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 بلدية المهدية

 2020الدورة العادية الرابعة لسنة محضر جلسة 

 2020نوفمبر  28السبت 
 09المؤرخ في  2018لسنة  29لية الصادرة بمقتضى القانون األساسي عدد تبعا لمقتضيات مجلة الجماعات المح

 ,2018ماي 
 1738)القابض البلدي(  1737)والي المهدية(  7136عدد  2020نوفمبر  02للمراسالت المؤرخة في وتبعا 

)المديرين وكواهي المديرين ورؤساء  1739ضاء المجلس البلدي( ع)أ 1740)أمين المال الجهوي بالمهدية( 

واإلعداد الجيد لها تطبيقا لما  2020بموعد الدورة العادية الرابعة لسنة  الدائرتين( لإلعالمالمصالح ومتصرفي 

 ورد بمجلة الجماعات المحلية.
جلسة الدورة العادية الرابعة بمقر الدائرة البلدية بهيبون  2020نوفمبر  28عقد المجلس البلدي بالمهدية يوم السبت 

ات أعضاء والسيدحضرها السادة وفائزة بوبكر رئيسة البلدية أشرفت عليها السيدة على الساعة العاشرة صباحا 

 المجلس:
طارق الحنشة  –وداد سعد الظريف  –محسن كريم  –سهيل الشيخ الزوالي  –إكرام ريش  –أحمد رشاد خميس 

هاجر  –نجالء الزوالي  –عبير الباجي  –حسن بنور  –هيثم بن ابراهم  –خالد العراك  –لبنى الزواري  –

ة دليل –محمد الشاهد  –سامي عالية  –لمياء العيوني  –الهادي سنان  –رضا الشوك  –كريمة قاسم  –البكوش 

 سمير الزواري. –فتحي بن زينب  –ريم الزوالي  –أنور الجبالي  –داليا المبروك  –القمودي 
يفة خلنشرين  –أنيس العماري  –السيدين والسيدتين: محمد الهادي بن الشيخ وقد تغيب بدون عذر كل من 

 رشيدة الصفاقسي. –منصور
 العام للبلدية.وقد تولى كتابة الجلسة السيد لطفي بوحمدة الكاتب 

في مستهل الجلسة رحبت السيدة رئيسة البلدية بأعضاء المجلس البلدي والمواطنين الحاضرين لمواكبة هذه الدورة 

يس الحرارة ق وأشارت أنه تطبيقا لمقتضيات التدابير الصحية تم تعقيم قاعة االجتماع وتوفير السائل المعقم وجهاز

اد حترام التشريع المعمول به بانعقاثم تناولت السيدة ريم الزوالي الكلمة في إطار نقطة نظام واحتجت على عدم 

من القانون األساسي للجماعات  216الفصل  خاصةهذه الجلسة و ال سيما أنها ستخصص للمصادقة على الميزانية 

وانسحبت من الجلسة دون االمضاء  "ل موعد اجتماع المجلسيوما على األقل قب 15توجه الدعوات "المحلية 

 .التوذلك قبل البدء في المداوعلى الدفتر على الدفتر كما تبعها في ذلك السيد فتحي بن زينب ولم يمضي 
لحضور أن المجلس البلدي احترم كل االجراءات المعمول بها في لثم تناولت السيدة رئيسة البلدية الكلمة معلنة 

من مجلة الجماعات  169الشأن وبحرص شديد حيث عقدت لجنة المالية والشؤون االقتصادية تطبيقا للفصل هذا 

ي األولالمشروع عداد جلسات عمل إل 2020 غرة سبتمبر جوان أي قبل موعد 20و  14و 13المحلية أيام 

فر لديها من احصائيات على ضوء ما تو 2020جويلية  23للميزانية ومنها جلسة مع المجتمع المدني بتاريخ 

جويلية  29وذلك يوم األربعاء  2020سبتمبر  20ه على المجلس البلدي قبل موعد توتقديرات ومالحظات وعرض

و لقد عرض  أين وقع تمكين كل أعضاء المجلس البلدي من ملف المشروع (2020)الدورة العادية الثالثة  2020

ألقل وكان على من ومن أمكنه األكثر أمكنه ا عضاء المجلسلى المجلس وليس المكتب لمزيد تشريك السادة أع

ة عن هذا اليوم أي موعد المصادقة فترة السابقالا التصور األولي طيلة يعارض هذا التوجه تقديم الرأي حول هذ

 على الميزانية.
يادة األمر المتعلق بالز ثناء وأمام الظرف االستثنائي الذي مرت به البالد جراء جائحة كورونا وبعد صدوراألفي 

( تولت لجنة المالية إعداد مقترح تعديلي على 2020نوفمبر  24بالرائد الرسمي ) يناألعوان البلديفي أجور 

وم للميزانية عرض على المكتب البلدي يلتداعيات المالية على التوازنات العامة المشروع األولى للميزانية نظرا ل

يوما  15أما فيما يتعلق بتوجيه استدعاءات  المجلس،م التعديالت المقدمة إلى يوتم تقد 2020نوفمبر  27الجمعة 

 (،216)الفصل  طبق وفقا للقانونالجلسة فإن األمر  انعقادقبل 
وإجابة على تدخل أحد المواطنين حول االخالالت التي ارتكبها المجلس فيما يتعلق بإعداد البرنامج التشاركي مما 

ت السيدة أجاب, ملية التشاركية وال سيما دور المواطن في اقتراح البرنامج والمشاركة فيهأثر سلبا على جوهر الع

عدم  الدولة منكافة هياكل ومؤسسات ت بها البلدية على غرار ر  مرئيسة البلدية أن الجميع يعلم الظروف التي 
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أبوابها  بلدية المهدية أغلقت على أحد أن فىيخ الكوفيد والجائحة  بونقص في النجاعة بسب في المردوداستقرار 

لدى  كتشاف عديد االصاباتاعشرة أيام أثرت تأثيرا خطيرا على سير المرفق البلدي وعطلت نسق العمل به إثر 

 18أكتوبر إلى  08)من  وسيرها المعتاد األعوان مما خلق حالة من الذعر واالضطرابات أفقد البلدية استقرارها

 2020أكتوبر  19( ورغم ذلك ومنذ ورود مشروع السيد المدير العام لصندوق القروض يوم 2020أكتوبر 

أين تم إعداد روزنامة لمراحل إعداد برنامج  2020أكتوبر  21عقدت خلية برنامج االستثمار جلستها بتاريخ 

 2020أكتوبر  28العمل بتاريخ  يدة رئيسة البلدية أن جلستيت السوبعد تالوة الروزنامة أشار االستثمار البلدي

اء المتعلق بإرساألولى على الساعة العاشرة صباحا والثانية على الساعة الثالثة بعد الزوال من نفس اليوم 

ك تشريك المواطن وتم تدارعلى  لم تنجز وهو ما أثرالمنشوراستراتيجية اتصالية مع المواطن وإبالغه بفحوى 

يجاد الآليات البديلة لتحسين شروط إل عبر وسائل التواصل االجتماعي وسيارة الدعاية 2020نوفمبر  17يوم ذلك 

ة إثر ذلك عرضت السيدة رئيسة البلدي مشاركته وفقا للمنشور الموجه من السيد المدير العام لصندوق القروض،

  : محاور جدول أعمال الجلسة

  2021مشروع ميزانية  .1

  نشاط الدوائر .2

 نشاط اللجان  .3

  طرح الديون .4

على  2020نوفمبر  27وافق المكتب البلدي يوم العمرانية الحضور أنه بطلب من رئيس لجنة التهيئة وأعلمت 

لمنطقة شيبة. كما سيتم تأجيل  إدراج محور النظر في المصادقة على المرحلة األولى في مراجعة مثال التهيئة

 وطرح الديون إلى موعد الحق وذلك بقرار من المكتب البلدي أيضا. النظر في محاور نشاط الدوائر واللجان

دية على احترام موعد الجلسة التمهي أثر أيضافي األثناء ذكرت السيدة رئيسة البلدية أن غلق المؤسسة البلدية 

 .2020ديسمبر  05بتحديد موعد جديد وهو األمر وتم تدارك 2020أكتوبر  31المقررة ليوم 

الكلمة السيد الهادي سنان عضو المجلس البلدي مذكرا الحضور بأنه لطالما طالب بتحسين عمل المجلس وتناول  

لى وانسحب من الجلسة ولم يمضي ع فيما يخص نشاط اللجان وتركيبتها وابتعاده عن االرتجال وتطبيق القانون

 .الدفتر

 السيدة الرئيسة:

االتفاق بين كافة أعضاء المجلس على عقد جلسة  2020مبر نوف 19لقد تم خالل جلسة المجلس البلدي الخميس 

 خاصة بهذا الموضوع
 2021المصادقة على مشروع ميزانية  .1

 قدم مشروع الميزانية كالآتي:جنة المالية والشؤون االقتصادية يخالد العراك رئيس لالسيد 
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 البلديــة ميــزانيــة مـــوارد خـالصــة
 

 بحساب الدينار 

 المبلــغ بيـــــان المـــــوارد

  مــوارد العنــوان األّول 

 الجـــزء األّول: المـــداخيـــل الجبــائيـــة 

 3.690.000 المعـاليـــم الجبائية بعنوان األداءات على العقارات واألنشطة............................. الصنـف األّول:

 1.990.000 المداخيـل الجبائيـة األخـرى ................................................................الصنف الثاني: 

 5.680.000 جملـة الجــزء األّول 

 

 الجــزء الثاني: المـداخيــل غيـر الجبـائيــة االعتيادية

 

 إسداء خدمات.......... مقابل واألتاوات اإلدارية الرسوم والحقوق ومختلف معاليم الرخص والموجباتالصنف الثالث: 

 المختلفة................... وأمالكها مرافقها واستلزام وفضاءاتها الجماعة أمالك واستعمال أشغال مداخيل الصنف الرابع:

 .......................................مختلفة ومداخيل ومساهماتها المحلية الجماعة ملك مداخيلالصنـف الخامس: 

1.232.000 

10.000 

692.000 

 2.080.000 ................................................................التسيير بعنوان الدولة تحويالتالصنف السـادس: 

 4.014.000 جملـة الجــزء الثانـي 

 6.694.000 جملـة مــوارد العـنــوان األّول 

 

 الثانـيمــوارد العنـوان 

 

  الجـــزء الثالـث: المــوارد الذاتيــة المخّصصــة للتنميــة

 2.084.871,537 منـــــــــح التجهـيــــــــــز ................................................................الصنـف السـابـع: 

 2.530.620,865 ................................................................مد خرات وموارد مختلفـة الصنـف الثـامــن: 

 4.615.492,402 جملـة الجــزء الثالـث 

  الجـــزء الرابــع: مــــــــــوارد االقتراض

 791.318,902 ............................................................مــــوارد االقتراض الداخلــي الصنـف التـاسـع: 

  مــــوارد االقتراض الخارجي ...........................................................الصنـف العاشــر: 

  ......................مـوارد االقتراض الخارجي الموظ فـة .......................الصنـف الحادي عشر: 
 791.318,902 جملـة الجــزء الرابـع 

  الجـــزء الخـامـس: المـوارد المتأتّيـة من االعتمادات المحالة 

 - موارد متأت يـة من اعتمادات محالة...................................................الصنـف الثاني عشر: 

 - جملة الجزء الخامس 
 

 المشاركة أموال حسابات بواسطة الموظفة الموارد : السادس الجزء

 المشاركة....................................................... أموال حسابات موارد : عشر الثالث الصنف

- 

 - جملـة الجــزء السادس 
 5.406.811,304 جملـة مــوارد العنـوان الثـاني 

 15.100.811,304 ميـزانيـة البلديـةمجمــوع مــوارد 
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 نفقــات ميــزانيــة البلديــة خـالصــة

 بحساب الدينار

 المبلــغ بيـــــان النفقــــات

  نفقــات العنــوان األّول  

 الجـــزء األّول: نفـقــــات التصــــّرف

 5.617.000 ....................................................التـأجيــر العمـومي القســـم األّول: 

 3.212.000 وسـائــل المصـالـح ....................................................القســم الثاني: 

ـــل العمـومـي ....................................................القســم الثالث:   577.000 التدخ 

عة............................القســم الرابع:  ف الطارئـة وغير الموز   - نفقـات التصـر 

 9.406.000 جملـة الجــزء األّول 

  الجــزء الثاني: فــوائــد الـديــن 

 160.000 فـوائـــد الديـــــن ...................................................القســم الخامس: 

.جملـة الجــزء الثاني   160.000 

66.0005.9 جملـة نفقــات العنــوان االول   

  نفقــات العنـوان الثانـي

  الجــزء الثالـث: نفقـــــــــات التنمـيـــــــــة

 5.203.583,426 االستثمارات المبـاشــرة ...........................................القســم السادس: 

 - التمـويـــــــل العمـومـــي ..........................................القســم السـابـع: 

عةالقســم الثـامــن:   - ...........................نفقــات التنميــة الطارئـة وغير الموز 

 107.209,560 خارجية موظ فـة .............نفقـــات التنميــة المرتبطـة بموارد القســم التـاسـع: 

  جملـة الجــزء الثالـث 

  الجــزء الرابع: نفقات تسديـد أصــل الديـــن

 224.018,318 تسديـد أصـل الديـن .................................................. القســم العـاشـر: 

 جملـة الجــزء الرابع 
224.018,318 

  الجــزء الخامـس: النفقــات المســّددة من االعتمادات المحالـة

  النفقـات المســد دة من االعتمادات المحالـة ...................القســم الحادي عشـر: 

  جملـة الجــزء الخامـس 

  الجــزء السادس: نفقــات حسابات أموال المشاركة

 المشاركة................................. أموال حسابات نفقات : عشر الثاني الصنف

  جملة الجزء السادس 

 5.534.811.304 جملـة نفقــات العنــوان الثـاني 

 15.100.811,304 مجمـوع نفقــات ميـزانيـة البلديـة
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 بحساب الدينار                                                                                                                                                                           

 الصنف الجزء العنوان
الصنف 

 الفرعي
 المالحظات التقديرات بيان الموارد ف.ف الفقرة الفصل

   األول العنوان موارد       1

  5.680.000 الجبائية المداخيل      1 

  3.290.000 العقارات واألنشطة على األداءات بعنوان الجبائية المداخيل     1  

  780.000 : العقارات على الموظفة المعاليم    1   

  400.000 : المبنية العقارات على المعلوم   11.01    

  380.000 المبنية غير األراضي على المعلوم   11.02    

   2.910.000 : األنشطة على الموظفة المعاليم    2   

    12.01   
 التجارية أو الصناعية الصبغة ذات المؤسسات على المعلوم

 .المهنية أو
  

     1  
 الصبغة ذات المؤسسات على للمعلوم اإلعتيادية المقابيض

 .المهنية أو التجارية الصناعية أو
1.500.000  

     2  

والتسوية  والتعديل الالمركزية دعم صندوق من المتأتية المبالغ

 األقصى دحال حذف بعنوان المحلية الجماعات بين والتضامن

 التجارية أو الصبغة الصناعية ذات المؤسسات للمعلوم على

 .المهنية أو

300.000  

     3  
 على للمعلوم األدنى الحد استخالص من المتأتية المقابيض

 .المهنية أو التجارية أو الصناعية الصبغة المؤسسات ذات
-  

  1.100.000 النزل على المعلوم   12.02    

  10.000 .المشروبات بيع محالت على الموظف اإلجازة معلوم   12.03    

  1.990.000 األخرى الجبائية المداخيل     2  

   1    
الملك  استلزام من المستوجبة المعاليم استخالص مداخيل

 : البلدي العمومي
1.240.000  

  - اليومية باألسواق المستوجبة المعاليم لزمة مداخيل   21.01    

    21.02   
 باألسواق المستوجبة المعاليم استخالص لزمة مداخيل

 األسبوعية
500.000  

  - الظرفية باألسواق المستوجبة المعاليم لزمة مداخيل   21.03    

   الجملة بأسواق المستوجبة المعاليم لزمة مداخيل   21.04    

   والغالل للخضر الجملة أسواق  1     

  500.000 البحري للصيد الجملة أسواق  2     

  - أخرى جملة أسواق  3     

  - بالمسالخ المستوجبة المعاليم لزمة مداخيل   21.05    

  - العام للطريق الوقتي اإلشغال لزمة مداخيل   21.06    

  40.000 العام بالطريق العربات وقوف لزمة مداخيل   21.07    

  200.000 اإلشهار معلوم لزمة مداخيل   21.08    

  - البلدي الملك من مستوجبة أخرى معاليم لزمة مداخيل   21.99    
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 الصنف الجزء العنوان
الصنف 

 الفرعي
 المالحظات التقديرات بيان الموارد ف.ف الفقرة الفصل

 للملك المباشر االستغالل من المتأتية الجبائية المداخيل    2   

 : العمومي البلدي
750.000  

  130.000 لألسواق المباشر االستغالل من متأتية مداخيل   22.01    

  15.000 للوقوف العام المعلوم  1     

  90.000 للوقوف الخاص المعلوم  2     

  10.000 الجملة سوق ومزودي البيع وكالء معامالت رقم على المعلوم  3     

  15.000 الداللة على المعلوم  4     

  - العموميين والكيل الوزن على المعلوم  5     

  - األسواق داخل بالتجوال البيع معلوم  6     

  - والحراسة اإليواء معلوم  7     

  - البحر منتوجات على الصحية المراقبة معلوم  8     

  - للمسالخ المباشر االستغالل من متأتية مداخيل   22.02    

  - الذبح معلوم  1     

  - بالمسالخ للذبح المعدة الحيوانات إقامة معلوم  2     

  - اللحوم على الصحية المراقبة معلوم  3     

  250.000 العام للطريق الوقتي اإلشغال معلوم   22.03    

  - العام بالطريق العربات وقوف معلوم   22.04    

  150.000 البناء حضائر إقامة عند العام الطريق اإلشغال معلوم   22.05    

  10.000 العام الطريق تحت أشغال عن معلوم   22.06    

  200.000 اإلشهار معلوم   22.07    

  10.000 البحري العمومي الملك إشغال معلوم   22.08    

  - الظرفية العروض على المعلوم   22.09    

  - مختلفة جبائية مداخيل   22.99    

  4.014.000 اإلعتيادية الجبائية غير المداخيل      2 

 والموجبات الرخص معاليم ومختلف والحقوق الرسوم     3  

 الخدمات إسداء مقابل اإلدارية واألتاوات
1.232.000  

  220.000 : اإلدارية الموجبات معاليم    1   

  100.000 باإلمضاء التعريف معلوم   31.01    

  30.000 لألصل النسخ بمطابقة اإلشهاد معلوم   31.02    

  80.000 المدنية الحالة بطاقات تسليم معاليم   31.03    

  10.000 األخرى والحجج الشهائد تسليم معاليم   31.99    

  322.000 : اإلدارية الرخص معاليم    2   

   الحيوانات ذبح رخص معلوم   32.01    
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 الصنف الجزء العنوان
الصنف 

