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 الدورة العادية الثانية

الخصوصية لبلدية بــاردومحضر جلسة مجلس النيابة   

2018ماي  11الجمعة   ليوم   

على الساعة الرابعة مساء برئاسة السيد محمد بـالنكو المعتمد رئيس 2018ماي  11الجمعة عقدت النيابة الخصوصية بباردو جلستها العادية الثانية يوم 

 النيابة الخصوصية لبلدية باردو وبحضور األعضاء اآلتي ذكرهم :

: رئيس لجنة النظافة و الصحة  عادل بوزيديالسيد  -  

: رئيس دائرة قصر السعيد السيد هشام الهمامي -  

رئيس اللجنة االجتماعيةحسني الصحراوي :  السيد -  

: رئيس لجنة الشؤون الثقافية والرياضية رضا بن علي -  

محمد العادل غزاي : رئيس دائرة باردو -  

العالقات الخارجية  التعاون و لجنة  يسرئسليم  الصنهاجي :  -  

  و و مقرر الجلسة : الكاتب العام لبلدية بارد السيد محمد عون -       

 صفاء الخذري : متفقد للمصالح المالية نيابة عن السيد  القابض البلدي اآلنسة  -       

اطارات البلدية ومجموعة من المواطنين . كما حضر عدد من   

التي  8201أفريل  11يوم الخميس المنعقدة  الجلسة التمهيدية  بعد ان هذه الجلسة تنعقد  في بداية الجلسة رحب السيد محمد بــالنكو بالحاضرين مذّكرا 

 الشروع في التداول الرقي بالعمل البلدي نحو األفضل قبل ان يتم  الى  هدفت تقديم مقترحات كما تم مشاغل المواطنين تتعلق بعدّة نقاط تم خاللها تدارس 

:جدول األعمال التالي  في   

 مسائل للمصادقة  - 1

  2017المصادقة على الحساب المالي لسنة    -1

 مسائل لإلطالع  -   2

 31/4/2018البلدية الى غاية  متابعة سير اإلستخالصات -1

 2018-2016 متابعة سير انجاز المشاريع البلدي -2

  2018متابعة البرنامج المحلي للنظافة و العناية بالبيئة   لسنة  -3



  2017المصادقة على الحساب المالي لسنة  -1

مستوى عمليات التصرف على ل   هو جدول محوصل الحساب الماليفي هذا اإلطار احيلت الكلمة للسيد لطفي البلطاجي مكلف بالشؤون اإلدارية و المالية الذي افاد أن  

نقل اعتمادات العنوان الثاني ي، وتنجز لم  اإلعتمادات المفتوحة خالل مفتتح السنة  في مستوى النفقات والتيحسابيا وبالتالي يلغي  و النفقات تصرفا و تجهيزا،   لـــالمداخي

 مثلما سيأتي بيانه الحقا . من العنوان األول غير المستعملةالمحققة الموارد وكذلك  المخصصة للمشاريع والتجهيزات التي هي في طور االنجاز و

 والنصوص التي نقحته أو تممته. 2006 جويلية  17المؤرخ في  2006لسنة  48عدد  للبلديات من القانون األساسي  37بأحكام الفصل  عمالأضاف أنه  وهذا  

 والنصوص التي نقحته أو تممته 2007ديسمبر  18المؤرخ في  2007لسنة  65لية عدد من القانون األساسي لميزانية الجماعات العمومية المح 33بأحكام الفصل و كذلك  

من مجلة المحاسبة العمومية  282الحساب المالي الذي يقع إعداده طبقا لمقتضيات الفصل  في  مجلس الجماعة العمومية المحلية ينظر في دورته المنعقدة في شهر مايفإن 

 اإلشراف التي لها صفة الموافقة على الميزانية المتعلقة به. وتقع المصادقة عليه من قبل سلطة

، و قد تـّم التأشير عليه من قبل الّسيد رئيس النيابة الخصوصية شهادة منه بمطابقته  2017بباردو الحساب المالي لسنة   و على هذا األساس أعـّد السيــد القابض البلدي

 دخال و صرفا.تلك السنة التي تبرز أهـّم المعطيات المتعلّقة بتصّرف  2017روع ختم ميزانية لحساباته، و بالتالي ، نحيل عليكم وثيقة مش

  في مستوى العنوان األول التقديرات المنجزة    -1

 نسبة اإلنجاز
 موارد العنوان األّولتحقيقات 

 

 موارد العنوان األّولتقـديرات 

 

102 % 7 823 831 577 7 655 850 279 

      

  في مستوى العنوان الثاني التقديرات المنجزة    -2

 

 

 

 

 

 

