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 وزارة الشؤون احمللية  و البيئة    

 والية تونس

 بلدية باردو 

  : عدد

 2018محضر جلسة الدورة العادية األولى لسنة     

 2018فيفري    28لمجلس النيابة الخصوصية لبلدية باردو المنعقدة بتاريخ        

****** 

 مته وعلى مجيع  النصوص اليت نقحته أو مت 1975ماي  14املؤرخ يف   1975لسنة   33عمال مبقتضيات القانون األساسي للبلديات عدد           

 و املتضمنة نص اإلستدعاء التالي :  2018فيفري  20وبناء على الدعوة املوجهة اىل كافة أعضاء النيابة اخلصوصية  الصادرة بتاريخ   

 من املعتمد رئيس  النيابة اخلصوصية لبلدية باردو

 إىل

 السيد: ..............................................

 2018رئيس النيابة اخلصوصية ببلدية باردو بدعوتكم حلضور الدورة العادية األوىل لسنة وبعد . يتشرف  املعتمد 

  على الساعة الرابعة بعد الزوال  بقصر البلدية  للنظر يف  جدول األعمال التالي 2018فيفري   28جمللس النيابة اخلصوصية لبلدية باردو  ا ملزمع عقدها يوم        

 مسائل للمصادقة  -1

 2017قيح النهائي مليزانية التن   -1

 2018حول تنقيح العنوان الثاني مليزانية البلدية لسنة  -2

 2018حول القيام بتحويل بالعنوان األول مليزانية البلدية لسنة  -3



 حول النظر يف وضعية املواطن  حسين العمري الشاغل ملقر شعبة اهلادي شاكر  بباردو  سابقا  -4

 على ملك البلدية التفويت يف معدات زال اإلنتفاع بها -5

 حول النظر يف مطلب تقدم به فريق امللعب التونسي لرتكيز لوحة اشهارية داخل املركب الرياضي اهلادي النيفر  بباردو  -6

 مسائل خمتلفة    -7

 حول طلبات تأجيل عقود الزواج و التنازل عن اإلنتفاع باخلدمة للغري    -1

 حول ختصيص اعتمادات النتداب أعوان  -2

 لإلطالع مسائل  -  2

 متابعة سري اإلستخالصات -1

 متابعة سري اجناز املشاريع البلدي -2

على الساعة الرابعة بعد الزوال بقصر البلدية  برئاسة السيد حممد   2018عقد  جملس النيابة اخلصوصية ببلدية باردو  دورته  العادية األوىل لسنة 

 ألعضاء اآلتي ذكرهم :بالنكو   املعتمد رئيس النيابة اخلصوصية و حبضور السادة ا

 هشام اهلمامي  : رئيس دائرة قصر السعيد  (1

 رضاء بن علي : رئيس جلنة الشباب و الرياضة و الثقافة  (2

 عادل بوزيد رئيس جلنة الصحة و النظافة و العناية بالبيئة   (3

 حممد العيادي :رئيس جلنة العمل التطوعي  (4

 سرةحسين الصحراوي  رئيس جلنة الشؤون االجتماعية و األ (5

 وتغيب عن اجللسة السادة اآلتي ذكرهم 

بيب الغربي : رئيس دائرة حممد عادل الغزي : رئيس دائرة باردو       و   السيد   سليم الصنهاجي :رئيس جلنة الشغال و العالقات اخلارجية         و السيد  احل (1

 س جلنة الشغال و التهيئة العمرانيةاحلدائق  و السيد  احلبيب عمران : املساعد األول لرئيس البلدية  و رئي

 



 

 بلدية   وحضر عن اإلدارة البلدية  السيد حممد عون الكاتب العام للبلدية   مقرر اجللسة  و  السيد توفيق عزوني القابض البلدي  و  اطارا ت ال

 ومجع من املواطنني و بعض مكونات اجملتمع املدني .

من القانوني األساسي للبلديات  افتتح السيد حممد بالنكو اجللسة  رئيس النيابة اخلصوصية   25مبقتضيات الفصل وحيث توفر النصاب القانوني عمال 

 مرحبا باحلاضرين واضعا اجللسة يف اطارها و قبل ان يتوىل استعراض جدول األعمال املشار اليه أعاله .

ال دعى احلاضرين اىل قراءة  سورة الفاحتة ترمحا على روح الفقيد  السيد حممد العياري وقبل الشروع يف التداول يف خمتلف النقاط املدرجة جبدول األعم

 . 2018فيفري   25موظف ببلدية باردو الذي وافته املنية  يوم 

  2017 :  التنقيح النهائي مليزانية 1املوضوع عدد     

تقتضي الضرورة القيام   2017لذي افاد أنه يف نطاق اعداد احلساب املالي لسنة يف هذا اإلطار أحيلت الكلمة للسيد حممد عون الكاتب العام للبلدية ا 

 يتم مبقتضاه ضبط كل التحويالت و التغيريات اليت طرأت   عليه خالل كامل السنة مثلما 2017باعداد  كشف التنقيح النهائي للعنوان الثاني لسنة 

 يتضح من اجلداول املوالية : 

 يف مستوى املوارد  -1

 لالفص

 
 الفقرة

الفقرة 

 الفرعية

 بيان الفصل

 

اإلعتمادات املصادق 

 عليها

 

  التنقيحات

 اإلعتمادات اجلديدة
 بالنقص بالزيادة

 1 120 221 29 779  1 150 000 منح مسندة من صندوق القروض  : نقل فواضل 001 01 01-70

 409 319 031  136 319 031 273 000 000 منح مسندة من صندوق القروض  : موارد السنة 002 01 01-70

 4 106   4 106 منح و مساهمات داخلية أخرى : نقل فواضل 001 04 01-70

 15 000 000  15 000 000 0 منح و مساهمات داخلية أخرى : موارد السنة 002 04 01-70

01-80 01  
املبالغ املتأتية من الفواضل غري املستعملة من العنوان األول 

 نقل فواضل: 
710 041 791 704 752 308  414 794 990 1 



01-80 02  
املبالغ املتأتية من الفواضل غري املستعملة من العنوان األول 

 للسنة األخرية
000 000 115 811 315 169  811 315 284 

01-80 03  
الفواضل غري املستعملة من العنوان األول للسنة السابقة 

 املؤمنة بالعمليات اخلارجة عن امليزانيةللسنة األخرية و 
190 808 230   190 808 230 

 550 361 005  550 361 500 0 موارد أخرى خمتلفة   02 05-80

 67 012 487  24 749 320 42 263 167  اإلعتمادات احملالة

 2 657 735 760 29 779 1 204 498 366 1 453 267 173 اجملموع

 