 الفرعي
 المالحظات التقديرات بيان الموارد ف.ف الفقرة الفصل

  30.000 المهن بعض لتعاطي العام الطريق إشغال رخص معلوم   32.02    

  10.000 العائلية األفراح بمناسبة المنّظمة الحفالت رخص معلوم   32.03    

  2.000 العمومية الحفالت رخص معلوم   32.04    

الساعات  بعد لها المماثلة والمحالّت المقاهي فتح رخص معلوم   32.05    

 القانونية
10.000  

  250.000 البناء رخص معاليم   32.06    

  - العام الطريق في الوقود توزيع آالت نصب رخص معاليم   32.07    

 المجهزة والسيارات األجرة سيارات جوالن رخص معلوم   32.08    

 بعداد
-  

  - الجثث إخراج أو الدفن رخص معلوم   32.09    

    32.99   
 بها الجاري التراتيب بمقتضى مسندة أخرى رخص معاليم

 العمل
20.000  

  690.000 : خدمات إسداء مقابل معاليم    3   

  - السائلة المواد تصريف قنوات بفروع االعتناء معلوم   33.01    

  150.000 الحجز بمستودع اإليواء معاليم   33.02    

    33.03   
والتسوية  والتعديل الالمركزية دعم صندوق من المتأتية المبالغ

 اإلضافي المعلوم بعنوان المحلية الجماعات بين والتضامن

 الكهربائي سعر التيار على

  

 التيار سعر على اإلضافي للمعلوم االعتيادية المقابيض  1     

 الكهربائي
-  

     2  
 التيار سعر على اإلضافي المعلوم من المتأتية المبالغ

 الجماعات بين والتضامن التعديل باعتماد آلية الكهربائي

 المحلية

400.000  

التجارية  المحالت نشاط من المتأتية الفضالت رفع مقابل معاليم   33.04    

 المهنية أو الصناعية أو
130.000  

  - الموتى لنقل السيارات كراء معلوم   33.05    

    33.06   
 األولية األشغال نفقات في األجوار المالكين مساهمة

 وقنوات واألرصفة بالطرقات المتعلقة واإلصالحات الكبرى

 السائلة المواد تصريف

-  

  10.000 خدمات إسداء مقابل أخرى معاليم   33.99    

 وفضاءاتها الجماعة أمالك واستعمال إشغال مداخيل     4  

 المختلفة وأمالكها واستلزام مرافقها
10.000  

  10.000 : لألمالك المباشر االستغالل من المتأتية المداخيل    1   

  - األطفال رياض مداخيل   41.01    

  - الحيوانات حدائق مداخيل   41.02    

  - العمومية الحدائق مداخيل   41.03    

  - المنتزهات مداخيل   41.04    

  - الترفيه مراكز مداخيل   41.05    
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 الصنف الجزء العنوان
الصنف 

 الفرعي
  المالحظات التقديرات بيان الموارد ف.ف الفقرة الفصل

  - المنابت مداخيل   41.06    

  - المالعب مداخيل   41.07    

   الرياضية القاعات مداخيل   41.08    

   المسابح مداخيل   41.09    

   الحمامات مداخيل   41.10    

   المسارح مداخيل   41.11    

   العروض قاعات مداخيل   41.12    

  10.000 األفراح قاعات مداخيل   41.13    

   فالحي لنشاط المعدة العقارات مداخيل   41.14    

    41.99   
 المباشر االستغالل من متأتية يةئجبا غير أخرى مداخيل

 لألمالك
-  

   : اللزمة طريق عن األمالك استغالل من المتأتية المداخيل    2   

  - األطفال رياض لزمة مداخيل   42.01    

  - الحيوانات حدائق لزمة مداخيل   42.02    

  - العمومية الحدائق لزمة مداخيل   42.03    

  - المنتزهات لزمة مداخيل   42.04    

  - الترفيه مراكز لزمة مداخيل   42.05    

  - المنابت لزمة مداخيل   42.06    

  - المالعب لزمة مداخيل   42.07    

  - الرياضية القاعات لزمة مداخيل   42.08    

  - المسابح لزمة مداخيل   42.09    

  - الحمامات لزمة مداخيل   42.10    

  - المسارح لزمة مداخيل   42.11    

  - العروض قاعات لزمة مداخيل   42.12    

  - األفراح قاعات لزمة مداخيل   42.13    

  - فالحي لنشاط المعدة العقارات لزمة مداخيل   42.14    

  - األمالك لزمة من متأتية جبائية غير أخرى مداخيل   42.99    

  692.000 مختلفة ومداخيل ومساهماتها المحلية الجماعة ملك مداخيل     5  

  461.000 : والمعدات والتجهيزات العقارات كراء مداخيل    1   

  450.000 تجاري لنشاط معدة عقارات كراء مداخيل   51.01    

  - مهني لنشاط معدة عقارات كراء مداخيل   51.02    

  - صناعي لنشاط معدة عقارات كراء مداخيل   51.03    

  - .فالحي لنشاط معدة عقارات كراء مداخيل   51.04    
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 الصنف الجزء العنوان
الصنف 

 الفرعي
 المالحظات  التقديرات بيان الموارد ف.ف الفقرة الفصل

  - للسكن معدة عقارات كراء   51.05    

  - الحيوانات حدائق كراء مداخيل   51.06    

  - العمومية الحدائق كراء مداخيل   51.07    

  - المنتزهات كراء مداخيل   51.08    

  - الترفيه مراكز كراء مداخيل   51.09    

  - المنابت كراء مداخيل   51.10    

  5.000 المالعب كراء مداخيل   51.11    

  5.000 الرياضية القاعات كراء مداخيل   51.12    

   المسابح كراء مداخيل   51.13    

   الحمامات كراء مداخيل   51.14    

   المسارح كراء مداخيل   51.15    

   العروض قاعات كراء مداخيل   51.16    

   األفراح قاعات كراء مداخيل   51.17    

  1.000 والمعدات التجهيزات كراء مداخيل   51.18    

   بالمقابر التربات منح مداخيل   51.19    

   األخرى األكرية مداخيل   51.99    

  23.000 أخرى وأمالك العقارات بيع محاصيل    2   

   العقارات بيع محاصيل   52.01    

  3.000 به االنتفاع زال التي والمعدات األثاث بيع محاصيل   52.02    

  20.000 األخرى البيوعات محاصيل   52.99    

   : المساهمات مداخيل    3   

   المالية المساهمات مداخيل   53.01    

   البلدية العمومية المؤسسات تحويالت    53.02    

   أخرى وتحويالت مساهمات   53.99    

  208.000 : مختلفة مداخيل    4   

   السابقة للسنة األول العنوان فوائض من منقولة موارد   54.01    

 الحجز بمستودعات وااليداعات المحجوزات بيع مداخيل   54.52    

 واإليداع
80.000  

  5.000 البيئية والشرطة الصحة حفظ تراتيب مخالفات مداخيل   54.03    

  5.000 العمرانية التراتيب مخالفات مداخيل   54.04    

   الميزانية عن الخارج العمليات تسوية عن مترتبة مقابيض   54.05    

   معرفة غير إيداعات من مقابيض  1     

   الزمن بمرور الحق سقوط عن مترتبة مبالغ  2     
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 الصنف الجزء العنوان
الصنف 

 الفرعي
 المالحظات التقديرات واردـــــــان المـــــــــبي ف.ف الفقرة الفصل

   أخرى مقابيض  3     

  1.000 واألرصفة الطرقات إصالح مصاريف استرجاع   54.06    

  1.000 أخرى وخدمات أشغال مقابل مصاريف استرجاع   54.07    

   والوصايا التبرعات   54.08    

   أحكام بمقتضى مستخلصة مبالغ   54.09    

   التأخير خطايا   54.10    

  10.000 العمومية الصفقات إنجاز عن المنجّرة التأخير خطايا  1     

   المثقلة الديون إستخالص عن المنجّرة التأخير خطايا  2     

    54.11   
 لفائدة وتصرف واستخالص إدارة مصاريف بعنوان مبالغ

 .الغير
15.000  

  60.000 النقل لوسائل جماعية مآوى إنجاز في المساهمة   54.12    

  1.000 الحضور منح   54.13    

  30.000 مختلفة مقابيض   54.99    

  2.080.000 التسيير بعنوان الدولة تحويالت     6  

  2.080.000 :التسيير بعنوان الدولة ميزانية من تحويالت    1   

   السنوي الدعم من المناب   61.01    

  2.080.000 التسيير بعنوان المناب  1     

  - التوازن منحة بعنوان المناب  2     

  - استثنائية تحويالت   61.02    

  - التسيير بعنوان اإلستثنائية المنح  1     

  - 16 اآللية بعنوان الدولة مساهمة  2     

 والتسوية والتعديل الالمركزية دعم صندوق تحويالت   61.03    

 المحلية الجماعات والتضامن بين
-  

  - تقديرية اعتمادات بعنوان تحويالت  1     

  - تعديلية اعتمادات بعنوان تحويالت  2     

  - التسوية اعتمادات بعنوان تحويالت  3     

 تشمل التي البلديات لفائدة تنفيل اعتمادات بعنوان تحويالت  4     

 مناطق ريفية
-  

  - ومخصصة استثنائية اعتمادات بعنوان تحويالت  5     

  -  للتسيير مخصصة أخرى ومساهمات منح بعنوان تحويالت    2   

  - للتسيير مخصصة أخرى داخلية ومساهمات منح   62.01    

  - للتسيير مخصصة خارجية ومساهمات منح   62.02    

  - التسبقات من متأتية موارد   62.03    

  - المثقلة الجبائية المعاليم بعنوان التسبقات من متأتية موارد  1     
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 الصنف الجزء العنوان
الصنف 

