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 جلسةمحضر  

  0202الدورة العادية الثالثة للمجلس البلدي لسنة 

 0202جويلية  51األربعاء 

 
بعد  0202جويلية  51ألربعاء يوم ا 0202لسنة  انعقدت الدورة العادية الثالثة لمجلس بلدية قرمدة

و اثر استدعاءات شخصية وجهت إلى  0202جوان  02انعقاد الجلسة التمهيدية لهذه الدورة بتاريخ 
 . 0202بتاريخ غرة جويلية  أعضاء المجلس البلديكافة 

 ة البلديةئيسر منة بوعزيز كريشانآنيابة عن السيدة  محمد بلغيثو قد تمت الجلسة برئاسة السيد 
لطفي المعزون، نادر سحنون، سامي الجربي، منذر كمون،  المجلس البلدي:و بحضور السادة أعضاء 

نهى القبايلي، رحمة العيادي، منجية الترعي، علي المطيبع، رابعة هدريش، ليلي الجريبي، محمد 
 نفتحي كمو الجمل،القطي، إيمان العموري، فيصل القطي، سمير السقا، عبد السالم الجربي، خلود 

فيصل الجراية، هالة الزواري، سهام الشعبوني، كوثر العيادي، ازدهار  كل من السادة:و تغيب 
 عبد الناظر.

 وعددا من المواطنين. البحري المثلوثي الكاتب العام للبلديةكما حضر هذه الجلسة السيد 
مل ثم قدم جدول أعمال الدورة المشت افتتح الجلسة السيد محمد بلغيث بكلمة رحب خاللها بالحاضرين    

 على النقاط التالية: 

 0202( تعديل ميزانية 1  

 ( تخصيص عقار بلدي النجاز ملعب لرياضية كرة القدم المصغرة0

 12( التفويت في القاعة الرياضية والملعب الكائن بطريق قرمدة كلم3
 ( طرح معاليم بلدية4

 ( تعديل قرار معاليم بلدية5

 مناظرة داخلية للترقية بالملفات( فتح 6

 ( فسخ عقد كراء روضة وطرح جزء من معلوم كراء7

 ( الموافقة على مبدأ اقتناء أرض إلحداث مقبرة بلدية ومجمع لرسكلة فضالت الزبيرة8
 ( حول اسناد منح اجتماعية لفتح انهج9

 ( التفويت في محجوزات12

 ( تعديل تركيبة لجنة11

         
 على جدول األعمال باإلجماع. المجلس البلدي أعضاءفصادق   
 

 :0202تعديل ميزانية  (1
 

رئيس لجنة الشؤون المالية و  أحال السيد مساعد رئيس البلدية الكلمة للسيد نادر سحنون
االقتصادية و متابعة التصرف الذي قدم مشروع تعديل الميزانية طبقا لمنشور وزير الشؤون 
المحلية و بعد دراسة الوضع المالي من حيث الموارد و النفقات و تأثيرات جائحة الكورونا تم 

 اقتراح التعديل التالي:
 

 

 بلدية قرمدة

 كتابة المجلس

 



2 
 

 

 
 

خـالصــة مـــوارد ميــزانيــة البلديــة لسنة 2020



بحساب الدينار

المبلغ

      الجـــزء األّول: المـــداخيـــل الجبــائيـــة اإلعتيـــاديــــة

عقـــارات واألنشطــة ....................................... معـاليـــم على ال                 000,000 726 2الصنـف األّول: ال

عمومية فيه.. مرافق ال بلدي واستلزام ال عمومي ال ملـك ال                    000,000 856الصنف الثاني: مداخيـل إشغال ال

موجبات والرخص اإلدارية ومعاليم مقـابـل إسـداء خدمات ...                    500,000 650الصنف الثالث: مداخيل ال

مداخيـل الجبائيـة اإلعتيـاديـة األخـرى .....................................                        000,000 7الصنف الرابع: ال

                500,000 239 4جملـة الجــزء األّول

      الجــزء الثاني: المـداخيــل غيـر الجبـائيــة اإلعتيـاديــة

بلـدي اإلعتيـاديـة ......................................... ملـك ال                    000,000 195الصنـف الخامس: مداخيـل ال

مــاليـــة اإلعتيــاديــة ........................................ مداخيـــل ال                 500,000 105 2الصنف السـادس: ال

                500,000 300 2جملـة الجــزء الثانـي

6 540 000,000                

  مــوارد العنـوان الثانـي

      الجـــزء الثالـث: المــوارد الذاتيــة والمخّصصــة للتنميــة

                   000,000 438الصنـف السـابـع: منـــــــــح التجهـيــــــــــز ...................................................

                000,000 222 1الصنـف الثـامــن: مدّخرات وموارد مختلفـة ....................................................

                000,000 660 1جملـة الجــزء الثالـث

      الجـــزء الرابــع: مــــــــــوارد اإلقتـــــــــراض

داخلــي ............................................                 000,000 575 1الصنـف التـاسـع: مــــوارد اإلقتـــراض ال

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

موّظفـة .............................. -الصنـف الحادي عشر: مـوارد اإلقتـراض الخارجي ال                                   

                000,000 575 1جملـة الجــزء الرابـع

      الجـــزء الخـامـس: المـوارد المتأتّيـة من اإلعتمـادات المحالة 

محالة ............................... متأتّيـة من اإلعتمـادات ال موارد ال -الصنـف الثاني عشر: ال                                   

-جملـة الجــزء الخـامـس                                   

3 235 000,000                

9 775 000,000                

بيـــــان المـــــوارد

  مــوارد العنــوان األّول

جملـة مــوارد العـنــوان األّول

جملـة مــوارد العنـوان الثـاني

مجمــوع مــوارد ميـزانيـة البلديـة
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خـالصــة نفقات ميــزانيــة البلديــة


بحساب الدينار

المبلغ

  نفقــات العنــوان األّول

      الجـــزء األّول: نفـقــــات التصــــّرف

عمـومي ....................................... تـأجيــر ال                 068,741 946 1القســـم األّول: ال

                278,236 492 2القســم الثاني: وسـائــل المصـالـح ......................................

عمـومـي ....................................... تدّخـــل ال                    034,075 447القســم الثالث: ال

موّزعة............                      564,623 18القســم الرابع: نفقـات التصـّرف الطارئـة وغير ال

                945,675 903 4جملـة الجــزء األّول

      الجــزء الثاني: فــوائــد الـديــن 

ديـــــن ....................................... ـــد ال                    776,464 157القســم الخامس: فـوائ

                776,464 157جملـة الجــزء الثانـي

5 061 722,139                

نفقــات العنـوان الثانـي

      الجــزء الثالـث: نفقـــــــــات التنمـيـــــــــة

مبـاشــرة ..............................                 691,665 500 4القســم السادس: اإلستثمـارات ال

عمـومـــي .............................. تمـويـــــــل ال -القســم السـابـع: ال                                   

موّزعة............ تنميــة الطارئـة وغير ال -القســم الثـامــن: نفقــات ال                                   

مرتبطـة بموارد خارجية موّظفـة تنميــة ال -القســم التـاسـع: نفقـــات ال                                   

                691,665 500 4جملـة الجــزء الثالـث

      الجــزء الرابع: تسديـد أصــل الديـــن

ديـن ....................................                    586,196 212القســم العـاشـر: تسديـد أصـل ال

                586,196 212جملـة الجــزء الرابـع

      الجــزء الخامـس: النفقــات المســّددة من اإلعتمـادات المحالـة

ـة........ محال مســدّدة من اإلعتمـادات ال نفقـات ال -القســم الحادي عشـر: ال                                   

-جملـة الجــزء الخامـس                                  

4 713 277,861                

9 775 000,000                

بيـــــان النفقات

   جملـة نفقــات العنــوان األّول

جملـة نفقــات العنــوان الثـاني

مجمـوع نفقــات ميـزانيـة البلديـة   
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مـــوارد ميــزانيـــة البلــديـــة  لسنـــة 2019

الجـــدول - أ-
  

بحســاب الديـنـار

فصـل فقـرةال المالحظات التقديراتال

العـنــوان األّول:  مــــوارد العنـــوان األّول

الجــزء األّول: المـداخيــل الجـبـائيـة اإلعتيـاديـة

1ـ المعاليم الموظفـة على العقــارات

                  000,000 670المعلــوم على العقـــارات المبنيـــــــة ..........................................11-01

                  000,000 250المعلوم على األراضي غير المبنيــــة ..........................................11-02

2ـ المعاليم الموظفة على األنشـطـــة

المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية 12-01

               000,000 600 1المقابيض االتعيادية للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة ص أ ت أو م01

                  000,000 200المبالغ المتأتية من صندوق التعاون بين البلديات02

                      000,000 5المعلــــــــوم علـــــــى النــــــــــــــزل .........................................12-02