 يف مستوى النفقات -2

 2017التنقيح النهائي لميزانية العنوان الثاني لسنة 

 اإلعتمادات المفتوحة بيان الفصل الفصل
 ترفيع اوتنقيص التحويالت

 اإلعتمادات النهائية
 بالنقص بالزيادة بالنقص بالزيادة

 000 000 40   238 175 20     762 824 19 دراسات أخرى 06-600-20

 000 000 220         000 000 220 اإلدارية :الدائرة البلدية باردو البناءات  06-603-02

 000 724 140   000 724 135     000 000 5 البناءات األدارية : المستودع البلدي  06-603-03

 000 000 140     000 000 20   000 000 160 البناءات اإلدارية مستودع الحجز 06-603-04

 000 000 5       000 000 5 0 إدارية تجهيزات  06-604

 000 000 21   000 000 21    0 نظم تبادل المعلومات 06-605-02

 000 000 30 130 533 36 000 000 15    130 533 51 برامج و تجهيزات إعالمية مختلفة  06-605-03

 000 725 343   000 000 270   000 000 33 000 725 40 اقتناء معدات النظافة و الطرقات  06-606-01

 000 000 77   000 000 27   000 000 50 0 اقتناء معدات و تجهيزات أخرى  06-606-02

 788 642 72   674 271 31    114 371 41 اقتناء وسائل النقل  06-608

 954 204 106 046 195 82    000 400 82 000 000 106 اإلنارة العمومية  06-610-01

 000 000 4   000 320 97 000 320 93  0 أشغال الصيانة و التعهد  06-610-04

 000 920 76       000 920 22 000 000 54 تركيز شبكة تصريف مياه األمطار 06-612-02

 000 100 145   000 000 75   000 000 5 000 100 65 بناء األرصفة  06-613-01



 000 000 328     000 000 85   000 000 413 تعبيد الطرقات  06-613-02

 031 595 94   031 595 92    000 000 2 أشغال الصيانة و التعهد  06-613-03

 000 650 27         000 650 27 تهيئة المنتزهات  06-615-02

 000 525 85         000 525 85 تهيئة المساحات الخضراء 06-615-04

 500 361 572   500 361 550     000 000 22 الرياضية بناء و تهيئة المنشآت  06-616-04

06-616-21 
 0 000 000 37      000 000 37 اشغال الصيانة و التعهد للمنشئات الرياضية 

06-617-01 
بناء و وتهيئة األسواق و األحياء و المحالت 

 التجارية 
80 000 000         80 000 000 

 354 266 86 646 733 213       000 000 300 ترجيع أصل الدين  10-950

 487 012 67   320 749 24     167 263 42 اإلعتمادات المحالة

 114 727 763 2 822 461 369 763 196 360 1 000 320 198 000 320 198 173 992 772 1 مجموع العنوان الثاني 

 

 مثلما جاء أعاله 2017املصادقة على التنقيح النهائي  للعنوان الثاني لسنة و املعروض على انظار السادة أعضاء النيابة اخلصوصية    

 

 قرار مجلس النيابة الخصوصية 

 

دخال و صرفا   مثلما  2017بعد النقاش و التحاور صادق جملس النيابة  اخلصوصية باإلمجاع على التنقيح النهائي للعنوان الثاني مليزانية 

 .جاء أعاله

 
 

 

 

 

 



 

 2018: حول تنقيح العنوان الثاني مليزانية البلدية لسنة 2عدد املوضوع 

من القانون األساسي  مليزانية  34عمال مبقتضيات الفصل يف هذا اإلطار أحيلت الكلمة للسيد حممد عون الكاتب العام للبلدية الذي افاد أنه  

 : اىل  اجلماعات احمللية املتعلق خبتم حسابات السنة املالية ونقل نتيجة السنة

 مال احتياطي  بالنسبة للعنوان األول و اجلزئني الثالث و الرابع من العنوان الثاني  -

 مال انتقالي بالنسبة للجزء اخلامس من العنوان الثاني ) اإلعتمادات احملالة  (  -

 بصفة نهائية كاآلتي :وهذا وقد مت حتديد املبالغ املشار إليها أعاله 

 

 المبلغ قيةبيان اإلعتمادات المتب ع/ر

نسبة إعادة 
اإلستعمال بميزانية 

2018 

المبلغ النهائي المتعين إعادة استعماله 
 2018بميزانية 

 مالحظات

 المال اإلحتياطي

الفواضل الصافية  1
 للعنوان األول 

769 278 799 80   %  639 423 015 
يقع    20الباقي و نسبته  %

  2019استعماله خالل  تصرف سنة 

2 
 إعادة توزيع المبلغ كليا 972 793 493 100%  972 793 493 العنوان الثاني فواضل 

 المال اإلنتقالي 

فواضل اإلعتمادات  3
 المحالة

 إعادة توزيع المبلغ كليا 51 006 967 %100  51 006 967

 



لتمويل النفقات املبوبة  2018تصرف هذا و أضاف أنه  من ناحية أخرى  أجازت أحكام هذا الفصل استعمال املال اإلحتياطي خالل  

 من العنوان الثاني او تسوية عجز خلالص ديون حممولة على العنوان األول . 4و  3باجلزئني 

يف مستوى العنوان الثاني يعتمد على  التقديرات  هلذه املبالغ  على ان  يقع القيام خالل  دورة فيفري   2018وحيث ان اعداد ميزانية سنة 

و ذلك  من خالل  بصفة دقيقة مع التمويالت اخلاصة بها   2018حتى يتم ضبط خمتلف املشاريع املدرجة بسنة الضرورية  بالتعديالت 

 . مثلما يتضح من اجلدول املوالياو اقرتاح  أخرى إضافية  مشاريعاو تنقيص  الكلفة عند اإلقتضاءحتيني 

 

