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 2015أوت  14 المروج في         الجمهورية التونسية

 ةـــــــــوزارة الداخلي
 ة بن عروس ــــــوالي
 ة المروجــــــــــــبلدي
**-**-**-**-**-** 

 المحضر العام 
  2015للدورة العادية الثالثة لسنة 
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II المواضيع المالية / 



3 
 

1 2016 

III المواضيع اإلدارية / 
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IV مواضيع مختلفة / 

 داوالت ـــــــة المــــــخالص
I المواضيع القارة / 

 متابعة سير اإلستخالصات  -1

75%

272015

4.466.537,267272015

107%

3413100%

2460%

500.000,000 141.360 ,458 72,02% 

 %108,25 162.378,574 150.000,000 المعلوم على األراضي غير المبنية 02-11

729.978 800.000,000للمعلوم على  المقابيض اإلعتيادية 01-12 ,386 122,34% 
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 المؤسسات

 % 157 313.905,000 200.000,000 المبالغ المتأتية من صندوق التعاون 02-12

03-12 
معلوم اإلجازة الموظف على 

 محالت بيع المشروبات
1.000,000 441,500 44,15% 

01-21 
مداخيل األسواق اليومية واألسبوعية 

 %84,65 8.465,488 10.000,000 المستلزمةوالظرفية 

741.38 60.000,000 معلوم اإلشغال الوقتي للطريق العام 02-24 ,866 64.57% 

04-24 
معلوم إشغال الطريق العام عند إقامة 

 حضائر البناء
80.000,000 95.033.216 118,79% 

 %1030 5.151.418 500,000 معلوم عن أشغال تحت الطريق العام 05-24

 %141.59 141.591.541 100.000,000 معلوم اإلشهار 06-24

27-99  %1558,88  31.177,697 2.000,000 مداخيل مختلفة  

 %63.69 38.214.500 60.000,000 معلوم التعريف باإلمضاء 01-31

 %73.92 11.088.200 15.000,000 معلوم اإلشهاد بمطابقة النسخ لألصل 02-31

 %52.36 13.088.850 25.000,000 تسليم بطاقات الحالة المدنية معاليم 03-31

 %74.13 1.112.400 1.500,000 معاليم تسليم الشهائد والحجج ألخرى 99-31

03-32 
معلوم رخص الحفالت المنظمة 

 بمناسبة األفراح العائلية
2.000,000 1.175.750 58.75% 

 %175.17 43.792.984 25.000,000 معاليم رخص البناء 06-32

32-07  
معلوم رخص جوالن سيارات األجرة و 

 السيارات المجهزة بعداد
2.000,000 1.337.253 66.86% 

 %151.42 12.113.290 8.000,000 معاليم اإليواء بمستودع الحجز 02-33
01-03-

33
المقابيض اإلعتيادية للمعلوم اإلضافي 

 %0 0.000 100.000,000على سعر التيار الكهربائي

02-03-
33 

المبالغ المتأتية للمعلوم اإلضافي على سعر 
 %0  0,000 100.000,000 التيار الكهربائي بإعتماد آلية التعديل 

15. معاليم متأتية مقابل رفع الفضالت 04-33 000,000 13.298,996 88.65% 

33-99 800748.2, 1.000,000 معاليم أخرى مقابل إسداء خدمات    274.88 % 

 79.46% 53.240.000 67.000,000 مداخيل قاعات العروض واألفراح 06-51

01-52 
مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط 

 تجاري
100.000,000 160.118.703 %160.11 

02-52 
مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط 

 مهني
32.100,000 19.951,810 62.16% 

 %0 0,000 1.000,000 به محاصيل بيع األثاث الذي زال اإلنتفاع  53-02

 54.79% 1.917.830,000 3.500.000,000 المناب من المال المشترك 01-60

60-03  - 7.000,000 000 منح و مساهمات مخصصة للتسيير  
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06-60 
مداخيل المخالفات لتراتيب حفظ 

