بلدية قرمدة
كتابة المجلس

محضر جلسة
الدّورة العاديّة الثالثة للمجلس البلدي لسنة 2018
الجمعة  10أوت 2018

انعقدت الدّورة العادية الثالثة لمجلس بلدية قرمدة لسنة  2018يوم الجمعة  10أوت
 2018بعد انعقاد الجلسة التّمهيديّة لهذه الدّورة بتاريخ  13جويلية  2018وإثر
استدعاءات شخصيّة و ّجهــت إلى كافة أعضاء المجلس البلدي بتاريخ  27جويلية  2018هذا
صها:
ن ّ
أتشرف باستدعائكـــم لحضور الدّورة العاديّة الثالثة للمجلس البلدي لسنة 2018
وبعد
ّ
الرابعة مساء بقاعة الجلسات بقصر
بقرمدة وذلك يوم الجمعة  10أوت  2018على ال ّ
ساعة ّ
البلدية ويصلكم صحبة هذا جدول أعمال هذه الدّورة.
سادة
وقد تمت الجلسة برئاسة السيدة آمنة بوعزيز كريشان رئيسة البلدية وبحضور ال ّ
المجلس البلدي :لطفي المعزون  ،عبدالسالم الجريبي ،مح ّمد بلغيث ،خلود الجمل ،سامي
الجربي ،نهى القبايلي،رابعة هدريش،آمنة سحنون،منذر كمون،آمنة عبدالناظر،نادر
سحنون،هالة الزواري،فتحي كمون  ،فيصل الجراية،ايمان العموري،رحمة العيادي ومنجية
الترعي.
وتغيّب كل من السادة :محمد القطي ،فيصل القطي ،علي المطيبع،سهام الشعبوني
كوثر العيادي وازدهار عبدالناظر.
سيد البحري المثلوثي الكاتب العام للبلدية مصحوبا بعدد من
كما حضــر هذه الجلسة ال ّ
اإلطارات البلدية وعدد من المواطنين
سيدة رئيسة البلدية بكلمة ر ّحبت وأعطت بسطة عن نشاط المجلس
افتتحت الجلسة ال ّ
البلدي خالل الفترة األخيرة:
 تم تركيز مختلف اللجان القارة وعددها 9
 تفاعال مع مقترحات المواطنين خالل الجلسة التمهيدية قامت البلدية ببعض
التدخالت في ميدان النظافة في مختلف أنحاء المنطقة البلدية
 كما قامت بحمالت لمقاومة االحتالل العشوائي للمقاهي أسفرت عن حجز حوالي
 400كرسي و 100طاولة
 حمالت لمقاومة الكالب السائبة
 مواصلة تنفيذ المشاريع البلدية المتعلقة بالتعبيد والترصيف واالنتهاء من إعداد
دراسة ملف التعبيد واالنارة لسنة 2018
 تحصلت البلدية على عدد يساوي  100/91المتعلق بتقييم آداء الجماعات المحلية
لسنة 2017

 المشاركة في الدورة التكوينية لرؤساء البلديات تحت إشراف السيد وزير الشؤون
المحلية والبيئة
 المشاركة في حفل تكريم النساء رئيسات البلديات من طرف وزارة المرأة
 شاركت البلدية في جلسات بمقر الوالية حول االستعداد للعودة المدرسية ولعيد
األضحى المبارك
 تم عقد جلسة مع السيد أمين المال الجهوي وتم االتفاق على فتح القباضة البلدية
خالل شهر سبتمبر 2018
 كذلك انتهاء أشغال بناء قاعة الرياضة الفردية بطرق قرمدة كلم  10والموافقة على
انجاز ملعب معشب بكلفة  200ألف ديناربجانب القاعة.
إثر ذلك عرضت جدول أعمال هذه الدّورة المشتمل على المواضيع التّالية:
 )1مشروع ميزانية 2019
 )2تنقيح كراس شروط األسواق البلدية والمصادقة على األثمان االفتتاحية للزمة
األسواق ومحطة الوقوف ولزمة المسلخ البلدي لسنة 2019
 )3تنقيح قرار المعاليم المستوجبة داخل األسواق البلدية
 )4المصادقة على تركيبة اللجان البلدية الفنية وتحديد مهام اللجان
 )5متابعة سير المشاريع البلديـة
 )6متابعة الوضع البيئي
 )7متابعة سير االستخالصات البلديـة
 )8نشاط اللجان البلدية ومتابعة مقترحات ومشاغل المواطنين خالل الجلسة التمهيدية
 )9مسائل مختلفة
فصادق أعضاء المجلس البلدي على جدول األعمال باإلجماع .

)1مشروع ميزانية :2019

سيد سامي الجربي رئيس لجنة الشؤون المالية ومتابعة التصرف الذي
أحيلت الكلمة لل ّ
أكدأنه طبقا للفصل  383من مجلة الجماعات المحلية تدخل األحكام المتعلقة بإعداد الميزانية
حيز النفاذ بداية من غرة جانفي للسنة الموالية لإلعالن عن النتائج النهائية لالنتخابات الخاصة
بكل صنف من أصناف الجماعات المحلية وبالتالي فان إعداد الميزانية يكون طبقا للقانون عدد
 35لسنة  1975المؤرخ في  14ماي  1975المتعلق بالقانون األساسي لميزانية الجماعات
المحلية كما تم تنقيحه بالقانون األساسي عدد  65لسنة  2007المؤرخ في  18ديسمبر .2007
وعمال بمقتضيات الفصل  13جديد من القانون األساسي للبلديات الذي ينص وجوبية
عرض مشروع ميزانية البلدية للسنة القادمة خالل الدورة العادية الثالثة من كل سنة.
وقد تم اعتماد منشور وزير الشؤون المحلية والبيئة عدد  3بتاريخ  14جوان  2018إلعداد
ميزانية  2019حيث تم إعداد مشروع الميزانية من طرف اإلدارة البلدية وعرضها على
أنظار مختلف اللجان البلدية وتم عرضها على لجنة الشؤون المالية ومتابعة التصرف لبلورة
مختلف المقترحات وعرضها على المكتب البلدي المنعقد يوم  08أوت  2019وذلك باعتماد
التمشي التالي:

 إحكام عملية إعداد الميزانية والمصادقة عليها من حيث تأسيس تقديرات النفقاتو الموارد المتوقع تحقيقها والعمل على التعبئة القصوى للموارد المتاحة وترشيد وحوكمة
النفقات.
 حسن التصرف في االعتمادات المتعلقة بالتدخل العمومي في إطار ما تسمح اإلمكانياتالحقيقية للبلدية بعد تلبية حاجياتها من المصاريف الوجوبية مع اتباع الصيغ القانونية
الخاصة بتمويل الجمعيات وربط إسناد المنح بمدى جدية وفعالية برامج الجمعيات
والمنظمات.
 الضغط على النفقات المتعلقة بوسائل المصالح. االستغالل األمثل لألمر الحكومي عدد  805لسنة  2016المتعلق بتعريفة المعاليمالمرخص للجماعات المحلية في استخالصها من طاقة مالية خاصة بالنسبة للمعاليم
 األخذ بعين االعتبار احدث قباضة بلدية بقرمدة خالل الشهر القادم والمردودية المنتظرةلتطور الموارد
 حسن التصرف في االسواق البلدية واستغالل مردوديتها مواصلة مجهود البنية االساسية وتحسين الخدمات البلدية خاصة في ميدان النظافة واإلنارةوالترصيف.
المورد
 -1موارد العنوان األول:
يتوقع ان يبلغ حجم موارد العنوان األول لسنة 5100.000 : 2019أد
 -2موارد العنوان الثاني  680000 :أد
النفقات :
ضبطت نفقات العنوان األول لسنة  4373061.390 : 2019أد
نفقات العنوان الثاني لسنة  1406938.610 : 2019أد
لذالك نعرض على أنظار المجلس كما هو مبين بالجدول التالي لمناقشته قسما قسما وفصال
فصال:

خـالصــة مـــوارد ميــزانيــة البلديــة لسنة 2019
بحساب الدينار

بيـــــان المـــــوارد

المبلغ

مــوارد العنــوان األوّ ل
الجـــزء األوّ ل :المـــداخيـــل الجبــائيـــة اإلعتيـــاديــــة
الصنـف األوّ ل :المعـاليـــم على العقـــارات واألنشطــة .......................................
الصنف الثاني :مداخيـل إشغال الملـك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية فيه..
الصنف الثالث :مداخيل الموجبات والرخص اإلدارية ومعاليم مقـابـل إسـداء خدمات ...
الصنف الرابع :المداخيـل الجبائيـة اإلعتيـاديـة األخـرى .....................................

2 252 000,000
779 200,000
550 500,000
5 000,000

جملـة الجــزء األوّ ل

3 586 700,000

الجــزء الثاني :المـداخيــل غيـر الجبـائيــة اإلعتيـاديــة
الصنـف الخامس :مداخيـل الملـك البلـدي اإلعتيـاديـة .........................................
الصنف السـادس :المداخيـــل المــاليـــة اإلعتيــاديــة ........................................

115 000,000
1 398 300,000

جملـة الجــزء الثانـي

جملـة مــوارد العـنــوان األوّ ل

1 513 300,000
5 100 000,000

مــوارد العنـوان الثانـي
الجـــزء الثالـث :المــوارد الذاتيــة والمخصّصــة للتنميــة
الصنـف السـابـع :منـــــــــح التجهـيــــــــــز ...................................................
الصنـف الثـامــن :مدّخرات وموارد مختلفـة ....................................................

