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 محضر جلسة                                 بلدية باردو                     

 (6102 نوفمبر) الرابعةالدورة العادية 

 للنيابة الخصوصية لبلدية باردو

 5016 نوفمبر 52 يوم الجمعة

 

 المديـــر و بعد تبعا لنص االستدعاء الموجه للسادة أعضاء النيابة الخصوصية و السادة      

لسةنة   لرابعةةوبعد، تتشرف رئيسة النيابة الخصوصية ببلديةة بةار و بةدكوتلح لر ةور ال لسةة العا يةة ا :"كواهي المديرين و رؤساء المصالح و 

 :كلى الساكة الرابعة  مساء بقصر البلدية للنظر في جدول األكمال اآلتي  6102 نوفمبر 62  معةوذلك يوم ال( نوفمبر ورة ) 6102

I- اولمواضيع للتد :   

 . 6102ميزانية بلدية بار و لسنة  .0

 .ترويل إكتما ات لخالص األجور  .6

 . 6102البرنامج السنوي لدكح القدرات البلدية لسنة  .3

 .طرح منقوالت زال اإلنتفاع بها  .4

 .المصا قة كلى اإلتفاقية ال ابطة لشروط المساكدات غيرالموظفة لفائدة بلدية بار و  .2
 

II-  مواضيع لالطالع : 

  .متابعة سير اإلستخالصات  النظافة  •

  .سير النظافة  •

 . 6102متابعة األشغال المبرم ة لسنة  •
 

 الرابعةالعادية جلسة العقد المجلس البلدي للنيابة الخصوصية بباردو ،  5016 أكتوبر 52 الثالثاءيوم  5016لسنة  الرابعةنعقاد الجلسة التمهيدية بعد ا و  

 :األعضاء اآلتي ذكرهم و بحضور  سكينة بن حسينبرئاسة السيدة   5016 نوفمبر 52 الجمعةيوم  (5016 نوفمبردورة )

 الحديقةرئيس دائرة :  الحبيب الغربيالسيد  -1

 النظافة و العناية بالبيئةرئيس لجنة :  عادل بوزيديالسيد  -5

 لجنة الشباب و الرياضة و الثقافةرئيس :  رضا بن عليالسيد  -3
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 قصر السعيد دائرةرئيس :  هشام الهماميالسيد  -4

 .رئيس لجنة الشؤون االقتصادية و رئيس دائرة باردو: السيد محمد العادل الغزاي  -2

 رئيس  لجنة الشؤون اإلجتماعية واألسرة:  حسني الصحراويالسيد  -6

 حضر و

 .الكاتب العام للبلدية: السيد محمد عــون  -7

 .طق الخضراءمدير مكلف بالتجهيزات الرياضية و المنا: السيد عبد السالم الهاني  -8

 .كاهية مدير المالية و األعوان:  السيدة منية المرابط -9

 .كاهية مدير الشؤون اإلدارية : السيدة نعيمة نوار  -10

 رئيس مصلحة مكلف بالنظافة و العناية بالبيئة: السيد يونس البليلي -11

 .كما حضر جمع من الحاضرين 

 .السادة األعضاء الحاضرين عليه وافق الذين ثّم عرضت على الحضور جدول األعمال بالحاضري سكينة بن حسينالسيدة في بداية الجلسة رحبت     

 
 

I- مواضيع للتداول : 

 . 6102ميزانية بلدية باردو لسنة  : 01موضوع عدد 
 

و قد صادق أعضاؤه  5016 أكتوبر 18يوم الثالثاء  في جلسته المنعـقدة بعنوانيها على المكتب البلدي  5017قد تّم عرض مشروع ميزانية فوبعد،     

 .باإلجماع بعد إدخال بعض التعديالت 

و خاصة في فصله  لجماعات المحلية لميزانية ا ما جاء في القانون األساسيطبقا لفالمعروض على أنظاركم التداول و المصادقة على الميزانية   

 .الخامس عشر
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موارد العنوان ا و 

    لسنة  باردوميزانية بلدية  
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  باردوبلدي   ة 

    ميزانية موارد العنوان ا و  لسنة 

      ديرا  بي       ان الم     وارد§§§ال ص الصن 
    اية   ال المنجز 

    سب مبر 

 اية  ال الم و    ح ي   

    ديسمبر    

معد      سنوا  

              

البلد  االمجل 

          

   500 062 8   030 638 6   151 470 7   559 703 4   000 880 7موارد العنوان ا و   العنوان ا و  

   500 921 3   065 125 3   300 323 3   110 412 2   500 496 3ا   يادية الجبا ية المداخي   الجز  ا و  

   000 685 2   687 968 1   800 367 2   476 776 1   000 455 2  وا ن  ة ل  الع ارا   المعالي 1

   000 885   528 566   800 667   079 501   000 805المو  ة  ل  الع ارا   المعالي  - 

   000 850   652 525   000 635   475 476   000 770المعلوم على العقارات المبنية11.01

   000 35   876 40   800 32   604 24   000 35المعلوم على األراضي  ير المبنية11.02

   000 800 1   159 402 1   000 700 1   397 275 1   000 650 1المو  ة  ل  الم سسا   المعالي  - 

   000 600 1   159 402 1   000 500 1   017 147 1   000 450 1االعتيادية للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة التجارية المقابيض12.011

   000 200   000 200   380 128   000 200المبال  المت تية من صندوق التعاون بين الجماعات المحلية     122

   000 580   052 991   000 379   644 269   000 510واس لزا  المراف  العمومية في   الج و    ا  المل  العموم  البلد   و  مداخي 2

   000 150-   000 150المل  البلد  لزمةمن  الم ا ية ا خر  المداخي  - 

   000 150   000 150االشهارمعلوم  لزمة مداخيل22

   000 5   046 7-   000 5من ا س     ل سوا   الم ا ية المداخي  - 

   000 5   046 7   000 5   000 5المعلوم العام للوقوف23.01

   000 425   006 984   000 379   644 269   000 355ا خر  الم   ية من ا س     المبا ر للمل  البلد   المداخي  - 

