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 2015 جوانجدول متابعة اإلستخالصات الحاصلةإلى موفى شهر 

 

500.000,000 089.333 ,998 66,62% 

 %102,15 153.230,785 150.000,000 المعلوم على األراضي غير المبنية 02-11

01-12 
المقابيض اإلعتيادية للمعلوم على 

 المؤسسات
800.000,000 369.823 ,403 102,92% 

 % 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 

465.8 10.000,000 والظرفية المستلزمة ,488 84,65% 

397.37 60.000,000 معلوم اإلشغال الوقتي للطريق العام 02-24 ,866 62.32% 

04-24 
معلوم إشغال الطريق العام عند إقامة 

 البناء حضائر
80.000,000 83.186.794 104% 

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

 %120.74 120.744.875 100.000,000 معلوم اإلشهار 06-24

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

 %58.67 35.202.900 60.000,000 معلوم التعريف باإلمضاء 01-31

 %63.78 9.568.200 15.000,000 معلوم اإلشهاد بمطابقة النسخ لألصل 02-31
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 %46.07 11.518.350 25.000,000 معاليم تسليم بطاقات الحالة المدنية 03-31

 %74.13 1.112.000 1.500,000 معاليم تسليم الشهائد والحجج ألخرى 99-31

03-32 
رخص الحفالت المنظمة  معلوم

 بمناسبة األفراح العائلية
2.000,000 840.750 42% 

 %109.70 27.425.191 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% 

 %128.34 10.267.990 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. متأتية مقابل رفع الفضالت معاليم 04-33 000,000 13.298,996 88.65% 

33-99 800498.2, 1.000,000 معاليم أخرى مقابل إسداء خدمات    250 % 

% 50.790.000 67.000,000 مداخيل قاعات العروض واألفراح 06-51 5.807  

01-52 
مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط 

 تجاري
100.000,000 160.118.703 % .11160  

02-52 
مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط 

 مهني
32.100,000 0,000 0% 

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

% 1.917.830,000 3.500.000,000 المناب من المال المشترك 01-60 4.795  

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

06-60 
مداخيل المخالفات لتراتيب حفظ 

 الصحة والشرطة الصحية
10.000,000 9.939.368 %99.39 

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

60-08  - 4.966,912 - مقابيض أخرى  

09-60 
إسترجاع مصاريف إصالح 

 الطرقات و األرصفة
200,000 0,000 0% 

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

398.192.4 5.969.300,000 جملة مداخيل الميزانية  ,544 % 23.70  

 
 
 متابعة سير المشاريع  -2

20102014
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 جدول متابعة المشاريع المدرجة بالمخطط اإلستثماري البلدي
 

سنة  المالحظات
 اإلنجاز

 بيان المشروع الكلفة

100

26

20156 

2011 301.962.000  

20

 

20122014 1.278.513.621  

 
 
 
 
 
 

 

30042015

14052015 

20112012 216.537.832  

29042015 

0704201510 

15052015

18052005

MC36 

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

20%

0704201511

2012 266.443.000

21042015

%1507042015

12

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

5

3.000%100 

47.000 %100 
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 متابعة موضوع ترشيد إستهالك الطاقة  -3

289302013

1 

02

 

2 

 

52.000 

16052015

30

300.000

400.000

50.000

852.000

100.000

212015

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

 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 

التنوير بشبكات 
 العمومي

 البلدية
 

 المروج
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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 

 متابعة المواضيع المطروحة خالل الدورة التمهيدية   -4

252015

 

اسم ولقب  المقترحات االجراءات المتخذة
 المتساكن

 ع/ر

أكدت البلدية أن عملية رفع الفضالت تتم 
بإعتماد طريق " باب باب "  ال يقع 
  اللجوء آللة تراكس إال في النقاط السوداء
 أما بالنسبة للمناطق الخضراء فقد أكد
السيد محمد الصغير ضيفي أن البلدية 
بصدد إعداد ملف طلب عروض لتهيئة و 
إحداث مجموعة من المنطق الخضراء و 
إحداث نقاط ري بما يمكن من حسن 
العناية بالمناطق الخضراء المحدثة . أما 
فيما يتعلق بتركيز لوحات تسمية األنهج و 
الشوارع فإن البلدية منكبة اآلن على 

