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 بلدية المهدية

 2020الدورة العادية الثالثة لسنة  محضر جلسة

 2020جويلية  29األربعاء 

ماي  09المؤرخ في  2018لسنة  29عمال بمقتضيات مجلة الجماعات المحلية الصادة بمقتضى القانون األساسي عدد 

 ,وللنظام الداخلي لمجلس بلدية المهدية,2018

إضافة إلى  4318تحت عدد  2020جويلية  22وتبعا للدعوة الفردية الكتابية الموجهة ألعضاء المجلس البلدي بتاريخ 

 الدعوة الموجهة عن طريق البريد اإللكتروني واإلعالمات بالمواقع اإللكترونية لبلدية المهدية وبمقرات البلدية.

بداية من الساعة الخامسة والنصف مساء جلسة  2020جويلية  29بمقر الدائرة البلدية بالزهراء يوم األربعاء  انعقد

أشرفت عليها السيدة فائزة بوبكر رئيسة البلدية وحضرها السادة والسيدات أعضاء  2020الدورة العادية الثالثة لسنة 

 المجلس البلدي اآلتي ذكرهم:

محسن كريم  –عبير الباجي  –هاجر البكوش  –لبنى الزواري  –خالد العراك  –عالية سامي  –أحمد رشاد خميس 

سهيل الشيخ  –ريم الزوالي  –الهادي سنان  –سمير الزواري  –حسن بنور  –يثم بن ابراهم ه –محمد الشاهد  –

 دليلة القمودي. –طارق الحنشة  –كريمة قاسم  –نسرين خليفة منصور  –محمد الهادي بن الشيخ  –الزوالي 

 وتغيب عن الجلسة من أعضاء المجلس البلدي بدون عذر كل من السادة والسيدات اآلتي ذكرهم:

نيس أ –أنور الجبالي  –لمياء العيوني  –إكرام ريش  –نجالء الزوالي  –فتحي بن زينب  –وداد سعد الفقيه أحمد 

 رضا الشوك. –داليا المبروك  –رشيدة الصفاقسي  –العماري 

 قد تولى كتابة الجلسة السيد لطفي بوحمدة الكاتب العام للبلدية.و

افتتحت الجلسة السيدة رئيسة البلدية مرحبة بالحاضرين من مستشارين وقدمت إجابة عن تساؤالت المواطنين بالنسبة 

 الدورة التالي: عمالأ , ثم تلت عليهم جدول2020جوان  27التي التامت بتاريخ  2020للدورة التمهيدية الثالثة لسنة 

 2020جويلية  17و  06 المصادقة على محضر جلستي .1

 2021مشروع ميزانية  .2

 2020تنقيح ميزانية  .3

 نشاط اللجان البلدية .4

 نشاط الدوائر البلدية .5

 طرح مبالغ .6
 مسائل مختلفة .7

 المداوالت:
 :2020جويلية  17و  06المصادقة على محضر جلستي  .1

 2020جويلية  17و 06الحضور محضري جلستي عمل للمجلس البلدي بتاريخ تال السيد الكاتب العام للبلدية على 

في المحور المتعلق بالمسائل  2020جويلية  06وحظيا المحضران بالمصادقة مع إدخال تعديل في محضر جلسة 

 المختلفة كما يلي:

 رجيش  لمهدية ومستقبلتعويض عبارة "إيجاد صيغة" بعيارة "إبرام اتفاقية" بين بلدية المهدية وفريقي مكارم ا

 للمصادقة.تعدها لجنة الرياضة ويقع عرضها على المجلس البلدي 

 :2021مشروع ميزانية  .2

 في قراءة أولى وفقا لآلتي: 2021مشروع ميزانية البلدية لسنة قدم السيد خالد العراك 

  2020عن سنة  % 3أد بالنقص في حدود 9457قدرت موارد موارد العنوان األول للميزانية بـ 

 2020عن سنة  % 7أد بالنقص في حدود  8808قدرت مصاريف العنوان األول للميزانية بـ  

 أد  649مبلغ اإلدخار المتوقع )مساهمة البلدية ( في مصاريف التنمية 

مع العلم أنه في المصاريف الوجوبية خالص أصل الدين تجاه صندوق القروض و الذي يرصد اإلعتماد في شأنه 

 أد  250بالعنوان الثاني و تناهز التقديرات 
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 2021مـــوارد ميــزانيـــة البلــديـــة  لسنـــة 

 -أ  -الجـــدول  
                                                                             بحســاب الديـنـار 

 المالحظــــات 2021تقـديرات بيــــــان المــــــوارد الفقـرة الفصـل

   نــوان األّول:  مــــوارد العنـــوان األّولـالع  

 
 

 االعتياديةالجــزء األّول: المـداخيــل الجـبـائيـة    
  

 
 

   المعـاليــم على العقــارات واألنشطــةالصنـف األّول:         

 
 

  اراتــة على العقـالمعاليم الموظف ـ 1     
  

01-11 
 

 ...................................... ةـــــــارات المبنيـــوم على العقــالمعل
400.000  

02-11 
 

 ...................................... ةــــالمعلوم على األراضي غير المبني
370.000  

01-12 
 

 األنشـطـــة المعاليم الموظفة على  -2     
  

 

01 
ذات الصبغة الصناعية المقابيض االعتيادية للمعلوم على المؤسسات 

 اوالتجارية او المهنية ..........................................................

1.500.000  

 
02 

 200.000 المبالغ المتأتية من صندوق التعاون .........................................
 

  1.200.000 ..................................... زلــــــــــــــى النـــــــوم علــــــــالمعل  02-12

03-12 
 

 10.000 ................... المشروباتمعلوم اإلجازة الموظف على محالت بيع 
 

 
 

  جملــة الصنـف األّول
 

 

 
 

واستلـزام البلدي  العمومي كـالمل إشغـالل ــمداخي الصنـف الثاني:     

 المرافـق العموميـة فيـه

  

  
 مداخيل األسواق المستلزمة ـ 1    

  

01-21 
 

 ............................ مداخيل األسواق اليومية واألسبوعية والظرفية
500.000  

02-21 
 

 )سوق الجملة لألسماك(.................... ةـــواق الجملـــل أســـمداخي
500.000  

  
  ـ المداخيل األخرى المتأتية من لزمة الملك البلدي 2     
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01-22 
 

 ..................... ......................................................مداخيـل لزمـات المسالـخ 
 

 
 ..................... لزمـة معلـوم الذبـــح ............................................................ 01

 

 
 ..................... ................... خـح بالمسالـات المعدة للذبـة الحيوانــإقاملزمـة معلـوم  02

 

 
 ..................... لزمـة المداخيــل األخـرى ...................................................... 03

 

 المالحظات 2021تقـديرات بيــــــان المــــــوارد الفقـرة الفصـل

 ...................... - ...................... امـالوقتي للطريق العمعلوم اإلشغال مداخيـل لزمـة   02-22

 ...................... معلوم وقوف العربات بالطريق العاممداخيـل لزمـة   03-22
40.000  

 ............................................. ارــوم اإلشهــمعلمداخيـل لزمـة   04-22
150.000  

   مداخيـل مختلفـة من لزمـة الملـك البلـدي ...................................  22-99

   ـ المداخيل المتأتية من اإلستغالل المباشر لألسواق 3  

 )ج  الخضر  خاص بسوق الجملة لألسماك+ سوق( المعلوم العام للوقوف  01-23
15.000  

 (..................................التفصيلأسواق )المعلوم الخاص للوقوف   02-23
90.000  

  10.000 .......... المعلوم على رقم معامالت وكالء البيع ومزودي سوق الجملة  03-23

  15.000 ...............)سوق السمك + سوق الخضر( المعلوم على الداللة  04-23

....................................... المعلوم على الوزن والكيل العموميين  05-23  - ...................... 

 ...................... - .......................................... معلوم البيع بالتجول داخل األسواق  06-23

..................... ....................................................... معلوم اإليواء والحراسة  07-23

. 

...................... 

  - .............................. معلوم المراقبة الصحية على منتوجات البحر  08-23

   ـ المداخيل األخرى المتأتية من اإلستغالل المباشر للملك البلدي 4  

01-24 

 

 

01 

 مداخيـل المسـالـخ ...............................................................

 ...................................................................... معلوم الذبح

.....................

. 

.....................

. 

...................... 

...................... 
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..................... ............................... معلوم إقامة الحيوانات المعدة للذبح بالمسالخ 02 

. 

...................... 

..................... ......................................... معلوم المراقبة الصحية على اللحوم 03 

. 

...................... 

  250.000 معلوم اإلشغال الوقتي للطريق العام .........................................  02-24

..................... ........................................ معلوم وقوف العربات بالطريق العام  03-24

. 

...................... 

.................... حضائر البناءعند إقامة معلوم إشغال الطريق العام   04-24  150.000  

  10.000 ....................................... تحت الطريق العام عن أشغـال معلوم  05-24

............................................................ ارـــــوم اإلشهــــمعل  06-24  150.000  

 مداخيــل مختلفــــــة ............................................................  99-24

 

 ...................... 

   الثــانـيجملــة الصنـف   

 المالحظات 2021تقـديرات بيــــــان المــــــوارد الفقـرة الفصـل

  
ص خـم الموجبات والرـمعالي  ث:لــف الثانالص      

  اإلدارية
اتـــدمـداء خــل إســــابــم مقــاليــومع                             

  

 ـ معاليم الموجبات اإلدارية 1  
  

 ...................................................... معلوم التعريف باإلمضاء  01-31
100.000  

 ........................................ معلوم اإلشهاد بمطابقة النسخ لألصل  02-31
30.000  

 .......................................... الحالة المدنية بطاقاتم تسليم علوم  03-31
80.000  

 ......................................معاليم تسليم الشهائد والحجج األخرى .  99-31
10.000  

 ـ معاليم الرخص اإلدارية 2  
  

 ...................... .…………… .................................................. معلوم رخص ذبح الحيوانات  01-32

 ................. الطريق العام لتعاطي بعض المهنمعلوم رخص إشغال   02-32
30.000  
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 ................. العائلية المنّظمة بمناسبة األفراح معلوم رخص الحفالت  03-32
10.000  

 ............................................. معلوم رخص الحفالت العمومية  04-32
5.000  

 بعد الساعات القانونية المماثلة لهات الّ المقاهي والمحمعلوم رخص فتح   05-32

..... 

10.000  

 ..............................................................رخص البناء معاليم  06-32
230.000  

 ....... معلوم رخص جوالن سيارات األجرة والسيارات المجهزة بعداد  07-32
  

 في الطريق العام ...............توزيع الوقود  آالتم رخص نصب يلامع  08-32
  

 ........................................ إخراج الجثث معلوم رخص الدفن أو  09-32
  

 ...... معاليم رخص أخرى مسندة بمقتضى التراتيب الجاري بها العمل  99-32
20.000  

 ـ معاليم مقابل إسداء خدمات 3  
  

 ..................... قنوات تصريف المواد السائلة بفروع معلوم االعتناء  01-33
……………. ...................... 

 ............................................... معاليم اإليواء بمستودع الحجز  02-33
150.000  

03-33 01 

02 

 .....التيار الكهربائي سعـرالمقابيض اإلعتيادية للمعلوم اإلضافي على 

 المبالغ المتأتية من المعلوم اإلضافي على سعر التيار الكهربائي........

……………. 

300.000 

 

 وة أــالت التجاريـاط المحـة من نشــل رفع الفضالت المتأتيـمعاليم مقاب  04-33

 ......................................................... المهنية الصناعية أو

 

100.000 

 

   لنقل الموتى ...........................................معلوم كراء السيارات   05-33

 المالحظات 2021تقـديرات بيــــــان المــــــوارد الفقـرة الفصـل

..................... .................. والسيارات المجهزة بعدادمعلوم رقابة سيارات األجرة   06-33

. 

 

............................................ معاليم أخرى مقابل إسداء خدمات  99-33  10.000 
 

   الثـالــثجملــة الصنـف   

  
رىـاألخ االعتياديةل الجبائية ـالمداخي :الّرابـعالصنـف              
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 ...................... 10.000 ....................................... م إشغال الملك العمومي البحرييـلامع  01-40

 ......................  ............................................... المعلوم على العروض الظرفية  02-40

نفقات األشغال األولية واإلصالحات الكبرى مساهمة المالكين األجوار في   03-40

 ..المتعلقة بالطرقات واألرصفة وقنوات تصريف المواد السائلة

 

.....................

. 

 

...................... 