   000 200   602 113   000 150   981 107   000 200الوقتي للطريق العام االشغالمعلوم 24.02

   000 140   937 706   000 150   250 104   000 100البناء حضائرالطريق العام بمناسبة  اشغالمعلوم 24.04
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      ديرا  بي       ان الم     وارد§ال ص الصن 
    اية   ال المنجز 

    سب مبر 

    اية  ال الم و    ح ي   

    ديسمبر 

معد      سنوا  

              

ا  را  المك   البلد  

          

   000 5   062 2   000 4   939 2   000 5معلوم عن أشغال تحت الطريق العام24.05

   000 80   405 161   000 75   474 54   000 50االشهارمعلوم 24.06

   500 656   326 165   500 576   990 365   500 531م اب   سدا  خدما  ومعالي الموجبا  والرخ  ا دارية  معالي 3

   500 225   348 125   400 175   507 131   500 120الموجبا  ا دارية  معالي  - 

   000 90   661 59   000 80   048 61   000 60باالمضاءمعلوم التعريف 31.01

   000 45   320 37   000 40   117 29   000 30بمطابقة النس  ل صل االشهادمعلوم 31.02

   000 90   354 28   000 55   198 41   000 30تسليم شهادات الحالة المدنية معاليم31.03

   500   13   400   144   500والحج  األخر  الشهائدتسليم  معاليم31.99

   000 31   522 30   100 31   469 21   000 36الرخ  ا دارية  معالي  - 

   500   600   480   500الطريق العام لتعاطي بعض المهن اشغالمعلوم رخ  32.02

   000 5   263 6   000 5   700 3   000 10معلوم رخ  الح الت العائلية 32.03

   000 25   535 23   000 25   034 17   000 25معلوم رخ  البناء32.06

   500   724   500   255   500معلوم رخ  الدفن أو إخرا  الجث 32.09

   000 400   456 9   000 370   014 213   000 375م اب   سدا  خدما   معالي  - 

   000 30   118 1   000 5   547 2   000 10اإليواء بمستودع الحجز معاليم33.02

   000 200   000 200   225 119   000 200االعتيادية للمعلوم اإلضافي المقابيض33.331

33.032
المبال  المت تية من المعلوم اإلضافي على سعر التيار 

الكهربائي
150 000   79 093   150 000   150 000   

33.04
مقابل رفع ال ضالت المت تية من نشاط المحالت  معاليم

المهنية والصناعية  والتجارية 
15 000   12 149   15 000   8 338   20 000   

-ا   يادية ا خر   الجبا ية المداخي 4

   000 141 4   965 512 3   851 146 4   449 291 2   500 383 4ا   يادية  الجبا ية ير  المداخي   الجز  ال ان  

   000 594   261 528   012 589   927 442   500 673مداخي   م   البلدية ا   يادية5

   000 400   284 386   000 400   053 296   000 440الم   ية من ا س     المبا ر ل م    المداخي  - 
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      ديرا  بي       ان الم     وارد§ال ص الصن 
    اية   ال المنجز 

    سب مبر 

    اية  ال الم و    ح ي   

    ديسمبر 

معد      سنوا  

              

ا  را  المك   البلد  

          

   000 200   864 185   000 200   353 128   000 220المساب  والحمامات   مداخيل51.04

   000 200   420 200   000 200   700 167   000 220  قاعات العروض واألفرا  مداخيل51.06

   500 191   037 138   500 186   362 144   500 181كرا  الع ارا  وال ج يزا  والمعدا   مداخي  - 

   000 60   650 12   000 60   954 49   000 50كراء عقارات معدة لنشاط تجاري مداخيل52.01

   500   475   500   345   500كراء عقارات معدة للسكن مداخيل52.05

   000 10   646 7   000 5   600 3   000 10كراء المالعب والقاعة المغطاة مداخيل52.07

   000 121   266 117   000 121   463 90   000 121الحدائق العمومية والمنتزهات ومراكز الترفيه مداخيل52.062

   500 2   940 3   512 2   512 2   000 52  محاصي  بي  الع ارا  و م    خر  - 

   500 2   940 3   512 2   512 2   000 2محاصيل بيع العقارات5301

   000 50   000 50محاصيل بيع األثا  الذي زال االنت اع به53.02

   000 547 3   704 984 2   839 557 3   522 848 1   000 710 3المالية ا   يادية المداخي 6

   000 107 3   570 406 2   000 107 3   640 408 1   000 950 2المناب من المال المشتر 60.01

   000 100   000 300   000 300   000 300العنوان األول فواضلموارد منقولة من 60.02

   000 300   639 532   839 111   839 111   000 400من  ومساهمات مخصصة للتسيير60.03

60.06
ح ظ  لتراتيبالخطايا المترتبة عن مخال ات  مداخيل

الصحة
15 000   8 514   12 000   10 375   15 000   

   773 14من إيداعات  ير معرفة مقابيض60.081

مالية اعتيادية مداخيل61

60.991
مبال  بعنوان مصاريف إدارة وتصرف واستخال  

ل ائدة الغير
25 000   19 529   25 000   16 114   20 000   

-مبال  مستخلصة بمقتضى أحكام2

-عن انجاز الص قات العمومية المنجرةخطايا الت خير 3

   000 5   233 4   000 2   000 20مقايض مختل ة 99

   500 062 8   030 638 6   151 470 7   559 703 4   000 880 7جمل      ة موارد العن     وان  ا و  
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موارد العنوان ال ان 

    لسنة  باردوميزانية بلدية  
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  باردوبلدي       ة 