                      000,000 1معلوم اإلجازة الموظف على محالت بيع المشروبات .......................12-03

2 726 000,000       

1ـ مداخيل األسواق المستلزمة   

                  000,000 500مداخيل األسواق اليومية واألسبوعية والظرفية ...............................21-01

مداخيـــل أســـواق الجملـــة ......................................................21-02

2ـ المداخيل األخرى المتأتية من لزمة الملك البلدي    

                    000,000 88مداخيـل لزمـات المسالـخ .........................................................22-01

لزمـة معلـوم الذبـــح ...............................................................01

لزمـة معلـوم إقامــة الحيوانـات المعدة للذبـح بالمسالـخ .....................02

لزمـة المداخيــل األخـرى .........................................................03

مــــــوارد بيــــــان ال

   الصنـف األّول: المعـاليــم على العقــارات واألنشطــة

جملــة الصنـف األّول     

   الصنـف الثاني:  مداخيــل إشغـال الملـك العمومي البلدي 

 واستلـزام المرافـق العموميـة فيـه
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فصـل فقـرةال المالحظات التقديراتال

مداخيـل لزمـة معلوم اإلشغال الوقتي للطريق العـام .......................22-02

                    000,000 13مداخيـل لزمـة معلوم وقوف العربات بالطريق العام ......................22-03

مداخيـل لزمـة معلــوم اإلشهــار ..............................................22-04

مداخيـل مختلفـة من لزمـة الملـك البلـدي ....................................22-99

3ـ المداخيل المتأتية من اإلستغالل المباشر لألسواق

المعلوم العام للوقوف ............................................................23-01

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

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

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

المعلوم على الوزن والكيل العموميين .......................23-05

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

معلوم اإليواء والحراسة .........................................................23-07

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

4ـ المداخيل األخرى المتأتية من اإلستغالل المباشر للملك البلدي

مداخيـل المسـالـخ ................................................................24-01

معلوم الذبح .......................................................................01

معلوم إقامة الحيوانات المعدة للذبح بالمسالخ ................................02

معلوم المراقبة الصحية على اللحوم ..........................................03

                    000,000 75معلوم اإلشغال الوقتي للطريق العام ..........................................24-02

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

                  000,000 150معلوم إشغال الطريق العام عند إقامة حضائر البناء ........................24-04

معلوم عن أشغـال تحت الطريق العام ........................................24-05

                    000,000 30معلــــوم اإلشهـــــار ...................................................24-06

مداخيــل مختلفــــــة .....................................................24-99

جملــة الصنـف الثــانـي             000,000 856

مــــــوارد بيــــــان ال
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فصـل فقـرةال المالحظات التقديراتال

1ـ معاليم الموجبات اإلدارية

                    000,000 50معلوم التعريف باإلمضاء ......................................................31-01

                    000,000 10معلوم اإلشهاد بمطابقة النسخ لألصل ........................................31-02

                    000,000 35معاليم تسليم بطاقات الحالة المدنية ............................................ 31-03

                      000,000 5معاليم تسليم الشهائد والحجج األخرى ........................................31-99

2ـ معاليم الرخص اإلدارية 

معلوم رخص ذبح الحيوانات ..........................................32-01

معلوم رخص إشغال الطريق العام لتعاطي بعض المهن .........32-02

                    000,000 25معلوم رخص الحفالت المنّظمة بمناسبة األفراح العائلية .........32-03

معلوم رخص الحفالت العمومية .....................................32-04

معلوم رخص فتح المقاهي والمحالّت المماثلة لها بعد الساعات القانونية....32-05

                    000,000 75معاليم رخص البناء....................................................32-06

معلوم رخص جوالن سيارات األجرة والسيارات المجهزة بعداد.....32-07

معاليم رخص نصب آالت توزيع الوقود في الطريق العام ......32-08

                         500,000معلوم رخص الدفن أو إخراج الجثث ................................32-09

معاليم رخص أخرى مسندة بمقتضى التراتيب الجاري بها العمل ...32-99

3ـ معاليم مقابل إسداء خدمات

معلوم اإلعتناء بفروع قنوات تصريف المواد السائلة .................33-01

                    000,000 20معاليم اإليواء بمستودع الحجز ............................................33-02

المبالغ المتأتية من صندوق التعاون بين الجماعات المحلية بعنوان المعلوم33-03

اإلضافي على سعر التيرا الكهربائي

                  000,000 300المقابيض االعتيادية للمعلوم اإلضافي على سعر التيار الكهربائي التعديل 01

                  000,000 100التعديل لصندوق التعاون بين الجماعات المحلية

المبالغ المتأتية من المعلوم اإلضافي على سعر التيار الكهربائي 02

معاليم مقابـل رفع الفضالت المتأتيــة من نشـاط المحـالت التجاريــة أو 33-04

الصناعية أوالمهنية ..............................................................

معلوم كراء السيارات لنقل الموتى ............................................33-05

مــــــوارد بيــــــان ال

      الصنـف الثالـث:  معاليـم الموجبات والرخـص اإلدارية 

         ومعــاليــم مقــابــــل إســداء خـدمـــات
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فصـل فقـرةال المالحظات التقديراتال

معلوم رقابة سيارات األجرة والسيارات المجهزة بعداد ...................33-06

                    000,000 30معاليم أخرى مقابل إسداء خدمات .........) زبيرة (................................33-99

650 500,000          

معاليـم إشغال الملك العمومي البحري ....................................40-01

المعلوم على العروض الظرفية ...........................................40-02

مساهمة المالكين األجوار في نفقات األشغال األولية واإلصالحات الكبرى 40-03

المتعلقة بالطرقات واألرصفة وقنوات تصريف المواد السائلة

                      000,000 7المساهمة في إنجاز مآوي جماعية لوسائل النقل .........................40-04

مداخيل جبائية إعتيادية مختلفة .............................................40-99

7 000,000              

4 239 500,000       

الجـزء الثاني: المـداخيـل غيـر الجبائية اإلعتيادية

1ـ المداخيل المتأتية من اإلستغالل المباشر لألمالك 

مداخيل رياض األطفال .....................................................51-01

مداخيل المنابت والحدائق والمنتزهات ومراكز الترفيه ................51-02

مداخيل حدائق الحيوانات ...................................................01

مداخيل الحدائق العمومية  والمنتزهات ومراكز الترفيه ...............02

مداخيل المنابت ...............................................................03

                    000,000 30مداخيل المالعب والقاعات الرياضية .....................................51-03

مداخيل المسابح والحّمامات ...............................................51-04

مداخيل المسارح ..............................................................51-05

                    000,000 10مداخيل قاعات العروض واألفراح ........................................51-06

مداخيل العقـارات المعــدّة لنشاط فالحي ..................................51-07

مداخيل غير جبائية أخرى متأتّية من اإلستغالل المباشر لألمالك ....51-99

جملــة الصنـف الثـالــث   

الصنـف الّرابـع: المداخيـل الجبائية اإلعتيادية األخـرى

مــــــوارد بيــــــان ال

جملــة الصنـف الـرابـع   

جملــة الجــزء األّول 

الصنـف الخامـس: مداخيـل أمـالك البلديـة اإلعتيـاديـة
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فصـل فقـرةال المالحظات التقديراتال

2ـ مداخيل كراء العقارات والتجهيزات والمعدات

                    000,000 50مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط تجـاري ..............................52-01

                    000,000 35مداخيل كراء عقارات معدة لنشـاط مهنـــي ..............................52-02

مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط صناعي ..............................52-03

                    000,000 20مداخيل كراء عقارات معدة لنشــاط فالحي .....................52-04

مداخيل كراء عقــــــارات معـــدّة للسكـــن .............................52-05

مداخيل كراء المنابت والحدائق والمنتزهات ومراكز الترفيه ......52-06

مداخيل حدائق الحيوانات.....................................................01

مداخيل الحدائق العمومية  والمنتزهات ومراكز الترفيه ................02

مداخيل المنابت ................................................................03

مداخيل كراء المالعب والقاعات الرياضية ..............................52-07

مداخيل كراء المسابح والحمامات ..........................................52-08

مداخيل كراء المسارح ......................................................52-09

مداخيل كراء قاعات العروض واألفراح ..................................52-10

مداخيل كراء التجهيزات والمعدات .......................................52-11

                    000,000 50مداخيل منح التربات بالمقابر ................................................52-12

مداخيل األكرية األخرى ....................................................52-99

3ـ محاصيل بيع العقارات وأمالك أخرى 

محاصيل بيع العقارات .....................................................53-01

محاصيل بيع األثاث الذي زال اإلنتفاع به ................................53-02

محاصيل البيوعات األخرى ...............................................53-99

195 000,000          

مــــــوارد بيــــــان ال

جملــة الصنـف الخـامــس   
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فصـل فقـرةال المالحظات التقديراتال