 الصحة والشرطة الصحية
10.000,000 11.179.368 %111.79 

 72,31% 361,557 500,000 المخالفات للتراتيب العمرانية مداخيل 07-60

60-08  - 4.966,912 - مقابيض أخرى  

09-60 
إسترجاع مصاريف إصالح 

 الطرقات و األرصفة
200,000 0,000 0% 

60-99  *****% 18.160,750 500,000 مقابيض مختلفة  

537.466.4 5.969.300,000 جملة مداخيل الميزانية  ,267 % 83.74  
 

 

 

 

 

 متابعة سير المشاريع  -2

20102014
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 جدول متابعة المشاريع المدرجة بالمخطط  اإلستثماري البلدي 

 بيان المشروع الكلفة سنة اإلنجاز المالحظات
100

2620156 

2011 301.962.000  

20

 

20122014 1.278.513.621  

 
 
 
 
 
 

 

30042015

14052015

 

20112012 216.537.832  

29042015 

0704201510 

15052015

18052005MC36

20%

20112012 309.156.000  

100%

222015

2011 815.834.300

2011 862.749.350
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100 2011 80.435.000

100%

20052015

20112014 647.988.150

24042015

70%

0704201511

2012 266.443.000

21042015

70%

0704201512

2012 106.500.000

%100 2010 100.000.000

 د 4.986.119,253مشروعا              11لجمــــــــــلة    ا

 مشاريع خارج المخطط اإلستثمار البلدي

 المالحظات الكلفة المشروع

461.000100%

32013 

100.000

1120156

44.800%100

23500.000

20%

5

3.000%100 
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 متابعة ترشيد إستهالك الطاقة  -3

47.000 %100 

52.000 

16052015100%

300.000

400.00006

50.000

852.000

2015

100.000

أد 2.908.800 مشروع  12الجملة :   
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 كشف تقييمي للجهود المبذولة من قبل البلدية
 في إطار ترشيد إستهالك الطاقة بشبكات التنوير العمومي

 15/05/2015إلى غاية  01/02/2015محين من يوم 

 
 

 العدد الجملي لمعدالت الضغط
العدد الجملي 
للفوانيس 

المقتصدة للطاقة 
تركيزها  التي تم

بشبكات التنوير 
 العمومي

العدد الجملي 
للفوانيس 
التي تمت 

 إزالتها

العدد الجملي 
للفوانيس 

بشبكات التنوير 
 العمومي

 البلدية
 

 المروج
 
 
 
 

 
المركزة في 
إطار الصفقة 
المبرمة مع 

 شركة ساليكري

المركزة 
بشبكات 
التنوير 
العمومي 
 القديمة

)بتمويل من 
صندوق 
القروض 
ومساعدة 
الجماعات 
 المحلية(

المركزة بشبكات 
التنوير العمومي 
القديمة )بتمويل 
ذاتي من البلدية 
وبتمويل من 

صندوق 
القروض 
ومساعدة 
الجماعات 
 المحلية(

 

467 
 

467 
 

7132 

51 06 06 

 
 متابعة المواضيع المطروحة خالل الدورة التمهيدية  -4

2015242015

 
اسم ولقب  المقترحات االجراءات المتخذة

 المتساكن
 ع/ر

إبراهيم بن فتح هللا رئيس لجنة أكد السيد 
األشغال أن البلدية كانت قد عقدت عديد 
اإلجتماعات مع ممثلي المجتمع المدني قصد 
ضبط و تحديد المشاريع المزمع إدراجها 

شدد على ضرورة تشريك المواطن في ضبط 
المخطط اإلستثماري البلدي على المستوى 
المتوسط و البعيد . و طلب التخلي عن 
إجراء طلب اإلستظهار بوصوالت خالص 

 01   محمد فريخة
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بالمخطط كما ذكر أن كلمة اإلفتتاح لهذه الجلسة 
لعام تضمنت دعوة التي ألقاها السيد الكاتب ا

ملحة من السادة الحضور إلقتراح جملة 
المشاريع المزمع برمجتها للسنة المقبلة في 

و حرصا  2016إطار إعداد الميزان البلدي لسنة 

على تشريك المواطن في إقتراح المشاريع . أما 
بالنسبة لموضوع إلغاء إجراء اإلستضهار 
بوصوالت الخالص عند إبرام عقود الكراء فهو 
إجراء موضوع منشور من السيد وزير الداخلية 
ال يمكن التخلي عنه خاصة و أن القصد منه جبر 