      م رو  ميزاني     ة الن           ا  لسن     ة 

ز 
لج
ا

      ميزانية بيان الن  ا §§§ال ص ال س 
بعد        ميزانية    

ال ن يحا 
          ا  را  المك   البلد  

   775 802 7   493 274 7   493 274 7ن  ا  العنوان ا و   العنوان ا و  

   775 772 7   193 256 7   493 236 7ن  ا  ال صر 1

   575 632 4   393 318 4   793 186 4ال  جير العموم 1

   200 11   200 11   200 11   المن  المخولة   ضا  المجل  البلد  01.100

ين  جير ا  وان 01.101    375 550 4   993 209 4   793 089 4    ال ار 

   000 71   200 97   800 85ال ارين  جير ا  وان  ير 01.102

   200 614 2   500 429 2   400 564 2وسا   المصال 2

   200 141 2   700 006 2   400 057 2ن  ا   سيير المصال  العمومية المحلية 02.201

   000 100   000 80   000 80اس     الما  2

   000 500   000 500   000 500اس     الك ربا  وال از 3

   000 10   000 10   000 10ا  صا   4

   000 15   000 15   000 15ا  نا    ا  للمصال  ا دارية 5

   000 226   000 251   000 251الو ود6

   000 38   000 38   000 38شراء الوقود لوسائل النقل 1

3
حص  الوقود ل ائدة اإلطارات المكل ة بالخطط 

الوظي ية 
13 000   13 000   8 000   

   000 180   000 200   000 200المعدات الخصوصية 4

   000 2   000 1   000 4ن  ا  البريد 7

   000 10   000 10   000 10ا  نا  المعدا  8

   000 10   000 10   000 10اقتناء معدات التصرف اإلداري1

   000 33   300 29   000 41مصاري  ال امين 9

   000 11   300 7   000 7تامين وسائل النقل 1

   000 3   000 3   000 14تامين األشخا  2

   000 1   000 1   000 10تامين البنايات 3
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   000 18   000 18   000 10تامين التجهيزات والمعدات 4

   000 309   000 299   000 314ال ع د والصيانة10

   000 30   000 25   000 40االعتناء بالبنايات 1

   000 25   000 20   000 20تعهد وصيانة وسائل النقل 2

   000 4   000 4   000 4تعهد وصيانة المعدات واألثا  3

   000 250   000 250   000 250تعهد وصيانة معدات خصوصية 4

   000 6   000 6   000 6مصاري   ن ي  الم را  ا دارية 11

   000 10   000 10   000 10لواز  المكا   13

   000 35   000 30   000 25الم بو ا  14

   000 2--الو ا   المك وبة151

   000 1-   000 2الصح  والمج   16

   000 7   000 5   000 5 علي  ون ر ا   نا  18

   500 23   000 22   000 22مصاري  ا   مية  19

   000 15   500 14   000 12شراء اللوازم والمعدات 1

   000 6   000 5   000 5شراء منظومات 2

   500 2   500 2   000 5ن قات الصيانة 3

   000 9   000 8   000 8ن  ا  اس     المن ما  ا   مية 20

   000 2   000 2   000 2 أدب استغالل منظمة 1

   000 2   000 2   000 2  انصافاستغالل منظومة 2

   000 2   000 2   000 2 مدينة استغال منظومة 4

   000 3   000 2   000 2استغال منظومة التصرف في موارد الميزانية 5

   000 10   000 8   000 8مصاري  ا س  با   وا  امة 21

   000 10   000 8   000 8مصاريف االستقباالت 1

   000 3-   000 5مصاري  الم ما 22

   500 1-   000 2 رجا  مصاري  ن   ا  خا 25

   000 86   500 84   000 86ا  وان  اكسا 23

-الموحد  للزياألعوان الخاضعين  اكساء1
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   000 86   500 84   000 86العملة وأعوان االستقبال اكساء2

   000 5   500 2   000 5ا  وان ورسكلة كوين 28

   000 5   500 2   000 5تكوين تربصات2

   500 1   500 1   000 3ال داو ن  ا  30

   000 10--العمو      و  ا ر اد مليا  32

   000 20   200 16   400 20  ا را  دورية واس  نا ية 36

   000 10   000 12   000 12الح الت العمومية 1

   000 10--االنتخابات 2

   000 15   000 18   000 18مصاري  النزا ا  وال عويضا  38

   000 10   000 10   000 10أتعاب واختبار ومصاريف أخر 1

   000 5   000 8   000 8دفع الخطايا والتعويضات2

   000 2   000 2   000 2ال سجي   معالي 39

   000 4   000 2   000 3الجو ن  معالي 40

   000 1   000 1   000 1مصاري    داد ا م لة 43

   000 2   000 2   000 2 عويضا  مخ ل ة 45

   700 7   700 7   000 9خدما   خر  ل ا دة ا دارة 47

   700 4   700 4   000 6ات اقيات مع أطباء 11

   000 3   000 3   000 3  المقابيضالمنحة المخولة لوكالء 6

   000 674   000 585   000 590  م خ ل  دا  سديد 80

   000 20   000 15   000 60تجاه الشركة الوطنية لتوزيع البترول  متخلدات2

   000 170   000 120   000 120تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز  متخلدات3

4
تجاه الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع  متخلدات

المياه 
80 000   122 000   95 000   

   000 50   000 50   000 50تجاه الديوان الوطني لالتصاالت  متخلدات5

   000 15   000 18   000 20تجاه المطبعة الرسمية للبالد التونسية  متخلدات6

13
تجاه الوكالة الوطنية للتصرف في  متخلدات

الن ايات 
60 000   60 000   44 000   

   000 100-تجاه الوكالة البلدية للخدمات البيئية  متخلدات14

   000 80   000 100   000 100تجاه مؤسسات عمومية أخر   متخلدات20
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   000 100   000 100   000 100تجاه الخوا   متخلدات21

