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 ة  السيد حممد عون الكاتب العام للبلدية   مقرر اجللسة وحضر عن اإلدارة البلدي

 كذلك   اطارا ت البلدية   و مجع من املواطنني  و ممثلي اجملتمع املدني  و

 من القانوني األساسي للبلديات  افتتح السيد حممد بالنكو اجللسة مرحبا باحلاضرين واضعا 25وحيث توفر النصاب القانوني عمال مبقتضيات الفصل 

ويتم اثر ذلك الشروع يف التداول و دارسة  خمتلف النقاط املدرجة جبدول األعمال من   أعالهاجللسة يف اطارها قبل ان يتوىل استعراض جدول األعمال املشار اليه 

 ذلك  : 

 

 ) موارد العنوان األول (   2018مشروع ميزانية حول      -1

يتم و حيث ان الرتاتيب املعمول بها يف الغرض تقتضي ان  2018انه يف نطاق الشروع يف اعداد ميزانية  أوضحار احيلت الكلمة  للسيد حممد عون الذي يف هذا اإلط 

 بداية من شهر جويلية الشروع يف اعداد امليزانية 

باعتبار ان البلدية  مل تتحصل اىل حد جلسات مقبلة  يف   ها و عرض مرحلة ثانية اإلقتصار يف مرحلة أوىل على املوارد  ثم النفقات يف  وعليه استقر الراي ان يقع

 .األمر الذي يتعذر معه  ضبط امليزانية بعنوانيها دخال  و صرفا   2018االن على مبلغ اإلعتمادات اخلاصة مبشاريع سنة 

قصد املوافقة عليه بعد ان مت اعداده بطريقة موضوعية وواقعية  2018السادة أعضاء النيابة اخلصوصية مشروع  موارد العنوان األول لسنة واملعروض على انظار 

 األول يف حدود طاقة اجلبائية املتوفرة ببلدية باردو  حيث مت ضبط موارد العنوان لل اإلعتبار  األخذ بعنيمع حسب املوارد اليت ميكن استخالصها بصفة فعلية 

 د  مثلما يتضح من اجلدول املوالي  500 356بزيادة يف حدود  أي  2017مقارنة بسنة    4.33 %بزيادة تقدر ب  أيدينار    000 582 8

 

 

 

 

 



 بيـــــــان المـــــوارد
معدل المقابيض 

2016+2015+2014 
 2017تقديرات سنة 

المنجز الى غاية  

30/6/2017  
 2017الفارق مع 2018مقترح  النسبة 

نسبة 

 التطور

 %4,33    500 356         000 582 8   %52    503 279 4     500 225 8     597 200 7  العنوان األول : موارد العنوان األول

 %12 000 447 500 293 4 %46    002 753 1     500 846 3     721 232 3  الجزء األول : المداخيل الجبائية االعتيادية

 %12 000 311 000 946 2 %48    917 251 1     000 635 2     382 263 2  المعاليم على العقارات واالنشطة  

 %13 000 110 000 945 %58    000 486        000 835        402 643     المعاليم الموظفة على العقارات  -1

 %13 000 100 000 900 %56    000 445             000 800        302 604     المعلوم على العقارات المبنية

 %29 000 10 000 45 %117    000 41          000 35          100 39       المعلوم على األراضي غير المبنية

 %11 000 201 000 001 2 %43    917 765        000 800 1     980 619 1  المعاليم الموظفة على المؤسسات  -2

المقابيض االعتيادية للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة 

 التجارية
 1 508 089     1 600 000        632 000    40% 1 700 000 100 000 6% 

 %50 000 100 000 300 %67    917 133        000 200        665 111     المبالغ المتأتية من صندوق التعاون بين الجماعات المحلية     

   000 1 000 1          -                  225            المعلوم على اإلجازة الموظف على محالت بيع المشروبات

مداخيل إشغال الملك العمومي البلدي أو الجهوي واستلزام  

 المرافق العمومية فيه 
    445 128        530 000        151 119    29%      565 000           35 000    7% 

 %7 000 35 000 565 %29    119 151        000 530        128 445     المداخيل األخرى المتأتية من االستغالل المباشر للملك البلدي  -4

 %0 0 000 200 %35    000 69          000 200        321 157     معلوم االشغال الوقتي للطريق العام

 %25- 000 35- 000 105 %18    000 25          000 140        779 105     معلوم اشغال الطريق العام بمناسبة حضائر البناء

 %100 000 5 000 10 %90    500 4            000 5            607 2         معلوم عن أشغال تحت الطريق العام

 %39 000 70 000 250 %29    619 52          000 180        422 179     معلوم االشهار

 %15 000 101 500 782 %51    966 349        500 681        211 524     معاليم الموجبات والرخص اإلدارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات

 %4 500 10 000 256 %45    500 111        500 245        257 148     معاليم الموجبات اإلدارية  -1

 %0 0 000 100 %48    000 48          000 100        302 72       معلوم التعريف باالمضاء



 %9- 000 5- 000 50 %35    000 19          000 55          489 34       معلوم االشهاد بمطابقة النسخ لألصل

 %0 0 000 90 %49    000 44          000 90          326 41       معاليم تسليم شهادات الحالة المدنية

 %100 500 000 1 %100    500               500               140            معاليم تسليم الشهائد والحجج األخرى