 الفرعي
  المالحظات التقديرات بيان الموارد ف.ف الفقرة الفصل

  - عجز لتغطية تسبقات من متأتية موارد  2     

   الثاني العنوان موارد       2

   للتنمية المخصصة الذاتية الموارد      3 

   : التجهيز منح     7  

   داخلية ومساهمات التجهيز منح   70.01    

 الجماعات ومساعدة القروض صندوق من مسندة موظفة منح  1     

 المحلية
  

   فواضل نقل 1      

   السنة موارد 2      

     2  
 ومساعدة القروض صندوق من مسندة موظفة غير منح

 الجماعات المحلية
  

  861.338,933 فواضل نقل 1      

  1.189.000,000 السنة موارد 2      

   الخزينة صناديق من متأتية منح  3     

   فواضل نقل 1      

   السنة موارد 2      

   مشتركة مشاريع لتمويل ومساهمات منح  4     

   فواضل نقل 1      

   السنة موارد 2      

   أخرى داخلية ومساهمات منح  5     

  6.557.089 فواضل نقل 1      

   السنة موارد 2      

   خارجية ومساهمات منح   70.02    

   مالية مؤسسات من متأتية ومساهمات منح  1     

   فواضل نقل 1      

   السنة موارد 2      

   أخرى خارجية ومساهمات منح  2     

  27.975,521 فواضل نقل 1      

   السنة موارد 2      

   مختلفة وموارد مدخرات     8  

   األول العنوان من المستعملة غير الفوائض من المتأتية المبالغ   80.01    

  688.906,321 فواضل نقل  1     

  171.000,000 السنة موارد  2     
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 الصنف الجزء العنوان
الصنف 

 الفرعي
  المالحظات التقديرات بيان الموارد ف.ف الفقرة الفصل

   االستثمار بعنوان السنوي المالي الدعم من المناب   80.02    

  817.905,544 فواضل نقل  1     

  852.809,000 السنة موارد  2     

 مشاريع نطاق في المسندة السكن قروض استرجاع مداخيل   80.03    

 السكنية تهيئة المناطق
  

   فواضل نقل  1     

   السنة موارد  2     

   إقتصادية مؤسسات لفائدة مسندة قروض استرجاع مداخيل   80.04    

     1  
 لفائدة المسندة القروض أصل استرجاع من متأتية مداخيل

 مؤسسات اقتصادية
  

     2  
 لفائدة المسندة القروض فوائد استرجاع من متأتية مداخيل

 مؤسسات اقتصادية
  

   الدولة قبل من عنها المتخلى الشعبية المساكن مداخيل   80.05    

   فواضل نقل  1     

   السنة موارد  2     

   مختلفة أخرى موارد   80.99    

   فواضل نقل  1     

   السنة موارد  2     

   االقتراض موارد      4 

   الداخلي االقتراض موارد     9  

 الجماعات ومساعدة القروض صندوق من مسندة قروض   90.01    

 المحلية
  

  93.318,902 فواضل نقل  1     

  698.000,000 السنة موارد  2     

   الخزينة قروض   90.02    

   فواضل نقل  1     

   السنة موارد  2     

   أخرى ومؤسسات هياكل من متأتية قروض   90.03    

   فواضل نقل  1     

   السنة موارد  2     

   الخارجي االقتراض موارد     10  

   مالية مؤسسات من متأتية قروض   100.01    

   فواضل نقل  1     

   السنة موارد  2     
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 الصنف الجزء العنوان
الصنف 

 الفرعي
 المالحظات  التقديرات بيان الموارد ف.ف الفقرة الفصل

   أخرى قروض   100.02    

   فواضل نقل  1     

   السنة موارد  2     

   الموظفة الخارجي االقتراض موارد     11  

   مالية مؤسسات من متأتية قروض   110.01    

   فواضل نقل  1     

   السنة موارد  2     

   أخرى قروض   110.02    

   فواضل نقل  1     

   السنة موارد  2     

   المحالة االعتمادات من المتأتية الموارد      5 

   (٭)محالة  اعتمادات من متأتية موارد     12  

 البنية مشاريع إلنجاز محالة اعتمادات من متأتية موارد   120.01    

 األساسية
  

   فواضل نقل  1     

   السنة موارد  2     

   إدارية بناءات إلنجاز محالة اعتمادات من متأتية موارد   120.02    

   فواضل نقل  1     

   السنة موارد  2     

صبغة  ذات مشاريع إلنجاز محالة اعتمادات من متأتية موارد   120.03    

 شبابية
  

   فواضل نقل  1     

   السنة موارد  2     

صبغة  ذات مشاريع إلنجاز محالة اعتمادات من متأتية موارد   120.04    

 رياضية
  

   فواضل نقل  1     

   السنة موارد  2     

صبغة  ذات مشاريع إلنجاز محالة اعتمادات من متأتية موارد   120.05    

 اقتصادية
  

   فواضل نقل  1     

   السنة موارد  2     

    120.06   
 صبغة ذات مشاريع إلنجاز محالة اعتمادات من متأتية موارد

 ثقافية

  

  

   فواضل نقل  1     
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 الصنف الجزء العنوان
الصنف 

 الفرعي
  المالحظات التقديرات بيان الموارد ف.ف الفقرة الفصل

   موارد السنة  2     

   الطفولة مشاريع إلنجاز محالة اعتمادات من متأتية موارد   120.07    

   فواضل نقل  1     

   السنة موارد  2     

صبغة  ذات مشاريع إلنجاز محالة اعتمادات من متأتية موارد   120.08    

 سياحية
  

   فواضل نقل  1     

   السنة موارد  2     

    120.09   
 صبغة ذات مشاريع إلنجاز محالة اعتمادات من متأتية موارد

 بيئية
  

   فواضل نقل  1     

   السنة موارد  2     

   وتجهيزات معدات القتناء محالة اعتمادات من متأتية موارد   120.10    

   فواضل نقل  1     

   السنة موارد  2     

   التصرف لنفقات مخصصة محالة اعتمادات من متأتية موارد   120.11    

   فواضل نقل  1     

   السنة موارد  2     

   أخرى مشاريع إلنجاز محالة اعتمادات من متأتية موارد   120.99    

   فواضل نقل  1     

   السنة موارد  2     

   المشاركة أموال حسابات بواسطة الموظفة الموارد      6 

   المشاركة أموال حسابات موارد     13  

موظفة  مساهمات أو تبرعات أو هبات بعنوان داخلية موارد   130.01    

 المشاركة أموال بحسابات
  

   فواضل نقل  1     

   السنة موارد  2     

    130.02   
 موظفة مساهمات أو تبرعات أو هبات بعنوان خارجية موارد

 المشاركة أموال بحسابات

 

  

   فواضل نقل  1     

   السنة موارد  2     

 

 

 النفقات
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 القسم الجزء العنوان
 القسم

 الفرعي
 المالحظات  التقديرات النفقاتبيان  ف.ف الفقرة الفصل

   األول العنوان نفقات       1

   التصرف نفقات      1 

   العمومي التأجير     1  

  15.000 البلديات لرؤساء المخولة المنح   01.100    

  15.000 البلديات لرؤساء المخولة المنح  1     

   التسيير منحة 1      

   المسؤولية منحة 2      

   السكن منحة 3      

   التمثيل منحة 4      

  15.000 المتقاعدين البلديات لرؤساء تكميلية منحة 5      

   العمومي القطاع أعوان من البلديات لرؤساء التكميلية المنحة 6      

 الخاص القطاع أجراء من البلديات لرؤساء التكميلية المنحة 7      

 والمهن الحرة
  

  - المشغل على المحمولة المساهمات  2     

   التقاعد أنظمة في المساهمة 1      

   االجتماعية الحيطة أنظمة في المساهمة 2      

   المرض على التأمين أنظمة في المساهمة 3      

   األجراء لفائدة بالسكن النهوض صندوق في المساهمة 4      

  5.520.000 القارين األعوان تأجير   01.101    

  1.109.000 والتدرج األساسي األجر  1     

  3.235.000 )الثابتة( القارة الخصوصية المنح  2     

  51.000 بالرتبة المرتبطة الكيلومترية المنحة 1      

  766.000 والتنفيذ التصرف منحة 2      

  498.000 الخاصة التكاليف منحة 3      

  2.000 بالرتبة المرتبطة السكن منحة 4      

  60.000 الهندسة منحة 5      

  199.000 المشاريع منحة 6      

  18.000 المعمارية الهندسة منحة 7      

  - التعمير منحة 8      

  - الكامل الوقت منحة 9      

  32.000 الحرفاء قبول عدم منحة 10      
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 القسم الجزء العنوان
 القسم