   000 473   800 422   000 507مصاري  اس     وصيانة ال ج يزا  العمومية 02.202

   000 243   000 242   000 247الن  ا  المبا رة ل ن ي  المدينة 30

   000 3   000 3   000 3شراء العقاقير 1

   000 10   000 9   000 14االعتناء بالمعدات الصغيرة وتجديدها  2

   000 150   000 150   000 150المعـدات كراء 3

   000 80   000 80   000 80ن قات استغالل المصب المراقب ومراكز التحويل 4

   000 30   000 20   000 30ا   نا  بال نوير العموم  32

   000 40   000 10   000 50ا   نا  بال ر ا  وا رص ة 34

   000 40   000 10   000 50االعتناء 1

   000 40   800 30   000 60ا   نا  بالحدا   والنبا ا  و  را  معدا  ص يرة 44

   000 120   000 120   000 120صيانة المن    وال ج يزا  الرياضية 46

   000 516   300 508   300 468ال دخ      العموم  3

   500 214   500 212   500 262 دخ   ف  الميدان ا ج ما   03.302

   000 10-   000 120من  للجمعيا  والمن ما   ا  الصب ة ا ج ما ية 8

10
بعنوان ا  وان ال  ا   د مسا مة الم    ف   ن مة 

المحالين  ل  ال  ا د 
100 000   100 000   100 000   

   000 40   000 60   000 60  التن يلالمساهمة بعنوان 1

   000 60   000 40   000 40المساهمة بعنوان تعديل الجراية 2

--المساهمة بعنوان ضم الخدمات 3

   000 1   000 1   000 1الجراية العمرية 20

   500   500   500ا سعا  العموم 21

   500   500   500مصاريف دفن ال قراء 1

   000 30   000 40   000 40الصحة العمومية 22

   000 20   000 25   000 25مقاومة الحشرات والحيوانات الشاردة 1

   000 10   000 15   000 15حمالت التطهير والمحافظة على البيئة 2

   000 1   000 1   000 1الدينية  بال ضا ا ا   نا  23

 



15 

 

   000 1   000 1   000 1شراء لوازم 2

   000 72   000 70مصاري  الو اية الصحية25

   000 21   000 20   000 23 دخ   ف  ميدان  ال علي  وال كوين 03.303

   000 20   000 20   000 20د   ال مركزية والمسا مة ل ا دة مركز ال كوين 4

   000 1-000 3جوا ز مدرسية 21

3304
بعنوان خدمة   اكر  الوداديةلمسا مة ل ا دة ا

ل  وانا ك  
-106 000   158 000   

1
بعنوان خدمة   اكر ا ك   الوداديةالمسا مة ل ا دة 

ل  وان
106 000   158 000   

   000 110   000 157   000 170 دخ   ف  ميادين ال  افة وال با  وال  ولة 03.305

   000 10   000 7   000 20  ا را    افية وم رجانا  6

   000 10   000 7   000 20المساهمة في تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية 1

   000 100   000 150   000 150 دخ   ل ا دة الجمعيا  الرياضية12

   500 12   800 12   800 12ال عاون م  الجما ا  المحلية و ياك   خر -03.310

2
ال عاون م  الجامعة الو نية للمدن ال ونسية 

والمسا مة في ا
7 800   7 800   7 500   

   000 5   000 5   000 5ال عاون وال و مة م  الجما ا  المحلية ا وروبية4

   000 10-   000 17ن  ا  ال صر  ال ار ة و ير الموز ة 4

   000 5-   000 10ن  ا  ال صر  ال ار ة 04.400

   000 5-   000 7ن  ا  ال صر   ير الموز ة04.401

   000 30   000 38   000 38ف   وا     د ال       دين 2

   000 30   000 38   000 38ف  وا د الدين 5

   000 30   000 38   000 38فوا د الدين الداخل 05.500

3
فوا د ال رو  المبرمة لد  صندو  ال رو  

ومسا دة الجما ا  المحلية 
38 000   38 000   30 000   

   775 802 7   493 274 7   493 274 7مجمو  ن  ا  العنوان ا و  
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ن  ا  العنوان ال ان 

    لسنة  باردوميزانية بلدية  

 



14 

 

    ن  ا  العنوان ال ان  لسنة                                                                       ب   اردوبلدية       

     ا  مادا بي    ان الن    ةال  رةال ص ال س الجز 
من ولة ا  مادا 

       ل  سنة  
جديدة ا  مادا 

م رو  الن  ا  

    لسنة 

   992,173 712 1   533,130 878   459,043 834   383,701 829 1مجمو  ن  ا  العنوان ال ان  

   729,006 370 1   533,130 578   195,876 792   371,214 293 1ن  ا  ال نمية   الجز  ال ال  3

 729,006 370 1   533,130 578   195,876 792   371,214 293 1     سنة م   اري   6

   824,762 19   824,762 19-دراسات أخر 660020

-   000,000 30   000,000 30 قصر البلدية أشغال الصيانة والتعهد 66036

   000,000 5   000,000 5   000,000 12المستودع البلدي66033

   000,000 100   000,000 100   000,000 100تهيئة مستودع الحجز66034

   000,000 220   000,000 160   000,000 30   000,000 30بباردوالدائرة البلدية 66032

---   000,000 50نظم تبادل المعلومات 66052

   533,130 51   533,130 51-   000,000 18اعالميةبرام  وتجهيزات 660520

-   000,000 260الطرقات واقتناء معدات النظافة 66061

-   000,000 50تجهيزات أخر  واقتناء معدات 66062

   371,114 41-   371,114 41   371,214 70اقتناء وسائل النقل66080

   000,000 106-   000,000 106   000,000 106العمومية االنارة66101

--   000,000 86بناء األرص ة66131

   000,000 413   000,000 72   000,000 341   000,000 341تعبيد الطرقات66132

66133
عالمات   التعهد والصيانة  اشغال

المرور
23 000,000   2 000,000   -2 000,000   

   000,000 22   000,000 22--تهيئة المنش ت الرياضية وبناء 66144

   000,000 37-   000,000 37   000,000 37 المسب  أشغال الصيانة والتعهد 661621

   000,000 80-   000,000 80   000,000 80تهيئة األسواق66171

   000,000 273   000,000 273--مصاري  لل بوي 

   000,000 300   000,000 300- سديد  ص  الدين   الجز  الراب  4

   000,000 300   000,000 300-   000,000 469 سديد  ص  الدين   ال س  العا ر 10
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 6102الخ صة العامة لميزانية              

 

 

 

 

 

 

 

: ميزانية بلدية بار و بمبلغ جملي قدره بعد التداول في الموضوع ، وافق أك اء النيابة الخصوصية باإلجماع كلى :   رار مجل  النيابة الخصوصية