   000 15 000 15         معاليم أخرى مقابل اسداء خدمات 

 %18 500 5 500 36 %41    778 12          000 31          512 32       معاليم الرخص اإلدارية  -2

 %0 0 500 %8    38                 500               226            معلوم رخص اشغال الطريق العام لتعاطي بعض المهن

 %100 000 5 000 10 %5    240               000 5            463 5         معلوم رخص الحفالت العائلية 

 %0 0 000 25 %48    000 12          000 25          211 26       معلوم رخص البناء

 %100 500 000 1 %100    500               500               612            معلوم رخص الدفن أو إخراج الجثث

 %21 000 85 000 490 %56    688 225        000 405        442 343     معاليم مقابل إسداء خدمات  -3

 %33 000 10 000 40 %1    268               000 30          260 2         معاليم اإليواء بمستودع الحجز

 %15 000 30 000 230 %60    927 120        000 200          778 238     الكهربائي المقابيض االعتيادية للمعلوم اإلضافي على سعر التيار

 %13 000 20 000 170 %57    493 85          000 150          564 87       المبالغ المتأتية من المعلوم اإلضافي على سعر التيار الكهربائي

نشاط المحالت التجارية و معاليم مقابل رفع الفضالت المتأتية من 

 الصناعية و المهنية
      14 840          25 000          19 000    76% 50 000 25 000 100% 

 %2- 500 90- 500 288 4 %58    501 526 2     000 379 4     876 967 3  الجزء الثاني : المداخيل غير الجبائية االعتيادية 

 %5 500 29 500 643 %54    404 334        000 614        113 538     مداخيل أمالك البلدية االعتيادية 

 %5- 000 20- 000 380 %62    082 246        000 400        513 378     المداخيل المتأتية من االستغالل المباشر لألمالك  -1

 %10- 000 20- 000 180 %51    932 101        000 200        930 184     مداخيل المسابح والحمامات  

 %0 0 000 200 %72    150 144        000 200        583 193     مداخيل قاعات العروض واألفراح 

 %26 000 49 500 240 %45    400 86          500 191        681 156     مداخيل كراء العقارات والتجهيزات والمعدات  -2



 %67 000 40 000 100 %17    140 10          000 60          461 29       مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري

 %0 0 500 %54    270               500               550            مداخيل كراء عقارات معدة للسكن

 %3 000 4 000 125 %53    000 64          000 121        684 119     والمنتزهات ومراكز الترفيهمداخيل الحدائق العمومية 

 %50 000 5 000 15 %120    990 11          000 10          987 6         مداخيل كراء المالعب والقاعة المغطاة

 %2 500 000 23 %9    922 1            500 22          919 2          محاصيل بيع العقارات وأمالك أخرى -3

 %20 500 000 3 %77    922 1            500 2            919 2         محاصيل بيع العقارات

 %0 0 000 20 %0      000 20            -               محاصيل بيع األثاث الذي زال االنتفاع به

 %3- 000 120- 000 645 3 %58    097 192 2     000 765 3     763 429 3  االعتياديةالمداخيل المالية 

 %6 000 200 000 400 3 %48    637 550 1     000 200 3     091 737 2  المناب من المال المشترك

 %9- 000 20- 000 200 %100    000 220        000 220        667 246     موارد منقولة من فواضل العنوان األول

 000 300-   %139    260 416        000 300        496 416     منح ومساهمات مخصصة للتسيير
-

100% 

 %0 0 000 20 %26    200 5            000 20          757 13       مداخيل الخطايا المترتبة عن مخالفات لتراتيب حفظ الصحة

 %0 0 000 25 %0      -                  000 25          753 15       اعتيادية أخرىمداخيل مالية 

 %4,33    500 356         000 582 8   %52    503 279 4     500 225 8     597 200 7  جملــــــة موارد العنـــــوان  األول 

 اخلصوصية  قرار اجمللس النيابة

   000 582 8يف حدود   2018واإلستماع اىل خمتلف التدخالت و اإلستفسارات متت املصادقة باإلمجاع على موارد العنوان األول مليزانية    بعد النقاش  و التحاور

 ذدينار
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خدمات النظافة   وخدمات  اسداء  يف نطاق ضمان السري العادي ملختلف مصاحل البلدية  على غرار يف هذا اإلطار افاد السيد حممد عون الكاتب العام للبلدية انه

املتخلدة لدى البلدية جتاه  الوكالة البلدية للخدمات البيئية   و املركز الوطين لإلعالمية   الذي يسهر على حسن   احلالة املدنية  وذلك من خالل تسديد الديون

 الة املدنية بالبلدية  استخدام منظومة احل

اد مبلغا سيقع اقتطاعه من  70أد للمركز   ليكون اجملموع يف حدود  17أد للوكالة  و ب  53على التوالي ب   اان املبالغ  املتعني توفريهما حددت هذا وأضاف 

أد وذلك حسب  30الفعلية بهذا الفصل لن تتجاوز يف اقصى احلاالت لنفقات أد  حيث اتضح ان ا 100اه اخلواص و املقدر ب جتاإلعتمادات املرصودة بعنوان متخلدات 

من الفواتري املتخلدة قد سقطت مبفعول ا حمتسب البلدية خاصة وان عدد  القابض البلدي  املعطيات املتوفرة لدى املصلحة املالية للبلدية و بعد التنسيق مع السيد