 المتلددين على خالص مستحقات البلدية .
أما بالنسبة لوضعية السوق اليومية الفوضوية 
بنهج المنجي سليم فإن مختلف اللجان البلدية 
منكبة على دراسة هذه الوضعية و إقتراح 

للقضاء على هذه النقطة السوداء  الحلول العملية
أما فيما يخص ظاهرة اإلستغالل المفرط للرصيف 
فإن الشرطة البلدية تنظم شهريا حمالت مكثفة 
للتصدي لهذه الظاهرة المستفحلة من خالل حجز 
المعدات و غيرها إال أن القضاء نهائيا على هذه 

 الظاهرة يستوجب مزيدا من الوقت .
قد تم تمكين اإلقامة من أما بالنسبة للحاوية ف

 2015جويلية  30حاوية يوم الخميس 

 األداء البلدي إبان إبرام عقود الكراء .
ة السوق اليومية كما تذمر كثيرا من وضعي

الفوضوية على مستوى شارع المنجي سليم 
التي أصبحت تقلق راحة المتساكنين األجوار 
و تتسبب في تعطيل حركة المرور . كما دعا 
الشرطة البلدية إلى حسن معاملة المنتصبين 
عند التدخل و تجنب العنف اللفظي و المادي 

 قدر اإلمكان 
لقة لفت النظر إلى كثرة الالفتات المع

الرؤية بالمفترقات مما يتسبب في حجب 
 يهدد سالمة مستعملي الطريق و

لفت النظر إلى إشكالية اإلستغالل المفرط 
للرصيف الذي أصبح يهدد سالمة المترجلين 
خاصا بالذكر مقهى واي نوت و بائع 

ة إقامة إبن الجزار للمالبس القديمة قبال
جوكوند و دعا الشرطة قرب مدرسة ال

 لتدخل العاجل البلدية ل
طلب حاوية بالستيكية كبيرة الحجم لفائدة 

 نقابة إقامة األهرام بالمروج الخامس 
ر في الختام عن إعتزام البلدية و إستفس

المعتمدية تخصيص مواطن شغل لفائدة و
 المعاقين و المحتاجين 

أن البلدية تسعى  أكد السيد الكاتب العام للبلدية
للتعاقد مع شركة خاصة لتسريح البالوعات 

  وتنظيفها 

دعا المصالح البلدية إلى التدخل العاجل 
لتسريح قنوات تصريف مياه األمطار بنهج 

 اإلستقالل و طلب تركيز حاويات جديدة 

فتحي 
 الملوكي

02 

تمت مراسلة الشرطة البلدية في الغرض قصد 
و التثبت من معاينة المطعم و المقهى 

الوضعية و إتخاذ القرارات الالزمة و ذلك يوم 

. و قد تم تكليف  2015جويلية  30الخميس 

فريق التنوير العمومي بصيانة شبكة التنوير 
في نفس اليوم . أما العمومي بنهج بلجيكا 

لة التحسيسية فقد تم فعال توزيع بالنسبة للحم
بمواقيت رفع الفضالت على أغلب  إعالمات

األحياء بالمنطقة البلدية مباشرة عن طريق 
 عمال البلدية .

من متساكني إقامة غادة بالمروج الخامس . 
مطعم بيروت المحاذي لإلقامة والذي  تشكت من

تعمد اإلستحواذ على كامل الرصيف زيادة على 
كما تشكت من .  عدم إحترامه للشروط الصحية

ري التي تعمد مالكها التحوز على مقهى العيا
كامل الرصيف . دعت البلدية إلى إعتماد 
برنامج تحسيسي مكثف إلعالم المواطن 
بمواعيد رفع الفضالت . لفتت النظر إلى نقص 
في التنوير العمومي بنهج بلجيكا . كما دعت 
البلدية إلى جبر المنتصبين قرب المغازة العامة 

 على تنظيف محيط إنتصابهم 

 03 يفة قروم عف

بالنسبة لوضعية الساحة المتوسطية أكد الكاتب 
العام للبلدية أن الشرطة البلدية تدخلت في 

