
 ونسيـــــة                                                                                  ة الت  الجمهوري       

  الد اخلية وزارة         

 ة المرسى  بلدي            

  البلدي   المجلس   شؤون          
 

 

 البلدي   جلس الجملي لجلسة الم   المحضر
 2021ة  ـــــ لسن  ر ابعة ال في دورته العادي ة        
 2021  نوفمبر   30  الثاء الثـ  المنعقدة يوم       

 

 

 
 
 

  اجمللس ة جلسة  بقصر البلدي    الث الثة بعد الز والاعة  على الس    2021    نوفمرب    30  الاثءالث  إنعقدت يوم  
ادة والس    ات دوحبضور السي  ،    ةالبلدي    ، رئيس  بوراوياملعز    دبرائسة السي    2021لسنة    ر ابعةاليف دورته العادي ة    البلدي

بعد توجيه إستدعاءات كتابي    البلدي  اجمللسأعضاء   القانون  اآليت ذكرهم ،  يقتضيه  ة إىل مقـر  سكنـاهم تطبيقا ملا 
التايل   ووفقا للنص    ،ة  ــــــــــــــــــــة اجلماعات احمللياملتعل ق مبجل    2018ماي    09 خ يفاملـؤر    2018لسنة    29 األساسي عدد

: 
 .  إستدعاء   الموضوع :       

      ، 2021لسنة  ر ابعةاليف دورته العادي ة  البلدي شرف إبستدعائكم حلضور جلسة اجمللس، أت دعــــــــــــوب  
 .الس عادة  ة( بقصر البلدي  15.00)الث الثة بعد الز وال اعة على الس   2021 نوفمرب  30الاثء الث  يوم  املقر ر عقدها

  

     لسيدة فرايل مسرية بوزيريا-

 اآلنسة إميان الفهري -
 

 
 

        السيد حممد شراد -
    السيد حممد ضياف الدريدي  -

                  زهور قريرة  اآلنسة - -
             السيدة عائشة املهريي  -
   السيد رؤوف الشنويف  -
   السيد سليم الزلطين -
 

 مساعدة رئيس البلدية،  
 مستشارة، رئيسة جلنة الد ميقراطية التشاركية واحلوكمة املفتوحة، 

 

    مستشار، رئيس دائرة املرسى الرايض،
 

 ، مستشار، رئيس دائرة قمرت 
 ،  مستشارة، رئيسة دائرة البحر األزرق
 ،  مستشارة، رئيسة دائرة املرسى املدينة 

 ،  مستشار، رئيس جلنة الطفولة والشباب والرايضة 
وفاقدي السند   و الشغل    جتماعية اإلرئيس جلنة الشؤون    مستشار ،

 و حاملي اإلعاقة ،  
 م

 ، و التعليم الفنون و الثقافة و الرتبية  جلنة ، رئيسة  مستشارة السيدة روضة الزاوشي رزق اّلل       -



   السيدة نبيلة محزة -
 السيد قيس النيقرو -
 السيدة هاجر مطري -

  ،  رئيسة جلنة شؤون املرأة واألسرة،  مستشارة
 ستشار ، رئيس جلنة الن ظافة و الصح ة و البيئة ، م  

 رئيسة جلنة اإلعالم و الت واصل و الت قييم ،  مستشارة ،
 السيد حممد نبيل صاحب الطابع -
 السيد خالد شيبوب   -
 السيد حممد التيجاين بوعزيز      -
          السيدة انئلة اهلم امي                    -

  مستشار، 
 مستشار ، 
  مستشار ،
 مستشارة .

                                                 

   : و تغّيب        

    ، املساعدة األوىل لرئيس البلدية                      آلنسة مىن خالصا - 
 مساعدة رئيس البلدية،                 السيدة لطيفة التاجوري     -

 السيد إلياس كشك  - 
 

 

مساعد رئيس البلدية، رئيس جلنة الشؤون املالية واإلقتصادية                
 ، ومتابعة التصرف

 ارس العي اشي     فالسيد   -
 السيدة رمي احلشيشة         -
           السيد حممد الطي ب املهريي             -

  ، بني اجلنسني رصالفوتكافؤ ساواة مستشار، رئيس جلنة امل
 رئيسة جلنة الش ؤون اإلداري ة و إسداء اخلدمات و الت عاون الال مركزي ، مستشارة ،

 مستشار ، مكل ف بلجنة األشغال و الت هيئة العمراني ة ،
 مستشار، السيد أيوب بن احلاج   -
 السيد أمحد ريزا   -
 أمين بن مسعود  -
 السيدة سهام عزالدين           -

 مستشار،
 مستشار،

 مستشارة ،
 مستشار، السيد عياض الزهار -
 مستشار، السيد سليم احملرزي -

ة.مستشار  اآلنسة راقية الغريب   -  
 

 

 البلدي:    لسجلسة اجمل حضركما 

 ، السيد الكاتب العام للبلدي ة  -

 كتابة اجمللس ،  -

 السيدة عائشة الزعلوين : مديرة الشؤون اإلدارية العامة، -

 السيد عبد احلق بن موسى، عن املصلحة املالي ة ،  -

 . و ممث لي اجملتمع املدين بعض املواطنني  -



 
 

 

 

الر ابعة لسنة    البلدي  اجمللسإنعقدت جلسة        العادي ة  ،    املعز بوراويد  السيّ اليت إفتتحها    2021يف دورته 
و ممث لي اجملتمع  و املواطنني    رة البلدي ةو اإلداالبلدي    اجمللسُمــــــــرحب ا جبميع احلاضرين مـــــــــــن أعضــــــــــــاء  ،    لبلديةا  رئيس
 .املدين

و            ت اداملسائل املعروضة جبدول أعمال اجللسة داعيا السي    إستعراض  البلديةد رئيس   السي  إثر ذلك ، توىل                     
 : داول فيها للت   البلدي لساجملادة أعضاء الس  

 

  

I)  : لجنة الد يمقراطية الت شاركية و الحوكمة المفتوحة 
 

 . 2022ربانمج اإلستثمار الس نوي لسنة عرض الت شخيص الفين  و املايل ل ❖
II)    : لجنة الش ؤون الماليـ ــــة و اإلقتصادي ة و متابعة التصر ف 

 .  2022  املصادقة على ميزاني ة البلدي ة لسنة(  1

 . 2021مليزاني ة سنة  إعتمادات مرخ ص فيها داخل العنوان األو ل   حتويل  (2
 هبات .ترب عات و قبول (  3

 

 
 
 

• 6 

III )   مركزي : ال  لجنة الش ؤون اإلداري ة و إسداء الخدمات و الت عاون ال     
 .    2022  لسنةالبلدي ة دعم قدرات الس نوي لربانمج ال  (1
   .املساندة الفني ة  (2

IV )   الفنون و الث قـافة و الت ربية و الت عليم    لجنة :      
 إت فاقي ة شراكة .   ❖

 
 

 

 

 

 

 



 

(I   الد يمقراطية الت شاركية و الحوكمة المفتوحــــــة    لجنة : 
 :   2022عرض الت شخيص الفن ي و المالي لبرنامج اإلستثمار الت شاركي لسنة   ✓

      

بتاريــــــــــخ   514تبــــعا ملكتوب الســــــــــــــي د املدير العام لصندوق القروض و مساعدة اجلماعات احمللي ة حتـــــــــــت عـــدد             
ــــــــــروع يف إعــــــــــــــداد برانمج  الذ   2022حول إعداد برانمج اإلستثمار البلدي لسنة  2021 نوفمرب 04 ي مبقتضاه مت  الش 

حل أساسية و هي: األعمال  ، وحيث أن  منهجي ة إعداد هذا الربانمج تتضم ن مخس مرا  2022اإلستثمار الت شاركي لسنة  
 .   ام ة التشاركي ة واألعمال الن هائيةاجللسة العإعداد البطاقات األولي ة للمشاريع ، شخيص الفين  واملـــــايل، ة ، الت  ي  التحضري 

وحيث أن ه بعد أن إستوفت البلدية مجيع األعمال التحضريي ة إضافة إىل إجرائها الت شخيص الفين  واملايل ونشر نتائجه    
نسخة    لبلدية وتعليقه مبقر ها وتقدميالر مسي و الص فحة الر مسية لشبكة الت واصل اإلجتماعي الفايس بوك لعلى موقع واب  

األلكرتونية   الر سائل  طريق  عن  أو  مباشرة  سواء  الش ريكة  املدين  اجملتمع  ملنظ مات  جلسة  ....منه  إجراء  يتعني   فإن ه   ،
الفين  و املالـــي و آراء املواطنني خبصوص املشاريع املقرتحة    شخيصالع على نتائج الت  اإلط  للمجلس البلدي يت م خالهلا  

مع األخذ بعني اإلعتبار قدر اإلمكان املشاريع اليت  مت  حتديدها عند إعداد   يف اجملال البلديو برامج خمتلف املتدخ لني  
الربامج السنوي ة الس ابقة و اليت  تعذ ر إجنازها لعدم توف ر اإلعتمادات و كذلك طلبات و مقرتحات املواطنني الواردة على 

اصناديق اإلقرتاحات و   عن طريقلدي ة  الب الت واصل  و    جتماعي و إلشبكات  األلكرتوني ة  إطار  اإلستمارات  منظومة يف 
   .الش كاوي
  .2022املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي الت شخيص الفين  و املايل لربانمج اإلستثمار الت شاركي لسنة         

    قرار المجلس البلدي 
 

أنـ ــــه يتعني     الّدميقراطية الّتشاركية و احلوكمة املفتوحةاآلنسة إميان الفهري ، مستشارة ، رئيسة جلنة  أوضحت      
يت م خالهلا اإلط الع على نتائج الت شخيص الفين  و املايل وبرامج    -موضوع هذه اجللسة    –إجراء جلسة للمجلس البلدي  