680 000,000

جملـة الجــزء الثالـث

680 000,000

الجـــزء الرابــع :مــــــــــوارد اإلقتـــــــــراض
الصنـف التـاسـع :مــــوارد اإلقتـــراض الداخلــي ............................................
الصنـف العاشــر :مــــوارد اإلقتـــراض الخارجي ............................................
الصنـف الحادي عشر :مـوارد اإلقتـراض الخارجي المو ّ
ظفـة ..............................
جملـة الجــزء الرابـع

-

الجـــزء الخـامـس :المـوارد المتأتّيـة من اإلعتمـادات المحالة
الصنـف الثاني عشر :الموارد المتأتّيـة من اإلعتمـادات المحالة ...............................
جملـة الجــزء الخـامـس

جملـة مــوارد العنـوان الثـاني

مجمــوع مــوارد ميـزانيـة البلديـة

680 000,000
5 780 000,000

1

خـالصــة نفقات ميــزانيــة البلديــة
بحساب الدينار
بيـــــان النفقات

المبلغ

نفقــات العنــوان األوّ ل
الجـــزء األوّ ل :نفـقــــات التصــــرّ ف
القســـم األوّ ل :التـأجيــر العمـومي .......................................
القســم الثاني :وسـائــل المصـالـح ......................................
القســم الثالث :التد ّخـــل العمـومـي .......................................
ّ
الموزعة............
التصـرف الطارئـة وغير
القســم الرابع :نفقـات
ّ

1 755 322,073
2 011 800,000
409 076,610
23 801,317

جملـة الجــزء األوّ ل

4 200 000,000

الجــزء الثاني :فــوائــد الـديــن
القســم الخامس :فـوائـــد الديـــــن .......................................

173 061,390

جملـة الجــزء الثانـي

جملـة نفقــات العنــوان األوّ ل

نفقــات العنـوان الثانـي

173 061,390
4 373 061,390

الجــزء الثالـث :نفقـــــــــات التنمـيـــــــــة
القســم السادس :اإلستثمـارات المبـاشــرة ..............................
القســم السـابـع :التمـويـــــــل العمـومـــي ..............................
ّ
الموزعة............
القســم الثـامــن :نفقــات التنميــة الطارئـة وغير
القســم التـاسـع :نفقـــات التنميــة المرتبطـة بموارد خارجية مو ّ
ظفـة

1 199 514,556
-

-

جملـة الجــزء الثالـث

1 199 514,556

الجــزء الرابع :تسديـد أصــل الديـــن
القســم العـاشـر :تسديـد أصـل الديـن ....................................

207 424,054

جملـة الجــزء الرابـع

207 424,054

الجــزء الخامـس :النفقــات المســدّدة من اإلعتمـادات المحالـة
القســم الحادي عشـر :النفقـات المســدّدة من اإلعتمـادات المحالـة........

-

جملـة الجــزء الخامـس

جملـة نفقــات العنــوان الثـاني
مجمـوع نفقــات ميـزانيـة البلديـة

1 406 938,610
5 780 000,000

2

مشروع ميــزانيـــة البلــديـــة لسنـــة 2019
الج ــدول  -أ -الموارد
  
بحســاب الديـنـار
الفصـل

بيــــــان المــــــوارد

الفقـرة

االعتمادات

الموارد الحاصلة إلى

نسبة

معدل استخالص

التقديرات

المصادق عليها

غاية 2018/06/30

اإلنجاز

الموارد خالل  3سنوات

المقترحة لسنة 2019

العـنــوان األوّ ل :مــــوارد العنـــوان األوّ ل
الجــزء األوّ ل :المـداخيــل الجـبـائيـة اإلعتيـاديـة
الصنـف األوّ ل :المعـاليــم على العقــارات واألنشطــة
1ـ المعاليم الموظفـة على العقــارات
11-01

المعلــوم على العقـارات المبنيـة (متخلدات  2017480 : 2017أد)

11-02

المعلوم على األراضي غير المبنيــــة (متخلدات  1277026 : 2017أ.د )

500000,000

295 553,558

59,11

342 661,789

650 000,000

130 000,000

102 248,925

78,65

154 677,487

200 000,000

2ـ المعاليم الموظفة على األنشـطـــة
المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية

12-01

 01المقابيض االعتيادية للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية1 000 000,000
02

المبالغ المتأتية من صندوق التعاون بين الجماعات المحلية

12-02

المعلــــــــوم علـــــــى النــــــــــــــزل .........................................

12-03

معلوم اإلجازة الموظف على محالت بيع المشروبات .......................

جملــة الصنـف األوّ ل

200 000,000

770 858,231

77,09

94 682,000

47,34

1 190 227,729

1 200 000,000
200 000,000
1 000,000

1 000,000

1 429,000

142,90

562,083

1 000,000

1 831 000,000

1 264 771,714

69,08

1 688 129,088

2 252 000,000

الصنـف الثاني :مداخيــل إشغـال الملـك العمومي البلدي
واستلـزام المرافـق العموميـة فيـه
1ـ مداخيل األسواق المستلزمة
21-01

مداخيل األسواق اليومية واألسبوعية والظرفية ...............................

21-02

مداخيـــل أســـواق الجملـــة ......................................................

460 000,000

230 004,000

50,00

418 333,333

460 000,000

2ـ المداخيل األخرى المتأتية من لزمة الملك البلدي
مداخيـل لزمـات المسالـخ .........................................................

22-01
01

لزمـة معلـوم الذبـــح ...............................................................

02

لزمـة معلـوم إقامــة الحيوانـات المعدة للذبـح بالمسالـخ .....................

03

لزمـة المداخيــل األخـرى .........................................................

57 200,000

14 301,000

25,00

37 828,667

57 200,000

3

الفصـل

الفقـرة

بيــــــان المــــــوارد

22-02

مداخيـل لزمـة معلوم اإلشغال الوقتي للطريق العـام .......................

22-03

مداخيـل لزمـة معلوم وقوف العربات بالطريق العام ......................

22-04

مداخيـل لزمـة معلــوم اإلشهــار ..............................................

22-99

مداخيـل مختلفـة من لزمـة الملـك البلـدي ....................................

االعتمادات

الموارد الحاصلة إلى

نسبة

معدل استخالص

التقديرات

المصادق عليها

غاية 2018/06/30

اإلنجاز

الموارد خالل  3سنوات

المقترحة لسنة 2019

12 000,000

6 000,000

50,00

10 741,667

12 000,000

3ـ المداخيل المتأتية من اإلستغالل المباشر لألسواق
23-01

المعلوم العام للوقوف ............................................................

23-02

المعلوم الخاص للوقوف .........................................................

23-03

المعلوم على رقم معامالت وكالء البيع ومزودي سوق الجملة ...........

23-04

المعلوم على الداللة ..............................................................

23-05

المعلوم على الوزن والكيل العموميين .......................

23-06

معلوم البيع بالتجول داخل األسواق ...........................................

23-07

معلوم اإليواء والحراسة .........................................................

23-08

معلوم المراقبة الصحية على منتوجات البحر ...............................
4ـ المداخيل األخرى المتأتية من اإلستغالل المباشر للملك البلدي
مداخيـل المسـالـخ ................................................................

24-01
01

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

02

معلوم إقامة الحيوانات المعدة للذبح بالمسالخ ................................

03

معلوم المراقبة الصحية على اللحوم ..........................................

24-02

معلوم اإلشغال الوقتي للطريق العام ..........................................

24-03

معلوم وقوف العربات بالطريق العام ........................................

24-04

معلوم إشغال الطريق العام عند إقامة حضائر البناء ........................

24-05

معلوم عن أشغـال تحت الطريق العام ........................................

24-06

معلــــوم اإلشهـــــار ...................................................

24-99

مداخيــل مختلفــــــة .....................................................

جملــة الصنـف الثــانـي

75 000,000

25 673,500

34,23

51 786,508

75 000,000

110 000,000
20 000,000
734 200,000

144 350,000
9 725,000
430 053,500

131,23

48,63

58,57

116 146,065
23 749,097
658 585,337

150 000,000

25 000,000

779 200,000
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الصنـف الثالـث :معاليـم الموجبات والرخـص اإلدارية
ومعــاليــم مقــابــــل إســداء خـدمـــات
1ـ معاليم الموجبات اإلدارية
31-01

معلوم التعريف باإلمضاء ......................................................

50 000,000

27 855,000

55,71

39 267,333

50 000,000

31-02

معلوم اإلشهاد بمطابقة النسخ لألصل ........................................

10 000,000

4 225,500

42,26

8 706,333

10 000,000

31-03

معاليم تسليم بطاقات الحالة المدنية ............................................

35 000,000

15 075,000

43,07

22 710,150

35 000,000

31-99

معاليم تسليم الشهائد والحجج األخرى ........................................

10 000,000

1 753,000

17,53

3 368,500

10 000,000

32-01
32-02
32-03
32-04
32-05

2ـ معاليم الرخص اإلدارية
معلوم رخص ذبح الحيوانات ..........................................
معلوم رخص إشغال الطريق العام لتعاطي بعض المهن .........
ّ
المنظمة بمناسبة األفراح العائلية .........
معلوم رخص الحفالت
معلوم رخص الحفالت العمومية .....................................
معلوم رخص فتح المقاهي والمحالّت المماثلة لها بعد الساعات القانونية....

32-06

معاليم رخص البناء....................................................

32-07

معلوم رخص جوالن سيارات األجرة والسيارات المجهزة بعداد.....

32-08

معاليم رخص نصب آالت توزيع الوقود في الطريق العام ......

32-09

معلوم رخص الدفن أو إخراج الجثث ................................

32-99

معاليم رخص أخرى مسندة بمقتضى التراتيب الجاري بها العمل ...

25 000,000

7 010,000

28,04

16 110,500

25 000,000

100 000,000

36 523,000

36,52

112 115,389

80 000,000

500,000

99,000

19,80

595,000

500,000

3ـ معاليم مقابل إسداء خدمات
33-01

معلوم اإلعتناء بفروع قنوات تصريف المواد السائلة .................

33-02

معاليم اإليواء بمستودع الحجز ............................................

33-03

المبالغ المتأتية من صندوق التعاون بين الجماعات المحلية بعنوان
01
02

33-04
33-05

المعلوم اإلضافي على سعر التيار الكهربائي
المقابيض االعتيادية للمعلوم اإلضافي على سعر التيار الكهربائي
التعديل لصندوق التعاون بين الجماعات المحلية
المبالغ المتأتية من المعلوم اإلضافي على سعر التيار الكهربائي باعتماد آلية
معاليم مقابـل رفع الفضالت المتأتيــة من نشـاط المحـالت التجاريــة أو
الصناعية أوالمهنية ..............................................................
معلوم كراء السيارات لنقل الموتى ............................................