 توفري املؤيدات الضرورية  أو عدم التقادم  

زمع القيام بها ذلك احيلت الكلمة للسيدة منية مرابط كاهية مدير الشؤون املالية اليت استعرضت اجلدول املوالي الذي حيوصل وضعية حتويل اإلعتمادات املواثر 

 كاآلتي 

 

 

 

 

 

 

 قرار  جملس النيابة اخلصوصية

  أعالهبعد النقاش و التحاور صادق أعضاء النيابة احلاضرون باإلمجاع على حتويل اإلعتمادات حسب ما جاء 

 

 التحويل بالزيادة التحويل بالنقص

الفقرة -الفقرة -الفصل

 الفرعية

الفقرة -الفقرة -الفصل املبلغ  ) أد ( بيان الفصل

 الفرعية

 املبلغ  ) أد ( بيان الفصل

 70 متخلدات جتاه اخلواص 02201-80-021

02201-80-14 

متخلدات جتاه الوكالة البلدية 

 للخدمات البيئية

53 

02201-80-20 
متخلدات جتاه مؤسسات 

 عمومية اخرى

17 
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 أفاد السيد حممد عون الكاتب العام للبلدية انه يف نطاق تنفيذ املشاريع البلدية املدرجة باملخطط اإلستثماري يف إطار الشركة   يف هذا الإلطار

  وحيث مت ادراج اقتناء جرار و جمرورة لتدعيم اسطول النظافة 

تضح على اثرها ان املبلغ املرصود ال يف بالغرض  األمر الذي يتعني معه القيام وهلذه الغاية تولت البلدية القيام باستشارة حسب اإلجراءات املعمول بها يف الغرض ا

 اد  13يف حدود  إضافيةبتحويل اعتمادت 

رقات  املربمج خالل سنة وحتى يتسنى ذلك فان النية تتجه حنو  توفري هذا املبلغ من اإلعتمادات املرصودة لتعبيد الطرقات الذي سجلت فائضا بعد اجناز مشروع الط

 % 100بنسبة   2016-2017

املوالي الذي حيوصل وضعية حتويل اإلعتمادات املزمع القيام بها  واثر ذلك احيلت الكلمة للسيدة منية مرابط كاهية مدير الشؤون املالية اليت استعرضت اجلدول

 كاآلتي 

 

 

 

 

 

         

 املعروض على انظار السادة أعضاء النيابة اخلصوصية التداول حول املوضوع 

 

 اخلصوصية قرار  جملس النيابة 

 

 اجمللس مزيدا من التوضيحات حول هذا املوضوع  أعضاءبعد النقاش و التحاور استقر الراي على تأجيل املصادقة على مقرتح التحويل بعد ان طلب بعض 

 التحويل بالزيادة التحويل بالنقص

الفقرة -الفقرة -الفصل

 الفرعية

الفقرة -الفقرة -الفصل املبلغ  ) أد ( بيان الفصل

 الفرعية

 املبلغ  ) أد ( بيان الفصل

 13 اقتناء معدات النظافة و الطرقات  01-606-06 13 تعبيد الطرقات  06-6013-02
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عة على عمل اإلدارة البلدية حيث اصبح التنظيم اهليكلي امزيدا من النج إضفاءافاد السيد حممد عون الكاتب العام للبلدية انه يف نطاق   يف هذا اإلطار 

األمر الذي دعى اىل مراجعته بصفة  جذرية  يف احسن الظروف و بالكيفية الناجعة املطلوبةالبلدية  ملتساكين تقديم اخلدمات  غري قادر على احلالي 

 ليتماشى مع متصلبات املرحلة القادمة خاصة على ضوء جملة اجلماعات احمللية اجلديدة و ما ينتظر من البلدية من حتديات جديدة 

موضوع املراجعة يف خمتلف جوانبه انطالقا من األسباب اليت ض ااستعرد لطفي البلطاجي متصرف رئيس بالبلدية  الذي توىل اثر ذلك احيلت الكلمة للسي

 م اهليكلي احلالي و تبيان خمتلف النقائص اليت  يتضمنها و اليت حتول دون يقبل ان يتم استعراض التنظ ها وذلك وكذلك األهداف املنتظرة من  افرضت  القيام به

   .عرض املشروع البديل للتنظبم اهليكلي  أخرية ليتم يف مرحلة اإلدارة البلدية   أداءر يتطو

 : وهما  لإلقدام على هذه املبادرة  سببني رئيسني  وجود فقد افاد اىل :   يف ما يتعلق بالنقطة األوىل و املتعلقة باسباب مراجعة التنظيم اهليكلي  -1

 2014ضوء دستور  جانفي    حتديات جديدة أمام العمل البلدي على -                                        

 تنظيم هيكلي حالي اصبح يشكل عائقا امام مواكبة هذه التحديات  -                                        

  2014 جانفي  27دستور  حتديات جديدة امام العمل البلدي على ضوء - 1-1

 ستشهد البلديات يف القريب العاجل ثالث حتديات أساسية  :    

 اعتماد الالمركزية كخيار اسرتاتيجي للتنمية احمللية   -أ

 متكينها من وسائل التصرف احلر  مع مبدا التدبري احلر      و     االعرتاف للبلديات بسلطة ترتيبية   غرار إقرار مبادئ جديدة تهم السلطة احمللية على  -ب
 مبدأ احلوكمة الرشيدة يف تسيري الشأن احمللي و مبدأ احلوكمة املفتوحة  و   مبدأ الدميقراطية التشاركية   و مبدا االستقاللية اإلدارية واملالية   و              
  املسبقة مبدأ املراقبة الالحقة و حذف مجيع أشكال املراقبة اإلداريةو              