مشاريــــــــــــــــــــــع مهيكلة ، مشاريع إداري ة  خمتلف املتدخ لني يف اجملال البلدي وتوزيع املوارد املالي ة حســــــب التدخ الت الث الث )
  إعداد برانمج اإلستثمار البلدي لسنة ومشاريع قرب( وتلك املخص صة ملشاريع القرب على املناطق املعني ة ابلتدخ ل يف إطار  

و     ،قا للعرض املصاحبطبنتائج الت شخيص الفين  و املايل  ن حيث  ــــــــــتقدمي حمتوى العرض م  إثر ذلك تول ت،    2022
اإلستثمار   برانمج  إعداد  إطار  املايل يف  و  الفين   الت شخيص  نتائج  على  احلاضرون  البلدي  اجمللس  أعضاء  بعدها صادق 

 .   2022التشاركي لسنة 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

الت شخيص الفن ي والمالي
يإلعداد برنامج اإلستثمار البلد

    الت شاركي لسنة

 



 

 

 
  



  

الت وزي  الجملي لل  رقـات المعب دة 

   

   

   

   

   

                                                   



 
 

  



 
  



 
  



 
  



  



 

 

 

  



 

 
  



 
  



 

  





  











































 
II    :لجنة الش ؤون المالية و اإلقتصادية ومتابعة التصر ف ) 
 
 :   2022المصادقة على ميزاني ة البلدي ة لسنة    ( 1
 

 قبضا وصرفا على مستوى العنوانني األو ل والث اين طبقا للجداول الت الية :  2022لسنة البلدي ة ة ــــــــ  شروع ميزانياملعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي املصادقة على امل     
 
 
 

 
 
 
 
 
 





 بيان الموارد  الفقرة  الفصل 
 اقتراحات    المبالغ المحققة  تقديرات 

 2022سنة  نسبة التحقيق  الى غاية ......  2021سنة 

  31/10/2021 %   

         موارد العنوان األول :     

         المداخيل الجبائية   الجزء األول :     

         الصنف األول : المداخيل الجبائية بعنوان األداءات على العقارات واألنشطة    

         المعاليم الموظفة على العقارات :  الصنف الفرعي األول :     

 المعلوم على العقارات المبنية   11-01 
1850000,000 1345068,944 72,71% 2000000,000 

 11-02 
  

 2100000,000 %104,77 1885933,278 1800000,000 المعلوم على األراضي غير المبنية

  
  

         المعاليم الموظفة على أألنشطة الصنف الفرعي الثاني : 

 12-01 
  

 4150000,000 %85,55 3422073,311 4000000,000 المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية:

المقابيض االعتيادية للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغـــــة الصناعيـــة أو   01  
 3000000,000 %100,34 2960123,531 2950000,000 التجارية أو المهنية  

  

المبالغ المتأتية من صندوق دعم الالمركزية والتعديل والتسوية والتضامن بين الجماعات   02
المحلية بعنوان حذف الحد األقصى للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو  

 التجارية  أو المهنية 

50000,000 461245,000 922,49% 100000,000 

  
المقابيض المتأتية من استخالص الحد األدنى للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة   03

 الصناعية أو التجارية أو المهنية . 
1000000,000 704,780 0,07% 1050000,000 

 2800000,000 %37,71 1055767,385 2800000,000 المعلوم على النزل    12-02 

 35000,000 %116,91 29226,862 25000,000 محالت بيع المشروباتمعلوم اإلجازة الموظف على    12-03 

 11085000,000 %73,87 7738069,780 10475000,000 1جملة الصنف     

         الصنف الثاني : المداخيل الجبائية األخرى :     

    
المستوجبة من استلزام الملك   مداخيل استخالص المعاليم  الصنف الفرعي األول : 

 العمومي البلدي : 
        

 /    /  /  مداخيل لزمة المعاليم المستوجبة باألسواق اليومية    21-01 

 2022ية البلدية لسنة مشروع ميزان

 األول موارد العنوان  

 

 

 

 

 



 مداخيل لزمة استخالص المعاليم المستوجبة باألسواق األسبوعية   21-02 
500000,000 192016,079 38,40% 500000,000 

 15000,000 %136,52 13652,308 10000,000 مداخيل لزمة المعاليم المستوجبة باألسواق الظرفية   21-03 

         مداخيل لزمة المعاليم المستوجبة باألسواق الجملية  :    21-04 

 /    /  /  أسواق الجملة للخضر والغالل  1  

 /    /  /  أسواق الجملة للصيد البحري  2  

 /    /  /  جملة أخرى أسواق  3  

 /    /  /  مداخيل لزمة المعاليم المستوجبة بالمسالخ   21-05 

 /    /  /  مداخيل لزمة اإلشغال الوقتي للطريق العام    21-06 

 900000,000 %30,66 141358,000 461000,000 مداخيل لزمة وقوف العربات بالطريق العام    21-07 

 600000,000     600000,000 مداخيل لزمة معلوم اإلشهار    21-08 

 200000,000     400000,000 مداخيل لزمة معاليم أخرى مستوجبة من الملك البلدي ) البحري (    21-99 

  



 بيان الموارد  الفقرة الفصل

 اقتراحات    المبالغ المحققة  تقديرات 

 2022سنة   التحقيق نسبة  الى غاية ......  2021سنة  

  31/10/2021 %   

    
المداخيل الجبائية  المتأتية من االستغالل  الصنف  الفرعي الثاني :

         المباشر للملك العمومي البلدي : 

         مداخيل متأتية من االستغالل المباشر لألسواق   :    22-01 

     /  /  المعلوم العام للوقوف 1  

     /  /  المعلوم الخاص للوقوف  2  

     /  /  المعلوم على رقم معامالت وكالء البيع ومزودي سوق الجملة   3  

     /  /  المعلوم على الداللة   4  

     /  /  المعلوم على الوزن والكيل العمومين 5  

     /  /  معلوم البيع بالتجوال داخل األسواق 6  

     /  /  اإليواء والحراسةمعلوم  7  

     /  /  معلوم المراقبة الصحية على منتوجات البحر 8  

     /  /  مداخيل متأتية من االستغالل  المباشر للمسالخ :    22-02 

     /  /  معلوم الذبح  1  

     /  /  إقامة الحيوانات المعدة للذبح بالمسالخ معليوم 2  

     /  /  معلوم المراقبة الصحية على اللحوم 3  

 300000,000 %276,42 691051,545 250000,000 معلوم االشغال الوقتي للطريق العام    22-03 

 1000,000   /  1000,000 معلوم وقوف العربات بالطريق العام    22-04 

 700000,000 %91,80 642594,000 700000,000 معلوم أشغال الطريق العام عند إقامة حضائر  البناء     22-05 



 50000,000   /  50000,000 معلوم  عن أشغال تحت الطريق العام    22-06 

 250000,000 %46,03 115068,546 250000,000 معلوم اإلشهار   22-07 

     91920,000   إشغال الملك العمومي البحري معلوم    22-08 

 /    /  /  المعلوم على العروض الظرفية   22-09 

 /    /  /  مداخيل جبائية مختلفة    22-99 

 3516000,000 %58,59 1887660,478 3222000,000 :   2جملة الصنف     

 14601000,000 %70,28 9625730,258 13697000,000 1جملة الجزء     

         المداخيل غير الجبائية اإلعتيادية  :  الجزء الثاني :    

    
الرسوم والحقوق ومختلف معاليم الرخص والموجبات   الصنف الثالث :

         اإلدارية واألتاوات مقابل اسداء الخدمات  : 

         الموجبات اإلدارية  :  : معاليمالصنف الفرعي األول     

 100000,000 %58,44 58438,000 100000,000 معلوم التعريف باالمضاء   31-01 

 50000,000 %34,85 17426,750 50000,000 معلوم اإلشهاد بمطابقة النسخ لألصل    31-02 

 100000,000 %96,74 96741,000 100000,000 معاليم تسليم بطاقات الحالة المدنية   31-03 

 2000,000 %177,00 1770,000 1000,000 معاليم تسليم الشهائد والحجج األخرى    31-99 

         معاليم الرخص اإلدارية :   الصنف الفرعي الثاني :    

 /      /  معلوم رخص ذبح الحيوانات    32,01

 40000,000 %43,72 17489,300 40000,000 لتعاطي بعض المهن معلوم رخص اشغال الطريق العام     32-02 

  



 بيان الموارد  الفقرة الفصل

 اقتراحات    المبالغ المحققة  تقديرات 

 2022سنة   نسبة التحقيق  الى غاية ......  2021سنة  

  31/10/2021 %   

 3000,000 %2,67 80,000 3000,000 معلوم رخص الحفالت المنظمة بمناسبة األفراح العائلية     32-03 

 1000,000 %2,00 20,000 1000,000 معلوم رخص الحفالت العمومية     32-04 

     /  /  معلوم رخص فتح المقاهي والمحالت المماثلة لها بعد الساعات القانونية   32-05 

 300000,000 %97,36 243398,500 250000,000 معاليم رخص البناء    32-06 

 1000,000   /  1000,000 معاليم رخص نصب آالت توزيع الوقود في الطريق العام    32-07 

     /  /  معلوم رخص جوالن سيارات األجرى والسيارات المجهزة بعداد    32-08 

 15000,000 %190,09 28513,000 15000,000 الجثثمعلوم رخص الدفن أو اخراج    32-09 

 معاليم رخص أخرى مسندة بمقتضى التراتيب الجاري بها العمل    32-99 
1000,000 33987,332 3398,73% 1000,000 

 الصنف  الفرعي الثالث : معاليم مقابل إسداء خدمات :     
        

       /  معلوم االعتناء بفروع قنوات تصريف المواد السائلة     33-01 

 250000,000 معاليم اإليواء بمستودع الحجز    33-02 
130822,650 52,33% 250000,000 

المبالغ المتأتية من صندوق دعم الالمركزية والتعديل والتسوية والتضامن بين     33-03 
 الجماعات المحلية بعنوان المعلوم اإلضافي على سعر التيار الكهربائي : 