تحويالت الدولة بعنوان التسيير .......................................60-01

               899,000 035 2المناب من الدعم السنوي بعنوان التسيير01

المناب بعنوان منحة التوازن02

المنح االستثنائية بعنوان التسيير03

مساهمة الدولة بعنوان اآللية 0416

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

منح ومساهمات أخرىمخصصة للتسيير ........................................60-03

منح و مساهمات داخلية أخرى مخصصة للتسيير01

منح و مساهمات خارجية مخصصة للتسيير02

مداخيل المساهمات المالية ..................................................60-04

تحويالت المؤّسسات العمومية البلدية ......................................60-05

                    000,000 10مداخيل المخالفـات لتراتيــب حفــظ الصحـة والشرطة الصحية.......60-06

مداخيل المخالفــات للتراتيــب العمرانية ..................................60-07

مقابيض مترتّبة عن تسوية العمليات الخارجة عن الميزانية .........60-08

مقابيض من إيداعات غير معّرفة ..........................................01

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

مقابيض أخرى ................................................................99

                      000,000 8استرجاع مصاريف إصالح الطرقات واألرصفة .......................60-09

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

التبّرعات والوصايا ..........................................................60-11

موارد متأتية من تسبقات لتغطية العجز60-12

مداخيل مالية إعتيادية أخرى ..............................................60-99

                    000,000 15مبالغ بعنوان مصاريف إدارة وتصرف وإستخالص لفائدة الغير ....01

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

                      000,000 5خطايا التأخير المنجّرة عن إنجاز الصفقات العمومية ...................03

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

                    601,000 31مقـابيـض مختلفة .............................................................99

2 105 500,000    

2 300 500,000    

6 540 000,000    

الصنـف الســادس: المـداخيـــل الماليــة اإلعتيــاديــة

جملــة الصنـف الســادس   

مــــــوارد بيــــــان ال

جملــة الجــزء الثـانـي 

جملـة مـوارد العنـوان األّول 
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فقرة ال

فرعية ال

      الصنـف السـابـع:  منـــــــح التجهـيـــــــــز

منح التجهيز ومساهمات داخلية ..................................70-01

منح مسندة من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحليـة ...01

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

                  000,000 438موارد السنة ...........................................................002

منح متأتية من صناديق الخزينة ....................................02

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

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

منح ومساهمات لتمويل مشاريع مشتركة .........................03

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

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

منح ومساهمات داخلية أخرى ......................................04

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

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

منح ومساهمات خارجية ...........................................70-02

منح ومساهمات متأتية من مؤسسات مالية .......................01

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

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

منح ومساهمات خارجية أخرى ....................................02

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

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

438 000,000          

الجـزء الثالــث: 

الموارد الذاتية والمخصصة للتنمية

جملــة الصنــف السـابــع   

مــــــواردالفقـرةالفصـل المالحظات التقديراتبيــــــان ال

العنــوان الثـانـي:  مــوارد العنــوان الثــانـي
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فقرة ال

فرعية ال

      الصنـف الثامـن: مـّدخـرات ومــوارد مختـلـفـة

فوائض غير المستعملة من العنوان األول ....80-01 المبالغ المتأتّية من ال

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

المبالغ المقامة من الفوائض غير المستعملة من العنوان األّول 02

               032,574 022 1للسنة األخيرة ..........................................................

الفوائض غير المستعملة من العنوان األّول للسنة السابقة للسنة 03

                  967,426 199األخيرة والمؤمنة بالعمليات الخارجة عن الميزانية .............

المناب من الدعم السنوي بعنوان االستثمار ...............................80-02

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

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

مداخيل استرجاع قروض السكن المسندة في نطاق مشاريع 80-03

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

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

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

مداخيل المساكن الشعبية المتخلّى عنها من قبل الدولة .......80-04

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

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

موارد أخرى مختلفة ................................................80-05

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

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

1 222 000,000       

1 660 000,000    

جملــة الصنــف الثـامــن   

جملــة الجــزء الثـالـث    

مــــــواردالفقـرةالفصـل المالحظات التقديراتبيــــــان ال
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فقرة ال

فرعية ال

قروض من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية 90-01

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

               000,000 575 1موارد السنة ...........................................................02

قروض الخزينة ......................................................90-02

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

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

قروض متأتية من هياكل ومؤسسات أخرى ....................90-03

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

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

1 575 000,000       

     الصنـف العاشـر:  مـوارد اإلقتـراض الخارجي 

قروض متأتية من مؤسسات مالية ...............................100-01

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

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

قروض أخرى ........................................................100-02

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

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

-                          -                        

المالحظاتالفقـرةالفصـل

الصنـف التاسـع:  مــوارد اإلقتـراض الداخلـي

جملــة الصنــف التـاســع   

جملــة الصنــف العـاشــر   

مــــــوارد  التقديراتبيــــــان ال
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فقرة ال

فرعية ال

  الصنف الحـادي عشــر:

      مــوارد اإلقتـراض الخـارجـي المـوّظفــة 

قروض متأتية من مؤسسات مالية ...............................110-01

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

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

قروض أخرى ........................................................110-02

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

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

-                          

1 575 000,000    

مــــــوارد التقديرات المالحظاتبيــــــان ال الفقـرةالفصـل

جملــة الصنـف الحـادي عشـــر   

جملــة الجــزء الرابــع    
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فقرة ال

فرعية ال

 

00300

11...

-                          

00400

12...

-                          

-                        

--------------------------------------------------------------------------------------------

يانه طبقا للملحق الخاص بتبويب الحسابات الخاصة في الخزينة وحسابات أموال المشاركة  يتم ضبط ترقيم الفصل وب

البـاب الثـانـي: 

رئـاســة الجمهـوريــة

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

(بيـان الفصـل) ........................................................

جملـة الصنـف الفرعـي الرابـع   

جـملــة البــاب الثـانـي   

نقــل فــواضــل .......................................................

مال المشاركة عدد............ المسّمى بـ ..........................

                            مـن اإلعتمادات المحالـة

الصنف الفـرعي الثـالـث:

موارد متأتّيـة من الحسابات الخاّصـة في الخزينـة*

    الصنف الثاني عشر: المــــوارد المتــأتّيـــــــة 

الجـزء الخامـس: المــــــوارد المتــأتّيــــــــة 

                        مـن اإلعتمـادات المحالـة

المالحظات التقديرات مــــــواردالفقـرةالفصـل بيــــــان ال

نقــل فــواضــل .......................................................

رابـع: الصنف الفـرعي اـل

الحساب عـدد .............. المسّمى بـ ..............................

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

(بيـان الفصـل) ........................................................

موارد متأتّيـة من أمــوال المشـاركـة*

جملـة الصنـف الفرعـي الثالث   

14
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فقرة ال

فرعية ال

نقــل فــواضــل .......................................................200

النهـوض اإلجتمـاعـي ...............................................06756

-                          

-                        

شـؤون المـرأة واألســرة والمسنّيـن

مــــــواردالفقـرة بيــــــان ال

الصنف الفـرعي الثـانـي:

موارد مخّصصـة لنفقـات التنميـة

البــاب الخامـس: 

المالحظات التقديراتالفصـل

جملـة الصنـف الفرعـي الثانـي   

جـملــة البــاب الخـامـس   
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فقرة ال

فرعية ال

00100

02201

36

-                          

00300

11...

-                          

00400

12...

-                          

-                        

الفصـل

تظاهرات دورية استثنائية ...........................................

مــــــواردالفقـرة بيــــــان ال

جملـة الصنـف الفرعـي األّول   

موارد مخّصصـة لنفقـات التصـّرف

الصنف الفـرعي األّول:

نقــل فــواضــل .......................................................

تسيير المصالـح العموميـة ..........................................

موارد متأتّيـة من أمــوال المشـاركـة*

الصنف الفـرعي الثـالـث:

موارد متأتّيـة من الحسابات الخاّصـة في الخزينـة*

نقــل فــواضــل .......................................................

الحساب عـدد .............. المسّمى بـ ..............................

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

(بيـان الفصـل) ........................................................

جملـة الصنـف الفرعـي الثالث   

رابـع: الصنف الفـرعي اـل

المالحظات التقديرات

البــاب السـابـع: 

وزارة الداخليـة والتنميـة المحلّيــة

نقــل فــواضــل .......................................................

مال المشاركة عدد............ المسّمى بـ ..........................

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

(بيـان الفصـل) ........................................................

جملـة الصنـف الفرعـي الرابـع   

جـملــة البــاب السـابـع   
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فقرة ال

فرعية ال

00400

12...

-                          

-                        

موارد متأتّيـة من أمــوال المشـاركـة*

نقــل فــواضــل .......................................................

