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 الجمهورٌة التونسٌة

  والبٌئةوزارة الشإون المحلٌة

     بلدٌة قفصة

 

محضر المجلس البلدي بقفصة فً دورته العادٌـــــــة بتارٌـــــــــــــــــــــــــخ 

 2019 دٌسمبر 14

 على 2019 دٌسمبر 14 التؤم المجلس البلدي بقفصة فً دورته العادٌة الرابعة ٌوم السبت 

الساعة العاشرة صباحا برئاسة السٌد حلمً الهانً رئٌس البلدٌة بمقر قصر البلدٌة وذلك بحضور 

 :السادة أعضاء المجلس 

 ِؾَٓ ىه٠مخ- 

ػبؽفخ كالٌٟ - 

ِؾّل ػٍٟ - 

ِقزبه ِٕبهٞ - 

 ِٕٝ غوث١خ- 

 ِؾوى ثٛثىو- 

 ػٍٟ عؼفو ١ٍٍّبْ - 

 ػ١َٝ ؽّل- 

 ِؾّل ىٚاهٞ- 

ِؾّل األفؼو ط٠ٛل - 

ثَّخ ثشز١ٕٟ - 

كهطبف اٌؾبط طبٌؼ - 

 اٌزٛ٘بِٟ اٌن٠جٟ- 

 شىوٞ لوٚٞ- 
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ٍٙبَ ػٛا١َٔخ - 

ؽبهق ػّوأٟ - 

 اٌؾج١ت ىهٚلٟ- 

 حٟٔٞػجل اٌٍّه علا- 

 ِؾّل اٌشو٠ف ثٍؾَٓ- 

 :ٚرغ١ّت ػٓ اٌغٍَخ اٌَبكح 

ٍٍٜٛ ِٕبهٞ - 

ف١وح ثشبر١ٕخ - 

ِؾّل اٌظبٌؼ ػضّبْ  - 

٘بك٠خ طٛح - 

ٍٕٝ ا٢عوٞ - 

٘بعو ػجبكٞ - 

 اٌٙبَ ػّوٞ- 

ٍٕلً ِؾّلٞ - 

 هاثؼ ط٠ٍٛؼ- 

 طفبء اٌشو٠ف- 

 ٘لٜ ط٠ٛل- 

فٛى٠خ ٔظ١ت - 

 ١ٍّوح رٍٟ- 

ا٠ّبْ ؽوشبٟٔ - 

آ١ٍب ٍِٛبٚٞ - 

ػجل اٌَالَ ١ٍٍّبْ - 

 :وّب ؽؼو اٌَبكح 

 اؽبهاد اٌجٍل٠خ- 
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 ِّضً ػٓ االكاهح اٌغ٠ٛٙخ ٌٍؾّب٠خ اٌّل١ٔخ- 

 ِّضً ػٓ االكاهح اٌغ٠ٛٙخ ٌٍزط١ٙو- 

 َِبػل هئ١ٌ ِووي اٌشوؽخ اٌجٍل٠خ- 

 وقرر الجلسة السٌد منٌر عرفة كاتب عام البلدٌة بمساعدة السٌدة عواطف ظاهري كاهٌة مدٌر 

 .االدارة الفرعٌة للعمل االجتماعً والثقافً

افتتح الجلسة السٌد رئٌس المجلس ، ْ ٠زؤٌف ُِٕٙ إٌظبة اٌمبٟٔٛٔ ٞٚثّب أْ األػؼبء اٌؾبػو 

 .مرحبا بالحضور واستعرض جدول أعمال هذه الجلسة

  :  تقارٌر اللجان البلدٌة

 تقرٌر نشاط الدائرة البلدٌة حً النور - 

 تقرٌر لجنة األشغال - 

 2020مذكرة حول المصادقة على مٌزانٌة 

 2022-2020اتفاقٌة منح المساعدات غٌر الموظفة للفترة 

 مذكرة حول برنامج دعم القدرات والمساندة الفنٌة فً اطار التكوٌن

 2020مذكرة حول توزٌع اعتمادات المخطط السنوي لالستثمار بعنوان سنة 

 مذكرة حول تقسٌم المنطقة البلدٌة

 السوق األسبوعٌة لالنتصاب بمنزل مٌمون ةلزمبٌع المصادقة على مذكرة حول 

 مذكرة حول متابعة مطالب االعتراض على المعلوم على العقارات

 مذكرة حول توظٌف خطٌة مالٌة على خلع الكبالة 

ثم أعطى السٌد رئٌس المجلس الكلمة للسٌد محرز بوبكر رئٌس الدائرة البلدٌة حً النور الذي 

 :استعرض التقرٌر التالً 
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 .وطلب السٌد محرز بوبكر من المجلس المصادقة على المقترحات المقدمة

وأقر أعضاء المجلس الحاضرون بمشروعٌة هذه المقترحات لكنها ال تستدعً مصادقة المجلس البلدي 

بل هً تستدعً التفعٌل واٌجاد الحلول من طرف االدارة ممثلة فً رئٌس البلدٌة والكاتب العام ورئٌس 

 . جمٌع الحاضرون موافقتهم على هذه المطالب واقترحو تشكٌل لجنة لمتابعة االنجازىوأبد. الدائرة

وأجاب السٌد رئٌس المجلس أن كل األطراف موافقة على النهوض بوضعٌة دائرة حً النور لكن 

وكان من األجدى اقتراح السبل الكفٌلة بتفعٌل . محدودٌة االمكانٌات البلدٌة تعٌق انجاز المطلوب

والبلدٌة ملتزمة فً شخص رئٌسها والكاتب العام بالتنسٌق مع . الطلبات ووضع خرٌطة طرٌق للغرض

 . رئٌس الدائرة لبلورة هذه المقترحات

 :ثم تال السٌد محسن زرٌقة رئٌس لجنة األشغال والتهٌئة العمرانٌة التقرٌر التالً 

 تقرٌر لجنة األشغال والتهٌئة العمرانٌة

 بعد التحٌة واإلحترام 

 :نتقدم إلى المجلس البلدي الموقر بهذا التقرٌر حول

 : بخصوص 2019متابعة إنجاز مٌزانٌة اإلستثمار لسنة  - 1

 .((نوفمبر/ أوت) تدخل صٌانة وإصالح الفوانٌس ماعدى القاعة المغطاة 974)اإلنارة العمومٌة  - 

 .الترصٌف- 

 .الطرقات- 

 .السوق المركزٌة- 

 .قاعة اإلجتماعات بالبلدٌة- 

 .أنظر الوثٌقة المصاحبة

 : نتوجه إلى مجلسكم الموقر2020بالنسبة لمٌزانٌة  - 2

 . أ د لتعبٌد الطرقات600بتخصٌص - 

 . أ د لإلنارة بما فٌها حدٌقة الحرٌة180- 

 .صٌانة وترمٌم المسبح البلدي المغطى والمنشآت البلدٌة األخرى خاصة منها الرٌاضٌة- 
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 .إحداث فرٌق صٌانة للغرض- 

فً اطار تفعٌل الهٌكلة الوظٌفٌة والناجعة لالدارة البلدٌة نتقدم الٌكم بطلب توفٌر العنصر البشري - 3

الالزم الدارة األشغال والتهٌئة العمرانٌة مع توفٌر سٌارة خاصة بهذه االدارة لتسهٌل التنقل النجاز 

 .اجراءات المعاٌنة المطلوبة فً آجالها

 :وتعلٌقا على ما ورد تدّخل السٌد محمد الشرٌف بلحسن وقّدم بعض المالحظات 

ٌّن على كل اللجان -  افتقار تقرٌر اللجنة للمعطٌات حول قرارات الهدم والتراخٌص العمرانٌة وكان ٌتع

 .ادراج جمٌع المعطٌات حول المجاالت البلدٌة التً تهمهم بتقارٌرهم

لجنة الصفقات ، )االشارة الى النسق البطئ النجاز المشارٌع البلدٌة ودعوة كل األطراف المتداخلة - 

 .للتسرٌع فً االنجاز (..لجنة األشغال 

كما أشار السٌد عبد الملك جدائنٌة الى التباطئ فً انجاز الصفقات واالستشارات وعاب على البلدٌة 

توجٌه المشارٌع الى البنٌة األساسٌة فقط وافتقار برامجها االستثمارٌة الى مشارٌع كبرى فً حجم 

 .البلدٌة

واجابة على هذه التعلٌقات وّضح السٌد محسن زرٌقة أن المشارٌع البلدٌة ومتابعتها تهم جمٌع المجلس 

وٌجب العمل مستقبال على وضع . البلدي وكل له تصّورات لكن الظروف واالمكانٌات تحول دون ذلك

 .تصّور على المدى البعٌد

ثم أحال السٌد رئٌس المجلس الكلمة للسٌد جعفر سلٌمان رئٌس لجنة الصفقات الذي أشار الى عدٌد 

 : المشاكل التً تعّرض الٌها خالل نشاط لجنة الصفقات منها خاصة 

  2019عدم تمكٌنه من معطٌات حول استشارات سنة - 

 اتهامه بتضارب مصالح بٌنه وبٌن المكلف بخلٌة الصفقات - 

 عدم اعالمه بكل ما ٌهم االستشارات والصفقات - 

 عدم اجابة رئٌس المجلس عن مقترحه وضع دلٌل اجراءات بمجال الصفقات - 

 .عدم اعالمه بالدورات التكوٌنٌة بمجال الصفقات- 
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ٌّن السٌد رئٌس المجلس امتناع السٌد رئٌس لجنة الصفقات عن المشاركة فً عدد   2واجابة على ذلك ب

 من طرف الكاتب العام 2019كما تم تمكٌنه من تقرٌر حول صفقات . دورات تكوٌنٌة فً هذا المجال

وبخصوص خلٌة الصفقات ال ٌوجد اخالل ٌستدعً . للبلدٌة وطلب مزٌد التوضٌح وٌتم اعداد المطلوب

وبالنسبة لمقترح دلٌل االجراءات فؤفاد أنه قام بوضع مالحظاته علٌها وتمت احالتها للكاتب . التدّخل

 .العام الجراء التعدٌالت الضرورٌة

وأفاد السٌد الكاتب العام فً الغرض أنه ٌوجد بعض التغٌٌرات البسٌطة التً ستطرأ على الدلٌل 

 .المقترح

ثم أخذ الكلمة السٌد الحبٌب زروقً رئٌس لجنة الشباب والثقافة واستهلها بتساإل حول التباطئ فً 