22 000,000

200 000,000
100 000,000

9 589,000

-

43,59

-

25 648,933

234 176,333

25 000,000

200 000,000
100 000,000
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33-06

معلوم رقابة سيارات األجرة والسيارات المجهزة بعداد ...................

33-99

معاليم أخرى مقابل إسداء خدمات  (.........زبيرة )................................
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10 000,000

6 290,000

62,90

8 001,433

15 000,000

562 500,000

108 419,500

19,27

470 699,904

550 500,000

الصنـف الرّ ابـع :المداخيـل الجبائية اإلعتيادية األخـرى
40-01

معاليـم إشغال الملك العمومي البحري ....................................

40-02

المعلوم على العروض الظرفية ...........................................

40-03

مساهمة المالكين األجوار في نفقات األشغال األولية واإلصالحات الكبرى
المتعلقة بالطرقات واألرصفة وقنوات تصريف المواد السائلة

40-04

المساهمة في إنجاز مآوي جماعية لوسائل النقل .........................

40-99

مداخيل جبائية إعتيادية مختلفة .............................................

جملــة الصنـف الـرابـع

جملــة الجــزء األوّ ل
الجـزء الثاني :المـداخيـل غيـر الجبائية اإلعتيادية

5 000,000

11 125,000

222,50

4 750,000

5 000,000

11 125,000

222,50

4 750,000

3 132 700,000

1 814 369,714

57,92

2 822 164,329

5 000,000

5 000,000
3 586 700,000

الصنـف الخامـس :مداخيـل أمـالك البلديـة اإلعتيـاديـة
1ـ المداخيل المتأتية من اإلستغالل المباشر لألمالك
51-01

مداخيل رياض األطفال .....................................................

51-02

مداخيل المنابت والحدائق والمنتزهات ومراكز الترفيه ................
01

مداخيل حدائق الحيوانات ...................................................

02

مداخيل الحدائق العمومية والمنتزهات ومراكز الترفيه ...............

03

مداخيل المنابت ...............................................................

51-03

مداخيل المالعب والقاعات الرياضية .....................................

51-04

مداخيل المسابح والح ّمامات ...............................................

51-05

مداخيل المسارح ..............................................................

51-06

مداخيل قاعات العروض واألفراح ........................................

51-07

مداخيل العقـارات المعــدّة لنشاط فالحي ..................................

51-99

مداخيل غير جبائية أخرى متأتّية من اإلستغالل المباشر لألمالك ....
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2ـ مداخيل كراء العقارات والتجهيزات والمعدات
52-01

مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط تجـاري ..............................

35 000,000

10 585,990

30,25

23 565,075

35 000,000

52-02

مداخيل كراء عقارات معدة لنشـاط مهنـــي ..............................

29 900,000

20 247,102

67,72

24 382,118

30 000,000

52-03

مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط صناعي ..............................

52-04

مداخيل كراء عقارات معدة لنشــاط فالحي .....................

52-05

مداخيل كراء عقــــــارات معـــدّة للسكـــن .............................

52-06

مداخيل كراء المنابت والحدائق والمنتزهات ومراكز الترفيه ......
01

مداخيل حدائق الحيوانات.....................................................

02

مداخيل الحدائق العمومية والمنتزهات ومراكز الترفيه ................

03

مداخيل المنابت ................................................................

52-07

مداخيل كراء المالعب والقاعات الرياضية ..............................

52-08

مداخيل كراء المسابح والحمامات ..........................................

52-09

مداخيل كراء المسارح ......................................................

52-10

مداخيل كراء قاعات العروض واألفراح ..................................

52-11

مداخيل كراء التجهيزات والمعدات .......................................

52-12

مداخيل منح التربات بالمقابر ................................................

52-99

مداخيل األكرية األخرى ....................................................

70 000,000

16 275,000

23,25

23 903,333

50 000,000

3ـ محاصيل بيع العقارات وأمالك أخرى
53-01

محاصيل بيع العقارات .....................................................

53-02

محاصيل بيع األثاث الذي زال اإلنتفاع به ................................

53-99

محاصيل البيوعات األخرى ...............................................

جملــة الصنـف الخـامــس

134 900,000

47 108,092

34,92

71 850,526

115 000,000
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الصنـف الســادس :المـداخيـــل الماليــة اإلعتيــاديــة
60-01

المناب من المال المشترك .................................................

60-02

األول .................................
موارد منقولة من فوائض العنوان ّ

60-03

صصة للتسيير ........................................
منح ومساهمات مخ ّ

60-04

مداخيل المساهمات المالية ..................................................

60-05

تحويالت المؤسّسات العمومية البلدية ......................................

60-06

مداخيل المخالفـات لتراتيــب حفــظ الصحـة والشرطة الصحية.......

60-07

مداخيل المخالفــات للتراتيــب العمرانية ..................................

60-08

مقابيض مترتّبة عن تسوية العمليات الخارجة عن الميزانية .........
01

معرفة ..........................................
مقابيض من إيداعات غير ّ

02

مبالغ مترتّبة عن سقوط الحق بمرور الزمن .............................

99

مقابيض أخرى ................................................................

60-09

استرجاع مصاريف إصالح الطرقات واألرصفة .......................

60-10

استرجاع مصاريف مقابل أشغال وخدمات أخرى .....................

60-11

التبرعات والوصايا ..........................................................
ّ

60-99

مداخيل مالية إعتيادية أخرى ..............................................
01

مبالغ بعنوان مصاريف إدارة وتصرف وإستخالص لفائدة الغير ....

02

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

03

المنجرة عن إنجاز الصفقات العمومية ...................
خطايا التأخير
ّ

04

منح الحضور ..................................................................

99

مقـابيـض مختلفة .............................................................

جملــة الصنـف الســادس

1 350 000,000

10 000,000

675 595,000

6 260,000

50,04

62,60

1 402 117,333

6 393,333

1 350 000,000

10 000,000

-

8 000,000

15 000,000

2 530,500

4 529,673

31,63

30,20

410,000
15 400,000

1 325,937

8 867,807

11 639,125

8 000,000

15 000,000

11 940,966
8,61

16 724,865

15 300,000

1 398 400,000

690 651,110

49,39

1 457 683,429

1 398 300,000

جملــة الجــزء الثـانـي

1 533 300,000

737 759,202

48,1

1 529 533,955

1 513 300,000

جملـة مـوارد العنـوان األوّ ل

4 666 000,000

2 552 128,916

54,70

4 351 698,284

5 100 000,000
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العنــوان الثـانـي :مــوارد العنــوان الثــانـي
الجـزء الثالــث:

الموارد الذاتية والمخصصة للتنمية
الصنـف السـابـع :منـــــــح التجهـيـــــــــز
منح التجهيز ومساهمات داخلية ..................................

70-01
01

منح مسندة من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحليـة ...
 001نقل فواضل ............................................................
 002موارد السنة ...........................................................

02

280 000,000

280 000,000

منح متأتية من صناديق الخزينة ....................................
 001نقل فواضل ............................................................
 002موارد السنة ...........................................................

03

منح ومساهمات لتمويل مشاريع مشتركة .........................
 001نقل فواضل ............................................................
 002موارد السنة ...........................................................

04

منح ومساهمات داخلية أخرى ......................................
 001نقل فواضل ............................................................
 002موارد السنة ...........................................................
منح ومساهمات خارجية ...........................................

70-02
01

منح ومساهمات متأتية من مؤسسات مالية .......................
 001نقل فواضل ............................................................
 002موارد السنة ...........................................................

02

منح ومساهمات خارجية أخرى ....................................
 001نقل فواضل ............................................................
 002موارد السنة ...........................................................

جملــة الصنــف السـابــع

280 000,000
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الصنـف الثامـن :مـدّخـرات ومــوارد مختـلـفـة
المبالغ المتأتّية من الفوائض غير المستعملة من العنوان األول ....

80-01
01

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

02

األول
المبالغ المقامة من الفوائض غير المستعملة من العنوان ّ
للسنة األخيرة ..........................................................

03

األول للسنة السابقة للسنة
الفوائض غير المستعملة من العنوان ّ
األخيرة والمؤمنة بالعمليات الخارجة عن الميزانية .............

353 622,981

325 754,112

439 382,053

311 594,255

.

81 438,528

175 505,678

88 405,745

المناب من مدخر المال المشترك ...................................

80-02
01

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

02

موارد السنة ...........................................................
مداخيل استرجاع قروض السكن المسندة في نطاق مشاريع

80-03

تهيئة المناطق السكنية ..............................................

01

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

02

موارد السنة ...........................................................
مداخيل المساكن الشعبية المتخلّى عنها من قبل الدولة .......

80-04
01

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

02

موارد السنة ...........................................................
موارد أخرى مختلفة ................................................

80-05
01

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

02

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

جملــة الصنــف الثـامــن

جملــة الجــزء الثـالـث

1 490 713,526

1 925 775,035

501 259,790

400 000,000

2 205 775,035

501 259,790

680 000,000
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التقديرات

المالحظات

خـالصـة الجـزء الخـامـس والصنـف الثانـي عشـر
البـاب الثاني :رئـاسـة الجمهوريـة ........................................................................
الباب الخامـس :شؤون المرأة واألسرة والمسنّيـن ......................................................
الباب السابـع :وزارة الداخلية والتنمية المحلّيـة .........................................................
الباب الثالث عشـر :المـاليــة...............................................................................
الباب العشرون :التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية ...................................................
الباب الحادي والعشرون :البيئة والتنمية المستديمة .....................................................
الباب الثالث والعشرون :السيـاحـة ........................................................................
الباب الخامس والعشرون :الثقافة والمحافظة على التراث ............................................
الباب السادس والعشرون :الرياضة والتربية البدنية ...................................................
الباب الثامن والعشرون :الشؤون اإلجتماعية والتضامن والتونسيّون بالخارج ....................
الباب الخامس والثالثون :الطفولــة .......................................................................
الباب السادس والثالثون :الشبــــاب .......................................................................
الباب التسعون :مساهمات مالية مختلفة إلنجاز مشاريع ذات صبغة محلّيـة ........................

