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I: المواضيع القارة / 

 متابعة سير اإلستخالصات  -3

2015128%

500.000,000 864.537 ,485 107,57% 
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 %136,88 205.316,422 150.000,000 المعلوم على األراضي غير المبنية 02-11

01-12 
المقابيض اإلعتيادية للمعلوم على 

 المؤسسات
800.000,000 890.1.277 ,314 159,33% 

 % 245,53 491.066,000 200.000,000 من صندوق التعاون المبالغ المتأتية 02-12

03-12 
معلوم اإلجازة الموظف على 

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

01-21 
مداخيل األسواق اليومية واألسبوعية 

 %164,84 16.483,888 10.000,000 والظرفية المستلزمة

488.51 60.000,000 العاممعلوم اإلشغال الوقتي للطريق  02-24 ,391 85.81% 

04-24 
معلوم إشغال الطريق العام عند إقامة 

 حضائر البناء
80.000,000 136.391.019 170,49% 

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

 %186.33 186.333.689 100.000,000 معلوم اإلشهار 06-24

27-99  %1833,88  697677.63, 2.000,000 مداخيل مختلفة  

 %99.80 59.879.800 60.000,000 معلوم التعريف باإلمضاء 01-31

 %125.36 18.804.200 15.000,000 معلوم اإلشهاد بمطابقة النسخ لألصل 02-31

 %99.88 24.969.350 25.000,000 معاليم تسليم بطاقات الحالة المدنية 03-31

 %74.35 1.115.200 1.500,000 معاليم تسليم الشهائد والحجج ألخرى 99-31

03-32 
معلوم رخص الحفالت المنظمة 

 بمناسبة األفراح العائلية
2.000,000 3.449.750 172.49% 

 %229.85 57.462.439 25.000,000 معاليم رخص البناء 06-32

32-07  
معلوم رخص جوالن سيارات األجرة و 

 المجهزة بعدادالسيارات 
2.000,000 1.392.003 69.60% 

 %376.66 30.133.090 8.000,000 معاليم اإليواء بمستودع الحجز 02-33
     01-03-

33
المقابيض اإلعتيادية للمعلوم اإلضافي 

 122,85% 122.850,000 100.000,000على سعر التيار الكهربائي

02-03-
33 

المبالغ المتأتية للمعلوم اإلضافي على سعر 
 %102,04  102.041,500 100.000,000 التيار الكهربائي بإعتماد آلية التعديل 

15. معاليم متأتية مقابل رفع الفضالت 04-33 000,000 14.335,796 95.57% 

33-99 800672.3, 1.000,000 معاليم أخرى مقابل إسداء خدمات    367.28 % 

 103% 69.010.000 67.000,000 مداخيل قاعات العروض واألفراح 06-51

01-52 
مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط 

 تجاري
100.000,000 275.929.177 %275.93 

02-52 
مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط 

 مهني
32.100,000 16.252,064 50.62% 

 %0 0,000 1.000,000 محاصيل بيع األثاث الذي زال اإلنتفاع به  53-02
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 106.58% 3.730.260,000 3.500.000,000 المناب من المال المشترك 01-60

60-03  - 7.000,000 000 منح و مساهمات مخصصة للتسيير  

06-60 
مداخيل المخالفات لتراتيب حفظ 

 الصحة والشرطة الصحية
10.000,000 14.439.368 %144.39 

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

60-08 482,708.37 - مقابيض أخرى    - 

09-60 
إسترجاع مصاريف إصالح 

 الطرقات و األرصفة
200,000 0,000 0% 

60-99 512,145.126 500,000 مقابيض مختلفة    %***** 

316.662.7 5.969.300,000 جملة مداخيل الميزانية  ,911 % 36.128  

  متابعة سير المشاريع البلدية -4

2010

2014

 جدول متابعة المشاريع المدرجة بالمخطط  اإلستثماري البلدي 

 بيان المشروع الكلفة سنة اإلنجاز المالحظات
100

2620156 

2011 301.962.000  

100

20 

20122014 1.529.336,556  

10003

2015 

20112012 216.537.832  

55182015 20112012 309.156.000  

100% 2011 815.834.300

2011 862.749.350

100 2011 80.435.000

100% 20112014 647.988.150
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100

132015

2012 266.443.000

100

202015

2012 106.500.000

%100 2010 100.000.000

 د 188,942.236.5مشروعا              11لجمــــــــــلة    ا
 

 مشاريع خارج المخطط اإلستثمار البلدي

 المالحظات الكلفة المشروع

461.000100% 

150 00014

2015

44.800%100

23500.00065 %

5

3.000%100 

47.000 %100 

52.000 100%

300.000

400.00006

24

50.000
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 لتمهيدية ا متابعة المواضيع المطروحة خالل الدورة -5

20152015

اسم و لقب  ع/ر
 المتساكن

 اإلجراءات المتخذة المقترحات

01 

 
رياض جمعة من 

 3متساكني المروج 
تولي البلدية اإلنطالق في توسعة القباضة البلدية خالل  -

السنة الحالية و قد كان من األجدر التفكير في ذلك منذ 
 إتمام مشروع بنائها خالل السنة الفارطة.