مال المشاركة عدد............ المسّمى بـ ..........................

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

المالحظات

البــاب الثالـث عشـر: 

(بيـان الفصـل) ........................................................

جملـة الصنـف الفرعـي الرابـع   

رابـع: الصنف الفـرعي اـل

المــاليــــــة

مــــــوارد بيــــــان ال

جـملــة البـاب الثالـث عشـر   

الفقـرةالفصـل التقديرات
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فقرة ال

فرعية ال

00300

11...

-                          

- جـملــة البـاب العشــرون                          

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

(بيـان الفصـل) ........................................................

جملـة الصنـف الفرعـي الثالـث   

مــــــواردالفقـرةالفصـل بيــــــان ال

الصنف الفـرعي الثـالـث:

موارد متأتّيـة من الحسابات الخاّصـة في الخزينـة*

نقــل فــواضــل .......................................................

الحساب عـدد .............. المسّمى بـ ..............................

المالحظات التقديرات

البــاب العشــرون: 

التجهيـز واإلسكـان والتهيئـة الترابيـة
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فقرة ال

فرعية ال

00100

03301

-                          

00200

06706

-                          

00300

11...

-                          

00400

12...

-                          

-                        

البــاب الحـادي والعشـرون: 

البيئــة والتنميــة المستديمــة

الصنف الفـرعي األّول:

التدّخـالت ذات الصبغـة العاّمـة ....................................

جملـة الصنـف الفرعـي األّول   

الصنف الفـرعي الثـانـي:

موارد مخّصصـة لنفقـات التصـّرف

نقــل فــواضــل .......................................................

الصنف الفـرعي الثـالـث:

(بيـان الفصـل) ........................................................

جملـة الصنـف الفرعـي الثالـث   

رابـع: الصنف الفـرعي اـل

موارد مخّصصـة لنفقـات التنميـة

نقــل فــواضــل .......................................................

البيئــــة .................................................................

جملـة الصنـف الفرعـي الثانـي   

نقــل فــواضــل .......................................................

مال المشاركة عدد............ المسّمى بـ ..........................

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

(بيـان الفصـل) ........................................................

موارد متأتّيـة من أمــوال المشـاركـة*

موارد متأتّيـة من الحسابات الخاّصـة في الخزينـة*

نقــل فــواضــل .......................................................

الحساب عـدد .............. المسّمى بـ ..............................

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

جملـة الصنـف الفرعـي الرابـع   

جـملــة البــاب الحـادي والعشـرون   

المالحظات مــــــواردالفقـرةالفصـل  التقديراتبيــــــان ال
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فقرة ال

فرعية ال

00200

06718

06719

-                          

00300

11...

-                          

-                        

جملـة الصنـف الفرعـي الثالـث   

موارد مخّصصـة لنفقـات التنميـة

نقــل فــواضــل .......................................................

الحساب عـدد .............. المسّمى بـ ..............................

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

(بيـان الفصـل) ........................................................

البــاب الثالـث والعشــرون: 

جـملــة البــاب الثالـث والعشــرون   

مــــــواردالفقـرةالفصـل المالحظات التقديراتبيــــــان ال

السيــــاحــــــة

الصنف الفـرعي الثـانـي:

نقــل فــواضــل .......................................................

جملـة الصنـف الفرعـي الثانـي   

الصنف الفـرعي الثـالـث:

موارد متأتّيـة من الحسابات الخاّصـة في الخزينـة*

تهيئة المحيط الساحلي ...............................................

برامج الترفيـه ........................................................
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فقرة ال

فرعية ال

00200

06728

06729

06730

-                          

-                        

المراكـز الثقافيـة ......................................................

المطالعـة العموميـة ..................................................

الفنــون  ................................................................

جملـة الصنـف الفرعـي الثانـي   

مــــــوارد بيــــــان ال

الصنف الفـرعي الثـانـي:

موارد مخّصصـة لنفقـات التنميـة

نقــل فــواضــل .......................................................

الفقـرةالفصـل

جـملــة البـاب الخامـس والعشــرون   

المالحظات التقديرات

البــاب الخامـس والعشــرون: 

الثقـافــة والمحافظــة على التــراث
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فقرة ال

فرعية ال

00200

06737

06738

-                          

00300

11...

-                          

-                        

الصنف الفـرعي الثـانـي:

الريــاضــة والتربيـة البدنيــة

موارد متأتّيـة من الحسابات الخاّصـة في الخزينـة*

مــــــواردالفقـرةالفصـل المالحظات التقديراتبيــــــان ال

البــاب السـادس والعشـرون: 

نقــل فــواضــل .......................................................

الحساب عـدد .............. المسّمى بـ ..............................

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

(بيـان الفصـل) ........................................................

نقــل فــواضــل .......................................................

موارد مخّصصـة لنفقـات التنميـة

جملـة الصنـف الفرعـي الثانـي   

الصنف الفـرعي الثـالـث:

بناء وتهيئة الهياكـل الرياضيـة .....................................

تجهيزات شبابية ورياضيـة .........................................

جملـة الصنـف الفرعـي الثالـث   

جـملــة البــاب السـادس والعشــرون   
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فقرة ال

فرعية ال

00300

11...

-                          

-                        

المالحظات التقديرات

البــاب الثامن والعشـرون: 

الشــؤون اإلجتمـاعيـة والتضـامـن 

مــــــواردالفقـرةالفصـل بيــــــان ال

والتونسيـون بالخـارج

الصنف الفـرعي الثـالـث:

موارد متأتّيـة من الحسابات الخاّصـة في الخزينـة*

نقــل فــواضــل .......................................................

جـملــة البــاب الثامـن والعشــرون   

الحساب عـدد .............. المسّمى بـ ..............................

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

(بيـان الفصـل) ........................................................

جملـة الصنـف الفرعـي الثالـث   
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المالحظات التقديرات

-                                  

-                                  

-                                  

-                                  

-                                  

-                                  

-                                  

-                                  

-                                  

-                                  

-                                  

-                                  

-                                  

-                          

-                        

3 235 000,000    

9 775 000,000       

الباب السابـع: وزارة الداخلية والتنمية المحلّيـة .........................................................

الباب الثالث عشـر: المـاليــة ...............................................................................

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

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

الباب التسعون: مساهمات مالية مختلفة إلنجاز مشاريع ذات صبغة محلّيـة ........................

البـاب الثاني: رئـاسـة الجمهوريـة ........................................................................

الباب الخامـس: شؤون المرأة واألسرة والمسنّيـن ......................................................

الباب العشرون: التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية ...................................................

الباب الحادي والعشرون: البيئة والتنمية المستديمة .....................................................

مــــــوارد بيــــــان ال

خـالصـة الجـزء الخـامـس والصنـف الثانـي عشـر

جملـة الصنـف الثـانـي عشــر   

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

جملــة الجـــزء الخـامـــس    

جملـة مـوارد العنـوان الثـانـي    

مجمــوع مـوارد ميـزانيـة البلديــة   
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نفقـــات ميــزانيــة البلــديــة لسنــة 2020

الجــدول - ت -
  

بحســاب الديـنــار

الفقرة

الفرعية

01.100

01

00134 502,760                    

                      000,240 3منحة المسؤولية002

                      000,480 6منحة السكن 003

                      750,300 3منحة التمثيل004

005

47 253,780            

01.101

الكلفة الجملية )*(المدةالعددالخطط

   000,000 32أشهر 46تقني

      000,000 16أشهر 26كاتب تصرف

      875,000 49أشهر 66عملة 

      875,000 1297الجملة

01448 998,000                  

02

00121 114,000                    

002445 920,000                  

003101 520,000                  

0042 640,000                      

00534 632,000                    

00661 320,000                    

007

008

المنـح المخولــة ألعضـاء المجلـس البلــدي

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

منحة التسيير

منحة تكميلية لرؤساء البلديات المتفرغين

         القسم األول: التأجيـر العمومي 

جـملـــة الفصــل 01.100   

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

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

تــأجيـــر األعـــوان القـاّريـــــن

االنتدابات المقترحة

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

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

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

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

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

المالحظات التقديرات

العنوان األول : نفقــات العنــوان األّول

    الجزء األول : نفقـــات التصــّرف

بيــــــان النفقاتالفقـرةالفصـل

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

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

منحة التعمير ............................................................
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الفقرة

الفرعية

009

01036 636,000                    

013

016

022

023

0259 756,000                      

034

03645 720,000                    

049

050

090

091267 234,000                  

09212 960,000                    

0931 680,000                      

03

00130 300,000                    

002

0058 119,800                      

0061 260,000                      

007

0087 020,000                      

04

070600,000                         

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

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

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

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

بيــــــان النفقاتالفقـرةالفصـل

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

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

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

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

منحة اإلحصاء .........................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

المنح المرتبطة بالوظيفة .............................................