جملـة الصنـف الثـانـي عشــر

جملــة الجـــزء الخـامـــس

-

جملـة مـوارد العنـوان الثـانـي

2 205 775,035

501 259,790

680 000,000

مجمــوع مـوارد ميـزانيـة البلديــة

6 871 775,035

3 053 388,706

5 780 000,000
11

نفقـــات ميــزانيــة البلــديــة لسنــة 2018
الجــدول  -ت -
بحســاب الديـنــار
الفصـل

بيــــــان المــــــوارد

الفقـرة

االعتمادات المرسمة

النفقات الحاصلة

نسبة

التقديرات

بالميزانية السابقة

غاية 2018/06/30

اإلنجاز

المقترحة لسنة 2019

العنوان األول  :نفقــات العنــوان األوّ ل
التصــرف
الجزء األول  :نفقـــات
ّ
القسم األول :التأجيـر العمومي
المنـح المخولــة ألعضـاء المجلـس البلــدي

01.100

المنح المخولة لرؤساء البلديات ....................................

01
001

المنح الجملية المخولة لرؤساء البلديـــات المتفرغيــــن .........

002

منح التمثيل المخولة لرؤساء البلديات غير المتفرغين ...........

36 000,000

1 090,000

منح التمثيل المخولة لكواهي رؤساء البلديات و المساعدين...

02

جـملـــة الفصــل 01.100

0,000
4 000,000

-

40 000,000

1 090,000

تــأجيـــر األعـــوان القـارّ يـــــن

01.101

االنتدابات المقترحة
الخطط

العدد

تقني
ملحق إدارة

2
1

كاتب تصرف

2

الجملة

5

المدة
سنة
سنة
سنة

الكلفة الجملية (*)

35 000,000
17 500,000
33 000,000
85 500,000

01

األجر األساسي و التدرج .............................................

02

المنح الخصوصية القارة ( الثابتة ) ...............................
001

المنحة الكيلومترية المرتبطة بالرتبة ...............................

002

منحة التصرف و التنفيذ ...............................................

003

منحة التكاليف الخاصة ................................................

004

منحة السكن المرتبطة بالرتبة ........................................

005

منحة الهندسة ...........................................................

006

منحة المشاريع .........................................................

007

منحة الهندسة المعمارية ...............................................

منحة التعمير ............................................................
008
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)*( يتم توزيع االعتمادات بالفقرات والفقرات الفرعية المناسبة

450 133,500
856 757,342

198 056,425
370 090,671

44,00

515 943,000

43,20

864 185,028

12

الفصـل

بيــــــان المــــــوارد

الفقـرة

009

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

010

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

013

منحة التكاليف البيداغوجية ..........................................

016

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

022

المنحة الخصوصية لمستشاري المصالح العمومية ...............

023

منحة العمل اإلجتماعي ................................................

025

منحة المعالجة اآللية لإلعالمية ......................................

034

منحة الصحافة ..........................................................

036

المنحة التعوضية إلعادة الترتيب ....................................

049

المنحة التعويضية ......................................................

050

المنحة التعويضية التكميلية ...........................................

090

منحة مراقبة التراتيب البلدية .........................................

091

منحة حفظ الصحة ورفع الفواضل المنزلية ........................

092

منحة االوساخ ..........................................................

093

منحة اإلحصاء .........................................................
المنح المرتبطة بالوظيفة .............................................

03
001

المنحة الوظيفية..........................................................

002

منحة مكلف بمأمورية .................................................

005

المنحة الكليومترية .....................................................

006

منحة السكن..............................................................

007

منحة التكاليف اإلدارية................................................

008

المنحة التكميلية للمنحة الخصوصية ................................

االعتمادات المرسمة

النفقات الحاصلة

نسبة

التقديرات

بالميزانية السابقة

غاية 2018/06/30

اإلنجاز

المقترحة لسنة 2019

44 374,800

16 822,800

37,91

48 926,400

المنح الخصوصية المتغيرة .........................................

04
070

منحة المسؤولية المسندة للوكالء العاديين ........................

637,500

637,500

13

الفصـل

بيــــــان المــــــوارد

الفقـرة

المنح غير الخصوصية المتغيرة...................................

05
001

منحة اإلنتاج المدمجة في المرتب ..................................

002

منحة اإلنتاج غير المدمجة في المرتّب ............................

003

المنح غير الخصوصية المتغيّرة األخــرى .......................
منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي ..........................

06
001

منحة الساعات اإلضافية .............................................

002

منحة العمل الليلي .....................................................
المنح العائلية ..........................................................

13
001

المنحة العائلية .........................................................

002

منحة األجر الوحيد ...................................................
المساهمات المحمولة على المشغل ...............................

14
001

المساهمة في أنظمة التقاعد .........................................

002

المساهمة في أنظمة الحيطة اإلجتماعية ...........................

003

المساهمة في أنظمة التأمين على المرض ........................

004

المساهمة في صندوق النهوض بالسكن لفائدة األجراء .........

االعتمادات المرسمة

النفقات الحاصلة

نسبة

التقديرات

بالميزانية السابقة

غاية 2018/06/30

اإلنجاز

المقترحة لسنة 2019

30 980,388

14 579,789

13 459,986

246 675,944

3 122,000

1 494,000

6 099,942

97 493,481

10,08

10,25

45,32

39,52

17 239,800

15 015,936

253 374,409

منح أخرى ............................................................

99

جـملـــة الفصــل 01.101
تأجيــر األعــوان غيــر القـاريــن

01.102

1 657 599,249

693 179,319

41,8

1 715 322,073

االنتدابات المقترحة
الخطط

الجملة

العدد

المدة

الكلفة الجملية (*)

0

أعــوان يشغلـون خـطط وقتيــة ....................................

01
001

األجر األساسي ........................................................

002

المنحة الكيلومترية المرتبطة بالرتبة ...............................

003

منحة التصرف و التنفيذ .............................................

009

منحة اإلنتاج المدمجة في المرتب ..................................

010

منحة اإلنتاج غير المدمجة في المرتب ............................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)*( يتم توزيع االعتمادات بالفقرات والفقرات الفرعية المناسبة

14

الفصـل

بيــــــان المــــــوارد

الفقـرة

012

منحة الساعات اإلضافية .............................................

013

منحة العمل الليلي .....................................................

070

منحة حفظ الصحة ورفع الفواضل المنزلية ......................

071

منحة األوساخ .........................................................

بالميزانية السابقة

غاية 2018/06/30

اإلنجاز

المقترحة لسنة 2019

االعوان المتعاقدون و العاملون بالحصة .........................

02
001

التأجير المباشر لألعوان .............................................

002

التاجير غير المباشر لألعوان (إتفاقيات مع المؤسسات) .......
المنح العائلية ..........................................................

06
001

المنحة العائلية .........................................................

002

منحة األجر الوحيد ...................................................
المساهمات المحمولة على المشغل ...............................

07
001

المساهمة في أنظمة التقاعد .........................................

002

المساهمة في أنظمة الحيطة اإلجتماعية ...........................

003

المساهمة في أنظمة التأمين على المرض ........................

004

المساهمة في صندوق النهوض بالسكن لفائدة األجراء .........

09

مكافآت الحضور للمتصرفين ممثلي البلدية ....................

10

المنح المسندة للمتربصين في إطار اإلعداد للحياة المهنية....

99

منح أخرى .............................................................

جـملـــة الفصــل 01.102

جملـــة القـســـم األوّ ل
القسـم الثـانـي  :وسائـــل المصـالــح
نفقــات تسييــر المصالــح العموميــة المحليــة

02.201

االعتمادات المرسمة

النفقات الحاصلة

نسبة

التقديرات

01

األكرية و االداءات ...................................................

02

إستهالك الماء .........................................................

1 658 689,249

20 000,000

693 179,319

41,8

-

1 755 322,073

20 000,000

15

الفصـل

بيــــــان المــــــوارد

الفقـرة

03

إستهالك الكهرباء و الغاز ..........................................

04

اإلتصاالت ..............................................................

االعتمادات المرسمة

النفقات الحاصلة

نسبة

التقديرات

بالميزانية السابقة

غاية 2018/06/30

اإلنجاز

المقترحة لسنة 2019

500 000,000

204 903,139

40,98

001

اإلتصاالت الهاتفية ....................................................

8 000,000

002

تراسل المعطيات ......................................................

6 000,000

05

إقتناء أثاث للمصالح اإلدارية .......................................

10 000,000

06

الوقـــود ................................................................
001

شراء الوقود لوسائل النقل ...........................................

002

شراء الوقود ألجهزة التسخيـن ......................................

100 000,000

775,732

500 000,000

-

8 000,000

12,93

6 000,000
30 000,000

54 274,450

54,27

110 000,000

003

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية .........

21 000,000

6 475,000

30,83

35 000,000

004

شراء الوقود لمعدات خصوصية ....................................

1 000,000

137,350

13,74

1 000,000

نفقـات البريــد .........................................................

07
001

المـراسالت اإلداريـة .................................................

002

نفقـات البريـد األخــرى ..............................................

1 000,000

1 000,000

-

إقتناء المعدات .........................................................

08
001

التصرف اإلداري ....................................
إقتناء معدّات
ّ

2 000,000

5 000,000

مصاريف التأمين .....................................................

09
001

تأمين وسائل النقل .....................................................

002

تأمين األشخاص .......................................................

003

تأمين البنايات .........................................................

004

تامين التجهيزات و المعدات .........................................

25 000,000

21 952,906

87,81

10 000,000

25 000,000

10 000,000

التعهد و الصيانة ......................................................

10
001

اإلعتناء بالبنايات .....................................................

15 000,000

002

تعهد وصيانة و سائل النقل ..........................................

65 000,000

003

تعهد و صيانة المعدات و األثاث ...................................

3 000,000

004

تعهد و صيانة معدات خصوصية ..................................