  إلقتنائها . حصر اللوحات 

طلب رفع الفضالت بابا بابا وعدم استعمال الة 
 التراكس إال استثناءا وليس العكس

شكر المبادرات الطيبة وأثنى على مجهودات 
البلدية الملحوظة في إحداث مناطق خضراء إال 
أنه شدد على غياب المتابعة والصيانة على 
غرار حديقة شـارع محمد المرزوزقي التي 

سوداء بعد أن كانت نقطة  أصبحت نقطة
مضيئة و دعا إلى تثبيت لوحات تسمية  األنهج 
كما شدد على ضرورة إيجاد حل جذري 

 .  لسيارات المتساكنين

 01   محمد فريخة

أكد السيد محمد الصغير ضيفي أن البلدية 
كانت قد أغلقت الممر المذكور غير أن 
بعض األجوار عمدوا إلى إعادة فتحه كما 

البلدية تتدخل أسبوعيا لتنظيف أكد أن 
. أما  المكان و رفع األتربة و األوساخ

بالنسبة لمنع اإلنتصاب على مستوى 
فإن البلدية كلفت  3الطريق الوطنية رقم 

 الشرطة البلدية بالتدخل في الغرض 

تذمر من تنامي ظاهرة البناءات الفوضوية و 
أشار إلى وجود ممر ضيق كان قد دعا البلدية 
إلى غلقه أمام الجرارات التي ضلت مصدر 
تلوث باألتربة والفضالت غير المنزلية في كل 

 مكان
شدد على ضرورة منع اإلنتصاب الفوضوي 

والذين  3على مستوى الطريق المتوسطية رقم 

ئيسي في غلق مجرى يمثلون السبب الر
 تصريف المياه .

 02 مصطفى حسني
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أكدت السيدة فطيمة الغانمي رئيسة لجنة 
الشؤون اإلدارية و المالية أن اإلدارة كانت 

الميزان  قد نشرت على صفحات الواب
البلدي و المؤشرات المالية و قائمة في 
المشاريع البلدية و كافة المعطيات الممكن 
نشرها تطبيقا للنصوص المتعلقة بالنفاذ 
للمعلومة . أما بالنسبة للكشك المشتكى به 
فإنه متحصل على ترخيص غير أنه خالف 
المساحة المرخص فيها و خالف مكان 

شرطة التركيز و للغرض فقد قامت ال
  البلدية بنقله من مكانه

 

كان يأمل في االلتقاء بآالف المواطنين للتعبير 
عن مشاغل المنطقة وأشار إلى أن غياب 
المواطن بسبب انعدام اليات التواصل ودعا إلى 
اعتماد المراسالت الفردية أو استعمال طريقة 

شدد على واالرساليات القصيرة عبر الهاتف 
ى موقع الواب ضرورة نشر الميزانية عل

إلضفاء مزيد من الشفافية كما دعا إلى ضرورة 
تشريك المواطن في إعداد الميزانية ومتابعة 

 تنفيذها  
كما أشار تذمر المواطنين واستيائهم من وجود 

 كشك قبالة المغازة العامة ودعا إلى إزالته

محمد الطاهر 
 ساسي

03 

أفاد السيد محمد الصغير ضيفي أنه 
بالنسبة للتأخر في عقد الجلسة فإن ذلك 
يعزى إلى تمكين المواطنين من اإللتحاق 
بها . أما بخصوص تسمية زنقة فقد دعاه 

لى تقديم مطلب كتابي في الغرض ‘
لدراسته من طرف اللجنة المختصة أما 
فيما يتعلق بالكشك المذكور فإنه متحصل 

م و بعيد عن محله و قد على ترخيص قدي
كان هذا الموضوع محل تشكي سابق و تم 
درسه في إطار اللجنة المختصة و تمت 

  إجابة العارض في الغرض

شدد على ضرورة احترام التوقيت والحظ أننا 
نستهل الجلسة على الساعة العاشرة والنصف 
عوض الساعة العاشرة و أشار إلى وجود 

وضع  مشكل بمضمون الوالدة يتمثل في
 التاريخ في غير موضعه .