وبخصوص االشاعات التً تم تداولها بخصوص عدم مالئمة الملعب المعّشب . اجراءات الصفقات

ٌّن أن  بالمركب الرٌاضً الجراء المبارٌات أنه تنقل على عٌن المكان صحبة العضو شكري قروي وتب

أما بالنسبة . وضعٌة العشب مرضً به بعض النقائص البسٌطة ال تحول دون اجراء المبارٌات

وقرار جمعٌة القوافل اجراء مباراتها خارج مدٌنة قفصة . لحجرات المالبس فتستدعً تدخالت كبٌرة

 .كان خٌار خاص بها ولٌس بسبب وضعٌة الملعب

وأشار بخصوص . ودعى السٌد محرز بوبكر الى صٌانة المنشآت الرٌاضٌة وتكوٌن فرٌق صٌانة

الصفقات الى وجود ضبابٌة وتداخل فً المسإولٌات بٌن لجنة الصفقات وخلٌة الصفقات كما ٌتم عرض 

ملفات صفقات على أنظار اللجنة فً آجال مستعجلة وتشوبها بعض الشبهات على غرار شراء قطع 

 .غٌار

وأجاب السٌد رئٌس المجلس بخصوص البطئ الحاصل باجراءات الصفقات وتعطل انجاز المشارٌع أن 

كما تعطل مشروع التنوٌر بسبب عدم تقدم . ذلك ٌرجع باألساس الى تعطل عملٌة تحدٌد مناطق التدخل

. اي مقاول للمرة األولى والثانٌة وتقدم عرض وحٌد فً المرة الثالثة ال تتوفّر فٌه الشروط المطلوبة

ودعى الى تكاتف جمٌع . وبالنسبة للمشارٌع السابقة للمجلس فان أسباب التؤخٌر خارجة عن نطاقه

الجهود النجاح جلسات المناطق التً ستتم نهاٌة األسبوع القادم الختٌار مناطق التدخل لتسهٌل 

 .اجراءات الصفقات واالسراع فً انجاز المشارٌع

ثم أحال السٌد رئٌس المجلس الكلمة للسٌد السٌد صوان مدٌر الشإون االدارٌة العامة الذي استعرض 

 :المذكرة التالٌة 
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 2020المصادقة على مٌزانٌة سنة 

 من المجلة، تتم المصادقة على المٌزانٌة بؤغلبٌة األعضاء الحاضرٌن 173تطبٌقا لمقتضٌات الفصل 

 :لذا، المعروض على المجلس. على أن ال ٌقل عددهم عن خمسً أعضاء المجلس

 ...التصوٌت على تقدٌرات الموارد بالنسبة إلى كل عنوان حسب األجزاء واألصناف

 ...وتقدٌرات النفقات حسب األقسام والفصول

 

 ملخص النفقات ملخص الموارد

 :العنوان األول -
I. ملٌو دٌنار5,806: الجزء األول  

  ملٌون دٌنار2,3: الصنف األول  -1
  ملٌون 2: المعلوم على المإسسات 

 دٌنار
 100: المعلوم على العقارات المبنٌة 

 ألف دٌنار
 ألف دٌنار150: المعلوم على النزل  
  ملٌون دٌنار2,040: الصنف الثانً  -2
  ملٌون دٌنار1,6: اللزمات  
  ألف دٌنار300: اإلشهار  
 ألف 100: اإلشغال الوقتً للطرٌق العام 

 دٌنار
  ملٌون دٌنار1,466: الصنف الثالث -3
 ألف 340: معالٌم الموجبات اإلدارٌة 

 دٌنار
  ً1: المعلوم على سعر التٌار الكهربائ 

 ملٌون دٌنار
II. ًم د4,872: الجزء الثان  

  ألف دٌنار666: الصنف الخامس -1
  ألف دٌنار600: مداخٌل األكرٌة  
  م د4,206: الصنف السادس  -2
 م د2,071: المناب من الدعم السنوي  
  موارد متؤتٌة من تسبقات لتغطٌة عجز :

  م د2,125
 : العنوان الثانً -
I- د. م6,9: الجزء الثالث 

 :العنوان األول -
 :القسم األول -1
 د. م7,095:  التؤجٌر 
 :وسائل المصالح: القسم الثانً -2
  د. م2,711نفقات تسٌٌر 

 :المصالح

  م د1,413:  استهالك الكهرباء←

  ألف دٌنار400:  المحروقات ←

  ألف دٌنار300:  صٌانة وسائل النقل←

  ألف دٌنار60:  التؤمٌن ←

  ألف دٌنار40:  التكوٌن ←

  ألف دٌنار60:  اقتناء المطبوعات←

  ألف دٌنار110:  زي الشغل ←

  ألف دٌنار65:  لوازم مكاتب وإعالمٌة ←

  مصارٌف أخرى←

  مصارٌف استغالل وصٌانة التجهٌزات

  ألف دٌنار65: العمومٌة 
 :القسم الثالث -3
 ًألف 305: تدخالت فً المٌدان اإلجتماع 

 دٌنار
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 :الصنف السابع

  ملٌون دٌنار3,4: المنح  
 ملٌون دٌنار3,5: المدخرات  
II - الجزء الرابع: 

  ألف دٌنار54: موارد اإلقتراض 

 

 140: الودادٌة) ألف دٌنار 160:  الجمعٌات←

 .(ألف دٌنار

  ألف دٌنار120:  اقتناء الحلٌب للعملة ←

 التكوٌن: 
  آالف دٌنار10: المساهمة لفائدة مركز التكوٌن←

  المساهمة لفائدة الودادٌة بعنوان تذاكر أكل :

  ألف دٌنار182
 ألف 30: منح للجمعٌات الرٌاضٌة والثقافٌة 

 دٌنار
 :القسم الخامس -4

  ألف دٌنار254: فوائد الدٌن

 

 :(االستثمار)العنوان الثانً 

 د . م3,288: القسم السادس  -1
: نفقات التنمٌة غٌر الموزعة: القسم الثامن -2

 د. م3,469
 :القسم العاشر -3
 ألف دٌنار283:أصل الدٌن . 

 :(اعتمادات مرصودة)أهم المشارٌع 

 ألف 500( : 2017برنامج )تعبٌد الطرقات  -

 دٌنار
 720( : 2018برنامج )اقتناء معددات نظافة  -

 ألف دٌنار
  ملٌون دٌنار1,2: 2019مشارٌع سنة  -
  ألف دٌنار100: مراجعة مثال التهٌئة  -
  ألف دٌنار120: تهٌئة قاعة الجلسات الكبرى -
  ألف دٌنار82: تهٌئة مستودع الحجز بالحمٌلة -
 50:  لمراقبة وسائل النقلGPSاقتناء منظومة  -

 ألف دٌنار
  ألف دٌنار30: اقتناء معدات اعالمٌة -
: 2020برنامج االستثمار السنوي بعنوان سنة  -

 . ملٌون دٌنار2,37
  ألف دٌنار201: اقتناء وسائل النقل -
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 356: تكملة لمشروع تهذٌب حً بن ٌونس -

 ألف دٌنار
  ألف دٌنار29: دراسات  -
 . ألف دٌنار34: تجهٌزات إدارٌة  -

 2020مٌزانٌــــــــة سنــــــة 

 "التوصٌات"

 النفقات الموارد

ضبط خطة عمل بالتنسٌق مع القابض  -
البلدي لتحسٌن استخالصات المعلوم على 

حجم :  ملٌون دٌنار5,5)العقارات المبنٌة 

 (التثقٌالت غٌر المستخلصة
الحرص على إتمام عملٌة اإلحصاء مع  -

 .الدقة فً اإلنجاز
توظٌف المعالٌم المستوجبة على االشهار  -

بالنسبة للمحالت المفتوحة للمعلوم 
واستغالل الرصٌف من طرف المقاهً 

 .خاصة والسعً إلستخالصها
اٌجاد الصٌغ الكفٌلة باستخالص المعالٌم  -

المثقلة بذمة الوكاالت المختصة فً 
االشهار والمعالٌم المتخلدة بذمة أصحاب 
 .األكشاك المرخص فٌها من طرف البلدٌة

معالجة وضعٌة المبالغ المتخلدة بذمة  -
علً "مستغلً المربعات بالفضاء السفلً

 .وسوق الزٌتون" البلهوان
اللجوء إلى التقاضً فٌما ٌخص العقارات  -

 .المسوغة

التحكم فً نفقات التؤجٌر والتقلٌص من  -
نسبتها بالمٌزانٌة وبناءا على أحكام الفصل 

 . من مجلة الجماعة المحلٌة9
 2020المطلوب من المجلس خالل سنة 

إعداد برنامج للتحكم فً نفقات التؤجٌر 

وعرضه على الهٌئة العلٌا للمالٌة المحلٌة 

 .بعد المصادقة علٌه

 تحسٌن نسبة استهالك موارد العنوان الثانً  -
 . إنجاز المشارٌع فً آجالها←

اإلٌفاء بالتعهدات المحمولة على البلدٌة  -
تجاه المإسسات العمومٌة وخاصة 

صندوق القروض، الشركة التونسٌة )
لتجنب عودة البلدٌة إلى  (للكهرباء والغاز
 .مربع المدٌونٌة

 .التقلٌص من نقثات التدخل العمومً -
 لمراقبة وسائل النقل GPSتركٌز منظومة  -

المخصصة لرفع الفضالت خاصة وأن 
المشروع مبرمج ضمن برنامج االستثمار 

 .2018السنوي 
متابعة استهالك عدادات التنوٌر العمومً  -

  .لمزٌد ترشٌد استهالك الطاقة

 ٌقتضً إدراج المٌزانٌة المصادق علٌها بالموقع اإللكترونً للبلدٌة مع 176الفصل : مالحظة

 .وضع نسخة منها بالكتابة العامة على ذمة العموم لإلطالع علٌها
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  :2020ثم قّدم السٌد السٌد صوان مذكرة تفسٌرٌة حول الموارد والنفقات التقدٌرٌة لمٌزانٌة 

  2020الوثٌقــــة التفسٌرٌــة اإلجمالٌـــة حــــــول مٌزانٌة  بلدٌة قفصة بعنوان سنة 

عجزت البلدٌة لمدة أربع سنوات متتالٌة عن توفٌر إدخار إداري لتموٌل مخططات اإلستثمار 