 .احلر  وما  يقتضيه  ذلك من مسائلة  الحقة    مزيدا من الصالحيات للبلديات متارس حسب مبدا التدبرياعطاء   -ج         

 .تنظيم هيكلي حالي أصبح ال يتماشى و ال يواكب طبيعة  العمل البلدي و ما سيشهده من تغريات عميقة و جذرية  - 1-2

 

 



 

 

 :  يف النقاط التالية ت حدد  بأهداف مراجعة التنظيم اهليكلي للبلدية فقد  يف ما يتعلق        -2

 الذي سيشهده العمل البلدي   تنظيم هيكلي يواكب التطورات  -1 

تنظيم هيكلي يهدف اىل تدعيم املوارد البشرية كما و كيفا   -2  

توزيع املهام وتوظيف األعوان حسب متطلبات املرحلة املقبلة    تنظيم هيكلي يعيد  -3  

  -يهدف اىل  خلق عوامل التحفيز و التأطري و التكوين   تنظيم هيكلي -4

اىل إرساء طرق عمل عصرية ترتكز على التصرف حسب األهدافتنظيم هيكلي يهدف  -5  

حلوكمة الرشيدة  تنظيم هيكلي يعتمد على آليات التصرف احلديث على غرار التخطيط و التنظيم و املتابعة و التقييم و املساءلة و مبعنى امشل على مبادئ ا -6  

 

   تقديم التنظيم اهليكلي احلاليب يف ما يتعلق     -3

بعد دراسة موضوعية هلذا   ليضيف  انه مصلحة   17إدارات فرعية و 6ادارت و 3وحيتوي هذا التنظيم على  2003أوت  8يف   املؤرح أحدث مبقتضى القرار البلدي فقد 

 تقديم املالحظات التالية:أمكن التنظيم اهليكلي 

 سنة خلت . 14البلدية فآخرها   تعود اىل عدم خضوعه اىل مراجعة دورية من شأنها ان تواكب تطور جمال العمل  •

 

الف ساكن   فان التنظيم اهليكلي على صيغته احلالية ال ميكن ان يساهم يف  75مقارنة   بعدد السكان احلالي لبلدية باردو و املقدر بقرابة  •

 تلبية مجيع احتياجات املتساكنني بالكيفية الناجعة .

 

 بهذا التنظيم وأخرى موجودة  ولكن غري ضرورية  .  هناك مهام حتتاجها البلدية غري موجودة •

 

 وجود مصاحل صلب هذا التنظيم ليست يف املكان املناسب وحتتاج اىل املراجعة مقارنة مبا ينتظر البلدية من مهام جديدة . •

 



 

 احداث خطط جديدة وحذف أخرى تضمن املشروع اجلديد  فقد أشار اىل ان ومقارنته بالتنظيم احلالي   التنظيم اهليكلي املقرتحب أخريا ويف ما يتعلق  -4

  

 مثلما يتضح من اجلدول املوالي  

 

 في مستوى المصالح في مستوى اإلدارات الفرعية في مستوى اإلدارات

 العدد المقترح  العدد الحالي  العدد المقترح  العدد الحالي  العدد المقترح  العدد الحالي 

3 4 5 9 17 30 

 +1  +4  +13 

 

 

 وحددت مهامها األساسية  كاآلتي 

 
 مبهمة التصور و التخطيط و ضبط األهداف و مراقبة حتقيقها   تكلف  اإلدارة  -

 
 اجناز األهداف وكذلك التأطريتكلف اإلدارة الفرعية مبهام التنسيق بني املصاحل و متابعة -

 
 تكلف املصاحل بتنفيذ الربامج و تقديم التقارير الدورية -

 اإلدارات  و اإلدارات الفرعية و املصاحل  اليت تضمنها التنظيم احلالي و ما يقابلها يف املشروع املقرتح   ويف ما يلي جدوال يسطر  جمموع

 يف مستوى اإلدارات   -1



 مالحظات  التنظيم الهيكلي   المقترح التنظيم الهيكلي الحالي   ع/ر

  إدارة الشؤون اإلدارية و  المالية إدارة الشؤون اإلدارية و  المالية  - 1

 احداث جديد  - إدارة تنمية الموارد و الشؤون القانونية - - 2

   إدارة النظافة و  العناية بالمحيط إدارة النظافة و  العناية بالمحيط  - 3

  إدارة األشغال و التهيئة العمرانية  اإلدارة الفنية  -  4

 يف مستوى اإلدارات الفرعية   -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات  التنظيم الهيكلي الحالي  التنظيم الهيكلي المقترح   ع/ر

اإلدارة الفرعية للتنظيم و األساليب و اإلعالمية و  - -1

 الجودة

 احداث جديد - 

   اإلداريةاإلدارة الفرعية للشؤون  -  اإلدارة الفرعية للشؤون اإلدارية - -2

  اإلدارة الفرعية للشؤون المالية  - اإلدارة الفرعية للشؤون المالية  - -3

 احداث جديد -  اإلدارة الفرعية لتنمية الموارد البلدية  -  -4

 احداث جديد -  اإلدارة الفرعية للشؤون القانونية و التراتيب - -5

  اإلدارة الفرعية للنظافة  - اإلدارة الفرعية للنظافة  - -6

 احداث جديد -  اإلدارة الفرعية لتجميل المدينة  - -7

  - اإلدارة الفرعية لألشغال - اإلدارة الفرعية لألشغال - -8

  - اإلدارة الفرعية للتهيئة العمرانية  - اإلدارة الفرعية للتهيئة العمرانية  - -9



 