عدم تعهد المساحة الخضراء إلقامة الورد منذ مدة  -
 طويلة.

تشكى من وقوف عشوائي للسيارات بالطريق الوطنية  -
 قبالة مقهى. 3رقم 

اإلستغالل المفرط للرصيف وهي ظاهرة تفاقمت بشكل  -
 ملحوظ خالل السنوات القليلة الفارطة.

تساءل عن سبب التأخر في اإلنطالق في رفع السيارات  -
لعربات الراسية فوضويا بالشوارع الرئيسية للمدينة و ا

 و التي تعوق سيولة حركة المرور.
دعا إلى التفكير في إنجاز محوالت على مستوى مدخل  -

المدينة عبر شارع الشهداء للتخفيف من إختناق حركة 
 المرور.

البلدية تولت فعال إحداث قباضة بلدية  إن -
جارية إال أن األشغال ال 2014خالل سنة 

حاليا هي أشغال توسعة مصلحة الحالة 
و التي  2008المدنية المنجزة منذ سنة 

تشهد كثافة على مستوى روادها و أصبحت 
بالتالي تتطلب توسعة وتهيئة مستعجلة في 
إطار حرصنا الشديد على تحسين نوعية 
الخدمات المسداة للمواطن و إننا ندعو كافة 

د هذه الحضور إلى زيارة هذا المشروع بع
الجلسة للتأكد أن األشغال الجارية حاليا ال تهم 
بتاتا القباضة البلدية المنجزة خالل السنة 

 .الفارطة
بالنسبة للمساحة الخضراء المحاذية إلقامة  -

الورد، تتولى البلدية دوريا قلع األعشاب 
الطفيلية و حرث المساحة و تهذيب نباتات 

دية الزينة و عملية الري.و قد برمجت البل
تركيز كراسي و تهيئة ممرات و غراسة 

 نباتات زينة جديدة.
 تمت اإلجابة الحقا -
 

852.000

072015

03 .000210

أد 800069.3. مشروع  12الجملة :   
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02 

 
محمد بن هالل رئيس 
جمعية كرة الطائرة 

 النسائية

لفت النظر إلى الوضعية المتردية لملعب الكرة الطائرة  -
 و دعا إلى اإلسراع بتهيئة السياج و تركيز نقاط ضوئية.

 عدم حصول الجمعية على المنحة المخصصة لفائدتها . -

وضعت البلدية برنامج لتهيئة الملعب البلدي  -

  2015قبل موفى سنة 
لم يتم تقديم ملف للحصول على المنحة  -

 .معيةجالمخصصة لل

03 

 
علي شعبان من متساكني 

 5المروج 
تشكى من عدم جمع الفضالت الملقاة بجانب الحاويات  -

حيث يقتصر فريق رفع الفضالت على إفراغ الحاويات 
  .فقط

تشكى من كثرة الحفر  بالطريق جراء تعدد تدخالت  -
 الشركات الوطنية في غياب الرقابة عليها.

 دعا إلى تكثيف عملية تهيئة المناطق الخضراء. -

تمت مراسلة رئيس المستودع البلدي  -
لتكثيف الرقابة   2015نوفمبر  19بتاريخ 

 على عملة النظافة أثناء قيامهم بواجبهم.
تمت مراسلة المدير الجهوي للديوان  -

الوطني للتطهير ببن عروس قصد التدخل 
العاجل إلصالح الطريق و إرجاعه للحالة التي 

 كانت عليها.
مناطق خضراء جديدة تتولى البلدية تهيئة  -

 2016سنويا و حسب المخطط البلدي 
حدائق : حديقة على مستوى شارع  3ستهيئ 

و  –حديقة البرهان  –جانفي  14النصر و 
 حديقة شارع روما.