 لم تقدر البلدٌة على تحقٌق فوائض ٌمكن اإلعتماد علٌها إلنجاز المشارٌع 2016السنوٌة، فمنذ سنة 

ٌُعزى ذلك باألساس إلى تضخم كتلة األجور بشكل مفزع وتطورها من سنة . وتدعٌم التنمٌة المحلٌة و

 :إلى أخرى حٌُث بلغت نسبها ما ٌلً

 (موفى شهر سبتمبر) 2019 2018 2017 2016

78,2 %72,32 %70,48 %65,19 %

 

ولمجابهة اإلرتفاع السنوي المسجل بكتلة األجور تضطر البلدٌة إلى طلب تسبقات خالل معظم 

 .أشهر السنة حتى تتمكن من صرف األجور الشهرٌة

ولئن توصلت البلدٌة إلى تسوٌة جزء من التسبقات فإنها لم تتمكن خالل السنوات المعنٌة من 

 :تصفٌة كافة المبالغ وسجلت عدٌد المبالغ غٌر المسواة وذلك حسب بٌانات الجدول التالً

موفى شهر ) 2019 2018 2017 2016 السنوات

 (سبتمبر

حجم التسبقات 
 غٌر المسواة

 ألف 837

 دٌنار

 ملٌون 1,213

 دٌنار

1,555 

 ملٌون دٌنار

  ملٌون دٌنار2,034

 

وإلحتساب نسب التؤجٌر الصحٌحة بالمٌزانٌة ٌبدو من الضروري طرح حجم التسبقات من 

 :مجموع الموارد للحصول على النسب الحقٌقٌة التً تصبح على النحو التالً

موفى شهر ) 2019 2018 2017 2016

 (سبتمبر

88,94 %86,05 %87,34 %88  %
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وهو ما ٌبرز الوضعٌة المالٌة الصعبة للبلدٌة وتؤثٌر ذلك على اٌفائها بتعهداتها تجاه المإسسات 

 .العمومٌة وخاصة الشركة التونسٌة للكهرباء والغاز

 تقرٌبا نفس الوضعٌة إن لم تتفاقم فً صورة إقرار زٌادات فً 2020وستعٌش البلدٌة خالل سنة 

 واستئثارها بالنسبة  ملٌون دٌنار7األجور حٌث من المنتظر أن تبلغ كتلة األجور لوحدها حوالً 

وستبقى البلدٌة فً حاجة ماسة إلى طلب التسبقات . 2020األكبر من اعتمادات المٌزانٌة لسنة 

موارد متأتٌة من تسبقات  : 60-12لمجابهة هذه النفقة وهو ما ٌفسر رصد اعتماد بالفصل 

  .لتغطٌة عجز

 :وباعتبار ذلك تم التدرج بترسٌم النفقات اإلجبارٌة حسب الترتٌب اآلتً

 .ِظبه٠ف اٌزؤع١و -

 .فالص ألَبؽ اٌموٚع أطال ٚفبئلح -

فالص اٌَّزؾمبد ثبٍزضٕبء ِظبه٠ف اٍزٙالن اٌىٙوثبء اٌزٟ رُ اإلوزفبء ثزو١ٍُ عيء ِٓ  -

 . ؽَت اإلِىب١ٔبد اٌّب١ٌخ ٌٍجٍل٠خ2019اإلٍزٙالن اٌغبهٞ ٚلَؾ ِٓ ك٠ْٛ ٍٕخ 

إلزٕبء اٌّؾوٚلبد، لطغ اٌغ١به، اٌؼغالد اٌّطبؽ١خ، اٌزؤ١ِٓ، ِمبِٚخ )ِظبه٠ف اٌزٕظ١ف  -

 (...اٌؾشواد، الزٕبء اٌؼمبل١و

أِب ف١ّب ٠قض روو١جخ اٌّٛاهك فمل رُ رو١ٍُ االػزّبكاد ثٕبءا ػٍٝ َٔجخ رطٛه٘ب ٚفبطخ ٚفك 

 .2019َٔك ٍٕخ 

 :ٚرزشىً أٍبٍب ِٓ

 2016 ِمبهٔخ ثَٕخ 2017رواعغ ٘نا إٌّبة ٍٕخ : انًُاب يٍ اندػى انسُىي بؼُىاٌ انخسٍٍر -

 إٌٝ اٌزواعغ ؽ١ش ٍغٍذ اٌجٍل٠خ 2019 ٚػبك فالي ٍٕخ 2018صُ ٍغً اهرفبػب ثؼٕٛاْ ٍٕخ 

ؽَت ) ١ٍِْٛ ك٠ٕبه 2,071: 2020 ِٚٓ إٌّزظو أْ ٠جٍغ ٍٕخ  أنف دٌُار260ٔمظب ثؾٛاٌٟ 

 (.  2019 ٍجزّجو 5 ثزبه٠ـ 7595ِواٍٍخ ا١ٌَل ٚى٠و اٌشؤْٚ اٌّؾ١ٍخ ػلك 

 ؽبفظذ اٌّجبٌغ اٌّزؤر١خ ِٓ اٌٍيِبد ػٍٝ ٔفٌ 2018ِٕن إهرفبػٙب ٍٕخ  : يؼانٍى نسيت األسىاق -

 .2019 رو١ٍُ األصّبْ اٌزٟ رُ اٌزجز١ذ ثٙب فالي ٍٕخ 2020ٚلل رُ ثؼٕٛاْ ٍٕخ . األصّبْ
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٠ُؼزجو ٘نا اٌّؼٍَٛ :  انًؼهىو ػهى انًؤسساث ذاث انصبغت انصُاػٍت أو انخجارٌت أو انًهٍُت -

ِٓ اٌّؼب١ٌُ اٌّّٙخ ِٓ ؽ١ش َِبّ٘زٗ فٟ ِغّٛع ِٛاهك ا١ٌّيا١ٔخ ٚلل ٍغً رؾَٕب ِطّوكا ِٓ 

 .ٍٕخ إٌٝ أفوٜ

ٍغٍذ رؾ٠ٛالد اٌظٕلٚق رؤفوا وج١وا : انًؼانٍى انًخأحٍت يٍ صُدوق انخؼاوٌ بٍٍ انبهدٌاث -

 .2018ؽ١ش ٠ؼٛك آفو رؾ٠ًٛ ٌٍّؼب١ٌُ اٌواعؼخ ٌٍجٍل٠خ ثؼٕٛاْ شٙو ف١فوٞ 

 ػٍٝ األلً ف١ّب ٠قض اٌّؼب١ٌُ 2020ِٚٓ إٌّزظو أْ ٠زُ رلاهن ٘نا اإلفالي فالي ٍٕخ 

 ؽزٝ رزؾَٓ اٌّلاف١ً اٌّزؤر١خ ِٓ ٘نا إٌٛع ِٓ 2019 2018ٚاٌواعؼخ ٌٍجٍل٠خ ثؼٕٛاْ ٍٕزٟ 

اٌّؼب١ٌُ ٍٛاء فٟ عيئٗ اٌّزؼٍك ثبٌّؼٍَٛ ػٍٝ اٌّؤٍَبد أٚ فٟ عيئٗ ا٢فو اٌّزؼٍك ثبٌّؼٍَٛ 

 .( ٌفمور03ٗ١-33 ٚاٌفظً 12/01/02: اٌفظً)اإلػبفٟ ػٍٝ ٍؼو اٌز١به اٌىٙوثبئٟ 

رشىً ٘نٖ اٌّؼب١ٌُ ؽبلخ عجبئ١خ ٘بِخ ٠زؼ١ٓ ػٍٝ اٌجٍل٠خ : يؼانٍى اإلشغال انىلخً نهطرٌك انؼاو -

اٍزغالٌٙب ٌز١ّٕخ ِٛاهك٘ب اٌنار١خ ٚرّضً اٌَّبؽبد اٌَّزغٍخ ِٓ ؽوف اٌّمبٟ٘ فبطخ ؽمال 

وج١وا لل ٠ؼّٓ ٌٍجٍل٠خ ِجبٌغ ٘بِخ ٌزؾ١َٓ ِمبث١غ ا١ٌّيا١ٔخ إػبفخ إٌٝ اٌّؼٍَٛ اٌّٛظف ػٍٝ 

 .اإلشٙبه

 ِزقٍلاد ٘بِخ 2018ٍغٍذ اٌجٍل٠خ ِٛفٝ ٍٕخ : انًداخٍم انًخأحٍت يٍ كراء انًحالث انخجارٌت -

، ٌزشىً فوطخ ؽم١م١خ ٌٍجٍل٠خ ٌز١ّٕخ 2019، رؼبف إ١ٌٙب رضم١الد ٍٕخ  أنف دٌُار900: لبهثذ 

اٌّٛاهك ثؼجؾ ٘لف اٍزقالص ثبٌز١َٕك ِغ اٌمبثغ اٌجٍلٞ ثلا٠خ إٌَخ ٚرٛف١و اإلِىب١ٔبد 

 .اٌالىِخ ٌزؾم١مٗ

، ٚف١ّب ٠قض إٌفمبد فمل رُ 2020ٚف١ّب ٠زؼٍك ثبٌؼٕٛاْ اٌضبٟٔ ٌٍّشوٚع األٌٟٚ ١ٌّيا١ٔخ  -

رو١ٍُ اإلػزّبكاد ثبٌَٕجخ ٌّقزٍف اٌّشبه٠غ اٌّجوِغخ أٚ اٌزٟ ٌُ ٠زَٓ اإلٔطالق فٟ إٔغبى٘ب 

 (9أٔظو اٌٍّؾك ػلك )

 .فٟ ؽ١ٓ رُ ٔمً االػزّبكاد اٌّوٍّخ ثجبلٟ اٌفظٛي

أِب ف١ّب ٠قض اٌّٛاهك فززشىً فٟ ِؼظّٙب ِٓ اٌفٛاػً إٌّمٌٛخ ثؼٕٛاْ اٌّشبه٠غ غ١و 

 .إٌّغيح

فٟ ؽ١ٓ رزّضً ِٛاهك إٌَخ فٟ اٌَّبػلح غ١و اٌّٛظفخ إٌَّلح ِٓ ؽوف طٕلٚق اٌموٚع 

 أٌف 120) أٌف ك٠ٕبه، إٌّؾخ إٌَّلح أ٠ؼب ثؼٕٛاْ ر١ٙئخ لبػخ اٌغٍَبد 719ٚاٌّملهح ثـ 

.  ١ٍِْٛ ك٠ٕبه1ٚإٌّبة ِٓ اٌلػُ إٌَٛٞ ٌإلٍزضّبه ٚاٌّزٛلغ أْ ٠ىْٛ فٟ ؽلٚك  (ك٠ٕبه

 .إػبفخ إٌٝ اإلػزّبكاد اٌّقظظخ ٌّٕبؽك اٌزٍٛغ
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I. انؼُىاٌ األول: 