  60.000 ........................... المساهمة في إنجاز مآوي جماعية لوسائل النقل  04-40

 ......................  ................................................ مختلفة اعتياديةمداخيل جبائية   99-40

   الـرابـعجملــة الصنـف   

  
    الجــزء األّولجملــة 

   االعتياديةالجبائية  غيـر : المـداخيـلالثانيلجـزء ا    

   االعتياديةمداخيـل أمـالك البلديـة : الخامـسالصنـف         

  المباشر لألمالك االستغاللـ المداخيل المتأتية من  1  
 

..................... ........................................................ مداخيل رياض األطفال  01-51

. 

...................... 

..................... ................... الترفيهالحدائق والمنتزهات ومراكز و المنابت مداخيل  02-51

. 

...................... 

..................... مداخيل حدائق الحيوانات ...................................................... 01 

. 

...................... 

..................... الترفيه ..................مداخيل الحدائق العمومية  والمنتزهات ومراكز  02 

. 

...................... 

..................... المنابت .................................................................. مداخيل 03 

. 

...................... 

 ..................... ..................... ........................................ مداخيل المالعب والقاعات الرياضية  03-51

..................... ................................................... اماتمداخيل المسابح والحمّ   04-51

. 

...................... 
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..................... ................................................................مداخيل المسارح   05-51

. 

...................... 

 ..…………… 10.000 مداخيل قاعات العروض واألفراح ...........................................  06-51

..................... .................................... لنشاط فالحي ةدّ ــارات المعـمداخيل العق  07-51

. 

...................... 

..................... مداخيل غير جبائية أخرى متأتّية من االستغالل المباشر لألمالك ......  99-51

. 

...................... 

 المالحظات 2021تقـديرات بيــــــان المــــــوارد الفقـرة الفصـل

  
 ـ مداخيل كراء العقارات والتجهيزات والمعدات 2

  

  350.000 ................................. اريـمداخيل كراء عقارات معدة لنشاط تج  01-52

..................... ................................ يـــاط مهنـمداخيل كراء عقارات معدة لنش  02-52

. 

...................... 

..................... ................................ مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط صناعي  03-52

. 

...................... 

..................... ................................. اط فالحيــمداخيل كراء عقارات معدة لنش  04-52

. 

...................... 

..................... ................................. نـــة للسكدّ ـــارات معــــــمداخيل كراء عق  05-52

. 

...................... 

..................... ............ الحدائق والمنتزهات ومراكز الترفيهو المنابت مداخيل كراء  06-52

. 

...................... 

..................... مداخيل حدائق الحيوانات....................................................... 01 

. 

...................... 

 ..................... ..................... مداخيل الحدائق العمومية  والمنتزهات ومراكز الترفيه .................. 02 

..................... المنابت .................................................................. مداخيل 03 

. 

...................... 

  10.000 ................................. مداخيل كراء المالعب والقاعات الرياضية  07-52
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..................... ............................................ مداخيل كراء المسابح والحمامات  08-52

. 

...................... 

..................... المسارح ......................................................... كراءمداخيل   09-52

. 

...................... 

 .....................  قاعات العروض واألفراح .................................... كراءمداخيل   10-52

 ...................... 1.000 .......................................... مداخيل كراء التجهيزات والمعدات  11-52

..................... منح التربات بالمقابر .................................................. مداخيل  12-52

. 

...................... 

..................... ...................................................... مداخيل األكرية األخرى  99-52

. 

...................... 

  
 ـ محاصيل بيع العقارات وأمالك أخرى 3

  

01-53 
 

..................... ......................................................... بيع العقارات محاصيل

. 

...................... 

02-53 
 

  3.000 .................................. به االنتفاعمحاصيل بيع األثاث الذي زال 

99-53  
  100.000 ................................................... البيوعات األخرى محاصيل

   الخـامــسجملــة الصنـف   

 المالحظات  2021تقـديرات بيــــــان المــــــوارد الفقـرة الفصـل

  

االعتياديةة ــل الماليـــداخيـالم: الســادسالصنـف          
  

01-60  

01 

02 

03 

04 

 تحويالت الدولة بعنوان التسيير

..................................................... 

المناب من الدعم السنوي بعنوان 

 التسيير..................................................

المناب بعنوان منحة التوازن 

............................................................... 

المنح االستثنائية 

........................................................................... 

 

2.200.000 
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 16مساهمة الدولة بعنوان االلية 

......................................................... 

   موارد منقولة من فوائض العنوان األّول ....................................  60-02

   ........................................... صة للتسييرمنح ومساهمات مخصّ   03-60

..................... .................................................... مداخيل المساهمات المالية  04-60

. 

 

..................... تحويالت المؤّسسات العمومية البلدية ........................................  05-60

. 

 

  5.000 .........ة والشرطة الصحيةـظ الصحــب حفــات لتراتيـمخالفال مداخيل  06-60

  5.000 العمرانية .................................... بــلتراتيلات ــمخالفالمداخيل   07-60

  .…………… مقابيض مترتّبة عن تسوية العمليات الخارجة عن الميزانية .............  08-60

  ...………… مقابيض من إيداعات غير معّرفة ............................................ 01 

  .…………… الحق بمرور الزمن ................................مبالغ مترتّبة عن سقوط  02 

  ..…………… مقابيض أخرى .................................................................. 99 

  1.000 استرجاع مصاريف إصالح الطرقات واألرصفة .........................  09-60

  1.000 مقابل أشغال وخدمات أخرى .)التنظيف(...........استرجاع مصاريف   10-60

  ..…………… التبّرعات والوصايا .............................................................  11-60

  .…………… .................................................. مداخيل مالية إعتيادية أخرى  99-60

  15.000 بعنوان مصاريف إدارة وتصرف وإستخالص لفائدة الغير .......مبالغ  01 

  - مبالغ مستخلصة بمقتضى أحكــام ............................................ 02 

  10.000 خطايا التأخير المنجّرة عن إنجاز الصفقات العمومية ..................... 03 

  1.000 ....................................................................منح الحضور  04 

 

 

  30.000 مقـابيـض مختلفة ................................................................ 99
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جملــة الصنـف                                          

 الســادس
  

    الثـانـيالجــزء جملــة   

جملـة مـوارد العنـوان                        

 األّول 

9.457.000  
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 2020نفقـــات ميــزانيــة البلــديــة لسنــة 

 -ت   -الجــدول  
   

 بحســاب الديـنــار

 رةـالفقـ ـلــالفص
 الفقـــرة

 الفرعية

 المالحظات  2020 تقـديـرات النفقــــــاتبيــــــان 

  لوّ وان األــات العنــالعنوان األول: نفق   
 

   فرّ ــات التصـــالجزء األول: نفق       

   ر العمومي ـالقسم األول: التأجي            

   ديــس البلـالمجل اءـة ألعضــح المخولـالمن   01.100

 
01 

 
   ....................................المنح المخولة لرؤساء البلديات 

  
 ......... نــــات المتفرغيـــالمنح الجملية المخولة لرؤساء البلدي 001

  

  
 ........... منح التمثيل المخولة لرؤساء البلديات غير المتفرغين 002

...................

. 

 

 
02 

 
 ...رؤساء البلديات والمساعدين لكواهيمنح التمثيل المخولة 

  

   01.100جـملـــة الفصــل    

 نـــــيارّ ـوان القـــر األعـــأجيــت   01.101

 االنتدابــات المقتـرحــة

الكلفة الجملية  المـّدة العــدد الخطـط

 -د –)*( 

    

  - - الجملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

 
 

 
01 

 
   ............................................. األجر األساسي والتدرج

 
02 

 
    ............................... المنح الخصوصية القارة ) الثابتة ( 

  
 ............................... المنحة الكيلومترية المرتبطة بالرتبة  001

  

  
 ............................................... منحة التصرف والتنفيذ 002

  

  
 ................................................منحة التكاليف الخاصة  003
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 ........................................ منحة السكن المرتبطة بالرتبة 004

  

  
 ........................................................... منحة الهندسة 005

  

  
 ......................................................... منحة المشاريع 006

  

  
 ............................................... منحة الهندسة المعمارية 007

  

  
  - ............................................................منحة التعمير  008

 

 )*( يتّم توزيع االعتمادات  بالفقرات والفقرات الفرعية المناسبـة.

 

 ـلــالفص

 

 رةـالفقـ

 

 الفقـــرة

 الفرعية

 

 النفقــــــاتبيــــــان 

 المالحظات  2020 تقـديـرات

 ....................................................منحة الوقت الكامل  009  
...................

.......... 

11................

.. 

.................... 

11.................

. 

  
 ...............................................منحة عدم قبول الحرفاء  010

  

 
   .......................................... داغوجيةيمنحة التكاليف الب 013 

  

 ....................................................منحة خطر العدوى  016  
-  

 ...............المنحة الخصوصية لمستشاري المصالح العمومية  022  
-  

 ................................................ االجتماعيمنحة العمل  023  
-  

 ......................................عالمية منحة المعالجة اآللية لإل 025  
  

 ..........................................................منحة الصحافة  034  
-  

  - ....................................عادة الترتيب المنحة التعوضية إل 036  

 ......................................................المنحة التعويضية  049  
-  

 ...........................................لية يالمنحة التعويضية التكم 050  
  

 .........................................منحة مراقبة التراتيب البلدية  090  
-  

 ........................منحة حفظ الصحة ورفع الفواضل المنزلية  091  
  

 .......................................................... األوساخمنحة  092  
  

 .........................................................منحة اإلحصاء  093  
-  

   .............................................المنح المرتبطة بالوظيفة   03 

 ..........................................................المنحة الوظيفية 001  
  

 بمأمورية.................................................منحة مكلف  002  
-  
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 .....................................................المنحة الكليومترية  005  
  

 ..............................................................منحة السكن 006  
  

 ................................................منحة التكاليف اإلدارية 007  
-  

 ................................ المنحة التكميلية للمنحة الخصوصية 008  
-  

   .........................................المنح الخصوصية المتغيرة   04 

  
070 

 ......................... منحة المسؤولية المسندة للوكالء العاديين

 

 

 

  

 

 

 

 ـلــالفص

 

 رةـالفقـ

 

 الفقـــرة

 الفرعية

 

 النفقــــــاتبيــــــان 
 المالحظات  2020 تقـديـرات

 

05  

 

 ....................................المتغيرة المنح غير الخصوصية

  

 
 .................................. منحة اإلنتاج المدمجة في المرتب 001 

  

 
 في المرتّب ............................ منحة اإلنتاج غير المدمجة 002 

  

 
 غير الخصوصية المتغيّرة األخــرى ....................... منحال 003 

  

 
   .......................... منحة الساعات اإلضافية والعمل الليلي  06

 
 ............................................. منحة الساعات اإلضافية 001 

  

 
 ..................................................... منحة العمل الليلي 002 

  

 
   ..........................................................المنح العائلية   13

 
 ......................................................... العائليةالمنحة  001 

  

 
 ...................................................منحة األجر الوحيد  002 

  

 
   ............................... المساهمات المحمولة على المشغل  14

 
 ......................................... المساهمة في أنظمة التقاعد 001 

  

 
 ...........................المساهمة في أنظمة الحيطة االجتماعية 002 

  

 
 ........................ المساهمة في أنظمة التأمين على المرض 003 
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 ......... المساهمة في صندوق النهوض بالسكن لفائدة األجراء 004 

  

 
 ............................................................منح أخرى   99

-  

   01.101جـملـــة الفصــل    

01.102 

 نــاريـر القــوان غيــر األعــتأجي  

 االنتدابــات المقتـرحــة

 الكلفة الجملية )*( المـّدة العــــدد الخطـط

    

 الجملــة

 

   

 

  

................... أعــوان يشغلـون خـطط وقتيــة ....................................  01 

. 

 

  
................... ........................................................جر األساسي األ 001

. 

 

 ............................... المنحة الكيلومترية المرتبطة بالرتبة 002  
...................

. 

 

................... ............................................. منحة التصرف والتنفيذ 003  

. 

 

................... .................................. منحة اإلنتاج المدمجة في المرتب 009  

. 

 

................... ............................ منحة اإلنتاج غير المدمجة في المرتب 010  

. 

 

 )*( يتّم توزيع االعتمادات  بالفقرات والفقرات الفرعية المناسبـة. 

 

 ـلــالفص

 

 رةـالفقـ

 

 الفقـــرة

 الفرعية

 

 النفقــــــاتبيــــــان 
 المالحظات  2020 تقـديـرات

................... ............................................. الساعات اإلضافيةمنحة  012  

. 

 

 .....................................................منحة العمل الليلي  013  
...................

. 

 

 ...................... منحة حفظ الصحة ورفع الفواضل المنزلية 070  
...................

