٌمة نصٌري ومنجً عجمً عن - السادة منتصر دالً -
البلدي  

.  الجهوٌة للتجهٌزاإلدارةممثل عن  -

 . الدولة ألمالك الجهوٌة اإلدارةممثل عن  -

. الكاتب العام للبلدٌة  -

 .رئٌس المصلحة الفنٌة -

 .رئٌس مصلحة األمالك و األداءات و النزاعات -

 رئٌس مصلحة األشغال و الطرقات و التنوٌر -

-  

الخاصة بالمنتخبين  (التكوين والمساندة الفنية)برنامج دعم القدرات * 
طــارات اإلدارة البمدية      .وأعــــــــــوان وا 

       
 بعد ػؾم السنكم، كذؿػػػػػ برنامجو التككيفإعػػػػػدادمركز التككيف ك دعـ الالمركزية ٖ ـٚزٕل

ات التككينية لمختمؼ الكاليات ك البمديات ك باالستئناس ػػػػػػػكتحميؿ الحاجي القياـ بتحديد
 2018 أكتكبر 01 بتاريخ 27بالمكاضيع المدرجة بمنشكررئاسة الحككمة السنكم عدد

كؿ منظكمة ػػػػػػػػػػػػػػػ ح2019ة ػػبعنكاف سف ات التككيف السنكيةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمتعمؽ بإعداد مخطط
الشؤكف المحمية  ة قدرات األعكاف العمكمييف ك مقترحات مصالح كزارةػػػػػػػػالتدريب كتنمي



انمزٔض ٔ يسبػضح انًزكش ٔصُضٔق ع ـــ انًزؼبٍَٔٛ وك البيئة ك المككنيف ك الخبراء

 ٌـــــايج انزًُٛخ انذعزٚخ ٔ انذٕكًخ انًذهٛخ وــانجًبػبد انًذهٛخ فٙ سصٕص ثزٌ

 دٛش ٚزٕنٗ 2015ٔثز ـــ أكذ15 انًؤرر فٙ 205581سالل انًذكزح انزٕجٛٓٛخ ػضص 

ح ٔصُضٔق ـــــــانزكٍٕٚ ٔصػى اناليزكش٘ كم يٍ يزكش (ثزَبيج صػى انمضراد )رُفٛذِ

ٔيسبػضح انجًبػبد انًذهٛخ فٙ جبَجّٛ انًزؼهمٍٛ ثبنزكٍٕٚ ٔ انًسبَضح انفُٛخ  انمزٔض

:دست انجضأل انزبنٛخ  

 2019البرنامج السنوي التكويني لدعم القدرات لسنة 

  

: الووضوع               

                   parc  

  تعبئة المكارد الذاتية كتطيير الديكف 

 نجاز المخطط االستثمارم البمدم  أعداد كا 

 الصيانة الكقائية لمعدات النقؿ كاألشغاؿ العامة 

 حككمة الشراء العمكمي 

 الشراء عمى الخط 

 تحسيف استيالؾ اعتمادات العنكاف الثاني 

 الحماية البيئية ك االجتماعية 

 المخطط التقديرم لمميف كالكفاءات 

 بطاقات الكصؼ الكظيفي 

 النفاذ إلى المعمكمة 

 تقييـ أداء الجماعات المحمية 

 البرنامج العام لمتكوين 
  المناىج التشاركية
 النزاىة كمقاكمة الفساد 



 حككمة التصرؼ في اسطكؿ السيارات بالبطاقات الذكية 
 اليات التعاكف بيف البمديات 
 تقنيات التفاكض 
 بناء كقيادة فرؽ العمؿ 
 ىندسة التككيف 
 تدريب المدربيف 
 إدارة النزاعات 
 اجراء الحكارات الصحفية كالتعامؿ مع كسائؿ االعالـ 
 القيادة االدارية 
 جداكؿ القيادة في العمؿ البمدم 
 حؿ المشكالت كاتخاذ القرار 
 تقنيات اعداد كتحرير النصكص القانكنية 
  2019قانكف المالية  
 استمزاـ األسكاؽ كالمسالخ البمدية 
 التحميؿ المالي 
 األمالؾ البمدية الجرد كالتسجيؿ 
 ادارة المشاريع البمدية 
 استراتيجية تنمية المدينة 
 التعمير كالتخطيط العمراني 
 التصرؼ في الطرقات كأمثمة المركر 
 صيانة المعدات االعالمية 
 منظكمة متابعة العمؿ البمدم 
 منظكمة آدب 
 منظكمة انصاؼ 
 منظكمة متابعة تقييـ األداء 
 تخطيط النظـ المعمكمتية 
 حككمة النظـ المعمكماتية 
 السالمة المعمكماتية 
 ادارة ك سالمة الشبكات 
 االتصاؿ ك التكاصؿ 
 إدارة االجتماعات 
 التصرؼ في الكثائؽ ك األرشيؼ 