04 

 
عبد العزيز بن عبد هللا 
عضو نقابة متساكني 

 5إقامة زهرة بالمروج 
    

مستوى   لفت النظر إلى إنزالق كبير في الطريق على  -
 .ACTAMAنهج مكثر و قبالة عمارة أكتاما 

تساءل عن موعد اإلنطالق في إستغالل رافعات  -
 مارس بالمروج الخامس. 20السيارات خاصة بشارع 

مارس  20حداد بشارع  02لفت النظر إلى وجود عدد  -
يستغلون كامل الرصيف مما يضطر المواطن للسير على 

جبرهم على تغيير  النظر في إمكانية اقترحالمعبد و 
 محالتهم بعيدا عن المتساكنين.

المرورية و دعا تذمر من النقص الملحوظ في العالمات  -
البلدية إلى بذل مزيدا من الحرص إلتمام مشروع توسعة 

 خط المترو الخفيف.
 

تمت مراسلة المدير الجهوي للديوان  -
 19الوطني للتطهير ببن عروس بتاريخ 

قصد التدخل العاجل إلصالح   2015نوفمبر 
 الطريق و إرجاعه للحالة التي كانت عليها.

حيث أن الوكالة البلدية للتصرف عجزت  -
على توفير آالت رفع السيارات فقد إلتجأت 

رفع البلدية إلى التعاقد مع شركة خاصة ل
العربات و قد تم إصدار إعالن مناقصة على 

 18صفحات جريدة الشروق بتاريخ 

على أن يتم اإلنطالق الفعلي في  2015نوفمبر

 .2016إستغالل الرافعة في غرة جانفي 

تمت مراسلة رئيس مركز الشرطة البلدية  -

قصد  2015نوفمبر  19بالمروجات بتاريخ 

الزمة ضد التدخل العاجل و اتخاذ اإلجراءات ال
مستغلي الرصيف من المحالت المفتوحة 

 للعموم .
تم اإلنطالق فعال في تركيز عالمات مرورية  -

أما بالنسبة لمشروع توسعة خط المترو 
 الخفيف هذا من أنظار وزارة النقل.

05 

 
عزوز العزابي من 
متساكني شارع إفريقية 

 3المروج 

لفت النظر إلى وجود نقطة سوداء تتجمع فيها  -
الفضالت في مفترق شارع الشهداء و شارع إفريقية 

 خلف سكة المترو الخفيف.

 يتم التدخل يوميا. -

06 

 

ناجح دعلول : من 
متساكني إقامة الزيتونة 

 3المروج  2

تذمر من وصول اإلستدعاء إلى مقر نقابة المتساكنين  -
 بصفة متأخرة.

ى تكثيف الدورات التمهيدية و مناسبات اللقاء دعا إل -
بين أعضاء النيابة و مكونات المجتمع المدني و 

 المواطنين.
دعا أيضا إلى مزيد العناية بشبكة التنوير العمومي كما  -

طلب مزيد العناية بقنوات التواصل بين البلدية و 
 المواطن و إبالغ المعلومة في إبانها.

تحرص البلدية على توزيع اإلستدعاءات في  -
 اآلجال المحددة. 

دورات تمهيدية في السنة  04يتم عقد  -

 حسب القانون األساسي للبلديات.
يهتم فريق التنوير يوميا بصيانة شبكة  -

التنوير و إصالح ما تعطب منها بصفة فورية 
كما تحرص البلدية على التواصل مع مختلف 

مكونات المجتمع المدني عبر كل الوسائل 
المتاحة من إذاعة ، الفتات ، استدعاءات ، 

 الصفحة الرسمية للفايسبوك...
أنهت البلدية كل األعمال التحضيرية  -ر في قرار إعتماد الرفع اآللي دعا إلى إعادة النظ - سفيان عاشور 07
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للسيارات و العربات الراسية فوضويا بالشوارع و  
الطرقات الرئيسية و دعا إلى إعتماد التوعية و 

 التحسيس 
 
سرعة فوضوية  كما لفت النظر إلى وجود مخفظات -

بالمروج السادس  2011جانفي  14على مستوى شارع 
خاصة قبالة مقهى محفوظ و قرب معهد المروج السادس 
و دعا إلى إزالتها و تعويضها إن لزم األمر بأخرى 

 تستجيب للشروط و المواصفات الفنية المطلوبة
 
 
كما لفت النظر إلى الكثافة المرورية المسجلة على  -

لمروج الخامس داعيا إلى إبعاد الشاحنات مستوى مدخل ا
 و آالت التراكس الراسية بالمدخل المذكور . 

 
دعا المجلس البلدي إلى الحرص على دعم و تشجيع  -

تركيز النوادي ذات اإلختصاص بما يساهم في مزيد 
  تأطير الناشئة .