. 
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 ......................................................... منحة األوساخ 071  
...................

. 

 

   .........................المتعاقدون والعاملون بالحصة  األعوان  02 

............................................. التأجير المباشر لألعوان 001    
  

 ....... مع المؤسسات( اتفاقياتغير المباشر لألعوان ) التأجير 002  
......../..........  

   ..........................................................المنح العائلية   06 

 ......................................................... المنحة العائلية 001  
  

 ................................................... منحة األجر الوحيد 002  
  

   ............................... المساهمات المحمولة على المشغل  07 

 ......................................... المساهمة في أنظمة التقاعد 001  
  

 ...........................المساهمة في أنظمة الحيطة االجتماعية 002  
..................  

 ........................ المساهمة في أنظمة التأمين على المرض 003  
  

 ......... األجراءالمساهمة في صندوق النهوض بالسكن لفائدة  004  
  

   .................... مكافآت الحضور للمتصرفين ممثلي البلدية   09 

  .........../....... ..لمتربصين في إطار اإلعداد للحياة المهنيةإلى االمنح المسندة   10 

............................................................. منح أخرى  99   ......./...........  

 
   01.102جـملـــة الفصــل   

5. جملـــة القـســـم األّول    100.000 
 

   ح ــالـل المصـــي : وسائـانـم الثـالقس           

02.20

1 

   ةــة المحليــح العموميــر المصالــات تسييــنفق  

 
  70.000 ...................................................داءات األكرية واأل  01
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  45.000 .........................................................استهالك الماء   02 

 

 

 ـلــالفص

 

 رةـالفقـ

 

 الفقـــرة

 الفرعية

 

 المالحظات  2020 تقـديـرات النفقــــــاتبيــــــان 

 ..........................................  الكهرباء والغاز استهالك  03 
700.000  

 .............................................................. االتصاالت  04 
30.000  

 ....................................................االتصاالت الهاتفية  001  
  

 ......................................................تراسل المعطيات  002  
  

 ....................................... أثاث للمصالح اإلدارية اقتناء  05 
5.000  

 ................................................................ ودـــالوق  06 
240.000  

 ........................................... الوقود لوسائل النقلشراء  001  
  

 ألجهزة التسخيـن ......................................شراء الوقود  002  
.................... .................... 

 ......... حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 003  
  

 ....................................شراء الوقود لمعدات خصوصية  004  
.................... .................... 

 ......................................................... دــات البريـنفق  07 
6.000  

 .................................................المـراسالت اإلداريـة  001  
  

 نفقـات البريـد األخــرى .............................................. 002  
  

 ......................................................... المعدات اقتناء  08 
10.000  

 ....................................اقتناء معدّات التصّرف اإلداري  001  
  

 .....................................................مصاريف التأمين   09 
50.000  

 ..................................................... تأمين وسائل النقل 001  
  

 .......................................................تأمين األشخاص  002  
 .................... 
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 .........................................................ات يتأمين البنا 003  
 .................... 

 .........................................تامين التجهيزات والمعدات  004  
.................... .................... 

 ...................................................... التعهد والصيانة  10 
  

 .....................................................ت يااالعتناء بالبنا 001  
50.000  

 .......................................... تعهد وصيانة وسائل النقل 002  
100.000  

 ...................................تعهد وصيانة المعدات واألثاث  003  
5.000 .................... 

 .................................. تعهد وصيانة معدات خصوصية 004  
 .................... 

 

 الفقـــرة رةـالفقـ ـلــالفص

 الفرعية

 النفقــــــاتبيــــــان 
 المالحظات  2020 تقـديـرات

  10.000 تنظيف المقّرات اإلدارية ................................مصاريف   11 

  .................... .................................................... مصاريف الحراسة  12 

  .................... المصاريف العاديـة للحراسـة ....................................... 001  

  .................... مصاريف الحراسة عن طريق المناولـة ........................... 002  

  15.000 .........................................................لوازم المكاتب   13 

  50.000 ............................................................. المطبوعات  14 

  5.000 ............................................................. قـــــوثيـالت  15 

   ....................................................... الوثائق المكتوبة 001  

   ....................................................... الوثائق األخرى 002  

  15.000 ...................................................الصحف والمجالت   16 

  1.000 ها............................................ونشر تعليق اإلعالنات  18 

  65.000 ................................................... مصاريف اإلعالمية  19 

   ............................................. شراء اللوازم والمعدات 001  

   .......................................................شراء منظومات  002  

   ......................................................... نفقات الصيانة 003  
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  20.000 ..............................المنظومات اإلعالمية  استغاللنفقات   20 

   ........................................... منظومة " أدب " استغالل 001  

   ....................................... منظومة " إنصاف " استغالل 002  

   ........................................ " رشــادمنظومة "  استغالل 003  

   ........................................ " مدنيــةمنظومة "  استغالل 004  

   " التصّرف في موارد الميزانية " ........... منظومة  استغالل 005  

  5.000 ة ....................................واإلقام االستقباالتمصاريف   21 

   ................................................ االستقباالتمصاريف  001  

   اإلقـامــــــة................................................مصاريف  002  

 

 ـلــالفص

 

 رةـالفقـ

 

 الفقـــرة

 الفرعية

 

 النفقــــــاتبيــــــان 
 المالحظات  2020 تقـديـرات

  10.000 ................................................ات ـــــمصاريف المهمّ   22 

  110.000 ........................................................ إكساء األعوان  23 

  ..................  الموّحد ...........................إكساء األعوان الخاضعين للزي  001  

   االستقبال .................................... وأعوانإكساء العملة  002  

  5.000 ............................................. لـإرجاع مصاريف التنق  24 

   .................................................. المنحة اليومية للتنقل  001  

  .................... ............................................المنحة الكيلومترية للتنقل  002  

  5.000 ....................................ل األشخاص إرجاع مصاريف نقّ   25 

  5.000 ..تهم .........................................رسكلو األعوانتكوين   28 

   ........................................................ملتقيات للتكوين  001  

  ....................  ....................................................... تربصات تكوين 002  

  .................... التكوين المستمّر ....................................................... 003  

  .................... ................................................. التكوين في اإلعالمية 004  

  1.000 .......................................... نفقات طبية لفائدة األعوان  30 

   .......................................................... نفقات التداوي 001  

   .................................... األدوية والمواد الصيدلية شراء 002  



19 

 

  1.000 ..................................... والمناظرات االمتحاناتتنظيم   31 

  1.000 ................................... عمليات اإلرشاد وإعالم العموم  32 

   واستثنائية ........................................تظاهرات دورية   36 

  5.000 .....................................................الحفالت العمومية  001  

..............................................................االنتخابات  002     ....................  

  20.000 ................................. مصاريف النزاعات والتعويضات  38 

   ................................ ومصاريف أخرى واختبارأتعاب  001  

   ........................................... اتضدفع الخطايا والتعوي 002  

  5.000 ........................................................معاليم التسجيل   39 

 

 

 ـلــالفص

 

 رةـالفقـ

 

 الفقـــرة

 الفرعية

 

 النفقــــــاتبيــــــان 
 المالحظات  2020 تقـديـرات

  5.000 ........................................................معاليم الجوالن   40 

   .......................................................... معاليم جوالن 001  

   ......................................................... معاليم العبور  002  

  1.000 .................................... والمجالتطبع ونشر الوثائق   42 

  1.000 ............................................... مصاريف إعداد األمثلة  43 

  40.000 ...................................................... تعويضات مختلفة  45 

  5.000 .......................................... خدمات أخرى لفائدة اإلدارة  47 

  ................... ................................................. نقل األثاث والمعدات 001  

   .......................................والمراقبة والتحاليل  االختبار 003  

   .....................................................اتّفاقيات مع أطبّـاء  005  

  ................... اتّفاقيات مع مؤّسسات ................................................. 006  

   ........................................ المنحة المخولة لقابض المالية 010  

  ................... ........................ لوكالء المقابيض المنتفعينالمنحة المخولة  011  

   ....................................................... تسديد المتخلدات  80 
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  10.000 ................... متخلدات تجاه الشركة الوطنية لتوزيع البترول 002  

  400.000 ................. التونسية للكهرباء والغاز متخلدات تجاه الشركة 003  

  5.000 ........ متخلدات تجاه الشركة الوطنية إلستغالل وتوزيع المياه 004  

  10.000 .................. تونس تصاالتمتخلدات تجاه الديوان الوطني ال 005  

  ................... ................... متخلدات تجاه المطبعة الرسمية للبالد التونسية 006  

  ................... ............................. متخلدات تجاه شركة الخطوط التونسية 007  

  ...................  ........... متخلدات تجاه شركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين 010  

  ................... ............... الخارجي لالتصالمتخلدات تجاه الوكالة التونسية  011  

  ................... ..................... متخلدات تجاه الوكالة الوطنية لحماية المحيط 012  

  ................... ............. للتصّرف في النفايات الوطنيةمتخلدات تجاه الوكالة  013  

 ..................... للخدمات البيئيةمتخلدات تجاه الوكالة البلدية   014  
...................  

 مؤّسسات عمومية أخرى ............................ متخلدات تجاه 020  
10.000  

  30.000 الخــواص .............................................. متخلدات تجاه 021  

 
   .............................................. نفقات التصرف األخرى  99

 
  

   02.201جـملـــة الفصــل 

 الفقـــرة رةـالفقـ ـلــالفص

 الفرعية

 

 النفقــــــاتبيــــــان 
 المالحظات  2020 تقـديـرات

 وصيانة التجهيزات العمومية استغاللمصاريف    02.202
  

 
30 

 
 ................................... النفقات المباشرة لتنظيف المدينة

  

  
 ........................................................... شراء العقاقير 001

15.000  

  
 .............................االعتناء بالمعدات الصغيرة وتجديدها  002

25.000  

  
 ........................................................... كراء المعدات 003

30.000  

  
 .............. المصب المراقب ومراكز التحويل استغاللنفقات  004

...................  

 31 
 ................................. تنظيف المدينة عن طريق المناولة 

................   

  
 المناولـة العاديـة ........................................................ 001

400.000  
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 : النظافة وسالمة المحيط .........32المناولـة في إطار اآلليـة  002

 .................  

  
 : جمع الفضالت وتثمينها ..........40المناولـة في إطار اآلليـة  003

...................  

 32 
 

  60.000 ........................................... االعتناء بالتنوير العمومي

 34 
 

  40.000 ....................................... االعتناء بالطرقات واألرصفة

  
 ..................................................................االعتناء  001

  

  
 ....................................شراء معدات صغيرة وصيانتها  002

  

  
 ........................................................... كراء المعدات 003

  

 36 
 ......................... نفقات االعتناء بحركة المرور وتنظيمها 

20.000  

  
001 

   .................................. االعتناء بحركة المرور وتنظيمها

  
002 

   ..................................................شراء معدات صغيرة 
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  5.000 ........................االعتناء بالخنادق وشراء أجهزة صغيرة 

 40 
 

  10.000 .....................................االعتناء بتجهيزات خصوصية 

   .................................................... االعتناء بالنافورات 001  

ة ـات العموميــزة بالساحــاالعتناء بالتجهيزات المركّ  002    

 ....................................................... ل المدنـــومداخ

  

  
 ................................................... االعتناء بأفواه المياه 003

  

  
 ..............................االعتناء بتجهيزات خصوصية أخرى  009

  

 

 

 ـلــالفص

 

 رةـالفقـ

 

 الفقـــرة

 الفرعية

 

 النفقــــــاتبيــــــان 
 المالحظات  2020 تقـديـرات

 
  ................... ....................................................... حديقة الحيوانات  42

  
 ........................................................ شراء الحيوانات 001

...................  

  
 ...................................... بها واالعتناءتغذية الحيوانات  002

...................  
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 ................................... شراء تجهيزات ومعدات الحديقة 003

...................  

  
004 

  ................... ........................االعتناء بالتجهيزات والمعدات وصيانتها 

  
005 

  ................... ......................................... االعتناء بالنباتات واألشجار

 44 
 

   وشراء معدأت صغيـرة  ........... اتـالنباتاالعتناء بالحدائق و

  
001 

  20.000 المباشرة ...............................................االعتناء نفقات 

  
002 

  140.000 .......................................... عن طريق المناولةاالعتناء 

 45 
 

   .................................................... الشواطئباالعتناء 

  
001 

  10.000 المباشرة ...............................................االعتناء نفقات 

  
002 

  30.000 .......................................... عن طريق المناولةاالعتناء 

  40.000 ........................... صيانة المنشآت والتجهيزات الرياضية  46 

  - ......... التجهيزات العمومية انةـالل وصيـستغرى الـخأنفقات   99 

   
   02.202جـملـــة الفصــل 

02.230 
  

 اتـالوكاالت والمؤسس رــبتسيية ـاصّ ـف خـاريـمص

 ةـالبلديوالهياكل العموميـة 

............................... 