تساءل عن إمكانية تسمية الزنقة المتاخمة 
لجامع الحرمين الشريفين و أشار إلى تضرر 
محله التجاري من جراء وجود كشك على 

 مستوى شارع الحبيب ثامر

 04 ـ صالح بورقيبة 

أفاد السيد محمد الصغير ضيفي أن 
المقاسم الشاغرة تمثل حقيقة مشكلة بيئية 
كبيرة للبلدية التي بادرت بمراسلة مصالح 
الوكالة العقارية للسكنى لدعوتها لتطبيق 
القانون ضد مالكيها و قد برمجت الوكالة 
حملة إستثنائية للنظافة لتنظيف هذه 
المقاسم في إنتظار البت النهائي في 

 عيتها العقارية وض
أما بالنسبة للعالمات المرورية أكد الكاتب 
العام للبلدية أن المصالح البلدية إنطلقت 
في إعادة تركيز اللوحات المتلفة و تركيز 

  اللوحات الجديدة
 

تساءل عن المقاسم الشاغرة التي أصبحت نقاط 
سوداء تتجمع بها الفضالت وأشار إلى ضرورة 

. أشار إلى إتالف عدد  ايجاد حل لهذا اإلشكال
كبير من العالمات المرورية وخاصة منها على 
مستوى شارع المدينة المنورة وشارع روما و 
طلب من البلدية ضرورة إصالح الطريق على 
مستوى شارع روما الذي قامت فيه الشركة 
التونسية الستغالل وتوزيع المياه بأشغال 

مد وتركته في حالة يرثى لها كما أشار إلى تع
 البعض االستغالل المفرط للرصيف .

 05 ـ حسن الدجبي

أكد السيد رئيس لجنة الصحة و النظافة و 
العناية بالبيئة أن إستغالل المصب الكائن 
على مستوى السبخة كان يعزى إلى 
محاولة ردمه للتنقيص من البعوض غير 
أن عدد من الجرارات و الشاحنات الخاصة 

اء الفضالت به عمدوا إلى إستغالله في إلق
و تتدخل البلدية دوريا كل شهر بطرح و 
ردم األوساخ شهريا بالتعاون مع إدارة 

أما بالنسبة  المعدات بوزارة التجهيز

عن استغالل المصب العشوائي  تساءل 
الموجود على مستوى سبخة الوكالة العقارية 

دعا إلى مزيد العناية بالمروج و  للسكنى
الخامس وتدعيم اإلنارة والنظافة به كما لفت 
النظر إلى تنامي طاهرة البناء الفوضوي كما 
أشار إلى النقص الملحوظ للمناطق الخضراء 

  5بالمروج 

ز العالمات المرورية دعا إلى ضرورة تركي

جانفي وخاصة على مستوى   14بشارع 

 06 ـ لؤي دريرة  
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لإلستغالل المفرط للرصيف سيكون محل 
  حمالت أمنية مكثفة خالل األشهر المقبلة 

المغازة العامة و أكد على مزيد التصدي إلى 
ظاهرة االستغالل المفرط للرصيف وما يشكله 

 من خطر على سالمة المارة
أكد السيد محمد الصغير ضيفي أن تركيز 
نقابة متساكنين يبقى شأنا خاصا بالمالكين 

ن للبلدية مساعدتهم على تركيز و يمك
النقابة إيمانا منا بالدور الهام لهذه 
النقابات في معاضدة مجهود النظافة و 
دعا المتدخل للتنسيق مع رئيس مصلحة 
الشؤون اإلجتماعية للبلدية في الغرض أما 
بالنسبة لمقاومة الحشرات فإن البلدية 
إنطلقت منذ شهر فيفري في مقاومة 

 كميائيا  الحشرات عضويا و

من متساكني إقامة الواحة  أشار بأن اإلقامة 
ضلت مهملة لعدة أسباب من أهمها غياب نقابة 
المالكين ودعا البلدية باعتبارها سلطة محلية 
إلى ضرورة التدخل إما لتركيز نقابة مالكين أو 
إلى تعيين نقيب عقاري محترف كما شدد على 
 ضرورة التصدي لظاهرة الناموس منذ االن 
 كما تساءل عن موعد االنتخابات البلدية المقبلة

 07 سالم ابراهيم

أكد السيد محمد الصغير ضيفي أن مجلس 
النيابة كان قد وافق على تركيز مدينة 
ألعاب و فضاء ترفيهي ضخم بمدينة 
المروج قناعة منه بالنقص الواضح في 