 الفرعي
 المالحظات  التقديرات النفقاتبيان  ف.ف الفقرة الفصل

  27.000 البيداغوجية التكاليف منحة 13      

  - العدوى خطر منحة 16      

  - العمومية المصالح لمستشاري الخصوصية المنحة 22      

  - االجتماعي العمل منحة 23      

  80.000 لإلعالمية اآللية المعالجة منحة 25      

  - الصحافة منحة 34      

  - الترتيب إلعادة التعويضية المنحة 36      

  9.000 التعويضية المنحة 49      

  16.000 التكميلية التعويضية المنحة 50      

   البلدية التراتيب مراقبة منحة 90      

  1.327.000 المنزلية الفواضل ورفع الصحة حفظ منحة 91      

  150.000 األوساخ منحة 92      

   اإلحصاء منحة 93      

  81.000 بالوظيفة المرتبطة المنح  3     

  63.000 الوظيفية المنحة 1      

   بمأمورية مكلف منحة 2      

  16.000 الكيلومترية المنحة 5      

  2.000 السكن منحة 6      

   اإلدارية التكاليف منحة 7      

   الخصوصية للمنحة التكميلية المنحة 8      

  - المتغيرة الخصوصية المنح  4     

   العاديين للوكالء المسندة المسؤولية منحة 70      

  97.000 المتغيرة الخصوصية غير المنح  5     

  2.0003 المرتب في المدمجة اإلنتاج منحة 1      

  65.000 المرتّب في المدمجة غير اإلنتاج منحة 2      

   األخرى المتغيّرة الخصوصية غير المنح 3      

  131.000 الليلي والعمل اإلضافية الساعات منحة  6     

   اإلضافية الساعات منحة 1      

  131.000 الليلي العمل منحة 2      

  31.000 العائلية المنح  13     

  24.000 المنحة العائلية 1      
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 القسم الجزء العنوان
 القسم

 الفرعي
 المالحظات  التقديرات النفقاتبيان  ف.ف الفقرة الفصل

  7.000 الوحيد األجر منحة 2      

  836.000 المشغل على المحمولة المساهمات  14     

  610.000 التقاعد أنظمة في المساهمة 1      

  - االجتماعية الحيطة أنظمة في المساهمة 2      

  180.000 المرض على التأمين أنظمة في المساهمة 3      

  46.000 األجراء لفائدة بالسكن النهوض صندوق في المساهمة 4      

   أخرى منح  99     

  82.000 القارين غير األعوان تأجير   01.102    

  - وقتية خطط يشغلون أعوان  1     

   األساسي األجر 1      

   بالرتبة المرتبطة الكيلومترية المنحة 2      

   والتنفيذ التصرف منحة 3      

   المرتب في المدمجة اإلنتاج منحة 9      

   المرتب في المدمجة غير اإلنتاج منحة 10      

   اإلضافية الساعات منحة 12      

   الليلي العمل منحة 13      

   المنزلية الفواضل ورفع الصحة حفظ منحة 70      

   األوساخ منحة 71      

  80.000 بالحصة والعاملون المتعاقدون األعوان  2     

 السباحين المنقذين 80.000 لألعوان المباشر التأجير 1      

   المؤسسات( مع لألعوان )اتفاقيات المباشر غير التأجير 2      

  - 16 اآللية أعوان تأجير  3     

  - العائلية المنح  6     

   العائلية المنحة 1      

   الوحيد األجر منحة 2      

  - المشغل على المحمولة المساهمات  7     

   التقاعد أنظمة في المساهمة 1      

   االجتماعية الحيطة أنظمة في المساهمة 2      

   المرض على التأمين أنظمة في المساهمة 3      

   األجراء لفائدة بالسكن النهوض صندوق في المساهمة 4      

  2.000 البلدية ممثلي للمتصرفين الحضور مكافآت  9     
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 القسم الجزء العنوان
 القسم

 الفرعي
 المالحظات التقديرات النفقاتبيان  ف.ف الفقرة الفصل

 للحياة اإلعداد إطار في المتربصين إلى المسندة المنح  10     

 ....المهنية
  

   أخرى منح  99     

  3.212.000 المصالح وسائل     2  

  1.997.000 المحلية العمومية المصالح تسيير نفقات   02.201    

  80.000 واألداءات األكرية  1     

  45.000 الماء استهالك  2     

  900.000 والغاز الكهرباء استهالك  3     

  30.000 االتصاالت  4     

  15.000 الهاتفية االتصاالت 1      

  15.000 المعطيات تراسل 2      

   البلدية لرئيس مخصصة هاتفية خدمات 3      

  10.000 اإلدارية للمصالح أثاث اقتناء  5     

  220.000 الوقود  6     

  170.000 النقل لوسائل الوقود شراء 1      

   التسخين ألجهزة الوقود شراء 2      

  36.000 وظيفية بخطط المكلفة اإلطارات لفائدة الوقود حصص 3      

   خصوصية لمعدات الوقود شراء  4      

  14.000 البلدية لرئيس المخصصة الوقود حصص 5      

  6.000 البريد نفقات  7     

  4.000 اإلدارية المراسالت 1      

  2.000 األخرى البريد نفقات 2      

  10.000 المعدات اقتناء  8     

  10.000 اإلداري التصرف معدات اقتناء 1      

  50.000 التأمين مصاريف  9     

  40.000 النقل وسائل تأمين 1      

   األشخاص تأمين 2      

   البنايات تأمين 3      

  10.000 والمعدات التجهيزات تامين 4      

  165.000 والصيانة التعهد  10     

  30.000 بالبنايات االعتناء 1      

  130.000 تعهد وصيانة وسائل النقل 2      
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 القسم الجزء العنوان
 القسم

 الفرعي
 المالحظات التقديرات النفقاتبيان  ف.ف الفقرة الفصل

  5.000 واألثاث المعدات وصيانة تعهد 3      

   خصوصية معدات وصيانة تعهد 4      

  10.000 اإلدارية المقرات تنظيف مصاريف  11     

  - الحراسة مصاريف  12     

   للحراسة العادية المصاريف 1      

   المناولة طريق عن الحراسة مصاريف 2      

  15.000 المكاتب لوازم  13     

  50.000 المطبوعات  14     

  5.000 التوثيق  15     

  4.000 المكتوبة الوثائق 1      

  1.000 األخرى الوثائق 2      

  15.000 والمجالت الصحف  16     

  1.000 ونشرها اإلعالنات تعليق  18     

  55.000 اإلعالمية مصاريف  19     

  50.000 والمعدات اللوازم شراء 1      

  4.000 منظومات شراء 2      

  1.000 الصيانة نفقات 3      

  20.000 اإلعالمية المنظومات استغالل نفقات  20     

  3.000 " أدب " منظومة استغالل 1      

  1.500 " إنصاف " منظومة استغالل 2      

  500 " رشاد " منظومة استغالل 3      

  10.000 " مدنية " منظومة استغالل 4      

  5.000 " الميزانية موارد في التصرف " منظومة استغالل 5      

  - أخرى منظومات 6      

  5.000 واإلقامة االستقباالت مصاريف  21     

  5.000 االستقباالت مصاريف 1      

  - اإلقامة مصاريف 2      

  10.000 المهمات مصاريف  22     

  110.000 األعوان إكساء  23     

  110.000 الموّحد للزي الخاضعين األعوان إكساء 1      

   إكساء العملة وأعوان اإلستقبال 2      
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 المالحظات التقديرات النفقاتبيان  ف.ف الفقرة الفصل الفرعي القسم القسم الجزء العنوان

  5.000 التنقل مصاريف إرجاع  24     

  5.000 للتنقل اليومية المنحة 1      

   للتنقل الكيلومترية المنحة 2      

  5.000 األشخاص نقل مصاريف إرجاع  25     

  5.000 ورسكلتهم األعوان تكوين  28     

  3.000 للتكوين ملتقيات 1      

  1.000 تكوين تربصات 2      

  1.000 المستمر التكوين 3      

  - اإلعالمية في التكوين 4      

  1.000 األعوان لفائدة طبية نفقات  30     

  1.000 التداوي نفقات 1      

  - الصيدلية والمواد األدوية شراء 2      

  1.000 والمناظرات االمتحانات تنظيم  31     

  1.000 العموم وإعالم اإلرشاد عمليات  32     

  5.000 واستثنائية دورية تظاهرات  36     

  5.000 العمومية الحفالت 1      

  - االنتخابات 2      

  20.000 والتعويضات النزاعات مصاريف  38     

  15.000 أخرى ومصاريف واختبار أتعاب 1      

  5.000 والتعويضات الخطايا دفع 2      

  5.000 التسجيل معاليم  39     

  5.000 الجوالن معاليم  40     

  3.000 جوالن معاليم 1      

  2.000 العبور معاليم 2      

  1.000 والمجالت الوثائق ونشر طبع  42     

  1.000 األمثلة إعداد مصاريف  43     

  20.000 مختلفة تعويضات  45     

  5.000 اإلدارة لفائدة أخرى خدمات  47     

   والمعدات األثاث نقل 1      

  5.000 والتحاليل والمراقبة االختبار 3      

   أطباء مع اتّفاقيات 5      
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 المالحظات التقديرات النفقاتبيان  ف.ف الفقرة الفصل الفرعي القسم القسم الجزء العنوان