 

- 

 

   
  - 02.230جـملـــة الفصــل 

   

   جملـــة القـســـم الثــانـي

   
  ل العمومي ـالقسم الثالث : التدخّ 

 

   االجتماعيدان ـي الميـالت فــتدخّ    03.302

  120.000 ...........للجمعيات والمنظمات ذات الصبغة االجتماعية منـح  08 

وان ــوان األعـــد بعنــة التقاعـــل في أنظمــة المشغــــمساهم  10 

 ............................................... ن على التقاعدــالمحالي

  

  
001 

   ............................................... المساهمة بعنوان التنفيل
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 ـلــالفص

 

 رةـالفقـ

 الفقـــرة

 الفرعية

 

 النفقــــــاتبيــــــان 

 المالحظات  2020 تقـديـرات

  20.000   ................................... المساهمة بعنوان تعديل الجرايات 002  

 ......................................المساهمة بعنوان ضم الخدمات  003  
…………..  

  40.000 ........................................................الجراية العمرية   20 

 ..................................................... اإلسعاف العمومي  21 
1.000  

 .................................................مصاريف دفن الفقراء  001  
  

 ........................................ فاةرمصاريف النبش ونقل ال 002  
...................  

  10.000 .......................................................الصحة العمومية   22 

 ............................. مقاومة الحشرات والحيوانات الشاردة 001  
  

 ............................حمالت التطهير والمحافظة على البيئة  002  
  

 ............................................االعتناء بالمحالت الدينية   23 
1.000  

 ............................................................ نفقات صيانة 001  
  

 .............................................................شراء لوازم  002  
  

 ............................................ مصاريف الوقاية الصحية  25 
55.000  

 ........................................................ومكافآت جوائز   40 
...................  

 ......................................................... استثنائية منـح  41 
5.000  

 .......................................................... تدخالت أخرى  99 
-  

   03.302الفصــل  جـملـــة   

   نـــويـم والتكـــدان التعليــالت في ميـــتدخّ    03.303

 
04 

 
 التكوين ودعم الالّمركزيـة ...............المساهمة لفائدة مركز 

  

 
20 

 
  ................................................... نقل التالميذ الفقراء

...................  
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21 

 
 ......................................................... جوائز مدرسية

10.000   

 
99 

 
 .......................................................... تدخالت أخرى

…………...  

   
   03.303جـملـــة الفصــل 

 

 

 ـلــالفص

 

 رةـالفقـ

 

 الفقـــرة

 الفرعية

 

 المالحظات  2020 تقـديـرات النفقــــــاتبيــــــان 

03.304 

 

03.305 

 

 

 المساهمة لفائدة الودادية بعنوان تذاكر أكل لألعوان  000 01
115.000  

   03.304جـملـــة الفصــل 

 ةـاب والطفولــة والشبـن الثقافــالت في مياديـتدخّ 
  

 
02 

  ................... ............................... تدخالت في مجال الكتاب والمطالعة 

 
03 

  ................... ...........................................تدخالت في مجال المسرح  

 
05 

  ................... .............ة ــون الشعبيــى والفنـال الموسيقــتدخالت في مج 

 
06 

  ................... .......................................ثقافية ومهرجاناترات ــتظاه 

 
 001 

  ................... ........... المساهمة في تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية

 
 002 

  ................... ........................... تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية

 
 003 

  ................... .......................................................... شراء عروض

 
07 

  15.000 ..................الثقافية الفرق لجمعيات ولفائدة اللّجان وا منـح 

 
10 

  10.000 ................................................ لفائدة الشبابتدّخالت  

 
11 

  ................ الطفولة ................................................لفائدة تدّخالت  

 
12 

  120.000 ................................. تدخالت لفائدة الجمعيات الرياضية 

 
99 

   .......................................................... تدخالت أخرى 

 
 

   03.305جـملـــة الفصــل  

03.306 
 

 
 االقتصاديدان ــي الميـالت فــتدخّ 

  

 
04 

  ................... ........................ اقتصاديةلفائدة منظمات ذات صبغة  منــح 

 
10 

  ................... ........................................ يـالفالحدان ـتدخالت في المي 
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11 

  ................... ........................................ تدخالت في الميدان الصناعي 

  ................... ....................................... احيــتدخالت في الميدان السي  12 

  ................... ..................................................... رىـــخأالت ـــتدخّ   99 

............... 03.306جـملـــة الفصــل    

. 

 

   ةــات العالميــي المنظمـات فــالمساهم   03.307

  ................... ...........................................ة ـمنظمات ذات صبغة عامّ   01 

  ................... .....................................العالمية للمدن المتوأمة   الجامعة 080  

 الفقـــرة رةـالفقـ ـلــالفص

 الفرعية

 

 النفقــــــاتبيــــــان 

 مالحظات 2020 تقـديـرات

  ................... ......................................منظمات ذات صبغة خصوصية   02 

  ................... .................................................. منظمة المدن العربية 800  

  ................... .................................منظمة العواصم والمدن اإلسالمية  801  

  
 ................... ........................................... منظمة مدن التراث العالمي 802

 

  ................... .................................................. المدن اإلفريقية اتحاد 803  

  ................... والمدن الناطقة بالفرنسية .... الجمعية الدولية لرؤساء العواصم 804  

  ................... .............................. أخرى عالمية مساهمات في منظمات  99 

   
............... 03.307جـملـــة الفصــل 

. 

 

   رىـل أخـة وهياكـات المحليـاون مع الجماعــالتع   03.310

 
01 

 
  الداخليــة ..........................التعاون مع الجماعات المحلية 

...................  

 
02 

 
 .التعاون مع الجامعة الوطنية للمدن التونسية والمساهمة فيها

10.000  

 
03 

 
 ..............قية يفرالتعاون والتوأمة مع الجماعات المحلية اإل

................... ................... 

 04  
 ............. بيةوالتعاون والتوأمة مع الجماعات المحلية األور

................... ................... 

 05 

 

20 

 كيةياألمروالتعاون والتوأمة مع الجماعات المحلية اآلسيوية  

 

................... 

 

................... 

 أعوان البلدية إلى الخارجنفقات سفر  001 20 

 

 

  

 
 

002 

 

 مصاريف قيام أعوان البلدية بمأمورية إلى الخارج

 

 

 

 

 

  

 
 

 تأجير الخدمات المسداة محليا لفائدة البلدية من غير أعوانها  004

 مصاريف الملتقيات و الندوات الداخلية

  

 
 

005 

 
99 

 

 
 ............................... رىـأخ وهياكـلالتعاون مع منظمات 

 ................... 

  
 ................................ تونسية وهياكلالتعاون مع منظمات  001

 ................... 
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 ...............................ة ــأجنبي وهياكلالتعاون مع منظمات  002

10.000 ................... 

   
   03.310جـملـــة الفصــل 

   
   جملـــة القـســـم الثـالــث

 

04.400 

04.401 

 

 ةـارئــف الطرّ ـات التصـقـالقسم الرابع : نف  

 وغيـر الموّزعــة                   

 ...............................................نفقات التصرف الطارئة

 ........................................نفقات التصرف غير الموزعة

 

................... 

.................. 

 

 

  ................... جملة القسم الرابع   

   :زء األول ــة الجــجمل   

 

 

 ـلــالفص

 

 رةـالفقـ

 

 الفقـــرة

 الفرعية

 

 النفقــــــاتبيــــــان 
 المالحظات  2020 تقـديـرات

   ن ـد الديــوائـي : فـانـزء الثـالج   

   ن ــد الديـوائـالقسم الخامس : ف       

   يــن الداخلـــد الديــفوائ   05.500

 

03 

 
دة ــروض ومساعــدوق القــدى صنـفوائد القروض المبرمة ل

 ..................................................... الجماعات المحلية

 

190.000 

 

 
04 

 
 فوائد القروض المبرمة لدى مؤّسسات أخـرى ...................

...................  

 
05 

 
 ............................... فوائد القروض المبرمة لدى الخزينة

...................  

 
 

 
   05.500جـملـــة الفصــل 

   يــارجـن الخــد الديـــفوائ   05.501

 
03 

 
........................................... ـةالخارجي القروضفوائد    

...................  
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 التدخالت:

  يع مثل األكرية وإشغال الطريق العام.فمراجعة بعض المعاليم بالترالسيدة لبنى الزواري : تدعو إلى 

  لتي االسيد طارق الحنشة: يرى أنه من الضروري إبراز سياسة المجلس البلدي من خالل الميزانية والقيمة المضافة

فة والبنية التحتية وخاصة تعهد األرصستستفيد منها المدينة وأكد على أهمية التركيز على المشاريع االقتصادية 

 ان األول.والطرقات عبر تعزيز اعتمادات الصيانة والتعهد بالعنو

كما دعا إلى تفعيل قانون التهيئة والتعمير في المحور المتعلق بالتقاسيم التي يفترض أن يتم المصادقة عليها وفقا 

 من شأنه ان تغنم البلدية رصيدا عقاريا وماليا هاما وفيللتدابير العمرانية المنصوص عليها بالتشريع المنظم وذلك 

 تقنيين إلى بلدية سوسة للتكوين في هذا الموضوع.هذا الصدد جدد طلبه بإيفاد أحد ال

 .السيدة هاجر البكوش: تقترح غنجاز المشاريع التشاركية بدفع األداءات والمعاليم حسب األحياء 

  السيد سمير الزواري: أكد على إلزامية توفير االعتمادات الوجوبية في الفصول المتعلقة بالتواصل مع المواطن

 بأهمية دفع المعاليم.لتوعية والتحسيس ل

  السيدة رئيسة البلدية: شهدت معاليم النزل تدهورا كبيرا أثر على الموازنة العامة للميزانية وأشارت إلى أن بعض

ألف دينار وسيتم اللجوء إلى قطع خدمة رفع الفضالت عن هذه النزل إن لم  500النزل تخلدت بذمتهم ديون تناهز 

 يسددوا ديونهم.

 يدعو إلى إيجاد صيغة واقعية وقانونية لتحسين استخالص المعلوم على النزل وأشار إلى أن بعض السيد حسن بنور :

 المواطنين ال يدفعون المعاليم لعدم وضوح األداءات المستوجبة عليهم عند تسجيل عقاراتهم.

 لمناسبات البيئية.: من األهمية بمكان تعزيز االعتمادات المرصودة بعنوان التظاهرات واالسيدة دليلة القمودي 

  السيد خالد العراك: إن إعداد الميزانية يستدعي منذ البداية تحديد الحاجيات والمشاريع والبرامج ويدعو السادة أعضاء

 .2020قبل موعد المصادقة على الميزانية في موفى شهر نوفمبر المجلس إلى تقديم تصوراتهم 

 :وتعبئة الموارد بالبلدية ال تسير بشكل مرضي وما على الجميع إدارة يرى أن عملية االستخالص  السيد محمد الشاهد

ومجلسا إيجاد الحلول واألفكار التي تساهم في حث المواطن على دفع متخلداته وكذلك الشأن بالنسبة للمؤسسات 

 بمختلف مكوناتها.

 رف في األسواق كما أن من إعداد تصور شامل وعلمي للتص السيد الهادي سنان: تنمية الموارد يمكن أن تنطلق

 إحداث وكالة لالستخالص من شأنه المساعدة على ذلك.

  السيد هيثم بن ابراهم: التصور العام للميزانية واضح إال أنه وجب مزيد الحرص على االستغالل الجيد للطاقة

 الجبائية.

 

 

 
ــة الموّظفـة ...............................الخارجي القروضفوائد   

 

...................  

   
............... 05.501جـملـــة الفصــل 

. 