اإلدارية و الميدانية من خالل ضبط و تحديد 
الشوارع المعنية و تحديد مواقف السيارات 
البديلة و ضبط معلوم الرفع و التنسيق مع 
المصالح المتدخلة و خاصة منها شرطة 
المرور و التجهيز و الحماية المدنية و 

إنجاز المصالح األمنية و غيرها كما تم 
مستودع حجز جديد مجهز بكاميرات مراقبة 
وتم تركيز اإلشارات المرورية على كامل 
الشوارع المعنية كما تم القيام بحملة 
تحسيسية متنوعة من خالل تركيز الفتات 
تحسيسية و توزيع مطويات على مستعملي 
الطريق و على كل المحالت المفتوحة 

في  بالشوارع المعنية كما تم تعليق معلقات
مختلف اإلدارات المحلية و نشر إعالمات 
بالصحف و في اإلذاعة . و على إثر ذلك تم 
التعاقد مع الوكالة البلدية للتصرف لتتولى 
رفع السيارات بوسائلها و إيداعها بالمستودع 
مقابل حصولها على كامل معلوم الرفع و قد 
وافقت البلدية على التعاقد مع هذه الوكالة 

لشروط المجحفة في حق البلدية بإعتماد هذه ا
لسببين إثنين أولهما أن هذه الوكالة هي 
مؤسسة تابعة للدولة و يمكن التعاقد معها 
بأقل إجراءات و بسرعة دون تضييع للوقت و 
ثانيا ألن البلدية لم يكن همها الحصول على 
موارد مالية من هذه العملية بقدر تركيزها 

. إال أنه على تيسير حركة المرور وتنظيمها 
و برغم كل هذه التنازالت إال أن الوكالة 

في  االنطالقالبلدية للتصرف تأخرت كثيرا في 
رفع السيارات و بعد مراسالت متكررة و أمام 
عجز الوكالة على توفير الرافعات المطلوبة 
قررت البلدية نشر إعالن مناقصة في الصحف 
اليومية لتعيين شركة خاصة تتولى رفع 

 السيارات .
 بالنسبة لوجود مخفظات السرعة الفوضوية  -

 2011جانفي  14على مستوى شارع 
بالمروج السادس خاصة قبالة مقهى محفوظ 

فإنه تم  و قرب معهد المروج السادس
تركيزها من طرف بعض المواطنين و ستعمل 
البلدية على إزالتها و تعويضها بأخرى 

 تستجيب للمواصفات الفنية إن لزم األمر.
 

مت مراسلة رئيس مركز الشرطة البلدية ت  -

قصد  2015نوفمبر  23بالمروجات بتاريخ 

 التدخل العاجل و إزالة المخالفة. 

 محمد أنيس بن عيسى 08
 ممثل عن نداء تونس

دعا إلى تكثيف المجهود في مجال قلع األعشاب  -
الطفيلية و العناية بالمناطق الخضراء خاصة منها التي 

 تهيئتها .تم إنجازها و 
عبر عن إستياء تنسيقية حزب نداء تونس بالمروج 
بسبب رفض البلدية المشاركة مع الحزب في حملة نظافة 
في حديقة البرهان من خالل رفض توفير المعدات 

تحرص البلدية على قلع األعشاب الطفيلية  -
من الشوارع و األنهج و المساحات الكبيرة و 
الحدائق و ذلك دون استعمال المبيدات النباتية 

منها على التوازن البيئي و سالمة  حرصا
 المواطن.

و في خصوص مشاركة البلدية في حملة 
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إلستغاللها في إنجاح الحملة . كما عبر أيضا عن إستياء 
التنسيقية من تولي البلدية تمكين األحزاب و الجمعيات 

ات من قاعة البلدية مجانا إلستغاللها في عقد والمنظم
غير أن األحزاب تستغل هذه إجتماعاتها و تنظيم أنشطتها 

 األنشطة في التطاول على الدولة 
 

النظافة المنظمة من طرف حركة نداء تونس 
فإن البلدية تبقى مؤسسة محايدة و ال يمكن 
توظيفها في أي نشاط سياسي و تؤكد البلدية 

الحملة إلى تجميع الفضالت  أنها دعت منظموا
 في زاوية على أن تتكفل البلدية برفعها الحقا. 
أما في ما يتعلق بتمكين البلدية األحزاب 
السياسية من قاعة البلدية لعقد إجتماعاتها 
فهو قرار موضوعي نظرا لنقص الفضاءات 
المخصصة ألنشطة األحزاب و المنظمات . 