 :انًىارد -1

 2018ثٍغذ عٍّخ ِزقٍلاد ٘نا اٌّؼٍَٛ ِٛفٝ ٍٕخ : انًؼهىو ػهى انؼماراث انًبٍُت :

 ٚهغُ إلواه اٌؼفٛ اٌغجبئٟ ِٓ ؽوف اٌلٌٚخ  فئْ ِلاف١ً ٘نا  يهٍىٌ دٌُار5,092

 ؽ١ش ثٍغذ ٔٙب٠خ شٙو أوزٛثو 2018اٌفظً ٌُ رزغبٚى َٔك اٌّلاف١ً اٌّؾممخ فالي ٍٕخ 

ٚ٘ٛ ِب ٠لػٛ إٌٝ ػجؾ ثؤبِظ ػًّ ثبٌز١َٕك ِغ اٌمبثغ اٌجٍلٞ .  أٌف ك٠ٕبه78: 2019

ٚفٟ إٔزظبه اْ ٠زؾمك مٌه رُ رو١ٍُ ِجٍغ . 2020إلٍزقالص ألظٝ ِب ٠ّىٓ فالي ٍٕخ 

 . أٌف ك٠ٕبه100فٟ ؽلٚك 

 وّب ٘ٛ اٌشؤْ ثبٌَٕجخ ٌّزقٍلاد اٌّؼٍَٛ ػٍٝ : انًؼهىو ػهى األراضً غٍر انًبٍُت

اٌؼمبهاد اٌّج١ٕخ، ٍغٍذ اٌجٍل٠خ ِزقٍلاد وج١وح ثؼٕٛاْ فظً األهاػٟ غ١و اٌّج١ٕخ 

ٚهغُ ٘نا اٌؾغُ اٌٙبئً ِٓ اٌّجبٌغ اٌّضمٍخ ٚغ١و اٌَّزقٍظخ . ك٠ٕبه يهٍىٌ 1,9ٔب٘يد 

 .فئٔٗ لل رُ اإلوزفبء ثزو١ٍُ ِؼلي اٌّلاف١ً اٌزٟ رؼٛكد اٌجٍل٠خ ػٍٝ رؾظ١ٍٙب

 رَغً ِلاف١ً : انًؼهىو ػهى انًؤسساث ذاث انصبغت انصُاػٍت أو انخجارٌت أو انًؼٍُت

 1,6٘نا اٌّؼٍَٛ رطٛها ِطوكا ِٓ ٍٕخ إٌٝ أفوٜ ٌنٌه رُ رو١ٍُ ِلاف١ً فٟ ؽلٚك 

 أٌف ك٠ٕبه ثفظً اٌّجبٌغ ١ٍِ400ْٛ ٌٍّمبث١غ اإلػز١بك٠خ فٟ ؽ١ٓ رُ رو١ٍُ ِجٍغ للهٖ 

اٌّزؤر١خ ِٓ طٕلٚق اٌزؼبْٚ ٚإٌّزظو رؾم١مٙب فبطخ فٟ طٛهح رغبٚى اشىبي اٌزؤف١و 

 . اٌؾبطً فٟ رؾ٠ًٛ اٌضالص١بد فٟ آعبٌٙب

 رورجؾ ِلاف١ً ٘نا اٌفظً ثزؾَٓ إٌّبؿ األِٕٟ اٌغبٌت ١ٌٍَبػ  : انًؼهىو ػهى انُسل

ٚلل رطٛهد ِمبث١غ ٘نا اٌفظً ٚثبٌزبٌٟ ِٓ اٌّزٛلغ أْ . ٚإٌّشؾ ٌٍؾووخ كافً إٌيي

 . أٌف ك٠ٕبه150رظً اٌّلاف١ً إٌٝ ِجٍغ 

 اهرفغ ػلك اٌّؾالد اٌّفزٛؽخ : يؼهىو اإلجازة انًىظف ػهى يحالث بٍغ انًشروباث

ٚاٌقبػؼخ ٌٙنا اٌّؼٍَٛ ٚفبطخ اٌّمبٟ٘ ٌنٌه ِٓ إٌّزظو أْ ٠زٛاطً رؾَٓ ِمبث١غ 

 .٘نا اٌفظً

 ثبػزجبه ػلَ ارّبَ إعواءاد اٍزٍياَ : يداخٍم األسىاق انٍىيٍت واألسبىػٍت وانظرفٍت

فمل رُ رو١ٍُ األصّبْ اٌزٟ رُ  (ٍٛق اٌلٚاة ٚاٌَٛق اٌؼبِخ ٌإلٔزظبة ٚاٌٍَّـ)األٍٛاق 

 (.2020األٍؼبه االفززبؽ١خ ثؼٕٛاْ ٍٕخ ) 2019اٌزجز١ذ ثٙب ثؼٕٛاْ ٍٕخ 
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 80 لواثخ 2020ثٍغ صّٓ ٌيِخ ٍٕخ : يداخٍم نسيت يؼهىو ولىف انؼرباث بانطرٌك انؼاو 

 .أٌف ك٠ٕبه ٌنٌه رُ رو١ٍُ ٘نا اٌّجٍغ

 ٠شىً اٍزغالي األهطفخ ِٓ ؽوف اٌّؾالد : يؼهىو اإلشغال انىلخً نهطرٌك انؼاو

ٚأطؾبة إٌظجبد ؽبلخ عجبئ١خ ٘بِخ ػٍٝ اٌجٍل٠خ أْ رؼًّ ػٍٝ االٍزفبكح ِٕٙب، ٌزط٠ٛو 

ٚلل شوػذ اٌجٍل٠خ فٟ مٌه ػجو إؽظبء اٌَّبؽبد اٌَّزغٍخ ِٓ . ِلاف١ً ٘نا اٌفظً

ؽوف اٌّمبٟ٘ ٚرٛظ١ف اٌّؼب١ٌُ ػ١ٍٙب ػالٚح ػٍٝ رَغ١ً ِزقٍلاد ِؼزجوح ثنِخ 

أطؾبة إٌظجبد كافً اٌفؼبء اٌَفٍٟ اٌقبهعٟ ٌٍَٛق اٌزغبه٠خ ػٍٟ اٌجٍٙٛاْ إػبفخ 

 .إٌٝ أطؾبة األوشبن اٌّوفض ٌُٙ ِٓ ؽوف اٌجٍل٠خ 

 رمَٛ اٌجٍل٠خ ؽب١ٌب ثوفغ ا١ٌَبهاد اٌّقبٌفخ ٌمبْٔٛ : يؼهىو ولىف انؼرباث بانطرٌك انؼاو

ٚلل رؾَٕذ ِلاف١ً . اٌطولبد ثبالٍزغالي اٌّجبشو ثٛاٍطخ اٌشبؽٕخ اٌوافؼخ اٌواعؼخ ٌٙب

 .٘نا اٌفظً رله٠غ١ب ؽَت َٔك ػ١ٍّبد اٌوفغ

 رزٌٛٝ اٌجٍل٠خ اٌزوف١ض ٌٍَّزٍي١ِٓ اٌؼ١١ِّٛٓ : يؼهىو ػٍ أشغال ححج انطرٌك انؼاو

ٌٍم١بَ ثؤشغبي رؾذ اٌطو٠ك اٌؼبَ ٌّّل ِقزٍف اٌشجىبد ٚرَزقٍض ِؼب١ٌّب ِمبثً مٌه 

 .رورجؾ ثؼلك اٌزواف١ض إٌّّٛؽخ ٚؽغُ األشغبي ا٠ٌَٕٛخ

 رقٍلد ػل٠ل اٌّجبٌغ فبطخ ثنِخ أطؾبة اٌشووبد اٌّقزظخ فٟ : يؼهىو االشهار

االشٙبه ثزؼٍخ اهرفبع اٌّؼٍَٛ إٌَٛٞ اٌّٛظف ٌٚىٓ ثؼل أْ رّذ ِواعؼخ ٘نا اٌّؼٍَٛ 

ِٓ ؽوف اٌّغٌٍ اٌجٍلٞ رُ رؾ١١ٓ ِغّٛع اٌّجبٌغ غ١و اٌَّزقٍظخ ٍٚزَؼٝ اٌجٍل٠خ إٌٝ 

 .2020رؾظ١ٍٙب فالي ٍٕخ 

 31-01رُ رو١ٍُ اٌّمبث١غ إٌّزظو رؾظ١ٍٙب ثبٌفظٛي : يؼانٍى انًىجباث اإلدارٌت ،

02-31 ،03-31. 