 المصالح  ىفي مستو -3

 مالحظات   التنظيم الهيكلي الحالي التنظيم الهيكلي المقترح  ع/ر

 احداث جديد  -  مصلحة الضبط و التوثيق و األرشيف - 1-

 احداث جديد -  - مصلحة شؤون المجلس و التنسيق بين الدوائر - -2

 احداث جديد -  - مصلحة العمل الرياضي و الثقافي و االجتماعي - -3

 احداث جديد -  - مصلحة اإلعالم والشراكة و التعاون الدولي  - -4

 احداث جديد -  - مصلحة مراقبة التصرف و التدقيق و الحوكمة - -5

 احداث جديد -  - مصلحة اإلعالمية - -6

 احداث جديد -  - مصلحة التنظيم و الجغرفة الرقمية - -7

  مصلحة الموارد البشرية - مصلحة الموارد البشرية - -8

  مصلحة الحالة المدنية - المدنيةمصلحة الحالة  - -9

 احدداث جديد  -  - مصلحة التكوين و الرسكلة - -10

   - مصلحة الميزانية و الحسابات - -11

 احداث جديد  -  - مصلحة األجور  - -12

 احداث جديد -  - مصلحة الصفقات و الشراءات  - -13

 احداث جديد -  - مصلحة المغازات و الجرد - -14



 

   - مصلحة اإلحصاء و المعاليم  - -15

 احداث جديد -  - مصلحة استخالص معاليم الطريق العام  - -16

 احداث جديد -  - مصلحة األسواق  - -17

   - مصلحة النزاعات  - -18

 احداث جديد -  - مصلحة أمالك البلدية و الحجز - -19

 احداث جديد -  - مصلحة المراقبة الصحية  - -20

 احداث جديد -  - مصلحة التراتيب البلدية و التنسيق مع الشرطة - -21

 احداث جديد -  - مصلحة التنوير العمومي و معالم الزينة  - -22

   - مصلحة البستنة و العناية بالمناطق الخضراء  - -23

 احداث جديد -  - مصلحة مقاومة الحشرات و األوبئة  - -24

   - مصلحة المعدات و الورشات  - -25

   - مصلحة التنظيف - -26

   - مصلحة الدراسات و رخص البناء  - -27

   - مصلحة التهيئة العمرانية و اسناد التراخيص  - -28

 احداث جديد -  - مصلحة الطرقات و األرصفة  - -29

 احداث جديد -  - مصلحة البناءات و التجهيزات الرياضية  - -30



 وعليه يصبح التنظيم اهليكلي املقرتح كاآلتي : 

I.   الهياكل المرتبطة مباشرة بالكتابة العامة 
 دوائر بلدية مفصلة كاآلتي 3مصالح و  5فرعية وعدد إدارة  1ضبطت كاآلتي: عدد 

I. وتشتمل على مصلحتين اإلدارة الفرعية لإلعالمية و التنظيم واألساليب و الجودة 

 مصلحة اإلعالمية      -

 مصلحة التنظيم و الجغرفة الرقمية  -

 مصلحة الضبط و التوثيق و األرشيف  -1

 مصلحة شؤون المجلس و التنسيق بين الدوائر -2

 المدني و التعاون بين البلديات إلعالم و العالقة مع المواطن و المجتمع مصلحة ا -3

 مصلحة العمل الرياضي و الثقافي و االجتماعي -4

 مصلحة مراقبة التصرف و التدقيق و الحوكمة  -5

 دائرة  باردو       -6

 دائرة  الحدائق    -7

 دائرة  قصر السعيد     -8
 

 أما يف ما يتعلق ببقية اإلدارات و اإلدارات الفرعية و املصاحل فتصبح حسب  الرسم املوالي 

 

 

 



 

 

 



 

 هذا و اثر ذلك فتح باب النقاش حول املوضوع حيث امكن حصرها يف النقاط التالية : 

ادماج البعض منها خاصة و ان اإلدارة البلدية ال ميكنها استعاب كل   بعض املصاحل والسيد هشام اهلمامي اقرتح ان يقع التنقيص من  -

 املصاحل 

 السيد حسين الصحراوي تساءل عن كيفية تنفيذ هذا التنظيم اهليكلي و سد الشغورات  به وهل يراعي اسالب التنظيم احلديثة من عدمه  -

عوان الذين يبقون لعدة سنوات بدون ترقية لألحتفيز  ةن ادااستحسن إعادة مراجعة التنظيم اهليكلي خاصة وا   السيد رضا بن عياد -

 النسداد األفاق امامهم 

 السيد احلبيب الغربي تسائل عن مدى مساهمة هذا التنظيم اهليكلي يف تعبئة املوارد البلدية  -

رة قصوى للنهوض بالعمل البلدي خاصة ان التنظيم اهليكلي احلالي اصبح ضروهذا ويف سياق رده افاد السيد حممد عون الكاتب العام للبلدية 