صية أن وقد ذكر السادة أعضاء النيابة الخصو
حركة نداء تونس كانت قد تحصلت على 
الموافقة في إستغالل القاعة في مناسبات 
عديدة عندما كانت عرضة للمضايقات 
والتضييقات إال أن بلدية المروج لم تتردد في 
الترخيص لهذه الحركة الوليدة من إستغالل 
قاعة البلدية و مجانا تطبيقا لمبدإ العدالة بين 

 كل األحزاب . 
شكر البلدية على ما تبذله من جهود في مختلف  - سيف الحرزلي 09

 المجاالت وخاصة في مجال النظافة و العناية بالبيئة.
 

دعا البلدية إلى التفكير في إحداث روضات أطفال  - فيصل الزليط 10
بإعتبار أن أغلب العائالت بالمروج في حاجة ماسة لهذه 

إلى كون الخدمات المقدمة من  الروضات وإعتبارا
 الروضات الخاصة ليست في مستوى غالئها. 

إقترح تكليف الجمعيات والمنظمات ومكونات المجتمع  -
المدني العناية بالمناطق الخضراء من خالل عقد إتفاقيات 
شراكة معها حيث تتولى كل جمعية راغبة في ذلك العناية 

تواجدة وصيانة منطقة خضراء من ضمن المناطق الم
 قرب مقرها .

تساءل عن سبب عدم دخول باعة المالبس القديمة إلى  -
 داخل السوق ا|ألسبوعي بعد تهيئته. 

 
 دعا البلدية إلى إحداث مالعب أحياء جديدة .  -
 

 .موضوع يستحق الدراسة -

 
 
مكن عقد اتفاقيات شراكة مع الحمعيات ي -

 شريطة عدم استغالل هذه الفضاءات
  الخضراء لفائدتها.

 
 
البلدية السوق األسبوعي حتى يسمح هيأت  -

باستيعاب أكثر عدد ممكن من الباعة و منهم 
 باعة المالبس القديمة.

إن البلدية حريصة على إحداث مالعب  -
أحياء جديدة كما سيتم تهيئة ملعب حي 

 بالمروج الخامس.
من  سيف الورفلي 11

 1متساكني المروج 
عبر عن إستيائه الشديد من وضعية المواطن الساسي  -

البثوري الذي تحوز بمساحة كبيرة من الساحة 
المتوسطية ورغم أن البلدية تمكنت من تنفيذ واحد من 
القرارات الصادرة ضده و أزالت التحوز الجديد إال أن 

 المخالف ما زال متحوزا بمساحة أخرى 
 
أيضا اإلستغالل المفرط للملك العام من  كما إستنكر -

 طرف أصحاب األكشاك.
 
 
تشكى من السوق اليومية الفوضوية بشارع المنجي  -

سليم بجانب مستوصف المروج األول مؤكدا أن هذه 
السوق تتسبب في كثرة األوساخ و تعطل حركة المرور و 
تعوق الوصول إلى المستوصف و تقلق راحة المصلين 

صقة لجامع عمر بن الخطاب بالمروج بإعتبارها مال
 األول و دعا إلى إزالتها في أقرب وقت ممكن.

قررت البلدية تسوية الوضعية و ذلك باقتناء  -
المحل موضوع النزاع مع تمكين المدعو 
ساسي البثوري من استغالله على وجه 
الكراء مثله مثل بقية مستغلي محالت الساحة 

 المتوسطية.
 
تدخلت الشرطة البلدية في إطار حمالت  -

مبرمجة و أزالت المساحات الغير مرخص 
 فيها و ستحرص على برمجة حمالت أخرى.

 
البلدية بصدد درس هذا الموضوع للنظر في  -

 إيجاد مكان بديل لهؤوالء الباعة.
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من  محمد فريخة 12

 1متساكني المروج 
ت عبر عن إستيائه من تخلف المواطنين و مكونا -

المجتمع المدني عن حضور فعاليات الدورة التمهيدية 
بالكثافة الالزمة رغم إجتهاد البلدية من خالل ضبط 
موعدها بيوم األحد وهو يوم راحة للسواد األعظم من 
المتساكنين و لم يبق أي عذر للتخلف على مثل هذه 
الجلسات الهامة كما تقدم بلومه ألعضاء النيابة المتغيبين 

 . عن الجلسة
 تساءل عن المقبرة البلدية.  - 
لفت النظر إلى أن عدد من األكشاك تتزود بالنور  - 

 الكهربائي من الشبكة العمومية. 
لفت النظر أيضا إلى ظاهرة االستغالل المفرط للرصيف  -

من طرف أصحاب المحالت المفتوحة للعموم و دعا إلى 
مواصلة حملة إخالء األرصفة والحدائق من اإلنتصاب 

 الفوضوي .
تساءل على مشروع المحالت التجارية المزمع بناؤها  -

 قرب السوق األسبوعية.