 . ينار  حسب الخالصة العامة المذكورة أكاله 767,173 515 9

 

 

5   
 الن  ا  المسددة : الجز  الخام  

 المحالة  من ا   مادا 
      42 263,167                       -             42 263,167    

  11     
الن  ا  المسددة من : ال س  الحاد    ر 

 المحالة  ا   مادا 
67 012,487    42 263,167                       -      42 263,167    

    30,184                      -                       30,184                 30,184                 البيئة والتنمية المستديمة:  12الباب         

    932,534 39               -                       932,534 39          681,854 64          الرياضة والتربية البدنية:  12الباب         

        
مساهمات مالية مختل ة النجاز :  09الباب 
 مشاريع

           2 300,449            2 300,449                       -                 2 300,449    

    992,173 712 1      533,130 878     459,043 834    383,701 829 1 جملة ن  ا  العنوان ال ان        

 ال  ديرا  بيان الن  ا 

    775,000 802 7 مصاري  العنوان ا و 

    992,173 712 1 مصاري  العنوان ال ان 

    767,173 515 9 6102مجمو  ن  ا  ميزانية 

 ال  ديرا  بيان الموارد

    500,000 062 8  موارد العنوان ا و

    267,173 453 1 موارد العنوان ال ان 

    767,173 515 9 6102مجمو  موارد ميزانية 
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  حوي     مادا  لخ   ا جور:  61موضو   دد 

 حتى يتسنى خال  األجور حي   5016و بعد المعروض على أنظار السادة أعضاء النيابة الخصوصية المصادقة على تحويل في ميزانية      

ن تتمّكن البلدية من ترفيع في الميزان في باب من  التسيير بما أّن الدولة ساهمت بما قدره ك عوان وقتيين دون أ 16أنه تّم خال  أعوان اآللية 

 .دينار  1118398437

 .حي  وافق أعضاؤه باإلجماع على التحويل  5016أكتوبر  18هذا و قد عرض الموضوع  في جلسة المكتب البلدي يوم الثالثاء 

 التحـــــــــــــــــــــــــــويل بالنقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادةل بالزييالتحـــــــــــــــــــــــــــو

  نوان ال ص  بالميزانية مبلغ ال حوي 
ال  رة 
 ال ر ية

 لميزانية نوان ال ص  با ا   ماد الم  و  مبلغ ال حوي  ال ص  ال  رة

 المن  الخصوصية ال ارة 80111
 

 ا  نا  ا ا  المصال  ا دارية 00111 2011 10010 16

 المن  المر ب ة بالو ي ة 0611
 

 المراس   ا دارية 6111 0111 10010 10

 المسا ما  المحمولة  ل  الم    02111
 

  امين ا  خا  0211 6211 10010 01

 لحصةا  وان الم عا دون و العاملون با 01111
 

  امين البنا ا  01111 9000 01102 02

 المن  العا لية 011
 

 ا   نا  بالبنا ا  11111 00111 01102 06

   ما  المحمولة  ل  الم  المسا  0011
 

 الصح  و المج   6111 0111 10016 12

 مصاري  الم ما  0111 0111     

 اكسا  العملة و ا وان ا س  با  82111 0011     

 ارجا  مصاري  ن   ا  خا  6111 6111     

     
  ربصا   كوين 0111 6011
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 ترويل مبلغ قدره مائة و واحد  بعد التداول في الموضوع ، وافق أك اء النيابة الخصوصية باإلجماع كلى:   رار مجل  النيابة الخصوصية       

 .لخالص أجور األكوان(  ينار  600 131)  ينارو ثالثون ألف و ستمائة 

    

 

 

     
 داو     ن  ا  ال  0111 0011

     
 ا ن خابا  1611 1611

     
 معالي  الجو ن 0111 0111

     
 ا  ا يا  م  ا  با  2111 0011

     
 ا   نا  بال نوير العموم  60111 2111

     
00111 60111 

 ا   نا  بال ر ا 

     
 من  الجمعيا  و المن ما   ا  الصب ة ا ج ما ية 01111 01111

     
01111 60111 

 م اومة الح را  و الحيوانا  ال اردة

     
0111 

0111 
 جوا ز مدرسية

     
13001 

المسا مة ف   ن ي  الم رجانا  و ال  ا را   61111
 ال  افية

     
8111 

8111 
 ل صر  ال ار ةن  ا  ا

     
2111 

2111 
 ن  ا  ال صر   ير الموز ة

 الجملة 600 131 الجملة 600 131
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 . 6102البرنامج السنو  لد   ال درا  البلدية لسنة :  01موضو   دد 

 

ار و المصا قة كلى برنامج التلوين و المساندة الفنية في إطار البرنامج ةالنيابة الخصوصية لبلدية ب أك اءو بعد ، المعروض كلى السا ة       

 . 6102ة السنوي لدكح قدرات البلدي

 . و ذلك لتملين البلدية من ترسين مستوى األ اء و باكتباره شرط من شروط توزيع المبلغ ال ملي للمساكدة غير الموظفة      

  . 6102حيث وافق أك اؤه باإلجماع كلى برنامج التلوين لسنة  6102أكتوبر  01هذا و قد كرض الموضوع  في جلسة الملتب البلدي يوم الثالثاء         
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  6102البرنامج السنو  لد   ال درا  البلدية لسنة :  10الموضو   دد      

 

  ال ك  وين -0

  ال ك  وين: العن وان ا و  

  بالمحاور/ا ن  ة 
العدد 
  الر ب 

  المحور الراب   المحور ال ال   المحور ال ان   ا و المحور 

   ن ي  البرامج ا س  مارية
ال  اركية حس  الم اربة   

  ال صر  المال 
  و رف  المردودية

الصفقات   برا   جرا ا 

  قواعد الحماية البيئية و
  و االجتماعية 

  ال صر  ف  المل 
  صيانة الممتلكات البلد  و

لمخ    المن جية ال  اركية  1  1ن ا   دد 

  ا س  مار البلد 

  الجباية المحلية

  و  حسين ا س خ  
الص  ا  خ     ن ي  و

  العمومية
  ال صر  ف  المل  البلد 

     ير الوض  المال   الم اري   دارة  2  2ن ا   دد 
 الحماية البي ية 
  و ا ج ما ية

الصيانة الو ا ية لوسا   

  الن  
  و ا   ا  العامة

  ري  الموا ن ف    دوا   3  3ن ا   دد 

  العم  البلد 
خ   الميزانية و 

  ليةالحسابا  الما
  ال صر  ف  ال ر ا   ال صر  ف  ال كاو 
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  6ملح   دد 