 املبلغ النهائي بيان اإلعتمادات املتبقية ع/ر
ملدرج مبيزانية املبلغ ا

 كتقديرات  2018

 الفارق

 (-بالنقص)  بالزيادة  )+(

  188 557 585 53 865 827 639 423 015 الفواضل الصافية للعنوان األول 1

 720 166 16  988 960 213 972 793 493 فواضل العنوان الثاني 2

 520 005 16  67 012 487 51 006 967 فواضل اإلعتمادات احملالة 3

 240 172 32 188 557 585 اجملموع 

 948 384 553 2018المجموع الصافي للتوزيع خالل سنة  

  

سبق وان اقرتاح مشاريع جديدة او حتيني كلفة مشاريع يتعني معه  تسجيل فائضا يف اإلعتماداتواعتمادا على ما سبق بيانه  اتضح  

 املرصودة يف الغرض ال تف باحلاجة اثر اجراء استشارات او طلب عروض يف شانها.متت املصادقة عليها اذا  اتضح وان املبالغ 

 553 384 948ب     ويف ما يلي التوزيع املقرتح لإلعتمادات و املقدرة

 

 



 بيان احلاجيات املبلغ ع/ر

1 000 000 200 
البلدية اليت تضم حاليا بناء طابق ثاني لتوسيع اإلدارة البلدية باعتبار هناك مساعي  إلعادة فتح الروضة  -

 مكاتب املصلحة االقتصادية و الشرطة البلدية 

 بناء حامل صهريج الوقود باملستودع البلدي  - 14 440 864 2

3 000 000 65 
أد اقتناء أجهزة لتنظيم األولوية مبختلف الدوائر و  35أد +   30اقتناء اثاث  ملختلف املصاحل البلدية مببلغ قدره  -

 املركزية مبصاحل احلالة املدنية بها.اإلدارة 

 ببعض وسائل النقل البلدية .  GPSاقتناء كامرات مراقبة بالبلدية و تتمة تركيز نظام  - 18 000 000 4

 اقتناء جتهيزات إعالمية ملختلف املصاحل البلدية .  - 10 000 000 5

 اقتناء منظومات إعالمية لتعصري اإلدارة البلدية . - 12 000 000 6

7 000 000 60 
اقتناء شاحنة جمهزة بسلم لتدعيم اسطول البلدية واستغالله يف خدمات التنوير العمومي و تشذيب   -

 األشجار

 اقتناء وسائل نقل   - 80 000 000 8

 اقتناء حاويات حديدية لوضع الفضالت املنزلية و عربات يدوية لفرق الكنس  - 50 000 000 9

 صيانة األسواق البلدية  تكملة لتهيئة و  - 20 000 000 10

 تدعيم كلفة  احداث املناطق اخلضراء  - 8 944 048 11

 اقتناء  جتهيزات  صوتية لقاعة األفراح البلدية  -  15 000 000 12

 

 هذا و جتدر اإلشارة ان بلدية باردو حتصلت يف مفتتح السنة على اعتمادات إضافية من اجمللس اجلهوي لوالية تونس قدرها  

 مفصلة   كاآلتي :   145 0046 500 

 



 .2017بعنوان متويل مشروع تهية  املسلك الصحي بشارع البيئة  جبانب دائرة احلدائق والذي مت إجنازه خالل سنة      45 046  500  -

 . بعنوان خالص خدمات رفع الفضالت بدائرة باردو املقدمة من قبل الوكالة البلدية للخدمات البيئية   100 000 000  -

 مثلما يتضح من اجلداول املوالية :   2018واعتمادا على ما سبق  بيانه  ينقح العنوان الثاني مليزانية 

 

 يف مستوى املوارد  -1

 الفصل

 
 الفقرة

الفقرة 

 الفرعية

 بيان الفصل

 

اإلعتمادات املصادق 

 عليها

 

  التنقيحات

 اإلعتمادات اجلديدة
 بالنقص بالزيادة

 279 956 112  22 428 812 257 527 300 مسندة من صندوق القروض  : نقل فواضلمنح  001 01 01-70

 273 000 000   273 000 000 منح مسندة من صندوق القروض  : موارد السنة 002 01 01-70

 15 000 000  15 000 000 0 منح و مساهمات داخلية أخرى : نقل فواضل 001 04 01-70

 45 046  500  45 046  500 0 داخلية أخرى : موارد السنة منح و مساهمات 002 04 01-70

01-80 01  
املبالغ املتأتية من الفواضل غري املستعملة من 

 العنوان األول : نقل فواضل
913 432 731  532 595 53 677 837 381 

01-80 02  
املبالغ املتأتية من الفواضل غري املستعملة من 

 العنوان األول للسنة األخرية
827 865 53 188 557 585  015 423 639 

01-80 03  

الفواضل غري املستعملة من العنوان األول للسنة 

السابقة للسنة األخرية و املؤمنة بالعمليات 

 اخلارجة عن امليزانية
960 078 126   960 078 126 

 511 006 967 16 005 520 100 000 000 67 012 487 اإلعتمادات احملالة

 2 207 348 935 69 601 052 768 032 500 1 508 917 487 اجملموع

 



 