30 000,000

15 588,850
14 959,647

-

15 000,000

23,98

30 000,000

-

3 000,000

49,87

65 000,000
16

الفصـل

بيــــــان المــــــوارد

الفقـرة

11

مصاريف تنظيف المقرّ ات اإلدارية ................................

12

مصاريف الحراسة ....................................................
001

المصاريف العاديـة للحراسـة .......................................

002

مصاريف الحراسة عن طريق المناولـة ...........................

االعتمادات المرسمة

النفقات الحاصلة

نسبة

التقديرات

بالميزانية السابقة

غاية 2018/06/30

اإلنجاز

المقترحة لسنة 2019

5 000,000

-

13

لوازم المكاتب .........................................................

10 000,000

14

المطبوعات .............................................................

15 000,000

15

التـوثيـــــق .............................................................
001

الوثائق المكتوبة .......................................................

002

الوثائق األخرى .......................................................

1 600,920

1 601,465

500,000

16
18

تعليق اإلعالنات ونشرها ..............................................

4 000,000

19

مصاريف اإلعالمية ...................................................

-

001

شراء اللوازم و المعدات .............................................

002

شراء منظومات .......................................................

6 000,000

003

نفقات الصيانة .........................................................

5 000,000

1 868,000

682,640
780,000

نفقات إستغالل المنظومات اإلعالمية ..............................
001

إستغالل منظومة " أدب " ...........................................

002

إستغالل منظومة " إنصاف " .......................................

1 000,000

003

إستغالل منظومة " رشــاد " ........................................

004

إستغالل منظومة " مدنيــة " ........................................

2 500,000

005

التصرف في موارد الميزانية " ...........
إستغالل منظومة "
ّ

3 500,000

644,941

002

-

4 000,000

5,69

12 000,000

-

6 000,000

15,60

5 000,000

25,80

2 500,000

-

1 000,000

-

1 652,000

مصاريف اإلستقباالت و اإلقامة ....................................

مصاريف اإلقـامــــــة ................................................

31,13

8 000,000

-

2 500,000

001

-

500,000

-

12 000,000

مصاريف اإلستقباالت ................................................

10,68

15 000,000

-

الصحف و المجالت ...................................................

21

-

10 000,000

-

6 000,000

20

5 000,000

-

2 500,000

22,03

3 500,000

-

1 500,000

47,600

3,17

2 000,000

17

الفصـل

بيــــــان المــــــوارد

الفقـرة

22

مصاريف المهمّـــــات ................................................

23

إكساء األعوان ........................................................
001

إكساء األعوان الخاضعين للزي المو ّحد ...........................

002

إكساء العملة و اعوان اإلستقبال ....................................

االعتمادات المرسمة

النفقات الحاصلة

نسبة

التقديرات

بالميزانية السابقة

غاية 2018/06/30

اإلنجاز

المقترحة لسنة 2019

-

30 000,000

-

إرجاع مصاريف التنقـل .............................................

24
001

المنحة اليومية للتنقل ..................................................

002

المنحة الكيلومترية للتنقل ............................................

25

إرجاع مصاريف نقّل األشخاص ....................................

28

تكوين األعوان ورسكلتهم.............................................
001

ملتقيات للتكوين ........................................................

002

تربصات تكوين .......................................................

003

المستمر .......................................................
التكوين
ّ

004

التكوين في اإلعالمية .................................................

-

1 000,000

-

500,000

500,000
-

500,000

-

500,000

-

001
002

شراء األدوية و المواد الصيدلية ....................................

31

تنظيم اإلمتحانات و المناظرات .....................................

-

32

عمليات اإلرشاد و إعالم العموم ...................................

12 000,000

-

36

تظاهرات دورية و إستثنائية ........................................
002

اإلنتخابات ..............................................................

-

4 000,000

-

1 000,000
1 000,000
15 000,000

-

3 000,000

1 496,500

49,88

5 000,000

-

مصاريف النزاعات و التعويضات .................................

38

39

500,000

-

نفقات التداوي ..........................................................

001

500,000

-

4 000,000
1 000,000
1 000,000

الحفالت العمومية .....................................................

1 000,000

-

نفقات طبية لفائدة األعوان ..........................................

30

35 000,000

001

أتعاب و إختبار و مصاريف أخرى ................................

002

دفع الخطايا و التعويضات ...........................................
معاليم التسجيل ........................................................

8 000,000

3 164,000

39,55

8 000,000

-

8 000,000

175,018

2,19

8 000,000
18

الفصـل

بيــــــان المــــــوارد

الفقـرة

بالميزانية السابقة

غاية 2018/06/30

اإلنجاز

المقترحة لسنة 2019

معاليم الجوالن ........................................................

40
001

معاليم جوالن ..........................................................

002

معاليم العبور .........................................................

42

طبع و نشر الوثائق و المجالت ....................................

43

مصاريف إعداد األمثلة ...............................................

45

تعويضات مختلفة ......................................................

47

خدمات أخرى لفائدة اإلدارة ..........................................
001

نقل األثاث و المعدات .................................................

003

اإلختبار و المراقبة و التحاليل .......................................

005

اتّفاقيات مع أطبّـاء .....................................................

006

اتّفاقيات مع مؤسّسات .................................................

010

المنحة المخولة لقابض المالية ........................................

011

المنحة المخولة لوكالء المقابيض المنتفعين ........................

2 000,000
300,000
1 000,000
3 000,000

1 832,000
240,000

91,60

2 000,000
500,000
1 000,000

1 412,500

3 000,000

300,000

300,000

تسديد المتخلدات .......................................................

80

99

االعتمادات المرسمة

النفقات الحاصلة

نسبة

التقديرات

002

متخلدات تجاه الشركة الوطنية لتوزيع البترول ...................

003

متخلدات تجاه الشركة التونسية للكهرباء و الغاز .................

004

متخلدات تجاه الشركة الوطنية إلستغالل و توزيع المياه ........

005

متخلدات تجاه الديوان الوطني التصاالت تونس ..................

006

متخلدات تجاه المطبعة الرسمية للبالد التونسية ...................

007

متخلدات تجاه شركة الخطوط التونسية .............................

010

متخلدات تجاه شركة التونسية للتأمين و إعادة التأمين ...........

011

متخلدات تجاه الوكالة التونسية لإلتصال الخارجي ...............

012

متخلدات تجاه الوكالة الوطنية لحماية المحيط .....................

013

للتصرف في النفايات .............
متخلدات تجاه الوكالة الوطنية
ّ

014

متخلدات تجاه الوكالة البلدية للخدمات البيئية .....................

020

متخلدات تجاه مؤسّسات عمومية أخرى ............................

021

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

1 873,500

735,000

39,23

!#DIV/0

17 528,101
34 979,762

-

7 872,000

22,50

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

جـملـــة الفصــل 02.201

1 021 981,363

344 871,658

33,75

1 027 300,000
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مصاريف إستغالل و صيانة التجهيزات العمومية

02.202

النفقات المباشرة لتنظيف المدينة ...................................

30
001

شراء العقاقير ...........................................................

002

اإلعتناء بالمعدات الصغيرة و تجديدها .............................

003

كراء المعدات ...........................................................

004

نفقات إستغالل المصب المراقب و مراكز التحويل ..............

6 000,000
8 000,000
5 000,000
60 000,000

270,130
18 185,963

تنظيف المدينة عن طريق المناولة .................................

31
001

المناولـة العاديـة ........................................................

002

المناولـة في إطار اآلليـة  :32النظافة وسالمة المحيط ...........

003

المناولـة في إطار اآلليـة  :40جمع الفضالت وتثمينها ..........

32

اإلعتناء بالتنوير العمومي ...........................................

34

اإلعتناء بالطرقات و األرصفة .......................................
001

اإلعتناء ..................................................................

002

شراء معدات صغيرة و صيانتها ....................................

003

كراء المعدات ...........................................................

-

8 000,000

0,37

8 000,000

-

5 000,000

30,31

60 000,000

-

570 000,000

216 682,240

38,01

600 000,000

-

40 000,000

19 996,224

49,99

60 000,000

-

155 000,000

124 670,673

80,43

180 000,000

-

10 000,000

4 581,500

15 000,000

نفقات اإلعتناء بحركة المرور و تنظيمها .........................

36
001

اإلعتناء بحركة المرور و تنظيمها ..................................

002

شراء معدات صغيرة ..................................................

38

اإلعتناء بالخنادق وشراء أجهزة صغيرة ..........................

40

اإلعتناء بتجهيزات خصوصية .......................................
001

اإلعتناء بالنافورات ....................................................

002

اإلعتناء بالتجهيزات المر ّكــزة بالساحــات العموميـة

20 000,000

-

10 000,000

و مداخـــل المدن .......................................................
003

اإلعتناء بأفواه المياه ...................................................

009

اإلعتناء بتجهيزات خصوصية أخرى ..............................
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حديقة الحيوانات .......................................................

42
001

شراء الحيوانات ........................................................

002

تغذية الحيوانات و اإلعتناء بها ......................................

003

شراء تجهيزات و معدات الحديقة ...................................

004

اإلعتناء بالتجهيزات و المعدات و صيانتها ........................

005

اإلعتناء بالنباتات و األشجار .........................................

500,000

500,000

اإلعتناء بالحدائق والنباتـات وشراء معدأت صغيـرة ...........

44
001

نفقات اإلعتناء المباشرة ...............................................

3 000,000

3 000,000

002

اإلعتناء عن طريق المناولة ..........................................

15 000,000

15 000,000

اإلعتناء بالشواطئ ....................................................

45
001

نفقات اإلعتناء المباشرة ...............................................

002

اإلعتناء عن طريق المناولة ..........................................

46

صيانة المنشآت و التجهيزات الرياضية ...........................

99

نفقات أخـرى الستغـالل وصيـانة التجهيزات العمومية .........

جـملـــة الفصــل 02.202
مصـاريـف خـاصّـة بتسييــر الوكاالت و المؤسسـات
والهياكل العموميـة البلديـة ...............................
جـملـــة الفصــل 02.230

02.230

جملـــة القـســـم الثــانـي
القسم الثالث  :التد ّخـل العمومي

20 000,000
912 500,000

1 943,837
386 330,567

9,72

42,34

20 000,000

984 500,000

1 934 481,363

731 202,225

37,80

2 011 800,000

تد ّخــالت فـي الميـدان اإلجتمـاعـي

03.302
08

منـح للجمعيات و المنظمات ذات الصبغة اإلجتماعية ...........