يابة توجه استدعاءات لكافة أعضاء الن -
الخصوصية لحضور فعاليات الجلسات 
التمهيدية إال أنه قد يتعذر عليهم ذلك ألسباب 

 طارئة.
البلدية كانت قد خصصت ضمن مثال  إن -

التهيئة العمرانية عقارا كائنا بجانب غابة حي 
شعبان الستغالله كمقبرة إال أن هذا المشروع 
 القى اعتراضا من المتساكنين األجوار بتعلة

خوفهم من استغاللها من طرف المتسكعين 
ليال مما يقلق راحتهم زيادة على هذا 
اإلعتراض فإن مساحة العقار الذي ال تتعدى 
ثالثة هكتارات تعتبر صغيرة جدا ال تفي 
بالحاجة و قد تمتأل هي األخرى في أقل من 
سنتين و تأسيسا على ذلك فإن البلدية أرجأت 

بلدية إلى النظر في مشروع إحداث مقبرة 
حين وضوح الرؤيا بخصوص إحداث مقبرة 
جهوية و هو الحل األنجع و األنسب باعتبار 
أن مثل هذا المشروع سيمكن من بلوغ عديد 
األهداف مرة واحدة خاصة إحداث مقبرة 
واسعة و منظمة و بعيدة عن األحياء السكنية 

 و محمية و ذلك بالتعاون بين بلديات الجهة.
تتزود بالنور التي ك األكشافيما يخص  -

سيتم التثبت  الكهربائي من الشبكة العمومية
 . من

ظاهرة اإلستغالل المفرط للرصيف ل بالنسبة -
أن الرصيف مخصص للمترجلين كما أن  نؤكد

المعبد مخصص للسيارات و العربات و أنه ال 
يمكن استغالله من طرف المحالت المفتوحة 
للعموم إال بصفة استثنائية و دون اإلضرار 
بوظيفته األصلية، إال أنه على إثر الثورة تمت 
مالحظة استغالل فاحش و مفرط للرصيف 

ق الغير و دون ترخيص و دون احترام لحقو
رغم التنبيه و عديد عمليات الحجز التي 
أنجزت بالتنسيق مع الشرطة البلدية إال أن 
هذه الظاهرة استفحلت أكثر و في كل المدن 
مما استوجب استرجاع الرصيف بالقوة و 
جبر أصحاب المحالت المفتوحة على احترام 
القانون و قد انطلقت الحملة خالل األسبوع 

التنبيه على باقي  الفارط و قد أعدنا
 المتحوزين بالرصبف 

قصد إخالئه ثم سيتم القيام بحملة ثانية إلزالة 
كل الشواغل بالرصيف و قد أكد أن البلدية 
حريصة كل الحرص على مواصلة جهدها 

 إلخالء األرصفة و فرض احترام القانون.
مشروع بناء أكشاك بجانب السوق  -

 في طور الداراسة . األسبوعي
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 متابعة ترشيد إستهالك الطاقة  -6

289302013

1 

02

 

2 

 

3 
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152015

 كشف تقييمي للجهود المبذولة من قبل البلدية
 التنوير العموميفي إطار ترشيد إستهالك الطاقة بشبكات 

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

 
 

 العدد الجملي لمعدالت الضغط
العدد الجملي 
للفوانيس 

المقتصدة للطاقة 
التي تم تركيزها 
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(

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

صندوق 
القروض 
ومساعدة 
الجماعات 
 المحلية(

 

467 
 

467 
 

7132 

51 06 06 

II المواضيع المالية / 

  2016عرض الوثيقة النهائية للميزان البلدي لسنة -1

2016

2015152015

6.908.600,000

15,73%

4.205.000,000
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11.113.600,000

2016

242015

12.842.000,000

6.915.600,0005.927.000,000

6.324.000,000

6.518.000,000

2016

 المبلــغ  بيـــــان المـــــوارد

  مــوارد العنــوان األّولمــوارد العنــوان األّول    

 الجـــزء األّول: المـــداخيـــل الجبــائيـــة االعتيادية      

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

 301.000,000 واستلزام المرافق العمومية فيه.. .....البلدي  العمومي كـالمل إشغالل ـمداخيالصنف الثاني: 

 377.000,000 مقـابـل إسـداء خدمات ........ مداخيل الموجبات والرخص اإلدارية ومعاليمالصنف الثالث: 