 نسبة اإلنجاز
 موارد العنوان الثاني تحقيقات 

 

 موارد العنوان الثاني تقـديرات 

 

100 %  2 675 735 760 2 675 735 760 



 دخال و صرفا النتائج المنجزة     -2

 أّوال : نتيجة العنوان األّول 

 النتيجة
4  =1 – (3+2) 

 و 3بالجزأين المستعملة لتسديد مصاريف  المقابيض

 3   من العنوان الثاني 4

 المنجزة  المصاريف

2  

 المنجزة     المقابيض

1  

 الفائض العجز

86 266 354 6 938 286 454 7 823 831 577 
- 799 278 769  

  من العنوان الثاني  4و  3ثانيا : نتيجة الجزأين 

 النتيجة
4  =1- (2- 3)  

 

 و 3بالجزأين المستعملة لتسديد مصاريف  المقابيض

 3  من العنوان الثاني 4

 المنجزة المصاريف

2 

 المنجزة  المقابيض

1 

 الفائض العجز
86 266 354 1 704 196 134 2 590 723 273 

- 972 793 493 

 

من العنوان الثاني  5ثالثا : نتيجة الجزء   

 النتيجة
 

  المقابيض المصاريف

 الفائض العجز

16 005 520  67 012 487  
- 51 006 967  

 

 رابعا : النتيجة الجملية 

لنتيجةا   الجملية للميزانية المقابيض المصاريف 

 الفائض العجز

8 658 488 108  10 481 567 337 
- 1 823 079 229 



 وتأسيسا على ما سبق ذكره فإن : 

     337 567 481 10                           :                              2017 الميزانية خالل سنةالمبلغ الجملي لمقابيض  -1

                                                                              108 488 658 8                           :  2017 المبلغ الجملي النهائي لمصاريف الميزانية المأذون بدفعها خالل سنة -2

     471 572 611:                 و التي يصّرح بإلغائها  2016مبلغ االعتمادات بالعنوان األول الباقية دون استعمال سنة  -3   

  493 518 992 :   بدون استعمال و التي يصّرح بإلغائها الباقية    (4و  3مبلغ اعتمادات نفقات العنوان الثاني )الجزأين  -4  

  المال االحتياطي :

   769 278 799 :                              المبلغ المتأتي من فواضل العنوان األول الذي يرّخص في نقله  إلى المال االحتياطي -أ
                                          

   016 423 639    بما يساوي 2018% من الفواضل الى سنة  80تنقل  -         

  753 855 159   بما يساوي 2019% من الفواضل الى سنة  20تنقل  -         

                           493 793 972: 2018المال االحتياطي لسنة   ( و الذي يرّخص في نقله إلى4 الجزءو  3ءالمبلغ المتأتي من فواضل العنوان الثاني : )بالجز -ب 

 المال االنتقالي : 

  967 006 51        : تخويلها الى سنةو التي سيقع  2017سنة  من العنوان الثاني الباقية دون استعمال 5مبلغ اعتمادات الدفع بالجزء  - 

 وعليه المرغوب من السادة أعضاء النيابة الخصوصية لبلدية باردو المصادقة على الحساب المالي لسنة 2017 و بالتالي ختم الميزانية لهذه السنة 

 قرار المجلس

و بالتالي ختم حسب ما جاء أعاله  2017باإلجماع على الحساب المالي لسنة أعضاء النيابة الخصوصية الحاضرين بعد النقاش و التحاور صادق 

.الميزانية لتلك السنة   

 

 



 

 

 

 

 

 

 مسـائـل   لإلطـــــالع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2018-2016 متابعة سير انجاز المشاريع البلدي -1

مثلما  2018- 2016في هذا اإلطار احيلت الكلمة للسيدة سميرة فوال رئيسة مصلحة األشغال التي استعرضت مختلف سير انجاز المشاريع البلدية للفترة 

 يتضح من الجداول التالية 

  2018مشاريع سنة  -1

 -أ
ي ستنجز   2018المشاري    ع الجديدة لسنة 

الت 
ي 
 
 بتمويل ذات

 مالحظات  التكلفة 

   864 440 214 البناءات اإلدارية   

 ستنطلق األشغال األسبوع المقبل 864 440 14 حامل صهريج ملناءحاالمستودع البلدي : ب 1

 000 000 200 توسعة قصر البلدية 2
بصدد اختيار مكتب مراقبة الجراء اختبار حول متانة 

 البناية

  000 000 52 البرامج و التجهيزات اإلعالمية  

 بصدد اعداد ملف اإلستشارة 000 000 30 نظم تبادل المعلومات وتركيز كامرات مراقبة  3

 اعداد ملف اإلستشارة بعد ان تم تحديد الحاجياتبصدد  000 000 22 برامج و تجهيزات إعالمية  4