700000,000     800000,000 

 700000,000 االعتيادية للمعلوم االضافي على سعر التيار الكهربائي  المقاببيض 1  
 /   800000,000 

  
المقابيض المتأتية من المعلوم اإلضافي على سعر التيار الكهربائي باعتماد آلية   2

       /  التعديل والتضامن بين الجماعات المحلية 

مقابل رفع الفضالت المتأتية من نشاط المحالت التجارية أو الصناعية أو   معاليم    33-04 
 المهنية  

250000,000 34750,875 13,90% 
250000,000 

 1000,000 %61,70 617,000 1000,000 معلوم كراء السيارات لنقل  الموتى    33-05 



مساهمة المالكين األجوار في نفقات األشغال األولية واألصالحات الكبرى المتعلقة     33-06 
         بالطرقات واألرصفة وقنوات تصريف المواد السائلة

 معاليم أخرى مقابل إسداء خدمات    33-99 
1000,000 778954,120 77895,41% 1000,000 

    
 :  3جملة الصنف 

1764000,000 1443008,527 81,80% 1915000,000 

    
الصنف الرابع : مداخيل إشغال واستعمال أمالك الجماعة وفضاءاتها واستلزام  

 مرافقها وأمالكها المختلفة : 
        

         المداخيل المتأتية من االستغالل المباشر لألمالك :  الصنف الفرعي األول :     

 55000,000 %25,62 14091,500 55000,000 مداخيل رياض األطفال     41-01 

 /    /  /  مداخيل حدائق الحيوانات     41-02 

 /    /  /  مداخيل  الحدائق العمومية    41-03 

 /    /  /  مداخيل المنتزهات     41-04 

 /    /  /  مداخيل مراكز الترفيه    41-05 

 /    /  /  مداخيل المنابت     41-06 

 1000,000 %375,00 3750,000 1000,000 مداخيل المالعب     41-07 

 1000,000   /  1000,000 مداخيل القاعات الرياضية     41-08 

 40000,000 %29,60 11840,000 40000,000 مداخيل المسابح     41-09 

 /    /  /  مداخيل الحمامات     41-10 

  



 بيان الموارد  الفقرة الفصل

 اقتراحات    المبالغ المحققة  تقديرات 

 2022سنة   نسبة التحقيق  الى غاية ......  2021سنة  

  31/10/2021 %   

 /    /  /  مداخيل المسارح    41-11 

 /    /  /  مداخيل قاعات العروض     41-12 

 700000,000 %87,81 526871,000 600000,000 مداخيل قاعات األفراح    41-13 

         مداخيل العقارات المعدة لنشاط فالحي     41-14 

 10000,000     20000,000 مداخيل أخرى غير جبائية متأتية من االستغالل المباشر لألمالك     41-99 

 المداخيل المتأتية من استغالل األمالك عن طريق اللزمة :   الصنف الفرعي الثاني :     
        

 /    /  /  مداخيل لزمة رياض األطفال     42-01 

 /    /  /  مداخيل لزمة حدائق الحيوانات     42-02 

 /    /  /  مداخيل لزمة الحدائق العمومية      42-03 

 226000,000   /  226000,000 مداخيل لزمة المنتزهات    42-04 

 /    /  /  مداخيل لزمة مراكز الترفيه    42-05 

 /    /  /  مداخيل لزمة المنابت     42-06 

 /    /  /  مداخيل لزمة المالعب     42-07 

 /    /  /  مداخيل لزمة القاعات الرياضية    42-08 

 /    /  /  مداخيل لزمة المسابح     42-09 

 /    /  /  مداخيل لزمة الحمامات   42-10 

 /    /  /  مداخيل لزمة المسارح     42-11 



 /    /  /  مداخيل لزمة قاعات العروض     42-12 

 /    /  /  مداخيل لزمة قاعات األفراح    42-13 

 /    /  /  مداخيل لزمة العقارات المعدة لنشاط فالحي     42-14 

         مداخيل أخرى غير جبائية متأتية من لزمة األمالك     42-99 

 1033000,000 %59,02 556552,500 943000,000 :   4جملة الصنف     

 الصنف الخامس : مداخيل ملك الجماعة المحلية ومساهماتها ومداخيل مختلفة      
        

 الصنف الفرعي األول : مداخيل كراء العقارات والتجهيزات والمعدات :      
        

 544000,000 %59,20 260482,979 440000,000 مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري     51-01 

 /    /  /  مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط مهني    52-02 

 /    /  /  مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط صناعي     51-03 

 /    /  /  مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط فالحي.     51-04 

 /    /  /  مداخيل كراء عقارات معدة للسكن    51-05 

 /    /  /  مداخيل كراء حدائق الحيوانات     51-06 

 /    /  /  مداخيل كراء الحدائق العمومية     51-07 

 /    /  /  مداخيل كراء المنتزهات    51-08 
  



 بيان الموارد  الفقرة الفصل

 اقتراحات    المبالغ المحققة  تقديرات 

 2022سنة   نسبة التحقيق  الى غاية ......  2021سنة  

  31/10/2021 %   

 /    86279,568 /  مداخيل كراء مراكز الترفيه    51-09 

 /    /  /  مداخيل كراء المنابت    51-10 

 /    /  /  مداخيل كراء المالعب     51-11 

 /    /  /  مداخيل كراء القاعات الرياضية    51-12 

 /    /  /  مداخيل كراء المسابح     51-13 

 /    /  /  مداخيل كراء الحمامات    51-14 

 /    /  /  مداخيل كراء المسارح    51-15 

 /    /  /  مداخيل كراء قاعات العروض     51-16 

 /    /  /  مداخيل كراء قاعات األفراح   51-17 

 /    /  /  مداخيل كراء التجهيزات والمعدات    51-18 

 /    /  /  مداخيل منح التربات بالمقابر     51-19 

 100000,000 %37,83 35940,487 95000,000 مداخيل األكرية األخرى    51-99 

         محاصيل بيع العقارات وأمالك أخرى :   الصنف الفرعي الثاني :    

 50000,000 %19,44 9721,000 50000,000 محاصيل بيع العقارات    52-01 

 25000,000     25000,000 محاصيل بيع األثاث والمعدات التي زال االنتفاع به    52-02 

 /    /  /  محاصيل البيوعات األخرى     52-99 



         مداخيل المساهمات :الصنف الفرعي الثالث :     

 /    /  /  مداخيل المساهمات المالية     53-01 

 /    /  /  تحويالت المؤسسات العمومية البلدية     53-02 

 /    /  /  مساهمات وتحويالت أخرى     53-99 

         : مداخيل مختلفة :الصنف الفرعي الرابع     

         موارد منقولة من فوائض العنوان األول للسنة السابقة    54-01 

 25000,000     25000,000 مداخيل بيع المحجوزات وااليداعات بمستودعات الحجز واإليداع    54-02 

 150000,000 %105,86 105864,500 100000,000 مداخيل مخالفات تراتيب حفظ الصحة والشرطة البيئية    54-03 

 100000,000 %7,80 7800,000 100000,000 مداخيل مخالفات التراتيب العمرانية     54-04 

 /    /  /  مقابيض مترتبة عن تسوية العمليات الخارج عن الميزانية :     54-05 

 /    /  /  مقابيض من إيداعات غير معرفة  1  

 /    /  /  مبالغ مترتبة عن سقوط الحق بمرور الزمن   2  

 /    /  /  مقابيض أخرى 3  

 /    /  /  استرجاع مصاريف إصالح الطرقات واألرصفة     54-06 

 /    /  /  استرجاع مصاريف مقابل أشغال وخدمات أخرى     54-07 
  



 بيان الموارد  الفقرة  الفصل 

 اقتراحات    المبالغ المحققة  تقديرات 

 2022سنة  نسبة التحقيق  الى غاية ......  2021سنة 

  31/10/2021 %   

         التبرعات والوصايا     54-08  

         مبالغ مستخلصة بمقتضى أحكام    54-09 

 50000,000 خطايا التأخير :     54-10 
488074,442 976,15% 

50000,000 

 50000,000 خطايا التأخير المنجرة عن إنجاز الصفقات العمومية  1  
50968,306 101,94% 

50000,000 

 /    424468,054 /  خطايا التأخير المنجرة عن إستخالص الديون المثقلة  2  

        12638,082     

 50000,000 مبالغ بعنوان مصاريف إدارة وتصرف واستخالص لفائدة الغير.    54-11 
42164,649 84,33% 

50000,000 

 150000,000 جماعية لوسائل النقل  المساهمة في إنجاز مآوي    54-12 
525610,000 350,41% 

350000,000 

 /    /  /  منح الحضور    54-13 

 60000,000 مقابيض مختلفة     54-99 
35630,500 59,38% 

60000,000 

 1597568,125 1145000,000 5جملة الصنف     
  

1504000,000 

         تحويالت الدولة بعنوان التسيير :  الصنف السادس :     

   تحويالت من ميزانية الدولة بعنوان التسيير:   الصنف الفرعي األول :    
    

  

 6411748,000 %94,20 5162226,000 5480307,000 المناب من الدعم السنوي :     61-01 

 6411748,000 %94,20 5162226,000 5480307,000 المناب بعنوان التسيير  1  

 /    /  /  المناب بعنوان منحة التوازن   2  

 /    /  /  تحويالت استثنائية :     61-02 

 /    /  /  المنح اإلستثنائية بعنوان التسيير   1  

 /    /  /  16مساهمة الدولة بعنوان اآللية   2  



 /    /  /   تحويالت صندوق دعم الالمركزية والتعديل والتسوية والتضامن     61,03

 
  

