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   2016فيفري  26المروج في         الجمهورية التونسية

 وزارة الداخليـــــــــة 
 واليــــــة بن عروس 
 بلديـــــــــــة المروج 

**-**-**-**-**-** 

  2016محضر الدورة العاديــة األولى لسنـــــــة 

 لمجلس النيابة الخصوصية ببلدية المروج 

  2016فيفري  26الجمعة 
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 / المواضيع القارة :

1  

2  
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4  
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6  

II المواضيع المالية / 

1  

2 2016 

3  

4  

5  

III المواضيع اإلدارية / 

1 02 
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2  
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IV المواضيع المختلفة / 

1  

2  

3 

 المواضيع المالية 

1  

2 2016 

3  

4  

5  

III المواضيع اإلدارية / 

1 02 

2  

 خالصة المداوالت 
 / المواضيع القارة 

 متابعة سير اإلستخالصات  -1
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2015

135%

20155.969.300,00031

20158.039.801,365

2016

342

152016

500.000,000 401.140 ,342 28% 

180. المعلوم على األراضي غير المبنية 02-11 000,000 13.631,202 8% 

01-12 
المقابيض اإلعتيادية للمعلوم على 

 المؤسسات
.860 000,000 080.219 ,836 25,47% 

337. المبالغ المتأتية من صندوق التعاون 02-12 000,000 162.488,000 48,22 % 

03-12 
معلوم اإلجازة الموظف على 

 محالت بيع المشروبات
1.000,000 - 00 % 

01-21 
مداخيل األسواق اليومية واألسبوعية 

15. والظرفية المستلزمة 000,000 542,000 3,61% 

22-99  % 00 - 3.000,000 مداخيل مختلفة من لزمة الملك البلدي 

65. معلوم اإلشغال الوقتي للطريق العام 02-24 000,000 767.6 ,100 10.41% 

04-24 
معلوم إشغال الطريق العام عند إقامة 

 حضائر البناء
.95 000,000 22.835.833 24,04% 

 %00 - 1.000,000 معلوم عن أشغال تحت الطريق العام 05-24

120. معلوم اإلشهار 06-24 000,000 1.640.000 1.37% 

27-99  %474,5  816,489.9 2.000,000 مداخيل مختلفة  

 %9.05 5.428.700 60.000,000 معلوم التعريف باإلمضاء 01-31

17. معلوم اإلشهاد بمطابقة النسخ لألصل 02-31 000,000 1.669.500 9.82% 

 %12.47 3.116.900 25.000,000 معاليم تسليم بطاقات الحالة المدنية 03-31
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0.2 معاليم تسليم الشهائد والحجج ألخرى 99-31 00,000 1.000 0.05% 

32-02  
معلوم رخص إشغال الطريق العام 

 لتعاطي بعض المهن
2.000,000 90,000 4.5% 

03-32 
معلوم رخص الحفالت المنظمة 

 بمناسبة األفراح العائلية
2.000,000 50.000 2.5% 

32. معاليم رخص البناء 06-32 000,000 2.982.346 9.32% 

32-07  
و معلوم رخص جوالن سيارات األجرة 

 السيارات المجهزة بعداد
2.000,000 985.500 49.28% 

15. معاليم اإليواء بمستودع الحجز 02-33 000,000 8.707.000 58.04% 

     01-03-33
المقابيض اإلعتيادية للمعلوم اإلضافي 

% 96.340,000 100.000,000على سعر التيار الكهربائي 96,34  

02-03-
33 

المبالغ المتأتية للمعلوم اإلضافي على سعر 
% 80.349,000 100.000,000 التيار الكهربائي بإعتماد آلية التعديل  80,35  

16. معاليم متأتية مقابل رفع الفضالت 04-33 000,000 - % 00  

33-99 000.0002, معاليم أخرى مقابل إسداء خدمات    000,380  19  % 

70. واألفراح مداخيل قاعات العروض 06-51 000,000 21.700.000 %31 

130. مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري 01-52 000,000 - % 00  

500.33 مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط مهني 02-52 ,000 16.404,076 48.97 % 