المصادقة .  مثل هذه الفضاءات في إنتظار
أما بالنسبة لرفع الفضالت الكبيرة فقد أكد 
السيد محمد الصغير ضيفي أن البلدية 
ترفع مثل هذه الفضال بطلب من كل راغب 

دنانير للحمولة  10بمعلوم زهيد قدره 

 الواحدة 

لفت النظر إلى ضرورة تركيز عالمات ترحيبية  
أشار إلى و بمداخل المدينة المروج ترحب بكم 

نقص كبير في الفضاءات الترفيهية ودعا وجود 
مزيد التفكير في هذا الجانب كم  البلدية إلى

اقترح على البلدية تخصيص يوم في كل شهر 
لرفع الفضالت غير المنزلية مثل الثالجات 
وبقية النفايات االخرى حتى ال تتراكم وتصبح 

 مصدر ازعاج للبلدية

 08 ـ حسن الزيتوني

ضيفي أن البلدية  أكد السيد محمد الصغير
أيضا تتمنى مشاركة الشباب و كل 
المتساكنين في الدورات التمهيدية لحسن 
توجيه قرارات المجلس أما في خصوص 
إحداث حديقة بحي الزياتين فقد أكد أن 
العقار موضوع الطلب موضوع نزاع بين 

 األجوار . 

تمنت وجود عدد كبير من الشباب للتعبير عن 
لى أنها طلبت من البلدية مشاغلهم كما أشارت إ

سابقا  تركيز حديقة بحي الزياتين ولكن دون 
 جدوى .

 09 لبنى عيسى

لفت النظر ضرورة تنظيف الزنقة الموازية  تم تكليف مصلحة النظافة بالتدخل العاجل 
 لساقية سيدي يوسف

 10 فرحات العلواني  

أكد السيد محمد الصغير ضيفي رئيس 
مصلحة الصحة و النظافة و العناية بالبيئة 
أن قلة العناية بالحدائق و النقص الملحوظ 
في كنس الشوارع يعزى إلى النقص الكبير 
جدا في عدد اليد العاملة في ظل عجز 
الميزان البلدية على تحمل مصاريف تأجير 
إضافية و في ظل منع إنتداب عملة 

ر مؤكدا أن البلدية تسعى إلقتناء آلة حضائ
كنس ميكانيكي كحل بديل حتى يتسنى 
إنتداب عملة جدد أما بالنسبة للحاويات 
فإن البلدية بصدد إصالح و تنظيف 
الحاويات المهشمة و تعويضها في حدود 

 العدد المتاح 

من نقابة إقامة سرين بالمروج الخامس لفت 
فة قبالة النظر إلى تردي وضعية حديقة الكشا

ودعى إلى تنظيف هذه الحديقة  3مدرسة الفوز 

والعناية بها  كما شدد عل غياب عملة كنس 
 5و  4مارس بالمروج  20الشوارع بشارع 

لى الحالة المزرية للحاويات كما أشار إ
المتواجدة  قبالة مقهى النورس ودعى إلى 

 مزيد العناية بها .

عبد الفتاح 
 العجيلي

11 
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العشوائي أكد السيد محمد بالنسبة للمصب 
الصغير ضيفي أنه تم تكليف الشرطة 
البلدية بحجز كل شاحنة تلقي الفضالت بها 
و قد أمكن خالل النصف األول من شهر 

شاحنات زيادة على حرص  04ماي حجز 

البلدية على إعادة طرح األوساخ و ردمها 
خالل النصف الثاني من شهر ماي و غلق 

أما بالنسبة لتنظيف  كل المنافذ المؤدية لها
جانفي فإن البلدية برمجت حملة  14شارع 

إستثنائية للنظافة مع الوكالة العقارية 
للسكنى خالل شهر ماي لتنظيف الشارع و 

 رفع األتربة 

إقامة سارة شارع جونيف المروج الخامس : 
تذمر من وجود المصب العشوائى بسبخة 

لى الوكالة العقارية   للسكنى ودعى البلدية إ
ضرورة اتخاذ قرار صارم في الغرض .كما دعا 

جانفي كما  14البلدية  إلى مزيد العناية بشارع 

أشار أن إقامة سارة ترغب في الشراكة مع 
 البلدية لتبليط محيط اإلقامة .