 يف مستوى النفقات -2

اإلعتمادات المصادق عليها  بيان الفصل الفصل 

 2018سنة
 اإلعتمادات الجديدة  التغييرات 

 بالنقص بالزيادة 

 000 000 90   000 000 90 دراسات أخرى 06-600-20

 000 000 200  000 000 200 0 قصر البلدية 06-603-01

 000 000 320   000 000 320 البناءات اإلدارية :الدائرة البلدية باردو 06-603-02

 000 000 55  864 440 14 136 559 40 البناءات األدارية : المستودع البلدي 06-603-03

 482 214 126 518 785 13  000 000 140 البناءات اإلداية مستودع الحجز 06-603-04

 000 000 70  000 000 65 000 000 5 إداريةتجهيزات  06-604

 000 000 39  000 000 18 000 000 21 نظم تبادل المعلومات 06-605-02

 000 000 37  000 000 22 000 000 15 برامج و تجهيزات إعالمية مختلفة 06-605-20

 000 000 125  000 000 60 000 000 65 اقتناء معدات النظافة و الطرقات 06-606-01

 000 000 115  000 000 65 000 000 50 اقتناء معدات و تجهيزات أخرى 06-606-02

 780 792 91  000 000 80 780 792 11 اقتناء وسائل النقل 06-608



 600 376 71   600 376 71 تركيز شبكة تصريف مياه األمطار 06-612-02

 700 400 117   700 400 117 بناء األرصفة 06-613-01

 000 400 287   000 400 287 تعبيد الطرقات 06-613-02

 200 964 55   200 964 55 أشغال الصيانة و التعهد 06-613-03

 500 696 72  500 046 45 000 650 27 تهيئة المنتزهات 06-615-02

 122 796 146  122 735 38 000 061 108 تهيئة المساحات الخضراء 06-615-04

 584 700 26   584 700 26 تهيئة المنشات الرياضية بناء و 06-616-04

06-617-01 
بناء و وتهيئة األسواق و األحياء و المحالت 

 التجارية
80 000 000 20 000 000  100 000 000 

 000 000 76   000 000 76 ترجيع أصل الدين 10-950

 968 341 223 2 518 785 13 486 222 628 000 905 608 1 مجموع نفقات التنمية

 967 006 151 520 005 16 000 000 100 487 012 67 اإلعتمادات المحالة

 935 348 374 2 038 791 29 486 222 728 487 917 675 1 مجموع العنوان الثاني

 

مثلما   2018مليزانية سنة و املعروض على انطار السادة أعضاء النيابة اخلصوصية  التداول يف املوضوع و املصادقة على تنقيح العنوان الثاني 

 جاء أعاله.

 قرار مجلس  النيابة الخصوصية

 

 دخال و صرفا مثلما جاء أعاله.  2018بعد النقاش و التحاور صادق جملس النيابة اخلصوصية  باإلمجاع على تنقيح  العنوان الثاني مليزانية 

 

 



 

  2018بلدية لسنة :  حول القيام بتحويل بالعنوان األول مليزانية ال  3موضوع عدد 

  يف هذا اإلطار افاد السيد حممد عون الكاتب العام للبلدية أنه   يف نطاق  خالص أعوان بلدية باردو املكلفون  من قبل اإلدارة البلدية

 للمعاليم املوظفة  على العقارات املبنية و األراضي غري املبنية . 2026 -2016بالقيام باإلحصاء العشري للفرتة 

 واملتعلق  بضبط املقادير املتعلقة مبنحة اإلحصاء.  24/01/2018املؤرخ يف  2018لسنة  104ر األمر عدد وحيث صد

 أد . 13وحيث ستكون املنحة  اعتمادا على األمر املشار اليه أعاله   يف حدود 

 . 2018وحيث مل يتم رصد اإلعتمادات الضرورية عند اعداد ميزانية 

 بتحويل اعتمادات  داخل فصول العنوان األول  مثلما يتضح من اجلدول املوالي : لذا تقتضي الضرورة القيام 

 الرتفيع يف اعتمادات التنقيص يف اعتمادات

 املبلغ بيان الفصل الفصل املبلغ بيان الفصل الفصل

 13 000 000 منحة اإلحصاء 99-101-01 13 000 000 نفقات التصرف غري املوزعة 04-401

 

انظار السادة أعضاء النيابة اخلصوصية  التداول و املصادقة على التحويل املشار اليه أعاله حتى يتسنى إمتام إجراءات صرف  واملعروض على 

 املنحة ملستحقيها حسب اإلجراءات املعمول بها يف الغرض .

 

 قرار جملس النيابة اخلصوصة

  2018ى القيام بتحويل اعتمادات يف مستوى العنوان األول مليزانية بعد النقاش و التحاور صادق جملس النيابة اخلصوصية  باإلمجاع عل

 مثلما جاء أعاله.

 



:  حول النظر يف وضعية املواطن  حسين العمري الشاغل ملقر شعبة اهلادي شاكر    4املوضوع عدد 

 بباردو  سابقا 

ية ببلدية باردو اليت أفادت  انه يف إطار يف هذا اإلطار أحيلت الكلمة للسيدة نعيمة  نوار  كاهية مدير  الشؤون اإلدار

احملافظة على أمالك البلدية مت استصدار حكم باخلروج ضد املدعو حسين العمري الذي ا ستقر بشعبة اهلادي شاكر ابان 

 واقام مع عائلته .  2011جانفي  14احداث 

مصحوبا مبلف تضمن  273حتت عدد  2018جانفي  10هذا و أضافت  انه قد توصلنا مبكتوب من السيد والي تونس بتاريخ 

 مجلة من املؤيدات تفيد حالته االجتماعية الصعبة و يطلب النظر يف امكانية مساعدته.

لذا املرغوب من السادة أعضاء النيابة اخلصوصية التداول يف الوضعية و النظر يف صيغة متكن من مساعدة املواطن 

 . املذكور  و حتفظ حق البلدية

 النيابة اخلصوصة  قرار جملس  

 

بعد النقاش و التحاور وحيث اتضح ان صبغة قطعة األرض  املقام عليها العقار ملك عام  لذا مت االتفاق باإلمجاع أنه  يتعني 

يف مرحلة أوىل اخراجها من امللك العام اىل امللك اخلاص مبناسبة مراجعة مثال التهيئة العمرانية  ثم النظر يف إمكانية 

عية عن طريق التسويغ بعد حتديد معني الكراء من قبل وزارة أمالك الدولة و الشؤون العقارية و يبقى تسوية الوض

 احلال اآلن  ملا هو عليه.

 

 

 



 :  التفويت يف معدات زال اإلنتفاع بها على ملك البلدية 5املوضوع عدد 

التفويت يف املنقوالت التابعة لبلدية باردو اليت زال اإلنتفاع بها  يف نطاق   يف هذا اإلطار افاد السيد حممد عون الكاتب العام للبلدية أنه

 وبعد أن تولت  جلنة الطرح التابعة لبلدية  يف مرحلة أوىل  :

بني شاحنة و عربة و جرار و جمروة و معدات اشغال بعد ان أصبحت غري صاحلة لإلستعمال  بصفة   31وعددها  ضبط املنقوالت   .1

املستودع البلدي حتول دون استغالله على الوجه األكمل و  متثل عائقا اما م القيام باإلصالحات  الضرورية و نهائية و عبئا كبريا ب

 وكذلك خمتلف عمليات الصيانة    .