 

   

 ســم الخامـــة القســـجمل
  

   
 ي ــانـزء الثــــة الجـــجمل

  

   

  8.808.000 وان األول ـات العنــة نفقــجمل
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 : 2020تنقيح ميزانية  .3

 2020لتعديل ميزانية  تقرير حول بعض االجراءات المتخذة  

جلسة  من مجلة الجماعات المحلية , وعلى اثر 177تطبيقا للفصل  قدم السيد خالد العراك الموضوع مشيرا إلى انه 

والتي تم خاللها النظر في بعض االجراءات الممكن اتخاذها لتعديل ميزانية  2020ماي  27العمل المنعقدة بتاريخ 

المؤرخ 13ا , وتطبيقا لمنشور السيد وزير الشؤون المحلية عدد البلدية بسبب الظروف االستثنائية من جراء جائحة كرون

وعلى جلسات العمل الملتئمة في الغرض بتاريخ  2020المتعلق بمراجعة ميزانية البلديات لسنة  2020جوان  22في 

ت الحيث تمت مراجعة بعض التقديرات الستخالص بعض المعاليم والقيام  بالتعدي 2020جويلية  01و  2020جوان  30

 الالزمة في بعض المصاريف تم ضبط جملة هذه االجراءات ضمن الجداول التالية : 

  الموارد -/-     

المحقق الى غاية  -اد– 2020تقديرات  بيان المعلوم 
 -اد -27/5/20

 -اد–التخفيض المقترح 

 700 124 1250 المعلوم على النزل 

 500 445 1450 المعلوم على المؤسسات 

اشغال الطريق العام 
 :االشهار+اشغال 

810 118 40 

 120 73 710 معاليم االسواق  

معاليم اخرى متفرقة : االشهار 
 +الحجز+رخص البناء+ االكرية....  

900 101 300 

من  % 61بنسبة 5.920 الجملـــــــــة                            

مجموع تقديرات 
 الميزانية 

 10يمثل نسبة  1004

من جملة تقديرات  %

 الميزانية 

من  % 17بنسبة  1.660

 مجموع تقديرات الميزانية 

 المصاريف : -//-   

المبلغ المزمع  بيان الفصل 
 -اد –تخفيضه 

 المالحظات 

  300 الغاء صفقة تنظيف الزهراء 

الغاء صفقة االعتناء بالمناطق 
 الخضراء والصيانة 

100  

  40 صيانة المنشات الرياضية 

  1000 خالص استهالك الكهرباء 

 2020دون اعتبار ما تم تعديله بميزانية  150 ديون تجاه صندوق التقاعد 

  170 ديون تجاه صندوق القروض 

  1.760 الجملـــــــــــــــــــــــــــة 

 

 الخالصة : تعديل الميزانية من حيث المداخيل والمصاريف وفق االتي ) بالنسبة للعنوان االول فقط( 

  : د 8.094.271,800=  1.660.000,000 – 9.754.271,800جملة الموارد المتوقعة بعد التعديل 

  :د7.753.771,808=  1.760.000,000 – 9.513.771,808جملة المصاريف المتوقعة بعد التعديل 

كما نفيد ان البلدية اتخذت عدة اجراءات للتخفيف من العبء الجبائي تجاه الدائنين تنفيذا لمنشور السيد وزير الشؤون 

 كما طالبتشهرين ) افريل وماي ( للمعاليم  من ذلك التخفيض بدين 2020جوان   22المؤرخ في  3619المحلية عدد

 ديون من ذلك ديون تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتجاه صندوقالبلدية بان يتم التكفل من قبل الدولة ببعض ال

 القروض ومساعدة الجماعات المحلية و الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية.

أعاله مع احتفاظ  المقترح بالتقرير المشار إليه 2020ميزانية  المصادقة باإلجماع على تنقيح قرار المجلس البلدي:

مليون  1لغ بمبكل السيدين الهادي سنان وسمير الزواري واعتراض السيد محمد الشاهد على ان يتم دفع نفقات التنوير 

 وجدولته مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز للسنوات القادمة. 2020دينار بالنسبة لسنة 
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 :نشاط اللجان البلدية .4
 :عاون الدوليلجنة العالقات الخارجية والت

 قدمت السيدة لبنى الزواري التقرير التالي المتعلق بلجنة التعاون الدولي:

 سير مشاريع التعاون الدولي:

 :autrement 2020   نشاطات أخرى

3مشروع   
   élima 2019-2022 

:2مشروع   
   Symbircity 2018-

: 1مشروع  2020      

 
:لقاء مع السيد  11-07

ناصر شعبان باحث 
بالمركز الوطني 

للبحوث العلمية بفرنسا 
لتدارس امكانية توأمة 

 مع مدينة فرنسية
: اجتماع  22-07

اللجنة لتدارس امكانية 
االنخراط في مشاريع 

 تعاون دولي أخرى

 تعاون سويدي تعاون أوربي تعاون فرنسي

نوعية المشروع:التنقل 
مسالك  03الحضري 

 حضرية

نوعية المشروع:التصرف في 
النفايات العضوية ووحدة 

 لومبري كومبوساج

نوعية المشروع:دراسة 
مدققة للمساحات العمومية 

 بالمهدية

مليار 1.2قيمة  مليار 1.2قيمة المشروع    قيمة المشروع 

 أنشطة الثالثي األخير أنشطة الثالثي األخير أنشطة الثالثي األخير 

:القيام باالجراءات  26-06

جاري الالزمة لفتح حساب 
 للمشروع بالبنك المركزي

اجتماع عن بعد مع  29-06

جميع شركاء المشروع 
للحديث عن الصعوبات 

والعراقيل وامكانية وكيفية 
 تجاوزها في قادم األيام

:أول اجتماع لفريق  10-07

عمل المشروع والحديث 
عن تفاصيل الثالث مسالك 

 المختارة وبرمجة زيارة

زيارة السيد فتحي بن  1-06

ميمون مدير التعاون المتوسطي 
بوزارة التنمية واالستثمار 

 الدولي:
زيارة السيدة " ثريا  19-06

الجريبي " وزيرة العدل المكانية 
تدارس استعمال أرض موضوعة 
 على ملك السجن المدني بالمهدية

القيام بكامل االجراءات  26-06

لفتح حساب جاري بالبنك 
 المركزي

: اجتماع فريق 02-06

ل للنظر في مدى  تقدم العم
 la stratégie desكتابة " 

espaces publics a 
Mahdia  

  06-23و 22-06 

Formation : 
financement et 

recherche de fonds 
Suite de la formation 
 05-07/06-
07 

زيارة ميدانية للمسلك 
 الثالث

اجتماع مع الشريك  02-07

للمشروع المركزي  05رقم 

وجيات البيئة الدولي لتكنول
 في تونس 

للتحضير لليوم االعالمي   

07-28الذي سيقام يوم   

:اجتماع فريق  15-07

العمل لمواكبة مدى تقدم 
 التحضيرات لليوم االعالمي
  Citet  27-07  اجتماع:

 فريق العمل مع  
28-07 :INFORLAY 
بحضور المنظمات 

   واالدارت المعنية للمشروع

  

  تعاون دولي:االنخراط في مشاريع 

 المشروع األول : .1

  : اسم المشروعJust4All                               :Développement d'un modèle 

d'agriculture communautaire innovant pour les jeunes Med, les 
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femmes et les NEETS géré par les acteurs sociaux comme un outil 

de fourniture juste et équitable de services sociaux 

  ألف و مليون يورو 500الميزانية : بين 

  : الشريك الّرياديHuman Link )جمعية لبنانية غير حكومية( : 

  ز المرك –جامعة سان جوزاف  –المعهد اللبناني لألبحاث الفالحية  –الشركاء: وزارة الزراعة اللبنانية

 بلدية المهدية –المصري لألبحاث 

 يهدف هذا المشروع إلى تحسين الخدمات االجتماعية للفئات الضعيفة من خالل تعبئة المشروع :  فكرة

من المجتمعات الريفية ضمن بيئة مستدامة و العناية بالزراعة العضوية والحياة  الشباب المهّمشالنساء و 

 .التعاونية مع التركيز على مفهوم التضامن 

 أهداف المشروع 

 اب والنساء والشبابتوفير وظائف للشب -

 تسهيل وصول الشباب والنساء والشباب إلى برامج الحماية االجتماعية وخدمات الدعم -

 الترويج لنمط حياة مستدام واألمن الغذائي والنمو العادل -

 تسهيل الوصول إلى األسواق من خالل ربط نموذج الزراعة المجتمعية بالجهات الفاعلة االجتماعية  -

 اة المجتمعية القويةمفهوم الحي -

 تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص -

تحسين نوعية الخدمات االجتماعية والصحية القائمة من خالل التأثير على سياسات الصحة العامة -

 وضمان بيئة مناسبة

 تكرار هذا المشروع وتبنيه من قبل أي راغب في ذلك.-

 المشروع الثاني : .2

  : اسم المشروعB-GMed (Développer des villes méditerranéennes bleu-vertes) 

 يورو نالميزانية : مليو 

 )الشريك الريادي : جامعة العلوم التطبيقية )فلسطين 

  )ية المعهد األعلى للهندسة الريف –بلدية بشميزين )لبنان (  -الشركاء : بلدية عبسان الكبرى )فلسطين

  مقاطعة بازيليكاتا )إيطاليا( –)جمعية من اليونان (  العناصر األربعة -     بلدية المهدية –

  سيستفيد المشروع من نتائج وتجارب مشروعين فكرة المشروع :ENI CBC MED  ، الممولين بالفعل

أحدهما يقدم حلوالا قائمة على الطبيعة لالستخدام المحلي غير التقليدي للمياه من خالل تقنيات مستدامة 

خر يستجيب للحاجة إلى إعادة استخدام المياه التقليدية لالستخدام الزراعي في ومنخفضة التكلفة ، واآل

دول البحر األبيض المتوسط. سيعمل المشروع على تطوير النتائج والمنتجات التي تم الحصول عليها من 

 اأجل التوافق مع االحتياجات الحالية على مستوى أوسع ، أي على مستوى المدينة و / أو المنطقة ، بم

 في ذلك كل من السلطات المحلية والمقيمين.

 أهداف المشروع : 

الممولة على استخدام المنتجات غير  ENI CBC MEDمن النتائج والمعرفة بمشروعات  ةداستفاال -

 التقليدية
 موارد المياه
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مستوى ال موارد المياه غير التقليدية على توسيع نطاق تطبيق تقنيات وتدابير منخفضة التكلفة الستخدامها -

 المحلي )المدن واألحياء(
 تكوين الموظفين )المرتبطين بشكل رئيسي بالتنمية الحضرية( للسلطات المحلية والجهات الفاعلة األخرى -

 بالمعرفة والمهارات الالزمة التي تسمح لهم بدمجه التقنيات والتدابير للتخطيط الحضري
  تقليديةتعريف السكان المحليين بمفاهيم مستدامة للمياه غير ال -
 استخدام الموارد المائية غير التقليدية على المستوى المحلي -

لق بنشاط اللجنة والمصادقة كذلك على عالموافقة باإلجماع على ما ورد بالتقرير األول المت قرار المجلس البلدي:

 االنخراط في مشروعي التعاون الدولي المشار إليهما بالتقرير الثاني.
 :طرح مبالغ .5

بعنوان :العقارات غير  و ما قبلها 2020قائمة في المبالغ المقترح طرحها بعنوان سنة قدم السيد أحمد رشاد خمس 

 من خالل الجداول التالية المبنية 

المناب 
الراجع 
 للبلدية 

المبلغ 
الجملي 

 للدين

موضوع  سنوات الدين 
 الطرح 

 اإلسم و اللقب  معرف العقار
 
 

 ع/ر

94.900 

 

1102.900 

94.900 

 

1102.900 

2006_2020  

 

1997_2020  

إزدواجية في 
 التثقيل

 
إزدواجية في 

 التثقيل
 

040408002000 

 

040409008000 

مصطفى بن علي الحاج 
 خليل 

01 

39.000 39.000 2007_2009/  

2015_2020  

عادل بن علي بن محمد  111063035000 أصبح عقار مبني
 صولة 

02 

336.000 336.000 1998_2020  03 محمد بن جابر مريصة 111010102000 أصبح عقار مبني 

60.000 60.000 2019_2020 سهام الجالصي حرم  04180006000 أصبح عقار مبني 
 خالد العراك

04 

53.280 53.280 1997_2020 تعديل المساحة و  
 الدين 

آسيا و رزيقة الصغير  040375014100
لفائدة فاطمة سنان و 

 بناتها

05 

تسوية وضعية  2020 48.000 48.000
 عقار

004036200400 ورثة حسن يدعى  
 مصطفى الجمالي

06 

محمد جمال الدين قمر و  050458027000 أصبح عقار مبني 2020 525.000 525.000
 حرمه 

07 

286.740 

 

286.440 

286.740 

 

286.440 

2007_2020  

 

2006_2020  

العقار حديقة تابعة 
 للمنزل

 
العقار حديقة تابعة 

 للمنزل 

141633022000 

 

141642033000 

 