 ٠ؼزجو ِؼٍَٛ هفض اٌجٕبء رمو٠جب اٌّؼٍَٛ اٌٛؽ١ل اٌنٞ ٠زُ اٍزقالطٗ : يؼانٍى انرخص

 أٌف 50ٚلل ٍغٍذ ِلاف١ٍٗ اٍزمواها فالي إٌَٛاد األف١وح فٟ ؽلٚك ِؼّلي ٠مله ثـ 

 .ك٠ٕبه

 رؾَٕذ ِلاف١ً ٘نا اٌفظً فالي اٌضالس ٍٕٛاد : يؼانٍى اإلٌىاء بًسخىدع انحجس

ِٚٓ اٌّزٛلغ أْ . األف١وح ثؾىُ ل١بَ اٌجٍل٠خ ثوفغ ا١ٌَبهاد اٌّقبٌفخ ٌَّزٛكع اٌؾغي
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رزؼبػف اٌّمبث١غ ثٙنا اٌؼٕٛاْ فٟ طٛهح اٍزٍياَ اٌجٍل٠خ ٌؼ١ٍّخ هفغ ا١ٌَبهاد 

 .اٌّقبٌفخ ٌمبْٔٛ اٌطولبد

 ً٠َبُ٘ ٘نا اٌّؼٍَٛ ثفمور١ٗ فٟ ِٛاهك ا١ٌّيا١ٔخ : انًؼهىو ػهى سؼر انخٍار انكهربائ

ٌٚىٓ ٠جمٝ االشىبي ٘ٛ رؤفو رؾ٠ًٛ اٌّؼب١ٌُ ِٓ ؽوف طٕلٚق اٌزؼبْٚ . ثَٕجخ ِؼزجوح

 2020ث١ٓ اٌغّبػبد اٌّؾ١ٍخ ِٚٓ إٌّزظو أْ ٠زُ رغبٚى ٘نٖ اٌّؼؼٍخ فالي ٍٕخ 

 .2019 2018ٌٚزَزف١ل اٌجٍل٠خ ِٓ اٌزؾ٠ٛالد اٌّزؤفوح اٌواعؼخ ٌَٕزٟ 

 لبِذ اٌجٍل٠خ ثئثواَ ارفبل١بد ِغ ثؼغ اٌّؤٍَبد لظل  : يؼانٍى يمابم رفغ انفضالث

هفغ اٌفؼالد اٌّزؤر١خ ِٓ إٌشبؽ ثّمبثً ٚرَؼٝ ؽب١ٌب إٌٝ إثواَ اٌّي٠ل ِٓ االرفبل١بد 

 .  ٚرؾ١١ٓ االرفبل١بد اٌمل٠ّخ

 رّضً ِمبث١غ وواء اٌّؾالد اٌزغبه٠خ أُ٘ اٌّمبث١غ : انًداخٍم انًخأحٍت يٍ األيالن

 أٌف ك٠ٕبه ِٛفٝ 900اٌَّغٍخ ثٙنا اٌغيء ٚثئػزجبه اٌؾغُ اٌٙبئً ِٓ اٌّزقٍلاد اٌجبٌغخ 

 غ١و اٌَّزقٍظخ إٌٝ ؽلٚك ِٛفٝ إٌَخ إٌٝ 2019 رؼبف إ١ٌٙب رضم١الد ٍٕخ 2018ٍٕخ 

 ثبٌفظً  أنف دٌُار600ٌنٌه رُ رو١ٍُ ِجٍغ ٠مله ثـ . 2020عبٔت رضم١الد ٍٕخ 

ٚ٘ٛ ِب ٠زطٍت اٌَؼٟ اٌؾض١ش إٌٝ رؾم١ك ٘نا اٌٙلف ٍٛاء ِٓ ؽوف اٌمبثغ  (01/52)

أٚ ثٍغٛء اٌجٍل٠خ إٌٝ اٌمؼبء إلٍزقالص اٌؾّل األلظٝ ِٓ اٌّزقٍلاد ٚرٕف١ن األؽىبَ فٟ 

 .طٛهح اِزٕبع اٌّزَٛغ١ٓ ػٓ كفغ ك٠ُٛٔٙ

 شٙلد ِمبث١غ ٘نا اٌفظً رواعؼب فالي : انًُاب يٍ اندػى انسُىي بؼُىاٌ انخسٍٍر

 رُ رو١ٍُ اإلػزّبكاد ثٕبءا ػٍٝ ِىزٛة ا١ٌَل ٚى٠و 2020 ٚثبٌَٕجخ ٌَٕخ 2019ٍٕخ 

 .اٌشؤْٚ اٌّؾ١ٍخ ٚاٌج١ئخ

 ثئػزجبه اهرفبع ؽغُ األعٛه ثب١ٌّيا١ٔخ ٚػلَ : يىارد يخأحٍت يٍ حسبماث نخغطٍت ػجس

للهح اٌجٍل٠خ ػٍٝ رٛف١و ا١ٌٌَٛخ اٌىبف١خ شٙو٠ب ٌلفغ األعٛه، رؼطو اٌجٍل٠خ إٌٝ ؽٍت 

رَجمبد ٠جمٝ عيء ِٕٙب كْٚ ر٠َٛخ ٔظوا ٌؼؼف اٌّٛاهك ٚاإلفزالي ا١ٌٙىٍٟ ث١ٓ اٌّٛاهك 

 .ٚإٌفمبد ٚاٍزئضبه وزٍخ األعٛه ثبٌَٕجخ األوجو ِٓ إٌفمبد

 :انُفماث -2
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 ِب ٠قٍك . رَزؤصو وزٍخ األعٛه ثبٌمَؾ األُ٘ ِٓ اػزّبكاد ا١ٌّيا١ٔخ: انخأجٍر ٛ٘ٚ

طؼٛثبد عّخ ٌٍجٍل٠خ رؾٛي ث١ٕٙب ٚث١ٓ اإل٠فبء ثبٌزؼٙلاد اٌّؾٌّٛخ ػ١ٍٙب فٟ ِقزٍف 

 : ٠ٚؼٛك اٌَجت فٟ اهرفبع وزٍخ األعٛه إٌٝ. اٌّغبالد

 ٚهغُ رؼٙل ٍٍطخ اإلشواف اٌّووي٠خ ثّوافمخ 2011 ػٛٔب فالي ٍٕخ 266رو١ٍُ ػلك - 

اٌجٍل٠خ ػجو كػّٙب ثّٕؼ اٍزضٕبئ١خ ٌّغبثٙخ رظف١خ أعٛه ٘ؤالء األػٛاْ إال أْ اٌلػُ 

 ٚ٘ٛ ِب ٚػغ اٌجٍل٠خ أِبَ 2015االٍضٕبئٟ رمٍض ِٓ ٍٕخ إٌٝ أفوٜ إٌٝ أْ أمطغ ٍٕخ 

 .اشىب١ٌبد ػّلح

 .16 ػٛٔب ِٓ ا١ٌ٢خ 14ر٠َٛخ ٚػؼ١خ ػلك - 

 ػبِال ثؾبٌخ ِجبشوح ثؼل أْ وبْ ِٓ اٌّفوٚع إؽبٌزُٙ ػٍٝ اٌزمبػل 78إثمبء ػلك - 

 ِٚب ثؼل٘ب ١ٍّٚزل رؤص١و مٌه ػٍٝ ١ِيا١ٔخ اٌجٍل٠خ إٌٝ ؽلٚك ٍٕخ 2016فالي ٍٕٛاد 

2026. 

كْٚ أْ َٕٔٝ رؤص١و اٌزّل٠ل فٟ .  ػبِال فٟ فطٛح غ١و ِلهٍٚخ24إٔزلاة اٌجٍل٠خ ٌؼلك - 

 ػٍٝ 2019 أفو٠ً 30 اٌّؤهؿ فٟ 2019 ٌَٕخ 37ٍٓ اٌزمبػل ثّمزؼٝ اٌمبْٔٛ ػلك 

 ِٚب ثؼل٘ب ٚاٌزوف١غ فٟ َٔجخ َِبّ٘بد اٌّشغً 2020ؽغُ األعٛه فالي إٌَخ 

 .ثٕمطز١ٓ

 

 :(تقدٌرات أولٌة) 2020احتساب األجور بعنوان سنة 

 

 1.763.478.432 (108)الموظفٌن 

 3.595.972.668 (282)العملة المترسمون 

 271.000.000 (14 )16اعوان اآللٌة 

 5.359.722.100 405: مجموع األعوان 

 

 5.253.781.000:    جًهت أجىر انمارٌٍ -1

   998.218.000( :  %19,5)مجموع المساهمات 

 6.251.999.000( :    1)الجملة 

 52.000.000:    أجرة رئٌس البلدٌة
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 6.303.999.000(:     2)الجملة 

 271.000.000:     الزٌادات فً األجور

 ( كاملة2009 وسنة 2018بعنوان السداسٌة الثانٌة )

 6.574.999.000( :     3)الجملة 

 128.000.000  (مساهمات لفائدة الصندوق الوطنً للتقاعد والحٌطة االجتماعٌة)

 90.000.000:     منحة االنتاج

 12.000.000:   الوكالء + منحة اإلحصاء 

 270.000.000:  أجىر األػىاٌ غٍر انمارٌٍ -2

 20.001.000:      رول١بد

 7.095.000.000:   يجًىع كخهت األجىر 

 

 رُ اٌزوو١ي ػٍٝ رو١ٍُ االػزّبكاد ٌقالص عيء ِٓ االٍزٙالن : َفماث حسٍٍر انًصانح

 ثؼل ؽظو٘ب ِغ 2019ٚاٌّجٍغ اٌزمو٠جٟ ٌل٠ْٛ ٍٕخ  ( أٌف ك٠ٕبه400)اٌغبهٞ ٌٍىٙوثبء 

ٚرّضً االػزّبكاد اٌّوطٛكح ٌفبئلح اٌشووخ اٌز١َٔٛخ . اٌشووخ ٚإعواء اٌّمبهثبد اٌالىِخ

 . 201/02: ٌٍىٙوثبء ٚاٌغبى إٌَجخ األوجو ِٓ ِغّٛع إػزّبكاد اٌفظً 

، ( أنف دٌُار400)ٚرَزؤصو إٌفمبد ماد اٌؼاللخ ثآكاء فلِخ هفغ اٌفؼالد اٌّؾوٚلبد 

ٚإوَبء اٌؼٍّخ  ( أٌف ك٠ٕبه60 ) ٚاٌزؤ١ِٓ ( أنف دٌُار300)ِظبه٠ف اٌزؼٙل ٚاٌظ١بٔخ 

 . ثغيء ُِٙ ِٓ  ٔفمبد اٌز١١َو( أنف دٌُار110)

 :فٟ ؽ١ٓ  رزٛىع ثبلٟ إٌَجخ اٌجبل١خ ػٍٝ ثبلٟ إٌفمبد

 .اٍزٙالن اٌّبء، اٌٙبرف- 

اٌزٕظ١ف، ٌٛاىَ اٌّىبرت، اٌّطجٛػبد، ٌٛاىَ االػال١ِخ، )ٔفمبد اٌز١١َو اإلكاهٞ - 

 .(...ٔفمبد اٍزغالي إٌّظِٛبد 

 .اٌّظبه٠ف األفوٜ- 

 15)رُ فزؼ اػزّبكاد إللزٕبء اٌؼمبل١و : يصارٌف اسخغالل وصٍاَت انخجهٍساث انؼًىيٍت 

فٟ ؽ١ٓ رُ رقظ١ض ِجٍغ ٠مله  ( آالف ك٠ٕبه10)ٚاالػزٕبء ثؾووخ اٌّوٚه  (أٌف ك٠ٕبه

 . أٌف ك٠ٕبه ٌظ١بٔخ إٌّشآد اٌو٠بػ١خ40ثـ 

 ًأٌف ك٠ٕبه ١ٍقظض اٌغيء األُ٘ 290رُ هطل اػزّبك عٍّٟ ٠مله ثـ : انخدخم انؼًىي 

 أٌف ك٠ٕبه إلػبٔبد 140)ِٕٙب ٌلػُ اٌغّؼ١بد ماد اٌظجغخ االعزّبػ١خ ٚفبطخ اٌٛكاك٠خ 
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 أٌف 105ف١ّب رُ رقظ١ض اػزّبك ٠مله ثـ . (ػ١ل اٌفطو، ػ١ل اإلػؾٝ ٚاٌؼٛكح اٌّله١ٍخ