 12 حاتم بالرخيصة  

أفاد السيد محمد الصغير ضيفي أن فريق 
البستنة تعوزه بعض المعدات و خاصة 

شجار و البلدية بصدد إتمام آالت زبر األ
إستشارة إلقتناء هذه المعدات و سيتم 
الحقا برمجة تدخل باإلقامة أما بالنسبة 
إلستخالص المساهمات دعا النقابة إلى 

 إستعمال الطرق الجبرية المخولة قانونا 

شكر البلدية على  3إقامة الشروق بالمروج 

نفكت تبذلها لمعاضدة إ المجهودات التي ما
مجهودات النقابة لكنه شدد عل ضرورة بذل 
مجهود إضافي لزبر األشجار والتنظيف داخل 

كما دعى إلى المساعدة على استخالص  اإلقامة
 المساهمات .

 13 منجي كنو

أفاد السيد محمد الصغير ضيفي أن عجز 
البلدية على التصدي لعديد المظاهر المخلة 
يعزى إلى دمج التراتيب في سلك األعوان 

لنشيطة و تكليفهم بمهام أخرى إضافية ا
مما قلص في دوريات المراقبة و أكد أن 
هذا اإلشكال سيعرف طريق الحل قريبا . 
أما بالنسبة آللة رفع السيارات فقد تم 
التعاقد مع الوكالة البلدية للتصرف للقيام 
بهذه المهمة أما في خصوص العناية 
بالمناطق الخضراء فقد تم تكليف مكتب 

ات بإعداد الدراسة الفنية لتهيئة و دراس
إحداث عدد هام من المناطق الخضراء 

 ألف دينارا  300بإعتمادات فاقت 

تساءل عن أسباب عجز البلدية عن التصدي 
لعديد االخالالت  حيث الحظ أن شارع الحرمين 
الشريفين يتم فيه استغالل الرصيف استغالال 
مفرطا مما يحرم المواطنين من المشي على 
الرصيف وتجنب الكوارث كما أشار إلى وجود 
جزار يتعمد ذبح الخرفان بطريقة عشوائية أمام 
أنظار السلط  وال أحد يحرك ساكنا .كما تساءل 
عن الطريقة التي ستعتمدها البلدية الستغالل 
االالت الرافعة للسيارات كما لم يفته أن يشير 
إلى تعمد بعض عمال البلدية جمع البالستيك 

ساب رفع الفضالت المنزلية .وفي على ح
الختام دعا البلدية إلى مزيد العناية بالمناطق 

 الخضراء.

 14 فيصل زليت

أكد السيد محمد الصغير ضيفي أن مجهود 
البلدية في قطاع النظافة مهما كان جبارا 
ال يمكن أن يحقق النتائج المرجوة إلى 
بتظافر جهود المواطن إال أن المؤسف حقا 

األعظم من المواطنين ال  أن السواد
يعاضدون مجهود النظافة . أما في 
خصوص إقتراح تركيز حاويات فإن 
الموضوع سيكون محل درس في إطار 

 اللجنة المختصة 

أكد أن المزابل يمكن أن تنجم عليها األمراض  
انفكت تبذل مجهودات  وأكد أ،ن البلدية ما

جبارة تستحق عليها الشكر ولكن الحظ بأن 
ياتين تتكدس به الفضالت على مستوى حي الز

معمل اللوح أمام منزله رغم مرور جرار 
البلدية فإن المواطنين يصرون على تكديس 
الفضالت بالبطحاء ودعا البلدية إلى تركيز 

لفت النظر إلى ركود  احاويات بهذه البطحاء كم
المياه عند نزول األمطار مما يتسبب في قطع 

 التيار الكهربائي 

 15 بنصميدة  الفاضل 

شدد السيد محمد الصغير ضيفي رئيس 
لجنة الصحة و النظافة و العناية بالبيئة أن 
التحكم في قطاع النظافة يمر حتما عبر 

نقابة الياسمين  : عبر عن حزنه لوجود 
فضالت متراكمة إلى اليوم إلى جانب وجود 
مخالفات  عمرانية خطيرة والحظ بالنسبة لرفع 

 16 نبيل حسني
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معاضدة مكونات المجتمع المدني  و 
المواطنين للمجهود البلدي داعيا النقابة 
إلى قبول حاويات من البلدية لتجميع 
فضالت المتساكنين و إخراجها عند مرور 

النظافة حتى يتسنى القضاء على فريق 
 الفضالت المتراكمة 

 

يتسبب في  الفضالت أن استعمال التراكس
أضرار خطيرة للبنية التحتية الحظ السرعة 
المفرطة لسيارات تعليم السياقة كما الحظ 
اهتراء البنية التحتية قرب المونوبري دعا إلى 
الكف عن شراء المكنسات وااللتجاء إلى 

 المناولة .