10

مساهمــــة المشغــل في أنظمـــة التقاعــد بعنـــوان األعــوان

10 000,000

-

المحاليــن على التقاعد ...............................................
001

المساهمة بعنوان التنفيل ...............................................

20 000,000

-

-

25 000,000
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002

المساهمة بعنوان تعديل الجرايات ...................................

003

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

20

الجراية العمرية ........................................................

21

اإلسعاف العمومي .....................................................
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12 000,000

12 000,000

001

مصاريف دفن الفقراء .................................................

70 000,000

14,74

50 000,000

002

مصاريف النبش و نقل الرفاة ........................................

5 000,000

-

10 000,000

الصحة العمومية .......................................................

22
001

مقاومة الحشرات و الحيوانات الشاردة .............................

1 500,000

002

حمالت التطهير و المحافظة على البيئة ............................

5 000,000

1 500,000
49,90

5 000,000

اإلعتناء بالمحالت الدينية ............................................

23
001

نفقات صيانة ............................................................

002

شراء لوازم .............................................................

2 000,000
-

25

مصاريف الوقاية الصحية ............................................

30 000,000

40

جوائز و مكافات ........................................................

5 000,000

41

منـح إستثنائيـة .........................................................

5 000,000

99

تدخالت أخرى ..........................................................

جـملـــة الفصــل 03.302

2 000,000

165 500,000

37,49

35 000,000
5 000,000

-

24 057,800

14,54

40 000,000

185 500,000

تد ّخـــالت في ميــدان التعليـــم و التكـويـــن

03.303
04

المساهمة لفائدة مركز التكوين ودعم الالّمركزيـة ...............

20

نقل التالميذ الفقراء ...................................................

21

جوائز مدرسية .........................................................

99

تدخالت أخرى ..........................................................

جـملـــة الفصــل 03.303

8 287,996

8 576,610

5 000,000
13 287,996

-

-

5 000,000

13 576,610
22

الفصـل

بيــــــان المــــــوارد

الفقـرة

االعتمادات المرسمة

النفقات الحاصلة

نسبة

التقديرات

بالميزانية السابقة

غاية 2018/06/30

اإلنجاز

المقترحة لسنة 2019

تد ّخـــالت في ميــدان التعليـــم و التكـويـــن

03.304

المساهمة في تذاكر الكل ...............

01

جـملـــة الفصــل 03.304

47 000,000

42 330,000

90,06

50 000,000

47 000,000

42 330,000

90,06

50 000,000

تد ّخـالت في مياديــن الثقافـة والشبــاب و الطفولـة

03.305

تدخالت في مجال الكتاب و المطالعة ...............................
تدخالت في مجال المسرح ...........................................
تدخالت في مجــال الموسيقـى و الفنــون الشعبيــة .............
تظاهــرات ثقافية و مهرجانات.......................................
المساهمة في تنظيم المهرجانات و التظاهرات الثقافية ...........
تنظيم المهرجانات و التظاهرات الثقافية ...........................
شراء عروض ..........................................................
منـح لفائدة ّ
اللجان والجمعيات والفرق الثقافية ..................

70 000,000

10

تد ّخالت لفائدة الشباب ................................................

5 000,000

11

تد ّخالت لفائدة الطفولة ................................................

12

تدخالت لفائدة الجمعيات الرياضية .................................

99

تدخالت أخرى ..........................................................

02
03
05
06
001
002
003
07

جـملـــة الفصــل 03.305
تد ّخــالت فـي الميــدان اإلقتصــادي

03.306

60 000,000
135 000,000

34 000,000

30 000,000
64 000,000

48,57

70 000,000

-

5 000,000

50,00

47,41

70 000,000

145 000,000

منــح لفائدة منظمات ذات صبغة إقتصادية ........................
تدخالت في الميـدان الفالحـي ........................................
تدخالت في الميدان الصناعي ........................................
تدخالت في الميدان السيــاحي .......................................
تد ّخـــالت اخـــرى .....................................................

04
10
11
12
99

جـملـــة الفصــل 03.306

-

المساهمــات فـي المنظمــات العالميــة

03.307

منظمات ذات صبغة عامّـة ...........................................

01
080

الجامعة العالمية للمدن المتوأمة .....................................

23
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منظمات ذات صبغة خصوصية ......................................

02
800

منظمة المدن العربية ..................................................

801

منظمة العواصم و المدن اإلسالمية .................................

802

منظمة مدن التراث العالمي ...........................................

803

إتحاد المدن اإلفريقية ..................................................

804

الجمعية الدولية لرؤساء العواصم والمدن الناطقة بالفرنسية ....
مساهمات في منظمات عالمية أخرى ..............................

99

جـملـــة الفصــل 03.307

-

التعــاون مع الجماعـات المحليـة و هياكـل أخـرى

03.310
01

التعاون مع الجماعات المحلية الداخليــة ..........................

02

التعاون مع الجامعة الوطنية للمدن التونسية والمساهمة فيها.

03

التعاون و التوأمة مع الجماعات المحلية اإلفريقية ..............

04

التعاون و التوأمة مع الجماعات المحلية األوروبية .............

05

التعاون و التوأمة مع الجماعات المحلية اآلسيوية واألمريكية

99

التعاون مع منظمات وهياكـل أخـرى ...............................
001

التعاون مع منظمات وهياكل تونسية ................................

002

التعاون مع منظمات وهياكل أجنبيــة ...............................

جـملـــة الفصــل 03.310

جملـــة القـســـم الثـالــث

4 666,000
5 000,000

5 000,000

5 000,000

5 000,000
5 000,000

14 666,000
375 453,996

88 057,800

15 000,000
23,45

409 076,610

التصـرف الطــارئـة
القسم الرابع  :نفـقـات
ّ
ّ
الموزعــة
وغيـر
04.400

نفقــات التصـــرّ ف الطـارئـــــــة.....................................

04.401

ّ
الموزعـة......................................
نفقــات التصرّ ف غير

جملـــة القـســم الرابــع

جملـــة الجــزء األوّ ل

683,099
683,099
3 969 307,707

23 801,317

1 512 439,344

23 801,317
38,10

4 200 000,000
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الجـزء الثـانـي  :فـوائــد الديـن
القسم الخامس  :فـوائـد الديــن
فوائــد الديـــن الداخلــي

05.500
03

فوائد القروض المبرمة لـدى صنــدوق القــروض و مساعــدة
الجماعات المحلية .....................................................

04

فوائد القروض المبرمة لدى مؤسّسات أخـرى ...................

05

فوائد القروض المبرمة لدى الخزينة ...............................

جـملـــة الفصــل 05.500

166 073,656

166 073,656

83 788,744

50,45

83 788,744

173 061,390

173 061,390

فوائـــد الديــن الخـارجــي

05.501
03

فوائد القروض الخارجيـة ...........................................

04

ّ
الموظفـة ...............................
فوائد القروض الخارجيــة

جـملـــة الفصــل 05.501

جملـــة القســـم الخامــس

جملـــة الجــــزء الثـانــي

جملــة نفقــات العنـوان األول

-

-

-

166 073,656

83 788,744

173 061,390

166 073,656

83 788,744

173 061,390

4 135 381,363

1 596 228,088

38,60

4 373 061,390
25
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العنـوان الثانـي :

نفقــات العنـوان الثـانـي
الجزء الثـالـث  :نفقـــــات التنميـــــة
القسم السّـادس :اإلستثمارات المباشـرة
الـدّراســــــــــــات

06.600
20

دراسـة أمثلة التهيئـة العمرانيــة .....................................

02

ّ
مخططـــات المرور ..........................................
دراسـة

03

دراسات اإلعـالميــة ...................................................

20

دراســـات أخـــــرى ..................................................

جـملـــة الفصــل 06.600

57 688,800

11 533,766

-

10 000,000
67 688,800

-

11 533,766

إقتـنـــــاء أراضــــــي .....................................

06.601

جـملـــة الفصــل 06.601

-

-

إقتـنـــــاء مبــانــــــي ......................................

06.602

جـملـــة الفصــل 06.602

-

-

البنـايات اإلداريـــة :إحــداث وتوسعـــة وتهيئـــة

06.603
01

قصــــر البلديـــــة ......................................................

02

الدائـــرة البلديــــة ......................................................

60 000,000

-
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03

المستـودع البلـــدي ....................................................

100 000,000

04

بنــايات إداريــة أخــرى ..............................................

30 000,000

05

أشغـــال تهيئــة مختلفـــة .............................................

06

أشغـــال الصيــانـة والتع ّهــد .........................................

جـملـــة الفصــل 06.603

190 000,000

جـملـــة الفصــل 06.604
01

مشاريــع مندمجــة لإلعـالميــة ......................................

02

نظـم تبـادل المعلــومــات .............................................

20

بـرامـج وتجهيزات إعالميـة مختلفـة ..............................

جـملـــة الفصــل 06.605

-

-

10 000,000
-

10 000,000

إقتنــاء معـــدّات وتجهـيـــزات

06.606
01

إقتنــاء معدّات النظافــة والطرقـات .................................

02

إقتنــاء معدّات وتجهيـزات أخــرى .................................

جـملـــة الفصــل 06.606

20 000,000

-

20 000,000

مصاريف اإلشهار واإلعالنات ............................
جـملـــة الفصــل 06.607
إقتنـــاء وسـائـــل النقــــل .................................
جـملـــة الفصــل 06.608

06.609

-

البـرامـج والتجهيـزات اإلعـالميــة

06.605

06.608

-

تجهيــــزات إداريـــــة .....................

06.604

06.607

-

-

-

60 000,000

42 799,400

60 000,000

42 799,400

71,332
-

نفقــــات مختلـفــــة .........................................
جـملـــة الفصــل 06.609

-
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اإلنـــــــــــارة

06.610
01

اإلنــارة العمـوميــة ....................................................