 ال كوينية ا ن  ةب ا ة                                       6102البرنامج السنو  لد   ال درا  
                  

  اردو   ب:  ون                 البلدية : الو ية 
 

  الرمز
  الموضو 

  ( لويةا وال ر ي  حس  ) 
  الم اركون الم  رحون

  (الل   وا س  )
  ال ا    الخ ة الو ي ية/الر بة   المصلحة/ ا دارة

  السيد يونس البليلي  تشري  المواطن في العمل البلدي أدوات  111
  195.125199  رئيس مصلحة الورشة/  أولتقني   مصلحة النظافة

  البلدي لمخطط االستثمار المنهجية التشاركية  112
  السيد محمد عون
  السيدة سميرة فوال

  الكتابة العامة
  المصلحة ال نية

  كاتب عام/مهندس معماري عام 
  أولمهندس معماري 

025.215..9  
025.1.5..9  

  9..025.1.5  أولمهندس معماري   المصلحة ال نية  السيدة سميرة فوال  المشاريع إدارة  110

 السيدة ريم المدوري   تحسين االستخال  الجباية المحلية و  121
  السيدة ريم حوامدي

  المصلحة االقتصادية
  مصلحة المعاليم

  رئيس مصلحة التراتيب و الشؤون االقتصادية/متصرف
  إدارةملحق 

0.59.251.9  
0252925..0  

  السيد محمد عون  الحسابات المالية ختم الميزانية و  122
  السيدة منية مرابط

  بة العامةالكتا
  اإلدارة ال رعية للمالية و األعوان

  كاتب عام/مهندس معماري عام 
  كاهية مدير إ ف  للمالية و األعوان/ متصرف

025.215..9  
125.02..9  

  السيد محمد عون  تطهير الوضع المالي  120
  السيدة منية مرابط

  الكتابة العامة
  اإلدارة ال رعية للمالية و األعوان

  كاتب عام/معماري عام  مهندس
  كاهية مدير إ ف  للمالية و األعوان/ متصرف

025.215..9  
125.02..9  

  السيدة جليلة الشماري  ختم الص قات العمومية تن يذ و  132
  السيدة سميرة فوال

  مصلحة الص قات
  المصلحة ال نية

  أولتقني 
  أولمهندس معماري 

195..05.00  
025.1.5..9  

  .005122512  إدارةملحق   مصلحة الص قات  سلمى الطرابلسي اآلنسة  االجتماعية الحماية البيئية و  130

  1052.15902  تقني  خلية متابعة شكاوي المواطنين مهدي الميزوري السيد   التصرف في الشكاوي  ..9

  السيدة نعيمة نوار  التصرف في المل  البلدي  103
  السيدة ثريا المعيزي

  اإلداريةال رعية للشؤون  إلدارةا
  كاتب تصرف

  اإلداريةكاهية مدير الشؤون /متصرف رئيس 
  مصلحة النزاعات

115..05102  
.15..052..  

  السيد رشاد بوشوشة  التصرف في الطرقات  100
  السيد احمد الدريدي

  المصلحة ال نية
  المصلحة ال نية

  تقني
  عون تقني

19521.51.0  
0.5..25222  

  السيد يونس البليلي  العامة األشغال الصيانة الوقائية لوسائل النقل و  100
  السيد وليد الراجحي

  مصلحة النظافة
  مصلحة النظافة

  رئيس مصلحة الورشة/  أولتقني 
  .9عامل صنف 

195.125199  
1952115.2.  
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  المساندة ال نية -6
 المساندة ال نية: العنوان ال ان  

 

 
 

 
 

 

 
 .برنام ي التلوين و المساندة الفنية يابة الخصوصية باإلجماع كلىبعد التداول في الموضوع ، وافق أك اء الن:   رار مجل  النيابة الخصوصية

   ر ي 
  ا ولوية

  المساندة ال نية
(1)   

رمز حس  دلي  ال
  المساندة ال نية

(2)  

النشاط  الم رو  او

بالمساندة ال نية المعن    
(3)  

 اريخ بداية 
  ال دخ 
(0)   

لمجا ا   
   

(0)   

صفتهم  دد المن  عين و   
(6)   

  المصلحة او
  الوحدة المن  عة

(7)   

المساندة ف  مجا  الم اربة   1
  ال  اركية

A1    الحوكمة  2117 ما      داد المخ  
    عام/معماري عام  م -2
  االشغالرئيسة مصلحة /معماري اول م -1

  الكتابة العامة
  المصلحة ال نية

2  

المساندة ف  مجا  الحماية 
  ا ج ما ية البي ية  و

2E  
1E  
.E  

 صري     ي ة ال ر ا  و
  مصلحة الص قات  ملحق ادارة   الديمومة  2117مار       ا م ارمياه 

المساندة ف  مجا  ال صر  
  ف  الموارد المالية

2D  
 وض  برنامج ل س خ  

 و  نمية الموارد البلدية  
  و م ابعة  ن ي  ا

  الديمومة  2117في ر  
 ت  مرئيس /متصرف -2

  و الشؤون االقتصادية
  ادارةملحق   -1

  المصلحة االقتصادية
  مصلحة المعاليم

المساندة ف  مجا  ال ن ي    3
  ا جرا ا  و

2C  
1C   ال صر   2117في ر   ال صر  ف  الموارد الب رية  

  عام  /معماري عام  م -2
 مدير المالية  كاهية/متصرف -1

  األعوان و
  الكتابة العامة

  األعوان وللمالية  إ ف

  .192ديسمبر  10بتاريخ  االداءالمالية المتعلق بتقييم  وحسب مقتضيات القرار المشترك لوزيري الداخلية  االداءوفقا للتقييم الذاتي لمؤشرات  االولويةفنية حسب المطلوبة في مجال خدمة المساندة ال االعمال  (2)

  مبين بالدليل تحديد رمز مجال المساندة ال نية حسب ماهو  (1)
  .192 لسةبرنامج االستثمار السنوي  اعداد اطارفي  التحليل المالي لمعرف قدرة البلدية على التداين: مثال ) ي حي  تشمل التطبيق ال علي للمهام المحددة للبلديات تختلف المساندة ال نية على التكوين النظر  (.)