بات عديدة من خالل حجز للكراسي مناس
الطاوالت المنتصبة فوضويا كما تمت تسوية و

وضعية المنتصبين بالساحة الذي يستحقون 
المساعدة و تم إخالء الباقي غير أن وضعية 
الساحة تبقى رهينة البت النهائي في ملف 

تشكى من وضعية ساحة الميامي و دعا 
قامة البلدية إلى إزالة كل البنايات الم

فوضويا و تنظيم الساحة من جديد . كما 
تشكى من اإلنتصاب الكثير بشارع الشهداء 
و لفت النظر إلى وضعية مقهى الزقرني 
الذي تحوز بمساحة كبيرة و تساءل عن مآل 

 الشنقال 

 04 سيف الورفلي 
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 الساسي بثوري إلعادة تنظيم الساحة . 
بالنسبة لموضوع النقص في التنوير العمومي  

ئية فإن ذلك يرجع إلى سرقة األسالك الكهربا
 مخفضاتجانفي . أما بالنسبة لتركيز  14بشارع 

سرعة فقد تمت معاينة الوضعية من طرف 
مصالح البلدية و تمت تكليف الشرطة البلدية 
إلتخاذ قرار إزالة بشأنها على أن يتم إزالتها قبل 

 2015نهاية شهر جويلية 

إقامة مريم بالمروج الخامس .  من متساكني
شكر البلدية على مشروع تعبيد الطرقات 
بمحيط اإلقامة و طلب النظر في تمكين إقامة 
مريم من حاويات جديدة . تذمر من النقص 

جانفي .  14في التنوير العمومي بشارع 

لفت النظر إلى تعمد بعض المقاوالت تركيز 
مخفضات سرعة غير مطابقة للمواصفات 

جانفي قرب المغازة  14بشارع خاصة 

العامة . كما دعا البلدية إلى مزيد تدعيم 
فرق رفع الفضالت حتى يتمكنوا من رفع 
الفضالت من كامل المنطقة البلدية يوميا و 

 خاصة منطقة المروج السادس و الخامس 

مصطفى 
 الجميلي 

05 

أكد الكاتب العام السادة مساعدو رئيس البلدية أن 
البلدية مجلسا و إدارة يتحلون بالشجاعة الكافية 
لتحمل المسؤولية في ظروف صعبة و رغم التهديدات 
و اإلعتداءات المتكررة على أعوان البلدية بلغت حد 
اإلعتداء بالعنف على الكاتب العام للبلدية و مجموعة 

لعملة و محاولة حرق مساعد كبيرة من األعوان و ا
رئيس البلدية و رغم التهديدات فإن البلدية تمكنت من 

 تنفيذ عديد القرارات و التصدي لعديد المخالفات 

من متساكني إقامة الراشدية بالمروج  
الثالث .دعا كل الحضور إلى التحلي 
بحب الوطن و اإلستعداد التام للذود 
عنه و خدمته كل من موقعه و دعا 

لدية إلى التحلي بالشجاعة في الب
التصدي للمظاهر المخلة و شدد على 

 ضرورة تطبيق القانون 
 

الصغير 
 القاندي 

06 

بالتثبت من ملف الفني للعارضة تبين أنها قامت 
بمخالفة واضحة لألمثلة الهندسية المرافقة وهي 
موضوع عريضة من جارها مما إستوجب إيقاف 

فة أو تقديم ملف فني األشغال إلى حين إزالة المخال
 تنقيحي و الحصول على رخصة في األشغال اإلضافية 

مجهود النظافة و  شكرت البلدية على 
على اإلستجابة السريعة لفريق التنوير 
العمومي . و تشكت من جارها الذي 
منعها من البناء رغم أنها متحصلة 

 على رخصة بناء مسلمة من البلدية 

 07 قمر رحيم 

أكد السادة مساعدو رئيس البلدية أنهم حريصون 
على إتمام البت في ملف اإلنتصاب العشوائي 
بالسوق اليومية المنتصبة قرب المستوصف كما 
تمت معاينة األوساخ بمحيط المستوصف و تمت 
برمجة حملة نظافة خالل األسبوع األول من شهر 