02

تركيــز معــدّالت الضغـط ............................................

03

نصـب اإلشــارات الضوئيــة ........................................

04

أشغــال الصيانــة والتع ّهـــد ..........................................

جـملـــة الفصــل 06.610

110 000,000

-

21 704,872
131 704,872

-

-

المـــاء الصــالـح للشـــراب

06.611
01

صيـانـة هيـاكــل المـاء الصـالـح للشـراب .........................

02

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

جـملـــة الفصــل 06.611

-

-

التطــهـيـــــــــر

06.612
01

تركيـز شبكـة قنــوات الميــاه المستعملــة ..........................

02

تركيـــز شبكــة تصـريـف ميـاه األمـطـار .........................

03

أشغـــال الصيـانــة والتع ّهــــد ........................................

جـملـــة الفصــل 06.612

10 000,000
10 000,000

-

-

-

الطــــرقــات والمســـالـــــك

06.613
01

بنــــاء األرصفــــة .....................................................

510 000,000

161 144,047

02

تعبيــــد الطـرقــات ....................................................

1 295 973,656

617 520,568

03

أشغـــال الصيـانــة والتع ّهــــد ........................................

10 000,000

9 610,135

1 815 973,656

788 274,750

جـملـــة الفصــل 06.613

47,65

)التشاركية(

-

أشغــــال التهيـئــة والتهـذيــب

06.614
01
02
03

تع ّهـد وتهذيـب المسـاكــن .............................................
تع ّهــد البنـايات المتداعيــة للسقـــوط ...............................
تهيئـة وتجهيــز الشـواطـئ ...........................................
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بيــــــان المــــــوارد

04

إحداث وتهيئة المصبّات المراقبـة ومراكز التحويـل .............

05

تهيئة وصيانـة المقـابـر ................................................

06

عمليـات التهيئـة والتهذيـب األخــرى ...............................

جـملـــة الفصــل 06.614

االعتمادات المرسمة
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-

-

المسـاحـات الخضــراء ومداخـل المـــدن

06.615
01

تهيئـة الحـدائـق العمـوميــة ...........................................

02

تهيئــة المنتـزهــات ....................................................

03

تجميـــل مداخــل الــــمدن ............................................

20 000,000

-

04

تهيئـــة المســاحــات الخضــراء ....................................

13 525,387

-

05

عمليــات التهيئـة والتجميــل األخـــرى ............................

جـملـــة الفصــل 06.615

33 525,387

-

-

بنـاء وتهيئـة التجهيزات الجماعية للثقافــة
والشبــاب والريـاضـة والطفـولـة

06.616
01

بنـاء وتهيـئة المكتبـات العمـوميـة ...................................

02

المساهمـة في بنـاء دور الشبــاب والثقـافـة ........................

03

بنـاء وتهيـئة نـوادي الشبـاب والطفـولـة ............................

04

بنـاء وتهيئـة المنشـآت الريــاضيــة .................................

05

اقتنــاء تجهيـزات ثقـافيــة وريـاضيــة .............................

06

بنـــاء وتهيئـة ريـاض األطفــــال ...................................

07

بنـــاء وتهيئـة قــاعـات العـروض ...................................

08

بنـــاء وتهيئـة مسـارح الهواء الطلق ................................

09

بنـــاء وتهيئـة مراكز اإلعالمية المو ّجهة للطفـل ..................

20

بنـــاء وتهيئـة تجهيزات جماعيتة أخـرى ..........................

21

أشغـال الصيـانـة والتع ّهــد ............................................

جـملـــة الفصــل 06.616

8 000,000
160 000,000

-

168 000,000

-
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بنـاء وتهيئـة المنشـآت ذات الصبغة اإلقتصاديـة

06.617
01

بنـاء وتهيـئة األسواق واألحياء والمحالّت التجارية ..............

02

بنـاء وتهيـئة المحالّت الصناعيـة والحرفيـة .......................

03

بنـاء وتهيـئة المناطــق الصناعيـة والحرفيـة ......................

04

بنـاء وتهيئـة المســالــخ ...............................................

05

بنـاء وتهيـئة قــاعــات األفــراح .....................................

06

بنـاء وتهيـئة الح ّمــامــات واألدواش ................................

07

بنـاء وتهيـئة مآوي السيــارات .......................................

20

بنـــاء وتهيئـة منشـآت اقتصـاديــة أخـرى .........................

21

أشغـــال الصيـانــة والتع ّهــــد ........................................

جـملـــة الفصــل 06.617

جملـــة القســـم الســادس

-

35 000,000
35 000,000
2 541 892,715

842 607,916

-

القسم السابـع :التمـويــل العمـومــي
07.810

التـد ّخـالت في الميـدان اإلقتـصـــادي ...................
جـملـــة الفصــل 07.810

07.811

التـد ّخـالت في الميــدان اإلجتـمـــاعـي ..................
جـملـــة الفصــل 07.811

07.827

-

-

-

-

المسـاهمـة في رأس مـال المؤسّســات .................
جـملـــة الفصــل 07.827

-

-

جملـــة القســـم الســـابــع

-

-
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القسم الثـامـن :نفقــات التنميــة الطـارئــة
ّ
الموزعــة
وغيـر
08.900

نفقـــات التنميـــــة الطــارئــــــة.....................................

08.901

ّ
الموزعـة......................................
نفقـــات التنميـة غيـر

جملـــة القســـم الثــامــن
القسم التـاسـع :نفقــات التنميــة المرتبطـة
ّ
موظفــة
بموارد خارجيـة

-

-

يشتمـل هذا القسم على نفس فصـول القسمين الســادس والسابـع

1 199 514,556

مع تغييـر الرقــم المميّـز للقسـم بـ  09بـــدال من  06أو .07

جملـــة القســـم التــاســع

جملـــة الجــــزء الثــالـث

2 541 892,715

1 199 514,556
1 199 514,556

842 607,916

الجـزء الرابـع :تسديـد أصــل الديــن
القسم العـاشـر :تسديـد أصــل الديــن
تسديـد أصـــل الديـــن الداخلــي

10.950
01

تسديد أصل القروض المبرمة لدى صندوق القروض ومساعدة
الجماعات المحلّيـة .....................................................

02

تسديد أصل القروض المبرمة لدى مؤسّسات أخرى .............

03

تسديد أصل القروض المبرمة لدى الخزينة ........................

جـملـــة الفصــل 10.950

194 500,957

194 500,957

97 216,133

49,98

97 216,133

207 424,054

207 424,054

تسديـد أصــل الديـــن الخــارجـي

10.951
01

تسديد أصل القروض الخـارجيـة.....................................

02

تسديد أصل القروض الخـارجيـة المو ّ
ظفـة ........................

جـملـــة الفصــل 10.951

جملـــة القســم العـــاشــر

جملـــة الجـــزء الـرابـع

-

194 500,957

97 216,133

194 500,957

97 216,133

207 424,054
49,98

207 424,054
31
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خـالصـة الجـزء الخـامـس والقسـم الحـادي عشـر

البـاب الثاني :رئـاسـة الجمهوريـة ........................................................................
الباب الخامـس :شؤون المرأة واألسرة والمسنّيـن ......................................................
الباب السابـع :وزارة الداخلية والتنمية المحلّيـة .........................................................
الباب الثالث عشـر :المـاليــة...............................................................................
الباب العشرون :التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية ...................................................
الباب الحادي والعشرون :البيئة والتنمية المستديمة .....................................................
الباب الثالث والعشرون :السيـاحـة ........................................................................
الباب الخامس والعشرون :الثقافة والمحافظة على التراث ............................................
الباب السادس والعشرون :الرياضة والتربية البدنية ...................................................

-

الباب الثامن والعشرون :الشؤون اإلجتماعية والتضامن والتونسيّون بالخارج ....................
الباب الخامس والثالثون :الطفولــة .......................................................................
الباب السادس والثالثون :الشبــــاب ......................................................................
الباب التسعون :مساهمات مالية مختلفة إلنجاز مشاريع ذات صبغة محلّيـة ........................

جملة القسـم الحادي عشـر

-

جمـلــة الجــزء الخـامــس
جملــة نفقــات العنــوان الثانــي

2 736 393,672

939 824,049

مجمــوع نفقـات ميـزانيـة البلديـة

6 871 775,035

2 536 052,137

207 424,054
36,91

5 780 000,000

وبعد المداوالت والمناقشات صادق الحاضرون باإلجماع على مشروع ميزانية 2019
حسب األجزاء واألصناف بالنسبة للموارد وحسب األجزاء واألقسام والفصول بالنسبة للنفقات
وذلك تطبيقا للفصل  12من القانون الساسي لميزانية الجماعات المحلية وفوضوا للسيد رئيس
البلدية للقيام باالجراءات النجاز ذلك وعرضها على سلطة االشراف للمصادقة.