 يف مجيع هذه املعدات عن طريق طلب عروض يف ظروف مغلقة .اقرتاح التفويت   .2

 يف مجيع املعدات يف فصل و حيد . اقرتاح التفويت   .3

 اس شروط لعملية البيع  حتدد التزامات الراغبني يف املشاركة يف عملية التفويت.كر ضبط .4

 على السعر اإلفتتاحي الذي حتدده مصاحل وزارة أمالك الدولة و الشؤون العقارية  يف ضبط مبلغ التفويت .اإلعتماد  .5

 ويف ما يلي قائمة املعدات و اآلليات املقرتحة للطرح :

 مالحظات تاريخ أول اذن بالجوالن التي زال اإلنتفاع بهاقائمة المعدات  عدد رتبي

 بالبطاقة الرمادية 1997-03-13 -20780002شاحنة ثقيلة    تحت عدد  1

 بالبطاقة الرمادية 10-09-2004 201829-02شاحنة ثقيلة  تحت عدد  2

 بالبطاقة الرمادية 01-04-1997 207930-02جرار فالحي تحت عدد   3

 بالبطاقة الرمادية 20-06-1997 208222-02فالحي تحت عدد جرار   4

 بالبطاقة الرمادية 21-07-1998 208650-02جرار فالحي تحت عدد   5

 بالبطاقة الرمادية 27-11-1992 206732-02جرار فالحي تحت عدد   6

 بالبطاقة الرمادية 02-07-2010 214771-02جرار فالحي تحت عدد   7



 بالبطاقة الرمادية 02-07-2010 214770-02تحت عدد جرار فالحي   8

 بالبطاقة الرمادية 28-12-1999 209514-02شاحنة خفيفة  تحت عدد   9

 لها شهادة معاينة مستخرجة من الوكالة الفنية للنقل البري 26-08-1996 207143-02شاحنة خفيفة  تحت عدد   10

 لها شهادة معاينة مستخرجة من الوكالة الفنية للنقل البري 28-11-1998 208966-02شاحنة ثقيلة    تحت عدد  11

 لها شهادة معاينة مستخرجة من الوكالة الفنية للنقل البري 16-05-1997 208037-02شاحنة ثقيلة    تحت عدد  12

 للنقل البري لها شهادة معاينة مستخرجة من الوكالة الفنية 24-08-1990 203620-02سيارة خاصة  تحت عدد  13

 حطام 11-10-2004 212207-02سيارة خاصة  تحت عدد  14

 حطام 1998/7/21 208649-02جرار فالحي تحت عدد   15

 حطام 1998/7/21 204456-02جرار فالحي تحت عدد   16

 حطام 28-11-1998 208967-02شاحنة ثقيلة تحت عدد     17

 حطام 13-11-1991 203939-02شاحنة ثقيلة تحت عدد     18

 حطام 10-08-1985 202199-02شاحنة ثقيلة تحت عدد     19

 حطام - شاحنة في حالة سيئة   20

 حطام - هيكل شاحنة بسلم في حالة سيئة  21

 حطام - آلة اشغال جرف صغيرة الحجم في حالة سيئة  22

 حطام - هيكل جرار فالحي في حالة سيئة  23

 حطام - هيكل مجرورة  24

 حطام - هيكل مجرورة 25

 حطام - آلة اشغال عامة ) آلة دمك (  26



 حطام - صهريج  27

 حطام - صهريج  28

 حطام - صهريج  29

 حطام - صهريج  30

 بدون بطاقة رمادية  1993-07-12 127 207-02شاحنة ثقيلة تحت عدد  31

 

 

اىل حني تسوية وضعية البطاقة الرمادية اخلاصة بها مع مصاحل  31حتت عدد رتيب  هذا و أضاف ان  يتجه  الراي حنو تأجيل بيع الشاحنة 

 أمالك الدولة و الوكالة الفنية للنقل الربي.

و  املعروض على انظار السادة أعضاء النيابة اخلصوصية التداول حول املوضوع و املصادقة على طرح هذه املنقوالت و التفويت فيها حسب 

 ل بها يف الغرض حسب القائمة أعاله  .اإلجراءات املعمو

 

 قرار جملس النيابة اخلصوصية

 

ها بعد النقاش و التحاور وافق جملس النيابة اخلصوصية باإلمجاع على طرح مجيع املنقوالت املشار إليها بالقائمة أعاله و ذلك بالتفويت في 

 يف الغرض  حسب ما مت بيانه سابقا و فوض لرئيسه إمتام اإلجراءات املعمول بها

 

 

 

 



:  حول النظر يف مطلب تقدم به فريق امللعب التونسي لرتكيز لوحة اشهارية داخل  6املوضوع عدد 

 املركب الرياضي اهلادي النيفر  بباردو 

 

يف هذا اإلطار افاد السيد حممد عون الكاتب العام للبلدية أن املعروض على أنظار السادة أعضاء النيابة اخلصوصية بباردو  

  2018جانفي   30التونسي الوارد على البلدية   مبقتضى مكتوب مؤرخ يف  مجعية فريق امللعب التداول  حول طلب

 تركيز لوحة اشهارية داخل املركب الرياضي اهلادي النيفر   بباردو  ذات املقاييس التالية   موضوع طلب

 مرت  12الطول : 

 مرت 4العرض: 

  

 قرار  جملس النيابة اخلصوصية                                                                                       

 

بعد النقاش و التحاور  وافق جملس النيابة اخلصوصية  لبلدية باردو على مطلب  مجعية امللعب التونسي برتكيز لوحة      

لدعم مواردها  املالية على ان تربم اتفاقية يف الغرض بني اشهارية باملركب الرياضي اهلادي النيفر  موضوع الطلب  وذلك 

البلدية و اجلمعية و مؤسسة اإلشهار  املعنية  حتدد حقوق و واجبات األطراف الثالث مع التأكيد على ان تشمل هذه 

 اإلتفاقية  كذلك مجيع اللوحات املركزة حاليا باملركب  .