  المشروع موضوع المساندة مرتبط بالنشاط او  (2)
  : تحديد مجال المساندة ال نية حسب االتي  (.)

  الحوكمة:  ولالمجال اال
 الديمومة : المجال الثاني 
  التصرف: المجال الثال  

  (فني سامي  1مثال عدد ) صفاتهم  عدد المنت عين بالخدمة و  (2)
  (مصلحة النظافة : مثال ) الوحدة المنتفعة  المصلحة او  (.)
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   ر  من   و   زا  ا ن  ا  ب ا :  11الموضو   دد 

ا وأصب  جلها وبعــــد، في نطاق التصرف في األمال  البلدية وتنمية الموارد المت تية منها وباعتبار وجود عدد من المعدات البلدية زال االنت اع به     

 .ي حالة  ير صالحة لالستعمال و ير قابلة إلعادة توظي هاف

على الساعة العاشرة  5016أكتوبر  58عقدت لجنة طر  المنقوالت تحت إشراف رئيسها  السيد رضا بن علي رئيس جلسة عمل وذل  يوم الجمعة     

 : صباحا، حضرها ممثلي كل من اإلدارات الجهوية التالية 

 ز بتونساإلدارة الجهوية للتجهي -

 اإلدارة الجهوية ألمال  الدولة و الشؤون العقارية -

 الوكالة ال نية للنقل البري -

 مّ ــد من توفـر النصاب القانوني والترحيب بالحضور تـوبعد الت ك 1995ــدد لسنة 33وبعض اإلطارات البلدية المعنية بالموضوع حسب المنشور عـــ

  .هاالنظر في قائمة المعدات المزمع الت ويت في

كما استقر رأي أعضاء اللجنة على أن ، بواس ة  ل   رو  ب رو  م ل ةوبعد النقاش استقر رأي أعضاء اللجنة على الت ويت في هذه المعدات       

حجوزات ويمكن ادر على استيعاب المــويوفر فضاء ق ي   البي  جملة ف  فص  واحد با  بار  ن   ا الخيار سيمكن من ال صر  ف  ك  المعدا  ال ديمة

هذه من ضمان موارد إضافية تعزز الموازين البلدية ، لــذا المعروض على السادة أعضاء النيابة الخصوصية الت ضل بالمصادقة على الت ويت في 

 .  المعدات للتمكن من إتمام اإلجراءات التي تليها

 :حتى يتسنى الت ويت في المعدات طبقا للقائمة التالية  صادقة عليهفي الموضوع قصد المداول ـفالمعروض على أنظار السادة أعضاء المجلس الت
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 ببلدية ب  اردو بيانا  العربا  المعنية بال  وي 

   
 ب  ي  ان المن و   ال ر ي  ا ص  ح  س    ن  ة ا       نا   من ا       نا  ال  مس  افة الكيلو م رية

 Rnault Fourguons سيارة  504227/    05 1993 158000  ير موجود

363736 158000 1990 05    /503647 Rnault Fourguons سيارة 

444855 158000 1993 05     /504228 Rnault Fourguons سيارة 

 Renault CI-2Pسيارة  504540/    05 1995 118000 08644

 ISUZUسيارة  504682/    05 1993 1380000 752193

 ISUZUسيارة  504684/    05 1993 138000 298528

 ISUZUسيارة  507145/  05 1996 1380000 164311

 TRICYCLE PIAGGIO 507056/   05 1993 7000  ير موجود

 TRICYCLE PIAGGIO 504686/  05 1993 7000  ير موجود

81941 7000 1993 05  /504687 TRICYCLE PIAGGIO 

 AM-SUDمجرورة   05/504207 1995 3000  ير موجود

 AM-SUD مجرورة 504208/  05 1995 3000  ير موجود

 AM-SUD مجرورة 504210/  05 1995 3000  ير موجود

 HUARD-TUNISIEمجرورة  515458/  05 5002 3200  ير موجود

 FURUKAWAآلة شحن  508721/  05 1998 6200 09406

 KRUWERل تركتوبا 507057/  05 1993 408000 06102

 IH آلة شحن  505970/  05 1987 308000 74777

 RENAULT NACELLEشاحنة بسلم  507767/  05 1997 328000 105340

 OM شاحنة ضا طة  503940/  05 1991 308000 29171

 RENAULT شاحنة قالبة  508964/  05 1998 408000 339696

 IVECOشاحنة ضا طة  507931/  05 1997 808000 510134
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  طرح المنقوالت التي زال االنتفاع بها بعد التداول في الموضوع ، وافق أك اء النيابة الخصوصية باإلجماع كلى:   رار مجل  النيابة الخصوصية

ألمالك  كما جاء في اختبار اإل ارة ال هويةالبيع جملة في فصل واحد  و، كلى التفويت في هذه المعدات بواسطة طلب كروض بظروف مغلقةو 

  .باكتبار أن هذا الخيار سيملن من التصرف في كل المعدات القديمةالدولة و الشؤون العقارية بتونس 
 

 .اردو   المو  ة ل ا دة بلدية ب الضاب ة ل رو  المسا دا   ير ا   ا يةالمصاد ة  ل  :  01موضو   دد  
 

صية لبلدية باردو المصادقة على  موضوع االت اقية الضابطة لشروط إسناد المساعدات النيابة الخصو أعضاءو بعد ، المعروض على السادة          