 



  2019البرنامج المحلً للتكوٌن لسنة 

:  الووضــــــــوع           

.  word-excel-accessانًُظٕيبد انًكزجٛخ - 

. انزصزف فٙ ٔكبالد انًمبثٛط- 

سٛبلخ انشبدُبد ٔانسٛبراد اإلصارٚخ - 

انًسبدبد انشعزاء  - 

اسزهشاو األسٕاق ٔ انًسبنز انجهضٚخ  - 

انشزاءاد ػهٗ انشػ - 

دٕكًخ انشزاء انؼًٕيٙ - 

رمُٛبد اػضاص يهفبد انصفمبد انؼًٕيٛخ - 

. سزى انصفمبد انؼًٕيٛخ- 

رطٕٚز يٓبراد االسزمجبل ٔ انزٕاصم ثبنًصبنخ انؼًٕيٛخ - 

انذبنخ انًضَٛخ  - 

انذجش ٔ اإلٚضاع - 

انُشاػبد انشغهٛخ - 

 انزؼزٚف ثبإليعبء ٔ يطبثمخ انُسز نألصم- 

 

 2019مقترحات التكوين الخاصة بالمنتخبين لسنة 
 
 

المشارككف المقترحكف  األكلكية المكضكع

 االسـ ك المقب

 المجنة/ الصفة

1 2 3 

أحمد عافي      اليياكؿ البمدية 1

 زينب صالحي 

  

  

ميى دبش      ميزانية البمدية 2

 ليمى نصيرم 

  



 عماد بمقاضي 

 -------- ------    الشراءات العمكمية 3

الحبيب ظاىرم      المحمية التشاركية الديمقراطية 4

 نائمة قادرم 

 منتصر دالي 

  

الجباية المحمية ك تحسيف  5

 االستخالص

     عماد بمقاضي

 أحمد عافي 

  

زينب صالحي      تمكيؿ المشاريع البمدية 6

 بشير جاللي 

 عكاطؼ برقكقي 

  

عكاطؼ برقكقي       األمالؾ البمدية 7

 منجي عجمي 

 مريـ يكسفي 

  

مبركؾ برقكقي      التييئة العمرانية ك رخص البناء 8

 منصؼ خميفي 

  

ضحى ىمامي      التعاون الدولً الالمركزي

 منتصر عبدكلي 

  

آماؿ قمكدم      القيادة المحمية 9

 زينب صالحي 

 عكاطؼ برقكقي 

  

آماؿ قمكدم      النفاذ إلى المعمكمة 10

 عماد بمقاضي 

  

بشير جاللي      الحككمة ك مقاكمة الفساد 11

 حياة العيفي 

  

 

.باإلجمــــــــــاع الحاضرون األعضـــــــــاءوقد وافق   



 بالنسبة للمتسوغٌن بالفضاء البلدي 2017طرح معنٌات الكراء لسنة * 

      :للتسوق 

داث ػػػػد تـ إحػػػػػػار مقاكمة ظاىرة اإلنتصاب الفكضكم بمدينة سيدم بكزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي إط  
ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاء المنتصبيف الفكضكييف ببعض األماكف المختمؼػػػػػػػإلم" الفضاء البمدم لمتسكؽ " 

 ككقع 2017ارس ػػػػػػػػػػػػـ إبراـ عقكد في الغرض بداية مف شير ـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ت, كسط المدينة 
 .تثقيميا خالؿ شير جكاف مف نفس السنة 