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

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

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

المالحظات التقديرات

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

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

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

الفرعية

05

00114 506,680                    

00220 319,324                    

003

06

0012 462,400                      

0026 677,400                      

13

00111 341,236                    

0023 690,240                      

14

001224 852,527                  

00262 028,283                    

003

00415 507,071                    

99

1 898 814,961       

01.102

الكلفة الجملية )*(المدةالعددالخطط

سنة

00الجملة

01

001

002

003

009

010

بيــــــان النفقاتالفقـرةالفصـل

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

المنح غير الخصوصية المتغيّرة األخــرى .......................

ليلي .......................... منحة الساعات اإلضافية و العمل ال

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

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

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

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

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

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

         منح أخرى 

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

منحة األجر الوحيد ...................................................

المساهمات المحمولة على المشغل ...............................

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

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

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

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

جـملـــة الفصــل 01.101   

تأجيــر األعــوان غيــر القـاريــن

المنح العائلية ..........................................................

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

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

المالحظات التقديرات

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

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

االنتدابات المقترحة
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الفقرة

الفرعية

012

013

070

071

02

001

002

                              تأجير أعوان اآللية 0316

06

001

002

07

001

002

003

004

09

10

99

-                          

1 946 068,741    

02.201

01

0225 000,000                    

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

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

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

المنح العائلية ..........................................................

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

منحة األجر الوحيد ...................................................

المساهمات المحمولة على المشغل ...............................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

جـملـــة الفصــل 01.102   

جملـــة القـســـم األّول

        القسـم الثـانـي : وسائـــل المصـالــح 

نفقــات تسييــر المصالــح العموميــة المحليــة

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

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

المالحظات التقديراتبيــــــان النفقاتالفقـرةالفصـل

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

الفرعية

03700 000,000                  

04

0018 000,000                      

00210 000,000                    

                      200,000 1       خدمات هاتفية مخصصة لرئيس البلدية003

0520 000,000                    

06

001150 000,000                  

002

00325 000,000                    

0041 000,000                      

                      256,000 8حصص وقود مخصصة لرئيس البلدية005

07

0011 000,000                      

00215 000,000                    

08

0015 000,000                      

09

00130 000,000                    

002

00310 000,000                    

004

10

00115 000,000                    

00235 000,000                    

0035 000,000                      

00465 000,000                    

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

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

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

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

إقتناء معدّات التصّرف اإلداري ....................................

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

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

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

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

الوقـــود ................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

المالحظات

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

 التقديراتبيــــــان النفقاتالفقـرةالفصـل

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

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

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

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

الفرعية

115 000,000                      

12

001

002-                                  

1310 000,000                    

1430 000,000                    

15

001500,000                         

002

168 000,000                      

186 000,000                      

19

0018 000,000                      

0025 000,000                      

00310 000,000                    

20

0012 500,000                      

0021 000,000                      

0031 500,000                      

0042 500,000                      

0053 500,000                      

21

0014 000,000                      

002

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

التـوثيـــــق .............................................................

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

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

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

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

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

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

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

المالحظات التقديراتبيــــــان النفقاتالفقـرةالفصـل

مصاريف تنظيف المقّرات اإلدارية ................................

مصاريف الحراسة ....................................................

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

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

إستغالل منظومة  " التصّرف في موارد الميزانية " ...........

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

الفرعية

2210 000,000                    

23

001

00245 000,000                    

24

0013 000,000                      

002

25500,000                         

28

00116 522,236                    

002

003

004500,000                         

30

0014 000,000                      

0021 000,000                      

311 000,000                      

3220 000,000                    

36

00112 000,000                    

002

38

0018 000,000                      

002

398 000,000                      

إكساء األعوان الخاضعين للزي الموّحد ...........................

مصاريف المهّمـــــات ................................................

إكساء األعوان ........................................................

الفقـرةالفصـل

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

التكوين المستمّر .......................................................

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

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

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

دفع الخطايا و التعويضات ...........................................

معاليم التسجيل ........................................................

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

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

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

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

المالحظات التقديرات بيــــــان النفقات
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الفقرة

الفرعية

40

0012 500,000                      

002500,000                         

421 000,000                      

433 000,000                      

45

47

001

003

005

006

010300,000                         

011

80

002

003

004

005

006

007

010

011

012

013

014

020

021

99

1 363 778,236       

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

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

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

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

بيــــــان النفقاتالفقـرةالفصـل

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اتّفاقيات مع مؤّسسات .................................................

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

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

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

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

جـملـــة الفصــل 02.201   

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

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

متخلدات تجاه الوكالة الوطنية للتصّرف في النفايات .............

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

متخلدات تجاه مؤّسسات عمومية أخرى ............................

المالحظات التقديرات

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

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

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

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

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

الفرعية

02.202

30

00112 000,000                    

0026 000,000                      

00315 000,000                    

00460 000,000                    

31

001680 000,000                  

002

003

3270 000,000                    

34

001190 000,000                  

002

00330 000,000                    

36

00110 000,000                    

002

38

40

001

002

0032 000,000                      

009

الفقـرةالفصـل

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

مصاريف إستغالل و صيانة التجهيزات العمومية

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اإلعتناء بالتجهيزات المرّكــزة بالساحــات العموميـة              

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

المالحظات التقديرات بيــــــان النفقات

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

اإلعتناء بتجهيزات خصوصية أخرى ..............................
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الفقرة

الفرعية

42

001500,000                         

002

003

004

005

44

0013 000,000                      

00230 000,000                    

45

001

002

4620 000,000                    

99

1 128 500,000       

02.230

-                          

2 492 278,236       

03.302

085 000,000                      

10

00135 000,000                    

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

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

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

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

الفقـرةالفصـل

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

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

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

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

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

جـملـــة الفصــل 02.230  

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

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

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

جـملـــة الفصــل 02.202   

جملـــة القـســـم الثــانـي   

مساهمــــة المشغــل في أنظمـــة التقاعــد بعنـــوان األعــوان 

القسم الثالث : التدّخـل العمومي 

تدّخــالت فـي الميـدان اإلجتمـاعـي

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

مصـاريـف خـاّصـة بتسييــر الوكاالت و المؤسسـات 

............................... والهياكل العموميـة البلديـة 

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

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

المالحظات التقديرات

حديقة الحيوانات .......................................................

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

بيــــــان النفقات
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الفقرة

الفرعية

00215 000,000                    

003

20

21

00150 000,000                    

0025 000,000                      

22

0011 000,000                      

0025 000,000                      

23

001

002

                  برنامج المغادرة الطوعية24

2540 000,000                    

40

4115 000,000                    

99

171 000,000          

03.303

049 494,075                      

20

2115 000,000                    

99

جـملـــة الفصــل 03.303               494,075 24

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اإلسعاف العمومي .....................................................

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

تدّخـــالت في ميــدان التعليـــم و التكـويـــن

ركزيـة ............... المساهمة لفائدة مركز التكوين ودعم الالّم

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

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

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

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

المالحظات التقديراتبيــــــان النفقاتالفقـرةالفصـل

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

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

جـملـــة الفصــل 03.302   

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

نفقات صيانة ............................................................
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الفقرة

الفرعية

03.3040150 000,000                    

50 000,000            

03.305

02

03

05

06

001

00240 000,000                    

003

0745 000,000                    

1010 000,000                    

11

1270 000,000                    

9910 000,000                    

175 000,000          

03.306

04

10

11

12

99

-                          

03.307

01

080

المساهمة في تذاكر األكل  ...............

جـملـــة الفصــل 03.303   

تدّخالت لفائدة الطفولة ................................................

تدخالت في مجال المسرح ...........................................

تدخالت في مجال الكتاب و المطالعة ...............................

تدخالت في مجــال الموسيقـى و الفنــون الشعبيــة .............

تظاهــرات ثقافية و مهرجانات.......................................

المساهمة في تنظيم المهرجانات و التظاهرات الثقافية ...........

تنظيم المهرجانات و التظاهرات الثقافية ...........................

جـملـــة الفصــل 03.305   

شراء عروض ..........................................................

منـح لفائدة اللّجان والجمعيات والفرق الثقافية ..................

تدّخالت لفائدة الشباب ................................................

تدخالت في الميدان السيــاحي .......................................

المساهمــات فـي المنظمــات العالميــة

منظمات ذات صبغة عاّمـة ...........................................

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

تدّخـــالت اخـــرى .....................................................

جـملـــة الفصــل 03.306   

المالحظات التقديراتبيــــــان النفقاتالفقـرةالفصـل

تدّخـالت في مياديــن الثقافـة والشبــاب و الطفولـة

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

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

تدّخــالت فـي الميــدان اإلقتصــادي

تدخالت في الميـدان الفالحـي ........................................

تدخالت في الميدان الصناعي ........................................