 بين الجماعات المحلية   
 /  /    / 

 /    /  /  تحويالت بعنوان اعتمادات تقديرية  1  

 /    /  /  تحويالت بعنوان اعتمادات تعديلية  2  

 /    /  /  تحويالت بعنوان اعتمادات التسوية  3  

 /    /  /  تحويالت بعنوان اعتمادات تنفيل لفائدة البلديات التي تشمل مناطق ريفية   4  

 /    /  /  تحويالت بعنوان اعتمادات استثنائية ومخصصة   5  

         بعنوان منح ومساهمات أخرى مخصصة للتسيير : تحويالتالصنف الفرعي الثاني :     

 /    /  /  منح ومساهمات داخلية أخرى مخصصة للتسيير     62-01

 /    /  /  منح ومساهمات خارجية مخصصة للتسيير     62-02

 /    /  /  موارد متأتية من التسبقات    62-03

 /    /  /  المعاليم الجبائية المثقلة موارد متأتية من التسبقات بعنوان   1  

       /      / 

     700000,000   موارد متأتية من تسبقات لتغطية عجز  2  

 6411748,000 %106,97 5862226,000 5480307,000 6جملة الصنف     

 10863748,000 %101,36 9459355,152 9332307,000 2جملة الجزء     

 25464748,000 %82,87 19085085,410 23029307,000 العنوان األول جملة موارد     

 

  



 

 

 )نفقات العنوان األول(  2022ميزانية البلدية لسنة   

 الفصل 
الفقرة/ 
الفقرة 
 الفرعية 

 بيان النفقات 
االعتمادات المرسمة  

 2021لسنة 

اقتراحات سنة  االعتمادات 
2022 

 المالحظات 

 *  2021النهائية 

         الجزء األول : نفقات التصرف :    

         القسم األول : التأجير العمومي :    

         المنح المخولة لرؤساء البلديات :    01-100

   46,200   50,000 المنح المخولة لرؤساء البلديات :  1  

   34,800   36,000 منحة التسيير  01/1   

   2,400   4,400 منحة المسؤولية  02/1   

   5,400   5,600 منحة السكن  03/1   

   3,600   4,000 منحة التمثيل   04/1   

       /  منحة تكميلية لرؤساء البلديات المتقاعدين   05/1   

       /  المنحة التكميلية لرؤساء البلديات من أعوان القطاع العمومي  06/1    

       /  المنحة التكميلية لرؤساء البلديات من أجراء القطاع الخاص والمهن الحرة 07/1   

   11,800   12,000 المساهمات المحمولة على المشغل :  2  

   8,774   8,923 المساهمة في أنظمة التقاعد   01/2   

   2,420   2,462 المساهمة في أنظمة الحيطة االجتماعية  02/2   

       /  المساهمة في أنظمة التأمين على المرض   03/2   

   0,606   0,615 المساهمة في صندوق النهوض بالسكن لفائدة األجراء  04/2   

   58,000   62,000 01.100جملة الفصل     

         تأجير األعوان القارين     01-101

   1795,598   1725,599 األجر األساسي والتدرج :   1  



 الفصل 
الفقرة/  
الفقرة  
 الفرعية 

 بيان النفقات 
االعتمادات المرسمة  

 2021لسنة 

اقتراحات سنة   االعتمادات 
2022 

 المالحظات 
 *   2021النهائية 

   5023,471   4502,971 المنح الخصوصية القارة )الثابتة( :  2  

       79,002 المنحة الكيلومترية المرتبطة بالرتبة  01/02   

       2488,742 منحة التصرف والتنفيذ   02/2   

       592,280 منحة التكاليف الخاصة   03/2   

       3,729 منحة السكن المرتبطة بالرتبة  04/2   

       /  منحة الهندسة    05/2   

       241,000 منحة المشاريع   06/2   

       44,856 منحة الهندسة المعمارية   07/2   

       /  منحة التعمير   08/2   

       /  منحة الوقت الكامل  09/2   

       42,324 منحة عدم قبول الحرفاء   10/2   

       71,964 منحة التكاليف البيداغوجية   13/2   

       /  منحة خطر العدوى   16/2   

       /  المنحة الخصوصية لمستشاري المصالح العمومية    22/2   

       /  منحة العمل االجتماعي  23/2   

       /  منحة المعالجة اآللية لإلعالمية   25/2   

       /  منحة الصحافة   34/2   

       /  المنحة التعويضية إلعادة الترتيب   36/2   

       /  المنحة التعويضية   49/2   

       /  المنحة التعويضية التكميلية   50/2   

       /  منحة مراقبة التراتيب البلدية  90/2   

       862,474 منحة حفظ الصحة ورفع الفواضل المنزلية   91/2   

   /    75,600 منحة األوساخ   92/2   

         منحة اإلحصاء   93/2   



 الفصل 
الفقرة/ 
الفقرة 
 الفرعية 

 بيان النفقات 
االعتمادات المرسمة  

 2021لسنة 

اقتراحات سنة  االعتمادات 
2022 

 المالحظات 
 *  2021النهائية 

   138,604   138,604 المنح المرتبطة بالوظيفة :  03  

       95,880 المنحة الوظيفية  01/03   

       /  منحة مكلف بمأمورية   02/03   

       16,204 المنحة الكيلومترية   05/03   

       2,520 منحة السكن  06/03   

       /  منحة التكاليف اإلدارية   07/03   

       24,000 المنحة التكميلية للمنحة الخصوصية   08/03   

   1,500   1,500 المنح الخصوصية المتغيرة :  04  

   1,500   1,500 منحة المسؤولية المسندة للوكالء العاديين  70/4   

   141,280   141,280 المنح غير الخصوصية المتغيرة :  05  

   56,218   56,218 منحة اإلنتاج المدمجة في المرتب   01/05   

   85,000   85,000 منحة اإلنتاج غير المدمجة في المرتّب   02/05   

       /  المنح غير الخصوصية المتغيرة األخرى  03/05   

   132,000   177,368 منحة الساعات اإلضافية والعمل الليلي :  6  

   5,000   5,000 منحة الساعات اإلضافية   01/06   

   127,000   172,368 منحة العمل الليلي   02/06   

   50,000   50,000 المنح العائلية :   13  

   35,000   35,000 المنحة العائلية   01/13   

   15,000   15,000 منحة األجر الوحيد  02/13   

   1336,887   1278,887 المساهمات المحمولة على المشغل :  14  

   994,095   950,967 المساهمة في أنظمة التقاعد  01/14   

   274,233   262,336 المساهمة في أنظمة الحيطة االجتماعية   02/14   

   /    /  المساهمة في أنظمة التأمين على المرض   03/14   

   68,559   65,584 المساهمة في صندوق النهوض بالسكن لفائدة األجراء   04/14   

   /    /  منح أخرى    99  

   8619,340   8016,147 01.101جملة الفصل     



 الفصل 
الفقرة/  
الفقرة  
 الفرعية 

 بيان النفقات 
االعتمادات المرسمة  

 2021لسنة 
اقتراحات سنة  االعتمادات 

2022 
 المالحظات 

 *  2021النهائية 

         تأجير األعوان غير القارين :     01-102

   328,996   265,996 أعوان يشغلون خطط وقتية :   1  

       73,000 األجر األساسي  1/1   

       4,761 المنحة الكيلومترية المرتبطة بالرتبة 2/1   

       179,607 منحة التصرف والتنفيذ   3/9   

       2,462 منحة اإلنتاج المدمجة في المرتب  9/1   

       1,166 منحة اإلنتاج غير المدمجة في المرتب   10/1   

       /  منحة الساعات اإلضافية   12/1   

       5,000 منحة العمل الليلي   13/1   

         منحة حفظ الصحة ورفع الفواضل المنزلية  70/1   

         منحة األوساخ   71/1   

   90,000   80,000 األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة :  2  

       80,000 التأجير المباشر لألعوان   1/2   

       /  التأجير غير المباشر لألعوان )اتفاقيات مع المؤسسات(   2/2   

       /  16تأجير أعوان اآللية   3  

   1,000   0,650 المنح العائلية :  6  

       0,500 المنحة العائلية   1/6   

       0,150 منحة األجر الوحيد   2/6   

   59,000   59,000 المساهمات المحمولة على المشغل :  7  

       44,000 المساهمة في أنظمة التقاعد   1/7   

       12,000 المساهمة في أنظمة الحيطة االجتماعية  2/7   

       /  المساهمة في أنظمة التأمين على المرض   3/7   

       3,000 المساهمة في صندوق النهوض بالسكن لفائدة األجراء  4/7   

       /  مكافآت الحضور للمتصرفين ممثلي البلدية  9  

       /  المنح المسندة إلى المتربصين في إطار اإلعداد للحياة المهنية.... 10  

       35,880 منح أخرى ) التكاليف (  99  

   478,996   441,526 01.102جملة الفصل     



 الفصل 
الفقرة/  
الفقرة  
 الفرعية 

 بيان النفقات 
االعتمادات المرسمة  

 2021لسنة 
اقتراحات سنة  االعتمادات 

2022 
 المالحظات 

 *  2021النهائية 

         القسم الثاني :  وسائل المصالح :     