 

 

 

 



 

 :مسائل خمتلفة  7املوضوع عدد 

 بات تأجيل عقود الزواج و التنازل عن اإلنتفاع باخلدمة للغريحول طل   -1

 يف هذا اإلطار أحيلت الكلمة للسيدة نعيمة  نوار كاهية مدير  الشؤون اإلدارية ببلدية باردو اليت أفادت  ان        

 املعروض على السادة أعضاء جملس النيابة اخلصوصية ما يلي : 

دى ضابط احلالة املدنية بسبب ظروف عائلية أو خاصة  حدث لطالب يف بعض احلاالت يتعطل الزواج ل- 

 اخلدمة  وذلك إىل أجل غري مسمى قد يكون خالل السنة اجلارية وقد ميتد اىل سنوات .

هذا من ناحية ومن ناحية اخرى قد يطلب املعين باألمر أن يتنازل عن املبلغ للغري قريب أو صديق ألنه عدل عن 

 الزواج .

لتفضل بتحديد األجل الذي ميكن فيه االنتفاع  بابرام  العقد والنظر يف امكانية التنازل عنه للغري فالرجاء ا

 .كقريب او صديق 

 

 قرار  جملس النيابة اخلصوصية                                                                                       

                                                                          

بعد النقاش و التحاور  صادق اجمللس باإلمجاع على إمكانية اسرتجاع  مبلغ ابرام عقد الزواج  بالبلدية  وذلك يف أجل على  

ة و عدم املوافقة  على أن يتنازل  صاحب الطلب  عن أقصاه  سنة من  التاريخ  املفرتض السداء اخلدمة  اذا كانت األسباب قاهر

 .املبلغ للغري بعد  العدول عن الزواج  قريبا كان  أو صديق

 

 

 

 



 

 حول ختصيص اعتمادات النتداب أعوان  -2

يف نسبة التأطري  يف هذا اإلطار افاد السيد حممد عون الكاتب العام للبلدية انه  يف نطاق تدعيم  الرصيد البشري لبلدية باردو  و الرتفيع 

 مبا يتماشى مع قانون اإلطار البلدية تعتزم البلدية القيام بانتدابات موجهة يف بعض املراكز اليت تشهد شغورا على غرار: 

 2018مهندس اول اختصاص هندسة مدنية         :  بداية من غرة أكتوبر  -1

 2018مهندس اول اختصاص الكرتوميكانيك : بداية من غرة أكتوبر  -2

 2018ندس اول اختصاص كهرباء                        : بداية من غرة أكتوبر مه -3

 2018كاتب تصرف  ) يف إطار مناقلة (                  :  بداية من غرة أفريل    -4

 2018مستكتب إدارة       ) يف إطار مناقلة (        : بداية من غرة أكتوبر  -5

أعوان على  4فسيقع  استغالل اإلعتمادات اليت ستتوفر نتيجة إحالة    2018ادات عند اعداد ميزانية  هذا و باعتبار مل يقع رصد هذه اإلعتم 

وهم السادة و السيدات : يونس   2017جوان  28املؤرخ يف  2017اسنة  51التقاعد املبكر يف إطار األحكام اإلستثنائية  للقانون عدد 

د الفتاح املباركي  إضافة  لإلعتمادات   اليت كانت خمصصة لتاجري املرحوم حممد العياري عب -زينة اخلذري  -وسيلة الشعابي  –البليلي 

 . 2018فيفري  24الذي وفاه األجل يوم 

يف باب التأجري  2018هذا وقد مت ضبط هذه  اإلعتمادات  املمكن استغالهلا خلالص  تكاليف اإلنتداب املزمع القيام به و املرصودة مبيزانية 

د وعليه املعروض على أنظار السادة أعضاء  جملس النيابة اخلصوصية املوافقة على القيام باإلنتدبات املشار اليها أعاله و   66 604,805ب 

 .بالتالي  حتويل األعتمادات  من باب التأجري  اىل باب اإلنتدابات

 قرار  جملس النيابة اخلصوصية                                                                                 

 

و القيام  باإلنتدبات    د  66 604,805بعد النقاش و التحاور وافق جملس النيابة اخلصوصية لبلدية باردو على استغالل اإلعتمادات املقدرة ب 

 املشار اليها أعاله  و بالتالي  حتويل األعتمادات  من باب التأجري  اىل باب اإلنتدابات.

 



 مسائل  لإلعالم 

  2017متابعة سري  اإلستخالصات    للسنة املالية  -1

على انظار السادة  2017في هذا اإلطار تولت السيد توفيق عزوني القابض البلدي  استعراض الجدول النهائي لمقابيض العنوان للسنة المالية المنقضية 

 أعضاء مجلس النيابة الخصوصية  مثلما يتضح من اآلتي 

 2017تقديرات سنة  بيـــــــان المـــــوارد §§ § الفصل الصنف
الموارد المستخلصة الى غاية 

31/12/2017 
 النسبة 

 %102    542 818 7        850 655 7        العنوان األول : موارد العنوان األول        

 %103    665 969 3        500 846 3        الجزء األول : المداخيل الجبائية االعتيادية  

 %108    462 856 2        000 635 2        المعاليم على العقارات واالنشطة   1

  

 %99    100 829                 000 835           المعاليم الموظفة على العقارات  -1      

 %97,0    118 776           000 800           المعلوم على العقارات المبنية     11.01

 %151,4    982 52             000 35             المعلوم على األراضي غير المبنية     11.02

 %113    361 027 2        000 800 1        المعاليم الموظفة على المؤسسات  -2      

 %113,2    646 811 1        000 600 1        الصبغة التجارية المقابيض االعتيادية للمعلوم على المؤسسات ذات   1 12.01

 %107,9    715 215           000 200           المبالغ المتأتية من صندوق التعاون بين الجماعات المحلية        2 12.01

 المعلوم على اإلجازة الموظف على محالت بيع المشروبات     12,03  
                   -      
 

                -        

 %81    472 427           000 530           مداخيل إشغال الملك العمومي البلدي أو الجهوي واستلزام المرافق العمومية فيه   2

 %81    472 427           000 530           المداخيل األخرى المتأتية من االستغالل المباشر للملك البلدي  -4        



 %0,0      000 5               المعلوم العام للوقوف        

 %87,8    512 175           000 200           معلوم االشغال الوقتي للطريق العام     24.02  