ك بما أف اشغاؿ السكؽ المذككرة ال زالت جارية إلى حد اآلف مما انعكس سمبا عمى 
مداخيؿ المتسكغيف ك عجزىـ عمى تحصيؿ معاليـ التسكيغ ك تبعا لمتشكيات الكاردة مف 

إرتات البمدية ك بعد , كذلؾ مستمـز السكؽ االسبكعية  لالنتصاب في الغرض ىـ ك طرؼ
كافؽ عمى  (السابؽ ) السيد كالي سيدم بكزيد عمما كافدراسة الكضعية مف كؿ الجكانب 

 لفائدة متسكغي المحالت التجارية الكائنة بالفضاء 2017طرح معينات الكراء لسنة 
. البمدم لمتسكؽ بسيدم بكزيد

 األكلىك حيث تـ عرض المكضكع عمى أنظار النيابة الخصكصية خالؿ الدكرة العادية 
 ك قد كافؽ أعضاء النيابة الحاضركف 02/2018 /28 المنعقدة في 2018لسنة 

  .باإلجماع عمى المكضكع 

 معاليـ كراء مف االعفاءعمى أنظار المجمس اقتراح لذلؾ عرض السيد رئيس البمدية 
 أك ما بقي منيا شريطة 2017 لسنة التجارية الكائنة بالفضاء البمدم لمتسكؽالمحالت 

.  ك االستظيار بما يفيد ذلؾ2018خالص معينات الكراء لسنة 

بعد أف أكػػػػػد السادة أعضاء المجمس البمدم عمى أف ىذه الحالة استثنائيػػػػػػػػػػة ك اليجب ك 
 : األخرل ةأف تعمـ عمى كؿ المحالت البمدية المسكغ



 باإلجماع علــــــىالحاضرون المجلس البلدي  أعضاءوافق 

التجارية الكائنة راء المحالت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمعاليـ ؾاإلعفاء مف 
ا بقي منيا ػػػػػػػػػػػػػػػػػ أك ـ2017 لسنة بالفضػػػػػػػػػػػػػػاء البمدم لمتسكؽ

 كاالستظيار بما 2018شريطة خالص معينات الكراء لسنة 
. (حالة بحالة)يفيد ذلؾ

      :تعدٌل معنٌات كراء محالت تجارٌة بالفضاء البلدي للتسوق * 

د كالماسح ػػػػ الكائف بالفضاء البمدم لمتسكؽ بسيدم بكزم27غ المحؿ عػػػػػدد ػػػػػػػلقد تـ تسكم
رم ػػػ فيؼ16م بف مختار العيفي بمكجب العقػػػػد المؤرخ في ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـ ـ  لممكاطف ساـ34

 226,667 د بحساب 2.720,000 بمعيف كراء سنكم قػػػدره األسماؾ ك المعد لبيع 2017
اط  ػػػػػػػػػػػـ كالمعػػػػد لنفس النش ـ34 كالماسح 24د في الشير كذلؾ تـ تسكيغ المحؿ عػػػػدد 

 بمعيف 2017 فيفرم 16ر بف احمد غربي  بمكجب العقػػػػػػد المؤرخ في ػػػػػػػػػػػػػػلممكاطف بشي
.  د فػػػػػػي الشير 107,000 د بحساب 1.280,000كراء سنكم قػػػػػػػػػػدره 

ر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك بعػػػػػػد مراجعة عقػػػػػػكد التسكيغ تبيف كجػػػػػكد خطا بالعقػػػػد  المبـر مع المتسكغ بشي
ـ 34 ك الماسح 24الغربي ك يتمثؿ في أف  معيف الكراء السنكم الحقيقي لممحؿ عػػػػػػدد 

 الخطأ في الشير ك بمجرد التفطف إلى ىذا 226,667 بحساب 2.720,000ـ يقدر ب
خ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بتارم1600 عػػػػػػػػػػػػػدد  البمديةتـ التنبيو عمى المتسكغ المذككر بمكجب مكتكب

ذ ك مطالبتو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق عف طريؽ عػدؿ منؼػػػػػػػػػػػ باإلضافة إلى التنبيو عمي2017 جكيمية 27
.  انو لـ يمتثؿ إالبضركرة تسكية كضعيتو مف خالؿ إبراـ عقد تكميمي 