         نفقات تسيير المصالح العمومية المحلية :    02-201

   50,114   49,517 األكرية واألداءات   1  

   350,000   200,000 استهالك الماء  2  

   1800,000   1500,000 استهالك الكهرباء والغاز   3  

   91,000   75,000 االتصاالت :  4  

   30,000   35,000 االتصاالت الهاتفية   1/4   

   55,000   35,000 تراسل المعطيات  2/4   

   6,000   5,000 خدمات هاتفية مخصصة لرئيس البلدية   3/4   

   20,000   30,000 اقتناء أثاث للمصالح اإلدارية :  5  

   611,000   600,000 الوقود :   6  

   517,000   516,900 شراء الوقود لوسائل النقل   1/6   

   /    /  شراء الوقود ألجهزة التسخين   2/6   

   41,000   31,000 حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 3/6   

   42,000   41,800 شراء الوقود لمعدات خصوصية   4/6   

   11,000   10,300 حصص الوقود المخصصة لرئيس البلدية   6//5   

   17,000   17,000 نفقات البريد :   7  

   15,000   15,000 المراسالت اإلدارية   1/7   

   2,000   2,000 نفقات البريد األخرى  2/7   

   40,000   40,000 اقتناء المعدات :  8  

   40,000   40,000 اقتناء معدات التصرف اإلداري   1/8   

   171,000   200,000 مصاريف التأمين :  9  

   120,000   120,000 تأمين وسائل النقل  1/9   

   20,000   30,000 تأمين األشخاص  9 /2   

   30,000   40,000 تأمين البنايات   3/9   

   1,000   10,000 تامين التجهيزات والمعدات   4/9   



 الفصل 
الفقرة/  
الفقرة  
 الفرعية 

 بيان النفقات 
االعتمادات المرسمة  

 2021لسنة 
اقتراحات سنة  االعتمادات 

2022 
 المالحظات 

 *  2021النهائية 

   860,500   820,000 التعهد والصيانة :   10  

   52,000   50,000 االعتناء بالبنايات   1/10   

   231,000   220,000 تعهد وصيانة وسائل النقل  2/10   

   52,500   50,000 تعهد وصيانة المعدات واألثاث   3/10   

   525,000   500,000 تعهد وصيانة معدات خصوصية  4/10   

   50,000   80,000 مصاريف تنظيف المقرات اإلدارية  11  

   40,000   /  مصاريف الحراسة :  12  

   /    /  المصاريف العادية للحراسة   1/12   

   40,000   /  مصاريف الحراسة عن طريق المناولة   2/12   

   45,000   40,000 لوازم المكاتب  13  

   50,000   55,000 المطبوعات   14  

   6,000   6,000 التوثيق :   15  

   5,000   5,000 الوثائق المكتوبة   1/15   

   1,000   1,000 الوثائق األخرى  2/15   

   10,000   10,000 الصحف والمجالت  16  

   15,000   15,000 تعليق اإلعالنات ونشرها   18  

   252,500   220,000 مصاريف اإلعالمية :  19  

   150,000   120,000 شراء اللوازم والمعدات   1/19   

   50,000   50,000 شراء منظومات   2/19   

   52,500   50,000 نفقات الصيانة  3/19   

   31,500   31,500 نفقات استغالل المنظومات اإلعالمية :   20  

   7,000   7,000 استغالل منظومة " أدب "  1/20   

   11,000   11,000 استغالل منظومة " إنصاف  "  2/20   

   0,500   0,500 استغالل منظومة " رشاد  "  3/20   

   8,000   8,000 استغالل منظومة " مدنية "  4/20   

   5,000   5,000 استغالل منظومة " التصرف في موارد الميزانية    5/20   



 الفصل 
الفقرة/  
الفقرة  
 الفرعية 

 بيان النفقات 
االعتمادات المرسمة  

 2021لسنة 
اقتراحات سنة  االعتمادات 

2022 
 المالحظات 

 *  2021النهائية 

   /    /  منظومات أخرى  06/20   

   11,000   11,000 مصاريف االستقباالت واإلقامة :  21  

   10,000   10,000 مصاريف االستقباالت   01/21   

   1,000   1,000 مصاريف اإلقامة   02/21   

   5,000   5,000 مصاريف المهمات  22  

   99,000   99,000 إكساء األعوان :   23  

   /    /  إكساء األعوان الخاضعين للزي المو حد   1/23   

   99,000   99,000 إكساء العملة وأعوان االستقبال  2/23   

   1,000   1,000 إرجاع مصاريف التنقل :  24  

   1,000   1,000 المنحة اليومية للتنقل 1/24   

   /    /  المنحة الكيلومترية للتنقل  2/24   

   3,000   3,000 إرجاع مصاريف نقل األشخاص   25  

   50,000   40,000 تكوين األعوان ورسكلتهم :  28  

   10,000   10,000 ملتقيات للتكوين   1/28   

   10,000   15,000 تربصات تكوين  2/28   

   10,000   10,000 التكوين المستمر   3/28   

   20,000   5,000 التكوين في اإلعالمية  4/28   

   2,000   2,000 نفقات طبية لفائدة األعوان :  30  

   1,000   1,000 نفقات التداوي  01/30   

   1,000   1,000 شراء األدوية والمواد الصيدلية   02/30   

   /    /  تنظيم االمتحانات والمناظرات   31  

   70,000   50,000 عمليات اإلرشاد وإعالم العموم  32  

   41,000   41,000 تظاهرات دورية واستثنائية :   36  

   40,000   40,000 الحفالت العمومية  1/36   

   1,000   1,000 االنتخابات   2/36   

   250,000   150,000 مصاريف النزاعات والتعويضات :  38  



 الفصل 
الفقرة/  
الفقرة  
 الفرعية 

 بيان النفقات 
االعتمادات المرسمة  

 2021لسنة 
اقتراحات سنة  االعتمادات 

2022 
 المالحظات 

 *  2021النهائية 

   200,000   150,000 أتعاب واختبار ومصاريف أخرى  01/38   

   50,000   /  دفع الخطايا والتعويضات   02/38   

   22,000   22,000 التسجيل  معاليم  39  

   12,000   12,000 معاليم الجوالن :   40  

   12,000   12,000 معاليم جوالن  01/40   

   /    /  معاليم العبور   02/40   

   5,000   5,000 طبع ونشر الوثائق والمجالت   42  

   80,000   20,000 مصاريف إعداد األمثلة   43  

   20,000   20,000 تعويضات مختلفة   45  

   15,000   20,000 خدمات أخرى لفائدة اإلدارة :  47  

   /    /  نقل األثاث والمعدات   1/47   

   /    /  االختبار والمراقبة والتحاليل   3/47   

   10,000   10,000 اتّفاقيات مع أطباء   5/47   

   5,000   10,000 اتّفاقيات مع مؤ سسات  6/47   

   /    /  المنحة المخولة لقابض المالية   10/47   

   /    /  المنحة المخولة لوكالء المقابيض المنتفعين   11/47   

   1347,150   716,149 تسديد المتخلدات :   80  

   20,000   /  تجاه الشركة الوطنية لتوزيع البترول  متخلدات  2/80   

   634,840   495,148 متخلدات تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز   3/80   

   146,620   129,904 متخلدات تجاه الشركة الوطنية إلستغالل وتوزيع المياه  4/80   

   32,753   37,435 تجاه الديوان الوطني لالتصاالت ) اتصاالت تونس (  متخلدات  5/80   

   /    /  متخلدات تجاه المطبعة الرسمية للبالد التونسية  6/80   

   /    /  متخلدات تجاه شركة الخطوط الجوية التونسية  7/80   

   /    /  تجاه الوكالة الوطنية لحماية المحيط متخلدات  12/80   

   92,539   4,734 متخلدات تجاه الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات   13/80   

   /    /  متخلدات تجاه الوكالة البلدية للخدمات البيئية   14/80   



 الفصل 
الفقرة/  
الفقرة  
 الفرعية 

 بيان النفقات 
االعتمادات المرسمة  

 2021لسنة 
اقتراحات سنة  االعتمادات 

2022 
 المالحظات 

 *  2021النهائية 

   15,000   /  متخلدات تجاه مؤ سسات عمومية أخرى  20/80   

   405,398   48,928 متخلدات تجاه الخواص   21/80   

   10,000   10,000 نفقات التصرف األخرى   99  

   6553,764   5216,166 02.201جمل الفصل     

         مصاريف استغالل وصيانة التجهيزات العمومية :     02-202

   360,000   380,000 النفقات المباشرة لتنظيف المدينة :  30  

   /    /  شراء العقاقير  1/30   

   /    /  االعتناء بالمعدات الصغيرة وتجديدها  2/30   

   300,000   300,000 كراء المعدات  3/30   

   60,000   80,000 نفقات استغالل المصب المراقب ومراكز التحويل  4/30   

   5000,000   5000,000 تنظيف المدينة عن طريق المناولة :  31  

   5000,000   5000,000 المناولة العادية   1/31   

   /    /  : النظافة وسالمة المحيط  32المناولة في إطار اآللية    2/31   

   /    /  : جمع الفضالت وتثمينها   40المناولة في إطار اآللية    3/31   

   200,000   200,000 االعتناء بالتنوير العمومي  32  

   73,000   60,000 االعتناء بالطرقات واألرصفة :   34  

   63,000   50,000 االعتناء   1/34   

   5,000   5,000 شراء معدات صغيرة وصيانتها   2/34   

   5,000   5,000 كراء المعدات  3/34   

   26,000   25,000 نفقات االعتناء بحركة المرور وتنظيمها :   36  

   21,000   20,000 االعتناء بحركة المرور وتنظيمها  1/36   

   5,000   5,000 شراء معدات صغيرة  2/36   

   3,100   2,000 االعتناء بالخنادق وشراء أجهزة صغيرة :   38  

   2,100   1,000 االعتناء بالخنادق  1/38   

   1,000   1,000 شراء أجهزة صغيرة  2/38   

   5,250   5,000 االعتناء بتجهيزات خصوصية :   40  

   5,250   5,000 االعتناء بالنافورات   1/40   



 الفصل 
الفقرة/  
الفقرة  
 الفرعية 

 بيان النفقات 
االعتمادات المرسمة  

 2021لسنة 
اقتراحات سنة  االعتمادات 

2022 
 المالحظات 

 *  2021النهائية 

         االعتناء بالتجهيزات المرّكزة بالساحات العمومية ومداخل المدن   2/40   

         االعتناء بأفواه المياه   3/40   

         االعتناء بتجهيزات خصوصية أخرى  9/40   

         حديقة الحيوانات :   42  

         شراء الحيوانات  1/42   

         تغذية الحيوانات واالعتناء بها   2/42   

         شراء تجهيزات ومعدات الحديقة  3/42   

         االعتناء بالتجهيزات والمعدات وصيانتها   4/42   

         االعتناء بالنباتات واألشجار   5/42   

   262,500   250,000 االعتناء بالحدائق والنباتات وشراء معدات صغيرة :  44  

   62,500   50,000 نفقات االعتناء المباشرة   1/44   

   200,000   200,000 االعتناء عن طريق المناولة   2/44   

   157,000   150,000 االعتناء بالشواطئ :  45  

   60,000   60,000 نفقات االعتناء المباشرة   1/45   

   97,000   90,000 االعتناء عن طريق المناولة   2/45   

   78,000   60,000 صيانة المنشآت والتجهيزات الرياضية   46  

   20,000   15,000 نفقات أخرى الستغالل وصيانة التجهيزات العمومية  99  

   6184,850   6147,000 02.202جملة الفصل     

         مصاريف خاصة بتسيير الوكاالت والمؤسسات والهياكل العمومية البلدية    02-230

         القسم الثالث : التدّخل العمومي :    