منــح لفائدة منظمات ذات صبغة إقتصادية ........................
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الفقرة

الفرعية

02

800

801

802

803

804

99

-                          

03.310

01

026 540,000                      

035 000,000                      

045 000,000                      

05

99

0015 000,000                      

0025 000,000                      

26 540,000            

447 034,075       

04.40018 564,623                    

04.401

18 564,623          

4 903 945,675       

الجمعية الدولية لرؤساء العواصم والمدن الناطقة بالفرنسية ....

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

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

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

جـملـــة الفصــل 03.310   

جملـــة القـســـم الثـالــث   

القسم الرابع : نفـقـات التصـّرف الطــارئـة

                   وغيـر الموّزعــة 

جملـــة الجــزء األّول   

جـملـــة الفصــل 03.307   

مساهمات في منظمات عالمية أخرى ..............................

التعاون مع الجامعة الوطنية للمدن التونسية والمساهمة فيها.

جملـــة القـســم الرابــع   

نفقــات التصّرف غير الموّزعـة......................................

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

التعاون و التوأمة مع الجماعات المحلية اآلسيوية واألمريكية

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

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

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

 التقديراتبيــــــان النفقاتالفقـرةالفصـل

التعــاون مع الجماعـات المحليـة و هياكـل أخـرى

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

نفقــات التصـــّرف الطـارئـــــــة.....................................

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

المالحظات

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

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

الفرعية

05.500

03

157 776,464                  

04

05

157 776,464          -                        

05.501

03

04

-                          -                        

157 776,464       -                        

157 776,464       -                        

5 061 722,139       -                        

فوائــد الديـــن الداخلــي

بيــــــان النفقات

جـملـــة الفصــل 05.501   

جملـــة القســـم الخامــس   

فوائد القروض المبرمة لـدى صنــدوق القــروض و مساعــدة 

الجماعات المحلية .....................................................

فوائد القروض المبرمة لدى مؤّسسات أخـرى ...................

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

جـملـــة الفصــل 05.500   

فوائـــد الديــن الخـارجــي

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

جملــة نفقــات العنـوان األول    

فوائد القروض الخارجيــة الموظّفـة ...............................

جملـــة الجــــزء الثـانــي    

المالحظات الفقـرةالفصـل

الجـزء الثـانـي : فـوائــد الديـن 

    القسم الخامس : فـوائـد الديــن 

 التقديرات
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نفقـــات ميــزانيــة البلــديــة لسنــة 2020

الجــدول - ت- إعتمــادات الـدفــع

  
بحســاب الديـنــار

الفقرة

الفرعية

06.600

0150 000,000                    

02

035 000,000                      

2082 691,665                    

137 691,665          -                        

06.601200 000,000                  

200 000,000          -                        

06.602

-                          -                        

06.603

01

02

العنـوان الثانـي :

نفقــات العنـوان الثـانـي

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

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

   الجزء الثـالـث : نفقـــــات التنميـــــة 

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

جـملـــة الفصــل 06.601   

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

      القسم الّسـادس: اإلستثمارات المباشـرة

الـّدراســــــــــــات

المالحظات التقديرات بيــــــان النفقاتالفقـرةالفصـل

جـملـــة الفصــل 06.602   

البنـايات اإلداريـــة: إحــداث وتوسعـــة وتهيئـــة

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

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

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

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

جـملـــة الفصــل 06.600   
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الفقرة

الفرعية

03

04180 000,000                  

05

0650 000,000                    

230 000,000          -                        

06.604

-                          -                        

06.605

01

02

2050 000,000                    

50 000,000            -                        

06.606

01100 000,000                  

0270 000,000                    

170 000,000          -                        

06.607

-                          -                        

06.608130 000,000                  

130 000,000          -                        

06.609

-                          -                        

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

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

جـملـــة الفصــل 06.604   

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

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

أشغـــال الصيــانـة والتعّهــد .........................................

جـملـــة الفصــل 06.603   

البـرامـج والتجهيـزات اإلعـالميــة

............................ مصاريف اإلشهار واإلعالنات 

جـملـــة الفصــل 06.607   

................................. إقتنـــاء وسـائـــل النقــــل 

جـملـــة الفصــل 06.608   

المالحظات التقديراتبيــــــان النفقاتالفقـرةالفصـل

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

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

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

جـملـــة الفصــل 06.606   

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

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

جـملـــة الفصــل 06.605   

إقتنــاء معـــّدات وتجهـيـــزات

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

جـملـــة الفصــل 06.609   
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الفقرة

الفرعية

06.610

01190 000,000                  

02

03

04

190 000,000          -                        

06.611

01

02

-                          -                        

06.612

01

02

038 000,000                      

8 000,000              -                        

06.613

01815 000,000                  

022 150 000,000               

03 

2 965 000,000       -                        

06.614

01

02

03

تركيــز معــداّلت الضغـط ............................................

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

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

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

جـملـــة الفصــل 06.611   

التطــهـيـــــــــر

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

أشغــال الصيانــة والتعّهـــد ..........................................

جـملـــة الفصــل 06.610   

المـــاء الصــالـح للشـــراب

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

جـملـــة الفصــل 06.613   

تعّهــد البنـايات المتداعيــة للسقـــوط ...............................

تهيئـة وتجهيــز الشـواطـئ ...........................................

 التقديرات

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

أشغـــال الصيـانــة والتعّهــــد ........................................

بيــــــان النفقاتالفقـرةالفصـل

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

أشغـــال الصيـانــة والتعّهــــد ........................................

جـملـــة الفصــل 06.612   

الطــــرقــات والمســـالـــــك

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

المالحظات

اإلنـــــــــــارة

أشغــــال التهيـئــة والتهـذيــب

تعّهـد وتهذيـب المسـاكــن .............................................
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الفقرة

الفرعية

04

05

06

-                          -                        

06.615

01

02

0320 000,000                    

04

05

20 000,000            -                        

06.616

01

02

03

04200 000,000                  

05

06

07

08

09

20

21

200 000,000          -                        

بيــــــان النفقاتالفقـرةالفصـل

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

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

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

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

ـــمدن ............................................ تجميـــل مداخــل اـل

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

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

جـملـــة الفصــل 06.614   

المسـاحـات الخضــراء ومداخـل المـــدن

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

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

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

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

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

جـملـــة الفصــل 06.615   

بنـاء وتهيئـة التجهيزات الجماعية للثقافــة

 والشبــاب والريـاضـة والطفـولـة

بنـــاء وتهيئـة مراكز اإلعالمية الموّجهة للطفـل ..................

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

أشغـال الصيـانـة والتعّهــد ............................................

جـملـــة الفصــل 06.616   

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

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

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

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

المالحظات التقديرات
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الفقرة

الفرعية

06.617

01

02

03

04200 000,000                  

05

06

07

20

21

200 000,000          -                        

4 500 691,665    -                        

07.810

-                          -                        

07.811

-                          -                        

07.827

-                          -                        

-                        -                        

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

بنـاء وتهيـئة الحّمــامــات واألدواش ................................

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

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

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

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

المسـاهمـة في رأس مـال المؤّسســات .................

جـملـــة الفصــل 07.827   

أشغـــال الصيـانــة والتعّهــــد ........................................

جـملـــة الفصــل 06.617   

................... التـدّخـالت في الميـدان اإلقتـصـــادي 

جـملـــة الفصــل 07.810   

جملـــة القســـم الســادس   

     القسم السابـع: التمـويــل العمـومــي 

المالحظات التقديراتبيــــــان النفقاتالفقـرةالفصـل

بنـاء وتهيئـة المنشـآت ذات الصبغة اإلقتصاديـة

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

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

التـدّخـالت في الميــدان اإلجتـمـــاعـي ..................

جـملـــة الفصــل 07.811   

جملـــة القســـم الســـابــع   
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الفقرة

الفرعية

08.900

08.901

-                        -                        

-                        -                        

4 500 691,665      -                        

10.950

01

212 586,196                  

02

03

212 586,196          -                        

10.951

01

02

-                          -                        

212 586,196       -                        

212 586,196         -                        

جملـــة القســـم الثــامــن   

   القسم التـاسـع: نفقــات التنميــة المرتبطـة

بيــــــان النفقاتالفقـرةالفصـل

                         بموارد خارجيـة موّظفــة 

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

نفقـــات التنميـة غيـر الموّزعـة......................................

جملـــة القســـم التــاســع   

        القسم العـاشـر: تسديـد أصــل الديــن 

تسديـد أصـــل الديـــن الداخلــي

جملـــة الجــــزء الثــالـث    

   الجـزء الرابـع: تسديـد أصــل الديــن

يشتمـل هذا القسم على نفس فصـول القسمين الســادس والسابـع 

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

تسديد أصل القروض المبرمة لدى صندوق القروض ومساعدة 

الجماعات المحلّيـة .....................................................