فتحي بن إمحمد الفقيه 
 سعيد

08 

1588.450 1588.450 1997_2020 تعديل المساحة و  
 الدين 

ورثة إمحمد بن حسن  060481012000
بنور و محمد الهادي بن 

 حسن بنور

09 

 الجملة  4420.71 4420.71

: المعلوم  بعنوان 2020بمقتضى مضمون المداولة من محضر جلسة الدورة العادية الثانية لسنة قائمة في الديون المعنية 

 على العقارات المبنية:
  توزيع الدين حسب طبيعته

المبلغ الجملي 
 للدين 

 
 سنوات الطرح

 
موضوع 

 الطرح

 
 معرف العقار

 
 اإلسم و اللقب

 
 

 

 ع/م

مبلغ صندوق  
 تحسين مسكن 

المبلغ 
الراجع 
 للبلدية 
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12.000 36.000 48.000 2018 _2020 عقار  
غير 
 موجود

 01 حسن بن أحمد شرتل 040345008101
 

13.960 
 

62.592 

34.900 
 

161.380 

48.860 
 

223.972 

2020 
 
2017 _2020  

تعديل 
الدين و 
 المساحة 

 
عقار 
غير 

 موجود 

 

010067003001 
 

010067003002 

علي ورثة أحمد بن 
 بوصفارة

02 
 

19.560 
 

24.000 

48.900 
 

72.000 

68.460 
 

96.000 

2020  
 
2018 _2020  

عقار 
مستغل 
روضة 
 أطفال

 
عقار 
غير 
 موجود

 

040346001001 
 

040346001103 

الهاشمي بن محمد بن 
 علي سنان

03 

إزدواجية  2020 32.000 24.000 8.000
في تثقيل 

 عقار
 

هندة بنت مخلوف  020145009002
 عجمية 

04 

4.200 
 

46.176 

12.000 
 

115.440 

16.200 
 

161.616 

2020  
 
2017 _2020  

تعديل 
الدين و 
 المساحة 

 
تعديل 
الدين و 
 المساحة 
 

010030024001 
 

010030024002 

لطفي بن سالم 
 الحذيري

05 

46.944 
 

46.944 
 

98.788 
 

145.732 

145.732 
 

192.676 

2018 _2020  
 
2018 _2020  

إزدواجية 
في تثقيل 

 عقار
 

إزدواجية 
في تثقيل 

 عقار
 

020132273002 
 

020132273003 

محمد الطاهر بن سعد 
 بلخير 

06 

11.560 
 

تعديل  2020 50.240 38.680
الدين و 
 المساحة 

 

 07 سالم بن محمد الغول 020209043006

15.648 39.120 54.768 2015 _2020 تعديل  
الدين و 
 المساحة 

 

060499005002 
 

الهادي بن محمد بن 
 علي عالية

08 

2.400 
 

تعديل  2020 8.400 6.000
الدين و 
 المساحة 

 

نورة بنت الهاشمي  010029005401
 المساكني

09 

120.000 
 

304.900 424.900 2006 _2020 الحط  
 الكلي

خالد بن محمد بن  141701045001
 حسين الشباح

 

10 
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20.096 
 

60.288 80.384 2019 _2020 تعديل  
الدين و 
 المساحة 

 

محمد بن محمد بن  040183204001
 عمر عبد الكريم

11 

22.299 
 

66.504 

66.894 
 

199.512 

89.193 
 

266.016 

2018 _2020  

 

2018_2020  

تعديل 
الدين و 
 المساحة

 
عقار 
ستيل 
 أمريكان

041810006001 
 

041810006002 
 

سهام الجالصي حرم 
 خالد العراك

12 

24.000 
 

24.000 
 

72.000 
 

72.000 

96.000 
 

96.000 

2018 _2020  
 
2018 _2020  

عقار 
بصدد 
 البناء

 
عقار 
بصدد 
 البناء

041811005002 

 

041811005003 

خالد بن محمد 
 العماري

13 

20.864 
 

102.912 
 

62.592 
 

308.736 

83.456 
 

411.648 

2017 _2020  
 
2013 _2020  

تعديل 
الدين و 
 المساحة 

 
تعديل 
الدين و 
 المساحة 

 

100332114001 
 

100332114002 

شاذلية شراقة حرم 
 البشير جبارة

14 
 

تعديل  2020 432.800 308.400 124.400
الدين و 
 المساحة 

 

وصال بنت يوسف  070527006003
 العش

15 
 

14.400 43.200 57.600 2018 _2020 عقار  
عبارة 
عن 

 مستودع

 16 محمد شقرون 040341015001
 

عقار  2020 28.000 20.000 8.000
معد 

لنشاط 
 تجاري

 

علي بن حسن بن سالم  020132129001
 الشالئفة

17 

إزدواجية  2020 22.680 16.200 6.480
في تثقيل 

 عقار
 

سندة بنت عبد الحكيم  070559009001
 غابري

18 
 

عقار  2020 11.200 8.000 3.200
غير 
 موجود

المهدي بن الحبيب  010097011003
 خوجة

19 
 

24.000 
 

64.900 88.900 2018 _2020 إزدواجية  
في تثقيل 

 عقار
 

نجيب بن منصور  040326001002
 بنواس

20 

4.800 14.400 19.200 2018 _2020 عقار  
غير 
 موجود

زينب بنت محمد  040347002101
 الحندوس

 

21 
 

24.000 72.000 96.000 2018 _2020 إزدواجية  
في تثقيل 

 عقار

جابر يدعى الهادي بن  100332248001
 حسين بن رجب 

 

22 



34 

 

0.000 36.000 36.000 2018 _2020 إزدواجية  
في تثقيل 

 عقار
 

أحمد بن علي بن أحمد  040427008001
 المورالي

23 
 

2_2018و2009 184.960 112.640 72.320
020 

تعديل 
الدين و 
 المساحة 

 

طارق و الهادي أبناء  100853137101
 حسين الصغير

 

24 

53.536 160.608 214.144 2014 _2020 تعديل  
الدين و 
 المساحة 

 

 فتحي بن علي الزوالي 100332216001
 

25 

1049.795 
 
 
 

  الجملة 3886.005 2836.210
 

 الموافقة باإلجماع على طرح المبالغ المشار إليها بالجداول أعاله. قرار المجلس البلدي:

 :مسائل مختلفة .6

 : إرجاع مبالغ 

تعلق بارجاع مبالغ كان اصحابها قد تولوا دفعها ـدد مطالب ت02عـ السيد خالد العراك على المجلس البلديستعرض ا

 : دباسم السيحيث تعذر استغالل القاعة اعتبارا للظروف االستثنائية و بعنوان معلوم استغالل قاعة االفراح 

 د  500ذو مبلغ  2020 مارس 04بتاريخ  11094بمقتضى وصل عدد  محمد الحبيب الشباح -

 استرجاع مبلغ خالص معلوم الربط بقنوات التطهير وقع خالصه مرتين يخص السيدة:

للمرة الثانية بتاريخ و  2020 جوان 20المؤرخ في  3481بمقتضى الوصل عدد  بن الشيخ الزواليمريم  -

 د10ذو مبلغ  2020جوان  25

 إرجاع المبالغ وفقا لما ورد بالتقرير الموافقة باإلجماع على قرار المجلس البلدي:
  2020التعديل بالزيادة في إعتمادات ميزانية التنمية لسنة 

لمصادقة على مشروع الزيادة في إعتمادات العنوان الثاني المرصودة بالجزء الثالث قدم السيد خالد العراك الموضوع ل

د السنة( المخصصة لتمويل مشروع تهيئة وتجديد السوق من ميزانية التنمية بعنوان المنح والمساهمات الخارجية )موار

وذلك إثر حصول البلدية على إعتمادات   S.T. Medالمركزية للسمك بالمهدية في إطار مشروع التعاون الدولي 

ويتمثل إقتراح التعديل بالزيادة دخال وصرفا دينار تونسي  27.975,521ا يعادل أورو  م 8.834.84جديدة قيمتها 

 لي:في التا

 

 العنوان الثاني:  

 الموارد:

اإلعتماد 

 النهائي

اإلعتماد بعد  التعديل

 آخر تعديل

اإلعتماد 

المفتوح 

 بالميزانية

 الفصل

  بالزيادة بالنقص

 الجزء الثالث/الصنف السابع - - 27.975.521 - 27.975.521

منح ومساهمات  07002الفصل:

 خارجية

منح ومساهمات  02الفقرة:

 خارجية أخرى

 موارد السنة 002الفقرة الفرعية 
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 النفقات: -

اإلعتماد 

 النهائي

اإلعتماد بعد  التعديل

 آخر تعديل

اإلعتماد 

المفتوح 

 بالميزانية

 الفصل

  بالزيادة بالنقص

79.518.81

2 

- 27.975.52

1 

51.543.29

1 

الجزء الثالث/القسم التاسع:نفقات  51.543.291

التنمية المرتبطة بموارد خارجية 

 موّظفة

أشغال  21/الفقرة  09617الفصل:

 الصيانة والتعّهد)السوق المركزية(

 :المشار  2020التعديل بالزيادة في إعتمادات ميزانية التنمية لسنة الموافقة باإلجماع على  قرار المجلس البلدي

 .إليها بالمذكرة أعاله

  حول تجديد إتفاقية مطلب جمعية التوجيه السياحي: 
 البكوش تقدم الموضوع وفقا للمذكرة التالية:السيدة هاجر 

المعروض على السادة أعضاء المجلس البلدي  مطلب صادر عن جمعية التوجيه السياحي في شخص ممثلها "

د ) عقد كراء ( حول طلب تجدي 2019أفريل  08ـــدد بتاريخ 3177القانوني وارد على اإلدارة البلدية تحت عــ

بدار الحرفي على ذمة جمعية التوجيه السياحي مسجلة بالقباضة المالية  1البلدي رقم ع المحل يتعلق بإتفاقية وض

و نهايتها  2018جوان  01التي أبرمت لمدة سنة غير قابلة للتجديد بدايتها  2018جوان  07بالمهدية بتاريخ 

 . 2018ماي  31

رية و إسداء الخدمات بتاريخ حيث نفيد سيادتكم أنه تم عرض الموضوع على أنظار لجنة الشؤون اإلدا   

  .وضوع على المجلس البلدي للبت فيهو قد إقترحت اللجنة  الموافقة المبدئية وعرض الم 09/01/2020

 : المصادقة باإلجماع.قرار المجلس البلدي

 :  موضوع تجديد إتفاقية مع  الهيئة الجهوية للهالل األحمر التونسي بالمهدية 

 الموضوع وفقا للتقرير التالي:السيدة هاجر البكوش تقدم 
ديسمبر  09المعروض على سيادتكم مطلب صادر عن السيد رئيس الهيئة الجهوية للهالل األحمر مؤرخ في "

حول طلب تجديد إتفاقية وضع  2019ديسمبر  09بتاريخ  10512وارد على اإلدارة البلدية تحت عدد  2019
ألحمر بالمهدية بعد إنتهاء مفعول  إتفاقية وضع المحل البلدي المحل البلدي على ذمة المكتب الجهوي للهالل ا

الكائن بنهج عمر الخطاب بهيبون على ذمة المكتب الجهوي للهالل األحمر بالمهدية المسجلة بالقباضة المالية 
و  2018جويلية  01بدايتها  غير قابلة للتجديدالتي أبرمت لمدة سنة واحدة  2018جوان  14بالمهدية بتاريخ 

 . 2019جوان  30نهايتها 
حيث نفيد سيادتكم أنه تم عرض الموضوع على أنظار لجنة الشؤون اإلدارية و إسداء الخدمات بتاريخ 

 و قد إقترحت اللجنة  عرض الموضوع على المجلس البلدي للبت فيه . 09/01/2020
الجهوية للهالل األحمر بالعقار  مع اإلشارة أن اإلتفاقية المذكورة لم تجسم على الواقع حيث لم تتحوز الهيئة

موضوع اإلتفاقية لوجود إعتراض حوله صادر من الجمعية الرياضية بيهبون التي تمسكت بأحقيتها في المستودع 
و رفضت إستغالله من طرف الهيئة المذكورة بتعلة أن هذا المستودع مخصص في األصل للنادي الرياضي 

 الشاغرين فقط ، علما و انه نزاع بين الطرفين لدى القضاء . بهيبون وعلى المعنيين إستغالل المحلين 

حضرها  2020جويلية  21و لتفادي الوضعية المطروحة تم إعادة  دراسة الموضوع في جلسة ثانية مؤرخة في 

ممثلين عن الجمعية الرياضية بهيبون و كذلك ممثل عن الهيئة الجهوية للهالل األحمر بالمهدية و ذلك إلعادة 

 و تسوية الوضعية التي تتلخص في المعطيات التالية :  دراسة

 :  ***بالنسبة للجمعية الرياضية بهيبون

بالرجوع إلى الملف الممسوك باإلدارة البلدية تبين أنه عمال بما جاء في قرار المجلس البلدي بالمهدية في  -   
و  28/04/2001و المصادق عليها من طرف السيد والي المهدية بتاريخ  26/02/2001جلسته المنعقدة يوم 

القاضي بتغيير سوق التفصيل بهيبون إلى قاعة رياضية خاصة باأللعاب الفردية تم إبرام إتفاقية شراكة بين بلدية 
مثله مالمهدية ممثلة في شخص رئيس بلدية المهدية السيد عمر العماري و النادي الرياضي بهيبون في شخص 

تغالل للنادي الرياضي بهيبون في اإلس بلدية المهدية بترخيصالقانوني رئيسه السيد محمد علي بن عمر تعلقت 
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الوقتي للقاعة الرياضية الكائنة  بنهج عمر إبن الخطاب بهيبون لتعاطي األنشطة الرياضية و قد حددت مدة 
 اإلستغالل طيلة الموسم الرياضي و تتجدد ضمنيا . 