 أوت 

من متساكني إقامة الرياض بالمروج األول 
نة تكاثر الفضالت بمحيط تشكى م

مستوصف المروج األول و دعا البلدية 
إلى اإلسراع بإيجاد حل جذري لمشكلة 

 السوق الفوضوية بشارع المنجي سليم 

الشريف 
 بوسالمي

08 

 
 

II المواضيع المالية / 

  2016مناقشة الميزان البلدي لسنة 
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20162015

2016

36942023

20152016

11

6

6.908.600,000

15,7%6.133.920,000

6,6%774

2015

2016

 المبلــغ  بيـــــان المـــــوارد

  مــوارد العنــوان األّولمــوارد العنــوان األّول    

 الجـــزء األّول: المـــداخيـــل الجبــائيـــة االعتيادية      

 2.081.000,000 على العقـــارات واألنشطــة ................................. المعـاليـــم الصنـف األّول:

 298.000,000 واستلزام المرافق العمومية فيه.. .....البلدي  العمومي كـالمل إشغالل ـمداخيالصنف الثاني: 
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  البلديــةالبلديــة ميــزانيــةميــزانيــة مـــواردمـــوارد خـالصــةخـالصــة
            بحساب الدينار

   
 
  

  نفقــات ميــزانيــة البلديــةنفقــات ميــزانيــة البلديــةخـالصــة خـالصــة 

 375.000,000 مقـابـل إسـداء خدمات ........ مداخيل الموجبات والرخص اإلدارية ومعاليمالصنف الثالث: 

 ................... المداخيـل الجبائيـة االعتيادية األخـرى .....................................الصنف الرابع: 
 

 2.754.000,000 جملـة الجــزء األّول
  الجــزء الثاني: المـداخيــل غيـر الجبـائيــة االعتيادية      

 233.100,000 مداخيـل الملـك البلـدي االعتيادية ................................................الصنـف الخامس: 

 3.921.500,000 المداخيـــل المــاليـــة االعتيادية ...............................................الصنف السـادس: 
 4.154.600,000 جملـة الجــزء الثانـي 

 6.908.600,000 جملـة مــوارد العـنــوان األّول 

   مــوارد العنـوان الثانـيمــوارد العنـوان الثانـي    

  الجـــزء الثالـث: المــوارد الذاتيــة والمخّصصــة للتنميــة      

 500.000,000 .......................................................منـــــــــح التجهـيــــــــــز .الصنـف السـابـع: 

 3.705.000,000 مّدخرات وموارد مختلفـة .........................................................الصنـف الثـامــن: 
 

 4.205.000,000 جملـة الجــزء الثالـث

  مــــــــــوارد االقتراض الجـــزء الرابــع:      

 ...................... مــــوارد االقتراض الداخلــي ...................................................الصنـف التـاسـع: 

 ……………… مــــوارد االقتراض الخارجي ...................................................الصنـف العاشــر: 

 ……………… مـوارد االقتراض الخارجي الموّظفـة ...................................الصنـف الحادي عشر: 
 

 ...................... جملـة الجــزء الرابـع

  الجـــزء الخـامـس: المـوارد المتأتّيـة من االعتمادات المحالة       

 ……………… االعتمادات المحالة....................................الموارد المتأتّيـة من الصنـف الثاني عشر: 
 

 .....………… جملـة الجــزء الخـامـس

 4.205.000,000 جملـة مــوارد العنـوان الثـاني 

 11.113.600,000 مجمــوع مــوارد ميـزانيـة البلديـة

 المبلــغ  بيـــــان النفقــــات

   نفقــات العنــوان األّولنفقــات العنــوان األّول    

 الجـــزء األّول: نفـقــــات التصــــّرف      
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 قــــــــــــــــــــــــــــــــرار المجلس 

 3.273.500,000 ..التـأجيــر العمـومي ............................................................القســـم األّول: 

 2.078.320,000 وسـائــل المصـالـح ..............................................................القســم الثاني: 

 356.500,000 التدّخـــل العمـومـي ..............................................................القســم الثالث: 

 170.000,000 نفقـات التصـّرف الطارئـة وغير الموّزعة....................................الرابع: القســم 