أكد السيد رئيس لجنة الصحة و النظافة و 
رسكلة النفايات العناية بالبيئة أن موضوع 

يحظى بإهتمام كبير من طرف وزارة 
 الداخلية و وزارة البيئة 

أكدت أنها حضرت الدورات التمهيدية السابقة 
ولم تالحظ تقدما دعت البلدية الى مزيد التفكير 
في رسكلة النفايات وأكدت على ضرورة 

 االستثمار في الطفولة .

 17 قمر رحيم

بة فإن البلدية بالنسبة للحاويات لفائدة النقا
على أتم اإلستعداد لهذه المبادرة و دعا 
النقابة إلى اإلتصال بمصلحة النظافة إلتمام 

 الموجب 
بالنسبة للتنوير العمومي أكد الكاتب العام 

 16أن فريق التنوير يعمل على مدار 

ساعة في اليوم و قد أمكن الق&ضاء على 
عديد األعطاب كما أكد أن دفتر المالحظات 

 طلبات يتم البت فيه يوميا و ال
بالنسبة للبالوعات أكد السيد محمد الصغير 
ضيفي أن بعض المنحرفين يعمدون إلى 

 سرقتها و بيعها 
بالنسبة لقللع األعشاب الطفيلية فإن فريق 
النظافة إنطلق في هذه العملية إضافة إلى 
مساعدة قيمة من لدن وزارة البيئة التي 

عشاب تسوغت معدات للقضاء على األ
  2015خالل شهر ماي 

: شكر البلدية على  6نقابة دار الفل المروج 

نفكت تبذلها لترتقي إ المجهودات التي ما
بخدماتها إلى مستوى راقي ثم لخص تدخله في 

 نقاط أربعة : 
ــ طلب من البلدية توفير حاويات لفائدة 

 متساكني اإلقامة
نقصا واضحا في التنوير العمومي  ــ الحظ

وطلب من البلدية بذل مجهود إضافي في 
 هذا المجال

ــ الحظ أن أغلب البالوعات بدون أغطية 
وطلب من البلدية التدخل العاجل تحسبا لما 

 قد ينتج عنها من أخطار
ــ الحظ وجود كثيف لألعشاب الطفيلية 
وطلب من البلدية التدخل الناجع حتى ال 

 بئا للناموس تتركه مخ

 18 حمادي خلف

بالنسبة لتعبيد الطرقات أكد السيد الكاتب 
العام أنه تم إدراج حي إبن منظور ضمن 
مجال دراسة القسط الثالث من تعبيد 
الطرقات . أما بالنسبة للسياراتى الراسية 
فوضويا سيتم إعتماد آلية الرفع بداية من 

. أما في ما يخص  2015ماي  6

رط للرصيف سيكون اإلستغالل المف
موضوع حمالت أمنية مكثفة . أما بالنسبة 
لطلب إرجاع الحاويات لشارع محمد 
المرزوقي أكد السيد محمد الصغير ضيفي 
أن ذلك ليس بالحل األنسب . و في 
خصوص األوساخ بالمسلك الصحي فقد 
تمت برمجة حملة نظافة باإلشتراك مع 
جمعية تونس للجميع و تم رفع و تهيئة 

 لك الصحي المس

من متساكني نهج محمد العزيز تاج طلب من 
البلدية التدخل العاجل لتعبيده ولو كان ذلك 
باالشتراك مع المواطنين كما أشار إلى تعمد 
العديد من أصحاب السيارات إلى غلق الممرات 
ومداخل الحي بسياراتهم هذا باالضافة إلى 
االستغالل المفرط للرصيف وهو ما يرهق 

عرض حياتهم وحياة أبنائنا للخطر المارة وي
المحدق وذلك خاصة على طول شارع الشهداء 
.وطلب من البلدية إرجاع الحاويات إلى شارع 
محمد المرزوقي نظرا للحالة المتردية التي 