 .(الزٕبء ِبكح اٌؾ١ٍت ٌفبئلح اٌؼٍّخ)ك٠ٕبه ثؼٕٛاْ ِظبه٠ف اٌٛلب٠خ اٌظؾ١خ 

 آالف ك٠ٕبه ٌفبئلح ِووي اٌزى٠ٛٓ ٚكػُ اٌالِووي٠خ 10أِب فٟ ِغبي اٌزى٠ٛٓ فمل رُ هطل 

 أٌف 30)ٌَّٚبػلح اٌغّؼ١بد اٌو٠بػ١خ . ( أٌف ك٠ٕبه3,5)ٚاٌغبِؼخ اٌٛؽ١ٕخ ٌٍّلْ 

 .( أٌف ك٠ٕبه20)ٚاٌضمبف١خ  (ك٠ٕبه

أِب ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌَّبّ٘خ ٌفبئلح اٌٛكاك٠خ ثؼٕٛاْ فلِخ رناوو األوً ٌألػٛاْ فمل رُ رو١ٍُ 

 . أٌف ك٠ٕبه182,250: اػزّبك فٟ ؽلٚك 

 . أٌف ك٠ٕبه253,729 ٚاٌّمله ِغّٛػٙب ثـ 2019رُ رو١ٍُ ألَبؽ ٍٕخ : فىائد اندٌٍ 

II. ًَانؼُىاٌ انثا: 

ثؼل أْ رُ اٌزؼوع ٌّٛاهك اٌؼٕٛاْ اٌضبٟٔ فٟ ثلا٠خ اٌزمو٠و رزغَل ٔفمبد اٌؼٕٛاْ اٌضبٟٔ 

 :فبطخ ف١ّب ٠ٍٟ

 (.2020ثؤبِظ االٍزضّبه إٌَٛٞ ) ١ٍَِٛ ك٠ٕبه 1,3- 

 (2019ثؤبِظ االٍزضّبه إٌَٛٞ ) ١ٍِْٛ ك٠ٕبه 1,2- 

 (2018الزٕبء ِؼلاد ٔظبفخ ثؤبِظ ) أٌف ك٠ٕبه 650- 

 (       2018ِواعؼخ ِضبي اٌز١ٙئخ اٌؼّوا١ٔخ ثؤبِظ ) أٌف ك٠ٕبه 100- 

 (.2017ِشوٚع رؼج١ل اٌطولبد ثؤبِظ ٍٕخ ) أٌف ك٠ٕبه 500- 

 (2017ِشوٚع ر١ٙئخ َِزٛكع اٌؾغي ثؤبِظ ٍٕخ ) أٌف ك٠ٕبه 82- 

 .2019ر١ٙئخ لبػخ االعزّبػبد اٌىجوٜ ثؤبِظ ٍٕخ ) أٌف ك٠ٕبه 120- 

 (.2020إػزّبكاد ِشبه٠غ ٌّٕبؽك اٌزٍٛغ ثؼٕٛاْ ٍٕخ ) أٌف ك٠ٕبه 770- 

 

 رُ فزؼ اػزّبك ٠ٛاىٞ األلَبؽ ا٠ٌَٕٛخ اٌَّزٛعجخ ثؼٕٛاْ ٍٕخ : حسدٌد أصم انمروض

 .ك282.930 ٚاٌّمله ثـ 2019

ٚرّذ ٔمٍخ ثبلٟ االػزّبكاد اٌّفزٛؽخ ثبٌفظٛي األفوٜ ِغ ر٠ًّٛ اٌجؼغ ِٕٙب ػٕل 

، 06/ 06.603: اٌفظٛي اٌّؼ١ٕخ)رؾ٠ًٛ إٌّبة ِٓ اٌلػُ إٌَٛٞ ثؼٕٛاْ االٍزضّبه 

06.604 ،06.605/20 ،06.606/02 ،06.607 ،06.610/04.) 
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ووّضح السٌد السٌد صوان فً نهاٌة تدخله من خالل ما تم عرضه العجز الحاصل فً المٌزانٌة 

بالتوازي مع ضعف االستخالصات رغم اقرار العفو الجبائً من جهة وعدم امكانٌة الضغط على 

النفقات بما أنها نفقات وجوبٌة من جهة أخرى أهمها التؤجٌر الذي تعجز البلدٌة على تغطٌته وتلجؤ الى 

 والتً 2020كما أشار الى الزٌادات فً الوجور التً ٌمكن اقرارها سنة . طلب تسبقات من الوزارة

 .ٌمكن تغطٌتها بتحوٌل جزء من االعتمادات المبرمجة بفصل استهالك الكهرباء

كما أشار الى وجود اعتمادات مبرمجة لتدخالت مختلفة على غرار الصٌانة لم ٌتم صرفها خالل سنة 

كذلك بالنسبة للمشارٌع المبرمجة للسنة الحالٌة والسنوات الفارطة التً لم تنجز بتقدٌرات تناهز . 2019

 .ٌتم نقلها وجوبا الى السنة القادمة.  ملٌون دٌنار6

. كما ذّكر بمنهجٌة اعداد المٌزانٌة بناء على منشور وزٌر الشإون المحلٌة والبٌئة الصادر فً الغرض

وأفاد أنه تقدم بمداخلة خالل الدورة العادٌة الثانٌة  لتفسٌر أحكام المنشور المذكور ومراحل إعداد 

 على لجنة 2020المٌزانٌة والتً تتمثل مرحلتها األولى فً عرض مقترحات اللجان حول مٌزانٌة سنة 

المالٌة قبل موفى شهر جوان ثم تتولى اللجنة تقدٌمها لإلدارة للنظر فٌها ٌمكن برمجته حسب األولوٌة 

أما فٌما ٌخص المشروع األولً للمٌزانٌة فقد تم عرضه بتارٌخ . وحسب اإلمكانٌات المالٌة المتاحة 

 2019 نوفمبر 09ثم تم تقدٌمه خالل الدورة التمهٌدٌة بتارٌخ . على لجنة المالٌة2019 أكتوبر 09

وتمت اإلشارة الى أنه فً صورة وجود مقترحات تعدٌل أو مقترحات إضافٌة فإنه ٌمكن إعادة دراسة 

ولكن لم ٌتم تقدٌم أي . المشروع وعلى مستوى لجنة المالٌة وصٌاغة المقترحات وإدراج الممكن منها 

 .إقتراح ٌخص مشروع المٌزانٌة

ثم فسح السٌد رئٌس المجلس المجال لألعضاء البداء الرأي فٌما تقدم بخصوص مشروع مٌزانٌة 

2020. 

فؤخذ الكلمة السٌد محمد الشرٌف بلحسن عضو المجلس البلدي وقّدم بعض المالحظات حول المٌزانٌة 

 :المقترحة 

 رصد اعتمادات ال ٌتم استهالكها - 

 الدعوة الى وضع طرٌقة عمل الستخالص المعالٌم المستوجبة لتحسٌن موارد المٌزانٌة- 

 بالتؤجٌر... تساإل عن عدم ادماج نفقات الحلٌب وزي الشغل - 
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 أشهر وتبلٌغه للمجلس البلدي 6اقتراح لمتابعة تنفٌذ المٌزانٌة من طرف ادارة المالٌة دورٌا كل - 

 وتنشٌط اللجان البلدٌة للعمل فً هذا المجال

 تساإل عن ضخامة المبلغ المرصود لفائدة الودادٌة- 

 :وأثار السٌد عبد الملك جدائنٌة رئٌس لجنة الثقافة بعض المالخظات 

 تساإل عن االشكال الذي ٌعٌق صرف االعتمادات المرصودة بالسنوات السابقة رغم النقائص الكبٌرة- 

 تساإل عن االعتمادات التً تم رصده الستهالك الكهرباء والغاز وسٌتم تحوٌلها لألجور- 

استفسار حول بعض التوصٌات المقدمة بالتقرٌر المقّدم واآللٌات التً ٌمكن توخٌها فً الغرض - 

 .2020وخاصة فٌما ٌتعلّق بتدخل المجلس لضبط خّطة للتحّكم فً نفقات التؤجٌر خالل سنة 

 اقتراح نشر بموقع الواب المٌزانٌة للمتابعة واالنجاز والتحفٌز- 

وفً تدخله أّكد السٌد محسن زرٌقة رئٌس لجنة األشغال  أن الحل للرفع من المٌزانٌة هو رفع 

 االستخالصات بكل مكوناته

وتسائلت السٌدة سهام عوانسٌة عن مناب المجال االجتماعً من المٌزانٌة فً حال أنها رصدت ما 

 . ألف دٌنار للودادٌة320ٌناهز 

 .وتسائل السٌد علً جعفر سلٌمان عن جدوى مشروع اقتناء منظومة مراقبة وسائل النقل

واجابة على هذه التدخالت أفاد السٌد السٌد صوان فً خصوص نقل االعتمادات التً لم ٌتم صرفها أنه 

ال ٌمكن نقل اعتمادات العنوان األول التً لم ٌتم استهالكها وأنها تلغى بنهاٌة السنة المالٌة أما فٌما 

 .ٌخص اعتمادات العنوان الثانً فانها تنقل وجوبا وذلك بالنسبة للمشارٌع التً لم تنجز أو المتواصلة

وبالنسبة لنشر المٌزانٌة فقد وّضح أنه ٌتم نشر المٌزانٌة بموقع واب البلدٌة خالل السنوات الفارطة أما 

 ٌتم وجوبا نشرها بالموقع االلكترونً وتودع لدى الكاتب  العام لالطالع علٌها لمن 2020بالنسبة لسنة 

 . بمجلة الجماعات المحلٌة176ٌرغب وذلك بناء على أحكام الفصل 
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أما بخصوص االمتٌازات الممنوحة لألعوان البلدٌٌن من حلٌب وزي شغل وإعانات مدرسٌة واألعٌاد 