% - 1.000,000 محاصيل بيع األثاث الذي زال اإلنتفاع به  53-02 00  

% - 3.900.000,000 المشترك المناب من المال 01-60 00  

60-03  ****** % 10.509,750 000 منح و مساهمات مخصصة للتسيير  

06-60 
مداخيل المخالفات لتراتيب حفظ 

 الصحة والشرطة الصحية
.15 000,000 1.020.000 % 6.8  

% - 1.000,000 مداخيل المخالفات للتراتيب العمرانية 07-60 00  

60-08  - - - مقابيض أخرى  

09-60 
إسترجاع مصاريف إصالح 

 الطرقات و األرصفة
500,000 0,000 0% 

60-99  
خطايا التأخير المنجرة عن إنجاز 

 الصفقات العمومية 
1.000,000 - % 00  

60-99 0001.000, مقابيض مختلفة    - % 00  

000.707.6 جملة مداخيل الميزانية  ,000 609.826 ,901 % 32.12  

 سير المشاريع  متابعة -4

20102014
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2016

2016

4.750.000,000

20102014

 جدول في المشاريع المتواصلة من السنة الفارطة 

 مالحظات  الكلفة بيان المشروع ع/ر
01856

82016

02150

052016

72016

03300

04500

2016

05600

0629095 % 
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0750080%

3.196.000,000

  2016المشاريع الجديدة المدرجة بالبرنامج السنوي لسنة  -1
 مالحظات  الكلفة بيان المشروع ع/ر
01100

021.650

03300

04150

05180

06600

0740

08200

0950

10120

11300

12300

13100

4.090.000,000

 متابعة المواضيع المطروحة خالل الدورة التمهيدية  -5

20162016
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اسم و لقب  ع/ر
 المتساكن

 مالحظات بيان الموضوع

01 

 
سيف الورفلي 

من متساكني 

 المروج األول

تشكى من طريقة زبر األشجار بشارع  -
 الشهداء بالمروج األول .

لفت اإلنتباه إلى تكاثر ظاهرة اإلنتصاب  -
 الفوضوي بالشوارع الرئيسية.

لفت اإلنتباه إلى تعمد بعض أصحاب المحالت  -
 المفتوحة للعموم تعلية الرصيف أمام محالتهم .

طلب من البلدية ردم حفرة بقيت بعد إزالة  -
 إشهاري بشارع الشهداء المروج األول .لوحة 

بالنسبة لظاهرة اإلنتصاب تمت مراسللة 
 الشرطة البلدية لتكثيف حمالتها في الغرض 

أما في خصوص تعلية الرصيف فإن البلدية 
رصدت إعتمادات لألرصفة و ستنطلق 
الدراسات في أقرب وقت ممكن . أما بالنسبة 

شهارية فقد للحفرة المتبقية بعد إزالة اللوحة اإل
 تم التدخل لردمها و إعادة ترصيفها 

02 

 
محسن الشابي 

من متساكني 

شارع عاصمة 

 الجزائر

التفكير الجدي في تركيز مخفض سرعة  -
 بشارع عاصمة الجزائر . 

طلب النظر في إمكانية العناية بالحديقة  -
الكبيرة الكائنة على مستوى شارع عاصمة 

 الجزائر .

في خصوص تركيز مخفض سرعة فقد بادرت 
البلدية بطلب ترخيص من اللجنة الجهوية 
المرورية . أما فيما يخص العناية بحديقة 
شارع عاصمة الجزائر فإن كلفة تهيئتها 
مرتفعة زيادة على إدراج تغيير صبغتها ضمن 

 المراجعة الحالية لمثال التهيئة .

03 

 
الصادق جلجلي 

من متساكني حي 

المروج  السلم

 الخامس

دعا المجلس البلدي إلى عقد جلساته داخل  -
 األحياء .