فيفري  23المنعقدة بتاريخ  2010المجلس البلدي خالل دورته العادية األولى لسنة  اء على مداولةو بن-  
فقد أبرمت إتفاقية بين بلدية المهدية  2010أفريل  15المصادق عليها من طرف سلطة اإلشراف بتاريخ  2010

 انونيةاللها ضبط الشروط القتم خو النادي الرياضي بهيبون تتعلق بإستغالل القاعة الرياضية بهيبون التي 
 و التي منها : إلستعالل هذه القاعة

إلتزامه ن في أنشطته الرياضية الرياضية و***تمكين النادي الرياضي بهيبون من إستغالل القاعة الرياضية بهيبو
 بتعهدها بالصيانة الالزمة .

برى يشتمل على الناصر التالية ) قاعة كالذي يمسح قرابة مائتين و ثالثين متر مربع و  مكونات العقار***تحديد 
 مخزن ( .–دورتي مياه –حجرتي مالبس –مكتب –للتمارين 

 علما و أن هذا الترخيص قد  أسند بصفة وقتية قابلة للرجوع فيها .....
فقد تمسك ممثلي النادي الرياضي بهيبون   2020جويلية  21كما نفيدكم أنه خالل الجلسة المنعقدة بتاريخ   

بأحقيتهم في إستغالل العقار موضوع اإلتفاقية بإعتباره يمثل جزء من اإلتفاقية المبرمة معهم مع إقتراحهم تمكين 
الهيئة الجهوية للهالل األحمر من المحلين الشاغرين فقط  وذلك نظرا للمصاريف الباهضة التي تكبدها النادي 

 ون لتهيأة القاعة الرياضية منذ تعهدها بعد أن كانت في حالة خراب . الرياضي بهيب
و بعد التداول و النقاش في مختلف المسائل المطروحة و خاصة تذكير ممثلي النادي الرياضي بهيبون باإلجراءات 

البلدي و كذلك  سالقانونية المتعلقة بالتصرف في الممتلكات البلدية التي ترجع بالنظر اساسا إلى البلدية و المجل
 230تذكيرهم ببنود اإلتفاقية المبرمة معهم التي تمكنهم  من إستغالل وقتي للعقار البلدي الذي حددت مساحته بـ

 م م .... 440م م تقريبا في حين أن العقار يمسح قرابة 
لبيئة من جمعية ا هذا وبعد تمسك النادي الرياضي بهيبون بأولويته في اإلستغالل بحجة أنهم  تولوا تمكين     

إستغالل هذا الفضاء الذي يمثل أحد مكونات العقار المرخص للنادي في إستغالله و المبرمج حسب قولهم لفرع 
 رفع األثقال  فقد تم دعوتهم إلى تقديم طلب في الغرض يعرض على المجلس البلدي للبت فيه .    

ة الجهوية للهالل األحمر بالمهدية الذي ذكر الحاضرين كما نفيدكم أنه بعد التحاور و النقاش مع ممثل الهيئ    
بكافة المعطيات و الحيثيات التي إرتبطت بإبرام اإلتفاقية و الصعوبات التي إعترضتهم التي حالت دون إستغاللهم 

 نللعقار رغم مبادرته بخالص المعاليم المستوجبة  منتهيا إلى التمسك بأحقيته في إستغالل كامل الفضاء الذي كا
على ذمة جمعية البيئة موضوع اإلتفاقية المبرمة مع البلدية كما تأسف لعدم تحوزه بالفضاء الذي يعود حق 

 التصرف فيه للبلدية أساسا .
 "و قد تم إفادته أنه سيقع عرض الموضوع على أنظار المجلس البلدي في جلسته القادمة للبت فيه.    

على تجديد االتفاقية مع الهيئة الجهوية للهالل األحمر بالمهدية وفقا الموافقة باإلجماع  قرار المجلس البلدي:
 لمقتضيات االتفاقية السابقة.

 *** شؤون اقتصادية:
  استلزام معاليم السوق األسبوعية للخضر والغالل والمالبس القديمة ليوم الخميس لمدة سنة و أربعة أشهر

 1202ديسمبر  31إلى غاية  2020سبتمبر  01أي للفترة الممتدة من 

 السيد خالد العراك يقدم الموضوع وفقا للمذكرة التالية:

المعروض على أنظار المجلس البلدي وضعية السوق األسبوعية للخضر والغالل والمالبس القديمة ليوم الخميس "

لبلدية في احيث تتولى البلدية مباشرة عملية االستخالص عن طريق أعوانها  ونظرا للصعوبات التي تعترض أعوان 

االستخالص وضعف المداخيل المتأتية من االستخالص المباشر فقد تم دراسة هذه الوضعية خالل جلسة العمل المنعقدة 

 01وتم اقتراح استلزام معاليم هذه السوق لمدة سنة و أربعة أشهر أي للفترة الممتدة من  2020جويلية  24بتاريخ 

 150باعتماد نفس كراس الشروط و اقتراح اعتماد سعر افتتاحي قدره  2021ديسمبر  31والى غاية  2020سبتمبر 

 ."ألف دينار بصيغة االتفاق المباشر ذلك أن البتات السابقة لم تسفر عن أي عروض

ر بدايتها هشالستلزام السوق المذكور لمدة سنة و أربعة أقة باإلجماع على المقترح المقدم : المواف قرار المجلس البلدي

 ألف دينار. 150وبصيغة االتفاق المباشر وسعر افتتاحي  2021ديسمبر  31إلى  2020سبتمبر من غرة 

  2021استلزام معاليم السوق األسبوعية ليوم الجمعة  بعنوان سنة 

 السيد خالد العراك يقدم الموضوع وفقا للمذكرة التالية:

السوق األسبوعية ليوم الجمعة وذلك من خالل  المعروض على أنظار المجلس البلدي المصادقة على استلزام معاليم "

المصادقة على كراس الشروط الخاصة بالسوق والسعر االفتتاحي لهذه السوق مع العلم وان طريقة االستغالل سنة 
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ألف دينار وقد تم دراسة هذه الوضعية خالل جلسة العمل المنعقدة  367تتم عن طريق لزمة  بمبلغ قدره  2020

باعتماد نفس كراس الشروط و  2021وتم اقتراح استلزام معاليم هذه السوق بعنوان سنة  2020 جويلية 24بتاريخ 

 ألف دينار. 400اقتراح اعتماد سعر افتتاحي قدره 

 2021استلزام معاليم سوق الدواب  بعنوان سنة : الموافقة باإلجماع على المقترح.  قرار المجلس البلدي

 وفقا للمذكرة التالية:السيد خالد العراك يقدم الموضوع 

المعروض على أنظار المجلس البلدي المصادقة على استلزام معاليم سوق الدواب وذلك من خالل المصادقة على "

تتم عن  2020كراس الشروط الخاصة بالسوق والسعر االفتتاحي لهذه السوق مع العلم وان طريقة االستغالل سنة 

جويلية  24د تم دراسة هذه الوضعية خالل جلسة العمل المنعقدة بتاريخ قألف دينار و 43طريق لزمة  بمبلغ قدره 

د سعر باعتماد نفس كراس الشروط و اقتراح اعتما 2021وتم اقتراح استلزام معاليم هذه السوق بعنوان  2020

 ألف دينار". 40افتتاحي قدره 

 المصادقة باإلجماع على المقترح. قرار المجلس البلدي:

  2021بيت التبريد ووحدة لصنع الثلج بالسوق المركزية  بعنوان سنة استلزام معاليم 

 السيد خالد العراك يقدم الموضوع وفقا للمذكرة التالية:

المعروض على أنظار المجلس البلدي المصادقة على استلزام معاليم بيت التبريد ووحدة لصنع الثلج بالسوق المركزية  "

دقة على كراس الشروط والسعر االفتتاحي مع العلم وان طريقة االستغالل وذلك من خالل المصا 2021بعنوان سنة 

قد تم دراسة هذه الوضعية خالل جلسة العمل المنعقدة دينار و 10.200تتم عن طريق لزمة بمبلغ قدره  2020سنة 

نفس كراس باعتماد  2021وتم اقتراح استلزام بيت التبريد ووحدة لصنع الثلج بعنوان  2020جويلية  24بتاريخ 

 2019أوت  03آالف دينار مع العلم وان فترة اللزمة تبدأ يوم  10الشروط و اقتراح اعتماد سعر افتتاحي قدره 

 . 2020أوت  02وتنتهي يوم 

 المصادقة باإلجماع على المقترح. قرار المجلس البلدي:

 تحديد معلوم استغالل مأوى خاص 

المأوى الخاص الكائن بالمنطقة السياحية بالمهدية بجانب منتزه العائلة المعروض على أنظار المجلس البلدي وضعية "

والطفل حيث تقدم السيد عبد الحميد المستيري بطلب الى البلدية يرغب من خالله في تمكينه من ترخيص في استغالل 

جويلية  07خ العقار الذي على ملكه كمأوى للسيارات ، وقد تم دراسة طلبه خالل جلسة عمل خصصت للغرض بتاري

وتم تمكينه من الموافقة المبدئية مع مطالبته باالستظهار بشهادة ابراء في الغرض وقد استظهر بها بعد خالص  2020

دينار عن كل شهر استغالل على أن يتم عرض هذا  1000المعلوم على العقارات وتم اقتراح مطالبته بدفع مبلغ 

 ضبط المعلوم الذي سيتم استخالصه.المقترح على المجلس البلدي واتخاذ قرار في 

( فان المعاليم تستوجب على كل رخصة ادارية 8من مجلة الجباية المحلية )مطة  68مع العلم وانه تطبيقا للفصل 

من مجلة الجماعات المحلية الصادرة  391تسلمها الجماعة المحلية طبقا للتشريع الجاري به العمل وكذلك الفصل 

الذي ينص على انه ينتهي العمل  بأحكام   2018ماي  09المؤرخ في  2018لسنة  29بمقتضى القانون عدد 

المؤرخ في  1997لسنة  11من مجلة الجباية المحلية  الصادرة بمقتضى القانون عدد  95الى  46الفصول  من 

سوم والرونصوصها التطبيقية تباعا  بدخول  قرارات كل جماعة محلية  تتعلق بضبط المعاليم   1997فيفري  03

والحقوق مهما كانت تسميتها والمنصوص عليها بهذه الفصول حيز التنفيذ ويتم استثنائيا  بمقتضى أوامر حكومية 

سنوات من تاريخ دخول  االحكام المتعلقة  5تتخذ بناءا على رأي الهيئة العليا للمالية العمومية لمدة اقصاها 

 –معلوم التعريف باالمضاء  –وظف على محالت بيع المشروبات بالميزانية حيز النفاذ ضبط : معلوم االجازة الم

 التدخالت: .تسليم الشهادات والحجج المختلفة -معلوم االشهاد بمطابقة النسخ لالصل

  السيد طارق الحنشة يدعو إلى مقياس واضح الحتساب معلوم مثل هذه الرخص وتطبيقها مستقبال على حاالت

 مماثلة.