اتفاق )وتذاكر األكل فهً محددة قانونا وفق مقتضٌات مناشٌر رئاسة الحكومة باستثناء مادة الحلٌب 

 .(نقابً

وأسفر التصوٌت عن .  المقترحة2020ثم دعً السٌد رئٌس المجلس األعضاء للتصوٌت حول مٌزانٌة 

وبالتالً لن ٌتم .  صوت بالموافقة على المٌزانٌة وهذا العدد ٌقل عن خمسً العدد الجملً لألعضاء13

 .المصادقة على المٌزانٌة

ٌوم االثنٌن القادم الموافق لـ اٌٝ ؽ١ٓ اٍزئٕبفٙب الساعة الواحدة بعد الزوال  اٌغٍَخ ػٍٝ ػٍّمذ أشغبيٚ

 . 2019 دٌسمبر 16

 اجتمع المجلس البلدي 2019 دٌسمبر 14ومواصلة ألشغال جلسة المجلس البلدي المنعقدة بتارٌخ 

 برآسة السٌد حلمً الهانً  على الساعة الثالثة بعد الزوال2019 دٌسمبر 16االثنٌن ٌوم ببلدٌة قفصة 

 :رئٌس البلدٌة وبحضور السادة  األعضاء 

 ِؾَٓ ىه٠مخ- 

ػبؽفخ كالٌٟ - 

ِؾّل ػٍٟ - 

ِقزبه ِٕبهٞ - 

 ِٕٝ غوث١خ- 

 ِؾوى ثٛثىو- 

 ػٍٟ عؼفو ١ٍٍّبْ - 

 ػ١َٝ ؽّل- 

 ِؾّل ىٚاهٞ- 

ِؾّل األفؼو ط٠ٛل - 

ثَّخ ثشز١ٕٟ - 

كهطبف اٌؾبط طبٌؼ - 



22 
 

 اٌزٛ٘بِٟ اٌن٠جٟ- 

 شىوٞ لوٚٞ- 

ٍٙبَ ػٛا١َٔخ - 

ؽبهق ػّوأٟ - 

 اٌؾج١ت ىهٚلٟ- 

 ِؾّل اٌشو٠ف ثٍؾَٓ- 

ٍٍٜٛ ِٕبهٞ - 

ف١وح ثشبر١ٕخ - 

٘بك٠خ طٛح - 

ٍٕٝ ا٢عوٞ - 

٘بعو ػجبكٞ - 

 هاثؼ ط٠ٍٛؼ- 

 ٘لٜ ط٠ٛل- 

ا٠ّبْ ؽوشبٟٔ - 

 آ١ٍب ٍِٛبٚٞ- 

 :ٚرغ١ّت ػٓ اٌغٍَخ اٌَبكح 

 حٟٔٞػجل اٌٍّه علا- 

 ػجل اٌَالَ ١ٍٍّبْ- 

ِؾّل اٌظبٌؼ ػضّبْ  - 

 اٌٙبَ ػّوٞ- 

ٍٕلً ِؾّلٞ - 

 طفبء اٌشو٠ف- 

فٛى٠خ ٔظ١ت - 

 ١ٍّوح رٍٟ- 
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وقرر الجلسة السٌد منٌر عرفة كاتب عام البلدٌة بمساعدة السٌدة عواطف ظاهري كاهٌة مدٌر االدارة 

 .الفرعٌة للعمل االجتماعً والثقافً

افتتح الجلسة السٌد رئٌس المجلس ، ْ ٠زؤٌف ُِٕٙ إٌظبة اٌمبٟٔٛٔ ٞٚثّب أْ األػؼبء اٌؾبػو 

 .مرحبا بالحضور واستعرض جدول أعمال هذه الجلسة

 2020المصادقة على مٌزانٌة 

 2022-2020المصادقة على اتفاقٌة منح المساعدات غٌر الموظفة للفترة 

 مذكرة حول برنامج دعم القدرات والمساندة الفنٌة فً اطار التكوٌن

 2020مذكرة حول توزٌع اعتمادات المخطط السنوي لالستثمار بعنوان سنة 

 مذكرة حول تقسٌم المنطقة البلدٌة

 السوق األسبوعٌة لالنتصاب بمنزل مٌمون ةلزمبٌع المصادقة على مذكرة حول 

 مذكرة حول متابعة مطالب االعتراض على المعلوم على العقارات

 مذكرة حول توظٌف خطٌة مالٌة على خلع الكبالة 

  :2020المصادقة على مٌزانٌة 

 :وتواصل النقاش حول مشروع المٌزانٌة المقترح وأثٌرت بعض المالحظات 

 بسبب وجود 2020استنكرت السٌدة سنى االجري بشّدة عدم تشرٌكها فً اعداد مشروع مٌزانٌة - 

خلل اجرائً مخالف للنظام الداخلً للمجلس والمتمثل فً عدم استدعائها كتابٌا ومدها بملف الدورة 

 .خالل انعقاد الجلسة وعدم قبولها البّتة باالستدعاء هاتفٌا لهذا قاطعت الجلسات الفارطة

 دعا السٌد الحبٌب زروقً رئٌس لجنة الشباب والرٌاضة الى حسن التصرف فً المحروقات- 

: أشار السٌد مختار المناري مساعد رئٌس البلدٌة الى وجود نقائص على مستوى تقدٌر المداخٌل - 

 ...مداخٌل مسبح سٌدي أحمد زروق ، مداخٌل الكراءات
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: اقترح السٌد محمد األخضر صوٌد رئٌس لجنة التعاون الالمركزي مراجعة بعض المداخٌل - 

 التعرٌف باالمضاء ورخص البناء

ودعا السٌد محمد الشرٌف بلحسن لجنة المالٌة لمتابعة االستخالصات ووضع برنامج عمل وتحدٌد - 

واقترح . األهداف للرفع من االستخالصات ووضع جدول قٌادة ٌتم اعتماده فً ضبط التقدٌرات

 .مراجعة معالٌم كراء العقارات البلدٌة

وّضح السٌد عٌسى حمد مساعد رئٌس البلدٌة أن مشروع المٌزانٌة تم عرضه منذ مّدة لالطالع علٌه - 

. من طرف اللجان البلدٌة وتقدٌم اقتراحاتهم كل فً مجاله ثم عرضها على أنظار لجنة المالٌة للدرس

 .لكن لم ٌتم التفاعل من األعضاء نظرا لنقص الخبرة

 وتعلٌقا على تم ذكره بخصوص تبلٌغ االستدعاءات الى أعضاء المجلس البلدي دعى السٌد 

أفاد .  رئٌس المجلس السٌد الكاتب العام التخاذ االجراءات الضرورٌة لتفادي هذه االخالالت االجرائٌة

 أنه تم عرض مشروع المٌزانٌة منذ الدورة التمهٌدٌة وبلجنة المالٌة 2020بالنسبة العداد مٌزانٌة 

ٌّن لألعضاء أن . وقبلها تمت مطالبة اللجان البلدٌة بمد لجنة المالٌة بمقترحاتهم بخصوص المٌزانٌة وب

مشروع المٌزانٌة المقترح هً تقدٌرات وٌمكن للمجلس البلدي التدخل الحقا وعند الضرورة الى تحوٌل 

ودعا لجنة المالٌة لمتابعة المداخٌل . اعتمادات أو تنقٌح المٌزانٌة حسب ما تقتضٌه الحاجة

وأسفرت عملٌة التصوٌت عن عدد . ثم فتح المجال للتداول حول المٌزانٌة المقترحة. واالستخالصات

 صوت بالموافقة ورفض كل من العضوٌن علً جعفر سلٌمان ودرصاف بالحاج صالح وتحفظ 25

 .السٌدة سنى االجري

 . باألغلبٌة المطلقة2020وبالتالً تمت المصادقة على مٌزانٌة 

ثم استعرض السٌد رئٌس المجلس البلدي اتفاقٌة منح المساعدات المصاحبة لهذا وعرضها على 

 .مصادقة المجلس

فتمت الموافقة على ذلك باألغلبٌة المطلقة مع اعتراض السٌد علً جعفر سلٌمان وتحفظ السٌدة سنى 

 .االجري
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ثم استعرض السٌد رئٌس المجلس برنامج  دعم القدرات والمساندة الفنٌة فً اطار التكوٌن وعرضها 

 :على مصادقة المجلس 

 برنامج دعم القدرات والمساندة الفنٌة فً اطار التكوٌن

 .(مركز التكوٌن ودعم الالمركزٌة) 2020برنامج دعم القدرات بعنوان سنة - 1

 .المساندة الفنٌة من طرف صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلٌة- 2

 .(لالعالم) 2020البرنامج السنوي للتكوٌن بعنوان سنة - 3

 .وفق الكشوفات المصاحبة لهذا

 :وأثارت هذه المذكرة عدٌد المالحظات خالل الجلسة األولى والثانٌة من طرف األعضاء الحاضرون 

استنكر السٌد علً جعفر سلٌمان عدم تشرٌك األعضاء البلدٌٌن بالتكوٌن مع وجود تعتٌم كلً فً هذا - 

المجال وتسائل عن عدم تشرٌك األعضاء فً برنامج دعم القدرات المقترح وعن ماهٌة الشخص الذي 

ٌّن المنتفعٌن بالتكوٌن  .ٌع

 .كما أّكد السٌد عبد الملك جدائنٌة على ضرورة تكوٌن األعضاء الفاعلٌن بالمجلس- 

. واقترح السٌد محسن زرٌقة انجاز استمارة لتوزٌع األعضاء حسب اختصاصهم لالنتفاع بالتكوٌن- 

وأثار بعض تشكٌات بعض االدارٌٌن بسبب عدم انتفاعهم بحقهم فً التكوٌن مما ٌإثر على حظوضهم 

 .واقترح فً الغرض حذف مقٌاس التكوٌن من مقاٌٌس الترقٌة. فً الترقٌة

واجابة على هذه التدخالت وّضح السٌد رئٌس المجلس أن عدد كبٌر من األعضاء انتفعوا بدورات 

تكوٌنٌة خاصة فً مجاالت األشغال والنظافة والشإون االدارٌة وامتنع السٌد علً جعفر سلٌمان عن 

وأفاد أنه ٌوجد برنامج وطنً لتكوٌن األعضاء البلدٌٌن . المشاركة فً دورات تكوٌنٌة بمجال الصفقات