  000 000 65 اقتناء تجهيزات إدارية  

 بصدد القيام باستشارة في الغرض 000 000 30 اقتناء اثاث مكاتب لمصالح البلدية 5

 لحصول على تأشيرة مراقبة المصاريفابصد  000 000 35 اقتناء معدات لتنظيم األولوية  6

  000 000 80 نقل اقتناء وسائل  

 ملف كراس الشروط الفنية و المالية بصدد اعدد 000 000 80 وسائل نقلاقتناء  7

   000 000 65 اقتناء معدات و تجهيزات أخرى  



8 
اقتناء حاويات حديدية لجمع الفضالت +عربات 

 يدوية
 بصدد اعداد ملف اإلستشارة 000 000 50

 بصصد اعداد اإلستشارة 000 000 15 األفراحاقتناء تجهيزات صوتية لقاعة  9

  000 000 110 اقتناء معدات نظافة و طرقات   

 انةبصدد قبول الشحّ  000 000 50 اقتناء شحانة صغيرة متعددة االختصاصات 10

 اعداد كراس الشروط بصدد  000 000 60 اقتناء شاحنة مجهزة بسلم 11

 000 000 100   المشاري    ع االقتصادية  

 000 000 100 2016 تهيئة سوقي فطومة بورقيبة و قصر السعيد  12

   622 981 357 2018مشاريع الشراكة مع المجتمع المدني لسنة   

   000 200 249 البنية االساسية   

 000 400 202 تعبيد الطرقات بدائرتي قصر السعيد و الحدائق  13
 ماي 29د يوم تم اإلعالن على طلب العروض و حدّ 

 كآخر اجل 2018

 تم اختيار المقاول 000 800 46 تبليط األرصفة بدائرة الحدائق  14

  000 000 25 المساحات الخضراء و تهيئة المدن  

 للمرة الثانية   بصدد تقييم العروض 000 000 25 تهيئة المساحات الخضراء 15

 

 

 

 

 

 

 



 

 و ما قبلها   2017المشاريع المتواصلة لسنة  -2

وع -ب   بيان المشر
سنة 
 اإلنجاز

   الكلفة 

   000 000 443   البنية االساسية   

 بصدد القبول النهائي لألشغال 000 000 432 2014 تعبيد الطرقات  16 

 في طور اإلنجاز 000 000 11 2016 تركيب اسماء االنهج   17

  000 000 587   البناءات االدارية  

 % 100انجز بنسبة  000 000 140 2014 تهيئة المستودع البلدي 18 

 % 100انجز بنسبة  000 000 127 2016 تهيئة مستودع الحجز    19

 بصدد القيام بدارسة جيوتقنية 000 000 320 2016 اعادة تهيئة دائرة باردو   20

  000 000 90   دراسات   

 %70نسبة اإلنجاز  000 000 90 2017 دراسات مختلفة 21 
ات االعالمية     ز امج والتجهب    000 000 51 2017 البر

 22 

اقتناء منظومة متابعة العرائض و االقتراحات ;تركيز 
كاميرات مراقبة بالمستودع البلدي و تركيز نظام 

GPS 
 % 100انجز بنسبة  000 000 21 2017

 % 100انجز بنسبة  000 000 30 2017 اقتناء معدات اعالمية 23 

ات اداريةاقتناء    ز   000 000 5   تجهب 

 بصدد اعداد استشارة 000 000 5 2017 اقتناء مكيفات 24

  788 642 72   اقتناء وسائل نقل    

 % 100انجز بنسبة  Pick up 2017 60 850 000اقتناء شاحنة صغيرة      25

 تم اصدار اذن تزود   788 792 11 2017 اقتناء درجات نارية  26



ات اخرىاقتناء    ز  000 000 77   معدات و تجهب 
 

  

 % 100نجز بنسبة  ا 000 000 27 2017 اقتناء آلة رش الرمل للملعب البلدي   27

 بصدد التزود باآللة 000 000 50 2017 اقتناء مضخة مازوط  للمستودع البلدي  28

  000 000 45  المساحات الخضراء و تهيئة المدن  

 % 100نجز بنسبة ا 000 000 45 2017 تهيئة المسلك الصحي بشارع البيئة  29

  000 263 938   المشاريع الرياضية  

 بصدد اعداد ملف طلب العروض 000 000 250 2017 تهيئة قاعة الرياضة بخزندار  30

 %70اإلنجاز نسبة  000 263 338 2017 اعادة تهيئة المسبح البلدي بباردو  قسط السوائل  31