   مؤسسات مع اتّفاقيات 6      

   المالية لقابض المخولة المنحة 10      

   المنتفعين المقابيض لوكالء المخولة المنحة 11      

  505.000 المتخلدات تسديد  80     

  10.000 البترول لتوزيع الوطنية الشركة تجاه متخلدات 2      

  400.000 والغاز للكهرباء التونسية الشركة تجاه متخلدات 3      

  5.000 المياه وتوزيع إلستغالل الوطنية الشركة تجاه متخلدات 4      

  10.000 تونس التصاالت الوطني الديوان تجاه متخلدات 5      

   التونسية للبالد الرسمية المطبعة تجاه متخلدات 6      

   التونسية الجوية الخطوط شركة تجاه متخلدات 7      

   المحيط لحماية الوطنية الوكالة تجاه متخلدات 12      

   النفايات في للتصرف الوطنية الوكالة تجاه متخلدات 13      

   البيئية للخدمات البلدية الوكالة تجاه متخلدات 14      

  10.000 أخرى عمومية مؤسسات تجاه متخلدات 20      

  70.000 الخواص تجاه متخلدات 21      

   األخرى التصرف نفقات  99     

  815.000 العمومية التجهيزات وصيانة استغالل مصاريف   02.202    

  55.000 المدينة لتنظيف المباشرة النفقات  30     

  15.000 العقاقير شراء 1      

  20.000 وتجديدها الصغيرة بالمعدات االعتناء 2      

  20.000 المعدات كراء 3      

   التحويل ومراكز المراقب المصب استغالل نفقات 4      

  500.000 المناولة طريق عن المدينة تنظيف  31     

  500.000 العادية المناولة 1      

   المحيط وسالمة النظافة : 32 اآللية إطار في المناولة 2      

   وتثمينها الفضالت جمع : 40 اآللية إطار في المناولة 3      

  20.000 العمومي بالتنوير االعتناء  32     

  30.000 واألرصفة بالطرقات االعتناء  34     

  25.000 االعتناء 1      

  5.000 وصيانتها صغيرة معدات شراء 2      

   المعدات كراء 3      
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 المالحظات التقديرات النفقاتبيان  ف.ف الفقرة الفصل الفرعي القسم القسم الجزء العنوان

  20.000 وتنظيمها المرور بحركة االعتناء  36     

  18.000 وتنظيمها المرور بحركة االعتناء 1      

  2.000 صغيرة معدات شراء 2      

  5.000 صغيرة أجهزة وشراء بالخنادق االعتناء  38     

   بالخنادق االعتناء 1      

  5.000 صغيرة أجهزة شراء 2      

  10.000 خصوصية بتجهيزات االعتناء  40     

  5.000 بالنافورات االعتناء 1      

      2 
ومداخل  العمومية بالساحات المرّكزة بالتجهيزات االعتناء

  المدن
2.000  

  1.000 المياه بأفواه االعتناء 3      

  1.000 أخرى خصوصية بتجهيزات االعتناء 9      

  - الحيوانات حديقة  42     

   الحيوانات شراء 1      

   بها واالعتناء الحيوانات تغذية 2      

   الحديقة ومعدات تجهيزات شراء 3      

   وصيانتها والمعدات بالتجهيزات االعتناء 4      

   واألشجار بالنباتات االعتناء 5      

  105.000 صغيرة معدات وشراء والنباتات بالحدائق االعتناء  44     

  15.000 المباشرة االعتناء نفقات 1      

  90.000 المناولة طريق عن االعتناء 2      

  40.000 بالشواطئ االعتناء  45     

  10.000 المباشرة االعتناء نفقات 1      

  30.000 المناولة طريق عن االعتناء 2      

  30.000 الرياضية والتجهيزات المنشآت صيانة  46     

   العمومية التجهيزات وصيانة الستغالل أخرى نفقات  99     

والهياكل  والمؤسسات الوكاالت بتسيير خاصة مصاريف   02.230    

 البلدية العمومية
  

  577.000 العمومي التدّخل     3  

   االجتماعي الميدان في تدّخالت   03.302    
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 المالحظات التقديرات النفقاتبيان  ف.ف الفقرة الفصل الفرعي القسم القسم الجزء العنوان

  120.000 االجتماعية الصبغة ذات والمنظمات للجمعيات منح  8     

 األعوان بعنوان التقاعد أنظمة في المشغل مساهمة  10     

 التقاعد المحالين على
80.000  

  40.000 التنفيل بعنوان المساهمة 1      

  40.000 الجرايات تعديل بعنوان المساهمة 2      

   الخدمات ضم بعنوان المساهمة 3      

  40.000 العمرية الجراية  20     

  1.000 العمومي اإلسعاف  21     

  1.000 الفقراء دفن مصاريف 1      

   الرفاة ونقل النبش مصاريف 2      

  10.000 العمومية الصحة  22     

  8.000 الشاردة والحيوانات الحشرات مقاومة 1      

  2.000 البيئة على والمحافظة التطهير حمالت 2      

  1.000 الدينية بالمحالت االعتناء  23     

   صيانة نفقات 1      

  1.000 لوازم شراء 2      

  - الطوعية المغادرة برنامج  24     

  55.000 الصحية الوقاية مصاريف  25     

  - ومكافآت جوائز  40     

  5.000 استثنائية منح  41     

  - أخرى تدخالت  99     

  - والتكوين التعليم ميدان في تدّخالت   03.303    

  - الالّمركزية ودعم التكوين مركز لفائدة المساهمة  4     

   الفقراء التالميذ نقل  20     

  10.000 مدرسية جوائز  21     

  - أخرى تدخالت  99     

  115.000 األكل تذاكر خدمة بعنوان الودادية لفائدة المساهمة   03.304    

  - والطفولة والشباب الثقافة ميادين في تدّخالت   03.305    

   والمطالعة الكتاب مجال في تدخالت  2     

   المسرح مجال في تدخالت  3     

   الشعبية والفنون الموسيقى مجال في تدخالت  5     

   ومهرجانات ثقافية تظاهرات  6     
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 القسم الجزء العنوان
 القسم

 الفرعي
 المالحظات التقديرات النفقاتبيان  ف.ف الفقرة الفصل

   الثقافية والتظاهرات المهرجانات تنظيم في المساهمة 1      

   الثقافية والتظاهرات المهرجانات تنظيم 2      

   عروض شراء 3      

  10.000 الثقافية والفرق والجمعيات اللّجان لفائدة منح  7     

  10.000 الشباب لفائدة تدّخالت  10     

  - الطفولة لفائدة تدّخالت  11     

  100.000 الرياضية الجمعيات لفائدة تدخالت  12     

  - أخرى تدخالت  99     

  - االقتصادي الميدان في تدّخالت   03.306    

   اقتصادية صبغة ذات منظمات لفائدة منح  4     

   الفالحي الميدان في تدخالت  10     

   الصناعي الميدان في تدخالت  11     

   السياحي الميدان في تدخالت  12     

   أخرى تدّخالت  99     

   المنظمات في المساهمات   03.307    

   الوطنية المنظمات في المساهمة  1     

   العالمية المنظمات في المساهمة  2     

   أخرى وهياكل المحلية الجماعات مع التعاون   03.310    

  10.000 الداخلية المحلية الجماعات مع التعاون  1     

   الخارجية المحلية الجماعات مع التعاون  2     

  10.000 أخرى وهياكل منظمات مع التعاون  99     

   تونسية وهياكل منظمات مع التعاون 1      

  10.000 أجنبية وهياكل منظمات مع التعاون 2      

   الموزعة وغير الطارئة التصرف نفقات     4  

   الطارئة التصرف نفقات   01.400    

   الموزعة غير التصرف نفقات   04.401    

   الدين فوائد      2 

  160.000 الدين فوائد     5  

   المحلي الدين فوائد     05.500    

ومساعدة  القروض صندوق لدى المبرمة القروض فوائد  3     

 المحلية الجماعات
160.000  
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 القسم الجزء العنوان
 القسم

 الفرعي
 المالحظات التقديرات النفقاتبيان  ف.ف الفقرة الفصل

   أخرى مؤسسات لدى المبرمة القروض فوائد  4     

   الخزينة لدى المبرمة القروض فوائد  5     

   الخارجي الدين فوائد   05.501    

   الخارجية القروض فوائد  3     

   الموّظفة الخارجية القروض فوائد  4     

   الثاني العنوان نفقات       2

   التنمية نفقات      3 

   المباشرة اإلستثمارات     6  

   الدراسات   06.600    

  66.806,466 العمرانية التهيئة أمثلة دراسة  1     

   المرور مخّططات دراسة  2     

   اإلعالمية دراسات  3     

  57.867,086 أخرى دراسات  20     

  341.543,613 أراضي اقتناء   06.601    

   مباني اقتناء   06.602    

   وتهيئة وتوسعة إحداث :اإلدارية البنايات   06.603    

   البلدية قصر  1     

  6.523,343 البلدية الدائرة  2     

  24.841,347 البلدي المستودع  3     

   أخرى إدارية بنايات  4     

  60.733,555 مختلفة تهيئة أشغال  5     

   والتعهد الصيانة أشغال  6     

   إدارية تجهيزات   06.604    

   اإلعالمية والتجهيزات البرامج   06.605    

   لإلعالمية مندمجة مشاريع  1     

   المعلومات تبادل نظم  2     

  109.629,732 مختلفة إعالمية وتجهيزات برامج  20     

   وتجهيزات معدات اقتناء   06.606    

  466.042,500 والطرقات النظافة معّدات اقتناء  1     

   أخرى وتجهيزات معدات اقتناء  2     

   واإلعالنات اإلشهار مصاريف   06.607    
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 القسم الجزء العنوان
 القسم