يف  انه مل يعد يلب احلاجيات احلالية و املستقبلية للبلدية فضال عن كونه سيكون حافزا لألعوان املوجودين حاليا او بالنسبة للذين يرغبون

تنظيم العمل صلب اإلدارة من خالل  اىلف داإللتحاق بالبلدية مستقبال يف نطاق مزيد تدعيم نسبة التاطري   بدون ان ننسى ان هذا التنظيم يه

 توضيح األدوار و إعادة التوظيف 

 قرار جملس النيابة اخلصوصية

يث اعرتض عضوان عن حبعد النقاش و التحاور متت املصادقة على مراجعة التنظيم اهليكلي لإلدارة البلدية مثلما جاء أعاله وذلك باألغلبية 

 املصادقة وهما السيدان هشام اهلمامي و السيد حسين الصحراوي 

 

 

 



 

 متابعة وضعية النظافة و العناية بالبيئة  -5

اخلصوصية ملا له من بة اق متابعة  وضعية النظافة و العناية بالبيئة باملنطقة البلدية حيث يعترب هذا املوضوع من األولويات القصوى ضمن سلم اهتمامات  النياطيف ن

 تأثري مباشر على حياة املتساكنني 

حيلت الكلمة للسيدة وحيث تولت البلدية اختاذ مجلة من اإلجراءات بهدف تطوير األداء و حتسني اخلدمات  وملزيد تقديم معطيات إضافة حول هذا املرفق اهلام أ

 تقرير حول سري نشاط املصلحة يف اآلونة األخرية و الذي أمكن حصره يف النقاط التالية  بالبلدية اليت تولت تقديم ةسوسن العبدلي املكلفة مبصلحة النظاف

مقارنة بالسنة الفارطة نتيجة تدعيم  اسطول البلدية مبعدات جديدة على غرار الشاحنة الضاغطة  هناك امجاع حول حتسن الوضع البيئي باملنطقة البلدية   -

لدوائر من حيث جناعة اىل جانب املساعدة املقدمة من قبل وزارة الشؤون احمللية و البيئة  بتكفلها بتنظيف منطقة باردو األمر الذي اتعكس إجيابا على بقية ا

 التدخل بها 

خالل شهر  2554طن يف شهر ماي لريتفع  اىل  2386افريل اىل  طن خالل شهر 2145    كمية الفضالت املرفوعة خالل األشهر الثالث األخرية منتسجيل تطور يف -

 جوان 

 نقاط   4اىل  29اخنفاض عدد النقاط السوداء لتتحول من  -

 احلدائق واليت تسجل بعض الوضعيات البيئية اليت تقتضي مباشرتها يف احلني  تدعيم التدخل بدائرتي قصر السعيد و  -

ألمر الذي برجمة تركيز حاويات جديدة بكامل املنطقة البلدية بطريقة مدروسة وعملية بهدف القضاءى على املصبات الفوضوية خاصة باألنهج الرئيسية ا -

 للمنطقة . كان له وقع سليب على املظهر اجلمالي 

 املواطن يف تطوير أداء منظومة رفع الفضالت من خالل تشريكه يف أخذ القرار عن طريق استبيان وقع توجيهه للمتساكينني  تشريك -

 كان له اثر إجيابي يف تسوية عديد النقاط السوداء  التنسيق مع الشرطة البيئية   -

 متابعة سري اإلستخالصات - 6

 % 57حيث  مت تسجيل نسبة استخالص مقبولة تقد ب  24/7/2017تب العام للبلدية سري اإلستخالصات اىل غاية السيد حممد عون الكا ستعرض يف هذا اإلطار اس

 مثلما يتضح من اجلدول املوال



 بيـــــــان المـــــوارد §§ § الفصل الصنف

 2017ميزانية 

 التقديرات
المنجز 

 2017/07/24لغاية
 النسبة 

 %55    328 102 123 2       000 500 846 3      الجبائية االعتياديةالجزء األول : المداخيل   

 %60    959 004 576 1       000 000 635 2      المعاليم على العقارات واالنشطة   1

  

 %60    638 582 497          000 000 835         المعاليم الموظفة على العقارات  -1      

 %57    960 245 457          000 000 800         المعلوم على العقارات المبنية     11.01

 %115    678 336 40            000 000 35           المعلوم على األراضي غير المبنية     11.02

 %60    321 422 078 1       000 000 800 1      المعاليم الموظفة على المؤسسات  -2      

 %59    321 505 944          000 000 600 1      المقابيض االعتيادية للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة التجارية   1 12.01

 %67    000 917 133          000 000 200         المبالغ المتأتية من صندوق التعاون بين الجماعات المحلية        2 12.01

       المعلوم على اإلجازة الموظف على محالت بيع المشروبات     12,03  

 %35    569 409 186          000 000 530         مداخيل إشغال الملك العمومي البلدي أو الجهوي واستلزام المرافق العمومية فيه   2

        -                            -                          المداخيل األخرى المتاتية من لزمة الملك البلدي  -2        

      000 100                   -                          مداخيل لزمة معلوم اإلشهار     22.04  

        -                          000 000 5             المداخيل المتاتية من االستغالل لألسواق  -3        

 %0      -                          000 000 5             المعلوم العام للوقوف     23.01  

 %36    569 409 186          000 000 525         المداخيل األخرى المتأتية من االستغالل المباشر للملك البلدي  -4        