 000 000 250 2017 اعادة تهيئة المسبح البلدي بباردو  قسط الهندسة المدنية 32 
تم اختيار المقاول و بصدد التأشير على التعيين من 

 قبل مراقبة المصاريف

 بصدد اعداد ملف طلب العروض 000 000 100 2017 اعادة تهيئة المسبح البلدي بباردو  قسط : كهرباء  33

      مشاريع الشراكة مع المجتمع المدني -6

   000 020 475   البنية االساسية  
 % 100نسبة اإلنجاز  000 000 328 2016 تعبيد الطرقات  34

 % 100نجز بنسبة ا 000 100 70 2017 تبليط االرصفة  35

 000 920 76 2017 مطاراأل  تصريف مياه  37
وبصدد تخلي المقاول على انجاز المشروع  

 إعادة اختيار مقاول جديد

   000 725 343   اقتناء معدات نظافة و طرقات 

 %100نسبة اإلنجاز  000 000 270 2016 اقتناء شاحنة ضاغطة 38

39 
 اقتناء معدات نظافة

  
 %100نسبة اإلنجاز  000 725 73 2017

   000 000 147   المساحات الخضراء و تهيئة المدن 

 بصدد تقييم العروض 000 000 147 2017 المساحات الخضراءتهيئة  40



 30/4/2018البلدية الى غاية  متابعة سير اإلستخالصات -2

 :مثلما يتضح من الجدول الموالي  30/4/2018الى غاية  استعراض سيراإلستخالصات البلدية تم في هذا اإلطار 

     
          

 المـــــواردبيـــــــان  §§ § الفصل الصنف
تقديرات سنة 

2017 

المنجز الى غاية  

30/4/2017 
 2018تقديرات  النسبة 

المنجز 

30/4/2018 
 النسبة 

        
العنوان األول : موارد العنوان 

 األول
 8 225 500     3 493 008    42%   7 942 500      2 953 000    37% 

%34 364 425 1 000 148 4 %34    968 292 1     500 846 3  االعتياديةالجزء األول : المداخيل الجبائية     

 %42 000 212 1 000 896 2 %33    000 857        000 635 2  المعاليم على العقارات واالنشطة   1

  

 %39 000 348 000 895 %39    000 323        000 835     المعاليم الموظفة على العقارات  -1      

 %39 000 330 000 850 %36 000 287    000 800     المعلوم على العقارات المبنية     11.01

 %40 000 18 000 45 %103 000 36    000 35       المعلوم على األراضي غير المبنية     11.02

 %43 000 864 000 001 2 %30    000 534        000 800 1  المعاليم الموظفة على المؤسسات  -2      

12.01 1   
المقابيض االعتيادية للمعلوم على 

 المؤسسات ذات الصبغة التجارية
 1 600 000        400 000    25% 1 700 000 591 000 35% 

12.01 2   
المبالغ المتأتية من صندوق التعاون بين 

 الجماعات المحلية     
    200 000        134 000    67% 300 000 273 000 91% 

  12,03     
المعلوم على اإلجازة الموظف على 

 محالت بيع المشروبات
              -          1 000 0   

2 
مداخيل إشغال الملك العمومي البلدي أو الجهوي واستلزام المرافق  

 العمومية فيه 
    530 000        135 500    26%      485 000           66 085    14% 

        
المداخيل األخرى المتأتية من  -4

 االستغالل المباشر للملك البلدي 
    530 000        135 500    26% 485 000 66 085 14% 

 %20 000 40 000 200 %30    000 60          000 200     معلوم االشغال الوقتي للطريق العام     24.02  

 %73 000 11 000 15       معلوم اإلشغال الوقتي للطريق العام        



  24.04     
معلوم اشغال الطريق العام بمناسبة 

 حضائر البناء
    140 000          18 000    13% 110 000 12 000 11% 

 %1 85 000 10 %90    500 4            000 5         معلوم عن أشغال تحت الطريق العام     24.05  

 %2 000 3 000 150 %29    000 53          000 180     معلوم االشهار     24.06  

 %19 279 147 000 767 %44    468 300        500 681     معاليم الموجبات والرخص اإلدارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات 3

 %37 500 89 500 240 %30    500 74          500 245     معاليم الموجبات اإلدارية  -1        

 %39 000 39 000 100 %30    000 30          000 100     معلوم التعريف باالمضاء     31.01  

 %30 000 15 000 50 %24    000 13          000 55       معلوم االشهاد بمطابقة النسخ لألصل     31.02  

 %39 000 35 000 90 %34    000 31          000 90       معاليم تسليم شهادات الحالة المدنية     31.03  