تساءل على تاريخ انطالق مشروع تعبيد  -
الطرقات بمختلف أحياء المدينة و وضعية 
الحديقة الكائنة في مفترق شارع النصر 

 جانفي . 14والشهداء و 
تعمد شركة غيث لبيع مواد البناء إرساء  -

 ف الشارع .شاحنات ثقيلة على رصي
طلب من البلدية التدخل إلزالة حمولة من  -

الرمل و بقايا مقاطع تسببت في غلق الممر 
المؤدي لحي السلم و تهدد بانسداد بالوعات 

 المياه.
تساءل على مكونات مشروع تجميل  المدينة  -

 فوق النفق بشارع الشهداء 

بالنسبة للمشاريع التنموية إنطلقت اإلدارة في 
تب دراسات . أما بالنسبة لحديقة تعيين مكا

النصر تمت برمجة إخالئها من كل الشواغل في 
بحر األسبوع الثاني من شهر فيفري . أما 
بالنسبة إلستغالل الرصيف من طرف شركة 
غيث و من طرف بعض الباعة فإنه بعد تحسن 
الوضع األمني فإن البلدية ستكقف حمالت 

رطة التصدي لهذه المظاهر بالتنسيق مع الش
البلدية . أما بالنسبة لمشروع تجميل مدخل 
المدينة فقد شارف المشروع على اإلنتهاء من 
خالل تسييج المساحة لحمايتها من الجرارات و 
الشاحنات و تركيز غراسات خفيفة و كراسي 
إستراحة لتكون متنفسا جديدا للسكان و قد 
أنجز المشروع بمواكبة لصيقة من مصالح 

 يف لضمان سالمة النفق شركة المترو الخف
 

04 

 
حبيب بن عبد 

من  الملك

متساكني حي 

 الحدائق

تعمد بعض المتسكعين سرقة أغطية   -
البالوعات بحي الحدائق و دعوة البلدية إلى 

 إعادة تغطية البالوعات.
دعوة البلدية إلى برمجة زبر األشجار  -

بالشارع المار تحت الجسر الرابط بين المروج 
 3و المروج  1

إن البلدية بصدد إجراء دراسة لمعضلة سرقة 
أغطية البالوعات . أما بالنسبة لزبر األشجار 
بالشارع المار تحت الجسر فقد تمت دعوة 
مصلحة البستنة إلى برمجته مباشرة بعد 
اإلنتهاء من زبر األشجار بشارع الشهداء 

 وشارع البيئة 
سالم الميزوري  05

من متساكني 

 المروج السادس

تساءل على وضعية و مآل المروج السادس  -
 في جزئه التابع للمجلس الجهوي .

تساءل عن موعد االنطالق في استغالل اآللة  -
 الرافعة " الشنقال " 

أما بالنسبة لموضوع المروج السادس فإن 
إشكالية إلحاقه بمرجع نظر البلدية ستعرف 
طريق الحل في غضون األشهر القليلة القادمة 

سبة إلستغالل اآللة الرافعة تم اإلنطالق أما بالن
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  2016في إستغاللها بداية من غرة فيفري 
الصغير قائدي  06

من متساكني 

 المروج الثالث

عدم التوفق في التصدي لظاهرة البناء  -
 الفوضوي و اإلستغالل المفرط للرصيف .

إن ظاهرة البناء الفوضوي و اإلستغالل المفرط 
للرصيف هي ظاهرة عامة تهم كل بلديات 
الجمهورية و إن التصدي لها بالحزم الالزم 
يبقى رهين اإلستقرار األمني و السلم 

 اإلجتماعي 
روضة بن يحمد  07

من متساكني 

إقامة الريان 

 المروج األول

ن لفتت النظر إلى تكاثر عدد اإلقامات دو -
نقابات متساكنين و تساءلت هل بإمكان البلدية 

 تركيزها بصفة جبرية.

تمت دعوة العارضة إلى اإلتصال بمصلحة 
الشؤون اإلجتماعية لمساعدتها في تذليل كل 
 الصعوبات لتركيز نقابة متساكنين بإقامة الريان 

عبد الوهاب  08

البوغانمي ممثل 

عن نقابة ابن 

الجزار المروج 

 األول

دعا البلدية إلى القضاء على نقطة سوداء  -
متواجدة بمكان تركيز حاويات الفضالت على 

 مستوى نهج الطيب المهيري .
دعا البلدية إلى ترصيف األرصفة بشارع  -

الحبيب ثامر على مستوى مركب جمال 
 ومحيطه .