 ................... المداخيـل الجبائيـة االعتيادية األخـرى .....................................الصنف الرابع: 
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  البلديــةالبلديــة ميــزانيــةميــزانيــة مـــواردمـــوارد خـالصــةخـالصــة
 

 

  ميــزانيــة البلديــةميــزانيــة البلديــةنفقــات نفقــات خـالصــة خـالصــة 

 
 2.759.000,000 جملـة الجــزء األّول

  الجــزء الثاني: المـداخيــل غيـر الجبـائيــة االعتيادية      

 234.500,000 مداخيـل الملـك البلـدي االعتيادية ................................................الصنـف الخامس: 

 3.921.500,000 المداخيـــل المــاليـــة االعتيادية ...............................................الصنف السـادس: 
 4.156.000,000 جملـة الجــزء الثانـي 

 6.915.600,000 جملـة مــوارد العـنــوان األّول 

   مــوارد العنـوان الثانـيمــوارد العنـوان الثانـي    

  الجـــزء الثالـث: المــوارد الذاتيــة والمخّصصــة للتنميــة      

 207.000,000 .......................................................منـــــــــح التجهـيــــــــــز .الصنـف السـابـع: 

 5.720.000,000 مّدخرات وموارد مختلفـة .........................................................الصنـف الثـامــن: 
 

 5.927.000,000 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

 5.927.000,000 جملـة مــوارد العنـوان الثـاني 

 12.842.000,000 مجمــوع مــوارد ميـزانيـة البلديـة

 المبلــغ  بيـــــان النفقــــات

   نفقــات العنــوان األّولنفقــات العنــوان األّول    

 الجـــزء األّول: نفـقــــات التصــــّرف      

 3.399.210,000 التـأجيــر العمـومي ..............................................................القســـم األّول: 

 2.110.320,000 وسـائــل المصـالـح ..............................................................الثاني: القســم 

 358.500,000 التدّخـــل العمـومـي ..............................................................القســم الثالث: 

 200.370,000 ـة وغير الموّزعة....................................نفقـات التصـّرف الطارئالقســم الرابع: 
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 قـــــــــــــــــــــــرار المجلس 

2015

12.842.000,000

  2016مناقشة البرنامج اإلستثماري السنوي لسنة  -2

 6.068.400,000 جملـة الجــزء األّول 

  الجــزء الثاني: فــوائــد الـديــن       

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

 255.600,000 جملـة الجــزء الثانـي 

 6.324.000,000 جملـة نفقــات العنــوان األّول 

  نفقــات العنـوان الثانـينفقــات العنـوان الثانـي

  الجــزء الثالـث: نفقـــــــــات التنمـيـــــــــة      

 3.475.000,000 ....................................................االستثمارات المبـاشــرة .القســم السادس: 

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

 2.686.839,000 ...................................نفقــات التنميــة الطارئـة وغير الموّزعةالقســم الثـامــن: 

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

 6.161.839,000 جملـة الجــزء الثالـث 

  الجــزء الرابع: تسديـد أصــل الديـــن      

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

 356.160,000 جملـة الجــزء الرابـع 

  الجــزء الخامـس: النفقــات المســّددة من االعتمادات المحالـة      

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

 ..……………… جملـة الجــزء الخامـس 

 6.518.000,000 جملـة نفقــات العنــوان الثـاني 

 12.842.000,000 مجمـوع نفقــات ميـزانيـة البلديـة
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2016

242015

2016  
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 قـــــــــــــــــرار المجلس 

2016

3.875.000,000

 تحويل إعتماد داخل العنوان الثاني -3

2015

02

089010660520

06.60602

 بالنقص  بالزيادة  بيان الفصول 
0206.60610.000,000

20605065.000,000

9010815.000,000

15.000,00015.000,000 ــةــــــــــــــــــــالجملـــــــ

 قــــــــــــرار المجلس 
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2015

 بالنقص  بالزيادة  يان الفصول ب
0206.60610.000,000

20605065.000,000

9010815.000,000

15.000,00015.000,000 ــةــــــــــــــــــــالجملـــــــ

III المواضيع اإلدارية / 

 البت في موضوع السوق اليومية بشارع منجي سليم بالمروج األول 1

1 

 

2 

 

3 

 

4  
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 رار المجلســـــــــــــــــــــــــــق

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 النظر في طرح المنقوالت التي زال اإلنتفاع بها -2
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 : منقوالت سيتم التفويت فيها بالبطاقات الرمادية 01*قسط عدد