 %100 500 500 %100    500               500            معاليم تسليم الشهائد والحجج األخرى     31.99  

 %34 545 12 500 36 %25    668 7            000 31       معاليم الرخص اإلدارية  -2        

  32.02     
معلوم رخص اشغال الطريق العام لتعاطي 

 بعض المهن
           500                   8    2% 500     

 %35 500 3 000 10 %3    160               000 5         معلوم رخص الحفالت العائلية      32.03  

 %36 000 9 000 25 %28    000 7            000 25       معلوم رخص البناء     32.06  

 %5 45 000 1 %100    500               500            معلوم رخص الدفن أو إخراج الجثث     32.09  

 %9 234 45 000 490 %54    300 218        000 405     معاليم مقابل إسداء خدمات  -3        

 %1 234 000 30 %1    300               000 30       معاليم اإليواء بمستودع الحجز     33.02  

  33.03 1   
المقابيض االعتيادية للمعلوم اإلضافي 

 على سعر التيار الكهربائي
      200 000        121 000    61% 230 000 0 0% 

  33.03 2   
المبالغ المتأتية من المعلوم اإلضافي على 

 سعر التيار الكهربائي
      150 000          85 000    57% 170 000 0 0% 

  33.04     

معاليم مقابل رفع الفضالت المتأتية من 

نشاط المحالت التجارية و الصناعية و 

 المهنية

 

      25 000          12 000    48% 60 000 45 000 75% 



 %40 875 518 1 500 794 3 %50    040 200 2     000 379 4  الجزء الثاني : المداخيل غير الجبائية االعتيادية   

 %28 875 152 500 554 %38    040 231        000 614     مداخيل أمالك البلدية االعتيادية  5

        
المداخيل المتأتية من االستغالل  -1

 المباشر لألمالك 
    400 000        209 000    52% 300 000 109 000 36% 

 %0 0 000 100 %43    000 85          000 200     مداخيل المسابح والحمامات       51.04  

 %55 000 109 000 200 %62    000 124        000 200     مداخيل قاعات العروض واألفراح      51.06  

        
مداخيل كراء العقارات والتجهيزات  -2

 والمعدات 
    191 500          20 240    11% 201 500 43 225 21% 

 %13 500 7 000 60 %15    000 9            000 60       مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري     52.01  

 %45 225 500 %48    240               500            مداخيل كراء عقارات معدة للسكن     52.05  

  52.06 2   
مداخيل الحدائق العمومية والمنتزهات 

 ومراكز الترفيه
    121 000                  -      0% 126 000 32 000 25% 

 %23 500 3 000 15 %110    000 11          000 10       مداخيل كراء المالعب والقاعة المغطاة     52.07  

 %1 650 000 53 %8    800 1            500 22        محاصيل بيع العقارات وأمالك أخرى -3        

 %22 650 000 3 %72    800 1            500 2         محاصيل بيع العقارات     53.01  

 %0 0 000 50 %0      000 20       محاصيل بيع األثاث الذي زال االنتفاع به     53.02  

 %42 000 366 1 000 240 3 %52    000 969 1     000 765 3  المداخيل المالية االعتيادية 6

 %42 000 294 1 000 100 3 %48    000 550 1     000 200 3  المناب من المال المشترك     60.01  

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

   000 50   %139    000 416        000 300     منح ومساهمات مخصصة للتسيير     60.03  

  60.06     
مداخيل الخطايا المترتبة عن مخالفات 

 لتراتيب حفظ الصحة
      20 000            3 000    15% 20 000 7 000 35% 

 %75 000 15 000 20 %0      -                  000 25       مداخيل مالية اعتيادية أخرى     60.99  

 %37    000 953 2      000 967 7   %43    000 498 3     500 225 8  جملــــــة موارد العنـــــوان  األول   



 2018متابعة البرنامج المحلي للنظافة و العناية بالبيئة   لسنة  -3

ة المتوخاة مثلما يتضح من يفة و الخطة التحسيسظامصلحة الن نشاط  في هذا اإلطار تولت اآلنسة سوسن العبدلي رئيسة مصلحة النظافة استعراض سير
 البيانات التالية : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفعت الجلسة على الساعة السادسة مساء و   شكر رئيس النيابة الخصوصية جميع الحاضرين المواكبين للعمل البلدي ببلدية باردو ثم هذا و اثر ذلك 
 حرر المحضر بتاريخه.

 

 المعتمد رئيس النيابة الخصوصية لبلدية باردو    عضو المجلس البلدي     الكاتب العام لبلدية باردو   

        محمد عون      

 محمد بالنكو        



                                                                                                            
   