و قد تّمت المصادقة عليه بإجماع  5016/10/18 ير الموظ ة ل ائدة بلدية باردو ، مع العلم أّن الموضوع عرض على أنظار المكتب البلدي يوم 

  .الحاضرين

  : فصول تهم( 6)تحتوي هذه االت اقية على ستة 

  .موضوعها -0

  .تعهدات الدولة في خصو  من  المساعدة  ير الموظ ة و دعم القدرات  -6

 و الوثائق الخاصة باعداد برنام  5017جان ي  12تعهدات البلدية بتوفير الوثائق الخاصة بالشروط الدنيا المستوجبة يوم  -0

 ات البيئية و االجتماعية للمشاريع التي في طور االنجازالتي تثبت مد  تطبيق االجراء 5017دعم القدرات قبل جان ي     

 الممولة بالمساعدات  ير الموظ ة و المساعدات  ير الموظ ة و المساعدات الموظ ة في موفى كل ثالثية على مد  السنة    

  . 5017ل موفى مارس و الوثائق المتعلقة بتقييم اداء البلدية توجه  الى هيئة الرقابة العامة للمصال  العمومية قب    

 ZITRO جرار 504424/  05 1995 6000 132174

 ZITROجرار  504422 / 05 1995 6000  ير موجود

 KUBOTAجرار  505914/  05 1987 2000  ير موجود

 معدات بدون بطاقة رمادية   ير صالحة للجوالن

 IVECOشاحنة قالبة  507974/  05 1997 408000  ير موجود

 RENAULT4Lسيارة  505707/  05 1987 9000  ير موجود

51588 7000 1993 05  /501321 TRICYCLE PIAGGIO 
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  .دينار 620.111و المقدرة بـ  5017قيمة المساعدة الغير الموظ ة لسنة  -1

  .مصاريف التسجيل -0

 .عدد النظائر و هي اربعة -2
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كدات نص اتفاقية منح المسا بعد التداول في الموضوع ، وافق أك اء النيابة الخصوصية باإلجماع كلى:   رار مجل  النيابة الخصوصية

 .ألف  ينار 623الغير موظفة و المقدرة ب 
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II-  لإلكةةالممواضيع  
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ب اردوميدان الن افة ببلدية 
م ند   و    ر ي  مصلحة 

  ملة مرا بين       ام  منس   ا    

وزن خ ي      وزن   ي      

 ام  كن       ام  رف  فض      

لي 
وزن   ي     

سوا  وزن خ ي   
 ام  رف  فض     

باردو

  السعيد

الح دا  

      
 ر     

      
 ر     

      
 ر     

    
 ر     

      
  ر   

    
 ر     

    
 ر     

    
 ر     

ن ارا
سوا  وزن خ ي   

 ام  رف  فض     
 ام  ك ن    

باردو

    

  ر   
كن     

    

  ر   
كن     

    

 ر     
كن     

  السعيد

     

  ر   
كن     

    

  ر   
كن     

الحدا  

    

 ر     
كن     

    

 ر     
  كن  

حصة مسا ية
     

رف  فض      

المص  الو    بالمس ود  

البلد 

سوا  وزن   ي    

سوا  معدا    يلة   
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المستودع البلد 
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نه      ل و 

البا نه  المنص  

ال ري  
السري ة 
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نه  
ا ما  بن عر ة
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نه  
ال  ر  بو س يد 

نه  
الحبحا عبد   بن 
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ار  
الكرمة

ح  حشاد
 مستودع حشاد  
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االعتنا  بمحي  الحنايا
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االعتنا  
بمحي  الحنايا
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م دات جديدة
    نو مبر 
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الم ح ات
االعتمادات 

المرصودة
الم اري  الفقرة الفص  بيا  المشاري 

بصدد الدراسة 30 000,000   
   ا  الصيانة و الت هد

 قصر البلدية  
6

6603 البنا ات ا دارية
بصدد الدراسة 2 عادة  هيئة دائرة باردو    000,000 30

بصدد الدراسة 3 هيئة مستودع ح     000,000 100

- المستودع البلد   هيئة    000,000 12 3

ن م  باد  الم لومات   000,000 50    نسبة االن ا   2

6605
البرام  و الت هي ات 

ا ع مية
برام  و   هي ات  ع مية   000,000 18    نسبة االن ا   20

اقتنا  م دات ن ا ة   000,000 260    نسبة االن ا   1 6606
اقتنا  م دات 

و   هي ات
اقتنا  م دات و   هي ات   ر    000,000 50 م  سلم الم دات و الت هي ات 2

 م  سلم السيارة االدارية و سيتم 

ا ع   عن  ستشارة بالنسبة للشاحنة 

الص يرة

اقتنا  وسائ  النق    371,214 70 1 6608 اقتنا  وسائ  النق 

بصدد الدراسة 4   ا  الصيانة و الت هد  000,000 106 6610 التنوير ال موم 

     م اري  بلدية ب   اردو لسنة  
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الم ح ات االعتمادات المرصودة الم اري  الفقرة الفص  بيا  المشاري 

نسبة االن ا    90 86 000,000 
 رصي  محي  الم سسات 

التربوية 
  

6613 ال رقات و ا رصفة

 م الفر  وا تيار المقاو  عبر ل نة 

الشرا ات وبصدد ا ما  اجرا ت 

الصفقة

341 000,000 2   بيد ال رق  ات

   انت ار  ر ي       نسبة االن ا  

ال  تات من طر  البلدية
23 000,000

اقتنا  ال تات  سما  ا نه  

و ع مات مرور   و الترقيم

بصدد   يين المهند  المستشار عبر 

الل نة المحلية للبنايات المدنية
37 000,000   

   ا  الصيانة و الت هد 

 المسب  
21 6616

 هيئة الت هي ات 

ال قا ية 

و الرياضية

بصدد الدراسة 1 هيئة سو  الس ادة   000,000 80 6617
بنا  و  هيئة المنش ت 

االقتصادية

    م اري  بلدية ب   اردو لسنة  
 

 