ة ػػػػػػػػػػػػػػ بطمب تعديؿ الكراء حسب القيـسامي بن مختار العيفي تقدـ المكاطف أفك بعد 
باعتبارىما يستغالف دكانيف بنفس المساحة كنفػػػػػػػػس  ر غربيــــبشية لممتسكغ ػػػػػػػػػػػػػػػالكرائي

.  النشاط كلكف ىناؾ اختالؼ في معيف الكراء

صيغة تكافؽ ترضي جميع األطراؼ لتعديؿ معيف الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراء   إيجادكقع االتفاؽ عمى
 : أمع المعيف الكراء الشيرم لمطرفيف ك قسمتو عمى اثنيف ػػػػػػجـلمطرفيػػػػػػػف كذلؾ ب

   د166,833=2 /226,667+107,000

كبعد أف أكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أعضاء المجمس البمدم عمى ضركرة مراجعة كؿ الكضعيػػػات 
,األخرل إف كجدت كاإلسراع  بإيجاد الحمكؿ القانكنية ليا  

 باإلجمــاع علىالحاضرون المجلس البلدي  أعضاءوافق  

 المعيف الكراء الشيرم عجـتعديؿ معيف الكػػػراء لمطرفيػػػػػػػف كذلؾ ب
 : أملمطرفيف كقسمتو عمى اثنيف 

 د  166,833=2 /226,667+107,000
:تغٌٌر نشاط محالت تجارٌة بالفضاء البلدي للتسوق *   

 تجارٌة بالفضاء البلدي تبعا لممطالب المقدمة مف طرؼ بعض المتسكغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف لمحالت

عرض السيػػػػػػػػػػػػد رئيس البمدية ,أنشطتيـ التجارية تغيير ب لممطالبة بسيدم بكزيد للتسوق
حسب لتغيير أنشطة بعض المحالت التجارية  عمى أنظار أعضاء المجمس مقترحا

: الجدكؿ التالي 

 

 



عدد  االســــــــــــــــــم والمقب ر/ع
 المحل

النشــــــــــــاط  النشاط القديــــــــم
 المطموب

بيع الخضر  مزرعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 29 صالح بف السيد عمرم 01
 كالغالؿ

عبد الباسط بف السييمي  02
 نصيب

 مطعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ مزرعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 28

بيع المالبس  25 صالح البرقػػػػػػػػػػػكقػػػػػػػػػػػػػػي 03
 الجاىزة

بيع األكمػػػػػػػػػة 
 الخفيفة

 

وبعد أن تناول السادة أعضاء المجلس الوضعٌة الحالٌة للسوق ومــــــــــا 

ٌستدعٌه من  تدخل من طرف البلدٌة لتحسٌـــن المظهر الجمالــً والبٌئً به 

كـما , وخاصة للحواجز المستعملة لتجارة الخضر والغالل الموجودة داخلــه

أكدوا على ضرورة االلتـــــزام بالقوانٌن المنظمة للعمــــــل بالفضاء المذكور 

وخاصة منها المانعة لالنتصاب بالخضر والغالل خارج الســوق وكذلك 

 خالص كامل الدٌون البلدٌة المتخلدة بذمة المتسوغٌن   

 :وبعد دراســــــــــــــة المطالب المقدمة حالــــــــــــــــــة بحالة 

 باإلجمـاع علىالحاضرون المجلس البلدي  أعضاءوافق 

نشــــــــاط بعض المحالت التجارٌة بالفضاء  تعديؿ تغيير

 :البلدي للتسوق كالتالً

 .يٍ يشرػخ إنـٗ يطؼى (28يذم ػضص)ػجض انجبسػ ثٍ انسٓٛهٙ َصٛت - 

يٍ ثٛغ انًالثس انجبْشح إنٗ ثٛغ األكهخ  (25يذم ػضص)صبنخ ثزلٕلٙ - 

 .انشفٛفخ

صٌٔ رغٛٛز  (29ػضص)ادزفبظ انًزسٕؽ صالح ثٍ انسٛض ػًز٘ ثبنًذم - 

نجٛــــغ انشعز  (دٕاجش)انُشبغ يغ  رًكُّٛ يٍ يكبٌ صاسم انسٕق 

 .ٔانغالل



 :الحط من نسبة الزٌادة بعقد كراء محل تجاري على ملك البلدٌة* 

 04تبعا لمطمب المقدـ مف طرؼ السيد الصادؽ بف تميمػي منافقي المتسكغ لممحػػػػػػػػؿ عدد
بالسكؽ اإلضافي لبمدية سيدم بكزيد الذم يرغب بمقتضػػػػػػاه في الحط مػػػػف نسبة الزيادة 