 .وتم االقتصار خالل هذه السنة التركٌز على تكوٌن األعوان. تؤجل تنفٌذه الى السنة القادمة

كما أردف السٌد السٌد صوان مدٌر الشإون االدارٌة العامة أن مجلة الجماعات المحلٌة أولت التكوٌن 

 من نفقات التصرف بعنوان سنة ℅ 0,5أهمٌة كبرى وارتفعت االعتمادات المبرمجة لهذا المجال لتبلغ 

وبالنسبة لبرنامج دعم . وسٌكون التكوٌن مستقبال لٌس حكرا على مركز التكوٌن والالمركزٌة. 2020
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وٌتم اختٌار المنتفعٌن . القدرات فهو موجه باألساس األعوان البلدٌٌن فً اطار برنامج تقٌٌم األداء

وٌتم تحدٌد مواضٌع التكوٌن من . بالدورات التكوٌنٌة حسب االختصاص وحسب المواضٌع المدرجة

وفً خصوص ارتباط التكوٌن بالترقٌة ، فان المقاٌٌس المعتمدة . طرف مركز التكوٌن والالمركزٌة

 .بالترقٌة مضبوطة بقانون الوظٌفة العمومٌة والنصوص الترتٌبٌة األخرى ذات العالقة

ٌّن أن برنامج دعم القدرات هو برنامج مخصص لمعالجة المحاور التً لم تتوفق فٌها البلدٌة إلى   كما ب

تحقٌق العدد األقصى من النقاط فً مجال تقٌٌم األداء وبالتالً فإن الموضوع إداري بإمتٌاز ولهذا 

 .السبب فإن البرنامج موجه لألعوان اإلدارٌٌن

 فإنه معروض على المجلس 2020أما فٌما ٌخص البرنامج السنوي العادي للتكوٌن بعنوان سنة 

وأن المواضٌع ٌتم . لإلعالم فقط وفً إطار الشفافٌة ووضع المعلومة على ذمة أعضاء المجلس

برمجتها سنوٌا من طرف مركز التكوٌن ودعم الالمركزٌة وٌتم إدراجها بالمنظومة اإلعالمٌة الخاصة 

بالتكوٌن وأوضح أنه هو المسإول المحلً على التكوٌن وهو من ٌقوم بتنزٌل األعوان المعنٌٌن حسب 

المواضٌع المقترحة للتكوٌن وأن المقٌاس المعتمد هو إختصاص العون وموقع عمله وعالقته المباشرة 

وعند إنجاز أي موضوع ٌتم تؤكٌد مشاركة األعوان على المنظومة الخاصة . بموضوع التكوٌن

 .بالتكوٌن الموضوعة على ذمة البلدٌات من طرف مركز التكوٌن

كما أشار إلى أن البلدٌة ٌمكنها القٌام بإستشارات لطلبات التكوٌن من طرف الخواص أو بالشراكة مع 

مإسسات التعلٌم العالً ومراكز التكوٌن المهنً خاصة بعد أن قامت وزارة الشإون المحلٌة والبٌئة 

ٌّة  .بإبرام إتفاقٌات فً الغرض مع الوزارات المعن

 صوت 19ثم عرض السٌد رئٌس المجلس برنامج دعم القدرات على التصوٌت الذي أسفر عن عدد 

وبالتالً . بالموافقة واحتفاظ السٌدتٌن سنى االجري وبسمة بشتٌنً وعدم موافقة السٌد محمد الزواري

 .تتم المصادقة على برنامج دعم القدرات باألغلبٌة المطلقة
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ثم استعرض السٌد رئٌس المجلس المقترح التالً لتوزٌع اإلعتمادات المخصصة لبرنامج اإلستثمار 

 .2020البلدي لسنة 

 2020توزٌع إعتمادات المخطط السنوي لإلستثمار بعنوان سنة 

المعروض على أنظار المجلس البلدي الموافقة على توزٌع االعتمادات المخصصة لتموٌل  

 . حسب نوعٌة المشارٌع2020البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة 

 مجال التدخل

 

 

 التوزٌع حسب نوعٌة المشارٌع اإلعتماد الجملً

مشارٌع  مشارٌع قرب

 إدارٌة

 مشارٌع مهٌكلة

 المنطقة البلدٌة قبل التوسعة

 

 ملٌون 1.1 ملٌون دٌنار1.6

 دٌنار

 ألف 350

 دٌنار

  ألف دٌنار150

قفصة الشمالٌة ، العقٌلة، 

 ....كاف دربً ، الناظور 

 ألف 770  ألف دٌنار770

 دٌنار

- - 

وأثار هذا المقترح بعض مالحظات األعضاء الحاضرون تمحورت خاصة حول تعزٌز أسطول 

 ألف دٌنار أو جزء منه من المبلغ المخصص لمناطق 330النظافة من خالل إقتراح تخصٌص مبلغ 

التوسعة إلقتناء شاحنة كبٌرة لمصلحة النظافة للسٌطرة على النقاط السوداء ورفع الفضالت بهذه 

 .المناطق

وأجاب السٌد رئٌس المجلس بخصوص هذا المقترح أنه ال ٌمكن التصرف فً المبلغ المخصص 

وسٌتم خالل جلسات المناطق اقتراح اقتطاع جزء من هذه االعتمادات . لمناطق التوسعة خارج المنطقة

 .القتناء الشاحنة لتخصٌصها لرفع الفضالت بمناطق التوسعة

وأفاد السٌد عٌسى حمد رئٌس لجنة النظافة والعناٌة بالبٌئة أنه ال ٌمكن اٌداع أي معدات نظافة لرفع 

الفضالت ٌومٌا بمناطق التوسعة  والحل األنسب هو تركٌز حاوٌات بهذه المناطق وتخصٌص آلة رافعة 

علما أن منظمة تدعٌم وفّرت حاوٌات وآلٌات نظافة لفائدة البلدٌة وبناء علٌه ٌمكن . الفراغها دورٌا

استغالل االعتمادات المبرمجة القتناء هذه المعدات لتحوٌلها وضّمها لـلمبلغ المقترح اقتطاعه من 

 . اعتمادات مناطق التوسعة وٌتم اقتناء الشاحنة
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توزٌع االعتمادات المخصصة لتموٌل ثم فسح السٌد رئٌس المجلس المجال للتداول حول مقترح 

وتمت الموافقة على ذلك باجماع .  حسب نوعٌة المشارٌع2020البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة 

 .األعضاء الحاضرٌن باستثناء السٌدة سنى االجري التً تحفظت

 :ثم استعرض السٌد محسن زرٌقة رئٌس لجنة األشغال المذكرة التالٌة 

 تقسٌم المنطقة البلدٌة

 طبقا لالجراءات المنصوص 2020وبعد ، فً اطار االعداد لبرنامج االستثمار البلدي لسنة  

 بتارٌخ 3355علٌها بمكتوب السٌد المدٌر العام لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلٌة عدد 

 13 ،  المعروض على أنظار المجلس الموافقة على تقسٌم المنطقة البلدٌة الى عدد 2019 جوٌلٌة 31

 :منطقة كاآلتً

 قفصة المدٌنة ، باب الرمل ، القٌطنة- 1

 العسالة ، المولى- 2

 الدوالً ، األفران- 3

 حً السرور - 4

 حً النور ، حً بن ٌونس- 5

 حً الشباب ، الحمٌلة- 6

 حً النهوض ، حً القوافل- 7

 رأس الكاف- 8

 سٌدي أحمد زروق ، حً القمودي- 9

 العقٌلة ، الواحة ، الطفل- 10

 منزل مٌمون ، أوالد أحمد بن سعد- 11

 الشبٌبة ، أوالد زٌد ، السواعً- 12

 كاف دربً ، الناظور ، متكٌدس- 13

 (امرأة،شاب,رجل )ووّضح السٌد رئٌس المجلس مراحل جلسات المناطق من اختٌار ممثلً المنطقة 

لٌقدمو مقترحات المنطقة ثم حوصلة حتامٌة ثم انتخاب مناطق التدخل مع األخذ بعٌن االعتبار للمناطق 
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وتذكٌر بالبرامج الجهوٌة  (رأس الكاف ، زروق ، حً القمودي ، حً النهوض)ذات األولوٌة 

 .والوطنٌة

وكانت مالحظات األعضاء الحاضرون بخصوص البرامج الوطنٌة التً ٌتم تحدٌد مناطق التدخل بدون 

وأجاب السٌد الكاتب العام أن برامج الوكالة الوطنٌة لتهذٌب األحٌاء الشعبٌة تمت . الرجوع الى البلدٌة

واقترح السٌد رئٌس المجلس فً . الموافقة علٌها من طرف النٌابات الخصوصٌة السابقة للمجلس البلدي

هذا الغرض مراسلة مصالح هذه الوكالة للنظر فً تغٌٌر منطقة حً الشباب المشمولة ببرنامج تدخل 

 .بمنطقة أخرى ذات أولوٌة

وبعد التداول بخصوص مقترح تقسٌم المناطق تمت الموافقة على ذلك باجماع الحاضرٌن باستثناء 

 .السٌدة سنى االجري التً تحفّظت

ثم استعرض السٌد الحبٌب زروقً عضو لجنة المراجعة جدول حول متابعة مطالب االعتراض على 

 .المعلوم على العقارات

وأثارت هذه المطالب احترازات بعض األعضاء حول دراٌة أعضاء لجنة المراجعة بكل الوضعٌات 

وتم اقتراح مرافقة الفنً الذي ٌقوم . المطروحة وبمصداقٌة المعاٌنة التً على ضوئها تمت المراجعة

وعاب البعض اآلخر من األعضاء . بالمعاٌنة من طرف أحد أعضاء اللجنة لمزٌد الحٌادٌة والمصداقٌة

الحاضرٌن التشكٌك بلجنة المراجعة وتعطٌل وضعٌات المراجعة المقترحة وبالتالً حرمان أصحاب 

 .الوضعٌات من االنتفاع بالعفو الجبائً

 .ولم تتم المصادقة على المذكرة المعروضة لعدم توفر ثلث األعضاء بالموافقة

 السوق األسبوعٌة لالنتصاب بمنزل مٌمون ةلزمبٌع المصادقة على 

السوق  ةلزموبعد التداول بخصوص ما ٌبٌنه محضر التبتٌت تمت الموافقة باالجماع على بٌع 

 األسبوعٌة لالنتصاب بمنزل مٌمون
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