      495 6                 -                    معلوم وقوف العربات بالطريق العام        

 %79,6    415 111           000 140           معلوم اشغال الطريق العام بمناسبة حضائر البناء     24.04  

 %90,1    505 4               000 5               معلوم عن أشغال تحت الطريق العام     24.05  

 %72,0    545 129           000 180           معلوم االشهار     24.06  

 %101    732 685           500 681           معاليم الموجبات والرخص اإلدارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات 3

 %112    525 274           500 245           معاليم الموجبات اإلدارية  -1        

 %113,9    886 113           000 100           التعريف باالمضاءمعلوم      31.01  

 %89,7    332 49             000 55             معلوم االشهاد بمطابقة النسخ لألصل     31.02  

 %122,5    264 110           000 90             معاليم تسليم شهادات الحالة المدنية     31.03  

 %208,8    044 1               500                  معاليم تسليم الشهائد والحجج األخرى     31.99  

 %108    604 33             000 31             معاليم الرخص اإلدارية  -2        

 %207,6    038 1               500                  معلوم رخص اشغال الطريق العام لتعاطي بعض المهن     32.02  

 %83,6    180 4               000 5               معلوم رخص الحفالت العائلية      32.03  

 %110,7    682 27             000 25             معلوم رخص البناء     32.06  

  32.09     
 معلوم رخص الدفن أو إخراج الجثث

 
                 500                  704    140,7% 

 %93    602 377           000 405           معاليم مقابل إسداء خدمات  -3        

 %3,8    152 1               000 30             معاليم اإليواء بمستودع الحجز     33.02  

 %96,4    895 192           000 200           للمعلوم اإلضافي على سعر التيار الكهربائيالمقابيض االعتيادية    1 33.03  

 %87,6    422 131           000 150           المبالغ المتأتية من المعلوم اإلضافي على سعر التيار الكهربائي   2 33.03  



  33.04     
نشاط المحالت التجارية و معاليم مقابل رفع الفضالت المتأتية من 

 الصناعية و المهنية
            25 000             52 134    208,5% 

 %101    877 848 3        350 809 3        الجزء الثاني : المداخيل غير الجبائية االعتيادية   

 %83    875 508           000 614           مداخيل أمالك البلدية االعتيادية  5

 %72    379 288           000 400           المداخيل المتأتية من االستغالل المباشر لألمالك  -1        

 %59,2    379 118           000 200           مداخيل المسابح والحمامات       51.04  

 %85,0    000 170           000 200           مداخيل قاعات العروض واألفراح      51.06  

 %88    523 168           500 191           مداخيل كراء العقارات والتجهيزات والمعدات  -2        

 %46,1    669 27             000 60             مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري     52.01  

 %69,0    345                  500                  معدة للسكنمداخيل كراء عقارات      52.05  

 %104,7    648 126           000 121           مداخيل الحدائق العمومية والمنتزهات ومراكز الترفيه   2 52.06  

 %138,6    860 13             000 10             مداخيل كراء المالعب والقاعة المغطاة     52.07  

 %231    973 51             500 22              محاصيل بيع العقارات وأمالك أخرى -3        

 %156,6    914 3               500 2               محاصيل بيع العقارات     5301  

 %240,3    059 48             000 20             محاصيل بيع األثاث الذي زال االنتفاع به     53.02  

 %105    002 340 3        350 195 3        المداخيل المالية االعتيادية 6

 %98,4    562 587 2        350 630 2        المناب من المال المشترك     60.01  

 %100,0    000 220           000 220           موارد منقولة من فواضل العنوان األول     60.02  

 %147,1    261 441           000 300           منح ومساهمات مخصصة للتسيير     60.03  

 %80,4    084 16             000 20             مداخيل الخطايا المترتبة عن مخالفات لتراتيب حفظ الصحة     60.06  

 %300,4    095 75             000 25             اعتيادية أخرىمداخيل مالية    1 60.99  

 %102    832 823 7              850 655 7               جملــــــة موارد العنـــــوان  األول   
 

 



 متابعة اجناز املشاريع البلدية  -2

و المكلفة بمتابعة انجاز المشاريع البلدية استعراض  جدوال  يسطر مراحل في هذا اإلطار تولت السيدة  سميرة فوال  رئيسة مصلحة ببلدية باردو 
 اإلنجاز المالي و المادي لمختلف المشاريع البلدية مثلما يتضح من اآلتي 

 و ما قبلها  2017مشاريع سنة  -1

 
 المشروع بيان

 في مدرج مشروع
 اصلية برمجة إطار

 في مدرج مشروع
 محينة برمجة إطار

 مالحظات الكلفة

 المالي  اإلنجاز المادي اإلنجاز

 2017مشاريع  أ

 مشاريع ذات صبغة محلية 1

 دراسات 3-1

 % x 40 000 000 70 % 30   دراسات 1-3-1

 اقتناء برامج و تجهيزات اعالمية 4-1

 
1-4-1 

 % x 3 920 000 100 % 100  العرائض و االقتراحات متابعة منظومة اقتناء

 % X 8 949  800 100 % 100  مراقبة بالمستودع البلديتركيز كاميرات 

 2018 سنة الفاتورة  وردت % GPS    X  8 088  000  100 نظام تركيز

إعالمية معدات اقتناء  1-4-2     X  30 000 000 
 المشاريع ضمن برمج الباقي و%  50.  