         تدّخالت في الميدان االجتماعي :    03-302

   340,000   340,000 منح للجمعيات والمنظمات ذات الصبغة االجتماعية : 8  

   240,000   240,000 للودادية   160.000منح للجمعيات والمنظمات ذات الصبغة االجتماعية منها  1/8   

   100,000   100,000 منحة لفائدة التعاونية   2/8   

   300,000   240,000 مساهمة المشغل في أنظمة التقاعد بعنوان األعوان المحالين على التقاعد :   10  



 الفصل 
الفقرة/  
الفقرة  
 الفرعية 

 بيان النفقات 
االعتمادات المرسمة  

 2021لسنة 
اقتراحات سنة  االعتمادات 

2022 
 المالحظات 

 *  2021النهائية 

   150,000   120,000 المساهمة بعنوان التنفيل  1/10   

   150,000   120,000 المساهمة بعنوان تعديل الجرايات   2/10   

         المساهمة بعنوان ضم الخدمات  3/10   

   5,000   5,000 الجراية العمرية   20  

   3,000   3,000 اإلسعاف العمومي :   21  

   1,000   1,000 مصاريف دفن الفقراء   1/21   

   2,000   2,000 مصاريف النبش ونقل الرفاة   2/21   

   180,000   160,000 الصحة العمومية :  22  

   100,000   60,000 مقاومة الحشرات والحيوانات الشاردة  1/22   

   80,000   100,000 حمالت التطهير والمحافظة على البيئة 2/22   

   5,250   5,000 االعتناء بالمحالت الدينية :   23  

   5,250   5,000 نفقات صيانة   1/23   

   /    /  شراء لوازم   2/23   

   /    /  برنامج المغادرة الطوعية  24  

   140,000   140,000 مصاريف الوقاية الصحية   25  

   5,000   5,000 جوائز ومكافآت   40  

   /    /  منح استثنائية   41  

   10,000   20,000 تدخالت أخرى   99  

   988,250   918,000 03.302جملة الفصل     

         تدّخالت في ميدان التعليم والتكوين :    03-303

   10,000   10,000 المساهمة لفائدة مركز التكوين ودعم الالّمركزية  4  

         نقل التالميذ الفقراء  20  

   2,000   2,000 جوائز مدرسية  21  

   /    /  تدخالت أخرى   99  

   12,000   12,000 03.303جملة الفصل     

   200,000   200,000 المساهمة لفائدة الودادية بعنوان خدمة تذاكر األكل     03-304

   200,000   200,000 03.304جملة الفصل     

         تدّخالت في ميادين الثقافة والشباب والطفولة :    03-305

         تدخالت في مجال الكتاب والمطالعة  2  



 الفصل 
الفقرة/  
الفقرة  
 الفرعية 

 بيان النفقات 
االعتمادات المرسمة  

 2021لسنة 
اقتراحات سنة  االعتمادات 

2022 
 المالحظات 

 *  2021النهائية 

   /    /  تدخالت في مجال المسرح  3  

   /    /  تدخالت في مجال الموسيقى والفنون الشعبية  5  

   80,000   80,000 تظاهرات ثقافية ومهرجانات :   6  

   80,000   80,000 المساهمة في تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية 1/6   

   /    /  تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية  2/6   

   /    /  شراء عروض   3/6   

   /    /  منح لفائدة اللّجان والجمعيات والفرق الثقافية  7  

   20,000   20,000 تدّخالت لفائدة الشباب   10  

   20,000   2,000 تدّخالت لفائدة الطفولة  11  

   373,000   362,000 تدخالت لفائدة الجمعيات الرياضية  12  

   /    /  تدخالت أخرى  99  

   493,000   464,000 03.305الفصل جملة     

   /    /  تدّخالت في الميدان االقتصادي :    03-306

   /    /  منح لفائدة منظمات ذات صبغة اقتصادية   4  

   /    /  تدخالت في الميدان الفالحي   10  

   /    /  تدخالت في الميدان الصناعي   11  

   /    /  تدخالت في الميدان السياحي   12  

   /    /  تدّخالت أخرى   99  

   /    /  03.306جملة الفصل     

   /    /  المساهمات في المنظمات :     03-307

   /    /  المساهمة في المنظمات الوطنية  1  

   /    /  المساهمة في المنظمات العالمية  2  

   /    /  03.307جملة الفصل     

   /    /  التعاون مع الجماعات المحلية وهياكل أخرى :     03-310

   /    /  التعاون مع الجماعات المحلية الداخلية   1  

   /    /  التعاون مع الجماعات المحلية الخارجية   2  

   5,000   /  التعاون مع منظمات وهياكل أخرى :  99  



 الفصل 
الفقرة/  
الفقرة  
 الفرعية 

 بيان النفقات 
االعتمادات المرسمة  

 2021لسنة 
اقتراحات سنة  االعتمادات 

2022 
 المالحظات 

 *  2021النهائية 

   5,000   5,000 التعاون مع منظمات وهياكل تونسية )الجامعة الوطنية  للمدن التونسية(   1/99   

   /    /  التعاون مع منظمات وهياكل أجنبية   2/99   

   5,000   5,000 03.310جملة الفصل     

   /    /  القسم الرابع  : نفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة :     

   /    /  نفقات التصرف الطارئة   04-400

   /    /  04.400جملة الفصل    

   /    /  نفقات التصرف غير المو  زعة    04-401

   /    /  04.401جملة الفصل     

   23593,200   21481,839 جملة الجزء األول    

         الجزء الثاني : فوائد الدين     

         القسم الخامس : فوائد الدين :      

         فوائد الدين المحلي :     05-500

   446,490   538,309 فوائد القروض المبرمة لدى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية  3  

   /    /  فوائد القروض المبرمة لدى مؤسسات أخرى  4  

   /    /  فوائد القروض المبرمة لدى الخزينة  5  

   446,490   538,309 05.500جملة الفصل     

         فوائد الدين الخارجي :     05-501

   /    /  فوائد القروض الخارجية  3  

   /    /  فوائد القروض الخارجية الموّظفة  4  

   /    /  05.501جملة الفصل     

   446,490   538,309 جملة الجزء الثاني     

   24039,690   22020,148 جملة نفقات العنوان األول     



 

 المـــــــــوارد 
 

 

F de R 

 مساهمة

 فرض

 فواضل القروض

80 %   +20 % 

  

 

8.800.000,000 

1.246.000,000 

500.000,000 

2.250.000,000 

3.604.942,000 

 

 16.400.942,000 الجملـــــــــة   

  

الجزء الخامس  االعتمادات المحالة  

المحالة الجزء السادساالعتمادات   

 

1.061.018,263 

111.772,858 

 

   

  17.573.733,121 

 

 
 
 



 



 



 



 



 



 
 



 

 



 قرار المجلس البلدي 
 

 قبضا وصرفا على مستوى العنوانني األو ل والث اين.   2022لسنة  البلدي ة  ة  ــــــــــــــ  على مشروع ميزانياحلاضرون    اجمللس البلدي  صادق أعضاءو بعــــــــــــد الت داول و الن قاش ،                    
 ات الن ظافة . كما صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على إقتناء وسائل نقل ومعد                          

اذ اإلجراءات والت دابري الال زمة يف الغرض .                                    وفو ض اجمللس لرئيسه إّت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 : 2021ة سنة  ــــــ لميزاني    ل داخل العنوان األو    ا ص فيه مرخ  تحويل إعتمادات    ( 2
 وذلك حسب،  2021و منحة اإلحصاء بعنوان سنة   ابعةالثية الر  لث  لين عوان القار  منحة إنتاج األة إجراء حتويل إعتمادات لتكملة صرف إرأتت البلدي  

 : ايل اجلدول الت   

/ الفصل  

 الفقرة /ف ف 

فقة بيان الن   مةالمبالغ المرس    يادة الز    قص الن    ةــــهائياإلعتمادات الن     

01101 

0005 /000  

المنح غير الخصوصية  
 المتغيرة 

141.218.000 

 

60.000.000  201.218.000 

02201 

0002 /000  

 160.000.000 40.000.000  200.000.000 إستهالك الماء 

02201 

0009 /003  

 تأمين البناءات 

 

40.000.000  10.000.000 30.000.000 

02201 

0013 /000  

 لوازم المكاتب 

 

40.000.000  2.000.000 38.000.000 

02201 

0020 /004  

منظومة مدنية    إستغالل  

 

8.000.000  8.000.000 0 

 429.218.000 60.000.000 60.000.000 429.218.000 المجموع   

 



 
 قرار المجلس البلدي 

و منحة اإلحصاء بعنوان سنة   ابعة الثية الر  لث  لين  إنتاج األعوان القار  منح  إجراء حتويل إعتمادات لتكملة صرف  بعد الت داول و الن قاش ، صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على    
 : ايل  اجلدول الت    وذلك حسب،    2021