 5.878.320,000 جملـة الجــزء األّول 

  الجــزء الثاني: فــوائــد الـديــن       

 255.600,000 .............................................................فـوائـــد الديـــــن .القســم الخامس: 

 255.600,000 جملـة الجــزء الثانـي 

 6.133.920,000 جملـة نفقــات العنــوان األّول 

  نفقــات العنـوان الثانـينفقــات العنـوان الثانـي

  الجــزء الثالـث: نفقـــــــــات التنمـيـــــــــة      

 3.130.000,000 االستثمارات المبـاشــرة .....................................................السادس: القســم 

 ..……………… التمـويـــــــل العمـومـــي .....................................................القســم السـابـع: 

 1.493.520,000 ...................................وغير الموّزعة نفقــات التنميــة الطارئـةالقســم الثـامــن: 

 ..……………… نفقـــات التنميــة المرتبطـة بموارد خارجية موّظفـة .....................القســم التـاسـع: 

 4.623.520,000 جملـة الجــزء الثالـث 

  الجــزء الرابع: تسديـد أصــل الديـــن      

 356.160,000 تسديـد أصـل الديـن ............................................................ القســم العـاشـر: 

 356.160,000 جملـة الجــزء الرابـع 

  الجــزء الخامـس: النفقــات المســّددة من االعتمادات المحالـة      

 .……………… المســّددة من االعتمادات المحالـة ........................النفقـات القســم الحادي عشـر: 

 ..……………… جملـة الجــزء الخامـس 

 4.979.680,000 جملـة نفقــات العنــوان الثـاني 

 11.113.600,000 مجمـوع نفقــات ميـزانيـة البلديـة
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III المواضيع اإلدارية / 

 تنقيح مجموع األعوان  -1

242014

1

4

2

2015

 

I – ونــــــالموظف 
 / السلك اإلداري1

 

الخطط المضبوطة  الخطــــــــط
بمجموع األعوان 

 السابق

الخطط 
 المشغولة

المقترح بالزيادة أو  الخطط الشاغرة
 بالتخفيض

مجموع األعوان 
 المقترح
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 00 00 00 00 00 متصرف عام

 02 -2 04 00 04 متصرف رئيس

 10 00 07 03 10 متصرف مستشار

 20 00 09 11 20 متصرف

 12 00 07 05 12 ملحق إدارة

 20 00 07 13 20 كاتب تصرف

 02 00 01 01 02 كاتب راقن

 12 00 05 07 12 مستكتب إدارة

 02 00 02 00 02 راقن

 00 00 00 00 00 راقن مساعد

 05 00 04 01 05 عون إستقبال
 
 

 

 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية /2
 

الخطط المضبوطة  الخطــــــــط
بمجموع األعوان 

 السابق

الخطط 
 المشغولة

المقترح بالزيادة أو  الخطط الشاغرة
 بالتخفيض

مجموع األعوان 
 المقترح

 00 00 00 00 00 مهندس عام

 00 00 00 00 00 مهندس رئيس

 01 00 00 01 01 مهندس أول

 02 00 02 00 02 مهندس اشغال

 01 00 01 00 01 مهندس كهربائي
 

 / السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية3
 

الخطط المضبوطة  الخطــــــــط
بمجموع األعوان 

 السابق

الخطط 
 المشغولة

المقترح بالزيادة أو  الخطط الشاغرة
 بالتخفيض

مجموع األعوان 
 المقترح

 00 00 00 00 00 تقني رئيس

 05 00 01 04 05 تقني أول

 06 00 04 02 06 تقني

 04 00 04 00 04 تقني مساعد

 00 00 00 00 00 عون تقني

 
 
 
 
 
 / السلك المشترك للمهندسين المعماريين لإلدارات4

 

الخطط المضبوطة  الخطــــــــط
 بمجموع األعوان السابق

الخطط 
 المشغولة

المقترح بالزيادة أو  الخطط الشاغرة
 بالتخفيض

مجموع األعوان 
 المقترح

 00 00 00 00 00 مهندس معماري عام
 01 00 01 00 01 مهندس معماري رئيس
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 01 00 01 00 01 مهندس معماري أول
 01 00 01 00 01 مهندس معماري