 حسػػػػػػػػب ماىك معمكؿ بو مع  %5 إلى  %10المكظفة بعقد تسكيغ المحؿ المذكػػػػكر مف 
 :بقية المتسكغيف بالفضاء المذككر مع التزامو بخػػػػػػالص كػػػػؿ الديف المتخمد بذمتو 

باإلجمـــاع الحاضرون المجلس البلدي  أعضاء قد قررو

تؤجٌل النظر فً الموضوع إلى حٌن عرضه على اللجنة 

المختصة والمكتب البلدي ثم على أنظار الدورة العادٌــة 

 .للمجلس البلدي القادمة

 :تسوٌــــــــــــــة وضعٌة عقارٌــــــــــــــــــة* 

تبعا لمطمب المقدـ مف طرؼ المستشار البمدم السيد منصؼ الخميفػػػػػػي إلضافػػػػػة نقطة 
بجدكؿ أعماؿ الدكرة العادية تتعمؽ بدراسة الكضعية العقاريػػػػػػػػػػػة لممكاطنيػػػػف المكلدم بف 

 يطالباف بالتعكيض ليما عف قطعتي فعمي برقكقي كعبد العزيز بف األزىرالطبيب المذا
ارض تـ استغالليما مف طرؼ البمدية في تكسعػػػة سكؽ الجمػمػػػة لمخضركالغالؿ حسب 

بداء الرأم فيػػػػػػػػػػػػػو , ادعائيما عرض المكضكع عمى أنظػػػػػػػػػػػػػار المجمس البمدم لدراستو كا 
 كنظرا لقمة المعطيات الفنية منيا كالقانكنية  

باإلجماع الحاضرون المجلس البلدي  أعضاء قـــــــــرر

إحالة الموضــوع إلى لجنة تسوٌة الوضعٌات العقارٌـــة 

لدراســـة الملف من كل جوانبه ثم إحالته على المكتـــب 

 . البلدي والدورة العادٌة القادمة التخاذ قـرارفً الغـرض

 



 :تسوٌة وضعٌة رخص وكالء بٌع بسوق الجملة للخضر والغالل* 

تبعا لمطمب المقدـ مف طرؼ المساعد األكؿ لرئيس البمديػػػػػػػػػػػػػػػػػػة السيدة عكاطؼ برقكقي 
تسوٌة وضعٌة رخـص إلضافػػػػػة نقطة بجدكؿ أعماؿ الدكرة العاديػػػػػػػػػػػػػػػػػة تتعمؽ بدراسة 

أكدت السٌدة رئٌسة لجنة المالٌـة ومتابعة , وكالء بٌع بسوق الجملة للخضر والغــالل

 :  ملفات توفً أصحابها وهم 05التصرف على أن هذه الوضعٌة تهم  

الصادق بن سعد  – الناصر ٌوفً –علً بن طاهر ظـــــــاهري –عبد القادر عافً  -

 2009عوافً ومــاجد غربً فً حق الوكٌل األزهر الدالً بموجب تنازل منذ سنـة 

واعتبار النه لم ٌقع عرض هذه النقطة على أنظار المكتــــب ,32فً نقطة البٌع عدد

 :فقدالبلدي 

باإلجماع الحاضرون المجلس البلدي  أعضاء قــــــــــرر

إرجاء النظر فً الموضوع إلـى حٌن إعداد ملفات فردٌة 

مستوفٌـــــة الشروط القانونٌة ثـــم إحالته على المكتـــب 

 البلدي والدورة العادٌة القادمة التخاذ قـرار فً الغـرض

 

 .ورفعت الجلسة حوالــــــــــــــً الساعة الثانٌة والنصف بعد الظهر

 

 

          رئٌس البلدٌة 

           عبد القادر ناجــً 