 المنجمي   الرقم بيان المعدات ع/ر
تاريخ أول إذن 

 بالجوالن

القوة 

 الجبائية
 صيغة التفويت الوقود الكمية

01 
 m3 16شاحنة ضاغطة 

 Renaultنوع      
02208673 18-09-98 26 CV 01 صالحة للجوالن قازوال 

02 
 m3 16شاحنة ضاغطة 

 Renaultنوع      
02210006 26-09-2000 26 CV 01 صالحة للجوالن قازوال 

 صالحة للجوالن قازوال CV 01 17 2000-10-10 02210005 شاحنة قالبة 03

04 
 SLE 580آلة رافعة  

  Case    نوع
02209917 25-09-2000 16 CV 01 صالحة للجوالن قازوال 

05 
 سيارة خفيفة نوع 

Renault   express 
02206434 09-12-94 5 CV 01 صالحة للجوالن قازوال 

06 
 سيارة خفيفة نوع 

ISUZU 2 PORTES 
02208716 22-09-98 10 CV 01 صالحة للجوالن قازوال 

07 
 سيارة خفيفة نوع 

ISUZU 4 PORTES 
02210813 27-05-02 10 CV 01 صالحة للجوالن قازوال 

 : منقوال سيتم التفويت فيها )حطام(02*قسط عدد 
 المالحظات الكمية بيان المعدات ع/ر

 حطـــام 01 جة ناريةدرا 01

 حطـــام 200 كمية حاويات حديدية 02

 حطـــام 80 كمية إطارات مطاطية 03

 حطـــام 700 كمية قطع غيار مستعملة 04

 حطـــام 01 سلم مجرور 05

 كمية مواد كهربائية: 06
 عمود كهربائي 

 فانوس محروق 
 محول محروق 
 حاملة فوانيس 
 Amorceur 

 Condensateur 

- 
15 

1000 

1000 

30 

200 

200 

 حطـــام

 .يعرض على أنظار المجلس الموقر هذا الملف إلبداء الرأي و المصادقة
 قــــــــــــــــــــــرار المجلس 
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 : منقوالت سيتم التفويت فيها بالبطاقات الرمادية 01*قسط عدد

 المنجمي   الرقم تبيان المعدا ع/ر
تاريخ أول إذن 

 بالجوالن

القوة 

 الجبائية
 صيغة التفويت الوقود الكمية

01 
 m3 16شاحنة ضاغطة 

 Renaultنوع      
02208673 18-09-98 26 CV 01 صالحة للجوالن قازوال 

02 
 m3 16شاحنة ضاغطة 

 Renaultنوع      
02210006 26-09-2000 26 CV 01 للجوالن صالحة قازوال 

 صالحة للجوالن قازوال CV 01 17 2000-10-10 02210005 شاحنة قالبة 03

04 
 SLE 580آلة رافعة  

  Case    نوع
02209917 25-09-2000 16 CV 01 صالحة للجوالن قازوال 

05 
 سيارة خفيفة نوع 

Renault   express 
02206434 09-12-94 5 CV 01 صالحة للجوالن قازوال 

06 
 سيارة خفيفة نوع 

ISUZU 2 PORTES 
02208716 22-09-98 10 CV 01 صالحة للجوالن قازوال 

07 
 سيارة خفيفة نوع 

ISUZU 4 PORTES 
02210813 27-05-02 10 CV 01 صالحة للجوالن قازوال 

 : منقوال سيتم التفويت فيها )حطام(02*قسط عدد 
 المالحظات الكمية بيان المعدات ع/ر

 حطـــام 01 نارية جةدرا 01

 حطـــام 200 كمية حاويات حديدية 02

 حطـــام 80 كمية إطارات مطاطية 03

 حطـــام 700 كمية قطع غيار مستعملة 04

 حطـــام 01 سلم مجرور 05

 كمية مواد كهربائية: 06
 عمود كهربائي 

 فانوس محروق 
 محول محروق 
 حاملة فوانيس 
 Amorceur 

 Condensateur 

- 

15 

1000 

1000 

30 

200 

200 

 حطـــام

 منح المساعدات غير الموظفة و المساعدات الموظفة  إتفاقية   المصادقة على -3
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35052015

302014

 

 

  

  

 2016 

 152016

152016 

 قــــــــــــــــــــــرار المجلس 

2016

VI المواضيع المختلفة / 

 النظر في ملف شركة موبالتكس  -1
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199712

199819992000

15.400

2000

16.940,000

2008

27.282,040

2009201020112012

2008

 
 قــــــــــــــــــــــرار المجلس 
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10

2008

 وضعية حديقة شارع النصر النظر في  -2

 قــــــــــــــــــــــرار المجلس 

 رئيس النيابة الخصوصية 
 
  الحبيب الحامدي         