جـملـــة الفصــل 10.950   

تسديـد أصــل الديـــن الخــارجـي

تسديد أصل القروض المبرمة لدى مؤّسسات أخرى .............

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

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

جـملـــة الفصــل 10.951   

جملـــة القســم العـــاشــر   

جملـــة الجـــزء الـرابـع    

المالحظات

   القسم الثـامـن: نفقــات التنميــة الطـارئــة

                       وغيـر الموّزعــة 

 التقديرات

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



45 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-                                  -                       

-                                  -                       

-                                  -                       

-                                  -                       

-                                  -                       

-                                  -                       

-                                  -                       

-                                  -                       

-                                  -                       

-                                  -                       

-                                  -                       

-                                  -                       

-                                  -                       

-                        -                        

-                    -                        

4 713 277,861      -                        

9 775 000,000       

خـالصـة الجـزء الخـامـس والقسـم الحـادي عشـر

البـاب الثاني: رئـاسـة الجمهوريـة ........................................................................

بيــــــان النفقات

الباب الخامـس: شؤون المرأة واألسرة والمسنّيـن ......................................................

المالحظات التقديرات

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 السابـع: وزارة الداخلية والتنمية المحلّيـة .........................................................

الباب الثالث عشـر: المـاليــة ...............................................................................

الباب العشرون: التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية ...................................................

الباب الحادي والعشرون: البيئة والتنمية المستديمة .....................................................

جمـلــة الجــزء الخـامــس    

جملــة نفقــات العنــوان الثانــي   

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

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

الباب التسعون: مساهمات مالية مختلفة إلنجاز مشاريع ذات صبغة محلّيـة ........................

جملة القسـم الحادي عشـر   

مجمــوع نفقـات ميـزانيـة البلديـة   
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 دي باإلجماع على تعديل الميزانية.بعد التداول و النقاش وافق المجلس البل
 

 تخصيص عقار بلدي النجاز ملعب لرياضية كرة القدم المصغرة: (0
 

تبعا لمقترح لجنة الشباب والرياضة والثقافة والتربية المعروض على أنظار المجلس البلدي النظر في 
النجاز مالعب معشبة لكرة القدم  تخصيص قطعة األرض المالصقة للقاعة الرياضية المغطاة بقرمدة

 .المصغرة
 نأ كما بين السيد لطفي المعزون داث قاعة أفراح بنفس العقارل السيد علي المطيبع حول مقترح إحتساء

مردودية مشروع المالية ال تمثل عنصر أساسي للموافقة على المشروع كما طلب السيد عبد السالم الجربي 
ه المالعب و تساءل السيدين فيصل القطي و منجية الترعي عن إعداد االستئناس بتجارب مالكي مثل هذ

 دراسة جدوى هذا المشروع.

 عضوا على التخصيص و اعترض السيدين فيصل القطي و محمد القطي  10و بعد التداول وافق 

 و احتفظ السادة علي المطيبع ،منجية الترعي و عبد السالم الجربي.
 
 

 

الخـالصــة العــاّمـــة لميــزانيـــة بلـديــــة قرمــــدة

بعنــوان سنــة 2020



9 775 000,000                

6 540 000,000       

3 235 000,000       

9 775 000,000                

5 061 722,139       

4 713 277,861       

ميــزانيـة بلديـة بلدية قرمـــــدة لسنــة 2020

بـمــا قـــدره تسعة  ماليين  و سبعمائة و خمسة و سبعون   ألف دينار .

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

 صفاقس في

                                               

.................................................................. • العنوان الثاني 

اإلمضاء والختم

الموارد ...........................................................................................

.................................................................. • العنوان األول 

.................................................................. • العنوان الثاني 

النفقات ............................................................................................

.................................................................. • العنوان األول 
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 :12التفويت في القاعة الرياضية والملعب الكائن بطريق قرمدة كلم (3
 

على  12خصصصصصصصصصصصت البلدية خالل السصصصصصنوات الماضصصصصصية جزءا من العقار البلدي الكائن بطريق قرمدة كلم 

إلحداث قاعة رياضصصصية وملعب وذلي في نطال المسصصصا مة في مشصصصروع تهذيب  11مسصصصتول القاصصصصة رقم 

 األحياء.
اء أشصغال انجاز المركبين الرياضيين نشب خالف مع بلدية العوابد حول التصرف في وحيث على اثر انته

 المعلمين الرياضيين ولم تسفر اللقاءات المتعددة عن حل للنزاع.
 وحيث في خضم ذلي أعربت بلدية العوابد عن رغبتها في اقتناء العقارين وتقدمت بمكتوب في الغرض.

أعضاء على عرض الموضوع  5البلدي وبعد النقاش وافق  وبعد عرض الموضوع على أنظار المكتب

 أعضاء على ذلي. 5على المجلس وعارض 

استفسر السيد علي المطيبع عن مال الخالف  والحظ السيد لطفي المعزون ضرورة عرض الموضوع 
 على لجنة الشؤون االدارية والقانونية قبل عرضه على المجلس .

ن سامي الجربي ورابعة  دريش واحتفظوا السيدتين خلود الجمل وليلى وبعد التداول والنقاش وافق السيدي

 أعضاء . 12الجريبي  واعتراض 

 
 طرح معاليم بلدية: (4

 
:                                                               طرح معاليم لزمة مجمع األسواق -أ     

 
لبلدية قرمدة جراء الظرف االستثنائي الذي مرت به  تبعا لتوقف نشااط مجمع األساواق المساتلزمة  

 04مارس و 15البالد بسااابب جائحة كورونا مما اساااتوجب غلق األساااواق خالل الفترة المتراوحة ما بين 
 أسبوع وباحتساب كلفة األسبوع يكون الحاصل كما يلي: 11بما يساوي  0202ماي 

 دينار 520.2220222  مبلغ اللزمة 

 أسبوع 50 عدد أسابيع السنة

 دينار 9.653,845كلفة األسبوع 

 .دينار x 9.653,845   =126.190,095 11وبذلك تكون كلفة المدة  المطروحة : 

فالمعروض على أنظاركم المصادقة على طرح المعلوم المذكور حتى يتسنى للسيد القابض البلدي 
 .استئناف سير استخالص بقية أقساط اللزمة في أحسن الظروف

 
:                                                طرح معاليم عقد تسويغ محطة االسواق -ب   

 
تبعا لتوقف نشاااط محطة مجمع األسااواق البلدية المسااتلزمة جراء الظروف االسااتثنائية التي مرت   
البالد بسااابب جائحة كورونا مما اساااتوجب العمل تعليق نشااااط المحطة  خالل الفترة المتراوحة ما بين  بها

أساابوع  بدون نشاااط وباحتساااب كلفة األساابوع  يكون  11بما يساااوي  0202ماي  04مارس و 15الفترة 

 الحاصل كما يلي:

 دينار10.522,22  مبلغ التسويغ 

 50عدد أسابيع السنة السنة 

 دينار 042,306سبوع كلفة األ

 .دينار x 042,306 =0.643,586 11وبذلك تكون كلفة المدة  المطروحة : 

فالمعروض على أنظاركم المصادقة على طرح المعلوم المذكور حتى يتسنى للسيد القابض البلدي 
 .استئناف سير استخالص بقية أقساط عقد التسويغ في أحسن الظروف
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:                                                           لبلديطرح معاليم لزمة المسلخ ا -ج  

  
تبعا لالضااطراب الذي طرأ على على نشاااط المساالخ البلدي بقرمدة جراء الظرف االسااتثنائي الذي         

بنظام دوري )يوم بيوم( خالل الفترة  مرت باه البالد بساااااااباب جاائحاة كوروناا مماا اساااااااتوجاب العمال باه
يوما بدون نشااااااط وباحتسااااااب كلفة  31بما يسااااااوي  0202ماي 17مارس و 31المتراوحة ما بين الفترة 

 اليوم يكون الحاصل كما يلي:

 دينار 880222  مبلغ اللزمة 

 365عدد أيام السنة 

 دينار 041,296كلفة اليوم  

 .دينار x 041,296    =7.473,976 31وبذلك تكون كلفة المدة  المطروحة : 

فالمعروض على أنظاركم المصادقة على طرح المعلوم المذكور حتى يتسنى للسيد القابض البلدي 
 .استئناف سير استخالص بقية أقساط اللزمة في أحسن الظروف

 
مة معاليم لزعلى طرح المعاليم باإلجماع على طرح  أعضاء المجلس البلديصادق  وبعد التداول والنقاش

 مجمع األسواق و عقد تسويغ محطة األسواق و لزمة المسلخ البلدي حسب المبالغ المذكورة.
 