 %42    062 611 84            000 000 200         معلوم االشغال الوقتي للطريق العام     24.02  

 %32    700 674 44            000 000 140         معلوم اشغال الطريق العام بمناسبة حضائر البناء     24.04  

 %90    007 505 4              000 000 5             معلوم عن أشغال تحت الطريق العام     24.05  

 %29    800 618 52            000 000 180         معلوم االشهار     24.06  



 %53    800 687 360          000 500 681         الموجبات والرخص اإلدارية ومعاليم مقابل إسداء خدماتمعاليم  3

 %55    000 450 135          000 500 245         معاليم الموجبات اإلدارية  -1        

 %60    750 598 59            000 000 100         معلوم التعريف باالمضاء     31.01  

 %41    250 387 22            000 000 55           معلوم االشهاد بمطابقة النسخ لألصل     31.02  

 %59    000 866 52            000 000 90           معاليم تسليم شهادات الحالة المدنية     31.03  

 %120    000 598                 000 500                معاليم تسليم الشهائد والحجج األخرى     31.99  

 %58    300 119 18            000 000 31           معاليم الرخص اإلدارية  -2        

 %206    000 030 1              000 500                معلوم رخص اشغال الطريق العام لتعاطي بعض المهن     32.02  

 %6    000 300                 000 000 5             معلوم رخص الحفالت العائلية      32.03  

 %61    800 260 15            000 000 25           معلوم رخص البناء     32.06  

 %108    500 538                 000 500                معلوم رخص الدفن أو إخراج الجثث     32.09  

      000 990                معاليم و رخص أخرى     32,99  

 %51    500 118 207          000 000 405         معاليم مقابل إسداء خدمات  -3        

 %2    500 668                 000 000 30           معاليم اإليواء بمستودع الحجز     33.02  

 %60    000 927 120          000 000 200         المقابيض االعتيادية للمعلوم اإلضافي على سعر التيار الكهربائي   1 33.03  

 %57    000 493 85            000 000 150         المبالغ المتأتية من المعلوم اإلضافي على سعر التيار الكهربائي   2 33.03  

  33.04     
مقابل رفع الفضالت المتأتية من نشاط المحالت التجارية و معاليم 

 الصناعية و المهنية
          25 000 000            21 259 250    85% 

      000 30                  مداخيل أخرى السداء خدمات      33,99  

       المداخيل الجبائية االعتيادية األخرى   4

 %58    680 414 550 2       000 000 379 4      الجزء الثاني : المداخيل غير الجبائية االعتيادية   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 %56    376 050 343          000 000 614         مداخيل أمالك البلدية االعتيادية  5

 %64    625 381 254          000 000 400         المداخيل المتأتية من االستغالل المباشر لألمالك  -1        

 %51    625 931 101          000 000 200         مداخيل المسابح والحمامات       51.04  

 %76    000 450 152          000 000 200          مداخيل قاعات العروض واألفراح     51.06  

 %45    751 746 86            000 500 191         مداخيل كراء العقارات والتجهيزات والمعدات  -2        

 %19    601 132 11            000 000 60           مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري     52.01  

 %60    000 300                 000 500                مداخيل كراء عقارات معدة للسكن     52.05  

 %52    150 324 63            000 000 121         مداخيل الحدائق العمومية والمنتزهات ومراكز الترفيه   2 52.06  

 %120    000 990 11            000 000 10           مداخيل كراء المالعب والقاعة المغطاة     52.07  

 %9    000 922 1              000 500 22            محاصيل بيع العقارات وأمالك أخرى -3        

 %77    000 922 1              000 500 2             محاصيل بيع العقارات     5301  

 %0      -                          000 000 20           محاصيل بيع األثاث الذي زال االنتفاع به     53.02  

 %59    304 364 207 2       000 000 765 3      المداخيل المالية االعتيادية 6

 %48    000 637 550 1       000 000 200 3      المناب من المال المشترك     60.01  

 %100    000 000 220          000 000 220         موارد منقولة من فواضل العنوان األول     60.02  

 %139    572 260 416          000 000 300         منح ومساهمات مخصصة للتسيير     60.03  

 %30    200 094 6              000 000 20           مداخيل الخطايا المترتبة عن مخالفات لتراتيب حفظ الصحة     60.06  

 %66    265 277 13            000 000 20           لفائدة الغيرمبالغ بعنوان مصاريف إدارة وتصرف واستخالص    1    

 %22    267 095 1              000 000 5             مقايض مختلفة    99    

 %57    008 517 673 4       000 500 225 8      جملــــــة موارد العنـــــوان  األول   
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ت ضة العمرانية اليت استعرز املشاريع البلدية  املدرجة داخل املخطط اإلستثماري البلدي و خارجه   متت إحالة الكلمة اىل السيدة مسرية فوال رئيسة مصلحة التهيئيف نطاق  متابعة اجنا