ي استغالل العقار الكائن حذو منتزه الطفل والعائلة على المصادقة باإلجماع على الترخيص ف: قرار المجلس البلدي

 عبد الحميد المستيري لمدة ثالثة أشهر بمبلغ ألف دينار في الشهر.ملك السيد 

 كما قرر المجلس البلدي رفض الطلب المقدم من طرف نفس الشخص والفائز بلزمة المآوي والمتعلق بفسخ اللزمة.
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 **شؤون عقارية:*
 الوضعية العقارية الخاصة بورثة كراطو : ) المنصف كراطو و من معه ( :

 قدمت السيدة هاجر البكوش الموضوع وفقا للمذكرة التالية:

المعروض على السادة أعضاء المجلس الوضعية العقارية الخاصة  بورثة المرحوم أحمد بن الحاج محمد كراطو  "

يتعلق بإعالم بوفاة شقيقهم  2020مارس  11ـدد بتاريخ 2018موضوع مطلب وارد على اإلدارة البلدية تحت عـ

 و  تذكير بــالمطالب التالية :  المنصف كراطو

 بإسم الورثة . (تسوية عقد معاوضة 1

 (تمكين الورثة من التحوز بكامل قطعتي األرض المسندتين بإسم أخيهم المنصف 2

(أخذ كل اإلجراءات الالزمة لمنع إتمام البيع ألنه تم أخيرا إبرام عقد وعد ببيع أحد المقسمين من طرف ورثة أخيهم 3

 المنصف . 

التي إقترحت خاللها  2020جوان  26خرها جلسة يوم و حيث تم عرض هذه الوضعية العقارية في عديد الجلسات آ

 اللجنة عرض الموضوع على المجلس البلدي للتفضل بالمصادقة على إبرام عقد تكميلي مع كافة الورثة . 

 علما و أن هذه الوضعية يمكن أن نبينها إلى سيادتكم من خالل المعطيات و الحيثيات التالية:

البلدية و السيد المنصف بن احمد كراطو إبرام عقدة معاوضة بالمراضاة ألجل المصلحة  : تتعلق بتولي الوضعية العقارية*
بوجه المعاوضة أسند بمقتضاها الطرف المتعاقد معه  1988سبتمبر  22بتاريخ العامة مصادق من طرف سلطة اإلشراف 

قدرت قيمتها آنذاك بمبلغ  بالحزام الثالثلفائدة إحداث طريق  م م 613لفائدة بلدية المهدية جميع قطعة أرض مسيجة تمسح 
المحدد من قبل مصالح وزارة التجهيز  05/02/1985ـدد بتاريخ 143حسب محضر إختبار عـ د 5.616,800مالي قدره : 

 بالمهدية .
  م م 416و تمسح  24*و فــي مقابــل ذلك أسندته بلدية المهدية بعنوان معاوضــة قطعتــي أرض عدد  

وقد قدرت قيمة قطعتي األرض المذكورتين  بتقاسيم منطقة المركب الرياضي بالزهراء المهدية م م 415سح ـدد تم25عـو 
المعد من قبل مصالح وزارة التجهيز بالمهدية بما قدره :  17/10/1987ـدد بتاريخ 1081عـحسب محضر إختبار 

 د . 7.479,000
سم المقإسناد  بإستثناءرف اصبح مالك للعقار المحال إليه من عقدة المعاوضة المذكورة ان كل ط الفصل الرابع* نص 

فإنه ال يمكن التصرف فيه إال بعد تسديد الفارق الحاصل بين القيمتين المشار إليهما اعاله و الذي يقدر بـ:  ـدد25عـ
 .د  1.862,200

تسجيم   رغبوا  من خاللها معاوضة تعلقت بتذكير بطلب تحوز بعقار و تغيير عقدتقدموا إلى بلدية المهدية بعدة مطالب  * 
 عقدة المعاوضة المبرمة معه و الرجوع في التعويض الذي تعتزم البلدية إبرامه مع المواطن المبروك بن عمارة خالد .

و قطعة  ورثة كراطوالمبرم مع  تطابق عقد المعاوضةالتي تأكدت خاللها اللجنة من  2014ديسمبر  04يوم  *جلسة    

مما إضطر اللجنة إقتراح تجسيم  عقدة المعاوضة المبرمة معه و إقتراح الرجوع قبالة الملعب المعشب  األرض الكائنة
 في التعويض للمواطن المبروك بن عمارة خالد . 

 2014ديسمبر  19المؤرخة في  2014* عرض الموضوع على أنظار المجلــس البلــدي في الدورة العادية الرابعة لسنة  

على مواصلة لها المجلس البلدي في إطار دراسته لهذه الوضعية ووضعية المبروك بن عمارة خالد  و التي وافق خال
بالمصادقة و   د 1.862.200اإلجراءات مع ورثة كراطو من ناحية تجسيم التعويض و دفع الفارق  في القيمة المقدر بــ: 

 ك بن عمارة خالد .على الرجوع في عملية التعويض  التي كانت مبرمجة للمواطن المبرو
*    وبعد إحالة مضمون المداولة المذكور لسلطة اإلشراف قصد التفضل بالمصادقة تم إرجاعه بموجب جدول اإلرسال   
المتعلق بطلب موافاة سلطة اإلشراف بمذكرة تفسيرية تتضمن خاصة التدرج التاريخي  2015جانفي  22ـدد بتاريخ 949عـ

 قامت بها البلدية بخصوص عملية التعويض للمعنيين مرفوقة بالوثائق المؤيدة لذلك .ألهم المراحل القانونية التي 

 تامة  2015فيفري  04ـدد بتاريخ 1012تم توجيه مذكرة تفسيرية مرفوعة إلى السيد والي المهدية مضمنة تحت عـ

 على حده . الموجب إال انه لم تتم المصادقة على ذلك و قد تمت التوصية على التداول في كل وضعية 
مبلغ إلى بلدية  المنصف بن احمد بن الحاج محمد كراطو* ورد على اإلدارة البلدية محضر تنبيه صادر عن السيد    

و المضمن بمكتب  2016أوت  23ـدد بتاريخ 12898المهدية عن طريق األستاذ حسان المعلول العدل منفذ حسب رقيمه عـ

و الذي ينبه من خالله على بلدية المهدية بعدم إعتماد كتب  2016أوت  23ـدد بتاريخ 6707الضبط المركزي تحت عـ

و الذي يقر من خالله أن قطع األرض موضوع عقد المعاوضة مع بلدية  09/11/2007اإلقرار المعرف بإمضائه بتاريخ 

ترجع ملكيتها لكامل ورثة أحمد بن الحاج محمد كراطو ألن األرض ملكية األرض المذكورة محل التعويض ترجع المهدية "
بن الحاج محمد كراطو و لنفس الورثة اآلتي اسمائهم :مصطفى        و محمد و الحبيب و المنصف و خالد أبناء أحمد 

 . أمهم فاطمة بنت محجوب الحداد "  
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  كما ورد على اإلدارة البلدية مطلب صادر عن ورثة المرحوم أحمد بن الحاج محمد كراطو مضمن             تحت
يذكرون من خالله بمطالبهم السابقة الموجهة إلى بلدية المهدية   و يتمسكون بإبرام  2016سبتمبر  07دد بتاريخ 7161عــ

 عقد تكميلي مع كافة الورثة .  
إجراء   2017فيفري  14تشعب هذه  الوضعية  فقد إقترحت لجنة الشؤون العقارية في جلستها المنعقدة بتاريخ نظرا ل *        

 2017فيفري  16بتاريخ  1318إستشارة قانونية و تجسيما لذلك تم تكليف األستاذ عبد الرزاق بن خليفة بموجب مكتوبنا عدد 

خالصة  :بهذه اإلستشارة  و التي جاء فيها   2017جويلية  03د بتاريخ ـد4792الذي وافانا بمكتوبه  الوارد علينا  تحت عـ

تعليق إجراءات المعاوضة لفائدة ورثة كراطو إلى حين إثبات ملكيتهم للعقار في مرحلـــة أولـــى ثــم تقديــم مطلــب :  المقترح
  تسجيــل للعقـــار بناء على الحوز و التصرف في مرحلة ثانية .

لذلك فقد تولينا توجيه مكتوب إلى السيد المنصف بن احمد بن الحاج محمد كراطو ) الطرف المتعاقد مع  و تجسيما   

يتعلق بدعوته  لموافاتنا بوثائق إنجرار ملكيته للعقار موضوع  2017مارس  02ـدد بتاريخ 1738عـالبلدية ( مضمن تحت 

كما أن بقية الورثة تركزت طلباتهم حول هذه المسألة  اآلنإلى حد  إال أنه لم يبادر بذلكالمعاوضة مع بلدية المهدية 

لم يقع التنصيص على وثيقة إنجرار ملكية الطرف خاصة و أنه بالرجوع إلى ملف المعاوضة بما فيها عقدة المعاوضة 

  المتعاقد معه 

حول  2018مارس  30خ ـدد بتاري2573ضمن باإلدارة البلدية  تحت عـــــورد علينا مكتوب السيد المنصف كراطو م   

م م كائنين بتقاسيم المركب الرياضي إنجرا  415م م و الثاني مساحته  416طلب تسوية وضعية عقارين مساحة األول 

 .في المساحات حاليا ) حسب إدعائه( له بموجب عقدة معاوضة بالمراضاة ألجل المصلحة العامة و ذلك نظرا لوجود نقص

إقترحــت  التي    2018أفريل  17جنة الشؤون العقارية ف جلستها المنعقدة بتاريخ أنظار لو قد تم عرض مطلبه على 

إرجــاء النظر في المطلب مع التوصية علــى إحالتــه و عرضه على أنظار المجلس البلدي الجديد  الذي سيقع إنتخابه 

 لدراسته و البت فيه .

ورد علينا مكتوب صادر عن المواطن المنصف كراطو مضمن  باإلضافة إلى ذلك و بعد إنتخاب المجلس البلدي الجديد  

م م و  416يتعلق طلب تسوية وضعية عقارين مساحة األول  2018أوت  14ـدد بتاريخ 6346باإلدارة البلدية تحت عـ

 م م كائنين بتقاسيم المركب الرياضي. 415الثاني مساحته 

ـدد 9179بيب كراطو ومن معه مضمن باإلدارة البلدية تحت عـكما ورد علينا مكتوب صادر عن باقي الورثة و هم الح   

يتعلق بتذكير بمطالب سابقة تتعلق اساسا بـ) تغيير عقد المعاوضة بإسم الورثة ،تمكين الورثة  2018نوفمبر  09بتاريخ 

إلقرار امن التحوز بكامل قطعتي األرض المسندتين بإسم أخوهم المنصف ، اإلعتراض على تنصل شقيقهم المنصف من 

 ."09/11/2007الممضى من طرفه بتاريخ 

 .2020أوت  11إعادة النظر في الملف خالل جلسة استثنائية للمجلس البلدي يوم الثالثاء  قرار المجلس البلدي:

  فتح مناظرات داخلية للترقية بالملفات لفائدة الموظفين وإمتحان مهني لترقية العملة من صنف إلى صنف أعلى
 .2020بعنوان سنة 

                السيدة هاجر البكوش تقدم الموضوع وفقا للمذكرة التالية:
المتعلق بضبط صيغ وآليات اإلنتداب  22/03/2019المؤرخ في  2019ـدد لسنة 291تطبيقا ألحكام األمر عـ "

 18/09/2019ـدد المؤرخ في 14والترقية والترسيم بالبلديات ومنشور السيد وزير الشؤون المحلية والبيئة عـ
إلنطالق في ية والترسيم بالبلديات ولغاية احول كيفية تطبيق األحكام المتعلقة بضبط صيغ وآليات اإلنتداب والترق

الموافقة على الخطط المراد سد إجراءات فتح مختلف اإلمتحانات لفائدة أعوان البلدية، المعروض على الجناب 
 شغورها حسب الجدول التالي : 

عدد الخطط المراد سد  عدد المترشحين الرتبة
 شغورها

 3 5 متصرف رئيس

 1 2 متصرف مستشار

 2 4 متصرف

 1 1 متصرف مستشار في الوثائق واألرشيف

 1 1 مهندس معماري رئيس

 1 1 تقني رئيس أول

 1 1 تقني رئيس

 1 1 محلل مركزي
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 ع/ط الترقية باإلختيار ع/ط اإلمتحان المهني الرتبة

2عامل صنف   - 1 

3عامل صنف   - 2 

4عامل صنف   11 10 

5عامل صنف   15 15 

6عامل صنف   6 6 

7صنف  عامل  4 4 

8عامل صنف   3 3 

9عامل صنف   3 3 

10عامل صنف   5 4 
 

فتح مناظرات داخلية للترقية بالملفات لفائدة الموظفين : المصادقة باإلجماع على قرار المجلس البلدي

 .2020وإمتحان مهني لترقية العملة من صنف إلى صنف أعلى بعنوان سنة 

 

 والنصف ليالورفعت الجلسة على الساعة التاسعة 

 

 وحرر بتاريخه

 رئيسة البلدية

 رــزة بوبكـــفائ