أشار إلى وجود  صار عليها منذ اختفائها
أوساخ متراكمة بالمسلك الصحي ودعا البلدية 

س الوحيد وتركيز إلى مزيد العناية بذلك المتنف
حاويات به وتنويره وإعادة الحياة إليه وتركيز 
لوحات تحسيسية به والسعي إلى تشريك 

ي العناية به حتى التالميذ والمحتمع المدني ف
منارة من منارات المروج  يستمر هذا الصرح

 19 الهادي حشاد
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 المضيئة .
بالنسبة لموضوع التونير العمومي فإن 

ة يستلزم أحيانا التدخل إلصالح الشبك
إشعال النور في النهار و لمدة قصيرة ال 
غير و بالنسبة للمداواة فإن البلدية 
إنطلقت منذ شهر فيفري . أما موضوع 
إحداث سوق يومية بالمروج هو موضوع 
للدرس خاصة و أنه تم سابقا إحداث سوق 

 يومية إال أن المشروع عرف فشال كبيرا 

شتعل باستمرار لفتت النظر إلى وجود أضواء ت 
دعت البلدية إلى تكثيف  في وضح النهار .

المداواة منذ االن حتى ال نكتوي في الصيف 
بلدغات الناموس السامة .كما دعت البلدية إلى 
مساعدة االقامات على تبييض العمارات و 
أنهت تدخلها بأن طلبت من البلدية إحداث 

 سوق يومية بالمروج .

 20 روضة بن يحمد

IIاإلدارية المواضيع

 تنقيح مجموع أعوان البلدية  -1

 البت في موضوع إقتناء معدات نظافة  -2

2015

 قــــــــــــــــــرار المجلس 
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الكلفة  بيان المعدات 

 التقديرية
 مالحظات 
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 البراهمي تسمية شارع بإسم الشهيدين شكري بالعيد و محمد  -3

2014

162014
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III المواضيع المالية / 

 مناقشة الحساب المالي  -1
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2014

7.275.966,983141

135

606.485,500

232.436,970194

161

1.129.838.457

139.934,082

116.133,541

68.790,000

165.419,087
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93,85

92,87

89

74

3.096.090,831

2.714.188,017

 

2014 

II -العنــــــوان األّول 

   

 * المقابيض 1

النسبة مقارنة 

 بالتقديرات
 بيـــــــــــان المــــــــــوارد تقديرات الميزانية المداخيل المحققة

155 %  المعاليم على العقارات و األنشطة 000,000 272 1 400,902 969 1 

276 %  مداخيل إشغال الملك العمومي 500,000 175 222,142 485 
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171  %  معاليم الموجبات و الرخص اإلدارية 000,000 379 677,862 650 

106  %  مداخيل أمالك البلدية اإلعتيادية 500,000 221 209,087 234 

125 %  المداخيل المالية اإلعتيادية  500,000 106 3 456,990 936 3 

141  %  جملة مداخيل العنوان األول 500,000 154 5 966,983 275 7 

    

   

 * المصاريف 2

النسبة مقارنة 

 بالتقديرات
 بيـــــــــــان المــــــــــوارد تقديرات الميزانية المصاريف المنجزة

 التأجير العمومي 311,000 530 2 354,425 436 2  96 %

 وسائل المصالح 900,000 518 1 225,189 405 1 92 %

 التدخل العمومي 100,000 257 040,613 191 74 %

 فوائد الدين 260,000 147 255,925 147 99 %

 جملة مصاريف العنوان األول 571,000 453 4 876,152 179 4 93 %

    

II -العنــــــوان الثانــــــــــي 

   

 * المقابيض 1

 بيـــــــــــان المــــــــــوارد الميزانية تقديرات المداخيل المحققة النسبة مقارنة بالتقديرات

 جملة مداخيل العنوان الثاني 477,506 775 4 408,536 593 5  117 %

    

   

 * المصاريف 2

المصاريف  النسبة مقارنة بالتقديرات  بيـــــــــــان المــــــــــوارد تقديرات الميزانية
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 المنجزة

 جملة مصاريف العنوان الثاني 406,506 476 5 220,519 879 2  52 %

 
 قـــــــــــــــرار المجلس 

2014

VIفة / المواضيع المختل 
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 رئيس النيابة الخصوصية                   
 الحبيب الحامدي                            