 تعديل قرار معاليم بلدية: (5
 

المتعلق بضااااااابط  0219جااانفي  18المؤرخ في  10المقترح على المجلس البلاادي تعاادياال القرار عاادد  

النظافة وحفظ الصاااااحة بالمنطقة البلدية وذلك ب ضاااااافة مخالفات  الخطايا اإلدارية المتعلقة بمخالفة تراتيب
 إدارية حسب الجدول التالي:

 قرار المجلس مقدار الخطية المخالفة

تلويااااث األرصااااااافااااة أو الطرقااااات أو 
السااااحات العمومية من جراء تصاااريف 
المياه المساااااتعملة من المحالت التجارية 

 أو الحرفية أو السكنية

 

 دينار 322

 عرضه على اللجنةإعادة 

تلوياااث األمااااكن العمومياااة عناااد نقااال 
 النفايات والبضائع بمختلف أصنافها

 صادق أعضاء المجلس البلدي باإلجماع دينار 322
 
 

ترك أثاااث أو معاادات زال االنتفاااع بهااا 
أو هياكل مختلفة وسائل النقل باألرصفة 

 أو بالطرقات أو بالساحات العمومية

 

 دينار 522
أعضااااااء و اعترض  5و بعد التداول وافق 

أعضاء تعديل معلوم  8أعضااء و اقترح  3

 322إلي  522الخطيااة  عبر الحط فيااه من 

 دينار 322ديناروتمت المصادقة على 

ديااانااااارماااقاااتااارح  522 عدم تنظيف الطوابي والستائر الترابية

 اللجنة

ديانااااار ماقااترح  322و

 المكتب

 522أعضااااااااااء مع المقترح األول أي  5

 ينارد

عضااااااو موافق على المقترح الثاني أي  10

 دينار و عضو واحد احتفظ بصوته 322
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 ( فتح مناظرة داخلية للترقية بالملفات:6

 
وبعـد، المعروض على أنظار المجلس ضبط عدد ونوعية الخطط المفتوحة للتناظر عن طريق           

لفائدة بلدية قرمدة بالنسبة لمختلف األسالي وذلي  0202المناظرات الداخلية للترقية بالملفات بعنوان سنة 

 حسب الجدول التالي :
 

 / بالنسبة للسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية : 1

 

 الرتبة
عدد األعوان الذين تتوفر فيهم شروط 

 الترقية بالملفات
 عدد الخطط المفتوحة للتناظر

 1 1 متصرف رئيس
 1 1 متصرف مستشار

 1 0 متصرف
 
 

 / بالنسبة للسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية : 0

 

 الرتبة
األعوان الذين تتوفر فيهم شروط عدد 

 الترقية بالملفات
 عدد الخطط المفتوحة للتناظر

 2 3 تقني رئيس
 
 ./ بالنسبة للسلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومة3

 

 الرتبة
عدد األعوان الذين تتوفر فيهم شروط 

 الترقية بالملفات
 عدد الخطط المفتوحة للتناظر

 1 1 مهندس عام
 1 1 مهندس رئيس

 
 على ملفات الترقية باإلجماع. أعضاء المجلس البلديصادق  وبعد التداول والنقاش

 
 

 فسخ عقد كراء روضة وطرح جزء من معلوم كراء: (7
 

بطلب إعفائها  7تقدمت الساايدة منى العيادي متسااوغة روضااة األطفال الكائنة بطريق قرمدة كلم            

بسااابب الحجر الصاااحي كما طلبت إنهاء  0202أفريل و ماي من معلوم كراء الروضاااة ألشاااهر مارس و 

 العالقة الكرائية و تقسيط مبلغ الدين المثقل عليها .
اقترحت لجنة الشؤون القانونيـاـاـاة و اإلداريـاـاـاة أن يتم فسـاـاخ عقد الكــراء و استرجاع المكرى            

أشاااهر: مارس و أفريل و ماي  3راء شاااريطة إمضااااء المتساااوغة اعتراف بالدين مع إعفاءها من معلوم ك

دينار  بعنوان قسط من  معلوم  48577763و جدولة ما تخلد بذمتها  من معاليم كراء والمقّدرة  بـاا  0202

و ذلك في  0202و معلوم شهري جـاااانفي وفيفري  0219شهر أكتوبر ومعلوم  شهري نوفمبر و ديسمبر 
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كراء الروضاااااااة لقاااء ثمن افتتاااحي ) المعلوم دينااارا شاااااااهريااا واإلعالن عن طلااب عروض ل 522حادود 

 دينارا. 15227222الشهري(  مقداره 

)مقهى ومسااتودع( بمركب  16و 11كما طالب الساايد العربي بوجلبان طرح معلوم كراء المحلين           

بسااابب  الحجر الصاااحي وقد ارتةت لجنة الشاااؤون االدارية و  0202سااايدي عباس لشاااهري ماي و أفريل 

 الموافقة على الطلب على أن يتّم عرض الموضوع على المجلس البلدي. القانونية
 على طرح المعاليم باإلجماع. أعضاء المجلس البلديصادق  وبعد التداول والنقاش

بمركب سااااايدي  13كما تم النظر في مطلب فتحية الكشاااااو في خصاااااوص طرح معلوم كراء المحل رقم  

 عضو    13غاية شهر ماي  حيث وافق عباس عن الفترة الممتدة من شهر مارس إلي 

من األعضاااااء، كما تساااااءل الساااايد سااااامي الجربي حول ضاااارورة عرض هذه النقطة على  0و اعترض 

 اللجنة القانونية.
 

 :  الموافقة على مبدأ اقتناء أرض إلحداث مقبرة بلدية ومجمع لرسكلة فضالت الزبيرة  (8

  
 

على امتداد عدة عقود رصااااااايد عقاري ال باس به كان مالذها لتحقيق عدة مشااااااااريع  امتلكت بلدية قرمدة
وبفعل اساااتغالل البعض منه والتفويت في البعض بدأ هذا الرصااايد في التقلص وأضاااحى من المحتم اقتناء 

 عقارات أخرى سواء داخل المنطقة البلدية أو خارجها .
ت الزبيرة المقترح اقتناء قطعة أرض الستغالل وحيث أن البلدية ترغب في إحداث مجمع لرسكلة فضال

 جزء منها للمجمع وتخصيص بقية العقار الحداث مقبرة على مدى البعيد.

 عضوا على مبدأ االقتناء. 14و بعد التداول وافق 

 
 حول اسناد منح اجتماعية لفتح انهج: (9

 
المبرمجة بمثال التهيئة العمرانية ، وللحفاظ على النظافة وازالة الطوابي  في اطار الساااااعي الى فتح األنه 

في قائمة  0202جويلية  29نظرت لجنة الشاااااؤون االجتماعية ولجنة األشااااااغال والتهيئة العمرانية بتاريخ 

قديم تماالكي الطوابي وقاد تم القياام بزياارة ميادانياة وتم على اثرهاا االتفااق على ازالاة هاذه الطوابي مقابل 

 لكل منتفعدينار 1522مساعدة مالية للمساعدة على بناء سياج لهذه العقارات وقد تم اقتراح مبلغ 

 وتشمل هذه المساعدات السادة االتي ذكرهم على التوالي:
 محمد المصمودي

 فضيلة القالل
 فوزي بلغيث

 سنية الطرابلسي
 سهيرة العيادي وسليم العيادي
 جماعةنورة وحسان أبناء الطيب بن 

 مخلص ووليد القالل
 سامي واحمد القالل

 تساءل السيد سامي الجربي حول تحديد طول الطوابي.
 عضوا على إسناد المنح االجتماعية و احتفظت السيدة رابعة هدريش. 15و بعد التداول وافق 

 

 ( التفويت في محجوزات:12

 
 س د رئيس المحكمة االبتدائية بصفا قبين السيد لطفي المعزون أنه تم تقديم إذن على عريضة إلي السي
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و تم االتفاق على مواصلة إجراءات بيع المحجوزات حال الحصول على اإلذن و حسب األثمان التي تم 
 عرضها سابقا على المجلس البلدي.

 وافق أعضاء المجلس البلدي باإلجماع.
 

 ( تعديل تركيبة لجنة:11

 
 أعلم رئيس الجلسة أن البلدية تلقت استقالة من لجنة تنمية الموارد و االستثمار للسيدة هالة الزواري 

 و عوضها السيد نادر سحنون من نفس الكتلة.
 وافق أعضاء المجلس البلدي باإلجماع.

 
 ث الدورةو أخيرا و بعد النظر في كل المواضيع المدرجة بجدول األعمال اختتم السيد محمد بلغي      

 شاكرا الجميع على الحضور و كان ذلك على الساعة السادسة مساء. 
                              

 0202جويلية  61قرمدة في                                                 

 

 

 الكاتب العـــام                              مساعد رئيــس البلديــة    

 محمــــد  بلغيــــث         مثلوثي                            البحري ال  

 
 