إن البلدية بصدد التفكير في هذه النقطة قصد 
أما بالنسبة لألرصفة  تركيز حاوية ذكية بها .

فقد تم اإلنطالق في تعيين مكتب دراسات في 
 الغرض 

محمد الحيدري  09

من متساكني 

 المروج الرابع

تشكى من الوضعية المتردية لشارع النصر  -
 من جراء اإلنتصاب الفوضوي .

دعا البلدية إلى تهيئة  مدخل حي السلم و  -
 بناء مدارج قبالة شركة غيث لتسهيل الدخول

 للحي و الخروج منه.

أما بالنسبة لإلنتصاب الفوضوي بشارع النصر 
فقد تمت دعوة مصالح الشرطة البلدية لتكثيف 
حمالتها بالشارع المذكور  أما بالنسبة لتهيئة 
مدخل حي السلم فإن الحي بأكمله مبرمج 

 تهيئته خالل السنة الجارية 

عبد العزيز بن  10

عبد هللا من 

متساكني إقامة 

 زهرة المروج

تساءل على التاريخ المحتمل إلنطالق  -
المشاريع المدرجة بالبرنامج السنوي 

 لإلستثمار .

لقد إنطلقت اإلدارة البلدية في إجراءات تعيين 
 مكاتب دراسات لمختلف المشاريع المبرمجة 

 متابعة ترشيد إستهالك الطاقة  -6

289302013
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1 

02

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

20152016

 المبذولة من قبل البلديةكشف تقييمي للجهود 
 في إطار ترشيد إستهالك الطاقة بشبكات التنوير العمومي

 31/01/2016إلى غاية  01/07/2015محين من يوم 
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 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(

 

450 
 

450 
 

7132 

51 06 06 

 

II المواضيــــــــع الماليــــــــــــــة / 
 توزيع المال اإلحتياطي  -1

2015

2015

135%

2015

 العنوان األول 
 الموارد :  -1
 د 5.969.300,000     تقديرات الميزانية :  -أ

 د  8.039.801,365   31/12/2015الموارد المحققة إلى  -ب
% 134,69نسبة تحقيق الموارد = 

 النفقات :  -2
 د 5.749.300,000     تقديرات الميزانية :  -أ

 د  5.323.333,787   31/12/2015النفقات المنجزة إلى  -ب
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%93نسبة إنجاز النفقات  = 

   د 2.496.467,578الف ائض = 
 المال اإلحتياطي 

 د %499.293,515 20

 د 1.997.174,063 % 80

1.720.000,000

277.174,063

 
 العنوان الثاني 

 الموارد :  -1
 د 6.415.208,266     تقديرات الميزانية :  -أ

 د  5.096.198,951   31/12/2015الموارد المحققة إلى  -ب
% 79نسبة تحقيق الموارد = 

 النفقات :  -2
 د 6.635.208,266     تقديرات الميزانية :  -أ

 د  1.829.867,097   31/12/2015النفقات المنجزة إلى  -ب
 د  220.000,000 مساهمة العنوان األول في نفقات العنوان الثاني

 

%53نسبة إنجاز النفقات  = 

 د   3.266.331,854الف ائض = 

5.364.688,459

092016

3.500.000,0002016800101

5.364.688,4593.500.000,0001.864.688,459

277.174,0631.864.688,4592.141.862.522
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 مالحظات  كلفة المشروع  بيان المشروع  ع/ر

01890.000,000500

100

273

02850.000,000

82016

0335.000,000

04215.000,000

0527.000,000

067.000,000

07117.862,522

 2.141.862,522 ة ـــــــــــالجملــــــــــ

 س ــــــــرار المجلـــــــــــق

 2.141.862,522 

 مالحظات  كلفة المشروع  بيان المشروع  ع/ر

01890.000,000500

100

273

02850.000,000032015

052015

82016

0335.000,000

04215.000,000
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0527.000,000

067.000,000

07117.862,522

 2.141.862,522 ة ـــــــــــالجملــــــــــ

  2016المصادقة على مشروع تنقيح ميزانية البلدية لسنة  -2

II/01 

2.141.862,522

2016

2016

 500

270100

 