/الفصل  

 الفقرة /ف ف

فقةبيان الن   مةالمبالغ المرس    يادةالز    قص الن    ةــــهائياإلعتمادات الن     

01101 

0005 /000  

المنح غير الخصوصية  
 المتغيرة 

141.218.000 

 

60.000.000  201.218.000 

02201 

0002 /000  

 إستهالك الماء 
 

200.000.000  40.000.000 160.000.000 

02201 

0009 /003  

 تأمين البناءات 

 

40.000.000  10.000.000 30.000.000 

02201 

0013 /000  

 لوازم المكاتب 
 

40.000.000  2.000.000 38.000.000 

02201 

0020 /004  

 إستغالل منظومة مدنية  
 

8.000.000  8.000.000 0 

 429.218.000 60.000.000 60.000.000 429.218.000 المجموع   

اذ اإلجراءات الال زمة يف الغرض                                                  .وفو ض اجمللس لرئيسه إّت 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ت بيق تبرعات وهبات :   (3
  ، ن جمل ة اجلماعات احمللي ة( و الفقرة الث انية منه م3) املط ة    263( و  14) املط ة    257  ملقتضيات الفصلنيتطبيقا  

الواردة على البلدي ة كترب عات و هبات وفقا للجدول  املعد ات    قائمة يفعلى أنظار أعضاء اجمللس البلدي  املعروض  
 الت ايل:  

 حة ن الجهة الما  سلسلي قم الت  الر   ية الكم   ات بيان المعد  
Ordinateur de bureau Dell 

vostro 3671 

04 -D63Q013 

-D64H013 

-D63J013 

-D63K013 

الوكالة األلمانية للتعاون  

 (GIZ)الفني

Ecran Dell SE2216H 

  حاسوبشاشة 

04 -7LDHQZ2 

-7LDHQZ2 

-7LDHQZ2 

-7LDHQZ2 

الوكالة األلمانية للتعاون  

 (GIZ)الفني

Imprimante Laser 

Samsung Xpress SL-

M2070  

 آلة طباعة

04 -CNB1LDW7VJ 

-CNB1LDW7VN 

-CNB1LDW7VQ 

-CNB1LDW7VR 

الوكالة األلمانية للتعاون  

 (GIZ)الفني

Onduleur Eaton 5 E 

 للطاقةحافظ 

04 -P463J43YG8 

-P463J43YH7  

-P463J43YG3 

- P463J16KRJ 

الوكالة األلمانية للتعاون  

 (GIZ)الفني

Switcher 24 port Cisco 

 

01 -FCW2312A3UE    الوكالة األلمانية للتعاون

 (GIZ)الفني

Câbles réseaux 10 

 

ــ  الوكالة األلمانية للتعاون   ــــ

 (GIZ)الفني

Ordinateur de bureau HP  03 -MT 13-3220-2 

-MT 13-3240mt4 

-MT 13240mt2 

 المركب التجاري كارفور 

Ecran HP 20pouces 

  شاشة حاسوب

03 -7LDHQZ2 

-7LDHQZ2 

-7LDHQZ2 
 

 المركب التجاري كارفور 

Imprimante Laser Jet pro 

m 102 a 

 آلة طباعة

01 -M 102 a  كارفور المركب التجاري 

Tablette t-max 01  

ــ   ــــ

 المركب التجاري كارفور 

Tablette LEA pad 

excellence 

 

ــ  01  المركب التجاري كارفور  ــــ

Imprimante Deskjet 

advantage 1115 
 

01 
 

ــ   ــــ

 

 
 

 المركب التجاري كارفور 
 

Ordinateur de bureau HP 

400G7 

03 - CZG 13790 KJ 

-CZC 131790JB 

-CZC 1379KX 

الوكالة األمريكية للتنمية 

 USAID :الدولية

Ecran HP 24pouces 

  شاشة حاسوب

03 -3 CQ11813ZV 

-3 CQ11813ZD 

-3 CQ11813ZG 
 

الوكالة األمريكية للتنمية 

 USAID :الدولية



Point D’accès AC200 01 -TR4D111001503  الوكالة األمريكية للتنمية

 USAID :الدولية

PC Portable HP470G7 01 -5CG1319WHJ  الوكالة األمريكية للتنمية

 USAID :الدولية

Imprimante HP 

Photocopie 

01 -PBB0GF  الوكالة األمريكية للتنمية

 USAID :الدولية

Station relais GR-500   

Motorola 

ــ  01  منظمــــة  ــــ

FRIEDRICH " 

NAUMAMM             

STIFTUNG " 

Poste radio portatif 

Motorola 

ــ  10  منظمــــة  ــــ

FRIEDRICH " 

NAUMAMM             

STIFTUNG " 

Télévision Vega Led 65 

L65F3VB 

02 -VTV65FB210200431 

-VTV65FB210200430 

الوكالة األمريكية للتنمية 

 USAID :الدولية

PC de bureau Dell optiplex 

3080 

02 -7QZH493 493 

-1NZH493 

الوكالة األمريكية للتنمية 

 USAID :الدولية

Imprimante HP M 428 fdm 02 -CNBK M 8 MOHS 

-CNBK M 8 MOH1 

الوكالة األمريكية للتنمية 

 USAID :الدولية

Appareil photo canon SX 

540 HS 

02 -43063001021 

-43063001019 

الوكالة األمريكية للتنمية 

 USAID :الدولية

Logi tech group caméra 02 -2101LZ55KK08 

-2101LZ56HMM8 

الوكالة األمريكية للتنمية 

 USAID :الدولية

Micro 04 -205DZ537N8 

-205DZ3718 

-205DZ37E8 

-205DZ3728 

 

الوكالة األمريكية للتنمية 

 USAID:  الدولية

Photocopie Sharp AR-

B351 

01 -9F021211   السيّد نوفل الكيالني : وكيل

  عقاريّة " الّرباط"

Ordinateur de bureau HP 

+ Ecran 

01 CNC846192R  السيّد محسن الّطرابلسي 

Chaise secrétariat + 

Accoudoir tissu bleu 

07 CHB0049BL  السيّد  سليم الّرياحي 

 والية تونس 02219465الّرقم المنجمي :  01 تراكس 

 وكالة حماية الشريط الساحلي  16336751الّرقم المنجمي :  01 جرار السياحة 

 الجمهوريّة الفرنسيّة  DT060 VLالّرقم المنجمي :  01 حافلة

Bureau Alpha 02 P-BUR/ALPHA   قوال السيّدة زينب 

Table Basse carrée bois 60x60 01 P-IVSCARR-BO  السيّدة زينب قوال 

Siège Techno PM 02 P-SGE/TEKN-PM  السيّدة زينب قوال 

Siège Techno GM 01 P-SGE/TEKN-GM  السيّدة زينب قوال 
Siège Paris GM Socle noir 01 P-SGE/PARIS-GM  السيّدة زينب قوال 

                                                             وزوجته تلمساني بادين السيّد ------------  02 + كرسي  آلة بيانو

 قرار المجلس البلدي 
   257ملقتضيات الفصلني تطبيقا  املعد ات الواردة على البلدي ة كترب عات و هبات  قائمة يفبعد عرض ال          
( و الفقرة الث انية منه من جمل ة اجلماعات احمللي ة ، قر ر أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون  3) املط ة    263( و  14) املط ة  

 الت ايل: ك  و هي مفص لةابملنقوالت   إدراج خمتلف مكو انت هذه القائمة ضمن الد فرت البلدي اخلاص  



 
 حة ن الجهة الما  سلسلي قم الت  الر   ية الكم   ات بيان المعد  

Ordinateur de bureau Dell 

vostro 3671 

04 -D63Q013 

-D64H013 

-D63J013 

-D63K013 

الوكالة األلمانية للتعاون  

 (GIZ)الفني

Ecran Dell SE2216H 

  شاشة حاسوب

04 -7LDHQZ2 

-7LDHQZ2 

-7LDHQZ2 

-7LDHQZ2 

الوكالة األلمانية للتعاون  

 (GIZ)الفني

Imprimante Laser 

Samsung Xpress SL-

M2070  

 آلة طباعة

04 -CNB1LDW7VJ 

-CNB1LDW7VN 

-CNB1LDW7VQ 

-CNB1LDW7VR 

الوكالة األلمانية للتعاون  

 (GIZ)الفني

Onduleur Eaton 5 E 

 حافظ للطاقة

04 -P463J43YG8 

-P463J43YH7  

-P463J43YG3 

- P463J16KRJ 

الوكالة األلمانية للتعاون  

 (GIZ)الفني

Switcher 24 port Cisco 

 

01 -FCW2312A3UE    الوكالة األلمانية للتعاون

 (GIZ)الفني

Câbles réseaux 10 

 

ــ  الوكالة األلمانية للتعاون   ــــ

 (GIZ)الفني

Ordinateur de bureau HP  03 -MT 13-3220-2 

-MT 13-3240mt4 

-MT 13240mt2 

 المركب التجاري كارفور 

Ecran HP 20pouces 

  شاشة حاسوب

03 -7LDHQZ2 

-7LDHQZ2 

-7LDHQZ2 
 

 المركب التجاري كارفور 

Imprimante Laser Jet pro 

m 102 a 

 آلة طباعة

01 -M 102 a  المركب التجاري كارفور 

Tablette t-max 01  

ــ   ــــ

 المركب التجاري كارفور 

Tablette LEA pad 

excellence 

 

ــ  01  المركب التجاري كارفور  ــــ

Imprimante Deskjet 

advantage 1115 
 

01 
 

ــ   ــــ

 

 

 

 المركب التجاري كارفور 

Ordinateur de bureau HP 

400G7 

03 - CZG 13790 KJ 

-CZC 131790JB 

-CZC 1379KX 

الوكالة األمريكية للتنمية 

 USAID الدولية:

Ecran HP 24pouces 

  شاشة حاسوب

03 -3 CQ11813ZV 

-3 CQ11813ZD 

-3 CQ11813ZG 

 

الوكالة األمريكية للتنمية 

 USAID الدولية:

Point D’accès AC200 01 -TR4D111001503  الوكالة األمريكية للتنمية

 USAID الدولية:

PC Portable HP470G7 01 -5CG1319WHJ  للتنمية الوكالة األمريكية

 USAID الدولية:

Imprimante HP 

Photocopie 

01 -PBB0GF  الوكالة األمريكية للتنمية

 USAID الدولية:
 



Station relais GR-500   

Motorola 

ــ  01  منظمــــة  ــــ

FRIEDRICH " 

NAUMAMM             

STIFTUNG " 

Poste radio portatif 

Motorola 

ــ  10  منظمــــة  ــــ

FRIEDRICH " 

NAUMAMM             

STIFTUNG " 

Télévision Vega Led 65 

L65F3VB 

02 -VTV65FB210200431 

-VTV65FB210200430 

الوكالة األمريكية للتنمية 

 USAID الدولية:

PC de bureau Dell optiplex 

3080 

02 -7QZH493 493 

-1NZH493 

الوكالة األمريكية للتنمية 

 USAID الدولية:

Imprimante HP M 428 fdm 02 -CNBK M 8 MOHS 

-CNBK M 8 MOH1 

الوكالة األمريكية للتنمية 

 USAID الدولية:

Appareil photo canon SX 

540 HS 

02 -43063001021 

-43063001019 

الوكالة األمريكية للتنمية 

 USAID الدولية:

Logi tech group caméra 02 -2101LZ55KK08 

-2101LZ56HMM8 

الوكالة األمريكية للتنمية 

 USAID الدولية:

Micro 04 -205DZ537N8 

-205DZ3718 

-205DZ37E8 

-205DZ3728 

 

الوكالة األمريكية للتنمية 

 USAIDالدولية : 

Photocopie Sharp AR-

B351 

01 -9F021211 : وكيل   السيّد نوفل الكيالني

  عقاريّة " الّرباط"

Ordinateur + Ecran 01   السيّد محسن الّطرابلسي 

Chaise secrétariat + 

Accoudoir tissu bleu 

07 CHB0049BL  السيّد  سليم الّرياحي 

 والية تونس 02219465الّرقم المنجمي :  01 تراكس 

 حماية الشريط الساحلي وكالة  16336751الّرقم المنجمي :  01 جرار السياحة 

 الجمهوريّة الفرنسيّة  DT060 VLالّرقم المنجمي :  01 حافلة

Bureau Alpha 02 P-BUR/ALPHA  السيّدة زينب قوال 

Table Basse carrée bois 60x60 01 P-IVSCARR-BO  السيّدة زينب قوال 

Siège Techno PM 02 P-SGE/TEKN-PM  السيّدة زينب قوال 

Siège Techno GM 01 P-SGE/TEKN-GM  السيّدة زينب قوال 
Siège Paris GM Socle noir 01 P-SGE/PARIS-GM  السيّدة زينب قوال 

 و زوجته السيّد بادين تلمساني ------------  02 آلة بيانو + كرسي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

• 6 



III )   : لجنة الش ؤون اإلداري ة و إسداء الخدمات و الت عاون الال مركزي     
 :   2202لسنة    البلدي ة البرنامج الس نوي لدعم قدرات    (1

املندرج ضمن برانمج الت نمية احلضري ة واحلوكمة   2022لسنة    البلدي ةقدرات  نوي لدعم  يف إطار إعداد الربانمج الس      
على ، املعروض  هـــــللمصادقة علي البلدي لساجملنوي على أنظار ة مطالبة بعرض برانجمها الس  احمللي ة ، وحيث أن  البلدي  

  :  كوين لفائدهتا قائمة يف مواضيع الت  املصادقة على أنظار أعضاء اجمللس البلدي 
 

    ين املقرتحي املدعو  عدد   املوضوع 

راء على اخلط الش    5 
راءات العمومية الش    9 

 6 تنفيذ برامج اإلستثمار 
يانة الثي للص  ط الث  املخط    4 

ظافة ة يف جمال الن  جمهود البلدي    3 
ظافةات الن  ف يف املستودعات وصيانة معد  التصر    4 

 12 العمل البلدي عن بعد 
ة ابة اجلماعات احمللي  بو    2 

 11 تقييم اآلداء
ة جتماعي  املوازنة اإل  2 

 3 لوحات القيادة يف العمل البلدي
ة  ظام املعلومايت إلدارة املوارد البشري  الن    2 

ت  ة للبلداي  هيئة املالي  إعداد وتنفيذ أمثلة الت    3 

13عدد املواضيع املقرتحة  66جمموع املشاركني    
 

 قرار المجلس البلدي 
  البلدي ةقدرات م نوي لدعالربانمج الس   على أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون صادقبعد الت داول و الن قاش ، 

   الت الية :  كوينمواضيع الت  وفقا لقائمة    2022لسنة 
 
 
 
 



    ين املقرتحي عدد املدعو   املوضوع 

راء على اخلط الش    5 
راءات العمومية الش    9 

 6 تنفيذ برامج اإلستثمار 
يانة الثي للص  ط الث  املخط    4 

ظافة ة يف جمال الن  جمهود البلدي    3 
ظافةات الن  ف يف املستودعات وصيانة معد  التصر    4 

 12 العمل البلدي عن بعد 
ة ابة اجلماعات احمللي  بو    2 

 11 تقييم اآلداء
ة جتماعي  املوازنة اإل  2 

العمل البلديلوحات القيادة يف   3 
ة  ظام املعلومايت إلدارة املوارد البشري  الن    2 

ت  ة للبلداي  هيئة املالي  إعداد وتنفيذ أمثلة الت    3 

13عدد املواضيع املقرتحة  66جمموع املشاركني    
 
 

    : المساندة الفن ية     (2

ضمن برانمج التنمية احلضرية    2022 ت لسنة  نوي لدعم القدرات للبلداي  يف إطار إعداد الربانمج الس     
ت ة لفائدة البلداي  ة توفري املساندة الفني   صندوق القروض و مساعدة اجلماعات احمللي  واحلوكمة احمللية ، وحيث يتوىل  

ة األخرى أو بواسطة  ة واملركزي  ة أو عن طريق اإلطارات البلدية واجلهوي  ة أو املالي  سواء كان ذلك بواسطة إطاراته الفني  
 ندوق للغرض . تعيينهم من طرف الص  خرباء يتم   

يف خصوص املساندة  ة  املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي املصادقة على إحتياجات البلدي   و  
 الفني ة  

لنتائج تقييم األداء   إستناداإختيارها  مت  و اليت  ة صندوق القروض و مساعدة اجلماعات احمللي  يوف رها  اليت  
 :     2019لسنة 

 



قتصادي  جتماعي و اإلاملرافقة يف إعداد و تنفيذ خمط ط اإلت صال الش امل مع املواطن و الن سيج اإل  الن شاط :  ✓
 . و اإلداري ابملنطقة 

 . املساعدة يف تركيز و إستغالل منظومة التصر ف يف الش كاوي الن شاط : ✓

املساعدة الفني ة يف صياغة الض وابط الر جعية و كر اس الش روط إلختيار املهندس املستشار الذ ي    الن شاط : ✓
( ملشروع حمد د و املرافقة خالل مراجعة  PGESجتماعي )  سيعهد إليه إعداد خمط ط التصر ف البيئي و اإل

 . هذا املخط ط و املصادقة عليه 
 قرار المجلس البلدي 

 
الن قاش       الت داول و  البلدي احلاضرون  صادق،  بعد  البلدي    أعضاء اجمللس  يف خصوص  ة  على إحتياجات 

مت  إختيارها إستنادا لنتائج تقييم صندوق القروض و مساعدة اجلماعات احمللي ة و اليت   اليت  يوف رها  املساندة الفني ة  
 وهي مفص لة على الن حو الت ايل :   2019األداء لسنة 

 

قتصادي  جتماعي و اإلاملرافقة يف إعداد و تنفيذ خمط ط اإلت صال الش امل مع املواطن و الن سيج اإل  شاط : الن   ✓
 . و اإلداري ابملنطقة 

 . املساعدة يف تركيز و إستغالل منظومة التصر ف يف الش كاوي الن شاط : ✓

املساعدة الفني ة يف صياغة الض وابط الر جعية و كر اس الش روط إلختيار املهندس املستشار الذ ي  الن شاط :   ✓
( ملشروع حمد د و املرافقة خالل مراجعة  PGESجتماعي )  سيعهد إليه إعداد خمط ط التصر ف البيئي و اإل

 . هذا املخط ط و املصادقة عليه 

IV )   الفنون و الث قـافة و الت ربية و الت عليم    لجنة :      
 إت فـاقي ة شراكة :    ❖

 ادي  ــــن البلدي ة و نــــإت فاقيـــة شراكة بي إبرام املصادقة على ديــــــاملعروض على أنظار أعضاء اجمللس البل           
 "Lions District 414 Tunisie  " ع الت حسيسي و الت كويين و ندوات ـــــالط ابأنشطة ذات م ـــــ تنظيد ـــــــــــقص 

م مفتوحة حول    ط الس احلي ــــمقاومة التلو ث ، محاية الش ريمواضيع ذات إهتمام مشرتك على غرار  و ورشات و أاي 
املدمج و الذكي  يف الن فاايت و اإلنتقال الط اقي ، التصر ف    و احليواانت البحري ة  و الن بااتت  ق اخلضراءـــــــــــــو املناط 

... كما هتدف هذه اإلت فاقية إىل تبادل املهارات و اخلربات والتجارب املتعل قة مبختلف ميادين نشاط للمدن
    .طرفيها

    





 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