 

 / السلك المشترك لمحللي وتقنيي اإلعالمية5
 

الخطط المضبوطة بمجموع  الخطــــــــط
 األعوان السابق

الخطط 
 المشغولة

المقترح بالزيادة أو  الخطط الشاغرة
 بالتخفيض

مجموع األعوان 
 المقترح

 00 00 00 00 00 محلل عام
 00 00 00 00 00 محلل رئيس

 00 00 00 00 00 محلل مركزي
 00 00 00 00 00 محلل أول

 01 00 01 00 01 محلل
 01 00 00 01 01 مبرمج

 02 00 02 00 02 تقني مخبر في اإلعالمية
 

 / سلك أعوان وزارة المالية6
 

الخطط المضبوطة  الخطــــــــط
بمجموع األعوان 

 السابق

الخطط 
 المشغولة

المقترح بالزيادة أو  الخطط الشاغرة
 بالتخفيض

مجموع األعوان 
 المقترح

 01 00 00 01 01 متفقد مركزي للمصالح المالية
 

 / سلك اإلطار المشترك لألطباء البياطرة7
 

الخطط المضبوطة  الخطــــــــط
بمجموع األعوان 

 السابق

الخطط 
 المشغولة

المقترح بالزيادة أو  الخطط الشاغرة
 بالتخفيض

مجموع األعوان 
 المقترح

 00 00 00 00 00 طبيب بيطري إختصاصي أول
 00 00 00 00 00 طبيب بيطري إختصاصي

 00 00 00 00 00 طبيب بيطري أول
 01 00 01 00 01 طبيب بيطري

 

 / السلك المشترك للمتصرفين في الوثائق واألرشيف 8
 

الخطط المضبوطة  الخطــــــــط
بمجموع األعوان 

 السابق

الخطط 
 المشغولة

المقترح بالزيادة  الخطط الشاغرة
 أو بالتخفيض

مجموع األعوان 
 المقترح

 00 00 00 00 00 متصرف عام في  الوثائق واألرشيف
 00 00 00 00 00 الوثائق واألرشيف متصرف رئيس  في

 01 00 01 00 01 متصرف مستشار في الوثائق واألرشيف
 01 00 00 01 01 متصرف في الوثائق واألرشيف

 00 00 00 00 00 متصرف مساعد في الوثائق واألرشيف
 

 / سلك منشطي رياض األطفال10
 

الخطط المضبوطة  الخطــــــــط
بمجموع األعوان 

 السابق

الخطط 
 المشغولة

المقترح بالزيادة أو  الخطط الشاغرة
 بالتخفيض

مجموع األعوان 
 المقترح

 01 00 00 01 01 منشط تطبيق رياض األطفال
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 01 00 01 00 01 منشط رياض أطفال
 

IIسلك العملة / 
الخطط المضبوطة  الصنف الوحدة

بمجموع األعوان 
 السابق

الخطط 
 المشغولة

المقترح بالزيادة أو  الخطط الشاغرة
 بالتخفيض

مجموع األعوان 
 المقترح

I 20 00 07 13 20 األول 
 15 -05 18 02 20 الثاني
 80 00 28 52 80 الثالث

II 86 00 38 48 86 الرابع 
 86 +10 19 57 76 الخامس
 56 00 40 16 56 السادس
 52 00 45 07 52 السابع

III 35 00 27 08 35 الثامن 

 18 00 15 03 18 التاسع

 16 00 14 02 16 العاشر

 قــــــــــــــــــــــــــــــــرار المجلس 

 تسمية نهج بإسم الشهيدين شكري بالعيد و محمد البراهمي 2

2015152015
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 قـــــــــــــــــــــــــــرار المجلس 

 المواضيع المختلفة 

محمد الصغير ضيفي

فطيمة غانمي
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مهدي العوجي

نور الدين الخبثاني
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الصادق غضباني

أحمد نفاتي

عبد الرزاق محمودي
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 قـــــــــــــــــــــرار المجلس 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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 المساعد األول لرئيس النيابة الخصوصية 
 
 اوي ـــلفــه خـــد اللــعب        