 850

2015

 

 69

 

 118 
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2016

  المـــــــــــــوارد
 المبلغ النهائي  بالنقصان  بالزيادة  تقديرات الميزانية  بيان الموارد

207.000,000207.000,000

المتأتية من الفوائض غير  المبالغ
المستعملة من العنوان األول : نقل 

 فواضل

3.500.000,0001.864.688,4595.364.688,459

المقامة من الفوائض غير  المبالغ
المستعملة من العنوان األول للسنة 

 األخيرة

1.720.000,000277.174,0631.997.174,063

الفوائض غير المستعملة من العنوان  
 األول للسنة السابقة لسنة األخيرة

620.000,000781,834619.218,166

6.047.000,0002.141.862,522781,8348.188.080,688

 اريف ــــــــــالمص 
 النهائي  المبلغ بالنقصان  بالزيادة  تقديرات الميزانية  المصاريفبيان 

30.000,00030.000,000 دراسة أمثلة التهيئة العمرانية

70.000,00070.000,000 دراسات أخرى

200.000,000200.000,000 إقتناء أراضي

42.000,00042.000,000 )قصر البلدية (  بنايات إدارية

50.000,00027.000,00077.000,000 )المستودع البلدي( بنايات إدارية

30.000,00030.000,000 أشغال الصيانة و التعهد 

40.000,00040.000,000 برامج و تجهيزات إعالمية 

600.000,000850.000,0001.450.000,000 إقتناء معدات النظافة والطرقات

100.000,000100.000,000 إقتناء معدات و تجهيزات أخرى 

120.000,000120.000,000 إقتناء وسائل نقل

150.000,000150.000,000 اإلنارة العمومية

60.000,00060.000,000 أشغال الصيانة و التعهد لإلنارة

300.000,000300.000,000 بناء األرصفة

1.650.000,000890.000,0002.540.000,000 تعبيد الطرقات
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300.000,000300.000,000 تهيئة الحدائق العمومية

215.000,000215.000,000 تجميل مداخل المدن

300.000,000300.000,000 تهيئة المساحات الخضراء

117.862,522117.862,522 بناء المنشآت الرياضية وتهيئتها

بناء األسواق واألحياء والمحالت 
 التجارية وتهيئتها

600.000,000600.000,000

180.000,000180.000,000 بناء قاعات األفراح وتهيئتها

1.501.839,0001.501.839,000 نفقات التنمية غير الموزعة

356.161,000356.161,000 تسديد أصل القروض

6.638.000,0002.141.862,5228.779.862,522

 قــــــــــرار المجلـــــــــــــس 

20162.141.862,522

  تحويل إعتماد داخل العنوان األول -3

0610

T.P.D
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3

2015

2016

03.47.0220115.000,000

15.000,000

 قــــــــــرار المجلـــــــــــــس 

15

03.47.0220115.000,000

15.000,000

  تحويل إعتماد داخل العنوان الثاني  -4

242016
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2.300.000,000

1  

2 700 

3 350 

4 

50%

102016 

5  

6  

7 

 

700

06.61202700.000,000

08.901700.000,000

 قــــــــــرار المجلـــــــــــــس 

 

700.000,000
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06.61202700.000,000

08.901700.000,000

 مبـــــــــــــــالغ  إرجــــــــــــــاع -5

35

060539005001060539005002

2010

6033212010

2010201333862015

2010

69,120x2138,240

2016

 قــــــــــرار المجلـــــــــــــس

138,24035

2010
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III اإلدارية/ المواضيــــــــع  
 سيارات إدارية بصندوق  02الموافقة على إقتناء عدد  -1

4

210813022002

212674022008

120

2016

02

02

 قــــــــــــــــــــــرار المجلــــــــــــــــس
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 وضعية السوق األسبوعية و تحديد السعر اإلفتتاحيالبت في  -2

2014

152015

201070

2014

12427212015

10072013
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70

2010

 قــــــــــــــــرار المجلــــــــــــــس 

70

2010

52.500,000

 رئيس النيابة الخصوصية 

  الحبيب الحامدي          