 اجلدول املوالي 

الكلفة  بيان املشروع  ع/ر

 )اد(

 نسبة تقدم األشغال 

 الدراسات  1

 مشروع جتديد حجرات املالبس و تأهيل شبكة السوائل باملسبح البلدي (1

 مشروع تهيئة سوق السعادة  (2

 إعادة تهيئة دائرة باردو  (3

 مشروع تهيئة مستودع احلجز  (4

 جتديد حجرات املالبس و اصالح السفق و األرضية بقاعة الرياضة خبزندار (5

40 50 % 

 بصدد الدراسة 220 تهيئة دائرة باردوإعادة   -2

 % 100 - 88 هيئة املستودع البلديت -  3

 مت تعيني املقاول 160 تهيئة مستودع احلجز بدائرة قصر السعيد  4

 بصدد الدراسة 21 تركيز نظم تبادل املعلومات   5

 % 100 - 15 اقتناء و تركيز برامج إعالمية  6

 الشاحنة الضاغطة ءمت اقتنا - 311 ضاغطة + جرار و جمرورة )اقتناء معدات نظافة ) شاحنة  7

 و اجملرورة بصدد اإلستشارة بالنسبة للجرار -

 % 100 -  27 اقتناء معدات خمتلفة )اقتناء آلة توزيع الرمل للملعب العشب البلدي (  -8



 بصدد اختيار املزود  بالنسبة للشاحنةبالنسبة للسيارة اإلدارية  - أد 73 اقتناء وسائل نقل ) سيارة إدارية و شاحنة صغرية ( 9

 % 100 -  24 اإلنارة العمومية  10

 % 100 - أد  94 اشغال الصيانة و التعهد : التنوير العمومي  11

 مت اختيار املقاول  -  54 تصريف مياه املطار ) مشروع شراكة ( بدائرتي احلدائق و قصر السعيد   12

 اد اجنز كليا و القسط املتبقي مت اختيار املقاول  75القسط األول ب  -  140 الرتصيف بدائرتي باردو و احلدائق  13

 % 50 -  11 تركيز عالمات مرور و  أمساء األنهج بكامل املنطقة البلدية   14

 بصدد الدراسة  - 86 مناطق خضراء مبختلف الداوئر البلدية  ) مشروع شراكة (  6تهيئة    15

 بصدد القيام باجرءات اخلالص  -  22 بناء و تهيئة املنشئات الرياضية   16

 APDبصدد الدراسة مرحلة  -  88 تهيئة سوق السعادة   17

سة مشروع ممول من قبل وزارة الشياب و الرياضة و الوكالة ابصدد الدر - 450 تزويد املسبح بالالقطات الشمسية   18

 الوطنية للطاقة 

جتديد حجرات املالبس و تأهيل شبكة الكهرباء و شبكة السوائل   19

 باملسبح البلدي  بدائرة باردو 

مشروع ممول من قبل اجمللس اجلهوي بصدد تقبل العروض بالنسبة لقسط  -  400

بالسبة لقسط اهلندسة املدنية  و يف انتظار تقرير   APDالسوائل و يف مستوى 

 الكهرباء و الغاز مكتب املراقبة بالنسبة لشبكة

مشروع ممول من قبل اجمللس اجلهوي بصدد تقبل العروض بالنسبة  - 250 جتديد حجرات املالبس و اصالح السقف و األرضية بقاعة الرياضة خبزندار    20

بالسبة لقسط اهلندسة املدنية  و يف   APDلقسط السوائل و يف مستوى 

 انتظار تقرير مكتب املراقبة بالنسبة لشبكة الكهرباء و الغاز

 % 100 -  550 تعشيب امللعب الفرعي بالعشب اإلصطناعي   21
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عرييب املكلفة مبهمة يف نطاق متابعة نشاط الشرطة البيئية ببلدية باردو والذي يرتكز يف هذه املرحلة على اجلانب التوعوي و التحسيسي تولت السيدة امينة ال  

 : كشفا حول نشاط الفريق يف املدة األخرية وقد امكن حصره يف النقاط التالية عرض  التنسيق  

 عنصر نسائي  3أعوان منهم  8باردو من ة ئية ببلدييتكون جهاز الشرطة البي -

د اىل الساعة الثانية بعد الزوال و احلصة املسائية من  الساعة السادسة و النصف اىل  30يتوزع عمل الفريق على حصتني األوىل صباحية من الساعة الثامنة و  -

 منتصف النهار 

 تحسيسي قبل املرور اىل املخالفات يرتكز النشاط يف هذه املرحلة على اجلانب التوعوي و ال -

 القيام حبمالت مشرتكة على غرار مصاحل الصحة و التجارة و الشرطة البلدية  -

 التواصل مع اجملتمع املدني و مع املواطن الجناح اخلطة التوعية  -

 العمل التحسيسي موجه أساسا اىل املواطنني و أصحاب احملالت املفتوحة للعموم  -

ملفتوحة للعموم فضال جماالت تدخل الشرطة البيئية متنوع  انطالقا من احرتام توقيت اخراج الفضالت املنزلية  اىل جانب توفري الشروط الصحية داخل املخالت ا - -

 القاء فواضل األجنة و البناء باألراضي البيضاء  و احلدائق العمومية 

 املسجلة و متابعتها  اإلخالالت   إنذارا قصد رفع 70الفات الصحية  وتوجيه عدد خالل الفرتة املنقضية مت رصد عدد هام من املخ -

 

 والنصف بعد الزوال  وحرر احملضر بتارخيه  اثر ذلك   رفعت اجللسة يف حدود الساعة  الواحدة               

 

 2017جويلية  28باردو  يف                                                                                                                                                                                                                                                      

 املعتمد رئيس النيابة اخلصوصية                                                        عضو اجمللس البلدي           الكاتب العام للبلدية      

    حممد بالنكو                    احلبيب الغربي                    حممد عون                                                                                             

        