 )2تنقيح كراس شروط االسواق البلدية والمصادقة على االثمان االفتتاحية للزمة
االسواق ومحطة الوقوف ولزمة المسلخ البلدي لسنة 2019
سيد محمد بلغيث رئيس لجنة تنمية الموارد واالستثمار والشؤون االقتصادية:
أحيلت الكلمة لل ّ

البتّة األولى

مرة
المسلخ البلدي لمدّة سنة واحدة قابلة للت ّجديد ّ
واحدة
(في صورة عدم الت ّجديد)
سعر االفتتاحي
 60.000,000د
ال ّ
تاريـخ وصحيفة
أيّام  21 ،20و  22أوت 2018
اإلشهار
الشروق
تاريـخ وتوقيت
الثالثاء  04سبتمبر 2018
ومكان البتّة
السّاعة  10دق صباحا بقصر البلدية
وصحيفة
تاريـخ
أيّام  09، 08و  10سبتمبر 2018
اإلشهار
الشروق
تاريـخ وتوقيت
الثالثاء  25سبتمبر 2018
ومكان البتّة
السّاعة  10صباحا بقصر البلدية
تاريـخ وصحيفة
أيّام  01و  02و  03أكتوبر 2018
اإلشهار
الشروق
تاريـخ وتوقيت
الثالثاء  16أكتوبر 2018
ومكان البتّة
السّاعة  10صباحا بقصر البلدية

مجمع األسواق البلدية لمدّة سنة واحدة فقط

البتّة الثانية

البتّة الثالثة

 480.000,000د
أيّام  21 ،20و  22أوت 2018
الشروق
الثالثاء  04سبتمبر 2018
السّاعة  10و 30دق صباحا بقصر البلدية
أيّام  09، 08و  10سبتمبر 2018
الشروق
الثالثاء  25سبتمبر 2018
السّاعة  10و  30دق صباحا بقصر البلدية
أيّام  01و  02و  02أكتوبر 2018
الشروق
الثالثاء  16أكتوبر 2018
السّاعة  10و  30دق صباحا بقصر البلدية

محطة األسواق البلدية لمدّة
سنة واحدة فقط
 12.000,000د
أيّام  21 ،20و  22أوت 2018
الشروق
الثالثاء  04سبتمبر 2018
السّاعة  11صباحا بقصر البلدية
أيّام  09، 08و  10سبتمبر 2018
الشروق
الثالثاء  25سبتمبر 2018
السّاعة  11صباحا بقصر البلدية
أيّام  01و  02و  03أكتوبر 2018
الشروق
الثالثاء  16أكتوبر
2018
السّاعة  11صباحا بقصر البلدية

المقترح إضافة بند بكراس شروط استلزام األسواق ينص ما يلي:
تم تخصيص مكان بالمستودع وان تعذر استغالل الفضاء المسيج بالمسلخ البلدي كفضاء
احتياطي إليواء العربات المودعة للتسوية في صورة استنفاذ طاقة استيعاب المستودع البلدي
وذلك على وجه االستثناء.
وبعد المداوالت والنقاش صادق الحاضرون باإلجماع على تنقيح كراس شروط األسواق
البلدية والمصادقة على األثمان االفتتاحية للزمة األسواق ومحطة الوقوف ولزمة المسلخ
البلدي لسنة  2019وفوضو للسيدة رئيسة البلدية إلتمام اإلجراءات اإلدارية الالزمة.
 )3تنقيح قرار المعاليم المستوجبة داخل األسواق البلدية:
سيد محمد بلغيث رئيس لجنة تنمية الموارد واالستثمار والشؤون االقتصادية:
احيلت الكلمة لل ّ
نعرض على أنظار المجلس البلدي هذا المشروع المتعلق بتنقيح بعض المعاليم الواردة
بكراس شروط استلزام مجمع أسواق بلدية قرمدة قصد المصادق عليها:
)1المعاليم الخاصة بسوق السيارات
المعمول به حاليا
المعلوم الخاص للوقوف
 6000مي عن السيارة الواحدة مهما
كان حجمها

المقترح تطبيقه
المعلوم الخاص للوقوف
 6000مي عن السيارة السياحية أو شاحنة خفيفة.
 10000مي عن الشاحنة الثقيلة التي تفوق حمولتها
 3.5طن.

 )2المعاليم الخاصة بسوق الزيتون.
المعمول به حاليا

المقترح تطبيقه

معلوم الوقوف  5000 :مي بالنسبة للعرض
معلوم الوقوف  3000 :مي بالنسبة للعرض
الواحد من الزيتون.
الواحد من الزيتون.
معلوم الداللة  3000 :مي عن كل عملية
معلوم الداللة  2000 :مي عن كل عملية
بيع لفائدة الدالل
بيع لفائدة الدالل.
 )3المعاليم الخاصة بالسوق العامة وسوق الغالل الجافة .
المقترح تطبيقه
المعمول به حاليا
السيارة العادية  3000 :مي في اليوم
السيارة العادية  2000 :مي في اليوم
سيارة كبيرة الحجم أو شاحنة أو مجرورة :
سيارة كبيرة الحجم أو شاحنة أو مجرورة :
 5000مي في اليوم
 3000مي في اليوم
الدراجة العادية  500 :مي في اليوم
الدراجة العادية  200 :مي في اليوم
الدراجة النارية  500 :مي في اليوم
الدراجة النارية  400 :مي في اليوم
الدواب حجم كبير  2000 :مي عن كل
الدواب حجم كبير  1500 :مي عن كل
رأس
رأس
الضأن  750 :مي عن كل رأس
الضأن  500 :مي عن كل رأس
السلع والبضائع األخرى  500 :مي عن
السلع والبضائع األخرى  250 :مي عن
المتر مربع
المتر مربع
 )4المعاليم الخاصة بمحطة األسواق
المقترح تطبيقه
المعلوم به حاليا
 500مليما في اليوم أو جزء من اليوم
 400مليما في اليوم أو جزء من اليوم
بالنسبة للدرجات النارية والعادية والسيارات
بالنسبة للعربات.
 200مليما في اليوم بالنسبة للدرجات
العادية والنارية
وبعد المداوالت والنقاش صادق أعضاء المجلس البلدي باالجماع على تنقيح قرار المعاليم المستوجبة

داخل األسواق البلدية وفوضو للسيدة رئيسة البلدية بالقيام باالجراءات االدارية الالزمة.
 )4المصادقة على تركيبة اللجان البلدية الفنية وتحديد مهام اللجان:
سيدة رئيسة البلدية:
الكلمة لل ّ

تطبيقا للفصل  210من مجلة الجماعات المحلية الذي جاء به ان المجلس البلدي اثر
تنصيبه يقوم بتشكيل اللجان البلدية الفنية يعهد اليها بدراسة مواضيع مختلفة .
وعلى اثر اجتماع المكتب البلدي المنعقد بتاريخ  12جويلية  2018والذي اقترح فيه
اللجان التالية:
 لجنة رخص البناء:
اقترح أعضاء المكتب ان تتكون هذه اللجنة من السادة:رئيس البلدية أو من ينوبه ،نادر
سحنون ،هالة الزواري ،عبدالسالم الجريبي ،فتحي بن جماعة وحسام قطاطة.
 لجنة المراجعة :
اقترح أعضاء المكتب ان تتكون هذه اللجنة من السادة :رئيس البلدية أو من ينوبه
،فيصل القطي ،سامي الجربي ،قابض المالية بقرمدة والكاتب العام للبلدية.

 لجنة التبتيت:
اقترح أعضاء المكتب ان تتكون هذه اللجنة من السادة  :رئيس البلدية أو من ينوبه ،فتحي
كمون ،محمد بلغيث ،لطفي المعزون ،قابض المالية بقرمدة والكاتب العام للبلدية .
لذا فالمعروض على المجلس المصادقة على هذا المقترح.
وبعد المداوالت والنقاش صادق الحاضرون ما عدى السيدة منجية الترعي التي احتفظت
بصوتها على تركيبة اللجان المذكورة أعاله.

 )5متابعة سير المشاريع البلدية:

سيد فتحي بن جماعة تقرير عن سير المشاريع التنموية المدرجـــة ضمن البرنامج
قدم ال ّ
السنوي لالستثمار لسنتي  2016و 2017والمشاريع المبرمجة ضمن البرنامج السنوي لالستثمار
لسنة  2018إلى غاية موفى شهر جويلية .2018

 )6متابعة الوضع البيئي:

سيدة ايمان العموري مقررة لجنة النظافة والصحة والبيئة تقريرا عن الوضع
قدم ال ّ
البيئي لشهري جوان وجويلية  2018والمتمثل في تنظيف النقاط السوداء ورفع فضالت
الزبيرة الردم،تنظيف مجمع االسواق ،تشذيب اشجار التصفيف،صيانة المناطق الخضراء
،كنس االرصفة وحواشي الطرقات ،ازالة الطوابي وفتح االنهج.

 )7متابعة سير االستخالصات البلدية:

سيد الكاتب العام للبلدية كشفا عن سير االستخالصات البلدية إلى غايــــة 30
قدم ال ّ
جوان  2018ويحتوي هذا الكشف عن مبالغ التقديرات األولية والتقديرات النهائية وانجاز
الشهر الحالي حيث بلغت جملة الموارد المستخلصة  2583.763,916د مقابل
 4666.000,000د كتقديرات.
 ) 8نشاط اللجان البلدية ومتابعة مقترحات ومشاغل المواطنين خالل الجلسة التمهيدية:
سيدة رئيسة البلدية تقريرا عن نشاط اللجان البلدية ومتابعة مقترحات ومشاغل
قدمت ال ّ
المواطنين خالل الجلسة التمهيدية  :عقدت اللجان البلدية التسعة خالل الفترة الماضية منذ
تنصيب المجلس البلدي وتركيز اللجان البلدية عدد 20اجتماع لمختلف اللجان خصصت أساسا
لتحديد مهام اللجان البلدية وتناولت بعض المواضيع والبرامج والمقترحات والمالحظات وذلك
بحضور أعضاء اللجان وممثلين عن المجتمع المدني والجمعيات.
وقد تطرقت لجنة الشباب والرياضة والثقافة والتربية إلى برنامج مهرجان قرمدة الذي
سيكون خالل الفترة الممتدة من  25أوت إلى  5سبتمبر كذلك إلى موضوع جمعية اتحاد قرمدة
حيث صرفت البلدية بقية المنحة وتم عقد جلسة مع مسؤولي الجمعية للتعرف على مشاغلها
كذلك تمت دعوة مدير دار الشباب والتعرف على األنشطة التي تؤمنها دار الشباب وأكدت
على ضرورة البحث عن مستثمر إلقامة مشروع ترفيهي بمنطقة قرمدة الجديدة .
كما قدمت لجنة الديمقراطية التشاركية واإلعالم واالتصال عرضا حول مهام اللجنة
وتم التاكيد على تشريك المواطن في اتخاذ القرارات المبرمجة .كذلك تم التطرق إلى أهمية
الحوكمة المفتوحة واقتراح آلية بالموقع االلكتروني لتقديم الشكاوي وضرورة ايجاد برنامج
جديد لإلعالم البلدي ،كم ا اقترح األعضاء تنظيم دورة تكوينية حول التشاركية لكافة أعضاء
المجلس البلدي.