 الفرعي
 المالحظات التقديرات النفقاتبيان  ف.ف الفقرة الفصل

  70.094,486 النقل وسائل اقتناء   06.608    

   مختلفة نفقات   06.609    

   اإلنارة   06.610    

  783.005,405 العمومية اإلنارة  1     

   الضغط معّدالت تركيز  2     

   الضوئية اإلشارات نصب  3     

   والتعهد الصيانة أشغال  4     

   للشراب الصالح الماء   06.611    

   للشراب الصالح الماء هياكل صيانة  1     

   مختلفة أشغال  2     

   التطهير   06.612    

   المستعملة المياه قنوات شبكة تركيز  1     

   األمطار مياه تصريف شبكة تركيز  2     

   والتعهد الصيانة أشغال  3     

   والمسالك الطرقات   06.613    

  32.495,241 األرصفة بناء  1     

  2.761.802,897 الطرقات تعبيد  2     

  100.000,000 والتعهد الصيانة أشغال  3     

   والتهذيب التهيئة أشغال   06.614    

   وتهذيبها المساكن تعهد  1     

   للسقوط المتداعية البنايات تعهد  2     

  4.920,496 وتجهيزها الشواطئ تهيئة  3     

   وتهيئتها التحويل ومراكز المراقبة المصبات إحداث  4     

  49.649,666 وصيانتها المقابر تهيئة  5     

  6.636,587 األخرى والتهذيب التهيئة عمليات 00 6     

  1.830,469 المنبت 01 6     

   المدن ومداخل الخضراء المساحات   06.615    

   العمومية الحدائق تهيئة  1     

   المنتزهات تهيئة  2     

   المدن مداخل تجميل  3     

   الخضراء المساحات تهيئة  4     

  177.611,627 األخرى والتجميل التهيئة عمليات  5     
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 القسم الجزء العنوان
 القسم

 الفرعي
 المالحظات التقديرات النفقاتبيان  ف.ف الفقرة الفصل

 والرياضة والشباب للثقافة الجماعية التجهيزات بناء   06.616    

 والطفولة وتهيئتها
  

   وتهيئتها العمومية المكتبات بناء  1     

   والثقافة الشباب دور بناء في المساهمة  2     

  7.489,101 وتهيئتها والطفولة الشباب نوادي بناء  3     

  571,019 وتهيئتها الرياضية المنشآت بناء  4     

   ورياضية ثقافية تجهيزات اقتناء  5     

   وتهيئتها األطفال رياض بناء  6     

   العروض قاعات وتهيئة بناء  7     

   وتهيئتها الطلق الهواء مسارح بناء  8     

   وتهيئتها للطفل الموجهة اإلعالمية مراكز بناء  9     

   وتهيئتها أخرى جماعية تجهيزات بناء  20     

  22.880,494 والتعهد الصيانة أشغال  21     

   االقتصادية الصبغة ذات المنشآت وتهيئة بناء   06.617    

  50.608,296 وتهيئتها التجارية والمحالّت واألحياء األسواق بناء  1     

   وتهيئتها والحرفية الصناعية المحالّت بناء  2     

   وتهيئتها والحرفية الصناعية المناطق بناء  3     

   وتهيئتها المسالخ بناء  4     

   وتهيئتها األفراح قاعات بناء  5     

   وتهيئتها واألدواش الحمامات بناء  6     

   وتهيئتها السيارات مأوى بناء  7     

   وتهيئتها أخرى اقتصادية منشآت بناء  20     

   والتعهد الصيانة أشغال  21     

   العمومي التمويل     7  

   االقتصادي الميدان في التدّخالت   07.510    

   اقتصادية لمؤسسات قروض إسناد  1     

   االقتصادي الميدان في مختلفة تدخالت  2     

   االجتماعي الميدان في التدّخالت   07.811    

   المؤسسات مال رأس في المساهمة   07.827    

   الموزعة وغير الطارئة التنمية نفقات     8  

   الطارئة التنمية نفقات   08.900    

   الموزعة غير التنمية نفقات   08.901    
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 المالحظات التقديرات النفقاتبيان  ف.ف الفقرة الفصل الفرعي القسم القسم الجزء العنوان

  107.209,560 موّظفة خارجية بموارد المرتبطة التنمية نفقات     9  

 والسابع مع السادس القسمين فصول نفس على القسم هذا يشتمل        

 07 أو 06 من بدال 09 ب للقسم الممّيـز الرقم تغيير
  

   الدين أصل تسديد نفقات      4 

   الدين أصل تسديد     10  

   الداخلي الدين أصل تسديد   10.950    

     1  
تسديد أصل القروض المبرمة لدى صندوق القروض 

   ومساعدة الجماعات المحلية
224.018,318  

   تسدي أصل القروض لدى مؤسسات أخرى  2     

   تسديد أصل القروض المبرمة لدى الخزينة  3     

   تسديد أصل الدين الخارجي   10.951    

   تسديد أصل القروض الخارجية  1     

   تسديد أصل القروض الخارجية الموظفة  2     

   المحالة اإلعتمادات من المسددة النفقات      5 

   (٭)محالة  إعتمادات من المسددة النفقات     11  

   110.01    
 البنية مشاريع إلنجاز محالة اعتمادات من مسددة نفقات

 األساسية
  

   إدارية بناءات إلنجاز محالة اعتمادات من مسددة نفقات    110.02   

 صبغة ذات مشاريع إلنجاز محالة اعتمادات من مسددة نفقات    110.03   

 شبابية
  

 صبغة ذات مشاريع إلنجاز محالة اعتمادات من مسددة نفقات    110.04   

 رياضية
  

   110.05    
 صبغة ذات مشاريع إلنجاز محالة اعتمادات من مسددة نفقات

 اقتصادية
  

 صبغة ذات مشاريع إلنجاز محالة اعتمادات من مسددة نفقات    110.06   

 ثقافية
  

   الطفولة مشاريع إلنجاز محالة اعتمادات من مسددة نفقات    110.07   

 صبغة ذات مشاريع إلنجاز محالة اعتمادات من مسددة نفقات    110.08   

 سياحية
  

 صبغة ذات مشاريع إلنجاز محالة اعتمادات من مسددة نفقات    110.09   

 بيئية
  

   وتجهيزات معدات القتناء محالة اعتمادات من مسددة نفقات    110.10   

   للتصرف مخصصة محالة اعتمادات من مسددة نفقات    110.11   

   أخرى مشاريع إلنجاز محالة اعتمادات من مسددة نفقات    110.99   

   المشاركة أموال حسابات نفقات      6 

   المشاركة أموال حسابات نفقات     12  

   120.01    
 وتبرعات هبات على المشاركة أموال حسابات نفقات

 (٭٭) ومساهمات داخلية
  

   120.02    
 وتبرعات هبات على المشاركة أموال حسابات نفقات

 (٭٭) ومساهمات خارجية
  

 االستعمال وبرنامج التمويل مصدر حسب فرعية وفقرات فقرات إلى الفصل يتفرع (٭)

 التدخل ومجال االستعمال برنامج حسب فرعية فقرات وإلى حساب كل بعنوان فقرات إلى الفصل يتفرع (٭٭)
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 بلدية المهدية  ميزانيةمشروع ل العامة الخالصة

 .2021 سنة بعنوان

 

 

 د 15.100.811,304                                     الموارد

  د 9.694.000,000       األول العنوان

  د. 4.615.492,402      الثاني العنوان

 د 15.100.811,304                                   النفقات

  د.9.566.000,000       األول العنوان

  د.5.534.811,304       الثاني العنوان

 المؤشرات والمالحظات التالية: السيد رئيس لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف كما قدم

 :2021مشروع ميزانية 

  : أد 9694موارد العنوان األول 

  أد 9566: األولنفقات العنوان 

 :2020ميزانية 

  : 6500إمكانية تحقيق  2020موفى أكتوبر أد  5884أد )تقديرات( تحقيق  9613موارد العنوان األول 

 %67أد آخر السنة بنسبة 

  أد 9442:  األولنفقات العنوان 

 :2019ميزانية 

  : أد 8554أي  %96أد نسبة تحقيق  8850موارد العنوان األول 

  : أد 8405نفقات العنوان األول 

 :2021نسبة التأجير بمشروع ميزانية 

 58%  أد. 610=%10هندسين = م 2تقنيين +  03)اإلضافة بكتلة األجور : انتداب 

 % 17: نسبة نفقات التنوير من العنوان األول

 %33= 2020مقارنة بمداخيل  31/12/2020األول إلى غاية نسبة الديون من العنوان 

 دور المواطن في المعاليم البلدية:

  في العنوان األول %9= المساهمة بـ %15نسبة االستخالص 

 :  قيمة الخدمات المباشرة للمواطن من العنوان األول

 = ... + 29 ما يناهز النظافة + التنوير% 

 35 د للشخص بعنوان النظافة 

 18  للشخص بعنوان التنويرد 

 .2020أد إلى موفى أكتوبر  3555 ما يناهز ( =ن )عقارات مبنية وغير مبنيةجملة الديون البلدية تجاه المواط

 وعند فتح باب النقاش كانت التدخالت كالآتي:

 :السيد طارق الحنشة 

ية هي األولتهيئة الك أن األعباءم الخدمات وكلفتها كما مساهمة المواطن في التنمية تبدو ضئيلة مقارنة بحجإن 

  .للباعث العقاري تتولى البلدية إنجازها على كاهلها وهو أمر ال يجب أن يستمر ةهام األصليالم من
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الية والتقشف الذي فرضته المرحلة والعجز الهيكلي الذي يتفاقم من سنة إلى عهذه الميزانية تتميز بالمديونية ال

 أخرى

 لتزاماته مثل مطالبته بحقوقهعلى المواطن االيفاء با -

بلدية إمكانياتها بعيدة كل البعد عن هذه االنتظارات والدعوة ملحة إلى  مأما انتظارات المواطن من البلدية كبيرة-

 .الجميع المجلس واالدارة والمجتمع المدني لتدارك هذا األمر قبل فوات األوان

ية دة وجدلية تبدو متنافرة وضالمفروض أن تكون بناء لتي منفالعالقة ا المواطن والبلديةشاسعة بين إن الهوة  -

 .ركتالبناء المشوينقصها الحوار 

م تتول تحويل إعتمادات ل 2020ة ورغم الظروف الصعبة لسنة على عكس عديد البلديات فإن بلدية المهدي -

ع شارين خالل إتمام كل المجاه المواطن مبل حافظت على تعهداتها ت درجة بالعنوان الثاني إلى العنوان األولم

بنسبة  2021للبرنامج االستثماري  اري والترفيع من االعتماد المخصصوال سيما الطرقات وتعزيز رصيدها العق

 .ذات البعد االستراتيجي المقتصدة للطاقةوتوجهت نحو المشاريع  2019عن السنة الفارطة  % 11

 السيدة لمياء العيوني

 االجراءات المعمول بها في إعداد الميزانية احتراموم لعدم لتوجهت بال-

 ينقص ملف مشروع الميزانية البعد التحليلي وافتقاره لجدول قيادة المؤشرات من حيث الشكل-

 ضعيفة وتتسم بتضخم في النفقات 2021ميزانية -

 الخطة المتبعة في تنمية الموارد كالسيكية-

 ئة الموارداد سبل وطرق جديدة لتعبمن األجدر إيج-

 السيد محمد الشاهد

 هو نفسه لم يتجدد 2021 مسار ميزانية -

 ضعف مساهمة المواطن ال يتحملها الجميع بل ميسوري الحال منهم -

 لموارديقترح حلوال مثل ضبط هدف واقعي استخالص جزء من الديون المتخلدة بذمة المواطن مع توفير ا -

 .االختصاصحسب اب لهذا الغرض واالنتد لذلك من خالل  البشرية

 ا واضحة لتعبئة المواردعن اليومي ورسم إستراتجياالبتعاد  -

 ة لبنى الزواريالسيد

 2019و 2020نية ن من األجدر إعتماد جدول مقارنة عن معطيات ميزاكا -

ياب الستخالص وغالتشريع الذي يسهل عملية ا كغياب عوامل موضوعية وذاتية ةمداخيل ضعيفة هي نتاج جمل -

 .لتنمية الموارد بين المجلس واالدارة والمجتمع المدني والقباضة البلدية ركةتخطة مش

 العديد استغل الوضعية الصحية التي تمر بها المدينة لالمتناع عن دفع واجباته الجبائية تجاه البلدية -

 البعد. بعيد كلن المالي مكامن البلدية الكثير في حين أن اإل البلدية تسدي خدمات دون مقابل فالكل ينتظر -

 حسن بنور السيد

 يدعو إلى إيجاد حل مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز -

 سمير الزواري السيد

 يقترح أن يتعهد كافة أعضاء المجلس بتوعية متساكني المنطقة بدفع المعاليم للبلدية -

 ة رئيسة البلديةالسيد

از المشاريع بالجودة المطلوبة وإعداد دراسات لذلك دون تحقيق القدرة على إنجإن االنتدابات كان الهدف منها  -

 .ط على النفقات وانجاز المشاريع في وقتهاغاللجوء إلى مسدي خدمات وبالتالي الض

ها إعتباطيا بل بهدف تحسين ظروف العمل وتجويده جكما أن تهيئة فضاء إداري لفائدة االدارة الفنية لم يكن تو

 .التنسيق ها لحسنة مع بعضوتجميع المصالح الفني

 ة داليا المبروكالسيد

أمام الديون المتراكمة من سنة إلى أخرى تجاه المواطنين من الضروري وضع خطة لالستخالص فالعيب ليس  -

ب تطهيرها وتحصيلها وفقا لمنهج واضح محدد وإنما هي ديون ومتخلدات سابقة وجفحسب  2020معمول على 

 .بالزمن واألهداف

 قمودية دليلة الالسيد
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 .لغرضرم لمن خالل االتفاقيات التي تب المعاليم االستثنائية من رفع الفضالت غير المنزلية وجب الترفيع فيها -

فيها يخص النفايات الصادرة عن  لصناعيةكذلك الدعوة ملحة إلى تحميل المسؤولية إلى الوكالة العقارية ا -

 المؤسسات الصناعية.

تم التصويت على تقديرات الموارد لكل عنوان من الميزانية حسب األجزاء إثر ذلك  قرار المجلس البلدي:

 واألصناف كما تم التصويت على تقديرات النفقات لكل عنوان من الميزانية حسب األقسام والفصول

ـ  عندبعد التثبت في النصاب والمقدر  2021وتمت المصادقة على مشروع ميزانية  عضو وصادق  23التصويت ب

 .لبلدية المهدية برمته وفقا لما قدم 2021ى مشروع ميزانية عضو عل 23

 بشيبة:العمرانية  ةئالنظر في المصادقة على المرحلة األولى من مراجعة مثال التهي .2

من خالل تالوته لمضمون محضر لجنة التهيئة  يقدم الموضوعالعمرانية السيد طارق الحنشة رئيس لجنة التهيئة 

حيث تمحورت الجلسة حول المصادقة على المرحلة األولى لمراجعة  2020نوفمبر  17خ العمرانية المنعقدة بتاري

 مثال التهيئة لمنطقة شيبة ومطالب المواطنين.

ومحضر جلسة العمل المشتركة بين لجنة  2019ماي  16وبعد االطالع على محضر جلسة العمل بتاريخ 

وجلسة لجنة  2020جوان  17و 2020جوان  05خ الديمقراطية التشاركية ولجنة التهيئة العمرانية بتاري

 . 2020جوان  30الديمقراطية التشاركية في 

* تقترح اللجنة الموافقة على الفرضية األولى والتي تحتوي على منطقة متعددة االختصاصات على ان ال تتجاوز 

R+2:مع االحترازات التالية والتي يجب على مكتب الدراسات أخذها بعين االعتبار . 

 إضافة منطقة غير مبرمجة بالفرضيتين تقع بشمال المدينة والتي تحتوي على بناءات.  -

  (Gorille d’équipement)برمجة منطقة تجهيزات  -

 برمجة توسعة المقبرة  -

 اقتراح منطقة صناعية ومهن صغرى  -

  (Isolé, jumelé , B. Continue)سكن (Groupé)برمجة منطقة سكن مجمع  -

 نطقة للسكن الجماعي بنسبة ضئيلة بالمنطقة المرتفعة برمجة م -

 برمجة مناطق خضراء  -

 للمصادقة.  2020نوفمبر  28يرفع هذا المقترح إلى المجلس البلدي في 

اتفق الحاضرون على مراسلة الوكالة العقارية للسياحة لمدنا بمثال تهيئة المنطقة السياحية وكراس الشروط  -

 زارة التجهيز، رئيس بلدية المهدية، وزير التجهيز وقرار السيد الوالي.من طرف و 2009مؤشر في 

 التدخالت

 السيدة لمياء العيوني

 (29لقانون الجماعات المحلية )الفصل  وفقا التهيئة هو أمر وجوبيل امث إعداد إعتماد المنهج التشاركي في -

 .ورؤى بعيدةبالتصرف في المجال الترابي للمناطق بإحكام  ات المواطن فيما يتعلقلالستجابة لتطلع

 .ة المهديةالتوسع المستقبلي لمدين ن التي تعزز التوجه الفني المقدم فشيبة هيال بد من توفير الحجج والبراهي -

 السيدة هاجر البكوش

  ؟خيلة سيشملها مثال التهيئة المقدمتتساءل هل أن منطقة الد -

صوتا على المرحلة األولى من مراجعة مثال  23وبعد النقاش صادق أعضاء المجلس بـ  قرار المجلس البلدي:

 وفقا لما جاء بالتقرير. بمنطقة شيبةالتهيئة العمرانية 

 

 .اواختتمت الجلسة على الساعة الواحدة ظهر     

 وحرر بتاريخه

 رئيسة البلدية

 

 فائزة بوبكر

 