   2018 لسنة المتواصلة
 50 % 

  اقتناء تجهيزات ادارية  5-1

 اقتناء مكيفات  1-5-1
 

x 5 000 000  تم اجراء استشارتين في الغرض غير
 مجديتين

 

   اقتناء وسائل نقل 6-1

    Pick up xاقتناءشاحنة صغيرة   1-6-1
000 850 60 

+ 
788 792 11 

 المشاريع ضمن برمج الباقي و% 85
 لسنة المتواصلة

 نارية درجات القتناء 2018 

 85% 
 

درجات ناريةاقتناء   2-6-1    x 

          اقتناء معدات و تجهيزات    7-1

 % x 26 980 000 100 % 100   اقتناء الة رش رمل للملعب البلدي 1-7-1

في انتظار انجاز قسط الهندسة المدنية لتركيز  x  47 597 400   اقتناء مضخة مازوط بالمستودع البلدي 2-7-1
 الصهريج و المضخة

  

 



 

 المشروع بيان 
مشروع مدرج في 
 إطار برمجة اصلية 

مشروع مدرج في 
 إطار برمجة محينة 

 الكلفة 

 مالحظات 

 المالي  اإلنجاز المادي اإلنجاز

 المشاريع الرياضية 10-1

 x  250 000 000  تهيئة قاعة الرياضة بخزندار 1-10-1
بصدد اعداد ملف طلب العروض و انتظار انجاز 

  سالمة لشبكة الكهربائية(اختبار في 

2-10-1 
اعادة تهيئة المسبح البلدي بباردو  قسط 

 السوائل
 x  338 263 000  30 %  2018ورد الكشف عدد سنة 

3-10-1 
اعادة تهيئة المسبح البلدي بباردو  قسط 

 الهندسة المدنية
 x  250 000 000 

تمت الدراسة وتم اإلعالن عن طلب 

 العروض.العروض و بصدد تقييم 

 

 

4-10-1 

اعادة تهيئة المسبح البلدي بباردو  قسط : 
 x  100 000 000  كهرباء

بصدد الدراسة ) تم إعداد استشارة إلجراء 

 اختبار في سالمة لشبكة الكهربائية(

 

 

 مشاريع الشراكة مع المجتمع المدني 6

 
 البنية األساسية 6-1

 

2017تبليط األرصفة   2-1-6  x  66 974 440 100 % 
تمت االشغال في شهر ديسمبر      

في انتظار ورود الكشف المالي     

5-1-6 

 
 
 
 

 x  76 920 000 تصريف مياه األمطار 

تمت الدراسة من قبل مصالح الديوان 
الوطني للتطهير و تم اإلعالن عن 

االستشارة و اختيار المقاول و إعطاء اإلذن 
المقاول ببدء األشغال إال انه و بعد معاينة 

مكان األشغال تبين عدم مطابقة مكونات 
المشروع مع الشبكة الموجودة لذا قامت 

مصالح البلدية بإعادة الدراسة و االستشارة  
 و بصدد إتمام إجراءات اختيار المقاول .

 

 

 اقتناء معدات نظافة   8-6

   x (*) اقتناء معدات نظافة  1-8-6
73 725 000 

 

و مجرورة و الباقي  تم اقتناء جرار%   85 

القتناء آلة دك و آلة قص  2018برمج لسنة 

 الطريق لتدعيم فريق فريق صيانة الطرقات

85 % 

 



 في مدرج مشروع  المشروع بيان
  أصلية برمجة إطار

 في مدرج مشروع
  محينة برمجة إطار

  الكلفة
  مالحظات

 المالي  اإلنجاز المادي اإلنجاز

و تهيئة المدن المساحات الخضراء 6-11  

 سيقع إدماجها مع تهيئة  المساحات الخضراء x  27 650 000 تهيئة المنتزهات )مسلك صحي ( 6-11-1

 
 

 x  85 525 000 تهيئة المساحات الخضراء 6-11-2

عدم االتفاق مع  ممثلي المجتمع المدني الختالف 
آراءهم و مقترحاتهم تسبب في تعطل  اإلعالن     

و بعد انعقاد عدة جلسات مع ممثلي عن االستشارة  
المجتمع المدني تم االتفاق مؤحرا  على مكونات 
المشروع و سيتم اإلعالن عن االستشارة  بإضافة 

 2018اعتمادات أخرى   خالل سنة 

 

 ب

 

 مشاريع متواصلة في طور االنجاز من السنوات الفارطة

 

 مشاريع ذات صبغة محلية  1

 البنية االساسية  1-1

و البلدية بصدد   فنية  عيوب وجود % تبين x   432 118 972 100 2014 تعبيد الطرقات 1-1-1
   تقييم إلعادة األشغال على حساب المقاول 

89 % 

تم تسجيل صعوبات في التزود بخراطيش   % x  9 865 550 75  تركيب اسماء االنهج 1-1-2

 المسامير
 

1-2 
 

 البناءات اإلدارية  

    x تهيئة المستودع البلدي  1-2-1
% بصدد القبول الوقتي لألشغال و بصدد  100 

 3خالص الكشف عدد 
 03بصدد خالص الكشف عدد   

76 % 

2018 سنة خالل كشفال ورد  % x     100 تهيئة مستودع الحجز   1-2-2  

 x   220 000 000 اعادة تهيئة دائرة باردو  1-2-3

و األسقف بطلب قامت البلدية باختبار األسس 
 من المصممين

* قسط الهندسة المدنية المعمارية : بلغت 
 الدراسات مستوى الدراسات التفصيلية

* قسط الهياكل :تقدم المهندس المستشار بدراسة 
اولية و تمت الموافقة عليها  و سيتم                                  

عرض الملف على مكتب المراقبة للمصادقة و ذلك 
 د القيام بدراسة جيو تقنية .بع

 

 



  2018مشاريع سنة  -2

 مالحظات الكلفة بيان المشروع

   000 000 50 مشاريع ذات صبغة محلية -1

   000,000 50 اقتناء معدات نظافة و طرقات  8-1

  بصدد  فرز العروض  000 000 50 اقتناء شحانة صغيرة متعددة االختصاصات 1-8-1

   000 200 274 المجتمع المدني مشاريع الشراكة مع -6

   200,000 249 البنية االساسية  1-6

  بصدد اعداد الدراسة الفنية و المالية  000 400 202 تعبيد الطرقات  1-1-6

  بصدد فرز العروض  000 800 46 تبليط االرصفة  2-1-6

   25 000 000 المساحات الخضراء و تهيئة المدن 11-6

 بصدد اعداد الدراسة الفنية و المالية   000 000 25 المساحات الخضراءتهيئة  1-11-6

 

 هذا اثر ذلك رفعت اجللسة يف حدود الساعة السادسة مساء و حرر احملضر بتارخيه.

   الكاتب العام                                                             رئيس جلنة الشباب و الرياضة و الثقافة     

                  حممد عون                                                                                       رضاء بن علي       

                                 

                                                          املعتمد رئيس النيابة اخلصوصية   للبلدية                                                  

                       

    


